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המשך מזמור קיט נדפס בעמוד נ

תהלים

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק בו כותב אשר מצב הפרנסה אינו כמו שהי' לפני זה כי נגרע מאז.

והנה ידוע מאמר הקב"ה ובחנוני נא בזאת. והוא בענין הצדקה שיהי' עשר בשביל שתתעשר. 

וידוע ג"כ שבצדקה אמרו לפום גמלא שיחנא. ובמילא מה הפלא אם כשאין נזהרים בענין הצדקה כדבעי 

שהוא לכה"פ מעשר ומה טוב יותר מזה שעי"ז הנה נגרע מצב הפרנסה. אבל לאידך גיסא מזה גופא נודע 

המשך בעמוד רב



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

כללי מפתח  

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

 ג   ......................  , קיט, קיחקיז תהליםמזמורי   )ב

שבת פרשת  לויתן זה יצרת לשחק בו"ה מאמר ד  )ג

 ה   .......  ה'תשכ"ה ניסן רכים החודששמיני, פרשת פרה, מב

פרשת פרה, מברכים , פרשת שמינישיחת שבת   )ד

 יב  .................................  ה'תשכ"ההחודש ניסן, 

 יט  ....................  תשכ"השני, ה'-יום ג', כ"ו אדר  )ה

  כ  ..................  זיך כר פרשת שמיני שיחות -לקוטי  )ו

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח לוי יצחק על התורה ילקוט  )ז

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

 זכ  ............  פרשת שמיני  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 כח  ........פרשת שמיני  לשבועיומי חומש  ישיעור  )ט

 נג  ...............  פרשת שמיני לשבוע שיעורי תהלים   )י

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יא

 נד  ....................................פרשת שמיני לשבוע  

 סג  ............  פרשת שמיני לשבוע לוח "היום יום"   )יב

 סה  ........................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם  )יג

 שיעורי רמב"ם

 סח  ..........  פרשת שמיני לשבוע ג' פרקים ליום  –  )יד

 ידק   .......  פרשת שמיני לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

 קלז  ...........  פרשת שמיני לשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 קמ  ..................................... אפרק  קהלת, יאפרק  הרמיי

  א/סנהדריןבתרבבא מסכת  –משניות   )יח

 קמב  ................................................  ביאור קהתי

 גקנ  ............................................ מגילהמסכת  עקביעין   )יט

 

  עם ביאורים חוליןמסכת   )כ

 דקנ  ...........................................  כגקעד דף ז יקמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 קפג  ..................................................  אדמו"ר הזקן

  תפיליןת שולחן ערוך הלכו  )כב

 קפד  ..............................  אדמו"ר הזקן לפי לוח רב יומי

  לויתן זה יצרת""יאור על בה ד" תורהלקוטי   )כג

 קפז  .................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כד

 קצא  ............................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כה

 דקצ  .......................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כו

 קצה  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   תער"ב –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

 קצו  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כח

 טקצ  ...........................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תספר השיח  )כט

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

  אגרות קודש   )ל

 בר  ........................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 רג  ...................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 יבר  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לב

 ידר  .....................  פרשת שמיני לשבוע לוח זמנים   )לג

 וטר  .............  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות   )לד
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Ô˙ÈÂÏּבֹו ל ׂשחק  יצר ּת ּב'ל ּקּוטי 1זה  ּומ ּובא  , ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַָָָ

ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּפר ׁשתנּו ריׁש ְִִֵֵַַָָָָּתֹורה '

צדק '2הזה  ה 'צמח  ׁשּבחר  ה ּמאמרים  [אחד  ֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

מאמרים  אל ּפים  ׁשה ּדּיּוק 3מ ּתֹו ל ֹומר  ויׁש , ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

מאמר  ֿ ּפי על  ה ּוא  מאמרים  אל ּפים  ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָּדמס ּפר 

לע ֹולם 4רז"ל  ּתֹורה  קדמה  ׁשנה  ],5אל ּפים  ְְִַַַַָָָָָָָ

ׁשמיני  ּפר ׁשת  ר ּבה ' ּב'מדר ׁש ּבהמ ֹות 6ּדאיתא  , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

צ ּדיקים  ׁשל  קניג ֹון הם  ולויתן ה ּבר ) ְְְִִִִֵֶַַָָָ(ׁשֹור 

ּבסנּפיריו  ל ּבהמ ֹות  נֹותץ  ולויתן כ ּו', ֿ לבא  ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלעתיד 

ּתנינן  ּכ ולא  (ּומק ׁשה ) כ ּו'. ה ּכל 7ונֹוחר ֹו , ְְְְֲִֶַַַָֹֹ

ח ּוץ  ׁשֹוחטין ּולע ֹולם  ׁשֹוחטין ּוב ּכל  ְֲֲֲִִִַָֹׁשֹוחטין

ּכׁשרה  ה ּׁשחיטה  ׁשאין (והינּו, כ ּו' קציר  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמ ּמּגל 

ה ּבר  ׁשֹור  ׁשחיטת  ּתהיה  אי ֿ ּכן, ואם  ּומגרה , קציר  ּכמ ּגל  ׁשע ׂשּוי ּפג ּום  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבס ּכין

ּפג ּום  ס ּכין ּכמ ֹו ׁשהם  ה ּלויתן ּתצא ,8ּבסנּפירי מא ּתי ּתֹורה  חד ּוׁש עד  ,( ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ה ּבהמה  את  ה ּלויתן ׁשּיׁשח ֹוט  זֹו ׁשחיטה  אז יּתיר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשה ּקד ֹוׁש

ׁשֹור  עם  ּדלויתן זֹו קניגי ענין ּולהבין ֿ ּתֹורה ': ּב'ל ּקּוטי ּוממ ׁשי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבסנּפיריו.

ג ). (סעיף  ּכדלק ּמן וכ ּו', ְְְְִִַַָָה ּבר 

עם ÌÈc˜‰eב ) ּדלויתן זֹו קניגי ענין רק  נת ּבאר  ּכאן ֿ ּתֹורה ' ׁשּב'ל ּקּוטי ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

זה  ענין  א ה ּקניגי. ענין ּכלל ּות  נת ּבאר  לא  אבל  ה ּבר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשֹור 

 ל ֿ ויּתן ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּתֹולד ֹות  ּפר ׁשת  ח ּיים ' ּב'ת ֹורת  ּבאר ּוּכה  וגם 9מבאר  , ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ

ה ּמא ֹור ֹות ' 'ׁשני האמצעי 10ּבספר  מאדמ ֹו"ר  ׁשּזה ּו ה ּׁשער  על  אבל 11[ׁשּכת ּוב  , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשר ׁשמם  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשל  קצרים  מאמרים  הם  ה ּמאמרים , מ ּסגנֹון ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכּנראה 
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ו        

האמצעי  קד ּוׁשת 12אדמ ֹו"ר  ּכב ֹוד  מ ּדברי (ּכּיד ּוע  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

אדמ ֹו"ר  ֿ וחמי אדמ ֹו"ר 13מ ֹורי ׁשּבמאמרי ְְְְְִִֵֶַַַַָ

מאמרים  האחד , סגנֹון. ס ּוגי ׁשל ׁשה  יׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי

ה ׁשני, ה ּזקן. ר ּבנּו ֿ ידי  על  ׁשּנאמר ּו ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָקצרים 

ה ּזקן, ר ּבנּו למאמרי והס ּבר  ּבא ּור  ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּתֹוספת 

ּבעצמ ֹו ׁשּכתב  מה  וה ׁשליׁשי, קצת . ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָּבאריכ ּות 

לג ּבי  ּבקיצ ּור  זה  הרי ׁשּלכן ּגד ֹולה ), ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבאריכ ּות 

ׁשם , ּומבאר  ח ּיים ']. ּב'ת ֹורת  ה ּדברים  ְְְֲִִִֵַַַָָָאריכ ּות 

ה ּׂשרים  ׁשע ֹוׂשים  ּכמ ֹו הצח ֹוק , ענין ְְְִִִֶֶַַַָׁשה ּוא 

כ ּו', ּבזה  זה  ללח ֹום  נמר  עם  ארי ְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשּיעמיד ּו

וינּצח ּנּו ה ּנמר  את  הארי  ׁשּיּכה   צ ֹור אין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבאמת 

את  מס ּבבים  הם  ה ּׂשרים  ׁשהרי , ּבהיפ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָא ֹו

ׁשּיּוכל  ּבׁשל ׁשלת  הארי את  ׁשא ֹוחזים  ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָה ּדבר ,

הארי  את  מ ּניחים  ּכ ֿ ואחר  עליו, לק ּום  ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָה ּנמר 

להרג ֹו ׁשע ֹומד  ּוכ ׁשר ֹואים  כ ּו', ה ּנמר  נגד  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָלעמ ֹוד 

ואם ֿ כ ּו', ה ּׁשל ׁשלת  ֿ ידי על  א ֹות ֹו מע ּכבים  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַאזי

א ּלא  אמ ּתי, אינֹו ּבזה  ה ּמע ׂשה  עקר  ּכל  ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכן,

עקר  ּכל  וגם  ּבלבד . ותענּוג  לצח ֹוק  ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָנע ׂשה 

מ ּצד  אמ ּתי ּתענּוג  אינֹו ּבזה  זה  ׁשּיּלחמ ּו ֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָה ּתענּוג 

וכ ּיֹוצא  ערב  מ ּקֹול  ה ּתענּוג  ּכמ ֹו הענין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָעצמ ּיּות 

ה ּוא  ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּבענין ה ּוא  ה ּתענּוג  א ּלא  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּבזה ,

מ ּצד  ּתענּוג  ּבֹו למצ ֹוא  ׁשּיּוכל  א ּלא  ְֲִִֵֶֶַַַָָׁשפל ,

ה ּתענּוג ה ׁשּפלת  ענין וה ּוא  ּבלבד , ְְְְְֲִִַַַַַַַָה ּׂשח ֹוק 

ּבּדברים  ה ּתענּוג  מציא ּות  להיֹות  ְְְְֲִִִִַַַַָָהעצמי

ֿ עצמם  ׁשּמּצד  א ה ּׁשפלים  ּכלל , ּתענּוג  אינם  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכל ּום , אינֹו ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ה ּׁשפל  ּבדבר  ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּדוקא 

ּבנֹוגע  ה ּוא  וכן העצמי. ה ּתענּוג  ּומת ּגּלה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָנמ ׁש

ֿ ידי  על  ה ּטֹוב  ּבּתק ּון העב ֹודה  ענין ְְְְֲִִִֵַַַָָָלכלל ּות 

לא ֿ מצ ֹות  ֿ ידי על  הרע  ּוביע ּור  ֿ ע ׂשה  ְְְֲִִִֵֵַַָֹמצ ֹות 

הענין, אמ ּתית  מ ּצד  אינֹו ּבזה  ׁשה ּתענּוג  ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָתע ׂשה ,
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תכד. ע ' ח "ג

    
הכתב  ‰‡ÈÚˆÓגבי  "BÓ„‡12˙Le„˜ „Bk ÈcÓ Úe„ik) «¿»∆¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈¿¿«

"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈBÓ13 הריי "צ ‡„"BÓהרבי  ÈÓ‡ÓaL ƒ¿»ƒ«¿∆¿««¿≈«¿
ÌÈˆ˜ ÌÈÓ‡Ó ,„Á‡‰ .ÔB‚Ò È‚eÒ ‰LÏL LÈ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ≈¿…»≈ƒ¿»∆»«¬»ƒ¿»ƒ
e‡a ˙ÙÒBz ,ÈL‰ .Ô˜f‰ ea È„ÈŒÏÚ eÓ‡pL ÈÙk¿ƒ∆∆∆¿«¿≈«≈«»≈«≈ƒ∆∆≈

,Ô˜f‰ ea ÈÓ‡ÓÏ aÒ‰Â¿∆¿≈¿««¿≈«≈«»≈
˙ˆ˜ ˙eÎÈ‡a של המקור  לגבי  «¬ƒ¿»

עצמם. האמצעי  אדמו "ר  דברי 

˙kL ‰Ó ,ÈLÈÏL‰Â אדמו "ר ¿«¿ƒƒ«∆»«
eÎÈ‡a˙האמצעי  BÓˆÚa¿«¿«¬ƒ

‰Ê È‰ ÔÎlL ,(‰ÏB„b המאמר ¿»∆»≈¬≈∆
המאורות' 'שני  בספר  מופיע שהוא כפי 

ÌÈc‰ ˙eÎÈ‡ Èa‚Ï eˆÈ˜a¿ƒ¿«≈¬ƒ«¿»ƒ
ÌL ‡Óe .['ÌÈiÁ ˙B˙'a¿««ƒ¿»≈»
המשמעות  לגבי  האמצעי  אדמו "ר 

ה'קניגי ', של  ÔÈÚהכללית ‡e‰L∆ƒ¿«
˜BÁˆ‰,והנאה צחוק לשם משחק «¿

ÌÈO‰ ÌÈNBÚL BÓk כדי ¿∆ƒ«»ƒ
ולהשתעשע  e„ÈÓÚiL∆«¬ƒליהנות

Ê‰בפניהם  ÌBÁÏÏ Ó ÌÚ È‡¬ƒƒ»≈ƒ¿∆
CBˆ ÔÈ‡ ˙Ó‡aL ,'eÎ ‰Êa»∆∆∆¡∆≈∆

ומחייב  דורש לא ∆»∆kiL‰המשחק
‡ epÁvÈÂ Óp‰ ˙‡ È‡‰B »¬ƒ∆«»≈ƒ«¿∆

CÙÈ‰a את וינצח יכה שהנמר  ¿≈∆
‰Ìהאריה, ÌÈO‰ È‰L∆¬≈«»ƒ≈

,c‰ ˙‡ ÌÈaÒÓ מנהלים הם ¿«¿ƒ∆«»»
וינצח  יתגבר  מי  וקובעים המשחק את

ידי  ‰‡Èעל  ˙‡ ÌÈÊÁB‡L∆¬ƒ∆»¬ƒ
˙ÏLÏLa וכבול קשור  שיהיה ¿«¿∆∆

כזו  Ìe˜Ïבצורה Óp‰ ÏÎeiL∆««»≈»
˙‡ ÌÈÁÈpÓ CkŒÁ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿««»«ƒƒ∆

È‡‰ להשתחרר לו  מאפשרים »¬ƒ
ביכולתו  שיהיה כך  ¬»BÓÚÏ„מהאחיזה

ÌÈ‡BLÎe ,'eÎ Óp‰ „‚∆∆«»≈¿∆ƒ
„ÓBÚL האריהB‚‰Ï הנמר את ∆≈¿»¿

B˙B‡ ÌÈkÚÓ ÈÊ‡ האריה את ¬«¿«¿ƒ
eÎ',וכובלים  ˙ÏLÏM‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿∆∆

‰NÚn‰ ˜Ú Ïk ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»ƒ«««¬∆
ÈzÓ‡ BÈ‡ ‰Êa בין והמאבק »∆≈¬ƒƒ

ואינו  אמיתי  לא הוא והנמר  האריה

וגיבור  חזק יותר  מהם מי  מוכיח

BÁˆÏ˜באמת, ‰NÚ ‡l‡∆»«¬∆ƒ¿

‚eÚ˙Â בו וצופים המשחק את המנהלים השרים של  Ïa„.להנאתם ¿«¬ƒ¿«
‰Êa ‰Ê eÓÁliL ‚eÚz‰ ˜Ú Ïk Ì‚Â הצופים של  העונג  כל  ¿«»ƒ«««¬∆ƒ»¬∆»∆

בזו  זו  הנאבקות ‰ÔÈÚ,בחיות ˙eiÓˆÚ „vÓ ÈzÓ‡ ‚eÚz BÈ‡≈«¬¬ƒƒƒ««¿ƒ»ƒ¿»
עצמו  שהדבר  מכך  כתוצאה הנגרם אמיתי  עונג  מענג איננו  דבר  ¿BÓkהוא

Úלמשל  ÏBwÓ ‚eÚz‰ ונעים ««¬ƒ»≈
Êa‰לאוזן  ‡ˆBiÎÂ שמצד דברים ¿«≈»∆

והנאה, עונג  לאדם גורמים מהותם עצם

ÔÈÚa ‡e‰ ‚eÚz‰ ‡l‡∆»««¬¿ƒ¿»
,ÏÙL ‡e‰ BÓˆÚŒ„vnL עצם ∆ƒ««¿»≈

הוא  טרף חיות בין  והמלחמה המאבק

נחות  שלילי  זאת ‡l‡דבר  שבכל  ∆»
כיון  תענוג  לשם זאת עושים אנשים

ÏÎeiL האדם‚eÚz Ba ‡BˆÓÏ ∆«ƒ¿«¬
„Ïa ˜BÁO‰ „vÓ, בגלל רק ƒ««¿ƒ¿«

בלבד , ÔÈÚהמשחק ‡e‰Â¿ƒ¿«
ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ˙ÏtL‰ יש «¿»«««¬»«¿ƒ

התענוג  של  ו 'השפלה' 'הורדה' כאן 

בעצם  שקיים התענוג  כוח העצמי ,

‰eÚz‚הנפש, ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ««¬
ולהתענג  ÌÈca«¿»ƒליהנות

ÌÈÏÙM‰ שליליים דברים שהם «¿≈ƒ
‡ÌÈונחותים  ÌÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»≈»

C‡ ,ÏÏk ‚eÚz למרות מקום מכל  «¬¿»«
בכלל  הוא עצמו  מענג שהדבר  דבר  לא

Œ„vnL ÏÙM‰ „a ‡˜Âc«¿»¿»»«»≈∆ƒ«
ÌeÏk BÈ‡ BÓˆÚ אמור ואינו  «¿≈¿

תענוג , lb˙Óe‰לגרום CLÓƒ¿»ƒ¿«∆
ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ הנפשי הכוח עצם ««¬»«¿ƒ

להתענג .

ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
‰„BÚ‰ עבודת של  הכללי  התוכן  »¬»

עובד  שהאדם כך  ידי  על  שיפור ה' על 

שלו  והתכונות Ôe˜za¿ƒהאישיות
È„ÈŒÏÚוחיזוק  Bh‰ קיום ««¿≈

eÚÈe ‰NÚŒ˙BˆÓ וביטול ƒ¿¬≈ƒ
È„ÈŒÏÚ Ú‰ שלא ושמירה זהירות »««¿≈

על  NÚ˙Œ‡Ï‰,לעבור  ˙BˆÓƒ¿…«¬∆
„vÓ BÈ‡ ‰Êa ‚eÚz‰L∆««¬»∆≈ƒ«

,ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡,עצמם מצד  ¬ƒƒ»ƒ¿»
או  ֿ עשה מצוות קיום של  הפעולות

 ֿ לא איסורי  על  מעבירה ההימנעות
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ז     

ׁשּנׁשּפל  והינּו הע ׂשּוי, ּתענּוג  רק  ה ּוא  ְְְֲִֶֶֶַַַַָָא ּלא 

זה  מענין להתע ּנג   ית ּבר ׁשּבעצמ ּות ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמה ּתענּוג 

כ ּו'.

ה ּקניגי ‡Óeג ) ּבענין ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ¿…»ְְְְִִִֵֵַַָ

קאי  ׁשּלויתן ה ּבר , ׁשֹור  עם  ְְְִִִֵֶַָָָָָָּדלויתן

ליחד  ּבר ּוחנּיּות , היא  ׁשעב ֹודתם  ה ּצּדיקים  ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָעל 

על  מעלתם  ׁשּגדלה  כ ּו', עליֹונים  ְְֲִִִֶֶַַָָָָיח ּודים 

ּבק ּיּום  ּבג ׁשמ ּיּות , היא  ׁשעב ֹודתם  ְְְֲִִִִִֶַַַָָה ּצּדיקים 

ּכמ ׁשל  ה ּוא  ׁשהיל ּוכם  לפי כ ּו', המע ׂשּיֹות  ְְְֲִִִִִֶַַַַָה ּמצ ֹות 

ֿ ידי  על  קצה ּו ועד  הע ֹולם  מקצה  ׁשּׁשט  ה ּים  ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָּדג 

אחת  ּבטיסה  ּבר ּוחנּיּות  היל ּוכם  ּכ ְְְִִִִַַַָָָָָסנּפיריו,

וזה ּו כ ּו'. מעלה  למעלה  ּומ ּגיעים  ְְְְִִִֶַַַָָע ֹולים 

ה ּבר , ׁשֹור  את  ה ּלויתן יׁשח ֹוט  ֿ לבא  ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלעתיד 

וזה ּו ׁשּלֹו, ה ּטיסה  ֿ ידי  על  א ֹות ֹו ׁשּיעלה  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָּפיר ּוׁש

ׁשּלֹו העל ּיה  עקר  ֿ ידם  ועל  ׁשּבהם  ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ"ּבסנּפיריו",

אדמ ֹו"ר  ׁשּמבאר  ּכפי יֹותר , ּובפרט ּיּות  ְְְְְִִִֵֵֶַָָוכ ּו'.

לעיל  ה ּנזּכר  ח ּיים ' ּב'ת ֹורת  ׁשענין 14האמצעי , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ֿ ידם  ׁשעל  הע ֹוף  ּכנפי ּכמ ֹו ה ּוא  ה ּלויתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָסנּפירי

ׁשה ּוא  ֿ ידי על  והינּו למעלה , הג ּבּה ּבאויר  ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָּפֹורח 

לעל ֹות , יג ּביּה ּבאחד  ואנה , אנה  ּבכנפיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמנדנד 

ּובנדנּוד  למ ּטה , האויר  לדח ֹות  למ ּטה  ירד  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּוב ׁשני

ׁשּׁשטים  ׁשּבּים  ה ּדגים  וכן מעט . מעט  יעלה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה 

יּדח  ּוב ׁשני להלאה , יׁשּוט  ּבאחד  סנּפירים , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני

וּיראה , אהבה  ענין ה ּוא  ּובעב ֹודה  כ ּו'. ְְְְֲֲִִַַַַָָָָלמ ּטה 

על ּיה  ּדהינּו, וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ּבחינת  ְְְֲִִֵֶַַָָָׁשהם 

כ ּו', ח ֹוצב ֹו ּבמק ֹור  ליּכלל  למעלה  ְְְְְְְִִִֵַַָָוהס ּתּלק ּות 
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כביכול , תענוג , הוא ברוך  לקדוש לגרום שאמור  דבר  אינם ‰e‡תעשה ‡l‡∆»

,ÈeNÚ‰ ‚eÚz ˜ מכך הקד עונג  לו  שיהיה כך  ועשה בחר  הוא ברוך  וש ««¬∆»
ÏtLpL eÈ‰Â ונמשך למטה מלמעלה B˙eÓˆÚaLירד  ‚eÚz‰Ó ¿«¿∆ƒ¿«≈««¬∆¿«¿

Ca˙È ברוך הקדוש אצל  קיים שהוא כפי  העליון  התענוג  בעצמו מכוח הוא ƒ¿»≈
'eÎ ‰Ê ÔÈÚÓ ‚pÚ˙‰Ï של ¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»∆

ֿ תעשה. לא ומצוות ֿ עשה מצוות

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Óe (‚¿…»¿ƒ≈»
BL ÌÚ Ô˙ÈÂÏc È‚Èw‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ

a‰, לעיל המובא במדרש הנזכר  «»
È‡˜ Ô˙ÈÂlL הכוונהÏÚ ∆ƒ¿»»»≈«

Ì˙„BÚL ÌÈ˜Ècv‰ העיקרית ««ƒƒ∆¬»»
ה' eiÁea˙,בעבודת ‡È‰ƒ¿»ƒ

'eÎ ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁÈÏ, ¿«≈ƒƒ∆¿ƒ
מדרגה  שההשפעה בחסידות מבואר 

האור  של  השתלשלות' ב'סדר  לדרגה

 ֿ ֿ ברוך  מהקדוש ונמשך  היורד  האלוקי 

שה'סוף' כך  היא למטה מלמעלה הוא

בחינה  כל  של  ה'חיצוני ' והחלק

הבאה, לדרגה ונמשך  יורד  ומדריגה

העליונה  בדרגה שנחשב ומה

בדרגה  פנימיות להיות הופך  חיצוניות,

השפעה  גם יש אך  ממנה, שלמטה

שהאור  כך  לדרגה מדרגה פנימית

לא  הוא לשניה אחת מדרגה הנמשך 

אלא  העליונה הדרגה של  החיצוניות

הפנימיות  בין  והחיבור  שלה, הפנימיות

הדרגה  של  לפנימיות אחת דרגה של 

ממשיך  (והוא 'יחוד ' נקרא האחרת

האור  מאשר  יותר  ונעלה יותר  רב אור 

בדרך  השתלשלות' ב'סדר  שנמשך 

ויכולת  כוח להם יש והצדיקים כלל )

יחודים' Ì˙ÏÚÓ'לייחד  ‰Ï„bL∆»¿»«¬»»
ה' את העובדים אלה צדיקים של 

‰ÌÈ˜Ècvברוחניות  ÏÚ«««ƒƒ
,˙eiÓL‚a ‡È‰ Ì˙„BÚL∆¬»»ƒ¿«¿ƒ
,'eÎ ˙BiNÚÓ‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿««¬ƒ

'לויתן ' נקראים הזו  הרוחנית ה' בעבודת שעוסקים ÈÙÏ¿ƒוצדיקים
ÌÎeÏÈ‰L למדריגה ממדריגה ‰Ìiועלייתם ‚c ÏLÓk ‡e‰' ה'לויתן ∆ƒ»ƒ¿«««»

ËML במהירות,ÂÈÈtÒ È„ÈŒÏÚ e‰ˆ˜ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ‰ˆ˜Ó ∆»ƒ¿≈»»¿«»≈«¿≈¿«ƒ»
ÌÎeÏÈ‰ Ck אלה צדיקים Áea‰ÒÈËaשל  ˙ei מהירה תנועה »ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓe ÌÈÏBÚ ˙Á‡ רבות דרגות ומתעלים ««ƒ«ƒƒ¿«¿»«¿»
אחת. בבת

e‰ÊÂ האמורים המדרש דברי  של  הפנימי  ËBÁLÈהתוכן  ‡ÏŒ„È˙ÚlL ¿∆∆∆»ƒ»…ƒ¿
B˙B‡ ‰ÏÚiL LeÈt ,a‰ BL ˙‡ Ô˙ÈÂl‰ יעלה ה'לויתן ' «ƒ¿»»∆«»≈∆«¬∆

הבר ' 'שור  את e‰ÊÂוירומם ,BlL ‰ÒÈh‰ È„ÈŒÏÚ הזו שהעליה «¿≈«ƒ»∆¿∆
תהיה  'שחיטה' ˜Úהנקראת Ì„ÈŒÏÚÂ Ì‰aL ,"ÂÈÈtÒa"ƒ¿«ƒ»∆»∆¿«»»ƒ«

BlL ‰iÏÚ‰ עצמו ה'לויתן ' eÎÂ'.של  »¬ƒ»∆¿
˙BÈ ˙eiËÙe של העליה את יותר  לבאר  ידי , על  האמורה ה'שחיטה' ƒ¿»ƒ≈

‡nLה'סנפירים', ÈÙk¿ƒ∆¿»≈
˙B˙'a ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡«¿»∆¿»ƒ¿«

ÏÈÚÏ kÊp‰ 'ÌÈiÁ14ÔÈÚL , «ƒ«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«
ÈÙk BÓk ‡e‰ Ô˙ÈÂl‰ ÈÈtÒ¿«ƒ≈«ƒ¿»»¿«¿≈

ÁBt Ì„ÈŒÏÚL ÛBÚ‰ העוף »∆«»»≈«
‰ÏÚÓÏ da‚‰ ÈÂ‡a,רב בגובה «¬ƒ«¿≈«¿«¿»

„„Ó ‡e‰L È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈∆¿«¿≈
‡Â‰מנפנף  ‰‡ ÂÈÙÎaƒ¿»»»∆»»»

שונים, אחד Á‡a„לכיוונים בכנף ¿∆»
˙BÏÚÏ dÈa‚È מנפנף כלפי העוף «¿ƒ««¬

hÓÏ‰מעלה, „È ÈLe העוף «≈ƒ≈≈¿«»
מטה מנפנף  ‰‡ÈÂכלפי  ˙BÁ„Ïƒ¿»¬ƒ

‰ÏÚÈ ‰Ê „e„e ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿∆«¬∆
ËÚÓ ËÚÓ.גבוה ויותר  יותר  לרחף ¿«¿«

ÌÈËML ÌiaL ÌÈ‚c‰ ÔÎÂ¿≈«»ƒ∆«»∆»ƒ
ממקום  במהירות ≈¿ÈLaƒלמקום ונעים

ËeLÈ „Á‡a ,ÌÈÈtÒ¿«ƒƒ¿∆»»
‰hÓÏ ÁcÈ ÈLe ,‰‡Ï‰Ï¿»¿»«≈ƒƒ«¿«»

'eÎ מתקדם הלויתן  אחד  בסנפיר 

כלפי  דוחף הוא השני  ובסנפיר  הלאה

הים. מי  בעומק טובע אינו  וכך  מטה

‰„BÚe שני של  המשמעות «¬»
בדג  הסנפירים ושני  בעוף הכנפים

פעולה  פועל  מהם אחד  כל  שכאמור 

לידי  באה שהיא כפי  אחר , בכיוון 

ה' בעבודת ‡‰‰ביטוי  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¬»
,‰‡iÂ שתי הן  ה' ויראת ה' אהבת ¿ƒ¿»

שונות  ÈÁa˙בנפש 'תנועות' Ì‰L∆≈¿ƒ«
,'BLÂ ‡Bˆ' על יחזקאל  בנבואת »»

נאמר  העליונה המרכבה מראה

[המלאכים  "והחיות יד ) א, (יחזקאל 

ושוב". רצוא הקודש"] "חיות הנקראים

ורצון  תשוקה בהם יש אחד  שמצד  היא הדברים של  הפנימית והמשמעות

לרדת  האלקית הכוונה בהם נרגשת שני  ומצד  ("רצוא") למעלה להתעלות

שילוב  יש מישראל , אחד  כל  של  ה' בעבודת גם וכך  ("שוב"), למטה ולהאיר 

השליחות  ומילוי  ("רצוא") הנפש כלות עד  באלקות לדבוק תשוקה של 

ושתי  גשמי , ובעולם גשמי  בגוף למטה שהיא כפי  הנשמה על  המוטלת

והיראה  האהבה בענין  משתקפות הללו  של eÈ‰c,ה'תנועות' התנועה ¿«¿
היא  e˜lzÒ‰Â˙אהבה ‰iÏÚ האדם נפש ÏÏkÈÏשל  ‰ÏÚÓÏ לדבוק ¬ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»ƒ»≈

האישית  המציאות איבוד  כדי  עד  eÎ',והתכללות בה' BˆBÁ B˜Óaƒ¿¿
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ח        

ּובחינת  ּגד ֹולה . ּות ׁשּוקה  ּבאהבה  ה 'רצ ֹוא ' ְְְְֲִֶֶַַָָָָָׁשּזה ּו

ׁשּמּצד  ה 'ּׁשֹוב ' ּבחינת  ׁשּזה ּו למ ּטה , ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָה ּירידה 

ׁשעקר  מה  מ ּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  כ ּו'. ּופחד  ְְִִִֶֶַַַַַַָָה ּיראה 

ולכן  ה ּסנּפירים , ֿ ידי על  היא  ה ּלויתן ׁשל  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהעל ּיה 

ה ּבר  ׁשֹור  את  ה ּלויתן יׁשח ֹוט  ֿ לבא  ְְִִִֶֶַַָָָָָֹלעתיד 

ּדוקא . ְְִִַַָָּבסנּפיריו

ֿ ּפי LÈÂד ) על  ּפרה , ּפר ׁשת  עם  זה  לק ּׁשר  ¿≈ְִִֵֶַַַָָָָ

ּפר ׁשת  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ְְִֵַַָָָָֹהמבאר 

ּבּה15ח ּוקת  ׁשּנאמר  אד ּומה  ּפרה  זאת 16ּבענין ְְֱֲִֶֶַַַָָָָֹ

אד ּומה  ּפרה  ׁשּמצות  לפי ׁשּזה ּו ה ּתֹורה , ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָח ּוקת 

ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ענין ּכלל ּות  ּכי ה ּתֹורה , ּכלל ּות  ְְְְִִִִַַַָָָהיא 

ּומדרגה  ה ּבחינה  לאדם  נמ ׁש ֿ ידיֿזה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשעל 

יצירה ' ּב'ספר  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו וׁשֹוב ', 17ּד'רצ ֹוא  ְְְְִֵֶֶָָָָ

ענין  ה ּוא  "ל ּב "רץ  לאחד ", ׁשּוב  ל ּב רץ  ְְְְִִִִֶַָָָ"אם 

הא ׁש יס ֹוד  ּבחינת  ׁשּזה ּו כ ּו', ּבאהבה  ְְְֲִֵֶֶַַָָָָה 'רצ ֹוא '

יראה  ּבחינת  לאחד ", "ׁשּוב  ּכ ֿ ואחר  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּלב ,

ּבאים  ולזה  ה ּמים . יס ֹוד  ּבחינת  ׁשּזה ּו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָּוביט ּול ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמצ ֹות , ק ּיּום  ֿ ידי א ׁש18על  מימינֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָ

ּדת ", "א ׁש וגם  מים , ּבחינת  ה ּוא  "ימינֹו" ְְְִִִֵַַַָָּדת ,

יבא  ֿ זה  ֿ ידי ועל  א ּלּו, ּבחינֹות  מ ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּכל ּולים 

א ׁש ּבחינת  ׁשהם  וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  לבחינת  ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם 

ה ּוסד ּו זה  ּדבר  ׁשעל  ה ּתֹורה , ּכלל ּות  ׁשהן ְְִֵֶֶֶַַַָָָָּומים ,

ׁשה ּוא  אד ּומה , ּפרה  מצות  ענין וזה ּו ה ּמצ ֹות . ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּכל 

ענין  ה ּוא  ה 'רצ ֹוא ' וׁשֹוב ', ּד'רצ ֹוא  הענין ְְְְִִַָָָָָָָּכלל ּות 

"ונתן  ענין ה ּוא  וה 'ּׁשֹוב ' לאפר , ה ּפרה  ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׂשרפת 

ּבמצות  נאמר  ולכן ּכלי". אל  ח ּיים  מים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעליו

ועל ֿ ה ּתֹורה ". ח ּוקת  "זאת  ּדוקא  אד ּומה  ְְֲַַַַָָָָָֹּפרה 

המבאר   רז"ל 19ּדר מאמר  ׂשיחתן 20ּבענין יפה  ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ּבּתי  עבדי ּבנים ,21ׁשל  ׁשל  מ ּתֹורתן אב ֹות  ( ְִִֵֵֶֶַָָָָָ

והר ּבה  ּבּתֹורה , ּכפ ּולה  אליעזר  ׁשל  ּפר ׁשה  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהרי
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ואילך.15) א חוקת.16)נו, בהערה.17)ר"פ  ריג ע ' תרנ"ט  סה"מ  וראה מ "ח . ב .18)פ "א לג, ברכה 19)ברכה לקו"ת ראה

ואילך. ב  קכז, שם אוה"ת ואילך. א קלה, שרה חיי  תו"ח  ואילך. לו ע ' ח "א תקס "ג הזקן אדמו"ר מאמרי  ד. ב "ר 20)צו,

מב . כד, שרה חיי  פירש"י  ח . שם.21)פ "ס , בב "ר הגירסא כ"ה

    
‰„Èi‰ ˙ÈÁe .‰ÏB„b ‰˜eL˙e ‰‰‡a '‡Bˆ'‰ e‰fL∆∆»»¿«¬»¿»¿»¿ƒ««¿ƒ»

‰hÓÏ,הזה בעולם הנשמה של  השליחות את ÈÁa˙למלא e‰fL ¿«»∆∆¿ƒ«
'eÎ „ÁÙe ‰‡i‰ „vnL 'BM'‰ אלא להתקרב לא לאדם שגורמים «∆ƒ««ƒ¿»««
להתרחק.

˜ÚL ‰Ó ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆ƒ«
Ô˙ÈÂl‰ ÏL ‰iÏÚ‰ הצדיקים »¬ƒ»∆«ƒ¿»»

כ  ברוחניות, ה' את מבואר העובדים

‰ÌÈÈtqלעיל , È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿«ƒƒ
האמורות, התנועות שתי  את הכוללים

יראה, וגם אהבה Œ„È˙ÚÏגם ÔÎÏÂ¿»≈∆»ƒ
BL ˙‡ Ô˙ÈÂl‰ ËBÁLÈ ‡Ï»…ƒ¿«ƒ¿»»∆

a‰ אותו וירומם אותו  ויעלה «»
.‡˜Âc ÂÈÈtÒaƒ¿«ƒ»«¿»

˙Lt ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈∆ƒ»»«
,‰t בנוסף זו  בשבת הנקראת »»

(כחלק  שמיני  פרשת השבוע לפרשת

של  זו  בתקופה פרשיות ארבע מקריאת

והחודש) פרה זכור , שקלים, – השנה

ÈËewÏ'a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿ƒ≈
˙˜eÁ ˙Lt '‰Bz15 הפרשה »»»««

פרה פרשת בתורה כתובה »¿ÔÈÚa¿ƒבה
da Ó‡pL ‰Óe„‡ ‰t16 »»¬»∆∆¡«»

,‰Bz‰ ˙˜eÁ ˙‡Ê זאת' ולא …««»
על  מדובר  שלכאורה אף הפרה' חוקת

מצוות  כל  על  ולא בלבד  אחת מצוה

t‰התורה, ˙ÂˆnL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿«»»
‰Óe„‡,אחת מצוה היותה עם ¬»

שלה ‰È‡למעשה התוכן  מצד  ƒ
˙eÏÏk Èk ,‰Bz‰ ˙eÏÏk¿»«»ƒ¿»

ÔÈÚ של הכללי  ‰Bˆn˙התוכן  ƒ¿««ƒ¿
CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈∆ƒ¿»
‰‚„Óe ‰ÈÁa‰ Ì„‡Ï»»»«¿ƒ»«¿≈»

,'BLÂ ‡Bˆ'c מבואר שענינה ¿»»
ÙÒ'aלעיל , e˙kL BÓk¿∆»¿≈∆

'‰ÈˆÈ17eL EaÏ ı Ì‡" ¿ƒ»ƒ»ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰ "EaÏ ı" ,"„Á‡Ï¿∆»»ƒ¿ƒ¿«
e‰fL ,'eÎ ‰‰‡a '‡Bˆ'‰»»¿«¬»∆∆

laL L‡‰ „BÒÈ ˙ÈÁa שבא ¿ƒ«¿»≈∆«≈
כאש, הבוער  וצמאון  תשוקה לידי 

,"„Á‡Ï eL" CkŒÁ‡Â¿««»¿∆»
e‰fL ,ÏeËÈe ‰‡È ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆

ÌÈn‰ „BÒÈ ˙ÈÁa והריחוק היראה ובעניננו , האש. את לכבות שטבעם ¿ƒ«¿««ƒ
והצמאון . התשוקה את המבטלת רתיעה 'רצוא'ÊÏÂ‰הם של  הדברים לשני  ¿»∆

e˙kLו 'שוב' BÓk ,˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a18 התורה על  »ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿¿∆»
,˙c L‡ BÈÓÈÓהדברים שני  נכללים ÈÁa˙ובכך  ‡e‰ "BÈÓÈ" ƒƒ≈»¿ƒ¿ƒ«

ÌÈÓ, ימין לצד  השייך  החסד  Ì‚Âקו  «ƒ¿«
ÌÈÏeÏkL ,"˙c L‡" ומים אש ≈»∆¿ƒ

el‡ ˙BÈÁa ÈzLÓ מסמלת האש ƒ¿≈¿ƒ≈
את  מסמלים והמים ה'רצוא', את

‰‡„Ìה'שוב', ‡È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»…»»»
'BLÂ ‡Bˆ' ˙ÈÁÏ בעבודת ƒ¿ƒ«»»

ÌÈÓeה', L‡ ˙ÈÁa Ì‰L∆≈¿ƒ«≈«ƒ
ויראה, eÏÏk˙אהבה Ô‰L∆≈¿»

‰Ê c ÏÚL ,‰Bz‰ רצוא' של  «»∆«»»∆
‰Bˆn˙.ושוב' Ïk e„Òe‰¿»«ƒ¿

,‰Óe„‡ ‰t ˙ÂˆÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿«»»¬»
ונאמר  התורה כל  את כוללת היא ולכן 

התורה', חוקת 'זאת התוכן e‰L‡בה ∆
אדומה  פרה ‰ÔÈÚשל  ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

'‡Bˆ'‰ ,'BLÂ ‡Bˆ'c¿»»»»
האש  בענין  ביטוי  לידי  בא שכאמור 

וצמאון ) ÙN˙(אהבה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿≈«
'BM'‰Â ,Ù‡Ï ‰t‰ שכאמור «»»¿≈∆¿«

(יראה  המים בענין  ביטוי  לידי  בא

ÔÈÚוביטול ) ‡e‰ בתורה האמור  ƒ¿«
אדומה פרה עשיית אופן  »«¿"Ô˙Âלגבי 

ÂÈÏÚ הפרה אפר  ÌÈiÁעל  ÌÈÓ »»«ƒ«ƒ
˙ÂˆÓa Ó‡ ÔÎÏÂ ."ÈÏk Ï‡∆∆ƒ¿»≈∆¡«¿ƒ¿«
˙‡Ê" ‡˜Âc ‰Óe„‡ ‰t»»¬»«¿»…

"‰Bz‰ ˙˜eÁ מצוה היא אמנם כי  ««»
מצוות  של  התוכן  בה נרמז  אבל  אחת,

התורה.

‡Ó‰ CcŒÏÚÂ19 בחסידות ¿«∆∆«¿…»
ÔÈÚa של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

Ï"Ê Ó‡Ó20‰ÙÈ עדיפה «¬«««»»
יותר  ÏLדיבורם Ô˙ÁÈNוחשובה ƒ»»∆

Èza) È„Ú21˙B‡ עבדי ) «¿≈»≈»
ויעקב יצחק אברהם ««Ô˙BzÓƒהאבות

ÌÈa ÏL,האבות בני  ישראל  בני  ∆»ƒ
ÊÚÈÏ‡ ÏL ‰Lt È‰L עבד ∆¬≈»»»∆¡ƒ∆∆

להיות  רבקה את להביא שהלך  אברהם

אבינו  יצחק של  «¿ÏeÙk‰אשתו 
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ט     

לפי  ׁשּזה ּו ּברמיזה , א ּלא  נּתנּו לא  ּתֹורה  ְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹּגּופי

יצחק  נׂשּואי (ּבענין אליעזר  ׁשל  ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּפר ׁשה 

מ "ה , ל ׁשם  ּב"ן ׁשם  התח ּבר ּות  ענין ה ּוא  ְְְְְְִִִֵֵַַַַָורבקה )

ֿ ּפה , ׁשּבעל  ות ֹורה  ׁשּבכתב  ּתֹורה  ענין ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזה ּו

מצוה  ּובכל  ּוב "ן, ֿ מ "ה  ּד הח ּבּור  ּכלל ּות  ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשּזה ּו

ה ּוא  זֹו ׁשּבמצוה  ׁשה ּיח ּוד  ּפרט ,  ּבדר ְְְְִִֶֶֶֶַָָה ּוא 

אד ּומה  ּפרה  ּבענין ּגם  ה ּוא  וכן ּפרטית . ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבחינה 

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּתֹורה ", ח ּוקת  "זאת  נאמר  ְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעליה 

ה 'רצ ֹוא ' ח ּבּור  ּכלל ּות  נע ׂשה  ח ּיים , ּומים  ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאפר 

הרי  מצוה  ּובכל  ה ּתֹורה , ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָוה 'ּׁשֹוב ',

ּפרטית . ּבבחינה  ְְִִִֶָָזה 

ּבפר ׁשתנּוCÈLÓÓeה ) ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי 22לבאר  «¿ƒְְְִֵֵֵָָָָָ

ה ּבר  ׁשֹור  ל ׁשחיטת  ְְִִֵַַַָּבנֹוגע 

ׁשאף  ה ּלויתן, ׁשל  ּבסנּפיריו ֿ לבא  ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלעתיד 

מחמת  היא  ּגמ ּורה  ּפג ּומה  זֹו ׁשחיטה  ְְְְֲִִֶַַַָָָׁשּכה ּיֹום 

כ ּו' ּכן 23ההפסק  להיֹות  צרי ֿ לבא  לעתיד  אבל  , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשֹור  על ּיֹות  ּבחינת  היא  זֹו ׁשחיטה  ענין ּכי ְְְְֲִִִִִִַַַָָּדוקא ,

ה ּמעלה ּו לויתן ֿ ידי על  מעלה  למעלה  ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָה ּבר 

ּבינּתים , הפסק  להיֹות  צרי ולכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבסנּפיריו,

אחת , ּבבת  העל ּיֹות  ּכל  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהרי

להיֹות  אפ ׁשר  ואי כ ּו', היכל ֹות  ּכּמה  ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכּנֹודע 

הפסק  להיֹות  צרי א ּלא  אחת , ּבפעם  העל ּיֹות  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש יּתיר  ולכן להיכל , היכל  ְְִֵֵֵֵַַָָָָָּבין

זֹו. ְִָּפגימה 

‰p‰Âֿ ׁשּלעתיד ה ּטעם  נת ּבאר  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הפסק  ׁשל  ּבא ֹופן ּדוקא  להיֹות  צרי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹלבא 

"ויּתןֿ ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  אמנם , לעיל . ּכּנזּכר  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָכ ּו',

אין  ּׁשעכ ׁשו ה ּטעם  מבאר  ח ּיים ' ׁשּב'ת ֹורת  " ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָל

ּדה ּנה  ּבזה , והענין ּפגּום . ּבס ּכין ּכׁשרה  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָה ּׁשחיטה 

ׁשענין  ׁשם , ח ּיים ' מ 'ּתֹורת  ג ) (סעיף  לעיל  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָנת ּבאר 

ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ה ּלויתן סנּפירי ֿ ידי על  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעל ּיה 
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ד.22) 23.12)שם, הערה הנ"ל במכתב  בזה השקו"ט  ראה

    
‰Bza של ומעשיו  הליכתו  סיפור  את שרה) חיי  (בפרשת מספרת התורה «»

בסיפור  נוספת פעם נכפלים והדברים ההתרחשויות בתיאור  אחת פעם אליעזר 

פרטים, לפרטי  מסופר  והכל  רבקה של  משפחתה לבני  אליעזר  ≈¿»¿a‰Â‰דברי 
‰Bz ÈÙebבתורה ויסודיות עיקריות ezהלכות ‡Ï שבכתב בתורה ≈»…ƒ¿

e‰fL ,‰ÊÈÓa ‡l‡ לכך הטעם ∆»ƒ¿ƒ»∆∆
חשובה  אכן  אבות עבדי  של  ששיחתן 

הוא בנים של  LtL‰מתורתן  ÈÙÏ¿ƒ∆»»»
È‡eN ÔÈÚa) ÊÚÈÏ‡ ÏL∆¡ƒ∆∆¿ƒ¿«ƒ≈
ÔÈÚ ‡e‰ (‰˜Â ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«
ÌLÏ Ô"a ÌL ˙eaÁ˙‰ƒ¿«¿≈«¿≈

,‰"Ó במילוי כתוב הוי ' שם כאשר  «
וא"ו , ה"א, יו "ד , היינו  אל "ף, אותיות

הללו  האותיות של  הגימטרייא ה"א

כתוב  הוי ' שם וכאשר  ,(45) מ"ה  היא

ה"ה, יו "ד , היינו  ה"א, אותיות במילוי 

האותיות  של  הגימטרייא ה"ה ו "ו ,

בקבלה  ומבואר  .(52) ב"ן  היא הללו 

וקיום  התורה לימוד  ידי  שעל  וחסידות

וחיבור  'יחוד ' פועלים המצוות

וענין  וב"ן , מ"ה של  פנימית) (השפעה

(האיש, מ"ה שם חיבור  הוא הנישואין 

(האשה, ב"ן  שם עם המשפיע)

ÔÈÚהמקבל ) e‰fL של החיבור  ∆∆ƒ¿«
˙ÎaL ‰Bz המשפיע ה מקור  »∆ƒ¿»

‰tŒÏÚaL ‰B˙Â, המקבלe‰fL ¿»∆¿«∆∆∆
הוא  בתורה שהוא כפי  ביניהם החיבור 

,Ô"e ‰"Óc eaÁ‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ¿««
‰ÂˆÓ ÏÎe זה חיבור  ‰e‡פרטית ¿»ƒ¿»

„eÁi‰L ,Ët C„a ההשפעה ¿∆∆¿»∆«ƒ
לדרגה  מדרגה «¿ÂˆÓaL∆¿ƒ‰הפנימית

.˙ÈËt ‰ÈÁa ‡e‰ BÊ¿ƒ»¿»ƒ
‰t ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«»»
˙‡Ê" Ó‡ ‰ÈÏÚL ‰Óe„‡¬»∆»∆»∆¡«…
È„ÈŒÏÚL ,"‰Bz‰ ˙˜eÁ««»∆«¿≈

Ù‡‰,ורצוא אהבה האש, בחינת »≈∆
ÌÈiÁ ÌÈÓe,ושוב NÚ‰יראה «ƒ«ƒ«¬∆

'‡Bˆ'‰ eaÁ ˙eÏÏk¿»ƒ»»
˙eÏÏk e‰fL ,'BM'‰Â¿«∆∆¿»

È‰ ‰ÂˆÓ ÏÎe ,‰Bz‰ חיבור «»¿»ƒ¿»¬≈
.˙ÈËt ‰ÈÁa ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ

ÈËewÏ'a ‡Ï CÈLÓÓe (‰«¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
e˙LÙa '‰Bz22 שמיני פרשת »¿»»»≈

ÏL ÂÈÈtÒa ‡ÏŒ„È˙ÚÏ a‰ BL ˙ËÈÁLÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ««»∆»ƒ»…ƒ¿«ƒ»∆
ÌBi‰kL Û‡L ,Ô˙ÈÂl‰ המשיח ביאת לפני  הזה, BÊבזמן  ‰ËÈÁL «ƒ¿»»∆«∆¿«¿ƒ»

'eÎ ˜ÒÙ‰‰ ˙ÓÁÓ ‡È‰ ‰eÓb ‰Óe‚t23, הדברים אחד  שהוא ¿»¿»ƒ«¬««∆¿≈
בבת  בה לשחוט שאפשר  חלקה בסכין  להיות שצריכה השחיטה את הפוסלים

את  לעשות שמחייבת ו 'שיניים' 'פגימות' עם בסכין  ולא הפסק, בלי  אחת

באכילה, אסורה כזו  בצורה שנשחטה ובהמה בהפסקות, «¬‡Ïהשחיטה
Ôk ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…»ƒƒ¿≈

,‡˜Âc דוקא להיות צריכה השחיטה «¿»
כזו  BÊבצורה  ‰ËÈÁL ÔÈÚ Èkƒƒ¿«¿ƒ»

שחיטה  איננה זו  במדרש, מדובר  עליה

אלא  BiÏÚ˙כפשוטה ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¬ƒ
ÏÚÓÏ‰התעלות  a‰ BL«»¿«¿»
‰ÏÚÓ גבוהות רוחניות לדרגות «¿»

‰e‰ÏÚnביותר  Ô˙ÈÂÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»««¬≈
CÈˆ ÔÎÏÂ ,ÂÈÈtÒa˙BÈ‰Ï ƒ¿«ƒ»¿»≈»ƒƒ¿

ÌÈzÈa ˜ÒÙ‰ לא וה'שחיטה' ∆¿≈≈¿«ƒ
בהדרגה  אלא אחת בבת להיות יכולה

הפסקות, עם ‡ŒÈובשלבים È‰L∆¬≈ƒ
˙BiÏÚ‰ Ïk ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿»»¬ƒ

LiL Ú„Bpk ,˙Á‡ ˙a למעלה ¿««««»∆≈
˙BÏÎÈ‰ ‰nk מזה למעלה זה «»≈»

Ïk ˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡Â ,'eÎ¿ƒ∆¿»ƒ¿»
˙BiÏÚ‰ ביותר הגבוהות הדרגות עד  »¬ƒ

CÈˆ ‡l‡ ,˙Á‡ ÌÚÙa¿««««∆»»ƒ
ÏÎÈ‰ ÔÈa ˜ÒÙ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿≈≈≈»

ÔÎÏÂ ,ÏÎÈ‰Ï לבוא ÈzÈלעתיד  ¿≈»¿»≈«ƒ
BÊ ‰ÓÈ‚t ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»¿ƒ»
וההתעלות  ה'שחיטה' את לאפשר  כדי 

האמורה.

‡a˙ '‰Bz ÈËewÏ'a ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ≈»ƒ¿»≈
CÈˆ ‡ÏŒ„È˙ÚlL ÌÚh‰«««∆∆»ƒ»…»ƒ
ÏL ÔÙB‡a ‡˜Âc ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»¿∆∆

ÏÈÚÏ kÊpk ,'eÎ ˜ÒÙ‰ בקטע ∆¿≈«ƒ¿»¿≈
ÏÈÁ˙n‰Œea„aהקודם. ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ««¿ƒ

בפסוק  הפותח ¿∆EÏŒÔzÈÂ"¿ƒ"במאמר 
'ÌÈiÁ ˙B˙'aL על מדובר  לא ∆¿««ƒ

תהיה  ֿ לבוא שלעתיד  לכך  הסיבה

הפסקות, עם וההתעלות ה'שחיטה'

שם  האמצעי ‡Óאלא אדמו "ר  ¿»≈
‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ÂLÎÚM ÌÚh‰«««∆«¿»≈«¿ƒ»

,Ìe‚t ÔÈkÒa ‰Lk ממשיך כפי  ¿≈»¿«ƒ»
ומפרט.

‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
˙Bz'Ó (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒƒ«

Ô˙ÈÂl‰ ÈÈtÒ È„ÈŒÏÚ ‰iÏÚ‰ ÔÈÚL ,ÌL 'ÌÈiÁ אחד שכל  «ƒ»∆ƒ¿«»¬ƒ»«¿≈¿«ƒ≈«ƒ¿»»
אחר , לכיוון  ב'תנועה' הוא BLÂ',מהם ‡Bˆ' ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆»»
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י        

ּוממ ׁשי כ ּו'. וירידה  על ּיה  וׁשֹוב ', ְֲִִִִַָָָָ'רצ ֹוא 

ה ּמצ ֹות 24לבאר  ק ּיּום  עקר  ׁשּכל  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  , ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּדוקא  וׁשֹוב ' 'רצ ֹוא  ּבבחינת  ויראה , ּבאהבה  ְְְְְֲִִִַַַָָָָָה ּוא 

ּפרה  מצות  ּבענין ד ) (סעיף  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ(ּוכמ ֹו

נקראת  ולכן וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ענין ׁשה ּוא  ְְְֲִִֵֵֶַָָָָאד ּומה ,

ה ּׁשחיטה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּתֹורה "), ְִִֵַַַָָָָ"ח ּוקת 

ּבפגימ ֹות  חריצין חריצין ׁשע ׂשּוי ּבס ּכין ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָּכׁשרה 

חלק  ּבס ּכין ּדוקא  א ּלא  וירידה , על ּיה  ּבהם  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁש

היא  ה ּכּונה  עקר  עכ ׁשו ּכי ּכלל , ּפגימה  ּבֹו ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאין

ּבס ּיּום  ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ורע  ט ֹוב  ּבין ּולהב ּדיל  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָלברר 

ג ֹו'), ה ּטה ֹור  ּובין ה ּטמא  ּבין להב ּדיל  ְְִֵֵֵֵַַַָָָָָּפר ׁשתנּו

ּבחיצ ֹונּיּות  ה ּטֹוב  מן לרע  יניקה  ּתהיה  ְְְִִִִִֶֶַַָָֹׁשּלא 

עץ  ּתער ֹוב ֹות  היה  ׁשּׁשם  ּוגב ּורה ' ּד'חסד  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָה ּכלים 

ּפג ּום , ּבס ּכין ל ׁשח ֹוט  אס ּור  ולכן ורע , ט ֹוב  ְְְִִֵַַַַָָָָָה ּדעת 

היא  ה ּכלים  התה ּוּות  ס ּבת  ׁשעקר  יד ּוע  ְִִִִִִֵֶַַַַַָּכי

וׁשֹוב ' 'רצ ֹוא  ּבחינת  והת ּפּׁשט ּות  ְְְְְְִִִֵַַַָָמהס ּתּלק ּות 

אחר  למ ּטה  ונח  מתי ּׁשב  ׁשהא ֹור  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדוקא ,

ועד  כ ּו', ּבכלי מ ּוג ּבל  להיֹות  יּוכל  ְְְְְְִִִִַַַַָההס ּתּלק ּות ,

ה ּׁשפע  יֹורד  ׁשּמהם  ה ּכלים  חיצ ֹונּיּות  ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַלבחינת 

יּוכל ּו החיצ ֹונים  ׁשּגם  עד  ּביֹותר , מ ּטה  ְְְִִֵֶַַַַַָָלמ ּטה 

ׁשּיׁש ה ּסּכין ּבפגימת  וד ּוגמת ֹו כ ּו'. יניקה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָלק ּבל 

יניקה  להיֹות  יכ ֹולה  ׁשּמּזה  וירידה , על ּיה  ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָּבּה

עכ ׁשו  ה ּוא  זה  וכל  כ ּו'. ק ׁשֹות  ּגב ּור ֹות  ְְְְִִֶַַָָָלבחינת 

לגמרי, הרע  ּבע ּור  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדוקא ,

לעתיד ֿ אבל  ּכּנ"ל . ה ּטֹוב , מן הב ּדלת ֹו רק  ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָא ּלא 

אעביר  ה ּטּומאה  ר ּוח  "את  ה ּיע ּוד  ׁשּיק ּוים  ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹלבא ,

הארץ " ּתהיה 25מן לא  ה 'ּׁשֹוב ' מ ּבחינת  ּגם  אזי , ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

כ ּו'. לחיצ ֹונים  ְִִִַָיניקה 

ּבב ‡Cו) ע ּיּון צרי ה ּדברים ,עדין א ּור  «ְְֲִִִִֵַַָָ

לא  ה ּׁשחיטה  ׁשענין מאחר  ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּדלכא ֹורה ,

ׁשּמּזה  ּכיון וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ׁשל  ּבא ֹופן להיֹות  ְְִִֵֶֶֶֶָָָָיכ ֹול 
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ואילך).24) א (קס , ב .25)פי "ט  יג, זכרי '

    
‰iÏÚ(רצוא)‰„ÈÈÂ(שוב)‡Ï CÈLÓÓe .'eÎ24'חיים ב'תורת ¬ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»≈

‰‡a‰שם, ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ˜Ú ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»ƒ«ƒ«ƒ¿¿«¬»
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓÎe) ‡˜Âc 'BLÂ ‡Bˆ' ˙ÈÁa ,‰‡ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»«¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈
‡Bˆ' ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Óe„‡ ‰t ˙ÂˆÓ ÔÈÚa („ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬»∆ƒ¿«»

,'BLÂ באש שנעשה האפר  חיבור  »
(שוב), המים עם ≈«¿ÔÎÏÂ(רצוא)

"‰Bz‰ ˙˜eÁ" ˙‡˜ כי ƒ¿≈««»
התורה  כל  כללות הוא ושוב' ),'רצוא

ÌB˜ÓŒÏkÓ סדר שזהו  למרות ƒ»»
הזה  בזמן  ה', בעבודת הרצוי  העבודה

ÔÈkÒa ‰Lk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ»¿≈»¿«ƒ
ÔÈˆÈÁ ÔÈˆÈÁ ÈeNÚL∆»¬ƒƒ¬ƒƒ
‰iÏÚ Ì‰a LiL ˙BÓÈ‚Ùaƒ¿ƒ∆≈»∆¬ƒ»
ÔÈkÒa ‡˜Âc ‡l‡ ,‰„ÈÈÂƒƒ»∆»«¿»¿«ƒ
,ÏÏk ‰ÓÈ‚t Ba ÔÈ‡L ˜ÏÁ»»∆≈¿ƒ»¿»

היא  לכך  ÂLÎÚוהסיבה Èk בזמן ƒ«¿»
‰ek‰הגלות  ˜Ú המטרה ƒ«««»»

ומצוות  בתורה העבודה של  והתכלית

BË ÔÈa ÏÈc‰Ïe Ï ‡È‰ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈
ÌeiÒa e˙kL BÓk) ÚÂ¿«¿∆»¿ƒ

e˙Lt שמיני ÏÈc‰Ïפרשת »»»≈¿«¿ƒ
,('B‚ B‰h‰ ÔÈe ‡Óh‰ ÔÈa≈«»≈≈«»
היא  לרע הטוב בין  ההפרדה וכוונת

‰˜ÈÈ ‰È‰z ‡lL חיות השפעת ∆…ƒ¿∆¿ƒ»
‰Bhושפע  ÔÓ ÚÏ»«ƒ«

„ÒÁ'c ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ«≈ƒ¿∆∆
˙BBÚz ‰È‰ ÌML '‰e‚e¿»∆»»»«¬

,ÚÂ BË ˙Úc‰ ıÚ מבואר ≈«««»»
יש  ומדריגה בחינה שבכל  בחסידות

ו 'חיצוניות' עצמו , הדבר  'פנימיות',

הזולת, אל  להתגלות השייך  שלו  החלק

העליונות  הספירות של  ב'כלים' גם וכך 

היא  הספירות של  והפעולה (וההתגלות

ב'כלים') המאירים 'אורות' של  בדרך 

הדעת  בעץ והרע הטוב של  והתערובת

הטוב, מקור  החסד , בספירת היתה

משתלשל  שממנה גבורה וספירת

הטוב  היפך  צמצומים בריבוי 

שם  בפנימיות, (לא הכלים בחיצוניות

וההבדלה  וההפרדה לרע) מקום אין 

יניקה  למנוע כדי  היא לרע טוב בין 

זו , בבחינה חיות ≈«¿ÔÎÏÂותוספת
˙ee‰˙‰ ˙aÒ ˜ÚL Úe„È Èk ,Ìe‚t ÔÈkÒa ËBÁLÏ eÒ‡»ƒ¿¿«ƒ»ƒ»«∆ƒ«ƒ«ƒ¿«

ÌÈÏk‰ והגבלה שבגלל מדידה בהם יש בכלים האורות של  ההתלבשות «≈ƒ
˙e˜lzÒ‰Ó ‡È‰ והתעלות וגילוי eËMt˙‰Â˙עליה ÈÁa˙הארה ƒ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¿ƒ«

‡Bˆ' הסתלקותBLÂ'התפשטות,‡˜Âc על הכלים שהתהוות היינו  »»«¿»
יחד  גם ה'תנועות' שתי  של  השילוב MÈ˙Óידי  B‡‰L È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ¿«≈

˙e˜lzÒ‰‰ Á‡ ‰hÓÏ ÁÂ¿»¿«»«««ƒ¿«¿
למטה  ומתפשט כשחוזר  והעליה,

˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ האורÈÏÎa Ïa‚eÓ «ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
) 'eÎ הוא האור  שכאשר  בעוד 

הרי  והסתלקות התעלות של  ב'תנועה'

בכלים), והגבלה ממדידה למעלה הוא

„ÚÂ כפי גדולה והגבלה למדידה ¿«
יורד  האור  כאשר  »ÈÁÏƒ¿ƒ˙שהוא

„BÈ Ì‰nL ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«≈ƒ∆≈∆≈
,˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ ÚÙM‰«∆«¿«»«»¿≈

ÌÈBˆÈÁ‰ ÌbL „Ú הכוחות «∆««ƒƒ
הקדושה  לגבול  ¿eÏÎeÈשמחוץ

'eÎ ‰˜ÈÈ Ïa˜Ï חיות והשפעת ¿«≈¿ƒ»
שעל B˙Ó‚e„Âמהאור . הבחינה של  ¿¿»

של  החיבור  הכלים, ענין  נעשה ידה

(שוב) והתפשטות (רצוא) הסתלקות

ÔÈkq‰ ˙ÓÈ‚Ùa מזה שכתוצאה ƒ¿ƒ«««ƒ
אלא  חלקה איננה daהסכין  LiL∆≈»

‰ÏBÎÈ ‰fnL ,‰„ÈÈÂ ‰iÏÚ¬ƒ»ƒƒ»∆ƒ∆¿»
˙Beb ˙ÈÁÏ ‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿

'eÎ ˙BL˜ של בעבודה צורך  ויש »
את  למנוע כדי  מהרע הטוב הבדלת

לעיל . כמבואר  הזו , היניקה

ÂLÎÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ הגלות בזמן  ¿»∆«¿»
˙BÈ‰Ï LÙ‡ŒÈ‡L ,‡˜Âc«¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿
˜ ‡l‡ ,ÈÓ‚Ï Ú‰ eÚaƒ»«¿«¿≈∆»«

B˙Ïc‰ והפרדתו,Bh‰ ÔÓ «¿»»ƒ«
,‡ÏŒ„È˙ÚÏ Ï‡ .Ï"pk««¬»∆»ƒ»…

„eÚi‰ ÌÈe˜iL על הנביאים של  ∆¿««ƒ
המשיח  ‰Óeh‡‰ימות Áe ˙‡"∆««¿»

"ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡25 תהיה ולא «¬ƒƒ»»∆
כלל , רע של  Ìbמציאות ÈÊ‡¬««

'BM'‰ ˙ÈÁaÓ האור כאשר  גם ƒ¿ƒ««
למטה, ו 'נח' ÈÈ˜‰יורד  ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ»

.'eÎ ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ
e‡a ÔeiÚ CÈˆ ÔÈ„Ú C‡ (Â«¬«ƒ»ƒƒ¿≈
Á‡Ó ,‰B‡ÎÏc ,ÌÈc‰«¿»ƒ¿ƒ¿»≈««

‰ËÈÁM‰ ÔÈÚL של וההתעלות ∆ƒ¿««¿ƒ»
ה'לויתן ' ידי  על  הבר ' 'Bˆ‡'שור  ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï…»ƒ¿¿∆∆»
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יי     

ּכיצד  ּכן, אם  כ ּו', החיצ ֹונים  יניקת  להיֹות  ְְְִִִִִֵֵַַַָיכ ֹולה 

'רצ ֹוא  ׁשל  ּבא ֹופן העב ֹודה  ּכלל ּות  להיֹות  ְְְְֲִֶֶָָָָָיכ ֹולה 

ה ּׁשחיטה  ענין ּבין החל ּוק  ּומה ּו ּדוקא , ְְְִִִֵַַַַַָָָוׁשֹוב '

ּבא ֹופן  הם  ׁשּלכא ֹורה  העב ֹודה , ְְְֲִִֵֶֶָָָָלכלל ּות 

ה 'רצ ֹוא  ׁשענין ל ֹומר  ואין לזה . זה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּסֹותרים 

ה ּוא  העב ֹודה  ּבכלל ּות  להיֹות  ׁשּצרי ְְֲִִִֶָָָָָוׁשֹוב '

לעב ֹודת  ּבנֹוגע  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  האדם , ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנפ ׁש

להיֹות  יכ ֹולה  אזי ה ּמת ּברר , ּבּדבר  ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָה ּבר ּורים 

ׁשהרי  וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ׁשל  מענין החיצ ֹונים  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיניקת 

(ׁשהיא  אד ּומה  ׁשּבפרה  וּׁשֹוב ' ה 'רצ ֹוא  ְְֲִִֶֶַָָָָָָענין

ּכלל ּות  היא  ּכזה  ׁשּבא ֹופן ּכיון ה ּתֹורה , ְְְִֵֶֶֶַָָָָָּכלל ּות 

ּבנֹוגע  ּגם  ה ּוא  ּכּנ"ל ) ּומצ ֹות , ּדת ֹורה  ְְְֲִֵַַַַָָָהעב ֹודה 

כ ּו', ה ּבהמית  ׁשּבּנפ ׁש ה ּמתא ּוה  ּכח  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹלבר ּור 

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ׂשרפת 26ּכמבאר  ענין ׁשּזה ּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

כ ּו'. ה ּמת ּברר  ה ּדבר  ׁשּזה ּו ְִֵֶֶַַַָָָָָה ּפרה ,

‡ÏÂ ּבענין וית ּבֹוננּו ׁשּיע ּינּו להעיר , א ּלא  ּבאתי ¿…ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ

ּבא ֹופן  ה ּדברים , ל ּיׁשב  ויׁשּתּדל ּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָזה ,

כ ּו' ׁשּלֹו" ּבקב  ר ֹוצה  לא 27ׁש"אדם  אם  וגם  . ְְִֶֶֶַַָָֹ

ּבינּתים  ּתהיה  הרי הענין, מסקנת  לבר ּור  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיבא ּו

ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  החסיד ּות , ּבת ֹורת  ה ּיגיעה  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָמעלת 

עם  ׁשּבנפ ׁשֹו ֿ ּבינה ֿדעת  חכמה  ּבחינת  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָמתק ּׁשרת 

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ּדאין ֿ דעת  ֿ ּבינה  חכמה  ְְְִִִֵַַָָָָּפנימ ּיּות 

ּכדי 28ה ּוא  למ ּטה , ה ּנׁשמה  ירידת  ּתכלית  וזֹוהי ,ְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  ּבלימ ּוד  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָלהתיּגע 

, זּולת אלקים  ראתה  לא  "עין לבחינת  ְְֱִִִִִַַָָָָֹֹזֹוכים 

ֿ ל ֹו" ל ּמח ּכה  ּבמ ּלי 29יע ׂשה  ּדדיקין למאן , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

תרס "ו 30ּדח ּוכמתא  ּבהמ ׁש ּבאר ּוּכה  ּכמבאר  ,31. ְְְְְְֲֵֶַַָָָֹ
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מוגה  בלתי

 ראש הוא  למילואים , "שמיני רש "י: מפרש  פרשתנו, שבהתחלת  השמיני" ביום  "ויהי הפסוק  על 
עולם " בסדר  השנויות  עטרות  עשר  ונטל  ביום , בו המשכן שהוקם  ניסן, .1חודש 

סופו: עד  מתחילתו לגמרי, מוקשה  זה  רש "י פירוש  והנה ,

"שמיני א ) הוא  השמיני" ביום  ד "ויהי הפירוש  הרי דידן, ובנדון מקרא , של  פשוטו הוא  רש "י פירוש 
"שהוקם  ומוסיף  ממשיך  אלא  בזה , מסתפק  ולא  ניסן ", חודש  ראש  "הוא  רש "י מוסיף  ולמה  למילואים ",
ביום  "ויהי הכתוב  לפירוש  לכאורה  שייך  אינו זה  שכל  - כו'" עטרות  עשר  ונטל  ביום , בו המשכן
ולפרש  להוסיף  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בחודש , יום  ובאיזה  חודש  באיזה  לפרש  צורך  שיהיה  השמיני",

. המשכן "שהוקם  זה , יום  של  המיוחדות  עטרות "?המעלות  עשר  ונטל  .

אינו  כהנים ' ה 'תורת  הרי - עטרות " עשר  נטל  היום  ש "אותו נתפרש  הפסוק  על  כהנים ' שב 'תורת  [ואף 
בגמרא  שמצינו ועד  כו', ההלכה  דרך  על  ענינים  גם  בו יש  אלא  הפשט , ֿ פי על  הכתוב  לפירוש  בנוגע 2מוגבל 

('תורת  רב " דבי נאמר 3כהנים 'ל "סיפרא  זה  שעל  שבספרים "4) "חמור  להיותו גו'", הארי  את  והכה  ירד  ;5"והוא 
ֿ כן  ֿ שאין למילואים "].מה  "שמיני רק  לפרש  הוצרך  מקרא , של  פשוטו לפרש  רק  הוא  שענינו רש "י פירוש 

הדברים ב ) מקור  לציון בנוגע  מובן אינו עטרות ", עשר  נטל  היום  ש "אותו להוסיף  צריך  רש "י אם  גם 
מדברי  אינו המקור  שציון מקום  כבכל  ולא  רש "י, מדברי הם  אלו (שתיבות  עולם " בסדר  "השנויות  -

הדפוסים ): בכל  ואינו עיגול , בחצאי בא  שלכן רש "י,

הפירוש ) בתוכן מוסיף  המקור  ציון ֿ אם ֿכן (אלא  לפירושו המקור  את  לציין רגיל  אינו רש "י ,6(א )
הדברים ? מקור  את  ציין כאן ולמה 

בגמרא  גם  נמצא  זה  שענין בשעה  בה  דוקא , עולם ' ל 'סדר  רש "י מציין למה  רבה 7(ב ) במדרש  ,8

עולם ' ב 'סדר  הוא  גופא  הגמרא  דברי מקור  הרי - לגמרא  בנוגע  בשלמא  הפסוק ; על  כהנים ' וב 'תורת 
הגמרא  כהנים 9(כלשון התורת  דברי מקור  אם  גם  - כהנים ' ל 'תורת  בנוגע  אבל  עולם "); בסדר  "תניא  :

ובהמשך  זה , בפסוק  זאת  שמפרש  כהנים ', מ 'תורת  זאת  להביא  יותר  מתאים  עולם ', ב 'סדר  הוא  גופא 
נזכר  ששם  עולם ', מ 'סדר  זאת  להביא  במקום  למילואים ", "שמיני הוא  השמיני" ביום  ש "ויהי לפירושו

הכתוב ? לפירוש  בשייכות  ולא  עצמו, בפני כענין

ֿ דא  בכגון הרגיל  (כהלשון ולא  עולם ", בסדר  "השנויות  רש "י לשון דיוק  מהו ב 'סדר 10(ג ) ששנינו כפי (
עולם '?

: מזה יתירה 

מעצמו  שמובן כיון לכאורה , מיותר  - השמיני" ביום  ד "ויהי הפירוש  שזהו - למילואים " "שמיני גם 
צו  פרשת  בסוף  שהרי הכתובים , ידכם ",11מפשטות  את  ימלא  ימים  שבעת  "כי ובניו לאהרן משה  אמר 

פרשתנו 12וכתיב  בריש  נאמר  לזה  ובהמשך  משה ", ביד  ה ' צוה  אשר  הדברים  כל  את  ובניו אהרן "ויעש 
למילואים "? "שמיני שהוא  מעצמו מובן כן, ואם  השמיני", ביום  "ויהי

על  רק  זה  הרי - לחודש " שמיני אם  למנין, שמיני אם  יודעין אנו "אין איתא  כהנים ' שב 'תורת  ואף 
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(6.220 ע' .198 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת ראה
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ולכן  שם), לב"ר מהרז"ו (פי ' המדרש" על  רש"י  כמ "ש עטרות,
למד "ר. רש"י  ציין לא

רע"א.9) פח , שם
לד .10) כא, וירא כה. יו"ד , נח  ג . ו, בראשית פרש"י  גם ראה

ועוד .
לג .11) ח ,
לו.12) שם,



יג         

כיון  לחודש ", "שמיני היא  שהכוונה  ֿ דעתך  ֿ סלקא  לקא  מקום  אין הפשט  דרך  על  אבל  ההלכה , דרך 
זה . לפני מדובר  שאודותיו להענין בהמשך  זה  הרי שבפשטות 

לפסוק  בנוגע  גם  מביא  כאן כהנים ' ב 'תורת  שהרי - לדבר  שנאמר 13וראיה  השלישי" ביום  "ויהי
(לחודש  לשבת  שלישי אם  יודעים  אנו ש "אין ֿ תורה , הוצרך 14במתן לא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  למנין", שלישי או (

הוצרך  למה  כן, ואם  הענין. מהמשך  מעצמו שמובן כיון למנין", "שלישי היא  שהכוונה  לפרש  רש "י
למילואים "? "שמיני כאן לפרש 

 על קאי השמיני" ביום  ש "ויהי רש "י פירוש  על  - קושיא " "קלאץ  - נוספת  קושיא  בהקדם  ָויובן
מקרא : של  פשוטו היפך  זה  הרי שלכאורה  ניסן", חודש  ראש  הוא  למילואים  "שמיני

את  תקים  לחודש  באחד  הראשון החודש  ביום  לאמר  משה  אל  ה ' "וידבר  נאמר : פקודי פרשת  בסוף 
מועד " אהל  .15משכן הראשון בחודש  "ויהי המשכן", הוקם  לחודש  באחד  באה 16. זה  שלאחרי וכיון .

ימי  שהתחלת  לומר  מסתבר  - המילואים  ימי שבעת  אודות  מסופר  ששם  צו, ופרשת  ויקרא  פרשת 
לחנך  להתחיל  יכולים  היו אז שרק  המשכן, כשהוקם  זה ), לפני (ולא  ניסן חודש  בראש  היתה  המילואים 
נעשית  שבו (המקום  במשכן דוקא  אלא  בשדה , להיות  יכול  היה  לא  זה  שחינוך  ומובן ובניו, אהרן את 

מועד " אוהל  (משכן) "פתח  פעמים  כמה  בקרא  שמפורש  גם  ומה  ביום 17העבודה ), "ויהי ובמילא , ;
הוא  למילואים ", "שמיני השמיני", .ניסן חודש  ראש  ולא  ,

לכאורה  זה  הרי ניסן", חודש  ראש  הוא  למילואים  ש "שמיני רש "י שכתב  מה  כן, פשוטו ואם 
ימים  שבעת  נאמרה  המילואים ) (דימי זו ש "פרשה  (א ) לחדש : צריכים  זה  שבגלל  כך , כדי ועד  מקרא , של 

המשכן" הקמת  את 18קודם  להקים  היה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  שציווי שאף  ועיקר : (ב ) ניסן, חודש  בראש 
שבעת  ו"כל  אדר ), (בכ "ג  זה  לפני ימים  שבעה  המשכן את  והקים  משה  הקדים  ניסן, חודש  בראש  המשכן

. העמידו המילואים  יום "ימי בכל  ופרקו ראש 19. לפני המשכן הקמת  אודות  בכתוב  מצינו שלא  אף  -
ניסן! חודש 

הרמב "ן  שכתב  לו 20ומה  אמר  כי הראשונים , הימים  שבעת  הקמת  על  עתה  לצוות  הוצרך  ש "לא 
בהר  הראית  אשר  כמשפטו המשכן את  והקמות  הראשון 21מתחילה  החודש  ביום  כי עתה  לו שפירש  וכיון ,

הקמתו כן תהיה  היה  "ואולי ומוסיף , ולהוריד ", להקים  יצטרך  המילואים  ימי שבעת  כי ידע  הנה  ,
המשכן  הקמת  היתה  הכתובים  ובפשטות  מקרא , של  פשוטו זה  אין לכאורה  הנה  - כו'" הלויים  להרגיל 

 ניסן חודש  .22בראש 

חודש  ראש  הוא  למילואים  ש "שמיני רש "י מפרש  למה  מובן: אינו ֿ זה  ֿ פי לפרש ועל  מוטב  הרי - ניסן"
שהיתה  לחדש  צורך  אין שאז בניסן , שמיני לשנות שהוא  צורך  ואין ניסן, חודש  ראש  לפני המשכן הקמת 

הפרשיות ? סדר  את 

 עזרא ֿ האבן בפירוש  הוקם 23ואכן, המשכן כי לניסן, שמיני השמיני ביום  כי לנו נראה  "היה  איתא :
פירושי  את  ֿ פה  בעל  שקיבלו ֿ לברכה  זכרונם  חכמינו היינו, התורה , (מעתיקי המעתיקים  רק  לחודש , באחד 
יום  בכל  המשכן את  מקים  משה  היה  המילואים  ימי ובשבעת  ניסן, חודש  ראש  שהיה  אמרו התורה )

וללמד ". בו להרגיל  כדי וסותרו,

ש "שמיני  לפרש  רש "י של  שהכרחו לומר , צריך  כן על  מקרא , של  פשוטו מפרש  שרש "י כיון אבל ,
אלא ) ז"ל , חכמינו בדברי  מפורש  שכך  בגלל  (לא  הוא  ניסן", חודש  ראש  הוא  למילואים  .
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טז.13) יט , יתרו
הגר"א.14) גירסת
ֿ ב.15) א מ ,
יז.16) שם,
ועוד .17) יב. שם, ו. שם,
ב.18) ח , צו פרש"י 

כג .19) ט , פרשתנו פרש"י 
ב.20) שם, פקודי 
ל .21) כו, תרומה
גם 22) - 58 ע' חי "ב ואילך . 181 ע' חי "א לקו"ש גם ראה

זו. מהתוועדות
פרשתנו.23) ריש



יד        

הפסוק  על  רש "י מפירוש  שאם 24[וכדמוכח  פסח , של  הראשון ֿ טוב  יום  "ממחרת  השבת ": "ממחרת 
השבת " ד "ממחרת  שהפירוש  רש "י של  שהכרחו היינו, איזהו", יודע  אתה  אי בראשית , שבת  אומר  אתה 

אלא ) ז"ל , חכמינו פירשו שכך  מפני (לא  הוא  פסח " של  הראשון ֿ טוב  יום  "ממחרת  הוא  
איזהו"]. יודע  אתה  אי בראשית , שבת  אומר  אתה  "שאם  -

השמיני" "ביום  שנאמר  מזה  הוא  בניסן, שמיני אינו השמיני" ש "ביום  רש "י של  שהכרחו לומר  ואין
הגמרא  (כדברי בחודש " "בשמיני בפירוש  נאמר  ולא  בחודש 25סתם , שני כן אם  בחודש , שני "ואימא  :

בחודש  "ויהי פקודי בפרשת  שנאמר  למה  בהמשך  באה  זו פרשה  (א ) כי: - ביה ") כתיב  הוה  בהדיא 
. באחד הראשון . זה יום  (ב ) בחודש , שמיני הוא  השמיני" ש "ביום  מובן ומעצמו המשכן", הוקם 

"ביום  נאמר  ולא  סתם , השמיני" "ביום  נאמר  ולכן למילואים , שמיני גם  אלא  לחודש , שמיני רק  לא  הוא 
למילואים ".השמ  "שמיני גם  היותו לשלול  שלא  כדי לחודש ", יני

שהקריבו  מהקרבנות  הוא  בניסן שמיני אינו השמיני" ש "ביום  רש "י של  שהכרחו לומר  אין כן וכמו
המשכן  הקמת  שלאחרי הימים  בי"ב  אף 26הנשיאים  בפסח , גם  שהקריבו לומר  נצטרך  ֿ זה  ֿ פי שעל  כיון ,

הוא  למילואים  השמיני שיום  לומר  מוטב  ולכן ֿ טוב , יום  דוחה  שאינו יחיד  קרבן היו הנשיאים  שקרבנות 
ֿ הכי  בלאו שהרי - הפסח  חג  לפני הנשיאים  קרבנות  הקרבת  הסתיימה  ֿ זה  ֿ פי שעל  ניסן, חודש  ראש 

השבת  ביום  גם  הנשיאים  באמירת 27הקריבו נוהגים  וכן דילוג , ללא  הימים  י"ב  במשך  הקריבו (שהרי
להקריב  שאסור  אף  השבת ), ביום  גם  הפסק , ללא  ניסן, דחודש  ראשונים  ימים  י"ב  בכל  הנשיאים  קרבנות 
ואסור  ֿ טוב  ביום  להקריבן שמותר  שמחה  משלמי כדמוכח  ֿ טוב , מיום  חמור  ואיסורו יחיד , קרבן בו

בשבת  יחיד )28להקריבן קרבן כל  כמו (ולא  מיוחד  דין היה  הנשיאים  שבקרבנות  לומר , צריך  כן ועל  ,
ֿ טוב . יום  ֿ שכן ומכל  השבת , את  שדוחים 

: בזה הביאור  לומר  ויש 

אותם  "ויברך  אזי המשכן, עבודת  את  למשה  והביאו סיימו ֿ ישראל  בני שכאשר  מסופר  פקודי בפרשת 
ידיכם "29משה " במעשה  שכינה  שתשרה  רצון יהי להם  "אמר  אודות 30, בפרשתנו מסופר  לזה  ובהמשך  .

גו'" וירונו העם  כל  וירא  גו' המזבח  על  ותאכל  ה ' מלפני אש  "ותצא  - השמיני" "ביום  השכינה  .31השראת 

שמיני  היינו, המשכן, הוקם  שבו בחודש " ל "אחד  בהמשך  הוא  השמיני" ש "יום  נאמר  אם  ולכאורה :
מיד  ולא  בניסן, בשמיני רק  - כו' האש  ירידת  ֿ ידי  על  - השכינה  השראת  היתה  מדוע  מובן: אינו - בניסן

ניסן?! חודש  בראש  המשכן כשהוקם 

ביום  "ויהי לפרש  רש "י מוכרח  המשכן ולכן שהוקם  ניסן חודש  ראש  הוא  למילואים  "שמיני השמיני",
ביום ": בו

ביום  ש "ויהי מעצמו מובן וגו'") ידכם  את  ימלא  ימים  שבעת  ("כי הכתובים  שמהמשך  ֿ פי ֿ על  אף 
ביום  כי לנו נראה  ש "היה  כיון ֿ מקום , מכל  ב ), סעיף  לעיל  (כנזכר  למילואים " "שמיני הוא  השמיני"
שבעת  התחילו אז שרק  לומר  ומסתבר  בניסן", באחד  הוקם  המשכן כי לניסן, שמיני גם ) (הוא  השמיני
"שמיני  (רק ) פירושו השמיני" ביום  ש "ויהי להבהיר  רש "י צריך  - ד ) סעיף  לעיל  (כנזכר  המילואים  ימי
השכינה  שהשראת  מזה  - לדבר  וההכרח  ניסן", חודש  ראש  "הוא  אלא ) לניסן, שמיני גם  (ולא  למילואים "

" כיון - השמיני" "ביום  היתה  גו'") אש  ("ותצא    ,ניסן חודש  בראש  שהוקם  (ולא  "
להקמתו); השמיני יום  בניסן, בשמיני רק  שכינה  ושרתה 

של  באופן המשכן מציאות  היתה  המילואים  ימי בשבעת  אהרן ואילו של  החינוך  (כמו בלבד 
.32ובניו) "העמידו שלכן המילואים ,, ימי שבעת  כל  שכינה  בו שרתה  לא  זה  ומשום  יום ", בכל  ופרקו .

ביום " בו המשכן שהוקם  ניסן חודש  ראש  הוא  למילואים  ל "שמיני .33עד 
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יא.24) כג , אמור
א.25) ג , ר"ה
ואילך .26) א ז, נשא
וש"נ.27) ואילך . 42 ע' חכ "ג  לקו"ש ראה
ה"ד .28) פ"א חגיגה הל ' לרמב"ם לח "מ  א. עא, פסחים ראה

מג .29) לט ,
עה"פ.30) פרש"י 
כד .31) ט ,
(32.221 ע' חל "א לקו"ש .22 שבהערה לקו"ש גם ראה
בר"פ 33) נוסף רש"י  פירוש יובן שעפ"ז נוספת, ברשימה



טו         

הקרבנות  קדושת  היתה  המילואים  ימי בשבעת  גם  אש 34ולהעיר : ד "ותצא  הענין היה  לא  שעדיין אף  ,
המזבח  גבי על  שלמעלה  אש  היתה  לא  שבו שני בבית  שהקריבו הקרבנות  [וכמו היתה 35גו'" ֿ מקום  ומכל  ,

בגדר  היו לא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  ראשון], דבית  הקרבנות  מקדושת  פחותה  במדריגה  כי אם  קדושה , בהם 
קרבן הקרבת  קרבןשל  הקרבת  ֿ דרך  על  רק  אלא  .36בבמה ,

:מובן אינו עדיין אך 

המשכן  שהוקם  ניסן חודש  ראש  ש "הוא  לומר  צריך  השמיני" ב "יום  השכינה  השראת  שמצד  אמת  הן
ניסן  חודש  בראש  המשכן כשהוקם  תיכף  שכינה  שרתה  לא  למה  יוקשה  שאז בניסן, שמיני ולא  ביום ", בו
לומר  צריך  ֿ זה  ֿ פי שעל  ניסן, חודש  ראש  הוא  השמיני" ש "יום  בפירוש  גם  קושי ישנו לאידך , אבל  -

הכתובים ?! כסדר  שלא  המשכן", הקמת  קודם  ימים  שבעת  "נאמרה  המילואים  ימי שבעת  שפרשת 

בתורה " ומאוחר  מוקדם  ש "אין הכלל  את  מביא  שרש "י השל "ה 18ואף  שכתב  מה  ידוע  הרי שאין 37,
שלא  נכתבו מסויימות  שפרשיות  לכך  טעם  יש  בודאי אלא  ֿ ושלום , חס  סדר  ללא  נכתבה  שהתורה  הכוונה 
הקמת  קודם  ימים  שבעת  נאמרה  המילואים ) ימי (דשבעת  זו ש "פרשה  לומר  וכדי הזמנים . סדר  לפי

לדבר . טעם  להיות  צריך  הכתובים , כסדר  שלא  המשכן",

השראת  היתה  לא  למה  - בניסן שמיני הוא  השמיני שיום  [להפירוש  הפירושים  בשני קושי שיש  וכיון
שלא  הפרשיות  נכתבו למה  - ניסן חודש  ראש  הוא  השמיני דיום  ולהפירוש  ניסן, חודש  בראש  השכינה 
יותר  ניסן, חודש  בראש  השכינה  השראת  היתה  לא  למה  הקושיא  של  אולמא  מאי כן, אם  הזמנים ], כסדר 
למילואים  ש "שמיני לפרש  רש "י הוכרח  זה  שמצד  הזמנים , כסדר  שלא  הפרשיות  נכתבו למה  מהקושיא 

ביום "? בו המשכן שהוקם  ניסן חודש  ראש  הוא 

מהקושיא  יותר  גדולה  היא  הזמנים  כסדר  שלא  הפרשיות  נכתבו למה  הקושיא  אדרבה : - ולכאורה 
היא  הזמנים  כסדר  שלא  הפרשיות  כתיבת  כי ניסן, חודש  בראש  השכינה  השראת  היתה  לא  למה 

 לא מדוע  הטעם  את  מבינים  אנו שאין רק  זה  הרי בניסן, בשמיני השכינה  להשראת  בנוגע  ואילו ,
הוצרכו  המילואים  שימי הטעם  את  מבינים  אנו שאין וכשם  המילואים , ימי שבעת  במשך  שכינה  שרתה 
בשמיני  שכינתו להשרות  בחר  ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  הטעם  את  מבינים  אנו אין כך  ימים , שבעה  להיות 

השכל . היפך  זה  אין אבל  דוקא , בניסן

ומביא  ביום ", בו המשכן שהוקם  ניסן חודש  ראש  הוא  למילואים  ד "שמיני בהפירוש  רש "י מסתפק  לא  ולכן
כדלקמן. עולם ", בסדר  השנויות  עטרות  עשר  ש "נטל  - ניסן חודש  ראש  אודות  כאן שמדובר  נוספת  ראיה 

 הפרשה דרש 38בהמשך  דרוש  החטאת  שעיר  "ואת  השמיני: ביום  שהקריבו הקרבנות  אודות  מסופר 
. החטאת  את  אכלתם  לא  מדוע  לאמר  גו' ויקצוף  שורף  והנה  הקודש משה  אל  דמה  את  הובא  לא  הן .

"וישמע  ה '", בעיני הייטב  גו' משה  אל  אהרן "וידבר  צויתי", כאשר  בקודש  אותה  תאכלו אכול  פנימה 
בעיניו". וייטב  משה 

חטאות  שעירי ושלשה  חודש , ראש  מוספי "שעיר  היה  ש "שורף " החטאת " ש "שעיר  רש "י, ומפרש 
קצף  זה  ועל  זה ". אלא  נשרף  לא  ומכולן חודש , ראש  ושעיר  נחשון ושעיר  עזים  שעיר  ביום , בו קרבו
(מנחת  במנחה " "לכם  צויתי" "כאשר  אוננים ", שאתם  ֿ פי ֿ על  אף  לאכלה  לכם  "היה  באמרו רבינו משה 

ואכלוה " גו' המנחה  את  "קחו - נחשון ומנחת  שעה 39שמיני בקדשי שמעת  "אם  אהרן: השיב  זה  ועל  .(
בקדשי  להקל  לך  אין נחשון) ושעיר  עזים  לשעיר  בנוגע  גם  מובן ומזה  נחשון, ומנחת  שמיני (מנחת 

חודש ). ראש  (שעיר  דורות "
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אב  בית לכל  למסור עליהם פקיד  הי ' "הוא איתמר", "ביד  פקודי :
"בפרשהעבודה הרי  מובן, אינו דלכאורה - כל זושעליו"

כאן  נוגע ומה פקודי ), ר"פ (פרש"י  כו'" המשכן נדבת משקלי 
- הענין כל  (חסר כו' עליהם פקיד  הי ' ).שאיתמר

הי '34) לא שעדיין אלא חולין, בגדר שהיו לומר אין ובודאי 
בעזרה. דחולין האיסור

ב.35) כא, יומא ראה
עה"ת 36) צפע"נ גם וראה א. לד , ע"ז - במה תוד "ה ראה

וש"נ. לא. מ , פקודי 
וש"נ.37) ואילך . 64 ס"ע חכ "ג  לקו"ש וראה ב. תב, א. שס,
ואילך .38) טז יו"ד ,
ובפרש"י .39) יב שם,
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היה  השמיני" ש "יום  לומר , צריך  כן ועל   קרבן בו היה  שלכן בניסן), שמיני (ולא  ניסן
חודש  ראש  מוספי שעיר  - אלא 40מיוחד  נחשון), ושעיר  עזים  שעיר  (כמו שעה " "קדשי בגדר  היה  שלא  ,

דורות ". "קדשי

פינחס  בפרשת  רק  נאמר  ֿ חודש  ראש  קרבן אודות  הציווי הרי מובן: אינו עדיין ֿ לן 41אך  מנא  כן, ואם  ,
היה  שורף " והנה  משה  דרש  ש "דרוש  החטאת " הקרבתו ש "שעיר  על  שהציווי חודש " ראש  מוספי "שעיר 

זה ? לאחרי רק  נתפרש 

עולם " בסדר  השנויות  עטרות  עשר  ש "נטל  רש "י מביא  זה  .42ועל 

***

 היה המילואים  ימי שבשבעת  כיון ביום ", בו המשכן "שהוקם  רש "י בפירוש  לביאור  בהמשך 
ה ) סעיף  לעיל  (כנזכר  המשכן הקמת  של  ענין ולא  ובניו, אהרן בחינוך  פרט  רק  שהקמת 43המשכן נתבאר , ,

אל  וההבאה  המשכן, במלאכת  העבודה  ישראל , בני כל  נדבת  - זה  ולפני המילואים , ימי בשבעת  המשכן
הקמת  נעשית  ניסן חודש  בראש  ואילו דלתתא ), (אתערותא  המטה  עבודת  מצד  הכנה  רק  היא  משה ,

דלעילא ) (אתערותא  מלמעלה  השכינה  והשראת  דוקא , לבדו משה  ֿ ידי על  בעבודת 44המשכן וההוראה  ;
ענין  שהוא  משה , אל  עבודתו כל  להביא  ועליו הכנה , רק  היא  עצמו בכח  שעבודתו לידע  שצריך  האדם ,

והמעיינות  היהדות  בהפצת  השליחות  למלא  שבדור , למשה  ונתינה  שרצונו המסירה  לטעון (ולא  חוצה 
המשכן  גם  נבנה  ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  המעיינות ), בהפצת  לעסוק  שצריך  בפנימיות  אצלו שיונח  עד  להמתין

ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - ואילך .45שלו 182 עמוד  י"א  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי

: חוצה המעיינות  דהפצת  השליחות  למילוי בנוגע  לעיל  בהאמור  להוסיף  ויש 

הפתגם  יכול 46ידוע  שאינו כיון זוּפיצע "), זיידענע  א  ("אין משי" של  ב "איצטלא  מתלבש  הרע  ַשהיצר 
שלא  להתרגל  עלול  עוד  והוא  אליו, ישמע  לא  בודאי  שהרי הפכי, דבר  לעשות  יהודי לשדל  פתאום  לבוא 

אליו. לשמוע 

לעסוק  השליחות  את  למלא  כדי למרחקים  לנסוע  מוכן שאינו מי שישנו דידן, בנדון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
זאת  שתולה  אלא  המעיינות , בכח בהפצת  עבודה  הוא  העיקר  חסידות  ֿ פי על  באמרו: קדושה , של  בטענה 

תכסוף " ידיך  ו"למעשה  .47עצמו, ש "באמונתו הצדיק  על  לסמוך  שלא  חב "ד  חסידות  דורשת  ולכן ,.
אלא 48יחי'" ,  ולכן הענינים , כל  דורכטאן") און דורכהארעווען ("אליין ולפעול  להתייגע  צריך  ְַָָ

אלא  המעיינות , בהפצת  אדמו"ר  ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  כבוד  של  השליחות  את  למלא  למרחקים  נוסע  אינו
כו', חלב  שותה  ֿ הברית , ארצות  מטוב  נהנה  ובינתיים , כו', אצלו ויונח  שיתייגע  לאחרי עד  כאן נשאר 
ה '!... דבר  לשמוע  שיוכלו עד  להמתין ישראל  מבני וכמה  כמה  צריכים  זה  ובגלל  העיתון... את  וקורא 
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ב.40) ח , צו - הרא"ם פי ' גם ראה
(41.36 הערה 338 ע' חי "ח  לקו"ש וראה ֿ טו. יא כח ,
יותר 42) מודגש עולם' ה'סדר שבלשון - הביאור המשך 

של  למעלה היא י "ל שהכוונה בתו"כ  (משא"כ  חודש
של  למעלה היא שהכוונה  ה'סדר שבעל  מוכח  ומזה ,(

דר"ח , הקרבנות הקריבו אז שכבר ס"ל  - יוסי  ר' התנא - עולם'
והנה  משה דרש ש"דרוש החטאת" ש"שעיר שפיר אתי  ועפ"ז

) ברור אינו - ר"ח " מוספי  "שעיר הי ' ).שורף"
שבתורה:43) ההלכה לחלק בשייכות - בזה להוסיף ויש

ומקודש  תדיר להו, "איבעיא סע"ב) צ, (זבחים בגמרא מצינו
- ומקודש לחביב בנוגע לשאול  יכולים ועד "ז קודם". מהם איזה
כי קודם, שמקודש מכאן להוכיח  יש ולכאורה קודם. מהם איזה
בו  שיש חדש דבר להיותו חביב, הוא למילואים ראשון יום
השמיני יום ואילו ו), ו, ואתחנן פרש"י  (ראה מיוחדת חביבות
שהשראת  ומזה עטרות. עשר נטל  שהרי  מקודש, הוא למילואים

יש  למילואים השמיני  ביום היתה גו'") אש ("ותצא השכינה
קודם. שמקודש להוכיח 

שייכת  קודם, מהם מי  ומקודש לחביב בנוגע השקו"ט  אמנם,
באותו שניהם כאשר הי 'רק לא  המילואים  ימי  שבשבעת וכיון סוג .

אחר עדיין בסוג  היא הראשון דיום החביבות הרי  המשכן, גדר
אין ולכן השמיני , דיום מזה מהקדושה קודם שמקודש להוכיח 

השכינה ולא שהשראת (המקודש), למילואים השמיני  ביום היתה
(החביב). הראשון ביום

כחודה 44) לי  "פתחו ב) פ"ה, שהש"ר (ראה מארז"ל  וע"ד 
אולם". של  כפתחו לכם אפתח  ואני  מחט  של 

תשל "ב.45) שבט  יו"ד  שיחת בשילוב
וש"נ.46) .121 ע' חל "ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
הגדול 47) שער של "ה וראה טו. יד , ואילך ).איוב ב (כט ,

בתחלתו. העבודה  חלק עבוה "ק
ועוד .48) ב. קמא, ח "א לקו"ד  ראה
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נאמר  זה  ועל  עצמו, אהבת  בגלל  - היא  למרחקים  נוסע  שאינו לכך  שהסיבה  היא , כל 49האמת  "על 
"אלו  "פשעים ", על  גם  אלא ) שגגות , על  רק  (לא  מכסה  עצמו שאהבת  היינו, אהבה ", תכסה  פשעים 

היא 50המרדים " השליחות  את  למלא  מוכן שאינו שהעובדה  דידן, כבנדון ,  שהוא למרות  ...
ֿ דא  שבכגון בשעה  בה  עצמו", בכח  "עבודה  של  בתירוץ  זאת  שמצדיק  בכך  העולם  את  שמרמה  חושב 

סא ּפאזשניק " "סאם  הביטוי יותר  תפילין!...51מתאים  זוג  ליצור  ביכלתו שיש  כך , "סנדלר ", בעצמו הוא  : ַַָ
בסנדלרות !... אלא  חסידות , ֿ פי על  עצמו" בכח  ב "עבודה  עוסק  לא  הוא  -

לאחרי  רק  מתחילה  עצמו בכח  ועבודה  דלתתא  באתערותא  לבחור  האפשרות  שכל  לו, אומרים  זה  ועל 
בו  שיש  מקום  במדבר , עדיין בהיותו המשכן, הקמת  קודם  ֿ כן ֿ שאין מה  משה ; ֿ ידי על  המשכן הקמת 

ו  שרף  מים ""נחש  אין אשר  וצמאון נוגע 52עקרב  אינו שהצמאון ומצב  במעמד  שנמצא  אלא  עוד  ולא  ,
יותר ... חשובים  בדברים  שעסוק  כיון לו,

דעה " "דור  שהיו המדבר , דור  אצל  לעולמים  היה  הענינים 53וכבר  כל  את  ועשו התורה , את  וקיבלו ,
שכתוב  כמו ושמאל ",54כדבעי, ימין הטו "שלא  באופן גו'", הדברים  כל  את  ובניו אהרן "ויעש 

המשכן. את  להקים  יכול  היה  משה  רק  אלא  בעצמם , המשכן את  להקים  יכולים  היו לא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 

אתערותא  בהקדמת  צורך  יש  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  וכו', וחסידות  נגלה  ללמוד  שיכולים  - ההוראה  גם  וזוהי
שמביא  וכפי מעלתם , שגדלה  שאף  ישראל ", ל "זקני בנוגע  גם  כולל  רבינו, משה  ֿ ידי על  דלעילא 

במכתבו  אדמו"ר  ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  המדרש 55כבוד  ידם 56מאמר  שעל  הכנפיים  בדוגמת  הם  שהזקנים 
"קרא  ֿ מקום  מכל  העוף , ישראל ".פורח  לזקני כו'.23. דלעילא  האתערותא  ענין שהוא  ,

שומן  מלשון שהוא  בחסידות  כמבואר  השמיני", ד "יום  להעילוי לבוא  יכולים  כזה  באופן ,57ודוקא 
ישא " יאר  יברכך  כהנים , "ברכת  ל "ויברכם ", .58ועד 

***

 השבוע דפרשת  ֿ תורה ' ה 'לקוטי ללימוד  ֿ תורה '59בנוגע  ה 'לקוטי שדרושי כיון הרי הם - זו בפרשה 
מתוך  שמח , ניגון וינגנו לחיים , עתה  יאמרו ולכן הלימוד , שסיימו הרבה  ישנם  בודאי בכמות , מעט 

הבאים . בשבתות  גם  השבוע  דפרשת  ֿ תורה ' ה 'לקוטי ולסיים  ללמוד  החלטה 

***

.בו לשחק  יצרת  זה  לויתן דיבור ֿהמתחיל  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 נזכר ששם  אלא  שבת , במוצאי ההבדלה  ענין עם  שקשור  - וגו'" "להבדיל  נאמר  פרשתנו בסיום 
הטהור  ובין הטמא  "בין בפרטיות : ההבדלה  ענין נתבאר  כאן ואילו לחול , קודש  בין ההבדלה  כללות  ענין

תאכל ". לא  אשר  החיה  ובין הנאכלת  החיה  ובין

אודות  להזכיר  יש  גו'", "להבדיל  הפסוק  על  רש "י בפירוש  הביאור  אריכות  לפני הנה  לכך , ובהתאם 
ה "מעמד " ענין עם  בקשר  ֿ מלכה " "מלוה  מסיבת  - הבדלה  לאחרי שבת  במוצאי שייערך  וכידוע 60אירוע  ,

אדמו"ר  ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  כבוד  ה "מעמד ".61מכתב  ענין חשיבות  גודל  אודות 
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יב.49) יו"ד , משלי 
ב.50) לו, יומא
(51- מנחם תורת גם וראה .264 ע' תרח "צ סה"ש ראה

וש"נ. .52 ע' ח "ט  התוועדויות
טו 52) ח , עקב
ג .53) פי "ט , במדב"ר א. פ"ט , ויק"ר ראה
ובפרש"י .54) צו ס"פ
שיא.55) ע' ח "ו שלו אג "ק

כט .56) שמות תנחומא יב. פ"ה, שמו"ר
וש"נ.57) רכה. ע' תשרי  סה"מ  מנחם תורת ראה
ובפרש"י .58) כב ט , פרשתנו
(59.(105 ע' (לעיל  ס"ח  ֿ שני  אדר ט "ז צו, ש"פ שיחת ראה

וש"נ.
ניסן 60) מבה"ח  פרה, פ' ויק"פ, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(210 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם (תורת סי "ד  דאשתקד 
ואילך .61) נב ס"ע ח "ב שלו אג "ק ראה
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רז"ל  ממאמר  גם  ולהעיר  להוסיף  הפסוק 62ויש  של 63על  ממונו "זה  ברגליהם ", אשר  היקום  כל  "את 
רגליו":אדם  על 

שמוציא  לממון כוונתם  אין בודאי - רגליו על  שמעמידו אדם  של  ממונו אודות  אומרים  חז"ל  כאשר 
והל  רגליו, על  האדם  את  מעמיד  אינו זה  ממון בזה ; וכיוצא  העיתון קניית  על  ושתיה , אכילה  על  ואי האדם 

"אתם  - אדם " של  "ממונו שזהו לצדקה , נותן שהאדם  לממון היא  הכוונה  אלא  ההיפך ... את  יגרום  שלא 
אדם " רגליו".64קרויין על  ש "מעמידו -

הרגל : ענין ביאור  בהקדם  ויובן

"רגל " בשם  נקראת  בגוף  המתלבשת  שהנשמה  שבגוף 65ידוע  בנשמה  גם  יש  יותר , ובפרטיות  .
לענין  ועד  (גוף ), שבלב  רגש  (ראש ), השכל  ענין ורגל : גוף  דראש  הדרגות  חילוקי כל  רגל ) (שנקראת 

הראש . את  גם  הגוף , כל  את  שמעמיד  הרגל , מעלת  גם  כולל  (רגל ), ֿ עול  הקבלת 

מצד  או והשגה  הבנה  מצד  היא  לצדקה  הממון שנתינת  אופן שיש  - הצדקה  לענין בנוגע  הוא  וכן
עול . קבלת  מצד  היא  הצדקה  שנתינת  אופן ויש  הלב , רגש 

שזהו  עול , קבלת  מצד  היא  הצדקה  נתינת  שכאשר  - רגליו על  שמעמידו אדם  של  ממונו ענין וזהו
והגבלה . ממדידה  שלמעלה  באופן זה  הרי הרגל , ענין

מאדך " "בכל  בענין הפירושים  שני של  והשייכות  הקשר  יובן ֿ זה  ֿ פי רצונו 66ועל  "עושין ענין (שזהו
מקום " נפש 67של  המסירת  ענין (א ) ממונך "68): "בכל  (ב ) מצד 69, היא  לצדקה  הממון נתינת  כאשר  כי, -

גבול . בלי שהוא  נפש ' ה 'מסירות  ענין כמו והגבלה , ממדידה  שלמעלה  באופן זה  הרי עול ', ה 'קבלת  ענין

היה  ושתיה , אכילה  של  ענין אודות  רק  מדובר  היה  אם  הנה  - ה "מעמד " לענין בקשר  - לפועל  ובנוגע 
נאמר  עליו עצמו, השבת  ביום  זאת  לעשות  ֿ גבול 70אפשר  הבלי לענין יותר  ששייך  עונג ", לשבת  "וקראת 

אלא  השבת , לאחרי להיות  מוכרח  זה  הרי ממון, עם  הקשור  ענין שזהו כיון אבל  מאדך "; ד "בכל 
יומין" כולהו מתברכין ש "מיניה  השבת , מיום  היא  זה  על  ֿ כח  .71שהנתינת 

בברכה  וסיים  והזמן, המקום  מלכה ", ה "מלוה  אודות  להכריז צוה  שליט "א  אדמו"ר  קדושת  [כבוד 
ניגון  לנגן וצוה  כו', בהצלחה  ].72שיהיה 

***

, לפרה חמור  בין לומר  "צריך  הטהור ", ובין הטמא  בין "להבדיל  הפסוק  על  רש "י בפירוש  הביאור 
"ובין  רובו", לנשחט  קנה  של  חציו נשחט  בין לך , לטהורה  לך  טמאה  בין אלא  הם , מפורשים  כבר  והלא 
טרפה  סימני בה  שנולדו בין אלא  הם , מפורשים  כבר  והלא  לערוד , צבי בין לומר  "צריך  הנאכלת ", החיה 
קאי  הפסוק  שתחלת  מובן, חיה , נזכר  הפסוק  שבהמשך  דכיון - פסולה " טרפה  סימני בה  לנולדו כשרה ,
- ובחיה  ופרה , חמור  - בבהמה  לזה : זה  שדומים  מינים  אודות  מדובר  ובשניהם  המצוי. דבר  בהמה , על 
חמור  (שהרי באכילה  שמותרות  בהמות  אודות  שמדובר  וכיון ביניהם . להבדיל  צורך  יש  שלכן וערוד , צבי

לשון נאמר  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  הם "), "מפורשים  המותרים ופרה  ֿ חיים  בבעלי טומאה  מצינו שלא  אף  ,
שמטמאת ; - קנה " של  חציו "נשחט  - טהורה  בהמה  נבלת  אודות  שמדובר  לומר , צריך  ֿ כרחך  על  באכילה ,

באיסור  הכתוב  כשרה ,והמשך  השחיטה  אבל  טריפה ", סימני בה  ב "נולדו קאי - תאכל ") לא  ("אשר 
מטמאת . אינה  ולכן
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עה"פ.62) בפרש"י  הובא וש"נ. א. קיט , פסחים
ו.63) יא, עקב
וש"נ.64) רע"א. סא, יבמות
ובכ "מ .65) ב. פו, תשא א. עז, משפטים תו"א ראה
ה.66) ו, ואתחנן
גם 67) וראה שם. מהרש"א ובחדא"ג  ב לה, ברכות ראה

ב. יח , פרשתנו לקו"ת

ובכ "מ .68) ג . מב, שלח  לקו"ת ג . לט , מקץ תו"א ראה
עה"פ.69) ופרש"י  ספרי  (במשנה). א נד , ברכות
יג .70) נח , ישעי '
א.71) פח , ב. סג , זח "ב
להתחיל 72) שצריכים ֿ שחוק, בבת את באמרו להעיר

עתה... שישנים כמו מלכה" ב"מלוה ישנו שלא כדי  ה"קהל "



יט     

של  חציו "נשחט  (א ) ההלכה : דרך  נעשית ועל  חציו) רק  (לא  שהוא  כל  ניקב  אם  בושט , כי - "
גם  הרי לצמצם , ֿ אפשר  שאי כיון (ב ) ל "רובו". שהוא " "כל  בין "להבדיל " הלשון מתאים  ולא  נבילה ,

רש "י  לשיטת  ֿ מקום , ומכל  וכשר , מחציו יותר  שנשחט  יתכן חציו" לחומרא 73ב "נשחט  דאורייתא  ספיקא  ,
איסור . בחזקת  היא  בחייה  שהבהמה  ובפרט  התורה , מן

נעלית  מדריגה  "שמיני", לפרשת  הטהור " ובין הטמא  בין ד "להבדיל  השייכות  תורה ": של  וה "יינה 
רע " יגורך  "לא  מבחינה 74שבה  כח  בנתינת  צורך  יש  בלבד , השערה  וחוט  במשהו הבדלה  לצורך  כי ,

ז  חלק  שיחות ' ב 'לקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  - (שמיני) מהשתלשלות  שלמעלה 
ואילך . 65 עמוד 

•
     

הקודש 1מה  לארץ  הנוסעים  להתמימים  למסור  שי' חדקוב  להרב  שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  שמסר 
ֿ ותכונן: תבנה 

ֿ קדושת  באופן כבוד  הנ"ל  ולומר  לחדרו ביחד  כולכם  אתכם  לקרוא  יכול  שאינו מסר  שליט "א  אדמו"ר 
זו  בשנה  הפרטית  מסיבתו - וכו' ֿ ידי.2הדרוש  על  מסר  ִָולכן

ֿ קדושת  בהתוועדויות כבוד  - מהתמימים  אחד  כל  ֿ ידי על  - שקל  בשני משתתף  שליט "א  אדמו"ר 
כדלקמן. שיערכו

בהשתתפות  ההתוועדות  הוא : ההתוועדויות  ליובאוויטש סדר  תמימים ' 'תומכי בישיבת  ;
ובאופן  הפחות . לכל  שנים  שנים  יתוועדו - המקומות  בשאר  חב "ד . וכפר  המרכזית , אמת ' 'תורת  המרכזית ,
יצחק . יוסף  אהלי הרשת  של  ֿ ספר  ובתי ֿ לציון ראשון והם : מהם , באחד  ֿ פנים  ֿ כל  על  ישתתף  אחד  שכל 

אליו  המתאים  - ומקום  מקום  בכל  להדגיש  פה . ששמעו ממה  נקודות  ֿ פנים  ֿ כל  על  למסור  - הנ"ל  בכל 
כתב  האריז"ל  ואשר  ושמח , כשר  הפסח  לחג  ברכתי במסירת  לסיים  הנ"ל  מכל  ואחד  אחד  בכל  3ביותר .

בטוב . ומסיימין יחטא . שלא  השנה  לכל  מועילה  - פסח  של  שהכשרות 

וכדומה . הגורל  פי על  יחליטו - ספיקות  יתהוו אם 

החשבון. לו ולמסור  פריז אברהם  מר ' יבקשו וכו' להתוועדויות  הנסיעה  הוצאות 

הנ"ל . בכל  מהנעשה  לכאן ושיכתבו הנ"ל  שיסדרו - שנים  או אחד  - ממונה  לעשות 

רק  יתוועדו באם  להתוועדות . שקל  בשני משתתף  שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  הנה  לפריז, בנוגע 
ואחד  ניסן לר ' אחד  ימסרו אנ"ש  בקרב  גם  יתוועדו ואם  השקל , שני נעמינאוו ניסן לר ' יתנו ברונאה  ָבישיבת 

ל 'לשכה '.

שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  מכבוד  שלום  פרישת  ותמסרו העולים  במחנה  יבקרו - במארסייל  ישהו ַאם 
וימסרו  ושיתוועדו ושמח  כשר  הפסח  חג  ברכת  בשמו ימסרו מפה , החוזרים  התלמידים  שאתם  ושביקש 
גם  אם  שם . לבד  ֿ כך  אחר  להתוועד  שיוכלו לסדר  - להתוועד  יוכלו לא  ואם  שם . להתוועדות  השקל  שני
המרכזית , ליובאוויטש  תמימים ' ל 'תומכי אחד  הקודש , בארץ  השקל  שני את  למסור  - יאופשר  לא  זה 

אמת '. ל 'תורת  ואחד 
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קידושין73) דמי ), היכי  (ד "ה ב פח , (ד "ה יבמות א עג ,
למעוטי ). קרא איצטריך  (ד "ה סע"א כב, חולין ואב"א),

ה.74) ה, תהלים
ללקו"ש 1) בהוספות ונדפס שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה

ע"י מ "מ  ציוני  איזה עוד  ניתוספו זו במהדורא .339 ע' חי "ד 

המו"ל .
ע"ה 2) חנה מרת הצדקנית הרבנית אמו אחרי  האבילות שנת

[תשכ "ה]. זו שנה תשרי  וא"ו נפטרה -
ב 3) רפב, זח "ג  וראה תמז. ר"ס או"ח  היטב בבאר הובא

שם). (ובנצו"ז
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הולך  וכל גחון על הולך "כל הפסוק על בפירושו
רגלים.." מרבה כל עד ארבע רש"י 1על מצטט –

על  "הולך המילים את הראשון) המתחיל" (ב"דיבור
שהולך  שחייה, גחון ולשון נחש "זה ומפרש: גחון",

מעיו". על ונופל שח

גחון  על ש"הולך רש"י מסביר מדוע בפשטות מובן
המקום נחש": זה –cigid ביטוי מצוי שבו בתורה

mivxy)דומה iabl) בפרשת הנחש, בענין הוא
מובן,2בראשית  ומכאן תלך". גחונך "על כתוב ששם ,

לנחש  היא הכוונה גחון" על ב"הולך .3שגם

"ולשון  – רש"י דברי סוף את להבין צריך אבל
כבר  כאמור: מעיו": על ונופל שח שהולך שחייה גחון

ושם תלך", גחונך "על כתוב בראשית `oiבפרשת
" מהו מפרש לו oeylרש"י היו ש"רגלים (אלא גחון"

את  להסביר היה צריך רש"י מובן: ואינו ונקצצו"),
בפעם "גחון" המילה כתובה dpey`xdמשמעות שהיא

בפרשת פירושו על להסתמך ולא ?ipinyבתורה,

.·
"ÔÂÁ‚" ÈÂËÈ·‰ ÏÚ ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ˘Â¯ÈÙ

מפרש  אינו שרש"י להשיב היה ניתן לכאורה,
כי  תלך", גחונך "על הביטוי את בראשית בפרשת
משתי  באחת מאליה, מובנת "גחון" המילה משמעות

הבאות: הדרכים

הפסוק  על (שכתוב 4א) גיחון" השני הנהר "ושם
iptl שהיה – "גיחון רש"י: מפרש תלך"), גחונך "על

יגח  וכי כמו מאוד, גדולה והמייתו והומה 5הולך

את  להסביר אפשר לכך ובדומה והומה", והולך שמנגח
שאומר  (כפי האדמה על זוחל הנחש תלך": גחונך "על

i"yx הליכתו נקראת ולכן ונקצצו"), לו היו ש"רגלים ,
האבןֿעזרא  כלשון – גחונך" הרוח 6"על "בעבור :

בפסוק  פירושו על מסתמך רש"י כלומר, ממנו". שיגיח
mcew"גיחון" המילה על ,7.

התרגום  כדברי מעיים, הם "גחון" גחונך 8ב) "על
האבןֿעזרא  כפירוש [או, תיזיל" מעך על – –6תלך

זו  מילה כי זאת, להסביר צריך אינו ורש"י "חזה"],
לו  שמובנת כשם [בדיוק לתלמיד מובנת בלשוןֿהקודש

"חזה")] (או "מעיים" .9המילה

הביטוי  פירוש אין מדוע שני: מצד קשה זה לפי אך
גחון" על של o`k"הולך לפירוש זהה רש"י, לדעת ,

מהו  מפרש. שהאבןֿעזרא כפי תלך", גחונך "על
שכאן לכך או,`oiההכרח והומה", "הולך הפירוש

"לשון  אלא "מעוהי", כאן) (גם התרגום כפירוש
diigy"...10?

.‚
"ÍÏÂ‰ ÏÎ" ÏÚ ˘Â¯ÈÙ‰ È·‚Ï ˙ÂÏ‡˘‰

הולך" "כל המילים את רש"י מצטט ,11אחרֿכך
לדומה". הדומה ואת השלשולין "להביא ומפרש:

להבין: וצריך

מהי  אך ריבוי, מילת היא "כל" המילה אמנם, א)
hytdההוכחה, itl12מרבה שהיא ,ipy(א דברים:

הדומה ואת ב) ?dnecl13שלשולין,

ב"תורת  נמצאת זו דרשה מתחזק: אף הקושי ב)
לדומה"15ובגמרא 14כהנים" הדומה "ואת רש"י דברי .
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מב.1) יא, פרשתנו
יד.2) ג,
כאן.3) ראב"ע גם ראה
יג.4) ב, בראשית
כח.5) כא, משפטים
יד.6) ג, בראשית
דגם 7) לשיטתי' הוא – דרש" דרך "זה כ' שם שהראב"ע ואף

שזהו  להוסיף בלי – סתם שם כן מפרש רש"י אבל כן, כתב ב"גיחון"
דרש.

בת"א,8) ועד"ז שחף). ע' בערוך (הובא שם ת"י שם. בתיב"ע ועד"ז
כאן. ות"י תיב"ע

מפרשי 9) שגם ובפרט רגילה. בלתי זו תיבה שהרי – הוא דוחק אבל
בפירושה. שקו"ט התורה

הוא 10) "גחון" של שפירושו [לא היא התרגום דכוונת לומר ודוחק
) מעיו" על ונופל שח ש"הולך כברש"י כ"א] ד"גחון"yexitde"מעיו",

"לשון (ועד"ז iigy'הוא כאן ובת"י שם. בראשית רד"ק ראה אבל .("
"כל כאן): ירושלמי לתרגום פי' וראה שם. –jledבבראשית גחון) (על

כו'". דשחף כל
פירושו 11) קודם גחון" על "הולך על פירושו מקדים שרש"י הטעם

"הולך  העיקר מפרש בתחילה כי בפשטות, מובן – הולך" "כל תיבות על
– ואח"כ גחון", על lkד"dtqeddעל הולך ב"וכל (ועד"ז גו'" הולך

ארבע").
רש"י 12) הרי – בפנים כדלקמן ותו"כ בגמ' מקורה זו שדרשה אף כי

כתב  שלא בנדו"ד ובפרט לפשש"מ, השייכים דרז"ל רק בפירושו מעתיק
הכתובים. בפשטות מוכרח זה שפירוש מובן דרש, שהוא ע"ז

שם:13) בחולין והרא "ש הרי"ף  מגירסת שלשול ולהעיר לרבות "כל
לא). (ותו קטן"

עה"פ.14)
ב.15) סז, חולין
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הביטוי  מצוי בגמרא ואילו כהנים", ב"תורת כתובים
הדומה .leyliyl16"ואת

קצת) (בדוחק להסביר אפשר הגמרא נוסח לפי
דבר מרבה "כל" לו.`cgשהמילה והדומה שלשול :

מרבים, שאותו למין דוגמא הוא "שלשול" כלומר,
שלשול).lkהכולל גם (ובודאי לשלשול הדומה שרץ

הדומה  "ואת – כהנים" שב"תורת הנוסח לפי אבל
"שלשול", א) ריבויים: שני מודגשים – לדומה"
שרצים  – לדומה" הדומה "ואת ב) לנחש. הדומה

mpi`y ל רק דומים שהוא לשלשול, דומים אלא נחש,
dnec 17לנחש.

כהנים", "תורת של הנוסח את דוקא בוחר ורש"י
הגמרא?! נוסח את ולא

המילה את גם רש"י מצטט מדוע בעוד "jled"ג) ,
בלבד  "כל" מהמילה נלמד הריבוי ?18אשר

אחרֿכך מיד o`klיתרֿעלֿכן: dneca רש"י מצטט ,
המילים  המילה 19(מן את רק ארבע") על הולך "וכל

וכאן 20"כל" – החפושית..." את "להביא ומפרש:
גם רש"י ?"jled"מצטט

.„
"...˙È˘ÂÙÁ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï" ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

ארבע" על "הולך המילים  את רש"י מצטט אחרֿכך
השרץ הוא אשר עקרב", "זה ה"הולך cigidומפרש:

המילה  את כדלעיל, מצטט, הוא מכן לאחר ארבע". על
אשקרבו"ט  החפושית את "להביא ומפרש: "כל"

לדומה". הדומה ואת בלע"ז

דלעיל: ג' כבסעיף להבין, צריך כאן גם

הפסוקים, פשט לפי רש"י, של ההוכחה מהי א)
מרבה "כל" (ב)ipyשהמילה החפושית (א) דברים:

לדומה  הדומה ?21ואת

"תורת  של הנוסח את דוקא רש"י בוחר מדוע ב)

הדומה  "ואת – שבגמרא הנוסח את ולא כהנים",
לחפושית"?

.‰
"ÌÈÏ‚¯ ‰·¯Ó" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

רגלים" "מרבה המילים את רש"י מצטט מכן לאחר
זנבו  ועד מראשו רגלים לו שיש שרץ נדל, "זה ומפרש:
רש"י  מסיים ובכך צינטפיד"ש", וקורין ולכאן, לכאן

זה. לפסוק פירושו את

נדל  "זה בקיצור אומר רש"י אין מדוע מובן
ומסביר  בלשונו, מאריך אלא בלע"ז", צינטפיד"ש
לכאן  זנבו ועד מראשו רגלים לו שיש שרץ זה ש"נדל"
בעלי  רבים שרצים ישנם כי ציטפיד"ש", וקורין ולכאן
נדל"? זה רגלים ש"מרבה אומרים ומדוע רבות, רגלים

רגלים לו שיש שרץ שזהו רש"י, מסביר lkaלפיכך
ולכן ולכאן", לכאן זנבו ועד "מראשו oixewe"22"גופו

צינטפיד"ש" – הרגלים ריבוי שם על אותו מכנים –
רגלים  התורה 23(=מאה מתכוונת שאליו השרץ וזהו .(

רגלים". "מרבה בביטוי

המילה את כאן מפרש רש"י אין מדוע ,"lk"אבל,
אחרים  שרצים גם מרבה שהיא אומר, ואינו שבפסוק,

לנדל  ודומים רגלים מרבי הדומה 24שהם ואת דומה ,
?25לדומה 

והן  כהנים" ב"תורת הן יותר: גדולה אף התמיהה
"את  מרבה (מרבה)" כל "עד שהביטוי נאמר, בגמרא
דרשות  את מביא ורש"י לדומה". הדומה ואת הדומה
בפסוק, "כל" שנאמר הקודמות הפעמים שתי על חז"ל

השלישית? הפעם על הדרשה את מביא ואינו

.Â
·¯˜ÚÂ ˘ÁÏ ‰¯Â˙‰ ÈÈÂÈÎÏ ¯·Ò‰‰

הוא: זה לכל ההסבר

בביטוי כאן התורה משתמשת ,"oegb"כאמור,
לנחש wxהמצוי היא שהכוונה מובן ומזה נחש, לגבי
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כבתו"כ.16) היא הגירסא שם דגם מכת"י מביא שם חולין ובדק"ס
ג"כ 17) וראה כאן. טוב ודבק המהר"ל) (לאחי חיים מים באר ראה

כת"י: ברש"י מהגירסא ולהעיר שם. לתו"כ הראב"ד פי' כאן. רא"ם
לדומה. הדומה ואת לו הדומה ואת השלשול

כל 18) שם: (ובתו"כ וכו'" השילשול לרבות "כל שם: וכבחולין
כו'). להביא גחון על הולך

(19" נאמר שבכתוב וי"ל eאף שם. ותו"כ בחולין גם כ"ה – כל
מד"ה  חלק כ"א הכתוב, לשון והעתקת (בפירש"י) חדש ד"ה שאי"ז

בהעתקת מסתפק ולכן ארבע") על ("הולך הנוגע oeylהקודם הכתוב
גחון". על "הולך בד"ה ועד"ז ("כל"). לכאן

ורא"ש 20) ברי"ף (אבל הולך" "כל מעתיק שם ותו"כ שבחולין אף

"כל"). שם:
וראה 21) כאן. ליתא לדומה" הדומה "ואת תיבות דרש"י שני ובדפוס

.24 הערה לקמן
רגלים22) "מאה גדל): (ד"ה שם חולין פירש"י גם elוראה oixew."
הנ"ל.23) רש"י ל'
ד"ה 24) אבל הדומה". לרבות – כל "עד איתא: דרש"י שני בדפוס
בא וצ"ל mcewזה טה"ד, כאן יש ואולי וכו'". נדל זה – "מרבה לד"ה

וראה  כו'"). החפושית את להביא – ל"כל (בהמשך הקודם מד"ה חלק
.21 הערה לעיל

כנ"ל.25) כן, כתב לא ועקרב לנחש שבנוגע אף שם, חולין הש"ס ל'
ואכ"מ.
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–df"26 הולך" שהוא היחיד שהשרץ כיון וכן, נחש",
מתכוונת  זה שבביטוי מובן העקרב, הוא ארבע" על

– לעקרב עקרב".df"25התורה

על  "הולך גחון", על "הולך בתורה נאמר מדוע אך
ועקרב? נחש ובמפורש: בקיצור נאמר ולא ארבע",

אפשר  "נדל", ולא רגלים", "מרבה הביטוי לגבי
איננה  והיא המקרא, מלשון אינה זו שמילה להסביר,

ובמשנה  כהנים" ב"תורת אלא בתנ"ך, ורש"י 27נמצאת ,
מספר  כתובות ועקרב נחש המילים אבל זאת, מצטט

בתורה. פעמים

אין  גחון" על "הולך שבביטוי לומר, אפוא צריך
באופן לנחש מתכוונת אלא illkהתורה תכונותיו, לכל ,

על  "הולך של התכונה בעל שהוא כפי לנחש דוקא
ש" מובן ולכן שרצים lkגחון". מרבה גחון" על הולך

בדרך  ("שלשולין..."). זו בתכונה דוקא לנחש הדומים
ארבע" על הולך "כל לגבי להסביר יש .28דומה

כי  "עקרב", או "נחש" אומרת התורה אין ולפיכך
הנחש  ממין שרצים רק מרבה "כל" המילה היתה אז

את מרבה היתה אם גם או, לא dnecdוהעקרב. להם,
האם  דומים: להיות צריכים הם במה יודעים היו
או  ארבע", על "הולך או גחון" על "הולך בתכונה

אחרות.שמא  בתכונות

כאן, מסביר רש"י אין מדוע בפשטות מובן ולפיֿזה
שיגיח  הרוח "בעבור – היא "גחון" המילה שמשמעות

" כי "גיחון", על מפרש שהוא כפי על lkממנו", הולך
ולא  זו, תכונה להם שיש אחרים שרצים מרבה גחון"

רוח. ומגיח הולך שהוא אחר שרץ מצוי

.Ê
ÌÂ‚¯˙‰ ˘Â¯ÈÙÎ Ô‡Î ˘¯ÙÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡ È"˘¯

כאן  להסביר יכול אינו שרש"י מובן, לפיֿזה

מעוהי" "על – גחון" "על התרגום אז 29כפירוש כי ,
"גחון" בביטוי התורה משתמשת מדוע מובן: אינו

ש" להבין מוכרחים נאמר dfשממנו זה ביטוי (כי נחש"
" לריבוי ונזקקה נחש), לגבי כדיlkרק zeaxlהולך...",

להשתמש  יכולה היתה היא – אחרים שרצים
dligzklnאת הכולל זה lkבביטוי מסוג ,30השרצים

מעיו" על "הולך וכדומה?31כגון

תכונה  היא גחון" על ש"הולך לומר, צריך אםֿכן
גחון wxהקיימת "ולשון רש"י מפרש ולכן הנחש. אצל
ltepeשהולך32שחייה  gy הוא בתחילה מעיו": על

) כפוף "l`הולך הוא יותר ומאוחר מעיו"), ltep"על
מרבה  שאותם וכדומה, ה"שלשולין" לעומת מעיו", על

זוחלים שהם "כל", מעיהם.dligzklהמילה על

עקרב  רק ארבע": על הולך "כל לגבי לכך ובדומה
ה"חפושית" לעומת כפשוטו, ארבע" על "הולך
יש  "כל", המילה מרבה שאותם השרצים וכל וכדומה,

" אינם xzeiלהם שהעליונים אלא רגלים מארבעה
כך" כל .33משמשין

"כל  המילים את הפסוק מן רש"י מצטט ולכן
jled הנחש לבין בינם שהדמיון מדגיש הוא בכך :"

רק הנחשdkildaהוא אצל xzeiשמופיעה xge`n,
"גחון" של התכונה אבל מעיו". על "נופל שהוא לאחר

– שח" שהולך שחייה "לשון –dpi` אצלם .34קיימת

.Á
"ÌÈ‰Î ˙¯Â˙" Ï˘ ÁÒÂ‰ ˙¯ÈÁ·

דוקא  רש"י בוחר מדוע מובן לעיל, האמור לפי
"תורת  של הדומהבנוסח "ואת – בכך dneclכהנים" ."

נקודות: שתי לדעת לנו מאפשר הוא

" שהמילה נוספים lkא) שרצים לרבות באה אינה "
oinn כאלה גם מרבה היתה היא שאז והעקרב, הנחש
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(26" פרש"י: כפיו", "על כז) יא, (לעיל עה"פ ודוב oebkמשא"כ כלב
ד" הריבוי מפרש אינו (וגם שם:lkeוחתול" שבתו"כ אף – גו'") הולך

ע"ד  כפיו" על הולך ד"וכל הפירוש כי – כו'" להביא כל הקוף, "זה
hytd:הואlkמביא (ורש"י הזה שבסוג אחדות),ze`nbecהחיות

" לפרש שמוכרח כאן "dfמשא"כ ד"כל"dfנחש", – (ובמילא עקרב"
ס"ט.zeaxlבא בפנים לקמן וראה .(

משנה..27) ובלשון ל) מג, (מקץ פרש"י וראה מ"ג. פ"ה מקואות
ובמקרא. ארמי.. ובלשון

אינו 28) "חפושית" וכן נחש). מין (ולא תולעת הוא "שלשול" שהרי
הל' מרמב"ם ולהעיר הי"א. פ"ט פרה הל' רמב"ם (ראה עקרב מין

וכיו"ב). ונדל וחפשית ועקרבים נחשים ה"ו: פ"ב אסורות מאכלות
משא"כ 29) מעוהי, פירושו שגיחון בקרא עוד נמצא שלא שי"ל נוסף

.32 הערה לקמן כנסמן – שחיי' פירושו שיהי'

(30.24 הערה הנ"ל ע"ד
וראה31) כג. כה, (תולדות בקרא חבר לו נמצא בא i"yxitשהרי

לשון  כי קרבו", על "הולך לומר שאין מובן אבל – טז א, ויקרא ט. יב,
– בקרבו שנמצא ע"ש הוא עליו mipta"קרבו" המכסה עורו (למיעוטי

eilrye.((הולך
שם:32) וכפרש"י וגחי", "חולי י) ד, (מיכה בקרא חבר לו ומצינו

(תוספתא  משנה* בלשון וכן גחונך על דוגמא) (ומביא ושחי" "כרעי
מצינו  (גמרא) ארמי בלשון וגם לרה"ר". הגוחה "כותל ה"ד) פ"א מו"ק

בכ"מ). ועד"ז א. נט, (ב"מ ותלחוש" "גחין
כאן.33) לתו"כ הראב"ד בפי' ועד"ז כאן. רא"ם
"חפושית"34) בין דמיון שה(קצת) ארבע" על ב"הולך משא"כ

ב"הולך הוא `raxועקרב lr."

."dpyn oeyl" ± `ztqezl mb i"yx `xew z"dr 'itac (6 dxrd 376 'r [mbxeznd] e"hg .115 'r i"g) y"ewl d`x (*
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" לזה"`oiאשר זה לנחש 35דומין הדומים שרצים אלא ,
ארבע". על הולך גחון... על "הולך בתכונות ולעקרב

לנחש  דומים אינם "שלשולין" אפילו שני: מצד ב)
ויש  גחון", על "הולך בתכונת לא ואף הפרטים, בכל
על  "נופל הנחש שהרי בלבד, מועט דמיון ביניהם
דומה  ה"חפושית" לכך ובדומה כך. אינם והם מעיו",
שהרי  ארבע", על "הולך בתכונת מאד מעט לעקרב

כך". כל משמשין אינם "עליונים

את  אפילו מרבה "כל" שהמילה מובן, שכך, כיון
מועט dnecl"הדומה דמיון ביניהם יש רק לו – "

ארבע". ו"על גחון" על "הולך בתכונות

.Ë
˜ÏÁÏ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ È˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

È˘ÈÏ˘‰
הולך  "כל בין ההבדל מובן לעיל, האמור כל לפי
רגלים" מרבה "כל לבין ארבע" על הולך וכל גחון על

"כל"): המילה את מפרש רש"י אין (ששם

ארבע" על ו"הולך גחון" על "הולך התכונות
כאשר  ולכן, והעקרב. הנחש אצל רק בשרצים, קיימות,

" התורה גחוןlkמוסיפה על ארבע"lkeהולך על הולך
היא שהכוונה הפשוט, באופן זאת לפרש אפשר lklאי

אין  והעקרב הנחש מלבד כי זו, תכונה בעלי השרצים
לומר, הכרחי לפיכך ארבע. על או גחון על ההולך שרץ

לרבות. באה אלא כפשוטה, אינה "כל" שהמילה

מארבע, יותר רגלים", "מרבה התכונה זאת, לעומת
בגופם  מקום קיים אם (גם רבים שרצים אצל קיימת

" המילים משמעות ולכן כנדל), שלא רגלים, lkליותר
צריך  אינו ורש"י פשוטה, היא כאן רגלים" מרבה

"מרבה lkלפרשן: התכונה בעלי שהם השרצים
רגלים".

.È
Ï„ ÔÂ‚Î ‡ÏÂ Y Ï„ ‰Ê

"מרבה  רש"י מפרש מדוע אםֿכך, להבין: צריך אך

– "dfרגלים אפילו כותב ואינו ?29נדל"oebkנדל...",

– הקודמים החלקים בשני היא: לכך התשובה
התורה  מתכוונת – ארבע" על הולך גחון... על "הולך
לומר, סביר ולכן עקרב. או נחש – בלבד אחד לשרץ
היא  הכוונה – רגלים" "מרבה – השלישי בחלק שגם

– בלבד אחד "lcpלשרץ המילים ומשמעות .lk מרבה
שב  הסוגים כל היא: רגלים",oinרגלים" "מרבה של

מאליו, מובן הדבר כי זאת, להסביר צריך אינו ורש"י
וכדומה. "למינו" לפניֿכן פעמים מספר לנאמר בדומה

.‡È
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ Y Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ÏÚ ˙Â¯·‚˙‰Ï Í¯„‰

‰˙ÂÈÓÈÙÂ
ה', לעבודת מכך הנלמדת ההוראה את להבין כדי

אלו: דברים להקדים צריך

"על  הנחש הולך סוף סוף מובן: לא עדיין לכאורה,
ומדוע  שח", "הולך הוא הליכתו בתחילת ורק מעיו",

את בזה וכללה מעיו" על "הולך התורה כתבה lkלא
הנחש? כולל הזה, הסוג מן השרצים

על  ה': עבודת לגבי הוראה נלמדת מכך אלא,
חז"ל  אומרים התורה:36הנחש ואומרת הרע". יצר "דא

היהודי  על להשפיע מלכתחילה בא אינו הרע היצר
על "הולך שקוע eirnלהיות ולהיות לזחול ללכת, – "

אחרים  גשמיים וענינים אכילה מתחיל 37בעניני הוא .
שח": חסרה ey`xב"הולך מכופף, מורד, האדם של

" של ההתנהגות mexnלו e`y"...וראו וזה 38עיניכם .
ל" דבר של בסופו חז"ל ltepמוביל כדברי מעיו". 39על

כך... עשה לו אמר היום הרע, יצר של אומנתו "כל
עבודהֿזרה". עבוד

באמצעות  היא ה"נחש" על להתגבר הדרך ולכן,
תורה  – מרום בעניני תורת 40שקיעה ובמיוחד בכלל,

התורה  ופנימיות שח".41הנסתר "הולך את המונעים ,

מהרש"א  שמסביר כפי בפסוקנו, נרמז זה דבר גם
חז"ל  דברי שהיו 42על סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך
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עו 35) ("כל יג  יא, לעיל  המין פרש"י באותו יש למינה.. בו שנאמר ף
לזה"). זה דומין שאין

ב.36) לה, זח"א
ל'i"yxtnלהעיר37) ונוצה מעי' בני עם בנוצתה. טז): א, (ויקרא

באוכלי'. שת"א וזהו כו' המאוס דבר
כו.38) מ, ישעי'
ב.39) קה, שבת
ובכ"מ.40) בתחילתו. תו"א – "שמים" בחי' היא דתורה

בריח  לעומת בריח ד"נחש שו) ע' (ריש ואתחנן מאוה"ת ולהעיר
התיכון  בריח בחי' התורה בעסק יעקב קול הקול ע"י שבקדושה.. התיכון

סי"ב  בפנים לקמן וראה כו'". דקליפה בריח נחש ומפיל דוחה כו'
.58 ,56 ובהערות

לקו"ש 41) ראה – שבתורה שמים בחי' היא עצמה דבתורה
וש"נ. .20 ע' ח"ד [המתורגם]

דוי"ו  תרצ"ט, לפיכך אמרז"ל וסד"ה רמ) (ע' פרשתנו אוה"ת וראה
התורה. פנימיות בחי' הוא בפנים) (כדלקמן הנחש כח שמפסיק דגחון
לברר  בכחו ולכן עה"ח, בחי' שהוא רמטֿרנ) (ע ' פרשתנו אוה"ת וראה

עיי"ש. עה"ד, בחי' הנחש
שם.42) חדא"ג סע"א. ל, קידושין
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וי"ו  אומרים שהיו שבתורה, האותיות כל סופרים
ואלה  תורה...", ספר של אותיות של חציין דגחון

של  שמותיו על רק מורים אינן האותיות דבריו:
שהוא xenbהקדושֿברוךֿהוא xzqpd התורה 43של

הו  הטומאה בכל דשמאלא שהסטרא נחש ולפי א
דגחון  בוי"ו התורה באותיות הפסיק כן ועל הקדמוני..

של  שמותיו כולן שהן התורה אותיות כפי לרמוז

הטומאה 44הקדושֿברוךֿהוא  לכח כלל מקום כאן אין
מפסיקו. דגחון דוי"ו

.·È
‰˘Â„˜Ï ÂÎÙ‰ÏÂ "˘Á"‰ ˙‡ ÍÎÊÏ ÍÈ¯ˆ

רק  להיעשות צריך אינו הנחש כח של זה הפסק
ביטול באמצעות ceai`eבאמצעות גם אלא הנחש, כח

xexia כדברי לקדושה. להפיכתו עד הנחש, וזיכוך
הפסוק 45חז"ל  "זה 46על אתו", ישלים אויביו "גם

אמנם הוא הנחש כלומר, כנאמר "`eiaie"הנחש". ,47

זאת, למרות ובין...". בינך אשית הנחש milyi"ואיבה

האדם  .48עם

הוא  והטומאה ה"קליפה" של הנחש בירור

נתכוון  שמים לשם שטן אשר שרשו, גילוי 49באמצעות

כמוסבר  דקדושה. נחש הנחושת"50– "נחש לגבי

רבינו  משה נחש 51שעשה אל "והביט שעלֿידי ,
מעלה"49הנחושת" כלפי באמצעות 52ו"מסתכלין ,

ד"קליפה", נחש של השורש דקדושה, הנחש ראיית

ד"קליפה" הנחש זיכוך – "וחי" התוצאה .53נגרמת

דקליפה  לנחש דקדושה נחש בין ה"שלום" גם
בפסוקנו: רמוז

"54ה"צמחֿצדק" של הענין לגבי דגחון e"ieמסביר
של  הרבתי שהוי"ו תורה", ספר של אותיות של חציין

(ה"ספירה" התפארת" ל"ספירת רומזת "גחון"

השפע  ירידת שבסדר ה"ספירות" עשר מתוך השישית
יש  ולכן ה"כתר", לדרגת עד העולה לעולם), האלקי

כנגד  שהם התורה, ספר חצאי שני בין לחבר בכוחה
(בדומה  וגבורה חסד חצות 56לידוע 55הספירות לגבי

שהראשון  הלילה, חצאי שני בין המחבר הלילה,

לכן  לחסד). – והשני "דין", של לענין קשור שביניהם
הנחש  כי הנחש, כח את "גחון" של הוי"ו מפסיקה

דשמאלא  מסטרא צמצומים של מריבוי כחו את מקבל

התאחדות  באמצעות אבל דין), של השמאלי, (=הצד
"ספירת  (עלֿידי שמאל עם ימין של – "התכללות" –

זה. כח השפעת מופסקת התפארת"),

נחש  שרשו, לבין דקליפה נחש בין וה"שלום"

בין  החיבור כי רבתי, וי"ו עלֿידי הוא דקדושה,

האמצעי  הקו באמצעות הוא "מטה" לבין 57"מעלה"

הקצה  עד ביותר העליון הקצה מן ומחבר ה"מבריח"

ביותר  ש"מפלגך 58התחתון המין כטעות דלא –
דאהורמיז  לתתאי מפלגך הטוב) (=צד דהורמיז לעילאי

הרע)" של 59(=צד פמליא בין שלום עושה הוא ולכן .

מטה  של פמליא לבין בנחש 60מעלה גם אשר עד ,
דקדושה. הנחש שרשו, מתגלה שלמטה

שגם  צדקנו משיח בביאת בגלוי יהיה זה "שלום"
"נחש" מכונה אתו",61הוא "ישלים לידי יביא והוא ,

ממש. בקרוב
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אותיות..43) בחי' רק ש"היא דתושב"כ רע"ג) (א, שם תו"א וראה
שבתורה. "שמים" בחי' הוא הקב"ה" של שמותיו שהן

א.44) פז, זח"ב ועד"ז פכ"ט. אלם יונת עה"ת. בהקדמתו רמב"ן
ובכ"מ.
רפנ"ד.45) ב"ר סה"ג. פ"ח תרומות ירושלמי
ז.46) טז, משלי
טו.47) ג, בראשית
ואילך.48) סע"ב מז, בראשית אוה"ת ראה
נתקלל 49) אלמלא כו' גדול שמש ב) נט, (סנה' וראה א. טז, ב"ב

טובים. נחשים כו' נחש
משה.50) ויעש ד"ה חוקת לקו"ת
ט.51) כא, חוקת
ח.52) שם, חוקת בפרש"י הובא דר"ה. ספ"ג משנה
א).53) (מח, שם אוה"ת גם ראה
הולך 54) כל סד"ה ג"כ וראה ואילך). רמב רמ. (ע' פרשתנו אוה"ת
תרכ"ו.

רמד).55) ע' (ריש שם פרשתנו אוה"ת
פ"ה 56) עליהם ויחלק ד"ה לך באוה"ת נתבאר סע"ב. צב, זח"א
ואילך.

"בחודש57) הי' דמ"ת הידוע מעלה iyilydע"ד חיבור ענינו כי – "
כו' יעלו לא ותחתונים כו' ירדו לא דעליונים הגזירה ביטול ומטה,

ג). פי"ב, (שמו"ר
בשלום 58) פדה בד"ה נתבאר ועוד. ב. קעה, ח"ב ב. א, זח"א ראה

ועוד. פי"ב. תש"ז יחיינו ד"ה תער"ב). (בהמשך תרע"ג
ובכ"מ.59) ג. לח, שה"ש לקו"ת א. לט, סנהדרין
חיבור 60) גם נכלל דגחון, וי"ו ע"י תורה חצאי ב' דבחיבור וי"ל

כט. כג, (ירמי' כאש" "דברי היא דתורה עצמה, שבתורה ומטה מעלה

ירדתם.. ש"למצרים במקום דוקא, למטה ניתנה ולאידך א), כב, ברכות
ואילך). סע"ב פח, (שבת ביניכם" יש יצה"ר

ביאוה"ז 61) גם וראה וש"נ. רמב). רמ. (ע' פרשתנו אוה"ת ראה
ועוד. שו). (ע' ואתחנן אוה"ת תקנו. ע' (להצ"צ)



כה

בראשית לז, ז – והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך 
השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה 

אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי

כא

יוסף בחי' יסוד, ועולה בעילוי אחר עילוי, וזהו "קמה 
אלומתי" בחי' תפארת, "וגם נצבה" בחי' דעת

הצדיק הוא בחי'1 יסוד.

כי  ובדעת.  בתפארת,  עילוי2,  אחר  בעילוי  ויעלה 

ויסוד  חשבינן.  כחד  יסוד,   – וברית  תפארת,   – 3גוף 

עולה4 בדעת ג"כ ועיין בעץ חיים שער שבירת5 הכלים 

פרק ג'.

וגם  אלומתי  קמה  יסוד,  בחי'6  ביוסף  מ"ש  וזהו 

הזהר  ביאורי  ראה  עולם".  יסוד  "צדיק  כה(  י,  )משלי  כמ"ש   )1

וכו'(  פתח  חייא  ר'  )ד"ה  א  ה,  דף  נח  פרשת  האמצעי  לאדמו"ר 

וז"ל: הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד שהוא גוף האור השפע הנשפע 

כמו  זאת,  להיותו ממשיך שפע  צדיק  הנקרא  וזהו  מלמעלה למטה, 

 . צדקות  שמשפיע  צדיק  נק'  והמשפיע  ההשפעה,  שהוא  הצדקה 

רעיא  משה  כמו  בתמידות  השפעתו  בחי'  ע"י  באמת  צדיק  שנק'   .

המשפיע  בחי'  דור  בכל  וכן  לישראל,  התורה  כל  להשפיע  מהימנא 

לישראל נקרא צדיק וע"ז נאמר וצדיק יסוד עולם. ע"ש. 

בחי'  ג'  בו  יש  קודש,  ברית  האות  שהוא  "יסוד"  בחי'  פירוש:   )2

ודרגות: א( מדת היסוד בפני עצמה, היינו גוף ההשפעה, ב( המדות 

)שהוא  "תפארת"  מדת  הנק'  בההשפעה,  המלובש  שבלב  והחיות 

כולל* כל המדות(, ג( שורש הטיפה הוא ממוח שבראש וכמארז"ל 

)יבמות נג, ב( "אין קישוי אלא לדעת", ד"יסוד עולה בדעת".

יסוד, ב( קמה   – ומבאר כאן דזהו הג' ענינים בפ': א( דיוסף עצמו 

אלומתי – תפארת, ג( נצבה – דעת.

*( ראה לעיל סימן ה הערה 7. לקמן סימן קסד הערה 3.

יעקב  תולדות  "אלה  א(  לז,  )בראשית  מ"ש  כידוע  והביאור:   )3

יוסף", דיעקב הוא מדת התפארת "שופרא דיעקב מעין שופרא דאדם 

הראשון" )ב"מ פד.(, ובתיקוני זהר בהקדמה )יז, ב(, פתח אליהו – 

"תפארת גופא", "ויסוד סיומא דגופא אות ברית קודש", וכמו שהוא 

מרמז  האדם  של  ושמאל  לימין  ידים  דהשני  גשמי,  הגוף  ב"ציור" 

ם  לחסד וגבורה, יד ימין – חסד, יד שמאל – גבורה, והגוף עצמו שׁשָ

נמשך  ה"יסוד"  ואבר  תפארת,  בחי'   – ביחד  כלולים  המדות   – הלב 

מהגוף עצמו – קו האמצעי.

כחד  וברית  דגוף  דגופא,  )יופי(  הדרא  ג"כ  הוא  ברית  שיוסף  וזהו 

ספר   – מנחם  תורת  ע"ב.  רלה  דף  פנחס  פ'  זוהר  )ראה  חשבינן 

המאמרים ה'תשי"ז ]ד"ה באתי לגני[ עמוד קיד ואילך(.

4( ראה גם יבמות נג, ב "אין קישוי אלא לדעת".

5( שער ט.

6( 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 

נצבה.

קמה, תפארת.
נצבה, בדעת.

לקוטי לוי יצחק, הערות לתניא עמוד נ

בראשית לז, יג-יד – ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך 
לו הנני ויאמר  ואשלחך אליהם   רעים בשכם לכה 

ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום 
ויבא  חברון  מעמק  וישלחהו  דבר  והשבני  הצאן 

שכמה

כב

ביאור כפל לשון הזוהר, דיעקב "לא חשיד עלייהו – ולא 
חשיד לון"

בשכם  רועים  אחיך  הלא  יוסף  אל  ישראל  ויאמר7 

לכה ואשלחך אליהם, וכי יעקב שלימא דהוה רחים לי' 

לי',  שנאין  הוו  אחוי  דכל  ידע  והוה  בנוי,  מכל  ליוסף 

איהו לא חשיד עלייהו,  לגבייהו, אלא  לי'  אמאי שדר 

דהוה ידע דכלהו הוו זכאין, ולא חשיד לון, אלא גרים 

קב"ה כל דא, בגין לקיימא גזרה דגזר בין הבתרים.
ספר הזהר חלק א' דף קפד, א

לכאורה הוא כפל לשון, הרי אמר מקודם לא חשיד 

עלייהו ומהו עוד הפעם ולא חשיד לון.
גם שנוי הלשון מתחלה אמר עלייהו, ואח"כ אמר 

לון.
ויש לפרש איהו לא חשיד עלייהו, הוא כששלח 

את יוסף אליהם, לא חשדם שיעשו ליוסף איזה דבר אם 

זהו קודם  כי הרי  עלייהו,  ונקט כאן  ששונאים אותו. 

אח"כ,  זה  שיהי'  רק  מכרוהו,  ולא  אליהם,  יוסף  שבא 

א"כ לעת עתה החשד הוא הוא רק בבחי' מקיף עליהם, 

זהו עלייהו.

לון, הוא כשיוסף לא שב  ולא חשיד  נקט  ואח"כ 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך, מובא לעיל סימן ד הערה 3. אור 

התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – ספר 

המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. רטו.

7( ]תרגום ללה"ק[ ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רועים בשכם 

שאהב  בצדקתו  השלם  יעקב  וכי  ומקשה,  אליהם.  ואשלחך  לכה 

את יוסף מכל בניו, וידע שכל אחיו שונאים אותו, למה שלח אותו 

יודע שכולם הם  הי'  כי  ומתרץ אלא הוא לא חשד עליהם,  אליהם. 

צדיקים ולא חשד אותם שיעשו לו רע, אלא הקב"ה גרם כל זה כדי 

לקיים הגזירה שגזר בין הבתרים, שאמר הקב"ה לאברהם, ידוע תדע 

כי גר יהי' זרעך בארץ לא להם וגו'.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כו

אליו, ואחיו באו והביאו את כותנתו מוטבלת בדם, והוא 

הרגוהו  שהם  חשדם  לא  יוסף,  דמכירת  המעשה  אחר 

או מכרוהו, ולכן כאן נקט לון, כי הרי זה הי' כשיוסף 

איננו, לא חשד אותם שהם עשו זה בעבר. ולכן לא נקט 

כאן עלייהו בבחי' מקיף, כי הרי זהו אחר המעשה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קמז

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc oileg(iyiy meil)

:`xnbd zxxanáéúéayi ±änk déì àéòaéî÷å Lé÷ì Léøedn - ¨¦¥¨¦§¨¦©§¨¥©¨
ly xeriydàaà øa ìàòîLé éaø déì øîà .äkøä ìîbyixl ¨¨¨©¨¨©¥©¦¦§¨¥©©¨

,yiwléëäjk ±äðòè àlL ïîæ ìk éåì ïa òLBäé éaø øîà.`yn ¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦¨§©¤Ÿ¨£¨
déì øîà,`a` xa l`rnyi iaxl yiwl yixéìá÷ì áézay ± ¨©¥¦§¦§¦

.jgk xyiie mrh ixac il zxn`y ,ilenàéòaéî÷å àøéæ éaø áéúé̈¦©¦¥¨§¨¦©§¨
déìdywzn dide ±änkly xeriyd edn -déì øîà .äkøä ìîb ¥©¨¨¨¨©¨¨©¥

àðpéç øa ïéáø,`xif iaxl,éåì ïa òLBäé éaø øîà àleò øîà éëä ¨¦©¦¨¨¨¦¨©¨¨©©¦§ª©¤¥¦
äðòè àlL ïîæ ìk.`yn ¨§©¤Ÿ¨£¨

:`xnbd zxtqndì éðz÷ äåä`xif iaxl xne`e xfeg oiax did ± £¨¨¨¥¨
,xacd eze` z` aeydéì øîà,`xif iaxCì àéåä àãçxac - ¨©¥£¨©§¨¨

e jl did cg` yecigzøîàeze` dpey dz` recne ,xak eze` ¨©§§
.jznkg z` ze`xdl aey

`:`xnbd jk lr zxneéæç àzd`xze `a ±àòøà éôéwz ïéa äî ¨£¦©¥©¦¥©§¨
ìàøNécitiwzn didy yiwl yixy ,l`xyi ux`ay mitiwzd ± §¦§¨¥

lnb xeriy `a` xa l`rnyi iax el ycigyk ,l`xyi ux`
,elen ayiy el xn` ,dkxdìáác éãéñçìiaxy ,laay miciqgd ± ©£¦¥§¨¤

z` el xn`e `ppig xa oiax xfgyk ,laa iciqgn didy `xif
xne`e xfege cg` yecig el yiy el xn` ,dkxd lnb ly exeriy

.onfd lk eze`
:dpyna epipy'eëå Làøä øBòåedn `xnbd zxxan .jxd lbr ly §¨Ÿ§

:jxd lbr ly exeriyänëåaygpy exeriy `ed.Cøä ìâòàleò §©¨¥¤¨©¨
øîàlbr,BúðL ïa.jx aygp ezcillïîæ ìk øîà ïðçBé éaø ¨©¤§¨©¦¨¨¨©¨§©

Llbrd÷ðBi.jx aygp `ed ¤¥
,eäì àéòaéàøîà÷ éëéäxaeq cvik ±,àleò`weec ezpeek m`d ¦©§¨§¥¦¨¨©¨

`edyk,÷ðBiL àeäå BúðL ïaote`a ,xnelkdpy oa ezeid calny ¤§¨§¤¥
,ezpy oa `ed oiicryk s` wpil wiqtdy xg`l la` ,jx wpei `ed

.exer dywzn ,`ed wpei oiicry s` ezpy dxary xg`l e`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc oileg(iriax meil)

ung lke`d,úøk Leðò.zxk aeig dilr oi` dlap la` ¨¨¥
àðîçø áúk éàåwx okðä ,äìáðaC[unge alg] miipyd el` ±àì §¦¨©©£¨¨¦§¥¨¨¨Ÿ

dpéî àéúà,dliapn ±ïkLdliapäànèîici lr mc`d z` ©§¨¦¨¤¥§©§¨
.mc`d z` mi`nhn mpi` unge alg la` ,ezlik`

mipydn mdn cg` cenll xyt` i` recn zx`an `xnbd
:`xnbd dywne .a` oipaa mixg`dàéúà àì àãçî àãçmpn` ± £¨¥£¨Ÿ©§¨

la` ,mdn cg` ly epicn mzylyn cg` s` cenll xyt` i`
ézøzî àãç éúéz.mixg`d mipydn mdn cg` cenll yi ± ¥¥£¨¦©§¥
:`xnbd zxxanéúéz éäipyn ecnll xyt` mdn dfi` ± ¥¥¥

xn`z m` .mixg`dàðîçø áBzëì àìokðäî éúéúå ,äìáðaC± Ÿ¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¥¨¨
y ,xnele zegcl yi .ungne algnäîepivnyðälCegenip m`y ©§¨¨

meyn `ed ,lke`k mpicïkLmdipya,úøk Leðòok oi`y dn ¤¥¨¨¥
.zxk yepr oi`y dliapa

,xn`z m`eàðîçø áBzëì àìokðäî éúéúå ,õîçaCalgn ± Ÿ¦§©£¨¨§¨¥§¥¥¥¨¨
,xnele zegcl yi .dlapeäîepivnyðälCmpic egenip m`y ©§¨¨

meyn `ed ,lke`kïkLmdipy,øLBkä úòL ïäì äúéä àìdn ¤¥Ÿ¨§¨¨¤§©©¤
.xyekd zry el didy unga ok oi`y

,xn`z m`eàðîçø áBzëì àìokðäî éúéúå ,áìçaCungn ± Ÿ¦§©£¨¨§¥¤§¥¥¥¨¨
,xnele zegcl yi .dlapeäîepivnyðälCmpic egenip m`y ©§¨¨

meyn `ed ,lke`kïkLmdipy,ïììkî eøzeä àìm`døîàzok ¤¥Ÿ§¦§¨¨Ÿ©
mb.Bììkî øzeäL ,áìça§¥¤¤©¦§¨

:ellkn xzedy lirl `xnbd dpeekzp alg dfi`l zxxan `xnbd
eäéð éàîe,ellkn xzedy algdàîéìéàl dpeekdyîäa áìçäly ©¦¦¥¨¥¤§¥¨

xzedy oaxwdBábì,ok xnel okzi `l ,gafnd lr 'dl dxihwdl ± ©¨©
ixdyéàøzLà énð äìáðy ,deabl dxeqi` llkn dxzed ±ú÷éìî §¥¨©¦¦§§©§¦©

dóBòdxzede ,`id dliap,dBábìlirl `xnbd dzgc ji`e ©¨©
.dlape ungn alg ly cenild

àlàål dpeekdy xn`p m`áìçly,äiçellkn xzedeìzlik` §¤¨¥¤©¨§

,èBéãä`l dig ly la` dnda ly alg wx dxq` dxezdy ¤§
ixdy ,okzi `l df mb ,dxq`péàøzLà énð äìáðy ,heicdlä÷éìî §¥¨©¦¦§§©§¦¨

óBòä úàhçcdxeqi` llkn dxzede ,`id dliapìzlik`,íéðäk §©©¨©Ÿ£¦
.dlape ungn alg ly cenild lirl `xnbd dzgc ji`e

:`xnbd daiyníìBòìl dpeekd,äiç áìçellkn xzedeìzlik` §¨¥¤©¨§
Cì àéL÷ à÷ãe ,èBéãädxzed ok mby serd z`hg zwilnn ¤§§¨©§¨¨

l dllkn,íéðäky meyn ,dyw `l dfeëæ à÷ dBáb ïçìMî íéðäk Ÿ£¦Ÿ£¦¦ª§¨¨©¨¨
zian qxt lke`d carke ,mwlga mikef md mewn ly epgleyn ±
xzedy epivn `l heicd iabl la` ,lke` eaxy dn lke`y eax

.dlap xeqi`
m`y mivxya zeaxl dxezd dkxved recn dywn `xnbd
unge algn mivxy cenll xyt` did `le lke`k mpic egenip

:`xnbd dywne .dlapeàéðúc àäå(:e zexeka)aezky ,mivxy iabl §¨§©§¨
(`l `i `xwie)dN`'íéàîhä'mi`nhd' zaiz ly '`"d'de ,'mkl ¥¤©§¥¦¨¤

epcnll `ae ,xzeinøBñàìz`ïøéö,mdly oneyd ±ïaèBøå± ¤¡¦¨§§¨
,mxyan z`veid dgildïälL äté÷årweyy xyad iweqix ± §¦¨¤¨¤

,dxicwd zizgzlél änì,mixeq` egenip m`y mivxya zeaxl ¨¨¦
éðäî øîâéì.dlape unge algn mivxy cnlp ± ¦§©¥¨¥

:`xnbd daiyneéëéøö,mivxya ok eprinydl dxezdàì éàc §¦¥§¦Ÿ
àðîçø áúkunge algn df z` micnel epiid `l` ,mivxya ok ¨©©£¨¨

,dlapeïBcpk úBéäì ïécä ïî àáì Bic ,àðéîà äåäxeqi`l eic ± £¨£¦¨©¨Ÿ¦©¦¦§©¦
algk epic didiy ,dlape unge algn zcnlpd egenipy mivxy

y xne` iziide ,dlape ungeíúä äîepi` ,dlape ung alga ± ©¨¨
mzlik` lr aiigòénð àëä óà ,úéæk àkéàc ãegenipy mivxya ©§¦¨§©¦©¨¨©¦

aiig didi `l,úéæk àkéàc ãòxeriyk `ed mivxy zlik` xeqi`e ©§¦¨§©¦
dycr(:fh dlirn),mivxya ok aezk jkl ,zifkn daxd ohw `edy

.dycrka mdilr aiig egenipy mivxya mby epcnll
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כז

משה  קרא  השמיני  ביום  ויהי   – א  ט, 
לאהרן ולבניו ולזקני ישראל

כה אמר אד' אלקים בראשון באחד  ביחזקאל מ"ה:  א. 
לחדש תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש. פרש"י 
ז"ל פר בן בקר תמים הוא פר המלואים האמור בראש הענין 
וכן תעשה בשבעה  ולימד כאן שזהו המלואים בא' בניסן, 
בחודש יש לומר כן תעשה כל שבעה וכן הוא אומר למעלה 

שבעת ימים יכפרו על המזבח עכ"ל.
וצריך לתת טעם למה במשכן היו המלואים קודם ניסן 
והשלימו ביום ר"ח ניסן שכן כתוב ויהי ביום השמיני שמיני 

למלואים, ולעתיד יתחילו בר"ח ניסן וישלימו בשבעה בו.
לפ'  בדרוש  שפירשנו  מה  עם  נכון  טעם  נלע"ד  אמנם 
שמיני שא"ל משה לאהרן ולבניו שמרו את האבל שבעת 
שהיו  צדיקים  דרך  ה'  יודע  כי  בכם,  יגע  שלא  עד  ימים 
למלואים  השמיני  ביום  הדין  מדת  בהם  לפגוע  ראויים 
בחנוכת המשכן ולא רצה לערבב אותה השמחה, ולכן צוה 

שיעשו אבלות שבעת ימים קודם.
אך לעתיד שבלע המות לנצח ולא יהיו המלואים לטעם 
זה אלא לחנך הבית כמו שעשה שלמה המלך ע"ה שבעת 
ימים והיו ימי שמחה לכן יהיו המלואים מתחילים בר"ח ניסן 
וישלימו בשבעה בו. ועוד טעם אחר כי בניסן נגאלו ובניסן 
עתידין להגאל וא"כ בר"ח ניסן שבו התחילה הגאולה ולא 

קודם יחנכו את המזבח וישלימו כסדרן.
גבול בנימין1 – ח"א דרוש ס"א

אל  קרב  אהרן  אל  משה  ויאמר   – ז  ט, 
המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר 
וכפר  ועשה את קרבן העם  ובעד העם  בעדך 

בעדם כאשר צוה ה'

בגאולת מצרים נתחנכה כהונה ע"י אהרן במלואים,  ב. 
2ועתידים  עזרא,  בימי  מלואים  הקריבו  ג"כ  בבל  ועולי 
מלואים ליקרב בחנוכת הבית השלישי במהרה בימינו 3על 

1( ר' בנימין הכהן – תלמיד הרמ"ז.

2( ועתידים מלואים וכו', כמפורש ביחזקאל.

חרשי'  ארבעה  ויראני  ע"ב(  נ"ב  )דף  החליל  פ'  סוכה  במסכת  וכו',  צדק  כהן  ע"י   )3

ידי כהן צדק שזכרו רבותינו במסכת סוכה מכלל ארבעה 
חרשים שראה זכרי' והוא מן הכהנים מזרע אהרן כמו עזרא 
על  מחזרת  כהונה  ולעולם  כן  פירשו  לא  שאחרים  אע"פ 
אכסניא שלה ולא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה 

4דוק בקראי כרוך ותני ותשכח מרגניתא.

הרמ"ע מפאנו ז"ל – עשרה מאמרות מאמר חקור דין 

ח"ג פ"כ – עם פירוש יד יהודה

י, ט – יין ושכר אל תשת אתה ובניך איתך 
חוקת  תמותו  ולא  מועד  אוהל  אל  בבואכם 

עולם לדורותיכם

כאלו  ישנם  משיח,  של  ענינים  אודות  כשמדברים  ג. 
"הילכתא למשיחא".  החושבים שזהו – כלשון הגמרא5 – 
מוכחת  ראי'  זה  על  ויש  כן.  הדבר  שאין  לדעת  צריכים 

מנגלה דתורה:
יש דיעה6 שכהן אסור לשתות רביעית יין בזמן הזה, כי 

במהרה יבנה בית המקדש, ושיכור אסור בעבודה.
א(  אופנים7:  שני  ע"י  יכולים   – יין  של  השכרות  להפיג 

שינה, ב( שהי' כדי מיל.
גדול  היותר  והשיעור  דקות.  י"ח  הוא  מיל  של  השיעור 

במיל הוא כ"ד דקות8.
קליינער  )"ַא  מועט  זמן  שבמשך  נגלה,  ע"פ  ראי'  הרי 
דקות  כ"ג  היותר  לכל  שזהו  מיל,  משיעור  פחות  וויילע"(, 
כך  מוכן,  המקדש  בית  עם  משיח  לבוא  יכול  שניות,  ונ"ט 

שיוכלו מיד לגשת לעבודה...
תורת מנחם התוועדויות חלק יד – משיחות כ' מנחם אב 

ה'תשט"ו אות כ"ג

מאן נינהו ד' חרשי' אמר רב חמא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא זה משיח בן דוד 

וכו' ע"ש, ולהרב ניחא  יוסף ואלי' וכהן צדק פירש"י כהן צדק שם בן נח  ומשיח בן 

לפרש על אחד מן הכהנים מזרע אהרן שיהי' גלגול אהרן כמו עזרא וכדמסיק בסמוך.

עצמו  הוא  הכהן  שאהרן  מרגנית'  ותשכח  וגו',  זריה  בן  עזרא  כתיב  בקראי  דוק   )4

עזרא והיינו בגלגול.

5( סנהדרין נא, ב. וש"נ.

6( ראה תענית יז, א. רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"א ה"ז.

7( עירובין סד, ב. שו"ע )ואדה"ז( או"ח סצ"ט ס"ב )ס"ג(.

8( שו"ע שם סתנ"ט ס"ב )ס"י(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמיני

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc oileg(ipy meil)

,dtebl dazeklåoicäìáðc øîBLaezkdn lirl daxzpy`i my) §¥¦§¥¨
(hl,'`nhi'éøö àìc àeäCc ,eazekl dxezdàúëìä éàîìjxevl ± §Ÿ¨¦§©¦§§¨

cenil dfi`éôeøèöéàì éà ,àðîçø déáúkxneyy epcnll m` ± ©§¥©£¨¨¦§¦§¨¥
ixd ,zifk xeriyl dnilydl xyad mr sxhvn dliap lyzøîà̈§©§

aezkdy ,`ziixaa lirl(my)ly xneyy hrnl `a 'dzlapa'
dliapóøèöî àì,zifk xeriyl dnilydl xyad mreick Ÿ¦§¨¥

leki dliap ly xneyy epcnllàéöBäìjxvp `l ,d`nehd z` §¦
z` `ivedl zlren dliap ly xneyy df oic ixdy ,eazekl

a ,d`nehdî øîBçå ì÷oicéúà ãi.[cnlp `ed-] ©¨¤¦¨¨¥
ïéðò ïéà íà ,àlà'`nhi' jxvp `ly xg`n ±ìoic epcnløîBL ¤¨¦¥¦§¨§¥
ïéðò eäðz ,äìáðc`ay dyxtz ±ìoic epcnl,äìáðc ãélr s`y ¦§¥¨§¥¦§¨§¨¦§¥¨

,d`nehd z` d`iven ,xney dpi`y itïéðò Bðéà íàåxg`ne ± §¦¥¦§¨
jxvp `lyìoic epcnl,äìáðc ãélv` zeci oic epcnl xak ixdy §¨¦§¥¨

,zecid z` zeaxl 'mkl'n dliapïéðò eäðz`ay dyxtz ± §¥¦§¨
ìoic epcnlàîìòc ãéweqtd jxvp `le ,ze`neh x`y ly ± §¨§¨§¨

`ivedl ci oic ixdy ,d`nehd z` `ivedl ci oic yiy epcnll
zeci oic mb yiy epcnll `ay edyxtz ok m`e ,aezk mteba

y epivny ixd ,d`nehd z` qipkdlãédlekiàéöBäìz` ¨§¦
ye ,d`nehdãédlekiñéðëäì,d`nehd z`åoic ok m`øîBL ¨§©§¦§¥

elit` liren xneyy epcnll `ed xzein ,dxezd dazkyóøöì§¨¥
.milke` z`neh `nhl dviak xeriyl enilydl lke`d mr
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ipinyכח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"i oey`x meil inei xeriy

ßß 'a xc` f"i oey`x mei

è(à)éðéîMä íBia éäéååéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
:ìàøNé éð÷æìe§¦§¥−¦§¨¥«

i"yx£ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ הּוא לּמּלּואים, ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְִִִִַ
עׂשר  ונטל ּבּיֹום; ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹראׁשֿחדׁש

עֹולם" ּב"סדר הּׁשנּויֹות Ï‡¯NÈ.עטרֹות È˜ÊÏe∑ ְְֲֵֶַָָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

ּומׁשּמׁש נכנס אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹלהׁשמיעם
נכנס  מאליו יאמרּו ולא ּגדֹולה, .ּבכהּנה ְְְְְִִֵֵָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy)

עניני  ּכל היּו לּמילּואים הּׁשמיני יֹום לפני ׁשּגם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָאף־על־ּפי
הּמׁשּכן, ּכלי ּכל וכן וכּו' הּמׁשּכן קרׁשי ּבׁשלמּותם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמׁשּכן
ׁשבעת  "ּכל ׁשהרי קרּבנֹות, ּכבר הקריב רּבנּו ׁשּמׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹועד
הּנה  - ּבֹו" וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה (ׁש)העמידֹו הּמילּואים ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹימי
נעלה  ּבענין צֹור והיה עדין, הסּפיקּו לא אּלּו עילּויים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל
ׁשאז  לּמילּואים, הּׁשמיני יֹום - ּבּקדׁש") ("מעלין ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹיֹותר
ּתׁשרה  . . עלינּו אלקינּו ה' נֹועם ּד"ויהי הּברכה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנתקּימה
ה' מּלפני אׁש "וּתצא ׁשּכתּוב ּכמֹו ידיכם", ּבמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה

וּירנּו". העם ּכל וּירא גֹו' הּמזּבח על ְְִֵַַַַַַַַָָָָֹֹוּתאכל

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל לעבֹודת ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּומּזה
ּדקאי  ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבֹו, הּפרטי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּמׁשּכן
להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן ּבבחינת ׁשהּוא יהּודי, ּבית ּכל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָעל
ּומּואר  יהּודית, ּבאוירה וחדּור מתנהל ׁשהּבית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל־ידי־זה
הּתֹורה  עניני ּכל על־ידי אֹור", ותֹורה מצוה ּד"נר ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָּבאֹור
- נרֹות־ׁשּבת־קדׁש הדלקת על־ידי ּובמיּוחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומצֹותיה,
מסּתּפק  ׁשאינֹו ּבאֹופן להיֹות צריכה זה ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהעבֹודה
ׂשאת  ּביתר ּבּקדׁש ּומעלה מֹוסיף אּלא הּקֹודמים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבהיׂשגים

עֹוז. ְֶֶּוביתר

(á)úàhçì ø÷a-ïa ìâò Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨¯§©¨²
:ýåýé éðôì áø÷äå íîéîz äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשעׂשה העגל מעׂשה על זה עגל עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשּמכּפר .להֹודיע «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak jxk zegiy ihewl)

עגל ל ב)קח על (ט, . . הּקּב"ה לֹו ׁשּמכּפר להֹודיע ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
העגל הּמּלּואים (רש"י)מעׂשה ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

העגל על לכּפר ּכדי ּפר אהרן א)הקריב כט, ּולׁשם (תצוה , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ׁשלּבים  ׁשני ּכאן ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש נֹוסף. קרּבן הקריב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמה

) הּמל..א ּבּכּפרה. מצות על ׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל ( ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
) הּדין". מן לגמרי "ׁשב ונפטר ּומרּצה ) ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

לקֹונֹו". רּוח נחת להיֹות . . החטא ּכקדם . . ְְְְְִִֵֶַַַַָֹוחביב

(â)íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå úàhçì§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

(ã)ì ìéàå øBLåäçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá äìeìa§¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ליֹום חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ידיכם; ּבמעׂשה ׁשכינתֹו להׁשרֹות ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È¯Bzב  ¯a Ï‚Ú CÏ ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ·¯˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

mixehd lra

è)(`.äLî àø÷ éðéîMä:`IxhnibA ©§¦¦¨¨¤§¦©§¦¨
íBia éäéå .ïñéð Lãç Làø íBéa äéä̈¨§ŸŸ¤¦¨©§¦©

.éðéîMä'f iYaxQW itl :dWn xn` ©§¦¦¨©¤§¦¤¥©§¦
`N` WOWl izikf `l ,dpQA minï¦©§¤Ÿ¨¦¦§©¥¤¨

.'fa dxez

)(a.ø÷a ïa ìâò:`IxhnibAøtëì ¥¤¤¨¨§¦©§¦¨§©¥
.ìâòä àèçb dxez ¥§¨¥¤

)(b.Náëå ìâòådUrn WFAkl - UaM §¥¤¨¤¤¤¤¦§©£¥

'd iptl cTxn didW - li`e .lbrd̈¥¤§©¦¤¨¨§©¥¦§¥
aizkC Epiide ,li`M(e ,hk miNdY) §©¦§©§¦§¦§¦¦

."lbr FnM mciwxIe"c dxez ©©§¦¥§¥¤



כט ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"i oey`x meil inei xeriy

(ä)÷iåãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk eáø÷iå©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

(å)eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà äNòå©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ וירא (ת"כ)∑˜¯· ּבֹוׁש אהרן ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְֲֵֶַָָָֹ

לכ ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר ְֶֶֶַַָָָָָָֹלגׁשת.
E˙‡hÁ.נבחרּת!' ּבקר ∑‡˙ ּבן ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל ְְִַָ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆

‰ÌÚ.איל  Ôa¯˜∑ מקֹום ּכל וכבׂש. ועגל עּזים ׂשעיר ִַ»¿«»»ְְִִִֵֶֶֶָָָ
למד  אּתה ּומּכאן הּוא, ׁשנה ּבן "עגל", .ׁשּנאמר ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(ç)ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçä©«©−̈£¤«

(è)Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå íca©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

:çaænä ãBñé-ìà¤§−©¦§¥«©

(é)ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(àé)õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
:äðçnì©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ עלּֿפי וכּלן מּלּואים; וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו לא ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.הּדּבּור  ִַ

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

mixehd lra

)(f.çaænä ìà áø÷.W"ix lr oiBY 'a §©¤©¦§¥©©¦©¥
:dWn Fl xn`e WiIAzn oxd` didW¤¨¨©£Ÿ¦§©¥§¨©¤

"axwzE xgaY ixW`"(d ,dq miNdY)axw . ©§¥¦§©§¨¥§¦¦§©
gAfOd Fl d`xPW ,cFre !'d xgA LA iM¦§¨©§¤¦§¨©¦§¥©

.lbrd `hg liaWA ,xFXd ipxwM§©§¥©¦§¦¥§¨¥¤
.øtëåxRke" :Kci`e ,`kd .dxFqOA 'b §©¥©§¨¨¨§¦¨§©¥

"mdilr(`i ,fi xAcOA)xRke" ,zxhw iAB £¥¤©¦§¨©¥§Ÿ¤§©¥

"Epiz`Hg lr(h ,hr miNdY)FnM :xnFl . ©©Ÿ¥§¦¦©§
zxhw oM ,`hg lr xRkn oAxTW¤¨§©§©¥©¥§¥§Ÿ¤

.`hg lr xRkng dxez §©¥©¥§



ipinyל zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"i ipy meil inei xeriy

(áé)åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå ícä-úà¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al jxk zegiy ihewl)

והזמנה הֹוׁשטה יב)לׁשֹון ט, "וּימציאּו",(רש"י נאמר ּכאן ְְְְֱִֶַַַַָָָָָ
ּדם  זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואּלּו
זריקת  ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות היתה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהחּטאת
נאמר  לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדם

הֹוׁשטת  עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק והזמנה") ("הֹוׁשטה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ"וּימציאּו"
ּבחּטאת  ואּלּו לזריקה; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹֻהּדם
טבילת  - הּדם מסירת לאחר נֹוספת ּבפעּלה צר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהיה

ְֶַאצּבע.

(âé)Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ
:çaænä-ìò øè÷iå©©§¥−©©¦§¥«©

(ãé)-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©
:äçaænä äìòä̈«Ÿ−̈©¦§¥«¨

(åè)úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì øLà£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו .ּכעגל «¿«¿≈ְְִַַָָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑"ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ß 'a xc` g"i ipy mei ß

(æé)øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìò©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה .ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì øLà£¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

mixehd lra

)(fh.äNòiå:Kci`e ,`kd .dxFqOA 'a ©©£¤¨©§¨¨¨§¦¨
,ceC iAB "eil` `Ad Wi`l dUrIe"©©£¤¨¨¦©¨¥¨©¥¨¦
"dUaM m` iM lM oi` Wxle" oiprA§¦§©§¨¨¥Ÿ¦¦¦§¨

(c-b ,ai 'a l`EnW)dUrIe" :WExiR . §¥¥©©£¤¨
- FhRWn uxg FnvrA `EdW ,"hRWOM©¦§¨¤§©§¨©¦§¨

"miYrAx` mNWi dUaMd z`e",mW mW) §¤©¦§¨§©¥©§©§¨¦¨¨

(e.fi dxez



לי ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"i ipy meil inei xeriy

(èé)äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäå§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ הּקרב את המכּסה .חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה, לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למּטה  .העליֹונים ְְִֶַָָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåäôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈
:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNòî¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑ יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח ∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם  גו' את־ידו אהרן ְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֽֽוּיּׂשא
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – ובפירוש ויברכם כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

רש"י)

ּברּכת  מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָּבּמפרׁשים
מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹּכהנים
יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. ּברּכת היא ּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּברכה
ּברכֹות  ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיאר

אֹופּנים ּבכּמה ותרצּו משכיל אּלּו. חכמים, שפתי רמב"ן, (ראה ְְְִֵֵַַָ
ועוד) .לדוד,

והּכונה  ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּכהנים,מצותּב"ויברכם", ּברּכת ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ

אהרן ׁשּבחר עת ּברצֹונֹואּלא ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
רק  ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבפסּוקי
ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן מקרא", ׁשל "ּפׁשּוטֹו המפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלרׁש"י

על  קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההלכה.
ּכהנים].מצות ּברּכת ְְֲִִִַַֹ

ּכּפרת  על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּדהּנה,
העדּות  מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחטא

פקודי) פרשת על (סוף הּקּב"ה להם ׁשּויתר ליׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"עדּות
ּביניהם". ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעׂשה

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּביר הּברכה ּתֹוכן ה'יבר וזהּו כ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטא  ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה הֹודיע לג,העגל, (תשא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
שם) ורש"י .יד

ׂשֹוחקֹות"יאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא והינּו(רש"י , ְְְְֲִֵֶַַָָ
יׂשראל. ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּתׁשּכֹון

ׁש" על־ידי ּכעסֹו"יּׂשא והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, היינּו(רש"י , ְְְְֲִִֵֶַַַָ
העגל. חטא על הּקּב"ה ְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיכּפר

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

mixehd lra

)(ak-`k.äôeðzDil KinqE'åâå àOiå §¨§¦¥©¦¨
åéãé..eiciA sipdl Kixv eiRM `UFPdW ¨¨¤©¥©¨¨¦§¨¦§¨¨

.åéãé úà ïøäà àOiå:`IxhnibAäëæ ©¦¨©£Ÿ¤¨¨§¦©§¦¨¨¨
äpeäk úðzîa. §©§©§¨

.íëøáéåipin 'b cbpM zFkxA 'b ©§¨£¥§¨§¤¤¦¥
:zFpAxwEëøáé,z`Hg cbpM - ¨§¨§¨¤§§¤¤©¨
EøîLéåxn`PW ,`hgd on,a '` l`EnW) §¦§§¤¦©¥§¤¤¡©§¥

(h."xnWi eciqg ilbx"øàécbpM - ©§¥£¦¨¦§Ÿ¨¥§¤¤

xn`PW ,dlFr(ck ,cl zFnW)LzlrA" ¨¤¤¡©§©£Ÿ§
."zF`xlíBìLcbpM - ¥§¨§¤¤
.minlWbk dxez §¨¦



ipinyלב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyily meil inei xeriy

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑ מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְִִָָָָ
ּכהנים' 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
מעׂשה  על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלנּו:
ּדן  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּקטרת.
עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָירידה
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאף
אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעם
ּכל  ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
מצטער  היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּמעׂשים
עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ְֲִֵֵֶַַַַָָָָואֹומר:
למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּובׁשבילי
מּיד  ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ'מׁשה

ׁשכינה  וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹנכנס
‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:ויהי אמרּו" ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְִִָ

עלינּו" אלהינּו ה' צ)נעם ׁשּתׁשרה (תהלים רצֹון 'יהי , ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ימי  ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ּבמעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה
ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהּמּלּואים
נכלמים  יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָֹּבכל
ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואֹומרים
העגל'! עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתׁשרה
וירא  ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכ
מּמּני, וחׁשּוב ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאליכם
ּבכם  ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעלֿידי

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום .וּתדעּו ְְֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f jxk zegiy ihewl)

העם ּכל אל ה' ּכבֹוד כג)וּירא ּגחלים (ט, מּלׁשֹון 'עם', ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
הּמּלּואים  ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָעֹוממֹות,

עבֹודת ידי על הּׁשכינה הׁשראת (הקרבת יׂשראלהיתה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מּסדר  אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָקרּבנֹות),

מּצד  זֹו הׁשראה היתה הּׁשמיני ּבּיֹום א ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות.
הׁשּתלׁשלּות.הּקּב"ה  מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּגיע  - יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל לּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובהתאם
ל'עם'. ּגם ִַַַָהּגּלּוי

ß 'a xc` h"i iyily mei ß
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אֹותם צּוה לא א)(אׁשר אהרן י, ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הרי  לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמתּו
ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא "אׁשר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹּכתיב
לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָויׁש

עד התקּׁשרּות) מּלׁשֹון לצּוּוי (קטרת נזקקּו ּכל ׁשּלא ; ְְְְְְְִִִִֶֶַַָֹֹ
היּו מּמילאמעׂשיהם ּכי ּבדר ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהם. לרצֹונם הפ ְְִֶֶַָָָרצֹונֹו
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i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְֱִִֵֵֵֶֶַֹ
רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאהרן
ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר: יׁשמעאל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָרּבי

יין  ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאחר
ּכדאיתא  וכּו', ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלּמקּדׁש.

רּבה" .ּב"וּיקרא ְְִַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay zgiyn)

ּביֹותר, נעלית היתה ואביהּוא נדב ׁשל ׁשּמדרגתם היֹות ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעם
מּמּני  ּגדֹולים "ׁשהם לאהרן: מׁשה ׁשאמר ּכדי־ּכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹועד
נענׁשּו זאת ּבכל ּבבחירי", - "ּבקרֹובי קראם והּקּב"ה ,"ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּומּמ
- לרּבם הראּוי ה"ּביטּול" העּדר ּבגלל ּביֹותר, חמּור ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבעֹונׁש

ּבפניו. הלכה ְֲֶָָָָׁשהֹורּו
האֹומר  הּוא - ּכּנ"ל ּבּתֹורה הרב ּכחֹו למרֹות - אליעזר ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹורּבי
לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, מּפי ׁשמע ׁשּלא ּדבר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁש"האֹומר
לגילּוי  הּנֹוגע ּדבר הּוא לרּבֹו ׁשהּביטּול מּיׂשראל", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתסּתּלק

יׂשראל. לכללּות ְְְִִִֵַָָָהּׁשכינה
אני  למּדן מּיׂשראל: אדם יאמר ׁשאל ההֹוראה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּומּזה
לי  ׁשּיֹורה ּולחּכֹות לרב ּבטל אהיה ואי הּנני, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָותלמיד־חכם
ּבּה אל אׁשר והּדר עֹולם, ּבהליכֹות וכן ּבּתֹורה, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָההלכה

לעצמי! להֹורֹות ּבכֹוחי והלא - ה' ְְְְֲֲִִַַַַֹּבעבֹודת
היה זה ּובכל־זאת ואביהּוא, ּכנדב ּגדֹול לנּו מי ּכי ּכל - ְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹ

" אהרןלא חטאם, ּבני ּבפני אּלא מתּו הלכה ׁשהֹורּו על־ידי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
אּלא  להם, רק לא נֹוגע ׁשּזה - ּכ ּכדי ועד רּבן", ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשה

ּביׂשראל. הּׁשכינה ּגילּוי ׁשל הענין להיפ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּגֹורם
ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלימּוד ואחד אחד מּכל ּדֹורׁשים ּגיסא: ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלאיד
ּכּולֹו ׁשּכל ועד - הּוא ּבׂשכלֹו והּׂשגה ּבהבנה ּדוקא ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָיהיה

הּתֹורה. ּבהבנת חדּור ְֲִֶַַַָָָיהיה
ׁשתּויי  אֹומר יׁשמעאל "רּבי ואֹומר רׁש"י ׁשּממׁשי וזהּו -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

נכנסּו והּׂשגה,לּמקּדׁשיין הבנה - ּבינה ּבחינת הּוא יין :" ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָ
והּׂשגה,ׁשתּויי ּו" הבנה וחדּורים מלאים ׁשהיּו ּפירּוׁשֹו יין" ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנכנסּו - הּוא ׁשל לּמקּדׁשוהחטא החּסרֹון זה: ּבצּיּור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכניסה ּבעת אּלא אינֹו יין" עבֹודת לּמקּדׁש"ׁשתּויי אבל - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

להיֹות  צריכה אּדרּבה, הרי ּבּמקּדׁש, ּכׁשאינֹו לקֹונֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאדם
והּׂשגה: ְֲַַָָָָּבהבנה

מלכי  מל לפני האדם עֹומד ׁשאז הּתפּלה, ענין הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמקּדׁש

- וכּו' מלּכא קּמי ּבמחֹוג ּדמחוי ּומאן הּקּב"ה, ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָהמלכים
אבל  מריּה", קּמי "ּכעבּדא הּביטּול ּבתכלית להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּצרי
יין" ּד"ׁשתּויי ּבאֹופן להיֹות צריכֹות ּבּתֹורה ויגיעתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעבֹודתֹו

הּתֹורה. ּבׂשכל וחדּורה מּמּולאת מציאּותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָׁשּכל
לֹו ׁשאמרה אילעאי ּברּבי יהּודה ּברּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו -ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
רּבי  לּה ואמר יין". "ׁשתּוי לּפני ּדֹומים היּו ׁשּפניו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטרֹוניתא,
ּדזה  והינּו - ּבידֹו מצּוי ׁשּתלמּודֹו לפי ׁשּזהּו ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָיהּודה
מּפני  זה הרי יין", ּכ"ׁשתּוי נראה היה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבגׁשמּיּות
היה  ּוברּוחנּיּות ׁשּלֹו, הרּוחנּיּות ּכפי היתה ׁשּלֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּגׁשמּיּות

- הּתֹורה ּבהבנת חדּור - יין" ְֲִַַַַָָָ"ׁשתּוי
האדם  מתּבּטל (ּבּמקּדׁש), הּתפּלה ׁשּבזמן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּנה
ׁשּגם  ּופֹועל ּכח נֹותן זה הרי - ּכּנ"ל לגמרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמּמציאּותֹו
ּבביטּול  ּתהיה הּוא, ּבׂשכלֹו הּתֹורה ּבלימּוד אחר־ּכ ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָעבֹודתֹו

ּכדבעי. והּׂשגה ּבהבנה ּגם ׁשהיא עם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהראּוי,
הפכים  ׁשני ׁשל החיּבּור יּתכן אי הּׁשאלה: נׁשאלת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמנם
ּוביטּול  הּלֹומד, ׁשל והבנתֹו ׂשכלֹו הרּגׁש הּתֹורה: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלימּוד
רׁש"י  ּפירּוׁש ּבהמׁש ניּתנת הּתׁשּובה - וכּו'? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָמציאּותֹו

לֹו ׁשהיה למל "מׁשל מּכיון ּבן־ּבית להּלן: - וכּו'" ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
מלכי  מל ׁשל "ּבן־ּבית" ׁשהם יׂשראל ּבבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהמדּוּבר
ּב' לחּבר הּכח להם נֹותן יתּבר הּוא הרי הּקּב"ה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּמלכים
זה  עם ּוביחד והּׂשגה, ּבהבנה ללמֹוד ׁשּיּוכלּו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָההפכים,
את  יפעלּו ׁשעל־ידי־זה עד וכּו': הּמתאים ּבּביטּול ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַלהיֹות
מתנהג  העֹולם ואלקּות, עֹולם ׁשל ההפכים) (ּדב' ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהחיּבּור

ּבל  ּומסקנתֹו הּלֹומד ׁשל ּפסק־ּדין וכדרׁשת על־ּפי ימּודֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
על־ידי־זה  ּומקרב עלי, ּגֹומר לא־ל הּפסּוק על ז"ל ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

כל וראּו הוי' כבֹוד "ונגלה הּיעּוד קּיּום ּכי ּבׂשר את יחּדיו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
צדקנּו. מׁשיח ּבביאת ּדּבר". הוי' ְְְֲִִִִִֵֵַַָָפי

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai jxk zegiy ihewl)

לּמקּדׁש נכנסּו יין ׁשתּויי . . מׁשה ּבפני הלכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהֹורּו
ב) י, הם (רש"י – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹיׁש

לעיל  ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי ּבנּגּוד קטרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹהקטירּו
ה'"; מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבסמּו
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ipinyלד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyily meil inei xeriy
ׁשּלׁשֹון עצמֹוּומּזה ׁשאף זה מּוכח אהרן, ּבבני ּגם מֹופיע ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשהעבֹודה  מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָעבֹודתם
הנהגתם  ּבאפן חּסרֹון ׁשהיה אּלא ּכדבעי, היתה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּכׁשּלעצמּה

זֹו. ֲָָּבעבֹודה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 49 cenr ,ai jxk zegiyÎihewl)

d"ATd lW FziA ipA§¥¥¤©¨¨

וגו' אֹותם וּתאכל יהוה מּלפני אׁש ְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹוּתצא
נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָוּתצא
יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלּמקּדׁש,
וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל לּמקּדׁש, יין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשתּויי

רּבה ּבוּיקרא רש"י)ּכדאיתא ובפירוש (י,ב. ְְְִִִַַָָָ
ּפתח  על עֹומד מצאֹו נאמן, ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשל
אחר  ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹחנּויֹות
אּלא  הראׁשֹון, את הרג מה מּפני יֹודעים אנּו ואין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתחּתיו,
אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמה

הראׁשֹון. את הרג ּכ ׁשּמּתֹו רבה)יֹודעים (ויקרא ְִִִֶֶַָָָ
הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָוצרי
אם  ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"מׁשל

"מׁשל  ולֹומר לקּצר ליּה הוה הּמדרׁש, לדברי לצּין רק ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּכּונתֹו
ּגם  להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלמל

ׁשהביא? הּמׁשל ּבּתחּלת ּדי אין הרי הּמׁשל, ּתֹוכן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
נדב  נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש
זה  ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹואביהּוא,

הּמל,ּת ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ׁשהיה למל מּמׁשל ירץ ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא ּבית אף־על־ּפי "ּבן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

להבין צרי היה הּמל אזהרה מעצמֹוׁשל מּבלי ּגם - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
.הּמל ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמפֹור ׁשת

ׁשל  ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל־ּדר־זה
ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה

ּבפרּוׁש. זה על נצטּוּו ּכׁשּלא ְְְִֵֶֶַַַֹּגם

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³
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i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּדּבר?(זבחים היכן ¬∆ƒ∆¿ִֵֵָ

ּבכבדי" ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה כט)"ונעדּתי .(שמות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹ
מׁשה  לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא "ּבכבדי", ּתקרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻאל
הּבית  ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלאהרן:
.ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: והייתי מקֹום, ׁשל ְְְִִִִֶָָָָָֻּבמיּדעיו

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה (ת"כ.עכׁשיו, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
רבה) ‡‰¯Ô.ויקרא ÌciÂ∑(ושם ׁשתיקתֹו,(שם על ׂשכר קּבל «ƒ…«¬…ְִִֵַָָָ

לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומה
יין  ׁשתּויי ּפרׁשת ÈtŒÏÚÂ.ּבבחירי ∑È·¯˜a.לבּדֹו ְְִֵַַַָָƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ∑ ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »»»∆»≈ְִֶֶַָָ
ּבאּלּו, ּכן אם ּומתקּלס; ּומתעּלה מתירא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבּצּדיקים

אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן "נֹורא (תהלים ְְִֵֵֵֶָָָָ
אּלא אלה  ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי ים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

'מּמקּדׁשי'. ְִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(brw 'r g"g ycew zexb`)

ּבקרבי  לאמר ה' ּדּבר אׁשר הּוא אהרן אל מׁשה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹוּיאמר
אהרן וּיּדם אּכבד העם ּכל ּפני ועל ג)אּקדׁש (י, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

להתרחׁש ׁשעֹומד מה על ידע ׁשּמׁשה מהּפסּוק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמׁשמע
ּבחסידּות  מבאר :לכ הּטעם לבאר ויׁש ידע. לא אהרן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹואּלּו
להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה
- ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ואהרן ּבעֹולם. ְְְְֱֲִִַַָָָָֹֹאלקּות
ׁשעצם  מבאר, עֹוד למעלה. העֹולם את להעלֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתפקידֹו

אלקּיֹות  ּבדרּגֹות ואּלּו לאדם, נזק לגרם יכֹולה הרע ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹידיעת
לכן  לנזק. ּגֹורמת הרע ידיעת אין לרע, קׁשר ּכל להם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ּבבחינת  הּוא מׁשה ּכי להתרחׁש, ההֹול על ידע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹמׁשה
לו. מּזיקה לא הרע וידיעת מהעֹולם ׁשּלמעלה ְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאלקּות
לכן  לֹו, להּזיק יכֹולה היתה הּידיעה עצם אהרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה־ׁשאין־ּכן

להתרחׁש. מההֹול ידע ְְִֵֵֵַַַָֹלא
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(b).íciåExn`X dnl fnx ."WnXd mCIe" ,"oxd` mCIe" .dxFqOA 'a(` ,hk dMEq)ipaE .zOW oiC ziA a` lr oiwFl zFxF`n ©¦Ÿ©§¨©¦Ÿ©£Ÿ©¦Ÿ©¤¤¤¤§©¤¨§¨§¦©©¥¦¤¥§¥
.oiC ziA a` Eid oxd`c dxez ©£Ÿ¨©¥¦



לה ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyily meil inei xeriy

(ã)ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−
íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãćŸ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ

:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑:ׁשּנאמר היה, עמרם אחי  עּזיאל …«¬…ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֻ

ו) וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ְְְֵָ¿∆¬≈∆¿
הּכּלה, מּלפני הּמת את העבר לחברֹו: האֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכאדם

הּׂשמחה  את לערּבב .ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'iel' lM lW dniUnd©§¦¨¤¨¥¦

מחּוץ  אל הּקדׁש ּפני מאת אחיכם את "ׂשאּו הּפסּוק ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
ד)לּמחנה" העבר (י, לחבירֹו: האֹומר ּכאדם רׁש"י מפרׁש , ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשמחה. את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאת
קרֹובי  נצטּוּו - הּמת" את ּד"העבר זה ׁשּבמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצינּו

הּלוּיים. ְִִֵַַהּמת,
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּומּזה

הרמּב"ם ויובל)ּכתב שמיטה הל' ּבלבד (סוף לוי ׁשבט "לא ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
מדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר כּו' ואיׁש איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאּלא
צּוארֹו מעל ּופרק כּו' ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמֹוד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלהּבדל
זה  הרי האדם, ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים החׁשּבֹונֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעֹול
ׁשּזכה  ּכמֹו כּו' ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנתקּדׁש

ללוּים". ְְֲִִִִֹלכהנים
יכֹול  "לוי", ּבבחינת והּוא אֹותֹו" רּוחֹו ׁש"נדבה זה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוהּנה

רק  לעסֹוק עליו קדׁשים" קדׁש ׁש"נתקּדׁש ׁשּמּכיון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחׁשֹוב,
מרע" ּב"סּור הּקׁשּורים ּבענינים א ּוקדּוׁשה, ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעניני
לא  ׁשעדין אּלּו ּבזה ׁשּיעסקּו מּוטב - מאיּסּורא" ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּו"לאפרּוׁשי
צּוארם  מעל ּפרקּו לא ועדין קדׁשים, קדׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹנתקּדׁשּו

הרּבים". ְִֶַַָ"החׁשּבֹונֹות
הּׂשמחה", את לערּבב "לא ׁשּכדי הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוזה
ל"העביר  צרי ,יתּבר לׁשבּתֹו ּומדֹור מכֹון יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהעֹולם
את  "ׂשאּו זה ּובצּוּוי מאיּסּורא. ּולאפרּוׁשי הּמת" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָאת
ׁשהם  ּדאף ּדוקא. הּלוּיים נצטּוּו הּקדׁש" ּפני מאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאחיכם
ּולעבדֹו" לׁשרתֹו ה' לפני "לעמֹוד ּומּובדלים מעם, ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָמּורמים
"מּלפני  ,"וה"לכלּו האיסּור ּבהעברת לעסֹוק עליהם -ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּומדֹור  מכֹון להיֹות העֹולם יכׁשר זה ּבאֹופן ורק ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻהּכּלה".

.יתּבר ְְְִִֵָלׁשבּתֹו

(ä)äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
:äLî øac øLàk©«£¤−¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑נכנסּו אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד מתים, ׁשל ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חֹוטמיהם ת"כ)לתֹו נב. .(סנהדרין ְְֵֶ

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå eúîú̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáé¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑ ׁשאבל מּכאן, ׂשער. ּתגּדלּו אל «ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָ
ּבתסּפרת. ב)אסּור יד ּתערּבבּו(מו"ק אל אּתם אבל ְְְְְֲִֶֶַַַָָֹ

מקֹום  ׁשל ˙e˙Ó.ׂשמחתֹו ‡ÏÂ∑,ּכן ּתעׂשּו אם הא ְִֶָָ¿…»Àֲִֵַָ

Ï‡¯NÈ.ּתמּותּו ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ׁשּצרתן מּכאן, ָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶָָָָ
ּבּה להתאּבל הּכל על מּטלת ּתלמידי ֿחכמים .ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

mixehd lra

)(c.eáø÷cOln .minrh 'a FA Wi ¦§¥§¨¦§©¥
Elihd `N` ,lkidl mdil` Eaxw `NW¤Ÿ¨§£¥¤©¥¨¤¨¥¦
E`ivFde mExxbE lfxA lW zipg mdÄ¤£¦¤©§¤§¨§¦

.uEgl mzF`d dxez ¨©

)(d.íàOiåm`VIe" .dxFqOA 'a ©¦¨ª©§¨©¦¨ª
"mdig` Wiw ipA mE`VIe" ,"mzpYkA§ª¢Ÿ¨©¦¨§¥¦£¥¤

(ak ,bk '` minId ixaC)aiIg dX` `UFPd . ¦§¥©¨¦©¥¦¨©¨
aizkcM ,DWiAldl(i ,`k zFnW)DzEqM" §©§¦¨§¦§¦§§¨

"Wiw ipA mE`VIe" Edfe ."rxbi `l 'ebeŸ¦§¨§¤©¦¨§¥¦
mE`UPW oeiMW ,"mzpYkA m`VIe" -©¦¨ª§ª¢Ÿ¨¤¥¨¤§¨

.mzFpYkA EaiIgzpe dxez ¦§©§§ª¢¨
)(eøæòìàìe ïøäà ìà äLî øîàiå©Ÿ¤¤¤©£Ÿ§¤§¨¨
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(æ)ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé úçLî¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå. ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÌÎ‡·a.יין «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑(ת"כ)אּלא לי להיכל,אין ּבבֹואם ∆…∆≈ְִֵֵֶַָָָ

אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? לּמזּבח ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבגׁשּתם

מה  מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹונאמר
ּכאן  אף אהלֿמֹועד, ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּלהּלן

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת .עׂשה ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

(é)ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
:øBähä©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו (זבחים ּכדי ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ) .יז.

(àé)øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור יכֹול (ת"כ)לּמד . ¿…ְִִֵֶָָָָ
...אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב ְְִִֵֶַַַַָָָָָיהא

תמתּו" יח)ולא ואין (במדבר ּבמיתה, ּבעבֹודתם ּכהנים  . ְְְֲֲִִֵַָָָָֹֹֻ
ּבמיתה  ּבהֹוראתם .חכמים ְְֲִִָָָָָ

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

mixehd lra

.øîúéàìexAce oxd` cbpM eipR Ktd §¦¨¨¨©¨¨§¤¤©£Ÿ§¦¤
l`" aizM KklE .dR l` dR FOr¦¤¤¤§¨§¦¤
xfrl` cbpM eipR Ktd `l la` ."oxd ©̀£Ÿ£¨Ÿ¨©¨¨§¤¤¤§¨¨
."l`" mdA xn`p `l KklE ,xnzi`e§¦¨¨§¨Ÿ¤¡©¨¤¤

.åéða øîúéàìemd s`W ,xnFl .wiqR §¦¨¨¨¨¨¥©¤©¥
mdn dwqRW `N` ,sxVil miiE`x Eid̈§¦¦¨¥¤¨¤¨§¨¥¤
mbe" ipiqA xn`PW `Ed dfe .dxifBd©§¥¨§¤¤¤¡©§¦©§©

"mipdMd(ak ,hi zFnW)EN` ,mipdM 'd ©Ÿ£¦§Ÿ£¦¥
oxd` zEkfAW `N` ,eipA 'ce oxd ©̀£Ÿ§¨¨¤¨¤¦§©£Ÿ

.ElFSip¦
.eòøôz,"ErxtY l`" .dxFqOA 'a ¦§¨©§¨©¦§¨

l`e Enkge xqEn ErnW" :Kci`e§¦¨¦§¨©£¨§©
"ErxtY(bl ,g ilWn)ErnW `NW liaWA . ¦§¨¦§¥¦§¦¤Ÿ¨§

F` mAx iptA ExFdW ,ErxtE xqEn¨¨§¤¦§¥©¨
mix`WPl EnxB ,dxf W` EqipkdW¤¦§¦¥¨¨¨§©¦§¨¦

."ErxtY l`"A EEhvPW¤¦§©§©¦§¨
.óö÷é äãòä ìk ìòåEidW itl §©¨¨¥¨¦§Ÿ§¦¤¨

oniq drHW xEAv gilWE ,xEAv igElW§¥¦§¦©¦¤¨¨¦¨
.eiglFWl rẍ§§¨

úà ekáé ìàøNé úéa ìk íëéçàå©£¥¤¨¥¦§¨¥¦§¤
.äôéøOälMd zOW mkg cinlYW ©§¥¨¤©§¦¨¨¤¥©Ÿ

.eiaFxw miUrpf dxez ©£¦§¨
)(h.ìà øëLå ïéé:oFwixhFp'å`m ©¦§¥¨©§¦§¦

'Ldz'kic'øziriaïéé'àxEqì.zFxFd ¨¨§¥§¦¦§¦¨§
.zLz:oFwixhFp'zzNt'LxFM ¥§§§¦§¦©¦

'z.darF¥¨
éðáe äzà.E:`IxhnibAeàöé ©¨¨¤§¦©§¦¨¨§

.ïéîeî éìòáe íéììçä©£¨¦©£¥¦
.øëLå ïéé`N` "oii" ligzn wEqR oi` ©¦§¥¨¥¨©§¦©¦¤¨

xn`C o`nM ,mlFrA dlli `iadW ,df¤¤¥¦§¨¨¨¨§¨§¨©
(e ,k dAx `xwIe).Ezn KklE Eid oii iiEzW ©¦§¨©¨§¥©¦¨§¨¥
.øëLå ïééDil KinqEìécáäìe, ©¦§¥¨§¦¥§©§¦

.oiId lr oiliCaOW¤©§¦¦©©©¦
.ìçäoiaE WcTd oiA" .dxFqOA 'a ©Ÿ©§¨¥©Ÿ¤¥

"lFgd lhpe oa` caM" :Kci`e ,"lgd©Ÿ§¦¨Ÿ¤¤¤§¥¤©
(b ,fk ilWn)lFgl Wcw oiA lCaPW oeiM . ¦§¥¥¨¤¦§©¥Ÿ¤©

lhpe oa` caM" `Mi` zAW i`vFnA§¨¥©¨¦¨Ÿ¤¤¤§¥¤
zAW i`vFnA caM mc`W ,"lFgd©¤¨¨¨¥§¨¥©¨

.dca`W dnWp liaWAi dxez ¦§¦§¨¨¤¨§¨
)(`i.úøBäìezFIzF`'äøBzìå'. §Ÿ¦§©¨

.íäéìà:`IxhnibAäëìää äæ. £¥¤§¦©§¦¨¤©£¨¨
.äLî ãéa:`IxhnibAàéä §©¤§¦©§¦¨¦

àø÷nä.ai dxez ©¦§¨
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(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéðä¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½
:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî äeìëàå§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑ עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. מן «»ƒְֲִִֵֵֶֶַַַָ
ׁשּנאמר: הּוא העגל. עֹון על מיתה ט)נקנסה (דברים  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ

'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ה' התאּנף ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ"ּובאהרן
ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי ב)אּלא  ּפריֹו(עמוס "ואׁשמיד ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  מחצה, ּבּטלה מׁשה ׁשל ּותפּלתֹו ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמעל";
ט) ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.eÁ˜ ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ¿

‰Án‰ וקדׁשים ∑‡˙ אֹוננין, ׁשאּתם אףֿעלּֿפי ∆«ƒ¿»ְְִִִֶֶַַַָָ
לאֹונן  ּומנחת ∑‡˙Án‰Œ‰.אסּורים ׁשמיני מנחת זֹו ְֲִֵ∆«ƒ¿»ְְְִִִִַַ

BvÓ˙.נחׁשֹון  ‰eÏÎ‡Â∑ לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ
ּבּהׁשה  ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת יא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

מנחֹות  ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר .לדֹורֹות, ְְְְְִֵַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h jxk zegiy ihewl)

מחצה ּבּטלה מׁשה ׁשל יב)ּותפּלתֹו י, כ"ק (רש"י סּפר ְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹ
מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, ְֲִֶֶַַַַָָָמו"ח
ׁשּידּועה  וענהּו, ּבתפּלה, ּכל־ּכ חסידים מאריכים ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָמּדּוע
מאריכים  ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּפלּוגּתא

ידי  על לפרׁש: ויׁש ּתסּפיק. מחצה ׁשּגם ּכדי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבתפּלה,
הּדרּגה  ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאריכּות

ּכנגד הם מּמּנה.ּכלהעליֹונה ׁשּלמּטה הּדרגֹות ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåE ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî àåä¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
éðáe äzà øBäè íB÷îaéúðáe EE÷ç-ék Czà E §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

éða-÷çå:ìàøNé éða éîìL éçáfî eðzð E §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צּבּור ׁשלמי eÏÎ‡z.ׁשל ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿

¯B‰Ë ÌB˜Óa∑ ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿»»ְְְִִִֶָָָ
הזקקה  קדׁשים, קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻטמא?
ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֵָָָָָאכילתם
יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל הם צריכים אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהּקלעים,

מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור נה)ׁשהּוא מּכאן,(שם . ְְִִִִֵֶָָָָָֹ

העיר  ּבכל נאכלין קּלים EÈ·e.ׁשּקדׁשים ‰z‡ ְֱִִִִֶֶַָָָָָ«»»∆
EÈ˙·e∑(ת"כ) לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה ¿…∆ְְֲֵֶֶֶַָָָֹ

לאכל  הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבחלק,
ּתלמּוד  ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחזה
ואין  לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹלֹומר:

לּבנֹות  .חק ַָֹ

(åè)íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑ אׁשר" לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְֲֶ

ּתרּומה  ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר ְְֲִִֵֶַַָָָהּונף
ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ומֹוריד. מעלה –ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? .ּותנּופה ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÌÈ·ÏÁ‰ ÈM‡ ÏÚ∑ ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים מּכאן «ƒ≈«¬»ƒְְֲִִִֶַַַָָָ
זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּתנּופה.

אהרן" את ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי .ּכבר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»
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(æè)úàå|äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iå óøN¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

:øîàì íøúBpä©«¨¦−¥«Ÿ
i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑.ראׁשֿחדׁש מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְִֵֶֹֹ

עּזים  ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ְְְְִִִִֵַַָָָֹּוׁשלׁשה
נׂשרף  לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ּוׂשעיר נחׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָֹֹֹֻּוׂשעיר

יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. יׁש(בת"כ)אּלא , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׁש נׂשרף, בֹו ׁשּנגעה טּומאה מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָאֹומרים:
ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָאֹומרים:
להם  ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל

מּצֹות" "ואכלּוה L¯c.ּבּמנחה: L¯c∑ ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִַַָָ»…»«ְְִֵ
אּלּו? נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּללּו:

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא וכן ּכ אלו נאכלו לא הגירסא קי"א זבחים (ועיין ְֲִַָֹ
נאכלו) לא מה ומפני הכי הרא"ם Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.גרס ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ «∆¿»»¿«ƒ»»

הּבנים  ּכנגד ּפניו הפ אהרן, ׁשל ּכבֹודֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשביל
ּדברי!∑Ó‡Ï¯.וכעס  על הׁשיבּוני להם: .אמר ְַָ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g jxk zegiy ihewl)

איתמר ועל אלעזר על טז)וּיקצף מּטֹות(י, (לא,ּבפרׁשת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
טעּות".כא) לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּפרׁש

לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ּכתב ׁשּלא ׁשעה ּומה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתהיה  אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלקדׁשי

ׁשאחד  מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּדעֹות ׁשאין מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחלקת
ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. הּכעס,ׁשםמהם מּפני ׁשּטעה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכאן. ּגם ּכן לפרׁש ְֵֵֵַָָיׁש

(æé)Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷ ék|úàNì íëì ïúð ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä ïåò-úà¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿

L„w‰∑!?ׂשרפּוה והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי «…∆ְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּמא  להם: אמר אּלא הּקדׁש"? "ּבמקֹום אֹומר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומהּו

ונפסלה? יצאה לּקלעים ˜„ÌÈL.חּוץ L„˜ Èk ְְְְְִִַָָָָƒ…∆»»ƒ
‡Â‰∑ אמר לאו. לֹו: אמרּו והם ּביֹוצא, ונפסלת ƒְְְְְִֵֵֶֶַָָָ

הּק ּובמקֹום הֹואיל אכלּתם להם: לא מּדּוע היתה, דׁש ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

B‚Â'.אֹותּה? ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â∑ ׁשהּכהנים ָ¿…»»«»∆»≈¿ֲִֶַֹ
מתּכּפרים  ּובעלים ‰Ú„‰.אֹוכלים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ְְְְִִִִַָ»≈∆¬»≈»

מכּפר  ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּכאן
וחּטאת  ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֻעל

ּבאּו לכּפרה לא .נחׁשֹון ְְַַָָָֹ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑ לכם היה הּובא ׁשאּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)לׂשרפּה, יּובא (לעיל אׁשר "וכלֿחּטאת ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָ

וגֹו'" ‡˙d.מּדמּה eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑לאכלּה לכם היה ְִָָ»…¿…»ְְֶָָָָָ

אֹוננים  ׁשאּתם ˆÈ˙Èe.אףֿעלּֿפי ¯L‡k∑ לכם ְִִֶֶַַַ«¬∆ƒ≈ƒֶָ
.ּבּמנחה  ְִַָ

(èé)-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå íúàhç©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑ לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון אין «¿«≈«¬…ְְִֵֶָ
ׁשּנאמר: כא)עז, אפׁשר,(במדבר וגֹו'". העם "וידּבר ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָ

מדּבר? ואהרן איתמר, ועל אלעזר על קצף ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמׁשה
אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהא

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»



לט ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k iyiy meil inei xeriy
ואינֹו לפניו, מדּברים ואנּו יֹוׁשב אבינּו ׁשּיהא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּדין
ׁשּלא  מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבּדין

לֹומר: ּתלמּוד להׁשיב? ּבאלעזר לא)היה "וּיאמר (שם ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאלעזר
ּב'ספרי' מצאתי זֹו הּנׂשיאים! ולפני מׁשה לפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּדּבר

ׁשני  ּפנים ‰˜¯e·È.ׁשל ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר (זבחים מהּו ִִֵֶָ≈«ƒ¿ƒֵַ
אֹוננים,קא) ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם אמר ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא,

הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהאֹונן

ּומקריב  ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני הדיֹוטֹות? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם
l‡k‰.אֹונן  È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑ הּמתים היּו לא אפּלּו ֵ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַָֹ

עליהם  אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני,
ׁשהּכהן  ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים ּכל ּכגֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכאּלּו,

להם  hÁ‡˙.מּטּמא ÈzÏÎ‡Â∑ הּייטב אכלּתי, ואם ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְִִִַַַָ
ׁשאין (שם)∑‰ÌBi.וגֹו'? מּתר, לילה אנינּות אבל ְ«ְֲֲִֵֶַָָָֻ

קבּורה  ּביֹום אּלא ‰'.אֹונן ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ אם ְְֵֶָָ«ƒ«¿≈≈ִ
ּדֹורֹות  ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי .ׁשמעּת ְְְְְְְֵֵֵֵַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi jxk zegiy ihewl)

ּדֹורֹות  ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָאם
יט) י, הּוא (רש"י ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר ֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה

(ּבדֹומה  אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה לפּגע ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכדי
קדׁשי  ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלּצּוּוי

ׁשההֹוראה  אהרן, לֹו הׁשיב ּכ על ּדֹורֹות. לקדׁשי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשעה
אּלא אינּה מאבלּות ה'להּמנע א,לפני הּמזּבח, ּבמקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אינּה הּקרּבנֹות ה'אכילת (מּלבד לפני לאֹוכלם אין ולכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, .קדׁשי ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .ה ֹודה, «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ßß 'a xc` a"k iyiy mei

àé(à)øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìà£¥¤«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ ׁשּיאמר אמר למׁשה ∆…∆¿∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ
‡Ì‰Ï.לאהרן  ¯Ó‡Ï∑ לאלעזר ׁשּיאמר אמר ְֲַֹ≈…¬≈∆ְְֶֶַַָָָֹ

ּכׁשהּוא  ליׂשראל? "לאמר" אּלא אינֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּולאיתמר.

אמּור  ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָאֹומר:
לבניו, אלהם"? "לאמר מקּים: אני מה הא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹליׂשראל.

ּולאיתמר  .לאלעזר ְְְִֶָָָָ

(á)øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî eìëàz«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם להיֹות את ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶָָֻ
וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ְְְְְְְִִִִִִֶֶָֻׁשלּוחים

מאהבה  הּמקֹום ּגזרת ‰iÁ‰.עליהם ˙‡Ê∑ לׁשֹון ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ…««»ְ
להיֹות  ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָחּיים,
מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן הבּדילם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻחּיים,
ׁשּנכנס  לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּולאּמֹות
ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' החֹולה את .לבּקר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

‰iÁ‰ ˙‡Ê∑ ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, …««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתאכלּו. לא וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: ְְְְְִֵָָֹֹֹֹֹאֹותּה
מּכל  אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ"אתֿזה
ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמין

הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן Ê‡˙.מןֿהעֹוף", ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…
‰Ó‰a‰ ÏkÓ .‰iÁ‰∑(כ ּבכלל (מנחות ׁשהּבהמה מלּמד ««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַָ

.חּיה  ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy)

ּובהמֹות  חּיֹות אכילת איסּור על יׂשראל נצטּוּו ּׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹמה
לתרץ  אפׁשר - מּתן־ּתֹורה לאחרי מּיד טהֹורֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינן

למעׂשה  נֹוגע זה ענין היה לא זֹו ׁשּבתקּופה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפׁשטּות,
ְַּבפֹועל:

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

mixehd lra

àé)(a.eìëàz øLà:`IxhnibA.ìëàz àì äiç dðéàL ,ìBëà äiç £¤Ÿ§§¦©§¦¨©¨¡¤¥¨©¨ŸŸ©
.õøàä ìò øLà äîäaä ìkî eìëàz øLà.xEq` `OiC `xFY ,mId xFW ihFrnlb dxez £¤Ÿ§¦¨©§¥¨£¤©¨¨¤§©¥©¨¨§©¨¨



ipinyמ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k iyiy meil inei xeriy
יׂשראל  חנּו - למּתן־ּתֹורה הּסמּוכה הּתקּופה ּכל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבמׁש
הּבאה). לּׁשנה (עד סיני ּבמדּבר ּכלֹומר, סיני, הר ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָּבסביבֹות
ּכגֹון: ּבעלי־חּיים, ּכלל ּבּנמצא אינם מדּבר ׁשּבמקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומּכיון
ּבזה, וכּיֹוצא "נׁשר" ּכמֹו עֹופֹות, וכן וארנבת, ׁשפן ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגמל,
להזהיר  צֹור אין - ּבּמים" אׁשר "ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
קּימת  היתה לא ׁשּבלאו־הכי מּכיון אכילתם, איסּור על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּיד

לאכלם. ּכלל ְְְְֶָָָָאפׁשרּות
הֹו ("ּכל ל"נחׁש" ּב"מדּבר"ּובנֹוגע ׁשּנמצא ּגחֹון") על ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׂשרף  נחׁש והּנֹורא הּגדֹול ּבּמדּבר הּמֹוליכ" ׁשּכתּוב ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָ[ּוכמֹו
ׁשּבצאתם  יֹודע למקרא הּבן־חמׁש הרי - גֹו'"] ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָועקרב
"לנחֹותם  היה ׁשּתפקידֹו ענן", "עּמּוד לפניהם הל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמצרים
הּבן־חמׁש ׁשּיֹודע ּוכפי ועקרּבים. נחׁשים להרֹוג וכן ,"ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּדר

ּכי  ּדֹורֹותיכם ידעּו "למען סּוּכה מצות קּיּום אֹודֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלמקרא
מארץ  אֹותם ּבהֹוציאי יׂשראל ּבני את הֹוׁשבּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּסּוּכֹות
ּכבֹוד" ל"ענני ׁשהּכּונה אביו לֹו הסּביר ּובוּדאי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמצרים",
ּבפׁשטּות  מבין ׁשּכן, ּומּכיון יׂשראל. ּבני מחנה את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּקיפּו
ועקרּבים. נחׁשים ּבּנמצא היּו לא יׂשראל ּדמחנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבּׁשטח
הּמׁשּכן  נדבת - ּגרמא ׁשהּזמן ענינים ּבאּו לכל־לראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹולכן,
חּיֹות  אכילת איסּור על נצטּוּו אחר־ּכ ורק כּו', ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָוהקמתֹו
ּבּזמן  לפֹועל נֹוגע ׁשּיהיה ּדבר טהֹורֹות, ׁשאינן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובהמֹות
סיחֹון  לארץ יּׁשּוב, למקֹום יתקרבּו ּכאׁשר - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּלאחרי־זה
מּתּגרי  לקנֹות ּבאפׁשרּותם ּתהיה ׁשאז ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוג,

ּבזה. וכּיֹוצא העֹולם, ְֵֶַָָָאּומֹות

(â)ìk|úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
:eìëàz dúà äîäaa äøb¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: «¿∆∆ְְְִַָ«¿»
ּבלע"ז  ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ׁשּמבּדלת ְַַ¿…««∆«ְֶֶֶֻ

ּכתרּגּומֹו: צּפרנין, ּבׁשּתי ּומּלמּטה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמלמעלה
מלמעלה  סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ"ּומטּלפא
מחּברֹות  ׁשּמּלמּטה לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻואינן

עא) b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ מּמעיה האכל ּומקיאה מעלה «¬«≈»ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפיה  לתֹו אֹותֹו הדק ּומחזרת ּולטחנֹו ∑b¯‰.לכתׁשֹו ְְְְֲֳִֵֶֶַָָָָ≈»

מּגזרת: ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב הּנּגרים",(שמואל "וכּמים ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
ׁשעלֿידי  'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ונּמֹוח  נפׁשר האכל יתרה ∑Ó‰aa‰.הּגרה, זֹו ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְֵֵָָ
אּמֹו ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, .היא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

eÏÎ‡z d˙‡∑ ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה ולא …»…≈ְְְְְֲֵֵַַָָָָֹֹ
תעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה', עליה לעבר אּלא (זבחים היא? ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.לד)
ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ּגרה מעלת . . ּפרסה ג).מפרסת ּפרסה(יא, –מפרסת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
(ימין  חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרמז
זאת  ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), (ׂשמאל ּוגבּורה ְְְֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמקרבת)

טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, ּגרהלׁשם לאדם מעלת רמז – ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא  לעׂשֹות, עֹומד ׁשהּוא הּמעׂשה האם וׁשּוב ׁשּוב ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבֹוחן
נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאכן,

טהֹורה'. 'ּבהמה היא ְְֲִִֵַַָָהּבהמית

(ã)éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§¨®¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéà¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«

(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®
:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(å)àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ
:íëì àåä äàîè äñéøôä¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

mixehd lra
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(æ)òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

(ç)íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬
:íëì íä¥−¨¤«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑ ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְִֵֵֶָָ
מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
סימני  קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה קלֿוחמר: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאמרּת

וכּו' אסּורֹות כהנים)טהרה בתורת הענין על ∑Ì¯NaÓ.(כל ְֲֳָָƒ¿»»ַ
וקרנים  וגידין עצמֹות על ולא ּבאזהרה, ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹּבׂשרם

˙eÚb.ּוטלפים  ‡Ï Ì˙Ï··e∑ יׂשראל יהיּו יכֹול ְִַָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְִִֵָָ
לֹומר: ּתלמּוד נבלה? מּגע על כא)מזהרים "אמר (לקמן ְְְֱִֵַַַַַָָֹֻ

יׂשראל  ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאלֿהּכהנים
חמּורה  הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: קלֿוחמר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻמזהרין,
- קּלה נבלה טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר לא -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
תּגעּו"? "לא לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּכלֿׁשּכן?! ְִֵֶַַַָָֹֹלא
ּברגל  עצמֹו לטהר אדם חּיב ׁשאמרּו: וזהּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּברגל,

יז) .(ר"ה

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al jxk zegiy ihewl)

ּברגל עצמֹו לטהר אדם ח)חּיב יא, לֹו(רׁש"י מּנין לׁשאל, יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
רׁש"י  ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשחֹובת
"קרא  - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת לעיל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּפרׁש

האדם  על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאֹותֹו
להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו הּיֹום את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהרי

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzŸ¥«
i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א קׂשקּׂשים (שמואל "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ

לבּוׁש" .הּוא ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

:íëì íä õ÷L¤¬¤¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום .ּבכל ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

סנּפיר  אׁשר־לֹו ּכל ּבּמים אׁשר מּכל ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹֽאת־זה
וקׂשקׂשת  סנּפיר אין־לֹו אׁשר ּכל . . ּבּמים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֽוקׂשקׂשת

לכם: הּוא ׁשקץ ט־יב)ּבּמים (יא, ִֶֶֶַָָֽ
ואין  סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכל

קׂשקׂשת ב)לֹו נא, .(נדה ְֶֶַ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש
רֹומזים  מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְִִִִִִִִַַָָָָּדגים
מקֹום  והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹליֹוׁשבי
קׂשקּׂשים  ּבהם להיֹות וצרי יׂשראל. ּבני ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָחּיּותם
טפלים  אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוסנּפירים,

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

mixehd lra

)(g.íëì íä íéàîèDil KinqE.eìëàz äæ úàipAn miQEkOW itl ,zFnW mibCA xiMfd `l .ixWC `OiC `xng :fnx §¥¦¥¨¤§¦¥¤¤Ÿ§¤¤£¨¨§©¨§¨¥Ÿ¦§¦©¨¦¥§¦¤§¦¦§¥
.zFnW mdl oi` mc`h dxez ¨¨¥¨¤¥



ipinyמב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k iyiy meil inei xeriy
הּדג, על הּמגן לבּוׁש ׁשהּוא קׂשקּׂשים הּגּוף: את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּומׁשּמׁשים

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ְְִִִֶֶַַָָָָָּוסנּפירים
הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוזה
ׁשמים  יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָאבל
את  המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו הּלימּוד, על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּמׁשּמרת
על  מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתבּואה.
הרמז  וזהּו הּמּוכרח. ענין הּוא ׁשאף ּבּתֹורה, החידּוׁש ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכח
היתה  לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבמה
סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּכל ּכי סנּפיר, לכּתֹוב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָצריכה

ׁשהּסנּפיר  ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאּלא
ּבּתֹורה. החידּוׁש ּכח – ּתֹורה יגּדיל ְְִִִַַַַָָָֹענינֹו

– קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוהּנה
ּבוּדאי  הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּתלמיד־חכם
לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג והּוא ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָיחּדׁש
ּבלא  ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹסנּפיר
זכה  "לא ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר טמא, ּדג הּוא ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹיראת־ׁשמים

הּמות". סם לֹו ֲֵֶַַַָנעׂשית

(àé)-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
:eöwLz íúìáð¦§¨−̈§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את לאסר ¿∆∆ƒ¿ֱִֵֵֵֶֶֶֹ
טעם צט)ּבנֹותן על ∑Ì¯NaÓ.(חולין מזהר אינֹו ְֵַַƒ¿»»ְֵַָֻ

העצמֹות  ועל eˆwLz.הּסנּפירים Ì˙Ï· ˙‡Â∑ שם) ְְֲִִַַַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈

מושיירונ"ש סו) יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין ְְְְִִִֶַַַָלרּבֹות
.ּבלע"ז  ְַַ

(áé)õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ)?לֹומר ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְַַַ
ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּיכֹול,
אׁשר  "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלּיּבׁשה;

ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאיןֿלֹו
מּתר  ּבעלּיתֹו, ׁשהּׁשירן .אףֿעלּֿפי ֲִִִִֶַַַָָָֻ

(âé)õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà íä¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד לקטּנים,(שבת הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְֲִִִֵֶַַַַָ
אינֹו אֹו .עלֿיד נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּכ

לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? לאסרן יד)אּלא "לא (דברים ְְְֲֶַַַָָָָָֹ
עֹוף  ּכל מּתרין. ּבהנאה - אסּורין ּבאכילה ְֲֲֲִִִַַָָָָָֹֻתאכלּו",

ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ּבֹו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר
ולא  ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹהּמין

אחד  מין וכּלן .ּבׁשמֹותם, ְְִִֶָָָֻ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå. §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

mixehd lra
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(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין פי'(זה «»»ְֵֵֶֶַַ

וׁשלינּונא )מגּביּה אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן .ּדגים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ÛeLÈÂ ÒBk∑ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש הם ¿«¿ְְֲִֵֵַַַָ

ׁשּקֹורין  לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָלהם
.ייב"ו 

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑ ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה ואין .לּה, ְְִִֵֵַָָָ

(èé)úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
:ólèòä-úàå§¤¨«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה זֹו «¬ƒ»ְְְִַָָָָָָ
חברֹותיה  עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ְְֲֲִִִֶֶַָָָָׁשמּה

ׁשהיא ∑‰‡Ù‰.ּבּמזֹונֹות  לי ונראה רגזנית. ּדּיה היא ְַ»¬»»ְְְִִִִִֶַַָָָ
היירו"ן  לּה הּבר ∑‰ÙÈÎec˙.ׁשּקֹורין ּתרנגֹול ִֶָ«ƒ«ְְַַָ

ׁשמֹו נקרא ולּמה הרופ"א. ּובלע"ז ּכפּולה, ְְְְְְְְִַַַָָָָָוכרּבלּתֹו
"ונּגר  ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ְְְְִִֶַַַַָָּדּוכיפת?
רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָטּורא",

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ס"ג)ּבמּסכת .(דף ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָ

(ë)àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà òaøà-ìò©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

:õøàä-ìò ïää¥−©¨¨«¤
i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑ ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»

לצּו ארּבע סמּו לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
מתחּזק  הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ּוכׁשרֹוצה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹרגליו,
ּכאֹותן  הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבאֹותן
ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל לנגושט"א, ְֲִִִֵֶֶָָָׁשּקֹורין
רגלים  ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשארּבעה

ּכאן, הּכתּובים ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֻוארּבע
מצּויין  הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ְְְִִִִֶַָָָָָֻּוכנפיו
ׁשאין  ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּבאֹותן
אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלהם

ּביניהם  להבּדיל .יֹודעים ְְְִִֵֵֶַ

(áë)Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä-úàå§¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

:eäðéîì áâçä¤«¨−̈§¦¥«

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

mixehd lra

)(fi.ñBkä"zFaxg qFkM"(f ,aw miNdY), ©§¢¨§¦¦

.oird on dqkpe§¦§¤¦¨©¦
.CìMä.mId on mibC dlFXW ©¨¨¤¤¨¦¦©¨

.óeLðiämFIA d`xp Fpi`e ,sWPA sr ©©§¨©¤¤§¥¦§¤©
.WnXd xF` ipRngi dxez ¦§¥©¤¤

)(gi.úîLðzäDzF` d`Fxd lM ©¦§¤¤¨¨¤¨

.mFXi¦
.úàwä.Flk`n `iwdl FMxC ©¨¨©§§¨¦©£¨
.íçøämgxOW.eipA lrhi dxez ¨¨¨¤§©¥©¨¨



ipinyמד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k iyiy meil inei xeriy

(âë)õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ) טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד .ּבא ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) ּבענין למּטה להאמר טמאה ∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם .ּכלֹומר, ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

(äë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ ּכּבּוס טעּונה ׁשהיא מּגע, מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכל ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
.ּבגדים  ְִָ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì| §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈§¤´©
íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñL äpðéà¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

:àîèé íäa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְ

היא  למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּגמל
לּמד ּכאן מטּמאה,מחּברת. טמאה ּבהמה ׁשּנבלת , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

טהֹורה  ּבהמה על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף  .ּובענין ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

(æë)ìëå|-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤´¤©
àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©
ñ :íëì änä íéàîè áøòä̈¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְִֵַָָָֻ
ּבמּגען  טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻאכילה,
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל .ונאסר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

„ÏÁ‰∑ מושטיל"ה.·v‰Â∑ ׁשּדֹומה פויי"ט, «…∆¿«»ֶֶ
.לצפרּדע  ְְִֵַַ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

mixehd lra

)(hk.õøBMä:`IxhnibAäøBòNk.mdn `EdW WgPd liaWA ,mElM mdA xiYd `l mivxXA .dxFrUM FxEriXW .l dxez ©¥§¦©§¦¨¦§¨¤¦¦§¨©§¨¦Ÿ¦¦¨¤§¦§¦©¨¨¤¥¤



מה ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"k ycew zayl inei xeriy

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà õò-éìk§¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

ß 'a xc` b"k ycew zay ß

(âì)ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa øLà£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי אין ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
כד) ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ ּומטּמא חֹוזר הּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ

ּׁשּבאוירֹו 'ּבתֹוכֹו'(מה לֹומר: צרי אחרים: B˙‡Â.)ספרים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…
e¯aL˙∑(ת"כ) ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין .לּמד ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå àîèé¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְִַָָ
אׁשר  האכל מּכל יטמא.. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹהעליֹון:
חרס  ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו יבֹוא אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָיאכל,
ּבכל  יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּטמא
למדנּו יטמא. – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכלי
ּומתּקן  מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמּכאן
אחת, ּפעם מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻלקּבל
לעֹולם  טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻּומּׁשּבאּו
מכׁשיר  מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָואפּלּו
'אׁשר  הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻזרעים
ּבכלּֿכלי  יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָיבֹוא

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– מּכאן:(פסחים ְְְִִֵֶַָָָָֹ
יכֹול  ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ּתלמּוד  חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָיהיּו
אכל  מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלֹומר:
הּכלים  ּכל ואין חרס, ּכלי מאויר מּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּומׁשקה

הּטמאה  אבי ׁשהּׁשרץ לפי חרס, ּכלי מאויר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻמּטּמאין
חֹוזר  אינֹו לפיכ הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהּכלי
ׁשּנפל  ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומטּמא
הּתּנּור  ּבּפת: הּׁשרץ נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָֹלאויר
הּתּנּור  את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, –ְְְִִִֶַַַַַָֹֹ
אּתה  ׁשאם ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכאּלּו
ּכלי  מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹאֹומר

טמא  ׁשהרי ולמדנּוחרס, מּגּבן; ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
 ֿ אּלאֿאם זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹוד
מקּבלין  אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכן
ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהכׁשר
ׁשאין  עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:

ּכביצה ּבֹו יׁש אּלאֿאםּֿכן אחרים, מטּמא (ת"כ.אכל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
פ) אחת,יומא ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: ,ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מּביצת  יֹותר מחזיק הּבליעה ּבית 'אין חכמים: ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָוׁשערּו
.ּתרנגלת' ְְֶַֹ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»
:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïkלג  de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»
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(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא הם,(כלים הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְִִִֵֵַַ
על  הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוהם

למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם החלל, ׁשאין ∑ızÈ.נקב ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָÀ»ֵֶ
ּבטבילה  טהרה חרס ÌÎÏ.לכלי eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ ְְֳִִִִֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆

לֹומר: ּתלמּוד לנתצם', אני 'מצּוה ּתאמר: ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא
– ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ"ּוטמאים

.רּׁשאי  ַַ

(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑,לּקרקע המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְִַַַַָֻ
ללמד  ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין È‰È‰.אין ְְְְְְִִֵֵַָֹֻƒ¿∆

¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם Ì˙Ï·a.הּטֹובל Ú‚Â »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»
‡ÓËÈ∑(ת"כ),ּבנבלתם ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

הּטמאים  את מטהר אם קלֿוחמר: ּתאמר ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹיטמא.
את  ׁשּיּציל קלֿוחמר לכמּטמאתם, מּלּטמא, הּטהֹור ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

יטמא" ּבנבלתם "ונגע .נאמר: ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑"זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל זריעה ∆«≈«ְְִִִֵֵֵֶַָ
ּכמֹו: הּוא, ּדבר א)ׁשם מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ְְְְִִִֵֵַָָָ

‡e‰ ¯B‰Ë∑ לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד »ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֻ
מים  עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל .אכל ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑ ׁשאם ׁשּנּתלׁש. לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְִִֶֶַַַ
ׁשּלא  זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻּתאמר:

Ú¯Ê.הכׁשר! ÏÚ ÌÈÓ∑,מׁשקין ׁשאר ּבין מים ּבין ְַֻ«ƒ«∆«ְְִִֵֵַַָ
נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבין

ּכהנים' ÂÈÏÚ.ּב'תֹורת Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑ מּׁשּנּגב אף ְֲִַֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ִֶַַֻ
ׁשם  עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמן
אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאכל,

אינֹו הימּנּוׁשּוב .נעקר ֱֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לכם הּוא טמא . . זרע על מים יּתן לח)וכי מאכל (יא, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
'יבׁשה'.יבׁש ה' לעבֹודת רֹומז –– רטב רֹומז מאכל ְֲֲֵֵֵֵַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות מּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָֻלעבֹודה
למקֹום  ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעד

ּוכפי  חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם לקּבל ּכדי יתרה, קדּׁשה ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּיׁש
"לנגיעת  ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמצינּו
לׁשרֹות  מתאּוה אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּנכרים

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . ְְְִִֵֶֶַָָֻאּלא

(èì)äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
:áøòä-ãò àîèé dúìáða òâpä©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור (חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות .ולא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

mixehd lra

)(fl.øBäè òøfé øLà:`IxhnibA.oixFdh orxGW mirxfgl dxez £¤¦¨¥©¨§¦©§¦¨§¨¦¤§¨¨§¦
)(hl.àîèé dúìáða òâBpä:`IxhnibA.äLãòk eléôà òâBpä eäæn dxez ©¥©§¦§¨¨¦§¨§¦©§¦¨¤©¥©£¦©£¨¨



מז ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"k ycew zayl inei xeriy

(î)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑ מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְֲַַָָֻ
אין  והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻמּטמאת

ּבֹו: נאמר ׁשּלא טמאין, ּבגדיו"ּבגדיו ÏÎ‡‰Â."יכּבס ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ¿»…≈
d˙Ï·pÓ∑ אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו יכֹול ƒƒ¿»»ְְְֲִֵֶֶַָָ

טהֹור: עֹוף כב)ּבנבלת יאכל (לקמן לא ּוטרפה "נבלה ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ
ואין  ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלטמאהֿבּה",

מּׂשא, ּבלא ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנבלת
אםּֿכן  הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָּכגֹון:
ולּנֹוגע  לּנֹוׂשא ׁשעּור לּתן "האכל"? לֹומר ּתלמּוד ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמה

ּכזית והּוא אכילה, מב)ּכדי Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ ְְְֲִִֵַָ¿»≈«»»∆
ׁשמׁש הערב צרי ׁשּטבל, .אףֿעלּֿפי ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

(àî)àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
:ìëàé¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז הּיּתּוׁשין (חולין את להֹוציא «…≈«»»∆ְִִֶַַ
ׁשהרי  ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכליסין
מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ על ׁשרצּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלא

נאסרּו הרי וׁשרצּו, ÏÎ‡È.לאויר ‡Ï∑ על לחּיב ְְְֱֲֲִֵֶָָ…≈»≈ְֵַַ
נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ּכאֹוכל. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּמאכיל

ונד  ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים .קצר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ
àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

:íä õ÷L-ék íeìëàú«Ÿ§−¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑,"ּגחֹון" ּולׁשֹון נחׁש. זה ≈«»ְֶָָָ

מעיו  על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ‰kCÏB.ׁשחּיה, Ï∑ ְְִֵֵֵֶַָָָ…≈
לּדֹומה  הּדֹומה ואת הּׁשלׁשּולין ÏÚ.להביא CÏB‰ ְְְִִִֶֶֶַַַָ≈«

Úa¯‡∑ עקרב החּפּוׁשית ∑Ïk.זה את להביא «¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ

ל  הּדֹומה ואת ּבלע"ז a¯Ó‰.ּדֹומה אשקרבו"ט ְְֶֶֶַַַַ«¿≈
ÌÈÏ‚¯∑ ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה «¿«ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

צינטפיד"ש  וקֹורין ּולכאן, לכאן .זנבֹו ְְְְִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"eirn lr ltFp" zFidl `NW dvrd̈¥¨¤Ÿ¦§¥©¥¨

על־ּגחֹון  הֹול ֵַָֹּכל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. (יא,זה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

רש"י) ובפירוש מב.

ּדוקא  הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָיׁש
הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָ"לׁשֹון

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק יצר־הרע".(זהר ּדא "נחׁש ְֲֵֵֶַַָָָָָָ
לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומׁשמיענּו
האכילה  ּבתאות ׁשקּוע ׁשּיהיה מעיו", על הֹול" ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
לאדם  הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּובענינים

ׁשח". הֹול" ְִֵֶֶָׁשּיהיה
מי  ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכלֹומר:

אּלה" כו)ּברא מ, ראׁשֹו,(ישעיה להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹ
להֹוריד  לאדם הּיצר־הרע אֹומר הא־ל, ּבגדלּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּולהתּבֹונן

הּיצר־הרע  יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁשֹו
ׁשּיהיה  ּבלבד זֹו ׁשּלא עד רחמנא־ליצלן, האדם, את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהֹוריד
ׁשּיהיה  ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול"ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

רחמנא־ליצלן. ּבתאוֹות לגמרי ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָׁשקּוע
ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, יצר־הרע,(שבת ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

עבֹודה־  עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר ְֲֲֲֵֵֵֶַַָָהּיֹום
ָָזרה".

"מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהעצה
הּתֹורה  ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָו"ׁשמים"

ּד'ּבפרט חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא לבעל אור' 'תורה (ראה ְִָ
9־1038) הּוא עמוד הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

יצר־הרע". ּדא מ"הּנחׁש ִֵֵֶַַָָָָנּצֹול

(âî)õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
:ía íúîèðå íäa eànhú àìå§³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿



ipinyמח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑:ּכתיב ׁשהרי ּבאכילתן, «¿«¿ְֲֲִִֵֶַָָ

תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"נפׁשתיכם".
Ìa.ּבאכילתם  Ì˙ÓËÂ∑ ּבהם מּטּמאין אּתם אם ֲִַָָ¿ƒ¿≈∆»ְִִִֶֶַַָ

ּוביׁשיבת  הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבארץ,
.מעלה  ְַָ

(ãî)íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

:õøàä-ìò Nîøä õøMä-ìëa§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲִִֵֶֶָ

עצמכם  את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹה'
˜„ÌÈL.למּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ אתכם אקּדׁש ׁשאני לפי ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְֲֲִִֵֶֶֶַ

הּבא  ּובעֹולם B‚Â'.למעלה e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ לעבר ְְַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲַֹ

וזהּו מלקּות. – לאו וכל הרּבה; ּבלאוין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָעליהם
ּבּגמרא: נמלה ׁשאמרּו ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשׁש לֹוקה – צרעה חמׁש, לֹוקה –. ְִֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 66 cenr ,al jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WtPd zxdhl EvTWY laA zExidGd©§¦§©§©§§¨¢©©¤¤

והייתם  והתקּדׁשּתם גו' את־נפׁשתיכם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֽאל־ּתׁשּקצּו
אני קדֹוׁש ּכי מג־מד)קדׁשים (יא, ְִִִָָֹ

לאחרי  אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָּכתב
אל  "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמֹונה
מביא  אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל נפׁשֹותיכם", את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתׁשּקצּו
הּקּב"ה, לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה ְְְְְְְְֳֵֵֵַַַָָָָָָָקדּוׁשה

אני". קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
ּדוקא  אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָויׁש
"מביא  ּתׁשּקצּו", "ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם
ּדברים  לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה וטהרה ְְְְְְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָָֹקדּוׁשה

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא ְְְְְִִֵֶַַַָָהמפֹורׁשים
ׁשהם  מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ׁשּבזה לֹומר, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָויׁש

מּדבריהם. ּתׁשּקצּו" ְְְְִִֵֶַַּב"בל
הם  ּתׁשּקצּו", "ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּדהּנה
מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּדברים

כט) הלכה כאן הרמב"ם מה (לשון לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְִִֵֵַָָ
ּכאׁשר  אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָראּו

מהם? להתרחק אדם ּבני רֹוב טבע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבלאו־הכי
ּבדברים  ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
מּפני  אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו
לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו מּדברים ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁש"הּנזהר
לקדּוׁשת  נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה" לׁשם נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּוממרק

הּנפׁש. ְֳֶֶַַָוטהרת

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàíéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì úéäì¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ׁשּתקּבלּו עלֿמנת ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְֶַַָ
הּמעלה  ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמצֹותי
ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ּבכּלן ְְְְְִִִֵֶֶָָֻאתכם",
לא  אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"הּמעלה".

ׁשאין  ּבׁשביל אּלא מּמצרים יׂשראל את ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעליתי
ּומעליּותא  ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים ְְְְִִִִִַַַַָָָָֻמּטּמאין

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, .היא ְְְֲִֶַַַ

(åî)äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

Ú¯‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו  ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»

ÔÈ·eמז  ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

mixehd lra

)(fn.ìécáäìc"nlA ligzn wEqRd §©§¦©¨©§¦§¨¤
oixEQi` aFxl fnx .c"nlA miIqnE§©¥§¨¤¤¤§¦¦

.'qA oxEriXW¤¦¨§
øLà äiçä ïéáe úìëàpä äiçä ïéáe¥©©¨©¤¡¤¤¥©©¨£¤

.ìëàú àì:`IxhnibAäðBîLa äæ Ÿ¥¨¥§¦©§¦¨¤¦§¨
.úBôéøè øNò̈¨§¥



מט ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד לא ¿«¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבהן  ּובקי ‰h‰¯.ּומּכיר ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ִִֶַָָ≈«»≈≈«»…ִָ
הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? חמֹור ּבין ְְְֲֲִֵֵַַָָָָֹֹלֹומר
חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָאּלא

רּבֹו לנׁשחט קנה ‰ÏÎ‡p˙.ׁשל ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑צרי ְְִֶֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ִָ
הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹלֹומר
לנֹולדּו ּכׁשרה, טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָאּלא

ּפסּולה: טרפה סימני ְְִֵֵָָָָּבּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ipiny zyxt zay zgiyn ,65 'r f jxk y"ewl)

ּתכנּה את מכיל הּפרׁשה ׁשּׁשם רּבֹות, ּפעמים הסּבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכבר
את  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ׁשּבּה, והּפסּוקים הּפרׁשה ּכל ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשל

ּבתחּלתן". וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן "נעּוץ ּבבחינת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָסּיּומּה,
ׁשל  והּמׁשמעּות הּמּלים ּבין הּקׁשר מהּו להבין: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוצרי
הּפרׁשה  ׁשם לבין הּטהֹור" ּובין הּטמא ּבין ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ"להבּדיל
ּומּפני  מקּדׁש, מסּפר הּוא "ׁשמיני" :ּולהיפ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ"ׁשמיני"?
"ׁשמן" מּלׁשֹון ּתֹורה, ׁשל ּביינּה אף, - ׁשּב"ׁשמיני" ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמעלה

על מדּבר וכאׁשר עטרֹות, עׂשר זה יֹום נטל ּכה - ּדרּגה ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
טמאה, ּתּתכן ּכיצד רע", יגּור "לא לגּביה ׁשּנאמר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנעלה,

הּטהֹור"? ּובין הּטמא "ּבין ּבהבּדלה צר יׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבגינּה
לטהֹור  טמא ּבין ּבהבּדלה עֹוסקים ּכאׁשר הּוא: לכ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההסּבר
לחׁשב  ׁשּנּתן ּכ הּׂשערה, ּכחּוט ּבדּקּות, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהּמתּבּטאת
ּולהדּגיׁש להבּדיל נדרׁשים זאת ּובכל טהֹור, הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשהּטמא
ּכח  ּבנתינת צר יׁש ּכ לׁשם - ולדחֹותֹו טמא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

"ׁשמיני": ׁשל הּנעלית מהּדרּגה ּדוקא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמיחדת,
ימי "ׁשבעת ׁשל "הׁשּתלׁשלּות",הּבנין"ּבדרּגה ּבדרּגת , ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ

אּדרּבה: הּׂשערה. ּכחּוט ּדק ּבספק ּכראּוי להבּדיל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָקׁשה
מׁשי", ׁשל "ּגלימה עֹוטה ה"ּפּקח", ׁשהּוא הרע, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּיצר

האדם: ּכלּפי וטֹוען ּדקדּוׁשה, ְְְְְִִֵֵַָָָָָאיצטלא
זאת  הרי לאדם, מזּמן ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּדבר ׁשּכל ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכיון
ּבּדבר, הּטמּון האלקי הּנּצֹוץ את ויזּכ יברר ׁשהאדם ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכדי
מׁשּמּוׁש להּמנע ּתּוכל ּכיצד - הרע הּיצר טֹוען - ּכ ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואם
ספק, יׁש אמנם, ׁשּבֹו? האלקי הּנּצֹוץ את ולדחֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּמאכל

- ּובכלל ?לכ לחׁשׁש עלי מּדּוע א אסּור, הּדבר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּמא
ׁשחיטה  זֹו הרי ּבהמה, ׁשֹוחטים ּכאׁשר - הרע הּיצר טֹוען ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכ
חׁשׁש להעלֹות ּומּדּוע ּכׁשרֹות, הן הּׁשחיטֹות רב ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָֹּכׁשרה.

