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

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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«
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:äøBzä©¨

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

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
צו – רחבה מצוותך מאד

המצווה שהקב"ה בכבודו ובעצמו עושה
א. אדמו"ר הזקן מדייק1 שמכך שכתוב בפסוק “רחבה מצוותך מאד" בלשון יחיד, ולא 
“מצוותיך", בלשון רבים, משמע ש"מצוותך דייקא, היא מצות הצדקה שהיא מצות ה' ממש, 
מה שהקב"ה בכבודו ובעצמו עושה תמיד להחיות העולמות ויעשה לעתיד ביתר שאת ועוז 

כו'".

מצוות  וכמה  כמה  עוד  ישנם  הרי  הצדקה,  מצוות  דוקא  למה  ביאור,  צריך  ולכאורה 
שהקב"ה עושה בעצמו, כמו: “שהקב"ה מניח תפילין, שנאמר נשבע הוי' בימינו ובזרוע עוזו 
. . אלו תפילין"2. “הקב"ה בא בבית הכנסת"3. ובכלל הרי הקב"ה מקיים כל המצוות, שהם 
“מצות ה' ממש כו'". “אין מידותיו של הקב"ה כמדת בשר ודם, מדת בשר ודם מורה לאחרים 
לעשות והוא אינו עושה כלום, והקב"ה אינו כן, אלא מה שהוא עושה הוא אומר לישראל 

לעשות ולשמור"4?

“מה  זה  כי  היא  הצדקה",  “מצות  על  קאי  ש"מצוחתך"  אדה"ז  דיוק  בזה:  והביאור 
יש  המצוות  לכל  בנוגע  כי  כו'".  העולמות  להחיות  תמיד  עושה  ובעצמו  בכבודו  שהקב"ה 
וטריא  והשקלא  כו'"6.  לו להקב"ה  “איכפת  או שבאמת  גבוה,  צורך  הם  וטריא5 אם  שקלא 
ית',  נובעת מזה שיש סברא לומר שהמשכת המצוות היא מצד הגילויים ולא מצד עצמותו 
ומצד זה יתכן איזושהי חשיבות בנבראים. משא"כ מצוות הצדקה כל ענינה הוא גילוי הנותן, 

עצמותו ית', ומצד זה אין תפיסת מקום כלל לנבראים7.

1( תניא אגה"ק סי"ז.
2( ברכות ו, סע"א. 

3( שם ז, רע"א.
4( שמו"ר פ"ל, ט. ועוד.

5( ראה של"ה שער הגדול )כט, ב ואילך(. ועוד. 
6( ב"ר רפמ"ד.

7( משיחת ש"פ נצבים ה'תשכ"ד. 
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

כללי   מפתח   

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

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

  ה והיה מדי חודש בחודשו"מאמר ד  ) ג

 ה   ..............   ל"תשה'  ר ראשון ש"פ משפטים, ב' דר"ח אד

  , משפטים פרשתבת שת יחש  )ד

 כא  ..............  ל "ה'תש אדר ראשון ' דראש חודשב

 אל  ...........  טזך כר  פרשת משפטיםשיחות -לקוטי  )ה

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

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

 לז  .........  פרשת משפטים  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 לח   .....  פרשת משפטיםלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 פד  .......... פרשת משפטים וע בלששיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 פה   ................................  פרשת משפטים לשבוע  

 צד  .........פרשת משפטיםלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 צו  .........................  "ם מבון ברלעיית מיו כהלה  )יב
  

 ם "מבר ירו עיש

 צט  ......  פרשת משפטים לשבוע ,םום ליקיג' פר –  ) יג

 מהק  ...  פרשת משפטיםלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 קע  ........  פרשת משפטים לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

 עבק ....................................  א פרק  עזרא ,א נפרק  ה רמיי

  אהלותמסכת  –משניות   )יז

 דעק  .................................................  ביאור קהתי 

 פבק ..................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 פדק  .............................................  פד ף ד עד ח ע ףמד

  : "דחביאי ו נשמתורת רבותינ

    עם הערות וציוניםוך הלכות שבת ן ערשולח  )כ

 טור  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כא

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

    ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו אור התור  )כב

 יחר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 כור  ..............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 כזר  ........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כה

 כחר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    התפילהטרס קונ  )כו

 כטר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תרפ"ז  –ם מאמריספר ה  )כז

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

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

 לבר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 לדר  .........................................  ט מפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 לח ר  ......................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 מר  ..................................  יבורריאה בצחומש לק  )לא

 ג נר  ..................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  )לב

 נדר  ..................  פרשת משפטיםלשבוע  ים מנוח זל  ) לג

 נהר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰È‰Âּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי ¿»»ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

ה' אמר לפני להׁשּתחוֹות ּבׂשר כל .1יבֹוא ְְְֲִַַַָָָָָָ

לפני, להׁשּתחוֹות ּבׂשר כל יבֹוא ּׁשּנאמר מה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנה

הּׁשבּוע  ּבפרׁשת ּׁשּנאמר מה ּבדּוגמת ְְְֱֶֶַַַַַַָָָהּוא

ׁשלׁש הּמקּדׁש, לבית לרגל לעלֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹּבהּציּוּוי

ּגֹו' זכּור ּכל יראה ּבּׁשנה איתא 2ּפעמים ׁשהרי , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ליראֹות,3ּבּגמרא  ּבא ּכ לראֹות ׁשּבא ּכׁשם ְְְִֵֵֶַָָָָָָ

לגּבי  מעלתּה (ׁשּגדלה הראּיה ידי על ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָודוקא

ווּדאּות  נעׂשית ידּה על ׁשּדוקא ְְֲִֵֶַַַַָָָָָׁשמיעה,

עמּוּקה  הכי להׁשּתחוואה,4והתאּמתּות ּבאים ( ְְְְְֲֲֲִִִִַַָָָָ

סֹוף  ּתֹורה ּבלּקּוטי (ּכמבֹואר הּביּטּול ענין ְְְִִִֵֶַַַָָׁשהּוא

ּברכה  ׁשּבית 5ּפרׁשת ּבזמן היה זה ּכל אמנם, .( ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב אבל קּיים, היה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש

אנּו אין (ּובמילא ולראֹות לעלֹות יכֹולים אנּו ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָאין

לפני ּולהׁשּתחוֹות נאמר 6יכֹולים) זה ועל . ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָ

ועֹוד  להׁשּתחוֹות, ּבׂשר כל יבֹוא לבא ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹׁשּלעתיד

ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי אּלא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש רק לא קֹודם, ׁשהיה מּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹיֹותר

ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת יׁשעיה 7ּומּדי סֹוף ּבּילקּוט וכדאיתא הּפסּוק 8. אבֹוא 9על מתי ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

לנּו מחזיר אּתה אימתי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו יׂשראל, אמרּו אלקים, ּפני ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹואראה

אמר  הּׁשכינה, את ורֹואים רגלים ּפעמי ּבׁשלׁשת עֹולים ׁשהיינּו הּכבֹוד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

ּכׁשּיּגיע  ּפעמים, ׁשלׁש ּבׁשנה עֹולים הייתם הּזה ּבעֹולם ּבני, הּקּב"ה, ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלהם

וועלן  ווענט ּגלּות (ּדי הּגלּות ּכתלי ׂשריפת ׁשּתהיה לאחרי [ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקץ

ּוכמֹו ּדגאּוּלה, האתחלּתא ותתחיל הּגלּות, קץ ׁשּזהּו לגמרי, ווערן) ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָפארּברענט

ּברמּב"ם  ּכדוד 10ׁשּכתּוב ּבמצֹות ועֹוסק ּבּתֹורה הֹוגה ּדוד מּבית מל יעמֹוד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וכּו' ה' מלחמת וילחֹום ּבדקּה ּולחּזק ּבּה ליל יׂשראל ּכל ויכֹוף וכּו' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאביו
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כג.1) סו, יז.2)ישעי' כג, א.3)פרשתנו ב, א.4)חגיגה עה, פרשתנו תו"א גם (צז,5)ראה בחדשו חדש מדי והי' סד"ה

דיו"ט.6)ד). מוסף תפלת שלש 7)נוסח ד"ה ואילך ). רנו ע' תר"ל המאמרים (ספר תר"ל בחדשו חדש מדי והי' ד"ה ראה

ואילך). קעב ע' תרע"ח ואילך. נט ע' ח"א תרל"ב המאמרים (ספר ותרע"ח תרל"ב משפטים דש"פ בשנה רמז 8)פעמים

בסופה. ג.9)תקיד מב, ספי"א.10)תהלים מלכים הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חודש: ראש שבת הפטרת והיא ישעיה בנבואת נאמר

‰È‰Âהמשיח בימות לבוא, aL˙לעתיד ÈcÓe BL„Áa L„Á ÈcÓ ¿»»ƒ≈…∆¿»¿ƒ≈«»
¯Na ÏÎ ‡B·È BzaLa המקדש ‡Ó¯לבית ÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ï ¿««»»»»¿ƒ¿«¬¿»«»«

'‰1¯Ó‡pM ‰Ó ‰p‰ ÈÙÏ,כאן. ˙BÂÁzL‰Ï ¯Na ÏÎ ‡B·È ƒ≈«∆∆¡«»»»»¿ƒ¿«¬¿»«
המקדש בבית ה' ‰e‡לפני

˙L¯Ùa ¯Ó‡pM ‰Ó ˙Ó‚e„a¿¿««∆∆¡«¿»»«
Úe·M‰משפטים ÈeeÈv‰aפרשת «»«¿«ƒ

,Lc˜n‰ ˙È·Ï Ï‚¯Ï ˙BÏÚÏ«¬»∆∆¿≈«ƒ¿»
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נדחי  וקּבץ ּבמקֹומֹו מקּדׁש ּובנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָוהצליח

והּׁשלימה, האמיּתית הּגאּוּלה ׁשּזֹוהי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל,

ּבכל  ׁשם עֹולים להיֹות עתידים אּתם אז] ְְֲִִִִִֵֶַָָָהּנה

ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי והיה ׁשּנאמר וחדׁש, ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹחדׁש

ליראֹות  הּמקּדׁש לבית העלּיה ּתהיה ׁשאז ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָוגֹו',

והקׁשה  חדׁש. וראׁש ׁשּבת ּבכל ְְְְְְֲִִֶַַָָָֹֹּולהׁשּתחוֹות

ּובׁשּבת 11ּבּילקּוט  חדׁש ּבראׁש ּבאים היא , ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ

וטֹוענים  ּבאים ׁשהעבים ּומבאר, העֹולם, ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָמּסֹוף

והּוא  כּו', לירּוׁשלים אֹותם ּומביאים ְְִִִִַָָָאֹותם

מי  מקּלסן, ּתעּופינה 12ׁשהּנביא ּכעב אּלה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ארּוּבֹותיהם. אל ְֲִֵֶֶַוכּיֹונים

‡ˆÓÂ זמן זמּנים. ׁשלׁשה ּבזה יׁש ׁשּבכללּות ¿ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּבת  ׁשאינם החֹול, ימֹות הּוא ְֵֶֶַַָָָָהאחד

העבֹודה  ּתהיה לא לבא לעתיד ּגם ׁשּבהם ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹוחדׁש,

הּוא  הּׁשני זמן ּולהׁשּתחוֹות. וליראֹות ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָּדלעלֹות

ּבזמן  לרגל העלּיה היתה ׁשּבהם רגלים, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבזמן  ּגם אּלא ראׁשֹון, ּבית ּבזמן רק ולא ְְְִִִִִֶַַַַַַַָֹהּבית,

נאמר  ׁשּבֹו ׁשני והיינּו13ּבית ה', חסר ,14ואּכבדה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּתּתאה, ה' רק עיּלאה, ה' ּגיּלּוי  מאיר היה ִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּלא

ׁשּמעלת  מּובן, ּומּזה ּבהעלם, היה זה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָוגם

ׁשּבבי  מעלת ההׁשּתחואה ּכמֹו היתה לא ׁשני ת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּבא  ׁשּׁשם ׁשהּמקֹום ראׁשֹון, ׁשּבבית ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָההׁשּתחואה

היה  ההׁשּתחואה, את הּפֹועל ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָלראֹות,

הּקץ, ׁשּכׁשּיבֹוא הּוא הּׁשליׁשי ּוזמן יֹותר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנעלה

וראׁש ׁשּבת ּבכל והׁשּתחוואה ראּיה ּתהיה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשאז

וההׁשּתחואה  הראּיה ׁשּכללּות זאת, ועֹוד ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹחדׁש,

ּגם  יֹותר נעלה ּבאֹופן ּתהיה רגלים) ּבׁשלׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ(ּגם

לעיל  האמּור ּדר (על הּבית ּבזמן ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּכמֹו

ראׁשֹון  ּבבית וההׁשּתחואה הראּיה למעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָּבנֹוגע

אּלא  ׁשני, מּבית למעלה רק ולא ׁשני), ּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלגּבי

הּגיּלּוי  ּבֹו ׁשהיה (ּדאף ראׁשֹון מּבית למעלה ְְְִִִִֶַַַַַָָָּגם

ּבאׁשלמּותא  סיהרא לא 15ּדקיימא מקֹום, מּכל , ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
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‰Êa LÈ ˙eÏÏÎaL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿»≈»∆
המקדש  לבית לרגל העלייה בעניין

ÌÈpÓÊ ‰LÏL.שוניםÔÓÊ ¿…»¿«ƒ¿«
,ÏBÁ‰ ˙BÓÈ ‡e‰ „Á‡‰»∆»¿«

,L„ÁÂ ˙aL ÌÈ‡L שבת לא ∆≈»«»¿…∆
חודש, ראש Ìbולא Ì‰aL∆»∆«

‰È‰z ‡Ï ‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»……ƒ¿∆
˙B‡¯ÈÏÂ ˙BÏÚÏc ‰„B·Ú‰»¬»¿«¬¿≈»

˙BÂÁzL‰Ïe.המקדש ÔÓÊבבית ¿ƒ¿«¬¿«
,ÌÈÏ‚¯ LÏLa ‡e‰ ÈM‰«≈ƒ¿»…¿»ƒ

וסוכות, שבועות ∆«∆Ì‰aLפסח,
ÔÓÊa Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰ ‰˙È‰»¿»»¬ƒ»»∆∆ƒ¿«
˙Èa ÔÓÊa ˜¯ ‡ÏÂ ,˙Èa‰««ƒ¿…«ƒ¿««ƒ
˙Èa ÔÓÊa Ìb ‡l‡ ,ÔBL‡ƒ̄∆»«ƒ¿««ƒ

BaL ÈL שני בית תקופת על ≈ƒ∆
¯Ó‡13 חגי k‡Â·„‰בנבואת ∆¡«¿∆»¿»

'‰ ¯ÒÁ בו "וארצה הגמרא (ובלשון »≈
שנא  מאי ואכבדה, וקרינן ואכבד

שהיו  דברים חמשה אלו ה"א דמחוסר

הן  ואלו שני למקדש ראשון מקדש בין

ורוח  ושכינה אש וכרובים וכפורת ארון

ותומים"), ואורים ,eÈÈ‰Â14הקודש ¿«¿
הוא  הפנימיות פי על הדברים ופירוש

¯È‡Ó ‰È‰ ‡lLשני ÈelÈbבבית ∆…»»≈ƒƒ
,‰‡zz '‰ ˜¯ ,‰‡lÈÚ שם ‰' ƒ»»««»»

ה' נקראת הראשונה ה' והאות ה' ו', ה', י', האותיות מארבע מורכב הוי'

ה' נקראת והשנייה באלוקות, עליונות יותר לדרגות קשורה היא כי עליונה

הייתה  לא השני המקדש ובבית נמוכות, יותר לדרגות קשורה היא כי תחתונה

תתאה' 'ה' הארת רק אלא עילאה' 'ה' ÌÏÚ‰aהארת ‰È‰ ‰Ê Ì‚Â ולא ¿«∆»»¿∆¿≈
הראשון, המקדש בבית בגילוי האירה שהאלוקות כפי מכך fÓe‰בגילוי ƒ∆

המקדש  בבית האלוקות גילוי שרמת

ב  מאשר פחות הייתה בית השני

ÏÚnL˙הראשון ,Ô·eÓ»∆«¬«
‰‡ÂÁzL‰‰ של לאלוקות והביטול «ƒ¿«¬»»

לרגל Ï‡העולים ÈL ˙È·aL∆¿«ƒ≈ƒ…
˙ÏÚÓ BÓk ‰˙È‰»¿»¿«¬«

‰‡ÂÁzL‰‰והביטול˙È·aL «ƒ¿«¬»»∆¿«ƒ
‡a ÌML ÌB˜n‰L ,ÔBL‡ƒ̄∆«»∆»»

‡e‰L ,˙B‡¯Ï שיש ומה המקום ƒ¿∆
‰‰ÂÁzL‡‰,בו  ˙‡ ÏÚBt‰«≈∆«ƒ¿«¬»»

‰È‰ראשון BÈ˙¯בבית ‰ÏÚ »»«¬∆≈
שני. בבית ‰ÈLÈÏMמאשר ÔÓÊe¿««¿ƒƒ

לרגל העלייה ‰e‡בעניין
ıw‰ ‡B·iLkL הגלות של הסוף ∆¿∆»«≈

הגאולה, הגאולה Ê‡Lותבוא בזמן ∆»
‰‡ÂÂÁzL‰Â ‰i‡¯ ‰È‰z של ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»

המקדש בבית ישראל aL˙בני ÏÎa¿»«»
,˙‡Ê „BÚÂ ,L„Á L‡¯Â¿……∆¿…
‰i‡¯‰ ˙eÏÏkL∆¿»»¿ƒ»
LÏLa Ìb) ‰‡ÂÁzL‰‰Â¿«ƒ¿«¬»»«¿»…

ÌÈÏ‚¯ שבת של החידוש מלבד ¿»ƒ
חודש  ÏÚ‰וראש ÔÙB‡a ‰È‰z (ƒ¿∆¿∆«¬∆
Ìb ¯˙BÈאפילו‰È‰L BÓkÓ ≈«ƒ¿∆»»

¯eÓ‡‰ C¯c ÏÚ) ˙Èa‰ ÔÓÊaƒ¿«««ƒ«∆∆»»
‰i‡¯‰ ˙ÏÚÓÏ Ú‚Ba ÏÈÚÏ¿≈¿≈«¿«¬«»¿ƒ»
ÔBL‡¯ ˙È·a ‰‡ÂÁzL‰‰Â¿«ƒ¿«¬»»¿«ƒƒ

ÈL ˙Èa Èa‚Ï לבוא לעתיד גם וכך ¿«≈«ƒ≈ƒ
המקדש  בבית האלוקות גילוי יהיה

שהיה  מכפי גבוהה יותר בדרגה

המקדש  בית בזמן רגלים ),בשלוש
‰ÏÚÓÏ ˜¯ ‡ÏÂ יותר נעלה גילוי ¿…«¿«¿»

נעלים  וביטול השתחוואה וממילא

Ìbיותר  ‡l‡ ,ÈL ˙ÈaÓƒ«ƒ≈ƒ∆»«
Û‡c) ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«ƒƒ¿«

Ba ‰È‰L כדברי ראשון, בבית ∆»»
בדרגה ‰ÈelÈbהזוהר, האלוקות של «ƒ

של  באופן נעלית, «¿«¿ÓÈÈ˜c‡מאד
‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ15, כשהירח ƒ¬»¿«¿≈»

בשלמות  דבר עומד בחודש) (בט"ו ו

השלימות, תכלית ‰È‰המסמל ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ הזה ÔÙB‡aהמצב ƒ»»…»»¿∆
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ז l"yz'd ,oey`x xc` g"xc 'a ,mihtyn zyxt zay

לבא  ׁשּלעתיד והיינּו, קּיּום), ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹהיה

הּפירּוׁש ּדאמיּתית ּכּוּלנה, על העֹולה אֹור ְֲִִִֵֶֶַַַָָָיהיה

אּלא) יֹותר, נעלה ׁשּיהיה רק (לא הּוא ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבזה

ידי  על ׁשּבא ּכּוּלנה", "על הּוא זה נעלה ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאֹור

ׁשני. ּובית  ראׁשֹון ּבבית  ׁשהיה והעבֹודה ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּגיּלּוי

ּׁשּנאמר ÔÈ·‰Ïeב) מה ּתחיּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְֱִִֵֶֶֶַַַָ

ואּלה  הּׁשבּוע ּפרׁשת ְְְֵֶַַַַַָָָָּבהתחלת

עבד  תקנה ּכי לפניהם, ּתׂשים אׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָהּמׁשּפטים

אדמֹו"ר  ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק וידּוע וגֹו'. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָעברי

צדק  הּצמח אדמֹו"ר האמצעי, אדמֹו"ר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּזקן,

לׁשֹון 16וכּו' מׁשמע ּדלפניהם להבין, ּדצרי , ְְְְְְְִִִֵֶַַָָ

ליּה והוה יחיד, לׁשֹון הּוא תקנה וכי ְְְֲִִִִֵֶַַָָרּבים,

קאי  תקנה ּדכי הּוא, הענין א יקנּו. ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלמימר

אּדלעיל  וקאי הּׁשלֹום, עליו רּבינּו מׁשה ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעל

הּמׁשּפטים  ואּלה ּׁשּנאמר מה על היינּו, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמיּניּה,

ּדוקא  הּׁשלֹום עליו רּבינּו מׁשה ּתׂשים, ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹאׁשר

ּׁשּנאמר  מה ּגם וזהּו לפניהם. הּמׁשּפטים ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָיׂשים

ׁשל  ׁשענינֹו מׁשה, על ּדקאי יחיד) (לׁשֹון ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתׂשים

הּתֹורה  ענין הּוא אֹומר 17מׁשה ּכ ואחר , ְְִֵֶַַַַָָֹ

מׁשה  ידי ׁשעל היינּו, רּבים), (לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹלפניהם

מּיׂשראל. ואחד אחד לכל הּתֹורה המׁשכת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

רז"ל  ּׁשאמרּו מה ּגם להלכה 18וזהּו (והּובא ְְְֲֶֶַַַַַָָָָ

הּזקן  לאדמֹו"ר ּתֹורה ּתלמּוד )19ּבהלכֹות ְְְְִֵַַַָָָ

ׁשּליּמּוד  למדים לפניהם ּתׂשים אׁשר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּמהּפסּוק

ׁשאּתה  ּדוקא, מסּים ּבאֹופן להיֹות צרי ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻהּתֹורה

ּתלמּודם  המייּׁשב טעם לפניהם לׂשּום ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָצרי

לאכֹול  ּומּוכן ערּו ּכׁשּולחן ּבלּבם, ְְְְֱִִֶָָָָּומׂשימֹו

האדם  .20לפני ְִֵָָָ
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כו. פט"ו, שמו"ר ב. רכה, א. גם 16)קנ, וראה א. פ, להצ"צ סהמ"צ א. רפד, א. רעז, שם תו"ח ג. עד, פרשתנו ריש תו"א

ועוד. ואילך). ח ע' אדר המאמרים ספר מנחם (תורת תשל"ח המשפטים ואלה שמו"ר 17)ד"ה א. טו, בשלח מכילתא ראה

ד. ה"ד.18)פ"ל, פ"ד ת"ת הל' רמב"ם ובפרש"י. ב נד, סי"ח.19)עירובין עה"פ.20)פ"ד פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìei˜ ÏL לו היה לא מושלם, אלוקות גילוי בו שהיה הראשון הבית וגם ∆ƒ

נחרב  דבר של ובסופו ‡B¯קיום ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚlL ,eÈÈ‰Â ,(¿«¿∆∆»ƒ»…ƒ¿∆
,‰lek ÏÚ ‰ÏBÚ‰ פרטים כמה מצטרפים שכאשר בחסידות כמבואר »∆«»»

הפרטים  כל כנגד שקול זה ואור מהם שלמעלה חדש אור בהם נוסף יחד,

הזקן  אדמו"ר (וכדברי כולנה על ועולה

התניא: בספר והאמונה' היחוד ב'שער

למיניהם  מתחלקים שהברואים "רק

שינוי  ידי על ובפרטות בכללות

כנזכר  ותמורות וחילופים הצירופים

חיות  המשכת הוא אות כל כי לעיל

אותיות  וכשנצטרפו פרטי מיוחד וכוח

ריבוי  מלבד אזי תיבה להיות הרבה

מספר  כפי הנמשכים וחיות כוחות מיני

העולה  זאת עוד אזי שבתיבה האותיות

וחיות  עליון כוח המשכת כולנה על

מיני  כל כנגד ושקולה הכוללת כללית

האותיות  של פרטיות והחיות הכוחות

מחברתן  והיא גביהן על ועולה

וחיות  כוח להשפיע יחד ומצרפתן

לכללו  זו בתיבה הנברא לעולם

‰Le¯Ètולפרטיו") ˙ÈzÈÓ‡c«¬ƒƒ«≈
‰È‰iL ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ‰Êa האור »∆…«∆ƒ¿∆

לבוא  לעתיד המקדש בבית שיאיר

¯˙BÈ ‰ÏÚ שני בבית שהיה מכפי «¬∆≈
ראשון, בבית שהיה מכפי יותר ואפילו

‰Ê ‰ÏÚ ¯B‡L (‡l‡ שיאיר ∆»∆«¬∆∆
השלישי, המקדש בבית לבוא, לעתיד

,"‰lek ÏÚ" ‡e‰כיוון‡aL «»»∆»
‰„B·Ú‰Â ÈelÈb‰ È„È ÏÚ«¿≈«ƒ¿»¬»
ÈL ˙È·e ÔBL‡¯ ˙È·a ‰È‰L∆»»¿«ƒƒ«ƒ≈ƒ

ההם. מהגילויים וכתוצאה

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
˙ÏÁ˙‰a ¯Ó‡pM ‰Ó ‰lÈÁz¿ƒ»«∆∆¡«¿«¿»«
‰l‡Â Úe·M‰ ˙L¯t»»««»«¿≈∆
ÌÈNz ¯L‡ ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ
È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ

˜eic‰ Úe„ÈÂ .'B‚Â השאלה‰Êa ¿¿»««ƒ»∆
הכתוב  בלשון מדיוק הנובעת

ÈLe¯„a של החסידות מאמרי ƒ¿≈
˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡ ,ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈«¿»∆¿»ƒ«¿«∆«∆∆

'eÎÂ16,הבאים בדורות האדמו"רים Ì‰ÈÙÏcוכן ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ¿¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆

לפניהם' תשים אשר המשפטים 'ואלה ÈÎÂבכתוב ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ÚÓLÓ«¿«¿«ƒ¿ƒ
‰˜˙'עברי תעבד 'כי ÓÈÓÏ¯בכתוב dÈÏ ‰Â‰Â ,„ÈÁÈ ÔBLÏ ‡e‰ ƒ¿∆¿»ƒ«¬»≈¿≈«

לומר לכתוב, לו, e˜Èוהיה Èk כהמשך בא הכתוב שהרי רבים בלשון ƒƒ¿
יחיד? בלשון תקנה' 'כי נאמר ולמה רבים, לשון לפניהם' תשים ל'אשר

‰˜˙ ÈÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
È‡˜מכווןeÈa¯ ‰LÓ ÏÚ »≈«…∆«≈

ÏÈÚÏc‡ È‡˜Â ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ»»«»¿»≈«ƒ¿≈
,dÈpÈÓ שכתוב מה על והכוונה ƒ≈

לכן, קודם ממנו, ÏÚלמעלה ,eÈÈ‰«¿«
ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ
eÈa¯ ‰LÓ ,ÌÈNz ¯L‡¬∆»ƒ…∆«≈

‡˜Âc ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ זה יהיה הוא »»«»«¿»
‰ÌÈËtLnאשר ÌÈNÈ של »ƒ«ƒ¿»ƒ

ישראל.Ì‰ÈÙÏהתורה  בני לפני ƒ¿≈∆
ÌÈNz ¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡«»ƒ

È‡˜c („ÈÁÈ ÔBLÏ) שהכוונה ¿»ƒ¿»≈
ÏLהיא BÈÚL ,‰LÓ ÏÚ«…∆∆ƒ¿»∆

‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰LÓ17, …∆ƒ¿««»
Ck ¯Á‡Â'תשים' המילה אחרי ¿««»

תקנה' (ו'כי רבינו למשה שמתייחסת

ל'תשים' כהמשך יחיד בלשון נאמר

יחיד) הכתוב ‡ÓB¯בלשון ≈
,eÈÈ‰ ,(ÌÈa¯ ÔBLÏ) Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿«ƒ«¿
‰˙È‰ ‰LÓ È„È ÏÚL∆«¿≈…∆»¿»
„Á‡ ÏÎÏ ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿»∆»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â עניינ הוא ו שגם ¿∆»ƒƒ¿»≈
תורה. שמשה e‰ÊÂיהיה זה עניין ¿∆

אחד  לכל 'לפניהם' התורה את ממשיך

e¯Ó‡Mמישראל, ‰Ó Ìb««∆»¿
Ï"Ê¯18‰ÎÏ‰Ï ‡·e‰Â) ««¿»«¬»»

‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¿»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ï19˜eÒt‰nL ( »«¿«»≈∆≈«»

ÌÈ„ÓÏ Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz ¯L‡¬∆»ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „enÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿
‰z‡L ,‡˜Âc ÌiÒÓ ÔÙB‡a¿∆¿À»«¿»∆«»

תורה ÌeNÏהמלמד CÈ¯»̂ƒ»
Ì‰ÈÙÏ את הלומדים ישראל בני ƒ¿≈∆

Ì„eÓÏzהתורה ·MÈÈÓ‰ ÌÚË«««¿«≈«¿»
ÔÁÏeLk ,ÌaÏa BÓÈNÓe¿ƒ¿ƒ»¿¿»

Ì„‡‰ ÈÙÏ ÏBÎ‡Ï ÔÎeÓe Ce¯Ú20,משה של עניינו התורה, וכך »»∆¡ƒ¿≈»»»
ישראל. בני לכל 'לפניהם', תומשך
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C‡ּבהמׁש ּבאה זֹו ּפרׁשה הלא להבין, צרי «ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹ

נתּפרׁשּו ׁשּבּה סיני, ּבהר ּתֹורה מּתן ְְְְִִֶַַַַַָָָָָלפרׁשת

הּמצוֹות  ּתרי"ג ּכל את ׁשּכֹוללים הּדּברֹות  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָעׂשרת

רׁש"י  ׁשהביא סעדיה 21(ּכמֹו הרב אזהרֹות ּבׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

לפניהם, ּתׂשים אׁשר נאמר לא ׁשם ּומּדּוע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּגאֹון),

עבד  תקנה ּדכי לּדין ּבׁשּייכּות ּכאן, ּדוקא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

לאחרי  רק ּבא תקנה ּדכי ׁשהּדין ּגם ּומה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָעברי.