ׁשּבּדבר? האלקי הּנּצֹוץ את לדחֹות ּכ ְֱִִִִֶֶַַָָָָֹּומּׁשּום
ׁשּלמעלה  "ׁשמיני" ׁשל ּדרּגה ליהּודי יׁש ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא
חס־וׁשלֹום  לעבר ׁשּלא אמּתי רצֹון לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹמהׁשּתלׁשלּות,
הּנעלה  ּתקף לכ ויׁש הּׂשערה, ּכחּוט אף העליֹון רצֹון ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
הּנפׁש ּכי הּיצר, לפּתּויי נכנעים אין אז - הּׂשכל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגּבלֹות
הּיהּודי, ׁשל העצמי הרצֹון את להכניע יכֹולה אינּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמית

ּבּנפׁש. מהׁשּתלׁשלּות' 'ּלמעלה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
קׁשה  הּתׁשּובה חטא, ׁשל ספק ׁשעל הּתׁשּובה, ּבענין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכּידּוע
ׁשל  ערּכֹו ּכ ּומּׁשּום וּדאי, חטא על מאׁשר יֹותר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻועמּקה
אׁשם  ׁשל וערּכֹו ּפחֹות), אֹו (ּדוקא, ּדנקא הּוא חּטאת ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן
הּמנעּות  לגּבי ּגם וכ ּדנקא). 48 - סלעים (ׁשני ׁשּתים -ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּובמיחד  אּסּור, מּספק להּׁשמר ׁשּכדי מּלכּתחּלה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאּסּור
"ׁשמיני". ּבדרּגת צר יׁש - ּבֹו "להבּדיל" צר ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמּספק
"אּׁשה  - ׁשּלאחריה לּפרׁשה ׁשמיני ּפרׁשת ּבין הּקׁשר ּגם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָזהּו
ּדרּגת  את ׁשּמעֹוררים על־ידי זכר": וילדה תזריע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
ׁשֹונה  ההּגיֹון ּכאׁשר אף ׁשּנּויים, ּבּה ׁשאין ׁשּבּנפׁש, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה"ׁשמיני"
מּגיעים  אז - וכּו' ּבתקף עֹומדים זאת ּבכל העליֹון, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמהרצֹון

ּבלׁשֹון חדׁש, ׁשיר זכר", העתידה,זכר ל"וילדה ּבּגאּולה , ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָ
ּבּגאּולה  מׁשּנּויים), (למעלה ּגלּות אחריה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּגאּולה

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהאמּתית

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת

áéø ¯ çø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc oileg(iyiy meil)

a,äøBäè Búte÷s`e .xya oicn dlhia df dyrn da dyry oeiky ¨§¨
lhiae xerl dze` cgiiy `l` ,dcear ick dilr jlid `lyk

.zxdhp xya zxezn dze`
yk wxy :`xnbd zvxzndàìèxdhp ilk iab lr xerláb ìò óà §¨¨©©©

Cléä àìcxera dyr ,ilkl i`lh epzpy oeiky ,dcear ick ea §Ÿ¦¥
yk la` ,elhiae dyrndàìè àìm` wx ,xera dyrn dyr `le Ÿ§¨¨

Cléäxerd iab lrïéà`le xya zxezn elhia ,xnelk ,ok ± ¦¥¥
la` ,`nhnCléä àìdcear ick eiab lràìxya zxezn elhia Ÿ¦¥Ÿ

.xdhp `le
,`xnbd zl`ey :ceairl dkild ly xeriyd edn `xnbd zx`an

änkly xeriyd,ãeaò éãkdaiyn .exdhie mdiab lr ekldiy ©¨§¥¦

,`xnbd.ïéìéî úòaøà éàpé éaø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦©©©§©©¦¦
:lin drax` xeriydy mitqep zenewn `xnbd d`ianéaø øîà̈©©¦

Lé÷ì Léø øîà eäaàxeriydìaâìziad lra zqir z` yly ©¨¨©¥¨¦§©¨
dqirdy ick eilk z` leahl zkll jixvy ,eilk e`nhpe dxdha

.dxdha dyrzås`älôúìlltzdl zqpkd ziaa lltzdl ick §¦§¦¨
,oipnaíéãé úìéèðìåea yiy mewnl zkll ick ,dlik`d mcew §¦§¦©¨©¦

el` mixacl zkll jixv ,min,ïéìéî úòaøàxzei wegx m`e ©§©©¦¦
lek`l leki oke ,eziaa lltzi oke ,d`neha yeli lin drax`n

.dtna eici z` jexkiy ici lr mici zlihp `la
:lirl d`aedy `xnina zxg` `qxib d`ian `xnbdáø øîà̈©©
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          §«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®

            ¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬
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    ¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦

יום ראשון - י"ז אדר ב'
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' אדר ב'
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח אדר ב'
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א אדר ב'
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט אדר ב'
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב אדר ב'
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג אדר ב'
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת שמיני תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

   ... בשר  ועד 



a'נד xc` g"iÎf"i ipyÎoey`x mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ז ראשון יום
יום ראשון ֿ שני י "ז ֿ י "ח אדר ב '

,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë éë àöîðå,gn 'nr cr.äéãéâ ä"ñù

ב' אדר י"ח שני יום
æì÷øô ,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé úåììë éë,gn 'nr cr.äéùò äøéöé

,íéúnä úiçúe çéLnä úBîé ìL úéìëz ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©§¦¤§©¨¦©§¦©©¥¦
äàîhä çeø øéáòäìe ,Cøaúé Búeäìàå BãBák éelb àeäL¤¦§¤¡¨¦§¨¥§©£¦©©ª§¨

éeìz ¯ õøàä ïî¦¨¨¤¨
øBàå Búeäìà úëLîäa§©§¨©¡¨§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
úéðeiçä Lôðì§¤¤©¦¦
ìëa ìàøNé úeììëaL¤¦§¨¦§¨¥§¨

,äéøáà ç"îøly - §©¥¨¤¨
d`a dn iciÎlre .ytpd

- ?ef dkynd ytpl-ìò©
ç"îø ìk dîei÷ éãé§¥¦¨¨§©

,äNò-úBöîiciÎlre - ¦§£¥

lka mb zewl` zkynp ,zipeigd ytpl zewl`d zkynd
;elek mlerd,äpnî äàîhä çeø øéáòäìeytpdn - §©£¦©©ª§¨¦¤¨

cg` lk ly zipeigd
,l`xyi llkndúøéîLa¦§¦¨¨

-àì úBöî ä"ñù ìk̈§¨¦§Ÿ
,äNòúef zexnyid - ©£¤

zeevn d"qy lr xearln
d`ian ,dyrzÎ`làlL¤Ÿ

äpnî e÷ðééytpdn - ¦§¦¤¨
dciÎlre ,zipeigd

,dyecwn.äéãéb ä"ñL- §¨¦¤¨
.d`neh ly

iciÎlr ,mlerd lka d`nehd gex ly dzcgkd zbyen cvik
- ?l`xyi ipa iciÎlr zeevnd b"ixz zxinye meiwúeììk ék¦§¨

úeììk íä ,úBièøt úBîLð àBaø íéML íäL ,ìàøNé¦§¨¥¤¥¦¦¦§¨§¨¦¥§¨
íìéáLa ék ,íìBòä úeììk ìL úeiçäzenyp liaya - ©©¤§¨¨¨¦¦§¦¨

,l`xyi,àøáðxg`ne - ¦§¨
miiwzne ig elek mlerdy
,l`xyi zenyp liaya

xy` `veièøt ìëå§¨§¨
íäî,l`xyi zenypa - ¥¤

iLå ììBk àeäBì C ¥§©¨
ãçà ÷ìç ìL úeiçä©©¤¥¤¤¨
úeììkî àBaø íéMMî¦¦¦¦¦§¨

íìBòämlerd ,xnelk - ¨¨
yyl eli`k wlgzn
lky ,miwlg sl` ze`n

y mdn cg`zg`l jii
sl` ze`n yyn
yi jk meyne ,zenypd

wlgd dnyp lkléeìzä©¨
ielz ,mlerd ly df wlg -'äì BúBìòäì ,úéðeiçä BLôða§©§©¦¦§©£©

,dúiìòa.icedi ly zihxtd zipeigd ytpd ziilr iciÎlr - ©£¦¨¨
eðéäc- ?mlerdn wlgd z` dlrn `ed cvik :xnelk -äîa §©§§©

,iciÎlr -LnzLnMmixaca -Bôeb Cøöì äfä íìBòî ¤¦§©¥¥¨©¤§Ÿ¤
úéðeiçä BLôðåmze` lvpl dxhna -,'ä úãBáòìiciÎlr - §©§©¦¦©£©

,zipeigd eytple etebl mikxvpd mlerd ipipra ezeynzyd
.mlera ewlg z` dlrn `ed - 'd zcear myläìéëà ïBâk§£¦¨

.åéLéîLz éìk ìëå äøéãå ,íäéîBãå äiúLe`edyk - §¦¨§¥¤§¦¨§¨§¥©§¦¨
mciÎlr dlrn `ed ,'d zcearl elld mixacd lka ynzyn
.d"awdl mlera ewlg z`
yyn xzei ixd opyi ,mxa
miyy" ,sl` ze`n
jkl sqepe ,zenyp ,"`eax
xacd ixyt` izla
ynzyi cg` icediy
ly `eax miyyn wlga

?mlerd lkíéMML àlà¤¨¤¦¦
úBièøt úBîLð àBaø¦§¨§¨¦

elàmihxt ody - ¥
ly zillkd dnypdn

,l`xyi zellkïä¥
,íéLøLlky myke - ¨¨¦

hytzne wlgzn yxey
- mihxte mitpr daxdl

- "miyxy" ody zenypl qgia mb jk÷lçúî LøL ìëå§¨Ÿ¤¦§©¥
ìïëå ,úçà äîLð àeä õBöéð ìkL ,úBöBöéð àBaø íéML §¦¦¦¦¤¨¦§¨¨©©§¥

-äàéøa-úeìéöà :úBîìBò òaøàî íìBò ìëa ,çeøå Lôða§¤¤§©§¨¨¥©§©¨£¦§¦¨
.äiNò-äøéöédnyp e` gex zpiga e` ,ytp zpiga dpyi - §¦¨£¦¨

,'eke d`ixad mlern xac eze`e ,zeliv`d mlern
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë éë àöîðå
éåìéâ àåäù íéúîä úééçúå çéùîä úåîé ìù úéìëú
õøàä ïî äàîåèä çåø øéáòäìå 'úé åúåäìàå åãåáë
úéðåéçä ùôðì ä"á ñ"à øåàå åúåäìà úëùîäá éåìú
ìë äîåé÷ é"ò äéøáà ç"îø ìëá ìàøùé úåììëáù
äðîî äàîåèä çåø øéáòäìå äùò úåöî ç"îø
ä"ñù äðîî å÷ðéé àìù ú"ì úåöî ä"ñù ìë 'úøéîùá

äéãéâ

úåîùð àåáø íéùù íäù ìàøùé úåììë éë
éë íìåòä úåììë ìù úåéçä úåììë íä úåéèøô
åì êééùå ììåë àåä íäî èøô ìëå àøáð íìéáùá
íìåòä úåììëî àåáø íéùùî ãçà ÷ìç ìù úåéçä
åðééäã äúééìòá 'äì åúåìòäì úéðåéçä åùôðá éåìúä
úéðåéçä åùôðå åôåâ êøåöì æä"åòî ùîúùîù äîá
éìë ìëå äøéãå íäéîåãå äéúùå äìéëà ïåâë 'ä úãåáòì
ïä åìà úåéèøô úåîùð àåáø íéùùù àìà åéùéîùú
ìëù úåöåöéð àåáø íéùùì ÷ìçúî ùøù ìëå 'éùøù
íìåò ìëá çåøå ùôðá ïëå úçà äîùð àåä õåöéð

äéùò äøéöé äàéøá 'åìéöà úåîìåò òáøàî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



נה 'a xc` h"i iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י"ט שלישי ב'יום אדר
,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...õåöéð ìëå,96 'nr cr.'åëå ïéöåöéð

õBöéð ìëå,dnyp ly -,äfä íìBòì ãøé àìowzl ick - §¨¦Ÿ¨©¨¨©¤
itk - zipeigd ytpde sebd z` owzl `l` ,envr z` zelrdle
zcixi z` o`k xikfn owfd epaxy oeeik .oldl xiaqn owfd epaxy
lceb yibcdl ick (xbqend xn`nk) wiqtn `ed ,dnypd

,dnypd iabl dcixid
dnypd uevip m` mby
dbxcl dhnl o`k ribi
dad` ly xzeia dpeilrd
- xenb wicv ly d`xie
dad`l deey df oi`
dnypd ly d`xile
dzcixi iptl ,dlrnl

- dhnlàéäL óà- ©¤¦
mlerl dnypd zcixi

,dfdäìBãb äãéøé§¦¨§¨
,Lnî úeìb úðéçáe- §¦©¨©¨

,dnypläéäiL íb ék- ¦©¤¦§¤
,seba dhnl ezcixia
'ä ãáBò øeîb ÷écö©¦¨¥
äaø äáäàå äàøéa§¦§¨§©£¨©¨

íéâeðòúadbixcnd - §©£¦
dad`a xzeia dpeilrd

,d`xieòébé àìuevip - Ÿ©¦©
,wicvd ly dnypd
'äa Búe÷ác úBìòîì§©£§¥©

eîéçøe eìéçãa,dnypd uevipl eidy dad`e d`xiaíøèa ¦§¦§¦§¤¤
,dúö÷î àìå dðéî àì ,éøîçä äfä íìBòì Búãéøé`l - §¦¨¨¨©¤©¨§¦Ÿ¦¨§Ÿ¦§¨¨

,dpnn zvwnn `l s`e dpnníäéðéa ïBéîãå Cøò ïéàåoia - §¥¤¤§¦§¥¥¤
ly dad`de d`xiddzad`e dz`xi oial ,dlrnl dnypd
,seba dhnl dzeidaBðéà óebäL ,ìékNî ìëì òãBpk ,ììk§¨©¨§¨©§¦¤©¥
,'eë ìañì ìBëédnypl yiy el`k zelecb dad`e d`xi - ¨¦§Ÿ

xear `l `id ,dnypd ly dlecbd dcixidy ixd ,dlrnl
- dnvrLôðå óeâa Laìúäì äfä íìBòì Búãéøé àlà¤¨§¦¨¨¨©¤§¦§©¥§§¤¤

íðwúì éãk àeä ,úéðeiçä,zindad ytpe sebd z` -,ãáìa ©¦¦§¥§©§¨¦§©
ìL ìL òøäî íãéøôäìeéãé-ìò ,úBàîhä úBtì÷ L §©§¦¨¥¨©¤¨Ÿ§¦©§¥©§¥

,ïäéôðòå äNòú-àì ä"ñL úøéîLmixeqi`n xnyidl - §¦©§¨Ÿ©£¤§©§¥¤
,opaxce `ziixe`cd÷ìç íò úéðeiçä BLôð úBìòäìeiMäC §©£©§©¦¦¦¤§¨©©¨

óBñ-ïéà øBàa íãçéìe íøM÷ìe ,äfä íìBò úeììkî dì̈¦§¨¨©¤§©§¨§©£¨§¥
éLîé øLà ,àeä-Ceøaíäa C,z`fe -ìk Bîei÷ éãé-ìò ¨£¤©§¦¨¤©§¥¦¨

äNò-úBöî ç"îø§©¦§£¥
àéäL ,úéðeiçä BLôða§©§©¦¦¤¦

àéä,zipeigd ytpd - ¦
úBöî ìk úîi÷îä©§©¤¤¨¦§
.ìéòì økæpk úBiNòî- ©£¦©¦§¨§¥

wxtadfytpd oi`y ,
z` miiwl dleki ziwl`d
sebd mr zeyrpd zeevnd
iciÎlr `l` ,inybd
,oky .zipeigd ytpd
ytpd oi` dicrla
lertl dleki ziwl`d

.sebaáeúkL Bîëe§¤¨
:[åë øòL 'íéiç õò'a]§¥©¦©©
dðéà dîöò äîLpä ék¦©§¨¨©§¨¥¨
,'eë ììk ïewz äëéøö§¦¨¦§¨
Laìúäì äëøöä àìå§Ÿª§§¨§¦§©¥

,'eëå äfä íìBòasebae - ¨¨©¤§
,zindad ytpe÷ø©

éLîäìøBà C,iwl` - §©§¦
ick,'eë íðwúìz` - §©§¨

,zindad ytpe sebdLnî àeäå7,äðéëMä úeìb ãBñ úîâã §©¨ª§©¨©§¦¨
.'eëå ïéöBöéð øøáìxxal ick zelbl dcxi dpikydy myk - §¨¥¦¦§

zcxei mb jk - dtilwa eltpy dyecwd ivevip z` zelrdle
sebd z` owzl ick ,dabl zelb deednd xac ,seba dnypd
,mipt lk lr .mday dyecwd zevevip z` xxale zindad ytpe
lky oeeik :zeiyrnd zeevnd zlrn ahid dzr zxaqen
ick `ed ,dhnl dnypd zcixie zenlerd z`ixa zilkz
mlerd lk z` mb dfÎiciÎlre ,zindad ytpe sebd z` zelrdl
zeyrpd ,zeiyrn zeevn iciÎlr xwira rvazn xacd ixd -

.zindad ytpde sebd mr
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íéøîà éèå÷éì
õåöéð ìëå
úåìâ 'éçáå äìåãâ äãéøé àéäù óà æä"åòì ãøé àì
äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö äéäéù íâ éë ùîî
åìéçãá 'äá åúå÷éáã úåìòîì òéâé àì íéâåðòúá äáø
àìå äðéî àì éøîåçä æä"åòì åúãéøé íøèá åîéçøå
ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל ÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב בארוכה ˘ÂÓÏ˙וכמשנ"ת

נת' הרי נפה"א, ע"י Ú˙‰התיקון ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' ÂÈ‡שזהו והתירוץ היא ÓÓ˘כו'). - השכינה [כי כו'
ס"פ.Ù‰"‡מקור לקמן -ÔÈˆÂˆÈ‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה השכינה ÂÒ„וכו'] גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות זו, בהערתו מסביר שליט"א הרבי ירידתה ·ÏÏÎכו'".
ממעל אלקה חלק (שהיא האלקית הנפש של באה ÓÓ˘וסבלה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

זה  הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה וממדריגה - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה
האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק
וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי
ירידת  זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין

ה  של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין. את לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? Ù˘הנפש
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˙È˜Ï‡‰ ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי
" סוד, נקרא וזה מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: גלות ÂÒ„אותו

יש  החיונית, והנפש הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה",
וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין א.8.משום ט, בתרא א.9.בבא י, א.10.שם, א, פאה
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lka ,zeiyrn zeevn iciÎlr xy`n daxda dlrnl `id d"awd
,z`fäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà11øwò Løãnä àì" : ¨§©¥¦§¨¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨

¯ ,"äNònä àlà,zeiyrnd zeevnd ly oneiw¯ íBiä"åiiga ¤¨©©£¤§©
,dfd mlerdáéúk "íúBNòì12¯ ,zeevnd meiw `ed xwirdy ©£¨§¦

,lretaãeîìz ïéìháîe§©§¦©§
äåöî íei÷ì äøBz¨§¦¦§¨
øLôà-éàLk úéNòî©£¦§¤¦¤§¨
,íéøçà éãé-ìò dúBNòì©£¨©§¥£¥¦

¯ äæ ék" íeMîmeiw ¦¦¤
,zeiyrn zeevn¯ ìk̈
ly ezilkz"íãàä̈¨¨

Búàéøa úéìëúå§©§¦§¦¨
¯ Búãéøéå,dnypd ly ¦¦¨

Bì úBéäì ,äfä íìBòì̈¨©¤¦§
íéðBzçza äøéc Cøaúé¦§¨¥¦¨©©§¦

¯ ,à÷åczenlera ©§¨
,mipezgzd mi`xapae
àëBLç àëtäàì§©©§¨£¨

¯ ,àøBäðìz` jetdl ¦§¨
xe`l dfd mlerd jyeg

,dyecwd¯ àìnéå",dfÎiciÎlr"õøàä ìk úà 'ä ãBáë §¦¨¥§¤¨¨¨¤
¯ ,à÷éc úéîLbä,`wec¯ ,"åcçé øNa ìë eàøå"xe`d z` ©©§¦©§¨§¨¨¨¨©§¨

,iwl`d¯ .ìéòì økæpkdxic" ly zilkzd ,xnelk .e"l wxta ©¦§¨§¥
,okle .zeiyrn zeevn iciÎlr xwira zrvazn "mipezgza
iciÎlr zeyridl dleki dppi`y ziyrn devn zece` xaecnyk
devnd meiw iciÎlry ick ,dxez cenil lhal mb mikixv - xg`
dze`yk ,mxa .mipezgza dxic el zeidl d"awd zpeek rvazz
d"awd zpeek rvazz ixd ,xg` iciÎlr zeyridl dleki devn

m` dl`yl wx rbep lcadd lke ,"mipezgza dxic"a`edmiiwi
eytpae devnd z`ed`dze` iciÎlr zkynpd dkyndd xi`z

lr ,oky .dxezd cenil zlrn zxaeb ,jkl xywa ixd - devn
zilrp dkynd zbxcl cneld mc`d ribn dxezd cenil ici
f` eilr okle .zewl` mr xzei dlecb ytpd zecg`zdle xzei

`l:"`ipz"d oeylae .devnd meiw llba dxez ceniln lhal
¯ dúBNòì øLôàLk ïk-ïéàM-äî,devnd z`éãé-ìò ©¤¥¥§¤¤§¨©£¨©§¥

¯ íéøçàf`y¯ ,äøBz ãeîìz ïéìháî ïéà,devn meiw myl £¥¦¥§©§¦©§¨
¯ ,úBiNòî úBönä Leøt àlà dðéà äøBzä ìkL óàlkae ©¤¨©¨¥¨¤¨¥©¦§©£¦

dlekiy devn miiwl ick dxez cenil lhal xeq` ,z`f
,xg` iciÎlr zeyridl¯ àéäL íeMî ,eðéäå,dxezúðéça §©§¦¤¦§¦©

¯ da B÷ñòáe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤¥¨§¨§¨
`ed ,dxezaéLîîøúéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà åéìò C ©§¦¨¨¥¨§¤¤

éãé-ìò äëLîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìBãb äøàäå úàN§¥§¤¨¨§¨§¥¥¥¤¨¨§©§¨¨©§¥
¯ ïéãewt,zeevn iciÎlr eytp lr jiynn `edyïéøáà ïäL ¦¦¤¥¥¨¦

¯ .àkìîc.jlnd ixa``"hily x"enc` w"k zxrdt"r" : §©§¨
cegi z"za ,mlerde sebd xexia zlrezd xwir - zeevna l"pd

ytpdzlrezd xwiry ,xen`d itl :xnelk ."y"f oaei f"tre ,
dxez cenlza zlrezd xwire ,mlerde sebd xexia `ed zeevna

:oldlck ,zyy ax ly exn`n oaei - ytpd cegi `edeäæå§¤
úLL áø øîàL13¯ ,"éàðz Cì éàø÷ Cì ,éàLôð éàãç" : ¤¨©©¥¤£¨¦©§¨¦¨¨¨¦¨¨¨¦

ip` jliaya ,iytp igny
ya ,`xwn cnelip` jlia

liaya ,oky .dpyn cnel
iciÎlry cegid ,ytpd
- dpyne `xwn - dxez
cegidn dlrnl `ed
`ed okle ,zeevn iciÎlry
dliayay ,eytpl xne`
,dpyne `xwn cnel `ed
íB÷îa øàaúðL Bîk§¤¦§¨¥§¨

úeëéøàa øçà14¯ : ©¥©£¦
d`ad ytpd cegi zlrn

.dxez iciÎlro`k cr
owfd epax xiaqd

yzkyndseqÎoi` xe`
mc`d ytp lr `edÎjexa

dnvrxy`n daxda dlrnl `id ,dxez cenil iciÎlr d`ad ,
oeylk) owfd epax xiaqi oldl .zeevn meiw iciÎlrx"enc` w"k

dxrda `"hilydlrp oipr" (daxdaiabl z"zay - xzei
zevnq"`e`d zkynday'wpy yecig epivn `wec z"z i"ry
d`ixw.(xe`n dlrnly) 'ek `xewy 'it - (zevna - k"`yn)

,z"za dlrn yi - mzq d`ixw iabl elit`y `l` - cer `le
y"felkl'eb ei`xewzn`arbepa epiid - 'ekzlertl

xzei daxd oipr dzr xiaqn owfd epax :xnelk ."zekyndd
ay - `ede ,zeevn iabl dxez cenila yiy dlrpdkynd

ep` mi`ven ,`wec dxez iciÎlr zkynpd seqÎoi` xe`n
,(zeevna okÎoi`yÎdn) "d`ixw" mya z`xwp `idy ,yecig
mb jk - ely "mvr"d mr eil` `eaiy exagl `xew mc`y enk

dxez iciÎlrmi`xewmikiynnezenvrÎjexa seqÎoi` xe`
ef `le ;(zeevn iciÎlr mikiynny xe`dn dlrnly) `ed
`ide - mzq "d`ixw" dpyi dnvr d`ixway `l` ,cala
dxez iciÎlry d`ixwd ,df znerle ;dlitz iciÎlr znxbp
zpeek idef .zn`a d`ixw z`xwp `idy jka ,xzei dlrp `id

'd aexw" :weqtdlkleli`e ,mzq d`ixw lr aqend "ei`xew
ede`xwi xy` lkl" :weqtd jyndzn`ad`ixw lr aqen "

,xzei dlrpzn`ad`ixwd zlrne - dxez iciÎlr `a dfe ,
l rbepa `id ,mzq d`ixw iabl (dxez iciÎlry) zn`adlert

oiivn `"hily iaxdy itke .dfÎiciÎlr zekynpd zekyndl -
xaqen my ,"execiq"a weqtd lr owfd epax ly exn`nl
mipipra `id dkyndd (dltz) mzq d`ixw iciÎlry ,lcadd
iciÎlr eli`e ,dnecke ,mipyd zkxa ,milegl d`etx :miinyb
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íéøîà éèå÷éì
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
àìîéå àøåäðì àëåùç àëôäàì à÷åã íéðåúçúá
øùá ìë åàøå à÷ééã úéîùâä õøàä ìë úà 'ä ãåáë
ïéà íéøçà é"ò äúåùòì øùôàùë ë"àùî ì"ðë åéãçé
úåöîä ùåøéô àìà äðéà äøåúä ìëù óà ú"ú ïéìèáî
ä"á ñ"à ìù ã"áç 'éçá àéäù íåùî åðééäå úåéùòî
úàù øúéá ä"á ñ"à øåà åéìò êéùîî äá å÷ñòáå
ïéãå÷ô é"ò äëùîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìåãâ äøàäå
êì éàùôð éàãç úùù áø ù"æå àëìîã 'éøáà ïäù

äðäå :úåëéøàá à"îá ù"îë éàðú êì éàø÷äëùîä
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יז.11. א, יא.12.אבות ז, ב.13.דברים סח, -14.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ‡„ÂÓ"¯"אולי ˜"Î ˙¯Ú‰
.‡"ËÈÏ˘



נט 'a xc` 'k iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeiniptae zipgex `id dkyndd (dxez) zn`a d`ixw
.dnypd:owfd epax oeylae,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäå§¦¥©§¨¨§¤¨¨

éLîî íãàäLàeä -Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî øéàîe C ¤¨¨¨©§¦¥¦¥¤¨©¥¨
úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk úBLôð ìòå ,BLôð ìò©©§§©©§¨¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤

ìk øB÷î ,ìàøNé¦§¨¥§¨
Bîk ìàøNé úBîLð¦§¦§¨¥§

¯ ,ïn÷ì øàaúiLwxta ¤¦§¨¥§©¨
jiynn dxez iciÎlry ,'n
seqÎoi` xe` zx`d mc`
lr wx `l ,`edÎjexa
lr mb `l` ,`ed eytp
oeeikn ,l`xyi lk zeytp
xewna `id dkynddy
`idy l`xyi zenyp
ef dkynde - dpikyd

zkynpd÷ñò éãé-ìò©§¥¥¤
ìa úàø÷ð ¯ äøBzäïBL ©¨¦§¥¦§

¯ ,"äàéø÷":aezkk §¦¨
¯ ,"äøBza àøB÷"mc` ¥©¨
`xwp dxez cneld`xew"

,ernyny ,"dxeza
zkynde z`ixw"mvr"d

,`xwpd ly-LBãwäì àøB÷ äøBzä ÷ñò éãé-ìòL ,Leøt¥¤©§¥¥¤©¨¥§©¨
Bøáçì àøBwä íãàk ,ìBëéák ,åéìà àBáì àeä-Ceøä¨¥¨¦§¨§¨¨©¥©£¥
Bnò úBéäì åéìà àáì åéáàì àøBwä ïè÷ ïáëe ,åéìà àáiL¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨©¥§¨¦¨Ÿ¥¨¦§¦

¯ ,àãç àúåöa,ez` cgiaéãéçé øàMìå epnî ãøtì àìå §©§¨¨¨§Ÿ¦¨¥¦¤§¦¨¥§¦¦
¯ .íBìLå-ñçmixzkend micedi mpyi ;dxez iciÎlr mb jk ©§¨

en mdil` qgiae - d"awdl "mirxe mig`"klynd o`k `a
l `xewd mc`nexagiabl "oa" zbxca mdy micedi mpyie ,

`xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiae - d"awd
.eia`láeúkL eäæå15øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : §¤¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤

¯ ,"úîàa eäeàø÷éeil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd ¦§¨¤¡¤
zn`a eil` mi`xewy dl` lkl (a) -16,àlà úîà ïéàå"§¥¡¤¤¨

"äøBz17¯ ,dpyie ,"ei`xew lkl" :mzq d`ixw dpyi :xnelk ¨
;dxez iciÎlr - "zn`a" d`ixw¯ àøBwL eðéäcjiynne §©§¤¥

¯ é÷etàì ,à÷åc äøBzä éãé-ìò àeä-Ceøa-LBãwäìlelyl §©¨¨©§¥©¨©§¨§©¥
dpeekd `idy "zn`a ede`xwi" ly zernynd z`àøBwL éî¦¤¥

÷ñò éãé-ìò àlL BúBà¤Ÿ©§¥¥¤
:Ck ÷òBö àlà ,äøBzä©¨¤¨¥¨

¯ !àaà !àaàxnelk ©¨©¨
icediy dlitzd zceara
ezlitza `xewe wrev
ezad` cvn ,"`a` `a`"
dkyndd dpd - d"awdl
dnec dpi` ,jiynn `edy
iciÎlr d`ad dkyndl

.dxez ly d`ixwdBîëe§
àéápä åéìò ìáBwL18: ¤¥¨¨©¨¦

,'eë "EîLá àøB÷ ïéàå"§¥¥§¦§
¯x"enc` w"k zxrd]

:`"hilyoi`e' l"ledc"
'jze` `xew' e` 'j`xew
."'jnya' weicd edne
xnel eilr did :xnelk
`xew" e` "j`xew oi`e"
"jnya" ly weicd ,`eti` ,edn ;jze` `xewy in oi`y - "jze`
mi`xew oi`y `l` ,d"awdl mi`xew ok` eli`ky dxen dfy)
in oi`y laew `iapdy ,dpeekd `l` .[("jnya" ,enya eil`
`id dxezd lk ,oky ,dxez iciÎlr epiid ,jnya jze` `xwiy

,d"awd ly eizeny ixdäfîe .øçà íB÷îa øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥¦¤
éLîäì ,ìékNnä ïðBaúé¯ äìBãb äàøé åéìò Cleki o`kn ¦§¥©©§¦§©§¦¨¨¦§¨§¨

,d"awd on dlecb d`xi envr lr zexydl opeazny inúòLa¦§©
¯ ,äøBzä ÷ñò,eil` jiynn `ed dxez cenil iciÎlry oeikn ¥¤©¨

mc` eil` `xew `edy drya ,lynl ,enk ,d"awd z` ,lekiak
,d"awd on dlecb d`xi eilr jiyndl jixv dfy ixd - xg`

,dxez cnel `edy drya[âë ÷øt] ìéòì øàaúpL Bîk19: §¤¦§¨¥§¥¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
÷ñò é"òù 'éô äøåúá àøå÷ äàéø÷ ïåùìá úàø÷ð
àøå÷ä íãàë ìåëéáë åéìà àåáì ä"á÷äì àøå÷ äøåúä
åéìà àáì åéáàì àøå÷ä ïè÷ ïáëå åéìà àáéù åøéáçì
éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä

:[â"ë 'ô] ì"ùîë äøåúä
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יח.15. קמה, ובסידור 16.תהלים רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון
זה". פסוק כא.17.על זוטא, אלי' דבי ו.18.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:19.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה -‰·¯„‡

וכו' חברו שבא - זה פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה גדולה היראה עיקר -˘ÓÓרצה"ע מהמשכת רק שהוא - בפכ"ג משא"כ ,¯Â‡Â
(וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - פכ"ג' 'כמש"ל דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. -‰ÊÓ(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שת"ת - יתבונן' ליראה.‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂ(מת"ת) וכו'
שהתורה (2‡Ú¯˙ כא מציין הזקן שרבנו מה כלל מובן לא לכאורה כלומר: עיקרה לדרתא". - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן

ממש  הקב"ה את כביכול, אדם ומביא  ממשיך תורה לימוד ידי שעל  זה, פרק בסוף כאן, המבוארת  מההתבוננות בא הגדולה היראה של
ה  המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, Â‡Â¯אליו ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ ידי על נעלה

ההכרח  שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה,
ש  ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש (שכן,ˆ¯ÎÈ‰לומר התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות

ולהבנה  להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה יראה כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה
גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין מה ·˘Ú˙כשלומדים ב) התורה. לימוד

ומשמש  (ליראה) "טפל" הוא שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר
"ויצונו" של שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר
דבר  שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של



a'ס xc` `"k iying mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"א חמישי יום
,98 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .çì ÷øô,p 'nr cr.óåâä éøáà

.çì ÷øtzeevnd zlrn ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaica zeielzd zeevnde zeiyrnd

.dyecwl

dignd ,zipeigd ytpd geka zeyrp ,xeaicaye dyrnay zeevnd ,oky

ilk) miinybd mixa`d z`

gekae (zeevnd ly reviad

'eke oeylde dtd ze`ven

mi`a ociÎlry ,zeinybd

icil dlitzde dxezd ixeaic

zcixi zilkzy oeikne .iehia

`l ,`id dhnl dnypd

`l` ,dnvr dnypd liaya

ytpd z` zelrdle owzl ick

byen xacd - sebde zipeigd

lre zeiyrn zeevn ici lr

.xeaicay zeevnd ici

økæpä ìk íò ,äpäå§¦¥¦¨©¦§¨
¯ ,ìéòìzlrn zece` §¥

dyrnay zeevnd
oci lry ,xeaicaye
zipeigd ytpd dlrzn

,dyecwláèéä ïáeé¨¥¥
íé÷ñBôe ãeîìza äëeøòä äëìää ÷ñt1åàì øeäøä"c §©©£¨¨¨£¨©©§§¦§¦§©

¯ ,"éîc øeaãk,xeaic enk aygp epi` (daygn) "xedxd"y §¦¨¦
¯ ãáì Baìáe BzáLçîa òîL úàéø÷ àø÷ íàåm` mb §¦¨¨§¦©§©§©£©§§¦§©

z`f dyr¯ ,BúáBç éãé àöé àì ¯ Búðek çk ìëaz`ixwa §¨Ÿ©©¨¨Ÿ¨¨§¥¨
,dizepeek lk lr rny z`ixw ipipra exedxd ici lr ,rny

éøöå¯ ,úBø÷ìå øæçì C;eita rny z`ixw zeln z` `hale §¨¦©£Ÿ§¦§
ïBænä úkøáa ïëå2àúéøBàc3¯ ,zxace da xn`p `ly s`] §¥§¦§©©¨§©§¨

[rny z`ixwa enk ma4dxn`p `l oefnd zkxa iably s` -
zexnl ; rny z`ixwa aezky enk ,"zxace" oeyld dxeza
xedxda oefnd zkxa zaeg ici mi`vei oi`y ,`ed oicd ,z`f

,`wec xeaica d`hal gxkdd on `l` ,calaúBëøa øàLáe5 ¦§¨§¨
¯wx mdy s`]14[¯ ,ïðaøcwx ody s` ,zekxa x`ya mb oke §©¨¨

,opaxcnälôúáe6¯ ;"alay dcear" `idy s`]14[-dcear ¦§¦¨
didz dlitzdy ,gxkdd on ,z`f lka .ald jezae ald mr
ipipra ala xedxdd ici lr daeg ici mi`vei `le ,`wec xeaica

dlitzd7¯ íàå .m` ,df znerle¯ åéúôNa àéöBäzeln z` §¦¦¦§¨¨
,dlitz e` zekxa e` oefnd zkxa e` rny z`ixwBaì ïek àìå§Ÿ¦¥¦

¯ ,ãáòéãa BúáBç éãé àöé ¯,oeekl mb mikixv dligzkly s` ¨¨§¥¨§¦£©
éøö ïéàå¯ ,øæçì C,dpeeka oze` xnel ick÷eñtî ãáì §¥¨¦©£Ÿ§©¦¨

úàéø÷ ìL ïBLàø¦¤§¦©
òîL8áe ,äðBLàø äëø §©§¨¨¦¨

äðBîL úlôz ìL¤§¦©§¤
äøNò9¯ ,epeeik `l m`y ¤§¥

daeg ici mi`vei `l ,oda
,carica mbàúéàãëe§§¦¨

:[úBëøác á ÷øt Léøa]§¥¤¤¦§¨
¯mi`ven ep`y enke

zkqna ipy wxt zligza
zekxa10:úåöî ïàk ãò"©¨¦§©

¯ äðekweqt seq cr ©¨¨
rny z`ixw ly oey`x
xwira `id devnd

,dpeekd¯ Cìéàå ïàkî¦¨¨¥©
z`ixw iweqt x`ya

,rnyäàéø÷ úåöî¦§©§¦¨
¯ ."'eëåici mda mi`veie §

m` mb ,xeaica daeg
dpeek ,dpiidz `l recn :le`yl yi dxe`kl - .dpeekd dxqg
- ?dpeek ila xeaic enk jk lk zeaeh ,(xeaic ila) daygne

.xaqen xacd ,xeaicd zlrna epcnly dn itl ,`l`,eðéäå§©§
¯ ÷ø ,úBöna dîöòì ïewz äëéøö dðéà äîLpäL íeMî¦¤©§¨¨¥¨§¦¨¦§©§¨©¦§©

ick `a zeevnd oipréLîäì¯ øBà Cz` dfd mlerl `iadl §©§¦
jkae iwl`d xe`d¯ ,óebäå úéðeiçä Lôð ïwúì,z`fe §©¥¤¤©¦¦§©

úBàöBî äLîça úøaãî LôpäL øeacä úBiúBà éãé-ìò©§¥¦©¦¤©¤¤§©¤¤©£¦¨§
¯ ,ätä,zeinybdäNBò LôpäL úBiNòî úBöîa ïëå ©¤§¥§¦§©£¦¤©¤¤¨

¯ :óebä éøáà øàLa.sebde zipeigd ytpd dfÎici lr milrzn ¦§¨¤§¥©
zipeigd ytpd liaya `id "zilkz"dy - xaqedy itk ,oeeikne
dpeekd zexfer opi` ,xeaicay zeevnd lka ixd ,sebde
,ziwl`d ytpl zekiiy el yiy xac ,cala oda daygnde
daeg ici mi`vei df mrhne ,xeaic o`k didiy gxkdd on `l`
xeaice dyrn ici lr ,oky .daygne dpeek ila xeaica carica

.sebde zipeigd ytpd z` mipwzne milrn ,`wec
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò

øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî

:óåâä éøáà øàùá
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כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית ג.1.טפל סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' שו"ע 3.רמב"ם
ב. סעיף קפה, סימן ˘ËÈÏ"‡.4.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï.5.ג סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן Î"˜7.שם, ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות שייך אין כי -
דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ששייך במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל קשה ‰ÈÎÙכו' היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."

לדבר של מצוה הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי מעשית;‚Ìכלל, מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,
ידי  יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא

הזקן: רבנו מסיים וזאת חובה; ידי יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו ·˘ÂÈ˙Ù...חובה, ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â.8 סעיף ס, סימן שם, שו"ע
א.9.ה. סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,



סי 'a xc` b"kÎa"k w"yÎiyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ב שישי יום
יום שישי ֿ ש "ק כ "ב ֿ כ "ג אדר ב ' ,p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"ôòà êà,p 'nr cr.éç ìë

ב' אדר כ"ג קודש שבת יום
,p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

dlecbd dlrnd lr epcnl (d"l wxtn lgd) o`k cr
na dpenh zilkzd lky ,"ezeyrl"ay,oky .zeiyrn zeev

didzy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek rvazzy ick ,xen`k
,"mipezgza dxic" jxazi eldidz inybd dfd mleray

zelbzdl ,mewn ,"dxic"
- `edÎjexa seqÎoi` xe`
zeevn iciÎlr `a df ixd
zeevn e` ,`wec zeiyrn
.dyrnl aygpd xeaicay
zxxazn ,dfÎiciÎlr ik
zipeigd ytpd ly zeigd
ztilwn d`ad ,sebde
lre .dyecwl dlere ,dbep
ztilw ly dz`lrd ici
,`linn dplhazz ,dbep
ixnbl ze`nhd zetilwd
mey x`yi `le ,zexg`d

dcna dfd mlera seqÎoi` xe` xi`ie ,zewl` lr xizqiy xac
dlrnd xaqez oldl .mipeilrd zenlera xy`n dlecb xzei

ayzpeekdevnd ici lry ,icedil yiy dpeeka ,epiid .zeevnd
`ed jk llbae - devnd devn d"awd mr cg`zi ,miiwn `edy
iabl mb oexzi ,ipy cvn ,mi`ven ep` oky ,devnd z` dyer

.dpeekdeøîà ïë-ét-ìò-óà Cà11¯ äëøa øàL Bà älôz : ©©©¦¥¨§§¦¨§¨§¨¨
zexn`pd¯ ,äîLð àìa óeâk ïä äðek àìaz` mincn recn §Ÿ©¨¨¥§§Ÿ§¨¨

- ?"dnyp"l - dpeekd z`e ,"seb"l ,dkxad e` ,dlitzd,Leøt¥
,äîLðe óeb íäì LiL äfä íìBòaL íéàeøaä ìkL Bîk ék¦§¤¨©§¦¤¨¨©¤¤¥¨¤§¨¨
øLà ìk" úîLðå ,"Léà øNa ìk çeøå éç ìk Lôð" :íäL¤¥¤¤¨©§©¨§©¦§¦§©¨£¤

¯ ,íéiç éìòa ìkî "åétàa íéiç çeøyi mlera `xap lkl ©©¦§©¨¦¨©£¥©¦
,dnyp mbe seb mbLéì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥

¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz;dnypae sebaíbL ¨¦§§©¤©§¦©¨¤¤©
¯ ,éøîçä óebämb `l` ,sebd wx `leøôòå íéðáà elôàå ©©¨§¦©£¦£¨¦§¨¨
¯ Lnî íîBcädpyiy zipeigd drepzd elit` zi`xp `l mda ©¥©¨

,mda elit` ixd - lecbl ohwn lcbd ,gnevaúeiçå øBà Ba Lé¥§©
¯ ,Cøaúé epnîae- ?mnecay zeigd z`hazn dnøæçé àlL ¦¤¦§¨¥¤Ÿ©£Ÿ

¯ ,äéäLk ñôàå ïéà úBéäìowfd epaxy itk - .ez`ixa iptl ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de cegid xry"a ,oldl xiaqi
qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did - `xapa cinz lrete avip
dignd iwl` zeige xe` yi mnecl mby ixd .`xapy mcew enk
xzeie ,jk .eze` xi`ne
mvr ly seba epyi ,jkn
oi` ,z`f lkae - ig
oia llk qgie d`eeyd
:dnypay zeigde xe`d
Cøò ïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥¤¤
úðéça ïéa ììk ïBéîãå§¦§§¨¥§¦©
óeba øéànä úeiçå øBà§©©¥¦©
úeiçå øBà úðéça éaâì§©¥§¦©§©
àéäL ,äîLpa øéànä©¥¦©§¨¨¤¦

¯ .éç ìk Lôðxac ,oky ¤¤¨¨
d`eeyd oi`y `ed oaen
zeinyb oia llk
on zeinybd zeedzd"y ,micen mixwegd mb .zeipgexl
`ed sebdy oeikne ."dfn lecb oi`n yi jl oi` - zeipgexd
qgi oi`y ixd - zipgex ze`ivn - ytpde ,zinyb ze`ivn
zeigde xe`dy jka ,oaenk ,`ed lcadde .mdipia d`eeyde
epaxe .ytpa xi`nd zeige xe`l llk dnec epi` seba xi`nd
ly ielibde mlrdd zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn owfd
dfa ik ,zelbzda - ytpae ,zxzqen seba zewl`dy ,zewl`d
ea ,dfd mleray `xap `ed sebdy myk :mieey mdipy md
`l okle ,dbep ztilw ly yeal ici lr zxzqen ziwl`d zeigd
xizqnÎyeal eze` miiw mb jk ,zewl` `id ezeigy seba d`xp
miyibxn `le mi`ex `le ,ytpd z` dignd ziwl`d zeigd lr
`hazn ,ytpde sebd oiay lcadd .zewl`n d`a ytpd zeigy
m` - iwl`d zeigde xe`d ly zehytzdde mevnvd zcna
dcna mi`a mnvr md ,dnlrdd jxc mi`ad zeigde xe`d
xnelk ,zehytzda mi`a ,zeigde xe`d ,mdy e` ,znvnevn
zeigd la` ,zi`xp dpi` zeigde xe`d ly zewl`dy zexnly

:"`ipz"d oeylae .zi`xp ,miptÎlkÎlr ,dnvr

¯ íäéðLaL óàåseba §©¤¦§¥¤
,ytpae¯ ,äåL ãçà øBà¤¨¨¤

iwl`d zeigde xe`d
sebd z` digne xveid
mda `a ,ytpd z`e

:jka z`hazn zecig`dyk ,xe` ly dcig` dcnaúðéçáa¦§¦©
¯ íéðt øzñä,zxzqen zeigd zeinipty,íéåL íéLeáìe ¤§¥¨¦§¦¨¦

øzzñî øBàäL¤¨¦§©¥
¯ ,Ba Laìúîe ílòúîe¦§©¥¦§©¥
xe`d ly zexzzqdd
`ed mda miyealde
seba mieey - xzzqn

.ytpae¯ íäéðL ék,ytpde sebd¯ ,äfä íìBòî íäxg`ne ¦§¥¤¥¥¨©¤
md ixd dfd mlerd on md - ytpd mbe sebd mb - mdipyy
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà
ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë

øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
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ב.11. רמט, א. חלק של"ה



a'סב xc` b"k ycew zay mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,iwl`d xe`d zxzqd zpigan miey¯ BúeììëaLmlerd lka ¤¦§¨
,miipgexde miinybd eipipr lr ,dfdøBàä äåLa øzzñî¦§©¥§¨¤¨

úãéøéå íéðt øzñä úðéçáa ,Cøaúé åét çeønL úeiçäå§©©¤¥©¦¦§¨¥¦§¦©¤§¥¨¦¦¦©
ìzLäa úBâøãnä¯ äâøãnî úBîìBòä úeìL,dpeilr ©©§¥§¦§©§§¨¨¦©§¥¨

¯ äâøãîì,dpezgz §©§¥¨
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦
¯ LaìúpL ãò ,íénöòå©£ª¦©¤¦§©¥

,zeigde xe`dútì÷a¦§¦©
úeììk úBéçäì dâðŸ©§©£§¨

¯ ,éøîçä äfä íìBòick ¨©¤©¨§¦
d`ad ziwl`d zeigdy
,"zeliv`c zekln"n
,"jxazi eit gex" z`xwpd
ly dbixcna didz
dfd mlerd z` zeigdl
zcxl dilr did - ixnegd

"dxivi"n ,"dxivi"l "d`ixa"n) .zenlerd zelylzyda
dilr dide ,mlere mler lkay zebixcnd lkae ,("diyr"l
.xe`d z` minvnvne mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl
eid `l ,dl`d miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa
lk xg`l ik ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn
,efk dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd
wx m`Îik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb ze`ivny
mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke ,zipgex ze`ivn
iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl xe`d lr did ,dfd
zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d zedn ly hlgen
d`a zeigdy llk d`xii `ly ick ,dbep ztilwa xe`d yalzd
zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d z` zzl jke ,zewl`n
,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn xacle dyecwl lvepn

p ztilw ly dpipr df ixdy ,dyecwd jtid `idyitk ,dbe
mzeig milawnd mixacd iably ,mipey`xd miwxta epcnly
milvepn zeidl dxixad zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn
mdyke .dxiare rx ly melyeÎqg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl
z` f` milawn md ,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn
xg`l ,mipt lk lr - .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig
`ed ,iwl`d zeigde xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid
lk z` zeigdl ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb

:dfd mlerd ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprdìk eðéäc§©§¨

¯ ,äfä íìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøácz` milawn §¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨©¤
,dbep ztilw ly yeal ici lr mzeig¯ äpnîe,dbep ztilwn ¦¤¨

¯ ,íéàîhä íéøác íéòtLî dãé-ìòåmi`nhd mixacd lk §©¨¨ª§¨¦§¨¦©§¥¦
milawn - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mi`ad ,mixeq`de
,dyecwd on mzeig

.dbep ztilw zervn`aék¦
¯ àéä,dbep ztilwäðéça ¦§¦¨

¯ úòvîîdyecwd oia §ª©©
zetilw yly oial

,ixnbl ze`nhdøkæpk©¦§¨
¯ ìéòìxe`dy ixd §¥

ly iwl`d zeigdelk
yalzd ,dfd mlerd ipipr
,dbep ztilw ly yeala
zewl`d lr xizqnd
eyibxi `le e`xi `ly

.mieey ytpde sebd ,df xacae - zewl`n d`a zeigdy-ìò-óà©©
äiçîe øéàî 'ä øLà úeiçä úëLîä àéäL ,äøàää ïë-ét¦¥©¤¨¨¤¦©§¨©©©£¤¥¦§©¤

¯ ïlëa äåL dðéà ,äæ Leáì Cøc?d`eeydd i` `hazn dna ¤¤§¤¥¨¨¨§ª¨
df ixd -¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáazeigde dx`dd m` ¦§¦©¦§§¦§©§

jka - zehytzd zpigaa xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od
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סג היום יום . . . 

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

"ף  ַהּכָ  – זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ֵסֶדר  ּבְ ָקַמץ.  ּבְ "ף  ַהּכָ  – ַמְעָיַני"  ל  "ּכָ אֹוְמִרים  ז(  )פז,  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ
חֹוָלם. ּבְ

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ּתֹוָרה  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ְצִריִכים  ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֶכת  ל ֶאָחד ִלְלֹמד ַמּסֶ חֹות ָצִריְך ּכָ י ַרַז"ל... ּוְלָכל ַהּפָ רּומֹות ִמְדְרׁשֵ הּו ּתְ ּזֶ "י, ׁשֶ רּוׁש ַרׁשִ ְכָתב ִעם ּפֵ ּבִ ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ּגְ

ה'תש"גיט אדר שנייום ששי

חומש: צו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל ניצוץ . . . 96 ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי )רבינו הזקן( הָאט אונז געלערענט, אז דער אלף 
פון חסידות איז, אויסצוניצען די טבעיות אין עבודה. און ראשית העבודה זָאל זיין 

אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.

ל ֶאת  ל ֲחִסידּות הּוא, ְלַנּצֵ ָה'ַאֶלף' ׁשֶ ד אֹוָתנּו, ׁשֶ ֵקן( ִלּמֵ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ר: ָהַרּבִ ה ַמייְזִליׁש ִסּפֵ ר' ֹמשֶׁ
ל  ַבע ׁשֶ ַהּטֶ ל ֶאת  מֹו ְלָמׁשָ ּכְ ַהּכֹחֹות,  ל ֶאת ֶטַבע  ְלַנּצֵ ְהֶיה  ּתִ ית ָהֲעבֹוָדה  ְוֵראׁשִ 'ֲעבֹוָדה';  ּבַ ְבִעּיּות  ַהּטִ

ב. יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ֹמַח ׁשַ

ה'תש"גכ אדר שני, פרשת פרהשבת
יִתי.  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ַבר ה' גו' - ּדִ ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּדְ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: צו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: ובזה יובן . . . )פרק כג(.

סּוק  יִחידּות, ָהְיָתה ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ יד( ְלָפַני ּבִ ּגִ ָאַמר מֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ר: ֵמַהּתֹורֹות ׁשֶ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
א, ִמְצָוה  ְלֵעּלָ ִאְתָערּוָתא ּדִ ַמְעָלה ּבְ ָהֵאׁש יֹוֵרד ִמּלְ ֲהַגם ׁשֶ ה", ּדַ ַח, לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ "ֵאׁש ּתָ
י רּוַח ַאְייִתי רּוַח  א, ּכִ ְלֵעּלָ א ִאְתָערּוָתא ּדִ ְלַתּתָ ִאְתָערּוָתא ּדִ י ּבְ ְלָהִביא ]=ְלַהְדִליק ָהֵאׁש[ ִמן ַהֶהְדיֹוט, ּכִ
ה ְלַהְבִעיר  א. ּוִמְצַות ֲעׂשֵ א ּוְלֵעּלָ ֵעּלָ יְך רּוַח ִמּלְ א, ְוַאְמׁשִ ֵעּלָ ה ַאְייִתי רּוַח ִמּלְ ַמּטָ יְך רּוַח, רּוַח ִמּלְ ְוַאְמׁשִ
ּוְצִריִכים  ֶקת,  ַמְסּפֶ ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ְוַהַהְקָרָבה  ם",  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ "ָאָדם  הּוא  ַח  ִמְזּבֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ֵאׁש 

ה ֶאת ַה"ּלֹא". ִהיא ְמַכּבָ ה, ׁשֶ ם, ְוֵאׁש ֶזה לֹא ִתְכּבֶ ר ִמּכֶ ן ֲאׁשֶ ְרּבָ ְלַהְבִעיר ֵאׁש ַעל ַהּקָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . סד
י – ַוּיֹאֶמר ִלי:  ר ּכֹחֹות ַנְפׁשִ ֶעׂשֶ ֵדי ְלָחְקָקּה ּבְ ָעִמים – ּכְ ר ּפְ ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ָאַמר מֹוִרי ְלָפַני ֶעׂשֶ
דֹול.  ּגָ ִדים(  ַהְמַנּגְ ל  )ׁשֶ ְלַכּבֹות "לֹא"  ל  ֻהּטַ ָעֶליָך  ׁשֶ ְלִפי  ִמיד",  ּתָ ְלָה"ֵאׁש  ִנְצָרְך  ָך  ִהּנְ ְלִמיִדי,  ּתַ ה,  ַאּתָ

ֵרְך ַיֲהֹפְך ֶאת ַה"ּלֹא" ְלֵהן. ם ִיְתּבָ ֵ ה ֶאת ַה"ּלֹא", ְוַהּשׁ ַכּבֶ ה ּתְ ַאּתָ

ה'תש"גכא אדר שנייום ראשון

חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: פרק לח. והנה . . . נ אברי הגוף.

נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ הּוא   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ  – ְזֵקִני   : ִני(  ׁשֵ ר  ַאּדָ )כ  "ל  ַהּנַ ִסּפּור  ִסיּום  ּבְ ָאַמר  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמיד"  ּה טּוב ַעִין. "ֵאׁש ּתָ ַהג ּבָ ּנָ א ׁשֶ ָנה לֹו, ֶאּלָ ַהּתֹוָרה ִנּתְ ה ָאְמרּו ַרַז"ל ׁשֶ ֹמשֶׁ "ד. ּבְ תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ּדְ
ָנּה ְלָכל  ּתְ ַוּיִ ּה טּוב ַעִין  יד ִלְזֵקִני, ּוְזֵקִני ָנַהג ּבָ ּגִ "ד – ָנַתן ָהַרב ַהּמַ ָהֱאלִֹקי ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ
ִמיד"  ּתָ ָה"ֵאׁש  ֶאת  ּבֹו  ּוְמעֹוֵרר  ֲחֵברֹו  ִעם  ַהּלֹוֵמד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִלי,  רּור  ּבָ ַהֲחִסידּות.  תֹוַרת  ּבְ ָהעֹוְסִקים 

ה" ָלַעד. ר ְזכּותֹו ֶזה "לֹא ִתְכּבֶ ָכרֹו ִאּתֹו ֲאׁשֶ ה ׂשְ ָהֱאלִֹקי, ִהּנֵ

ה'תש"גכב אדר שנייום שני

חומש: שמיני, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך אעפי"כ . . . נ כל חי.

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוְמָבְרִכים  ּדֹות,  ַהּמִ ַהֲעָלַאת  הּוא  ַדִים  ַהּיָ ַהת  ַהְגּבָ ַהּמִֹחין,  ַכת  ַהְמׁשָ הּוא  ּכֲֹהִנים  ת  ְרּכַ ּבִ
ר ְסִפירֹות. ל ֶעׂשֶ ֵלם ׁשֶ ְרצּוף ׁשָ ֵני ְמָלִכים – ַמְלכּות, ֲהֵרי ּפַ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ה'תש"גכג אדר שנייום שלישי

חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ואף שבשניהם . . . 100 והתפשטות.

אאמו"ר אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת 
ובכל רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל ווָאס צווישען מזכי הרבים 
און ח"ו מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע 

ענינים בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.

ִלּמּודֹו: ַרב ָצִריְך ִלְזּכֹר  ַעל ֲעבֹוָדה ּוַמְתִמיד ּבְ "ּב[ ָאַמר ְלַרב ֶאָחד – ּבַ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ים;  לֹום, ַמֲחִטיֵאי ָהַרּבִ ים, ְוַחס־ְוׁשָ י ָהַרּבִ ין ְמַזּכֵ ּבֵ ף ׁשֶ ב הּוא ַעל ַהּסַ ִמיד ִנּצָ י ּתָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכִ ּבְ
י  ׁש, ּכִ ֶפׁש ַמּמָ ת ַהּנֶ ְפִניִמּיּות ְנֻקּדַ ַחת – ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְצִריִכים ָלַגַעת ּבִ ל ֹעֶמק רּום ְוֹעֶמק ּתַ ף ׁשֶ ַעל ַהּסַ

ַנְפׁשֹו הּוא. ּבְ
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ה'תשע"ט  ב' אדר י"ז ראשון יום החטאת? מי את פוסלת מלאכה איזו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰Cläî äéä̈¨§©¥
õøtL ét ìò óà ¯ Ba CìiL íB÷î Bëelä úòLa õøôe ,íéna©©¦¨©¦§©¦¨¤¥¥©©¦¤¨©
.ïéìeñt ,øôàä ïziL íã÷ øãb íàå ;íéøLk ,øcâì úðî ìò©§¨¦§Ÿ§¥¦§¦¨©Ÿ¤¤¦¥¨¥¤§¦

חטאת  מי  לקידוש  מים  מילוי בעת מלאכה (נתינת עשיית 

למים) הפרה המיםאפר את  פוסלת  - הולכתם  בעת  פ"ז או (לעיל

איןה"א), - לקידוש  מים  ולמלא  ללכת כדי גדר פרץ אם  אך

כשרים . והמים מלאכה  נחשבת  הפריצה 

טוב ' יום ה 'תוספות מי"ב)ומבאר  פ"ז הגדר(פרה פריצת :

ההולך  שלגבי ואף ש 'מקלקל '. כיון למלאכה  נחשבת אינה

חטאת , מי לו יהיו כך  רק  כי 'תיקון', היא הפריצה  מים  למלא 

פוסלת אינה  – הקידוש  לצורך זאת שעשה  כיון ֿ מקום  מכל 

מלאכה . שהיא  אף 

ישראל ' ה 'תפארת  סק"ו)והקשה בועז מדברי(שם, :

להכין בפריצתו מתכוין אינו אם  שאף  משמע  יו"ט' ה 'תוספות 

מלאכת זו  כי כשרים, המים  – המים הולכת  לצורך  דרך  לו

פטור מקלקל  שבת לענין  אמנם ותמוה , פ"א 'קלקול '. שבת (הל'

מיהי"ז) קידוש  לענין  אבל  תורה , אסרה  מחשבת מלאכת  כי ,

המים משמירת  הדעת  היסח משום  פוסלת  מלאכה  חטאת 

היא") חטאת נדה למי "משמרת היא(כנאמר משמירה  הדעת  והסחת 

'קלקול '! במלאכת ובין  'תיקון' במלאכת בין 

כשרים , המים  מים  ולמלא  ללכת  כדי בפורץ שביארו: ויש 

גמורה , מלאכה  אפילו  הקידוש , לצורך שנעשתה  מלאכה  כי

או נחש  הרג  ש "אם  כאן הרמב "ם  שכתב כמו  פוסלת , אינה

כשרין המים הרי אותו, המעכבין zkledעקרב  jxevn dfy
"mind(שם ישראל תפארת רוקח, .(מעשה

- האפר  שיתן קודם  גדר "ואם  הרמב"ם  שכתב  ומה 

אחרונה ' ה 'משנה  מבאר שם)פסולין" גדר(פרה פרץ  אם אף  :

הגדר את שיתקן  בתנאי  זאת  לעשות  לו  שהרשה חברו  של

לגדור") מנת על המים("שפרץ לצורך הוא  הגדר  תיקון גם  כן  ואם 

לעשות היה  יכול  כי  פסולין", - האפר  שיתן קודם  גדר  "אם –

פוסלת המלאכה אין ואז האפר  נתינת  לאחר  הגדר  תיקון את 

ה"א)אותם  פ"ז .(לעיל

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ח שני יום אדם  מכוח שאינה חטאת מי הזאת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰àéäL èçî©©¤¦
ïî ÷ôñ ,äfä èçnä ìò ÷ôñ ,äéìò äfäå ,Nøçä ìò äðeúð§¨©©¤¤§¦¨¨¤¨¨¥©©©©¦¨¨¥¦

.äìeñt Búéfä ¯ äéìò äöîð Nøçä©¤¤¦§¨¨¤¨©¨¨§¨
מחט  ולכן  אדם, הזאת  מכוח לבוא  צריכה  חטאת  מי הזאת

ידוע לא  אך  חטאת  מי עליה  והזו החרס  על שהיתה  טמאה 

החרס על  נפלו או  המזה מכוח המחט על באו  המים האם

של  מכוחו כבאים  נחשבים  הם  אין  המחט, על הותזו  ומשם 

שנינו  כך ועל שהיזה . מ"ב)האדם פי"ב המחט (פרה על  "ספק  :

פסולה". הזאתו  - עליה ומיצה  היזה  החרס על ספק היזה,

אחרונים  הרמב"ם)והקשו  גליון רעק"א להפר"ח, חיים :(מים

רבא ב)לדעת  עז, וחזרה(סנהדרין בכותל אבן הזורק  ,

לאחור חזרה  האבן כי  מיתה , חייב אדם  והרגה  לאחוריה 

על  חטאת  מי  שהזאת  זו  מהלכה מקשה  והגמרא הזורק. מכוח

הותזו ומשם  החרס על ההזאה  היתה  שמא נפסלת  המחט

המזה , מכוח שבאו  כמים  נחשב  זה  ואין  המחט על  המים 

היזה  החרס על "ספק במקום  ישdvineומתרצת : עליה "

" במשנה  ההזאהvne`לגרוס  שבגללו הספק  כלומר , עליה ".

' שמא  הוא  הותזוvn`נפסלת  לא  המחט שעל והמים  עליה '

המחט, על הזאה  והלכה מדרון "היה כי לשם  הגיעו אלא

llk egek `kilc"(שם על (רש"י הותזו המים  כאשר אבל ,

') למחט וניתזו וחזרו  המזהdvinהחרס מכוח הם  הרי  עליה')

וחזרה בכותל אבן שהזורק  רבא  של כדינו  כשרה , וההזאה 

באה . היא  מכוחו לאחור,

פוסק  שהרמב"ם  הי"ב)וכיון פ"ג רוצח ש "הזורק(הל' כרבא

שמכחו חייב ... והרגה  לאחוריה  האבן  וחזרה בכותל צרור 

נמצה החרש  'מן  שמא  הוא  שהספק  כאן  כתב  איך באה ", היא 

לאחור החוזרת  זריקה  והרי ההזאה, נפסלת  ובגללו  עליה '

היא ? כשרה והזאה  באה  היא  מכוחו 

שכתבו המלך)ויש  כתר שם, סנהדרין לנר הנכונה(ערוך שהגרסה 

החרש  מן "ספק  היא : פסולה "vnp`ברמב "ם  הזייתו - עליה

שמא הוא  והספק  המחט  על נמצאו שהמים רש "י, כפירוש 

כלל. המזה  מכוח ולא  החרס שיפוע  מחמת לשם  הגיעו

שם)והרש "ש  נכונה(סנהדרין שלפנינו הרמב "ם  שגרסת נקט

היזה  החרס  על  "ספק  הגמרא לשון  משמעוdvineכי  עליה "

כשרה . ההזאה  כזה  ובאופן המזה כוח ידי  על הגיעו שהמים 

נמצה החרש  מן "ספק  וכתב  שינה  הרמב"ם  נפעל)אבל  ",(לשון

מכוח  ולא  המחט אל והגיעו  המים נתמצו  שמאליהם  היינו 

פסולה . הזאתו ולכן  המזה ,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ט שלישי יום פוטרת? אי־הידיעה האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ˜¯Ù ˙ÂÎÏ‰ïBlçî äfnä©©¤¥©
Ck øçàå ,Lc÷nì ñðëðå ,åéìò äfäå ,íéaøä ìò epnî ïéfnL¤©¦¦¤©¨©¦§ª¨¨¨§¦§©©¦§¨§©©¨
íäî ïéfnL íénä ú÷æçL ;øeèt äæ éøä ¯ ïéìeñt íénä eàöîð¦§§©©¦§¦£¥¤¨¤¤§©©©¦¤©¦¥¤

.ñeðàk äæ éøäå ,ïéøLk íäL ,íéaøä ìò©¨©¦¤¥§¥¦©£¥¤§¨
כאשר ידיעה , מחיסרון  בחטא  שנכשל במי דנו  הפוסקים 

שהדבר מוצא  היה המעשה , קודם הדבר  את  מברר  היה  אילו

הבירור ; את לערוך עליו  מוטל היה  לא  הדין  מצד אך  אסור ,

כחטא  זה  הרי אוqpe`aהאם  לכפרה זקוק  שהריbbeykשאינו 

כפרה . צריך והשוגג לברר , יכול היה 

חטאת מי עליו שהזו  טמא זו: מהלכה  זאת  שלמדו  ויש 
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כך  ואחר למקדש  נכנס  זה  סמך ועל ככשרים המוחזקים

בטומאה למקדש  שנכנס  ונמצא  פסולים  היו שהמים  התברר 

כשוגג  ולא  כאנוס שנחשב  כיון  מקרבן פטור להביא – (החייב

המים .קרבן) לכשרות  לחשוש  צריך היה  לא הדין  מצד כי ,

למעשה אם  אף  לברר, צריך היה  לא הדין מצד  שאם ומוכח

כאנוס  נחשב – זאת לעשות  יכול קפ)היה  סי' ח"א, מהרש"ם .(שו"ת

מיוחד, טעם  יש  וכאן כאונס  מוגדר  שאינו סוברים  יש  אך

המשניות  בפירוש  הרמב "ם דברי פי ה"ד)על פי"ב, בטעמו(פרה

בשונה טהור ', הרבים  ברשות  טומאה  'ספק  - זה  דין  של

בספק . בהם  להחמיר שיש  תורה  איסורי משאר 

נמצא טהור , טומאה  וספק  מאחר  כי דבריו , וביאור 

טהור , או טמא  הוא  אם  ידוע היה  לא  כאשר  שמלכתחילה 

חובה עליו  אין וממילא  בוודאי  כטהור  התורה  אותו החשיבה 

למפרע  התברר  זאת  בכל ואם  אונסלברר, זה  הרי טמא , שהיה 

גמור .

את הפכה  לא  והתורה אסור  שספקם  דינים  בשאר  אך

על  להעלות  אפשר היה  שמלכתחילה כיוון  להיתר , האיסור 

לברר מבלי  זאת  כשעשה  הרי  אסור, הדבר  שמא  הדעת 

ואין באיסור  יכשל  שמא  סיכון עצמו על נטל  בוודאות,

כאנוס . להחשיבו 

(g ,dtw dxdh ixiiy)

ה'תשע"ט  ב' אדר כ' רביעי יום האיבר  שבראש ב'בהרת' 'מחיה'

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äúéäL úøäa©¤¤¤¨§¨
øáàä Làøa úøäaä òöîàa äéçnäå ,íéøáàä ïî øáà Làøa§Ÿ¥¤¦¨¥¨¦§©¦§¨§¤§©©©¤¤§Ÿ¨¥¤
àöîðå ,òâpä úà ú÷ìBç äéçnäL éðtî ;äàîè ïîéñ dðéà ¯¥¨¦©ª§¨¦§¥¤©¦§¨¤¤¤©¤©§¦§¨
øîàðå ;ïàkî ãøBéå òôBL Búö÷îe ïàkî ãøBéå òôBL Búö÷î¦§¨¥©§¥¦¨¦§¨¥©§¥¦¨§¤¡©

.úçàk Blk òâpä äàBø äéäiL ãò ,"ïäkä eäàøå" :íéòâpa©§¨¦§¨¨©Ÿ¥©¤¦§¤¤©¤©ª§©©
– האיבר  בראש  נמצאת  ה 'בהרת ' כאשר  הראב"ד לדעת

ה 'מחיה ' אתאין לראות  צריך הכהן  כי טומאה , סימן מהווה 

איבר  בראש  ומדובר  כאחד, כולו  ה 'מחיה ' עם epi`yהנגע 
qixbk agx(לטמא הנגע שיעור ויורדת(שהוא שופעת  ה 'בהרת' ואז

כאחד. כולו  הנגע את לראות  יכול הכהן ואין ולכאן , לכאן

זו בהלכה  נקטו  מדוע  הראב "ד : מ"ז,ושואל פ"ו נגעים (במשנה

כאן) הואוברמב"ם האיבר  בראש  ה 'בהרת' של הטומאה  שסימן

שאר כשמופיעים  גם  להיאמר יכולה  זו הלכה  הרי 'מחיה ',

ו'פשיון'? 'שערות ' - הסימנים 

וכיון שערות , לגידול מקום אינו  האיבר ראש  ומבאר :

סימני הובאו  לא  ולכן ל'פשיון', מקום  אין כגריס, רחב שאינו

אלו. טומאה 

האבר  בראש  כאשר  שמדובר  כתב  משנה ' mewnוה 'כסף yi
qixbk agx, כאחת כולה  ה 'בהרת ' נראית  היתה  ה'מחיה' וללא 

הבהרת בכל  שולטת  העין "אין בתוכה  'מחיה' יש  אם  אך

טומאה  סימן אינה  ולכן ו'פשיון'כאחת " 'שער הטומאה סימני (ואילו

טומאה) סימני הם והרי כאחת כולה ה'בהרת' ראיית את מונעים .אינם

קרויה אינה  הבשר עור  "צרעת המשנה ': ה'מרכבת והוסיף 

הבשר... מעור  עמוק  הנגע  מראה  שיהיה עד מטמאה, ולא  נגע 

מן עמוקה  לעין נראית שהיא  החמה  כמראה העין , במראית 

ה"ו).הצל" פ"א ה 'בהרת '(לעיל באמצע  ה 'מחיה ' מקום  כן  ואם

כשופעת נראית  וה 'בהרת' ה 'בהרת ', ממקום  יותר  גבוה נראה 

כולו הנגע את  רואה  הכהן אין  ולכן ה'מחיה ', סביב  ויורדת

כאחד.

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"א חמישי יום לשחיטה  צרעת בין

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ãetL ïaì¦¥©
Bà äåëî àéä íà ÷ôñ äæ éøä ,ãç BLàø äéä íà ...Ba äkäå§¦¨¦¨¨Ÿ©£¥¤¨¥¦¦¦§¨

.ïéçL§¦
יוצרת מלובן  בשיפוד  שההכאה משום  הוא  הספק  טעם 

ויש חומו . מצד  והן השיפוד חוד  מחמת  הן  כפולה: פגיעה

של  לנזק  קודם  הדקירה  מחמת שנוצר הנזק  האם  להסתפק 

נחשב הפצע האם  היא  מכך וההשלכה להיפך, או החום 

אש)'מכוה ' מחמת שנוצר נגע ((היינו 'שחין' אש)או מחמת שאינו נגע

ולכן, בו. שארע  האחרון  הנגע פי  על  נקבע  המקום  דין שכן

הדקירה את  מבטלת  הכווייה לכווייה , קודמת  הדקירה  אם 

שחין זה  הרי לדקירה , קודמת הכווייה  ואם  מכוה . זו  והרי

א) ח, .(חולין

מלובנת בסכין השוחט שחיטה : לדיני  גם  נוגעת זו ושאלה 

קודמת שהדקירה נניח אם  פסולה ? או  כשרה  השחיטה  האם  -

אםלכווייה אך  חיתוך, ידי על  כדין נשחטה שהבהמה  נמצא  ,

כשרה . שחיטה  זו  אין קודמת , הכווייה

שחיטה  בהלכות  הכ"ב)והנה  שהשחיטה(פ"א הרמב "ם פסק

בהלכה כן אם  ומדוע  לכווייה. קודמת  שהדקירה  היינו  כשרה ,

בספק ? נשאר  הדבר זו

מחודדת שהיא  שחיטה  של בסכין  משנה ': ה 'כסף ומבאר 

השחיטה ולכן לכווייה קודמת  החיתוך שפעולת  ברור ביותר 

ובזה מסכין , עבה  מעט שהוא  בשיפוד מדובר  כאן אך כשרה ,

להיפך. או  לכווייה  קודמת  הדקירה  האם  ספק  יש 

וברור במציאות , ספק  כאן אין אחר : באופן שביארו  ויש 

כשרה . בוודאי השחיטה ולכן  לכווייה  קודמת  שהדקירה 

מקום לגבי רק  הנידון  אין  נגעים  שלגבי משום  הוא  והספק 

והתפשטות מסביב , המכה  התפשטות  לגבי  גם  אלא  הדקירה 

הדקירה . להשפעת  קודמת  שמסביב , השטח על  הכווייה 

פי  על נקבע הדין  האם  הוא  rbplוהספק  znxebd daiqd
הרגע פי  על או הכווייה  לסיבת  קודמת  הדקירה  סיבת  והרי

למכה  קודמת  הכווייה והרי בפועל, הנגע  נעשה  (דברות שבו

מב) כא, סי' חולין .משה



סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"ב שישי יום נזיר  במצורע הנתק תגלחת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéçlâî ãöék¥©§©§¦
éãk ,Bì Ceîñ úBøòN ézL çépîe ,Bì äöeç çlâî ?÷úpä úà¤©¤¤§©¥©¨©¦©§¥§¨¨§¥

.çlâî äæ éøä ,øéæð äéä elôàå ...ïBéNtä økð äéäiL¤¦§¤¦¨©¦§©£¦¨¨¨¦£¥¤§©¥©
נזירות בהלכות  הרמב"ם  הט"ו)כתב  שנצטרע(פ"ז "נזיר  :

תגלחתו שהרי  שערו , כל  מגלח זה  הרי  מצרעתו... ונרפא 

לא ֿ על עבר  נזרו  בימי  שגלח ש "נזיר  ואף  מצות ֿעשה ".

ראשו")תעשה על יעבור לא שער ו 'עשה '("תער פרע גדל יהיה ("קדוש

ו 'עשה ',...ראשו") ֿ תעשה  לא דוחה  'עשה ' אין מקום  ובכל

שכבר מפני לנזירות , הנגע  תגלחת  של 'עשה ' דוחה  ולמה 

אינו והרי לו... עולין  אין חלוטו וימי  בצרעת  הנזיר  נטמא 

לא ֿתעשה... אלא  נשאר  ולא  מאליו  ה 'עשה' ובטל בהן  קדוש 

אותו". ודחה  הצרעת  תגלחת  של 'עשה ' בא ולפיכך

הראב "ד של (שם)אך  וה 'עשה ' הלאו אחר : טעם  כתב 

יכול  הנזיר  כלומר , בשאלה". ישנו  "שכן יותר  קלים  הנזיר 

הלאו יתבטלו וממילא  נזירותו, על חכם  אצל להישאל 

אותם . דוחה  המצורע  תגלחת  של ה 'עשה' ולכן וה'עשה '.

למלך' ה'משנה  :(כאן)וכתב 

ימי לאחר  הנתק  סביבות  את  מגלח נזיר  שמצורע  זה דין

בספרי נלמד  משנה)ההסגר  בכסף 'והתגלח',(הובא מהכתוב 

מצוה שתגלחת - הרמב "ם של טעמו ולפי נזיר. אפילו  לרבות

אינו ה 'עשה ' כי שבנזירות, הלאו את רק  דוחה  המצורע  של

שתגלחת מהפסוק  לימוד שצריך מובן - חלוטו  בימי קיים

שעולים ההסגר ימי  לאחר היא  שהרי בנזיר , גם  היא  הנתק 

גם בה  יש  ל'לאו' ובנוסף  בהם , 'קדוש ' והוא נזירותו  למנין 

לדחותם . יכול מצורע  של  ה'עשה ' ואין 'עשה'

נזיר של וה 'עשה ' שה 'לאו' - הראב "ד של טעמו לפי אבל

- המצורע  שבתגלחת ה 'עשה ' מפני  נדחים  הם  ולכן קלים 

מגלח? נזיר  שמצורע מהפסוק  לימוד צריך מדוע 

ומבאר :

לדעת כדי אלא  מצות ֿעשה  אינה  הנתק  שתגלחת  לומר  יש 

הנתק פשה במנין אם  הנמנית מצותֿעשה שהיא מצוה תגלחת כמו (לא

לגלח המצוות  נזיר מצורע  היה  יכול  לא  מהפסוק  הלימוד  וללא ,

שבנזיר . וה 'עשה ' ה 'לאו' את  ולדחות  הנתק  את 

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"ג קודש שבת שנשחטה  מצורע ציפור ביטול

‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰:ÊøBtvä©¦
.dúèéçL úòMî ?øñàz éúîéàîe ;äàðäa äøeñà ,äèeçMä©§¨£¨©£¨¨¥¥¨©¥¨¥¦§©§¦¨¨

רש "י שחיטה)לדעת  משעת ד"ה א נז, הציפור(קדושין רק

המשולחת הציפור  אבל  שחיטה , משעת  נאסרת  השחוטה 

התוספות  לדעת  ואילו משעת)מותרת , ד"ה שחיטת(שם, משעת 

שילוחה עד נאסרת  המשולחת  הציפור גם  השניה , הציפור 

מלשון זאת  ומוכיחים האשה), את  בה  לקדש  אפשר  (ואי

מקודשת",ixetiva"המקדש ...(שם)המשנה  אינה  מצורע ...

בהנאה  אסורות הציפורים  ששתי ה"א)היינו  לעיל למלך .(משנה

אסורות  מאכלות  בהלכות  ה"ז)והנה , הרמב "ם(פט"ז כתב

מצורע צפור  לפיכך ... בטלין, ואינן  הן חשובין  חיים  "בעלי

בהנאה". אסורין  כולן  צפרים ... באלף [שנתערבה ] השחוטה 

אינה מצורע  ציפור  כאן, הרמב "ם  לדברי  הרי להבין: וצריך

ומדוע בעלֿחי  איננה  כבר ואז  שחיטתה , משעת אלא אסורה

בטלה ? אינה

נתנזון הגרי"ש  מד)ומבאר  סי' ב, תליתאה, :(שו"מ

והיתר ' ה 'איסור ס"ב)כתב  קי סי' יו"ד הרמ"א שבעלי(הביאו

לאחר אף  בטלים  אינם  להתכבד הראויה  במידה  שהם  חיים

מצורע ציפור  הרמב"ם  שלדעת  לומר יש  זה  ולפי שחיטתם ,

אין זה ולענין  להתכבד', הראויה  'חתיכה  היא  כי בטילה אינה

הט"ז כדברי (ולא  שחיטה  לאחר  או  בחיים  היא  אם  (שם הבדל

קטניםסק"ב) שהם  ואף  חיותם , מצד היא חיים  בעלי  שחשיבות 

בטלים ). אינם  להתכבד' 'ראויים  ואינם 

ציפורי חשיבות  הרמב"ם  שלשיטת  נקט  וה 'אחיעזר '

היותם  מצד היא  miigהמצורע  ilra(הנ"ל הט"ז ומה(כדברי .

ציפורים באלף  שנתערבה  מצורע  שציפור  הרמב"ם  שכתב

כשהיתה נתערבה  שהציפור  מדובר בהנאה , אסורות  כולן

שחטוה  כך  שאחר ואף כי(במזיד)בחיים  בטילה, אינה ,

בחיים . היתה  כשנתערבה  בתחילה 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc oileg(iyily meil)

,ci oicn mi`nhp zeiphwde ,glwa d`nehéàîxfrl` iax zpeek ©
dvexy iptn' azky dna ,dixfr oa,'ïLéîLîaynynn epi` ixd §©§¦¨

.glwd ici lr zeiphwa
glwdy ,`ed dixfr oa xfrl` iax zpeeky :`xnbd daiyn

dvexy meyn ,zeiphwl ci zynyn,ïLéîLúaglwd ici lry §©§¦¨
lke`l ci zynyn glwdy `vnp ,mihiaxyd z` lhlhn

.mkezay
`ziixan ax lr cer dywn `xnbd(:fiw lirl):éác àðúc ,òîL àz̈§©§¨¨§¥

ìàòîLé éaømilke` z`neh lv` xn`p ,(fl `i `xwie)òøæ ìk ìò' ©¦¦§¨¥©¨¤©
,'(òøfé øLà) òeøæmilke`dy ,epcnln 'rxGi xW`' aezkde ¥©£¤¦¨¥£¤¦¨¥

mi`nhnïéàéöBî íãà éðaL Cøãkepiidc ,drixfl mze`ähç §¤¤¤§¥¨¨¦¦¦¨
ajezdútéì÷,dpevigd,ïútéì÷a íéLãòå dútéì÷a äøBòNe §§¦¨¨§¨¦§¦¨¨©£¨¦¦§¦¨¨

enilydl lke`d mr ztxhvn xney `idy dtilwdy xnelk
mdl yi mewn lkne letkn zegt md miycr ixde .dviak xeriyl

.letkn zegtl xney oic oi`y xne`y ax lr dywe ,xney oic
`edy lke` :`xnbd zvxznäéøa,dnly,éðàùdnly dixaay §¦¨©¦

.xney oic el yi letkn zegt `ed m` mby ax dcen
mr sxhvny xney oica `irye` ax ly wtq d`ian `xnbd

:lke`d,àéòùBà áø éòä¥©©§¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' א



`dnecסח dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriy'a xc` b"kÎf"i -h"ryz

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ז ראשון יום

dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦

המים,1) על האפר שיתן קודם אחר בדבר המתעסק יבאר
מים  הממלא בהיפך, או ועמד מלאכה משום בו שאין דבר
היו  מלאכה, הבעלים ועשו לשומרם לאחר ומסרם לקדשם

והמקד  מלאכה, מהם אחד ועשה המים שומרים ש שנים
שעשה  קידוש או מילוי באחרת, מלאכה ועשה אחת בידו
לי  מלא או קדש האומר לאחד, או לעצמו מלאכה עמו
וההולך  לך, ואקדש לי מלא אמר אם לך, ואמלא ואקדש

עושה. מה לקדש

.‡‰‡¯B‰ ‰¯B‰Â „ÓÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÈÓ2 ƒ∆»≈»«¿≈¿»«¿»»»
ÂÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,ÔÈc ÔcL B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï3‰‡Ó B‡4, «¬≈ƒ∆»ƒ∆»¿»¿»»≈¬»

C¯c‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯‰L B‡5‚¯‰L B‡ ,6B‡ LÁ ∆∆¿»«¬≈ƒ∆«∆∆∆»«»»
È¯‰ - ÌÚÈˆ‰Ï ˜eM‰ ÔÓ ÔÈÏÎ‡ ÏË B‡ ,·¯˜Ú«¿»»«√»ƒƒ«¿«¿ƒ»¬≈
ÔziL Ì„˜ ¯Á‡ ¯·„a ˜qÚ˙ È¯‰L ,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰««ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»«≈…∆∆ƒ≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈÏÎ‡‰ ÏË Ì‡ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰»≈∆«««ƒ¬»ƒ»«»√»ƒ¿»¿»
·¯˜Ú B‡ LÁ ‚¯‰L B‡ ,Cl‰Ó ‡e‰Lk ÔÏÎ‡Â«¬»»¿∆¿«≈∆»«»»«¿»

B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ‰7C¯vÓ ‰fL ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - «¿«¿ƒ¬≈««ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ…∆
ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰8ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »«««ƒ∆«¿»»»»∆ƒ

‡Ï ÔÈa „ÓÚ ÔÈa ,¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ e‰OÚL ‰Î‡ÏÓ¿»»∆»»…∆««»≈∆≈»«≈…
‡Ï Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ BÈ‡L ¯·„Â ;ÏÒt - „ÓÚ»«»«¿»»∆≈ƒ¿»»ƒ…
ÌÈna Cl‰Ó ‰È‰ .ÏÒt - „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈ¯Lk - „ÓÚ»«¿≈ƒ¿ƒ»«»«»»¿«≈««ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba CÏiL ÌB˜Ó BÎel‰ ˙ÚLa ı¯Ùe»«ƒ¿«ƒ»∆≈≈««ƒ

¯c‚Ï ˙Ó ÏÚ ı¯tL9ÌÈ¯Lk -10Ì„˜ ¯„b Ì‡Â ; ∆»««¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿ƒ»«…∆
ÔÈÏeÒt - ¯Ù‡‰ ÔziL11‰ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ .12,ÏÎ‡Ï ˙B¯t ∆ƒ≈»≈∆¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆¡…

˙Bˆ˜‰Ï B˙ekL Èt ÏÚ Û‡13¯‡M‰ ˙‡14;ÔÈ¯Lk - ««ƒ∆«»»¿«¿∆«¿»¿≈ƒ
ÏÒt - ¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ ‰ˆ˜‰ Ì‡Â15. ¿ƒƒ¿»…∆««»≈∆»«

והיתר.2) איסור בסידור 3)בענייני כדיין השתתף
יכולה 4)החליצה. ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה קטנה

והנישואין  זה בבעלי רוצה אינני עדים בפני ולומר למאן
אחת 5)בטלים. עשה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

כשרים. המים - הילוכו אגב הילוך 6)מאלה אגב אפילו
ששני  מפני להצניעם". אוכלין "נטל הבא הדין מתפרש וכן

עמד. לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הם אינו 7)אלה
הסכנה. מפני בדרכו להמשיך שרבינו 8)יכול נראה

עמד. אפילו אותו המעכבים ועקרב בנחש מכשיר
חטאת.9) מי בלי לצורך 10)כשיחזור היא הפירצה

ואפילו  מלאכה, שהיא פי על אף פוסלת ואינה המים הולכת
את  כך אחר לגדור התחייבות בלי לפרוץ לו נתנו לא אם

לפני 11)הפירצה. שהיה מה על הוסיף שלא פי על אף
(מהר"ם  המים לצורך שלא מלאכה היא הרי שפרץ,

למשנה). בפירושו ויש 13)קצץ.12)מרוטנבורג לקצוץ
לייבוש. לשטוח על 14)מפרשים שנשארו הפירות את

יתחייב  לא אם לאכול לו נותן אינו הפירות ובעל העץ
כן. אחר אותם לצורך 15)להקצות אינה זו שמלאכה

ממש. האכילה

.·‰Ó ˜¯ÊÂ ,¯È˙B‰Â ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLa ÏÎB‡ ‰È‰»»≈ƒ¿«»«««ƒ¿ƒ¿»««
‰ˆ˜n‰ ˙Á˙Ï B‡ ‰‡z‰ ˙Á˙Ï ¯È˙B‰M16Ì‡ : ∆ƒ¿«««¿≈»¿«««À¿∆ƒ

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - ˙B¯t‰ e„·‡È ‡lL Ôek˙ƒ¿«≈∆……¿«≈¬≈««ƒ¿ƒ
C¯ˆ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ Ô˜¯Ê Ì‡Â ;‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L∆¬≈»»¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈…∆
Ô¯ÒÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰ .ÔÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈««ƒ¿≈ƒ«¿«≈«ƒ¿«¿»¿»»
eÏÒÙ ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ÌÈÏÚa‰ eOÚÂ ,Ô¯ÓLÏ ¯Á‡Ï¿«≈¿»¿»¿»«¿»ƒ¿»»…ƒ¿¿
¯ÓBM‰ ‰OÚ Ì‡Â ;¯ÓBLÏ Ô¯ÒÓ È¯‰L ,ÌÈn‰««ƒ∆¬≈¿»»¿≈¿ƒ»»«≈
˙Áz ÒÎ ‡e‰Â B˙eL¯a Ô‰ È¯‰L ,ÔÏÒt - ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆¬≈≈ƒ¿¿ƒ¿«««
„Á‡ ‰OÚÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL ÌÈL eÈ‰ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆««ƒ¿»»∆»
;¯nLÓ ÈM‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó≈∆¿»»««ƒ¿≈ƒ∆¬≈«≈ƒ¿«≈

ÔBL‡¯‰ ¯ÊÁ17¯ÓLÏ18‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ÈM‰ „ÓÚÂ »«»ƒƒ¿…¿»««≈ƒ¿»»¿»»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ -19‰Î‡ÏÓ ÔÈ¯ÓBM‰ Ïk eOÚiL „Ú , ««ƒ¿≈ƒ«∆«¬»«¿ƒ¿»»

˙Á‡k20. ¿««

לייבשן.16) תאנים בה ונותנים לבזבז לה שיש מחצלת
מלאכה.17) שעשה מסיח 18)אחר הוא מלאכה בעשיית

לשמור". "חזר רבינו אומר ולפיכך השמירה מן דעתו
שמירה.19) בשעת מלאכה עשו ששניהם פי על אף
המים 20) - אחרת בשעה מלאכה עשה אחד כל אם אבל

השמירה. נפסקה לא שהרי כשרים

.‚Ì‡ :‰iMa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„È ˙Á‡a Lc˜Ó‰«¿«≈¿««»¿»»¿»»«¿ƒ»ƒ
ÔzÓ Ì„˜ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt - Lc˜ BÓˆÚÏ¿«¿ƒ≈»«∆¬≈»»¿»»…∆««

ÌÈna ¯Ù‡21,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - Lc˜ B¯·ÁÏ Ì‡Â ; ≈∆««ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈««ƒ¿≈ƒ
B¯·Á ÏL ÂÈÓÈÓ ÏÒBt ‰Ê ÔÈ‡L22;‰OÚL ‰Î‡Ïna ∆≈∆≈≈»∆¬≈«¿»»∆»»
Lecwa ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰ ÔÈ‡L23‡e‰Â ,ÌÈna ‡l‡24 ∆≈«¿»»∆∆«ƒ∆»««ƒ¿

.ÌÈÏÚa‰ B‡ ¯ÓBM‰ ‰OBÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆«≈«¿»ƒ

מלאכה.21) לעשות התחיל לידו האפר שלקח בשעה שהרי
המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש חבירו 22)[והר"ש

ומלאכה  בקידוש, אלא המים במילוי פעולה כל לו מסר לא
האפר. נתינת עד במילוי רק פי 23)פוסלת על אף ולפיכך

פוסלת. מלאכתו אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה
התנאים 24) שני קיימים אם רק פוסלת מלאכה ובכן, בתנאי.

ב. המים; על האפר נתינת לפני נעשתה אם א. האמורים:
על  השמירה לו שנמסרה מי או הבעלים המלאכה את עשו

המים.

.„,ÏeÒt BlL - ˙Á‡k ¯Á‡Ïe BÓˆÚÏ Lc˜Ó‰«¿«≈¿«¿¿«≈¿««∆»
BÓˆÚ ÏL ÌÈn‰ eÏÒÙ È¯‰L25˜qÚ˙pL ˜ÒÚa ∆¬≈ƒ¿¿««ƒ∆«¿»≈∆∆ƒ¿«≈

Ì‰ÈL - ˙Á‡k ÌÈLÏ Lc˜ Ì‡ Ï·‡ .B¯·Á Lec˜a¿ƒ¬≈¬»ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿««¿≈∆
.ÌÈ¯Á‡ ÈÓ ˙ÏÒBt BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯Lk¿≈ƒ∆≈¿«¿∆∆≈¬≈ƒ

האפר.25) נתינת לפני

.‰ÂÈ„È ÈzLa BÓˆÚÏ ‡lÓÓ‰26Lec˜a :˙Á‡k «¿«≈¿«¿ƒ¿≈»»¿««¿ƒ
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¯Lk - ÌÈLec˜ ÈLa ,ÏeÒt - „Á‡27BÓˆÚÏ Lc˜ . ∆»»ƒ¿≈ƒƒ»≈ƒ≈¿«¿
„Á‡ Lec˜a :˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa28ÌÈ¯Lk -29ÈLa , ƒ¿≈»»¿««¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈

ÔÈLec˜30ÔÈÏeÒt -31˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â ‡lÓ . ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««
BÓˆÚÏ32ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL -33ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï ‡lÓ . ¿«¿¿≈∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»

- ÔÈLec˜ ÈLa ,¯Lk - „Á‡ Lec˜a :˙Á‡k¿««¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÏeÒt34Lec˜a ÔÈa ,˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï Lc˜ . ¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»¿««≈¿ƒ

ÌÈ¯Lk Ô‰ÈL - ÔÈLec˜ ÈLa ÔÈa „Á‡35‡lÓ . ∆»≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒƒ≈
ÏeÒt Èeln‰ - ¯Á‡Ï ˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â36, ¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««¿«≈«ƒ»

¯Lk Lecw‰Â37BnÚ ‰OÚL ÈelÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿«ƒ»≈∆«¿»»ƒ∆»»ƒ
- ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ ‡lnL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ¿»»≈∆ƒ≈¿«¿≈∆ƒ≈¿«≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ Ô˙ÎÏ‰k e‡lÓ˙pL ÌÈÓ ÏÎÂ .ÏeÒt»¿»«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»¿»»¿»»
Ô‰ È¯‰ - BlL ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ :¯Ù‡‰ ˙‡ ÔziL Ì„…̃∆∆ƒ≈∆»≈∆ƒ»««ƒ∆¬≈≈
¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk - ¯Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡Â ,ÔÈÏeÒt¿ƒ¿ƒ»∆«≈¿≈ƒ¿»»»

B„ÈaL38BÈ‡L ¯ÓBL ÌL LiL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ∆¿»¿»»¿»»≈∆≈»≈∆≈
ÏeÒt - ¯ÓBL [ÌL] ÔÈ‡L ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ39; ∆¿»»≈∆≈»≈»

[ÌL] LÈ Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„Èa BÈ‡L ¯·„Â¿»»∆≈¿»¿»»¿»»ƒ≈»
ÏÒt ‡Ï - ¯ÓBL40ÏÒt - ¯ÓBL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,41. ≈…»«ƒ≈»≈»«

חביות.26) אחד 27)שתי "בקידוש גורס: משנה הכסף
- אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין בשני כשר
שהרי  כשר, - ולקדשם אחד לכלי המים כל לקבץ כשנתכוון
הלכה  ז פרק (כלמעלה כשרים - זה אחר בזה מילא אפילו
- עצמה בפני חבית כל לקדש - קידושין בשני אבל ד),
ואין  הראשון את פוסל שני שמילוי מפני פסולים, שניהם

קדמה. חבית איזו יודעים ידיו 28)אנו בשתי אפר הטיל
אחת. קדמה 29)לחבית ואפילו הוא אחד שקידוש מפני

אחת  בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת יד
קימעה. כאחת.30)קימעה חביות לשתי אפר הטיל

ואין 31) השנייה שבחבית המים את פוסל הראשון שקידוש
ה), הלכה ז (פרק כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו

המילוי]. את הקידוש פוסל חבית 32)שלעצמו מילא
קודם. שמילאה חבית השנייה 33)וקידש מילוי קדם שמא

השנייה, מילוי ידי על הראשונה ונפסלה הראשונה לקידוש
הראשונה. קידוש ידי על נפסלה אין 34)והשנייה במילוי

פוסלת  הממלא שמלאכת לאחרים, ובין לעצמו בין הבדל
למעלה. שנתבאר כמו לאחרים, קידש 35)אפילו כמו

ד. בהלכה כאחת הקידוש.36)לשניים לו קדם שמא
שנתבאר 37) כמו נפסל לא לקידוש, המילוי קדם שאפילו

ג. לו.38)בהלכה מסר חבירו אלא שלו שאינו פי על אף
המים 39) משמירת הדעת בהיסח תלוי אינו המלאכה פיסול

פוסלת  שמלאכה הראב"ד (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא
הדעת). היסח אחרים,40)מפני בשל פוסלת אינה מלאכה

אחר. שומר יש שהרי כאן אין הדעת בשעת 41)והיסח
השמירה. מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית

.Â‰Ê eLc˜Â ,CÏ Lc˜‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿ƒ¿∆
Lc˜ È¯‰L ,ÏeÒt ÈM‰Â ,¯Lk ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»≈¿«≈ƒ»∆¬≈ƒ≈

¯ÎOa42‰Ê e‡ÏÓe ,CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ ‡lÓ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»»»««≈ƒ«¬«≈»ƒ¿∆
BÏ ‡lÓiL B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏeÒt ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»ƒ¿«»»∆¿«≈
¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓk ‰Ê È¯‰ ,‰Ê ÈelÓ ÛÏÁ B¯·Á43 ¬≈≈∆ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈

ÔÈÏeÒt Ô‰L44,¯zÓ ¯ÎOa Èeln‰L ,¯Lk ÈM‰Â ; ∆≈¿ƒ¿«≈ƒ»≈∆«ƒ¿»»À»
B˙eÎa ÔÈ‡Â ,‡lnL ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰Â«¬≈…»»¿»»««∆ƒ≈¿≈¿«»»

¯Á‡ ÈelÓ45. ƒ«≈

(42- בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר
לא  שקידש שבשעה מפני כשר הראשון והקידוש פסול.
הקידוש  שהרי שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל

פסול. יהיה אחת.43)השני ז 44)בבת פרק כלמעלה
וגם  שני. מילוי לגבי מלאכה הוא מילוי שכל מפני ג, הלכה

כמלאכה. שני למילוי מחשבתו את רואים הוא 45)כאן
אינו  עצמו בשביל מילוי על אבל לחבירו למלא רק מתכוון
כשקידש  והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב
קידשם  לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את
נתינת  לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם עדיין,

שלו. במים האפר

.ÊÔ‰ÈL - CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆
˘ecw‰ ˙ÏÒBt dÈ‡ ‰Î‡Ïn‰L ;ÔÈ¯Lk46Èeln‰Â , ¿≈ƒ∆«¿»»≈»∆∆«ƒ¿«ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - CÏ Lc˜‡Â ÈÏ ‡lÓ .¯zÓ ¯ÎOa¿»»À»«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆¿ƒ
‡lÓÓk ‡e‰ È¯‰L - ÏeÒt ‰lÁza ‡lnL ‰Ê∆∆ƒ≈«¿ƒ»»∆¬≈ƒ¿«≈

˙Á‡k Lc˜Óe47LcwL ‰ÊÂ ;‰Î‡ÏÓa ÌÈn‰ ÏÒÙe , ¿«≈¿««»«««ƒƒ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯ÈÊÁ‰ el‡Îe ,¯ÎOa Lc˜ È¯‰L - ÏeÒt ‰B¯Á‡a»«¬»»∆¬≈ƒ≈¿»»¿ƒ∆¡ƒ

.ÂÈÏÚL ·BÁ∆»»

המילוי 46) מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
נחשבת  אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת

מפני זה כשכר, אם שהרי עליה, סומך אינו שהמקדש
שנתקדשו. מימיו את יפסול הקידוש 47)יקיימה מחשבת
לך. ואמלא לי במלא כמו כקידוש,

.ÁÁ˙BÙe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏËB ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ï CÏB‰‰«≈¿«≈¬≈∆≈∆««¿≈«≈«
¯Ù‡ Ba ¯tÁÏ CÈ¯ˆ Ì‡ Ìc¯˜ ÏËBÂ ,¯Ù‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆¿≈«¿…ƒ»ƒ«¿…≈∆
‡È·‰Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÈÏBÓe ÌlÒ ÏËBÂ ,‰¯t‰«»»¿≈À»ƒƒ»¿»¿»ƒ

¯LÎÂ ,¯Ù‡‰48‰qk Ba Lc˜Ï ¯Ù‡‰ ÏËpMÓ Ì‡Â . »≈∆¿»≈¿ƒƒ∆»«»≈∆¿«≈ƒ»
ÛÈ‚‰L B‡ ¯Ù‡‰ Ba ‰È‰L ÈÏk‰49B‡ ˙Ïc‰ ˙‡ «¿ƒ∆»»»≈∆∆≈ƒ∆«∆∆

ÈÏk‰ ˙‡ Û˜fL50ÌÈnÏ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL Ì„˜ ı¯‡a ∆»«∆«¿ƒ»»∆…∆∆«¿ƒ»≈∆««ƒ
ÌÈn‰ ÏÒt -51ÌÈÓ Ba Lc˜Ï ¯Lk ¯Ù‡‰ Ï·‡ ; »«««ƒ¬»»≈∆»≈¿«≈«ƒ

‡lL È„k B„Èa ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰ ˙‡ Û˜Ê .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»«∆«¿ƒ∆≈»≈∆¿»¿≈∆…
¯ft˙È52Ì‡ È¯‰L ;¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆¬≈ƒ

ÏÒt - e‰qk Ì‡Â ,ÏÒt - ı¯‡a BÁÈp‰53˙‡ ÏË . ƒƒ»»∆»«¿ƒƒ»»«»«∆
epnÓ ¯ÈÊÁ‰Â ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ¯Ù‡‰54¯Lk -55. »≈∆¿»»∆¿À∆¿∆¡ƒƒ∆»≈

epnÓ ÏËÂ ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰ Ô˙»«»≈∆«««ƒ¿»»∆¿À∆¿»«ƒ∆
¯Lk - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Lc˜Ï56ÌÒ¯˜ .57˙ÈÊ ‰ÏÚ ¿«≈«ƒ¬≈ƒ»≈ƒ¿≈¬≈«ƒ

¯Ù‡‰ Ba ˙BzÁÏ58¯Ù‡ ˜ÈÊÁÈ ‡lL ÏÈ·La Ì‡ : «¿»≈∆ƒƒ¿ƒ∆…«¬ƒ≈∆
‰‰a¯59ÏÒt -60ÈÏka ¯Ù‡‰ ÒkiL ÏÈ·La Ì‡Â ,61 «¿≈»«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ»≈»≈∆«¿ƒ

¯Lk -62. »≈

הקידוש.48) לצורך הם אלה שנטל 50)סגר.49)שכל
האפר. את ולא 51)ממנו האפר לצורך הם אלה כל

האפר  נתינת לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל
המים. הוא 52)על המים על האפר את שופך כשהוא
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לא  ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי את מטה
שבו. האפר יתפזר שאמר:53)יזקפנו למה הנימוק המשך

כבר  נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי
המים.54)למעלה. על נתינתו האפר 55)לפני שהחזרת

הר"ש). בשם משנה (כסף מלאכה אינה לשפופרת
המים.56) על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני
לשפופרת).57) והתאימו חתך מפרשים: (ויש קטף
יעבור 58) שהאפר כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין עשהו

פניו. המים.59)על לתוך אפר הרבה יפול שלא
לקמץ 60) אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי

יתפזר 61)אפר. לא בה, שהאפר השפופרת את כשיטה
לתוכו. יפול אלא בו, שהמים לכלי חוץ מעשה 62)האפר

הקידוש. לצורך הוא זה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כוונה 1) צריך ואם פרה, באפר המים מקדשים כיצד יבאר

מכשיעור  ופחות זה בכלי מכשיעור פחות קידש כו', לקידוש
שנית. פעם ממנו מקדשים אם במים שנגע אפר אחר, בכלי
ספוג  היה מים, מלאים שהם גדול בכלי שהוא קטן וכלי
שנתנו  אחת שבאבן שוקתות ושתי האפר שנתן בעת במים
שוקת, ועשאן לזו זו שהקיפן אבנים שתי מהן, לאחת אפר
כלי  המטביל אחרים, מים בהם שנתערבו מקודשים ומים
שנפלו  מקודשים מים לקדש, ראויים שאינם במים לחטאת
מי  חיה, או בהמה מהם ששתתה או ורמשים שרצים לתוכם
מי  על החושב מראיהם, שנשתנו חטאת אפר או חטאת
או  מכוסים ומצאם מגולים שהניחם מים לשתותם, חטאת

לשמרם. לטמא מקודשים מים המוסר איפכא,

.‡ÔÈLc˜Ó „ˆÈk2˙‡ Ô˙B ?‰¯t‰ ¯Ù‡a ÌÈn‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈∆«»»≈∆
¯Ù‡ Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ˙‡hÁ ÈÓ ÌLÏ e‡lÓ˙pL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈«»ƒ¿ƒ¿≈≈∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡¯iL È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ««ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰ÏB„b ˙È·Á ‡È‰L3Ì‡Â .Ïk‰ ·¯ÚÓe , ∆ƒ»ƒ¿»¿≈»«ƒ¿»≈«…¿ƒ
ÏÒt - ÌÈn‰ ÂÈÏÚ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ¯Ù‡‰ Ô˙4. »«»≈∆¿ƒ»¿««»»«»»««ƒ»«

ÂÈÏÚ Ô˙Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe5È„k ?ÌÈiÁ ÌÈÓ «∆∆∆¡««»¿»«»»«ƒ«ƒ¿≈
ÌÈna ¯Ù‡‰ ˙‡ ·¯ÚÏ6. ¿»≈∆»≈∆««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xt` ozepe ilka z`hg in myl e`lnzpy mind z` ozep ..."
."'ek ...mind lr

בעניין  בלקו"ת המבואר עם זה סדר עולה איך להבין וצריך
כל  כללות כי התורה" "חוקת אדומה פרה מצות שנקראה
אדומה  פרה גם וכך ושוב, רצוא היא כולה התורה
ה"שוב", היא המים ונתינת ה"רצוא" הוא האפר ששריפת
להיות  צריך שקודם הוא בכללות העבודה סדר והלא
שבכל  התפילה עבודת כסדר ה"שוב" עניין ואח"כ ה"רצוא"
התורה  לימוד על־ידי ואח"כ ה"רצוא", עניין שהיא יום

ה"שוב". עניין נעשה המצוות וקיום
אינו  ומדוע למים, קודם אפר להיות צריך היה ועל־פי־זה
עליו  נתן ואח"כ תחילה האפר נתן "אם מזו ויתירה כן.
שנותן  המים שגם הוא שהדין שכיון לומר ויש פסל". המים

האדם  מחשבת שמצד והיינו האפר, להיות צריך בתחילה
בכלי. המים לנתינת קודמת האפר על המחשבה הרי

חדור  להיות צריך (אפר) ה'רצוא' עניין שגם לומר יש ועוד
היסוד  והוא (מים), 'שוב' – הביטול תנועת על ומיוסד

כולן. המצוות כל לקיום
(`i oniq dxdh xtq zekln oii itÎlr)

ב.2) טז, על 3)סוטה שייראה מכדי יותר לתת צריך אינו
המים. שמעון.4)פני ר' דעת נגד שם, כחכמים

האפר.5) על המים שנותן האפר 6)ומשמע נתינת אחר
מבואר, שם האפר. על מים ויהיו הכול יערב המים, על
בתורה  כתוב פירוש, דווקא. כלי" "אל אומרים שחכמים

שהמ  משמע כלי", אל חיים הכלי "מים אל ישר ניתנים ים
האפר. אל ולא

.·Ôek˙iL CÈ¯ˆ Lc˜Ó‰7ÏÚ B„Èa ¯Ù‡‰ ÔzÈÂ «¿«≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»≈∆¿»«
Ôek˙Ó ‰È‰iL „Ú - ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰««ƒ∆∆¡«¿»¿«»≈«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈

‰Èf‰Ïe ÈelÓÏe Lec˜Ï8ÔÓ ¯Ù‡‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿«»»¬»ƒ»«»≈∆ƒ
¯Ù‡‰ ÏËpL B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈»≈∆¿««ƒ∆»«»≈∆
ÏÚ B„iÓ ¯Ù‡‰ ÏÙÂ Áe¯‰ B‡ B¯·Á BÙÁ„e B„Èa¿»¿»¬≈»«¿»«»≈∆ƒ»«

ÈÏk‰ „ˆ ÏÚ B„iÓ ¯Ù‡‰ ÏÙpL B‡ ,ÌÈn‰9ÏÚ B‡ ««ƒ∆»«»≈∆ƒ»«««¿ƒ«
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌÈnÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â B„È10. »¿««»»«««ƒ¬≈∆»

ה"ג.7) פ"ו משמע 8)תוספתא לטמא", "ולקחו
הפעולות. שאר וכן הטמא. טהרת לשם תהיה שהלקיחה

מ"א.9) פ"ו, פרה .10)משנה . . "ולקחו שנאמר מפני
עצמו. הוא יתן שלקח, מה משמע ונתן",

.‚Lc˜11È„kÓ ˙BÁÙe ‰Ê ÈÏÎa ‰‡f‰ È„kÓ ˙BÁt ƒ≈»ƒ¿≈«»»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈
¯Ù‡‰ ‰È‰ .eLc˜˙ ‡Ï - ¯Á‡ ÈÏÎa ‰‡f‰12ÏÚ Ûˆ «»»ƒ¿ƒ«≈…ƒ¿«¿»»»≈∆»«

‰ÏÚÓÏÓ epnÓ ÒÎÂ ÌÈn‰ Èt13ÌÈÓ Ba Lc˜Â ¿≈««ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈna Ú‚pL ÏÎÂ ;ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¬≈≈¿À»ƒ¿…∆»«««ƒ≈

‰iL ÌÚt Ba ÔÈLc˜Ó14elÙ‡Â .B·bpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ¿«¬ƒ
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ¯Ù‡‰ ˙‡ ‰˙Â Áe¯‰ ‰·L15BÈ‡ - »¿»»«¿»¿»∆»≈∆««≈««ƒ≈

.Ba Lc˜Óe B·bÓ¿«¿¿«≈

ב.11) צג, מ"ב.12)זבחים פ"ו שלא 13)פרה אפר
במים. שם.14)נרטב למעלה 15)כחכמים, ואמרנו

האפר  נפסל אףֿעלֿפיֿכן מקודשים, המים שאין (ה"ב)
במשנתנו, חכמים של מדבריהם זה דין למד רבינו לקידוש.
לא  אפילו ומשמע בו, מקדשים אין במים שנגע כל שאמרו:

המים. נתקדשו

.„ÔË˜ ÈÏk16ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ Ô‰Â ÏB„‚ ÈÏk CB˙a ‰È‰L ¿ƒ»»∆»»¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ«ƒ
ÈÏkaL ÌÈna ¯Ù‡‰ Ô˙pL ÔÂÈk - ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰Â¿««ƒ¿…»ƒ≈»∆»«»≈∆««ƒ∆«¿ƒ
Û‡Â ;ÔËw‰ ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈn‰ Ïk eLc˜˙ ÏB„b‰«»ƒ¿«¿»««ƒ∆¿«¿ƒ«»»¿«
È¯‰L ,¯Ù‡ BÏ ÒÎ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ¯ˆ ÂÈt ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ«¿≈¿…ƒ¿«≈∆∆¬≈

.ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰««ƒÀ»¿…»ƒ

ג.16) משנה שם

.‰‚BÙÒ ‰È‰17È¯‰ - ¯Ù‡‰ Ô˙pL ˙Úa ÌÈn‰ CB˙a »»¿¿««ƒ¿≈∆»«»≈∆¬≈
ÈÏÎa ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt ‚BÙqaL ÌÈn‰18„ˆÈk . ««ƒ∆«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ≈«

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



עי dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÏÂ ,‚BÙqÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈn‰ Ïk ˙‡ ÛÏBÊ ?‰OÚÈ«¬∆≈∆»««ƒ«∆«ƒ««¿¿…
ÔÈÙˆ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‚BÙqa Ú‚ Ì‡Â .‚BÙqa ÚbÈƒ««¿¿ƒ»««¿««ƒ∆««ƒ»ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈab ÏÚ19‚BÙqaL ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt - ««»»∆≈¿ƒƒ¿≈∆««ƒ∆«¿
ÔÈ‡ˆBÈ20CB˙Ï ‚BÙÒ ÏÙ .ÔÈ¯Lk‰ ÌÈna ÔÈ·¯Ú˙Óe ¿ƒƒ¿»¿ƒ««ƒ«¿≈ƒ»«¿¿

BÏËB - ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰21,ÈÏkÏ ıeÁ BËÁBÒÂ ««ƒ«¿À»ƒ¿¿¬«¿ƒ
ÔÈ¯Lk ÈÏkaL ÌÈn‰Â22. ¿««ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.18)שם.17) אל אמרה: בכל 19)והתורה פירוש,
הרבה. אפילו שהיא, קל.20)כמות לחץ ע"י

ע"י 21) מים יצאו שמא חושש ואינו המים, מן מוציאו
קלה. ֿ 22)סחיטה הכסף פסולים. - שנסחטו המים אבל

קודם  נפל משום גזרו מנמק: קורקוס הר"י בשם משנה
ועוד  בספוג. הנגיעה לאסור כלֿכך החמירו ולא קידוש,
הם  הרי סחיטה, ע"י אלא יוצאים שאינם המים כי נימוק:
ה"ה  פ"ה פרה בתוספתא זה דין מקור הכלי. מן כנשפכו
כמו  היא רבינו וגירסת זו, בתוספתא שיבושים (נפלו

שלפנינו). בספרים

.ÂÈzL23˙B˙˜L24Ô·‡aL25¯Ù‡‰ ˙‡ Ô˙pL ˙Á‡ ¿≈¿»∆¿∆∆««∆»«∆»≈∆
Ì‡Â .ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ¿ƒ

BÊÏ BÊ ˙B·e˜ eÈ‰26„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk27eÈ‰L B‡ , »¿»ƒ¿∆∆«∆»
Ô‰Èab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰28Ô˙Â ,ÌeM‰ ˙tÏ˜k elÙ‡ ««ƒ»ƒ««≈∆¬ƒƒ¿ƒ««¿»«

ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ¯Ù‡29. ≈∆¿««≈∆¬≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ

ח.23) פ"ה, שם חצובים.24)משנה קיבול בתי שני
בקרקע.25) מחוברת שתי 26)לא שבין במחיצה נקב היה

לשניה. מאחת דרכן עוברים והמים השקתות,
נותנים 27) עור, של שבנודות המשקין לשפוך כשרוצים

יזלפו  שלא כדי יפה, אותו וקושרים פיו לתוך שפופרת
חוזרות  אצבעות "שתי כעובי ושיעורה הצדדים. מן המשקין
אצבעות  שתי בנקב להכניס שאפשר פירוש, למקומן".

ברווח. אותן ולסבב ואמה) המחיצה 28)(אצבע גבי על
הצפים. במים מחוברות שתיהן ונמצאו ביניהן, המפרידה

אחד.29) ככלי שהן מפני

.ÊÌÈ·‡ ÈzL30˙˜L Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ ÔÙÈw‰L31ÔÎÂ , ¿≈¬»ƒ∆ƒƒ»»«¬»»…∆¿≈
˙B·¯Ú ÈzL32˜ÏÁa ¯Ù‡ Ô˙Â ,‰˜ÏÁpL ˙˜L ÔÎÂ , ¿≈¬≈¿≈…∆∆∆¿¿»¿»«≈∆¿≈∆

Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ - Ô‰Ó „Á‡33ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡34Ì‡Â . ∆»≈∆««ƒ∆≈≈∆≈»¿À»ƒ¿ƒ
ÒÈÒt‚a B‡ „ÈÒa Ô¯aÁ35˙Á‡k ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ Ì‰Â ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ»≈¿««

ÔÈLc˜Ó Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ -36. ««ƒ∆≈≈∆¿À»ƒ

מ"ט.30) פתוחה 31)שם חציבה היתה שבשתיהן כגון
נוצרה  לזו זו וכשהסמיכן מלמעלה, ופתוחה אחד מצד

(ראב"ד).32)שוקת. עריבות שברי שכנגד 33)כלומר,
לידו  יטול ואם בטיט, כשחיברן והמדובר שביניהן. החריץ
דרך  יוצאים המים אין אולם השוקת. תשבר אחד חלק
חיברם  לא ואם מקודשים, שבשוקת המים ולפיכך הסדק,
(כסףֿמשנה). פסול הקידוש וכל כלי כאן אין כלל,

של 34) השני לחצייה גם משתייך החריץ שמקום מפני
החלקים  בשני אפר נתן אם אבל נתקדשו, שמימיה השוקת

שבחריץ. המים גם נתקדשו לועזיות 35)- לשונות בהרבה
גיפס. אחד.36)- בחלק רק האפר נתן אם אפילו

.ÁÔÈLc˜Ó ÌÈÓ37pLÏk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Ô‰a e·¯Ú˙ «ƒ¿À»ƒ∆ƒ¿»¿»∆«ƒ¬≈ƒ»
el‡ È¯‰ - Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ elÙ‡ ,‡e‰L∆¬ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt38ÏË ÔÎB˙Ï „¯È Ì‡ ÔÎÂ .39el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ»«¿»«¬≈≈
ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÔÈÏeÒt40,Ïk‰ ‰¯ÚÈ - ˙B¯t ÈÓe ¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈≈¿»∆«…

ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ jk ¯Á‡Â ÈÏk‰ ·bÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»ƒ≈¿«ƒ¿À»ƒ
ÒBÓB˜ BÈc ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÌÈ¯Á‡41Ìez˜˜Â42ÏÎÂ ¬≈ƒ»«¿»¿¿«¿«¿¿»

·bÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰¯ÚÈ - ÌLB¯ ‡e‰L ¯·c43Ì‡L ; »»∆≈¿»∆¿≈»ƒ¿«≈∆ƒ
.‰‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,ÌLB¯‰ ¯·c ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»»»≈¬≈ƒ¿∆

מ"א.37) פ"ט המים 38)שם יתבטלו שלא החמירו בפרה
בזבחים  נתבאר ונימוקם כחכמים, [פסק בכשרים. הפסולים
מפני  מלא שיעור אין וכאן שיעור, צריכה שהזאה א, פ,
לא  פעמיים יזה אם ואפילו בהם, מעורבים פסולים שמים
שרבינו  ואףֿעלֿפי מצטרפות. אינן שהזאות מפני יועיל
הטמא  על שהיא כל הזאה נפלה שאם פסק ה"ז) פ"י (לקמן
להיות  צריך - מזים שבו האזוב שעל הוא מודה נטהר,

קורקוס)]. (הר"י האומר 39)שיעור אליעזר, ר' דעת נגד
עולה". והטל בחמה בכל 40)"יניחנה "משקין" המונח

חלב, מים, המשקין: שבעת פירושו התלמודית, הספרות
הנסחטים  מיצים אבל דבורים. ודבש דם, יין, טל, שמן,
כאן  וגם פירות", "מי נקראים וענבים, מזיתים חוץ מפירות,
ולנגב  לערות צריך טל, או מים בנפלו שגם מזה, ויוצא כך.
רבינו  כתב ולמה כלי. באותו אחרים מים לקדש כשרוצה
להשמיענו  בא ששם מפני "פסולים"? סתם ראשונה בבבא
אליעזר  ר' נגד כחכמים שהלכה המקודשים, המים דין
מה  על סמך וניגוב, לעירוי ובנוגע הזיות. שתי יזה שאמר:
ג). אות בועז ישראל, (תפארת שניה בבבא שיתבאר

צובע.41) נחושת,42)שרףֿאילן חלקיקי מכילים מים
צבע. מהם על 43)ועושים צבע רשמי נשארו לא אם

יועיל. לא והניגוב להסירם, צריך נשארו ואם הכלי. דופני

.ËÏÈaËn‰44ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÓa ˙‡hÁÏ ÈÏk ««¿ƒ¿ƒ¿«»¿«ƒ∆≈»¿ƒ
Lc˜Ï45·bÏ CÈ¯ˆ -46BÏÈaË‰ .Ba Lc˜È Ck ¯Á‡Â ¿«≈»ƒ¿«≈¿««»¿«≈ƒ¿ƒ

·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa47Ì‡Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈≈»ƒ¿«≈¿ƒ
CÎ ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba ÛÒ‡Ï BÏÈaË‰ƒ¿ƒ∆¡…«ƒ¿À»ƒ≈»≈»

·bÏ CÈ¯ˆ48. »ƒ¿«≈
לפני 44) טבילה צריכים הכלים כל מ"ב. פ"ה שם

חטאת. למי בהם ראה 45)שמשתמשים חיים. מים שאינם
פ"ו. המים 46)למעלה לחלוחית את להעביר כדי

הכלי. דופני שעל שצריכים 47)הפסולים ואףֿעלֿפי
במים  כמו הלחלוחית על הקפידו לא קידוש, לשם מילוי
כמו  זה הרי חטאת, לצרכי שהטבילו מפני ועוד, פסולים.

ישראל). (תפארת מילוי מים 48)לשם שתערובת מפני
שהיא. בכל פוסלת - במקודשים מקודשים שאינם

.È‰Èe¯˜49Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa dÏÈaË‰L50- ≈»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿«≈
da ÔÈLc˜Ó51˙‡hÁ ÈÓ dÎB˙Ï ÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡ Ï·‡ ;52, ¿«¿ƒ»¬»≈¿ƒ¿»≈«»

ÔÈ‡ˆBÈÂ dÎB˙a ÌÈÚÏ· Ô‰a ‰ÏaË‰L ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ∆À¿¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
˙‡ÓË .Ô˙B‡ ÔÈÏÒBÙe ˙‡hÁ ÈÓa ÔÈ·¯Ú˙Óeƒ¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ»ƒ¿»

da ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰eÏÈaË‰Â53ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰L , ¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆««¿ƒ«¿≈ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌÈna e·¯Ú˙ÈÂ e‡ˆÈ dÙe‚a ÔÈÚÏ·p‰«ƒ¿»ƒ¿»≈¿¿ƒ¿»¿««ƒ∆¿«¿ƒ»
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הקליפה 49) ונשארה שבתוכה, מה את שהוציאו דלעת
ספוגי, גוף שהיא ומפני מים. בה לשאוב וראויה העבה,

מ"ג). (שם ממנה ונפלטים מים בה במשניות 50)נבלעים
גורס  ורבינו לקדש". ראויים שאין "במים הגירסא שבידינו,

אגב 51)"הראויים". מים ספגה שמא חוששים ואין
המים  לתוך ונפלטים חטאת, מי לשם נשאבו ולא טבילה,
ראויים  שאינם במים הטבילוה אם אבל לקידוש. העומדים
ניגוב). בדין הקודמת ההלכה (ראה חוששים - לקדש

יותר 52) במקודשים, מקודשים שאינם בתערובת החמירו
מילוי. לשם שלא שנשאבו מים בטומאה 53)מתערובת

(כסףֿמשנה). יותר החמירו

.‡ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ54ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ÔÎB˙Ï ÏÙpL «ƒ¿À»ƒ∆»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
Ô‰È‡¯Ó epzLpL B‡ eÚwa˙Â55ÔÈÏeÒt -56elÙ‡ . ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿««¿≈∆¿ƒ¬ƒ

ÌÈL·È eÈ‰57‰pk‰Â ‰¯Èc‰Â ‰ÏÓp‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa »¿≈ƒ¿≈¿«¿»»¿«ƒ»¿«ƒ»
ÔÈLetÁ dÎB˙Ï ÏÙ .‰‡e·zaL58‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«¿»»«¿»ƒƒ««ƒ∆…

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰È‡¯Ó epzL ‡ÏÂ eÚwa˙ƒ¿«¿¿…ƒ¿««¿∆∆¬≈««ƒ¿ƒ
˙¯ÙBÙLk ‡È‰L ÈtÓ59dÎB˙a ÔÈÒÎ ÌÈn‰Â ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿»

.daL ‰Ál‰ ÌÚ dÎBzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ»ƒ«≈»∆»

מ"ב.54) פ"ט שלא 55)שם ואףֿעלֿפי המים, של
לתוכם 56)נתבקעו. שנפלטה מוכיח המים מראה שינוי

החיים. בעלי של קשה.57)ליחותם ועורם מטבעם,
כנפים 58) על סוככות קשות כנפים בעלת שחורה תולעת

ישר.59)דקות. והמעי רחבים יציאתה מקום וכן פיה,

.·ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ60- ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ô‰Ó ˙˙ML «ƒ¿À»ƒ∆»»≈∆¿≈»«»
ÔÈÏeÒt61,‰Bi‰ ÔÓ ıeÁ ;ÔÈÏeÒt - ˙BÙBÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ«»
tÓ˙ˆˆBÓ ‡È‰L È62·¯Ú˙Óe ‰ÈtÓ ‡ˆBÈ ¯È¯ ÔÈ‡Â ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿≈ƒ≈ƒƒ»ƒ¿»≈

ÌÈˆ¯M‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈna63ıeÁ ;ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - e˙ML ««ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»≈»¿ƒ
˙‡ˆÓÂ ,‰BLÏa ˙˜wÏÓ ‡È‰L ÈtÓ ,‰cÏÁ‰ ÔÓƒ«À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒ¿≈

.ÌÈnÏ ‰ÈtÓ ‰‡ˆBÈ ‰Ál‰«≈»¿»ƒƒ»««ƒ

מ"ג.60) ניגרים 61)שם בריר, מעורבים שמים מפני
במשנה). (רבינו לכלי וחוזרים שותה,62)מפיהן כשהיא

ומוצצת. קימעה פיה את השרצים 63)פותחת שמונת
(חולדה) החולד ל): - כט יא, (ויקרא בתורה האמורים
והתנשמת. והחומט והלטאה והכח והאנקה והצב והעכבר

.‚È˙‡hÁ ÈÓ64Ô‰È‡¯Ó epzLpL65- ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ≈«»∆ƒ¿««¿≈∆≈¬««¿»
ÔLÚ ˙ÓÁÓ epzL ;ÌÈ¯Lk66e„ÈÏ‚‰ .ÔÈÏeÒt -67 ¿≈ƒƒ¿«≈¬«»»¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈ¯Lk - eÁBnÂ e¯ÊÁÂ68eÁBn elÙ‡ .69.‰nÁ· ¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ««»

.ÔÈÏeÒt - ¯e‡a ÔÁÓ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»¿ƒ

נקט 64) שרבינו אלא הך, היינו חטאת ומי מקודשים מים
שאב. שמהם המקורות של פ"ט 65)לשונם פרה תוספתא

המים.66)ה"ה. את מעכיר הקור.67)עשן מפני קרשו
נימוח 69)שם.68) כמו דינו - אדם בידי לא טבעי, חימום

מאליו.

.„È˙‡hÁ ¯Ù‡70B‡ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ≈∆«»∆ƒ¿««¿»≈¬««¿
¯Lk - ÔLÚ ˙ÓÁÓ71ÏÙpL B‡ ,˜·‡ ˙ÓÁÓ epzL . ≈¬«»»»≈ƒ¿«≈¬«»»∆»«

‰Ï˜Ó ¯Ù‡ Ba ·¯Ú˙pL B‡ ,ÒÈÒt‚ B‡ „ÈÒ BÎB˙Ï72 ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‡e‰L Ïk»∆¬≈∆»

אפר.71)שם.70) לגבי זר דבר אינו שעשן מפני
אדומה.72) פרה משריפת שלא פשוט, אפר

.ÂË·LBÁ‰73,ÔÏÒt ‡Ï - Ô˙BzLÏ ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ «≈«≈«»ƒ¿»…¿»»
Ô‰Ó ‰zLiL „Ú74BB¯b CB˙Ï ÈÏk‰ ÔÓ CÙL Ì‡Â . «∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ»«ƒ«¿ƒ¿¿

ÏÒt ‡Ï - ÈÏkaL ÌÈna B˙ÙO ‰Ú‚ ‡ÏÂ75. ¿…»¿»¿»««ƒ∆«¿ƒ…»«

ד.73) פ"ט, פרה ר'74)משנה של בשיטתו יוסי כר'
מסיח  אינו מקודשים כבר שהמים מפני והטעם, יהושע.
שתה  אם אבל האחרון. ברגע בו יחזור אולי מהם, דעתו
(ראה  אחרים חיים בעלי כמו שבפיו, הרוק מפני פסלם,

מקודשים). שאינם מים דין פ"ז סוף המים 75)למעלה את
שלא  זהירותו והטעם, כשר. גרגר ואם שם: בכלי. שנשארו
לגמרי, דעתו הסיח שלא מוכיחה במים, בשפתיו לנגוע

שישארו. המים של הכשרן על וחשב

.ÊËÈÏk76‡·e ‰l‚Ó BÁÈp‰L ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba LiL ¿ƒ∆≈«ƒ¿À»ƒ∆ƒƒ¿À∆»
BÈ‡L Ì„‡ ‡nL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ‰qÎÓ B‡ˆÓe¿»¿À∆¬≈≈¿ƒ∆»»»∆≈
.È‡cÂa e‰qk Ì„‡ È¯‰L ,Ô‰a Ú‚ ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë»¿«»»«»∆∆¬≈»»ƒ»¿««
‰ÏBÎÈ Ì‡ :‰l‚Ó B‡ˆÓe ‡·e ‰qÎÓ BÁÈp‰ƒƒ¿À∆»¿»¿À∆ƒ¿»

‰cÏÁ‰77- ‰ÏÈla ÏË BÏ „¯iL B‡ epnÓ ˙BzLÏ «À¿»ƒ¿ƒ∆∆»««««¿»
ÈzL Ô‡k LiL ÈtÓ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈»¿≈
Ì‡Â ;OÓ¯Â ‰iÁ ‰Ó‰a B‡ ‰lb Ì„‡ ˜ÙÒ :˙B˜ÙÒ¿≈»≈»»ƒ»¿≈»«»»∆∆¿ƒ

¯B‰Ë ‰È‰ ‡nL ,e‰lb Ì„‡ ¯ÓBÏ ‡ˆÓz78˙‡hÁÏ ƒ¿»«»»ƒ»∆»»»»¿«»
.‡Ï B‡…

מ"א.76) פי"א למעלה 77)שם (ראה בשתייתה הפוסלת
והיתר,78)הי"ב). באיסור בין מותר - להתיר ספקות ושני

וטהרה. בטומאה ובין

.ÊÈÒBn‰¯79Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ B‡ ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ «≈«ƒ¿À»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - Ô¯ÓLÏ ‡ÓËÏ80. ¿»≈¿»¿»¬≈≈¿ƒ

מ"י.79) פ"ז הטומאה.80)שם מן כראוי שומר אינו טמא

.ÁÈÌÈL81„Á‡ ‡ÓËÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿»∆»
ÈL ÏL B˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - Ô‰Ó82¯‰Ë . ≈∆¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ»«

Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ÈM‰ ‡ÓËÂ ¯ÓLÏ ¯ÊÁÂ¿»«ƒ¿…¿ƒ¿»«≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
ÔBL‡¯ ÏL B˙eL¯a83ÌÈn‰ - ˙Á‡k Ô‰ÈL e‡ÓË . ƒ¿∆ƒƒ¿¿¿≈∆¿««««ƒ

ÔÈÏeÒt84. ¿ƒ

מ"א.81) פ"ח עליהם.82)שם שומר שחזר 83)השני
דומים 84)לטהרתו. [דינים טהור. שומר להם שאין מפני

ה"ב)]. (פ"ח למעלה נתבארו

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בעצמו 1) הוא שיהיה צריך אם לקידוש מים הממלא יבאר

מ  אם והמזה, אצלו המקדש ומניחם מים אדם ומקדש מלא
ובספינה, בנהר יוליכם אם למקום, ממקום מוליכם ואם
חטאת  מי לאחוריו, הכלי מפשיל אם שנתקדשו ומים
שמזין  וזה המזה להזות, כשר הוא ומי במשקל, ששקלם
הזייה. לכל האיזוב טבילת צריך ואם כוונה, צריך אם עליו

.‡‡lÓÓ‰2‡e‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lec˜Ï ÌÈÓ «¿«≈«ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿∆
.„Á‡ ‰fÓe „Á‡ Lc˜Ó ‡l‡ ,‰fn‰Â Lc˜Ó‰ BÓˆÚ«¿«¿«≈¿««∆∆»¿«≈∆»«∆∆»
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עג dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓe ÈÏÎa Ì„‡ ‡lÓÓ ÔÎÂ3Lc˜Óe ¿≈¿«≈»»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ‰¯ÚÓe ,¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈¿»∆««ƒ«¿À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ

.¯Á‡ ÈÏkÓ ‰fÓe«∆ƒ¿ƒ«≈

א.2) מג, משמע 3)יומא וכן ה"א, פ"ט פרה תוספתא
פרה. במס' משניות בכמה

.·Ì„‡ ‡lÓÓ4Ïk Lec˜ ‡Ïa BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe ÌÈÓ ¿«≈»»«ƒ«ƒ»∆¿¿…ƒ»
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓe ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ‰ˆ¯iL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ»¿»
˙Ú ÏÎa ÔLc˜Óe ¯Ù‡ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe≈ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆≈∆¿«¿»¿»≈
ÌÈÓÈ BÏˆ‡ Ì„‡ ÔÁÈpÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈««ƒ«¿À»ƒ«ƒ»»»∆¿»ƒ
,enziL „Ú CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌBÈ ÏÎa Ô‰Ó ‰fÓe ÌÈLÂ¿»ƒ«∆≈∆¿»∆»ƒ«∆ƒ«
Ì„‡ ¯nLÓe .¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓeƒ»ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ¿«≈»»

BÎÈÏBÓe BÏˆ‡ ‰¯t ¯Ù‡5¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈∆»»∆¿ƒƒ»¿»≈ƒ
˙Á‡ ÌÚt .¯ÈÚÏ6˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰L ÈÏk eÎÈÏB‰ ¿ƒ««««ƒ¿ƒ∆»»≈«»

Ú˜¯˜a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‡ˆÓÂ ,Ôc¯ia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ¿»¿«ƒƒ«≈¿«¿«
ÔÈc ˙Èa e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿ƒ¿¿««ƒ¿»»»»¿≈ƒ
˙‡hÁ ¯Ù‡ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ,ÏB„b‰«»∆≈«¬ƒƒ≈«»¿…≈∆«»

¯‰a7‡ÏÂ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÌËÈLÈ ‡ÏÂ ,‰ÈÙÒ·e ¿»»ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿…
Ï·‡ .ÈM‰ „vÏ Ì˜¯ÊÈÂ Ô‡kÓ ¯‰p‰ „ˆa „ÓÚÈ«¬…¿««»»ƒ»¿ƒ¿¿≈«««≈ƒ¬»

B¯‡eˆ „Ú ÌÈna Ì„‡ ‡e‰ ¯·BÚ8‰¯t ¯Ù‡ B„È·e ≈»»««ƒ««»¿»≈∆»»
Ô‰L ÌÈ˜È¯‰ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÎÂ .ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡«ƒ¿À»ƒ¿≈»»¿≈ƒ»≈»ƒ∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL ÌÈÓe ,˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«»«ƒ∆ƒ¿«¿¿«»«¬«ƒ…

Ó - eLc˜˙‰ÈÙÒa ¯‰a Ì˙B‡ ÔÈ¯È·Ú9. ƒ¿«¿«¬ƒƒ»¿»»ƒ¿ƒ»

ט.4) פ"ג, חגיגה ומוליכו.5)תוספתא תימן: בכת"י
א.6) כג, מ"ה,7)חגיגה פ"ט פרה ובמשנה שם. כחכמים,

גזרו  "שלא עקביה בן חנניה דעת נגד הנהרות, בכל שגזרו
שהיה". כמעשה ובספינה בירדן שם.8)אלא פרה,

בנתינת 9) שנתקדשו אחר חטאת מי על אלא גזרו שלא שם,
האפר.

.‚ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒa ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ10 «¬ƒƒ«ƒ¿À»ƒƒ¿ƒ»«»«»
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈn‰ Èt ÏÚ [Ì‰a] ÔÈËLÂ¿»ƒ»∆«¿≈««ƒ∆…»¿∆»«

.¯‰a ¯Ù‡‰ ÏÚÂ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰««ƒ«¿À»ƒ¿«»≈∆¿»»

את 10) מצמצמים שאינם החכמים שאפילו משמיענו,
הגדול, הים על הרחיבוה לא שהיה, לכמעשה הגזירה
בברייתא: מלשונם זה ולמד בו. גזרו לא בספינה ואפילו
ים. לא אבל נהרות משמע הנהרות" שאר ואחד הירדן "אחד

.„ÌÈÓ CÈÏBn‰11ÌÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔLc˜Ï «ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ««ƒ
eLc˜˙pL12.ÂÈÙÏ ‡l‡ ÂÈ¯BÁ‡Ï ÈÏk‰ ÏÈLÙÈ ‡Ï , ∆ƒ¿«¿…«¿ƒ«¿ƒ«¬»∆»¿»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
- ˙Bi·Á ÈzL ‡lÓ .ÔÈÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,‰c ÈÓ Ô‰≈≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ≈¿≈»ƒ
¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙Á‡Â ÂÈÙÏ ˙Á‡ Ô˙B13. ≈««¿»»¿«««¬»ƒ¿≈∆ƒ∆¿»

מ"ו.11) פ"ז, מדעתו 12)שם, רבינו הוסיף זו בבא 
הם  הדעת היסח ופסול מלאכה שפסול לשיטתו, בהתאם
שנתקדשו, מים פוסלת אינה אמנם והמלאכה ענינים, שני
שיטת  כבר (נתבארה אותם. פוסלת הדעת היסח אבל
משמירת  הדעת היסח מפני פוסלת שמלאכה הראב"ד,

מים  פוסלת אינה שמלאכה ששנינו, ומכיוון המים.
השיג  ולפיכך פוסלת, אינה הדעת שהיסח ברור מקודשים,

רבינו). דברי על מדאורייתא,13)כאן אמנם היא השמירה
– מאחוריו ולא דווקא מלפניו מעולה שמירה חובת אבל
ולא  שאיֿאפשר, במקום גזרו ולא היא, חכמים גזירת
ה"ו). פ"ז למעלה (ראה פעמיים ללכת הממלא על החמירו

.‰ÔÏ˜ML ˙‡hÁ ÈÓ14Ï˜LÓa15BzÚc ÁÈq‰ Ì‡ : ≈«»∆¿»»¿ƒ¿»ƒƒƒ««¿
ÔÈÏeÒt -16ÌÈ¯·c Ï˜L Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ

- ˙Ï˜LÓ Ô‡OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙‡hÁ ÈÓa ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈«»ƒ«¬»»ƒ¿…∆
ÔÏÒt17˙¯ÓLÓ BÊ ÔÈ‡L ,18ÌÈ¯B‰h‰ el‡ Ïk . ¿»»∆≈ƒ¿∆∆»≈«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ ,ÔÈfnL B‡ ÔÈLc˜nL B‡ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈»«≈ƒ
eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰Ó ÔÈfnLÂ Ì‰Ó ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿∆«ƒ≈∆ƒ»
È¯‰ - ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÈÏe·Ë¿≈««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»¬≈

ÌÈ¯Lk el‡19Lecw‰Â Èeln‰Â ‰¯t‰ ‰OÚÓ ÏkL ; ≈¿≈ƒ∆»«¬≈«»»¿«ƒ¿«ƒ
ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯Lk ‰Èf‰‰Â¿««»»»≈ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe ÛËL ÈÏk Ïk ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆»¿≈∆∆«¿ƒƒ»

.˙‡hÁ ÈÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«»

אֿב.14) נג, מסקנת 15)גיטין המים, משקל לדעת כדי
– לאו ואם פסולים, דעתו הסיח אם – "כנגדן" שם הגמרא
המים  כנגד שהניח היינו "שכנגדן" רבינו ומפרש כשרים.

המאזנים. בכף גם 16)משקלות פוסל הדעת שהיסח מפני
המקודשים. "בגופם",17)במים אמרו שם בגמרא

רבינו  פירוש ולפי מהם. דעתו הסיח כשלא אפילו פסולים
דברים  לשקול במשקלות בהם שהשתמש הכוונה "בגופם"
'חזון  ראה שם. הסוגיא בפירוש אחרת דרך (לרש"י אחרים

שמח'). ו'אור ט)18)איש' יט, (במדבר אמרה והתורה
עצמם  במים שמלאכה מזה יוצא נדה". למי "למשמרת
אינה  שמלאכה שאמרו ומה במקודשים, אפילו פוסלת
בשעת  אחרת מלאכה עשה אם הכוונה הקידוש, אחר פוסלת

שצט). מצוה חינוך' 'מנחת (ראה במים נתבאר 19)עיסוקו
של  במקומן כאן אלו דברים וכפלו ופ"ד, הי"ג, פ"א למעלה

חטאת. במי העוסקים אדם לבני הנוגעות ההלכות

.ÂÔÈ¯Lk Ïk‰20ÌeËÓËÂ ‰M‡Ó ıeÁ ,˙Bf‰Ï «…¿≈ƒ¿«≈ƒ»¿À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â21˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜Â [‰ËBL L¯ÁÂ]22; ¿«¿¿ƒ¿≈≈∆¿»»∆≈««

Lk Ï¯Ú‰Â .˙Bf‰Ï ¯Lk - ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ Ï·‡¯ ¬»»»∆≈««»≈¿«¿∆»≈»≈
‰f‰L ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ .‡ÓË Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆≈∆»≈»≈»»∆≈««∆ƒ»

ezcÚÒÓ ‰M‡‰Â23- B„Èa ÌÈn‰ BÏ ‰ÊÁ‡L ÔB‚k , ¿»ƒ»¿«««¿∆»¬»««ƒ¿»
.‰‡f‰ ˙ÚLa B„Èa ÊÁ‡z ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk B˙‡f‰«»»¿≈»ƒ¿«∆…∆¡…¿»ƒ¿««»»

.‰ÏeÒt - B˙Èf‰ ˙ÚLa B„Èa ‰ÊÁ‡ Ì‡Â¿ƒ»¬»¿»ƒ¿««»»¿»

מ"י.20) פי"ב אשה.21)פרה ספק במשנה:22)שהם
הכתוב, מן דרשו - א מג, (ביומא דעת". בו שאין "ותינוק
מים  למילוי פסול שהוא אףֿעלֿפי להזות כשר שקטן
שהרי  דעת, בו שיש קטן רק שהכשירו ומובן אפר. ולאיסוף
שבאיסוף  יוצא, ומזה ה"ז). (לקמן כוונה צריכה הזאה
וקטן", שוטה מחרש "חוץ מ"ד) פ"ה (פרה ששנינו ומילוי
ג  במשנה יוםֿטוב' ('תוספות דעת בו שיש קטן גם פסול

שם)). יומא מברייתא קושייתו וראה שם.23)שם,

.ÊB¯‰ËÏ ‡Óh‰ ÏÚ ˙Bf‰Ïe ÔeÎÏ CÈ¯ˆ ‰fn‰24; ««∆»ƒ¿«≈¿«««»≈¿«¬
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‰Ê Ï·‡ .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰eÎa ‡lL ‰f‰ Ì‡Â¿ƒƒ»∆…¿«»»«»»¿»¬»∆
ÂÈÏÚ ÔÈfnL25Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈfÓ ‡l‡ ,‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ∆«ƒ»»≈»ƒ«»»∆»«ƒ«»»»

˙Bf‰Ï Ôek˙n‰ .BzÚ„Ï ‡lLÂ BzÚ„Ï26‰f‰Â ÂÈÙÏ ¿«¿¿∆…¿«¿«ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÙÏ ‰f‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï ,ÂÈ¯BÁ‡Ï27. «¬»«¬»¿ƒ»¿»»«»»¿»

B˙Èf‰ - ÂÈt ÏL ÔÈ„„vÏ ‰f‰Â ÂÈÙÏ ˙Bf‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»«¿»ƒ∆»»«»»
‰¯Lk28. ¿≈»

ולא 24) יט) (שם, הטמא" על הטהור "והזה זוטא: 'ספרי'
לטמא. נתכוון שלא  מ"ב.25)בזמן במשנה,26)שם

זו.27)שם. להזאה התכוון שלא של 28)מפני הצדדים
כפניו. דינם פניו,

.Á‰fn‰29‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ BÈ‡30‡l‡ ,‰Èf‰ ÏÎÏ ««∆≈»ƒ¿ƒ»¿»«»»∆»
e¯ÓbiL „Ú ‰Èf‰ ¯Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·BË≈∆»≈«∆«»»«««»»«∆ƒ»¿

ÌÈn‰31ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰nk ÏÚ ˙Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe . ««ƒ«∆«»»««««»¿≈»»«
ÔÓ Ba Ú‚pL Ïk .‰‡Ó elÙ‡ ,˙Á‡k ÌÈÏk ‰nk«»≈ƒ¿««¬ƒ≈»…∆»«ƒ

¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk ÌÈn‰32‰fn‰ Ôek˙iL ‡e‰Â , ««ƒ»∆»¿∆ƒ¿«≈««∆
·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë .ÂÈÏÚ ˙Bf‰Ï33ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ¿«»»»«∆»≈¿ƒ¿«≈¿««

‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·c34Ì„‡‰ ÏÚ B‡35d˙B‡Ó ‰f‰Â , »»∆¿«≈À¿»«»»»¿ƒ»≈»
,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»«»»∆≈¿«≈À¿»««¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ·BÊ‡a ÌÈÓ e¯‡L Ì‡ƒƒ¿¬«ƒ»≈≈»ƒ«¬…

ÏÈaË‰Ïe36ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ¯‡M‰ ÔÓ ‰fÓ ‡l‡ , ¿«¿ƒ∆»«∆ƒ«¿»«»»»«
‰¯Lk B˙ÏÈ·Ë ˙lÁz È¯‰L ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿≈ƒ∆¬≈¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

‰˙È‰37¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ . »¿»¬»ƒ»«∆»≈¿««»»
Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»««¿≈»¿ƒ»«»»»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ‡Óh‰ ÈÏk‰ ÏÚ B‡38¯ÊÁiL „Ú , ««¿ƒ«»≈«»»¿»«∆«¬…
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙ÈÂ ‰iL ÌÚt ÏaËÈÂ¿ƒ¿…««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿««»»»«

.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·c»»«¿«≈À¿»

חטאת.30)שם.29) במי אזוב שבאזוב.31)טבילת
מאה".32) "עד המשנה מלשון זה מ"ג.33)למד שם
ללמוד 34) יש למשנתנו, בפירושו רבינו של מלשונו כלים.

(ראה  טמא באדם וכן ממש, טמאים בכלים שמדובר
ישראל'). ו'תפארת המשנה,35)'ברטנורא' לשון נקט

טעם  לי נתברר (ולא בפניֿעצמה בבבא "אדם" שכתבה
במשנה). ומפרש 36)הכפילות ישנה", "לא במשנה:

שנית. פעם להטביל צריך שאינו דבר 37)רבינו, לשם
הזאה. "אם 38)שצריך (במשנה: פסולה. שהטבילה מפני

זה, ולפי שנית, לטבול צריך מפרש ורבינו ישנה". באזוב יש
אפילו  הכוונה באזוב", יש "אם ששנינו: מה לפרש צריך
א. יז, ביומא חננאל' 'רבינו גירסת ראה באזוב. מים נשארו

שם). רש"י וראה ופירושו.

.ËÏÈaË‰39BÈ‡L ¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ·BÊ‡‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆»≈¿ƒ¿«≈¿««»»∆≈
ÌÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó40ÔÈ¯Lk41,CÎÈÙÏ . ¿«≈À¿»««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰eÎa ·BÊ‡‰ ˙‡ Ô‰a ÏÈaË‰Â ¯ÊÁÂ ÈÏka eÙË Ì‡ƒ»¿«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»∆∆»≈¿«»»
.‰¯Lk B˙Èf‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï¿««»»«¿«≈À¿»«»»¿≈»

שם.39) האזוב.40)פרה, לא 41)מן בכוונה הטבילה
אבל  והזה", "וטבל... אמרה התורה שהרי פסולה, נכונה
שאינו  דבר על הזה שאפילו ונראה, בכשרותם. נשארו המים

נטפו  ואם באזוב, שנשארו המים נפסלו לא טומאה, מקבל
ולהזות. האזוב את בהם לטבול מותר - לחטאת טהור לכלי

.È˙‡hÁ ÈÓ42ÈL‡¯ elÙ‡ Ô‰a Ï·BË - eËÚÓ˙pL ≈«»∆ƒ¿«¬≈»∆¬ƒ»≈
ÔÈÏBÚ·‚43‚tÒÈ ‡lL „·Ï·e ,‰fÓe44˙ÈÁBÏˆ .45 ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«∆…¿«≈¿ƒ

Bk¯„k ‰ÏÚÓe Ï·BË - ¯ˆ ‰ÈtL46CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰fÓe ∆ƒ»«≈«¬∆¿«¿«∆¿≈»ƒ
ÈÏk‰ Ècˆa ÚbÈ ‡nL ¯‰f‰Ï47.‰iL ÌÚÙa ¿ƒ»≈∆»ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿««¿ƒ»

מ"ב.42) האזוב.43)שם של הבדים שלא 44)ראשי
למשנתנו). בפירושו (רבינו יטבול אלא הכלי, מדופני יקנח

פעמים.46)שם.45) כמה שם 47)אפילו שנדבקו
ועכשיו  הקודמת, בפעם האזוב הוצאת אגב מים טיפות
טבילה  כאן ואין בהן ויזה הטיפות אותן את האזוב יעלה
אבל  קצת, מגומגם הסגנון אמנם שם). במשנה (רבינו,

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ברורה הכוונה

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ח שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ביום 1) טבל ואם פרה, במי מת טמא מטהרים כיצד יבאר

הזאה, בלא ימים כמה ושהה במת שנטמא מי בלילה, והיזה
המטמאין  ושכל בשביעי, ולא בשלישי עליו שהוזה מי
הגבעולים  נפרדו ואם אזוב, מצוות כיצד הזאה, מקבלין
ואי  באזוב, מזים מאימתי ודין אגדו, שלא או העלים ונשרו

הכשר. אזוב זהו

.‡Ì„‡ Á˜BÏ ?‰c ÈÓa ˙Ó ‡ÓË ÌÈ¯‰ËÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ¿≈≈¿≈ƒ»≈«»»
‰LÏL ¯B‰Ë2ÔÈÁÏ˜3,˙Á‡ ‰c‚‡ Ô„‚B‡Â ·BÊ‡ ÏL »¿»¿»ƒ∆≈¿¿»¬À»««

„Á‡ ÏBÚ·b „·Â „a ÏÎ·e4ÔÈÏBÚ·‚ ÈL‡¯ Ï·BËÂ , ¿»«»«ƒ¿∆»¿≈»≈ƒ¿ƒ
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ‰fÓe Ôek˙Óe ,ÈÏkaL ‰c ÈÓa¿≈ƒ»∆«¿ƒƒ¿«≈«∆«»»»«
ızL ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÏk‰«≈ƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ««∆»≈
.¯Lk - ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ‰f‰ Ì‡Â .‰nÁ‰««»¿ƒƒ»ƒ∆»»««««»≈

ÌBia Ï·BË ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÂÈÏÚ ‰fiL ¯Á‡Â5·È¯ÚÓe ¿««∆«∆»»««¿ƒƒ≈««¬ƒ
·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë .·¯ÚÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BLÓLƒ¿«¬≈»»∆∆»«∆»≈
‰f‰Â ÌBia ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·hL B‡ ,ÌBia ‰f‰Â ‰ÏÈla««¿»¿ƒ»«∆»«∆»≈«¿ƒ»

ÔÈ‡nËÓ ÌÈn‰Â ,‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰ÏÈla6ÈÓ ÌeMÓ ««¿»«»»¿»¿««ƒ¿«¿ƒƒ≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙‡hÁ7·BÊ‡‰ ˙ÏÈ·Ë ‰È‰zL „Ú . «»¿∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆¿ƒ«»≈

ÌÈna8ÌBi·e ÈLÈÏM‰ ÌBia epnÓ B˙‡f‰ÂÈÚÈ·M‰ ««ƒ¿«»»ƒ∆««¿ƒƒ««¿ƒƒ
„enÚ ‰ÏÚMÓ ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰nÁ‰ ızL ¯Á‡««∆»≈««»¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»«

.e¯‡aL BÓk ,¯Lk - ¯ÁM‰«««»≈¿∆≈«¿

מפסח 2) שווה בגזירה זה למדו קכח פיסקא חוקת בספרי
אזוב", אגודת "ולקחתם כב) יב, (שמות בו שכתוב מצרים

משלושה. פחות אגודה שלהם.3)ואין השורש עם בדים
מפרידם 4) יותר יש ואם אחד משורש בדים כמה יצאו שלא

שגבעול  אמר שם ח למשנה בפירוש (רבינו כשירים וכולם
כך, לפרש אפשר אי כאן אולם שייפתח, לפני פרח הוא

ט). משנה שם צריך 5)וראה שהטמא לומר התכוון לא
אומרת  שם) (פרה המשנה שהרי בלילה, ולא ביום לטבול
רבינו  כותב וכן בלילה" טובל עצמו הוא "אבל בפירוש:
הטהרה  את למהר אפשר כיצד מבאר, אלא הבאה, בהלכה

ב). הלכה ו פרק למעלה משנה של 6)(כסף המים פירוש,
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מטמאים. הפסולה א,7)ההזאה הלכה ט"ו פרק לקמן
פירוש, מצוותם, נעשה שלא זמן כל מטמאים חטאת שמי

כהלכתם. הטמא על הוזו זה 8)שלא דין כתב למעלה
הדין. כך בטבילה שגם ומשמיענו מוסיף וכאן בהזאה

.·,‰‡f‰ ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»«»»ƒ¿…«»»
ÔÈfÓe ,ÌÈÓÈ ‰LÏL eÈÙa ‰BÓ - ˙Bf‰Ï ‡B·iLk¿∆»¿«∆¿»≈¿»»ƒ«ƒ
·È¯ÚÓe ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ«¬ƒ
‡aL ı¯‡‰ ÌÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BLÓLƒ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆∆»
BÈ‡ - ÈlL ÈLÈÏL ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆¬ƒ»««¿ƒƒ∆ƒ≈
˙BÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‡ÓË ÌBi‰ ‡nL ,ÔÓ‡∆¡»∆»«ƒ¿»¿ƒ»»ƒƒ¿

˙Bf‰Ï ‡aL ¯·Á Ï·‡ ;eÈÙa9ÏÚ B‡ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿»≈¬»»≈∆»¿««ƒ»»«
„iÓ ÂÈÏk10‰f‰L ÈÓ .11ÂÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ≈»ƒ»ƒ∆À»»»«¿ƒƒ¿…À»»»

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ï·BË - ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿»»«»»ƒ≈¿»≈∆ƒ¿∆
ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡«««¿ƒƒ≈«≈««¿»«ƒ»»
Ï·Ë elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë ¯Á‡ ÔÈa ‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÔÈa ,ÌBia«≈…∆¿ƒ»≈««¿ƒ»¬ƒ»«

È¯ÈOÚ ÏÈÏa B‡ ÈÚÈLz ÏÈÏa12¯ÁÓÏ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿≈¿ƒƒ¿≈¬ƒƒ«ƒ»»¿»»
‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡13. ««»≈««»

לטומאתו.9) שלישי יום שהיום ראשונה 10)ואומר הזאה
שנייה. הזאה כליו על או עליו מזים ימים ארבעה ואחר

מוסר 11) יא משנה יב, פרק פרה למשנה בפירושו רבינו
כמה  שם ויש קכט, פיסקא חוקת בספרי אלה דינים מקור
שמיני, שביעי, ליום אלא לי אין גורס: ורבינו גירסאות,
לטומאתו  בשביעי היזה לא אם (פירוש מניין ועשירי תשיעי
טהור)? שהוא מניין בעשירי, או בתשיעי בשמיני, אלא
לא  אפילו אופן (בכל מקום מכל - "וחטאו" לומר תלמוד
טבילה  קדמה אם אומר שהייתי ממשיך: והספרי בשביעי).
בגדיו  "וכבס כך ואחר "וחטאו" לומר תלמוד יצא, להזאה
נאמרה  זו אחרונה שדרשה רבינו שם ומפרש במים". ורחץ
רשאי  תשיעי או בשמיני היזה אם אבל בשביעי, כשהיזה רק
שעליו  שהכתוב מפני ונימוקו, ההזאה, קודם לטבול הוא
פסק  ולפיכך בשביעי. בהזאה מדבר הספרי לימוד מסתמך
ביום  עליו שיזה "ואחר שביעי; בהזאת א, בהלכה למעלה
כותב: ימים כמה בשהה זו ובהלכה וכו'" טובל  השביעי
טבילה". לאחר בין טבילה קודם בין ביום עליו "ומזין

מחר.12) יום של החמה שקיעת עד יום טבול והוא
לפני 13) כשטבל שכן ומכל שנייה. טבילה צריך ואינו

הטבילה. טהרת ונגמרה החמה שקיעת

.‚ÔÈ‡nhn‰ Ïk14ÌÈ·Ê ?„ˆÈk .‰‡f‰ ÔÈÏa˜Ó »«ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«»»≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈfÓ - ˙Óa e‡ÓËpL ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ¿»ƒ¿¿∆ƒ¿¿¿≈«ƒ¬≈∆
Û‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰Â ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒƒÀ¿«≈«
‰f‰Â :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ‰‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿≈ƒÀ¿»«∆∆∆∆¡«¿ƒ»
‰Èf‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡Óh‰ ÏÚ ¯‰h‰«»…««»≈««¿ƒƒ»»«¿»∆«»»
Ïa˜Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ .‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆««ƒ∆»≈¿≈∆»≈¿«≈
ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ï¯Ú ?„ˆÈk .‰‡f‰«»»≈«»≈∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ
Ï·BË ÏBniLÎe ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÈÚÈ·Le¿ƒƒ¬≈∆»ƒÀ¿«≈¿∆ƒ≈

·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â15. ¿≈«√»ƒ»∆∆

אמרו:14) א צג, ובזבחים ובברייתא יט חוקת זוטא ספרי

(כסף  במחלוקת שנוי אינו זה שדין ונראה עליה". מזין "נדה
בטהרה".15)משנה). פסחיהם ועשו וטבלו "מלו שם:

.„·BÊ‡ ˙ÂˆÓ16ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎÂ ,ÔÈÁÏ˜ ‰LÏL - ƒ¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆«»∆«
BÚ·‚ ‰LÏL e‡ˆÓ .„Á‡ ÏBÚ·bÂÈ¯ÈLe .ÔÈÏ ƒ¿∆»ƒ¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»»

ÌÈL17Á˜Ï Ì‡ B‡ .18.¯Lk - Ô„‚‡Â ‰lÁza ÌÈL ¿«ƒƒ»«¿«ƒ«¿ƒ»«¬»»»≈
¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÏÚ‰ e¯LÂ ÔÈÏBÚ·b‰ e„¯t˙ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿«
È¯ÈML ;¯Lk - ‡e‰L Ïk ‡l‡ Ì‰Ó ÏBÚ·b ÏkÓƒ»ƒ¿≈∆∆»»∆»≈∆¿»≈

‡e‰L ÏÎa ·BÊ‡‰19ÔÈca ‰LÏL Ba LiL ÁÏ˜ .20- »≈¿»∆∆«∆≈¿»«ƒ
B˜qÙÓ21˙BÈ‰Ï B˙ÂˆnL ;ÔzLÏL „‚B‡ Ck ¯Á‡Â ¿«¿¿««»≈¿»¿»∆ƒ¿»ƒ¿
‰c‚‡22‰È‰iL ‰¯Bza L¯t˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬À»««ƒ∆…ƒ¿»≈«»∆ƒ¿∆

B‡ B˜qÙ ‡ÏÂ B„‚‡L B‡ B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ .‰c‚‡¬À»ƒ¿¿…¬»∆¬»¿…ƒ¿
·BÊ‡‰ .¯Lk - Ba ‰f‰Â B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ ‡lL∆…ƒ¿¿…¬»¿ƒ»»≈»≈

¯ˆw‰23B„‚B‡ -24LBk‰ ÏÚ ËeÁa25,Ba ‡ˆBiÎÂ «»»¿¿««¿«≈
Ï·BËÂ26‰fÓe ·BÊ‡a ÊÁB‡Â ,‰ÏÚÓe ÌÈna27˜tzÒ . ¿≈««ƒ«¬∆¿≈»≈«∆ƒ¿«≈

ËeÁ‰ ÔÓ Ì‡ BÏ28LBk‰ ÔÓ B‡ ‰f‰29ÔÓ B‡ ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒ
ÏBÚ·b‰30‰ÏeÒt B˙‡f‰ -31. «ƒ¿«»»¿»

כהקדמה 16) כאן ונכפלה למעלה כבר נאמרה זו הלכה תחילת
אחריה. הבאים לדינים ואגדם 17)קצרה שלושה לקח אם

לכתחילה. בהם להזות מותר מהם אחד מצוה 18)ונאבד
שניים  רק לקח ואם קלחים שלושה לקחת המובחר מן
"לרבנן  אמרו א יג, בסוכה לכתחילה. להזות מותר ואגדם
כרבנן. רבינו ופסק לעכב לא אבל למצוה" שלושה
כשר, כן גם אחד נשתייר שאם חכמים אמרו שם [בברייתא
שפסק  ונראה כשרים, שניים שרק משמע כאן רבינו ומדברי

עליו]. חולק אין שבמשנתנו מפני יוסי כרבי לפני 19)בזה
שניים  שצריך רבינו ופסק הבדים מספר בשיירי המדובר כן
זה  ודבר עצמו, ובד בד כל של בשיריים המדובר וכאן

זה. בסיומו להדגיש כך 20)התכוון גורס שרבינו נראה
אחד. משורש יוצאים בדים ששלושה ומפרש, במשנה
קלחים. שלושה בו שיש איזוב כתוב: שלפנינו בספרי

הבדים.21) שלושת את א 22)מפריד (הלכה למעלה
קכח, פיסקא חוקת הספרי דברי הובאו הראשונה) בהערה
בשלושה  שמצוותו מצרים מפסח שווה בגזירה שלמדנו
לאגדם. שמצוה נלמד עצמה זו שווה ומגזירה בדים

החטאת.23) למי יגיע לא בידו קושרו.24)וכשיאחזנו
בכוש.26)פלך.25) אוחז להזות 27)כשהוא שצריך

אחר. דבר ידי על להניעו ולא עצמו בו 28)באיזוב שאגד
האיזוב. בדי בו.29)את כשירה.30)שקשרו והזאתו

אותו 31) מוציאה הזאה ספק ואין טמא וודאי שהוא מפני
הוודאית. טומאתו מידי

.‰˙B¯Óza ‡ÏÂ ·BÊ‡‰ ˙B˜BÈa ‡Ï ÔÈfÓ ÔÈ‡32, ≈«ƒ…¿¿»≈¿…«¿»
‡lL ÔÈÏBÚ·b ?˙B˜Bi‰ Ô‰ el‡ .ÔÈÏBÚ·ba ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ¿ƒ∆…

eÏÓ‚33- Lc˜nÏ ÒÎÂ ˙B˜Bia ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÓe . »¿ƒ∆À»»»«¿¿ƒ¿««ƒ¿»
¯eËt34ıiMÓ ?·BÊ‡a ÔÈfÓ È˙ÓÈ‡Óe .35·BÊ‡Â . »≈≈»««ƒ»≈ƒ∆»≈¿≈

Ïk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ba ¯‰ËÏ ¯Lk - ‰c ÈÓ Ba ‰f‰L∆À»≈ƒ»»≈¿«≈∆«¿…»»
ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ·BÊ‡36ÔÈ¯BwL ·BÊ‡‰Â .ÏeÒt - ≈∆≈≈¿«»¿»≈∆ƒ

„eÁÈa ·BÊ‡ B˙B‡37·BÊ‡‰ ‡e‰Â ,¯Lk‰ ‡e‰ - ≈¿ƒ«»≈¿»≈
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B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‰Ê Ï·‡ ;ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¬»∆∆ƒ
.ÏeÒt - È¯a„Ó ·BÊ‡Â ˙ÈÏÁk ·BÊ‡Â ÔÂÈ ·BÊ‡≈»»¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

למשנה).32) בפירושו (רבינו האיזוב זרע שבו כיס
בארץ".33) אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, רכים
למלקות,34) בו התרו אם ממלקות ובמזיד מחטאת בשוגג

ומדרבנן  התורה, מן וכשרים שמם, איזוב יונקות שגם מפני
בתמרות  הזה ואם שנייה. הזאה וצריך זו בהזאה יצא לא

שם. קמא כתנא פסק קטן 35)חייב. (כיס ניצה יוציא
פיתוחו). לפני בו טמון את 36)שהפרח המלווה נוסף שם

"איזוב". תוספת.37)השם בלי

.Â‰¯L‡ ÏL ·BÊ‡38‰„B·Ú ÏLÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ ≈∆¬≈»¿∆ƒ«ƒ««¿∆¬»
‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ ‰¯Ê39‰ÏeÒt -40‰Óe¯z ÏL . »»¿∆¿»¿≈»¿»∆¿»
‰fÈ ‡Ï - ‰¯B‰Ë41.¯Lk - ‰f‰ Ì‡Â , ¿»…«∆¿ƒƒ»»≈

בזה 38) כיוצא אליל. לשם שניטעו אחרים ונטעים אילן
ב) לא, (שם בגמרא ופירשו לולב גבי ב, כט, בסוכה שנינו
אמרה  שהתורה משה) (שבזמן דמשה באשירה שהמדובר
"כתותי  ולפיכך באש" תשרפון "ואשריהם ג): יב, (דברים
ולולב  שיעור) בו ואין הוא וטחון (ככתות שיעוריה" מיכתת
אינן  הארץ כיבוש אחרי שניטעו האשירות אבל שיעור. צריך
אסורות  שהן פי על אף בדיעבד וכשירות שריפה טעונות
הן  חובה (המצוות ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות בהנאה,
לאשירה  מתכוונת כאן התוספתא שגם ונראה, הנאה). ולא
(הר"ש  שיעור צריך שאיזוב מפני ופסול משה שבזמן

ז). י"א פרק למשנה שלקטו 39)בפירושו איזוב שם.
ומעשרות. בתרומה חייב הוא 40)לאכילה אם אפילו

פרק  לקמן (ראה החטאת מי את מטמא ואינו מכביצה פחות
יא) יט, (במדבר תורה שאמרה מפני והטעם, ו). הלכה י"ב
צריך  בהזאה העיסוק שכל למדנו הטמא" על הטהור "והזה

למשנתנו). בפירושו (הרא"ש בטהרה כיוצא 41)להיות
שם  ופירשו תרומה של אתרוג גבי ב לד, בסוכה שנינו בזה
לקבל  שמכשירה מפני או שמפסידה מפני ב) (לה, בגמרא

טומאה.

.ÊÚÏ BËwlL ·BÊ‡ÌÈˆ42ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙÂ43- ≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»«¿ƒ
B·bÓ44‰Èf‰Ï ¯Lk ‡e‰Â45ÔÈÏÎ‡Ï BËwÏ .46eÏÙÂ ¿«¿¿»≈¿«»»ƒ¿»√»ƒ¿»¿

ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ47È¯‰L ,ÏeÒt - B·bpL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»∆¬≈
‰Èf‰Ï ‡ÓË48ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL ; ƒ¿»¿«»»∆»««¿ƒ¿»»√»ƒ¿»

ÌÈÏk‰49BÓk ,˙‡hÁ ÔÈÚÏ ÌÈ‡ÓËk Ô‰ È¯‰ «≈ƒ¬≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««»¿
ÌÈˆÚÏ Ë˜Ïk ‰Ê È¯‰ - ˙‡hÁÏ BËwÏ .e¯‡aL50, ∆≈«¿ƒ¿¿«»¬≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ
.Ba ‰fÓe B·bÓ - ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙ Ì‡Â¿ƒ»¿»»«¿ƒ¿«¿«∆

טומאה,42) מקבל אינו לאוכלו בכוונה נלקט שלא איזוב
אנשים  שיש פי על ואף אדם למאכל מיוחד שאינו מפני
אפילו  אדם, למאכל מיוחד שהוא דבר אבל אותו, שאוכלים

טומאה. מקבל - להסקה לקטו טמאים 43)אם אפילו
במי 44)ממש. המשקין טיפות תתערבנה שלא כדי

טומאה.45)החטאת. מקבל אינו מחשבתו 46)שהרי
באחד  כשיוכשר טומאה לקבל וראוי אוכל אותו עושה

המשקין. חטאת.47)משבעת בטהרת נשמרו שלא
אותם 48) ידי ועל לחטאת נטהרו שלא במשקין בנגיעתו

והטומאה  וההכשר טומאה, לקבל הוכשר עצמם המשקין
כאחת. חטאת.49)באים בטהרת נשמרו רק 50)שלא

כאוכל. אותו עושה אכילה מחשבת

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השיעור 1) הוא כמה עליו והיזה במת שנטמא אדם יבאר

בני  שני על או כלים שני על להזות נתכוון בו, ליגע הצריך
שני  על היזה לאחר, ממנו ונפל האחד על והיזה כאחת אדם
שהם  הכלים כאחת, שניהם על היזה אם לו ונסתפק כלים
לטומאה  חיבור או לזה ולא לזה או ולהזייה לטומאה חיבור

להזייה. ולא

.‡Ïk Ú‚pL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿À»»»≈»∆»«»
‡ÓË ÏL B¯Oa ¯BÚÓ ÌB˜Ó ÏÎa ‰cp‰ ÈnÓ ‡e‰L∆ƒ≈«ƒ»¿»»≈¿»∆»≈

‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ2L‡¯ ÏÚ ‰‡f‰‰ ‰ÏÙ elÙ‡ . »¿»«»»¬ƒ»¿»««»»«…
BBLÏa ‰Ú‚ Ì‡ Ï·‡ .B˙ÙO L‡¯ ÏÚ B‡ BÚaˆ‡∆¿»«…¿»¬»ƒ»¿»ƒ¿

ÌeÏk dÈ‡ -3ÈeÏbaL ÌÈ¯·È‡k ÔBLl‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ≈»¿««ƒ∆«»»≈»ƒ∆«»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ4e¯‡aL BÓk ,5ÈeÏbaL ÌÈ¯·È‡k ÔÈ‡ , ¿ƒ¿«À¿»¿∆≈«¿≈»»≈»ƒ∆«»

ÈÏk ÔÎÂ .‰ÏÈ·Ëe ‰‡f‰ ÔÈÚÏ6‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿ƒ¿««»»¿ƒ»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk ÈÏk ÏL BÙe‚Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ÂÈÏÚ»»≈»∆ƒƒ«¿∆¿ƒ»∆ƒ≈

.‰‡f‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‰cp‰«ƒ»»¿»«»»

שהזאה 2) חכמים של דעתם שמפרש א), צג, (זבחים כרבא
להיות  צריך שבכלי בגמרא, שם ופירשו שיעור. צריכה אינה
רבינו  כתב (וכן האזוב של גבעולים ראשי טבילת כשיעור
כל  טיפה מספיקה הטמא על אבל ה"א), בפט"ו לקמן

ורבנן 3)שהיא. רבי מחלוקת גלוי. מקום שאינה מפני
כחכמים. ופסק א כה, שם.4)בקידושין עולא דברי

ה"ג.5) מת טומאת מהלכות מ"ב:6)בפ"א פי"ב פרה
מאה". הן אפילו הכלים ועל האדם על "מזין

.·ÌÈÏk ÈL7ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙pL Ì„‡ Èa ÈL B‡ ¿≈≈ƒ¿≈¿≈»»∆ƒ¿«≈¿««
ÏÚÓ ÌÈn‰ eÙËÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««¿ƒ»«∆»≈∆¿»¿««ƒ≈«
eÏtiL „Ú B˙‡ÓËa ÈM‰ È¯‰ - ÈM‰ ÏÚ ÔBL‡¯‰»ƒ««≈ƒ¬≈«≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿

˙ÈˆÓz‰ ÔÓ ‡Ï ,‰fn‰ ˙Èf‰Ó ÌÈn‰ ÂÈÏÚ8ÏÚ ‰f‰ . »»««ƒ≈«»«««∆…ƒ««¿ƒƒ»«
B‡ „Á‡k Ô‰ÈL ÏÚ ‰f‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ»«¿≈∆¿∆»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÏÚ ‰ˆÓ B¯·ÁÓ9. ≈¬≈ƒ¿»»»«»»¿»

שמקורה 7) זו, שבהלכה השניה מהבבא יוצא זה דין
ב. פי"ב, פרה מן 8)במשנה לא אחר, ממקום המתמצים

טומאה,9)האזוב. ודאי מידי מוציאה אינה הזאה שספק
פי"א  למעלה (ראה חזקתו על טמא העמד אומרים: ואנו

ה"ד).

.‚ËÁÓ10O¯Á‰ ÏÚ ‰e˙pL11ÏÚ ˜ÙÒ ,‰ÈÏÚ ‰f‰Â ««∆¿»««∆∆¿ƒ»»∆»»≈«
B˙Èf‰ - ‰ÈÏÚ ‰ˆÓ O¯Á‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰f‰ ËÁn‰«««ƒ»»≈ƒ«∆∆ƒ¿»»∆»«»»

‰ÏeÒt12. ¿»

הזאה.11)שם.10) לו אין חרס בבות 12)וכלי שלוש
החוט, מן ספק א. הזאה: בספק המדובר ובכולן זו, במשנה
ג. כלים; שני ב. מ"ד); פי"א למעלה (ראה האזוב מן ספק
בבא  כל זו", אף זו "לא בסדר ונשנו החרס. על מחט
בכלל  אם הוא שהספק בחוט, רק לא קודמתה. על מוסיפה
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נפלה  שבוודאי כלים, בשני גם אלא האזוב, מן הטיפה נפלה
ויותר  פסולה. - השני לכלי גם והגיעה האזוב מן הטיפה
אחד  כלי על שנפלה שהטיפה כלים בשני רק לא מזה,
אפילו  אלא להזאה, יותר ראויה ואינה מצוותה נעשית
נעשית  לא החרס על נפלה אם שאפילו החרס, על במחט
על  ונפלה החרס מן ניתזה שאפילו לחשוב ואפשר מצוותה,
פסולה, שהיא המשנה אותנו משמיעה כשרה, היא המחט
הטמא  הכלי על האזוב מן ישר לבוא צריכה שההזאה מפני

ישראל). (תפארת

.„ÌÈÏk13ÔÈÏvÙÓ‰14,ÌÈ¯ÓÒÓa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯aÁnL ≈ƒ«¿À»ƒ∆¿À»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ
˙¯tÒÓ ÔB‚k15ÌÈ˜¯t ÏL16ÈËÈ‰¯ ÏL ÏÓÊÈ‡Â17 ¿«¿…∆∆¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿«≈»∆ƒ¿«¿»»ƒ¿À¿»
‰Èf‰Ïe19‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ,20Ï ¯eaÁ BÈ‡ -‡ ¿«»»∆…ƒ¿«¿»»≈ƒ…

?‰Èf‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ „ˆÈk .‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ»∆¿…»∆≈«≈ƒ¿À¿»¿«»»
‡ÓË - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓË Ì‡L∆ƒƒ¿»∆»≈∆ƒ¿«¿»»ƒ¿»

ÈM‰21- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â , «≈ƒ¿ƒƒ»«∆»≈∆ƒ¿«¿»»
„ˆÈÎÂ .„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡Îe ,Ô‰ÈLÏ ‰Èf‰ ‰˙ÏÚ»¿»«»»ƒ¿≈∆¿ƒ≈∆»¿≈«
‡ÓË Ì‡L ?‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡≈ƒ…¿À¿»¿…¿«»»∆ƒƒ¿»
,B¯·Á ‡ÓË ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆…ƒ¿«¿»»…ƒ¿»¬≈
˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â Ô‰ÈL e‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿¿¿≈∆¿ƒ»«∆»≈∆∆…ƒ¿«
.ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ¯‰Ë ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ¿»»…ƒ≈¬≈««ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ22eÈ‰iL ,e¯Êb ¿∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿
‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL elÙ‡ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¬ƒ∆…ƒ¿«¿»»¿≈»
Ô‰Ó „Á‡a ‰Ú‚ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚL ÌeMÓƒ¿«¿»»¿»ƒ»¿»¿∆»≈∆
eÈ‰È ‡lL ,Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÔÎÂ .B¯·Á ‡ÓË - ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»¬≈¿≈»¿¬≈∆∆…ƒ¿
‡lL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ‰Èf‰Ï ¯eaÁƒ¿«»»¬ƒƒ¿«¿»»¿≈»ƒ∆…
‡Ï - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaƒ¿«¿»»¿»ƒƒ»«∆»≈∆…
ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÂÈÏÚ Ì‚ ‰fiL „Ú ,B¯·Á ¯‰Ëƒ≈¬≈«∆«∆«»»ƒ≈»«¿»∆»
¯eaÁ BÈ‡Â ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈«ƒ¿À¿»¿≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‰¯Ê‚ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Èf‰Ï23C¯c‰ ÏÚ , ¿«»»≈∆∆»¿≈»ƒƒ¿≈∆««∆∆
.e¯‡aL∆≈«¿

ב.13) מח, ובשעת 14)שבת מתפרקים, הכלי חלקי
מחוברים. החלקים חלקים.16)מספריים.15)מלאכה

ובו 17) איזמל, בו שמכניסים עץ של "דפוס מפרש רש"י
כנראה  מתכוון רבינו אולם (מעצד). הקרשים" את מחליקים
במסמרים" לזה זה "שמחוברים כתב: שהרי אחר, לכלי

במסמרים. מחוברים חלקיו אין שהאדם 18)ומעצד בזמן
בהם. לקמן.19)משתמש ואפילו 20)מבואר

מחוברים. בטומאה.21)כשהפרקים הוא נגע כאילו
א.22) מט, שם בין 23)כרבא, הבדל אין התורה שמן

חיבור  שהוא מה וכל להזאה, חיבור ובין לטומאה חיבור
להזאה. חיבור הוא לטומאה

.‰ÔB‚k ,„Á‡ Ûe‚k eOÚpL „Ú Ô¯aÁL ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ∆ƒ¿»«∆«¬¿∆»¿
¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÈ¯È ÈzL B‡ ÌÈ„‚a ÈL ¯ÙzL∆»«¿≈¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈ƒ

‰‡ÓËÏ24‰‡f‰Ïe25„Á‡ ÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,26. ¿À¿»¿«»»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ∆»

מדרבנן.25)לחומרא.24) אפילו ראה 26)לקולא,
הבאה. ההלכה

.ÂÏÏL27ÔÈÒ·Bk‰28ÌÈ‡ÏÎa ¯eÙz ‡e‰L „‚a‰Â29 ¿««¿ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ
Ô¯Èz‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â30‰Èf‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ -31Ô‰ È¯‰Â , ¿≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒ¿«»»«¬≈≈

ÌÈlq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ¯eaÁ32ÏzwaL33ÏL ‰hn‰Â , ƒ¿À¿»¿≈««ƒ∆««¿»¿«ƒ»∆
Ïa¯Ë34‰·ÈÏk ÏL Ô¯˜Â ,35È‡ˆBÈ ÏL ÌÈ¯˜Â , «¿»¿∆∆∆¿ƒ»¿«¿«ƒ∆¿≈
ÌÈÎ¯„36˙BÁzÙn‰ ˙ÏLÏLÂ ,37‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿»ƒ¿«¿∆∆««¿¿ƒ¿À¿»¿…

ÏÒ ÏÎa ‰fn‰ ÔÓ ÌÈn‰ eÚbiL CÈ¯ˆ ‡l‡ ;‰‡f‰Ï¿«»»∆»»ƒ∆ƒ¿««ƒƒ««∆¿»«
ÏÎ·e ,Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎ·e ,ÁzÙÓe ÁzÙÓ ÏÎ·e ,ÏÒÂ»«¿»«¿≈««¿≈«¿»∆∆»∆∆¿»

.˙ÏvÙÓ‰ BÊ ‰hnÓ ‰¯B˜Â ‰¯B˜»¿»ƒƒ»«¿À∆∆

קצר.27) לזמן שנעשתה כובסים 28)תפירה של דרכם
כביסה  אגב יאבדו שלא כדי גדולים, עם קטנים בגדים לחבר

אחרים. של בבגדים להחליפם שלא כדי שעטנז,29)או
פשתן. בחוט צמר בגדי שתפר כגון יחדיו, ופשתים  צמר

ואףֿעלֿפי 30) גמור. חיבור זה אין ולפיכך האיסור, מפני
קיימא. בת היא לעצמה כשהיא הזה 31)שהתפירה אם

הם  שלטומאה ואףֿעלֿפי השני, נטהר לא מהם אחד על
מ"ט.32)חיבור. פי"ב קשורים 33)פרה גדולים סלים

תלויים  והם חמורים, גבי על פירות בהם ומובילים יחד,
גם  וכנראה שם. (ר"ש משמאלו והשני החמור מימין אחד

שקיצר). אלא לכך, התכוון בפירושו לדוש 34)רבינו כלי
מתפרקים. חלקים מכמה מחובר והוא תבואה, בו

"קרן"35) נקראת והרגל מתפרקות, שרגליה מתים מיטת
בפירושו). חוליות 36)(רבינו עשויים קרן בתבנית כלים

לשתייה. בהם ומשתמשים בהם 37)חוליות, שתלויים
מפתחות. כמה

.Ê¯aÁÓ‰38˙B˙Òk LÏL39ÏL LLÂ ,¯Óˆ ÏL «¿«≈»¿»∆∆∆¿≈∆
˙BÁtËÓ ‰¯OÚ ÌÈzL B‡ ,ÌÈÈ„Ò ‰LÏL B‡ ,ÔzLtƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»

‡ È¯‰ -‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ el40Ô‡kÓ ¯˙È ;41- ¬≈≈ƒ¿À¿»¿«»»»≈ƒ»
‰‡ÓËÏ ¯eaÁ42‰‡f‰Ï ‡ÏÂ43˙ÈlËÂ „Á‡ ˜eÏÁ . ƒ¿À¿»¿…¿«»»»∆»¿«ƒ

‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - „Á‡ ÔÈ¯˜·eÏ˜e ˙Á‡««¿¿»ƒ∆»¬≈≈ƒ¿À¿»
Ïk ,¯˙BÈa ÔÈ·Á¯ B‡ ¯˙BÈa ÔÈk¯‡ eÈ‰ elÙ‡ ,‰Èf‰Ïe¿«»»¬ƒ»¬Àƒ¿≈¿»ƒ¿≈…

Ô‰L44ÔÈÁÈpnL ÌÈ„‚a ÈL ‰Ê ?ÔÈ¯˜·eÏ˜ e‰Ê È‡Â . ∆≈¿≈∆¿¿»ƒ∆¿≈¿»ƒ∆«ƒƒ
Ô‰Ó ÔÈOBÚÂ ˙Á‡k Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â Ô‰ÈÈa ÔÙb ¯Ó∆̂∆∆∆≈≈∆¿¿ƒ»¿««¿ƒ≈∆

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈÏ ˜eÏÁ»ƒ«¿»ƒ

מ"ב.38) פכ"ט מפני 39)כלים בו שמתכסים עב בגד
ה.40)הקור. בהלכה כמו אחד, גדול כבגד דינם

כאן.41) האמור מהמספר יותר חיבר לחומרא,42)אם
התורה. בגדים 43)כדין הרבה כלֿכך לחבר רגילים אין

תספיק  שלא חכמים וגזרו אותם. יפרידו כך ומפני ביחד,
שההזאה  משמע, הכובסים. בשלל כמו אחד, בגד על הזאה
אפילו  - האחרים וכל הזה, שעליו בגד לאותו רק מועילה

נטהרו. לא - זו הלכה בראש הקבוע גודל 44)המספר כל
שהוא.

.ÁÈeqk45ÌÁn‰46˙ÏLÏLa ¯aÁnL47ÏÚ ‰f‰ : ƒ«≈«∆¿À»¿«¿∆∆ƒ»«
Ïk‰ ¯‰Ë - ÌÁn‰48¯‰Ë ‡Ï - Èeqk‰ ÏÚ ‰f‰ ; «≈«»««…ƒ»««ƒ…»«
ÌÁn‰49.ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú «≈««∆«∆»»

ה"י.45) פי"ב מים.46)פרה בו לחמם גדול כלי
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והכיסוי 48)למיחם.47) הכלי, עיקר הוא שהמיחם מפני
שם. כביתֿהלל לו. מודים.49)טפל ביתֿהלל גם בזה

.Ë‚ef‰50ÏaÚ‰Â51Ì‡Â ,‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - «¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»¿«»»¿ƒ
Ô‰ÈL e¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰52. ƒ»«∆»≈∆»¬¿≈∆

מ"ט.50) ודופק 51)שם המתנועע, הפעמון של הלשון
המקיפו. הזוג מפרידים 52)על ואין אחד כלי שהם מפני

אותם.

.ÈÈÂh‰53Ba ÔÈ¯ÊBL B‡ ÌÈzLt‰ Ba ÌÈÂÂhL «¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ıÚ‰ :Ba LÈ ÔÈÙe‚ ‰LÏL - ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ¿»ƒ≈»≈∆¿«¿ƒ»»

LBk ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÈeÂh‰54ÏÊ¯a‰ B‡ ˙LÁp‰Â ; «»¿«ƒ¿»¿«¿∆««¿∆
ÔÈÏ˙Bt daL ,‡¯Bpˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ıÚ‰ L‡¯aL∆¿…»≈¿«ƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,LBk‰ ÚˆÓ‡aL ÌÈÁ¯‰Â ;ÔÈÂBËÂ¿ƒ¿»≈«ƒ∆¿∆¿««¿ƒ«ƒ¿≈

‡wt55Ba ÔÈÏ˙BtL LBk‰ .56‡Ï - ‡ÓËpL ÌÈÏ·Á‰ ƒ»«∆¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»…
‰fÈ57LBk‰ ÏÚ ‡ÏÂ BlL ‡wt‰ ÏÚ58ÏÚ ‡l‡ , «∆««ƒ»∆¿…««∆»«

‡¯Bpv‰59.Ïk‰ ¯‰Ë - ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â ; «ƒ»¿ƒƒ»«∆»ƒ¿»¿»»««…
ÔzLt ÏLÂ60,‰lÁzÎÏ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰fÓ - ¿∆ƒ¿»«∆«∆»ƒ¿»¿»¿«¿ƒ»

.¯eaÁ ÔzLÏML∆¿»¿»ƒ

מ"ח.53) כוש 54)שם במונח רבינו משתמש לפעמים
את  מגדיר הוא בעיקרו אבל במשנה, וכן בשלימותו, לפלך

בלבד. רבינו 55)העץ כותב מ"ז, פ"ט לכלים בפירושו
הכוש, של השני בראשו פירוש, הכוש. בראש היא שהפיקה

כאן. המשנה מפרשי כל פירשו לפלך 56)וכן הכוונה כאן
עליו.58)לכתחילה.57)בשלימותו. שמלפפים העץ

הכלי.59) עיקר פשתן,60)שהיא בו שטווים הפלך חלקי
חבלים. בו ששזורים הכלי חלקי מאשר מהודקים יותר הם

.‡È¯BÚ61‰ÒÈ¯Ú ÏL62˙BwÙÏ ¯aÁÓ ‡e‰L63- ∆¬ƒ»∆¿À»¿ƒ
‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ64˙BhÓ ÏL ÔaÏn‰ .65BÈ‡ - ƒ¿À¿»¿«»»««¿≈∆ƒ≈

‰‡f‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ66. ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

למיטות 62)שם.61) עור של שוליים לעשות היו רגילים
היו  כפתורים וכעין מצידיהם, יוצאות ועניבות תינוקות, של
את  אליהם ומחברים השוליים ליד העריסה בדפנות תלויים
מורידים  ביותר, מלוכלכים כשהשוליים ולפעמים, העניבות.

לנקותם. כדי השוליים מפני 64)לכפתורים.63)את
במקרים  אלא העור את מורידים ואין אחד, כלי שהכול

רב. זמן ובהפסק הכלל, מן מפרש 65)יוצאים רבינו
מן  למעלה מורכב עץ של "מרובע הוא שמלבן במשנתנו
תבנית  מבוארת ב, הלכה ד פרק כלים בהלכות המיטה".

שם. ראה וחלקיה. רופף,66)המיטה שחיבורו מפני
מפרש  [הר"ש המלבן. את מורידים המיטה את וכשמזיזים

המיטה]. כרעי תחת מונחים שמלבנות

.·ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk67˙BÁe„w‰68ÔÈkq‰ ·v ÔB‚k , »¿«≈ƒ«¿¿ƒ«««ƒ
¯eaÁ - Ba ÒÎ ÏÊ¯a‰Â ·e˜ ·vp‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆«ƒ»»¿««¿∆ƒ¿»ƒ
ıÚ ÔB‚k ,˙B˜e¯Á‰ ˙B„i‰ Ï·‡ .‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ¿À¿»¿«»»¬»«»«¬¿≈
‰‡f‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ - ÏÊ¯aa ÒÎ ıÚ‰L ,˙ÈÁ‰69. «¬ƒ∆»≈ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿«»»

וקצה 68)שם.67) עמוק, חור בהן יש מקדח. מלשון

בו. תחוב יו 69)הכלי מהודקות רגילים הקדוחות ואין תר
בנקל. מתנתקות והחרוקות לנתקן,

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הכל 1) הן, ומה החטאת בטהרת עשו יתרות שמעלות יבאר

חומרתה. מפני חטאת טהרת על נאמנין

.‡˙B¯˙È ˙BÏÚÓ2˙‡hÁ‰ ˙¯‰Ëa eOÚ3Ì„‡‰L : «¬¿≈»¿»√«««»∆»»»
Èab ÏÚ LnLÓe „ÓBÚÂ L„˜Ï Ï·Ë elÙ‡ ,¯B‰h‰«»¬ƒ»«¿…∆¿≈¿«≈««≈

˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,ÁaÊn‰4‡ÏÂ ‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ‡ÏÂ «ƒ¿≈«≈»¿«»¿…ƒ¿≈««»»¿…
ÔLc˜Ï ‡ÏÂ ÌÈn‰ ÈelÓÏ5ÏaËiL „Ú ˙Bf‰Ï ‡ÏÂ ¿ƒ««ƒ¿…¿«¿»¿…¿««∆ƒ¿…

ÔÎÂ .˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿««»ƒ¿∆»¿«»¿≈
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,‰¯ÊÚaL ˜¯ÊÓ elÙ‡ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¬ƒƒ¿»∆»¬»»≈»¿«»
ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ¿≈«»¿≈»»√»ƒ¿»
ÔÈÚÏ Ô‰ È¯‰ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿«

.ÔÈ‡nËÓ‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡k ˙‡hÁ«»»√»ƒ«¿ƒ«¿«¿ƒ

הכלל.2) מן יוצאות טהרה אדומה.3)דרגות פרה טהרת
והזאתו.4) הדם קבלת במים 5)לשחיטה, אפרה את לתת

זו, הלכה מקור הטמאים. על מהם להזות עלֿמנת חיים
א. כ, בחגיגה

.·ÈÏk Ïk6Èt ÏÚ Û‡ ,·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯‰ »¿ƒ»»¿ƒ¿»¿»««ƒ
˙‡hÁ Èa‚Ï ‡e‰ È¯‰ ,L„w‰ Èa‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿«≈«…∆¬≈¿«≈«»

·f‰ Ò¯„Ók7Ôa ÔÁBÈ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú ¿ƒ¿««»«∆«¿ƒ¿≈«»»»∆
‡„b„eb8‰È‰Â ,ÂÈÓÈ Ïk L„w‰ ˙¯‰Ëa ÏÎB‡ ‰È‰ ¿»»»»≈¿»√««…∆»»»¿»»

˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ ·f‰ Ò¯„Ók BzÁtËÓ9. ƒ¿«¿¿ƒ¿««»¿ƒ¿«««»

מרכב 7)שם.6) מושב, משכב, כולל "מדרס" המונח
ומושב. משכב מטמאי בהל' מפורשים ודיניהם ומדרס,

התנאים.8) שלו 9)מגדולי חולין מאכלי על מקפיד היה
קדושים. דברים כטהרת טהורים, שיהיו

.‚Ïk10˙B‡Óh‰ „ÏÂ11‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »¿««À¿««ƒ∆≈¿«≈
e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡12È¯‰ - »»¿…≈ƒ¬ƒ¿…∆¿∆≈«¿¬≈

e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .˙‡hÁÏ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‡e‰13: ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ»»¿
Lc˜Ó‰14‡nL ,Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÈ ‡Ï ˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ «¿«≈∆≈«»…ƒ¿«∆««¿»∆»

ÔÈ˜LÓ eÏtÈ15ÏkL ,‡ÓË Ïcq‰ ‡ˆÓÂ Ïcq‰ ÏÚ ƒ¿«¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»««¿»»≈∆»
‰Ê ‡nË˙ÈÂ ,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ô‰ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿≈ƒ≈¿«≈««»¿ƒ¿«≈∆

Ïcqa B˙ÚÈ‚a Lc˜Ó‰16˙‡hÁ ÈÓ e‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ¿ƒ»««¿»¿ƒ¿¿≈«»
ÌÈ‡ÓË17. ¿≈ƒ

מ"ב.10) פ"ח ראשון,11)פרה נקרא הטומאה באב הנוגע
הטומאה. ולד נקראים וכולם הלאה. וכן שני, הוא בו והנוגע

ה"זֿח.12) פ"ה מת טומאת שם.13)בהל' במשנה,
המים.14) על האפר את טהורים 15)הנותן שאינם

חששו  לא ולמה לחטאת. ובגדים אדם ומטמאים לחטאת,
ליפול  משקין של שדרכם מפני בגדיו, על משקין יפלו שמא
של  פירושו (ע"פ מזה להזהר וקשה הסנדלים על
וראה  וכסףֿמשנה. ראב"ד ראה למשנה. ה'ברטנורא'

במשנתנו). יוםֿטוב' על 16)'תוספות הטיפה תיפול אם
בנגיעה, כלים מטמאים שמשקין האדם, את תטמא לא רגלו,
(לקמן  בידיו נגעו אלאֿאםֿכן מטמאים אינם האדם את אבל
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נגיעה  בכל האדם את מטמא במשקין שנטמא והכלי ה"י),
טימאוני, לא מטמאיך אומר: (האדם) הוא "והרי שהיא.

המשנה). (מליצת טמאתני" מונים 17)ואתה שאין
ה"ו). (לקמן ושלישי ושני ראשון לחטאת

.„ÓÂÈ„È e‡ÓËpL È18„·Ïa19˙‡ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·„a ƒ∆ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜LÓa B‡ ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL ÔB‚k ,ÌÈ„i‰«»«ƒ¿∆»«»√»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿…∆¿≈»ƒ∆»

ÂÈ„È ˙ÏÈ·Ë20¯‡a˙iL BÓk ,„·Ïa21Ïk ‡ÓË È¯‰ - ¿ƒ«»»ƒ¿«¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆÂ ˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ BÙeb22‡Ï elÙ‡ . ¿ƒ¿«««»¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ…

˙Á‡ B„È ‡l‡ ˙‡ÓË23‡e‰ È¯‰Â ,Blk ‡ÓË - ƒ¿»∆»»««ƒ¿»À«¬≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯24. ƒ¿À¿»

מ"ז.18) פי"ב נטמא.19)שם לא לקודש 20)וגופו
סאה. בארבעים טבילה אבות 21)צריכות מהל' בפ"ח

ה"ז. הגוף.22)הטומאות כל פ"י 23)טבילת בפרה
בידו  ומשקין באוכלין שנגע לחטאת "הטהור שנינו: מ"ב,

אחת. בידו אפילו משמע טמא", נתבארה 24)– לא
כמו  כלל, ושני ראשון מונים אין בחטאת הרי כוונתו,
מצא  ולא בזה, שהתבלט איש' 'חזון ראה בה"ו. שיתבאר

זו. לתמיהה יישוב

.‰‰ÏÈ·Ë ÔeÚh‰ Ïk25ÔÈa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈa , »«»¿ƒ»≈ƒ«»≈
‡nËÓ ,Ì‰È¯·cÓ26˙‡hÁ ÈÓ ˙‡27¯Ù‡ ˙‡Â ƒƒ¿≈∆¿«≈∆≈«»¿∆≈∆

ÚbÓa ˙‡hÁ ÈÓ ‰fn‰ ˙‡Â ˙‡hÁ‰28‡OÓ·e29ÔÎÂ . ««»¿∆««∆≈«»¿«»¿«»¿≈
¯LÎn‰ ·BÊ‡‰ ˙‡ ‡nËÓ30e‡lÓ˙pL ÌÈn‰ ˙‡Â , ¿«≈∆»≈«À¿»¿∆««ƒ∆ƒ¿«¿

¯B‰h‰ Ô˜È¯‰ ÈÏk‰ ˙‡Â ,eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿¿∆«¿ƒ»≈»«»
‡Ï Ï·‡ ÚbÓa el‡Ó „Á‡ Ïk ‡nËÓ .˙‡hÁÏ¿«»¿«≈»∆»≈≈¿«»¬»…

‡OÓa31ÏÒt - ˙‡hÁ ¯Ù‡ ˙ˆ˜Óa Ú‚pL ‡ÓËÂ . ¿«»¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈∆«»»«
Blk ˙‡32. ∆À

מ"ו.25) פי"א שלא 26)שם אלא לקודש, טבל אם אפילו
חטאת. לטהרת האפר.27)התכוון עליהם שניתן

בהם.28) נגע נגיעה,29)אם בלא אותם נשא הוא אם
מקבל  שאינו דבר על מונח היה החטאת מי עם שהכלי כגון

ממקומו. הזיזו או הגביהו והטמא שנרטב 30)טומאה,
שאינם  במשקין נרטב שאם לחטאת, טהורים במשקין

הטמא. נגיעת לפני נפסל כבר לחטאת, לא 31)טהורים
אבל  לחטאת, המקודשים דברים על אלא משא חומרת גזרו
שם. כחכמים, פסק שנתקדשו. טרם לחטאת למזומנים לא
נשא  שהטהור פירושה מקום, בכל האמורה משא (טומאת
בזב  מטמא הטהור את נושא כשטמא אבל הטומאה, את
בכל  חבר לו מצאנו "שלא א פג, בשבת ששנינו כמו בלבד,
בחטאת). עשו יתירה שמעלה אלא כולה", התורה

מ"א.32) פ"ח עדויות,

.ÂÔÈBÓ ÔÈ‡33C¯„k ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ˙‡hÁÏ ≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿∆∆
ÌLÏ eÏ·hL ‰¯OÚ ?„ˆÈk .L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï ÔÈBnL∆ƒƒ¿»¿…∆≈«¬»»∆»¿¿≈
Èa‚Ï ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ ˙‡hÁ«»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ…ƒ¿»∆»¿«≈
B¯·Áa Ú‚Â ,„·Ïa B„È ˙‡ÓËpL ÔB‚k ,„·Ïa ˙‡hÁ«»ƒ¿«¿∆ƒ¿»»ƒ¿«¿»««¬≈
.˙‡hÁÏ ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Áa B¯·ÁÂ«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»À»¿≈ƒ¿«»

ÌÈÏk ÔÎÂ34,Ô‰Ó ÈÏk ‡ÓËpL ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰h‰ ¿≈≈ƒ«¿ƒ¿«»∆ƒ¿»¿ƒ≈∆

˙‡hÁ Èa‚Ï „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ ‡l‡ e‡ÓË ‡Ï elÙ‡35, ¬ƒ…ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿«¿«≈«»
ÈL ÈÏÎa ‰Ê ÈÏk Ú‚Â ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔB‚k¿∆»¿«¿ƒ«¬»¿»«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈ƒ
,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ôlk ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÈLÈÏLa ÈLÂ¿≈ƒƒ¿ƒƒƒ¿¿«≈ƒÀ»¿«≈««»

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈≈»

מ"ז.33) פי"ב ישראל'34)פרה, 'תפארת (ראה מ"ח. שם
בכלי  שנגע שאדם מבאדם, יותר החמירו שבכלים יד, 'בועז'
אבל  בידיו, נגע אם אלא מתטמא אינו לחטאת טהור שאינו
שהיא). נגיעה בכל מתטמא וכלי נטמא, לא בגופו נגע אם

ההלכה 35) בסוף ומקומן מיותרות, חטאת" "לגבי המילים
אם  בטעות. כאן ונכפלו מאה", הן "אפילו הפיסקה לפני
שגם  ולפרש לטעות אפשר לפנינו, שהיא כמו הגירסא נקיים
ומשנתנו  באחוריו. כשנגעו תוכו נטמא לא חטאת לגבי
נטמא  - אחריו שנטמאו חטאת של לגין בפירוש: אומרת

תוכו.

.ÊÈe‡¯‰ Ïk36·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙‰Ï37Èt ÏÚ Û‡ , »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««»««ƒ
L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L38B„È‰ Ì‡ ,39h‰- ˙‡hÁÏ ¯B‰ ∆»¿…∆ƒ¡ƒ«»¿«»

˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÔÎÂ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËƒ¿»««ƒ∆…»«¿≈«»¿«»
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L Ì„‡‰ ˙‡ „È‰L40„È‰L B‡ , ∆≈ƒ∆»»»∆≈»¿«»∆≈ƒ
‰Ê Ì„‡ ÏL ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙‡ B‡ Bw¯ ˙‡41,‡ÓË - ∆À∆≈≈«¿»∆»»∆ƒ¿»

Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk Ï·‡ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«¬»¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»
.Ba Ú‚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆«»¿«»∆»ƒ≈»«

מ"א.36) פי"א לשכיבה,37)שם המיוחדים כלים
משכב  בהל' מבוארים דיניהם פרטי ולרכיבה. לישיבה

אבל 38)ומושב. לתרומה, בטהור משנתנו מפרש הר"ש
הערה  לקמן (ראה נגיעה בלא מטמא אינו לקודש הטהור

שם). והשלמות "כל 39)נב, שנינו: שם במשנה הזיזו.
(וכן  רבינו ומפרש לחטאת", מדף – מדרס לטמא הראוי
מדף. טומאת נטמא לחטאת, הטהור הסיטו שאם הר"ש)
לז): כו, (ויקרא המקרא מלשון מדרבנן, קלה טומאה פירוש,

שם). בפירושו (רבינו, נדף" עלה שהוא 40)"קול אע"פ
השלמות). (ראה לקודש נאמר 41)טהור שם בתוספתא

וסובר  לתרומה. ובטהור רבי, בשם רגליו ומימי רוקו דין
לקודש. הואֿהדין דוקא, לאו שהתרומה רבינו

.ÁÈÏk42‡Óh‰43˙Ó ‡ÓËa44¯B‰h‰ B„È‰ Ì‡ , ¿ƒ«»≈ƒ¿≈≈ƒ¡ƒ«»
ÏÚ Û‡Â ,Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿»¿««ƒ∆…»«¿««
e¯‡aL BÓk ,‡OÓa ‡nËÓ ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L Èt45. ƒ∆≈¿≈≈¿«≈¿«»¿∆≈«¿

˙Ï„a ÈeÏz ‰È‰L ˙Ó ‡ÓË ‡e‰L ÁzÙÓ ?„ˆÈk≈««¿≈«∆¿≈≈∆»»»¿∆∆
˙‡ „È‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ïc‰ ˙‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ¯‚ÒÂ¿»««»¿«»∆«∆∆ƒ¿≈ƒ∆

‡ÓË - ‡Óh‰ ÁzÙn‰46ı¯M‰ ˙‡ ËÈÒ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿≈««»≈ƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ∆«∆∆
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡Â47ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÏ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿∆ƒ¿«∆«¬≈∆»≈¿«»««

¯‡a˙iL BÓk ,‡OÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ ÔÈ‡L Èt48. ƒ∆≈≈¿«¿ƒ¿«»¿∆ƒ¿»≈

ראוי 43)שם.42) שאינו בדבר מדובר, ממש. טמא
"טמא 44)למדרס. שונים: אנו שם, בתוספתא התורה. מן

שהנדה  הדין פירוש, מדף". טמא ולא מת טמא שאמרו,
ולא  דאורייתא בטומאה רק נאמר נגיעה בלא מטמאה

מדרבנן. קלה ה"ט.45)בטומאה מת טומאת מהל' בפ"ה
לה"ז.46) השלמות בתוספתא 47)ראה שם. תוספתא
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המילים  את מוחק והגר"א הנבילה". "ואת כתוב: שלפנינו
מטמא  שנבילה מפני גורסן, אינו רבינו שגם ונראה האלו.

חולין. אפילו אבות 48)במשא מהל' בפ"ד לקמן – שרץ
ה"א. שם – זרע שכבת ה"ב. הטומאות

.Ë˙‡hÁÏ ¯B‰h‰49ÔÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰L ÌÈÏÎa Ú‚pL «»¿«»∆»«¿≈ƒ∆»¿«¿»ƒ
·f‰50Èt ÏÚ Û‡ ,ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈¿≈«ƒ¿»ƒ«»««ƒ

‡e‰L51L„˜Ï ¯B‰Ë52˙‡hÁÏ ‡ÓË -53ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿…∆ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ
.˙‡hÁÏ ‡ÓË - ÛcÓa Ú‚pL ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰«»¿«»∆»«¿«»ƒ¿»¿«»

מ"ב.49) הרבה 50)שם שהיו כגון הזב, בהם נגע ולא
בו  נגע התחתון ורק זה, גבי על זה עליו מונחים כלים
אבל  התורה, מן נטמאו לא העליונים אבל התורה. מן ונטמא
שהזב  לכלים שדומים משום טומאה עליהם גזרו חכמים
התורה. מן טמאים מאה, אפילו שכולם, עליהם, שוכב
ומושב  משכב מהל' פ"ו (ראה "מדף" נקראת זו וטומאה

מפני 52)הנוגע.51)ה"ג). לקודש נטמא לא פירוש,
בלבד, ומשקין אוכלין ומטמא לטומאה כראשון דינו שמדף

האדם. את לא ראויים 53)אבל אינם שהכלים ואףֿעלֿפי
כשהנידם  אפילו מטמאים למדרס ראויים הם שאם למדרס,
הלא  שואל: קורקוס, הר"י בשם משנה' (ה'כסף נגיעה. בלי
שאינם  אלא לגמרי טהורים בכלים גם מטמאה נגיעה
כאן  להשמיענו בא ומה ה"ז) בסוף (למעלה לחטאת טהורים
נגע  אם רק מטמאים טהורים שכלים והשיב, במדף? בנגיעה
לאוכלין  בדומה מטמאה, אינה בגופו נגיעה אבל בידיו,
(ראה  בגופו). נגע אם גם מטמא מדף אבל ומשקין,

השלמות).

.È˙‡hÁÏ ¯B‰h‰54ÔÈa ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL «»¿«»∆»«»√»ƒ«¿ƒ≈
Èa‚Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏkL ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ≈¿≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒ¿«≈
Ïk ‡ÓË - B„Èa Ô‰a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ‡ ˙‡hÁ«»≈»¿ƒƒ»«»∆¿»ƒ¿»»

e¯‡aL BÓk ,BÙeb55BÏ‚¯a Ô‰a Ú‚ .56¯‡La B‡ ¿∆≈«¿»«»∆¿«¿ƒ¿»
¯B‰Ë - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÔËÈÒ‰L B‡ BÙeb57ÔÎÂ .58 ∆¡ƒ»¿»¿…»«»∆»¿≈

Ú‚ Ì‡59¯ep˙a60ÌÈ‡L ÌÈÏk ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ»«¿«¿«≈ƒ¿»≈ƒ∆≈»
˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë61BÏ‚¯a Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;Blk ‡ÓË - ¿ƒ¿«»ƒ¿»À¬»ƒ»«¿«¿

.‰È‰L BÓk ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈»¿«»¿∆»»

שם.54) ה"ד.55)משנה, משנה'56)למעלה ה'כסף
חלקי  בשאר נגיעה לבין בידיו נגיעה בין שההבדל מפרש,
בטמאים  לא אבל טהורים, ומשקין באוכלין נאמר הגוף
שלא  בכלים, בנגע הקודמת מהלכה ראיה והביא ממש.
דחה  שמח' (ב'אור הגוף. מגע לבין ידים מגע בין חילק
ראויים  שכלים לכלים, אוכלין לדמות שאין מפני זו, ראיה
וולד  כשהם גם לגזור מקום ויש הטומאה אב להיות
הטומאה. אב נעשים אינם ומשקין אוכלין אבל הטומאה,

מלשו  גם משמע והבדל וכן למשנתנו. בפירושו הר"ש של נו
כתב  ראויים, לשאינם הטומאה אב להיות ראויים בין זה
בהלכה  אחרונה הערה (ראה למ"ד בפירושו עצמו רבינו

בין 57)הקודמת). מדובר בזה וגם שם. במשנה כחכמים,
ב'אליהו  גם וכן ישראל', ('תפארת בטמאים ובין בטהורים

שם). מ"ד.58)רבה' חרס,60)בידו.59)שם של
למשנה). בפירושו (רבינו לעולם הטומאה אב נעשה שאינו

כלי 61) אבל האדם, בגוף שנגעו חרס כלי על גזרו שלא

בלשון  נקראים במקווה, טהרה להם שיש (כלים שטף
שם). (רבינו, גזרו שטף") "כלי חכמים

.‡È˙‡hÁÏ ¯B‰h‰62ÌÈÓ CB˙Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L «»¿«»∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ
ÔÈ·e‡L Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL63; ∆ƒ¿«¿¿«»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«»…¿À¿«ƒ¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË64. ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈

מ"ג.62) פי"א נקראים 63)שם בכלים הנמצאים מים
בהם. הטובל את מטהרים ואינם בפ"ט 64)"שאובים",

אינם  חטאת שמי שאמרו, מפני ה"א. הטומאות אבות מהל'
שאינו  את שמטמאים כמו לחטאת הטהור את מטמאים
לא  בהם ורובו ראשו הבא שגם ולומר לטעות אפשר טהור,
אותו  מטמאים אלא כן, דבר שאין המשנה מלמדת נטמא,
שהוא  מבאר, שם בפירושו (רבינו אחרים. שאובים מים כמו
שני, נעשו בו הנוגעים ואוכלין לטומאה ראשון נעשה
שני  האדם את עושים אחרים שאובים שמים ואףֿעלֿפי
מפני  והטעם שם). הטומאות, אבות בהל' (רבינו לטומאה
נטמא  לחטאת והטמא לחטאת, ונפסל כשני, נטמא שהוא
ראה  במשנתנו). (רבינו ראשון ונעשה חטאת במי בנגיעה

יג). אות 'בועז' במשנתנו, ישראל' 'תפארת

.·ÈÔÈÓ‡ Ïk‰65ÈnÚ elÙ‡Â ,˙‡hÁ‰ ˙¯‰Ë ÏÚ «…∆¡»ƒ«»√«««»«¬ƒ«≈
ı¯‡‰66Ïk‰ da eOÚL el‡ ˙BÏÚÓe ,d˙¯ÓÁ ÈtÓ , »»∆ƒ¿≈À¿»»«¬≈∆»»«…

Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â .da ÔÈ¯‰Êƒ¿»ƒ»«¬≈∆¡««»¿»¿»«¬«¿≈
‰¯ÈÓLÏ ÔÈÈe‡¯ Ï‡¯OÈ Ïk - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ67. ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»

ÈÏk elÙ‡ ,B˙ÈaÓ ÈÏk ‡È·‰L ı¯‡‰ ÌÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»»∆∆≈ƒ¿ƒƒ≈¬ƒ¿ƒ
Ò¯Á68‰Ê È¯‰ - ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡Â , ∆∆¿»«¿ƒ∆»¿«»¬≈∆

B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,epnÓ ÔÈfÓe Ba ÔÈLc˜Óe ,¯B‰Ë»¿«¿ƒ«ƒƒ∆¿««ƒ∆
:¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ ÔÎÂ .‰Óe¯˙ÏÂ L„˜Ï ‡ÓË ÈÏk¿ƒ»≈¿…∆¿ƒ¿»¿≈«»»∆∆»«
:¯Ó‡Â BÏˆ‡ ˙‡hÁ ÈÓ eÈ‰L B‡ ,˙‡hÁÏ È‡ ¯B‰Ë»¬ƒ¿«»∆»≈«»∆¿¿»«
.da ÏÊÏÊÓ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ≈∆¡»∆≈»»ƒƒ¿»≈¿«¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

z`hg in eidy e` z`hgl ip` xedh xn`y ux`d mr oke"
."da lflfn l`xyin mc` oi`y on`p od oixedh xn`e elv`

בגמרא  שהובא הטעם הרמב"ם נקט לא מדוע להבין וצריך
כל  יהיה שלא "כדי אדומה: בפרה עם־הארץ נאמנות לדין
לבאר  ויש לעצמו". אדומה פרה ושורף הולך ואחר אחד
עם־הארץ  טומאת (בדין הרמב"ם לשון דיוק על־פי הטעם
כתב  ולא טמא" בחזקת הוא הרי ש"עם־הארץ ברגל)
רק  אינה חכמים גזירת כי טומאה, עליו גזרו שחכמים
חזקת  ע"ה על שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה מחשש
לכן  וטומאות" טהרות בדקדוקי בקיאין "שאינן כיון טומאה
את  שם הרמב"ם הביא לא זו מסיבה טומאה. בחזקת הן
היו  לא זה מטעם כי איבה" "משום בגמרא המובא הטעם
שמפני  משום רק אלא טומאה, חזקת מפקיעים חכמים
טהורה". בחזקת זה "הרי ולכן בה, מזלזלים אין חומרתן
בדין  הגמרא טעם הרמב"ם הביא לא הסיבה מאותה
כל  יהא "שלא אדומה פרה טהרת על עם־הארץ נאמנות
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זה  טעם כי לעצמו" אדומה פרה ועושה הולך ואחד אחד
נקט  ולכן הארץ, מעמי טומאה" "חזקת להסיר מספיק אינו

בה". מזלזלין אין חומרתה ש"מפני הטעם
(23 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

מ"ה.65) פ"ה נזהרים 66)שם ואינם שאינם במצוות,
מגעם. על טומאה וגזרו וטהרה, טומאה בדיני מקפידים

ה"ח.67) פ"ג חגיגה לו 68)תוספתא, אין נטמא שאם
נטמא, שמא חוששים אין אףֿעלֿפיֿכן במקווה, טהרה
ולטהרו. להטבילו יכול נטמא שאפילו שטף כלי ומכלֿשכן

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ט שלישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מצידו,1) שרץ בו ונגע חטאת אפר בו שהיה חרס כלי יבאר

בו, וכיוצא שני אוכל גבי על או השרץ גבי על הכלי הניח
מקודשים  שאינם מים או פתיל, בצמיד ניצל חטאת אפר אם
לחטאת  טהור שאינו במקום עומד היה לחטאת, הטהור וכלי
שעברה  הזייה לחוץ, חטאת מי בו שיש כלי עם ידו והוציא
קדש  בו שיש וכלי חטאת אפר בו שיש כלי טומאה, גבי על
ספק  וכל בידו, הכלים שני הסיט או הגביה בזה, זה שנגעו
לחטאת, דינו מה תרומה לגבי טהור שהוא טומאות
חטאת. לגבי דינם מה התרומה את בהם שתולין הספיקות

.‡ı¯L Ba Ú‚Â ˙‡hÁ ¯Ù‡ Ba ‰È‰L Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»¿»«∆∆
BcvÓ2elÙ‡ BabÓ ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ƒƒ»∆≈¿ƒ∆∆¿«≈ƒ«¬ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ Èab ÏÚ ÈÏk‰ ÁÈp‰ .˙‡hÁ Èa‚Ï¿«≈«»ƒƒ««¿ƒ««≈«∆∆««ƒ
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ¯Ù‡‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË ‡lL∆…ƒ¿»«¿ƒ¬≈»≈∆»≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÌB˜Óa ‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»»¿≈∆»
BÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ı¯M‰ Èab ÏÚ ‡ÏÂ .¯B‰Ë»¿…««≈«∆∆ƒ¿«∆»¬ƒƒƒ

ÈL ÏÎ‡ Èab ÏÚ3Ô˙‡ÓhL ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ««≈…∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆À¿»»
;¯Ù‡‰ ‡ÓË È¯‰ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰Â ‰l˜ ‰‡ÓËÀ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈ƒ¿»»≈∆

¯B‰Ë ÌB˜Óa :¯Ó‡pL4lL -ÌeL [Èab] ÏÚ ‰È‰È ‡ ∆∆¡«¿»»∆…ƒ¿∆««≈
˙‡hÁ ¯Ù‡ Ba ‰È‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .ÌÏBÚa ‰‡ÓËÀ¿»»»¿≈¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»

‡ÓË ˙È·aL ‰a¯‡ ÏÚ Ôe˙Â5ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿»«¬À»∆¿«ƒ»≈ƒ»»«¿ƒ
˙ÈaÏ ÏLÏLÓ6ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¯Ù‡‰ ‡ÓË - ¿À¿»««ƒƒ¿»»≈∆¿««ƒ∆≈

ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a7ÏLÏLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;8Ì‡ , »¬À»≈«∆«¿ƒ…»»¿À¿»ƒ
‡ÓË - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰9. »»»¬À»≈«∆«»≈

מתוכו.2) ולא הכלי ואינו 3)מצד לטומאה שני שהוא
של  דינו מה להסתפק מקום [יש בחולין. שלישי עושה
ולכאן. לכאן פנים יש בקודש. רביעי ושל בתרומה שלישי
ששלישי  להסיק יש שני" "אוכל שכתב רבינו, של ומלשונו

זה]. לעניין טמא מקום נקראים אינם פירוש,4)ורביעי
הטמאים  שדברים וכשם תורה כשל דבריהם עשו חכמים
אף  גביהם, שעל האפר את התורה מן פוסלים מדאורייתא
גם  חכמים גזרו כך מטמאה, אינה בכלי שהנגיעה פי על
שהאפר  לפרש, גם [ואפשר מדבריהם. הטמאים בדברים
אינו  חכמים מדברי הטמא שהמקום מפני התורה, מן פסול
דברי  בסיום מוצא אתה זה לפירוש קל וסיוע טהור. נקרא
זה  אולם בעולם". טומאה "שום גבי על יהיה שלא רבינו:

- רבים בה שהתלבטו הסבוכה לבעייה אותנו מכניס
לעניינים  מועילה חכמים גזירת אם - ואחרונים ראשונים

תורה]. דברי באוהל.5)שהם המטמאים דברים בו שיש
הארובה 6) מפי יצא ולא הבית בתוך הנמצא הארובה לחלק

טומאה 7)לבית. ואין טפח ברום רוחב וטפח אורך טפח
טהור. המקום שאין מפני והטעם, זה. משיעור בפחות נכנסת
העומד  חרס לכלי דומה וזה הטמא הבית בתוך האפר שהרי

השרץ. הארובה.8)על פי על מונח מפני 9)אלא
ונכנסת  חוצץ אינו והכלי לארובה נכנסת שהטומאה

הכלי. לתוך הטומאה

.·Ô·‡ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰10ÁÙË Á˙Bt da LiL ÔÈa , »»«¿ƒ∆∆∆≈∆≈»≈«∆«
¯B‰Ë ¯Ù‡‰ - da ÔÈ‡L ÔÈa11. ≈∆≈»»≈∆»

לא 10) סופרים מדברי אפילו כלל טומאה מקבל שאינו
מתוכו. ולא משנה).11)מגבו (כסף משולשל כשאינו

חוצץ. הוא כלל טומאה מקבל שאינו מפני

.‚ÛwÓe ÌÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡ ¯Ù‡ Ba LiL ÈÏk ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆≈≈∆«ƒ¿À»ƒÀ»
ÏÈ˙t „ÈÓˆ12ÌÈn‰Â ¯Ù‡‰ È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙Â »ƒ»ƒ¿»¿…∆«≈¬≈»≈∆¿««ƒ

;ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Ïv ˙‡hÁ‰ ¯Ù‡ ÔÈ‡L .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈≈∆««»ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ
.¯B‰Ë ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÌB˜Óa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿≈∆»»

מכוסה 12) חרס כלי ופירושו, טו) יט, (במדבר המקרא לשון
ומחובר. מהודק בכיסוי

.„L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ13„ÈÓˆa ÔÈÏv ÔÈ‡ ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆…∆≈»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÈ˙t14¯B‰h‰ Ô˜È¯ ÈÏÎe ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ Ï·‡ . »ƒ¬»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¿ƒ≈»«»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÈ˙t „ÈÓˆa Ïv - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ»¿»ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk¿∆»«¿»ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¿«¿»ƒ
ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈn‰ eÏÒÙ -ƒ¿¿««ƒ¿»»∆≈≈«»≈»

Ì‰Â ‡e‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwÓ15Ô‰ÈL - ˙n‰ Ï‰‡a À»ƒ»ƒ»ƒ¿»≈¿…∆«≈¿≈∆
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈn‰Â ıeÁaÓ ‡e‰ ‰È‰ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»»ƒ«¿««ƒ∆≈»¿À»ƒ

ÌÈÙaÓ16ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL -17ÌÈn‰Â ÌÈÙa ‡e‰ . ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
ÔÈÏeÒt ÂÈÓÈÓ Ck ,‡ÓË ‡e‰L ÌLk - ıeÁa18. «¿≈∆»≈»≈»¿ƒ

פתיל.13) בצמיד ניצל הקודש אין א: כה, חגיגה
"במקום 14) תורה כתבה שלא מפני והטעם, שם. משנה

מפני  נפסלים המקודשים ומים לבד, באפר אלא טהור"
שבהם. מקודשים.15)האפר שאינם באוהל 16)המים

פתיל. בצמיד שאינם 17)המת שמים למעלה, נתבאר
פתיל. בצמיד ניצולים טמא 18)מקודשים שאדם מפני

ט  פרק למעלה וראה בכורים, ומנחת זהב (זר עליהם שומר
י"ז). הלכה

.‰¯epz‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰19 «»¿«»∆»»≈««≈««
ËLÙe ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‡L ÌÈÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«»»«
ÔÎÂ ,B„Èa ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏÎe ¯epzÏ ıeÁ B„È»««¿ƒ∆≈≈«»¿»¿≈
ÈÓ Ô‰a LiL ÌÈÏk ÈLe ¯epz‰ Èab ÏÚ Ïhn‰ ‰»̃∆«À»««≈««¿≈≈ƒ∆≈»∆≈
el‡ È¯‰ - Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ Ba ÔÈÈeÏz ˙‡hÁ«»¿ƒ∆»ƒ»¿∆»ƒ»¬≈≈
ÏÈ‡B‰Â ,˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ∆≈»¿»«»¿«»¿ƒ
ÏÚ ÔÈÁpÓ el‡k Ô‰ È¯‰ - ¯epz‰ ÏÚ ÔÈÚL Ì‰Â¿≈ƒ¿»ƒ«««¬≈≈¿ƒÀ»ƒ«
Ô˜È¯ ÈÏk B„È·e ¯epz‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈab«»¬»ƒ»»≈«««¿»¿ƒ≈»
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el‡ È¯‰ - ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ B‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰«»¿«»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¬≈≈
ÔÈ¯B‰Ë20ËLÙe ¯epzÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .eÈ‰L ˙BÓk ¿ƒ¿∆»»»≈««»«

ÏÚ B¯È·Ú‰Â ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk ÏËÂ ÔBlÁÏ B„È»««¿»«¿ƒ∆≈≈«»¿∆¡ƒ«
ÏÚ ‰¯·ÚL ‰Èf‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯epz‰ Èab«≈««¬≈∆»¿≈«»»∆»¿»«

‰‡ÓË Èab21·LBÓe ·kLÓ ÔB‚k ,22- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈À¿»¿ƒ¿»»¿«≈»∆
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰23. ¬≈¿»

אינו 19) ולפיכך לעולם הטומאה אב נעשה שאינו חרס, של
ברגלו. בו שנגע האדם את תורה 20)מטמא הקפידה לא

ידיו  מנגיעת נטמאו ולא בלבד, באפר אלא טהור מקום על
נטמא. לא עצמו שהאדם במקום 21)מפני המים את זרק

הזאה  הטעון הטמא על ונפלו טומאה פני על ועברו טהור
טהור. במקום טומאה 22)העומד שמטמאים זב של

ונבילה. שרץ על עברה אם שכן ומכל חמורה,
ג 23) הלכה י פרק פרה בתוספתא המוזה. את ומטהרת

(צג, בזבחים אביי ופירש מודה, עקיבא רבי אף שבזה אמרו,
שמא  לגזור מקום אין מידו נעקרה כבר שהטיפה מפני א)

הטמא. במקום יניחנה

.ÂeÚ‚pL L„˜ Ba LiL ÈÏÎe ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk¿ƒ∆≈≈«»¿ƒ∆≈…∆∆»¿
,Ba LiL ÏÎÂ ˙‡hÁ ÏL ÈÏk ‡ÓË È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈ƒ¿»¿ƒ∆«»¿…∆≈
¯B‰h‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‰Lk ¯B‰Ë L„w‰ ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ«…∆»¿∆»»¿≈ƒ»««»
ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‰Lk ÂÈ„È ÈzLa Ô‰ÈLa ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿∆≈À»ƒ«»»∆
˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ È¯‰L ;˙‡hÁ ÏL ‡ÓË È¯‰ -¬≈ƒ¿»∆«»∆¬≈«»¿«»
BÓk ,˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ˙ÚÈ‚a ‡ÓËƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ∆≈»¿«»¿

.˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ ‡nËÂ ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»«¿ƒ≈∆≈«»

.ÊdÈa‚‰24ÂÈ„È ÈzLa ÌÈÏk‰ ÈL25.ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ƒ¿ƒ«¿≈«≈ƒƒ¿≈»»¿≈∆¿≈ƒ
Ú‚pL Ì„‡ Ba Ú‚pL ÈtÓ - ‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ‰Ê∆∆«»ƒ¿»ƒ¿≈∆»«»»∆»«
ÈtÓ - ‡ÓË L„˜ ÏLÂ ;˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈»¿«»¿∆…∆ƒ¿»ƒ¿≈
Ô‰L ,‰c ÈÓ ˙‡ÈOa ‡ÓË ‡e‰Â B‰Èa‚‰L ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»∆≈

e‡ÓËpL ÈtÓ ‡OÓa ÔÈ‡nËÓ26ÏL ÈÏk‰ ˙ÓÁÓ ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¬««¿ƒ∆
¯Èa Ce¯k L„˜ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L„…̃∆¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ∆…∆»ƒ¿»

Ba Ú‚ ‡ÏÂ ¯Èpa B‰Èa‚‰Â27˙‡hÁ‰ dÈa‚‰Â ,28B„Èa ¿ƒ¿ƒ«¿»¿…»«¿ƒ¿ƒ«««»¿»
ÈÏka Ú‚ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL - ‰iL29‡ÏÂ ¿ƒ»¿≈∆¿ƒ∆¬≈…»««¿ƒ¿…

L„w‰ ÈÏÎa Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ‡ÓËƒ¿»¿«»¬»ƒ»»≈«ƒ¿ƒ«…∆
ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¯Èa ˙‡hÁ ÏL ‰È‰ elÙ‡ ,B„Èa30. ¿»¬ƒ»»∆«»ƒ¿»¿≈∆¿≈ƒ

לחטאת.24) הטהור הד 25)האדם בשל והוא נגע אם ין
חטאת. של את והגביה שנטמא,26)קודש להיות: צריך

קודש  של בכלי בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם מפני פירוש
במים  נגע שלא פי על ואף במשא החטאת מי אותו מטמאים
חטאת  מי אין לחטאת, טהור שהוא זמן כל אבל עצמם,

ז). שורש במשנתנו (רבינו אותו עצמו.27)מטמאים בכלי
בנייר.28) כרוך שאינו פי על מטמא 29)אף אינו זה וכלי

ואם 30)במשא. נגיעה. בלי אפילו פירושה משא טומאת
הקודש  כלי את ומטמא וחוזר החטאת כלי הנושא נטמא כן

בנגיעתו.

.ÁËÈÒ‰31- Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏk‰ ÈL ˙‡ ≈ƒ∆¿≈«≈ƒ¿»¿…»«»∆
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL¿≈∆¿ƒ∆≈«¿ƒ∆≈»¿«»

‡l‡ ,B„Èa Ba ÚbiL „Ú ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ¿«≈∆«»¿«»«∆ƒ«¿»∆»
.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿∆≈«¿

הזיז.31)

.Ë‰Óe¯z Èa‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ˜ÙÒ Ïk32, »¿≈«À¿∆»¿«≈¿»
ÏÎÂ ;˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈»¿«»¿»
e„ÏB Ì‡ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÏBzL ˙B˜Ùq‰«¿≈∆ƒ»∆∆«¿»ƒ¿

˙‡hÁa33ÔÈÎtL el‡ È¯‰ -34˙B¯‰Ë eOÚ Ì‡Â .35 ¿«»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬¿»
el‡ ˙B˜ÙÒ Ô‰Ï e„ÏBpL Ì„‡Â ÌÈÏk Ô˙B‡ Èab ÏÚ««≈»≈ƒ¿»»∆¿»∆¿≈≈
˙B¯‰h‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎtL ˙B‡hÁ‰L∆««»ƒ¿»ƒ¬≈∆¬≈»«¿»

˙BÈeÏz36˙BÙÙ¯‰Â .37˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÎk ÔÈ‡ ¿¿»¿»≈»¿≈ƒ«¬≈≈¿
.˙‡hÁÏe L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿…∆¿«»

ספק 32) א. תרומה: לעניין הם טומאה ספק סוגי שלושה
שאין  ב. הספק; בה שנולד התרומה את ששורפים טומאה,
המשנה: (בלשון אותה אוכלים לא גם אבל אותה שורפים
אלה  ספקות בטהרתה, נשארה התרומה ג. "תולים");

ה. פרק טהרות במסכת נתבארו נולדו 33)לסוגיהם אם
חטאת. במי כאלה ראוייה 34)ספקות שהיא תרומה

ספק  בה נולד אם ולפיכך בידיים לאבדה אסור לאכילה
חטאת  מי אבל טהורה, היא שמא לשורפה אסור טומאה
לשפוך  מותר לשתייה ראויים אינם נטמאו לא שאפילו

חטאת.35)אותם. בטהרת שנעשו אנו 36)חולין ואין
חולין  גם זה, ספק על נשפכים חטאת ומי הואיל אומרים
מפני  והטעם, תלויות. הן אלא יישרפו, חטאת טהרת על
שופכים  אם הפסד כל אין ומשתה מאכל דבר אינם שהמים
ראויות  הטהרות אבל להזאה. ראויים אינם שהרי אותם,

עליהן. גזרו ולא מעץ.37)לאכילה שבכות

.È‰Ï·c38‰ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL39˙‡hÁ ÈÓ CB˙Ï ¿≈»∆¿»∆»¿»¿≈«»
‰ˆÈ·k da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â dÏËe40,ÔÈ‡ÓË ÌÈn‰ - ¿»»«¬»»ƒ≈»¿≈»««ƒ¿≈ƒ

ÏkL ;‰¯B‰Ë ‰˙È‰L ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ï·c‰ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»«¿≈»¿≈»≈∆»¿»¿»∆»
.˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,L„˜ ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¬ƒ…∆…∆≈»¿«»

‰˙ÈÓ ·iÁ dÏÎB‡‰Â41‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÈtÓ ,42. ¿»¿»«»ƒ»ƒ¿≈∆»«¿»¿≈»
ÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ;Ô˙¯‰Ëa ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k da ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿≈»««ƒ¿»√»»∆≈»…∆
‰Óe¯˙Ï ÔÈa ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ¿«≈¬≈ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»≈ƒ¿»

.˙‡hÁÏ ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈¿«»

אחד.38) לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות תאינים
הבעלים.39) מרצון לא  פחות 40)מעצמה אוכלים

מטמאים. אינם זה שמים.41)משיעור יש 42)בידי
כבר  והוא לכתוב: ובמקומה "טמאה" המלה את למחוק
אינו  טמאה תרומה שהאוכל תימן), יד (כתב נדה ממי נטמא
שנטמא  מפני מיתה חייב שלפנינו ובנידון מיתה, חייב
תרומה  שאכל וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי בנגיעת

שמים. בידי מיתה חייב

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שיעור 1) וכמה הזאה, לצורך שלא חטאת במי הנוגע יבאר

חטאת  במי והנוגע מצוותן שעשו אחר בהן הנוגע הזאה,
פירות, מי או מעיין מי לתוכם שנפלו חטאת מי שנפסלו,
גבי  על שנתנו כשר אפר מקלה, באפר שנתערב פרה ואפר
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בטלים  אם חטאת מי לתרומה, הטהור בהם נגע פסולים מים
עליהם  שמזים ממים המזה חטאת, מי ששתתה ופרה בטיט,
באזוב  המזה ודין פסולים, המים נמצאו כך ואחר לרבים
מים. עליו והרי עליו שהיזה כלי והמגביה לחטאת, הטמא

.‡‰‡f‰ C¯ˆÏ ‡lL ˙‡hÁ ÈÓa Ú‚Bp‰2Ì„‡ ÔÈa , «≈«¿≈«»∆…¿…∆«»»≈»»
BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,‡ÓË - ÌÈÏk ÔÈa3; ≈≈ƒ»≈¿≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
‰p‰ .·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ‰cp‰ ÈÓa Ú‚p‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈«¿≈«ƒ»ƒ¿»«»»∆ƒ≈
.‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ‰cp‰ ÈnL ,z„ÓÏ»«¿»∆≈«ƒ»»≈¬«À¿∆»

‡e‰L ÏÎa ÔÚbÓ ˙‡ÓËÂ4‰‡f‰ È„k Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿««»»¿»∆¿ƒ»»»∆¿≈«»»
‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ -5Ô‡OBpL B‡ Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ¿«¿ƒ¿«»¿«»¿«≈«»∆∆¿»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - C¯ˆÏ ‡lL6˙ÚLa B‡ ∆…¿…∆¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL „Ú B‡OÓ7ÈÓ ‰fÓe :¯Ó‡pL . «»«∆ƒ¿ƒ¿«¿»∆∆¡««≈≈

‡Óh‰ ÏÚ ‰fÓa ¯a„Ó BÈ‡ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ‰cp‰8; «ƒ»¿«≈¿»»≈¿«≈¿«∆««»≈
È‰iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‡Óh‰ ˙‡ ¯‰Ë Ì‡.¯B‰Ë ‡e‰ ‰ ƒƒ≈∆«»≈«»…∆∆ƒ¿∆»

ÈÓ ‰fÓe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»«≈≈
¯eÚLÏ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï - ‰cp‰9‡OBp‰ B‡ Ú‚Bp‰L , «ƒ»…∆¡«∆»¿ƒ∆«≈««≈
‰Èf‰ È„k Ô‰a LiL ‰c ÈÓ‡ÓË - ‰‡f‰ C¯ˆÏ ‡lL ≈ƒ»∆≈»∆¿≈«»»∆…¿…∆«»»»≈

?‰‡f‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ÌÈ„‚a ‡nËÓe¿«≈¿»ƒƒ»¿«»ƒ«»»
‰na .ÌÈna ·BÊ‡ ÏL ÔÈÏBÚ·‚ ÈL‡¯ ÏaËiL È„k¿≈∆ƒ¿…»≈ƒ¿ƒ∆≈««ƒ«∆
Ú‚pL ÔÓÊa ?ÔÈ‡nËÓ ˙‡hÁ ÈnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈«»¿«¿ƒƒ¿«∆»«
Ï·‡ ;Ô˙ÂˆÓ eOÚiL Ì„˜ C¯ˆÏ ‡lL Ô‡O B‡ Ô‰a»∆¿»»∆…¿…∆…∆∆«¬ƒ¿»»¬»

ÏÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - Ô˙ÂˆÓ eOÚL ¯Á‡10È¯‰ ?„ˆÈk . ««∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¬≈
ÏÚ B‡ ‡Óh‰ Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·hL∆»«∆»≈¿ƒ»«»»»«»≈«
‡Óh‰ ÏÚÓ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈ˙˙BL ÌÈn‰ eÈ‰Â ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««»≈
B‡ ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡f‰ ˙ÚLa ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ ,ı¯‡Ï»»∆¿≈««ƒ«ƒ»ƒƒ¿««»»«»»∆

ÌÈ¯B‰Ë ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - ¯B‰h‰ ÏÚ11Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ««»¬≈»««ƒ¿ƒ¿«≈«»∆
¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï ·BÊ‡‰ ˙‡ ÏÈaË‰ .¯B‰Ë Ô‡OBp‰Â¿«¿»»ƒ¿ƒ∆»≈¿««»»

‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L12ÔÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ È¯‰ -13ÔÈ¯Lk ∆≈¿«≈À¿»¬≈««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ
Ô‰Ó ˙Bf‰Ï14e¯‡aL BÓk ,15˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓ CÎÈÙÏ . ¿«≈∆¿∆≈«¿¿ƒ»¿«¿ƒÀ¿«

‰ÏÈ·h‰ È¯‰L ,Ô˙ÂˆÓ eOÚ ‡lL ÈÙÏ ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»¿ƒ∆…»ƒ¿»»∆¬≈«¿ƒ»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÌLÏ ‰˙È‰16. »¿»¿≈»»∆≈¿«≈À¿»

א).2) ט, (נדה מטמאים אינם הזאה לצורך אבל
בכלים 3) נגע אם ומכלֿשכן מגעו. בשעת אפילו כלומר,

כשיעור  במים כשאין והמדובר, המים. מן שפירש אחר
במגע.4)הזאה. מטמאה קטנה טיפה בלי 5)אפילו

והמים  זה גבי על זה מונחים כלים הרבה כגון נגיעה,
שהזיזם  או בתחתון, רק ונגע כולם את והגביה בעליון,

קכט). פיסקא חוקת, (ספרי נגיעה בלי בכלים 6)ממקומם
במגע". בגדים "וחשוכי חטאת: מי גבי שנינו מ"ב, פ"א
במי  האדם כשנגע מטומאה בגדים למנוע רבינו, ופירש
מנוגדים  כאן רבינו דברי ולכאורה אותם. נשא ולא חטאת
הי"ג, הטומאות אבות מהלכות בפ"ו אולם זו, למשנה
הנוגע  . . . חטאת "מי וכתב: כאן, שסתם מה רבינו מפרש
שאיֿאפשר  נושא, משום מגעו בשעת בגדים מטמא בהם
הנושא  שאחד ביארנו וכבר אותם, יסיט שלא במים שיגע
מגע, משום מיטמא שאינו תתפרש והמשנה המסיט", ואחד

(כסףֿמשנה). מיטמא - משא משום והבגדים 7)אבל
מפני  טהורים, - הטומאה מן שפירש אחר בהם שנגע

בנגיעה  מיטמאים אינם וכלים לטומאה, ראשון הוא שהאדם
פרשתא  מצורע פרשת כהנים' ב'תורת הטומאה. מאב אלא
- בגדיו" יכבס במשכבו יגע אשר "ואיש דרשו: ה"ט, ב
בגדים. מטמא אינו - פירש בגדים, מטמא מגעו בשעת

במשא. מטמאים לשאר למדו ט.8)ומכאן נדה
ומטמאה 9) במשא המטמאה המים כמות היא מה ללמדנו

מ"ד.10)בגדים. פי "ב, פרה שנעשה 11)משנה מפני
תורה. שציוותה מה כבר כלי 12)בהם על או הבהמה על

טהור.13)אבנים. לכלי האזוב בהם 14)מן כשיטביל
מפני  טומאה, המקבל דבר על הזאה לשם האזוב את

פסולה. היא הראשונה ה"ט.15)שהטבילה פ"י למעלה
שם. בהערות המקבל 16)ראה דבר על הזה אפילו כלומר,

גם  פסולה, שכשהטבילה מפני מצוותם, נעשה לא טומאה
באזוב  שנשארו המים ולפיכך פסולה, שלאחריה ההזאה

מטמאים.

.·˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ‡17eOÚiL Ì„˜ Ïk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ≈≈«»¿«¿ƒ∆«……∆∆«¬
eÈ‰iL „Ú Ô˙ÂˆÓ18ÈÓ Ï·‡ .‰‡f‰Ï ÔÈ¯LÎe ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿»»«∆ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ¿«»»¬»≈

‰˙˙ML B‡ ÌÈÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL ÔB‚k ,eÏÒÙpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿¿¿∆ƒ¿»≈»∆«ƒ∆»¿»
ÔÈÏÒBt‰ ÌÈ¯·c‰ el‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a Ô‰Ó≈∆¿≈»¿«≈»∆≈≈«¿»ƒ«¿ƒ

Ô˙B‡19‡ÓË - ‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡ :20ÔÈa , »ƒ»«»∆«»ƒ¿»ƒ¿»≈
BÙeb ¯‡La Ú‚pL ÔÈa ÂÈ„Èa Ú‚pL21Ì„‡ Ô‰a Ú‚ ; ∆»«¿»»≈∆»«ƒ¿»»«»∆»»

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ„Èa elÙ‡Â ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰22 «»¿«»«¬ƒ¿»»¬≈»
‰È‰L ˙BÓk23. ¿∆»»

מ"ח.17) פ"ט הם.18)שם אם אלא נמנו 19)פירוש,
ויג. יב הי"א, בפ"ט תרומה 20)למעלה לאכול ואסור

ראויים  ואינם שנפסלו כיון התורה, מן אבל חכמים. מגזירת
לתרומה, אלא גזרו ולא (כסףֿמשנה). מטמאים אינם להזאה

לחולין. לא ג.21)אבל הלכה שהוא 22)ראה "לפי 
רבינו  לשון (להאדם)". לו טהור שהוא מה ממין (המים)
אינם  כשרים חטאת שמי מפני לומר, התכוון שם. בפירושו
בפסולים, חכמים גזרו לא לחטאת, הטהור את מטמאים

הזאה. לצורך שלא נוגע שהוא צ"ל:23)ואףֿעלֿפי
תימן). (כת"י שהיה כמות

.‚˙‡hÁ ÈÓ24e‡ÓËpL ¯Á‡ Ô‰a Ú‚Â e‡ÓËpL ≈«»∆ƒ¿¿¿»«»∆««∆ƒ¿¿
- BÙe‚a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ì„‡»»«»ƒ¿»≈¿»»≈¿

‡ÓË25- ÂÈ„Èa ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«»∆«»¿«»¿»»
‡ÓË26¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - BÙeb ¯‡La Ú‚ ;27˙BÓk ƒ¿»»«ƒ¿»¬≈»¿

.‰È‰L∆»»

בנפסלו.25)שם.24) מפני 26)כמו והטעם, גופו. כל
טמאים. במשקין במגע 27)שנגע מטמאים אינם שמשקין

בגוף.

.„˙‡hÁ ÈÓ28‰Â˜Ó ÈÓ B‡ ÔÈÚÓ ÈÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL ≈«»∆»¿¿»≈«¿»≈ƒ¿∆
‡OÓa ÔÈ‡nËÓ - ˙‡hÁ ÈÓ ·¯ Ì‡ :˙B¯t ÈÓ B‡29; ≈≈ƒ…≈«»¿«¿ƒ¿«»

- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ˙B¯t ÈÓ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…≈≈≈¿«¿ƒ∆¡»¿∆¡»
‰Ï˜Ó ¯Ù‡a ·¯Ú˙pL ‰¯t ¯Ù‡ .ÔÈ‡nËÓ30Lc˜Â ¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ≈
ÔÈ‡nËÓ - ‰¯t ¯Ù‡ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔlÎa31ÈÓa ¿À»ƒ»»»…≈∆»»¿«¿ƒ¿≈

ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰cƒ»¿ƒ»»»…≈∆ƒ¿∆≈¿«¿ƒ
ÚbÓa32‡OÓa ÔÈ‡nËÓ Ï·‡33. ¿«»¬»¿«¿ƒ¿«»
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zrxvפד z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ג.28) פ"ט פרה אבל 29)תוספתא לתרומה, הטהור את
שגם  ונראה ה"ב). ראה (חזוןֿאיש, לחטאת הטהור את לא
הטומאות  אבות מהלכות בפ"ו רבינו כדברי מטמא, במגע

להסיטם. ולא במים ליגע שאיֿאפשר עצי 30)הי"ג, אפר
שרופים. ז.31)חולין פ"ט, פרה שאפר 32)משנה מפני

אנו  מקלה, אפר הוא שהרוב ומכיוון יפה. נבלל אינו באפר
נגע. מקלה באפר והטעם,33)אומרים: א. כג, בכורות

הפרה. אפר את גם שנשא מפני

.‰¯Lk ¯Ù‡34ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈn‰ Èab ÏÚ B˙pL ≈∆»≈∆¿»««≈««ƒ∆≈»¿ƒ
ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚Â ÔLc˜Ï¿«¿»¿»«»∆«»ƒ¿»≈¿»»≈
ÂÈ„Èa elÙ‡ ,˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ .‡ÓË - BÙe‚a¿ƒ¿»»«»∆«»¿«»¬ƒ¿»»

‰È‰L ˙BÓk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»¿∆»»

מ"ט.34) שנפסלו 35)שם, חטאת למי שווים דיניהם כל
(ה"ג).

.Â˙‡hÁ ÈÓ36‡lL ,ËÈËa ÌÏa‚È ‡Ï - eÏÒÙpL ≈«»∆ƒ¿¿…¿«¿≈¿ƒ∆…
ÈnL ;‡ÓËÈÂ ËÈha ÚbÈ ‡nL ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ïwz ÌOÚÈ«¬≈«»»«¬≈ƒ∆»ƒ««ƒ¿ƒ¿»∆≈
‡È‰ ˙‡hÁ :¯Ó‡pL ,ËÈËa ÔÈÏËa ÌÈ‡ ˙‡hÁ37. «»≈»¿≈ƒ¿ƒ∆∆¡««»ƒ

מ"ה.36) זו 37)שם דרשה רבינו מביא למשנה בפירושו
מצאתיה. לא שבידינו בספרי אולם הספרי, בשם

.Ê˙˙ML ‰¯t38‰ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁ ÈÓ »»∆»»≈«»««ƒ∆ƒ¿¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a39¯B‰Ë d¯Oa -40. ¿∆¿ƒ¿«¿«»¿»»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
,eÏËa - ‰¯t Ô˙‡˙ML ÔÓÊa Ï·‡ ,ÔÈÏËa ÔÈ‡≈»¿≈ƒ¬»ƒ¿«∆¿»»«»»»¿

ÌÈ¯eÓL ÌÈ‡ È¯‰L41. ∆¬≈≈»¿ƒ

עדיין.39)שם.38) נתעכלו שנגע 40)ולא אףֿעלֿפי
שבמעיה. החטאת במי שחיטה חוקת,41)אחר ספרי

מפני  תנאֿקמא, נגד במשנתנו יהודה כר' פסק קכה. פיסקא
שלושים  לפני נשאלה זו הלכה "וכבר (שם): בספרי שאמרו
שם  נאמר וכן בשרה", את וטיהרו ביבנה, זקנים ושמונה

(כסףֿמשנה). טרפון ור' הגלילי יוסי ר' בשם

.Á‰fn‰42‰f‰Â ,ÌÈa¯‰ ÏÚ epnÓ ÔÈfnL ÔBlÁÓ ««∆≈«∆«ƒƒ∆«»«ƒ¿À»
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Lc˜nÏ ÒÎÂ ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿««ƒ¿»¿««»ƒ¿¿««ƒ¿ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -43ÏÚ Ô‰Ó ÔÈfnL ÌÈn‰ ˙˜ÊÁL ; ¬≈∆»∆∆¿«««ƒ∆«ƒ≈∆«
Òe‡k ‰Ê È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk Ô‰L ÌÈa¯‰44‰f‰ Ì‡ Ï·‡ . »«ƒ∆≈¿≈ƒ«¬≈∆¿»¬»ƒÀ»

ÌÈn‰ e‡ˆÓÂ Lc˜nÏ ÒÎÂ „ÈÁÈ ÏL ÔBlÁÓ ÂÈÏÚ»»≈«∆»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿¿««ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a ·iÁ - ÔÈÏeÒt45BÏ ‰È‰L ÈtÓ , ¿ƒ«»¿»¿»∆¿≈ƒ¿≈∆»»

ÏÌÈ˜ÈÏÁÓ .Lc˜nÏ ÒkÈ Ck ¯Á‡Â ÌÈn‰ ÏÚ ˜c·46 ƒ¿…«««ƒ¿««»ƒ»≈«ƒ¿»«¬ƒƒ
ÌÈa¯ ÏL ÔBlÁÓ ı¯‡a ÌÈ˙˙BML ÌÈna ÌÚ‰ eÈ‰47, »»»««ƒ∆¿ƒ»»∆≈«∆«ƒ

ÔÈLLBÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÌÈÒÎÂ Ô˙B‡ ÌÈÒ¯B„Â¿¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿…»¿ƒ
.Ô‰ ÔÈÏeÒt ‡nL Ô‰Ï»∆∆»¿ƒ≈

מ"ד.42) פי"ב ששגג 43)שם טמא כאדם קרבן, מלהביא
למקדש. המים 44)ונכנס אם לחקור צריך היה שלא מפני

טעם  עוד רבינו מוסיף למשנתנו, [בפירושו כשרים. היו
אמרו, הרי טמא, הוא שמא ספק היה אם שאפילו ואומר,

טהור]. ספיקו - הרבים ברשות טומאה עשיר 45)ספק
בני  שני או תורים שתי מביא ועני שעירה, או כשבה מביא

החטאות, ברוב סולת. מביא דלות") ("דלי מדוכא ועני יונה,
קבועה". "חטאת ונקראות לעני, עשיר בין הבדל אין

רבים,47)שם.46) טמאים על מזים היו הזה החלון דרך
מתלכלכים  ובגדיהם מתחלקים היו והעם מים, שם ונאספו

שם). (רבינו

.Ë‰fn‰48‡Óh‰ ·BÊ‡a49˙‡hÁÏ50Ba LÈ Ì‡ : ««∆¿≈«»≈¿«»ƒ≈
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k51Ba ÔÈ‡ ;[‰ÏeÒt] B˙Èf‰Â ¿≈»««ƒ¿ƒ¿«»»¿»≈
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k52‰ÏeÒt B˙‡f‰Â53·BÊ‡Â . ¿≈»««ƒ¿≈ƒ¿«»»¿»¿≈

‰Ê54,‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ B¯·Á ‡nËÓ ∆¿«≈¬≈«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»
˙‡hÁÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡L55. ∆≈ƒ¿«»

מ"ו.48) יא 49)שם פרק (ראה לאכילה שלקטו כגון
לקודש.50)ה"ז). טהור טמא 51)והוא היה ואם

(רבינו  פסולים רק ולא טמאים המים לקודש, או לתרומה
בפחות 52)בפירושו). אחרים מטמא טמא אוכל שאין

ה"א). פ"ד אוכלים טומאת (הלכות זה משיעור
האדם 53) בין הטהור", "והזה יט): יט, (במדבר שנאמר

מזים. שבו האזוב ובין כביצה.54)המזה בו כשיש
ה"ו.55) פי"ג למעלה ראה

.ÈdÈa‚n‰56È„k ÌÈn‰ ÂÈÏÚ È¯‰Â ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÏk ««¿ƒ«¿ƒ∆À»»»«¬≈»»««ƒ¿≈
,ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ Ô˙ÂˆÓ eOÚL ÌÈn‰L ;¯B‰Ë - ‰‡f‰«»»»∆««ƒ∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk57. ¿∆≈«¿

בקורדום".56) הטהור הוא "אוחז מ"ה למעלה 57)שם
ה"א.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zrxv z`nh zFkld
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿¿»««
ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (· .‰¯Bza ·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡»»¿ƒ»«»«»∆…»…ƒ»≈
Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („ .˜˙p‰ Ál‚È ‡lL (‚ .‰‡ÓËÀ¿»∆…¿«««∆∆∆ƒ¿∆«¿…»
ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ«…«¬ƒ»«
Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â .˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰ .ÌÙO»»»√«»««∆¿«««¿…»∆»
˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á .„‚a‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Ê .¯‰ËiLk B¯ÚO¿»¿∆ƒ¿«ƒ»«««∆∆ƒ»««

.˙Èa‰««ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואם 1) בה, מראות וכמה הבשר, עור צרעת זהו אי יבאר

עמוק  שאינו נגע ומראה הפיתוך מראה זה, עם זה מצטרפים
בהרת  שנאמר מקום וכל צרעת, נגע כל שיעור הבשר, מעור
הבשר. עור בצרעת הם טומאה סימני שלשה דווקא, הוא אם

.‡¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ2¯BÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÔÈaÏiL ‡e‰3, »«««»»∆«¿ƒ»ƒ»
‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙Èe·l‰ ‰È‰˙Â4‰ˆÈa Ìe¯wÓe ¿ƒ¿∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»

‰ÏÚÓÏe5‰‰„ ‡È‰L ˙Èe·Ï Ï·‡ .6‰ˆÈa‰ Ìe¯wÓ ¿«¿»¬»«¿ƒ∆ƒ≈»ƒ¿«≈»
˜‰a ‡l‡ ,˙Ú¯ˆ dÈ‡ - ‰hÓÏe7.‡e‰ ¿«»≈»»««∆»…«

בשרו 2) בעור יהיה כי אדם ב): יג, (ויקרא בתורה האמורה
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צרעת. לנגע בשרו בעור והיה צרעת 3)וכו' להוציא
דברים  במה בפ"ח. לקמן יתבארו שדיניה בזקן, או בראש
העור, מחלת שהיא באיזו קשורה כשהלבנונית אמורים,
וכן  צרעת. אינו - לגמרי בריא בעור לבן כתם סתם אבל
בעור  "והיה ה"ו: פ"א נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שנינו
שהכוונה  ברור ממנו. מצטער שהוא מלמד לנגע", בשרו
והמצוה' 'התורה (ראה מצער גירוי או כאב לו גורם שהנגע

שם). הקליפה 4)למלבי"ם ולא שבפנים הרך כקרום
מ"א  פ"א נגעים ישראל' ('תפארת החיצונית הקשה

עזה.5)ב'בועז'). יותר שנאמר 7)כהה.6)לבנונית
הוא. טהור בעור פרח הוא בוהק לט): (שם,

.·˙B‡¯Ó Úa¯‡Â8:Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa LÈ ¿«¿««¿≈¿»«««»»¿≈≈
‰‡¯ ‡e‰L ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ¯˙BÈa ÊÚ Ô·Ï…∆«¿≈∆≈¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿∆

˙¯‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,‚ÏMk ¯Oa‰ ¯BÚa9‡e‰L Ô·ÏÂ . ¿«»»«∆∆«ƒ¿»«∆∆¿…∆∆
Ôa O·k ÏL È˜ ¯Óˆk ‰‡¯pL ,ËÚÓ ‰fÓ ‰‰„≈∆ƒ∆¿«∆ƒ¿∆¿∆∆»ƒ∆∆∆∆

BÓBÈ10‡¯˜p‰ ‡e‰ ,11˙‡O12˙‡O‰ ÔÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . «ƒ¿»¿≈¿…∆∆≈∆ƒ«¿≈
ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk ‰‡¯pL ,ËÚÓ13˙¯‰a‰ ˙„ÏBz ‡e‰ ,14, ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ«≈»∆∆««∆∆

˙ÁtÒ ˙‡¯˜Â15,ËÚÓ ÏÎÈ‰‰ „ÈqÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . ¿ƒ¿≈«««¿…∆∆≈∆ƒƒ«≈»¿«
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‡e‰ È¯‰Â16Ì‚Â ,˙‡O‰ ˙„ÏBz ‡È‰ , «¬≈ƒ¿≈»ƒ∆∆«¿≈¿«

z„ÓÏ ‰p‰ .˙ÁtÒ ‡¯˜ ‰Ê17‡e‰L ‰‡¯n‰L , ∆ƒ¿»«««ƒ≈»«¿»∆««¿∆∆
‡e‰L ‰‡¯n‰Â ,˙¯‰a‰ ˙ÁtÒ ‡e‰ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk¿ƒ«≈»«««««∆∆¿««¿∆∆
˙ÁtÒ ÔBLÏ ÔÈ‡L ;˙‡O‰ ˙ÁtÒ ‡È‰ ‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»ƒ««««¿≈∆≈¿«««
ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡ Ô‡kÓ .‰ÏÙË ‡l‡∆»¿≈»ƒ»»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ

Úa¯‡ Ô‰L18.‰zÁtÒÂ ˙‡O ,dzÁtÒÂ ˙¯‰a : ∆≈«¿««∆∆¿««¿»¿≈¿««¿»

מ"א.8) פ"א כי 9)נגעים אדם ב): (שם, בתורה האמורה
על  כך ונקראה בהרת. או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה
(איוב  בשחקים" הוא "בהיר כמו והבהיר, העז הלובן שם
כהנים' וב'תורת התורה. על בפירושו רש"י – כא) לז,
לבנוניתה? תהא "וכמה שנינו: ה"ב) פ"ב נגעים, (פרשת
כשלג". מצורעת מרים והנה י) יב, (במדבר שנאמר כשלג,

(רבינו 10) לנקותו כדי צמרו את שרחצו ואחר שנולד, ביום
שם). המשנה על שם.11)בפירושו בתורה,

בפירושו 12) רבינו מאיר. רבי דעת נגד שם במשנה כחכמים
או  לבנה "שאת לט): (שם, שהכתוב אומר שם למשנה

ביותר. הלבנות הן שאלו מוכיח לבנה" בית 13)בהרת של
ההי  את שמלבינים מפני מאד, לבן שהוא בכל המקדש, כל

שם). ישראל' ('תפארת מ"ד פ"ג מדות במס' כמפורש שנה,
נקראים 14) – ושאת בהרת – בתורה המפורשים הנגעים

תולדות, נקראים - להם כטפלים מדרשה והנלמדים אבות,
הבאה. בהערה ראה "ספחת". מהמילה ונלמדו

טפילה,15) אלא ספחת ואין אמרו: - ב ו, שבועות בגמרא
אחת  אל נא ספחני לו): ב, (שמואלֿא אומר הוא וכן

ה,16)הכהונות. (שבועות עקיבא רבי שיטת נוקט רבינו
נבדלים  פירוש מזו", למעלה "זו הם המראות שארבעת ב)
לכך, בהתאם ומסודרים לבנוניתם חוזק בדרגת מזה זה הם
מראה  ואחריה בראש, נשנית ביותר עזה שלבנוניתה בהרת
מלובן  למעלה לבנוניתה והשאת לבן, כצמר שהוא השאת
דיהה  שלבנוניתו ביצה מקרום למעלה וסיד ההיכל, סיד
הלבנונית, בסוג הוא ההבדל לרבנן אבל הקודמות. משלוש

לסוג  דומה שאינו מיוחד מסוג הוא והסיד השלג לובן
בפירושו  והרמב"ן כאן. (ראב"ד ביצה וקרום צמר של הלובן
הוא  הבהרת לובן שסוג מבאר ג) יג, (ויקרא התורה על
'תפארת  וראה השאת. סוג מהֿשאיןֿכן ומסנוור מבריק
לשני  המראות את ג"כ שחילק נגעים מס' בתחילת ישראל'

מזהיר). ובלתי מזהיר שהבהרת 17)סוגים: שאמרנו, מזה
ללמוד  יש ביצה, מקרום לבן יותר וסיד משאת, לבנה יותר
לשאת. טפל ביצה וקרום לבהרת, טפל הוא שסיד

למעלה 18) "זו עקיבא: רבי ששיטת משמע, שם בגמרא
ותולדות  אבות לשיטת מנוגדת מזו" למעלה וזו מזו,
דברי  על חמורה תמיהה ומכאן מ"א, פ"א בנגעים השנויה
ב'כסף  זל"ז. המנוגדות השיטות שתי שנוקט כאן רבינו
השקלאֿוטריא  שאמנם ומבאר, זו תמיהה על עמד משנה'
השיטות, שתי בין ניגוד על מסתמכת שם שבועות במס'
מודה  עקיבא רבי שגם אפשר - א ו, שם המסקנה לפי אבל
בהערה  נוסף ביאור במשנתנו. שנשנו כפי ותולדות באבות

הבאה.

.‚ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - el‡ ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿¿»ƒ≈À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
‰Ê19¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,20˙i‡¯ ˙lÁ˙a ÔÈa ; ∆≈¿»≈≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ«

Ú‚p‰21‰Ú·M‰ ÛBÒa ÔÈa ,22¯ËÙpL ¯Á‡Ï ÔÈa , «∆«≈¿«ƒ¿»≈¿««∆ƒ¿«
Ú¯ˆn‰23ËÏÁ B‡24Blk ‰È‰L Ú‚ „Á‡ ?„ˆÈk . «¿…»∆¿«≈«∆»∆«∆»»À

Ìe¯˜k B‡ È˜ ¯Óˆk B‡ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk B‡ ‚ÏLk Ô·Ï»»¿∆∆¿ƒ«≈»¿∆∆»ƒƒ¿
˙¯‰a‰ ‰‡¯Ók Ô·l‰ ˙ˆ˜Ó ‰È‰L Ú‚ „Á‡Â ,‰ˆÈa≈»¿∆»∆«∆»»ƒ¿»«…∆¿«¿≈««∆∆
˙Átq‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe ˙‡O‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe25- ƒ¿»¿«¿≈«¿≈ƒ¿»¿«¿≈««««

Ìe‡Ó ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .·eLÁ ‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰«…¿«¿∆∆»»ƒ≈»»¿»
ÌÈÓÎÁ26Ô‰L ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ∆≈
?Úa¯‡27˙B‡¯na ÔÈ·‰Ï È„k28BÈ‡L Ô‰k ÏkL . «¿«¿≈¿»ƒ««¿∆»…≈∆≈
¯ÈkÓ29B˙B‡ ÔÈ„nÏnLk Ô‰È˙BÓLe ˙B‡¯n‰ «ƒ««¿¿≈∆¿∆¿«¿ƒ

¯ÈkÈÂ ÔÈ·iL „Ú ,Ú‚p‰ ‰‡¯È ‡Ï - B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe30 ƒƒ…ƒ¿∆«∆««∆»ƒ¿«ƒ
dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙¯‰a‰ ‡È‰ BÊ :¯Ó‡ÈÂ31‡È‰ BÊ , ¿…«ƒ««∆∆¿ƒ««¿»ƒ
.dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙‡O‰«¿≈¿ƒ««¿»

הללו 19) מראות "ארבעה שונים: אנו מ"ג, שם בנגעים
ואפילו  בדבר, הגבלה כל שאין ומשמע זע"ז", מצטרפים
ביניהן  שיש בהרת, עם שאת של תולדה או התולדות שתי
משמע  וכן מצטרפות. כן גם דרגות, שלוש של הבדל
והיה  שדרשו: ה"ד, פ"א נגעים פרשת כהנים' מ'תורת
צרעת" לנגע "והיה ב): יג, (שם בתורה נאמר (פירוש,
בנגעים  מדבר הכתוב והרי "והיו", נאמר ולא יחיד, בלשון

מפני זה, עם זה שמצטרפים מלמד נחשבים רבים) שכולם
ורא"ש  ואע"ג, ד"ה א ו, שבועות רש"י (ראה כאחד
ששונה  שמי משמע, שם בסוגיה אמנם למשנתנו). בפירושו
שלה, אב עם רק מצטרפת שתולדה סובר ותולדות אבות
שם  המסקנה לפי אבל בשקלאֿוטריא, נאמר זה אולם
בצירוף, קובעות אינן הלובן שדרגות עקיבא, דרבי אליבא
אבות  שגם אפשר הנגעים, טבעי לימוד לשם רק ונאמרו
טבעי  לימוד לשם אלא צירוף דיני לענין נקבעו לא ותולדות
ובשמותיהם  בהם בקיא שאינו כהן "וכל ומראותיהם הנגעים
וראה  משנה'. 'כסף שם). (גמרא הנגעים" את רואה אינו

זו. הלכה בסוף רבינו מביא 20)דברי הצירוף אם בין
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נקדים  כיצד? עליו. מחמיר הוא אם בין למצורע, הקלה
מביאים  בנגע שלקה אדם א. בשר: עור נגעי דיני עיקרי
(שיעורו  כגריס גדול נגע הכהן מצא אם ב. הכהן. אל אותו
מחיה  או שהלבינו שערות שתי בו ויש ה"ז) לקמן יתבאר
מצורע  הוא שהמנוגע מודיע הוא כעדשה, חי) (בשר
הכהן  האלה, הסימנים משני אחד בנגע אין אם ג. מוחלט.
אם  ד. לקמן). יבוארו ההסגר (פרטי ימים לשבעה מסגירו
לא  וגם הימים שבעת אחרי הנגע התרחב) =) פשה לא
הכהן  מסגירו למעלה, שאמרנו הטומאה סימני בו נולדו
אחד  בו נולדו לא שני הסגר אחרי אם ה. לשבוע. שנית
מחיה, לבנות, שערות שתי – הטומאה סימני משלושת
אדם  בנגעי שלישי הסגר אין ולעולם הכהן. מטהרו – פשיון
ויקרא  התורה על בפירושו רש"י וראה כאן. הפרק סוף (ראה
אחרי  הנגע פשה אם ו. שם). מזרחי אליהו וברבינו ו. יג,
אם  ז. מוחלט. מצורע הוא - שני הסגר או ראשון הסגר
ופרחה  הצרעת התרחבה שהוחלט אחרי או ההסגר אחרי
בתחילה, הגוף בכל הצרעת פרחה אם ח. טהור. – גופו בכל
נפרש. ועכשיו המנוגע. את ומסגירים נגע ככל דינה

במנוגע 21) שהיה כגון בלבד, לחומרא הוא הצירוף כאן
מצטרפים  שאת, מראה גריס וכחצי בהרת מראה גריס כחצי
או  טומאה סימני בנגע כשאין אותו ומסגירים גריס לשיעור
ב). דין (ראה טומאה סימן בו כשיש אותו מחליטים

להקל 22) בשניהם ויש שני. הסגר או ראשון הסגר של
שבעת  ואחרי ונסגר, כגריס בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר.
אומרים  אנו אין שאת, מראה ונמצא הלבנונית ירדה הימים

הסגר  וטעון חדש נגע המראות שזה שני דנים אלא ראשון,
שלישי  הסגר טעון ואינו שנית, אותו ומסגירים אחד  כנגע
ואחרי  כגריס, בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר ה). דין (ראה
למראה  והפך הנגע מחצית של הלבנונית הוכהה ההסגר
שונים  נגעים כשני החצאים שני את דנים אנו אין שאת,
וכן  אחד. כנגע אותם ודנים מצטרפים אלא מכגריס פחותים
ולפעמים  להקל לפעמים הוא הצירוף שני הסגר בסוף
ואחרי  גריסים, כשני בהרת בו היתה כיצד? להקל להחמיר.
והשאר  שאת, יותר או גריס הנגע במקום מצאו שני, הסגר
זה  הוא – שאת – חדש נגע אומרים אנו אין שהיה, כמה
פשה  שלא הוא אחד ונגע מצטרפים אלא הסגר, וטעון
ניתוספה  ולהחמיר: ה). דין (ראה וטהור – שני בהסגר
את  ומחליטים פשיון זה הרי שאת, מכגריס פחות אפילו

ו). דין (ראה ופטרוהו 23)המנוגע שטיהרוהו פירוש,
שיער  – טומאה סימני נמצאו כשלא היינו, נגעים, מדיני
שפטרוהו  אחרי ואם שני. הסגר אחרי – מחיה פשיון, לבן,
היה  הפשיון אם ואפילו מוחלט מצורע הוא הצרעת, פשתה

הראשון. לנגע הוא מצטרף - אחד אחר 24)ממראה אם
שני  דנים אנו הגוף, בכל אחר ממראה נגע פרח החליטה
הדינים  כל ז). דין (ראה אותו ומטהרים אחד כנגע המראות

מ"ג. פ"א נגעים במסכת בקיצור נשנו כסיד 25)שלמעלה,
אלא  גריס שיעור בנגע אין ואפילו ביצה, כקרום או ההיכל

מצטרפים. – המראות ארבעת כל נצרף מ"א.26)אם שם
טמא.27) – ולמעלה ביצה מקרום לומר: היה רצוי ויותר
הנגעים.28) ולראות להכיר הכהנים שבועות 29)שלימדו

א. ה"ב):30)ו, (פ"ט לקמן רבינו לדברי סתירה בזה אין
והוא  לו אומר החכם שוטה, או קטן הכהן היה "ואפילו

עצמו  על סומך אינו כשכהן מדובר ששם מפני מחליט",
רבינו, שם שמבאר כמו מלמדו, שהחכם מה ואומר כלל
מזדקק  ואינו בינתו על לסמוך רוצה כשהכהן וכאן
שיבין  עד נגעים לראות לו אסור בקיא, חכם של להוראותיו
אחר). הסבר שם משנה' ב'כסף וראה ספר', ('קרית ויכיר

בנגעי 31) גם בקיא להיות שצריך רבינו כותב (שם) לקמן
ובגדים. בתים

.„˙ˆ˜Ó el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó Ô·l‰ ‰‡¯Óa ‰È‰»»¿«¿≈«…∆≈«¿««¿≈ƒ¿»
;‡e‰ ˙Ú¯ˆ Ú‚ ‰Ê Ìb - Ba ˙·¯ÚÓ ˙eiÓeÓ„‡«¿ƒ¿…∆∆«∆∆«»««
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆¿»»¬«¿»∆¿«ƒ

˙‡OÏ32ÒÏe ˙‡O ÏL ˙ÁtqÏÂ.˙¯‰a‰ ˙Át «¿≈¿««««∆¿≈¿«««««∆∆
,Ì„‡ ËÚÓe ˙Èe·lÓ ·¯ÚÓ ‡e‰L ,‰f‰ ‰‡¯n‰Â¿««¿∆«∆∆¿…»ƒ«¿ƒ¿«…∆

Ce˙t ‡¯˜p‰ ‡e‰33Úa¯‡a Ce˙t‰ ‰‡¯Ó „ˆÈÎÂ . «ƒ¿»»¿≈««¿≈«»¿«¿«
˙BÒBk Úa¯‡ Ô‰ el‡k ?el‡ ˙B‡¯Ó34·ÏÁ ˙B‡ÏÓ35, «¿≈¿ƒ≈«¿«¿≈»»

‰iM·e ,Ì„ ÈtË ÈL ‰BL‡¯‰ ÒBka ·¯Ú˙Â¿ƒ¿»≈«»ƒ»¿≈ƒ≈»«¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯·e ,ÔÈtË ‰BÓL ˙ÈLÈÏM·e ,ÔÈtË ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»¿ƒƒ
‰‡¯n‰ ‡e‰ ˙¯‰aaL Ce˙t‰ .ÔÈtË ¯OÚ ‰MLƒ»»»ƒƒ«»∆««∆∆««¿∆
,˙ÈLÈÏL ÒBk ‰‡¯Ók - ˙‡OaL Ce˙t‰Â ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿«»∆«¿≈¿«¿≈¿ƒƒ
,‰iM‰ ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙¯‰a‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿«««««∆∆¿«¿≈««¿ƒ»
ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙‡O‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿««««¿≈¿«¿≈«

‰BL‡¯‰36. »ƒ»

ה"ג,32) פ"ד נגעים פרשת כהנים' ב'תורת מ"ב. פ"א נגעים
(בלי  חלקה תטמא השאת לחשוב) (אפשר "יכול שונים: אנו
כזו, (בתערובת בפתוך תטמא והברת אדמומית) תערובת
מנין  בלבד), בהרת אצל בתורה נכתבה "אדמדמת" שהרי
בבהרת? בשאת האמור ואת בשאת, בבהרת האמור את ליתן
מפני  (שם) במשנה רבינו ופירש היא". צרעת תלמודֿלומר
(זוהי  מזו. זו למדים היא" "צרעת כתוב בשאת בבהרת שגם
שוה", "גזירה ונקראת בהן נדרשת שהתורה המידות אחת
מזה  ולומדים המילה, אותה נמצאת מקומות שבשני היינו

שווה). דינם הענינים ארמית.33)ששני בלשון מעורב
אשא  "פתיכין ב): כה, (איוב עוזיאל בן יונתן בתרגום
יוםֿטוב' ('תוספות ומים אש מעורבים פירוש: ומיא",

('מראה 34)במשנתנו). הלוג רביעית מחזיקה כוס סתם
ד). סי' א.35)כהן' ו, מפרש,36)שבועות רבינו

אלאֿאםֿכן  בה ניכרת אדמומית אין ביותר הלבנה שבהרת
ניכרת  הכהים ובמראות אודם, של גדולה כמות תתערב
שהלבנונית  מה וכל קטנה, יותר כמות כשנתערבה אדמומית
הדרושה, האדום החומר כמות מצטמצמת והולכת, מחלישה
'כסף  וראה הסדר, את מהפך (הראב"ד ניכרת שתהיה כדי

משנה').

.‰Ce˙t‰ ÔÈa Ô·l‰ ÔÈa ,el‡‰ ˙B‡¯n‰ Ïk37, »««¿»≈≈«»»≈«»
ÔÈ·e .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ‰‡¯ÓÎe ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿∆∆»≈¬ƒ≈
B˙ˆ˜Óe Ô·Ï B˙ˆ˜Ó B‡ Ô·Ï Blk Ú‚p‰ ‰È‰L∆»»«∆«À»»ƒ¿»»»ƒ¿»
ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰ - ÌcÓ„‡¬«¿««…¿«¿∆∆»≈¿»≈≈

.¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ

המראות 37) שארבעה רבינו השמיענו בה"ג למעלה
מוסיף  וכאן מצטרפים, אדמימות) תערובת (בלי החלקים
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מראות  צירוף שדין מפני מצטרפים, הפתוכים שגם ואומר
ומשמע  הפתוכים, דיני אחרי מ"ג) פ"א (בנגעים נשנה נגעים

צירוף. בדין כלול למעלה האמור שכל

.Â¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ó Ïk38Ú‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡39 »«¿≈»«««»»≈»¿»∆«
¯BÚÓ ˜ÓÚ Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡nhÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«»…≈

¯Oa‰40B˙LÈLÓa ˜ÓÚ ‡Ï .41,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa ‡l‡ , «»»…»…ƒ¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»«ƒ
Ï·‡ .Ïv‰ ÔÓ ‰wÓÚ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰ ‰nÁ‰ ‰‡¯Ók¿«¿≈««»«ƒ¿≈»«ƒ¬À»ƒ«≈¬»
¯‡L ÌÚ ‰ÂLa Ce˙t‰ B‡ Ô·l‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¿≈«…∆«»¿»∆ƒ¿»
ÁÓˆ BÓk ‡l‡ ,Ú‚ BÈ‡ - ¯BÚ‰ ÔÓ dB·‚ B‡ ¯BÚ‰»»«ƒ»≈∆«∆»¿∆«

.Ûeba ÌÈÏBÚ‰ ÌÈÁÓv‰ ÔÓƒ«¿»ƒ»ƒ«

והזקן,38) הראש מנגעי חוץ האדם, שבגוף הנגעים כל
יתבארו  וזקן ראש נגעי ודיני הבשר. עור צרעת נקראים

בפ"ח. הפתוכים.39)לקמן ובין הלבנים המראות בין
הנגע 40) "ומראה ג): יג, (ויקרא בתורה כתוב ב. ו, שבועות

שאת  "אין (שם): בגמרא שאמרו ומה בשרו". מעור עמוק
שהיא  מפני הבהרת ממראה שגבוהה פירושו, גבוה" אלא
(כסףֿמשנה). העור ממראה עמוקה אבל ממנה, כהה

ומורגש 41) הנגע, ממקום ממש גבוה הבריא העור שיהיה
עמוק" ממשו אין עמוק, הנגע "ומראה היד. במשמוש
לומר, התכוון ה"ה). פ"ב נגעים פרשת כהנים' ('תורת
– מראהו אלא העור מבשר ממש עמוק הנגע אין שאפילו
אם  עליו צרעת דין ממש עמוק כשהוא גם אבל צרעת, נקרא

ספר'). ('קרית עמוק מראהו

.Ê˙Ú¯ˆ ÔÈa Ì„‡ ˙Ú¯ˆ ÔÈa ,˙Ú¯ˆ ÈÚ‚ Ïk ¯eÚLƒ»ƒ¿≈»««≈»««»»≈»««
ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a42È˜Ïw‰43Úa¯Ó ‡e‰L44‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ∆¿À»¿

ÌÈLÏL ˙ÁÈÓˆ È„k ¯Oa‰ ¯BÚÓ Úa¯Ó ÌB˜Ó»¿À»≈«»»¿≈¿ƒ«¿ƒ
LLÂ45.·Á¯ ˙B¯ÚO LLÂ C¯‡ ˙B¯ÚO LL ,˙B¯ÚO ¿≈¿»≈¿»…∆¿≈¿»…«

‰fÓ ˙BÁt‰ ÏÎÂ46˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡47. ¿»«»ƒ∆≈∆«»««

מ"א.42) פ"ו מפול 43)נגעים גדול יותר שהוא פול מין
שם. גדל שהוא המקום שם על כך ונקרא רגיל,

במס'44) רבינו מפרש כך מרובע. הוא עצמו הפול פירוש,
שלו  שהגרגרים אחד מין הפולים "ומן מ"ח: פ"ה מעשרות
הידוע  והוא למקום, מיוחסים מרובעים (גדילים?) גדולים
הוא  שהגריס שפירש, כאן רא"ש (וראה הקלקי". כגריס
ומשלימים  הקרנות ארבע את עליו שמוסיפים אלא עגול

ושש 45)לריבוע). שלושים של כעוביין לא כלומר,
יו"ד  (ש"ך בממוצע בו שגדלות המקום כשטח אלא שערות,

יח). ס"ק קצ ברוחב,46)סי' וכן באורך שערות משש
שערות. 36 למקום ויצטרף לרבעו כדי בו שיש ואע"פ

הבאה.47) בהלכה ראה

.ÁelÙ‡ ,˙B¯ÚO LÓÁ ˙ÁÈÓˆ È„k BaÁ¯ ‰È‰L Ú‚∆«∆»»»¿¿≈¿ƒ«»≈¿»¬ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡Â ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰»»»¿«»¬≈∆»¿≈∆«»««

ÒÈ¯‚k Úea¯ Ba ‰È‰iL „Ú48‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ¬»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ49. ¿∆ƒƒ«

(שם)48) המשנה על בפירושו כגריס. וברוחב כגריס באורך
ממש, מרובעת להיות צריכה הנגע תבנית שאין רבינו, מבאר
ולא  מרובע גריס בו להכניס שאפשר מקום שתתפוס אלא

הנגע. מגבולות א.49)יחרוג ד, עירובין

.Ë˙¯‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰ - »»∆…««∆∆«ƒƒ¿»
˙B‡¯Ó Úa¯‡51‰È‰iL ‡e‰Â .Ce˙t ÏL B‡ Ô·Ï ÏL «¿««¿∆…∆∆»¿∆ƒ¿∆

‰ÊÂ .¯Oa‰ ¯BÚÓ ˜ÓÚ ‰È‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆»…≈«»»¿∆
Ì˙Ò ˙¯‰a B˙B‡ ÔÈ¯B˜ e‡L ‡e‰52‡È‰L ˙¯‰a . ∆»ƒ«∆∆¿»«∆∆∆ƒ

a ˙È‡¯ ‚ÏLk ‰fÚ‰‰k Ô·Ï ‡e‰L Ì„‡53˙¯‰·e , «»¿∆∆ƒ¿≈¿»»∆»»≈»«∆∆
ÈLeÎa ˙È‡¯ ‰‰k ‡È‰L54ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰fÚ ∆ƒ≈»ƒ¿≈¿ƒ«»¿ƒ»≈¿«¬ƒ

ÈBÈ·a ‡l‡ Ïk‰55.¯ÁL ‡ÏÂ Ô·Ï ‡Ï BÈ‡L , «…∆»¿≈ƒ∆≈…»»¿…»…

בבהרת.50) שהוא דין איזה שנאמר בפירושו 51)פירוש,
נאמר  שוה', מ'גזירה שלמדו רבינו, כותב (שם) המשנה על
בכל  ליתן "צרעת", אחרים בנגעים ונאמר "צרעת", בבהרת

בבהרת. האמור את כאן 52)הנגעים מסתיימת הענין לפי
עצמו. בפני ענין ואילך ומכאן אפילו 53)ה"ט, לפעמים

ביצה. מקרום שחור.54)למטה מראה 55)שעורו לפי
ביותר. כהה ולא ביותר בהיר לא בינוני, אדם של עורו

מ"א. פ"ב נגעים במס' כחכמים,

.È¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa Ô‰ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL56: ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»«««»»
,Ô·Ï ¯ÚO‰ÈÁn‰Â57ÔBÈOt‰Â ,58ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe . ≈»»»¿«ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰„ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza«»≈«ƒ∆¿»«∆∆»≈»»»
¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁÈ - Ô‰k‰ e‰‡¯iLk ,ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓ B‡ƒ¿«»»«¿∆ƒ¿≈«…≈«¿ƒ¿…«
¯‚qÈ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï .‡ÓË59 »≈…»»»≈»»»¿…ƒ¿»ƒ»≈
¯ÚO ˙¯‰aa „ÏB Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ≈ƒ«««∆∆≈»
;ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ‰˙OtL B‡ ,‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï»»ƒ¿»∆»¿»¿ƒ»¬≈∆À¿»
‰˙Ot ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡ÏÂ ‰ÈÁÓ ‡Ï da „ÏB ‡Ï…«»…ƒ¿»¿…≈»»»¿…»¿»
ÔzLÏMÓ „Á‡ da „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ¯BÚa»«¿ƒ»«≈ƒƒ«»∆»ƒ¿»¿»
ÔÈ‡L ;ep¯ËÙÈÂ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,BËÈÏÁÓ -«¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿ƒ¿¿∆∆≈

˙BÚe·L ÈL ÏÚ ¯˙È ¯bÒ‰ ¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a60Ì‡Â . ¿ƒ¿≈«»»∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚO Ba „ÏB B‡ Ú‚p‰ ‰Ot ¯‰ËÂ B¯ËtL ¯Á‡Ï¿««∆¿»¿»≈»»«∆««≈»»»

‰‡ÓË ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡61. ƒ¿»¬≈∆À¿»À¿»

לז.56) הערה למעלה הנגע.57)ראה באמצע בריא בשר
הבאים.58) בפרקים מבוארים דיניהם פרטי הנגע. התרחבות
אותו 59) סוגרים שאין כתב ה"ה פי"ד לקמן למלך' ב'משנה

רש"י  אולם מוסגר, הנך לו: אומר הכהן אלא בבית, ממש
כתב  וכן ממש, מסגירו שהכהן אומר התורה על בפירושו
דעתו. קיבלו שם וה'תוספות' והר"ן ב. נו, בנדרים גם

ה).60) (דין ה"ג למעלה שכתבנו מה פ"ג 61)ראה נגעים
מ"ג.

.‡È˙ÈOÚ ¯bÒ‰‰ ¯Á‡Ïe ‚ÏLk ‰fÚ ‰˙È‰L ˙¯‰a«∆∆∆»¿»«»¿∆∆¿«««∆¿≈«¬≈
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‰lÁza ‰˙È‰L B‡ ,‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»∆»¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»

‰˙È‰L ˙BÓk ‡È‰ È¯‰ - ‚ÏLk ˙ÈOÚÂ62ÔÈ‡L ; ¿«¬≈¿∆∆¬≈ƒ¿∆»¿»∆≈
.‰¯‰Ë ÔÓÈÒ B˙i‰k ‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰‡¯n‰ ˙efÚ«««¿∆ƒ«À¿»¿…¿ƒ»ƒ«»√»
‰‰k ˙ÈOÚÂ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ËÚÓ˙ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒ¿«≈≈«¿««¿¿«¬≈≈»

˜‰a ˙ÈOÚ È¯‰L ,‰ˆÈa Ìe¯wÓ63.¯B‰Ë CÎÈÙÏe , ƒ¿≈»∆¬≈«¬≈…«¿ƒ»»
Ú‚p‰ ‰‰k ‰p‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«∆∆∆¡««»¿ƒ≈≈»«∆«

?Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ¯BÚa Ú‚p‰ ‰OÙ ‡ÏÂ64‰‰k Ì‡L ¿…»»«∆«»¿ƒ¬«…≈∆ƒ»»
˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó65‰Ot ‡ÏÂ ‰‰k ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ≈«¿««¿»¿≈ƒ…≈»¿…»»

‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡Ï B· „ÏB ‡ÏÂ¿…«…≈»»»¿…ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë66. »
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כלל.62) נשתנה לא כאילו דינה מ"ז. פ"ד ראה 63)שם
ה"א. טהרה,64)למעלה סימן הוא הנגע שכהיית ומשמע

טמא. – כהה לא שאם מכאן לכאורה ללמוד אפשר וכן
ביצה.65) מקרום "ולא 66)למטה תורה שאמרה ומה

מות  ואמו אביו "ומכה כמו פשה, לא או הכוונה פשה"
אומר, התורה על בפירושו ורש"י טו). כא, (שמות יומת"
טמא. – פשה לא אפילו כהה לא אבל טהור, הנגע" ש"כהה
ראה  רבינו. כדעת ופסק רש"י דעת מפריך שם (והרמב"ן

מ"ג). פ"א שם יוםֿטוב' 'תוספות

ה'תשע"ט  ב' אדר כ' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
יהיו 1) שערות וכמה טומאה, סימן שהוא לבן שיער יבאר

מקום  זה ובאי מראה בכל מטמא השערות לובן ושיעורם,
הוא  אם פקודה שיער הבהרת, את לבן שיער קדם אם יהיו,
שערות  שתי ובה כגריס בהרת בו היתה טומאה, סימן

וטהר. גריס כחצי ממנה והלך והוחלט

.‡˙BÁt ÔÈ‡ - ˙Ú¯ˆa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰L Ô·Ï ¯ÚO≈»»»∆ƒ«À¿»¿»««≈»
˙B¯ÚO È˙MÓ2˙BÏh eÈ‰iL È„k ?Ôk¯‡ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿≈¿»¿«»ƒ¿∆»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa3B‡ ,‰Ê ¯eÚMÓ ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰˙È‰ . ¿»¿»««¬À»¿««¿»»ƒƒ∆
‰¯ÁL ˙Á‡4‰˜ÏÁÂ ‰hÓlÓ ˙Á‡ B‡ ,‰·Ï ˙Á‡Â ««¿…»¿««¿»»««ƒ¿«»¿∆¿¿»

¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈzLk ˙È‡¯Â ‰ÏÚÓÏÓ5 ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ∆»»ƒ»»«¿ƒ
ÔÈaÏÓ ÔL‡¯Â6ÔÈaÏÓ Ô¯wÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¿ƒ¬≈∆»»»ƒ»»«¿ƒ

.‡ÓË - ‡e‰L Ïk Ô·l‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÁLÓ ÔL‡¯Â¿…»«¿ƒ««ƒ∆«»»»∆»≈

הפך 2) בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב על כהנים בתורת
"שערה" פירוש שניים", שיער מיעוט - "ושער דרשו: לבן"
שם  היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, - משמעותה

פרטים. כמה וכולל לגוזזן 3)המין יהיה שאפשר
שיעורן  בדבר תנאים נחלקו ב נב, נדה במשנה במספריים.
כדברי  "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של
שם) למשנה (בפירושו רבינו שלדעת ומפני להחמיר", כולם
ולקמן  להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור
מצילות  שהן שחורות שערות שתי בעניין ו הלכה ח בפרק
השיעור  רבינו מצריך המנוגע, את ומטהרות וזקן ראש בנגעי
[נראה  להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף כדי היינו הגדול
כולם  כדברי "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש שרבינו
אלא  הספק, מפני שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר"
הקטן, השיעור מספיק ולפסול שלטמא וודאית, הלכה קבע
גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל
וכתב  ו הלכה ח בפרק לקמן וכן כאן רבינו סתם ולפיכך
חותכת  והוכחה מספק". "טמא כתב ולא "טמא" סתם
"ספק  א: משנה ה פרק בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו
ולמה  ה, הלכה ו פרק לקמן רבינו פסק וכן טהור", נגעים
חומרא  ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע כאן? החמירו

הספק]. שהוא 4)מפני צבע כל אלא שחורה, דווקא לאו
שחורה  ונקט מלבן, במקומם חוץ האדם בני שרוב מפני ,

היו. שחורות שערותיהם שהוא.5)ובזמנם כל אפילו
זה 6) למדו ב הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת

השיער  חלק משמע לבן". הפך בנגע "ושער (שם) מהכתוב
הלבין. בנגע שנוגע

.·ÏÚ Û‡ ,Ú‚p‰ CB˙a Ô‰L ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿»∆≈¿«∆«««
Ô‡k ˙Á‡ ˙B¯fÙÓ Ô‰Â Ô‰ÈÈa ¯BÁL ¯ÚO LiL Ètƒ∆≈≈»»≈≈∆¿≈¿À»««»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - Ô‡k ˙Á‡Â7‰È‰ elÙ‡ . ¿««»¬≈≈ƒ«À¿»¬ƒ»»
¯BÁM‰ ¯ÚO ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ¿À¿»≈¿≈»«»

BËÚÓÓ8˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL eÈ‰L ÔÈ·e . ¿«¬≈∆»¿≈«¿»¿««∆∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÙBÒa eÈ‰L ÔÈ·e ÔzÙwÓ ‡È‰Â9. ¿ƒ««¿»≈∆»¿»¬≈∆»≈

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ dcˆa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡10„Ú , ¬»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬≈∆»«
˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰ ÈzL Ba ˙BÁÓBvL ¯BÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿¿≈«¿»«¿»

Ú‚p‰ CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰ .Ô·Ï11‰ˆeÁ ˙B·ÎBLÂ »»»¿≈¿»¿«∆«¿¿»
BÏ12‡ÓË -13- BÎB˙a ˙B·ÎBLÂ BÏ ‰ˆeÁ eÈ‰ ; »≈»»¿¿¿

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡14. ≈»ƒ«À¿»

וכשהן 7) ובמפוזר". במכונס וכו' מטמא לבן ששיער
הטבעי. מצבע שערות ביניהן יש נגע 8)מפוזרות היה אם

שמקום  אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס
כגריס, שיעור בו ואין הנגע גודל את ממעט השחור השיער
מטמא  אינו מכגריס שפחות ז הלכה א בפרק למעלה ולמדנו
סימן  שהוא - לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם

ממעט. אינו וודאי "מטמא 9)טומאה אמרו: ג משנה שם
מוקפות  שהשערות בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו'
אותן  מקיף הנגע כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר נגע

ממש. גבולו על עומדות לבן 10)אלא שער א: משנה שם
בלבד. הנגע בתוך הנגע.11)מטמא בתוך צמחו פירוש,

עליו.12) ושוכבות הבריא העור לצד תורת 13)נכפפו
בנגע, "ושער ב: הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים
ואפילו  הנגע) בתוך שצמח (פירוש שבתוכו מה את להביא

לו". חוצה ושוכב 14)שוכב לו שחוצה "פרט שם:
בתוכו".

.‚Ô·Ï15eÈ‰L ÔÈa ,‰‡¯Ó ÏÎa ‡nËÓ ˙B¯ÚO‰ …∆«¿»¿«≈¿»«¿∆≈∆»
¯˙BÈa ‰‰c Ô·Ï ˙B·Ï eÈ‰L ÔÈa ‚ÏLk ˙B·Ï16, ¿»¿∆∆≈∆»¿»…∆≈∆¿≈

.‡ÓË - Ô·Ï Ô‰È‡¯Óe ÏÈ‡B‰ƒ«¿≈∆»»»≈

בכל 15) ומטמא ... לבן "ששיער א: משנה ד פרק נגעים
לובן". "ומראה 16)מראה ביצה, מקרום למטה אפילו

פרשת  כהנים (תורת עמוק" לבן שער אין - עמוק הנגע
ה). ב, פרק נגעים

.„Ûe‚a ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·Ï ¯ÚO ÔÈ‡≈≈»»»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿
˙¯‰a‰17B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÎB˙·e ˙¯‰a ?„ˆÈk . ««∆∆≈««∆∆¿»¿ƒƒ¿»

ÈzLe ,‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓ B‡ ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a…«ƒ¿««¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈
˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ˙B·Ï ˙B¯ÚO¿»¿»¿«¿ƒ«ƒ¿»«…«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - Ú‚p‰ CB˙aL18˙¯‰·k BÊ È¯‰Â , ∆¿«∆«≈»ƒ«À¿»«¬≈¿«∆∆
˙¯‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ .¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L∆≈»≈»»»¿«¿ƒ««ƒ∆««∆∆

˙ÙwÓ19B‡ Ô˙ÈÁÓ ˙‡ B‡ ‰ÂÎn‰ ˙‡ B‡ ÔÈÁM‰ ˙‡ «∆∆∆«¿ƒ∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô‰a LiL ˜‰a‰ ˙‡∆«…«∆≈»∆¿≈«¿»¿≈ƒ»»
ÈzL ˙‡ ÛÈwÓ ˜‰a B‡ Ô˙ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ¿»»…««ƒ∆¿≈

˙B¯ÚO‰20‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ -21È¯‰Â , «¿»¬≈≈≈»ƒ«À¿»«¬≈
.¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ˙¯‰a‰««∆∆¿«∆∆∆≈»≈»»»¿«¿ƒ
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א.17) המונחים: פירוש נקדים ה. משנה א, פרק נגעים
ב. העור; ונפשט האש מחמת שלא בעור מכה - שחין
- השחין מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה
דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל
מכוות  כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת בתורה:
א. הלכה א פרק למעלה ראה בוהק, ה. השחין;

שאם 18) מכגריס, פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
הבהרת  צירוף מבלי עצמם מחמת מטמאים כגריס, הם

לבן. שיער בהם השערות 19)כשיש את רואים אנו אין
מקיפה  אינה הבהרת אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו
שהיא  לשחין הסמוכה כבהרת שזה צדדיהם, מכל אותם
אינה  שהבהרת מפני טומאה, סימני בה כשיש אפילו טהורה
הבשר  בעור הוא לנגע שחוצה "כל כן אם אלא מטמאה
המכווה  או השחין ומקום שם), רבינו (לשון לפשיון" וראוי
טומאה. סימן זה אין לתוכם הנגע פשה ואם לכך, ראוי אינו

פנימית 20) בהרת חלקים: לשני הבהרת את מחלקים והם
ובהרת  שחין של טבעת מוקפת והיא שערות שתי שבה

טבעת. בצורת שבבהרת 21)חיצונה השערות שאין מפני
אינה  כן גם והפנימית החיצונה. לבהרת מועילה הפנימית
אותה. מקיף לפשיון ראוי בשר עור שאין מפני מטמאה
פירוש, שחילקן", "או אחד: דין עוד נמצא שם במשנה

טהור. - ביניהן והפריד השערות שתי בין נכנס השחין

.‰ÔÈÁM‰ Ô‰Ï eÎÏ‰22˙‡ eÙÈw‰L ‰ÂÎn‰Â ˜‰a‰Â »¿»∆«¿ƒ¿«…«¿«ƒ¿»∆ƒƒ∆
,Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ B‡ Ô‰Ï ÔÈÎÓÒ B‡ ˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰«¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ»

˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL e‡ˆÓÂ23dÙe‚a24ÛBÒa ¿ƒ¿¿¿≈«¿»¿««∆∆¿»¿
‰Ê È¯‰ - ÈM‰ Úe·M‰ ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯‰ Úe·M‰«»«»ƒ¿«»««≈ƒ¬≈∆

ep¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ;ËÏÁÓ25. À¿»¿ƒ…»¿»∆ƒ¿¿∆

לקמן.22) רבינו מסיים וכן שני או ראשון הסגר בסוף
למקומו 23) הבהרת והתפשטה לגמרי השחין שנרפא כגון

הבהרת. שמה כשהתפשטה המדובר בבוהק בלי 24)וכן
הבהרת. ובין בינן מכווה או שחין כדין 25)הפסק יטהרנו,

ההסגר. אחרי טומאה סימני בה נולדו שלא בהרת כל
שבוע  בסוף הלכו לא אם אבל שני, הסגר בסוף והמדובר

ש  אותו מסגירים אלא אותו פוטרין אין נית.ראשון

.ÂÔ·Ï ¯ÚO ÔÈ‡26˙¯‰a‰ ÌÈc˜zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈≈»»»ƒ«À¿»«∆«¿ƒ««∆∆
- Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â :¯Ó‡pL ;Ô·l‰ ¯ÚO‰ ˙‡∆«≈»«»»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈»»»

B˙B‡ CÙ‰zL27˙‡ Ô·Ï ¯ÚO Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ .˙¯‰a‰ ∆«¬…««∆∆¬»ƒ»«≈»»»∆
‰‡ÓË ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ‡È‰ È¯‰ - ˙¯‰a‰««∆∆¬≈ƒ¿«∆∆∆≈»ƒ«À¿»

.¯ÈbÒÈÂ¿«¿ƒ

(26- לבן לשיער קדמה בהרת "אם יא: משנה ד פרק שם
טהור". - לבהרת קדם לבן שיער ואם כלומר,27)טמא,

הפכה  שהצרעת והכוונה, הצרעת. אל נמשכת "והיא" המלה
ללבן. השחור השיער את

.Ê¯Á‡Â ,Ba ËÏÁ‰Â Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆»≈»»»¿À¿«¿««
BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚO ‰ÁÈp‰Â ˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰ Ck»»¿»««∆∆¿ƒƒ»≈»»»ƒ¿

¯‰ËÂ28˙¯‰a‰ ÌB˜Óa ˙¯Á‡ ˙¯‰a ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , ¿»≈¿««»»¿»«∆∆«∆∆ƒ¿««∆∆
‡¯˜p‰ e‰Ê - dÎB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ È¯‰Â ‰BL‡¯‰»ƒ»«¬≈«≈»»»¿»∆«ƒ¿»

‰c˜t ¯ÚO29‡È‰Â :¯Ó‡pL ;‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡Â , ¿«¿À»¿≈ƒ«À¿»∆∆¡«¿ƒ

ezÎÙ‰L ‡Ï ,‡È‰ ezÎÙ‰L - Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰»¿»≈»»»∆¬»«ƒ…∆¬»«
dz¯·Á30. ¬∆¿»

כיוון 28) טהור המנוגע נשארו, שהשערות פי על אף
נתרפאה. שהלכה 29)שהבהרת הראשונה הבהרת כאילו

על  בפירושו (רבינו הלבנות שערותיה את כאן הפקידה לה
זה 30)המשנה). נגע אם אלא מטמאה שאינה והפירוש,

זאת. עשה אחר כשנגע לא אבל ללבן השיער את הפך

.Á,ËÏÁ‰Â ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿À¿«
¯‰ËÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ‰pnÓ CÏ‰Â31ÈzL e¯‡LÂ , ¿»«ƒ∆»«¬ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¬¿≈

ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ¯ÊÁÂ ,¯‡Lp‰ ÒÈ¯‚ ÈˆÁa ˙B¯ÚO‰«¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ
˙¯‰aa ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL È¯‰Â CÏ‰L ‰Ê ÌB˜Óa¿»∆∆»««¬≈¿≈¿»¿»««∆∆

‰‡nË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ÒÈ¯‚k32ÈzL CÙ‰iL „Ú , ƒ¿ƒ≈»ƒ«À¿»«∆«¬…¿≈
.˙Á‡ ˙¯‰a ˙B¯ÚO‰«¿»«∆∆««

כשיעור.31) בה נשאר שלא אין 32)מפני זה במקרה גם
אנו  אלא שחזר, הוא הוא שהלך הגריס שחצי אומרים אנו
מזה  ויוצא בהרות שתי של כצירוף החדש הגריס את רואים

השיער. את הפכה אחרת שבהרת

.Ëdcˆa ‰„ÏBÂ ,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a33 «∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿¿¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï34,˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ35,˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ36,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿
È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»¬≈
˙B¯ÚO‰ ÈzLÏ ˙¯‰a ‰Ó„˜ È¯‰L ,ËÈÏÁ‰Ï BÊ¿«¿ƒ∆¬≈»¿»«∆∆ƒ¿≈«¿»

˙B·l‰37‰Ó„˜ ˙¯‰a‰ ˜ÙÒ Ì„˜ Ô·Ï ¯ÚO ˜ÙÒ . «¿»»≈≈»»»»«»≈««∆∆»¿»
‡ÓË BÊ È¯‰ -38.˜ÙÒa B˙‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆À¿»¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..`nh df ixd dncw zxda wtq ,mcw oal xry wtq"

היא  ובגמרא דרקיעא", ה"מתיבתא כדעת פסק הרמב"ם
קודמת  בהרת אם דרקיע במתיבתא "קאמיפלגי מחלוקת:
ספק, טהור. לבהרת קודם לבן שער ואם טמא, לבן לשער
טמא. אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה
נחמני  בר רבה דאמר נחמני, בר רבה נוכח נוכח, מאן ואמרי
בתרי' שליחא שדרו באהלות, יחיד אני בנגעים יחיד אני
שמתיבתא  הייתכן ברורה, והתמיהה טהור". טהור אמר כו'
שרבה  הדעת על יעלה והיאך הקב"ה, על יחלקו דרקיעא
ומתיבתא  הקב"ה שבין בפלוגתא שיכריע הוא נחמני בר

דרקיעא.
כדברי  ש"הלכה אומרים כשאנו בהקדים: לבאר ויש
הראשונה  כמו היא השלישית שהדעה הפשט אין המכריע"
הלכה  ולכן הדעות שתי את כוללת שהיא אלא השניה, או
טהור  נחמני בר רבה שאמר זה בעניינינו גם כך כמותה.
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דיעה  שהיא אלא הקב"ה ל"דעת" הסכמה לא הוא טהור
הדעות. שתי את בתוכה הכוללת נוספת

קוב"ה  באלוקות, דרגות שתי הם דרקיעא ומתיבתא קוב"ה
נקרא  ולכן עלמין" כל "סובב בחי' מהעולמות למעלה הוא
ומובדל  קדוש שהוא לפי קודשא־בריך־הוא בשם
מבחינת  הוא דרקיעא במתיבתא המאיר והאור מעולמות.
זהו  עלמין. כל ממלא בבחינת העולמות שבערך האור
אמרי  דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה "ספק,
טהרתה  ולכן הישות מצד בא הטומאה ענין כי טמא"
אלא  לעולם באה אינה ישות כל ביטול. אותיות – בטבילה
האור  מציאותם. להרגשת הנבראים של האפשרות מתוך
אור  הוא דרקיעא במתיבתא שמאיר עלמין" כל ה"ממלא
מקום  נתינת בו יש וממילא לעולמות, שייכות לו שיש
אבל  טמא. אמרו הספק במקום ולכן וישות, למציאות
העולמות  אין עלמין" כל "סובב – בקודשא־בריך־הוא
ולכן  ומציאות. לישות מקום נתינת בו ואין מקום תופסים

טהור. ספק שם,
שייכות  איזושהי יש עלמין" כל ל"סובב שגם ידוע אמנם
לשון  עלמין" כל "סובב אומרים אנו שהרי לעולמות,

אם כי לעולמות, שייכות על מובדל המראה לגמרי היה
אפילו  כי עלמין" כל "סובב עליו לומר שייך היה לא מהם
שמצד  העולמות ביטול שגם מובן ומזה להם. סובב אינו
את  לגמרי שולל אינו במציאות" "ביטול שהוא הגם זה אור
אליו. הבטלה מציאות איזושהי וישנה העולמות, מציאות
בגדר  שאינו ומהותו עצמותו הוא זו מדרגה למעלה אבל
לגמרי  שולל זו בחינה מצד העולמות וביטול כלל, עלמין
שייך  "לא עצמותו שלגבי מבואר לכן שלהם. מציאות כל
ז' הכל שכולל הוא "אחד" עניין כי אחד" מילת עליו
אחד) במילה (המרומזים העולם רוחות וארבע רקיעים
כלל. לעולמות ביחס שאינו יחיד דרגת הוא מזה ולמעלה
אף  טמא דרקיעא במתיבתא שאמרו מה יובן ומעתה
והבנת  מדרגתם מצד כי טהור, אומר שהקב"ה שידעו
ישות  הגורמת שהיא העולם מציאות מורגשת שכלם
כל  "סובב שהוא קודשא־בריך־הוא מצד אבל וטומאה.
שם  שייך ואין אליו המציאות בביטול העולמות כל עלמין",
נחמני  בר רבה של גדולתו טהור. אמר ולכן כנ"ל ישות
בנגעים... (יחיד – "יחיד" מבחינת אור בעולם שהמשיך
אין  זו בחינה ולגבי כלל, העולמות בגדר שאינו כו")
בר  רבה של סברתו הכריעה לכן מקום, תופסים העולמות
יחיד  בחינת המשיך כי דרקיעא המתיבתא דעת את נחמני
רב  של הפס"ד על־דרך שלהם. ובשכל בעולמות גם
שכלי, להסבר שייך היה לא כי שתק הטעם שכששאלוהו

זה. מפסק בו חזר לא אבל
בר  ורבה אחת, פעם טהור אמר הקב"ה מדוע יובן בזה

בטלים  העולמות קוב"ה שמצד מכיון פעמיים, נחמני
בר  לרבה אבל טהור. "ספק" לכן ישות, בם ואין במציאות
שלא  הרי שבעולם לשכל גם יחיד מבחינת שהמשיך נחמני
ובשכל  למטה מצד אף אלא טהור למעלה מצד רק

שטהור. מובן שבעולם
(64 'r ai wlg y"ewl it lr)

ביניהם.33) בריא עור הפסק ללא לה סמוך כלומר,
כן 34) גם כלום אין השני גריס בחצי גם אם ואפילו

כהקדמה  ונאמרה חידוש כל בה אין זו בבא מסגירים.
זו". אף זו "לא בסדר נשנו וכולן אחריה, הבאות לבבות

חידוש. יותר בה יש בבא כל שיש 35)פירוש, פי על אף
מפני  מסגירים, אלא מחליטים אין לבנות שערות שתי בה
ולא  הראשון הגריס חצי ידי על נהפכה הראשונה שהשערה
פרשתא  נגעים פרשת כהנים בתורת שנינו הנגע. כל ידי על
ולא  כולו את כולה שהפכה הפכה, "והיא ו: הלכה ג,

מקצתו". את כולה שחצי 36)שהפכה מפני להחליט, ולא
שכן  שמכל וברור, כולו. ולא השערות שתי את הפך הנגע

כך. הדין השני בחצי שערה אין ללבן 37)אם כשנהפכו
כולו". את "כולה והפכה שלימה בהרת כבר הייתה

א 38) פא, מציעא בבבא הפרק. בסוף שם קמא כתנא
מעלה, של בישיבה בשמים נידונה זו ששאלה מסופר,
טמא, אמרו הישיבה בני וכל טהור אמר הוא ברוך הקדוש
משנה  הכסף ומבאר טהור. ואמר נחמני בר רבה את ושאלו
פירוש, היא", בשמים לא "תורה הלכה: שנקבעה כאן,
הסמכות  את ישראל לחכמי מסר הוא ברוך הקדוש
מעלה  של בישיבה וההכרעה הלכות, להכריע הבלעדית

קובעת. אינה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) שיעורה כמה טומאה סימן שהיא המחייה יבאר

צריך  ואם מראה בכל מטמאה המחייה אם מפוזרת, היתה
הבהרת  את מחייה קדמה אם ודין בהרת, של בגופה שתהיה
כעדשה  ובאמצע מצומצם כגריס בהרת למחייה, בהרת או
במחייה. מטמאים שאינם איברים ראשי הם איזה מצומצמת,

.‡‰ÈÁn‰ ÔÈ‡2‰L„Úk ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ3 ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«¬»»
˙Úa¯Ó4˙ÁÈÓˆ È„k ?d¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ¿À««»≈«∆¿«»ƒ»¿≈¿ƒ«

˙B¯ÚO Úa¯‡5·Á¯ ÌÈzLe C¯‡ ÌÈzL ,6‡e‰Â . «¿«¿»¿«ƒ…∆¿«ƒ…«¿
˙ÙwÓ ˙¯‰a‰Â ,˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿««∆∆«∆∆

„ˆ ÏkÓ d˙B‡7ÈzL ·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰Â , »ƒ»«¿ƒ¿≈»««ƒ¿»…«¿≈
˙¯‰a‰ „ˆa ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯˙È B‡ ˙B¯ÚO¿»»≈¬»ƒ»¿»«ƒ¿»¿«««∆∆
¯Oa ‰È‰L ÔB‚k ,˙¯fÙÓ ‰˙È‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ -≈»ƒ«À¿»»¿»¿À∆∆¿∆»»»»
,¯Á‡ ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ ¯O·e ‰Ê ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ«¿«¿»¿»∆»»«¿«¿»¿»«≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«…¿∆¿«««∆∆≈»ƒ¿»¿ƒ

‰L„ÚÎÏ8˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú , ¿«¬»»«∆ƒ¿∆¿»∆»¿∆¿«««∆∆
.¯˙È B‡ Úa¯Ó ‰L„Úk«¬»»¿À»»≈

סימני 2) משלושת אחד הוא הבהרת בתוך חי בשר
ומרומזים  מחיה. פשיון, לבנות, שערות שהם: הטומאה,
מחיה) פשיון, (שערות, "שפם" המלה של בנוטריקון
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יעטה"). שפם "ועל מה יג, (ויקרא במצורע שנאמרה
מ"ה.3) פ"ד ומוסיפים 4)נגעים עגולה, היא העדשה

אינה  המחיה של תבניתה לרבעה. כדי הקרנות את עליה
בה  כשיש אלא טומאה סימן ואינה גודלה, אלא קובעת
ועשאוה  קרנותיה את שמילאו עדשה בו להכניס מקום
רבינו  וראה מ"ה. פ"א שם שוים. ורחבו שאורכו רבוע,

א. פ"ו, שם למשנה שם.5)בפירושו ב'תורת 6)משנה
לבן  שיער מה שנינו: ה"ז, ג פרשתא נגעים פרשת כהנים'

שערות. שתי מקום מחיה אף שערות, שתי שם 7)מקום
חומה  המוקפת מבצר כעיר פירוש, "מבוצרת". מ"ה: פ"א,
חי  בשר "ומחית ט (שם, בתורה שנאמר צדדיה, מכל
שערות  שתי של ברוחב להיות צריך וההיקף בשאת"),

ה"ט). שם כהנים' "מכונסת 8)('תורת מ"ה: פ"א נגעים
להקל". אלו הרי . . . ונתפזרה

.·‰‡¯Ó ÏÎa ‰‡nËÓ ‰ÈÁn‰9‰‡¯Ó ‰È‰L ÔÈa , «ƒ¿»¿«¿»¿»«¿∆≈∆»»«¿≈
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .Ô·Ï B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»»…»»»¿∆…ƒ¿∆

e¯‡aL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡Ó Ô·l‰10. «…∆≈«¿«««¿∆≈«¿

ב.9) פ"ד, שם שלה 10)משנה מראה ואם בפ"א. למעלה
נגע. אלא חי בשר זה אין המראות, ארבעה כלובן

.‚‰ÈÁn‰ ÔÈ‡11ÏL dÙe‚a ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿»∆
‰˙È‰L ˙¯‰a ?„ˆÈk .˙¯‰a12ÚˆÓ‡a13B‡ ÔÈÁL «∆∆≈««∆∆∆»¿»¿∆¿«¿ƒ

‰ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ14B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‰ÈÁn‰Â ,˜‰· B‡ ƒ¿»ƒ¿»…«¿«ƒ¿»¿«¿ƒ
Û‡ ,˜‰a‰ CB˙a B‡ Ô˙ÈÁÓ CB˙a B‡ ‰ÂÎn‰ CB˙a¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿«…««
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆≈»ƒ«
B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
B‡ ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a‰ CB˙a¿«…«ƒ¿»»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ

d˙ÈÁÓ ˙‡ ‰ÂÎn‰Â B˙ÈÁÓ15‰ÈÁn‰ ˙‡ ˜‰a‰Â16, ƒ¿»¿«ƒ¿»∆ƒ¿»»¿«…«∆«ƒ¿»
„Á‡ ˜ÏÁL B‡ ,dcvÓ ‰ÈÁnÏ Ô‰Ó „Á‡ CÓÒpL B‡∆ƒ¿«∆»≈∆«ƒ¿»ƒƒ»∆»«∆»
,‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ - dÎB˙Ï ÒÎÂ ‰ÈÁn‰ ˙‡ Ô‰Ó≈∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»≈»ƒ«À¿»
Ô‰Ï eÎÏ‰ .¯ÈbÒÈÂ ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k BÊ È¯‰Â«¬≈¿«∆∆∆≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿»∆
B‡ ‰ÈÁn‰ ˙Áz eÈ‰L ˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰«¿ƒ«ƒ¿»«…«∆»«««ƒ¿»
ÔÈÒÎ eÈ‰L B‡ d˙B‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰L B‡ dcˆa eÈ‰L∆»¿ƒ»∆»«ƒƒ»∆»ƒ¿»ƒ
ÛBÒa ˙¯‰a‰ CB˙a dc·Ï ‰ÈÁn‰ ˙‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«»¿««∆∆¿
;ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L»«ƒ¿»«≈ƒ¬≈∆«¿ƒ

¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡17. ƒ…»¿»∆ƒ¿…

מ"ה.11) פ"א ובכת"י 12)נגעים (ר"מ) רומי בדפוס
הנכונה). הגירסא (והיא "שהיה" הגירסא צ"ל:13)תימן,

שחין  היה הבהרת שבאמצע כלומר תימן), (כת"י באמצעה
מכווה. למעלה 14)או ראה מכווה. מחית או שחין מחית
ה"ד. או"15)פ"ב " . . . מחייתו "או" וצ"ל סופר, טעות

(ר"מ). רומא ובדפוס תימן בכת"י הגירסא וכן מחייתה.
עם 16) זהה אינה מראה, בכל מטמאה שהמחיה אףֿעלֿפי

למטה  שהוא אלא - במחלה קשור לובן הוא שבוהק בוהק.
טוב' יום ('תוספות הוא בריא בשר מחיה אבל ביצה, מקרום

מ"ו). פ"ו מתאימים 17)נגעים זו, שבהלכה הדינים כל
שם. ראה לבן. שער בדין וה"ה, ה"ד בפ"ב למעלה להאמור

.„ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰18‰ÈÁÓ ‰Ó„wL ÔÈa , «ƒ¿»ƒ«À¿»¿»≈∆»¿»ƒ¿»

ÈÙÏ ,‰ÈÁn‰ ˙‡ ˙¯‰a ‰Ó„wL ÔÈa ˙¯‰a‰ ˙‡∆««∆∆≈∆»¿»«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ
'‰ÎÙ‰ ‡È‰Â' da ¯Ó‡ ‡lL19:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê . ∆…∆¡«»¿ƒ»¿»∆∆∆¡««»

BÈ‡ - ˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ»¿»≈»»»ƒ¿«»»««¿≈≈
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰ÈÁÓÏe ¯ÚOÏ ,Ô‰ÈLÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆¿≈»¿ƒ¿»∆»»∆»≈∆
‡l‡ ‰ÈÁn‰ ÌÚ Ô·Ï ¯ÚO ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿…∆¡«≈»»»ƒ«ƒ¿»∆»
,Ô·Ï ¯ÚO Ïa˜Ï È„k ‰È‰zL ,‰ÈÁnÏ ¯eÚL ÔzÏƒ≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈»»»

.˙B¯ÚO ÈzL ‡e‰L∆¿≈¿»

ושלא 18) הפוכה . . . מטמאה "שהמחיה מ"ג: פ"ד שם
שהמחיה  ובין למחיה הפכה שהבהרת בין פירוש: הפוכה",

לבהרת. כהנים'19)קדמה (ב'תורת ה"ו פ"ב למעלה ראה
רבינו  של דרכו וידועה אחר, לימוד אמרו נגעים, פרשת
ואףֿעלֿפי  פשוט, יותר הוא שלדעתו הלימוד את להביא

אחר). לימוד נאמר הלכה במדרשי או שבתלמוד

.‰ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k ˙¯‰a20‰L„Úk ‰ÈÁÓ dÚˆÓ‡·e «∆∆ƒ¿ƒ¿À¿»¿∆¿»»ƒ¿»«¬»»
˙¯‰a‰ ‰ËÚÓ˙ .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓˆÓˆÓ21B‡ ¿À¿∆∆¬≈∆À¿»ƒ¿«¬»««∆∆

‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙pL22¯B‰Ë -23‰˙·¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¬»«ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»
aL ‰ÈÁn‰˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - BÊ ˙¯‰a CB˙ «ƒ¿»∆¿«∆∆»∆≈««∆∆

·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰zL „Ú ‰ÈÁÓa ‰‡nhÓƒ«¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿≈»««ƒ¿»…«
„ˆ ÏkÓ ˙B¯ÚO ÈzL24‰˙eÁt ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ . ¿≈¿»ƒ»«»¿»«ƒ¿»¿»

È¯‰ - ‰L„Úk ˙ÈOÚpL „Ú ‰ÈÁn‰ ‰˙·¯Â ‰L„ÚkÓƒ«¬»»¿»¿»«ƒ¿»«∆«¬≈«¬»»¬≈
ËÏÁÓ ‰Ê25B‡ ‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ . ∆À¿»ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»
dÏ ‰ÎÏ‰L26‰˙È‰L ˙BÓk BÊ È¯‰ -27Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»»¬≈¿∆»¿»¿≈»

.‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»

שבתוכה.20) העדשה עם אחרי 22)מבחוץ.21)ביחד
בה 23)הסגר. שאין מפני טהור, - הבהרת נתמעטה

בה  שאין מפני טהור, – המחיה נתמעטה ואם כגריס.
מטמאה  אינה הבהרת שפשתה שאע"פ ומשמיענו כעדשה.
חוץ  כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני פשיון, משום

לתוכו. פשה וכאן ה"א) פ"ד (לקמן ומכיוון 24)לנגע
באורך  שערות שש היינו מצומצם, כגריס היא הבהרת שכל
תופסת  שבאמצעה והעדשה ה"ז), פ"א (למעלה וברוחב
צד. מכל שערות שתי מקום נשאר לא שערות, משתי יותר

טומאה.25) סימן נולד נכנסה 26)שהרי הבהרת פירוש,
מקומה. כל תפסה או אותה ומיעטה המחיה לתוך

פשיון,27) משום מטמאה ואינה המנוגע. את ומסגירים
כמו  לנגע, מחוץ כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני
הראשון, הסגר אחר כשנתמעטה והמדובר למעלה. שביארנו
שם  ורבנן מאיר ר' מחלוקת טהור. - שני הסגר אחר אבל
מאיר  ר' גם מצומצמת, [בעדשה כרבים. ופסק מ"ג, פ"ו
כאן  היה שהרי הלכה, או כשנתמעטה טהור שהוא מודה

מכעד  פחותה מחיה אבל לו. והלך טומאה אינה סימן שה
פשה  אם ולפיכך מנוגע, בלתי כעור ודינה טומאה, סימן
מטמא  מבפנים שפשיון מאיר ר' דעת טמא. - לתוכה הנגע
ועליו  למשנתנו, רבינו פירוש ראה שם)]. ישראל (תפארת

כאן. ביאורנו מסתמך

.Â˙¯‰a28,‰L„ÚkÓ ‰¯˙È ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚kÓ ‰¯˙È «∆∆¿≈»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ«¬»»
ËÚÓ˙È ‡lL „·Ï·e ;‡ÓË - eËÚÓ˙pL B‡ e·¯Â¿»∆ƒ¿«¬»≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‰L„ÚkÓ ‰ÈÁn‰ ËÚÓ˙z ‡ÏÂ ,ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a«∆∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«¬»»¿…
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zrxvצב z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` 'k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÁÈÓˆ È„kÓ ˙BÁÙa ˙¯‰a‰ ÛBÒÏ ‰ÈÁn‰ ·¯˜zƒ¿««ƒ¿»¿««∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒ«
e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÚO ÈzL29. ¿≈¿»¿∆≈«¿

מ"ד.28) זה.29)שם בפרק

.Ê˙¯‰a30dÙÈwÓ ¯˙È B‡ ‰L„Úk ÈÁ ¯O·e ÒÈ¯‚k «∆∆ƒ¿ƒ»»««¬»»»≈«ƒ»
È¯‰ - ÈÁ‰ ¯Oa‰ ˙‡ ˙ÙwÓ ‰iL ˙¯‰·e ,ıeÁaÓƒ««∆∆¿ƒ»«∆∆∆«»»««¬≈
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡ È¯‰L ,¯ÈbÒ‰Ï ˙ÈÓÈt‰ ˙¯‰a‰««∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¬≈≈»ƒ«

‰‡ÓË31ËÈÏÁ‰Ï ‰BˆÈÁ‰ ˙¯‰·e ,32‰ÈÁn‰ È¯‰L , À¿»«∆∆«ƒ»¿«¿ƒ∆¬≈«ƒ¿»
Ô‰ÈÈaL ÈÁ‰ ¯Oa‰ ËÚÓ˙ .dÚˆÓ‡a33CÏ‰L B‡ ¿∆¿»»ƒ¿«≈«»»««∆≈≈∆∆»«

‰È‰L ÔÈa ÌÈÙaÓ ‰ÏÎÂ ËÚÓ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BlkÀ≈∆»»ƒ¿«≈¿»∆ƒƒ¿ƒ≈∆»»
da ÔÈ‡L ˙Á‡ ˙¯‰·k Ô‰ÈzL È¯‰ - ıeÁaÓ ËÚÓ˙Óƒ¿«≈ƒ«¬≈¿≈∆¿«∆∆««∆≈»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ34. ƒ«À¿»

מ"ה.30) אלא 31)שם בבהרת אינה שהמחיה מפני 
לה. זו 32)מחוצה שמחיה האומר שם, כתנאֿקמא

החיצונה. הבהרת ע"י היא פחות 33)מבוצרת ונשאר
שפשה 34)מכעדשה. מפני טומאה, סימן אינו והפשיון

אינה  שהמחיה ואףֿעלֿפי עקיבא, כר' פסק המחיה. לתוך
ה  אין לפנימית, טומאה נקרא סימן המחיה לתוך שלה פשיון

המחיה  היתה אם בין הבדל ואין ה"ה). (ראה מבחוץ פשיון
כר' ולא יותר, גדולה היתה אם ובין מצומצמת, כעדשה

במ"ו. שם שמעון

.Á¯·È‡ L‡¯a ‰˙È‰L ˙¯‰a35,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ «∆∆∆»¿»¿…≈»ƒ»≈»ƒ
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ¯·È‡‰ L‡¯a ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰Â¿«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿…»≈»≈»ƒ«
‡ˆÓÂ ,Ú‚p‰ ˙‡ ˙˜ÏBÁ ‰ÈÁn‰L ÈtÓ .‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆∆∆«∆«¿ƒ¿»
„¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óe Ô‡kÓ „¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óƒ¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»≈«¿≈
‰‡B¯ ‰È‰iL - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :ÌÈÚ‚a ¯Ó‡Â ,Ô‡kÓƒ»¿∆¡«ƒ¿»ƒ¿»»«…≈∆ƒ¿∆∆
ÌÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰ el‡Â .˙Á‡k Blk Ú‚p‰«∆«À¿««¿≈≈»≈≈»ƒ∆≈»
,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ :‰ÈÁÓa ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»≈∆¿¿»«ƒ¿«¿«ƒ

ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡ ÈL‡¯Â36‰¯ËÚ‰ L‡¯Â ,37, ¿»≈»¿«ƒ¿…«…∆¿…»¬»»
LÈ‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯ Ï·‡ .‰M‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯Â¿»≈«ƒ∆ƒ»¬»»≈«ƒ∆ƒ

ÔÈÏecÏc‰Â ˙Ï·È‰Â38‰ÈÁÓa ÔÈ‡nhÓ39. ¿«¿…∆¿«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

(35 ֿ והכסף זו. משנה על רבים פירושים נאמרו מ"ו. שם
בלי  בהרת בין הבדל שיש רבינו, לדעת מפרש כאן משנה
כשיש  זו בהלכה והמדובר מחיה, בה שיש בהרת ובין מחיה
כאחת  נראית אינה ואףֿעלֿפיֿכן כגריס, מקום האבר בראש
נראית  היא מחיה בה אין אם אבל מחיה, באמצעה יש אם
יושב  מקומן "שהיה בה"ט: רבינו כתב ולפיכך כאחת.
חולקת  מחיה אין אם פירוש, בנגעים" מטמאים כגריס
התוספתא  דברי לפי מתיישב זה פירוש אין [אולם אותם.
כאן, הראב"ד השגת ראה וצריךֿעיון. עייןֿשם פ"ה, נגעים

המשנה]. על הרא"ש אבר 37)האף.36)ופירוש ראש
על 38)הזכרות. בפירושו (רבינו העור על חולני גידול

יבלות 39)המשנה). שגם אליעזר, ר' אומר במשנה, שם
עליו. חולק שתנאֿקמא ומשמע מטמאים, אינם ודלדולים
נתבאר  ולא כתנאֿקמא. – מקום בכל כדרכו - רבינו ופסק
יום  'תוספות (ראה איברים ראשי ובין אלה בין ההבדל טעם

שם). טוב'

.ËÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÎÂ40·LBÈ ÔÓB˜Ó ‰È‰L el‡ ¿»»≈≈»ƒ≈∆»»¿»≈

·¯k ÔÈl‚Ú eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ - ÒÈ¯‚kƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ»¬Àƒ¿…
L‡¯a ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ?„ˆÈk .ÔÈ¯B‰Ë - Ì„‡ Èa ˙i¯a¿ƒ«¿≈»»¿ƒ≈««∆∆ƒ¿ƒ¿…
- CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ˙ÚÙBL BÚaˆ‡ L‡¯a B‡ BÓËÁ»¿¿…∆¿»««≈«¿≈«
Blk e‰‡¯iL „Ú - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë»∆∆¡«¿»»«…≈«∆ƒ¿≈À

.˙Á‡k¿««

שם.40) והערות ה"ח ראה פ"ב. נגעים תוספתא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) מראה, זה ומאי המטמא, פשיון שיעור כמה יבאר

ובהרת  טומאה, סימן הוא פשיון זה אי הנגע, לתוך פשה
כגריס  בהרת שהיתה, כמות ופשתה הפטור אחר שנכנסה
הטמא  והחליטו, המחייה בתוך לבן ושיער כעדשה ובה

שני. או ראשון שבוע בסוף או בתחילת שהוחלט

.‡‡e‰L ÏÎa ‡nËÓ ÔBÈOt‰2‰È‰iL ‡e‰Â . «ƒ¿¿«≈¿»∆¿∆ƒ¿∆
ÌÈÚ‚p‰ ˙B‡¯nÓ ˙Á‡Ó ÔBÈOt‰3‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ¿≈««ƒ«¿«¿»ƒ¬»ƒ»»

ÔBÈOt‰ ÔÈ‡Â .ÔBÈOt BÈ‡ - ˜‰a ‰‡¯Ó ÔBÈOt‰«ƒ¿«¿≈…«≈ƒ¿¿≈«ƒ¿
Ú‚pÏ ıeÁ ‰OÙiL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ4‰Ot Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«∆«¬»ƒ»»

a ?„ˆÈk .‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú‚p‰ CB˙Ï˙¯‰ ¿«∆«¬≈¿∆»»≈««∆∆
ÛBÒ·e ,d¯ÈbÒ‰Â ‰L„ÚkÓ ˙BÁt ÈÁ ¯Oa dÎB˙·e¿»»»«»ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ»¿

‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ Úe·M‰5CÏ‰L B‡ «»«ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»∆»«
˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;ÔBÈOt ‰Ê ÔÈ‡ - Blk ÈÁ‰ ¯Oa‰«»»««À≈∆ƒ¿∆≈««∆∆

.dÏ ‰ˆeÁ ‡l‡ dÎB˙Ï ‰OBt»¿»∆»»»

מ"א.2) פ"ד ממראה 3)נגעים אינו הפשיון ואפילו שם.
הי"ד, פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת הראשון. הנגע
הפשיון  – מטמא העיקרי) (הנגע שהאום "המראות שנינו:

וה"ז.4)מטמא". ה "ה פ"ג למעלה והבהרת 5)ראה
מקומה. תפסה

.·¯bÒ‰ ¯Á‡ ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔBÈOt‰ ÔÈ‡6; ≈«ƒ¿ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆««∆¿≈
‡e‰L Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯Â ‰lÁza ‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿ƒ»¿»»«…≈∆«∆«∆
ÛBÒ „Ú B¯ÈbÒÓ ‡l‡ ,BËÈÏÁÓ BÈ‡ - CÏB‰Â ‰OBt∆¿≈≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«

.‰‡¯ÈÂ Úe·M‰«»«¿ƒ¿∆

ראשון 6) שבוע בסוף (מטמא) "ובפסיון מ"ג: פ"ג נגעים
ב'תורת  מ"ב. בפ"ד שם משמע וכן שני". שבוע ובסוף
"אחרי  ז): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו הי"ג שם כהנים'

הכהן". אל הראותו

.‚˙¯‰a‰ ÔÈ‡7CB˙Ï ‡ÏÂ ÔÈÁM‰ CB˙Ï ‰OBt ≈««∆∆»¿«¿ƒ¿…¿
ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰8˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ «ƒ¿»¿…¿ƒ¿««¿ƒ¿…¿ƒ¿«

eÁ¯˜pL Èt ÏÚ Û‡ Ô˜fÏ ‡ÏÂ L‡¯Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿…»…¿…«»»««ƒ∆ƒ¿¿
‰OÙ˙ ‰Ot Ì‡Â :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ¯ÚO‰ CÏ‰Â¿»««≈»≈∆∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆

¯BÚa ˙ÁtÒn‰9- ˜‰a‰ CB˙Ï ‰˙OtL ˙¯‰a Ï·‡ . «ƒ¿««»¬»«∆∆∆»¿»¿«…«
ÈOt ‰Ê È¯‰ÔB10. ¬≈∆ƒ¿

מ"ח.7) פ"ו פ"ב 8)שם למעלה וראה מ"ה. פ"א, שם
המונחים. פירוש בראש 9)ה"ד ולא ומכווה, בשחין ולא

נגעים  לענין מיוחדים דינים להם קבעה שהתורה ובזקן
פ"ח). לקמן ככל 10)(ראה ודינו נגע, אינו שבוהק מפני

סוף  נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שאמרו (ומה בשר. עור
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מראה  הוא שהפשיון הכוונה לבוהק" שפשה "פרט פ"ב
שם). ראה בוהק.

.„ÔÈÁM‰11˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓe ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰Â «¿ƒ¿«ƒ¿»¿«…«ƒ¿««¿ƒƒ¿«
ÔBÈOtÏ ÌB‡‰ ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L ‰ÂÎn‰12BÈ‡ - «ƒ¿»∆≈¿ƒ≈»«ƒ¿≈

B¯ÈbÒ‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ13‡ˆÓpL „Ú Ô‰Ï eÎÏ‰Â14 ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆«∆ƒ¿»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌB‡Ï CeÓÒ ÔBÈOt‰«ƒ¿»»¬≈∆À¿»

שם.11) הנגע 12)משנה, פשה ההסגר, שבוע אחרי
לבינה. בינו מבדיל מאלה ואחד בבהרת, נוגע אינו והפשיון

שני.13) ההסגר.14)הסגר ימי שבעת אחרי

.‰ÒÈ¯‚k ˙¯‰a15‰˙OÙe16„BÚÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk17, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ¿ƒ»
ÌB‡‰ ÔÓ CÏ‰Â18ÒÈ¯‚ ÈˆÁk19¯˙Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«ƒ»«¬ƒ¿ƒ««ƒ∆«»

‰Ê [È¯‰] - ÒÈ¯‚kÓ ¯˙È ÔBÈOt‰ ÌÚ ÌB‡‰ ÔÓƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ¬≈∆
¯B‰Ë20„BÚÂ ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe ÒÈ¯‚k ‰˙È‰ .21‰ÎÏ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»

ÌB‡‰ dÏ22‰lÁza ‰‡¯z -23¯Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈÂ »»≈»∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»«««
Úe·L24˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰Â ,B¯ÈbÒ‰Â ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .25 »«»¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»««∆∆

¯bÒ‰ ÈÓÈ ÛBÒa26dÓB˜Óa ˙¯‰a ‰¯ÊÁÂ ,27˙BÓk ¿¿≈∆¿≈¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿
‰˙È‰L28‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ -29CB˙a] ‰ËÚÓ˙ . ∆»¿»¬≈¿∆»»ƒ¿«¬»¿

‰˙È‰L ˙BÓk ‰¯ÊÁÂ ‰˙OÙe [¯bÒ‰ ÈÓÈ30B‡ , ¿≈∆¿≈»¿»¿»¿»¿∆»¿»
‰˙OtL31‰¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ ËÚÓ˙Â32- ‰˙È‰L ˙BÓk ∆»¿»¿ƒ¿«≈«ƒ¿¿»¿»¿∆»¿»

¯ÈbÒÈ ‰Ê È¯‰33¯ËÙÈ B‡34. ¬≈∆«¿ƒƒ¿…

מ"ט.15) פ"ד ההסגר.16)שם יותר 17)אחרי משהו
גריס. הנגע.18)מחצי נתמעט השני מצדו

ה"ועוד".19) כשיעור פשיון היא כחכמים,20)והתוצאה
כשיעור, בו נשאר ולא נתמעט הראשון הנגע ונימוקם: שם.
עם  מצטרף הפשיון אין ולפיכך אינו, כאילו כולו והרי
כגריס. אינו לבדו והחדש שיעורו, את להשלים הנותר
גריס", כחצי "שפשתה ח שבמשנה הדין על דילג (רבינו
 ֿ ומכל ועוד, גריס בכחצי שמטהרים כחכמים שפסק מפני
דעתו  להשמיענו באה והמשנה מצומצם. גריס בכחצי שכן
מ"ח  שם ראה המקרים. שני בין שמחלק עקיבא רבי של
באור). ד"ה ה"ה, לקמן כסףֿמשנה וראה ומ"ט,

לשון 21) נקט ורבינו מצומצם, כגריס פשתה אם והואֿהדין
אבל  ועוד, בכגריס ומטמא חולק עקיבא שרבי (שם) המשנה

לחכמים. מודה בו 22)בכגריס שיש הפשיון כל ונשאר
מהאום. יותר היינו ועוד, כתחילה.23)כגריס צ"ל:

של  בפשיון למעלה שביארנו למה בהתאם שם, כחכמים
חדש. כנגע נידון שהפשיון גריס, שני 24)כחצי פירוש,

הראשון  ההסגר אחרי הבהרת פשתה לא אם חדשים הסגרים
שלושה  של אפשרות מזה ויוצא שני), הסגר למעשה (שהוא

מ"ז.25)הסגרים. הגירסה:26)שם שלפנינו, במשנה
באמצע  שהלכה לפרש, ואפשר שבוע". בסוף וחזרה "הלכה
במשנה  רבינו שגירסת ונראה בסופם. וחזרה ההסגר ימי

וחזרה". שבוע בסוף "הלכה עצמו 27)היא: מקום באותו
הראשונה. הבהרת ולא 28)של הראשונה על יתירה לא

ממנה. חדש 29)פחותה כנגע אותה דנים אין כלומר,
אחד. נוסף בהסגר דיו אלא הסגרים, שני עליו להטיל
אם  אבל שחזרה, לפני המנוגע את הכהן פטר כשלא ומדובר
"לאחר  אמרו: שם, במשנה חדשה. כבהרת דינה - פטרו

כתחילה". תראה ההסגר.30)הפטור בתוך 31)אחרי
ההסגר. ההסגר.32)ימי שבוע 33)בסוף בסוף הוא אם

ומשמיענו 34)ראשון. שני. שבוע בסוף הוא המקרה אם
כלל. נשתנה לא כאילו הנגע ודין כלל, פשיון זה שאין רבינו
"שאם  ה"ז: פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת זה דין ומקור
לא  כאילו וכנס, פשה ואם כנס. לא כאילו ופשה, כנס
מעלים  לא אינם ההסגר ימי בתוך השינויים שכל פשה",

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מורידים ולא

.ÂÒÈ¯‚k ˙¯‰a35ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe36„ÏBÂ ,37ÔBÈOta «∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿
‰‡¯z - ÌB‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»≈»»»¿»¿»»»≈»∆

‰lÁza38ÛBÒa ,B¯ÈbÒ‰Â ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ . «¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
ÚÏÒk ‡È‰ È¯‰Â Úe·M‰39‡È‰ ‡È‰L ˜ÙÒ ,40˜ÙÒ «»««¬≈ƒ¿∆«»≈∆ƒƒ»≈

˙¯Á‡ ‡È‰L41‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ÈzÁz ‰‡a42. ∆ƒ«∆∆»»«¿∆»¬≈∆»≈

וחכמים.35) עקיבא רבי מחלוקת מ"ו. והוחלט.36)שם
עם 37) ביחד הפשיון בא אם אבל והוחלט, שפשתה אחרי

בטומאתו  שנשאר חכמים מודים לבן, שיער עם או המחיה
דבר). של טעמו שם ראה ישראל'. ('תפארת הראשונה

בסימני 38) להתבונן הכהן וצריך חדש, נגע הוא כאילו
שנשאר  האומר עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים הטומאה.
על  בפירושו (רבינו הפשיון מפני הראשונה בטומאתו
ההבדל  מהו לבאר מתכוון שם שרבינו (נראה, שם). המשנה,
המנוגע  שניהם לדברי שהרי לחכמים, עקיבא רבי שבין
חדש  נגע שזה חכמים שלדעת מפרש, הוא ולפיכך טמא,
במחיה  המחייבים הפרטים כל את לבדוק הכהן צריך
חלק  הוא שהפשיון לשיטתו עקיבא רבי אבל לבן, ובשיער
לא  שאם ומכאן, כהן. בבדיקת צורך ואין הראשון מהנגע
שנשאר  אףֿעלֿפי האום, והלכה חדש טומאה סימן נולד
כתב  שם ור"ש חכמים. לדעת טהור – כגריס הפשיון
קרבן  מביא עקיבא רבי לדעת קרבנות, לענין הוא שההבדל
ה'ירושלמי' על הש"ס ובגליון שנים. – חכמים ולדעת אחד,
שאלה  נשאלה שם שב'ירושלמי' מעיר, ה"ה פ"א קטן מועד
והר"ש  רבינו הזכירו לא למה ומתפלא ביניהון?" "מה זאת:

הזה). ה'ירושלמי' את משנה' ה'כסף פ"ה 39)וגם שם
מגריס. גדול הסלע טמאה.40)מ"א. והיא ופשתה

הסגר.41) טמא 42)וטעונה ספק אם כאן ביאר לא רבינו
ספק  שהוא משמע כאן המשנה על ומפירושו טמא. ודאי או
להיפך  או לבן לשיער קדמה בהרת אם בספק כמו טמא

פ"ב. בסוף

.ÊÒÈ¯‚k ˙¯‰a43‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ44Ba LÈ Ì‡ , «∆∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ≈
d˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯45ÔBÈOÙÏe Ô·Ï ¯ÚOÏ46, …«¿≈¿»¿»¿≈»»»¿ƒ¿

‰ÈÁÓÏ ‡Ï Ï·‡47„Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰ ÔÈ‡L ; ¬»…¿ƒ¿»∆≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«
ÛBÒÂ ‰ÈÁn‰ ÛBÒ ÔÈa ‰È‰ÈÂ ˙¯‰a‰ d˙B‡ ÛÈwzL∆«ƒ»««∆∆¿ƒ¿∆≈«ƒ¿»¿
˙B¯‰a ÈzL eÈ‰ .˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ·Á¯ ˙¯‰a‰««∆∆…«¿ƒ«¿≈¿»»¿≈∆»
- ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯ Ba LÈ Ì‡ :BÊÏ BfÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ¿≈ƒ»ƒ≈…«¿≈¿»

ÔÙ¯ˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÙ¯ˆÓ48¯Á‡ Úe·L B¯ÈbÒ‰ ¿»¿»¿ƒ»≈¿»¿»ƒ¿ƒ»«««
¯ËÙ‰ ¯Á‡Ïe ,B¯ËÙe ‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ,Úe·L»«¿…«ƒ«À¿»¿»¿««∆¿≈

ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ ‡e‰L Ïk Ú‚p‰ ‰Nt. »»«∆«»∆Õ¬≈∆À¿»

מ"ה.43) צר.44)שם מנוגע החוט 45)פס דין פירוש,
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עצמה. בתוך 46)כבהרת לבנות שערות שתי יש אם
טמא. – המנוגע החוט התרחב אם או אי 47)החוט, כי

צר  במקום להימצא טומאה, סימן שהוא למחיה לה אפשר
כמקום  הוא החוט רוחב אם אבל רבינו, שמסיים כמו שכזה,
– שערות שתי רחבה המחיה ובאמצע שערות, שש צמיחת

הענין.48)מטמאה. לפי ה"ז מסתיימת כאן

.Á‰¯‰hL ˙¯‰a49¯bÒ‰ CBzÓ50,ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ «∆∆∆»¬»ƒ∆¿≈ƒ∆¿≈
‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰pnÓ eÎÏ‰L51da ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡ - ∆»¿ƒ∆»ƒ»≈À¿»≈«¿ƒƒ»
ÌÏBÚÏ52. ¿»

פ"ב.49) נגעים נולדו 50)תוספתא ולא פעמיים שהסגירה
טומאה. פ"ז 51)סימני לקמן (ראה גופו בכל שפרחה או

שיער 52)ה"א). פשיון, כגון טומאה סימני בה נולדו ואם
הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מחליטים, – מחיה או לבן

.Ë˙¯‰a53¯eht‰ ¯Á‡ ‰ÒkL54˙BÓÎÏ ‰˙OÙe «∆∆∆»¿»«««ƒ»¿»ƒ¿
‰˙È‰L55È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ‰¯ÊÁÂ ‰˙OtL B‡ , ∆»¿»∆»¿»¿»¿»ƒ¿∆»¿»¬≈

B˙¯‰Ëa ‡e‰56. ¿»√»

אבל 53) כאן), (ראב"ד מצומצם כגריס כשהיתה מדובר
זה  הרי ופשתה, וחזרה לכגריס ופחתה מכגריס יותר כשהיא
וראה  מ"ג. פ"ט, נגעים במשנה משמע (כן ומטמא פשיון

כאן). בה 54)כסףֿמשנה נולדו ולא פשתה שלא מפני
לבנות. שערות שתי או הפיטור.55)מחיה לפני

מטמא,56) פיטור אחרי שפשיון בה"ח שאמרנו ואףֿעלֿפי
הפיטור. בשעת משהיה גדול הנגע אם היינו

.È˙¯‰a57‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k58Ô·Ï ¯ÚOÂ «∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿≈»»»
BËÈÏÁ‰Â ‰ÈÁn‰ CB˙a59‰ÎÏ‰ ËÏÁ‰ ¯Á‡Ïe , ¿«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿««∆¿≈»¿»

‰ÈÁn‰60Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË -61Ô·Ï ¯ÚO‰ CÏ‰ ; «ƒ¿»»≈ƒ¿≈≈»»»»««≈»»»
˙¯‰a‰ CB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ ‰È‰ .‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË -»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»«≈»»»¿««∆∆
- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ ;‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË - BÏ CÏ‰Â¿»«»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

.Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈≈»»»

מ"ו.57) פ"ד בהלכה 58)שם בבות שתי המשנה. לשון
הבהרת, בתוך לבן שיער ב. המחיה: בתוך לבן שיער א. זו:
רבי  וחכמים, שמעון רבי במחלוקת שם שנויות ושתיהן
ראשונה  בבא שם, ומדובר מטמאים. וחכמים מטהר שמעון
והבבא  כגריס, היא – המחיה בלי – לבדה כשהבהרת
עם  ביחד אלא כגריס בבהרת שאין במקרה עוסקת השניה
באה  ובשתיהן כגריס", בבבא הלשון שינוי ומכאן מחייתה.
אפילו  מטהר שהוא שמעון רבי של כוחו להשמיענו המשנה
במחיה, הוא הלבן השיער אם כגריס היא לבדה כשהבהרת
הוא  השיער אם אפילו מטהר הוא כגריס בבהרת אין ואם
מטמאים  וחכמים נימוקו). שם (ראה ממש הבהרת בתוך
הלבן  והשיער המחיה בלי כגריס בבהרת כשאין אפילו

כ  פוסק רבינו במחיה. בבבא נמצא דילג ולפיכך חכמים,
שתי  כי כגריס", ומחייתה היא "היתה המילים: על שניה
בבהרת  כשאין היינו עצמו, המקרה באותו עוסקות הבבות
בה  יש אם וכלֿשכן טמא, ואעפ"כ המחיה עם אלא כגריס
'תפארת  וראה שם, למשנה רבינו פירוש (ראה כגריס
בפירושו  רבינו של ולשונו ומה, מב אות 'יכין' שם ישראל'

פירושי). נכונות את מוכיחה שם, שני 59)למשנה מפני

הטומאה. ונמצא 60)סימני לתוכה הבהרת ונתפשטה
הבהרת. בתוך הלבן למעלה 61)השיער שאמרנו ואע"פ

טומאה, סימן אינו לבהרת לבן שיער קדם שאם ה"ו) (פ"ב
הבהרת, שהגיעה לפני זה במקום לבן שיער היה כאן והרי
הנגע, מאותו כחלק נחשבת שהמחיה חכמים סוברים
('תורת  לבן" הפך בנגע "ושער ג) יג, (ויקרא אמרה והתורה

ה"ז). ב' פרשתא פ"א נגעים פרשת כהנים'

.‡È˙¯‰a62ÔBÈOÙe ‰ÈÁÓ d·e63- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ : «∆∆»ƒ¿»ƒ¿»¿»«ƒ¿»
ÈtÓ ‡ÓË - ÔBÈOt‰ CÏ‰ ;ÔBÈOt‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ¿≈

BËÈÏÁ‰ .ÔBÈOÙ·e Ô·Ï ¯ÚOa ÔÎÂ .‰ÈÁn‰64¯ÚOa «ƒ¿»¿≈¿≈»»»¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈»
‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO Ba ¯ÊÁÂ ¯ÚO‰ CÏ‰Â Ô·Ï»»¿»««≈»¿»«≈»»»«≈∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÁÓa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ BÏƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»
B‡ Ô·Ï ¯ÚO B‡ ˙¯Á‡ ‰ÈÁÓ BÏ ‰„ÏBÂ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»¿¿»ƒ¿»«∆∆≈»»»
Ba ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOtƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿¿»««ƒ¿¿»«
- Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOtƒ¿«≈∆¿»»ƒ¿»≈»»»

‰È‰L ˙BÓk B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰65‡Óh‰ „Á‡ . ¬≈∆¿À¿»¿∆»»∆»«»≈
‰lÁza ËÏÁ‰L66ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa ËÏÁ‰L B‡ ∆À¿««¿ƒ»∆À¿«¿»«ƒ

ÈL Úe·L ÛBÒa B‡67¯eht‰ ¯Á‡ B‡68ÏÈ‡B‰ , ¿»«≈ƒ«««ƒƒ
Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡ - ÌB˜Ó ÏkÓ ËÏÁ‰Â¿À¿«ƒ»»≈»«∆…ƒ»≈

ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ ‡Ï ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ69¯Á‡ ÔÓÈÒ ‡ÏÂ70. ƒ«À¿»…ƒ«∆¿≈¿…ƒ»«≈

מ"ז.62) שני 63)שם בה נמצאו ההסגר אחר פירוש,
מטמא  אינו ההסגר לפני פשיון שהרי אלה, טומאה סימני

ה"ב). ואינה 64)(למעלה חדשה, בבא מתחילה כאן
שלפניה. הדינים עם להערכת 65)קשורה זקוקה ואינה

מחיה 66)כהן. בו שהיו כגון הכהן, של ראשונה בראייה
לבנות. שערות הטומאה.67)או מסימני אחד ע"י

והוחלט,68) טומאה סימן בו נולד הכהן שטיהרו אחר
אחר. במקומו ובא זה סימן הלך מחיה 69)ואחרֿכך

לבן. אלא 70)ושער בתחילה, החלט סימן שאינו פשיון,
הסגר. אחר

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"א חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודיניהם,1) השחין וצרבת ושחין מכווה היא זו אי יבאר

בהיפך, או מכווה שנעשה שחין זה, עם זה מצטרפים ואם
ואי  שחין, נעשית השבוע ובסוף הבשר בעור שהסגירו ומי
שיער  העלו שלא והזקן והראש דינם, ומה גיבח קרח זה

מעולם.

.‡¯BÚ‰ ËLÙÂ B¯Oa ¯BÚa ‰kÓ BÏ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»¿¿»¿ƒ¿«»
ÔB‚k ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‰kn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰kn‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»ƒ»¿»««»≈¬«»≈¿

ıÓ¯a B‡ ˙ÏÁ‚a ‰ÂÎpL2BalL Ô·‡a B‡ ÏÊ¯·a B‡ ∆ƒ¿»¿«∆∆¿∆∆¿«¿∆¿∆∆∆ƒ¿
L‡a3Ì‡Â ;‰ÂÎÓ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆¬≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

‰ÂÎn‰ ‰˙È‰4Ô·‡a ‰˜lL ÔÈa ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‡lL »¿»«ƒ¿»∆…≈¬«»≈≈∆»»¿∆∆
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‰ÂÎn‰ ‰˙È‰L ÔÈa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚa B‡¿≈¿«≈»∆≈∆»¿»«ƒ¿»≈¬«√ƒ

˙ÈÊÊÁ B‡ ·¯b ÔB‚k ,Ûeb‰5B‡ ,¯BÚ‰ „ÈÒÙ‰L «¿»»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»
e˙ÈÁL‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙˜l„Â ˙Ác˜ B‡ ˙ÙÁL«∆∆«««¿«∆∆¿«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÔÈÁL ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰»¬≈∆ƒ¿»¿ƒ
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צה zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חם.2) במעיינות 3)אפר שנתלבנו וברזל באבן מכה אבל
שחין. אלא מכווה אינה געש הר בלוע או ֿ 4)חמים בכתב

"המכה". תימן: בעור.5)יד חולניים צמחים מיני

.·„etL ÔaÏ6Ba ‰k‰Â7(Ê¯·Ó) BL‡¯ ‰È‰ Ì‡ : ƒ≈«¿ƒ»ƒ»»…¿…»
„Á BL‡¯ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ÂÎÓ BÊ È¯‰ - [¯eck]8È¯‰ - «¬≈ƒ¿»¿ƒ»»…«¬≈

˜ÙÒ BÊ9‡È¯·Ë ÈÓa ‰˜Ï .ÔÈÁL B‡ ‰ÂÎÓ ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒƒ¿»¿ƒ»»¿≈¿∆¿»
˙Ù‚a B‡10.ÔÈÁL ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ

רומח.6) דקירה.7)כעין אלא 8)מכת ממש חד לא
פוצעת. וההכאה קצת שם,9)מחודד נפשטה שלא אבעיא

לליבונה" קודם "חידודה שם אמר ממש חד בסכין אבל
נידון  ולפיכך להכווייה קודם הסכין מחוד הפצע כלומר,

שנסחטו 10)כשחין. זיתים פסולת פירש: שם רש"י
שמנם. להוציא

.‚Ô‰ ˙Bi¯Ë ˙BkÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«∆≈«¿ƒ≈
eÈÁ .ÏÏk ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈ„¯BÓ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÓb Èet¯ e‡t¯˙Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»««ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯BÚ‰ ¯‡LÏ ‰ÓBc dÈ‡Â ˙˜lˆ ÌB˜n‰L∆«»«∆∆¿≈»»ƒ¿»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ,¯·c ÏÎÏ ¯Oa‰ ¯BÚk11 ¿«»»¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ
.e¯‡aL BÓk ˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿∆≈«¿

ומחייה.11) לבן שיער פשיון,

.„eÏÈÁ˙‰12˙B‡t¯˙‰Ïe ˙BÈÁÏ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿
˙·¯ˆ ‡È‰ BÊ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‰tÏ˜ Ô‰ÈÏÚ ˙ÈOÚÂ¿«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ»∆∆
,ÌL ‰¯eÓ‡‰ ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈÁM‰«¿ƒ»¬»«»ƒ¿««ƒ¿»»¬»»
ÔBÈOÙa B‡ Ô·Ï ¯ÚOa :ÔÈÓÈÒ ÈLa ˙B‡nËÓe13, ¿«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»»¿ƒ¿

„Á‡ Úe·L ‡l‡ ¯bÒ‰ Ô‰a ÔÈ‡Â14˙¯‰a ?„ˆÈk .15 ¿≈»∆∆¿≈∆»»«∆»≈««∆∆
‰È‰ Ì‡ :‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓa B‡ ÔÈÁM‰ ˙·¯ˆa ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆∆«¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»
- Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - Ô·Ï ¯ÚO da»≈»»»«¿ƒ…»»»≈»»»
„ÏB Ì‡ :Úe·M‰ ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .„Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«∆»¿ƒ¿∆¿«»«ƒ«
ÌeÏk da „ÏB ‡Ï Ì‡Â ;ËÈÏÁÈ - ‰˙Ot B‡ ¯ÚO da»≈»»¿»«¿ƒ¿ƒ…«»¿
Ô·Ï ¯ÚO da „ÏB B‡ ¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰˙Ot .¯ËÙÈ -ƒ¿…»¿»¿«««ƒ«»≈»»»

ËÈÏÁÈ -16. «¿ƒ

שנינו:12) ה הלכה ו פרק נגעים פרשת כהנים בתורת שם.
לומר  תלמוד מורד, לפרש) אני (יכול יכול "שחין",
(שיתרפא  צלקת שייעשה עד יכול "ונרפא" אי "ונרפא",
לומר  תלמוד בלבד), צלקת במקומו ותישאר לגמרי,

נרפא. ולא נרפא כיצד? הא מחייה 13)"שחין", אבל
טומאה. סימן אחר 14)אינה טומאה סימן נולד לא ואם

ומכווה. בשחין אחד הסגר רק נאמר בתורה טהור. - ההסגר
סתם 15) "בהרת" כותב שרבינו מקום שבכל ביארנו, כבר

המראות, ארבעת לכל הכוונה הלבנונית, דירוג עם קשר ללא
ביצה. קרום סיד, צמר, ומכווה 16)שלג, שחין דין בזה

הבשר. בעור נגע כדין

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰17.‰Ê ÌÚ ‰Ê «¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ,·e˙k‰ Ô˜lÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»«»«∆≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
,¯Oa‰ ¯BÚÏ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈOBt ÔÈ‡Â .‰Ê∆¿≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿«»»
‰È‰ ?„ˆÈk .ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a ‡ÏÂ¿…«∆∆«»»»¿»≈«»»

Ô‰ÈzLa ÒÈ¯‚k ˙¯‰·e ‰ÂÎn‰ „ˆa ÔÈÁL18È¯‰ - ¿ƒ¿««ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆¬≈
B‡ ‰iMÏ ‰˙OÙe Ô‰Ó ˙Á‡a ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê∆»»¿»¿««≈∆»¿»«¿ƒ»

¯B‰Ë - ¯Oa‰ ¯BÚÏ ‰˙OtL19¯BÚa ˙¯‰a ‰˙È‰ . ∆»¿»¿«»»»»¿»«∆∆¿
CB˙a ‰È‰ .ÔBÈOt BÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰˙OÙe ¯Oa‰«»»»¿»¿««≈∆≈ƒ¿»»¿

ÒÈ¯‚k ÔÈÁL ˙·¯ˆ Btk20ÒÈ¯‚k ˙¯‰a d·e21- «»∆∆¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚOÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ÈbÒÈ22‡ÏÂ «¿ƒ∆««ƒ∆≈»¿»¿≈»»»¿…

‰OÙ˙Â dcˆa ¯Á‡ ÔÈÁL BÏ „ÏeÈ ‡nL ,ÔBÈOÙÏ¿ƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
.BÎB˙Ï¿

אין 17) מכווה גריס וכחצי שחין גריס כחצי בו היו אם
שדיני  פי על ואף המנוגע, את ומטהרים לכגריס מצטרפים
"או  מהכתוב למדו שם כהנים בתורת שווים. ומכווה שחין
ביניהם. לחלק באה "או" המלה אש" מכוות ...

יחד.18) פשה 19)בשניהם אם רק מטמא והפשיון
עצמה. המחייה אותה ומילא 21)מצומצם.20)במקום

פשיון, של אפשרות כל אין כן ואם הצרבת מקום כל את
הבשר. לעור פושה שאינה אמרנו שערות 22)שהרי אין

היד. כף על צומחות

.ÂÔÈÁM‰ ˙‡ ‰ÂÎÓ ‰Ïha - ‰ÂÎÓ ‰OÚpL ÔÈÁL23; ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»∆«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡ .‰ÂÎn‰ ÔÈÁL Ïha - ÔÈÁL ˙ÈOÚpL ‰ÂÎÓeƒ¿»∆«¬≈¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ‰ÂÎÓ Ì‡ ‰È‰ ÔÈÁL Ì‡ Úe„È24; »«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈¿»¿

·e˙k‰ Ô˜lÁ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰‡ÓËÂ „Á‡ ÔÓÈÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ»∆»¿À¿»««¿…ƒ¿»«»
.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ‡l‡∆»«∆≈ƒ¿»¿ƒ

צירוף,23) לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל השני
זה. עם זה מצטרפים שאינם הקודמת בהלכה שאמרנו

ומטמא.24)

.Ê‰OÚ Úe·M‰ ÛBÒ·e ÔÈÁLaL ˙¯‰·a B¯ÈbÒ‰ƒ¿ƒ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ¿«»««¬»
¯Oa‰ ¯BÚ25ÛBÒ·e ¯Oa‰ ¯BÚa B¯ÈbÒ‰L B‡ , «»»∆ƒ¿ƒ¿«»»¿

‰lÁza ‰‡¯È - ÔÈÁL ˙ÈOÚ Úe·M‰26. «»««¬≈¿ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבשר.25) בעור נגע עכשיו לפנינו ויש לגמרי נתרפא
שני 26) וטעון חדש נגע הוא כאילו כתחילה. להיות: צריך

הסגרים.

.Á¯LpL ÈÓ27ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO Ïk28ÔÈa ƒ∆»«»¿«…≈≈¬«…ƒ≈
ÏÎ‡L ÔÈa ,¯ÚO Ïc‚Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰kÓ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆≈»¿»¿«≈≈»≈∆»«
e¯ÈM‰L ÌÈ¯·c CÒ B‡ ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈMn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ««ƒƒ∆«≈»»¿»ƒ∆ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ïc‚Ï Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÚO¿»««ƒ∆»¿«≈¿««¿«ƒ
B‡ Á¯˜ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰zÚ BL‡¯ ¯ÚO Ïk „a‡Â¿ƒ≈»¿«…«»¬≈∆ƒ¿»≈≈«

„˜„w‰ ÔÓ B¯ÚO ¯L Ì‡ .Áa‚29ÚÙBL ‰hÓÏe ƒ≈«ƒ»«¿»ƒ«»¿…¿«»≈«
¯‡eˆ ÏL ‰wt „ÚÂ ¯BÁ‡Ï30¯L Ì‡Â ;Á¯˜ ‡¯˜ - ¿»¿«ƒ»∆«»ƒ¿»≈≈«¿ƒ»«

BzÁct „‚k „Ú ÂÈÙÏ ÚÙBL ‰hÓÏe „˜„w‰ ÔÓ31- ƒ«»¿…¿«»≈«¿»»«¿∆∆««¿
.Áa‚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ≈«

סוף 27) עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה
כתוב  ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק

יג, (ויקרא ובפסוק בתורה הוא" טהור הוא "קרח מ)
הבאים  ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו
הקרחת  ובכן בגבחת. או בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו
שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת
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zrxvצו z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האלה. המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר
רבינו:28) גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת

יטמא  לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול
בידי  קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד בנגעים)?
שאינה  קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים
שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת אף שער לגדל ראוייה
תלמוד  נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין
- שהיא. קרחת (כל ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר
בקרחת  לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף

הראש.29)וגבחת. בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה מצחו.31)החוליה

.Ë˙B‡nhÓ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰32Ò ÈLa:ÔÈÓÈ «»««¿««««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ
;˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e ‰ÈÁÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»

¯Oa ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ók :Ô‰a ¯Ó‡pL33ÔÈ‡L ÈÙÏe . ∆∆¡«»∆¿«¿≈»««»»¿ƒ∆≈
Ô‰a ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·l‰ ¯ÚO‰ ÔÈ‡ ,¯ÚO Ô‰a34. »∆≈»≈«≈»«»»ƒ«À¿»»∆

Ì‡L ?˙BÚe·L ÈL·e ÔÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿≈»∆ƒ
‰ÈÁÓ da ‰˙È‰Â BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a ˙¯‰a ‰˙È‰»¿»«∆∆¿»«¿¿««¿¿»¿»»ƒ¿»
ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .¯ÈbÒÈ - ‰ÈÁÓ da ‰˙È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ -«¿ƒ…»¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿
;ËÈÏÁÈ - ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏB Ì‡ :Úe·M‰«»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
B‡ ˙Ot .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ÌeÏk da „ÏB ‡Ï…«»¿«¿ƒ»«≈ƒ»»
- ÌeÏk da „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ‰ÈÁÓ da „ÏBpL∆«»ƒ¿»«¿ƒ…«»¿
¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰ÈÁÓ da „ÏB B‡ ˙Ot Ì‡Â .¯ËÙÈƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ¿»¿«««ƒ

ËÈÏÁÈ -35. «¿ƒ

נגע.32) בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן משמע
בפירוש 34) כתוב כן לבן. שיער צמח אם אפילו פירוש,

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים כאמור 35)בתורת
בשר. עור בנגעי למעלה

.È;BÊ ÌÚ BÊ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰«»««¿««««≈»ƒ¿»¿ƒ
.ÌÈzL Ô‰L „nÏÓ - BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿¿««¿¿«≈∆≈¿«ƒ
‡ÏÂ ,¯Oa‰ ¯BÚ ¯‡LÏ ‡ÏÂ BÊÏ BfÓ ˙BOBt ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿…ƒ¿»«»»¿…

.ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a«∆∆«»»»¿»

.‡ÈÔ‰a ‰OÚÂ Á¯˜pL Ô˜f‰ B‡ ˙Áab‰ B‡ ˙Á¯w‰«»«««««««»»∆ƒ¿«¿«¬»»∆
¯BÚaL ‰ÂÎnÎÂ ÔÈÁMk ÔÈ‡nhÓ - ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»∆¿
¯Oa‰ ¯BÚk - eÁ¯˜pL Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰L ;¯Oa‰«»»∆»…«»»∆ƒ¿¿¿«»»
L‡¯‰ .Ô·Ï ¯ÚOa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆≈ƒ«¿ƒ¿≈»»»»…
¯ÚO eÏÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ÚO‰ Ô‰a ÁÓˆiL Ì„˜ Ô˜f‰Â¿«»»…∆∆ƒ¿«»∆«≈»«¬«ƒ…∆¡≈»

ÌÏBÚÓ36Ô‰ È¯‰ - Ô˜faLÂ L‡¯aL ÔÈÏecÏc‰ ÔÎÂ , ≈»¿≈«ƒ¿ƒ∆»…¿∆«»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ¯Oa‰ ¯BÚk37ÈLe ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰ Ô˜Ê ÔÎÂ .˙BÚe·L38eÏÚ‰ ‡lL „Ú »¿≈¿«»ƒ»¿«»ƒ«∆…∆¡
Oa‰ ¯BÚk Ô‰ È¯‰ - ¯ÚOÈ¯‰ - ¯ÚO eÏÚ‰ Ì‡Â ;¯ ≈»¬≈≈¿«»»¿ƒ∆¡≈»¬≈

,¯‡a˙iL BÓk ÔÈ˜˙a ‡nË˙nL ,LÈ‡‰ Ô˜Êk Ô‰≈ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
.˙¯‰·a ‡nË˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈¿«∆∆

צמחו 36) שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער כגון
ראשו. לבן.37)שערות ושיער מחייה פשיון,

הסנטר.38)

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
דינם,1) ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות יבאר

ונגלה  בקמט נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי

טהור. ספיקם אם הנגעים ספק וכל מראהו, ונשתנה

.‡˙BÓB˜Ó el‡2:˙¯‰·a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L Ì„‡a ≈¿»»»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆
,‰t‰ CB˙Â ,ÌËÁ‰ CB˙Â ,ÔÊ‡‰ CB˙Â ,ÔÈÚ‰ CBz»«ƒ¿»…∆¿«…∆¿«∆
,„c‰ ˙Á˙Â ,¯‡evaL ÌÈËÓw‰Â ,ÔËaaL ÌÈËÓw‰Â¿«¿»ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ∆««»¿««««

ÈÁM‰ ˙È·e3Ï‚¯‰ ÛÎÂ ,4Ô˜f‰Â L‡¯‰Â ,Ô¯tv‰Â , ≈«∆ƒ¿«»∆∆¿«ƒ…∆¿»…¿«»»
ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,¯ÚO Ô‰a LiL5el‡ Ïk . ∆≈»∆≈»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰OBt Ú‚p‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ¿…«∆«∆¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ6. ƒƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆«≈À»»
‡l‡ ,ÈeÏb ¯BÚ BÈ‡ el‡ ÏÎÂ ,B¯Oa ¯BÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿»¿»≈≈»∆»

¯BÚ BÈ‡L Ô‰Ó7BÈ‡Â ‰qÎÓ ‡e‰Â ¯BÚ ‡e‰L Ô‰Óe ≈∆∆≈≈∆∆¿¿À∆¿≈
ÈeÏ‚8ÌÈ¯˙q‰ ˙È·k ÔBc ÌÈ˙ÙO‰ Ì„‡Â .9BÈ‡Â »¿…∆«¿»«ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓƒ«≈ƒ¿»ƒ

ח.2) פ"ו, נגעים שהיא 3)משנה במקום הזרוע, תחת
לגוף. שבעקב.4)מחוברת התחתון בשטח העגול הבשר

הרגל. לעצם מחוץ לפנים, הנמשך העקב שאר לא אבל
בדפוסים 5) הכסףֿמשנה. תיקן וכן תימן, בכ"י כך

ג. הלכה ה פרק למעלה ראה והמורדין. אם 6)החדשים:
טהור  - החלט אחרי או הסגר אחרי הגוף בכל הצרעת פרחה
בריא  עור נשאר שאם כאן, רבינו ומלמדנו ה"א). פ"ז (לקמן

אותו. ומטהרים מעכב, זה אין האלה צפורן,7)במקומות
המשנה), על בפירושו (הרא"ש קשה שעורה הרגל וכף
שאר  כמו גלויה אינה הרגל שכף כתב בכסףֿמשנה אולם
בשרו". "בעור בכלל אינה ולפיכך העקב, חלקי

הסתרים".8) "בית נקראים הללו תוספתא 9)המקומות
נראה  שאינו מפני והטעם, הגר"א). (גירסת ה"ו פ"ב שם
כסףֿמשנה. ראה שפתיים. בהידוק פיו את סוגר כשהאדם

.·‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,Ô¯ÚO Ïk ¯LpL Ô˜f‰Â L‡¯‰»…¿«»»∆»«»¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,˙¯‰·a ÔÈ‡nhÓ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰L10, ∆∆¡»∆∆ƒ«¿ƒ¿«∆∆¿∆≈«¿

¯Oa‰ ¯BÚ Ú‚ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈∆««»»
Ï·‡ ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÌÎB˙Ï ‰OBt∆¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»¬»

Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ11. ¿«¿ƒ∆«≈À»»

האלה,10) הדינים את כאן רבינו כפל וה"ט. ה"ג בפ"ה
למעלה. נכתבה שלא האחרונה, הבבא בניגוד 11)מפני

(ראה  מעכבים. שאינם הקודמת בהלכה שנמנו למקומות
ח. פ"ו נגעים משנה שם). ההערה

.‚˙¯‰a12‡ˆBiÎÂ ÔÊ‡Ï B‡ ÔÈÚÏ B‡ L‡¯Ï ‰ÎeÓq‰ «∆∆«¿»»…»«ƒ»…∆¿«≈
‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ‰ÂÎnÏ B‡ ÔÈÁMÏ B‡ Ô‰a»∆«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿»»
‰ˆeÁL Ïk ‰È‰iL - ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰«…≈∆«∆«¿«»»∆ƒ¿∆…∆»

.ÔBÈOÙÏ Èe‡¯Â ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚pÏ«∆«¿«»»¿»¿ƒ¿

פסק 12) ה"ו. פ"ב נגעים בתוספתא יהודה, בר' יוסי ר'
 ֿ שהתנא משמע כהנים' שב'תורת אףֿעלֿפי כמותו, רבינו
נאמר  ה"י פ"א שם שבתוספתא מפני עליו, חולק קמא

(כסףֿמשנה). "סתם" בלשון כדבריו
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.„˙B¯‰a el‡13Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ :˙B¯B‰Ë ≈∆»¿≈»ƒ∆»¿»
¯ib˙Â ˙¯‰a14¯aÚa ‰˙È‰ ,15,‰Ï‚Â ËÓwa ,„ÏBÂ «∆∆¿ƒ¿«≈»¿»¿À»¿««∆∆¿ƒ¿»

aÏk ¯LÂ eÁ¯˜Â ¯ÚO Ô‰a ‰È‰Lk Ô˜f·e L‡¯»…«»»¿∆»»»∆≈»¿ƒ¿¿¿»«»
‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ‰˙È‰ ,˙¯‰a‰ ‰˙lb˙Â ¯ÚO‰«≈»¿ƒ¿«¿»««∆∆»¿»«¿ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ÔÈ„¯BÓ Ô‰Lk¿∆≈¿ƒ¿∆¡»∆∆¬≈≈¿¿≈
¯ÚO eÏÚiL Ì„˜ Ô˜fa B‡ L‡¯a ˙¯‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»««∆∆»…«»»…∆∆«¬≈»
˙¯‰a‰ ‰˙È‰L B‡ ,¯ÚO‰ CÏ‰Â ¯ÚO eÏÚ‰Â ÌÏBÚÓ≈»¿∆¡≈»¿»««≈»∆»¿»««∆∆
Ô‰ È¯‰Â eÈÁÂ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÓB˜Ó ‰OÚÂ ¯BÚa»¿«¬»¿»¿ƒƒ¿»¿»«¬≈≈
,ÔÈ‡ÓË dÙBÒÂ d˙lÁzL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»««ƒ∆¿ƒ»»¿»¿≈ƒ
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Èa ‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰16. ƒ¿»¿»¿»≈¿«ƒ¬≈¿»

efÚ‰L ÔÈa ,Ô‰È‡¯Ó epzL17‰‡¯È - e‰kL B‡ ƒ¿««¿≈∆≈∆≈≈∆»≈»∆
‰lÁza18˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«≈»ƒ∆»¿»«∆∆

‰ˆÈa Ìe¯˜k19B‡ ,‚ÏMk ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ƒ¿≈»¿««∆ƒ¿«≈«¬≈«∆∆
‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ‚ÏMk ‰˙È‰L∆»¿»«∆∆¿««∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿≈»
,‰Ï‚pL ËÓ˜·e ,„ÏBpL ÔË˜a ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯z -≈»∆«¿ƒ»¿≈¿»»∆«¿∆∆∆ƒ¿»
Ì‡ :eÈÁL ‰ÂÎÓ·e ÔÈÁL·e ,eÁ¯˜pL Ô˜Ê·e L‡¯·e¿…¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ
Ì‡Â ,‰lÁza e‡¯È - ˙B¯‰a‰ Ô˙B‡ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»«∆»≈»«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë - Â‡Ï»¿

א.13) פ"ז, שם נגעים 14)משנה פרשת כהנים' ב'תורת
ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו וה"ב, ה"א א' פרק
שהנגעים  משמע עתיד, בלשון בשרו" בעור יהי' כי "אדם
שניתנה  אחרי שנשארו אףֿעלֿפי מתןֿתורה לפני שפרחו
אינם  שהנגעים למדו, ומכאן מטמאים. אינם - תורה
ובמקום  לטמא ראויים שהיו בשעה כשנולדו אלא מטמאים

לטומאה. גלוי.15)הראוי  מקום כחכמים,16)שאינו
שאמרו  ואףֿעלֿפי שם. יעקב בן אליעזר ר' דעת נגד
הלכה  (פירוש, ונקי קב אליעזר ר' משנת ב) סא, (עירובין
אין  אבל יחיד, עם במחלוקת נאמר שזה רבינו סובר כמותו),
וראה  צד. סי' יאיר, חוות שו"ת (ראה רבים נגד כמותו הלכה
במאה  שרק חננאל, רבינו בשם ב סימן פ"ד עירובין רא"ש
יד  וראה כמותו, הלכה - "קב" מספר - מקומות ושנים

תטו). אות עזה.17)מלאכי יותר נעשתה שלבנוניתם
יש 18) וכן (ר"מ), רומי בדפוס הוא וכן כתחילה, צ"ל:

חדש. נגע הוא כאילו פירוש, להלן. נקט 19)לתקן רבינו
שביניהם, בשינויים שהואֿהדין ומובן הקיצוניים. השינויים

ביצה. קרום או שלג למראה שנשתנה לבן צמר מראה

.‰˜ÙÒ Ïk20eÈnL ˙B˜ÙÒ ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚ »¿≈¿»ƒƒ¿≈¿≈∆»ƒ
¯·k21‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ¯B‰Ë ,22Ï·‡ ; ¿»»«∆…ƒ¿«¿À¿»¬»

‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ23ÌÈL ?„ˆÈk . ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«
ÚÏÒk ‰Ê·e ÚÏÒk ‰Êa ‰È‰ Úe·M‰ ÛBÒ·e ,Ô¯ÈbÒ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿«»«»»»∆¿∆«»∆¿∆«

‰˙Ot Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â24ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿≈»«¿≈∆≈∆»¿»≈ƒ¿≈¬»ƒ≈
„Á‡ LÈ‡a25È‡ceL Èt ÏÚ Û‡L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»¬≈∆»∆««ƒ∆««

‰Êa Ú‚p‰ ‰Ot26‡È‰ BÊ È‡ Úe„È BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»«∆«»∆ƒ¿≈»«≈ƒ
‰Ê È‡a Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰˙OtL ˙¯‰a‰««∆∆∆»¿»¬≈∆»«∆≈«¿≈∆

B‡nË Ú‚27. ∆«ƒ¿

מ"א.20) פ"ה קדמה 21)שם בהרת אם ספק ה"ט: בפ"ב

ואחרי  כגריס, בהרת ה"ו: ד' ובפרק קדם. לבן שיעור או
או  ופשתה הבהרת אותה היא אם ספק כסלע, מצא ההסגר

היא. אחרת וזו הלכה ואפילו 22)הראשונה הוחלט, שלא
הוסגר. וה'.23)אם ד', משנה במי 24)שם זוכר אינו

כסלע. ובמי ההסגר, לפני כגריס בהרת בו 25)היתה שהיו
שניהם  ההסגר ואחרי כסלע, ואחד כגריס אחד נגעים, שני
כסלע. ואיזה כגריס היה איזה זוכר ואינו כסלע,

זה.26) ד 27)באדם פרשתא נגעים פרשת כהנים' ב'תורת
מטמא, הוא הוודאי את - ג) יג, (ויקרא אותו" "וטמא ה"ח:
לא  אבל הוודאי, הנגע את פירוש, הספק. את מטמא ואינו
אנו  שאין מפני טהור, - אחד באדם ואפילו הספק, הנגע את

פשה. נגע איזה יודעים

.Â˜˜ÊpMÓ28ÌÈL ?„ˆÈk .‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«

‰ ÛBÒa ,Ì¯ÈbÒ‰Â‰Ê·e „BÚÂ ÚÏÒk ‰Êa È¯‰Â Úe·M ¿ƒ¿ƒ»¿«»««¬≈»∆¿∆«»»∆
ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - „BÚÂ ÚÏÒk29˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL e¯ÊÁ . ¿∆«¿¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈∆ƒ¿
ÔBÈOt‰ CÏ‰ È¯‰L ,ÚÏÒk30Ô‰Ó „Á‡Ó31ÏÈ‡B‰ , ¿∆«∆¬≈»««ƒ¿≈∆»≈∆ƒ

ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - e‰Ê È‡ Úe„È BÈ‡Â32e¯ÊÁiL „Ú , ¿≈»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ«∆«¿¿
‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ :e¯Ó‡L e‰ÊÂ .ÒÈ¯‚k ˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿À¿»
¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿≈ƒ∆»¿»«∆∆»≈»

˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„wL Ô·Ï33ezÎÙ‰L Ô·Ï ¯ÚOÂ »»∆»«∆««∆∆¿≈»»»∆¬»«
˙¯‰a‰34Ì„wL ‰Ê Úe„È BÈ‡Â ,35Ì‡ :Ct‰pL ‰fÓ ««∆∆¿≈»«∆∆»«ƒ∆∆∆¿«ƒ

BÏ ˜tzÒ ¯bÒ‰ CBzÓ36¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -37¯Á‡ Ì‡Â , ƒ∆¿≈ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒ««
ËÏÁ‰38¯ÚO CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆¿≈¬≈∆»≈««ƒ∆»«≈»
„Á‡39‰È‰L ¯ÚO‰ Ì‡ ,CÏ‰ ‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ∆»≈∆¿≈≈«≈∆»«ƒ«≈»∆»»

.¯Á‡‰ ¯ÚO‰ B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»«≈»»«≈

שם.28) אינו 29)משנה זה דין כלל. ספק כאן אין שהרי
שלאחריה. הבבא אלא לטומאה, לנזקק כולו.30)הדוגמה

כסלע.31) בו היה שבתחילה שם 32)מזה כהנים' ב'תורת
ואינו  מטהר, הוא הוודאי את - "וטיהרו" למדו: ה"ט, סוף

הספק. את פ"ב 33)מטהר (למעלה טומאה סימן ואינו
והוסגר. שאחרי 34)ה"ו) פירוש, טומאה. סימן והוא

לבהרת  שקדמו שתים לבנות, שערות ארבע נמצאו ההסגר
בבהרת. שנולדו השיער 35)ושתים בין מכיר הכהן אין
שנהפך. לשיער ארבע 36)שקדם את מצא ההסגר אחר

אלו  ובין לבהרת שקדמו אלו בין הבחין ולא השערות,
אותן. הפכה סימן 37)שהבהרת כאן יש שבוודאי אע"פ

כמו  המטמאות, הן שערות איזו יודע שאינו מפני - טומאה
בפשיון. והחליט 38)שאמרנו הכיר שמתחילה כגון

נשרו. איזו יודע ואינו שתים, נשרו "שיער"39)ואחרֿכך
שערה  משמעותה ו"שערה" זכר, ולשון קיבוצי שם הוא
שאחד  והכוונה, אחד". "שיער וכתב דייק רבינו יחידה.
יודע  ואינו הלך - שנהפך וסוג שקדם סוג - הסוגים משני
כשהלכה  רק לא הכוונה: "אףֿעלֿפי" שאמר ומה איזהו.
ואפשר  שתים, הלכו אם אפילו אלא שלוש, ונשארו אחת
לפרש, גם [אפשר טמא. - הטומאה מסימן כלום נשאר שלא
שהלכה  אפשר אם אבל טמא, שלם סוג הלך אם שדווקא
שבכל  מפני טהור, - השני מסוג והשניה זה מסוג אחת
נשארו  ולא נהפכה היא אולי להסתפק יש שהלכה שערה
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מקור  להקל]. ספיקות שני כאן והרי מטמאות, שערות שתי
ה"ה. פ"ב נגעים בתוספתא זה דין

.Ê‡aL ÈÓ40B‡ ¯bÒ‰ CÈ¯vL e‰‡¯Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ∆»≈∆…≈¿»»∆»ƒ∆¿≈
BÏ e„ÏB B¯Ët B‡ B¯ÈbÒ‰ ‡lL „ÚÂ ,¯eËt ‡e‰L∆»¿«∆…ƒ¿ƒ¿»¿
LiL e‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ÈÓÈÒƒ»≈À¿»¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆≈
‡ÓË' BÏ ¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁiL Ì„˜Â ‰‡ÓË ÈÓÈÒ Baƒ»≈À¿»¿…∆∆«¿ƒ¿…«»≈
B‡ ‰lÁza ‰È‰ Ì‡ :‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰ '‰z‡«»»¿»∆ƒ»≈À¿»ƒ»»«¿ƒ»

B¯ÈbÒÈ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa41Úe·L ÛBÒa ‰È‰ Ì‡Â , ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿»«
.B˙B‡ ¯ËÙÈ - ¯eht‰ ¯Á‡Ï B‡ ÈL≈ƒ¿«««ƒƒ¿…

ג.40) פ"ז, נגעים טומאה 41)משנה סימני נולדו אם אבל
ובין  להם שהלכו בין בהסגרו, יישאר ההסגר ימי בתוך

ישראל). (תפארת שנשארו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טומאה,1) מסימני באחד והוחלט בהרת בו שהיתה מי יבאר

בשיער  החליטו ואם לבן, הפך כולו והוא בתחילה הבא ודין
או  כאחת בכולו הצרעת פרחה אם שתיהם, והשחירו לבן

מעט, מעט מחייה שפרחה ובה כגריס בהרת בו היתה
אברים  ראשי בכולו, צרעת ופרחה במחייה והוחלט כעדשה
כולו  הנהפך מטמאים אם מחייה משום מטמאים שאינם
ההופך  מעכב אם הבהרת בנגע ליטמא ראוי שאינו מי לבן,
לכהן  להראותו שהקדים מפני שנשכר נגע יש ודין לבן, כולו

מפסיד. ויש

.‡‰˙È‰L ÈÓ2ÈÓÈqÓ „Á‡a ËÏÁ‰Â ˙¯‰a Ba ƒ∆»¿»«∆∆¿À¿«¿∆»ƒƒ»≈
‰lÁza ÔÈa ,‰‡ÓË3¯bÒ‰ ¯Á‡ ÔÈa4,¯bÒ‰L B‡ , À¿»≈«¿ƒ»≈««∆¿≈∆À¿«

Ck ¯Á‡Â5ÔÈa ,Ô·Ï Ct‰Â BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¿««»»¿»«»««¿À¿∆¿«»»≈
¯bÒ‰ CBzÓ Ct‰pL6‰Ê È¯‰ - ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ∆∆¿«ƒ∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬≈∆

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ¯bÒ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯B‰Ë»¬»ƒÀ¿«¿…«ƒ«À¿»
È¯‰ - BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¯eht‰ ¯Á‡Ïe ,¯ËÙÂ¿ƒ¿«¿«««ƒ»¿»«»««¿À¬≈

ËÏÁÓ ‡ÓË ‰Ê7. ∆»≈À¿»

א.2) פ"ח, נגעים אחד 3)משנה, בו היה הכהן אל כשבא
והוחלט. טומאה שני,4)מסימני או ראשון שבוע בסוף

והוחלט. טומאה סימן המקרים 5)נמצא כל על נמשך זה
למעלה. כהנים'6)שנאמרו ב'תורת עדיין. הוחלט ולא

"וטיהר  תלמודֿלומר: הסגר ופריחת ה"ו: פ"ד נגעים פרשת
כולן. את לרבות – הוא" טהור הנגע... שם 7)את במשנה

טמא. – הטהור מן טהור... – הטמא מן הפורח אמרו:

.·‰lÁza ‡a‰8Ba ‰˙È‰ Ì‡ :Ô·Ï CÙ‰ Blk ‡e‰Â «»«¿ƒ»¿À»«»»ƒ»¿»
Ì‡ ;B˙B‡ ÔÈËÈÏÁÓ - ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»¿≈¿»¿»«¿ƒƒƒ

Ë ÔÓÈÒ ÌL ÔÈ‡.ÔBL‡¯ Úe·L B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ - ‰‡Ó ≈»ƒ«À¿»«¿ƒƒ»«ƒ
Ba „ÏB ‡Ï ;BËÈÏÁÓ - ‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB«≈»»»ƒ¿»«¿ƒ…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡Ï .ÈL Úe·L B¯ÈbÒÓ - ÌeÏk¿«¿ƒ»«≈ƒ…«ƒ«À¿»
ÔÈ„k ‰ÏB„b‰ BÊ ˙¯‰a ÔÈcL .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆ƒ«∆∆«¿»¿ƒ

Ô·Ï ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .‰pËw‰9e¯ÈÁL‰Â Ba „ÏBpL «¿«»∆¿ƒ¿≈»»»∆«¿ƒ¿ƒ
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL e¯Èˆ˜‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL¿≈∆««≈∆ƒ¿ƒ¿≈∆««≈∆
ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï B‡ Ô‰ÈzLÏ ÔÈÁM‰ CÓÒƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆¿««≈∆ƒƒ«¿ƒ
˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ Ô˜lÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL ˙‡∆¿≈∆««≈∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿«

‰Ê È¯‰ - ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»¿«…«¬≈∆
¯B‰Ë10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB . »«≈»»»«≈ƒ¿»¬≈∆

‰lÁza Ô·Ï Blk ‡aL ÈtÓ ,‡ÓË11‰Á¯tL „Á‡ . »≈ƒ¿≈∆»À»»«¿ƒ»∆»∆»¿»
„Á‡Â ˙Á‡k BlÎa ˙Ú¯v‰12ËÚÓ ‰Á¯Ùe ‰˙OtL «»««¿À¿««¿∆»∆»¿»»¿»¿«

CBzÓ B‡ ¯bÒ‰ CBzÓ Ì‡ ,Blk ÔÈaÏ‰L „Ú ËÚÓ¿««∆ƒ¿ƒÀƒƒ∆¿≈ƒ
¯B‰Ë - ËÏÁ‰13‡ÓË - ¯eht‰ ¯Á‡ Ì‡Â ,14Ì‡Â , ∆¿≈»¿ƒ«««ƒ»≈¿ƒ
¯ÈbÒÈ - ‰lÁza15B‡ „Á‡ ‰‡¯Ó Blk ‰È‰L „Á‡ . «¿ƒ»«¿ƒ∆»∆»»À«¿∆∆»

ÏL Úa¯‡·e Ô·laL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡a Ô·Ï Blk ‰È‰L∆»»À»»¿«¿«««¿∆«…∆¿«¿«∆
Ce˙t16ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïk‰ -17,B‡nËÏ ÔÈa B¯‰ËÏ ÔÈa , »«…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬≈¿«¿

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מ"ז.8) נהפך 9)שם אם אבל לבן, כולו בתחילה לבא
(ראה  מטמאו לבן שיער אין - הסגר מתוך או החלט אחר

ה"ג). ה"ב,10)לקמן פ"ב (למעלה קטנה בבהרת כמו
ה"ג). שאינו 11)ופ"ג לבן, שיער לדין נמשך זה טעם

מפני  מטמא וכאן טומאה, מתוך לבן כולו הנהפך את מטמא
מטמאה  מחיה אבל הקודמת), בהערה (ראה בתחילה שבא
ראה  טומאה. מתוך נהפך אלא בתחילה באה כשלא אפילו

ה"ג. תימן,12)לקמן כת"י עפ"י תוקן ואחד, אחד...
ואחר. אחר... בדפוסים: ובין. בין... 'תורת 13)ופירושו

כאחת, כולה שפרחה אלא לי "אין ה"ה: פ"ג שם כהנים'
ואם  תלמודֿלומר: מנין? וחוזרת פורחת וחוזרת פורחת
('חפץ  הפריחה את מפסיקה היינו "חוזרת" תפרח". פרוח

א.14)חיים'). בהלכה שהפשיון 15)נתבאר טמא, ואינו
בלבד. הסגר אחר בלובן.16)מטמא מעורבת אדמומית

מ"ג.17) פ"א נגעים

.‚Ba ‰˙È‰18‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a »¿»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»
BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯Ùe ,‰ÈÁna ËÏÁ‰Â19Ck ¯Á‡Â ¿À¿««ƒ¿»»¿»«»««¿À¿««»

‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰20Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰L B‡ , »¿»«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BlÎa ‰Á¯t21¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -22¯ÚO BÏ „ÏB elÙ‡Â , »¿»¿À¬≈∆»«¬ƒ«≈»

Ô·Ï23ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‡ÓË - ‰ÈÁÓ Ba ‰„ÏB . »»¿»ƒ¿»»≈∆∆¡«¿
‰L„Úk ‰È‰zL ‡e‰Â .‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿∆ƒ¿∆«¬»»

˙Úa¯Ó24Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .¯˙È B‡ ¿À««»≈»¿»«∆∆»≈»»»
Èt ÏÚ Û‡ ,BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â ,Ô·Ï ¯ÚOa ËÏÁ‰Â¿À¿«¿≈»»»¿««»»¿»¿À««ƒ
ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - „ÓBÚ BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚOL∆≈»»»ƒ¿≈»∆∆¡«¿
‰Ê ‡nË˙Ó ‰ÈÁÓa - ‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
BÈ‡Â ,¯bÒ‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ ¯Á‡ Ô·Ï Blk Ct‰pL∆∆¿«À»»««∆¿≈««∆¿≈¿≈

Ô·Ï ¯ÚOa ‡nhÓ25Ík ¯Á‡Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ . ƒ«≈¿≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿¿««»¿
- ‰ÈÁÓ Ba ˙È‡¯ Ì‡Â .¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯Ùe ‰˙Ot»¿»»¿»¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»

.‡ÓË»≈

מ"ב.18) פ"ח עודנו 19)שם המחיה, שנשארה זמן וכל
לתוכה.20)בטומאתו. הצרעת שטיהרו 21)פשתה לפני

הטומאה. סימן שנעלם מפני בזמן 22)הכהן נהפך שהרי
מיטמא 23)טומאה. לבן שהפך שם, במשנה כחכמים

רבי  דורש ה"ד, פ"ה שם כהנים' ב'תורת בלבד. במחיה
חי  בשר בו הראות "וביום יד) יג, (ויקרא מהכתוב עקיבא
טמא. החוזר לבן שיער ואין טמא, החוזר חי בשר יטמא"

נאמר. לבן בהפך זה בנגע 24)ופסוק טומאתה כשיעור
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רבי  דעת נגד ה"א, שם כהנים' ב'תורת יוסי כרבי פסק קטן.
שהיא. בכל מטמאה לבן בהופך הפיטור אחר שמחיה מאיר

(25– לבן כולו שהפך לפני – בתחילה נטמא אם ואפילו
עצמו. לבן שיער אותו ע"י

.„‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Û‡26 «»≈≈»ƒ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»
Blk Ct‰p‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓe ÔÈ‡nËÓ ,˙¯‰a‰ CB˙aL∆¿««∆∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿«À

Ô·Ï27˙Ú¯ˆa Blk ÔÈaÏ‰L ¯bÒÓ B‡ ËÏÁÓ ?„ˆÈk . »»≈«À¿»À¿»∆ƒ¿ƒÀ¿»««
‰L„ÚkÓ ıeÁ28B‡ BÚaˆ‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«¬ƒ¿…∆¿»

ÔÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ BÓËÁ L‡¯a¿…»¿¿«≈»∆¬≈¿À¿»¿≈
¯Oa ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ Ì‡ ,¯‰ËÂ Ô·Ï Blk Ct‰pL ‰Ê∆∆∆¿«À»»¿»«ƒ»««¬»»»»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ«¬ƒ¿…∆»ƒ»≈»ƒ¬≈∆À¿»
elÙ‡ ,‰L„ÚkÓ ıeÁ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ Blk Ct‰∆¿«À¿«¿≈»««ƒ«¬»»¬ƒ
‰Ê È¯‰ - ˜‰·Ï Ct‰pL ,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a¿…∆»ƒ»≈»ƒ∆∆¿«¿…«¬≈∆

ËÏÁÓ ‡ÓË29‡Ï - ˙Ú¯v‰ ‰˙qÎ ‰p‰Â :¯Ó‡pL ; »≈À¿»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ¿»«»««…
˜‰a‰30ÈÁ ¯Oa ‰L„Ú‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ elÙ‡ . «…«¬ƒ»¿»ƒ¿»»¬»»»»«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ - ˜‰a d˙ˆ˜Óe31Blk Ct‰ . ƒ¿»»…«¬≈ƒ«À¿»∆¿«À
‰‡¯Ók ¯Oa Ba ¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,¯‰ËÂ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ¿«¿≈»««¿»«¿««»»«»»¿«¿≈

˜‰a‰32¯Oa ‰L„Úk Ba ‰‡¯iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «…«¬≈∆»«∆≈»∆«¬»»»»
˜‰a ‡Ï - ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;ÈÁ33. «∆∆¡«¿≈»»»«……«

- ˜‰a d˙ˆ˜Óe ÈÁ ¯Oa d˙ˆ˜Ó ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ»««¬»»ƒ¿»»»»«ƒ¿»»…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡34.B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â ≈ƒ«À¿»«¬≈¿»√»

ה"ח.26) פ"ג למעלה המקומות 27)ראה כדין דינם ואין
מעכבים. שאינם ה"א בפ"ו מדבריו 28)שנמנו משמע

בתחילה  אפילו מעכב אינו מכעדשה פחות נשאר שאם
מ"ד). פ"ח נגעים אחרונה' 'משנה (ראה אותו ומטהרים

מ"ו.29) פ"ח מטמא 30)שם ואינו נגע אינו שבוהק
לבן. כולו בנהפך מעכב הוא ולפיכך ה"א), פ"א (למעלה

שהרי 31) לגופה, צריכה אינה מ"אפילו" החל זו, בבא כל
חזרה  דין מפני ונכתבה שלפניה, מהבבא היא כלֿשכן לא

ההלכה. בראשי 32)שבסוף דוקא ולא שבגוף, מקום בכל
לימוד 33)איברים. רבינו מביא המשנה, על [בפירושו

הבשר  ישוב כי "או טזֿיז): יג, (ויקרא בתורה כתוב אחר:
כן  גם "ונהפך נכתב: ולא הוא" טהור ללבן... ונהפך החי

במשנה 34)טהור]. כעדשה. ממש מחיה בו שאין זמן כל
סימן  מכעדשה פחות בוהק אומרים "וחכמים שנינו: שם,
רבינו, ומפרש בסוף". טומאה סימן ואין בתחילה טומאה
הבוהק  – וביחד מחיה, גם שם היתה הבוהק על שנוסף כגון
"בוהק  במשנה: גורס (הראב"ד בכעדשה. יש – המחיה עם
פחות  מחיה או כעדשה בוהק ומפרש, מכעדשה" ופחות
(ראה  בחזרה לא אבל בתחילה טומאה סימן הם  מכעדשה
ורבינו  הגירסא). ביאור נט אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת
(ראה  מעכב אינו בתחילה גם מכעדשה שפחות לשיטתו

שכתבנו). כמו לפרש הוכרח ולפיכך כו), הערה למעלה

.‰BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯tL ‡ÓË Ïk35‰lb˙ ,¯B‰Ë - »»≈∆»¿»«»««¿À»ƒ¿«»
˙Ú¯ˆa ‰qk˙Â ¯ÊÁ .‡ÓË - ÈÁ ¯Oa ‰L„Úk epnÓƒ∆«¬»»»»«ƒ¿»»«¿ƒ¿«»¿»««
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,‡ÓË - ‰l‚˙Â ¯ÊÁ ,¯B‰Ë -36. »»«¿ƒ¿«»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»ƒ

ÏÈÁ˙‰37ÛÈÒBÓ ‡e‰ È¯‰Â ˙Blb˙‰Ï ÈÁ‰ ¯Oa‰ ƒ¿ƒ«»»««¿ƒ¿««¬≈ƒ

„Ú B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ - ˙ËÚÓ˙Ó ˙Ú¯v‰Â CÏB‰Â¿≈¿«»««ƒ¿«∆∆¬≈∆¿À¿»«
.ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a‰ ËÚÓ˙zL∆ƒ¿«≈««∆∆ƒƒ¿ƒ

ככולו.35) זה הרי  מכעדשה, פחות נשאר שם 36)אם
טמא 37)מ"ד. איברים ראשי בו "חזרו אמרו: מ"א, שם

איברים  ראשי נקטה מכגריס". בהרתו שתתמעט עד
שאינם  איברים, ראשי רק נתגלו אם שאפילו לרבותא,
מקומות  נתגלו אם ומכלֿשכן טמא, – במחיה מטמאים

הגוף. שבשאר

.ÂÈe‡¯‰ Ïk38˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ39CÙB‰‰ ·kÚÓ - »»»ƒ«≈¿∆«««∆∆¿«≈«≈
Ô·Ï Blk40- ˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ , À»»¿…∆≈»ƒ«≈¿∆«««∆∆

L‡¯a ‡Ï Ï·‡ BlÎa ‰Á¯t ?„ˆÈk .·kÚÓ BÈ‡≈¿«≈≈«»¿»¿À¬»…»…
LpL B‡ ,ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ,Ô˜f·e˙BÁt ¯‡ «»»«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«»

‰L„ÚkÓ41ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎnÏÂ ÔÈÁMÏ CeÓÒ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«»«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
Ô˜f‰Â L‡¯‰ ¯ÊÁ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô˜fÏÂ L‡¯ÏÂ¿»…¿«»»¬≈∆»»«»…¿«»»
˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ eÈÁ Ì‡ ÔÎÂ ,eÁ¯˜Â42 ¿ƒ¿¿¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆¡»∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ -43Ô‰ È¯‰L ,Ô‰a ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ¬≈∆»≈«∆ƒ¿««»««»∆∆¬≈≈
˙¯‰·Ï ÔÈÈe‡¯44˙B¯‰a ÈzL d· eÈ‰ .45da LÈ ˙Á‡ , ¿ƒ¿«∆∆»»¿≈∆»««≈»

‰¯B‰h‰ ‰Á¯Ùe ,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿««¿»»¿»«¿»
‰‡ÓhÏ46,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â «¿≈»¿««»»¿»¿À¬≈∆»

‰‡ÓËa ËÏÁÓ ‰È‰L ÈtÓ47‰¯B‰h‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈∆»»À¿»¿À¿»««ƒ∆«¿»
B˙ÙOa ˙Á‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Á¯tL ‡È‰ƒ∆»¿»¿…∆»¬ƒ»««ƒ¿»
ÈzLa B‡ ,‰BzÁz‰ B˙ÙOa ˙Á‡Â ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿««ƒ¿»««¿»ƒ¿≈
‰Ê ÔÈ˜a„ Ô‰LÎe ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ÈLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»ƒ¿≈ƒ≈≈»¿∆≈ƒ¿»ƒ∆

˙Á‡ ˙¯‰·k ˙B¯‰a‰ ÈzL ÔÈ‡¯ ‰ÊÏ48ÏÈ‡B‰ , »∆ƒ¿ƒ¿≈«∆»¿«∆∆««ƒ
BlÎa ‰Á¯Ùe49.¯B‰Ë - »¿»¿À»

מ"ה.38) אחד 39)שם עם בהרת זה, במקום תצמח שאם
תטמא. – טומאה זה 40)מסימני ממקום נשאר אם

לב). הערה למעלה (ראה הצרעת בו פשתה שלא כעדשה
הראש 41) מקום א. מחמירים: צדדים שני כאן יש כן, ואם

 ֿ אףֿעל בעור, חי בשר מכעדשה פחות ב. מכעדשה: יותר
ספר'). ('קרית טהור נגע 42)פיֿכן שדיני אףֿעלֿפי

הם  הבשר, בעור בהרת מדיני שונים ומכווה בשחין
כעור  דינם שהרי לגמרי, נתרפאו אם ומכלֿשכן מעכבים.

ה"ג). פ"ה, (למעלה שבשעה 43)בשר ואףֿעלֿפי
ונראה, לבהרת. ראויים אלה מקומות היו לא בכולו שפרחה
לפני  טיהרו אם אבל עדיין, הכהן טיהרו כשלא שמדובר

) מטמאים והריפוי הקריחה אין נתרפאו או 'משנה שנקרחו
מעירים, רבינו נושאיֿכלי וכן המשנה מפרשי אחרונה').
בכחצי  ורק "טהורים", אלה בכל כתוב שבידינו שבמשנה
נמצאה  אחרת שגירסה ונראה "טמא". שם נאמר עדשה

(כסףֿמשנה). רבינו לידי שהגיעו עכשיו,44)בספרים
הכהן. לפני מ"ו.45)כשהביאם אם 46)שם וכלֿשכן

ראה  אחרונה'. ו'משנה ספר' ('קרית לטהורה מטמאה פרחה
ח). אות 'בועז' ישראל' כבר 47)'תפארת היה האדם

הטמא  מן ופרח זו בטומאה כלול גופו כל כן ואם טמא,
מפני  אחר: טעם אומר המשנה על בפירושו (הרא"ש
ה'ברטנורא'). פירש וכן בטמאה. נתבטלה שהטהורה

שביניהן.48) בריא בשר נראה מרוחקות, וכשהן
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ורבינו 49) שם, במשנה מבואר זה דין מחוברות. כשהן
בבא  גם שלדעתו מפני עוד", "ולא המילים: שתי את הוסיף
סוברים, אחרים מפרשים אבל בכולו, בפריחה עוסקת זו
זו  בשפה גריס חצי כשהיה ומדובר עצמה, בפני בבא שזוהי
אין  פירושם ולפי ובאצבעות. בריסים וכן בזו, גריס וחצי
הראב"ד  כוונת היא שזאת (ונראה עוד". "ולא לומר מקום

בהשגתו).

.ÊLÈ50ÌÈc˜‰L ÈtÓ ¯kOÂ Ô‰kÏ BÚ‚ ‰‡¯Ó ≈«¿∆ƒ¿«…≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
?„ˆÈk .„ÈÒÙÓe ‰‡¯Ó LÈÂ ,¯Á‡˙ ‡ÏÂ B˙B‡¯‰Ï¿«¿¿…ƒ¿«≈¿≈«¿∆«¿ƒ≈«
‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰Â ËÏÁÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»À¿»¿»¿»∆ƒ»≈À¿»¿…
;¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯tL „Ú Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«¿«…≈«∆»¿»¿À»
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ËÙe Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„˜ el‡Â¿ƒ»«¿∆¿»«…≈¿»…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,ËÏÁÓ ‰È‰ - ¯eht‰ ¯Á‡51Ba ‰˙È‰ . «««ƒ»»À¿»¿∆≈«¿»¿»
ÌeÏk da ÔÈ‡Â ˙¯‰a52Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «∆∆¿≈»¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿«…≈

el‡Â ;¯bÒ‰ CÈ¯ˆÂ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯tL „Ú«∆»¿»¿À¬≈∆»≈¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ÈbÒ‰Â Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„»̃«¿∆¿»«…≈¿ƒ¿ƒ…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë ‰È‰ - ¯bÒ‰ CBzÓ53. ƒ∆¿≈»»»¿∆≈«¿

מ"י.50) ה"א.51)שם טומאה.52)למעלה סימן כל
שם.53)

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"ב שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הסגר 1) בהם יש ואם מטמאים סימנין ובכמה הנתקים יבאר

צהוב  שיער ומה הנתק, את מגלחים כיצד דיניהם, וכל
ואם  זה את זה מעכבים אם והזקן הראש בתורה, האמור

מצטרפים.

.‡Ô‰aL ¯ÚO‰ ÏtiL ‡e‰ Ô˜f‰Â L‡¯‰ ÈÚ‚ƒ¿≈»…¿«»»∆ƒ…«≈»∆»∆
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Èet ¯ÚO‰ ÌB˜Ó ¯‡MÈÂ B¯wÚÓ≈ƒ»¿ƒ»≈¿«≈»»¿∆«ƒ¿»

˜˙2ÒÈ¯‚kÓ ˙BÁt ˜˙ ÔÈ‡Â .3‰È‰L ÔÈa .Úa¯Ó‰ ∆∆¿≈∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿À»≈∆»»
˜ÓÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .˜ÓÚ ‰È‰ ‡lL ÔÈa ˜ÓÚ e‰‡¯Ó«¿≈»…≈∆…»»»…¿…∆¡«»…
È„Èa - ˜ÓÚ ‰‡¯n ‰Ó :CÏ ¯ÓBÏ ‡l‡ ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ∆»«»««¿∆»…ƒ≈
‡ÈˆB‰Ï ;ÌÈÓL È„Èa - ‡nhn‰ ˜˙ Û‡ ,ÌÈÓL»«ƒ«∆∆«ƒ«≈ƒ≈»«ƒ¿ƒ

Ì„‡ B˜˙pL4‰ÏÚ‰L ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰Â .¯B‰Ë ‡e‰L , ∆¿»»»∆»¿»ƒ»¿«»ƒ∆∆¡»
ÌÈ˜˙a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÚO Ì˜Ê5. ¿»»≈»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

הוא 2) עצמו השיער מריטת בעור, שינוי כל אין ואפילו
שינוי  בלי נגע שאין וסוברים רבים רבינו על וחלקו הנגע.
וגבחת  קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת ולפי בעור.
פירושן, וגבחת שקרחת משנה, בכסף שם ומבאר נתק? ובין
ולא  טבעי דבר וזהו הפנים לצד או האחורי הצד כל שנקרח
ושערות  הזקן או הראש באמצע נקרח אם הוא ונתק חולני,

צדדיה. מכל הקרחת את מה 3)מקיפות לנתק, נגע "הקיש
פחות  אינו נתק אף מכגריס פחות אינו הבשר) (בעור נגע

מרט 4)מכגריס". אדם אלא מאליהן נפלו לא שהשערות
האשה 5)אותן. "זקן ז: הלכה ד פרק נגעים תוספתא

דבר". לכל כזקן הן הרי שיער משהעלו ... והסריס

.·˜c ·‰ˆ ¯ÚOa :ÌÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ˜˙p‰«¿»ƒƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»…«
‰Ê ÏÎÂ .˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿»∆

B‡ BL‡¯a ˜˙ BÏ „ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»≈«ƒ∆«∆∆¿…
‡ÏÂ ˙Bwc ˙Ba‰ˆ ˙B¯ÚO ÈzL Ba eÈ‰ Ì‡ :B˜Êaƒ¿»ƒ»¿≈¿»¿À«¿…

¯˙BÈ6‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ÏÏk ¯BÁL ¯ÚO ˜˙pa ÌL ÔÈ‡Â ≈¿≈»«∆∆≈»»¿»«¿ƒ…
Úe·L ¯ÈbÒÈ - ·‰ˆ ‡ÏÂ ¯BÁL ‡Ï ¯ÚO Ba ‰È‰»»≈»…»¿…»…«¿ƒ»«
˜c ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏB Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e .„Á‡∆»«¿ƒƒ≈ƒ«≈»»…«
˙B¯ÚO ÈzL Ba e„ÏB ;ËÈÏÁÈ - ˜˙p‰ ‰OtL B‡∆»»«∆∆«¿ƒ¿¿≈¿»
¯ÚO Ba „ÏB ‡ÏÂ ‰Ot ‡Ï ;B˙B‡ ¯ËÙÈ - ˙B¯BÁL¿ƒ¿……»»¿…«≈»
‡ÏÂ ˜˙p‰ ˙B·È·Ò Ál‚È - ¯BÁL ¯ÚO ‡ÏÂ ·‰»̂…¿…≈»»¿«≈¿ƒ«∆∆¿…

˜˙p‰ Ál‚È7ÛBÒa e‰‡B¯Â ¯ÊBÁÂ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈÂ ¿«≈«∆∆¿«¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿≈¿
·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏB B‡ ˜˙p‰ ‰Ot Ì‡ :ÈL Úe·L»«≈ƒƒ»»«∆∆«≈»»…
¯bÒ‰ ÔÈ‡L ,¯ËÙÈ - ÌeÏk Ba „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ˜c««¿ƒ…«¿ƒ¿…∆≈∆¿≈
„ÏB B¯ËtL ¯Á‡ Ì‡Â .˙BÚe·L ÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ»≈«¿≈»¿ƒ««∆¿»«

ËÈÏÁÈ - ‰Ot B‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba8. ≈»»…»»«¿ƒ

יד 6) בכתב הוא וכן יותר" "או להיות צריך סופר, טעות
שערות. שתי שער מיעוט "ושער", שם: כהנים בתורת תימן.

וכי 7) שנינו: ז הלכה ט פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
הא  יגלח, לא לנתק סמוך ... לגלח)? (בנתק בו יש מה
כדי  לו, סמוך שערות שתי ומניח לו חוצה מגלח כיצד?

פשה. אם ניכר הבשר.8)שיהא בעור נגע כדין

.‚ÁÈpÓe BÏ ‰ˆeÁ Ál‚Ó ?˜˙p‰ ˙‡ ÔÈÁl‚Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ∆«∆∆¿«≈«»«ƒ«
.ÔBÈOt‰ ¯k ‰È‰iL È„k ,BÏ CeÓÒ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿

Ì„‡ ÏÎa ‰¯Lk BzÁÏ‚˙Â9Álb˙‰Â :¯Ó‡pL ,10ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈»¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿«»¿≈
¯·c ÏÎa ‰¯Lk11¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â .12‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»»»«¬ƒ»»»ƒ¬≈∆

.¯bÒÓ ‰Ê È¯‰ - BÁl‚ ‡ÏÂ B¯ÈbÒ‰ .Ál‚Ó¿«≈«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¬≈∆À¿»

שנתרפא.9) אחר הטהרה כגילוח לכהן זקוקה ואינה
שהוא.10) אופן בכל בתער 11)משמע דווקא ולאו

הטהרה. שערו.12)כתגלחת לגלח לו שאסור

.„˙È·˙k ‰È‰iL ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·‰ˆ ¯ÚO13 ≈»»…»»«»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
¯ˆ˜ ‰È‰iL ‡e‰ ˜c ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .·‰f‰14Ì‡ Ï·‡ ; «»»¿∆∆∆¡««∆ƒ¿∆»»¬»ƒ

- ·‰f‰ ˙È·˙k ·‰ˆ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,C¯‡ ‰È‰»»»…««ƒ∆»…¿«¿ƒ«»»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡≈ƒ«À¿»

כדי 14)כגון.13) בו להיות צריך אבל השערות, משאר
בזוג. שיינטל

.‰ÔÈa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ˙Bwc‰ ˙Ba‰v‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»«¿À««ƒ«À¿»≈
eÈ‰L ÔÈa ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L∆»¿«≈∆»¿À»ƒ≈∆»
Ì„wL ÔÈa ,˜˙p‰ ÛBÒa eÈ‰L ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««∆∆≈∆»¿«∆∆≈∆»«
˙‡ ·‰v‰ ¯ÚO‰ Ì„wL ÔÈa ·‰v‰ ¯ÚO‰ ˙‡ ˜˙p‰«∆∆∆«≈»«»…≈∆»««≈»«»…∆
˙BÏh eÈ‰iL ‡e‰Â .‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ - ˜˙p‰«∆∆¬≈ƒ«À¿»¿∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa15.Ô·l‰ ¯ÚOa e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿«≈»«»»

לבן 15) בשיער כמו במספריים, אותן לגזור יהיה שאפשר
בפרוטרוט. הסברו ושם א הלכה ב בפרק למעלה

.ÂÔÈ˜˙a ÏÈvn‰ ¯BÁM‰ ¯ÚO‰16È˙MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ «≈»«»««ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿≈
ÛÎÏ È„k Ôk¯‡ ‰È‰iL „Ú ˙BÏÈvÓ ÔÈ‡Â .˙B¯ÚO¿»¿≈»«ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈»…

Ô¯wÚÏ ÔL‡¯17eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L ÔÈa . …»¿ƒ»»≈∆»¿«≈∆»
˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÈ‰iL ‡e‰Â .˙B¯fÙÓ18ÔÓ ¯‡MÈÂ ¿À»¿∆ƒ¿¿∆¿««∆∆¿ƒ»≈ƒ
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קי zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÚO‰ ÔÈ·e BÎB˙aL ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ ÔÈa Èet ˜˙p‰«∆∆»≈«≈»«»∆¿≈«≈»
e¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¬»ƒƒ¿¬
ÔÈ‡ - BÙBÒa ˜˙p‰ „ˆa ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO È˙M‰«¿≈¿»«¿¿««∆∆¿≈»
ÈzL ˜˙p‰ CB˙a ¯‡L Ì‡L ?˙BÏÈvÓ „ˆÈk .˙BÏÈvÓ«ƒ≈««ƒ∆ƒƒ¿«¿«∆∆¿≈
·‰ˆ ¯ÚO ˜˙pa „ÏBpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯BÁL ˙B¯ÚO¿»¿««ƒ∆««∆∆≈»»…
·‰ˆ ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰OtL B‡ ˜c«∆»»¬≈∆»∆¿ƒ¿≈»»…
¯‰Ë - ˙B¯BÁL ˙B¯ÚO ÈzL ˜˙pa ÁÓˆÂ ÔBÈOÙa B‡¿ƒ¿¿»««∆∆¿≈¿»¿»«
ÔÈa .·‰v‰ ¯ÚO‰ „iÓe ÔBÈOt‰ „iÓ ˙BÏÈvÓe ,˜˙p‰«∆∆«ƒƒ««ƒ¿ƒ««≈»«»…≈
ÁÓBv‰L .BÙBÒa eÁÓvL ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÁÓvL19 ∆»¿¿∆¿««∆∆≈∆»¿¿∆«≈«

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÈvÓ20¯‡Lp‰Â ,21‰È‰iL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ «ƒ¿»»¿«ƒ¿»≈«ƒ«∆ƒ¿∆
‰Ów‰ ÔÓ ˜BÁ¯22.˙B¯ÚO ÈzL »ƒ«»»¿≈¿»

בין 16) בתחילה שנשאר בין שחור, שיער בנתק נמצא אם
בתורה  כתוב ההסגר לפני טהור. - ההסגר אחר שצמח
בתורת  ודרשו והסגיר" בו אין שחור "ושער לא): יג, (ויקרא
ולאחר  פטור; בו יש ואם ט): הלכה ח פרק (שם כהנים
בו  צמח שחור ושער לז): (שם בפירוש בתורה כתוב ההסגר

הוא. טהור הנתק גדול 17)נרפא יותר הוא זה שיעור
בזוג. ניטלות ממש 18)מהשיעור הנתק גבול על ולא

בלשון  "מבוצר" נקרא וזה אותו, המקיפות לשערות סמוך
החלט.19)המשנה. מבוצר.20)אחרי אינו אפילו

כלל.21) נקרחו שלא השחורות השיער 22)השערות
הנתק. את המקיף הבריא

.Ê‰·Ï ˙Á‡Â ‰¯BÁL ˙Á‡ ,eÁÓvL ˙B¯ÚO ÈzL23 ¿≈¿»∆»¿««¿»¿««¿»»
.˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ,‰a‰ˆ B‡¿À»««¬À»¿««¿»»≈»«ƒ

לבנה 23) ואין מצילות שחורות ושתיהן שערות שתי
להציל. מצטרפת

.ÁBa „ÏBÂ ÔBÈOÙa B‡ ·‰ˆ ¯ÚOa ËÏÁ‰L ˜˙∆∆∆À¿«¿≈»»…¿ƒ¿¿«
- ¯ÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰ËÂ ¯BÁL ¯ÚO≈»»¿ƒ≈««ƒ∆»««≈»«»…
B‡ ¯Á‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏeiL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»«∆ƒ»≈≈»»…«≈
.¯ÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰L ¯Á‡Ó ¯Á‡ ÔBÈOt ‰OÙÈƒ¿∆ƒ¿«≈≈««∆»««≈»«»…
‡t¯˙pL ÔÂÈk - ‡e‰ ¯B‰Ë ˜˙p‰ ‡t¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»«∆∆»≈»∆ƒ¿«≈
ÔÓB˜Óa ‰‡ÓË ÈÓÈqL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ¯B‰Ë24. »««ƒ∆ƒ»≈À¿»ƒ¿»

נשארו 24) ידם על שהוחלט הטומאה סימני כלומר,
מטמאים. חדשים טומאה סימני נולדו אם אבל במקומם,

.ËÔÈa ‰lÁza BËÈÏÁ‰L ÔÈa ,·‰ˆ ¯ÚOa BËÈÏÁ‰∆¿ƒ¿≈»»…≈∆∆¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa BËÈÏÁ‰L∆∆¿ƒ¿»«ƒ¿»«≈ƒ

¯eht‰ ¯Á‡ BËÈÏÁ‰L B‡25·‰v‰ ¯ÚO‰ CÏ‰Â , ∆∆¿ƒ«««ƒ¿»««≈»«»…
È¯‰ - ÔBÈOt BÏ „ÏBpL B‡ ¯Á‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏBÂ¿«≈»»…«≈∆«ƒ¿¬≈

‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê26ÔÈa ,ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆À¿»¿∆»»¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈
e·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa¯Á‡ B‡ ÈL Ú ¿»«ƒ¿»«≈ƒ««

„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOt ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ,¯eht‰«ƒ¿»««ƒ¿¿»«ƒ¿«≈∆«
‡lL „Ú .‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·‰ˆ ¯ÚO BÏ≈»»…¬≈∆À¿»¿∆»»«∆…
˙B¯ÚO ÈzL Ba ÁÈÓˆiL „Ú B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ¯‡MÈƒ»≈ƒ«À¿»«∆«¿ƒ«¿≈¿»

.˙B¯BÁL¿

צהובות.25) שערות שתי הללו 26)כשצמחו הדינים וכל

עור  בנגעי ד פרק בסוף למעלה שנאמר למה מתאימים
ובשר.

.È‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ˜˙ ÈL27‰ËÈLÂ28¯BÁL ¯ÚO ÏL ¿≈¿»ƒ∆¿«∆¿ƒ»∆≈»»
Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ29ı¯ÙÂ ,30[˜˙Â] ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ «¿∆∆≈≈∆¿ƒ¿««≈»«»¿∆∆

‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - „Á‡ ÌB˜nÓ31¯ÚO‰L , ƒ»∆»¬≈¿∆»»∆«≈»
‰ˆ¯Ù ;˜˙p‰ „ˆa ‡e‰ È¯‰ Ô‰ÈÈa ¯‡Lp‰ ¯BÁM‰«»«ƒ¿»≈≈∆¬≈¿««∆∆ƒ¿¿»

˙BÓB˜Ó ÈMÓ ‰hM‰32ÔÓ ¯‡Lp‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - «ƒ»ƒ¿≈¿»∆¬≈«ƒ¿»ƒ
?Ô‰Ó ‰ˆ¯t ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ .˜˙p‰ ÚˆÓ‡a ‰hM‰«ƒ»¿∆¿««∆∆¿«»ƒ¿∆¿»ƒ¿»≈∆

˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜nÓ ˙BÁt ÔÈ‡33‰˙È‰ Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈¿»¿ƒ»¿»
‰ˆ¯t‰L ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‚k „Á‡ ÌB˜nÓ ‰ˆ¯tƒ¿»ƒ»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆«ƒ¿»

¯Á‡ ˜˙ dÓˆÚ34BÈ‡Â Bcˆa ¯BÁL ¯ÚO È¯‰Â , «¿»∆∆«≈«¬≈≈»»¿ƒ¿≈
¯Á‡ ˜˙Â BÙÈwÓ ¯BÁM‰ ¯ÚO‰L ˜˙ .BÎB˙Ï ÒeÎ»¿∆∆∆«≈»«»«ƒ¿∆∆«≈
Ô‰ÈÈaL ¯ÚO‰ ı¯Ù :¯BÁM‰ ¯ÚO‰ ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆«≈»«»ƒ¿««≈»∆≈≈∆

‡ÓË - „Á‡ ÌB˜nÓ35Ïv ‡Ï ÈÓÈt‰ ˜˙p‰L ;36, ƒ»∆»»≈∆«∆∆«¿ƒƒ…ƒ«
¯ÚO‰ ı¯Ù .BÎB˙a ‡Ï ,Bcˆa ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ È¯‰L∆¬≈«≈»«»¿ƒ…¿ƒ¿««≈»
ÒÈ¯‚k ‰ˆ¯t ‰˙È‰ elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙BÓB˜Ó ÈMÓ37; ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ

¯ÚOÂ „Á‡ ˜˙ eOÚ ÔBˆÈÁ‰Â ÈÓÈt‰ ˜˙p‰ È¯‰L∆¬≈«∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ«¬∆∆∆»¿≈»
Óˆ È„k ‰ˆ¯t‰ ‰È‰zL ‡e‰Â .ÚˆÓ‡a ¯BÁL˙ÁÈ »»∆¿«¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«

.¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈

כגריס.27) מהם אחד מציל,29)שורה.28)ובכל ואינו
מבוצר. שאינו והשיער 30)מפני למטה או למעלה

מבוצר. בלתי נשאר "טמא"31)השחור כתוב במשנה
פשה. אחד שנגע מפני שטמא מבארים המשנה ומפרשי
אינו  ופשיון ההסגר לפני כשנפרץ שהמדובר מפרש, ורבינו
ב), הלכה ד פרק למעלה (ראה הסגר אחר אלא מטמא
הכוונה  אלא אמרו, ממש טמא שלא מפרש הוא ולפיכך

הסגר.שהש  וטעון מציל אינו השחור למעלה 32)יער
והשיער  הנתקים שני את מחברות הפרצות כן ואם ולמטה

צדדיו. מכל נתק מוקף נקרא 33)השחור אינו מזה פחות
הנתק 34)מבוצר. כפשיון נידון אינו למה להבין, קשה

הגירסה  ששינה המשנה, על אחרונה משנה ראה הראשון.
פירצה  נולדה שאם לומר התכוון שרבינו ונראה כאן.
דינה  הראשונים הנתקים עד מגיעה ואינה השיטה באמצע
שני  בין עומדת שהיא שמפני אומרים אנו ואין חדש כנתק

מהם. כחלק תידון החיצון 36)האדם.35)הנתקים אבל
מבוצר. שבו השחור השער שהרי דנים 37)ניצל, אנו אין

חדש. כנגע אותה

.‡ÈÔÈ˜˙ ÈL ÔÎÂ ,epnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‰È‰L ˜˙∆∆∆»»≈ƒ∆¿≈¿≈¿»ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ‡ˆBÈ ËeÁL38ËeÁ‰ ·Á¯a LÈ Ì‡ , ∆≈ƒ∆»∆ƒ≈¿…««

˜e˙p‰39‡nhÏ ÔÈ˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k40 «»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ«≈
Ba ÁÓBˆa ÔÈÏÈvÓe ÔBÈOÙe ˜c ·B‰ˆ ¯ÚOa41Ï·‡ ; ¿≈»»«ƒ¿«ƒƒ«≈«¬»

„Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ËeÁ‰ B˙B‡a ¯‡Lp‰ ¯BÁL ¯ÚO≈»»«ƒ¿»¿«≈«ƒ«
ÒÈ¯‚k ËeÁ‰ ·Á¯ ‰È‰iL42. ∆ƒ¿∆…««ƒ¿ƒ

בנתק.39)ומחברם.38) אחד 40)הנגוע בחוט נולד אם
עצמם. בנתקים נולדו כאילו זה הרי הטומאה מסימני

יש 41) אם ואפילו מציל הוא שחור שיער בחוט צמח אם
בנתקים. טומאה מציל 42)סימן אינו שהמשואר מפני
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החוט  ברוחב אין אם מבוצר שיהיה אפשר ואי במבוצר אלא
נקרא  אינו שהרי שערות, שש צמיחת מקום היינו כגריס
מכאן  שערות שתי ברוחב נתק מוקף הוא אם אלא מבוצר
שערות. שש וביחד באמצע השחורות השערות ושתי ומכאן

.·È[ÏÚ] ˜˙p‰ ‰OÙe ÒÈ¯‚k ˜˙ BL‡¯a ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿…∆∆ƒ¿ƒ»»«∆∆«
˙BÁt ‡l‡ ÏÏk ¯ÚO ÌL ¯‡L ‡ÏÂ BL‡¯ Ïk»…¿…ƒ¿«»≈»¿»∆»»
CBzÓ Blk ˜zpL ÔÈa ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚO È˙MÓƒ¿≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«Àƒ
:¯Ó‡pL ;¯eht‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ ¯bÒ‰∆¿≈ƒ∆¿≈«««ƒ∆∆¡«

‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜43B˜Êa ˜˙p‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈«»¿≈ƒ»»«∆∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - B˜Ê Ïk ˜zÂ¿ƒ«»¿»¬≈∆»¿««ƒ∆≈∆
Ïk CÏ‰ Ì‡L ,‡È‰ ‰Ïa˜ ,·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»∆ƒ¿»«»»ƒ∆ƒ»«»
Á¯wL Ô˜f‰ ¯BÚ ‡nË˙ÈÂ .‡e‰ ¯B‰Ë - Ô˜f‰ ¯ÚO44 ¿««»»»¿ƒ¿«≈«»»∆»«

.e¯‡aL BÓk ,¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a¿ƒ¿≈«»»¿∆≈«¿

ב.43) הלכה ו, פרק נגעים פרשת כהנים בתורת דרשו כך
אחר  בכולו פרחה אם שבהרת א, הלכה ז פרק למעלה ראה
בקשר  שם בתורה נאמר פריחה שדין מפני טמא, - הפיטור
מטהרת  שהפריחה ומשמע יא) יג, (שם הוא" "טמא לכתוב

בלבד. הטומאה הראש.44)אחר לעור הדין והוא

.‚È˜e˙ B˜Ê Ïk B‡ ˜e˙ BL‡¯ ÏÎÂ ‰lÁza ‡a‰«»«¿ƒ»¿»…»»¿»»
¯ÈbÒÈ -45- ·‰ˆ ¯ÚO BÏ „ÏB ‡Ï Ì‡ .„Á‡ Úe·L «¿ƒ»«∆»ƒ…«≈»»…

;‡ÓË - ˜c ·‰ˆ ¯ÚO BÏ „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«≈ƒƒ«≈»»…«»≈
·‰ˆ ¯ÚO ¯eht‰ ¯Á‡ BÏ „ÏB .¯ËtÈ - BÏ „ÏB ‡Ï…«ƒ»≈««««ƒ≈»»…

¯BÁL ¯ÚO BÏ „ÏB .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ -46‰Ê È¯‰ - ¬≈∆À¿»«≈»»¬≈∆
¯B‰Ë47¯ÚO BÏ „ÏBÂ Ô˜Ê B‡ L‡¯ ˜e˙ Blk ‡a‰ . »«»À¿…»»¿«≈»
¯BÁL48¯BÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë - »»¿∆≈«¿»««≈»«»

ÔBÈOt ÌeMÓ ‡ÓË -49. »≈ƒƒ¿

הראש,45) חצי רק שנקרח וגבחת לקרחת דומה זה ואין
נתק. זה הרי כולו נקרח אם שיער 46)אבל שצמח אחר

כמו 47)הצהוב. הצהוב, ונשאר השחור הלך ואפילו
קטן. ההסגר.48)בנתק שם.49)אחר תוספתא

הוא  אם אבל הצד, מן הוא השחור כששיער והמדובר
פושה  הנגע אין שהרי פשיון, משום מטמא אינו באמצע

לו. מחוצה אלא לתוכו

.„È‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ Ô˜f‰Â L‡¯‰50ÔÈ‡Â , »…¿«»»≈»¿«¿ƒ∆∆∆¿≈»
:¯Ó‡pL ;‰ÊÏ ‰fÓ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈ƒƒ∆»∆∆∆¡«
.ÌÈL ÔÈ·eLÁ Ô‰L „nÏÓ - Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ˙Ú¯»̂««»…«»»¿«≈∆≈¬ƒ¿«ƒ
ÏL ‰wt „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰Ó ?Ô˜Ê e‰Ê È‡Â¿≈∆»»≈«∆∆∆¿ƒ»∆¿«ƒ»∆
ËeÁ‰ ÔnL Ïk ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ËeÁ‰ ˙‡ Á˙BÓ .˙¯b¯b«¿∆∆≈«∆«≈…∆¿…∆…∆ƒ«
‰hÓÏe ËeÁ‰ ÔÓe ,L‡¯‰ ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬≈ƒ¿«»…ƒ«¿«»

.Ô˜f‰ ÏÏkÓ -ƒ¿««»»

להיפך.50) וכן טהור, - בזקן פרח ולא הראש בכל פרח אם
יהודה. כרבי פסק

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לראות 1) והכשרים בנגעים, המתטמאים הם מי יבאר

או  הטהור את המטמא כהן בהם, תלויים וטהרה שטומאה
אין  בסוף, שרואהו הוא בתחלה שרואהו הכהן איפכא,

שנראה  וחתן היום, מן שעה ובאיזו ביום אלא נגעים רואים
בו  שיראה ביום אלא פוטרים ולא מסגירים אין נגע, בו
בתוך  מחליטים או מסגירים אם בי"ג, או בשביעי או תחילה
הכהן  יאמר אם כאחד, נגעים שני רואים ואם הסגר, ימי
מוסתר, במקום לבדוק צריך הכהן אין ושוב, לך לנגוע

בודק. כשהוא הכהן לפני יעמוד וכיצד

.‡Ïk‰2BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó3 «…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â4·LBz ¯b ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡Ï Ï·‡ ,5. ¿»¬»ƒ¬»…≈»ƒ¿…≈»

ÔÈ¯Lk Ïk‰Â6Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ ÏÎÂ .ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ˙B‡¯Ï ¿«…¿≈ƒƒ¿∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»»
BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,Ô˙B‡ ‰‡B¯7. ∆»ƒƒ¿≈«¿

א.2) פ"ג, נגעים שם 3)משנה ובגמרא ב. מג, נדה משנה
יהיה  כי "אדם ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו א מד,

שהוא. כל אדם משמע בשרו", כנענים 4)בעור עבדים
המצוות  בכל חייבים והם עבדות, לשם ונטבלו שנימולו

בהן. חייבות מצוות,5)שהנשים שבע עליו שקיבל גוי
עליהם  מצווים ישראל) לבני חוץ אדם בני (כל נוח שבני

א). נו, סנהדרין בקי 6)(ראה אינו ואפילו כהן. כל כלומר,
רבינו  מבאר הבאה ובהלכה ובשמותיהם. במראיהם בנגעים

נגעי 7)בפרוטרוט. לראות רשאי אבל מ"ה. פ"ב נגעים
שם. כתנאֿקמא קרוביו.

.·Èt ÏÚ Û‡8‰‡Óh‰ ,ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰L ««ƒ∆«…¿≈ƒƒ¿¿»ƒ«À¿»
Ú„BÈ BÈ‡L Ô‰k ?„ˆÈk .Ô‰k· ‰ÈeÏz ‰¯‰h‰Â¿«»√»¿»«…≈≈«…≈∆≈≈«
‡ÓË ¯Ó‡ :BÏ ¯ÓB‡Â e‰‡B¯ ÌÎÁ‰ - ˙B‡¯Ï9, ƒ¿∆»»≈¿≈¡…»≈
;¯B‰Ë ¯ÓB‡ Ô‰k‰Â ,¯B‰Ë ¯Ó‡ ;‡ÓË ¯ÓB‡ Ô‰k‰Â¿«…≈≈»≈¡…»¿«…≈≈»
Ïk ‰È‰È Ì‰Èt ÏÚÂ :¯Ó‡pL .B¯ÈbÒÓ ‡e‰Â ,B¯ÈbÒ‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿«ƒ∆ƒ¿∆»
- ‰ËBL B‡ ÔË˜ Ô‰k‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ú‚ ÏÎÂ ·Èƒ̄¿»»««¬ƒ»»«…≈»»∆
.¯‚BÒ B‡ ¯ËBt B‡ ËÈÏÁÓ ‡e‰Â BÏ ¯ÓB‡ ÌÎÁ‰∆»»≈¿«¿ƒ≈≈
È¯·c ÏÚ CÓBÒ Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈≈«ƒ¿≈

‰‡B¯ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÎÁ‰BÓˆÚ ÏÚ CÓBÒÂ ∆»»¬»ƒ»»«…≈∆¿≈««¿
,Ba¯ ep¯BiL „Ú ÌÈÚ‚ ÏkÓ Ú‚ ˙B‡¯Ï BÏ ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆«ƒ»¿»ƒ«∆∆«
Ìlk Ì„‡ ÈÚ‚a Ô‰È˙BÓL·e ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa È˜a ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»ƒ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»»À»

ÌÈza ÈÚ‚·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚·e10. ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ה"א.8) פ"ג שם.9)שם והערות ה"ג פ"א למעלה ראה
הי"ז.10) פ"ה מצורע פ' כהנים' 'תורת

.‚Ô‰k11- ‡Óh‰ ˙‡ ¯‰Ë B‡ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nhL …≈∆ƒ≈∆«»ƒ≈∆«»≈
Ô‰k‰ B‡nËÂ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï12, …»»¿∆∆¡«»≈¿ƒ¿«…≈

CBzÓ ÔÈa ,‡t¯pL Ú¯ˆÓe .Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë»¿ƒ¬«…≈¿…»∆ƒ¿»≈ƒ
È¯‰ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ¯bÒ‰∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬ƒ«««»»ƒ¬≈

‰z‡ ¯B‰Ë Ô‰k BÏ ¯Ó‡iL „Ú B˙‡ÓËa ‰Ê13. ∆¿À¿»«∆…«…≈»«»

ט 11) פרק נגעים כהנים' 'תורת הי"ב; פ"א נגעים תוספתא
ואם 12)הי"ז. לטמאו, הכהן יכול טמא הוא אם כלומר,

בטהרה. וכך לטמאו. בכוחו אין - שם 13)לאו תוספתא
ה"ו.

.„È‡M¯ Ô‰k‰ ÔÈ‡14eÈ‰iL „Ú ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ≈«…≈««¿«≈∆«»≈«∆ƒ¿
Ô‰ÎÂ .BÏ ‰ˆeÁL ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ÌB˜Óa ÂÈÈÚ≈»ƒ¿«∆«¿«»»∆»¿…≈

‰‡¯L15Úe·L ÛBÒa e‰‡B¯L ‡e‰ - ‰lÁza Ú‚p‰ ∆»»«∆««¿ƒ»∆≈¿»«
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BËÈÏÁÓ B‡ B¯ÈbÒnL ‡e‰Â ,ÈL Úe·L ÛBÒ·e ÔBL‡ƒ̄¿»«≈ƒ¿∆«¿ƒ«¿ƒ
- ‰ÏÁL B‡ ‰lÁz e‰‡¯L Ô‰k‰ ˙Ó .B¯ËBt B‡¿≈«…≈∆»»¿ƒ»∆»»

¯Á‡ Ô‰k e‰‡B¯16,ÔBÈOÙa B‡nËÏ ÏBÎÈ ÈM‰ ÔÈ‡Â . ≈…≈«≈¿≈«≈ƒ»¿«¿¿ƒ¿
.ÔBL‡¯ ‡l‡ ‰Ot ‡Ï Ì‡ ‰Ot Ì‡ Ú„BÈ ÔÈ‡L∆≈≈«ƒ»»ƒ…»»∆»ƒ

Ô‰k ÔÓ‡Â17,‰Ot ‡Ï ‰Ê Ú‚Â ‰Ot ‰Ê Ú‚ :¯ÓBÏ ¿∆¡»…≈«∆«∆»»¿∆«∆…»»
˙‡ ‰Ó„˜ BÊ ˙¯‰a B‡ ˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„˜ ‰Ê Ô·Ï ¯ÚOÂ¿≈»»»∆»«∆««∆∆«∆∆»¿»∆

.Ô·Ï ¯ÚO≈»»»

שם.14) והערות ה"ג פ"ו למעלה ראה ה"י. שם
ד.15) ב, שם כהנים' ו'תורת ויב, הי"א שם תוספתא
הענין 17)שם.16) עבר שהיא, סיבה מפני אם פירוש,

אחר. כהן ליד מידו

.‰ÏÏÁ18ÏeÒt19ÂÈaÓ „Á‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚ ˙i‡¯Ï »»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆∆¡«««ƒ»»
ÌÈ¯Lk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙p‰Îa - ÌÈ‰k‰20˙i‡¯Ï «…¬ƒƒ¿À»»¬»«¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«

˙Á‡a elÙ‡Â ‡ÓeÒ ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÚ‚¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿∆»«¬ƒ¿««
ÂÈÈÚÓ21ÂÈÈÚ ¯B‡Ó ‰‰kL Ô‰k elÙ‡Â .22‰‡¯È ‡Ï ≈≈»«¬ƒ…≈∆»»¿≈»…ƒ¿∆

.Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡¯Ó ÏÎÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡∆«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈

בה.18) אסור שכהן מאשה כהנים'19)שנולד 'תורת
לומר  תלמוד חללים? מרבה שאני יכול ה"ח: פ"א נגעים

כהונה. בקדושת שהוא מי כלומר, שם.20)"הכהנים",
מום  ובעל מבניו, אחד אל או ב): יג, (ויקרא שנאמר מפני
שאסור  אלא כהונה, קדושת עליו וחלה מבניו, כן גם הוא

הקרבנות. מ"ג.21)בעבודת פ"ב עיני 22)נגעים שם.
לומדים  "לכל" ומהמילה עיניים, שתי משמע "עיני" - הכהן
שם  טוב' יום וב'תוספות כהה. ולא מליאה ראיה שצריכה
אחת  בעין שסומא כשר. אחת עין ראיית כהתה שאם מפרש,

עיניו. בשתי דוקא כהייה אבל שפסול, אמרו

.ÂÌBia ‡l‡ ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡23¯ÈbÒ‰Ï ÔÈa , ≈ƒ∆«¿»ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈÚ‰ ÏÎa È¯‰L ,¯ËÙÏ ÔÈa ËÈÏÁ‰Ï ÔÈa≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…∆¬≈¿»»ƒ¿»≈

˙È¯ÁLa ‡Ï ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÈ·e' 'ÌBi·'24ÔÈa ‡ÏÂ ««¿≈ƒ…¿«¬ƒ¿…≈
ÈÙÏ ,ÔpÚÓ‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ˙Èa‰ CB˙a ‡ÏÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿…¿««ƒ¿…¿«¿À»¿ƒ
˙È‡¯ ‰fÚL ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰va ‡ÏÂ ;‰fÚ ˙È‡¯ ‰‰kL∆≈»ƒ¿≈«»¿…«»√«ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿≈

‰‰k25˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚLa ?Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ È˙ÓÈ‡ .26 ≈»≈»«ƒ»¿»»¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚ ÔÈa .˙ÈÚÈLz·e ˙ÈÈÓM·e ˙ÈLÈÓÁ·e«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»»≈

ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚27. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

ה"א.23) ב, פרק נגעים כהנים' ומשנה 24)'תורת שם,
ב. פ"ב, אז.25)נגעים חזק השמש שאור כר'26)מפני

שם. "לכל 27)יהודה נדֿנה): יד, (ויקרא בתורה כתוב
הנגעים  כל הוקשו ולבית", הבגד ולצרעת ולנתק הצרעת נגע

הי"ד). פי"ג (לקמן לזה זה

.Ê˙aMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÌBÈ ÏÎa28ÌBÈÂ ¿»ƒ∆«¿»ƒƒ«»¿
·BË29ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÌBÈ ÏÁ .»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»¿

ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÈ¯È·ÚÓ - ·BË30¯·ca LÈÂ .31Ï˜‰Ï «¬ƒƒ«¬»¿≈«»»¿»≈
ÌBÈ ‡e‰L ,‰Ê ˙aL ÌBÈa ‰È‰iL ¯LÙ‡L .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆¿«»∆∆

‡ÓË ,˙B‡¯Ï Èe‡¯‰32ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏÈ ¯ÁÓÏe , »»≈»»≈¿»»≈¿»∆ƒ»≈
‰‡ÓË33BÏ e„ÏeÈ ¯ÁÓÏe ,¯B‰Ë ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ; À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»ƒ»¿

‰‡ÓË ÈÓÈÒ34B˙i‡¯ ˙ÚLa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â . ƒ»≈À¿»¿≈»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»
.˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»

ד.28) פ"א, נגעים במשנה פ"ג,29)כחכמים שם משנה
כל  נגעים רואים שאין כחכמים פסק א. ז, קטן ומועד ב.
ה"ח. לקמן ראה המועד). בחול (אפילו הרגל ימי

השבת.30) גורמת.31)לאחר זו יראנו 32)דחייה ואם
יטמא. - יטהרנו.33)הכהן - שני ובשבוע שנית, ויסגירנו

להקל. הוא גם 34)זה מטמאים טומאה שסימני אע"פ
בשבת  אותו רואה היה שאם להחמיר, כאן יש הפטור, אחרי
ימי  שבתוך ואפשר שנית. מסגירו היה ראשון, הסגר אחר
בשבוע  וגם טהור, ויהיה הטומאה סימני להם ילכו ההסגר
בשבת  הנגע את רואה היה שאם להחמיר, זו בדחייה יש שני
בטהרתו  יישאר למחר טומאה סימני וכשיבואו מטהרו, היה

ויטמאנו. הכהן שיראנו עד

.ÁÔ˙Á35ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk BÏ ÔÈ˙B - Ú‚ Ba ‰‡¯pL »»∆ƒ¿»∆«¿ƒ»ƒ¿«¿≈
‰zLn‰36B˙È·a B‡ ÂÈ„‚·a ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .37ÔÈ‡ - «ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈≈

Ï‚¯a ÔÎÂ .‰zLn‰ ¯Á‡Ï „Ú Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯38ÔÈ˙B ƒ»«¿«««ƒ¿∆¿≈»∆∆¿ƒ
˙‡ epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ :¯Ó‡pL .Ï‚¯‰ ˙BÓÈ Ïk BÏ»¿»∆∆∆∆¡«¿ƒ»«…≈ƒ∆

¯ÓB‚Â ˙Èa‰39‡lL ˙eL¯‰ ¯·„Ï ‰¯Bz ‰ÈzÓ‰ Ì‡ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¿∆…
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,ÂÈÏk e‡nhÈ40. ƒ«¿≈»«»…∆ƒ¿«ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi` ...dzynd ini zray el oipzep rbp ea d`xpy ozg"
."'ek dzynd xg` cr oze` oi`ex

הדין  בטעם אבל מ"ב), פ"ג (נגעים במשנה הדברים ומקור
מהפסוק  למדים יהודה רבי לדעת בגמרא, התנאים נחלקו
"מכאן  בו רואה אתה שאי יום שיש בו" הראות "וביום
לדעת  אבל ימים" שבעה לו נותנין נגע בו שנולד חתן אמרו
הכהן  וצוה אומר הוא "הרי מקל־וחומר זאת לומדים רבי
כל־שכן  הרשות לדבר לו ממתינים אם הבית את ופנו
לפני  בבית שהיו הכלים לפנות אפשר (שהרי מצוה" לדבר
כדעת  הטעם נקט והרמב"ם הם). וטהורים הכהן שיבוא

רבי.
הדין  גדר בעצם חלוקים הטעמים ששני לומר ויש
נגעי  רואים שאין זה יהודה, רבי לדעת לחתן. שממתינים
ולא  נגעים מראיית הופקעו אלו שימים מצד הוא החתן
על  חסה שהתורה מצד הוא שהדין רבי לדעת אבל שנדחו.

דחויה. של בגדר הוא הדין הרי יטמאו, שלא כליו
רק  הוא לו" "ממתינים שאם לדינא נפק"מ לומר יש ואולי
שאם  הרי הרגל, לאחרי הנגע ראיית לדחות שאפשר היתר
משא"כ  טמא. ה"ז אלו בימים הנגע את הכהן ראה בדיעבד
אם  שגם הרי נגעים, מראיית הופקעו אלו שימים לדעה

כלום. ראייתו אין אלו בימים הנגע את הכהן ראה
על־פי  אלו אופנים שני לפרש יש והמוסר הדרוש בדרך
שכל  שמבאר צרעת, טומאת הלכות בסוף הרמב"ם דברי
מעניין  תשובה שיעשה האדם לטובת הוא הצרעת עניין
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של  ענין הוא הנגעים שענין מדבריו והיוצא הרע, לשון
וכמו  מדרכו, שישוב כדי האדם לטובת מלמעלה חסד

בטובו שכת  הא־ל שרצה המצוה "משורשי ה"חינוך" ב
אותם  ה' מאהבת בנו... את איש ייסר כאשר לייסרנו הגדול
סדרי  ומשנה ה' אוהב הרשע את ואפילו מוסרו". יודיע

תשובתו. למען עולם
"דבר  מפני הנגע ראיית דין הפקעת הנ"ל: האופנים שני
שני  על מלמדים רשות, לדבר אפילו הנגע דחיית או מצוה"
של  ממונו על חסה שהתורה בזה שביהודי. המעלות סוגי
חביב  שכל־כך מעלתו מתבטאת הרשע, אפילו יהודי כל
אף  אלא עליו רק לא חסה שהתורה עד הקב"ה אצל הוא

הרשות. דבר שזהו היות עם ממונו, על
מורה  מצוה דבר מפני הנגע ראיית דין שמפקיעים זה ואילו
מדובר  אם שגם ישראל איש של המצוה מעשה מעלת על
אחרי  שגם כ"כ ברשעו שעמד הנגע בו שנראה מי על
גופו, עור ואפילו בגדיו ונשתנו ביתו קירות שנשתנו
ראיית  דין להפקיע שלו מצוה" ה"דבר בכח יש מכל־מקום
שלו  המצוה מעשה קדושת גודל נרגש ובזה הנגע,

נגעים. טומאת דין שיחול אפשר אי שבגללה
שרבי  יהודה, ורבי רבי במחלוקת הפנימי הביאור גם זהו
הבזוי  ממונו על חסה שהתורה הראשונה שהמעלה סובר
יותר, גדולה מעלה היא הוא" ש"ישראל מצד רשע של
ודוחים  ימים שבעה לחתן ממתינים שבגללה הסיבה וזוהי
לו  ממתינים "אם שלו הק"ו גם וזהו שלו. הנגע ראיית את
של  חביבותן שאם מצוה" לדבר כל־שכן הרשות לדבר
הרשות  דברי בשביל הנגע ראיית לדחות מועילה ישראל

מצוה. של בעניין כל־שכן ישראל, של
הנגוע  של המצוה מעשה שגם שזה סובר יהודה רבי אבל
מעלה  היא קדושתו מצד הנגע ראיית דין להפקיע יכול
"חתן... בדין התורה חידוש שזהו סובר ולכן יותר, גדולה

המשתה". ימי ז' לו נותנין
(b"i oniq dxdh xtq zekln oii itÎlr)

שם.35) עד 36)נגעים נגעו את רואים אין כלומר,
משתה  ימי לו שהם החתונה, מיום ימים שבעת שיעברו

בגדים,37)ושמחה. נגעי דיני וי"ד פי"ג לקמן ראה
בתים. נגעי דיני שהרי 38)ובפט"ו המועד, לחול הכוונה

ז. בהלכה למעלה כבר נאמר טוב' והכתוב 39)ב'יום
יצוה  שהכהן פירוש, בבית", אשר כל יטמא "ולא מסיים:
ואפשר  לראות יבוא שהוא לפני בבית הנמצא כל את לפנות

טמא. הכל ויהיה או 40)שיטמאנו וכלה חתן שמחת
הרגל. שמחת

.Ë‡l‡ ÔÈ¯ËBt ‡ÏÂ ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…¿ƒ∆»
‰lÁza Ba ‰‡¯iL ÌBÈ·41ÈÚÈ·Ma B‡ ,42ÌBÈa B‡ , ¿∆≈»∆«¿ƒ»«¿ƒƒ¿

˙BÚe·L ÈL Ô‰a ÔÈ¯ÈbÒnL ÌÈÚ‚pa ¯OÚ ‰LÏL43, ¿»»»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆¿≈»
ÔÈÓÏe ÔBL‡¯ Úe·L ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·L ÌBiL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»«ƒ¿ƒ¿«

ÈÚ‚a ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚a ÔÈa ,ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa ÈL Úe·L»«≈ƒ¿»«¿»ƒ≈¿ƒ¿≈»»≈¿ƒ¿≈
.ÌÈ„‚·e ÌÈza»ƒ¿»ƒ

בו 41) ואין ולמעלה, ביצה מקרום ומראהו כגריס בו כשיש
או  מחיה בו כשיש מסגירים; - מחיה ולא לבן שיער לא
מקרום  למטה וכשמראהו מחליטים; - לבנות שערות שתי

פוטרים. - מכגריס פחות הוא או אם 42)ביצה אבל
זה, בשינוי כלל מתחשבים אין - שבעה בתוך הנגע נשתנה

להחמיר. ובין להקל שאין 43)בין ומכוה שחין להוציא
ה"ג). פ"ה (למעלה אחד שבוע של הסגר אלא להם

.ÈÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡44¯bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a45ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ , ≈«¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈¿…«¿ƒƒ
ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ BÏ „ÏB Ì‡ ¯bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a46‡ÏÂ , ¿¿≈∆¿≈ƒ«ƒ«∆¿≈¿…

ËÏÁn‰ ÔÈËÈÏÁÓ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ «¿ƒƒ«À¿»ƒ«∆««≈¿…
Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ BËeÏÁ ÈÓÈ CB˙a B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ«¿ƒƒ¿¿≈¬ƒ«∆«
ÌÈÚ‚ ÈL Ba eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯‚q‰Ï Èe‡¯L ¯Á‡«≈∆»¿ƒ»≈¬»ƒ»¿≈¿»ƒ

‰Ê ‰‡¯Â ¯ÊÁÂ ‰Ê ‰‡¯Â47:BÏ ¯ÓBÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»∆¿»«¿»»∆¬≈∆À»«
‰Êa ËÏÁÓ B‡ ,‰Êa ËÏÁÓe ‰Êa ¯bÒÓ ‰z‡ È¯‰¬≈«»À¿»»∆À¿»»∆À¿»»∆
Úe·L ÛBÒa ÔÈa ,ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa .‰Êa ¯bÒÓeÀ¿»»∆≈«¿ƒ»≈«≈¿»«

ÈL Úe·L ÛBÒa ÔÈa ÔBL‡¯48ÌÈÚ‚ ÈL ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡Â . ƒ≈¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k49:¯Ó‡pL ;„Á‡ LÈ‡a ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿««≈ƒ¿≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆∆¡«

.Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯Â¿»»«…≈∆«∆«

א.44) פ"ג, נזקק 45)שם, הכהן אין שני, נגע בו נולד אם
כלל. בתוך 46)לו שני נגע בו נולד אם הדין שהוא ונראה,

טומאה. סימני ובו ההסגר מפני 47)ימי שהסגירו לפני
הראשון. ה"י.48)הנגע פ"א אחת,49)תוספתא בבת

נגעים  משנה בשני. מתבונן ואחרֿכך באחד מתבונן אלא
א. פ"א

.‡ÈÚe‚50CÏ BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B˙B‡¯Ï Ô‰ÎÏ ‡aL »«∆»¿…≈ƒ¿……«≈
‰‡B¯ - ÌÈL ÂÈÙÏ e‡a .„iÓ BÏ ˜˜Ê ‡l‡ ,·eLÂ»∆»ƒ¿»ƒ»»¿»»¿«ƒ∆
¯ÊBÁÂ ,BËÈÏÁÓ B‡ B¯ËBt B‡ B¯ÈbÒÓ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡∆»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÈM‰ ˙‡ ‰‡B¯Â51. ¿∆∆«≈ƒ

הי"א.50) פ"א שם כל 51)תוספתא את שגמר אחר
בראשון. הטיפול

.·ÈÔ‰k‰ ÔÈ‡52Lw·Ï ˜e˜Ê53ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙Áz54ÏL ≈«…≈»¿«≈«««ƒ≈»»∆
ÂÈ„Át ÔÈa B‡ Úe‚55ÌL ‡nL ÌÈËÓw‰ CB˙a B‡ »«≈¿»»¿«¿»ƒ∆»»

Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡¯Ó ÏÎÏ :¯Ó‡pL ,Ú‚56CÙB‰a ÔÎÂ . ∆«∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈¿≈¿≈
Ô·Ï Blk57„ÓÚÈ „ˆÈÎÂ .58‡e‰ LÈ‡ Ì‡ ?Ô‰k‰ ÈÙÏ À»»¿≈««¬…ƒ¿≈«…≈ƒƒ

¯„BÚk „ÓBÚÂ ,Ì¯Ú ‰‡¯ -59˜ÒBÓÎe60Ì‡Â .ÌÈ˙ÈÊ ƒ¿∆»…¿≈¿≈¿≈≈ƒ¿ƒ
˙Î¯BÚk ˙·LBÈÂ ,‰n¯Ú ˙È‡¯ - ‡È‰ ‰M‡61 ƒ»ƒƒ¿≈¬À»¿∆∆¿∆∆

da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ62˙‚¯B‡Îe63ÌÈ„ÓBÚa64˙‰a‚nL , ¿ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆¿¿ƒ∆«¿««
Ú‚p‰ ‰È‰ Ì‡ .ÈÁM‰ ˙Èa ‰ÏbiL „Ú ˙ÈÓÈ‰ d„È»»«¿»ƒ«∆ƒ»∆≈«∆ƒƒ»»«∆«

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÔÓÊa Ô‰a ‰‡¯65;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ck ƒ¿∆»∆ƒ¿«∆≈¿ƒ»¬≈∆»≈
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - Ck ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk Ô‰a ‰‡¯ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿∆»∆¿∆≈¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ
‰‡¯ ‡e‰ Ck ,BÚ‚Ï ‰‡¯ Ì„‡‰L ÌLÎe .BÏ¿≈∆»»»ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿∆

BzÁÏ‚˙Ï66„ÓÚiLk B¯Oa ÏÎa ¯ÚO ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L . ¿ƒ¿«¿∆ƒ…≈»∆≈»¿»¿»¿∆«¬…
e¯‡aL BÓk ‰M‡‰ ·LzLk B‡ ˜ÒBÓÎe ¯„BÚk Ì¯Ú»…¿≈¿≈¿∆≈≈»ƒ»¿∆≈«¿
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קה zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯‡La OtÁÏ ˜e˜Ê Ô‰k ÔÈ‡Â ,‰¯Lk ˙ÁÏ‚z BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿««¿≈»¿≈…≈»¿«≈ƒ¿»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO Ô‰a ¯‡L ‡nL ˙BÓB˜Ó¿∆»ƒ¿»»∆≈»««ƒ∆

¯‡a˙iL BÓk ,Ïk‰ Ál‚Ï CÈ¯ˆ67. »ƒ¿«≈««…¿∆ƒ¿»≈

מי"ד.52) פ"ב, המק 53)נגעים נראים לחפש. שאינם ומות
ואינם  הסתרים בית נקראים במיוחד, אותם כשבודקים אלא

ה"א. פ"ו למעלה ראה בנגעים. זרועותיו,54)מטמאים
השחי. את 55)בבית מכסה שהגוף במקום פירוש, אשכיו.

נראה. ואינו האשכים בלי 56)כיס לעיניים הנראה נגע
שהוא. כל אם 57)טיפול ה"א). פ"ז (למעלה טהור שהוא

את  מעכבים אינם - נגע בלי הסתרים בית מקומות נשארו
שכזו,58)הטהרה. בעמידה נסתרים שהם מקומות יש

אחר. באופן בעמידה שהוא 59)ונגלים אדמה כחופר
שברגל. למקומות קובעת זו עמידה רגליו. מפשק

המקומות 60) בודקים כך ידו. מגביה שהוא זיתים, לוקט
מכסות. לפשק 61)שהזרועות ודרכה העיסה, את לשה

הסתרים, בית נקרא אינו אז שמתגלה ומה רגליה, את קצת
שיעור  מספיק - באדמה לחפור אשה של דרכה שאין מפני
הנגלים  המקומות גם מטמאים שבאיש ואףֿעלֿפי זה.

לישה. בשעת נגלים ואינם עודר שהיא 62)כשהוא לנגע
הדד. השחי.63)תחת בית סביב כאריגה 64)לנגע לא

גדול  בכלי כאריגה אלא ואורגת, יושבת שהיא בפלך
ואורגים. וכן 65)שעומדים "כך", המלה את להוסיף יש

(ר"מ). רומא בדפוס כתבה 66)הוא שנתרפא, במצורע
פ"ד  נגעים ראה שערו". כל את "וגלח ט): יד, (ויקרא תורה

שם. אחרונה ומשנה טוב' יום ו'תוספות לקמן 67)מ"ב,
ה"א. פי"א

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הקוצץ 1) או המחייה הכוה או טומאה סימני התולש יבאר

בהרתו  שנקצצה מי כך, אחר או לכהן שיבא קודם הנגע
השנייה  ונפלה אחת לבנה שערה והתולש בכוונה, שלא
והנהגת  ימול, אם בערלתו בהרת שהיתה מי ודין וכו',
למצורע  מוסגר מצורע בין מה והמצורעת, המוחלט המצורע

לטומאה. שניהם ודין מוחלט,

.‡LÏBz‰2‰‡ÓË ÈÓÈÒ3B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ÔÈa Ôlk ÔÈa , «≈ƒ»≈À¿»≈À»≈ƒ¿»»
‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂBk‰4ıˆBw‰ B‡ ,d˙ˆ˜Ó B‡ dlk , «∆∆«ƒ¿»À»ƒ¿»»«≈

Blk Ú‚p‰5ÔÈa ,˙Èa‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ B‡ B¯OaÓ «∆«Àƒ¿»ƒ«∆∆ƒ««ƒ≈
ËÏÁ‰ CB˙a B‡ ¯bÒ‰ CB˙a ÔÈa Ô‰kÏ ‡·iL Ì„…̃∆∆»…«…≈≈¿∆¿≈¿∆¿≈
.‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¯eht‰ ¯Á‡ B‡«««ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆

¯ÓM‰ :¯Ó‡pL6˙BOÚÏÂ „‡Ó ¯ÓLÏ ˙Ú¯v‰ Ú‚a ∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««ƒ¿…¿…¿«¬
Ì˙Èeˆ ¯L‡k ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ ÌÎ˙‡ e¯BÈ ¯L‡ ÏÎk¿…¬∆∆¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ«¬∆ƒƒƒ

ı˜iL B‡ LÏ˙È ‡lL - e¯ÓLz7‰˜BÏ BÈ‡ Ï·‡ . ƒ¿¿∆…ƒ¿∆»…¬»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ - eÏÈÚB‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÂÈOÚÓ eÏÈÚBiL „Ú8. «∆ƒ«¬»¿ƒ…ƒ≈∆
˙B·Ï ˙B¯ÚO LÏL d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»«∆∆»»¿»¿»

˙Á‡ LÏ˙Â9‰pnÓ ¯‡LÂ ‰ÈÁn‰ ˙ˆ˜Ó ‰Âk , ¿»«««»»ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆»
‰L„Úk10.‰È‰Lk ‡ÓË ‡e‰ È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - «¬»»≈∆∆¬≈»≈¿∆»»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ11ÔÎÂ . ¿≈…«≈»∆«ƒ«««¿¿≈
˜˙p‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰12‡Ï «¿«≈«∆«∆∆∆∆∆¡«¿∆«∆∆…
¯Ú˙a ˜˙p‰ Ïk Ál‚iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ál‚È13¯zÓe . ¿«≈«¿≈«»«∆¿«≈«»«∆∆¿««À»

˙Ú¯v‰ da LiL BÙ˙k ÏÚ ËBÓa ‡OÏ Ú¯ˆnÏ14 «¿…»ƒ»¿«¿≈∆≈»«»««
·Èq‰ ¯L˜ÏÂ15- ‰‡ÓË ÈÓÈÒ eÎÏ‰ Ì‡Â ,BÏ‚¯ ÏÚ ¿ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ»≈À¿»

.CÎÏ Ôek˙ ‡lL ‡e‰Â .eÎÏÈ≈¿¿∆…ƒ¿«≈¿»

מ"ד.2) פ"ז, צהוב 3)נגעים ושיער שבבהרת, לבן שיער
טומאה,4)שבנתק. סימן הוא הבהרת שבתוך חי בשר

מטמאה. ואינה כמחיה דינה אין נכוותה כלומר,5)ואם
קצץ  אם והואֿהדין שבו. הטומאה סימני את ולא עצמו

או 6)מקצתו. "פן", או "השמר", שנאמר: מקום וכל
מקומות). ובכמה ב יז, (מכות לאֿתעשה הוא "אל"

מהו 7) פירש לא רבינו רעד. פיסקא כיֿתצא פרשת 'ספרי'
שבת  במסכת רש"י בוהק. כגון לגמרי טהור נגע קוצץ דין

בלאֿתעשה. שעובר בפירוש אומר - ב במס'8)קלב,
ששת  רב זה, בדין נחמן ורב ששת רב נחלקו - ב צד, שבת
ששת  כרב ופסק חייב, אומר נחמן ורב פטור, אמר
רבינו  בשם כתבו ששת, רב ד"ה א לב, עירובין (ב'תוספות'
באיסורים, ששת כרב פוסק גדולות' הלכות ש'בעל שמשון,
'תשובות  בשם הרא"ש שם כתב וכן בדינים. נחמן וכרב

מטמאות.9)הגאונים'). והן שתיים שיעור 10)ונשארו
ה"א). פ"ג (למעלה לטמא ומספר 11)מחיה מדרבנן,

ביתֿהדין. דעת שיקול לפי שתי 12)המכות פירוש,
וה"ג). ה"ב פ"ח (ראה הנתק את הגובלות שערות

ה"א).13) פי"א (לקמן הטהרה ואפשר 14)כתגלחת
ה"ב). פ"ג שם (תוספתא אותה יעביר חוטים 15)שהמוט

חבלים. מהם ועושים הדקל, סביב הנכרכים

.·„Ú ‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂkL B‡ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ LÏBz‰«≈ƒ»≈À¿»∆»»∆«ƒ¿»«
‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô‰k Ïˆ‡ ‡a ‡lL∆…»≈∆…≈¬≈∆»¿≈ƒ»»
¯bÒ‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ï ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯bÒ‰ ÈÓÈa Ôk16. ≈ƒ≈∆¿≈¬≈∆»¿««¿≈∆¿≈

ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ËÏÁ‰L ¯Á‡ ÔLÏz Ì‡Â¿ƒ¿»»««∆À¿«»∆¬≈∆À¿»
B‡ BlÎa ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,‰È‰Lk¿∆»»¿≈»√»«∆ƒ¿««»««¿À

ÒÈ¯‚kÓ Bz¯‰a ËÚÓ˙zL „Ú17. «∆ƒ¿«≈««¿ƒƒ¿ƒ

עקיבא 16) כרבי פסק אחר. טומאה סימן מצא לא אם
קיבלו  ה"ג שם שבתוספתא מפני מ"ד, פ"ז נגעים במשנה
שם). הגר"א ביאור (ראה יהושע ורבי גמליאל רבן דבריו

שם.17) במשנה, כחכמים

.‚¯B‰Ë - ‰eÎa ‡lL dlk Bz¯‰a ‰ˆˆ˜pL ÈÓ18. ƒ∆ƒ¿¿»««¿À»∆…¿«»»»
dÙÈwn‰ ÈÁ‰ ¯Oa‰ Ïk ıˆ˜ Ì‡ :‰eÎa dˆˆ¿̃»»¿«»»ƒ»«»«»»««««ƒ»
˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡19; ¬ƒ¿««¬»≈»√»»ƒ

.BlÎa Á¯ÙzL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ÌeˆÓˆa dˆˆ¿̃»»¿ƒ¿≈»√»«∆ƒ¿«¿À

שם.18) הכל 19)משנה, שבזה אמרו, ה"ה שם בתוספתא
והטעם, בכולו. תפרח אם אפילו כלל, טהרה לו שאין מודים
נשאר  אם אבל שקצץ, החי בבשר פורחת היתה לא שמא
אליעזר  רבי לדעת אפילו טהור בכולו ופרחה חי בשר מקצת
באותו  שפרחה כשם ולומר, לתלות שאפשר (מפני במשנה
במה  המקיף): החוט בכל פורחת היתה כך הנשאר, מקצת
כחכמים, פסק ורבינו הבהרת. את בצמצום כשקצץ נחלקו?

שם.

.„LÏBz‰20È¯‰ - ‰iM‰ ‰¯LÂ ˙Á‡ ‰·Ï ‰¯ÚO «≈«¬»¿»»««¿»¿»«¿ƒ»¬≈
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zrxvקו z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯B‰Ë ‰Ê21- ˙Á‡ ‰¯LÂ ÌÈzL LÏz ,LÏL eÈ‰ . ∆»»»»«¿«ƒ¿»¿»««
B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰22‰L„Úk ‰ÈÁÓ Ba ‰˙È‰ .23‰Âk , ¬≈∆¿À¿»»¿»ƒ¿»«¬»»»»

‰¯˙È ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - dÈˆÁ CÏ‰Â dÈˆÁ∆¿»¿»«∆¿»¬≈∆»»¿»¿≈»
¯˙Bn‰ ‰Âk :‰L„ÚkÓ24‰Ê È¯‰ - ‰L„Úk CÏ‰Â ƒ«¬»»»»«»¿»««¬»»¬≈∆

¯B‰Ë25.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bn‰ CÏ‰Â ‰L„Úk ‰Âk ; »»»«¬»»¿»««»¬≈∆»≈

וה"ד.20) ה"ג שם תלש 21)תוספתא לא אם שאפילו
נטהר. שתי 22)היה נשארות היו תלש לא שאלמלי

האחת  שנשרה כשם אומרים אנו שאין ומשמיענו, שערות.
שנתלשו. השתים גם נושרות היו כך שנשארה,

מצומצמת.24)מצומצמת.23) עדשה על העולה החלק
ביסוד 25) המונח הכלל טהור. הוא מעשיו בלי שגם מכיוון

לטהר, מועיל אינו באיסור שעשה המעשה הוא: אלה דינים
מעשה  בלי שגם במקרה לטומאה גורמת אינה גם אבל

טהור. היה האסור

.‰‰˙È‰L ÈÓ26Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏBnÈ - B˙Ï¯Úa ˙¯‰a ƒ∆»¿»«∆∆¿»¿»ƒ¿««ƒ
dpÓÊa ‡lL ‰ÏÈÓ ‡È‰L27˙‡ ‰ÁB„ ‰OÚ ˙ÂˆnL ; ∆ƒƒ»∆…ƒ¿«»∆ƒ¿«¬≈»∆

‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa CÏ‰Â ÏÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿»»¿ƒ»¿»«¿»»¿»
Ba ËÏÁÓ ‰È‰L ÔÓÈÒ28Ôa¯˜a ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ»∆»»À¿»¬≈∆«»¿»¿«

Ú¯ˆÓ29. ¿…»

הפרק.26) סוף שם מילה 27)משנה, ב. קלב, שבת גמרא
שלא  הוא זה יום ואחר ללידתו, השמיני ביום היינו בזמנה

הכהן.28)בזמנה. החליטו נטהר 29)שכבר שהרי
מן  פטור הטומאה סימן והעביר שמל מוסגר אבל בטומאתו,

ה"ו). פ"ג שם (תוספתא מעולם נטמא שלא מפני הקרבן,

.Â‰OÚ ˙ÂˆÓ30‰qÎÓ ËÏÁn‰ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL31 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆«¿…»«À¿»¿À∆
,Ï·‡k ÌÙO ÏÚ ‰ËBÚÂ ,BËelÁ ÈÓÈ Ïk L‡…̄»¿≈ƒ¿∆«»»¿»≈

Ì¯BÙe32‡e‰L ÂÈÏÚ ÌÈ¯·BÚ‰ ÚÈ„BÓe ,ÂÈ„‚a ≈¿»»ƒ«»¿ƒ»»∆
.¯ÓB‚Â Ú‚p‰ Ba ¯L‡ Úe¯v‰Â :¯Ó‡pL ;‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»«¬∆«∆«¿≈

ÏB„b Ô‰k elÙ‡33Ú¯Bt Ú¯ËˆpL34‰OÚL ,Ì¯BÙe ¬ƒ…≈»∆ƒ¿»«≈«≈∆¬≈
Ïk ÌBÏL ˙ÏÈ‡La ¯eÒ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„∆∆…«¬∆¿»ƒ¿ƒ«»»
- ‰ËÚÈ ÌÙO ÏÚÂ :¯Ó‡pL ,Ï·‡k BËelÁ ÈÓÈ¿≈ƒ¿»≈∆∆¡«¿«»»«¿∆
.L¯B„Â ‰BLÂ ‡¯B˜ Ï·‡ .˙B˜e·c ÂÈ˙ÙO eÈ‰iL∆ƒ¿¿»»¿¬»≈¿∆¿≈
ÏÎa ‚‰BÂ .BËelÁ ÈÓÈ Ïk ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈¿«≈»¿≈ƒ¿≈¿»
È¯‰Â .ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa elÙ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»¿»ƒƒ«¬≈
Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯a ¯zÓ ‡e‰35 À»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»

‰hn‰ LÈÓL˙·e36B˙hÓ ˙‡ Û˜BÊÂ37¯‡Lk ¿«¿ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿»
.ÌÚ‰»»

בגמרא 30) ומבואר מה) יג, (ויקרא בתורה כתוב זה כל
וטז. טו דף קטן, משמע,31)מועד רבינו של מלשונו

דעת  וזוהי הראש. כיסוי פירושה בתורה, האמורה שפריעה
המצוות' ב'ספר אולם א. טו, קטן במועד עקיבא רבי
אליעזר  כרבי שיער, לגידול שהכוונה פירש קסג, לאֿתעשה
"את  י): כא, (שם גדול בכהן האמור את פירש וכן שם,
המקדש  כלי מהל' פ"ה להלכה פסק וכן יפרע", לא ראשו

וצ"ע. ראשו 33)קורע.32)ה"ו. את (שם) בו שנאמר
יפרום. לא ובגדיו יפרע ל.34)לא הערה כל 35)ראה

קטן  במועד נפשטה שלא בעיה הם הללו הדברים שלושת
להקל. ופסק ופסק 36)שם, - ב ז, שם תנאים מחלוקת

להקל. יהודה את 37)כרבי להפוך שצריך כאבל ולא
המיטה.

.Ê,¯ÈÚÏ ıeÁ Bc·Ï ·LBÓ BÏ ‰È‰iL Ú¯ˆn‰ ÔÈcƒ«¿…»∆ƒ¿∆»¿«»ƒ
˙B¯ÈÚa ‰Ê ¯·„Â .B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ««¬∆»¿»»∆»¬»

„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰38. «À»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

ãycew zegiyn zecewpã

uegn xn`py xirl ueg ecal ayen el didiy rxevnd oic"
."eayen dpgnl

למחנה  מחוץ ימים שבעת "תסגר מרים בעניין מהציווי
היא  מחנות לשלוש מחוץ שהשהות משמע תאסף" ואחר
ואין  מחנה שאין במקרה ונפק"מ המצורע, בטהרת תנאי
המצורע. טהרת מעכב הוא האם למחנה מחוץ להיות שייך
גם  נוגעת להיות העלולה למעשה נפק"מ תהיה זה ולפי
בארץ  נוהגת המצורע שטהרת הוא הדין שהרי בימינו,
לפי  וא"כ, הבית. בפני ושלא הבית בפני לארץ ובחוץ
ישנה  הזה, בזמן וירושלים מחנות קדושת שאין הדעות
אם  החורבן. לאחר לטהרתו להגיע יכול מצורע האם שאלה
יהיה  שלא הוא ישב" "בדד של העניין שעיקר נאמר
שצריך  עניינו אם אבל הזה, בזמן גם הדבר אפשרי במחנה
אחר  שייך זה שאין הרי מושבו" למחנה "מחוץ להיות

החורבן.
(135 cenr g"i wlg y"ewl itÎlr)

חומה 38) המוקפות עיירות שנינו: מ"ז, פ"א כלים במסכת
המצורעין. את מתוכן שמשלחים ממנה, מקודשות

Á.˙Ú¯ˆn‰39‰ËBÚ ‡ÏÂ ˙Ó¯Bt dÈ‡Â ˙Ú¯Bt dÈ‡ «¿…««≈»««¿≈»∆∆¿…»
‰ÚÈ„BÓe ¯ÈÚÏ ıeÁÓ ‡È‰ ˙·LBÈ Ï·‡ ,ÌÙO ÏÚ«»»¬»∆∆ƒƒ»ƒƒ»
‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ‡ÏÂ .‰‡ÓË ‡È‰L ÌÈ¯Á‡Ï»¬≈ƒ∆ƒ¿≈»¿…«¿…»ƒƒ¿«∆»

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk40Ô‰L ÏkÏ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ·iÁ »«¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿ƒ««…∆≈
‡ÓË ‡ÓËÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆∆¡«¿»≈»≈

.‡ÓË ‡e‰L ÚÈ„BÓ ‡Óh‰ - ‡¯˜Èƒ¿»«»≈ƒ«∆»≈

הכתוב 39) מן זה למדו שם ובגמרא א. כג, סוטה משנה,
אשה. ולא הוא" צרוע "איש מד) יג, 'תורת 40)(שם

ה"ט. פי"ב נגעים כהנים'

.ËÏÚ ‰ËBÚÂ Ì¯BÙe Ú¯Bt ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«≈¿∆«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÙO41. »»ƒ¿≈∆»≈

תורה.41) של ספק בכל כמו בו ומחמירים

.È„Á‡Â ¯bÒÓ Ú¯ˆÓ „Á‡42ÔÈÚÏ ËÏÁÓ Ú¯ˆÓ ∆»¿…»À¿»¿∆»¿…»À¿»¿ƒ¿«
‰‡ÓË43ÔÈÚÏ ËÏÁÓ Ú¯ˆÓÏ ¯bÒÓ Ú¯ˆÓ ÔÈa ÔÈ‡Â . À¿»¿≈≈¿…»À¿»ƒ¿…»À¿»¿ƒ¿«

,ÌÈ¯tˆÂ ˙ÁÏ‚˙Â ‰ÓÈ¯Ùe ‰ÚÈ¯t ‡l‡ ,‰‡ÓËÀ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ√ƒ
ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯eËt ¯bÒ‰ CBzÓ ¯B‰h‰L∆«»ƒ∆¿≈»ƒ«ƒ¿««ƒ
˙‡ÓË Ï·‡ ,Ô‰a ·iÁ ËÏÁ‰ CBzÓ ¯B‰h‰Â ÌÈ¯tv‰«ƒ√ƒ¿«»ƒ∆¿≈«»»∆¬»À¿«

.¯·c ÏÎa ‰ÂL Ô‰ÈL¿≈∆»»¿»»»

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



קז zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לשניהם.42) אחד אינם 43)דין קרבנות חיוב לענין אבל
והטהור  שמן, ולוג אשם להביא חייב שהמוחלט שוים,
הכלל  מן כאן רבינו הוציא ולמה מביא. אינו הסגר מתוך
מפני  קרבנות? כתב ולא וציפורים, תגלחת ופרימה פריעה
הם  רבינו שמונה הדברים ד' וכל טהרתו, לפני שמדובר
(ראה  שנטהר אחרי מביא קרבנות אבל בטומאתו, בעודו

ה"ב). פי"א לקמן

.‡ÈÚ¯ˆn‰44˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ -45Ì„‡ ‡nËÓ . «¿…»»≈¬«À¿¿«≈»»
B¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe BÚbÓa ÌÈÏÎÂ46Ì„‡ ‡nËÓe , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆«¬ƒ¿«≈»»

‡OÓa47·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓe ,48Ô·‡ ˙Áz elÙ‡49 ¿«»¿«≈ƒ¿»»¬ƒ««∆∆
ÈtÓ .¯‰ËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :¯Ó‡pL .‰·ÊÎe ·Êk¿»¿»»∆∆¡«¿ƒ∆¿»»¿»≈ƒƒ
·LBÓe ·kLÓ ‡nËlÓ ¯‰hL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰50. «¿»»¿∆»≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

el‡ ÏÎa ËÏÁn‰ „Á‡Â ¯bÒn‰ „Á‡Â51. ¿∆»«À¿»¿∆»«À¿»¿»≈

ה"א.44) פ"א וכלים 45)כלים אדם שמטמאות הטומאות
לטומאה  ראשון נעשה בהן והנוגע הטומאה, אב נקראות

וכלים. אדם לא אבל ומשקין אוכלין מטמא כלי 46)והוא
אלא  החיצון בדופנו טומאה כשנגעה מיטמא אינו חרס
היתה  אלא עצמו בכלי הטומאה נגעה לא ואפילו מתוכו,
וה"ב). ה"א פי"ג כלים הל' (ראה טמא – באוירו תלויה

זה 47) ובא קרש על שישב כגון בו, נגע שלא אףֿעלֿפי
את  הרים הטמא אם בין השני, מצדו הקרש את והרים

להיפך. ובין על 48)הטהור ישב או שכב אם מ"ד. שם
זה  סדינים עשרה היו אם ואפילו טמאים, – וכדומה סדינים
באחרים  נגע ולא העליון על ישב או שכב והמצורע זה תחת

טמאים. כולם ישב 49)– והוא אבן תחת הסדינים שהיו
כסףֿמשנה, (ראה הטומאה מן מצילה האבן אין האבן, על
שכן  ממצורע, חמור זב שם: שאמרו סז, מפסחים שהקשה
כאן). משנהֿלמלך וראה ומושב. משכב עושה

ומושב.50) משכב מטמא שלפניֿזה כמו 51)ומשמע
הקודמת. בהלכה שנתבאר

.·ÈB˙‡È·a ‡nËnL ,Ú¯ˆÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ52 À¿»¿≈»≈ƒ¿…»∆¿«≈¿ƒ»
ÒÎ ?„ˆÈk .¯bÒ‰ ÈÓÈa ÔÈa ËÏÁ‰ ÈÓÈa ÔÈa ,˙È·Ï¿«ƒ≈ƒ≈∆¿≈≈ƒ≈∆¿≈≈«ƒ¿«

‡ÓË - ˙È·Ï53,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ¿«ƒƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ
.‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚ ,Ô‰a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«»∆«¬ƒ¿À¿»

B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL54‡ÓË ‡e‰ ‰Ó -55, ∆∆¡«ƒ««¬∆»«»≈
Ì„‡ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ‰È‰ .‡ÓË B·LBÓ Û‡«»»≈»»≈««»ƒ»¿»«»»

‡ÓË - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ¯B‰Ë56˙Áz „ÓBÚ ¯B‰h‰ ‰È‰ . »««»ƒ»ƒ¿»»»«»≈««
„ÓÚ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï - ÂÈzÁz Ú¯ˆn‰ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»««¿…»«¿»…ƒ¿»¿ƒ»«
‡Ï ˜ÙÒ „ÓÚ ˜ÙÒ .·LBÓ BÏ ‰OÚ È¯‰L ,‡ÓË -ƒ¿»∆¬≈«¬»»»≈»«»≈…

¯B‰Ë - „ÓÚ57Ba¯Â BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎ‰ .58- ˙È·Ï »«»ƒ¿ƒ«¿…»…¿À¿«ƒ
BÎB˙a LiL Ïk ‡ÓË59ÒÎ .60- ˙Òk‰ ˙È·Ï ƒ¿»…∆≈¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ BÏ ÔÈOBÚ61‰·Á¯e ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¿»»
˙Bn‡ Úa¯‡62‡ˆBÈÂ ÔBL‡¯ ÒÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «¿««««¿««¿ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÚ‰ ÌÚ „ÓÚÈ ‡ÏÂ Bc·Ï B·LBÓ ‰È‰iL È„k ,ÔB¯Á‡«¬¿≈∆ƒ¿∆»¿«¿…«¬…ƒ»»
.Ì˙B‡ ‡nËÈÂ ·ea¯Úa¿ƒ¿ƒ«≈»

מי"א.52) פי"ג, ונגעים שהה 53)שם. לא אפילו משמע
שם. נגעים במשנה תנאֿקמא כדעת ויצא. עין, כהרף

בו.54) נמצא שהוא פי"ב,55)המקום כהנים' 'תורת

נטמא",56)הי"ד. עמד "ואם עד אחריו והבאים זה דין
מ"ז. שם נגעים במס' פ"ו,57)מבוארים טהרות משנה,

בפירושו. שם רבינו שכתב מה ראה גופו 58)מ"ב. ושאר
לבית. מ"ח.59)מחוץ שם כשהוא 60)נגעים, כלומר,

להכנס. צד.61)רוצה מחיצות 62)מכל המוקף והשטח
הכנסת  ובית "מושבו", שהוא עצמו בפני כחדר דינו אלו
מעשרה  נמוכות מחיצות מוקף שטח אבל למושבו, מחוץ

עצמו. בפני מושב אינו אמות מארבע קצרות או טפחים

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"ג ש"ק יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
וכיצד 1) מצוותֿעשה ותגלחתו המצורע שטהרת יבאר

ושאר  והזייה, והתגלחת הצפור שחיטת ודין אותו, מטהרים
ומתי  איפה מצורע טהרת ודין בלילה, כשרים אם  מעשיו
כאחת, שנים מטהרים ואם מצורע, לטהר והכשרים נוהגת,
וכל  בהנאה מותרות הן אם והמשתלחת השחוטה צפור

דיניהן.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ë2¯‰ËiLk BzÁÏ‚˙Â , »√«¿…»ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«
‰OÚ ˙ÂˆÓ3‡È·Ó ?Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk . ƒ¿«¬≈≈«¿«¬ƒ∆«¿…»≈ƒ

˜¯ÊÓ4‡È‰ ‰Ïa˜Â ,L„Á O¯Á ÏL5,[L„Á] ‰È‰iL ƒ¿»∆∆∆»»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆»»
˙ÈÚÈ·¯ BÎB˙Ï Ô˙BÂ6ÌÈiÁ ÌÈÓ7Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ¿≈¿¿ƒƒ«ƒ«ƒ»¿ƒ¿«≈

˙‡hÁ ÈÓ Ô˙B‡8‡È·Óe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯eÚLÂ , »≈«»¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
¯B¯c ÌÈ¯tˆ ÈzL9˙B¯B‰Ë10˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë ÌLÏ11, ¿≈ƒ√ƒ¿¿¿≈»√«»««

‰¯e¯a‰ ˙‡ ËÁBLÂ .¯‰hnÏ Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL12 ∆∆¡«¿»««ƒ«≈¿≈∆«¿»
‰È‰iL „Ú ‰vÓÓe ,Ò¯Á ÈÏÎaL ÌÈn‰ ÏÚ Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¿«∆«∆ƒ¿∆
‰ËeÁM‰ ¯Btv‰ ¯·B˜Â ¯ÙBÁÂ ,ÌÈna ¯k Ìc‰«»ƒ»««ƒ¿≈¿≈«ƒ«¿»

ÂÈÙa13ıÚ ÏËBÂ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»¿»»∆«»»ƒƒ«¿»¿≈≈
Ú¯k ÚÈ·¯k BÈ·ÚÂ ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰iL B˙ÂˆÓe ,Ê¯‡∆∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»¿«»¿»¿ƒ¿ƒ«∆«

ÈÚ¯kÓ‰hn‰14ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡L ·BÊ‡Â ,15BÓk , ƒ«¿≈«ƒ»¿≈∆≈≈¿«¿
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,e¯‡aL16˙ÚÏBz ÈLe ,17BÏ˜LÓ , ∆≈«¿≈»ƒ∆«¿ƒ««ƒ¿»

BÓÚË Ì‡Â .Ï˜L18BÏÒt -19˙ÏÎz‰ ˙ÚÈ·ˆk ,20ÏÎÂ . ∆∆¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿»
‰ÎÏ‰ - ÌÈ¯eÚM‰21¯Btv‰ ÔzLÏL ÌÚ Á˜BÏÂ . «ƒƒ¬»»¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ

el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰iÁ‰22ıÚÂ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ««»¿«¿»»ƒƒ≈¿«¿ƒ∆∆∆¿≈
eÙl˜˙pL ·BÊ‡Â Ê¯‡23ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ .ÔÈÏeÒt - ∆∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»≈ƒ

˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰24ÛÈwÓe ,25ÈL‡¯ Ô‰Ï »∆∆¿»∆¿ƒ«ƒ»∆»≈
ÔzÚa¯‡ Ï·BËÂ ,‰iÁ‰ ¯Btˆ ÏL ·f‰ L‡¯Â ÌÈt‚‡¬««ƒ¿…«»»∆ƒ««»¿≈«¿«¿»
ÏÚ ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓe ,Ô‰ÈÏÚL Ìc·e ÈÏkaL ÌÈna««ƒ∆«¿ƒ«»∆¬≈∆«∆∆«¿»ƒ«
„ˆÈÎÂ .¯Btv‰ ˙‡ ÁlLÓe ,Ú¯ˆÓ ÏL B„È ¯Á‡««»∆¿…»¿«≈«∆«ƒ¿≈«
BÈ‡Â .‰ÓBÁÏ ıeÁ d˜¯BÊÂ ¯ÈÚa „ÓBÚ ?dÁlLÓ¿«¿»≈»ƒ¿¿»«»¿≈
¯a„nÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚÏ ‡ÏÂ ÌiÏ ‡Ï ÂÈt CÙB‰26, ≈»»…«»¿…»ƒ¿…«ƒ¿»

‰¯ÊÁÂ dÁlL .‰„O‰ Èt Ï‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»ƒ∆¿≈«»∆ƒ¿»¿»¿»
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,dÁlLÓe ¯ÊBÁ -27Ck ¯Á‡Â . ≈¿«¿»¬ƒ≈»¿»ƒ¿««»

BÁl‚Ó „ˆÈk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ô‰k‰ Ál‚Ó28¯È·ÚÓ ? ¿«≈««…≈∆«¿…»≈«¿«¿«¬ƒ
˙È·e ÈÁM‰ ˙Èa elÙ‡ ,‰‡¯p‰ B¯Oa Ïk ÏÚ ¯Úz«««»¿»«ƒ¿∆¬ƒ≈«∆ƒ≈
.˙ÚÏ„k ‰OÚiL „Ú ,Ûeb‰ Ïk ÏÚL ¯ÚO ‰Â¯Ú‰»∆¿»≈»∆«»««∆≈»∆ƒ¿««

B¯ÚO Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL29BL‡¯ ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ∆∆¡«∆»¿»ƒ≈»»∆¡«…
ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B˜Êe30ËÚÓÏe ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ˙Ba¯Ï ? ¿»¿«≈»¿«…«≈»∆¿«≈
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‰‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌËÁ‰ CB˙aL ¯ÚO31Ck ¯Á‡Â . ≈»∆¿«…∆¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿««»
‡nËlÓe ‰‡È·a ‡nËlÓ ¯‰ËÈÂ ,Ï·BËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓ¿«≈¿»»¿≈¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿«≈
‰BÓe ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒkÈÂ ,·LBÓe ·kLÓƒ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒ«»∆
:¯Ó‡pL ,‰hn‰ LÈÓL˙a Ô‰a ¯eÒ‡Â .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿»»∆¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«

BÏ‰‡Ï ıeÁÓ32.‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L „nÏÓ - ƒ¿»√¿«≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»
˙¯zÓ ˙Ú¯ˆn‰Â33.‰hn‰ LÈÓL˙a ¿«¿…««À∆∆¿«¿ƒ«ƒ»

וגם 2) ח) - ד יד, (ויקרא בתורה האמור כל כוללת זו מצוה
בכלל. ראשונה לתגלחת 3)תגלחת והכוונה עצמה. בפני

כן  הראשונה. לתגלחתו השביעי ביום מגלחו שהכהן שנייה
[בספר  קיא. עשה המצוות בספר במפורש רבינו כתב
כלולה  אינה שנייה תגלחת למה רבינו מבאר שם המצוות
גמר  הן וזו שזו פי על ואף הקרבנות, הבאת של במצוה
ואילו  ... מלטמא טהרתו היא תגלחתו "...תכלית הטהרה:

כפרתו"]. להשלים היא קרבנותיו הבאת ספל 4)תכלית
חיים 5)גדול. מים "מה דרשו ב טו, סוטה בגמרא אמנם

מלאכה" בו נעשתה שלא כלי אף מלאכה בהם נעשתה שלא
גמורה. דרשה ואינה "אסמכתא" זו שדרשה רבינו סובר

בערך.6) גרם שמונים - הלוג או 7)רביעית מעיין מי
שוטפים. על 8)נהרות להזאה אדומה פרה אפר בהם לתת

במת. שנטמא מקבלות 9)אדם שאינן חפשיות, צפרים מין
לאכילה.10)תרבות. הכהן 11)כשרות אותן שיקח

שלוקח  לקבוע, צריך אינו אבל צרעת, טהרת לשם בכוונה
מצורע  כהנים בתורת שנינו זה דין זה. מצורע לטהרת
איש  בין מיטהר, לשם למיטהר" "ולקח ו: הלכה א פרשתא
לאשה, כשרות לאיש לקח אמרו: מיכן קטן, בין אשה בין
כשר  למצורע למצורע, כשר לבית לאיש, כשרות לאשה

יותר.12)לבית. המצורע.13)הבריאה בפני 
המטה.14) כרע שיעור נתפרש ולא ו. משנה י"ד פרק נגעים
למאכל 15) ראוי שיח והוא סתם "איזוב" לו קוראים אלא

טפח.16)אדם. - איזוב חייא: רבי תני א כו, נדה
יתוש 17) כמו שבתוכם אדומים גרגירים במיץ צבוע צמר

תולעת  בדם צבוע צמר מפרשים ויש "תולעת". השם ומכאן
תולעת. מביצי המתמצה בנוזל טבל 18)או אם פירוש,

אחר. צמר זה לטהרת 19)בנוזל הצמר בו לצבוע פסול
שבים,20)צרעת. ברייה בדם צבוע צמר הוא תכלת

טעימה. פוסלת בה וגם חילזון. איש 21)ששמה קבלה
א  ד, (עירובין מסיני שקיבלה רבינו, משה עד איש מפי

בתלמוד). מקומות ושני 22)ובכמה איזוב ארז, צפרים,
קליפתם.23)תולעת. השני 24)שהורדה תולעת היא

לשון  של וכתבנית ארוכה שהיא ומפני למעלה, שנאמרה
זהורית. של לשון קושר 25)נקראה: אינו אבל מקרב,

חביות", שתי מקיפים "אין ב לב, ביצה במסכת וכן אותה.
מקיפין  אין ב מו, בחולין המוקף", מן "שלא ב ל, בעירובין

ועוד. ב 26)בבועי, פרשתא מצורע פרשת כהנים בתורת
שלא  לים, וישלחנה ביפו יעמוד שלא שונים: אנו ה הלכה
לעיר  חוץ יעמוד שלא למדבר, וישלחנה בגבת יעמוד

לעיר. שם 27)וישלחנה ד. הלכה ח פרק נגעים תוספתא
פעמים  הרבה שהכוונה ומובן פעמים" ושש "חמש אמרו:
אבל  השדה, אל עדיין הגיעה כשלא והמדובר, הגבלה, בלי
באכילה  מותרת והיא הצפרים ככל דינה לשדה כשהגיעה

אחר. מצורע ראשונה.28)ולטהרת לרבות 29)תגלחת
גלויים. שאינם בתגלחת 30)מקומות נכתב זה פסוק

משנייה. ראשונה ולמדו דומה 31)שנייה, ואינו כלל,
מגביה  כשהאדם לפעמים שנגלה השחי, בית של לשיער

משנה). (כסף ימים"32)זרועו שבעת לאהלו מחוץ "וישב
אשתו. זו אהלו ב) ז, קטן מועד (בגמרא ודרשו

לא 33) לאהלה. מחוץ ולא לאהלו" "מחוץ ב ח, כריתות
(לפני  חלוטו בימי המטה בתשמיש אסור אם רבינו ביאר
יהודה  ברבי יוסי רבי בזה נחלקו ב ז, קטן במועד ריפויו).
צרעתו, בימי לעוזיהו נולד יותם שהמלך אמרו ושם ורבי
שמר  עוזיהו שהרי המטה, בתשמיש שמותר רבי למד ומזה
הישר  "ויעש ג): טו, (מלכיםֿב שכתוב כמו המצוות על

קרבנות. בהקרבת רק ונכשל ד'". בעיני

.·ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk34.‰‡Óh‰ ·‡ ‡e‰ ÔÈ„Ú el‡‰ »ƒ¿««»ƒ»≈¬«ƒ««À¿»
‡e‰ È¯‰L .‡OÓa ‡Ï ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»…¿«»∆¬≈
- ¯ÓB‚Â ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBi· ‰È‰Â :¯ÓB‡≈¿»»««¿ƒƒ¿ƒ∆∆¿»»¿≈
‡nËÓ ‰È‰L ÌLÎe .ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰È‰L „nÏÓ¿«≈∆»»¿«≈¿»ƒ¿≈∆»»¿«≈
‡nËÓ‰ ÏkL ;ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ Ck ,ÚbÓa ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«»»¿«≈»»¿«»∆»«¿«≈
Ô‰k‰ BÁl‚Ó ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .Ì„‡ ‡nËÓ - ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«≈»»««¿ƒƒ¿«¿«…≈
,Ï·BËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓe ,‰BL‡¯k ‰iL ˙ÁÏ‚zƒ¿««¿ƒ»»ƒ»¿«≈¿»»¿≈
ÌBÈ ÈÏe·Ë ÏÎk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ‡nËlÓ ¯‰ËÈÂ35 ¿ƒ¿«ƒ¿«≈¬≈ƒ«¬≈¿»¿≈
‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - BLÓL ·È¯Ú‰ .¯OÚÓa ÏÎB‡Â36; ¿≈¿«¬≈∆¡ƒƒ¿≈ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„wa ÏÎB‡ - B˙¯tk ‡È·‰37. ≈ƒ«»»≈«√»ƒ¿∆≈«¿

מטמא 34) ושרץ כשרץ", "מטמא ב: משנה י"ד פרק נגעים
במשא. ולא במגע וכלים נקרא 35)אדם ביום שטבל טמא

וקדשים  תרומה לאכול ואסור השמש שקיעת עד יום טבול
שני. מעשר באכילת הקריב 36)ומותר שלא פי על אף

תרומה. באכילת מותרים כפרה שמחוסרי קרבנותיו, עדיין
א.37) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות א בפרק

.‚‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ ˙BÁÏ‚z‰ ÈzLa Ál‚Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿«≈«∆»
˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰L B‡ ¯Ú˙a ‡lL Álb Ì‡Â .¯Ú˙a¿««¿ƒƒ«∆…¿««∆ƒƒ«¿≈¿»
¯iL Ì‡Â .Ô‰k ‡l‡ BÁl‚Ó BÈ‡Â .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿¿≈¿«¿∆»…≈¿ƒƒ≈
‡Ï - ‰iMa ÔÁl‚Â ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»…
‡È‰ È¯‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ‡l‡ BÏ ‰˙ÏÚ»¿»∆»ƒ¿««««ƒ¿««¬≈ƒ

‰BL‡¯38.Ú¯ˆn‰ ˙¯‰ËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»«»≈¿»√««¿…»

ימים.38) שבעת אחר שנייה תגלחת וצריך

.„˙ÁÏ‚z39Ó ÔÈ‡ B˙‡f‰Â B˙ÏÈ·Ëe Ú¯ˆn‰˙B·kÚ ƒ¿«««¿…»¿ƒ»¿«»»≈»¿«¿
.ÌÈ·kÚÓ ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le ,BÊ ˙‡ BÊ∆¿»»«¬»¿«¿ƒ

(מצוה)39) של "תגלחת אמרו: ו הלכה שם בתוספתא
אינם  מעשיו כל ושאר מעכבים והזאתו טבילתו מצורע,
ד  הלכה ב פרשתא מצורע פרשת כהנים ובתורת מעכבים".
מעכבים, - המצורע של בגופו הנעשים שדברים למדו,
וכיבוס  החיה הציפור שליחת כגון בגופו, שלא והנעשים

מעכבים. אינם בגדים,

.‰¯‡Le ,ÌBia - ‰Èf‰‰Â ˙ÁÏ‚z‰Â ¯Btv‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿««»»«¿»
,ÌÈL‡a - el‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk»«¬»≈«≈««¿»≈«¬»ƒ
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קט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- el‡ .ÌÈLa ÔÈa ÌÈL‡a ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le¿»»«¬»≈«¬»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔÈa ÌÈ‰Îa ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le ,ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ¿»»«¬»≈¿…¬ƒ≈

.Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈

.ÂÈÙa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a ˙‚‰B BÊ Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ë»√«¿…»∆∆»»∆¿»»»∆ƒ¿≈
,B¯‰ËÏ ‰ÂˆÓ B‡nhL Ô‰ÎÂ .˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«¬

ÔÈ¯Lk Ïk‰Â .B‡nËÏ B‡ B¯‰ËÏ :¯Ó‡pL40¯‰ËÏ ∆∆¡«¿«¬¿«¿¿«…¿≈ƒ¿«≈
·Ê elÙ‡ ,Ú¯ˆn‰ ˙‡41Ú¯ˆÓ ÔÈ‡Â .˙Ó ‡ÓË elÙ‡Â ∆«¿…»¬ƒ»«¬ƒ¿≈≈¿≈¿…»

,˙Á‡k ÔÈÚ¯ˆÓ ÈL ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡Â .Ú¯ˆÓ ¯‰ËÓ¿«≈¿…»¿≈¿«¬ƒ¿≈¿…»ƒ¿««
.˙BÏÈ·Á ˙BˆÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ¿¬ƒ

הכהנים.40) פרשתא 41)כל מצורע פרשת כהנים בתורת
להיכנס  לו שמותר בכהן היא מצורע שטהרת דרשו ה, א,
מצורע  כהן ולפיכך לה, להיכנס אסור המצורע אשר למחנה,
מת, וטמא שזב נלמד ומכאן מצורע, לטהרת כשר אינו
- כמצורע חומה מוקפות לערים מחוץ משתלחים שאינם

לטהרה. כשרים

.Ê‰Ê Ú¯ˆÓ Ô‰a ¯‰hL ˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ≈∆∆¿≈¿ƒ««∆ƒ≈»∆¿…»∆
˙ÁlzLn‰ ¯Btˆ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯ˆÓ Ô‰a ¯‰ËÓ -¿«≈»∆¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿«««
,‰ÁlzLpL ¯Á‡Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯ˆÓ da ¯‰ËÏ ¯zÓÀ»¿«≈»¿…»ƒ¬≈ƒ≈««∆ƒ¿«¿»

‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓe42‰¯eÒ‡ ‰ËeÁM‰ ¯Btv‰ Ï·‡ . À∆∆«¬ƒ»¬»«ƒ«¿»¬»
dËÁL .d˙ËÈÁL ˙ÚMÓ ?¯Ò‡z È˙ÓÈ‡Óe .‰‡‰a«¬»»≈≈»«≈»≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»

˙ÚÏBz ÈL ‡ÏÂ Ê¯‡ ıÚ ‡ÏÂ ·BÊ‡ ÌL ÔÈ‡Â43È¯‰ - ¿≈»≈¿…≈∆∆¿…¿ƒ««¬≈
dÓL ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁML ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ¬»«¬»»∆¿ƒ»∆≈»¿»¿»

‰ËÈÁL44¯·BÚ - ‰ËeÁM‰ ¯BtvÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â . ¿ƒ»¿»≈¿«ƒƒƒ«¿»≈
‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰OÚ ÏÚ«¬≈¿«…«¬∆∆∆¡«¿∆¬∆…
˙Ba¯Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰Ó eÏÎ‡…̇¿≈∆ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«
‡‰ - eÏÎ‡z ‰¯B‰Ë :¯Ó‡Â .‰ËeÁM‰ ¯Btv‰«ƒ«¿»¿∆¡«¿»…≈»
.‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙¯Á‡«∆∆……≈¿»«»ƒ¿«¬≈¬≈

תיכף 42) חזרה אם אבל וחזרה, לשדה כשהגיעה והמדובר
למעלה  רבינו כתב לשדה, כלל הגיעה ולא שילוחה אחר

פעמים. מאה אפילו לשלחה שצריך א ואמרנו 43)בהלכה
לא  השחיטה כן ואם מעכבת שהבאתם א בהלכה למעלה

כהלכתה. פוסק 44)נעשתה ורבינו שם תנאים מחלוקת
(פרט  שחיטה שמה ראוייה שאינה ששחיטה מקום בכל

הדם). לכיסוי

.Á,˙Ácp‰ ¯ÈÚ È¯tvÓ ÌÈ¯tv‰ ÈzL ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈«ƒ√ƒƒƒ√≈ƒ«ƒ««
ÌÈ¯tvÓ ‡ÏÂ ,‰¯Ê ‰„B·Úa ÔÙÈÏÁ‰L ÌÈ¯tvÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ√ƒ∆∆¡ƒ»«¬»»»¿…ƒƒ√ƒ

Ô˙ÂˆÓe .LÙp‰ ˙‡ e‚¯‰L45˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰iL ∆»¿∆«∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿¿≈∆»
ÏÚ Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe ,ÌÈÓ„·e ‰ÓB˜a ,‰‡¯Óa¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿««««
¯ÁÓÏ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ Á˜lL B‡ ˙BÂL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»∆»««««¿««¿»»
˙B¯Lk - LÈ‡ ÌLÏ ÌÈ¯tv‰ ÈzL Á˜Ï .˙B¯Lk -¿≈»«¿≈«ƒ√ƒ¿≈ƒ¿≈
Ô‰a ¯‰ËÏ ˙B¯Lk - ‰M‡ ÌLÏ ;‰M‡ Ô‰a ¯‰ËÏ¿«≈»∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¿«≈»∆
;Ì„‡ ¯‰ËÏ ˙B¯Lk - ÚbÓ ˙Èa Ô‰a ¯‰ËÏ ;LÈ‡ƒ¿«≈»∆«ƒ¿À»¿≈¿«≈»»
Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL .ÚbÓ ˙È·Ï ˙B¯Lk - Ì„‡Ï ÔÁ˜Ï¿»»¿»»¿≈¿«ƒ¿À»∆∆¡«¿»«

.¯‰hnÏ«ƒ«≈

לכתחילה.45)

.ËËÁL46- ¯B¯„ ‰˙È‰ ‡lL ˙‡ˆÓÂ Ô‰Ó ˙Á‡ »«««≈∆¿ƒ¿≈∆…»¿»¿
ËÁL .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰BL‡¯‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈƒ««¿ƒ»¿»ƒ»À∆∆«¬ƒ»»«
‰BL‡¯‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ ˙Á‡‰»««¿ƒ¿≈¿≈»ƒ««¿ƒ»¿»ƒ»

.‰‡‰a ˙¯zÓÀ∆∆«¬»»

ישנן 46) ח הלכה ח פרק שם ובתוספתא שם, המשנה לשון
משנה, ולחם משנה וכסף ראב"ד ראה שונות. גירסאות
שהרי  לשנייה, זוג יקח דרור אינה השחוטה אם ולהלכה:
באכילה, מותרת והראשונה דרור, זוג בן עדיין לה נקבע לא

צי  שאינה הוא מפני רשאי המצורע רצה ואם מצורע: פור
מותרות  הראשונות שתיים ואז אחרות ציפורים שתי להביא
אלא  נקבעת אינה אחת שציפור התוספתא), (לפי באכילה
ואסורה  בהנאה מותרת טריפה ונמצאת אחת שחט אם זוג;
למעלה  פסק שרבינו פי על ואף הטריפות. מפני באכילה
אין  שחיטה, שמה ראוייה שאינה ששחיטה ז בהלכה
מפני  זוגה, כבת השנייה את לקבוע מועילה הטריפה שחיטת
כהנים  בתורת מזה ולמדו טהורות" "חיות כתבה שהתורה
מצורע. לטהרת כשרות אינן שטריפות יב, א, מצורע פרשת
או  דרור אינה כשהשנייה גם יפה כוחם הדינים אלו וכל

הראשונה. שחיטת לפני טריפות בה שנולדה

.ÈÌc‰ CtL47„Ú ˙ÁlzLn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - ƒ¿««»«ƒƒ∆«ƒ¿««««
˙eÓzL48Ìc‰ CÙMÈ - ˙ÁlzLn‰ ‰˙Ó .49ÁwÈÂ ∆»≈»«ƒ¿«««ƒ»≈«»¿ƒ«

.˙B¯Á‡ ÌÈzL¿«ƒ¬≈

ההזאות.47) מפני 48)לפני זוג, בת לה לקחת ואסור
ראוייה  ואינה זוגה לבת אותה קבעה הראשונה ששחיטת
ששחיטה  השחיטה, לפני כשנטרפה כן שאין מה אחר, לזוג
בהנאה. אסורה השחוטה שגם מובן קובעת. אינה פסולה

אבל 49) מעכבות, שהזאות ההזאות, לפני כשמתה המדובר,
והשילוח  המצורע נטהר - ההזאות אחר המשתלחת מתה אם

מעכב. אינו

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
בהם 1) יש טומאה סימני וכמה בגדים צרעת שיעור יבאר

הם  ואם הבגדים, וגבחת קרחת דיניהם, וכל מצטרפין, ואם
בגד  שיעור כמה ודין לבן, וערבו צבוע שתיו או צבועים

בנגעים. מטמא

.‡ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a ˙Ú¯ˆ2˙BÁt Ï·‡ ;Ì„‡ ˙Ú¯ˆk , »««¿»ƒƒ¿ƒ¿»««»»¬»»
:Ô‰a LÈ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏLe .¯B‰Ë - ÒÈ¯‚kÓƒƒ¿ƒ»¿»ƒ»≈À¿»≈»∆
ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡ ,˜¯˜¯È¿«¿«¬«¿«¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

‰¯Bza3ÔÈw¯ÈaL ˜¯i‰ ‡e‰ ˜¯˜¯È .4˜¯È ‡e‰L , «»¿«¿««»…∆«¿Àƒ∆»…
Îe Òeh‰ ÛÎk ,‰a¯‰Ï˜c‰ Èˆe‰5‡e‰ ÌcÓ„‡Â ; «¿≈ƒ¿«««»¿≈«∆∆«¬«¿«

˙È¯B‰Êk ,‰a¯‰ Ì„‡ ‡e‰L ,ÌÈn„‡aL Ì„‡6.‰ÙÈ »…∆»¬Àƒ∆»…«¿≈ƒ¿ƒ»»
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ˙B‡¯Ó ÈLe7‰‡¯Óa .‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿≈«¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿≈

„ÓÚ Ì‡Â ,„‚a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ∆«∆∆¿ƒ»«
˙BÚe·L ÈL ‰Ê ‰‡¯Óa8ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈËÈÏÁÓ -9ÔÎÂ . ¿«¿∆∆¿≈»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈

‰Ot Ì‡10ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈËÈÏÁÓ -11„‚a ?„ˆÈk . ƒ»»«¿ƒƒ¿¿ƒ≈«∆∆
˙Ú·L B¯ÈbÒÓ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È Ú‚ Ba ‰‡¯pL∆ƒ¿»∆«¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ¿«
Û¯BOÂ BËÈÏÁÓ - ‰Ot Ì‡ :‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒƒ∆ƒ»»«¿ƒ¿≈

„‚a‰ Ïk ˙‡12B‡ ,‰Ot ‡ÏÂ e‰‡¯Óa „ÓÚ Ì‡Â ; ∆»«∆∆¿ƒ»«¿«¿≈¿…»»
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‰‰ÎÂ ‰OtL13B‡ ,Ô‰a ¯bÒ‰L ˙B‡¯n‰ ÈMÓ ∆»»¿»»ƒ¿≈««¿∆À¿«»∆
ÒaÎÈ - ‰Ot ‡ÏÂ ˜È¯B‰Ïe ÌÈc‡‰Ï ‰‡¯n‰ ÛÈÒB‰L∆ƒ««¿∆¿«¿ƒ¿ƒ¿…»»¿«≈

˙ÈL ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÈbÒÈÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó14ÛBÒ·e . ¿«∆«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ≈ƒ¿
‰‰k Ì‡ :‰‡B¯ ,¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL Úe·L»«≈ƒ∆¿»»»∆ƒ»»

˙ÈLÈÏL ‰‡¯ÓÏ15¯B‰ËÂ Òeak ÔeÚË ‰Ê È¯‰ -16; ¿«¿∆¿ƒƒ¬≈∆»ƒ¿»
˜¯˜¯È ‰È‰L ÔB‚k ,‰È‰M ‰nÓ Ú‚p‰ ‰pzL Ì‡Â¿ƒƒ¿«»«∆«ƒ«∆»»¿∆»»¿«¿«
Ú¯B˜ - ˜¯˜¯È ‰OÚÂ ÌcÓ„‡ B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÚÂ¿«¬»¬«¿«¬«¿«¿«¬»¿«¿«≈«

Û¯BOÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó17˙ÈÏËÓ ¯ÙB˙Â ,Ú¯wM ‰Ó18 ¿«∆«¿≈«∆»«¿≈«¿ƒ
Blk BÒaÎÓe ,„‚a‰ ¯‡L ¯ËBÙe ,Ú¯wL ÌB˜na«»∆»«≈¿»«∆∆¿«¿À
¯bÒ‰L ‰‡¯na „ÓÚ Ì‡Â ;¯‰ËÂ BÏÈaËÓe ÈL Òeakƒ≈ƒ«¿ƒ¿»≈¿ƒ»«««¿∆∆À¿«

Blk ˙‡ Û¯OÈÂ BËÈÏÁÈ - ‰lÁza Ba19. «¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…∆À

למעלה 2) ראה ה"ד. יד, פרק נגעים פרשת כהנים' 'תורת
ה"ז. מט.3)פ"א יד, ה"ב.4)ויקרא של 5)שם עלים

התמר. בתוספתא 6)עץ כסומכוס, פסק אדום. צבוע צמר
ה"ג. פ"א ה"ב.7)נגעים שם כהנים' שני 8)'תורת

ימים. שבוע בני הבגד.9)הסגרים כל בשבוע 10)את
שני.11)ראשון. הסגר בלי בתורה 12)מיד, מפורש

נב). יג, בינוני.13)(שם אדום או בינוני ירוק ומראהו
אבל 14) במראהו עמד א. היינו: הראשונים, המקרים שני

אבל  מ"ה, פי"א בנגעים מבוארים - וכהה פשה ב. פשה, לא
לפרשו, קשה וכו', המראה שהוסיף או השלישי: הדין
בקריתֿספר  והמבי"ט הראשון. לדין לגמרי דומה ולכאורה
שהיו  ממה יותר עוד נתחזקו הירקות או שהאדמימות פירש,

ההסגר. -15)לפני להיפך או לאדמדם מירקרק אבל
הבאה. בפיסקה דינו פרק 16)יבואר נגעים כהנים' ב'תורת

למראה  ולא שני למראה הנגע" כהה "והנה אמרו: ה"ו, טו
קריעת  ומצריך שני, הסגר אחרי מדבר זה פסוק שלישי.
אינו  שלישי למראה נשתנה שאם מזה ומשמע הנגע, מקום

קריעה. ה'תורת 17)צריך מדרשת רבינו למד זה דין
כהה" "והנה שהכתוב הקודמת, בהערה המובאה כהנים'
דעת  ולהיפך. לאדמדם מירקרק היינו שני, במראה מדבר
ירוק  הוא אפילו אדמדם, או ירקרק שאינו מה שכל רבינו,
שהוא. אחר מראה כל וכן שלישי, מראה נקרא - אדום או
לירקרק. ומאדמדם לאדמדם מירקרק היינו שני" ו"מראה
נה) (שם, הכתוב את מפרש שרבינו מבאר, ובכסףֿמשנה
הוא  טמא פשה לא והנגע עינו את הנגע הפך לא "והנה
הוא  אז ורק שני, למראה אפילו הפך שלא תשרפנו" באש
כמו  ודינו טמא, אינו שני למראה הפך שאם ומכאן, טמא.
וראה  חריפה, בצורה זו הלכה על משיג הראב"ד כהה. אם

מטלית?18)כסףֿמשנה. עליו טולה שהוא "ומנין טלאי.
אלא  עוד ואין נז), יג, (ויקרא עוד תראה ואם לומר: תלמוד
חור  יישאר ואם פירוש, ה"ד). שם כהנים (תורת מקומו"
נגע  שם שייראה אפשרות אין - הנגע בו שהיה במקום

יישרף.19)שנית. - בשני העומד ה: משנה שם

.·Ú‚20‰È‰L B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÙe ˜¯˜¯È ‰È‰L ∆«∆»»¿«¿«»»¬«¿«∆»»
ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ - ˜¯˜¯È ‰OÙe ÌcÓ„‡21. ¬«¿«»»¿«¿«¬≈∆ƒ¿

ד.20) משנה ב,21)שם יד, פרק נגעים כהנים' ב'תורת
זה  שמצטרפים מלמד יחיד, בלשון "והיה" מהכתוב דרשו

זה. עם

.‚BÏ ‰OÙe Ú‚ ‡Ïa È˜ ÌB˜Ó BÚˆÓ‡a ‰È‰L Ú‚∆«∆»»¿∆¿»»»ƒ¿…∆«»»
ıeÁÏ ‰OÙiL „Ú ,ÔBÈOt BÈ‡ - Ú‚p‰22ÔÈ‡L . «∆«≈ƒ¿«∆ƒ¿∆«∆≈

ÌÈ„‚·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ÔBÈOt BÎB˙Ï Ú‚p‰ ÔBÈOtƒ¿«∆«¿ƒ¿≈¿»»≈ƒ¿»ƒ
.ÌÈz·e»ƒ

הפשיון 22) שאין נגע כך לתוכו, הפשיון שאין נתק "מה
פ"ד  למעלה ראה ה"ד, ח פרק שם כהנים' 'תורת לתוכו".

ה"א.