ּדכי  הּדין [ׁשהרי לֹו ׁשּקֹודמים ּדינים וכּמה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּכּמה

ּדין  ּבית ׁשּמכרּוהּו מי על קאי עברי עבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָתקנה

הרי  ּכן ואם רׁש"י), ּבפירּוׁש (ּכדאיתא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָּבגניבתֹו

ּבּמה  לֹו ׁשאין ּולאחרי הּגניבה, לאחרי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזה

ולפני  ּדין, ּבית אֹותֹו מֹוכרים אז ׁשרק ְְְְִִִֵֵֵֶַַָלׁשּלם,

אחת  ועל ּדין, הּבית מציאּות להיֹות צרי ְְְִִִִֵֶַַַַָזה

ּדלא  האיּסּור זה לפני להיֹות ׁשּצרי וכּמה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכּמה

אינֹו ּביֹותר ּכן, ואם  הּדּברֹות], ׁשּבעׂשרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹתגנב

לפניהם  ּתׂשים ּדאׁשר ׁשהענין הּטעם מהּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּובן

עברי. עבד תקנה ּדכי לּדין ּבׁשּייכּות ּדוקא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָנאמר

ענין  ּומהּו לפניהם, ענין מהּו להבין צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוגם

תקנה. ְִִֶּכי

המבֹואר e‡È·e¯ג) ּבהקּדים יּובן הענין ≈ְְְְִִַַַָָָ

ּבמּסכת  ּתֹורה ּדמּתן ְְְֶֶַַַַָָּבּסּוגיא

אּתה 22ׁשּבת  כּו' ּגנּוזה חמּדה טענּו ׁשהּמלאכים , ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ

על  הֹוד ּתנה ודם, לבׂשר ליּתנּה ְְְְְִֵַַָָָָָָמבּקׁש

הּתֹורה, להם ניּתנה לא כן ּפי על ואף ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשמים,

היא  בּׁשמים כּו'23לא וירדה נסעה אּלא ועד 24, , ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ

ירדּתם, ׁשּלמצרים ּבמקֹום ּדוקא, למּטה ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּניּתנה

ּבדברים  ׁשּנתלּבׁשה ועד ּביניכם, יׁש הרע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָויצר

ּביניכם, ׁשּיׁש הרע הּיצר ׁשל ּובטענֹות ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּגׁשמּיים,

טֹוען  וזה ּכ טֹוען ׁשּזה ׁשקר, ׁשל טענֹות ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשהם

ּבּתניא  (ּכמבֹואר 25ּכ.( ְְַַַָָָ
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BÊ ‰L¯t ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡'המשפטים CLÓ‰a'ואלה ‰‡a «»ƒ¿»ƒ¬…»»»»»¿∆¿≈
,ÈÈÒ ¯‰a ‰¯Bz ÔzÓ ˙L¯ÙÏ פרשת הקודמת, בפרשה האמורה ¿»»«««»¿«ƒ«

È¯z"‚יתרו  Ïk ˙‡ ÌÈÏÏBkL ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ eL¯t˙ daL ,∆»ƒ¿»¿¬∆∆«ƒ¿∆¿ƒ∆»«¿«
È"L¯ ‡È·‰L BÓk) ˙BÂˆn‰21 על משפטים פרשת השבוע, בפרשת «ƒ¿¿∆≈ƒ«ƒ

והמצווה  והתורה האבן 'לוחות הכתוב

להורותם' כתבתי ≈¿ÌLaאשר
ÔB‡b ‰È„ÚÒ ·¯‰ ˙B¯‰Ê‡ וזה «¿»»«¿«¿»»

ושלוש  מאות שש "כל רש"י: לשון

הן  הדברות עשרת בכלל מצוות עשרה

שיסד  באזהרות פירש סעדיה ורבינו

התלויות  מצוות ודיבור דיבור לכל

ÌLבו" ÚecÓe הדברות ), בעשרת ««»
התורה  כל את Ó‡¯הכוללות ‡Ï…∆¡«

‡l‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz ¯L‡¬∆»ƒƒ¿≈∆∆»
ÔÈcÏ ˙eÎÈiLa ,Ô‡k ‡˜Âc«¿»»¿«»«ƒ

È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ ÈÎc נאמר ¿ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ
יש  כיצד היינו לפניהם', תשים 'אשר

את  ישראל בני את והרי ללמד התורה,

בקשר  זאת לומר ראוי היה לכאורה

הדברות  ÔÈc‰Lלעשרת Ìb ‰Óe .««∆«ƒ
È¯Á‡Ï ˜¯ ‡a ‰˜˙ ÈÎc¿ƒƒ¿∆»«¿«¬≈
ÌÈÓ„BwL ÌÈÈc ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒƒ∆¿ƒ
‰˜˙ ÈÎc ÔÈc‰ È¯‰L] BÏ∆¬≈«ƒ¿ƒƒ¿∆

È‡˜ È¯·Ú „·Ú מכווןÈÓ ÏÚ ∆∆ƒ¿ƒ»≈«ƒ
B˙·È‚a ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL מי ∆¿»≈ƒƒ¿≈»

את  להשיב כסף בידו היה ולא שגנב

לעבד  אותו מכרו הדין ובית הגניבה

לתשלום  יהיה עבודתו ששכר כדי

כמובא (È‡„k˙‡הגניבה  ƒ¿ƒ»
È¯‰ Ôk Ì‡Â ,(È"L¯ Le¯ÈÙa¿≈«ƒ¿ƒ≈¬≈

‰Ê בית ידי על לעבד הגנב מכירת דין ∆
È¯Á‡Ïeהדין  ,‰·Èb‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«¿≈»¿«¬≈

˜¯L ,ÌlLÏ ‰na BÏ ÔÈ‡L∆≈«∆¿«≈∆«
,ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÈ¯ÎBÓ Ê‡»¿ƒ≈ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆»ƒƒ¿
˙Á‡ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«≈ƒ¿«««
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»∆»ƒƒ¿
·‚˙ ‡Ïc ¯eqÈ‡‰ ‰Ê ÈÙÏƒ¿≈∆»ƒ¿…ƒ¿…
,Ôk Ì‡Â ,[˙B¯ac‰ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆«ƒ¿¿ƒ≈
עברי' עבד תקנה 'כי עניין שכל מאחר

כמה  יהיו לכן שקודם לאחר רק ייתכן

תגנוב' 'לא מאיסור החל דינים, וכמה

הדברות  L‡c¯בעשרת ÔÈÚ‰L ÌÚh‰ e‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈa ,¿≈≈»««««∆»ƒ¿»«¬∆

„·Ú ‰˜˙ ÈÎc ÔÈcÏ ˙eÎÈiLa ‡˜Âc ¯Ó‡ Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz»ƒƒ¿≈∆∆¡««¿»¿«»«ƒ¿ƒƒ¿∆∆∆
È¯·Ú לעשרת בשייכות לכן קודם נאמר ולא משפטים בפרשת כאן האמור ƒ¿ƒ

יתרו? בפרשת הדברות

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â הדברים פנימיות e‰Óeלפי ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈÚ e‰Ó ¿«»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«ƒ¿≈∆«
?‰˜˙ Èk ÔÈÚƒ¿«ƒƒ¿∆

Ô·eÈ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‚≈»ƒ¿»«
‡È‚eqa ¯‡B·Ó‰ ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«¿»«¿»

˙aL ˙ÎqÓa ‰¯Bz ÔzÓc22 ¿««»¿«∆∆«»
eÚËבגמרא  ÌÈÎ‡Ïn‰L לפני , ∆««¿»ƒ»¬

את  לתת שביקש הקדושֿברוךֿהוא

ישראל  לבני Êeb‰התורה ‰cÓÁ∆¿»¿»
¯N·Ï dzÈÏ Lw·Ó ‰z‡ 'eÎ«»¿«≈ƒ¿»¿»»
,ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰ ‰z ,Ì„Â»»¿»¿««»»ƒ
בעולמות  הנמצאים למלאכים היינו

הרוחניים  ÔÎהעליונים Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈
המלאכים  של זו טענה …Ï‡למרות

,‰¯Bz‰ Ì‰Ï ‰zÈ שכתוב וכמו ƒ¿»»∆«»
התורה  ‰È‡על ÌÈÓM· ‡Ï23, …«»«ƒƒ

‡l‡ התורה‰ÚÒ משרשה ∆»»¿»
של  ורצונו כחכמתו למעלה ומקורה

eÎ'הקדושֿברוךֿהוא  ‰„¯ÈÂ24 ¿»¿»
לדרגה  zÈpL‰מדרגה „ÚÂ ,¿«∆ƒ¿»

ÌB˜Óa ,‡˜Âc ‰hÓÏ¿«»«¿»¿»
Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ,Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓlL∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆»«

,ÌÎÈÈa LÈ שם הגמרא כלשון ≈≈≈∆
שהתורה  למלאכים ענה רבנו שמשה

ועל  מצרים יציאת על מדובר בה

את  לפתות מנסה הרע שהיצר המצוות

לבני  דווקא שייכת לקיימן שלא האדם

להם  ויש למצרים שירדו למטה ישראל

למלאכים, ולא הרע, כך ÚÂ„יצר כדי ¿«
מלמעלה  התורה של הירידה היא

ÌÈ¯·„aלמטה  ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb הם התורה ומצוות והלכות «¿ƒƒ

הזה  בעולם הקיימים גשמיים בדברים

‰iˆ¯הגשמי  ÏL ˙BÚË·e ,ƒ¿»∆«≈∆
,ÌÎÈÈa LiL Ú¯‰ בבני שנמצא »»∆≈≈≈∆

במלאכים  ולא הטענות Ì‰Lישראל ∆≈
הרע  היצר בהשפעת BÚË˙שבאות ,¿»

‰ÊÂ Ck ÔÚBË ‰fL ,¯˜L ÏL∆∆∆∆∆≈»¿∆
Ck ÔÚBË אחד כדברי היא והאמת ≈»

שקר  של טענות טוען השני ואילו מהם

‡Èza ¯‡B·Ók)25.( «¿»««¿»
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ÔÈÚ‰Â לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּזה 26ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶֶָָ

מדריגֹות  ּכּמה וירדה נסעה ְְְְֵֶַַַָָָָָָׁשהּתֹורה

ׁשל  ענין הּוא הּזה, ּבעֹולם למּטה ׁשּנתלּבׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָעד

צֹור היא זֹו ירידה אבל ּביֹותר, ּגדֹולה ְְְְֲִִִֵֶָָָָירידה

למדריגה  הּתֹורה מתעּלית זה ידי ׁשעל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעלּיה,

וענין  ירידתּה. קֹודם ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָעליֹונה

למּטה, יׂשראל נׁשמֹות עבֹודת ידי על נעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָזה

ּבהּתֹורה, ּגם עיּלּוי ּפֹועלים עבֹודתם ידי ְְֲֲִִֵֶַַַָָָׁשעל

לׁשם  היינּו לׁשמּה, הּתֹורה ליּמּוד ּבענין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָוכּידּוע

ּבּתֹורה 27הּתֹורה  עיּלּוי ּפֹועלים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות , ְְֲִִִִֵֶַַָָָ

מעלת  ּגֹודל מּצד וזהּו עצמּה. מּצד ּבּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשאין

ּוכמֹו ּדבר, לכל ׁשּקדמּו יׂשראל, ְְְְְִִֵֶָָָָָנׁשמֹות

ואמרּו28ׁשּנאמר  ׁשם, יׁשבּו ּבמלאכּתֹו הּמל עם ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָ

צּדיקים,29רז"ל  ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל ּבמי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

היּו הּנׁשמֹות הּנה כּו', נמל ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָוהיינּו,

נמל מּבחינת למעלה ׁשהם והיינּו ׁשם, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּכבר

מּׁשרׁש למעלה ּבעצמּות ׁשּמּוׁשרׁשים ְְְְִִֶֶַַָָָֹכּו',

מהּתֹורה, למעלה הם ׁשּבׁשרׁשם וכיון ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָהּתֹורה,

ּבּתֹורה. העלּיה ּפֹועלים ֲֲִִֵַָָָָלכן

‰p‰Â מּצד היא ּבּתֹורה העלּיה ׁשּפעּוּלת אף ¿ƒ≈ְֲִִִֶַַַַָָָ

הרי  מקֹום, מּכל עצמּה, הּנׁשמה ְְֲֲִֵַַַַָָָָָמעלת

ׁשּלמּטה  הּנׁשמֹות ידי על ּדוקא נעׂשה ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָזה

עבדים  ּכמֹו30ׁשּנקראים הּנׁשמֹות ידי על ולא , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

ּבנים  ׁשּנקראים למעלה ידי 30ׁשהם על והיינּו, , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבן, עבֹודת ידי על ולא ּדוקא, עבד ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָֹעבֹודת

אנּפין, ּבזעיר הּוא ׁשּבן ּביניהם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשהחיּלּוק

מה  מּזה, ּולמעלה  ואּמא אּבא לגּבי ּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנקרא
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(ספר 26) יתרו דש"פ הנ"ל ד"ה שבט; דכ"ף אלקים וידבר ד"ה תורה; ספר כתיבת ענין להבין ד"ה - שלפנ"ז במאמרים

ואילך). קעח ע' ואילך; קע ע' ואילך; קכג ע' תש"ל ויקרא 27)המאמרים לקו"ת הלימוד. הנהגת שער חיים עץ פרי ראה

ע"ג. ריש צו, ברכה ג. מז, שלח א. כג.28)ה, ד, הימיםֿא ג.29)דברי פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, פרשתנו 30)ב"ר אוה"ת ראה

רעא. ע' ח"ב תרל"ו המאמרים ספר א'קמט. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â26 שנאמרו הקודמים במאמרים ¿»ƒ¿»»∆¿∆ƒ¿»≈¿≈

תש"ל, זו, ÈÂ¯„‰בשנה ‰ÚÒ ‰¯Bz‰L ‰fL מלמעלה‰nk ∆∆∆«»»¿»¿»¿»«»
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ,‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ ‰LaÏ˙pL „Ú ˙B‚È¯„Ó«¿≈«∆ƒ¿«¿»¿«»»»«∆ƒ¿»∆

,¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È כחכמתו בשורשה, התורה עניין בין המרחק כי ¿ƒ»¿»¿≈
לתורה  הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו

בדברים  לעסוק ונתלבשה שירדה כפי

על  גשמי בדיו כתובה ולהיות גשמיים

גדול  ופער מרחק הוא גשמי, קלף

שיעור  לאין BÊמאד, ‰„È¯È Ï·‡ ,¬»¿ƒ»
‰Ê È„È ÏÚL ,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ƒ∆¬ƒ»∆«¿≈∆

הירידה  ידי על ≈»¿ÈlÚ˙Óƒ˙דווקא
‰BÈÏÚ ‰‚È¯„ÓÏ ‰¯Bz‰«»¿«¿≈»∆¿»
Ì„B˜ ‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆»¿»∆

d˙„È¯È הירידה דבר של בסופו ולכן ¿ƒ»»
הירידה  ידי שעל העלייה כי כדאית,

שבה  מזו נעלית יותר לדרגה היא

הירידה  קודם התורה ÔÈÚÂהייתה .¿ƒ¿»
‰Ê הירידה אחרי התורה עליית של ∆

˙„B·Ú È„È ÏÚ ‰NÚ'ה «¬∆«¿≈¬«
Ï‡¯NÈשעובדות  ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈

Ì˙„B·Ú È„È ÏÚL ,‰hÓÏ¿«»∆«¿≈¬»»
ÌÈÏÚBt ישראל Ìbנשמות ÈelÈÚ ¬ƒƒ«

„enÈÏ ÔÈÚa Úe„iÎÂ ,‰¯Bz‰a¿«»¿«»«¿ƒ¿«ƒ
ÌLÏ eÈÈ‰ ,dÓLÏ ‰¯Bz‰«»ƒ¿»«¿¿≈

ולמען  ,Bz‰27¯‰לתועלת «»
ÌÈÏÚBt Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ
„vÓ da ÔÈ‡L ‰¯Bza ÈelÈÚƒ«»∆≈»ƒ«

dÓˆÚ במאמרים שמובא וכפי «¿»
המבואר  תש"ל, זו, שנה של הקודמים

לומד  היה המלך שדוד הסוד בתורת

את  מחבר שהיה כזה באופן תורה

הקדושֿברוךֿ עם שלמעלה התורה

תורה' ב'לקוטי כך על ומבואר הוא,

השראת  ממשיך "שהיה הזקן לאדמו"ר

באה  [שמשם בחכמה סוף אין אור

הקדושֿברוךֿהוא] של חכמתו התורה,

לשמה, בתורה עוסק פירוש וזהו

יותר  בתורה, ותוספת עילוי לפעול היינו עצמה", התורה לשם ממש לשמה

עצמה. מצד התורה ממעלת

e‰ÊÂ אחרי) בתורה העלייה את הפועלות הן ישראל שנשמות זה ועניין ¿∆
גשמיים) בדברים להתלבש למטה מלמעלה וירדה Ï„Bbשנסעה „vÓƒ«∆

eÓ„wL ,Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙ÏÚÓ במעלתן,¯·c ÏÎÏ לתורה ואפילו «¬«ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿¿»»»
¯Ó‡pL BÓÎe28 הימים ÌL,בדברי e·LÈ BzÎ‡ÏÓa CÏn‰ ÌÚ ¿∆∆¡«ƒ«∆∆ƒ¿«¿»¿»
Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â29CÏÓ ÈÓa האם כביכול, והתייעץ, הקדושֿברוךֿהוא ¿»¿««¿ƒƒ¿«

העולם  את L‡kL¯לברוא ,eÈÈ‰Â ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa ,¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ¿«¿∆«¬∆
,'eÎ CÏÓ שהייתה קודם עוד ƒ¿«

k·¯בריאה  eÈ‰ ˙BÓLp‰ ‰p‰ƒ≈«¿»»¿»
‰ÏÚÓÏ Ì‰L eÈÈ‰Â ,ÌL»¿«¿∆≈¿«¿»

,'eÎ CÏÓ ˙ÈÁaÓ מכאן ƒ¿ƒ«ƒ¿«
בחינה  מאותה יותר נעלות שהנשמות

נמלך  הקדושֿברוךֿהוא שבה באלוקות

הבריאה  ÌÈL¯LenLאודות ,∆¿»ƒ
ישראל  ומהות eÓˆÚa˙נשמות »«¿

בעצמו  «¿»¿ÏÚÓÏ‰הקדושֿברוךֿהוא
ÔÂÈÎÂ ,‰¯Bz‰ L¯MÓƒ…∆«»¿≈»

ÌL¯LaL ישראל ‰Ìנשמות ∆¿»¿»≈
ÔÎÏ ,‰¯Bz‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»»≈

.‰¯Bza ‰iÏÚ‰ ÌÈÏÚBt¬ƒ»¬ƒ»«»
‰iÏÚ‰ ˙leÚtL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿«»¬ƒ»
˙ÏÚÓ „vÓ ‡È‰ ‰¯Bza«»ƒƒ««¬«

,dÓˆÚ ‰ÓLp‰ הוא ששורשה «¿»»«¿»
האלוקות  ÌB˜Ó,בעצמות ÏkÓ ,ƒ»»

‰Ê È¯‰ ידי על בתורה העלייה ¬≈∆
ישראל  ÏÚנשמות ‡˜Âc ‰NÚ«¬∆«¿»«

‰hÓlL ˙BÓLp‰ È„È¿≈«¿»∆¿«»
ÌÈ„·Ú ÌÈ‡¯˜pL30ֿהקדוש של ∆ƒ¿»ƒ¬»ƒ

‰BÓLp˙ברוךֿהוא  È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,¿…«¿≈«¿»
ÌÈ‡¯˜pL ‰ÏÚÓÏ Ì‰L BÓk¿∆≈¿«¿»∆ƒ¿»ƒ

ÌÈa30, הוא ש'בנים' אף על וזאת »ƒ
של  והקירוב והיחס מ'עבדים', למעלה

ופנימי  קרוב יותר הרבה הוא ובן אב

ועבד  אדון של היחס eÈÈ‰Â,מאשר ,¿«¿
בתורה  עילוי פועלות ישראל שנשמות

˙„B·Ú È„È ÏÚשל באופן Ú·„ה' «¿≈¬«∆∆
˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,‡˜Âc'ה «¿»¿…«¿≈¬«

של  elÈÁ‰L˜באופן ,Ôa ההבדל ≈∆«ƒ
Ì‰ÈÈa בפנימיות ו'עבד' 'בן' בין ≈≈∆

‰e‡הדברים  ÔaL ה', עבודת ∆≈
קשורה העניינים ‡ÔÈt,שברוחניות ¯ÈÚÊa העליונות שבספירות המידות ƒ¿≈«¿ƒ

במוחין  המאיר לאור ביחס כי קטנות', 'פנים שנקראות וכו' גבורה (חסד,

ומועט) קטן הוא שבמידות האור אנפין', אנפין'pL˜¯‡וב'אריך Ôa'זעיר ∆ƒ¿»≈
Èa‚Ïהנקראים המידות את ה'מולידים' החכמה ‡a‡המוחין בחינת ¿«≈«»
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eycegaי yceg icn dide

יצירה  ּבבריאה ּכׁשּבא הּוא עבד ּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּׁשאין

ּבעׂשּיה 31עׂשּיה  ּגּופא עׂשּיה יצירה ּובבריאה , ְְֲֲֲִִִִִִָָָָָָָ

ּכללּות  נעׂשית ׁשּבֹו הּמקֹום ׁשּזהּו ְְֲֵֶֶֶַַַָָָּדוקא,

ׁשּמּזה  ּובאֹופן אחרא, סטרא ּדאתּכפיא ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה

ּדקּודׁשא  יקרא אסּתּלק ׁשאז לאתהּפכא, ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָמּגיעים

כּו' הּוא ההיּלּולא 32ּברי ּבמאמרי וכמבֹואר ,33, ְְְְְִִֵַַַַָָ

אֹור  ּגיּלּוי  ׁשּנמׁש הּוא ּדאסּתּלק  ְְְִִִֵֶֶַַַַׁשהּפירּוׁש

ׁשּלא  הּכּוונה ׁשאין והיינּו, רֹוממּות, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹּבבחינת

ונׁשאר  למּטה ׁשּנמׁש אּלא למּטה, ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָנמׁש

רֹוממּות 34ּברֹוממּות  ּבבחינת להיֹותֹו ואדרּבה, , ְְְְְְְִִִַַַָ

למּטה  נמׁש הּוא הרי עצמית, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָוהתנּׂשאּות

ּכּידּוע. ְַַַָָּדוקא,

מּתן ÏÚÂד) לאחר ּׁשּתיכף מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּמׁשּפטים  ואּלה נאמר אׁשר ּתֹורה ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ

על  ּדוקא ּכי, ּגֹו', עבד תקנה ּכי לפניהם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּתׂשים

ּבעֹולם  העבֹודה ׁשּזֹוהי עבד, מדריגת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָידי

ירידת  ידי על ׁשּבא העיּלּוי ּפֹועלים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהעׂשּיה,

עבד  להיֹות צרי זה עבד אמנם, למּטה. ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה

מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּובהקּדים, ּדוקא. ְְְְְְִִִִֵַַָָָעברי

הרי  עברי, (עבד) ּבׁשם הּכתּוב אֹותֹו מכּנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָמּדּוע

ּדוקא, ּתֹורה מּתן קֹודם נקראים היּו עברי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשם

ׁשּנאמר  וכיון 35ּוכמֹו וגֹו', העברּיים אלקי ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָֹ

היה  ּתֹורה, מּתן לאחרי ּכבר הּוא זה ְְֲֵֶֶַַַָָָָָׁשּכתּוב

יהּודי, ּבׁשם אֹו יׂשראל, ּבׁשם לקרֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵָָצרי

רז"ל  (ׁשחׁשיב 36ּכמאמר זרה ּבעבֹודה הּכֹופר ּכל ְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָ

ּכּוּלּה הּתֹורה ּבכל א37ּכמֹודה יהּודי. נקרא ( ְְְְִִֶַַָָָָ
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רז.31) ע' תרס"ו המשך קעז. ע' תרנ"ז המאמרים ספר ח"ב 32)ראה לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח,

112).33)ג. ע' ה'שי"ת המאמרים (ספר ובהערה פ"א ה'שי"ת לגני באתי שם.34)ד"ה ג.35)תו"א ה, מגילה 36)שמות

רע"א. א.37)יג, מ, קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡n‡Â הבינה fÓ‰,בחינת ‰ÏÚÓÏe המידות ומקור שורש היינו ¿ƒ»¿«¿»ƒ∆

הוא  והמדובר ו'אמא', 'אבא' הנקראות ובינה מחכמה שלמעלה במדריגות

ארבעה  מבין והנעלה הראשון האצילות, בעולם שהוא כפי אנפין' ב'זעיר

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה, של הכלליים Ú·„העולמות Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈∆∆
‡e‰ עם ומתחברת השייכת ה' עבודת

בעולם  שהוא כפי לא האלוקי, האור

אלא  È¯·a‡‰האצילות ‡aLk¿∆»ƒ¿ƒ»
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ31‰‡È¯··e , ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ»

‡Ùeb ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ עצמם ¿ƒ»¬ƒ»»
e‰fL ,‡˜Âc ‰iNÚa הזה העולם »¬ƒ»«¿»∆∆

העשייה  מעולם חלק שהוא ,הגשמי
˙ÈNÚ BaL ÌB˜n‰ בפועל «»∆«¬≈

‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk¿»»¬»¿ƒ¿«¿»
,‡¯Á‡ ‡¯ËÒ הצד והכנעת כפיית ƒ¿»«¬»

ידי  על הקדושה, מצד ההפוך האחר,

הגשמיות  התאוות על התגברות

הרע  היצר שמצד והפיתויים והרצונות

‰fnL ÔÙB‡·e בדרך ה' מעבודת ¿∆∆ƒ∆
הסטרא  והכנעת כפיית 'אתכפייא' של

קיים  עדיין האחר הצד אבל אחרא,

ÌÈÚÈbÓ כך Ît‰˙‡Ï‡אחר «ƒƒ¿ƒ¿«¿»
הרע  שבה יותר נעלית ה' עבודת

לטוב  Ê‡Lמתהפך עובדים , כאשר ∆»
ו'אתהפכא' ב'אתכפיא' ה' את

CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡ƒ¿««¿»»¿¿»¿ƒ
'eÎ ‡e‰32, של כבודו מתעלה

«¿»¿B·ÓÎÂ‡¯הקדושֿברוךֿהוא 
‡ÏelÈ‰‰ È¯Ó‡Óa33,'המשך' ¿««¿≈«ƒ»

שבט  יו"ד של לגני' 'באתי מאמרי

הריי"צ, הרבי הסתלקות יום תש"י,

˜lzÒ‡c Le¯Èt‰L עלייה לשון ∆«≈¿ƒ¿««
אלא  ונעלם מתעלה שהאור איננו

CLÓpLהפירוש  ‡e‰ מלמעלה ∆ƒ¿«
ÈÁ·a˙למטה  ¯B‡ ÈelÈbƒƒ¿ƒ«

ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â ,˙eÓÓB¯¿¿«¿∆≈
‰hÓÏ CLÓ ‡lL ‰Âek‰««»»∆…ƒ¿»¿«»

ועולה  ‡l‡למעלה ומסתלק ,∆»
˙eÓÓB¯a ¯‡LÂ ‰hÓÏ CLÓpL34,למטה ונמשך שירד ולמרות ∆ƒ¿»¿«»¿ƒ¿»¿¿

הזה  העולם של התחתונה מהמציאות ונעלה מרומם דוקא a¯„‡Â‰,נשאר ¿«¿«»
,˙ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰Â ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰Ï רם שהוא כיוון ƒ¿ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ

מהותו  בעצם אלא התחתונה למציאות ביחס רק לא ‰e‡ונישא È¯‰¬≈

‡˜Âc ‰hÓÏ CLÓ ממנו מונעת לא שלמטה המוגבלת והמציאות ƒ¿»¿«»«¿»
בה  גם Úe„ik.להאיר ,«»«

‰Ê Èt ÏÚÂ של„) ומעלתה המיוחד עניינה אודות לעיל עבודת המבואר ¿«ƒ∆
'עבד' של באופן Bz¯‰ה' ÔzÓ ¯Á‡Ï ÛÎÈzM ‰Ó ¯‡·Ï LÈ שבו ≈¿»≈«∆≈∆¿««««»

יתרו  בפרשת באריכות »¡∆Ó‡¯מדובר
השבוע  פרשת הבאה, הפרשה בתחילת

משפטים  l‡Â‰פרשת ,¿≈∆
ÌÈNz ¯L‡ ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ
,'Bb „·Ú ‰˜˙ Èk Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆∆
˙‚È¯„Ó È„È ÏÚ ‡˜Âc ,Èkƒ«¿»«¿≈«¿≈«
ÌÏBÚa ‰„B·Ú‰ È‰BfL ,„·Ú∆∆∆ƒ»¬»¿«

‰iNÚ‰ שהיא 'בן' ממדריגת (בשונה »¬ƒ»
האצילות) לעולם השייכת ה' ,עבודת

ÈelÈÚ‰ ÌÈÏÚBt התורה של ¬ƒ»ƒ
פועלים  ישראל שנשמות לעיל המבואר

בתורה  האמור aL‡עלייה העילוי ∆»
‰Bz¯‰דווקא  ˙„È¯È È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ««»

‰hÓÏ העשייה לעולם ‡ÌÓ,עד . ¿«»»¿»
‰Ê „·Ú עליית את לפעול שבכוחו ∆∆∆

יותר  ביותר, גבוהה לדרגה התורה

למטה  הירידה קודם שהייתה ,מכפי
.‡˜Âc È¯·Ú „·Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈
B˙B‡ ‰pÎÓ ÚecÓ ,Ô·eÓ»««¿«∆

·e˙k‰'עברי עבד תקנה ÌLa'כי «»¿≈
È¯·Ú ÌLa È¯‰ ,È¯·Ú („·Ú)∆∆ƒ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈ‡¯˜ eÈ‰ ישראל ˜Ì„Bבני »ƒ¿»ƒ∆
BÓÎe ,‡˜Âc ‰¯Bz ÔzÓ««»«¿»¿

¯Ó‡pL35 ואהרן משה בדברי ∆∆¡«
ממצרים  ישראל בני יציאת על לפרעה

ÌÈi¯·Ú‰ È˜Ï‡(עלינו (נקרא ¡…≈»ƒ¿ƒƒ
‰Ê ·e˙kL ÔÂÈÎÂ ,'B‚Â תקנה 'כי ¿¿≈»∆»∆

עברי' ÔzÓעבד È¯Á‡Ï ¯·k ‡e‰¿»¿«¬≈««
B˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ,‰¯Bz לעבד »»»»ƒƒ¿

אלא 'עברי' לא Ï‡¯NÈזה, ÌLa¿≈ƒ¿»≈
ישראל  בני נקראים שבו השם שהוא

תורה  מתן לאחר ÌLaבתורה B‡ ,¿≈
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,È„e‰È36 בני אסתר שבמגילת העובדה (לגבי בגמרא ¿ƒ¿«¬«««

'יהודים') נקראים (ÈLÁL·ישראל ‰¯Ê ‰„B·Úa ¯ÙBk‰ Ïk שנחשב »«≈«¬»»»∆¬ƒ
dlek ‰¯Bz‰ ÏÎa ‰„BÓk37È„e‰È ‡¯˜ ולמה ) הודאה) (מלשון ¿∆¿»«»»ƒ¿»¿ƒ

'עברי'.? הוא שהעבד כאן נאמר כן אם
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יי l"yz'd ,oey`x xc` g"xc 'a ,mihtyn zyxt zay

מה  ּפי  על הּוא עברי (עבד) ׁשהּׁשם הּוא, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהענין

אבֹותיכם 38ּׁשּנאמר  יׁשבּו הּנהר ׁשעבר 39ּבעבר , ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

עדן, מּגן ּגם ׁשּלמעלה ּבחינה על קאי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנהר

ּכתיב  את 40ׁשהרי להׁשקֹות מעדן יֹוצא ונהר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

הּנהר  ועבר מהּנהר, מקּבל ׁשהּגן והיינּו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּגן,

ּבעבר  נאמר זה ועל מהּנהר. ּגם למעלה ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא

והּוׁשרׁשּו יׁשבּו ׁשּׁשם אבֹותיכם, יׁשבּו ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָהּנהר

עניניו  ּכל ׁשהֹוריׁש מאברהם, החל ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָהאבֹות,

ּגם  הּוא אברהם ׁשהרי לגרים, (וגם אחריו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָלזרעֹו

לּגרים  ׁשּמעׂשה 41אב הענין ּכללּות ּגם ׁשּזהּו ,( ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לּבנים  סימן מאבֹותינּו,42אבֹות לנּו ירּוּׁשה , ְֲִִֵֵַָָָָָ

הּזקן  אדמֹו"ר ׁשּירּוּׁשה 43וכלׁשֹון כּו', עתק הֹון ְְְְִֵֵֶַַָָָ

הּכל  את ׁשּיֹורׁש יֹומֹו, ּבן ּבתינֹוק ּגם ועד 44היא , ְְִִֵֶֶֶַַַֹ

רז"ל  ּכמאמר אביו, עם אחת מציאּות 45ׁשהּוא ְְֲִִִֶַַַַַַָ

הּפסּוק  מה 46על וזהּו .בני יהיּו אבֹותי ּתחת ְְֲִֶֶֶַַַַַָָ

ּדוקא  עברי עבד תקנה) (ּכי ּדכיון 39ּׁשּנאמר , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּבבחינת  היא ׁשם ׁשּדוקא למּטה, ירדה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּנׁשמה

לפעֹול  ּתּוכל עבֹודתּה ידי ׁשעל ּבכדי הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעבד,

עם  קׁשּורה להיֹות צריכה היא הרי כּו', ְְְֲִִִִִֵָָָהעיּלּוי

הּנהר  עבר ּבחינת למעלה, ּומקֹורּה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשרׁשּה

ואחד  אחד לכל  האבֹות ׁשהמׁשיכּו ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָ(עברי),

ׁשּמּצד  עבד, ּבדרּגת ׁשהּוא למי ּגם עד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמּיׂשראל,

ליּה ניחא ּבהפקירא יּומׁש47עצמֹו אצלֹו ׁשּגם , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

היא  זֹו ׁשהמׁשכה וכיון הּנהר. עבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּבחינת

הרי  מהּצמצּום, למעלה ׁשהיא הּנׁשמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּׁשרׁש

לעמידת  מקֹום היה לא הּצמצּום ׁשּקֹודם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹּכׁשם

למּטה,48העֹולמֹות  העבד ּבדרּגת ּגם ּכן נעׂשה , ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ

כּו'. אצלֹו מקֹום ּתֹופס אינֹו ְֵֵֶֶָָָׁשהעֹולם
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ב.38) כד, ואלה 39)יהושע ד"ה ב. פב, להצ"צ סהמ"צ ד. רפד, ואילך. ג רעח, שם תו"ח ד. עה, פרשתנו תו"א ראה

.16 שבהערה יו"ד.40)המשפטים ב, מ"ד.41)בראשית פ"א ביכורים רע"ב ה"ג. פ"ד ביכורים הל' רמב"ם ראה 42)ראה

י. שם, ו. יב, לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך ע"ב).43)תנחומא ריש (מב, פל"ג רע"א.44)תניא מד, נדה ב"ב 45)ראה

ועוד. סקי"ח. ח"ב ווארשא סקי"ח. ח"א דווינסק פענח צפנת שו"ת א. יז.46)קנט, מה, א.47)תהלים יג, ראה 48)גיטין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ó Èt ÏÚ ‡e‰ È¯·Ú („·Ú) ÌM‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«≈∆∆ƒ¿ƒ«ƒ«

¯Ó‡pM38 יהושע ‡·ÌÎÈ˙Bבספר e·LÈ ¯‰p‰ ¯·Úa39¯·ÚL , ∆∆¡«¿≈∆«»»»¿¬≈∆∆≈∆
¯‰p‰הפנימי הפירוש פי ÈÁa‰מכוון˜‡Èעל ÏÚ נעלית רוחנית «»»»≈«¿ƒ»

Ìb ‰ÏÚÓlL אפילו·È˙k È¯‰L ,Ô„Ú ÔbÓ40 אודות בתורה כתוב ∆¿«¿»«ƒ«≈∆∆¬≈¿ƒ
עדן  Ô„ÚÓגן ‡ˆBÈ ¯‰Â¿»»≈≈≈∆

,eÈÈ‰Â ,Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï¿«¿∆«»¿«¿
Ïa˜Ó Ôb‰L והשפעה חיות ∆«»¿«≈

¯‰p‰Ó המקבל והרי אותו המשקה ≈«»»
ואם  מהמשפיע נמוכה יותר בדרגה הוא

למעלה  מהגן, למעלה הוא הנהר כן

עדן  ‰e‡מגן ¯‰p‰ ¯·ÚÂ ,¿≈∆«»»
¯‰p‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ עצמוÏÚÂ . ¿«¿»«≈«»»¿«

‰Ê שמה שעל זו נעלית דרגה על ∆
'עברים' ישראל בני »¡∆Ó‡¯נקראים

,ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ ¯‰p‰ ¯·Úa¿≈∆«»»»¿¬≈∆
eL¯Le‰Â e·LÈ ÌML היינו ∆»»¿¿¿¿

של השורש הוא ««‰‡·B˙,משם
Ïk LÈ¯B‰L ,Ì‰¯·‡Ó ÏÁ‰»≈≈«¿»»∆ƒ»

ÂÈÈÚ הרוחניות BÚ¯ÊÏומעלותיו ƒ¿»»¿«¿
È¯‰L ,ÌÈ¯‚Ï Ì‚Â) ÂÈ¯Á‡«¬»¿«¿≈ƒ∆¬≈

ÌÈ¯bÏ ·‡ Ìb ‡e‰ Ì‰¯·‡41 «¿»»«»«≈ƒ
של  ענייניו כל את יורשים הגרים וגם

e‰fLאברהם  שאברהם ), זה עניין ∆∆
אחריו  לבניו ענייניו את »Ìbמוריש

˙B·‡ ‰NÚnL ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»∆«¬≈»
ÌÈaÏ ÔÓÈÒ42, המשמעות וזו ƒ»«»ƒ

הביטוי  של eÏהפנימית ‰Me¯È¿»»
¯"BÓ„‡ ÔBLÏÎÂ ,eÈ˙B·‡Ó≈¬≈¿ƒ¿«¿

Ô˜f‰43 הירושה לגבי התניא בספר «»≈
שהיא  אבותינו לנו שהורישו הרוחנית

של ירושה eÎ'כמו ˜˙Ú ÔB‰ וזה) »≈
שבח  ליתן תקנו זה "ועל שם: לשונו

ולומר  בוקר בכל יתברך לשמו והודייה

יפה  ומה וכו' חלקנו טוב מה אשרינו

שש  שהאדם כמו כלומר ירושתנו,

עתק  הון לו שנפלה בירושה ושמח

לנו  יש מכן ויותר כן בו, עמל שלא

אבותינו  שהנחילנו ירושתנו על לשמוח

האמיתי...") ה' יחוד Me¯iL‰הוא ,∆¿»
Ïk‰ ˙‡ L¯BiL ,BÓBÈ Ôa ˜BÈ˙a Ìb ‡È‰44, לכלל בהתאם ƒ«¿ƒ∆∆≈∆«…

כל  את יורש המוריש של בנו אלא היורש של למצבו חשיבות אין שבירושה

יומו  בן תינוק הוא אם גם e‰L‡רכושו „ÚÂ היורש , e‡ÈˆÓ˙התינוק ¿«∆¿ƒ
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,ÂÈ·‡ ÌÚ ˙Á‡45˜eÒt‰ ÏÚ46 בתהילים˙Áz ««ƒ»ƒ¿«¬«««««»««

EÈ· eÈ‰È EÈ˙B·‡(ירושה דיני .(לגבי ¬∆ƒ¿»∆
‡˜Âc È¯·Ú „·Ú (‰˜˙ Èk) ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ39, והכתוב ¿∆«∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ«¿»

'עברי' הוא שהעבד כאן מדגיש

,‰hÓÏ ‰„¯È ‰ÓLp‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿»»»¿»¿«»
˙ÈÁ·a ‡È‰ ÌL ‡˜ÂcL∆«¿»»ƒƒ¿ƒ«

,„·Ú למעלה הנשמה בהיות שכן ∆∆
'בן' בבחינת ÏÚLהיא È„Îa ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈∆«
d˙„B·Ú È„È'ה הנשמה ÏÎezאת ¿≈¬»»«

ÈelÈÚ‰ ÏBÚÙÏבתורה'eÎ, ƒ¿»ƒ
לעיל  ‰È‡כמבואר È¯‰ הנשמה , ¬≈ƒ

‰¯eL˜ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ בקשר ¿ƒ»ƒ¿¿»
וגלוי  d¯B˜Óeחזק dL¯L ÌÚƒ»¿»¿»

¯‰p‰ ¯·Ú ˙ÈÁa ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ«≈∆«»»
˙B·‡‰ eÎÈLÓ‰L ,(È¯·Ú)ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»»

זו  נעלית Á‡Â„בחינה „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»
,Ï‡¯NiÓ,הכלל מן יוצא Ú„בלי ƒƒ¿»≈«

Ìb אפילו˙b¯„a ‡e‰L ÈÓÏ «¿ƒ∆¿«¿«
‡¯È˜Ù‰a BÓˆÚ „vnL ,„·Ú∆∆∆ƒ««¿¿∆¿≈»

dÈÏ ‡ÁÈ47,,בהפקרות לו נוח ƒ»≈
עול  כל ÌbLללא ‡ˆBÏאפילו, ∆«∆¿

CLÓeÈ אלוקות גילוי ויתגלה ¿«
¯‰p‰ ¯·Ú ˙ÈÁaÓ שלמעלה ƒ¿ƒ«≈∆«»»

'גן  מבחינת ולמעלה ה'נהר' מבחינת

BÊעדן' ‰ÎLÓ‰L ÔÂÈÎÂ של . ¿≈»∆«¿»»
נקרא  שמה (שעל הנהר' 'עבר בחינת

'עברי') מישראל ואחד אחד È‰ƒ‡כל
‡È‰L ‰ÓLp‰ L¯MÓƒ…∆«¿»»∆ƒ

,ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏ אין באור ¿«¿»≈«ƒ¿
הצמצום  לפני שהאיר גבול הבלי סוף

עולמות  לברוא כדי האור את (שהגביל

מוגבלים) ÌLkונבראים È¯‰ ,¬≈¿≈
‰È‰ ‡Ï ÌeˆÓv‰ Ì„BwL∆∆«ƒ¿…»»

ÌB˜Ó אפשרות מקום, נתינת »
˙BÓÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚÏ48 היו ואילו «¬ƒ«»»

עולמות היו נבראים מוגבלים

סוף  האין הארת תוקף מפני ,מתבטלים
„·Ú‰ ˙b¯„a Ìb Ôk ‰NÚ«¬∆≈«¿«¿«»∆∆

,‰hÓÏ'עבד' של באופן ה' את שעובד ÒÙBzהיהודי BÈ‡ ÌÏBÚ‰L ¿«»∆»»≈≈
ÌB˜Ó נחשב eÎ'ואינו BÏˆ‡.כלל קיים לא העולם כאילו זה הרי ולגביו »∆¿
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eycegaיב yceg icn dide

ּתקנה ÏÚÂה) עברי, עבד תקנה ּכי נאמר זה ¿«ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַ

ּדהּנה  ּבזה, והענין קנין. לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָּדייקא,

ּׁשּנאמר 49ידּוע  יֹוצר50ּבמה ּברּו עֹוׂש ּברּו ְְֱֵֵֶֶַַַָָָ

ּובֹורא יֹוצר ּדעֹוׂש ,קֹונ ּברּו ּבֹורא ְְְְֵֵֵֵֵָָּברּו

עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות ׁשלׁשה ּכנגד ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹהן

ׁשּקֹונ והיינּו, האצילּות, ּבחינת על קאי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָוקֹונ

הלא  להבין, צרי א .מּבֹורא למעלה ְְְְֲִִִֵַַָָָֹהּוא

מאין  יׁש ּדהתהּוּות החיּדּוׁש הּוא הּבריאה ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָענין

הרמּב"ן  ׁשּכתב ּבלׁשֹון 51(ּוכמֹו אצלנּו ּדאין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

ּברא), ּבלׁשֹון אּלא מאין יׁש הֹוצאת ְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקֹודׁש

(ׁשאינֹו הּקנין מענין יֹותר נפלא ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

הּדבר, אֹותֹו הּוא אּלא הּדבר, ּבגּוף ְְְִֶַַַָָָָָהתחּדׁשּות

ּברּו לּמה ּכן, ואם לרׁשּות), מרׁשּות ׁשעֹובר ְְְִִֵֵֵֶַָָָרק

ּבזה, והּביאּור .ּבֹורא מּברּו למעלה הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַָָָקֹונ

הּגיּלּוי, אל מההעלם המׁשכה על מֹורה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדקנין

נפרד, ּדבר להיֹות מּמהּותֹו נׁשּתּנה ׁשּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהיינּו,

מאין  יׁש התהּוּות על קאי ּבריאה ּכן ּׁשאין ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמה

נפרד  ּדבר האדם,52ׁשּנעׂשה ּבעבֹודת וענינֹו . ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָ

למּטה  היא ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּגם מֹורה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּקנין

ּבחינת  ּומקֹורּה, ׁשרׁשּה ּבּה נמׁש עבד, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבדרּגת

אבֹותיכם  יׁשבּו הּנהר .52ּבעבר ְְֲֵֵֶֶַָָָ

LÈÂ ׁשּממׁשיכים זאת ׁשּמּלבד ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ

ּומקֹור  מּׁשרׁש למּטה העבד ְְְְִֶֶֶַַַָָֹּבדרּגת

הּפירּוׁש ּגם ׁשּזהּו הּנהר, עבר ּבבחינת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמה

ּכמֹו המׁשכה, מּלׁשֹון ּברּו ,קֹונ כּו' ְְְְִֵַָָָָּדברּו

הּגפן  את ּבחינת 53הּמברי ׁשּממׁשיכים היינּו, , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַ

ּכ ואחר  העבֹודה, ּתחיּלת ׁשּזהּו ,ְְֲִֵֶֶַַַָָָעֹוׂש

ׁשּממׁשיכים  ועד וכּו', יֹוצר ּבחינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַממׁשיכים

ּבזה  יׁש למּטה, העבד ּבדרּגת קֹונ ּבחינת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּגם

את  להעלֹות למעלה, מּלמּטה ההעלאה ענין ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָּגם
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ב. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים א.49)עץ רפד, שם חיים תורת וראה ב. עו, פרשתנו קידוש 50)תו"א בסדר

א.51)לבנה. א, בראשית עה"ת ואילך.52)בפירושו א'קכד ס"ע פרשתנו ג.53)אוה"ת לז, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ הנזכר ‰) ˜z‰בפסוק ,È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk ¿«∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿∆

,‡˜ÈÈc'תקנה' ואומר מדייק p‰c‰הכתוב ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .ÔÈ˜ ÔBLÏ «¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
Úe„È49 החסידות Ó‡pM¯בתורת ‰Óa50'לבנה 'קידוש Ce¯aבנוסח »«¿«∆∆¡«»

CNBÚ הירח את שעשה הקדושֿברוךֿהוא Ce¯aמבורך C¯ˆBÈ Ce¯a ≈»¿≈»
CNBÚc ,CB˜ Ce¯a C‡¯Ba¿≈»≈¿≈
„‚k Ô‰ C‡¯B·e C¯ˆBÈ¿≈¿≈≈¿∆∆
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ‰LÏL¿…»»¿ƒ»¿ƒ»

È‡˜ CB˜Â ,‰iNÚ מכווןÏÚ ¬ƒ»¿≈»≈«
,eÈÈ‰Â ,˙eÏÈˆ‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»¬ƒ¿«¿
C‡¯BaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ CBwL∆≈¿«¿»ƒ¿≈
שבכתוב  'קניין' המושג בענייננו, וגם

בעולם  קשור עברי', עבד תקנה 'כי

האצילות.

ÔÈÚ ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¬…ƒ¿«
‰‡È¯a‰'בריאה' המושג ‰e‡תוכן «¿ƒ»

LÈ ˙ee‰˙‰c LecÈÁ‰,דבר «ƒ¿ƒ¿«≈
דבר ÔÈ‡Óמציאות  (BÓÎeלא ≈«ƒ¿

Ô"aÓ¯‰ ·˙kL51ÔÈ‡ceÏˆ‡ ∆»«»«¿«¿≈∆¿≈
˙‡ˆB‰ L„Bw‰ ÔBLÏa ביטוי ƒ¿«∆»«

יצירת  ולבטא להוציא ≈LÈמתאים
,(‡¯a ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈ‡Ó≈«ƒ∆»ƒ¿»»

e‰fL מאין יש ÔÈÚהתהוות ∆∆ƒ¿»
‡ÏÙונעלהÔÈw‰ ÔÈÚÓ ¯˙BÈ ƒ¿»≈≈ƒ¿««ƒ¿»

Ûe‚a ˙eLcÁ˙‰ BÈ‡L)∆≈ƒ¿«¿¿
‡l‡ ,¯·c‰ קנייןB˙B‡ ‡e‰ «»»∆»

¯·c‰ הקניין לפני שהיה ¯˜בדיוק , «»»«
˙eL¯Ó ¯·BÚL רשות אחת, ∆≈≈¿

רשות eL¯Ï˙המוכר  אחרת, ƒ¿
Ce¯aהקונה  ‰nÏ ,Ôk Ì‡Â ,(¿ƒ≈»»»

Ce¯aÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ CB˜≈¿«¿»ƒ»
C‡¯Ba מתייחס קונך' ש'ברוך כך ¿≈

בוראך' 'ברוך ואילו האצילות לעולם

לפי  והרי הבריאה, לעולם מתייחס

מאין, יש בריאת היינו 'בריאה', האמור

רק  שהוא מ'קנין' נעלה יותר דבר היא

לרשות.? מרשות העברה

‰¯BÓ ÔÈ˜c ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â¿«≈»∆¿ƒ¿«∆
‰ÎLÓ‰ ÏÚ הדבר של ««¿»»

,eÈÈ‰ ,ÈelÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈∆«ƒ«¿
˙BÈ‰Ï B˙e‰nÓ ‰pzL ‡lL∆…ƒ¿«»ƒ«ƒ¿

,„¯Ù ¯·c שמבואר וכפי »»ƒ¿»
של  התהוות לא היינו ההעלם, גילוי אלא אינו האצילות שעולם בחסידות

קיים  היה שכבר מה של גילוי רק אלא מהבורא, נפרדת חדשה, מציאות

נעלם  שהיה ˜‡Èאלא ‰‡È¯a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó מכוון˙ee‰˙‰ ÏÚ «∆≈≈¿ƒ»»≈«ƒ¿«
‰NÚpL ÔÈ‡Ó LÈ הנברא Ù¯„ה'יש' ¯·c52 שמהווה מהבורא ≈≈«ƒ∆«¬∆»»ƒ¿»

שבעולם  בעוד כי מ'בריאה', נעלה אכן 'קנין' דבר של לאמיתו ולכן אותו,

של  מציאות מסויים, במובן לפחות כבר, יש בוראך') ('ברוך הבריאה

'יש', של מציאות נפרדים, נבראים

קונך') ('ברוך האצילות בעולם הרי

הביטול. בתכלית לאלוקות בטל הכול

BÈÚÂ'קונך 'ברוך בין ההבדל של ¿ƒ¿»
עושך' ‰‡„Ì,ל'ברוך ˙„B·Úa«¬«»»»

ÈÙk ÌbL ‰¯BÓ ÔÈwL∆ƒ¿»∆∆«¿ƒ
˙b¯„a ‰hÓÏ ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿«»¿«¿«

,„·Ú קשור שלה ה' עבודת ואופן ∆∆
העשייה  daבעולם CLÓ בנשמה , ƒ¿»»

d¯B˜Óe dL¯L מאד ,הנעלה »¿»¿»
e·LÈ ¯‰p‰ ¯·Úa ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈∆«»»»¿

ÌÎÈ˙B·‡52. ¬≈∆
„·lnL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿«

ÌÈÎÈLÓnL ˙‡Ê ומגלים …∆«¿ƒƒ
hÓÏ‰מלמעלה  „·Ú‰ ˙b¯„a¿«¿«»∆∆¿«»

‰ÓLp‰ ¯B˜Óe L¯MÓƒ…∆¿«¿»»
¯‰p‰ ¯·Ú ˙ÈÁ·a והשורש ƒ¿ƒ«≈∆«»»

ולפעול  להאיר מלמעלה נמשך העליון

‰Le¯Ètלמטה  Ìb e‰fL ,∆∆««≈
ÔBLlÓ Ce¯a ,CB˜ 'eÎ Ce¯·c¿»≈»ƒ¿

BÓk ,‰ÎLÓ‰ המשנה לשון «¿»»¿
CÈ¯·n‰ ענפי ‡˙מכופף ««¿ƒ∆

ÔÙb‰53'עושך 'ברוך זה ולפי למטה, «∆∆
ÌÈÎÈLÓnL ,eÈÈ‰ מלמעלה «¿∆«¿ƒƒ

את למטה גילוי לידי »ÈÁa¿ƒ˙ומביאים
˙lÈÁz e‰fL ,CNBÚ≈∆∆¿ƒ«

,‰„B·Ú‰ בעולם שקשורה עבודה »¬»
ארבעת  מבין התחתון שהוא העשייה

ÌÈÎÈLÓÓהעולמות  Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒƒ
יותר  גבוהה C¯ˆBÈדרגה ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈

היצירה  'ברוך eÎÂ'עולם כך ואחר ¿
הבריאה, עולם »¿ÚÂ„בוראך',

ÌÈÎÈLÓnL ומביאים מלמעלה ∆«¿ƒƒ
˜CBאפילו Ìbלמטה  ˙ÈÁa «¿ƒ«≈

האצילות  עולם של »¿»¿b¯„a˙ענינו
,‰hÓÏ „·Ú‰ זה לכל בנוסף הנה »∆∆¿«»

למטה  מלמעלה המשכות LÈשהם ,≈
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ Ìb ‰Êa לאלוקות והתקרבות מצד hÓlÓ‰התעלות »∆«ƒ¿«««¬»»ƒ¿«»

‰Ú·„האדם  ˙‚È¯„Ó ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ,‰ÏÚÓÏ העשייה שבעולם ¿«¿»¿«¬∆«¿≈«»∆∆
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עבר  ּבבחינת ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו העבד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָמדריגת

הּפירּוׁש ּגם ּפֹועלים זה ידי ׁשעל ועד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּנהר,

נאמר  ׁשעליו זה את ׁשּמברכים ,ׁשּבברּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשני

,קֹונ ּבמדריגת ּגם עיּלּוי ׁשּפֹועלים היינּו ,ְְְֲִִֵֵֶַַַַָּברּו

רז"ל  ּׁשאמרּו מה ּכח 54ׁשּזהּו מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ידי ׁשּלמעׂשה ּכיון מעלה, ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבגבּורה

למּטה 55ּתכסֹוף  העבד עבֹודת ידי על ׁשּדוקא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

למעלה  והּׁשלימּות העלּיה נעׂשה הּזה, ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבעֹולם

כּו'.

e‰ÊÂ ּכי לפניהם ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ואּלה ¿∆ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

קאי  תקנה ּדכי ׁשהענין עברי, עבד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָתקנה

הּׁשלֹום  עליו רּבינּו מׁשה נאמר 56על ׁשעליו , ֱֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדהּנה  לפניהם. ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלה

ּכמבֹואר 57ּכתיב  ,לבהמּת ּבׂשד עׂשב ונתּתי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבחינת 58ּבהּדרּוׁשים  ׁשּמׁשּפיע מׁשה על ׁשּקאי , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּתיבה  ּבאמצע וׂשי"ן ע"ב ׁשם ,59עׂשב, ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

ּבהמה  זרע ּבבחינת ׁשהם לּנׁשמֹות ,60לבהמּת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עלמא  עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשּנמצאים ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָָּכפי

ׁשּבעיר,61ּדפרּודא  לּבית ׁשּמחּוץ ,ׂשד ׁשּזהּו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

אלקינּו האצילּות 62עיר עֹולם על ּדקאי ולא 63, , ְְֱֲִִֵֵַַָָֹֹ

ּבמּתן  ּוכמֹו לאצילּות. אֹותם ׁשּמעלה ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָּבאֹופן

אֹופנים  ּבׁשני להיֹות יכֹול ׁשהיה ,64ּתֹורה, ְְִִִֵֶָָָָָ

להם  ּתּנתן וׁשם למעלה יׂשראל ּבני את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלהעלֹות

ּכמֹו יׂשראל לנׁשמֹות ּתרד ׁשהּתֹורה אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָהּתֹורה,

ּבאֹופן  ּתֹורה מּתן היה ּובפֹועל למּטה, ְְְֵֶֶַַַַָָָָׁשהם

סיני  הר על הוי' למּטה 65ּדוּירד ירדה ׁשהּתֹורה , ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

מציאּותֹו [ׁשּכל מׁשה אצל ּגם הּוא וכן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּדוקא.
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ּכמֹו ׁשמֹו, על ׁשּנקראת ועד הּתֹורה, ענין ְְְְְִִֵֶַַַַָהּוא

ׁשּממׁשי66ׁשּכתּוב  עבּדי], מׁשה ּתֹורת זכרּו ְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

ּדזרע  ּבׂשד,להּנׁשמֹות ׁשהם ּכמֹו ּבהמה ְְְְְְְֵֵֶֶַַָָָ

ּדוקא. ּדפרּודא עלמא עׂשּיה, יצירה ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָּבבריאה

ׁשהּוא  עברי, עבד תקנה ּכי נאמר מׁשה על ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹולכן,

הּנהר, עבר מּבחינת יּומׁש ּבעבד ׁשּגם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּפֹועל

ּכי  ידי על והיינּו למעלה, נׁשמתֹו ׁשֹורׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

ּכּנ"ל. ההעלם, ּגיּלּוי ענין ׁשּזהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַתקנה,

עברי p‰Â‰ו) עבד תקנה ּדכי הענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָ

ענין  הּוא מׁשה, ידי על 67ׁשּנפעל ְְְִִֵֶֶַַַֹ

מּיׂשראל  אחד ׁשּבכל מׁשה זה 68ּבחינת ׁשעל , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

אם 69נאמר  ּכי מעּמ ׁשֹואל אלקי הוי' מה ֱֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

הּיראה  ענין נחׁשב זֹו מדריגה ׁשּלגּבי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָליראה,

זּוטרתי  אחד 70למילתא ּבכל ּׁשּיׁש מה וזהּו . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ׁשל  ענינֹו ׁשּזהּו הּביּטּול, ענין מּיׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָואחד

מה  ונחנּו נפׁש71מׁשה, הּמסירת ּכח ענין והּוא , ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש הּׁשם קּדּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעל

על  נפׁשֹו מֹוסר ׁשּבּקּלים קל אפיּלּו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַׁשהרי

יתּבר ׁשמֹו ּכלל 72קדּוּׁשת התּבֹוננּות ּוללא , ְְְְְְְִִֵַָָֹ

ארּוּכה), התּבֹוננּות ללא וכּמה ּכּמה אחת ְְְְְֲִַַַַַָָָֹ(ועל

אּלא  אצלֹו, מּוכן ׁשעֹומד ענין ׁשּזהּו מּובן, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּומּזה

ׁשּצרי אּלא הּׁשם. קּדּוׁש ׁשל ּבענין רק ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמתּגּלה

יּומׁש והּביּטּול נפׁש הּמסירת ׁשּכח ְְְְִִִֶֶֶַַַַַֹלפעֹול

הוי' מה ּבענין [ּוכמֹו הענינים ּבכל ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָויתּגּלה

ּתקרי  אל ּגֹו', ליראה אם ּכי מעּמ ׁשֹואל ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָֹאלקי

מאה  אּלא להיֹות 73מה צרי ּדמ"ה ׁשהענין , ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ
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(66.17 שבהערה ושמו"ר מכילתא וראה כב. ג, נח.67)מלאכי ע' תרמ"א קמט. ס"ע תרכ"ט המאמרים ספר ראה 68)ראה

פמ"ב. יב.69)תניא י, ב.70)עקב לג, ברכות ואילך.71)ראה א שצ, ויחי אוה"ת וראה זֿח. טז, פי"ח.72)בשלח תניא

סמ"ו 73) או"ח אדה"ז שו"ע ב. מג, מנחות - מעמך שואל ד"ה ותוס' מה ד"ה ותוס' מה ד"ה פרש"י בתחלתו. רבתי תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓk ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜pL66 מלאכי Bz¯˙בנבואת e¯ÎÊ ∆ƒ¿≈«¿¿∆»ƒ¿«

CÈLÓnL ,[Èc·Ú ‰LÓ(ע"ב שם (את Ú¯Êcמשה ˙BÓLp‰Ï …∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿«¿»¿∆«
‡ÓÏÚ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ,E„Na Ì‰L BÓk ‰Ó‰a¿≈»¿∆≈¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»¿»

¯Ó‡ ‰LÓ ÏÚ ,ÔÎÏÂ .‡˜Âc ‡„e¯Ùc הכתוב„·Ú ‰˜˙ Èk ¿≈»«¿»¿»≈«…∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆
‡e‰L ,È¯·Ú רבינו ‰ÏÚBtמשה ƒ¿ƒ∆«≈
„·Úa ÌbL כמו ישראל נשמות ∆«¿∆∆

בריאהֿיצירהֿ מעולמות נמשכות שהן

למטה  ונמצאות »¿CLÓeÈעשיה
e‰fL ,¯‰p‰ ¯·Ú ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈∆«»»∆∆

B˙ÓL L¯BL הנקרא היהודי של ∆ƒ¿»
לעיל ÏÚÓÏ‰,'עבד' כמבואר ¿«¿»

eÈÈ‰Â הוא ההמשכה È„Èואופן ÏÚ ¿«¿«¿≈
ÈelÈb ÔÈÚ e‰fL ,‰˜˙ Èkƒƒ¿∆∆∆ƒ¿«ƒ

,ÌÏÚ‰‰,האצילות עולם של עניינו «∆¿≈
קונך' 'ברוך »»Ï"pk.בחינת

ÈÎc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â (Â¿ƒ≈¿»»ƒ¿»¿ƒ
È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ אור המשכת ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ

ישראל  לבני הנשמות ומקור משורש

לעיל  כמבואר למטה, שהם ,כפי
‡e‰ ,‰LÓ È„È ÏÚ ÏÚÙpL∆ƒ¿««¿≈…∆

ÔÈÚ67ÏÎaL ‰LÓ ˙ÈÁa ƒ¿«¿ƒ«…∆∆¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡68, כמבואר ∆»ƒƒ¿»≈

ואחד  אחד שבכל וחסידות בקבלה

רבינו  ממשה 'ניצוץ' יש ישראל מבני

(הרועה  מהימנא' ה'רעיא שהוא

ישראל  בני כל של Ê‰הנאמן) ÏÚL∆«∆
¯Ó‡69 בתורהEÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó ∆¡«»¬»»¡…∆

,‰‡¯ÈÏ Ì‡ Èk CnÚÓ Ï‡BL≈≈ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»
ÔÈÚ ·LÁ BÊ ‰‚È¯„Ó Èa‚lL∆¿«≈«¿≈»∆¿»ƒ¿«

È˙¯ËeÊ ‡˙ÏÈÓÏ ‰‡¯i‰70 דבר «ƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
התניא  בספר כמובא להשגה), (קל קטן

איך  הגמרא שואלת זה פסוק שעל

שואל  אלוקיך ה' 'מה לומר ייתכן

מה  היינו ליראה', אם כי מעמך

ממך  מבקש כבר הקדושֿברוךֿהוא

מבקש  אינו והרי לעשותו לך שקשה

יראה  וכי השאלה, ונשאלת יראה, אלא

כך  ועל קל, דבר זהו רבינו משה שלגבי עונה והגמרא וקל, קטן דבר היא

והכוונה  מעמך' 'שואל כתוב והרי התירוץ מהו בתניא, הזקן אדמו"ר שואל

משה  בחינת את יש מישראל אחד שבכל הוא ההסבר אלא מישראל, אחד לכל

אחד  כל לגבי זוטרתי' 'מילתא וזו יראה לידי לבוא יכול אכן הוא זה .ובכוח
e‰ÊÂ על ההסבר הוא משה בחינת את יש אחד שבכל LiMהאמור ‰Ó ¿∆«∆≈

ÏL BÈÚ e‰fL ,ÏehÈa‰ ÔÈÚ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿««ƒ∆∆ƒ¿»∆
,‰LÓ עצמם על אמרו ואהרן Ó‰שהוא eÁÂ71, אנחנו מה היינו …∆¿«¿»
e‰Â‡נחשבים  מישראל , ואחד אחד בכל שיש הביטול Ákתכונת ÔÈÚ ¿ƒ¿«…«

LÙ ˙¯ÈÒn‰ החיים על לוותר אפילו ומוכן לגמרי עצמו את שמבטל «¿ƒ«∆∆
LiLלמען ÏÚשלו  ÌM‰ Lec˜ «ƒ«≈∆≈

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
הרוחני  ומצבו מעמדו יהיה אשר יהיה

ÌÈlwaL Ï˜ elÈÙ‡ È¯‰L∆¬≈¬ƒ«∆««ƒ
בשמירת  נזהר אינו אחרים שבדברים

˜„Me˙המצוות  ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ≈«¿«¿«
C¯a˙È BÓL72, לכפות מנסים אם ¿ƒ¿»≈

ושלום, חס זרה, עבודה לעבוד עליו

התניא  בספר ÏÏe‡כמבואר ,¿…
ÏÏk ˙eBa˙‰ על נפש והמסירות ƒ¿¿¿»

צורך  ללא נעשית השם קידוש

זרה  עבודה עניין בחומרת בהתבוננות

השם  קדושת מעלת וגודל אחד מצד

שני  מצד בה' ‡Á˙והאמונה ÏÚÂ)¿«««
‰nÎÂ ‰nk שהמסירות וחומר וקל «»¿«»
נעשית ‰˙eBa˙נפש ‡ÏÏ¿…ƒ¿¿

‰fÓe ,(‰ke¯‡ מוכן יהודי שכל ¬»ƒ∆
ללא  השם קידוש על נפשו את למסור

ÔÈÚהתבוננות  e‰fL ,Ô·eÓ»∆∆ƒ¿»
BÏˆ‡ ÔÎeÓ „ÓBÚL תמיד, ∆≈»∆¿

‰lb˙nL ‡l‡ המסירות עניין ∆»∆ƒ¿«∆
בפועל ביטוי לידי ובא ̄»˜נפש
ÌM‰ Lec˜ ÏL ÔÈÚa ואילו ¿ƒ¿»∆ƒ«≈

על  לעבור ניסיון בפני עומד כשיהודי

תמיד  לא אחרים, בדברים ה' רצון

הוא  עבירה שבכל ההכרה בו מתגלית

שלא  ויתכן הוא ברוך מהקדוש נפרד

ושלום  חס בניסיון, ‡l‡יעמוד .∆»
CÈ¯vL ואחד אחד ÏBÚÙÏכל ∆»ƒƒ¿

LÙבעצמו  ˙¯ÈÒn‰ ÁkL∆…««¿ƒ«∆∆
‰lb˙ÈÂ CLÓeÈ ÏehÈa‰Â ויאיר ¿«ƒ¿«¿ƒ¿«∆

לא בפועל הנהגתו על וישפיע רק בו

זרה  עבודה של בעניין ניסיון בעת

אלא השם קידוש על נפש למסירות נדרש ‰ÌÈÈÚוכשהוא ÏÎa ובכל ¿»»ƒ¿»ƒ
ומצוות בתורה ה' עבודת של ÔÈÚaהפרטים BÓÎe] הנזכר בפסוק הנרמז ¿¿ƒ¿«

שמים  יראת על ‡Ìהמדבר Èk CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó»¬»»¡…∆≈≈ƒ»ƒƒ
‰‡Ó ‡l‡ ‰Ó È¯˜z Ï‡ ,'Bb ‰‡¯ÈÏ73, לברך שצריך למדים ומזה ¿ƒ¿»«ƒ¿≈»∆»≈»

של  הפנימית שהמשמעות בחסידות כך על ומבואר יום, בכל ברכות מאה
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טו l"yz'd ,oey`x xc` g"xc 'a ,mihtyn zyxt zay

ּבכל  לבר ׁשּצרי ּברכֹות ּבמאה ונתּגּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָנמׁש

ּדּבּור 74יֹום  מהר"ׁש אדמֹו"ר ּבמאמר ְְְֲֲִַַַַַָָ(ּכמבֹואר

הּברכֹות  ענין להבין זה 75הּמתחיל ידי ׁשעל ,[( ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

הענינים  ּבכל מחּוּדׁשת עבֹודה אצלֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָנעׂשית

אחר  ּבמקֹום המבֹואר ּדר לׁשֹון 76(ועל ּבפירּוׁש ְְְְְֵֵֶֶַַַָָ

ידי 77חז"ל  ׁשעל טֹובים, ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְֲֲִִֵֶַַַָ

ׁשּלֹו הּמעׂשים מׁשּתּנים הּתׁשּובה ְְְֲִִִֶַַַַַַָָהקּדמת

ּומאירים). טֹובים ְְֲִִִִַונעׂשים

e‰ÊÂ עבד) העבד ּדעבֹודת הענין ּכללּות ּגם ¿∆ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ

העבד  ׁשהרי הּביּטּול, ענין ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָעברי),

ּכלל  לעצמֹו מציאּות ּברׁשּב"א 78אינֹו וכמבֹואר , ְְְְְְְִֵַַַָָָָ

רּבֹו קנה עבד ּׁשּקנה מה הּכּוונה 79ּבענין ׁשאין , ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

קנה  זה ידי ועל לעצמֹו, העבד קֹונה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּתחיּלה

לרּבֹו, קֹונה ׁשּמּלכּתחיּלה אּלא רּבֹו, ּכ ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאחר

ענין  ּומּצד ּכלל. מציאּות אינֹו ׁשהעבד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָלפי

ּדהּנה, ּבן, לגּבי ּגם ּבעבד מעלה יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּביּטּול

ׁשּייכּות  לֹו יׁש ׁשהּבן הּוא, לבן עבד ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהחיּלּוק

ּבּתניא  ּכמבֹואר האב, מּטיּפת 80אל נמׁש ׁשהּבן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבחמּׁשה  לבנֹו זֹוכה האב ׁשּלכן האב, ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָמֹוח

ּבּמׁשנה) (ּכדאיתא הּנה 81ּדברים זה ּומּׁשּום , ְְְִִִִִִֵֶַָָָ

ּכן  ּׁשאין מה ּבתכלית, אינֹו לאביו ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּביּטּול

הּנה  האדֹון, מּמציאּות אינּה ׁשּמציאּותֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָעבד,

ענין  אמיּתית וזהּו ּבתכלית. הּוא ׁשּלֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַהּביּטּול

לעיל  (ּכּנזּכר הּביּטּול ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָההׁשּתחואה,

להּמׁשּתחוה  הּכרה ּכׁשאין ּדוקא ׁשּזהּו א'), ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָסעיף

לֹו ּכׁשּיׁש ּכי, אליו, ׁשּמׁשּתחוה זה ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבמעלתֹו

ור  ּבתכלית, ּביּטּול זה אין ּבמעלתֹו, ק הּכרה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
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ואילך). קלא ע' תש"ל המאמרים (ספר פ"ט תורה ספר כתיבת ענין להבין ד"ה גם וראה שם.74)ס"א. לקוטי 75)מנחות

המשך  גם וראה ואילך. א תקנא, ח"ג בראשית באוה"ת לאח"ז נדפס ואילך. ג כח, תרמ"ד) (ווילנא, פרשיות לג' תורה

ואילך). פז ע' תרל"ח המאמרים (ספר תרל"ח לברך אדם יז,76)חייב שה"ש א. פה, שמע"צ דרושי א. פב, מטות לקו"ת

ועוד.77)ג. מי"ז. פ"ד אבות א. יז, 78.309)ברכות ע' תרצ"ז המאמרים ספר ואילך. תלא ע' תרס"ו המשך קידושין 79)ראה

ב. מ"ט.81)פ"ב.80)כג, פ"ב עדיות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא Óc"‰הדברים ÔÈÚ‰L נפש והמסירות הביטול ה'עניין בעבודת ∆»ƒ¿»¿»

‰lb˙Â CLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ונרגש ניכר BÎ¯a˙ולהיות ‰‡Óa »ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«∆¿≈»¿»
ÌBÈ ÏÎa C¯·Ï CÈ¯vL74¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa ¯‡B·Ók) ∆»ƒ¿»≈¿»«¿»¿«¬««¿

˙BÎ¯a‰ ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰ ¯eac L"¯‰Ó75È„È ÏÚL ,[( «¬»ƒ««¿ƒ¿»ƒƒ¿««¿»∆«¿≈
‰Ê גם נרגשים והביטול שהמסירות ∆

ובכללות  הברכות מאה באמירת

B·Ú„‰עבודתו  BÏˆ‡ ˙ÈNÚ«¬≈∆¿¬»
˙LceÁÓ חדשה ÏÎaבחיות ¿∆∆¿»

¯‡B·Ó‰ C¯c ÏÚÂ) ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«∆∆«¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa76 בחסידות ¿»«≈

Ï"ÊÁ ÔBLÏ Le¯ÈÙa77 ¿≈¿¬«
,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz¿»«¬ƒƒ
ואחר  תחילה' 'תשובה' הסדר שמדיוק

ללמוד  יש טובים' 'מעשים »∆ÏÚLכך
‰·eLz‰ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»««¿»

ÌÈNÚn‰ ÌÈpzLÓ המצוות ƒ¿«ƒ««¬ƒ
BlL שעשה קודם בעבר, שעשה ∆

ÌÈ·BËמעשים ÌÈNÚÂתשובה, ¿«¬ƒƒ
ÌÈ¯È‡Óe קודם שהיו מכפי יותר ¿ƒƒ

ידי  שעל בעניינינו גם וכך התשובה

ומסירות  ביטול מתוך הברכות מאה

בכל  חיות לתוספת זוכים נפש

).העניינים 
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ התוכן ¿∆«¿»»ƒ¿»

(Ú·„הכללי  „·Ú‰ ˙„B·Úc«¬«»∆∆∆∆
,ÏehÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,(È¯·Úƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ

העבד  את שמאפיין הדבר ≈¬∆È¯‰Lהוא
BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡ „·Ú‰»∆∆≈¿ƒ¿«¿

ÏÏk78 ומשועבד לחלוטין בטל אלא ¿»
לאדונו, «¿»¿B·ÓÎÂ‡¯לחלוטין
ÔÈÚa ‡"aL¯a לכלל הטעם »«¿»¿ƒ¿«

Ú·„ההלכתי  ‰wM ‰Ó אינו «∆»»∆∆
אלא  לעבד ¯Baשייך ‰˜79 והופך »»«

העבד  (כי האדון של לרכושו מיד

לאדון) שייך ‰Âek‰עצמו ÔÈ‡L ,∆≈««»»
‰lÈÁznL ראשון ˜B‰בשלב ∆ƒ¿ƒ»∆

‰Ê È„È ÏÚÂ ,BÓˆÚÏ „·Ú‰»∆∆¿«¿¿«¿≈∆
לעצמו  הנרכש הדבר את קונה העבד ‡l‡שתחילה ,Ba¯ Ck ¯Á‡ ‰»̃»««»«∆»

‰B˜ ‰lÈÁzÎlnL העבדBa¯Ï לעצמו ‡BÈולא „·Ú‰L ÈÙÏ , ∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ∆»∆∆≈

ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ לרבו ומשועבד בטל כאמור ‰ÏehÈaאלא ÔÈÚ „vÓe . ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿««ƒ
Ìb „·Úa ‰ÏÚÓ LÈ אפילו,Ôa Èa‚Ï מעלת כללי שבאופן למרות ≈«¬»¿∆∆«¿«≈≈

עמוק  יותר באופן הוא לאביו הבן של היחס (כי העבד ממעלת גדולה הבן

לעבד  יש הביטול בעניין מקום, מכל לאדון), העבד של מהיחס נעלה ויותר

ה' בעבודת ובנמשל, הבן, על יתרון

עיקרי  דבר הוא p‰c‰,הביטול ,¿ƒ≈
˜elÈÁ‰ ל ההבדÔ·Ï „·Ú ÔÈa «ƒ≈∆∆¿≈

Ôa‰L ,‡e‰ כבן מהותו LÈמעצם ∆«≈≈
¯‡B·Ók ,·‡‰ Ï‡ ˙eÎÈiL BÏ«»∆»»«¿»

‡Èza80˙tÈhÓ CLÓ Ôa‰L ««¿»∆«≈ƒ¿»ƒƒ«
ÔÎlL ,·‡‰ ÁBÓ כתוצאה «»»∆»≈

האב  של והפנימית הקרובה מהשייכות

ÎBÊ‰והבן  ונותן מעביר ‰‡· »»∆
ÌÈ¯·c ‰MÓÁa B·Ïƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ

‡˙È‡„k)כמובא‰Lna וחמשת ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
ובעושר  ובכוח "בנוי הם הדברים

ובשנים" 81‰Ê)ובחכמה ÌeMÓe ,ƒ∆
הקרוב  והקשר השייכות בגלל דווקא

לאב  הבן BlLשל ÏehÈa‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ∆
‰Ó ,˙ÈÏÎ˙a BÈ‡ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈¿«¿ƒ«
B˙e‡ÈˆnL ,„·Ú Ôk ÔÈ‡M∆≈≈∆∆∆¿ƒ

ÔB„‡‰ ˙e‡ÈˆnÓ dÈ‡ ואין ≈»ƒ¿ƒ»»
לאדון  קרובה שייכות לו שתהיה סיבה

לאביו  הבן ‰ÏehÈaכיחס ‰p‰ ,ƒ≈«ƒ
BlL לאדונו העבד ‰e‡של ∆

˙ÈÏÎ˙a מוחלט .ביטול ¿«¿ƒ
ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ e‰ÊÂ¿∆¬ƒƒƒ¿«

‰‡ÂÁzL‰‰ בפסוק מדובר שעליו «ƒ¿«¬»»
לרגל  העלייה לגבי המאמר, את הפותח

להשתחוות" בשר כל e‰L‡"יבוא ,∆
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÏehÈa‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ«ƒ¿»¿≈

e‰fL ,('‡ ÛÈÚÒ עניין »ƒ∆∆
‰k¯‰ההשתחוואה  ÔÈ‡Lk ‡˜Âc«¿»¿∆≈«»»

‰Ê ÏL B˙ÏÚÓa ‰ÂÁzLn‰Ï¿«ƒ¿«¬∆¿«¬»∆∆
LiLk ,Èk ,ÂÈÏ‡ ‰ÂÁzLnL∆ƒ¿«¬∆≈»ƒ¿∆≈
‰Ê ÔÈ‡ ,B˙ÏÚÓa ‰¯k‰ BÏ«»»¿«¬»≈∆

˙ÈÏÎ˙a ÏehÈa הביטול אם כי ƒ¿«¿ƒ
לרמת  בהתאם רק הוא הביטול הרי כלפיו שמתבטלים מי במעלת מהכרה נובע

מוגבל  הביטול הרי מוגבלת, שההכרה וכיוון BÏההכרה ÔÈ‡Lk ˜¯Â ,¿«¿∆≈
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eycegaטז yceg icn dide

הּוא  הּביּטּול אזי ּבמעלתֹו, הּכרה לֹו ְְֲֲִֵֶַַַַָָָּכׁשאין

ועצמי. אמיּתי ְְְֲִִִִִַּפנימי,

ÏÚÂ ּכפי הּביּטּול ענין לׁשלימּות ּבאים זה ידי ¿«ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

ּׁשּנאמר  מה ׁשּזהּו לבא, לעתיד ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה

ּבׂשר  כל יבֹוא ּגֹו' ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי ְְְִֵֶָָָָָָָֹוהיה

המחּוּדׁשת  העבֹודה ׁשּזֹוהי לפני, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָלהׁשּתחוֹות

ּבתכלית  הׁשּתחואה ׁשל ּבאֹופן לבא, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּדלעתיד

ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּוי זה ּכל אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָהּביּטּול.

עלמא  ּדהוי ׁשנין אלפי ׁשית ּכל ּובפרט 82ּבמׁש , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

הּגלּות  זמן ּכללּות 83ּבמׁש ׁשּזהּו ,ּפר ּבעבֹודת , ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

עבּודים  עֹורֹות מּלׁשֹון העבֹודה, מי 84ענין [והרי ְְֲֲֲִִִִֵַַָָ

ּכהן  ולא מל להיֹות יכֹול אינֹו עֹורֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹׁשּמעּבד

ּובּפֹוסקים  ּבּגמרא ּכמבֹואר ׁשּזהּו85ּגדֹול, ,[ ְְְִֶֶַַַָָָָ

אֹור  ותֹורה מצוה ּדנר הענין ׁשּזֹוהי 86ּכללּות , ְְְְְִִִֵֶָָָָָ

הּטבע, ענין ׁשּיׁשנֹו הּכלים, ׁשּמּצד ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהעבֹודה

אתּכפיא  ענין ׁשּזהּו הּטבע, את ׁשֹובר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָוהּוא

וזהּו כּו'. האֹור נמׁש זה ידי ועל אחרא, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָסטרא

מּצד  הּוא ּבעבֹודתֹו ׁשהעּלּוי עברי, עבד ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָענין

על  ּדעבד הּביּטּול ּבמעלת (ּכּנ"ל הּביּטּול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַענין

ׁשּבזמן  העבֹודה מעלת ּגם וזֹוהי ּדבן), ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָהּביּטּול

ּדלעתיד  להּגּלּוי ּבאים זה ידי ׁשעל ּדוקא, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגלּות

ׁשהיה  מהּגּלּוי יֹותר נעלה ּבאֹופן ׁשּיהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלבא,

היּו הּבית ׁשּבזמן א') (סעיף וכּנ"ל הּבית, ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּבזמן

ּבׁשלׁש ּבׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש רק לרגל ְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹעֹולים

לבית  העלּיה ּתהיה לבא לעתיד אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹהרגלים,

חדׁש. וראׁש ׁשּבת ּבכל ְְְִֶַַָָָֹֹהּמקּדׁש

מּובן ÔÈÚ‰Âז) אינֹו ּדלכאֹורה מהּו87ּבזה, , ¿»ƒ¿»ְְִֵֶַָָָ

העלּיה  היתה הּבית ׁשּבזמן ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּטעם

טֹוב  יֹום הלא ּבׁשּבת, ולא טֹוב, ּביֹום רק ְְְֲֶֶַַָָֹֹלרגל

קֹודׁש מקראי רק ּבחינת 88הּוא היא וׁשּבת , ְְְִִִֵֶַַַָָ
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וש"נ.82) א. לא, רפל"ז.83)ר"ה תניא א.84)ראה עו, פרשתנו ה"ו.85)תו"א פ"א מלכים הל' רמב"ם א. פב, קידושין

כג.86) ו, 87.7)משלי שבהערה מאמרים ראה - לקמן הבא ד.88)בכל כג, אמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והמשתחווה  B˙ÏÚÓaלמתבטל ‰¯k‰ מתבטל הוא שאליו מי של «»»¿«¬»

‰e‡ומשתחווה, ÏehÈa‰ ÈÊ‡ ביטול מוחלט, ‡ÈzÈÓביטול ,ÈÓÈt ¬««ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ
.ÈÓˆÚÂ¿«¿ƒ

‰Ê È„È ÏÚÂ ביטול מתוך עבד, עבודת של באופן ה' עבודת באמצעות ¿«¿≈∆
הגלות, בזמן כעת, נפש, ומסירות

ÏehÈa‰ ÔÈÚ ˙eÓÈÏLÏ ÌÈ‡a»ƒƒ¿≈ƒ¿««ƒ
,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL הפותח בפסוק ∆∆«∆∆¡«
המאמר  L„Áאת ÈcÓ ‰È‰Â¿»»ƒ≈…∆

¯Na ÏÎ ‡B·È 'Bb BL„Áa¿»¿»»»»
È‰BfL ,ÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬¿»«∆ƒ
„È˙ÚÏc ˙LceÁÓ‰ ‰„B·Ú‰»¬»«¿∆∆¿∆»ƒ

,‡·Ï יתרון שיש לעיל וכאמור »…
מתחדשת  כשהיא ה' בעבודת מיוחד

חדשה  ÏLבחיות ÔÙB‡a ,¿∆∆
.ÏehÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰‡ÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿«¿ƒ«ƒ

‰Ê Ïk Ï·‡ בתכלית שיהיה ¬»»∆
לבוא  לעתיד «ÈeÏzהשלימות

Ïk CLÓa e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈¿∆∆»
ÈÂ‰c ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈLƒ«¿≈¿ƒ¿»≈

‡ÓÏÚ82, של השנים אלפי ששת »¿»
הגמרא) (כדברי העולם «¿Ë¯Ù·eƒקיום
ועבודתנו  מעשינו ידי ∆∆¿CLÓaעל

˙eÏb‰ ÔÓÊ83,C¯t ˙„B·Úa , ¿««»«¬«∆∆
הקשיים  בגלל מיוחד, מאמץ מתוך

הגלות  בזמן שיש ה' לעבודת והמניעות

,‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«»¬»
ה' עבודת של הכללי ¿ÔBLlÓƒהתוכן

ÌÈ„e·Ú ˙B¯BÚ84 שמצד עורות ¬ƒ
ידי  ועל נקי ולא גס חומר הם עצמם

ונקיים  מתוקנים נעשים העיבוד

BÈ‡ ˙B¯BÚ „aÚnL ÈÓ È¯‰Â]«¬≈ƒ∆¿«≈≈
Ô‰k ‡ÏÂ CÏÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆∆¿……≈

,ÏB„b לא בדברים היא מלאכתו כי »
טוב  לא שריחם «¿»B·Ók‡¯נקיים

‡¯ÓbaÌÈ˜ÒBt·e85,[ אבל «¿»»«¿ƒ
גשמיות  את 'מעבדים' ה' בעבודת

אותה  ומעלים הזה העולם וחומריות

‰ÔÈÚלקדושה  ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»»ƒ¿»
¯B‡ ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯c86, ¿≈ƒ¿»¿»

הגשמית  המציאות את להאיר

והתורה  המצוות ‰ÌÈÏk,באמצעות „vnL ‰„B·Ú‰ È‰BfL כמבואר ∆ƒ»¬»∆ƒ««≈ƒ

אורות  של בדרך היא למטה מלמעלה האלוקות המשכת הסוד, בתורת

ועבודת  האור) את ומגבילים (המודדים בכלים המתלבשים והגילוי) (ההארה

להתגבר  צורך עם מעובדים, והלא המוגבלים העולם ענייני עם מגע מתוך ה'

גישה  מתוך הכלים, מצד עבודה היא והסתרים, והעלמות ועיכובים מניעות על

‰Ú·h,והכרה  ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿««∆«
‡e‰Â'ה את העובד BL·¯היהודי ¿≈
‰Ú·hומבטל  העלם ‡˙ יהיה שלא ∆«∆«

האלוקות  על ÔÈÚוהסתר e‰fL ,∆∆ƒ¿«
,‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ כפיית ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

מצד  ההפוך הצד האחר, הצד והכנעת

Ê‰הקדושה  È„È ÏÚÂ ה'אתכפיא', ¿«¿≈∆
הטבע  ומתגלה CLÓוביטול ƒ¿»

'eÎ ¯B‡‰ נסתר היה לכן שקודם »
בכלים.

ÈelÚ‰L ,È¯·Ú „·Ú ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ∆»ƒ
המיוחד  ‰e‡היתרון B˙„B·Úa«¬»

Ï"pk) ÏehÈa‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿««ƒ««
ÏÚ „·Úc ÏehÈa‰ ˙ÏÚÓa¿«¬««ƒ¿∆∆«
Ìb È‰BÊÂ ,(Ô·c ÏehÈa‰«ƒ¿≈¿ƒ«
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ«¬«»¬»∆ƒ¿««»

,‡˜Âc על להתגבר צריך כאשר «¿»
והסתרים  Ê‰העלמות È„È ÏÚL∆«¿≈∆

,‡·Ï „È˙ÚÏc Èelb‰Ï ÌÈ‡a»ƒ¿«ƒ¿∆»ƒ»…
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿∆«¬∆≈
,˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰Ó≈«ƒ∆»»ƒ¿«««ƒ
בימי  שהיה מהגילוי נעלה יותר ואפילו

ראשון  ‡')pÎÂ"בית ÛÈÚÒ) Ï ¿««»ƒ
Ï‚¯Ï ÌÈÏBÚ eÈ‰ ˙Èa‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿«««ƒ»ƒ»∆∆
,‰La ÌÈÓÚt LÏL ˜«̄»…¿»ƒ¿»»

ÌÈÏ‚¯‰ LÏLa חג הפסח, בחג , ƒ¿…»¿»ƒ
הסוכות, וחג È˙ÚÏ„השבועות Ï·‡¬»∆»ƒ

˙È·Ï ‰iÏÚ‰ ‰È‰z ‡·Ï»…ƒ¿∆»¬ƒ»¿≈
L‡¯Â ˙aL ÏÎa Lc˜n‰«ƒ¿»¿»«»¿…

,L„Á ומבאר שממשיך .כפי …∆
‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (Ê¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»

Ô·eÓ BÈ‡87ÌÚh‰ e‰Ó , ≈»««««
‰iÏÚ‰ ‰˙È‰ ˙Èa‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿«««ƒ»¿»»¬ƒ»

,·BË ÌBÈa ˜¯ Ï‚¯Ï בשלוש »∆∆«¿
ÌBÈהרגלים  ‡Ï‰ ,˙aLa ‡ÏÂ¿…¿«»¬…

L„B˜ È‡¯˜Ó ˜¯ ‡e‰ ·BË88, «ƒ¿»≈∆
ידי  (על קודש להיות ונקבע שנקרא יום

החגים) יחולו ומתי חודש ראש יחול יום באיזה שקובעים למטה הדין בית
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יז l"yz'd ,oey`x xc` g"xc 'a ,mihtyn zyxt zay

ּבגרמיּה מּלה וכּידּוע 89קֹודׁש טֹוב 90, ׁשּביֹום ְְְְִֵֶֶַַַָָ

הּבינה  ספירת ּדאיּמא, מֹוחין ּבחינת רק ְְְִִִִִִֵַַַַָָמאיר

מאיר  ּבׁשּבת ּכן ּׁשאין מה הּׂשמחה), ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ׁשּזהּו

ּוביֹותר  החכמה. ספירת ּדאּבא, מֹוחין ְְְְְִִִֵַַַַָָָּבחינת

הּוא  הּמקּדׁש לבית לרגל העלּיה הרי מּובן, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

ּכן, ואם החכמה, ענין הּוא ּוראּיה לראֹות, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּכדי

רגלים, ּבׁשלׁש היתה לרגל ׁשהעלּיה הּטעם ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמהּו

והּביאּור  החכמה. ּבחינת ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹולא

וׂשמחה  הּׂשמחה, ענין הּוא טֹוב ׁשּיֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָּבזה,

הּׂשמחה  ׁשּבעת ׁשרֹואים ּוכמֹו ּגיּלּוי, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָענינּה

אינם  הרגיל ׁשּבּזמן ּכאּלּו ענינים ּבאדם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמתּגּלים

אף  ּבׁשּבת, ּכן ּׁשאין מה להתּגּלֹות. ְְְְִִֵֵֶַַַַָיכֹולים

ׁשּנאמר  ּכמֹו ּתענּוג, לּׁשּבת 91ׁשענינֹו וקראת ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

הרי  מקֹום, מּכל ּדאּבא, מֹוחין ענין ׁשּזהּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָעֹונג,

חּיים  עץ ּבפרי וכמבֹואר ּבהעלם, ׁשעכׁשיו 92זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשהענין  והיינּו, עּתיק, חיצֹונּיּות רק ּבגיּלּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָמאיר

עּתיק  ּפנימּיּות אּבא עכׁשיו 93ּדפנימּיּות הּוא ְְְִִִִִִַַַָָ

ׁשאף  טֹוב, הּיֹום מעלת וזֹוהי ּבׁשּבת. ּגם ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבהעלם

ּדאּבא  מֹוחין מּבחינת למּטה הּוא ׁשּבֹו ְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשהּגיּלּוי 

ׂשמחה, ׁשענינֹו ּכיון מקֹום, מּכל ּבׁשּבת, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּמאיר

ּגדר  למּטה,94ׁשּפֹורץ ּבגיּלּוי מאיר זה הרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ

אמרּו ואין 95ׁשּלכן ּבבׂשר אּלא ׂשמחה אין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָ

אצל ׂש ּבגיּלּוי ׁשּבא ענין ׁשּזהּו ּביין, אּלא מחה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

העלּיה  היתה ולכן ּכּוּלֹו. העֹולם ּובכל ְְְֲִֵָָָָָָָָָָָהאדם

לעתיד  אבל טֹוב. ּביֹום רק הּבית ּבזמן ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָלרגל

ּפנימּיּות  ּבחינת ּבגיּלּוי ּבׁשּבת יאיר ׁשאז ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹלבא,

ּׁשּנאמר  מה ׁשּזהּו עּתיק, ּפנימּיּות ׁשהּוא ְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָאּבא
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ב.89) צד, תשלב 90)זח"ג ע' לפסח דרושים אוה"ת ואילך. ד יא, צו לקו"ת פ"א. קדש מקרא שער חיים עץ פרי ראה

יג.91)ואילך. נח, ואילך.92)ישעי' ג נא, ע"ג. ריש נ, שה"ש לקו"ת פט"ו. הק"ש נצבים 93)שער לקו"ת וראה שם. פע"ח

וש"נ. ואילך. 49 ע' ה'ש"ת המאמרים ספר ד. ואילך.94)מט, רכג ס"ע תרנ"ז המאמרים בספר א.95)נתבאר קט, פסחים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰ ˙aLÂ הזוהר dÈÓ¯‚aכלשון ‰lÓ L„B˜ ˙ÈÁa89,,כלומר ¿«»ƒ¿ƒ«∆ƒ»¿«¿≈

שם  הוא "קודש" ואילו קדוש, שהוא דבר היינו התואר, שם הוא "קדוש"

יותר  נעלית דרגה על מורה "קודש" התואר ולכן עצמה. הקדושה העצם,

יום  ואילו עצמה מצד 'קודש' היא שבת ולענייננו, עצמה, הקדושה באלוקות,

קודש  'מקראי רק הוא ',טוב
Úe„iÎÂ90 הסוד ÌBÈaLבתורת ¿«»«∆¿

ÔÈÁBÓ ˙ÈÁa ˜¯ ¯È‡Ó ·BË≈ƒ«¿ƒ«ƒ
‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ,‡nÈ‡c הנקראת ¿ƒ»¿ƒ««ƒ»

המידות  את ה'מולידה' היא כי 'אמא'

‰ÁÓO‰ ÔÈÚ e‰fL) כמרומז ∆∆ƒ¿««ƒ¿»
יום  והרי שמחה' הבנים 'אם בכתוב

השמחה  זמן הוא ÔÈ‡Mטוב ‰Ó ,(«∆≈
ÔÈÁBÓ ˙ÈÁa ¯È‡Ó ˙aLa Ôk≈¿«»≈ƒ¿ƒ«ƒ

,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ,‡a‡c והרי ¿«»¿ƒ««»¿»
למעלה  היא חכמה הספירות בסדר

שבית  בזמן כן אם ומדוע מבינה,

היית  לרגל העלייה קיים היה ה המקדש

מיום  הנעלית בשבת ולא טוב ביום רק

טוב?