.„ÔBÈOt‰23CeÓq‰24‡e‰L Ïk - ÌÈ„‚·a25, «ƒ¿«»ƒ¿»ƒ»∆
¯bÒ‰L „‚a ?„ˆÈk .ÒÈ¯‚k - ¯ÊBÁ‰ B‡ ˜BÁ¯‰Â¿»»«≈ƒ¿ƒ≈«∆∆∆À¿«
Ba ¯bÒ‰L Ú‚p‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ÒÈ¯‚k ¯Á‡ Ú‚ Ba „ÏBÂ¿«∆««≈ƒ¿ƒ»ƒ«∆«∆À¿«
- ÒÈ¯‚kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;Û¯OÈÂ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»»»ƒƒ¿ƒ

„‚a ÔÎÂ .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ÛBÒa Ú‚p‰ epnÓ Ú¯wL ≈«¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«ƒ∆«∆«¿
- ÒÈ¯‚k Ú‚ Ba ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÈL Úe·L»«≈ƒ¿∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ

¯ËÙpL ¯Á‡ Ú‚p‰ Ba ‰OtL „‚a ÔÎÂ .Û¯OÈ26- ƒ»≈¿≈∆∆∆»»«∆«««∆ƒ¿«
.Û¯OÈƒ»≈

מ"ז.23) פי"א לאום.24)נגעים = העיקרי לנגע
טמא.25) - מכגריס פחות פשה אותו.26)אפילו שטיהרו

.‰ÒaÎnL ÈÓ27BÓk ,ÔBL‡¯ Úe·La Ú‚p‰ ˙‡ ƒ∆¿«≈∆«∆«¿»«ƒ¿
,BÏ ‰ˆeÁL „‚a‰ ÔÓ ËÚÓ ÒaÎÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL∆≈«¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«∆∆∆»

Ú‚p‰ Ba ¯L‡ ˙‡ :¯Ó‡pL28ÌÈ„‚a ÈÚ‚ ÏÎÂ . ∆∆¡«≈¬∆«»«¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÔÈÓÓÒ ‰Ú·L Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnL29 ∆¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
,ÌÈÓ˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL C¯„k ,Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ««∆∆¿∆∆∆«¬ƒƒ««¿»ƒ

e¯‡aL BÓk30.‰c ÔÈÚa ¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

ה"ה.27) פט"ו שם כהנים' "את 28)'תורת נאמר ולא
בו. שהנגע המקום משמע א.29)הנגע", צה, זבחים

לו.30) הלכה ביאה, איסורי מהלכות ט בפרק

.Â„‚a31BÓk ,˙ÈÏËÓ ¯Ù˙Â Ú‚p‰ ÌB˜Ó epnÓ Ú¯wL ∆∆∆»«ƒ∆¿«∆«¿»««¿ƒ¿
¯ÈzÓ - „‚a‰ ÏÚ ÒÈ¯‚k Ú‚ ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL32˙‡ ∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ««∆∆«ƒ∆

dÏÈvÓe ˙ÈÏËn‰33Ú‚p‰ ¯ÊÁ .„‚a‰ ¯‡L Û¯BOÂ , ««¿ƒ«ƒ»¿≈¿»«∆∆»««∆«
Ïk‰ ˙‡ Û¯BO - ˙ÈÏËn‰ ÏÚ34. «««¿ƒ≈∆«…

מ"ו.31) שם הבגד.32)נגעים מן מן 33)מפרידה
טהור. מבגד שבאה מפני הגירסא:34)הטומאה, במשנה,

עם  הבגד לכל שהכוונה רבינו ומפרש הבגד". את "שורף
והר"ש  ספר). (קרית הבגד מן חלק עכשיו שהוא המטלית,
ואם  עצמו, בפני כבגד נידונה שהמטלית מפרש, שם במשנה
אצבעות) שלוש של (מרובע שלוש על שלוש בה יש
מיטמאה  אינה זה כשיעור בה אין ואם נגע, כל כדין מסגירה
כדברי  משמע ה"ו פ"ו נגעים ובתוספתא כלל. בנגעים
סתם: בה שנאמר המשנה, על הסתמך רבינו אבל הר"ש,

הבגד. את שורף

.Ê‰ÏBh‰35¯bÒn‰ ÔÓ36¯B‰Ëa37„‚a‰ ÏÚ Ú‚ ¯ÊÁÂ «∆ƒ«À¿»¿»¿»«∆«««∆∆
˙ÈÏËn‰ ˙‡ Û¯BO -38„‚a‰ - ˙ÈÏËn‰ ÏÚ ¯ÊÁ . ≈∆««¿ƒ»««««¿ƒ«∆∆
Û¯OÈ ¯bÒn‰ ÔBL‡¯‰39„‚a‰ ˙‡ LnLz ˙ÈÏËn‰Â , »ƒ«À¿»ƒ»≈¿««¿ƒ¿«≈∆«∆∆

ÔÈÓÈÒa Ba ‰¯eÙz ‡È‰L40ÈL ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡ : ∆ƒ¿»¿ƒ»ƒƒ»«¿≈»¿≈
Ïk‰ ÔÈÙ¯BO - ‰Ot B‡ ˙BÚe·L41. »»»¿ƒ«…
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שם.35) ונסגר 36)משנה נגע בו שהיה מבגד חתך
נגע 37)ונטהר. בו נראה שלא בבגד הזו החתיכה את תפר
זיקה 38)מעולם. אין מנוגע, לבגד זיקה לה שהיה מכיון

חזר  כאילו ודינה טהור, לבגד חיבורה ע"י ממנה נפקעת זו
יישרף. הראשון שהבגד מאליו, מובן הנגע. מפני 39)בה

עצמו. לבגד חזר כאילו והריהו למטלית, זיקתו פקעה שלא
בו 40) נולד שהרי השני, הבגד את להסגיר צריך פירוש,

כוחם  במטלית, שיוולדו הטהרה או הטומאה וסימני נגע,
בשני  זיקה יש שלמטלית מזה, יוצא הבגד. כל לגבי יפה

המטלית 41)הבגדים. אבל הבגד, נטהר הנגע עבר ואם
לה  ואין הנגע לה כשחזר שריפה הוצרכה שהרי תישרף,

ברטנורא). וראה ספר. (קרית עולמית טהרה

.Á- ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰lÁza Blk ‡aL „‚a∆∆∆»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿«
B¯ÈbÒÓ42ÈL Ba „ÓÚ Ì‡ .Úe·L ¯Á‡ Úe·L «¿ƒ»«««»«ƒ»«¿≈

Ú‚p‰ ‰OÙe B¯ÈbÒ‰L „‚a Ï·‡ .Û¯OÈ - ˙BÚe·L»ƒ»≈¬»∆∆∆ƒ¿ƒ»»«∆«
¯Á‡Â B¯ËtL B‡ ,ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰OÚÂ BlÎa¿À¿«¬»¿«¿«¬«¿«∆¿»¿««
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È Blk ‡a B¯ËtL43. ∆¿»»À¿«¿«¬«¿«¬≈∆»

.Û¯OÈ - ‰OÙe Òk»«»»ƒ»≈

ה"ב.42) פ"ז למעלה ראה קטן. נגע ברייתא 43)כדין
לפריחה  מנין אומר: אבטולמוס בן נתן "ר' ב: פז, סנהדרין
ונאמר  באדם, וגבחת קרחת נאמר טהורה? שהיא בבגדים
כאן  אף טהור, בכולו פרח להלן מה בבגדים. וגבחת קרחת
לדין  בבגדים פריחה דין רבינו והשווה טהור". בכולו  פרח
(למעלה  הפיטור אחר אפילו בהם מטהרת שהפריחה נתקים,
החלט  מתוך רק מטמאה שהפריחה כבהרת ולא הי"ב), פ"ח
ומשנהֿלמלך. ראב"ד ראה ה"א). פ"ז (ראה הסגר מתוך או

.Ë„‚a44ÔB‚k ,‚È¯‡‰ ÔÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÎBnL ∆∆∆ƒ¿ƒ«»»ƒ»»ƒ¿
ÒB‚Ò45„Ú ,‡nË˙Ó BÈ‡ - Ú‚ Ba ‰‡¯Â ,¯Óˆ ÏL »∆∆∆¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿«≈«

BÓˆÚ ‚È¯‡·e ÔÈÎBna Ú‚p‰ ‰‡¯iL46¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆≈»∆«∆««ƒ»»ƒ«¿¿∆∆∆¡«
el‡ - BzÁ¯˜ ,BzÁa‚· B‡ BzÁ¯˜a :ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ¿»«¿¿««¿»«¿≈

ÌÈ˜ÁM‰47ÌÈL„Á‰ el‡ - BzÁab ,48. «¿»ƒ««¿≈«¬»ƒ

מי"א.44) פי"א שחוטים 45)נגעים פליש, - באידיש
פניו. על ובולטים מהאריג יחד.46)יוצאים בשניהם

ממנו.47) שיצאו המוכין שנקרחו ישן 'תורת 48)אריג
שחי"ת  גבהתו, = גבחתו ה"ט. פט"ו נגעים פרשת כהנים'

זוטרתא). פסיקתא בשם אהרן (קרבן מתחלפים וה"א

.ÈÌÈ„‚a‰49,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈÚe·v‰ «¿»ƒ«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
È„Èa ÔÈÚe·vL ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÔÈÚe·vL ÔÈa≈∆¿ƒƒ≈»»≈∆¿ƒƒ≈

ÌÈÓL50ÌÈ·Ï e‰iL „Ú ,51BÈ˙ML „‚a .52Úe·ˆ »«ƒ«∆¿¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»«
Ba¯ÚÂ53Ïk‰ - Ô·Ï BÈ˙LÂ Úe·ˆ Ba¯Ú ,Ô·Ï ¿∆¿»»∆¿»«¿ƒ¿»»«…

‰‡¯p‰ ¯Á‡ CÏB‰54ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ ˙BÁt . ≈«««ƒ¿∆»ƒ»∆¿»«
‚È¯‡‰ ÔÓ ˙BÚaˆ‡ LÏL55ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡56. »∆¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ג.49) שחורים.50)שם מטלאים צמר כגון בטבע,
לפשתים 51) מהכתוב דרשו ה"ד פי"ג שם כהנים' ב'תורת

לבנה. צמר אף לבנה, פשתים מה מח) יג, (ויקרא ולצמר
כברייתו, פשתים "מה דרשו: ושם מטבעו, לבן הוא הפשתן
פשתן. לצבוע העולם דרך אין פירוש, כברייתו", צמר אף

האורך.52) בשתי.53)חוטי המעורבים הרוחב חוטי
האריגה.54) בסוג תלוי זה לעין. יותר ונראה שבולט מה

ה"ג. פ"ה נגעים נאמר 55)תוספתא ופשתים, צמר וחוטי
הבא. בפרק משנה 56)שיעורם לכלום. ראוי שאינו מפני

ב. פי"ב, נגעים

.‡È„‚a57‰‡¯Â LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt Ba ‚¯‡L ∆∆∆»«»ƒ»«»¿ƒ¿»
- LÏL ÏÚ LÏLÏ BÓÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»ƒ¿ƒ¿»«»

¯B‰Ë58. »

במקום 58)שם.57) נולד אם אלא מטמא הנגע שאין
ה"ד. פ"ו למעלה ראה לטמא. הראויים ובזמן

.·È¯ÙBz‰59ÏÚ LÏL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ˙BiÏËÓ «≈«¿ƒ∆≈¿»««≈∆»«
;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - „‚a Ô‰Ó ‰OÚÂ LÏL»¿»»≈∆∆∆¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.‡e‰ „Á‡ „‚a BlÎÂ ,‚e¯‡k ¯eÙz‰L∆«»¿»¿À∆∆∆»

הבאה.59) בהלכה המובאת מהמשנה נלמד זה דין

.‚È„‚a60˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ ‡e‰L61ÔÈÚe·ˆ Ô‰Ó , ∆∆∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ
ÌÈ·Ï Ô‰Óe62BaL Ô·la Ú‚ ‰‡¯Â ,63ÔÈ¯ÈbÒÓ - ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»∆««»»∆«¿ƒƒ

Û¯OÈÂ Blk ‡ÓË - ˙BÚe·L ÈL „ÓÚ Ì‡ .B˙B‡64. ƒ»«¿≈»ƒ¿»À¿ƒ»≈
‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰·Ï ˙ÈÏËÓa Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«∆«¿«¿ƒ¿»»«∆∆¬≈∆

Úe·ˆ Ì‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈOt65Blk ‰È‰ . ƒ¿««ƒ∆≈≈≈∆»«»»À
ÒÈ¯‚k elÙ‡ ,Ô·Ï „Á‡ Òt B·e Úe·ˆ66Ba ‰‡¯Â , »««∆»»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú‚67‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡L ;¯ÈbÒÈ - ∆««¿ƒ∆ƒ»«¿≈»¿…ƒ¿…
Û¯OÈ - ˙BÚe·L ÈL ‰‰k68. »»¿≈»ƒ»≈

ז.60) משנה פי"א מחתיכות 61)שם תפור הבגד כל
המשנה.62)קטנות. בלשון נראה 63)"קייטא" אם

ה"י. למעלה שנתבאר כמו כלל, מטמא אינו בצבוע
קובע.64) הנגע שמקום לבן, שכולו בגד מפני 65)כמו

והמדובר  הנגע. מן הרחוק פשיון מטמא שבבגדים
רחוק  פשיון אין מגריס בפחות אבל כגריס, הוא כשהפשיון

ה"ד. למעלה ראה הפס 66)מטמא. כל אפילו פירוש,
הגדול  לנגע אין כן ואם מכגריס, יותר גדול אינו הלבן
אינו  לצבוע הפשיון שהרי פשיון, של אפשרות כגריס

הסגר.67)מטמא. טעון אינו זה משיעור שפחות כגריס,
בן 68) יהודה כר' פשיון. בלא שיטמא אפשר כן, ואם

שם. במשנה בתירה

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שצבעו 1) מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר

שנתערב  מוחלט בגד באחרים, נתערב או לגוי מכרו או
לעיר. חוץ אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים,

.‡‡nhÓ ÔÈ‡2‚aÌÈzLÙe ¯Óˆ È„‚a ‡l‡ ÌÈÚ ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
·¯Ú‰ B‡ È˙M‰ B‡ ,„·Ïa3ÏÎÂ ,ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL ƒ¿««¿ƒ»≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿»

È„Èa Úe·v‰ ¯BÚ‰ Û‡ .C¯ ÔÈa ‰L˜ ÔÈa ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»≈»∆≈««»«»«ƒ≈
ÌÈÓL4ÌÈ„·l‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ5,ÌÈ„‚·k - »«ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏ‰‡‰Â .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓe6ÔÈa ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»…»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈
.¯BÚ ÏL eÈ‰L ÔÈa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL eÈ‰L∆»∆∆∆ƒ¿ƒ≈∆»∆

המפורשים 2) אלה רק נמנו מח) – מז יג, (ויקרא בתורה
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zrxvקיב z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עבים,3)כאן. יותר והערב דקים חוטים הם השתי בצמר,
המשנה, על בפירושו (רבינו ניכר הבדל אין בפשתן אבל

מ"ח). פי"א, אבל 4)נגעים מטבעו, לבן לא גוון בעל עור
שצמר  אמרנו הקודם בפרק מטמא. אינו אדם בידי הצבוע
הם  ואפילו אחר גוון בעלי ולא לבנים רק מטמאים ופשתים
כך  שהוא בתנאי הצבוע, אף מטמא עור אבל כך, מטבעם
יהודה, רבי נגד מ"ג) (שם שמעון כרבי פסק שמים. בידי
אדם  בידי בצבוע כמותו סובר מאיר רבי שגם מפני

עליו 5)(כסףֿמשנה). דופקים אלא טווי, שאינו צמר
מתחבר. שהוא עד נגעים 6)בכוח פרשת כהנים' 'תורת

הי"ב. פי"ג,

.·ÌÈ„‚a‰ Ïk7,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL »«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÓ ÌÈ„‚a Á˜Bl‰ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„‚aÓ ıeÁƒƒ¿≈¿≈»ƒ«≈«¿»ƒƒ

‰lÁza e‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰8ÌÈ‡Ïk ‡e‰L „‚a .9 »¿≈»ƒ≈»«¿ƒ»∆∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈzLt‰ ÔÓe ¯Óv‰ ÔÓ10. ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

(רבינו 7) וקטנים ועבדים נשים של אפילו מ"א. שם
ה"א. פ"ט למעלה ראה המשנה). על נולד 8)בפירושו אם

כאילו  הנגע את דנים הישראל, אותם שקנה לפני נגע בהם
או  שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו נולד
ה"ד), פ"ו (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד עובר
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבגד מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
הנגע  את הכהן כשראה ומדובר שם). בפירושו (הר"ש ראוי
כגון  בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני

ש  של שחשב בבגד גם - כן לא שאם ישראל, של הבגד
הכהן  לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין ישראל

הי"ב). פי "ד לקמן 'תורת 10)מעורב.9)(משנהֿלמלך
ללבשו. שאסור ואע"פ ה"ב. פי"ג שם כהנים'

.‚ÌÈlÓb ¯Óˆ11:‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‡ÂhL ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÂ ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿»»∆ƒ∆
‡nhÓ BÈ‡ - ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯ Ì‡12·¯ Ì‡Â ,ÌÈÚ‚a ƒ…ƒ«¿«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ…
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈÏÁ¯‰ ÔÓ13- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ƒ»¿≈ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»

Òeap˜Â ÔzLÙa ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ14ÔÙ¯hL ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿««∆¿»»
ÊÚ ˙a ÏÁ¯Â .‰Êa ‰Ê15‡nhÓ dlL ¯Óv‰ ÔÈ‡ - ∆»∆¿»≈«≈≈«∆∆∆»ƒ«≈

B‡ Òeap˜ Ba¯ÚÂ ÔzLt BÈ˙L ‰È‰L „‚a .ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ∆∆∆»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¿««
‡nhÓ BÈ‡ - ÔzLt Ba¯ÚÂ Òeap˜ BÈ˙L16.ÌÈÚ‚a ƒ¿««¿∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

¯‡M‰Â ¯Óˆ B‡ ÔzLt Ba¯Ú B‡ BÈ˙L ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿«¿»
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÌÈfÚ ÏL ‰ˆB»∆ƒƒ¿«≈»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ב.11) ברוב.12)שם בטל שהצמר 13)שהצמר מפני
בן  שמעון רבי מטהר פ"ה (בתוספתא ברוב נתבטל לא
'תפארת  ראה להקל. נגעים וספק כספק, שזה מפני יהודה,

כאן). (האנף 14)ישראל' לפשתן ודומה בשדה גדל
א.15)בלע"ז). יז, אחר 16)בכורות בזה הולכים ואין

פי"ב  למעלה (ראה צבוע ושתיו לבן בערבו כמו הנראה
ועירבו  סריקין ששתיו "בגד ה"ג: פ"ה נגעים תוספתא ה"י).
בנגעין". מטמאין אינם - סריקין ועירבו צמר שתיו צמר,
נגעים  במשנה והר"ש משי. מין הוא שסריקין רבינו ומפרש

צבוע. צמר – פירש מ"ד פי"א

.„¯BÚ‰17ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - „aÚÓ BÈ‡L18ÔÎÂ . »∆≈¿À»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈

BÈ‡ - ÌÈÏk epnÓ ‰OÚL Ì„˜ ÌÏ‚ ‡e‰L ¯BÚ‰»∆…∆…∆∆»»ƒ∆≈ƒ≈
¯BÚ‰ ÈÏk :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ19ÈÏk ÏÎÂ . ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ»¿»¿≈

Ô‰ÈËeLt ÔÈa ,¯BÚ‰20Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa21- Ô‰L Ïk »≈¿≈∆≈¿«¿≈∆»∆≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

ע"י 17) אותו מעבדים רצוי, לשימוש ראוי יהיה שהעור כדי
ועפצים. קמח מלח, בהם שנותנים במים ממושכת שרייה

וה"י.18) ה"ט פי"ג כהנים' דברים 20)שם.19)'תורת
וכדומה. כסאות לוחות, כגון קיבול, בית להם שאין

כלים 21) (בהל' נאדות. כגון קיבול, בית להם שיש כלים
מקבלים  אינם עור כלי שפשוטי רבינו, כותב ה"י פ"א
טומאת  ובין טומאה קבלת בין מחלק שהוא וברור טומאה,
שמרבה  הי"ב שם כהנים' ה'תורת על בזה והסתמך נגעים,
יעשה  אשר "לכל נא) יג, (ויקרא הכתוב מן אוהלים עורות

כאן). משנהֿלמלך ראה למלאכה", העור

.‰ÌiaL ‰iÁ ˙B¯BÚ22¯aÁ .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ - «»∆«»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈
¯Óˆ ÏL ‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ ,ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ Ô‰Ï»∆ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»∆∆∆
Ïk ÔÈ„aÚÓ‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ B‡ ÌÈzLt B‡ƒ¿ƒ¿≈»¿«»«¿À»ƒ»

‡e‰L23ÔÈ‡nhÓ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ,24.ÌÈÚ‚a ∆¿»»≈∆≈ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰‡ÓËÏ ÌÈ„‚a È¯eaÁ C¯„k BÏ ep¯aÁiL ‡e‰Â25. ¿∆¿«¿∆¿∆∆ƒ≈¿»ƒ¿À¿»

מ"א.22) פ"א, נגעים שם 23)משנה, כהנים' ב'תורת שם.
מצמר  שהמשיחה בין בעור". "או הכתוב מן זה למדו ה"ט

שהיא. בכל מטמאה – מעור שהיא ובין גם 24)ופשתים
כאן. יוםֿטוב' 'תוספות ראה הימי. לא 25)העור היינו

זה  חיבור מועיל טומאה קבלת שלגבי תפירות, משתי פחות
באחד  טומאה נגעה שאם אחד, כבגד החלקים שני לדון

הבגד. כל נטמא מהם

.ÂÈÏk Ïk26˙B‡Óh‰ ¯‡La ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰27Û‡ , »¿ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»«À¿«
·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ28‡lL ÈtÓ «ƒ∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿««»ƒ¿≈∆…

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ«¬»¿ƒ¿»¿»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÚÏ˜ ÔB‚k29ÒÈ·LÂ ,˙Î¯t‰Â ,‰ÈÙÒ ÏL30ÏL ¿∆«∆¿ƒ»¿«»…∆¿»ƒ∆

‰Î·O31ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,32˙BÚeˆ¯e ,Ë·‡‰Â , ¿»»ƒ¿¿¿»ƒ¿»«¿≈¿
ÒÈ¯‚k ·Á¯ Ô‰a LiL ÏcÒÂ ÏÚÓ33ÏÎÂ el‡ È¯‰ - ƒ¿»¿«¿»∆≈»∆…«ƒ¿ƒ¬≈≈¿…

¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿»
˙ÓÁ‰ .˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÌÈÏk‰34ÏÓ¯z‰Â35 «≈ƒ¿»ƒ¿»«≈∆¿«À¿»

Ôk¯„k ÔÈ‡¯36Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÎBzÓ Ú‚p‰ ‰OBÙe , ƒ¿ƒ¿«¿»∆«∆«ƒ»«¬≈∆
ÔÎB˙Ï Ô‰È¯BÁ‡Óe37ÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¬≈∆¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿≈

¯BÚ‰38.ÔÈÏeÙk‰ »«¿ƒ

מי"א.26) מת.27)שם בטמא או בשרץ נגיעה כגון
ישב 28) שכב, כולל ("דרס" שדרס הדבר את מטמא הזב

הדבר  על מונחת שאבן כגון בו, נגע לא אפילו עליו ורכב)
בהל' מבוארים מדרס, דיני (פרטי מדרס לטמא הראוי

ומושב). משכב הדק 30)מפרש.29)מטמאי הצעיף
ישראל'). ('תפארת פניהן על משלשלות שהנשים

למשנה,31) בפירושו (רבינו הראש על חובשות שהן הכיפה
מט"ז). פכ"ד מיוחדות 32)כלים ואינן מצוירות שאינן

ולפיכך  לספרים. רק ראויות מצוירות אבל בלבד, לספרים
גלם  חומר אלא בגד, שאינן מפני כלל, טומאה מקבלות אינן
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ה"ו). כלים מהל' פכ"ב מכגריס 33)(ראה בפחות שהרי
כלל. מטמא נגע שהרועים 35)נאד.34)אין ילקוט,
חפציהם. בהם להיות 36)שמים דרכם והילקוט הנאד

אינן  הקשר שבמקום והכפלים אחד, מצד תמיד קשורים
נראה  שאינו מפני מטמא אינו אלה שבכפלים והנגע נראים.

הקשר. את מתירים זה 37)אלאֿאםֿכן בצד נגע נולד אם
שלפעמים  מפני ומטמא פשיון זה הרי שני, מצד ופשה
מהופכים. כשהם בהם ומשתמשים אותם מהפכים

משמע 38) וכן לצד. מצד פושה הנגע אין שבבגדים משמע
הי"ג. פ"ה נגעים בתוספתא

.ÊÔÈ„Ò39˙‡ ÔÈ‡B¯Â ÂÈËÓ˜ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ - Ën˜Ó‰ »ƒ«¿À»«¿ƒƒ∆¿»»¿ƒ∆
.BÚ‚ƒ¿

ה"ה.39) פ"א שם תוספתא

.Á·¯Ú‰Â È˙M‰40,ÔzLt ÏL ÔÈa ¯Óˆ ÏL ÔÈa , «¿ƒ¿»≈∆≈∆∆∆≈∆ƒ¿»
ÔaÏ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,eÂhiMÓ „iÓ ÔÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ∆ƒ»««ƒ∆…ƒ≈

ÔzLt‰41¯Óv‰ ˜ÏL ‡ÏÂ42‰È‰È ‰nÎÂ .43˙Ú˜Ùa44 «ƒ¿»¿…»««∆∆¿«»ƒ¿∆ƒ¿««
ÏÚ LÏL epnÓ ‚¯‡Ï È„k ?ÌÈÚ‚a ‡nh˙Â ÈÂË ÏL∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ∆»«
‰˙È‰L ÔÈa È˙L dlk ‰˙È‰L ÔÈa ,·¯ÚÂ È˙L LÏL»¿ƒ»≈∆≈∆»¿»À»¿ƒ≈∆»¿»

·¯Ú dlk45ÔÈ˜eÒt ÌÈËeÁÓ ˙ˆa˜Ó ˙Ú˜t‰ ‰˙È‰ .46 À»≈∆»¿»«¿««¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚ‚a ‰‡nhÓ dÈ‡ -≈»ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

לערב.40) או לשתי המיוחדים טווים, את 41)חוטים
ומתלבן. חמים במים מבשלים אין 42)הפשתן הצמר את

(רבינו  לרככו כדי חמים, במים אותו שורים אלא מבשלים
מ"ח. פי"א בנגעים כחכמים, פסק המשנה). על בפירושו

חלול.44)שם.43) קנה על כרוכים כל 45)חוטים
אחד. מסוג היה מונחים 46)החוט הם אלא קשרם, ולא

וכן  ('ברטנורא', מטמאים – קשרם אם אבל זה, על זה
יחובר  שכתב: שם, בפירושו רבינו של מלשונו גם משמע

חוט). "על" חוט

.Ë˙BiÚ˜t ÈzL47ËeÁa BÊÏ BÊ ˙B¯ÚÓ‰48ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ«¿…¿¿¿≈
ÛeÙÏ B˙ˆ˜nL È˙M‰49‰BÈÏÚ‰ „·k‰ ÏÚ50 «¿ƒ∆ƒ¿»»««…∆»∆¿»

Èt„ ÈL ÔÎÂ ,‰BzÁz‰ „·k‰ ÏÚ ÛeÙÏ B˙ˆ˜Óeƒ¿»»««…∆««¿»¿≈¿≈«≈
˜eÏÁ51‡a Ú‚p‰ ‰‡¯Â ,„Á‡ ËeÁa ˙B¯ÚnL„Á »∆¿…¿∆»¿ƒ¿»«∆«¿∆»

¯aÁÓ „Á‡ ËeÁL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ÈM‰ - Ô‰Ó≈∆«≈ƒ»««ƒ∆∆»¿«≈
˙Îqn‰ LÙa Ú‚p‰ ‰‡¯ .Ô‰ÈÈa52È˙M·e ≈≈∆ƒ¿»«∆«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰53„‚aa Ú‚p‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,54B˙ˆ˜Óe »≈««ƒ∆ƒ¿»«∆««∆∆ƒ¿»
È˙Ma55„ÓBÚ‰ È˙Ma Ú‚p‰ ‰‡¯ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«∆««¿ƒ»≈
Bc·Ï56¯B‰Ë ‚e¯‡‰ -57Bc·Ï ‚e¯‡a ‰‡¯ ;58- ¿«»»»ƒ¿»»»¿«

¯B‰Ë „ÓBÚ‰ È˙M‰59˙‡ Û¯BO - ÔÈ„qa ‰‡¯ . «¿ƒ»≈»ƒ¿»«»ƒ≈∆
ÔÈÓÈp‰60¯B‰Ë ÔÈ„q‰ - ÔÈÓÈpa ‰‡¯ ;61ÔÓ ‰Ot . «ƒƒƒ¿»«ƒƒ«»ƒ»»»ƒ

‡ÓË ÔÈ„q‰ - ÔÈ„qÏ ÔÈÓÈp‰62. «ƒƒ«»ƒ«»ƒ»≈

מ"ט.47) פי"א, שם בחוט 48)משנה, לזו זו מחוברות
שתיהן. על  האריגה 50)כרוך.49)הכרוך בכסא 

ועליה  האריג בראש העליונה עגולות, קורות שתי קבועות
לחוטים  מחוברים והם נארגו שטרם השתי חוטי כרוכים

התחתונה. הקורה על המונחים כבר משנה,51)שנארגו

חלקים  משני עשויים החלוקים היו המשנה בתקופת שם.
והשני  מלפניו, לאדם תלוי אחד "חלוק") נקרא כך שם (ועל
והאורג  ברצועה, או בחוט החלקים שני את וקושרים מגבו,
של  רצועה ביניהם ומשאיר במחובר החלקים שני עושה
ומפרידם. זה במקום גוזר והקונה לבדם, שתי חוטי

המסכת 52) ונפש "מסכת", נקרא וערב שתי בו שיש האריג
אלא  השתי לתוך כבר הכניסו שהאורג הערב חוט הוא
המיוחד  בכלי עליו מכה והאורג לאריג, עדיין צמוד שאינו
בשתי  נמצא שהוא מפני נפש, ונקרא לאריג. ונצמד לכך
אותו. ומחזקת הגוף בתוך היושבת כנפש ומחזקו,

לאריגה.53) מוכנים האריגה בכסא המתוחים השתי חוטי
הנארג.54) מהבגד חלק כבר שהיא המסכת בנפש כלומר,
ובשתי 55) המסכת "בנפש שנינו: שם במשנה העומד.

כגון  רבינו ומפרש מיד", בנגעים מיטמאים אלו הרי העומד,
המסכת. בנפש ומקצתו בשתי, מקצתו היה שהנגע

נראה.56) לא המסכת,57)ובנפש נפש ואפילו האריג, כל
מצרפם. הנגע בנפש, ומקצתו בשתי הנגע מקצת אם טהורה.
לחוט  זיקה כל בלי לאריג הנפש חוט משתייך לאו ואם
נימים. בדין זו הלכה בסוף מוצא אתה לכך ודוגמה השתי.

המסכת.58) בנפש עצמו 59)אפילו הנימוק מאותו
שמדובר  הר"ש, וכתב לבדו. העומד בחוט בנראה שנאמר
שייפרד  החוט חלק וטהור יותר לארוג ולא לקצצו כשדעתו
מנימין  החוט גרע לא - לארוג בדעתו אם אבל האריג, מן
הקשיים  כל מסלק זה, (פירוש זו הלכה שבסוף שבסדין

רבים). בהם הם 60)שהתלבטו נימין מ"י. פי"א נגעים
והם  לנוי הטלית או הסדין בקצות שמשאירים החוטים
אותם. גם מטמא שבסדין הנגע ולפיכך לסדין, טפלים

לנימין.61) טפל אינו פ"ה 62)שהסדין נגעים תוספתא
במשנה  ר"ש וראה טהור. הסדין שם: הגר"א (גירסת ה"י.

אחרת). בגירסת זו תוספתא שהביא כאן,

.È˜eÏÁ63˙Bi¯Ó‡‰ ˙‡ ÏÈvÓ - Ú‚ Ba ‰‡¯pL64 »∆ƒ¿»∆««ƒ∆»ƒ¿ƒ
ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ ‰¯Ó‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .BaL65- ∆¬ƒ»¿»»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

.˙Ù¯O dÈ‡Â dÏÈvÓ«ƒ»¿≈»ƒ¿∆∆

שם.63) בד 64)משנה, חתיכת תופרים החלוק שפת על
לקישוט. החלוק שפת על שתופרים זהב פס או עבה

למשנה),65) בפירושו (רא"ש בנגעים מיטמא שאינו צבוע
פט"ו  נגעים כהנים' ב'תורת טמאות. לבן מצמר אימרות אבל
הנגע", בו "אשר נז) יג, (ויקרא הכתוב מן זה דין דרשו ה"ג,
ארגמן", הן "אפילו [במשנה: בנגעים. המיטמא דבר היינו
ולפי  ה"אפילו". את לפרש יוםֿטוב' ה'תוספות שם ונדחק
"אפילו", המילה מובנת הלבן, את מציל שאינו שאמרנו, מה
או  מתכת כגון בנגעים, כלל מטמא שאינו מין רק לא היינו
מציל  צמר שהוא ארגמן אפילו אלא וכדומה, גמלים צמר
שמקצתו  עצמו שבבגד ואףֿעלֿפי צבוע, שהוא מפני אותו
הי"ג), פי"ב (למעלה טמא הכל הלבן בחלק נגע ונולד צבוע
כהנים' ב'תורת משמע וכן באמריות. היא הכתוב גזירת

שם).

.‡È„‚a66- ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎÓ B‡ BÚ·vL ¯bÒÓ ∆∆À¿»∆¿»¿»¿≈»ƒ
¯B‰Ë67ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .68ÌÈ¯B‰Ë Ôlk -69. »¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿ƒ
Bˆv˜70ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ71- LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ƒ¿¿»»ƒ»ƒ»«»
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¯B‰Ë72B˙È‰a ¯zÓe ,73ÏÚ LÏL ˙Á‡ Ô‰a ‰˙È‰ . »À»«¬»»»¿»»∆««»«
.‰‡ÓË dc·Ï ‡È‰ - Ú‚ da ‰‡¯Â LÏL»¿ƒ¿»»∆«ƒ¿«»¿≈»

מי"ב.66) גויים 67)שם שבגדי (ה"א), למעלה נתבאר
ראויים  שאינם ומפני צבועים, וכן בנגעים, מטמאים אינם
שנולד  שבשעה אףֿעלֿפי מיטמאים, אינם עכשיו לטומאה

ה"י. פ"ה שם תוספתא ראויים, היו אפשר 68)הנגע ואי
וצריך  וכהה פשה המוסגר אם כגון המנוגעים, את להכיר
כהים  במנוגעים ונתערב ה"א) פי"ב (למעלה שנית להסגירו

מתחילה. לפני 69)כמותו מנוגע ספק הוא אחד שכל
– זה כגון נגעים וספק שנחלט) לפני =) לטומאה שנזקק
שנתערב  כגון תערובת, של אפשרות עוד וישנה להקל.

מי"ב. פי"א נגעים מס' מנוגעים. גויים לבגד 70)בבגדי
שם. מאוד.71)מוסגר. דקות שאין 72)חתיכות

קטנטות. מטליות על חלה אסור 73)הטומאה מנוגע בגד
רק  שלא ומשמיענו, לשורפו. מצווה התורה שהרי בהנאה,

חל. לא הנאה איסור גם אלא עליהם חלה אינה הטומאה

.·ÈËÏÁÓ „‚a74·¯Ú˙pL75ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÌÈ¯Á‡a ∆∆À¿»∆ƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿≈ƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ,eÙ¯OÈÂ76Bˆv˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ¿≈ƒƒ¿
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ77.Ô˙È‰a ¯eÒ‡Â , ¿»»ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¬»»»

שקרע 75)שם.74) כגון או גויים בבגדי כגון מכירו, ואינו
החור  במקום ותפר ונטהר, מנוגע שהיה הבגד מן מטלית
הבגד  ונטמא שקרע למטלית הנגע חזר ואח"כ אחרת מטלית
כמותו. מטולאים בבגדים ונתערב ה"ז) פי"ב (למעלה

בטל 76) אינו ולמה טמא. ספיקו לטומאה, שנזקק כיון
כך, כל חמור אינו שמוסגר מפרש, במשנה הרא"ש ברוב?
ב'תורת  בטל. אינו - החמור מוחלט אבל ברוב, בטל ולכן
ממארת" "צרעת דרשו: י"א, הלכה פי"ד נגעים כהנים'
ממנו. תהנה שלא מאירה בו תן נא) יג, (ויקרא

השינוי.77) ע"י נפקעת אינה החלט טומאת

.‚È„‚a „Á‡78¯bÒn‰ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ¯BÚ ÈÏk B‡ ∆»∆∆¿ƒ¿ƒ≈∆«À¿»
˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰ È¯‰ .‰‡ÓË ÔÈÚÏ ËÏÁn‰ B‡«À¿»¿ƒ¿«À¿»¬≈»≈¬

Ú¯ˆÓ Ì„‡k ,‰‡Óh‰79ÚbÓa ‡nËÓ .¯·c ÏÎÏ «À¿»¿»»¿…»¿»»»¿«≈¿«»

˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBÓe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,‰‡È··e ‡OÓ·e¿«»¿ƒ»¿∆ƒ¿»»¬ƒƒ««
Ô·‡‰80ÈÏk B‡ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ÚbÓ „‚a ?„ˆÈk . »∆∆≈«∆∆¿À»¿ƒ≈∆¿ƒ

˙ÈÊk elÙ‡ Ô‰Ó ÒÈÎ‰L ÔÈÚbÓ‰ ¯BÚ81¯B‰Ë ˙È·Ï «¿À»ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ»
eOÚÂ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË -ƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ¿«¬
˙Áz Ápn‰ ·LBÓe ·kLÓ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlkÀ»ƒ¿À¿»¿≈ƒ¿»»«À»««

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ô‰Ó ˙ÈÊk ÁÈp‰Â ,Ô·‡‰‡ÓË - Ô·‡‰ »∆∆¿ƒƒ«¿«ƒ≈∆¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»
.·LBn‰ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»«»

לבית 78) מהיקש זה למדו פט"ז, שם כהנים' ב'תורת
והי"ב.79)המנוגע. הי"א פ"י למעלה ראה 80)ראה

וכסףֿמשנה. מ"ח.81)ראב"ד פי"ג נגעים

.„ÈLÏL da LiL ˙ÈÏËÓ82Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»»«»««ƒ
¯B‰Ë ˙È·Ï da¯ ÒÎpL ÔÂÈk - ˙ÈÊk da ÔÈ‡L∆≈»¿«ƒ≈»∆ƒ¿«À»¿«ƒ»

ez‡nË83ÌÈ˙ÈÊ ‰nk da eÈ‰ .84‰pnÓ ÒÎpL ÔÂÈk - ƒ¿«»»«»≈ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ∆»
ÔÈ¯eÚM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ¯B‰Ë ˙È·Ï ˙ÈÊk¿«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»««ƒ∆»«ƒƒ

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰85¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,86Ú‚ ÏÎÏ : ¬»»¿∆ƒƒ«¬≈≈¿»∆«
ÈÚ‚ LÈw‰ - ˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙Ú¯ˆÏe ,˜˙pÏÂ ˙Ú¯v‰«»««¿«»∆¿»«««∆∆¿«»ƒƒƒƒ¿≈
˙ÓÏ Ú¯ˆn‰ ‰ÂL‰Â .ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚Ï Ì„‡87, »»¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…»¿≈

el‡ Û‡ ,˙ÈfÎa ˙n‰ ‰Ó .˙nÎ È‰˙ ‡ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ«≈»«≈ƒ¿«ƒ«≈
.˙ÈÊÎaƒ¿«ƒ

ֿ 83)אצבעות.82) כתנא פסק ה"ו. פ"ז נגעים תוספתא
ב.84)קמא. קג, יבמות ב.85)ברייתא ד, עירובין

הלכות 86) שכמה רבינו, מבאר המשנה לפירוש בהקדמתו
רבינו  ואומר במקרא, רמז להן יש בעלֿפה, למשל שנאמרו

מהן. אחת שזו קה.87)כאן, פיסקא בהעלותך, 'ספרי'

.ÂËÌÈÚbÓ‰ ÌÈ„‚a88,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ - ¿»ƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ
‰ÊÂ .˙ÙwÓ dÈ‡L ÔÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»À∆∆»≈∆≈»À∆∆¿∆

Ì„‡aÓ ÌÈ„‚·a ¯ÓÁ89. …∆ƒ¿»ƒƒ»»»

הי"ג.88) פ"ז שם משתלח 89)תוספתא המנוגע שאדם
ה"ז). פ"י (למעלה בלבד חומה מוקפות מערים
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוציאין 1) ואם בחבורה, אלא נאכל אינו שהפסח יבאר

לחבורה. מחבורה

.‡‰¯e·Áa ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÁÒt‰ ÔÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ«∆«≈≈∆»«¬»

˙Á‡2‰¯e·Á‰ ÔÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .3ÏÎ‡iL ««¿≈ƒƒƒ∆ƒ«¬»∆≈»≈
da4˙ÈÊk epnÓ ‡ÈˆBn‰Â .5‰¯e·ÁÏ ‰¯e·ÁÓ ¯Oa »¿«ƒƒ∆¿«ƒ»»≈¬»«¬»

¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa6‡ÈˆB˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ¿≈¬ƒ»»»∆∆∆¡«…ƒ
;ıeÁa epÁÈpiL ‡e‰Â .‰ˆeÁ ¯Oa‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÔÓƒ««ƒƒ«»»»¿∆«ƒ∆«
‰¯È˜Ú CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,˙aLk Ba ‰·e˙k ‰‡ˆB‰L∆»»¿»¿«»¿ƒ»»ƒ¬ƒ»
‡ÈˆBÓ ¯Á‡ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .˙aL ˙‡ˆB‰k ‰Áp‰Â¿«»»¿»««»¿≈ƒ««ƒ

ÁÒta7Û‚‡‰ ÔÓ .ÏÒÙ ÔBL‡¯‰ B‡ÈˆB‰L ÔÂÈkL ,8 «∆«∆≈»∆ƒ»ƒƒ¿«ƒ»¬«
ÌÈÙÏk - ÌÈÙÏÂ9ıeÁÏk - ıeÁÏÂ Û‚‡‰ ÔÓ ;10; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»¬«¿«¿«
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ıeÁÏk - Á˙t‰ È·Ú ‡e‰L ,BÓˆÚ Û‚‡‰Â11. ¿»¬««¿∆√ƒ«∆«¿«
˙BBlÁ‰12ÌÈbb‰ .ÌÈÙÏk - ÌÈÏ˙k‰ È·ÚÂ ««»√ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ

˙Èa‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ - ˙BiÏÚ‰Â13. ¿»¬ƒ≈»ƒ¿«««ƒ

בהם 2) אותו יאכלו אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים
בני  (שני חבורות בשתי נאכל שהפסח מלמד ז) יב, (שמות
- "יאכלו" שנאמר: בתים, בשני אחד פסח אוכלים אדם
שם). רש"י - שניים - "בתים" אחד. פסח - "אותו" שניים.
בשני  אוכל אחד (אדם מקומות בשתי אוכל האוכל יהא יכול
את  ההופכות חבורות בשתי או חדרים בשני כגון מקומות
שם, (שמות יאכל אחד בבית לומר תלמוד שם) רש"י פניהם,
- למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי וכו' מו)
בשני  ולא אחד בבית אוכלו אחד אדם משמע כתיב, "יאכל"
רש"י). - הרבה בתים כתיב הרבה אוכלים גבי אבל בתים,
בלבד, בהם אותו יאכלו אשר הבתים על אומר שמעון ר'
כל  יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי אוכל שהאוכל
- שניים - ש"יאכלו" יהודה כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד
לומר  תלמוד חבורות בשתי נאכל יהא יכול רש"י). פי על
וקרינן  למקרא אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית
הלכה  פסק "לעניין (שם): המאירי וכתב הפסח). היינו ֵֵָיאכל,
בשתי  ליאכל נחלק הפסח ואין להחמיר שניהם כדברי
משהסבו  חבורה אותה וכן לבד, אחת בחבורה אלא חבורות

מקומם". לשנות רשאין לא 3)אין "תניא פה: בפסחים
לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא
לאכילתו". חוץ חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה

"יאכל,4) מו): יב, (שמות שם דרשב"י במכילתא הוא כן
חייב  אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא

אכילה". בשעת שלא חייב שם 5)ואינו בתוספתא הוא כן
דרשב"י  ובמכילתא פה. שם ובבבלי שם בירושלמי ושם,

ל  "יאכל, הוא שם: אכילה כדי על חוצה הבית מן תוציא א
מכזית". פחות על חייב ואינו אכילה.6)חייב בשעת

ושוב 7) והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר כלומר,
במוציא 8)הוציאוהו. רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה

כשסוגרין  הדלתות מקום הוא ו"אגף הבית. מן הפסח בשר
הפנימי". מן המזוזה) (של החיצון נבדל הדלתות אותן

מוציא 9) נקרא אינו הפסח מן כזית שם הניח ואם הבית של
לחוץ. הפסח על 10)את עובר הפסח את שם הניח ואם

ונפסל. הוצאה 11)לאו, לעניין שם בגמרא אמרו כן
הבית.12)מירושלים. מבשר 13)של כזית והמוציא

בית  מהלכות ו בפרק וראה ונפסל. לוקה - לשם הפסח
אוכלים  ואין נתקדשו. לא ועליות שגגים ז הלכה הבחירה

פו). פה: (פסחים פסח קרבן שם

.·ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,B˙¯e·ÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆»»«¬»≈¿»≈
ÈL„˜ ¯O·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÏÈÎ‡a ¯Ò‡ - ‰‚‚Laƒ¿»»∆¡««¬ƒ»«¬≈ƒ¿«»¿≈
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa B‡ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„»̃»ƒ∆»»»¬»»¿«»»ƒ«ƒ
‰Ù¯Ëk Ïk‰L ,ÌÈÏLe¯È ˙BÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL14 ∆»»¿¿»«ƒ∆«…ƒ¿≈»

B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ15‰OÚÓa e¯‡aL BÓk , ¿ƒ«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬≈
˙Ba¯w‰16¯Oa‰ C˙BÁ - B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ¯·‡ .17 «»¿»≈∆∆»»ƒ¿»≈«»»

¯Oa‰ ˙‡ ÛÏB˜Â ,ÌˆÚÏ ÚÈbnL „Ú „¯BÈÂ18Ïk ; ¿≈«∆«ƒ«»∆∆¿≈∆«»»…
ÚÈbÓ ‡e‰Lk .Û¯OÈ - ıeÁaL ÏÎÂ ,ÏÎ‡È - ÌÈÙaL∆ƒ¿ƒ≈»≈¿…∆«ƒ»≈¿∆«ƒ«

ıÈÙB˜a C˙BÁ - ÌˆÚÏ19;ÌÈL„˜ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ , »∆∆≈¿ƒƒ»»¿»»»ƒ

ÌˆÚ Ba ¯aLÏ ¯eÒ‡L ,ÁÒt ‰È‰ Ì‡Â20ÛÏB˜ -21 ¿ƒ»»∆«∆»ƒ¿…∆∆≈
˜¯t‰ „Ú22˜¯t‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ¯·‡‰ ˜¯ÙÓe , ««∆∆¿»≈»≈∆∆»»ƒ¿»ƒ«∆∆

ıeÁÏ BÎÈÏLÓe23. «¿ƒ«

וקבלנו 14) כב) (שמות טריפה בשדה ובשר אמר "והשם
חוץ  שיצא בשר שכל הכתוב זה עניין כי סח:) (חולין
שיצא  ובשר אמר וכאילו טרפה והיא בשדה שהיא למחיצתו
קדשי  מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה,
חוץ  קלים קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ הקדשים
אותו  נאסר לבית, חוץ הפסח מבשר כלום או לירושלים

באכילה". אסור והוא שיצא יח.15)הבשר במכות
והיינו  תאכלו", לא טרפה בשדה ובשר משום נמי "ולילקי

כזית. ממנו אכל שחזר 16)אם פי על שאף שם וכתב שם.
לאוכלו. אסור למקומו שיצא.17)הבשר מקום עד

בפסח,18) אלא הבשר" את "קולף הוזכר לא שם במשנה
לחתוך  שאפשר קדשים בשאר אבל עצם, בו לשבור שאסור
הבשר  בין להבדיל כדי אלא בקליפה צורך אין בקופיץ,
שריפה. טעונים שאינם העצמות לבין שריפה הטעון

גדול".19) לא 20)"סכין "ועצם מו) יב, (שמות שנאמר
בו". הבשר.21)תשברו שמתחברים 22)את מקום

אלא 23)העצמות. שריפה, טעונים אינם שעצמות
פג.). (פסחים משליכם

.‚˙B¯e·Á ÈzL24‰ÎÈ¯ˆ - „Á‡ ˙È·a ˙BÏÎB‡ eÈ‰L ¿≈¬∆»¿¿«ƒ∆»¿ƒ»
ÔÓ :¯Ó‡pL ;Ûw‰ dÏ ˙BOÚÏ Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk»¬»≈∆«¬»∆≈∆∆¡«ƒ
BÏ ÔzÏ CÈ¯vL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ˆeÁ ¯Oa‰«»»»ƒƒ«¿»»¿∆»ƒƒ≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ‰ˆeÁ25Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â . »ƒ¿¬ƒ»¿≈¿ƒ∆¿≈∆
CÏÈ‡26CÏÈ‡ Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â ,ÔÈÏÎB‡Â ≈«¿¿ƒ¿≈¿ƒ∆¿≈∆≈«

ÌÈ·¯ÚÓ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏÎB‡Â27. ¿¿ƒ¿≈∆…≈»¿…»ƒ

שאמר:24) יהודה כר' שם בגמרא והעמידוה פו. שם משנה
נאכל  הפסח שאין ההלכה ולפי חבורות. בשתי נאכל הפסח
בשתי  זו משנה לפרש צריך ה), הלכה (להלן חבורות בשתי

פסחה. את אחת כל האוכלות מן 25)חבורות תוציא "לא
מחבורה  לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית
לאכילתו". חוצה תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה

לעשות 26) רשאים שהם שם רש"י ופירש במשנה. פו. שם
לן. איכפת לא - חבורות כשתי שנראים פי על ואף כן.

בזו,27) זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
הופכין  אלו אלא חברתה, משל כאוכלת זו נראה יהא שלא

לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב ואלו למזרח פניהם

.„˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÈ Ba ÌÈ‚ÊBnL ÌÈn‰ eÈ‰28ÔÈa »««ƒ∆¿ƒ≈»¿∆¿«««ƒ≈
‚ÊÓÏ „ÓBÚ LnM‰Lk - ˙B¯e·Á‰ ÈzL29˙‡ ıÙB˜ , ¿≈«¬¿∆««»≈ƒ¿…≈∆

ÂÈt30ÂÈt ˙‡ ¯ÈÊÁÓe31B˙¯e·Á Ïˆ‡ ÚÈbnL „Ú ƒ«¬ƒ∆»»«∆«ƒ«≈∆¬»
ÏÎ‡Ï ÏÎB‡Ï ¯eÒ‡L ;ÂÈÙaM ‰Ó ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â¿««»≈«∆¿ƒ∆»»≈∆¡…
ÈaÓ ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ‰lkÏ ¯zÓe .˙B¯e·Á ÈzLaƒ¿≈¬À»¿«»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈

˙ÏÎB‡Â d˙¯e·Á32ÏÎ‡Ï ‰LBa ‡È‰L ÈtÓ , ¬»»¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ»∆¡…
.Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆

וכו'".28) עומד כשהשמש באמצע "והמיחם פו. שם משנה
"והיו  היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י ומפרש
מצמצמים  להיות אחד בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים,
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אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם לבני 29)להספיק
האחרת. אוכל.30)החבורה ואינו פיו את סוגר

שקופץ 31) כיון כלומר, האחרת, החבורה לכיוון מחבורתו
האחרת. החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו

פיה.32) קופצת שאינה פי על אף כלומר,

.‰˙B¯e·Á ÈzL33ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈaÓ ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯ÙpL ¿≈¬∆ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ≈≈∆≈»
ÔÈÏÎB‡34‰ˆÈÁÓ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰¯e·Á ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ»¿»¬»««¿«¬≈¿ƒ»

ÁÒt‰ ÔÈ‡L .˜lzÒzL „Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈∆≈«∆«
˙B¯e·Á ÈzLa ÏÎ‡35‰¯e·ÁÓ ÔÈ¯˜Ú ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ¿≈¬¿≈»∆¡»ƒ≈¬»

‰¯e·ÁÏ36. «¬»

בשתי 33) נאכל הפסח שאין להלן רבינו שפסק מאחר
אחת  כל אכלו החבורות ששתי כאן לפרש צריך חבורות,

שלה. פסח ונסתלקה 34)ואחת יושבין "היו פו: בפסחים
אוכל  האוכל שמעון) (ר' האומר לדברי מביניהם מחיצה
אין  יהודה) (ר' האומר לדברי אוכלין, - מקומות בשני
כר' רבינו ופסק אוכלין". אין - מקומות בשני אוכל האוכל

מחיצה 35)יהודה. ונפרסה יושבין "היו שם: בגמרא
חבורות  בשתי נאכל פסח יהודה) (ר' האומר לדברי ביניהם
בשתי  נאכל הפסח אין שמעון) (ר' האומר לדברי אוכלין, -
על  מוסב וזה שמעון. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין חבורות,
מחיצה  ונעשית אחת חבורה הייתה אם "וכן של השני הדין

וכר'36)ביניהן". חבורות, בשתי אוכל האוכל אין כלומר,
חבורות  "שתי של הראשון הדין על מוסב וזה שם. יהודה

מביניהם". מחיצה שנפרצה

.ÂÏÎ‡Ï ¯˙È B‡ Ô‰Ó ‰LÏL eÒÎpL ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆ƒ¿¿¿»≈∆»≈∆¡…
‰¯e·Á Èa ¯‡L e‡a ‡ÏÂ Ô‰ÈÁÒt37eÒÎ Ì‡ , ƒ¿≈∆¿…»¿»¿≈¬»ƒƒ¿¿

ÌÈÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa38¯ÊÁÂ , ¿»»∆∆∆¿≈»»∆¡…«¿»ƒ¿»«
¯‡M‰ ÏÚ ÔlÎÏ ¯¯BÚÓ‰39el‡ È¯‰ - e‡a ‡ÏÂ «¿≈¿À»««¿»¿…»¬≈≈

.¯‡MÏ ÌÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â eÚaOiL „Ú ÔÈÏÎB‡ eÒÎpL∆ƒ¿¿¿ƒ«∆ƒ¿¿¿≈«¿ƒƒ«¿»
‰LÏM‰ el‡ e‡ˆÓe Ck ¯Á‡ ÔÈ¯Á‡˙n‰ e‡a elÙ‡Â«¬ƒ»«ƒ¿«¬ƒ««»»¿≈«¿»

Ì˜ÏÁ È„k Ô‰Ï ÌÈÓlLÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ eÏÎ‡L40Ï·‡ . ∆»¿«…≈¿«¿ƒ»∆¿≈∆¿»¬»
ÌÈÈzÓÓ el‡ È¯‰ - „·Ïa ÌÈL eÒÎ Ì‡41‰na . ƒƒ¿¿¿«ƒƒ¿«¬≈≈«¿ƒƒ«∆

˙Úa Ï·‡ ;ÏÎ‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¡…¬»¿≈
ÔÈ¯ËÙpL42elÙ‡ .B¯·ÁÏ ÔÈzÓ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»ƒ≈»»»ƒ¿«¿ƒ«¬≈¬ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡ˆÈ - ÏÎ‡lÓ „·Ïa „Á‡ ¯Ó‚»«∆»ƒ¿«ƒ∆¡…≈≈¿≈»ƒ
ÔÈzÓ‰Ï43. ¿«¿ƒ

נכנסין 37) חבורה בני הונא: רב "אמר שם: בפסחים
באחד. אפילו ויוצאין דעייל 38)בשלושה "והוא שם:

למיעל". דרגילי הלך 39)בעידנא החבורה של השמש
שם, חננאל רבינו בדברי ומשמע שיבואו, לזרזן השאר אצל
בהו  דשגרו "והוא גרס דיילא" בהו דרגש "והוא שבמקום
לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר דילא",

פנים 40) כל על שצריכים וכו' לי נראה מקום שמכל "אלא
אחד". לכל כזית להם השלישי.41)להשאיר שיבוא עד

בסוף 43)יוצאין.42) רבינו שכתב שמה הראב"ד, כתב
שמהיכא  דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו אין דבריו
היה  כי וייתכן חבירו, על ביציאתו להמתין אחד יצטרך תיתי

להמתין  הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו שכיוון לסברא מקום
יחידי. יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף עד

.ÊÔÈa ÔBL‡¯ ÁÒtÓ ÔÈa ,ÁÒt‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÈÎ‡n‰««¬ƒ¿«ƒƒ«∆«≈ƒ∆«ƒ≈
ÈL ÁÒtÓ44‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓÏ ,45·LBz ¯‚Ï B‡46 ƒ∆«≈ƒ¿»«¬»»»¿≈»
¯ÈÎOÏ B‡47BÈ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆¿≈

‰˜BÏ48¯Î Ô·e .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ , ∆¬»«ƒ«««¿∆≈»
¯Î Ï‡ „·BÚ‰ ‰Ê - ‰¯Bza ¯eÓ‡‰49ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â . »»«»∆»≈≈≈»¿≈«¬ƒƒ

:¯Ó‡pL ;¯ÈÎO B‡ ·LBz ¯‚ elÙ‡ ,È¯ÎÏ epnÓƒ∆¿»¿ƒ¬ƒ≈»»ƒ∆∆¡«
Ba ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÈÎOÂ ·LBz50. »¿»ƒ……«

הפסח 44) חוקת "ככל יב) ט, (במדבר בו שנאמר משום
ראשון  כבפסח בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו

טו). הלכה י פרק ולהלן צו. בספר 45)(פסחים כתב כן
הפסח  את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח) (לאֿתעשה המצוות

שנשתמד". מצוות,46)לישראל שבע עליו שקבל גוי
זרה. עבודה עובד ואינו נח בני הגוי".47)שנצטוו "זה

נאמר 48) וודאי בו" יאכל לא ושכיר "תושב הפסוק שהרי
יאכל  לא נכר בן "כל הפסוק וגם לגוי, יאכיל שלא לישראל
- שם) (מכילתא בגוי ובין מומר בישראל בין המדבר בו"
ציוותה  לא גוי שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא גם
אינו  תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה,
לוקה, "שאינו כתב ע: ביבמות והמאירי משנה). (כסף לוקה
יג  מצוה החינוך כתב וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר
בפרק  וראה ב). אות יג מצוה חינוך במנחת (וראה יד ומצוה
ומהנה  מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י
עקיבא  ר' (הגאון כאן שכתב למה סותר וזה לוקה, אותה
לא, הלכה כלאיים מהלכות י בפרק עוד ועיין איגר),
המלביש  - שוגג הלובש והיה כלאיים, חבירו שהמלביש
הוא  כאן האיסור שכל כתב עג.) (פסחים והצל"ח לוקה.
ראה  עליו, לוקין שאין מכשול" תיתן לא עיוור "לפני משום

רלב. מצוה זרה.49)בחינוך לעבודה משומד כלומר,
דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס בתרגום והמקור
משומד  ישראל זה נכר בן "כל שם: דרשב"י במכילתא וכן
מומר  ישראל "אחד דר"י: ובמכילתא זרה". עבודה שעבד

במשמע". נכרי "תושב 50)ואחד שם: במכילתא הוא כן
וגבעוני  מהול בערבי והמדובר הגוי". זה שכיר תושב, גר זה
לא  ערל בכלל הוא הרי כן לא שאם שם), (מכילתא מהול
בתושב  זה פסוק פירש והראב"ד משנה. כסף ראה בו, יאכל
עולם  קניין הקנויים עבריים עבדים כלומר ישראל, ושכיר
שלא  פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או

מדעתם.

.ÁÏ¯Ú51ÁÒt‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L52;‰˜BÏ - »≈∆»«¿«ƒƒ¿««∆«∆
,ÏÎB‡ BÈ‡L ‡e‰ Ba .Ba ÏÎ‡È ‡Ï Ï¯Ú Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»≈……«∆≈≈

¯B¯Óe ‰vÓ ‡e‰ ÏÎB‡ Ï·‡53ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ . ¬»≈«»»¿≈À»¿«¬ƒ
¯ÈÎOÏe ·LBz ¯‚Ï ¯B¯Óe ‰vÓ54. «»»¿≈»¿»ƒ

מילה 51) מחמת אחיו שמתו משום נימול שלא ישראל
כח:). פסחים נחשבת 52)(רש"י אינה מכזית פחות כי

בו,53)"אכילה". יאכל לא ערל כל "דתניא קכ. פסחים
המאירי  וכתב ומרור", במצה אוכל אבל אוכל אינו בו
שחייב  מפרשים ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע (יבמות
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שמותר  כתבו ז"ל רבינו) (הוא המחברים וגדולי - בהן
תושב". לגר ומרור מצה דרשב"י 54)להאכיל מכילתא

אוכל, אינו בו בו, יאכל לא ושכיר "תושב מה: יב, שמות
דיבור  כח: פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל

בה? יש קדושה מצה האם העירו: כל, המתחיל

.ËËÁLlÓ ez·kÚÓ ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ«»»«¬»»¿«¿¿ƒƒ¿…
ÁÒt‰55¯Ó‡pL ;ÏÎ‡lÓ e˙·kÚÓ Ck ,56‰zÏÓe : «∆«»¿«¿«ƒ∆¡…∆∆¡««¿»

Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡57„ˆÈk .58ËÁLpL ¯Á‡ „·Ú ‰˜ ? …»…«≈«»»∆∆««∆ƒ¿«
‡l‡ ÏBn‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL Ôa BÏ ‰È‰L B‡ ,ÁÒt‰«∆«∆»»≈∆…ƒƒ«¿«¿ƒ∆»
„Ú ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ««∆«¬≈∆»∆¡…«
¯Á‡ ‰ÏÈÓÏ Èe‡¯ Ôa‰ ‰È‰È „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÏeÓiL∆»»¿≈«ƒ¿∆«≈»¿ƒ»««
ÔB‚k ?‰ËÈÁL Ì„˜ Èe‡¯ ‰È‰È ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««∆«¿…ƒ¿∆»…∆¿ƒ»¿

‰nÁ ezˆÏÁL59˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L CÈ¯vL , ∆¬»««»∆»ƒƒ¿«»ƒ≈≈¿≈
B˙‡¯·‰ ÌBiÓ60¯Á‡ ˙‡t¯Â BÈÚ ‰·‡kL ÔB‚Îe ; ƒ«¿»»¿∆»¬»≈¿ƒ¿»««

‰ËÈÁL61˙ËÈÁL ¯Á‡ Ú¯˜Â ÌeËÓË ‰È‰L B‡ ; ¿ƒ»∆»»À¿¿ƒ¿«««¿ƒ«
.¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ÁÒt‰«∆«¿ƒ¿»»»

הקטנים 55) בניו "מילת ה: הלכה ה פרק למעלה ראה
לט, יב, (שמות שנאמר אותו, מעכבים וכו' עבדיו כל ומילת
ובמכילתא  לעשותו". יקרב ואז זכר כל לו המול בניו) אצל
מעכבים  מלו שלא עבדיו שגם למדו עא. וביבמות (בא)
אז": "אז שווה מגזירה מלהקריבו, כלומר, מלעשותו, אותו
מד) (שם, בעבדיו וכתב לעשותו" יקרב "ואז בבניו כתב
בו". יאכל אז אותו ומלתה כסף מקנת איש עבד "וכל

עבדיו.56) מילת 57)אצל אלא לי "אין בא: במכילתא
אתה  הרי מנין? זכריו מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו
מה  "אז" זכריו) (אצל להלן ונאמר "אז" כאן נאמר דן:
כאן  אף הפסח) את מלהקריב (מעכבת זכרים מילת להלן

הפסח)". את לאכול (מעכבת זכרים אופן 58)מילת באיזה
שלא  ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה
עכבוהו. לא השחיטה ובשעת הפסח, את מלאכול נימולו,

ממנו.59) ונחלץ חום לתינוק ייתכן 60)שהיה זה ולפי
לעת  מעת ימים שבעה עוד לו מלאו לא השחיטה שבשעת
שבעה  לו מלאו ששחטו אחר ורק למולו, הזמן הגיע ולא
הפסח. את לאכול אביו את הוא מעכב ואז לעת, מעת ימים

השחיטה.61) בשעת למולו יכלו לא זה שמפני שם, יבמות
ראה  חום, של במקרה אלא ימים שבעה לחכות צורך ואין

(קלז.). שבת

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ח שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב,1) עצם איזה ועל טהור, בפסח עצם השובר יבאר

הבוקר. עד מהבשר ישאיר ושלא

.‡‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ÁÒÙa ÌˆÚ ¯·BM‰2; «≈∆∆¿∆«»¬≈∆∆
e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ :¯Ó‡pL3ÁÒÙa ¯Ó‡ ÔÎÂ .B· ∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿¿≈∆¡«¿∆«

‰‡ÓËa ‡aL ÁÒt Ï·‡ .B· e¯aLÈ ‡Ï ÌˆÚÂ :ÈL4, ≈ƒ¿∆∆…ƒ¿¿¬»∆«∆»¿À¿»
:e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ BÈ‡ - ÌˆÚ Ba ¯·L Ì‡ƒ»«∆∆≈∆ƒƒ«¿»»¿

‡ÓËa ‡ÏÂ ¯B‰Ëa - B· e¯aL˙ ‡Ï5¯·BM‰ „Á‡ . …ƒ¿¿¿»¿…¿»≈∆»«≈
¯OÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÌˆÚ‰ ˙‡6ÌˆÚ Ba ¯·ML B‡ , ∆»∆∆¿≈≈¬ƒ»»»∆»«∆∆

ÌBÈ „BÚaÓ7ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯·ML B‡ ,8‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆»««««»»ƒ¬≈∆
.‰˜BÏ∆

פד.2) פסחים סופר 3)משנה [וטעות ישברו" "לא צ"ל:
ישנים  ובדפוסים בכתביֿיד פה. פסחים בגמרא גם נפלה כזו
ותוקנה  ט) הערה קכט עמ' שם סופרים בדקדוקי (ראה

חדשים]. מת,4)בדפוסים טמאי הקהל רוב שהיו כגון
הלכה  פ"ז למעלה ראה בטומאה, הפסח כולם שמקריבים
עליו  חייבים - אחרֿכך ונטמא טהור הפסח היה אבל א,

ו. הלכה להלן ראה עצם, שבירת שם 5)משום בפסחים
בפסול". ולא בכשר בו, תשברו לא ועצם "ת"ר בברייתא:
דטומאה  בפסול, שנעשה הוא פסול "האי שם: ופירש"י
הוא  כן רבינו וכלשון הותרה]". [ולא בציבור היא דחויה
לדברי  צורך אין זה ולפי מו), יב, (שמות דרשב"י במכילתא
בו  בוֿ ישברו "לא צו. שם כן למדו שני בפסח ואף רש"י.

בפסול". ולא ושל 6)בכשר, ראשון, פסח שהוא ניסן, של
שני. פסח שהוא תשברו 7)אייר לא ועצם "ת"ר פד: שם

יאכל  אחד בבית אומר, ר' בפסול. ולא בכשר יב), (שמות בו
בו  יש לאכילה הראוי כל בו, תשברו לא ועצם שם) (שמות
משום  בו אין לאכילה ראוי ושאין עצם, שבירת משום
שבירת  אלא כו' אמר אביי וכו' בינייהו מאי עצם, שבירת
הוא. כשר הא כשר, למ"ד בינייהו. איכא יום, מבעוד העצם
פפא  רב וכו'. לאכילה ראוי לאו השתא לאכילה, ראוי למ"ד
העצם, שבירת משום בו יש כ"ע גוונא, האי כי כל אמר,

לאכילה". מיחזי (=לערב) לאורתא טעמא, ראה 8)מאי
יש  - ונפסל הכושר שעת לו שהיתה שפסח  ו, הלכה להלן

עצם. שבירת משום בו

.·CÎÈÙÏ9ÔÈÙ¯BO10¯˙Bp‰ ÏÏÎa ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ ¿ƒ»¿ƒ«¿«∆«ƒ¿««»
B¯OaÓ11‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a e‡B·È ‡lL È„k ,12. ƒ¿»¿≈∆…»»∆ƒ≈«»»

ימים.9) כמה לאחר גם העצם את לשבור שאסור לפי
טעונין 10) אין הקדשים עצמות "כל בברייתא: פג. פסחים

התקלה". מפני הפסח, מעצמות חוץ כנראה 11)שריפה
מפורש  וכן מוח, ולא בשר לא בעצמות כשאין שהמדובר
עצמות  "כל ט: הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"ט
מעצמות  חוץ שריפה, טעונין אינן מוח, בהן שאין הקדשים

להלן. וראה שם) בראב"ד (ועיין שמא 12)הפסח" כלומר,
הברייתא  דברי רבינו מפרש כן שבירה, איסור לידי יבואו
שיש  שכשם רבינו, וסבור למעלה). (הובאה פג. בפסחים
הלכה  (להלן הכושר שעת לו שהיה בפסול שבירה איסור
ממנו. וניטל בשר כזית עליו שהיה בעצם איסור יש כן ו),
"הני  הנ"ל, הברייתא על שהקשו שם בגמרא נראה וכן
קדשים  עצמות מוח, בהו דלית אילימא דמי, היכי עצמות
ובסיליאה, וויניציאה בדפוסי הנוסחא (כן שריפה" להו למה
למה  הפסח "עצמות ב: ובכ"י שריפה". להו "למה ולפנינו
אינם  קדשים שעצמות פשיטא כלומר: שריפה"). להו
למה  לו קשה לא הפסח עצמות על ואילו שריפה, צריכים
צריכים  מוח בהם שאין עצמות שאף הרי שריפה, צריכים
כנ"ל  עצם, שבירת של תקלה לידי יבוא שמא בפסח, שריפה

שמח). (אור

.‚˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ ˙¯È·L ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ∆»«¿ƒ«∆∆∆≈»»¿«ƒ
¯Oa13ÁÓ Ba LiL B‡14ÁÓ Ba ÔÈ‡L ÌˆÚ Ï·‡ ; »»∆≈…«¬»∆∆∆≈…«
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‰È‰ .B˙¯È·L ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚb ÔÈ‡LÂ¿∆≈»»¿«ƒ»»≈«»«¿ƒ»»»
- ¯Oa‰ ÌB˜Óa ‡lL ÌˆÚ‰ ¯·LÂ ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ»»¿«ƒ»»¿»«»∆∆∆…ƒ¿«»»

B¯OaÓ Èet ¯·ML ÌB˜n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ15. «»««ƒ∆«»∆»«»ƒ¿»

שאין 13) (באבר גוונא האי כי כל אמר, "רבינא פד: פסחים
שיעור  דבעינן עצם, שבירת משום ביה לית בשר) כזית עליו
תשברו  לא ועצם יאכל אחד "בבית שנאמר: משום אכילה",
משום  בו יש אכילה שיעור בו יש - מו) יב, (שמות בו"
שבירת  משום בו אין אכילה שיעור בו אין עצם, שבירת

(שם). "ויש 14)עצם פה. שם כמפורש מוח, כזית היינו
מפורש  וכן מוח. כזית והיינו מבפנים", בשר כזית עליו

פירש"י. וכן שם, יוחנן 15)בר"ח ר' בין שם מחלוקת
יוחנן. כר' ופסק לקיש, בן ור"ש

.„¯·BM‰ ¯Á‡ ¯·BM‰16.‰˜BÏ - „Á‡ ÌˆÚa «≈«««≈¿∆∆∆»∆

גם 16) ושבר שני בא עצם, שבר שהראשון אחרי כלומר,
ושוב  בו, והתרו עצם שבר אחד שאדם או עצם, אותו הוא
בשתי  "אבל הי"א: פ"ז פסחים בירושלמי הוא וכן שבר.
חייב  ושברו וחזר ושברו, אחד עצם אפילו שכן התריות,
שובר  יש דא אמר, "ווידא יג בהלכה שם ולהלן שתים".

ח. והערה א הלכה פ"ט למעלה וראה שובר". אחר

.‰ÌÈ„Èb CzÁÓ‰Â ˙BÓˆÚ Û¯BO‰17·iÁ BÈ‡ - «≈¬»¿«¿«≈ƒƒ≈«»
ÌˆÚ ˙¯È·L ÌeMÓ18. ƒ¿ƒ«∆∆

הפסח.17) עצמות 18)של "השורף בברייתא: שם פסחים
העצם". שבירת משום בו אין - גידים והמחתך

.Â‡ ‡e‰L ÁÒt19ÏM·Ó B‡20ÌˆÚ‰ ˙‡ Ba ¯·LÂ ∆«∆»¿À»¿»«∆»∆∆
‰˜BÏ -21‰‡ÓËa ÏÒÙ elÙ‡ .22‰‡ÈˆÈÂ23‡ˆBiÎÂ ∆¬ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ»¿«≈

ÌÈ¯·c ‰na .ÌˆÚ‰ ˙¯È·L ¯eq‡ Ba LÈ - Ì‰a»∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆«∆¿»ƒ
ÏÒÙÂ ¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡24Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿»¿««∆¿ƒ¿«¬»

Ïbt˙pL ÔB‚k ,¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡25B‡ ƒ…»¿»¿««∆¿∆ƒ¿«≈
ÔÓÊ ˙·LÁÓa ‰OÚ26ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ B‡27- «¬»¿«¬∆∆¿««¬∆∆ƒ«≈

.ÌˆÚ‰ ˙¯È·L ÌeMÓ Ba ÔÈ‡≈ƒ¿ƒ«»∆∆

(למעלה 19) עדיין אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה
תאכלו  "אל שנאמר משום לאכלו ואסור ו), הלכה פ"ח
אמר, רנב"י (שם) בפסחים והוא ד). הלכה (שם נא" ממנו
שבירת  משום בו יש בנא) העצם (שבירת גוונא האי כי כל
לי'. ואכל לי' דמטוי לאכילה חזי דהא טעמא מאי העצם,

ובשל 20) נא ממנו תאכלו "אל משום לאכלו, שאסור
ד). הלכה שם (למעלה במים" חייב,21)מבושל הוא בנא

רב  מדברי (שם יפה שיצלה אחר לאכילה ראוי שהוא מפני
גם  שהרי לעולם, ראוי שאינו ומבושל יצחק). בר נחמן
כיון  - ח) הלכה שם (למעלה עליו חייב צלהו" ואחר "בשלו
חייבים  בהכשר, עבודותיו שנעשו הכושר, שעת לו שהיתה
(שם). רבי של דתנאֿקמא אליבא יוסף כרב עליו,

הדם.22) זריקת למעלה 23)לאחר ראה לחבורתו, חוץ
ב. הלכה ראה 24)פ"ט וכתנאֿקמא, יוסף רב כדברי שם

זו. בהלכה שזה 25)למעלה למקומו, חוץ לאכלו [שחשב
פסולי  מהלכות פי"ג למעלה ועיין כט.) (זבחים פיגול נקרא

להלן]. וראה א, הלכה בשעת 26)המוקדשין שחשב כגון

הולכת  בשעת או במזרק, הדם קבלת בשעת או השחיטה,
לזמן  חוץ ממנו שיאכל זריקה, בשעת או למזבח, הדם
בהקרבה  המותר לזמן חוץ ממנו שיקריב לאכילה, המותר
"בן  ובהגהות א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ג
"שנתפגל" ולפי"ז מקום". "מחשבת להגיה מציע אריה"

לזמנו. חוץ מחשבת היינו מקודם שמו 27)שכתב ששינה
יא). הלכה פט"ו (שם בעליו לשם או אחר זבח לשם

.Ê‰ÈÏ‡‰ ÌˆÚ ¯·L28È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ -Èe‡¯ BÈ‡ »«∆∆»«¿»≈∆∆¬≈≈»
‰ÏÈÎ‡Ï29. «¬ƒ»

הכבש.28) כי 29)זנב כל אמר, אשי "רב שם: פסחים
משום  בו אין ודאי האליה) עצם (=שבירת גוונא האי
אינו  ודאי דהא לתנאֿקמא) וגם לרבי (גם העצם שבירת
גבי  על להקטרה עומדת היא שהרי כלל", לאכילה ראוי

ובכס"מ. הראב"ד בהשגת וראה (שם). המזבח

.ÁÌÈk¯ ÌÈÓˆÚ BÓk Ì‰L ,ÌÈÒeÁq‰30el‡ È¯‰ - «¿ƒ∆≈¿¬»ƒ«ƒ¬≈≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ31. À»ƒ¿»¿»

שם).30) (פיה"מ הכתף" שבראש "אותן והם פד. שם
ט.31) הלכה להלן וראה עצם. שובר משום בהם ואין

.ËÈ„‚ ‰È‰32ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈk¯ ÂÈ˙BÓˆÚL C¯Â ÔË˜ »»¿ƒ»»»«∆«¿»«ƒ……«
ÌˆÚ ¯·BL ‰fL ,Ô˙B‡33‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .34„Á‡L ; »∆∆≈∆∆¿ƒ»«∆∆∆»

C¯ ÌˆÚ B‡ ‰L˜ ÌˆÚ ¯·BM‰35ÏÎ‡pL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . «≈∆∆»∆∆∆«∆«¿»…∆∆¡»
ÏMa˙iL ¯Á‡ ÏB„b‰ ¯BMa36ÏÎ‡Ï ¯znL ‡e‰ - ««»««∆ƒ¿«≈∆À»∆¡…
B˙iÏˆ ¯Á‡ C¯‰ È„b‰ ÔÓ Bc‚k37ÌÈÙk ÈL‡¯ ÔB‚k ,38 ¿∆¿ƒ«¿ƒ»«««¿ƒ»¿»≈¿»«ƒ
ÌÈÒeÁq‰Â39. ¿«¿ƒ

שם.32) וגמרא הוא 33)משנה הרך העצם שאכילת
בו".34)שבירה. תשברו לא "ועצם הוא 35)משום

בו". תשברו לא "ועצם של האיסור שור 36)בכלל פירוש,
הם  רב, בישול שאחרי אלא עצמותיו, שנתקשו הגדול

לאכילה. אפשרות 37)ראויים אין הגדול בשור כי אף
צלייה. ידי על וכ"ש בינוני, בישול ע"י לאוכלם

שיש 38) העצמות ראשי כלומר, קצוות. בכאן "פירושו
בשיניו  נוטלה ואדם עצם, של דקה קליפה מהן בהרבה

פד.). פסחים (מאירי ח.39)ולועסה" הלכה למעלה ראה
"כל  פד. פסחים המשנה לדברי רבינו של פירושו וזהו
כנפיים  וראשי הרך בגדי יאכל הגדול, בשור הנאכל
בשור  הנאכל כל תנן, רמי. "רבה ובגמרא, והסחוסים",
ראשי  סיפא, אימא לא. נאכל ושאינו הרך, בגדי יאכל הגדול
וכו'. הגדול בשור מיתאכלי לא הני והא והסחוסים, כנפיים
הגדול  בשור הנאכל כל קתני והכי קתני, הן מה אמר, רבא
ראשי  הן ומה בצלי, הרך בגדי יאכל רב) (בישול בשלקא
רש"י  ומפרש וכו'". דרבא כוותי' ותניא והסחוסים, כנפיים
אלא  להתמנות מותר שאין מינוי, לענין הוא שהמדובר
נראה  (וכן שנתבשל אחרי לאכול יוכלו הגדול שבשור בדבר
מפרשה  בהשגות והראב"ד המשנה) בפירוש רבינו מדברי
בשור  רב בישול ע"י לאכול שאפשר שמה נותר, לענין
לא  על עובר אוכלו, אינו ואם לאכלו. חיוב יש הגדול,
שבירת  איסור לענין מפרשה ורבינו בוקר. עד ממנו תותירו

עצם.
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.ÈÔÈ„Èb40˙BL˜‰Ï ÔÙBqL ÔÈk¯‰41Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ»«ƒ∆»¿«¿««ƒ∆≈
‰zÚ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯42ÔÈÏÎ‡Â43ÔÈÓ ÔÈ‡ - ÁÒta ¿ƒ«¬ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆«≈ƒ¿ƒ

L‡¯aL ÁÓ ÏÚ ÔÈÓÂ .Ô‰ÈÏÚ44ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆¿ƒ¿ƒ«…«∆»…ƒ¿≈∆»
B‡ÈˆB‰Ï45ÁÓ ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡Â ;ÌˆÚ ˙¯È·L ‡Ïa ¿ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿≈ƒ¿ƒ«…«
˙ÈÏewaL46È¯‰L ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰ ‡e‰Â , ∆«ƒ¿»∆∆«»ƒ¿≈»»∆¬≈

ÌˆÚ ˙¯È·La ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡47. ≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«∆∆

לו.40) הודה יוחנן ר' ואף לקיש, כריש שם. פסחים
"גידי 41) וכגון לאכילה, אז ראויים יהיו ולא קשים להיות

סופם  מזקין היה אם אבל רכים, הם ובטלה ובגדי הצוואר,
שם). (רש"י קשים" וקטן.42)להיות רך הגדי בעוד

באכילה.43) על 44)שמותרין נמנין אומר, "רבי פד: שם
וכו'". שבראש (רש"י 45)מוח האף" דרך בקיסם "לגוררו

מוח 46)שם). על נמנין ואין וכו' אומר "רבי שם:
הלכה 47)שבקולית". (למעלה לוקה העצם את והשובר

א).

.‡È,ÏÎB‡Â ¯Oa‰ C˙BÁ - ÁÒt‰ ˙‡ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈∆«∆«≈«»»¿≈
‰ˆ¯ Ì‡ Ô˜¯ÙÓe ˜¯t‰ ÔÓ ˙BÓˆÚ‰ C˙BÁÂ48. ¿≈»¬»ƒ«∆∆¿»¿»ƒ»»

‰Lp‰ „È‚Ï ÚÈbiLÎe49¯‡L ÌÚ BÁÈpÓe B‡ÈˆBÓ - ¿∆«ƒ«¿ƒ«»∆ƒ«ƒƒ¿»
˙BÓe¯w‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈ„Èb‰50˙ÚLa ÔÈ‡ˆBiL «ƒƒ¿»¬»¿«¿∆¿ƒƒ¿«

‰ÏÈÎ‡51¯Oa‰ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈwÓ ÔÈ‡L .52ÔÈ‡Â ¬ƒ»∆≈¿«ƒƒ¿»«»»¿≈
B˙B‡ ÔÈÎzÁÓ53ÌÏL B˙B‡ ÔÈÏBˆ ‡l‡ ,54BÎ˙Á Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»ƒ»≈¿ƒ¬»

¯Lk - ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á55.¯·‡ ¯ÒÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¬ƒ¬ƒ»≈¿∆…∆¿«≈∆
„Ú ÁÒt‰ ¯OaÓ ¯È‡LÈ ‡lL ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿ƒ¿«≈∆…«¿ƒƒ¿««∆««
,ÈMa ÔÎÂ .¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯˜a…∆∆∆¡«…ƒƒ∆«…∆¿≈«≈ƒ

L¯È‡L‰ Ì‡Â .¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡LÈ ‡Ï :¯Ó‡p∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆¿ƒƒ¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,epnÓƒ∆≈»ƒ≈«≈ƒ»«¿…«¬∆
‰OÚÏ ˜z È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â56, ¿≈∆«»∆∆¬≈ƒ««¬≈

.eÙ¯Oz L‡a epnÓ ¯˙p‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…»ƒ∆»≈ƒ¿…

ב.48) הלכה פ"ט למעלה ראה עצם, שבירת זו ואין
שהגיד 49) ואף כדלהלן. בו, הגיד בעוד שלם צולהו שהרי

בגידין  שאין משום הבשר, עם ביחד צולהו בהנאה, אסור
יז). הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו טעם בנותן
צב:), (חולין מנהג משום אלא אסור שאינו הגיד ולשומן
(כסף  כדלהלן אותו, מחתכין אין שהרי כאן, חששו לא

הראב"ד. בהשגת וראה אסורים.50)משנה). שאינם
לאוכלם.51) רגילים אין האדם שבני רק 52)כלומר, אלא

טעם  בנותן בהם ושיש התורה מן האסורים מהדברים
(שמות 54)לחתיכות.53)(כסףֿמשנה). שכתוב כמו

והוא  קרבו", ועל כרעיו על ראשו אש צלי אם "כי ט) יב,
צולין  ואין שלם, אותו צולין "הפסח פ"ה פסחים בתוספתא

חתיכות". ומטילו 55)אותו מנתחו, "רצה שם: תוספתא
גחלים". גבי על אבר זה 56)אבר בלאו שהעובר כלומר,

ראה  עליו, לוקין אין לעשה הניתק ולאו בעשה. מתחייב
פד. בפסחים הדבר ומקור ב. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ח
פסולי  מהלכות בפי"ח כתב וכן יהודה. רבי בדברי
אימורים  גבי ז הלכה פ"א ולמעלה ט. הלכה המוקדשין
חלב  ילין "לא על ועבר בלינה ונפסלו הניחם שאם כתב,
כדעת  מעשה". בו שאין לפי לוקה "אינו - בוקר" עד חגי

ובמשנהֿלמלך  כאן בכסףֿמשנה וראה שם, יעקב רבי
שם. המוקדשין פסולי בהלכות

.·ÈÔBL‡¯a ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜nLk57ÔÈ·È¯˜Ó - ¿∆«¿ƒƒ∆«∆«»ƒ«¿ƒƒ
BnÚ58ÌÈÓÏL59ÔÓ B‡ ¯˜a‰ ÔÓ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»ƒ«»»ƒ
Ô‡v‰60ÌÈpË˜ B‡ ÌÈÏB„b ,61˙B·˜ B‡ ÌÈ¯ÎÊ ,62, «…¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·Ê ÏÎk63˙‚È‚Á ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ . ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒ«
¯OÚ ‰Úa¯‡64ÁÒt zÁ·ÊÂ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «¿»»»»¿«∆∆¡««»¿»«¿»∆«

¯˜·e Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï65‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó È˙ÓÈ‡ . «¡…∆…»»≈»«¿ƒƒƒ¬ƒ»
?BÊ66‡e‰L ÔÓÊa67ÏÁa ‡a68‰¯‰Ë·e69ËÚeÓ·e70; ƒ¿«∆»¿…¿»√»¿»

B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿«»
‰‡ÓËa ÁÒt‰ ‡aL71ÌÈa¯Ó ÌÈÁÒt‰ eÈ‰L B‡ ,72 ∆»«∆«¿À¿»∆»«¿»ƒ¿Àƒ

‡l‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -≈¿ƒƒƒ¬ƒ»¿≈«¿ƒƒ∆»
.„·Ïa ÌÈÁÒt‰«¿»ƒƒ¿«

להלן 57) ראה שני, בפסח לא אבל ראשון, בפסח כלומר
טו. ומקריבים 58)הלכה סט: פסחים במשנה הוא כן

פ"ו  (משנהֿלמלך הערבים בין של תמיד לפני אותה
ט). הלכה המקדש כלי שלמים.59)מהלכות קרבן

שם.60) בן 61)משנה שבא כפסח אינה החגיגה פירוש
הוא  וכן ויותר, שתים בת וגם שנה בת באה אלא שנה,
שתים". בת שנתה בת "ובאה פ"ה: פסחים בתוספתא

שם.62) הקרבנות 63)משנה מעשה מהלכות פ"א ראה 
יא. חמשה 64)הלכה חגיגת חובת משום בה יוצא ואינו

י). הלכה חגיגה מהלכות (פ"א אין 65)עשר "והלא
נאמר  למה כן אם העזים, ומן הכבשים מן אלא בא הפסח
ופסחים  ראה פ' (ספרי לחגיגה" ובקר לפסח צאן ובקר? צאן
דמאןֿדאמר  אליבא היא זו שברייתא עיון, צריך אבל ע:).
פסוק  לדידן, אבל השבת. את ודוחה חובה היא זו שחגיגה
ע: לפסחים בצל"ח וראה הפסח, במותר מדבר זה

שם.66) פסחים חל 68)הפסח.67)משנה בניסן שי"ד
חול. בטהרה.69)ביום קרב נמנו 70)שהפסח שהרבה

על  ממנו כולם שיאכלו כדי להם מספיק ולא הפסח, על
המובחר  מן שמצוה ג, הלכה פ"ח למעלה (ראה השובע

שובע). אכילת הפסח בשר דוחה 71)לאכול הפסח שרק
הלכה  פ"ז (למעלה וטומאה יח) הלכה פ"א (למעלה שבת

ע.). (פסחים חובה שאינה חגיגה לא אבל ויש 72)א),
לכולם. שובע אכילת כדי בהם

.‚È‰·BÁ dÈ‡Â ˙eL¯ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á73. ¬ƒ««¿»»»»¿¿≈»»
„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ˙ÏÎ‡Â74ÈÁ·Ê ÏÎk , ¿∆¡∆∆ƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»¿»ƒ¿≈

ÌÈÓÏL75ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â .76‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯OaÓ ¿»ƒ¿»¿«ƒ«ƒ¿«¬ƒ««¿»»
ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯OÚ77¯Oa‰ ÔÓ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL , »»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…»ƒƒ«»»

ÈtÓ .¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰78˙‚È‚Á ¯Oa ÁÈpÓÏ ‰¯‰Ê‡ ‰fL , «¿»»¿∆∆«¿»»¿«ƒ«¿«¬ƒ«

¯˜aÏ :¯Ó‡pL ;¯OÚ ‰ML ÌBÈÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡79- «¿»»»»¿ƒ»»»∆∆¡««…∆
ÈM‰ ÌBÈ ÏL ¯˜a „Ú80¯È˙Bn‰Â .81;‰˜BÏ BÈ‡ - «…∆∆«≈ƒ¿«ƒ≈∆

ÌÈ¯˙Bp‰ ¯‡Lk ,‰pnÓ ¯˙Bp‰ Û¯OÈ ‡l‡82. ∆»ƒ¿…«»ƒ∆»ƒ¿»«»ƒ

עשר 73) ארבעה חגיגת מינה, שמע אשי, "א"ר סט: שם
ותיתי  בשבת תיתי חובה, סלקאֿדעתך דאי היא. חובה לאו

בטומאה". ותיתי נאכל 74)במרובה שאינו כפסח ואינה
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שדינה  שאמר כבןֿתימא ודלא שם, (משנה חצות עד אלא
ו.75)כפסח). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"י

עשר 77)להשאיר.76) ששה יום שהוא הקרבתו, מיום
עא:78)בניסן. עא. כתוב 79)שם היו אילו כלומר:

ומזה  הראשון, בוקר מפרשים היינו "למד" בלא "בוקר"
עא:). (שם שני לבוקר דרשו "לבוקר" שהוא 80)שנאמר

בניסן. עשר ששה עשר 81)יום ששה ליום י"ד מחגיגת
יא.82)בניסן. הלכה למעלה ראה

.„ÈÏÎÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÒt‰ ÌÚ ‰ÏÚL ‰‚È‚Á ¯Oa¿«¬ƒ»∆»»ƒ«∆«««À¿»¿»
BnÚ ÔÈ¯Úa˙Ó ÔÁÏM‰ ÏÚ BnÚ ÌÈÏBÚ‰ ÔÈÏÈL·z‰83, ««¿ƒƒ»ƒƒ««À¿»ƒ¿«¬ƒƒ

˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â84BÓˆÚ ÁÒtk85‰¯Êb . ¿≈»∆¡»ƒ∆»«¬«∆««¿¿≈»
˙·¯Úz‰ ÈtÓ86. ƒ¿≈««¬…∆

ד.83) הלכה פ"ו שם וירושלמי פ"ה, פסחים תוספתא
אחד 84) ולילה ימים לשני נאכל החגיגה בשר כל כי אף

הפסח, עם אחד שולחן על שעלה זה - יג) הלכה (למעלה
חצות. עד אלא נאכל טו.85)אינו הלכה פ"ח למעלה

[ואףֿעלֿפי 86) הפסח. מן בהם נתערב שמא כלומר,
מן  להרחיק כדי אלא התורה מן אינו עצמו בפסח שהאיסור
שלא  לגזירה" "גזירה זו אין שם). בפ"ח (למעלה העבירה
שגזרו  מצאנו פעמים כמה כי ועוד), יא: (שבת כן גזרו
כלומר  היא", גזירה "חדא כי חכמים ואמרו לגזירה, גזירה
הא  אילולא כי השניה, על גם גזרו ראשונה גזירה כשגזרו

קד:]. וחולין ג. ביצה ראה הא, קיימא לא -

.ÂË?ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒt ÔÈa ‰Ó87ÔBL‡¯‰ «≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ»ƒ
‡ˆnÈ Ï·e ‰‡¯È Ï·a ıÓÁa ¯eÒ‡88ËÁL BÈ‡Â , »¿»≈¿«≈»∆«ƒ»≈¿≈ƒ¿»

ıÓÁ ÏÚ89,‰¯e·ÁÏ ıeÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â90, «»≈¿≈ƒƒƒ∆«¬»
B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚËÂ91‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Óe ,92, ¿»«≈«¬ƒ»¿ƒƒƒ¬ƒ»

˙‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ ‡ÓË Ì‡ ,‰‡ÓËa ‡·iL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆»…¿À¿»ƒƒ¿»…«»»À¿«
e¯‡aL BÓk ,˙Ó93‰vÓe ıÓÁ - ÈL ÁÒt Ï·‡ . ≈¿∆≈«¿¬»∆«≈ƒ»≈«»

˙Èaa BnÚ94B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚË BÈ‡Â ,95ÔÈ‡ÈˆBÓe , ƒ««ƒ¿≈»«≈«¬ƒ»ƒƒ
B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B˙B‡96‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,97, «¬»¿≈¿ƒƒƒ¬ƒ»
‰‡ÓËa ‡a BÈ‡Â98˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ì‰ÈLe .99, ¿≈»¿À¿»¿≈∆ƒ∆««»

Ô˙iOÚa Ïl‰ ÔÈeÚËe100ÈÏˆ ÔÈÏÎ‡Â ,101˙È·a ¿ƒ«≈«¬ƒ»»¿∆¡»ƒ»ƒ¿«ƒ
„Á‡102¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ103Ô‰Ó ÔÈ¯È˙BÓ ÔÈ‡Â ,104, ∆»««»»¿≈ƒƒ≈∆

ÌˆÚ‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯·BL ÔÈ‡Â105‰ÂLÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿≈¿ƒ»∆∆»∆∆¿»»…ƒ¿∆
¯Ó‡pL ¯Á‡Ó ,ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ ÔBL‡¯Ï ÈM‰106ÏÎk : «≈ƒ»ƒ¿»«¿»ƒ≈««∆∆¡«¿»

˙wÁ ˙ˆ˜Ó Ba L¯tL ÈÙÏ ?eOÚÈ ÁÒt‰ ˙wÁÀ««∆««¬¿ƒ∆≈≈ƒ¿»À«
ÁÒt‰107ÌÈ¯·ca ‡l‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÂL BÈ‡L „nÏÏ , «∆«¿«≈∆≈»∆»ƒ∆»«¿»ƒ

Ba eL¯t˙pL108BÙe‚aL ˙Bˆn‰ Ô‰Â ,109˙wÁ' Ì‰Â , ∆ƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿¿≈À«
'ÁÒt‰110‰Ê ÏÏkL111ÌÈ¯ˆÓa ¯Ó‡pL112Á˜liL «∆«∆¿»∆∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆ƒ»«

¯BOÚaÓ ÁÒt‰113˙c‚‡a Ìc ˙Úb‰ ÔeÚË ‡e‰LÂ , «∆«ƒ∆»¿∆»«»«»«¬À«
·BÊ‡114˙BÊeÊn‰ ÈzLÏÂ ÛB˜LnÏ115ÏÎ‡iLÂ , ≈««¿¿ƒ¿≈«¿¿∆≈»≈

ÔBÊtÁa116˙B¯B„Ï ÌÈ‚‰B ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡ -117, ¿ƒ»≈»«¿»ƒ¬ƒ¿
„·Ïa ÌÈ¯ˆÓ ÁÒÙa ‡l‡ eOÚ ‡ÏÂ118. ¿…«¬∆»¿∆«ƒ¿«ƒƒ¿«

צה.87) בפסחים חמץ 88)משנה מהלכות בפ"ג [ראה
יראה  "בל על עובר רבינו שלדעת מג, הערה ח הלכה ומצה
הלשון: משמע וכן בי"ד. ולמעלה שעות משש ימצא" ובל

חג  על ולא הפסח קרבן על שמדובר "השני" - "הראשון"
את 89)הפסח]. שהשוחט ה, הלכה פ"א למעלה ראה

לא  שנאמר לוקה, ברשותו חמץ כזית לו והיה בזמנו הפסח
זבחי. דם חמץ על א,90)תזבח הלכה פ"ט למעלה ראה

חמשה  בליל לחבורה מחבורה הפסח מבשר כזית שהמוציא
חוצה. הבשר מן הבית מן תוציא לא שנאמר לוקה, עשר

טו.91) הלכה פ"ח ולמעלה שם, הלכה 92)משנה למעלה
א.93)יב. הלכה פ"ז נשחט 94)למעלה וגם שם. משנה

צה:). (שם החמץ הלל 95)על אומרים שאין שם, משנה
ל, (ישעיה שנאמר לחג, מקודש הוא אלאֿאםֿכן בלילה,
צה:). (שם חג" התקדש כליל לכם יהיה "השיר כט)

שמפורש 96) ממה רבינו, דברי על תמה הכסףֿמשנה
קא  מאי בוקר, עד ממנו ישאירו דלא "בכלליה צה. בפסחים
להוציא  אסור שני בפסח שגם הרי ממנו". תוציא לא מרבה
דברי  על כאן פסחים במאירי ראה אבל לחבורתו. חוץ
כמו  לחבורה חוץ מוציאין "והשני וז"ל: שכתב המשנה,
גירסא  בגמרא כאן היתה כי מדבריו נראה בגמרא". שיתבאר

ח.97)אחרת. פרק פסחים שם.98)תוספתא תוספתא
שוחטין 99) השבת ביום באייר י"ד או ניסן י"ד יום חל שאם

וראה  שם. ובתוספתא שם במשנה והוא הפסחים, את בו
א. הלכה פ"ה ראשון 100)למעלה פסח הקרבת בשעת

בלילה  שרק - שם) (משנה הלל לומר צריך שני, ופסח
לילו  שאין שני בפסח הלל אומרים אין אכילה) (בשעת
חג  קדושת צריך אין ביום אבל למעלה. ראה לחג, מקודש

צה:). שם פ"ח 101)(גמרא למעלה וראה צה. שם משנה
ד. ראה 102)הלכה אחד, ובמקום אחת בחבורה כלומר

כר' כשניהם, להחמיר פוסק שרבינו ה, הלכה פ"ט למעלה
היתה  שלרבינו וכנראה פו.). (פסחים שמעון וכר' יהודה
הדין  שני בפסח שגם באופן צה. פסחים בגמרא הגירסא

צה. הערה למעלה ראה אחד, בבית משנה 103)שנאכל
שם. יא.104)פסחים הלכה למעלה ראה 105)ראה

א. הלכה שני.106)למעלה משום 107)בפסח
שם  מפרט הפסח, חוקת ככל שכתב אחרי שם, שבבמדבר
לא  "ועצם כמו שני, פסח של דינים פרטי כמה המקרא
מצות  "על וכן בוקר", עד ממנו ישאירו "ולא תשברו",

יאכלוהו". אותם 108)ומרורים שפירט דברים כלומר,
לא 109)הכתוב. "ועצם בוקר", עד ממנו ישאירו "לא כמו

אבל  צלי. כמו הקרבן, שבגוף מצוות שאר וכן תשברו",
ומצה  לראשון. השני שוה לא הקרבן, בגוף שאינן דברים
שגם  מיוחד, באופן המקרא מפרש הקרבן, בגוף שאינן ומרור
צה. בפסחים הסוגיא ראה ומרור, מצה על נאכל שני פסח

חוקת 111)השני.110) תימן: [ובכ"י זה "וכלל" צ"ל אולי
שנאמר  "זה חדשה: הלכה מתחילה ואחרֿכך שכלל". הפסח

במצרים.112)וכו'"]. שנעשה בעשור 113)בפסח
לחודש  "בעשור ג): יב, (שמות שנאמר כמו ניסן, לחודש

וכו'". שה איש להם ויקחו ג'114)הזה, והוא: כב). (שם,
שם). (רש"י גבעולים לו שיש ירוק מין של קלחין

בדם 115) וטבלתם אזוב אגודת "ולקחתם (שם) שנאמר כמו
המזוזות". שתי ואל המשקוף אל והגעתם בסף, אשר

בחפזון".116) אותו "ואכלתם יא) (שם, שכתוב כמו
הדורות.117) כל של צו.118)בפסחים בפסחים משנה

e˜ÈÏÒ‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿»¿«∆«¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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ה'תשע"ט  ב' אדר י"ט שלישי יום

-zFpAxTxtq
zFklddbibg
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LÈÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«
Èt ˙B‡¯‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿≈»¿≈
(„ .ÌÈÏ‚¯a ÁÓOÏ (‚ .ÌÈÏ‚¯ LÏLa ‚ÁÏ (· .'‰»…¿»¿»ƒƒ¿…«»¿»ƒ
ÔzÏÂ BÁnOlÓ ÈÂÏ ·ÊÚÈ ‡lL (‰ .Ì˜È¯ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆≈»∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈
‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â .ÌÈÏ‚¯a ÂÈ˙BzÓ BÏ«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿«

ˆBÓa ˙Bkq‰.‰hÓL È‡ «À¿»≈¿ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
משלש 1) רגל בכל ישראל נצטוו מצוות ששלש יבאר

בהן. חייבות הנשים ואם הן, ומה רגלים,

.‡Ï‚¯ ÏÎa Ï‡¯OÈ eeËˆ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL2 »ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿»≈¿»∆∆
ÌÈÏ‚¯ LÏMÓ3Ïk ‰‡¯È :¯Ó‡pL ,‰i‡¯‰ :Ô‰ el‡Â , ƒ»¿»ƒ¿≈≈»¿ƒ»∆∆¡«≈»∆»

E¯eÎÊ4EÈ‰Ï‡ '‰Ï ‚Áz :¯Ó‡pL ,‰‚È‚Á‰Â ;5; ¿¿¿«¬ƒ»∆∆¡«»…«¡…∆
EbÁa zÁÓOÂ :¯Ó‡pL ,‰ÁÓO‰Â6‰¯eÓ‡‰ ‰i‡¯‰ . ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»¿«∆»¿ƒ»»¬»

ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ‰¯ÊÚa ÂÈt ‰‡¯pL :‡È‰ ‰¯Bza7 «»ƒ∆ƒ¿∆»»»¬»»¿»ƒ
‰ÏBÚ Ôa¯˜ BnÚ ‡È·ÈÂ ,‚Á ÏL8ÔÈa ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa , ∆«¿»ƒƒ»¿«»≈ƒ»≈

‰Ó‰a‰ ÔÓ9‡ÏÂ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰¯ÊÚÏ ‡aL ÈÓe . ƒ«¿≈»ƒ∆»»¬»»¿ƒ¿…
‡l‡ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰OÚ ‡lL Bi„ ‡Ï - ‰ÏBÚ ‡È·‰≈ƒ»…«∆…»»ƒ¿«¬≈∆»

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ10ÈÙ e‡¯È ≈«…«¬∆∆∆¡«…≈»»«
Ì˜È¯11‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â . ≈»¿≈∆«»∆∆¬≈…»»
‰OÚÓ12·È¯˜iL :‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰‚È‚Á‰ . «¬∆«¬ƒ»»¬»«»ƒ∆«¿ƒ
ÌÈÓÏL13‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa14B‡B·a ¿»ƒ¿»ƒ∆»¿
˙B‡¯‰Ï15‡l‡ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰ ÔÈ‡L ,Úe„È ¯·c‰Â . ¿≈»¿«»»»«∆≈«¿»ƒ»ƒ∆»

‰Ó‰a‰ ÔÓ16‰i‡¯‰ Ô‰L ,el‡ ˙BÂˆÓ ÈzLe . ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»
Ô‰a ˙B·iÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡ ,‰‚È‚Á‰Â17‰ÁÓO‰Â . ¿«¬ƒ»≈«»ƒ«»»∆¿«ƒ¿»

ÏÚ ¯˙È ÌÈÓÏL ·È¯˜iL :‡È‰ ÌÈÏ‚¯· ‰¯eÓ‡‰»¬»»¿»ƒƒ∆«¿ƒ¿»ƒ»≈«
‰‚È‚Á ÈÓÏL18˙ÁÓO ÈÓÏL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ el‡Â , «¿≈¬ƒ»¿≈≈«ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«

zÁÓOÂ ÌM zÏÎ‡Â ÌÈÓÏL zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ;‰‚È‚Á¬ƒ»∆∆¡«¿»«¿»¿»ƒ¿»«¿»»¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ19BÊ ‰ÂˆÓa ˙B·iÁ ÌÈLÂ .20. ƒ¿≈¡…∆¿»ƒ«»¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã
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בקרבן  חייבות הנשים אין שהרי הראב"ד עליו והשיג
עמו  שתעלה בעלה עם שתשמח "בשמחה אלא שמחה
אביי, "אמר קידושין במסכת ומקורו אותה". ישמח והוא

משמחה". בעלה אשה
בה  תלוי' השמחה חובת ש"אין רש"י דעת הביא והכס"מ
פשתן", וכלי ומשתה במאכל שישמחנה בעלה על אלא
שלו" שמחה בשלמי משמחה בעלה "אשה התוס' ודעת

לבאר  האריך לא למה הרמב"ם על תפיסה "ואין ומסיים
זה".

על  לא היא הרמב"ם על הקושיא שהרי עיון, צריך ותירוצו
הגמרא  דברי היפך שפסק אלא זה ענין לבאר האריך שלא
במצוה  חייבות ש"נשים ופסק משמחה" בעלה ש"אשה

זו".
('b oniq zepaxw xtq zekln oii it lr)

מצוות 2) שלש אומר: הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: ו, חגיגה
לרגל". בעלותם ישראל וסוכות.3)נצטוו שבועות פסח,

פני 4) אל זכורך כל יראה בשנה פעמים "שלש נאמר: שם
ה'". כתב:5)האדון נב) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר

לי  תחוג רגלים שלש יד), כג, (שמות יתעלה אמרו "והוא
השבועות 6)בשנה". ובחג הסוכות. בחג נאמר זה פסוק

וב'ספרי' אלוקיך", ה' לפני "ושמחת יא): טז, (דברים נאמר
שכל  מלמד וכו' בארץ היית עבד כי "וזכרת אמרו: יב) (שם,

וכו'". בפסח נוהגים בעצרת, שאר 7)שנוהגים אבל
ה"ד). (להלן ראשון של תשלומין אלא אינם הימים,

חובת 8) כבר שקיים (אחרי ימים בשאר לעזרה בא אם אבל
קרבן  להביא חייב אינו – החג) של הראשון ביום הראיה

ז.). (חגיגה יוחנן וכרבי "ולא 9)עולה, א: ז, שם בברייתא
אלא  אינו או בזבחים אומר אתה בזבחים. ריקם, פני יראה
לגבוה  האמורה ראיה אף וכו' הוא ודין ובמנחות, בעופות
ראיה  שעולת מפורש הרי ומנחות)". עופות (ולא זבחים -
(פ' במכילתא אבל העוף, מן ולא הבהמה מן אלא אינה
נאמר: ובמנחות" בעופות אלא אינו "או במקום משפטים)
שגם  עופות, ממעט אינו זה ולפי בכספים", אלא אינו "או
כאן  ובכסףֿמשנה ז. חגיגה 'מאירי' (ראה הזבחים בכלל הם

קורקוס). מהר"י "ולא".10)בשם לומר וכל 11)צריך
והשלים  אם אבל הימים, בשאר השלים לא אם אלא אינו זה
הראשון  של תשלומין הם הרי הימים, בשאר קרבן והביא
ספר'). ('קרית ה'עשה' ועל ה'לאו' על עובר ואינו

מהל'12) (פי"ח עליו לוקין אין מעשה בו שאין ולאו
ה"ב). (הוצאת 13)סנהדרין פ"א חגיגה תוספתא

הבאים  שלמים חגיגה, היא "איזו (232 ,22 עמ' צוקרמנדל
לי, "תחוג יד) כג, (שמות הגדול במדרש וכ"ה לחגיגה".

חגיגה". שלמי וחגותם 14)שיקריב "דתניא, א: ט, חגיגה
חוגג  יהא יכול מא) כג, (ויקרא ימים שבעת לה' חג אותו
חוגג  אתה ואי חוגג אתה אותו אותו, ת"ל שבעה, כל והולך

לתשלומין". – שבעה נאמר למה א"כ שבעה, שם 15)כל
ישראל  נצטוו מצוות שלש אומר: הגלילי יוסי "רבי ב: ו,

ושמחה". וחגיגה ראיה לרגל: העוף,16)בעלותם מן ולא
מן  באים "השלמים הי"א: הקרבנות מעשה מהל' פ"א ראה
בא  העוף ואין וכו' הבקר ומן העזים ומן הכבשים

וכו'17)לשלמים". הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: ו, שם
באנשים  נוהגת שהשמחה בשתיהן, שאין מה בשמחה יש

מה שהזמן ובנשים, מצוותֿעשה שהן בשתיהן". שאין
אצל  שריבה כמו במיוחד אותן ריבה לא והכתוב גרמא,
את  להוציא "זכור, אמרו - א ד, ושם (רש"י). שמחה

גם 18)הנשים". מקריב חגיגה, לשלמי נוסף כלומר,
שמחה. אלא 19)שלמי החג בשמחת נאמר לא זה פסוק
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קרבן  בזביחת היא שהשמחה מכאן שנראה הרי עיבל, בהר
שלמים, זביחת ע"י היא החג שמחת אצלנו כן כמו שלמים,
שמחה, כאן "נאמר יא) טז, (דברים ב'ספרי' למדנו שכך
להלן  האמורה שמחה מה שמחה. עיבל) (בהר להלן ונאמרה

שלמים". – כאן האמורה שמחה אף שלמים, של 20)–
בשמחה  יש וכו' הגלילי יוסי רבי "דתניא, ו:) (חגיגה שמחה
באנשים  נוהגת שהשמחה וראי') (בחגיגה בשתיהן שאין מה
וביתך" אתה "ושמחת כו) יד, (דברים שנאמר ובנשים",
ולא  עליה. שהחיוב ז:) השנה (ראש זירא וכרבי שם). (רש"י
החובה  שאין משמחה", בעלה "אשה (שם) שאמר כאביי
מעשה  מהל' פי"ד (לחםֿמשנה בעלה על אלא עליה

כאן). וכסףֿמשנה בראב"ד וראה הי"ד. הקרבנות

.·‰i‡¯‰21‰‚È‚Á‰Â22,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡ »¿ƒ»¿«¬ƒ»≈»∆ƒƒ«»
B„È ˙zÓk LÈ‡ :¯Ó‡pL23È¯·cÓ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ¿«¿«»¿≈¬»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ24‰ÂMÓ ˙BÁt ‰i‡¯ ˙ÏBÚ Ôa¯˜ ‡‰È ‡lL , ¿ƒ∆…¿≈»¿««¿ƒ»»ƒ»∆
ÛÒÎ ‰ÚÓ25ÈzL ‰ÂMÓ ˙BÁt ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡ÏÂ , »»∆∆¿…«¿≈¬ƒ»»ƒ»∆¿≈

ÛÒk26B¯LÚ ÈÙk ‡È·‰Ï ‰ÂˆÓe .27˙zÓk :¯Ó‡pL , ∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿«
B„È28. »

כו'21) שיעור להם שאין דברים "ואלו מ"א: פ"א פאה
וכו'". פאה 22)הראיון המשנה, דברי על - א ז, בחגיגה

לו  אין הראיון לומר אנו כסבורין יוחנן, רבי  "אמר שם:
רבי  שבא עד למטה, שיעור לו יש אבל למעלה, שיעור
למטה. ולא למעלה לא שיעור לו אין ולימד ברבי, הושעיא
כסף", שתי והחגיגה כסף מעה הראי' אומרים, חכמים אבל
להלן. וראה התורה, מן שיעור לה אין החגיגה שגם הרי

מה 23) כפי אלא שיעור כאן שאין נראה הפסוק "מפשטות
מצות  של הקודמים הפסוקים על מוסב הזה והפסק שירצה,

ספר'). ('קרית חגיגה" וקרבן ראיה רבי 24)קרבן דברי
למעלה). הובאו שם, (חגיגה עשרה 25)יוחנן שש משקלו

המשניות, בפירוש רבינו שכתב מה ראה כסף. שעורות
חגיגה. מס' ושתים 26)בתחילת שלושים כסף, מעות שתי

(משנה, הלל כבית ופסק שם). המשניות, (פירוש שעורות
שהחגיגה  מזה: ההיפך הסוברים שמאי כבית ולא ב.) חגיגה

כסף. שתי והראיה כסף מעה מעה 27)היא של שהשיעור
- משגת שידו למי אבל "לפחות", רק זהו כסף ושתי כסף

השגתו. כפי להביא עליו ב.28)מצוה ח, חגיגה משנה,

.‚¯eÚL ÌÈÓÎÁ Ô‰a e˙ ‡Ï ‰ÁÓO ÈÓÏL29˙Úa . «¿≈ƒ¿»…»¿»∆¬»ƒƒ¿≈
˙Ba¯˜ B„Èa eÈ‰ Ì‡ ,‚ÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÏ Ì„‡ ‰ÏÚiL∆«¬∆»»ƒ»«ƒ»…ƒ»¿»»¿¿

ÛÒk BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,Ì‡È·È - ‰i‡¯‰30Ba ˙B˜Ï »¿ƒ»¿ƒ≈«¬∆ƒ∆∆ƒ¿
ÛÒÎ ‰ÂL ‡È·È ‡Ï - ÛÒk B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯w‰31. «»¿»¿ƒ≈¿»∆∆…»ƒ»∆»∆
¯eÒ‡ - ÌÈ·e‰Ê ‰nk ‰ÂL B„Èa ‰È‰ elÙ‡32BÏ ¬ƒ»»¿»»∆«»¿ƒ»

e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .Ôa¯˜ ‡ÏÂ ÛÒk ‡Ïa Ì˜È¯ ˙BÏÚÏ«¬≈»¿…∆∆¿…»¿»¿»»»¿
‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ?ÛÒk ‰ÂL B„Èa ‰ÏÚiL∆«¬∆¿»»∆∆∆¿≈»∆»…ƒ¿»

ÌÈ‚ÈÒ ˙BÚn‰ e‡ˆnÈ ‡nL B‡ ,¯kÓÏ33. ƒ¿…∆»ƒ»¿«»ƒƒ

לענין 29) אלא שיעור הוזכר לא ב.) (חגיגה במשנה שהרי
שאין  ודאי כך ומשום שמחה. לענין לא אבל וראיה, חגיגה
להביא  "ומצוה (לחםֿמשנה). שיעור שום שמחה לשלמי
המשנה). על חגיגה, ('מאירי' עשרו" כפי שמחה שלמי

כסף.30) של "וכולן 31)מטבע במשנה: - ב מט, בכורות
נא.): (שם ובגמרא משקלים", חוץ כסף ובשוה בכסף וכו'
ראיה)". עולת =) והראיון ומעשר השקלים מן חוץ "תנא,

יוסף 33)מדרבנן.32) רב תני "והראיון, שם: בכורות,
ה'תוספות' כפירוש רבינו ומפרשה לעזרה", סיגה יביא שלא
יביא  שלא זה על טעם נתינת שזוהי והראיון), ד"ה (שם
תשווה  ולא הכסף בחתיכת סיגים ימצאו שמא כסף, שוה
לא  למכור" ימצא לא "שמא רבינו שכתב ומה מעות. שתי
לומר, צריך "המעות" שכתב (ומה בגמרא. שם נזכר

המעות). לשווה שכוונתו

.„ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ·È¯˜‰ ‡lL ÈÓ34B˙i‡¯ ˙ÏBÚ ƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»
B˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ35˙BÓÈ ¯‡La Ô·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈¬ƒ»¬≈∆«¿ƒ»ƒ¿»¿

- EÈ‰Ï‡ '‰Ï ‚Áz ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;Ï‚¯‰»∆∆∆∆¡«ƒ¿«»ƒ»…«¡…∆
‰‚È‚ÁÏ ÔÈÈe‡¯ ÔlkL „nÏÓ36ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz ÔlÎÂ . ¿«≈∆À»¿ƒ«¬ƒ»¿À»«¿≈ƒ
Ì‰37. ≈

וחג 34) הסוכות חג לענין ה"ז להלן וראה הפסח, חג של
החג 35)השבועות. ימי בכל כי כתב לא שמחה ושלמי

('תוספות  תשלומין מטעם זה ואין בשמחה, חייב הוא
שם  פ"א התוספתא כוונת (וזוהי מ"ו). פי"א חגיגה יוםֿטוב'
מהֿשאיןֿכן  שבעה, כל וכו' נוהגת "שמחה (232 ,22 (עמוד
בשמחה). יש ד"ה ז: שם 'תוספות' ועי' בשתיהם".

שבעת 36) אומר, הגלילי יוסי "רבי בא: פרשת מכילתא,
הפסח  ימי שבעת להביא טז) (דברים אלוקיך לה' תחוג ימים
אומר  כשהוא (=הסוכות), בחג אלא אינו או חגיגה, שיטענו
אני  ומה אמור, חג הרי כז) (ויקרא לה' חג אותו וחגותם
הפסח  ימי שבעת להביא לה', תחוג ימים שבעת מקיים

ז  שפסוק ואע"פ א. ט, בחגיגה וכן חגיגה". נאמר שיטענו ה
זה  לענין מחגיגה ראיה למדו – בראיה ולא בחגיגה
כאן. ספר' ב'קרית וראה תשלומין). ד"ה ב. שם ('תוספות'

(ראה 37) החג של ראשון ביום להקריב המצוה עיקר
חייב  בראשון הקריב לא אם ורק ה"ה), ולהלן ה"א, למעלה
חגיגה  במס' יוחנן רבי כדעת הרגל, מימות באחד להשלימן

אושעיא. כרבי ודלא שם,

.‰ÔBL‡¯a ·È¯˜‰Ïe ÌÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓe38·È¯˜‰ ‡Ï . ƒ¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ…ƒ¿ƒ
„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa ,ÔBL‡¯a39ÈMa ·È¯˜È -40ÏÎÂ . »ƒ≈≈≈≈ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿»

‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ó‰41„ÚBnÓ È‚e :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , «¿«≈¬≈∆¿À∆¿»»∆¡«≈ƒ≈
ÈzÙÒ‡42. »«¿ƒ

מצוה 38) החג, ימי שאר במשך להשלים אפשר כי אף
למעלה  ראה החיוב, עיקר שהוא בראשון ולהקריב להקדים

ביו"ט 39)ה"א. חג שלא "מי שם): (חגיגה (במשנה
חג", שלא "מי ולשון הרגל". כל את חוגג חג, של הראשון
לענין  וכן במזיד. בין בשוגג בין משמעה סתם, שנאמרה
דרבי  אליבא ראשון לפסח תשלומין הוא שאף שני, פסח
צג. בפסחים נראה (כן שני פסח מביא מזיד גם נתן,
שם  והגמרא שני, פסח מביא מזיד שגם אמרה שהברייתא
כו, בברכות שאמרו ומה נתן). לרבי רבי בין מחלקת אינה
במנחה, משלים אינו במזיד שחרית תפילת ביטל שאם - א
הרגל  כל כאן אבל שחרית, של זמנה שעבר משום היינו

הוא). וכו'.40)זמנו וכו' בשלישי יאחר ולא
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על 41) איתן' 'יד (הגהות פושע נקרא - ב ז, ובחגיגה
ח.). מגילה הרש"ש והגהות א:42)הרמב"ם, כח, ברכות

ישראל  דבית שונאיהון על אתי תברא יוסף, רב "כדמתרגם
על  יבוא שבר פירוש: דבירושלים", מועדיא זמני דאחרו על
את  איחרו אשר על נהור) סגי (בלשון ישראל של שונאיהם
המועדים  שזמני רבינו, ומפרש בירושלים. המועדים זמני
ביום  בזמנן, הקריבו ולא שאיחרו הרגלים קרבנות הם
(הגהות  כדמתרגם ד"ה שם ה'תוספות' כדברי ולא ראשון,

הרמב"ם). על להרש"ש ומקורים וחידושים איתן', 'יד

.ÂÏ‚¯‰ ¯·Ú43‚Á ‡ÏÂ44B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -45. »«»∆∆¿…«≈«»¿«¬»
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ46.Ô˜˙Ï ÏÎeÈ ‡Ï ˙eÚÓ :¯Ó‡ ¿«∆¿«≈∆¡«¿À»…«ƒ¿…

א.43) ט, חגיגה החג.44)משנה, קרבנות הביא לא
מביאם 45) אבל להקריבם. מחויב אינו הרגל שעבר כיון

כדין  באחריותם, חייב אינו מתו או אבדו ואם נדבה, בתור
שם). חגיגה אבן' 'טורי (ראה נדבה מה 46)קרבנות הוא

מעוות  "איזהו שם: במשנה, מנסיא בן שמעון רבי שאמר
ממנה  והוליד הערוה על הבא זה להתקן, יכול שאינו
בן  שמעון שרבי שכתב, שם חגיגה ב'מאירי' וראה ממזר",
שאיֿאפשר  עבירה העובר שכל להוסיף: אלא בא לא מנסיא

לתקון. יוכל לא מעוות בכלל הוא להשיבה, לו

.Ê˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓ47 ƒ∆…«¿»ƒ∆««À
‡e‰L ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ·e Ï‚¯‰ Ïk ˙‡ ‚‚BÁ -≈∆»»∆∆¿»«¬∆

ÈÈÓL48‡e‰ ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz ÈÈÓM‰ Û‡Â .49ÔÎÂ . ¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈
,‰Ú·L Ïk ‚‚BÁ - ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓƒ∆…«¿««»≈»ƒ¿»
‚Á ¯Á‡lL ÌÈÓÈ ˙LL Ïk ÔÈÓeÏLz BÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ»≈∆»ƒ∆¿«««
‚ÁL ,¯Ó‡ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .˙BÚe·M‰«»¿»»∆ƒƒ«¿»∆¡«∆«

ÔÈÓeÏL˙Ï ˙Bvn‰ ‚Ák ˙BÚe·M‰50. «»¿«««¿«¿ƒ

ה"ד.47) למעלה ראה הפסח, חג ולענין שם. חגיגה משנה,
עצרת.48) הוא 49)שמיני קש"ב פז"ר שלענין אףֿעלֿפי

הוא  הרי תשלומין לענין מז.), (סוכה עצמו בפני כרגל
שם. בגמרא מפורש מפסוק כן ולמדו ראשון, של תשלומין

לה 50) שיש לעצרת מנין וכו' אלעזר "א"ר א: יז, בחגיגה
ובחג  המצות בחג טז) (דברים שנאמר שבעה, כל תשלומין
חג  מה המצות. לחג השבועות חג מקיש וכו' השבועות
לה  יש השבועות חג אף שבעה, כל תשלומין לה יש המצות

שבעה". כל תשלומין

.Á˙‡ ‡Ï ÔÈÁBc ÔÈ‡ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»≈»ƒ…∆
˙aM‰51‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ52ÔÓÊ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ , ««»¿…∆«À¿»¿ƒ∆≈»∆¿«

- ÌBi‰ ‚‚BÁ BÈ‡ Ì‡L ;¯eav‰ ˙Ba¯˜k Úe·»̃«¿»¿¿«ƒ∆ƒ≈≈«
¯ÁÓÏ ‚‚BÁ53e¯‡aL BÓk ,54ÌBÈ ˙‡ ÔÈÁBc Ï·‡ . ≈¿»»¿∆≈«¿¬»ƒ∆

·BË55¯„ ·BË ÌBÈa ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈ ¿««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿¿»ƒ
˙B·„e56‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»

‡l‡ ,˙B·„e ÌÈ¯„ el‡ ÔÈ‡L ;‰ÁÓO ÈÓÏLÂ¿«¿≈ƒ¿»∆≈≈¿»ƒ¿»∆»
.˙B·BÁ

שבחג.51) בשבת אותם מקריבין אין אם 52)שלעולם
מקריבים  אין השרת, כלי או הכהנים או הבעלים נטמאו

הטומאה 53)אותם. את דוחה זמן לו שקבוע קרבן שכל

להם  יש שהרי זמן, להם קבוע אין ואלו השבת, ואת
שבעה, כל תשלומין להו דאית "וכיון שבעה, כל תשלומין
טומאה" דחו לא שבת, דחו שלא ומכיון השבת. את דחו לא
לה  יש היא שאף ראיה, לעולת והואֿהדין עו:) (פסחים

(כסףֿמשנה). וה"ז.54)תשלומין ה"ד למעלה
זמן 55) להם קבוע אין כי ואף יז.) (חגיגה הלל בית כדעת

יפשע  שמא לחוש יש – הרגל ימי בשאר להשלים ואפשר
שם). ורש"י כ: (ביצה יביא ולא המועד ימי בשאר יאנס או

קבוע 56) שאין כיון לחומרא. ופסק כ:) יט: (שם מחלוקת
(שם). החג אחר להקריבן ואפשר זמן, להם

.ËB˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ B˙i‡¯ ˙ÏBÚ ·È¯˜n‰ ·È¯˜nLk¿∆«¿ƒ««¿ƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»
Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ - ·BË ÌBÈa B˙ÁÓOÂ57BÁk ÏÎa58, ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆¿»…

‰ÎÈÓqL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓi‰ ¯‡La ‰OBÚL C¯„k¿∆∆∆∆ƒ¿»«»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
˙·kÚÓ dÈ‡59˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,60, ≈»¿«∆∆¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

˙e·L ÌeMÓ ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï61. …»¿»∆»ƒ¿

ידו",57) את "וסמך ד) א, (ויקרא נאמר נדבה בעולת
העו  את "ויקרב טז) ט, (שם נאמר חובה ויעשה ובעולת לה

נדבה, עולת "כמשפט כ.) (ביצה בברייתא ואמרו במשפט".
נדבה  שלמי אצל וגם סמיכה", שטעונה חובה עולת על למד
ידו", וסמך – קרבנו שלמים זבח "ואם אֿב) ג, (שם כתוב
- חובה, ועולת נדבה משלמי שם) (ביצה הלל בית ולמדו

סמיכה. טעונין הם אף חובה ב.58)ששלמי טז, חגיגה
במשנה 59) צג. (מנחות נתכפר גםֿכן סמך, לא שאם

צג:). שם הי"ב.60)ובברייתא חכמים,61)פ"ג שגזרו
וביום  בשבת בהמה גבי על לרכוב ולא באילן לעלות שלא
משתמש  הוא הרי כחו בכל וכשסומך לו:), (ביצה טוב
וראה  שבות, משום בה גזרו לא ואףֿעלֿפיֿכן חיים, בבעלי

ב. טז, בחגיגה

.ÈÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ - ˙ÓÂ B˙i‡¯ ˙ÏBÚ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ«¿ƒ»»≈«¿ƒ«»ƒ
d‡È·‰Ï62ÌÈ¯„ „ÚBÓ ÏL BlÁa ·È¯˜‰Ï ¯zÓ . «¬ƒ»À»¿«¿ƒ¿À∆≈¿»ƒ
˙B·„e63„·Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eOÚz ‰l‡ :¯Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«≈∆«¬«¿¬≈∆¿«

ÌÎÈ˙·„Â ÌÎÈ¯„pÓ64Ï‚¯a ÔÈ·¯wL ÏÏkÓ ,65. ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿…≈∆ƒ¿»∆¿≈ƒ»∆∆
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚÂ Ú¯ˆÓ ˙ÏBÚ BÓk - ÌÎÈ˙ÏÚÏ66. ¿……≈∆¿«¿…»¿«∆∆
˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È·‰Ï - ÌÎÈ˙ÁÓÏe67. ¿ƒ¿…≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿»

¯ÈÊ ÈÓÏL ˙Ba¯Ï - ÌÎÈÓÏLÏe68ÔÈ·¯˜ Ïk‰ . ¿«¿≈∆¿««¿≈»ƒ«…¿≈ƒ
„ÚBna69.·BË ÌBÈa ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â , «≈¿≈¿≈ƒ¿

ה"א.62) פ"א חגיגה ב'ירושלמי' גם וראה ב. נא, בכורות
א.63) ז, חגיגה ב. יט, ביצה ב. יד, וגו'64)תמורה

ולשלמיכם. ולנסיכם ולמנחותיכם תמורה,65)לעולותיכם
קרבן 66)שם. מביאים והיולדת שהמצורע שם. תמורה,

כ  יד, ושם יולדות, לענין ו יב, (ויקרא טהרתם בעת עולה
מצורע). המנחה 67)לענין היא חוטא, מנחת שם. תמורה,

יא), ה, (שם ידו הגיעה ולא חטאת כשיתחייב העני שמקריב
מביא  הסוטה את כשמשקין סוטה, מנחת היא קנאות ומנחת

טו). ה, (במדבר מנחה שביום 68)בעלה שם. תמורה,
יד). ו, (במדבר לשלמים איל מביא נזירותו ימי לו מלאות

מועד.69) של בחולו כלומר,

.‡ÈÌÈa¯Ó ÌÈÏÎB‡ BÏ ‰È‰L ÈÓe70ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎe ƒ∆»»¿ƒ¿Àƒ¿»ƒ»ƒ
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ÔÈËÚeÓ ‰i‡¯ ˙BÏBÚÂ ÔÈa¯Ó ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È·Ó -71. ≈ƒ«¿≈¬ƒ»¿Àƒ¿¿ƒ»»ƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈÏÎB‡ BÏ eÈ‰72‡È·Ó - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎe »¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿Àƒ≈ƒ

˙BËÚeÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ˙Ba¯Ó ‰i‡¯ ˙BÏBÚ73eÈ‰ . ¿ƒ»¿À¿«¿≈¬ƒ»»»
e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - ËÚeÓ ‰ÊÂ ‰Ê74‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï : ∆»∆»«∆»¿…ƒ¿…ƒ»»

‰Ê ÏÚ - ‰a¯Ó ‰ÊÂ ‰Ê .ÌÈÓÏLÏ ÛÒk ÈzLe ‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆∆ƒ¿»ƒ∆»∆¿À∆«∆
.CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

מרובים.70) ביתו בני ב.71)כלומר, ח, חגיגה משנה,
במשנה.72) שמא 73)שם מועטין, והאוכלים הואיל

('מאירי'). הפסול לבית ויבוא למעלה 74)ישאירו ראה
ה"ב.

ה'תשע"ט  ב' אדר כ' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בראיה 1) ושהחייב בראיה, חייבים האנשים כל אם יבאר

בחגיגה. חייב

.‡ÌÈL‡‰ ÏÎÂ .‰i‡¯‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ»¿»»¬»ƒ
,ÔË˜Â ‰ËBLÂ ,Ìl‡Â L¯ÁÓ ıeÁ ,‰i‡¯a ÌÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈≈≈¿ƒ≈¿∆¿»»

¯bÁÂ ‡ÓeÒÂ2C¯‰Â ‰ÏBÁ‰Â Ô˜f‰ ÔÎÂ ,Ï¯ÚÂ ‡ÓËÂ ,3 ¿»¿ƒ≈¿»≈¿»≈¿≈«»≈¿«∆¿»«
„‡Ó ‚Ú‰Â4Ïk .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ¿∆»…¿…∆≈»¿ƒ«¬««¿≈∆»

ÔÈ·iÁ ÌÈL‡‰ Ïk ¯‡Le ,ÔÈ¯eËt ¯OÚ „Á‡‰ el‡≈»««»»¿ƒ¿»»»¬»ƒ«»ƒ
¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Á‰ .‰i‡¯a5L¯Á elÙ‡ , »¿ƒ»«≈≈««ƒ∆¿«≈¬ƒ≈≈

˙Á‡ BÊ‡a6BÈÚa ‡Óeq‰ ÔÎÂ .‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt - ¿»¿««»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿≈
Û‡ ,Ìl‡‰ .¯eËt - ˙Á‡ BÏ‚¯a ¯bÁ B‡ ˙Á‡ÏÚ ««ƒ≈¿«¿««»»ƒ≈««

ÌeËÓË .¯eËt - ÚÓBL ‡e‰L Èt7ÒBÈ‚B¯c‡Â8- ƒ∆≈«»À¿¿«¿¿ƒ
‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt9„·Ú BÈˆÁL ÈÓ . ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿∆∆

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ10BaL ˙e„·Ú „ˆ ÈtÓ ¯eËt -11. ¿∆¿∆ƒ»ƒ¿≈««¿∆
‡e‰ È¯‰ ?‰i‡¯‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»≈¿ƒƒ»¿ƒ»¬≈

E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯È :¯ÓB‡12.ÌÈLp‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï - ≈≈»∆»¿¿¿ƒ∆«»ƒ
ÔÈ‡ - da ˙B·iÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡L ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆≈«»ƒ«»»≈

da ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰13ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡ È¯‰ ,„BÚÂ . »¬»ƒ«»ƒ»¿¬≈∆¡«¿»
ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡Â .ÌÈ„·Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï - Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ»¬»ƒ¿∆¡«¿»
ÈÙÏ ˙B‡¯‰Ï ÔÈ‡a Ô‰L ÌLk - ˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿≈∆≈»ƒ¿≈»ƒ¿≈

'‰14˙È·e BL„˜ ¯„‰ ˙B‡¯Ï ÌÈ‡a Ì‰ Ck ,»≈»ƒƒ¿¬«»¿≈
‰‡B¯ BÈ‡L ,‡ÓeÒ ‡ÈˆB‰Ï .B˙ÈÎL15elÙ‡ . ¿ƒ»¿ƒ»∆≈∆¬ƒ
‰ÓÏL B˙i‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙Á‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ16ÌLÂ . ƒ¿≈≈««∆¬≈≈¿ƒ»¿≈»¿»

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï - eÚÓLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡∆¡«¿««ƒ¿¿¿ƒƒ∆≈
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈÓL17ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï - e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe . ¿ƒ»¿»¿««ƒ¿¿¿ƒƒ
¯a„Ó BÈ‡L18‰eˆÓ - „ÓÏÏ ‰eˆÓ‰ ÏkL ; ∆≈¿«≈∆»«¿À∆ƒ¿…¿À∆

„nÏÏ19ÈÓ - '‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯Ï E˙ÏÚa :¯Ó‡Â . ¿«≈¿∆¡««¬…¿≈»∆¿≈ƒ
Ô˜ÊÂ ‰ÏBÁÂ ¯bÁ ‡ÈˆB‰Ï ,ÂÈÏ‚¯a ˙BÏÚÏ ÏBÎiL∆»«¬¿«¿»¿ƒƒ≈¿∆¿»≈

‚ÚÂ20ÔÈ‡L ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe . ¿»…¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»∆≈
‰‡È·Ï Èe‡¯ ‡Óh‰21‡Óhk Òe‡Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ ,22. «»≈»¿ƒ»¿≈∆»≈»«»≈

ã ycew zegiyn zecewp ã

on oixeht el` lky oipne .xeht ..zg` epira `neqd"
mi`a mdy myk ,ze`xl l`xyi lk `eaa xn`p ...'i`xd
ziae eycw xcd ze`xl mi`a md jk ,'d iptl ze`xdl

,zg` epir zinqp elit` ,d`ex epi`y `neq `ivedl ,ezpiky
."dxenb dnily ezii`x oi` ixdy

רואה  הוא מה חגיגה, מסכת על התורה' ב'אור מבואר
אדם  של עיניו שתי וענין כו' אתה אף עיניו, בשתי אותך
"הדר  הלשונות: שני מבוארים ומעתה וסוכ"ע. ממכ"ע הוא

ממכ"ע. – שכינתו" "ובית סוכ"ע, – קדשו"
(c oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

משובשת 2) דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי הוא שוטה
ט) הלכה עדות מהלכות ט (פרק הדברים" מן בדבר תמיד
מן  באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן ר' וכדעת
לאחוז  יכול שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי הדברים
הוא  אם אבל הבית, להר מירושלים ולעלות אביו של בידו
לחנכו  כדי להעלותו אביו חייב אביו, של בידו לאחוז יכול

ברגליו.3)במצוות. לעלות יכול מפונק,4)שאינו
שאינו  "ומי שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו
שם, בגמרא ופירשו (ד.) בברייתא וכן ברגליו" לעלות יכול

מפונקים. לאנשים גם שומע 5)שהכוונה שאינו מכיוון
ב:). (חגיגה מהראייה תנחום,6)פטור ר' דברי ג. שם

שחרש  "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן ולמד
הראייה. מן פטור אחת זכרות 7)באזנו אבר לא לו שאין

אטום. הוא אלא נקבות, אבר זכרות 8)ולא אבר לו "שיש
נקבה". אם זכר הוא אם הוא וספק נקבות ואשה 9)ואבר

עב. ביבמות (ראה זכר ערל ספק ומטעם הראיה. מן פטורה
בתרומה  שאסור ט הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י ופרק
אלא  אינו ערל של פטורו כל שהרי אסור, אינו זה) מטעם
וטומטום  שם), עיין ההלכה, בסוף (להלן מאוס שהוא משום
שכתבו  כמו מאוס, אינו למולו, אפשר ואי אטום שהוא
במשנה  וראה התם. המתחיל דיבור עב: ביבמות התוספות
הוא  טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה ובגמרא למלך.
מיעטו  זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ כשביציו אפילו

כן. נראה לא רבינו ומדברי הראיה, מן "אם 10)הכתוב
ע  היה היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני של בד

מקצתו  ושחרר דמיו קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון לו
אם  אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו
כלום  אינו זה הרי שטר, ידי על חציו האדון אותו שחרר
בשטר". וזהו קנה לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי

האדון 11) פני אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות שנאמר
יצא  אחד, אדון אלא לו שאין "מי ד.) (בחגיגה ודרשו ה'",
אלא  זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו שיש (עבד) זה
היקש  יש שלם עבד אבל חורין, בן וחציו עבד שחציו למי
שם). (חגיגה פטור שהוא מאשה "לה" "לה" של

ונשים 12) היא גרמא שהזמן עשה מצות כי ואף ד. חגיגה
זה  במיעוט צורך יש - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות
של  הלימוד את שווה בגזירה נלמד שלא כדי זכורך כל של

בה. חייבות שנשים הקהל ממצוות ראיה" לפי 13)"ראיה
כ) יט, (ויקרא לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה
א) כד, (דברים כריתות" ספר לה "וכתב נאמר: ובאשה
שכל  מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו
ד.). (חגיגה בה חייב העבד אין בה חייבת שהאשה מצוה

אותם.14) רואה שהקב"ה כמו שם 15)כלומר, בגמרא
רגלים" "שלוש הפסוק מן ראיה ממצות סומא ממעטים
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וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט "רגלים יד) שם (שמות
שהקב"ה 16) להיראות, בא שהוא כשם לראות בא הוא ואין

(חגיגה  אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו בשתי רואהו
שם, (שמות שנאמר ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב.)
אף  עיניו בשתי לראות מה יראה יראה ולומדים "יראה", יז)

עיניו. בשתי זה 17)ליראות מפסוק למדו ג. בחגיגה
ממה  למדו אחת באזנו חרש ואילו שומע. ואינו למדבר
אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר

משנה. בלחם ללמוד 18)וראה ויכול שומע הוא אם אף
לאחרים.19)לעצמו. ללמד יכול איננו מדבר שאינו וזה

"קרי אמרו: בגמרא ילמדּו".ושם למען בגמרא 20)ביה ְְַ
יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד. שם
יכול  שאינו ולזקן ולסומא ולחולה לחיגר פרט - "רגלים

ברגליו". ושם 21)לעלות למקדש. להיכנס לטמא שאסור
יב, (דברים שנאמר ממה הראיה מן פטור שטמא למדו ד:
בביאה  שישנו "כל - שמה" והבאתם שמה "ובאת הֿו)
שאינו  וכל קרבן) (הבאת בהבאה ישנו למקדש) (בכניסה

בהבאה". אינו עקיבא 22)בביאה "רבי שם: בחגיגה
(כטמא)". הערל את לרבות ד) כב, (ויקרא איש איש אומר
לא  כלומר דמאיס, משום יוסף רב פירשה עב: ביבמות אבל
שלא  וללמדנו מאוס, שהוא מפני אלא הכתוב מריבוי
כגון  גבוה לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו
חטאת, למי אבל קרבנות. ועבודת מקדש ובביאת בראייה

ולהזות. לקדש ערל כשר

.·ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ıa˜Ï BzÎ‡ÏnL ‡e‰Â ,ın˜Ó‰«¿«≈¿∆¿«¿¿«≈«¿»ƒ
˙B¯BÚ‰ „aÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23ÔÎÂ ,‰‡eÙ¯Ï B‡ ¿«≈»∆¿«≈»ƒ¿»¿≈
BlL ·ˆÁÓa ˙LÁ Û¯ˆÓ‰24ÔÈ„aÚ‰Â25Èt ÏÚ Û‡ , «¿»≈¿∆««¿»∆¿»«¿»ƒ««ƒ

ÔÙeb ÔÈ¯‰ËÓ el‡ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÈtÓ ÔÈÒe‡Ó Ô‰L∆≈¿ƒƒ¿≈¿«¿»¬≈≈¿«¬ƒ»
˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏBÚÂ ÔLeaÏÓe26. «¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈≈»

או 23) יום כיבוסן לפני הבגדים בהן ששורין "ראיתי
נברכת  המתחיל דיבור יז. בתרא בבא רש"י וראה יומיים",

מן 24)הכובסין. מוצאו ממקום נחושת כורה כלומר
שם. בכתובות חנה בר בר וכרבה מעבדי 25)הארץ,

המקמץ 26)עורות. אומרים "אחרים ז: ד. בחגיגה
(שמות  שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי נחושת והמצרף
אלו  יצאו זכורך כל עם לעלות שיכול מי זכורך" "כל כג)
וראה  רע)". (שריחן זכורך כל עם לעלות ראויין שאינן
"כל  ואדרבה כאחרים הלכה שאין שכתב (שם) במאירי
ויעלו". ומלבושם גופם ויטהרו למעט, ולא הוא לרבות
אינם  ש"אחרים" קורקוס הר"י בשם שם כתב והכסףֿמשנה
הם  הרי כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים

אדם. כל כשאר

.‚˙BÏÚÏÂ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa ÊÁ‡Ï ÏBÎiL ÔË˜ Ïk»»»∆»∆¡…¿»∆»ƒ¿«¬
˙Èa‰ ¯‰Ï ÌÈÏLe¯ÈÓ27B˙BÏÚ‰Ï ·iÁ ÂÈ·‡ - ƒ»«ƒ¿«««ƒ»ƒ«»¿«¬

ÏÎ ‰‡¯È :¯Ó‡pL ;˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,Ba ˙B‡¯‰Ïe¿≈»¿≈¿«¿«ƒ¿∆∆¡«≈»∆»
E¯eÎÊ28‰ ‰È‰ Ì‡Â .,L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ ¯bÁ ÔËw ¿¿¿ƒ»»«»»ƒ≈»≈≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÎpÁÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡a elÙ‡¬ƒ¿««≈«»¿«¿««ƒ∆
‰‡eÙ¯Ï Èe‡¯29Ck ‡e‰Â ÏB„‚ ‰È‰ el‡L ;30‰È‰ - »ƒ¿»∆ƒ»»»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,¯eËt»¿∆≈«¿

שמאי,27) כבית ולא ב. חגיגה במשנה הלל כבית
שהוא  אביו, של כתיפיו על לרכוב יכול אם גם שמחייבים

ביותר. הקטן 28)קטן שחינוך אמרו, ובגמרא שם ברייתא
אסמכתא  אלא אינו זכורך" "כל והפסוק מדרבנן אלא אינו
משנה). (לחם הברייתא לשון אחר נמשך ורבינו בעלמא.

אביו 29) על חיוב אין זאת בכל חייב, יהיה וכשיתרפא
עכשיו. לחנכו.30)לחנכו אביו את חייבו לא לפיכך

.„ÔÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ ,‰‚È‚Áa ·iÁ - ‰i‡¯a ·iÁ‰ Ïk»««»ƒ¿ƒ»«»«¬ƒ»¿»«»ƒ
ıeÁ ,‰ÁÓOa ÔÈ·iÁ ÔlÎÂ .‰‚È‚Á‰ ÔÓ ¯eËt - ‰i‡¯‰»¿ƒ»»ƒ«¬ƒ»¿À»«»ƒ¿ƒ¿»

ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á .‡ÓËÂ Ï¯ÚÂ ≈≈≈∆¿»»¿»≈¿»≈≈≈∆¿»»
˙BˆÓ ÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ È¯‰ ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈtÓ -ƒ¿≈∆≈»¿≈ƒ¬≈≈¿ƒƒ»ƒ¿
ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÈtÓ - ‡ÓËÂ Ï¯ÚÂ ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»¿»≈¿»≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ
˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰‡È·Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÌÈL„wa«√»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

Lc˜n‰ ˙‡Èa32.˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰·e ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

אבל 31) מדבר, ואינו שומע שאינו הוא וחרש ב: בדף שם
בשמחה  חייב מדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר

לעניין 32)(שם). יב הלכה ב ובפרק טמא. לעניין ג בפרק
לעזרה). בא אינו עצמו הוא אבל קרבנותיו, (שמשלח ערל

.‰‡t¯˙Â ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡ÓeÒ B‡ ¯bÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈaL ,‰‚È‚Á‰ ÔÓe ‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt - ÈMa«≈ƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»∆¿

‚Á‰ ˙BÓÈ ÏkL ;¯eËt ‰È‰ B˙·BÁ33ÈÓeÏLz »»»»∆»¿∆»«¿≈
Ô‰ ÔBL‡¯34ÈÏÈÏa ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk , ƒ≈¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿»¿≈≈

¯ÁÓÏ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ35- »ƒ««ƒ∆»«¿»»
¯eËt36ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .37‰Ê È¯‰ - »¬»ƒƒ¿»¿ƒ¬≈∆

Ï‚¯‰ ÈÓÈ CB˙a B˙i‡¯e B˙‚È‚Á ‡È·‰Ï ·iÁ«»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»∆∆
.¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«

החג.33) ימי שאר וכיוון 34)כלומר שם. יוחנן כר'
להשלים  חיוב עליו אין חיוב, בר היה לא הראשון שביום

הימים. חג.35)בשאר של שני טמא 36)ביום שהרי
וכיוון  א, הלכה למעלה ראה והחגיגה, הראיה מן פטור
ביום, חיוב של רגע אף לו היה לא הראשון ביום שנפטר
בשאר  להשלים חייב אינו שוב - בלילה, נטמא שהרי
(מאירי  יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה וכדעת הימים.

משנה). ולחם לפני 37)שם ביום חיוב של רגע לו שהיה
הימים. בשאר תשלומין חיוב עליו יש שוב שנטמא,

.Â‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ‰¯ÊÚÏ ‡aL ÈÓ38·iÁ BÈ‡ - ƒ∆»»¬»»¿¿≈∆»≈«»
ÒkiL ˙Ú ÏÎa B„Èa ‰ÏBÚ ‡È·‰Ï39:¯Ó‡pL ‰fL . ¿»ƒ»¿»¿»≈∆ƒ»≈∆∆∆∆¡«

,„·Ïa Ï‚¯‰ ¯wÚa ‡l‡ BÈ‡ - Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ¿…≈»»«≈»≈∆»¿ƒ«»∆∆ƒ¿«
ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡e‰L40‡È·‰ Ì‡Â . ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ

d˙B‡ ÔÈ·È¯˜Óe epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‡È·iL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ»
.¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰i‡¯‰L ,‰i‡¯ ˙ÏBÚ ÌLÏ¿≈«¿ƒ»∆»¿ƒ»≈»ƒ

לקיש,38) ריש על החולק יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה כל
למצות  שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון הלשון ולפי
קרבן, הבאת לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה
כי  אף ראשון כלשון פוסקין שאנו הטעם שם במאירי וראה

אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד שכבר 39)בכל כיוון
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אחת. פעם בי 40)הקריב חג לא שחייב אם הראשון ום
הימים. בשאר בתשלומין

.ÊLÈ¯Ù‰41Ô‰Ó ·È¯˜‰Â B˙‚È‚ÁÏ ˙BÓ‰a ¯OÚ ƒ¿ƒ∆∆¿≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆
˜ÒÙe ÔBL‡¯a Ô˙ˆ˜Ó42·È¯˜Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ·eL - ƒ¿»»»ƒ»«≈≈«¿ƒ

¯‡M‰43Ì˙B‡ ¯iL È¯‰L ,44‡l‡ ,˜Òt ‡Ï Ì‡Â . «¿»∆¬≈ƒ≈»¿ƒ…»«∆»
ÌBi‰ ·È¯˜‰Ï ÏBÎÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˜Á„45·È¯˜Ó - ¿»«¿…»¿«¿ƒ««¿ƒ

¯ÁÓÏ ¯‡M‰46. «¿»¿»»

ראשון.41) ליום שמפריש פירש ולא הפסיק 42)סתם
ביום, להקריב שהות עוד לו והיה השאר, את הקריב ולא

אוכלין. לו היו כן לקיש 43)וכמו ריש "אמר ח: בחגיגה
ראשון  טוב ביום חמש והקריב לחגיגתו בהמות עשר הפריש
שפסק  כיוון אמר יוחנן ר' שני, טוב ביום חמש ומקריב חוזר
ור' יוחנן (ר' פליגי ולא אבא ר' אמר מקריב, אינו שוב
את  (הפריש בסתם מיירי) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון
במפרש  מיירי) לקיש בן שמעון (רבי וכאן סתם) הבהמות
חוזר  ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש (שאמר
שם). רש"י - ראשון תשלומי אלא שאינו ומקריבן

ראשון.44) ליום שיהיו רצונו שאין כך, ידי על ומגלה
הכל,45) את להקריב הספיק ולא דחוק היה שהזמן פירוש,

שם). (גמרא מספקת במדה אוכלין לו היו לא אם כן וכמו
ליום 46) שיהיו רצונו שאין גילוי שום כאן אין שהרי

אחר  מקריב שבוודאי ראשון, ליום כמפרש זה והרי ראשון,
לראשון. תשלומין אלא זה שאין כך,

.ÁÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ47, «¿ƒ»≈»»»∆»ƒ«Àƒ
Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯w‰ ¯‡Lk48ÈÓÏL Ï·‡ . ƒ¿»«»¿»∆»»«»»∆¬»«¿≈

ÌÚ ˙B·¯ÚÓ‰ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ˙B‡a ‰‚È‚Á¬ƒ»»ƒ¿«¬≈≈ƒ«¿…»ƒ
ÔÈlÁ ˙BÚÓ49d·È¯˜Óe ‰Ó‰a ˙·¯Úz‰ ÔÓ Á˜BÏ , »Àƒ≈«ƒ««¬…∆¿≈»«¿ƒ»

‰‚È‚Á ÈÓÏL50‰ÏÈÎ‡ ¯eÚL ‰È‰iL ‡e‰Â . «¿≈¬ƒ»¿∆ƒ¿∆ƒ¬ƒ»
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰BL‡¯51,‰·BÁ ‰‚È‚Á ÈÓÏML ÈtÓ . ƒ»ƒ«Àƒƒ¿≈∆«¿≈¬ƒ»»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ‰·BÁ ‡e‰L ÏÎÂ52. ¿…∆»≈»∆»ƒ«Àƒ

במעות 47) ולא חולין במעות אלא אותה קונים אין כלומר,
שם). וגמרא ז: חגיגה (משנה של 48)הקדש דבר שכל

ממה  זאת ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך  חובה
מסת  אלוקיך לה' שבועות חג "ועשית י) טז, (דברים שנאמר
חובתו  מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת
א) י, (אסתר שנאמר כמו חולין, הוא "מסת" - החולין", מן
ח.). (חגיגה הארץ" על מס אחשורוש המלך "וישם

(דברים 49) שנאמר ממה זאת ולמדו ח.) (חגיגה הלל כבית
גם  התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך "כאשר שם)

(שם). שם,50)תערובת חזקיה, על החולק יוחנן כר'
בהמה  טופלין ואין למעות מעות (מחברין) טופלין שסובר
וכל  משנה. כסף ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה
(ראה  בתורה ריבוי בה שמצינו בחגיגה אלא אינו זה
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה).

חולין 51) של מעות החגיגה של במעות שיהיה צריך
וברייתא  שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור
משנה). (כסף יוחנן לר' הדין שהוא רבינו וסובר חזקיה של

החולין.52) מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך לפיכך

.Ë¯OÚÓa ‰‚È‚Á ÈÓÏL ˙·BÁ È„È Ì„‡ ‡ˆBÈÂ¿≈»»¿≈««¿≈¬ƒ»¿«¿«
‰Ó‰a53‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿¿≈»∆»

·BË ÌBÈa ¯OÚÈ54. ¿«≈¿

בהמה 53) טופלין (שסובר דחזקיה כוותיה "תניא ח. חגיגה
טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה
אומרים  שמאי בית החולין. מן חובתו מביא שאדם  מלמד
הלל  ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום
המעשר  מן ואילך מכאן החולין, מן ראשונה אכילה אומרים
בהמה", במעשר חובתו ידי יוצא אדם הפסח ימות כל ושאר
לעניין  הוא הפסח ימות בשאר שהמדובר רש"י ומפרש
שלמי  לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו אבל שמחה,
בהמה. במעשר חגיגה שלמי חובת ידי שיוצאין חגיגה

(חגיגה 54) סקרתא" משום טוב ביום לעשר אפשר "ואי
המעשר. את שצובע האדום הצבע משום כלומר שם).
שאינם  ונדבות כנדרים זה ואין להקריב, מותר זה ולולא
שמקריבו  לפי ח), הלכה א פרק (למעלה טוב ביום קרבים
פי  על אף טוב ביום להקדישו מותר זה ולולא חגיגה, לשם
להקדישו. התורה מן שחייב לפי טוב, ביום מקדישים שאין

.ÈÌÈ¯„a ‰ÁÓO ÈÓÏL ˙·BÁ È„È Ï‡¯OÈ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»≈¿≈««¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˙B·„e55‰Ó‰a ¯OÚÓ·e56ÌÈ‰k‰Â ,57˙‡hÁa -58 ¿»¿«¿«¿≈»¿«…¬ƒ¿«»
ÌL‡·e59¯BÎ··e60˜BLÂ ‰ÊÁ·e61BÊ ‰ÂˆnL ;62‡È‰ ¿»»ƒ¿¿»∆»∆ƒ¿»ƒ

'‰ ÈÙÏ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ÁÓOÏ63eÏÎ‡ È¯‰Â ,64Ï·‡ . ƒ¿…««¬ƒ«»»ƒ¿≈«¬≈»¿¬»
,˙BÁÓa ‡ÏÂ ˙BÙBÚa ‡Ï Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»»…¿¿…ƒ¿»

ÁnOÓ‰ ¯Oa ÔÈ‡L65,ÌÈÁÒÙa e¯‡a ¯·k . ∆≈»»»«¿«≈«¿»≈«¿ƒ¿»ƒ
¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚ÁL66CÎÈÙÏ .˙eL¯67Ì„‡ ÔÈ‡ ∆¬ƒ««¿»»»»¿¿ƒ»≈»»

‰‚È‚Á ˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈ86˙·BÁ da ‡ˆBÈ ‡l‡ , ≈»¿≈«¬ƒ»∆»≈»«
‰ÁÓO69. ƒ¿»

(=שאמר 55) שנדב או שלמים) עלי הרי (=שאמר שנדר
והביאן  לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים) זה הרי
לשם  טוב ביום קריבין ונדבות נדרים ושלמי לרגל, כשעלה

שמחה. מביאין 56)שלמי אין שמחה בשלמי שגם נראה
שלמי  לעניין שכתב כמו יעשר, שמא גזירה טוב, ביום אותו

ט). הלכה (למעלה חובתן.57)חגיגה ידי יוצאין
ז 58) בפרק ראה בעזרה, כהונה לזכרי נאכל שבשרה

א. הלכה הקרבנות מעשה נאכל 59)מהלכות שבשרו
כחטאת. בעזרה כהונה לכהנים 60)לזכרי נאכל שבשרו

כה). הלכה והם 61)(שם לרגל, העולים משלמי שהורמו

לכהנים. שמחה.62)נאכלים  אלא 63)של שמחה ואין
"ושמחת  מהכתוב ח. בחגיגה ודרשינן ט.) ק (פסחים בבשר
לשמחה". שמחות מיני כל "לרבות יד) ז, (דברים בחגך"

שלא 64) שמחה, שלמי מיוחד באופן להקריב צורך ואין
והרי  הקרבנות, בשר אכילת אלא המצוה, היא ההקרבה

מ"ושמחת"65)אכלו. אמר אשי "רב ח: שם בגמרא
שמחה". בהן שאין אלו יצאו ניסן.66)נפקא, בחודש

שמחה,67) חובת ידי בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
כיוון  שמחה, משום בה יוצאין היו לא חובה, הייתה שאם
חובת  בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח, מצוה היא שגם
הייתה  אם כן לחג, נצטוו מצוות שלוש שהרי שמחה, שלמי
(אור  שמחה חובת ידי בה יוצא היה לא חובה י"ד חגיגת
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למעלה 68)שמח). כמבואר עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא באה שאינה ח) ע.69)(הלכה פסחים

חולקים  אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של  ברייתא
אבל  ולילה, ליום אלא נאכלת שאינה שאמר במה אלא עליו,
ידי  בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי בה "יוצא שאמר במה

עליו. חולקים אינם - חגיגה" חובת

.‡È‰·„ B‡ ¯„ ÈÓÏL BÏ eÈ‰L ÈÓ70·¯ÚÓ ÔËÁLe ƒ∆»«¿≈∆∆¿»»¿»»≈∆∆
·BË ÌBÈ71‡ˆBÈ BÈ‡ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆¬»»¿≈≈

,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡L ,‰‚È‚Á ˙·BÁ È„È da»¿≈«¬ƒ»∆≈»»»∆»ƒ«Àƒ
.‰ÁÓO ˙·BÁ È„È da ‡ˆÈ Ï·‡¬»»»»¿≈«ƒ¿»

שלמים 70) אלעזר רבי אמר רבין אתא "כי עא. בפסחים
יוצא  ואין שמחה משום בהן יוצא טוב יום מערב ששחטן
המתחיל  דיבור ע:) (שם ובתוספות חגיגה". משום בה
חגיגה  לשם מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים,
אבל  טוב, יום מערב ששחטן כיוון חגיגה, ידי בה יוצא אינו
נראה  נדבה", או נדר שלמי לו שהיו "מי שכתב רבינו מדברי
צריך  ואין חגיגה, ידי בה יוצא חגיגה, לשם הקדישם שאם

טוב. ביום דווקא ונאמר 71)לשחוט שם. בגמרא הוא כן
יום  מערב ששחטם פי על שאף להשמיענו הסיפא, משום כן
אינו  חגיגה לעניין אבל שמחה. שלמי משום בהם יוצא טוב

טוב. ביום שחטן אם אף בהם, יוצא

.·ÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔËÁML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»»…∆»∆∆ƒ¿≈
ËÁLÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ;B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Ï‚¯a Ô‰Ó≈∆»∆∆»»¿≈»∆≈»ƒƒ¿…

.‰ÁÓO ˙ÚLa ‰ÁÓO ÈÓÏL«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»

.‚È‰„Bz Ì„‡ ‡È·È ‡Ï72¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa73ÈtÓ , …»ƒ»»»¿«¿»»»»ƒ¿≈
daL ıÓÁ‰74ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ,75. ∆»≈∆»∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿
‡È·‰ Ì‡Â76‰ÁÓO ˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈ -77BÓk , ¿ƒ≈ƒ≈»¿≈«ƒ¿»¿

e¯‡aL78. ∆≈«¿

לו.72) שנעשה הנס על הודאה בניסן.73)קרבן
יג).74) ז, (ויקרא חמץ לחם מקריב תודה קרבן שעל
פסח 75) בערב חמץ לאכול יכול שאינו משום לשריפה.

נותר  לידי בא שבה חמץ כך ומתוך שעות ארבע עד אלא
שם). וברש"י יט: כנ"ל.76)(ביצה עשר, בארבעה כלומר

בלינה.77) נפסלת היא למחר, (שאילו הפסח בליל כלומר,
(פסחים  שאמרו פי על ואף משנה) ולחם משנה בכסף וראה
חג, של אחרון טוב יום בליל אלא שמחה חובת שאין עא.)
שאין  חג, של ראשון טוב יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש

בליל שמ  אבל טובים, ימים בשאר אלא אינו זה - לפניו חה
שהרי  שמחה, בעצמו בו שיש פסח, של ראשון טוב יום
כמו  שמחה, חובת ידי בו ויוצאים הפסח בו אוכלים
שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים

שמחה 78) שלמי חובת ידי שיוצאין י, בהלכה למעלה
שלמי  לשחוט צריך שאינו יב ובהלכה ונדבות, בנדרים

שמחה. בשעת שמחה

.„ÈÌLÏ È˙·BÁ È„È da ‡ˆ‡L ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆≈≈»¿≈»ƒ¿≈

‰‚È‚Á79‰„Bz ‡È·‰Ï ·iÁ -80È„È da ‡ˆBÈ BÈ‡Â , ¬ƒ»«»¿»ƒ»¿≈≈»¿≈
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a ‰‚È‚Á ÔÈ‡L ;‰‚È‚Á81ÁaÊiLk . ¬ƒ»∆≈¬ƒ»»»∆»ƒ«Àƒ¿∆ƒ¿«

‡e‰ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï - ‰ÁÓO ÈÓÏLÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL Ì„‡»»«¿≈¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»…ƒ¿∆≈
‡l‡ ,‰¯eÓ‚ ‰ÂˆÓ ‰OÚiL ‰n„ÈÂ „·Ïa BzL‡Â ÂÈ·e»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«∆∆«¬∆ƒ¿»¿»∆»

¯Ó‡pL ,ÌÈÏÏÓ‡‰Â ÌÈiÚ‰ ÁnOÏ ·iÁ82ÈÂl‰Â : «»¿«≈«»¬ƒƒ¿»À¿»ƒ∆∆¡«¿«≈ƒ
‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â83ÈÙk Ô˜LÓe Ïk‰ ÏÈÎ‡Ó . ¿«≈¿«»¿»«¿»»«¬ƒ«…«¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ - BnÚ el‡ ÁnO ‡ÏÂ ÂÈÁ·Ê ÏÎ‡L ÈÓe .B¯LÚ»¿ƒ∆»«¿»»¿…ƒ«≈ƒ»»
‰ÈÁ·Ê :¯Ó‡,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk Ì ∆¡«ƒ¿≈∆¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»

Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÈÂl· ‰ÂˆÓe .ÌLÙÏ ÌÓÁÏ Èk84ÈÙÏ , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ«…¿ƒ
‰ÏÁ ‡ÏÂ ˜ÏÁ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L85.¯Oaa ˙BzÓ BÏ ÔÈ‡Â , ∆≈…≈∆¿…«¬»¿≈«»«»»

ÔzÈ B‡ ,ÌÁnOÏe BÁÏL ÏÚ ÌÈiÂÏ ÔnÊÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒƒ«À¿»¿«¿»ƒ≈
Ì‰lL ¯OÚÓ ÌÚ ¯Oa ˙BzÓ Ì‰Ï86Ba e‡ˆÓiL È„k , »∆«¿»»ƒ«¬≈∆»∆¿≈∆ƒ¿¿

epnÓ ‰‰BLÂ BÁnOlÓ ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊBÚ‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈÎ¯»̂¿≈∆¿»»≈∆«≈ƒƒ¿«¿¿∆ƒ∆
ÌÈÏ‚¯a ÂÈ˙B¯OÚÓ87:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - «¿¿»»¿»ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«

ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰88. ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ

אותו 79) מפריש שהוא ומתנה תודה קרבן מפריש כלומר,
החגיגה. חובת ידי בו לצאת שיוכל בתנאי, תודה לשם

תודה.80) בהבאת מיד עלי 81)נתחייב הרי שאמר שמיד
לצאת  מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב תודה
נתחייב  שכבר כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי בו

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בעניין 82)בתודה,
החג. בפסיקתא,83)שמחת סימן בר' יהודה רב "כדדרש

אני  אף ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני ד' לך יש אתה
לשמח  אתה וחייב והאלמנה, היתום הגר, הלוי, ד', לי יש

כולם. הוא 84)את וכן לכולם. הכתוב הקדימו שהרי
עבדך  ובתך ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי
- בשעריך", אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי ואמתך

קודם". חביב אשר 85)"חביב "והלוי שנאמר: כמו
עמך". ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו לא בשעריך

מהלכות 86) א (פרק ללוי לתת שצריך ראשון מעשר
א). הלכה מלשמחו 87)מעשרות אותו שעוזב כלומר,

ברגלים. מעשרותיו שמשהה או וחגיגה, שמחה בשלמי
תעשה.88) לא אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום ַשכל

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"א חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוצאי 1) בכל ישראל כל להקהיל שמצותֿעשה יבאר

לרגל. בעלותם שמיטה

.‡ÏÈ‰˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈLÂ ÌÈL‡ ,Ï‡¯OÈ Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»ƒ¿»≈¬»ƒ¿»ƒ
‰hÓL È‡ˆBÓ ÏÎa ,ÛËÂ3˙B¯˜ÏÂ Ï‚¯Ï Ì˙BÏÚa »«¿»»≈¿ƒ»«¬»»∆∆¿ƒ¿

˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ÔÓ Ì‰ÈÊ‡a4Ô˙B‡ ˙BÊ¯ÊÓ Ô‰L ¿»¿≈∆ƒ«»»»ƒ∆≈¿»¿»
ıwÓ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ˙„a Ì‰È„È ˙B˜fÁÓe ˙BˆÓa¿ƒ¿¿«¿¿≈∆¿»»¡∆∆∆¡«ƒ≈
‡B·a .˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L „ÚÓa ÌÈL Ú·L∆«»ƒ¿…≈¿««¿ƒ»¿««À¿
ÌÈL‡‰ ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰ .¯ÓB‚Â ˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈ ÏÎ»ƒ¿»≈≈»¿≈«¿≈∆»»»¬»ƒ

¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ¯L‡ E¯‚Â Ûh‰Â ÌÈLp‰Â5. ¿«»ƒ¿««¿≈¿¬∆ƒ¿»∆¿≈
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ãycew zegiyn zecewpã

'ek she miype miyp` l`xyi lk lidwdl dyrÎzevn"
oze` zefxfn ody zeiyxt dxezd on mdipf`a zexwle

."'ek zn`d zca mdici zewfgne zeevnd

להקדים  מהרגלו הרמב"ם כאן שינה מדוע להבין, וצריך
המצוה  תוכן את רק במצוה, הדנות ההלכות בתחילת
ההלכה, פרטי בביאור להאריך והקדים הקיצור, בתכלית
כתב  ולא קריאתן, ומטרת הפרשיות של תוכן ובפירוט

התורה". מן פרשיות באזניהם "לקרות בקיצור
מצוה  בטעם האריך מדוע להבין, צריך ו' בהלכה להלן גם
עצמו  ויראה האמת, דת לחזק אלא הכתוב קבעה "שלא זו
שהמלך  שומעה, הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו
המצוה  טעם שהסברת הא־ל, דברי להשמיע הוא שליח
הלכות". "הלכות בספרו רגיל דבר אינה כזה ובאורך באופן
דת  "לחזק המצוה של ענינה הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
קיומה, של תוצאה או המצוה של טעם רק אינה האמת"
הפרטים  כל הרמב"ם נקט ולכן המצוה, תוכן שזהו אלא
אותם  מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם "לקרות
זה  עניין כי האמת", בדת ידיהם ומחזקות במצוות

המצוה. ועצם מגוף הוא 'הקהל' שבמצות
הכתוב  קבעה "שלא ו' בהלכה שכתב מה גם יובן על־פי־זה

ד  לחזק ההלכה אלא להתחלת ביאור בתור האמת", ת
אזנם  ולהקשיב לבם להכין חייבין מכירין שאינן "וגרים
בו  שניתנה כיום ברעדה וגילה ויראה באימה לשמוע
בכוונה  לשמוע חייבין גדולים... חכמים אפילו בסיני...
הבא  עניין רק אינו האמת" דת "חיזוק כי כו'". יתירה גדולה
כך  ומשום המצוה, עצם שהוא אלא זו, ממצוה כתוצאה

ואחד. אחד כל על מוטל ה"כוונה", שחיוב פשיטא
(d oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

onfa `l` dpi` ef devne ...'ek lidwdl dyrÎzevn"
elbe w"ndia axgy xg`l k"`yn ,oznc` lr l`xyiy

."ldwd zevn dlha ...l`xyi

זכר  הזה בזמן עושים אין מדוע הדבר, בטעם עיון וצריך
עניינים  וכמה כמה מצינו והלא הבית, בזמן שהיה ל'הקהל'
ניטל  לולב "שיהא ריב"ז כתקנת למקדש זכר שעושים
לאחר  ש"אף לרגל עליה וכן למקדש", זכר שבעה במדינה
לרגל, בירושלים הסביבות מכל ג"כ מתאספים היו החורבן

עניינים. בעוד ועל־דרך־זה היום", גם שעושים כמו
'הקהל' של מעמד שקיום מכיון היא שהסיבה שכתבו יש
כמרידה  העולם אומות בעיני להתפרש יכול בגלות
מישראל. דרבים פקו"נ חשש משום בזה ויש במלכות,
שבהם  שונות תקופות היו הגלות בזמן שגם שמצינו אלא
שלטון  לקיים המדינה ממלכות רשיון ישראל קיבלו
גלותא  וריש רבי של נשיאותו ולדוגמא משלהם, והנהגה

מוצאי  גם וביניהם שנים וכמה כמה שנמשכה שבבבל
זכר  העם את שהקהילו מצינו לא ואעפ"כ שמיטה,

למקדש.
הוא  "זכר" לעשות המנהג פירוש בזה: הביאור לומר ויש
המסוימת  הפעולה ועל־ידי קיים, אינו עצמו כשהדבר
מצינו  לדבר דוגמא שאינו. עניין לאותו "זכר" עושים
אינו  זה "כורך" והרי למקדש, זכר הלל שעשה ב"כורך"
עיקרי  עניין שהוא בשר אכילת בו אין שהרי כלל, דומה

הפסח. קרבן בחיוב
שהיה  "הקהל" למעמד זכר עושים אין מדוע מובן עפ"ז
ידיהם  ולחזק לזרזם העם הקהלת של הפעולה כי במקדש,
של  העניין עצם זהו אלא בלבד, "זכר" אינה האמת בדת
של  העיקרי העניין בהעדר ואילו כו'", העם את "הקהל
ולכן  בלבד. "זכר" אפילו נשאר לא העם" את "הקהל
במוצאי  "הקהל" של מעמד מצינו לא הדורות כל במשך
את  רק אלא בלבד "זכר" לעשות אין זה לעניין כי שמיטה,
ומלך, ביהמ"ק ללא הזה בזמן לעשותו שאין העניין עצם
והנשגב  הנעלה המעמד בקדושת ח"ו זלזול יהיה שלא כדי

המקדש. בבית – "הקהל" –
(e oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

כל 2) על מוטלת שהמצוה כתב, חגיגה) (הלכות הסמ"ג
את  כשקורא המלך אל ולשמוע לבוא מישראל ואחד אחד
גם  יש מזה שחוץ נראה, רבינו ומדברי התורה. פרשיות
הגדול  ב"ד על הוא והחיוב העם, את להקהיל מצוה
"זכר  בקונטרס אדר"ת (הגאון המלך על או שבירושלים

הלכה 3)למקדש"). להלן וראה השביעית, השנה במוצאי
פרשיות.4)ג. איזו ג, הלכה להלן "למען 5)ראה

לעשות  ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו
יג). לא, (שם הזאת" התורה דברי כל את

.·Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓ ¯eËt - ‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt‰ Ïk6, »«»ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿««¿≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰ ÔÓ ıeÁ7Ï¯Ú‰Â8¯eËt ‡Óh‰ Ï·‡ . ƒ«»ƒ¿««¿∆»≈¬»«»≈»

BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡pL ;Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓƒƒ¿««¿≈∆∆¡«¿»ƒ¿»≈¿∆≈
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ¯e¯a ¯·c‰Â .‰‡È·Ï Èe‡»̄¿ƒ»¿«»»»∆«À¿¿»«¿¿ƒ

˙B·iÁ ÌÈLp‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ9. «»ƒ∆¬≈«»ƒ«»

ראיה"6) "ראיה בגזירהֿשוה ראיה מצות למדו ג. בחגיגה
ישראל  כל בבוא וכו' העם את "הקהל בה: שכתוב מהקהל,
נראה  כך מהקהל, ראיה זו בסוגיא שלמדנו ו"כשם ליראות".
חוץ  מהקהל, פטור מראיה הפטור וכל מראיה, הקהל ללמוד
שם). (מאירי המחברים" גדולי כתבוה וכן וכו'

שם 7) ובחגיגה והטף. והנשים וכו' הקהל בפסוק שמפורשין
למה  טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים אמרינן
פטורים, ועבדים למביאיהם. שכר ליתן כדי באים? הם
א  הלכה פ"ב למעלה ראה ישראל", "כל בכלל שאינן

כאן. פטור 8)ובלחםֿמשנה לענין כטמא הוא ערל כי אף
הקהל. לענין כטמא אינו א), הלכה פ"ב למעלה (ראה ראיה
מאוס, שהוא מטעם מדרבנן, אלא כטמא אינו בראיה שגם
בהקהל, הוא חייב ולפיכך לביאה, ראוי הוא התורה מן אבל
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הרב  שכתב מה (ראה התורה מן ליראות הוא ראוי שהרי
"הקהל"). בקובץ רבינוביץ של 9)בצ"י פטורם וכל

שהם  משום אלא אינו ראיה ממצות ואנדרוגינוס טומטום
א). הלכה פ"ב למעלה (ראה אשה ספק

.‚È˙ÓÈ‡10ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa ?ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ≈»«»ƒ¿»≈»ƒ
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL11 ∆««À∆¿ƒ«¿≈À∆≈
Ì‰ÈÊ‡a ‡¯˜iL ‡e‰ CÏn‰Â .˙ÈÈÓL ‰L ÏL12. ∆»»¿ƒƒ¿«∆∆∆ƒ¿»¿»¿≈∆

ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ·e13·LBÈ ‡e‰Lk ‡¯B˜Â .14. ¿∆¿««»ƒ»ƒ¿≈¿∆≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚÓ ‡¯˜ Ì‡Â15‡e‰ ÔÎÈ‰Ó . ¿ƒ»»≈…∆¬≈∆¿À»≈≈»
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ LnÁ ˙lÁzÓ ?‡¯B˜16˙L¯t ÛBÒ „Ú ≈ƒ¿ƒ«À«≈∆«¿»ƒ«»»«

'ÚÓL'17'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'Ï ‚l„Óe ,18‚l„Óe ,¯ÓB‚Â ¿«¿«≈ƒ¿»»ƒ»…«¿≈¿«≈
'¯OÚz ¯OÚ'Ï19¯„q‰ ÏÚ '¯OÚz ¯OÚ'Ó ‡¯B˜Â , ¿«≈¿«≈¿≈≈«≈¿«≈««≈∆

˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÛBÒ „Ú20¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓ' „Ú , «¿»¿»«ƒ¿««¿ƒ¬∆
'·¯Áa Ìz‡ ˙¯k21.˜ÒBÙe , »«ƒ»¿…≈≈

מא.10) בסוטה רחמנא 11)משנה כתב "ואי שם בגמרא
רחמנא  כתב אחרון, יו"ט אפילו הוהֿאמינא הסוכות, בחג

דמועד". מאתחלתא ישראל כל שם.12)בבוא במשנה
בספרי  ראה הגדול. הכהן קורא בישראל, מלך אין [ואם

.[3 והערה ועח פא עמודים מא:13)"זמנים" שם בגמרא
שם.14) עמד 15)במשנה המלך "אגריפס במשנה שם

ש"המלך  [ואעפ"י חכמים". ושבחוהו עומד וקרא וקבל
מחמת  כן שעשה כיון - מחול" כבודו אין כבודו על שמחל
שאמרו  למה דומה זה ואין שם). (גמרא בזיון זה אין המצוה
לחלוץ  מצוה שיש אעפ"י חולץ, אינו שהמלך יח.) (סנהדרין
- ג) הלכה מלכים מהלכות בפ"ב וראה יט: שם (עיין
רוצה  שאינו היבם, את לבזות היא המצוה זו שבחליצה
פ"ד  מיימוני, בהגהות שכתב כמו שם, לאחיו להקים
במצות  ואמנם פב). עמוד ("זמנים" ח הלכה יבום מהלכות
שם  מלכים בהלכות רבינו כתב בזיון, לשם שאינה יבום,

שם]. עיין אחר, במשנה.16)טעם ט.17)שם ו, דברים
סוף 18) עד יג) יא, (דברים שמוע אם והיה פרשת ומתחיל

כא). (שם, כב.19)הפרשה יד, שם:20)שם במשנה
וברכות  המלך ופרשת לעשר, תכלה כי תעשר, "עשר
לעשר  מדלג רש"י ופירש הפרשה", כל שגומר עד וקללות
וברכות  לעשר, תכלה וכי וקורא מדלג ומשם תעשר,
(שם  מלך עלי אשימה וקורא למפרע חוזר ומשם וקללות,
תעשר" "עשר בין מפסקת המלך שפרשת ואעפ"י יד) יז,
יחד  תכלה) וכי תעשר (עשר אלה את קורא תכלה", ל"כי
המלך. פרשת את קורא ואח"כ במעשרות, להפסיק שלא
עד  הסדר על קורא הוא תעשר" שמ"עשר שכותב ורבינו
לעשר", תכלה "כי וקורא שמדלג כתב ולא הברכות, סוף
במשנה: גורס - המלך" "פרשת שקורא כתב לא כן וכמו
הפרשה" כל שגומר עד וקללות וברכות תעשר "עשר

על 21)(לחםֿמשנה). שופטים ספרי וראה סט. כח, שם
יח): יז, (שם הזאת" התורה משנה את לו "וכתב הפסוק
(סוטה  וברש"י תורה". משנה אלא הקהל ביום קורין "אין
משום  הללו, פרשיות קורין למה הטעם מפרש שם)
מלכות  עול קבלת בהן יש "שמע" עד הדברים" שמ"אלה
וברכות  מצוות, עול קבלת בה יש שמוע" אם "והיה שמים,
תעשר" "עשר תורה, של בריתות קבלת בהן יש וקללות

תרומות  והפרשת עניים ומתנת אסיף זמן שהוא משום
ומעשרות.

.„ÏÎa ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ?‡¯B˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒ«¬¿¿»
ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È22‰ÓÈa ÔÈ‡È·Óe . ¿»«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»»¿ƒƒƒ»

‰˙È‰ ıÚ ÏLÂ ,‰ÏB„‚23ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»¿∆≈»¿»«¬ƒƒ»¿∆¿«
ÌÈL ˙¯ÊÚ24‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ‰ÏBÚ CÏn‰Â ,25È„k , ∆¿«»ƒ¿«∆∆∆¿≈»∆»¿≈

‚ÁÏ ÌÈÏBÚ‰ Ï‡¯OÈ ÏÎÂ ,B˙‡È¯˜ eÚÓLiL∆ƒ¿¿¿ƒ»¿»ƒ¿»≈»ƒ∆»
˙Òk‰ ÔfÁÂ .ÂÈ·È·Ò ÔÈˆa˜˙Ó26‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡¯Ï B˙BÂ27Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡¯Â ,28, ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
·¯a B¯c‰Ï È„k ,CÏnÏ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ Ô‚Òe¿»¿…≈»¿…≈»«∆∆¿≈¿«¿¿…

Ì„‡ Èa29„ÓBÚ ‡e‰Lk BÏa˜Ó CÏn‰Â .30Ì‡Â . ¿≈»»¿«∆∆¿«¿¿∆≈¿ƒ
·LÈ - ‰ˆ¯31‰‡B¯Â Á˙BÙe .32C¯·nL C¯„k C¯·Óe »»»«≈«¿∆¿»≈¿∆∆∆¿»≈

˙Òk‰ ˙È·a ‰¯Bza ‡¯B˜ Ïk33˙BiL¯t‰ ‡¯B˜Â , »≈«»¿≈«¿∆∆¿≈«»»ƒ
e¯Ó‡L34‰È¯Á‡Ï C¯·Óe ÏÏB‚Â ,¯ÓB‚ ‡e‰L „Ú ∆»«¿«∆≈¿≈¿»≈¿«¬∆»

˙BiÒk Èz·a ÔÈÎ¯·nL C¯„k35Ú·L ÛÈÒBÓe . ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿»≈¿≈ƒƒ∆«
˙BÎ¯a36‰ˆ¯ :Ô‰ el‡Â ,37Ï‡¯OÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ38ÏkÓ ez¯Á· ‰z‡ .'eÎÂ CÏ eÁ‡ ¿ƒ¬«¿»¿«»¿«¿»ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯OÈ Lc˜Ó „Ú 'eÎÂ ÌÈnÚ‰39C¯„k , »«ƒ¿«¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿∆∆

‰lÙza ÔÈÎ¯·nL40ÔÚaËÓk ˙BÎ¯a LÏL È¯‰ .41. ∆¿»¿ƒ«¿ƒ»¬≈»¿»¿«¿≈»
„ÓÚiL Lc˜n‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈÚÈ·¯42:da Ì˙BÁÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈««ƒ¿»∆«¬…¿≈»

ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈLÈÓÁ .ÔBiˆa ÔÎBM‰ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»«≈¿ƒ¬ƒƒƒ¿«≈«
¯ÁBa‰ :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙eÎÏÓ „ÓÚzL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆«¬…«¿»¿≈»«≈

Ï‡¯OÈa43Ï‡‰ ‰ˆ¯iL ÌÈ‰k‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈML . ¿ƒ¿»≈ƒƒƒ¿«≈««…¬ƒ∆ƒ¿∆»≈
.ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙„B·Ú¬»»¿≈»»«»¿»¿«≈«…¬ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk da Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó ˙ÈÚÈ·L44, ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»¿ƒ«∆»

EnÚL ,Ï‡¯OÈ EnÚ ˙‡ ÈÈ ÚLB‰ :da Ì˙BÁÂ¿≈»«¿»∆«¿ƒ¿»≈∆«¿
.‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÚLe‰Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

בגדירות 22) הכהנים עמדו היום אותו פ"ז: סוטה בתוספתא
ומריעין" ותוקעין בידם זהב של וחצוצרות ובפרצות,

בעזרה".23) עץ של בימה לו "עושין מא. סוטה במשנה
מא:24) עליה".25)שם יושב "והוא במשנה: שם
הכנסת.26) הכנסת 27)שמש וראש שם. במשנה הוא כן

מי  בנביא, יפטיר מי הכנסת, דברי נחתכין פיו שעל זה הוא
מ:). שם (רש"י התיבה לפני ירד מי שמע, על יפרוס

לו 28) כשאירעה במקומו המשמש גדול כהן של סגנו
מב.). (שם שם:29)טומאה המשניות בפירוש כתב וכן

וכן  ולתפארת". לכבוד ליד מיד הס"ת נותנין היו "ואמנם
שנאמר  כבוד, משום לאיש איש הספר "ונתינת מ: שם כתב
שהכוונה  מדבריו, נראה ולכאורה מלך". הדרת עם ברוב
"אמר  מא:) (שם בגמרא אבל התורה, ספר את ולכבד להדר
לכבד  שהמדובר הרי מלך". של כבודו משום כולה אביי,
רבינו  כלשון שכתב שם, סוטה במאירי וראה המלך, את
לכבוד  הוא שהמדובר מדבריו ונראה המשניות. בפירוש

במשנה.30)המלך. את 31)שם מקבל רצה אם כלומר,
למקדש" "זכר בקונטרס וראה בישיבה. כשהוא התורה ספר
(סוטה  במשנה שאמרו ממה כן למד שרבינו שכתב זצ"ל
מה  שמיותר עומד", וקרא וקבל עמד המלך "אגריפס שם):
ספר  את לקבל שגם הכוונה וע"כ וקבל, שעמד שמזכיר
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בישיבה. מותר לב.32)התורה במגילה יהודה, כר'
מן 33) ואחד אחד "כל ה: הלכה תפילה מהלכות בפי"ב

ואח"כ  קורא, שהוא למקום ומביט תורה ספר פותח הקורין
בא"ה  ומברך וחוזר וכו' עונין העם וכל וכו' ברכו אומר

וכו'". בנו בחר ג.34)אשר בהלכה ברכת 35)למעלה
בהלכות  ראה וכו', תורתו את לנו נתן אשר וכו' בא"ה

שם. גדול36)תפילה שכהן "ברכות שם: מברך במשנה
תחת  רגלים של שנותן אלא אותן, מברך המלך אותן,
שמונה  עליה "ומברך במשנה מ: ושם העון". מחילת
העבודה  ועל שלאחריה), התורה (ברכת התורה על ברכות,
ועל  ישראל ועל המקדש ועל העון מחילת ועל ההודייה ועל

תפילה". והשאר ירושלים) (ועל ברכת 37)הכהנים היא
העבודה". את "והשב בה שכתוב ברכת 38)העבודה, היא

תחת 39)ההודייה. רגלים של שנותן "אלא במשנה: שם
מהלכות  בפ"ג ראה גדול, כהן (שבברכת העון" מחילת

יא). הלכה יוהכ"פ רגלים.40)עבודת שלש של
מיוחדות 41) ואינן לכל קבועות הן אלו תפילות כלומר,

שלהלן. התפילות שאר כמו בפני 42)לכהן, ברכה מתפלל
המקדש. שיעמוד הוא שענינה ברוך 43)עצמה, כלומר:

שם. יוהכ"פ עבודת בהלכות ראה בישראל. הבוחר ה' אתה
הלכות 44) ראה ולהתפלל, להתחנן רגיל שהוא מה כפי

שם. יוהכ"פ עבודת

.‰L„w‰ ÔBLÏa - ˙BÎ¯a‰Â ‰‡È¯w‰45:¯Ó‡pL ; «¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«…∆∆∆¡«
dBLÏa - ˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ ‡¯˜z46LiL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»∆«»«…ƒ¿»««ƒ∆≈
˙BÊÚBÏ ÌL47. »¬

סוטה 45) במשנה מפורש הקודש, בלשון שהיא הקריאה
ועל  המלך". ופרשת וכו' הקודש בלשון נאמרין "ואלו לב.
דבריו  (הובאו חיים" ב"מים כתב בלה"ק שהוא הברכות
"אפשר  רבינוביץ) בצ"י הרב של במאמרו "הקהל" בקובץ
ואלו  בפ' כדתנן בלה"ק, שהיו כה"ג מברכות רבינו שלמד
לברכות, ברכות בין לחלק יש טעם דמה שם) (סוטה נאמרין
פרשת  נקט ולא כה"ג, ברכות מקודם הזכיר במתניתין אבל
תו  ומעתה בלה"ק, יהיו הברכות שאף לאשמועינן כה"ג
נקט  ולא התנא חש לא ולפיכך המלך, בפרשת למיטעי ליכא

המלך". פרשת אלא המלך מן 46)ברכות זה לימוד
ממקור  רבינו לקחו ואולי בסוטה, גמרא אינו הזה הפסוק

בלשון 47)אחר. מבינים ואינם זרה, בשפה המדברים הם
כתב: זצ"ל להאדר"ת למקדש" "זכר ובקונטרס הקודש.

שם שיש "אע"פ אלו שתיבות הדבר שייכת "פשוט לועזות"
וגרים  לועזות, שם שיש אע"פ וצ"ל: שלאחריה, ו' להלכה
[ויותר  קיח). עמוד "הקהל" (קובץ וכו' מכירין שאינם
למעלה  שייכות מכירין" שאינן "וגרים המלים כי מסתבר

ו]. הלכה מתחילה להכין" "חייבים ומהמלים ה, הלכה

.ÂÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯‚Â48ÔÈ·iÁ49ÌaÏ ÔÈÎ‰Ï ¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ«»ƒ¿»ƒƒ»
‰„Ú¯a ‰ÏÈ‚Â ‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡a ÚÓLÏ ÌÊ‡ ·ÈL˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»ƒ¿…«¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»»
,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡ .ÈÈÒa Ba ‰zpL ÌBik«∆ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰eÎa ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ,dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ»«»À»«»ƒƒ¿…«¿«»»

‰¯˙È ‰ÏB„‚50ÚÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓe .51BaÏ ÔeÎÓ - ¿»¿≈»ƒ∆≈»ƒ¿…«¿«≈ƒ

˙c ˜fÁÏ ‡l‡ ·e˙k‰ dÚ·˜ ‡lL ;BÊ ‰‡È¯˜Ïƒ¿ƒ»∆…¿»»«»∆»¿«≈»
˙Ó‡‰52ÈtÓe da ‰eËˆ ‰zÚ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ . »¡∆¿ƒ¿∆«¿¿ƒ«»ƒ¿«»»ƒƒ

È¯·c ÚÈÓL‰Ï ‡e‰ ÁÈÏL CÏn‰L ,dÚÓBL ‰¯e·b‰«¿»¿»∆«∆∆»ƒ«¿«¿ƒ«ƒ¿≈
.Ï‡‰»≈

למעלה 48) כמפורש בהקהל, חייבים והם הקודש. בלשון
א. למעלה].49)בהלכה כמבואר ו, הלכה מתחילה [כאן

זקני 50) כל "ואל בענין שנאמר ממה כן שלמד "ונראה
יא) לא, (שם "באזניהם" נאמר ואח"כ ט) לא, (שם ישראל"
שם). "הקהל" בקובץ רבינוביץ בצ"י (הרב בכלל" הם שאף
ואמרו  ילמדו", "ולמען יב) שם, (שם שנאמר ממה [או
בחכמים  שמדובר הרי ילמדו", "למען ביה: קרי ג. ְְַבחגיגה

לאחרים]. הקורא,51)המלמדים מן רב במרחק שנמצא
פ"ב  (למעלה הראיה מן שפטור שומע, שאינו חרש  אבל
ב. הלכה למעלה כמבואר מ"הקהל", גם פטור א), הלכה

לחםֿמשנה. א.52)וראה הלכה למעלה ראה

.Ê‰˜‰ ÌBÈB˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL Ï «¿≈∆»ƒ¿¿«»¿«¬ƒ
˙aM‰ ¯Á‡Ï53˙B¯ˆBˆÁ‰ ˙ÚÈ˜z ÈtÓ ,54 ¿««««»ƒ¿≈¿ƒ««¬¿
˙BpÁz‰Â55.˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L ¿«¿ƒ∆≈»ƒ∆««»

באב 53) ותשעה כהנים עצי זמן "אבל ה. במגילה משנה
מקדימין". ולא מאחרין והקהל, למעלה 54)חגיגה ראה

אמרו  "באלו ו: הלכה פ"א מגילה בירושלמי ד. הלכה
בא  בר חייה דרבי בריה בא ר' וכו' מאחרין ולא מקדימין
הבימה. מפני אמר, חייה ר' בי יצחק ר' התקיעה. מפני אמר,
מתניה, א"ר העזרה. את לדחוק שלא מאתמול, אותה ויעשו
בא, כר' רבינו [ופסק עץ". כל אשרה לך תטע לא שם על
אין  ושם ד) הלכה (למעלה נשים לעזרת הביאוה הרי כי
לפ"א  בכסףֿמשנה ראה אשרה", לך תטע "לא של  איסור

ט]. הלכה הבחירה בית הלכה 55)מהלכות למעלה ראה
התורה, קריאת אחרי המלך שבירך השביעית, שהברכה ד
בפ"א  וראה יכול", שהוא מה כפי בה ומתפלל "מתחנן היה
(בשבתות  בהן תוקעין ש"אין ו הלכה תעניות מהלכות
זועקים  ולא בחצוצרות, ולא בשופר לא ובימיםֿטובים)

בתפילה". בהם ומתחננים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"ב שישי יום

-zFpAxTxtq
zFxFkA zFkld

¥¤̈§̈
¦§§

LÏLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (· .˙B¯BÎa¿∆…≈»≈¿»ƒƒ»«ƒ
.‰Ó‰a ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï („ .¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚∆…ƒ»∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿≈»

.‰Ó‰a ¯OÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰∆…ƒ»≈«¿«¿≈»
Ì‰ÈL ‰OÚnL ÈÙÏ ,¯BÎa‰ ÌÚ ¯OÚn‰ ÈzÏÏÎÂ¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈¿≈∆

˙‡Â :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡1.˜¯Êz ÌÓc ∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆»»ƒ¿…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2¯BÎa Ì„Â ¯OÚÓ Ì„ ‰fL ,3. ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈¿«¿
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BˆÓ ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

cg` mdipy dyrny itl ,xekad mr xyrnd izllke"
."'ek enr ellk aezkde

ובכור  מעשר את הכתוב כלל באמת מדוע להבין וצריך
מעשר  שהרי במהותם, הפכים דברים שני הם והלא יחד,
הוא  בכור ואילו קבוצה, ספירת של וחותם סוף עניינו

יחד. הכתוב כללם ומדוע אחריו, הנולדים לאלה ראשון
תחילה, עניינו שבכור ומכיון הנותנת, שהיא לומר ויש
הידוע  הכלל על־פי יחד הכתוב כללם סוף, עניינו ומעשר
שההתחלה  היינו בתחילתן", וסופן בסופן תחילתן ש"נעוץ
סתירה  בזה שאין רק לא כלומר: בזה. זה קשורים והסוף
משייכותו  יותר גדולה לאחרון הראשון של ששייכותו אלא

לשלישי. או לשני
(f oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

את.1) ב.2)צ"ל: סד, שהכוונה 3)פסחים נאמר שם
(ויתכן  הי"ז). הקרבנות מעשה מהל' פ"ה (וראה לפסח גם

פסח). קרבן להל' בכורות הל' רבינו הסמיך שלכך

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
באדם 4) הזכרים, רחם פטר כל להפריש שמצותֿעשה יבאר

ובחמור. טהורה ובבהמה

.‡LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ5ÌÁ¯ ¯Ët Ïk6ÌÈ¯Îf‰7, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»∆∆∆∆«¿»ƒ
¯BÓÁ‰ ÔÈnÓ ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa8, ≈»»»≈ƒ¿≈»¿»≈ƒƒ«¬

˙BÙ¯Ë eÈ‰L ÔÈa ÌÈÓÏL eÈ‰L ÔÈa9Lc˜ :¯Ó‡pL . ≈∆»¿≈ƒ≈∆»¿≈∆∆¡««∆
Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ Ïk ¯Ët ¯BÎa ÏÎ ÈÏƒ»¿∆∆»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»

ÌÈ‰kÏ ÔlÎÂ .‰Ó‰a·e10. «¿≈»¿À»«…¬ƒ

המצוות'5) ('ספר בהם" שיעשה שראוי למה "ולהבדיל
עט). והוא 6)מצותֿעשה תחילה, בו הרחם נפתח פירוש,
האם. מן טו)7)בכור – יב יג, (שמות נאמר שהרי

וכו' לה' הזכרים לך יהי' אשר וכו' רחם, פטר כל "והעברת
וכל  הזכרים רחם פטר כל וגו' תפדה בבניך אדם בכור וכל
(סמ"ג  בבכורה קדושים הזכרים רק כי הרי אפדה". בני בכור

קמד). חמור 8)עשין פטר "וכל יג) (שם, שנאמר כמו
ודרשו  כ). לד, (שם בשה" תפדה חמור "ופטר בשה", תפדה
פעמים, שני חמור, פטר חמור, "פטר א: ז, ב. ה, בבכורות
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך, אמרתי חמורים פטרי

בחולין 9) מפורש (וכן ה"י. פ"ג להלן שכתב ממה נלמד כך
בבהמה  אלא זה אין אבל טריפה"). אפילו "בכור, ב: קלו,
שטריפה  הי"ז. ביכורים מהל' בפי"א מפורש וכן באדם, ולא
הרמב"ם). על חיים' 'מים (הגהות סלעים בחמש חייב אינו
הטריפות. מיני כל פ"ט סוף עד מפ"ה שחיטה בהל' וראה

באדם 10) וכו' רחם פטר "כל טו) יח, (במדבר שנאמר כמו
הפסוק  התחיל שבו הכהן, לאהרן =) לך" יהיה ובבהמה

ה). שם,

.·ÌÈcÙ ¯BÓÁ ¯BÎ·e Ì„‡ ¯BÎa11ÌBÈ„Ùe12 ¿»»¿¬ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ‰kÏ13¯‡Lk ‰¯ÊÚa ËÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e , «…¬ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿»»¬»»ƒ¿»

ÌÈl˜ ÌÈL„˜14BÓk ,ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜Óe BÓc ÔÈ˜¯BÊ ; »»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈»¿

˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL15ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le , ∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿»«»»∆¡»
ÌÈ‰kÏ16,Ì„‡‰ ¯BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»

‡Ï ¯BL ¯BÎa C‡ .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆«¿…
.Cl ‰È‰È Ì¯O·e .Ì‰ L„˜ ‰cÙƒ̇¿∆…∆≈¿»»ƒ¿∆»

בשה 11) תפדה חמור פטר "וכל ג) יג, (שמות שנאמר כמו
תפדה". בבניך אדם בכור וכל שהוא 12)וכו' הבן פדיון

השה. שהוא חמור פטר ופדיון סלעים, חלה 13)חמש
ופדיון  הבן ופדיון וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו מ"ט: פ"ד
פדה  "אך טו) יח, (במדבר שנאמר ממה ונלמד חמור". פטר
תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה
"וידבר  שם: למעלה שנאמר למה נמשכים הנ"ל והדברים
יהיה  וגו' רחם פטר כל וגו' לך נתתי הנה ואני אהרן אל ה'
אדם  מבכור פדיון שתקבל כלומר תפדה", פדה אך לך,

כאן). ספר' 'קרית (ראה טמאה בהמה זבחים 14)ומבכור
הי"ז. להלן ראה אותו. פודין אין אבל במשנה, - א נו,

הכ"ה.15) ופ"ט הי"ז, מעשה 16)פ"ה מהל' פ"ט
שם. הקרבנות,

.‚„ÏBpL ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa ‡e‰L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa¿¿≈»¿»∆««≈∆«
ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa BÓeÓa17È¯‰ - ÌÈÓ˙ ‰È‰L ¯Á‡ ¿≈∆»«««∆»»»ƒ¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa BÏÎB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡ .Ô‰kÏ ‡e‰18B¯ÎBÓ B‡ «…≈ƒ»»¿¿»»¿
È¯ÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ÈÓÏ BÏÈÎ‡Ó B‡19‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈlÁ20¯eÚ B‡ Áqt ÌeÓ B· ‰È‰È ÈÎÂ :¯Ó‡pL . Àƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿∆ƒ≈«ƒ≈
epÏÎ‡È ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ,¯ÓB‚Â21Ïi‡ÎÂ È·vk22. ¿≈«»≈¿«»«¿»…¿∆«¿ƒ¿»«»
Ô‰Î ÈÒÎ ‡e‰ È¯‰Â23. «¬≈ƒ¿≈…≈

שנולד 17) אלא לי "אין כא) טז, (לדברים ראה פ' ב'ספרי'
מנין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל ונעשה תמים

רע". מום כל בס"פ 18)תלמודֿלומר למדנו לא כאן שעד
אלא  העיר בכל נאכל שהבכור נו:) (זבחים מקומן איזהו
(כסףֿמשנה). מקום בכל נאכל מום בעל אבל בתם,

ב.19) לב, בכורות במשנה, אסור 20)כביתֿהלל אבל
ה"ט). מעילה מהל' (פ"א ועבודה תימן 21)בגיזה בכת"י

בפסוק. הוא וכן הוא 22)ליתא. שלכהן קאי, "ואכהן
שנה  תאכלנו אלקיך ה' "לפני כ בפסוק מזה לעיל אומר
שהגמרא  - א כח, בכורות וראה כאן), ספר' ('קרית בשנה"
יח, (במדבר הפסוק מן לכהן, ניתן מום בעל שבכור לומדת
שנותנו  מום בעל בכור על "לימד – לך" יהי' "ובשרם יח)
שלא  רש"י ומפרש כולה", התורה בכל לו מצינו שלא לכהן
מפרש  רבינו אבל לכהן, שניתנו כולה התורה בכל מצינו
בזה  כיוצא התורה בכל מצינו שלא ה'תוספות' כפירוש
שמקריבין  ואשמות חטאות שהרי לכהן, יתנו מום שבעל
שהמזבח  כשם מום, בעלי וכשהם לכהן, הבשר - אותן
בעל  כשהוא אפילו בכור אבל מפסיד, הכהן גם כך מפסיד
"יהי' בתורה עליו לחזור צורך יש ולכן לכהן, נותנו מום
לכהן  שזהו הוא הפסוק ממשמעות זה, בלי אבל לך",

שם). ספר' האשה,23)('קרית את בו מקדשים שהרי
המוריה'). ('הר מ"ב פ"א שני מעשר במס' כמפורש

.„È¯‰ :¯Ó‡ÈÂ ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa LÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿¿≈»¿»¿…«¬≈
¯Ó‡pL .L„˜ ‰Ê24EÈ‰Ï‡ '‰Ï LÈc˜z :25‡Ï Ì‡Â . ∆…∆∆∆¡««¿ƒ«¡…∆¿ƒ…
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ÌÁ¯Ó B˙M„˜e ,ÂÈÏ‡Ó Lc˜˙Ó ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈≈≈»¿À»≈∆∆
‡È‰26. ƒ

הזכר,24) ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור "כל נאמר: שם
אלקיך". לד' מנין 25)תקדיש "לכדתניא, א: כט, ערכין

"הזכר  שנאמר להקדישו, שמצוה בעדרו, בכור לנולד
שם.26)תקדיש". ערכין,

.‰‰ˆeÁ·e ı¯‡a ˙‚‰B ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa ˙ÂˆÓƒ¿«¿¿≈»¿»∆∆»»∆¿»
‡Ïı¯27.ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B¯BÎa ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . »»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»»∆»»∆

EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿
‡È·Ó ‰z‡L ÌB˜nÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒ»∆«»≈ƒ

Ô‚c ¯OÚÓ28ÌB˜nÓe ,Ô‡ˆÂ ¯˜a ¯BÎa ‡È·Ó ‰z‡ - «¿«»»«»≈ƒ¿»»»…ƒ»
¯BÎa ‡È·Ó ‰z‡ È‡ - Ô‚c ¯OÚÓ ‡È·Ó ‰z‡ ÔÈ‡L∆≈«»≈ƒ«¿«»»ƒ«»≈ƒ¿
BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ÔÈlÁk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ô‡ˆÂ ¯˜a29. »»»…∆»¬≈¿Àƒ¿≈»≈¿

epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‡È·‰ Ì‡Â30‡l‡ ·¯˜È ‡ÏÂ , ¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒƒ∆¿…ƒ¿«∆»
BÊ ‰ÂˆÓe .BÓeÓa ÏÎ‡È31ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰B ≈»≈¿ƒ¿»∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL32Ô‚c ¯OÚÓ BÓk ,33˙‚‰B dÈ‡Â . ∆…ƒ¿≈««ƒ¿«¿«»»¿≈»∆∆
Ô˙M„˜a Ô‰Lk ÔÈLc˜Óa34ÈL„˜ ÔÈa ,e„tiL Ì„˜ ¿À¿»ƒ¿∆≈ƒ¿À»»…∆∆ƒ»≈»¿≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ35. ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ

מקומות 27) בכמה נראה וכן האמיתית. הגירסה היא כן
 ֿ (כסף לארץ בחוצה גם נוהגת בכור שקדושת בתלמוד,
"ובספר  וז"ל: רוקח' 'מעשה בספר כתב וכן משנה).
נוהגת  טהורה בהמה בכור מצות כתוב, מצאתי כתיבתֿיד
הנמצאים  כתבֿיד בספרי ראיתי וכן לארץ", ובחוצה בארץ
=) רבינו בחתימת מוגה בנוסח כתוב שמצא וכו' מצרים פה
בכור  "מצות כתוב היה רבינו מספרי ובכמה הרמב"ם)".
הנוסחה  היתה וכן בארץ". אלא נוהגת אינה טהורה בהמה
עליו  תמהו וכולם והר"ן, הרשב"א הרמב"ן, הראב"ד, לפני
ובהערה  עט מצותֿעשה המצוות' ב'ספר וראה (כסףֿמשנה).

ה"ב. פ"ג להלן ועי' אלא 28)שם. מביא אינו דגן ומעשר
בארץ  רק ונוהגת בארץ שתלויה מצוה שהיא הארץ, מן

לו:). קידושין מה 29)(ראה (על עליו משיג הראב"ד
אלא  אמר לא עקיבא רבי אף שהרי כחולין). הוא הרי שכתב
לארץ, מחוצה שהביאו בכור מקריבין שאין הקרבה לענין
אלא  נאכל ואינו ונעבד נגזז ואינו בו יש בכור קדושת אבל
וכן  במומו", יאכל "אלא הביא: בכסףֿמשנה אבל במומו.

רומי. ובדפוס תימן בכת"י בסוף 30)הוא משנה, כסתם
ב. כא, בתמורה עקיבא וכרבי חלה. קדושת 31)מסכת של

בזמן 32)בכור. ובין קיים שביתֿהמקדש בזמן בין כלומר,
מ"ח). פ"ח (שקלים למעלה 33)הזה לזה, זה שהוקשו

שם. המצוות' ב'ספר כתב וכן זו. כלומר,34)בהלכה
מדייקת  כך הקדש, של בבהמות נוהגת אינה בכורה מצות

שם. המשנה, מדברי - א יד, בכורות אם 35)הגמרא אבל
בהמה  =) מזבח קדשי בין הבדל יש הבהמות, נפדו
לבין  המזבח) על ליקרב מום בלי תמימה כשהיא שהוקדשה
מום  בעלת כשהיא שהוקדשה בהמה =) הבית בדק קדשי
הבית), לבדק והמעות נמכרת אלא המזבח על קריבה שאינה
וקדשי  בבכורה, חייבים אינם נפדו אם אף מזבח שקדשי
ה"ח. פ"ה להלן ראה בבכורה, חייבים נפדו אם הבית בדק

.ÊÌÈiÂÏ ÌÈ‰k :‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·a ÔÈ·iÁ Ïk‰36 «…«»ƒƒ¿¿≈»¿»…¬ƒ¿ƒƒ
BÏ „ÏB Ì‡ ,Ô‰kÏ ¯BÎa‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ∆«¿«…≈ƒ«

e¯‡aL BÓk ÂÈ¯eÓ‡Â BÓc ·È¯˜Ó - ¯BÎa37ÏÎB‡Â , ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆≈«¿¿≈
¯L‡ ¯BÎa‰ Ïk :¯Ó‡pL .¯BÎa ˙¯B˙a ¯Oa‰ ¯‡L¿»«»»¿«¿∆∆¡«»«¿¬∆

¯ÓB‚Â E‡ˆ·e E¯˜·a „ÏeÈ38¯BÎ·e Ì„‡ ¯BÎa Ï·‡ . ƒ»≈ƒ¿»¿¿…¿¿≈¬»¿»»¿
ÔÈ¯eËt ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k - ‰‡ÓË ‰Ó‰a39BÓk , ¿≈»¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿
‰p‰k ˙BzÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL40. ∆≈«¿¿ƒ¿«¿¿À»

א.36) יג, בכורות ה"ב.37)משנה, וזה 38)למעלה
אלהיך  ה' "לפני כ) (טו, שם וכתוב לכהן, גם מכוון

מפדיון 39)תאכלנו". פטורים ולויים "כהנים שם: משנה,
חמור". ומפטר מתנות 40)הבן שאר (עם ביכורים הל'

הי"ד. שם ופי"ב ה"ט, פי"א כהונה)

.ÁB˙L CB˙a ÏÎ‡ ¯BÎa‰41ÌÈÓz ÔÈa42ÏÚa ÔÈa «¿∆¡»¿¿»≈»ƒ≈««
ÌeÓ43‰L epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ :¯Ó‡pL .∆∆¡«ƒ¿≈¡…∆…¿∆»»

.epÏÎ‡z EÈ¯ÚLa ,ÌeÓ B· ‰È‰È ÈÎÂ .‰L·¿»»¿ƒƒ¿∆ƒ¿»∆…¿∆
?BÏ ‰BÓ È˙ÓÈ‡Óe44ÌBiÓ BÏ ‰BÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ ≈≈»«∆ƒ»∆ƒ

‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡e‰L ,ÈÈÓL45ÏÚa „ÏB Ì‡Â ; ¿ƒƒ∆»¿«¿»»¿ƒ«««
ÌeÓ46BÏ eÏkL ‡e‰Â .„ÏBpL ÌBiÓ BÏ ‰BÓ -∆ƒ∆»¿∆»

ÂÈL„Á47‰‡¯ È¯‰L ,48B˙„Ï ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡Ï49Ï·‡ ; √»»∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÌBiÓ BÏ ‰BÓ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„È ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿««∆»√»»∆ƒ

ÈÈÓL50. ¿ƒƒ

יותר 41) לאחרו ולא שנתו בתוך לאכלו מצוה כלומר,
ב'לא  עובר שנתו לאחר איחרו ואם כו:). שם (משנה

הי"ג). (להלן בכך נפסל אינו אבל בזמן 42)תעשה',
אוכלו. והכהן שמקריבו קיים, היה המקדש גם 43)שבית

הזה. ו:).44)בזמן (ר"ה שנתו שנאמר 45)התחלת
לקרבן". ירצה והלאה השמיני "ומיום כז). כב, (ויקרא

מיום 46) לו מונין – מום בעל ונעשה תם נולד אם אבל
הא). ד"ה ז. ר"ה ('תוספות' שילדה 47)השמיני פירוש,

חדשים, תשעה גסה בבהמה הריונה: חדשי לה שכלו אחרי
חדשים. חמשה דקה ז,49)שראוי.48)ובבהמה ר"ה

נפל 50)א. הוא והוולד הריונה, חדשי מלאו לא שמא
נפל. מספק ויצא ימים שמונה שיעברו עד באכילה, ואסור

.ËÌÈL Ïk BÓi˜Ï È‡M¯ - B˙L CB˙a ÌeÓ BÏ „ÏB«¿¿»««¿«¿»¿≈
L„Á ¯OÚ51BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙L ÛBÒa ÌeÓ BÏ „ÏB . »»…∆«¿¿»À»¿«¿

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ìen‰ Ba ÏÙpL ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒ∆»««¿««ƒ∆
B˙L ¯Á‡Ï ¯Á‡˙Ó52ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿«≈¿««¿»≈«¿∆»«

B˙L ¯Ó‚ ÈÙÏ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa53BÏ ÔÈÓÈÏLÓ - «¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«¿»«¿ƒƒ
B˙L ¯Á‡ ¯OÚ ‰MÓÁ54B˙L ¯Á‡ ÌeÓ BÏ „ÏB . ¬ƒ»»»««¿»«««¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‡l‡ BÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡ -55.ÏÎ‡ÈÂ ≈««¿«¿∆»«¿ƒ¿≈»≈

שנים 51) אמרו: - א כח, שם ובגמרא שם, בכורות משנה,
יותר. ולא חודש אבידה 52)עשר השבת משום זה וכל

ימצא  לא שאם הבעלים, שהוא לכהן כלומר לבעלים,
יסריח  מיד, לשחטו ויצטרך לו, לתת כדי כהן הישראל
יום  שלשים לקיימו שרשאי אמרו ולכן הכהן. ויפסיד הבשר,

שם). וברש"י כח. שם.53)(בכורות ברייתא,
ה"י)54) להלן (ראה הוא שהדין הזה, בזמן כאן מדובר
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מום  בו שיפול עד שנים כמה אפילו הבכור את שמקיים
מ"ב). פ"ד בכורות במשנה.55)(רע"ב, שם

.È‰f‰ ÔÓfa ¯BÎa‰56ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ - «¿«¿««∆«ƒ«∆ƒ…
ÏÎ‡ÈÂ57. ¿≈»≈

שנתו.56) בתוך ולאוכלו להקריבו שם.57)שאיֿאפשר

.‡ÈÌÎÁÏ B˙B‡¯‰Ï ‰‡¯ ‡lL „ÚÂ58BÓi˜Ï È‡M¯ ¿«∆…ƒ¿»¿«¿¿»»««¿«¿
ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL59ÌÎÁÏ B˙B‡¯‰Ï ‰‡¯pMÓe .60: ¿«ƒ¿»»ƒƒ∆ƒ¿»¿«¿¿»»

Ïk BÓi˜Ï È‡M¯ - B˙L CB˙a ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡ƒ«¿¿»««¿«¿»
L„Á ¯OÚ ÌÈL61BÓi˜Ó - B˙L ¯Á‡ „ÏB ; ¿≈»»…∆«««¿»¿«¿

ÌBÈ ÌÈLÏL62. ¿ƒ

לחכם 58) להראותו שיצטרך מום בו נפל לא שעדיין כלומר,
ה"א. פ"ג להלן ראה לשחטו, לו שיתיר מומחה,

שם.59) צורך 60)ברייתא, ויש מום בו נפל כלומר,
לשוחטו. שיתיר לחכם יותר.61)להראותו ולא

מה 62) למעלה וראה (שם). לבעלים אבידה השבת משום
רש"י. מדברי שהבאנו

.·ÈÌÈL ,‰ÓÈÓz ‰·Ï ˙L ‡È‰ ¯BÎa ÏL ‰L»»∆¿ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿≈
- ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌBÈÏ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ»»…∆ƒ¿¿ƒ»¿»»»¿À∆∆

L„Á ¯OÚ ‰LÏL BÏ ‰BÓe ,BÏ ‰¯aÚ˙63e„ÏB . ƒ¿«¿»∆¿»»»…∆¿
ÌÈ‡ÏË ÈL BÏ64¯„‡ ÏL ¯OÚ ‰MÓÁa „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»«¬ƒ»»»∆¬»

„ÏBpL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯a „Á‡Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆»¿……∆¬»≈ƒ∆∆«
ÔBL‡¯ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯a¿……∆¬»≈ƒ≈»∆ƒƒ«ƒ

‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a65„ÏBpL ‰ÊÂ ,‰L BÏ ‰˙ÏÚ «¬»∆»»«»»»¿»»»¿∆∆«
ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa«¬ƒ¬»ƒ…»¿»»»«¬ƒ
,¯eaÚ‰ L„Áa „ÏBÂ ÏÈ‡B‰ .‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡¬»∆»»«»»ƒ¿«¿…∆»ƒ

BÏ B˙B‡ ÔÈBÓ66. ƒ

הסובר 63) רבי, לדעת בניגוד לא:) ערכין ו: (ר"ה כחכמים
כמנין  ימים, וחמשה וששים מאות שלש היא תמימה שנה כי
מעוברת. לשנה פשוטה שנה בין הבדל ואין החמה, ימות

קדושת 64) הטלאים על שיש ביכרו, שלא בהמות משתי
שם). (ערכין, פשוטה 65)בכור שנה היא הבאה והשנה

מעוברת. את 66)ולא ליה "דאמר שם: בערכין הוא כן
באדר  בט"ו העיבור בחודש "שקנית לעיבורא", נחית
כמה, ד"ה ברש"י יט: השנה ראש (ראה הראשון
העיבור) חודש הוא ראשון שאדר אדר, ד"ה וב'תוספות'
לא  הילכך לחשוב, רוצה את עיבור דשנת אדעתך גלית
שם). גרשום' ('רבינו באדר" ט"ו עד (שנתך) (שנתה) נגמרה

.‚È¯BÎa‰ ¯Á‡Â ¯·Ú67Èt ÏÚ Û‡ ,B˙L ¯Á‡Ï »«¿ƒ≈«¿¿««¿»««ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰L68‰Ê È¯‰ - Ìz ‰È‰ Ì‡ , ∆≈¿…«¬∆ƒ»»»¬≈∆

- ÌeÓ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â ;B·È¯˜Ó ‡l‡ ,ÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒ»»««
EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ :¯Ó‡pL .ÌB˜Ó ÏÎa BËÁBL¬¿»»∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿
:¯OÚÓÏ ¯BÎa LÈwÓ - E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆«ƒ¿¿«¬≈

dz¯·ÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡ ¯OÚn ‰Ó69¯BÎa Û‡ , ««¬≈≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»«¿
.dz¯·ÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»

ב.67) ה, כג,68)ר"ה (דברים לשלמו" תאחר "לא של

ו. אות יח מצוה חינוך' 'מנחת וראה אם 69)כב), כלומר,
נפסל  שני המעשר אין לשניה, אחת משנה שני מעשר השהה
תוציא  שנים שלש "מקצה כח) יד, (שם נאמר שהרי בכך,
מעשר). מה ד"ה ה: ר"ה (רש"י וגו'" תבואתך מעשר כל את

.„È„ÏeiLk Ô‰kÏ ¯BÎa‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡70ÔÈ‡L , ≈¿ƒ∆«¿«…≈¿∆ƒ»≈∆≈
Ô‰kÏ ‰l„‚ BÊ71ÏÈc‚iL „Ú ÂÈÏÚa Ba ÏtËÈ ‡l‡ ; ¿À»«…≈∆»¿«≈¿»»«∆«¿ƒ

Ïth‰Ï ÔÈ·iÁ Ï‡¯OÈ ‰nk „ÚÂ .Ô‰kÏ epzÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ¿∆«…≈¿««»ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈
‰w„ ‰Ó‰a ?¯BÎaa72‰q‚·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL -73- «¿¿≈»«»¿ƒ¿«»

CB˙a ÈÏ e‰z :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿ƒ»««…≈¿≈ƒ¿
BÏ BzÏ È‡M¯ BÈ‡ - ÈÓˆÚÏ ÏtË‡ È‡Â ‰Ê ÔÓÊ74; ¿«∆«¬ƒ¬«≈¿«¿ƒ≈««ƒ¿

ÂÈ˙BzÓ ÏÚ ÚiÒÓ BÓk ‰fL75e¯‡a ¯·Îe , ∆∆¿¿«≈«««¿»¿»≈«¿
˙BÓe¯˙a76˙B¯b‰ ˙È·a ÔÈÚiÒÓ‰ ÌÈ‰k‰L ,77 ƒ¿∆«…¬ƒ«¿«¿ƒ¿≈«¿»

ÌÈÁaËn‰ ˙È··e78ÌÈÚB¯‰ CB˙·e79ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
Ô¯ÎOa Ô‰È˙BzÓ Ì‰Ï80. »∆«¿≈∆ƒ¿»»

ב.70) כו, בכורות משנה, היוולדו. אחרי שהרי 71)מיד
"לגדולה". והיינו "למשחה", כט) כט, (שמות תורה אמרה
בו  בטיפול ועמל טורח לבעליו יש היוולדו עם מיד והבכור

שם). המשניות, ותיש.72)(פירוש שור.73)איל
שם.74) בכורות הבכור 75)משנה, לבעל מסייע כלומר,

אחר. לכהן ולא לו שיתנהו תרומות 76)כדי מהל' פי"ב
סיועם.77)ה"כ. תמורת תרומה שם לקבל כדי 78)כדי

וקיבה. לחיים זרוע, שם את 79)לקבל להאכיל או לשמור
הבכורות. את זה עבור לקבל כדי נתן 80)הבקר א"כ אלא
שם). (רבינו, תחילה סיועם שכר להם

.ÂËÌeÓ ÏÚa ¯BÎa‰ ‰È‰81:‰Ê ÔÓÊ CB˙a BÏ ¯Ó‡Â »»«¿««¿»«¿¿«∆
ÌÈÓz ‰È‰L B‡ ,‰zÚ epÏÎB‡L ÈÏ e‰z82:BÏ ¯Ó‡Â ¿≈ƒ∆¿∆«»∆»»»ƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ‰zÚ ep·È¯˜‡L ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÈÏ e‰z¿≈ƒ¿¿«∆∆«¿ƒ∆«»¬≈∆
BÏ B˙B83Ô‰k ÏÎÏ Ô˙B ¯BÎa‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿≈»∆ƒ∆«¿≈¿»…≈

‰ˆ¯iL84. ∆ƒ¿∆

במשנה.81) שם.82)שם המקדש. אינו 83)בזמן שהרי
בשכר  הבכור לו כנותן נחשב זה ואין כלל, בהם מטפל

מ"ט)84)טיפולו. פ"ד (חלה לעםֿהארץ בין לחבר בין
אלגאזי  (מהרי"ט הקרבנות ככל משמר לאנשי ניתן ואינו
כתב  וכן יח. אות יח, מצוה חינוך' ו'מנחת מג, אות ד' פרק

דמם). את ד"ה קב: בזבחים רש"י

.ÊË˙ÈÊk ÏÎ‡L Ô‰k85ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎaÓ …≈∆»«¿«ƒƒ¿»ƒƒ»«ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -86ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ∆ƒ«»∆∆¡«…«∆¡…

E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿
‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ,¯BÎaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯Ê ÔÎÂ .E‡ˆÂ87 ¿…∆¿≈»∆»«¿«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ - ‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa88, ≈¿««¿ƒ»∆ƒƒ«¿»»¿

ÔÈa ‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ¯BÎa ÏÎ‡L ¯ÊÏ Û‡ ‰¯‰Ê‡ BfL∆«¿»»«¿»∆»«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»≈
.‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï¿««¿ƒ»

בכזית.85) אכילה וראה 86)סתם א. יז, מכות משנה,
ה"ה. הקרבנות מעשה מהל' הדם.87)בפי"א זריקת

יז).88) יב, (דברים וב'ספרי' שם, מכות במס'

.ÊÈ¯BÎa‰89B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡90¯BÎa C‡ :¯Ó‡pL , «¿≈ƒ∆∆¡««¿
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ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰cÙ˙ ‡Ï ÊÚ ¯BÎ· B‡ ·Ok ¯BÎ· B‡ ¯BL¿∆∆¿≈…ƒ¿∆¿≈≈
Ìz ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ91„ÓBÚ ‡e‰L ÔÂÈkL , ¿ƒ¿∆»∆≈»∆≈

B¯ÎÓÏ È„k ˙eÎÊ Ba Ô‰kÏ ÔÈ‡ Ôa¯˜Ï92,‰f‰ ÔÓf·e . ¿»¿»≈«…≈¿¿≈¿»¿«¿««∆
˙Èa ÔÈ‡L93‰ÏÈÎ‡Ï „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,94È¯‰ - ∆≈«ƒƒ¿≈«¬ƒ»¬≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â B¯ÎÓÏ ¯zÓ ‡e‰ÌÈÓz95ÔÈa , À»¿»¿¿««ƒ∆»ƒ≈
Ï‡¯OÈÏ ÔÈa Ô‰ÎÏ96. ¿…≈≈¿ƒ¿»≈

(89– חמור ובכור אדם בכור אבל טהורה. בהמה בכור
ה"ב. למעלה ראה חולין.90)נפדים, לעשותו

שחוט,91) כשהוא וכלֿשכן חי כשהוא ואפילו ב. ז, תמורה
הי"ח. להלן ראה נמכר, קודש בשר משום 92)שאין

לא  – לכהן אותו זיכתה שהתורה ואף להקרבה. שעומד
וראה  רוקח', ('מעשה למוכרו שיוכל כך כדי עד אותו זיכתה

הבכור 93)לחםֿמשנה). את מקריבין ואין המקדש, בית
ה"י. למעלה ראה מום, בו שיפול עד מניחו אחר 94)אלא

ומיד. בכולו זכות בו לכהן יש מום, בו תמורה,95)שיפול
אסרה  לא אבל לפדותו, אלא תורה אסרה לא שבבכור שם.

בהמה. מעשר בדין ה"ה פ"ו להלן וראה כן 96)למכרו.
לו  מוזיל שמא חשש כאן ואין ב. ח, שם הגמרא מסקנת
ככהן  שהוא ונמצא לו, יתננו בכור לו שיהא פעם שכל בכדי
לכך  חוששים אין – הי"ד) (למעלה הגרנות בבית המסייע
שבעתיד  קלוש סיכוי מחמת עכשיו לו יוזיל לא שבוודאי

(שם).

.ÁÈB¯ÎÓÏ Ô‰kÏ LÈ - ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa97,ÔÓÊ ÏÎa ¿««≈«…≈¿»¿¿»¿«
˙Èa‰ ÈÙÏ ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙÏ ÔÈa98ÔÈa ÈÁ ÔÈa , ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ≈«≈

ËeÁL99- ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa ¯Oa ¯ÎBÓ ‡e‰LÎe . »¿∆≈¿«¿««
˙Èaa B¯ÎBÓ100e¯‡aL BÓk ,˜eMa ‡Ï Ï·‡ ¿««ƒ¬»…«¿∆≈«¿

ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a101BÈ‡ ÌÈÓz ¯BÎa ¯Oa Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«¬»¿«¿»ƒ≈
¯kÓ102L„˜ ¯Oa ‡e‰L ÈtÓ ,103eÓpL ÌÈ‰ÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«…∆¿…¬ƒ∆ƒ¿

¯BÎa‰ ÏÚ104‰Ó „‚k ‰Ó ÏB˜LÏ ÔÈ¯zÓ -105. ««¿À»ƒƒ¿»»¿∆∆»»

ה"ג.97) למעלה שבית 98)ראה בזמן בין כלומר,
ז:). (שם הזה בזמן ובין קיים היה שם.99)המקדש

"כל 100) א: לא, בכורות משנה, בקדשים. זלזול משום
הבכור  מן חוץ וכו' באטליז נמכרין המוקדשין פסולי
הנייתן  המוקדשין פסולי לבעלים, שהנייתן והמעשר
קונים  הרבה יש באטליז כשנמכרין כלומר: להקדש".
קונים  הרבה אין בבית נמכר וכשהבשר ביוקר, נמכר והבשר
הבשר  ממכירת שהרווח המוקדשין בפסולי לכן בזול, ונמכר
שהרווח  בבכור אבל בקדשים. לזלזל התירו להקדש, הוא

באטליז.לבע  ולמכרו בו לזלזל התירו לא הכהן, שהוא לים,
הי"ב.101) קמא 102)פ"א בפרק נראה וכן הוא. פשוט

(כסףֿמשנה). שם הוא,103)דתמורה קדשים "ובזיון
למזבח" ממנו שקרב בדבר סחורה לעשות הדרך שאין

שם). בו.104)(רש"י שותפים שהם כלומר,
מנה 105) כנגד מנה "ושוקלין ב: לא, בכורות משנה,

אותה  "שיחלקו והיינו, תם, בבכור רבינו ומפרשה בבכור",
זה  בכף חלק ונותנים חלקים לשבעה או בכף לששה וחלק

שם). בפיה"מ (רבינו וכו'" מאזנים כפות ר"ל זה.

.ËÈËÈLÙn‰106ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa107¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ¿««¬≈∆À»

- ÏÈb¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .‰ˆ¯iL C¯„ ‰Ê È‡a BËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿∆ƒ»»¿«¿ƒ
ÏÈb¯Ó108ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯‡L ÔÎÂ .109‰ˆ¯ Ì‡ , «¿ƒ¿≈¿»¿≈«À¿»ƒƒ»»

.ËÈLÙÓ - Ï‚¯‰ ÔÓ ËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒƒ»∆∆«¿ƒ

העור.106) ראה 107)את התירו, לא תם בבכור אבל
הרגלים,108)להלן. דרך להפשיט רוצה אם כלומר,

הנפחים, בשביל שפושטן כבזיון, נראה שזה ואע"פ מפשיט,
איסור, בזה אין הבכור, על בעודו דבש בו לשים כדי או
שמאי  בית לדעת ורק קדוש. אינו בעלֿמום שבבכור לפי
כמפורש  כן לעשות אסור שמעון ברבי אלעזר רבי ולדעת
על  החולקים וחכמים הלל בית לדעת אבל א. כד, בתמורה
(כסףֿמשנה). כן לעשות אסרו לא שמעון, ברבי אלעזר רבי
קדשים  לבזיון חששו בתם אבל מום, בעל בבכור זה וכל

סובר 109)כנ"ל. בזה ואף כן, לעשות אסרו שם בברייתא
שמעון, ברבי אלעזר ורבי שמאי בית לדעת זה שכל רבינו

מותר. זה גם לחכמים אבל

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"ג ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פטר 1) ושצריך שירעה, או עליו נשחט שהבכור המום יבאר

רחם.

.‡ÌÈÚe·w‰ ÌÈÓen‰ Ïk2ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰3 »«ƒ«¿ƒ«¿ƒ∆«√»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÌÈcÙÂ4È¯‰ - ¯BÎa· Ô‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ»«∆»≈∆«¿¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê5Ô˙B‡ e¯‡a ¯·Îe . ∆ƒ¿»»»¿»»¿»≈«¿»
Ô‰Ó Èe‡¯‰L ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ÔÈÓen‰«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«∆»»≈∆

¯ÎÊa ˙BÈ‰Ï6‰Ú·LÂ ÌÈML7. ƒ¿¿»»ƒƒ¿ƒ¿»

אבר 2) חתיכת כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים כלומר,
למזבח.3)וכדומה. פסולי 4)להקריבם לפדות שמצוה

כחולין.5)המוקדשין. מקום בכל ואוכלו שוחטו כלומר,
הוא 6) זכר, שהוא בבכור להיות הראויים המומין שמספר

(לחם  הזרע שבאברי מומין בי"ב נקבה אצל מאשר יותר
כתב 7)משנה). ו הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק

בזכרים  אלא אינו זה אבל מומים. ושבעים שלושה שיש
בבכור  אבל ואנדרוגינוס. וטומטום ובטלה בגדי ובנקבות

מומים. ששה חסרים זכר שור

.·ÔÓ Ôa¯w‰ ÔÈ‡L ÌL eÈnL ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆≈«»¿»ƒ
¯Á·n‰8ÔÈcÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈ·¯˜ ÌÈL„w‰ ÔÈ‡Â , «À¿»¿≈«√»ƒ¿≈ƒ»∆¿…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ9·¯˜ ‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ¯BÎa‰ ÔÈ‡ Ck ,10, ¬≈∆»≈«¿ƒ¿»¬≈∆¿…»≈

Ì‡ ÔÎÂ .Úe·˜ ÌeÓ BÏ „ÏeiL „Ú „ÓBÚ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«∆ƒ»≈»«¿≈ƒ
ÏÎa ËÁL BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯·BÚ ÌeÓ ¯BÎa· „ÏB««¿≈¬≈∆≈ƒ¿»¿»
ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰ÚB¯ ‰È‰È ‡l‡ ,·¯˜ ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…»≈∆»ƒ¿∆∆«∆ƒ…

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ Úe·»̃«¿ƒ»≈»»

מום.8) אינו אבל משהו, בו שחסר הן 9)כלומר, "ואלו
וכו' קרניו נגממו אם שער בו שאין יבלת עינו שבלובן מי
נפדין". ולא קרבין לא וכו' הפנימיות חיטיו נפגמו אם

במקדש 10) להקריב ואין חסר שהוא משום הוא, והטעם
במדינה  עליהן ישחט לא וכן השלימות בתכלית שלם אלא

קבועין. מומין שאינם לפי מקום) (=בכל
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.‚‰¯·Ú Ba ‰„·Ú Ì‡ ÔÎÂ11‚¯‰L B‡ ,12„Úa ¿≈ƒ∆∆¿»¬≈»∆»«¿≈
„Á‡13ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡14‰ˆ˜‰L B‡ ,15„·Ú B‡16 ∆»«ƒ«¿»ƒ∆À¿»∆¡«

˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È -ƒ¿∆«∆ƒ…¿∆≈«¿¿ƒ¿
.ÁaÊÓ È¯eq‡ƒ≈ƒ¿≈«

עבירה 13)אדם.12)שנרבע.11) בו נעבדה כלומר,
אלה  היו שאילו אחד. עד בפני אדם שהרג או אחד עד בפני

אותו. הורגין - עדים שני נהרג 14)בפני אינו שלעולם
עדים. שני פי על נעבד 15)אלא ולא זרה לעבודה שהוזמן

זרה.16)עוד. בעבודה לו שעבדו

.„ÔÙ„ ‡ˆBÈ17ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â18¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL -19. ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿
ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡L ÈtÓ - ÔBL‡¯‰20ÈtÓ - ÔB¯Á‡‰Â , »ƒƒ¿≈∆≈∆∆∆∆¿»«¬ƒ¿≈

¯Á‡ BÓ„wL21¯ÎÊÂ ÔÙc C¯„ ‰·˜ ‰‡ˆÈ elÙ‡ . ∆¿»«≈¬ƒ»¿»¿≈»∆∆…∆¿»»
ÌÁ¯ C¯c22¯BÎa BÈ‡ -23. ∆∆∆∆≈¿

הלידה,17) עליה תקשה אם האשה, חלצי שישוסע "והוא
הרחם  דרך הוולד יצא שלא כלומר, משם". העובר ויצא

הדופן. דרך הרחם.18)אלא עקיבא 19)דרך כרבי
ללידה. ובכור לרחם בכור שיהא עד בכור שאינו

פטרֿרחם.20) הוא שבכור א הלכה א פרק למעלה וראה
לרחם.21) ראשון שהוא פי על אף ללידה, ראשון ואינו
לרחם.22) ראשון וגם לזכרים ראשון שאינו 23)שהוא

צריך  שבכור בכור, אינו אחד לדבר ובכור לנולדים, ראשון
לרחם. וראשון לזכרים ראשון לנולדים, ראשון להיות

.‰ÒBÈ‚B¯c‡ ‡e‰L ¯BÎa24,ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - ¿∆«¿¿ƒ≈¿À»¿»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ba ÔÈ‡L ‰·˜k ‡e‰ È¯‰Â25ÌÈ„·BÚÂ , «¬≈ƒ¿≈»∆≈«…≈¿¿¿ƒ

Ba26B˙B‡ ÌÈÊÊB‚Â27ÌeËÓË „ÏB .ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk28- ¿¿ƒƒ¿»«Àƒ«À¿
¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰29ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ,30ÔÈa . ¬≈∆¿≈¿¿≈»≈¿ƒ¿»»≈

ÌÈÓ ÏÈË‰L31˙e¯ÎÊ ÌB˜nÓ32ÌB˜nÓ ÏÈË‰L ÔÈa ∆≈ƒ«ƒƒ¿«¿≈∆≈ƒƒ¿
.˙e·˜«¿

נקבות.24) אבר וגם זכרות אבר גם לו שאינו 25)שיש
זכר. ואינו עצמה בפני ברייה שהוא מפני כלל, קדוש

עבודות.26) מיני בין 27)כל הבכור, ואילו שערו. את
ואסור  שערו לגזוז אסור מום בעל שהוא ובין תם שהוא

בו. נקבות 28)לעבוד אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין
נקבה. ספק זכר ספק והוא אטום. הוא ואין 29)אלא

היא  נקבה שמא במקדש, לא תם כשהוא אותו שוחטין
להקריבו  וצריך הוא זכר שמא במדינה ולא קדושה, ואינה

המזבח. ובעליו 30)על מקום בכל שוחטו מום בו וכשנפל
היא  נקבה שמא משום לכהן לתיתו חייב ואינו אותו אוכלים

הראיה. עליו מחבירו והמוציא קדושה מי 31)ואינה
שהוא  לאנדרוגינוס ולא טומטום לעניין הוא זה וכל רגלים.

משנה). (כסף כלל קדוש שבבכורות 32)אינו פי על ואף
הוא  הכל לדברי זכרות, ממקום משתין שאם מפורש מב:
(לחם  הוא ספק שלעולם נז. שם כהסוגיא רבינו פסק - זכר

משנה).

.ÂÏÁ¯33ÏÁ¯ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÊÚ B‡ ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL »≈∆»¿»¿ƒ≈≈∆»¿»¿ƒ»≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt -34¯BL ¯BÎa C‡ :¯Ó‡pL ;35- »ƒ«¿»∆∆¡««¿

¯BL B¯BÎ·e ¯BL ‡e‰ ‰È‰iL „Ú36Ba ‰È‰ Ì‡Â . «∆ƒ¿∆¿¿ƒ»»

¯BÎa ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó37ÌeÓ ÏÚa ‡e‰Â . ƒ¿»ƒ»≈ƒ¬≈∆¿¿««
Úe·˜38elÙ‡ .B˙i¯a ÈepMÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L , »«∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»¬ƒ

¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t39‰¯t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LÈÂ »»∆»¿»¿ƒ¬¿≈ƒ¿»ƒ»≈»»
ÔÈ„ Ba LÈ ¯BÓÁ‰ ÔÈÓe ÏÈ‡B‰ ,Ô‰kÏ ¯BÎa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«…≈ƒƒ«¬≈ƒ

¯BÎa40ÒeÒ ÔÈÓ ‰„ÏÈ Ì‡ Ï·‡ .41ÏÚ Û‡ ,ÏÓ‚ B‡ ¿¬»ƒ»¿»ƒ»»««
‰¯t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt42˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»≈»»¬≈¿≈

ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡È CÎÈÙÏ .¯BÎa43BÒÙz Ì‡Â ,ÔÈ‡ - Ô‰k ¿¿ƒ»≈»≈«¿»ƒ¿ƒ¿»…≈≈
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ44. ƒƒƒ»

האלו 34)כבשה.33) המינים משני אחד שכל פי על ואף
בבכורה. עז".35)חייב בכור או כשב בכור "או וגומר:

הוא 36) שיהא כשב, ובכורו כשב הוא שיהא עד כן וכמו
עז. ובכורו לכהן.37)עז ליתנו בחוץ 38)וחייב ונשחט

למזבח. ליקרב טהור 39)ופסול ממין היא שהפרה אף
הטמא. ממין הוא ו.)40)והחמור (שם בגמרא בעיא

מיקדש  ואידי דאידי כיון לומר תמצי "ואם שם: ואמרו
(כסף  לבעיא פשיטות זוהי רבינו ולדעת קדוש" - בבכורה

מין 41)משנה). שילדה חמור אבל סוס, מין ילדה הפרה
בבכורה. חייב חמור סימני מקצת בו ויש שהיה 42)סוס

בזה  כמו בבכורה אותו יחייבו הסימנים שמקצת לומר מקום
הכהן 43)שלמעלה. ועל הראיה, עליו מחבירו שהמוציא

ברייתו  שינוי שהרי מיד ואוכלו בכור, דין עליו שיש להוכיח
וגמל, כסוס שהוא מפני באכילה אסור ואינו כנ"ל. מום הוא

טהור. - הטהור מן בבבא 44)שהנולד המנונא כרב
מידו. שמוציאין הסובר שם כרבה ולא ו: מציעא

.Ê¯BÎa· ÌeÓ ÏÈËn‰45‰¯·Ú ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,46- ««ƒ«¿ƒ¿»»¬≈»
Ba ÏtiL „Ú ,‰Ê ÌeÓ ÏÚ ËÁL BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆«∆ƒ…

ÂÈÏ‡Ó ¯Á‡ ÌeÓ47B·Ï ¯zÓ - ‡ËBÁ‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡Â . «≈≈≈»¿ƒ≈∆«≈À»ƒ¿
Ba eÒ˜ ‡lL ;ÂÈ·‡ ‰OÚL ÌeÓ ÏÚ BËÁLÏ¿»√«∆»»»ƒ∆…»¿¿

.ÂÈ¯Á‡«¬»

לד.45) לבכורות לרבינו המשנה בפירוש ראה ישראל, אף
הטיל  הישראל אם שגם נראה בכור, אוזן הצורם המשנה על
בכהן. פירשה שם רש"י אבל חכמים, קנסו מום

בקדשים 46) מום והמטיל בקדשים, מום להטיל שאסור
בו" יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא נאמר שהרי לוקה,

מום. בו יטיל שלא לג:) (שם בו פי 47)ודרשו על [ואף
כל  תאכל "לא משום לאכלם אסור בקדשים מום שמטיל
אסור  ואינו המוקדשין, פסולי בכלל אינו בכור - תועבה"

קנס]. משום אלא

.ÁÏÈb¯‰48Ô˙pL ÔB‚k ,ÌeÓ Ba ÏtiL ¯BÎ·Ï ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ…¿∆»«
‰Ï·c49,BÊ‡ C˙ÁÂ dÏËe ·Ïk ‡aL „Ú BÊ‡ ÏÚ ¿≈»«»¿«∆»∆∆¿»»¿»«»¿

CÏ‰L B‡50˙ÈÎeÎÊ ÏL ˙BiLLÚÂ ÏÊ¯a ÔÈa51È„k ∆»«≈«¿∆«¬»ƒ∆¿ƒ¿≈
‰ÚË˜Â B„È ÚËwzL52Ba ÏÈË‰Ï È¯ÎÏ ¯Ó‡L B‡ , ∆ƒ»«»¿ƒ¿¿»∆»«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÌeÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ¬≈∆…ƒ¿»»∆«¿»»
BzÚ„Ï ‰OÚpL53Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ BÏ ¯eÒ‡ - ∆«¬»¿«¿»ƒ¿…»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BzÚ„Ï ‡lL ‰OÚ«¬»∆…¿«¿¬≈∆≈»»

הבכור.50)תאנה.49)גרם.48) את שהוליך כלומר,
זכוכית.51) של עבות של 52)חתיכות ממעשהו זה למד
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מסורג  דחוק במקום שעורים לו שנתן לו.) (שם צדוק ר'
הבכור.53)בקוצים. בעל של

.Ë,BËÁBL È˙ÈÈ‰ ÌeÓ ‰Ê ¯BÎ·a ÏÙ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»«ƒ¿∆»ƒƒ¬
,ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ Ba ‰OÚÂ È¯Îp‰ ÚÓLÂ¿»««»¿ƒ¿»»¬≈∆≈»»

BzÚ„a ‰OÚ ‡Ï È¯‰L54. ∆¬≈…«¬»¿«¿

בעליו.54) בידיעת שלא המום את עשה שהנכרי

.Èe‰eÈ‡¯55,ÌeÓ Ba ÏÈË‰Ï ÏÈb¯n‰ ‰OÚÓ ‰OÚL ¿ƒ∆»»«¬∆««¿ƒ¿»ƒ
‰Ê ÌeÓÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ¿»«¿≈»¿ƒƒƒ¿«≈¿∆

ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ôek˙ ‡Ï B‡56?„ˆÈk . …ƒ¿«≈¬≈∆…ƒ¿»»≈«
‚¯ÒÓ ˜eÁc ÌB˜Óa ÌÈ¯BÚO BÏ Ô˙pL ÔB‚k¿∆»«¿ƒ¿»»¿…»

ÌÈˆB˜a57B˙ÙO ˜ÏÁ ÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ ,58‰È‰ elÙ‡ , ¿ƒ¿≈»∆»«∆¡«¿»¬ƒ»»
¯·Á59ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -60‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¬≈∆…ƒ¿»»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בבכור.56)לכהן.55) מום להטיל הכהנים שנחשדו
בקוצים.57) קלועים היו הזה הדחוק המקום דפנות כלומר,
מום.58) שזהו חכם.59)לשניים, כרבן 60)תלמיד

כהן  לבין הארץ עם כהן בין חילקו שלא שם, גמליאל
בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם תלמיד

.‡ÈB„¯ËÏ È„k BËÚ·e Ì„‡‰ ˙‡ Û„B¯ ¯BÎa ‰È‰61, »»¿≈∆»»»¿»¿≈¿»¿
Ì„wÓ BÙ„¯L ÈtÓ Ba ËÚa elÙ‡Â62Ba ‰OÚÂ , «¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿»ƒ…∆¿«¬»

.ÂÈÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ËÈÚ·a ÌeÓƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ»≈»»

להטיל 61) נתכוון לא שוודאי אחריו ירדוף שלא לבלבלו
מום. היה 62)בו שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,

עתה, רודפו אינו שהרי מום, בו להטיל שנתכוון לחשוב
הרוש  תחת שעודנו אנו אומרים זאת של ובכל והצער ם
מום. בו להטיל ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה,

.·ÈÔÎÂ ,˜BÁO C¯c ¯BÎ·a ÌeÓ eÏÈË‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆≈ƒƒ¿∆∆¿¿≈
BzÚ„Ï ‰OÚL È¯Îp‰63ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‰Ê È¯‰ -64Ì‡Â . «»¿ƒ∆»»¿«¿¬≈∆ƒ¿»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï - B¯Èz‰Ï È„k eOÚ»¿≈¿«ƒ…ƒ¿»»

הגוי.63) להתירו.64)של נתכוון שלא כיוון

.‚ÈÌ„ BÊÁ‡L ¯BÎa65ÊÈwÈ -66Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿∆¬»»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈
ÌeÓ Ba ˙BOÚÏ67- BÊ ‰Êw‰a ÌeÓ Ba ‰OÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ«¬»¿«»»

ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê È¯‰68. ¬≈∆ƒ¿»»»

סכנה.65) בזה ויש דם ריבוי ידי על מותר 66)שחלה
מגופו. דם הכרח 67)להוציא זו בהקזה היה שלא וכגון

מום. בו ובברייתא 68)שייעשה במשנה תנאים מחלוקת
מתכוון  שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג: בכורות
מום, בו שיפול בהכרח היה זו הקזה ידי על אם אבל מותר,
ולא  רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה אוסר, שמעון ר' גם

ימות".

.„Èaa ÌeÓ ÏÈË‰Ï ¯zÓ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL Ì„˜ ¯BÎ À»¿»ƒ«¿…∆∆≈≈«¬ƒ
ÌÏBÚ‰69ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¿ƒ»≈»»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa71ÏÎ‡‰Ï BÙBqL ÈtÓ , «¿««∆∆≈»«ƒƒ¿≈∆¿≈»≈
BÓeÓa72Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa Ï·‡ ;73¯eÒ‡ -74. ¿¬»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»

(רש"י).69) בכור קדושת עליו אין נולד, שלא זמן שכל
מום.70) בו להטיל מותר מקדש.71)שהרי בית
להקרבה.72) עומד להקרבה.73)ואינו שעל 74)ועומד

מקדושתו. מורידו הוא המום הטלת ידי

.ÂË‡lL ÏÙ ‰Ê ÌenL ¯Á‡ „Ú ÈtÓ „ÈÚ‰L „Ú≈∆≈ƒƒƒ≈«≈∆∆»«∆…
˙Ú„Ï75ÔÓ‡ -76‰M‡ elÙ‡ .77ÈÙa :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ¿««∆¡»¬ƒƒ»∆¡∆∆«¿»«

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌeÓ ÏÙ»«∆≈≈»¿ƒ»≈»»

נאמן,75) אינו לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא
הבכורות. על נחשדו הכהנים שבכל 76)כי פי על שאף

נאמן. הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות
מקום.77) בכל לעדות פסולה שהיא

.ÊËÌ„‡ È„Èa ‡·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÓen‰ Ïk78ÔÓ‡ - »«ƒ»¿ƒ»…ƒ≈»»∆¡»
,‰eÎ· eOÚ ‡ÏÂ eÏÙ Ô‰ÈÏ‡Ó ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÚB¯‰»∆¬≈∆«≈¬≈∆»¿¿…«¬¿«»»

ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈÂ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ¿ƒ»≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô‰k‰ „Èa ¯BÎa‰Â Ï‡¯OÈ ‰ÚB¯‰79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆ƒ¿»≈¿«¿¿««…≈¬»ƒ»»

ÈÏ‡¯Oi‰ ÂÈÏÚa „Èa ‡e‰ ÔÈ„Ú ¯BÎa‰Â Ô‰k ‰ÚB¯‰80 »∆…≈¿«¿¬«ƒ¿«¿»»«ƒ¿¿≈ƒ
ÏÈh‰ ‡e‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ„LBÁÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆¡»¿¿ƒ∆»ƒƒ

.BÏ epziL È„k ÌeÓ Ba¿≈∆ƒ¿∆

שאפשר 78) אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, נסמית כגון
הרועה. נאמן כן פי על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש

כהן.79) של בכורו רועה הישראל שהיה כלומר,
לדקה.80) ושלושים לגסה יום חמשים בתוך כלומר,

.ÊÈ- ÏÙ ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌenL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒ¿…≈«≈∆∆≈≈»»«
ÔÓ‡81˙‡ ‰Ê ÌÈÏÓBb Ì‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆¡»¿≈¿ƒ»∆∆»≈¿ƒ∆∆
‰Ê82È„k ¯BÎaa ÌeÓ ÏÈh‰Ï ÔÈ„eLÁ ÌÈ‰k‰ ÏkL . ∆∆»«…¬ƒ¬ƒ¿«ƒ«¿¿≈

ıeÁa BÏÎ‡Ï83;ÔÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿»¿«¿ƒ»≈∆¡»ƒ«¿≈«¿»
elÙ‡ .¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏ „ÈÚÓ B¯·Á Ï·‡¬»¬≈≈ƒ∆≈»»≈¿«≈¬ƒ
Ï·‡ ;¯BÎa‰ ÏÚ BÏ ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰k ÏL B˙Èa È·e ÂÈ·»»¿≈≈∆…≈¿ƒƒ««¿¬»

.BÙe‚k ‡È‰L ÈtÓ ,BzL‡ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿

שאמרו 81) שמה שם במשנה גמליאל בן שמעון כרבן
אלא  אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן
לאכלו  שיוכל כדי בכוונה המום את הטיל שמא שלו, בבכור

זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל כלומר,82)בחוץ,
חבירו  שגם כדי מאליו, נפל שהמום חבירו על מעיד הוא
אין  לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד

בזמן 83)חוששין. שגם נראה רבינו דברי ומסתימת
לשוחטו  רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו המקדש
מקום  בריחוק שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש
לשחטו  ורוצה למקדש, להביאו עליו וטורח מירושלים
אלא  שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ
שהוא  בחוץ קדשים שחיטת מאיסור להינצל כדי לאו, איסור
אות  חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת.

הזה. בזמן רק הוא שהחשד רש"י מדברי הוכיח מז)

.ÁÈÂÈÏÚ „ÈÚ‰Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ Ô‰k „Èa ‰È‰L ¯BÎa¿∆»»¿«…≈¿»«¿≈ƒ»»
ÏÙ ÂÈÏ‡Ó Ìen‰ ‰fL „Á‡ „Ú84ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â , ≈∆»∆∆«≈≈»»«¿≈»¿ƒ

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ B‡ ¯BÎa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‰Ê ÌeÓ Ì‡ƒ∆¬ƒ»»∆«¿≈¬ƒ
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קלז 'a xc` 'kÎf"i iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

‰Ê ÌeÓ È˙È‡¯‰ :¯Ó‡Â B„Èa ‡e‰L Ô‰k‰ ‡·e ,ÂÈÏÚ»»»«…≈∆¿»¿»«∆¿≈ƒ∆
‰ÁÓÓÏ85ÔÈ‡Â .ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁLÏ B¯Èz‰Â ¿À¿∆¿ƒƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¡»¿≈

,‡e‰ Ìz ¯BÎa ‡nLÂ e‰‡¯‰ ‡Ï ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…∆¿»¿∆»¿»
ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁLÏ e„LÁ ‡lL∆…∆¿¿ƒ¿…»»ƒ«ƒ¿≈∆¬

˙¯k86.e¯‡aL BÓk , »≈¿∆≈«¿

נאמן.84) המומחה,85)שהוא בשם לנקוב צריך ואין
משנה. בלחם מום 86)וראה להטיל שנחשדו פי על אף

בלאו. אלא בכרת שאינו בבכור

.ËÈ¯BÎa :ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa ÏÚ ¯ÓBÏ Ô‰k‰ ÔÓ‡ ÔÎÂ¿≈∆¡»«…≈««¿««¿
BÓeÓa Ï‡¯OÈ ÈÏ B˙ ‰Ê87È„k ,È˙eL¯a ÏÙ ‡ÏÂ ∆¿»ƒƒ¿»≈¿¿…»«ƒ¿ƒ¿≈

BÏÈË‰ ‡e‰ ‡nL BÏ LeÁÏ88ÈeOÚ ¯·c‰L ; »∆»¡ƒ∆«»»»
:e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÏÚa eÏ‡MÈ ‡nL ‡¯È˙Ó ‡e‰Â ,˙BÏb‰Ï¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»ƒ»¬¿»»¿…¿

.BÏ e‰e˙pL ˙Úa ‰È‰ ÌÈÓz»ƒ»»¿≈∆¿»

פלוני".87) ישראל לי "נתנו לומר צורך אין כאן ואף
שלא 88) ברשותו, נפל לא שזה לומר בא כך משום כלומר,

המום. את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו



zeevnd xtq m"anx ixeriy'a xc` b"kÎf"i -h"ryz

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ז ראשון יום

קח. עשה מצות
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות

ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,
והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ח שני יום

קח. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הק"ח ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ט שלישי יום

קא. קח. עשה מצות
ראשון. ביום נדפסה הק"ח ְִַַָהּמצוה

― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא

טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה
(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

ה'תשע"ט  ב' אדר כ' רביעי יום

שז. שח. תעשה לא מצות
יוםראשוןֿ רביעיי"זֿ כ'אדרב'

― הש"ח סימניהּמצוה מּלתלֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לכותם אֹו אמרֹו:(y`a)צרעת והּוא מראה, ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ֿ הּצרעת" ּבנגע g)"הּׁשמר ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶַַַַָָ
(my `vz'הּצרעת ּבנגע "'הּׁשמר :(g ,ck mixac)― ְִֶֶַַַַָָ

הּמׁשנה ּולׁשֹון ֿ תעׂשה". c)ּבלא dpyn f wxt mirbp): ְְְֲִֶַַָֹ
ֿ הּמחיה את והּכוה טמאה סימני igd"הּתֹולׁש xyad) ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

(rbpayּכמֹו ולֹוקה, ֿ תעׂשה" ּבלא עֹובר ׁשּנתּבאר― ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ
ְִּבמקֹומֹו.

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
xrya)הּנתק rbp)"יגּלח לא ֿ הּנתק "ואת אמרֹו: והּוא , ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
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a'קלח xc` b"kÎ`"k ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(bl ,bi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt)לתֹולׁש "מּנין : ְְְִִִֵַָ
ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻסימני

יגּלח". לא ֿ הּנתק ְְֵֶֶֶַַַֹואת

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"א חמישי יום

קיב. עשה מצות
― הקי"ב הּכרהּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

"והּצרּוע יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמצרע
פרּוע יהיה וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע ֿ ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹאׁשר

יקרא" טמא וטמא יעטה ֿ ׂשפם dn)ועל ,bi `xwie). ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ
ּבספרא אמרם היא עׂשה מצות ׁשּזֹוהי :(rixfz)והראיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר lecb)"לפי odka)לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו ְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹ
i)יפרֹום" ,`k my)ּומה מנּגע? ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יכֹול , ְְִִֶַַָָָֻ

פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו "ּבגדיו מקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹאני
ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ֿ אדם ְְֲִֵֶַַָָָָֹּבכל
קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּנגע"

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה xt`)וראׁשֹו lcbd xry `xwp jk). ְְְִֵֶֶַַַָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשל ּפריעה אֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּברּור,
ׁשאּתה ֿ מקֹום "ּכל אצלנּו: הּוא והּכלל ֿ תעׂשה, ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹּבלא
ֿ ׁשניהם את לקּים יכֹול אּתה אם ולאֿתעׂשה, עׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמֹוצא
וכיון ֿ תעׂשה". ֿ לא את וידחה עׂשה יבֹוא לאו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּוטב;
ּפֹורע נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמצאנּו
לנּו נמסר ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּופֹורם,
הּכר, לעצמם לעׂשֹות צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּקּבלה,

ספרא ּולׁשֹון מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו "טמא(my)ּכדי : ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּתלמּוד מּנין? ֿ האדם את ֿ המטּמאין וכל נּדה ּובֹועל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמת

ֿ טמא ּכל ענינֹו: יקרא". טמא וטמא mxet)לֹומר: epi`y) ְְְִִֵֵֵַָָָָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא עצמֹו על להכריז צריxkid oikixvy) ְְְְִִֵֶַַַָָ

,zrxevnae mi`nh x`ya epiide ,`ln dta fixkiy e` ,xnelk

f`y dnixte drixt ipniq zervn`a "fixki"y rxevnak e`

(dta ynn fixkdl jxev `l` oi`הּכר לעצמֹו ְְִֵֶֶַָׁשּיׂשים
ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו וׁשהּנֹוגע טמא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמראה

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה ׁשהּכר נתּבאר ּוכבר (lkמּמּנּו. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֻ
(zexkidd ipniqאמרם והּוא לנׁשים, bk.)חֹובה dheq): ְְְִָָָָ

אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ּופֹורם ּפֹורע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ"האיׁש
dicbaa)עֹוטה dqkn)עצמּה על ּומֹודיעה ׂשפם על ְִַַַָָָָָ

(dta ynn dfxkda)הּטמאים zrxvּכׁשאר z`neh 'ldae) ְְִִֵַָ
(dher dpi`c wqt d dkld e wxt.

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"ב שישי יום

קי. עשה מצות
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

הּמעׂשה ידי על ֿ הּצרעת מן הּטהרה ׁשּתהא ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
ּבּמקרא ci)המפרׁש `xwie)ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ והּוא: , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

mixibxbnּתֹולעת `veid Ð mec` uina dreav xnv zqit) ַַ
(Ð cg` lka dievn dxirf zrlezy drteza mipiit`znd
ֿ ּׁשּנזּכר. מה ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ּומים צּפרים ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשּתי
ׁשּבאר ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
המטהרים הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב.
ּכללי אחד מינים: ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי ֿ הּטמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻמן

הּטמאֹו מּמיני מינים לׁשני המיחדים ―ּוׁשנים הּכללי ת. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ
אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ֿ טמא ׁשּכל ּבּמים, הּטהרה ֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּוא

נּדה מי ― הּׁשני והּמין ּבּמים; ׁשּיּטהר d`fdאחר in) ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
(dxtd xt` mrוהּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ

ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּׁשליׁשי
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻחּיים.
ּבמּסכת ― הראׁשֹונה מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹמצוה

ci)נגעים wxt).
יוםחמישיֿ שבתקודשכ"אֿ כ"גאדרב'

ְִָ

ה'תשע"ט  ב' אדר כ"ג ש"ק יום

קיא. עשה מצות
― הקי"א להתּגּלח,הּמצוה הּמצרע ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׁשנּיה הּטהרה לֹו x`eanyוהיא dn ixg` .ipy aly) ְְֳִִַַָָָ
(fhw xeriy Ð iw devnaנגעים ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,wxt) ְְְְִִֵֶָָ

(ci"יגּלח הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
(h ,ci `xwie)מּקדם הזּכרנּו ּוכבר .(bv dyr zevn)ֿאת ְְְִִֶֶַָֹ

h)ּדבריהם ,ci `xwie `xtq)ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה : ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹמצוה:
ּתגלחת מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָזֹו
ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹמצרע

fr)עצמּה dyr zevn)קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו והבאת bv)ּתגלחּתֹו dyr zevn) ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָ

קרּבנֹותיו, להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ׁשהּמצרע, ―ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמּׂשגת הּתכלית אינּה מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻוהּתכלית
ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו ְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָֹמהבאת

miycw)ּבתגלחּתֹו lek`l Ð dpey dxhnl eizepaxw z`ade). ְְְִַ
מּנזירּות ו' למצרע?(cn:)ּובפרק נזיר ּבין "מה אמרּו: ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה exfp)אּלא inia),הּנזיר ּכלֹומר: , ְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה טהרתֹו ְְְְְְֳִִִַַַָָָָָֹֹּומצרע
ּכמֹו ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ׁשּיביא עד ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּנתּבאר
לכן, ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻקרּבנֹותיו
ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתכלית
קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו הביא; ׁשּלא ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו
זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ּכּפרתֹו להׁשלים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהיא

ויֹולדת lek`lוזבה ozxtk znlyen oi` exdhpy s`y) ְְֶֶָָ
(mdizepaxw e`iaiy cr ,dnecke miycwaקדם הזּכרנּו ּוכבר .ְְְִֶַָֹ

dr)לכן dyr zevn)מחּסרי "ארּבעה ֿ ּדבריהם: את ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אּלא ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכּפרה",

1

2

3



קלט 'a xc` b"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבכללּותם הּמעׂשים הּתגלחת(cgia)אֹותם ּכלֹומר: , ְְְֲִִִַַַַַַָָָ
מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים ― קרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהבאת
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמסּפיק
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
ּבימי עליו אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהאחת,

מּנזירּות ו' ּובפרק הּזבח(en.)נזירּותֹו. על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ְְְְְְִִַָָָָָָֹונמצא
והּזבח הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנה

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר eh.)מּתנאיה. xifp)ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
(eniizqdy)ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ֿ אֹותם ּכל ׁשּיעׂשה עד (zepaxwd,לּמתים" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
(mi`xwp,מּנזירּות ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח הּדּודוהּוא ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ֿ הּקרּבנֹות, את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב
להבאת(l"fgy)ּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ

ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. (xifpהּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
(:`i Ð d dpyn a wxt(oeyla `hazny in)נזיר ֲִִֵָ"הריני

נזיר לגּלח נזיר(`xg)ועלי קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבעדֹו xg`d)ויקריבם xifpd)ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ּדין יסּתּלק יחד הּכל ֿ ידי ועל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
היא הרי טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּנזירּות

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, bv)מהלכֹות dyr zevn). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

... מכתבו מו' אד"ש נתקבל. ובמענה לשאלותיו:

א( מהי הגזירה שנלקחה אסתר לבית המלך כו' והרי לא ידעו שהיא יהודית - צע"ג כוונתו: 

וכי מפני שאחשורוש לא ידע כו' אין בהנ"ל גזירת ג"ע על אסתר?! ]ועוד שהרי גזירת ויקבצו גו' הייתה 

גם על בנות ישראל[.

ב( מהו ענין תענית נערות אסתר שהן א"י

- )דרך אגב - במגלת סתרים פי' שהיו ישראליות( -

וגם בזה צע"ג כוונתו - שהרי לא גרע מהבהמה בקר וצאן דננוה. ועוד שהרי משרתות שלה היו 

)דין עבד כנעני - שיש בו כמה מצות כו'(?

ג( בהנאמר שבריה"ע בכ"ה )באלול( ולא בזה - והרי זהו )כ"ה( רק רמז -

כ"כ בלקו"ת ד"ה שוש אשיש פ"ב.

ד( בהנאמר דנתמלא הבית כולו אורה - ממכ"ע והרי בית הוא מקיף, אבל אור הממלא הבית 

- הוא ממלא.