È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»¬≈
Lc˜n‰ ˙È·Ï Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰»¬ƒ»»∆∆¿≈«ƒ¿»

˙B‡¯Ï È„k ‡e‰ אלוקות, ¿≈ƒ¿
‰i‡¯e בבהירות הדבר קליטת שהיא ¿ƒ»

‰ÓÎÁ‰ובהתאמתות  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««»¿»
ומאיר  מופיע השכלי הרעיון שבה

עניין  היא בינה (ואילו בהיר באופן

לשמיעה  ראיה דומה ואינה השמיעה,

והתאמתות  בהירות אין בשמיעה כי

בחכמה) e‰Óכמו ,Ôk Ì‡Â ,¿ƒ≈«
Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰L ÌÚh‰ בזמן «««∆»¬ƒ»»∆∆

קיים  היה המקדש «¿«‰È˙‰שבית
,ÌÈÏ‚¯ LÏLa הבינה ÏÂ‡בחינת ¿»…¿»ƒ¿…

˙ÈÁa ‡e‰L ,˙aLa¿«»∆¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰? «»¿»

‡e‰ ·BË ÌBiL ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â¿«≈»∆∆
dÈÚ ‰ÁÓNÂ ,‰ÁÓO‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»

ÌÈ‡B¯L BÓÎe ,ÈelÈb בנפש גם ƒ¿∆ƒ
ÌÈlb˙Óהאדם  ‰ÁÓO‰ ˙ÚaL∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿«ƒ

ÌÈÈÚ Ì„‡aוכוחותÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡ ÏÈ‚¯‰ ÔÓfaL el‡k »»»ƒ¿»ƒ»≈∆«¿«»»ƒ≈»¿ƒ
˙Blb˙‰Ï'וכד רגילה לא לב נדיבות או רגילה לא הבנה יכולות Ó‰כמו . ¿ƒ¿««

¯Ó‡pL BÓk ,‚eÚz BÈÚL Û‡ ,˙aLa Ôk ÔÈ‡M91˙‡¯˜Â ∆≈≈¿«»«∆ƒ¿»«¬¿∆∆¡«¿»»»
‰Ê È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,‡a‡c ÔÈÁBÓ ÔÈÚ e‰fL ,‚BÚ ˙aMÏ««»∆∆∆ƒ¿«ƒ¿«»ƒ»»¬≈∆

ÌÏÚ‰a טוב ביום השמחה עניין כמו גילוי לידי בא B·ÓÎÂ‡¯ולא , ¿∆¿≈¿«¿»
ÌÈiÁ ıÚ È¯Ùa92ÂÈLÎÚL הגלות ¯˜בזמן ÈelÈ‚a ¯È‡Ó ƒ¿ƒ≈«ƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ«
,˜ÈzÚ ˙eiBˆÈÁ מהספירות (שלמעלה 'כתר' בבחינת הבחינות אחת ƒƒ«ƒ

שמפני  עניין – הפירושים אחד (ולפי יומין' 'עתיק נקראת וכו') בינה חכמה,

וגילוי) מ'יום' ונבדל נעתק מעלתו

לעניין  מקביל 'עתיק' הנפש ובכוחות

שנעלה  ו'מקיף' עמוק (כוח התענוג

ומידות) מוחין והרגש, השכל מכוחות

ו'פנימיות  עתיק' 'חיצוניות בו ויש

הסוד  בתורת ומבואר עתיק',

היינו  עתיק', פנימיות אבא, ש'פנימיות

ופנימיות  עומק בין מיוחד קשר שיש

ועל  ה'כתר' הפנימיות לעומק החכמה

שעכשיו, חיים' עץ ב'פרי נאמר זה

רק  והתגלות הארה יש הגלות, בזמן

עתיק', ÔÈÚ‰Lמ'חיצוניות ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿»
‡a‡ ˙eiÓÈÙc(חכמה) ƒ¿ƒƒ«»

˜ÈzÚ ˙eiÓÈt(כתר)93‡e‰ ¿ƒƒ«ƒ
.˙aLa Ìb ÌÏÚ‰a ÂÈLÎÚ«¿»¿∆¿≈«¿«»
Û‡L ,·BË ÌBi‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬««∆«
‰hÓÏ ‡e‰ BaL ÈelÈb‰L∆«ƒ∆¿«»
¯È‡nL ‡a‡c ÔÈÁBÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ¿«»∆≈ƒ

˙aLa(עתיק (חיצוניות הזה ,בזמן ¿«»
BÈÚL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ של ƒ»»≈»∆ƒ¿»

הוא  טוב ı¯BtLיום ,‰ÁÓNƒ¿»∆≈
¯„b94, לבטל השמחה של כטבעה »≈

מגדרי  לצאת לאדם ולגרום הגבלות

שלו  Ê‰המציאות È¯‰ עניין , ¬≈∆
בהארת  הקשור טוב, ביום השמחה

לעיל  כמבואר הבינה, È‡Ó¯בחינת ,≈ƒ
e¯Ó‡ ÔÎlL ,‰hÓÏ ÈelÈ‚a95 ¿ƒ¿«»∆»≈»¿

N·a¯בגמרא  ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡≈ƒ¿»∆»¿»»
e‰fL ,ÔÈÈa ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»∆»¿«ƒ∆∆

‡ˆÏהשמחה  ÈelÈ‚a ‡aL ÔÈÚƒ¿»∆»¿ƒ≈∆
Blek ÌÏBÚ‰ ÏÎ·e Ì„‡‰»»»¿»»»

העולם  במציאות ÔÎÏÂונרגש .¿»≈
ÔÓÊa Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰ ‰˙È‰»¿»»¬ƒ»»∆∆ƒ¿«

·BË ÌBÈa ˜¯ ˙Èa‰,בשבת ולא ««ƒ«¿
טוב  ביום בגלוי השמחה מעלת È‡È¯מצד Ê‡L ,‡·Ï „È˙ÚÏ Ï·‡ .¬»∆»ƒ»…∆»»ƒ

,˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ‡e‰L ‡a‡ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ÈelÈ‚a ˙aLa¿«»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»∆¿ƒƒ«ƒ
נ  ואינה עתיק מחיצוניות היא בשבת שההארה הגלות בזמן כמו בגלוי לא יכרת

¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL השבת e‚pÚ˙ÈÂאודות eÚaNÈ Ìlek ∆∆«∆∆¡«»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿
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eycegaיח yceg icn dide

מּטּוב ויתעּנגּו יׂשּבעּו יהיה 96ּכּוּלם זה ׁשענין , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ

ּתהיה  לכן לבא, לעתיד ּובגיּלּוי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹּבׁשלימּות

ׁשּבת. ּבכל הּמקּדׁש ּבבית ליראֹות לרגל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהעלּיה

BÓÎe.חדׁש ראׁש ּבכל לרגל העלּיה ּתהיה כן ¿ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

יֹום  נקרא אינֹו חדׁש ׁשראׁש ידּוע ְְִִֵֵֶֶַָָֹֹּדהּנה

ׁשּנאמר  ּוכמֹו הּפנימית 97הּמעׂשה, החצר ׁשער ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

הּמעׂשה  ימי ׁשׁשת סגּור יהיה קדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפֹונה

ׁשּיֹום  יּפתח, החדׁש ּוביֹום יּפתח הּׁשּבת ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּוביֹום

מה  הּמעׂשה, ימי ּבכלל אינם החדׁש ויֹום ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּׁשּבת

ׁשהרי  הּמעׂשה, ימי ּבכלל הּוא טֹוב יֹום ּכן ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַּׁשאין

(ּכמפֹורׁש נפׁש אֹוכל ּבמלאכת מּוּתר טֹוב ְְִֶֶֶֶֶַָָיֹום

ׁשּבכתב  ּבתֹורה 98ּבּתֹורה ּבארּוּכה ּומבֹואר ְְְֲִֶַַָָָָָ

ּפה  ראׁש99ׁשּבעל הלא מּובן, אינֹו עדיין א .( ְֲֲִֵֶֶַַַָֹֹ

יֹום  ּכמ ֹו נפׁש, אֹוכל ּבמלאכת רק לא מּוּתר ְְִֶֶֶֶֶֶַָֹֹחדׁש

לֹומר  אפׁשר ואי הּמלאכֹות, ּבכל ּגם אּלא ְְְְֵֶֶַַַָָָָטֹוב,

הּמעׂשה. ּבימי נכלל אינֹו כן ּפי על ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאף

מדריגֹות, ׁשּתי יׁש ּבדיּבּור ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָוהּביאּור

אנּפין), (זעיר מהּמּדֹות ׁשּמקּבל ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָהאחת,

ּבאדם  ּוכמֹו מּמֹוחין. ׁשּמקּבל ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָוהּׁשנּיה,

אזי  וכּו', אהבה ּדברי מדּבר ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָלמּטה,

היֹות  ּדעם והיינּו, מהּמּדֹות, מקּבל ְְְְֱִִִֵֵַַַַהּדּבּור

ׁשּכתב  (ּוכמֹו הּׂשכל ידי על ּבאים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּמּדֹות

ויראתֹו,100הרמּב"ם  לאהבתֹו הּדר היא היא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

מּכל  וכּו'), ּבמעׂשיו האדם ׁשּיתּבֹונן ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּבׁשעה

מהּׂשכל. יׁשר ּבאֹופן מקּבל הּדיּבּור אין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמקֹום,

הּדיּבּור  מקּבל אזי ׂשכל, ּדברי ּכׁשּמדּבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאבל

הּוא  ׁשהּדיּבּור והיינּו, מהּמֹוחין, יׁשר ְְְִִֵֶֶַַַָָּבאֹופן

מה  ׁשהרי  ּבׂשכל), ׁשּכלּול ּבאֹופן (ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹּבמקֹומֹו

הּדיּבּור  ענין רק הּוא לזּולתֹו ּבחיצֹונּיּות ְְְְִִִִִֶֶַַַָּׁשּנראה

רז"ל  ּוכמאמר ּבהאֹותּיֹות, מאיר ׁשהּׂשכל אּלא האֹותּיֹות, ידי על 101על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבּפה 102הּפסּוק  למֹוציאיהם אּלא למֹוצאיהם ּתקרי אל למֹוצאיהם, הם חּיים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

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

לשבת.96) העמידה 97.7)תפילת שבהערה מאמרים וראה א. מו, טז.98)יחזקאל יב, וש"נ.99)בא ב. לו, ביצה משנה

רסתצ"ה. או"ח ודאדה"ז טושו"ע ה"א. פ"ט יו"ט הל' ה"ב.100)רמב"ם פ"ב יסוה"ת רע"א.101)הל' נד, עירובין

כב.102) ד, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
E·ehÓ96‰Ê ÔÈÚL בשבת , העונג ÈelÈ‚·eשל ˙eÓÈÏLa ‰È‰È ƒ∆∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈¿ƒ

‰È‰z ÔÎÏ ,‡·Ï „È˙ÚÏ לבוא B‡¯ÈÏ˙לעתיד Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰ ∆»ƒ»…»≈ƒ¿∆»¬ƒ»»∆∆≈»
˙aL ÏÎa Lc˜n‰ ˙È·a.טוב ביום רק ולא ¿≈«ƒ¿»¿»«»

Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰ ‰È‰z ÔÎ BÓÎe לבוא L„Á.לעתיד L‡¯ ÏÎa ¿≈ƒ¿∆»¬ƒ»»∆∆¿»……∆
BÈ‡ L„Á L‡¯L Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆……∆≈

,‰NÚn‰ ÌBÈ ‡¯˜ פי על ואף ƒ¿»««¬∆
כמו  במלאכה אסור איננו חודש שראש

המעשה  יום נחשב אינו טוב, ויום שבת

רגיל  חול יום Ó‡pL¯כמו BÓÎe97 ¿∆∆¡«
המקדש  בית אודות בנבואה ביחזקאל,

‰ÈÓÈt˙השלישי  ¯ˆÁ‰ ¯ÚL««∆»≈«¿ƒƒ
ÌÈ„˜ ‰Bt‰ מזרח È‰È‰לצד «∆»ƒƒ¿∆

‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL ¯e‚Ò»≈∆¿≈««¬∆
ÌBÈ·e Á˙tÈ ˙aM‰ ÌBÈ·e¿««»ƒ»≈«¿

,Á˙tÈ L„Á‰ הכתוב ומלשון «…∆ƒ»≈«
‰L„Áמובן  ÌBÈÂ ˙aM‰ ÌBiL∆««»¿«…∆

‰Ó ,‰NÚn‰ ÈÓÈ ÏÏÎa ÌÈ‡≈»ƒ¿«¿≈««¬∆«
ÏÏÎa ‡e‰ ·BË ÌBÈ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿«
·BË ÌBÈ È¯‰L ,‰NÚn‰ ÈÓÈ¿≈««¬∆∆¬≈
LÙ ÏÎB‡ ˙Î‡ÏÓa ¯zeÓ»ƒ¿∆∆∆∆∆

·˙ÎaL ‰¯Bza L¯BÙÓk)98 «¿»«»∆ƒ¿»
‰¯B˙a ‰ke¯‡a ¯‡B·Óe¿»«¬»¿»

‰t ÏÚaL99 בדיוק דברים איזה ∆¿«∆
אוכל  הכנת לצורך טוב ביום )הותרו

כיום  חודש ראש של מעלתו ומצד

י  שאינו תהיה מיוחד רגיל, המעשה ום

בראש  גם לבוא לעתיד לרגל עלייה

חודש.

Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈÈ„Ú C‡ בעצם «¬«ƒ≈»
'יום  איננו חודש שראש הקביעה

L„Áהמעשה' L‡¯ ‡Ï‰ ,¬………∆
ÏÎB‡ ˙Î‡ÏÓa ˜¯ ‡Ï ¯zeÓ»…«ƒ¿∆∆∆
Ìb ‡l‡ ,·BË ÌBÈ BÓk ,LÙ∆∆¿∆»«

,˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎa חול יום כמו ¿»«¿»
Û‡Lרגיל, ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»«∆«

ÈÓÈa ÏÏÎ BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈ƒ¿»ƒ≈
?‰NÚn‰««¬∆

¯eaÈ„a ,‰p‰c ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â¿«≈»∆¿ƒ≈¿ƒ
זה  דרך ועל הנפש, בכוחות שהוא כפי

העליונות, בספירות שהוא ≈LÈכפי
BÓk ,˙Á‡‰ ,˙B‚È¯„Ó ÈzL¿≈«¿≈»««¿

Ïa˜nL הדיבור) ˙Bcn‰Óהנקראות,ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ לעיל ),כמבואר ∆¿«≈≈«ƒ¿≈«¿ƒ
Ïa˜nL BÓk ,‰iM‰Âהדיבור,‰hÓÏ Ì„‡a BÓÎe .ÔÈÁBnÓ ¿«¿ƒ»¿∆¿«≈ƒƒ¿»»»¿«»

,'eÎÂ ‰·‰‡ È¯·c ¯a„Ó ¯L‡kLלרגשות השייכים ‡ÈÊדברים ∆«¬∆¿«≈ƒ¿≈«¬»¿¬«
Ïa˜Ó ¯eac‰ונובע˙Bcn‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈÈ‰Â ,˙Bcn‰Ó «ƒ¿«≈≈«ƒ¿«¿¿ƒ¡∆«ƒ

ÏÎO‰ È„È ÏÚ ÌÈ‡a הוא והשכל »ƒ«¿≈«≈∆
הרגש  את ה'מוליד' והוא המידות מקור

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe)100 ¿∆»«»«¿«
B˙·‰‡Ï C¯c‰ ‡È‰ C‡È‰≈«ƒ«∆∆¿«¬»

,B˙‡¯ÈÂ האדם יכול כיצד היינו ¿ƒ¿»
ה' אהבת של רגשות בעצמו לעורר

ה' ÔBa˙iLויראת ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿≈
Ì„‡‰ שכלית בהתבוננות »»»

ÂÈNÚÓa הקדושֿברוךֿהוא של ¿«¬»
ה' גדולת את ÏkÓויכיר ,('eÎÂ¿ƒ»

Ïa˜Ó ¯eaÈc‰ ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈«ƒ¿«≈
ÏÎO‰Ó ¯LÈ ÔÙB‡a'ש'הוליד ¿∆»»≈«≈∆

אלא  המידות התעוררות את וגרם

שלו  והעניין התוכן את מקבל הדיבור

È¯·cמהמידות. ¯a„nLk Ï·‡¬»¿∆¿«≈ƒ¿≈
¯eaÈc‰ Ïa˜Ó ÈÊ‡ ,ÏÎN≈∆¬«¿«≈«ƒ
,eÈÈ‰Â ,ÔÈÁBn‰Ó ¯LÈ ÔÙB‡a¿∆»»≈«ƒ¿«¿

BÓB˜Óa ‡e‰ ¯eaÈc‰L בדרגתו ∆«ƒƒ¿
והמידותשלמ  מהשכל …¿(ÏÂ‡טה

ÏeÏkL ÔÙB‡a הדיבור,(ÏÎNa ¿∆∆»«≈∆
˙eiBˆÈÁa ‰‡¯pM ‰Ó È¯‰L∆¬≈«∆ƒ¿∆¿ƒƒ

B˙ÏeÊÏ הדיבור את ‰e‡השומע ¿»
È„È ÏÚ ¯eaÈc‰ ÔÈÚ ˜«̄ƒ¿««ƒ«¿≈

,˙Bi˙B‡‰,המילים‡l‡ »ƒ∆»
,˙Bi˙B‡‰a ¯È‡Ó ÏÎO‰L∆«≈∆≈ƒ¿»ƒ
הארה  יש הדיבור של המילים ובתוך

השכל ¯Ï"Êשל ¯Ó‡ÓÎe101 ¿«¬«««
‰eÒt˜בגמרא  ÏÚ102 במשלי ««»

התורה  דברי ‰Ìאודות ÌÈiÁ«ƒ≈
Ì‰È‡ˆBÓÏ,(מרפא בשרו (ולכל ¿¿≈∆

Ì‰È‡ˆBÓÏ È¯˜z Ï‡ לשון «ƒ¿ƒ¿¿≈∆
Ì‰È‡ÈˆBÓÏמציאה ‡l‡ שדברי ∆»¿ƒ≈∆

שמבטאים  למי חיות נותנים התורה

אותם Âc˜‡,ומוציאים ‰ta ומזה «∆«¿»
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יט l"yz'd ,oey`x xc` g"xc 'a ,mihtyn zyxt zay

מתּגּבר  ׁשהּׂשכל הּׂשכל, הּוא העיּקר אבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדוקא,

על  האֹורֹות התּגּברּות ענין והּוא האֹותּיֹות, ְְְְִִִַַַַָָעל

לימי  חדׁש ראׁש ׁשּבין החיּלּוק ּגם וזהּו ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹהּכלים.

מּבחינת  הּדיּבּור מקּבל הּמעׂשה ׁשּבימי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעׂשה,

הּדיּבּור  מקּבל חדׁש ּבראׁש ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹהּמּדֹות,

ׁשּמּוּתר  ׁשאף הּטעם וזהּו החכמה, ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָמּבחינת

ּבימי  נכלל אינֹו מקֹום מּכל מלאכה, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּבעׂשּיית

מּבחינת  הּדיּבּור מקּבל ׁשאז ּכיון ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמעׂשה,

הּוא  החכמה ׁשּגיּלּוי זה ּובענין ְְְְִִֶֶַַָָָָָהחכמה.

לגּבי  אפיּלּו חדׁש ּבראׁש מעלה יׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹּבהאֹותּיֹות,

החכמה  ּבחינת ּגיּלּוי רק מאיר ּבׁשּבת ּכי, ְְְִִִִֵַַַַַָָָָׁשּבת,

ׁשּבחינת  חדׁש ּבראׁש ּכן ּׁשאין מה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹעצמּה,

למעלה  זה הרי ּבהאֹותּיֹות, מאיר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָהחכמה

ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו עצמּה, החכמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָמּבחינת

ּתּמצא  מאין ּדהחכמה החכמה, ,103מּמקֹור ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

הּכתר  הּפֹונה 104מּבחינת ּׁשּנאמר מה וזהּו . ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַ

מּבחינת  ׁשּלמעלה הּכתר, ענין הּוא ּדקדם ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָקדים,

וגיּלּוי  ּבׁשּבת. ׁשּמאיר ראׁשית, ׁשּנקראת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָחכמה,

אז  ּתהיה ולכן לבא, לעתיד יהיה זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּבחינה

חדׁש. ו)ראׁש (ׁשּבת ּבכל הּמקּדׁש לבית ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹהעלּיה

ׁשּתp‰Â‰ח) זֹו ּבחינה לבא,ּגיּלּוי לעתיד תּגּלה ¿ƒ≈ְְִִִִֶֶֶַָָָֹ

עכׁשיו, ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ְְֲֲֵֵַַַָָָּתלּוי

ׁשנים  ׁשׁש עברי עבד תקנה ּכי ּׁשּנאמר מה ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

החֹול, ימי ּבׁשׁשת העבֹודה על ּדקאי ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָיעבֹוד,

עלמא  ּדהוי ׁשנין אלפי ּבׁשית ,105ּובכללּות ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

ּדהיינּו עבד, עבֹודת ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָׁשּצריכה

ּבּתניא  (ּכמבֹואר הרגילּות טבע ׁשעֹובד 106היפ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

והרגילּות  הּטבע את ׁשּמׁשּנה מי הּוא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹאלקים

הּפירּוׁש ּגם ׁשּזהּו ּכפּיה, ׁשל ּובאֹופן ְְִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּלֹו),

הּצדקה  על מעּׂשין ּכמֹו ׁשהּוא 107ּדמעׂשינּו, , ְְְְֲִֵֶַַַַָָ

ּבעל  ּבמאמרי ּכמבֹואר הּכפּיה, ְְְְְִִֵַַַַַַַָָענין

ּבׁשלימּות,108ההיּלּולא  הּׂשמחה ענין יהיה ואז . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
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יב.103) כח, וש"נ.104)איוב שב. ע' ח"ב תרל"ה המאמרים ספר רע"א). (קכו, סי"ז אגה"ק תניא פרשתנו 105)ראה תו"א

ב. ד.106)עו, עה, פרשתנו תו"א וראה אדם).107)פט"ו. כל (ד"ה סרמ"ח יו"ד לטור יוסף בית ב. ח, ב"ב ד"ה 108)מרדכי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מילים ובביטוי בפה הדיבור מעלת את זאת‡·Ïלמדים של ‰wÈÚ¯בכל ¬»»ƒ»

אלא ‰e‡הדיבור  המילים ÏÚלא ¯ab˙Ó ÏÎO‰L ,ÏÎO‰«≈∆∆«≈∆ƒ¿«≈«
,˙Bi˙B‡‰ מהמילים חשוב יותר מבטא, שהדיבור השכלי, הרעיון והתוכן, »ƒ

˙B¯B‡‰ ˙e¯ab˙‰ ÔÈÚ ‡e‰Â הספירותהתוכן של ÏÚוהעניין ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»«
ÌÈÏk‰ הלבוש הספירות.שהם של «≈ƒ
b e‰ÊÂL‡¯ ÔÈaL ˜elÈÁ‰ Ì ¿∆««ƒ∆≈…

,‰NÚn‰ ÈÓÈÏ L„Á והמעלה …∆ƒ≈««¬∆
ימי  על חודש ראש הרגילים של החול

Ïa˜Ó ‰NÚn‰ ÈÓÈaL∆ƒ≈««¬∆¿«≈
¯eaÈc‰העליון˙Bcn‰ ˙ÈÁaÓ «ƒƒ¿ƒ««ƒ
L‡¯aהעליונות, Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿…

¯eaÈc‰ Ïa˜Ó L„Á ישירות …∆¿«≈«ƒ
ÌÚh‰ e‰ÊÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿∆«««

¯zenL Û‡L חודש ראש ∆«∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÈiNÚa«¬ƒ«¿»»ƒ»»
,‰NÚn‰ ÈÓÈa ÏÏÎ BÈ‡≈ƒ¿»ƒ≈««¬∆
¯eaÈc‰ Ïa˜Ó Ê‡L ÔÂÈk≈»∆»¿«≈«ƒ
‰Ê ÔÈÚ·e .‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿ƒ¿»∆
‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ÈelÈbL∆ƒ«»¿»

˙Bi˙B‡‰a,הדיבור של LÈהמילים ¿»ƒ≈
elÈÙ‡ L„Á L‡¯a ‰ÏÚÓ«¬»¿……∆¬ƒ
¯È‡Ó ˙aLa ,Èk ,˙aL Èa‚Ï¿«≈«»ƒ¿«»≈ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÈelÈb ˜«̄ƒ¿ƒ««»¿»

,dÓˆÚ החכמה במדריגת היינו «¿»
להתגלות  ונמשך יורד ואינו עצמה

סוף  המלכות, (ספירת בדיבור

L‡¯aהספירות) Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿…
¯È‡Ó ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL L„Á…∆∆¿ƒ««»¿»≈ƒ

˙Bi˙B‡‰a וכאמור הדיבור, של ¿»ƒ
לא  במקומו, הוא שהדיבור כפי הכוונה

החכמה  למדריגת מתעלה שהדיבור

‰Ê È¯‰ גילוי חודש, ראש של הגילוי ¬≈∆
הדיבור  באותיות «¿»¿ÏÚÓÏ‰החכמה

,dÓˆÚ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»«¿»
e‰fL לדיבור מהחכמה ההמשכה ∆∆

‰ÓÎÁ‰ ¯B˜nÓ CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿»ƒ¿«»¿»
מהחכמה, «¿«»¿ÓÎÁ‰c‰שלמעלה

‡ˆnz ÔÈ‡Ó103, הכתוב כלשון ≈«ƒƒ»≈
החכמה באיוב  להמשכת והכוונה

¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ104 שלמעלה ƒ¿ƒ««∆∆
עצמה. Ó‡pM¯מהחכמה ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡«

המקדש  בית שער אודות הנזכר בפסוק

t‰Ì„˜cהשלישי ,ÌÈ„˜ ‰B «∆»ƒ¿∆∆

וישן) קדום של במובן אלא מזרח, צד הפשוט, במובן ÔÈÚ(לא ‡e‰ƒ¿«
˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ,¯˙k‰ כנרמז «∆∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»¿»∆ƒ¿≈≈ƒ

ה'", יראת  חכמה "ראשית הכתר È‡nL¯בכתוב ÈelÈ‚Âעניין .˙aLa ∆≈ƒ¿«»¿ƒ
BÊ ‰ÈÁa,החכמה מקור הכתר, È‰z‰של ÔÎÏÂ ,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰È ¿ƒ»ƒ¿∆∆»ƒ»…¿»≈ƒ¿∆

Ê‡ המשיח È·Ï˙בימות ‰iÏÚ‰ »»¬ƒ»¿≈
L‡¯(Â ˙aL) ÏÎa Lc˜n‰«ƒ¿»¿»«»¿…

.L„Á…∆
BÊ ‰ÈÁa ÈelÈb ‰p‰Â (Á בחינת ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»

שלמעלה  החכמה מקור הכתר,

È˙ÚÏ„מהחכמה  ‰lb˙zL∆ƒ¿«∆∆»ƒ
eÈNÚÓa ÈeÏz ,‡·Ï»…»¿«¬≈

e˙„B·ÚÂ בתורה ה' בעבודת «¬»≈
הגלות,ÂÈLÎÚ,ומצוות  e‰fLבזמן «¿»∆∆

„·Ú ‰˜˙ Èk ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆
È‡˜c ,„B·ÚÈ ÌÈL LL È¯·Úƒ¿ƒ≈»ƒ«¬¿»≈

שנים' 'שש ‰B·Ú„‰הכתוב ÏÚ«»¬»
ה' את עובד ÈÓÈשהיהודי ˙LLa¿≈∆¿≈

ÈÙÏ‡ ˙ÈLa ˙eÏÏÎ·e ,ÏBÁ‰«ƒ¿»¿ƒ«¿≈
‡ÓÏÚ ÈÂ‰c ÔÈL105, בששת ¿ƒ«¬≈»¿»

היינו  העולם, קיים שבהם השנים אלפי

שיהיה  כפי אלוקות גילוי שאין בזמן

לבוא לעתיד המקדש «ÎÈ¯vL∆¿ƒ‰בבית
˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¬«

eÈÈ‰c ,„·Ú לעבוד מאמץ מתוך ∆∆¿«¿
ה' ‰¯‚eÏÈ˙את Ú·Ë CÙÈ‰≈∆∆«»¿ƒ

‡Èza ¯‡B·Ók)106„·BÚL «¿»««¿»∆≈
˙‡ ‰pLnL ÈÓ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ∆¿«∆∆

BlL ˙eÏÈ‚¯‰Â Ú·h‰ וכמו «∆«¿»¿ƒ∆
מדברי  זה לעניין שם המובא המשל

נוספת  פעם תלמודו את שמשנן הגמרא

שרגיל  מכפי ÏLיותר ÔÙB‡·e ,(¿∆∆
,‰iÙk עצמו את שמכריח מתוך ¿ƒ»

יצר  את ‰Le¯Ètווכופה  Ìb e‰fL∆∆««≈
eÈNÚÓc לעתיד שהגילויים כאמור , ¿«¬≈

בזמן  ועבודתנו' ב'מעשינו תלויים לבוא

ז"לBÓkהזה חכמינו ÔÈOÚÓלשון ¿¿«ƒ
ומאלצים מחייבים דין »ÏÚבית

‰˜„v‰107ÔÈÚ ‡e‰L , «¿»»∆ƒ¿«
È¯Ó‡Óa ¯‡B·Ók ,‰iÙk‰«¿ƒ»«¿»¿««¿≈

הריי"צ ‰‰ÏelÈ‡הרבי ÏÚa108 «««ƒ»
שבט. יו"ד לבוא Ê‡Âשל  לעתיד ¿»

‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ‰È‰È שמביאה ƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿»
השמחה גילוי  לעניין לעיל (כמבואר
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eycegaכ yceg icn dide

ּבעֹוׂשיו  יׂשראל יׂשמח ׁשּנאמר ויׂשמח 109ּכמֹו , ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָ

ּבמעׂשיו  יׂשמח 110הוי' אּלא נאמר לא ׂשמח ,111, ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדוקא  לבא לעתיד יהיה ׁשּזה עתיד, .112לׁשֹון ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

מׁשיח  אֹותּיֹות ּׁשּיׂשמח מה ּכן ּגם ,113וזהּו ְְִִִֵֶֶַַַַָ

ּכמֹו ּבן, ּבחינת ענינים, ׁשני יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָּדבמׁשיח

על 114ׁשּנאמר  ּדקאי ,ילדּתי הּיֹום אני אּתה ּבני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר 115מׁשיח  ּכמֹו עבד, ּובחינת הּנה 116, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ועיּקר  מאד, וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹיׂשּכיל

מּצד  ׁשּדוקא ׁשּבֹו, עבד ּבחינת הּוא ְְִִִֶֶֶֶַַַָָהעיּלּוי

אדם  אֹותּיֹות מאד, ּגבּה יהיה עבּדי ,117ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

מאדם  ּגם למעלה ׁשהּוא הּמֹורה ּבצירּוף ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָאבל

לׁשֹון 118הראׁשֹון  ּבעֹוׂשיו, יׂשראל יׂשמח וזהּו . ְְְְְִִִֵֶַָָָ

ּבּתניא  ּכמבֹואר העבֹודה 119רּבים, על ּדקאי ְְְֲִֵַַַַַָָָָָ

וטּורי  הרּבים רׁשּות ׁשּנקרא הּגׁשמי הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם

הוי' ׁשּיׂשמח  ּפֹועלים זה ידי ׁשעל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּדפרּודא,

נדחי  ׁשּיקּבץ צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָּבמעׂשיו,

וּדאי  מׁשיח זה הרי ׁשאז ּבקרֹוב 10יׂשראל, , ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדידן. ּובעגלא ֲִַַַָָָמּמׁש,
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.(191 ע' תרצ"ט המאמרים (ספר תרצ"ט דוד ב.109)ועבדי קמט, לא.110)תהלים קד, ב.111)שם פ"כ, ראה 112)ויק"ר

.7 שבהערה ב.113)מאמרים כא, תהלים פרש"י גם וראה הנ"ל. שבהערה מאמרים א. שסו, ז.114)של"ה ב, תהלים

א.115) נב, יג.116)סוכה נב, ד.117)ישעי' מו, תו"א קפ. אופן עמוקות מגלה ספ"א. הגלגולים ספר ספר 118)ראה ראה

יט. הערה יד) ע' ח"א לגני באתי המאמרים ספר מנחם (תורת תשי"א לגני באתי ד"ה ג. נא, שה"ש לקו"ת פ"ז. הגלגולים

ספל"ג.119)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
טוב) ביום לרגל Ó‡pL¯והעלייה BÓk ,˙eÓÈÏLa בתהליםÁÓNÈ ƒ¿≈¿∆∆¡«ƒ¿«

ÂÈNBÚa Ï‡¯NÈ109 וברא שעשה בקדושֿברוךֿהוא ישראל בני שמחת ƒ¿»≈¿»
ÂÈNÚÓaאותם, 'ÈÂ‰ ÁÓNÈÂ110 בבני הקדושֿברוךֿהוא ושמחת ¿ƒ¿«¬»»¿«¬»

מעשיו, שהם עברÁÓNישראל ÁÓNÈבלשון ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï111, »≈«…∆¡«∆»ƒ¿«
‰fL ,„È˙Ú ÔBLÏ השמחה ¿»ƒ∆∆

Ï·‡בשלימות „È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…
‡˜Âc112. «¿»

Ôk Ìb e‰ÊÂעל הפנימי Ó‰הטעם ¿∆«≈«
ÁÈLÓ ˙Bi˙B‡ ÁÓNiM113, ∆ƒ¿«ƒ»ƒ«

,ÌÈÈÚ ÈL LÈ ÁÈLÓ·cƒ¿»ƒ«≈¿≈ƒ¿»ƒ
¯Ó‡pL BÓk ,Ôa ˙ÈÁa114 ¿ƒ«≈¿∆∆¡«

בןÈaבתהלים  ‡Èבחינת ‰z‡ ¿ƒ«»¬ƒ
ÏÚ È‡˜c ,EÈz„ÏÈ ÌBi‰«¿ƒ¿ƒ¿»≈«

ÁÈLÓ115 בן "משיח הגמרא (כדברי »ƒ«
בימינו  במהרה להיגלות שעתיד דוד

ממני  שאל הקדושֿברוךֿהוא לו אומר

חוק  אל אספרה שנאמר לך ואתן דבר

היום  אני אתה] בני אלי אמר [ה' וגו'

גוים  ואתנה ממני שאל ילידיתיך

BÓkנחלתך"), ,„·Ú ˙ÈÁ·e¿ƒ«∆∆¿
¯Ó‡pL116 בישעיה משיח על ∆∆¡«

Èc·Ú ÏÈkNÈ ‰p‰ עבד בחינת ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ
¯wÈÚÂ ,„‡Ó d·‚Â ‡OÂ Ìe¯È»¿ƒ»¿»«¿…¿ƒ«

ÈelÈÚ‰ משיח ÈÁa˙של ‡e‰ »ƒ¿ƒ«
,BaL „·Ú שבו בן מבחינת יותר ∆∆∆

Èc·Ú ˙ÈÁa „vÓ ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ«¿ƒ««¿ƒ
‰È‰Èמשיח,„‡Ó d·b'מאד' ƒ¿∆»«¿…

Ì„‡ ˙Bi˙B‡117Ûe¯Èˆa Ï·‡ , ƒ»»¬»¿≈

צירוף  היינו משיח, של מעלתו את המדגיש e‰L‡'מאד' ‰¯Bn‰ משיח «∆∆
וגבה' ונשא Ìb'ירום ‰ÏÚÓÏאפילוÔBL‡¯‰ Ì„‡Ó118e‰ÊÂ . ¿«¿»«≈»»»ƒ¿∆

‡Èza ¯‡B·Ók ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,ÂÈNBÚa Ï‡¯NÈ ÁÓNÈ119 ƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿«ƒ«¿»««¿»
È‡˜c היא ‰B·Ú„‰שהכוונה ÏÚישראל בני ‰f‰של ÌÏBÚa ¿»≈«»¬»»»«∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡¯˜pL ÈÓLb‰««¿ƒ∆ƒ¿»¿»«ƒ
,‡„e¯Ùc È¯eËÂ,פירוד של הרים ¿≈¿≈»

כ'יש' עצמם חשים שבו הנבראים כי

לאלוקות  בטלים È„Èואינם ÏÚL∆«¿≈
'ÈÂ‰ ÁÓNiL ÌÈÏÚBt ‰Ê∆¬ƒ∆ƒ¿«¬»»

,ÂÈNÚÓa בתניא הזקן רבנו ובלשון ¿«¬»
ישראל  ישמח שכתוב "וזהו שם

מזרע  שהוא מי שכל פירוש: בעושיו,

אשר  ה' בשמחת לשמוח לו יש ישראל

שהם  בתחתונים בדירתו ושמח שש

וזהו  ממש, גשמית עשייה בחינת

עולם  שהוא רבים לשון בעושיו שכתוב

וסטראֿ קליפות המלא הגשמי הזה

וטורי  הרבים רשות שנקרא אחרא

ונעשים  לנהורא ואתהפכן דפרודא

באמונה  יתברך ליחודו היחיד רשות

ˆ„˜e,זו", ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
Ê‡L ,Ï‡¯NÈ ÈÁ„ ıa˜iL∆¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈∆»

È‡cÂ ÁÈLÓ ‰Ê È¯‰10, לאחר ¬≈∆»ƒ«««
הדברים  כל את יעשה שמשיח

נידחי  קיבוץ זה ובכלל האמורים

Ï‚Ú·e‡ישראל  ,LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¬»»
Ô„Èc לפי (מהירות במהירות ƒ«

שלנו. המושגים)
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טובה  להסתדרות  זה  יפריע  שלא  רק  שלא  ובוודאי  ובשקידה,  רבה  בהתמדה  בלוד  תמימים  תומכי  בישיבת  שילמוד  ברורה  דעתי 
בפרנסה בעתיד אלא אדרבה תוסיף הצלחה בזה.

ממכתב ג' שבט, תש"כ



כי

.l"yz'd ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

וגו'.‡. בחדשו חודש מדי והי' ד "ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

(במאמר ·. לעיל לפניהם"1דובר תשים אשר המשפטים "ואלה לאחרי שנאמר הראשון שהענין (
עברי" עבד תקנה "כי מהענינים 2הוא (החל בהם להתחיל יכול הי ' שהכתוב ענינים כמה שיש אע "פ ,

ניתן התורה ענין שכללות לפי – הדברות) בעשרת עתה זה כמארז"ל dhnlשנאמרו "למצרים 3דוקא,
מי  עם גם מתעסקת שהתורה להורות עברי, עבד בדין מתחילים ולכן ביניכם", יש הרע יצר כו' ירדתם

עברי" "עבד של בדרגא משה 4שנמצא בחי' המשכת תהי' אצלו שגם ופועלת יעבוד", שנים ש"שש ,
במאמר  להי 1(כמשנ"ת שיוכל כדי משה), על קאי תקנה" לחפשי ש"כי יצא ד"בשביעית הענין אצלו ות

.2חנם"

צריך  שבה השביעית השנה בבוא שגם כ"כ תחתונה בדרגא שנמצא עברי עבד אפילו מזה: ויתירה
חפשי" אצא לא בני ואת אשתי את אדוני את "אהבתי אומר לחפשי, מתייאשת 5לצאת לא ממנו גם –

ובדלת  (באזנו במרצע אזנו את אדוניו "ורצע עצה: לו נותנת אלא ח"ו, לעולם"6התורה ועבדו לא 7) –
היובל" "עד אלא כפשוטו, לחירות.8"לעולם" יוצא ואח"כ ,

כמ"ש  גלות, של ענין אין תורה שלגבי – בזה מקבל 9והענין אינו אש "מה כאש", דברי כה "הלא
טומאה" מקבלין אינן תורה דברי אף בגמרא 10טומאה שמצינו וכפי יוחנן 11. רבן ביקש החורבן שבשעת

התורה  נשארת בגלות שאפילו והיינו, התורה, ענין שזהו וחכמי'", "יבנה לו שיתנו ופעל זכאי בן
הגלות. ענין את מבטלים התורה שע "י ועד בשלימותה,

במרצע". אזנו את אדוניו "ורצע הפסוק על רש"י פירוש גם יתבאר – לזה ובהמשך

ת"ל ‚. שמאל, של אלא אינו או "הימנית, במרצע", אזנו את אדוניו "ורצע רש"י, בפירוש הביאור
הימנית, להלן מה הימנית, אזנו תנוך במצורע ונאמר אזנו, את אדוניו ורצע כאן נאמר שוה, לגזרה אזן אזן
ששמעה  זאת אזן זכאי, בן יוחנן רבן אמר שבגוף , אברים שאר מכל להרצע אזן ראה ומה הימנית. כאן אף
ישראל  בני לי כי סיני הר על ששמעה אזן עצמו, מוכר ואם תרצע. וגנב, והלך תגנוב, לא סיני הר על

וקנה והלך ומזוזה עבדים, דלת נשתנו מה חומר, כמין זה מקרא דורש הי' ר"ש תרצע. לעצמו, אדון
במצרים  עדים שהיו ומזוזה דלת הקב"ה, אמר שבבית, כלים שתי 12מכל ועל המשקוף על כשפסחתי

לעצמו, אדון וקנה זה והלך לעבדים, עבדים ולא הם, עבדי עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי המזוזות,
בפניהם", ירצע
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(1217 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת ואילך פ"ב
ואילך).

פרשתנו.2) ריש
ואילך.3) סע"ב פח, שבת
כנעני 4) עבד עברי, של עבדו אלא אינו "או הקס"ד גם כולל

הרי  קס"ד, רק שזהו שאע"פ עה"פ), (פרש"י מישראל" שלקחתו
התוועדויות  – מנחם תורת גם (ראה תורה הוא  בתורה קס"ד גם

וש"נ). .356 ע' חנ"ח
עבד 5) הקונה ש"כל כיון כ"כ, גדולה עבדות זו שאין ואף

זאת  בכל זו הרי וש"נ), א. כ, (קידושין לעצמו" אדון כקונה עבדי

עבדות.
עה"פ.6) בפרש"י הובא – יז טו, ראה פ'
הֿו.7) כא, פרשתנו
עה"פ.8) פרש"י
כט.9) כג, ירמי'

א.10) כב, ברכות
סי"ט.11) לקמן וראה ב. נו, גיטין
חמש 12) שהבן כפי – מצרים יציאת אודות יודע הוא והרי

ואמרת  זאת מה לאמר מחר בנך ישאלך "כי כבר: למד למקרא
יד). יג, (בא מצרים" ה' הוציאנו יד בחוזק אליו



l"yz'dכב ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy

עונש– הוא האוזן שרציעת לומר נראה העבירה lwשלכאורה הגדולה שעניותו לאדם התורה שבחרה
אזן" ד"אזן בגז"ש שלמדים לאחרי אבל הפחותה. השמאלית, האזן נרצעת ולכן כו', דעתו על אותו
העבד, של בענשו למעט בכדי אינה דוקא האוזן שרציעת משמע המעולה, ל"הימנית", היא שהכוונה
והתירוץ: שבגוף". אברים שאר מכל להרצע אזן ראה "ומה השאלה: נשאלת וא"כ אחר. מטעם אלא

השמיעה. עיקר שבה הימנית, ודוקא תרצע", כו' ששמעה זאת "אזן

– בגניבתו ב"ד במכרוהו דחקו: מפני עצמו מכר או שגנב לעבד רציעה של עונש שמגיע והטעם
הגנב  כאשר כי: לעצמו", אדון וקנה "שהלך מפני – עצמו ובמוכר תגנוב", "לא הציווי על שעבר מפני
מוכר  וכן רשעותו. מפני אלא דחקו מפני לא שגנב מוכיח ה"ז בגניבתו, להתבייש מבלי לצאת, מסרב

הטוב. מרצונו עצמו שמכר מוכיח עבד, להשאר לו איכפת ולא לצאת, שמסרב עצמו

ששמעה זאת ש"אזן בכך החטא חומר ipiqומודגש xd lr"13 להיות שיכול שיודע בעצמו, מהקב"ה –
בה' לבטוח צריך הי' ולכן עבדים", ישראל בני לי "כי ואמר תגנוב", "לא צוה ואעפ"כ עניות, של מצב

שיעזרהו.

ביום  שגם כך, כדי עד החול, ימי בששת הגשמיים בעסקיהם הטרודים לאלו בנוגע מזה, וההוראה
מ 14השבת  להשתחרר רוצים נותן 15זה אינם שבודאי השי"ת, עבודת היא האדם שתכלית לידע שצריכים ,

עבד  להיות ינוצל אדרבה, אלא לעבדים", "עבד של באופן יהי' לא הגשמיים בענינים העסק שגם כח
–להקב"ה 

ואילך. 89 ע' חי"א בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

וכסיל" זקן "מלך שנקרא היצה"ר, עם עסק להם שיש אלו לכל הוראה גם ש"אין 16וזוהי כיון אשר, ,
עם" בלא .17מלך "מלך להיותו הנה שטות , רוח בהם שנכנס "כסילים", שהם אלו ל"עם" בוחר כסיל", .18

ואז  במרצע", אזנו את אדוניו "ורצע להיות עצה ונותנת התורה, דואגת להם גם הנה – "עבדים " להיות
הגלות  מן היציאה גם כולל חנם, לחפשי שיצא הזמן .19בא

***

אלו:„. לימינו הראשונים דורות בין החילוק מקומות בב' מצינו התשובה באגרת

כלל א) לו מזיק הצומות ריבוי שאין ובריא חזק באדם זה ש"כל – הצומות לריבוי בנוגע ג', בפרק
. לו מזיק הצומות שריבוי מי אבל הראשונים, בדורות וכמו גופו, אלה לבריאות בדורותינו כמו אסור 20. ,

. בתעניות להרבות הראשונים,לו בדורות אפי' כי כלל, לו יזיק לא שבודאי בנפשו ישער אשר כפי אלא .
וכו'". הבריאים אלא בכה"ג מתענין היו לא ואמוראים, תנאים בימי
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אומות 13) כל על ופחד אימתה פעל סיני בהר מ"ת והרי
אצל  כולם ש"נתקבצו סע"א) קטז, (זבחים רז"ל כדברי העולם,

אשר ההמון קול  מה לו ואמרו  הרשע וסיים בלעם – וכו'". שמענו
שליט"א: אדמו"ר וידעו כ"ק מבנ"י, הגוים כל יראו שעה באותה

שלאחרי  הגמרא דברי (כסיום לטובתם היא מבנ"י שהיראה
כולם  "פתחו לישראל, תורה נותן שהקב"ה להם אמר שבלעם
פלאים  כל לאחרי ואעפ"כ, בשלום"), עמו את יברך ה' ואמרו
אדוני", את "אהבתי לטעון זיך") ("שּפארן שמתעקשים יש ַאלו,

מהגלות!... לצאת ולא עבד, להשאר רצונם ולכן
(ראה 14) עשוי'" מלאכתו כל כאילו בעיניו ש"יהא צריך שאז

אמת" ש"תורת וכיון וש"נ), סכ"א. סש"ו או"ח אדה "ז שו"ע
אמת. בודאי זה הרי זאת, דורשת

את 15) לקרוא צריך הוא השבת ביום שגם – ולדוגמא
קורה  מה לך נוגע מה אדוני"!... את "אהבתי באמרו, העיתון,

ת  ללמוד, שב – החול בעיתון?! בימות אפילו – בתפלה! אריך
פיזור  זמן, ביטול תורה, ביטול שזה כיון עיתון, לקרוא צריך לא
שהוא  שטוען ומה השבת. ביום ועאכו"כ וכו', וכו' והגוף הנפש
שייכות  לו שתהי' ובהכרח בגניבתו", ש"נמכר ומצב במעמד
הל' (רמב"ם עונשין" ו"אין דנין" "אין השבת ביום הנה – לאדונו

ה"ז). פכ"ד הי"ד. פכ"ג שבת
ובפרש"י.16) יג ד, קהלת
שעהיוה"א 17) תניא ועוד. ל. לח, וישב עה"פ בחיי רבינו

ע' תשרי סה"מ התוועדויות – מנחם בתורת (נסמן ובכ"מ רפ"ז.
.(86 הערה רלד

רע"א.18) ג, סוטה ראה
(19) הסיום ).l"endחסר
ופי"ב.20) פ"ז אגה"ת גם ראה



כג l"yz'd ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy

עונש– הוא האוזן שרציעת לומר נראה העבירה lwשלכאורה הגדולה שעניותו לאדם התורה שבחרה
אזן" ד"אזן בגז"ש שלמדים לאחרי אבל הפחותה. השמאלית, האזן נרצעת ולכן כו', דעתו על אותו
העבד, של בענשו למעט בכדי אינה דוקא האוזן שרציעת משמע המעולה, ל"הימנית", היא שהכוונה
והתירוץ: שבגוף". אברים שאר מכל להרצע אזן ראה "ומה השאלה: נשאלת וא"כ אחר. מטעם אלא

השמיעה. עיקר שבה הימנית, ודוקא תרצע", כו' ששמעה זאת "אזן

– בגניבתו ב"ד במכרוהו דחקו: מפני עצמו מכר או שגנב לעבד רציעה של עונש שמגיע והטעם
הגנב  כאשר כי: לעצמו", אדון וקנה "שהלך מפני – עצמו ובמוכר תגנוב", "לא הציווי על שעבר מפני
מוכר  וכן רשעותו. מפני אלא דחקו מפני לא שגנב מוכיח ה"ז בגניבתו, להתבייש מבלי לצאת, מסרב

הטוב. מרצונו עצמו שמכר מוכיח עבד, להשאר לו איכפת ולא לצאת, שמסרב עצמו

ששמעה זאת ש"אזן בכך החטא חומר ipiqומודגש xd lr"13 להיות שיכול שיודע בעצמו, מהקב"ה –
בה' לבטוח צריך הי' ולכן עבדים", ישראל בני לי "כי ואמר תגנוב", "לא צוה ואעפ"כ עניות, של מצב

שיעזרהו.

ביום  שגם כך, כדי עד החול, ימי בששת הגשמיים בעסקיהם הטרודים לאלו בנוגע מזה, וההוראה
מ 14השבת  להשתחרר רוצים נותן 15זה אינם שבודאי השי"ת, עבודת היא האדם שתכלית לידע שצריכים ,

עבד  להיות ינוצל אדרבה, אלא לעבדים", "עבד של באופן יהי' לא הגשמיים בענינים העסק שגם כח
–להקב"ה 

ואילך. 89 ע' חי"א בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

וכסיל" זקן "מלך שנקרא היצה"ר, עם עסק להם שיש אלו לכל הוראה גם ש"אין 16וזוהי כיון אשר, ,
עם" בלא .17מלך "מלך להיותו הנה שטות , רוח בהם שנכנס "כסילים", שהם אלו ל"עם" בוחר כסיל", .18

ואז  במרצע", אזנו את אדוניו "ורצע להיות עצה ונותנת התורה, דואגת להם גם הנה – "עבדים " להיות
הגלות  מן היציאה גם כולל חנם, לחפשי שיצא הזמן .19בא

***

אלו:„. לימינו הראשונים דורות בין החילוק מקומות בב' מצינו התשובה באגרת

כלל א) לו מזיק הצומות ריבוי שאין ובריא חזק באדם זה ש"כל – הצומות לריבוי בנוגע ג', בפרק
. לו מזיק הצומות שריבוי מי אבל הראשונים, בדורות וכמו גופו, אלה לבריאות בדורותינו כמו אסור 20. ,

. בתעניות להרבות הראשונים,לו בדורות אפי' כי כלל, לו יזיק לא שבודאי בנפשו ישער אשר כפי אלא .
וכו'". הבריאים אלא בכה"ג מתענין היו לא ואמוראים, תנאים בימי
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אומות 13) כל על ופחד אימתה פעל סיני בהר מ"ת והרי
אצל  כולם ש"נתקבצו סע"א) קטז, (זבחים רז"ל כדברי העולם,

אשר ההמון קול  מה לו ואמרו  הרשע וסיים בלעם – וכו'". שמענו
שליט"א: אדמו"ר וידעו כ"ק מבנ"י, הגוים כל יראו שעה באותה

שלאחרי  הגמרא דברי (כסיום לטובתם היא מבנ"י שהיראה
כולם  "פתחו לישראל, תורה נותן שהקב"ה להם אמר שבלעם
פלאים  כל לאחרי ואעפ"כ, בשלום"), עמו את יברך ה' ואמרו
אדוני", את "אהבתי לטעון זיך") ("שּפארן שמתעקשים יש ַאלו,

מהגלות!... לצאת ולא עבד, להשאר רצונם ולכן
(ראה 14) עשוי'" מלאכתו כל כאילו בעיניו ש"יהא צריך שאז

אמת" ש"תורת וכיון וש"נ), סכ"א. סש"ו או"ח אדה "ז שו"ע
אמת. בודאי זה הרי זאת, דורשת

את 15) לקרוא צריך הוא השבת ביום שגם – ולדוגמא
קורה  מה לך נוגע מה אדוני"!... את "אהבתי באמרו, העיתון,

ת  ללמוד, שב – החול בעיתון?! בימות אפילו – בתפלה! אריך
פיזור  זמן, ביטול תורה, ביטול שזה כיון עיתון, לקרוא צריך לא
שהוא  שטוען ומה השבת. ביום ועאכו"כ וכו', וכו' והגוף הנפש
שייכות  לו שתהי' ובהכרח בגניבתו", ש"נמכר ומצב במעמד
הל' (רמב"ם עונשין" ו"אין דנין" "אין השבת ביום הנה – לאדונו

ה"ז). פכ"ד הי"ד. פכ"ג שבת
ובפרש"י.16) יג ד, קהלת
שעהיוה"א 17) תניא ועוד. ל. לח, וישב עה"פ בחיי רבינו

ע' תשרי סה"מ התוועדויות – מנחם בתורת (נסמן ובכ"מ רפ"ז.
.(86 הערה רלד

רע"א.18) ג, סוטה ראה
(19) הסיום ).l"endחסר
ופי"ב.20) פ"ז אגה"ת גם ראה

l"yz'd ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy

הכל ב) שאין הזה יתום בדור "שעכשיו – התפלה קודם והשמחה ראש הכובד לענין בנוגע י', בפרק
וכו'". היעוצה עצה אזי הקצה, מן כרגע לבם להפוך יכולין

ב  שרק הטעם "דורותינו ומובן רק כותב בפ"ג משא"כ יתום", "דור בשם זה דור הזקן רבינו מתאר פ"י
קרויים  ש"התלמידים כיון ומדריך, משפיע גם נכלל שבזה ואם, אב לו שאין מי היינו "יתום" כי, – אלה"

אב" קרוי והרב ("אב")21בנים ומדריך משפיע שאין שפירושו, יתום", "דור הלשון בפ"י כותב ולכן ,
בריאות  אודות שמדובר בפ"ג משא"כ ביחד; ושמחה ראש דכובד הענינים ב' להיות יכולים כיצד שיורה

יתום". "דור לומר מתאים לא – הגוף

להבין: צריך עדיין אבל

ג': בפרק

"א) – הראשונים" ל"דורות בנוגע הזקן רבינו מוסיף mi`xen`eמדוע mi`pz inia בעיקר נוגע כאן הרי ,"
שהמדובר  הראשונים" ל"דורות בנוגע הדברים פרטי נפק"מ ולמאי אלה", "בדורותינו ההנהגה אופן

ואמוראים"? תנאים "בימי

בלקו"ת  וכן ואמוראים, תנאים מעלת נתבארה שבהם החסידות בתורת דרושים כמה שיש [ולהעיר,
דרקיע  במתיבתא מפלגי קא שכאן 22ד"ה מובן אבל ובכ"מ; כו'", ואמוראים התנאים ענין להבין "וצריך :

ואמוראים]. התנאים ענין לבאר המקום אינו באגה"ת

"דורות ב) הדיוק בכלל כאן נוגע ומה וכיו"ב, ההם" "בדורות לכתוב יכול הזקן רבינו הי' לכאורה
mipey`xd?"

מארז"ל  אמנם ואםmipey`x"אם23מצינו אנשים, בני אנו מלאכים כו'",mipey`xבני אנו אנשים בני
ה"היסטוריא" לספר הזקן רבינו של ענינו שאין (ובודאי באגה"ת כאן להמבואר נוגע זה אין לכאורה אבל

הראשונים"). ב"דורות היו ואמוראים" ש"תנאים ישראל, עם של

י': ובפרק

מן א) כרגע לבם להפוך יכולים הכל שאין הזה יתום בדור ש"עכשיו מ"ש בין סתירה יש לכאורה
היעוצה עצה אזי "ואמנם micwdlהקצה, פי"א: בהתחלת למ"ש וכו'", חצות בתיקון תתאה תשובה בחי'
. ההכנעה בלבו בה'להיות השמחה וגם .cgia odizy. ל"ד ס"פ בלק"א אמורה מילתא כבר חדוה , .

וכו'"?! דא מסטרא בלבאי תקיעא

–ב) כו'" הקצה מן כרגע לבם להפוך יכולים הכל שאין הזה יתום בדור ש"עכשיו לומר אפשר איך
אדמו"ר  מו"ח לכ"ק עד מקומו, ממלאי היו לאחריו בעצמו, הזקן רבינו הי' שבו דור אודות מדובר הרי

יתום"?! "דור שזהו לומר אפשר ואיך ההילולא, בעל

לקמן. שיתבאר וכפי

השבועי ‰. בלקו"ש להנדפס בנוגע להשלים גם המקום הפסוק 24כאן על רש"י פירוש "לא 25בביאור
מקומות  בכמה מוצא שאתה ממה רך, ולד לשון אלא גדי שאין גדי, בכלל וכבש עגל "אף גדי", תבשל

עזים  אחריו לפרש והוצרך גדי, שכתוב עגל 26בתורה אף סתם, גדי שנאמר מקום שכל ללמדך וכו', כגון ,
במשמע". וכבש

בהליקוט  צויין ג'27וכבר הובאו שבהם דפוסים שיש – רש"י בפירוש הגירסאות שינויי אודות
עזים" גדי אשלח "אנכי ה 28פסוקים: גדי "את עזים"29עזים", גדיי "שני הובאו 30, שבהם דפוסים ויש ,

עזים". גדיי ו"שני העזים" גדי "את הפסוקים שני רק
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ז.21) ו, ואתחנן ופרש"י ספרי ראה
ואילך.22) סע"ב כב, תזריע
ב.23) קיב, שבת
ואילך.24) 143 ע' ח"ו בלקו"ש לאח"ז נדפס
יט.25) כג, פרשתנו

כו.26) לד, תשא פרש"י גם ראה
(27.2 בהערה
יז.28) לח, וישב
כ.29) שם,
ט.30) כז, תולדות



l"yz'dכד ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy

רש"י: בפירוש הנכונה הגירסא היא איזו לברר ויש

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו לומר שייך לא רש"י, בפירוש גירסאות לשינויי שבנוגע – ,31ובהקדים
מצד  היא גירסאות ב' שיש לכך שהסיבה ועכצ"ל, הגירסאות, ב' כתב לא בעצמו שרש"י בודאי שהרי

הטעות. נפלה היכן לברר צורך יש  וא"כ, המעתיק, טעות

שהמעתיק לומר weqtובכן: siqed לא – עזים" גדי אשלח "אנכי ובנדו"ד: רש"י, בפירוש נזכר שלא
טעה שהמעתיק להיפך, לומר מסתבר  ולכן כזו; טעות שתיפול מקום אין שהרי כלל, בשכל xiqgdeמסתבר

פסוקים. ב' רק מופיעים ולכן רש"י, מפירוש תיבות כמה

דומות, תיבות ב' מופיעים שבו ממקום להעתיק צריך שכאשר כערכנו, אנשים אצל שרואים וכפי
וכתוצאה  הראשונה, בפעם רק אוחזים שבפועל אף השני', בפעם כבר שאוחזים ולחשוב לטעות יכולים

המקומות. ב' בין שמופיעות התיבות כל את מחסירים מזה

טעה  "עזים", תיבת העתקת שלאחרי – פעמים כמה "עזים" תיבת מופיעה רש"י שבפירוש ובנדו"ד,
ובמילא  העזים"), גדי ("את השני מהפסוק רק העתיק ולכן הב', בפעם כבר שאוחז לחשוב המעתיק
רש"י  בפירוש הנכונה שהגירסא לומר שמסתבר כך, עזים"), גדי אשלח ("אנכי הראשון הפסוק נשמט

הפסוקים. ג' הובאו שבה הגירסא היא

להבין: צריך אך

להביא א) יכול הי' פסוקים, יותר להביא רוצה אם גיסא, ולאידך פסוקים; מג' בראי' הצורך מהו
פסוקים? מג' יותר

שנאמרו ב) העזים" גדי ו"את עזים" גדי אשלח "אנכי מהפסוקים הראי' את רש"י מקדים מדוע
(בנוגע  תולדות בפרשת שנאמר עזים" גדיי "שני מהפסוק הראי' לפני ותמר), ליהודה (בנוגע וישב בפרשת

יעקב)? את יצחק שברך לברכות

הראי' רש"י מקדים מדוע (א) להבין: צריך – פסוקים ב' רק נזכרו רש"י שבפירוש הגירסא לפי וגם
(ב) עזים"), גדיי ("שני תולדות שבפרשת מהפסוק לראי' העזים") גדי ("את וישב שבפרשת מהפסוק
גדי  אשלח "אנכי שלפניו, הפסוק את ולא העזים", גדי "את הפסוק את וישב מפרשת רש"י מביא מדוע

עזים"?