הפ"נ יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
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àé-÷øô äéîøéehÎd

ääfä íBik Láãe áìç úáæ õøà íäì úúì íëéúBáàì ézòaLð-øLà äòeáMä-úà íé÷ä ïòîì§©©Á¨¦̧¤©§¹̈£¤¦§©´§¦©£«¥¤À¨¥³¨¤Æ¤´¤¨©¬¨¨²§©−©´©¤®
:ýåýé | ïîà øîàå ïòàååíìLeøé úBöçáe äãeäé éøòa älàä íéøácä-ìk-úà àø÷ éìà ýåýé øîàiå ¨©¬©¨Ÿ©−¨¥¬§¨«©³Ÿ¤§¨Æ¥©½§¨̧¤¨©§¨¦³¨¥Æ¤Æ§¨¥´§½̈§ª¬§¨©−¦

:íúBà íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà eòîL øîàìæéúBìòä íBéa íëéúBáàa éúãòä ãòä ék ¥®Ÿ¦§À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©£¦¤−¨«¦Á¨¥̧©¦¹Ÿ¦©£«¥¤À§Á©£¦̧
:éìB÷a eòîL øîàì ãòäå íkLä äfä íBiä-ãòå íéøöî õøàî íúBàçíðæà-úà ehä-àìå eòîL àìå ¹̈¥¤³¤¦§©Æ¦Æ§©©´©¤½©§¥¬§¨¥−¥®Ÿ¦§−§¦«§³Ÿ¨«§Æ§«Ÿ¦´¤¨§½̈

ìå úBNòì éúéeö-øLà úàfä-úéøaä éøác-ìk-úà íäéìò àéáàå òøä íaì úeøéøLa Léà eëìiåà ©¥´§½¦¾¦§¦−¦¨´¨¨®¨¨¦̧£¥¤¹¤«¨¦§¥¯©§¦©²Ÿ£¤¦¦¬¦©£−§¬Ÿ
:eNòè:íìLeøé éáLéáe äãeäé Léàa øL÷-àöîð éìà ýåýé øîàiåéíéðLàøä íúBáà úðBò-ìò eáL ¨«©¬Ÿ¤§−̈¥¨®¦«§¨¤Æ¤Æ§¦´§½̈§Ÿ§¥−§¨¨¦«Á̈Á©£Ÿ̧£¹̈¨¦«Ÿ¦À

ì eðàî øLàäãeäé úéáe ìàøNé-úéá eøôä íãáòì íéøçà íéäìà éøçà eëìä änäå éøác-úà òBîL £¤³¥«£Æ¦§´©¤§¨©½§¥´¨¨§À©£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−§¨§¨®¥¥³¥«¦§¨¥Æ¥´§½̈
:íúBáà-úà ézøk øLà éúéøa-úààéeìëeé-àì øLà äòø íäéìà àéáî éððä ýåýé øîà äk ïëì ¤§¦¦¾£¤¬¨©−¦¤£¨«¨¥ÀµŸ¨©´§½̈¦§¦̧¥¦³£¥¤Æ¨½̈£¤¬«Ÿ§−

:íäéìà òîLà àìå éìà e÷òæå äpnî úàöìáéíéäìàä-ìà e÷òæå íìLeøé éáLéå äãeäé éøò eëìäå ¨¥´¦¤®¨§¨£´¥©½§¬Ÿ¤§©−£¥¤«§¨«§º¨¥´§À̈§Ÿ§¥Æ§´¨©¦ ½§¨«£Æ¤¨´¡Ÿ¦½
:íúòø úòa íäì eòéLBé-àì òLBäå íäì íéøh÷î íä øLàâééøò øtñî ékéäìà eéä Eäãeäé E £¤²¥¬§©§¦−¨¤®§¥²©«Ÿ¦¬¨¤−§¥¬¨¨¨«¦ µ¦§©´¨¤½¨¬¡Ÿ¤−§¨®

:ìòaì øh÷ì úBçaæî úLaì úBçaæî ízîN íìLeøé úBöç øtñîeãéíòä-ãòa ìltúz-ìà äzàå ¦§©ºª´§¨©¦ À©§¤³¦§§Æ©½Ÿ¤¦§§−§©¥¬©¨«©§©À̈©¦§©¥Æ§©¨¨´
:íúòø ãòa éìà íàø÷ úòa òîL épðéà ék älôúe äpø íãòá àOz-ìàå äfäåèéúéáa éãéãéì äî ©¤½§©¦¨¬©£−̈¦¨´§¦¨®¦´¥¤´¦Ÿ¥À©§¥²¨§¨¬¥©−§©¬¨¨¨«¤´¦«¦¦º§¥¦À

éìòî eøáòé Lã÷-øNáe íéaøä äúnæîä dúBNò:éæìòz æà éëúòø ék C £¨³©«§¦Æ̈¨Æ¨«©¦½§©−Ÿ¤©©§´¥«¨¨®¦¦¬¨¨¥−¦¨¬©£«Ÿ¦

i"yx
(‰).'ä ïîà:ארור éúåãòä.(Ê)שיהא ãòä'ל

úéøáä.(Á)התראה: éøáã ìë úà íäéìò àéáàå
צויתי  אשר הדברים על בברית האמורות האלות

עשו: ולא äãåäé.(È·)לעשות éøò:יהודה מערי
(„È).äìôúå äðø:ובצלו éúéáá.(ÂË)בבעו éãéãéì äî

בביתי: עוד לבא סגולתי לעם äúîæîä.מה äúåùò
שלה: חטאים עצת מזמת היא שבהם:íéáøä.לעשות

.êéìòî åøáòé ùãå÷ øùáå מבשרם בטלו המילה אף
לי: מקודשים היו ידה éæåìòú.שעל æà éëúòø éë

שמחים: אתם עבירה עוברים כשאתם

cec zcevn
(‰).ÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ:'וכו הקים למען לתועלתם וזהו Ê·˙.ר"ל 

בארץ: ויורד זב ודבש  חלב ריבוי ‰Ê‰.מתוך ÌÂÈÎשהנכם
ודבש: חלב  זבת  בארץ  ואמרתיÔÚ‡Â.כיום עניתי  ירמיה אמר 

ישמע לא אשר האיש ארור שיהיה  הדבר יאומן  כן ה ' אתה
‰„·¯ÌÈ.(Â)וכו': ÏÎ אליך:‡˙ אומר  אני Ì˙È˘ÚÂאשר
.Ì˙Â‡: הברית כרתי בעבורם אשר  המצות  ‰Ú„(Ê)עשו ÈÎ
.È˙„Ú‰ממצרים העלותים  ביום באבותיכם זה  על  התרתי  מאז

הזה : היום עד  והלאה Ú‰Â„.ומשם ÌÎ˘‰ומתרה משכים אני
בקולי: שמעו לאמר הנביאים ידי  ˘ÂÚÓ.(Á)על  ‡ÏÂוהם

שומעים : ‡È˘.אינם ÂÎÏÈÂמראה הרע שלבם  במה  הולך כ "א
לה : ומתאוה דבריÈ·‡Â‡.אותם כל את עליהם  אביא ולכן

בברית: הנזכרות הקללות והם הזאת  Â˘ÚÏ˙.הברית È˙ÈÂˆ עשו:‡˘¯ לא  והם מצותי לעשות אותם צויתי אשר Óˆ‡(Ë)יען
כו':˜˘¯. יהודה באנשי מרד אגודת הזה :˘·Â.(È)נמצא  בדרך  אחזו כי וכו' אבותם עונות על  המהÓ‰Â‰.חזרו  הוסיפו  ועוד 

אחרים: אלהים  אחרי יהודה:‰Â¯Ù.ללכת בית כן  ישראל בית  כמות הברית  את  הפרו  יחד  כולם  ÂÏÎÂÈ.(È‡)א"כ  ‡Ï ¯˘‡
הזרוע: ‡ÈÏ.בכח  Â˜ÚÊÂ:למו Â‰È„‰.(È·)להושיע  È¯Ú:יהודה ערי בואÚ˘Â‰Â.אנשי בעת  להם  להושיע  יוכלו לא  אבל 

הרעה : אליליהם :ÙÒÓ¯.(È‚)עליהם  מספר כן הערים מספר  עשיתםÙÒÓÂ¯.כחשבון הזה כמספר  ירושלים שוקי כמספר
נענים : ואינם אליה צועקים כי על לעובדיה לבושת היא  אשר עכו "ם היא לבושת יתפלל Â‡˙‰.(È„)מזבחות  שאל  אמר לירמיה

ÂÎÂ'.בעדם: ÈÈ‡ ÈÎתשובה ומבלי  מעליהם להסירם הבאה הרעה  בעבור אלי ומתפללים קוראים  היו עצמם הם  אם  אף ר "ל 
עליהם : מתפלל שאתה מה לך  אשמע  א"כ ואיך  לפני  מתפללים אינם שהם וכש "כ להם שומע  אינני העונות על  Ó‰(ÂË)וחרטה 

.È˙È·· È„È„ÈÏ:מאד הרבים המזמות שמה  לעשות  בבה "מ לבוא להם  מה סגולתי עם מקדם שהיו ˜„˘.ישראל ¯˘·Â ר"ל
בהם: חפץ  אינני  כי  ממך  יעברו שמה מקריב שאתה  ¯ÈÎ˙Ú.הקרבנות ÈÎומה עליהם  תדאג ולא תשמחי אז הרעות תעשי בעת 

בבה "מ : תבואו ולמה  בהקרבנות א"כ לי 

oeiv zcevn
(‰).ÌÈ˜‰:קיום עמקך Ê·˙.מל' זב כמו נטיפה (לקמן ענין 

‰È˙Â„Ú.(Ê)בשוקים :ÂˆÂÁ·Â˙.(Â):מט) „Ú‰התראה ענין
יכחשו : לבל  בעדים  מתרין רוב ע "פ  השכמה‰˘ÌÎ.כי מל'

בזריזות : ענינו˜˘¯.(Ë)במראית :·˘¯Â¯È˙.(Á)ור"ל
קשר קשר ותקרא  כמו מרד  יא)אגודת  כמו·‡È˘.:(מ"ב

מיאון :Â‡Ó.(È)באנשי : ·Ú„.(È„)ביטלו :‰Â¯Ù.מל '
קול :˙˘‡.בעבור: הרמת  תפלה:¯‰.ענין  ענין היא
(ÂË).È„È„ÈÏ: אהובי.‰˙ÓÊÓ‰היא זמה  כמו רע מעשה ענין 

יח) רעה:¯ÈÎ˙Ú.:(ויקרא יעלזו˙ÈÊÂÏÚ.מלשון כמו שמחה ענין 
קמט)חסידים :(תהלים

` wxt zldw - miaezk

à-÷øô úìä÷gÎd

ä:íL àeä çøBæ óàBL BîB÷î-ìàå LîMä àáe LîMä çøæååááBñ ïBôö-ìà ááBñå íBøc-ìà CìBä §¨©¬©¤−¤¨´©¨®¤§¤̧§½¥²¥¬©«−¨«¥Æ¤¨½§¥−¤¨®¥³
:çeøä áL åéúáéáñ-ìòå çeøä CìBä ááñ |æíB÷î-ìà àìî epðéà íiäå íiä-ìà íéëìä íéìçpä-ìk Ÿ¥Æ¥´¨½©§©§¦Ÿ−̈¨¬¨«©¨©§¨¦ÆŸ§¦´¤©½̈§©−̈¥¤´¨¥®¤§À
:úëìì íéáL íä íL íéëìä íéìçpäLçïéò òaNú-àì øaãì Léà ìëeé-àì íéòâé íéøácä-ìk ¤³©§¨¦Æ«Ÿ§¦½¨²¥¬¨¦−¨¨«¤¨©§¨¦´§¥¦½Ÿ©¬¦−§©¥®Ÿ¦§©¬©Æ¦Æ

:òîMî ïæà àìnú-àìå úBàøì¦§½§Ÿ¦¨¥¬−Ÿ¤¦§«Ÿ©

i"yx
(‰).àá øåãå êìåä øåã ,'åâå ùîùä çøæå השמש כאשר

שואפת  הלילה כל ותלך ערבית ותשקע שחרית תזרח
גם  שתזרח משם אתמול זרחה אשר מקום אל לשוב

כמו çåøä.(Â)היום: בלעז טלנ"ט שמש של רוחו
א) ללכת:(יחזקאל הרוח שם יהיה אשר ìòåאל

.áù åéúåáéáñ אתמול שסבב וסובב היקף כל מחר גם
היום: וסובב מקיף íåøã.הוא ìà êìåä:ביום לעולם

.ïåôö ìà ááåñå:בלילה êìåä.לעולם ááåñ ááåñ אל
פעמים  ביום מהלכתן שפעמים ומערב מזרח פני
אף  סובבתן, ובטבת מהלכתן בתמוז בלילה, מסבבתן
מה  כל לשקוע סופן זורחת ששמשן מה כל הרשעים
צחנתם, מקום אל לשוב סופם ומתגברים הולכים שהם
כל  וכן ילכו, הטנופת ולמקום באו הטנופת ממקום

שאינן  לפי מלא איננו והים הים אל הולכים הנחלים
העולם  מכל גבוה הוא אוקיינוס ים כי בתוכו נשארים

שנאמר ח )כולו וגו',(עמוס וישפכם הים למי הקורא
הולכים  והנחלים למטה מלמעלה שופך אדם ומהיכן
ונובעים, וחוזרים מאוקיינוס ההרים תחת במחילות
אף  שבים הם שם הולכים שהנחלים מקום אל וזהו

ילך: כן שבא עומת כל íéòâé(Á)הרשע íéøáãä ìë
.ïæà àìîú àìå ïéò òáùú àì :'åâå יתרון מה על מוסב

הרי  בטלים בדברים לדבר התורה עסק הוא מחליף אם
העין  במראי' ואם כולם את להשיג יוכל ולא יגעים הם
אזנו  אוזן, בשמיעת ואם תשבע. לא עינו לעסוק, בא

תמלא: לא

cec zcevn
(‰).˘Ó˘‰ Á¯ÊÂמהלכו השמש אשר חקרו התוכנים הנה 

מכריחו היומי  גלגל  אולם  למזרח , ממערב  הוא  בגלגלו  העצמי
בהיותו השמש הנה אמר ולזה המערב , כלפי  לאחוריו לשוב
כי האדמה פני על עוד  לזרוח  הוא  שוקק מבואו לבית קרוב
ישקע כרחו בעל אולם  למזרח , במהלכו ללכת דרכו  יאחז
כלפי ללכת  לשוב  המכריחו הוא היומי  גלגל כי בעונתו

ולשקוע: ˘Û‡Â.המערב ÂÓÂ˜Ó Ï‡Âמשם יצא אשר המקום  אל ללכת  הוא חושק עלייתו למקום קרוב  בהיותו וכן לומר רוצה 
היומי: גלגל  שמחזירו במקום  שם הוא  זורח  כרחו ובעל  לאחור  לשוב המכריחו הוא היומי וגלגל האדמה , פני על יזרח  לבל

(Â).ÌÂ¯„ Ï‡ ÍÏÂ‰יסבב הוא כי ואם  היומי. גלגל  בהכרחת הדרום כלפי הוא הולך  באמת הנה  המזרח בפאת הולך בהיותו
הצפון: כלפי להפנות  Â‚Â'.בגלגלו  ··Ò ··ÂÒמילא לא חפצו, למחוז מהלכו  ללכת  הוא שיסבב  פעם  שבכל אף  לומר רוצה

רצונו: ובטל  עליו גברה היומי גלגל  יד  כי ממנו, הולך  והרצון Â‚Â'.תשוקתו  ÂÈ˙Â·È·Ò ÏÚÂעליו חוזר  זה כל  עם לומר , רוצה 
מאז: כאשר סביבותיו על לסבב פעם בכל  ‰ÌÈ.(Ê)הרצון Ï‡ ÌÈÎÏÂ‰וכאילו הים, תוך  אל  מימיהם לשפוך  המה נמשכים

גדותו: כל על למלאותו ÏÓ‡.חושבים ÂÈ‡ ÌÈ‰Â:תוחלתם כן אם ישיגו ולא  מלא  הים שאין רואות עינינו זה  כל  ‡Ïעם
.ÌÂ˜Ó:הים הוא  לשם נמשכים שהנחלים  המקום שאל  היא ÎÏÏ˙.הסיבה ÌÈ·˘ Ì‰תחתהנ ללכת משם חוזרים  בעצמם  חלים 

פרי משחיתים עצמם  הם כן ואם  הים, אל  ללכת ושבים  למעלה ונובעים החוזרים הם  והם  המים, מוצא מקום אל  הארץ
בהם נמצא עוד נצחי, תועלת בהם שאין מלבד הנה באומרו הקנינים , עמל להמאיס אמריו לחזק למעלה הוא ומוסב  מחשבתם.
בסיבת ופעם היומי  גלגל  בסיבת לריק  יגיעו אשר השמש וכדרך  הזולת , בסיבת פעם  העמל עם להשיגם  יבטח לא כי  רע דבר 

עצמם: בסיבת לתוהו עמלים המה  אשר הנחלים  וכדרך ÌÈÚ‚È.(Á)עצמו , ÌÈ¯·„‰ ÏÎאז תוחלתו  ומשיג עמל כשהאדם הנה 
כי יגעים המה שבעולם הענינים כל הנה אמר  ולזה תכלית, אין  עד  ויגע  עמל  הוא אז משיג כשאינו אבל עוד, ייגע ולא ינוח

תוחלתו: מוצא דבר שום Ï„·¯.אין ˘È‡ ÏÎÂÈ ‡Ï,אפשר אי תוחלתם משיגים  שאינם הענינים כל את לפרט  ארצה אם כאומר
מאד : המה רבים  כי כולם את  לספר  יוכל לא אדם בן ÔÈÚ.כי Ú·˘˙ ‡Ïלו אפשר  שאי  עד  מאד  השבע  אדם  מבן במשל  אחז

כי עוד, לראות  הנמנע  מן שיהיה עד  מאז שראה במה  תשבע לא  העין  הנה בעיניו יראה האלה הענינים אם כלומר עוד , לאכול 
לראות: מה עוד  יש  באמת כי הוא כן לא כי לראות מה  עוד ואין כלו ‡ÔÊ.כולן ‡ÏÓ˙ ‡ÏÂ עד מלא  מכלי במשל ואחז חזר

מן שיהיה עד  מאז ששמעה  במה האוזן תמלא לא באזניו ישמע האלה הענינים אם  כלומר בתוכו, מה עוד לתת אפשר  שאי 
לשמוע: מה עוד יש  באמת  כי הוא  כן  לא כי לשמוע , מה  עוד  ואין כלו כולן כי  עוד , לשמוע הנמנע

oeiv zcevn
(‰).‡·Â:(י כח (בראשית  השמש  בא כי כמו שקיעה . ענין 

.Û‡Â˘ צל ישאף כעבד כמו הדבר . אל  והתאוה ההבטה  ענין
ב): ז רוח ‰¯ÁÂ.(Â)(איוב בו נותן  הנני כמו רצון. ענינו

ז): לז הכסף‰„·¯ÌÈ.(Á)(ישעיה  דבר על  כמו  הענינים .
יח ): מג (בראשית 
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àé-÷øô äéîøéehÎd

ääfä íBik Láãe áìç úáæ õøà íäì úúì íëéúBáàì ézòaLð-øLà äòeáMä-úà íé÷ä ïòîì§©©Á¨¦̧¤©§¹̈£¤¦§©´§¦©£«¥¤À¨¥³¨¤Æ¤´¤¨©¬¨¨²§©−©´©¤®
:ýåýé | ïîà øîàå ïòàååíìLeøé úBöçáe äãeäé éøòa älàä íéøácä-ìk-úà àø÷ éìà ýåýé øîàiå ¨©¬©¨Ÿ©−¨¥¬§¨«©³Ÿ¤§¨Æ¥©½§¨̧¤¨©§¨¦³¨¥Æ¤Æ§¨¥´§½̈§ª¬§¨©−¦

:íúBà íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà eòîL øîàìæéúBìòä íBéa íëéúBáàa éúãòä ãòä ék ¥®Ÿ¦§À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©£¦¤−¨«¦Á¨¥̧©¦¹Ÿ¦©£«¥¤À§Á©£¦̧
:éìB÷a eòîL øîàì ãòäå íkLä äfä íBiä-ãòå íéøöî õøàî íúBàçíðæà-úà ehä-àìå eòîL àìå ¹̈¥¤³¤¦§©Æ¦Æ§©©´©¤½©§¥¬§¨¥−¥®Ÿ¦§−§¦«§³Ÿ¨«§Æ§«Ÿ¦´¤¨§½̈

ìå úBNòì éúéeö-øLà úàfä-úéøaä éøác-ìk-úà íäéìò àéáàå òøä íaì úeøéøLa Léà eëìiåà ©¥´§½¦¾¦§¦−¦¨´¨¨®¨¨¦̧£¥¤¹¤«¨¦§¥¯©§¦©²Ÿ£¤¦¦¬¦©£−§¬Ÿ
:eNòè:íìLeøé éáLéáe äãeäé Léàa øL÷-àöîð éìà ýåýé øîàiåéíéðLàøä íúBáà úðBò-ìò eáL ¨«©¬Ÿ¤§−̈¥¨®¦«§¨¤Æ¤Æ§¦´§½̈§Ÿ§¥−§¨¨¦«Á̈Á©£Ÿ̧£¹̈¨¦«Ÿ¦À

ì eðàî øLàäãeäé úéáe ìàøNé-úéá eøôä íãáòì íéøçà íéäìà éøçà eëìä änäå éøác-úà òBîL £¤³¥«£Æ¦§´©¤§¨©½§¥´¨¨§À©£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−§¨§¨®¥¥³¥«¦§¨¥Æ¥´§½̈
:íúBáà-úà ézøk øLà éúéøa-úààéeìëeé-àì øLà äòø íäéìà àéáî éððä ýåýé øîà äk ïëì ¤§¦¦¾£¤¬¨©−¦¤£¨«¨¥ÀµŸ¨©´§½̈¦§¦̧¥¦³£¥¤Æ¨½̈£¤¬«Ÿ§−

:íäéìà òîLà àìå éìà e÷òæå äpnî úàöìáéíéäìàä-ìà e÷òæå íìLeøé éáLéå äãeäé éøò eëìäå ¨¥´¦¤®¨§¨£´¥©½§¬Ÿ¤§©−£¥¤«§¨«§º¨¥´§À̈§Ÿ§¥Æ§´¨©¦ ½§¨«£Æ¤¨´¡Ÿ¦½
:íúòø úòa íäì eòéLBé-àì òLBäå íäì íéøh÷î íä øLàâééøò øtñî ékéäìà eéä Eäãeäé E £¤²¥¬§©§¦−¨¤®§¥²©«Ÿ¦¬¨¤−§¥¬¨¨¨«¦ µ¦§©´¨¤½¨¬¡Ÿ¤−§¨®

:ìòaì øh÷ì úBçaæî úLaì úBçaæî ízîN íìLeøé úBöç øtñîeãéíòä-ãòa ìltúz-ìà äzàå ¦§©ºª´§¨©¦ À©§¤³¦§§Æ©½Ÿ¤¦§§−§©¥¬©¨«©§©À̈©¦§©¥Æ§©¨¨´
:íúòø ãòa éìà íàø÷ úòa òîL épðéà ék älôúe äpø íãòá àOz-ìàå äfäåèéúéáa éãéãéì äî ©¤½§©¦¨¬©£−̈¦¨´§¦¨®¦´¥¤´¦Ÿ¥À©§¥²¨§¨¬¥©−§©¬¨¨¨«¤´¦«¦¦º§¥¦À

éìòî eøáòé Lã÷-øNáe íéaøä äúnæîä dúBNò:éæìòz æà éëúòø ék C £¨³©«§¦Æ̈¨Æ¨«©¦½§©−Ÿ¤©©§´¥«¨¨®¦¦¬¨¨¥−¦¨¬©£«Ÿ¦

i"yx
(‰).'ä ïîà:ארור éúåãòä.(Ê)שיהא ãòä'ל

úéøáä.(Á)התראה: éøáã ìë úà íäéìò àéáàå
צויתי  אשר הדברים על בברית האמורות האלות

עשו: ולא äãåäé.(È·)לעשות éøò:יהודה מערי
(„È).äìôúå äðø:ובצלו éúéáá.(ÂË)בבעו éãéãéì äî

בביתי: עוד לבא סגולתי לעם äúîæîä.מה äúåùò
שלה: חטאים עצת מזמת היא שבהם:íéáøä.לעשות

.êéìòî åøáòé ùãå÷ øùáå מבשרם בטלו המילה אף
לי: מקודשים היו ידה éæåìòú.שעל æà éëúòø éë

שמחים: אתם עבירה עוברים כשאתם

cec zcevn
(‰).ÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ:'וכו הקים למען לתועלתם וזהו Ê·˙.ר"ל 

בארץ: ויורד זב ודבש  חלב ריבוי ‰Ê‰.מתוך ÌÂÈÎשהנכם
ודבש: חלב  זבת  בארץ  ואמרתיÔÚ‡Â.כיום עניתי  ירמיה אמר 

ישמע לא אשר האיש ארור שיהיה  הדבר יאומן  כן ה ' אתה
‰„·¯ÌÈ.(Â)וכו': ÏÎ אליך:‡˙ אומר  אני Ì˙È˘ÚÂאשר
.Ì˙Â‡: הברית כרתי בעבורם אשר  המצות  ‰Ú„(Ê)עשו ÈÎ
.È˙„Ú‰ממצרים העלותים  ביום באבותיכם זה  על  התרתי  מאז

הזה : היום עד  והלאה Ú‰Â„.ומשם ÌÎ˘‰ומתרה משכים אני
בקולי: שמעו לאמר הנביאים ידי  ˘ÂÚÓ.(Á)על  ‡ÏÂוהם

שומעים : ‡È˘.אינם ÂÎÏÈÂמראה הרע שלבם  במה  הולך כ "א
לה : ומתאוה דבריÈ·‡Â‡.אותם כל את עליהם  אביא ולכן

בברית: הנזכרות הקללות והם הזאת  Â˘ÚÏ˙.הברית È˙ÈÂˆ עשו:‡˘¯ לא  והם מצותי לעשות אותם צויתי אשר Óˆ‡(Ë)יען
כו':˜˘¯. יהודה באנשי מרד אגודת הזה :˘·Â.(È)נמצא  בדרך  אחזו כי וכו' אבותם עונות על  המהÓ‰Â‰.חזרו  הוסיפו  ועוד 

אחרים: אלהים  אחרי יהודה:‰Â¯Ù.ללכת בית כן  ישראל בית  כמות הברית  את  הפרו  יחד  כולם  ÂÏÎÂÈ.(È‡)א"כ  ‡Ï ¯˘‡
הזרוע: ‡ÈÏ.בכח  Â˜ÚÊÂ:למו Â‰È„‰.(È·)להושיע  È¯Ú:יהודה ערי בואÚ˘Â‰Â.אנשי בעת  להם  להושיע  יוכלו לא  אבל 

הרעה : אליליהם :ÙÒÓ¯.(È‚)עליהם  מספר כן הערים מספר  עשיתםÙÒÓÂ¯.כחשבון הזה כמספר  ירושלים שוקי כמספר
נענים : ואינם אליה צועקים כי על לעובדיה לבושת היא  אשר עכו "ם היא לבושת יתפלל Â‡˙‰.(È„)מזבחות  שאל  אמר לירמיה

ÂÎÂ'.בעדם: ÈÈ‡ ÈÎתשובה ומבלי  מעליהם להסירם הבאה הרעה  בעבור אלי ומתפללים קוראים  היו עצמם הם  אם  אף ר "ל 
עליהם : מתפלל שאתה מה לך  אשמע  א"כ ואיך  לפני  מתפללים אינם שהם וכש "כ להם שומע  אינני העונות על  Ó‰(ÂË)וחרטה 

.È˙È·· È„È„ÈÏ:מאד הרבים המזמות שמה  לעשות  בבה "מ לבוא להם  מה סגולתי עם מקדם שהיו ˜„˘.ישראל ¯˘·Â ר"ל
בהם: חפץ  אינני  כי  ממך  יעברו שמה מקריב שאתה  ¯ÈÎ˙Ú.הקרבנות ÈÎומה עליהם  תדאג ולא תשמחי אז הרעות תעשי בעת 

בבה "מ : תבואו ולמה  בהקרבנות א"כ לי 

oeiv zcevn
(‰).ÌÈ˜‰:קיום עמקך Ê·˙.מל' זב כמו נטיפה (לקמן ענין 

‰È˙Â„Ú.(Ê)בשוקים :ÂˆÂÁ·Â˙.(Â):מט) „Ú‰התראה ענין
יכחשו : לבל  בעדים  מתרין רוב ע "פ  השכמה‰˘ÌÎ.כי מל'

בזריזות : ענינו˜˘¯.(Ë)במראית :·˘¯Â¯È˙.(Á)ור"ל
קשר קשר ותקרא  כמו מרד  יא)אגודת  כמו·‡È˘.:(מ"ב

מיאון :Â‡Ó.(È)באנשי : ·Ú„.(È„)ביטלו :‰Â¯Ù.מל '
קול :˙˘‡.בעבור: הרמת  תפלה:¯‰.ענין  ענין היא
(ÂË).È„È„ÈÏ: אהובי.‰˙ÓÊÓ‰היא זמה  כמו רע מעשה ענין 

יח) רעה:¯ÈÎ˙Ú.:(ויקרא יעלזו˙ÈÊÂÏÚ.מלשון כמו שמחה ענין 
קמט)חסידים :(תהלים
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ä:íL àeä çøBæ óàBL BîB÷î-ìàå LîMä àáe LîMä çøæååááBñ ïBôö-ìà ááBñå íBøc-ìà CìBä §¨©¬©¤−¤¨´©¨®¤§¤̧§½¥²¥¬©«−¨«¥Æ¤¨½§¥−¤¨®¥³
:çeøä áL åéúáéáñ-ìòå çeøä CìBä ááñ |æíB÷î-ìà àìî epðéà íiäå íiä-ìà íéëìä íéìçpä-ìk Ÿ¥Æ¥´¨½©§©§¦Ÿ−̈¨¬¨«©¨©§¨¦ÆŸ§¦´¤©½̈§©−̈¥¤´¨¥®¤§À
:úëìì íéáL íä íL íéëìä íéìçpäLçïéò òaNú-àì øaãì Léà ìëeé-àì íéòâé íéøácä-ìk ¤³©§¨¦Æ«Ÿ§¦½¨²¥¬¨¦−¨¨«¤¨©§¨¦´§¥¦½Ÿ©¬¦−§©¥®Ÿ¦§©¬©Æ¦Æ

:òîMî ïæà àìnú-àìå úBàøì¦§½§Ÿ¦¨¥¬−Ÿ¤¦§«Ÿ©

i"yx
(‰).àá øåãå êìåä øåã ,'åâå ùîùä çøæå השמש כאשר

שואפת  הלילה כל ותלך ערבית ותשקע שחרית תזרח
גם  שתזרח משם אתמול זרחה אשר מקום אל לשוב

כמו çåøä.(Â)היום: בלעז טלנ"ט שמש של רוחו
א) ללכת:(יחזקאל הרוח שם יהיה אשר ìòåאל

.áù åéúåáéáñ אתמול שסבב וסובב היקף כל מחר גם
היום: וסובב מקיף íåøã.הוא ìà êìåä:ביום לעולם

.ïåôö ìà ááåñå:בלילה êìåä.לעולם ááåñ ááåñ אל
פעמים  ביום מהלכתן שפעמים ומערב מזרח פני
אף  סובבתן, ובטבת מהלכתן בתמוז בלילה, מסבבתן
מה  כל לשקוע סופן זורחת ששמשן מה כל הרשעים
צחנתם, מקום אל לשוב סופם ומתגברים הולכים שהם
כל  וכן ילכו, הטנופת ולמקום באו הטנופת ממקום

שאינן  לפי מלא איננו והים הים אל הולכים הנחלים
העולם  מכל גבוה הוא אוקיינוס ים כי בתוכו נשארים

שנאמר ח )כולו וגו',(עמוס וישפכם הים למי הקורא
הולכים  והנחלים למטה מלמעלה שופך אדם ומהיכן
ונובעים, וחוזרים מאוקיינוס ההרים תחת במחילות
אף  שבים הם שם הולכים שהנחלים מקום אל וזהו

ילך: כן שבא עומת כל íéòâé(Á)הרשע íéøáãä ìë
.ïæà àìîú àìå ïéò òáùú àì :'åâå יתרון מה על מוסב

הרי  בטלים בדברים לדבר התורה עסק הוא מחליף אם
העין  במראי' ואם כולם את להשיג יוכל ולא יגעים הם
אזנו  אוזן, בשמיעת ואם תשבע. לא עינו לעסוק, בא

תמלא: לא

cec zcevn
(‰).˘Ó˘‰ Á¯ÊÂמהלכו השמש אשר חקרו התוכנים הנה 

מכריחו היומי  גלגל  אולם  למזרח , ממערב  הוא  בגלגלו  העצמי
בהיותו השמש הנה אמר ולזה המערב , כלפי  לאחוריו לשוב
כי האדמה פני על עוד  לזרוח  הוא  שוקק מבואו לבית קרוב
ישקע כרחו בעל אולם  למזרח , במהלכו ללכת דרכו  יאחז
כלפי ללכת  לשוב  המכריחו הוא היומי  גלגל כי בעונתו

ולשקוע: ˘Û‡Â.המערב ÂÓÂ˜Ó Ï‡Âמשם יצא אשר המקום  אל ללכת  הוא חושק עלייתו למקום קרוב  בהיותו וכן לומר רוצה 
היומי: גלגל  שמחזירו במקום  שם הוא  זורח  כרחו ובעל  לאחור  לשוב המכריחו הוא היומי וגלגל האדמה , פני על יזרח  לבל

(Â).ÌÂ¯„ Ï‡ ÍÏÂ‰יסבב הוא כי ואם  היומי. גלגל  בהכרחת הדרום כלפי הוא הולך  באמת הנה  המזרח בפאת הולך בהיותו
הצפון: כלפי להפנות  Â‚Â'.בגלגלו  ··Ò ··ÂÒמילא לא חפצו, למחוז מהלכו  ללכת  הוא שיסבב  פעם  שבכל אף  לומר רוצה

רצונו: ובטל  עליו גברה היומי גלגל  יד  כי ממנו, הולך  והרצון Â‚Â'.תשוקתו  ÂÈ˙Â·È·Ò ÏÚÂעליו חוזר  זה כל  עם לומר , רוצה 
מאז: כאשר סביבותיו על לסבב פעם בכל  ‰ÌÈ.(Ê)הרצון Ï‡ ÌÈÎÏÂ‰וכאילו הים, תוך  אל  מימיהם לשפוך  המה נמשכים

גדותו: כל על למלאותו ÏÓ‡.חושבים ÂÈ‡ ÌÈ‰Â:תוחלתם כן אם ישיגו ולא  מלא  הים שאין רואות עינינו זה  כל  ‡Ïעם
.ÌÂ˜Ó:הים הוא  לשם נמשכים שהנחלים  המקום שאל  היא ÎÏÏ˙.הסיבה ÌÈ·˘ Ì‰תחתהנ ללכת משם חוזרים  בעצמם  חלים 

פרי משחיתים עצמם  הם כן ואם  הים, אל  ללכת ושבים  למעלה ונובעים החוזרים הם  והם  המים, מוצא מקום אל  הארץ
בהם נמצא עוד נצחי, תועלת בהם שאין מלבד הנה באומרו הקנינים , עמל להמאיס אמריו לחזק למעלה הוא ומוסב  מחשבתם.
בסיבת ופעם היומי  גלגל  בסיבת לריק  יגיעו אשר השמש וכדרך  הזולת , בסיבת פעם  העמל עם להשיגם  יבטח לא כי  רע דבר 

עצמם: בסיבת לתוהו עמלים המה  אשר הנחלים  וכדרך ÌÈÚ‚È.(Á)עצמו , ÌÈ¯·„‰ ÏÎאז תוחלתו  ומשיג עמל כשהאדם הנה 
כי יגעים המה שבעולם הענינים כל הנה אמר  ולזה תכלית, אין  עד  ויגע  עמל  הוא אז משיג כשאינו אבל עוד, ייגע ולא ינוח

תוחלתו: מוצא דבר שום Ï„·¯.אין ˘È‡ ÏÎÂÈ ‡Ï,אפשר אי תוחלתם משיגים  שאינם הענינים כל את לפרט  ארצה אם כאומר
מאד : המה רבים  כי כולם את  לספר  יוכל לא אדם בן ÔÈÚ.כי Ú·˘˙ ‡Ïלו אפשר  שאי  עד  מאד  השבע  אדם  מבן במשל  אחז

כי עוד, לראות  הנמנע  מן שיהיה עד  מאז שראה במה  תשבע לא  העין  הנה בעיניו יראה האלה הענינים אם כלומר עוד , לאכול 
לראות: מה עוד  יש  באמת כי הוא כן לא כי לראות מה  עוד ואין כלו ‡ÔÊ.כולן ‡ÏÓ˙ ‡ÏÂ עד מלא  מכלי במשל ואחז חזר

מן שיהיה עד  מאז ששמעה  במה האוזן תמלא לא באזניו ישמע האלה הענינים אם  כלומר בתוכו, מה עוד לתת אפשר  שאי 
לשמוע: מה עוד יש  באמת  כי הוא  כן  לא כי לשמוע , מה  עוד  ואין כלו כולן כי  עוד , לשמוע הנמנע

oeiv zcevn
(‰).‡·Â:(י כח (בראשית  השמש  בא כי כמו שקיעה . ענין 

.Û‡Â˘ צל ישאף כעבד כמו הדבר . אל  והתאוה ההבטה  ענין
ב): ז רוח ‰¯ÁÂ.(Â)(איוב בו נותן  הנני כמו רצון. ענינו

ז): לז הכסף‰„·¯ÌÈ.(Á)(ישעיה  דבר על  כמו  הענינים .
יח ): מג (בראשית 



fקמב dpyn ixiyr wxt `xza `aa zkqn
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ïäéáà ïäì çépäå ,øéLò ãçàå éðò ãçà ,ïéçà éðL– ÀÅÇÄÆÈÈÄÀÆÈÈÄÀÄÄÇÈÆÂÄÆ
ãaäבירושה, úéáe õçøî:לשמן זיתים בו  שסוחטים –ïàNò ÆÀÈÅÇÇÂÈÈ
øëNì להשכירם כדי הבד ובית המרחץ את עשה אביהם אם – ÀÈÈ

òöîàìלאחרים, øëOäהעשיר את לכוף העני יכול כלומר – ÇÈÈÈÆÀÇ
ביניהם; השכר את ויחלקו  לאחרים אותם ïîöòìשישכירו ïàNòÂÈÈÀÇÀÈ

גורסים: ויש –envrl בית ואת המרחץ בית את אביהם שעשה היינו 
בלבד , ביתו בני  לשימוש  Cìהבד  ç÷ :éðòì øîBà øéLòä éøäÂÅÆÈÄÅÆÈÄÇÈ

ãaä úéáa íNòå àáe íéúéæ Cì ç÷ ,õçøna eöçøéå íéãáòÂÈÄÀÄÀÂÇÆÀÈÇÈÅÄÙÇÂÅÀÅÇÇ
כדרך בהם להשתמש אלא אותם להשכיר רשאי אתה אין כלומר –

יכול הוא שאין  בעניו, מפסיד  העני ונמצא בהם; משתמש  היה שאבינו 
שבדבר היא שההלכה פי  על ואף לאחרים. להשכירם אחיו  את לכוף

חלקך לי מכור  לחברו: לומר  השותפים אחד יכול חלוקה דין  בו  שאין
לומר : יכול העני  שאין  במשנתנו , הדבר  שונה חלקי , לך  אמכור אני או

לקנות. במה לו  שאין  לפי חלקך , לי úçà,מכור øéòa eéäL íéðLÀÇÄÆÈÀÄÇÇ
ïBòîL ïa óñBé øçà íLå ïBòîL ïa óñBé ãçà íL שמו – ÅÆÈÅÆÄÀÀÅÇÅÅÆÄÀ

שמעון , בן  יוסף היה מהם אחד כל øèLשל  àéöBäì ïéìBëé ïéàÅÀÄÀÄÀÇ
äæ ìò äæ áBç,היה בידי  זה שטר  לטעון: יכול מהם אחד שכל  – ÆÇÆ

לידך, החזרתיו  לי שפרעת ולאחר עליו , הלוויתיך øçàשאני àGåÀÇÅ
áBç øèL ïäéìò àéöBäì ìBëé:לטעון יכול  מהם אחד  שכל  – ÈÀÄÂÅÆÀÇ

אני . ולא ממך שלוה הוא האחר  שמעון בן  ïéaיוסף ãçàì àöîðÄÀÈÀÆÈÅ
òeøt ïBòîL ïa óñBé ìL BøèL åéúBøèL כסף שלוה מי – ÀÈÈÀÈÆÅÆÄÀÈÇ

שובר הלווה בידי  ונמצא שטרות, להם ונתן שמעון, בן יוסף משני 

פרוע, שמעון  בן יוסף של שהשטר בו , כתוב ïäéðLשהיה úBøèLÀÈÀÅÆ
ïéòeøt. ממנו לגבות יכולים ואינם –eNòé ãöék יחליפו שלא – ÀÄÅÇÇÂ
בן eLlLéביניהם? שמעון  בן  יוסף כגון  דורות, שלושה יכתבו  – ÀÇÅ

íéLlLîיעקב; eéä íàå,שווים הדורות שלושת ששמות –eázëé ÀÄÈÀËÈÄÄÀÀ
ïîéñבן יוסף או  הארוך, שמעון בן יוסף כגון  השחור,– שמעון ÄÈ

ïéðnñî eéä íàå,בסימניהם שווים –ïäk eázëéאחד היה אם – ÀÄÈÀËÈÄÄÀÀÙÅ

יכתבו  כהנים, שניהם היו שאם ברייתא, מובאת בגמרא כהן ; מהם
יצחק. בן יעקב בן שמעון  בן יוסף כגון  הרביעי, הדור  øîBàäÈÅאת

Bðáì:מיתתו בשעת –òeøt éúBøèL ïéa øèL חוב שטר – ÄÀÀÈÅÀÈÇÈÇ
פרוע, הוא שטרותי בין שנמצא eäæéàאחד òãBé éðéàå והלווה – ÀÅÄÅÇÅÆ

להענש רוצה ואיננו שטרו , לו החזרתי ולא úBøèLÀÈ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),האמינני,
ïéòeøt ïlk.פרוע ששטרו  לטעון לווה כל  שיכול –ãçàì àöîð ËÈÀÄÄÀÈÀÆÈ
íéðL íLשתי ממנו  שלוה אחד, לווה על  שטרות שני  בידו  היו  – ÈÀÇÄ

òeøtהלוואות, ìBãbä,פרוע הוא יותר  גדול  שסכומו השטר – ÇÈÈÇ
òeøt Bðéà ïèwäå,פרוע שהוא אחד שטר  על אלא אמר שלא – ÀÇÈÈÅÈÇ

שניים. על  áøòולא éãé ìò Bøáç úà äåìnä עליו שקיבל – ÇÇÀÆÆÂÅÇÀÅÈÅ
להלואה, áøòäאחריות ïî òøté àG להפרע רשאי המלוה אין – ÄÈÇÄÆÈÅ

לשלם, דין  בית אותו  ויחייבו  לדין  הלווה את שיתבע עד הערב מן

ממנו  וייפרע הערב את יתבע לשלם, מה ללווה אין íàåÀÄ(xnb`).ואם
øîà:המלוה –äöøàL énî òøtàL úðî ìò בשעת שהתנה – ÈÇÇÀÈÆÆÈÇÄÄÆÆÀÆ

הערב, מן בין  הלווה מן בין  שירצה, ממי להיפרע שיוכל  ההלואה
áøòä ïî òøtéצריך ואינו  הערב, מן  להיפרע רשאי  הוא הרי  – ÄÈÇÄÆÈÅ

להוסיף  יש  שכאן  מבואר , בגמרא לדין . הלווה את תחילה לתבוע
miqkpבמשנתנו  oi`yk ?mixen` mixac dna :(ipzw ikde `xqgn ixeqg)

olawe .axrd on rxtii `l ,deell miqkp yi m` la` ,deell: האומר (היינו 
לך), אשלם ואני הלואה לו onתן  rxtii ,deell miqkp yiy it lr s`

.olawd,äåHì íéñëð Lé íà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÄÅÀÈÄÇÆ
Ck ïéáe Ck ïéa, קבלן ערב שהוא בין  סתם ערב שהוא בין –àG ÅÈÅÈ
áøòä ïî òøté.הלווה של הנכסים מן יגבה אלא –dkld oi`e ÄÈÇÄÆÈÅ

l`ilnb oa oerny oaxk.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äéä ïëåÀÅÈÈÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
dúaúëa äMàì áøòä :øîBà לשלם ערבות עליו  שקיבל  מי  – ÅÆÈÅÈÄÈÄÀËÈÈ

לשלם, הבעל  בידי יהא לא אם בעלה, לה שכתב הכתובה את לאשה
dLøâî dìòa äéäå לה לשלם הערב וצריך נכסים, לו ואין  – ÀÈÈÇÂÈÀÈÀÈ

äàðäכתובתה, äpøécéעד הכתובה את לה משלם הערב אין – ÇÄÆÈÂÈÈ
להחזיר יוכל שלא כדי  ממנו, תיהנה שלא בנדר  בעלה אותה שידיר 

אנו, שחוששים eNòéאותה, ànL,ואשתו האיש  –àéðeð÷– ÆÈÇÂÀÀÈ
רמאות, של  äæהסכם ìL íéñëð ìò,בעלה שיגרשנה הערב, של – ÇÀÈÄÆÆ
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`xephxa yexit

הערב, מן  הכתובה את שתגבה BzLàכדי  úà øéæçéå ויאכלו – ÀÇÂÄÆÄÀ
גמליאל בן  שמעון  רבן  נמצא הערב. מן  שתקבל הכתובה דמי שניהם
הערב  על  למעלה שמקל  כשם יפסיד , שלא הכתובה של  לערב דואג

יפסיד  שלא חוב בעל  יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").של סתם ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי שערב אמרו, בגמרא
ואין  מצוה, לעשות אלא נתכוון שלא לפי משתעבד, אינו כתובה של

ואם  משתעבד . הוא הרי  בנו לגבי אב ברם, הערבות. לשלם בדעתו 
לך אתן ואני לזה הנשאי  לה: שאמר  כגון לכתובה, קבלן  ערב הוא

לא או משתעבד הוא אם בגמרא נחלקו edy`כתובתך, wqet m"anxd)
.(carzyn לכתובת הערב באב מדבר  גמליאל בן  שמעון  שרבן  מכאן,

קבלן . בערב או  בנו ,

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øèLa Bøáç úà äåìnäבו שאין פי  על  אף –,miqkp zeixg` ÇÇÀÆÆÂÅÄÀÈ
בו  כתוב שלא למלוה,היינו  קרקעותיו את הלווה –äáBbששיעבד  Æ

חובו, את íéãaòLîהמלוה íéñëpî– שמכרם הקרקעות מן אפילו  ÄÀÈÄÀËÀÈÄ
היא ההלכה שכן השטר , שנכתב לאחר xteqהלווה zerh zeixg`"y

"`ed דינו הלכך  בשטר, אחריות כתב ולא שטעה הוא שהסופר היינו
בו נכתב e).כאילו  ,` `rivn `aa dpyn oiir)הלשון"micareyn"יש

ונקראים מכורים, הם לפי "micareyn",מפרשים: שמשועבדים
ב ב ב ב """"חחחח););););ללקוחות שנקראים((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;; מפרשים, לפי"micareyn",ויש 

חוב לבעל הם משועבדים הלקוחות, ברשות שהם פי על ("("("("בית בית בית בית שאף

סמ סמ סמ סמ """"עעעע);););); íéãòיוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; éãé ìò בלא עדים, בפני חברו  את המלוה – ÇÀÅÅÄ
ïéøçשטר, éða íéñëpî äáBbאבל הלווה, בידי שהם מנכסים – ÆÄÀÈÄÀÅÙÄ

מבואר בגמרא משועבדים. מנכסים ezenk),לא dkldy ,`ler zrcl)
שנאמר  הוא, התורה מן  למלוה הלווה נכסי  יא יא יא יא ):):):):ששיעבוד  כד כד כד כד ,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

הדין  והוא העבוט", את אליך  יוציא בו נושה אתה אשר  "והאיש

פה  על מילווה ובין בשטר  מילווה בין תורה, דבר ומכאן , לקרקעות;
גובה  אינו פה על מלוה אמרו: טעם ומה משועבדים, מנכסים גובה

קול  לו שאין לפי חורין, בני  מנכסים meqxt),אלא חכמים (= וחששו

כדי המילווה על ידעו  לא שהרי באשמתם, שלא הלקוחות להפסד
חתומים  שעדים בשטר, מילווה ברם, הקרקעות. את מלקנות להיזהר

נכסים  ולהניח בדבר  לחקור צריכים הלקוחות והיו  קול , לו  יש  עליו,
ולא  כן  עשו  שלא וכיון  חובו , מהם לגבות המלוה שיוכל המוכר, בידי 

לעצמם. שהפסידו הם הרי  למלוה, המשועבדים קרקעות מלקנות נזהרו 
Bãé áúk åéìò àéöBä,הלווה של –Bì áiç àeäL,מעות – ÄÈÈÀÇÈÆÇÈ

עדים, חתימת בלא בלבד , הלווה של  ידו בחתימת שטר äáBbÆכלומר
המלוה, –ïéøç éða íéñëpî אינו עדים בו שאין  שטר  שכל  – ÄÀÈÄÀÅÙÄ

משנתנו מלשון מדייקים ויש  פה. על כמילווה ודינו  "ived`שטר,
"eci azk eilrפלוני בן  פלוני אני  ידו : בכתב הלווה לו כתב שאם –

הר שמו, את למטה חתם לא אפילו  וכך, כך  פלוני  בן לפלוני יהו חייב

חורין  בני  מנכסים ס ס ס ס """"טטטט).).).).גובה סימןסימןסימןסימן טורטורטורטור øçàì((((עייןעייןעייןעיין àöBiä áøòÈÅÇÅÀÇÇ
úBøèL íezç כתב ההלואה, בשטר  העדים שחתמו שלאחר  – ÄÀÈ

ללווה, ערב פלוני  בן  פלוני אני  המלוה,äáBbהערב: –íéñëpî ÆÄÀÈÄ
ïéøç éða דין הערבות, על העדים חתמו ולא שהואיל הערב, של – ÀÅÙÄ

פה. על כמילווה ìàòîLéהערבות éaø éðôì àa äNòî בערב – ÇÂÆÈÄÀÅÇÄÄÀÈÅ
העדים, חתימת אחרי ערבותו  ישמעאל:øîàåשכתב רבי  –äáBb ÀÈÇÆ

המלוה, –ïéøç éða íéñëpî. לעיל ששנינו  כמו  הערב, של  –øîà ÄÀÈÄÀÅÙÄÈÇ
ñpð ïa Bì:ישמעאל לרבי  –íéãaòLî íéñëpî àG äáBb Bðéà ÆÇÈÅÆÄÀÈÄÀËÀÈÄ

ïéøç éða íéñëpî àGåכמפורש כערב, דינו  אין ננס בן שלדעת – ÀÄÀÈÄÀÅÙÄ
להלן . Bìטעמו øîà:ננס לבן ישמעאל רבי  –änì גובה אינו  – ÈÇÈÈ

חורין ? בני  מנכסים Bìאפילו  øîà:ישמעאל לרבי ננס בן –éøä ÈÇÂÅ
÷eMa ãçà úà ÷ðBçä ב ותובעו בו  שמחזיק לו – שישלם תוקף ÇÅÆÆÈÇ

חובו, Bìאת øîàå Bøáç Bàöîe,לתובע –Bì çpä אתן ואני  – ÀÈÂÅÀÈÇÇÇ
לו,øeètלך , מליתן  –eäåìä Búðeîà ìò àHLמפני לא – ÈÆÇÁÈÄÀÈ

הואיל כלומר  ללווה, לו הלוה אחריותו על וסמך  זה לערב שהאמין

כלל , ערב זה אין  ההלואה, אחרי הערבות את eäæéàוקיבל àlàÆÈÅÆ
áiç àeäL áøò?לשלם –Cì ïúBð éðàå eäåìäהאומר – ÈÅÆÇÈÇÀÅÇÂÄÅÈ

שהוא  ערב זה הרי לך", אשלם ואני "הלווהו ההלואה: לפני למלוה
áiç,לשלם –eäåìä Búðeîà ìò ïkL לו שהאמין  שמפני – ÇÈÆÅÇÁÈÄÀÈ

בן  על  חולק ישמעאל רבי  ברם, ללווה. לו  הלוה אחריותו  על  וסמך
ערב  ההלואה, לאחר ערב שנעשה מי אפילו  שלדעתו בחנּוק, אף ננס

למלוה. ומשתעבד  l`rnyi,הוא, iaxk dklde ערב נעשה שאם אלא
בשעת  ואילו מידו , קנו כן אם אלא משתעבד  אינו ההלואה לאחר

קנין  בלא אפילו הערב משתעבד éaø(xnb`).ההלואה øîàÈÇÇÄ
íékçiL äöBøä :ìàòîLé, שכלו ולחדד ודעת חכמה לקנות – ÄÀÈÅÈÆÆÇÀÄ

òBö÷î Cì ïéàL ,úBðBîî éðéãa ÷ñòé– פינה –ìBãb äøBza ÇÂÙÀÄÅÈÆÅÈÄÀÇÇÈÈ
ïäî,ממונות מדיני –òáBpä ïéòîk ïäL שכליות הבחנות של  – ÅÆÆÅÀÇÀÈÇÅÇ

דעת, ïBòîLושיקול  úà LnLé ,úBðBîî éðéãa ÷ñòiL äöBøäåÀÈÆÆÇÂÙÀÄÅÈÀÇÅÆÄÀ
ñpð ïaישמעאל רבי שקילס פי  על  אף אמרו: בגמרא אצלו. ילמד – ÆÇÈ

ישמעאל כרבי  הלכה ננס, בן lirl).את ep`ad xaky enk)
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:áúëð åìéàë àåä éøäå.el aiig `edy eci azk eilr `ived:øçà úåãò íù ïéàå.oixeg ipa miqkpn daebúéì íéãò åá ïéàã ïåéëã .íéãáòåùîî àìå
:åøäãæéìã éëéä éë úåçå÷ì äéá éòãé àìå àì÷ äéì.zexhy mezig xg`:áøò éðåìô øá éðåìô éðà áúë ,øèùá íéãòä åîúçù øçà.daebéðáî ,áøòä ïî

:äô ìò äåìî äì àéåä úåáøòä ìò éãäñ éîéúç àìã ïåéëã .ãáìá ïéøåç.'eke qpp oa dil xn`ìò àìù ,áøò éåä àì úåòî ïúî øçàù áøò ìë øáñ÷ã
éðôìùå .ãáòúùî àì àì éàå ,ïéð÷ éòá úåòî ïúî øçàìã áøòå .ìàòîùé éáøë äëìä ,ñðð ïá úà ìàòîùé 'ø ñìé÷ù ô"òàå .åäåìä åúçèáäå áøòä úðåîà

:ïéð÷ éòá àì úåòî ïúî
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הערב, מן  הכתובה את שתגבה BzLàכדי  úà øéæçéå ויאכלו – ÀÇÂÄÆÄÀ
גמליאל בן  שמעון  רבן  נמצא הערב. מן  שתקבל הכתובה דמי שניהם
הערב  על  למעלה שמקל  כשם יפסיד , שלא הכתובה של  לערב דואג

יפסיד  שלא חוב בעל  יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").של סתם ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי שערב אמרו, בגמרא
ואין  מצוה, לעשות אלא נתכוון שלא לפי משתעבד, אינו כתובה של

ואם  משתעבד . הוא הרי  בנו לגבי אב ברם, הערבות. לשלם בדעתו 
לך אתן ואני לזה הנשאי  לה: שאמר  כגון לכתובה, קבלן  ערב הוא

לא או משתעבד הוא אם בגמרא נחלקו edy`כתובתך, wqet m"anxd)
.(carzyn לכתובת הערב באב מדבר  גמליאל בן  שמעון  שרבן  מכאן,

קבלן . בערב או  בנו ,

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øèLa Bøáç úà äåìnäבו שאין פי  על  אף –,miqkp zeixg` ÇÇÀÆÆÂÅÄÀÈ
בו  כתוב שלא למלוה,היינו  קרקעותיו את הלווה –äáBbששיעבד  Æ

חובו, את íéãaòLîהמלוה íéñëpî– שמכרם הקרקעות מן אפילו  ÄÀÈÄÀËÀÈÄ
היא ההלכה שכן השטר , שנכתב לאחר xteqהלווה zerh zeixg`"y

"`ed דינו הלכך  בשטר, אחריות כתב ולא שטעה הוא שהסופר היינו
בו נכתב e).כאילו  ,` `rivn `aa dpyn oiir)הלשון"micareyn"יש

ונקראים מכורים, הם לפי "micareyn",מפרשים: שמשועבדים
ב ב ב ב """"חחחח););););ללקוחות שנקראים((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;; מפרשים, לפי"micareyn",ויש 

חוב לבעל הם משועבדים הלקוחות, ברשות שהם פי על ("("("("בית בית בית בית שאף

סמ סמ סמ סמ """"עעעע);););); íéãòיוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; éãé ìò בלא עדים, בפני חברו  את המלוה – ÇÀÅÅÄ
ïéøçשטר, éða íéñëpî äáBbאבל הלווה, בידי שהם מנכסים – ÆÄÀÈÄÀÅÙÄ

מבואר בגמרא משועבדים. מנכסים ezenk),לא dkldy ,`ler zrcl)
שנאמר  הוא, התורה מן  למלוה הלווה נכסי  יא יא יא יא ):):):):ששיעבוד  כד כד כד כד ,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

הדין  והוא העבוט", את אליך  יוציא בו נושה אתה אשר  "והאיש

פה  על מילווה ובין בשטר  מילווה בין תורה, דבר ומכאן , לקרקעות;
גובה  אינו פה על מלוה אמרו: טעם ומה משועבדים, מנכסים גובה

קול  לו שאין לפי חורין, בני  מנכסים meqxt),אלא חכמים (= וחששו

כדי המילווה על ידעו  לא שהרי באשמתם, שלא הלקוחות להפסד
חתומים  שעדים בשטר, מילווה ברם, הקרקעות. את מלקנות להיזהר

נכסים  ולהניח בדבר  לחקור צריכים הלקוחות והיו  קול , לו  יש  עליו,
ולא  כן  עשו  שלא וכיון  חובו , מהם לגבות המלוה שיוכל המוכר, בידי 

לעצמם. שהפסידו הם הרי  למלוה, המשועבדים קרקעות מלקנות נזהרו 
Bãé áúk åéìò àéöBä,הלווה של –Bì áiç àeäL,מעות – ÄÈÈÀÇÈÆÇÈ

עדים, חתימת בלא בלבד , הלווה של  ידו בחתימת שטר äáBbÆכלומר
המלוה, –ïéøç éða íéñëpî אינו עדים בו שאין  שטר  שכל  – ÄÀÈÄÀÅÙÄ

משנתנו מלשון מדייקים ויש  פה. על כמילווה ודינו  "ived`שטר,
"eci azk eilrפלוני בן  פלוני אני  ידו : בכתב הלווה לו כתב שאם –

הר שמו, את למטה חתם לא אפילו  וכך, כך  פלוני  בן לפלוני יהו חייב

חורין  בני  מנכסים ס ס ס ס """"טטטט).).).).גובה סימןסימןסימןסימן טורטורטורטור øçàì((((עייןעייןעייןעיין àöBiä áøòÈÅÇÅÀÇÇ
úBøèL íezç כתב ההלואה, בשטר  העדים שחתמו שלאחר  – ÄÀÈ

ללווה, ערב פלוני  בן  פלוני אני  המלוה,äáBbהערב: –íéñëpî ÆÄÀÈÄ
ïéøç éða דין הערבות, על העדים חתמו ולא שהואיל הערב, של – ÀÅÙÄ

פה. על כמילווה ìàòîLéהערבות éaø éðôì àa äNòî בערב – ÇÂÆÈÄÀÅÇÄÄÀÈÅ
העדים, חתימת אחרי ערבותו  ישמעאל:øîàåשכתב רבי  –äáBb ÀÈÇÆ

המלוה, –ïéøç éða íéñëpî. לעיל ששנינו  כמו  הערב, של  –øîà ÄÀÈÄÀÅÙÄÈÇ
ñpð ïa Bì:ישמעאל לרבי  –íéãaòLî íéñëpî àG äáBb Bðéà ÆÇÈÅÆÄÀÈÄÀËÀÈÄ

ïéøç éða íéñëpî àGåכמפורש כערב, דינו  אין ננס בן שלדעת – ÀÄÀÈÄÀÅÙÄ
להלן . Bìטעמו øîà:ננס לבן ישמעאל רבי  –änì גובה אינו  – ÈÇÈÈ

חורין ? בני  מנכסים Bìאפילו  øîà:ישמעאל לרבי ננס בן –éøä ÈÇÂÅ
÷eMa ãçà úà ÷ðBçä ב ותובעו בו  שמחזיק לו – שישלם תוקף ÇÅÆÆÈÇ

חובו, Bìאת øîàå Bøáç Bàöîe,לתובע –Bì çpä אתן ואני  – ÀÈÂÅÀÈÇÇÇ
לו,øeètלך , מליתן  –eäåìä Búðeîà ìò àHLמפני לא – ÈÆÇÁÈÄÀÈ

הואיל כלומר  ללווה, לו הלוה אחריותו על וסמך  זה לערב שהאמין

כלל , ערב זה אין  ההלואה, אחרי הערבות את eäæéàוקיבל àlàÆÈÅÆ
áiç àeäL áøò?לשלם –Cì ïúBð éðàå eäåìäהאומר – ÈÅÆÇÈÇÀÅÇÂÄÅÈ

שהוא  ערב זה הרי לך", אשלם ואני "הלווהו ההלואה: לפני למלוה
áiç,לשלם –eäåìä Búðeîà ìò ïkL לו שהאמין  שמפני – ÇÈÆÅÇÁÈÄÀÈ

בן  על  חולק ישמעאל רבי  ברם, ללווה. לו  הלוה אחריותו  על  וסמך
ערב  ההלואה, לאחר ערב שנעשה מי אפילו  שלדעתו בחנּוק, אף ננס

למלוה. ומשתעבד  l`rnyi,הוא, iaxk dklde ערב נעשה שאם אלא
בשעת  ואילו מידו , קנו כן אם אלא משתעבד  אינו ההלואה לאחר

קנין  בלא אפילו הערב משתעבד éaø(xnb`).ההלואה øîàÈÇÇÄ
íékçiL äöBøä :ìàòîLé, שכלו ולחדד ודעת חכמה לקנות – ÄÀÈÅÈÆÆÇÀÄ

òBö÷î Cì ïéàL ,úBðBîî éðéãa ÷ñòé– פינה –ìBãb äøBza ÇÂÙÀÄÅÈÆÅÈÄÀÇÇÈÈ
ïäî,ממונות מדיני –òáBpä ïéòîk ïäL שכליות הבחנות של  – ÅÆÆÅÀÇÀÈÇÅÇ

דעת, ïBòîLושיקול  úà LnLé ,úBðBîî éðéãa ÷ñòiL äöBøäåÀÈÆÆÇÂÙÀÄÅÈÀÇÅÆÄÀ
ñpð ïaישמעאל רבי שקילס פי  על  אף אמרו: בגמרא אצלו. ילמד – ÆÇÈ

ישמעאל כרבי  הלכה ננס, בן lirl).את ep`ad xaky enk)

izdw - zex`ean zeipyn
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:úåð÷ì äîá åì ïéàù ,ãåâà øîåì ìåëé éðòä ïéàù ,àëä éðàù ,é÷ìç êì øåëîà éðà åà ê÷ìç éì øåëî øîåìë.df lr df aeg xhy `ivedl oileki opi`

:êéúéåìäù úåòîä éì úòøôùë êì éúøæçä éðà êãéáù øèùä äæ ïåòèì ìåëé íäî ãçà ìëã.mdilr aeg xhy `ivedl leki xg` `leéöî ãçà ìëã
:äéøáç éáâì äéì éçãî.eylyi:åéáà éáà íù áåúëé.miyleyn eid m`e:ïéååù ïäéúåáà úåáàå ïäéúåáà úåîùå ïúåîùù.oniq eazkiàåäù .éðåìô

,ïéðîéñá ïéåù ïä íàå .õåâ åà êåøà åà øåçéâ,odk eazki:ìàøùé ãçàå ïäë ãçà íà.`vnp:åðîî äåìù úåàåìä éúùî úåøèù éúù íù ãçà äåìì
.rext epi` ohwd:íéðù àìå ,øîà÷ åéúåøèù ïéá ãçà øèùã.axrd on rxti `låì ïéà íàå ,ïéã úéá åúåà åáééçéå ïéãì äåìä úà òáúéù ãò ,äìçú

:áøòä ïî òøôé æà íìùì äî.dell miqkp yi m` xne` l`ilnb oa oerny oaxíéñëð ùé íà åìéôà øáñ àî÷ àðúã ììëî åàì .áøòä ïî òøôé àì
,äöøàù éîî òøôàù úðî ìò øîà íàå ,áøòä ïî òøôé àì áøò éãé ìò åøéáç úà äåìîä ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî àìà ,áøòä ïî òøôé äåìì
â"áùø .ïìá÷ä ïî òøôé äåìì íéñëð ùéù ô"òà ,ïìá÷å .áøòä ïî òøôé àì äåìì íéñëð ùé ìáà ,äåìì íéñëð ïéàùë íéøåîà íéøáã äîá .áøòä ïî òøôé
øîåàù àåä ,ïìá÷ .áøò éðàå åì ïú øîåàù àåä ,áøò .ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .ïäî òøôé àì äåìì íéñëð ùé íà ïìá÷ ãçàå áøò ãçà øîåà

:êì ïúåð éðàå åì ïú.dzaezka dy`l axrdúòã ìò äàðä äìçú ìòáä äðøéãéù ãò äáåúëä òøôé àì ,äúáåúë òåøôì áøòä êéøöå íéñëð ìòáì ïéàå
äáåúëã áøò ,àðéã ïéðòìå .áøòä ïî äðáâúù øçàì äúáåúë ìåëàìå äøéæçäì åúòã àîù ïðéùééçã ,äúåà øéæçäì ìëåé àìù ,äøúä åì ïéàù øãð ,íéáø
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ïäéáà ïäì çépäå ,øéLò ãçàå éðò ãçà ,ïéçà éðL– ÀÅÇÄÆÈÈÄÀÆÈÈÄÀÄÄÇÈÆÂÄÆ
ãaäבירושה, úéáe õçøî:לשמן זיתים בו  שסוחטים –ïàNò ÆÀÈÅÇÇÂÈÈ
øëNì להשכירם כדי הבד ובית המרחץ את עשה אביהם אם – ÀÈÈ

òöîàìלאחרים, øëOäהעשיר את לכוף העני יכול כלומר – ÇÈÈÈÆÀÇ
ביניהם; השכר את ויחלקו  לאחרים אותם ïîöòìשישכירו ïàNòÂÈÈÀÇÀÈ

גורסים: ויש –envrl בית ואת המרחץ בית את אביהם שעשה היינו 
בלבד , ביתו בני  לשימוש  Cìהבד  ç÷ :éðòì øîBà øéLòä éøäÂÅÆÈÄÅÆÈÄÇÈ

ãaä úéáa íNòå àáe íéúéæ Cì ç÷ ,õçøna eöçøéå íéãáòÂÈÄÀÄÀÂÇÆÀÈÇÈÅÄÙÇÂÅÀÅÇÇ
כדרך בהם להשתמש אלא אותם להשכיר רשאי אתה אין כלומר –

יכול הוא שאין  בעניו, מפסיד  העני ונמצא בהם; משתמש  היה שאבינו 
שבדבר היא שההלכה פי  על ואף לאחרים. להשכירם אחיו  את לכוף

חלקך לי מכור  לחברו: לומר  השותפים אחד יכול חלוקה דין  בו  שאין
לומר : יכול העני  שאין  במשנתנו , הדבר  שונה חלקי , לך  אמכור אני או

לקנות. במה לו  שאין  לפי חלקך , לי úçà,מכור øéòa eéäL íéðLÀÇÄÆÈÀÄÇÇ
ïBòîL ïa óñBé øçà íLå ïBòîL ïa óñBé ãçà íL שמו – ÅÆÈÅÆÄÀÀÅÇÅÅÆÄÀ

שמעון , בן  יוסף היה מהם אחד כל øèLשל  àéöBäì ïéìBëé ïéàÅÀÄÀÄÀÇ
äæ ìò äæ áBç,היה בידי  זה שטר  לטעון: יכול מהם אחד שכל  – ÆÇÆ

לידך, החזרתיו  לי שפרעת ולאחר עליו , הלוויתיך øçàשאני àGåÀÇÅ
áBç øèL ïäéìò àéöBäì ìBëé:לטעון יכול  מהם אחד  שכל  – ÈÀÄÂÅÆÀÇ

אני . ולא ממך שלוה הוא האחר  שמעון בן  ïéaיוסף ãçàì àöîðÄÀÈÀÆÈÅ
òeøt ïBòîL ïa óñBé ìL BøèL åéúBøèL כסף שלוה מי – ÀÈÈÀÈÆÅÆÄÀÈÇ

שובר הלווה בידי  ונמצא שטרות, להם ונתן שמעון, בן יוסף משני 

פרוע, שמעון  בן יוסף של שהשטר בו , כתוב ïäéðLשהיה úBøèLÀÈÀÅÆ
ïéòeøt. ממנו לגבות יכולים ואינם –eNòé ãöék יחליפו שלא – ÀÄÅÇÇÂ
בן eLlLéביניהם? שמעון  בן  יוסף כגון  דורות, שלושה יכתבו  – ÀÇÅ

íéLlLîיעקב; eéä íàå,שווים הדורות שלושת ששמות –eázëé ÀÄÈÀËÈÄÄÀÀ
ïîéñבן יוסף או  הארוך, שמעון בן יוסף כגון  השחור,– שמעון ÄÈ

ïéðnñî eéä íàå,בסימניהם שווים –ïäk eázëéאחד היה אם – ÀÄÈÀËÈÄÄÀÀÙÅ

יכתבו  כהנים, שניהם היו שאם ברייתא, מובאת בגמרא כהן ; מהם
יצחק. בן יעקב בן שמעון  בן יוסף כגון  הרביעי, הדור  øîBàäÈÅאת

Bðáì:מיתתו בשעת –òeøt éúBøèL ïéa øèL חוב שטר – ÄÀÀÈÅÀÈÇÈÇ
פרוע, הוא שטרותי בין שנמצא eäæéàאחד òãBé éðéàå והלווה – ÀÅÄÅÇÅÆ

להענש רוצה ואיננו שטרו , לו החזרתי ולא úBøèLÀÈ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),האמינני,
ïéòeøt ïlk.פרוע ששטרו  לטעון לווה כל  שיכול –ãçàì àöîð ËÈÀÄÄÀÈÀÆÈ
íéðL íLשתי ממנו  שלוה אחד, לווה על  שטרות שני  בידו  היו  – ÈÀÇÄ

òeøtהלוואות, ìBãbä,פרוע הוא יותר  גדול  שסכומו השטר – ÇÈÈÇ
òeøt Bðéà ïèwäå,פרוע שהוא אחד שטר  על אלא אמר שלא – ÀÇÈÈÅÈÇ

שניים. על  áøòולא éãé ìò Bøáç úà äåìnä עליו שקיבל – ÇÇÀÆÆÂÅÇÀÅÈÅ
להלואה, áøòäאחריות ïî òøté àG להפרע רשאי המלוה אין – ÄÈÇÄÆÈÅ

לשלם, דין  בית אותו  ויחייבו  לדין  הלווה את שיתבע עד הערב מן

ממנו  וייפרע הערב את יתבע לשלם, מה ללווה אין íàåÀÄ(xnb`).ואם
øîà:המלוה –äöøàL énî òøtàL úðî ìò בשעת שהתנה – ÈÇÇÀÈÆÆÈÇÄÄÆÆÀÆ

הערב, מן בין  הלווה מן בין  שירצה, ממי להיפרע שיוכל  ההלואה
áøòä ïî òøtéצריך ואינו  הערב, מן  להיפרע רשאי  הוא הרי  – ÄÈÇÄÆÈÅ

להוסיף  יש  שכאן  מבואר , בגמרא לדין . הלווה את תחילה לתבוע
miqkpבמשנתנו  oi`yk ?mixen` mixac dna :(ipzw ikde `xqgn ixeqg)

olawe .axrd on rxtii `l ,deell miqkp yi m` la` ,deell: האומר (היינו 
לך), אשלם ואני הלואה לו onתן  rxtii ,deell miqkp yiy it lr s`

.olawd,äåHì íéñëð Lé íà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÄÅÀÈÄÇÆ
Ck ïéáe Ck ïéa, קבלן ערב שהוא בין  סתם ערב שהוא בין –àG ÅÈÅÈ
áøòä ïî òøté.הלווה של הנכסים מן יגבה אלא –dkld oi`e ÄÈÇÄÆÈÅ

l`ilnb oa oerny oaxk.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äéä ïëåÀÅÈÈÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
dúaúëa äMàì áøòä :øîBà לשלם ערבות עליו  שקיבל  מי  – ÅÆÈÅÈÄÈÄÀËÈÈ

לשלם, הבעל  בידי יהא לא אם בעלה, לה שכתב הכתובה את לאשה
dLøâî dìòa äéäå לה לשלם הערב וצריך נכסים, לו ואין  – ÀÈÈÇÂÈÀÈÀÈ

äàðäכתובתה, äpøécéעד הכתובה את לה משלם הערב אין – ÇÄÆÈÂÈÈ
להחזיר יוכל שלא כדי  ממנו, תיהנה שלא בנדר  בעלה אותה שידיר 

אנו, שחוששים eNòéאותה, ànL,ואשתו האיש  –àéðeð÷– ÆÈÇÂÀÀÈ
רמאות, של  äæהסכם ìL íéñëð ìò,בעלה שיגרשנה הערב, של – ÇÀÈÄÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn ixiyr wxt `xza `aa zkqn wilq

äpøécéäàðä,ìL íéñëð ìò àéðeð÷ eNòé ànLäæ,BzLà úà øéæçéå. ©¦¤¨£¨¨¤¨©£§§¨©§¨¦¤¤§©£¦¤¦§
ÁøèLa Bøáç úà äåìnä–íéãaòLî íéñëpî äáBb.íéãò éãé ìò–ïéøç éða íéñëpî äáBb.åéìò àéöBä ©©§¤¤£¥¦§¨¤¦§¨¦§ª§¨¦©§¥¥¦¤¦§¨¦§¥Ÿ¦¦¨¨

Bãé áúk,Bì áiç àeäL–ïéøç éða íéñëpî äáBb.úBøèL íezç øçàì àöBiä áøò–éða íéñëpî äáBb §©¨¤©¨¤¦§¨¦§¥Ÿ¦¨¥©¥§©©¦§¨¤¦§¨¦§¥
ïéøç.éðôì àa äNòîìàòîLé éaøøîàå:ïéøç éða íéñëpî äáBb.Bì øîàñpð ïa:Bðéàíéñëpî àG äáBb Ÿ¦©£¤¨¦§¥©¦¦§¨¥§¨©¤¦§¨¦§¥Ÿ¦¨©¤©¨¥¤¦§¨¦

ïéøç éða íéñëpî àGå íéãaòLî.Bì øîà:änì?Bì øîà:÷eMa ãçà úà ÷ðBçä éøä,øîàå Bøáç Bàöîe §ª§¨¦§¦§¨¦§¥Ÿ¦¨©¨¨¨©£¥©¥¤¤¨©§¨£¥§¨©
Bì:Bì çpä–øeèt,eäåìä Búðeîà ìò àHL;áiç àeäL áøò eäæéà àlà?ïúBð éðàå eäåìäCì–áiç, ©©¨¤©¡¨¦§¨¤¨¥¤¨¥¤©¨©§¥©£¦¥¨©¨

eäåìä Búðeîà ìò ïkL.øîàìàòîLé éaø:íékçiL äöBøä,úBðBîî éðéãa ÷ñòé,äøBza òBö÷î Cì ïéàL ¤¥©¡¨¦§¨¨©©¦¦§¨¥¨¤¤©§¦©£Ÿ§¦¥¨¤¥¨¦§©©¨
ïäî ìBãb,òáBpä ïéòîk ïäL.úBðBîî éðéãa ÷ñòiL äöBøäå,úà LnLéñpð ïa ïBòîL. ¨¥¤¤¥§©§¨©¥©§¨¤¤©£Ÿ§¦¥¨§©¥¤¦§¤©¨

‡ ¯ ˙ · ‡ · · ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
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:íéáø úòã ìò äìçú
gggg.xhya exiag z` delnd,øèùá åáúë àì íà àåä øôåñ úåòè úåéøçà ïì àîéé÷ã ,íéãáòåùî íéñëðî äáåâ íéñëð úåéøçà åá áåúë ïéàù éô ìò óà

:áúëð åìéàë àåä éøäå.el aiig `edy eci azk eilr `ived:øçà úåãò íù ïéàå.oixeg ipa miqkpn daebúéì íéãò åá ïéàã ïåéëã .íéãáòåùîî àìå
:åøäãæéìã éëéä éë úåçå÷ì äéá éòãé àìå àì÷ äéì.zexhy mezig xg`:áøò éðåìô øá éðåìô éðà áúë ,øèùá íéãòä åîúçù øçà.daebéðáî ,áøòä ïî

:äô ìò äåìî äì àéåä úåáøòä ìò éãäñ éîéúç àìã ïåéëã .ãáìá ïéøåç.'eke qpp oa dil xn`ìò àìù ,áøò éåä àì úåòî ïúî øçàù áøò ìë øáñ÷ã
éðôìùå .ãáòúùî àì àì éàå ,ïéð÷ éòá úåòî ïúî øçàìã áøòå .ìàòîùé éáøë äëìä ,ñðð ïá úà ìàòîùé 'ø ñìé÷ù ô"òàå .åäåìä åúçèáäå áøòä úðåîà

:ïéð÷ éòá àì úåòî ïúî

`xephxa yexit

הערב, מן  הכתובה את שתגבה BzLàכדי  úà øéæçéå ויאכלו – ÀÇÂÄÆÄÀ
גמליאל בן  שמעון  רבן  נמצא הערב. מן  שתקבל הכתובה דמי שניהם
הערב  על  למעלה שמקל  כשם יפסיד , שלא הכתובה של  לערב דואג

יפסיד  שלא חוב בעל  יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").של סתם ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי שערב אמרו, בגמרא
ואין  מצוה, לעשות אלא נתכוון שלא לפי משתעבד, אינו כתובה של

ואם  משתעבד . הוא הרי  בנו לגבי אב ברם, הערבות. לשלם בדעתו 
לך אתן ואני לזה הנשאי  לה: שאמר  כגון לכתובה, קבלן  ערב הוא

לא או משתעבד הוא אם בגמרא נחלקו edy`כתובתך, wqet m"anxd)
.(carzyn לכתובת הערב באב מדבר  גמליאל בן  שמעון  שרבן  מכאן,

קבלן . בערב או  בנו ,

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øèLa Bøáç úà äåìnäבו שאין פי  על  אף –,miqkp zeixg` ÇÇÀÆÆÂÅÄÀÈ
בו  כתוב שלא למלוה,היינו  קרקעותיו את הלווה –äáBbששיעבד  Æ

חובו, את íéãaòLîהמלוה íéñëpî– שמכרם הקרקעות מן אפילו  ÄÀÈÄÀËÀÈÄ
היא ההלכה שכן השטר , שנכתב לאחר xteqהלווה zerh zeixg`"y

"`ed דינו הלכך  בשטר, אחריות כתב ולא שטעה הוא שהסופר היינו
בו נכתב e).כאילו  ,` `rivn `aa dpyn oiir)הלשון"micareyn"יש

ונקראים מכורים, הם לפי "micareyn",מפרשים: שמשועבדים
ב ב ב ב """"חחחח););););ללקוחות שנקראים((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;; מפרשים, לפי"micareyn",ויש 

חוב לבעל הם משועבדים הלקוחות, ברשות שהם פי על ("("("("בית בית בית בית שאף

סמ סמ סמ סמ """"עעעע);););); íéãòיוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; éãé ìò בלא עדים, בפני חברו  את המלוה – ÇÀÅÅÄ
ïéøçשטר, éða íéñëpî äáBbאבל הלווה, בידי שהם מנכסים – ÆÄÀÈÄÀÅÙÄ

מבואר בגמרא משועבדים. מנכסים ezenk),לא dkldy ,`ler zrcl)
שנאמר  הוא, התורה מן  למלוה הלווה נכסי  יא יא יא יא ):):):):ששיעבוד  כד כד כד כד ,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

הדין  והוא העבוט", את אליך  יוציא בו נושה אתה אשר  "והאיש

פה  על מילווה ובין בשטר  מילווה בין תורה, דבר ומכאן , לקרקעות;
גובה  אינו פה על מלוה אמרו: טעם ומה משועבדים, מנכסים גובה

קול  לו שאין לפי חורין, בני  מנכסים meqxt),אלא חכמים (= וחששו

כדי המילווה על ידעו  לא שהרי באשמתם, שלא הלקוחות להפסד
חתומים  שעדים בשטר, מילווה ברם, הקרקעות. את מלקנות להיזהר

נכסים  ולהניח בדבר  לחקור צריכים הלקוחות והיו  קול , לו  יש  עליו,
ולא  כן  עשו  שלא וכיון  חובו , מהם לגבות המלוה שיוכל המוכר, בידי 

לעצמם. שהפסידו הם הרי  למלוה, המשועבדים קרקעות מלקנות נזהרו 
Bãé áúk åéìò àéöBä,הלווה של –Bì áiç àeäL,מעות – ÄÈÈÀÇÈÆÇÈ

עדים, חתימת בלא בלבד , הלווה של  ידו בחתימת שטר äáBbÆכלומר
המלוה, –ïéøç éða íéñëpî אינו עדים בו שאין  שטר  שכל  – ÄÀÈÄÀÅÙÄ

משנתנו מלשון מדייקים ויש  פה. על כמילווה ודינו  "ived`שטר,
"eci azk eilrפלוני בן  פלוני אני  ידו : בכתב הלווה לו כתב שאם –

הר שמו, את למטה חתם לא אפילו  וכך, כך  פלוני  בן לפלוני יהו חייב

חורין  בני  מנכסים ס ס ס ס """"טטטט).).).).גובה סימןסימןסימןסימן טורטורטורטור øçàì((((עייןעייןעייןעיין àöBiä áøòÈÅÇÅÀÇÇ
úBøèL íezç כתב ההלואה, בשטר  העדים שחתמו שלאחר  – ÄÀÈ

ללווה, ערב פלוני  בן  פלוני אני  המלוה,äáBbהערב: –íéñëpî ÆÄÀÈÄ
ïéøç éða דין הערבות, על העדים חתמו ולא שהואיל הערב, של – ÀÅÙÄ

פה. על כמילווה ìàòîLéהערבות éaø éðôì àa äNòî בערב – ÇÂÆÈÄÀÅÇÄÄÀÈÅ
העדים, חתימת אחרי ערבותו  ישמעאל:øîàåשכתב רבי  –äáBb ÀÈÇÆ

המלוה, –ïéøç éða íéñëpî. לעיל ששנינו  כמו  הערב, של  –øîà ÄÀÈÄÀÅÙÄÈÇ
ñpð ïa Bì:ישמעאל לרבי  –íéãaòLî íéñëpî àG äáBb Bðéà ÆÇÈÅÆÄÀÈÄÀËÀÈÄ

ïéøç éða íéñëpî àGåכמפורש כערב, דינו  אין ננס בן שלדעת – ÀÄÀÈÄÀÅÙÄ
להלן . Bìטעמו øîà:ננס לבן ישמעאל רבי  –änì גובה אינו  – ÈÇÈÈ

חורין ? בני  מנכסים Bìאפילו  øîà:ישמעאל לרבי ננס בן –éøä ÈÇÂÅ
÷eMa ãçà úà ÷ðBçä ב ותובעו בו  שמחזיק לו – שישלם תוקף ÇÅÆÆÈÇ

חובו, Bìאת øîàå Bøáç Bàöîe,לתובע –Bì çpä אתן ואני  – ÀÈÂÅÀÈÇÇÇ
לו,øeètלך , מליתן  –eäåìä Búðeîà ìò àHLמפני לא – ÈÆÇÁÈÄÀÈ

הואיל כלומר  ללווה, לו הלוה אחריותו על וסמך  זה לערב שהאמין

כלל , ערב זה אין  ההלואה, אחרי הערבות את eäæéàוקיבל àlàÆÈÅÆ
áiç àeäL áøò?לשלם –Cì ïúBð éðàå eäåìäהאומר – ÈÅÆÇÈÇÀÅÇÂÄÅÈ

שהוא  ערב זה הרי לך", אשלם ואני "הלווהו ההלואה: לפני למלוה
áiç,לשלם –eäåìä Búðeîà ìò ïkL לו שהאמין  שמפני – ÇÈÆÅÇÁÈÄÀÈ

בן  על  חולק ישמעאל רבי  ברם, ללווה. לו  הלוה אחריותו  על  וסמך
ערב  ההלואה, לאחר ערב שנעשה מי אפילו  שלדעתו בחנּוק, אף ננס

למלוה. ומשתעבד  l`rnyi,הוא, iaxk dklde ערב נעשה שאם אלא
בשעת  ואילו מידו , קנו כן אם אלא משתעבד  אינו ההלואה לאחר

קנין  בלא אפילו הערב משתעבד éaø(xnb`).ההלואה øîàÈÇÇÄ
íékçiL äöBøä :ìàòîLé, שכלו ולחדד ודעת חכמה לקנות – ÄÀÈÅÈÆÆÇÀÄ

òBö÷î Cì ïéàL ,úBðBîî éðéãa ÷ñòé– פינה –ìBãb äøBza ÇÂÙÀÄÅÈÆÅÈÄÀÇÇÈÈ
ïäî,ממונות מדיני –òáBpä ïéòîk ïäL שכליות הבחנות של  – ÅÆÆÅÀÇÀÈÇÅÇ

דעת, ïBòîLושיקול  úà LnLé ,úBðBîî éðéãa ÷ñòiL äöBøäåÀÈÆÆÇÂÙÀÄÅÈÀÇÅÆÄÀ
ñpð ïaישמעאל רבי שקילס פי  על  אף אמרו: בגמרא אצלו. ילמד – ÆÇÈ

ישמעאל כרבי  הלכה ננס, בן lirl).את ep`ad xaky enk)
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ÁøèLa Bøáç úà äåìnä–íéãaòLî íéñëpî äáBb.íéãò éãé ìò–ïéøç éða íéñëpî äáBb.åéìò àéöBä ©©§¤¤£¥¦§¨¤¦§¨¦§ª§¨¦©§¥¥¦¤¦§¨¦§¥Ÿ¦¦¨¨

Bãé áúk,Bì áiç àeäL–ïéøç éða íéñëpî äáBb.úBøèL íezç øçàì àöBiä áøò–éða íéñëpî äáBb §©¨¤©¨¤¦§¨¦§¥Ÿ¦¨¥©¥§©©¦§¨¤¦§¨¦§¥
ïéøç.éðôì àa äNòîìàòîLé éaøøîàå:ïéøç éða íéñëpî äáBb.Bì øîàñpð ïa:Bðéàíéñëpî àG äáBb Ÿ¦©£¤¨¦§¥©¦¦§¨¥§¨©¤¦§¨¦§¥Ÿ¦¨©¤©¨¥¤¦§¨¦

ïéøç éða íéñëpî àGå íéãaòLî.Bì øîà:änì?Bì øîà:÷eMa ãçà úà ÷ðBçä éøä,øîàå Bøáç Bàöîe §ª§¨¦§¦§¨¦§¥Ÿ¦¨©¨¨¨©£¥©¥¤¤¨©§¨£¥§¨©
Bì:Bì çpä–øeèt,eäåìä Búðeîà ìò àHL;áiç àeäL áøò eäæéà àlà?ïúBð éðàå eäåìäCì–áiç, ©©¨¤©¡¨¦§¨¤¨¥¤¨¥¤©¨©§¥©£¦¥¨©¨

eäåìä Búðeîà ìò ïkL.øîàìàòîLé éaø:íékçiL äöBøä,úBðBîî éðéãa ÷ñòé,äøBza òBö÷î Cì ïéàL ¤¥©¡¨¦§¨¨©©¦¦§¨¥¨¤¤©§¦©£Ÿ§¦¥¨¤¥¨¦§©©¨
ïäî ìBãb,òáBpä ïéòîk ïäL.úBðBîî éðéãa ÷ñòiL äöBøäå,úà LnLéñpð ïa ïBòîL. ¨¥¤¤¥§©§¨©¥©§¨¤¤©£Ÿ§¦¥¨§©¥¤¦§¤©¨

‡ ¯ ˙ · ‡ · · ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

àáàã ,ãáòúùî ,àåä äéøáã àúáåúë áøò éàå .äøñéç éãéî åàìå ãáò äåöîã ,àîòè éàî .ìòáì íéñëð åì ïéà åìéôàå ,òåøôì áééç åðéàå ãáòúùî àì
äàðä ìòáä äðøéãéù àåäå .ìòáì íéñëð åì ùé åìéôàå ,äìçú åðîî òáúúù äùàä äìåëéå ãáòúùî äáåúëã ïìá÷å .äéùôð ãéáòù éãåáòù äéøá äéáâì

:íéáø úòã ìò äìçú
gggg.xhya exiag z` delnd,øèùá åáúë àì íà àåä øôåñ úåòè úåéøçà ïì àîéé÷ã ,íéãáòåùî íéñëðî äáåâ íéñëð úåéøçà åá áåúë ïéàù éô ìò óà

:áúëð åìéàë àåä éøäå.el aiig `edy eci azk eilr `ived:øçà úåãò íù ïéàå.oixeg ipa miqkpn daebúéì íéãò åá ïéàã ïåéëã .íéãáòåùîî àìå
:åøäãæéìã éëéä éë úåçå÷ì äéá éòãé àìå àì÷ äéì.zexhy mezig xg`:áøò éðåìô øá éðåìô éðà áúë ,øèùá íéãòä åîúçù øçà.daebéðáî ,áøòä ïî

:äô ìò äåìî äì àéåä úåáøòä ìò éãäñ éîéúç àìã ïåéëã .ãáìá ïéøåç.'eke qpp oa dil xn`ìò àìù ,áøò éåä àì úåòî ïúî øçàù áøò ìë øáñ÷ã
éðôìùå .ãáòúùî àì àì éàå ,ïéð÷ éòá úåòî ïúî øçàìã áøòå .ìàòîùé éáøë äëìä ,ñðð ïá úà ìàòîùé 'ø ñìé÷ù ô"òàå .åäåìä åúçèáäå áøòä úðåîà

:ïéð÷ éòá àì úåòî ïúî

`xephxa yexit

הערב, מן  הכתובה את שתגבה BzLàכדי  úà øéæçéå ויאכלו – ÀÇÂÄÆÄÀ
גמליאל בן  שמעון  רבן  נמצא הערב. מן  שתקבל הכתובה דמי שניהם
הערב  על  למעלה שמקל  כשם יפסיד , שלא הכתובה של  לערב דואג

יפסיד  שלא חוב בעל  יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").של סתם ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי שערב אמרו, בגמרא
ואין  מצוה, לעשות אלא נתכוון שלא לפי משתעבד, אינו כתובה של

ואם  משתעבד . הוא הרי  בנו לגבי אב ברם, הערבות. לשלם בדעתו 
לך אתן ואני לזה הנשאי  לה: שאמר  כגון לכתובה, קבלן  ערב הוא

לא או משתעבד הוא אם בגמרא נחלקו edy`כתובתך, wqet m"anxd)
.(carzyn לכתובת הערב באב מדבר  גמליאל בן  שמעון  שרבן  מכאן,

קבלן . בערב או  בנו ,

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øèLa Bøáç úà äåìnäבו שאין פי  על  אף –,miqkp zeixg` ÇÇÀÆÆÂÅÄÀÈ
בו  כתוב שלא למלוה,היינו  קרקעותיו את הלווה –äáBbששיעבד  Æ

חובו, את íéãaòLîהמלוה íéñëpî– שמכרם הקרקעות מן אפילו  ÄÀÈÄÀËÀÈÄ
היא ההלכה שכן השטר , שנכתב לאחר xteqהלווה zerh zeixg`"y

"`ed דינו הלכך  בשטר, אחריות כתב ולא שטעה הוא שהסופר היינו
בו נכתב e).כאילו  ,` `rivn `aa dpyn oiir)הלשון"micareyn"יש

ונקראים מכורים, הם לפי "micareyn",מפרשים: שמשועבדים
ב ב ב ב """"חחחח););););ללקוחות שנקראים((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;; מפרשים, לפי"micareyn",ויש 

חוב לבעל הם משועבדים הלקוחות, ברשות שהם פי על ("("("("בית בית בית בית שאף

סמ סמ סמ סמ """"עעעע);););); íéãòיוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; éãé ìò בלא עדים, בפני חברו  את המלוה – ÇÀÅÅÄ
ïéøçשטר, éða íéñëpî äáBbאבל הלווה, בידי שהם מנכסים – ÆÄÀÈÄÀÅÙÄ

מבואר בגמרא משועבדים. מנכסים ezenk),לא dkldy ,`ler zrcl)
שנאמר  הוא, התורה מן  למלוה הלווה נכסי  יא יא יא יא ):):):):ששיעבוד  כד כד כד כד ,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

הדין  והוא העבוט", את אליך  יוציא בו נושה אתה אשר  "והאיש

פה  על מילווה ובין בשטר  מילווה בין תורה, דבר ומכאן , לקרקעות;
גובה  אינו פה על מלוה אמרו: טעם ומה משועבדים, מנכסים גובה

קול  לו שאין לפי חורין, בני  מנכסים meqxt),אלא חכמים (= וחששו

כדי המילווה על ידעו  לא שהרי באשמתם, שלא הלקוחות להפסד
חתומים  שעדים בשטר, מילווה ברם, הקרקעות. את מלקנות להיזהר

נכסים  ולהניח בדבר  לחקור צריכים הלקוחות והיו  קול , לו  יש  עליו,
ולא  כן  עשו  שלא וכיון  חובו , מהם לגבות המלוה שיוכל המוכר, בידי 

לעצמם. שהפסידו הם הרי  למלוה, המשועבדים קרקעות מלקנות נזהרו 
Bãé áúk åéìò àéöBä,הלווה של –Bì áiç àeäL,מעות – ÄÈÈÀÇÈÆÇÈ

עדים, חתימת בלא בלבד , הלווה של  ידו בחתימת שטר äáBbÆכלומר
המלוה, –ïéøç éða íéñëpî אינו עדים בו שאין  שטר  שכל  – ÄÀÈÄÀÅÙÄ

משנתנו מלשון מדייקים ויש  פה. על כמילווה ודינו  "ived`שטר,
"eci azk eilrפלוני בן  פלוני אני  ידו : בכתב הלווה לו כתב שאם –

הר שמו, את למטה חתם לא אפילו  וכך, כך  פלוני  בן לפלוני יהו חייב

חורין  בני  מנכסים ס ס ס ס """"טטטט).).).).גובה סימןסימןסימןסימן טורטורטורטור øçàì((((עייןעייןעייןעיין àöBiä áøòÈÅÇÅÀÇÇ
úBøèL íezç כתב ההלואה, בשטר  העדים שחתמו שלאחר  – ÄÀÈ

ללווה, ערב פלוני  בן  פלוני אני  המלוה,äáBbהערב: –íéñëpî ÆÄÀÈÄ
ïéøç éða דין הערבות, על העדים חתמו ולא שהואיל הערב, של – ÀÅÙÄ

פה. על כמילווה ìàòîLéהערבות éaø éðôì àa äNòî בערב – ÇÂÆÈÄÀÅÇÄÄÀÈÅ
העדים, חתימת אחרי ערבותו  ישמעאל:øîàåשכתב רבי  –äáBb ÀÈÇÆ

המלוה, –ïéøç éða íéñëpî. לעיל ששנינו  כמו  הערב, של  –øîà ÄÀÈÄÀÅÙÄÈÇ
ñpð ïa Bì:ישמעאל לרבי  –íéãaòLî íéñëpî àG äáBb Bðéà ÆÇÈÅÆÄÀÈÄÀËÀÈÄ

ïéøç éða íéñëpî àGåכמפורש כערב, דינו  אין ננס בן שלדעת – ÀÄÀÈÄÀÅÙÄ
להלן . Bìטעמו øîà:ננס לבן ישמעאל רבי  –änì גובה אינו  – ÈÇÈÈ

חורין ? בני  מנכסים Bìאפילו  øîà:ישמעאל לרבי ננס בן –éøä ÈÇÂÅ
÷eMa ãçà úà ÷ðBçä ב ותובעו בו  שמחזיק לו – שישלם תוקף ÇÅÆÆÈÇ

חובו, Bìאת øîàå Bøáç Bàöîe,לתובע –Bì çpä אתן ואני  – ÀÈÂÅÀÈÇÇÇ
לו,øeètלך , מליתן  –eäåìä Búðeîà ìò àHLמפני לא – ÈÆÇÁÈÄÀÈ

הואיל כלומר  ללווה, לו הלוה אחריותו על וסמך  זה לערב שהאמין

כלל , ערב זה אין  ההלואה, אחרי הערבות את eäæéàוקיבל àlàÆÈÅÆ
áiç àeäL áøò?לשלם –Cì ïúBð éðàå eäåìäהאומר – ÈÅÆÇÈÇÀÅÇÂÄÅÈ

שהוא  ערב זה הרי לך", אשלם ואני "הלווהו ההלואה: לפני למלוה
áiç,לשלם –eäåìä Búðeîà ìò ïkL לו שהאמין  שמפני – ÇÈÆÅÇÁÈÄÀÈ

בן  על  חולק ישמעאל רבי  ברם, ללווה. לו  הלוה אחריותו  על  וסמך
ערב  ההלואה, לאחר ערב שנעשה מי אפילו  שלדעתו בחנּוק, אף ננס

למלוה. ומשתעבד  l`rnyi,הוא, iaxk dklde ערב נעשה שאם אלא
בשעת  ואילו מידו , קנו כן אם אלא משתעבד  אינו ההלואה לאחר

קנין  בלא אפילו הערב משתעבד éaø(xnb`).ההלואה øîàÈÇÇÄ
íékçiL äöBøä :ìàòîLé, שכלו ולחדד ודעת חכמה לקנות – ÄÀÈÅÈÆÆÇÀÄ

òBö÷î Cì ïéàL ,úBðBîî éðéãa ÷ñòé– פינה –ìBãb äøBza ÇÂÙÀÄÅÈÆÅÈÄÀÇÇÈÈ
ïäî,ממונות מדיני –òáBpä ïéòîk ïäL שכליות הבחנות של  – ÅÆÆÅÀÇÀÈÇÅÇ

דעת, ïBòîLושיקול  úà LnLé ,úBðBîî éðéãa ÷ñòiL äöBøäåÀÈÆÆÇÂÙÀÄÅÈÀÇÅÆÄÀ
ñpð ïaישמעאל רבי שקילס פי  על  אף אמרו: בגמרא אצלו. ילמד – ÆÇÈ

ישמעאל כרבי  הלכה ננס, בן lirl).את ep`ad xaky enk)

izdw - zex`ean zeipyn
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‡úBðBîî éðéc–GLaäL.úBìáçå úBìæb–GLaäL.÷æð éöçå ÷æð,ìôë éîeìLz,äMîçå äòaøà éîeìLúå ¦¥¨¦§¨§¥©£¨¦§¨¤¤©£¦¤¤©§¥¤¤§©§¥©§¨¨©£¦¨
–GLaäL.òø íL àéöBnäå äzôîäå ñðBàä–GLaäL;éøácøéàî éaø;íéîëçåíéøîBà:òø íL àéöBî ¦§¨¨¥§©§©¤§©¦¥©¦§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¦¥©
–GLe íéøNòaäL,úBLôð éðéc Ba LiL éðtî. §¤§¦§¨¦§¥¤¤¦¥§¨
·úBkî–GLaäL;íeMîìàòîLé éaøeøîà:GLe íéøNòaäL.Lãçä øeaò–GLaäL.äðMä øeaò– ©¦§¨¦©¦¦§¨¥¨§§¤§¦§¨¦©Ÿ¤¦§¨¦©¨¨

``̀̀̀.zepenn ipic:úåàåìäå úåàãåä åðééäã.dylyaàìå äåìä øåôëé àîù ,ïéåì éðôá úìã ìåòðú àìù ,ïéçîåî äùìùì ïðáø åäåëøöà àìå .úåèåéãä
íéèôùîä äìàåá íéøîåù úùøôá áéúë íéäìàã ,ïéçîåî äùìùá úåìáçå úåìéæâ ìáà .úåèåéãä äùìù åà äçîåî ãéçé åà àìà ïéãì åôåëì ïéçîåî àöîé

:ïéçîåî äùìù ïðéôìé äðéîå .íéîòô ùìù.wfp:íìù ÷æð íéîìùîã å÷éæäù ãòåîä øåù åà íãà.wfp ivgéãééà ,úåìáç åðééäã â"òàå .÷éæäù íú øåù
íìùî éøäù ÷éæäù åîë íìùî åðéàù ÷æð éöç éîð àðú ,øúåé íìùîù ,÷éæäù äî åîë íìùî åðéàù äùîçå äòáøà éîåìùúå ìôë éîåìùú éðúéîì éòáã

:÷æð éîð àðú ÷æð éöç àðúã éãééàå .úåçô.rx my `ivene:óñë äàî åúåà åùðòå íéìåúá êúáì éúàöî àì.zeytp ipicäúðæå øáãä äéä úîà íàã
:íéîëçë äëìäå .ïî÷ìãë äùìùå íéøùòá úåùôð éðéãå .äåì÷ñå åéúçú

aaaa.zekn:íéòáøà úå÷ìî.dylyaáéúëã(ä"ë íéøáã):äùìù ïàë éøä ,ãçà ãåò íäéìò ïéôéñåî ìå÷ù ã"á ïéàå ,íéðù ,íåèôùå èôùîä ìà åùâðåiax
.dylye mixyra xne` l`rnyiàëä áéúë ,òùø òùø àéúà(íù)íúä áéúëå ,òùøä úà åòéùøäå(ä"ì øáãîá)ïìäì äî .úåîì òùø àåä øùà

:äùìùå íéøùòá ïàë óà äùìùå íéøùòá.ycegd xeair:ùãåçä øåáéò éîð àðú äðù øåáéò éðúîì éòáã éãééàå .ùãåçä ùåãé÷.oiligzn dylya

`xephxa yexit
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יח): טז , (דברים שנאמר  ישראל, ארץ ערי בכל דין בתי  למנות התורה מן מצוה
היו : דין  בתי  של סוגים ושלושה שעריך". בכל  לך  תתן ושוטרים בתי`."שופטים

בתחילת  כמבואר  קנסות, ודיני  ממונות דיני דנים שהיו דיינים, שלושה של  דין 
והם a.פרקנו . קטנה", "סנהדרין  הנקראים דיינים, ושלושה עשרים של  דין בתי 

נפשות. דיני  דנים "סנהדריןb.היו הנקרא ואחד, שבעים של הגדול  הדין  בית
בית  שבמקדש. הגזית בלשכת היה מושבו ומקום סתם, "הסנהדרין " או  גדולה"
הכהן ואת השקר  נביא את זרה, עבודה שעבד  השבט את דן  היה הגדול הדין 
ומכריע  הקטנות, הסנהדראות את ממנה היה כן בפרקנו; להלן  שנלמד  כפי  הגדול ,

השם במסכתנו . שיבואר כפי  שבהלכה, יוונית,"oixcdpq"בספקות מלשון  הוא
על הדיינים כך נקראים יא) ט, (סוטה ברטנורא לפי העם, זקני מועצת ומובנו:
מסכת  בסמ"ך). מתחלף (שי"ן בדין  פנים הדרת שונא – "סנהדרין" הנוטריקון: שם
ואופן עדים בענייני וסמכותם; הדין  בתי בענייני הלכות פרטי ללמדנו  באה סנהדרין 
פוסקים  כיצד לפניהם; המובאים בעניינים ונותנים נושאים הדיינים כיצד  חקירתם;
בדינים  פותחת משנתנו  – ועוד. דין, בית מיתות ארבע מבצעים כיצד הדין ; את

דיינים. שלושה ידי  על הנידונים

úBðBîî éðéc,הודאות או  הלוואות בענייני  תביעות בירורי כגון  – ÄÅÈ
עדים לו  ויש  מחברו , חוב אדם שתובע או edeeldyדהיינו בפניהם,

dcedy,הזה החוב על  בפניהם אלה GLaäLהלווה משפטים – ÄÀÈ
דיינים; שלושה ידי על  ונידונים כגון úBìæbמתבררים גזלות, דיני  – ÀÅ

שחברו  בפיקדון  שכפר או  כלים, או כסף בחזקה חברו מיד אדם שלקח

אצלו ; שחייב úBìáçåהפקיד בחברו החובל  היינו חבלות, ודיני – ÇÂÈ
ובבושת בשבת בריפוי, בצער, בנזק, דברים: חמישה משום (oiirעליו 

,(` ,g `nw `aaGLaäL נקטה שמשנתנו מבואר , בגמרא דיינים. – ÄÀÈ
,"dyelya zelage zelfb":בפיסקה אותן  כללה zepennולא ipic"

,"dyelyaלדיני והודאות הלוואות דיני  בין הבדל שיש להשמיענו , כדי 
מומחים, לדיינים צריכים אין והודאות הלוואות שבדיני  וחבלות, גזלות

דיינים  שלושה צריכים וחבלות בגזלות ואילו הדיוטות, בשלושה ודי 
השומרים בפרשת שכן  כב כב כב כב ))))מומחים, "אלוהים",((((שמותשמותשמותשמות הדיינים נקראים
בפרשה: נזכרים פעמים אל`.ושלוש  הבית בעל ;midl`d""ונקרב

.aעד"midl`d;"שניהם דבר  ירשיעון b.יבוא ישלם `midl"אשר 
דיינים  שלושה ממונות בדיני שצריכים למדים ומכאן  לרעהו"; שנים

מומחה  ביחיד שדי חכמים, הקלו  ובהודאות שבהלוואות אלא מומחים,
יזדקק  שאם לווין, בפני  דלת תינעל שלא כדי הדיוטות, בשלושה או

ולא  הלווה יכפור  שמא מלהלוות, יימנע מומחים לשלושה המלוה
לדין. לכופו מומחים המועדæð÷ימצא בשור כגון נזק, תשלומי דיני – ÆÆ

שלם, נזק משלם השור שבעל  æð÷שהזיק, éöçå שהזיק תם בשור – ÇÂÄÆÆ
ד), א, קמא בבא ìôë(עיין éîeìLzגנב של  בדינו –zeny oiir) ÇÀÅÆÆ

,(b ,akäMîçå äòaøà éîeìLúå וטבחו שה או שור  שגנב במי  – ÀÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ
תורה שאמרה מכרו, לז לז לז לז ):):):):או  כאכאכאכא,,,, השור"dyng((((שמות שמות שמות שמות  תחת ישלם בקר

rax`e,"השה תחת מומחים.GLaäLצאן  דיינים –ñðBàä ÄÀÈÈÅ
äzôîäåכסף חמישים של קנס לשלם שדינם בתולה, נערה –oiir) ÀÇÀÇÆ

(c ,b zeaezk dpyn ;fh-eh ,ak zeny ;hk-gk ,ak mixac,àéöBnäåÀÇÄ
òø íL מאה של קנס לשלם שדינו בתולים, לאשתו מצא שלא – ÅÇ

hi-bi)כסף ,ak mixac oiir),GLaäL;מומחים דיינים –éaø éøác ÄÀÈÄÀÅÇÄ
øéàî.בשלושה נידון רע שם המוציא שאף הסובר, –íéîëçå ÅÄÇÂÈÄ

GLe íéøNòa ,òø íL àéöBî :íéøîBàäL,דיינים –éðtî ÀÄÄÅÇÀÆÀÄÀÈÄÀÅ
úBLôð éðéc Ba LiL בהיותה תחתיו זינתה שאמנם יתברר שאולי – ÆÆÄÅÀÈ
בסקילה ודינה k-k`),מאורסה ,ak mixaca yxetnk) להלן שנלמד  וכפי 

סובר, מאיר רבי ברם, ושלושה". בעשרים – נפשות "דיני ד): (משנה
הדיינים  לשלשת להוסיף אפשר נפשות, דיני  כאן שיש יימצא שאם

כך, אחר דיינים להוסיף ראוי  שאין סוברים, וחכמים עשרים. עוד
מומחים שאינם הראשונים שלשת על  לעז יצא """"תוספות תוספות תוספות תוספות שמא ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב")")")") minkgk.יום יום יום יום  dklde .
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GLa ,úBkîäL ודינו שבתורה, תעשה" "לא על  שעבר  אדם – ÇÄÀÈ
מלקות `zg),עונש  xqg mirax`)של דין  בית ידי על נידון  הוא הרי 

מומחים. דיינים של íeMîשלושה משמו –:eøîà ìàòîLé éaø ÄÇÄÄÀÈÅÈÀ
GLe íéøNòaäL טעמו אביי מבאר  בגמרא נפשות. בדיני  כמו – ÀÆÀÄÀÈ

מחייבי רשע" "רשע, של  שווה בגזרה שלמדים לפי ישמעאל : רבי  של

כתוב במלקות שכן בבבב):):):):מיתות, כהכהכהכה,,,, הכות((((דבריםדבריםדבריםדברים בן  אם ",ryxd"והיה
כתוב מיתות לא לא לא לא ):):):):ובחייבי להלהלהלה,,,, רוצח ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לנפש כופר  תקחו  "ולא

הוא חייביryxאשר אף ושלושה, בעשרים מיתות חייבי מה למות",
מיתה  במקום שמלקות לפי  אומר: רבא ושלושה. בעשרים מלקות

qpwעומדת ef dzine ,zenl `ed ie`x e`xea zxdf` lr xary oeiky)
± zezind on zg`k `id ixde ,aezkd eilr((((בכללרש רש רש רש """"יייי שמלקות והרי  ,

ברם, הן. נפשות nw`.דיני  `pzk dkldלפי קמא: תנא של  וטעמו
מלקות בחייבי  א א א א ):):):):שכתוב כה כה כה כה ,,,, המשפט((((דברים דברים דברים דברים  אל "mehtye"ונגשו

מורכב  להיות יכול  דין בית שאין כלומר שקול , דין  בית ואין  שניים, –
אפשרות  ללא בדעותיו  שקול לפעמים שיהא דיינים, של  זוגי ממספר 

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn oey`x wxt oixcdpq zkqn

GLaäL;éøácøéàî éaø;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:GLaïéìéçúî äL,äMîçáeïéðúBðå ïéàNBð,ïéøîBâå ¦§¨¦§¥©¦¥¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦§¨©§¦¦©£¦¨§¦§§¦§§¦
äòáLa;GLa eøîb íàåäL–úøaòî. §¦§¨§¦¨§¦§¨§ª¤¤

‚äìâò úôéøòå íéð÷æ úëéîñ–GLaäL;éøácïBòîL éaø;äãeäé éaøåøîBà:äMîça.ïéðeànäå äöéìçä §¦©§¥¦©£¦©¤§¨¦§¨¦§¥©¦¦§§©¦§¨¥©£¦¨©£¦¨§©¥¦

íéðùå ,úåøéôäå áéáàäå äôå÷úä éðôî ,øáòì äðù[ä] äëéøö íà ïééòìå áùéì ã"á êéøö øîåà äùìùäî ãçà íà .êë ìò ã"á áéùåäì ùé íà úåàøì
ïéôéñåîå ,íéðùä øçà ïéëìåä ,áùéì àìù øîåà ãçàå áùéì íéøîåà íéðù .åèåòéîá ãéçé ìèá ,øåáéò äëéøö äðéà éàãåã ÷ôñ ïàë ïéàù ,êéøö ïéà íéøîåà
äëéøö äðéà íéøîåà íéðù .ïèåòéîá íéðù åìèá ,êéøö ïéà íéøîåà äùìùå øáòì êéøö íéøîåà íéðù .äùîç ïàë éøäå ,øáãá åðúéå åàùéù íéøçà íéðù ãåò
,íéðäë úëøá ãâðë äòáùå äùîç äùìù éðäã ,ùøôî àøîâáå .äúåà ïéøáòîå äòáù åéäéù íéðù ãåò ïéôéñåîå ,áåøä øçà íéëìåä ,äëéøö íéøîåà äùìùå

:â"á ïåòîù ïáøë äëìäå .äòáù éùéìùáå ,äùîç éðùáå ,úåáéú ùìù ïåùàø ÷åñôá ùéù
bbbb.mipwf zkinqíëç êåîñì äöåøùë íéðù åîò óøöéù êéøö êåîñä ìåãâäù ,ïééãä éåðéî íâ íéøáãä úåòîùîá ùéå .øåáö ìù øáã íìòä øô ùàø ìò

áéúëã íåùî ,äëéîñ ïåùìå .úåñð÷ éðéã ïåãéå éáø àø÷éù éãë(æ"ë øáãîá).éáø äéì åø÷ àîùá àìà äéìò äéãé êîñî éòáã åàìå .åéìò åéãé úà êåîñéå
ïéøãäðñù éôì ,õøàì õåçá åìééôàå úåñð÷ éðéã ïåãì úåùø åì äéäé æàå ,ìàøùé õøàá ïìåë åéäé êîñðäå êîåñäù êéøö àìà ,õøàì äöåçá äëéîñ ïéàå
íéîéëñî åéä íà ,åðéáø äùî ãò ùéà éôî ùéà êåîñ åðì ïéàù äæä ïîæáù åì äàøðù í"áîø áúëå .õøàá åëîñðù øçà ,õøàì õåçá ïéá õøàá ïéá úâäåð

:òøëä êéøö øáãäå .íéøçàì êåîñì ïäì ùéå úåñð÷ éðéã ïåãì íéìåëéå íéëåîñ åìà éøä ,íéáø åà ãéçé êåîñì é"àáù íéîëçä ìë.dylya dlbrd ztixre
áéúëã(ã àø÷éå)éñåä ,ìå÷ù ã"á ïéàå ,íéðù éð÷æ èåòéî ,äãòä éð÷æ:äùìù éøä ãçà ãåò íäéìò ó.dynga xne` dcedi iax.íéðù ,éð÷æ .íéðù ,åëîñå

éñåä ,ìå÷ù ïéã úéá ïéàåéìò ó:äãåäé éáøë äëìäå .äùîç éøä ,ãçà ãåò íä.dylya dvilg zevnáéúëã(ä"ë íéøáã),íéð÷æä éðéòì åéìà åúîáé äùâðå

`xephxa yexit

שלושה. כאן  הרי  אחד, עוד עליהם מוסיפים לכן הכרעה, øeaòÄשל
Lãçä:מבואר בגמרא –,ycegd yeciwGLaäL שכן מומחים, – ÇÙÆÄÀÈ

ראיית  פי על  החודש את מקדשים הדין בית היו  המשנה בתקופת
שלושים  בליל הלבנה את שראו ואמרו, עדים וכשבאו  בחידושה, הלבנה

נכונה  עדותם ומצאו העדים את שבדקו  לאחר – דין בית היו  לחודש,
את מקדשים כלומר– חודש ", "ראש  אותו וקובעים השלושים יום

ואת  יום), ותשעה עשרים (בן  "חסר" שעבר  החודש את עושים שהיו
החודש ? את מקדשים היו  וכיצד הבא. לחודש ראשון  – השלושים יום
העם  וכל מקודש ! אומר: דין  בית "ראש ז ): ב, השנה (ראש שנינו

ביום  החודש  שקידוש  מכאן – מקודש "! מקודש, אחריו : עונין 
שלושה. של דין  בית צריך ולפיכך  דין, בית באמירת תלוי השלושים

החודש נעשה לחודש, שלושים בליל הלבנה נראתה לא אם ברם,
"מעובר" ואחד(ln`),שעבר שלושים ויום יום, שלושים בן כלומר:

צדוק בר אלעזר רבי כדעת מאליו , כ "ראש-חודש " מתקדש  (oiirהיה
,(my. כמותו äðMäשהלכה øeaòעל עשר שלושה חודש הוספת – ÄÇÈÈ

אדרים, שני שיהיו  מומחים;GLaäLהשנה, שלושה ידי על נעשה – ÄÀÈ
øéàî éaø éøácפי על  החודש את מקדשים שהיו  בזמן שכן – ÄÀÅÇÄÅÄ

הדין , בית ידי על נקבע השנה עיבור  גם היה לעיל , כמבואר  הראייה,
אם  אביב בזמן יחול  הפסח חג אם שנה, באותה רואים שהיו מה לפי

אומרת התורה שהרי א א א א ):):):):לאו , טז טז טז טז ,,,, האביב ((((דברים דברים דברים דברים  חודש  את "שמור
בגמרא כמבואר  אחרים, גורמים לפי או  פסח"... יא יא יא יא ,,,,ועשית ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

אינו בבבב),),),), – החודש קידוש  כמו – השנה שעיבור  מאיר, רבי וסובר 
בלבד .צריך שלושה של  דין לבית ìàéìîbאלא ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

GLa :øîBàïéìéçúî äL– שיעיין דין בית להושיב צריך אם לדון , ÅÄÀÈÇÀÄÄ
בית-דין  להושיב צורך  שאין  אמרו , מהם שניים אם השנה. עיבור בדבר

שצריך אמר ואחד עיבור, צריכה השנה אין  שלדעתם לפי  בדבר , ולעיין
אם  אבל בדבר. עוד  דנים ואין  במיעוטו, יחיד בטל  דין , בית להושיב

שני עוד עליהם מוסיפים דין , בית להושיב שצריך אומרים, שניים
ïéðúBðåדיינים, ïéàNBð äMîçáe צריכה השנה אם ביניהם, – ÇÂÄÈÀÄÀÀÄ

השנה, את לעבר צריכים שלא אמרו , שלושה אם לאו . אם עיבור ,

לעבר שצריכים אמרו, שלושה ואם מעברים; ואין  הרוב אחר הולכים
שניים, עוד מוסיפים השנה, äòáLaאת ïéøîBâå את ומעברים – ÀÀÄÀÄÀÈ

"שלושה, שאלו  מבואר, בגמרא דעות. ברוב שבעה של דין  בבית השנה
שלוש – ראשון  בפסוק שכן  כהנים, ברכת כנגד  שבעה" חמישה,

פניו  ה' "יאר מלים: חמש – שני  בפסוק וישמרך"; ה' "יברכך  מלים:
וישם  אליך פניו  ה' "ישא מלים: שבע – שלישי  ובפסוק ויחנך"; אליך 

השנה  קביעות על כהנים ברכת שתוזכר  כדי הענין : כוונת שלום". לך
טובטובטובטוב")")")")ופירותיה יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ישראלישראלישראלישראל";";";"; eøîb.("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  íàåÀÄÈÀ

GLaäL בישיבתם שהסכימו כלומר גמרו , הראשונים שלשת אם – ÄÀÈ
השנה הרי  ועיברוה, עיבור, צריכה שהשנה –úøaòîהראשונה ÀËÆÆ

ושבעה. חמישה להושיב צריכים אין ושוב oernyבדיעבד, oaxk dklde
.l`ilnb oa
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שלושה. של דין בית הטעונים בדברים ללמד  מוסיפה משנתנו

GLa ,äìâò úôéøòå íéð÷æ úëéîñïBòîL éaø éøác ;äL ÀÄÇÀÅÄÇÂÄÇÆÀÈÄÀÈÄÀÅÇÄÄÀ
שבעל דהיינו  סמיכה, שטעונים היחיד קרבנות ברוב הוא הדין  –
בחיים, בעודה הבהמה, ראש  על  ידיו  בשתי כוחו  בכל  סומך הקרבן 

מלבד סמיכה, טעונים אינם הציבור  קרבנות אבל  קרבנו . על ומתוודה
והם: בכהן `.שניים, סמיכה שטעון הכיפורים, ביום המשתלח השעיר

הסנהדרין a.הגדול; שגגו שאם דהיינו  ציבור, של  דבר  העלם פר
חטאת, שגגתו  ועל  כרת זדונו  על שחייבים דבר בטעות והתירו בהוראה

לסנהדרין  נודע כך  ואחר  זו, הוראתם פי על  ועשה הלך העם ורוב
התורה אומרת ידידידיד):):):):שטעו, דדדד,,,, הקהל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בקרxt"והקריבו בן

ז לחטאת". טעון קרבן  והוא ציבור ", של דבר  העלם "פר נקרא ה
בפרשה שנאמר בסנהדרין, טוטוטוטו):):):):סמיכה שם שם שם שם ,,,, dcrd"וסמכו((((שם שם שם שם  ipwf

הפר ". ראש  על ידיהם אותו את שם על  – במשנתנו  קרויה זו סמיכה
– mipwf",הכתוב zkinq" בשלושה אלא שאינה שמעון, רבי  וסובר

שקול, דין  בית ואין  שניים, – "זקני " שמיעוט הסנהדרין, מתוך בלבד
לשון  במשמעות יש הגמרא לפי שלושה. כאן  והרי אחד , עוד מוסיפים

"סמיכה" נקרא דיין  מינוי  שכן דיינים, מינוי  אף זקנים" "סמיכת המשנה
הכתוב שם כגכגכגכג):):):):על  כז כז כז כז ,,,, בדיין ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ברם, עליו ". ידיו את "ויסמוך 

"סמיכה" אלא ליהושע, משה שסמך  כדרך  ביד, סמיכה צריכים אין 
דיני אף לדון  רשות לו ונותנים "רבי", לו שקוראים כלומר  בדיבור,

נסמך אדם ואין  ישראל , בארץ אלא נעשית אינה זו  "סמיכה" קנסות.
אלא  אינה זו ש "סמיכה" ממשנתנו , למדים והרי סמוך . מפי  אלא

סמוך  הוא לפחות מהם שאחד דיינים, המשנה המשנה המשנה המשנה ))))בשלושה במפרשיבמפרשיבמפרשיבמפרשי .((((עייןעייןעייןעיין
dyelya ,dlbr ztixreמי נודע ולא בשדה חלל נמצא שאם כלומר –

בתורה כתוב בבבב):):):):הכהו, כא כא כא כא ,,,, אל((((דבריםדבריםדבריםדברים ומדדו ושופטיך , זקניך  "ויצאו 

עגלה  מביאה החלל  אל הקרובה והעיר  החלל ", סביבות אשר  הערים
אותה my),ועורפים oiir), שמעון רבי  בעגלה dcicndyוסובר  האמורה

המשנה שנקטה ומה מהסנהדרין; שלושה ידי  על היא "ztixrערופה
כמפורש העיר , בזקני היתה העריפה שכן  הוא, דווקא לאו עגלה",

בשלושה צורך בה ואין øîBà:.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))בתורה, äãeäé éaøåÀÇÄÀÈÅ
äMîça ובין ציבור , של דבר העלם פר  על זקנים סמיכת בין  – ÇÂÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡úBðBîî éðéc–GLaäL.úBìáçå úBìæb–GLaäL.÷æð éöçå ÷æð,ìôë éîeìLz,äMîçå äòaøà éîeìLúå ¦¥¨¦§¨§¥©£¨¦§¨¤¤©£¦¤¤©§¥¤¤§©§¥©§¨¨©£¦¨
–GLaäL.òø íL àéöBnäå äzôîäå ñðBàä–GLaäL;éøácøéàî éaø;íéîëçåíéøîBà:òø íL àéöBî ¦§¨¨¥§©§©¤§©¦¥©¦§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¦¥©
–GLe íéøNòaäL,úBLôð éðéc Ba LiL éðtî. §¤§¦§¨¦§¥¤¤¦¥§¨
·úBkî–GLaäL;íeMîìàòîLé éaøeøîà:GLe íéøNòaäL.Lãçä øeaò–GLaäL.äðMä øeaò– ©¦§¨¦©¦¦§¨¥¨§§¤§¦§¨¦©Ÿ¤¦§¨¦©¨¨

``̀̀̀.zepenn ipic:úåàåìäå úåàãåä åðééäã.dylyaàìå äåìä øåôëé àîù ,ïéåì éðôá úìã ìåòðú àìù ,ïéçîåî äùìùì ïðáø åäåëøöà àìå .úåèåéãä
íéèôùîä äìàåá íéøîåù úùøôá áéúë íéäìàã ,ïéçîåî äùìùá úåìáçå úåìéæâ ìáà .úåèåéãä äùìù åà äçîåî ãéçé åà àìà ïéãì åôåëì ïéçîåî àöîé

:ïéçîåî äùìù ïðéôìé äðéîå .íéîòô ùìù.wfp:íìù ÷æð íéîìùîã å÷éæäù ãòåîä øåù åà íãà.wfp ivgéãééà ,úåìáç åðééäã â"òàå .÷éæäù íú øåù
íìùî éøäù ÷éæäù åîë íìùî åðéàù ÷æð éöç éîð àðú ,øúåé íìùîù ,÷éæäù äî åîë íìùî åðéàù äùîçå äòáøà éîåìùúå ìôë éîåìùú éðúéîì éòáã

:÷æð éîð àðú ÷æð éöç àðúã éãééàå .úåçô.rx my `ivene:óñë äàî åúåà åùðòå íéìåúá êúáì éúàöî àì.zeytp ipicäúðæå øáãä äéä úîà íàã
:íéîëçë äëìäå .ïî÷ìãë äùìùå íéøùòá úåùôð éðéãå .äåì÷ñå åéúçú

aaaa.zekn:íéòáøà úå÷ìî.dylyaáéúëã(ä"ë íéøáã):äùìù ïàë éøä ,ãçà ãåò íäéìò ïéôéñåî ìå÷ù ã"á ïéàå ,íéðù ,íåèôùå èôùîä ìà åùâðåiax
.dylye mixyra xne` l`rnyiàëä áéúë ,òùø òùø àéúà(íù)íúä áéúëå ,òùøä úà åòéùøäå(ä"ì øáãîá)ïìäì äî .úåîì òùø àåä øùà

:äùìùå íéøùòá ïàë óà äùìùå íéøùòá.ycegd xeair:ùãåçä øåáéò éîð àðú äðù øåáéò éðúîì éòáã éãééàå .ùãåçä ùåãé÷.oiligzn dylya

`xephxa yexit
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יח): טז , (דברים שנאמר  ישראל, ארץ ערי בכל דין בתי  למנות התורה מן מצוה
היו : דין  בתי  של סוגים ושלושה שעריך". בכל  לך  תתן ושוטרים בתי`."שופטים

בתחילת  כמבואר  קנסות, ודיני  ממונות דיני דנים שהיו דיינים, שלושה של  דין 
והם a.פרקנו . קטנה", "סנהדרין  הנקראים דיינים, ושלושה עשרים של  דין בתי 

נפשות. דיני  דנים "סנהדריןb.היו הנקרא ואחד, שבעים של הגדול  הדין  בית
בית  שבמקדש. הגזית בלשכת היה מושבו ומקום סתם, "הסנהדרין " או  גדולה"
הכהן ואת השקר  נביא את זרה, עבודה שעבד  השבט את דן  היה הגדול הדין 
ומכריע  הקטנות, הסנהדראות את ממנה היה כן בפרקנו; להלן  שנלמד  כפי  הגדול ,

השם במסכתנו . שיבואר כפי  שבהלכה, יוונית,"oixcdpq"בספקות מלשון  הוא
על הדיינים כך נקראים יא) ט, (סוטה ברטנורא לפי העם, זקני מועצת ומובנו:
מסכת  בסמ"ך). מתחלף (שי"ן בדין  פנים הדרת שונא – "סנהדרין" הנוטריקון: שם
ואופן עדים בענייני וסמכותם; הדין  בתי בענייני הלכות פרטי ללמדנו  באה סנהדרין 
פוסקים  כיצד לפניהם; המובאים בעניינים ונותנים נושאים הדיינים כיצד  חקירתם;
בדינים  פותחת משנתנו  – ועוד. דין, בית מיתות ארבע מבצעים כיצד הדין ; את

דיינים. שלושה ידי  על הנידונים

úBðBîî éðéc,הודאות או  הלוואות בענייני  תביעות בירורי כגון  – ÄÅÈ
עדים לו  ויש  מחברו , חוב אדם שתובע או edeeldyדהיינו בפניהם,

dcedy,הזה החוב על  בפניהם אלה GLaäLהלווה משפטים – ÄÀÈ
דיינים; שלושה ידי על  ונידונים כגון úBìæbמתבררים גזלות, דיני  – ÀÅ

שחברו  בפיקדון  שכפר או  כלים, או כסף בחזקה חברו מיד אדם שלקח

אצלו ; שחייב úBìáçåהפקיד בחברו החובל  היינו חבלות, ודיני – ÇÂÈ
ובבושת בשבת בריפוי, בצער, בנזק, דברים: חמישה משום (oiirעליו 

,(` ,g `nw `aaGLaäL נקטה שמשנתנו מבואר , בגמרא דיינים. – ÄÀÈ
,"dyelya zelage zelfb":בפיסקה אותן  כללה zepennולא ipic"

,"dyelyaלדיני והודאות הלוואות דיני  בין הבדל שיש להשמיענו , כדי 
מומחים, לדיינים צריכים אין והודאות הלוואות שבדיני  וחבלות, גזלות

דיינים  שלושה צריכים וחבלות בגזלות ואילו הדיוטות, בשלושה ודי 
השומרים בפרשת שכן  כב כב כב כב ))))מומחים, "אלוהים",((((שמותשמותשמותשמות הדיינים נקראים
בפרשה: נזכרים פעמים אל`.ושלוש  הבית בעל ;midl`d""ונקרב

.aעד"midl`d;"שניהם דבר  ירשיעון b.יבוא ישלם `midl"אשר 
דיינים  שלושה ממונות בדיני שצריכים למדים ומכאן  לרעהו"; שנים

מומחה  ביחיד שדי חכמים, הקלו  ובהודאות שבהלוואות אלא מומחים,
יזדקק  שאם לווין, בפני  דלת תינעל שלא כדי הדיוטות, בשלושה או

ולא  הלווה יכפור  שמא מלהלוות, יימנע מומחים לשלושה המלוה
לדין. לכופו מומחים המועדæð÷ימצא בשור כגון נזק, תשלומי דיני – ÆÆ

שלם, נזק משלם השור שבעל  æð÷שהזיק, éöçå שהזיק תם בשור – ÇÂÄÆÆ
ד), א, קמא בבא ìôë(עיין éîeìLzגנב של  בדינו –zeny oiir) ÇÀÅÆÆ

,(b ,akäMîçå äòaøà éîeìLúå וטבחו שה או שור  שגנב במי  – ÀÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ
תורה שאמרה מכרו, לז לז לז לז ):):):):או  כאכאכאכא,,,, השור"dyng((((שמות שמות שמות שמות  תחת ישלם בקר

rax`e,"השה תחת מומחים.GLaäLצאן  דיינים –ñðBàä ÄÀÈÈÅ
äzôîäåכסף חמישים של קנס לשלם שדינם בתולה, נערה –oiir) ÀÇÀÇÆ

(c ,b zeaezk dpyn ;fh-eh ,ak zeny ;hk-gk ,ak mixac,àéöBnäåÀÇÄ
òø íL מאה של קנס לשלם שדינו בתולים, לאשתו מצא שלא – ÅÇ

hi-bi)כסף ,ak mixac oiir),GLaäL;מומחים דיינים –éaø éøác ÄÀÈÄÀÅÇÄ
øéàî.בשלושה נידון רע שם המוציא שאף הסובר, –íéîëçå ÅÄÇÂÈÄ

GLe íéøNòa ,òø íL àéöBî :íéøîBàäL,דיינים –éðtî ÀÄÄÅÇÀÆÀÄÀÈÄÀÅ
úBLôð éðéc Ba LiL בהיותה תחתיו זינתה שאמנם יתברר שאולי – ÆÆÄÅÀÈ
בסקילה ודינה k-k`),מאורסה ,ak mixaca yxetnk) להלן שנלמד  וכפי 

סובר, מאיר רבי ברם, ושלושה". בעשרים – נפשות "דיני ד): (משנה
הדיינים  לשלשת להוסיף אפשר נפשות, דיני  כאן שיש יימצא שאם

כך, אחר דיינים להוסיף ראוי  שאין סוברים, וחכמים עשרים. עוד
מומחים שאינם הראשונים שלשת על  לעז יצא """"תוספות תוספות תוספות תוספות שמא ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב")")")") minkgk.יום יום יום יום  dklde .
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GLa ,úBkîäL ודינו שבתורה, תעשה" "לא על  שעבר  אדם – ÇÄÀÈ
מלקות `zg),עונש  xqg mirax`)של דין  בית ידי על נידון  הוא הרי 

מומחים. דיינים של íeMîשלושה משמו –:eøîà ìàòîLé éaø ÄÇÄÄÀÈÅÈÀ
GLe íéøNòaäL טעמו אביי מבאר  בגמרא נפשות. בדיני  כמו – ÀÆÀÄÀÈ

מחייבי רשע" "רשע, של  שווה בגזרה שלמדים לפי ישמעאל : רבי  של

כתוב במלקות שכן בבבב):):):):מיתות, כהכהכהכה,,,, הכות((((דבריםדבריםדבריםדברים בן  אם ",ryxd"והיה
כתוב מיתות לא לא לא לא ):):):):ובחייבי להלהלהלה,,,, רוצח ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לנפש כופר  תקחו  "ולא

הוא חייביryxאשר אף ושלושה, בעשרים מיתות חייבי מה למות",
מיתה  במקום שמלקות לפי  אומר: רבא ושלושה. בעשרים מלקות

qpwעומדת ef dzine ,zenl `ed ie`x e`xea zxdf` lr xary oeiky)
± zezind on zg`k `id ixde ,aezkd eilr((((בכללרש רש רש רש """"יייי שמלקות והרי  ,

ברם, הן. נפשות nw`.דיני  `pzk dkldלפי קמא: תנא של  וטעמו
מלקות בחייבי  א א א א ):):):):שכתוב כה כה כה כה ,,,, המשפט((((דברים דברים דברים דברים  אל "mehtye"ונגשו

מורכב  להיות יכול  דין בית שאין כלומר שקול , דין  בית ואין  שניים, –
אפשרות  ללא בדעותיו  שקול לפעמים שיהא דיינים, של  זוגי ממספר 

izdw - zex`ean zeipyn
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GLaäL;éøácøéàî éaø;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:GLaïéìéçúî äL,äMîçáeïéðúBðå ïéàNBð,ïéøîBâå ¦§¨¦§¥©¦¥¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦§¨©§¦¦©£¦¨§¦§§¦§§¦
äòáLa;GLa eøîb íàåäL–úøaòî. §¦§¨§¦¨§¦§¨§ª¤¤

‚äìâò úôéøòå íéð÷æ úëéîñ–GLaäL;éøácïBòîL éaø;äãeäé éaøåøîBà:äMîça.ïéðeànäå äöéìçä §¦©§¥¦©£¦©¤§¨¦§¨¦§¥©¦¦§§©¦§¨¥©£¦¨©£¦¨§©¥¦

íéðùå ,úåøéôäå áéáàäå äôå÷úä éðôî ,øáòì äðù[ä] äëéøö íà ïééòìå áùéì ã"á êéøö øîåà äùìùäî ãçà íà .êë ìò ã"á áéùåäì ùé íà úåàøì
ïéôéñåîå ,íéðùä øçà ïéëìåä ,áùéì àìù øîåà ãçàå áùéì íéøîåà íéðù .åèåòéîá ãéçé ìèá ,øåáéò äëéøö äðéà éàãåã ÷ôñ ïàë ïéàù ,êéøö ïéà íéøîåà
äëéøö äðéà íéøîåà íéðù .ïèåòéîá íéðù åìèá ,êéøö ïéà íéøîåà äùìùå øáòì êéøö íéøîåà íéðù .äùîç ïàë éøäå ,øáãá åðúéå åàùéù íéøçà íéðù ãåò
,íéðäë úëøá ãâðë äòáùå äùîç äùìù éðäã ,ùøôî àøîâáå .äúåà ïéøáòîå äòáù åéäéù íéðù ãåò ïéôéñåîå ,áåøä øçà íéëìåä ,äëéøö íéøîåà äùìùå

:â"á ïåòîù ïáøë äëìäå .äòáù éùéìùáå ,äùîç éðùáå ,úåáéú ùìù ïåùàø ÷åñôá ùéù
bbbb.mipwf zkinqíëç êåîñì äöåøùë íéðù åîò óøöéù êéøö êåîñä ìåãâäù ,ïééãä éåðéî íâ íéøáãä úåòîùîá ùéå .øåáö ìù øáã íìòä øô ùàø ìò

áéúëã íåùî ,äëéîñ ïåùìå .úåñð÷ éðéã ïåãéå éáø àø÷éù éãë(æ"ë øáãîá).éáø äéì åø÷ àîùá àìà äéìò äéãé êîñî éòáã åàìå .åéìò åéãé úà êåîñéå
ïéøãäðñù éôì ,õøàì õåçá åìééôàå úåñð÷ éðéã ïåãì úåùø åì äéäé æàå ,ìàøùé õøàá ïìåë åéäé êîñðäå êîåñäù êéøö àìà ,õøàì äöåçá äëéîñ ïéàå
íéîéëñî åéä íà ,åðéáø äùî ãò ùéà éôî ùéà êåîñ åðì ïéàù äæä ïîæáù åì äàøðù í"áîø áúëå .õøàá åëîñðù øçà ,õøàì õåçá ïéá õøàá ïéá úâäåð

:òøëä êéøö øáãäå .íéøçàì êåîñì ïäì ùéå úåñð÷ éðéã ïåãì íéìåëéå íéëåîñ åìà éøä ,íéáø åà ãéçé êåîñì é"àáù íéîëçä ìë.dylya dlbrd ztixre
áéúëã(ã àø÷éå)éñåä ,ìå÷ù ã"á ïéàå ,íéðù éð÷æ èåòéî ,äãòä éð÷æ:äùìù éøä ãçà ãåò íäéìò ó.dynga xne` dcedi iax.íéðù ,éð÷æ .íéðù ,åëîñå

éñåä ,ìå÷ù ïéã úéá ïéàåéìò ó:äãåäé éáøë äëìäå .äùîç éøä ,ãçà ãåò íä.dylya dvilg zevnáéúëã(ä"ë íéøáã),íéð÷æä éðéòì åéìà åúîáé äùâðå

`xephxa yexit

שלושה. כאן  הרי  אחד, עוד עליהם מוסיפים לכן הכרעה, øeaòÄשל
Lãçä:מבואר בגמרא –,ycegd yeciwGLaäL שכן מומחים, – ÇÙÆÄÀÈ

ראיית  פי על  החודש את מקדשים הדין בית היו  המשנה בתקופת
שלושים  בליל הלבנה את שראו ואמרו, עדים וכשבאו  בחידושה, הלבנה

נכונה  עדותם ומצאו העדים את שבדקו  לאחר – דין בית היו  לחודש,
את מקדשים כלומר– חודש ", "ראש  אותו וקובעים השלושים יום

ואת  יום), ותשעה עשרים (בן  "חסר" שעבר  החודש את עושים שהיו
החודש ? את מקדשים היו  וכיצד הבא. לחודש ראשון  – השלושים יום
העם  וכל מקודש ! אומר: דין  בית "ראש ז ): ב, השנה (ראש שנינו

ביום  החודש  שקידוש  מכאן – מקודש "! מקודש, אחריו : עונין 
שלושה. של דין  בית צריך ולפיכך  דין, בית באמירת תלוי השלושים

החודש נעשה לחודש, שלושים בליל הלבנה נראתה לא אם ברם,
"מעובר" ואחד(ln`),שעבר שלושים ויום יום, שלושים בן כלומר:

צדוק בר אלעזר רבי כדעת מאליו , כ "ראש-חודש " מתקדש  (oiirהיה
,(my. כמותו äðMäשהלכה øeaòעל עשר שלושה חודש הוספת – ÄÇÈÈ

אדרים, שני שיהיו  מומחים;GLaäLהשנה, שלושה ידי על נעשה – ÄÀÈ
øéàî éaø éøácפי על  החודש את מקדשים שהיו  בזמן שכן – ÄÀÅÇÄÅÄ

הדין , בית ידי על נקבע השנה עיבור  גם היה לעיל , כמבואר  הראייה,
אם  אביב בזמן יחול  הפסח חג אם שנה, באותה רואים שהיו מה לפי

אומרת התורה שהרי א א א א ):):):):לאו , טז טז טז טז ,,,, האביב ((((דברים דברים דברים דברים  חודש  את "שמור
בגמרא כמבואר  אחרים, גורמים לפי או  פסח"... יא יא יא יא ,,,,ועשית ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

אינו בבבב),),),), – החודש קידוש  כמו – השנה שעיבור  מאיר, רבי וסובר 
בלבד .צריך שלושה של  דין לבית ìàéìîbאלא ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

GLa :øîBàïéìéçúî äL– שיעיין דין בית להושיב צריך אם לדון , ÅÄÀÈÇÀÄÄ
בית-דין  להושיב צורך  שאין  אמרו , מהם שניים אם השנה. עיבור בדבר

שצריך אמר ואחד עיבור, צריכה השנה אין  שלדעתם לפי  בדבר , ולעיין
אם  אבל בדבר. עוד  דנים ואין  במיעוטו, יחיד בטל  דין , בית להושיב

שני עוד עליהם מוסיפים דין , בית להושיב שצריך אומרים, שניים
ïéðúBðåדיינים, ïéàNBð äMîçáe צריכה השנה אם ביניהם, – ÇÂÄÈÀÄÀÀÄ

השנה, את לעבר צריכים שלא אמרו , שלושה אם לאו . אם עיבור ,

לעבר שצריכים אמרו, שלושה ואם מעברים; ואין  הרוב אחר הולכים
שניים, עוד מוסיפים השנה, äòáLaאת ïéøîBâå את ומעברים – ÀÀÄÀÄÀÈ

"שלושה, שאלו  מבואר, בגמרא דעות. ברוב שבעה של דין  בבית השנה
שלוש – ראשון  בפסוק שכן  כהנים, ברכת כנגד  שבעה" חמישה,

פניו  ה' "יאר מלים: חמש – שני  בפסוק וישמרך"; ה' "יברכך  מלים:
וישם  אליך פניו  ה' "ישא מלים: שבע – שלישי  ובפסוק ויחנך"; אליך 

השנה  קביעות על כהנים ברכת שתוזכר  כדי הענין : כוונת שלום". לך
טובטובטובטוב")")")")ופירותיה יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ישראלישראלישראלישראל";";";"; eøîb.("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  íàåÀÄÈÀ

GLaäL בישיבתם שהסכימו כלומר גמרו , הראשונים שלשת אם – ÄÀÈ
השנה הרי  ועיברוה, עיבור, צריכה שהשנה –úøaòîהראשונה ÀËÆÆ

ושבעה. חמישה להושיב צריכים אין ושוב oernyבדיעבד, oaxk dklde
.l`ilnb oa
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שלושה. של דין בית הטעונים בדברים ללמד  מוסיפה משנתנו

GLa ,äìâò úôéøòå íéð÷æ úëéîñïBòîL éaø éøác ;äL ÀÄÇÀÅÄÇÂÄÇÆÀÈÄÀÈÄÀÅÇÄÄÀ
שבעל דהיינו  סמיכה, שטעונים היחיד קרבנות ברוב הוא הדין  –
בחיים, בעודה הבהמה, ראש  על  ידיו  בשתי כוחו  בכל  סומך הקרבן 

מלבד סמיכה, טעונים אינם הציבור  קרבנות אבל  קרבנו . על ומתוודה
והם: בכהן `.שניים, סמיכה שטעון הכיפורים, ביום המשתלח השעיר

הסנהדרין a.הגדול; שגגו שאם דהיינו  ציבור, של  דבר  העלם פר
חטאת, שגגתו  ועל  כרת זדונו  על שחייבים דבר בטעות והתירו בהוראה

לסנהדרין  נודע כך  ואחר  זו, הוראתם פי על  ועשה הלך העם ורוב
התורה אומרת ידידידיד):):):):שטעו, דדדד,,,, הקהל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בקרxt"והקריבו בן

ז לחטאת". טעון קרבן  והוא ציבור ", של דבר  העלם "פר נקרא ה
בפרשה שנאמר בסנהדרין, טוטוטוטו):):):):סמיכה שם שם שם שם ,,,, dcrd"וסמכו((((שם שם שם שם  ipwf

הפר ". ראש  על ידיהם אותו את שם על  – במשנתנו  קרויה זו סמיכה
– mipwf",הכתוב zkinq" בשלושה אלא שאינה שמעון, רבי  וסובר

שקול, דין  בית ואין  שניים, – "זקני " שמיעוט הסנהדרין, מתוך בלבד
לשון  במשמעות יש הגמרא לפי שלושה. כאן  והרי אחד , עוד מוסיפים

"סמיכה" נקרא דיין  מינוי  שכן דיינים, מינוי  אף זקנים" "סמיכת המשנה
הכתוב שם כגכגכגכג):):):):על  כז כז כז כז ,,,, בדיין ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ברם, עליו ". ידיו את "ויסמוך 

"סמיכה" אלא ליהושע, משה שסמך  כדרך  ביד, סמיכה צריכים אין 
דיני אף לדון  רשות לו ונותנים "רבי", לו שקוראים כלומר  בדיבור,

נסמך אדם ואין  ישראל , בארץ אלא נעשית אינה זו  "סמיכה" קנסות.
אלא  אינה זו ש "סמיכה" ממשנתנו , למדים והרי סמוך . מפי  אלא

סמוך  הוא לפחות מהם שאחד דיינים, המשנה המשנה המשנה המשנה ))))בשלושה במפרשיבמפרשיבמפרשיבמפרשי .((((עייןעייןעייןעיין
dyelya ,dlbr ztixreמי נודע ולא בשדה חלל נמצא שאם כלומר –

בתורה כתוב בבבב):):):):הכהו, כא כא כא כא ,,,, אל((((דבריםדבריםדבריםדברים ומדדו ושופטיך , זקניך  "ויצאו 

עגלה  מביאה החלל  אל הקרובה והעיר  החלל ", סביבות אשר  הערים
אותה my),ועורפים oiir), שמעון רבי  בעגלה dcicndyוסובר  האמורה

המשנה שנקטה ומה מהסנהדרין; שלושה ידי  על היא "ztixrערופה
כמפורש העיר , בזקני היתה העריפה שכן  הוא, דווקא לאו עגלה",

בשלושה צורך בה ואין øîBà:.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))בתורה, äãeäé éaøåÀÇÄÀÈÅ
äMîça ובין ציבור , של דבר העלם פר  על זקנים סמיכת בין  – ÇÂÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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שכן המ  מהסנהדרין, חמישה ידי על  להיות צריכה ערופה בעגלה דידה
"וסמכו " יהודה: רבי ודורש  העדה" זקני "וסמכו  כתוב: זקנים בסמיכת

מוסיפין  שקול , דין בית ואין  ארבעה, הרי שניים, – "זקני " שניים, –
ושופטיך" "זקניך כתוב: ערופה בעגלה וכן חמישה. הרי  אחד , עוד

שניים אחד – עוד  עליהם מוסיפים שקול , דין  בית ואין  (oiirשניים,
.(` ,h dheq dpynGLa ,ïéðeànäå äöéìçääL שמת אשה – ÇÂÄÈÀÇÅÄÄÀÈ

התורה, כמצוות לייבמה רוצה אינו בעלה ואחי בנים, בלא בעלה
בה ט ט ט ט ):):):):נאמר כה כה כה כה ,,,, וחלצה ((((דברים דברים דברים דברים  הזקנים לעיני  אליו  יבמתו "ונגשה

שלושה, של דין בית בפני  היא שהחליצה משנתנו , ומלמדת נעלו"...

דין  בית ואין שניים, – "זקנים" ומיעוט הזקנים", "לעיני  כתוב: שהרי 
להוסיף  מצוה ברם, שלושה. הרי אחד , עוד  עליהם מוסיפים שקול ,

א). יב, יבמות משנה (עיין החליצה פירסום לשם אחרים, שניים עוד
dyelya oipe`inde יכולה אחיה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה –

o`nlגט בלא ממנו יוצאת והיא בו , רוצה שאינה ולומר (oiirבבעלה
;(a-` ,bi zenai dpyn צריכים הללו  שהמיאונין  ללמד, משנתנו  ובאה

כלום, קידושיה אין התורה שמן פי  על ואף שלושה, בפני  להיות
בפני שיהיו צריך מקום מכל  חכמים, תקנת אלא אינם והמיאונין 

תיקנו תורה של כעין חכמים שתיקנו  מה שכל  ועיין ועיין ועיין ועיין שלושה, ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

איגר איגר איגר איגר )))) עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי åéîc.תוסתוסתוסתוס'''' ïéàL éðL øNòîe ,éòáø òèðÆÇÀÈÄÇÂÅÅÄÆÅÈÈ
GLa ,ïéòeãéäL הרביעית בשנה האילן פירות היינו  רבעי , נטע – ÀÄÄÀÈ

בירושלים, לאכלם הבעלים חייבים שני, מעשר פירות וכן לנטיעתו ,

ללמד, המשנה ובאה לירושלים, דמיהם את ולהעלות לפדותם או
בשומת  הבקיאים שלושה, פי  על  אותו  פודה רבעי , נטע לפדות שהבא

דמי את ולקבוע ההוצאות את משוויו לנכות צריכים שכן  ההוצאות,
c);הפדיון ,d ipy xyrn dpyn oiir)שני מעשר פירות לפדות הבא וכן 

ידוע, מחיר להם שאין שהרקיבו, פירות כגון ידועים, דמיהם שאין
ברם, הפירות. את לשום היודעים שלושה פי על  לפדותם צריך  הריהו

שלושה צריך  אינו  ידוע, מחירם a),אם ,c ipy xyrn oiir)שבמעשר לפי
במחירם  אותם פודים אלא ההוצאות, את רבעי כבנטע מנכים אין שני 

GLaהמלא. ,úBLc÷äääL היינו ההקדשות, את לפדות הבא – ÇÆÀÅÄÀÈ
את  שישומו  בקיאים לשלושה צריך הבית, לבדק שהוקדשו  דברים

ההקדשות. של GLaשוויים ,ïéìèìhnä ïéëøòääLאמר – ÈÂÈÄÇÄÇÀÀÄÄÀÈ
השיעור כפי  להקדש מעות לתת הוא צריך  עלי ", פלוני "ערך  אדם:

פלוני של  לשנותיו בהתאם בתורה א א א א ----ח ח ח ח ),),),),הקצוב כז כז כז כז ,,,, אין ((((ויקראויקראויקראויקרא ואם

בשלושה, המיטלטלים את שמים מיטלטלים, נותן והוא מעות, לו 
בהכנסה  שומה צריך  כך ההקדש  מן בהוצאה שומה שצריך  שכשם

ïäkלהקדש. ïäî ãçà :øîBà äãeäé éaø משלשת אחד – ÇÄÀÈÅÆÈÅÆÙÅ
שנאמר  כהן, להיות צריך  יביביביב):):):):השמאים שםשםשםשם,,,, הכהן".((((שם שם שם שם  "כערכך 

úBò÷øwäå וכן שלו , הקרקעות מן ה"ערך" את לגבות הוזקקו  אם – ÀÇÇÀÈ
לפדותם בא והוא קרקעות שהקדיש  טוב טוב טוב טוב "),"),"),"),מי יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  צריך((((עייןעייןעייןעיין

ïäëå äòLz לשום צריכים כהן  מהם ואחד  אנשים עשרה כלומר  – ÄÀÈÀÙÅ
הקרקעות. של שוויים שוויו íãàåאת דמי  את לקבוע צריך אם – ÀÈÈ

ששמים  עלי ", פלוני  "דמי שאמר : במי היינו ההקדש , בשביל  אדם של
שוויו  דמי  ואת כעבד , בשוק נמכר  להיות שווה הוא כמה פלוני  את

להקדש , לשלם לו ïäáיש  àöBik שומת כדין  האדם שומת דין – ÇÅÈÆ
שמים  שהרי  בגמרא, מבואר  הטעם כהן. מהם ואחד בעשרה הקרקעות,
שנאמר לקרקעות, הושווה ועבד  לעיל , שבארנו כפי כעבד, האדם את

מומומומו):):):): כהכהכהכה,,,, אחריכם((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לבניכם אותם `dfeg"."והתנחלתם zyxl
שעשר לפי בגמרא, מבואר וכהן  בתשעה הקרקעות פעמים שומת

הקדשות בפרשת "כהן " כז כז כז כז ),),),),כתוב "והעריך((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  – הערכה בענייני
אחד "כהן" – ועוד  הכהן " לו "וחשב הכהן ", "כערכך  הכהן", אותו 

אלא  מיעוט אחר  מיעוט ואין מיעוט, אחר "מיעוט והשאר  לגופו, בא
כהן" ואחד  ישראלים תשעה שאפילו `).לרבות, ,eh `xnb oiir)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

נפשות  דיני  ובין אדם של  נפשות דיני בין נפשות, דיני שכל  ללמדנו , באה זו משנה
קטנה". "סנהדרי שהן  דיינים, ושלושה מעשרים בפחות נידונים אינם בהמה, של

úBLôð éðéc,מוות עונש בהם שיש  חמורות עבירות דיני –íéøNòa ÄÅÀÈÀÆÀÄ
GLeäL הטעם דיינים. ושלושה עשרים של דין בית ידי על נידונים – ÀÈ

בפרקנו. ו  במשנה להלן אשה,òáBøäמבואר שרבע שור –òaøpäå ÈÅÇÀÇÄÀÈ
לאיש , שנרבעה בהמה –GLe íéøNòaäL נידונה הבהמה – ÀÆÀÄÀÈ

דיינים, ושלושה עשרים ידי  על  øîàpLaxwz:לסקילה xy` dy`e" ÆÆÁÇ
,dze` draxl dnda lk l`"äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå– ÀÈÇÀÈÆÈÄÈÀÆÇÀÅÈ

נידונה  אשה מה האשה, לדין  הבהמה דין  הרובע בענין  הכתוב הקיש
ושלושה, בעשרים נידונה הבהמה אף ושלושה, –øîBàåבעשרים ÀÅ

נרבע: בענין  znei,הכתוב zen dndaa ezaky ozi xy` yi`e"
"eâøäz äîäaä-úàå מיתת את הכתוב הקיש כאן אף והרי  – ÀÆÇÀÅÈÇÂÙ

ושלושה. בעשרים לסקילה נידונה הבהמה שגם האיש, למיתת הבהמה

ì÷ñpä øBL אדם שהמית שור להיסקל,– שדינו ,GLe íéøNòaäL ÇÄÀÈÀÆÀÄÀÈ
דיינים, ושלושה בעשרים נידון הוא הרי  –:øîàpLxey gbi ike" ÆÆÁÇ

lrae exya z` lk`i `le xeyd lwqi lewq ,zne dy` z` e` yi` z`
epxnyi `le eilraa crede meyly lenzn `ed gbp xey m`e .iwp xeyd

,dy` e` yi` zinde"úîeé åéìòa-íâå ì÷qé øBMäנאמר למה – ÇÄÈÅÀÇÀÈÈÈ
מיתת  חייבים הבעלים שאין  היא הלכה והלא יומת"? בעליו "וגם

שנאמר שורם, רציחת על  דין כא כא כא כא ):):):):בית להלהלהלה,,,, המכה,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  יומת "מות
רציחת  על  הורגו  אתה ואי  הורגו , אתה רציחתו על – הוא" רוצח

izdw - zex`ean zeipyn
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Lçpäå–GLe íéøNòa ïúúéîäL;øæòéìà éaøøîBà:äëæ ïâøäì íãBwä ìk;àáé÷ò éaøøîBà:ïúúéî §©¨¨¦¨¨§¤§¦§¨©¦¡¦¤¤¥¨©¥§¨§¨¨¨©¦£¦¨¥¦¨¨
GLe íéøNòaäL. §¤§¦§¨

‰ìBãb ïäk úà àGå ø÷Mä àéáð úà àGå èáMä úà àG ïéðc ïéà,ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà. ¥¨¦¤©¥¤§¤§¦©¤¤§¤Ÿ¥¨¤¨©¦¥¦¤¦§¦§¤¨
úeLøä úîçìîì ïéàéöBî ïéàå,ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà.å øéòä ìò ïéôéñBî ïéàúBøæòä ìò, §¥¦¦§¦§¤¤¨§¤¨©¦¥¦¤¦§¦§¤¨¥¦¦©¨¦§©¨£¨

ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà.úBéøãäðñ ïéNBò ïéàíéèáMì,íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà ¤¨©¦¥¦¤¦§¦§¤¨¥¦©§¤§¨©§¨¦¤¨©¦¥¦¤¦§¦
ãçàå.úçcpä øéò ïéNBò ïéà,ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà.øôqa úçcpä øéò ïéNBò ïéàå,àGå §¤¨¥¦¦©¦©©¤¨©¦¥¦¤¦§¦§¤¨§¥¦¦©¦©©©§¨§

:ã"áì íàéáäì êéøö ïéàå .íãàä úà.'eke xne` `aiwr iaxéáøìå ,â"ëá åúúéî ùçð ÷"úìã .ùçð ,àáé÷ò éáøì àî÷ àðú ïéá àëéàã ùøôî àøîâá
:ò"øë äëìäå .íìåòä ïî ÷éæîä ÷ìéñù ,äëæ åâøäì íãå÷ä ,ùçð ìáà ,äùìùå íéøùòá ïúúéî ñìãøáäå øîðäå áåãäå éøàä [áàæä] àáé÷ò

dddd.hayd z`áéúëã .ãçàå íéòáù ìù ã"áá àìà ïéðã ïéà ,ãéæîá äøæ äãåáò åãáòù èáù ìù åáåø(æ"é íéøáã)äùàä úà åà àåää ùéàä úà úàöåäå
:ìåãâä ïéã úéáá àìà ,êéøòù ìà èáùä úà àéöåî äúà éàå ,êéøòù ìà àéöåî äúà äùàå ùéà ,êéøòù ìà àéää.xwyd `iap z` `leøáã øáã øîâ

àëä áéúë ,àøîî ï÷æî(ç"é íù)àøîî ï÷æá áéúëå ,øáã øáãì ãéæé øùà(æ"é íù)áéúëã ìåãâä ã"áá àøîî ï÷æ äî ,øáã êîî àìôé éë(íù),úéìòå úî÷å
:ìåãâä ã"áá ø÷ù àéáð óà.lecb odk z` `leàø÷ øîàã(ç"é úåîù)íéòáù íå÷îá äùîå .êéìà åàéáé ìåãâ ìù åéøáã ,êéìà åàéáé ìåãâä øáãä úà

:éà÷ ãçàå.zeyxd znglnl oi`iven oi`e:úåùøä úîçìî äéåø÷ ,÷ìîò úîçìîå ïéîîò äòáù úîçìîî õåç äîçìî ìëmiray ly oic ziaa `l`
.cg`eãåãá áéúëã(æ"ë 'à ä"ã):åéøçà íéøøâð ïìåëå ïìåëáù àìôåî äéäù ,ïéøãäðñ åæ òãéåäé ïá åäéðá ,õòåé äæ ìôåúéçà .òãéåäé ïá åäéðá ìôåúéçà éøçàå

.xird lr:ìàøùé õøà øàù úùåã÷î äìåãâ äúùåã÷ù .íéìùåøé.zexfrdeïéã úéáá àìà äùåã÷ ùãçì øùôà éàå .íéìùåøé úùåã÷î äìåãâ ïúùåã÷
àø÷ øîàã ,ãçàå íéòáù ìù(ä"ë úåîù),äìåãâ éøãäðñ íå÷îá àåäù äùî éô ìò ùåã÷ ïëùî äî .úåøåãì ,åùòú ïëå 'åâå êúåà äàøî éðà øùà ìëë

:äìåãâ éøãäðñ éô ìò úåøæòå øéò úôñåú úåøåãì óà.'ek mihayl ze`xcdpq oiyer oi`eíéòáù íå÷îá äùîå úåàøãäðñ é÷åàã äùîá ïçëùàãë
:éà÷ ãçàå.'ek zgcpd xir oiyer oi`áéúëã(æ"é íéøáã)ïéã úéáì ,êéøòù ìà àéöåî äúà äùàå ùéà ,àéää äùàä úà åà àåää ùéàä úà úàöåäå

`xephxa yexit

ללמד: הכתוב בא אלא "יומת"? כאן  נאמר ולמה úúéîkÀÄÇשורו,
øBMä úúéî Ck ,íéìòaä עבירה על  נידונים, הבעלים מה – ÇÀÈÄÈÄÇÇ

נידון  השור  אף ושלושה, עשרים של דין בבית מיתה, עליה שחייבים
ושלושה. בעשרים ñìcøaäåלסקילה øîpäå ácä ,éøàäå áàfäÇÀÅÀÈÂÄÇÙÀÇÈÅÀÇÇÀÀÈ

Lçpäå,אדם שהמיתו  –GLe íéøNòa ïúúéîäL נידונים – ÀÇÈÈÄÈÈÀÆÀÄÀÈ
שמדובר מבואר, בגמרא ושלושה. עשרים של  דין בית ידי על  לסקילה

בעלים. להן ויש  תרבות בני שהן בחיות øîBà:כאן øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
äëæ ïâøäì íãBwä ìk,נוספים אסונות שמנע טוב, מעשה עשה – ÈÇÅÀÈÀÈÈÈ

הדין . לבית דינם להביא צורך ïúúéîואין :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÈÈ
GLe íéøNòaäLכל בין  מבדיל עקיבא שרבי  מבואר , בגמרא – ÀÆÀÄÀÈ

נחש ואילו  ושלושה, בעשרים מיתתן  החיות שכל הנחש , ובין  החיות

קמא  תנא ברם, העולם. מן המזיק שסילק זכה, להורגו  הקודם כל –
ושלושה. בעשרים מיתתו  הנחש שאף okyסובר , ,`aiwr iaxk dklde

epipy:(:(:(:(דדדד אאאא,,,, קמא קמא קמא קמא  mlerl".((((בבא בבא בבא בבא  cren ygpd"

i r i a x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

דין בית פי  על  אלא נעשים אינם או נידונים אינם דברים אלו ללמד, באה משנתנו
ואחד. שבעים של הגדול

ïäk úà àGå ø÷Mä àéáð úà àGå èáMä úà àG ïéðc ïéàÅÈÄÆÇÅÆÀÆÀÄÇÆÆÀÆÙÅ
ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà ,ìBãb–,hayd z` `l ÈÆÈÇÄÅÄÆÄÀÄÀÆÈ

דנים  אין במזיד , זרה עבודה עבדו רובו או כולו השבט אם כלומר
נאמר זרה עבודה שעבד  ביחיד שכן  הגדול , דין בבית אלא אותם

ה ה ה ה ):):):): יז יז יז יז ,,,, אשר((((דברים דברים דברים דברים  ההיא האשה את או  ההוא האיש  את "והוצאת
אתה  ואשה איש  חכמים: ודרשו שעריך ", אל  הזה הרע הדבר  את עשו 
את  מוציא אתה ואי  שבעירך, דין לבית כלומר  שעריך , אל מוציא

ברם, הגדול. דין  לבית היינו  המיוחד, לשער אלא שעריך, אל  השבט
ליחידים. רבים בין חילוק שום בהם אין  עבירות. בשאר חטאו  אם

xwyd `iap z` `le,הנבואה במראה שמע שלא מה המתנבא היינו –
בחנק; ומיתתו ה), יא, להלן  (כמבואר  ה' בשם שמתנבא פי על  אף

הטעם  הגדול . דין  בבית אלא אותו דנים שאין ללמדנו, המשנה ובאה
ממרא מזקן דבר" "דבר, של שווה בגזרה שלומדים xnn`"הוא, owf")

,(oixcdpqd ly mpic wqtl cebipa xac zeyrl dxedy mkg epiid שכן
כתוב שקר ככככ):):):):בנביא יחיחיחיח,,,, לדבר ((((דברים דברים דברים דברים  יזיד  אשר  בשמי ",xac"הנביא

כתוב ממרא ח ח ח ח ):):):):ובזקן  יז יז יז יז ,,,, ממך ((((שםשםשםשם יפלא ממרא xac""כי זקן  מה –
שנאמר הגדול , הדין  בית של  פיהם שימרה עד  ממרא זקן  נעשה אינו

כך((((שם שם שם שם ):):):): בו ", אֿלהיך ה' יבחר אשר  המקום אל ועלית נביא "וקמת
אינו  הגדול .השקר  הדין  בבית אלא lecbנידון  odk z` `le כהן –

נידון  אינו  דין , בית מיתת עליה שחייב חמורה עבירה שעשה גדול 

שכתוב הגדול , דין בבית כבכבכבכב):):):):אלא יח יח יח יח ,,,, הגדול((((שמות שמות שמות שמות  הדבר  כל "והיה
אליך יביאו גדול  של דבריו ודרשו: אליך ", במקום יביאו רבנו ומשה ,

ושקול הדיבור פי  על  ודיין שופט שהיה ואחד , שבעים של  דין  בית
שבירושלים הגדולה הכהן ((((רש רש רש רש """"יייי))))כסנהדרין  נידון ממונות בדיני ברם, .

אדם. ככל  étהגדול  ìò àlà ,úeLøä úîçìîì ïéàéöBî ïéàåÀÅÄÄÀÄÀÆÆÈÀÆÈÇÄ
ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa מלחמת כגון  מצוה, במלחמת שכן  – ÅÄÆÄÀÄÀÆÈ

בית  לרשות צורך  אין  עמלק, מלחמת או יהושע בימי הארץ כיבוש
כגון  הרשות, במלחמת אבל  למלחמה, לצאת העם את לכוף כדי  הדין

מלך או מהעמים, מס ולקחת ישראל  גבול להרחיב בשביל  מלחמה
למלחמה  לצאת העם את לכוף אין  גבורתו , את לפרסם כדי  שנלחם

שלפני בדוד, מוצאים שכן ואחד, שבעים של הדין בית פי  על  אלא
בסנהדרין  נמלך  היה למלחמה א א א א ))))צאתו  טז טז טז טז ,,,, גמרא גמרא גמרא גמרא  ïéôéñBî.((((עייןעייןעייןעיין ïéàÅÄÄ

øéòä ìò,תחומיה להרחבת ירושלים, על היינו  –úBøæòä ìòå– ÇÈÄÀÇÈÂÈ
המקדש , ãçàåשבבית íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà– ÆÈÇÄÅÄÆÄÀÄÀÆÈ

העזרות  וקדושת ישראל , ארץ שאר מקדושת גדולה ירושלים שקדושת
דין  בית פי  על  אלא קדושה לחדש  ואין ירושלים, מקדושת גדולה

במשכן  כתוב שכן ט ט ט ט ):):):):הגדול, כה כה כה כה ,,,, אותך((((שמות שמות שמות שמות  מראה אני אשר  "ככל
מתקדש משכן מה לדורות, תעשו  כן  – תעשו " וכן  המשכן ... תבנית את

לדורות  אף ואחד, שבעים של סנהדרין  במקום שהוא משה, פי על 
הגדולה. הסנהדרין  פי על  ועזרות עיר úBéøãäðñתוספת ïéNBò ïéàÅÄÇÀÆÀÈ

íéèáMì כמו דיינים, ושלושה עשרים של  קטנה, סנהדרין היינו – ÇÀÈÄ
יח יח יח יח ):):):):שנאמר טז טז טז טז ,,,, שעריך...((((דבריםדבריםדבריםדברים בכל  לך  תתן ושוטרים "שופטים

,"jihaylãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà מו שכן צאים – ÆÈÇÄÅÄÆÄÀÄÀÆÈ
הסנהדראות. את מינה שהוא רבנו  úçcpä,במשה øéò ïéNBò ïéàÅÄÄÇÄÇÇ

ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà רובה או שכולה עיר – ÆÈÇÄÅÄÆÄÀÄÀÆÈ
בתורה מפורש ודינה הנדחת", "עיר  נקראת זרה, עבודה יגיגיגיג,,,,עבדו  ((((שםשםשםשם

ואת טז טז טז טז ----יז יז יז יז ):):):): אותה החרם חרב, לפי  ההיא העיר יושבי את תכה "הכה

תוך אל תקבץ שללה כל  ואת חרב. לפי  בהמתה ואת בה אשר כל
והיתה  אלהיך, לה' כליל  שללה כל ואת העיר את באש ושרפת רחובה

izdw - zex`ean zeipyn
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–GLaäL.éòáø òèð,ïéòeãé åéîc ïéàL éðL øNòîe–GLaäL.úBLc÷ää–GLaäL.ïéìèìhnä ïéëøòä ¦§¨¤©§¨¦©£¥¥¦¤¥¨¨§¦¦§¨©¤§¥¦§¨¨£¨¦©¦©§§¦
–GLaäL;äãeäé éaøøîBà:ïäk ïäî ãçà.úBò÷øwäå–ïäëå äòLz.íãàå–ïäá àöBik. ¦§¨©¦§¨¥¤¨¥¤Ÿ¥§©©§¨¦§¨§Ÿ¥§¨¨©¥¨¤
„úBLôð éðéc–GLe íéøNòaäL.òaøpäå òáBøä–GLe íéøNòaäL,øîàpL(æè ,ë àø÷éå):äMàä-úà zâøäå" ¦¥§¨§¤§¦§¨¨¥©§©¦§¨§¤§¦§¨¤¤¡©§¨©§¨¤¨¦¨

"äîäaä-úàå,øîBàå(åè ,íù íù):"eâøäz äîäaä-úàå".ì÷ñpä øBL–GLe íéøNòaäL,øîàpL,àë úåîù) §¤©§¥¨§¥§¤©§¥¨©£Ÿ©¦§¨§¤§¦§¨¤¤¡©
(èë:"úîeé åéìòa-íâå ì÷qé øBMä",íéìòaä úúéîk,øBMä úúéî Ck.éøàäå áàfä,ñìcøaäå øîpäå ácä ©¦¨¥§©§¨¨¨§¦©©§¨¦¨¦©©©§¥§¨£¦©Ÿ§©¨¥§©©§§¨

éñåä ,ìå÷ù ã"á ïéàå .íéðù ,íéð÷æ:àúìéî éîåñøôì àìà åðéà ïéôéñåîù íéøçà íéðùå .äùìù éøä ,ãçà ãåò íäéìò ó.oipe`inäåàéùäù äîåúé äðè÷
:÷éôñî íéðù éðôá ïåàéîã çëåî úåîáéáå .äùìùá äéäéù êéøö ,äìòáá úðàîîù ïåàéîá äàöåéå äúòãì äéçàå äîà.irax rhpìò åììçì àá íà

:òåãé øòù íäì ïéàù åáé÷øäå úåøéô ïåâë .íéòåãé ïäéîã ïéàå ,éðù øùòî ïëå ,úåòîä.zeycwdde:ïîåùì äùìù êéøö ïúåãôì àáä.oilhlhind oikxrd
:íéìèìèî ïúåà íåùì äùìù êéøö ,ïéìèìèî ïúéì àáå äùøôá íéáåö÷ä íéîãä éôë ïúéì úåòî åì ïéàå ,éìò éðåìô êøò øîàù éøä.odk odn cg`ïéëøòáã

áéúë ïäë(æ"ë àø÷éå):ïäëä êëøòë.zerwxwdeéôë äéäéù ò÷ø÷ äúåà ïäë ïäî ãçàå íéùðà äøùò åîåùéù êéøö ,ò÷ø÷ ïúéì àáå ïéìèìèéî åì ïéà íàå
:ïúéì åéìò ùéù êøòä.oda `veik mc`eãçàå äøùò åéäéù ïë íâ êéøö ,åéîã ïúåðå ÷åùá øëîéì äôé àåä äîë åúåà ïéîùù éìò éðåìô éîã øîà íàå

:åæ àîåùá ïäë ïäî
cccc.dndad z`e dy`d z` zbxdeäùìùå íéøùòá äùà äî ,äùàì ù÷úàå .òáåø åðééä:äùìùå íéøùòá äîäá óà.ebexdz dndad z`e xne`e

:òáøðå òáåø åðãîì .áéúë òáøðá.milrad zzink:äúéî áééç äéä íà ,äùìùå íéøùòá ïåãð ìòáä äéäù åîë øîåìë.dkf obxedl mcewd lkåúéîäùë

`xephxa yexit

שכן המ  מהסנהדרין, חמישה ידי על  להיות צריכה ערופה בעגלה דידה
"וסמכו " יהודה: רבי ודורש  העדה" זקני "וסמכו  כתוב: זקנים בסמיכת

מוסיפין  שקול , דין בית ואין  ארבעה, הרי שניים, – "זקני " שניים, –
ושופטיך" "זקניך כתוב: ערופה בעגלה וכן חמישה. הרי  אחד , עוד

שניים אחד – עוד  עליהם מוסיפים שקול , דין  בית ואין  (oiirשניים,
.(` ,h dheq dpynGLa ,ïéðeànäå äöéìçääL שמת אשה – ÇÂÄÈÀÇÅÄÄÀÈ

התורה, כמצוות לייבמה רוצה אינו בעלה ואחי בנים, בלא בעלה
בה ט ט ט ט ):):):):נאמר כה כה כה כה ,,,, וחלצה ((((דברים דברים דברים דברים  הזקנים לעיני  אליו  יבמתו "ונגשה

שלושה, של דין בית בפני  היא שהחליצה משנתנו , ומלמדת נעלו"...

דין  בית ואין שניים, – "זקנים" ומיעוט הזקנים", "לעיני  כתוב: שהרי 
להוסיף  מצוה ברם, שלושה. הרי אחד , עוד  עליהם מוסיפים שקול ,

א). יב, יבמות משנה (עיין החליצה פירסום לשם אחרים, שניים עוד
dyelya oipe`inde יכולה אחיה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה –

o`nlגט בלא ממנו יוצאת והיא בו , רוצה שאינה ולומר (oiirבבעלה
;(a-` ,bi zenai dpyn צריכים הללו  שהמיאונין  ללמד, משנתנו  ובאה

כלום, קידושיה אין התורה שמן פי  על ואף שלושה, בפני  להיות
בפני שיהיו צריך מקום מכל  חכמים, תקנת אלא אינם והמיאונין 

תיקנו תורה של כעין חכמים שתיקנו  מה שכל  ועיין ועיין ועיין ועיין שלושה, ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

איגר איגר איגר איגר )))) עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי åéîc.תוסתוסתוסתוס'''' ïéàL éðL øNòîe ,éòáø òèðÆÇÀÈÄÇÂÅÅÄÆÅÈÈ
GLa ,ïéòeãéäL הרביעית בשנה האילן פירות היינו  רבעי , נטע – ÀÄÄÀÈ

בירושלים, לאכלם הבעלים חייבים שני, מעשר פירות וכן לנטיעתו ,

ללמד, המשנה ובאה לירושלים, דמיהם את ולהעלות לפדותם או
בשומת  הבקיאים שלושה, פי  על  אותו  פודה רבעי , נטע לפדות שהבא

דמי את ולקבוע ההוצאות את משוויו לנכות צריכים שכן  ההוצאות,
c);הפדיון ,d ipy xyrn dpyn oiir)שני מעשר פירות לפדות הבא וכן 

ידוע, מחיר להם שאין שהרקיבו, פירות כגון ידועים, דמיהם שאין
ברם, הפירות. את לשום היודעים שלושה פי על  לפדותם צריך  הריהו

שלושה צריך  אינו  ידוע, מחירם a),אם ,c ipy xyrn oiir)שבמעשר לפי
במחירם  אותם פודים אלא ההוצאות, את רבעי כבנטע מנכים אין שני 

GLaהמלא. ,úBLc÷äääL היינו ההקדשות, את לפדות הבא – ÇÆÀÅÄÀÈ
את  שישומו  בקיאים לשלושה צריך הבית, לבדק שהוקדשו  דברים

ההקדשות. של GLaשוויים ,ïéìèìhnä ïéëøòääLאמר – ÈÂÈÄÇÄÇÀÀÄÄÀÈ
השיעור כפי  להקדש מעות לתת הוא צריך  עלי ", פלוני "ערך  אדם:

פלוני של  לשנותיו בהתאם בתורה א א א א ----ח ח ח ח ),),),),הקצוב כז כז כז כז ,,,, אין ((((ויקראויקראויקראויקרא ואם

בשלושה, המיטלטלים את שמים מיטלטלים, נותן והוא מעות, לו 
בהכנסה  שומה צריך  כך ההקדש  מן בהוצאה שומה שצריך  שכשם

ïäkלהקדש. ïäî ãçà :øîBà äãeäé éaø משלשת אחד – ÇÄÀÈÅÆÈÅÆÙÅ
שנאמר  כהן, להיות צריך  יביביביב):):):):השמאים שםשםשםשם,,,, הכהן".((((שם שם שם שם  "כערכך 

úBò÷øwäå וכן שלו , הקרקעות מן ה"ערך" את לגבות הוזקקו  אם – ÀÇÇÀÈ
לפדותם בא והוא קרקעות שהקדיש  טוב טוב טוב טוב "),"),"),"),מי יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  צריך((((עייןעייןעייןעיין

ïäëå äòLz לשום צריכים כהן  מהם ואחד  אנשים עשרה כלומר  – ÄÀÈÀÙÅ
הקרקעות. של שוויים שוויו íãàåאת דמי  את לקבוע צריך אם – ÀÈÈ

ששמים  עלי ", פלוני  "דמי שאמר : במי היינו ההקדש , בשביל  אדם של
שוויו  דמי  ואת כעבד , בשוק נמכר  להיות שווה הוא כמה פלוני  את

להקדש , לשלם לו ïäáיש  àöBik שומת כדין  האדם שומת דין – ÇÅÈÆ
שמים  שהרי  בגמרא, מבואר  הטעם כהן. מהם ואחד בעשרה הקרקעות,
שנאמר לקרקעות, הושווה ועבד  לעיל , שבארנו כפי כעבד, האדם את

מומומומו):):):): כהכהכהכה,,,, אחריכם((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לבניכם אותם `dfeg"."והתנחלתם zyxl
שעשר לפי בגמרא, מבואר וכהן  בתשעה הקרקעות פעמים שומת

הקדשות בפרשת "כהן " כז כז כז כז ),),),),כתוב "והעריך((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  – הערכה בענייני
אחד "כהן" – ועוד  הכהן " לו "וחשב הכהן ", "כערכך  הכהן", אותו 

אלא  מיעוט אחר  מיעוט ואין מיעוט, אחר "מיעוט והשאר  לגופו, בא
כהן" ואחד  ישראלים תשעה שאפילו `).לרבות, ,eh `xnb oiir)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

נפשות  דיני  ובין אדם של  נפשות דיני בין נפשות, דיני שכל  ללמדנו , באה זו משנה
קטנה". "סנהדרי שהן  דיינים, ושלושה מעשרים בפחות נידונים אינם בהמה, של

úBLôð éðéc,מוות עונש בהם שיש  חמורות עבירות דיני –íéøNòa ÄÅÀÈÀÆÀÄ
GLeäL הטעם דיינים. ושלושה עשרים של דין בית ידי על נידונים – ÀÈ

בפרקנו. ו  במשנה להלן אשה,òáBøäמבואר שרבע שור –òaøpäå ÈÅÇÀÇÄÀÈ
לאיש , שנרבעה בהמה –GLe íéøNòaäL נידונה הבהמה – ÀÆÀÄÀÈ

דיינים, ושלושה עשרים ידי  על  øîàpLaxwz:לסקילה xy` dy`e" ÆÆÁÇ
,dze` draxl dnda lk l`"äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå– ÀÈÇÀÈÆÈÄÈÀÆÇÀÅÈ

נידונה  אשה מה האשה, לדין  הבהמה דין  הרובע בענין  הכתוב הקיש
ושלושה, בעשרים נידונה הבהמה אף ושלושה, –øîBàåבעשרים ÀÅ

נרבע: בענין  znei,הכתוב zen dndaa ezaky ozi xy` yi`e"
"eâøäz äîäaä-úàå מיתת את הכתוב הקיש כאן אף והרי  – ÀÆÇÀÅÈÇÂÙ

ושלושה. בעשרים לסקילה נידונה הבהמה שגם האיש, למיתת הבהמה

ì÷ñpä øBL אדם שהמית שור להיסקל,– שדינו ,GLe íéøNòaäL ÇÄÀÈÀÆÀÄÀÈ
דיינים, ושלושה בעשרים נידון הוא הרי  –:øîàpLxey gbi ike" ÆÆÁÇ

lrae exya z` lk`i `le xeyd lwqi lewq ,zne dy` z` e` yi` z`
epxnyi `le eilraa crede meyly lenzn `ed gbp xey m`e .iwp xeyd

,dy` e` yi` zinde"úîeé åéìòa-íâå ì÷qé øBMäנאמר למה – ÇÄÈÅÀÇÀÈÈÈ
מיתת  חייבים הבעלים שאין  היא הלכה והלא יומת"? בעליו "וגם

שנאמר שורם, רציחת על  דין כא כא כא כא ):):):):בית להלהלהלה,,,, המכה,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  יומת "מות
רציחת  על  הורגו  אתה ואי  הורגו , אתה רציחתו על – הוא" רוצח

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn oey`x wxt oixcdpq zkqn

Lçpäå–GLe íéøNòa ïúúéîäL;øæòéìà éaøøîBà:äëæ ïâøäì íãBwä ìk;àáé÷ò éaøøîBà:ïúúéî §©¨¨¦¨¨§¤§¦§¨©¦¡¦¤¤¥¨©¥§¨§¨¨¨©¦£¦¨¥¦¨¨
GLe íéøNòaäL. §¤§¦§¨

‰ìBãb ïäk úà àGå ø÷Mä àéáð úà àGå èáMä úà àG ïéðc ïéà,ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà. ¥¨¦¤©¥¤§¤§¦©¤¤§¤Ÿ¥¨¤¨©¦¥¦¤¦§¦§¤¨
úeLøä úîçìîì ïéàéöBî ïéàå,ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà.å øéòä ìò ïéôéñBî ïéàúBøæòä ìò, §¥¦¦§¦§¤¤¨§¤¨©¦¥¦¤¦§¦§¤¨¥¦¦©¨¦§©¨£¨

ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà.úBéøãäðñ ïéNBò ïéàíéèáMì,íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà ¤¨©¦¥¦¤¦§¦§¤¨¥¦©§¤§¨©§¨¦¤¨©¦¥¦¤¦§¦
ãçàå.úçcpä øéò ïéNBò ïéà,ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà.øôqa úçcpä øéò ïéNBò ïéàå,àGå §¤¨¥¦¦©¦©©¤¨©¦¥¦¤¦§¦§¤¨§¥¦¦©¦©©©§¨§

:ã"áì íàéáäì êéøö ïéàå .íãàä úà.'eke xne` `aiwr iaxéáøìå ,â"ëá åúúéî ùçð ÷"úìã .ùçð ,àáé÷ò éáøì àî÷ àðú ïéá àëéàã ùøôî àøîâá
:ò"øë äëìäå .íìåòä ïî ÷éæîä ÷ìéñù ,äëæ åâøäì íãå÷ä ,ùçð ìáà ,äùìùå íéøùòá ïúúéî ñìãøáäå øîðäå áåãäå éøàä [áàæä] àáé÷ò

dddd.hayd z`áéúëã .ãçàå íéòáù ìù ã"áá àìà ïéðã ïéà ,ãéæîá äøæ äãåáò åãáòù èáù ìù åáåø(æ"é íéøáã)äùàä úà åà àåää ùéàä úà úàöåäå
:ìåãâä ïéã úéáá àìà ,êéøòù ìà èáùä úà àéöåî äúà éàå ,êéøòù ìà àéöåî äúà äùàå ùéà ,êéøòù ìà àéää.xwyd `iap z` `leøáã øáã øîâ

àëä áéúë ,àøîî ï÷æî(ç"é íù)àøîî ï÷æá áéúëå ,øáã øáãì ãéæé øùà(æ"é íù)áéúëã ìåãâä ã"áá àøîî ï÷æ äî ,øáã êîî àìôé éë(íù),úéìòå úî÷å
:ìåãâä ã"áá ø÷ù àéáð óà.lecb odk z` `leàø÷ øîàã(ç"é úåîù)íéòáù íå÷îá äùîå .êéìà åàéáé ìåãâ ìù åéøáã ,êéìà åàéáé ìåãâä øáãä úà

:éà÷ ãçàå.zeyxd znglnl oi`iven oi`e:úåùøä úîçìî äéåø÷ ,÷ìîò úîçìîå ïéîîò äòáù úîçìîî õåç äîçìî ìëmiray ly oic ziaa `l`
.cg`eãåãá áéúëã(æ"ë 'à ä"ã):åéøçà íéøøâð ïìåëå ïìåëáù àìôåî äéäù ,ïéøãäðñ åæ òãéåäé ïá åäéðá ,õòåé äæ ìôåúéçà .òãéåäé ïá åäéðá ìôåúéçà éøçàå

.xird lr:ìàøùé õøà øàù úùåã÷î äìåãâ äúùåã÷ù .íéìùåøé.zexfrdeïéã úéáá àìà äùåã÷ ùãçì øùôà éàå .íéìùåøé úùåã÷î äìåãâ ïúùåã÷
àø÷ øîàã ,ãçàå íéòáù ìù(ä"ë úåîù),äìåãâ éøãäðñ íå÷îá àåäù äùî éô ìò ùåã÷ ïëùî äî .úåøåãì ,åùòú ïëå 'åâå êúåà äàøî éðà øùà ìëë

:äìåãâ éøãäðñ éô ìò úåøæòå øéò úôñåú úåøåãì óà.'ek mihayl ze`xcdpq oiyer oi`eíéòáù íå÷îá äùîå úåàøãäðñ é÷åàã äùîá ïçëùàãë
:éà÷ ãçàå.'ek zgcpd xir oiyer oi`áéúëã(æ"é íéøáã)ïéã úéáì ,êéøòù ìà àéöåî äúà äùàå ùéà ,àéää äùàä úà åà àåää ùéàä úà úàöåäå

`xephxa yexit

ללמד: הכתוב בא אלא "יומת"? כאן  נאמר ולמה úúéîkÀÄÇשורו,
øBMä úúéî Ck ,íéìòaä עבירה על  נידונים, הבעלים מה – ÇÀÈÄÈÄÇÇ

נידון  השור  אף ושלושה, עשרים של דין בבית מיתה, עליה שחייבים
ושלושה. בעשרים ñìcøaäåלסקילה øîpäå ácä ,éøàäå áàfäÇÀÅÀÈÂÄÇÙÀÇÈÅÀÇÇÀÀÈ

Lçpäå,אדם שהמיתו  –GLe íéøNòa ïúúéîäL נידונים – ÀÇÈÈÄÈÈÀÆÀÄÀÈ
שמדובר מבואר, בגמרא ושלושה. עשרים של  דין בית ידי על  לסקילה

בעלים. להן ויש  תרבות בני שהן בחיות øîBà:כאן øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
äëæ ïâøäì íãBwä ìk,נוספים אסונות שמנע טוב, מעשה עשה – ÈÇÅÀÈÀÈÈÈ

הדין . לבית דינם להביא צורך ïúúéîואין :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÈÈ
GLe íéøNòaäLכל בין  מבדיל עקיבא שרבי  מבואר , בגמרא – ÀÆÀÄÀÈ

נחש ואילו  ושלושה, בעשרים מיתתן  החיות שכל הנחש , ובין  החיות

קמא  תנא ברם, העולם. מן המזיק שסילק זכה, להורגו  הקודם כל –
ושלושה. בעשרים מיתתו  הנחש שאף okyסובר , ,`aiwr iaxk dklde

epipy:(:(:(:(דדדד אאאא,,,, קמא קמא קמא קמא  mlerl".((((בבא בבא בבא בבא  cren ygpd"

i r i a x m e i
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דין בית פי  על  אלא נעשים אינם או נידונים אינם דברים אלו ללמד, באה משנתנו
ואחד. שבעים של הגדול

ïäk úà àGå ø÷Mä àéáð úà àGå èáMä úà àG ïéðc ïéàÅÈÄÆÇÅÆÀÆÀÄÇÆÆÀÆÙÅ
ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà ,ìBãb–,hayd z` `l ÈÆÈÇÄÅÄÆÄÀÄÀÆÈ

דנים  אין במזיד , זרה עבודה עבדו רובו או כולו השבט אם כלומר
נאמר זרה עבודה שעבד  ביחיד שכן  הגדול , דין בבית אלא אותם

ה ה ה ה ):):):): יז יז יז יז ,,,, אשר((((דברים דברים דברים דברים  ההיא האשה את או  ההוא האיש  את "והוצאת
אתה  ואשה איש  חכמים: ודרשו שעריך ", אל  הזה הרע הדבר  את עשו 
את  מוציא אתה ואי  שבעירך, דין לבית כלומר  שעריך , אל מוציא

ברם, הגדול. דין  לבית היינו  המיוחד, לשער אלא שעריך, אל  השבט
ליחידים. רבים בין חילוק שום בהם אין  עבירות. בשאר חטאו  אם

xwyd `iap z` `le,הנבואה במראה שמע שלא מה המתנבא היינו –
בחנק; ומיתתו ה), יא, להלן  (כמבואר  ה' בשם שמתנבא פי על  אף

הטעם  הגדול . דין  בבית אלא אותו דנים שאין ללמדנו, המשנה ובאה
ממרא מזקן דבר" "דבר, של שווה בגזרה שלומדים xnn`"הוא, owf")

,(oixcdpqd ly mpic wqtl cebipa xac zeyrl dxedy mkg epiid שכן
כתוב שקר ככככ):):):):בנביא יחיחיחיח,,,, לדבר ((((דברים דברים דברים דברים  יזיד  אשר  בשמי ",xac"הנביא

כתוב ממרא ח ח ח ח ):):):):ובזקן  יז יז יז יז ,,,, ממך ((((שםשםשםשם יפלא ממרא xac""כי זקן  מה –
שנאמר הגדול , הדין  בית של  פיהם שימרה עד  ממרא זקן  נעשה אינו

כך((((שם שם שם שם ):):):): בו ", אֿלהיך ה' יבחר אשר  המקום אל ועלית נביא "וקמת
אינו  הגדול .השקר  הדין  בבית אלא lecbנידון  odk z` `le כהן –

נידון  אינו  דין , בית מיתת עליה שחייב חמורה עבירה שעשה גדול 

שכתוב הגדול , דין בבית כבכבכבכב):):):):אלא יח יח יח יח ,,,, הגדול((((שמות שמות שמות שמות  הדבר  כל "והיה
אליך יביאו גדול  של דבריו ודרשו: אליך ", במקום יביאו רבנו ומשה ,

ושקול הדיבור פי  על  ודיין שופט שהיה ואחד , שבעים של  דין  בית
שבירושלים הגדולה הכהן ((((רש רש רש רש """"יייי))))כסנהדרין  נידון ממונות בדיני ברם, .

אדם. ככל  étהגדול  ìò àlà ,úeLøä úîçìîì ïéàéöBî ïéàåÀÅÄÄÀÄÀÆÆÈÀÆÈÇÄ
ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa מלחמת כגון  מצוה, במלחמת שכן  – ÅÄÆÄÀÄÀÆÈ

בית  לרשות צורך  אין  עמלק, מלחמת או יהושע בימי הארץ כיבוש
כגון  הרשות, במלחמת אבל  למלחמה, לצאת העם את לכוף כדי  הדין

מלך או מהעמים, מס ולקחת ישראל  גבול להרחיב בשביל  מלחמה
למלחמה  לצאת העם את לכוף אין  גבורתו , את לפרסם כדי  שנלחם

שלפני בדוד, מוצאים שכן ואחד, שבעים של הדין בית פי  על  אלא
בסנהדרין  נמלך  היה למלחמה א א א א ))))צאתו  טז טז טז טז ,,,, גמרא גמרא גמרא גמרא  ïéôéñBî.((((עייןעייןעייןעיין ïéàÅÄÄ

øéòä ìò,תחומיה להרחבת ירושלים, על היינו  –úBøæòä ìòå– ÇÈÄÀÇÈÂÈ
המקדש , ãçàåשבבית íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà– ÆÈÇÄÅÄÆÄÀÄÀÆÈ

העזרות  וקדושת ישראל , ארץ שאר מקדושת גדולה ירושלים שקדושת
דין  בית פי  על  אלא קדושה לחדש  ואין ירושלים, מקדושת גדולה

במשכן  כתוב שכן ט ט ט ט ):):):):הגדול, כה כה כה כה ,,,, אותך((((שמות שמות שמות שמות  מראה אני אשר  "ככל
מתקדש משכן מה לדורות, תעשו  כן  – תעשו " וכן  המשכן ... תבנית את

לדורות  אף ואחד, שבעים של סנהדרין  במקום שהוא משה, פי על 
הגדולה. הסנהדרין  פי על  ועזרות עיר úBéøãäðñתוספת ïéNBò ïéàÅÄÇÀÆÀÈ

íéèáMì כמו דיינים, ושלושה עשרים של  קטנה, סנהדרין היינו – ÇÀÈÄ
יח יח יח יח ):):):):שנאמר טז טז טז טז ,,,, שעריך...((((דבריםדבריםדבריםדברים בכל  לך  תתן ושוטרים "שופטים

,"jihaylãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà מו שכן צאים – ÆÈÇÄÅÄÆÄÀÄÀÆÈ
הסנהדראות. את מינה שהוא רבנו  úçcpä,במשה øéò ïéNBò ïéàÅÄÄÇÄÇÇ

ãçàå íéòáL ìL ïéc úéa ét ìò àlà רובה או שכולה עיר – ÆÈÇÄÅÄÆÄÀÄÀÆÈ
בתורה מפורש ודינה הנדחת", "עיר  נקראת זרה, עבודה יגיגיגיג,,,,עבדו  ((((שםשםשםשם

ואת טז טז טז טז ----יז יז יז יז ):):):): אותה החרם חרב, לפי  ההיא העיר יושבי את תכה "הכה

תוך אל תקבץ שללה כל  ואת חרב. לפי  בהמתה ואת בה אשר כל
והיתה  אלהיך, לה' כליל  שללה כל ואת העיר את באש ושרפת רחובה

izdw - zex`ean zeipyn
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GLL,íézL Bà úçà ïéNBò ìáà. ¨£¨¦©©§©¦
Âãçàå íéòáL ìL äúéä äìBãâ éøãäðñ,GLe íéøNò ìL äpè÷eäL.ãçàå íéòáL ìL àéäL äìBãbì ïépîe? ©§¤§¦§¨¨§¨¤¦§¦§¤¨§©¨¤¤§¦§¨¦©¦©§¨¤¦¤¦§¦§¤¨

øîàpL(æè ,àé øáãîá):"ìàøNé éð÷fî Léà íéòáL él-äôñà",ïäéab ìò äLîe–ãçàå íéòáL éøä;äãeäé éaø ¤¤¡©¤§¨¦¦§¦¦¦¦§¥¦§¨¥Ÿ¤©©¥¤£¥¦§¦§¤¨©¦§¨
øîBà:íéòáL.GLe íéøNò ìL àéäL äpèwì ïépîeäL?øîàpL(äë¯ãë ,äì íù):eìéväå" "äãòä eèôLå" ¥¦§¦¦©¦©§©¨¤¦¤¤§¦§¨¤¤¡©§¨§¨¥¨§¦¦

"äãòä,úìvî äãòå úèôBL äãò–íéøNò ïàë éøä;äøNò àéäL äãòì ïépîe?øîàpL(æë ,ãé íù):éúî-ãò" ¨¥¨¥¨¤¤§¥¨©¤¤£¥¨¤§¦¦©¦¨¥¨¤¦£¨¨¤¤¡©©¨©
"úàfä äòøä äãòì,áìëå òLBäé eàöé;GL ãBò àéáäì ïépîeäL?øîàpL òîLnî(á ,âë úåîù):ú-àG"äéä ¨¥¨¨¨¨©Ÿ¨§§ª©§¨¥¦©¦§¨¦§¨¦©§©¤¤¡©¦§¤
"úòøì íéaø-éøçà,äáBèì íänò äéäàL éðà òîBL,øîàð änì ïk íà(íù):"úhäì íéaø éøçà"?àG ©£¥©¦§¨Ÿ¥©£¦¤¤§¤¦¨¤§¨¦¥¨¨¤¡©©£¥©¦§©Ÿ

äòøì Eúéhä äáBèì Eúéhäk:ãçà ét ìò äáBèì Eúéhä,íéðL ét ìò äòøì Eúéhä;ìe÷L ïéc úéa ïéàå, §©¨¨§§¨©¨¨§§¨¨©¨¨§§¨©¦¤¨©¨¨§§¨¨©¦§©¦§¥¥¦¨
ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî–GLe íéøNò ïàë éøääL.ïéøãäðñì äéeàø àäúe øéòa àäé änëå?íéøNòå äàî; ¦¦£¥¤¤¨£¥¨¤§¦§¨§©¨§¥¨¦§¥§¨§©§¤§¦¥¨§¤§¦

äéîçð éaøøîBà:GLe íéúàîíéL,úBøNò éøN ãâðk. ©¦§¤§¨¥¨©¦§¦§¤¤¨¥£¨

:ãçåéîä øòùì àìà ,êéøòù ìà øéòä ìë úà àéöåî äúà éàå ,êøéòáù.xtqa.øôñä ïî àìå ,êáø÷î áéúëã ,íéîòä õøàì ìàøùé õøà ïéá úìãáîä øéò
:ãáìá äéáùåé úà ïéâøåä ìáà úçãðä øéò èôùîë íìåò ìú øéòä ïéçéðî ïéà êëéôì ,ìàøùé õøà åáéøçéå åàåáéå íéøëð åòîùé àîù ,àø÷ã àîòèå`le

.dyly:íéùåò úåîå÷î äùìùå íéðùá ìáà .åæì åæ íéáåø÷ øîåìë ,ãçà íå÷îáå ãçà ã"áá úçãðä øéò .úåøééò
eeee.cg`e miray ixd mdiab lr dyneàø÷ øîàã(à"é øáãîá):åäééãäá úàå ,êúà åàùðå.miray xne` dcedi iaxäéäéù àìå ,êì ïéîåãá ,êúà ùéøãã

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ïéãá ïäîò áùåé àåä.zhtey dcr:ïéáééçî äøùò.zlvn dcrå÷ìçé íàù íéøùò åéäéù êéøöã äðéî ïðéòîùå .ïéëæî äøùò
:ïéëæî äøùòå ïéáééçî äøùò åéäé.mipy it lr drxl jziihd.ïéëæîä ìò øúé äéäéù ãçà éô ìò áééçì ,úåòøì íéáø éøçà äéäú àì ,àø÷ øîà÷ éëäå

àëéì ïéëæî äøùòî øéöáã ,ïðéòá äùìùå íéøùò êçøë ìò êëìä .ïéëæîä ìò øúåé ïéáééçî íéðù åéäéùë ,úåòøì åìéôà ,íéðùá úåèäì ,íéáø éøçà ìáà
:øùò íéðùî øéöáá äáåç úçëùî àì åúå ,äãòä åìéöäå áéúë àäã ,øîéîì.lewy oic zia oi`eåäì éåä íéàöçì å÷ìçé íàù ,úåâåæ ïéã úéá ïéùåò ïéà

:äùìùå íéøùò åäì ååäå ãçà ãåò íäéìò ïéôéñåî êëìä .ãçà éô ìò äáåèì êúééèä äì úçëùî àìå àâìôå àâìô.mixyre d`níéøùò ,àøîâá ùøôî
éñåäì åëøöåä íàù ,íäéðôì íéáùåé ùìùå íéøùò ùìùå íéøùò ìù úåøåù ùìùå .äðè÷ éøãäðñ ,äùìùå,íéðìèá äøùòå .íäî íéôéñåî íéðééãä ìò ó

`xephxa yexit

הנדחת  עיר  דנים שאין  ללמד , משנתנו ובאה עוד "; תבנה לא עולם תל 
משנתנו  בתחילת כמבואר  הטעם ואחד . שבעים של  דין בבית אלא

שנאמר  השבט, ה ה ה ה ):):):):בענין  יז יז יז יז ,,,, את ((((דברים דברים דברים דברים  או ההוא האיש  את "והוצאת
מוציא  אתה ואשה איש  חכמים: ודרשו  שעריך ", אל  ההיא... האשה

לשער אלא שעריך, אל  העיר כל  את מוציא אתה ואי  שעריך, אל 
øôqaהמיוחד . úçcpä øéò ïéNBò ïéàå,ישראל ארץ בגבול  – ÀÅÄÄÇÄÇÇÇÀÈ

ישמעו  שמא עולם", "תל  שתהא העיר  את מחריבים שאין  כלומר
ישראל ; ארץ לתוך  ויפרצו GLהאויבים àGåL הדין בית אין  – ÀÈ

לזו זו קרובות כשהן נדחות, ערים שלוש  הלהלהלהל''''עושים רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

שם שם שם שם )))) הראב הראב הראב הראב """"דדדד השגתהשגתהשגתהשגת ועייןועייןועייןועיין ד ד ד ד ;;;; דדדד,,,, Bà;עכועכועכועכו""""ם ם ם ם  úçà ïéNBò ìáàíézL ÂÈÄÇÇÀÇÄ
בארץ  מנודחות עיירות שלוש  עושין  "אין  ברייתא: מובאת בגמרא –
אבל בגליל. ואחת ביהודה אחת כגון שתיים, אותם עושין  אבל  ישראל,

אחת  אפילו  לספר וסמוכה עושין , אין בגליל ושתיים ביהודה שתיים
ישראל" ארץ את ויחריבו נכרים ישמעו  שמא טעמא? מאי עושין , אין 

בבבב).).).). טז טז טז טז ,,,, במשנתנו((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ששנינו  miizy",וזה e` zg` oiyer"יש
על ועומדות מאד  קרובות שהן  כאחת, שהן שתיים אפילו מפרשים:

עושים  אין זה בכגון  שלוש אבל עושים, ליהודה, גליל  שבין הגבול
ישראלישראלישראלישראל")")")") """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  .("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äìBãâ éøãäðñ, הגדול הדין  בית היינו –íéòáL ìL äúéä ÇÀÆÀÄÀÈÈÀÈÆÄÀÄ
ãçàå,דיינים –äpè÷eהיתה קטנה, סנהדרי –íéøNò ìL ÀÆÈÀÇÈÆÆÀÄ
GLeäL.הקודמות במשניות בארנו שכבר כמו דיינים, –ïépîe ÀÈÄÇÄ

él-äôñà" :øîàpL ?ãçàå íéòáL ìL àéäL äìBãbìÇÀÈÆÄÆÄÀÄÀÆÈÆÆÁÇÆÀÈÄ
"ìàøNé éð÷fî Léà íéòáL,שבעים הרי –îeïäéab ìò äL ÄÀÄÄÄÄÀÅÄÀÈÅÙÆÇÇÅÆ

שנאמר השבעים, בראש  יז יז יז יז ):):):):– יא יא יא יא ,,,, העם"`jz"ונשאו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  במשא
אתך, יחד  –ãçàå íéòáL éøäשל הוא הגדול דין  שבית מכאן  – ÂÅÄÀÄÀÆÈ

דיינים. ואחד  íéòáLשבעים :øîBà äãeäé éaø יהודה רבי  שכן  – ÇÄÀÈÅÄÀÄ
ומנוקים  מיוחסים לך , דומים שיהיו  אתך ", "ונשאו  הכתוב את דורש

בדין .((((רש רש רש רש """"יייי))))ממום השבעים עם יושב משה שיהא ולא ,`pzk dklde
.`nwGLe íéøNò ìL àéäL äpèwì ïépîeøîàpL ?äL– ÄÇÄÇÀÇÈÆÄÆÆÀÄÀÈÆÆÁÇ

רוצח: של  äãòäבדינו  eèôLå"lr ,mcd l`eb oiae dknd oia ÀÈÀÈÅÈ
.dl`d mihtyndäãòä eìéväå,"mcd l`eb cin gvexd z`ãòä ÀÄÄÈÅÈÅÈ

úèôBL,"העדה "ושפטו שכתוב: וזהו הנידון, את מחייבים עשרה – ÆÆ
úìvî äãòå:שכתוב וזהו הנידון , את מזכים אחרים ועשרה – ÀÅÈÇÆÆ

העדה", íéøNò"והצילו ïàë éøä.מזכים ועשרה מחייבים עשרה – ÂÅÈÆÀÄ
øîàpL ?äøNò àéäL äãòì ïépîe:במרגלים –éúî-ãò" ÄÇÄÈÅÈÆÄÂÈÈÆÆÁÇÇÈÇ

"úàfä äòøä äãòì היו המרגלים שכן עשרה, היא שעדה הרי – ÈÅÈÈÈÈÇÙ
עשר, áìëåשנים òLBäé eàöé רעה הארץ דיבת הוציאו  שלא – ÈÀÀËÇÀÈÅ

עשרה. כאן  הרי המרגלים, GLכשאר ãBò àéáäì ïépîeäL– ÄÇÄÀÈÄÀÈ
העדה  של  הללו  לעשרים שלושה עוד להוסיף שיש  לומדים אנו מניין 

המצלת? והעדה øîàpLהשופטת òîLnî הכתוב ממשמעות – ÄÇÀÇÆÆÁÇ
éðàשנאמר : òîBL ,"úòøì íéaø-éøçà äéäú-àG"לומד – ÄÀÆÇÂÅÇÄÀÈÙÅÇÂÄ

äáBèìאני, íänò äéäàLאחרי ללכת יש שלטובה כלומר  – ÆÆÀÆÄÈÆÀÈ
øîàðרבים. änì ïk íà: ולומר להוסיף הכתוב צריך  למה – ÄÅÈÈÆÁÇ

?"úhäì íéaø éøçà":ללמדך הכתוב בא אלא –Eúéhäk àG ÇÂÅÇÄÀÇÙÀÇÈÈÀ
äòøì Eúéhä äáBèì,לזכות ההכרעה כמו לחובה ההכרעה אין – ÀÈÇÈÈÀÀÈÈ

ãçàשכן ét ìò äáBèì Eúéhä ברוב היא לזכות ההכרעה – ÇÈÈÀÀÈÇÄÆÈ
אבל  אחד, äòøìשל  Eúéhäאלא אינה לחובה, ההכרעה –ìò ÇÈÈÀÀÈÈÇ

íéðL étבשני הפחות לכל המזכים על יתרים שהמחייבים כלומר – ÄÀÇÄ
אין  – לרעות" רבים אחרי  תהיה "לא הכתוב: שאומר  וזהו  דיינים,

אחד, בדיין המזכים על  היתרים רבים פי על נפשות בדיני  אדם לחייב
בשני המזכים על היתרים רבים פי  על – להטות" רבים "אחרי  אבל 
מצלת, עדה שיש לעיל  ואמרנו  והואיל  לחובה, אף מכריעים דיינים

שיהא  כדי דיינים, עשר שנים לעוד שצריכים הרי מזכים, עשרה דהיינו
שניים, פי  על  לחובה להכריע ìe÷Lאפשר  ïéc úéa ïéàå אין – ÀÅÅÄÈ

שקול יהא שמא דיינים, של זוגי ממספר מורכב להיות יכול  דין בית
הכרעה, תהא ולא ïàëבדעותיו  éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBîÄÄÂÅÆÆÈÂÅÈ

GLe íéøNòäL ושלושה עשרים של  היא קטנה שסנהדרי ומכאן – ÆÀÄÀÈ
øéòaדיינים. àäé änëå,תושבים –ïéøãäðñì äéeàø àäúe ÀÇÈÀÅÈÄÀÅÀÈÀÇÀÆÀÄ

קטנה? –íéøNòå äàîלפי הוא זה שמספר מבואר , בגמרא – ÅÈÀÆÀÄ
דיינים, ושלושה עשרים של  שהיא הקטנה הסנהדרין דלקמן : החישוב
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‡BúBà ïéðãå ïc ìBãb ïäk,ïéãéòîe ãéòîBúBà,BzLàì ïéöìBçå õìBç,úà ïéîaéîeBzLà;Bðéà àeä ìáà Ÿ¥¨¨§¨¦¥¦§¦¦¥§§¦§¦§§©§¦¤¦§£¨¥

íaéî,äðîìàa øeñà àeäL éðtî.úî Bì úî–ähnä øçà àöBé Bðéà,äìâð àeäå ïéñëð ïä àlà,ïéìâð ïä §©¥¦§¥¤¨§©§¨¨¥¥¥¥©©©¦¨¤¨¥¦§¦§¦§¤¥¦§¦
äñëð àeäå,øéòä çút ãò ïänò àöBéå;éøácøéàî éaø;äãeäé éaøøîBà:Lc÷nä ïî àöBé Bðéà,øîàpL §¦§¤§¥¦¨¤©¤©¨¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¥¦©¦§¨¤¤¡©

(áé ,àë àø÷éå):"àöé àG Lc÷nä-ïîe".íéøçà íçðî àeäLëe–ìk Cøcäæ øçà äæa ïéøáBò íòä,äpîîäå ¦©¦§¨¥¥§¤§©¥£¥¦¤¤¨¨¨§¦¨¤©©¤§©§ª¤
Bòvîîíòä ïéáì Bðéa.íéøçàî íçðúî àeäLëe–Bì ïéøîBà íòä ìk:Cúøtk eðà,ïäì øîBà àeäå:eëøaúz §©§¥§¥¨¨§¤¦§©¥¥£¥¦¨¨¨§¦¨©¨¨¨§¥¨¤¦§¨§

úå÷ìäì ïéã úéá éùîù ,íéðæç éðùå .ïéáééçîä éøáãå ïéëæîä éøáã áåúëì íéøôåñ éðùå .ùøãîä úéáá ãéîú íéáùåéù äëàìî ìëî íéìèá íãà éðá äøùò
ú÷ìçúîå íéðùá úéáâð ä÷ãöù ,ä÷ãöä ÷ìçì éùéìùå ,íéàáâ éðùå .ïéîîåæ éîîåæ éðùå .ïéîîåæ éðùå .íéãò éðùå .ïéðéã éìòá éðùå .ïéãä éìòá ïéîæäìå áééçä

:íéøùòå äàî éøä .úå÷åðéú ãîìîå .øìáìå .íã æé÷äì ïîåà àôåøå .äùìùá.zexyr ixy ick miylye miz`nìë àäéù ,úåéøéùò äùìùå íéøùò åðééäã
:äéîçð éáøë äëìä ïéàå .äøøù ïçëùà àì äøùò éøùî øéöáã .äøùò ìù øù ïééã

a`̀̀̀.dhnd xg` `vei epi` .lecb odkøîà àðîçøå ,åúãøè êåúî òâðîì éúà àîìã(à"ë àø÷éå):àåáé àì úî úåùôð ìë ìòå.dlbp `ede oiqkp od
ð åñëúðù ïåéë:åëåúì ñðëð åðéàù åðîî äñëð àåä ,éåáîá ïéàøðå ïéìâð ïäù ïîæ ìë ìáà .åëåúá ñðëðå äìâð àåä ,åðîî åàöéù øîåìë éåáîä ïî äèîä éàùå

.xird gzt cr odnr `veie:àøéëä àëéì øéòì õåç ìáà .ïäî úåñëúäì ìåëéå úåàåáî ïééåöî øéòáù.`vi `l ycwnd one xn`pyùéøã äãåäé éáø
äëìäå .øäãæîå àøëéä àëéà úåàåáî ùéù øéòä êåúáå ,òâî éãéì àáé àìù øäæé øîåìë ,àöé àì åúùåã÷îå ùéøã øéàî 'øå .ø÷éò ìë àöé àì ùã÷îä ïîå

:äãåäé éáøë.mixg` z` mgpn `edykeïéãîåòå úåøá÷ä ïî ïéøæåçùëå .òâðîì éúà àìå ãéøè àìã ,êìéì àåä ìåëéã åãåî àîìò éìåë åìù åðéàù úîáã
:íéîùä ïî íçðúú åì øîåà ãçà ìëå åãîòîá ãîåòù ìáàä ïéîçðîå äæ øçà äæ íéøáåò íòä ìëå íéìáàä íçðì äøåùá.ervnn dpenndeêìåä àåäù

:òöîàá ìåãâ ïäë àöîð ,åìàîùî íòä ìëå ìåãâ ïäë ïéîéì.dpenndíåéá ìåãâ ïäëá ìåñô òøàé íà ìåãâ ïäë úçú ãåáòì äðåîî àåäù ,ïâñä àåä
:íéøåôëä.jzxtk ep`:êéìò àáì éåàøä ìëì êéúçú åðçðàå äúà øôëúú åðá.eze` oixanykeåéáåø÷å ,åìùî äðåùàø äãåòñ ìåëàì øåñà ìáàù

`xephxa yexit

וכל הסנהדרין לפני  יושבים שהיו  חכמים תלמידי של  שורות שלוש

ושלושה עשרים של  היא מהן c),אחת ,c oldl x`eank),בטלנים עשרה
המדרש  בבית תמיד  ויושבים ממלאכה b),הבטלים ,` dlibn oiir)שני

בית  שמשי שני  המחייבים, ודברי המזכים דברי  את הכותבים סופרים
עדים, שני  דין , בעלי  שני הדין, בעלי ולהזמין החייב את להלקות הדין

ש מעדות העדים שימנעו כדי  זוממים, עדים שמא שני מחשש קר

וישכור עדים, פי על  דין בעל יתחייב שמא זוממים, זוממי ושני  ייזומו,
מהם, אלו שיתייראו  בעיר , אחרים שניים צריך  לפיכך  להזימם, שניים

אותם ויזימו אלו יבואו  העדים, להזים יבואו גבאי((((רש רש רש רש """"יייי))))שאם שני ,
ומתחלקת  בשניים נגבית צדקה שכן הצדקה, לחלוקת ושלישי  צדקה,

f),בשלושה ,g d`t).ועשרים מאה הרי תינוקות, ומלמד  לבלר, רופא,
GLe íéúàî :øîBà äéîçð éaøúBøNò éøN ãâðk ,íéL– ÇÄÀÆÀÈÅÈÇÄÀÄÀÆÆÈÅÂÈ

שררה  שאין עשרה, של  שר  לפחות הקטנה מהסנהדרין דיין  כל שיהא
עשרות  ושלוש  עשרים בעיר להיות צריך  ולפיכך  מעשרה, פחות

דיינים. ושלושה עשרים של לסנהדרין  ראויה שתהא כדי  תושבים,
.`nw `pzk dklde
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הקודם בפרק שלמדנו  d')לאחר dpyn)דין בבית אלא הגדול  הכהן  את דנים שאין 
ומשום  כבודו  משום הגדול בכהן נוהגים דברים אלו ללמד, משנתנו  מוסיפה הגדול ,

קדושתו.

ïc ìBãb ïäk בבית ולשבת דיין להיות הוא שיכול כלומר  אחרים, – ÙÅÈÈ
עליו לחלוק שלא לכבודו חוששים הדיינים ואין  ïéðãåÀÈÄ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),דין,

BúBà נפשות בדיני שעשה. עבירה על או נגדו , שיש תביעה על  –
ובדיני לעיל , שהזכרנו  כמו ואחד, שבעים של  דין בבית אותו  דנים

שלושה. של  דין בבית – אדם ככל  – כעדãéòîממונות מופיע – ÅÄ
שעל כלומר המלך, לבן אלא מעיד אינו  הגמרא לפי הדין . בית לפני 
מעיד לא "המלך  ב): (משנה להלן  ששנו כמו  מעיד , אינו  עצמו המלך

המלך בא המלך, לבן  עדות יודע היה שאם אלא אותו ", מעידין  ולא
הגדול הכהן בא ואז  הגדול , הכהן  של  כבודו משום הדין  בבית ויושב

ג  כהן  של כבודו  לפי זה אין כלל  בדרך אבל  עדותו. את דוללהעיד
להעיד ; BúBàשיבוא ïéãéòîe תביעה בכל עליו, עדות היודע כל  – ÀÄÄ

ולהעיד . לבוא יכול נגדו, הריõìBçשיש  בנים, בלא אחיו מת אם – Å
בפניו , יורקת שהיא פי  על ואף אחיו, באשת חליצה מצוות מקיים הוא

לכבודו , כאן  חוששים BzLàìאין ïéöìBçåהגדול הכהן  מת אם – ÀÀÄÀÄÀ
לאשתו, חולץ מאחיו אחד בנים, BzLàבלא úà ïéîaéîe וכן – ÀÇÀÄÆÄÀ

באלמנה, ומותר הוא הדיוט כהן  שהרי  אשתו, את לייבם אחיו יכול

íaéî Bðéà àeä ìáà אשת את לייבם רשאי  אינו הגדול הכהן  – ÂÈÅÀÇÅ
בנים, בלא שמת äðîìàaאחיו , øeñà àeäL éðtîגדול שכהן – ÄÀÅÆÈÀÇÀÈÈ
אלמנה לישא לו  ci).אסור  ,`k `xwie)úî Bì úî, מקרוביו אחד מת – ÅÅ
אמו, או אביו  ähnäואפילו øçà àöBé Bðéà,המת את ללוות – ÅÅÇÇÇÄÈ

אמרה והתורה וייטמא, ישכח צערו  מתוך יא יא יא יא ):):):):שמא כא כא כא כא ,,,, "ועל((((ויקראויקראויקראויקרא

יטמא", לא ולאמו לאביו  יבוא, לא מת נפשות ïéñëðכל ïä àlàÆÈÅÄÀÄ
äìâð àeäåלאחר היינו העין, מן מתכסים המת מטת כשנושאי – ÀÄÀÆ

ממנו , שיצאו ברחוב מתגלה הוא אחר, לרחוב נכנסים ïéìâðשהם ïäÅÄÀÄ
äñëð àeäå שאינו כלומר  מתכסה, הוא מתגלים המטה וכשנושאי  – ÀÄÀÆ

ממנו, שיוצאים עד בו נמצאים שהם לרחוב ãòנכנס ïänò àöBéåÀÅÄÈÆÇ
øéòä çútמלווה כך  שכן – העיר, שער עד  מרחוק המת את הוא ÆÇÈÄ

ברחוב  המטה נושאי  עם יחד  להיראות ולא להסתתר הוא יכול  בעיר
משער מלווה אינו לפיכך כזאת, אפשרות לו אין לעיר  חוץ אבל  אחד ,

מרחוק; אפילו  ואילך, øéàîהעיר éaø éøác,מאיר רבי  שסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ
שכתוב יב יב יב יב ))))שמה שם שם שם שם ,,,, יצא ((((שם שם שם שם  שלא פירושו : יצא", לא המקדש "ומן

הולך כשהוא מתו, את ללוות לו מותר אבל מקדושתו, גדול  כהן 
לעיל. כמבואר המטה, נושאי עם מתערב ואינו äãeäéומסתתר éaøÇÄÀÈ

Lc÷nä ïî àöBé Bðéà :øîBà ללוות כלל יוצא שאינו כלומר – ÅÅÅÄÇÄÀÈ
מתו, àöé"את àG Lc÷nä-ïîe" :øîàpL:יהודה רבי  ומפרש – ÆÆÁÇÄÇÄÀÈÅÅ

עיקר . כל  יצא dcedi.לא iaxk dkldeמותר מקרוביו  שאינו  מת ברם,
וייטמא. ישכח שמא חשש כל אין  בצער, שרוי  ואינו שהואיל  ללוות, לו 

íéøçà íçðî àeäLëe לנחם ועומדים המת מקבורת כשחוזרים – ÀÆÀÇÅÂÅÄ
האבלים, äæאת øçà äæa ïéøáBò íòä ìk Cøc,העם מנהג – ÆÆÈÈÈÀÄÈÆÇÇÆ

אותם, ומנחמים האבלים לפני זה אחר בזה –äpîîäåשעוברים ÀÇÀËÆ
יארע  אם גדול , כהן של  מקומו למלא ממונה שהוא הגדול, הכהן סגן

הכיפורים, ביום פסול íòäבו ïéáì Bðéa Bòvîî את מכוון  – ÀÇÀÅÀÅÈÈ
של לימינו ההולך  הממונה בין  באמצע, הגדול הכהן  שיהא ההליכה,

שמשמאלו. העם לבין גדול íéøçàîכהן íçðúî àeäLëe– ÀÆÄÀÇÅÅÂÅÄ
באבלו, הגדול הכהן  את לנחם באים ïéøîBàכשאחרים íòä ìkÈÈÈÀÄ

Cúøtk eðà :Bì לבוא הראוי  לכל תחתיך  ואנחנו תתכפר  בנו – ÈÇÈÈÈ
íéîMä,((((רש רש רש רש """"יייי))))עליך  ïî eëøaúz :ïäì øîBà àeäå הכהן – ÀÅÈÆÄÀÈÀÄÇÈÇÄ

בברכה. להם משיב BúBàהגדול  ïéøánLëe סעודת לו כשמגישים – ÀÆÇÀÄ
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GLL,íézL Bà úçà ïéNBò ìáà. ¨£¨¦©©§©¦
Âãçàå íéòáL ìL äúéä äìBãâ éøãäðñ,GLe íéøNò ìL äpè÷eäL.ãçàå íéòáL ìL àéäL äìBãbì ïépîe? ©§¤§¦§¨¨§¨¤¦§¦§¤¨§©¨¤¤§¦§¨¦©¦©§¨¤¦¤¦§¦§¤¨

øîàpL(æè ,àé øáãîá):"ìàøNé éð÷fî Léà íéòáL él-äôñà",ïäéab ìò äLîe–ãçàå íéòáL éøä;äãeäé éaø ¤¤¡©¤§¨¦¦§¦¦¦¦§¥¦§¨¥Ÿ¤©©¥¤£¥¦§¦§¤¨©¦§¨
øîBà:íéòáL.GLe íéøNò ìL àéäL äpèwì ïépîeäL?øîàpL(äë¯ãë ,äì íù):eìéväå" "äãòä eèôLå" ¥¦§¦¦©¦©§©¨¤¦¤¤§¦§¨¤¤¡©§¨§¨¥¨§¦¦

"äãòä,úìvî äãòå úèôBL äãò–íéøNò ïàë éøä;äøNò àéäL äãòì ïépîe?øîàpL(æë ,ãé íù):éúî-ãò" ¨¥¨¥¨¤¤§¥¨©¤¤£¥¨¤§¦¦©¦¨¥¨¤¦£¨¨¤¤¡©©¨©
"úàfä äòøä äãòì,áìëå òLBäé eàöé;GL ãBò àéáäì ïépîeäL?øîàpL òîLnî(á ,âë úåîù):ú-àG"äéä ¨¥¨¨¨¨©Ÿ¨§§ª©§¨¥¦©¦§¨¦§¨¦©§©¤¤¡©¦§¤
"úòøì íéaø-éøçà,äáBèì íänò äéäàL éðà òîBL,øîàð änì ïk íà(íù):"úhäì íéaø éøçà"?àG ©£¥©¦§¨Ÿ¥©£¦¤¤§¤¦¨¤§¨¦¥¨¨¤¡©©£¥©¦§©Ÿ

äòøì Eúéhä äáBèì Eúéhäk:ãçà ét ìò äáBèì Eúéhä,íéðL ét ìò äòøì Eúéhä;ìe÷L ïéc úéa ïéàå, §©¨¨§§¨©¨¨§§¨¨©¨¨§§¨©¦¤¨©¨¨§§¨¨©¦§©¦§¥¥¦¨
ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî–GLe íéøNò ïàë éøääL.ïéøãäðñì äéeàø àäúe øéòa àäé änëå?íéøNòå äàî; ¦¦£¥¤¤¨£¥¨¤§¦§¨§©¨§¥¨¦§¥§¨§©§¤§¦¥¨§¤§¦

äéîçð éaøøîBà:GLe íéúàîíéL,úBøNò éøN ãâðk. ©¦§¤§¨¥¨©¦§¦§¤¤¨¥£¨

:ãçåéîä øòùì àìà ,êéøòù ìà øéòä ìë úà àéöåî äúà éàå ,êøéòáù.xtqa.øôñä ïî àìå ,êáø÷î áéúëã ,íéîòä õøàì ìàøùé õøà ïéá úìãáîä øéò
:ãáìá äéáùåé úà ïéâøåä ìáà úçãðä øéò èôùîë íìåò ìú øéòä ïéçéðî ïéà êëéôì ,ìàøùé õøà åáéøçéå åàåáéå íéøëð åòîùé àîù ,àø÷ã àîòèå`le

.dyly:íéùåò úåîå÷î äùìùå íéðùá ìáà .åæì åæ íéáåø÷ øîåìë ,ãçà íå÷îáå ãçà ã"áá úçãðä øéò .úåøééò
eeee.cg`e miray ixd mdiab lr dyneàø÷ øîàã(à"é øáãîá):åäééãäá úàå ,êúà åàùðå.miray xne` dcedi iaxäéäéù àìå ,êì ïéîåãá ,êúà ùéøãã

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ïéãá ïäîò áùåé àåä.zhtey dcr:ïéáééçî äøùò.zlvn dcrå÷ìçé íàù íéøùò åéäéù êéøöã äðéî ïðéòîùå .ïéëæî äøùò
:ïéëæî äøùòå ïéáééçî äøùò åéäé.mipy it lr drxl jziihd.ïéëæîä ìò øúé äéäéù ãçà éô ìò áééçì ,úåòøì íéáø éøçà äéäú àì ,àø÷ øîà÷ éëäå

àëéì ïéëæî äøùòî øéöáã ,ïðéòá äùìùå íéøùò êçøë ìò êëìä .ïéëæîä ìò øúåé ïéáééçî íéðù åéäéùë ,úåòøì åìéôà ,íéðùá úåèäì ,íéáø éøçà ìáà
:øùò íéðùî øéöáá äáåç úçëùî àì åúå ,äãòä åìéöäå áéúë àäã ,øîéîì.lewy oic zia oi`eåäì éåä íéàöçì å÷ìçé íàù ,úåâåæ ïéã úéá ïéùåò ïéà

:äùìùå íéøùò åäì ååäå ãçà ãåò íäéìò ïéôéñåî êëìä .ãçà éô ìò äáåèì êúééèä äì úçëùî àìå àâìôå àâìô.mixyre d`níéøùò ,àøîâá ùøôî
éñåäì åëøöåä íàù ,íäéðôì íéáùåé ùìùå íéøùò ùìùå íéøùò ìù úåøåù ùìùå .äðè÷ éøãäðñ ,äùìùå,íéðìèá äøùòå .íäî íéôéñåî íéðééãä ìò ó
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הנדחת  עיר  דנים שאין  ללמד , משנתנו ובאה עוד "; תבנה לא עולם תל 
משנתנו  בתחילת כמבואר  הטעם ואחד . שבעים של  דין בבית אלא

שנאמר  השבט, ה ה ה ה ):):):):בענין  יז יז יז יז ,,,, את ((((דברים דברים דברים דברים  או ההוא האיש  את "והוצאת
מוציא  אתה ואשה איש  חכמים: ודרשו  שעריך ", אל  ההיא... האשה

לשער אלא שעריך, אל  העיר כל  את מוציא אתה ואי  שעריך, אל 
øôqaהמיוחד . úçcpä øéò ïéNBò ïéàå,ישראל ארץ בגבול  – ÀÅÄÄÇÄÇÇÇÀÈ

ישמעו  שמא עולם", "תל  שתהא העיר  את מחריבים שאין  כלומר
ישראל ; ארץ לתוך  ויפרצו GLהאויבים àGåL הדין בית אין  – ÀÈ

לזו זו קרובות כשהן נדחות, ערים שלוש  הלהלהלהל''''עושים רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

שם שם שם שם )))) הראב הראב הראב הראב """"דדדד השגתהשגתהשגתהשגת ועייןועייןועייןועיין ד ד ד ד ;;;; דדדד,,,, Bà;עכועכועכועכו""""ם ם ם ם  úçà ïéNBò ìáàíézL ÂÈÄÇÇÀÇÄ
בארץ  מנודחות עיירות שלוש  עושין  "אין  ברייתא: מובאת בגמרא –
אבל בגליל. ואחת ביהודה אחת כגון שתיים, אותם עושין  אבל  ישראל,

אחת  אפילו  לספר וסמוכה עושין , אין בגליל ושתיים ביהודה שתיים
ישראל" ארץ את ויחריבו נכרים ישמעו  שמא טעמא? מאי עושין , אין 

בבבב).).).). טז טז טז טז ,,,, במשנתנו((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ששנינו  miizy",וזה e` zg` oiyer"יש
על ועומדות מאד  קרובות שהן  כאחת, שהן שתיים אפילו מפרשים:

עושים  אין זה בכגון  שלוש אבל עושים, ליהודה, גליל  שבין הגבול
ישראלישראלישראלישראל")")")") """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  .("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äìBãâ éøãäðñ, הגדול הדין  בית היינו –íéòáL ìL äúéä ÇÀÆÀÄÀÈÈÀÈÆÄÀÄ
ãçàå,דיינים –äpè÷eהיתה קטנה, סנהדרי –íéøNò ìL ÀÆÈÀÇÈÆÆÀÄ
GLeäL.הקודמות במשניות בארנו שכבר כמו דיינים, –ïépîe ÀÈÄÇÄ

él-äôñà" :øîàpL ?ãçàå íéòáL ìL àéäL äìBãbìÇÀÈÆÄÆÄÀÄÀÆÈÆÆÁÇÆÀÈÄ
"ìàøNé éð÷fî Léà íéòáL,שבעים הרי –îeïäéab ìò äL ÄÀÄÄÄÄÀÅÄÀÈÅÙÆÇÇÅÆ

שנאמר השבעים, בראש  יז יז יז יז ):):):):– יא יא יא יא ,,,, העם"`jz"ונשאו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  במשא
אתך, יחד  –ãçàå íéòáL éøäשל הוא הגדול דין  שבית מכאן  – ÂÅÄÀÄÀÆÈ

דיינים. ואחד  íéòáLשבעים :øîBà äãeäé éaø יהודה רבי  שכן  – ÇÄÀÈÅÄÀÄ
ומנוקים  מיוחסים לך , דומים שיהיו  אתך ", "ונשאו  הכתוב את דורש

בדין .((((רש רש רש רש """"יייי))))ממום השבעים עם יושב משה שיהא ולא ,`pzk dklde
.`nwGLe íéøNò ìL àéäL äpèwì ïépîeøîàpL ?äL– ÄÇÄÇÀÇÈÆÄÆÆÀÄÀÈÆÆÁÇ

רוצח: של  äãòäבדינו  eèôLå"lr ,mcd l`eb oiae dknd oia ÀÈÀÈÅÈ
.dl`d mihtyndäãòä eìéväå,"mcd l`eb cin gvexd z`ãòä ÀÄÄÈÅÈÅÈ

úèôBL,"העדה "ושפטו שכתוב: וזהו הנידון, את מחייבים עשרה – ÆÆ
úìvî äãòå:שכתוב וזהו הנידון , את מזכים אחרים ועשרה – ÀÅÈÇÆÆ

העדה", íéøNò"והצילו ïàë éøä.מזכים ועשרה מחייבים עשרה – ÂÅÈÆÀÄ
øîàpL ?äøNò àéäL äãòì ïépîe:במרגלים –éúî-ãò" ÄÇÄÈÅÈÆÄÂÈÈÆÆÁÇÇÈÇ

"úàfä äòøä äãòì היו המרגלים שכן עשרה, היא שעדה הרי – ÈÅÈÈÈÈÇÙ
עשר, áìëåשנים òLBäé eàöé רעה הארץ דיבת הוציאו  שלא – ÈÀÀËÇÀÈÅ

עשרה. כאן  הרי המרגלים, GLכשאר ãBò àéáäì ïépîeäL– ÄÇÄÀÈÄÀÈ
העדה  של  הללו  לעשרים שלושה עוד להוסיף שיש  לומדים אנו מניין 

המצלת? והעדה øîàpLהשופטת òîLnî הכתוב ממשמעות – ÄÇÀÇÆÆÁÇ
éðàשנאמר : òîBL ,"úòøì íéaø-éøçà äéäú-àG"לומד – ÄÀÆÇÂÅÇÄÀÈÙÅÇÂÄ

äáBèìאני, íänò äéäàLאחרי ללכת יש שלטובה כלומר  – ÆÆÀÆÄÈÆÀÈ
øîàðרבים. änì ïk íà: ולומר להוסיף הכתוב צריך  למה – ÄÅÈÈÆÁÇ

?"úhäì íéaø éøçà":ללמדך הכתוב בא אלא –Eúéhäk àG ÇÂÅÇÄÀÇÙÀÇÈÈÀ
äòøì Eúéhä äáBèì,לזכות ההכרעה כמו לחובה ההכרעה אין – ÀÈÇÈÈÀÀÈÈ

ãçàשכן ét ìò äáBèì Eúéhä ברוב היא לזכות ההכרעה – ÇÈÈÀÀÈÇÄÆÈ
אבל  אחד, äòøìשל  Eúéhäאלא אינה לחובה, ההכרעה –ìò ÇÈÈÀÀÈÈÇ

íéðL étבשני הפחות לכל המזכים על יתרים שהמחייבים כלומר – ÄÀÇÄ
אין  – לרעות" רבים אחרי  תהיה "לא הכתוב: שאומר  וזהו  דיינים,

אחד, בדיין המזכים על  היתרים רבים פי על נפשות בדיני  אדם לחייב
בשני המזכים על היתרים רבים פי  על – להטות" רבים "אחרי  אבל 
מצלת, עדה שיש לעיל  ואמרנו  והואיל  לחובה, אף מכריעים דיינים

שיהא  כדי דיינים, עשר שנים לעוד שצריכים הרי מזכים, עשרה דהיינו
שניים, פי  על  לחובה להכריע ìe÷Lאפשר  ïéc úéa ïéàå אין – ÀÅÅÄÈ

שקול יהא שמא דיינים, של זוגי ממספר מורכב להיות יכול  דין בית
הכרעה, תהא ולא ïàëבדעותיו  éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBîÄÄÂÅÆÆÈÂÅÈ

GLe íéøNòäL ושלושה עשרים של  היא קטנה שסנהדרי ומכאן – ÆÀÄÀÈ
øéòaדיינים. àäé änëå,תושבים –ïéøãäðñì äéeàø àäúe ÀÇÈÀÅÈÄÀÅÀÈÀÇÀÆÀÄ

קטנה? –íéøNòå äàîלפי הוא זה שמספר מבואר , בגמרא – ÅÈÀÆÀÄ
דיינים, ושלושה עשרים של  שהיא הקטנה הסנהדרין דלקמן : החישוב

izdw - zex`ean zeipyn
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‡BúBà ïéðãå ïc ìBãb ïäk,ïéãéòîe ãéòîBúBà,BzLàì ïéöìBçå õìBç,úà ïéîaéîeBzLà;Bðéà àeä ìáà Ÿ¥¨¨§¨¦¥¦§¦¦¥§§¦§¦§§©§¦¤¦§£¨¥

íaéî,äðîìàa øeñà àeäL éðtî.úî Bì úî–ähnä øçà àöBé Bðéà,äìâð àeäå ïéñëð ïä àlà,ïéìâð ïä §©¥¦§¥¤¨§©§¨¨¥¥¥¥©©©¦¨¤¨¥¦§¦§¦§¤¥¦§¦
äñëð àeäå,øéòä çút ãò ïänò àöBéå;éøácøéàî éaø;äãeäé éaøøîBà:Lc÷nä ïî àöBé Bðéà,øîàpL §¦§¤§¥¦¨¤©¤©¨¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¥¦©¦§¨¤¤¡©

(áé ,àë àø÷éå):"àöé àG Lc÷nä-ïîe".íéøçà íçðî àeäLëe–ìk Cøcäæ øçà äæa ïéøáBò íòä,äpîîäå ¦©¦§¨¥¥§¤§©¥£¥¦¤¤¨¨¨§¦¨¤©©¤§©§ª¤
Bòvîîíòä ïéáì Bðéa.íéøçàî íçðúî àeäLëe–Bì ïéøîBà íòä ìk:Cúøtk eðà,ïäì øîBà àeäå:eëøaúz §©§¥§¥¨¨§¤¦§©¥¥£¥¦¨¨¨§¦¨©¨¨¨§¥¨¤¦§¨§

úå÷ìäì ïéã úéá éùîù ,íéðæç éðùå .ïéáééçîä éøáãå ïéëæîä éøáã áåúëì íéøôåñ éðùå .ùøãîä úéáá ãéîú íéáùåéù äëàìî ìëî íéìèá íãà éðá äøùò
ú÷ìçúîå íéðùá úéáâð ä÷ãöù ,ä÷ãöä ÷ìçì éùéìùå ,íéàáâ éðùå .ïéîîåæ éîîåæ éðùå .ïéîîåæ éðùå .íéãò éðùå .ïéðéã éìòá éðùå .ïéãä éìòá ïéîæäìå áééçä

:íéøùòå äàî éøä .úå÷åðéú ãîìîå .øìáìå .íã æé÷äì ïîåà àôåøå .äùìùá.zexyr ixy ick miylye miz`nìë àäéù ,úåéøéùò äùìùå íéøùò åðééäã
:äéîçð éáøë äëìä ïéàå .äøøù ïçëùà àì äøùò éøùî øéöáã .äøùò ìù øù ïééã

a`̀̀̀.dhnd xg` `vei epi` .lecb odkøîà àðîçøå ,åúãøè êåúî òâðîì éúà àîìã(à"ë àø÷éå):àåáé àì úî úåùôð ìë ìòå.dlbp `ede oiqkp od
ð åñëúðù ïåéë:åëåúì ñðëð åðéàù åðîî äñëð àåä ,éåáîá ïéàøðå ïéìâð ïäù ïîæ ìë ìáà .åëåúá ñðëðå äìâð àåä ,åðîî åàöéù øîåìë éåáîä ïî äèîä éàùå

.xird gzt cr odnr `veie:àøéëä àëéì øéòì õåç ìáà .ïäî úåñëúäì ìåëéå úåàåáî ïééåöî øéòáù.`vi `l ycwnd one xn`pyùéøã äãåäé éáø
äëìäå .øäãæîå àøëéä àëéà úåàåáî ùéù øéòä êåúáå ,òâî éãéì àáé àìù øäæé øîåìë ,àöé àì åúùåã÷îå ùéøã øéàî 'øå .ø÷éò ìë àöé àì ùã÷îä ïîå

:äãåäé éáøë.mixg` z` mgpn `edykeïéãîåòå úåøá÷ä ïî ïéøæåçùëå .òâðîì éúà àìå ãéøè àìã ,êìéì àåä ìåëéã åãåî àîìò éìåë åìù åðéàù úîáã
:íéîùä ïî íçðúú åì øîåà ãçà ìëå åãîòîá ãîåòù ìáàä ïéîçðîå äæ øçà äæ íéøáåò íòä ìëå íéìáàä íçðì äøåùá.ervnn dpenndeêìåä àåäù

:òöîàá ìåãâ ïäë àöîð ,åìàîùî íòä ìëå ìåãâ ïäë ïéîéì.dpenndíåéá ìåãâ ïäëá ìåñô òøàé íà ìåãâ ïäë úçú ãåáòì äðåîî àåäù ,ïâñä àåä
:íéøåôëä.jzxtk ep`:êéìò àáì éåàøä ìëì êéúçú åðçðàå äúà øôëúú åðá.eze` oixanykeåéáåø÷å ,åìùî äðåùàø äãåòñ ìåëàì øåñà ìáàù
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וכל הסנהדרין לפני  יושבים שהיו  חכמים תלמידי של  שורות שלוש

ושלושה עשרים של  היא מהן c),אחת ,c oldl x`eank),בטלנים עשרה
המדרש  בבית תמיד  ויושבים ממלאכה b),הבטלים ,` dlibn oiir)שני

בית  שמשי שני  המחייבים, ודברי המזכים דברי  את הכותבים סופרים
עדים, שני  דין , בעלי  שני הדין, בעלי ולהזמין החייב את להלקות הדין

ש מעדות העדים שימנעו כדי  זוממים, עדים שמא שני מחשש קר

וישכור עדים, פי על  דין בעל יתחייב שמא זוממים, זוממי ושני  ייזומו,
מהם, אלו שיתייראו  בעיר , אחרים שניים צריך  לפיכך  להזימם, שניים

אותם ויזימו אלו יבואו  העדים, להזים יבואו גבאי((((רש רש רש רש """"יייי))))שאם שני ,
ומתחלקת  בשניים נגבית צדקה שכן הצדקה, לחלוקת ושלישי  צדקה,

f),בשלושה ,g d`t).ועשרים מאה הרי תינוקות, ומלמד  לבלר, רופא,
GLe íéúàî :øîBà äéîçð éaøúBøNò éøN ãâðk ,íéL– ÇÄÀÆÀÈÅÈÇÄÀÄÀÆÆÈÅÂÈ

שררה  שאין עשרה, של  שר  לפחות הקטנה מהסנהדרין דיין  כל שיהא
עשרות  ושלוש  עשרים בעיר להיות צריך  ולפיכך  מעשרה, פחות

דיינים. ושלושה עשרים של לסנהדרין  ראויה שתהא כדי  תושבים,
.`nw `pzk dklde

i y i n g m e i
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הקודם בפרק שלמדנו  d')לאחר dpyn)דין בבית אלא הגדול  הכהן  את דנים שאין 
ומשום  כבודו  משום הגדול בכהן נוהגים דברים אלו ללמד, משנתנו  מוסיפה הגדול ,

קדושתו.

ïc ìBãb ïäk בבית ולשבת דיין להיות הוא שיכול כלומר  אחרים, – ÙÅÈÈ
עליו לחלוק שלא לכבודו חוששים הדיינים ואין  ïéðãåÀÈÄ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),דין,

BúBà נפשות בדיני שעשה. עבירה על או נגדו , שיש תביעה על  –
ובדיני לעיל , שהזכרנו  כמו ואחד, שבעים של  דין בבית אותו  דנים

שלושה. של  דין בבית – אדם ככל  – כעדãéòîממונות מופיע – ÅÄ
שעל כלומר המלך, לבן אלא מעיד אינו  הגמרא לפי הדין . בית לפני 
מעיד לא "המלך  ב): (משנה להלן  ששנו כמו  מעיד , אינו  עצמו המלך

המלך בא המלך, לבן  עדות יודע היה שאם אלא אותו ", מעידין  ולא
הגדול הכהן בא ואז  הגדול , הכהן  של  כבודו משום הדין  בבית ויושב

ג  כהן  של כבודו  לפי זה אין כלל  בדרך אבל  עדותו. את דוללהעיד
להעיד ; BúBàשיבוא ïéãéòîe תביעה בכל עליו, עדות היודע כל  – ÀÄÄ

ולהעיד . לבוא יכול נגדו, הריõìBçשיש  בנים, בלא אחיו מת אם – Å
בפניו , יורקת שהיא פי  על ואף אחיו, באשת חליצה מצוות מקיים הוא

לכבודו , כאן  חוששים BzLàìאין ïéöìBçåהגדול הכהן  מת אם – ÀÀÄÀÄÀ
לאשתו, חולץ מאחיו אחד בנים, BzLàבלא úà ïéîaéîe וכן – ÀÇÀÄÆÄÀ

באלמנה, ומותר הוא הדיוט כהן  שהרי  אשתו, את לייבם אחיו יכול

íaéî Bðéà àeä ìáà אשת את לייבם רשאי  אינו הגדול הכהן  – ÂÈÅÀÇÅ
בנים, בלא שמת äðîìàaאחיו , øeñà àeäL éðtîגדול שכהן – ÄÀÅÆÈÀÇÀÈÈ
אלמנה לישא לו  ci).אסור  ,`k `xwie)úî Bì úî, מקרוביו אחד מת – ÅÅ
אמו, או אביו  ähnäואפילו øçà àöBé Bðéà,המת את ללוות – ÅÅÇÇÇÄÈ

אמרה והתורה וייטמא, ישכח צערו  מתוך יא יא יא יא ):):):):שמא כא כא כא כא ,,,, "ועל((((ויקראויקראויקראויקרא

יטמא", לא ולאמו לאביו  יבוא, לא מת נפשות ïéñëðכל ïä àlàÆÈÅÄÀÄ
äìâð àeäåלאחר היינו העין, מן מתכסים המת מטת כשנושאי – ÀÄÀÆ

ממנו , שיצאו ברחוב מתגלה הוא אחר, לרחוב נכנסים ïéìâðשהם ïäÅÄÀÄ
äñëð àeäå שאינו כלומר  מתכסה, הוא מתגלים המטה וכשנושאי  – ÀÄÀÆ

ממנו, שיוצאים עד בו נמצאים שהם לרחוב ãòנכנס ïänò àöBéåÀÅÄÈÆÇ
øéòä çútמלווה כך  שכן – העיר, שער עד  מרחוק המת את הוא ÆÇÈÄ

ברחוב  המטה נושאי  עם יחד  להיראות ולא להסתתר הוא יכול  בעיר
משער מלווה אינו לפיכך כזאת, אפשרות לו אין לעיר  חוץ אבל  אחד ,

מרחוק; אפילו  ואילך, øéàîהעיר éaø éøác,מאיר רבי  שסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ
שכתוב יב יב יב יב ))))שמה שם שם שם שם ,,,, יצא ((((שם שם שם שם  שלא פירושו : יצא", לא המקדש "ומן

הולך כשהוא מתו, את ללוות לו מותר אבל מקדושתו, גדול  כהן 
לעיל. כמבואר המטה, נושאי עם מתערב ואינו äãeäéומסתתר éaøÇÄÀÈ

Lc÷nä ïî àöBé Bðéà :øîBà ללוות כלל יוצא שאינו כלומר – ÅÅÅÄÇÄÀÈ
מתו, àöé"את àG Lc÷nä-ïîe" :øîàpL:יהודה רבי  ומפרש – ÆÆÁÇÄÇÄÀÈÅÅ

עיקר . כל  יצא dcedi.לא iaxk dkldeמותר מקרוביו  שאינו  מת ברם,
וייטמא. ישכח שמא חשש כל אין  בצער, שרוי  ואינו שהואיל  ללוות, לו 

íéøçà íçðî àeäLëe לנחם ועומדים המת מקבורת כשחוזרים – ÀÆÀÇÅÂÅÄ
האבלים, äæאת øçà äæa ïéøáBò íòä ìk Cøc,העם מנהג – ÆÆÈÈÈÀÄÈÆÇÇÆ

אותם, ומנחמים האבלים לפני זה אחר בזה –äpîîäåשעוברים ÀÇÀËÆ
יארע  אם גדול , כהן של  מקומו למלא ממונה שהוא הגדול, הכהן סגן

הכיפורים, ביום פסול íòäבו ïéáì Bðéa Bòvîî את מכוון  – ÀÇÀÅÀÅÈÈ
של לימינו ההולך  הממונה בין  באמצע, הגדול הכהן  שיהא ההליכה,

שמשמאלו. העם לבין גדול íéøçàîכהן íçðúî àeäLëe– ÀÆÄÀÇÅÅÂÅÄ
באבלו, הגדול הכהן  את לנחם באים ïéøîBàכשאחרים íòä ìkÈÈÈÀÄ

Cúøtk eðà :Bì לבוא הראוי  לכל תחתיך  ואנחנו תתכפר  בנו – ÈÇÈÈÈ
íéîMä,((((רש רש רש רש """"יייי))))עליך  ïî eëøaúz :ïäì øîBà àeäå הכהן – ÀÅÈÆÄÀÈÀÄÇÈÇÄ

בברכה. להם משיב BúBàהגדול  ïéøánLëe סעודת לו כשמגישים – ÀÆÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîMä ïî.BúBà ïéøánLëe–òä ìkìñôqä ìò áñî àeäå õøàä ìò ïéañî í. ¦©¨©¦§¤©§¦¨¨¨§ª¦©¨¨¤§¥¥©©©§¨
·BúBà ïéðc àGå ïc àG Cìnä,BúBà ïéãéòî àGå ãéòî àG,BzLàì ïéöìBç àGå õìBç àG,àGå íaéî àG ©¤¤¨§¨¦¥¦§§¦¦¥§§¦§¦§§©¥§

BzLàì ïéîaéî.äãeäé éaøøîBà:íaéì Bà õBìçì äöø íà–áBèì øeëæ;Bì eøîà:Bì ïéòîBL ïéà.ïéàNBð ïéàå §©§¦§¦§©¦§¨¥¦¨¨©£§©¥¨§¨§¥§¦§¥§¦
Búðîìà;äãeäé éaøøîBà:Cìî ìL Búðîìà Cìnä àNBð,ìeàL ìL Búðîìà àNpL ãåãa eðéöî ïkL,øîàpL ©§§¨©¦§¨¥¥©¤¤©§§¨¤¤¤¤¥¨¦§¨¦¤¨¨©§§¨¤¨¤¤¡©

(ç ,áé á ìàåîù):éðBãà úéa-úà Eì äðzàå"éðBãà éLð-úàå E"E÷éça E. ¨¤§¨§¤¥£¤§¤§¥£¤§¥¤
‚úî Bì úî–BlL ïéøèìt çútî àöBé Bðéà.äãeäé éaøøîBà:ähnä øçà úàöì äöBø íà–àöBé,ïkL ¥¥¥¥¦¤©©§§¦¤©¦§¨¥¦¤¨¥©©©¦¨¥¤¥

ãåãa eðéöî,øðáà ìL Búhî øçà àöiL,øîàpL(àì ,â á ìàåîù):"ähnä éøçà Cìä ãåc Cìnäå".Bì eøîà: ¨¦§¨¦¤¨¨©©¦¨¤©§¥¤¤¡©§©¤¤¨¦Ÿ¥©£¥©¦¨¨§
íòä úà ñiôì àlà øácä äéä àG.BúBà ïéøánLëe–Lbøcä ìò áñî àeäå õøàä ìò ïéañî íòä ìk. ¨¨©¨¨¤¨§©¥¤¨¨§¤©§¦¨¨¨§ª¦©¨¨¤§¥¥©©©§¥

:åúåà ïéìéëàî åéáäåàå.ux`d lr oiaeqn:åøòöá ïéìáàúîå ïéøéöî ïä.aqin `ede:ìñôñä ìò ãåáëá
aaaae oc `l jln.eze` oipc `løîàðù ,åúåà ïéðãå ïã .ãåã úéá éëìîî êìî ìáà .íéîëç éøáãì íéòîùð íðéàù ìàøùé éëìî à÷åãå(à"ë äéîøé)ãåã úéá

:èôùî ø÷åáì åðéã 'ä øîà äë.el oirney oi`äðéà äöéìç úá äðéàù ìëå .åéðôá ä÷øéå õåìçéù åì àåä éàðâå ,ìåçî åãåáë ïéà åãåáë ìò ìçîù êìîã
:äëìä ïëå .íåáé úá.jln ly ezpnl` `yep jln:àäá äãåäé 'øë äëìäå

bbbb.ely oixhlt gztn `vei epi`:íòä éðôì ùôð úîåâò úåàøäì êìîì àåä éàðâù.mrd z` qiitl.øðáà úà áàåé âøä ãåã úöòá àìù åøéëéù éãë

`xephxa yexit

שסעודה  היא הלכה שכן המת, קבורת לאחר  לאבל שנותנים ההבראה,

את  לו מביאים אחרים אלא משלו, לאכול לאבל לו אסור  ראשונה
בצערו , להברותו  הזו õøàäהסעודה ìò ïéañî íòä ìk– ÈÈÈÀËÄÇÈÈÆ

בצערו, עמו  ìñôqäלהשתתף ìò áñî àeäå מיסב הגדול  הכהן – ÀÅÅÇÇÇÀÈ
על יושב הגדול  הכהן  אף הרמב"ם, ולפי  כבודו . משום ספסל, על 

נמוך. כסא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

נעסוק  פרקנו סוף ועד זו  ממשנה החל הגדול . הכהן  בדיני עסקנו  הקודמת במשנה
המלך. בדיני

BúBà ïéðc àGå ïc àG Cìnä אלא שנו  לא מבואר : בגמרא – ÇÆÆÈÀÈÄ
שנאמר אותו , ודנין דן דוד בית ממלכי מלך אבל  ישראל, ממלכי מלך

יביביביב):):):): כאכאכאכא,,,, גזול((((ירמיהירמיהירמיהירמיה והצילו משפט לבקר  דינו ה' אמר  כה דוד "בית

אדם  ואין אחרים, דנים היו  דוד  בית שמלכי  – מכאן עושק", מיד
עבירותיו , בעד  לדונו משפטית סמכות אין  עליו אם דיין להיות יכול

א א א א ):):):):שנאמר  ב ב ב ב ,,,, קשוט ((((צפניהצפניהצפניהצפניה לקיש: ריש ודרש וקושו ", "התקוששו
ישראל ? במלכי  הטעם ומה אחרים. קשוט כך ואחר תחילה עצמך 

שמעון  הורה אדם, שהרג המלך ינאי  של בעבדו שהיה מעשה משום
שנגח  בשור  כתבו  שכן  לדין , עבדו  עם המלך ינאי את להזמין שטח בן

כט כט כט כט ):):):): כא כא כא כא ,,,, שורו ,((((שמות שמות שמות שמות  על  ויעמוד השור בעל  יבוא – בבעליו " "והועד 
וישב. הדין  לבית המלך  ינאי בא ממונו . הוא שהרי בעבדו, הדין  והוא

ולא  בך, ויעידו  רגליך על  עמוד  המלך ינאי שטח: בן  שמעון  לו  אמר 
עומד, אתה העולם והיה שאמר מי  לפני  אלא עומד, אתה לפנינו

יז יז יז יז ):):):):שנאמר יט יט יט יט ,,,, לפני((((דבריםדבריםדבריםדברים הריב להם אשר  האנשים שני "ועמדו
נפנה ה'". חבריך. שיאמרו כמו אלא אתה כשתאמר לא לו : אמר

בקרקע פניהם הדיינים כבשו לימינו , שטח בן  mi`xiשמעון  eidy)
± jlnd iptn((((להם רש רש רש רש """"יייי אמר בקרקע. פניהם וכבשו לשמאלו, נפנה ;

ויפרע  מחשבות בעל יבוא אתם?! מחשבות בעלי  שטח: בן שמעון
הואיל – שעה באותה ומתו . בקרקע וחבטם גבריאל  בא מיד מכם!