בגמרא  גם הפסוק 32ולהעיר: תחילה ואח"כ 29הובא וישב), (שבפ' העזים" גדי את יהודה "וישלח
(מה 33הפסוק  שוה גזירה של באופן הוא הלימוד בגמרא אבל, תולדות). (שבפ' העזים" גדיי עורות "ואת

הוא) עזים בחלב בבשר האמור גדי אף עזים כאן האמור "34גדי הפסוק עדיף ולכן ,icb'שבפ) העזים"
" מהפסוק "גדיי"iicbוישב) ולא יחיד, לשון "גדי" נאמר בפרשתנו שגם כיון תולדות), (שבפ' העזים"

יותר  מסתבר הכתובים בפשטות (כי גז"ש של באופן זה אין התורה על רש"י בפירוש אבל רבים. לשון
רש"י  הקדים למה מובן אינו וא"כ, בלבד), גז"ש של לימוד מאשר והסברה שבהבנה ענין שזהו לפרש

תולדות. שבפ' לפסוק וישב שבפ' הפסוק

לקמן. שיתבאר וכפי

.Â(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ס"ג), (כנ"ל בפרשתנו בפרש"י הביאור (לאחרי

המרחב. אל המיצר מן עתה זה שיצאו כאלו ישנם

יובל  שנים, מיובל יותר זיך") מאטערן ("אידן בנ"י של ביסוריהם י"ח יצאו שכבר כמ"פ האמור ַוע"פ
משם,מופל  בנ"י כל ליציאת רחב ופתח  טובה התחלה יציאתם תהי' – ג
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וש"נ.31) ב. יג, עירובין
ואילך.32) סע"א קיג, חולין

טז.33) כז, תולדות
ב.34) שם, פרש"י



כה l"yz'd ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy

רש"י: בפירוש הנכונה הגירסא היא איזו לברר ויש

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו לומר שייך לא רש"י, בפירוש גירסאות לשינויי שבנוגע – ,31ובהקדים
מצד  היא גירסאות ב' שיש לכך שהסיבה ועכצ"ל, הגירסאות, ב' כתב לא בעצמו שרש"י בודאי שהרי

הטעות. נפלה היכן לברר צורך יש  וא"כ, המעתיק, טעות

שהמעתיק לומר weqtובכן: siqed לא – עזים" גדי אשלח "אנכי ובנדו"ד: רש"י, בפירוש נזכר שלא
טעה שהמעתיק להיפך, לומר מסתבר  ולכן כזו; טעות שתיפול מקום אין שהרי כלל, בשכל xiqgdeמסתבר

פסוקים. ב' רק מופיעים ולכן רש"י, מפירוש תיבות כמה

דומות, תיבות ב' מופיעים שבו ממקום להעתיק צריך שכאשר כערכנו, אנשים אצל שרואים וכפי
וכתוצאה  הראשונה, בפעם רק אוחזים שבפועל אף השני', בפעם כבר שאוחזים ולחשוב לטעות יכולים

המקומות. ב' בין שמופיעות התיבות כל את מחסירים מזה

טעה  "עזים", תיבת העתקת שלאחרי – פעמים כמה "עזים" תיבת מופיעה רש"י שבפירוש ובנדו"ד,
ובמילא  העזים"), גדי ("את השני מהפסוק רק העתיק ולכן הב', בפעם כבר שאוחז לחשוב המעתיק
רש"י  בפירוש הנכונה שהגירסא לומר שמסתבר כך, עזים"), גדי אשלח ("אנכי הראשון הפסוק נשמט

הפסוקים. ג' הובאו שבה הגירסא היא

להבין: צריך אך

להביא א) יכול הי' פסוקים, יותר להביא רוצה אם גיסא, ולאידך פסוקים; מג' בראי' הצורך מהו
פסוקים? מג' יותר

שנאמרו ב) העזים" גדי ו"את עזים" גדי אשלח "אנכי מהפסוקים הראי' את רש"י מקדים מדוע
(בנוגע  תולדות בפרשת שנאמר עזים" גדיי "שני מהפסוק הראי' לפני ותמר), ליהודה (בנוגע וישב בפרשת

יעקב)? את יצחק שברך לברכות

הראי' רש"י מקדים מדוע (א) להבין: צריך – פסוקים ב' רק נזכרו רש"י שבפירוש הגירסא לפי וגם
(ב) עזים"), גדיי ("שני תולדות שבפרשת מהפסוק לראי' העזים") גדי ("את וישב שבפרשת מהפסוק
גדי  אשלח "אנכי שלפניו, הפסוק את ולא העזים", גדי "את הפסוק את וישב מפרשת רש"י מביא מדוע

עזים"?

בגמרא  גם הפסוק 32ולהעיר: תחילה ואח"כ 29הובא וישב), (שבפ' העזים" גדי את יהודה "וישלח
(מה 33הפסוק  שוה גזירה של באופן הוא הלימוד בגמרא אבל, תולדות). (שבפ' העזים" גדיי עורות "ואת

הוא) עזים בחלב בבשר האמור גדי אף עזים כאן האמור "34גדי הפסוק עדיף ולכן ,icb'שבפ) העזים"
" מהפסוק "גדיי"iicbוישב) ולא יחיד, לשון "גדי" נאמר בפרשתנו שגם כיון תולדות), (שבפ' העזים"

יותר  מסתבר הכתובים בפשטות (כי גז"ש של באופן זה אין התורה על רש"י בפירוש אבל רבים. לשון
רש"י  הקדים למה מובן אינו וא"כ, בלבד), גז"ש של לימוד מאשר והסברה שבהבנה ענין שזהו לפרש

תולדות. שבפ' לפסוק וישב שבפ' הפסוק

לקמן. שיתבאר וכפי

.Â(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ס"ג), (כנ"ל בפרשתנו בפרש"י הביאור (לאחרי

המרחב. אל המיצר מן עתה זה שיצאו כאלו ישנם

יובל  שנים, מיובל יותר זיך") מאטערן ("אידן בנ"י של ביסוריהם י"ח יצאו שכבר כמ"פ האמור ַוע"פ
משם,מופל  בנ"י כל ליציאת רחב ופתח  טובה התחלה יציאתם תהי' – ג
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וש"נ.31) ב. יג, עירובין
ואילך.32) סע"א קיג, חולין

טז.33) כז, תולדות
ב.34) שם, פרש"י
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ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ד"בנערינו באופן – כמ"פ פרסה",35וכאמור תשאר ש"לא ,36ועד
אתם" וזהבם הנה"37ו"כספם ישובו גדול ו"קהל ראשם"38, על עולם ו"שמחת ממש, בקרוב ,39.

ולסיימם  המסובים בין לחלק כדי ווילנקין יוסף לר' משקה קנקני ב' נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
רב]. זמן מקומו על ורקד קומתו מלוא ועמד תצאו", בשמחה "כי לנגן התחיל ואח"כ מלכה", ב "מלוה

***

.Ê:התשובה באגרת הביאור

העולם  גיסא, ולאידך קטן", "עולם שנקרא באדם, גם ישנם העולם, בכללות שישנם הענינים שכל ידוע
אדם  בשם גם .40נקרא

שמיטה  שנות שבע השבוע, ימי שבעת לשבעה: בכללות שנחלק הזמן, לענין בנוגע שמצינו וכפי
כמ"ש  שבע, במספר הוא האדם חיי של הזמן כללות שגם – זב"ז) שבעים 41(הקשורים בהם שנותינו "ימי

שנה" שמונים בגבורות "ואם שלאח"ז, הריבוי (וגם שנה"41שנה" ועשרים ל"מאה עד נכלל 42, זה הרי –
שנה" ד"שבעים ).בכלל

בכל  דוגמתו שיש – אלה" ל"דורותינו הראשונים" "דורות בין העולם בכללות לחילוק בנוגע הוא וכן
בפרט. אדם

.Á מארז"ל ע"פ – העולם בכללות אלה" ל"דורותינו הראשונים" "דורות בין מהחילוק "אם 23ויובן
. של כחמורו ולא כחמורים, אנו אנשים בני ראשונים ואם אנשים, בני אנו מלאכים בני רבי ראשונים .

יש  גופא ובחמורים ו"חמורים"; אדם" "בני "מלאכים", סוגים: ג' שיש מובן שמזה כו'", יאיר בן פנחס
אכל  שלא – רפב"י" של "חמורו שהוא עליו שניכר חמור – רפב"י של וחמורו סתם, חמור סוגים: ב'

נתעשרו  שלא לה'"43משעורים ("ראשית לקדושה ממנו ניתן שלא דבר שזהו כיון ,44.(

ביניהם: והחילוק

ענינם – מב'zeipgexמלאכים הוא המלאך שגוף לכך נוסף הנה וגוף, נפש יש למלאך שגם ואע"פ .
הדקים  גוף 45יסודות לשאול צריך למטה, לירד צריך מלאך כאשר ולכן רוחניות. עיקרו הרי ,46.

ענינם – אנשים zeipgexeבני zeinyb"האדמה מן "עפר היותו בגלל הוא "אדם" השם שהרי ,47יחדיו,
לעליון" "אדמה ע"ש "אדם" נקרא זה עם אבל 48וביחד בלבד, ("אדמה") דמיון של באופן רק (אמנם

האדמה" מן ד"עפר הענין על גובר לעליון" ד"אדמה שהענין ובאופן "לעליון"), דמיון זה הרי אעפ"כ
–zeipgexd zexabzd.הגשמיות על

על מורה – sebdוחמורים xneg– סתם חמור רפב"י: של וחמורו סתם חמור יש גופא ובזה בלבד;
הבעש"ט  כתורת שונאך", "חמור בבחי' הוא שאז הבירור, לפני שהוא כפי החומר הפסוק 49הו"ע 50על

"שונאך", שהוא תראה הגוף, שהוא שלך בהחומר טוב בעיון תסתכל כאשר שונאך": חמור תראה "כי
עמו", תעזוב "עזוב צ"ל לאח"ז אבל העבודה, בהתחלת רק זהו אמנם, כו'; הנשמה את שונא שהוא
הבירור. לאחר שהוא כפי החומר שזהו"ע – רפב"י" של "חמורו בבחי' שיהי' עד ולזככו, הגוף את לברר
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ט.35) יו"ד, בא
כו.36) שם,
ט.37) ס, ישעי'
ז.38) לא, ירמי'
יא.39) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ב.40) לג, ח"ג ב. קלד, ח"א זהר ג. פקודי תנחומא ראה

ד. פ"א, קה"ר ספל"א. דר"נ אבות א). קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז
פע"ב. ח"א מו"נ

יו"ד.41) צ, תהלים
ג.42) ו, בראשית
ואילך.43) סע"א ז, חולין

כו.44) יח, קרח
ד,45) בראשית בתו"א הובא הגמול. שער בסוף רמב"ן ראה

ובכ"מ. א. צח, ברכה לקו"ת ב.
ע"ב.46) ריש רכט, זח"ב ראה
ז.47) ב, בראשית
ועוד.48) רע"א. ג, של"ה ראה
תש"ד 49) (סה"מ תש"ד משפטים דש"פ גו' תראה כי רד"ה

ע' תש"א (סה"ש בסופה תש"א משפטים ש"פ שיחת .(145 ע'
ב"היום  (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות טוב שם כתר וראה .(66

שבט). כח יום"
ה.50) כג, פרשתנו
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.Ë:עצמו באדם גם ישנם – העולם בכללות שישנם אלו ענינים וג'

עם  קשר ללא רוחניות"), ("ריינע בטהרתה רוחניות של באופן שהוא השכל, הו"ע – שבו המלאך
גשמיות.

האדם  בדוגמת (רוחניות), השכל עם שקשורים כפי לגשמיות) (ששייכים המדות הו"ע – שבו אדם בני
על  השכל גובר וכמו"כ הגשמיות, על הרוחניות התגברות של באופן אבל ורוחניות, גשמיות בו שיש

השכל. עם מתאחדים שהמדות ועד המדות,

שגם  אע"פ שכן, המדות, הו"ע בהמה של ענינה כל כי כשלעצמם, המדות הו"ע – שבו והחמור
שבחיות" "פיקח שהוא לשועל בנוגע שמצינו וכפי שכל, לה יש ידוע 51בהמה הרי אצל 52, השכל שענין

למדות  משרת רק הוא שלה שהשכל הבהמית, לנפש בנוגע הוא וכן למדות, משרת כמו רק הוא בהמה
למצוא  אמיתית – ואילו הגשמיים; הענינים וכל ושינה אכילה כמו תאוותיו, את להשיג כיצד הדרך את

בענינים  ושקוע מונח להיות אלא) למדות, משרת להיות (לא הוא בפרט ובנ"י בכלל אדם אצל השכל ענין
החמור" על "וירכיבם בבחי' הגוף, על שולט הוא שעי"ז ובאופן .53שכליים,

שהשכל  באופן השכל עם ומתאחדים שקשורים כפי מדות (ב ) כשלעצמם, מוחין (א) בעבודה: וענינם
וחמורו  סתם, דחמור הענין ישנו גופא (ובזה בלבד החומר עם הקשור המעשה, ענין (ג) המדות, על שולט

שבאדם  השליטין ג' שהם וכבדא, לבא דמוחא הענינים ג' הם הרי ובכללות רפב"י). וכמבואר 54של ,
הידועה  מעשה.55בהשיחה של לענינים בנוגע – שליט הוא ה"כבד" שאפילו זה, בענין

.È אלה":56וזהו ל"דורותינו הראשונים" "דורות שבין החילוק גם

היא  העבודה עיקר אלה בדורותינו משא"כ המוחין, בענין העבודה עיקר היתה הראשונים בדורות
באגה"ק  הזקן רבינו שמבאר כפי המעשה, .57בענין הללו בעתים ה' עבודת עיקר כל היות היא "איך .

. המעשה) (שהו"ע הצדקה רז"ל עבודת אמרו ולא הי'58. שת"ת בימיהם, אלא גמ"ח כנגד שקול ת"ת
. אצלם העבודה ("וכתיב עיקר דוד סוכת שנפלה משיחא בעקבות משא"כ נפשנו"59. לעפר שחה )60כי

. דרך אין עשי', בחי' שהיא ועקביים רגלים בחי' הצדקה".עד מעשה שהיא ג"כ עשי' בבחי' כ"א .

לכן  – רוחניות של הו"ע שמוחין שבזה וכיון התועלת מצד התעניות, ענין הי' הראשונים בדורות ,
מה  – להגוף גם טובה מהתענית תהי' אם הגוף; במצב כ"כ להתחשב מבלי הרוחנית, לעבודה בנוגע

כ"כ. נוגע זה אין – להגוף טובה מזה תהי' לא אם וגם טוב,

למטה – הוא דמ"ת הענין כללות שהרי הגוף, מצד העבודה היתה הראשונים בדורות שגם בודאי
. ירדתם "למצרים ביניכם"דוקא, יש יצה"ר דמצו 3. הבריאים אלא בכה"ג מתענין היו "לא אז גם ולכן ,

הגוף. מצב כ"כ נוגע הי' ולא הרוחנית, העבודה בעיקר אז נוגע הי' אעפ"כ, אבל נפשייהו", לצעורי 

אין  – הגוף וחומר גשמיות עם שקשור המעשה בענין היא העבודה שעיקר אלה, בדורותינו אבל
(כפי  הצדקה בענין להרבות יש זה ותמורת הגוף, לבריאות להזיק יכולה שהתענית במצב להתענות

המעשה. ענין שזהו באגה"ת), שמסיים

.‡È:כי – הראשונים בדורות ההנהגה בסדר  בפ"ג הזקן רבינו מאריך ואעפ"כ

התניא  ספר של ראשון בחלק גם 61מבואר צריך מ"מ, אדם", כל מדת היא הבינוני ש"מדת שאע"פ ,
. צדיק תהי שמשביעים השבועה את לקיים שלו "את .לעשות ואולי האי וכולי משרש . רוח לבחי' יזכה .

וכו'". בו שתתעבר צדיק איזה
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ב.51) סא, ברכות
חמ"ט 52) .197 ס"ע חל"ז התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ. .402 ע' ריש
ע'53) חל"א לקו"ש גם וראה כ. ד, שמות – הכתוב לשון

.21
א.54) קנג, זח"ב
ואילך.55) 120 ע' שלום תורת סה"ש ראה

התניא 56) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ב עד מכאן
ואילך. צו ע' ח"ב ָ(קארף)

ס"ט.57)
מ"א.58) פ"א פאה
כו.59) מד, תהלים
סוסכ"א.60) אגה"ק
פי"ד.61)
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.Ë:עצמו באדם גם ישנם – העולם בכללות שישנם אלו ענינים וג'

עם  קשר ללא רוחניות"), ("ריינע בטהרתה רוחניות של באופן שהוא השכל, הו"ע – שבו המלאך
גשמיות.

האדם  בדוגמת (רוחניות), השכל עם שקשורים כפי לגשמיות) (ששייכים המדות הו"ע – שבו אדם בני
על  השכל גובר וכמו"כ הגשמיות, על הרוחניות התגברות של באופן אבל ורוחניות, גשמיות בו שיש

השכל. עם מתאחדים שהמדות ועד המדות,

שגם  אע"פ שכן, המדות, הו"ע בהמה של ענינה כל כי כשלעצמם, המדות הו"ע – שבו והחמור
שבחיות" "פיקח שהוא לשועל בנוגע שמצינו וכפי שכל, לה יש ידוע 51בהמה הרי אצל 52, השכל שענין

למדות  משרת רק הוא שלה שהשכל הבהמית, לנפש בנוגע הוא וכן למדות, משרת כמו רק הוא בהמה
למצוא  אמיתית – ואילו הגשמיים; הענינים וכל ושינה אכילה כמו תאוותיו, את להשיג כיצד הדרך את

בענינים  ושקוע מונח להיות אלא) למדות, משרת להיות (לא הוא בפרט ובנ"י בכלל אדם אצל השכל ענין
החמור" על "וירכיבם בבחי' הגוף, על שולט הוא שעי"ז ובאופן .53שכליים,

שהשכל  באופן השכל עם ומתאחדים שקשורים כפי מדות (ב ) כשלעצמם, מוחין (א) בעבודה: וענינם
וחמורו  סתם, דחמור הענין ישנו גופא (ובזה בלבד החומר עם הקשור המעשה, ענין (ג) המדות, על שולט

שבאדם  השליטין ג' שהם וכבדא, לבא דמוחא הענינים ג' הם הרי ובכללות רפב"י). וכמבואר 54של ,
הידועה  מעשה.55בהשיחה של לענינים בנוגע – שליט הוא ה"כבד" שאפילו זה, בענין

.È אלה":56וזהו ל"דורותינו הראשונים" "דורות שבין החילוק גם

היא  העבודה עיקר אלה בדורותינו משא"כ המוחין, בענין העבודה עיקר היתה הראשונים בדורות
באגה"ק  הזקן רבינו שמבאר כפי המעשה, .57בענין הללו בעתים ה' עבודת עיקר כל היות היא "איך .

. המעשה) (שהו"ע הצדקה רז"ל עבודת אמרו ולא הי'58. שת"ת בימיהם, אלא גמ"ח כנגד שקול ת"ת
. אצלם העבודה ("וכתיב עיקר דוד סוכת שנפלה משיחא בעקבות משא"כ נפשנו"59. לעפר שחה )60כי

. דרך אין עשי', בחי' שהיא ועקביים רגלים בחי' הצדקה".עד מעשה שהיא ג"כ עשי' בבחי' כ"א .

לכן  – רוחניות של הו"ע שמוחין שבזה וכיון התועלת מצד התעניות, ענין הי' הראשונים בדורות ,
מה  – להגוף גם טובה מהתענית תהי' אם הגוף; במצב כ"כ להתחשב מבלי הרוחנית, לעבודה בנוגע

כ"כ. נוגע זה אין – להגוף טובה מזה תהי' לא אם וגם טוב,

למטה – הוא דמ"ת הענין כללות שהרי הגוף, מצד העבודה היתה הראשונים בדורות שגם בודאי
. ירדתם "למצרים ביניכם"דוקא, יש יצה"ר דמצו 3. הבריאים אלא בכה"ג מתענין היו "לא אז גם ולכן ,

הגוף. מצב כ"כ נוגע הי' ולא הרוחנית, העבודה בעיקר אז נוגע הי' אעפ"כ, אבל נפשייהו", לצעורי 

אין  – הגוף וחומר גשמיות עם שקשור המעשה בענין היא העבודה שעיקר אלה, בדורותינו אבל
(כפי  הצדקה בענין להרבות יש זה ותמורת הגוף, לבריאות להזיק יכולה שהתענית במצב להתענות

המעשה. ענין שזהו באגה"ת), שמסיים

.‡È:כי – הראשונים בדורות ההנהגה בסדר  בפ"ג הזקן רבינו מאריך ואעפ"כ

התניא  ספר של ראשון בחלק גם 61מבואר צריך מ"מ, אדם", כל מדת היא הבינוני ש"מדת שאע"פ ,
. צדיק תהי שמשביעים השבועה את לקיים שלו "את .לעשות ואולי האי וכולי משרש . רוח לבחי' יזכה .

וכו'". בו שתתעבר צדיק איזה
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ב.51) סא, ברכות
חמ"ט 52) .197 ס"ע חל"ז התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ. .402 ע' ריש
ע'53) חל"א לקו"ש גם וראה כ. ד, שמות – הכתוב לשון

.21
א.54) קנג, זח"ב
ואילך.55) 120 ע' שלום תורת סה"ש ראה

התניא 56) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ב עד מכאן
ואילך. צו ע' ח"ב ָ(קארף)

ס"ט.57)
מ"א.58) פ"א פאה
כו.59) מד, תהלים
סוסכ"א.60) אגה"ק
פי"ד.61)

l"yz'd ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy

סדר  גם לדעת נוגע מ"מ, המעשה, בענין היא אלה בדורותינו העבודה שעיקר שאע"פ בנדו"ד, ועד"ז
בדורות  כמו העבודה אופן מישהו אצל שיהי' להיות שיכול כיון הראשונים, בדורות שהי' ההנהגה

הראשונים.

.·È. ש"עכשיו רק אלא הראשונים, בדורות שהי' העבודה אופן לידע נוגע לא י', בפרק אין אמנם, .
היעוצה "עצה ולכן, הקצה", מן כרגע לבם להפוך יכולין שב'micwdlהכל כדי כו'", תתאה תשובה בחי'

שונים. בזמנים יהיו הענינים

. ש"עכשיו לכך "דור והסיבה היותו בגלל – היא הקצה" מן כרגע לבם להפוך יכולין הכל אין .
יתום":

בתניא  כמבואר המוחין, העדר על מורה – המולידות 62"יתום" ואם אב הם "הן (מוחין) ובינה שחכמה
שעיקר  וכיון חב"ד", תולדות הן המדות כי למדות ומקור אמות נקראו ו"חב"ד כו'", ויראתו ה' אהבת

עזבוני" ואמי אבי "כי בבחי' יתום", "דור זה הרי המוחין, בענין אינה בדורנו .63העבודה

כי: הקצה", מן כרגע לבם להפוך יכולין הכל "אין הזה", יתום בדור "עכשיו ולכן,

את  סובלת אינה אחת שמדה כיון אחת, בבת להיות יכולים אינם הפכיות מדות שתי כלל, בדרך
ד"וימלוך" ומצב במעמד היא אחת מדה שכאשר דתהו, במדות וכמודגש מקום 64חברתה, נתינת אין אזי ,

השני'. למדה

דוקא, המוחין בהשראת צורך יש אחת , בבת להיות יוכלו – הפכיות אינם אם גם – מדות ששתי וכדי
למדות  מוחין בין החילוק וכידוע ביחד. מדות שתי להיות יכולים אז בכל 65שרק הנה השכל, שמצד ,

ואלו  "אלו שזהו"ע סברות, שתי תמיד יש הבינה בחי' ומצד הפכית, לסברא גם מקום נתינת יש סברא
חיים" אלקים הפס"ד 31דברי להכרעת לבוא כדי הדעת בענין צורך יש ולכן רבים, לשון משא"כ 66, ;

ביחד. מדות שתי שיהיו אפשר אי במדות,

היעוצה  עצה אזי הקצה, מן כרגע לבם להפוך יכולין הכל שאין הזה יתום בדור ש"עכשיו וזהו
שפועלת  חיצונית סיבה יש שאז שונים, בזמנים יהיו הענינים שב' כדי – כו'" תתאה תשובה בחי' להקדים

בענ  זמ"ז שחלוקים ללילה יום בין השינוי מצד – לשמחה ממרירות השינוי (צירופי את  השמות צירופי ין
בלילה  אדנ"י שם וצירופי ביום הוי' לבוא 67שם יכולים ועי"ז החול, לימות השבת יום בין השינוי וכן ,(

לתשו"ע  .68מתשו"ת

.‚È:מזה וההוראה

נאמר  הגלות זמן לכללות לחשוב 69בנוגע יכול גיסא שמחד היינו, כחולמים", היינו גו' המעלות "שיר
בכלל  מבין שאינו כאלו לענינים שנפל זיך") כאּפט ("ער תופס ולפתע חב"ד"... ו"שּפיץ "חסיד" ַשהוא

שם!... נפל איך

ה"ראש" שהוא – אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד נשיאינו, רבותינו – הדור נשיא עם להתקשר לזה, והעצה
הדור  וכו'"70של חיים לך יתן חיים ד"מחי' הענין נעשה שעי"ז ,71.

"לגולגלותם" לבחי' עד העלי' להיות צריכה שאז להסתלקות, שנה עשרים לאחרי בעמדנו ,72ובפרט
בהמכתב  צויין שכבר (כפי כתר ר"ת וכ' כתר, בגימטריא עשרים והרי הכתר, ענין ).73שזהו
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פ"ג.62)
שמע"צ 63) א. סז, ש"ש דרושי לקו"ת וראה יו"ד. כז, תהלים

ובכ"מ. ב. פט,
ואילך.64) לב לו, וישלח
תע 65) ס"ע עטר"ת ואילך. צט ס"ע עזר"ת סה"מ ראה

ואילך. קז ע' תרפ"ב ועוד. ואילך.
ואילך.66) קיז ע' עת"ר סה"מ ראה
ספמ"א.67) תניא
פי"א:68) בהתחלת ממ"ש הסתירה תירוץ הביאור, המשך

. בלבו ."להיות תשו"ת בחי' ביחד". שתיהן בה' השמחה וגם .
התוועדויות  – מנחם (תורת ואילך סי"ז ויקהל ש"פ שיחת ראה –

ואילך). 265 ע' חנ"ט
ואילך.69) ג כח, וישב תו"א וראה א. קכו, תהלים
פ"ב.70) תניא ראה
ועוד.71) .44 ע' תש"י סה"מ וראה א. עא, יומא
במדבר.72) ר"פ לקו"ת וראה ב. א, במדבר
לחודש 73) דל' עמי; את תלוה כסף אם פ' השלישי דיום

דש). ע' שב; ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה – אדר ר"ח שבט,



l"yz'dכח ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy

הגמרא  התפלה,74ובלשון ע"י שנעשה מה שזהו חדש, "ראש" שנעשה היינו, וחיי", סמא להו "עבדי :
הקוין. ג' בכל נמשך ולאח"ז

עלי  שחייבים הענין גם כולל הענינים, כל את לתקן יכולים שמים ועי"ז בידי מיתה (שאודותיו 75ו
ומכופל  כפול קשר שנעשה באופן התורה לימוד ע"י הוא שתיקונו באגה"ת), בעיקר .19כו'76מדובר

***

.„È. רך לשון אלא גדי "שאין גדי", תבשל "לא הפסוק על רש"י בפירוש וכבש הביאור עגל אף .
במשמע":

מוצא שאתה "ממה – פסוקים מכמה בראי' הצורך מבהיר בעצמו zenewnרש"י dnka שכתוב בתורה
לפרש  מקום הי' אחת, פעם עזים" "גדי אומרת התורה היתה אילו כי, עזים", אחריו לפרש והוצרך גדי,

שהתורה כיון עזים", "גדי זה הרי "גדי" שנזכר מקום dyxitשבכל xak פעם זאת לפרש צורך ואין זאת,
נוספת,

ויקהל – בפ' רש"י לשון "77וע"ד :izyxt xak'בפ וכן צוואתם", במקום ומלאכתו המשכן נדבת
הדברות78ואתחנן  "עשרת :mizyxit xak"–

מוצא שאתה "ממה zenewnורק dnka שרק מוכח, עזים", אחריו לפרש והוצרך גדי , שכתוב בתורה
el` zenewnaגדי" זה גדיmifrהרי שנאמר מקום "כל אבל דוקא, כי " במשמע", וכבש עגל אף סתם,

רך". לשון אלא גדי "אין

.ÂË"העזים גדי "את לתמר), יהודה (שאמר עזים" גדי אשלח "אנכי – פסוקים מג' ראי' רש"י ומביא
לה): ליקח ליעקב רבקה (שאמרה עזים" גדיי "שני העדולמי), רעהו ביד יהודה (ששלח

בפסוק  כי, – העזים" גדי ו"את עזים" גדי אשלח "אנכי הראשונים, הפסוקים בשני מסתפק לא רש"י
גדי "את נאמר "גדיdהשני תורה אמרה שכאן לומר אפשר ולכן הידיעה, בה"א כדי mifrdעזים", ,"

את שלח שאכן לפרש `ezeלהדגיש צריך הכתוב הי' לא זאת, לולי אבל לשלוח, שהבטיח העזים גדי
" לומר יכול הי' שהכתוב אמת הן – העזים". "גדיd"גדי (במקום מכאן dגדי" אין אעפ"כ, אבל עזים"),

רש"י  הוצרך ולכן "עזים". אחריו לפרש צריכה אלא "גדי" בתיבת מסתפקת אינה שהתורה חזקה ראי'
עזים". גדיי "שני נוסף: מפסוק ראי' להביא

כי: – תולדות שבפ' עזים" גדיי "שני הפסוק הקדים לא שרש "י והטעם

אודות בהסיפור הם עזים" גדיי "שני dwaxהתיבות ixacולא dnvrליעקב, dxezdy,וא"כ זאת, אומרת
גדי  (ש"כתוב כו' בדיוק בודאי זה הרי עזים", "גדי אומרת עצמה כשהתורה שבשלמא לומר מקום יש
כו'; הלכות למדים בתורה תיבה שמכל ועד אמת, תורת היא שהתורה כיון עזים"), אחריו לפרש והוצרך