חכמים: גזרו  – זו  תקלה `eze.ויצאה oipc `le oc `l jlnלגבי ברם,
משפט", לבוקר "דינו במפורש: שנאמר  משום גזרו , לא דוד בית מלכי 

לעיל שבארנו  טובטובטובטוב")")")")כמו  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ïéãéòî.((((עייןעייןעייןעיין àGå ãéòî àGÅÄÀÀÄÄ
BúBà שאף אומרים ויש המלך. בינאי שהיה המעשה משום זה אף –

כעד להופיע למלך  הוא בזיון  שכן  מעיד , אינו דוד  בית ממלכי מלך

אותו . שדנים לעיל אמרנו שהרי  אותו , מעידים ברם, הדין; àGבבית
õìBç מצוות לקיים חייב אינו בנים, בלא המלך  של אחיו מת אם – Å

יורקת  היבמה שתהא למלך , הוא גנאי שכן אחיו , של באלמנתו חליצה
BzLàìבפניו. ïéöìBç àGå,בנים בלא מת הוא אם המלך, של  – ÀÀÄÀÄÀ

להלן  שנלמד כמו  לאחר, להינשא יכולה אינה המלך שאלמנת לפי

íaéîבמשנתנו . àG שיהא למלך, כבוד זה שאין  אחיו, אלמנת את – ÀÇÅ
אחיו  שם על  יקום תלד  אשר  הבכור  "והיה לקיים כדי  לאחיו  טפל 

טובטובטובטוב")")")")המת" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  BzLàì.((((עייןעייןעייןעיין ïéîaéî àGå,המלך של  – ÀÀÇÀÄÀÄÀ
אשתו . חליצת בענין לעיל  äöøכמבואר íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈ

– המלך –íaéì Bà õBìçì,בנים בלא שמת אחיו אלמנת את – ÇÂÀÇÅ
áBèì øeëæכדי כבודו  על  מחל המלך אם מצוה, וזו שהואיל  – ÈÀ

לטוב. הוא זכור Bìלקיימה, eøîà:יהודה לרבי חכמים –ïéà ÈÀÅ
Bì ïéòîBL כבודו על  שמחל מלך שכן  המלוכה, בכבוד  לזלזל – ÀÄ

שנאמר מחול, כבודו  טוטוטוטו):):):):אין  יז יז יז יז ,,,, –((((דבריםדבריםדבריםדברים מלך" עליך תשים "שום
עליך אימתו בבבב).).).).שתהא יטיטיטיט,,,, Búðîìà((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ïéàNBð ïéàåשל – ÀÅÀÄÇÀÀÈ

נושאה. אינו אחר  מלך  ואפילו  לגרושתו , הדין  והוא éaøÇÄהמלך,
Cìî ìL Búðîìà Cìnä àNBð :øîBà äãeäé יהודה רבי – ÀÈÅÅÇÆÆÇÀÀÈÆÆÆ

מלך , של אלמנתו נושא שמלך וסובר קמא תנא על eðéöîחולק ïkLÆÅÈÄ
ãåãa, המלךìeàL ìL Búðîìà àNpL, המלך:øîàpL ÀÈÄÆÈÈÇÀÀÈÆÈÆÆÁÇ

"E÷éça EéðBãà éLð-úàå EéðBãà úéa-úà Eì äðzàå"– ÈÆÀÈÀÆÅÂÆÀÆÀÅÂÆÀÅÆ
לו  הראויות לנשים הכתוב שכוונת סובר  קמא תנא (xnelkברם,

± el zexzendשאול.)רש רש רש רש """"יייי המלך  בנות ומיכל  מירב והן המלך , מבית

i y y m e i
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המלך. בדיני ממשיכה משנתנו 

úî Bì úî,מקרוביו אחד  למלך מת –ïéøèìt çútî àöBé Bðéà ÅÅÅÅÄÆÇÇÀÀÄ
BlL להיראות למלך  הוא שגנאי  ארמונו, מפתח יוצא המלך אין  – Æ

ל ועגום העם.עצוב äöBøעיני íà :øîBà äãeäé éaøהמלך – ÇÄÀÈÅÄÆ
–ähnä øçà úàöì,המת מטת אחר  –àöBé הוא רשאי  – ÈÅÇÇÇÄÈÅ

ãåãaלצאת, eðéöî ïkL, המלךøðáà ìL Búhî øçà àöiL ÆÅÈÄÀÈÄÆÈÈÇÇÄÈÆÇÀÅ
יואב, ידי  על  כשנהרג –:øîàpLmrd lk l`e a`ei l` cec xn`ie" ÆÆÁÇ

,xpa` iptl ectqe miwy exbge mkicba erxw ez` xy`ãåc CìnäåÀÇÆÆÈÄ
"ähnä éøçà Cìä שמת חכם היא: והלכה חכם, היה ואבנר  – ÙÅÇÂÅÇÄÈ

כקרוביו . Bìהכל eøîà:יהודה לרבי  חכמים –øácä äéä àG ÈÀÈÈÇÈÈ
íòä úà ñiôì àlàאבנר של  מטתו  אחרי המלך דוד  הלך  לא – ÆÈÀÇÅÆÈÈ

יואב  הרג ובעצתו  ברצונו  שלא כולם שידעו העם, את לפייס כדי אלא

אם  כלל  בדרך  אבל  המלכות, שלום מפני היה שעה וצורך  אבנר , את
לו . שומעים אין  מתו את ללוות המלך  BúBàרוצה ïéøánLëe– ÀÆÇÀÄ

ההבראה סעודת את למלך  zncewd),כשנותנים dpynl epxe`a oiir)
קבורת  לאחר ראשונה סעודה אותו ומברים אבל, הוא כשהמלך  דהיינו
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„úeLøä úîçìîì àéöBîe,ïéc úéa ét ìòãçàå íéòáL ìL.Cøc Bì úBNòì õøBôe,Bãéa ïéçîî ïéàå; ¦§¦§¤¤¨§©¦¥¦¤¦§¦§¤¨¥©£¤¤§¥§©¦§¨
øeòL Bì ïéà Cìnä Cøc.åéðôì ïéðúBðå ïéææBa íòä ìëå,Làøa ÷ìç ìèBð àeäå."íéLð Bl-äaøé àG",àlà ¤¤©¤¤¥¦§¨¨¨§¦§§¦§¨¨§¥¥¤¨Ÿ©§¤¨¦¤¨

äøNò äðBîL;äãeäé éaøøîBà:Bì àeä äaøî,Baì úà úBøéñî eäé àHL ãáìáe;ïBòîL éaøøîBà:elôà §¤¤§¥©¦§¨¥©§¤¦§©¤§§¦¤¦©¦¦§¥£¦
äpàOé àG äæ éøä Baì úà äøéñîe úçà;ïk íà,øîàð änì(æé ,æé íéøáã):"íéLð Bl-äaøé àGå"?elôà ©©§¦¨¤¦£¥¤¦¨¤¨¦¥¨¨¤¡©§©§¤¨¦£¦

ìéâéáàk."íéñeñ Bl-äaøé àG"(æè ,íù íù),Bzákøî éãk àlà."ãàî Bl-äaøé àG áäæå óñëå"(æé ,íù íù), ©£¦©¦©§¤¦¤¨§¥¤§©§§¤¤§¨¨©§¤§Ÿ
àéðtñà ïzì éãk àlà.ì äøBz øôñ Bì áúBëåBîL;äîçìnì àöBé–Bnò dàéöBî;ñðëð–Bnò dñéðëî; ¤¨§¥¦¥©§©§¨§¥¥¤¨¦§¥©¦§¨¨¦¨¦¦§¨©§¦¨¦

ïéca áLBé–Bnò àéä;áñî–Bcâðk àéä,øîàpL(èé ,íù íù):"åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå". ¥©¦¦¦¥¥¦§¤§¤¤¡©§¨§¨¦§¨¨¨§¥©¨
‰Bñeñ ìò ïéáëBø ïéà,Bàñk ìò ïéáLBé ïéàå,åBèéáøLa ïéLnzLî ïéà,øtzñî àeäLk BúBà ïéàBø ïéàå,àGå ¥§¦©§¥§¦©¦§§¥¦§©§¦§©§¦§¥¦§¤¦§©¥§

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå.ybxc:äèî
cccc.zeyxd znglnl:ïéîîò äòáù úîçìîå ÷ìîò úîçìîî õåç úåîåà øàù úîçìî.uxete:íéøçà ìù øãâ.jxc el zeyrl:åäãùìå åîøëì úëìì

.ecia oignn oi`e:åéìò ïéáëòî ïéà.y`xa wlg:äæáä ìëî äöçî ìèåðå .ïåùàø øøåá äôéä ÷ìç.dxyr dpeny `l`íéùð ùù åì åéä ãåã éøäù
:øùò äðåîù éøä ,úéù àøúá äðäëå ,úéù àî÷ äðäë ,äðäëå äðäë êì äôéñåàå èòî íàå àéáð äéì øîà÷å.el `ed daxnúå÷åìçî ùìùå .ç"éî øúåé

øúåéå ,úåöåøô åìéôàå ç"é àùåð øáñ äãåäé 'ø .áåúëä úøéæâ àåä êëù ,úåøùë åìéôàå àùé àì ç"éî øúåéå ,úåöåøô åìéôàå ç"é àùåð øáñ ÷"ú .øáãá ùé
é àì úåöåøô ç"éîàùé àì úåðåâäå úåøùëå ,àùé àì äöåøô úçà åìéôà øáñ ïåòîù 'ø .àãçá àî÷ àðúà âéìôå .äöøéù åîë àùé úåðåâäå úåøùëå ,àù

:÷"úë äëìäå .éúøúá äãåäé éáøãàå àãçá àî÷ àðúà âéìôå .äøùò äðåîùî øúåé.ezakxn ick `l`áåøá ìãâúäìå åúòã áéçøäì íéìèá íéñåñ à÷åã
:øúåî åéáéåàá íçìäì åéùøôå åáëø éãë ìáà .[øåñà] íéñåñ.`iptq`:äðùä ìë åîò íéàöåéå íéñðëðä úåìééç øëù.enyl z"q el azekeú"ñî õåç

:ãéîú åîò àöåéå ñðëð êìî àåäùë åîùì áúåëù ú"ñå .åéæðâ úéáá çðåî àåäå ,ú"ñ åì úåéäì ìàøùéî íãà ìë áééçù.aqin:ïçìùä ìò
dddd.xtzqn `edyk:åùàø øòù çìâîùë

`xephxa yexit

õøàäמתו , ìò ïéañî íòä ìk יושבים לנחמו הבאים העם כל – ÈÈÈÀËÄÇÈÈÆ
באבלו, להשתתף הארץ המלך ,àeäåעל  –Lbøcä ìò áñî– ÀÅÅÇÇÇÀÅ

– "דרגש" מבואר: קטנה בגמרא ספה מין עור), (עריסת דצלא ערסא

d).ונמוכה ,f mixcp dpynl epxe`a oiire ;` ,k `xnba oiir)
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àéöBîe,צבאו את המלך  –úeLøä úîçìîì להרחבת כגון  – ÄÀÄÀÆÆÈÀ
גבורתו , את לפרסם כדי  או  הארץ ìLגבולות ïéc úéa ét ìòÇÄÅÄÆ

ãçàå íéòáL.ה משנה א בפרק כמבואר –õøBôe גדרות המלך – ÄÀÄÀÆÈÅ
אחרים, שדות Cøcשל Bì úBNòì, ולשדהו לכרמו  –ïéçîî ïéàå ÇÂÆÆÀÅÀÇÄ

Bãéa. עליו מעכבים אין –øeòL Bì ïéà Cìnä Cøcכלומר – ÀÈÆÆÇÆÆÅÄ
צורכו כפי אחרים, של  תחומיהם בתוך  רחבה, דרך  לו (oiirשעושה

.(f ,e `xza `aa dpyn מלחמה בשעת דווקא כאן שמדובר  מפרשים יש 

משנהמשנהמשנהמשנה").").")."). """"כסף כסף כסף כסף  שםשםשםשם עיין עיין עיין עיין  גגגג;;;; הההה,,,, מלכים מלכים מלכים מלכים  הלהלהלהל'''' ïéææBa((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  íòä ìëå– ÀÈÈÈÀÄ
במלחמה, ביזה åéðôìלוקחים ïéðúBðåלפני הביזה את מביאים – ÀÀÄÀÈÈ

Làøaהמלך, ÷ìç ìèBð àeäå חלקו את ראשון נוטל  המלך – ÀÅÅÆÈÙ
שכתוב  הביזה, מכל מחצה נוטל שהוא מבואר , בגמרא לו. בורר שהוא

כבכבכבכב):):):): כטכטכטכט,,,, א א א א  הימים הימים הימים הימים  לה'((((דברים דברים דברים דברים  וימשחו  דויד בן  לשלמה שנית "וימליכו 
בלחם  הגדול כהן מה לכהן, נגיד  הכתוב מקיש  – לכהן " ולצדוק לנגיד

הכהנים  שאר לכל  ומחצה לו מחצה a),הפנים, ,fi `nei `xnb oiir)
באה, משנתנו לעם. ומחצה לו מחצה בביזה, (המלך) ה"נגיד " אף
היפה. החלק ליטול  מחציתו את ראשון לו בורר שהמלך  ללמד, אפוא,

äøNò äðBîL àlà ,"íéLð Bl-äaøé àG" עשרה שמונה עד – ÇÀÆÈÄÆÈÀÆÆÀÅ
המלך בדוד מצינו  שכן  מבואר, בגמרא לישא. לו מותר בלבד  נשים

נשים שש  לו בבבב----ה ה ה ה ),),),),שהיו  גגגג,,,, ב ב ב ב  הנביא((((שמואל שמואל שמואל שמואל  לו  ח ח ח ח ):):):):ואמר יביביביב,,,, ((((שםשםשםשם

"וכהנה" שש, – כהנה" ודרשו: וכהנה", כהנה לך ואוסיפה מעט "ואם

עשרה. שמונה הרי  שש , עוד  –àeä äaøî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÆ
Bì,עשרה משמונה יותר  ואפילו  כרצונו , נשים –eäé àHL ãáìáeÄÀÇÆÀ

Baì úà úBøéñîיסור "ולא הכתוב: שאומר  כמו ה', ממצוות – ÀÄÆÄ
elôàלבבו ". :øîBà ïBòîL éaøאשהBaì úà äøéñîe úçà ÇÄÄÀÅÂÄÇÇÀÄÈÆÄ

äpàOé àG äæ éøäבכל דורש  שמעון רבי  שכן מבואר , בגמרא – ÂÅÆÄÈÆÈ
הכתוב של טעמו zeevnd),מקום inrh) היינו – לדעתו – כאן ואף

כתבה  ולמה נשים", לו  ירבה "ולא הכתוב טעם את בעצמנו דורשים
את  ומסירה אחת שאפילו להשמיענו אלא לבבו"? יסור  "ולא התורה:

ישאנה. לא íéLð"?לבו, Bl-äaøé àGå" :øîàð änì ,ïk íàÄÅÈÈÆÁÇÀÇÀÆÈÄ
ללמד: –ìéâéáàk elôà" שכל "טובת שהיתה א א א א – שמואלשמואלשמואלשמואל ((((עייןעייןעייןעיין ÂÄÇÂÄÇÄ

ג ג ג ג )))) עשרה.כהכהכהכה,,,, משמונה יותר  ישא nw`.לא `pzk dkldeBl-äaøé àG"ÇÀÆ
Bzákøî éãk àlà ,"íéñeñ לו להרבות למלך  שאסור כלומר  – ÄÆÈÀÅÆÀÇÀ

ופרשיו  רכבו  כדי  אבל  בהם, ולהתגדל דעתו  להרחיב בשביל סוסים

באוי להילחם מותר .בשביל  ãàî",ביו , Bl-äaøé àG áäæå óñëå"ÀÆÆÀÈÈÇÀÆÀÙ
àéðtñà ïzì éãk àlà,יוונית מלה והיא אפסניא, גורס: הערוך  – ÆÈÀÅÄÅÇÀÇÀÈ

מלמדת, משנתנו הצבא. החזקת הוצאות להרבות ומובנה: למלך שאסור 
בעשרו , להתנאות או ולהתגאות בגנזיו  להניח בשביל  וזהב כסף לו 

הצבא  להחזקת בידו  מצוי שיהא וזהב כסף לצבור  לו מותר אבל 
הצורך . בשעת BîLìולהרחבתו äøBz øôñ Bì áúBëå בגמרא – ÀÅÅÆÈÄÀ

לו  לכתוב המלך חייב תורה, ספר לו הניחו  לא אבותיו  שאם מבואר,
שנאמר תורות, יח יח יח יח ):):):):שתי יז יז יז יז ,,,, הזאת"((((דברים דברים דברים דברים  התורה משנה את לו "וכתב

במשמע שתים "משנה" מישראל((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– אדם כל  על היא מצוה שכן 
שנאמר  תורה, ספר  לו  יט יט יט יט ):):):):לכתוב לאלאלאלא,,,, את ((((דברים דברים דברים דברים  לכם כתבו "ועתה

תורות, שתי  לו שכותב אדם, מכל  המלך  הוא ושונה הזאת", השירה
זו  ועל עמו , ונכנסת יוצאה שהיא ואחת גנזיו , בבית שמונחת אחת

במשנתנו: כאן מדובר Bnòהשניה dàéöBî ,äîçìnì àöBé– ÅÇÄÀÈÈÄÈÄ
עמו; התורה את מהמלחמה,ñðëðמוציא חוזר  כשהוא –dñéðëî ÄÀÈÇÀÄÈ

Bnò;לביתו –ïéca áLBé לו שמותר  דוד  בית ממלכי מלך כגון – ÄÅÇÄ
בדין  a),לשבת dpyn xe`a oiir)Bnò àéä;הדין בבית עמו  התורה – ÄÄ

áñî, לאכול –Bcâðk àéä,בארון מונחת כנגדו  התורה –:øîàpL ÅÅÄÀÆÀÆÆÁÇ
åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå"'d z` d`xil cnli ornl ÀÈÀÈÄÀÈÈÈÀÅÇÈ

."mzeyrl dl`d miwegd z`e z`fd dxezd ixac lk z` xenyl eidlÎ`

y c e w z a y
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לעשות  לאנשים שאסור  אחדים דברים מונה והיא המלך  דיני  את מסיימת משנתנו
הכבוד. יראת משום למלך  ביחס

Bñeñ ìò ïéáëBø ïéàמותר המלך  הצלת לצורך  ברם המלך ; של – ÅÀÄÇ
סוסו על  `),לרכב ,dv oixcdpq oiir)ïéàå ,Bàñk ìò ïéáLBé ïéàåÀÅÀÄÇÄÀÀÅ

BèéáøLa ïéLnzLîכלי לשאר  הדין  והוא המלוכה, בשבט – ÄÀÇÀÄÀÇÀÄ
לו, המיוחדים øtzñîתשמישיו àeäLk BúBà ïéàBø ïéàå– ÀÅÄÀÆÄÀÇÅ

מסתפר , שהוא שעה במלך  להסתכל  àGåאסור ,íøò àeäLk àGåÀÀÆÈÙÀ

izdw - zex`ean zeipyn



קני b dpyn ipy wxt oixcdpq zkqn

íéîMä ïî.BúBà ïéøánLëe–òä ìkìñôqä ìò áñî àeäå õøàä ìò ïéañî í. ¦©¨©¦§¤©§¦¨¨¨§ª¦©¨¨¤§¥¥©©©§¨
·BúBà ïéðc àGå ïc àG Cìnä,BúBà ïéãéòî àGå ãéòî àG,BzLàì ïéöìBç àGå õìBç àG,àGå íaéî àG ©¤¤¨§¨¦¥¦§§¦¦¥§§¦§¦§§©¥§

BzLàì ïéîaéî.äãeäé éaøøîBà:íaéì Bà õBìçì äöø íà–áBèì øeëæ;Bì eøîà:Bì ïéòîBL ïéà.ïéàNBð ïéàå §©§¦§¦§©¦§¨¥¦¨¨©£§©¥¨§¨§¥§¦§¥§¦
Búðîìà;äãeäé éaøøîBà:Cìî ìL Búðîìà Cìnä àNBð,ìeàL ìL Búðîìà àNpL ãåãa eðéöî ïkL,øîàpL ©§§¨©¦§¨¥¥©¤¤©§§¨¤¤¤¤¥¨¦§¨¦¤¨¨©§§¨¤¨¤¤¡©

(ç ,áé á ìàåîù):éðBãà úéa-úà Eì äðzàå"éðBãà éLð-úàå E"E÷éça E. ¨¤§¨§¤¥£¤§¤§¥£¤§¥¤
‚úî Bì úî–BlL ïéøèìt çútî àöBé Bðéà.äãeäé éaøøîBà:ähnä øçà úàöì äöBø íà–àöBé,ïkL ¥¥¥¥¦¤©©§§¦¤©¦§¨¥¦¤¨¥©©©¦¨¥¤¥

ãåãa eðéöî,øðáà ìL Búhî øçà àöiL,øîàpL(àì ,â á ìàåîù):"ähnä éøçà Cìä ãåc Cìnäå".Bì eøîà: ¨¦§¨¦¤¨¨©©¦¨¤©§¥¤¤¡©§©¤¤¨¦Ÿ¥©£¥©¦¨¨§
íòä úà ñiôì àlà øácä äéä àG.BúBà ïéøánLëe–Lbøcä ìò áñî àeäå õøàä ìò ïéañî íòä ìk. ¨¨©¨¨¤¨§©¥¤¨¨§¤©§¦¨¨¨§ª¦©¨¨¤§¥¥©©©§¥

:åúåà ïéìéëàî åéáäåàå.ux`d lr oiaeqn:åøòöá ïéìáàúîå ïéøéöî ïä.aqin `ede:ìñôñä ìò ãåáëá
aaaae oc `l jln.eze` oipc `løîàðù ,åúåà ïéðãå ïã .ãåã úéá éëìîî êìî ìáà .íéîëç éøáãì íéòîùð íðéàù ìàøùé éëìî à÷åãå(à"ë äéîøé)ãåã úéá

:èôùî ø÷åáì åðéã 'ä øîà äë.el oirney oi`äðéà äöéìç úá äðéàù ìëå .åéðôá ä÷øéå õåìçéù åì àåä éàðâå ,ìåçî åãåáë ïéà åãåáë ìò ìçîù êìîã
:äëìä ïëå .íåáé úá.jln ly ezpnl` `yep jln:àäá äãåäé 'øë äëìäå

bbbb.ely oixhlt gztn `vei epi`:íòä éðôì ùôð úîåâò úåàøäì êìîì àåä éàðâù.mrd z` qiitl.øðáà úà áàåé âøä ãåã úöòá àìù åøéëéù éãë
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שסעודה  היא הלכה שכן המת, קבורת לאחר  לאבל שנותנים ההבראה,

את  לו מביאים אחרים אלא משלו, לאכול לאבל לו אסור  ראשונה
בצערו , להברותו  הזו õøàäהסעודה ìò ïéañî íòä ìk– ÈÈÈÀËÄÇÈÈÆ

בצערו, עמו  ìñôqäלהשתתף ìò áñî àeäå מיסב הגדול  הכהן – ÀÅÅÇÇÇÀÈ
על יושב הגדול  הכהן  אף הרמב"ם, ולפי  כבודו . משום ספסל, על 

נמוך. כסא
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נעסוק  פרקנו סוף ועד זו  ממשנה החל הגדול . הכהן  בדיני עסקנו  הקודמת במשנה
המלך. בדיני

BúBà ïéðc àGå ïc àG Cìnä אלא שנו  לא מבואר : בגמרא – ÇÆÆÈÀÈÄ
שנאמר אותו , ודנין דן דוד בית ממלכי מלך אבל  ישראל, ממלכי מלך

יביביביב):):):): כאכאכאכא,,,, גזול((((ירמיהירמיהירמיהירמיה והצילו משפט לבקר  דינו ה' אמר  כה דוד "בית

אדם  ואין אחרים, דנים היו  דוד  בית שמלכי  – מכאן עושק", מיד
עבירותיו , בעד  לדונו משפטית סמכות אין  עליו אם דיין להיות יכול

א א א א ):):):):שנאמר  ב ב ב ב ,,,, קשוט ((((צפניהצפניהצפניהצפניה לקיש: ריש ודרש וקושו ", "התקוששו
ישראל ? במלכי  הטעם ומה אחרים. קשוט כך ואחר תחילה עצמך 

שמעון  הורה אדם, שהרג המלך ינאי  של בעבדו שהיה מעשה משום
שנגח  בשור  כתבו  שכן  לדין , עבדו  עם המלך ינאי את להזמין שטח בן

כט כט כט כט ):):):): כא כא כא כא ,,,, שורו ,((((שמות שמות שמות שמות  על  ויעמוד השור בעל  יבוא – בבעליו " "והועד 
וישב. הדין  לבית המלך  ינאי בא ממונו . הוא שהרי בעבדו, הדין  והוא

ולא  בך, ויעידו  רגליך על  עמוד  המלך ינאי שטח: בן  שמעון  לו  אמר 
עומד, אתה העולם והיה שאמר מי  לפני  אלא עומד, אתה לפנינו

יז יז יז יז ):):):):שנאמר יט יט יט יט ,,,, לפני((((דבריםדבריםדבריםדברים הריב להם אשר  האנשים שני "ועמדו
נפנה ה'". חבריך. שיאמרו כמו אלא אתה כשתאמר לא לו : אמר

בקרקע פניהם הדיינים כבשו לימינו , שטח בן  mi`xiשמעון  eidy)
± jlnd iptn((((להם רש רש רש רש """"יייי אמר בקרקע. פניהם וכבשו לשמאלו, נפנה ;

ויפרע  מחשבות בעל יבוא אתם?! מחשבות בעלי  שטח: בן שמעון
הואיל – שעה באותה ומתו . בקרקע וחבטם גבריאל  בא מיד מכם!

חכמים: גזרו  – זו  תקלה `eze.ויצאה oipc `le oc `l jlnלגבי ברם,
משפט", לבוקר "דינו במפורש: שנאמר  משום גזרו , לא דוד בית מלכי 

לעיל שבארנו  טובטובטובטוב")")")")כמו  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ïéãéòî.((((עייןעייןעייןעיין àGå ãéòî àGÅÄÀÀÄÄ
BúBà שאף אומרים ויש המלך. בינאי שהיה המעשה משום זה אף –

כעד להופיע למלך  הוא בזיון  שכן  מעיד , אינו דוד  בית ממלכי מלך

אותו . שדנים לעיל אמרנו שהרי  אותו , מעידים ברם, הדין; àGבבית
õìBç מצוות לקיים חייב אינו בנים, בלא המלך  של אחיו מת אם – Å

יורקת  היבמה שתהא למלך , הוא גנאי שכן אחיו , של באלמנתו חליצה
BzLàìבפניו. ïéöìBç àGå,בנים בלא מת הוא אם המלך, של  – ÀÀÄÀÄÀ

להלן  שנלמד כמו  לאחר, להינשא יכולה אינה המלך שאלמנת לפי

íaéîבמשנתנו . àG שיהא למלך, כבוד זה שאין  אחיו, אלמנת את – ÀÇÅ
אחיו  שם על  יקום תלד  אשר  הבכור  "והיה לקיים כדי  לאחיו  טפל 

טובטובטובטוב")")")")המת" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  BzLàì.((((עייןעייןעייןעיין ïéîaéî àGå,המלך של  – ÀÀÇÀÄÀÄÀ
אשתו . חליצת בענין לעיל  äöøכמבואר íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈ

– המלך –íaéì Bà õBìçì,בנים בלא שמת אחיו אלמנת את – ÇÂÀÇÅ
áBèì øeëæכדי כבודו  על  מחל המלך אם מצוה, וזו שהואיל  – ÈÀ

לטוב. הוא זכור Bìלקיימה, eøîà:יהודה לרבי חכמים –ïéà ÈÀÅ
Bì ïéòîBL כבודו על  שמחל מלך שכן  המלוכה, בכבוד  לזלזל – ÀÄ

שנאמר מחול, כבודו  טוטוטוטו):):):):אין  יז יז יז יז ,,,, –((((דבריםדבריםדבריםדברים מלך" עליך תשים "שום
עליך אימתו בבבב).).).).שתהא יטיטיטיט,,,, Búðîìà((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ïéàNBð ïéàåשל – ÀÅÀÄÇÀÀÈ

נושאה. אינו אחר  מלך  ואפילו  לגרושתו , הדין  והוא éaøÇÄהמלך,
Cìî ìL Búðîìà Cìnä àNBð :øîBà äãeäé יהודה רבי – ÀÈÅÅÇÆÆÇÀÀÈÆÆÆ

מלך , של אלמנתו נושא שמלך וסובר קמא תנא על eðéöîחולק ïkLÆÅÈÄ
ãåãa, המלךìeàL ìL Búðîìà àNpL, המלך:øîàpL ÀÈÄÆÈÈÇÀÀÈÆÈÆÆÁÇ

"E÷éça EéðBãà éLð-úàå EéðBãà úéa-úà Eì äðzàå"– ÈÆÀÈÀÆÅÂÆÀÆÀÅÂÆÀÅÆ
לו  הראויות לנשים הכתוב שכוונת סובר  קמא תנא (xnelkברם,

± el zexzendשאול.)רש רש רש רש """"יייי המלך  בנות ומיכל  מירב והן המלך , מבית

i y y m e i
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המלך. בדיני ממשיכה משנתנו 

úî Bì úî,מקרוביו אחד  למלך מת –ïéøèìt çútî àöBé Bðéà ÅÅÅÅÄÆÇÇÀÀÄ
BlL להיראות למלך  הוא שגנאי  ארמונו, מפתח יוצא המלך אין  – Æ

ל ועגום העם.עצוב äöBøעיני íà :øîBà äãeäé éaøהמלך – ÇÄÀÈÅÄÆ
–ähnä øçà úàöì,המת מטת אחר  –àöBé הוא רשאי  – ÈÅÇÇÇÄÈÅ

ãåãaלצאת, eðéöî ïkL, המלךøðáà ìL Búhî øçà àöiL ÆÅÈÄÀÈÄÆÈÈÇÇÄÈÆÇÀÅ
יואב, ידי  על  כשנהרג –:øîàpLmrd lk l`e a`ei l` cec xn`ie" ÆÆÁÇ

,xpa` iptl ectqe miwy exbge mkicba erxw ez` xy`ãåc CìnäåÀÇÆÆÈÄ
"ähnä éøçà Cìä שמת חכם היא: והלכה חכם, היה ואבנר  – ÙÅÇÂÅÇÄÈ

כקרוביו . Bìהכל eøîà:יהודה לרבי  חכמים –øácä äéä àG ÈÀÈÈÇÈÈ
íòä úà ñiôì àlàאבנר של  מטתו  אחרי המלך דוד  הלך  לא – ÆÈÀÇÅÆÈÈ

יואב  הרג ובעצתו  ברצונו  שלא כולם שידעו העם, את לפייס כדי אלא

אם  כלל  בדרך  אבל  המלכות, שלום מפני היה שעה וצורך  אבנר , את
לו . שומעים אין  מתו את ללוות המלך  BúBàרוצה ïéøánLëe– ÀÆÇÀÄ

ההבראה סעודת את למלך  zncewd),כשנותנים dpynl epxe`a oiir)
קבורת  לאחר ראשונה סעודה אותו ומברים אבל, הוא כשהמלך  דהיינו

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt oixcdpq zkqn

„úeLøä úîçìîì àéöBîe,ïéc úéa ét ìòãçàå íéòáL ìL.Cøc Bì úBNòì õøBôe,Bãéa ïéçîî ïéàå; ¦§¦§¤¤¨§©¦¥¦¤¦§¦§¤¨¥©£¤¤§¥§©¦§¨
øeòL Bì ïéà Cìnä Cøc.åéðôì ïéðúBðå ïéææBa íòä ìëå,Làøa ÷ìç ìèBð àeäå."íéLð Bl-äaøé àG",àlà ¤¤©¤¤¥¦§¨¨¨§¦§§¦§¨¨§¥¥¤¨Ÿ©§¤¨¦¤¨

äøNò äðBîL;äãeäé éaøøîBà:Bì àeä äaøî,Baì úà úBøéñî eäé àHL ãáìáe;ïBòîL éaøøîBà:elôà §¤¤§¥©¦§¨¥©§¤¦§©¤§§¦¤¦©¦¦§¥£¦
äpàOé àG äæ éøä Baì úà äøéñîe úçà;ïk íà,øîàð änì(æé ,æé íéøáã):"íéLð Bl-äaøé àGå"?elôà ©©§¦¨¤¦£¥¤¦¨¤¨¦¥¨¨¤¡©§©§¤¨¦£¦

ìéâéáàk."íéñeñ Bl-äaøé àG"(æè ,íù íù),Bzákøî éãk àlà."ãàî Bl-äaøé àG áäæå óñëå"(æé ,íù íù), ©£¦©¦©§¤¦¤¨§¥¤§©§§¤¤§¨¨©§¤§Ÿ
àéðtñà ïzì éãk àlà.ì äøBz øôñ Bì áúBëåBîL;äîçìnì àöBé–Bnò dàéöBî;ñðëð–Bnò dñéðëî; ¤¨§¥¦¥©§©§¨§¥¥¤¨¦§¥©¦§¨¨¦¨¦¦§¨©§¦¨¦

ïéca áLBé–Bnò àéä;áñî–Bcâðk àéä,øîàpL(èé ,íù íù):"åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå". ¥©¦¦¦¥¥¦§¤§¤¤¡©§¨§¨¦§¨¨¨§¥©¨
‰Bñeñ ìò ïéáëBø ïéà,Bàñk ìò ïéáLBé ïéàå,åBèéáøLa ïéLnzLî ïéà,øtzñî àeäLk BúBà ïéàBø ïéàå,àGå ¥§¦©§¥§¦©¦§§¥¦§©§¦§©§¦§¥¦§¤¦§©¥§

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå.ybxc:äèî
cccc.zeyxd znglnl:ïéîîò äòáù úîçìîå ÷ìîò úîçìîî õåç úåîåà øàù úîçìî.uxete:íéøçà ìù øãâ.jxc el zeyrl:åäãùìå åîøëì úëìì

.ecia oignn oi`e:åéìò ïéáëòî ïéà.y`xa wlg:äæáä ìëî äöçî ìèåðå .ïåùàø øøåá äôéä ÷ìç.dxyr dpeny `l`íéùð ùù åì åéä ãåã éøäù
:øùò äðåîù éøä ,úéù àøúá äðäëå ,úéù àî÷ äðäë ,äðäëå äðäë êì äôéñåàå èòî íàå àéáð äéì øîà÷å.el `ed daxnúå÷åìçî ùìùå .ç"éî øúåé

øúåéå ,úåöåøô åìéôàå ç"é àùåð øáñ äãåäé 'ø .áåúëä úøéæâ àåä êëù ,úåøùë åìéôàå àùé àì ç"éî øúåéå ,úåöåøô åìéôàå ç"é àùåð øáñ ÷"ú .øáãá ùé
é àì úåöåøô ç"éîàùé àì úåðåâäå úåøùëå ,àùé àì äöåøô úçà åìéôà øáñ ïåòîù 'ø .àãçá àî÷ àðúà âéìôå .äöøéù åîë àùé úåðåâäå úåøùëå ,àù

:÷"úë äëìäå .éúøúá äãåäé éáøãàå àãçá àî÷ àðúà âéìôå .äøùò äðåîùî øúåé.ezakxn ick `l`áåøá ìãâúäìå åúòã áéçøäì íéìèá íéñåñ à÷åã
:øúåî åéáéåàá íçìäì åéùøôå åáëø éãë ìáà .[øåñà] íéñåñ.`iptq`:äðùä ìë åîò íéàöåéå íéñðëðä úåìééç øëù.enyl z"q el azekeú"ñî õåç

:ãéîú åîò àöåéå ñðëð êìî àåäùë åîùì áúåëù ú"ñå .åéæðâ úéáá çðåî àåäå ,ú"ñ åì úåéäì ìàøùéî íãà ìë áééçù.aqin:ïçìùä ìò
dddd.xtzqn `edyk:åùàø øòù çìâîùë

`xephxa yexit

õøàäמתו , ìò ïéañî íòä ìk יושבים לנחמו הבאים העם כל – ÈÈÈÀËÄÇÈÈÆ
באבלו, להשתתף הארץ המלך ,àeäåעל  –Lbøcä ìò áñî– ÀÅÅÇÇÇÀÅ

– "דרגש" מבואר: קטנה בגמרא ספה מין עור), (עריסת דצלא ערסא

d).ונמוכה ,f mixcp dpynl epxe`a oiire ;` ,k `xnba oiir)
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àéöBîe,צבאו את המלך  –úeLøä úîçìîì להרחבת כגון  – ÄÀÄÀÆÆÈÀ
גבורתו , את לפרסם כדי  או  הארץ ìLגבולות ïéc úéa ét ìòÇÄÅÄÆ

ãçàå íéòáL.ה משנה א בפרק כמבואר –õøBôe גדרות המלך – ÄÀÄÀÆÈÅ
אחרים, שדות Cøcשל Bì úBNòì, ולשדהו לכרמו  –ïéçîî ïéàå ÇÂÆÆÀÅÀÇÄ

Bãéa. עליו מעכבים אין –øeòL Bì ïéà Cìnä Cøcכלומר – ÀÈÆÆÇÆÆÅÄ
צורכו כפי אחרים, של  תחומיהם בתוך  רחבה, דרך  לו (oiirשעושה

.(f ,e `xza `aa dpyn מלחמה בשעת דווקא כאן שמדובר  מפרשים יש 

משנהמשנהמשנהמשנה").").")."). """"כסף כסף כסף כסף  שםשםשםשם עיין עיין עיין עיין  גגגג;;;; הההה,,,, מלכים מלכים מלכים מלכים  הלהלהלהל'''' ïéææBa((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  íòä ìëå– ÀÈÈÈÀÄ
במלחמה, ביזה åéðôìלוקחים ïéðúBðåלפני הביזה את מביאים – ÀÀÄÀÈÈ

Làøaהמלך, ÷ìç ìèBð àeäå חלקו את ראשון נוטל  המלך – ÀÅÅÆÈÙ
שכתוב  הביזה, מכל מחצה נוטל שהוא מבואר , בגמרא לו. בורר שהוא

כבכבכבכב):):):): כטכטכטכט,,,, א א א א  הימים הימים הימים הימים  לה'((((דברים דברים דברים דברים  וימשחו  דויד בן  לשלמה שנית "וימליכו 
בלחם  הגדול כהן מה לכהן, נגיד  הכתוב מקיש  – לכהן " ולצדוק לנגיד

הכהנים  שאר לכל  ומחצה לו מחצה a),הפנים, ,fi `nei `xnb oiir)
באה, משנתנו לעם. ומחצה לו מחצה בביזה, (המלך) ה"נגיד " אף
היפה. החלק ליטול  מחציתו את ראשון לו בורר שהמלך  ללמד, אפוא,

äøNò äðBîL àlà ,"íéLð Bl-äaøé àG" עשרה שמונה עד – ÇÀÆÈÄÆÈÀÆÆÀÅ
המלך בדוד מצינו  שכן  מבואר, בגמרא לישא. לו מותר בלבד  נשים

נשים שש  לו בבבב----ה ה ה ה ),),),),שהיו  גגגג,,,, ב ב ב ב  הנביא((((שמואל שמואל שמואל שמואל  לו  ח ח ח ח ):):):):ואמר יביביביב,,,, ((((שםשםשםשם

"וכהנה" שש, – כהנה" ודרשו: וכהנה", כהנה לך ואוסיפה מעט "ואם

עשרה. שמונה הרי  שש , עוד  –àeä äaøî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÆ
Bì,עשרה משמונה יותר  ואפילו  כרצונו , נשים –eäé àHL ãáìáeÄÀÇÆÀ

Baì úà úBøéñîיסור "ולא הכתוב: שאומר  כמו ה', ממצוות – ÀÄÆÄ
elôàלבבו ". :øîBà ïBòîL éaøאשהBaì úà äøéñîe úçà ÇÄÄÀÅÂÄÇÇÀÄÈÆÄ

äpàOé àG äæ éøäבכל דורש  שמעון רבי  שכן מבואר , בגמרא – ÂÅÆÄÈÆÈ
הכתוב של טעמו zeevnd),מקום inrh) היינו – לדעתו – כאן ואף

כתבה  ולמה נשים", לו  ירבה "ולא הכתוב טעם את בעצמנו דורשים
את  ומסירה אחת שאפילו להשמיענו אלא לבבו"? יסור  "ולא התורה:

ישאנה. לא íéLð"?לבו, Bl-äaøé àGå" :øîàð änì ,ïk íàÄÅÈÈÆÁÇÀÇÀÆÈÄ
ללמד: –ìéâéáàk elôà" שכל "טובת שהיתה א א א א – שמואלשמואלשמואלשמואל ((((עייןעייןעייןעיין ÂÄÇÂÄÇÄ

ג ג ג ג )))) עשרה.כהכהכהכה,,,, משמונה יותר  ישא nw`.לא `pzk dkldeBl-äaøé àG"ÇÀÆ
Bzákøî éãk àlà ,"íéñeñ לו להרבות למלך  שאסור כלומר  – ÄÆÈÀÅÆÀÇÀ

ופרשיו  רכבו  כדי  אבל  בהם, ולהתגדל דעתו  להרחיב בשביל סוסים

באוי להילחם מותר .בשביל  ãàî",ביו , Bl-äaøé àG áäæå óñëå"ÀÆÆÀÈÈÇÀÆÀÙ
àéðtñà ïzì éãk àlà,יוונית מלה והיא אפסניא, גורס: הערוך  – ÆÈÀÅÄÅÇÀÇÀÈ

מלמדת, משנתנו הצבא. החזקת הוצאות להרבות ומובנה: למלך שאסור 
בעשרו , להתנאות או ולהתגאות בגנזיו  להניח בשביל  וזהב כסף לו 

הצבא  להחזקת בידו  מצוי שיהא וזהב כסף לצבור  לו מותר אבל 
הצורך . בשעת BîLìולהרחבתו äøBz øôñ Bì áúBëå בגמרא – ÀÅÅÆÈÄÀ

לו  לכתוב המלך חייב תורה, ספר לו הניחו  לא אבותיו  שאם מבואר,
שנאמר תורות, יח יח יח יח ):):):):שתי יז יז יז יז ,,,, הזאת"((((דברים דברים דברים דברים  התורה משנה את לו "וכתב

במשמע שתים "משנה" מישראל((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– אדם כל  על היא מצוה שכן 
שנאמר  תורה, ספר  לו  יט יט יט יט ):):):):לכתוב לאלאלאלא,,,, את ((((דברים דברים דברים דברים  לכם כתבו "ועתה

תורות, שתי  לו שכותב אדם, מכל  המלך  הוא ושונה הזאת", השירה
זו  ועל עמו , ונכנסת יוצאה שהיא ואחת גנזיו , בבית שמונחת אחת

במשנתנו: כאן מדובר Bnòהשניה dàéöBî ,äîçìnì àöBé– ÅÇÄÀÈÈÄÈÄ
עמו; התורה את מהמלחמה,ñðëðמוציא חוזר  כשהוא –dñéðëî ÄÀÈÇÀÄÈ

Bnò;לביתו –ïéca áLBé לו שמותר  דוד  בית ממלכי מלך כגון – ÄÅÇÄ
בדין  a),לשבת dpyn xe`a oiir)Bnò àéä;הדין בבית עמו  התורה – ÄÄ

áñî, לאכול –Bcâðk àéä,בארון מונחת כנגדו  התורה –:øîàpL ÅÅÄÀÆÀÆÆÁÇ
åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå"'d z` d`xil cnli ornl ÀÈÀÈÄÀÈÈÈÀÅÇÈ

."mzeyrl dl`d miwegd z`e z`fd dxezd ixac lk z` xenyl eidlÎ`
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ה ה נ ש מ ר ו א ב

לעשות  לאנשים שאסור  אחדים דברים מונה והיא המלך  דיני  את מסיימת משנתנו
הכבוד. יראת משום למלך  ביחס

Bñeñ ìò ïéáëBø ïéàמותר המלך  הצלת לצורך  ברם המלך ; של – ÅÀÄÇ
סוסו על  `),לרכב ,dv oixcdpq oiir)ïéàå ,Bàñk ìò ïéáLBé ïéàåÀÅÀÄÇÄÀÀÅ

BèéáøLa ïéLnzLîכלי לשאר  הדין  והוא המלוכה, בשבט – ÄÀÇÀÄÀÇÀÄ
לו, המיוחדים øtzñîתשמישיו àeäLk BúBà ïéàBø ïéàå– ÀÅÄÀÆÄÀÇÅ

מסתפר , שהוא שעה במלך  להסתכל  àGåאסור ,íøò àeäLk àGåÀÀÆÈÙÀ

izdw - zex`ean zeipyn



`קנב dpyn iyily wxt oixcdpq zkqn

íøò àeäLk,õçønä úéáa àGå,øîàpL(åè ,æé íéøáã):éìò íéNz íBN""Cìî E–éìò Búîéà àäzLE. §¤¨Ÿ§§¥©¤§¨¤¤¡©¨¦¨¤¤¤¤§¥¥¨¨¤
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡úBðBîî éðéc–GLaäL;ãçà Bì øøBa äæå ãçà Bì øøBa äæ,ãçà ãBò ïäì ïéøøBa ïäéðLe;éøácéaø ¦¥¨¦§¨¤¥¤¨§¤¥¤¨§¥¤§¦¨¤¤¨¦§¥©¦
øéàî.íéîëçåíéøîBà:ãçà ãBò ïäì ïéøøBa ïéðicä éðL.äæ ìL Bðic ìñBt äæå äæ ìL Bðic ìñBt äæ;éøác ¥¦©£¨¦§¦§¥©©¨¦§¦¨¤¤¨¤¥©¨¤¤§¤¥©¨¤¤¦§¥

øéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:éúîéà?ïéìeñt Bà ïéáBø÷ ïäL äéàø ïäéìò àéánL ïîæa;íéøLk eéä íà ìáà ©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨©¦§©¤¥¦£¥¤§¨¨¤¥§¦§¦£¨¦¨§¥¦
ïéçîî Bà–ïìñôì ìBëé Bðéà.äæìñBtäæ ìL åéãò ìñBt äæå äæ ìL åéãò;éøácøéàî éaø.íéîëçå ª§¦¥¨§¨§¨¤¥¥¨¤¤§¤¥¥¨¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéøîBà:éúîéà?ïîæaàéáî àeäLíéìeñt Bà íéáBø÷ ïäL äéàø íäéìò;íéøLk eéä íà ìáà–Bðéà §¦¥¨©¦§©¤¥¦£¥¤§¨¨¤¥§¦§¦£¨¦¨§¥¦¥
ïìñôì ìBëé. ¨§¨§¨

b`̀̀̀.cg` el xxea dfíäì íéøøåá ãçéá íéðéã éìòáä éðùå .ãçà ïééã åì øøåá éðùä ïëå ,åúåëæá êåôäìå åðåãì ãçà ïééã åì øøåá ïéðéã éìòáäî ãçà
äéä íàå ãçàä éúøøéá éîöòá éðà éøä áééçä øáñã ,ïì éðééã à÷ àèùå÷ éøîàå àðéã íéðéã éìòá éúééöã åúîàì úîà ïéã àöé êë êåúîå ,éùéìù ïééã ãåò

:åúåà åøøéá íäéðùù éðôî ,íäéðù úåëæá êåôäì åì çåð åîöòá éùéìùä ïééãäå .êôäî äéä éúåëæá êôäì ìåëémdl mixxea mipiicd ipy mixne` minkge
.cg`:íéîëçë äëìäå .ïäî ãçà ìöà äèåð éùéìùä äæ ìù åáì äéäé àìù éãë .íéðéã éìòáä úòã àìá.df ly epiic lqet dfìåëéïåãà àì øîåì àåä

:úøøéáù ïéã úéá éðôì.di`x odilr `iady onfa:åìñåôì ,äæ øøéáù ïééã ìò äéàø àéáî äæù.mignene mixyk md m` la`åéä íà ìáà ,øîà÷ éëä
íäì ïéãéù éî ïéãä éìòá åìáé÷ùë ,äæá äëìää ÷ñôå .ïìñåôì ìåëé åðéàå ïéçîåîë åùòð úåðø÷ éáùåé íäù ô"òà ,íéìåñô àìå íéáåø÷ àì ïðéàù íéøùë
ùøåôîä øáãá åà äòè äðùî øáãá íà ,äòèù òãåð íàå .íéáøì äçîåî åðéàù ô"òàå åðéã ïéøúåñ ïéàå ïéã åðéã ,ïéãä úà íäéìò ÷ñôå ,íéáø ïéá ãéçé ïéá
øçàî íìùìî ïééãä øåèô ,íéä úðéãîì ïéãë àìù ïåîîä ìèðù äæ êìäù ïåâë øéæçäì øùôà éà íàå .äëìäë åá ïéðãå äéäùë øáãä íéøéæçî ,àøîâá
àéâåñå ,íéðåàâ åà íéàøåîà åà íéàðú åá å÷ìçðù øáãá àåäå ,úòãä ìå÷éùá äòè íàå .÷éæäì ïéåëúð àì ,÷éæäì íøâù éô ìò óàù ,íäéìò åäåìáé÷ù
íàå ,åúéáî íìùé øéæçäì à"à íàå ,ïéãä øåæçé ãéá ïúðå àùð àì íà ,åúåîë íìåòä úééâåñ ïéàù ïåàâä åúåà éøáãë ïééãä äæ ïãå åäééðî ãçë àîìòã
,åäåãéîòä ìä÷ä éð÷æ úö÷ åà êìîä åúåà äðéî åà åéìàî ãîòù àìà ïéãä éìòá åúåà åìáé÷ àìù ïééãå .åúéáî íìùéå éåùò äùòù äî ,ãéá ïúðå àùð
éìòáî ãçà ìëå ,òåøæ éìòá ììëá àìà ïéðééãä ììëá åðéàå ,äòè àì ïéá äòè ïéá ,ïéã åéðéã ïéà ,äìåâä ùàøî úåùø ìèðù ô"òà ,íéáøì äçîåî åðéà íà
ïúðå àùð íàå ,÷éæäì íøåâ ìë ïéãë åúéáî íìùé øéæçäì à"à íàå ,ïéãä øéæçé ãéá ïúðå àùð àìå äòè íàå .ã"á éðôá ïãå øæåçå åðéã øúåñ äöø íà ïéðéã
åìáé÷ àìù ô"òà äìåâ ùàøî úåùø ìèðù åà íéðéã éìòá åúåà åìáé÷ù íéáøì äçîåîå .äëìäë àìù åì ïúðù äæ ïéã ìòáî ìèåðå øæåçå åúéáî íìùé ãéá
äìåâ ùàøî úåùø ìèðù äçîåîå .íìùìî øåèô ,ïéãä øéæçäì à"àå úòãä ìå÷éùá ïéá äðùî øáãá ïéá äòè íà ,äçîåî àåäå ìéàåä ,íéðéã éìòá åúåà
é"àá àìà ïéãä éìòáì óåëì ìåëé åðéà é"àáù àéùðä ïî úåùø ìèðù éîå .ì"åçá ïéá õøàá ïéá ,åöø àì ïéá åöø ïéá ,åéðôì åðåãéù ïéãä éìòáì óåëì åì ùé
åòáè àöéå òåãéå øëéð àåäùëå .(äçîåî àø÷ðä àåä) øáã êåúî øáã ïéáäìå ùé÷äì øåáñì òãåéå ô"òáùå áúëáù äøåúá ãîìù éî ,àåä äçîåîå .ãáìá

:äìåâä ùàøî úåùø è÷ð àì åìéôàå éãéçé ïåãì ìåëé àåäå ,íéáøì äçîåî àø÷ð ,åøåã éùðà ìöày eicr lqet df.df läì é÷åî ïðáøå î"øã åäéúâåìô
øçà íò àåä ìåëé øîåà î"ø ,ïä ïéìåñô øîàå øçà íò åãâðëù ïéã ìòá ãîòå äðåùàø úë àéáäå øáãá íéãò éúë éúù éì ùé ïéã ìòá øîàùë ,àøîâá
øåæçì ìåëé íéãò éúë éúù éì ùé äìçú øîàã â"òà éøáñ ïðáøå .ãéñôé ,àöî àìå ù÷á íàå .úøçà úë éì ùé øîà éøäù àåä åúåãòá òâåð åàìå ,ïìñåôì

:íéîëçë äëìäå .äéîåôà éìñôî àìå ,àåä åúåãòá òâåð ïìñôì àáù äæ àöîðå ,åìà àìà éì ïéà øîåìå

`xephxa yexit

õçønä úéáaבעיני המלך של כבודו  מקילים אלה שדברים – ÀÅÇÆÀÈ
הכבוד , ביראת למלך להתייחס מצווים והרי "íBNהרואים, :øîàpLÆÆÁÇ

"Cìî Eéìò íéNz: ללמד "שימות", הרבה הכתוב ציוה –àäzL ÈÄÈÆÆÆÆÀÅ
Eéìò Búîéàמלך ברייתא: מובאת בגמרא בכבודו . זהיר ותהא – ÅÈÈÆ

שנאמר  יום, בכל  יז יז יז יז ):):):):מסתפר  לגלגלגלג,,,, עיניך ".((((ישעיהישעיהישעיהישעיה תחזינה ביפיו "מלך 

א ה נ ש מ ר ו א ב

מסכתנו: בראשית שנינו וכבר ממונות. דיני דנים כיצד  ללמדנו , בא זה "ipicפרק
,"dyelya zepenn יכולים הדיוטות, ואפילו שלושה, של  דין שבית היא והלכה

לומר , רשאי  והנתבע יש ברם, התובע. עם בפניהם לדון שיבוא הנתבע, את לכוף
הדין, שבית וכגון  אחרים, בפני אלא אלה דיינים בפני  להתדיין רוצה שאינו

בעיר שיש  או בעיר, קבוע אינו תביעתו , את לו  הגיש אחדים,שהתובע דין בתי 
בוררים  הדין  בעלי  כיצד ללמד , באה משנתנו  מומחים. אינם שהדיינים משום או 

הצדדים. שני ידי  על  מוסכמים שיהיו דיינים,

GLa úBðBîî éðécäL שבארנו (כפי  הדין  בעלי  ויכולים דיינים, – ÄÅÈÄÀÈ
דהיינו : דיינים, להם לברור  ãçàלעיל ) Bì øøBa äæבורר התובע – ÆÅÆÈ

אחד, דיין  ãçàלו Bì øøBa äæåאחד דיין  לו בורר והנתבע – ÀÆÅÆÈ
,(cg` el xxea df :zeaz iy`x ± "`"laf" uetpd iehiad o`kn)ïäéðLeÀÅÆ

כאחד, הדין  בעלי שני –ãçà ãBò ïäì ïéøøBa הדיין את – ÀÄÈÆÆÈ
øéàîהשלישי ; éaø éøác להיות צריך השלישי  שהדיין הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ

הדין. בעלי שני  בהסכמת íéøîBà:נבחר íéîëçå הדיין לגבי ÇÂÈÄÀÄ
אלא הדין , בעלי בדעת צורך  אין  ïéðicäהשלישי  éðL שנבחרו – ÀÅÇÇÈÄ

הדין, בעלי  ידי  ãçàעל  ãBò ïäì ïéøøBa.השלישי הדיין  את – ÀÄÈÆÆÈ
את  להם בוררים הדיינים ששני סובר מאיר  רבי  שאף מבואר , בגמרא

הדין . בעלי הסכמת את גם לקבל  הם שצריכים אלא dkldeהשלישי,
.minkgkäæ ìL Bðic ìñBt äæå äæ ìL Bðic ìñBt äæכל – ÆÅÇÈÆÆÀÆÅÇÈÆÆ

שבירר הדיין בפני  להתדיין רוצה שאינו לומר, רשאי הדין מבעלי אחד 
øéàîחברו ; éaø éøác שאינו בדיין  כאן  שמדובר מבואר , בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ

ד יודע שאינו דהיינו לו מומחה, ורכש  לדון , שהורגל אלא תורה, ין
יכולים  מומחה ואינו  שהואיל מאיר רבי  וסובר  ממונות, בדיני נסיון 

íéøîBà:לפסלו . íéîëçåבעל אין  עליהם, המחוהו שרבים כיון  ÇÂÈÄÀÄ
שכן  לפסלו, נאמן דיינים?éúîéàדין  לפסול דין  בעל יכול –ïîæa ÅÈÇÄÀÇ

ïéìeñt Bà ïéáBø÷ ïäL äéàø ïäéìò àéánL;עבירה מחמת – ÆÅÄÂÅÆÀÈÈÆÅÀÄÀÄ
ïéçîî Bà íéøLk eéä íà ìáà היו אם מבואר: בגמרא – ÂÈÄÈÀÅÄËÀÄ

ובכגון  כמומחים, הם הרי  פסולים, ולא קרובים שאינם כלומר  כשרים,
ïìñôìזה ìBëé Bðéà היו שאם סובר , מאיר  רבי אף ואמנם – ÅÈÀÈÀÈ

לפסלן. יכול אינו  ìñBtמומחים äæå äæ ìL åéãò ìñBt äæÆÅÅÈÆÆÀÆÅ
äæ ìL åéãò יכולים נוסף, עד  בצירוף הדין, מבעלי  אחד כל – ÅÈÆÆ

שכנגדו; דין בעל  של  העדים את øéàîלפסול éaø éøác בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ
רבי וסובר  עדים, כתי שתי  לו  שיש דין, בעל  שאמר כגון מבואר,

אחר אדם בצירוף שכנגדו דין  בעל יכול אחת כת שכשהביא מאיר,
לחברו  יש שהרי  בעדותו , נוגע נקרא זה ואין הללו, העדים את לפסול 

אחרת. íéøîBà:כת íéîëçå,לפסלם יכול  שכנגדו  הדין  בעל  אין ÇÂÈÄÀÄ
הוא  יכול  עדים כתי  שתי  לו שיש  תחילה אמר  שחברו  פי  על שאף
הוא  הרי  לפסלם שבא זה ונמצא אלו , אלא לו שאין  ולומר לחזור

בדבר , חבירו?éúîéàנוגע של  העדים את לפסול דין  בעל  יכול  – ÅÈÇ
;íéìeñt Bà íéáBø÷ ïäL äéàø íäéìò àéáî àeäL ïîæaÄÀÇÆÅÄÂÅÆÀÈÈÆÅÀÄÀÄ

íéøLk eéä íà ìáà,פסולים ולא קרובים שאינם –ìBëé Bðéà ÂÈÄÈÀÅÄÅÈ
ïìñôì כמו בעדותו, הוא נוגע שכן  השוק, מן  אדם בצירוף אף – ÀÈÀÈ

פיו . על  אותם לפסול  ואין  לעיל, שבארנו

izdw - zex`ean zeipyn
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íøò àeäLk,õçønä úéáa àGå,øîàpL(åè ,æé íéøáã):éìò íéNz íBN""Cìî E–éìò Búîéà àäzLE. §¤¨Ÿ§§¥©¤§¨¤¤¡©¨¦¨¤¤¤¤§¥¥¨¨¤
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡úBðBîî éðéc–GLaäL;ãçà Bì øøBa äæå ãçà Bì øøBa äæ,ãçà ãBò ïäì ïéøøBa ïäéðLe;éøácéaø ¦¥¨¦§¨¤¥¤¨§¤¥¤¨§¥¤§¦¨¤¤¨¦§¥©¦
øéàî.íéîëçåíéøîBà:ãçà ãBò ïäì ïéøøBa ïéðicä éðL.äæ ìL Bðic ìñBt äæå äæ ìL Bðic ìñBt äæ;éøác ¥¦©£¨¦§¦§¥©©¨¦§¦¨¤¤¨¤¥©¨¤¤§¤¥©¨¤¤¦§¥

øéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:éúîéà?ïéìeñt Bà ïéáBø÷ ïäL äéàø ïäéìò àéánL ïîæa;íéøLk eéä íà ìáà ©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨©¦§©¤¥¦£¥¤§¨¨¤¥§¦§¦£¨¦¨§¥¦
ïéçîî Bà–ïìñôì ìBëé Bðéà.äæìñBtäæ ìL åéãò ìñBt äæå äæ ìL åéãò;éøácøéàî éaø.íéîëçå ª§¦¥¨§¨§¨¤¥¥¨¤¤§¤¥¥¨¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéøîBà:éúîéà?ïîæaàéáî àeäLíéìeñt Bà íéáBø÷ ïäL äéàø íäéìò;íéøLk eéä íà ìáà–Bðéà §¦¥¨©¦§©¤¥¦£¥¤§¨¨¤¥§¦§¦£¨¦¨§¥¦¥
ïìñôì ìBëé. ¨§¨§¨

b`̀̀̀.cg` el xxea dfíäì íéøøåá ãçéá íéðéã éìòáä éðùå .ãçà ïééã åì øøåá éðùä ïëå ,åúåëæá êåôäìå åðåãì ãçà ïééã åì øøåá ïéðéã éìòáäî ãçà
äéä íàå ãçàä éúøøéá éîöòá éðà éøä áééçä øáñã ,ïì éðééã à÷ àèùå÷ éøîàå àðéã íéðéã éìòá éúééöã åúîàì úîà ïéã àöé êë êåúîå ,éùéìù ïééã ãåò

:åúåà åøøéá íäéðùù éðôî ,íäéðù úåëæá êåôäì åì çåð åîöòá éùéìùä ïééãäå .êôäî äéä éúåëæá êôäì ìåëémdl mixxea mipiicd ipy mixne` minkge
.cg`:íéîëçë äëìäå .ïäî ãçà ìöà äèåð éùéìùä äæ ìù åáì äéäé àìù éãë .íéðéã éìòáä úòã àìá.df ly epiic lqet dfìåëéïåãà àì øîåì àåä

:úøøéáù ïéã úéá éðôì.di`x odilr `iady onfa:åìñåôì ,äæ øøéáù ïééã ìò äéàø àéáî äæù.mignene mixyk md m` la`åéä íà ìáà ,øîà÷ éëä
íäì ïéãéù éî ïéãä éìòá åìáé÷ùë ,äæá äëìää ÷ñôå .ïìñåôì ìåëé åðéàå ïéçîåîë åùòð úåðø÷ éáùåé íäù ô"òà ,íéìåñô àìå íéáåø÷ àì ïðéàù íéøùë
ùøåôîä øáãá åà äòè äðùî øáãá íà ,äòèù òãåð íàå .íéáøì äçîåî åðéàù ô"òàå åðéã ïéøúåñ ïéàå ïéã åðéã ,ïéãä úà íäéìò ÷ñôå ,íéáø ïéá ãéçé ïéá
øçàî íìùìî ïééãä øåèô ,íéä úðéãîì ïéãë àìù ïåîîä ìèðù äæ êìäù ïåâë øéæçäì øùôà éà íàå .äëìäë åá ïéðãå äéäùë øáãä íéøéæçî ,àøîâá
àéâåñå ,íéðåàâ åà íéàøåîà åà íéàðú åá å÷ìçðù øáãá àåäå ,úòãä ìå÷éùá äòè íàå .÷éæäì ïéåëúð àì ,÷éæäì íøâù éô ìò óàù ,íäéìò åäåìáé÷ù
íàå ,åúéáî íìùé øéæçäì à"à íàå ,ïéãä øåæçé ãéá ïúðå àùð àì íà ,åúåîë íìåòä úééâåñ ïéàù ïåàâä åúåà éøáãë ïééãä äæ ïãå åäééðî ãçë àîìòã
,åäåãéîòä ìä÷ä éð÷æ úö÷ åà êìîä åúåà äðéî åà åéìàî ãîòù àìà ïéãä éìòá åúåà åìáé÷ àìù ïééãå .åúéáî íìùéå éåùò äùòù äî ,ãéá ïúðå àùð
éìòáî ãçà ìëå ,òåøæ éìòá ììëá àìà ïéðééãä ììëá åðéàå ,äòè àì ïéá äòè ïéá ,ïéã åéðéã ïéà ,äìåâä ùàøî úåùø ìèðù ô"òà ,íéáøì äçîåî åðéà íà
ïúðå àùð íàå ,÷éæäì íøåâ ìë ïéãë åúéáî íìùé øéæçäì à"à íàå ,ïéãä øéæçé ãéá ïúðå àùð àìå äòè íàå .ã"á éðôá ïãå øæåçå åðéã øúåñ äöø íà ïéðéã
åìáé÷ àìù ô"òà äìåâ ùàøî úåùø ìèðù åà íéðéã éìòá åúåà åìáé÷ù íéáøì äçîåîå .äëìäë àìù åì ïúðù äæ ïéã ìòáî ìèåðå øæåçå åúéáî íìùé ãéá
äìåâ ùàøî úåùø ìèðù äçîåîå .íìùìî øåèô ,ïéãä øéæçäì à"àå úòãä ìå÷éùá ïéá äðùî øáãá ïéá äòè íà ,äçîåî àåäå ìéàåä ,íéðéã éìòá åúåà
é"àá àìà ïéãä éìòáì óåëì ìåëé åðéà é"àáù àéùðä ïî úåùø ìèðù éîå .ì"åçá ïéá õøàá ïéá ,åöø àì ïéá åöø ïéá ,åéðôì åðåãéù ïéãä éìòáì óåëì åì ùé
åòáè àöéå òåãéå øëéð àåäùëå .(äçîåî àø÷ðä àåä) øáã êåúî øáã ïéáäìå ùé÷äì øåáñì òãåéå ô"òáùå áúëáù äøåúá ãîìù éî ,àåä äçîåîå .ãáìá

:äìåâä ùàøî úåùø è÷ð àì åìéôàå éãéçé ïåãì ìåëé àåäå ,íéáøì äçîåî àø÷ð ,åøåã éùðà ìöày eicr lqet df.df läì é÷åî ïðáøå î"øã åäéúâåìô
øçà íò àåä ìåëé øîåà î"ø ,ïä ïéìåñô øîàå øçà íò åãâðëù ïéã ìòá ãîòå äðåùàø úë àéáäå øáãá íéãò éúë éúù éì ùé ïéã ìòá øîàùë ,àøîâá
øåæçì ìåëé íéãò éúë éúù éì ùé äìçú øîàã â"òà éøáñ ïðáøå .ãéñôé ,àöî àìå ù÷á íàå .úøçà úë éì ùé øîà éøäù àåä åúåãòá òâåð åàìå ,ïìñåôì

:íéîëçë äëìäå .äéîåôà éìñôî àìå ,àåä åúåãòá òâåð ïìñôì àáù äæ àöîðå ,åìà àìà éì ïéà øîåìå

`xephxa yexit

õçønä úéáaבעיני המלך של כבודו  מקילים אלה שדברים – ÀÅÇÆÀÈ
הכבוד , ביראת למלך להתייחס מצווים והרי "íBNהרואים, :øîàpLÆÆÁÇ

"Cìî Eéìò íéNz: ללמד "שימות", הרבה הכתוב ציוה –àäzL ÈÄÈÆÆÆÆÀÅ
Eéìò Búîéàמלך ברייתא: מובאת בגמרא בכבודו . זהיר ותהא – ÅÈÈÆ

שנאמר  יום, בכל  יז יז יז יז ):):):):מסתפר  לגלגלגלג,,,, עיניך ".((((ישעיהישעיהישעיהישעיה תחזינה ביפיו "מלך 

א ה נ ש מ ר ו א ב

מסכתנו: בראשית שנינו וכבר ממונות. דיני דנים כיצד  ללמדנו , בא זה "ipicפרק
,"dyelya zepenn יכולים הדיוטות, ואפילו שלושה, של  דין שבית היא והלכה

לומר , רשאי  והנתבע יש ברם, התובע. עם בפניהם לדון שיבוא הנתבע, את לכוף
הדין, שבית וכגון  אחרים, בפני אלא אלה דיינים בפני  להתדיין רוצה שאינו

בעיר שיש  או בעיר, קבוע אינו תביעתו , את לו  הגיש אחדים,שהתובע דין בתי 
בוררים  הדין  בעלי  כיצד ללמד , באה משנתנו  מומחים. אינם שהדיינים משום או 

הצדדים. שני ידי  על  מוסכמים שיהיו דיינים,

GLa úBðBîî éðécäL שבארנו (כפי  הדין  בעלי  ויכולים דיינים, – ÄÅÈÄÀÈ
דהיינו : דיינים, להם לברור  ãçàלעיל ) Bì øøBa äæבורר התובע – ÆÅÆÈ

אחד, דיין  ãçàלו Bì øøBa äæåאחד דיין  לו בורר והנתבע – ÀÆÅÆÈ
,(cg` el xxea df :zeaz iy`x ± "`"laf" uetpd iehiad o`kn)ïäéðLeÀÅÆ

כאחד, הדין  בעלי שני –ãçà ãBò ïäì ïéøøBa הדיין את – ÀÄÈÆÆÈ
øéàîהשלישי ; éaø éøác להיות צריך השלישי  שהדיין הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ

הדין. בעלי שני  בהסכמת íéøîBà:נבחר íéîëçå הדיין לגבי ÇÂÈÄÀÄ
אלא הדין , בעלי בדעת צורך  אין  ïéðicäהשלישי  éðL שנבחרו – ÀÅÇÇÈÄ

הדין, בעלי  ידי  ãçàעל  ãBò ïäì ïéøøBa.השלישי הדיין  את – ÀÄÈÆÆÈ
את  להם בוררים הדיינים ששני סובר מאיר  רבי  שאף מבואר , בגמרא

הדין . בעלי הסכמת את גם לקבל  הם שצריכים אלא dkldeהשלישי,
.minkgkäæ ìL Bðic ìñBt äæå äæ ìL Bðic ìñBt äæכל – ÆÅÇÈÆÆÀÆÅÇÈÆÆ

שבירר הדיין בפני  להתדיין רוצה שאינו לומר, רשאי הדין מבעלי אחד 
øéàîחברו ; éaø éøác שאינו בדיין  כאן  שמדובר מבואר , בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ

ד יודע שאינו דהיינו לו מומחה, ורכש  לדון , שהורגל אלא תורה, ין
יכולים  מומחה ואינו  שהואיל מאיר רבי  וסובר  ממונות, בדיני נסיון 

íéøîBà:לפסלו . íéîëçåבעל אין  עליהם, המחוהו שרבים כיון  ÇÂÈÄÀÄ
שכן  לפסלו, נאמן דיינים?éúîéàדין  לפסול דין  בעל יכול –ïîæa ÅÈÇÄÀÇ

ïéìeñt Bà ïéáBø÷ ïäL äéàø ïäéìò àéánL;עבירה מחמת – ÆÅÄÂÅÆÀÈÈÆÅÀÄÀÄ
ïéçîî Bà íéøLk eéä íà ìáà היו אם מבואר: בגמרא – ÂÈÄÈÀÅÄËÀÄ

ובכגון  כמומחים, הם הרי  פסולים, ולא קרובים שאינם כלומר  כשרים,
ïìñôìזה ìBëé Bðéà היו שאם סובר , מאיר  רבי אף ואמנם – ÅÈÀÈÀÈ

לפסלן. יכול אינו  ìñBtמומחים äæå äæ ìL åéãò ìñBt äæÆÅÅÈÆÆÀÆÅ
äæ ìL åéãò יכולים נוסף, עד  בצירוף הדין, מבעלי  אחד כל – ÅÈÆÆ

שכנגדו; דין בעל  של  העדים את øéàîלפסול éaø éøác בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ
רבי וסובר  עדים, כתי שתי  לו  שיש דין, בעל  שאמר כגון מבואר,

אחר אדם בצירוף שכנגדו דין  בעל יכול אחת כת שכשהביא מאיר,
לחברו  יש שהרי  בעדותו , נוגע נקרא זה ואין הללו, העדים את לפסול 

אחרת. íéøîBà:כת íéîëçå,לפסלם יכול  שכנגדו  הדין  בעל  אין ÇÂÈÄÀÄ
הוא  יכול  עדים כתי  שתי  לו שיש  תחילה אמר  שחברו  פי  על שאף
הוא  הרי  לפסלם שבא זה ונמצא אלו , אלא לו שאין  ולומר לחזור

בדבר , חבירו?éúîéàנוגע של  העדים את לפסול דין  בעל  יכול  – ÅÈÇ
;íéìeñt Bà íéáBø÷ ïäL äéàø íäéìò àéáî àeäL ïîæaÄÀÇÆÅÄÂÅÆÀÈÈÆÅÀÄÀÄ

íéøLk eéä íà ìáà,פסולים ולא קרובים שאינם –ìBëé Bðéà ÂÈÄÈÀÅÄÅÈ
ïìñôì כמו בעדותו, הוא נוגע שכן  השוק, מן  אדם בצירוף אף – ÀÈÀÈ

פיו . על  אותם לפסול  ואין  לעיל, שבארנו

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יא Bzòaèדף úà Cìnä øñiå'éââàä àúãnä ïa ïîäì dðziå Bãé ìòî ©¨©©¤¤¤©©§¥©¨©¦§¨§¨¨¤©§¨¨¨£¨¦

.'íéãeäiä øøöäìBãb ,àðäk øa àaà éaø øîàשל úòaèהתועלת úøñä Ÿ¥©§¦¨©©¦©¨©©£¨§¨£¨©©©©
להמן  ונתינתה אחשורוש úBàéáð,של òáLå íéàéáð äðBîLe íéòaøàî øúBé¥¥©§¨¦§¨§¦¦§¤©§¦
ìàøNéì ïäì eàaðúpL,אותם áèeîìבנבואתםïlekLוהוכיחו íeøéæçä àì ¤¦§©§¨¤§¦§¨¥¤¨Ÿ¤¡¦§¨

úòaèלגמרי, úøñä eléàå,כך ידי על שנגזרה הרעה והגזירה אחשורוש של §¦£¨©©©©
áèeîì ïúøéæçä שלימה בתשובה וחזרו תעניות עצמם על שגזרו .לגמרי, ¤¡¦¨¨§¨

íéàéáð äðBîLe íéòaøà ,ïðaø eðzúBàéáð òáLåìàøNéì íäì eàaðúð ¨©¨¨©§¨¦§¨§¦¦§¤©§¦¦§©§¨¤§¦§¨¥
הדורות, eøéúBäבמשך àìå eúçt àìå[הוסיפו äøBza[-ולא áeúkM äî ìò §Ÿ¦£§Ÿ¦©©¤¨©¨

אחת  אות äléâî,אפילו àø÷nî õeç ואסתר מרדכי הכתוב שתיקנו על תוספת שהיא , ¦¦§¨§¦¨
בתורה.

הגמרא: Leøcמבארת éàî.כן לתקן ואסתר מרדכי דרשו מה -øa àéiç éaø øîà ©¨¨©©¦¦¨©
,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïéáà,וחומר מקל כן ממצרים,äîeלמדו כשיצאו ¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨©

יצאו äøéLשאז ïðéøîà ,úeøéçì úeãáòn בנס הים, על ישיר' 'אז שירת אמרו - ¥©§§¥©§¦¨¦¨
שיצאו íéiçìגזירת îפורים äúén הגזירה,בב ïkLיטול ìk àì שירה לומר ,שיש ¦¦¨§©¦Ÿ¨¤¥

לחירות. מעבדות מהצלה חשובה לחיים ממיתה הצלה שהרי

הגמרא: éëäשואלת éà ביציאת ישראל מהצלת יותר חשובה בפורים ישראל שהצלת ¦¨¦
àîéðמצרים, énð ìlä לענין גם כי בפורים, הלל גם שיקראו לתקן לחכמים היה - ©¥©¦¥¨

מצרים. מיציאת וחומר קל ללמוד יש הגמרא:זה לחיים משיבה ממיתה יציאה אמנם

בפורים, הלל אומרים לא מקום מכל אך לחירות, מעבדות מיציאה ïéàLחשובה éôì§¦¤¥
õøàì äöeçaL ñð ìò ìlä íéøîBà,.לארץ בחוץ היה פורים ונס §¦©¥©¥¤§¨¨¨¤

הגמרא: õøàìהרישואלת äöeçaL ñðc íéøöî úàéöé ו äøéLהוא, ïðéøîà éëéä.בפסח הגמרא:[-הלל] חילוק משיבה יש §¦©¦§©¦§¥¤§¨¨¨¤¥¦©§¦¨¦¨
פורים, לנס מצרים יציאת נס äøéLבין øîBì úBöøà ìk eøLëeä ,õøàì ìàøNé eñðëð àlL ãò ,àéðúãk אומרים היו - ¦§©§¨©¤Ÿ¦§§¦§¨¥¨¨¤§§¨£¨©¦¨

אבל הארצות, בכל שאירע נס על õøàìהלל ìàøNé eñðëpMî,ישראל ארץ øîBìונתקדשה úBöøàä ìk eøLëeä àì ¦¤¦§§¦§¨¥¨¨¤Ÿ§§¨¨£¨©
,äøéLפורים נס אבל לארץ, בחוץ שהיה אף הלל עליו אומרים לארץ, שנכנסו קודם שהיה מצרים יציאת נס לאחר ולכן שהיה ¦¨

הלל. עליו אומרים לא לארץ, שנכנסו

נוסף: øîà,תירוץ ïîçð áø אמנם להלן], שיבואר [מטעם לארץ שבחוץ נס על הלל אומרים לארץ שנכנסו אחר אף לעולם ©©§¨¨©
ד  משום הלל, לקרוא חכמים תיקנו לא הנס,÷àúéiøבפורים בה שמתואר המגילה קריאת -àìélä Bæ הלל כאמירת נחשבת -. §¦¨¨©¥¨

נוסף: øîà,תירוץ àáø ד לפי בפורים, הלל אומרים ואין בפסח הלל שאומרים íúäהטעם àîìLa ניתן מצרים, יציאת בנס - ¨¨¨©¦§¨¨¨¨
בהלל שנאמר מה את ä'',לומר éãáò eììä''ה עבדי ואנו äòøt,הואיל éãáò àìå.ידו מתחת יצאנו àëäשהרי àlà- ©§©§¥§Ÿ©§¥©§Ÿ¤¨¨¨

לומר ניתן לא ä''בפורים, éãáò eììä'שמשמעותו,LBøåLçà éãáò àìåאבל לחיים, ממיתה שניצלנו שהגם ézkàלפי ©§©§¥§Ÿ©§¥£©§¥©©¦
ïðà LBøåLçà éãáò.לאחשורוש עבדים עדיין נשארנו - ©§¥£©§¥£¨

הגמרא: àáøìמקשה ïéa ו אחשורוש, עבדי אנו שעדיין משום בפורים הלל אומרים שאין ïîçðשאמר áøì ïéa שקריאת שאמר ¥§¨¨¥§©©§¨
כהלל, היא אלו,÷àéLהמגילה טעמים צריך àéðzמדוע àäå ש לעיל, ìkישראלeñðëpMîבברייתא eøLëeä àì õøàì ©§¨§¨©§¨¦¤¦§§¨¨¤Ÿ§§¨

,äøéL øîBì úBöøàä לטעמיהם הוצרכו ומדוע בפורים, הלל לומר אין זה משום כן הגמרא:.ואם סוברים מתרצת נחמן ורב רבא ¨£¨©¦¨
אבל  שגלו, קודם בארץ ישראל שהיו הזמן על רק נאמרו הברייתא eìbLשדברי ïåék,הארצות בשאר ונתפזרו מארצם ישראל ¥¨¤¨

eøæçהארצות ïBLàøä,שאר ïøéLëäì שאירע פורים נס על הלל שיאמרו נותן הדין כן ואם בהם, שאירע נס על הלל שאומרים ¨§§¤§¥¨¨¦
בפורים  הלל אומרים אין מדוע אחרים טעמים לומר הוצרכו ולכן ישראל, של גלותן .בעת

i"yx

áèåîì (ïøéæçä)Ðodilr exfby
mev" aizkck ,daeyzl zeiprz
rvei xt`e wy ctqne ikae

."miaxläìéâî àø÷îî õåçÐ
xn`z m`edkepg xp :ewqt xak ?

ibg eid ikcxn inia la` ,mi`iapd
.ik`lne dixkfúåøéçì úåãáòî

Ðlr dxiy exn` mixvn z`ivia
.midàîéð éîð ììäÐ`idy

:opiqxb ikd .dxiyàáø øîà
äòøô éãáò àìå 'åë íúä àîìùá

.e`vi zexigl ixdyéãáò éúëà
ïðà ùåøåùçàÐ`l` el`bp `lc
.dzind onàáøì ïéáÐxn`c

icar izk`c lld ixn` `l ikdl
ikd e`l `d ,eed yexeyg`Ð

.opixn`ïîçð áøì ïéáÐxn`c
.lld mewna dlibn z`ixw[àì]

äøéù øîåì úåöøà øàù åøùëåä
Ð.mdl rxe`nd qp lr

ההנהגה עם בני־ישראל אינה לפי חוקי הטבע, אלא היא תלוייה בקיום התורה ומצוות.
משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc oileg(oey`x meil)

Ba ïéìòBîlrn oaxw ly algn dpdpd -,ìebét íeMî åéìò ïéáéiçå £¦§©¨¦¨¨¦¦
àîèå øúBðåalg e` ,dlbtzpy dnda ly alg bbeya lke`d - §¨§¨¥

,miycw alg lk`y `nh oke ,ezlik` onf xg`l xzepy miycw
jixvy z`hgd caln ,el` mixeqi` lr z`hg `iadl aiig

,alg xeqi` lr `iadlíãa ïk ïéàM äîmeyn eilr miaiig `ly ©¤¥¥§¨
.el` mixeqi`

:zx`ane dpynd dtiqeníãa øîBçå±,jka algn xeng mc §¤§¨
Lzlik` xeqi`âäBð ícämbå äîäáaa mbå äiçaïéa ,óBòaíéàîè ¤©¨¥¦§¥¨§©¨§¥§¥¦

dlik`a mixeq`dïéáeaå ,íéøBäèxeqi` eli`àlà âäBð Bðéà áìç ¥§¦§¥¤¥¥¤¨
.ãáìa äøBäè äîäáa¦§¥¨§¨¦§¨

àøîâ
rnyn dpynd ixac znizqne ,alga dlirn yiy dpyna epipy
md mdiigay it lr s`y ,milw miycw ly alga mb xaecny

dlirn mda oi`e milrad oennk miaygp(:f dlirn)zwixf xg`l ,
:`xnbd zxxan .mdixeni`a dlirn yi mncY éléî éðä àðîoipn §¨¨¥¦¥

.mnc zwixf xg`l ,milw miycw ixeni`a dlirn yiy
:`xnbd daiyn,éàpé éaø øîàn `ed xewndàø÷ øîàc(i c `xwie) ¨©©¦©©§¨©§¨

Y 'íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk'miyixtny mixeni`d mze` ©£¤¨¦¤©©§¨¦
oiadl yie ,giyn odk xtn eyixti ,minlyd gaf xeynäî éëå§¦©

íéîìMä çáæ øBMî eðãîlmixeni` mze` lk ixd ,giyn odk xtl ¨©§¦¤©©§¨¦
,giyn odk xta mb miyxetnãîì àöîðå ãnìì àa äæ éøä äzòî¥©¨£¥¤¨§©¥§¦§¨¨¥

Yzn`a ,mdn cenll ick eazkp dxe`kly minlyy gxkdae
weqtdy ,giyn odk xtn oic mda cenll ick eazkpøBL Léwî©¦

,çéLî ïäk øôì íéîìMä çáæäìéòî Ba Lé çéLî ïäk øt äî ¤©©§¨¦§©Ÿ¥¨¦©©©Ÿ¥¨¦©¥§¦¨
,dlirn ea did eiiga xake ,miycw ycew `ed ixdy ,eixeni`aóà©

äìéòî Ba Lé íéîìMä çáæ øBL.enc z` ewxfy xg`l ,eixeni`a ¤©©§¨¦¥§¦¨
:`xnbd dywnàðéðç éaø déì øîà,i`pi iaxléaø äðML Bæ äøeòk ¨©¥©¦£¦¨§¨¤¨¨©¦

df oic zyxecy ,iax dpyy `ziixa dze` jipira zxrekn ike ±
iabl xn`py dn ,xne` iax ,`ziixaa epipy oky ,xg` weqtn

milw miycw(fh b `xwie),''äì áìç ìk'`aíéLã÷ éøeîéà úBaøì ¨¥¤©§©¥¥¨¨¦
,äìéòîì íél÷iycw'n `ed milw miycw alg mby weqtd zpeeke ©¦¦§¦¨

dlirn zyxta exn`py ''d(eh d `xwie).lrn epnn dpdpde ,
:`xnbd zvxznéøèöéà ,éiaà øîàC,miweqtd ipy z` jixv ±éàc ¨©©©¥¦§§¦§¦

àðîçø áúklk' wx zazek dzid dxezd m`y ±áìç,''dläåä ¨©©£¨¨¥¤£¨
ïéà áìç àðéîàla` ,dlirn yi alga wxy xnel leki iziid ± £¦¨¥¤¥

aúøúBécakdézLedúBéìk,'alg' mi`xwp mpi`yàìoic bdep ¤¤§¥§¨Ÿ
okle ,dlirníøeé øLàk' àðîçø áúk,'minlyd gaf xeyn ¨©©£¨¨©£¤¨

odk xtl ywed minlyd gaf xeyn mxeny dn lky rnyny
.dlirn ea yie ,giynàðîçø áúk éàåwxäåä ,'íøeé øLàk'àðéîà §¦¨©©£¨¨©£¤¨£¨£¦¨

àì øBLa àúéìc äéìà áìçdlirn oi` minlyl yak `iad m`y ± ¥¤©§¨§¥¨§Ÿ
xey' xkfen weqta ixdy ,dze` miaixwny it lr s` ,ezil`a

okle ,daixw dppi` xey zil`e ,'minlyd gafìk' àðîçø áúk̈©©£¨¨¨
'áìçz`xwp `id mby ep`vn ixdy ,dlirnl yakd zil` zeaxl ¥¤

xn`py enk ,'alg'(h b `xwie).'dninz dil`d FAlg'¤§¨©§¨§¦¨
:iia` ixac seq lr dywn `xnbdéà ,ãéáæ áøì éøî áø déì øîà̈©¥©¨¦§©§¦¦

áìç éàøwéà äéìà,'alg' z`xwp yak zil` zn`a m` ±øñzéz ©§¨¦§©¥¤¦§©
äìéëàa.dlik`a dxeq` dpi` recn ± ©£¦¨

déì øîà,ciaf axéìòàø÷ øîà Exn`p jziiyewn `ivedl ick - ¨©¥¨¤¨©§¨
weqta(bk f `xwie)æòå áNëå øBL áìç ìk'jkn rnyny ,'Elk`z `l ¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥

a `weec `ed xeqi`dyä øáca bdep,æòå áNëå øBLa äåM ¨¨©¨¤§§¤¤¨¥
zcner dpi`y dil` hrnle ,daxwdl cner `ed mzylyay

.fre xeya daxwdl
yak zil` recn ,ixn ax ziiyew lr sqep uexiz d`ian `xnbd

:alg oick dlik`a dxeq` dpi`éøwéà 'äéìàä Baìç' ,øîà éMà áø©©¦¨©¤§¨©§¨¦§©
aezkd oeylk ,'dil`d alg' z`xwp yak zil` ±(h b `xwie)FAlg'¤§

la` ,'dil`déøwéà àì àîúñ áìç,'alg' mzq z`xwp dppi` ± ¨©§¨¥¤§¨¨Ÿ¦§©
.dlik`a dxeq` dpi` okle

:`xnbd dywnäzòî àlàok m` ,'alg' z`xwp dpi` yak zil`y ¤¨¥©¨
,da eìòîé àìweqtdn `ed alga dlirn yiy jkl xewnd ixdy Ÿ¦§£¨

(fh b `xwie):`xnbd dwiqn .''dl alg lM'ãéáæ áøãk àzøåeçî àlà ¨¥¤©¤¨§©©§¨¦§©§¦
,ciaf ax uxizy dn `ed xexad uexizd ±,'alg' z`xwp dil`y

.frae xeya zbdep dpi`y meyn dlik`a zxzeny `l`
xzep lebit meyn eilr miaiige ,dlirn yi algay :dpyna epipy

,`nhe.íãa ïk ïéàM äî:`xnbd zxxanéléî éðä àðîokidn ± ©¤¥¥§¨§¨¨¥¦¥
mdilr miaiig `le ,miycw mca dlirn oi`y ,el` mixac epcnl

.`nhe xzep lebit meyn
.` :dlirnn mc hrnl zeyxc yly d`ian `xnbd,àleò øîà̈©¨

n `ed dlirnn mc hrnl xewndàø÷ øîàc(`i fi `xwie)Wtp iM' §¨©§¨¦¤¤
eiYzp ip`e `ed mCA xUAd'íëì''mkl' xn`py dnne ,'gAfOd lr ©¨¨©¨¦©£¦§©¦¨¤©©¦§¥©

miycw mc elit`y ,yexcl yi gafnd lr ozipd mc iablíëlL¤¨¤
àäédlirn mda oi`e ,ycwd ly `le mkly mdy oileg enk epic -. §¥

.aàðz ìàòîLé éaø éácepy l`rnyi iax ly eyxcn ziaa ± §¥©¦¦§¨¥¨¨
xn`p ,`ziixa(my)gAfOd lr mkl eiYzp ip`e','øtëìyexcl yie ©£¦§©¦¨¤©©¦§¥©§©¥

,xne` 'dyY åézúð äøtëì,mkilr xtkiy ick mcd z` izzpàìå §©¨¨§©¦§Ÿ
äìéòîì.dlirn ea yiy ,ily xack eze` izaygd `le - ¦§¦¨

.b,øîà ïðçBé éaøåy dnn `ed xewndàø÷ øîà(my)mCd iM'àeä §©¦¨¨¨©¨©§¨¦©¨
oeyldny ,'xRki WtPA'àeä'zg` 'died'a `ed cinzy rnyn ©¤¤§©¥

mcd ly epicy epiide ,iepiy ea oi`eéðôìdäøtkz` ozpy iptl ± ¦§¥©¨¨
`ed ,gafnd lr eizepznøçàìkdäî ,äøtk[y myk±]øçàl ¦§©©©¨¨©§©©

däìéòî Ba ïéà äøtk,ezevn dzyrp ixdy ,miixiyaéðôì óà ©¨¨¥§¦¨©¦§¥
d.äìéòî Ba ïéà äøtk©¨¨¥§¦¨

:opgei iax ixac lr `xnbd dywnàîéàå,jtidl xn`p `nye ± §¥¨
daizdy'àeä'mcd ly epicy zcnlnøçàìdäøtk`edéðôìk §©©©¨¨§¦§¥

d,äìéòî Ba Lé äøtk éðôl äî ,äøtkdzyrp `l oiicr ixdy ©¨¨©¦§¥©¨¨¥§¦¨
,ezevn.äìéòî Ba Lé äøtk øçàì óàokzi `l :`xnbd zvxzn ©§©©©¨¨¥§¦¨

y meyn ,dlirn ea yi dxtk xg`lyEì ïéà[ep`vn `l±]øác ¥§¨¨
,Ba ïéìòBîe ,Búåöî äNòpLiax yxcy itk yexcl yi gxkdae ¤©£¨¦§¨£¦

.opgei
:`xnbd dywnåikàì,ea milrene ezevn dzyrpy xac ep`vn §Ÿ

ïLcä úîeøz éøäåáéúëc ,Ba ïéìòBîe Búåöî äNòðc ,(b e `xwie) ©£¥§©©¤¤§©£¨¦§¨£¦¦§¦
'ebe oWCd z` mixde','çaænä ìöà BîNåoycdy jkn micnele §¥¦¤©¤¤§¨¥¤©¦§¥©

ziyrpy it lr s`y x`eane ,dfipb epiidc 'dniy' oerh mxzpd
yi ,ezyecw meyn d`pda xeq`y oeike ,d`pda xeq` `ed ezevn
xg`l dlirn oic ea jiiyy mcl s` epnn cnlpe ,dlirn mb ea
oycd znexzn cenll oi` :`xnbd zvxzn .ezevn ziyrpy

,dlirn oic ea jiiy ezevn dzyrpy xacyíeMîlr mby ¦
`vnpe ,df yecig xn`p mixetikd meia lecb odk yaely micbad

ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL äpeäk éãâáe ïLcä úîeøz éàåäcipy - ©£©§©©¤¤¦§¥§¨§¥§¦©¨¦§¤¨
exiagn cnldl leki mdn cg`y ,cg` oic miycgnd miweqt

,epivn dnaå`ed llkd(.ck oiyeciw)yãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìë §¨§¥§¦©¨¦§¤¨
ïéãnìî ïéà.xg` mewnl ¥§©§¦

:`xnbd dywnì àçéðäzrc itïðaø(.ck `nei),éøîàcdny ¨¦¨§©¨¨§¨§¥
xn`py(bk fh `xwie)mixetikd meia lecb odk yaely micbad lr

L ãnìî ,'íL íçépäå'el` micbaäæéðb ïéðeòhodkl xeq`e ,mlerl §¦¦¨¨§©¥¤§¦§¦¨
mda cearl heicd odkle ,xg` mixetik meia mda cearl lecb
,cg`k mi`ad miaezk ipy o`k yiy `vnpe ,dpyd zeni x`ya

àñBc éaøì àlà(my)øîàc,`id dxezd zpeekyïäa LnzLé àlL ¤¨§©¦¨§¨©¤Ÿ¦§©¥¨¤
lecb odkìzcear,øçà íéøetkä íBézcearl mixyk md la` §©¦¦©¥

,dlirn mda oi`y `vnpe ,dpyd zeni x`ya heicd odkéàî©
øîéîì àkéàmi`ad miaezk ipy o`k oi` ixd ,ayiil yi dn ± ¦¨§¥©

xeqi` jiiyy oycd znexzn cnlpy `iyewd zxfege ,cg`k
,'`ed' daiza dxezd zpeeky xn`pe ,ezevn dyrpy xaca d`pd

.dxtkd mcew enk ,dxtkd xg`l mca dlirn yiy
:xg` ote`a zvxzn `xnbdàlàznexzn cenll oi`y mrhd ¤¨

`ed ,oycdîíeM`idy ,df yecig ep`vn dtexr dlbra mby ¦
`vnpe ,dzevn dzyrpy it lr s` d`pda dxeq`úîeøz éàåäc©£©§©

íéáeúk éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä íéáeúk éðL äôeøò äìâòå ïLcä©¤¤§¤§¨£¨§¥§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦
,ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä.x`azdy itk ©¨¦§¤¨¥§©§¦

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðä(.dl oiyeciw)oi`ad miaezk ipy ¨¦¨§©§¨©
cg`køîàc ïàîì àlà ,ïéãnìî ïéà(my)oi`ad miaezk ipyy ¥§©§¦¤¨§©§¨©
cg`køîéîì àkéà éàî ïéãnìîcenll xyt` ixd ,ayiil yi dn ± §©§¦©¦¨§¥©

ziyrpy xaca d`pd xeqi` jiiyy dtexr dlbre oycd znexzn
mi`ad miaezk ipyy drcd itl elit` :`xnbd zvxzn .ezevn

ixdy ,micnln mpi` o`k ,micnln cg`kéøz§¥
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קנה
oifge` mipy` cenr fiw sc ± oey`x wxtzereay

äðùîåá ïéìòåîoi` mcde .mipdkl mpi`e ,od 'd iycw `dc ,`ed oaxw m` Ð
.`xnba silick ,ea oilrenàîèå:ze`hg izy aiig Ð sebd z`neha elk` m` Ð

.zxka `idy sebd z`neh meyn zg`e ,alg meyn zg`íãá ïë ïéàù äîÐ
.`xnba yxtnäøåäè äîäáá àìàeaixwi xy` dndad on" (f `xwie) aizkck Ð

.'ebe "dpnnàøîâéìéî éðäðîyi algc Ð
dlirn ea?miycw alg elit`c ,biltn `le

,odiiga dlirn oda oi`c ab lr s` ,milw
dlirn ea yi ,od milra oenn `dc

.onc wxfpy xg`l mdixeni`aíøåé øùàë
.aizk giyn odk xt ixeni`a Ðåðãîì äîå

mixeni` miyixtny dn lkk :xn`wc Ð
dfn eyxti jk ,minlyn?mixeni`d o`k s`

[axwd lr] dqknd algd z`" ,miyxetn
!'ebe "zeilkd izy z`e algd lk z`eäî

äìéòî ùé çéùî ïäë øô`dc ,mixeni`a Ð
.`ed miycw iycwc ,dlirn dia ded miign

äìéòî åá ùé.ealga Ð'äì áìç ìëÐ
'dl" eda aizk ikdle ,aizk milw miycwa"

l Ð'd iycw"c `xninoiprl ,dia `pixw "
.dlirnàì úåéìëä éúùå úøúåée`lc Ð

.exwi` "alg"íøåé øùàëlk lr cnil Ð
.giyn odk xt ixeni`l eywedy ,mixeni`d

àì øåùá àúéìã äéìàik ,da elrnp Ð
`pixw "yakd zil`"c ,minlyl yak eziin

dia?dil` ogky`e ,"alg lk" `pngx azk
ealg" (b `xwie) aizkc ,"alg" ixwi`c

."dninz dil`døñúéúyak zil` lk Ð
.dlik`aæòå áùëå øåù áìç ìë`l Ð

dpi` dil`e ,oleka bdepd `l` dxez dxq`
.fra `le xeya `l zbdepäá åìòîé àìÐ

'dl alg lk"n dlirn `dc`de ,ol `wtp "
!i`xwi` "alg" e`lc zxn`íëìip`e" Ð

e`l ,`nl` .`di mkly Ð 'ebe "mkl eizzp
.`ed deab iycwåéúúð äøôëì`le Ð

zcner dpi`y ,ea lernl "ily" iexw `diy
.mkliaya xtkl `l`àåä:rnyn Ð

iptl oia ,dey epic mlerl ,`di eziieda
eizepzn ozpy dxtk xg`l oiae dxtk

.miixiyd ex`ypeïéà äøôë øçàì äî
äìéòîxac jl oi`c ,onwlck ,miixiya Ð

dyrp xak ixdy ,ea oilrene ezevn dyrpy
'd iycw" e`le epnn deab jxev.dia `pixw "

ïùãä úîåøúgafn oycn mxez xwA lk ÐŸ¤
zrlape ,gafnd icva epzepe ,dzgn `ln§Ÿ
oycd z` mixde" aizkck ,dnewna my
Ð "gafnd lv` enye 'ebe y`d lk`z xy`
xeq` ,`nl` .dfipbe dniy oerhy cnln

.d`pdaäðåäë éãâáoal icba drax` Ð
meia miptle iptl oda qpkp lecb odky
heicd oi`e ,zinler dfipb oiperhe ,mixetkd
meil [lecb odk] `le ,dpyd lk oda caer
cad icba z` hyte" aizkck ,xg` mixetk

."my mgipdeøîàã àñåã éáøì àìàÐ
odky ,dpyd lk heicd odkl od oixyk
dne ,milk drax`a oda ynyn heicd

i`n ,xg` mixetkd meil `ed ynzyi `ly cnln Ð "my mgipde" xnel cenlz
xninl `ki`äôåøò äìâò ?aizkc ,d`pda dxeq` ,dzevn dyrpy it lr s` Ð

.(`,e zezixk) dzxeaw `dz my Ð "my etxre"
éèåòéî
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øîàopinwen (a,hn migaf) "onewn edfi`" wxta Ð 'ek mxei xy`k `xw xn`c i`pi iax

opitli zeilkd izye zxzeic .ywida cnlne xfeg epi`c ,ywida cnld xacl dl

xzii`e ,giyn odk xtn mlrd xte ,xeaiv ly xac mlrd xtn dxf dcear xirya

`lc ,diteba aizkc o`nk iednl ,xac mlrd xta inewe`l giyn odk xta "mxei xy`k"

iaxe ."cnld on cnl" dxf dcear xiry iedil

zia" wxta silic o`nk dl xaq `kdc i`pi

zeilkd izye zxzei :(a,`n my) "i`ny

yi cere .'ek "xtl dyre"n dxf dcear ixirya

`nlra `zknq` Ð `kdc i`pi iaxc :xnel

(`,eh) "gafn iycw" wxta dlirna [`dc] ,`ed

`l` dlirn meyn oiaiig oi` :i`pi iax xn`

zi`c gafn iycwa `le ,cala ziad wca iycw

zeipynn dil jixte .milrale mipdkl eda

`w `xw `de :jixte .opaxcn dl iwene ,`aeh

!mixeni`d zeaxl Ð "alg lk" :yexit !aiqp

`xw oicd `ede ,`nlra `zknq` :ipyne

zezixk) "el exn`" wxta opzc `de .`kdc

rax` dilr aiige ,zg` dlik` lke` yi :(a,bi

lr s`e .dlera inewe`l `ki` Ð my`e ze`hg

xyad lkc oeik ,yegl oi` Ð mipdkl dxerc it

.gafnlàåäÐ dxtk xg`lk dxtk iptl

cle" wxt dlirnac :mz epiax dywd"z`hg

Ð miycw zndal mc fiwnd :opixn` (a,ai)

:uxize !mca dlirn yi ,`nl` .ea oilren

xg`l la` .dxtk `kiiy `lc ,miign mzdc

m`e .oilren oi` Ð dxtk iptl s` ,dhigy

lk" wxta dl iziine ,(`,`i) opz mzdc :xn`z

,ea oilren oi` dlgza mc ,(`,ak migqt) "dry

:xnel yie !ea oilren Ð oexcw lgpl `vi

m` :xn`z m`e .`id opaxcn ,mzdc dlirnc

dlirn igeky`l wigcc (a,a) dlirn yixa ,ok

mzdc :xnel yie !dpyn jdn iziil ,opaxcn

.inc edpiwpgkc ,i`w "mexca ohgyy miycw"`

(dnk) opax oewzc iiez`l wigc `peeb i`d ike

dii`x iziine .ediipin ilicac ab lr s` ,dlirn

icin e`vi Ð ezny miycw :xn`c opgei iaxn

dxenz seqa :xn`z m`e .dxez xac dlirn

:xn`w "ziad wcal dler yicwn" iab (a,al)

izy da oilrene" `tiq `ni` ,opaxcn i`

?`iyew i`ne Ð ?i`n` ,opaxcn i`e ."zelirn

!ezny miycwae mca opaxc dlirn `ki` `d

meyn `ziixe`c dlirn yiy mzdc :xnel yie

oeik ,dlirn my owzl minkgl oi` ,dler

lernl ie`x :ipyne .ediipin ilica ikd e`lac

,`ziixe`c dlirn ,xyaa :zelirn izy ea

,`ziixe`c dlirn `kilc ,xerae .dler meyn

.dlirn opax epwze ,dipin ilica `lïéàjl

:xn`z m`e Ð ea oilrene ezevn dyrpy xac

xac jl oi`c ,dxtk iptl hrnp `l ,daxc`

ab lr s`e !ea elrni `ly ezevn dyrp `ly

exw` `lc meyn ,epiid Ð milw miycw `ki`c

`dc ,`aeh ogky`c :xnel yie !miny iycw

dlbre ,dnexz zry cr ea oilren oi` oyc

.dzcixi xg`l cr dtexr

àìåopzc :xn`z m`e Ð oycd znexz ixde

.oilren `le mipdp `l Ð dxepnde inipt gafn oeyic ,(`,`i) "z`hg cle" wxt dlirna

?olpn inipt gafn `l` ,"enye" dia aizkc Ð oevigd gafn `nlya :`xnba xn`we

?oilrenc "enye"n dil rnyn daxc` oizrnyae ,oilren oi`c yixc "enye"nc rnyn

icin e`iven oeyicdy ,iniptd oeyica oilren oi`c rnyn mzdc oizipznc :xnel yie

dlirn seqa opiyxcck ,dlirn `ki` dnxd xg`l s` mewn lkne .oycl devn jkl Ð "enye" aizkc ,oevig `nlya :xn`w df lre .oycl devn ,ok m` .milren ,mcew la` .dlirn

l` dze` jilyde ez`xen xiqde" `xw xn`c :ipyne ?dlirn icin e`iven oeyicdy xne` dz`y ,oycl devnc ol `pn .inipt `l` xfti `ly ,zgpa Ð "enye" :(`,cl) [dxenz]

."dncw" aizkc ,mewn el reawl oevigd gafnl jixhvi` `de :jixt mzde .'ek "gafnd lv` enye" aizk `dc jixv `l ,oevigd gafn oiprl m` Ð "oycd mewn

íåùî.`kd ik opiwqne ,xzei jix`n (a,`i) "z`hg cle" wxta dlirna Ð 'ek dpedk icbae oycd znexz iedc
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íéîìMä çáæ øBL óà ,äìéòî¯øîà .äìéòî Ba Lé §¦¨©¤©©§¨¦¥§¦¨£©

'äì áìç ìk" éaø äðML Bæ äøeòk :àðéðç éaø déì" ¥©¦£¦¨§¨¤¨¨©¦¨¥¤©
¯:ééaà øîà !äìéòîì íél÷ íéLã÷ éøeîéà úBaøì§©¥¥¢¨¦©¦¦§¦¨£©©©¥
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äéìà éà :ãéáæ áøì éøî áø déì øîàéàø÷éà,"áìç" £©¥©¨¦§©§¦¦©§¨¦§¨¥¥¤
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קנו
oifge` mipya cenr fiw sc ± oey`x wxtzereay

éáéúë éèåòéîiherinc ,oicnln oi` ipd Ð oicnln `nlra xn`c o`nl elit` Ð
.ipixg` `le ,ipd :rnync ,eda iaizkíãá éàø÷ àúìú,"xtkl" ,"mkl" Ð

."`ed"øúåðì`l` aiig epi` Ð elk`e xzepa oiae mca oia bbye ,xzezp m`y Ð
.mc meynäàîåèî.mc meyn `l` aiig epi` Ð sebd z`neha elk` m` Ðìáà

êéøö àì ìåâôîdid m`yc .ihernl Ð
ea oi`c ol `hiyt Ð encn lk`e lebt gafd

.lebt meynïéøéúî åì ùéù ìë ïðúãÐ
exizn `edy oia .eze` xizn xg` xacy
exizn mcdy ,miycw xya oebk Ð mc`l
gafnl oixizn el yiy oiae .ezwixfa mipdkl
dxizn dncy ,dler oebk Ð mc`l `le
dixa` oi` Ð dnc wxfp `l m`c .gafnl
z` odkd wxfe" (fi `xwie) aizkck ,mixhwp

'd gafn lr mcdalgd xihwde" xcde ,"
."gegip gixlìåâô íåùî åéìò ïéáééçm` Ð

,mcd zecear rax`n zg`a gafd z` lbit
xzid llka didy xyad on lk` jk xg`e
mcd xzida od s`y mixeni`d on e` ,mcd
xg` oi`y xac lk la` .zxk aiig Ð
mcd oebk ,envr xizn `ed `l` ,exizn
dleky mipdk zgpne zxehwde unewde
.lebt meyn mdilr oiaiig oi` Ð lilk
ediipine ,aizk minlya lebt xwirc meyn
mc`l oixizn mdl yi minly dn :opitli
lk s` ,lebt meyn mdilr oiaiig Ð gafnle

ek.'

.øùáä ìë êìò ïøãä

äðùîáèåøäå øåòädnda ly xerd Ð
xya dviakn zegt oebk ,dhegy
sxhvn ,dviakl dnilyne da wec` dxere
opitli `xnbae .xney `edy iptn Ð
z`neh ,dlw d`nehl oitxhvn mixneydy

.oilke`áèåølke` dpi`y ,`"xiilb Ð
ztxhvn la` ,dnvr ipta d`neh lawl

,milydlitl`idyk dlke`l jxcy
.xyad lr dyexwäôé÷äitexhv`l la` ,iaiyg oilke` e`l onvr ode ,oilaz Ð

.oitxhvnììàäå.yxtn `xnba Ðúåîöòäå,lke` `ede gen oda yiy Ð¤
.enr sxhvn jkitl ,el xney mvrdeíéðø÷äåekzegy lk :`xnba yxtn Ð

e`l Ð ediiytp itp`a edine .oikx ody dhnln oxwir lv` ,mc mdn `veie
.edpip `lke`íéôìèäå.xney meyn Ðúåìáð úàîåè àì ìáàdlapn m` Ð

:`ipzc .`nhl dlap xeriy milydl zifkl oitxhvn oi`e ,oi`nhn oi` Ð od
oi` Ð `ied xneyc ab lr s`e .xera `le miciba `le zenvra `le Ð "dzlapa"
dlapn e`l Ð ahexe dtiw oke .`xnba yxtnck ,dxeng d`nehl sxhvn xney

.xya icda ,eed `nlra oilke` la` .od xya e`l Ð micibe ll`e ,edpipàöåéë
åá`OhnE ,uxyd on d`neh lawn zeidl oilke` z`neh `OHn `edy yi Ð¦©¥§©¥

.mixg` `nhl zelap z`neh eil`n `OHn epi`e ,mixg` oilke`éåâì äàîè äîäá èçåùä`wece ,l`xyi `wece Ðhgyy l`xyi .iebl `wece ,d`nh `wece ,dhigy ¦©¥
l`xyie li`ed ,ikd elit` Ð zenzy cr dhigy edl `ixy `le gp ipal `zlin `ilz dzinac ,iebl `ifg `lc ab lr s` ,zqkxtn dcere ieb jxevl d`nh dnda
Ð dhigya ieb la` .iebl d`nha s` dhigya `lke` ezaygn dil `ieyn jkld ,dxedha diabl `ixy dhigyc l`xyi iabl ogky`e .`id `ziilrn dhigy ,hgy
da oi` Ð dxgp :`ipz ikde .diab dxigp ogky` `lc ,dl `ieyn `lke` e`l Ð dxigpa l`xyi oke .diabl dhigy ogky` `lc ,`lke` ezaygn dil `ieyn `l

.ezaygn dlhac ,`lke` dil `ieyn `l Ð l`xyil d`nhe .dzhigya cin `lke` `iedc oky lkc ,ipznl jixhvi` `l Ð l`xyil dxedhae .melk ly d`nehìáà
úåîúù ãò úåìáð úàîåè àì.(`i `xwie) aizk "dndad on zeni ike" `dc Ðäùàø úà æéúéù ãò`id elit`e ,dzn daeygc ,`id dlape `xhqib dil dedc Ð

.zqkxtnäáéø.da ikiiyc ab lr s` ,`ixwin `l dlape ,edpip `lke` oilke` iablc ipd lk `ki` `dc Ð 'ek daixy dnn oilke` z`neh `nhl aezkd Ðñðåëîä
.ycw lk` e` ycwnl qpkpe rbp m` eilr aiige ,dlap xyad aiyge ,liha `l Ð diayg`e li`edc .cg` mewna sq`pd Ðàøîâàðéðúenvr xerc oizipzna Ð

.od oixneyc ab lr s` ,dlapc zifkl sxhvn oi`ïéøîåù ïðáø åðúã àäìzifkl `l la` .oilke` z`nehl dviakl oitxhvn Ð lke`d oixneyy ,dlw d`nehl yi Ð
.milke mc` ze`nhl ,dxeng d`neh `idy ,dlapcòåøæ òøæ ìë ìòmeyn `nrh Ð dia aizk "`ed xedh" `xw `eddac ab lr s`e .aizk oilke` z`neh iabl Ð

."`ed `nh" ,xykedc Ð "rxf lr min ozei ike" dil jinqc .xyked `lcäôéì÷zxyepd la` ,zleay dcera dze` dtegd dpevigd dtilw `ide .lke`l xney `ed Ð
dieag dycrdy dtilw dze` Ð oiycr oke .xney `iedc llkn Ð xney eed `l oilayay oi`lnd :(a,hiw) onwl opzcn .`ed xenb lke` Ð zyzkna oiyzekyk

."rxfi xy`" hwp ikd meyne ,dlik` zrya `l` drixf zrya dilr oicitwn oi`y ,dkezløîà÷ éàîzegte ,ixwin "dlap" e`l `nl` Ð "xera `le" ipzw `yix Ð
.`nhnc ipz xcde ,`ed `xeriy e`l zifknúéæëì åîéìùî äøåòå.zelap z`nehl sxhvn xney oi`c opirny`e Ð
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éøúoke ,ibq cgac :dniz Ð iaizk iherin!(a,biw) mifrd iab lirlãçxzepn ihernl

iccdn opitlic ,`herin cga ibq d`nehe xzeplc :dniz Ð d`nehn ihernl cge

!(a,dn) migafa "i`ny zia wxt" seqa gkenck ,`lewl s` "lelg" "lelg"

øùáä ìë êìò ïøãä

øåòädnda" wxt opzc meyn Ð ahexde

dpi`e" `ily` :(`,fr oileg) "dywnd

,"zelap z`neh `le oilke` z`neh d`nhn

meyn Ð diwqt`c i`ne ."ahexde xerd" `pz

:(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxt `pzc

aiige dhigy oerh Ð ig dryz oa da `vn"

."epa z`e eze`" jk xg` `pz ,"epa z`e eze`a

dia ixii`c icii`e`pz ,die`x dpi`y dhigya

:"mcd ieqk"a `pzc icii`e ."mcd ieqk" dixza

bdepc ,"dypd cib" `pz ,serae diga bdepe

jxia dia ixii`c icii`e .sera `le diga

`pz ,xeqi` zrilaa dypd cib da lyazpy

.`ziinw `piiprl xcd dixzae ,"xyad lk"

ììàä,`whxn s` :`xnba yxtnc `ki` Ð

`le oicib `pz i`e .x`evd cib :qxhpewa yxite

`l dyw `idy `whxnc `pin` ded Ð `whxn

`pz i`e .micib x`y llka ied `lc ,sxhvn

elit` enhn micib x`y :`pin` ded Ð ll`

.sexiva zeliap z`nehíéðø÷ä`xnba Ð

.mc `veie ekzegy mewn :yxtn

íéôìèäå`lc Ð "mipxtve" opiqxb `le Ð

`l oizipzne ,sera `l` ikiiy

,"mehxgde" ipzw `lcn ,serc ilina ixii`

xyt`e .(my) `xnba iziinc dpyna ipzwck

,`kd yxit `lc mehxge ,"mipxtve" qxbc

yxtn mipxtv lre .izixg` dpyna [yxit]

`l mitlh lre ,xyaa rlaend mewn :`xnba

oi`y dn s` mitlhac xyt`e .icin yxtn

.mipxtvan ith xyal jixv xyaa rlaen

øîåùiax iac `pzc olpn dlw d`nehl

jixhv` `l qipkdle `ivedle Ð 'eke l`rnyi

.sexivl jixhv` ike wiqnck ,witp cinc Ð inhncäèçseqa xn`c `de Ð dztilwa

awpy dhg" (a,`iw) zeaezkd`vei ,dnexr dxawpyk s` :xn`w ikd Ð "dnexr dx

.miyeal dnka

àìåoky Ð iz` `l mirxfnc ,`xw il dnl :xn`z m`e Ð olpn dxeng d`nehl xney

`ieaixn iieaxl jzrc `wlqc :xnel yie !jenqa jixtck ,daexn oz`neh

okxec Ð e`nhpy miapr (a,bl migqt) "dry lk" wxta xn`c :xn`z m`e ."`nhi"c

i`n`e .lke`d mr oiwynd e`nhp `le ,iciwt cwtn oiwyn :xaqwc ,dviakn zegt zegt

,mdilr oiwyn mW oi`c :xnel yie ?xney meyn dtilwl d`nehd zribpa e`nhp `l¥
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áéúk íúä ,"BîNå" áéúk àëä ,éáéúk éèeòéî¦¥§¦¦¨¨§¦§¨¨¨§¦
."äôeøòä"¯?íãa éì änì éàø÷ àúìúe¯ãç ¨£¨§¨¨§¨¥¨¨¦§¨©

éèeòîì ãçå ,äìéònî éèeòîì ãçå ,øúBpî éèeòîì§©¥¦¨§©§©¥¦§¦¨§©§©¥
ìáà .äàîehîìebtîéøö àìLiL ìk :ïðúc ,àø÷ C ¦§¨£¨¦¦¨§¦§¨¦§©¨¤¥

çaænì ïéáe íãàì ïéa ïéøézî Bì¯íeMî åéìò ïéáéiç ©¦¦¥¨¨¨¥©¦§¥©©¨¦¨¨¦
.àeä øézî déôeb íãå ,ìebt¦§¨¥©¦

êìò ïøãäìëøùáä

äøBòáèBøäåäôéwäåììàäåúBîöòäå ©§¨¤§©¦¨§¨£©§¨£¨
íéôìhäå íéðøwäå ïéãébäå¯ïéôøèöî §©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦¦§¨§¦

.úBìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè ànèì§©¥§©¨¦£¨Ÿ§©§¥
èçBMä ,Ba àöBikúñkøôîe éBâì äàîè äîäa¯ ©¥©¥§¥¨§¥¨§§©§¤¤

ãò ,úBìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè äànèî§©§¨§©¨¦£¨Ÿ§©§¥©
ãò Bà úeîzLæéziLúàîeè ànèì äaéø .dLàø úà ¤¨©¤©¦¤Ÿ¨¦¨§©¥§©

äãeäé éaø .úBìáð úàîeè ànèì äaéøM änî ïéìëBà¨¦¦©¤¦¨§©¥§©§¥©¦§¨
ãçà íB÷îa úéfk Ba Lé íà ,ñpeëîä ììàä :øîBà¥¨£©©§¨¦¥©©¦§¨¤¨

¯.åéìò áéiçàøîâàðéðzàäìíéøîBL :ïðaø eðúc , ©¨¨¨§¥¨§¨§¨©¨©§¦
¯.äøeîç äàîeèì íéøîBL àìå ,äl÷ äàîeèì§§¨©¨§Ÿ§¦§§¨£¨

:ìàòîLé éaø éác àðúc ?ïìðî äl÷ äàîeèì íéøîBL§¦§§¨©¨§¨©§¨¨§¥©¦¦§¨¥
"òeøæ òøæ ìk ìò"¯ïéàéöBî íãà éðaL Cøãk ©¨¤©¥©§¤¤¤§¥¨¨¦¦

íéLãòå ,dútéì÷a äøBòNe ,dútéì÷a ähç ,äòéøæì¦§¦¨¦¨¦§¦¨¨§¨¦§¦¨¨©£¨¦
eðúc ?ïìðî äøeîç äàîeèì íéøîBL àìå .ïútéì÷a¦§¦¨¨§Ÿ§¦§§¨£¨§¨©§¨

"dúìáða" :ïðaø¯.øNa úéfk åéìò ïéàL øBòa àìå ©¨©§¦§¨¨§Ÿ§¤¥¨¨©©¦¨¨
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קנז
oifge` mipya cenr fiw sc ± oey`x wxtzereay

éáéúë éèåòéîiherinc ,oicnln oi` ipd Ð oicnln `nlra xn`c o`nl elit` Ð
.ipixg` `le ,ipd :rnync ,eda iaizkíãá éàø÷ àúìú,"xtkl" ,"mkl" Ð

."`ed"øúåðì`l` aiig epi` Ð elk`e xzepa oiae mca oia bbye ,xzezp m`y Ð
.mc meynäàîåèî.mc meyn `l` aiig epi` Ð sebd z`neha elk` m` Ðìáà

êéøö àì ìåâôîdid m`yc .ihernl Ð
ea oi`c ol `hiyt Ð encn lk`e lebt gafd

.lebt meynïéøéúî åì ùéù ìë ïðúãÐ
exizn `edy oia .eze` xizn xg` xacy
exizn mcdy ,miycw xya oebk Ð mc`l
gafnl oixizn el yiy oiae .ezwixfa mipdkl
dxizn dncy ,dler oebk Ð mc`l `le
dixa` oi` Ð dnc wxfp `l m`c .gafnl
z` odkd wxfe" (fi `xwie) aizkck ,mixhwp

'd gafn lr mcdalgd xihwde" xcde ,"
."gegip gixlìåâô íåùî åéìò ïéáééçm` Ð

,mcd zecear rax`n zg`a gafd z` lbit
xzid llka didy xyad on lk` jk xg`e
mcd xzida od s`y mixeni`d on e` ,mcd
xg` oi`y xac lk la` .zxk aiig Ð
mcd oebk ,envr xizn `ed `l` ,exizn
dleky mipdk zgpne zxehwde unewde
.lebt meyn mdilr oiaiig oi` Ð lilk
ediipine ,aizk minlya lebt xwirc meyn
mc`l oixizn mdl yi minly dn :opitli
lk s` ,lebt meyn mdilr oiaiig Ð gafnle

ek.'

.øùáä ìë êìò ïøãä

äðùîáèåøäå øåòädnda ly xerd Ð
xya dviakn zegt oebk ,dhegy
sxhvn ,dviakl dnilyne da wec` dxere
opitli `xnbae .xney `edy iptn Ð
z`neh ,dlw d`nehl oitxhvn mixneydy

.oilke`áèåølke` dpi`y ,`"xiilb Ð
ztxhvn la` ,dnvr ipta d`neh lawl

,milydlitl`idyk dlke`l jxcy
.xyad lr dyexwäôé÷äitexhv`l la` ,iaiyg oilke` e`l onvr ode ,oilaz Ð

.oitxhvnììàäå.yxtn `xnba Ðúåîöòäå,lke` `ede gen oda yiy Ð¤
.enr sxhvn jkitl ,el xney mvrdeíéðø÷äåekzegy lk :`xnba yxtn Ð

e`l Ð ediiytp itp`a edine .oikx ody dhnln oxwir lv` ,mc mdn `veie
.edpip `lke`íéôìèäå.xney meyn Ðúåìáð úàîåè àì ìáàdlapn m` Ð

:`ipzc .`nhl dlap xeriy milydl zifkl oitxhvn oi`e ,oi`nhn oi` Ð od
oi` Ð `ied xneyc ab lr s`e .xera `le miciba `le zenvra `le Ð "dzlapa"
dlapn e`l Ð ahexe dtiw oke .`xnba yxtnck ,dxeng d`nehl sxhvn xney

.xya icda ,eed `nlra oilke` la` .od xya e`l Ð micibe ll`e ,edpipàöåéë
åá`OhnE ,uxyd on d`neh lawn zeidl oilke` z`neh `OHn `edy yi Ð¦©¥§©¥

.mixg` `nhl zelap z`neh eil`n `OHn epi`e ,mixg` oilke`éåâì äàîè äîäá èçåùä`wece ,l`xyi `wece Ðhgyy l`xyi .iebl `wece ,d`nh `wece ,dhigy ¦©¥
l`xyie li`ed ,ikd elit` Ð zenzy cr dhigy edl `ixy `le gp ipal `zlin `ilz dzinac ,iebl `ifg `lc ab lr s` ,zqkxtn dcere ieb jxevl d`nh dnda
Ð dhigya ieb la` .iebl d`nha s` dhigya `lke` ezaygn dil `ieyn jkld ,dxedha diabl `ixy dhigyc l`xyi iabl ogky`e .`id `ziilrn dhigy ,hgy
da oi` Ð dxgp :`ipz ikde .diab dxigp ogky` `lc ,dl `ieyn `lke` e`l Ð dxigpa l`xyi oke .diabl dhigy ogky` `lc ,`lke` ezaygn dil `ieyn `l

.ezaygn dlhac ,`lke` dil `ieyn `l Ð l`xyil d`nhe .dzhigya cin `lke` `iedc oky lkc ,ipznl jixhvi` `l Ð l`xyil dxedhae .melk ly d`nehìáà
úåîúù ãò úåìáð úàîåè àì.(`i `xwie) aizk "dndad on zeni ike" `dc Ðäùàø úà æéúéù ãò`id elit`e ,dzn daeygc ,`id dlape `xhqib dil dedc Ð

.zqkxtnäáéø.da ikiiyc ab lr s` ,`ixwin `l dlape ,edpip `lke` oilke` iablc ipd lk `ki` `dc Ð 'ek daixy dnn oilke` z`neh `nhl aezkd Ðñðåëîä
.ycw lk` e` ycwnl qpkpe rbp m` eilr aiige ,dlap xyad aiyge ,liha `l Ð diayg`e li`edc .cg` mewna sq`pd Ðàøîâàðéðúenvr xerc oizipzna Ð

.od oixneyc ab lr s` ,dlapc zifkl sxhvn oi`ïéøîåù ïðáø åðúã àäìzifkl `l la` .oilke` z`nehl dviakl oitxhvn Ð lke`d oixneyy ,dlw d`nehl yi Ð
.milke mc` ze`nhl ,dxeng d`neh `idy ,dlapcòåøæ òøæ ìë ìòmeyn `nrh Ð dia aizk "`ed xedh" `xw `eddac ab lr s`e .aizk oilke` z`neh iabl Ð

."`ed `nh" ,xykedc Ð "rxf lr min ozei ike" dil jinqc .xyked `lcäôéì÷zxyepd la` ,zleay dcera dze` dtegd dpevigd dtilw `ide .lke`l xney `ed Ð
dieag dycrdy dtilw dze` Ð oiycr oke .xney `iedc llkn Ð xney eed `l oilayay oi`lnd :(a,hiw) onwl opzcn .`ed xenb lke` Ð zyzkna oiyzekyk

."rxfi xy`" hwp ikd meyne ,dlik` zrya `l` drixf zrya dilr oicitwn oi`y ,dkezløîà÷ éàîzegte ,ixwin "dlap" e`l `nl` Ð "xera `le" ipzw `yix Ð
.`nhnc ipz xcde ,`ed `xeriy e`l zifknúéæëì åîéìùî äøåòå.zelap z`nehl sxhvn xney oi`c opirny`e Ð
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éøúoke ,ibq cgac :dniz Ð iaizk iherin!(a,biw) mifrd iab lirlãçxzepn ihernl

iccdn opitlic ,`herin cga ibq d`nehe xzeplc :dniz Ð d`nehn ihernl cge

!(a,dn) migafa "i`ny zia wxt" seqa gkenck ,`lewl s` "lelg" "lelg"

øùáä ìë êìò ïøãä

øåòädnda" wxt opzc meyn Ð ahexde

dpi`e" `ily` :(`,fr oileg) "dywnd

,"zelap z`neh `le oilke` z`neh d`nhn

meyn Ð diwqt`c i`ne ."ahexde xerd" `pz

:(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxt `pzc

aiige dhigy oerh Ð ig dryz oa da `vn"

."epa z`e eze`" jk xg` `pz ,"epa z`e eze`a

dia ixii`c icii`e`pz ,die`x dpi`y dhigya

:"mcd ieqk"a `pzc icii`e ."mcd ieqk" dixza

bdepc ,"dypd cib" `pz ,serae diga bdepe

jxia dia ixii`c icii`e .sera `le diga

`pz ,xeqi` zrilaa dypd cib da lyazpy

.`ziinw `piiprl xcd dixzae ,"xyad lk"

ììàä,`whxn s` :`xnba yxtnc `ki` Ð

`le oicib `pz i`e .x`evd cib :qxhpewa yxite

`l dyw `idy `whxnc `pin` ded Ð `whxn

`pz i`e .micib x`y llka ied `lc ,sxhvn

elit` enhn micib x`y :`pin` ded Ð ll`

.sexiva zeliap z`nehíéðø÷ä`xnba Ð

.mc `veie ekzegy mewn :yxtn

íéôìèäå`lc Ð "mipxtve" opiqxb `le Ð

`l oizipzne ,sera `l` ikiiy

,"mehxgde" ipzw `lcn ,serc ilina ixii`

xyt`e .(my) `xnba iziinc dpyna ipzwck

,`kd yxit `lc mehxge ,"mipxtve" qxbc

yxtn mipxtv lre .izixg` dpyna [yxit]

`l mitlh lre ,xyaa rlaend mewn :`xnba

oi`y dn s` mitlhac xyt`e .icin yxtn

.mipxtvan ith xyal jixv xyaa rlaen

øîåùiax iac `pzc olpn dlw d`nehl

jixhv` `l qipkdle `ivedle Ð 'eke l`rnyi

.sexivl jixhv` ike wiqnck ,witp cinc Ð inhncäèçseqa xn`c `de Ð dztilwa

awpy dhg" (a,`iw) zeaezkd`vei ,dnexr dxawpyk s` :xn`w ikd Ð "dnexr dx

.miyeal dnka

àìåoky Ð iz` `l mirxfnc ,`xw il dnl :xn`z m`e Ð olpn dxeng d`nehl xney

`ieaixn iieaxl jzrc `wlqc :xnel yie !jenqa jixtck ,daexn oz`neh

okxec Ð e`nhpy miapr (a,bl migqt) "dry lk" wxta xn`c :xn`z m`e ."`nhi"c

i`n`e .lke`d mr oiwynd e`nhp `le ,iciwt cwtn oiwyn :xaqwc ,dviakn zegt zegt

,mdilr oiwyn mW oi`c :xnel yie ?xney meyn dtilwl d`nehd zribpa e`nhp `l¥

.uegl e`viy cr
xney
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áéúk íúä ,"BîNå" áéúk àëä ,éáéúk éèeòéî¦¥§¦¦¨¨§¦§¨¨¨§¦
."äôeøòä"¯?íãa éì änì éàø÷ àúìúe¯ãç ¨£¨§¨¨§¨¥¨¨¦§¨©

éèeòîì ãçå ,äìéònî éèeòîì ãçå ,øúBpî éèeòîì§©¥¦¨§©§©¥¦§¦¨§©§©¥
ìáà .äàîehîìebtîéøö àìLiL ìk :ïðúc ,àø÷ C ¦§¨£¨¦¦¨§¦§¨¦§©¨¤¥

çaænì ïéáe íãàì ïéa ïéøézî Bì¯íeMî åéìò ïéáéiç ©¦¦¥¨¨¨¥©¦§¥©©¨¦¨¨¦
.àeä øézî déôeb íãå ,ìebt¦§¨¥©¦

êìò ïøãäìëøùáä

äøBòáèBøäåäôéwäåììàäåúBîöòäå ©§¨¤§©¦¨§¨£©§¨£¨
íéôìhäå íéðøwäå ïéãébäå¯ïéôøèöî §©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦¦§¨§¦

.úBìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè ànèì§©¥§©¨¦£¨Ÿ§©§¥
èçBMä ,Ba àöBikúñkøôîe éBâì äàîè äîäa¯ ©¥©¥§¥¨§¥¨§§©§¤¤

ãò ,úBìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè äànèî§©§¨§©¨¦£¨Ÿ§©§¥©
ãò Bà úeîzLæéziLúàîeè ànèì äaéø .dLàø úà ¤¨©¤©¦¤Ÿ¨¦¨§©¥§©

äãeäé éaø .úBìáð úàîeè ànèì äaéøM änî ïéìëBà¨¦¦©¤¦¨§©¥§©§¥©¦§¨
ãçà íB÷îa úéfk Ba Lé íà ,ñpeëîä ììàä :øîBà¥¨£©©§¨¦¥©©¦§¨¤¨

¯.åéìò áéiçàøîâàðéðzàäìíéøîBL :ïðaø eðúc , ©¨¨¨§¥¨§¨§¨©¨©§¦
¯.äøeîç äàîeèì íéøîBL àìå ,äl÷ äàîeèì§§¨©¨§Ÿ§¦§§¨£¨

:ìàòîLé éaø éác àðúc ?ïìðî äl÷ äàîeèì íéøîBL§¦§§¨©¨§¨©§¨¨§¥©¦¦§¨¥
"òeøæ òøæ ìk ìò"¯ïéàéöBî íãà éðaL Cøãk ©¨¤©¥©§¤¤¤§¥¨¨¦¦

íéLãòå ,dútéì÷a äøBòNe ,dútéì÷a ähç ,äòéøæì¦§¦¨¦¨¦§¦¨¨§¨¦§¦¨¨©£¨¦
eðúc ?ïìðî äøeîç äàîeèì íéøîBL àìå .ïútéì÷a¦§¦¨¨§Ÿ§¦§§¨£¨§¨©§¨

"dúìáða" :ïðaø¯.øNa úéfk åéìò ïéàL øBòa àìå ©¨©§¦§¨¨§Ÿ§¤¥¨¨©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc oileg(oey`x meil)

éáéúk éèeòéî,mihrnn zepeyl miaezk zenewnd ipya ±àëä ¦¥§¦¥¨¨
,oycd znexz iabláéúk(b e `xwie)`ly dfne ,'gAfOd lv` FnUe' §¦§¨¥¤©¦§¥©

`l` 'mye' aezk'BîNå',`le fepbl jixv eze` `weecy cenll yi §¨
oke ,xg` xacíúädtexr dlbr iabláéúk(e `k mixac),'äôeøòä' ¨¨§¦¨£¨

dlbra `weecy ,cnll d`a zxzein dxe`kly dpey`xd `"dde
.df oic bdep

,dlirnn mc hrnl micenil dyly mpyiy x`azdy xg`
zl`ey :`nhe xzepe lebitn mb mc hrnl oipn `xnbd zx`an

:`xnbdíãa él änì éàø÷ àúìúemicenil dyly jixv recn ± §¨¨§¨¥¨¨¦§¨
mzyly z` jixv `l zn`a :`xnbd daiyn .dlirnn mc hrnl

dlirnn hrnl`l` ,øúBpî éèeòîì ãçzkxvp zg` dyxc ± ©§©¥¦¨
,xzep xeqi`n mc hrnläìéònî éèeòîì ãçåzg` dyxce ± §©§©¥¦§¦¨
,dlirn oicn mc zhrnnäàîehî éèeòîì ãçåzg` dyxce ± §©§©¥¦§¨

.d`neh xeqi`n mc zhrnn
:lebit xeqi` mca oi`y oipn zx`an `xnbdìáàmc hrnlìebtî £¨¦¦

éøö àìïðúc ,àø÷ C(.bn migaf),ìkxacBì LiLmixg` mixac Ÿ¨¦§¨¦§©¨¤¥
yïéøézî,eze`ïéaeze` mixizn md m`ìzlik`,íãàxya oebk ©¦¦¥§¨¨

,mipdkl dlik`a eze` dxizn mcd zwixfy miycwïéáemd m` ¥
eze` mixizn,çaænìxihwdl dxizn mcd zwixfy dler oebk ©¦§¥©

,gafnd lr dixa`ìebt íeMî åéìò ïéáéiçzg`a odkd ayg m` - ©¨¦¨¨¦¦
xizn mcdy mixac mze`n lke`d ,lebit zaygn mcd zecearn

oi`y xac la` ,lebit lke` oick zxk aiig ,mze`mixac el
meyn ,lebit meyn eilr miaiig oi` ,eze` mixizny mixg`

minly zyxta xn`p lebit oic xwiry(gi f `xwie)yi minlye ,
wx mdn micnele ,gafnle mc`l mze` mixizny mixac mdl

,jka mdl minecd mixaclàeä øézî déôeb íãåel oi` mc ixde ± §¨¥©¦
.lebit ea oi`y heyt okle ,envr z` xizn `ed `l` ,mixizn

øùáä ìë êìò ïøãä

áèåøäå øåòä ¯ éòéùú ÷øô

äðùî
lke` .zeliap z`nehe milke` z`neh ipic x`eai df wxta
,ea mirbepd mixg` miwyne milke` `nhn `ed ixd `nhpy

dviak xeriy ea yi m` `l` `nhn epi` mpn`(.t `nei),xney .
,lwlwzi `ly lke`d z` xneye lke`l xaegn `edy xac epiid
`ed ixd ,llk dlik`l ie`x epi`y it lr s` ,ixt ly dtilw oebk
enilydl lke`d mr sxhvn s`e ,xney oicn d`neh lawn
aezkd daixy ,ea mirbepd mixg` z` `nhl dviak xeriyl
.`xnba oldl x`aziy itk milke` z`neh oicl lke`d xney
lke`l ynyne eci lr fg`p lke`dy xac epiid ,milke`d zeci
cik zynyn mvrdy ,xya dy`xa yiy mvr oebk ,ci zxeza
m`y ,d`nehd z` dqipkne d`iven `id ixd ,dy`xay xyal
z` dqipkn `id ixd ,mvra d`neh drbpe xedh dy`xay xyad
`nh dy`xay xyad m` oke ,xyad `nhpe xyal d`nehd
z` d`iven mvrdy ,lke`d `nhp xedh lke`a mvrd drbpe
milke`d zeci aezkd daixy ,xedhd lke`l xyad z`neh
oiprl xneyk opi` zeci mpn` ,d`nehd z` `ivedle qipkdl
sexiva `l` dviak xeriy lke`a oi` m`y ,lke`d mr sxhvdl
yi .dviak xeriyl enilydl lke`d mr ztxhvn cid oi` ,cid
mr cgia mdyk mpn` ,mnvr ipta mlke`l jxcd oi`y mixac
mixace ,mipilazd oebk ,lke`d mr mlke`l `ed jxcd ,lke`
milawn mpi`e lke`k miaygp mpi` mnvr ipta mdyk el`

gn mdyk la` ,d`nehlke`d ab` lke`k miaygp lke`l mixae
xeriyl enilydl lke`d mr mitxhvn s`e ,d`neh milawne

.ea mirbepd mixg` z` `nhl dviak

ipta mdyk d`neh milawn mpi`y mixacd zx`an dpynd
mbe ,xyad mr d`neh milawn xyal mixaegn mdyke ,mnvr
mixg` z` `nhl dviak xeriyl enilydl xyad mr mitxhvn

:ea mirbepdøBòä,xya zkizgl dweac `idy dnda lyáèBøäå ¨§¨¤
,xyad iab lr dyexw `ide xyad on z`veid dgild ±ätéwäå± §©¦¨

,xyad lr mipzepy oilazdììàäåxya ly zephw zekizg ± §¨¨¨
,xya mr cgia mdy dhytdd zrya xerl miweac ex`ypy

úBîöòäå,lke` aeyg gende ,gen mkeza yiyïéãébäådnda ly §¨£¨§©¦¦
,xya zkizgl mixaegndåly oezgzd wlgíéðøwämdy mewna §©©§©¦

,xya zkizg mda weace ,mikx md myy dndal mixaegn
íéôìhäålk ,xya zkizg mda weacy dnda ly zeqxtd ± §©§¨©¦

,el`d mixacdïéôøèöîxeriyl enilydl `nhpy xyad mr ¦§¨§¦
dviakìáà ,ïéìëBà úàîeè ànèìxyaa oi`e ,md dliapn m` §©¥§©¨¦£¨

,zifk dliapdàìxeriyl enilydl xyad mr mitxhvn mpi` ± Ÿ
`nhl zifk,úBìáð úàîeè.zeliap z`nehl mixney eaxzp `ly §©§¥

ab` lke`k miaeygy s` ,xyad mr cgia milk`pd mixacd oke
jkld ,dliapk mpic oi` mpn` ,milke` z`neh mi`nhne xyad

.dliap z`neh mi`nhn mpi`
ea bdep oi`e oilke` z`neh ea bdepy sqep xac d`ian dpynd

:dliap z`neh,Ba àöBikl`xyiì äàîè äîäa èçBMäjxev ©¥©¥§¥¨§¥¨§
å ,íéáëBk ãáBòoiicr dndadúñkøôî`le dixa` z` zrprpn ± ¥¨¦§§©§¤¤

`id ixd ,milke`a drbpe dxfge uxya drbp m` ,ixnbl dzn
äànèîmze`àì ìáà ,ïéìëBà úàîeèmze` d`nhnúàîeè §©§¨§©¨¦£¨Ÿ§©

,úeîzL ãò úBìáðaezk dliap z`neh iably itl(hl `i `xwie)ike' §¥©¤¨§¦
cr zbdep dliap z`neh oic oi`y o`kn micnle ,'dndAd on zEnï¦©§¥¨

digk `id ixd zqkxtn dndady onf lke ,dndad zenzylirl)

(.l,ixkp jxevl l`xyi dhgyy oeik ,oilke` z`neh iabl mpn` ,
,lke`k daiygdl dhigyd zlrenæéziL ãò Bà[jezgi-]úà ©¤©¦¤

,dLàøy `vnpe ,zqkxtna elit` dznk dpic f`yäaéøaezkd Ÿ¨¦¨
ïéìëBà úàîeè ànèìxzeiúàîeè ànèì äaéøL änî.úBìáð §©¥§©¨¦¦©¤¦¨§©¥§©§¥

ñpeëîä ììàä ,øîBà äãeäé éaø,cg` mewna sq`pd ±Ba Lé íà ©¦§¨¥¨¨¨©§¨¦¥
,ãçà íB÷îa úéækaeyg `ed ixde ,lha epi` eqpke eaiygdy oeik §©¦§¨¤¨

xya lk` e` ycwnd zial qpkpe ,ea rbp m`e ,dliap xyak
,ycewåéìò áéiç.zxk ©¨¨¨

àøîâ
,dpyna epipyy oick da epipyy `ziixa d`ian `xnbd

:dliap z`nehl mitxhvn mpi` mixneyyïðaø eðúc àäì àðéðz̈¦¨§¨§¨©¨¨
,`ziixad ixack dpyna epipy ±íéøîBLlke`d mr mitxhvn §¦

ì`idy milke` z`neh `nhàìå ,äl÷ äàîeèoi` la` ± §§¨©¨§Ÿ
díéøîBLxyad mr mitxhvnì`idy dliap z`neh `nhäàîeè §¦§§¨

.äøeîç£¨
.milke` z`nehl sxhvn xneyy micnl okidn zxxan `xnbd

oic yiy epipyy dn :`xnbd zxxan.ïìðî ,äl÷ äàîeèì íéøîBL§¦§§¨©¨§¨¨
:`xnbd daiyn,ìàòîLé éaø éác àðúcz`neh lv` xn`p §¨¨§¥©¦¦§¨¥

milke`(fl `i `xwie)òeøæ òøæ ìk ìò'['òøfé øLà]xW`' aezkde ,'ebe ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©£¤
elit` mi`nhn mirxfdy ,epcnln 'rxGiïéàéöBî íãà éðaL Cøãk ¦¨¥©§¤¤¤§¥¨¨¦¦

mze`,äòéøæìepiidcähç`idykajezdútéì÷,dpevigd ¦§¦¨¦¨§§¦¨¨
äøBòNe`idykajezdútéì÷,íéLãòåmdykajez,ïútéì÷ §¨§§¦¨¨©£¨¦§§¦¨¨

.milke` z`neh `nhl lke`d mr sxhvn xneydy epcnl o`kne

.dliap z`nehl sxhvn xney oi`y micnl okidn zxxan `xnbd
epipyy dn :`xnbd zxxanì íéøîBL àìåoipr,äøeîç äàîeè §Ÿ§¦§§¨£¨

.ïìðî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcrbPd' ,dliap z`neh lv` xn`p §¨¨§¨©¨¨©Ÿ¥©
dúìáða'`nhi(hl `i my)rbepd `weecy ,epcnln 'DzlapA' zaize , §¦§¨¨¦§¨§¦§¨¨

,`nhp dnvr dliapd xyaaàìårbepdøBòadliap znda ly §Ÿ¨
,øNa úéæk åéìò ïéàLdpi` ,zifk xeriyl dnilyn xerd m` s`y ¤¥¨¨§©¦¨¨

`nhl lke`d mr mitxhvn mixney oi`y ,dliap z`neh d`nhn
,dliap z`neh
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קנח
oifge` mipy` cenr giw sc ± oey`x wxtzereay

'åë àéöåî éðàù ìåëé,itexhvi`n hirni`c oeikc .xney i`d ciarp `l d`neh `ivedle qipkdl ,car `l ci dyrn elit`c ,`nh `di `l Ð xyad cbpk rbepdy Ð
`l ezxinye ,`ed ci e`l ,xney i`de .xedhl `nhd on d`neh d`ivenc onwl opitli ,xg` xaca `nhd lke`d ci rbp m`yc .dil iedip `l lke`d ci zxez elit`

ci zeaiygl elit` diieyz?."`nhi" xnel cenlzãé àåäù ìë.xya cg`d ey`xae ,gen ea oi`y mvr Ðàîèd`neh zqpkn Ð uxya cid rbpe ,xedh did m` Ð
.envr lke`k d`neh lawn ,`ed lke` e`l edi`c ab lr s`c .lke`làîèîå.e`nhn Ð xedh lke`a eci rbpe ,`ed `nh lke` m` Ðóøèöî åðéàå.dviakl Ðìëå

ãé åðéàù éô ìò óà øîåù àåäùxer oebk Ð
.xya zifk ecbpkyàîè,xedh did m` Ð

.lke`l dqipkne d`neh lawnàîèîåÐ
Ð xedha exney rbpe ,`nh lke` did m`

.dfl dfn d`nehd z` xney `ivenãé àì
øîåù àìå.xry oebk Ðìëì íëì àåä àîè

íëéëøöáùmkl jxev `edy xac lkl Ð
d`ian cidy jl ixd .`nh lkd ,dfd lke`a
d`neh z`ad iab ci `dc ,lke`l d`neh

.aizk'åâå úåîé éëå`dc ,`ivedl ci ixd Ð
dtebn d`nehdy `id dqpkd za e`l dlap

.aizk ipixg` iienhl Ð da aizkc cieãé
àéöåäìå ñéðëäìci epl ixd ,xnelk Ð

Ð dlap cie ,oilke` z`nehc qipkdl
.`ivedløîåùlr"n lirl `pngx azkc Ð

il dnl ,"rexf rxf lk?:opiqxb ikdàîéàå
ñéðëäì øîåùå àéöåäì àìå ñéðëäì ãé

àéöåäìåÐ oilke`a dxen`d ci ,xnelk Ð
`l dlapne .`ivedl `l la` ,`id qipkdl
ip`yc ,onwl opixn`ck Ð `ivedl `tli
xney azk ike `id .dxeng d`nehc dlap
lwa iz` Ð qipkdlc ,aizk `ivedl Ð
sxvl xneye `ivedl ci la` .cin xnege

!jl zilàì àéöåäì àìå ñéðëäì ãé éðùîå
àìééòî éìåéò àúùäã úøîà úéöîs`e Ð

iwet` ,d`neh el dcxi `l oiicry it lr
`irain!?oky lk ,zqpknc oeik ,jkld

Ð `ivedle qipkdl iz` xneye .d`ivenc
sxvl Ð `pngx diazkc i`de ,xnege lwa

.diazkãé àîéàåÐ milke`a `aizkc Ð
`l dqpkde .qipkdl `le ,`aizk `ivedl
s` ea zeaxl Ð xney azke .d`vedn iz`
.`l Ð sxvl xneye qipkdl ci la` .dqpkd
oilke`a ci `aizk ik `xwirn :ipyn dinwle
.dqpkd `idc ,`aizk d`neh zlgz` Ð

.`pixg` `iepiy dil ipyn `zyd edineci
`aizk `xizid`vedl izxz jgxk lre Ð

oeike .dqpkdl ediipin cg lc ,jixhvi` `l
xney sili Ð cia d`vede dqpkd `zi`c
sxvl Ð `pngx diazk ike ,xnege lwa

.diazkøúééî åäééðéî éäd`vedl edlek Ð
!ikixvêðä åúéìå.dlape xepz Ðäáåøî äàîåè íéòøædaexn dlapn oke !d`nehd a`n `l` d`neh lawn epi`y xepza xn`z ,d`neh iclen d`neh oilawny Ð

.zelap z`neh `nhl daixy dnn oilke` z`neh `nhl daix :oizipzn opzck Ð oilke` z`nehåøéåàá ïéìëåà àîèî øåðú,miipy oilke`e ,ied dlgz xepzdy Ð
xn`z ,ea oirbep opi`y it lr s` ,oilke`l `nhn xepz `nl` .'ek `nhl xen`d ekez dn .rbp `ly it lr s` Ð "ekez" :opax epzc .(a,k) oey`x wxta migqta `ipzck
d`iven cidy o`k epivn dn ,o`k `nihe o`k `nih ,xn`w a` oipaa Ð "dipin iziz" xn`wc jpd lk .oda erbp ok m` `l` mixg` oi`nhn opi`y oi`nh mirxfae dlapa

.mixg`l d`neh d`iven ci o`k s` ,mixg`l d`nehéúéú éäediipin izize ,aezkz `l odn efi` Ðêðäî éúéúå ?oz`neh d`iven ocie ,oi`nh ody mday deyd cvd Ð
.mixg`l oz`neh d`iven oci `dzy ,mi`nh mirxf `ia` ip` s` .mixg`lòùåäé áøã äéøá àðåä áø øîà,edcic dk`ln xnb epiidc .`id `kxit e`l Ð xykdc `d Ð

.`ed `nh e`l Ð dk`ln xnb e`la inp xepzeïéàîèéî ïëù êðäì äî.edc lk opikxt cvd dnc (a,ehw oileg) "xyad lk"a oxn` `dc .dribpa `ly d`nehd elaw Ð
äìáðã ãé àìàcvd ,oicd xfge .egikei mirxf Ð !exie`n mixg` `nhn oky xepzl dn .gikei xepz Ð !daexn oz`neh oky mirxfl dn :zkxt ikc .jpdn izizc ,xziin Ð

.`ivedl dlapc ci xziin ,`nl` .dlap `ia` ip` s` ,mixg`l d`neh d`iven ocie oi`nh ody oday deydäì ïéðò åðéà íàã éì äîì.cvd dna `iz` `dc Ðåäðú
àîìòã ãéì ïéðò.sxvl xneye `ivedle qipkdl ci ixd Ð dqpkdl edpz ,`aizk ci edcica `dc ,d`vedl oipr epi` m`e .oilke`l Ðåéã øîàú àìùded `l i` Ð

`nhz `l Ð `iz` jpdn dcic cie li`ed ,dlap s` ,mc` enhn `l Ð el` dnC .el`k zeidl ,el`n dcnld dlap cil eic :`pin` ded Ð jpdn dxnbe dteba `aizk§¨
.ci `iedc ,inp dnvr dlap ly mvr oke .dnvr dlapa rbiy cr `nhi `l Ð ea mc` rbpe ,ci el zeidl ,dlap xya zifka mqiw agz oebk .dci jxc mc`äìáðã øîåùå

`nh `di `l eixeg`n xya cbpk rbepd ,xya zifk eilr yiy xer s` leki :xn`c ,lirl dl opiaxc Ð?diazk `zkld i`nlc ,diazkinl jixv `l ,"`nhi" xnel cenlz?
éôåøèöàì éà.zifkl enilyn xere xya zifk eilr oi`y xera `le Ð "dzlapa" :`yix ipzwc ,ikdn dihrn `d Ðäìáðã ãéì ïéðò åäðú,xney epi`y it lr s`y Ð

.`ivezäì ïéðò åðéà íàåxninl dil jixhvi` xcde ,"dlapc cil oipr edpz" hwpc i`d .qipkdl `l` jixhv` `l `ivedle .`nlrc cil oipr edpz ,`aizk dteba `dc Ð
oipr edpz Ð `aizk dlapa xneyc `xezic oeikcn .xity ipzinl jiiy ikd Ð "`nlrc cil oipr edpz ,dlapc xneyl oipr epi` m`" ikd hwp `le ,"`nlrc cil oipr edpz"

.xninl jiiy `l Ð `nlrc cil oipr zeidl dlapc xney la` .`ed cie cic ,`nlrc cil oipr edpz Ð `z` ci meync oeike .`id dlape dlapc ,dlapl
àîéàå
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øîåùsxvl dpin rny il dnl `pngx azkc

mz epiax yexitl :xn`z m`e Ðepiaxe

sexiv olpn ,d`neh lawl dviak erac l`eny

yie !`ivedl `z` `xw :`ni`c ?qipkdl xneya

qipkn xneye ,`ivene qipkn cic oeik :xnel

.`py `l inp xney sexiv oiprl Ð `ivene
`xwirn
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ãeîìz ?àîè àäé àì åéøBçàî øNa ãâðk òâBpä ìBëé̈©¥©§¤¤¨¨¥£¨Ÿ§¥¨¥©§
:éãk dì éøîàå ,àáø øîà ?øîà÷ éàî ."àîèé" øîBì©¦§¨©¨¨©£©¨¨§¨§¦¨§¦

"dúìáða" ,éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç¯øBòa àìå ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥§¦§¨¨§Ÿ§
øNa úéfk åéìò ïéàLøBòåéðàL ìBëé .úéfëì Bîéìùî ¤¥¨¨©©¦¨¨§©§¦§©©¦¨¤£¦

øNa ãâðk òâBpä ,øNa úéfk åéìò LiL øBò óà àéöBî¦©¤¥¨¨©©¦¨¨©¥©§¤¤¨¨
àì éîð ãé äNòî eléôàå ,àîè àäé àì ìBëé ,åéøBçàî¥£¨¨Ÿ§¥¨¥©£¦©£¥¨©¦¨

øîBL àìå ãé àeäL ìk :íúä ïðz ."àîèé" øîBì ãeîìz ?ãéáò¯.óøèöî Bðéàå ànèîe àîè ¨¥©§©¦§¨§©¨¨¨¤¨§Ÿ¥¨¥§©¥§¥¦§¨¥
ãé BðéàL ét ìò óàå ,øîBL¯ànèîe àîèóøèöîeøîBL àìå ãé àì .¯.ànèî àìå àîè àì¯ ¥§©©¦¤¥¨¨¥§©¥¦§¨¥Ÿ¨§Ÿ¥Ÿ¨¥§Ÿ§©¥

?éáéúk àëéä úBãé¯áéúëcìôðå òøæ ìò íéî ïzé éëå"íúìápî"íëì" ."íëì àeä àîè åéìò ¨¥¨§¦¦¦§¦§¦ª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¤¨¤
¯ìëì,íëéëøöaLúà úBaøì"íëì" ,"íëì àéä øLà äîäaä ïî úeîé éëå" áéúëe .úBãiä¯ §¨¤§¨§¥¤§©¤©¨§¦§¦¨¦©§¥¨£¤¦¨¤¨¤

éøö àì àéöBäìe ñéðëäì øîBL .àéöBäìe ñéðëäì ãé ,úBãiä úà úBaøì ,íëéëøöaL ìëì,àø÷ C §¨¤§¨§¥¤§©¤©¨¨§©§¦§¦¥§©§¦§¦¨§¦§¨
¯äîe :éúà ãiî ,øîBçå ì÷ãiäpéâî dðéàL¯úñðëîøîBL ,äàéöBîe¯øîBL !ïkL ìk àì ©¨¤¦¨¨¥©¨¤¥¨§¦¨©§¤¤¦¨¥Ÿ¨¤¥¥

éì änì àðîçø áúëc¯.óøöì :dpéî òîL¯ãé :àîéàå¯øîBL ,àéöBäì àìå ñéðëäì¯ñéðëäì ¦§©©£¨¨¨¨¦§©¦¨§¨¥§¥¨¨§©§¦§Ÿ§¦¥§©§¦
óøöì øîBLå ,àéöBäì ãé ìáà ,àéöBäìe¯!àì¯,zøîà úéöî àì àéöBäì àìå ñéðëäì ãé §¦£¨¨§¦§¥§¨¥Ÿ¨§©§¦§Ÿ§¦¨¨¥¨§©§
!?àéòaéî é÷età ,àìéiòî éìeiò àzLä¯ãé :àîéàå¯øîBL ,ñéðëäì àìå àéöBäì¯àéöBäì ¨§¨©¥§©§¨©¥¦¨£¨§¥¨¨§¦§Ÿ§©§¦¥§¦

ñéðëäìeóøöì øîBLå ñéðëäì ãé ìáà ,¯øepz" áéúk àøéúé ãé !àìíéøéëå"íëì" .'åâå "õzé §©§¦£¨¨§©§¦§¥§¨¥¨¨§¥¨§¦©§¦©¦ª¨§¨¤
¯.úBãiä úà úBaøì ,íëéëøöaL ìëì¯ðä eúéìå ,íéòøæa àðîçø áBzëì ?øzéiî eäéépéî éäC §¨¤§¨§¥¤§©¤©¨¦¦©§¦©©¦§©£¨¨¦§¨¦§¥¨¨

eäéépéî¯ðä éúéìå ,øepúa àðîçø áBzëì !äaeøî ïúàîeè ïkL íéòøæl äîdépéî C¯øepúl äî ¦©§©¦§¨¦¤¥§¨¨§¨¦§©£¨¨§©§¥¥¨¨¦¥©§©
ðä éúéìå ,äìáða àðîçø áBzëì !Bøéåàî ànhî ïkLdpéî C¯äîäìáðl,íãà äànèî ïkL ¤¥¦©¥¥£¦¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¨¨¦¨©¦§¥¨¤¥§©§¨¨¨

!dôebî äàöBé äàîeèå ,àOîa äànèîe¯.ézøzî àãç éúéz ,àéúà àì àãçî àãç¯éä §©§¨§©¨§§¨§¨¦¨£¨¥£¨¨¨§¨¥¥£¨¦©§¥¥
ðäî éúéúå íéòøæa àðîçø áBzëì àì ?éúézC¯ðäl äîàlL ïéànhî ïkL CøLëäaøîàz , ¥¥¨¦§©£¨¨¦§¨¦§¥¥¥¨¨©§¨¨¤¥¦©§¦¤Ÿ§¤§¥Ÿ©

,eøLëeä àlL úBøét :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà !øLëäa àlà ïéànhî ïéàL íéòøæa¦§¨¦¤¥¦©§¦¤¨§¤§¥£©©¨§¥§©§ª©¥¤Ÿ§§
éøt àlà .éîc Bzëàìî äøîâð àlL øepúkðäl äî :éëä Cøîàz ,äòéâða àlL ïéànhî ïkL C §©¤Ÿ¦§§¨§©§¨¥¤¨¨¥¨¦©§¨¨¤¥¦©§¦¤Ÿ¦§¦¨Ÿ©

ðäî éúéúå øepúa àðîçø áBzëì àì !äòéâða àlà ïéànhî ïéàL íéòøæaC¯ðäl äîïkL C ¦§¨¦¤¥¦©§¦¤¨¦§¦¨¨¦§©£¨¨§©§¥¥¥¨¨©§¨¨¤¥
ðäî éúéúå äìáða àðîçø áBzëì àì !ìëBàC¯Bðéà íà ?éì änì äìáðc ãé àlà .éîð éëä ïéà ¤¨¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¥¨¨¦¨¦©¦¤¨¨¦§¥¨¨¨¦¦¥
ãé ,àîìòc ãéì ïéðò eäðz ,äìáð ãéì ïéðò¯ãé ,ñéðëäì¯øîBL ,àéöBäì¯.óøöì¯ézkàå ¦§¨§©§¥¨§¥¦§¨§©§¨§¨¨§©§¦¨§¦¥§¨¥§©©¦

,ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic :àðéîà äåä äìáða àðîçø áúk àì éàc ,êéøèöà äìáðc ãé̈¦§¥¨¦§§¦§¦¨§©©£¨¨¦§¥¨£¨¨¦¨©©¨¦©¦¦§©¦
ðä äîéøö êøöéî äìáðc ãé ,àlà !íãà äànèî àì äìáð óà íãà ànèî àì CøîBLå ,C ©¨¨Ÿ§©¥¨¨©§¥¨Ÿ§©§¨¨¨¤¨¨¦§¥¨¦§©§¦§¥

éøö àìc àeä äìáðcéà ?àðîçø déáúk àúëìä éàîì ,Céôeøèöéàì¯,óøèöî àì :zøîà ¦§¥¨§¨§¦§©¦§§¨§¨¥©£¨¨¦§¦§§¥¨§©§Ÿ¦§¨¥
àéöBäìe¯ì ïéðò ïéà íà ,àlà ,éúà ãiî øîBçå ì÷äìáðc øîBL¯íàå ,äìáðc ãéì ïéðò eäðz §¦©¨¤¦¨¨¥¤¨¦¥¦§¨§¥¦§¥¨§¥¦§¨§¨¦§¥¨§¦

äìáðc ãéì ïéðò Bðéà¯ãé ,àîìòc ãéì ïéðò eäðz¯ãé ,àéöBäì¯øîBLå ,ñéðëäì¯.óøöì ¥¦§¨§¨¦§¥¨§¥¦§¨§¨§¨§¨¨§¦¨§©§¦§¥§¨¥
:àîéàå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc oileg(ipy meil)

ìBëéy ,xnel ziidòâBpäy xeraãâðkdåéøBçàî øNaixeg`n ± ¨©¥©§¤¤¨¨¥£¨
xyad,yøîBì ãeîìz ,àîè àäé àì(hl `i `xwie)DzlapA rbPd' Ÿ§¥¨¥©§©©Ÿ¥©§¦§¨¨
,'àîèé.`nh `ed ixd xyad cbpky xera rbepdy ¦§¨

mi`xp `tiqde `yixdy ,`ziixad ixac lr dywn `xnbd
:`xnbd zl`ey .df z` df mixzeqkøîà÷ éàîzpeek idn ± ©¨¨©

oi`y xera rbepdy aezk `ziixad ly `yixa ixdy ,`ziixad
xera rbepdy aezk `tiqa eli`e ,`nh epi` xya zifk eilr
zifk ea oi`yk elit` dfy rnyne ,`nh `ed ixd xyad cbpky

.xya
:`xnbd daiyndì éøîàå ,àáø øîàmya df uexiz exn`y yie ± ¨©¨¨§¨§¥¨

éãk,mkg ly my ±àøqçéî éøeqç`ziixad z` cenll yi ± §¦©¥¦©§¨
,dxiqg `id eli`k,éðz÷ éëäåweqtd(my)rbPd'dúìáðanhi'` §¨¦¨¨¥©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨

,`nhp envr xyaa rbepd `weecy ,epcnlnàìårbepdïéàL øBòa §Ÿ§¤¥
å øNa úéæk åéìòdì BîéìLî øBòxeriy,úéækeaxzp `ly meyn ¨¨§©¦¨¨§©§¦§§©¦

.dliap z`neh iabl xyad mr sxhvdl mixneyxg`ne
,dliap z`neh iabl xyad mr sxhvdln mixney ehrnzpyìBëé̈

,xnel ziidàéöBî éðàLd`neh oicn,øNa úéæk åéìò LiL øBò óà ¤£¦¦©¤¥¨¨§©¦¨¨
yòâBpäy xeraãâðkdìBëé ,åéøBçàî øNay xnel ziidàäé àì ©¥©§¤¤¨¨¥£¨¨Ÿ§¥

eléôàå ,àîèwxãé äNòîxyad ly cik ±ãéáò àì énðepi`-] ¨¥©£¦©£¥¨©¦Ÿ¨¦
`l ,ci zxeza ynyn epi`e ,`ed xney xerdy oeiky ,[aygp
rbepd xac `nhl ,ci oick eaiygdl wx elit` ezxiny el lirei

,eaøîBì ãeîìz,'àîèé'.`nh `ed dfk ote`ay ©§©¦§¨
milke`d zeci ly oicd z` zx`and dpyn d`ian `xnbd

:milke`d ixneyeíúä ïðz(`"n `"t oivwer),ìkxacàeäLynyn §©¨¨¨¤
ãé,lke`løîBL àìå,lke`làîèrbpe ,xedh did lke`d m` ± ¨§Ÿ¥¨¥

d ,lke`d ly cia uxyd,lke`l d`nehd z` zqpkn cid ix
ànèîe`id ixd ,xedh lke`a cid rbpe ,`ed `nh lke` m` ± §©¥

,xedhd lke`d z` z`nhnå`l` dviak xeriy lke`a oi` m` §
,cid sexivaóøèöî Bðéàdviak xeriyl enilydl lke`d mr ¥¦§¨¥

.milke` z`neh `nhl
`edy xac lkeøîBL,lke`lBðéàL ét ìò óàåynynãé,lke`l ¥§©©¦¤¥¨

,xyad cbpky xer oebkàîèxneyd rbpe ,xedh did lke`d m` ± ¨¥
,lke`l d`nehd z` qipkn `ed ixd ,uxyaànèîelke`d m` ± §©¥

d`nehd z` xneyd `iven ,xedh lke`a exney rbpe ,`nh did
,dfl dfnå,xneyd sexiva `l` dviak xeriy lke`a oi` m` §

óøèöî`nhl dviak xeriyl enilydl lke`d mr xneyd ¦§¨¥
.milke` z`neh
`edy xac lkeàìynynãélke`låmb `edøîBL àìly Ÿ¨§Ÿ¥

,xya zkizg ey`xa yiy xry oebk ,lke`dàîè àìlke`d m` ± Ÿ¨¥
,lke`l d`nehd z` qipkn epi` ,uxya xryd rbpe ,xedh did

ànèî àìåepi` ,xedh lke`a xryd rbpe ,`nh lke`d did m` ± §Ÿ§©¥
.dfl dfn d`nehd z` `iven

z` `ivedle qipkdl zeci oic yiy micnl okidn zxxan `xnbd
zxxan .lke`d mr sxhvn xneyy micnl okidne ,d`nehd

y oicd :`xnbdúBãéd`nehd z` mi`ivene miqipkn milke`d ¨
éáéúk àëéä.aezk `ed okid ± ¥¨§¦¥

:`xnbd daiynáéúëcmirxf iabl(gl `i `xwie)ìò íéî ïzé éëå' ¦§¦§¦ª©©¦©
,'íëì àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæzaize'íëì',rnynìëì ¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¤¨¤§¨

íëéëøöaL`ae ,dfd lke`a jxev mkl yiy xac lkl ±úà úBaøì ¤§¨§¥¤§©¤
úBãiädf weqtne ,lke`l d`nehd z` mi`iany ,milke` ly ©¨

weqtdy ,d`nehd z` qipkdl milke`d zeci oic cenll mileki
,`nh xac eilr ltpy xedh lke`a xacn dfdáéúëe,dliap iabl §¦

(hl `i my)íëì àéä øLà äîäaä ïî úeîé éëå'rbPd dlk`l §¦¨¦©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©
zaiz yexcl yi o`k mbe ,'`nhi DzlapA,'íëì'rnynyìëì §¦§¨¨¦§¨¨¤§¨

,íëéëøöaL`aeúBãiä úà úBaøìmileki df weqtne ,milke` ly ¤§¨§¥¤§©¤©¨
dfd weqtdy ,d`nehd z` `ivedl milke`d zeci oic cenll

oic yiy ,epcnl ixd .dtebn z`vei d`nehdy dliapa xacn,ãé̈
oiañéðëäì,lke`l d`nehd z`eoiaàéöBäìd`nehd z` §©§¦§¦

.mixedh oiwyne oilke` ze`nhl `nhd lke`dn

y oicd :`xnbd zx`anøîBLlekiñéðëäì,lke`l d`nehd z` ¥§©§¦
àéöBäìe,lke`dn d`nehd z`éøö àìàø÷ Cixdy ,ok epcnll §¦Ÿ¨¦§¨

aî øîBçå ì÷oicéúà 'ãi'lwd z` zeyrl yi jke ,[cnlp `ed±] ©¨¤¦¨¨¥
,xnegeäîea epivnãi,lke` lyäpéâî dðéàLlkae ,lke`d lr ©¨¤¥¨§¦¨

`id z`fúñðëîlke`l d`nehd z`äàéöBîed`nehd z` ©§¤¤¦¨
,ok m` ,lke`dnøîBLike ,lke`d lr oibnyàìiedïkL ìk ¥Ÿ¨¤¥

,lke`dn d`nehd z` `ivene lke`l d`nehd z` qipkn `diy
oic ,ok m`eàðîçø áúëc øîBLweqta 'd azky ±(fl `i my)lr' ¥§¨©©£¨¨©

,'rxGi xW` rExf rxf lM,él änì`l`dpéî òîLweqtdn cnlp ± ¨¤©¥©£¤¦¨¥©¨¨¦§©¦¨
elit` liren lke`d xneyy 'rxGi xW`'óøöìmr sxhvdl - £¤¦¨¥©§¨¥

.milke` z`neh `nhl dviak xeriyl enilydl ,lke`d
:`xnbd dywn .lirlc micenild lr dywn `xnbd,àîéàåyãé §¥¨¨

wx dlekiñéðëäì,d`nehd z`àéöBäì àìå,d`nehd z` §©§¦§Ÿ§¦
weqtdy(gl `i my)oic micnl epnny 'ebe 'rxf lr min oYi ike'§¦ª©©¦©¤©

lv` aezkd weqtdne ,xn`p d`nehd z`ad iabl ,milke`a zeci
i` ,lke`dn d`nehd z` mi`iven zeciy my x`eany ,dliap
z`neha `weecy ,xnel yiy ,milke` x`yl epnn cenll xyt`
enke ,d`nehd z` `ivedl mb zeci mileki dxengd dliap

y oicdy ,xn`p ok m`e ,oldl zxne` `xnbdyøîBLlekiñéðëäì ¥§©§¦
,ci oicn xnege lwa cnlp ,lke`l d`nehd z`åweqtd(fl `i my) §

cnlp epnn ,lke`k lke`d ixneyy cnll `ay ,'rxGi xW`'£¤¦¨¥©
mb leki xneyyàéöBäì,d`nehd z`ìáàyãédlekiàéöBäìz` §¦£¨¨§¦

,d`nehdåoicóøöì øîBL,dviak xeriyl enilydl ,lke`d mr §¥§¨¥
àì,d`nehd z` qipkdl dleki ciy xewn epl yi okidne ,epcnl Ÿ

.lke`d mr sxhvn xneyye
y zxn`y dn :`xnbd zvxznãéwx dlekiñéðëäìd`nehd z` ¨§©§¦

àéöBäì àìå,d`nehd z`úéöî àìzøîà,ok xnel leki jpi` ± §Ÿ§¦Ÿ¨¦¨§©§
àìéiòî éìeiò àzLälke`l d`nehd z` qipkdl dleki ci m`y ± ©§¨©¥§©§¨

,d`neh laiw `l oiicryàéòaéî é÷etàepcnll jxvp ike - ©¥¦©§¨
.d`nehd z` `ivedl dlekiy

:cer `xnbd dywneàîéàåy ,jtidlãéwx dlekiàéöBäìz` §¥¨¨§¦
,d`nehdñéðëäì àìåweqtdy ,d`nehd z`(gl `i my)oYi ike' §Ÿ§©§¦§¦ª©

ciy cnll `a ,milke`a zeci oic micnl epnny 'ebe 'rxf lr min©¦©¤©
oicn cenll leki jpi` dqpkd oice ,d`nehd z` `ivedl dleki
xaky lke`n d`nehd z` `ivedl `ed lw xzei ixdy ,d`ved
.d`neh el dcxi `l oiicry lke`l d`nehd z` qipkdln ,`nhp

mby xn`peøîBLlekiàéöBäìxnege lwa cnlpy ,d`nehd z` ¥§¦
,ci oicnåweqtd(fl `i my)mb leki xneyy cnll `a ,'rxGi xW`' §£¤¦¨¥©
ñéðëäì,d`nehd z`ìáàoicñéðëäì ãé,d`nehd z`åoicøîBL §©§¦£¨¨§©§¦§¥

óøöì,lke`d mràìidne ,epcnldleki ciy xewn epl yi ok §¨¥Ÿ
.lke`d mr sxhvn xneyye ,d`nehd z` qipkdl

:`xnbd zvxznáéúk àøéúé ãéoicl dxeza xzein ieaix epivn ± ¨§¥¨§¦
aezky ,ci(dl `i my)`nhi eilr mzlaPn lRi xW` lke'øepz §Ÿ£¤¦Ÿ¦¦§¨¨¨¨¦§¨©

'åâå õzé íéøéëåyexcl yi o`k mbe ,'mkl Eidi mi`nhE md mi`nh §¦©¦ª¨§¥¦¥§¥¦¦§¨¤
zaiz'íëì',rnyny,íëéëøöaL ìëì`aeúBãiä úà úBaøìly ¨¤§¨¤§¨§¥¤§©¤©¨

ipy mikixv oi`y oeike ,xepzl d`nehd z` miqipkny ,xepz
cg` ,ok m` ,d`nehd z` `ivedl ci oic yiy epcnll miweqt
,d`nehd z` qipkdl mb ci oic yiy epcnll iept miweqtdn
ixd ,zecia d`neh zqpkde d`neh z`ved oic epcnly xg`ne
xnege lwa xneya d`neh z`vede d`neh zqpkd oic cenll yi

weqtd ok m`e ,zecin(fl `i my)iept ,xney oic daxny 'rxGi xW`'£¤¦¨¥©
.lke`d mr sxhvdl elit` leki xneyy epcnll `ed

:`xnbd dywneøzééî eäéépéî éäxzein `ed miweqtdn dfi` ± ¥¦©§§©©
mlek z` mikixv ixd ,d`nehd z` qipkdl zeci oic yiy epcnll
mileki oi` oky ,d`nehd z` `ivedl zeci oic yiy epcnll
okidn jl x`yp `l ok m`e ,oldl x`aziy enke dfn df cenll

.d`nehd z` qipkdl zeci oic yiy cenll
,xn`z m`y :`xnbd zx`aneàðîçø áBzëìdxeza 'd aezkiy ± ¦§©£¨¨

wx zeci oicðä eúéìå ,íéòøæaeäéépéî Cdliapa zeci oic cnlpe ± ¦§¨¦§¥¨¨¦©§
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המשך בעמוד קפב



קנט
oifge` mipy` cenr giw sc ± oey`x wxtzereay

'åë àéöåî éðàù ìåëé,itexhvi`n hirni`c oeikc .xney i`d ciarp `l d`neh `ivedle qipkdl ,car `l ci dyrn elit`c ,`nh `di `l Ð xyad cbpk rbepdy Ð
`l ezxinye ,`ed ci e`l ,xney i`de .xedhl `nhd on d`neh d`ivenc onwl opitli ,xg` xaca `nhd lke`d ci rbp m`yc .dil iedip `l lke`d ci zxez elit`

ci zeaiygl elit` diieyz?."`nhi" xnel cenlzãé àåäù ìë.xya cg`d ey`xae ,gen ea oi`y mvr Ðàîèd`neh zqpkn Ð uxya cid rbpe ,xedh did m` Ð
.envr lke`k d`neh lawn ,`ed lke` e`l edi`c ab lr s`c .lke`làîèîå.e`nhn Ð xedh lke`a eci rbpe ,`ed `nh lke` m` Ðóøèöî åðéàå.dviakl Ðìëå

ãé åðéàù éô ìò óà øîåù àåäùxer oebk Ð
.xya zifk ecbpkyàîè,xedh did m` Ð

.lke`l dqipkne d`neh lawnàîèîåÐ
Ð xedha exney rbpe ,`nh lke` did m`

.dfl dfn d`nehd z` xney `ivenãé àì
øîåù àìå.xry oebk Ðìëì íëì àåä àîè

íëéëøöáùmkl jxev `edy xac lkl Ð
d`ian cidy jl ixd .`nh lkd ,dfd lke`a
d`neh z`ad iab ci `dc ,lke`l d`neh

.aizk'åâå úåîé éëå`dc ,`ivedl ci ixd Ð
dtebn d`nehdy `id dqpkd za e`l dlap

.aizk ipixg` iienhl Ð da aizkc cieãé
àéöåäìå ñéðëäìci epl ixd ,xnelk Ð

Ð dlap cie ,oilke` z`nehc qipkdl
.`ivedløîåùlr"n lirl `pngx azkc Ð

il dnl ,"rexf rxf lk?:opiqxb ikdàîéàå
ñéðëäì øîåùå àéöåäì àìå ñéðëäì ãé

àéöåäìåÐ oilke`a dxen`d ci ,xnelk Ð
`l dlapne .`ivedl `l la` ,`id qipkdl
ip`yc ,onwl opixn`ck Ð `ivedl `tli
xney azk ike `id .dxeng d`nehc dlap
lwa iz` Ð qipkdlc ,aizk `ivedl Ð
sxvl xneye `ivedl ci la` .cin xnege

!jl zilàì àéöåäì àìå ñéðëäì ãé éðùîå
àìééòî éìåéò àúùäã úøîà úéöîs`e Ð

iwet` ,d`neh el dcxi `l oiicry it lr
`irain!?oky lk ,zqpknc oeik ,jkld

Ð `ivedle qipkdl iz` xneye .d`ivenc
sxvl Ð `pngx diazkc i`de ,xnege lwa

.diazkãé àîéàåÐ milke`a `aizkc Ð
`l dqpkde .qipkdl `le ,`aizk `ivedl
s` ea zeaxl Ð xney azke .d`vedn iz`
.`l Ð sxvl xneye qipkdl ci la` .dqpkd
oilke`a ci `aizk ik `xwirn :ipyn dinwle
.dqpkd `idc ,`aizk d`neh zlgz` Ð

.`pixg` `iepiy dil ipyn `zyd edineci
`aizk `xizid`vedl izxz jgxk lre Ð

oeike .dqpkdl ediipin cg lc ,jixhvi` `l
xney sili Ð cia d`vede dqpkd `zi`c
sxvl Ð `pngx diazk ike ,xnege lwa

.diazkøúééî åäééðéî éäd`vedl edlek Ð
!ikixvêðä åúéìå.dlape xepz Ðäáåøî äàîåè íéòøædaexn dlapn oke !d`nehd a`n `l` d`neh lawn epi`y xepza xn`z ,d`neh iclen d`neh oilawny Ð

.zelap z`neh `nhl daixy dnn oilke` z`neh `nhl daix :oizipzn opzck Ð oilke` z`nehåøéåàá ïéìëåà àîèî øåðú,miipy oilke`e ,ied dlgz xepzdy Ð
xn`z ,ea oirbep opi`y it lr s` ,oilke`l `nhn xepz `nl` .'ek `nhl xen`d ekez dn .rbp `ly it lr s` Ð "ekez" :opax epzc .(a,k) oey`x wxta migqta `ipzck
d`iven cidy o`k epivn dn ,o`k `nihe o`k `nih ,xn`w a` oipaa Ð "dipin iziz" xn`wc jpd lk .oda erbp ok m` `l` mixg` oi`nhn opi`y oi`nh mirxfae dlapa

.mixg`l d`neh d`iven ci o`k s` ,mixg`l d`nehéúéú éäediipin izize ,aezkz `l odn efi` Ðêðäî éúéúå ?oz`neh d`iven ocie ,oi`nh ody mday deyd cvd Ð
.mixg`l oz`neh d`iven oci `dzy ,mi`nh mirxf `ia` ip` s` .mixg`lòùåäé áøã äéøá àðåä áø øîà,edcic dk`ln xnb epiidc .`id `kxit e`l Ð xykdc `d Ð

.`ed `nh e`l Ð dk`ln xnb e`la inp xepzeïéàîèéî ïëù êðäì äî.edc lk opikxt cvd dnc (a,ehw oileg) "xyad lk"a oxn` `dc .dribpa `ly d`nehd elaw Ð
äìáðã ãé àìàcvd ,oicd xfge .egikei mirxf Ð !exie`n mixg` `nhn oky xepzl dn .gikei xepz Ð !daexn oz`neh oky mirxfl dn :zkxt ikc .jpdn izizc ,xziin Ð

.`ivedl dlapc ci xziin ,`nl` .dlap `ia` ip` s` ,mixg`l d`neh d`iven ocie oi`nh ody oday deydäì ïéðò åðéà íàã éì äîì.cvd dna `iz` `dc Ðåäðú
àîìòã ãéì ïéðò.sxvl xneye `ivedle qipkdl ci ixd Ð dqpkdl edpz ,`aizk ci edcica `dc ,d`vedl oipr epi` m`e .oilke`l Ðåéã øîàú àìùded `l i` Ð

`nhz `l Ð `iz` jpdn dcic cie li`ed ,dlap s` ,mc` enhn `l Ð el` dnC .el`k zeidl ,el`n dcnld dlap cil eic :`pin` ded Ð jpdn dxnbe dteba `aizk§¨
.ci `iedc ,inp dnvr dlap ly mvr oke .dnvr dlapa rbiy cr `nhi `l Ð ea mc` rbpe ,ci el zeidl ,dlap xya zifka mqiw agz oebk .dci jxc mc`äìáðã øîåùå

`nh `di `l eixeg`n xya cbpk rbepd ,xya zifk eilr yiy xer s` leki :xn`c ,lirl dl opiaxc Ð?diazk `zkld i`nlc ,diazkinl jixv `l ,"`nhi" xnel cenlz?
éôåøèöàì éà.zifkl enilyn xere xya zifk eilr oi`y xera `le Ð "dzlapa" :`yix ipzwc ,ikdn dihrn `d Ðäìáðã ãéì ïéðò åäðú,xney epi`y it lr s`y Ð

.`ivezäì ïéðò åðéà íàåxninl dil jixhvi` xcde ,"dlapc cil oipr edpz" hwpc i`d .qipkdl `l` jixhv` `l `ivedle .`nlrc cil oipr edpz ,`aizk dteba `dc Ð
oipr edpz Ð `aizk dlapa xneyc `xezic oeikcn .xity ipzinl jiiy ikd Ð "`nlrc cil oipr edpz ,dlapc xneyl oipr epi` m`" ikd hwp `le ,"`nlrc cil oipr edpz"

.xninl jiiy `l Ð `nlrc cil oipr zeidl dlapc xney la` .`ed cie cic ,`nlrc cil oipr edpz Ð `z` ci meync oeike .`id dlape dlapc ,dlapl
àîéàå
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øîåùsxvl dpin rny il dnl `pngx azkc

mz epiax yexitl :xn`z m`e Ðepiaxe

sexiv olpn ,d`neh lawl dviak erac l`eny

yie !`ivedl `z` `xw :`ni`c ?qipkdl xneya

qipkn xneye ,`ivene qipkn cic oeik :xnel

.`py `l inp xney sexiv oiprl Ð `ivene
`xwirn
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óøöì øîBLå ,àéöBäì ãé ìáà ,àéöBäìe¯!àì¯,zøîà úéöî àì àéöBäì àìå ñéðëäì ãé §¦£¨¨§¦§¥§¨¥Ÿ¨§©§¦§Ÿ§¦¨¨¥¨§©§
!?àéòaéî é÷età ,àìéiòî éìeiò àzLä¯ãé :àîéàå¯øîBL ,ñéðëäì àìå àéöBäì¯àéöBäì ¨§¨©¥§©§¨©¥¦¨£¨§¥¨¨§¦§Ÿ§©§¦¥§¦

ñéðëäìeóøöì øîBLå ñéðëäì ãé ìáà ,¯øepz" áéúk àøéúé ãé !àìíéøéëå"íëì" .'åâå "õzé §©§¦£¨¨§©§¦§¥§¨¥¨¨§¥¨§¦©§¦©¦ª¨§¨¤
¯.úBãiä úà úBaøì ,íëéëøöaL ìëì¯ðä eúéìå ,íéòøæa àðîçø áBzëì ?øzéiî eäéépéî éäC §¨¤§¨§¥¤§©¤©¨¦¦©§¦©©¦§©£¨¨¦§¨¦§¥¨¨

eäéépéî¯ðä éúéìå ,øepúa àðîçø áBzëì !äaeøî ïúàîeè ïkL íéòøæl äîdépéî C¯øepúl äî ¦©§©¦§¨¦¤¥§¨¨§¨¦§©£¨¨§©§¥¥¨¨¦¥©§©
ðä éúéìå ,äìáða àðîçø áBzëì !Bøéåàî ànhî ïkLdpéî C¯äîäìáðl,íãà äànèî ïkL ¤¥¦©¥¥£¦¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¨¨¦¨©¦§¥¨¤¥§©§¨¨¨

!dôebî äàöBé äàîeèå ,àOîa äànèîe¯.ézøzî àãç éúéz ,àéúà àì àãçî àãç¯éä §©§¨§©¨§§¨§¨¦¨£¨¥£¨¨¨§¨¥¥£¨¦©§¥¥
ðäî éúéúå íéòøæa àðîçø áBzëì àì ?éúézC¯ðäl äîàlL ïéànhî ïkL CøLëäaøîàz , ¥¥¨¦§©£¨¨¦§¨¦§¥¥¥¨¨©§¨¨¤¥¦©§¦¤Ÿ§¤§¥Ÿ©

,eøLëeä àlL úBøét :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà !øLëäa àlà ïéànhî ïéàL íéòøæa¦§¨¦¤¥¦©§¦¤¨§¤§¥£©©¨§¥§©§ª©¥¤Ÿ§§
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ðäî éúéúå øepúa àðîçø áBzëì àì !äòéâða àlà ïéànhî ïéàL íéòøæaC¯ðäl äîïkL C ¦§¨¦¤¥¦©§¦¤¨¦§¦¨¨¦§©£¨¨§©§¥¥¥¨¨©§¨¨¤¥
ðäî éúéúå äìáða àðîçø áBzëì àì !ìëBàC¯Bðéà íà ?éì änì äìáðc ãé àlà .éîð éëä ïéà ¤¨¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¥¨¨¦¨¦©¦¤¨¨¦§¥¨¨¨¦¦¥
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ðä äîéøö êøöéî äìáðc ãé ,àlà !íãà äànèî àì äìáð óà íãà ànèî àì CøîBLå ,C ©¨¨Ÿ§©¥¨¨©§¥¨Ÿ§©§¨¨¨¤¨¨¦§¥¨¦§©§¦§¥

éøö àìc àeä äìáðcéà ?àðîçø déáúk àúëìä éàîì ,Céôeøèöéàì¯,óøèöî àì :zøîà ¦§¥¨§¨§¦§©¦§§¨§¨¥©£¨¨¦§¦§§¥¨§©§Ÿ¦§¨¥
àéöBäìe¯ì ïéðò ïéà íà ,àlà ,éúà ãiî øîBçå ì÷äìáðc øîBL¯íàå ,äìáðc ãéì ïéðò eäðz §¦©¨¤¦¨¨¥¤¨¦¥¦§¨§¥¦§¥¨§¥¦§¨§¨¦§¥¨§¦
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`oifgeקס mipya cenr giw sc ± oey`x wxtzereay
øîåùì ïéðò åäðú äìáðã øîåùì ïéðò åðéà íà àîéàåxney `dc ,lke`c Ð

`aizk `l `dc ,qipkdl cg ,`pixg` xney eda aizkc ab lr s`c .`ed xneye
qipkdl ci la` ,sili cin Ð `ivedl xneye .sxvl cge ,dpin xney izilc ,cia

.i`axzi` `l Ðàáéúë äñðëäà ãé àáéúë éë àø÷éòî àìà`d ,xnelk Ð
`le ,`ivedl ci `ni`" `yixn opikxtc
ci `aizk ikc .`id `kxit e`l Ð "qipkdl
odyk ,`aizk oz`neh zlgz` Ð oilke`a
lk ,zqpknc oeike .uxyd on dze` oilawn
Ð `ivedle qipkdl xneye .d`ivenc oky
.sxvl Ð mirxfc xney ,iz` xnege lwn

éì äîì äìáðã øîåù àìà`nlya Ð
`ly Ð dlapc ci elit`e ,ikixv edlek
`d ,il dnl dlapc xney `l` ,eic xn`z

!sxhvn `làá àéöåäìå ñéðëäì éàåÐ
lwa xney iz` ,dlapa ci `aizkc oeik

.dpin xnegeéëä éà,azke gxh zxn`c Ð
sxhvnc jl `pn xney?sexiv e`l `d

qipkdl jixhv` `lc meyne !`aizk `icda
:`ni` Ð sexiv` dil zicy ,`ivedle
lwac ab lr s`e .`z` `ivedle qipkdl
xnege lwa `iz`c `zlin ,iz` cin xnege

.`xw dl azke gxhøîà àáéáç áøÐ
dlapc xneyc `xwirn opixn`ck mlerl
:zkxtwce .cil oipr edpz ,jixhvi` `lc
ci la` ,`nlrc xneyl oipr edpz ,`ni`
.`id `kxit e`l Ð ogky` `l qipkdl
x`yk sxhvn oi`y ,ciar ci dyrnc oeikc
,ci dyrnk `ivene qipkn `l` mixney

.jixhvi` `lc dicic `xezic `xazqnãéà
äéì ïðéãù.`nlrc cil oipr zeidl Ð

iaizkc zeci lk ,ikixv edlek `zyde
,`iz` `l jci`n `cgc :ikixv `ivedl
,eic xn`z `ly meyn Ð dlapce .oxn`ck
,dqpkdc cil oipr zeidl Ð dlapc xney

.sxvl Ð milke`c xneyeìù àîèéôä
ïåîøxg` xney upde ,eit lr xney `ed Ð

xney mifeb` lr yiy enk ,`nhitd iab lr
.xney iab lróøèöî ïéàxney oi`c Ð

`nhit .onwl opixn`ck ,xney iab lr
i`n`e ,sxhvn `din?xninl `kil `d

e`l `d ,"drixfl oi`iven mc` ipay jxck"
oirhep oi` ,oli` oirhepyke .edpip mirxf
dxyp xak Ð oenx oirhep m`e .xegi `l`
y`xay gxt oirk `idy ,`nht dze`
sxhvn xer :ipzwc inp oizipzne !migetzd
`l` xney aizk `l `d Ð xney meyn
dicda dil irxfc meyn :`nrhe ,mirxfa

!`edéàø÷ àúìú."rxfi" "rexf" "rxf" Ð
äàîåèì ãé ùé,`ivedle qipkdl Ð

.opixn`ckøùëäì ãé ïéàåci zxez oi` Ð
.mirxfd exyked `l Ð cid dxyked m`y .xykd oiprlùøãð àø÷îlkl Ð

ike"` Ð eipt iptl `le ."`ed `nh"` Ð eiptl yxcp ,dipin zeci iwtpc ["mkl"]
.`xwc `yix `edc ,"min ozeiàåä äàîåè úìçú.d`neh ci el yie Ðíùëå

ïéàùm` :mipdk zxeza opixn`ck ,eylziykl `l` d`neh oilawn mirxf Ð
mivxy oi`y oixaegn jl oi`y ,lkd z` z`nih Ð oi`nh oixaegn xne` dz`

.mlv` oiievnìåô.zifkn daxd zegt Ðúéæëî úåçôì ãé ïéàlke` yi m` Ð
.xedh lkde ,ci el zeidl aeyg oi` ,cgia zifk epi` exwire li`ed Ð cia d`neh drbpe .dviak oilke` mr od ixde ,ci ele ,xya zif ivg e` let oebk ,zifkn zegt

.letk `diy calae ,zifkn zegtl xney yi la`ìåôëî úåçôì øîåù ïéà ïëå,letkn zegt gen eae mvr oebk .`ivedle qipkdl `le ,dviak oiprl sxhvdl `l Ð
.mdihiaxya miycr e` ,dviak oilke` mr `edeìåôëî úåçôì øîåù ùéå 'åë øîà ïðçåé éáøåxney yie ci yi" ipze edpiaxr `lcn ,`l Ð letkn zegtl ci la` Ð

."letkn zegtlíéðùä ïäéùàø ñéðëäå.zn ly ode ,odilr xya oi`y oiy`x oze` Ðàîè úéáä`nhn xya `la mvr .xyad lr lid`nk ,cid lr lid`nd Ð
.ld`a `nhn epi`e ,`ynae rbnaúåîöò éðù êàéä`l zifkn zegtl ci la` .zial d`neh `iadl ci el yic `picen Ð zifk cg` ey`xae ,cg` mvr did m` Ð

.opixn`
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àø÷éòîmilka zeci olpn :edil` iax dywd Ð `aizk dqpkd` ci `aizk ik

mdl oi`y jpdl dnc Ð ez` `l dlape xepze mirxfc cinc ?`nlrc

:d`xpe !dewna dxdh.zecid z` zeaxl Ð "oda rbepde" :mipdk zxeza opiyxcc meyn

ded ,dicegl `xw `edd `l` aizk `l i`e .jixhvi` milk x`ylc xyt` `edde

.ith xazqnca dil opinweníùëåoi`y

:xn`z m`e Ð eylziykl `l` d`neh oilawn

dnc ,xykda d`neh zelzl ie`x xzei daxc`

`l `xwirnc ,xykda ielz df `nhn oi`y

zexit `ln oli`a xyt`c :`niz ike !exyked

xnel xyt` i` Ð erhpe xfge ,xykede ylzpy

xykd dil lha ,erhpe xfgyk `dc ,ok

opixn`ck ,dlha d`neh elit`y .yixydyk

yie !dnexz ilecib iab (f dpyn h wxt zenexz)

`l` d`neh oilawn oi`y dil `hiytc :xnel

xne` m`y :qxhpewa yxitck ,eylziykl

xn`we .lkd [z`] z`nih Ð oi`nh oixaegn

,eylziykl `l` xykd oilawn oi` inp ikdc

:xn`z m`e .dyilzd xg` d`neh lawl elit`

el heytz ,d`neha el heytc `nrh `eddn

lkd zxykd ,ok xne` dz` m`y .xykda

m` jk lk dniz df oi`c :xnel yie !xaegna

minyb ici lr xaegna lkd xykedc xn`p

.mirxfd lr oiltepyïéàÐ zifkn zegtl ci

,ci ele xya zif ivg e` let oebk qxhpewa yxit

elit`c :d`xp oi`e .oilke` dviak mr `ed ixde

.`nh did `l Ð envr zif ivga rbep did

dxezd :(a,ck zegpn) `nw wxta opixn`cn

.lcxg `ln `ed elit` ,qxg ilk lr dcird

enk ied `l Ð qxg ilk xie` e`l i` ,`nl`

wxta inp opze .cgi oirbepy it lr s` ,xaegna

dn lk sxvn ilkd :(a,k) dbibgc `xza

ol `irane .dnexzl `l la` ,ycwl ekezay

irbpc `wec i` (`,ck zegpn) "dax unewd"a

m` Ð xaegnk aiyg dribp i`e .`l e` iccd`

did `l dribpac ,ixii` dribp `lac `hiyt ok

zif ivg dfy :yxtl d`xpe !ilk sexiv jixv

lk xaegn epi` la` ,oilke` dviak mr xaegn

eze` wzip did Ð eze` diabn did m`e .jk

ci ied `lc ,zifkn zegt eze`n oilke` dviak

yexitle .zifkn zegtl `l` ,lke` x`yl

`edy lk lke`c `nlra yxtny qxhpewd

xaegn `edy xnel jixv oi` Ð d`neh lawn

d`neh qipkn m` ira `l` ,oilke` x`y mr

zif did elit` ,`ivedl la` .zif ivg eze`l

.dviak jixvc ,`nh did `l Ð ea rbpe mly

`edy lka d`neh lawn oi` m` elit`e

i` dil `iranc xninl `ki` ,`ziixe`cn

d`neh lawn opaxcnc .opaxcn d`neh lawn

.`edy lkaúéáäå`nh ziad dilr lid`n

:xepze dlapn cvd dna ol `wtp znl cie Ð

oi`y zna xn`z ,lke` oky dlapl dn :zkxt i`e .'ek ld`a `nhn oi`y ,dlap dnc

dlap !exie`n `nhn oky ,xepzl dn .gikei xepz Ð "dhigy mc" wxta opixn`ck !lke`

`nip ld` oiprl :xn`z m`e .'ek mda `veik mdicie ,`nhny :mday deyd cvd .gikez

dliap lr opikxt ded ,zeci dxeng d`neha ogky` `l i`ce `xwirnc :xnel yie !"eic"

.sebk ci opieyn inp zn oiprl ,sebk iedc dxeng d`neha ci ogky`c `zyd la` ."eic"
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ì ïéðò Bðéà íà :àîéàåäìáðc øîBL¯ïéðò eäðz §¥¨¦¥¦§¨§¥¦§¥¨§¥¦§¨
ììáà ,óøöì øîBLå ñéðëäì øîBL ,àîìòc øîBL §¥§¨§¨¥§©§¦§¥§¨¥£¨

ñéðëäì ãé¯ãé àáéúk ék àøwéòî ,àlà !àì¯ ¨§©§¦¨¤¨¥¦¨¨¦§¦¨¨
äñðëäà.àáéúk¯?éì änì äìáðc øîBL àlà ©©§¨¨§¦¨¤¨¥¦§¥¨¨¨¦

¯.déôeâì¯éôeøèöàì éà ?éàîìe¯àì :zøîà §¥§©¦§¦§¨¥¨§©§Ÿ
àéöBäìe ñéðëäì éà .óøèöî¯!àéúà ãiî øîBçå ì÷ ¦§¨¥¦§©§¦§¦©¨¤¦¨¨§¨

¯çøè øîBçå ì÷a àéúàc àúléîáúëe.àø÷ dì¯ ¦§¨§¨§¨§©¨¤§©§©¨§¨
Cì àîéà àîìòc øîBL ,éëä éà¯àúlîe ,ñéðëäì ¦¨¦¥§¨§¨¥¨¨§©§¦¦§¨

!àø÷ dì áúëe çøè øîBçå ì÷a éúàc¯àëéä §¨¥§©¨¤§©§©¨§¨¥¨
éðàL :øîà àáéáç áø .ïðéLøc ,Løãéîì àkéàc§¦¨§¦§©¨§¦©©£¦¨£©¨¥

ãéáò à÷ ãé äNòîc ïåék ,äìáðc øîBL¯ãià ¥¦§¥¨¥¨§©£¥¨¨¨¥©¨
é÷úî .déì ïðéãLàä ,ìàòîLé øa äãeäé áø dì ó ¨¥©¥©§¦¨©§¨©¦§¨¥¨

àîèétä :ïðúcïBnø ìL¯,úôøèöîõpäåBlL¯ ¦§©©¦§¨¤¦¦§¨¤¤§©¥¤
,"òeøæ òøæ ìk ìò" ïàk éø÷ ?éànàå .óøèöî ïéà¥¦§¨¥§©©§¥¨©¨¤©¥©

áèBøäå øBòä :ïðúc àä ,eúå !àkéìåäôéwäååëå'¯ §¥¨§¨¦§©¨§¨¤§©¦¨
àúìz ,àlà !ïìðî ,íéìëBà úàîeè ànèì óøèöî¦§¨¥§©¥§©¨¦§¨©¤¨§¨¨
ãç ,"òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò" :éáéúk éàø÷§¨¥§¦¦©¨¤©¥©£¤¦¨¥©©

¯ìãçå ,íéòøæc øîBL¯ìCãéà ,úBðìéàc øîBL¯ §¥¦§¨¦§©§¥§¦¨¦¨
ìéLà øa àéiç áø øîà .íéâãå íéöéáe øNa øîBL §¥¨¨¥¦§¨¦£©©¦¨©©¦

éaøå .øLëäì ãé ïéàå äàîeèì ãé Lé :áø øîà£©©¥¨§§¨§¥¨§¤§¥§©¦
äàîeèì ãé Lé :øîà ïðçBéøLëäìe?éâìtéî÷ éàîa . ¨¨¨©¥¨§§¨§¤§¥§©¨¦©§¦

àîéà úéòaéà¯úéòaéà .àø÷ àîéà úéòaéà ,àøáñ ¦¨¥¥¨§¨¨¦¨¥¥¨§¨¦¨¥
àø÷ àîéà¯éðôì àìå ,åéðôì Løãð àø÷î :øáñ øî ¥¨§¨¨§©¦§¨¦§¨§¨¨§Ÿ¦§¥

úéòaéà .åéðô éðôìå åéðôì Løãð àø÷î :øáñ øîe .åéðô̈¨¨§©¦§¨¦§¨§¨¨§¦§¥¨¨¦¨¥
àøáñ àîéà¯.àeä äàîeè úlçz øLëä :øáñ øî ¥¨§¨¨¨§©¤§¥§¦©§¨

àéðz .àeä äàîeè úlçz åàì øLëä :øáñ øîe¨§©¤§¥¨§¦©§¨©§¨
Ck ,äàîeèì ãé LiL íLk :ïðçBé éaøc déúååk§¨¥§©¦¨¨§¥¤¥¨§§¨¨
àlà äàîeè ïéìa÷î ïéàL íLëe .øLëäì ãé Lé¥¨§¤§¥§¥¤¥§©§¦§¨¤¨

ìziLëìãò àlà øLëä ïéìa÷î ïéà Ck ,eLìziLeL. ¦§¤¦¨§¨¥§©§¦¤§¥¤¨©¤¦¨§
úBçôì øîBL ïéàå ,úéfkî úBçôì ãé ïéà :áø øîà̈©©¥¨§¨¦©©¦§¥¥§¨
Léå ,úéfkî úBçôì ãé Lé :øîà ïðçBé éaøå .ìBôkî¦§§©¦¨¨¨©¥¨§¨¦©©¦§¥
ïäéìòå úBîöò ézL :éáéúéî .ìBôkî úBçôì øîBL¥§¨¦§¥¦¥§¥£¨©£¥¤

íéðL ïäéLàø ñéðëäå íéúéæ éàöç éðLúéaìúéaäå , §¥£¨¥¥¦§¦§¦¨¥¤§©¦©©¦§©©¦
ïäéìò ìéäàî¯øîBà àñB÷ð ïa äãeäé .àîè úéaä ©£¦£¥¤©©¦¨¥§¨¤§¨¥

?úéfëì ïéôøèöî úBîöò éðL Càéä :á÷òé éaø íeMî¦©¦©£Ÿ¥¨§¥£¨¦§¨§¦§©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc oileg(ipy meil)

`a dliapa aezkd '`nhi'y xnel jl oipn :cer `xnbd dywne
,d`nehd z` qipkdl dleki ciy zeaxlïéðò Bðéà íà ,àîéàå§¥¨¦¥¦§¨

ìoic epcnlïéðò eäðz ,äìáðc øîBL`ay yxtz ±ìoic epcnl §¥¦§¥¨§¥¦§¨§
àîìòc øîBLs`e ,lke`d mr sxhvn `edy ,milke` x`ya ± ¥§¨§¨

lirl epcnl xaky(:fiw)weqtdn milke` x`ya xney oic`i `xwie)

(fly epcnll cg` ,miweqtd ipy z` mikixv ,'rxGi xW`'øîBL £¤¦¨¥©¥
lekiñéðëäì,d`nehd z`åoic yiy epcnll cg`óøöì øîBLmr §©§¦§¥§¨¥

,lke`dìáàyãédlekiñéðëäìd`nehd z`àìokidne ,epcnl £¨¨§©§¦Ÿ
.d`nehd z` qipkdl dleki ciy xewn epl yi
lirl dzywdy `iyewd z` zvxzn `xnbd(`"r)xn`p ile`y ,

weqtdny(gl `i my)`le `ivedl wx zeci micnl 'ebe 'min ozi ike'
:`xnbd zvxzn .qipkdl ci lr cenil mey oi` `linne ,qipkdl

àlàepiywdy dn,àøwéòîz` `ivedl wx dleki ci `ny ¤¨¥¦¨¨
ixdy ,`iyew dpi` ,d`nehd z` qipkdl `le d`nehdàáéúk ék¦§¦¨

aezkyk ±ãéweqta ,milke` x`ya(my),''ebe min oYi ike' ¨§¦ª©©¦
àáéúk äñðëäàxacn weqtd ixdy ,aezk d`neh zqpkd iabl ± ©©§¨¨§¦¨

.milke`d lr uxy ltpyk
:`xnbd dywneàlàxney oiae ci oiay epcnl xaky xg`n ¤¨

`ay '`nhi' weqtd ,ok m` ,d`nehd z` `ivedle qipkdl mileki
zeaxl,él änì ,äìáðc øîBL`ay gxkdaedéôeâìdliapl ± ¥¦§¥¨¨¨¦§¥
,dnvréàîìe,dxezd dazkéôeøèöàì éàxneyy epcnll m` ± §©¦§¦§¨¥

ixd ,xyad mr sxhvn dliapzøîàlirl(my)dliap ly xneyy , ¨§©§
óøèöî àì,xyad mréàly xneyy epcnll `ay xn`z m`e ± Ÿ¦§¨¥¦
leki dliapàéöBäìe ñéðëäìa df oic ixd ,d`nehd z`øîBçå ì÷ §©§¦§¦©¨¤

îoicàéúà ãi.[cnlp `ed-] ¦¨¨§¨
ly xneyy epcnll `a '`nhi' weqtd mlerly :`xnbd zvxzn
xnege lwa ecnll xyt`y s`e ,d`nehd z` `ivedl leki dliap

y llk yi mewn lkn ,ci oicnàéúàc àúléîxyt`y xac ± ¦§¨§¨§¨
ecnllàø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷azgxeh dxezd minrtl ± §©¨¤¨©§¨©¨§¨

.yexita dazekl
:`xnbd dywneéëä éàxyt`y xac aezkl zgxeh dxezdy ¦¨¦

a ,xnege lwa ecnllàîìòc øîBLmiyxecy ,milke` x`y ly ± ¥§¨§¨
(:fiw lirl)weqtdn(my)okidn ,lke`d mr sxhvny ,'rxGi xW`'£¤¦¨¥©

df oic epcnll `ay mircei,weqta yexita ok aezk `l ixd
`nyeCì àîéàleki xneyy epcnll `a weqtdyñéðëäì ¥¨¨§©§¦

,d`nehd z` `ivedleå,zecin xnege lwa ecnll milekiy s` §
y xnel yi ixd.àø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a éúàc àúlî¦§¨§¨¥§©¨¤¨©§¨©¨§¨

:`xnbd zvxznïðéLøc Løãéîì àkéàc àëéäxyt`y okid ± ¥¨§¦¨§¦§©©§¦¨
`a weqtdy mixne` oi`e ,ok miyxec ep` ,ycg oic yexcl

.xnege lwa ecnll ozipy xac epcnll
:lirlc `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd,øîà àáéáç áø©£¦¨¨©

,envrl jxvp `ly dliap lv` aezkd '`nhi' weqtd mlerl
x`ya d`nehd z` qipkdl dleki ciy epcnll `ay yxtz

lirl dxn` `xnbdy enke ,milke`(`"r)`xnbd dzywdy dne ,
qipkdl leki milke` x`y ly xneyy wx zeaxl `a `ny ,lirl

c ,`iyew dpi` ,`l ci la` d`nehd z`äìáðc øîBL éðàLxneyn ©¦¥¦§¥¨
c ,milke` x`y lyãéáò à÷ ãé äNòîc ïåékxneyy xg`n ± ¥¨§©£¥¨¨¨¦

z` `ivene qipkn wx `edy ,ci enk `l` aygp epi` dliap
,xnel xazqn ,mixney x`yk lke`d mr sxhvn epi`e ,d`nehd

,dliapl jxvp `ly '`nhi' weqtdydéì ïðéãL ãiàedcinrp ± ©¨¨¦©¥
cil xzei `ed dnec ixdy ,milke` x`ya zeci oic epcnll `ay

.xneyl dnec `edy dnn
lirl xn`py dn lr zeiyew izy dywn `xnbd(:fiw)xewndy ,

weqtdn `ed ,lke`d mr sxhvn xneydy oicl(my),'rxfi xy`'
mi`iveny jxck mi`nhn milke`dy ,`ziixaa dfn miyxecy

:dtilwd mr epiidc drixfl mze`é÷úîdì óøa äãeäé áø ©§¦¨©§¨©
ïðúc àä ,ìàòîLé(b"n a"t oivwer),ïBnø ìL àîèétägxtd ± ¦§¨¥¨¦§©©¦§¨¤¦

,oenixd y`xayúôøèöîdviak xeriyl enilydl oenixd mr ¦§¨¤¤

,milke` z`neh `nhlBlL õpäåly `nhitd iab lr lcby dn ± §©¥¤
,oenixdóøèöî ïéà.dviak xeriyl enilydl oenixd mr ¥¦§¨¥

:`xnbd dywneéànàå,`nhitd sxhvnïàk éø÷zexwl yi ixd ± §©©§¥¨
weqtd z` ,`nhitd lr(my)òeøæ òøæ ìk ìò','rxGi xW` ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©

mze` mi`iveny jxck mi`nhn milke`dy ,df weqtn miyxecy
,drixflàkéìå,`nhitd mr eze` mirhep oi`y ,ok epi` oenixae ± §¥¨

ixtd z` `le spr rehpl `ed jxcd oli`ae ,`ed oli` ixdy
.lke`d mr sxhvny xewn epl yi okidn ok m`e ,envr

:cer `xnbd dywneeúå,dyw cere ±ïðúc àä(:fiw lirl)y ,øBòä §¨¦§©¨
,dnda lyóøèöî ,'åëå ätéwäå ,áèBøäåenilydl xyad mr §¨¤§©¦¨¦§¨¥

dviak xeriyl,ïìðî ,íéìëBà úàîeè ànèìoi` el` mixac ixd §©¥§©¨¦§¨¨
mitxhvny xewn epl yi okidn ok m`e ,drixfl mze` mi`iven

.xyad mr
:`xnbd zvxznéàø÷ àúìz àlàmiweqt dyly ±éáéúkiabl ¤¨§¨¨§¨¥§¦¥

aezky ,xney(my),'òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò'dyly o`k xkfede ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
,'rxf' oeyl minrtãç`a mdn cg` ±ìzeaxíéòøæc øîBLoebk ± ©§¥¦§¨¦

,lke`d mr mitxhvny dztilwa dhigãçå`aìzeaxøîBL §©§¥
úBðìéàce ,lke`d mr sxhvny oenixd ly `nhit oebk ±Cãéà`a §¦¨¦¨

ìzeaxøîBLlyøNa,xyad cbpky xer oebk ±ely dtilw §¥¨¨
íéöéá,åmiywywly,íéâã.lke`d mr mitxhvny ¥¦§¨¦

:`l e` xykd oiprl ci oic yi m`d zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©
a àéiç áøLé ,áø øîà éMà øoicì ãéz` qipkdle `ivedd,äàîeè ©¦¨©©¦¨©©¥¨§§¨

ïéàåoicøLëäì ãé`l ,lke`d ly cia miwyn erbp m`y ,miwyn §¥¨§¤§¥
.d`neh lawl lke`d xykedLé ,øîà ïðçBé éaøåoicãéoia §©¦¨¨¨©¥¨

e äàîeèìoiaøLëäì.miwyn §§¨§¤§¥
:`xnbd zl`ey .zwelgnd z` zx`an `xnbd.éâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¥

:`xnbd daiynàîéà úéòaéàa ewlgpyàîéà úéòaéà ,àøáñ ¦¨¦¥¨§¨¨¦¨¦¥¨
a ewlgpyàø÷.weqtd z` yexcl ji` ± §¨

epxn`y dn :`xnbd zx`anàîéà úéòaéàa ewlgpyàø÷, ¦¨¦¥¨§¨
aezky ,`ed xe`iad(gl `i my)mzlaPn ltpe rxf lr min oYi ike'§¦ª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨

c ,'mkl `Ed `nh eilrøáñ øî,xaeq ax ±àø÷î'mkl' weqtd ± ¨¨¨¥¨¤©¨©¦§¨
zeci oic daxnyLøãð'`Ed `nh eilr mzlaPn ltpe' lr wx ¦§¨§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥

aezkdåéðôì,d`nehd oic `edy ,ynnàìålr min oYi ike' lr §¨¨§Ÿ§¦ª©©¦©
aezkd 'rxfåéðô éðôì,xykd oic `edy ,weqtd zligza ±øîe ¤©¦§¥¨¨©

øáñ,xaeq opgei iaxe ±àø÷î,zeci oic daxny 'mkl' weqtd ± ¨©¦§¨
Løãðaezkd d`neh oic lr oiaåéðôì,ynnexykd oic lr oia ¦§¨§¨¨

aezkdåéðô éðôìepxn`y dne .weqtd zligza ±àîéà úéòaéà ¦§¥¨¨¦¨¦¥¨
a ewlgpyàøáñy ,`ed xe`iad ,øáñ øîy ,xaeq opgei iax ±øLëä §¨¨©¨©¤§¥

miwynàeä äàîeè úlçzzlaw ly oey`xd alyd `ed ± §¦©§¨
.llka miwyn xykd mb ,d`nehl zeci eaxzpy oeike ,d`neh

øáñ øîey ,xaeq axe ±,àeä äàîeè úlçz åàì øLëäxac `l` ©¨©¤§¥©§¦©§¨
xykd oi` ,d`neh oiprl zeci eaxzpy s` ,jkle ,`ed envr ipta

.llka
:opgei iax ixack `ziixa d`ian `xnbd,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨

LiL íLkoicLé Ck ,äàîeèì ãéoicïéàL íLëe ,øLëäì ãémirxf §¥¤¥¨§§¨¨¥¨§¤§¥§¥¤¥
éìa÷îìziLëì àlà äàîeè ïeLxne` dz` m`y ,rwxwd on §©§¦§¨¤¨¦§¤¦¨§

jl oi`y ,`nh didi lkd ,d`neh lawn rwxwl xaegnd xacy
,elv` miievn mivxy oi`y rwxwl xaegnd xacïéìa÷î ïéà Ck̈¥§©§¦

ìziL ãò àlà øLëäeL.rwxwd on ¤§¥¤¨©¤¦¨§
ci oic mdl yiy milke`d xeriy edn zwelgn d`ian `xnbd

:xneyeïéà ,áø øîàoicì ãé`edy lke`úéækî úBçô-yi m`y ¨©©¥¨§¨¦§©¦
cgia `ed ixde ,ci el yiy xya zif ivg oebk ,zifkn zegt lke`
xg`ny ,xedh lkd ,cia d`neh drbpe ,milke` dviak mr
zeidl aeyg epi` ,zifkn zegt `ed el zxaegn cidy lke`dy

.d`nehd z` `ivedle qipkdl ,ci elïéàåoicì øîBL`edy lke` §¥¥§
ìBôkî úBçôyiy mvr oebk ,zifkn daxd ohw `ede zeiphw oin - ¨¦§

gend mr sxhvn mvrd oi` ,let xeriyn zegt `edy gen ekeza
df mvr m` oke ,milke` z`neh `nhl dviak xeriyl enilydl
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc oileg(ipy meil)

`a dliapa aezkd '`nhi'y xnel jl oipn :cer `xnbd dywne
,d`nehd z` qipkdl dleki ciy zeaxlïéðò Bðéà íà ,àîéàå§¥¨¦¥¦§¨

ìoic epcnlïéðò eäðz ,äìáðc øîBL`ay yxtz ±ìoic epcnl §¥¦§¥¨§¥¦§¨§
àîìòc øîBLs`e ,lke`d mr sxhvn `edy ,milke` x`ya ± ¥§¨§¨

lirl epcnl xaky(:fiw)weqtdn milke` x`ya xney oic`i `xwie)

(fly epcnll cg` ,miweqtd ipy z` mikixv ,'rxGi xW`'øîBL £¤¦¨¥©¥
lekiñéðëäì,d`nehd z`åoic yiy epcnll cg`óøöì øîBLmr §©§¦§¥§¨¥

,lke`dìáàyãédlekiñéðëäìd`nehd z`àìokidne ,epcnl £¨¨§©§¦Ÿ
.d`nehd z` qipkdl dleki ciy xewn epl yi
lirl dzywdy `iyewd z` zvxzn `xnbd(`"r)xn`p ile`y ,

weqtdny(gl `i my)`le `ivedl wx zeci micnl 'ebe 'min ozi ike'
:`xnbd zvxzn .qipkdl ci lr cenil mey oi` `linne ,qipkdl

àlàepiywdy dn,àøwéòîz` `ivedl wx dleki ci `ny ¤¨¥¦¨¨
ixdy ,`iyew dpi` ,d`nehd z` qipkdl `le d`nehdàáéúk ék¦§¦¨

aezkyk ±ãéweqta ,milke` x`ya(my),''ebe min oYi ike' ¨§¦ª©©¦
àáéúk äñðëäàxacn weqtd ixdy ,aezk d`neh zqpkd iabl ± ©©§¨¨§¦¨

.milke`d lr uxy ltpyk
:`xnbd dywneàlàxney oiae ci oiay epcnl xaky xg`n ¤¨

`ay '`nhi' weqtd ,ok m` ,d`nehd z` `ivedle qipkdl mileki
zeaxl,él änì ,äìáðc øîBL`ay gxkdaedéôeâìdliapl ± ¥¦§¥¨¨¨¦§¥
,dnvréàîìe,dxezd dazkéôeøèöàì éàxneyy epcnll m` ± §©¦§¦§¨¥

ixd ,xyad mr sxhvn dliapzøîàlirl(my)dliap ly xneyy , ¨§©§
óøèöî àì,xyad mréàly xneyy epcnll `ay xn`z m`e ± Ÿ¦§¨¥¦
leki dliapàéöBäìe ñéðëäìa df oic ixd ,d`nehd z`øîBçå ì÷ §©§¦§¦©¨¤

îoicàéúà ãi.[cnlp `ed-] ¦¨¨§¨
ly xneyy epcnll `a '`nhi' weqtd mlerly :`xnbd zvxzn
xnege lwa ecnll xyt`y s`e ,d`nehd z` `ivedl leki dliap

y llk yi mewn lkn ,ci oicnàéúàc àúléîxyt`y xac ± ¦§¨§¨§¨
ecnllàø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷azgxeh dxezd minrtl ± §©¨¤¨©§¨©¨§¨

.yexita dazekl
:`xnbd dywneéëä éàxyt`y xac aezkl zgxeh dxezdy ¦¨¦

a ,xnege lwa ecnllàîìòc øîBLmiyxecy ,milke` x`y ly ± ¥§¨§¨
(:fiw lirl)weqtdn(my)okidn ,lke`d mr sxhvny ,'rxGi xW`'£¤¦¨¥©

df oic epcnll `ay mircei,weqta yexita ok aezk `l ixd
`nyeCì àîéàleki xneyy epcnll `a weqtdyñéðëäì ¥¨¨§©§¦

,d`nehd z` `ivedleå,zecin xnege lwa ecnll milekiy s` §
y xnel yi ixd.àø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a éúàc àúlî¦§¨§¨¥§©¨¤¨©§¨©¨§¨

:`xnbd zvxznïðéLøc Løãéîì àkéàc àëéäxyt`y okid ± ¥¨§¦¨§¦§©©§¦¨
`a weqtdy mixne` oi`e ,ok miyxec ep` ,ycg oic yexcl

.xnege lwa ecnll ozipy xac epcnll
:lirlc `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd,øîà àáéáç áø©£¦¨¨©

,envrl jxvp `ly dliap lv` aezkd '`nhi' weqtd mlerl
x`ya d`nehd z` qipkdl dleki ciy epcnll `ay yxtz

lirl dxn` `xnbdy enke ,milke`(`"r)`xnbd dzywdy dne ,
qipkdl leki milke` x`y ly xneyy wx zeaxl `a `ny ,lirl

c ,`iyew dpi` ,`l ci la` d`nehd z`äìáðc øîBL éðàLxneyn ©¦¥¦§¥¨
c ,milke` x`y lyãéáò à÷ ãé äNòîc ïåékxneyy xg`n ± ¥¨§©£¥¨¨¨¦

z` `ivene qipkn wx `edy ,ci enk `l` aygp epi` dliap
,xnel xazqn ,mixney x`yk lke`d mr sxhvn epi`e ,d`nehd

,dliapl jxvp `ly '`nhi' weqtdydéì ïðéãL ãiàedcinrp ± ©¨¨¦©¥
cil xzei `ed dnec ixdy ,milke` x`ya zeci oic epcnll `ay

.xneyl dnec `edy dnn
lirl xn`py dn lr zeiyew izy dywn `xnbd(:fiw)xewndy ,

weqtdn `ed ,lke`d mr sxhvn xneydy oicl(my),'rxfi xy`'
mi`iveny jxck mi`nhn milke`dy ,`ziixaa dfn miyxecy

:dtilwd mr epiidc drixfl mze`é÷úîdì óøa äãeäé áø ©§¦¨©§¨©
ïðúc àä ,ìàòîLé(b"n a"t oivwer),ïBnø ìL àîèétägxtd ± ¦§¨¥¨¦§©©¦§¨¤¦

,oenixd y`xayúôøèöîdviak xeriyl enilydl oenixd mr ¦§¨¤¤

,milke` z`neh `nhlBlL õpäåly `nhitd iab lr lcby dn ± §©¥¤
,oenixdóøèöî ïéà.dviak xeriyl enilydl oenixd mr ¥¦§¨¥

:`xnbd dywneéànàå,`nhitd sxhvnïàk éø÷zexwl yi ixd ± §©©§¥¨
weqtd z` ,`nhitd lr(my)òeøæ òøæ ìk ìò','rxGi xW` ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©

mze` mi`iveny jxck mi`nhn milke`dy ,df weqtn miyxecy
,drixflàkéìå,`nhitd mr eze` mirhep oi`y ,ok epi` oenixae ± §¥¨

ixtd z` `le spr rehpl `ed jxcd oli`ae ,`ed oli` ixdy
.lke`d mr sxhvny xewn epl yi okidn ok m`e ,envr

:cer `xnbd dywneeúå,dyw cere ±ïðúc àä(:fiw lirl)y ,øBòä §¨¦§©¨
,dnda lyóøèöî ,'åëå ätéwäå ,áèBøäåenilydl xyad mr §¨¤§©¦¨¦§¨¥

dviak xeriyl,ïìðî ,íéìëBà úàîeè ànèìoi` el` mixac ixd §©¥§©¨¦§¨¨
mitxhvny xewn epl yi okidn ok m`e ,drixfl mze` mi`iven

.xyad mr
:`xnbd zvxznéàø÷ àúìz àlàmiweqt dyly ±éáéúkiabl ¤¨§¨¨§¨¥§¦¥

aezky ,xney(my),'òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò'dyly o`k xkfede ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
,'rxf' oeyl minrtãç`a mdn cg` ±ìzeaxíéòøæc øîBLoebk ± ©§¥¦§¨¦

,lke`d mr mitxhvny dztilwa dhigãçå`aìzeaxøîBL §©§¥
úBðìéàce ,lke`d mr sxhvny oenixd ly `nhit oebk ±Cãéà`a §¦¨¦¨

ìzeaxøîBLlyøNa,xyad cbpky xer oebk ±ely dtilw §¥¨¨
íéöéá,åmiywywly,íéâã.lke`d mr mitxhvny ¥¦§¨¦

:`l e` xykd oiprl ci oic yi m`d zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©
a àéiç áøLé ,áø øîà éMà øoicì ãéz` qipkdle `ivedd,äàîeè ©¦¨©©¦¨©©¥¨§§¨

ïéàåoicøLëäì ãé`l ,lke`d ly cia miwyn erbp m`y ,miwyn §¥¨§¤§¥
.d`neh lawl lke`d xykedLé ,øîà ïðçBé éaøåoicãéoia §©¦¨¨¨©¥¨

e äàîeèìoiaøLëäì.miwyn §§¨§¤§¥
:`xnbd zl`ey .zwelgnd z` zx`an `xnbd.éâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¥

:`xnbd daiynàîéà úéòaéàa ewlgpyàîéà úéòaéà ,àøáñ ¦¨¦¥¨§¨¨¦¨¦¥¨
a ewlgpyàø÷.weqtd z` yexcl ji` ± §¨

epxn`y dn :`xnbd zx`anàîéà úéòaéàa ewlgpyàø÷, ¦¨¦¥¨§¨
aezky ,`ed xe`iad(gl `i my)mzlaPn ltpe rxf lr min oYi ike'§¦ª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨

c ,'mkl `Ed `nh eilrøáñ øî,xaeq ax ±àø÷î'mkl' weqtd ± ¨¨¨¥¨¤©¨©¦§¨
zeci oic daxnyLøãð'`Ed `nh eilr mzlaPn ltpe' lr wx ¦§¨§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥

aezkdåéðôì,d`nehd oic `edy ,ynnàìålr min oYi ike' lr §¨¨§Ÿ§¦ª©©¦©
aezkd 'rxfåéðô éðôì,xykd oic `edy ,weqtd zligza ±øîe ¤©¦§¥¨¨©

øáñ,xaeq opgei iaxe ±àø÷î,zeci oic daxny 'mkl' weqtd ± ¨©¦§¨
Løãðaezkd d`neh oic lr oiaåéðôì,ynnexykd oic lr oia ¦§¨§¨¨

aezkdåéðô éðôìepxn`y dne .weqtd zligza ±àîéà úéòaéà ¦§¥¨¨¦¨¦¥¨
a ewlgpyàøáñy ,`ed xe`iad ,øáñ øîy ,xaeq opgei iax ±øLëä §¨¨©¨©¤§¥

miwynàeä äàîeè úlçzzlaw ly oey`xd alyd `ed ± §¦©§¨
.llka miwyn xykd mb ,d`nehl zeci eaxzpy oeike ,d`neh

øáñ øîey ,xaeq axe ±,àeä äàîeè úlçz åàì øLëäxac `l` ©¨©¤§¥©§¦©§¨
xykd oi` ,d`neh oiprl zeci eaxzpy s` ,jkle ,`ed envr ipta

.llka
:opgei iax ixack `ziixa d`ian `xnbd,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨

LiL íLkoicLé Ck ,äàîeèì ãéoicïéàL íLëe ,øLëäì ãémirxf §¥¤¥¨§§¨¨¥¨§¤§¥§¥¤¥
éìa÷îìziLëì àlà äàîeè ïeLxne` dz` m`y ,rwxwd on §©§¦§¨¤¨¦§¤¦¨§

jl oi`y ,`nh didi lkd ,d`neh lawn rwxwl xaegnd xacy
,elv` miievn mivxy oi`y rwxwl xaegnd xacïéìa÷î ïéà Ck̈¥§©§¦

ìziL ãò àlà øLëäeL.rwxwd on ¤§¥¤¨©¤¦¨§
ci oic mdl yiy milke`d xeriy edn zwelgn d`ian `xnbd

:xneyeïéà ,áø øîàoicì ãé`edy lke`úéækî úBçô-yi m`y ¨©©¥¨§¨¦§©¦
cgia `ed ixde ,ci el yiy xya zif ivg oebk ,zifkn zegt lke`
xg`ny ,xedh lkd ,cia d`neh drbpe ,milke` dviak mr
zeidl aeyg epi` ,zifkn zegt `ed el zxaegn cidy lke`dy

.d`nehd z` `ivedle qipkdl ,ci elïéàåoicì øîBL`edy lke` §¥¥§
ìBôkî úBçôyiy mvr oebk ,zifkn daxd ohw `ede zeiphw oin - ¨¦§

gend mr sxhvn mvrd oi` ,let xeriyn zegt `edy gen ekeza
df mvr m` oke ,milke` z`neh `nhl dviak xeriyl enilydl
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המשך בעמוד סב



קסב
oifge` mipy` cenr hiw sc ± oey`x wxtzereay

äì íé÷åî éàîá éàä áøåeilr welg el`n cg` `di `ly Ðãéá éà ?mvray Ð
.cg`d ey`xa yi xya la` ,gen ea oi` dfdàùéø àéù÷"`nh ziad" ipzwc Ð

.zifkn zegtl ci yi ,`nl` Ðøîåùá éàåqipkde ,gen oda yiy zenvra oebk Ð
lr s`e ,zif ivgl xney yic ,`nh ziad ikd meyne ,zial oipwixd odiy`x ipy

`ivene qipkn xney Ð ziaa gend oi`y it
dfd mvr :xn`z m`e .zial d`iane d`neh
oi` ixdy ,genl xney epi` zial qpkpd
:opz op`e .xg`d ey`xa `l` ecbpk gend
xney ied `lc ,eixeg`n xyad cbpk rbepd
xney jgxk lr !lke`d cbpky dn `l`
lke` Ð dnezq zilewdy onf lky ,`ed
dkezay dn oi` Ð dgztp ,xnyp dkezay

.xnypàôéñ àéù÷iax xdhn `wc Ð
xney oi` :lirl xn` axe ,`qewp oa dcedi
ivge .xney yi Ð letkl `d ,letkn zegtl
ivn ded inp opgei iax`e !letk lr xzi zif
ikid lk ,`qewp oa dcedi iaxn iieyw`l
.`nw `pzn xneya i` cia i` ,dl znwenc
ipy" hwpcnc Ð dl opinwen xneya i`
zenvr ynge rax`ac rnyn "mizif i`vg
`ed icen Ð letkn zegt zg` lkae
zegtl xney yi :xn` opgei iaxe ,xedhc
xcde ,jixt ediipin cgl edine !letkn
xne dinrhl xn ,ediiexz dl ivxzn

.dinrhl'åë ãéá àîéà úéòáéàcia oia Ð
ax ,ok m`c Ð `nwe`l `kil xneya oia

o`nk xn`c?xneyae xdhn cia Ð ax `d
iaxe ,ediiexza `nhn Ð `nw `pze ,`nhn
`l` !ediiexza xdhn Ð `qewp oa dcedi
zirai` .ediipin cgk mi`we ,miwen `cgk
.dcedi iaxk xn`c `ede ,i`w cia `ni`
.icen dcedi iax elit` ,xneya la`

øîåùá àîéà úéòáéàå.dl iwen Ðàåäå
àî÷ àðúë øîàã`nw `pz elit` ,ciae Ð

.icenïðçåé éáøåopirny`e ,cia dl iwen Ð
xneya i`c .zifkn zegtl ci yic `nw `pz
,`nhn ied inp zenvr rax`a elit` Ð
,i`w cia `l` .letkn zegtl xney yic
.letk `din iedipc ,zif ivg ira jklid

.edl `pze aixr `lcn lirl ziyixtck ,letkn zegtl ci oi`c opgei iax icenc
yic ,inp zenvr rax` elit` ,ok m` :dil `iywc Ð dnewe`l ivn `l xneya

.letkn zegtl xneyúéìå÷l"icpecx .cinz gen eae jxi ly oeilr mvr `ed Ð
.frlaäàîåèì äìåë úà øøåâm`y .d`nehl zilewd lk z` xxeb zif eze` Ð

.`nh Ð day mewn lka da uxyd rbpe ,oilke` dviak mr didàôéñ àéù÷Ð
!zifkn zegtl ci oi` :ax xn`dc ,mixg`càùéø àéù÷ øîåùá éàxn`wc Ð

,letkn zegtl xney oi` :xn` axe .`l Ð zifkn xiva ,oi` Ð zifk :`nw `pz
!xney yi Ð letkl `díéøçàë øîàã àåäå øîåùá äìåë êì øîà ïðçåé éáøå

.zifkn zegtl `din xney yic Ðéøîà÷ ìåôë àäxney yi :xn` opgei iaxe Ð
.letkn zegtløåòéù éîð åäðéà éøîàlke .ixn` inp letkn zegtl mlerle Ð

xn`c `ede li`ed ,ith dil `gip ded ,cia opgei iax dl iwen ded i`c oky
,cia dl iwen ded i` Ð xg` mvr hwp `le ,"zilew" ipzwc meyn `l` .mixg`k
zilew mzqe ,ipzw "zilew" `de :dil opiywn ded ,mixg` ixn`w letk `wece

`w ikd elit`e ,`id xneye`l mixg`c dl xinb ikd opgei iaxe !letk mixg` ixn
dl iwen jklid ,xeriy df oi` :xn` opgei iax ,onwl xn`ck ,exn` letk `wec

.xneyaúéìå÷ éðú÷ãî ïðé÷ñò øîåùáã éîð à÷éã.gen da yi zilew mzqe Ðøîà àðéðç éáø øîúà.xeriy `ed dfe ,ixn`w `wec Ð mixg` ixn`wc "letk" i`d Ð
.axk ,xney `kil letkn xivacøåòéù äæ ïéà.ixn`w `wec e`l Ðøäèî äéøæò ïá øæòìà éáømiletdy mihiaxyd oze` oebk `ed xney e`lc let ly xneya Ð

.oixney x`yk sxhvne `ivene qipkn df xney oi` jkitl .oxwple oynynl gepc ,xneyl oikixv oi`e oiqb oiletdy iptn ,frla h"yew ,oda oilcbúéðè÷ ìùá àîèîå
.zleqt oda axrzi l`e ,oihiaxy mze`a ediy dil `gipe .oxwpl oileki oi`e ,od miwcc .`ed xneyc Ðïùéîùîájdc `yixe .oihiaxyd ici lr oda ynynny Ð

"let lya xdhn dixfr oa xfrl` iax" .dviak letde hiaxyd oia yiy oebke ,daxd oihiaxy yiy ."`nh Ð cg` xibxb ea xiiy .xedh Ð epwixy hiaxy" :ikd oizipzn
!letkn zegtl xney yi ,`nl` ."zeiphw lya `nhne" .dviakl el sxhvn xney oi`c Ðàçìå÷á`l` .xney meyne ,hiaxya e`l Ð ziphw lya `nhnc `d Ð

dil ztki` `l Ð od miqbe li`ed letae .ea oixaegn mihiaxyd lk ixdy .zifkn xzei `edy ,aeyg xacl ci ,ci i`d ied `zydc .ci meyne ,d`neh drbp glwa
.ci edl iedilcïùéîùúá.lke`l yinyz glw eze`e ,glw eze`a olhlhny Ðïúôéì÷á íéùãò.letkn zegtl xney yi ,`nl` Ðéðàù äéøáax xn`w ike Ð

ab inp lirle .dviakl enilyny eilr xere let ivg xeriy xya e` ,dnly eziixa oi`y ,let ivg oebk Ð letkn zegtl xney oi`y.ip`y dixa :ivexzl ivn oihiaxy i
éðù
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áøåi` cia i` ,opgei iaxl" xninl ivn ded Ð `yix `iyw cia i` dl iwen i`na

`nlra yexit `l` ,axl dywnc `id dxenb `iyew e`le ."`tiq `iyw Ð xneya

.i`pz edlekc `ail` dizlin yxtnc

éáøå."`nw `pzke ,xneya dlek" :xninl ivn ded Ð `nw `pzke cia dlek xn` opgei

lka yiy zenvr dylya elit` `nw `pzlc

ipye .zifkl oitxhvn Ð letkn zegt cg`

oa dcedi iaxc egk jricedl Ð hwpc zenvr

cia i`" axl cenlzd xn`c meyn `l` .`qewp

,cia dl iwen opgei iaxc xn`w "`yix `iyw

meyne .xneya oicd `ed ,`yix `iyw `le

`pzk xneya oia cia oia xity iz` opgei iaxlc

.axc `ail` `xwirn wiic ,`nwéáøåopgei

ciae Ð mixg`k xn`c `ede xneya dlek xn`

,ith `gip dedc ab lr s` ,inewe`l ira `l

xneyac rnync meyn Ð qxhpewa yxitck

ikid ik Ð axl cia dl iwenc `de .ixiin

iax iabl dizeek `zkldc ,dcedi iaxk mewilc

.xi`n iax epiid "mixg`"c ,xi`néáøopgei

xn` `d :zeywdl oi` Ð xeriy df oi` xn`

,zifkn zegtl ci yi :(a,giw) lirl opgei iax

mixg` jgxk lr ok m`e .letkn zegtl xneye

Ð lirl opipye opiyw`ck ,ixn`w `xeriy e`l

`lc ,mixg`c `zlin iyextl `z` `kdc

jdne .`wec iedc xninle ,cia dinwe`l drhz

,mixg`k dil `xiaqc opirny ded `l `zlin

,xeriy df oi`c mixg`l jixhvi`c `d `nlcc

inp `zydc .diaxn dil riny ded ikdc meyn

izyxitck xnel jixv ,ikd opgei iax xaqc

ikid ik .`wec letk iede ,cia dl iwen `lcn

lr s` ,dcedi iaxk mwinl cia ax dl iwenc

dil ded inp ikd ,ixiin xneyac rnync iab

letk iedlc ikid ik ,cia inewe`l opgei iaxl

.`wec

èéáøù,`tew :qxhpewa yxit Ð epwixy

aizk `dc ,ok rnyn `le .h"yew

Ð xney lka cg` xibxb xiiy" mixtqd lka

`edy ,`tew epiid e`l hiaxyc llkn ,"`nh

mixneydy glwd `ed `l` ,envr xney

`ivedy Ð "epwixy" .q"iix oixewy ,ea miweac

."xedh" ,mixneyd on lke`døééù`wlq `we Ð `nh xneye xney lkl cg` xibxb

oitxhvn mixney x`yay oixbxbd lke ,xneya d`neh rbpyk ixiinc dywnd dizrc

."xeriy df ixd" xn`c `pipg iaxl `iywe ,letkn zegtl xney yi ,`nl` Ð dviakl

enk ediizln iyextl edl ded :jixt mewn lkn ,xn`w mixg`c `ail`c ab lr s`e

"`glewa" :ipyne !`ziixa jd` mixg` ibeltl `le ,xeriy df oi`c ,opgei iax yxtny

dii`x xity dpin iziin izyxxity dn itle .xneya `le ci meyne ,`glewa rbpc Ð

oitxhvne ,xney meyne mixneya rbpy oebk ixiinc oizrc `wlq `wc .lke` iab onwl

xnel jixv "`nh cg` xibxb da xiiy" qixbc qxhpewd yexitl la` .cgi mixneyd lk

da ixiinc oizrc `wlq onwlcixiin `l i`c .onwl qxhpewa yxitck ,mihiaxy dax

.cg` xneya `l` ixii` `lc ,sexiva icin ixii` `l ,ok m` Ð cga `l`àëäinp

`glewc oeik ,epwix `l il dne ,epwix il dn ,ok m` :xn`z m`e Ð ci meyne `glewa

`kilc ab lr s`c ol rnynwc ,`gip `xwirn ozrc `wlqc i`nlc .zifkn xzeil ci ied

o`k `l` ,cg` mewna zifk `kilc ab lr s`c ol rnynwc :xnel yie !xney ied letk

.ci `glew ied Ð xibxb o`ke xibxb
xney
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ãéa éà ?dì íé÷Bà éàîa éàä ,áøå¯,àLéø àéL÷ §©©§©¦¨¦§¨©§¨¥¨
øîBLa éà¯,øîBLa àîéà úéòaéà !àôéñ àéL÷ ¦§¥©§¨¥¨¦¨¥¥¨§¥

øîàc àeäå ,ãéa àîéà úéòaéà .ãéa àîéà úéòaéà¯ ¦¨¥¥¨§¨¦¨¥¥¨§¨§©£©
àeäå ,øîBLa àîéà úéòaéàå .àñB÷ð ïa äãeäé éaøk§©¦§¨¤§¨§¦¨¥¥¨§¥§

øîàc¯àeäå ,ãéa dlek :øîà ïðçBé éaøå .àn÷ àpúk ©£©§©¨©¨§©¦¨¨£©¨§¨§
øîàc¯:øîBà äãeäé éaø ,òîL àz .àn÷ àpúk ©£©§©¨©¨¨§©©¦§¨¥

øNa úéfk äéìò LiL úéìe÷¯.äàîeèì dlek úøøBb ¦¤¥¨¤¨©©¦¨¨¤¤¨§§¨
ìBôk àlà äéìò ïéà eléôà :íéøîBà íéøçà¯úøøBb £¥¦§¦£¦¥¨¤¨¤¨§¤¤

ãéa éà ?dì íé÷Bî éàîa éàä ,áøå .äàîeèì dlek¯ ¨§§¨§©©§©¦¨¦§¨
øîBLa éà ,àôéñ àéL÷¯àîéà úéòaéà !àLéø àéL÷ ©§¨¥¨¦§¥©§¨¥¨¦¨¥¥¨

ãéa¯øîBLa àîéà úéòaéàå ,äãeäé éaøk øîàc àeäå §¨§©£©§©¦§¨§¦¨¥¥¨§¥
¯íéøçàkøîàc àeäå ,øîBLa dlek :øîà ïðçBé éaøå . ©£¥¦§©¦¨¨£©¨§¥§©£©
¯.íéøçàk¯?íéøçà!éøîà à÷ ìBôk àä¯éãééà ©£¥¦£¥¦¨§¨¨§¦©§¥

.àøeòéL éîð eäðéà éøîà÷ ,àøeòéL àn÷ àðz øîà÷c§¨¨©¨¨©¨¦¨¨¨§¦¦§©¦¦¨
éîð à÷éc :àáø øîàøîBLác,úéìe÷ éðú÷c ,ïðé÷ñò £©¨¨©§¨©¦¦§¥¨§¦©§¨¨¥¦

.dpéî òîLéaøå .øeòéL eäæ :øîà àðéðç éaø ,øîúéà §©¦¨¦§©©¦£¦¨¨©¤¦§©¦
.øeòéL äæ ïéà :øîà ïðçBé¯éðú÷ àäå ?øeòéL äæ ïéà ¨¨¨©¥¤¦¥¤¦§¨¨¨¥

!"ìBôk"¯éøîà÷ ,àøeòéL àn÷ àpz øîà÷c éãééà §©§¥§¨¨©©¨©¨¦¨¨¨§¦
äéøæò ïa øæòìà éaø :òîL àz .àøeòéL éîð eäðéà¦§©¦¦¨¨§©©¦¤§¨¨¤£©§¨
äöåøL éðtî ,úéðè÷ ìLa ànèîe ìBt ìLa øäèî§©¥§¤§©¥§¤¦§¦¦§¥¤Ÿ¤

!ïLéîLîa¯,àçìe÷a :àáøc déøa àçà áø øîàãk §©§¦¨§©£©©©¨§¥§¨¨§§¨
éàîe ãé íeMîe àçìe÷a :éîð àëä ,ãé íeMîe¦¨¨¨©¦§§¨¦¨©

"ïLéîLîa"¯éaø éác àðúc ,òîL àz .ïLéîLúa §©§¦¨§©§¦¨¨§©§¨¨§¥©¦
"òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò" :ìàòîLé¯éðaL Cøãk ¦§¨¥©¨¤©¥©£¤¦¨¥©§¤¤¤§¥

ïéàéöBî íãà¯,dútéì÷a äøBòNe ,dútéì÷a ähç ¨¨¦¦¦¨¦§¦¨¨§¨¦§¦¨¨
!ïútéì÷a íéLãòå¯.éðàL äéøa:àéòLBà áø éòa ©£¨¦¦§¦¨¨¦§¨¨¥¨¥©©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc oileg(iyily meil)

:`xnbd dywnáøåxney oi`e zifkn zegtl ci oi`y xaeqy §©
,letkn zegtléàä,ef `ziixa ±dì íé÷Bà éàîaote` dfi`a ± ©§©¦¨

,eilr miwelg mi`pzd el`n cg` `di `ly dcinrn `edãéa éà¦§¨
xyal ci mdy zenvra `ziixad z` cinrn m` ±,àéL÷©§¨

dn,àLéøyiy xaeq `edy mi`exe ,`nhny `nw `pzdn xnelk ¥¨
e ,zifkn zegtl ciøîBLa éàzenvra `ziixad z` cinrn m`e ± ¦§¥

ipy qipkde ,gen mkeza yiy zenvra epiidc ,xyal xney mdy
,ziad jezl mipwixd mdiy`xàéL÷dn,àôéñdcedi iaxn xnelk ©§¨¥¨

ixde ,xney oic mvrd lr oi`y xaeqy meyne xdhny `qewp oa
,letn xzei `ed zif ivge ,letk xeriyl xney oic yiy ax dcen

.`qewp oa dcedi iax xdhn recne
.ax itl `ziixad z` ayiil zeiexyt` izy yiy zxne` `xnbd

:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà`wec zxacn `ziixadyazenvr ¦¨¦¥¨§
mdyøîBLe ,xyalàîéà úéòaéà`wec zxacn `ziixady ¥¦¨¦¥¨

amdy zenvrãé.xyal §¨
:`xnbd dxiaqnå ,ãéa àîéà úéòaéàzegtl ci oi`y xaeqy ax ¦¨¦¥¨§¨§

,zifknàñB÷ð ïa [äãeäék] (äãåäé éáøë) øîàc àeämby ,xdhny §¨©¦¨¤§¨
.zifkn zegtl ci oi`y xaeq `edøîBLa àîéà úéòaéàå,åax §¦¨¦¥¨§¥§

,zifkn zegtl xney yiy xaeqyàn÷ àpúk øîàc àeä,`nhny §¨©§©¨©¨
.zifkn zegtl xney yiy xaeq `ed mby

ci yiy xaeqy opgei iax itl ,`ziixad z` zvxzn `xnbd
:letkn zegtl xney yie zifkn zegtl,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

`ziixadydlek`wec zxacnamdy zenvrãé,xyalåiax ¨§¨§
,zifkn zegtl ci yiy xaeqy opgeiàn÷ àpúk øîàc àeä§¨©§©¨©¨

.zifkn zegtl ci yiy ok mb xaeqy ,`nhny
zxg` `ziixan ax lr dywn `xnbd(`"d a"t oivwer `ztqez):àz̈

úéìe÷ ,øîBà äãeäé éaø ,òîL,jxid ly oeilrd mvr ±äéìò LiL §©©¦§¨¥¦¤¥¨¤¨
,øNa úéækxya zifk eze`úøøBbz`ì dlekd z` qipkd,äàîeè §©¦¨¨¤¤¨§§¨

uxy rbpe ,milke` dviak mr cgia did xya zifkd m`y ,epiidc
,xyad `nhp ,zilewa `edy mewn dfi`aeléôà ,íéøîBà íéøçà£¥¦§¦£¦

m`àlà äéìò ïéàxyaìBôkxya eze` ,úøøBbz`ì dlekqipkd ¥¨¤¨¤¨§¤¤¨§
d z`.äàîeè§¨

:`xnbd dywnáøåxney oic oi`e ,zifkn zegtl ci oi`y xaeqy §©
,letkn zegtléàä,ef `ziixa ±ãéa éà ,dì íé÷Bî éàîa`ed m` ± ©§©¦¨¦§¨

`idy mvra `ziixad z` cinrn,xyal ciàéL÷dn,àôéñ ©§¨¥¨
zifk xeriy xyaa oi` m` elit`y mixne`y mixg`n xnelk
zegtl ci oic yiy mixaeqy mdixacn gkene ,xyad `nhp

e ,zifknøîBLa éà`idy mvra `ziixad z` cinrn `ed m`e ± ¦§¥
,xyal xneyàéL÷dn,àLéø`weecy xne`y dcedi iaxn xnelk ©§¨¥¨

`l xya zifkn zegt yi m` la` ,`nhp xya zifk dkeza yi m`
xeriyae ,zifkn zegtl xney oi`y xaeqy eixacn gkene ,`nhp
m`e ,xney oic el yiy ax dcen ,zifkn daxd zegt `edy letk

.`nhp `l recn ok
.ax itl `ziixad z` ayiil zeiexyt` izy yiy zxne` `xnbd

:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà`wec zxacn `ziixadyamvr ¦¨¦¥¨§
`idyãé,xyalå,zifkn zegtl ci oic oi`y xaeqy axøîàc àeä ¨§§¨©

äãeäé éaøkmeyne ,zifkn zegt `ed m` xyad z` xdhny §©¦§¨
,zifkn zegtl ci oi`y xaeq `edyàîéà úéòaéàå`ziixady §¦¨¦¥¨

`wec zxacna`idy mvrøîBLoic yiy xaeqy axe ,xyal §¥
l xneyxaeq `ed ,zifkn zegtíéøçàkmb xyad z` mi`nhny ©£¥¦

zegtl xney oic yiy mixaeq mdy meyne ,zifkn zegt `edyk
.zifkn

zegtl ci yiy xaeqy opgei iax itl `ziixad z` zvxzn `xnbd
:letkn zegtl xney yie zifkn,øîà ïðçBé éaøå`ziixadydlek §©¦¨¨¨©¨

zxacna`idy zilewøîBL,xyalåoic yiy xaeqy opgei iax §¥§
,zifkn zegtl xneyíéøçàk øîàc àeämb xyad z` mi`nhny §¨©©£¥¦

zegtl xney yiy mixaeq ok mb mdy ,zifkn zegt `edyk
.zifkn

k xaeq opgei iaxy xnel xyt` ji` :`xnbd dywnàä ,íéøçà£¥¦¨
éøîà à÷ ìBôk,letk xeriya `nh xyady exn` md ixd ± §¨¨§¥

micen md f` ,letkn zegt `ed gend m`y mdixacn rnyne
yiy xaeq ixd opgei iaxe ,xedh xyade xney oic zilewl oi`y

.letkn zegt `edy lke`l mb xney oic
:`xnbd zvxznøîà÷c éãéiàd xikfdy xg`n ±àn÷ àpz ©§¥§¨¨©©¨©¨

àøeòéL,zifk xeriy ±énð eäðéà éøîà÷mixg` mb exikfd jkl ± ¦¨¨¨§¥¦§©¦
àøeòéLletk xeriyn zegtl mb mlerl la` ,letk xeriy ± ¦¨

.`nh xyady mixg` micen
:xneya zxacn `ziixady ,`ziixad oeyln giken `axøîà̈©

ác ,énð à÷éc ,àáø`edy mvrïðé÷ñò øîBL,[`ziixad zxacn-] ¨¨©§¨©¦¦§¥©§¦¨
éðz÷c`ziixaa'úéìe÷'dkeza yi cinze ,jxid ly oeilrd mvr ± §¨¨¥¦

,zenvr x`y `le zilew `ziixad dhwpy dnne ,gen,dpéî òîL§©¦¨
cik zynyn dpi`e xyal xney `idy mvra zxacn `ziixady

.llk
exikfdyk 'mixg`' zpeeka mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:`l e` `weeca `ed m`d letk xeriy,øîà àðéðç éaø ,øîzéà¦§©©¦£¦¨¨©
,letk mixg` exikfdykøeòéL eäæxeriyl `weec `id mzpeek ± ¤¦

mvrd aygp `l ,letkn zegt xya dkeza yi m` la` ,df
.ax ixacke ,xneyk,øîà ïðçBé éaøå,letk mixg` exikfdykïéà §©¦¨¨¨©¥

øeòéL äæ`edy xya mb `l` ,`weeca df xeriyl mzpeek oi` ± ¤¦
.xney oic el yi letkn zegt

,letk mixg` exn`y dny xnel xyt` ji` :`xnbd dywneïéà¥
éðz÷ àäå ,øeòéL äæ`ziixaa,ìBôkletk xeriyn zegt mb m`e ¤¦§¨¨¨¥§

.letk mdixaca exikfd recn ,xney oic el yi
:`xnbd zvxznøîà÷c éãéiàd xikfdy xg`n ±àn÷ àpz ©§¥§¨¨©©¨©¨

àøeòéL,zifk xeriy ±énð eäðéà éøîà÷mixg` mb exikfd jkl - ¦¨¨¨§¥¦§©¦
àøeòéLletk xeriyn zegtl mb mlerl la` ,letk xeriy - ¦¨

.`nh xyady mixg` micen
oivwer zkqna dpynn ,ax lr cer dywn `xnbd(d"n `"t)iabl ,

z` epwixe ,ekeza milcb zeiphwde miletdy zeiphw ly hiaxy
`nw `pzy ,cg` xibxb hiaxyd jeza xiiye ,eixibxbn hiaxyd
`ed ixd ,ekezay xibxbl xney `ed hiaxydy xg`ny xaeq
ekezay xibxbd mr sxhvn `ede ,xney oicn d`neh lawn
oia wlgn dixfr oa xfrl` iaxe ,oilke` z`neh `nhl dviakl
la` ,xneyl aygp hiaxyd oi` letay ,zeiphw x`yl let

.xneyk hiaxyd aygp zeiphw x`yaïa øæòìà éaø ,òîL àz̈§©©¦¤§¨¨¤
a øäèî äéøæòhiaxy,ìBt ìLmfg`l gepe ,md miqb miletdy £©§¨§©¥§¤

xney oic hiaxyd lr oi` jkle ,xneyl mikixv mpi`e ,mzewple
enilydl lke`d mr sxhvn epi`e ,d`nehd z` `ivedle qipkdl

,milke` z`neh `nhl dviak xeriyla ànèîemihiaxyìL §©¥§¤
ïLéîLîa äöBøL éðtî ,úéðè÷ici lr zeiphwa ynynl - ¦§¦¦§¥¤¤§©§¦¨

el gepe ,mzewpl mileki oi`e ,md miwc zeiphwdy ,mdihiaxy
axrzi `ly ick mda miynynny drya mdihiaxy jeza eidiy
d`nehd z` miqipkne ,xney oic mdilr yi jkle ,zleqt mkeza
z`neh `nhl dviak xeriyl zeiphwd mr sxhvne ,lke`l
xfrl` iax xaeq z`f lka ,letkn mizegt zeiphwy s`e .oilke`
,lirl xn`y ax lr dywe ,xney oic hiaxyd lr yiy dixfr oa

.letkn zegt `edy lke`l xney oic oi`y
o`k xnel yiy :`xnbd zvxznøîàãkuxizy enk ±àçà áø ¦§¨©©©¨

àáøc déøaoldl(a"r)d`nehd drbpy xaecny zxg` `iyew lr §¥§¨¨
àçìe÷a`le ,mihiaxyd ea mixaegny gnvd ly glwa ± §§¨

,envr hiaxyae,mi`nhp zeiphwdy dníeMîoicãé`le `ed ¦¨
e ,zeiphwl ci dyrp glwdy ,xney oicnénð àëädpyndy yxtp ¨¨©¦

d`nehd drbpy zxacne ,àçìe÷a,mi`nhp zeiphwdy dníeMî §§¨¦
oicãémixaegn mihiaxy daxdy oeike ,xney oicn `le ,`ed ¨

.ax lr dyw `le ,zifkn xzeil ci `ed glwdy `vnp ,glwa
:`xnbd zl`eyedrbpyk zxacn dpyndy epx`ay dn itl
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המשך בעמוד סז



קסג oifge` mipy` cenr hiw sc ± oey`x wxtzereay
äì íé÷åî éàîá éàä áøåeilr welg el`n cg` `di `ly Ðãéá éà ?mvray Ð

.cg`d ey`xa yi xya la` ,gen ea oi` dfdàùéø àéù÷"`nh ziad" ipzwc Ð
.zifkn zegtl ci yi ,`nl` Ðøîåùá éàåqipkde ,gen oda yiy zenvra oebk Ð

lr s`e ,zif ivgl xney yic ,`nh ziad ikd meyne ,zial oipwixd odiy`x ipy
`ivene qipkn xney Ð ziaa gend oi`y it
dfd mvr :xn`z m`e .zial d`iane d`neh
oi` ixdy ,genl xney epi` zial qpkpd
:opz op`e .xg`d ey`xa `l` ecbpk gend
xney ied `lc ,eixeg`n xyad cbpk rbepd
xney jgxk lr !lke`d cbpky dn `l`
lke` Ð dnezq zilewdy onf lky ,`ed
dkezay dn oi` Ð dgztp ,xnyp dkezay

.xnypàôéñ àéù÷iax xdhn `wc Ð
xney oi` :lirl xn` axe ,`qewp oa dcedi
ivge .xney yi Ð letkl `d ,letkn zegtl
ivn ded inp opgei iax`e !letk lr xzi zif
ikid lk ,`qewp oa dcedi iaxn iieyw`l
.`nw `pzn xneya i` cia i` ,dl znwenc
ipy" hwpcnc Ð dl opinwen xneya i`
zenvr ynge rax`ac rnyn "mizif i`vg
`ed icen Ð letkn zegt zg` lkae
zegtl xney yi :xn` opgei iaxe ,xedhc
xcde ,jixt ediipin cgl edine !letkn
xne dinrhl xn ,ediiexz dl ivxzn

.dinrhl'åë ãéá àîéà úéòáéàcia oia Ð
ax ,ok m`c Ð `nwe`l `kil xneya oia

o`nk xn`c?xneyae xdhn cia Ð ax `d
iaxe ,ediiexza `nhn Ð `nw `pze ,`nhn
`l` !ediiexza xdhn Ð `qewp oa dcedi
zirai` .ediipin cgk mi`we ,miwen `cgk
.dcedi iaxk xn`c `ede ,i`w cia `ni`
.icen dcedi iax elit` ,xneya la`

øîåùá àîéà úéòáéàå.dl iwen Ðàåäå
àî÷ àðúë øîàã`nw `pz elit` ,ciae Ð

.icenïðçåé éáøåopirny`e ,cia dl iwen Ð
xneya i`c .zifkn zegtl ci yic `nw `pz
,`nhn ied inp zenvr rax`a elit` Ð
,i`w cia `l` .letkn zegtl xney yic
.letk `din iedipc ,zif ivg ira jklid

.edl `pze aixr `lcn lirl ziyixtck ,letkn zegtl ci oi`c opgei iax icenc
yic ,inp zenvr rax` elit` ,ok m` :dil `iywc Ð dnewe`l ivn `l xneya

.letkn zegtl xneyúéìå÷l"icpecx .cinz gen eae jxi ly oeilr mvr `ed Ð
.frlaäàîåèì äìåë úà øøåâm`y .d`nehl zilewd lk z` xxeb zif eze` Ð

.`nh Ð day mewn lka da uxyd rbpe ,oilke` dviak mr didàôéñ àéù÷Ð
!zifkn zegtl ci oi` :ax xn`dc ,mixg`càùéø àéù÷ øîåùá éàxn`wc Ð

,letkn zegtl xney oi` :xn` axe .`l Ð zifkn xiva ,oi` Ð zifk :`nw `pz
!xney yi Ð letkl `díéøçàë øîàã àåäå øîåùá äìåë êì øîà ïðçåé éáøå

.zifkn zegtl `din xney yic Ðéøîà÷ ìåôë àäxney yi :xn` opgei iaxe Ð
.letkn zegtløåòéù éîð åäðéà éøîàlke .ixn` inp letkn zegtl mlerle Ð

xn`c `ede li`ed ,ith dil `gip ded ,cia opgei iax dl iwen ded i`c oky
,cia dl iwen ded i` Ð xg` mvr hwp `le ,"zilew" ipzwc meyn `l` .mixg`k
zilew mzqe ,ipzw "zilew" `de :dil opiywn ded ,mixg` ixn`w letk `wece

`w ikd elit`e ,`id xneye`l mixg`c dl xinb ikd opgei iaxe !letk mixg` ixn
dl iwen jklid ,xeriy df oi` :xn` opgei iax ,onwl xn`ck ,exn` letk `wec

.xneyaúéìå÷ éðú÷ãî ïðé÷ñò øîåùáã éîð à÷éã.gen da yi zilew mzqe Ðøîà àðéðç éáø øîúà.xeriy `ed dfe ,ixn`w `wec Ð mixg` ixn`wc "letk" i`d Ð
.axk ,xney `kil letkn xivacøåòéù äæ ïéà.ixn`w `wec e`l Ðøäèî äéøæò ïá øæòìà éáømiletdy mihiaxyd oze` oebk `ed xney e`lc let ly xneya Ð

.oixney x`yk sxhvne `ivene qipkn df xney oi` jkitl .oxwple oynynl gepc ,xneyl oikixv oi`e oiqb oiletdy iptn ,frla h"yew ,oda oilcbúéðè÷ ìùá àîèîå
.zleqt oda axrzi l`e ,oihiaxy mze`a ediy dil `gipe .oxwpl oileki oi`e ,od miwcc .`ed xneyc Ðïùéîùîájdc `yixe .oihiaxyd ici lr oda ynynny Ð

"let lya xdhn dixfr oa xfrl` iax" .dviak letde hiaxyd oia yiy oebke ,daxd oihiaxy yiy ."`nh Ð cg` xibxb ea xiiy .xedh Ð epwixy hiaxy" :ikd oizipzn
!letkn zegtl xney yi ,`nl` ."zeiphw lya `nhne" .dviakl el sxhvn xney oi`c Ðàçìå÷á`l` .xney meyne ,hiaxya e`l Ð ziphw lya `nhnc `d Ð

dil ztki` `l Ð od miqbe li`ed letae .ea oixaegn mihiaxyd lk ixdy .zifkn xzei `edy ,aeyg xacl ci ,ci i`d ied `zydc .ci meyne ,d`neh drbp glwa
.ci edl iedilcïùéîùúá.lke`l yinyz glw eze`e ,glw eze`a olhlhny Ðïúôéì÷á íéùãò.letkn zegtl xney yi ,`nl` Ðéðàù äéøáax xn`w ike Ð

ab inp lirle .dviakl enilyny eilr xere let ivg xeriy xya e` ,dnly eziixa oi`y ,let ivg oebk Ð letkn zegtl xney oi`y.ip`y dixa :ivexzl ivn oihiaxy i
éðù
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áøåi` cia i` ,opgei iaxl" xninl ivn ded Ð `yix `iyw cia i` dl iwen i`na

`nlra yexit `l` ,axl dywnc `id dxenb `iyew e`le ."`tiq `iyw Ð xneya

.i`pz edlekc `ail` dizlin yxtnc

éáøå."`nw `pzke ,xneya dlek" :xninl ivn ded Ð `nw `pzke cia dlek xn` opgei

lka yiy zenvr dylya elit` `nw `pzlc

ipye .zifkl oitxhvn Ð letkn zegt cg`

oa dcedi iaxc egk jricedl Ð hwpc zenvr

cia i`" axl cenlzd xn`c meyn `l` .`qewp

,cia dl iwen opgei iaxc xn`w "`yix `iyw

meyne .xneya oicd `ed ,`yix `iyw `le

`pzk xneya oia cia oia xity iz` opgei iaxlc

.axc `ail` `xwirn wiic ,`nwéáøåopgei

ciae Ð mixg`k xn`c `ede xneya dlek xn`

,ith `gip dedc ab lr s` ,inewe`l ira `l

xneyac rnync meyn Ð qxhpewa yxitck

ikid ik Ð axl cia dl iwenc `de .ixiin

iax iabl dizeek `zkldc ,dcedi iaxk mewilc

.xi`n iax epiid "mixg`"c ,xi`néáøopgei

xn` `d :zeywdl oi` Ð xeriy df oi` xn`

,zifkn zegtl ci yi :(a,giw) lirl opgei iax

mixg` jgxk lr ok m`e .letkn zegtl xneye

Ð lirl opipye opiyw`ck ,ixn`w `xeriy e`l

`lc ,mixg`c `zlin iyextl `z` `kdc

jdne .`wec iedc xninle ,cia dinwe`l drhz

,mixg`k dil `xiaqc opirny ded `l `zlin

,xeriy df oi`c mixg`l jixhvi`c `d `nlcc

inp `zydc .diaxn dil riny ded ikdc meyn

izyxitck xnel jixv ,ikd opgei iax xaqc

ikid ik .`wec letk iede ,cia dl iwen `lcn

lr s` ,dcedi iaxk mwinl cia ax dl iwenc

dil ded inp ikd ,ixiin xneyac rnync iab

letk iedlc ikid ik ,cia inewe`l opgei iaxl

.`wec

èéáøù,`tew :qxhpewa yxit Ð epwixy

aizk `dc ,ok rnyn `le .h"yew

Ð xney lka cg` xibxb xiiy" mixtqd lka

`edy ,`tew epiid e`l hiaxyc llkn ,"`nh

mixneydy glwd `ed `l` ,envr xney

`ivedy Ð "epwixy" .q"iix oixewy ,ea miweac

."xedh" ,mixneyd on lke`døééù`wlq `we Ð `nh xneye xney lkl cg` xibxb

oitxhvn mixney x`yay oixbxbd lke ,xneya d`neh rbpyk ixiinc dywnd dizrc

."xeriy df ixd" xn`c `pipg iaxl `iywe ,letkn zegtl xney yi ,`nl` Ð dviakl

enk ediizln iyextl edl ded :jixt mewn lkn ,xn`w mixg`c `ail`c ab lr s`e

"`glewa" :ipyne !`ziixa jd` mixg` ibeltl `le ,xeriy df oi`c ,opgei iax yxtny

dii`x xity dpin iziin izyxxity dn itle .xneya `le ci meyne ,`glewa rbpc Ð

oitxhvne ,xney meyne mixneya rbpy oebk ixiinc oizrc `wlq `wc .lke` iab onwl

xnel jixv "`nh cg` xibxb da xiiy" qixbc qxhpewd yexitl la` .cgi mixneyd lk

da ixiinc oizrc `wlq onwlcixiin `l i`c .onwl qxhpewa yxitck ,mihiaxy dax

.cg` xneya `l` ixii` `lc ,sexiva icin ixii` `l ,ok m` Ð cga `l`àëäinp

`glewc oeik ,epwix `l il dne ,epwix il dn ,ok m` :xn`z m`e Ð ci meyne `glewa

`kilc ab lr s`c ol rnynwc ,`gip `xwirn ozrc `wlqc i`nlc .zifkn xzeil ci ied

o`k `l` ,cg` mewna zifk `kilc ab lr s`c ol rnynwc :xnel yie !xney ied letk

.ci `glew ied Ð xibxb o`ke xibxb
xney
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øNa úéfk äéìò LiL úéìe÷¯.äàîeèì dlek úøøBb ¦¤¥¨¤¨©©¦¨¨¤¤¨§§¨
ìBôk àlà äéìò ïéà eléôà :íéøîBà íéøçà¯úøøBb £¥¦§¦£¦¥¨¤¨¤¨§¤¤

ãéa éà ?dì íé÷Bî éàîa éàä ,áøå .äàîeèì dlek¯ ¨§§¨§©©§©¦¨¦§¨
øîBLa éà ,àôéñ àéL÷¯àîéà úéòaéà !àLéø àéL÷ ©§¨¥¨¦§¥©§¨¥¨¦¨¥¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc oileg(iyily meil)

:`xnbd dywnáøåxney oi`e zifkn zegtl ci oi`y xaeqy §©
,letkn zegtléàä,ef `ziixa ±dì íé÷Bà éàîaote` dfi`a ± ©§©¦¨

,eilr miwelg mi`pzd el`n cg` `di `ly dcinrn `edãéa éà¦§¨
xyal ci mdy zenvra `ziixad z` cinrn m` ±,àéL÷©§¨

dn,àLéøyiy xaeq `edy mi`exe ,`nhny `nw `pzdn xnelk ¥¨
e ,zifkn zegtl ciøîBLa éàzenvra `ziixad z` cinrn m`e ± ¦§¥

ipy qipkde ,gen mkeza yiy zenvra epiidc ,xyal xney mdy
,ziad jezl mipwixd mdiy`xàéL÷dn,àôéñdcedi iaxn xnelk ©§¨¥¨

ixde ,xney oic mvrd lr oi`y xaeqy meyne xdhny `qewp oa
,letn xzei `ed zif ivge ,letk xeriyl xney oic yiy ax dcen

.`qewp oa dcedi iax xdhn recne
.ax itl `ziixad z` ayiil zeiexyt` izy yiy zxne` `xnbd

:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà`wec zxacn `ziixadyazenvr ¦¨¦¥¨§
mdyøîBLe ,xyalàîéà úéòaéà`wec zxacn `ziixady ¥¦¨¦¥¨

amdy zenvrãé.xyal §¨
:`xnbd dxiaqnå ,ãéa àîéà úéòaéàzegtl ci oi`y xaeqy ax ¦¨¦¥¨§¨§

,zifknàñB÷ð ïa [äãeäék] (äãåäé éáøë) øîàc àeämby ,xdhny §¨©¦¨¤§¨
.zifkn zegtl ci oi`y xaeq `edøîBLa àîéà úéòaéàå,åax §¦¨¦¥¨§¥§

,zifkn zegtl xney yiy xaeqyàn÷ àpúk øîàc àeä,`nhny §¨©§©¨©¨
.zifkn zegtl xney yiy xaeq `ed mby

ci yiy xaeqy opgei iax itl ,`ziixad z` zvxzn `xnbd
:letkn zegtl xney yie zifkn zegtl,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

`ziixadydlek`wec zxacnamdy zenvrãé,xyalåiax ¨§¨§
,zifkn zegtl ci yiy xaeqy opgeiàn÷ àpúk øîàc àeä§¨©§©¨©¨

.zifkn zegtl ci yiy ok mb xaeqy ,`nhny
zxg` `ziixan ax lr dywn `xnbd(`"d a"t oivwer `ztqez):àz̈

úéìe÷ ,øîBà äãeäé éaø ,òîL,jxid ly oeilrd mvr ±äéìò LiL §©©¦§¨¥¦¤¥¨¤¨
,øNa úéækxya zifk eze`úøøBbz`ì dlekd z` qipkd,äàîeè §©¦¨¨¤¤¨§§¨

uxy rbpe ,milke` dviak mr cgia did xya zifkd m`y ,epiidc
,xyad `nhp ,zilewa `edy mewn dfi`aeléôà ,íéøîBà íéøçà£¥¦§¦£¦

m`àlà äéìò ïéàxyaìBôkxya eze` ,úøøBbz`ì dlekqipkd ¥¨¤¨¤¨§¤¤¨§
d z`.äàîeè§¨

:`xnbd dywnáøåxney oic oi`e ,zifkn zegtl ci oi`y xaeqy §©
,letkn zegtléàä,ef `ziixa ±ãéa éà ,dì íé÷Bî éàîa`ed m` ± ©§©¦¨¦§¨

`idy mvra `ziixad z` cinrn,xyal ciàéL÷dn,àôéñ ©§¨¥¨
zifk xeriy xyaa oi` m` elit`y mixne`y mixg`n xnelk
zegtl ci oic yiy mixaeqy mdixacn gkene ,xyad `nhp

e ,zifknøîBLa éà`idy mvra `ziixad z` cinrn `ed m`e ± ¦§¥
,xyal xneyàéL÷dn,àLéø`weecy xne`y dcedi iaxn xnelk ©§¨¥¨

`l xya zifkn zegt yi m` la` ,`nhp xya zifk dkeza yi m`
xeriyae ,zifkn zegtl xney oi`y xaeqy eixacn gkene ,`nhp
m`e ,xney oic el yiy ax dcen ,zifkn daxd zegt `edy letk

.`nhp `l recn ok
.ax itl `ziixad z` ayiil zeiexyt` izy yiy zxne` `xnbd

:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà`wec zxacn `ziixadyamvr ¦¨¦¥¨§
`idyãé,xyalå,zifkn zegtl ci oic oi`y xaeqy axøîàc àeä ¨§§¨©

äãeäé éaøkmeyne ,zifkn zegt `ed m` xyad z` xdhny §©¦§¨
,zifkn zegtl ci oi`y xaeq `edyàîéà úéòaéàå`ziixady §¦¨¦¥¨

`wec zxacna`idy mvrøîBLoic yiy xaeqy axe ,xyal §¥
l xneyxaeq `ed ,zifkn zegtíéøçàkmb xyad z` mi`nhny ©£¥¦

zegtl xney oic yiy mixaeq mdy meyne ,zifkn zegt `edyk
.zifkn

zegtl ci yiy xaeqy opgei iax itl `ziixad z` zvxzn `xnbd
:letkn zegtl xney yie zifkn,øîà ïðçBé éaøå`ziixadydlek §©¦¨¨¨©¨

zxacna`idy zilewøîBL,xyalåoic yiy xaeqy opgei iax §¥§
,zifkn zegtl xneyíéøçàk øîàc àeämb xyad z` mi`nhny §¨©©£¥¦

zegtl xney yiy mixaeq ok mb mdy ,zifkn zegt `edyk
.zifkn

k xaeq opgei iaxy xnel xyt` ji` :`xnbd dywnàä ,íéøçà£¥¦¨
éøîà à÷ ìBôk,letk xeriya `nh xyady exn` md ixd ± §¨¨§¥

micen md f` ,letkn zegt `ed gend m`y mdixacn rnyne
yiy xaeq ixd opgei iaxe ,xedh xyade xney oic zilewl oi`y

.letkn zegt `edy lke`l mb xney oic
:`xnbd zvxznøîà÷c éãéiàd xikfdy xg`n ±àn÷ àpz ©§¥§¨¨©©¨©¨

àøeòéL,zifk xeriy ±énð eäðéà éøîà÷mixg` mb exikfd jkl ± ¦¨¨¨§¥¦§©¦
àøeòéLletk xeriyn zegtl mb mlerl la` ,letk xeriy ± ¦¨

.`nh xyady mixg` micen
:xneya zxacn `ziixady ,`ziixad oeyln giken `axøîà̈©

ác ,énð à÷éc ,àáø`edy mvrïðé÷ñò øîBL,[`ziixad zxacn-] ¨¨©§¨©¦¦§¥©§¦¨
éðz÷c`ziixaa'úéìe÷'dkeza yi cinze ,jxid ly oeilrd mvr ± §¨¨¥¦

,zenvr x`y `le zilew `ziixad dhwpy dnne ,gen,dpéî òîL§©¦¨
cik zynyn dpi`e xyal xney `idy mvra zxacn `ziixady

.llk
exikfdyk 'mixg`' zpeeka mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:`l e` `weeca `ed m`d letk xeriy,øîà àðéðç éaø ,øîzéà¦§©©¦£¦¨¨©
,letk mixg` exikfdykøeòéL eäæxeriyl `weec `id mzpeek ± ¤¦

mvrd aygp `l ,letkn zegt xya dkeza yi m` la` ,df
.ax ixacke ,xneyk,øîà ïðçBé éaøå,letk mixg` exikfdykïéà §©¦¨¨¨©¥

øeòéL äæ`edy xya mb `l` ,`weeca df xeriyl mzpeek oi` ± ¤¦
.xney oic el yi letkn zegt

,letk mixg` exn`y dny xnel xyt` ji` :`xnbd dywneïéà¥
éðz÷ àäå ,øeòéL äæ`ziixaa,ìBôkletk xeriyn zegt mb m`e ¤¦§¨¨¨¥§

.letk mdixaca exikfd recn ,xney oic el yi
:`xnbd zvxznøîà÷c éãéiàd xikfdy xg`n ±àn÷ àpz ©§¥§¨¨©©¨©¨

àøeòéL,zifk xeriy ±énð eäðéà éøîà÷mixg` mb exikfd jkl - ¦¨¨¨§¥¦§©¦
àøeòéLletk xeriyn zegtl mb mlerl la` ,letk xeriy - ¦¨

.`nh xyady mixg` micen
oivwer zkqna dpynn ,ax lr cer dywn `xnbd(d"n `"t)iabl ,

z` epwixe ,ekeza milcb zeiphwde miletdy zeiphw ly hiaxy
`nw `pzy ,cg` xibxb hiaxyd jeza xiiye ,eixibxbn hiaxyd
`ed ixd ,ekezay xibxbl xney `ed hiaxydy xg`ny xaeq
ekezay xibxbd mr sxhvn `ede ,xney oicn d`neh lawn
oia wlgn dixfr oa xfrl` iaxe ,oilke` z`neh `nhl dviakl
la` ,xneyl aygp hiaxyd oi` letay ,zeiphw x`yl let

.xneyk hiaxyd aygp zeiphw x`yaïa øæòìà éaø ,òîL àz̈§©©¦¤§¨¨¤
a øäèî äéøæòhiaxy,ìBt ìLmfg`l gepe ,md miqb miletdy £©§¨§©¥§¤

xney oic hiaxyd lr oi` jkle ,xneyl mikixv mpi`e ,mzewple
enilydl lke`d mr sxhvn epi`e ,d`nehd z` `ivedle qipkdl

,milke` z`neh `nhl dviak xeriyla ànèîemihiaxyìL §©¥§¤
ïLéîLîa äöBøL éðtî ,úéðè÷ici lr zeiphwa ynynl - ¦§¦¦§¥¤¤§©§¦¨

el gepe ,mzewpl mileki oi`e ,md miwc zeiphwdy ,mdihiaxy
axrzi `ly ick mda miynynny drya mdihiaxy jeza eidiy
d`nehd z` miqipkne ,xney oic mdilr yi jkle ,zleqt mkeza
z`neh `nhl dviak xeriyl zeiphwd mr sxhvne ,lke`l
xfrl` iax xaeq z`f lka ,letkn mizegt zeiphwy s`e .oilke`
,lirl xn`y ax lr dywe ,xney oic hiaxyd lr yiy dixfr oa

.letkn zegt `edy lke`l xney oic oi`y
o`k xnel yiy :`xnbd zvxznøîàãkuxizy enk ±àçà áø ¦§¨©©©¨

àáøc déøaoldl(a"r)d`nehd drbpy xaecny zxg` `iyew lr §¥§¨¨
àçìe÷a`le ,mihiaxyd ea mixaegny gnvd ly glwa ± §§¨

,envr hiaxyae,mi`nhp zeiphwdy dníeMîoicãé`le `ed ¦¨
e ,zeiphwl ci dyrp glwdy ,xney oicnénð àëädpyndy yxtp ¨¨©¦

d`nehd drbpy zxacne ,àçìe÷a,mi`nhp zeiphwdy dníeMî §§¨¦
oicãémixaegn mihiaxy daxdy oeike ,xney oicn `le ,`ed ¨

.ax lr dyw `le ,zifkn xzeil ci `ed glwdy `vnp ,glwa
:`xnbd zl`eyedrbpyk zxacn dpyndy epx`ay dn itl
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קסד
oifge` mipya cenr hiw sc ± oey`x wxtzereay

åôøèöéù åäî ïéøîåù éðùdviakl okezay lke`l Ðúéîéðô ?dze` epiid Ð
.lek`l die`xd ,dpey`xd dpaläøåã÷.daewp Ðúôøèöî`id ixdy Ð

.lke` dnvrúéòöîà.`id xney Ðúôøèöî äîìù.xney iedc Ðäøåã÷
úôøèöî äðéà.xney `ied `lc Ðäøåäè äðåöéçxney iab lr xney oi`y Ð

.xney aeygå÷ìçù ìëåà øîåùoebk Ð
oebk e` .ewlge ,eilr exneye dviak lke`
`l` mdipya oi`y ,miphw milva ipy
i` dil `iranwe ,mdixney mr dviak
.`l i` lke`d mr oixney ipd itxhvn

úéðè÷ ìùá àîèîå:dizrc `wlq `w Ð
dviakl oitxhvn mihiaxy dylye mipyy
cg` hiaxya oi` i`cec ,oday oilke` mr
mr oitxhvn oixney ipy ,`nl` .dviak
`l i`dc ab lr s` ,dviakl oilke` ipy

.i`d` oibnàçìå÷á"`nhn" i`d Ð
ci iedc ,ci meyne ,i`w `glewa "xdhn"e

.oihiaxy edleklïúôéì÷á ïéèç,`nl` Ð
,`nl` .dviakl oitxhvn odixney mr oihg
lke`l oicd `ede ,oitxhvn oixney ipy
dixa" ivexzl ivn ded inp ikde .ewlgy

.`ed `wigc `vexiz `l` ,"ip`yøîàãë
ãé íåùîå àçìå÷á àçà áøcg` cic Ð

.`edäøãùá éîð äôéì÷ êäxn`w Ð
dxcya oireaw oihgdy ,`zlayc `q`qa
zleayd lkc Ð xney meyne .aiaq swida
olekc .xney cg `ied `q`qd lke ,dnly
mlek Ð cg` leti m`y ,dfl df oikixv

.oixney eed `le ,oiltepàúéìéò àîìùá
àúééúúì éëéøözexeyc ,xnelk Ð

ediy zekixv oda oireaw oihgdy zepeilr
dxyp m`y .zeniiw zepezgzd zexey
zxyep ,zleay ly dpezgzd dtilwd
lk eltiy cr ,dl dkenqd dtilwd

.zleayd y`x cr oihgde zetilwdàìà
àúééìéòì éëéøö éî àúééúú àøã`la Ð

ikd elit`e ,`ziizz iniiwn inp `ziilir
icda `ziilir ixcc mixney oitxhvn

.i`zz oixneye i`zz milke`àøã ãçáÐ
.`ed xney cgc ,mixney itxhvnc xn`w
m`e ,zniiwzn Ð wgeca mireawy jeznc
,exiagl geix yi Ð mizpian cg` lehi

.letilçèù ïá ïåòîùã éèçizyk Ð
`,bk) ziprz zkqna ,lecbd xey ly zeilk

.(my oiiréëäì úéúàã àúùä`pvixzn Ð
Ð "oztilwa oihg" xn`wc `dc :inp jl
`l` ,mdixney mr oihg ipy etxhvlc e`l
oebk ,dviak dztilwe zg` dhg oia yi m`
xney sxhvn Ð ghy oa oernyc ihg

.oihglìáà ãé éåäã íöò àìà åðù àì
àîéð,ci iedinl `aiyg `l zg` Ð

cia xneg yie .`ied xney `l` ,`wqtc
oipr lka d`nehd z` d`ian cic :xneyan
ok m` `l` ,ci dyrnk d`neh `ian oi` xneyc ,xedh Ð xg`d y`xa oinipd on cg`a rbpe ,xya zifk cg` dy`xa dilre xer zkizg yi m` xney la` ,`idy

.eixeg`n xyad cbpk rbepd :(`,giw oileg) oiwxt yixa opixn`ck ,xyad cbpk rbpãé àéåä àîéð åìéôà øîà ïðçåé éáøå`ly `nipa rbp elit` d`neh d`iane Ð
.xyad cbpkáéöá.xyad heg Ðãé íåùî åàì éàî.`wec e`l "ecbpky"e Ðøîåù íåùî àì.`ivedle qipkdl ,ci dyrn xney ciar Ð zifk `ki`c oeik Ðøîåù

øîåù éáâ ìò.xer iab lr `nip Ðìçìçî éìåçìç.xney iab lr xney ied `le ,xyad lr cxeie ,xerl `nip aiwpne Ðïðéáúë éëéä ïéìéôú ìçìçî éìåçìç éàÐ
.dnz daizk `diy Ð "mzazke" (e mixac) aizkc ,dweqt `le dnly Ð "dnz daizk" opirae ,xryd cbpk lelg xerd `ldeäìåë àîéà úéòáéàÐ dxrye aiv Ð

.iwqt `l ,oinip ici lr xyad lhlhn i`c .daxd oinip `ki`c ,oinipd oiay `nipa Ð ci iedc xn`w ike .ci meynéàìî.zleay ly oeilrd owf Ðïéàîèîå ïéàîèéî
ïéôøèöî ïéàå.xney dpi`e ,`id cic Ðéæç éàîìea oifge`yk eil`n wqtp `d Ðïéàìîä ïéáù ?.odn cg`a `le ,zleay ly oi`lnd lka fge`y Ðàðéøçà àðùéì
'åë äì éøîà`xazqn inp ikde .xney (ci) meyn :dil uixze ,`zipzn `dn diazele .ci ied `lc inp yiwl yix xn` daxd oinipac xaq `pyil jd ipzc o`n Ð

`ifg i`nl zg` `nip Ð ci meyn i`c ,"dxry" ipzwcn xney meync?ipzwc "dxry" i`ne ,ci meyn mlerl?.oinipd oiay `nipïéàîèéî ïéìáùáù ïéàìîä
ïéàîèîå.ci `l` xney opi`c ,oitxhvn oi`e ,dizeleayl d`neh oiqipkne oi`iven Ðäì éðúîã àëéàå.yiwl yixe opgei iaxc `zbelt `dl Ð
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øîåùziyixtck ,sxhvn `lc `hiyt ok m`c ,ixnbl ewlgy `l Ð ewlgy lke`

minly milke` ipy ody mifeb` ipy la` ."ewlg" `wec inp hwp ikdle ,lirl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc oileg(iyily meil)

eôøèöiL eäî ,ïéøîBL éðL.dviakl enilydl mkezay lke`d mr §¥§¦©¤¦§¨§
:`xnbd zxxanéîc éëéä,wtqd mixney ipy dfi`a ±àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨

amixney ipy el yiy lke`,äæ áb ìò äæxneyd m`d `ed wtqde §¤©©¤
.sxhvn oevigd
:`xnbd dywnàkéà éîeoic,øîBL`edykøîBL áb ìò,xg` ¦¦¨¥©©¥

ïðzäå(c"n a"t oivwer),ìL ,øîBà äãeäé éaøúBtéì÷ Lyi,ìöáa §¨§©©¦§¨¥¨Ÿ§¦§¨¨
dïéa ,úéîéðt`id m`äîìLeïéa`id m`äøeã÷,[daewp-] §¦¦¥§¥¨¥§¨

úôøèöîd ,lke` dnvr `id ixdy ,lke`d mr,úéòöîàxney oic ¦§¨¤¤¤§¨¦
m` jkle ,dilräîìL,`id,úôøèöî,xneyk zaygp `id f`y §¥¨¦§¨¤¤

m` la`äøeã÷,`id,úôøèöî ïéà.xney daeyg dpi` f`y §¨¥¦§¨¤¤
dCk ïéáe Ck ïéa ,äðBöéç,daewp dpi` m` oiae daewp `id m` oia ± ¦¨¥¨¥¨

äøBäè,xney daeyg dpi` `id xney iab lr xneyy oeiky ,`id §¨
.jka wtzqp `irye` axy okzi `le

:`xnbd daiyn,àéòLBà áøaøîBLlyB÷lçL ìëBàmipyl ©©§¨¥¤¤¦§
,déì àéòaéî÷sexiva dviak xeriy ea yiy lke`a ,epiidc ¨¦©§¨¥

,mixne` m`d ,mipyl ewlige ,eilry xneydéàäc ïåékxneyd - ¥¨§©
dfd wlgd lyéàäà ïébî àìy lke`d lr ±,xg`d wlgd léàäå Ÿ©¦©©§©

úôøèöî àì ,éàäà ïébî àì,xg`d lke`d mr ef xney,àîìc Bà Ÿ©¦©©Ÿ¦§¨¤¤¦§¨
déãécà ïébî éàäc ïåék,ekezay lke`d lr ±,déãécà ïébî éàäå ¥¨§©©¦©¦¥§©©¦©¦¥

ïéôøèöî.milke`d mr mixneyd ipy ¦§¨§¦
lirl d`aedy dpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbd(`"r):àz̈

a øäèî äéøæò ïa øæòìà éaø ,òîLhiaxyìBt ìLxibxb ea x`ypy §©©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥§¤
,xneyl mikixv mpi` miletdy ,cg`a ànèîehiaxy,úéðè÷ ìL §©¥§¤¦§¦

ïLéîLîa äöBøL éðtîyi jkl ,mdihiaxy ici lr mda ynynl - ¦§¥¤¤§©§¦¨
`xnbd dxaqe .zeiphwd mr mitxhvne ,xney oic mdilr
mr cg` hiaxya oi` ixdy ,mihiaxy dyly e` mipya xaecny
ipyy ,o`kn heytl xyt`e ,dviak xeriy ekezay lke`d

.mitxhvn mixney
:`xnbd dgec,àáøc déøa àçà áø øîàdrbpy zxacn dpynd ¨©©©¨§¥§¨¨

d`nehdàçìe÷a,mihiaxyd ea mixaegny glwa ±edn §§¨
,mi`nhp zeiphwdyíeMîoicãéwtqd o`kn heytl oi`e ,`ed ¦¨

.mixney ipya
:`xnbd zl`eye,epx`ay dn itléàîiptn' dpynd zpeek ©

dvexy'ïLéîLîa.glwd ici lr zeiphwa ynynn epi` ixd §©§¦¨
,ci oic glwl yiy mrhd xiaqdl dpynd zpeeky :`xnbd daiyn

dvexy meynïLéîLúa-.mihiaxyd z` lhlhn eci lry §©§¦¨
`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd(:fiw lirl):,òîL àz̈§©

,ìàòîLé éaø éác àðúcmilke` z`neh lv` xn`p(fl `i `xwie)ìò' §¨¨§¥©¦¦§¨¥©
'(òøfé øLà) òeøæ òøæ ìkmirxfdy ,epcnln 'rxGi xW`' zeaize ¨¤©¥©£¤¦¨¥©£¤¦¨¥©

mi`nhnïéàéöBî íãà éðaL Cøãkmze`,äòéøæìepiidcähç §¤¤¤§¥¨¨¦¦¦§¦¨¦¨
dútéì÷a äøBòNe ,dútéì÷a,,ïútéì÷a íéLãòåo`kn micnle ¦§¦¨¨§¨¦§¦¨¨©£¨¦¦§¦¨¨

oi` dhig ly cg` oirxb ixde .lke`d mr mitxhvn mixneydy
cgia mihg dnky `ed `pzd zpeeky gxkdae ,dviak ea
mixney ipyy o`kn heytl xyt`e ,mdixney mr mitxhvn

.mitxhvn
`ziixad z` ayiil xyt`y :`xnbd dgecdéøa àçà áø øîàãk¦§¨©©©¨§¥

àáøcoivwera dpynd yxtl ,lirl(d"n `"t)ãé íeMîe ,àçìe÷a, §¨¨§§¨¦¨
,énð àëäzxacn `ziixady yxtl yiäøãLa,zleaiy ly ¨¨©¦§¦§¨

,mihg d`ln zleaiya xnelkå`ed ,mitxhvn zetilwdy mrhd §
íeMîyøîBL.mlek elti mdn cg` leti m` ixdy ,`ed cg` ¦¥

:`xnbd dywneàîìLamixney miyrp zepezgzd zexey ¦§¨¨
y meyn ,zepeilrd zexeylàúéléòzepeilrd ±àúizúì éëéøö± ¦¦¨¨§¦¥§©©¨¨

,dilrny dxeyd mb zxyep dpezgzd zxyep m`y ,zepezgzdl
éëéøö éàî àúizz àlàmikixv recn ±,àúéléòìzeleki ixd ¤¨©©¨¨©§¦¥§¦¦¨¨

mitxhvny mi`ex z`f lka m`e ,zepeilrd ila mb miiwzdl
ipyy o`kn heytl xyt` ,dpezgzd mr dpeilrd ly mixney

zxacn `ziixad :`xnbd zvxzn .mitxhvn mixneyàøc ãça± §©¨¨
wgeca zereaw mihgdy jezny ,zg` dxey ly mihga
`vnp ,letil exiagl geix yi mdipian zg` lehi m`e ,zeniiwzn

.cg` xney `ed dxeyd lky
:`xnbd dywne.àøc ãça ïéìëBà äöéák àkéà éîezvxzn ¦¦¨§¥¨¨¦§©¨¨

ok epivny :`xnbdéhçaexeca eidy mihga ±,çèL ïa ïBòîLc §¦¥§¦§¤¨©
.lecbd xey ly zeilk izyk milecb eidy

:`xnbd zxne`éëäì úéúàc àzLäjk icil zrbdy oeik dzrn ± ©§¨§¨¦§¨¦
a xaecny yxtl yi ,milecb mihga xaecny uxzlénð ähç àãç£¨¦¨©¦

oebke ,zg` dhiga elit` ±çèL ïa ïBòîLc éhça. §¦¥§¦§¤¨©
lirl d`aedy `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd(:giw)d`iane ,

:`l e` d`nehl ci `id dxry m`d zwelgnúBîöò éðL ,àôeb± ¨§¥£¨
,zn lyåyiíéúéæ éàöç éðL ïäéìò,xyaíéðL ïäéLàø ñéðëäå §£¥¤§¥£¨¥¥¦§¦§¦¨¥¤§©¦

ìjezdàñB÷ð ïa äãeäé .àîè úéaä ,ïäéìò ìéäàî úéaäå ,úéa §©¦§©©¦©£¦£¥¤©©¦¨¥§¨¤§¨
úBîöò éðL Càéä ,á÷òé éaø íeMî øîBàmdn cg` lka oi`y ± ¥¦©¦©£Ÿ¥©§¥£¨

,zifkúéæëì ïéôøèöî.`nhl ¦§¨§¦¦§©¦
eðL àì ,Lé÷ì Léø øîà,ci xyal yiyàlàaìáà ,ãé éåäc ,íöò ¨©¥¨¦Ÿ¨¤¨¤¤§¨¥¨£¨

àîéð,zg` dxry ±ãé àéåä àìdci lr xyad diabnyky ,xyal ¦¨Ÿ©§¨¨
.ci zxeza xyal ynyl die`x dpi`e ,zwqtp `idïðçBé éaøå§©¦¨¨

ãé àéåä énð àîéð eléôà ,øîà.xyal ¨©£¦¦¨©¦©§¨¨
oldl dpynn yiwl yix lr dywn opgei iax(.ckw):aø déáéúéàé ¥¦¥©¦

øNa úéæk åéìò LiL øBò ,Lé÷ì Léøì ïðçBé,dliapáéöa òâBpä- ¨¨§¥¨¦¤¥¨¨§©¦¨¨©¥©§¦
xya ly hegaepnî àöBiä,[xyadn±]BcâðkL äøòNáe`idy ± ©¥¦¤§©£¨¤§¤§

,xya eze` cbpkàîè,íeMî åàì éàîoic,ãé.yiwl yix lr dywe ¨¥©©¦¨
:`xnbd zvxzn,àìz`nhn dxrydy `id dpynd zpeekíeMî Ÿ¦

oic.øîBL¥
:`xnbd dywneàkéà éîeoicøîBL`idykøîBL éab ìò,xg` ¦¦¨¥©©¥¥

`vnp ,xerd lrn md zexryde ,xyal zxney xerd ixd
zvxzn .mi`nhn recne ,xney iab lr xney md zexrydy

dxrydy :`xnbdìçìçî éìeçìçcr zcxeie xerl zawpn ± ©§¥§©§¥
.ynn xyad ly xney `idy `vnp ,xyal

:oilitz zaizkn df uexiz lr dywn `xnbdé÷úîàçà áø dì ó ©§¦¨©©¨
ïðéáúk éëéä ïéléôz ,äzòî àlà ,á÷òé øaoilitz miazek ji` ± ©©£Ÿ¤¨¥©¨§¦¦¥¦©§¦¨

,xer lrïðéòa àädidiy mikixv ixd ±änz äáéúk`le [dnly±] ¨§¦¨§¦¨©¨
,dweqt daizkå,dxry didy mewnaàkéìyiy oeik ,dnz daizk §¥¨

:`xnbd zvxzn .awp mydézèéîzLàax ly epexkifn dhnyp ± ¦§§¦§¥
,awri xa `g`àáøòîa éøîàc àä,[l`xyi ux`a±]á÷ð ìk ¨§¨§¥§©£¨¨¨¤¤

,jk lk ohw `edyåéìò øáBò BécäLdpi` ze`de ,eze` `lnne ¤©§¥¨¨
,mizyl dwelg zi`xpBðéàaeygá÷ð.leqtl ¥¤¤

dpyndn lirlc `iyewd z` zayiin `xnbd(.ckw)yiwl yix lr
:xg` ote`adélek ,àîéà úéòaéàåoiae aivd oia ,dpynd lk ± §¦¨¦¥¨¥

mi`nhn dxrydíeMîoic,ãéyiwl yix lr jl dywi `le ¦¨
dpynd z` yxtl xyt`y meyn ,ci oic dl oi` dxryy xne`y

àòlà éaø øîàãkdpynd yxtl(b"n `"t oivwer),oldl d`aedy ¦§¨©©¦¦¨¨
zxacnyéàìîazleaiy ly owfa ±L`vnpä ïéadax,íéàìn ¦§©¤¥©§¨¦

,mdn cg`a wx `le mleka fge`y xaecne,énð àëäyxtl xyt` ¨¨©¦
zxacn dpyndyïéîépä ïéaL àîéða,zexryd oiay dxrya ± §¦¨¤¥©¦¦

dcene ,miwqtp mpi` zexry dnk ici lr xyad z` lhlhnyke
gpy yiwl yix.ci miay

:`rl` iax ixac exn`p dn lr zxxan `xnbdéaøc øîzà àëéäå§¥¨¦§©§©¦
.àòlà:`xnbd daiynàäà,ef dpyn lr ±íéìaLaL éàìîowf ± ¦¨¨©¨§©¤§¦¢¦

,zleaiyd ly oeilrdïéàîhéîlr d`neh zlawn zleaiyd ± ¦©§¦
,eciïéànèîe,mzribpa mixg`d z`ïéôøèöî ïðéàåzeleaiyd mr §©§¦§¥¨¦§¨§¦

.ci oic `l` xney oic mdl oi`y ,dviakl mnilydl
:dpynd lr eywdeéæç éàîì éàìîixd ,ie`x `ed xac dfi`l ± §©§©£¦

e .ci aeyg recne ,wqtp `ed ea mifge`yk,éàòìà éaø øîà̈©©¦¦§©
zxacn dpyndy,íéàìnä ïéaL éàìîalka fge`y xaecne ¦§©¤¥©§¨¦

.ci miaeyg miwqtp mpi`y oeike ,mipwfd
:yiwl yix ixac lr ozne `yna xg` oeyl d`ian `xnbdàðMéì¦§¨

,dì éøîà àðéøçàoldlc dpyndn yiwl yix lr eywdy(.ckw) ©£¦¨¨§¥¨
dny evxize ,`nh xyad cbpky dxrya rbepdy zxne`y

,exn` df lre ,`ed xney oicn z`nhn dxrydyénð éëä̈¦©¦
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קסו
oifge` mipy` cenr kw sc ± oey`x wxtzereay

ïéúéðúîà`l ci `dc ,xney meyn Ð jgxk lre ,oitxhvn zenvr :ipzwc Ð
.xney iab lr xney oi`c Ð sxhvn `le ,xney ied `l `nip la` .sxhvnàðîåù

.wxnd lry oney Ðééáà äéì øîàitexhv`l il dnl oney Ð?:ipzwc
i`n` oneye .`l Ð envr ipta `d ,xya icda oilke` z`neh `nhl oitxhvn

`l?!`ed `ilrn lke`ùéø÷ã áìçÐ
.`"xiilb oixewy ,xyad on d`veid dgl

÷øé éáâ ìòù øéö.wxid on `veid dwyn Ð
oiliahn eidy Ð xiv :`pixg` `pyil

.xiva olk`núáúåëëì ïéôøèöîs`e Ð
xagin lke` icdac oeik ,yixw `lc ab lr

Ð.`ed lke`éðùîåmeic `nrh mzd Ð
inp i`c ,`ed `lke` meyn e`l mixetkd
.aiign ,dizrc `aziinc oeik Ð `lke` e`l
`l dfe ,(bk `xwie) aizk "dperz `l" `dc
oi` dwyne lke` Ð `kd la` .dprzd
lr s`e .ediixeriy eey `l `dc ,oitxhvn
,dzye lk` :(a,br `nei) opz inp mzdc ab
miwc ,dzye lk` ilin ipd Ð oitxhvn oi`
la` .ikda dizrc `aziin `lc opaxl edl
.`aziinc opaxl edl miw ,wxi iab lry xiv

äôé÷llevy xyaay wc .`"liixcpet Ð
.`"liixcpet oixewy ,dxcwd ceqilïéìáú

.iypi` edl ilk` `le ,ediiytp itp`a Ð
äô÷ä.xe`d iab lr eyixwd Ðúà úåáøì

äúåùädzxkpe" (f `xwie) aizkcn Ð
ayiind xac lk rnyn Ð "ytp" ,"ytpd
enk ,dzey elit`e ,mc` ly ezrc
`idy ,"mkytp z` yi m`" (bk ziy`xa)
.epnn dpdp ytpdy ,gex zxewe de`z oeyl

åäçîäoixewy ,xe`a xedh serl ekizd Ð
zia` micba `nhn Ð ernbe ,`"xcpet

.driladäîçá åäçîä,xedh Ð ernbe Ð
.onwl yxtn `nrheìëàú øùà ùôð ìëå

'åâå äìáðaizk xedh ser zlap iab Ð
.(fi `xwie)åëæ äåáâ ïçìùî`xzide Ð

`l heicd iabl la` ,`ed deab meyn
.xzedc ogky`íéàîèä,aizk mivxya Ð

.yixc `w `xizi `"deøîâéìalgn Ð
.mzenk mdly ieginc dlape unge
íéöøù
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àåä:inp i` .zelap z`neh `nhi :xninl ivn ded Ð oilke` z`neh `nhi envr

`nhn `le oilke` z`neh `nhnc `aeh ilin `ki`c Ð `nhn `l zelap z`neh

.'ek zqkxtne iebl dnda hgeyd (a,fiw oileg) opzck ,zelap z`neh

äô÷ä.(`,`k zegpn) "dax unewd"a opiyxtck ,ixiin dnga edtwd Ð elk`e mcd

.eilr xaer epi` elyay mcc ,`l Ð xE`a la`

úåáøì,`xw il dnle :xn`z m`e Ð dzeyd

,dlik` llka `ied dizy `d

(`,bk) zereayc iyily wxta opiyxcck

jpbc xyrn 'ebe iptl zlk`e" aizkcn

mzdc :xnel yie !dlik` yexiz ixwe ,"jyexiz

xac icina `kde .onye oii oebk ,dizyc ilina

.edl izye edl ignnc ,dlik`íçìxn` iper

aizk dlik` :inp xninl ivn ded Ð `pngx

.diaàìàdlik` `d zxk yepr `ed ung m`

Ð d`pda xeq` `edc ab lr s` Ð dia aizk

.e`l `l` zxk dia zil ung z`pdõîç`l

Ð xyekd zry el dzid `l oky dipin iz`

,xyekd zry el ied inp alg :xn`z m`e

xn`c opgei iax elit`c .en` irna didyk

,ig dryz oan alg ylz :(`,dr oileg)

:xnel yie !dcen ,dpeny oaa inxb miycgc
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d.äúBMä úà úBaøì ,'Lôð ©¤¤§©¤©¤

lr aiigy xedh ser zlap z`neh iabl `ziixa d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .dlik`k dizyénð àéðúå(.p xifp),léabz`neh §©§¨©¦©¥

eäçîä ,àðååb éàäk øBäè óBò úìáðxedh ser zlapn zifkløeàa ¦§©¨§©©§¨¦§¨¨
,edzye,àîèekizd m` la`,änça`ede ,epnn ez`neh dgxt ¨¥©©¨

øBäè. ¨
:`xnbd zxne`da ïðéeäåoeyly ,`ziixad lr epiywde ±äìéëà §©¦©¨£¦¨

,déa áéúk.dizy `l` dlik` aeyg `l eqindy oeike §¦¥
:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,Lé÷ì Léø øîà(eh fi my)lke'LôðxW` ¨©¥¨¦¨©§¨§¨¤¤£¤

,'ebe 'lk`Y.äúBMä úà úBaøì Ÿ©§©¤©¤
:`xnbd dywne,éëä éàdkizdénð änça.edzy m` `nh `di ¦¨¦©©¨©¦

dkiznyk :`xnbd zvxznçøñî éçeøñéà änçadgixqn `id ± ©©¨¦§¥©§©
:`xnbd zxne` .z`nhn dpi`e ,dizyl die`x dpi`eéëéøöe§¦¥

m`y [dlape ung alg] zenewn dylyd lka eprinydl dxezd
cg`n mlek z` cenll mileki epiid `le ,lke`k mpic egenip

.epivn dna mdnàðîçø áúk éàcxeqi` iabl wx okõîç ,áìç §¦¨©©£¨¨¥¤¨¥
dépéî éúà àìxeng algy meyn ,epnn cenll mileki epiid `l ± Ÿ¨¥¦¥

ungnøLBkä úòL Bì äúéä àì ïkLla` ,xzen didy dry ± ¤¥Ÿ¨§¨§©©¤
e .gqt iptl xyekd zry el did ungäìáðmb xedh ser zlape ± §¥¨

okdépéî éúà àì,algn ±ïkLalg lke`d,úøk Leðòdlap la` Ÿ¨¥¦¥¤¥¨¨¥
.e`l `l` zxk aeig dilr oi`

àðîçø áúk éàåiabl wx okïkL ,dépéî éúà àì áìç ,õîçung §¦¨©©£¨¨¨¥¥¤Ÿ¨¥¦¥¤¥
Bììkî øzeä àìepivn alg la` ,mewn meya exeqi` llkn ± Ÿ©¦§¨

.exeqi` xzedy mewnäìáðeok mbdépéî àéúà àì,ungn ±ïkL §¥¨Ÿ¨§¨¦¥¤¥
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קסז
oifge` mipy` cenr kw sc ± oey`x wxtzereay

ïéúéðúîà`l ci `dc ,xney meyn Ð jgxk lre ,oitxhvn zenvr :ipzwc Ð
.xney iab lr xney oi`c Ð sxhvn `le ,xney ied `l `nip la` .sxhvnàðîåù

.wxnd lry oney Ðééáà äéì øîàitexhv`l il dnl oney Ð?:ipzwc
i`n` oneye .`l Ð envr ipta `d ,xya icda oilke` z`neh `nhl oitxhvn

`l?!`ed `ilrn lke`ùéø÷ã áìçÐ
.`"xiilb oixewy ,xyad on d`veid dgl

÷øé éáâ ìòù øéö.wxid on `veid dwyn Ð
oiliahn eidy Ð xiv :`pixg` `pyil

.xiva olk`núáúåëëì ïéôøèöîs`e Ð
xagin lke` icdac oeik ,yixw `lc ab lr

Ð.`ed lke`éðùîåmeic `nrh mzd Ð
inp i`c ,`ed `lke` meyn e`l mixetkd
.aiign ,dizrc `aziinc oeik Ð `lke` e`l
`l dfe ,(bk `xwie) aizk "dperz `l" `dc
oi` dwyne lke` Ð `kd la` .dprzd
lr s`e .ediixeriy eey `l `dc ,oitxhvn
,dzye lk` :(a,br `nei) opz inp mzdc ab
miwc ,dzye lk` ilin ipd Ð oitxhvn oi`
la` .ikda dizrc `aziin `lc opaxl edl
.`aziinc opaxl edl miw ,wxi iab lry xiv

äôé÷llevy xyaay wc .`"liixcpet Ð
.`"liixcpet oixewy ,dxcwd ceqilïéìáú

.iypi` edl ilk` `le ,ediiytp itp`a Ð
äô÷ä.xe`d iab lr eyixwd Ðúà úåáøì

äúåùädzxkpe" (f `xwie) aizkcn Ð
ayiind xac lk rnyn Ð "ytp" ,"ytpd
enk ,dzey elit`e ,mc` ly ezrc
`idy ,"mkytp z` yi m`" (bk ziy`xa)
.epnn dpdp ytpdy ,gex zxewe de`z oeyl

åäçîäoixewy ,xe`a xedh serl ekizd Ð
zia` micba `nhn Ð ernbe ,`"xcpet

.driladäîçá åäçîä,xedh Ð ernbe Ð
.onwl yxtn `nrheìëàú øùà ùôð ìëå

'åâå äìáðaizk xedh ser zlap iab Ð
.(fi `xwie)åëæ äåáâ ïçìùî`xzide Ð

`l heicd iabl la` ,`ed deab meyn
.xzedc ogky`íéàîèä,aizk mivxya Ð

.yixc `w `xizi `"deøîâéìalgn Ð
.mzenk mdly ieginc dlape unge
íéöøù
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àåä:inp i` .zelap z`neh `nhi :xninl ivn ded Ð oilke` z`neh `nhi envr

`nhn `le oilke` z`neh `nhnc `aeh ilin `ki`c Ð `nhn `l zelap z`neh

.'ek zqkxtne iebl dnda hgeyd (a,fiw oileg) opzck ,zelap z`neh

äô÷ä.(`,`k zegpn) "dax unewd"a opiyxtck ,ixiin dnga edtwd Ð elk`e mcd

.eilr xaer epi` elyay mcc ,`l Ð xE`a la`

úåáøì,`xw il dnle :xn`z m`e Ð dzeyd

,dlik` llka `ied dizy `d

(`,bk) zereayc iyily wxta opiyxcck

jpbc xyrn 'ebe iptl zlk`e" aizkcn

mzdc :xnel yie !dlik` yexiz ixwe ,"jyexiz

xac icina `kde .onye oii oebk ,dizyc ilina

.edl izye edl ignnc ,dlik`íçìxn` iper

aizk dlik` :inp xninl ivn ded Ð `pngx

.diaàìàdlik` `d zxk yepr `ed ung m`

Ð d`pda xeq` `edc ab lr s` Ð dia aizk

.e`l `l` zxk dia zil ung z`pdõîç`l

Ð xyekd zry el dzid `l oky dipin iz`

,xyekd zry el ied inp alg :xn`z m`e

xn`c opgei iax elit`c .en` irna didyk

,ig dryz oan alg ylz :(`,dr oileg)

:xnel yie !dcen ,dpeny oaa inxb miycgc

,xyekd zry el dzid dzr `edy enk ungc

xie`l `viy xg` ,alg la` .dpzyp `l aeye

.xzidl xyekd zry el dzid `l mlerd

áìçÐ ellkn xzed `ly dipin iz` `l

iaxl :o"ecxeen l`eny epiax axd dywd

,(a,bk) migqta `kxit `dl yiig `lc ,iqei

iqei iaxe :xn`wc .ellkn xzed `l alg aiyge

`l `din dndaa ,opixn`w dndaa op` ililbd

oky ungl dn :inp jxtinl `kile .ixzy`

ung ililbd iqei iaxl `dc Ð d`pda xeq`

iaxlc :xnel yie .mzd xn`ck ,d`pda xzen

.izixg` dyxcl "ytp" `z` i`ce [ililbd] iqei

äîÐ xyekd zry mdl dzid `l oky jpdl

zry dl did `l ,dzn dzr `idy enk dlapc

on xa` xeqi` da did miign :inp i` .xyekd

mixai`l (e`l) xn`c o`nl elit`e .igd

.dgeaf dpi`y xeqi` da did ,zcner

ïëùmewn lkac :dniz Ð edyna oz`neh

oke ."edyn" hwp o`ke ,"dycrk" xikfn

:jixtc (a,ew migaf) "dlrnde hgeyd" wxta

Ð oi`nh mivxyn iziz ,'ek il dnl alga e`l

.`edy lka `nhn oky ,oi`nh mivxyl dn

,dil opiqxb `lc d`xp mzd ikd e`la edine

`dc ,alg iab "edyn" xikfdl jixhv` `lc

,eyay mixteqe .llk `nhn `l algmeyn

dn Ð mixedh mivxyn i`e" xn`w ikd xzac

:yexit ,"edyna oxeqi` oky ,mixedh mivxyl

.mi`nh iab ok enk eazke ,dixa meyn

àäådpi`c opiqxb `ipzc Ð 'ek mi`nhd opzc

.dpyn
aezkil
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קסח
oifge` mipya cenr kw sc ± oey`x wxtzereay

íéöøù:`pipg iaxa iqei iax ipzc .oz`nehk ,dycrka mzlik` xeqi` Ð
miiqe ,dlik`a aezkd gzt Ð 'ebe "d`nhl dxedhd dndad oia mzlcade"
,dlirna .dycrka Ð dlik` s` ,dycrka Ð d`neh dn :jl xnel ,d`neha
,jpdn silie ,ediiteba iegin aizk `l i` jklid .(a,fh dlirn) "gafn iycw" wxta
zegta oiiegin` aiign `l :`pin` ded

.zifkníéöøùì äîiegin `diy `ed oic Ð
.ozenk odlyïúàîåè ïëùoxeqi`e Ð

.edynaùãçä,xnerd axwy mcew Ð
.oixeryd on xkW dyereúéòéáùäåÐ ¥¨

,ziriay oda zbdep odn oi`veid oiwyn
.ozenk xeriaa oiaiigeêðäîunge alg Ð

.dlapeåéìàî àáä øåñéà ïëùgpize Ð
i`lke ziriaye ycge lah ediipin slinl

!ediipin iz` `l ycwd la` ,mxkdíéøåëá
oyixtny ici lry ,eil`n `a oxeqi` oi` Ð

.miyecw odéøô."ixt lk ziy`xn" Ð
àéáúdil dedc ,"jvx`n `iaz xy`" Ð

."jvx`n xy`" azkinlåëáïéðåòè íéø
äééø÷."ia` cae` inx`" Ðäçðäålr Ð

'd iptl ezgpde" ,dtvxd."äîåøúì äî
äúéî ïäéìò íéáééç ïëù íéøåëáåcifna Ð

oky dnexzl dn :zkxt ike ,bbeya ynege
xninl `kil ynege dzin dilr oiaiig

.egikei mixekaêðäî ãçå äîåøúîung Ð
!dzin oky dnexzl dn zkxt ikc dlap e`
`ad xeqi` oky dlapl dn .gikez dlap Ð
cvd ,oicd xfge .gikez dnexz Ð !eil`n
oiwyne ,onvr od oixeq`y Ð oday deyd
.el` z` `ia` ip` s` .ozenk odn oi`veid

úåéðååúéñzenia miptba oi`vnpd miapr Ð
odn oiyere ,mlerl oilyazn oi`y ,sxegd

.unegúåøéô éðéî ìë øàùåmiaprn ueg Ð
.jka okxcy ,mizifeùîåçå ïø÷ áééçîÐ

.bbeya olk` m`éâìôéî÷ éàîáli`ed Ð
oi`veid oiwynl mixekan dnexz opitlic

ozenk odnäðéîå äðéî ïåãá ?lka Ð
micnl ep`y dxezay a` oipae zeey zexifb
dil opixnbe dil opipiic i` ,exiagn xac
oikixv ep`y dn Ð "dpin oec" e` .ilin lkl
`ziipxg` ilinl Ð "dxz`a iwe`e" ,el

.ibltinw diteba iyxtincíéøåëáÐ
.oipind zray lkn oi`ianéîð äîåøú óà

.migetze mixnz oebk ,zexita dyixtdy Ð
dpi`c ab lr s` ,ixta zbdep dnexzc oeik
xdvie yexiza `l` odly oiwyna zbdep
dnexz zexitnc oeik ,oiwyn jpd Ð cala
dpin oec" i`de .dnexzk od ixd ,ez`
mixnz `dc ,xn`w `wec e`l Ð "dpine
dxezd on oznexz oi` ediiteb migetze

`wc `ed ikde .mixteq ixacn `l`:opixn
dpin oec ol zi` `ziixe`c icinac oeik
`ziixe`c mixnz znexz i`ed i`e ,dpine
oirk ,edcica opax inp ikd .ozenk odn oi`veid oiwynl mixekan dl ixnb ded Ð

.oewz `ziixe`cøáñ òùåäé éáøåoiwyn oiied `l Ð `ziixe`c `ed inp i` Ð
dnl Ð "dpin oec" ,"dxz`a iwe`e dpine dpin oec" ol zi`c ,ozenk odn oi`veid§¨
oecz `l eze .dzenk dpnn oiwynd ediy epiidc ,dpnid cenll dkixv `idy

.dnewna dze` cnrd `l` ,dpinøäöéå ùåøéú.oiwyn x`y `le ,da iaizk Ð
,dnexz eda `aizk `lc ,oiwyn x`y la` .odn `veid dwyn oixq`p Ð okxcy mcew dnexz my odilr `xw m`c ,mixekan opitlic `ed dnexz da ebdpc oiwyn jpde

.`l Ð onvr zexita `aizk `id elit`ä÷ùî íéøåëá ïéàéáî ïéàoxn` `dc ,`l inp miapr elit` ,oicnere oikexca i`c .okxce zexit `iad elit` ,rnyn ixnbl Ð
."dwyn `ian dz` i`e ,`ian dz` ixt"øîàã àéä òùåäé éáøxnb xcd ,ixqzn `l dnexzac oeike ."dxz`a iwe`e dpin oec" dil zi`c ,iyicw `l dnexz iab Ð

.iaxc `ed miapre mizif Ð "`iaz" eda `pngx iaxc `dc .dpin mixekalïéâôåñ ïéà.dlxr zexitn `ad dwyn meyn Ðøîàã àéä òùåäé éáø`l dnexza Ð
.dey dxifbn mixekan xnbe dlxr `iz`e ,"dnexz" exwi`c ,`ywida dnexzn ixnb mixeka ez`e ,ixqzin
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áåúëéì`l edlekn ungc ,iz` `l edlekn cg cvd dnae Ð 'ek jpd ezile mivxya

`l oky Ð edlekn iz` `l inp alge ,xyekd zry mdl did `ly Ð iz`

xeqi` oiprl `l` xne` iziid `l `nye !edlekn dlap izizc :dyw j` .ollkn exzed

`l" dlik` oeyla diwt`c ab lr s`e ,`l Ð xedh ser zlap z`neh oiprl la` ,dlik`

."da d`nhl lk`iàëéä`ad xeqi` e`lc

?dil `iran ida :xn`z m`e Ð olpn eil`n

lah i`e ,eil`n `ad xeqi` Ð ziriaye ycgc

el`" seqa dnexzn "lelg" "lelg" sili `d Ð

opitli Ð dnexze ,(`,ct oixcdpq) "oitxypd od

dna slinl jixvc rnyn jenqae ,mixekan

,dlik` eda aizk `l `d Ð mi`lk i`e .cvd

`ki`c :cere .dlik` dia aizk `l inp ycwde

:xnel jixve !dnexzn "`hg" "`hg" slinl

eda aizk `lc ab lr s`c ,ira mi`lk`c

`l` dxez dxq` `lc `id `xaq ,dlik`

,alg `l`" jixtc lirle .oira xeqi`dyk

ivn ded ikd e`la Ð "dia aizk dlik`

,dlik` `icda da azkc oeik `l` ,jxtinl

iabc :xne` did l`eny epiax axde .dpin jixt

,dlik` dia aizk ded `l i` Ð edgndy alg

,ungd oke .algd seb `edy oeik ,oiaiign ded

Ð mi`lkn `veid dwyn la` .genpy `l`

eda aizkc o`nk ,dlik` eda aizk `l elit`

:qxhpewa yxity dne .ixtd seb df oi`y ,inc

ycwdn xal ,"eil`n `ad xeqi`" ixw edlekc

,xn`w mi`lk` `l` ,ok xnel xyt` i` Ð

ici lry ,eil`n `ad xeqi` df oi`y .izyxitck

dxiard mbe ,mi`lkd oixq`p drixf ly dyrn

ikid ziriaye :xn`z m`e .drixf zrya did

dyr ziriayae ,e`l eda zi`c Ð edlekn iz`

opitlic :xnel yie ?'ek dcyd on digl dlk Ð

.e`l eda jiiy `lc ,mivxy z`nehn

àéáädizyc ab lr s` Ð 'ek okxce miapr

z`ad oiprl Ð mizife miapra dlik` llka

llka dizy iedzc ,dlik` `aizk `l mixeka

.ixt

äîÐ ynege dzin dilr aiig oky dnexzl

cifd :(`,bt) oixcdpqa xn`c iaxl

ira ycwd` e`l jgxk lr Ð dzina ,dlirna

inp ycwda `dc ,qxhpewa yxitck ,lirl

.iaxl ynege dzin `ki`àìàdnexzn i`

e` mixekae dlapn :yexit Ð 'ek jpdn cge

la` .dnexz e` mixekae mivxyn e` ,dnexz

e` mixekae ung :qxhpewa yxity enk `l

dnyp zlihp oda yi oky jpdl dnc Ð dnexz

`l mixeka e` dnexze algn oke .zxke dzin

.`nrh i`dn Ð iz`ïåãyxit Ð dpine dpin

,`wec iedc xyt` edine .`wec e`lc :qxhpewa

.`ziixe`c obc znexzc ,edgndy obc meyn

x`ye ,`ziixe`cn obc aiign xfril` iaxc

,edgndy obca xhet ryedi iaxe .opaxcn oipin

,oi` Ð xdvie yexiz .dxz`a iwe`e dpin oecc

.obcn xzei oda xingdl oi`y ,oipin x`ya inp xht ikdle .obc elit`e ,`l Ð oipin x`y

óàmixekady mipin dray `wec `ni` izk` :xn`z m`e Ð oipin x`y elit` dnexz

`ied ,opaxc ilina elit` `iedc oeik :xnel yie ?olpn migetz oiie ,oda mibdep

.edleka
xcde
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úéòéáMäåïlek ,íéàìkäå¯ïäî ïéàöBiä ïé÷Lî §©§¦¦§©¦§©¦¨©§¦©§¦¥¤
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.eåä åéìàî àaä øeqéà¯àa øeqéàc àëéä çðéz ¦©¨¥¥¨¨¥©¥¨§¦¨
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"éøt"¯àéáä .ä÷Lî àéáî äzà éàå ,àéáî äzà éøt §¦§¦©¨¥¦§¦©¨¥¦©§¤¥¦
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äî :Cøôéîìíéøekál¯!äçpäå äéiø÷ ïéðeòè ïkL §¦§©©§¦¦¤¥§¦§¦¨§©¨¨
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äîeøzî àéúà ,àlà !LîBçå äúéî íäéìò ïéáéiç ïkL¤¥©¨¦£¥¤¦¨§¤¤¨¨§¨¦§¨

ðäî ãçåðäî ãçå íéøekaî Bà ,CLác :ïðúc àäå .C §©¥¨¨¦¦¦§©¥¨¨§¨¦§©§©
úBøéô éðéî øàLe úBiðååúéñ õîBçå íéçetz ïééå íéøîz§¨¦§¥©¦§¤¦§¨¦§¨¦¥¥
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äî ,dpéî ïec :øáñ òLBäé éaøå .ïéðéî øàL eléôà£¦§¨¦¦§©¦§ª©§©¦¨©
íéøeka¯äîeøz óà ,ïúBîk ïäî ïéàöBiä ïé÷Lî¯ ¦¦©§¦©§¦¥¤§¨©§¨

ïé÷Ln äî ,døúàa é÷Bàå .ïúBîk ïäî ïéàöBiä ïé÷Lî©§¦©§¦¥¤§¨§¥§©§¨©©§¦
øäöéå ùBøéz äîeøúa íéLã÷c¯àðéøçà éãéî ,ïéà §¨¨¦¦§¨¦§¦§¨¦¦¦©£¦¨

¯øäöéå ùBøéz ,ïúBîk ïäî ïéàöBiä ïé÷Lî óà .àì̈©©§¦©§¦¥¤§¨¦§¦§¨
¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯ïéàéáî ïéà :ïðúc àäå .àì ¦¦¦©£¦¨¨§¨¦§©¥§¦¦

íéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä àlà ä÷Lî íéøeka¦¦©§¤¤¨©¥¦©¥¦¦¨£¨¦
?éðî¯é÷Bàå dpéî ïec :øîàc ,àéä òLBäé éaø ¨¥©¦§ª©¦©£©¦¨§¥

ïéà :ïðúc àäå .äîeøzî íéøekáì eäì øîâe ,døúàa§©§¨§©§§¦¦¦§¨§¨¦§©¥
ïî àöBiä ìò àlà ,äìøò íeMî íéòaøàä úà ïéâôBñ§¦¤¨©§¨¦¦¨§¨¤¨©©¥¦

?éðî íéáðòä ïîe íéúéfä¯:øîàc ,àéä òLBäé éaø ©¥¦¦¨£¨¦¨¥©¦§ª©¦©£©
äîeøzî íéøekáì eäì øîâe ,døúàa é÷Bàå dpéî ïec¦¨§¥§©§¨§©§§¦¦¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc oileg(iriax meil)

:`xnbd dywneàðîçø áBzëéìåwxíéöøLaegenip m`y oicd z` §¦§©£¨¨¦§¨¦
,lke`k mpicðä eúéìåCmixg`d e`eaie ±eäéépéî eøîâéìåecnlie - §¥¨¨§¦§§¦©§

mixg`d z` cenll xyt` i`y :`xnbd zvxzn .mivxyn mze`
,mivxynCøôéîì àkéàc íeMî,xnele zegcl yiy ±äîepivny ¦§¦¨§¦§©©

ìíéöøLmeyn `ed ,lke`k mpicy egenipyïkLxeriyïúàîeè ¦§¨¦¤¥§¨¨
`ed mxeqi`e,eäMîa,hren xeriy `edy dycrka xnelkdn §©¤

.zifka wx mxeqi`y mixg`d ok oi`y
mpic mdn mi`veid miwyny mixeqi` cer d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .ok micnl okidn zxxan `xnbde ,mzenkàäå§¨
Lãçäå ,ìáhä ,àéðúcdyre ,xnerd zaxwd iptl dycg d`eaz - §©§¨©¤¤§¤¨¨

,mixeryd on xkyíéàìkäå ,úéòéáMäå ,Lc÷ääå,mxkd i`lk ± §©¤§¥§©§¦¦§©¦§©¦
ïlek,miwyn mdn `ivedy o`k mixkfpd el` lk ±ïéàöBiä ïé÷Lî ¨©§¦©§¦
ïäîmpicðäî øîâéì àîéz éëå .ïìðî ,ïúBîkCel`n mcnlpy ± ¥¤§¨§¨¨§¦¥¨¦§©¥¨¨

,xnele zegcl yi ixd .[dlape unge alg]äîepivnyðäìCm`y ©§¨¨
meyn `ed ,lke`k mpic egenipïkLmxeqi`eåä åéìàî àaä øeqéà ¤¥¦©¨¥¥¨¨

.mc` dyrn ici lr mxeqi` mxbp `le ,mi`a md miny icia -
algn cenll oi` eze`y ycwd lr wx dyw dfy ,zx`an `xnbd

,dlape unge.dyw `l lirl mixkfend mixacd x`y lr la`
:`xnbd zxne`çðézunge algn cenll yiy xacd oaen ± ¦©

,dlapeøeqéàc àëéädåéìàî àaziriaye ycge lah oebk ,`ed ¥¨§¦¨¥¥¨
la` ,mi`lke,åéìàî àaä øeqéà åàìc àëéäycwda oebk ¥¨§©¦©¨¥¥¨

,exeaic ici lr dyrp xeqi`dyïìðîmpic mdn mi`veid miwyny §¨¨
.mzenk

mpic mdn mi`veid miwyny ycwd oicl xewn d`ian `xnbd
:`xnbd daiyn .mzenkïðéøîbycwd oic micnl ±îoic,íéøeka ©§¦¨¦¦¦

,mzenk mpic mdn mi`veid miwyndy mixekiaa epivny
exeaica mze` yixtny ici lry ,eil`n `a mxeqi` oi` mixekiae

.miyecw md
mdn mi`veid miwyny mixekia oicl xewnd zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .mzenk mpiceäééôeb íéøekáe,[mnvr-].ïìðî ¦¦©§§¨¨
,`xnbd daiynéñBé éaø éðúc`ziixaa(.`i oikxr)dxeza xn`p , §¨¥©¦¥

mixekia lv`(a ek mixac)lM ziW`xn Ygwle'éøtxW` dnc`d §¨©§¨¥¥¦¨§¦¨£¨¨£¤
d `weecy micnel ep` 'ixt' zaizne ,'ebe 'Lvx`n `iaYéøtenvr ¨¦¥©§§§¦

àéáî äzà,mixekiaàéáî äzà éàådn mixekiaä÷Lî`veid ©¨¥¦§¦©¨¥¦©§¤
m` mpn` ,epnníéáðò àéáädxfrlmixekialåjk xg`ïëøã ¥¦£¨¦§§¨¨

,[ohgq±]ïépî,mixekia zaeg ici mda `veiyøîBì ãeîìzxW`' ¦©¦©§©£¤
àéázmhgq m` s` ,dxfrl m`iady xg`ly zeaxl ,'Lvx`n ¨¦¥©§§

.mixekia zyecw mdilr x`yp
:`xnbd dgec .mixekian cenild z` dgec `xnbdCøôéîì àkéà¦¨§¦§©

y ,xneleäîepivnyíéøekáìmpic mdn mi`veid miwyny ©§¦¦
meyn `ed ,mzenkäéiø÷ ïéðeòè ïkLjixv mixekia `iandy ± ¤¥§¦§¦¨

'ia` ca` iOx`' zyxt `exwl(d ek mixac),emiperhäçðälr £©¦Ÿ¥¨¦£¨¨
dcnell xyt` i` ok m`e ,ycwda ok oi`y dn ,dxfrd ztvx

.mixekian
mdn mi`veid miwyny ycwd oicl xg` xewn d`ian `xnbd

:mzenk mpicøîb àlàmi`veid miwyny ycwd oic z` micnl - ¤¨¨©
mzenk mpic mdn.äîeøzî¦§¨

mpic mi`veid miwyny dnexz oicl xewnd zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .mzenkäôeb äîeøúe[dnvr-].ïìðîdaiyn §¨¨§¨¨

,`xnbdL÷zéàcdnexz dywedy ±øî øîàc ,íéøekáì`ziixaa §¦§©§¦¦§¨©©
(:eh dlirn)miycwe ipy xyrn zlik` lv` dxeza aezk ,ai mixac)

(fidne 'Lci znExzE 'ebe LpbC xUrn LixrWA lk`l lkEz `l'Ÿ©¤¡Ÿ¦§¨¤©§©§¨§§©¨¤
aezky'Eãé úîeøúe',íéøeka elà,mixekial `ed dpeekd -oeike §©¨¤¥¦¦

,mixekial dnexz dywed ,dnexz mixekial d`xw dxezdy
oicn mzenk mpic `di mdn mi`veid miwyny dnexz oic micnle

.mixekia
oicl xg` xewn d`iane ,dnexzn cenild z` dgec `xnbd
yiy :`xnbd dgec .mzenk mpic mdn mi`veid miwyny ycwd

y ,xnele zegcläîepivnyäîeøúìzexitdn mi`veid miwyny ©¦§¨
meyn `ed ,mzenk mpicïkLcifna dze` milke`y mixfïéáéiç ¤¥©¨¦

äúéî äéìò,miny iciaåoxwd z` odkl mlyn bbeya dlk` m` ¨¤¨¦¨§
dilr siqene,LîBçcenll xyt` i` okle ,ycwda ok oi`y dn ¤

.mzenk mpic `di mdn mi`veid miwyny dnexzn
øîb àlà,ycwd oic micnl -eäééåøzîepiidcíéøekáe äîeøzî ¤¨¨©¦©§©§¦§¨¦¦

mpic mdn mi`veid miwyn mixekiae dnexzay myky ,cgia
.mzenk mpic mdn `veid miwyn ycwd s` ,mzenk

xg` xewn d`iane mixekiae dnexzn cenild z` dgec `xnbd
:`xnbd dgec .mzenk mpic mdn mi`veid miwyny ycwd oicl

y ,xnele zegcl yiyäîepivnyíéøekáe äîeøúìmiwyny ©¦§¨¦¦
meyn `ed ,mzenk mpic mdn mi`veidïkLmixfíäéìò ïéáéiç ¤¥©¨¦£¥¤

.LîBçå äúéî¦¨§¤
àéúà àlàmpic mdn mi`veid miwyny ycwd oic micnl ± ¤¨©§¨
e` ,mzenkîoicðäî ãçå äîeøzC,[dlap e` ung] el`n cg`e ± ¦§¨§¨¥¨¨

î Bàoicðäî ãçå íéøeka.C ¦¦¦§¨¥¨¨
mixekian dnexz micnly lirl epxn`y dn itl ,zl`ey `xnbd
dna ok m` ,mzenk mpic `diy mdn mi`veid miwynd oiprl

dpyna ryedi iaxe xfril` iax ewlgp(a"n `"it zenexz)miwyna ,
mpic m` miapre mizif mpi`y dnexz ly zexit ipin x`y ly

:`xnbd zl`ey .mzenkïðúc àäå(my),,íéçetz ïééå ,íéøîz Lác §¨¦§©§©§¨¦§¥©¦
õîBçåmiapr lyúBiðååúéñ,dnexz ly [sxegd zeni ly±] §¤¦§¨¦

emiwynnðéî øàLïø÷ áéiçî øæòéìà éaø ,äîeøz ìL úBøét é §¨¦¥¥¤§¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤
LîBçå,bbeya mdn dzeyd xfløèBt òLBäé éaøåmeyn ,ynegn §¤§©¦§ª©¥

.dnexz zyecw mda oi`yéâéìt éàîaepxn` ixd ,ewlgp dna ± §©§¦¥
mdn mi`veid miwynd oiprl mixekian dnexz micnly lirl
.ynege oxwn ryedi iax xhet recn ok m`e ,mzenk mpic `diy

mewn lka ewlgp ryedi iaxe xfril` iaxy ,daiyn `xnbd
ici lr e` dey dxifb ici lr exiagn xac micnl ep`y dxezay
ewlgpy :`xnbd daiyn .cenild `ed ote` dfi`a ,a` oipa

am`d ,a` oipaa e` dey dxfba xg` mewnn zcnlpd dkld §
mixne`'dpéîe dpéî ïeã'aeye ,dkldd xwir z` dpnn cenl - ¦¨¦¨

,dihxt x`y mb dpnn cenl'døúàa é÷Bàå dpéî ïeã'áee` - §¦¨§¥§©§¨
mikixv ep`y dn dkldd xwir z` wx dpnn cenl mixne`y
mixg`d mihxte ,dnewna dkldd z` cnrd jk xg`e ,cenll

,dnewnn cenl dnewna miyxetndéâìôéî÷.ewlgp dfa ± ¨¦§§¥
,øáñ øæòéìà éaøcmixne`y,dpéîe dpéî ïec,jk xn`zeäî §©¦¡¦¤¤¨©¦¨¦¨©

aïäî àöBiä ïé÷Lî íéøekámpicóà ,ïúBîkaïé÷Lî ,énð äîeøú ¦¦©§¦©¥¥¤§¨©§¨©¦©§¦
ïäî àöBiämpicäpéîe ,ïúBîkoiprl mb mixekian dnexz cenle ± ©¥¥¤§¨¦¨

,xn`ze ,dkldd ihxtäîaáeléôà íéøekn mi`veid miwynøàL ©¦¦£¦§¨
dïéðéî,mzenk mpic miapre mizifn mpi`yénð äîeøz óà ¦¦©§¨©¦

,zexita dyixtdyeléôàn mi`veid miwynøàLdïéðéîoebk £¦§¨¦¦
.mzenk mpic migetze mixnz

,øáñ òLBäé éaøåmixne`y,dpéî ïec,jk xn`zeäîaíéøeká §©¦§ª©¨©¦¨©¦¦
ïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpicóà ,ïúBîkaïäî ïéàöBiä ïé÷Lî äîeøú ©§¦©§¦¥¤§¨©§¨©§¦©§¦¥¤

mpicdøúàa é÷Bàå ,ïúBîkdkldd z` cnrd jk xg` mpn` ± §¨§¥§©§¨
,xn`ze ,dnewnaíéLã÷c ïé÷Lî äîmiyecwy ±LBøéz ,äîeøúa ©©§¦§¨¨¦¦§¨¦

ïéà øäöéå,dnexza miyecw ok` onye oii ±àì àðéøçà éãéî± §¦§¨¥¦¦©£¦¨Ÿ
,dnexz oica miyecw mpi` mixg` zexit ly miwynóàoiprl ©

ïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpic `diyéãéî ,ïéà øäöéå LBøéz ,ïúBîk ©§¦©§¦¥¤§¨¦§¦§¨¥¦¦
.àì àðéøçà©£¦¨Ÿ

dpyn d`ian `xnbd(b"n my).diepy `id in zrck zl`eye
:`xnbd zl`ey,ïðúc àäåyíéøeka ïéàéáî ïéànä÷Lî`veid §¨¦§©¥§¦¦¦¦©§¤

,jk xg` mkxce zexit mcera myixtdy zexit x`ynàlà¤¨
dwynníéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä.calaépîdiepy in zrck ± ©¥¦©¥¦¦¨£¨¦©¦

zrck dpynd :`xnbd daiyn .ef dpynàéä òLBäé éaø,diepy ©¦§ª©¦
øîàcmiyecw mpi` zexit x`y ly miwyny ,dnexz iabl §¨©

xaeqy meyn ,dnexz zyecwa'døúàa é÷Bàå dpéî ïec'enke ¦¨§¥§©§¨
,lirl x`azpyeäì øîâåcnele xfege ±î íéøekáìoic.äîeøz §¨©§§¦¦¦§¨

.diepy `id in zrck zl`eye dpynd ly `yixd d`ian `xnbd
:`xnbd zl`eyïðúc àäå(my)yíéòaøàä úà ïéâôBñ ïéàoi` - §¨¦§©¥§¦¤¨©§¨¦

miwyn ziizy lr zewln yperíeMîzlik` ly e`làlà ,äìøò ¦¨§¨¤¨
ìòdwyníéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä.cala.épîdaiyn ©©¥¦©¥¦¦¨£¨¦©¦

:`xnbdøîàc ,àéä òLBäé éaøx`y ly miwyny ,dnexz iabl ©¦§ª©¦§¨©
xaeqy meyn ,dnexz zyecwa miyecw mpi` zexitdpéî ïec'¦¨

,äîeøzî íéøekáì eäì øîâå ,'døúàa é÷Bàå§¥§©§¨§¨©§§¦¦¦§¨
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc oileg(iriax meil)

:`xnbd dywneàðîçø áBzëéìåwxíéöøLaegenip m`y oicd z` §¦§©£¨¨¦§¨¦
,lke`k mpicðä eúéìåCmixg`d e`eaie ±eäéépéî eøîâéìåecnlie - §¥¨¨§¦§§¦©§

mixg`d z` cenll xyt` i`y :`xnbd zvxzn .mivxyn mze`
,mivxynCøôéîì àkéàc íeMî,xnele zegcl yiy ±äîepivny ¦§¦¨§¦§©©

ìíéöøLmeyn `ed ,lke`k mpicy egenipyïkLxeriyïúàîeè ¦§¨¦¤¥§¨¨
`ed mxeqi`e,eäMîa,hren xeriy `edy dycrka xnelkdn §©¤

.zifka wx mxeqi`y mixg`d ok oi`y
mpic mdn mi`veid miwyny mixeqi` cer d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .ok micnl okidn zxxan `xnbde ,mzenkàäå§¨
Lãçäå ,ìáhä ,àéðúcdyre ,xnerd zaxwd iptl dycg d`eaz - §©§¨©¤¤§¤¨¨

,mixeryd on xkyíéàìkäå ,úéòéáMäå ,Lc÷ääå,mxkd i`lk ± §©¤§¥§©§¦¦§©¦§©¦
ïlek,miwyn mdn `ivedy o`k mixkfpd el` lk ±ïéàöBiä ïé÷Lî ¨©§¦©§¦
ïäîmpicðäî øîâéì àîéz éëå .ïìðî ,ïúBîkCel`n mcnlpy ± ¥¤§¨§¨¨§¦¥¨¦§©¥¨¨

,xnele zegcl yi ixd .[dlape unge alg]äîepivnyðäìCm`y ©§¨¨
meyn `ed ,lke`k mpic egenipïkLmxeqi`eåä åéìàî àaä øeqéà ¤¥¦©¨¥¥¨¨

.mc` dyrn ici lr mxeqi` mxbp `le ,mi`a md miny icia -
algn cenll oi` eze`y ycwd lr wx dyw dfy ,zx`an `xnbd

,dlape unge.dyw `l lirl mixkfend mixacd x`y lr la`
:`xnbd zxne`çðézunge algn cenll yiy xacd oaen ± ¦©

,dlapeøeqéàc àëéädåéìàî àaziriaye ycge lah oebk ,`ed ¥¨§¦¨¥¥¨
la` ,mi`lke,åéìàî àaä øeqéà åàìc àëéäycwda oebk ¥¨§©¦©¨¥¥¨

,exeaic ici lr dyrp xeqi`dyïìðîmpic mdn mi`veid miwyny §¨¨
.mzenk

mpic mdn mi`veid miwyny ycwd oicl xewn d`ian `xnbd
:`xnbd daiyn .mzenkïðéøîbycwd oic micnl ±îoic,íéøeka ©§¦¨¦¦¦

,mzenk mpic mdn mi`veid miwyndy mixekiaa epivny
exeaica mze` yixtny ici lry ,eil`n `a mxeqi` oi` mixekiae

.miyecw md
mdn mi`veid miwyny mixekia oicl xewnd zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .mzenk mpiceäééôeb íéøekáe,[mnvr-].ïìðî ¦¦©§§¨¨
,`xnbd daiynéñBé éaø éðúc`ziixaa(.`i oikxr)dxeza xn`p , §¨¥©¦¥

mixekia lv`(a ek mixac)lM ziW`xn Ygwle'éøtxW` dnc`d §¨©§¨¥¥¦¨§¦¨£¨¨£¤
d `weecy micnel ep` 'ixt' zaizne ,'ebe 'Lvx`n `iaYéøtenvr ¨¦¥©§§§¦

àéáî äzà,mixekiaàéáî äzà éàådn mixekiaä÷Lî`veid ©¨¥¦§¦©¨¥¦©§¤
m` mpn` ,epnníéáðò àéáädxfrlmixekialåjk xg`ïëøã ¥¦£¨¦§§¨¨

,[ohgq±]ïépî,mixekia zaeg ici mda `veiyøîBì ãeîìzxW`' ¦©¦©§©£¤
àéázmhgq m` s` ,dxfrl m`iady xg`ly zeaxl ,'Lvx`n ¨¦¥©§§

.mixekia zyecw mdilr x`yp
:`xnbd dgec .mixekian cenild z` dgec `xnbdCøôéîì àkéà¦¨§¦§©

y ,xneleäîepivnyíéøekáìmpic mdn mi`veid miwyny ©§¦¦
meyn `ed ,mzenkäéiø÷ ïéðeòè ïkLjixv mixekia `iandy ± ¤¥§¦§¦¨

'ia` ca` iOx`' zyxt `exwl(d ek mixac),emiperhäçðälr £©¦Ÿ¥¨¦£¨¨
dcnell xyt` i` ok m`e ,ycwda ok oi`y dn ,dxfrd ztvx

.mixekian
mdn mi`veid miwyny ycwd oicl xg` xewn d`ian `xnbd

:mzenk mpicøîb àlàmi`veid miwyny ycwd oic z` micnl - ¤¨¨©
mzenk mpic mdn.äîeøzî¦§¨

mpic mi`veid miwyny dnexz oicl xewnd zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .mzenkäôeb äîeøúe[dnvr-].ïìðîdaiyn §¨¨§¨¨

,`xnbdL÷zéàcdnexz dywedy ±øî øîàc ,íéøekáì`ziixaa §¦§©§¦¦§¨©©
(:eh dlirn)miycwe ipy xyrn zlik` lv` dxeza aezk ,ai mixac)

(fidne 'Lci znExzE 'ebe LpbC xUrn LixrWA lk`l lkEz `l'Ÿ©¤¡Ÿ¦§¨¤©§©§¨§§©¨¤
aezky'Eãé úîeøúe',íéøeka elà,mixekial `ed dpeekd -oeike §©¨¤¥¦¦

,mixekial dnexz dywed ,dnexz mixekial d`xw dxezdy
oicn mzenk mpic `di mdn mi`veid miwyny dnexz oic micnle

.mixekia
oicl xg` xewn d`iane ,dnexzn cenild z` dgec `xnbd
yiy :`xnbd dgec .mzenk mpic mdn mi`veid miwyny ycwd

y ,xnele zegcläîepivnyäîeøúìzexitdn mi`veid miwyny ©¦§¨
meyn `ed ,mzenk mpicïkLcifna dze` milke`y mixfïéáéiç ¤¥©¨¦

äúéî äéìò,miny iciaåoxwd z` odkl mlyn bbeya dlk` m` ¨¤¨¦¨§
dilr siqene,LîBçcenll xyt` i` okle ,ycwda ok oi`y dn ¤

.mzenk mpic `di mdn mi`veid miwyny dnexzn
øîb àlà,ycwd oic micnl -eäééåøzîepiidcíéøekáe äîeøzî ¤¨¨©¦©§©§¦§¨¦¦

mpic mdn mi`veid miwyn mixekiae dnexzay myky ,cgia
.mzenk mpic mdn `veid miwyn ycwd s` ,mzenk

xg` xewn d`iane mixekiae dnexzn cenild z` dgec `xnbd
:`xnbd dgec .mzenk mpic mdn mi`veid miwyny ycwd oicl

y ,xnele zegcl yiyäîepivnyíéøekáe äîeøúìmiwyny ©¦§¨¦¦
meyn `ed ,mzenk mpic mdn mi`veidïkLmixfíäéìò ïéáéiç ¤¥©¨¦£¥¤

.LîBçå äúéî¦¨§¤
àéúà àlàmpic mdn mi`veid miwyny ycwd oic micnl ± ¤¨©§¨
e` ,mzenkîoicðäî ãçå äîeøzC,[dlap e` ung] el`n cg`e ± ¦§¨§¨¥¨¨

î Bàoicðäî ãçå íéøeka.C ¦¦¦§¨¥¨¨
mixekian dnexz micnly lirl epxn`y dn itl ,zl`ey `xnbd
dna ok m` ,mzenk mpic `diy mdn mi`veid miwynd oiprl

dpyna ryedi iaxe xfril` iax ewlgp(a"n `"it zenexz)miwyna ,
mpic m` miapre mizif mpi`y dnexz ly zexit ipin x`y ly

:`xnbd zl`ey .mzenkïðúc àäå(my),,íéçetz ïééå ,íéøîz Lác §¨¦§©§©§¨¦§¥©¦
õîBçåmiapr lyúBiðååúéñ,dnexz ly [sxegd zeni ly±] §¤¦§¨¦

emiwynnðéî øàLïø÷ áéiçî øæòéìà éaø ,äîeøz ìL úBøét é §¨¦¥¥¤§¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤
LîBçå,bbeya mdn dzeyd xfløèBt òLBäé éaøåmeyn ,ynegn §¤§©¦§ª©¥

.dnexz zyecw mda oi`yéâéìt éàîaepxn` ixd ,ewlgp dna ± §©§¦¥
mdn mi`veid miwynd oiprl mixekian dnexz micnly lirl
.ynege oxwn ryedi iax xhet recn ok m`e ,mzenk mpic `diy

mewn lka ewlgp ryedi iaxe xfril` iaxy ,daiyn `xnbd
ici lr e` dey dxifb ici lr exiagn xac micnl ep`y dxezay
ewlgpy :`xnbd daiyn .cenild `ed ote` dfi`a ,a` oipa

am`d ,a` oipaa e` dey dxfba xg` mewnn zcnlpd dkld §
mixne`'dpéîe dpéî ïeã'aeye ,dkldd xwir z` dpnn cenl - ¦¨¦¨

,dihxt x`y mb dpnn cenl'døúàa é÷Bàå dpéî ïeã'áee` - §¦¨§¥§©§¨
mikixv ep`y dn dkldd xwir z` wx dpnn cenl mixne`y
mixg`d mihxte ,dnewna dkldd z` cnrd jk xg`e ,cenll

,dnewnn cenl dnewna miyxetndéâìôéî÷.ewlgp dfa ± ¨¦§§¥
,øáñ øæòéìà éaøcmixne`y,dpéîe dpéî ïec,jk xn`zeäî §©¦¡¦¤¤¨©¦¨¦¨©

aïäî àöBiä ïé÷Lî íéøekámpicóà ,ïúBîkaïé÷Lî ,énð äîeøú ¦¦©§¦©¥¥¤§¨©§¨©¦©§¦
ïäî àöBiämpicäpéîe ,ïúBîkoiprl mb mixekian dnexz cenle ± ©¥¥¤§¨¦¨

,xn`ze ,dkldd ihxtäîaáeléôà íéøekn mi`veid miwynøàL ©¦¦£¦§¨
dïéðéî,mzenk mpic miapre mizifn mpi`yénð äîeøz óà ¦¦©§¨©¦

,zexita dyixtdyeléôàn mi`veid miwynøàLdïéðéîoebk £¦§¨¦¦
.mzenk mpic migetze mixnz

,øáñ òLBäé éaøåmixne`y,dpéî ïec,jk xn`zeäîaíéøeká §©¦§ª©¨©¦¨©¦¦
ïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpicóà ,ïúBîkaïäî ïéàöBiä ïé÷Lî äîeøú ©§¦©§¦¥¤§¨©§¨©§¦©§¦¥¤

mpicdøúàa é÷Bàå ,ïúBîkdkldd z` cnrd jk xg` mpn` ± §¨§¥§©§¨
,xn`ze ,dnewnaíéLã÷c ïé÷Lî äîmiyecwy ±LBøéz ,äîeøúa ©©§¦§¨¨¦¦§¨¦

ïéà øäöéå,dnexza miyecw ok` onye oii ±àì àðéøçà éãéî± §¦§¨¥¦¦©£¦¨Ÿ
,dnexz oica miyecw mpi` mixg` zexit ly miwynóàoiprl ©

ïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpic `diyéãéî ,ïéà øäöéå LBøéz ,ïúBîk ©§¦©§¦¥¤§¨¦§¦§¨¥¦¦
.àì àðéøçà©£¦¨Ÿ

dpyn d`ian `xnbd(b"n my).diepy `id in zrck zl`eye
:`xnbd zl`ey,ïðúc àäåyíéøeka ïéàéáî ïéànä÷Lî`veid §¨¦§©¥§¦¦¦¦©§¤

,jk xg` mkxce zexit mcera myixtdy zexit x`ynàlà¤¨
dwynníéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä.calaépîdiepy in zrck ± ©¥¦©¥¦¦¨£¨¦©¦

zrck dpynd :`xnbd daiyn .ef dpynàéä òLBäé éaø,diepy ©¦§ª©¦
øîàcmiyecw mpi` zexit x`y ly miwyny ,dnexz iabl §¨©

xaeqy meyn ,dnexz zyecwa'døúàa é÷Bàå dpéî ïec'enke ¦¨§¥§©§¨
,lirl x`azpyeäì øîâåcnele xfege ±î íéøekáìoic.äîeøz §¨©§§¦¦¦§¨

.diepy `id in zrck zl`eye dpynd ly `yixd d`ian `xnbd
:`xnbd zl`eyïðúc àäå(my)yíéòaøàä úà ïéâôBñ ïéàoi` - §¨¦§©¥§¦¤¨©§¨¦

miwyn ziizy lr zewln yperíeMîzlik` ly e`làlà ,äìøò ¦¨§¨¤¨
ìòdwyníéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä.cala.épîdaiyn ©©¥¦©¥¦¦¨£¨¦©¦

:`xnbdøîàc ,àéä òLBäé éaøx`y ly miwyny ,dnexz iabl ©¦§ª©¦§¨©
xaeqy meyn ,dnexz zyecwa miyecw mpi` zexitdpéî ïec'¦¨

,äîeøzî íéøekáì eäì øîâå ,'døúàa é÷Bàå§¥§©§¨§¨©§§¦¦¦§¨
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc oileg(iying meil)

dì éúééî øãäåmicnl jk xg`e ±ìoicäìøòdey dxifba'éøt' ©£©©§¥¨§¨§¨§¦
,íéøekaî 'éøt'mizifn mi`veid miwyn `weec mixekiay myky §¦¦¦¦

miwyn lr wx miwel dlxra jk ,mixekia zyecw mdl yi miapre
.miapre mizifn mi`veid

:dpyna epipyììàäå.milke` z`neh `nhl xyad mr sxhvn §¨¨¨
:`xnbd zxxanà÷èøî ,øîà ïðçBé éaø .ììà éàîdxcyd cib ± ©¨¨©¦¨¨¨©©§§¨

,c`n dywe oale agx `ede ,x`eevdeøNa ,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¨¨
ezèìtLd [eblicy-],ïékñ,xerd z` mihiytnyk ,xnelk ¤§¨©©¦

`l oikqdy zngn el weac xyadn zvwn x`yp minrtl
.envr ipta d`neh lawn epi` jkle ,aeyg epi` df xyae ,ecixtd

:yiwl yix lr dywn `xnbd,éáéúéîweqta aezk(c bi aei`)aei`y ¥¦¥
eixagl xn`'íëlk ììà éàôø ø÷L éìôè ízà íìeàå'ixaec - §¨©¤Ÿ§¥¨¤Ÿ§¥¡¦ª§¤

zeyrl il mixne` mz` d`etx ea oi`y xace ,mz` xwy
,d`etx el oi`y xac `ed 'll`'y x`eane ,iz`etxlàîìLa¦§¨¨

øîàc ïàîìepiid 'll`'yeðééä ,à÷èøîoeik ,'ll`' `xwp jkl ± §©§¨©©§§¨©§
øa åàìc,àeä äàeôøel oi` x`eevde dxcyd cib wqtpyny §©©§¨

,xyad mr cer xagzdl d`etxøîàc ïàîì àlà`edyøNa ¤¨§©§¨©¨¨
ezèìtLd,ïékñ`ldàeä äàeôø øaigd on xya lclcndy ¤§¨©©¦©§¨

xyad x`y mr wacp `ede ,enewna eze` mixyewy minrt
.'ll`' `xwp recne ,`txzne

:`xnbd zvxznéâéìt àì àîìò éleëc ,àø÷c 'ììà'aiax oia ± §¨¨¦§¨§¥¨§¨Ÿ§¦¥
,`whxn `edy miwleg mpi` yiwl yix oiae opgei'ììà'a ,éâéìt ék¦§¦¥§¨¨

,ïéúéðúîc`whxn epi` yiwl yixle ,`whxn `ed opgei iaxly §©§¦¦
.oikqd ezhlty xya `l`

epzpynn yiwl yixl di`x d`ian `xnbd(:fiw lirl):,òîL àz̈§©
,dpynd ly `tiqa epipyììàä ,øîBà äãeäé éaødlap ly ©¦§¨¥¨¨¨

ñpeëîä,cg` mewna sq`pd ±Lé íàea,ãçà íB÷îa úéækixd ©§¨¦¥§©¦§¨¤¨
e ,dliap xyak aeyg `edåéìò ïéáéiçm`y oiprl oia ,dlap meyn ©¨¦¨¨

ycwnd zial qpkpe ea rbp m`y oiprl oiae ,eilr dwel elk`
.zxk aiig envr z` xdhiy mcew,àðeä áø øîàåaiigny dny §¨©©¨

,dcedi iaxàeäåk `weec epiid ±BñpkL,cg` mewnl envra `ed §¤¦§
qpkzp m` la` ,dligzn elha `ly ezrc dlibe eaiygd f`y
dcedi iax dcen ,zewepiz ici lr e` ,oeekzna `ly oebk ,eil`n

.dlap aeyg epi`y
:`xnbd dywneøîàc ïàîì àîìLaepiid 'll`'yezèìtL øNa ¦§¨¨§©§¨©¨¨¤§¨©

dàkéà éëc eðééä ,ïékñyiyk jkl ±úéækcg` mewna,áéiçéî ©¦©§§¦¦¨§©¦¦©©
elha `ly dfa ezrc dlibe ,lke`l eaiygd ,eqpky oeiky

,dligznøîàc ïàîì àlàúéæk àkéà ék ,à÷èøîcg` mewnaéàî ¤¨§©§¨©©§§¨¦¦¨§©¦©
,éåä`ld,àeä àîìòa õòaiig `di recne ,dlik`l ie`x epi`e ¨¥¥§¨§¨

.eilr
:`xnbd zvxznäãeäé éaøc àaélà,dcedi iax xikfdy ll`a ± ©¦¨§©¦§¨

éâéìt àì`edy mixaeq mdipye ,opgei iaxe yiwl yix ewlgp `l ± Ÿ§¦¥
,oikqd ezhlty xyaïðaøc àaélà ,éâéìt ék`pz xikfdy ll`a ± ¦§¦¥©¦¨§©¨¨

y ,`nwénð à÷èøî ,øîà ïðçBé éaøweqta epivny enk ,ll` `xwp ©¦¨¨¨©©§§¨©¦
(my aei`)y `nw `pzd xikfdy ll` ,okle ,óøèöîlka ,xyad mr ¦§¨¥

,`whxna oiae oikqd ezhlty xyaa oia ,xacn ll` ipinLéøå§¥
,øîà Lé÷ìepiidyezèìtL øNa à÷åcdà÷èøî ìáà ,ïékñur ¨¦¨©©§¨¨¨¤§¨©©¦£¨©§§¨

e ,`ed `nlraóøèöî àì.xyad mr Ÿ¦§¨¥
ly `yixa aezky ll`dy xaeqy yiwl yix itl dywn `xnbd
xyaa `weec xaecn ,xyad x`y mr sxhvn `edy dpynd

:`xnbd dywn .xaecn ote` dfi`a ,oikqd ezhltyøNa éàä©¨¨
ezèìtLdéîc éëéä ïékñ,xaecn dna ±éàxaecn m` ±áéLçc ¤§¨©©¦¥¦¨¥¦§¨¦

déìò,elk`l eilr ayigy ±déLôð étðàa eléôàenvr ipta ± £¥£¦§©§¥©§¥
ànhéîmilke` z`nehmr ztxhvny wx dpyna epipy recne , ¦©¥

,`nhn epi` envr iptay rnyne ,xyaddéìò áéLç àìc éàå§¦§Ÿ¨¦£¥
`ld ,elk`ldéìha déìehaxyad mr cgia elit`e ,lke` zxezn ©¥©§¥

.`nhi `l
:`xnbd zvxznàLééî éaøå ïéáà éaø,`iyewd z` evxiz mdipy ©¦¨¦§©¦§¨¨

.dpey ote`a dpynd z` cinrd mdn cg` lky `l`,øîà ãç©¨©
wxy oebk o`k xaecnyBúö÷î[ll`dn]åéìò áMéç`le ,elk`l ¦§¨¦¥¨¨

elek lr ayig `ly oeike ,ezpeek dzid zvwn dfi`l yxit
la` ,envr ipta `edyk d`neh lawn epnn dviak oi` ,dlik`l
daygn ea didy zvwn eze` ,milke` x`y mr cgia `edyk

.milke`d x`y mr sxhvn dlik`l,øîà ãçåo`k xaecny §©¨©
y ote`aäiç ezèìt Búö÷îzkiyp zngn xerd lr weac x`yp ± ¦§¨§¨©©¨

xg`e ,xerd cvly xyad on zvwn lclce alk dkypy oebk ,dig
,dndad z` hgy jkezèìt Búö÷îedïékñoi`e ,ehytd zrya ¦§¨§¨©©¦

,oikqd ezhlty xyad edne dig ezhlty xyad edn reci
ezhlty xyad okle ,dlik`l ll`d lr ayig `ly xaecne
xyad la` ,ezrcn `ed elhay oeik lke` zxezn lha oikqd
,lke` zxezn lha `l ,dyrp `ed eil`ny oeik ,dig ezhlty
`edyk la` ,d`neh lawn epi` envr ipta epnn dviak jkld
sxhvn dig ezhlty xyad zvwn eze` ,milke` x`y mr cgia

x`y mr.milke`d
dpyn d`ian `xnbd(a"n `"t zexdh)xedh ser zlap iwlga dpcd

:milke` z`neh `nhl xyad mr mitxhvndíBèøçä ,íúä ïðz§©¨¨©©§
,ea xwpn serdyåokíéðøtvä,elyïéàîhéîz` miqipkn ± §©¦¨§©¦¦©§¦

,xyad `nhp uxy mda rbp m`y ,'ci' oicn exyal d`nehd
ïéànèîelaiw m`y ,'ci' oicn dpnn d`nehd z` mi`ivene ± §©§¦

,lke`d `nhp xedh lke`a el` erbpe ,uxyd on d`neh serd
ïéôøèöîez`neh `nhl dviak xeriyl enilydl exya mr ¦§¨§¦

.milke`
:`xnbd dywneàeä àîìòa õò íBèøç,llk dlik`l ie`x epi`e ©§¥§¨§¨

:`xnbd zvxzn .xyad mr ztxhvn recne,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
zxacn dpyndíBèøçadïBzçz`ld :`xnbd dywne .serd ly §©§©§

d mehxgàeä àîìòa õò énð ïBzçzzvxzn .dlik`l ie`x epi`e ©§©¦¥§¨§¨
:`xnbd,àtt áø øîàd wlga zxacn dpyndìL ïBzçzmehxgd ¨©©¨¨©§¤

dïBéìòdweac `idy dwc drevx ztilw yi dtd jezay ± ¤§
.xyad ab` dlik`l ie`x df wlge ,ekx`l oeilrd mehxgl

:cer `xnbd dywneíéðøtörecne ,dlik`l miie`x mpi` ok mb ¦¨§©¦
:`xnbd zvxzn .xyad mr mitxhvn,øæòìà éaø øîàdpynd ¨©©¦¤§¨¨

a zxacníéòìáenä íB÷îøNáamirlaeny mipxtvd iyxya - ¨©§¨¦§¨¨
.dlik`l md miie`x myy ,xyaa

d :dpyna epipyíéðø÷.oilke` z`neh `nhl xyad mr mitxhvn ©§©¦
,àtt áø øîàzxacn dpyndïéëúBçL íB÷îamipxwd z`àöBéå ¨©©¨¨§¨¤§¦§¥

,íc ïäîoeike ,mikx md myy dndaa mixaegny mewna epiide ¥¤¨
x`y la` ,enr mitxhvn md jkl xyad x`y ab` milk`py

.mitxhvn mpi`e ,llk lke` miaeyg mpi` mipxwd
:dpyna epipyBa àöBikz`neh ea bdepy sqep xac epivn ± ©¥

l`xyi ,dlap z`neh ea bdep oi`e oilke`äîäa èçBMäd`nh ©¥§¥¨
oiicr `l` ixnbl dzn `l dndad m` s` ,miakek caer jxevl
z`nhne lke` oic dl yi ,dixai` z` zrprpny epiidc ,zqkxtn
ick mikxvpd mitqep mi`pz ipy d`ian `xnbd .milke` z`neh

:d`neh lawi xyady,éqà éaø øîày mi`pz yi,ïéðBLzhigyy ¨©©¦©¦¦
a ìàøNédndaå ,äàîèzhigy oka íéáëBk ãáBòdnda,äøBäè ¦§¨¥¦§¥¨§¥¨¦¦§¨

,zqkxtn oiicr dndadeäáLçî ïéëéøödilr legiy ick dlik`l §¦¦©£¨¨
my dilr lg epi` ,d`nh dnda hgyy l`xyi ,xnelk ,lke` my
caerl dlik`dl dilr ayig ok m` `l` ,dzhigya cin lke`
dilr lg epi` ,dxedh dnda hgyy miakek caer oke ,miakek
dlik`dl dilr ayig m` `l` dzhigya cin lke` my
,zenzy cr lke` my dilr oi` ,mzq dehgy m` la` ,l`xyil

åmikixv ok,øçà íB÷nî íéî øLëä,oilke` z`neh `nhl ick §¤§¥©¦¦¨©¥
cg` `ed mcy s`e ,d`neh lawl dxiykn epi` dzhigy mcy
mc e` ,dxiyk dhigy ly mc `weec epiid ,mixiyknd miwyndn
dpi`y o`k la` ,dx`eevn dy`x z` fizdy epiidc ,millg
.xiykn epi`y dkn mck epic ,millg mc `l mbe ,dxiyk dhigy
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המשך בעמוד ריג



קעי oifge` mipy` cenr `kw sc ± oey`x wxtzereay
à÷èøî.l"eaii eze` oixewe ,c`n dywe oale agx `ede ,x`evde dxcyd cib Ðøùá

ïéëñ åúèìôù,xerd lv` xyad on hlet oikqdy minrt ,dndad z` oihiytnyk Ð

d`neh lawn oi` diytp it`ae ,sxvn itexhv`c inc ikid :jixt dinwle .aiyg `le?
ø÷ù éìôåè íúà íìåàåea oi`y xace ,mz` xwy ixac ixagn :eixiagl xn` aei` Ð

`whxne .iz`etxl oixne` mz` d`etx

.cer xagdl d`etx el oi` ,wqtpynøùá
àåä äàåôø øá ïéëñ åúèìôùlclcnd Ð

`ede enewna eze` oixyewy minrt ,igd on xya

.dkex` dlrne wacpñðåëîäcgi sq`pd Ð

.dtiåéìò ïéáééçoia elke`y oia ,dlap meyn Ð

:ipzwc oizipzn` bilte .ycwnl qpkpe ,ea rbepy

.zelap z`neh `l la`åñðëù àåäåÐ

.`xwirn dilha `lc dizrc ilbe ,diayg`c

`ly zewepiz ici lr e` ,eil`n qpkzn la`

.dlap iedilc dcedi iax bilt `l Ð oiekzna

øîàã ïàîì àîìùáxya epiid "ll`" Ð

:xninl `ki`c ,aiignc epiid Ð oikq ezhlty

dizrc ilbe dizlinl xcde ,diayg` eqpkc oeik

.`xwirn dilha `lcàì äãåäé éáøã ììàá
éâéìôezhlty xya"` dcedi iax i`cec Ð

ezhlty xyac icen inp opgei iaxe .i`w "oikq

`pzle .ibiltc `ed `whxnae ,"ll`" ixwi` oikq

,"ll`" ixwn inp `whxn xn` opgei iax `nw

xn`wc oizipznc "ll`"e ,`xwa ogky`ck

it`ae ,itxhvnc xn`w ll` edleka Ð sxhvn

:xninl dcedi iax `z`e .enhn `l ediiytp

itp`a xya ied `lc `picen `whxn ll`a

,oikq ezhlty xya la` .zelap oiprl diytp

,dilha `lc dizrc` ilb Ð eqpike xfg m`

.dlap meyn eilr oiaiigeàì à÷èøî ìáà
óøèöî.`ed `nlra urc Ðäéìò áéùçã éà

.ikd xza elit` Ðäéùôð éôðàá`nhil inp Ð

`iey daygnc ol `niiwc ,oilke` z`neh

e`lc ab lr s`e ,dilkinl ivnc icin lk `lke`

oileg) "dywnd dnda" wxta oxn`ck ,digxe`

Ð dilr ayigy `ilye ewlyy xer :(a,fr

ied xcd `l ezc idpe .oilke` z`neh `nhn

xer dyrp `dc ,zelap z`neh oiprl xya

`nhl ied `din elke`l la` ,oey`xd elehaa

xern rxb `lc ,uxya rbp m` ,oilke` z`neh

.ewlyyåéìò áùéç åúö÷îdfi` yxit `le Ð

Ð d`neh lawn `l dipin dviak ,jkld .zvw

icda sxhvn ik la` .elek lr ayig `l `dc

daygn zvw `edd sxhvn Ð oilke` x`y

.`xeriy inely`l dia zi`cäéç åúèìôezhltc `edde .oikq dfi`e dig dhlt odn df i` reci oi`e ,cer oikqd mb hiltde dhgy jk xg`e ,xerd cvl xyad on lclce alk dkyp Ð

lr s`e .`l Ð zelap z`nehle ,ediicda digc zvw `edd sxhvn Ð oilke` x`y icda ied ik ,jkld .dilr aiyg `lca ,dleke .zrcn dilha Ð oikqc `edde ,`nzqn liha `l Ð dig

.(`,akw oileg) onwl ,dig ezhlt elit`e ,zelap z`nehn elhan xerd :xn`c ,`id `aiwr iax oizipznc Ð dig ezhltc abíúä ïðúxcqa (a dpyn oey`x wxt) zexdh zkqna Ð

.xedh ser zlap iab zexdhíåèøçä.frla w"ia Ðïéàîèéîm` `l` dlap meyn rbn z`neh el oi` ser z`neh `ivedle qipkdl ci oiyrp el` uxyd on d`neh serd law m` Ð

.drilad ziaa `nhl dlik` z`neh ,da xen`d `l` jl oi` ixdy .mixg`n dlaw okïéôøèöîå.dviakl Ðïåéìò ìù ïåúçúmehxgl dweac dtd jeza yi dwc drevx ztilw Ð

.ekx`l oeilraíéðøôö.lke` eed `kid Ðøùáá òìáåîä íå÷î.mipxtvd iyxy Ðéåâì äàîè äîäá èçåùäl`xyi zhigya dzeekcc oeikc :(a,fiw oileg) dl ziyixt `d Ð

,dhigy `kiiy `l d`nhac ab lr s` .`ilrn dhigy dhgy l`xyie li`ed ,inp `zyd Ð `zlin edl `ilz dhigya `dc ,`ixy l`xyile .zqkxtn dcera `lke` dl `ieyn dxedha

`ed xenb xzid lke`y ,dxedh oky lke .zqkxtn dcera `lke` `ieyl iebl dlik`dl l`xyi zaygn `ipdn ,ikd elit` Ð diabl `ed igd on xa`c ,zenzy cr ixzyn `l ieble

dhgyy zqkxtn dxedha xzid ogky`e ,`id dxedhe li`edc ,onwl inp `ipz Ð dxedha ieb oke .`ed opaxcn Ð dytp `vzy mcew dndan lek`l xeq` :opixn`c `de .zqkxtn dcera

oi` Ð dxedha l`xyi la` .m`nhz Ð dlap dUrze zenzy mcew mixg` oilke`a rbze xefgz m`y .uxyd on oilke` z`neh `nhl lke` `ied ,ieb dhgy ik inp `zyd Ð l`xyi¥¨¤

.dzeekca xzid ogky` `lc ,zqkxtn dcera daygn dl `ipdn `l Ð d`nha iebe ,daygn dkixvíéðåùi`e ,iebl dlik`dl daygn jixv d`nha l`xyiy mipeyy mi`pz yi Ð

.dxedha ieb oke .zenzy cr lke` `ied `l Ð ayig `løùëäåopixn`ck ,"millg mc" `l` "dwyn" ixwi` `lc Ð dl xykn `l dlic dhigy mcc ,min xykd .xg` mewnn Ð

,`ed "millg mc" e`l Ð iebc la` .(a,dl oileg) "hgeyd"a opixn`ck ,"mink epktyz ux`d lr" aizkc ,minl ywzi`c ,xiykn Ð zpbed dhigy mc edine .(a,dl oileg) "hgeyd"a

.ryx llg ix`ev lr dze` zzl :(a,dn) dheqa opixn`ck ,x`evne `xhqib ici lr `l` ixwin `l "llg"c .znd mcke eztbn mck iede ,`ed "dhigy mc" `leäàîåè àîèì äôåñ éøä
äøåîç.zenzyk `yna elit`e ,zifka milke mc` Ðíéòøæ`wtp `kidnc .milke mc` `nhl a` oiyrp opi`e ,zea` ia` `edy zna erbp elit`e ,zinler d`nehd a` oiyrp opi` Ð

mc` `nhn zna rbepc?d`fda dxdh el yiy xaca Ð `xw i`d aizk ike ."axrd cr `nhz" `nh eze`a "zrbepd ytpde ,`nhi `nhd ea rbi xy` lke" (hi xacna) aizkc `xw i`dn

a` oiyrp oi` ,dewna dxdh mdl oi`e li`ed ,qxg ilke oiwyne oilke` e`vi Ð "zrbepd ytpde" i`w `nh `eddae ,'ebe "`nhd lr xedhd dfde" dipin lirl aizkc .aizk dliahae

.d`nehdäáùçî äëéøö øåäè óåò úìáð.e`nhp `l Ð milke`a drbpe dxfg m`e .d`neh zlawn dpi` Ð dlke`l dilr ayig `l m`y .uxyd on milke` z`neh lawl Ðäðéàå
øùëä äëéøö.odn zg` efe ,xedh sera exn`p mixac xyr dyly :(` dpyn oey`x wxt) zexdh zkqna `id dpyn Ð
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øãäåmigqt) "dry lk" wxtac :xn`z m`e Ð mixekan ixt ixt dlxrl [dl] iziin

jxck `l` mdilr oiwel oi` dxezay mixeqi` lkc dpyn jdn hiyt (a,ck

`nip `lc ,ikixv `kdc ieaxc :xnel yie !mixekan dl xnbc meyn xn`w `kde ,oz`pd

.`ed `nlra drif

à÷èøîoke ,zn xya :l`ppg epiax yxit Ð

yexitk `le .mz epiaxl d`xp

wxt opixn`cn ,x`evd icib :yxity qxhpewd

Ð ll`a lbt :(`,dl migaf) "mileqtd lk"

dlbtzp `l Ð d`xena lbt ,d`xen dlbtzp

`l d`xene ,oiyw x`ev icib oi` serae .ll`

ezhlty xya yxtnc o`nle .sera `l` jiiy

opixn` `dc ,mzdn dil dyw `l Ð oikq

.ll` ied inp `whxn `nlr ileklc jenqa

éáø`lc `d Ð eilr miaiig xne` dcedi

:`niz `lc Ð "zelap z`neh `nhn" xn`w

."eilr oiaiig" xn`w ikdl ,opaxcn

àåäådaygn `kiiy dn :dniz Ð eqpky

i`c ,wlgl jiiy d`neh iabc ?xeqi`l

meyn la` ,`ed `nlra ur Ð dil lhan

d`xp jkl !dlik`a ixzyn `l Ð dilhac

jixv `lc ,dlik` oiprl ixiin `l "eilr oiaiig"c

yxity enk ,ycwnl qpkp m` oiprl `l` eqpk

Ð "`nh" hwp `lc `de .xg` oeyla qxhpewa

i`c :d`xp oke .izyxitck ,opaxcn :`niz `lc

lecb qepik jl oi` ,elk`c oeik `d Ð dlik``

.dfnéáøåÐ sxhvn `whxn s` xn` opgei

i`n ,ok m`c Ð xney iedc `peb i`dka e`le

meyn mitxhvn mvre xer yiwl yixc `nrh

lirl opiyxc i`xwn xney sexive ,xney

,xya zifk ey`xa yiy oebk ixiin `l` ?(`,giw)

`ed ie`xc ,sxhvn Ð xney ied `lc ab lr s`c

sxhvn `lc xaq yiwl yixe .xya ab` lk`iy

.`ed `nlra urc ,dlik`l ie`x oi`c Ðéëä
mipxtvde mehxgd zexdha dpyna opiqxb

mipxwe ,"mipxw" da opiqxb `le Ð 'ek oi`nhn

`kdc oizipzn` Ð jenqa `tt ax da yxtnc

.i`w
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"éøt" "éøt" ,äìøòì dì éúééî øãäåíéøekaî. ©£©©§¥¨¨¨§¨§¦§¦¦¦¦
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קעב
oifge` mipya cenr `kw sc ± oey`x wxtzereay

äøåîç äàîåè àîèì äôåñùdkixv dpi` ,jklid .dplk`i m` ,micbae mc` Ð
dlik`l e`l `nzqc meyn :daygnc `nrhe ,mirxfn opitlic Ð xykd,`niiw

iyily wxt mivwer) opz mikxka la` .zeter lek`l milibx oi`y ,opiniiw mixtkae
.zcner mieb zlik`l `nzqc Ð daygn oikixv oi`c (b dpynäé÷æç øîàÐ

oiicry ,opiniiw zqkxtnac oizipzn ip`y
`ny Ð inp dteqe .dxeng d`neh da oi`
`ed ixdy ,dxeng d`neh icil `az `l
,mizegt miwc mixexibl dxxebl leki
`l aeye ,dlek dlkzy cr ,zifkn mizegt
xedh ser zlap la` .zelap z`neh `nhz
.dxeng d`neh `nhl die`xe ,dzn xak Ð

éëä äé÷æç øîà éîådil `xiaq `nl` Ð
zelap z`neh oi`c opzc `d diwfgl

.zqkxtnaäá èçù.d`nha Ðäðéà
íéøáàìxa` meyn dilr xdfen gp oa oi` Ð

icin `kilc Ð dxedha oky lke .igd on
opgei iax elit`e ,xeq` ieble ixy l`xyilc

.dxedha da icenäéì øîàdiwfg dcen Ð
zxzeny it lr s`e ,dliapk d`nhn dpi`c
dzn llkle ,dig llkn d`vic Ð gp ipal
."zeni ike" aizk zelap z`nehae ,z`a `l

äéúååë àéòùåà áø éðúãipal dxeq`c Ð
.gpïéìëåà úàîåè äàîèîdrbp m` Ð

l`xyie li`ed ,oilke`a drbpe dxfge uxya
dilr ayige `ziilrn dhigy dhgy

.lirl ziyixtck ,iebl dlik`dlïî ùøåôë
éçä,dlapd on xa`k cin `nhne Ð

on xa` :(a,gkw oileg) `wxit i`da opixn`c
.dlapk `nhn igdäðîî ùøåôä øùáå

éçä ïî ùøåôëxyac ,d`neh ea oi` Ð
,igd onk ied ikdle .xedh Ð igd on yxetd

.gp ipal xeq`yäùôð àöúù øçàì åìéôà
.opgei iaxk epiide ,miign jzgpe li`ed Ð
ïéìëåà úàîåè äàîèî äðéà ãçà äá èçù
`l ,dzeekca dlik` xzid ogky` `lc Ð
dcere dxgpa oke ,gp ipal `le l`xyil

.zqkxtnïéìëåà úàîåè äàîèîli`ed Ð
dhgy m` dznbeca dlik` xzid yie
zaygn jd dl `ipdn inp `zyd ,l`xyi

.lke` diieyl l`xyi jxevl iebíå÷îá
äôøè äúåà äùåò ïéàù.dpw ivg oebk Ð

ìàøùé èçùcia exnbe li`ed ,ieb xnbe Ð
.dtxh Ð iebäôé äôé,xg` xyan xzei Ð

ekzegyke ,z`vl enc witqd `ly iptn
d`iven dndadyky itl ,dkeza rlap
.dti dnc `ivene ,zgp`zn `id dnyp

äùôð àöúù ãò äì ïéúîîå`ipzck Ð
lke`l oipn :(`,bq oixcdpq) "zezin rax`"a
`la `edy dytp `vzy mcew dndan

dyrz?,"mcd lr elk`z `l" xn`py
.`id `nlra opaxc `zknq`eãçàå éåâ ãçà

åá íéøúåî ìàøùéxzene li`edc Ð
icin `kilc .iebl s` xzed ,l`xyil

.`id digc ,`ixzyn `l inp ieble ,l`xyil xzid da oi` Ð dxedha ieb zhigy oke d`nh zhigy ,lirlc jpd la` .xeq` ieble ixy l`xyilcéãéà áøì äéì òééñîÐ
.ea xzen iebd s`y ipzwc `dàéøáéù.d`etxl aeh df xya Ðøæòìà éáø éòá,`id dhigy meyn `lke` dl opieync `nrhc ,dxedha iebe d`nha l`xyic oizipzn Ð

.d`neh da oi` dxgp `dcåäî ñøã åà äá ääùd`nhn `le dxigpk ied in Ðäøåäè äîäáë ?.dlik`l dxdhn eli`k Ðéàîìxykd" i`d ilek wiic `w `zkld Ð
"dxedha dhigyäëåúáù ïéòåìáä ìò ìéöúù åäî ?odilr livzy edn ,znd ld`a `id ixde ,diiga milk drlae ,zqkxtne ,dxedha iebe d`nha l`xyi Ð?oxn`ck

i`n `kd .d`nhp `l Ð znd ld`l qpkpe dxedh zrah rla :(a,`r oileg) "dywnd dnda"a?d`nhnc oeik `nlic e` ,`id dig Ð zelap z`neh d`nhn dpi`c oeik
,zlvnc ol `hiyt Ð d`nha iebe .zxzen dlik`a s`e li`ed ,zlvn dpi` i`cec Ð ol irain `l dxedha l`xyiae .`ed rela e`lc ,zlvn dpi` Ð oilke` z`neh

.`id dig `nl` ,melk ly d`neh da oi`e li`edïéìëåà úàîåè äàîèî äéì øîà.`id dzn `nl` Ðúìöîå.dinza Ð'åë úìöî äðéà ééáà øîà.`xnegl Ðáééç
.bbeya z`hge cifna dzin Ðåñðëù àåäådyrpe dlgzn lhae li`ed ,`l Ð hytd xg` zewepiz edeqpky enk ,eil`n qpkzp la` .`xwirn dilha `lc dizrc ilbc Ð

.`l Ð xya dieyl la` .jx e`yry ixg` oilke` z`neh `nhn ewlyy xer elit`c ,`lke` dieyl daygn `ipdnc `ed oilke` z`nehlc .xya ied xcd `l ez ,xer
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ìéàåädkzegl lekiy :qxhpewd yxit Ð zifkn zegt lr dcinrdle dxxebl lekie

`l` ,ok yxtl jixv did `le .zqkxtn dcera zifkn zezegt zephw zekizga

onwl xn`ck ,`nhn `l igd on xyac .mixa` eidi `ly calae ,zelecb zekizg elit`

.zifkn zegt (d`neh) lr cinrie xiiyiy jixv xn`wc `ed dlapd lre .(a,gkw) oiwxta

äãéîòäìå:xn`z m`e Ð zifkn zegt lr

d`neh `nhl eteq inp `zyd

zif ivg mr dil sxhvn eli`c oeik ,dxeng

"dhigy mc" wxt xn`ck ,`nhn Ð xg`

dzny dlapa mzdc :xnel yie !(`,`k zezixk)

eteqe li`ed ,`kd la` .sexiv ipdn ixnbl

dptxviy ,zenzy xg` dxeng d`neh `nhl

.opixn` `l Ð zifkl

éîå`gip diwfg` diwfgc Ð ikd diwfg xn`

ivn iedc ab lr s` ,iieyw`l dil

`l la`" ipzwc oizipznn ikd e`la iieyw`l

.`id dzn xn`c diwfg` "zeliap z`neh

äøçðinp epiid Ð melk ly d`neh da oi`

iab ipzwc ,oilke` z`neh d`nhn oi`

da dyr `lc meyn `l` .cg` oniq da hgy

.dxgp xnelk ,`pyil i`d hwp dhigy jxc

`lc oeik ,llk d`neh da oi`c heyt mzde

.dhigy jxc llk car

éåâå`zeax Ð l`xyil dxedh dnda hgyy

`ilz dhigyac ,l`xyil elit`c ,hwp

.igd on yxetk dpnn yxetd xa` ,`zlin

ééáàikc meyn :`nrhe Ð 'ek zlvn dpi` xn`

.aiig draex jkle ,dixac lkl `id dig

zac oeik Ð oilke` z`neh `nhn mewn lkne

.`xneglc meyn :yxit qxhpewae `id .dlik`

?aiig draex i`n` ,`id `witq i` :dnize
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,éBâì äàîè äîäa èçML ìàøNé :àéòLBà áø©©£¨¦§¨¥¤¨©§¥¨§¥¨§

úñkøôîe íéðL áBø Bà íéðL da èçL¯äànèî ¨©¨§©¦§©¦§©§¤¤§©§¨
LøBtä øáà .úBìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè§©¨¦£¨Ÿ§©§¥¥¨©¥
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døçð .ïéìëBà¯.íeìk ìL äàîeè da ïéààáe ,äôøè dúBà äNBò ïéàL íB÷îa éBb èçL ¨¦§¨¨¥¨§¨¤§¨©§¨¤¥¤¨§¥¨¨
døîâe ìàøNé¯ïéàL íB÷îa ïéáe äôøè dúBà äNBòL íB÷îa ïéa ,ìàøNé èçL .äøLk ¦§¨¥§¨¨§¥¨¨©¦§¨¥¥§¨¤¤¨§¥¨¥§¨¤¥

øîâå éBb àáe ,äôøè dúBà äNBò¯àözL íãB÷ äîäaî ìëàiL äöBøä .äìeñt BúèéçL ¤¨§¥¨¨§¨©§¦¨§¨¨¤¤Ÿ©¦§¥¨¤¤¥¥
dLôð¯,äôé äôé Bçécîe äôé äôé BçìBîe ,dúèéçL úéaî øNa úéfk CúBçïézîîedì ©§¨¥©©¦¨¨¦¥§¦¨¨§¨¤¨¤©¦¨¤¨¤©§¦¨
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ãçàå éBb ãçà ,dLôð àözL ãò dì ïézîîe ,äôé äôé Bçécîe äôé äôé BçìBîe ,äèéçL§¦¨§¨¤¨¤©¦¨¤¨¤©§¦¨©¤¥¥©§¨¤¨§¤¨
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קעג
oifge` mipya cenr `kw sc ± oey`x wxtzereay

äøåîç äàîåè àîèì äôåñùdkixv dpi` ,jklid .dplk`i m` ,micbae mc` Ð
dlik`l e`l `nzqc meyn :daygnc `nrhe ,mirxfn opitlic Ð xykd,`niiw

iyily wxt mivwer) opz mikxka la` .zeter lek`l milibx oi`y ,opiniiw mixtkae
.zcner mieb zlik`l `nzqc Ð daygn oikixv oi`c (b dpynäé÷æç øîàÐ

oiicry ,opiniiw zqkxtnac oizipzn ip`y
`ny Ð inp dteqe .dxeng d`neh da oi`
`ed ixdy ,dxeng d`neh icil `az `l
,mizegt miwc mixexibl dxxebl leki
`l aeye ,dlek dlkzy cr ,zifkn mizegt
xedh ser zlap la` .zelap z`neh `nhz
.dxeng d`neh `nhl die`xe ,dzn xak Ð

éëä äé÷æç øîà éîådil `xiaq `nl` Ð
zelap z`neh oi`c opzc `d diwfgl

.zqkxtnaäá èçù.d`nha Ðäðéà
íéøáàìxa` meyn dilr xdfen gp oa oi` Ð

icin `kilc Ð dxedha oky lke .igd on
opgei iax elit`e ,xeq` ieble ixy l`xyilc

.dxedha da icenäéì øîàdiwfg dcen Ð
zxzeny it lr s`e ,dliapk d`nhn dpi`c
dzn llkle ,dig llkn d`vic Ð gp ipal
."zeni ike" aizk zelap z`nehae ,z`a `l

äéúååë àéòùåà áø éðúãipal dxeq`c Ð
.gpïéìëåà úàîåè äàîèîdrbp m` Ð

l`xyie li`ed ,oilke`a drbpe dxfge uxya
dilr ayige `ziilrn dhigy dhgy

.lirl ziyixtck ,iebl dlik`dlïî ùøåôë
éçä,dlapd on xa`k cin `nhne Ð

on xa` :(a,gkw oileg) `wxit i`da opixn`c
.dlapk `nhn igdäðîî ùøåôä øùáå

éçä ïî ùøåôëxyac ,d`neh ea oi` Ð
,igd onk ied ikdle .xedh Ð igd on yxetd

.gp ipal xeq`yäùôð àöúù øçàì åìéôà
.opgei iaxk epiide ,miign jzgpe li`ed Ð
ïéìëåà úàîåè äàîèî äðéà ãçà äá èçù
`l ,dzeekca dlik` xzid ogky` `lc Ð
dcere dxgpa oke ,gp ipal `le l`xyil

.zqkxtnïéìëåà úàîåè äàîèîli`ed Ð
dhgy m` dznbeca dlik` xzid yie
zaygn jd dl `ipdn inp `zyd ,l`xyi

.lke` diieyl l`xyi jxevl iebíå÷îá
äôøè äúåà äùåò ïéàù.dpw ivg oebk Ð

ìàøùé èçùcia exnbe li`ed ,ieb xnbe Ð
.dtxh Ð iebäôé äôé,xg` xyan xzei Ð

ekzegyke ,z`vl enc witqd `ly iptn
d`iven dndadyky itl ,dkeza rlap
.dti dnc `ivene ,zgp`zn `id dnyp

äùôð àöúù ãò äì ïéúîîå`ipzck Ð
lke`l oipn :(`,bq oixcdpq) "zezin rax`"a
`la `edy dytp `vzy mcew dndan

dyrz?,"mcd lr elk`z `l" xn`py
.`id `nlra opaxc `zknq`eãçàå éåâ ãçà

åá íéøúåî ìàøùéxzene li`edc Ð
icin `kilc .iebl s` xzed ,l`xyil

.`id digc ,`ixzyn `l inp ieble ,l`xyil xzid da oi` Ð dxedha ieb zhigy oke d`nh zhigy ,lirlc jpd la` .xeq` ieble ixy l`xyilcéãéà áøì äéì òééñîÐ
.ea xzen iebd s`y ipzwc `dàéøáéù.d`etxl aeh df xya Ðøæòìà éáø éòá,`id dhigy meyn `lke` dl opieync `nrhc ,dxedha iebe d`nha l`xyic oizipzn Ð

.d`neh da oi` dxgp `dcåäî ñøã åà äá ääùd`nhn `le dxigpk ied in Ðäøåäè äîäáë ?.dlik`l dxdhn eli`k Ðéàîìxykd" i`d ilek wiic `w `zkld Ð
"dxedha dhigyäëåúáù ïéòåìáä ìò ìéöúù åäî ?odilr livzy edn ,znd ld`a `id ixde ,diiga milk drlae ,zqkxtne ,dxedha iebe d`nha l`xyi Ð?oxn`ck

i`n `kd .d`nhp `l Ð znd ld`l qpkpe dxedh zrah rla :(a,`r oileg) "dywnd dnda"a?d`nhnc oeik `nlic e` ,`id dig Ð zelap z`neh d`nhn dpi`c oeik
,zlvnc ol `hiyt Ð d`nha iebe .zxzen dlik`a s`e li`ed ,zlvn dpi` i`cec Ð ol irain `l dxedha l`xyiae .`ed rela e`lc ,zlvn dpi` Ð oilke` z`neh

.`id dig `nl` ,melk ly d`neh da oi`e li`edïéìëåà úàîåè äàîèî äéì øîà.`id dzn `nl` Ðúìöîå.dinza Ð'åë úìöî äðéà ééáà øîà.`xnegl Ðáééç
.bbeya z`hge cifna dzin Ðåñðëù àåäådyrpe dlgzn lhae li`ed ,`l Ð hytd xg` zewepiz edeqpky enk ,eil`n qpkzp la` .`xwirn dilha `lc dizrc ilbc Ð

.`l Ð xya dieyl la` .jx e`yry ixg` oilke` z`neh `nhn ewlyy xer elit`c ,`lke` dieyl daygn `ipdnc `ed oilke` z`nehlc .xya ied xcd `l ez ,xer
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ìéàåädkzegl lekiy :qxhpewd yxit Ð zifkn zegt lr dcinrdle dxxebl lekie

`l` ,ok yxtl jixv did `le .zqkxtn dcera zifkn zezegt zephw zekizga

onwl xn`ck ,`nhn `l igd on xyac .mixa` eidi `ly calae ,zelecb zekizg elit`

.zifkn zegt (d`neh) lr cinrie xiiyiy jixv xn`wc `ed dlapd lre .(a,gkw) oiwxta

äãéîòäìå:xn`z m`e Ð zifkn zegt lr

d`neh `nhl eteq inp `zyd

zif ivg mr dil sxhvn eli`c oeik ,dxeng

"dhigy mc" wxt xn`ck ,`nhn Ð xg`

dzny dlapa mzdc :xnel yie !(`,`k zezixk)

eteqe li`ed ,`kd la` .sexiv ipdn ixnbl

dptxviy ,zenzy xg` dxeng d`neh `nhl

.opixn` `l Ð zifkl

éîå`gip diwfg` diwfgc Ð ikd diwfg xn`

ivn iedc ab lr s` ,iieyw`l dil

`l la`" ipzwc oizipznn ikd e`la iieyw`l

.`id dzn xn`c diwfg` "zeliap z`neh

äøçðinp epiid Ð melk ly d`neh da oi`

iab ipzwc ,oilke` z`neh d`nhn oi`

da dyr `lc meyn `l` .cg` oniq da hgy

.dxgp xnelk ,`pyil i`d hwp dhigy jxc

`lc oeik ,llk d`neh da oi`c heyt mzde

.dhigy jxc llk car

éåâå`zeax Ð l`xyil dxedh dnda hgyy

`ilz dhigyac ,l`xyil elit`c ,hwp

.igd on yxetk dpnn yxetd xa` ,`zlin

ééáàikc meyn :`nrhe Ð 'ek zlvn dpi` xn`

.aiig draex jkle ,dixac lkl `id dig

zac oeik Ð oilke` z`neh `nhn mewn lkne

.`xneglc meyn :yxit qxhpewae `id .dlik`

?aiig draex i`n` ,`id `witq i` :dnize
i`
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8
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dôBqLìéàBä :äi÷æç øîà !äøeîç äàîeè ànèì ¤¨§©¥§¨£¨¨©¦§¦¨¦
døøBâì ìBëéådãéîòäìedéì øîà .úéfkî úBçt ìò §¨§§¨§©£¦¨©¨¦©©¦£©¥

àäå ?éëä äi÷æç øîà éîe :àøéæ éaøì äéîøé éaø©¦¦§§¨§©¦¥¨¦£©¦§¦¨¨¦§¨
àéä ïééãòå íéðL áBø Bà íéðL da èçL ,øîúéà¦§©¨©¨§©¦§©¦©£©¦¦
ïðçBé éaø ,íéøáàì dðéà :øîà äi÷æç .úñkøôî§©§¤¤¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦©¦¨¨

íéøáàì dðéà øîà äi÷æç .íéøáàì dðLé :øîà¯ ¨©¤§¨§¥¨¦¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦
íéøáàì dðLé øîà ïðçBé éaø .àéä äúî¯äúî åàì ¥¨¦©¦¨¨¨©¤§¨§¥¨¦¨¥¨

àì äúî ììëìå ,äéç ììkî äúöé :déì øîà !àéä¦£©¥¨§¨¦§©¨¨§¦§©¥¨Ÿ
ïééãòå íéðL áBø Bà íéðL da èçL ,àôeb .úàä¨¨©¨§©¦§©¦©£©¦
ïðçBé éaø .íéøáàì dðéà :øîà äi÷æç .úñkøôî àéä¦§©§¤¤¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦©¦¨¨

èB÷ð :øæòìà éaø øîà .íéøáàì dðLé :øîààäì ¨©¤§¨§¥¨¦£©©¦¤§¨¨§§¨
éðúc .déúååk àéòLBà áø éðúc ,Cãéa ïðçBé éaøc§©¦¨¨§¨¨§¨¥©©£¨§¨¥§¨¥
,éBâì äàîè äîäa èçML ìàøNé :àéòLBà áø©©£¨¦§¨¥¤¨©§¥¨§¥¨§

úñkøôîe íéðL áBø Bà íéðL da èçL¯äànèî ¨©¨§©¦§©¦§©§¤¤§©§¨
LøBtä øáà .úBìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè§©¨¦£¨Ÿ§©§¥¥¨©¥

äpnî¯äpnî LøBtä øNáe ,éçä ïî LøBôk¯ ¦¤¨§¥¦©©¨¨©¥¦¤¨
øçàì eléôàå ,çð éðáì øeñàå ,éçä ïî LøBtä øNák§¨¨©¥¦©©§¨¦§¥Ÿ©©£¦§©©

ãçà áBø Bà ãçà da èçL .dLôð àözL¯dðéà ¤¥¥©§¨¨©¨¤¨¤¨¥¨
,ïéìëBà úàîeè äànèîdøçð¯ìL äàîeè da ïéà §©§¨§©¨¦§¨¨¥¨§¨¤

úñkøôîe ìàøNéì äøBäè äîäa èçML éBâå .íeìk§§¤¨©§¥¨§¨§¦§¨¥§©§¤¤
¯.äìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè äànèî§©§¨§©¨¦£¨Ÿ§©§¥¨

äpnî LøBtä øáà¯äpnî LøBtä øNáe ,éçä ïî LøBôk¯éðáì øeñàå .éçä ïî LøBôk ¥¨©¥¦¤¨§¥¦©©¨¨©¥¦¤¨§¥¦©©§¨¦§¥
ãçà áBø Bà ãçà da èçL .dLôð àözL øçàì eléôàå ,çð¯úàîeè äànèî dðéà Ÿ©©£¦§©©¤¥¥©§¨¨©¨¤¨¤¨¥¨§©§¨§©

døçð .ïéìëBà¯.íeìk ìL äàîeè da ïéààáe ,äôøè dúBà äNBò ïéàL íB÷îa éBb èçL ¨¦§¨¨¥¨§¨¤§¨©§¨¤¥¤¨§¥¨¨
døîâe ìàøNé¯ïéàL íB÷îa ïéáe äôøè dúBà äNBòL íB÷îa ïéa ,ìàøNé èçL .äøLk ¦§¨¥§¨¨§¥¨¨©¦§¨¥¥§¨¤¤¨§¥¨¥§¨¤¥

øîâå éBb àáe ,äôøè dúBà äNBò¯àözL íãB÷ äîäaî ìëàiL äöBøä .äìeñt BúèéçL ¤¨§¥¨¨§¨©§¦¨§¨¨¤¤Ÿ©¦§¥¨¤¤¥¥
dLôð¯,äôé äôé Bçécîe äôé äôé BçìBîe ,dúèéçL úéaî øNa úéfk CúBçïézîîedì ©§¨¥©©¦¨¨¦¥§¦¨¨§¨¤¨¤©¦¨¤¨¤©§¦¨

,ïéáà øa éãéà áøì déì òéiñî .Ba ïéøzeî ìàøNé ãçàå éBb ãçà .BìëBàå ,dLôð àözL ãò©¤¥¥©§¨§§¤¨§¤¨¦§¨¥¨¦§©©¥§©¦¦©¨¦
äöBøä :ïééLà øa ÷çöé áø øîà ,ïéáà øa éãéà áø øîàcàéøáiL¯úéaî øNa úéfk CúBç ©£©©¦¦©¨¦£©©¦§¨©¨§¨¨¤¤©§¦¥©©¦¨¨¦¥

ãçàå éBb ãçà ,dLôð àözL ãò dì ïézîîe ,äôé äôé Bçécîe äôé äôé BçìBîe ,äèéçL§¦¨§¨¤¨¤©¦¨¤¨¤©§¦¨©¤¥¥©§¨¤¨§¤¨
éëä :àáñ àeää déì øîà ?eäî ,da ñøc ,da ääL :øæòìà éaø éòa .Ba íéøzeî ìàøNé¦§¨¥¨¦¨¥©¦¤§¨¨¨¨¨¨©¨©£©¥©¨¨¨¦
øa ìàeîL áø øîà ?éàîì øLëä .äøBäè äîäák äèéçL øLëä äëéøö ,ïðçBé éaø øîà£©©¦¨¨§¦¨¤§¥§¦¨¦§¥¨§¨¤§¥§©£©©§¥©

ìò ìévzL eäî :úLL áøî àøéæ éaø dépéî àòa .ïékñ ú÷éãa :÷çöéïéòeìaä?dëBúaL ¦§¨§¦©©¦§¨¦¥©¦¥¨¥©¥¤©¤©¦©©§¦¤§¨
,ïéìëBà úàîeè äànèî :déì øîààìå ,úBìáð úàîeè äànèî dðéà :déì øîà ?úìvîe £©¥§©§¨§©¨¦©¤¤£©¥¥¨§©§¨§©§¥§Ÿ

dëBúaL íéòeìaä ìò úìvî dðéà :ééaà øîà ?ìévz¯,ïéìëBà úàîeè äànèî àäc ©¦£©©©¥¥¨©¤¤©©§¦¤§¨§¨§©§¨§©¨¦
dòáBøäå] "ììàä øîBà äãeäé éaø" .äìáð úàîeè äànèî dðéà àäc áéiçåëåáø øîà .[' §¨§¨©¨§¨¥¨§©§¨§©§¥¨©¦§¨¥¨£¨¨©©

.ïìháî øBòä ,øBòä éab ìò ïðLiL íéúéæ éàöç éðL :àðeä áø øîàå .BñðkL àeäå :àðeä¨§¤§¨§¨©©¨§¥£¨¥¥¦¤¤§¨©©¥¨¨§©§¨
àáéìà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc oileg(iying meil)

äøeîç äàîeè ànèì dôBqLmr mc`d z` z`nhny ,dlke`yk ¤¨§©¥§¨£¨
zqkxtn dnday lirl epyy mi`pzd lr dywe ,eilry micbad

.xykd dkixv
:`xnbd zvxzn,äi÷æç øîà`l oiicry ,zqkxtnd dnda dpey ¨©¦§¦¨

d`neh icil `eal dteq i`ce oi` mbe ,dxeng d`neh da jiiy
,dxenge ìéàBä,zqkxtn dceraìBëé`eddøøBâì,miwc mixexbl ¦¨§§¨

dãéîòäìe[dndad z` xi`ydle-]ìòmdy mixexb,úéækî úBçt §©£¦¨©¨¦§©¦
z`neh `nhz `l aeye ,dndad lk dlkzy cr jk zeyrl lekie

.zelap
:diwfg ixaca dxizq dywn `xnbdéaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦

,éëä äi÷æç øîà éîe ,àøéæ,zelap z`neh dl oi` zqkxtnyàäå ¥¨¦¨©¦§¦¨¨¦§¨
da èçL ,øîzéà,d`nh dndaaíéðL,mipniqd ipy z` ±áBø Bà ¦§©¨©¨§©¦

äi÷æç ,úñkøôî àéä ïééãòå ,íéðLíéøáàì dðéà ,øîàgp oa oi` ± §©¦©£©¦¦§©§¤¤¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦
e ,igd on xa` meyn dzlik` lr xdfendðLé ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¤§¨

íéøáàìdxiaqn `xnbd .igd on xa` meyn dilr xdfen gp oa ± §¥¨¦
:mzwelgn mrh z`äi÷æçyíéøáàì dðéà øîàdcera s`y ,xaeq ¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦

zqkxtnàéä äúî,daeyge ,igd on xa` aeyg dxya oi`eéaø ¥¨¦©¦
ïðçBéyíéøáàì dðLé øîà,xaeq.àéä äúî åàìdiwfg xaeqy oeike ¨¨¨©¤§¨§¥¨¦©¥¨¦

.zelap z`neh z`nhn dpi`y xn` ji` ,dznk dpicy
:`xnbd zvxzndéì øîàzqkxtnd dnda ,dinxi iaxl `xif iax ¨©¥

å ,äiç ììkî äúöémpn`úàa àì äúî ììëìz`neh lv`e ,oiicr ¨§¨¦§¨©¨§¦§¨¥¨Ÿ¨¨
aezk zelap(hl `i `xwie).'ebe 'dndAd on zEni ike'§¦¨¦©§¥¨

d`iane opgei iaxe diwfg ly zwelgna oecl zxfeg `xnbd
:opgei iax zrck `ziixada èçL ,àôebd`nh dndaaBà ,íéðL ¨¨©¨§©¦

éaø ,íéøáàì dðéà ,øîà äi÷æç ,úñkøôî àéä ïééãòå ,íéðL áBø§©¦©£©¦¦§©§¤¤¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦©¦
.íéøáàì dðLé ,øîà ïðçBé¨¨¨©¤§¨§¥¨¦

èB÷ð ,øæòìà éaø øîàg` -fe,Cãéa ïðçBé éaøc àäìmeynéðúc ¨©©¦¤§¨¨§§¨§©¦¨¨¦¨§¨¥
àéòLBà áø éðúc ,déúååk àéòLBà áø(`"d a"t zeld` `ztqez),ìàøNé ©©§¨§¨¥§¨¥©©§¨¦§¨¥

ì äàîè äîäa èçMLjxev,íéáëBk ãáBòm`Bà ,íéðL da èçL ¤¨©§¥¨§¥¨§¥¨¦¨©¨§©¦
å ,íéðL áBødndad,úñkøôîdrbpe dxfge uxya drbp m` §©¦§§©§¤¤

`id ixd ,mixedh milke`aäànèîmze`,ïéìëBà úàîeèli`edy §©§¨§©¨¦
caerl dlik`dl dilr ayige ,dhigy zekldk l`xyi dhgye

,lke`k daiygdl dhigyd zlren ,miakekàì ìáàdpi` ± £¨Ÿ
d`nhnúBìáð úàîeè:sqep oic .zenzy cr,äpnî LøBtä øáà §©§¥¥¤©¥¦¤¨
`ed ixdkxa`déçä ïî LøBtxa` oick cin `nhe ,dig dndan ± §¥¦©©

dlapd on(:gkw oldl),,äpnî LøBtä øNáe`ed ixdLøBtä øNák ¨¨©¥¦¤¨§¨¨©¥
éçä ïîmelk `nhn epi`y(my),åoiprl igd on yxetd xyak epic ¦©©§

yøeñàdlik`aéðáìdLôð àözL øçàì eléôàå ,çðzenzy - ¨¦§¥Ÿ©©£¦§©©¤¥¥©§¨
ixd ,diiga dndadn jzgpe li`ed ,exeqi`a x`yp ,dndad
zqkxtnd d`nh dnday ,opgei iax zrck `ziixadn x`eany

.igd on xa` meyn gp oal dxeq`
dkiynn .dze` zx`ane `ziixad jynd z` d`ian `xnbd

:`ziixadda èçLoniq ,d`nh dndaa -áBø Bà ,ãçàoniq ly ¨©¨¤¨
,ïéìëBà úàîeè äànèî dðéà ,ãçàmewna epivn `le li`edy ¤¨¥¨§©§¨§©¨¦

,ixkpl `le l`xyil `l zqkxtn dcera cg` oniqa xzid xg`
m` oke ,zenzy cr lke`l daiygn efk dhigy oi`døçðrxw ± §¨¨

oebka dlik` xzid epivn `ly oeik ,zqkxtn dcere ,dndad z`
,dfíeìk ìL äàîeè da ïéà-.oilke` z`neh z`nhn dpi` ¥¨§¨¤§

ì äøBäè äîäa èçML íéáëBk ãáBòåjxevå ,ìàøNéoiicr §¥¨¦¤¨©§¥¨§¨§¦§¨¥§
,úñkøôî`id ixd,ïéìëBà úàîeè äànèîcaer zhigyy s`e §©§¤¤§©§¨§©¨¦

xzid ef dndal yi l`xyi dhgy m`e li`ed ,`id dleqt miakek
dlik`dl ayigy miakek caerd zaygn zlren ,dhigya

,lke` daiygdl l`xyiläìáð úàîeè àì ìáà.zenzy crøáà £¨Ÿ§©§¥¨¥¤
,äpnî LøBtä`ed ixdkxa`déçä ïî LøBt,cin d`nhnyøNáe ©¥¦¤¨§¥¦©©¨¨
,äpnî LøBtä`ed ixdkxyadéçä ïî LøBt,melk `nhn epi`y ©¥¦¤¨§¥¦©©

øeñàådlik`ada èçL .dLôð àözL øçàì eléôàå ,çð éðáì §¨¦§¥Ÿ©©£¦§©©¤¥¥©§¨¨©¨
oniq dxedh dndaaáBø Bà ,ãçàoniq lyäànèî dðéà ,ãçà ¤¨¤¨¥¨§©§¨

,ïéìëBà úàîeèdcera cg` oniqa dlik` xzid epivn `le li`ed §©¨¦

m` oke ,ixkpl `le l`xyil `l zqkxtndøçð,zqkxtn dcere §¨¨
.íeìk ìL äàîeè da ïéà¥¨§¨¤§

:`ziixad dkiynn .ixkp zhigy oica oecl zxaer `ziixadèçL̈©
íéáëBk ãáBòdxedh dndaäôøè dúBà äNBò ïéàL íB÷îaoebk ± ¥¨¦§¨¤¥¤¨§¥¨

,dpwdn ivg hgyy,døîâe ìàøNé àáemipniqd ipy z` hgyy ¨¦§¨¥§¨¨
dhigy ef ixd ,maex e`ìàøNé èçL .äøLk,dxedh dndaïéam` §¥¨¨©¦§¨¥¥

dhgyäôøè dúBà äNBòL íB÷îa,dpwd aex hgyy oebk ±ïéáe §¨¤¤¨§¥¨¥
dhgy m`øîâå íéáëBk ãáBò àáe ,äôøè dúBà äNBò ïéàL íB÷îa§¨¤¥¤¨§¥¨¨¥¨¦§¨©

,BúèéçLef ixd miakek caer ici lr ziyrp dhigyd xnbe li`ed §¦¨
dhigy.äìeñt§¨

:`ziixad dkiynnî ìëàiL äöBøäxyadàözL íãB÷ äîäa ¨¤¤Ÿ©¦§¥¨¤¤¥¥
dLôð,[zenzy-]úéaî øNa úéæk CúBçmewnn -,dúèéçL ©§¨¥§©¦¨¨¦¥§¦¨¨

äôé äôé BçìBîe,enc z` `ivedl ickBçéãîexyad z` ugexe - §¨¤¨¤§¦
minadì ïézîîe ,äôé äôédndalå ,dLôð àözL ãòjk xg` ¨¤¨¤©§¦¨©¤¥¥©§¨§

,Ba ïéøzeî ìàøNé ãçàå íéáëBk ãáBò ãçà ,BìëBàjzgpy s`y §¤¨¥¨¦§¤¨¦§¨¥¨¦
zraew dzind miakek caera ixde ,dytp d`viy mcew dndadn
mb xzen ,dhigya cin xzen l`xyily oeik mewn lkn ,mlv`
.ixkpl xeq` `die l`xyil xzen `diy xac epivn `ly ,ixkpl

.`xen` ixacl reiq `iadl yi ef `ziixany zxne` `xnbd
dndadn jzgpy xyay da epipyy ef `ziixa :`xnbd zxne`
`vzy xg`l miakek caerl mb xyad xzen ,dytp `vzy mcew

,dytpøîà ïéáà øa éãéà áø øîàc ,ïéáà øa éãéà áøì déì òéiñî§©©¥§©¦¦©¨¦§¨©©¦¦©¨¦¨©
àéøáiL äöBøä ,ïééLà øa ÷çöé éaø,eilgnøNa úéæk CúBçcin ©¦¦§¨©©§¨¨¤¤©§¦¥§©¦¨¨

dndad zhigy xg`lúéaîd,äèéçL`ed aeh df xyay ¦¥§¦¨
,d`etxläôé Bçéãîe ,äôé äôé BçìBîeàözL ãò dì ïézîîe ,äôé §¨¤¨¤§¦¨¤¨¤©§¦¨©¤¥¥

.Ba íéøzeî ìàøNé ãçàå íéáëBk ãáBò ãçà ,dLôð©§¨¤¨¥¨¦§¤¨¦§¨¥¨¦
,ixkp jxevl d`nh dnda hgyy l`xyiy ,`ziixaa lirl epipy
dhigy dhgye li`ed ,l`xyi jxevl dxedh dnda hgyy ixkpe
,zqkxtn dcera elit` lke` daiygdl dhigyd zlren ,dxenb

:`ziixad ipicl zexeywd zel`y dnk d`ian `xnbdéaø éòä¥©¦
,øæòìàe dnda hgyda ääLxeriydn xzei dzhigy rvn`a ¤§¨¨¨¨¨

y e` ,zedyl xzenyda ñøc`le zg` zaa y`xd z` jzg ± ¨©¨
,oikqd z` `iade jiledeäîdcera milke` z`neh oiprl oicd ©

z` milqet dqixce diidyy xg`n mixne` m`d ,zqkxtn
z`neh z`nhn dpi`e dxigpk aeyg ,dxedh dndaa dhigyd

:`xnbd daiyn .`l e` ,zenzy cr milke`àáñ àeää déì øîà̈©¥©¨¨
,xfrl` iaxl [owf-]äèéçL øLëä äëéøö ,ïðçBé éaø øîà éëä± ¨¦¨©©¦¨¨§¦¨¤§¥§¦¨

dxiyk dhigykdzid eli`äøBäè äîäá.dlik`l dxiykny §§¥¨§¨
:`xnbd zl`eyéàîì øLëäeixaca wiic dpeek dfi` jxevl ± ¤§¥§©

jixvy xnel el did ,dxedhk dhigy 'xykd' jixvy xnel
:`xnbd daiyn .dxedhk dhigy,÷çöé øa ìàeîL áø øîà`ay ¨©©§¥©¦§¨

mb jixvy eprinydlú÷éãadïékñdndaa enk ,dhigyd mcew §¦©©¦
.dlik`l dxiykdl dvexy dxedh

jeza z`vnp `ide ,dirn jeza mirela milk dl yiy dig dnda
,d`neh milawn dirn jezay milkd oi` ,zn dkeza yiy lde`

dirn jezay milkd lr dlivn dndady(:`r lirl)zxxane ,
milkd lr dlivn `id m`d zqkxtnd dnda oiprl `xnbd

:`l e` dirn jezay,úLL áøî àøéæ éaø dépéî àòal`xyi §¨¦¥©¦¥¨¥©¥¤
dxedh dnda hgyy ixkpe ,ixkp jxevl d`nh dnda hgyy

,zqkxtn dcere ,l`xyi jxevlìévzL eäîdndad sebìò ©¤©¦©
milkddëBúaL ïéòeìaä.znd zngn e`nhi `lydéì øîàax ©§¦¤§¨¨©¥

y `ziixaa aezky dnn ,`xif iaxl zyyïéìëBà úàîeè äànèî§©§¨§©¨¦
,dznk zaygp `idy gkenå`idy xnel okzi ikúìvîlr §©¤¤

.dlivn dpi`y i`ce `l` ,dirn jezay milkd
:zyy ax ly ezaeyz z` dgec `xif iaxdéì øîàaxl `xif iax ¨©¥

y `ziixaa aezky dnny ,jtidl gikedl xyt` ixd ,zyydðéà¥¨
úBìáð úàîeè äànèî,dznk zaygp dpi`y gkenåxnel okzi ik §©§¨§©§¥§

yìévz àìoeike ,milkd lr dlivny i`ce `l` ,milkd lr Ÿ©¦
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc oileg(iyiy meil)

:`xnbd dywneïàîc àaélàoic `ped ax xn` `pz dfi` itl - ©¦¨§©
oldl `aiwr iaxe l`rnyi iax dfa ewlgp ixd ,df(.ckw),dpyna

éà`ped ax exn`ìàòîLé éaøã àaélà,dyw ok m`øîàäiax ¦©¦¨§©¦¦§¨¥¨¨©
xerd iab lr epyiy dliap ly mizif i`vg ipyy l`rnyiàìŸ

øBò ìháî,`yna mi`nhne olhan xerd oi` ±éàå`ped ax xn` §©¥§¦
df oicàèéLt ,àáé÷ò éaøã àaélàc ,df oic `edøîàä`aiwr iax ©¦¨§©¦£¦¨§¦¨¨¨©

dpyna yexita(my)yøBò ìháîdnle ,llk mi`nhn mpi`e §©¥
.ok eprinydl `ped ax jxved

:`xnbd zvxzníìBòìelit`ìàòîLé éaøã àaélà`ped ax xn` §¨©¦¨§©¦¦§¨¥
,okå,olhan xerd oi`y xn` l`rnyi iax ixd jl dywz `lcéë §¦

ìàòîLé éaø øîàmizif i`vg ipyyéléî éðä ,øBò ìháî àìxyaa ¨©©¦¦§¨¥Ÿ§©¥¨¥¦¥
xerd iab lryäiç ezèìtL,dig ici lr xyad hltpyk ± ¤§¨©©¨

,zrcn `ly dyrpyìáày xerd iab lry xyaezèìtdñïék £¨§¨©©¦
c l`rnyi iax dcen ,zrcn edyry oeik ,hytd zrya,ìéèä¦

.`ped ax xacn df ote`ae
envr `ped ax ixacn `ped ax ixaca df yexit lr dywn `xnbd

:xg` mewna,òîL àzdpyna epipy(:fiw lirl),,øîBà äãeäé éaø ¨§©©¦§¨¥
ììàäxerl miweac ex`ypy dliap xya ly zephw zekizg - ¨¨¨

dhytdd zryañpeënä,cg` mewnl sq`pd ±úéæk Lé íàon ©§¨¦¥§©¦
ll`d,ãçà íB÷îae ,dliap xyak aeyg `ed ixdåéìò ïéáéiç §¨¤¨©¨¦¨¨

.dliap meynå`xnba df lr epipy(lirl),,àðeä áø øîàdn §¨©©¨
,dcedi iax aiignyàeäåk `weec epiid ±BñpkLf`y ,envra `ed §¤¦§

eil`n qpkzp m` la` ,dligzn elhia `ly ezrc dlibe eaiygd
ax ixacne .eilr miaiig oi`y dcedi iax dcen ,oeekzna `ly
o`k xaecny x`ean ,eqpkyk dcedi iax ixac z` cinrdy `ped
z`f lkae ,zenewn dylye mipya xya zifkn zegt oikqd hlty
x`eany ixd ,eilr miaiig elhia `ly ezrc dlibe eqpik m`
epi` xerd la` ,md milha dpeeka olhia m` `weecy ,eixacn
oicn xerd olhia xaky xg`n ,olhan did xerd m`y ,olhan

.mqpk m` dliap xya oic aey mdilr xfeg did `l ,dliap
:`iyewd z` `xnbd zx`aneàîìLa zøîà éày xyayèìtez ¦¨§©§¦§¨¨§¨©

dìéèa àì énð ìàòîLé éaøì ,ïékñxacd oaen ,olhan xerd oi` ± ©¦§©¦¦§¨¥©¦Ÿ¨¦
yàðeä áødligzn did zifdyk dcedi iax ixac z` cinrdy ©¨

,olhan xerd oi`y dcedi iax xaeq z`f lkae ,oi`vgl wlegn
`ed,ìàòîLé éaøk øîàcmixaeq dcedi iax lr miwlegy opaxe §¨©§©¦¦§¨¥

,`aiwr iaxkzøîà éà àlày xyayezèìtdïékñmbéaøì ¤¨¦¨§©§§¨©©¦§©¦
,ìéèa ìàòîLé,olhan xerd ±àðeä áøiax ixac z` cinrdy ¦§¨¥¨¦©¨

xaeq z`f lkae oi`vgl wlegn dligzn did xya zifdyk dcedi
,olhan xerd oi`y dcedi iax.ïàîk øîàc§¨©§©

z` zayiine `ped ax ixaca mcewd yexitdn da zxfeg `xnbd
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a [o`nc `ail`] lirl `iyewdàlà¤¨

íìBòìy xerd iab lry mizif i`vg ipya mbezèìtdéaøì ,ïékñ §¨§¨©©¦§©¦
øîàc àðeä áøå ,ìéèa àì ìàòîLé,olhan xerdy lirlkzhiy ¦§¨¥Ÿ¨¦§©¨§¨©§

àáé÷ò éaø.ok xn` ©¦£¦¨
,`aiwr iax itl eixac z` xn` `ped ax m` :`xnbd dywne

àèéLtiax zrcly yexita dpyna epipy ixdy ,df oic `ed §¦¨
:`xnbd daiyn .olhan xerd `aiwréaø øîà÷ ék ,àîéúc eäî©§¥¨¦¨¨©©¦

àáé÷ò,xerd iabl lha xyadyéléî éðäy xyaaezèìtdïékñ £¦¨¨¥¦¥§¨©©¦
,elhia `edy meyne ,ezrcnìáày xyaäiç ezèìt`ly £¨§¨©©¨

y xne` iziid ,ezrcnïì òîLî à÷ ,ìéèa àìxacd oi`y `ped ax Ÿ¨¦¨©§©¨
`l` ,okàáé÷ò éaøc àîòè`ed `nhn epi`y xaeqyøBòäL éðtî ©§¨§©¦£¦¨¦§¥¤¨
,ïìháîok m`eàðL àìm`äiç èìtxyad z`àðL àìåm`èìt §©§¨Ÿ§¨¨©©¨§Ÿ§¨¨©

dïékñe ,xyad z`éðz÷ãkaàôéñdpynd lyàáé÷ò éaø äî éðtî' ©¦¦§¨¨¥¥¨¦§¥¨©¦£¦¨
,'ïìháî øBòäL éðtî øBòa øäèîxerdy iptn' hwpy dnn ,xnelk §©¥¨¦§¥¤¨§©§¨

`ed lehiad oipry eixacn rnyn 'olhiay iptn' hwp `le 'olhan
.olhan xerd z`f lka ,`ed olha `l m` s`e ,xerd zngn

äðùî
zncewd dpynd(:fiw lirl)`nhl mitxhvn zexery dx`ia

z`neh `nhl mitxhvn `le ,['xney' oicn] milke` z`neh
mi`nhny xyak mpic mikx zexery epzpyn dtiqene .zelap
md dn zx`ane ,zn z`nehe dlap z`nehl zifkl mitxhvne

y mixacd:mikx mdizexerïäéúBøBòL elàmiie`xe mikx ¥¤¥¤
mi`nhn md jkle ,dlik`lky enïøNá,`nhnøBòå ,íãàä øBò §¨¨¨¨¨§

áeMé ìL øéæç.eze` milke`e jxyøéæç øBò óà ,øîBà äãeäé éaø £¦¤¦©¦§¨¥©£¦
øaä.jx aygp iyew znx efka xer s`y ,`nhn ©¨

úøèç øBòå,`ynd zpirh mewn `edy ,zyac ±,äkøä ìîb ìL §£¤¤¤¨¨¨©¨
,dkx oiicr zyacdyk ,xnelkøBòå ,Cøä ìâò ìL Làøä øBòåly §¨Ÿ¤¥¤¨©§

mewn,úBñøtä,dndad ilbx z` jezgl mibdepy mewna ,xnelk ©§¨
úLBaä úéa øBòå,dawp ly mgxd zia -ìéìMä øBòåly xer - §¥©¤§©§¦

,en` irn jezay xaeräéìàä úçz ìL øBòåzgzny apfd xer - §¤©©¨©§¨
,dil`l,èîBçäå äàèläå çkäå ä÷ðàä øBòåmdizexer el` lk §¨£¨¨§©Ÿ©§©§¨¨§©¤

.mikx,øîBà äãeäé éaøxeräàèläoecpkd xeräcìeçepi`e ©¦§¨¥©§¨¨§¨
.`nhn

ïleëåk ,mikxd zexerd lkïãaòL,zexer mdn dyreCléäL Bà §¨¤¦§¨¤¦¥
ïäamab lr jlde mdilr qexcl ick ux`d lr mghyy -éãk ¨¤§¥

xeriy,äãBáòe ,zvwna ceairk aygpïéøBäè,zexerd lkkõeç £¨§¦
íãàä øBòîick minkg zxfb meyn ,`nhn ecairyk s`y ¥¨¨¨

.migihy exyan eyri `le eze` exawiy
,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaød lkíéöøL äðBîLdxeza miiepnyïäì Lé ©¦¨¨¤¦¥§¨§¨¦¥¨¤

úBøBò:mxya enk `nhn mxer oi`e

àøîâ
:exya enk `nhn mc`d xery oicd z` `xnbd zx`anøîà̈©

øBäè íãà øBò äøBz øác ,àleò,dyw exeryeøîà íòh äîe ¨§©¨¨¨¨©©©¨§
y minkg,àîèíãà äNòé ànL äøéæbdnúBøBòlyBnàå åéáà ¨¥§¥¨¤¨©£¤¨¨¨¦§¦

mzxiht xg`lïéçéèL.mdilr zayl ick `qkl e` dhinl §¦¦
dì éðúîc àkéàå`ler ixac z` epyy yie -àôéqà,dpynd ly §¦¨§©§¥¨©¥¨

dazkyïleëåmikxd zexerd lkLyk mi`nhnCléäL Bà ïãaéò §¨¤¦§¨¤¦¥
ïäamab lr ±éãkxeriyïéøBäè äãBáò,zexer miaygpy oeikõeç ¨¤§¥£¨§¦

äøBz øác ,àleò øîà .íãà øBòîs`íãà øBòxg`l,øBäè BãaòL ¥¨¨¨©¨§©¨¨¨¤¦§¨
eøîà íòh äîex`ypy minkgúBøBò íãà äNòé ànL äøéæb ,àîè ©©©¨§¨¥§¥¨¤¨©£¤¨¨

ïéçéèL Bnàå åéáàecairyk s`y exfb jkl ,`qkl e` dhinl ¨¦§¦§¦¦
,zepeyld oia lcadd `xnbd zx`an .`nhndì éðúîc ïàîin ± ©§©§¥¨

`ler ixac z` dpyy,àLéøàzxfbn wx `nhn mc` xery ©¥¨
,minkg,àôéqà ïkL ìkxer `nhn ,xerd z` ecairy xg`ly ¨¤¥©¥¨

.minkg zxfbn wx mc`éðúîc ïàîe`ler ixac z`àôéqà ©§©§¥©¥¨
,minkg zxfbn wx `nhn ecairykyàLéøà ìáà`ly mc` xera £¨©¥¨

dy xeaqi ,ecairäàîeèn `id,àúééøBàc:jx exery §¨§©§¨
:dpyna epipy['eëå] øéæç øBòåxer s` xne` dcedi iax ,aeyi ly §£¦§

:mzwelgn z` `xnbd zx`an .xad xifg,éâìôéî÷ éàîaidn §©¨¦§§¥
.mzwelgn zxaqøáñ øîxaq `nw `pzéàäxad xifg xerïeMà ©¨©©©

,`nhn epi` jkle ,dyw ±éàäåaeyid xifg xerékøCjkle ,jx ± §©©¦
,`nhnøáñ øîexaq dcedi iaxeéàäxad xifg xerékø énðC- ©¨©©©¦©¦

jkle ,aeyi ly xifg xern xzei `ed dary s` ,jx aygp ok mb
:exyak `nhn
:dpyna epipy.äkøä ìîb ìL úøèç øBòlnb edn `xnbd zx`an £¤¤¤¨¨¨©¨

:dkxdänëåly xeriyd.äkøä ìîbòLBäé éaø øîà àleò øîà §©¨¨¨¨©¨¨©¨¨©©¦§ª©
äðòè àlL ïîæ ìk ,éåì ïa`xnbd zwtzqn .`yn dab lr lnbd ¤¥¦¨§©¤Ÿ¨£¨

:'dprh `ly onf lk' xeriya llkp dn
:`xnbd zxxan,äéîøé éaø éòayk oicd dndpîæ òébälnbd ly ¨¥©¦¦§§¨¦¦©§©¨

dgeka yiy libaäðòè àìå ,ïBòèì,oiicr,eäîzpirha m`d ¦§§Ÿ¨£¨©
dribnyk e` ,d`nhn dprh `lyk jkle dxer dywzn `ynd
.d`nhn `l dprh `ly s`e dxer dywzn oerhl dlekiy onfl

,éiaà éòaykdpîæ òébä àìoiicrïBòèìla`äðòèå,xak,eäî ¨¥©©¥Ÿ¦¦©§©¨¦§§¨£¨©
epi` `ny e` ,d`nhn dpi`e dxer dywzn `ynd zpirha m`d
df onfl mcewe ,oerhl dlekiy onfd ribnyk `l` dywzn

,d`nhn.e÷éz¥
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קעה oifge` mipy` cenr akw sc ± oey`x wxtzereay
eilr eid :ipzwc ,oizipzna (`,ckw oileg) oiwxita `aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbelt

rbep oi`c ,rbna `nhn oi`e .dlap zifk `yp ixdy ,`yna oi`nhn Ð mizif i`vg ipy

lhan `l l`rnyi iaxl ,`nl` .`yna `le rbna `l :xne` `aiwr iaxe .rbepe xfege

:opiqxb ikd .lhan `aiwr iaxle ,xeràèéùô àáé÷ò éáøã àáéìà éàoizipzn `dc Ð

!`idìàòîùé éáøã àáéìà íìåòìÐ

`l l`rnyi iax xn` ikc `ped ax opireny`e

dyrpy ,dig ezhlta Ð ilin ipd ,xer lhan

.elhia zrcn Ð oikq ezhlt la` .zrcn `ly

åñðëù àåäå àðåä áø øîàå,hytd xg` Ð

`l la` ,`xwirn dilha `lc dizrc ilbc

llkn ,eqpkya dl miwencn .`l Ð eqpk

,xn`w zenewn dylye mipya oikq ezhltyac

edi` edpilha i` `nl` ,"eilr oiaiig" ipzwe

i`c .lhan `l Ð xer la` ,iliha Ð oiekzna

.dlap iedinl ixcd `l ez ,xer edpilhaéà
ìàòîùé éáøì ïéëñ åúèìô àîìùá úøîà

ìèáî àì éîð.xer Ðàðåä áødnwe`c Ð

,oi`vgl dlgzn zif didya dcedi iaxl

`ed Ð `xwirn xer edpilha `l ikd elit`e

dcedi iaxl dinwe`c ,l`rnyi iaxk xn`c

.`aiwr iaxk opaxe ,l`rnyi iaxc `ail`àìà
ïéëñ åúèìô úøîà éàicen l`rnyi iax Ð

.xer lhancàðåä áøiaxcl dnwe`c Ð

elit`e ,oi`vgl dlgzn df zif didyk dcedi

.liha `l dcedi iaxl ikdïàîë øîàãÐ

` `nlya"eqpky `ede" xn`c `ped axc `l i

dlgz ezhltya dcedi iaxl `pinwen ded Ð

iax ibilt ikc Ð liha `l ikd meyne .cgia

,ibilt mizif i`vg izya ,`aiwr iaxe l`rnyi

ediizbelt yix ipzck ,ecen Ð mly zifka la`

ik :ixaq opaxe .'ek "xya zifk eilr yiy xer"

Ð mly zifka `aiwr iaxe l`rnyi iax ecen

Ð oikq ezhlt la` ,dig ezhlta ilin ipd

`ped ax dnwe`c `zyd la` .lha zifk elit`

o`nk xn`c Ð mizif i`vg ipya?:opiqxb ikd

ìàòîùé éáøì ïéëñ åúèìô íìåòì àìà
éáøã àáéìà øîàã àðåä áøå ìéèá àì éîð

àáé÷òlirl `ped ax xn`c `d ,xnelk Ð

,dxn` `aiwr iaxc `ail` Ð "elhan xerd"

.l`rnyi iaxc `ail` Ð dcedi iaxc `idde

ïì òîùî à÷,dig ezhlt elit`c `ped ax Ð

,`ilz xera `nrh rnyn "elhan xer"y iptn

.edi` edpilha `lc ab lr s`eäðùîåìà
ïäéúåøåòù.oxyak oi`nhn Ðìù øéæç øåòå

áåùé.eze` oilke`e ,jx `edy iptn Ðúøèç
Ð.lnbl el yiy `"aexclgäëøä ìîâÐ

."dkx" z`xwp dnk cr `xnba yxtnìâò
êøä.dnk cr `xnba yxtn inp Ðøåòå

úåñøôäeze` lke ,milbxd oikzegy oirk Ð

.`ed jx Ð xerdúùåáä úéámgxd zia Ð

.dawp lyäéìàä úçú ìù øåòåapfd xer Ð

.jx `edy iptn ,xry oi`y mewn zgzn

ä÷ðàäÐ.o"evixdäàèìäÐ.`"cxiizil

èîåçÐ.eileya `ed ynn dycrk ezlgz ,dnr jlede lcby ,dly wiza wecae `v .dycrka eziixa zlgzy ,`"vniläãìåçë äàèìä.dxyan welg dxer Ðïãáéòù ïìåëå
.oixedhe ,xya zxezn elhae ,xer dyrp Ð ocair m` ,xyak oi`nhn ody exn`y el` lk Ðïäá êìéäù åà.oceair zvw `edy ,milbxa odilr qexcl oghyy Ðzexer odl yi

.oxyak oi`nhn oi`e Ðàøîâøåäè íãàä øåò äøåú øáã.zn llka ied `le ,`ed xya e`lc Ðïéçéèùxer oigheyy .odilr ayil ,`xczwle dhnl Ðmewna dhn iab lr

.milagäì éðúîã ïàî.`lercl Ðàùéøà`nh Ð ecairc ab lr s`c ,"mc`d xern ueg" ipzwc `dc ,`tiq` oky lk Ð opaxcn `l` `nhn `l inp ecair `l ik elit`c Ð

.`lerc meyne ,`ed opaxcnäì éðúîã ïàîå.`tiq` `lerc dxifb Ðàùéøà ìáà.dxezd on ez`nehc dil `xiaq ,ecair `lyk Ðïåùà.dyw Ðäðòè àìù.ieyn Ðáéú
éìá÷ì.jgk xyiie ,mrh xac il zxn`y Ðäì éðú÷ äåä.drny `ly xeaqk ,dipy mrt dpeye xfeg Ðúøîà êì àéåä àãçixd ,epicia oi`y jcia did cg` yecig xac Ð

jznkg ze`xdl dipy mrt eppyze xefgz dnle ,ezxn`ùé÷ì ùéø ?iadi ,dicda yiwl yix irzync o`n :(a,h) `neic `nw wxta opixn`ck ,ded l`xyic `rx`c itiwzn Ð

gkzypc ,iziprz oirax` aize` `xif iax :(`,dt `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a opixn`ck ,`kdl wlq laanc ,`xif iaxe .ilawl aiz :dil xn` `kde .icdq `la `wqir dil

ditqk` i`n ifg ,deba wilqe `xepz xbye ,diytp wica oinei oizlz lk (aize`) `xif iax :(my) "milretd z` xkeyd"a opixn`ck ,ded laac iciqgne .i`laac `cenlz dipin

.opaxcn `eddl÷ðåéù àåäå.opira izxzc ,`l Ð wpeiy it lr s` ,inp ezpy xar m`e .exer dywed xak Ð ezpy jeza `ed oiicry it lr s` ,wpiln yxit la` Ð
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éàl`rnyi iaxk xn`c `ped ax dlha `l l`rnyi iaxl oikq ezhlt `nlya zxn`

xn`ck ,qepk ira dcedi iaxe ,xn`w eqpk `la l`rnyi iax `de :xn`z m`e Ð

ira `l jkl ,dig ezhlta `aiwr iaxe l`rnyi iaxc ediizbeltc :xnel yie !`ped ax

.dqipk inp jixv ,l`rnyi iaxl lha `l i` Ð oikq ezhlt la` .qepk l`rnyi iax

df oi`e ,ixii` eqpka inp l`rnyi iaxc :cere

.ikd dcedi iaxc dizlin yxtnc enk ,wgec

áøik (`,`kw) lirl Ð o`nk xn`c `ped

zvwne dig ezhlt zvwn xn` cge :xn`w

ied oikq ezhltc xninl irac ,oikq ezhlt

`l dcedi iaxlc ,opaxe dcedi iaxc `zbelt

zxn` i` ,o`nk xn`c :jxtnl ivn `l Ð lha

`ki`c Ð `kd jixtck lhac l`rnyi iaxl

la` .cgi zifk dia zi`c dcedi iaxc inewe`l

.qxhpewa yxitck ,xity jixt `ped axl

øîàã`d `nlice :xn`z m`e Ð o`nk

lr opyiy mizif i`vg ipy `ped ax xn`c

la` ,eqpk `la ixiin Ð elhan xerd xerd

`dc :xnel yie !lha `lc dcen Ð eqpk

`ped axl dil jixhvi` `le ,`hiyt

xerd"c :cere) .olhan xerc opireny`l

`l eze ,lhan xerd dlgzn :rnyn "olhan

.(qepk edl ipdnøåòyxtnck Ð xedh mc`

ied `lc (`,dp dcp) "dcpd mc" yixa `nrh

.silgn erfb xerc ,mc` mvrc `inecúåøåò
xeq` znc ab lr s`e Ð 'ek oigihy en`e eia`

oigihy exern zeyrl xeq` mc` lkae ,d`pda

jd meyn opax ixfb eed `l mewn lkn Ð 'ek

en`e eia` meyn `l` ,`nh didiy `yyg

en`e eia` hwpc xnel jixv oi`e .`aeh xingc

.diab igikyc meynìáàd`neh `yix

erfb oi` xer aiyg `zyde Ð `id `ziixe`c

,xya lr zwlv dyrp enewnc meyn Ð silgn

.(my) "dcpd mc" wxt opixn`ck
m`e
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!øBò ìháî¯øîà éëå ,ìàòîLé éaøc àaélà íìBòì §©¥§¨©¦¨§©¦¦§¨¥§¦£©
øBò ìháî àì ìàòîLé éaø¯,äiç BúèìtL éléî éðä ©¦¦§¨¥Ÿ§©¥¨¥¦¥¤§¨¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc oileg(iyiy meil)

:`xnbd dywneïàîc àaélàoic `ped ax xn` `pz dfi` itl - ©¦¨§©
oldl `aiwr iaxe l`rnyi iax dfa ewlgp ixd ,df(.ckw),dpyna

éà`ped ax exn`ìàòîLé éaøã àaélà,dyw ok m`øîàäiax ¦©¦¨§©¦¦§¨¥¨¨©
xerd iab lr epyiy dliap ly mizif i`vg ipyy l`rnyiàìŸ

øBò ìháî,`yna mi`nhne olhan xerd oi` ±éàå`ped ax xn` §©¥§¦
df oicàèéLt ,àáé÷ò éaøã àaélàc ,df oic `edøîàä`aiwr iax ©¦¨§©¦£¦¨§¦¨¨¨©

dpyna yexita(my)yøBò ìháîdnle ,llk mi`nhn mpi`e §©¥
.ok eprinydl `ped ax jxved

:`xnbd zvxzníìBòìelit`ìàòîLé éaøã àaélà`ped ax xn` §¨©¦¨§©¦¦§¨¥
,okå,olhan xerd oi`y xn` l`rnyi iax ixd jl dywz `lcéë §¦

ìàòîLé éaø øîàmizif i`vg ipyyéléî éðä ,øBò ìháî àìxyaa ¨©©¦¦§¨¥Ÿ§©¥¨¥¦¥
xerd iab lryäiç ezèìtL,dig ici lr xyad hltpyk ± ¤§¨©©¨

,zrcn `ly dyrpyìáày xerd iab lry xyaezèìtdñïék £¨§¨©©¦
c l`rnyi iax dcen ,zrcn edyry oeik ,hytd zrya,ìéèä¦

.`ped ax xacn df ote`ae
envr `ped ax ixacn `ped ax ixaca df yexit lr dywn `xnbd

:xg` mewna,òîL àzdpyna epipy(:fiw lirl),,øîBà äãeäé éaø ¨§©©¦§¨¥
ììàäxerl miweac ex`ypy dliap xya ly zephw zekizg - ¨¨¨

dhytdd zryañpeënä,cg` mewnl sq`pd ±úéæk Lé íàon ©§¨¦¥§©¦
ll`d,ãçà íB÷îae ,dliap xyak aeyg `ed ixdåéìò ïéáéiç §¨¤¨©¨¦¨¨

.dliap meynå`xnba df lr epipy(lirl),,àðeä áø øîàdn §¨©©¨
,dcedi iax aiignyàeäåk `weec epiid ±BñpkLf`y ,envra `ed §¤¦§

eil`n qpkzp m` la` ,dligzn elhia `ly ezrc dlibe eaiygd
ax ixacne .eilr miaiig oi`y dcedi iax dcen ,oeekzna `ly
o`k xaecny x`ean ,eqpkyk dcedi iax ixac z` cinrdy `ped
z`f lkae ,zenewn dylye mipya xya zifkn zegt oikqd hlty
x`eany ixd ,eilr miaiig elhia `ly ezrc dlibe eqpik m`
epi` xerd la` ,md milha dpeeka olhia m` `weecy ,eixacn
oicn xerd olhia xaky xg`n ,olhan did xerd m`y ,olhan

.mqpk m` dliap xya oic aey mdilr xfeg did `l ,dliap
:`iyewd z` `xnbd zx`aneàîìLa zøîà éày xyayèìtez ¦¨§©§¦§¨¨§¨©

dìéèa àì énð ìàòîLé éaøì ,ïékñxacd oaen ,olhan xerd oi` ± ©¦§©¦¦§¨¥©¦Ÿ¨¦
yàðeä áødligzn did zifdyk dcedi iax ixac z` cinrdy ©¨

,olhan xerd oi`y dcedi iax xaeq z`f lkae ,oi`vgl wlegn
`ed,ìàòîLé éaøk øîàcmixaeq dcedi iax lr miwlegy opaxe §¨©§©¦¦§¨¥

,`aiwr iaxkzøîà éà àlày xyayezèìtdïékñmbéaøì ¤¨¦¨§©§§¨©©¦§©¦
,ìéèa ìàòîLé,olhan xerd ±àðeä áøiax ixac z` cinrdy ¦§¨¥¨¦©¨

xaeq z`f lkae oi`vgl wlegn dligzn did xya zifdyk dcedi
,olhan xerd oi`y dcedi iax.ïàîk øîàc§¨©§©

z` zayiine `ped ax ixaca mcewd yexitdn da zxfeg `xnbd
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a [o`nc `ail`] lirl `iyewdàlà¤¨

íìBòìy xerd iab lry mizif i`vg ipya mbezèìtdéaøì ,ïékñ §¨§¨©©¦§©¦
øîàc àðeä áøå ,ìéèa àì ìàòîLé,olhan xerdy lirlkzhiy ¦§¨¥Ÿ¨¦§©¨§¨©§

àáé÷ò éaø.ok xn` ©¦£¦¨
,`aiwr iax itl eixac z` xn` `ped ax m` :`xnbd dywne

àèéLtiax zrcly yexita dpyna epipy ixdy ,df oic `ed §¦¨
:`xnbd daiyn .olhan xerd `aiwréaø øîà÷ ék ,àîéúc eäî©§¥¨¦¨¨©©¦

àáé÷ò,xerd iabl lha xyadyéléî éðäy xyaaezèìtdïékñ £¦¨¨¥¦¥§¨©©¦
,elhia `edy meyne ,ezrcnìáày xyaäiç ezèìt`ly £¨§¨©©¨

y xne` iziid ,ezrcnïì òîLî à÷ ,ìéèa àìxacd oi`y `ped ax Ÿ¨¦¨©§©¨
`l` ,okàáé÷ò éaøc àîòè`ed `nhn epi`y xaeqyøBòäL éðtî ©§¨§©¦£¦¨¦§¥¤¨
,ïìháîok m`eàðL àìm`äiç èìtxyad z`àðL àìåm`èìt §©§¨Ÿ§¨¨©©¨§Ÿ§¨¨©

dïékñe ,xyad z`éðz÷ãkaàôéñdpynd lyàáé÷ò éaø äî éðtî' ©¦¦§¨¨¥¥¨¦§¥¨©¦£¦¨
,'ïìháî øBòäL éðtî øBòa øäèîxerdy iptn' hwpy dnn ,xnelk §©¥¨¦§¥¤¨§©§¨

`ed lehiad oipry eixacn rnyn 'olhiay iptn' hwp `le 'olhan
.olhan xerd z`f lka ,`ed olha `l m` s`e ,xerd zngn

äðùî
zncewd dpynd(:fiw lirl)`nhl mitxhvn zexery dx`ia

z`neh `nhl mitxhvn `le ,['xney' oicn] milke` z`neh
mi`nhny xyak mpic mikx zexery epzpyn dtiqene .zelap
md dn zx`ane ,zn z`nehe dlap z`nehl zifkl mitxhvne

y mixacd:mikx mdizexerïäéúBøBòL elàmiie`xe mikx ¥¤¥¤
mi`nhn md jkle ,dlik`lky enïøNá,`nhnøBòå ,íãàä øBò §¨¨¨¨¨§

áeMé ìL øéæç.eze` milke`e jxyøéæç øBò óà ,øîBà äãeäé éaø £¦¤¦©¦§¨¥©£¦
øaä.jx aygp iyew znx efka xer s`y ,`nhn ©¨

úøèç øBòå,`ynd zpirh mewn `edy ,zyac ±,äkøä ìîb ìL §£¤¤¤¨¨¨©¨
,dkx oiicr zyacdyk ,xnelkøBòå ,Cøä ìâò ìL Làøä øBòåly §¨Ÿ¤¥¤¨©§

mewn,úBñøtä,dndad ilbx z` jezgl mibdepy mewna ,xnelk ©§¨
úLBaä úéa øBòå,dawp ly mgxd zia -ìéìMä øBòåly xer - §¥©¤§©§¦

,en` irn jezay xaeräéìàä úçz ìL øBòåzgzny apfd xer - §¤©©¨©§¨
,dil`l,èîBçäå äàèläå çkäå ä÷ðàä øBòåmdizexer el` lk §¨£¨¨§©Ÿ©§©§¨¨§©¤

.mikx,øîBà äãeäé éaøxeräàèläoecpkd xeräcìeçepi`e ©¦§¨¥©§¨¨§¨
.`nhn

ïleëåk ,mikxd zexerd lkïãaòL,zexer mdn dyreCléäL Bà §¨¤¦§¨¤¦¥
ïäamab lr jlde mdilr qexcl ick ux`d lr mghyy -éãk ¨¤§¥

xeriy,äãBáòe ,zvwna ceairk aygpïéøBäè,zexerd lkkõeç £¨§¦
íãàä øBòîick minkg zxfb meyn ,`nhn ecairyk s`y ¥¨¨¨

.migihy exyan eyri `le eze` exawiy
,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaød lkíéöøL äðBîLdxeza miiepnyïäì Lé ©¦¨¨¤¦¥§¨§¨¦¥¨¤

úBøBò:mxya enk `nhn mxer oi`e

àøîâ
:exya enk `nhn mc`d xery oicd z` `xnbd zx`anøîà̈©

øBäè íãà øBò äøBz øác ,àleò,dyw exeryeøîà íòh äîe ¨§©¨¨¨¨©©©¨§
y minkg,àîèíãà äNòé ànL äøéæbdnúBøBòlyBnàå åéáà ¨¥§¥¨¤¨©£¤¨¨¨¦§¦

mzxiht xg`lïéçéèL.mdilr zayl ick `qkl e` dhinl §¦¦
dì éðúîc àkéàå`ler ixac z` epyy yie -àôéqà,dpynd ly §¦¨§©§¥¨©¥¨

dazkyïleëåmikxd zexerd lkLyk mi`nhnCléäL Bà ïãaéò §¨¤¦§¨¤¦¥
ïäamab lr ±éãkxeriyïéøBäè äãBáò,zexer miaygpy oeikõeç ¨¤§¥£¨§¦

äøBz øác ,àleò øîà .íãà øBòîs`íãà øBòxg`l,øBäè BãaòL ¥¨¨¨©¨§©¨¨¨¤¦§¨
eøîà íòh äîex`ypy minkgúBøBò íãà äNòé ànL äøéæb ,àîè ©©©¨§¨¥§¥¨¤¨©£¤¨¨

ïéçéèL Bnàå åéáàecairyk s`y exfb jkl ,`qkl e` dhinl ¨¦§¦§¦¦
,zepeyld oia lcadd `xnbd zx`an .`nhndì éðúîc ïàîin ± ©§©§¥¨

`ler ixac z` dpyy,àLéøàzxfbn wx `nhn mc` xery ©¥¨
,minkg,àôéqà ïkL ìkxer `nhn ,xerd z` ecairy xg`ly ¨¤¥©¥¨

.minkg zxfbn wx mc`éðúîc ïàîe`ler ixac z`àôéqà ©§©§¥©¥¨
,minkg zxfbn wx `nhn ecairykyàLéøà ìáà`ly mc` xera £¨©¥¨

dy xeaqi ,ecairäàîeèn `id,àúééøBàc:jx exery §¨§©§¨
:dpyna epipy['eëå] øéæç øBòåxer s` xne` dcedi iax ,aeyi ly §£¦§

:mzwelgn z` `xnbd zx`an .xad xifg,éâìôéî÷ éàîaidn §©¨¦§§¥
.mzwelgn zxaqøáñ øîxaq `nw `pzéàäxad xifg xerïeMà ©¨©©©

,`nhn epi` jkle ,dyw ±éàäåaeyid xifg xerékøCjkle ,jx ± §©©¦
,`nhnøáñ øîexaq dcedi iaxeéàäxad xifg xerékø énðC- ©¨©©©¦©¦

jkle ,aeyi ly xifg xern xzei `ed dary s` ,jx aygp ok mb
:exyak `nhn
:dpyna epipy.äkøä ìîb ìL úøèç øBòlnb edn `xnbd zx`an £¤¤¤¨¨¨©¨

:dkxdänëåly xeriyd.äkøä ìîbòLBäé éaø øîà àleò øîà §©¨¨¨¨©¨¨©¨¨©©¦§ª©
äðòè àlL ïîæ ìk ,éåì ïa`xnbd zwtzqn .`yn dab lr lnbd ¤¥¦¨§©¤Ÿ¨£¨

:'dprh `ly onf lk' xeriya llkp dn
:`xnbd zxxan,äéîøé éaø éòayk oicd dndpîæ òébälnbd ly ¨¥©¦¦§§¨¦¦©§©¨

dgeka yiy libaäðòè àìå ,ïBòèì,oiicr,eäîzpirha m`d ¦§§Ÿ¨£¨©
dribnyk e` ,d`nhn dprh `lyk jkle dxer dywzn `ynd
.d`nhn `l dprh `ly s`e dxer dywzn oerhl dlekiy onfl

,éiaà éòaykdpîæ òébä àìoiicrïBòèìla`äðòèå,xak,eäî ¨¥©©¥Ÿ¦¦©§©¨¦§§¨£¨©
epi` `ny e` ,d`nhn dpi`e dxer dywzn `ynd zpirha m`d
df onfl mcewe ,oerhl dlekiy onfd ribnyk `l` dywzn

,d`nhn.e÷éz¥
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`oifgeקעו mipya cenr akw sc ± oey`x wxtzereay
÷ðåéù ïîæ ìë ïðçåé éáø äéì øîà÷å`ilz inp dwpdac ,ezpy xg`l elit`e Ð

,"jx" iedc zxn`w xity ezpy oaa :opgei iax xn`w ikde .opirac `ed `cgc ,`zlin
i `l Ð ezpy jeza yxit m`c :zFgtl xkfed `l dwpd la`:siqedl `l` ,jx `d ¦§

.ezpy xg`l elit`øîà÷ åúðù ïá àìåò àîìéã åà`le dlrn `l dwpd la` Ð
inp dwpd s` :opgei iax dil xn`we ,cixen

.opiraïîæ ìë.`a siqedl rnyn Ðìà
éðèéð÷ú.dpnn il aiydl Ðãéçé ïåùìáù

äúåà äðåù éðàmzq oeyla `le ,dpyn Ð
,Dxn` dcedi oa xfrl` :xne` ip`y .dpyn£¨¨

.`ipzckìåëàì åëøã ïéàù øáãá áùçîäÐ
oebk ,jkl ekxc oi`y xac xgnl lek`l oebk
ekxc oi`y xac xgnl xihwdl e` .alg¥¤
my`e z`hge minly xya oebk ,xihwdl
`l dpi` Ð dlerd xer e` dgpn ixiye
xgnl lek`l hgyiy cr ,lbtl `le leqtl
xac xgnl xihwdl e` ,lek`l ekxcy xac
ixd dil`d zgzy xere .xihwdl ekxcy
`pixw "xihwdl ekxcy xac"e ,xyak `ed
oaxwd z` lbtl lirene ,`id dler m` ,dia
ueg zaygna leqtl e` epnfl ueg zaygna

.enewnlúøë åéìò ïéáééçå,epnn lke`d Ð
.epnfa elit`äàîåè ïéðòì íéîëç åðîù ìëå

øùáë àåäùepyie o`k epivn `ly Ð
.dxedh dndaaúùåáä úéá øåò àéáäìÐ

`lc i`de .minlya e` z`hga dawp ly
dizilc meyn Ð jpd ik `yixa diipn
`pz i`d ,`nl` .i`w dlera `pze ,dlera
ixw `l `nw `pz la` ,xya edl aiygc `ed

.dicegl dil`d zgzy xer `l` ,xyaøåò
ùîî úåñøôäweyd mvr lry xer `le Ð

.daekx`d cr mileqxwd onúøëîðä äáåëø
ùàøä íòweyd mvr lry xer lk Ð

zhytd zrya oikzegy dpezgzd daekxn
.dndaíéàîèä.yixcw `xizi `"d Ð

úåøåò úåáøì.xyak ediy ,oikxd mivxy Ð
(a,aiw oileg) opiax inp `xizi `"d i`dne

ly dtiwe oahexe oxiv`zi` inp jxd xere ,od
inp edi` ,zwtn ediipin idc ,ediicda

.`ed `lke`íéàîèä éàäxza Ð
.aizk edlekl edpiaygcïéðòä ÷éñôäÐ

`xza `xw` `l` "dl`" i`d i`w `le
znypzde hnegde d`hlde gkde dwp`d"
,`nw `xw` e`le ,'ebe "mi`nhd dl`
ewiqtd ,oey`x weqt seqa xen`d "edpinl"c
weqta mixen`d oze` .cg` oin opi`y xnel
.ipyd weqta mixen`dn miwelg oey`x

éîð áùçéìå.oizipzna Ðúîùðú`dc Ð
!aizk `xza `xwa inp edi`àåä àðú áø

úîùðú éðúå,wiqtd "edpinl" ipync ax Ð
,i`w `xza `xwc ipd lk` "mi`nhd" `nl`

.oxyak odizexera znypz ipze ,`ed `pzäãåäé éáøë äì øáñ ïãéã àðú,xnelk Ð
jx `edy ,oxera ynn oi`y lk :`zyibc `xaqn `l` ,"mi`nhd"n `nrh sili `l

ixw ,xer ynn el oi`ee`l ,`nl` Ð dclegk d`hld :xn`c ,dcedi iaxk ."xya"
:xaq `nw `pz ,ibilt `da Ð d`hlda ocic `pz dil icen `lc i`de .jinq `xw`

.`ed `zyib :xaq dcedi iaxe .`ed `zyib e`l Ð dcic `zyibäàìèùoeyl Ð
oeik ,inp i`de .dlha Ð xer zxezl dpzpe xya zxezn dlhpy oeikn ,`nl` .i`lh

.jlid `ly it lr s` oda jeldl elbx lr okxky e` oqxecd iptl oghyyäàìèÐ
.elhal dyrn iedìáâì (ãåáò),ziad lral xiky `ede ,dxdha ezqir yld Ð

.liahie dewnl ribiy cr ,oilin drax` envr gixhi Ð eilk liahdl minl jixve

.dkild xky ziad lra el ozep ok m` `l` ,mzqd on gexhl eilr oi` o`kn xzeie
äìôúìåa xnbe jxca jldnd Ðzqpkd zia yi m` Ð mei ceran oell dvexe eal

.lltziy ick my jlie gixhi ,oilin zrax` cr eiptlíéãé úìéèðìå,dlik`l Ð
.minl ribiy cr oizni Ð oilin drax` seql eiptl min yie ,min el oi`e
åáéà
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íàåikd `nlic e` ,iranl ivn ded izk` :dniz Ð dil iran wpeiy `ede `zi`

,wpeiy onf lk :opgei iax dil xn`e .wpei oi`y oia wpei oia ,ezpy oa `ler :xn`w

ikdle ,i`d ilek ibelti`l irac `xazqn `lc :xnel yie !ezpy oa oi`y oia ezpy oa oia

elit` dyw xzeic dxaq oizrny dlekc :uxiz l"iaxewn awri epiax axde .ikd ira `l

jkle .ezpy xg` wpein ,wpei oi`yk ezpy jez

xn`w "wpeiy onf lk" opgei iaxc oeikÐ,ok m`

jez i`c .xn`w "wpeiy `ede" `lerc `hiyt

xn`w wpei epi`y oia wpei oia ,ezpyÐ,ok m`

dil aiygc ,wpei `ed m` ezpy xg`l oky lk

onf lk" opgei iax siqed dn ,ok m` ."jx"

!`ed oky lkc ,dcen `ler `d ?"wpeiyøåò
dyrn lr Ð `nhiy edn jxd lbr ly y`xd

,rci ded oizipznc .dkld j`id ,l`ey did

.jenqa opgei iaxl dpin jixtck

åäðéîìlirl xn`c :dniz Ð oiprd wiqtd

xeq`l "mi`nhd" i`dc (a,aiw)

,oiprd wiqtd edpinl inp mzdc ,oahexe oxiv

:xnel yie !qxhpewd yexitl ,`ed cg` weqtc

,`zyib edl zi` ,opihrnnc edpd lk `kdc

xza aizkc jpd` inewe`l `ed `xaq

,ediicda znypz `aizkc ab lr s`e ."edpinl"

oahexe oxiv la` .dl opiaxne ,`zyib dl yic

.edleka inewe`l `ed `xaq Ð lirlc

åäðéîìoeik :dniz zvw Ð oiprd wiqtd

?"dl`" il dnl ,oiprd wiqtdcéáøëdcedi

`cdil zilc :qxhpewa yxit Ð `zyib xza lif

`pz ied `l eyexitle ."mi`nhd"c dyxc

,dizbelt xa `le dcedi iax `l ,`ziixac

`pz `dc ,"bilte `ed `pz ax" xn`w mpgae

edl zi` edlekc :yxtl yie !dizeek `ziixac

edpda `ieax `xaqn iwene ,"mi`nhd"c dyxc

edl zi`c edpda `herine ,`zyib edl zilc

la` .oiprd wiqtd "edpinl" edl zile ,`zyib

lr Ð oiprd wiqtd "edpinl" dil zi`c ax

.znypz aiyge ,ediilr bilt jgxk

ïæåàlhazpe Ð xedh dtewl d`lhy xeng

:qxhpewd yxit .of`a didy xyad

dgpda ibq iedl oizipzna inp `kdc jixtc

i`n ,ok m` :dnize .jeld `la oqxecd iptl

izk`c ,"jlid `lc elit` ,d`lh" ipyn

`la qxecd iptl dgpd oizipzna ipzil :dywz

,oi` Ð jlid :eyexit ikdc d`xp ok lr !jeld

,"d`lh" oizipzna ipzw `lcn .`l Ð d`lh

:ipyne .jlidn rxb d`lhc jzrc `wlqc

jk ,xnelk Ð "jlid `lc ab lr s` ,d`lh"

.dfan xzei dfa yecg oi`e ,df enk df il

ìáâìlabl el yiy in :qxhpewd yxit Ð

cr gexhl jixv ,dxdha exiag zqir

i`w `l df itle .eilk liahdl oilin drax`

xikydl zelibx oi`c Ð lab` "eixg`l"e "eiptl"

dqir dyerd lab yi m` :yxitc ,jexrd yexitk d`xpe .dqir el zeyrl jxca mc`

.jxca jledd mc`a ixiine ,lab eze`l ribiy cr oizni Ð oilin drax` wegxa dxdha

`hnc i` ?inc ikidc .d`xp oi` Ð dltzl eici uegxl :dltzl jexra yxity dn edine

aizkc ,`zelv ocira `in` xcdnc o`n` (`,eh) zekxaa iia` dlr hiil `d Ð iielv onf

,oilin drax` `ixi` i`n Ð dltz onf `hn `l i`e .iwpnc icin lk ,"itk oeiwpa ugx`"

i`n`c :dnize .ixii` dxyra lltzdl oiprlc :qxhpewd yexitk d`xpe !inp `aeh elit`

wxtc ,qix miyly aiyg `l i`n` ,dcear aiygc o`nl :cere ?jenqac ,dcear aiyg `l

dltzl :yxit l`ppg epiaxe ?qix dvgne dray lind zcnc ,(`,bk `xza `aa) xetgi `l"

dxez ixaca `xiza oa dcedi iaxk (a,elw oileg) ol `niiwc ab lr s`c .ezltzl leahl Ð

dcedi iaxc dil `xiaq `l :inp i` .`l Ð dltzl la` ,rny z`ixwle cenll ,ilin ipd Ð

x yexitle .`xiza oaody `zlz jpd `l` aiyg `lc ,dcear aiyg `lc `gip l`ppg epia

,d`nehd on xerd xdhny ,dxdh oiprn enk `idy Ð dcear aiygc o`n .dxdh oipr

.qix miylyc `idd aiyg `le dl aiyg ikdle
xedh
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àleò :àîìc Bà .÷ðBiL ïîæ ìk :ïðçBé éaø déì øîàå©£©¥©¦¨¨¨§©¤¥¦§¨¨
déì øîàå ,÷ðBé BðéàL ïéáe ÷ðBé ïéa ,øîà÷ BúðL ïa¤§¨¨¨©¥¥¥¤¥¥©£©¥

¯ BúðL ïa :ïðçBé éaøéaø :òîL àz ?÷ðBiL àeäå ©¦¨¨¤§¨§¤¥¨§©©¦
"÷ðBiL àeäå" ,àúéà íàå .÷ðBiL ïîæ ìk ,øîà ïðçBé¨¨¨©¨§©¤¥§¦¦¨§¤¥
éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòa .dpéî òîL .déì éòaéî¦¨¥¥§©¦¨§¨¦¥¥¨¦¥©¦
øîà ?ànèiL eäî Cøä ìâò ìL Làøä øBò :ïðçBé¨¨¨Ÿ¤¥¤¨©©¤§©¥£©
elà" eðéaø eðzãnéì :déì øîà .ànèî Bðéà :déì¥¥§©¥£©¥¦©§¨©¥¥
øîà !"Cøä ìâò ìL Làøä øBòå ,ïøNák ïäéúBøBòL¤¥¤¦§¨¨§¨Ÿ¤¥¤¨©£©

ìa ,éðèéð÷z ìà :déì.dúBà äðBL éðà ãéçé ïBL ¥©©§¦¥¦¦§¨¦£¦¤¨
øBòî úéfk øéè÷äì äìBòä úà èçBMä :àéðúc§©§¨©¥¤¨¨§©§¦©©¦¥

úçzLõeç ,úøk Ba ïéàå ìeñt ¯ BîB÷îì õeç ,äéìàä ¤©©¨©§¨¦§¨§¥¨¥
Léà äãeäé ïa øæòìà .úøk åéìò ïéáéiçå ìebét ¯ Bpîæì¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥¤§¨¨¤§¨¦

íeìáàïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,á÷òé éaø íeMî øîBà £¥¥¦©¦©£Ÿ§¥¨¨©¦¦§¤
øôk Léà äãeäéíBkéòãçà :ïBòîL éaø íeMî øîBà §¨¦§©¦¥¦©¦¦§¤¨

ãçàå ,Cøä ìâò ìL Làøä øBò ãçàå ,úBñøt øBò©§§¤¨¨Ÿ¤¥¤¨©§¤¨
äàîeè éab íéîëç eðnL ìëå ,äéìàä úçz ìL øBò¤©©¨©§¨§¨¤¨£¨¦©¥§¨
õeç ,úLBaä úéa ìL øBò àéáäì ,ïøNák ïäéúBøBòL¤¥¤¦§¨¨§¨¦¤¥©¤
ìebét ¯ Bpîæì õeç ,úøk Ba ïéàå ìeñt ¯ BîB÷îì¦§¨§¥¨¥¦§©¦
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äàèläc] "ïãaéòL ïleëå" .éâìtéî÷åëå,ïéà ¯ Cléä .[' §©§¨¨¨¦©§¦§¨¤¦§¨¦¥¦
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eäaà éaø .ïéìéî úòaøà :éàpé éaø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦©©©§©©¦¦©¦©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc oileg(iyiy meil)

,ïðçBé éaø déì øîàåjxd lbr aygpy÷ðBiL ïîæ ìkxg` elit` §¨©¥©¦¨¨¨§©¤¥
exer ezpy oa `edy e` dwipia e` ielzy xaeq opgei iaxe ,dpy lib

.jx,àîìc BàBúðL ïa àleò`weec,øîà÷e jx exeryïéayk÷ðBé ¦§¨¨¤§¨¨¨©¥¥
ïéáek,÷ðBé BðéàL,eliba wx ielz xacdy,ïðçBé éaø déì øîàå ¥¤¥¥§¨©¥©¦¨¨

didiyk wx jx exery÷ðBiL àeäå BúðL ïa.`nhn f`e ,ok mb ¤§¨§¤¥
:`xnbd zhyetòîL àzly epeylnïðçBé éaøyïîæ ìk øîà ¨§©©¦¨¨¨©¨§©

,÷ðBiLxer z` aiygdl icky xaeqd `ler lr siqeny rnyn ¤¥
,wpei mbe ezpy jeza didiy jixv jx lbrdàúéà íàåyi m`e ± §¦¦¨

exer oi` ezpy oa s`y ,`ler ixacn hrnn opgei iaxy xnel epl
,wpeiyk `l` jxdéì éòaéî ÷ðBiL àeäåopgei iax jixv did - §¤¥¦¨¥¥

s`y jixvn wxe ezpy jeza didiy `lerl dceny oeik ,hewpl
,wpii,dpéî òîLipy jixvn `ler ,jx lbrd xer aiygdl icky §©¦¨

e` mdn cg`ay wleg opgei iaxe ,wpiiy mbe ezpy jeza mb mi`pz
.jx exer ,ezpy jeza e` wpeiy

`nhn jxd lbr ly y`xd xer dkldl m`d `xnbd zx`an
:dpynd ixackì Léø dépéî àòa,ïðçBé éaøî Lé÷ìL Làøä øBò §¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨¨Ÿ¤

,ànèiL eäî Cøä ìâòeteqy oeik e` ,`nhne exyak jx exer m`d ¥¤¨©©¤§©¥
.`nhn epi` zeywzdl xerd lyànèî Bðéà ,déì øîàexer oi`y ¨©¥¥§©¥

.jx aygpdéì øîàixde ,yiwl yixeðéaø eðzãnéìepzpyn ¨©¥¦©§¨©¥
dazkyå ïøNák ïäéúBøBòL elàs`Cøä ìâò ìL Làøä øBò ¥¤¥¤¦§¨¨§¨Ÿ¤¥¤¨©

.dpyn mzqk dkld jzhiyle ,`nhndéì øîà,opgei iaxìà ¨©¥©
éðèéð÷z-y oeik ,ef dpynn ilr dywze ipqirkz l`ìaãéçé ïBL ©§¦¥¦¦§¨¦

,dúBà äðBL éðàzhiyl wx md dpynd ixacy dpey ip` ,xnelk £¦¤¨
epi` y`xd xery mixaeqe miwleg minkg la` ,dcedi oa xfrl`

.`nhn
:`ziixan `xnbd dgikenàéðúclebit zaygn ipica ,`ziixaa §©§¨

ly zeceard rax`n zg`a ayge oaxw hgeydy .oaxwa leqte
e` dwixfd e` dlik`d lr ayigy ,lebit zaygn oaxwd
oaxwd lqtp ,enewna `ly e` epnfa `ly ozeyrl dxhwdd
lke`d 'epnfl ueg' zaygn ayg m`e .exya z` lek`l xeq`e
oi` 'enewnl ueg' zaygn ayg m` mle` ,zxk aiig oaxwdn zifk
lr aygnyk wx lqtp oaxwd ,ok enk .zxk aiig zifk lke`d
okle ,[eilr ayegy wlg eze`a] ea zeyrdl die`xy dcear

wx zlbtn ezaygn ,dxhwd lr aygnykxac lr ayig m`
y `ziixad zx`ane .gafn iab lr xihwdl epicyúà èçBMä©¥¤

oaxw,äìBòälebit zaygn aygeúçzL øBòî úéæk øéè÷äì ¨¨§©§¦§©¦¥¤©©
äéìàädlik`l ie`xe jxd,BîB÷îì õeçìeñtdf xery ,oaxwd ¨©§¨¦§¨

eilr ayigyk jkitle ,dxhwda epice xyak aygp ezekx zngn
,lqtpe ea zeyrdl die`xd daygn ef ixd,úøk Ba ïéàå§¥¨¥

ayeg m`e .zxk miaiig `l 'enewnl ueg' ly lebit zaygnay
xihwiy lebit zaygn dhigya,Bpîæì õeçoaxwdïéáéiçå ìebét ¦§©¦§©¨¦

,úøk åéìò.df oaxw xihwny in xnelkLéà äãeäé ïa øæòìà ¨¨¨¥¤§¨¨¤§¨¦
,á÷òé éaø íeMî øîBà íBìáàLéà äãeäé ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ©§¥¦©¦©£Ÿ§¥¨¨©¦¦§¤§¨¦

ïBòîL éaø íeMî øîBà íekéò øôkyøBò ãçàd zia ly,úBñøt §©¦¥¦©¦¦§¤¨§¨
,Cøä ìâò ìL Làøä øBò ãçàåå ,äéìàä úçz ìL øBò ãçàåokìë §¤¨¨Ÿ¤¥¤¨©§¤¨¤©©¨©§¨§¨

mitqepd mixacdíéîëç eðnLl dpynaäàîeè éabzelap ly ¤¨£¨¦©¥§¨
zn z`neheïäéúBøBòLmi`nhnk,ïøNáleqt iabl mpic md s` ¤¥¤¦§¨¨

.xyad enk lebit
dxn`y dn :dzpeek zx`ane `ziixad rvn`a `xnbd dwiqtn

,d`neh iabl epzpyna 'minkg epny lk' `ziixadàéáäì`a ± §¨¦
s` zeaxlúLBaä úéa ìL øBòxyak epic ,`ziixad dxikfd `ly ¤¥©¤

.'epnfl ueg' e` 'enewnl ueg' zaygna ea milbtne dxhwday
,`nw `pz lr miwlegd etiqedy zexerd :`ziixad dkiynn

zaygnaBîB÷îì õeçoaxwdúøk Ba ïéàå ,ìeñtmle` ,ezlik`a ¦§¨§¥¨¥
zaygna mlbit m`Bpîæì õeçoaxwdúøk åéìò ïéáéiçå ìebét ¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥

.ezlik`azrck wx epzpyny ,`ziixadn opgei iax gikene
la` ,exyak aygp jxd lbr ly ey`x xery dcedi oa xfrl`

.exyak epi`e dyw aygp exery mixaeqe miwleg minkg

:dpyna epipyúBñøtä úéa øBòå`xnbd zx`an .xyak epice jx §¥©§¨
:`nhny zeqxtd zia xer mewn ednéàîly mewnd edn ±úéa ©¥

úBñøtä.jx exery ©§¨
øîà áølry xer,Lnî úBñøtä úéalbxd zqxt lr epiidc ©¨©¥©§¨©¨

.dhnløîà àðéðç éaødn weyd mvr lry xerd lkäáeëø,jxa ± ©¦£¦¨¨©§¨
,dhn itlk,Làøä íò úøkîpämr dxkenl milibxy ,xnelk ©¦§¤¤¦¨Ÿ

.jx `ed dhnle jxadn weyd mvr lry xerd lk epiidc ,y`xd
dxeza xn`p(`l-hk `i `xwie)dfe' ,mivxyd zpeny z`neh iabl§¤

.Edpinl aSde xAkrde clgd ux`d lr uxXd uxXA `nHd mkl̈¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤©Ÿ¤§¨©§¨§©¨§¦¥
mkl mi`nHd dN` .znWpYde hngde d`hNde gMde dwp`de§¨£¨¨§©Ÿ©§©§¨¨§©Ÿ¤§©¦§¨¤¥¤©§¥¦¨¤
zexer yiy ,`ziixad zyxec el` miweqtn .'ebe uxXd lkA§¨©¨¤
mdn dfi` ewlgpe .xyak mi`nhn mpi`y yie ,xyak mi`nhnd

.mi`nhn
:dpyna epipyä÷ðàä øBòå`ziixa `xnbd d`ian .xyak epic §¨£¨¨

:dpynd oic z` x`alïðaø eðzdxezd dazky jkn ,`ziixaa ¨©¨¨
(`l weqt my)dN`'íéàîhädl`' dazk `le ,'eke uxXd lkA mkl ¥¤©§¥¦¨¤§¨©¨¤

dzpeek ,`"d ze`d `la 'mkl mi`nhïäéúBøBò úBaøìly mikxd §©¥¤
mi`nhny mivxydìBëé .ïøNáke`nhiy daxpyeléôàz` ¦§¨¨¨£¦

ly zexerdïlek-miweqta miaezky mivxyd zpeny lk ¨
.jx mxer oi`y s`e ,'mi`nhd' ly ieaixd mcewyøîBì ãeîìz©§©

' dxezd dazky herindnälàdl` wxy ,'mkl mi`nHd ¥¤©§¥¦¨¤
mpi`e dyw mxery avde xakrde clegd z` mihrnne ,mi`nhn

.mxyak mi`nhn
:`xnbd dywnàäåzaiz'älà'éáéúk eälekàzpeny lk lr ± §¨¥¤©§§¦¦

zexerd mday dxn`p `id mcewny miweqta mixkfend mivxyd
.avde xakrde clegd s`e ,e`nhi

:`xnbd zvxzn,áø øîà' zaiz dxezd dazky dnneäðéîì' ¨©©§¦¥
oey`xd weqtd seqa(hk weqt)y cnll ,÷éñôäz`,ïéðòämze`y ¦§¦¨¦§¨

miaezkd mr beq eze` mpi` ,'edpinl'd mcew miaezkd mivxyd
ipyd weqta(l weqt)zekinqa(`l weqt my)'mkl mi`nhd dl`'l

beq md oey`xd weqta mixkfendy ,zelap z`neh `nhn mxery
avde xakrde clegd jkitle .xyak mxer `nhn `le xg`

.`nhn mxer oi` oey`xd weqta exn`py
ok m` :`xnbd dywnáeLçéìådpnze dpyna aiygzy ±énð §¦§©¦

úîLðzipyd weqta daezkd(l weqt).dxyak `nhi dxery ,øîà ¦§¤¤¨©
,÷çöé øa ìàeîL áøáø,oiprd wiqtd 'edpinl' zaizy uxizy ©§¥©¦§¨©

àeä àpzwleg jkle ,dpynd ixac lr welgl lekieéðúådpeye ± ©¨§¨¥
úîLðz.dxyak `nhn dxery ,ok mb ¦§¤¤

bd dywn:`xnïãéc àpz àäådpyna,úîLðz éðz àì`ed cvike §¨©¨¦¨Ÿ¨¥¦§¤¤
.mxyak mdizexer el` mivxy drax` `weecy weqtdn yxec

déøa úLL áø øîà[epa-]k dì øáñ ïãéc àpz ,éãéà áøczhiyéaø ¨©©¥¤§¥§©¦¦©¨¦¨¨©¨§©¦
äãeäémeyn ,dxyak `nhn epi` d`hld xery ,dpynaìéæàc §¨§¨¦

àzLéb øúayiy ar xerd m`y ,cia xerd yeyin xg` jledy ± ¨©¦§¨
xac lkay `xaqn xaeqe ,`nhn epi` eyynl xyt`y zeynn ea
,xyak `ed ixd yynl xyt`y zeynn ea oi`e jx `ed xerdy
.xyak mpic oi` xer zeynn mdl yie ar mxery mivxyd el`e
xg` mikledy ,dcedi iax zhiyk dpynd ly `nw `pzd xaeqe
.xyak epic oi` jkitl ar znypzd xery oeike ,cia xerd yeyin

àzLéâáeyeyinae ±éâìôéî÷ äàèläc.dcedi iaxe `nw `pz §¦§¨§©§¨¨¨¦§§¥
df oi`y itl ,xyak aygp `ed iaer dfkay ,`nw `pz zhiy
yeyin dfka s` ,dcedi iax zhiyle .eyynl milekiy xer aygp

dxyak `nhn epi`e ,eyynl milekiy aygp:
:dpyna epipy['eëå] ïãaéòL ïleëådcear ick oda jlidy e` §¨¤¦§¨§

e` mcairyk wxy rnyn `xnbd dywn :oixedhCléämdaïéà± ¦¥¥
m` la` ,xya zxezn mlhiay ,okCléä àì,mdaàìmlhia Ÿ¦¥Ÿ

jxky e` ,mab lr eqxciy dtvxd lr mghyyk s` ,mi`nhne
.mnr jlil ick lbxd lr mze`éðz àäådpy ixde ±ø,àéiç éaïæBà §¨¨¥©¦¦¨¤

lyøBîç,z`nhnyäàìhLi`lh dpnn dyrìel yiy xeg £¤§¨¨§
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc oileg(iyiy meil)

,ïðçBé éaø déì øîàåjxd lbr aygpy÷ðBiL ïîæ ìkxg` elit` §¨©¥©¦¨¨¨§©¤¥
exer ezpy oa `edy e` dwipia e` ielzy xaeq opgei iaxe ,dpy lib

.jx,àîìc BàBúðL ïa àleò`weec,øîà÷e jx exeryïéayk÷ðBé ¦§¨¨¤§¨¨¨©¥¥
ïéáek,÷ðBé BðéàL,eliba wx ielz xacdy,ïðçBé éaø déì øîàå ¥¤¥¥§¨©¥©¦¨¨

didiyk wx jx exery÷ðBiL àeäå BúðL ïa.`nhn f`e ,ok mb ¤§¨§¤¥
:`xnbd zhyetòîL àzly epeylnïðçBé éaøyïîæ ìk øîà ¨§©©¦¨¨¨©¨§©

,÷ðBiLxer z` aiygdl icky xaeqd `ler lr siqeny rnyn ¤¥
,wpei mbe ezpy jeza didiy jixv jx lbrdàúéà íàåyi m`e ± §¦¦¨

exer oi` ezpy oa s`y ,`ler ixacn hrnn opgei iaxy xnel epl
,wpeiyk `l` jxdéì éòaéî ÷ðBiL àeäåopgei iax jixv did - §¤¥¦¨¥¥

s`y jixvn wxe ezpy jeza didiy `lerl dceny oeik ,hewpl
,wpii,dpéî òîLipy jixvn `ler ,jx lbrd xer aiygdl icky §©¦¨

e` mdn cg`ay wleg opgei iaxe ,wpiiy mbe ezpy jeza mb mi`pz
.jx exer ,ezpy jeza e` wpeiy

`nhn jxd lbr ly y`xd xer dkldl m`d `xnbd zx`an
:dpynd ixackì Léø dépéî àòa,ïðçBé éaøî Lé÷ìL Làøä øBò §¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨¨Ÿ¤

,ànèiL eäî Cøä ìâòeteqy oeik e` ,`nhne exyak jx exer m`d ¥¤¨©©¤§©¥
.`nhn epi` zeywzdl xerd lyànèî Bðéà ,déì øîàexer oi`y ¨©¥¥§©¥

.jx aygpdéì øîàixde ,yiwl yixeðéaø eðzãnéìepzpyn ¨©¥¦©§¨©¥
dazkyå ïøNák ïäéúBøBòL elàs`Cøä ìâò ìL Làøä øBò ¥¤¥¤¦§¨¨§¨Ÿ¤¥¤¨©

.dpyn mzqk dkld jzhiyle ,`nhndéì øîà,opgei iaxìà ¨©¥©
éðèéð÷z-y oeik ,ef dpynn ilr dywze ipqirkz l`ìaãéçé ïBL ©§¦¥¦¦§¨¦

,dúBà äðBL éðàzhiyl wx md dpynd ixacy dpey ip` ,xnelk £¦¤¨
epi` y`xd xery mixaeqe miwleg minkg la` ,dcedi oa xfrl`

.`nhn
:`ziixan `xnbd dgikenàéðúclebit zaygn ipica ,`ziixaa §©§¨

ly zeceard rax`n zg`a ayge oaxw hgeydy .oaxwa leqte
e` dwixfd e` dlik`d lr ayigy ,lebit zaygn oaxwd
oaxwd lqtp ,enewna `ly e` epnfa `ly ozeyrl dxhwdd
lke`d 'epnfl ueg' zaygn ayg m`e .exya z` lek`l xeq`e
oi` 'enewnl ueg' zaygn ayg m` mle` ,zxk aiig oaxwdn zifk
lr aygnyk wx lqtp oaxwd ,ok enk .zxk aiig zifk lke`d
okle ,[eilr ayegy wlg eze`a] ea zeyrdl die`xy dcear

wx zlbtn ezaygn ,dxhwd lr aygnykxac lr ayig m`
y `ziixad zx`ane .gafn iab lr xihwdl epicyúà èçBMä©¥¤

oaxw,äìBòälebit zaygn aygeúçzL øBòî úéæk øéè÷äì ¨¨§©§¦§©¦¥¤©©
äéìàädlik`l ie`xe jxd,BîB÷îì õeçìeñtdf xery ,oaxwd ¨©§¨¦§¨

eilr ayigyk jkitle ,dxhwda epice xyak aygp ezekx zngn
,lqtpe ea zeyrdl die`xd daygn ef ixd,úøk Ba ïéàå§¥¨¥

ayeg m`e .zxk miaiig `l 'enewnl ueg' ly lebit zaygnay
xihwiy lebit zaygn dhigya,Bpîæì õeçoaxwdïéáéiçå ìebét ¦§©¦§©¨¦

,úøk åéìò.df oaxw xihwny in xnelkLéà äãeäé ïa øæòìà ¨¨¨¥¤§¨¨¤§¨¦
,á÷òé éaø íeMî øîBà íBìáàLéà äãeäé ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ©§¥¦©¦©£Ÿ§¥¨¨©¦¦§¤§¨¦

ïBòîL éaø íeMî øîBà íekéò øôkyøBò ãçàd zia ly,úBñøt §©¦¥¦©¦¦§¤¨§¨
,Cøä ìâò ìL Làøä øBò ãçàåå ,äéìàä úçz ìL øBò ãçàåokìë §¤¨¨Ÿ¤¥¤¨©§¤¨¤©©¨©§¨§¨

mitqepd mixacdíéîëç eðnLl dpynaäàîeè éabzelap ly ¤¨£¨¦©¥§¨
zn z`neheïäéúBøBòLmi`nhnk,ïøNáleqt iabl mpic md s` ¤¥¤¦§¨¨

.xyad enk lebit
dxn`y dn :dzpeek zx`ane `ziixad rvn`a `xnbd dwiqtn

,d`neh iabl epzpyna 'minkg epny lk' `ziixadàéáäì`a ± §¨¦
s` zeaxlúLBaä úéa ìL øBòxyak epic ,`ziixad dxikfd `ly ¤¥©¤

.'epnfl ueg' e` 'enewnl ueg' zaygna ea milbtne dxhwday
,`nw `pz lr miwlegd etiqedy zexerd :`ziixad dkiynn

zaygnaBîB÷îì õeçoaxwdúøk Ba ïéàå ,ìeñtmle` ,ezlik`a ¦§¨§¥¨¥
zaygna mlbit m`Bpîæì õeçoaxwdúøk åéìò ïéáéiçå ìebét ¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥

.ezlik`azrck wx epzpyny ,`ziixadn opgei iax gikene
la` ,exyak aygp jxd lbr ly ey`x xery dcedi oa xfrl`

.exyak epi`e dyw aygp exery mixaeqe miwleg minkg

:dpyna epipyúBñøtä úéa øBòå`xnbd zx`an .xyak epice jx §¥©§¨
:`nhny zeqxtd zia xer mewn ednéàîly mewnd edn ±úéa ©¥

úBñøtä.jx exery ©§¨
øîà áølry xer,Lnî úBñøtä úéalbxd zqxt lr epiidc ©¨©¥©§¨©¨

.dhnløîà àðéðç éaødn weyd mvr lry xerd lkäáeëø,jxa ± ©¦£¦¨¨©§¨
,dhn itlk,Làøä íò úøkîpämr dxkenl milibxy ,xnelk ©¦§¤¤¦¨Ÿ

.jx `ed dhnle jxadn weyd mvr lry xerd lk epiidc ,y`xd
dxeza xn`p(`l-hk `i `xwie)dfe' ,mivxyd zpeny z`neh iabl§¤

.Edpinl aSde xAkrde clgd ux`d lr uxXd uxXA `nHd mkl̈¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤©Ÿ¤§¨©§¨§©¨§¦¥
mkl mi`nHd dN` .znWpYde hngde d`hNde gMde dwp`de§¨£¨¨§©Ÿ©§©§¨¨§©Ÿ¤§©¦§¨¤¥¤©§¥¦¨¤
zexer yiy ,`ziixad zyxec el` miweqtn .'ebe uxXd lkA§¨©¨¤
mdn dfi` ewlgpe .xyak mi`nhn mpi`y yie ,xyak mi`nhnd

.mi`nhn
:dpyna epipyä÷ðàä øBòå`ziixa `xnbd d`ian .xyak epic §¨£¨¨

:dpynd oic z` x`alïðaø eðzdxezd dazky jkn ,`ziixaa ¨©¨¨
(`l weqt my)dN`'íéàîhädl`' dazk `le ,'eke uxXd lkA mkl ¥¤©§¥¦¨¤§¨©¨¤

dzpeek ,`"d ze`d `la 'mkl mi`nhïäéúBøBò úBaøìly mikxd §©¥¤
mi`nhny mivxydìBëé .ïøNáke`nhiy daxpyeléôàz` ¦§¨¨¨£¦

ly zexerdïlek-miweqta miaezky mivxyd zpeny lk ¨
.jx mxer oi`y s`e ,'mi`nhd' ly ieaixd mcewyøîBì ãeîìz©§©

' dxezd dazky herindnälàdl` wxy ,'mkl mi`nHd ¥¤©§¥¦¨¤
mpi`e dyw mxery avde xakrde clegd z` mihrnne ,mi`nhn

.mxyak mi`nhn
:`xnbd dywnàäåzaiz'älà'éáéúk eälekàzpeny lk lr ± §¨¥¤©§§¦¦

zexerd mday dxn`p `id mcewny miweqta mixkfend mivxyd
.avde xakrde clegd s`e ,e`nhi

:`xnbd zvxzn,áø øîà' zaiz dxezd dazky dnneäðéîì' ¨©©§¦¥
oey`xd weqtd seqa(hk weqt)y cnll ,÷éñôäz`,ïéðòämze`y ¦§¦¨¦§¨

miaezkd mr beq eze` mpi` ,'edpinl'd mcew miaezkd mivxyd
ipyd weqta(l weqt)zekinqa(`l weqt my)'mkl mi`nhd dl`'l

beq md oey`xd weqta mixkfendy ,zelap z`neh `nhn mxery
avde xakrde clegd jkitle .xyak mxer `nhn `le xg`

.`nhn mxer oi` oey`xd weqta exn`py
ok m` :`xnbd dywnáeLçéìådpnze dpyna aiygzy ±énð §¦§©¦

úîLðzipyd weqta daezkd(l weqt).dxyak `nhi dxery ,øîà ¦§¤¤¨©
,÷çöé øa ìàeîL áøáø,oiprd wiqtd 'edpinl' zaizy uxizy ©§¥©¦§¨©

àeä àpzwleg jkle ,dpynd ixac lr welgl lekieéðúådpeye ± ©¨§¨¥
úîLðz.dxyak `nhn dxery ,ok mb ¦§¤¤

bd dywn:`xnïãéc àpz àäådpyna,úîLðz éðz àì`ed cvike §¨©¨¦¨Ÿ¨¥¦§¤¤
.mxyak mdizexer el` mivxy drax` `weecy weqtdn yxec

déøa úLL áø øîà[epa-]k dì øáñ ïãéc àpz ,éãéà áøczhiyéaø ¨©©¥¤§¥§©¦¦©¨¦¨¨©¨§©¦
äãeäémeyn ,dxyak `nhn epi` d`hld xery ,dpynaìéæàc §¨§¨¦

àzLéb øúayiy ar xerd m`y ,cia xerd yeyin xg` jledy ± ¨©¦§¨
xac lkay `xaqn xaeqe ,`nhn epi` eyynl xyt`y zeynn ea
,xyak `ed ixd yynl xyt`y zeynn ea oi`e jx `ed xerdy
.xyak mpic oi` xer zeynn mdl yie ar mxery mivxyd el`e
xg` mikledy ,dcedi iax zhiyk dpynd ly `nw `pzd xaeqe
.xyak epic oi` jkitl ar znypzd xery oeike ,cia xerd yeyin

àzLéâáeyeyinae ±éâìôéî÷ äàèläc.dcedi iaxe `nw `pz §¦§¨§©§¨¨¨¦§§¥
df oi`y itl ,xyak aygp `ed iaer dfkay ,`nw `pz zhiy
yeyin dfka s` ,dcedi iax zhiyle .eyynl milekiy xer aygp

dxyak `nhn epi`e ,eyynl milekiy aygp:
:dpyna epipy['eëå] ïãaéòL ïleëådcear ick oda jlidy e` §¨¤¦§¨§

e` mcairyk wxy rnyn `xnbd dywn :oixedhCléämdaïéà± ¦¥¥
m` la` ,xya zxezn mlhiay ,okCléä àì,mdaàìmlhia Ÿ¦¥Ÿ

jxky e` ,mab lr eqxciy dtvxd lr mghyyk s` ,mi`nhne
.mnr jlil ick lbxd lr mze`éðz àäådpy ixde ±ø,àéiç éaïæBà §¨¨¥©¦¦¨¤

lyøBîç,z`nhnyäàìhLi`lh dpnn dyrìel yiy xeg £¤§¨¨§
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bkw sc oileg(ycew zay meil)

døîà eáéà,silgd rneyde yiwl yix myaåmbéòaøàrax` ± ©§£¨¨§©§§¦
mipic.da øîàeäéépéî àãçå`ed ,iriaxd xacd ,mdn cg` ± ¨©¨©£¨¦©§

,äãBáòxedh eiab lr eklidyky ,dpynd dxikfdy ceair xeriy £¨
.lin drax` jldn `ed

:ekelid jxca `weec `ed lin drax` xeriyy zx`an `xnbd
,àðéðç éaøa éñBé éaø øîààlà eðL àìjxca lin rax`dy ¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ¨¤¨

y,åéøçàì ìáà ,åéðôì,ea mdy mewnd z` xary ixg`ìéî eléôà §¨¨£¨§©£¨£¦¦
.øæBç Bðéà ãçà:`xnbd zwiicndpéîe ,øîà á÷òé øa àçà áø- ¤¨¥¥©©¨©©£Ÿ¨©¦¨

y gken ,xfeg epi` liny xn`y dfneàä ,øæBç Bðéàc àeä ìéî- ¦§¥¥¨
la`øæBç ìénî úBçt.eixg`l ¨¦¦¥

:ecairy mc` xer oica zx`an `xnbd,ïðaø eðzïBéâéìiliig - ¨©¨¨¦§
mieb cecbíB÷îì íB÷nî øáBòä,l`xyi mr mglidlñðëðåcecbd ¨¥¦¨§¨§¦§©

,àîè úéaä ,úéáìoeikEì ïéàLaänk Bì ïéàL ïBéâéìå ïBéâéì ìk §©¦©©¦¨¥¤¥§¨¦§§¦§¤¥©¨
ïéìô÷ø÷mitykl ok miyer eide ,zn mc` ly y`xd xer ± ©§¦§¦

.zn z`neha ea xy` z`e ziad z` mi`nhn zexerde ,dnglna
dîúz ìàå,dpgna mc` y`x zexer miwifgnyìL Bìô÷ø÷ éøäL §©¦§©¤£¥©§¦§¤

.íéëìî Làøa çpeî ,ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨§Ÿ§¨¦

äðùî
j` ,dxyak `nhn epi` dnda xery x`azd zencewd zeipyna
.xyaa rbepk ea rbepde ,xyal cik `ed ,xyal xaegn ecera
ci `xwiy ick xyal xerd xeaig wfeg edn zx`an epizpyn

:xyalèéLônäxerå äîäaaok,äiçaoia ,dhigy xg`l ©©§¦©§¥¨§©©¨
hiytde `nh hiytndyadig e` dnda,äøBähehiytndy oia ¦§¨

hiytde xedhäàîha,dhigy xg`l dliap z`neha d`nhny ©§¥¨
oiaadigae dndae äwcoia.äqbaxerd z` hiytn m` ,el` lka ¦©¨©©¨

ìçéèLif` ,ogleyd lr dtn epnn zeyrl e` dhnd lr qextl - §¨¦©
xeriy xera `diy cr hiytdl ligzdynäæéçà éãklekiy - §¥£¦¨

al ci xerd aygp ,ea feg`lickn xzei hiytdyn la` ,xy
.xyal xaegn aygp xerd oi` dfig`úîçìeick ehiytn m`e §¥¤

xzeia s` dxdhle d`nehl ci xerd if` ,yacl cep epnn zeyrl
epiide ,dfig` icknèéLôiL ãòmb.äæçä úà ©¤©§¦¤¤¨¤

ìébønä,milbxd cvn ligzn j` zngl hiytnd ±Bleklk - ©©§¦
xerdànèìe ànhéì äàîehì øeaç.hytdd seqa dfgdy oeik ¦©§¨¦©¥§©¥

l ribdyn mpn`øàevä ìòL øBòeil`n cxtp `edy ,dfgl jenqd ¤©©©¨
.xyal ci dyrp cixtdy xerd m`d mi`pzd ewlgp ,xyadnéaø©¦

øîBà éøeð ïa ïðçBéyøeaç Bðéà.zelwa cxtpy oeik cieíéîëçå ¨¨¤¦¥¥¦©£¨¦
,øeaç íéøîBàeBlek úà èéLôiL ãòxerd lk z` hiytiy cre ± §¦¦©¤©§¦¤

.xyal ci `ed

àøîâ
:`xnbd zl`ey .xeriydn xzei hiytnd oic zx`an `xnbd

hiytde ,gihyl hiytndCìéàå ïàkîoke ,dfig` ickn xzei ¦¨§¥¨
,dfgd z` hiytde zngl,éàîd m`dci epi`y meyn xedh xer ©

.xyal
:`xnbd daiynèLôenä øBäè ,áø øîàoi`y oeik ,ci epi`y ¨©©¨©§¨

e .lke`d z` eci lr milhlhnøîà éqà éaøickn xzei hiytdyk ©¦©¦¨©
d ,dfig`øNaì Ceîqä çôèx`ypàîèxy`ky ,ci z`neha ¤©©¨©¨¨¨¥

x`ya jyene df gtha fge` ,xyad x`yn xerd z` hiytn
.ehiytdl xerd

:iq` ax zhiy lr dywn `xnbd,äfä øeòéMk èéLônä ,éáéúéî¥¦¥©©§¦©¦©¤
hiytnde .ci xerd dfgd cr zngle dfig` ick gihylïàkî¦¨

,Cìéàå,dfgd z` s` zngle dfig` ickn xzei gihylòâBpä §¥¨©¥©
.øBäè èLôenaåàì éàî,xedh hytena rbepdeléôàrbpyk ©§¨¨©©£¦

,øNaì Ceîqä çôèajenqd gth `nhny iq` iax lr dywe §¤©©¨©¨¨
:`xnbd dgec .xyal,àì`l` ,xyal jenqd gthl dpeekd oi` Ÿ

,xeriydn xzei xerd x`y lr.øNaì Ceîqä çôhî ãáì§©¦¤©©¨©¨¨
:ax zhiyl di`x d`ian `xnbdòîL àzrbepd ,`ziixadnøBòa ¨§©¨

xaegndøNaä ãâðkLehiytd `leàîè.xyad ly xney `edy ¤§¤¤©¨¨¨¥
a wxy wiicl yi,àîè øNaä ãâðkL øBòàäligzdyk la` ± ¤§¤¤©¨¨¨¥¨

rbepe ehiytdl,øBäè øNaì Ceîqä çôèa.ax zhiyk gkene §¤©©¨©¨¨¨
d :`xnbd dgecàpz,`ziixaaøNaì Ceîqä çôè ìk,ci `edy ©¨¨¤©©¨©¨¨

déì éø÷ øNaä ãâðkL øBò`edy zngn `nhny ,el `xew `ed ± ¤§¤¤©¨¨¨¥¥
.xyad lry xerl ci

:ax zhiyl ztqep di`xòîL àz,`ziixadnèéLônäxer ¨§©©©§¦
,äiçáe äîäaa,äàîhae äøBäha,äqbae äwcaì,äæéçà éãk çéèL ©§¥¨©©¨©§¨©§¥¨©©¨©©¨§¨¦©§¥£¦¨

,xedh dfig` ickn xzei hiytd m`eåd s`øNaì Ceîqä çôè §¤©©¨©¨¨
.øBäè,xedh dfig` ickn xzei hiytdyky ax zhiyk gken ¨

iq` iax zhiyl :`xnbd zvxzn .iq` ax lr dyweéàîa àëä̈¨§©
ïðé÷ñò,`ziixaaçôèadïBLàøhiytdyky ,dfig` ickl jenqd ©§¦¨§¤©¦

ickn xzei gth wxjxcd oi`y ,`nhn `ly iq` iax dcen dfig`
wifgdl xzei lwy oeik hiytnyk xyal jenqd gtha wifgdl f`
la` .oikqa xerd hiytdl jxcde ,xerd ztyn jeynle
x`y z` hiytdl riiqn xerd caek ,lecb xeriy hiytdyk

.hiytdy dna wifgny ici lr xerd
:dfig` ick ly xeriyd edn zx`an `xnbd,àðzäæéçà éãk änk ¨¨©¨§¥£¦¨

cr ,xyal cil aygpyçôè:`xnbd dywn .xerl jenqaàäå ¤©§¨
àéðzcr.íééçôè:`xnbd zvxzn,éiaà øîàdpeekd gth cr ©§¨§¨©¦¨©©©¥

lìeôk çôèz` lhlhl jxcd df xeriyay ,migth ipy `edy ¤©¨
.xera miwifgny ici lr xyadänk ,éëä énð àéðzly xeriyd ©§¨©¦¨¦©¨

,äæéçà éãk.ìeôk çôè §¥£¦¨¤©¨
:epizpynn dywn seqae ,dxe`iae dpyn d`ian `xnbdíúä ïðz§©¨¨

,milk zkqnaL úélèe d`nhp,dòøB÷ì da ìéçúädlhal ick ©¦¤¦§¦¨§§¨
die`x `dz `ly zngn dz`nehn xdhze ,zilh zxezn

,dpey`xd dzk`lnl,daeø òø÷pL ïåék`ly wlga x`ypy s` ¥¨¤¦§©¨
,d`neh zlaw xeriy rxwp,øeaç Bðéà áeLdlek drxwpk aygpe ¥¦

äøBäèe.dxdhie zilhd ivg wx jezgi `ny miyyeg oi`e . §¨
:dpynd ixac xe`iaa ongp ax zhiyøa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©

eðL àì ,deáà,cbad aex zrixw witqnyíBé úìeáè úélèa àlà £©Ÿ¨¤¨§©¦§©
,drxw ynyd aixrdy mcew dliahd meiae dliahde d`nhpy ±

zxdhpyñç àìc Bbéîcmilrad qg `ly jk jezn -dìòlr - §¦§Ÿ¨£¨
zilhddìaèàås` ,cbad zlwlwn dliahdy s` dliahde ± §©§§¨

dz`,daeø dì òø÷å dìò ñééç àìrxwi `l `ny miyyeg `le Ÿ¨¥£¨§¨©¨¨
.daex z`úélè ìáàd`nh,íBé úìeáè dðéàLz` rxwyk s` £¨©¦¤¥¨§©

daexàì,zxdhpdaeø dòø÷éîì éúà àì àîìc äøæbz` rexwl ± Ÿ§¥¨¦§¨Ÿ¨¥§¦§§¨¨
,cbad z` xdhie mvnevn aex rxwie zilhd lr qegiy ,daex

.dlek z` rxwiy cr zxdhp zilhd oi` jkl
:ongp ax ly exe`ia lr dywn `xnbdäaø øîàúBáeLz ézL ¨©©¨§¥§

,øáca,àãçyeygl yi ,daex zrixwa mei zleah zilh xdhp m` ©¨¨£¨
äìBò àîBé úa äìéáè eøîàé ànL`la s` cbad z` xdhl ick - ¤¨Ÿ§§¦¨©¨¨

cba lr xefbl yie ,drxwy zngn dxedhy erci `le ,yny axrd
ick ea ynzydl xeq`y eaex rxwpyk s` mei eze`a lahedy
rxewa `weec dpynd z` cinrdl yi gxkdae .ef zerh repnl
dxdih dliahdy zerhl e`eai `ly ,mei zleah dpi`y zilh
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קעט oifge` mipy` cenr bkw sc ± oey`x wxtzereay
äøîà åáéà.eda`l eai` oia drh rneyde ,yiwl yixc dinyn `zrny `dl Ð

äá øîà éòáøàå.oilin drax` xeriya da xne` did mixac drax`e Ðäãåáò
.oizipznc "dcear ick" i`d Ðïåéâéì.mzngln zia lr mgldl mixaerd cecb Ð

ïéìô÷ø÷.dnglna zetyknl dfe ,zn mc` y`x xer Ðäðùîèéùôîä
äøåäèá äéçáå äîäáá`ede dhegy Ð

m` .xedh `ede dlap d`nha e` ,`nh
dhnl gihy xerd on zeyrl ehiytn
.oiyer ep`y jxck ,heyt ehiytnc ,oglye

äæéçà éãëd`neh `ivedl ci ,xeag ied Ð
d`neh qipkdle ,ea rbep m` dlapd on
ci ied `l `kdn ithe .`id dxedh m` xyal
dnk yxtn onwle .d`neh `ivedle qipkdl

."dfig` ick"úîçìå,letk ehiytn m` Ð
,yac jxevl oiyery oze` oirk .zng jxevl

.dapf itlk ektede ditn ligzneãò
äæçä úà èéùôéùxera rbepde ,xeag ied Ð

iptn ,`nhl oia `nhil oia ,xyaa rbepk
.mixa`d lkn hiytdl dyw dfgdy

ìéâøîäitlk dilbxn ekzegl ligzdy Ð
,xeag elek Ð zngl letk dhiytne ,dy`x
elek jkitl ,`ed ehytd seql dfgdy iptn
rbepk hytend xera s` rbepde ,xeag

.xyaaøàåöä ìòù øåò,hytp envrn Ð
oey`xd hytend zeyrl xeag epi` jkitl
"xeag elek" `dc .dyer dfgdy jxck xeag
.dfgd cr `l` ,elek `wec e`l Ð ipzwc

àøîâêìéàå ïàëîick hiytdyn Ð
on ewcqy xg`l ,elek ipt lr heyta dfig`
,oihiytnd jxck zirvn`a apfd cr x`evd

.elek zeaiaq dfig` ick hiytdeøåäè
èùôåîäexeagn la` .exeag mewn cr Ð

oxn`ck ,"xney" meyn ,`nh `ed jli`e
.eixeg`n xyad cbpk rbepaçôèon Ð

zeaiaq xeag mewnl jenq hytend xerd
,el jixvy iptn .`nhe ,"ci zia" ied elek
Ð axle .eil`n hiytne jyene my fge`y
ea oilhlhn ok m` `l` ,dil aiyg "ci" e`l

.lke`d z`äæä øåòéùë.dfig` ick Ð
øùáä ãâðëù øåòá.oiicr hytp `ly Ð

ïåùàø çôèáoebk .dfig` ickl jenqd Ð
gth eze`c ,miigth `l` hiytd `ly
itl ,jyene ea fge` epi` dfig` ickl jenqd
df `le .jeynle xerd ztya feg`l el gepy
la` .oikqa hiytn `l` ,el aeh df `le
migth dyly zvw hiytdy xg`l
dhn itlk ciakn hytend xerde ,drax`e
caeke ,jyene ,xyal jenqd gtha fge` Ð

.eriiqn xerdçôè ùé.letk exeriyy Ð
äòøå÷ì äá ìéçúäù úéìè,d`nhpy Ð

,dpey`xd dk`lnl die`x dpi`y xg`ne .zilh zxezn dlhal ,drxewl `ae
die`x oiicre ,yly lr yly dixiya yiy it lr s` ,zxdhn Ð dilr dny oi`e
,ezxdhn ezxiayc ,qxg ilkc `inec .dpey`x dz`nehn dxedh ,d`neh lawl
odizexwxwe od :(a,cp oileg) "zetxh el`"a opixn`ck ,d`neh oilawn eixaye
dyly lr dyly :(a,ar oileg) "dywnd dnda"a xn`c ab lr s`e .odizeptece
.afd rbn `nh oiicre ,qxcnd on xedh Ð ewlge ,afd rbne qxcn `nh didy
dilr eedc `ed mzd !dipin dlha `l dil ifgc dyly lr dyly z`neh ,`nl`

la` .zerav` ylyl `ifgc ,rbn z`neh dl dyte ,dil ifg `l ezc ,qxcn z`neh epnn lhal dwelg dil `ipd` ,dlw rbn z`nehe dxeng qxcn z`neh ,ze`neh izy
.icin dlr yt `l ezc ,dpin `ny ilehal `ipdn drixwe ,`id dyly lr dylyc d`neh dlek ,`ed `ny cg Ð `kdíåé úìåáè úéìèá àìà åðù àìd`nhpy Ð

iz` `le ,dlr qiig `nlic ,`l Ð `aex la` .dlek dirxwilc opixfb `lc `ed `kdc Ð drxewl `a jkitle ,dyny aixriy mcew zexdh da ynzydl jixve ,dliahde
.`aex rxwe inp dlr qiig `l jkl ,qg `le dl oiyw mindy ,dliah` dilr qg `lc oeikc .`aex rxwnlìáàibq `l Ð ef drixwa dxdhl `ae dliahd `le d`nh Ð

.dlek dprxwiy cr ,`aexa dléúà àì àîìéã.`ed `aex :xn`e ,`blt `l` `aex carnl ÐàãçÐ dliahdy meia da ynzydle dnewe`l `kil mei zleaha Ð
,opiwqr dliah meia e`l oizipzn jgxk lre .yny axrd `la dler `nei za dliah :exn`ie ,da oiynzyn dzliah ici lr :xeaqe ,xdhl drxwpy da oian epi` d`exdy

.lenz` dliahdy xne` da ynzyn ed`exdc ,dz`nehl zxgnd meia drxwe ,xwir lk dlahed `lya `l`ãåòå.divg eh` daex dxifb zxn`wc Ð
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øåäèz` ea oilhlhn oi`y ci lkc ax xaqc qxhpewa yxitc i`nl Ð hytend

ickac meyn :d`xpe !ith ci aiyg dfig` ick cr i`n`c :dniz ,ci epi` lke`d

hiytd `ly onf lkc meyn :inp i` .elhlhle envr xyaa feg`l leki jli`e dfig`

.mewnl mewnn elhlhl el jixve jk egipny minrte ,ehiytdl dyw `ed ,dfig` ick

dyw oi` aey Ð dfig` ick hiytdyn la`

oke .elek hiytiy cr myn ff oi`e ,hiytdl

dfgdy itl Ð dfgd z` hiytiy cr ,znga

dry jk egipn minrtl jkle ,hiytdl dyw

hytedyn la` .elhlhl jxhvi jk jeze ,zg`

yxtl yi cere .jk egipdl jxc oi` Ð dfgd

:hytend xedh jli`e o`kn xn`c axc `nrh

jxevl ci zeidl xerd jixv dfig` icky iptn

itl .`l Ð dfig` ickn xzeia la` ,dhytd

jeynl leki oi` Ð xerd ztya wifgn m`y

oi` Ð xyal jenq dfig` ickae .hiytdle gka

,jkld .jeynle ahid xerd ecia wifgdl leki

ztya jeynle wifgdl leki dfig` [ick] cr

`d iab qxhpewd yxitck ,`l Ð ith ,xerd

:"oey`x gtha `edd" jenqa ipync

wifgdl leki oi`y ,migth dyly hiytdyky

yie .xerd rvn`a `le xerd ztya `l

ick crc :xney meyn oizipzn dlek miyxtn

uxy rbp m` zegt oky lke ,xeag ied dfig`

meyn xyal d`neh qipkn ,hytend xera

xerc (`,giw) lirl xn`c ab lr s`e ."xney"

aiyg `kd Ð "xney" ied `wec xyad cbpk

oke .xaegnk lkd aiygc oeik ,"xyad cbpk"

lkd aiyg Ð xaegn dfgdy onf lk ,zngl

iq` axlc Ð yxtl oi` "ci" meyn la` .xaegn

,"ci" meyn `nh xyal jenq gth xn`c

`nhl did `l ?xeag xerd lk i`n` znglc

dfg oia `py i`nc !dfgl jenqd gth `l`

,ied "xney" meyn i`ce `l` ?mixa` x`yl

df ixd"c oeyl oke .xaegn xerd lk aiygc

dn "ci"ac ."xney" meyn iedc rnyn "xeag

,mipdk zxeza gken ikde ?xeag oeyl jiiy

gihyl hiytna `le Ð "dzlapa" :mzd `ipzc

leki .dfgd lk `iveiy cr zngle ,dfig` ick

xnel cenlz ?xeriykn zegt `iven ip`y

ied dfig` ick gihyc `nrhc `nl` ."`nhi"

lirl opiyxc "`nhi"n `dc ,"xney" meyn

."mkl"n lirl yixc "ci"e ,dlapc "xney" (my)

oi`e .y"pilxe`n awri epiax axd yxit jk

`l eyexit itle .mipdk zxeza ok dqxibd

cr `l` ,oizrnya mbe ,mipdk zxeza `nhn

zegt ,epiidc .llka dfig` ick `le dfig` ick

.myl xikfny xeriykn

ùåøéôájenqd gtha" opiqxb l`ppg epiax

xn`c axl jixte Ð "`nh xyal

ligznyk oey`x gth :yexit Ð oey`x gtha opiwqr i`na `kd :ipyne .hytend xedh

`w iyexte ,jenqa yxtny enk ,letk gth ied gthe .dfig` ick cr ,xerd hiytdl

gth epiid Ð dfig` ick dnk cr :yxtn.xyal jenqúéìè'ek drxewl da ligzdy

oeyle .drixw zlgzn ,rxtnl dxedh `ied daex rxwpy oeik :mz epiax yxit Ð

dnda" wxta yxetn qxhpewd yexitl dywy dne .eyexitk rnyn "drxewl ligzdy"

.("zrya" ligznd xeac ,a,ar oileg) "dywnd
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קפ
oifge` mipya cenr bkw sc ± oey`x wxtzereay

ïåòîù éáøá øæòìà éáøì óåòä úìåòoileg) `nw wxta ("hgeyd"a) xn`c Ð
`l" dia aizkc z`hgn xnbc ,mipyd lk welnl xeq`e ,`wec mipy aex :(`,`k

ikd opixy ikid ,"licai?!`aex carinl iz` `l `nlic xefbilïðáøã äàîåèá
zay) "xac xyr dpny" iabc jpd oebk ,opaxc d`neh `nh hiytnd didy Ð
.miae`y mina eaexe ey`x `ad :(a,bi
Ð da rbp m`e .`id miycw ,ef dndae
ilek da opixngn `l jkld ,opaxcn d`nh

.i`däàîèá øåäè äøåäèá àîè çðéú
àéä àúééøåàã äàîåèoia oizipzn `dc Ð

Ð "dxedh" `pz ,ipzw dxedha oia d`nha
,hiytnd on dlawl d`neh zqpkd oiprl
.d`neh z`ved oiprl Ð "d`nh" `pze
rbepd oey`xd hiytnd z` `id `nhzy
hiytnd ipyd z` xdhle ,dfig` icka
`kde .xyaa rbp `le ,jli`e dfig` ickn
,`id dlap d`nh dnda lk `dc ,xfbil

.`ziixe`c dz`nehe ,dhgy elit`äôøèá
dnda e`l Ð oizipznc "d`nh" i`d Ð
,dhgye dtxh dxedh dnda `l` ,d`nh
.lif`e yxtnck ,da rbep m` ez`nhn `ide

ïéùã÷åîá äàîèîly m` ,xnelk Ð
.`id oiycweníéöøù.hiytdl oigep oi` Ð

åìåë,dfig` ickn xzei elit`e ,xeag Ð
Ð "mivxy" hwpcn .`nh Ð hytena rbepd
Ð lnb la` ,hiytdl miywc meyn :`nrh
,`id `ziixe`c ez`nehy it lr s`e ,`l
opixfb `le ,dfig` icka dhytd xeriy
ongp axl `iywe .dfig` ickn zegt meyn

.`xeriy carnl iz` `l `nlic xfbcàì
ìîâá àä àîéúepi` dfig` ickn xzeia Ð

lnb ihernl opiwiicc `weic jd `l` ,xeag
:xn`w ikde .opiwiicc `ed x`evd xer` Ð
la` ,elek z` hiytiy crc `ed mivxy
.xeag epi` Ð x`evd cr hiytdy lnb
mlerle .i`w libxnae zngl hiytnae
,`nh Ð dfig` ickn xzeia s` gihyl
dz`nehe li`ed d`nh dndaa opixfbc

.`ziixe`càéä éøåð ïá ïðçåé éáøxn`c Ð
xfbinl `kil `kde .xeag epi` :oizipzna
Ð x`evd cr carnl iz` `l `nlc ,icin
`aexl `blt oia la` .`ki` `aeh `xkidc
dfig` ick oia oke ,`zlin `gken `l

.dfig` ickn zegtlúøåôòî.xceq Ð
` mikln) dkin iab aizkc "xt`a ytgzie"

.`zxetrna ipzyi`e :opinbxzn (køééùÐ
Ð zxetrn ick rxwp `ly ,herin `edda

.xeag zeidl `ed aeygåðù àì`l ikc Ð
.welig ied xiiyúéìè àìàrxwpy oeikc Ð

dpi` Ð dxteze xfeg elit`c ,dny lha
.dzencwl zxfegøåò ìáà`nhpy Ð

.zvwn xiiye ,ewcqeíéìçlr `ed wfg Ð
`ed ixd ,exteze xfegyke .zvwn eze` ici

.eilrn eny lha `l ,jkld .dlgzakïúðù
ìîæéà åálr dyly Ð cbad :(a,fi) dkeqa opixn`ck ,xer qxcnl xeriy ody ,migth dyng lr dyng lecba yi oiicry it lr s`e ,exdh Ð elhal ligzdy Ð

.dyng lr dyng Ð xerd ,drax` lr drax` Ð wyd ,dylyåðèéòîéù ãòdzrixwae ,zeqkzdl zcnere zilh dny did drixw mcew Ð mzdc .zilhl inc `lc Ð
ileaw ipa miixiyc ab lr s` ,jkld .dny lha Ð.xeriykn eplhaiy cr ,jkld .eilr xer mW dry lk Ð `kd la` .dpey`x d`nehn exdh Ð d`nehåèòéî éë ¥

øåäè àäéî.eiy`xn cg`a `l` ,elek ewcq `ly it lr s`e Ðàéãäì äéì éøö à÷ã,(`,n) migqta "ihigc `iixv" enk ,wcq oeyl "ixv" .eagxl e` ekx`l ewceq Ð
.(`,l) dxf dcear zkqna "iwif ixvnc `tixg `ilih" enkeåéúåáéáñ êøã.xity milg `l ezc Ðíéìç.xyal `ed cnere xaegn Ðïåùàø ïåùàødyer hytend Ð

.cer xyal xefgl eteq oi` `dc ,ixnbl yxtpk ied ,letipéà÷å íéìç àä!`nh epi` x`evd cbpk xera rbepde ,xeag epi`c xn`we ,hyted `l `dc Ðäéì øîà
ééáà.opaxcn diriiq ,ixep oa opgei iaxcn zazenc`e Ðééáà øîà àìàieyry `ede ,milg `lc meyn `nrh `kde ,xeag ied `nlr ilekc Ð milgc ol `xiaq i` Ð

.wzip `ly onf lk ,dipin "xney" zxez liha `l ikd elit` :ixaq opaxc .ibltin `w wzpl ieyrd xneya .eil`n wzpiløåðú.lhlhne ,dxcwk ilk ieyr ezlgz Ð
.f"rla `"xhylt el dxagne dlthny Ð "dlith" dil ixwe .edarne eiaiaq hih wiacne ,ux`a ecinrn Ð eraewl `aykeäùìùì å÷ìåç.miptan envr ilkl Ð

.`aex `ki`c ,`nh lecbd Ð mipyl i`cäìéôèä úà øøåâå.xedh Ð cner `ed oiicry it lr s`e ,ezxagn `ed mby ,eilr waicy Ð
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úìåòmzd ip`y ,`iyew i`ne :xn`z m`e Ð xefbl oerny iaxa xfrl` iaxl serd

aex `l` jixvn `lc rnync :xnel yie !licadl `ly `ed aezkd zxifbc

.mipirl d`xpd aex ikexv`l dil dede xefblc jixt ikdle ,mvnevnìáàda xiiy

ick da xiiy elit` :opixn` (a,cv migaf) "z`hg mc" wxta Ð `l zxetrn ick

.opaxcn `l` `nh epi` ,zxetrnàì`l` epy

xer elit` xn` opgei iaxe milg xer la` zilh

xera ibq `l opgei iaxc d`xp Ð milg `l inp

i`nl cg` lk `l` ,zilha enk zxetrn ick

lr dyng xera jixve ,ibq dicic iabl aiygc

hrn` ik" jenqa xity jixt `zyde .dyng

inp xera i`c ."xedh Ð migth dyngn dil

:jenqa ayiizi `l ,zxetrn ick opgei iaxl ibq

rnyny enk ,dyngn zegt zxetrn ick i`c

i`n` :opgei iaxl dil dywz Ð ixn`c `ki`a

xzei `ed m`e ?dyngn dil hrnn ik xedh

?`nh i`n` ,dyng inp ea yiyk Ð dyngn

:ayiil yi edine !zxetrn ick ea oi` `d

zeaiyga xera opgei iaxl ibq `pyil i`dlc

.onwl rnynck ,dyngn zegt `edy ,zxetrn

,"xedh Ð dyngn dil hrnn ike" xn`wc `de

ira `wc oebk .zxetrn ick ea yiy it lr s`

la` .yiwl yixl onwl xn`ck ,af ayenl dil

.dyng ira i`ce opgei iaxl ixn`c `ki`l

[lirl]àîìãÐ dfig` ick carnl iz` `l

`l `d ,jixt i`nc :wgvi epiaxl dniz

iy dvex dide dndad hiytnc ,dlr qiigdid

`ly qiig `kdc :xnel yie !hyten dlek

lhlhl gep `ed f`y ,daxd hiytdl

.hiytdle

àämilg `de i`n`e xedh dfig` ickn xzei

oic dncn ikidc :wgvi epiaxl dniz Ð

d`xpc :xnel yie ?lirl dia ixii`c `dl "ci"c

rexwd xerc opixn`c ikid ikc ,zencl el

hytend xerc `nip inp ikd ,xaegnk aeyg

.hyted `l eli`k "ci" iedle ,xaegnk aygil

øåòepi` xne` ixep oa opgei iax x`evd lry

m`e Ð i`we milg `d i`n`e xeag

,milg `l xer xn`c inp opgei iaxl :xn`z

`kid oky lke ,`nhy ,xtz xaky `kid dcen

jzrc `wlq `wc :xnel yie !mlern rxwp `ly

,eil`n wzip `edy it lr s` ,x`evd ab lry

,xagzp `le xtzp `l oiicry xern rxb `l

,milgk ied rxwpd xerc ikid ike .xaegnk iedc

wzipc ab lr s` ,inp x`evd ab lry xer

oeik :ipyne .xeag iedc xninl dil ied ,eil`n

ied `le ,rxwpd xern rxb ,eil`n wzpl ieyrc

.xeag
ik
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à÷c :óñBé áø déì øîà !íéðL áBø ãáòîì éúà àì̈¨¥§¤¡©§©¦£©¥©¥§¨
¯ äìBò àîBé úa äìéáè eøîàé ànL äøéæb zøîà̈§©§§¥¨¤¨Ÿ§§¦¨©¨¨
éaøì óBòä úìBò ,zøîà à÷ãe .äéìò çéëBî dòø÷¦§¨¦©¨¤¨§¨¨§©§©¨§©¦

øæâéì ïBòîL éaøa øæòìà¯:òîL àz .ïä íéæéøæ íéðäk ¤§¨¨§©¦¦§¦§©Ÿ£¦§¦¦¥¨§©
äwca ,äøBäháe äàîha ,äiçáe äîäaa èéLônä©©§¦©§¥¨©©¨©§¥¨©§¨©©¨

ì ,äqbáeçéèL¯¯ äæéçà éãkî øúé àä ,äæéçà éãk ©©¨§¨¦©§¥£¦¨¨¨¥¦§¥£¦¨
éãk àlà ãáòîì éúà àì àîìéc øæâéì ?éànà ,øBäè̈©©¦§©¦§¨¨¨¥§¤¡©¤¨§¥

à÷å ,äàîeèa òâð à÷å ,äæéçàïðéøäèî!déì¯éà £¦¨§¨¨©§§¨§¨§©£¦©¥¦
¯ ïðé÷ñò éàîa àëä ,éîð éëä ¯ àúééøBàc äàîeèa§§¨§©§¨¨¦©¦¨¨§©¨§¦©

.ïðaøc äàîeèa¯äàîèa øBäè ,äøBäèa àîè çðéz §§¨§©¨©¥©¨¥©§¨¨¦§¥¨
!àéä àúééøBàc äàîeè¯.äôøèa¯úa äôøèééenè §¨§©§¨¦¦§¥¨§¥¨©©¥

?àéä¯,ïéà:ìàeîLc deáà øîàc .ìàeîLc deáàãk ¦¦§©£¦§¥©£©£¦§¥
éaø :òîL àz .ïéLc÷eîa äànèî dèçML äôøè§¥¨§§¨¨§©§¨§§¨¦¨§©©¦
èéLônä :øîBà ïBòîL éaø íeMî äãeäé ïa éàzñBc§©¤§¨¦©¦¦§¥©©§¦

íéöøMa¯ä .Blek úà èéLôiL ãò ,øeaç¯ ìîâa à ©§¨¦¦©¤©§¦¤¨§¨¨
!øeaç Bðéà¯àlà ,øeaç Bðéà ìîâa àä :àîéz àì ¥¦¨¥¨¨§¨¨¥¦¤¨

ïa ïðçBé éaøå ,øeaç Bðéà øàevä ìòL øBòa :àîéà¥¨¨¤©©©¨¥¦§©¦¨¨¤
:éñBé éaøa ïBòîL éaø íeMî àðeä áø øîà .àéä éøeð¦¦¨©©¨¦©¦¦§§©¦¥
øéiL ìáà ,úøBtòî éãk da øéiL àlL àlà eðL àìŸ¨¤¨¤Ÿ¦¥¨§¥©§¤£¨¦¥
eðL àì :Lé÷ì Léø øîà .øeaç ¯ úøBtòî éãk dä§¥©§¤¦£©¥¨¦Ÿ¨
eléôà :øîà ïðçBé éaøå .íéìç ¯ øBò ìáà ,úélè àlà¤¨©¦£¨¨¥§©¦¨¨£©£¦
:Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .íéìç àì éîð øBò©¦¨¨¥¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

åéìò áMéç ,ñøãî àîè øBòúBòeöøìïåék ,íéìcðñå §¥¦§¨¦¥¨¨¦§§©§¨¦¥¨
íéîëçå .äãeäé éaø éøác ,øBäè ¯ ìîæéà Ba ïúpL¤¨©¦§¥¨¦§¥©¦§¨©£¨¦
èéòîî ék ,íéçôè äMîçî BpèéòîiL ãò :íéøîBà§¦©¤©§¦¤¥£¦¨§¨¦¦©§¦

!íéìç àîéì ?éànà ,øBäè àäéî déì¯éøîà÷ ék ¥¦¨¨©©¥¨¨¥¦¨¨§¦
éàîa àëä .àéãäì déì éøö à÷c àëéä ¯ íéìçc§¨¥¥¨§¨¨¥¥§¤§¨¨¨§©

òv÷îa ¯ ïðé÷ñòéaø áéúî .åéúBáéáñ Cøc Bì àáe ¨§¦©¦§©¥©¨¤¤§¦¨§¦©¦
,äàîháe äøBäha ,äiçáe äîäaa èéLônä :äéîøé¦§§¨©©§¦©§¥¨©©¨©§¨©§¥¨

ì ,äqbáe äwcaçéèL¯éãkî øúé àä .äæéçà éãk ©©¨©©¨§¨¦©§¥£¦¨¨¨¥¦§¥
:ïéáà éaø dîbøz !íéìç àîéì ?éànàå .øBäè ¯ äæéçà£¦¨¨§©©¥¨¨¥©§§¨©¦¨¦
ìòL øBò :óñBé áø áéúî .ìetéð äNBò ïBLàø ïBLàø¦¦¤¦§¦©¥¤©
?éànà ,øeaç Bðéà øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø ,øàevä©©¨©¦¨¨¤¦¥¥¦©©
:ééaà øîà àlà .øeaç :íéøîBà íéîëçå àôéñ àîéà :ééaà déì øîà !éà÷å íéìç àä̈¨¥§¨¥£©¥©©¥¥¨¥¨©£¨¦§¦¦¤¨£©©©¥
.øîBL éåä àì øáñ øîe ,øîBL éåä øáñ øî ,éâìtéî à÷ åéìàî ÷zðì éeNòä øîBLa§¥¤¨§©¥¥¥¨¨¦©§¦¨§©¨¥¥¨§©¨¨¥¥

ì B÷ìBç ¯ BúBà ïéøäèî ãöék àîèpL øepz :äéîøé éaø áéúîìL.äìéôhä úà øøBâå ,äL §¦©¦¦§§¨©¤¦§¨¥©§©£¦§¦§¨§¥¤©§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bkw sc oileg(ycew zay meil)

óBòä úìBò,odkd dze` wlenyìzhiyïBòîL éaøa øæòìà éaø ©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§
wx `l` dndadn y`xd z` dwilna licadl xeq`y xaeqy
ipy ly mvnevn aex wx welniy witqne .mipniqd ipy aex

,mipniqd ly mvnevn aex wx wlenyk xyk recne .mipniqøæâéì¦§Ÿ
éúà àì àîìécribi `l `ny ±ãáòîìwelnle zeyrl -íéðL áBø ¦§¨Ÿ¨¥§¤¡©§©¦

leqtie mipniqd lk z` licai `ny yeygiy oeik ,mipniqd ly
,dxiyk dwilnd oi`e mipniqd ipyn ivg wx wlni ,oaxwd z`
`ny miyyeg `ly gken `l` .xkip aex welniy jixvp jkle

.aexd z` dyr xaky drhie aexn zegt dyri
:`xnbd zvxznóñBé áø déì øîàjziiyew lr ,daxlzøîà à÷c ¨©¥©¥§¨¨§©§

n ,daex rxwy mei zleah zilh xdhl oi`yànL äøéæberhi §¥¨¤¨
eäìBò àîBé úa äìéáè eøîàé,yeygl oi` .yny axrd `la xdhl Ÿ§§¦¨©¨¨

ydòø÷zilha yiy rxwd -äéìò çéëBîmixdhny mrhdy ¦§¨¦©¨¤¨
.dliahd zngn `le rxwd zngn `ed dze`

åjziiyew lrzøîà à÷ãyïBòîL éaøa øæòìà éaøì óBòä úìBò §§¨¨§©§©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§
øæâéìmipniqd aexn zegt wlni `ny.oeik miyyeg `l ¦§©

ici lr dwilndyíéðäkyíéæéøæmixidfeïä. Ÿ£¦§¦¦¥
:xeriydn dpyi `ny mixfeb `ly dgked `xnbd d`ianàz̈

òîL,epizpynnèéLônäxer,äiçáe äîäaaoiae äàîhaoia §©©©§¦©§¥¨©©¨©§¥¨
,äøBähaoiae äwcaoia,äqbaxerd z` hiytiy xeriydìçéèL ©§¨©©¨©©¨§¨¦©

.äæéçà éãk:`xnbd zwiicnàähiytd m`äæéçà éãkî øúéxerd §¥£¦¨¨¨¥¦§¥£¦¨
øBäè,xeriydn zegt dyri `ny mixfeb m`e ,xyal ci epi`e ¨
éànà,xedh xerdãáòîì éúà àì àîìéc øæâéì`l `ny xefbpy ± ©©¦§©¦§¨Ÿ¨¥§¤¡©

hiytdl `eai,äæéçà éãk àlà,dfig` ickn xzei hiytdy drhie ¤¨§¥£¦¨
òâð à÷åxeraäàîeèa,déì ïðéøäèî à÷åxeaqpy zerha xyal §¨¨©§§¨§¨§©£¦©¥

gken `l` .xyal ci xerd oi`e dfig` ickn xzei hiytd xaky
.xeriydn zegt dyri `ny mixfeb `ly

:`xnbd zvxznéàzwqer dpyndénð éëä àúééøBàc äàîeèa ¦§§¨§©§¨¨¦©¦
,aex hiytd `l `ny yeygpïðé÷ñò éàîa àëä,dpynaäàîeèa ¨¨§©©§¦¨§§¨

,ïðaøcenk dyri `l `ny opaxca exingde exfb `l minkgy §©¨¨
.xeriyd

:`xnbd dywnçðézepiide 'dxedha' dpynd dazky dn ¦©
mc` hiytdya àîèdnda,äøBäèoebk ,opaxcn d`nehdy ¨¥¦§¨

hiytne ,miae`y mina eaexe ey`x lahy ici lr `nhp mc`dy
epiide 'd`nha' dpynd dazky dn la` .miycw ly dnda

mc`yøBäèrbpadndaäàîèef d`neh ixd ,`nhpäàîeè ¨¦§¥¨§¨
àéä àúééøBàcxzei hiytdyk recne ,`ziixe`cn d`nh dlapy §©§¨¦

.dfig` ickn xzei hiytdy drhi `ny mixfeb `l dfig` ickn
opaxc d`neha d`nhd dnda ly ote` yi :`xnbd zvxzn

epiide ,dpynd dxaic day mc` d`nhneadndaäôøè ¦§¥¨
:`xnbd dywn .d`nhn `idy dhgypyàéä ééenè úa äôøè± §¥¨©©¥¦

:`xnbd zvxzn .mixg` d`nhn dtixh ikeïéà,[ok±]deáàãk ¥§©£©
ìàeîLc,ïéLc÷eîa äànèî dèçML äôøè ìàeîLc deáà øîàc ¦§¥§¨©£©¦§¥§¥¨¤§¨¨§©§¨§§¨¦

z` opaxcn d`nhn ,dhgypy miycwen ly dtixh znda -
d`nh hiytny xedh mc`y dpynd dazk dae .da rbepd mc`d

.`nhp
ickn xzei hiytdyk mixfeb `ly ztqep di`x `xnbd d`ian

:dfig` ickn zegt hiyti `ny dfig`,òîL àz`ziixaa epcnl ¨§©
øîBà ïBòîL éaø íeMî äãeäé ïa éàzñBc éaømc`èéLônäxer ©¦§©¤§¨¦©¦¦§¥©©§¦

íéöøLaxerd ,gihy zeyrl ick mi`nhdøeaçxyal ci dyrpe ¦§¨¦¦
Blek úà èéLôiL ãòhiytn `ziixad dhwpy jkne .uxydn ©¤©§¦¤

xyal dwfega weac mxery mivxy `weecy wcwcl yi mivxya
,elek z` hiytiy cr xyal ci xerd mda ,ehiytdl dyweàä- ¨

hiytnd la`ìîâadwfega weac xerd oi`y miigd ilra x`yae §¨¨
xyaløeaç Bðéà`ny mixfeb `le ,dfig` ickn xzei hiytdyk ¥¦

.dfig` ickn xzei hiytdy drhie dfig` ickn zegt hiyti
:`xnbd zvxznàîéz àì,`ziixadn wiiczeìîâa àäxerd Ÿ¥¨¨§¨¨

hiytdyøeaç Bðéà.xyal cieàîéà àlàwiicze xn`z ± ¥¦¤¨¥¨
la` ,xeaig elek z` hiytd `lyk mivxy xer wxy ,`ziixadn

oiicry s` ,eaex z` hiytdyk lnbaøàevä ìòL øBòa`l ¨¤©©©¨
hiytdøeaç Bðéà,xyadn zelwa wzpzn `edy oeik xyal cie ¥¦

åk `ziixadéøeð ïa ïðçBé éaøepizpyna,àéälry xerdy xaeqd §©¦¨¨¤¦¦
`ly `ziixadn di`x oi`e .xeaig epi` zelwa wzpzny x`evd
dndaa hiytnde ,jxvpd xeriydn zegt dyri `ny mixfeb
dfig` ickn xzei hiytdyk s` ,`ziixe`c d`neha `nhyk
xeriya wiici `le ,dfig` ickn zegt hiyti `ny ,`nhn

.hytdd
drxwpy zilhy milk zkqna dpynd oic z` `xnbd zx`an

:dxedh daexeðL àì éñBé éaøa ïBòîL éaø íeMî àðeä áø øîà̈©©¨¦©¦¦§§©¦¥Ÿ¨
daex zkizga zxdhpyL àlàe zilhd ly daex z` jzgàl ¤¨¤Ÿ

da øéiLl witqnd ca agex rxwd mewnaúøBôòî éãk,[xceq-] ¦¥¨§¥©£¤
ìáàm`da øéiLxeriya rxwy zilhd iwlg z` xagny caéãk £¨¦¥¨§¥

úøBôòî`ed ixd ,[xceq±]øeaçenk dz`neha dx`yp zilhde ©£¤¦
.drxwp `ly

:dxdhl zilhd zrixw oica zwelgn `xnbd d`ianLéø øîà̈©¥
Lé÷ì`le] cbad ly eaex z` rxewyky dpynd dazky dn ¨¦

,xdhpe cba my epnn lhazp [zxetrn ick xi`ydàlà eðL àìŸ¨¤¨
rxwykúélèzxagzn dpi` dxtzie xefgi m` s`y ,z`nhpy ©¦

.drxwy mcew dziidy enk wfegaøBò ìáàxdhp `l ,`nhpy £¨
ici lre wfg `ed ekzg `ly xzepd xerdy oeik ,eaex zkizga

,erxwy xg`l exteze xfegyíéìçcbad xfege ahid waczn ± ¨¦
eny lhazn `le ,ekzgy mcew didy enk wfg didpe eziy`xl

.`nh cbad lk jkle ef drixwaðçBé éaøåénð øBò eléôà øîà ï §©¦¨¨¨©£¦©¦
extzyky ,cba my epnn lhazny oeik ,eaex zrixwa xdhpàìŸ

íéìç.erxwy mcew ea didy ewfegl ie`xk xagzn `l ± ¨¦
:yiwl yix zhiy lr dywn opgei iaxLéøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§¥

Lé÷ì,milka dpynd ixacnøBòdidyàîèz`nehañøãî,m` ¨¦¨¥¦§¨
åéìò áMéçick ekzglìepnn zeyrúBòeöø`,íéìcðñ ådfae ¦¥¨¨©§©§¨¦

,qxcnl ie`xd xer zeidln elhalBa ïúpL ïåékxera ±Y ìîæéà ¥¨¤¨©¦§¥
lawl xeriy oiicr ea yiy s` ,zexer enr mikzgny lfxa oikq

oey`xd eyinyzn elhal ligzdyk d`nehøBäè,éaø éøác ¨¦§¥©¦
íéøîBà íéîëçå .äãeäéxdhp epi`L ãòzerevxl xerd z` rxwi §¨©£¨¦§¦©¤

eíéçôè äMîçî epèéòîixera `di `l f`y ,migth dyng lr ©§¦¤¥£¦¨§¨¦
,minkg zhiyly opgei iax wiicn .d`neh zlaw ly xeriyék¦

òîîøBäè àäéî déì èéxerd migth dyngn ehrnn xy`k - ©§¦¥¦¨¨
dkzegl ligzd `l` ,dkizgd lk z` jzg `ly s`e ,xedh

yiwl yix zhiyl dxe`kle .dizepitn cg`aéànà,xedh xerd ©©
àîéìxerdy xn`p ±íéìç,miwlg ipyl ixnbl ekzg `lyk ¥¨¨¦

.cgi miccvd ipy z` extziyk wfg xer zeidl xefgl ie`xy
:yiwl yix uxzníéìçc éøîà÷ ék,milgn xery izxn`yk ± ¦¨¨§¦§¨¦

epiidàéãäì déì éøö à÷c àëéäekxe`l xerd z` wcqy okid ± ¥¨§¨¨¥¥§¤§¨
la` ,oey`xd ewfegl xerd xefgie wfega extzl lekiy ,eagxl e`

ïðé÷ñò éàîa àëä,ekzgy xerd z` zxdhny milka dpyna ¨¨§©©§¦¨
Bì àáe òv÷îaezkizga `ae jzegy -åéúBáéáñ Cøcjzegy ± ¦§©¥©¨¤¤§¦¨

xerd z` xetzi m` ,efk dxeva rxewyke ,aiaq aiaq xerd z`
jkle ezrixw mcew didy wfeg eze`a `di `l ,ezrixw xg`l

.drixwa xdhp
:yiwl yix zhiy lr ztqep `iyew `xnbd d`ianéaø áéúî̈¦©¦

äéîøé,epizpynnäiçáe äîäaa èéLônäoiae äøBähaoia,äàîha ¦§§¨©©§¦©§¥¨©©¨©§¨©§¥¨
oiae äwcaoia'äqbaick hiytn m`ìezeyr,çéèLcräæéçà éãk ©©¨©©¨§¨¦©§¥£¦¨

ci xerd dfig` ick cr wxy `xnbd zwiicn .xyal ci `ed xerd
,xyalàäaäæéçà éãkî øúédxerøBäèci epi`e.`xnbd dywn ¨¨¥¦§¥£¦¨¨

,yiwl yix zhiyléànàå,xedh xerdíéìç àîéìxerdy xn`p - §©©¥¨¨¦
xer enk ,ci meyn `nhie xyal oiicr xaegnk aygi hytend

.zvwna xaegnyk xaegnk aygpy rxwpy
:`xnbd zvxzndîbøzcinrd -ïéáà éaøyixl dpynd z` ©§§¨©¦¨¦

y oeik ,xaegnk xerdy mixne` `ly mrhdy yiwlïBLàø ïBLàø¦¦
,dfig` ickd xg`l xyadn ecixtde ehiytdy xer lk -äNBò¤
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bkw sc oileg(ycew zay meil)

óBòä úìBò,odkd dze` wlenyìzhiyïBòîL éaøa øæòìà éaø ©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§
wx `l` dndadn y`xd z` dwilna licadl xeq`y xaeqy
ipy ly mvnevn aex wx welniy witqne .mipniqd ipy aex

,mipniqd ly mvnevn aex wx wlenyk xyk recne .mipniqøæâéì¦§Ÿ
éúà àì àîìécribi `l `ny ±ãáòîìwelnle zeyrl -íéðL áBø ¦§¨Ÿ¨¥§¤¡©§©¦

leqtie mipniqd lk z` licai `ny yeygiy oeik ,mipniqd ly
,dxiyk dwilnd oi`e mipniqd ipyn ivg wx wlni ,oaxwd z`
`ny miyyeg `ly gken `l` .xkip aex welniy jixvp jkle

.aexd z` dyr xaky drhie aexn zegt dyri
:`xnbd zvxznóñBé áø déì øîàjziiyew lr ,daxlzøîà à÷c ¨©¥©¥§¨¨§©§

n ,daex rxwy mei zleah zilh xdhl oi`yànL äøéæberhi §¥¨¤¨
eäìBò àîBé úa äìéáè eøîàé,yeygl oi` .yny axrd `la xdhl Ÿ§§¦¨©¨¨

ydòø÷zilha yiy rxwd -äéìò çéëBîmixdhny mrhdy ¦§¨¦©¨¤¨
.dliahd zngn `le rxwd zngn `ed dze`

åjziiyew lrzøîà à÷ãyïBòîL éaøa øæòìà éaøì óBòä úìBò §§¨¨§©§©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§
øæâéìmipniqd aexn zegt wlni `ny.oeik miyyeg `l ¦§©

ici lr dwilndyíéðäkyíéæéøæmixidfeïä. Ÿ£¦§¦¦¥
:xeriydn dpyi `ny mixfeb `ly dgked `xnbd d`ianàz̈

òîL,epizpynnèéLônäxer,äiçáe äîäaaoiae äàîhaoia §©©©§¦©§¥¨©©¨©§¥¨
,äøBähaoiae äwcaoia,äqbaxerd z` hiytiy xeriydìçéèL ©§¨©©¨©©¨§¨¦©

.äæéçà éãk:`xnbd zwiicnàähiytd m`äæéçà éãkî øúéxerd §¥£¦¨¨¨¥¦§¥£¦¨
øBäè,xeriydn zegt dyri `ny mixfeb m`e ,xyal ci epi`e ¨
éànà,xedh xerdãáòîì éúà àì àîìéc øæâéì`l `ny xefbpy ± ©©¦§©¦§¨Ÿ¨¥§¤¡©

hiytdl `eai,äæéçà éãk àlà,dfig` ickn xzei hiytdy drhie ¤¨§¥£¦¨
òâð à÷åxeraäàîeèa,déì ïðéøäèî à÷åxeaqpy zerha xyal §¨¨©§§¨§¨§©£¦©¥

gken `l` .xyal ci xerd oi`e dfig` ickn xzei hiytd xaky
.xeriydn zegt dyri `ny mixfeb `ly

:`xnbd zvxznéàzwqer dpyndénð éëä àúééøBàc äàîeèa ¦§§¨§©§¨¨¦©¦
,aex hiytd `l `ny yeygpïðé÷ñò éàîa àëä,dpynaäàîeèa ¨¨§©©§¦¨§§¨

,ïðaøcenk dyri `l `ny opaxca exingde exfb `l minkgy §©¨¨
.xeriyd

:`xnbd dywnçðézepiide 'dxedha' dpynd dazky dn ¦©
mc` hiytdya àîèdnda,äøBäèoebk ,opaxcn d`nehdy ¨¥¦§¨

hiytne ,miae`y mina eaexe ey`x lahy ici lr `nhp mc`dy
epiide 'd`nha' dpynd dazky dn la` .miycw ly dnda

mc`yøBäèrbpadndaäàîèef d`neh ixd ,`nhpäàîeè ¨¦§¥¨§¨
àéä àúééøBàcxzei hiytdyk recne ,`ziixe`cn d`nh dlapy §©§¨¦

.dfig` ickn xzei hiytdy drhi `ny mixfeb `l dfig` ickn
opaxc d`neha d`nhd dnda ly ote` yi :`xnbd zvxzn

epiide ,dpynd dxaic day mc` d`nhneadndaäôøè ¦§¥¨
:`xnbd dywn .d`nhn `idy dhgypyàéä ééenè úa äôøè± §¥¨©©¥¦

:`xnbd zvxzn .mixg` d`nhn dtixh ikeïéà,[ok±]deáàãk ¥§©£©
ìàeîLc,ïéLc÷eîa äànèî dèçML äôøè ìàeîLc deáà øîàc ¦§¥§¨©£©¦§¥§¥¨¤§¨¨§©§¨§§¨¦

z` opaxcn d`nhn ,dhgypy miycwen ly dtixh znda -
d`nh hiytny xedh mc`y dpynd dazk dae .da rbepd mc`d

.`nhp
ickn xzei hiytdyk mixfeb `ly ztqep di`x `xnbd d`ian

:dfig` ickn zegt hiyti `ny dfig`,òîL àz`ziixaa epcnl ¨§©
øîBà ïBòîL éaø íeMî äãeäé ïa éàzñBc éaømc`èéLônäxer ©¦§©¤§¨¦©¦¦§¥©©§¦

íéöøLaxerd ,gihy zeyrl ick mi`nhdøeaçxyal ci dyrpe ¦§¨¦¦
Blek úà èéLôiL ãòhiytn `ziixad dhwpy jkne .uxydn ©¤©§¦¤

xyal dwfega weac mxery mivxy `weecy wcwcl yi mivxya
,elek z` hiytiy cr xyal ci xerd mda ,ehiytdl dyweàä- ¨

hiytnd la`ìîâadwfega weac xerd oi`y miigd ilra x`yae §¨¨
xyaløeaç Bðéà`ny mixfeb `le ,dfig` ickn xzei hiytdyk ¥¦

.dfig` ickn xzei hiytdy drhie dfig` ickn zegt hiyti
:`xnbd zvxznàîéz àì,`ziixadn wiiczeìîâa àäxerd Ÿ¥¨¨§¨¨

hiytdyøeaç Bðéà.xyal cieàîéà àlàwiicze xn`z ± ¥¦¤¨¥¨
la` ,xeaig elek z` hiytd `lyk mivxy xer wxy ,`ziixadn

oiicry s` ,eaex z` hiytdyk lnbaøàevä ìòL øBòa`l ¨¤©©©¨
hiytdøeaç Bðéà,xyadn zelwa wzpzn `edy oeik xyal cie ¥¦

åk `ziixadéøeð ïa ïðçBé éaøepizpyna,àéälry xerdy xaeqd §©¦¨¨¤¦¦
`ly `ziixadn di`x oi`e .xeaig epi` zelwa wzpzny x`evd
dndaa hiytnde ,jxvpd xeriydn zegt dyri `ny mixfeb
dfig` ickn xzei hiytdyk s` ,`ziixe`c d`neha `nhyk
xeriya wiici `le ,dfig` ickn zegt hiyti `ny ,`nhn

.hytdd
drxwpy zilhy milk zkqna dpynd oic z` `xnbd zx`an

:dxedh daexeðL àì éñBé éaøa ïBòîL éaø íeMî àðeä áø øîà̈©©¨¦©¦¦§§©¦¥Ÿ¨
daex zkizga zxdhpyL àlàe zilhd ly daex z` jzgàl ¤¨¤Ÿ

da øéiLl witqnd ca agex rxwd mewnaúøBôòî éãk,[xceq-] ¦¥¨§¥©£¤
ìáàm`da øéiLxeriya rxwy zilhd iwlg z` xagny caéãk £¨¦¥¨§¥

úøBôòî`ed ixd ,[xceq±]øeaçenk dz`neha dx`yp zilhde ©£¤¦
.drxwp `ly

:dxdhl zilhd zrixw oica zwelgn `xnbd d`ianLéø øîà̈©¥
Lé÷ì`le] cbad ly eaex z` rxewyky dpynd dazky dn ¨¦

,xdhpe cba my epnn lhazp [zxetrn ick xi`ydàlà eðL àìŸ¨¤¨
rxwykúélèzxagzn dpi` dxtzie xefgi m` s`y ,z`nhpy ©¦

.drxwy mcew dziidy enk wfegaøBò ìáàxdhp `l ,`nhpy £¨
ici lre wfg `ed ekzg `ly xzepd xerdy oeik ,eaex zkizga

,erxwy xg`l exteze xfegyíéìçcbad xfege ahid waczn ± ¨¦
eny lhazn `le ,ekzgy mcew didy enk wfg didpe eziy`xl

.`nh cbad lk jkle ef drixwaðçBé éaøåénð øBò eléôà øîà ï §©¦¨¨¨©£¦©¦
extzyky ,cba my epnn lhazny oeik ,eaex zrixwa xdhpàìŸ

íéìç.erxwy mcew ea didy ewfegl ie`xk xagzn `l ± ¨¦
:yiwl yix zhiy lr dywn opgei iaxLéøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§¥

Lé÷ì,milka dpynd ixacnøBòdidyàîèz`nehañøãî,m` ¨¦¨¥¦§¨
åéìò áMéçick ekzglìepnn zeyrúBòeöø`,íéìcðñ ådfae ¦¥¨¨©§©§¨¦

,qxcnl ie`xd xer zeidln elhalBa ïúpL ïåékxera ±Y ìîæéà ¥¨¤¨©¦§¥
lawl xeriy oiicr ea yiy s` ,zexer enr mikzgny lfxa oikq

oey`xd eyinyzn elhal ligzdyk d`nehøBäè,éaø éøác ¨¦§¥©¦
íéøîBà íéîëçå .äãeäéxdhp epi`L ãòzerevxl xerd z` rxwi §¨©£¨¦§¦©¤

eíéçôè äMîçî epèéòîixera `di `l f`y ,migth dyng lr ©§¦¤¥£¦¨§¨¦
,minkg zhiyly opgei iax wiicn .d`neh zlaw ly xeriyék¦

òîîøBäè àäéî déì èéxerd migth dyngn ehrnn xy`k - ©§¦¥¦¨¨
dkzegl ligzd `l` ,dkizgd lk z` jzg `ly s`e ,xedh

yiwl yix zhiyl dxe`kle .dizepitn cg`aéànà,xedh xerd ©©
àîéìxerdy xn`p ±íéìç,miwlg ipyl ixnbl ekzg `lyk ¥¨¨¦

.cgi miccvd ipy z` extziyk wfg xer zeidl xefgl ie`xy
:yiwl yix uxzníéìçc éøîà÷ ék,milgn xery izxn`yk ± ¦¨¨§¦§¨¦

epiidàéãäì déì éøö à÷c àëéäekxe`l xerd z` wcqy okid ± ¥¨§¨¨¥¥§¤§¨
la` ,oey`xd ewfegl xerd xefgie wfega extzl lekiy ,eagxl e`

ïðé÷ñò éàîa àëä,ekzgy xerd z` zxdhny milka dpyna ¨¨§©©§¦¨
Bì àáe òv÷îaezkizga `ae jzegy -åéúBáéáñ Cøcjzegy ± ¦§©¥©¨¤¤§¦¨

xerd z` xetzi m` ,efk dxeva rxewyke ,aiaq aiaq xerd z`
jkle ezrixw mcew didy wfeg eze`a `di `l ,ezrixw xg`l

.drixwa xdhp
:yiwl yix zhiy lr ztqep `iyew `xnbd d`ianéaø áéúî̈¦©¦

äéîøé,epizpynnäiçáe äîäaa èéLônäoiae äøBähaoia,äàîha ¦§§¨©©§¦©§¥¨©©¨©§¨©§¥¨
oiae äwcaoia'äqbaick hiytn m`ìezeyr,çéèLcräæéçà éãk ©©¨©©¨§¨¦©§¥£¦¨

ci xerd dfig` ick cr wxy `xnbd zwiicn .xyal ci `ed xerd
,xyalàäaäæéçà éãkî øúédxerøBäèci epi`e.`xnbd dywn ¨¨¥¦§¥£¦¨¨

,yiwl yix zhiyléànàå,xedh xerdíéìç àîéìxerdy xn`p - §©©¥¨¨¦
xer enk ,ci meyn `nhie xyal oiicr xaegnk aygi hytend

.zvwna xaegnyk xaegnk aygpy rxwpy
:`xnbd zvxzndîbøzcinrd -ïéáà éaøyixl dpynd z` ©§§¨©¦¨¦

y oeik ,xaegnk xerdy mixne` `ly mrhdy yiwlïBLàø ïBLàø¦¦
,dfig` ickd xg`l xyadn ecixtde ehiytdy xer lk -äNBò¤
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קפב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc oileg(ipy meil)

y ,xnele df cenil zegcl yi .mirxfn a` oipaa xepzaeäî©
zeci oic yiy epivny,íéòøælmeyn `edäaeøî ïúàîeè ïkL ¦§¨¦¤¥§¨¨§¨

,dliape xepz z`nehnclen mb d`neh milawn mirxf ixdy
dliapa zeci oic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok m`e ,d`nehd

.mirxfn a` oipaa xepzae
,xn`z m`eàðîçø áBzëìwx zeci oicðä éúéìå ,øepúadépéî C± ¦§©£¨¨§©§¥¥¨¨¦¥

zegcl yi .xepzn a` oipaa dliapae mirxfa zeci oic cnlpe
y ,xnele df ceniläîzeci oic yiy epivny,øepúlmeyn `ed ©§©

ïkLxepzànèîmilke`Bøéåàîjezl milke`d eqpkpy oeiky - ¤¥§©¥¥£¦
e`nhp ,envr xepza erbp `l m` s` ,`nh xepz ly exie`
zeci oic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok m`e ,milke`d

.xepzn a` oipaa dliapae mirxfa
,xn`z m`eàðîçø áBzëìwx zeci oicðä éúéìå ,äìáðadpéî C± ¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¨¨¦¨

zegcl yi .dliapn a` oipaa xepzae mirxfa zeci oic cnlpe
y ,xnele df ceniläîzeci oic yiy epivny,äìáðlmeyn `ed ©¦§¥¨

ïkLdliapäànèîd z` mbíãà,da rbepdàOîa äànèîez` ± ¤¥§©§¨¨¨§©§¨§©¨
,da rbp `l m` s` dze` `yepd mc`dådy xac `idäàîeè §§¨

dôebî äàöBémileki oi` ok m`e ,dnvr zngn d`nh `idy ± §¨¦¨
.dliapn a` oipaa xepzae mirxfa zeci oic mibdep eidiy cenll
z` `ivedl zeci oic yiy epcnll miweqtd lk mikixvy oeike
z` qipkdl zeci oic yiy cenll okidn jl x`yp `l ,d`nehd

.d`nehd
:`xnbd zvxznàéúà àì àãçî àãçcenll xyt` i` mpn` ± £¨¥£¨Ÿ¨§¨

,mdn cg` ly epicn mzylyn cg` s`a zeci oic mibdep eidiy
la`ézøzî àãç éúézzeci oicn mdn cg`a zeci oic cenll yi ± ¥¥£¨¦©§¥

.deyd cvdn mixg`d ipy ly
:`xnbd zxxanéúéz éäaezkl dxezd dkxved `l mdn dfi`a ± ¥¥¥

xn`z m` .mixg`d mipydn ecnell xyt`y meyn zeci oicàìŸ
àðîçø áBzëìzeci oicðäî éúéúå ,íéòøæaCzeci oic cnlpe ± ¦§©£¨¨¦§¨¦§¥¥¥¨¨

dn dgczyky ,dliape xepz lv` aezkd zeci oicn mirxfa
,mirxfa ok oi`y dn ,dribp ila elit` mixg` `nhn oky xepzl
lkae ,dribpa `l` d`nhn dpi`y ,gikez dliapy aiydl yi
oky dliapl dn dgczyke ,mixg`l dz`neh d`iven dci z`f
gikei xepzy aiydl yi ,mirxfa ok oi`y dn mc`d z` d`nhn
,mixg`l ez`neh `iven eci z`f lkae ,mc`d z` `nhn epi`y
dliapn mirxf cnlp ok m` ,diigc mey zegcl xyt` i`y oeike
d`iven mcie mi`nh mdipyy ,mday deyd cvdn xepze
mci `dzy mi`nh mirxf mb mdn cnlpe ,mixg`l mz`neh

.mixg`l mz`neh d`iven
y xnel xyt`y meyn ,jk xnel oi`y :`xnbd dgecäîepivny ©

ðälC`ed ,mixg`l mz`neh d`iven mciy ,dliape xepz lv` ± §¨¨
meynïkLmdipyïéànhîd`neh milawn ±øLëäa àlL,dwyn ¤¥¦©§¦¤Ÿ§¤§¥

mb mlv` bdep jkl ,dfa mlv` dxezd dxingdy epivny oeike
m`d ,zeci oicøîàzmb okøLëäa àlà ïéànhî ïéàL ,íéòøæa Ÿ©¦§¨¦¤¥¦©§¦¤¨§¤§¥

mirxfa zeci oic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok m`e ,dwyn
.xepze dliapn a` oipaa

:`xnbd dgec,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàzigcy ef diigc ¨©©¨§¥§©§ª©
meyn ,diigc dpi` ,xepze dliap ly deyd cvdn cenild z` da

y jkl daiqdyeøLëeä àlL úBøétmilawn mpi` dwyna ¥¤Ÿ§§
y meyn ,d`nehéîc Bzëàìî äøîâð àlL øepúk,[minec md-] §©¤Ÿ¦§§¨§©§¨¥

ly mzk`ln exnbp `l dwyna zexit exyked `ly cry
,d`neh lawn epi` ezk`ln dxnbp `ly cr xepz mbe ,zexitd
oic cenll yi jk m`e ,mirxfan xzei xepza xneg oi`y `vnp

.dliape xepz ly deyd cvdn mirxfa zeci
éøt àlàéëä Cy ,jk xnele deyd cvdn cenild zegcl yi ±äî ¤¨¨¦¨¦©
epivnyðälCmz`neh d`iven mciy dliape xepz lv` ± §¨¨

meyn `ed ,mixg`lïkLmdipyïéànhîmz`neh milawn -àlL ¤¥¦©§¦¤Ÿ

a,äòéâðm` mb exie` jezl uxy qpkpyk d`neh lawn xepz oky ¦§¦¨
lr d`a dpi`e `id dnvrn dz`neh dliap oke ,ea rbp `l uxyd
,dfa mlv` dxezd dxingdy epivny oeike ,xg` xaca dribp ici

m`d ,zeci oic mb mlv` bdep okløîàzmb okïéàL ,íéòøæa Ÿ©¦§¨¦¤¥
,äòéâða àlà ïéànhîoic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok m`e ¦©§¦¤¨¦§¦¨

.xepze dliapn a` oipaa mirxfa zeci
ipyn mdn cg`a zeci oic cenll yiy lirl dxn` `xnbd
`l mdn dfi`a xxal dkiynn `xnbd ,deyd cvdn mixg`d
ipyn ecnell xyt`y meyn zeci oic aezkl dxezd dkxved

,xn`z m`e :mixg`dàðîçø áBzëì àìzeci oicéúéúå ,øepúa Ÿ¦§©£¨¨§©§¥¥
ðäîCmirxf lv` aezkd zeci oicn xepza zeci oic cnlpe ± ¥¨¨

ok oi`y dn daexn mz`neh oky mirxfl dn dgczyky ,dliape
lkae ,daexn dz`neh oi`y ,gikez dliapy aiydl yi ,xepza
oky dliapl dn dgczyke ,mixg`l dz`neh d`iven dci z`f
egikei mirxfy aiydl yi ,xepza ok oi`y dn mc` d`nhn
,mixg`l mz`neh mi`iven mci z`f lkae ,mc` mi`nhn mpi`y
mz`neh d`iven mcie mi`nh mdipyy ,oday deyd cvd
ez`neh `iven eci `diy `nh xepz `ia` ip` s` ,mixg`l

y xnel xyt`y meyn ,jk xnel oi`y :`xnbd dgec .mixg`läî©
epivnyðälCmz`neh d`iven mciy ,dliape mirxf lv` ± §¨¨

meyn `ed ,mixg`lïkLmdipyìëBà,ilk `ed xepz la` ,md ¤¥¤
.lke`n ilk cenll mileki oi`e

,`ed xzein zeci ly miweqtdn cg` ok`y :`xnbd zvxzn
,xnel xyt`y meynàðîçø áBzëì àìzeci oicéúéúå ,äìáða Ÿ¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥

ðäîCmirxf lv` aezkd zeci oicn dliapa zeci oic cnlpe ± ¥¨¨
ok oi`y dn daexn mz`neh oky mirxfl dn dgczyky ,xepze
z`f lkae ,daexn ez`neh oi`y ,gikei xepzy aiydl yi ,dliapa
oky xepzl dn dgczyke ,mixg`l ez`neh `iven eciy epivn
mirxfy aiydl yi ,dliapa ok oi`y dn exie`n mixg` z` `nhn
mci z`f lkae ,dribpa `l` mixg` mi`nhn mpi` ok mby ,egikei
mi`nh mdipyy ,oday deyd cvd ,mixg`l mz`neh d`iven
`idy dliap `ia` ip` s` ,mixg`l mz`neh d`iven mcie

.mixg`l dz`neh d`iven dci `dzy ,d`nh(àlà énð éëä ïéà)¥¨¦©¦¤¨
mirxf lv` aezkd zeci oicn dliapa zeci cenll xyt`y oeike

ok m` ,xepzeél änì äìáðc ãé,eazekl dxezd dkxved recn ± ¨¦§¥¨¨¨¦
`l`ïéðò Bðéà íàjxvp `ly xg`n ±ìepcnloic yiyãéa,äìáð ¦¥¦§¨§¨§¥¨

ïéðò eäðz`ay edyxtz ±ìoic epcnlàîìòc ãéx`y lv` ± §¥¦§¨§¨§¨§¨
`ivedl zeci oic mlv` yiy epcnll jxvp `ly xg`ne ,milke`
,aezk mteba d`nehd z` `ivedl zeci oic ixdy ,d`nehd z`
ixd ,d`nehd z` qipkdl zeci oic yiy epcnll `ay edyxtz

y epivnãédlekiñéðëäìye ,d`nehd z`ãédlekiàéöBäìz` ¨§©§¦¨§¦
oic ok m`e ,d`nehdøîBLepcnll `ed xzein ,dxezd dazky ¥
elit` liren xneyyóøöì.dviak xeriyl enilydl lke`d mr §¨¥
:cer `xnbd dywneézkàåy ,zeywdl yi oiicre ±äìáðc ãé §©©¦¨¦§¥¨

éøèöàC,xzein epi`e ,eazekl dxezd dkxved ±áúk àì éàc ¦§§¦§¦Ÿ¨©
àðîçøzeci oic,äìáðaoicn dliapa zeci oic micnel epiid `l` ©£¨¨¦§¥¨

,xepze mirxf lv` aezkd zeciàðéîà äåä,xnel leki iziid ±Bic £¨£¦¨©
witqn -ìy dliap ly ciïécä ïî àamirxf ly zecin zcnlpd - §¨¦©¦

xepzeïBcpk úBéäì,xne` iziide ,xepze mirxf oick dpic didiy ± ¦§©¦
ðä äîCmdly d`nehdy ,xepze mirxfa epivny enk ±ànèî àì ¨¨¨Ÿ§©¥

íãà,mda rbepdóàly ci,äìáðoicd didi ,mdn zcnlpy xg`n ¨¨©§¥¨
yíãà äànèî àìci aezkl dxezd dkxved jkle ,dci jxc Ÿ§©§¨¨¨

,dnvr dliapk dpic dliap ly ciy epcnll ,dnvr dliapa
epcnll miweqtd lk mikixvy oeike ,da rbepd mc`d z` `nhne
cenll okidn jl x`yp `l ,d`nehd z` `ivedl zeci oic yiy

.d`nehd z` qipkdl zeci oic yiy
:`xnbd zvxznàlàoicéøö Cøöéî äìáðc ãéCdxezd dkxved ± ¤¨¨¦§¥¨¦§©¨¦
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' א

המשך בעמוד וז



קפג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc oileg(ipy meil)

y ,xnele df cenil zegcl yi .mirxfn a` oipaa xepzaeäî©
zeci oic yiy epivny,íéòøælmeyn `edäaeøî ïúàîeè ïkL ¦§¨¦¤¥§¨¨§¨

,dliape xepz z`nehnclen mb d`neh milawn mirxf ixdy
dliapa zeci oic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok m`e ,d`nehd

.mirxfn a` oipaa xepzae
,xn`z m`eàðîçø áBzëìwx zeci oicðä éúéìå ,øepúadépéî C± ¦§©£¨¨§©§¥¥¨¨¦¥

zegcl yi .xepzn a` oipaa dliapae mirxfa zeci oic cnlpe
y ,xnele df ceniläîzeci oic yiy epivny,øepúlmeyn `ed ©§©

ïkLxepzànèîmilke`Bøéåàîjezl milke`d eqpkpy oeiky - ¤¥§©¥¥£¦
e`nhp ,envr xepza erbp `l m` s` ,`nh xepz ly exie`
zeci oic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok m`e ,milke`d

.xepzn a` oipaa dliapae mirxfa
,xn`z m`eàðîçø áBzëìwx zeci oicðä éúéìå ,äìáðadpéî C± ¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¨¨¦¨

zegcl yi .dliapn a` oipaa xepzae mirxfa zeci oic cnlpe
y ,xnele df ceniläîzeci oic yiy epivny,äìáðlmeyn `ed ©¦§¥¨

ïkLdliapäànèîd z` mbíãà,da rbepdàOîa äànèîez` ± ¤¥§©§¨¨¨§©§¨§©¨
,da rbp `l m` s` dze` `yepd mc`dådy xac `idäàîeè §§¨

dôebî äàöBémileki oi` ok m`e ,dnvr zngn d`nh `idy ± §¨¦¨
.dliapn a` oipaa xepzae mirxfa zeci oic mibdep eidiy cenll
z` `ivedl zeci oic yiy epcnll miweqtd lk mikixvy oeike
z` qipkdl zeci oic yiy cenll okidn jl x`yp `l ,d`nehd

.d`nehd
:`xnbd zvxznàéúà àì àãçî àãçcenll xyt` i` mpn` ± £¨¥£¨Ÿ¨§¨

,mdn cg` ly epicn mzylyn cg` s`a zeci oic mibdep eidiy
la`ézøzî àãç éúézzeci oicn mdn cg`a zeci oic cenll yi ± ¥¥£¨¦©§¥

.deyd cvdn mixg`d ipy ly
:`xnbd zxxanéúéz éäaezkl dxezd dkxved `l mdn dfi`a ± ¥¥¥

xn`z m` .mixg`d mipydn ecnell xyt`y meyn zeci oicàìŸ
àðîçø áBzëìzeci oicðäî éúéúå ,íéòøæaCzeci oic cnlpe ± ¦§©£¨¨¦§¨¦§¥¥¥¨¨

dn dgczyky ,dliape xepz lv` aezkd zeci oicn mirxfa
,mirxfa ok oi`y dn ,dribp ila elit` mixg` `nhn oky xepzl
lkae ,dribpa `l` d`nhn dpi`y ,gikez dliapy aiydl yi
oky dliapl dn dgczyke ,mixg`l dz`neh d`iven dci z`f
gikei xepzy aiydl yi ,mirxfa ok oi`y dn mc`d z` d`nhn
,mixg`l ez`neh `iven eci z`f lkae ,mc`d z` `nhn epi`y
dliapn mirxf cnlp ok m` ,diigc mey zegcl xyt` i`y oeike
d`iven mcie mi`nh mdipyy ,mday deyd cvdn xepze
mci `dzy mi`nh mirxf mb mdn cnlpe ,mixg`l mz`neh

.mixg`l mz`neh d`iven
y xnel xyt`y meyn ,jk xnel oi`y :`xnbd dgecäîepivny ©

ðälC`ed ,mixg`l mz`neh d`iven mciy ,dliape xepz lv` ± §¨¨
meynïkLmdipyïéànhîd`neh milawn ±øLëäa àlL,dwyn ¤¥¦©§¦¤Ÿ§¤§¥

mb mlv` bdep jkl ,dfa mlv` dxezd dxingdy epivny oeike
m`d ,zeci oicøîàzmb okøLëäa àlà ïéànhî ïéàL ,íéòøæa Ÿ©¦§¨¦¤¥¦©§¦¤¨§¤§¥

mirxfa zeci oic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok m`e ,dwyn
.xepze dliapn a` oipaa

:`xnbd dgec,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàzigcy ef diigc ¨©©¨§¥§©§ª©
meyn ,diigc dpi` ,xepze dliap ly deyd cvdn cenild z` da

y jkl daiqdyeøLëeä àlL úBøétmilawn mpi` dwyna ¥¤Ÿ§§
y meyn ,d`nehéîc Bzëàìî äøîâð àlL øepúk,[minec md-] §©¤Ÿ¦§§¨§©§¨¥

ly mzk`ln exnbp `l dwyna zexit exyked `ly cry
,d`neh lawn epi` ezk`ln dxnbp `ly cr xepz mbe ,zexitd
oic cenll yi jk m`e ,mirxfan xzei xepza xneg oi`y `vnp

.dliape xepz ly deyd cvdn mirxfa zeci
éøt àlàéëä Cy ,jk xnele deyd cvdn cenild zegcl yi ±äî ¤¨¨¦¨¦©
epivnyðälCmz`neh d`iven mciy dliape xepz lv` ± §¨¨

meyn `ed ,mixg`lïkLmdipyïéànhîmz`neh milawn -àlL ¤¥¦©§¦¤Ÿ

a,äòéâðm` mb exie` jezl uxy qpkpyk d`neh lawn xepz oky ¦§¦¨
lr d`a dpi`e `id dnvrn dz`neh dliap oke ,ea rbp `l uxyd
,dfa mlv` dxezd dxingdy epivny oeike ,xg` xaca dribp ici

m`d ,zeci oic mb mlv` bdep okløîàzmb okïéàL ,íéòøæa Ÿ©¦§¨¦¤¥
,äòéâða àlà ïéànhîoic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok m`e ¦©§¦¤¨¦§¦¨

.xepze dliapn a` oipaa mirxfa zeci
ipyn mdn cg`a zeci oic cenll yiy lirl dxn` `xnbd
`l mdn dfi`a xxal dkiynn `xnbd ,deyd cvdn mixg`d
ipyn ecnell xyt`y meyn zeci oic aezkl dxezd dkxved

,xn`z m`e :mixg`dàðîçø áBzëì àìzeci oicéúéúå ,øepúa Ÿ¦§©£¨¨§©§¥¥
ðäîCmirxf lv` aezkd zeci oicn xepza zeci oic cnlpe ± ¥¨¨

ok oi`y dn daexn mz`neh oky mirxfl dn dgczyky ,dliape
lkae ,daexn dz`neh oi`y ,gikez dliapy aiydl yi ,xepza
oky dliapl dn dgczyke ,mixg`l dz`neh d`iven dci z`f
egikei mirxfy aiydl yi ,xepza ok oi`y dn mc` d`nhn
,mixg`l mz`neh mi`iven mci z`f lkae ,mc` mi`nhn mpi`y
mz`neh d`iven mcie mi`nh mdipyy ,oday deyd cvd
ez`neh `iven eci `diy `nh xepz `ia` ip` s` ,mixg`l

y xnel xyt`y meyn ,jk xnel oi`y :`xnbd dgec .mixg`läî©
epivnyðälCmz`neh d`iven mciy ,dliape mirxf lv` ± §¨¨

meyn `ed ,mixg`lïkLmdipyìëBà,ilk `ed xepz la` ,md ¤¥¤
.lke`n ilk cenll mileki oi`e

,`ed xzein zeci ly miweqtdn cg` ok`y :`xnbd zvxzn
,xnel xyt`y meynàðîçø áBzëì àìzeci oicéúéúå ,äìáða Ÿ¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥

ðäîCmirxf lv` aezkd zeci oicn dliapa zeci oic cnlpe ± ¥¨¨
ok oi`y dn daexn mz`neh oky mirxfl dn dgczyky ,xepze
z`f lkae ,daexn ez`neh oi`y ,gikei xepzy aiydl yi ,dliapa
oky xepzl dn dgczyke ,mixg`l ez`neh `iven eciy epivn
mirxfy aiydl yi ,dliapa ok oi`y dn exie`n mixg` z` `nhn
mci z`f lkae ,dribpa `l` mixg` mi`nhn mpi` ok mby ,egikei
mi`nh mdipyy ,oday deyd cvd ,mixg`l mz`neh d`iven
`idy dliap `ia` ip` s` ,mixg`l mz`neh d`iven mcie

.mixg`l dz`neh d`iven dci `dzy ,d`nh(àlà énð éëä ïéà)¥¨¦©¦¤¨
mirxf lv` aezkd zeci oicn dliapa zeci cenll xyt`y oeike

ok m` ,xepzeél änì äìáðc ãé,eazekl dxezd dkxved recn ± ¨¦§¥¨¨¨¦
`l`ïéðò Bðéà íàjxvp `ly xg`n ±ìepcnloic yiyãéa,äìáð ¦¥¦§¨§¨§¥¨

ïéðò eäðz`ay edyxtz ±ìoic epcnlàîìòc ãéx`y lv` ± §¥¦§¨§¨§¨§¨
`ivedl zeci oic mlv` yiy epcnll jxvp `ly xg`ne ,milke`
,aezk mteba d`nehd z` `ivedl zeci oic ixdy ,d`nehd z`
ixd ,d`nehd z` qipkdl zeci oic yiy epcnll `ay edyxtz

y epivnãédlekiñéðëäìye ,d`nehd z`ãédlekiàéöBäìz` ¨§©§¦¨§¦
oic ok m`e ,d`nehdøîBLepcnll `ed xzein ,dxezd dazky ¥
elit` liren xneyyóøöì.dviak xeriyl enilydl lke`d mr §¨¥
:cer `xnbd dywneézkàåy ,zeywdl yi oiicre ±äìáðc ãé §©©¦¨¦§¥¨

éøèöàC,xzein epi`e ,eazekl dxezd dkxved ±áúk àì éàc ¦§§¦§¦Ÿ¨©
àðîçøzeci oic,äìáðaoicn dliapa zeci oic micnel epiid `l` ©£¨¨¦§¥¨

,xepze mirxf lv` aezkd zeciàðéîà äåä,xnel leki iziid ±Bic £¨£¦¨©
witqn -ìy dliap ly ciïécä ïî àamirxf ly zecin zcnlpd - §¨¦©¦

xepzeïBcpk úBéäì,xne` iziide ,xepze mirxf oick dpic didiy ± ¦§©¦
ðä äîCmdly d`nehdy ,xepze mirxfa epivny enk ±ànèî àì ¨¨¨Ÿ§©¥

íãà,mda rbepdóàly ci,äìáðoicd didi ,mdn zcnlpy xg`n ¨¨©§¥¨
yíãà äànèî àìci aezkl dxezd dkxved jkle ,dci jxc Ÿ§©§¨¨¨

,dnvr dliapk dpic dliap ly ciy epcnll ,dnvr dliapa
epcnll miweqtd lk mikixvy oeike ,da rbepd mc`d z` `nhne
cenll okidn jl x`yp `l ,d`nehd z` `ivedl zeci oic yiy

.d`nehd z` qipkdl zeci oic yiy
:`xnbd zvxznàlàoicéøö Cøöéî äìáðc ãéCdxezd dkxved ± ¤¨¨¦§¥¨¦§©¨¦
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âøeñàL øîBàL éî Lé26øòðì[hiLãç ãâa[køBçLå[`kãét÷î íà ,åéìòL ÷áàä Bà øôòä ïî[akàlL ¥¦¤¥¤¨§©¥¤¤¨¨§¨¦¤¨¨¨¨¨¤¨¨¦©§¦¤Ÿ
øeòð àìa BLáìì[bkñeak àeä epnî Bøeòðå ,Búéàøî ì÷ì÷î ÷áàäL ,ñeaëk àeäL íeMî ,[ckáBèå . §¨§§Ÿ¦¦¤§¦¤¨¨¨§©§¥©§¦§¦¦¤¦§

åéøáãì Leçì[dk. ¨¦§¨¨

1

2

3

dkld ixe`ia
øòðì [èé לנגב או לחבוט לנער, אסור זו לדיעה -

אחר  דבר עלֿידי וכלֿשכן ביד, .27האבק
ùãç ãâá [ë כבר ואפילו כחדש שנראה זמן כל -

אם 28כובס  אף - לנערו מותר כחדש נראה כשאינו אך ,
מעולם  כובס .29לא

øåçùå [àë צבע על נראה שאבק משום שחור דווקא -
שאר  או אדום, לבן, אבל בהיר, צבע מאשר יותר שחור
תועלת  בניעורם שאין משום בניעור, מותרים - צבעים

לכיבוס  שתחשיבו .30כלֿכך
ãéô÷î íà [áë ועפר אבק המלא וחדש שחור שטיח -

נחשב  - מלכתחילה כך אותו שוטחים היו שלא עד
לנערו  שלא לחוש וטוב עליו, מותר 31כמקפיד אך ,

להסרה  שניתנים ולכלוכים פירורים מלא שטיח לנקות
שיפשוף  .32ללא
øåòéð àìá [âë אף כלֿכך, עליו מקפיד כשאינו אבל -

בחוזק  ואפילו לנערו, יכול - לנקותו וכן 33שמקפיד .
רכה  ביד בו לחבוט יבש 34מותר דבר וכל במטלית, ,

מים  .35ללא
ñåáéë àåä [ãë האבק מסיר כשלא גם הניעור איסור -

שראוי  עד הבגד מראה שתיקן בכך די אלא לגמרי,
בו  .36ללכת

åéøáãì ùåçì [äë להקל לכתחילה רשאי נכרי ידי על -
לילך 37בזה  ומתבייש אחר בגד לו שאין במקום וכן ,

באבק  שנפלה שחורה מגבעת כגון הבריות, בין כך

zetqede mipeiv
מהמשך 26) אך מדרבנן, שאיסורו משמע 'אסור' מהלשון

חייב  זו) ש(לדעה משמע כיבוס" הוא ממנו "וניעורו הסעיף
בלשון  דנקט והאי ה: ס"ק מהמשנ"ב ולהעיר מלבן, משום
מקפיד  אינו דאם לאשמעינן זו] לדיעה חייב אם [אף איסור

בה. לית איסורא אפילו
ט.27) ס"ק קטז סי' בדה"ש ע"פ
הבגד,28) למראה הקשורה א שבסעיף "חדש" כמשמעות

המים. ידי על הבגד לקיצור הקשורה ב כבסעיף ולא
והנה 29) ט: ס"ק קטז סי' ובבדה"ש א, סעיף על כדלעיל

הצבע  ממנו הולך השמש שמחמת יארע שחור בבגד
וניכר  קצת משתנה הבגד ושחרורית אפגישאסין) (שקורין
עוד  ואפשר ישן, בכלל דהוי אפשר חדש, שאינו ממראיתו
כי  עוד, שחור בכלל אינו השחרות קצת שנשתנה דכיון
שחור  בבגד כמו כ"כ המראה מקלקל האבק אין כזה בבגד

וצ"ע. לגמרי
כהים 30) שצבעים שייתכן שם וראה א, סעיף כדלעיל

(כגון  ספק שבמקום שם הובא עוד שחור, בכלל הם מאוד
היערות  בשם (מבדה"ש להחמיר יש מאוד) כהים בצבעים
הלכה  בביאור שהובא (כפתרון יד כלאחר לנער או דבש),

להחמיר. אין - צבעים בשאר אבל לדבריו)), לחוש (ד"ה
מקפידים 31) לא - מאובק הרצפה על שטוח שכשהוא אף

לא  אם כמקפיד נחשב בבגד גם וכן מיד, לאבקו או להסירו
זה. במצב מיד מעליו מסירו היה שלא אף - כך לובשו

מחזה 32) שו"ת לט, סי' ח"ה יצחק מנחת שו"ת ראה
במכשיר  השטיח לנקות שלא ועוד, מ"ד סי' ח"א אליהו
או  במטאטא לנקותו להעדיף אלא לזה, מיוחד (ידני)

מברשת.
ענין 33) שבכל מהגרשז"א הביא פד הערה פט"ו בשש"כ

נקיונו, על שמקפיד מראה בזה כי רב, בחוזק לנער אין

לחוש  אין ללבשו, שלא שמקפיד שפירט לשוע"ר ולכאורה
שאינו  בגד לנער התיר צד הערה שם שבשש"כ (ולהעיר לזה
אירוע  או שבת לכבוד רק אלא כלל בדרך עליו מקפיד

ניקי  על שמקפיד להראות שאסור לשיטתו וצ"ע ונו).מיוחד,
מקפיד  שלא אחר אדם ידי על בניעור גם להקל סברא ומכאן
ביאור  (ראה ליפותו שבכוונתו אף - כזה בגד לבישת על
לנקותו  לקטן לומר מותר ועכ"פ שמקפיד), והוא ד"ה הלכה

ליפותו. שבכוונתו אף
התיר  (ל"ז) זצ"ל הגרשז"א מכתבי ח"ג השבת מאור (בס'
או  בניעור לנקות אחרים לכלך או שנתלכלך לילד לומר
ההיתר  ומסברות בציפורן), לגרד (או רכה ביד בחביטה
להקל  שיש הנ"ל וע"פ מקפיד, בכלל אינו שקטן משום
להקל  אפשר - לובשו שהיה אחר אדם ידי על בניעור בכלל

בנו). הוא אפילו - בקטן
רכה 34) ביד החביטה דגם מהגרשז"א פ הערה שם שש"כ

י"ל  בחוזק לנער שמותר הנ"ל וע"פ הוא, ניעור בכלל
בחוזק. לחבוט גם שמותר

אין 35) אך א, סוסע' תורה מדעת פא הערה שם שש"כ
כשפשוף. הוא שאז בחוזק במטלית לנגב

ראה  - שפשוף ולעניין הסעיף, בסוף ראה - מברשת לעניין
יז. סעיף

ע"פ 36) עליו, מקפיד עדיין הניעור לאחר כשגם משא"כ
עליה, (סוד"ה ובביה"ל סב, סי' ח"א מישרים דובב שו"ת
מהאבק  מעט נשאר שאם כתב טוחן) דהוי ד"ה ו' ובסעי'
נשאר  בין לחלק אין מסברא אך לנערו, מותר לכלוך) (או
פי  על לזאת נצרך הלכה' וה'ביאור לאו, או לכלוך מעט
לקלף  מותר לשוע"ר אך דלהלן, פשתן זרע בקילוף ביאורו

כולו. את קולף אם ואף כשמקפיד אף פשתן זרע
עפ"י 37) המחבר דעת על לסמוך דניתן סק"ו משנ"ב



c"agקפד i`iyp epizeax zxezn

øôòäå ÷áàä Bîk ãâaa ä÷eác äöBpä ïéàL ,ãâaä ïî úBöBpä øéñäì øzî ìáà[ekäîBc dúøñä ïéàå , £¨ª¨§¨¦©¦©¤¤¤¥©¨§¨©¤¤§¨¨¨§¤¨¨§¥£¨¨¨¨
ñeaëì ììk[fk. §¨§¦

בשבת: הבגדים וקיפול ניקוי דיני ג סעיף תחילת שב סימן

1

2

dkld ixe`ia
שטוב  (אלא זו מגבעת ללבוש כולם שדרך במקום

וכדומה) השרוול ידי על יד כלאחר .38לנקות
øôòäå ÷áàä [åë לבגד מחוברת שהנוצה הכוונה אין -

הנוצה  לפעמים ואדרבה האבק, מאשר יותר בחוזק
גם  אלא כאבק, בקלות מתנערת ולא בבגד תחובה

נוסף  כדבר נחשבת - בבגד תחובה .39כשהיא
ñåáéëì ììë [æë לכיבוס נחשבת הניעור פעולת -

הבגד  על המונח דבר הסרת אך תועלת), בה (כשיש
בבגד. הנעשית כפעולה כלל נחשב אינו

zetqede mipeiv
ולכלוך. אבק בניעור לליבון חששו שלא הראשונים

שלא 38) לשוע"ר וציין סק"פ), פ' (סי' השלחן מסגרת ע"פ
(משא"כ  מדינא רש"י לשיטת לחוש שכתב רבה לאליה חש
במקום  להקל יש ולכך לדבריו), לחוש כתב ו ס"ק במשנ"ב

הבריות. כבוד
לכלוך 39) עליו שנפל בגד כדין שבבגד הנוצה דין

משא"כ  הלכלוך, קילוף או הסרת היא הנדרשת שהפעולה
מראיתו  שהוכהה מאובק בגד או (ממש, מלוכלך בבגד
בין  לחלק אין (ולכך כיבוס פעולת שנדרשת רש"י) לדעת
הסרת  אלא - כיבוס בהם נדרש שלא לתחובה דבוקה נוצה

בזה). שחילק כפמ"ג ודלא הנוצה,

•
"inei ax" gel itl - oilitz zekld owfd epax jexr ogley

·Ï התפילין נשמטו אם שאפילו העולם נהגו עכשיו
אין  אעפ"כ למקומן ומחזירן בכוונה שלא ממקומן
לחזור  הצריכו שלא למנהגם טעם שנתנו ויש עליהם מברכין
שלא  ממקומן ונשמטו היום כל תפילין בלובש אלא ולברך
שאין  אנו אבל כלל עליהן דעתו היה שלא התפלה בשעת
מסיח  אינו מסתמא ואז התפלה בשעת אלא אותם לובשין
ליה  והוי ממקומן שנשמטין בשעה מרגיש והוא מהם דעתו
שכבר  למקומן מיד להחזירן מנת על ממקומן בעצמו כמזיזן

ולברך: לחזור צריך דאינו נתבאר

‚Ï עליה ובירך הקיבורת על יד של תפילין שהניח מי
לעשות  והוצרך יד של תפילין של הקשר נפסק ואח"כ
לחזור  א"צ התפילין מהנחת דעתו הסיח לא אמנם אחר קשר
שהידק  קודם הקשר שנפסק בין יד של תפילין על ולברך
שהידק  קודם ההידוק אחר בין הקיבורת על יד של התפילין
על  שבירך שהברכה דכיון ראשו על ראש של התפילין את
שנתבאר  כמו ראש של לתפילין ג"כ עולה יד של תפילין
עסוק  הוא עדיין ראש של תפילין הניח שלא זמן כל וא"כ
יד  של הקשר שעשה ומה ברכה לאותה ששייכה במצוה
אפשר  אי כי ברכה לאותה ששייכה המצוה מתיקון ג"כ הוא
הוא  כן ועל יד של תפילין קודם ראש של תפילין להניח לו
ונמצא  כראוי שתיהן יניח ואח"כ יד של התפילין לתקן צריך
ששייכה  המצוה נגמרה לא עדיין הקשר שנפסק דבשעה
דומה  אינו לפיכך יד של תפילין על שבירך הברכה לאותה
כשמחזירן  ולברך לחזור דצריך ממקומם התפילין לנשמטו
המצוה  נגמרה כבר ממקומן שנשמטו קודם דשם למקומן

למקומן  וכשמחזירן בתחילה עליהם שבירך לברכה השייכה
אבל  ולברך לחזור צריך ולכן ב' פעם תפילין מצות מקיים
כראוי  יד של התפילין ומניח וחוזר הקשר שמתקן מה כאן
המצוה  את גומר אלא ב' פעם תפילין מצות מקיים אינו

לבר  בתחילה:השייכה שבירך כה

* * *
„Ï ונשמט יד של תפילין של  ההידוק הותר אם הדין וכן

התפילין  את שהידק קודם ממקומה יד של התפילין
את  ומהדק כשחוזר ולברך לחזור צריך אין ראש של
לאחר  אם אבל שנתבאר מטעם הקיבורת על יד של התפילין
של  הקשר נפסק ראשו על ראש של התפילין את שהידק
ממקומה  יד של התפילין נשמטה שלא אע"פ יד של תפילין
נשמטה  שלא אע"פ יד של תפילין של ההידוק שהותר או
של  התפילין את שמהדק בשעה ולברך לחזור צריך ממקומה

הקיבורת: על יד

‰Ï ידי יוצא שאדם מפני שאולין תפילין על לברך מותר
ידי  יוצא אדם התורה ומן חבירו של בתפילין חובתו
נתייאשו  לא עדיין אפילו גזולין בתפילין אפילו חובתו
אבל  דוקא משלו להיות צריכין התפילין שאין מהם הבעלים
הגזלן  ברשות שהם זמן כל גזולין תפילין פסלו חכמים
הבאה  מצוה שהיא מפני מהם הבעלים נתייאשו כבר אפילו
לא  מניחן ואם הקב"ה לפני מאוסה והיא עבירה ידי על
נאמר  זו ברכה ועל כלל מצוה כאן שאין כיון עליהם יברך

ה': נאץ ברך ובוצע

ÂÏ אבל הגזלן ברשות עדיין כשהן אמורים דברים במה
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נתייאשו  כבר אם אחר לאדם התפילין את הגזלן מכר אם
אותם  קנה שכבר כיון עליהם לברך מותר מהם הבעלים
לכל  ממש כשלו הן והרי רשות ושינוי יאוש ידי על הלוקח
ג' סעי' ושנ"ו ג' סעי' שנ"ג סי' בח"מ שנתבאר כמו דבר
כבר  עשייתה קודם שהרי עבירה ע"י המצוה נעשית לא א"כ

גזל: שם עליהן היה ולא ללוקח קנויין התפילין היו

ÊÏ שאמרו לאחר עד התפילין לחלוץ שלא העולם נהגו
הקבלה  דרך על שאומר מי ויש לציון ובא קדושת
קדיש  לאחר עד לחולצם אין ולכן קדישים ג' בהן שצ"ל
עד  חולץ היה לא ז"ל והאר"י לציון ובא קדושת שלאחר
לאחר  עד אותם חולצים שאין ויש לך נקוה כן על לאחר

יתום: קדיש

ÁÏ:המילה לאחר עד לחלוץ אין מילה בו שיש ביום

* * *
ËÏ שמחזירין מקום והוא התורה קריאת בו שיש ביום

נוהגין  לציון ובא קדושת אחר להיכל תורה הספר
להיכל: תורה הספר שהחזירו לאחר עד לחולצן שלא

Ó בעוד הלל קריאת קודם אותן חולצין המועד בחול
הלל  אחר חולץ והש"ץ התפלה את מחזיר שהש"ץ
בשעה  ההלל קודם שהות שיש סוכות של המועד ובחול

הלל: קודם יחלוץ הש"ץ גם האתרוג שמוכרין

‡Ó כתר קדושת במוסף שאומרים במקומות חודש בראש
ובא  קדושת אחר בלחש מוסף תפלת קודם חולצין
שאומר  בשעה בתפילין מוכתר להיות ראוי שאין לפי לציון
כתר  קדושת אומרים שאין במקומות ואפילו לך יתנו כתר

מוסף: תפלת קודם לחלצן נוהגין כן פי על אף במוסף

·Ó לא להיכל תורה הספר שהחזירו קודם תפיליו החולץ
דלא  אחר לצד יהפך אלא תורה הספר בפני יחלוץ
(תלמיד) שאין רבו מכבוד גרוע תורה הספר כבוד יהיה
י': סעיף ל"ח בסימן שיתבאר מהטעם בפניו תפילין חולץ

בפרטות: תפילין דיני כה סימן

שהיא ‡ בין יד של שהיא בין אחת תפלה אלא לו אין אם
שכל  מפני עליה ומברך לו שיש אותה מניח ראש של

זו: את זו מעכבות ואין עצמה בפני מצוה אחת

אונס · שום לו שיש אלא שתיהן לו יש אם הדין והוא
שיכול  אותה מניח מהן אחת רק להניח יכול שאינו

עליה: ומברך

ממתנת ‚ השיירא ואין שיירא עם בדרך לצאת המשכים
מניח  יד של תפילין להניח כדי להתעכב יכול ואינו עליו
במה  כך כל שהות בהנחתו שאין לבד ראש של תפילין
של  תפילין גם אח"כ להניח יכול כשיהיה אמורים דברים
צריך  יד של תפילין להניח אח"כ יכול יהיה לא אם אבל יד
ותפילין  יד של תפילין מביתו הליכתו קודם עכשיו להניח
מצות  לבטל לו התירו לא דרכו איחור דמשום ראש של

תפילין:

עליה „ מברך לבד ראש של תפילין אלא מניח אינו אם
שנתבאר  כמו תפילין מצות ועל תפילין להניח ברכות ב'

כ"ה: בסימן הטעם

אלא ‰ מברך אינו בלבד יד של תפילין אלא מניח אינו אם
אלא  מניח אינו שאפילו אומרים ויש לבד תפילין להניח
לבד  תפילין מצות על אלא מברך אינו לבד ראש של תפילין
כסברא  הארצות באלו דהמנהג כ"ה בסימן נתבאר וכבר

הראשונה:

אחת: תפלה אלא לו שאין מי דין כו סימן

ידכה ‡ על שנאמר שמאלו ביד יד של תפילין הנחת מקום
וכהה: תשה שהיא שמאל יד דהיינו כהה יד רז"ל ודרשו

המרפק · שבין הזרוע שבפרק הבשר בגובה להניחה צריך
נקרא  המקום וזה להכתף בל"א) (אולעמבוגין שקורין
שלא  דהיינו מהקיבורת למעלה יניחנה לא אבל קיבורת
ואפילו  לכתף המרפק שבין הפרק מחצי למעלה יניחנה
למטה  ממש בתחתיתו יניח לא הפרק זה של התחתון בחצי
שתהא  צריכה וגו' אלה דברי את ושמתם שנאמר מהקיבורת
הלב  כנגד ממש מכוון שהוא קיבורת וזהו הלב כנגד שימה
בענין  מעט הגוף לצד יד של התפילין את שיטה צריך לכן
כנגד  מכוון יד של התפילין תהא למטה הזרוע שכשיכוף

ממש: לבו

אין ‚ הקיבורת מן למעלה השמאלית ידו שנקטעה מי
מן  למטה נקטעה אם אבל בימינו תפילין להניח צריך
על  יד של תפילין להניח דחייב אומרים יש הקיבורת
אומרים  ויש ימינו) של פסק (והמ"א שמאל) (של הקיבורת
קיבורת  דהיינו היד מן למעלה ידך על תורה שאמרה כיון
ולענין  יד של התפילין מן פטור הוא לכן יד לו אין וזה

ברכה: בלא יניח ולכן תורה בדברי להחמיר יש הלכה

* * *
יד „ של תפילין הקשר של היו"ד שיהא ונכון יפה מנהג

חוץ: לצד עליו יד של והתפילין הלב לצד נוטה

מהטעם ‰ מהתפלה הקשר של היו"ד תזוז שלא ליזהר יש
בזוהר: שנתבאר

Â שבה שהמעברתא בענין יד של תפילין להניח נכון מנהג
לצד  והקציצה הכתף לצד מונחת תהא הרצועה עוברת

היד:

* * *
Ê התפילין בין חוצץ דבר יהא שלא שצריך אומרים יש

חציצה  בלא ממש ידו על משמע ידך על שנאמר לבשרו
שלא  בדבר ליזהר צריך ראש של בתפילין וה"ה בינתיים
מתה  כנה או ועפר לשערו תפילין בין חוצץ דבר שום יהא
של  תפילין הנחת מקום לרחוץ נוהגין יש ולכן חציצה נקרא
שמקיף  מה דהיינו להקשירה ששייך מה ברצועות וכן ראש
שלא  ליזהר צריך הראש את שמקיף ומה אחת פעם היד את
כלל  ליזהר צריך שאין אומרים ויש חציצה שום שם יהיה
ואע"פ  לשערו או לבשרו תפילין בין חוצץ דבר יהא שלא
לנזילות  עלול שהוא אדם מקום מכל כדבריהם הלכה שאין
נחייב  ואם הקרירות לו יזיק שלא ראשו לגלות יכול ולא
חציצה  בלי ממש ראשו על ראש של תפילין להניח אותו

ו  כלל להניחה יוכל לכן לא זה ידי על תפילין ממצות יתבטל
של  תפילין ויניח אחרונה סברא על לסמוך לו שנתיר מוטב
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על  אבל עליה יברך ולא לראש הסמוך דק כובע על ראש
של  תפילין להניח שצריך מפני להניחה אסור עבה כובע
שיתבאר  כמו רופס תינוק של שמוח מקום כנגד ראש
שמוחו  המקום נגד מניחו אינו עבה כובע גבי על והמניח
הוא  צריך דק כובע גבי על המניח ואפילו רופס תינוק של
ילמדו  שלא הרואים מפני ראש של התפילה את לכסות

גדול: אונס בלא אפילו כן לעשות

Á אעפ"כ יד של תפילין הנחת במקום מכה לאדם יש אם
בקיבורת  יש מקום כי המכה על שלא יד של תפילין יניח
ומצטער  הקיבורת כל על המכה ואם תפילין שני להניח
בסי' כמ"ש יד של מתפילין פטור המכה גבי על להניחה
ויניח  המכה על סמרטוטין יניח אפשר אם מקום ומכל ל"ח
בלא  הבגד על יניח או ברכה בלא עליהם יד של התפילין
נראית  תהא שלא יד של התפילין את לכסות שיזהר רק ברכה
במה  לאות לאחרים ולא לאות לך לאות לך והיה שנאמר
שאין  דבר על כשמניחה לכסותה שצריך אמורים דברים
אם  אבל סמרטוטין או בגד כגון מכוסה לעולם להיות דרכו
חלוקו  נקרע אם אפילו לכסותה א"צ ממש בשרו על מניחה
שנראית  ואע"פ יד של תפילין שכנגד במקום בגדיו וכל
התפילין  שתהא תורה הקפידה שלא כלום בכך אין לאחרים
שתהא  רק נראית היא אם אפילו אלא דוקא מכוסה יד של
קיבורת: דהיינו מכוסה תמיד להיות שדרכו במקום מונחת

* * *
Ë יניח בשמאלו מלאכתו כל עושה אם ימינו יד אטר

ואפילו  אדם כל של ימין שהיא בשמאלו יד של תפילין
בשמאלו  שכותב אלא אדם כל של בימין מעשיו כל עושה
שנאמר  אדם כל של ימין שהיא בשמאלו יד של תפילין יניח
בימין  קשירה אף בימין כתיבה מה וכתבתם וקשרתם
שמאל  על יד של תפילין דהנחת מכלל בימין ומדקשירה
על  יד של התפילין את לקשור צריך בה כותב שהוא דביד
ששאר  אע"פ אדם כל של בימין כותב אם אבל שכנגדו היד
גם  כותב הוא ואפילו אדם כל של בשמאל עושה מעשיו כל

בשמא  אדם כן כל של בימין כן גם דכותב כיון אדם כל ל
שכנגדה  היד על יד של התפילין את לקשור צריך הוא) (בה
על  מניח שהוא בשוה ידיו בשתי שולט הוא אם ואצ"ל

אדם: כל של שמאל

È אח"כ אם אבל יד אטר כשנולד אמורים דברים במה
עושה  מעשיו כל ושאר בשמאלו לכתוב עצמו את הרגיל
שהרי  אדם כל שמאל על מניח אלא כאטר דינו אין בימין
מעשיו  כל לעשות עצמו את הרגיל אם אבל שלו כהה יד היא

שלו: כהה יד היא שהרי אדם כל ימין על יניח בשמאל

‡È את שתקיף כדי יד של תפילין של רצועה אורך שיעור
עד  א' רצועה ותמתח הקשר את ממנה ויקשור הזרוע
ויקשור: כריכות ג' אצבעו על ממנה ויכרוך אמצעית אצבע

·È כריכות ז' להמרפק היד שבין הפרק סביב לכרוך נוהגין
ב' האמצעי האצבע של התחתון בפרק לכרוך ויש

אחת: כריכה העליון ובפרק כריכות

‚È ולהדקה לחזקה כדי התיתורא על הרצועה לכרוך אין
על  ומונחת תלויה יד של התפילין תהא אלא היד על
מצוה  שאין כיון הראש על ראש של תפילין כעין הקיבורת

בה  שיש התיתורא על להניחה אין לכן זו בכריכה כלל
הרצועה: מן יותר קדושה

„È שבראש גובה זהו ראש של בתפילין האמור עיניך בין
עיניך  בין כאן נאמר ממש עיניך בין אלא אינו או
בגובה  להלן מה עיניכם בין קרחה תשימו לא להלן ונאמר
שבראש  בגובה כאן אף קרחה שעושה במקום שבראש
במקום  התפילין כל להיות וצריך קרחה שעושה מקום
יהיה  התיתורא של התחתון שקצה דהיינו קרחה שעושה
המקום  ונמשך במצחו השער עקרי התחלת מקום על מונח
של  שמוחו מקום סוף עד ראש של תפילין להיות הראוי
יהיה  לא התפילה של העליון שהקצה דהיינו רופס תינוק

רופס: תינוק של שמוחו ממקום למעלה מונח

* * *
ÂË מאחורי ראש של תפילין של הקשר שיהיה צריך

הגולגולת  סוף שהוא העורף בגובה למעלה הראש
הפנים: כנגד והוא

ÊËיטה ולא העורף באמצע הקשר שיהיה או צריך לכאן
לכאן:

ÊÈ לצד דלי"ת כעין שנראה שבקשר המקום שיהא וצריך
צריך  יד של תפילין בקשר וה"ה העורף כלפי ולא חוץ

יתהפך: שלא ליזהר

ÁÈ כדי הראש רוחב באמצע שתהא הקציצה לכוין צריך
של  הקשר שיהא טוב (ולכן העינים בין כנגד שתהא

בגובה): ראש של תפילין

ËÈ ולא חוץ לצד שברצועות השחור צד שיהא צריך
של  בתפילין בין יד של בתפילין בין הרצועות יתהפכו
ואין  להתענות חסידות מדת בשוגג נתהפכו ואם ראש
ואת  הראש את שמקיף מה אלא יתהפכו שלא להקפיד
שמשתלשל  מה וכן אח"כ שכורך מה אבל א' פעם הקיבורת
כלל  להקפיד צריך אין ראש של תפילין של מהרצועה לפניו

המצוה: מעיקר שאינן לפי יתהפך שלא

Î תלוים ויהיו ראש של תפילין של הרצועות ישלשל
או  הטבור עד שיגיעו שצריך הגאונים וקבלו מלפניו
יד  של תפילין של הרצועות ורוחב מעט. ממנו למעלה
שעורה  כאורך שיהא הגאונים קבלו ראש של ותפילין

לפחות:

‡Î ראש של תפילין של רצועה אורך משיעור פיחת אם
של  תפילין בין הרצועות רוחב משיעור פיחת אם וכן
אחרות  רצועות מוצא אינו אם ראש של תפילין ובין יד
נזכרו  לא הללו השיעורים שכל מפני שהן כמות מניחן

בגמרא:

·Î כדי בארכן ראש של תפילין של ברצועות אין אם אבל
שזה  מפני פסולין מעט אפילו לפניו משולשלין שיהיו

בגמרא: נזכר

‚Î כמו ונראים גלוים להיותם טוב ראש של תפילין
עליך  נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראו שנאמר
שלא  ליזהר יש ולכן שבראש תפילין אלו רז"ל ודרשו
שתהא  רק גדול בטלית ראש של התפילין את לגמרי לכסות

קצת: מגולה

סעיפים: כ"ד ובו הנחתן ואופן הנחתן מקום דין כז סימן
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קפז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ziciqgd dyxtd - ipiny zyxt 'dxez ihewl'

יצרּת" זה "לויתן על ¨§©¨¤¨¨§¦©¥ּביאּור

dPdlr "`Oi ipEp" zpigAnW zFnWpA oFxzi WIW oipr ¦¥¦§¨¤¥¦§©§¨¤¦§¦©¥©¨©
mdW xg`n ± `Ed hEWR ,"xAd xFW" zpigAnW zFnWp§¨¤¦§¦©©¨¨¥©©¤¥

"mirixe mig`" mi`xwPd mde ,`Oi`eÎ`A` cEgIn1; ¦¦©¨§¦¨§¥©¦§¨¦¨¦§¥¦
zpigAnW zFnWpA oM mB WIW oFxzId oipr oiadl K ©̀§¨¦¦§¨©¦§¤¥©¥©§¨¤¦§¦©
dn miCwdl Wi dPd ,"`Oi ipEp" zpigA lr "xAd xFW"©¨©§¦©¥©¨¦¥¥§©§¦©

xg` mFwnA x`AzPX2wEqR lr(ek ,gk `FaY):dzide" ¤¦§¨¥§¨©¥©¨¨§¨§¨
lkl lk`nl LzlapminXd sFrlE ,ux`d znda'כּו." ¦§¨§§©£¨§¨©¨©¦§¤¡©¨¨¤

:dbFpC rxd lr md zFllTd lMW ,oiprde§¨¦§¨¤¨©§¨¥©¨©§©
WExitE"Lzlap""zFlaFp" oFWl ±3ltPX dn ,Epiid , ¥¦§¨§§§©§©¤¨©

rxd KFY axFrnE ,milMdÎzxiaWE 'zFlaFp' zpigaA¦§¦©§§¦©©¥¦§¨¨©
EdEhwli `N` ,cizrl dnE`n FA x`Xi `l ,DbFpCsFr" §©Ÿ¦¨¥§¨¤¨¦¤¨¦§§

"ux`d znda"E "minXd: ©¨©¦¤¡©¨¨¤
"minXd sFr"wEqR lr l"fx xn`nM Epiid ,,` ziW`xA) ©¨©¦©§§©£©©©©¨§¥¦

(kl`kin df sFre" :"stFri sFre"'4"כּוmik`ln Wie ; §§¥§¤¦¨¥§¥©§¨¦
mi`xwPW"ux`d zndA"dix` ipR" ± daMxOd `Ede , ¤¦§¨¦¤¡©¨¨¤§©¤§¨¨§¥©§¥

xFW ipt . i)"כּו'. ,` l`wfgi). §¥§¤§¥

:EN` zFbixcn 'a Wi mc` ipA zFnWpA mbe§©§¦§§¥¨¨¥©§¥¥
xdGA aEzMW FnkE ,"sFr" mi`xwPW zFnWp WIWחלק ¤¥§¨¤¦§¨¦§¤¨©Ÿ©ֵֶ

qgpiRג' zWxtA ב '), עּמּוד רי"ז , mW(ּדף xW`" :mixRvEpPwi §¨¨©¦§¨ַַ£¤¨¦¢¦§©¥
(fi ,cw miNdY)"`iIwiCvC oFdiznWp opPwn oFdilEhA ±5; §¦¦§§§©§¨¦§¨¥§©¦©¨

:aEzMW FnM ,"ux`d zndA" mi`xwPW zFnWp Wie§¥§¨¤¦§¨¦¤¡©¨¨¤§¤¨
"dcEdi dix` xEB"(h ,hn igie)mxB xng xkyVi" (mW,"כּו'; ©§¥§¨©§¦¦¨¨£Ÿ¨¤¨

(ci"FxFW xFkA" ;(fi ,bl dkxA). §§¨¨

lr sFrA dlrn oFxzi Wi zg` dpigaAW :oiprde§¨¦§¨¤¦§¦¨©©¥¦§©£¨§©
dlrnl DAbd eitpkA gxFR `Ed sFrdW ± dndAd©§¥¨¤¨¥©¦§¨¨©§¥©§©§¨
oFxzi Wi zg` dpigaaE ;dndAd oM oi`X dn ,xie`Ä£¦©¤¥¥©§¥¨¦§¦¨©©¥¦§

"DizEIg xhEf" sFrdC ± sFrd lr dndaA6FxWkd okle , ¦§¥¨©¨§¨¨©¥§¨¥¤§¥
cg` oOiqA7.ax DzEIg dndAd la` , §¦¨¤¨£¨©§¥¨©¨¨

E`xwPW mik`lOd zpigaC :dlrnl oaEi df KxC lre§©¤¤¤¨§©§¨¦§¦©©©§¨¦¤¦§§

± oFxzi mdl Wi ,Ff dpigAOW zFnWPd oke ,"minXd sFr"©¨©¦§¥©§¨¤¦§¦¨¥¨¤¦§
ElkEIWsErlici lr zFlrOd mEx cr iENirA zFlrle ¤§¨§©£§¦©©©£©§¥

d`xieÎdad` ± "oitcB"d8zpigaA dlrn oFxzi oM mB Wie ; ©©§¦©£¨§¦§¨§¥©¥¦§©§¨¦§¦©
W± "ux`d zndA" mi`xwPd zFnWpE mik`lOdax mgM ©©§¨¦§¨©¦§¨¦¤¡©¨¨¤¤Ÿ¨¨

lFcbedaMxOd zFIgA aEzMW FnkE .9zF`UFp zFIgde" : §¨§¤¨§©©¤§¨¨§©©§
`QMd z`'כּוz` zF`UFp zFidl mEvr mgMW ixd ," ¤©¦¥£¥¤Ÿ¨¨¦§§¤

mc` d`xnM [..] `QMd [..] lre" ,`QMd'כּו"(ek ,` l`wfgi). ©¦¥§©©¦¥§©§¥¨¨§¤§¥

Wi sFr zpigAW zFid mrC ,x`Fan xaC `vFOn dPde§¦¥¦¨¨¨§¨§¦¡¤§¦©¥
iENirA zFlrl dtitrd zpigA ± oFxzi FA'כּו,df lM mr , ¦§§¦©¨£¦¨©£§¦¦¨¤

aFxA ± "ux`d zndA" zpigal mEvr oFxzi oM mB Wi¥©¥¦§¨¦§¦©¤¡©¨¨¤§
.mdAW gMd©Ÿ©¤¨¤

daMxOd zFIgA dGd gMdC ,x`Azp xg` mFwnaE§¨©¥¦§¨¥§©Ÿ©©¤§©©¤§¨¨
dOn odW itl Epiid ,"`QMd z` zF`UFp" zFidl¦§§¤©¦¥©§§¦¤¥¦©

EdYd mlFrn `EdW ,milMdÎzxiaXn xxAzPX'כּוmXW , ¤¦§¨¥¦§¦©©¥¦¤¥¨©Ÿ¤¨
xF`d iEAix did'כּו`nrh i`dnC ,xnFl Wi df iR lre . ¨¨¦¨§©¦¤¥©§¥©©£¨

bEEife ,oiwiWp bEEiGn EkWnp odW itl ,oitFrA oM oi ¥̀¥¨¦§¦¤¥¦§§¦¦§¦¦§¦
,milMdÎzxiaXn xxal Kixv oi`WM ENit` `Ed oiwiWpC¦§¦¦£¦§¤¥¨¦§¨¥¦§¦©©¥¦

.`icdA mW "miIg ur"A azMW FnM§¤¨©§¥©¦¨§¤§¨
W rnWn dxF`klC ,oEIr Kixve ±lME`vi mik`lOd §¨¦¦§¦§¨©§©¤¨©©§¨¦¨§

.mW "miIg ur"A azMW FnM ,oiwiWp bEEiGn¦¦§¦¦§¤¨©§¥©¦¨
lr dndA zpigal oFxzi Wi mipR lM lr ,mFwn lMnE¦¨¨©¨¨¦¥¦§¦§¦©§¥¨©

dxEaBde gMd oiprA sFr zpigA'כּוsFrl oFxzi WIW mbd , §¦©§¦§¨©Ÿ©§©§¨£©¤¥¦§¨
dtitrd oiprA'כּו. §¦§¨¨£¦¨

,A''re a''n ± zFnW 'a zpigA oiprM EdfC ,xnFl xWt`e)§¤§¨©§¤§¦§¨§¦©¥§©
:"rFnW m` dide" "rnW"AW¤¦§©§¨¨¦¨©

miYWaE" ,zF`lrd zpigA `Ed a''n mW xW`stFri'כּו" £¤¥§¦©©£¨¦§©¦§¥

(a ,e dirWi)dpigaE ,"rnW" zWxtAW "Lc`n lkaE" zpigA `Ede , §©§¨§§¦©§¨§Ÿ¤¤§¨¨©§©§¦¨
,A''r mXn xzFi dlrp `Ed Ffׁשּכת ּוב ּתרּומה,(xdGA)ּכמֹו ּבפרׁשת  ©£¤¥¦¥©ְֶָ©Ÿ©ְְַָָָ

ב ' קל "ב , .ּדף ַ
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.1.(onqp mWe fx cEOr e"qxz "dpXd W`x lW aFh mFi" KWnd d`x)§¥¤§¥¤Ÿ©¨¨©§¨¦§¨

.2mW onqPdaE .Kli`e bvxz cEOr 'a wlg e"qwz owGd x"Enc` ixn`n d`x)§¥©£¨¥©§©¨¥¥¤©¨¥¨§©¦§¨¨

.(1 dxrd atxz cEOr©¤¡¨

.3`FaY dxFYd xF` ± "`vFIke [f ,fi dAx ziW`xA] 'dnkg zFlaFp' FnM")§§¨§¨§¥¦©¨§©¥©¨¨

.(yzz cEOr (a mixaC)§¨¦©

ודף 4. ב'. עמּוד סֹוף י"א, ּדף ּבראׁשית, ּבפרּׁשת א', חלק ּבּזהר ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ(ועּיין
כּו'. עֹופין מענין ד', ּדרּוׁש ּומ''ד, מ''ן ׁשער חּיים" ּוב"עץ א'. עּמּוד ְְְִִִֵֵַַַַַַָי"ב,
ּדף  ׁשמיני ּובפרׁשת ב'. עּמּוד כ"ו, ּדף צו, ּבפרׁשת ג', חלק ּבזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹועּיין

ּובהרמ''ז). ."מל ּוב"מקּדׁש ב'. עמּוד סֹוף ְְְִֶֶַַַַָל"ט,

.5.(miwiCSd zFnWp zFpPwn mNvA)§¦¨§©§¦§©©¦¦

ב'). עמּוד סֹוף קס"ב, (דף וּיצא, ּבפרׁשת א', חלק ּבּזהר הּוא ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹוכן

.6.((` ,ep) fn oniq oilEg W"`xd oFWl :DizEIg xhEf sFr)¨©¥§¨Ÿ¦¦¨

.7`ixA zEIg Fl Wi Kkitl) dWAId on z`xapW dndA" :i"WxaE ` ,fk oilEg)¦§©¦§¥¨¤¦§¥¦©©¨¨§¦¨¥©¨¦

.("cg` oniqA FxWkd ± wwxd on `xaPW sFr . . mipOiq ipWA dxWM ± (dwfge©£¨¨§¥¨¦§¥¦¨¦¤¦§¨¦¨§¨¤§¥§¦¨¤¨

ב'.8. עמּוד סֹוף ט''ל, דף ׁשמיני, ּפרׁשת ּבהרמ''ז העפיפה, מענין ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ(ועּיין
סֹוף  ,ּבהעלֹות ּבפרׁשת העֹופֹות, ּבחינת מענין עֹוד ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָועּיין

כּו'"). הּים ּדגי ּכל את "אם הּמתחיל ְְִִִֵֶַַַָָּדּבּור

.9sFq xfrl` iAxC iwxR d`xE .xfrl` iAxC iwxR mWA i ,dk dnExY iigA)©§¥§¨§¥¦§¥§©¦¤§¨¨§¥¦§¥§©¦¤§¨¨

.(eh ,bk dAx zFnW .c wxR¤¤§©¨



c"agקפח i`iyp epizeax zxezn
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.10.(sl` ixdA mFi lkA drFxd xA xFWe :mEBxY)©§§¨¨¤§¨§¨¥¨¤

ּובחלק 11. א'. רי"ז, דף ּפנחס, ּבפרׁשת ג', חלק ּבּזהר זה ענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ(ּומבֹואר
ב'). י''ח, ּבראׁשית ּבפרׁשת ְְִֵַָָא',

.12אמצא" ּבענין ּכאח", יּתנ "מי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ(ועּיין
ַּבחּוץ").
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mc`d`pFfn `wR`l ,ux`d on mgl `ivFdl oibA ,rcFnYW`C `Edd ± ' ¨¨¨©§¦§§©§¦§¦¤¤¦¨¨¤§©¨¨§¨

."`WiCw ux`d on `nlrl§¨§¨¦¨¨¤©¦¨

mzEkfaE ,FkFzA mqipknE lkF` ,Ff dndA lr hlFWe akFxW mc` FzF`W :mEBxY©§¤¨¨¤¥§¥©§¥¨¥©§¦¨§¦§¨

mc` d`xnM zEnC `QMd zEnC lre' :FA aEzMW ,mc` FzF`n mlFrd lM oFGp¦¨¨¨¥¨¨¤¨§©§©¦¥§§©§¥¨¨

[zcFarl aUre'] aEzM df lre .''Fbemc`don mgl `ivFdl icM ,rcFPW FzF` ± ' §§©¤¨§¥¤©£©¨¨¨¤¨§¥§¦¤¤¦

.(dWFcTd ux`dn mlFrl oFfn `ivFdl ,ux`d̈¨¤§¦¨¨¨¥¨¨¤©§¨

.15.(zEliv`C zEklnd)©©§©£¦

ועל 16. יׂשראל". "וּירא הּמתחיל ּבדּבּור ּבׁשּלח, ּבפרׁשת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ(ּוכמֹו
ב'). עּמּוד מ"ח, ּדף ּבׁשּלח, ּפרׁשת הּזהר מאמר ְֲִַַַַַַַַַָָֹּפי

ד'.ועּיי 17. ּפרק ט"ו, ׁשער ּב"ּפרּדס" ן ְְֵֵֶֶַַַַַ

ּבפירּוׁש18. – ּבּזהר מקֹומֹות ּבכּמה עֹוד מׁשמע `)(וכן ,ci d`x) ּבנים" : ְְְְְֵֵַַַַַָֹ§¥ִָ
וּיקרא  ּופרׁשת ב'. עּמּוד פ"ז ּדף יתרֹו ּבּזהר ועּיין אלקיכם". לה' ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹאּתם
לפירּוׁש – ב' עּמּוד צ"ד, ּדף מׁשּפטים ּפרׁשת וריׁש ב'. עּמּוד ז', ְְְִִֵֵַַַַַָָָּדף
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ּובספר  ׁשם. הּזהר לׁשֹון וכפׁשט ד'. ּדרּוׁש ל"ח, ׁשער חּיים" ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹה"עץ
ּפסּוק  על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ך'. ּופרק א' ּפרק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּגלּגּולים"
ּכאן  ואין א'. עּמּוד צ"ו ּדף מׁשּפטים ּבּזהר ועּיין ונאוה". אני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ"ׁשחֹורה

ְמקֹומֹו).

.19.(f dpWn ,` wxR dxivi xtq ."ozNgzA")¦§¦¨¨¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.20.("icFc dkl" hEIR ."dNgY daWgnA")§©§¨¨§¦¨¦§¨¦

ּפסּוק21. על – אחר ּבמקֹום ci)וכּמבֹואר ,a mixiXd xiW) את "הראיני ְְְֵַַַָָָ¦©¦¦ְִִֶַ
כּו'". ְִַַמראי

הרצּועֹות 22. ּבענין ּכחֹותם", "ׂשימני ּפסּוק על ּבּביאּור ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכמֹו
ועל  מסעי". "אּלה ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּתפיּלין

רּוחין  "ּתלת ּגּבי א', עּמּוד נ', ּדף ּבׁשּלח, ּבפרׁשת ׁשּבּזהר הּתֹוספּתא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּפי
כּו'". ּבתלת ְְִִִָָּדכלילן

.23.(` ,atw zTg b wlg .a ,ix WBIe ` wlg xdf .e ,fn dWxR dAx ziW`xA)§¥¦©¨¨¨¨Ÿ©¥¤©¦©¥¤ª©

ענין 24. ּביאּור "להבין הּמתחיל ּבדּבּור ּבאריכּות, זה ענין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוכּמבֹואר
הּמרּכ הן הן יתרֹוהאבֹות ּבפרׁשת – Kli`e)בה" c ,ar xF` dxFY). ְְְִֵֵֶַַָָָָָָ¨¨¥¨

קכ"ג, ּדף ׂשרה, חּיי ּפרׁשת הּזהר ּפי על אחר, ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹועּיין
אּבא  על לז''א ׁשּיׁש יתרֹון ענין ּכן ּגם – כּו'" ׁשנה "מאה ּבענין א' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעּמּוד

ׁשם. עּיין כּו'. ְִֵַָָואיּמא

.25.(b dwqR ,bi dWxR ,ipinW dAx ziW`xA)§¥¦©¨§¦¦¨¨¨¦§¨

.26.(` ,bi dbibg)£¦¨



c"agקצ i`iyp epizeax zxezn

WExitA ,xg` mFwnA x`AzPX dn oiprM Epiide27 §©§§¦§¨©¤¦§¨¥§¨©¥§¥
dnx"ipxw'כּו"(` ,a '` l`EnW)A gWnPW ceC" ±oxw'28"כּו. ¨¨©§¦§¥¨¦¤¦§©§¤¤

mipFia`l ozp xGR" :Edfe'כּו"cFakA mExY FpxwmiNdY) §¤¦©¨©¨¤§¦©§¨§¨§¦¦

(h ,aiwmExY" zpigA didi zFIUrn zFvOd mEIw ici lrW ,¤©§¥¦©¦§©£¦¦§¤§¦©¨
"Fpxw29. ©§

FxFW xFkA" :Edfe'כּוaEzMW FnkE ."eipxw m`x ipxwe , §¤§§©§¥§¥©§¨§¤¨
(`i ,av miNdY)"oprx onWA izFNA ,ipxw m`xM mxYe" :30. §¦¦©¨¤¦§¥©§¦©¦§¤¤©£¨

z` oM mb dlri xAd xFWC ,Ff d`lrd oipr oaEi cFre§¨¦§¨©£¨¨§©¨©£¤©¥¤
zFnWp md `Oi ipEp llM KxCW aB lr s` ± ozieNd©¦§¨¨©©©¤¤¤§¨¥©¨¥§¨
,ux` mW lr mi`xwPd zFnWp zpigAn mipFilr xzFId©¥¤§¦¦§¦©§¨©¦§¨¦©¥¤¤
mi oiprA oM mb `Ed `peeb i`dMC ± "ux`d zndA"¤¡©¨¨¤¤§©©§¨©¥§¦§¨¨

:onvr dWAie§©¨¨©§¨
,dWAi zpigAn dlrnNW ,`iqMz`cÎ`nlr `Ed miC§¨¨§¨§¦§©§¨¤§©§¨¦§¦©©¨¨
xcq cSn `id df lM K` .`iilBz`cÎ`nlr `EdW¤¨§¨§¦§©§¨©¨¤¦¦©¥¤
dnEvre dAx dx`d iENib ici lr la` ,zElWlYWdd©¦§©§§£¨©§¥¦¤¨¨©¨©£¨
mi Ktd" df ici lr ,zElWlYWdd xcQn dlrnln¦§©§¨¦¥¤©¦§©§§©§¥¤¨©¨

"dWAil31,mW ,dAxc`e ,oieW dWAie mi "mW" iM , §©¨¨¦¨¨§©¨¨¨¦§©§©¨¨
"dncw ux`" ± "dnEcTd daWgn"A32. §©§¨¨©§¨¤¤¨§¨

'an mikWnPd zFnWPd oiprA oM mB df KxC lre§©¤¤¤©¥§¦§¨©§¨©¦§¨¦¦
zElWlYWdd xcq cSn ,okle .dWAie miC zFpigAd©§¦§¨§©¨¨§¨¥¦©¥¤©¦§©§§
cSnE ;xAd xFW z` ozieNd dlri ± dHnlÎdlrnlOW¤¦§©§¨§©¨©£¤©¦§¨¨¤©¨¦©

dncw ux`" daWgOAW ,dlrnlÎdHnlOW dpigA'כּו" §¦¨¤¦§©¨§©§¨¤©©§¨¨¤¤¨§¨
ozieNl xAd xFW dlri :.33כּו'± ©£¤©¨©¦§¨¨

cFre:xAd xFWe oziel oiprA xnFl Wi §¥©§¦§¨¦§¨¨§©¨
xg` mFwnA x`Fan dPdC34wEqR lr ,,e mixiXd xiW) §¦¥§¨§¨©¥©¨¦©¦¦

(hÎgzFkln dOd miXW" izpFiכּו': `id zg` dGnCכּו', ± " ¦¦¥¨§¨©©¦¨¦§¦¤
miXW" ixdW ,dxFYdn midFaB zFnWPdW ,rnWn©§©¤©§¨§¦¥©¨¤£¥¦¦

l"fx Exn` "zFkln35zFYkQn miXW EN`" '`zgכּו': , §¨¨§©©¥¦¦©¤§©©
,Ktdl rnWn minrtle ± "l`xUiÎzqpM Ff 'izpFi `id¦¨¦§¤¤¦§¨¥§¦§¨¦©§©§¥¤
`WcEwA `ziixF`e ,`ziixF`A o`xXwzn" zFnWPd iM¦©§¨¦§©§¨§©§¨§©§¨§§¨

"`EdÎKixA36. §¦
l"fx Exn`X dn EdGW ,oiprd K`37DaAgn ff `l" : ©¨¦§¨¤¤©¤¨§©©Ÿ¨§©§¨

D`xTW criYA'כּוD`xTW cr DaAgn ff `l ,iO`iM ." ©¤§¨¨¦¦Ÿ¨§©§¨©¤§¨¨¦¦¦
milAwn zpigA mdW Epiide ,lAwn zpigA Epiid 'zA'©©§§¦©§©¥§©§¤¥§¦©§©§¦
mdW ,dAxC` Epiid ,'iO`' d`xTWM ok` ;dxFYdn¥©¨¨¥§¤§¨¨¦¦©§©§©¨¤¥

dxFYdl miriRWn zpigA'38כּו. §¦©©§¦¦§©¨
:oziele xAd xFWC zFpigAd 'a oipr Edfe§¤¦§¨©§¦§©¨§¦§¨¨

lFrl wfg FgMW ,xFXd iM39± "zFvn lFr" Epiide , ¦©¤Ÿ¨¨§§©§¦§
aEzMW FnM ,car zpigaA ,`weC "lFr"(bi ,`i awr): ©§¨¦§¦©¤¤§¤¨¥¤

dYre" ligzOd xEAcA dGn x`AzPW FnkE ."FcarlE"§¨§§¤¦§¨¥¦¤§¦©©§¦§©¨
xEv ,EpGEr oFc`" WExiR oiprA ,"ipc` gM `p lCbi¦§©¨Ÿ©©§©§¦§¨¥£¥

EpABUn'40"כּוzpigA KWnp df lFre lEHiA ici lrW , ¦§©¥¤©§¥¦§¤¦§¨§¦©
zFidle ,dlrnl DzFlrdl ,dnWPdl WEalE siTn©¦§§©§¨¨§©£¨§©§¨§¦§

."mikldn" zpigaA¦§¦©©§§¦

,`x`e zFAxA oiIre' ח WFcTdּפרׁשה lW FWEal EdnE : §©¥§©¨¥¨ָָָ©§¤©¨
fFr ?`EdÎKExA'כּו"oYi FOrl fFr 'd" ±(`i ,hk miNdY)עּיין כּו'". ¨§©¦¥§¦¦ֵַ

ָׁשם .

,zFvOd ici lr mikWnPd miWEaNd WxW mXnE¦¨Ÿ¤©§¦©¦§¨¦©§¥©¦§
"Ltq`i 'd cFak"E zFidl(g ,gp dirWi). ¦§§©©§¤§©§¨

lrW ,`weC zFvOdn lAwn `Ed Ff dpigaA ,`vnpe§¦§¨¦§¦¨§©¥¥©¦§©§¨¤©
micnFrd oiA mikldn" zpigaA zFidl `ai `weC df ici§¥¤©§¨¨Ÿ¦§¦§¦©©§§¦¥¨§¦

f)"כּו' ,b dixkf)md EN` miWEaNde .l''Pd miWEaNd ici lr , §©§¨©§¥©§¦©©§©§¦¥¥
EpkEi mci lre mdAW ,zFIp`e "oiAx`" oM mB mi`xwPd©¦§¨¦©¥©§¦¨¢¦¤¨¤§©¨¨§

`iqMz`cÎ`nlr `EdW ,mIA Klil41. ¥¥©¨¤¨§¨§¦§©§¨
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.27dnx" ,"'dA ipxw dnx ,'dA iAl ulr :xn`Ye dPg lNRzYe" :` ,ci dNibn)§¦¨©¦§©¥©¨©Ÿ©¨©¦¦©¨¨©§¦©¨¨

lE`W ,ozEkln dkWnp ± oxwA EgWnPW dnlWE ceC ± "ikR dnx" `le "ipxw©§¦§Ÿ¨¨©¦¨¦§ŸŸ¤¦§§§¤¤¦§§¨©§¨¨

.(ozEkln dkWnp `l ± KtA EgWnPW `Edie§¥¤¦§§§©Ÿ¦§§¨©§¨

יתרֹו28. ּבפרׁשת – ּתֹורה" מּתן ענין ׁשרׁש להבין "הּנה הּמתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבדּבּור
ipXd WExC ± "FWCwl zAXd mFi z` xFkf" wEqR lr xE`iAA xF` dxFY d`x)§¥¨©¥©¨¨¤©©¨§©§§©¥¦

(b ,ar ּפרׁשת סֹוף ּבּזהר, – ה' ּפרק סֹוף דצניעּותא" ּב"ספרא מּזה ועּיין .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
א'. עמּוד סֹוף קע"ט, ּדף ְַַָּתרּומה,

ב'.29. עּמּוד סֹוף קנ"ג, ּדף :ּבהעלֹות ּבפרׁשת ּבּזהר ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹּוכמֹו
א'. ל''ד, צו, ּובפרׁשת א'. צ"ו, ּדף וּירא, ּבפרׁשת ּבּזהר, ועּיין א'. ְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָֹקנ''ד,

`):מענין ,d dirWi)."'כּו ׁשמן ּבן "ּבקרן ְִֵָ§©§¨ְֶֶֶֶָ

לֹו30. "ּובא ּבענין א', עּמּוד ק"ך, ּדף ּבּמדּבר, ּפרׁשת סֹוף ּבּזהר ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹועּיין
כּו'". ְֶֶלקרן

.31.("FA dgnUp mW ,lbxa Exari xdPA ,dWAil mi Ktd" :e ,eq miNdY)§¦¦¨©¨§©¨¨©¨¨©©§§¨¤¨¦§§¨

מצֹות 32. תאכל ימים "ׁשׁשת הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּוכמֹו
כּו'".

.33ipA xRqn dide" ligzOd xEAcA oM mB x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥©¥§¦©©§¦§¨¨¦§©§¥

Edfe ,"min" zpigAn dlrnl "ux`" didi cizrNW ,"l`xUi¦§¨¥¤¤¨¦¦§¤¤¤§©§¨¦§¦©©¦§¤
rwFxl"miOd lr ux`d"'כּו.(e ,elw miNdY) §©¨¨¤©©¨¦§¦¦

האבֹות  ּבענין ּדֹודי", "קֹול הּמתחיל ּבדּבּור לזה, קרֹוב ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ(ועּיין
כּו'). ּוגבעֹות" "הרים ׁשּנקראּו ְְְְִִִֶָָָואּמהֹות

.34a ,gl mixiXd xiW dxFY ihETl "zFkln dOd miXW" ligzOd xEAC)¦©©§¦¦¦¥¨§¨¦¥¨¦©¦¦

.(Kli`ë¥¨

.35.("Ezn `l gxw ipaE" iAB ,gxw zyxtaE .FnFwnA dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨¦§§¨¨©Ÿ©©¥§¥Ÿ©Ÿ¥

.36.(` ,br ixg` b wlg xdf) על וּיקהל, ּפרׁשת ריׁש ּברּבֹות מׁשמע (וכן Ÿ©¥¤©£¥ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָ
ׁשם). עּיין אּלה". ּברא "מי ִֵֵֶַָָָָּפסּוק

.37.(d ,ap dAx zFnW)§©¨

הּמתחיל 38. ּבדּבּור מּקץ, ּפרׁשת א ֹור", ּב"תֹורה מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ(ועּיין
בת"). וׂשמחי ְְִִִַָ"רּני

.39.("lFrl xFWM dxFz ixaC lr Fnvr mc` miUi mlFrl" :a ,d dxf dcFar)£¨¨¨§¨¨¦¨¨©§©¦§¥¨§§

.40.(c ,hl .` ,hl glW DxFY ihETl ."xF` xvFi" zMxA)¦§©¥¦¥¨§©

מלח").41. תׁשּבית "ולא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ(ּוכמֹו



קצי c"ag i`iyp epizeax zxezn

zpigA mdA WIW ,c`n zFdFaB zFnWp Wi ok`̈¥¥§¨§§Ÿ¤¥¨¤§¦©
KxC lr ,lEab ilA ,"Lc`n lkA" zpigA ,`AlcÎ`zErx§¨§¦¨§¦©§¨§Ÿ¤§¦§©¤¤

,"mipFW`xd miciqg"עּמּוד ל "ב, ּדף ּדברכֹות  ה' ּפרק  ריׁש (הּנזּכר £¦¦¨¦¦ְְִִֵֶֶַַַָָ

dxFYdn,ב ') dlrnl Edf ,Ff dpigAW ּבּגמרא± ּכּמרּוּמז  ¤§¦¨¤§©§¨¥©¨ְְַַָָָ

`42Exnׁשם dfA `vFIM lre .43drWA FnlFr dpFw Wi" : ָ§©©¥¨¤¨§¥¤¨§¨¨
zg`'כּו,xzM zpigAn Edf ,Ff `AlcÎ`zErx zpigA iM ," ©©¦§¦©§¨§¦¨¤¦§¦©¤¤

lkVdn dlrnNW oFvx `EdW'כּו,dxFYd xFwn `Ede , ¤¨¤§©§¨¥©¥¤§§©¨
zwtp dnkgn"C'כּו." §¥¨§¨¨§¨

D`xTW cr DaAgn ff `l" :Exn` df lreiO`'כּו." §©¤¨§Ÿ¨§©§¨©¤§¨¨¦¦
izpFi `id zg`" oipr Edfe'כּוwEqR lr x`AzPW FnM ," §¤¦§¨©©¦¨¦§¤¦§¨¥©¨

.df¤

:Epiid ,"rbxM FtiTnE mIA hXW oziel" oipr Edfe§¤¦§¨¦§¨¨¤¨©¨©¦§¤©©§
mdW ,zFIp`de "oiAx`"d zbxcOn dlrnl `EdW¤§©§¨¦©§¥©¨©§¦§¨¢¦¤¥

ENrzi mci lre mdAW ,zFvOd dUrOOW miWEaNd©§¦¤¦©£¤©¦§¤¨¤§©¨¨¦§©
iM ,"dnkgd mi" ,'oinlr lM aaFq' zpigaA ± zFnWPd©§¨¦§¦©¥¨¨§¦©©¨§¨¦
miA KiWnnE riRWnE ,mId z` siTn `Ed ,dAxC` m ¦̀©§©¨©¦¤©¨©§¦©©§¦§©

lrnln dnkgddnkgdn d'כּו,xEAig oFWl ± oziel iM . ©¨§¨¦§©§¨¥©¨§¨¦¦§¨¨§¦
WFcTdA dlrnNW dxFY xAgn did ceC" :KxC lr©¤¤¨¦¨¨§©¥¨¤§©§¨§©¨

.lirl x`AzPW FnM ,"`EdÎKExÄ§¤¦§¨¥§¥
cr DaAgn ff `l"C Ff dpigA ,zn`A iM zFid mre§¦¡¦¤¡¤§¦¨§Ÿ¨§©§¨©
xFW zpigAn DFaB ,oziel zpigA `EdW ,"iO` D`xTW¤§¨¨¦¦¤§¦©¦§¨¨¨©¦§¦©

D`xTW cr DaAgn ff `l" zpigA `EdW ,xAdiYAs` ," ©¨¤§¦©Ÿ¨§©§¨©¤§¨¨¦¦©
ignUe iPx" :aizM `alÎcizrl ok iR lrza'כּוiYpkWe , ©¦¥¤¨¦¨Ÿ§¦¨¦§¦§¦©§¨©§¦

KxC lr EdGW ,xg` mFwnA x`AzPW FnM ,`weC "KkFza§¥©§¨§¤¦§¨¥§¨©¥¤¤©¤¤
(bi ,ap dirWi)liMUi dPd" :iCar`Vpe mExi'כּוcar zpigA ," §©§¨¦¥©§¦©§¦¨§¦¨§¦©¤¤

l xFWM" zpigaA ,"Fcarl"C l''PdlFrdlrn FA Wi ," ©©¤§¨§¦§¦©§§¥©£¨
dxizi dbxcnE'כּוozNgzA otFq uErp"e :".כּו', ©§¥¨§¥¨§¨¨¦§¦¨¨
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.42.("zxOYWn mzxFY md miciqgW KFYn")¦¤£¦¦¥¨¨¦§©¤¤.43.(` ,fi dxf dcFar)£¨¨¨
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מה ÚÓÂ˙‰(לד) ענין למעלה שמבואר מה להבין יש
שראה  אחר ק"ש פ' משה להם שאמ'
עצמות  מצד תמידית בהמשכה בקשתו פעל שלא
אומנתו  תורתו בחי' שזהו מ"נ העלאת ע"י שלא הרצון
בחי' ע"י זו למדרגה לבנ"י להביא בעצמו נתייעץ הנ"ל
בחי' אין שלכאורה והגם דוקא דק"ש מ"ן העלאת
אבל  הנ"ל מטעם כלל לשם מגיע בעולם מ"נ העלאת
לבחי' מעורר ישראל שמע דק"ש מ"ן העלאת ע"י

מעצמו עצמ  שירד ממש שבעצמו' הפשוט הרצון ות
לפרקים  דרא אכשר כשלא גם כלל הפסק בלי בתמידו'
שמעורר  הנ"ל מס"נ בבחי' ק"ש ע"י אלא אינו וזה כו'
במחשבה  מחדש רצון להטות הרצון עצמות לבחי'
התורה  ע"י גם אבל הנ"ל מטעם הנ"ל הכללי ורצון
שקדמה  הפשוט הרצון עצמות בבחי' ששרשה אע"פ
הק"ש  ע"י כמו כ"כ בתמידות מעורר אינו כו' לעולם
מ"ן  להעלאת מעל' יתרון יש ובזאת הנ"ל במס"נ
לפעול  עצה ומצא משה ביקש ולזה התורה) (על דק"ש
וד"ל. כנ"ל להם שאמ' ק"ש פ' ע"י בכנ"י רצונו
בענין  א' ענין עוד תחלה להבין יש הנה  זה ולהבין
ועקירת  קיבוץ בחי' שהוא ישראל בשמע הנ"ל מס"נ
ידוע  להיות כו' לה' לא אשר הזרות הרצונות כל
עלמא  בבחי' שפוגמין הזרות המחשבות ענין בשרש

הטעם  ולזה המחשבה עולם הנקרא דוק' דאתכסיא
דבר  זה ולכאורה מעבירה קשין עבירה דהרהורי אמרו
עשה  כשלא עבירה של שהרהור יתכן איך ביותר פלא
הענין  אך כו' מעשה של מגופה קשה עדיין מעשה
מצד  זה אין קשין עבירה שהרהורי שאמרו שזה ידוע
מידי  עביד לא ההרהור שהרי והמחשבה ההרהור עצם
של  והמקור השרש מצד אך כלום פועל שאינו
והטעם  השכל מן שלמעלה הרצון שהוא המחשבה
הרצון  שהרי כנ"ל הנפש עצמות המשכת בבחי' שהוא
ענין  על שמצינו כמו רצון נק' והמחשבה מחשב' נק'
אשר  וכמו מחשבה בשם שנק' בדבר שהי' רצון איזה
שכל  לפי רבות וכהנה רצה אשר כלומר לעשות חשב
אותו  לחשוב במחשבה מתלבש הנפש מן הנמשך רצון
שאנו  וכמו הרצון שורה דוקא במחשבה כי הרצון
מיד  חושב ברצונו האדם שירצה מה שכל רואים
המחשבה  ובלתי שרוצה הענין לאותו במחשבה
וכלי  מקום זה רצון לאור אין הרצון בדבר לחשוב
דקים  גידין בחי' יש כי כלל פעולתו לפעול לשכון
שבמחשבה  הרצון גידי הנק' המחשבה מוח בכלי
כל  להניע שבאברים הרצונית התנועה סיבת בא שמזה
כו' במחשבה הרצון שעולה מיד דוקא הרצון כפי אבר
של  המוח מגידי הרצון וחיות אור כח (ובהסתלקות
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שלא  אע"פ כלל והרגשה תנועה לאברי' אין המחשבה
הנק' והוא וכלל כלל שלהם החיות מזיגת עצם נחסר
כחו  שהרצון כמו וא"כ במ"א) וכמ"ש כו' מאנייע
המחשבה  גם כך הנפש בעצם מתאחד ושרשו
לבוש  בחי' כמו שנראית אע"פ הנפש בעצם מתאחדת
ברורה  וראיה כו' השכל עצם מן נפרדים אותיות בבחי'
תפול  שלא בחוש רואים שאנו מה הוא זה לדבר
בהן  שעלה דברי' באותן רק כ"א לעולם המחשבה
לאחר  גם דבר באותו וחפץ רצה שכבר והחפץ הרצון
גם  כי הדבר באותו לחשוב במחשבתו תפול זמן
כח  תמשך ע"כ ורצון חפץ בהן לו יש שעה באותה
באותה  אם וגם תמיד בהן ולחשוב להרהר המחשבה

י  מ"מ בהן ורצון חפץ לו אין בלי שעה במחשבתו פול
פנימיות  נמשך שכבר לפי ולהרהר לחשוב כלל בחירה
הרצון  כח מושך ע"כ ההוא הדבר ברצון נפשו חיו'
שאין  עד בו לחשוב המחשבה לכח נמשך שכבר
הרהורי  כמו ומחשבתו דעתו להסיח האדם ביכולת
וגדולה  כבוד או ממון חמדת הרהורי כמו או זנות תאו'
הנפש  מפנימיות פנימי ברצון מחמדתן שנפשו וכה"ג
בו  מתלבש שהרצון המחשב' כח את מושך ע"כ
שנסתלק  זמן לאחר גם זו בתאוה ולחשוב להרהר
רשימו  בחי' מצד במחשבה הדבר נופל מ"מ הרצון
מתאחדת  והמחשבה כו' במחשבה הרצון מן שנשאר
זנות  הרהורי של זרות המחשבות הן והן הרצון עם
כו' הממון וחמדת בתאות אחרי' רעי' הרהורי' וכה"ג
דוקא  ורצון חפץ בהן לו שיש בדברים רק שנופלים
שלא  דברים (אבל בהן רצון כבר לו שהי' או זו  בשעה
יפול  לא כלל ותשוקה רצון שום מעולם בהן לו הי'
פעם  שאיזה מפני בעלמא העברה דרך רק במחשבה
מעבר  בדרך זה בדבר והסתכלות ראי' או הרהור לו הי'
שנק' המ"ז והוא וכה"ג סיפור דרך שמע או בעלמא
מגופה  כלל חיות בו שאין התבואה של המוץ כמו מוץ
עבירה  דהרהורי אמרו ולזה במ"א) וכמ"ש חטה של
הרהור  ששרש לפי העבירה מעשה של מגופו קשין הן
שנמשך  הנפש של הרצון בבחי' הוא זו עבירה של
במחשבה  אותה להרהר שמתלבש זו בעבירה ונקשר
פנימיות  עומק בבחי' זה בהרהור פגם הרי א"כ כנ"ל
טומאת  שהוא יותר ועמוקה פנימית בטומאה הנפש
קשה  יותר וזה הנפש מפנימיות שנמשך הרצון
בחי' שהיא שבגוף באברי' במעשה העבירה מטומאת
אין  למה א"כ אך כו' לנפש שמלביש בגוף חיצונית
על  עונשין ואין המעש' על רק ב"ד מיתו' ד' עונשין
הוא  שהעיקר ידוע הענין וכלל כלל והמחשבה ההרהור
הוא  הטומאה כחות יניקות שעיקר לפי בפ"מ המעשה
בחי' למעלה שזהו הגוף בכלי הבא מעשה סוף בבחי'

מהחזה  שלמט' מגולים חסדים (ובחי' דאתגלי' עלמא
לחיצונים  יניקה שם שאין המחשבה בעולם אבל כו')
כ"כ  חיות להם נמשך עבירה הרהור מבחי' אין כלל
יותר  קשה עבירה הרהור הנפש טומאת מצד אבל
מקור  בחי' להיותה כלל עליה עונשין שאין אע"פ
כמה  מעשה לידי להביא מעשה של לגופה האמיתי
רואה  העין כו' לבבכם אחרי תתורו ולא וכמ"ש פעמים
סיבת  מקור והוא במחשבה ומהרהר ברצון חומד והלב
והתשוקה  הרצון נשלם דוקא שבמעשה ולפי המעשה
כלל  לחיצוני' שפע ניתן ולא שלימות לו אין ובלעדו
המעשה  הטוב בבחי' כמו המעש' על הדין עיקר ע"כ
הוא  דוקא מעשה וסוף בסופן תחלתן שנעוץ לפי עיקר
הרצון  שלימות עצם שהוא תחל' במחשבה שעלה
במחשבה  שהוא מכמו יותר דוקא במעשה כחו שנשלם
הנ"ל  מס"נ בענין ג"כ יובן זה ומכל וד"ל. כו' עדיין
רעי' שבהרהורי' הזרות הרצונו' כל עקירת בחי' שהוא
והחיות  האור לגמרי לסלק כו' לה' לא אשר היום כל
הנפש  עצם וטימא פגם אשר שם שנמשך הנפש של
הרצונות  כל לגמרי ולסלק להפשיט והנה כנ"ל בהן
שנקרא  הרעים והרהורים הזרות המחשבות מן הזרות
הפשוט  ברצון מס"נ ע"י היינו כנ"ל הנפש פיזור
הזרות  הרצונות כל להפשיט שבכחו שבעצמו'
כו' חפצתי לא ועמך בשמים לי מי כמו כנ"ל שנתפזרו
שמע  פי' וזהו כנ"ל הנדחים כל וקיבוץ אסיפה שנקרא
לאמיתתו  זה (וענין כנ"ל כו' שאול וישמע כמו ישראל
הפשטת  הנק' החומר הזדככות ענין הוא ממש
מובן  והנה כידוע). לבד שעה לפי ולא בעצם הגשמיות
הסתלקות  בחינת עושה שהוא זה מס"נ מבחי' עכ"פ
יניקה  רושם שום נשאר שלא עד וכל מכל הזר הרצון
הרצון  ונסתלק שנעקר מאחר לחיצונים כלל וחיות
רק  נשאר ולא כו' לה' לא אשר גשמי דבר מכל באמת
ובאתדל"ת  כו' אתו זר ואין לבדו לה' רק הרצון עצם
בחי' ויתעורר נמשך ג"כ כו' הפנים כמים אתדל"ע
ממש  המאציל שבעצמות הפשוט העצמות רצון עצם
למטה  ומסתעף הנולד רצון בחי' מכל מעלה שלמעלה
דהיינו  ממש כזה באופן רעוין דכל רעוא הנקרא
בעלמא  רושם בחי' אפי' רצון כל ומסלק שמפשיט
לא  גם כו' מאחדותו שהפרידן שרים לע' מלהשפיע
כו' כתפי' בתר דשדי כמאן ותמצית אחוריים בבחי'
עשו  ואת שאמר וכמו בתחל' רצונו שמסלק ומלבד
גם  אלא כו' לאוה"ע שנאה ירד' שאמרו וכמו שנאתי
חיצוניות  בבחי' בהן נמשך שכבר והשפע אור בחי'
זרים  בדברים באדם הרצון מירידת דוגמא ע"ד בעלמא
המ"ז  עד"מ (כמו בעלמא מעבר בחי' בדרך לפרקים
נקר' הקליפות כך המוץ כמו רק כלל חיות בהן שאין
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שרים  בע' השכינה גלות כך כו') רוח תדפנו אשר מוץ
שמקבלי' אחרים אלקים ונקרא האלקי אור המסתירים
עצם  בהתעוררות הרי אבל כידוע אחוריים מבחי'
דישראל  במס"נ באתדל"ת הפשוט רצון פנימיות
הרושם  בחי' גם לגמרי ומסתלק ניטל הנ"ל דלתתא
כו' שרים לע' בחיצוניות שירד העליון מרצון בעלמ'
התחתון  באדם הזרות דרצונות ואסיפה קיבוץ כענין
הוא  כך ישראל שמע באמרו בק"ש מס"נ ידי על למטה

כו  דלעיל' ישראל שמע בחי'ענין יובן ומעתה וד"ל. '
לימוד  מעלת בחי' על גם דק"ש במס"נ מעלה יתרון
נמשך  הרי ת"ת מצות ע"י שגם בהיות כנ"ל התורה
כי  ממש אא"ס  שבעצמו' הרצון עצמות פנימיות בחי'
ועצמיות  פנימיות בחי' הן הן שבתורה ההלכות
המצות  בענין כידוע ממש אא"ס שבעצמות רצונותיו
עושין  כשישראל וכמארז"ל כו' ארחין תרי"ג ששרשן
המשכת  בחי' ה"ז לרצון עושין פי' מקום של רצונו
הרצון  בעל עצמות מבחי' שזהו לרצון רצון והטיית
התורה  ע"י נעשה זה דבר אין אך וד"ל. כו' הפשוט
עוד  ונמשך ומאיר העצמות בבחי' מעלה למעלה רק
בבי"ע  אבל כו' חד וגרמוהי וחיוהי דאיהו האצי' עד
ומלבד  כו' המבדיל המסך מפני הקו הארת נפסק שכבר
אור  בחי' על המסתירי' וסט"א קליפות יש הנה זה
ובפרט  דבי"ע נוגה בחי' כמו דבי"ע דבע"ס האלקי
שנוג"ה  מפני בו גוברי' קשות שקליפות העשיה בסוף
בחי' למט' לבא יוכל לא לזאת הנה כו'. רע רובו שבו
למעלה  שהוא כמו שבתורה הפשוט רצונו עצמות גילוי
במי  גם וההעלמות המסכים ריבוי מפני בעצמותו
ממש  למעלה כמו למטה הגילוי אין אומנתו שתורתו
זוהמא  פסקה שלא אע"פ סיני הר על ה' וירד ומ"ש
זה  הרי דנוג"ה שרים בע' למטה כלל עדיין נחש של
שהוא  כמו ולא והסתר התלבשות בבחי' למטה היה
שיורד  בעליון הנ"ל וכמשל כו' אנכ"י שנק' למעלה
המדרגה  וערך בלבוש עכ"פ שמתלבש התחתון לגבי
זה  והסתר לבוש בחי' שאין אע"פ כו' התחתון של
אבל  כו' כאורה כחשכה דקמיה כו' העליון לגבי אמיתי
דעשי' מס"נ ע"י אבל כו' הוא בהסתר התחתונים לגבי
מסתיר  ואין שרי' הע' מן יניקה רושם כל נעקר הרי
ממש  למעלה כמו למטה הגילוי לבא ויוכל למטה כלל
דוקא  דק"ש מ"נ העלאת שע"י משה רצה ולזאת
הגילוי  יבא שעי"ז שרי' מע' רצון הסתלקות שעושה
תורתו  בחי' ע"י כמו למעלה כמו למטה העצמיות של
אכשר  כשלא גם כי הפסק בלי יותר בתמידות אומנתו

חומר  מניעת ע"י היינו מ"נ העלאת ע"י לפרקי' דרי
שרים  דע' בנוג"ה שרשם מצד שלהם הבהמית נפש
שנקרא  שבנשמתם האלקי' אור בחי' מצד אבל דעשי'
שמוציא  האלקי הרצון עצם הוא הרי א"ל ש"ר ישראל
לה' רק רצון להיו' כו' הנדחים הרצונות כל ומביא
העצמי  רצון פנימיות שפע ג"כ מעורר עי"ז הרי לבדו
כלל  ומונע מסתיר שאין לפי כלל הפסק בלי בתמידות

ו  הפנימיות בבחי' יותר גילוי בתוס' בא גם העמקות כו'
יקרא  אסתלק דוקא ס"א אתכפיי' דכד משום יותר
לפי  כו' ביותר גדול אור בעילוי אסתלק פי' כו' דקב"ה
במ"א  כמ"ש כו' העצמי התענוג אור יתרון שבזה
ק"ש  פ' משה להם שא' מה יובן זה כל ואחר וד"ל.
תמידי' בהמשכה בקשתו פעל שלא שראה אחר דוקא
כי  כנ"ל כו' מ"נ העלאת ע"י שלא הרצון עצמות מצד
ומדריגת  לבחי' יגיע לא מ"נ העלאת בחי' שכל גם
כנ"ל  לבד העצמיו' מצד עצמות של התעוררו'
לאין  היש דביטול מ"נ העלאת כמו רק היינו באריכות
שהוא  דק"ש מ"נ העלאת בחי' אבל וכה"ג כו' בתפלה
הרצון  עצם אור התגברות מצד הבא הזר הרצון עקירת
בחי' זה אין כו' לבד עצמותה מצד האלקי שבנפש
כמו  למטה הכנה מצד שבא דנוג"ה הנפרד היש ביטול
העצמי  האין בחי' מצד ה"ז אלא כו' התבוננות ע"י
כשלהבת  באחד למס"נ מעצמו שמתגב' שבנה"א
ידי  ועל כידוע דוקא ראשון בפסוק שזה מאליה העולה
כנ"ל  כו' הנדחים הזרים רצונות כל יתקבצו ממילא זה
גילוי  שפועל אומנתו תורתו בחי' כמו ממש ה"ז א"כ
יש  מעלה ויותר כו' החיצונים יבורר וממילא עצמות
כמו  מונע באין שמאיר אומנתו מבתורתו שמע בקריאת
חייב  אומנתו שתורתו מי גם ולכך כנ"ל למעלה
הנשיא  יהודא רבי כמו ראשון פסו' לומר שמע בקריאת
זה  מטעם פטור התפלה מן רק וכה"ג ב"י שמעון ורבי
להיות  בכנ"י משה שפעל מובן הרי ולפ"ז וד"ל.
שמע  קריאת פ' ע"י בתמידות הרצון עצמות המשכת
כשהיה  רק כו' אומנתו תורתו מבחי' יותר להם שא'
נא  אעברה כמ"ש בעצמו ישראל ארץ לראות עובר
ק"ש  מע"י יותר העצמות הארת פועל היה כו' ואראה
הרצון  עקירת בפעולת דק"ש למס"נ צריכי' הי' שלא
להיות  מט' למטה אא"ס להאיר חמה כפני משה פני כי
שהיו  במדבר (כמו כו' ממילא לגמרי זר רצון כל ביטול
כתיב  חטאם אחר רק כו' קדושי' כולם העדה כל
כו' בפניו להסתכל יוכלו ולא כו' משה אחרי והביטו
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ÏÚ ל"ב (בראשית הנשה. גיד את בנ"י יאכלו לא כן
יש  ג"ה, איסור מצות ענין שרש להבין ל"ג)
הוא  פ"א י"ז שער בפרדס הובא הזוהר מאמר להקדים
ולא  כתיב יריכו ישראל נצח איהו דא ירכו על צולע
עד  נש בר מתמן אתנבי דלא רביעאה דרגא דא יריכיו
לא  ישראל נצח וגם כתיב וע"ד נביאה שמואל דאתא
דהוה  דא דרגא אתתקן כדין כ"ט) ט"ו (שמ"א ישקר
ירכו  בכף ונגע דעשו בממנא יעקב אסתכן מכד חלושא
לענינינו. עכ"ל כו' מגופא לבר איהו דירכא בגין כו'
להיפוך  מהימנא ברעיא דאי' ממה הפרדס והקשה
היום  כל שוממה נתנני אתמר דבי' הפגם הי' שבהוד
תירוצו  ותוכן בתיקונים וכ"ה עכ"ל י"ג) א' (איכה דוה
מאותו  השפע הסתלקות הוא הפגם ענין כי הוא שם
אחרים  הנק' הצוררים וצעקת קטרוגים מחמת המדה
הללו  מאלו אלו נשתנו מה ויאמרו ישראל עוונות על
אל  יושפעו הזהב וסיגי הדין כח ומתעורר כו' עע"ז
ענף  שעיקרו עם הנצח והנה נגמר, והדין החיצונים
עם  ההוד וכן מהגבורה גם כלול הוא מ"מ החסד
גם  ולזאת מהחסד גם כלול הוא הגבורה ענף שעיקרו
אח"כ  הנה בו מדה"ד ותקפה בנצח הפגם הי' שמתחלה
הדין  ונתבע מהימין יונק להיות שחזר במה הנצח נתקן
כו', בהוד הצליעה האמת לפי נמצאת כדרכו ההוד אל
בהיות  כי בע"א תי' וישלח פ' להרח"ו מצות ובטעמי
סוד  שהוא הז"א של הימין השוק הז"א עם אב"א המל'
וכ"ה  ההוד שהוא שלה השמאל שוק שם הי' הנצח
הנצח  הוא נפגם שהנצח בזהר שפי' ומה כו' בגשמי
בירך  נקבה בבחי' הוא נפגם ההוד כי ומ "ש הזכר של
הנצח  שהוא הזכר של בימין הדבוקים שלה שמאל
החיצונים  שלטו לא פב"פ הי' ואילו כו' אב"א כשהיא

עכ"ד:
הפרדס ‰Â‰א) בשם כמש"ל הפגם ענין ביאור

תחלה  בהקדים יובן דוקא, בנו"ה והיותו
פו"ר  במצות אצלינו נת' כבר כי למעלה המדות ענין
לאו  כמאמר כלל המדות וסוג מערך אינו ית' שעצמותו
ראשית  החכמה שאפי' כלל איהו מדות אינון מכל
אלא  ית' אצלו ממש גשמיות כעשי' היא ההשתלשלות
בהון  לאנהגא ע"ס להון וקרינן תיקונין עשר דאפיקת
מאיר  ית' שהוא ע"י הוא הזאת וההנהגה כו' עלמין
הרמב"ם  וכמ"ש חד וגרמוהי וחיוהי איהו בסוד בהם
ועי"ז  כו' עצמה הדיעה והוא הידוע והוא היודע שהוא
עולם  ועד מעולם לנבראים והחיות אור נמשך

והנה  כלים, הנקראים והם הספירות באמצעות
וגם  כידוע המל' עם נה"י חג"ת חב"ד י' הם הספירות
בחי' לג' נחלקו כלל ודרך מי' כלולה אלו מי' מדה כל
בחי' וחג"ת ראש בחי' חב"ד שהם סת"ר סוף תוך ראש
שהוא  החסד מדת עד"מ והוא סוף, בחי' ונה"י תוך
היא  האהבה הרי לזולתו שאוהב האהבה מצד ימצא
סיבתו  היא כי לזולתו ששופע החסד אותו של פנימיותו
למציאת  טעם בחי' כלומר החסד של מוחין ונקראת
ונק' שכליית טענה מאיזו הבאה האהבה היא החסד
של  הויתור שהוא עצמו והחסד שבחסד, חב"ד
מדת  מהות שהוא שבחסד חסד בחי' הוא ההשפעה
אהבה  מצד שלא שימצא רואים שאנו וכמו החסד
עמו  היכרות לו ואין אוהבו שאינו גם כי כלל וטענה
לוותר  חסדו טבעיות מהות מצד טוב רב לו ישפיע כלל
ורב  ממון שנתן באאע"ה שמצינו כמו משלו בטבעו
אותם  אוהב הי' לא שבודאי הגם לערביים גם טוב
והמדריגה  שבמדות, השנית מדריגה וזוהי כלל,
הנה  כי והענין החסד, ענף נצח הנק' היא השלישית
הנפש  פנימי' הארת בהם ימצא הנ"ל החסד בחי' בב'
בבחי' אצ"ל זו, מהשפעה הנפש שתתענג התענוג והוא
גילוי  שעיקר והשכל האהבה מצד שימצא בחסד הא'
במדה  יומשך וע"י לו וקרוב הסמוך בשכל הוא התענוג
המוטבע  הוויתור מדת בעצם הב' בבחי' גם אלא ההיא,
התענוג  כי מדתו טבע בהשלימו רב עונג ימצא בלב
שנצטער  באאע"ה שמצינו וזה שבלב במדות יתפשט
החסד  מדת עצם מצד זה שאין אורחים לו היו כשלא
אותו  כשרואה דל על לחוס ההיא המדה טבע כי בלבד
מצד  שזהו אלא רואהו אינו אם יצטער למה אבל
לפועל  יוצא בהיותו החסד במדת שמתלבש התענוג
הצער  יבא ומחמתו העונג יחסר לפועל תצא וכשלא
והוא  שלישית בחי' יש אבל כו', העונג היפוך שהוא
על  ועומד עצמו שמנצח נצחון בדרך הבא חסד בחי'
לא  לוותר כ"כ בלבו שאין הגם מוותר להיות נפשו
דרך  אלא טבעית וותרנות ולא לזולתו אהבה מצד
והארת  התענוג התלבשות אין ובזה לבד ואכפיא ניצוח
טעם  בלי לנצח חיצוני' בחי' כ"א כלל הנפש פנימי'
כמו  אלו בחי' ג' מדה בכל בפרט נמצא ועד"ז כלל,
המוחי' היא האהבה הנה אהבה מצד הנמצא בחסד
חסד  נק' זו בשעה בלב המורגש והוויתור והחסד
בהם  שאין בפו"מ בידיו הנתינה וגמר שבחסד
שבחי' והכלל שבחסד, הנצח הוא התענוג התלבשות
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בחי  שהוא בפו"מ העשי' הוא ואחוריים.הנצח חיצוני' '
הקב"ה  של במדותיו ג"כ למעלה מזה והנמשל
מחשבותיכם  מחשבותי לא כי הגם ממנו הנאצלות
(איוב  כתיב אלוה אחזה ומבשרי מ"מ ח') נ"ה (ישעי'
מדת  והנה מזעיר, מעט דוגמא ע"ד להשכיל כ"ו) י"ט
לאין  רבים ונבראים עולמות להחיות הקב"ה של חסדו
החסד  של המוחי' והוא הנ"ל בחי' ג' בה יש תכלית
של  הטעם שהוא בו המתלבשת החכמה בחי' והוא
לו  להיות כדי שהוא ותכליתה הזאת וההשפעה החסד
להמשיך  מצות תרי"ג שיקיימו וכיוצא בתחתונים דירה
גדולתו  הנבראים שיכירו כדי בכלים האורות התלבשות
להיותה  הזאת החכמה הנה הימים, כל להם לטוב ית'
ועצם  שלו. מוחין נק' וסיבתו וההשפעה החסד פנימי'
תמצא  והמצא שנית, בחי' הוא הזה והטוב החסד
פגם  איזו מחמת המוחי' בחי' הסתלקות שיהי' לפעמים
חיוב  כפי עד"מ מצות תרי"ג ישראל ישלימו כשלא
והטוב  החסד השפעת יהי' ואעפ"כ והטעם, החכמה
ראויים  ולשאינם לראויים להטיב החסד מדת עצם מצד
והג' הקב"ה. של בחסדו ניזונין אנוש דור וכמשארז"ל
הבאה  ההשפעה ענין והוא החסד ענף נצח בחי' הוא
בחפיצה  הזה החסד שאין הגם בלבד ניצוח בבחי'
המעכבת  וטענה מונע איזה מחמת פנימי' חשיקה
התלבשות  בו יש החסד בבחי' כי הוא בזה וההפרש
ולכך  יומין עתיק הנק' התענוגים ממקור העליון תענוג
הניצוח  בחי' משא"כ דמלכא גופא מכלל עדיין נק' הוא

בחי' אלא להשפיע כ"כ התענוג גילוי כשאין הוא
(מנחות  כו' במחשבה עלה כך שתוק וכענין לבד ניצוח
טעם  לא בהם שאין נחל ערבי נו"ה שנק' וז"ס ב ') כ"ט
מדה  בכל וכמ"כ מגופא, דלבר ירכין ג"כ ונק' ריח ולא
החסד  של החכמה בחי' כמו אלו בחי' ג' יש בפרט
וז"ס  נצח נק' השפע וגמר שבפנימיותו עצמו והחסד
להשפיע  השפע כלי אלא אינן כי מגופא דלבר ירכין
באומרו  הרמ"ק דרך יובן זו הקדמה ועפ"י לזולתו.
הספי' מאותו הרחמים פני הסתלקות הוא הפגם שענין
בספירת  הפגם והי' האחרים וצעקת קטרוגי' מחמת
אב  אבינו מ"ש עפ"י ידוע כי להיות דוקא הנצח
הרחמים  ימצאו דוקא דגדלות מוחי' שמבחי' הרחמים
בו  יש שהגדול וכמו דינים הם דקטנות מוחי' משא"כ
שהוא  נצח בבחי' ולזאת הקטן משא"כ הסבלנות מדת
יהי' כנ"ל המוחי' התלבשות בלי והרצון המדה עצם
בבחי' משא"כ ית' רצונו היפך העושה על והקצף הדין
רצונו  היפך העושה גם לסבול הסבלנות ג"כ יהי' חכמה
במ"א  וכמשנ"ת הרחמים מקור היא כי לו ולהטיב ית'

ה  הבאים בענין הדינין להמתיק שפעולתו כה"ג של ציץ
אחר  הנשאר הרצון הסכם בחי' שהוא דז"א ממצחא
בתוקף  הדינין התעוררות יהי' שממנו המוחי' הסתלקות
דינין  בתי כ"ד באד"ר וכמ"ש רצונו עוברי על מאד
יכול  לא כי וירא וז"ש יעו"ש, כו' דז"א ממצחא אתערו
למעלה  הדין ולפעול לפגום כ"ו) ל"ב (בראשית לו

כנ"ל: הדין פעולת פעל ששם יריכו בכף ויגע
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Í‡ ש ישראל ארז"ל הנה עוע"א הענין ארצות בשארי
על  אומרים האיך מובן אינו ולכאורה בטהרה,
כ"א  אינו באח"פ שהרי עוע"א, שהם ישראל כללות
משארי  לצאת אסור בגמ' א' דעה ולפי המעט, מן מעט
כו'. עד יהיו ושמה יבואו בבלה כמ"ש לאח"פ ארצות
צבא  לכל או ולירח לשמש וראית כתיב דהנה הענין אך
הוא  השתחוואה וענין להם, והשתחוית השמים
תבואות  וממגד כתיב דהנה ודבר, ליש אותם כשמחשב
מהם  שנצמח שרואה כו' ירחים גרש וממגד שמש
המצמיחים  הם עצמם בכח שהם ומחשב צמחים,
אבל  להם, משתחוה הוא ולכן ודבר ליש אותם ועושה
אם  והיתכן בו, החוצב ביד כגרזן אלא אינם באמת
להקרדום  ויפארו שישבחו קרדום ע"י בנין בונה אומן

לעשות  יכול אינו אדם בלא הגרזן כי כזה בנין שעשה
האומן  עושה וע"י שבהם אומנות כלי שהם אלא כלום,
ע"י  טס ולעשות קורנס ע"י בנין שיבנה יתכן לא כי
כלום, לעשות יכולים אינם בעצמם הכלים אבל גרזן,
השפע  שלוחי אלא שאינם השמים צבא כל הם וכך
אינם  בעצמם אבל השפע, עובר וע"י שבהם לבד

הגרזן. כמו כלום לעשות יכולים
ÂÓÎÂ ברוחניות ע"ז ענין יובן כן בגשמי' ע"א שיש

והוא  מהם, הנשפע לדבר וקומתו ראשו כשכופף
ושכלו  ראשו שכופף הפרנסה טרדת ענין כל כלל דרך
ענין  על לגמרי ושוכח היום כל ומוטרד וטרוד ומדותיו
והוא  הסיבה הממציא שהוא וסובר אלקות, השגחת
ובאמת  ידי, ועוצם כחי לומר שיכול עד המרויח, הוא
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ונותן  הסיבה המסבב והוא הסיבות סיבת ית' הוא הרי
ה"ז  ולבו מוחו ומטריד ע"ז כששוכח אבל הפרנסה,
הוא  הרי בע"א כי יותר, גרוע ה"ז ואדרבה ממש, כע"א
ומתן  במשא אבל חיצוני', שהוא וקומתו ראשו כופף
שלו  הפנימיות וכל ומדותיו ושכלו ראשו כופף ה"ז
בכל  אלקיך ה' וברכך דכתיב והגם מע"א. גרוע וה"ז
ימי' ששת וכתי' לעשות, שצריך דמשמע תעשה, אשר
הוא  כשהוי' היינו בצדו תשובתו אך מעשיך, תעשה
ומכוין  והפרנסה, הסיבה מסבב שהקב"ה שיודע אלקיך
אז  הוי', את ולעבוד ולהתפלל ללמוד יוכל שעי"ז כדי
ודבר  דבר בכל כי ומתן, המשא מעלה עי"ז אדרבה
הנכונה  הכוונה וע"י אלקי, ניצוץ בתוכו מלובש
והאיך  העמים, כל את ואכלת וזהו הניצוץ. מתעלה
הוא  אכילה שענין כמו אלא בעמים, אכילה שייך

קדושות  הניצוצות מהם מברר הוא כמ"כ בירור,
הסיבה  ומחשב כך עושה כשאינו אבל בהם. המובלע
ע"א  על שעונש וכמו ע"ז. כמו ממש ה"ז ודבר ליש
היינו  סקילה ברוחניות יש כן סקילה, הוא בפו"מ
המוח  וטמטום הלב טמטום האבן לב לבו שנעשה
וסקלתם  וזהו כלל, הלב פתיחות לעשות יכול שאינו
נק' מאלקות החיות הרגשת העדר כי ומתו באבנים

אלקות מ  החיות הוא הכוונה עיקר כי ברוחניות, יתה
ששם  ע"י ארצות בשארי דוקא וזהו גשמיי'. חיים ולא
ומסתיר  ומעלים גמור בהתלבשות דיצי' אור נתלבש
ידי  ועוצם כחי לומר יוכל שעי"ז עד האור  על לגמרי

כו'.
Â‰ÊÂ שאינו בטהרה ע"א עובדי שבחו"ל שישראל

ממש. ע"א כמו שהוא כלל ומרגיש יודע

(`) [dben dgpd] mifrd xcrk jxry d"c
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.âö ÷øô
úãøì ÷ùåç ïëìå éìëä ùøùá øéëî øåàä :÷øôä ïëåú
ìùîëå ,øéàî øåà äùòð éìëä éãé ìò à÷ååã .åéìà

.úåéúåàá ìëùä úåùáìúä
לעלות רוצים בטבעם שהאורות נתבאר, הקודם בפרק
בפרק הכלים . בגלל הוא למטה שנמשכים וזה למעלה ,
ממשיכים שהכלים הסיבה  בכלל מהי נ "ע, הרבי  דן זה

האורות? את
íòèåêôéä øåàä úà íéëéùîî íéìëäù äî øáãä
åòáèלמעלה לעלות הוא עצמו מצד האור טבע שהרי

במקורו, äìòîìולהיכלל àåä íéìëä ùøùù éôì àåä
íùøùå øåàäîהוא הכלים  é÷îשל øåàäîåîë êëì ,ó

é÷îä ìà úåìòì ÷ùåç øåàäùóלעלות טבעו  מצד
åë',למעלה, éìëäá æçàúäìå ãøéì ÷ùåç êëמצד שהרי

ששורשם כיון ממנו, גבוהה במדרגה  הם הכלים האמת,
ממש. במקיף

השלישי במאמר הענין: שורש38ביאור כי  נתבאר,
הביאור  ונקודת האורות, משורש למעלה הוא הכלים
ישירה והמשכה ההעלם  גילוי הוא שהקו שאף היא,
הכלים ואילו הצמצום שלפני  מהאור דביקות של באופן
בשורשם, נתבונן  אם  והעלם, ריחוק של באופן  התהוו

הרשימו  יתרון והוא האורות על לכלים גדול יתרון יש
(שורש הקו על הצמצום" בו  נגע ש "לא הכלים) (שורש

הצמצום". בו  ש "נגע האורות)
אחרי נשאר הבורא, של הגבול כוח שהוא הרשימו
וללא הצמצום  לפני  שהיה  כמו ממש כוח אותו  הצמצום
אך ניכר, לא הרשימו אמנם, הצמצום לפני  שינוי. שום
והוא שינוי  חל לא במהותו אבל נתגלה  שלא רק זה
הוא לזה והמשל הבורא. של 'מקורי ' גבול כוח אותו
בעצם מתעמק האדם  שכאשר השכלה, של מאותיות
אותיות בו נרגשות לא שבה, התוכני וברעיון ההשכלה
כלומר, - ההשכלה  של האור מסתלק וכאשר ההשכלה,
לא והיינו , האותיות. ניכרות - בזה להתעמק שמפסיק
של בתוכן  המחשבה הפסק ידי  על התחדשו  שהאותיות
כל אליהם  לב שמו  לא ההפסק שלפני  אלא ההשכלה,
באותיות. ולא  בתוכן בהתעמקות שקועים שהיו  כיון כך
לפני ניכר לא האותיות), של (הנמשל הרשימו כך
של (הנמשל בגילוי סוף אין  אור האיר כאשר הצמצום
ונתעלם נסתלק כאשר דווקא וניכר והתוכן), הרעיון 

בדיוק. רשימו אותו הוא אבל האור ,
שהאור  כיון כביכול, חדש משהו הוא הקו זאת , לעומת

העולמותש בריאת ולצורך לגמרי  הסתלק הצמצום לפני 

סב.38. פרק לעיל כן גם וראה יא. פרק ישראל" שם "ויחן המתחיל דבור
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יש כן, ואם ומיעוט, צמצום של בצורה והאיר חזר
שהוא מכפי  השתנה והוא האור בגילוי ושינוי חידוש

סופית. האין בשלימותו
שם ידי39ונתבאר על לאורות הכלים שבין זה הבדל

לבין  מהמדורה שנבדל הניצוץ שבין מהחילוק משל
מהשלהבת הנבדל שניצוץ בגחלת. שקשורה השלהבת
ממנה, נפרד משהו  ולא הגחלת  ועצם מגוף חלק הוא
ממהותה, חלק הוא  ממנה, מרוחק הוא  שכרגע ולמרות
חלק הם  אך  ריחוק בדרך שהתהוו לכלים המשל והוא
שהיא למרות  עצמה, השלהבת ואילו מהעצמיות.
והיא ממנה, חלק לא היא בה, ודבוקה לגחלת קשורה
ואינם שינוי  עברו אך קירוב, בדרך שהם  לאורות  המשל

ממש. מהעצמיות חלק
הסיבה היא שזו  בענייננו, נ"ע הרבי  מבאר זה  פי  ועל
את מרגיש  שהאור כיון לכלים. נמשכים  שהאורות לכך
הצמצום שלפני  בבחינה שהם  - הכלים  שורש מעלת 
יורד הוא ולכן  המקיף, לאור  לעלות חושק הוא  - ממש 

בכלים. ומתלבש 
,éåìéâá øéàî äæ éøä øåàä éáâìåמרגיש האור כלומר, -

הוא הכלי , את רואה וכשהוא הכלים. מעלת את בגילוי 
את אלא שלו והמסתיר המגביל הצד את  רואה לא
את בגילוי  שמרגיש וכיון  במקיף, שהוא כפי שורשו 

בכלים. ולהתלבש  לרדת גלוי חשק לו יש  שורשו,
íäá àåä íøå÷îå íùøù çë àôåâ íéìëäá äðäã

,íìòä úðéçá íä íöòá íéìëäù éðôî íìòäá אופן -
והיינו, וזריקה, ריחוק ידי  על הוא הכלים  האצלת
מרגישים שאינם  באופן היא ממקורם הכלים שהמשכת
הנפרד מהניצוץ לעיל הנזכר וכמשל מקורם, את
של ביטוי  הוא שהכלי  כיון  היא, לזה והסיבה מהמדורה.
של מציאות הוא עניינו ולכן  הבורא, של הגבול כוח
שורש שבאמת אף ולכן , והעלם. ריחוק היינו , - גבול
לא עצמו  הכלי שנתבאר, כפי  ממש  במקיף הוא הכלי 

מעלתו. את יודע
éåìéâ úðéçá àåä øåàä ìáà באופן היא האור המשכת -

וגילוי , דביקות éìëäשל øå÷îå ùøù úðéçá ïë ìò
éåìéâá øåàäá øéàîיודע - גילוי  שעניינו כיון  - האור -

דרך (על עצמו הכלי מאשר יותר הכלי  מעלת את ומכיר
הגוף מאשר יותר הגוף מעלת את יודעת שהנשמה

úàעצמו) øéàäìå ãøéì øåàäá ÷ùç ùé äæ íåùîå ,
éìëäהכלי מעלת את  לקבל ,כדי

שהכלי לבאר צריכים  מדוע לשאול, יש שלכאורה אלא

מדוע בו , להתלבש רוצה ולכן הכלי  מעלת  את חושק
כורחו ? בעל לכלי  יורד שהאור  יתבאר שלא

נ"ע: הרבי  אומר זה úåéäìעל êéøö äòôùä ìë éë
,çøëäá àì à÷åã ä÷åùúáיכולה לא  אמיתית השפעה -

אינה היא רצון , ללא היא כשההשפעה בכפיה, להיות
לכלי . לרדת חשק באור שיש  לומר צריכים ולכן שלימה .
àéä äëùîää éìëä éãé ìò øåàäá óñåúðù äî íåùîå

,'åë ÷ùçå ïåöøáעל כלום מתוסף היה לא לאור אם  -
ברצונו, היה לא  זה יורד, היה  הוא אם גם הכלי, ידי
אך שלימה, השפעה  היתה לא לכלי  השפעתו  וממילא
וירידה לכלי  ירידתו ידי  על מעלה תוספת בו שיש כיון
ורוצה מעונין הוא יותר, גדול עילוי בו ממשיכה זו 

זו. äùøùבירידה  çëá øåàä úà êéùîî éìëäù åäæå
äøå÷îåהכלי -àåäåשל בכלי האור המשכת פעולת -

åë'.הוא øåàäá ïåöø úðéçáá
ãñåäù äî íòèä åäæå(יסוד úåìùìúùä(נקבע øãñá

úåéäìהכלל à÷åã,40כפי  ïôåñá ïúìçú õåòðאחד -
ש"נעוץ הכלל הוא ההשתלשלות סדר של מהיסודות
(מתגלית) נעוצה שההתחלה היינו, בסופן", תחילתן
הסיבה מהי ולכאורה, האחרונה. בדרגה בסוף , דווקא
דרגות שיהיו  הוא ברוך הקדוש  יעשה שלא למה לזה?
נמוכה תהיה התחתונה והדרגה ותחתונות, עליונות
למה העליונה? הדרגה על עילוי  שום ללא באמת,
הסוף שבדרגת  הזה, העיקרון את לעשות כביכול הוצרך

מהראש? יותר ונעלה גבוה משהו  יש 
היא לזה שהסיבה  נ "ע, הרבי  אומר זה  äéäéùעל éãëá

של הענין ההשתלשלות, בסדר הקיים אחר òéôùîענין 
,ìá÷îåכזה באופן העולם את  ברא הבורא כלומר, -

השפעה להיות  שצריכה וכיון ומקבל. משפיע על שבנוי 
כנזכר  - להיות צריכה השפעה וכל לתחתון מהעליון
על במקבל מעלה להיות חייבת המשפיע, ברצון - לעיל

לו. להשפיע ירצה שהמשפיע כדי  המשפיע, גבי
äöåø äéä àì òéôùîä éøäã עצמו òéôùäìמצד

åéáâì,לתחתון  äãéøé åäæù éðôî עליון הוא  שהרי 
תחתון, הוא äòôùääוהמקבל éãé ìòù íåùî ÷ø

òéôùîäá ïåöø ùé äæ éãé ìò òéôùîá øåà óñåúð
,'åë ìá÷îä ìà òéôùäìשתהיה יתברך ה' יסד כן  על

לרדת העליון  ירצה ואז העליון, על בתחתון  מעלה 
לתחתון.

øåãñá øàáúðù åîëåדא"ח åðéìòעם øçàù ùåøãäá
ולכן 41לשבח וירידה, טורח ידי  על היא השפעה שכל ,
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השלישי.39. במאמר

ז.40. משנה א פרק יצירה, ספר

ענין 41. להקדים יש תחלה הנה שם: לשונו וזה הת"ת, שער
המאציל  ורצון כוונת היה אשר והוא ההשתלשלות בשרש א'

וסופן  בסופן תחילתן בהן נעוץ שיהי' בהשתלשלות העליון
עלה  למה לזה הטעם תחילה להבין ויש כידוע. דווקא בתחילתן
בין  וכלל כלל ערוך אין שבאמת לפי הוא הענין כך. ברצונו
נקרא  להיות מאתו השפע התפשטות לבחי' ממש אוא"ס עצמות
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ידי שעל בגלל ורק נפסקת, היתה עצמה מצד ההשפעה
לחידוש גורם זה במשפיע, חדש דבר מתווסף  ההשפעה
המחכים מתלמיד משלים , כמה לזה ומביא ההשפעה.
האדם את המחיה  הצומח ממין שהוא ממאכל רבו , את
שהשכל אדם, קומת מציור וכן  המדבר , ממין שהוא 
המעמידים שברגל מהגידים שפע  לקבל צריך שבראש

הראש .את
,à÷åã ïôåñá ïúìçú õåòðã íéìëå úåøåàá àåä ïëå

úåøåàäî äâéøãîá äèîì ïäù íéìëäáù åðééäåוהם)
ה'סוף ') של åðééäãבדרגה ,äìçúä çë à÷åã íäá ùé

úåøåàä ïî äìòîìù óåñ ïéà øåàã çëäãששורשם -
והמצומצם המוגבל הקו באור דווקא הוא  האורות של

-,à÷åã íéìëäá àåäבשם שנקרא מהרשימו, ששורשם
היינו, ממש , סוף אין  מהאור רושם שהוא כיון 'רשימו'
העצמית במהותו נשאר אך הצמצום ידי על שהתגלה

קודם. שהיה כפי 
באופן  הסדר את קבע  הוא ברוך שהקדוש  לכך והסיבה

היא, úàהזה øéàäì øåàä úëùîäå úãéøé äéäéù éãëá
äæ éãé ìòù éðôî ,÷ùçå ïåöøá àéä äëùîääå ,éìëä

בכלי להתלבש  האור åë'שיורד øåà åá óñåúð מהאור
האור  ידי  על ומתגלה בכלי  בהעלם הנמצא העצמי

גילוי , øçà.שעניינו íå÷îá øàáúðù åîëå
úå÷ìúñä úðéçáá øåàä äéä íéìëä àìåìã àöîðå
.'åë äèîì úåéäì øåàä úà íéëéùîî íéìëäå äìòîì
האור  רוצה היה לא  הכלים, של הנסתרת מעלתם לולי  -
רוצים מהאורות, שלמעלה  מעלתם בזכות ורק לרדת,

למטה. לרדת האורות 
íéìëä éãé ìò ïë åîëå,האור המשכת רק לא נגרמת

גם øåàאלא úðéçáá äùòðù åðééäå øåàä úåìâúä àåä
ììë øéàîä øåà úðéçáá äéä àì íéìëä àìåìã ,øéàîä

.'åë,יאיר לא אך למטה ימשך שהאור מצב להיות יכל -
שהכלי רק שלא  והיינו, הכלים. בגלל הוא  שמאיר וזה 
להיות לו גורם גם  הוא  אלא למטה , להימשך לאור גורם

מאיר.
משל: נ"ע הרבי לזה øåàáומביא ìùî êøã ìò åîëå

éãé ìò åäæ øéàî àåäù äî ùàäב נתפסת øáãשהאש
åðéà äìéúôäî ÷ìúñî ùàäùë éøäù ,à÷åã æçàðä

æçàðä øáãäã ,'åë ììë øéàî- והפתילה הכלי -êéùîî
éãåñéä ùàäî ùàä úøàä úàארבע שיש כידוע, -

גלגל תחת נמצאים  והם ועפר, מים רוח, אש, - יסודות
שממנו  מקור רק אלא  אור, אינו האש שיסוד אלא הירח,
שנמשכת וזה אצלנו, שהיא כפי  האש  כך אחר נמשכת 
בפתילה שנאחזת ידי על הוא ומחממת שמאירה באופן

.'åë øéàäì øåà úðéçáá äùòð åãé ìòå
àåä ïéðòäå,יותר בפרטיות זה משל לבאר -ùàä äðäã
òåãé éãåñéä42êåùç íöò àåäùאת נ"ע הרבי ומבהיר  -

øåà,כוונתו , åðéàù øîåì åððåöøכשאומרים כלומר, -
אור  ולא חושך שהוא הכוונה אין חשוך, עצם שהוא 
חושך, בחינת ולא אור בחינת לא בו  שייכת לא שהרי
לא שהוא לשלול רק בא חשוך' 'עצם בשם שנקרא וזה 

אור  של .43מציאות 
מאיר, עצם אינו  שהוא לכך ùàëוהראיה äéä íàù

,'åë äìéìá ììë êùç äéä àì øéàîä åðìùאת שהרי 
חלק היה מאיר שהוא זה  ואם  לשנות, ניתן לא העצם 
מאיר  היה וממילא זאת, לבטל ניתן  היה לא  מעצמותו ,

שמאיר, בגלל חושך היה לא  בלילה וגם àìàתמיד
ראיה, éðçåøמכאן àåä éë åðìù ùàë ùàä ãåñé ïéàù

,ïééãò øåà úðéçáî äìòîìå åðìù ùà úåäîî àìå ãàî
עבורו. ירידה הוא שלנו, במושגים ה'אור' ענין וכל

êëìå- האש יסוד של העצם - היסודי שהאש כיון -
אור, של מגדר למעלה åðîîהיא êùîðä ùàä úøàä íâ

øéàî åðéà ïë íâ מעין הוא האור שהרי  עצמו, מצד
מאיר, אינו  האור גם מאיר לא שהמאור וכמו המאור,

éìë åì ùé ïë íà àìàנתפס לכךåë',שבו  והסיבה
הוא, כלי ללא מאיר àåäשאינו  åøå÷îî åúëùîäù éôì

åðéàù éîöòä åøå÷î åîë àåä ïë ìò áåøé÷ úðéçáá
,ïééãò øåà úðéçáá

äúåéäì äìéúôä àåäå åá æçàðù éìëä éãé ìò íà éë
ùàäî øçà úåàéöîמהאש המשך אינה  הפתילה -

אליה, ביחס זר ועצם גוף אלא øéúñîעצמה, äæ éøä
øéàîä øåà úðéçáá äùòð äæ éãé ìòå øåàä ìò úö÷

.'åë
וכיון  מאיר, אינו  היסודי) (האש עצמו המקור לסיכום ,
הנמשכת האש  הארת גם למקורו , בקירוב נמשך שהאור
שהוא כפי להיות  לו שגורם ומה מאירה. אינו ממנו
הפתילה - הכלי  זה בפועל, ומחמם  מאיר שלנו, בעולם
להיות הופך ואז ממקורו, אותו ומושך אותו  שמרחיק -

המשל. ביאור כאן עד מאיר. אור
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מהמשפיע  שפע שכל רואים אנו והנה כידוע. מאציל בשם גם
הית' המשפיע למקבל עצמות לגבי ערוך שאין מפני מיד מופסקת

לצמצם  והירידה הטורח לו ולמה לגביה כלל התחדשות זה ואין
לעלול  שפעה מפסקת עילה כל היה כן ולהיות כו'. כ"כ א"ע
שאינו  חדש דבר בעלול ימצא כאשר אך בעצמותה. נכללת והיתה

ירידת  יגרום זה אז כו' רבו את המחכים תלמיד כמו המשפיע בכח
באריכות. ההמשך שם עיין כו'. המשפיע

א'שכט.42. עמוד נאמר, שלא שלישי חלק זה, המשך גם ראה

שכ.43. פרק זה המשך ראה
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היא. טהורה – באצילות הנשמה ושפלות. הכנעה – ראש כובד צ"ל התפלה לפני
ע"י  שנעשה הנשמה לעצם החיבור חסר התפלה, לפני בי"ע. – נפחתה יצרתה, בראתה,

בגסות  היא הרוחניות שגם רוח, וגסות ישות – במה נקרא ולכן התפלה,

*ÔÈ‡"וצרי ראׁש". ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל עֹומדין ≈ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
יׁשנֹו צר ואיזה ראׁש, ּכבד ענין מהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹלהבין
להתּפּלל  עֹומדין "אין ּדמאמרֹו הּתפּלה, לפני ראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּבכבד
ּתנאי  מעּקרי אחד ּדזהּו מּובן ראׁש" ּכבד מּתֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹאּלא
ּפרׁש ורׁש"י ּדוקא. ראׁש ּכבד מּתֹו ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתפּלה
עם  וׁשפלּות ּדהכנעה וׁשפלּות", הכנעה – ראׁש ְְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֹ"ּכבד
צּוּבראכענקייט, הּנקרא הּׁשבירה ענין הּוא ּדׁשניהם ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָהיֹות
ּופעּלתם, מהּותם ּבסּבתם חלּוקים הם הּנה זה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻּבכל
ּבסּבת  הּבא הּגּוף ׁשבירת הּוא ההכנעה ענין ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָּדמהּות
הכׁשרת  הּוא ּופעּלתֹו החמר, את המׁשּברים ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֻהּדברים
הּבא  הרּוח ׁשבירת הּוא הּׁשפלּות ענין ּומהּות ְְְְִִִִַַַַַַַָָהּכלי,
הכׁשרת  הּוא ּופעּלתֹו הרּוח, את המׁשּברים ּדברים ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻּבסּבת
ׁשּקדם  ראׁש הּכבד ענין הּוא וׁשפלּות והכנעה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהאֹור,
"ּכל  ז"ל: רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּתפּלה.
ּבמה, עׂשאֹו ּכאּלּו הּתפּלה קדם לחברֹו ׁשלֹום ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּנֹותן
בּמה  ּכי ּבאּפֹו נׁשמה אׁשר האדם מן לכם 'חדלּו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר

ּתקרי  אל הּוא', ּדקדם א נחׁשב והינּו ּבמה", אּלא ּבּמה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבאּפֹו", "נׁשמה נקרא הּלב עבֹודת ׁשהיא הּתפּלה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָעבֹודת
אּתה  היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת "נׁשמה אֹומרים אנּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּדהּנה
קאי  ּד"טהֹורה" ּבי", נפחּתּה אּתה יצרּתּה אּתה ב בראתּה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָ

טהֹורה, ׁשּנקראת ּבאצילּות ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעל
ּבריאה  העֹולמֹות הם "נפחּתּה" "יצרּתּה" ְְְְְְִֵַַָָָָָָָ"ּבראתּה"
וזהּו חּיים", נׁשמת ּבאּפיו "וּיּפח ּוכתיב עׂשּיה, ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָיצירה

ל  ואין ּבאּפֹו" "נׁשמה נקרא הּתפּלה הּנׁשמה ּדקדם ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
למעלה, ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם עם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָהתחּברּות
על  הּוא הּנׁשמה עצם עם ּבאּפֹו ּדהּנׁשמה זֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּדהתחּברּות
ּבאּפֹו רק הּוא הּתפּלה קדם אבל ּדתפּלה, העבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹידי
אּלא  ּבּמה ּתקרי אל הּוא, נחׁשב "ּבּמה הּנה ולכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלבד,

ּתליא  ּבהא והא והּיׁשּות. הּגּסּות על מֹורה ּדבמה ,ג ּבמה", ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָ
יׁש ּבבחינת נעׂשה עצמֹו מּזה הּנה ּבאּפֹו, ּדנׁשמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּדלהיֹות
הּכּונה  אין הרּוח, ּגּסּות ענין ּבפרּוׁש ּוכמֹו ְְְְִִֵֵַַַַַָָָּומציאּות,
מּׂשג  ׁשּום לֹו ואין ּבלבד ּגׁשמי ּומציאּות חמרי יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻׁשהּוא

ׁשעֹוסקים  הארץ מעּמי ההמֹון ּוכמֹו הּנפׁשיים, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבענינים
ּבעניניהם  ימיהם ּכל ּוטרּודים עֹולם ׁשל ּביׁשּובּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָרק
אם  ּכי הּנפׁשיים, ּבענינים מּׂשג ׁשּום להם ואין ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהארצּיים
ּוכמֹו ּבגּסּות. הּוא עצמֹו ּדהרּוחנּיּות הרּוח, ּגּסּות ְְְְִֵַַַַָָָּפרּוׁש
ּכל  אׁשר חכם ּדיׁש החכמים, ּבטבעי ּבחּוׁש רֹואין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאנּו
מלּבׁשים  הם והסּבריו ּבאּוריו הׂשּכלֹותיו ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻהמצאֹות
הּׂשכל  ועצם ּגּוף ּכאׁשר ּגם ּדאף והינּו ּגׁשמּיים, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּבענינים
הּבאּורים  וכן ּדּקּות, ּבּה ׁשּיׁש ׂשכלית המצאה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
אצל  ּבא הּכל הּנה זה ּבכל ּדּקּות, ּבהם יׁש הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוההסּברים
ּדּקה  הׂשּכלה וגם ּגּסים, ּובדברים ּבהגלמה ההּוא ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָהחכם
מלּביׁשּה הּוא הרי ּומסּבירּה מבארּה ּכאׁשר הּנה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביֹותר
ההׂשּכלה  מּובן הּנה זה ידי ּדעל והגם ּגּסים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבלבּוׁשים
ּכל  אׁשר חכם ויׁש ּבגּסּות. היא הּנה זה עם אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבטֹוב,
ּבענינים  מלּבׁשים והסּבריו ּבאּוריו הׂשּכלֹותיו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻהמצאת
ׂשכלית  ההמצאה ועצם ּגּוף אׁשר ּגם ואף ורּוחנּיים, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּדּקים
ּומסּבירּה מבארּה החכם ּכאׁשר א ּביֹותר, ּפׁשּוטה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָהּוא
מלּביׁשּה החכם ּכי ּביֹותר, ּובהירה ּדּקה נעׂשית היא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
היא  ּדהרּוחנּיּות הרּוח, ּגּסּות וזהּו ּביֹותר. ּדּקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבלבּוׁשים
ּדבר  ּכל הּמלּביׁש החכם ּבטבע ּוכמֹו ּבגּסּות, ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָעצמּה

ּב וׂשכל הּוא חכמה הּׂשכל ועצם ּגּוף הּנה ּגּסים, לבּוׁשים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
היֹותֹו ועם הגלמה, ּבלבּוׁשי ּבא זה ּדרּוחני אּלא ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָרּוחני,
ּכללּות  הּנה ּגּסים ּבלבּוׁשים ׁשּבא מאחר הּנה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָרּוחני
ּדעם  הרּוח, ּבגּסּות הּוא כן הּנה ּגּסה, היא ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָההׂשּכלה
הרּוחנּיּות  ּגם הּנה ּבגּסּות, ׁשהּוא מאחר אבל רּוחני ְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיֹותֹו
אׁשר  האדם מן לכם "חדלּו וזהּו ּפחּותה, ּבמדרגה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָהּוא
היא  ּדהּנׁשמה ּדמאחר הּוא", נחׁשב ּבּמה ּכי ּבאּפֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָנׁשמה
ּוכמֹו וגּסּות, יׁשּות ּבבחינת ּבמה הּוא הּנה ּבאּפֹו, ְְְְִִִֵֵַַַַָָרק
ּפׁשּוט  ׁשהּוא ּדמי אדם, ּבני ּבטבעי ּבמּוחׁש רֹואין ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָׁשאנּו
יֹותר  מתּגאה הּוא הּנה הּנפׁש, ּובחּוׁשי הּגלּויים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּבכחֹות
וחּוׁשי  ּבכחֹות מעּלה ׁשהּוא ּומי הרּוח, ּגּסי הם רב ּפי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻועל
ּׁשאנּו מה וזהּו מתּגאים, ּבלּתי הם רב ּפי על הּנה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנפׁש
ּביׁשּות, הם כּו' הּטבע ּבחכמת החכמים רב אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹרֹואים
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ואילך.*) תלז עמ' ב' חלק קונטרסים המאמרים בספר נדפס

תקרא.א. תלוי.ג.הכוונה.ב.אל בזה וזה
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ּדגּסּות, הענין זה ואין ּדהׂשּכלה הּיׁשּות מּצד זהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה
זהּו הּנה ּומציאּות, יׁש עדין ׁשהּוא ּבאּפֹו" ּד"נׁשמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָוזהּו

הרּוחנּיּות  אׁשר ּבמה, ׁשהּוא הרּוח לגּסּות סּבה הּוא ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָעצמֹו
ּבגּסּות. הּוא ְֶַׁשּלֹו

נפש  בגוף: מתלבשים נר"ן שבנשמה. אלקות – חי'־יחידה הנשמה, שרש – טהורה
בגוף. מתלבשת הארה ורק למעלה נשארת הנשמה עצם במוח. נשמה בלב, רוח בכבד,

שבגוף  הארתה עם הנשמה עצם מתחברת שע"י כלי הוא השכל

e‰ÊÂ,"בראתּה אּתה היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת "נׁשמה ¿∆ְְְִִֶַַָָָָָָָָ
ׁשּנתּת "נׁשמה הּנּסח להיֹות צרי היה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻּדלכאֹורה
מקּדים  מה ּומּפני ּבריאה, היא ּדהּנה ּבריאה", ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָּבי
על  קאי ּדטהֹורה הענין, א ל"בראתּה". ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ"טהֹורה"
ּוכמאמר  ּבריאה, מּבחינת למעלה ׁשהיא הּנׁשמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשרׁש
יׁש ּבּנׁשמֹות הרי ּובכללּות ּבּמחׁשבה", עלּו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ"יׂשראל
רּוח  נפׁש והם ּבּזהר, ׁשאמרּו ּכמֹו מדרגֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָֹארּבע

איתא  רּבה ּובמדרׁש לנׁשמה, ּונׁשמה "חמּׁשה ד נׁשמה : ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָָ
יחי  חּיה נׁשמה רּוח נפׁש לּה, נקראּו ּדחּיה ׁשמֹות דה, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הם  נׁשמה רּוח ּדנפׁש ׁשּבּנׁשמה, אלקּות הם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיחידה
ׁשהם  יחידה וחּיה ּבהם, הּמתלּבׁש לאלקּות ּכלים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרק
לנׁשמה. נׁשמה ּבּזהר נקראת לכן ׁשּבהּנׁשמה, ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹאלקּות
ּבגּוף  מתלּבׁשים נׁשמה רּוח נפׁש ּבחינֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוהּנה
הּוא  הּדם "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּכבד הּוא נפׁש ְִֵֶֶֶַַָָָָָָהאדם,
חּיים  הרּוח ּכי ּבּלב, הּוא ורּוח ּדם, הּוא וכבד ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנפׁש",
הּוא  ּדׁשם ׁשּבראׁש, ּבּמח הּוא ּונׁשמה ּבּלב, ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹמׁשּכנֹו
הּנׁשמה  והּנה ׁשּבּגּוף. החּיּות ּדכללּות ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָההׁשראה

הארה  אּלא ואינֹו הּנׁשמה, ועצם ּגּוף אינּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּגּוף
ּביכלת  אין הּנׁשמה ועצם ּגּוף ּכי הּנׁשמה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּומקצת
ּדבּוקה  למעלה נׁשארה הּנׁשמה ועצמּות להכיל, ְְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּגּוף
ּומדרגֹות  ּבחינֹות ּבמעלֹות ּכי חצבּה, ּומקֹור ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָמּׁשרׁשּה
העליֹונה  ּובחינה ׁשהּמדרגה אפׁשר אי הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּקדּׁשה
ּומה  מּמּנה, ּומדרגה ּבמעלה למּטה ּכּלּה נמׁשכת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּתהיה
הּנׁשמה, ּבעצם הּוא וכן לבד, הארה רק הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשּנמׁש
הּנׁשמה  הארת רק הּוא ּבּגּוף להתלּבׁש ּׁשּיֹורד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדמה
מּזה  הרי ּתבינם", ׁשּדי "ונׁשמת ּׁשּכתּוב ּומה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָּבלבד.
אין  הּנה הענין ּבעמק אבל ׂשכל, היא ּדהּנׁשמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּובן
ׁשּדי  "ונׁשמת ּׁשּכתּוב ּומה ּכלל, ההׂשּכלה ענין ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה
ידּה ועל ּדבּה ּכלי, הּוא ׁשהּׂשכל הּכּונה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתבינם",
הּנׁשמה  הארת עם הּנׁשמה וׁשרׁש עצם ונתחּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹנמׁש
ּכי  מּׂשכל, למעלה היא הּנׁשמה עצמּות אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבּגּוף,
אלקי  ּבענין וההתּבֹוננּות ההּׂשגה הּוא הּׂשכל ענין ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכל
מּלפניו  ּוליראה ה' את לאהבה ּבא הּוא זה ידי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעל

,ְִֵָיתּבר
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אצלכם  בהיותי שנה, עשרה שתים לפני
רק לא  שבאתי אמרתי, עבור lawlבשיקאגא, כסף

גם אלא במשך zzlאירופה, בחיים תעודתי וזהו ,
שמים  ביראת התורה בהרבצת בעזה"י עבודתי שנות

הכשר. וחינוך
אז. שאמרתי מה זה

ממדינה  אותי טלטלה הפרטית כשההשגחה כעת,
גבר  מצעדי ה"מה' זה הרי לאמריקה, עד למדינה

התורה 62כוננו" להרבצת מסויימת שליחות עם ,
הכשר. וחינוך שמים ביראת

ובכל  המצבים בכל שליחותו למלא מוכרח שליח
הנסיבות.

השליחות  את לבצע השליח מוכרח נפש במסירות
עליו. הטילה העליונה הפרטית שההשגחה

כעת  רבנים של בואם וכן לאמריקה, בואי
להינצל  השי"ת אצל שהרווחנו מפני איננו לאמריקה,
אותנו  שלח השי"ת כי־אם הצורר, של הדם מידי
ואל  אמריקה יהדות אל כפולה בשליחות זו למדינה

בראשיהם. והעסקנים הרבנים
והרבנים  אמריקה שיהדות היא, שליחותי
לפרנס  ביכולתם אשר כל יעשו בראשיהם והעסקנים

מכליון. לים שמעבר היהודים את ולהציל
מביע  אני כך ועל  בזה משהו שנעשה בודאי
לים  מעבר התורה מוסדות למחזיקי 'יישר־כח'
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מאד, מעט זה אך  שבוים בפדיון עבודתי ולתומכי
יותר. גדול מאמץ נדרש

היבסקציה, של מהאינקווזיציה האיומות חוויותיי
ישראל  בני שאחינו המרה לחוויה כלל בדומה אינן

לים. מעבר כעת עוברים
מקוצר  שבורים הרי הם המלחמה, במקומות שם,
יחד  הייתי לזעוק, כוח בהם שאין קשה, ועבודה רוח
האימים  אתם ועברתי חדשים משלשה למעלה אתם

בפרט. ישראל בני ושל בכלל המצב של
צרכי  של יותר גדולה עזרה שתאורגן ההכרח מן
את  ביותר, הרב  במרץ ולהגדיל ולחזק במקום, אוכל

משם. ההגירה אפשרויות
העליונה, ההשגחה עלי שהטילה השניה השליחות
והחינוך  שמים ביראת תורה בהרבצת העבודה היא

זו. במדינה הכשר
"פדיון  של הקרן את יסדתי לכאן בבואי מיד
תמימים  "תומכי של ברוחה וישיבה שבוים",

ליובאוויטש".
הן בחסד  הקצר, הזמן במשך רבות נפעל השי"ת י

"תומכי  ישיבת בעבודה והן שבוים" "פדיון בעבודת
ויראת  בתורה החסידית הרוח ליובאוויטש". תמימים
משתקפת  ליובאוויטש" תמימים "תומכי של שמים

הישיבות. שאר תלמידי על גם ב"ה
מאד  ואני עלי, קשה מאמץ היא לשיקאגא נסיעתי
בעלי־בתים  נכבדים, הרבנים, עם להיפגש  רצון שבע
מנהיגי  עם וביחוד הכנסת, בתי נשיאי הכלל, ועסקני

התורה. פי על המיוסדים והצדקה הדת מוסדות
המשפחה, טהרת בשטח נעשה מה לשמוע ברצוני
החינוך  מצב אותי מעניין ובמיוחד שבת, שמירת

התורה. בתלמודי

***
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הרצאות  עלי עשו עצוב רושם איזה לציין למותר
איום. זה הרי בשיקאגא. הדתי המצב על הרבנים
הרבנים  כבוד מצב בשיקאגא, כאשר גובר הלב  כאב
מהותם  מצד הן כבוד, של במעמד הוא והרבנות

זה  כבוד שיקאגא לרבני מגיע העצמי
זה, לכבוד ראויים שרבניהן קהילות עוד ישנן 

 זאת להם אין לדאבון אך
להם  שיש שבשיקאגא ישראל עדת קהל מצד והן
לעזור  מוכנה בשיקאגא העתונות כן שומעת, אזן ב"ה
היהדות, וחיזוק התורה בהרבצת ולעסקנים לרבנים
שדה  על מאד מעט לדאבון נעשה זאת כל ולמרות

היהדות. והחזקת התורה

הדתיים  החיים שטחי בכל נראית העזובה
היהודי  שהרחוב כאן התבטאו הרבנים בשיקאגא,

הרוסים. היהודיים והבתים חרב 
היהודיים  והבתים חרב  היהודי הרחוב אכן,
לדאבון  זוהי מליצית, התבטאות זו אין הרוסים,
הוא  באשר הדתי המצב של לאמיתה האמת
זה  שמצב מציינים, בעצמם שהרבנים וכפי בשיקאגא,

לזמן. מזמן ורע הולך
בשיקאגא  הדת מצב להטבת התיקונים הצעות כל
מלאות  בודאי הן היום, בועידתנו הרבנים שהציעו
להטבת  בעזה"י תשפענה ובודאי פועל, וברות תוכן
הציעו  אשר כל הכל, ככלות אחרי אך, הדתי. המצב
שהכל  היסוד העיקר, חסר בלבד, פרטים הם כאן

בו. תלוי
שבמהות  וההדרכה, החינוך הוא הכל יסוד
המצב  כל תלוי והישיבה, תורה התלמוד ה"חדר",

ישראל. כלל של הדתי
ומנהיגי  המנהלים והמלמדת, המלמד בידי
כלל  גורל מונח והישיבות, התורה תלמודי החדרים,

דתי. למות ר"ל או דתיים לחיים ישראל
החינ  ועד ברוח מנהלי בכך, של במהותם וך,

של  במהותם והישיבות, התורה תלמודי החדרים,
של  רק לא הדתי, המצב תלוי  והמלמדות המלמדים
מצב  של אכן אלא והמחונכות, והמחונכים הילדים

ישראל. כלל
להיעשות? צריך מה

של  בטוחות בידים להימסר צריכים וחינוך תורה
בחינוך  הנכונה ההכרה להם שתהיה שמים, יראת
הלכלוך  לחלוטין ינוקה לכל, וראשית הכשר.

החינוך. בשדה הנמצא האפיקורסי
יראת  של חזקות בידים להימסר צריך החינוך ועד
התורה  תלמודי את לנקות ויוכלו שירצו שמים,
מנהיגים, החי, האפיקורסי מהלכלוך גם והישיבות
הכתוב, האפיקורסי מהלכלוך וגם ומלמדות, מלמדים
של  חי אור ובישיבות התורה בתלמודי ולהכניס
מלמדים  מנהיגים, בתור אלקים יראי יהודים

כשרים. חינוך וספרי ומלמדות,
חלילה  אם וברצינות. מיד להיעשות צריך זה דבר

יותר. עוד החורבן יגדל  לאו
עדת  לקהל היטב להבהיר מוכרחים הרבנים
ולהזהיר  האיום, החינוך מצב את בשיקאגא ישראל
ומלמדות, מלמדים שמנהלים, הילדים, הורי את

לשמד. ילדיהם את מובילים  שבת מחללי
האחריות  מלוא את עליכם נושאים רבנים, אתם,
חינוך  של חלל שכל לדעת עליכם החינוך. למצב
הוא  המיסיונרים, בידי הנקלט ילדה, או ילד הטריפה,
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מנהלים  שאתם ולפוליטיקה שלכם לרשלנות קרבן
החינוך. בשדה

שלכם, העצמי הפיקוח כלפי רציניים היו רבנים!

המלאות  לסמכויות בהתאם הרבני תפקידכם ומילאו
לכם. נתנה שהתורה

`b`wiy ,hay 'h ,'b meil xe`
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ycew zexb`

תרצ"ג] ניסן [תחלת

לי  ויכתוב מההחלטה, נודעתי שי' הר"ש חתני מאת

שבת, שומר הוא אם בחרו, אשר המזכיר של מהותו מה

כותב. הוא שפה באיזה בשנים, בא או אברך

ההעתק. כפי לו עניתי וגם מניידיטש, מכ' קבלתי

מהירים, מכ' ג' כתבתי בבואי

באשר  וקריינעס, למערקין מכ' הי' ובו לסליזברג, א)

מדוע  לחתני. במכ' חזרה לי ונשלחו האדרעסין, ידעתי לא

נוסח  וכן דאקלאד, - הרצאה הי' שם אלי. ישר שלח לא

ומה  נתקבלו אם ויודע סליסבערג, עם ידבר קורא. קול

כותב  אנכי אשר לו יגיד הדברים בהמשך בזה, דעתם

בל' להשיב יכול והוא הוא, מבין בודאי אשר בלה"ק

כפי  הפאטעגראפיע אודות עמו ידבר ואגב רוסיא.

בניו  עם שלו פאטעגראפיע הי' ואם בפאריז, לו שאמרתי

הנ"ל  יאמר כן לענג, לי הי' קארטע פאמילניע א ביתו ובני

בשמי). (לא עצמו בשם

מענה. עליו לי שיש לניידיטש, מכ' ב)

שלחתי  קריייעס מערקין ומכ' מענה. לי ואין לסופר, ג)

סליסזבערג. של בהמהיר

אודות  ראפפארט ר"ד ידידנו אצל בהועידה נחלט מה

שי' הערצאג להרה"ג כתבתי אנכי גרינבערג. המשולח

הישיבות. אודות

חתני  את בעקאנט מאכן זאלט איהר יכיר, אשר חפצי

מר  ידידנו עם הערצאג, הרב עם ש"ס שי' רמ"מ הרב

יחיו. סופר מר ידידנו ועם מערקין,

בעת  לזמן מזמן יהי' ש"ס הרמ"מ חתני אשר חפצי

יכבדו  בטח שם יהי' וכאשר מיללער, מר אצל הלימוד

במאד. חפץ הנני וזה השיעור, לפניהם יגיד אשר אותו

לו  שיש מוסר, בדברי שיחה איזה יהי' השיעור אחר ובטח

- יכירנו כן מאד. מאד בזה מבקשו והנני טוב. חוש ת"ל

מר  כי בזה, והוא ניידיטש, מר עם בעקאנט מאכין

ז"ל  ר"ה המנוח לידידינו טוב זכרון לעשות חפץ ניידיטש

בזה, לדבר אליו יבוא אשר לידידי ואמר זלאטאפאלסקי,

להשתתף  שי' הנ"ל חתני את יבקש כי ניידיטש למר ויגיד

את  שיבקר שי' הנ"ל חתני את יבקש וכן זה, הדעת בישוב

ניידיטש. מר

לו  ויאמר ראבינאוויטש, מר עם לדבר לו הזדמן אם

תפילין, הנחת שומר אם ושואל בשלומו, פורש הנני אשר

מהשיחות  איזה לו יתן ידידי כבוד אשר הדבר הי' וטוב

מתנה  לשלוח יחפוץ ואם בהם, שיעיין זארגון בל' שהם

לאחיו  יכתוב כי לו ויגיד לו, יתן לבעקארעשט שי' לאביו

והנחת  כשר אכילת שבת בשמירת ישתדל אשר שי'

וכשורה. קלה בעבודה השי"ת לו יעזר תפילין,

וישאל  לטשיערנאק, בטעלעפאן לצלצל מטובו יהי'

רפואה, בעניני מתנהגים ואיך תי', אמה בשלום אצלה

לזמן  מזמן אלי תכתוב ואשר רפואה, לה ישלח והשי"ת

רוסיא  בל' גם לכתוב היא (יכולה תי' אמה בריאות מצב

לי  נתנה בפאריז בהיותי באידעש). מכמו יותר לה קל אם

ואם  פראנק, 400 ב' פעם פראנק 700 א' פעם צדקה על

מצדו  שהוא או צדקה, על לשלוח אפשר איך אצלו תשאל

כ"א  מאתה שיבקש בקשה בלשון לא בזה, אותה יעורר

דעתי  על לצדקה לשלוח החפצים אלו אשר לה להגיד

ולהודיע  שלי, הקאנטע על באנק בטשייס להכניס יכולי'

העבער. שי' רי"ל ידידנו ע"י נשלח הנ"ל על קבלות לי.

בהקדם. מענה יכתוב
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שהדבר בידו הוא. שאם יוסיף תומ"י בעניני הצדקה כהנ"ל ועוד יותר הרי בטוח הוא השי"ת למלאות 

הבטחתו וכנ"ל. אלא שכיון שבכל דבר צ"ל סייעתא דשמיא הרי צריך לקבוע שיעור בלימוד תורת הנגלה 

נוסף על שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  ותורת החסידות 

נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים. והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל ויה"ר שיהי' זה בהקדם.

בברכה.

המשך מעמוד ג
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ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ(א (ט, «¿ƒ««¿ƒƒ

. . ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ÔBL‡¯ - ˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË ÌBÈ B˙B‡»«∆∆¬»ƒ¿«¬≈¿≈ƒ

ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡¯(ב פז, (שבת ƒ∆√»ƒ
ּבראׁשית' למעׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

"לעׂשֹות  הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויׁש

'ּדירה' להיֹות צרי זה אחד מּצד ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָלֹו

הּנעלית  האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה מאד מקֹום -ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשאין  הּתחּתֹון ּבעֹולם - 'ּבתחּתֹונים' הּׁשני הּצד ּומן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּביֹותר.

מּמּנּו. ְִֶַָלמּטה

הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

היא  הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' למעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָ'ראׁשֹון

מּמּנה. לחלק ותהיה עצמּה, ּבּבריאה ּתתּגּלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָשהאלֹוקּות

ּגּלּוי  הּוא הּמׁשּכן, הּוקם ׁשּבׁשבילֹו הּגּלּוי - לחדׁשים' ְְֳִִִִִִִֶֶַַַָָ'ראׁשֹון

- חּדּוׁש) לׁשֹון - (חדׁש חּדּוׁש ּבבחינת - ונׂשּגב ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹנעלה

עצמֹו. מהעֹולם ְְֲֵֵַָָלאיןֿערֹו

éðùæéøè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìrçé-úà èçLiå ©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤©¦§©³¤

írì øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´¨®̈
-ìr eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiåÂ©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬©

:áéáñ çaænäèé-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå ©¦§¥−©¨¦«§¤©«£¨¦−¦©®¦̧
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäå äéìàä ìéàä̈©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

ëíéáìçä øè÷iå úBæçä-ìr íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænäàëçä úàåéðä ïéîiä ÷BL úàå úBæó ©¦§¥«¨§¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯

:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì äôeðz ïøäà©«£²Ÿ§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«
áëïøäà àOiåáéúëåãé-úàéø÷írä-ìà åéãé-úà ©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈

:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNrî ãøiå íëøáéå©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«
âëeëøáéå eàöiå ãrBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥§́½©§¨«£−

:írä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå írä-úà¤¨®̈©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'r a"kg zegiyÎihewl)

˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa Ï‚Ú EÏ Á˜ Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡iÂ(ב (ט, «…∆∆«¬…«¿≈∆∆»»¿«»
‰NÚÓ ÏÚ ‰Ê Ï‚Ú È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ BÏ ¯tÎnL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿«≈«»»«¿≈≈∆∆««¬≈

‰NÚL Ï‚Ú‰(רש"י) »≈∆∆»»
ׁשהקרב  הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להקׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻיׁש

להקריב  הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מעׂשה על "לכּפר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפר

אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש מּטרה? לאֹותּה נֹוסף ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָקרּבן

ׁשהיא  ּכּפרה הראׁשֹון, הּׁשלב ּבּכּפרה: ׁשלּבים ׁשני ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמהּוים

מצות  על ּׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל - החטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָמחילת

"ׁשּיהיה  - יֹותר נעלית ּכּפרה הּוא הּׁשני והּׁשלב ."ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמל

החטא". ּכקדם יתּבר לפניו וחביב ּומרּצה ה' לפני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלרצֹון

העגל, מעׂשה על לכּפרה ׁשהביאּו הּקרּבנֹות ׁשני איפֹוא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזה
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יֹותר  נעלית ּכּפרה ּבכדי והּׁשני החטא, למחילת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהראׁשֹון

החטא", ּכקדם וחביב "מרּצה יהיה ׁשאהרן לכ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּתביא

ּבּמׁשּכן. הּׁשכינה להׁשראת להביא ְְְְְְִִִַַַַַָָָָויּוכל

éùéìùãë-ìr ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©
írä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà çaænä©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ

:íäéðt-ìr eìtiå epøiåéàïøäà-éðá eç÷iå ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«©¦§´§¥Â©«£ÂŸ
Là ïäá eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð̈¨̧©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³¨¥Æ¥½
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìr eîéNiå©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæáéðôlî Là àözå ¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«©¥¬¥¥²¦¦§¥¬
:ýåýé éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýéâøîàiå §Ÿ̈−©´Ÿ©®̈©¨ª−¦§¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

øîàì | ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
íciå ãákà írä-ìë éðt-ìrå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäàãïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå ©«£«Ÿ©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈
eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãc ìûéfr éðaeàN * §¥¬ª¦¥−´Ÿ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³

õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî íëéçà-úà¤£¥¤Æ¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−
:äðçnìä-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iåõeçî ©©«£¤«©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−

:äLî øac øLàk äðçnìåäLî øîàiå ©©«£¤®©«£¤−¦¤¬¤«©´Ÿ¤¤´
íëéLàø åéða | øîúéàìe øærìàìe ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈¨«¥¤¬
eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe | eòøôz-ìà©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½
ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãrä-ìk ìrå§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½

:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáéæçútîe ¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«¦¤Á©Á
úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãrBî ìäà̧Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬

:äLî øáãk eNriå íëéìr ýåýéôçøaãéå §Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«©§©¥´
:øîàì ïøäà-ìà ýåýéè| zLz-ìà øëLå ïéé §Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©¦́§¥º̈©¥´§§

éðáe | äzààìå ãrBî ìäà-ìà íëàáa Czà E ©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ
:íëéúøãì íìBò úwç eúîúéïéa ìécáäìe ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤««£©§¦½¥¬

:øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«
àéøLà íéwçä-ìk úà ìûøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧

:äLî-ãéa íäéìà ýåýé øacô ¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

התלישא  קודם הגריש יטעים הקורא (*

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'r f"g zegiyÎihewl)

ÌÎÈÏ‡ ‡¯ÈÂ eNÚz '‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆∆«»»¬∆ƒ»«¬¿≈»¬≈∆
'‰ „B·k(ו (ט, ¿

ÔkLnÏ ‰LÓ B„ÈÓÚ‰L ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈«ƒƒ∆∆¡ƒ…∆«ƒ¿»
CÎÏ . . ‰ÈÎL Ba ‰˙¯L ‡Ï - ÌBÈ ÏÎa B˜¯Ùe Ba LnLÂ¿ƒ≈≈¿¿»…»¿»¿ƒ»¿»
È„ÈŒÏÚL ,ÈpnÓ ·eLÁÂ È‡„k ÈÁ‡ Ô¯‰‡ . . :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«¬…»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ∆«¿≈

Ì‰a ‰ÈÎL ‰¯Lz B˙„B·ÚÂ ÂÈ˙Ba¯˜(כג ט, (רש"י »¿¿»«¬»ƒ¿∆¿ƒ»»∆
ּבבחינת  הּוא מׁשה למׁשה, אהרן ּבין ההבּדלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאחד

אלקּות  ּולהֹוריד להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָֹ"ׁשֹוׁשבינא

הּוא  ואהרן ליׂשראל. הּתֹורה נּתנה ידֹו על ולכן - ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלעֹולם

ּולרֹומם  לעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

הּברּיֹות את אֹוהב - למעלה יׂשראל ּבני BzÏ¯‰את Ô·¯˜Óe. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ¿»¿»«»
היֹות  אהרן, עלֿידי ּדוקא היתה הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלכן

ּדבר  ׁשל ׁשּבסֹופֹו ּבכדי היא לעֹולם, הּׁשכינה ירידת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתכלית

ׁשל  ּתפקידֹו וזהּו - יֹותר נעלית לדרּגה יעלה עצמֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹולם

ֲַֹאהרן.

éòéáøáé-ìàå øærìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤
äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéða | øîúéà¦̧¨¨¬¨¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈
ìöà úBvî äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænäâédúà ízìëàå ©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©«£©§¤³Ÿ¨Æ
íB÷îaéða-÷çå E÷ç ék LBã÷éMàî àåä E §¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½¥«¦¥−

:éúéeö ïë-ék ýåýéãé| úàå äôeðzä äæç úàå §Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦§¥Á£¥̧©§¹̈§¥´
äzà øBäè íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BĹ©§À̈«Ÿ§Æ§¨´¨½©¾̈

éðáeéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨¤¬§Ÿ¤−¦®̈¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½
éða éîìL éçáfî:ìàøNéåèäæçå äîeøzä ÷BL ¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«´©§º̈©«£¥´

éðäì eàéáé íéáìçä éMà ìr äôeðzääôeðz ó ©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½§¨¦¬§−̈
éðáìe Eì äéäå ýåýé éðôìíìBò-÷çì Ezà E ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'r a"lg zegiyÎihewl)

Ìc‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ Ô¯‰‡ Èa e‡ˆÓiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ËÁLiÂ«ƒ¿«∆»…»««¿ƒ¿≈«¬…≈»∆«»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰˜¯ÊiÂ(יב (ט, «ƒ¿¿≈««ƒ¿≈«

‰ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ - e‡ÈˆÓiÂ(רש"י) ««¿ƒ¿»»¿«¿»»
אהרן", ּבני "וּיקריבּו הּלׁשֹון נאמר חּטאת קרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלגּבי

הּוא  הּלׁשֹון נֹוספים ּובקרּבנֹות - עֹולה ּבקרּבן - ּכאן ְְְְְִִַַָָָָָָָואּלּו

ּובהקּדים: ההבּדל, סּבת את לבאר ויׁש אהרן". ּבני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ"וּימציאּו

הּוא  הּקרּבנֹות, לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ההבּדלים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחד

היא  הּזריקה חּטאת, ּבקרּבן הּמזּבח. על הּדם ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּבזריקת
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הדם  זריקת הּקרּבנֹות ּבׁשאר ּבּדם. האצּבע טבילת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאמצעּות

לׁשּנּוי  הּטעם וזהּו הּדם. נמצא ׁשּבֹו הּכלי ּבאמצעּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהיא

הּקרּבנֹות: לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ְְְִֵַַַַָָָָָָהּלׁשֹון

מּוכן  הּדם היה הּכלי הֹוׁשטת עם מּיד הּקרּבנֹות, ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָּבכל

נאמר  לכן - נֹוספת ּפעּלה ללא הּמזּבח, על לזריקה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּומזּמן

הֹוׁשטה לׁשֹון - חּטאת,ÓÊ‰Â‰"וּימציאּו ּבקרּבן ואּלּו ." ְְִַַָָ¿«¿»»ְְְִַַָָ

טבילת  ׁשל נֹוספת ּפעּלה נדרׁשת הּכלי הּגׁשת לאחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשּגם

ּבלבד. "וּיקריבּו" נאמר - ְְְֱִִֶֶַַַַַָהאצּבע

éùéîçæèäLî Løc Løc úàhçä øérN | úàå§¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−
éða øîúéà-ìrå øærìà-ìr óö÷iå óøN äpäå§¦¥´¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´

:øîàì íøúBpä ïøäàæéízìëà-àì recî ©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ©À©«Ÿ£©§¤³
úàhçä-úàíéLã÷ Lã÷ ék Lãwä íB÷îa ¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

äãrä ïår-úà úàNì íëì ïúð | dúàå àåä¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈
:ýåýé éðôì íäéìr øtëìçéàáeä-àì ïä §©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¥µ«Ÿ¨´

dúà eìëàz ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸«Ÿ§¬Ÿ¨²
:éúéeö øLàk LãwaèéäLî-ìà ïøäà øaãéå ©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À

éðôì íúìr-úàå íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´
úàhç ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦©¨Æ

:ýåýé éðéra áèéiä íBiäëáèéiå äLî òîLiå ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦©−
:åéðéraô §¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(169 'r `"ig zegiyÎihewl)

ÌÚ‰ ˙‡ eÎ¯·ÈÂ(כג (ט, «¿»¬∆»»
‰¯LzL ÔBˆ¯ È‰È ,eÈÏÚ eÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ È‰ÈÂ :e¯Ó‡»¿ƒƒ…«¡…≈»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

ÌÎÈ„È ‰NÚÓa ‰ÈÎL(רש"י) ¿ƒ»¿«¬≈¿≈∆
ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י מזּכיר ּפקּודי ּבפרׁשת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּגם

הּברכֹות  סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לעֹוׂשי מׁשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבברּכת

ידיכם' ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי קדם - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהפּו

הּדברים  ׁשּנּוי טעם עלינּו'. אלקינּו ה' נעם 'ויהי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּולאחרֿמּכן

היא  הּמלאכה לעֹוׂשי מׁשה ּברּכת ּפקּודי ּבפרׁשת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּוא,

הּדברים, סדר לפי מברכם והּוא - הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבסּיּום

('מעשה הּמלאכה לעֹוׂשי ּברכה מלאכת ÌÎÈ„È'קדם ּכי ( ְְְֲֵֵֶַַָָָָֹ¿≈∆ְִֶֶ

את  ּכֹולל הּוא לאחריֿזה ידם, על ּבעּקר נעׂשתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

אלקינּו ה' נעם ויהי - סּים eÈÏÚ'עצמֹו רק מׁשה ׁשּכן - ְֱִִֵַַֹֹ»≈ִֵֵֶֶַֹ

מתיחסת  הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. מלאכת את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוגמר

עלֿידי  נעׂשתה זֹו ועבֹודה הּמּלּואים, ּבימי הּקרּבנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעבֹודת

נעם.. 'ויהי ּובר ּפתח לכן ואהרן, מתיחס eÈÏÚ'מׁשה ׁשּזה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ»≈ְִֵֶֶַ

עם  לכלל ּברכה הֹוסיף ואחרּֿכ אהרן. ועבֹודת עבֹודתֹו ְְְֲֲֲֲִִַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשכינה  ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעבֹודת ׁשּכתֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׂשראל,

יׂשראל. ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַָּבמעׂשיהם

éùùàéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:íäìà øîàìáøîàì ìûøNé éða-ìà eøac ¥¬Ÿ£¥¤«©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

øLà äîäaä-ìkî eìëàz øLà äiçä úàæ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬
:õøàä-ìrâòñL úrñLå äñøt úñøôî | ìk ©¨¨«¤´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ

:eìëàz dúà äîäaa äøb úìrî úñøtãCà §¨½Ÿ©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©³
éñøônîe äøbä éìrnî eìëàú àì äæ-úà¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìrî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§®̈¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéàäïôMä-úàå ¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«§¤©¨À̈
àîè ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìrî-ék¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®¨¥¬

:íëì àeäåàåä äøb úìrî-ék úáðøàä-úàå −¨¤«§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½
:íëì àåä äàîè äñéøôä àì äñøôeæ-úàå ©§−̈´Ÿ¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«§¤

òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

çeòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦®̈
:íëì íä íéàîèèøLà ìkî eìëàz äæ-úà §¥¦¬¥−¨¤«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´

íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìk íéna©®̈¦´Ÿ£¤Á§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦
:eìëàz íúà íéìçpáe íéniaéøLà ìëå ©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«§ŸÁ£¤̧

ìkî íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½¦ŸÆ
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íäàéàì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå ¥−¨¤«§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´Ÿ
:eöwLz íúìáð-úàå eìëàúáéBì-ïéà øLà ìk Ÿ¥½§¤¦§¨−̈§©¥«´Ÿ£¤¬¥«²

ñ:íëì àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðâé-úàå §©¦¬§©§¤−¤©®̈¦¤¬¤−¨¤«§¤
íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®

:äiðærä úàå ñøtä-úàå øLpä-úàãé-úàå ¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«§¤
:dðéîì äiàä-úàå äàcäåèáøò-ìk úà ©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«¥¬¨Ÿ¥−

:Bðéîìæè-úàå ñîçzä-úàå äðriä úa úàå §¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMäæé-úàå ñBkä-úàå ©®̈©§¤©¥−§¦¥«§¤©¬§¤

:óeLðiä-úàå CìMäçé-úàå úîLðzä-úàå ©¨−̈§¤©©§«§¤©¦§¤¬¤§¤
:íçøä-úàå úàwäèéäôðàä äãéñçä úàå ©¨−̈§¤¨«¨¨«§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈

:ólèrä-úàå úôéëecä-úàå dðéîìëõøL ìk §¦¨®§¤©«¦©−§¤¨«£©¥«µŸ¤´¤
:íëì àeä õ÷L òaøà-ìr Cìää óBòäàëCà ¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«©³

-ìr Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©
òaøàáéúëàì-øLàéø÷ìrnî íérøë Bì-øLà ©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©



iriayרו - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ìr ïäa øzðì åéìâøìáëíäî älà-úà §©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤¤¥³¤¥¤Æ
írìqä-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàzŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤©¨§−̈
áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈

:eäðéîìâëòaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå §¦¥«§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´
÷L íéìâø:íëì àeä õãëeànhz älàìe ©§¨®¦¤¬¤−¨¤«§¥−¤¦©®̈

:áørä-ãr àîèé íúìáða râpä-ìkäë-ìëå ¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤§¨
:áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

åëäñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì§¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈
äìrî äpðéà äøâå úrñL äpðéà | òñLå§¤´©¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈

:àîèé íäa râpä-ìk íëì íä íéàîèæë| ìëå §¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§´Ÿ
òaøà-ìr úëìää äiçä-ìëa åétk-ìr CìBä¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤´¤©©§©½
àîèé íúìáða râpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áørä-ãrçëåéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈
:íëì änä íéàîè áørä-ãr àîèåñèëäæå §¨¥´©¨¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«§¤³

ãìçä õøàä-ìr õøMä õøMa àîhä íëì̈¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëräåìçkäå ä÷ðàäå §¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©

:úîLðzäå èîçäå äàèläåàìíéàîhä älà §©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤¥²¤©§¥¦¬
àîèé íúîa íäa râpä-ìk õøMä-ìëa íëì̈¤−§¨©®̈¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²§Ÿ−̈¦§¨¬

:áørä-ãráì| íäî åéìr-ìté-øLà ìëå ©¨¨«¤§´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧
Bà øBò-Bà ãâá Bà õr-éìk-ìkî àîèé íúîa§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ´¤³¤Æ´
íéna íäa äëàìî äNré-øLà éìk-ìk ÷N̈½¨§¦¾£¤¥«¨¤¬§¨−̈¨¤®©©¯¦

:øäèå áørä-ãr àîèå àáeé¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ e˙ÓiÂ(ב (י, «»Àƒ¿≈

‰LÓ ÈÙa ‰ÎÏ‰ e¯B‰L È„È ÏÚ ‡l‡ Ô¯‰‡ Èa e˙Ó ‡Ï…≈¿≈«¬…∆»«¿≈∆¬»»ƒ¿≈…∆

Ôa¯(רש"י) «»

אביהם  אהרן ּבפני ּגם הלכה הֹורּו אהרן ּבני ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלכאֹורה

הּפגיעה  מאׁשר יֹותר היא ּבכבֹודֹו והּפגיעה רּבם, ּגם  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ויׁש ?"אבי את "ּכּבד מפרׁש צּוּוי ּכ על יׁש ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבמׁשה,

ׁשּיֹוׁשב  ׁשּתלמיד הּסדר ּבליל להסּבה ּבּנֹוגע מצינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלתרץ:

ּבן  ואּלּו הרב. ּוכבֹוד מֹורא מּׁשּום ּבפניו מסב אינֹו רּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלפני

רּבֹו, ּגם הּוא אביו אם אפילּו להסב חּיב אביו לפני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיֹוׁשב

הּדין  והּוא ּכבֹודֹו. על מֹוחל אביו ׁשּמּסתמא היא, לכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוהּסּבה

לחטא, נחׁשבה לא ּבאהרן ואביהּוא נדב ׁשל ּפגיעתם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבעניננּו,

ּכבֹודֹו. על מחל אהרן הּסתם מן ְְֲִִַַַַָָֹּכי

éòéáùâìBëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®
èé BëBúa øLà ìk:eøaLú Búàå àîãì-ìkî ´Ÿ£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ¦¨

àîèé íéî åéìr àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä̈¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëåäììëå §¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«Â§ÂŸ

íéøéëå øepz àîèé åéìr | íúìápî ìté-øLà£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéåìïérî Cà ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«©´©§¬̈

íúìáða râðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèéæìreøæ òøæ-ìk-ìr íúìápî ìté éëå ¦§¨«§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©

:àeä øBäè røfé øLàçìòøæ-ìr íéî-ïzé éëå £¤´¦¨¥®©¨−«§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©
:íëì àeä àîè åéìr íúìápî ìôðåñèìéëå §¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−¨¤«§¦³

râpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé̈Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áørä-ãr àîèé dúìáðaîdúìápî ìëàäå §¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈

-úà àNpäå áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ¤
:áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé dúìáðàî-ìëå ¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤§¨

:ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìr õøMä õøMä©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«
áîçb-ìr CìBä ìkBãr òaøà-ìr CìBä | ìëå ï ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ

õøàä-ìr õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨®̈¤
:íä õ÷L-ék íeìëàú àìâî-úà eöwLz-ìà ¬Ÿ«Ÿ§−¦¤¬¤¥«©§©§Æ¤

nhú àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôðeà ©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ¦©§Æ
:ía íúîèðå íäaãîíëéäìà ýåýé éðà ék ¨¤½§¦§¥¤−¨«¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼

àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ
-ìr Nîøä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©

:õøàääîõøàî íëúà äìrnä ýåýé éðà | ék ¨¨«¤¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤
ék íéLã÷ íúééäå íéýìûì íëì úéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬
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לאחר  רק יין לׁשּתֹות ׁשּלא הזהרּו הּכהנים אם ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹֻלכאֹורה

נצטּוּו לא הרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מּדּוע ואביהּוא, נדב ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמֹות

מתרץ  רׁש"י זֹו ׁשּקּוׁשיא לֹומר ויׁש יין? ׁשת ּויי להּכנס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּבית": ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל ּדבריו המׁש את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהביאֹו

אמנם  אם ּגם ולכן הּקּב"ה, ׁשל ּביתֹו' ל'בני נחׁשבּו אהרן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבני

זאת  להבין עליהם היה יין, ׁשתּויי להּכנס ׁשּלא נצטּוּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלא

הנהגֹותיו. את מּכיר הּמל ׁשל ּביתֹו ּבן ׁשּכן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמעצמם,
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:íëúà øäèà íëéìelb-ìkîe íëéúBàîè ìkî ízøäèe§©§¤®¦¯Ÿª§«¥¤²¦¨¦¬¥¤−£©¥¬¤§¤«
åëéúøñäå íëaø÷a ïzà äLãç çeøå Lãç áì íëì ézúðå§¨©¦³¨¤Æ¥´¨½̈§¬©£¨−̈¤¥´§¦§§¤®©«£¦̧Ÿ¦¹

:øNa áì íëì ézúðå íëøNaî ïáàä áì-úàæëéçeø-úàå ¤¥³¨¤̧¤Æ¦§©§¤½§¨©¦¬¨¤−¥¬¨¨«§¤¦−
eøîLz éètLîe eëìz éwça-øLà úà éúéùrå íëaø÷a ïzà¤¥´§¦§§¤®§¨¦ÀŸ¦¥³£¤§ª©Æ¥¥½¦§¨©¬¦§§−

:íúéNråçëéì íúééäå íëéúáàì ézúð øLà õøàa ízáLéå ©«£¦¤«¦«©§¤´¨½̈¤£¤¬¨©−¦©«£«Ÿ¥¤®¦«§¦³¤¦Æ
:íéýìàì íëì äéäà éëðàå írìèëìkî íëúà ézrLBäå §½̈§¨´Ÿ¦½¤«§¤¬¨¤−¥«Ÿ¦«§«©§¦´¤§¤½¦−Ÿ

íëéìr ïzà-àìå Búà éúéaøäå ïâcä-ìà éúàø÷å íëéúBàîèª§«¥¤®§¨¨³¦¤©¨¨Æ§¦§¥¦´Ÿ½§«Ÿ¤¥¬£¥¤−
:árøìøLà ïrîì äãOä úáeðúe õrä éøt-úà éúéaøäå ¨¨«§¦§¥¦Æ¤§¦´¨¥½§©−©¨¤®§©À©£Â¤Â

:íéBba árø útøç ãBò eç÷ú àìàìíëéëøc-úà ízøëæe ´Ÿ¦§¬²¤§©¬¨−̈©¦«§©§¤Æ¤©§¥¤´
ìr íëéðôa íúè÷ðe íéáBè-àì øLà íëéììrîe íérøä̈«¨¦½©«©§¥¤−£¤´«Ÿ¦®§«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½©µ

:íëéúBárBz ìrå íëéúðBráìíàð äùò-éðà íëðrîì àì £´Ÿ¥¤½§©−«£«¥¤«¯Ÿ§©«©§¤´£¦«Ÿ¤ÀŸ§ªÆ

`xenl iy
.äìBba íänò,'åâå íäì øîàaíäéìò íäéáéBà øîàa ,ìelçä eäîe ¦¨¤©¨¤¡Ÿ¨¤©©¦¤¡Ÿ§¥¤£¥¤

úàå Bnò úà ìéväì Bãéa úìëé äúéä àìå ,"eàöé Böøàîe älà 'ä íò"©¥¤¥©§¨¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤§¨§©¦¤©§¤

.Böøà,äNBò éðà (áë.íëúà òéLBàL äòeLzä úàézç÷ìå (ãë ©§£¦¤¤©§¨¤¦©¤§¤§¨©§¦
,'åâå íéBbä ïî íëúà.éîL úà Lc÷à äæáe,ïáàä áì úà (åë ¤§¤¦©¦¨¤£©¥¤§¦¤¥¨¤¤

.ïáàk äLwäå ÷æçä áläáì ©¥¤¨¨§©¨¤§¤¤¥
,øNa.øNák Cøå òðëð áì ¨¨¥¦§¨§©§¨¨

,íëaø÷a ïzà éçeø úàå (æë§¤¦¤¥§¦§§¤
.äàeápä çeø íëì øéæçà ,øîBìk§©©§¦¨¤©©§¨

,íòì éì íúééäå (çëìøîL ¦§¦¤¦§¨¦§Ÿ

.éúåöî,íéýìàì íëì äéäà ¦§Ÿ©¤§¤¨¤¥Ÿ¦
.íëúà òéLBäìe íëì øæòì©£Ÿ¨¤§¦©¤§¤

,íëéðôa íúè÷ðe (àì§ŸŸ¤¦§¥¤
äîì ,øîBì ,íëîöò ìò eèèB÷úúå§¦§§©©§§¤©¨¨

.elàk íéNòî eðéNò̈¦©£¦¨¥

mixn zxhr
eàöé BöøàîeBöøàa íøéàLäì úìBëé Bì ïéà ék:àëíL-ìr ìîçàå ¥«©§−¨¨«¦¥§¤§©§¦¨§©§¨«¤§−Ÿ©¥´

eäìlç øLà éLã÷éãé ìò ìlçúð øLàeàa-øLà íéBba ìàøNé úéa ¨§¦®£¤³¦§ª̧Æ£¤¦§©¥©§¥¥´¦§¨¥½©¦−£¤¨¬
:änLáëàì ýåýé éðãà øîà äk ìûøNé-úéáì øîà ïëì ¨«¨¨¥º¡´Ÿ§¥«¦§¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¯Ÿ

ìûøNé úéa äNò éðà íëðrîììà íàéáäìå íénòä õøàî íàéöBäì §©«©§¤²£¦¬Ÿ¤−¥´¦§¨¥®§¦¨¥¤¤¨©¦§©£¦¨¤

íöøàì-íà ékøLà éLã÷-íL ©§¨¦³¦§¥«¨§¦Æ£¤´
íúàa-øLà íéBba ízìlç¦©§¤½©¦−£¤¨¬¤

:íLâëäzòîézLc÷åLc÷à ¨«¥©¨§¦©§¦º£©¥

íéBba ìlçîä ìBãbä éîL-úà¤§¦´©¨À©«§ª¨Æ©¦½
eòãéå íëBúa ízìlç øLà£¤¬¦©§¤−§®̈§¨«§¸
éðãà íàð ýåýé éðà-ék íéBbä©¦¹¦«£¦´§Ÿ̈À§ªÆ£Ÿ¨´
:íäéðérì íëá éLãwäa ýåýé¡Ÿ¦½§¦¨«§¦¬¨¤−§¥«¥¤«

ãëLecéwä àeä äîeézç÷ìå ©©¦§¨©§¦³
íëúà ézöa÷å íéBbä-ïî íëúà¤§¤Æ¦©¦½§¦©§¦¬¤§¤−
íëúà éúàáäå úBöøàä-ìkî¦¨¨«£¨®§¥«¥¦¬¤§¤−

íëúîãà-ìàéîL Lc÷à äæa: ¤©§©§¤«¨¤£©¥§¦

äëíéøBäè íéî íëéìr éz÷øæå§¨«©§¦¯£¥¤²©¬¦§¦−
äneãà äøt øôà éî eàøwé ïk¥¦¨§¥¥¤¨¨£¨

íëéúBàîè ìkî ízøäèe§©§¤®¦¯Ÿª§«¥¤²
:íëúà øäèà íëéìelb-ìkîe¦¨¦¬¥¤−£©¥¬¤§¤«

åëLãç áì íëì ézúðåáì §¨©¦³¨¤Æ¥´¨½̈¥

òîBLäLãç çeøåìàä éøác ìa÷ì ¥©§¬©£¨−̈§©¥¦§¥¨¥

äáäàa Cøaúéíëaø÷a ïzà ¦§¨¥§©£¨¤¥´§¦§§¤®
ïáàä áì-úà éúøñäå÷æçä áì ©«£¦̧Ÿ¦¹¤¥³¨¤̧¤Æ¥¤¨¨

ïáàk äLwäåézúðå íëøNaî §©¨¤§¤¤¦§©§¤½§¨©¦¬
øNa áì íëìøNák Cøå òðëð áì: ¨¤−¥¬¨¨«¥¦§¨§©§¨¨

æëéçeø-úàåLãwä çeøïzà §¤¦−©©Ÿ¤¤¥´
íëaø÷aäðéëMä úàøLä éãé ìòå §¦§§¤®§©§¥©§¨©©§¦¨

øçà òáè eìa÷z Lãwä çeøå§©©Ÿ¤§©§¤©©¥

eëìz éwça-øLà úà éúéùrå§¨¦ÀŸ¦¥³£¤§ª©Æ¥¥½
:íúéNrå eøîLz éètLîe¦§¨©¬¦§§−©«£¦¤«

çëézúð øLà õøàa ízáLéå¦«©§¤´¨½̈¤£¤¬¨©−¦
írì éì íúééäå íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤®¦«§¦³¤¦Æ§½̈

ìå éa ïéîàäì.éúBöî øBîLéëðàå §©£¦¦§¦§¦§©§¨´Ÿ¦½
íéýìàì íëì äéäàíëì øBæòì ¤«§¤¬¨¤−¥«Ÿ¦«©£¨¤

íëúà òéLBäìe:èëézrLBäå §¦©¤§¤§«©§¦´
÷éçøàíëéúBàîè ìkî íëúà ©§¦¤§¤½¦−Ÿª§«¥¤®

øéòé ék ,Ba ïéîàäì íéìéâø íúééäL¤¡¦¤§¦¦§©£¦¦¨¦

íäî íéøäæð úBéäì íááìéúàø÷å §¨¨¦§¦§¨¦¥¤§¨¨³¦
Búà éúéaøäå ïâcä-ìàäeöà ¤©¨¨Æ§¦§¥¦´Ÿ½£©¤

äaøéå äøôiLíëéìr ïzà-àìå ¤¦§¤§¦§¤§«Ÿ¤¥¬£¥¤−
:árøìõrä éøt-úà éúéaøäå ¨¨«§¦§¥¦Æ¤§¦´¨¥½

àì øLà ïrîì äãOä úáeðúe§©−©¨¤®§©À©£Â¤Â´Ÿ
eç÷úeìañé àìíéBba árø útøç ãBòätøç àeä áòøä øeáòa úøçà õøàì Böøàî àöBé íãàLk ,íçì éøñç íëì eàø÷é àì æàî ék:àìízøëæe ¦§¬Ÿ¦§§²¤§©¬¨−̈©¦«¦¥¨Ÿ¦§§¨¤©§¥¤¤§¤¨¨¥¥©§§¤¤©¤¤©£¨¨¨¤§¨§©§¤Æ

eøkæz øLàëåíëéðôa íúè÷ðe íéáBè-àì øLà íëéììrîe íérøä íëéëøc-úàãéîz eèøçúúå:íëéúBárBz ìrå íëéúðBr ìráìàì §©£¤¦§§¤©§¥¤´¨«¨¦½©«©§¥¤−£¤´«Ÿ¦®§«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½§¦§¨§¨¦©µ£´Ÿ¥¤½§©−«£«¥¤«¯Ÿ



רי

eîìkäå eLBa íëì òãåé ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¨©−¨¤®¯§¦¨«§²
:ìàøNé úéa íëéëøcîâìøîà äk ¦©§¥¤−¥¬¦§¨¥«³Ÿ¨©Æ

ìkî íëúà éøäè íBéa ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§Æ©«£¦´¤§¤½¦−Ÿ
eðáðå íéørä-úà ézáLBäå íëéúBðBr£«¥¤®§«©§¦Æ¤¤´¨¦½§¦§−

:úBáøçäãìãárz änLpä õøàäå ¤«¢¨«§¨¨¬¤©§©−̈¥«¨¥®
:øáBò-ìk éðérì äîîL äúéä øLà úçzäìõøàä eøîàå ©µ©£¤´¨«§¨´§¨½̈§¥¥−¨¥«§¨«§À¨¨³¤

:eáLé úBøeöa úBñøäpäå úBnLpäå úBáøçä íéøräå ïãr-ïâk äúéä änLpä eælä©¥̧Æ©§©½̈¨«§−̈§©¥®¤§¤«¨¦¯¤«¢¥²§©§©¬§©¤«¡¨−§¬¨¨«
åìék íëéúBáéáñ eøàMé øLà íéBbä eòãéå|ézrèð úBñøäpä éúéða ýåýé éðà §¨«§´©¦À£¤´¦¨«£»§¦«¥¤¼¦´£¦´§Ÿ̈À¨¦̧¦Æ©¤«¡¨½¨©−§¦

:éúéNrå ézøac ýåýé éðà änLpä©§©¨®£¦¬§Ÿ̈−¦©¬§¦§¨¦«¦

`xenl iy
,änLpä (ãìäîîBL äúéä øLà ©§©¨£¤¨§¨¥¨

.åéLëò ãò,eæläBîk .úàfä ©©§¨©¥©Ÿ§

ìa øîàiL"äælä Léàä" øëæ ïBL ¤¥¨¥¦§¨¨¨¦©¨¤

.(dq,ck ziy`xa)úBøeöa (äì§
,eáLéíéLðàa úBáMéî eéäð ¨¨¦§§ª¨©£¨¦

.úBîBçáe íéìcâîáe§¦§¨¦§

mixn zxhr
äùò-éðà íëðrîìúàfä äleàbä úàéðãà íàðíëì òãåé ýåýéék íëðòîì äleàbä ïéàL íëì òeãé äéäéíëéëøcî eîìkäå eLBaàì øLà §©«©§¤´£¦«Ÿ¤ÀŸ¤©§¨©Ÿ§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¨©−¨¤®¦§¤¨©¨¤¤¥©§¨§©©§¤¦¯§¦¨«§²¦©§¥¤−£¤Ÿ

íéáBè:ìàøNé úéaâìéøäè íBéa ýåýé éðãà øîà äkøtëàLkézáLBäå íëéúBðBr ìkî íëúàíéLðàa úáMeéî úBéäìeðáðå íéørä-úà ¦¥¬¦§¨¥«³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§Æ©«£¦´§¤£©¥¤§¤½¦−Ÿ£«¥¤®§«©§¦Æ¦§§¤¤©£¨¦¤¤´¨¦½§¦§−
:úBáøçäãìänLpä õøàäåäîîBMäãárzäòéøæáe äLéøça æà:øáBò-ìk éðérì äîîL äúéä øLà úçzäìeäîúé ía Cøc íéøáBòä ¤«¢¨«§¨¨¬¤©§©−̈©¥¨¥«¨¥®¨©£¦¨¦§¦¨©µ©£¤´¨«§¨´§¨½̈§¥¥−¨¥«¨§¦¤¤¨¦§§

eøîàåäpäänLpä eælä õøàä §¨«§À¦¥¨¨³¤©¥̧Æ©§©½̈
äúéääzòïâka äòeèpäïãr ¨«§−̈©¨§©©§¨§¥®¤

úBnLpäå úBáøçä íéøräå§¤«¨¦¯¤«¢¥²§©§©¬
eáLé úBøeöa úBñøäpäåeáMéúð §©¤«¡¨−§¬¨¨«¦§©§

íéLðàa:åìøLà íéBbä eòãéå ©£¨¦§¨«§´©¦À£¤´
íëéúBáéáñ eøàMéúòãì eøéké ¦¨«£»§¦«¥¤¼©¦¨©©

ék|úBñøäpä éúéða ýåýé éðà ¦´£¦´§Ÿ̈À¨¦̧¦Æ©¤«¡¨½
änLpä ézrèðøácä äNòð àìå ¨©−§¦©§©®̈§Ÿ©£¨©¨¨

äø÷îaéúéNrå ézøac ýåýé éðà §¦§¤£¦¬§Ÿ̈−¦©¬§¦§¨¦«¦
àeä éðàå ,äéäé ïkL øaãîä àeä éðà£¦©§©¥¤¥¦§¤©£¦

øácä äNBòä: ¨¤©¨¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§



ריי

ú"åîùì éðéîù úùøôì äøèôä

å ÷øô á ìàåîùá

åàìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−

ìL:óìà íéLáírä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå §Ÿ¦¬¨«¤©¨´̈©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ

úà íMî úBìräì äãeäé éìraî Bzà øLà£¤´¦½¦©«£¥−§¨®§©«£´¦À̈¥µ

ýåýé íL íL àø÷ð-øLà íéýìûä ïBøà£´¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´§Ÿ̈¯

:åéìr íéáøkä áLé úBàáöâ-úà eákøiå §¨²Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹¤

eäàOiå äLãç äìâr-ìà íéýìûä ïBøà£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½

éða Béçàå àfrå ärába øLà áãðéáà úéaî¦¥¬£¦«¨−̈£¤´©¦§®̈§ª¨´§©§À§¥Æ

:äLãç äìârä-úà íéâäð áãðéáàãeäàOiå £¦´¨½̈«Ÿ£¦−¤¨«£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ

ïBøà ír ärába øLà áãðéáà úéaî¦¥³£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéýìûää| ãåãå ¨«¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨«¨«§¨¦´

ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìûøNé úéa-ìëå§¨¥´¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ

íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éör£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ§ª¦½

:íéìöìöáe íérðrðîáeåïBëð ïøb-ãr eàáiå ¦§©«©§¦−§¤§§¦«©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®

ék Ba æçàiå íéýìûä ïBøà-ìà äfr çìLiå©¦§©̧ª¹̈¤£³¨«¡Ÿ¦Æ©´Ÿ¤½¦¬

:ø÷aä eèîLæeäkiå äfra ýåýé óà-øçiå ¨«§−©¨¨«©¦«©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈©©¥¬

ïBøà ír íL úîiå ìMä-ìr íéýìûä íL̈²¨«¡Ÿ¦−©©©®©¨´¨½̈¦−£¬

:íéýìûäçíB÷nì àø÷iå äfra õøt ýåýé õøt øLà ìr ãåãì øçiå ¨«¡Ÿ¦«©¦´©§¨¦½©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³

`xenl iy
,ìàøNéa øeça ìk úà ãåc ãBò óñiå (àíéôñàð íéaø eéäL éôì ©Ÿ¤¨¦¤¨¨§¦§¨¥§¦¤¨©¦¤¡¨¦

éñBäL ïàk øîà ,Bëìnä úòî åéìàìàøNéa íéøçápä úà åéìà óñàì ãBò ó ¥¨¥¥¦¨§¨©¨¤¦¤¡Ÿ¥¨¤©¦§¨¦§¦§¨¥

éîìLeøéáe .Lãwä ïBøà úà úBìòäì('a dkld 'i wxt oixcdpq)ïàkî eãîì §©£¤£©Ÿ¤¦©§¦¨§¦¨

.ïéøãäðqì íééeàø eéäiL ìàøNiî óìà íéùìL ãçà íBéa Cîñ Cìnä ãåcL¤¨¦©¤¤¨©§¤¨§Ÿ¦¤¤¦¦§¨¥¤¦§§¦©©§¤§¦

'ã ÷øt ïéøãäðñ úBëìä í"aîø äàøe§¥©§©¦§©§¤§¦¤¤

.'æ äëìä,äãeäé éìòaî (áàéä £¨¨¦©£¥§¨¦

lL ,"íéøòé úéø÷"ïBøà äìòä íL ¦§©§¨¦¤§¨Ÿ£¨£

.LîL úéaî Lãwäàø÷ð øLà ©Ÿ¤¦¥¤¤£¤¦§¨
,'åâå 'ä íL íLBì àø÷ð øLà ¥¥£¤¦§¨

'ä äéäiL ,íMä eäîe ,íL ïBøàì̈¨¥©©¥¤¦§¤

.åéìò íéáeøkä áLBé úBàáö(âìà §¨¥©§¦¨¨¤
,äLãç äìâòLãwä ïBøà ãBáëì £¨¨£¨¨¦§£©Ÿ¤

eLnzLä àlL äLãç äìâò eNò̈£¨¨£¨¨¤Ÿ¦§©§

,øáca eòè ìáà .èBéãä Cøöì dä§Ÿ¤¤§£¨¨©¨¨

éøvL ãBákä eäæ àì ék,Bì úBNòì C ¦Ÿ¤©¨¤¨¦©£

óúka" äøBza áeúkL Bîk àlà¤¨§¤¨©¨©¨¥

"eàOé(h,f xacna).íiåìä éãé ìò ¦¨©§¥©§¦¦

,äìâòä úà íéâäðäìâòä Ÿ£¦¤¨£¨¨¨£¨¨

.da eâäð íäå ,ø÷áì äîeúø äúéä̈§¨§¨§¨¨§¥¨£¨

(ã,'åâå eäàOiåúà eàNð ø÷aä ©¦¨ª©¨¨¨§¤

.åéìò øLà ïBøàä íò äìâòä̈£¨¨¦¨¨£¤¨¨

(ä,íéLBøá éöò ìëaéìk ìëa §Ÿ£¥§¦§¨§¥

.íéLBøa éöòî íééeNòä øéL¦¨£¦¥£¥§¦

(å,äfò çìLiå.Bãé úà èéLBä ©¦§©ª¨¦¤¨

,ø÷aä eèîL ékeäeèîL ék ¦¨§©¨¨¦§¨

.eäeòðòðå ø÷aä(æ'ä óà øçiå ©¨¨§¦§§©¦©©
òa,äfïBøàì Bãé èéLBäL ìò §ª¨©¤¦¨©£

íà-ék úeLø äðzð àìå ,Lãwä©Ÿ¤§Ÿ¦§¨§¦¦

-ì÷ ùøãì Bì äéäL ,ãBòå .íiåìì©§¦¦§¤¨¨¦§Ÿ©

åéàNBð úà àNBð ïBøàä íà ,øîçå̈Ÿ¤¦¨¨¥¤§¨

ïîæa ïcøia íøáòa äéäL éôk§¦¤¨¨§¨§¨©©§¥¦§©

.ïkL-ìk àì Bîöò àeä ,òLBäéìò §ª©©§Ÿ¨¤¥©
,ìMä.äââMäå äçëMä ìòíò ©©©©¦§¨§©§¨¨¦
,ïBøà.Lãwä ïBøàì Ceîñ £¨©£©Ÿ¤

(ç,ãåãì øçiåäøç Bîöò ìò ©¦©§¨¦©©§¨¨

mixn zxhr
àäæì ,äiðL äôéñà äúéä Bæå ,íéaø åéìò eôñàð ïBøáça ãåc úà eëéìîäLk§¤¦§¦¤¨¦§¤§¤¤§¨¨©¦§¨§¨£¦¨§¦¨¨¤

øîàìL ìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiåóìà íéLúBìòäì ¨©©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤§©£

ïBøàä:áäãeäé éìraî Bzà øLà írä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iåàéä ¨¨©¨´¨©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½¦©«£¥−§®̈¦

änL eàa ék (è åè òùåäé) íéøòé úéø÷ïBøà úà íMî úBìräì ¦§©§¨¦¦¨¨¨§©«£´¦À̈¥µ£´
àø÷ð-øLà íéýìûäïBøàì Bì ¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¨¨

íL,íMä eäîeúBàáö ýåýé íL ¥À©©¥¥´§Ÿ̈¯§¨²
:åéìr íéáøkä áLéâeákøiå Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹

äìâr-ìà íéýìûä ïBøà-úà¤£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´
eäàOiå äLãçøLà ø÷aä éãé ìò £¨½̈©¦̧¨ª½©§¥©¨¨£¤

äìâòä eëLîøLà áãðéáà úéaî ¨§¨£¨¨¦¥¬£¦«¨−̈£¤´
áãðéáà éða Béçàå àfrå ärába©¦§®̈§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈

íéâäðíéëLBnä ø÷aä eâäð-úà «Ÿ£¦−¨£©¨¨©§¦¤
:äLãç äìâräãeäàOiåéãé ìò ¨«£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ©§¥

äìâòä eëLî øLà ø÷aäúéaî ©¨¨£¤¨§¨£¨¨¦¥³
ïBøà ír ärába øLà áãðéáà£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

Béçàå íéýìûäãáìéðôì Cìä ¨«¡Ÿ¦®§©§¾§¨Ÿ¥−¦§¥¬
ïBøàääæìå ,ïBøàä ãvî Cìä äfòå ¨«¨«§ª¨¨©¦©¨¨§¨¤

,ïBøàì ø÷aä eèîL øLà àeä Lébøä¦§¦£¤¨§©¨¨¨¨

Lébøä àì åéçà Béçàå:ä| ãåãå §©§¨¦Ÿ¦§¦§¨¦´
éðôì íé÷çNî ìûøNé úéa-ìëå§¨¥´¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´

ïBøàìëa ýåýéíééeNòä øéL éìk £§Ÿ̈½§−Ÿ§¥¦¨£¦

îíéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éör ¥£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ
:íéìöìöáe íérðrðîáe íétúáe§ª¦½¦§©«©§¦−§¤§§¦«

åäfr çìLiå ïBëð ïøb-ãr eàáiå©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®©¦§©̧ª¹̈
Bãé úà èéLBäíéýìûä ïBøà-ìà ¦¤¨¤£³¨«¡Ÿ¦Æ
Ba æçàiåBîB÷nî eäeòðòð ékék ©Ÿ́¤½¦¦§§¦§¦¬

ø÷aä eèîLïî ìBtiL äfò áLçå ¨«§−©¨¨«§¨©ª¨¤¦¦

äìâòä:æäfra ýåýé óà-øçiå ¨£¨¨©¦«©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈
ìBtiL áBLçì ,'äa Búðîàä èeòéî ìò©¦©£¨¨©©£¤¦

õøàì BðBøàíéýìûä íL eäkiå £¨¨¤©©¥¬¨²¨«¡Ÿ¦−
ìMä-ìräââMä ìòír íL úîiå ©©©®©©§¨¨©¨´¨½̈¦−
ì Ceîñ:íéýìûä ïBøàçøçiå ¨©£¬¨«¡Ÿ¦«©¦´©
ãåãìøöénä Cøãk äøç Bîöò ìò §¨¦½©©§¨¨§¤¤©¥¥

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 17Îe zFTC 25 ,xwFAA 1 drW ,'e mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,WcFwÎzAWd mFiA ,oqip WcgÎW`xŸŸ¤¦¨§©©¨¤©¨¨¥§¨



ריב

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
áéïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤

øëæ äãìéå réøæú ék äMà øîàì ìàøNé éða§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©§¨«§−̈¨¨®
:àîèz dúåc úcð éîék íéîé úráL äàîèå§¨«§¨Æ¦§©´¨¦½¦¥²¦©¬§Ÿ−̈¦§¨«

:äfä íBiä ãr äfr õøt àeääèãåc àøiå ©Æ¤¤́ª½̈©−©¬©¤«©¦¨¬¨¦²

éà øîàiå àeää íBia ýåýé-úàéìà àBáé C ¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤¥²¨¬¥©−

:ýåýé ïBøàéåéìà øéñäì ãåã äáà-àìå £¬§Ÿ̈«§«Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²

úéa ãåã eähiå ãåc øér-ìr ýåýé ïBøà-úà¤£¬§Ÿ̈−©¦´¨®¦©©¥´¨¦½¥¬

:ézbä íãà-ãáòàéúéa ýåýé ïBøà áLiå Ÿ¥«¡−Ÿ©¦¦«©¥Á¤Á£¸§Ÿ̈¹¥´

ìL ézbä íãà ãáòýåýé Cøáéå íéLãç äL Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−§Ÿ¨´¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²

:Búéa-ìk-úàå íãà ãáò-úàáéCìnì ãbiå ¤Ÿ¥¬¡−Ÿ§¤¨¥«©ª©º©¤´¤

íãà ãáò úéa-úà ýåýé Cøa øîàì ãåc̈¦»¥Ÿ¼¥©´§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ

ïBøà-úà ìriå ãåc Cìiå íéýìûä ïBøà øeára Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤½©«£−£´¨«¡Ÿ¦®©¥¤́¨¦À©©Á©Á¤£¸

:äçîNa ãåc øér íãà ãáò úéaî íéýìûäâééàNð eãrö ék éäéå ¨«¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ¦¬¨¦−§¦§¨«©§¦À¦¯¨«£²«Ÿ§¥¬

:àéøîe øBL çaæiå íéãrö äML ýåýé ïBøàãéæò ìëa økøëî ãåãå £«§Ÿ̈−¦¨´§¨¦®©¦§©¬−§¦«§¨¦²§©§¥¬§¨−Ÿ

:ãa ãBôà øeâç ãåãå ýåýé éðôìåèíéìrî ìàøNé úéa-ìëå ãåãå ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾¨−¥¬¨«§¨¦Æ§¨¥´¦§¨¥½©«£¦−

:øôBL ìB÷áe äreøúa ýåýé ïBøà-úàæèãåc øér àa ýåýé ïBøà äéäå ¤£´§Ÿ̈®¦§−̈§¬¨«§¨¨Æ£´§Ÿ̈½−̈¦´¨¦®

æfôî ãåc Cìnä-úà àøzå ïBlçä ãra | äô÷Lð ìeàL-úa ìëéîe¦©̧©¨¹¦§§¨´§©´©«©À©¥̧¤¤©¤³¤¨¦Æ§©¥³

:daìa Bì æázå ýåýé éðôì økøëîeæéBúà eâéviå ýåýé ïBøà-úà eàáiå §©§¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦¬¤−§¦¨«©¨¦¹¤£´§Ÿ̈À©©¦³ŸÆ

ýåýé éðôì úBìò ãåc ìriå ãåc Bì-äèð øLà ìäàä CBúa BîB÷îa¦§½§´¨½Ÿ¤£¤¬¨«¨−¨¦®©©̧©¨¦¬Ÿ²¦§¥¬§Ÿ̈−

:íéîìLeçéíLa írä-úà Cøáéå íéîìMäå äìBòä úBìräî ãåc ìëéå §¨¦«©§©´¨¦½¥©«£¬¨«−̈§©§¨¦®©§¨´¤¤¨½̈§¥−

:úBàáö ýåýéèéäMà-ãrå Léàîì ìàøNé ïBîä-ìëì írä-ìëì ÷lçéå §Ÿ̈¬§¨«©§©¥̧§¨¨¹̈§¨£´¦§¨¥»§¥¦´§©¦¨¼

Léà írä-ìk Cìiå úçà äLéLàå ãçà øtLàå úçà íçì úlç Léàì§¦À©©¬¤̧¤Æ©©½§¤§¨´¤½̈©«£¦−̈¤¨®©¥¬¤¨¨−̈¦¬

:Búéáì§¥«

`xenl iy
.ìäáðå øönä Cøãk ,Bì(èéà,'åâå éìà àBáé CøLôà éàL áLç ék §¤¤©¥¥§¦§¨¥¨¥©¦¨©¤¦¤§¨

.BúMã÷a øäæð úBéäì(é,ãåã eähiåìà ãåc øéò Cøcî BúBà ähä ¦§¦§¨¦§ª¨©©¥¨¦¦¨¦¤¤¦¨¦¤

.íBãà ãáBò úéa,ézbäïî éåì èáMî äéäå .úâa øøBâúî äéäL ¥¥¡©¦¦¤¨¨¦§¥§©§¨¨¦¥¤¥¦¦

."íéîiä éøác" øôña áeúkk ,íéøòBMä(àéãáò úà 'ä Cøáéå ©£¦©¨§¥¤¦§¥©¨¦©§¨¤¤Ÿ¥
,íãàeãìé äéúBlk äðBîLe BzLà ¡Ÿ¦§§¤©¤¨¨§

áeúkëå ,úçà ñøëa íéða äML¦¨¨¦§¤¤©©§©¨

eéäL íéðaä éeaø "íéîiä éøáã"a§¦§¥©¨¦¦©¨¦¤¨

.íäì(áé,ãåc øéò.ãåc øéòì ¨¤¦¨¦§¦¨¦

(ãé,økøëî.äçîN CBzî ãwøî §©§¥§©¥¦¦§¨

,ãa ãBôà.ïzLtî éeNò ìéòî ¥¨§¦¨¦¦§¨

(æè,æfôîãewø ïéðò àeä íb §©¥©¦§©¦

.(úeøéäîe úeæéæôa)Bì æázå ¦§¦§¦©¦¤
,daìaCøcî äæ ïéàL äáLç ék §¦¨¦¨§¨¤¥¤¦¤¤

ïBøà éðôì elôà äëk úBNòì Cìnä©¤¤©£¨¨£¦¦§¥£

.Lãwä(èé,Léàììëì ,øîBìk ©Ÿ¤§¦§©§¨

.äMà ïéáe Léà ïéa ,ãçà,øtLàå ¤¨¥¦¥¦¨§¤§¨
.øNa ìL äôé äðî̈¨¨¨¤¨¨

mixn zxhr
ìäáðåõøt àeää íB÷nì àø÷iå äfra õøt ýåýé õøt øLà ìr §¦§¨©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¤−¤§ª®̈©¦§º̈©¨³©Æ¤´¤

:äfä íBiä ãr äfrèøîàiå àeää íBia ýåýé-úà ãåc àøiå ª½̈©−©¬©¤«©¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤
éàýåýé ïBøà éìà àBáé CBúMeã÷a øäæð úBéäì øLôà éà àìä: ¥²¨¬¥©−£¬§Ÿ̈«£Ÿ¦¤§¨¦§¦§¨¦§¨

éeähiå ãåc øér-ìr ýåýé ïBøà-úà åéìà øéñäì ãåã äáà-àìå§«Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²¤£¬§Ÿ̈−©¦´®̈¦©©¥´
ãåãìà ãåc øéò Cøcî BúBà äèð ¨¦½¨¨¦¤¤¦¨¦¤

:ézbä íãà-ãáò úéaàéáLiå ¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ©¦¦«©¥Á¤Á
ézbä íãà ãáò úéa ýåýé ïBøà£¸§Ÿ̈¹¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−
åè à-ä"ã) äéä íéøòBMä ïîe äéä éåì¥¦¨¨¦©£¦¨¨

úâa øøBbúäL éôì ézb Bàø÷e ,(àë§¨¦¦§¦¤¦§¥§©

ìLýåýé Cøáéå íéLãç äL §Ÿ¨´¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²
:Búéa-ìk-úàå íãà ãáò-úà¤Ÿ¥¬¡−Ÿ§¤¨¥«

áéCøa øîàì ãåc Cìnì ãbiå©ª©º©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥©´
-úàå íãà ãáò úéa-úà ýåýé§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤
ïBøà øeára Bì-øLà-ìk̈£¤½©«£−£´

íéýìûä,Búéáa áLBé øLàCìiå ¨«¡Ÿ¦®£¤¥§¥©¥¤́
íéýìûä ïBøà-úà ìriå ãåc̈¦À©©Á©Á¤£¸¨«¡Ÿ¦¹

íãà ãáò úéaîìãåc øéràéä ¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ§¦¬¨¦−¦

ïBiö:äçîNaâéeãrö ék éäéå ¦§¦§¨«©§¦À¦¯¨«£²
eëìääML ýåýé ïBøà éàNð ¨§«Ÿ§¥¬£«§Ÿ̈−¦¨´

íéãröúBòéñtàéøîe øBL çaæiå §¨¦®§¦©¦§©¬−§¦«
íht øBL:ãéøkøëî ãåãåãwøî ©¨§¨¦²§©§¥¬§©¥

øeâç ãåãå ýåýé éðôì æò ìëa§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾¨−
ãa ãBôàúeîãk éeNò Leaìî ¥¬¨«©§¨¦§

ìBãb ïäk ìL ãBôàä:åè-ìëå ãåãå ¨¥¤Ÿ¥¨§¨¦Æ§¨
ïBøà-úà íéìrî ìàøNé úéa¥´¦§¨¥½©«£¦−¤£´
:øôBL ìB÷áe äreøúa ýåýé§Ÿ̈®¦§−̈§¬¨«

æèãåc øér àa ýåýé ïBøà äéäå§¨¨Æ£´§Ÿ̈½−̈¦´¨¦®
| äô÷Lð ìeàL-úa ìëéîe¦©̧©¨¹¦§§¨´

äèéaä-úà àøzå ïBlçä ãra ¦¦¨§©´©«©À©¥̧¤¤
éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä©¤³¤¨¦Æ§©¥³§©§¥Æ¦§¥´

daìa Bì æázå ýåýéBúBà äúfa §Ÿ̈½©¦¬¤−§¦¨«¦§¨

Cìnä Cøcî äæ ïéàL äáLç ék daìa: §¦¨¦¨§¨¤¥¤¦¤¤©¤¤

æéeâéviå ýåýé ïBøà-úà eàáiå©¨¦¹¤£´§Ÿ̈À©©¦³
BîB÷îa BúàBì ïéëäL íB÷na ŸÆ¦§½©¨¤¥¦

ãåc Bì-äèð øLà ìäàä CBúa§´¨½Ÿ¤£¤¬¨«¨−¨¦®
ýåýé éðôì úBìò ãåc ìriå©©̧©¨¦¬Ÿ²¦§¥¬§Ÿ̈−

:íéîìLeçéúBìräî ãåc ìëéå §¨¦«©§©´¨¦½¥©«£¬
-úà Cøáéå íéîìMäå äìBòä̈«−̈§©§¨¦®©§¨´¤¤

:úBàáö ýåýé íLa íräèéírä-ìëì ÷lçéåïBøàä íò íéàaäLéàì äMà-ãrå Léàîì ìàøNé ïBîä-ìëìãçà ìëìúçà íçì úlç ¨½̈§¥−§Ÿ̈¬§¨«©§©¥̧§¨¨¹̈©¨¦¦¨¨§¨£´¦§¨¥»§¥¦´§©¦¨¼§¦À§¨¤¨©©¬¤̧¤Æ©©½
øtLàåøNa äôé äðîúçà äLéLàå ãçà,ïéiä da eîéNé øLà éìk:Búéáì Léà írä-ìk Cìiå §¤§¨´¨¨¨¨¨¨¤½̈©«£¦¨−¤®̈§¦£¤¨¦¨©©¦©¥¬¤¨¨−̈¦¬§¥«



ריג

â:Búìør øNa ìBné éðéîMä íBiáeãìLeíéL ©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«§¦¬
ìLe íBéLã÷-ìëa äøäè éîãa áLz íéîé úL Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®§¨´Ÿ¤

éîé úàìî-ãr àáú àì Lc÷nä-ìàå òbú-àì«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©§−Ÿ§¥¬
:døäè(éåì)äíéráL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå ¨«¢¨«§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦

éîc-ìr áLz íéîé úLLå íBé íéMLå dúcðk§¦¨¨®§¦¦¬Æ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬
:äøäèåúáì Bà ïáì døäè éîé | úàìîáe ¨«¢¨«¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼

øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa Nák àéáz̈¦º¤³¤¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ
:ïäkä-ìà ãrBî-ìäà çút-ìà úàhçì§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

æø÷nî äøäèå äéìr øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc̈¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

ç-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«
ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦À³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´

:äøäèå ïäkä äéìr øtëå úàhçìô(ìàøùé) §©¨®§¦¤¬¨¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨

âéà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
áBà úçtñ-Bà úàN BøNa-øBrá äéäé-ék íãà̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´

àáeäå úrøö òâðì BøNa-øBrá äéäå úøäá©¤½¤§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨®̈©§¨Æ
:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkä ïøäà-ìà¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«

âørNå øNaä-øBra òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧
øBòî ÷îr òâpä äàøîe ïáì | Côä òâpa©¤¹©¨©´¨À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´
ànèå ïäkä eäàøå àeä úrøö òâð BøNa§¨½¤¬©¨©−©®§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬

:BúàãBøNa øBòa àåä äðáì úøäa-íàå Ÿ«§¦©¤Á¤Á§¨¨̧¦¹§´§¨À
Côä-àì äørNe øBòä-ïî äàøî-ïéà ÷îrå§¨ŸÆ¥«©§¤´¨¦¨½§¨−̈«Ÿ¨©´
:íéîé úráL òâpä-úà ïäkä øébñäå ïáì̈¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¤−©¦§©¬¨¦«

äãîr òâpä äpäå éréáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´
ïäkä Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéra§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²

:úéðL íéîé úráL¦§©¬¨¦−¥¦«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc oileg(iying meil)

xyt` i` ,zyy ax xn`y enk mb xnel xyt`e jk xnel xyt`y
.`ziixadn df oic gikedl

:df oipra iia` ly wqt d`ian `xnbd,éiaà øîàdnda ¨©©©¥
zqkxtndìò úìvî dðéàmilkdäànèî àäc ,dëBúaL íéòeìaä ¥¨©¤¤©©§¦¤§¨§¨§©§¨

,ïéìëBà úàîeèjixve ,dznk dpic `ny yeygl yi ok m`e §©¨¦
,wtqn xingdláéiç dòáBøäå`iane ,cifna ok dyr m` dzin §¨§¨©¨

,bbeya ok dyr m` z`hg,äìáð úàîeè äànèî dðéà àäcm`e §¨¥¨§©§¨§©§¥¨
.aiig draexdy dig dndak dpic ok

:dpyna epipy['eëå] ììàä øîBà äãeäé éaøqpeknd dlap ly ©¦§¨¥¨¨¨§
meyn eilr miaiig cg` mewna zifk ea yi m` ,cg` mewna

:`xnbd zxne` .dliap,àðeä áø øîà,dcedi iax aiigny dn ¨©©¨
àeäåk `weec epiid ±BñpkLezrc dlibe eaiygd f`y ,envra §¤¦§

eze` eqpky oebk ,eil`n qpkzp m` la` ,dligzn elha `ly
,eilr miaiig oi`y dcedi iax dcen ,ehytd xg`l zewepizd
zeidl xfeg epi` aey ,xer dyrpe dligzn `ed elhay xg`ny

.dlap oic eilr
:zelap z`neh iabl `ped ax ly oic cer d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©

íéúéæ éàöç éðL ,àðeä,dlap lyïðLiLmi`vnpy -,øBòä éab ìò ¨§¥£¨¥¥¦¤¤§¨©©¥¨
y `ed oicdïìháî øBòä,xya oicn.llk dlap z`neh mda oi`e ¨§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc oileg(iying meil)

d`nh dnday lirl epyy mi`pzd lr `ziixan dywn `xnbd
:`xnbd dywne .d`neh lawl ick xykd dkixv zqkxtnd

øLëäd`neh lawl ick miwyn,él änìixdBôBñef dnda ly ¤§¥¨¨¦
äøeîç äàîeè ànèìmilke mc` `nhz dlap didze zenzyky ± §©¥§¨£¨

,`yna elit` z`nhne ,zifkaìëåxacäàîeè ànèì BôBqL §¨¤§©¥§¨
øLëä éòa àì ,äøeîç,miwyn,ìàòîLé éaø éác éðúcaezk £¨Ÿ¨¥¤§¥§¨¥§¥©¦¦§¨¥

milke` z`neh iabl dxeza(gl `i `xwie),'òøæ ìò íéî ïzé éëå'§¦ª©©¦©¤©
x`ya xykd oic micnl ep` mirxf iabl aezk xykd oicy xg`ne

,mirxfn mixacäîa epivny myk ±ànèì ïôBñ ïéàL íéòøf ©§¨¦¤¥¨§©¥
äøeîç äàîeèm` elit`e ,zinler d`nehd a` miyrp mpi`y ± §¨£¨

d`nehd a` miyrp mpi` ,d`nehd zea` ia` `edy zna erbp

e ,milke mc` `nhløLëä ïéëéøö,d`neh lawl ick miwynaóà §¦¦¤§¥©
ìkepiidc ,mirxfl dnecy xacäøeîç äàîeè ànèì BôBñ ïéàL ¨¤¥§©¥§¨£¨
Y,mlerl milke mc` `nhn epi`yéøö,øLëä Cdnda hrnle ¨¦¤§¥

,zenzyk dxeng d`neh `nhl dteqy oeiky ,zqkxtnd d`nh
dkixvy lirl epyy mi`pzd lr dywe ,xykd dkixv dpi`

.xykd
åokàéðú,`ziixaaeøîà äî éðtî ,éñBé éaø øîà(`"n `"t zexdh) §©§¨¨©©¦¥¦§¥¨¨§

yäáLçî äëéøö øBäè óBò úìáðz`neh lawzy ick dlik`l ¦§©¨§¦¨©£¨¨
,uxyd on milke`øLëä äëéøö dðéàå,d`neh lawl ick miwyn §¥¨§¦¨¤§¥

éðtî¦§¥
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרשת פרה בערים שונות בעולם ריד
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
5:406:338:089:038:429:379:4510:4112:1813:1617:5518:5918:2019:2418:3819:35באר שבע )ח(

5:396:318:069:018:419:369:4410:4012:1713:1617:5719:0118:2019:2518:3119:35חיפה )ח(

5:386:318:069:018:409:359:4310:4012:1613:1517:5819:0218:1919:2318:2119:33ירושלים )ח(

5:406:338:089:038:429:379:4510:4112:1813:1717:5518:5918:2119:2518:3819:35תל אביב )ח(

5:505:388:098:018:548:479:589:5212:3212:3118:1318:2118:4618:5518:0219:08אוסטריה, וינה )ח(

7:267:329:489:5010:2410:2611:2611:2713:5713:5519:2819:1919:5419:4519:0219:56אוסטרליה, מלבורן )ק(

5:535:428:138:068:578:5010:009:5512:3412:3318:1518:2318:4718:5518:0319:08אוקראינה, אודסה )ח(

5:255:127:437:368:288:219:329:2712:0612:0517:4717:5518:2018:2917:3618:42אוקראינה, דונייצק )ח(

5:355:237:547:468:398:329:439:3812:1712:1617:5818:0718:3118:4017:4718:54אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:005:478:178:099:048:5710:0810:0312:4312:4218:2418:3418:5919:0918:1419:23אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

5:535:408:108:018:578:4910:019:5512:3512:3418:1718:2618:5219:0218:0719:16אוקראינה, קייב )ח(

6:206:088:418:339:239:1610:2710:2213:0012:5918:4318:5019:1219:2018:3119:33איטליה, מילאנו )ח(

6:176:158:488:469:179:1510:1910:1712:5112:4918:2418:2218:4618:4418:0418:52אקוואדור, קיטו )ח(

7:007:059:239:249:589:5911:0011:0013:3013:2819:0118:5219:2619:1818:3619:29ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:527:5810:1110:1410:5010:5211:5111:5214:2214:2019:5019:4020:2020:1019:2420:21ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:046:549:299:2210:0610:0111:1011:0613:4313:4219:2219:2819:5119:5719:0920:08ארה״ב, בולטימור )ק(

6:536:439:179:119:569:5010:5910:5513:3313:3219:1219:1819:4119:4818:5919:59ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:536:449:179:119:569:5011:0010:5513:3313:3219:1219:1919:4219:4819:0020:00ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:297:189:529:4510:3210:2611:3611:3114:0914:0819:4919:5620:1920:2619:3620:38ארה״ב, דטרויט )ק(

7:217:139:499:4410:2210:1811:2511:2213:5813:5719:3619:4020:0120:0419:2120:14ארה״ב, האוסטון )ק(

6:506:429:179:129:529:4710:5610:5213:2913:2819:0719:1119:3319:3818:5219:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:217:149:509:4610:2210:1811:2511:2213:5813:5619:3419:3719:5820:0119:1820:11ארה״ב, מיאמי )ק(

6:496:399:129:069:529:4610:5510:5113:2913:2819:0819:1419:3719:4418:5519:56ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:177:079:419:3510:2010:1411:2311:1913:5713:5619:3619:4220:0520:1219:2320:23ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:476:379:119:049:509:4410:5410:4913:2813:2619:0719:1419:3719:4418:5519:55ארה״ב, שיקגו )ק(

6:376:389:069:069:369:3510:3810:3713:0913:0718:4018:3619:0318:5918:1919:08בוליביה, לה-פס )ח(

6:376:238:538:449:419:3310:4510:3913:2013:1919:0119:1119:3719:4718:5220:02בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:376:248:548:459:419:3410:4510:4013:2013:1919:0219:1119:3719:4718:5220:01בלגיה, בריסל )ח(

6:126:148:398:399:109:1110:1210:1212:4312:4118:1818:1218:3818:3217:5518:41ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:006:028:278:288:588:5810:0110:0012:3112:2918:0217:5618:2618:2017:3918:29ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:555:418:118:028:598:5110:039:5712:3812:3718:2118:3118:5519:0618:1519:20בריטניה, לונדון )ח(

6:035:488:168:079:078:5910:1110:0512:4612:4618:2918:4019:0619:1818:2319:33בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:015:478:158:069:058:5710:0910:0312:4412:4318:2718:3819:0319:1418:1819:28גרמניה, ברלין )ח(

6:206:078:378:299:249:1710:2810:2313:0313:0218:4418:5419:1919:2918:3419:43גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:136:158:398:409:119:1210:1310:1312:4412:4218:2118:1418:3918:3217:5718:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:406:359:109:079:409:3710:4310:4013:1513:1418:5018:5219:1419:1518:3419:24הודו, מומבאי )ח(

6:366:319:069:039:379:3310:3910:3713:1113:1018:4618:4819:1019:1118:2919:20הודו, פונה )ח(

5:405:277:597:518:438:369:479:4212:2112:2018:0118:1018:3418:4317:5118:56הונגריה, בודפשט )ח(

5:585:488:228:159:008:5510:049:5912:3712:3618:1618:2318:4618:5218:0419:04טורקיה, איסטנבול )ח(

6:236:148:488:439:269:2010:2910:2513:0213:0118:4018:4619:0819:1418:2719:25יוון, אתונה )ח(

6:015:498:208:139:048:5710:0810:0312:4212:4118:2218:3118:5519:0318:1119:16מולדובה, קישינב )ח(



רטו לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרשת פרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:376:319:079:039:379:3410:4010:3713:1313:1118:4818:4919:1119:1318:3119:22מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:366:448:528:559:349:3710:3610:3713:0613:0418:3518:2419:0718:5518:0819:08ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:045:578:328:289:059:0110:0810:0512:4112:3918:1718:2018:4218:4518:0118:55נפאל, קטמנדו )ח(

6:126:038:368:309:159:0910:1810:1412:5112:5018:3018:3618:5819:0518:1519:16סין, בייג'ין )ח(

7:087:069:399:3710:0710:0511:1011:0813:4113:4019:1419:1319:3619:3518:5519:44סינגפור, סינגפור )ח(

5:305:167:457:368:358:279:399:3312:1312:1317:5518:0618:3218:4317:4618:57פולין, ורשא )ח(

6:126:138:428:429:119:1110:1410:1312:4512:4318:1618:1318:3918:3517:5518:44פרו, לימה )ח(

6:376:258:588:509:409:3410:4410:3913:1813:1718:5819:0619:3019:3818:4719:51צרפת, ליאון )ח(

6:466:339:048:569:509:4310:5410:4813:2813:2719:1019:1919:4319:5219:0020:06צרפת, פריז )ח(

5:595:568:308:288:598:5710:019:5912:3312:3118:0618:0518:2918:2817:4818:36קולומביה, בוגוטה )ח(

7:147:039:369:2910:1710:1111:2111:1613:5513:5419:3719:4420:0520:1319:2520:25קנדה, טורונטו )ק(

6:506:399:119:049:549:4710:5710:5213:3113:3019:1319:2119:4319:5119:0120:04קנדה, מונטריאול )ק(

6:446:369:119:059:469:4110:5010:4613:2213:2119:0019:0519:2719:3218:4619:43קפריסין, לרנקה )ק(

6:506:349:018:519:549:4610:5910:5213:3413:3319:1719:2819:5520:0819:0820:23רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:236:078:338:239:289:1910:3210:2513:0713:0618:5419:0619:3019:4318:4619:59רוסיה, מוסקבה )ח(

6:176:058:378:299:219:1410:2410:1912:5812:5718:3918:4719:1119:2018:2819:33רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:226:108:418:339:259:1810:2910:2413:0313:0218:4818:5619:1619:2518:3719:38שוויץ, ציריך )ח(

6:206:168:518:489:209:1710:2310:2112:5512:5318:2918:3018:5218:5318:1219:02תאילנד, 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

            
 



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

Dvar  Malchus
Issue # 00673
24/03/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

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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