מספר  התורה כאשר שאמרה משא"כ מה בדיוק  לכתוב צריכה  אמת תורת  (ולהיותה רבקה דברי  אודות ת
דברי  ע"פ ובפרט היטב. דברי' את שיבינו להבטיח כדי עזים", גדיי "שני ואמרה שפירשה רבקה),

נטלו79הגמרא  תשעה לעולם ירדו שיחה קבין לא miyp"80"עשרה אם גם בדברי' שהוסיפה יתכן הרי ,
ראשונה. ראי' בתור זה פסוק רש"י מביא לא ולכן בכך. צורך הי'

הוא עזים", גדי אשלח "אנכי רש"י, שמביא הראשון הפסוק שגם dcediואף ixacn דברים שגם ובפרט ,
נאמרו פני'"dy`lאלו כסתה כי גו' ש"ויחשבה וכיון שם 81, של בתו שהיא ידע לא למדנית 82, שלהיותה ,

אשלח "אנכי לה לומר הוצרך ולכן עזים", "גדי הוא סתם ש"גדי" יודעת mifrכו', icb רש"י הרי – "
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בשוה"ג.74) 136 ע' ח"ה לקו"ש גם וראה ב. קז, ב"מ
ספ"א.75) אגה"ת ראה
פ"ט.76) אגה"ת
ה.77) לה,
ז.78) ה,

ב.79) מט, קידושין
"רבי 80) סע"ב) נג, (עירובין הגמרא דברי גם נזכרו זה בענין

. הגלילי כו'".יוסי לברורי' אשכחה .
טו.81) לח, וישב
כד.82) שם, פרש"י



כט l"yz'd ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy

הגמרא  התפלה,74ובלשון ע"י שנעשה מה שזהו חדש, "ראש" שנעשה היינו, וחיי", סמא להו "עבדי :
הקוין. ג' בכל נמשך ולאח"ז

עלי  שחייבים הענין גם כולל הענינים, כל את לתקן יכולים שמים ועי"ז בידי מיתה (שאודותיו 75ו
ומכופל  כפול קשר שנעשה באופן התורה לימוד ע"י הוא שתיקונו באגה"ת), בעיקר .19כו'76מדובר

***

.„È. רך לשון אלא גדי "שאין גדי", תבשל "לא הפסוק על רש"י בפירוש וכבש הביאור עגל אף .
במשמע":

מוצא שאתה "ממה – פסוקים מכמה בראי' הצורך מבהיר בעצמו zenewnרש"י dnka שכתוב בתורה
לפרש  מקום הי' אחת, פעם עזים" "גדי אומרת התורה היתה אילו כי, עזים", אחריו לפרש והוצרך גדי,

שהתורה כיון עזים", "גדי זה הרי "גדי" שנזכר מקום dyxitשבכל xak פעם זאת לפרש צורך ואין זאת,
נוספת,

ויקהל – בפ' רש"י לשון "77וע"ד :izyxt xak'בפ וכן צוואתם", במקום ומלאכתו המשכן נדבת
הדברות78ואתחנן  "עשרת :mizyxit xak"–

מוצא שאתה "ממה zenewnורק dnka שרק מוכח, עזים", אחריו לפרש והוצרך גדי , שכתוב בתורה
el` zenewnaגדי" זה גדיmifrהרי שנאמר מקום "כל אבל דוקא, כי " במשמע", וכבש עגל אף סתם,

רך". לשון אלא גדי "אין

.ÂË"העזים גדי "את לתמר), יהודה (שאמר עזים" גדי אשלח "אנכי – פסוקים מג' ראי' רש"י ומביא
לה): ליקח ליעקב רבקה (שאמרה עזים" גדיי "שני העדולמי), רעהו ביד יהודה (ששלח

בפסוק  כי, – העזים" גדי ו"את עזים" גדי אשלח "אנכי הראשונים, הפסוקים בשני מסתפק לא רש"י
גדי "את נאמר "גדיdהשני תורה אמרה שכאן לומר אפשר ולכן הידיעה, בה"א כדי mifrdעזים", ,"

את שלח שאכן לפרש `ezeלהדגיש צריך הכתוב הי' לא זאת, לולי אבל לשלוח, שהבטיח העזים גדי
" לומר יכול הי' שהכתוב אמת הן – העזים". "גדיd"גדי (במקום מכאן dגדי" אין אעפ"כ, אבל עזים"),

רש"י  הוצרך ולכן "עזים". אחריו לפרש צריכה אלא "גדי" בתיבת מסתפקת אינה שהתורה חזקה ראי'
עזים". גדיי "שני נוסף: מפסוק ראי' להביא

כי: – תולדות שבפ' עזים" גדיי "שני הפסוק הקדים לא שרש "י והטעם

אודות בהסיפור הם עזים" גדיי "שני dwaxהתיבות ixacולא dnvrליעקב, dxezdy,וא"כ זאת, אומרת
גדי  (ש"כתוב כו' בדיוק בודאי זה הרי עזים", "גדי אומרת עצמה כשהתורה שבשלמא לומר מקום יש
כו'; הלכות למדים בתורה תיבה שמכל ועד אמת, תורת היא שהתורה כיון עזים"), אחריו לפרש והוצרך

מספר  התורה כאשר שאמרה משא"כ מה בדיוק  לכתוב צריכה  אמת תורת  (ולהיותה רבקה דברי  אודות ת
דברי  ע"פ ובפרט היטב. דברי' את שיבינו להבטיח כדי עזים", גדיי "שני ואמרה שפירשה רבקה),

נטלו79הגמרא  תשעה לעולם ירדו שיחה קבין לא miyp"80"עשרה אם גם בדברי' שהוסיפה יתכן הרי ,
ראשונה. ראי' בתור זה פסוק רש"י מביא לא ולכן בכך. צורך הי'
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l"yz'd ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy
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זל"ז: שייכים
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"jcnll."'וכו סתם גדי שנאמר מקום שכל

.ÊÈ רבן השמות את רש"י מזכיר מדוע בפרשתנו, רש"י בפירוש לבאר נשאר זכאי ועתה בן יוחנן 
שמעון. ורבי

דר"נ  באבות שמצינו מה עם קשור ריב"ז של שמו להזכרת בנוגע הביאור הפליא 86ובכן: שריב"ז
(סי"ח). כדלקמן דגמ"ח, הענין מאד

הגמ"ח  לטובת מלכה" "מלוה נערכת הש"ק יום  שבמוצאי כיון הנה לזה, יערכו 87ובקשר בודאי –
ומקום. לזמן בנוגע הידועה ההכרזה את עתה

התעוררות, דבר או ווארט") גוט ("א טובה אימרה "פלפול", מישהו יאמר מסתמא אמר:) ַָ(ואח"כ
ּפאראד") גאנצן ("מיטן החגיגיות .88במלוא ַַַ

לנגן  התחיל ואח"כ משקה". דאוואי "זשיד להמכריז: שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההכרזה ַַלאחרי
די". בלי עד ברכה לכם "והריקותי הניגון

***

.ÁÈ,רש"י בפירוש הביאור המשך

ואינו – דחקו, מפני שגנב כיון כ"כ, חמור עון זה אין שסוכ"ס ממולח תלמיד שאלת לתרץ שבכדי
. ש"אהבתי כיון לחפשי לצאת שלרוצה מאמרו שזהו רש"י מביא – בני" ואת אשתי את (גם) .opgei iax

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

ק"פ.83) הל' ריש רמב"ם ראה
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l"yz'dל ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy

i`kf oa89'הי ענינו שכל ,dxezd cenil90,אחד כל של תכליתו שזוהי והורה ועניות, דחקות של במצב גם ,
במשנה  (כדבריו עסק בעל .91גם הרבה תורה למדת והרי"אם נוצרת"), לכך .dxezd שלאחר ציוותה

ריב"ז  זאת: ועוד העניות). (למרות תגנוב" "לא וציוותה האשה), אהבת (למרות לחפשי יצא שנים שש
ענין מאד אלו.g"nbהפליא ציוויים על לעבור ולא גמ "ח ללוות להשתדל לו הי' וא"כ, ,

. "ששמעה לפי הוא האזן רציעת שטעם ולהמתיק להוסיף מוסיף וכדי עבדים", ישראל בני לי כי .
" oernyרש"י: iax דקרא טעמא מרגליות 92(שדריש צרור חומר", כמין זה מקרא דורש הי' ובושם 93)

. במצרים עדים "שהיו מפני  ומזוזה" דלת ש"נשתנו הטעם פירוש כי, סביבתם, בכל ואמרתי שפועלים .
. "ששמעה האזן רציעת בענין גם מוסיף עבדים", ישראל בני לי שבכל כי עבדים", ישראל בני לי כי .

החטא  ענין מודגש העונש –פרטי

שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה ס"ג) (הנ"ל בשיחה נכלל

.ËÈ"תורה של ל"יינה ביהמ"ק 94בהמשך מחריבי אצל פעל עצמו החורבן שבשעת לריב"ז בנוגע ,
וחכמי' יבנה לו שליט"א:95שיתנו אדמו"ר כ"ק הוסיף ,

שמצינו  כפי דאתהפכא, העילוי ע"י ומתגלה נמשך התורה שענין אופן שיש – בזה הענין וכללות
דר"ע" אליבא ש"כולהו ר"ע, מגרים 96אצל הי' מוצאו והרי ,97.

שיציאתם  ההילולא, בעל בגאולת וכן הזקן, רבינו בגאולת – נשיאינו רבותינו אצל מצינו ועד"ז
בארץ" לעשות והגדיל ה' ש"הפלה (באופן וכפי 98לחירות אליהם, מנגדים שהיו אלו בהסכמת היתה (

בנ"י  אצל יו"ט עוד ניתוסף שעי"ז בעצמם .99שאמרו

גם  עדים ויהיו במצרים", עדים שהיו והמזוזה "הדלת אודות שמעון ר' של למאמרו שבאים ועד
השלישי  בביהמ"ק ויקבעו יחזרו בארץ" ש"טבעו השערים דלתות כאשר לבוא, בגאולה 100לעתיד ,

כמ"ש  תורה, טעמי שיגלה צדקנו, משיח ע"י ממש בקרוב מהגלות כשנצא מנשיקות 101העתידה, "ישקני
ראשם" על עולם ו"שמחת .39פיהו",

מלכה"). ה"מלוה (עבור דובינסקי הכהן משה להרב והיין המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

"ופרצת"]. הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת לאחרי
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"יהי 89) ב) כח, (ברכות לתלמידיו ריב"ז ממאמר גם להעיר
. ודם בשר כמורא עליכם שמים מורא שתהא כשאדם רצון תדעו .

הערה  שבפנים לקו"ש (וראה אדם" יראני שלא אומר עבירה עובר
.(54

פנאי 90) לו הי' שלא התורה, בלימוד עסוק הי' כך כדי ועד
הגמרא  לסיפור בנוגע כמבואר כו', ומצבו מעמדו אודות לחשוב

שם) .(ברכות לבקרו תלמידיו נכנסו ריב"ז התחיל "כשחלה .
– אותי" מוליכים (דרך) באיזו יודע "איני באמרו לבכות"
יודע  ("איני זו שאלה אצלו נתעוררה מדוע מובן: אינו דלכאורה
שהי' כיון – חייו? שנות כל במשך ולא מיתתו, קודם רק כו'")
מה  לחשוב פנאי לו הי' שלא עד כך כל התורה בלימוד עסוק

וש"נ). .257 ע' חכ"ד לקו"ש גם (ראה הנפש עצם עם נעשה
חוזר"91) משנה בדבר "טעה והרי – מ"ח. פ"ב אבות

טעות. בו שייך שלא ענין שזהו והיינו, וש"נ), ב. פד, (כתובות

וש"נ.92) ב. מט, גיטין
שמדברים 93) כיון ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

לא  במרגליות שמסחרם שאלו מהיושר הנה "מרגליות", אודות
מרגליות. אודות שמדברים בשעה עכ"פ ישנו...

(94.97 ע' שבפנים לקו"ש
מגילה 95) (ראה למכה רפואה הקדמת בבחינת הי' זה וענין

ידו  שעל התורה ענין שיהי' פעלו החורבן לפני שעוד ב), יג,
והגלות. החורבן ענין כללות את מבטלים

רע"א.96) פו, סנהדרין
וש"נ.97) בערכו. סדה"ד ראה
וש"נ.98) רל. ס"ע אדה"ז אג"ק
וש"נ.99) .109 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

(100.98 ע' שבפנים לקו"ש ראה
ב.101) א, שה"ש



לי l"yz'd ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y zgiy
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וש"נ.99) .109 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

(100.98 ע' שבפנים לקו"ש ראה
ב.101) א, שה"ש

mihtyn zyxt zegiyÎihewlfh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Ú·Â˙Ï ‰ÏÈÁ˙ ÌÈÚÓÂ˘ ÏÏÎ Í¯„·

הפסוק  נלמד 1מן אליהם" יגש דברים בעל "מי
"בעל 2בגמרא  – תחילה" לתובע אלא נזקקין ש"אין ,

אליהם". דבריו "יגיש – התובע – הדברים"

הש"ך  כפשוטם 3מסביר היא הדברים שכוונת ,4,
אחרֿכך  ורק התובע לטענות תחילה מאזין שביתֿהדין

יש  זו להלכה מעשית תוצאה הנתבע. דברי את שומע
במקצת". "מודה של במקרה

במקצת 5ההלכה  מודה נקרא שהנתבע קובעת,

הודאתו  כאשר רק דאורייתא בשבועה חייב והוא
באה אך xg`lבמקצת כולו, הסכום את תבע שהתובע

בנ' "הודה הנתבע jkאם xg`e"'בק התובע ,6תבעו
משבועה  פטור והוא במקצת, מודה נקרא הוא אין

(דאורייתא).

היה  צריך בדין הנתבע הוא: זו להלכה הטעם
שתבעוהו  לפני עליו, שהודה ה"מקצת", את לשלם

ונתבע  עליו המוטל את עשה שלא וכיוון בביתֿדין,
יחוייב  שהנתבע כדי תחילה, לתובע שומעים בביתֿדין,

דאורייתא. בשבועה

הגמרא  אומרת לכך שנזקקין 2בהמשך "פעמים

באילו  =) נכסי' זילי דקא דמי והיכי תחילה, לנתבע

ובש"ך  נכסיו) הוזלו כאשר כך:3נסיבות? על מוסבר
הנתבע, ידי על ה"מקצת" לאיֿתשלום הסיבה אם

שנכסיו  מפני אלא הענין, את לעכב רצונו מפני איננה

כדי  במהירות, למכרם רצונו שעצם או זולים, אז היו
תחילה. לנתבע נזקקין אז – להוזלתם גרם לשלם,

.·
Â˙ÂÈÓÈÙ ÈÙÏ ‡Ï‡ ,˙ÂË˘Ù· Ô·ÂÓ ÂÈ‡ ¯Ó‡Ó‰
אשר  הענינים כל קיימים רבות, פעמים כאמור
מפני  דוקא הרוחנית. ה' בעבודת גם שבתורה בנגלה

גנוזה  חמדה בתחילה היתה "ומשם 7שהתורה למעלה

הזה  עולם בעניני שנתלבשה... עד וירדה... –8נסעה "
המקור  הם ורוחניותם הענינים של פנימיותם הרי

יתרֿעלֿכן: ה"נגלה". עניני "נשתלשלו" שממנו

להבנה ניתנים ב"נגלה" רבים רק mwnerlענינים
ופנימיותם  רוחניותם על ההסבר .9עלֿידי

מובן  הש"ך פירוש אין בפשטות בעניננו: וכך
באופן  תחילה", לתובע "נזקקין... חז"ל מלשון כלֿכך:

בכמה  למעשה המתבטא כללי ענין שזהו נראה, סתמי,

תביעה  של שהביטוי 10סוגים יוצא, הש"ך פירוש ולפי ,
dyrnl מודה הנתבע שבה התביעה בסוג רק הוא

במקצת?

שבעבודה  מפני המאמר, מובן הפנימי ההסבר לפי

– "תובע" של הענינים של ככולם רובם הרי הרוחנית

במקצת". ל"מודה קשורים "נתבע"

.‚
"˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ" ‡Â‰ "Ú·˙‰" È„Â‰È‰

תחילה  אשר הרע, היצר הוא היהודי של ה"תובע"

ר"ל  בחטא מכשילו של 11הוא למצב מביאו או ,

חסרון  מלשון "תובע"12"חטא" הוא ואחרֿכך ,11,
"למוסרו" יש היהודי את הכשיל שהוא שכיוון

לרשותו.

ה"נתבע" – היהודי הרע, היצר של זו תביעה על
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יד.1) כד, פרשתנו
ב.2) מו, ב"ק
ועוד 3) הפלאה חידושי סק"ז), (אורים ובאו"ת סק"א. כד סי' חו"מ

ואכ"מ. פירושו. על הקשו שם
ועוד 4) ג. פ"ו, שם תוספתא ה"ח. פ"ג סנהדרין בירושלמי וכמפורש

שם). ש"ך (ראה
סקל"א.5) שם ש"ך סט"וֿטז. פח סי' חו"מ
שם.6) ספ"ח ועד"ז שם. סכ"ד הש"ך לשון
סע"ב.7) פח, שבת

פ"ד.8) תניא
(9.(16 (והערה 209 ע' חי"ט לקו"ש ראה

בכה 10) זה פירושו עליו וכתבו סק"א: סכ"ד חו"מ מסמ"ע להעיר
הכי משום לדינא* אמת וכולן בכה xagndוזה mzqללמדינוoipr lkay

קאמרי'.
הוא 11) כו' ומרגיז ועולה ומתעה "יורד א) טז, (ב"ב חז"ל כמאמר

כו'". יצה"ר הוא שטן
(סה"מ 12) תרצ"א יאמרו ע"כ ד"ה – ובארוכה א. פב, מטות לקו"ת

ועוד. ח"א). קונט'

.my w"a y"`x mb d`x (*
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– בחטא ר"ל נכשל הוא אמנם במקצת": "מודה רק –
הוא  אין בחטא, כלֿכולו שקוע אינו הוא אך  – "הכל"
לגמרי  נעלה נשמתו עצם חסֿוחלילה, במהותו חוטא

אתו  באמנה היתה החטא בעת שגם כיוון .13מחטא,
מצד  גם אלא הנשמה, עצם מצד רק לא יתרֿעלֿכן:
פושעי  ואפילו בתוכו, טוב יהודי לכל יש הנפש, כוחות

כרימון oi`lnישראל המושג 14מצוות ומשמעות ,
הם כפשוטו: הוא ixnbl"מלאין" mi`ln.(במצוות)

יהודי  אצל תיתכן לא בו, שמדובר ענין בכל כלומר,
מושלם  רע של ח"ו.15מציאות

"אין  אשר הצדיק הן היהודים, סוגי שכל זה, ענין
יחטא  ולא טוב יעשה אשר בארץ (לפחות 16צדיק

חסרון  לשון – פושעי 17בחטא גם אשר הרשע, והן ,(
של  בקטגוריא נכללים כרימון, מצוות מלאין ישראל
ההלכה  נלמדת שממנו בפסוק רמוז – במקצת" "מודה
יאמר  אשר פשע...) דבר כל "(על במקצת: מודה על

זה" הוא :18כי

הרוחנית  בעבודה הפסוק התביעה 19משמעות הוא:
דבר כל "על הן פושע rytהיא מישהו כאשר – "

אבדה" כל "על והן הזה, בעולם בשליחותו ר"ל ומועל
כאשר  וחסרון", "אבדה של ענין רק כאן יש כאשר –
לעשות, ביכולתו שהיה מה כל עושה אינו היהודי
הנפש  מכוחות חלק ר"ל לאיבוד הולכים ולפיכך
על  חמור על שור "על – הפרטים [וארבעת האלקית
הבהמית  נפש של סוגים ארבעה הם שלמה" על שה

אבדה"]. פשע... דבר ל"כל המביאים

על  פשע... דבר כל ("על הללו התביעות כל ועל
" יאמר") ("אשר היהודי עונה אבדה") ed`כל ikdf"

– "זה" את רק ממנו לתבוע שיש –zvwn הדברים מן
לעיל. כאמור במקצת, מודה רק הוא

.„
˙ÎÒÓ Ì‚ Í‡ ˙ÂÁÂÎ ‰ÙÈÒÂÓ ‰ÚÂ·˘‰

רק  בשבועה. חייב במקצת שמודה היא, ההלכה
מודה  אינו שהוא החלק על לו מאמינים שבועה ע"י

היא: הרוחנית בעבודה הדברים משמעות בו.

לרשות  ב"מקצת" ונכנס נכשל, כבר שהוא כיוון
שוב  מליפול להישמר כדי כח לתוספת זקוק הוא היצר,

" להיות איֿרצון מתוך לא (ואפילו ועוזב dceneברשותו
מלשון 20ירוחם  שבועה – אותו משביעים לפיכך .("
raey21 אותו שמאלית) (שי"ן ומשביעים מזינים –

יותר  נעלים בקדושה.22בכוחות יישאר הנותר שחלקו ,

ידועה  שבועה 23אך עלֿידי – שבועה של חומרתה
משתמשים אין אם הנוספים,ie`xkמסתכנים: בכוחות

עונש, לו מגיע אלא בלבד, התוספת לו תחסר לא הרי
זוהי  ר"ל. לאיבוד הולכים מכוחותיו נעלים שכוחות

שחז"ל  לכך להישבע 24הסיבה שלא כלֿכך מזהירים
"נשבע  כאשר אפילו בלעדיה, להסתדר שניתן במקום

zn`a."

של  העצה שקיימת ואומרת, הגמרא ממשיכה לכך
משבועה  נפטרים שעלֿידיֿזה תחילה", לנתבע "נזקקין
הוזלו  =) נכסי'" זילי ש"קא טוענים כאשר וזאת –

נכסיו).

.‰
È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯ Ï˘ Â˙ÈÈÎ·

שבגמרא  הסיפור הסבר עלֿידי יובנו על 25הדברים
שהסיבה  ואמר, בכה פטירתו שלפני בןֿזכאי, יוחנן ר'
ג"ע  של אחת דרכים, שני לפני ש"יש היא לבכייתו
ולא  אותי, מוליכים באיזו יודע ואיני גיהנם, של ואחת

(בתמיהה)". אבכה

השאלה  בן26ֿוידועה יוחנן שרבן ייתכן כיצד :
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ספכ"ד.13) תניא
בסופה.14) חגיגה א. יט, עירובין
ממחז"ל 15) יוקשה שלא בכדי – ספי"א) תניא (ראה לו ורע וברשע

מצות  שאינןדמלאים יל"פ –zelret הצ"צ והגהות ג מו, תו"א וראה בו.
ג. קי, חיים דרך ב). תתשל, – ו' כרך ויחי (אוה"ת לשם

וראה 16) ואילך. סע"ב שכ, ח"ב קונט' סה"מ וראה כ. ז, קהלת
כו'. יותר פוגמים צדיקים של דחטאים וש"נ) ב. (עד, בלק לקו"ת

סע"א).17) (מד, רפל"ה תניא ראה
לט,18) שבועות א. ה, ב"מ ואילך. סע"ב קו, ב"ק ח. כב, פרשתנו

עה"פ. ורש"י מכילתא* ב.
מאמר 19) על (מיוסד  האדם בעבודת זה פסוק פירוש בארוכה ראה

ואילך. 143 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש – הצ"צ)
יג.20) כח, משלי

לקו"ש 21) וראה ובכ"מ. ואילך. נז ס"ע לתניא והערות קיצורים
השבועה לענין ואילך) 36 (ס"ע ח"א zvwna[המתורגם] dcenc.

חמור.22) וענין ענין, עוד שניתוסף כפשוטו, השבועה ענין גם שזהו
ובכ"מ.23) א. לט, שבועות – חז"ל שהאריכו כמו
מטות.24) ר"פ ובמדב"ר תנחומא ז'. ויקרא תנחומא א. לה, גיטין

ועוד.
ב.25) כח, ברכות
באוה"ת 26) נעתק – אדה"ז מאמר ב. צ, מסעי סע"ד. נ, ויקרא לקו"ת

(ע' האמצעי לאדמו"ר תצר אל ד"ה תרכ"ו. בגורל אך ורד"ה פינחס ר"פ
שם  והערות קיצורים וש"נ). עט). ע' ח"א דברים אדהאמ"צ (מאמרי 73
וראה  ועוד. ח"ב). קנט' (בסה"מ ותרצ"ו תרפ"ח אשרנו רד"ה מוֿז. ע'

שם. הע"י מפרשי

."dprhd oinn" ± (uhiee`x`d zxecdn `zlikna epnqp) ze`gqep dnkl la` (*¨¨
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– בחטא ר"ל נכשל הוא אמנם במקצת": "מודה רק –
הוא  אין בחטא, כלֿכולו שקוע אינו הוא אך  – "הכל"
לגמרי  נעלה נשמתו עצם חסֿוחלילה, במהותו חוטא

אתו  באמנה היתה החטא בעת שגם כיוון .13מחטא,
מצד  גם אלא הנשמה, עצם מצד רק לא יתרֿעלֿכן:
פושעי  ואפילו בתוכו, טוב יהודי לכל יש הנפש, כוחות

כרימון oi`lnישראל המושג 14מצוות ומשמעות ,
הם כפשוטו: הוא ixnbl"מלאין" mi`ln.(במצוות)

יהודי  אצל תיתכן לא בו, שמדובר ענין בכל כלומר,
מושלם  רע של ח"ו.15מציאות

"אין  אשר הצדיק הן היהודים, סוגי שכל זה, ענין
יחטא  ולא טוב יעשה אשר בארץ (לפחות 16צדיק

חסרון  לשון – פושעי 17בחטא גם אשר הרשע, והן ,(
של  בקטגוריא נכללים כרימון, מצוות מלאין ישראל
ההלכה  נלמדת שממנו בפסוק רמוז – במקצת" "מודה
יאמר  אשר פשע...) דבר כל "(על במקצת: מודה על

זה" הוא :18כי

הרוחנית  בעבודה הפסוק התביעה 19משמעות הוא:
דבר כל "על הן פושע rytהיא מישהו כאשר – "

אבדה" כל "על והן הזה, בעולם בשליחותו ר"ל ומועל
כאשר  וחסרון", "אבדה של ענין רק כאן יש כאשר –
לעשות, ביכולתו שהיה מה כל עושה אינו היהודי
הנפש  מכוחות חלק ר"ל לאיבוד הולכים ולפיכך
על  חמור על שור "על – הפרטים [וארבעת האלקית
הבהמית  נפש של סוגים ארבעה הם שלמה" על שה

אבדה"]. פשע... דבר ל"כל המביאים

על  פשע... דבר כל ("על הללו התביעות כל ועל
" יאמר") ("אשר היהודי עונה אבדה") ed`כל ikdf"

– "זה" את רק ממנו לתבוע שיש –zvwn הדברים מן
לעיל. כאמור במקצת, מודה רק הוא

.„
˙ÎÒÓ Ì‚ Í‡ ˙ÂÁÂÎ ‰ÙÈÒÂÓ ‰ÚÂ·˘‰

רק  בשבועה. חייב במקצת שמודה היא, ההלכה
מודה  אינו שהוא החלק על לו מאמינים שבועה ע"י

היא: הרוחנית בעבודה הדברים משמעות בו.

לרשות  ב"מקצת" ונכנס נכשל, כבר שהוא כיוון
שוב  מליפול להישמר כדי כח לתוספת זקוק הוא היצר,

" להיות איֿרצון מתוך לא (ואפילו ועוזב dceneברשותו
מלשון 20ירוחם  שבועה – אותו משביעים לפיכך .("
raey21 אותו שמאלית) (שי"ן ומשביעים מזינים –

יותר  נעלים בקדושה.22בכוחות יישאר הנותר שחלקו ,

ידועה  שבועה 23אך עלֿידי – שבועה של חומרתה
משתמשים אין אם הנוספים,ie`xkמסתכנים: בכוחות

עונש, לו מגיע אלא בלבד, התוספת לו תחסר לא הרי
זוהי  ר"ל. לאיבוד הולכים מכוחותיו נעלים שכוחות

שחז"ל  לכך להישבע 24הסיבה שלא כלֿכך מזהירים
"נשבע  כאשר אפילו בלעדיה, להסתדר שניתן במקום

zn`a."

של  העצה שקיימת ואומרת, הגמרא ממשיכה לכך
משבועה  נפטרים שעלֿידיֿזה תחילה", לנתבע "נזקקין
הוזלו  =) נכסי'" זילי ש"קא טוענים כאשר וזאת –

נכסיו).

.‰
È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯ Ï˘ Â˙ÈÈÎ·

שבגמרא  הסיפור הסבר עלֿידי יובנו על 25הדברים
שהסיבה  ואמר, בכה פטירתו שלפני בןֿזכאי, יוחנן ר'
ג"ע  של אחת דרכים, שני לפני ש"יש היא לבכייתו
ולא  אותי, מוליכים באיזו יודע ואיני גיהנם, של ואחת

(בתמיהה)". אבכה

השאלה  בן26ֿוידועה יוחנן שרבן ייתכן כיצד :
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ספכ"ד.13) תניא
בסופה.14) חגיגה א. יט, עירובין
ממחז"ל 15) יוקשה שלא בכדי – ספי"א) תניא (ראה לו ורע וברשע

מצות  שאינןדמלאים יל"פ –zelret הצ"צ והגהות ג מו, תו"א וראה בו.
ג. קי, חיים דרך ב). תתשל, – ו' כרך ויחי (אוה"ת לשם

וראה 16) ואילך. סע"ב שכ, ח"ב קונט' סה"מ וראה כ. ז, קהלת
כו'. יותר פוגמים צדיקים של דחטאים וש"נ) ב. (עד, בלק לקו"ת

סע"א).17) (מד, רפל"ה תניא ראה
לט,18) שבועות א. ה, ב"מ ואילך. סע"ב קו, ב"ק ח. כב, פרשתנו

עה"פ. ורש"י מכילתא* ב.
מאמר 19) על (מיוסד  האדם בעבודת זה פסוק פירוש בארוכה ראה

ואילך. 143 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש – הצ"צ)
יג.20) כח, משלי

לקו"ש 21) וראה ובכ"מ. ואילך. נז ס"ע לתניא והערות קיצורים
השבועה לענין ואילך) 36 (ס"ע ח"א zvwna[המתורגם] dcenc.

חמור.22) וענין ענין, עוד שניתוסף כפשוטו, השבועה ענין גם שזהו
ובכ"מ.23) א. לט, שבועות – חז"ל שהאריכו כמו
מטות.24) ר"פ ובמדב"ר תנחומא ז'. ויקרא תנחומא א. לה, גיטין

ועוד.
ב.25) כח, ברכות
באוה"ת 26) נעתק – אדה"ז מאמר ב. צ, מסעי סע"ד. נ, ויקרא לקו"ת

(ע' האמצעי לאדמו"ר תצר אל ד"ה תרכ"ו. בגורל אך ורד"ה פינחס ר"פ
שם  והערות קיצורים וש"נ). עט). ע' ח"א דברים אדהאמ"צ (מאמרי 73
וראה  ועוד. ח"ב). קנט' (בסה"מ ותרצ"ו תרפ"ח אשרנו רד"ה מוֿז. ע'

שם. הע"י מפרשי

."dprhd oinn" ± (uhiee`x`d zxecdn `zlikna epnqp) ze`gqep dnkl la` (*¨¨
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מספרים  חז"ל אשר התנאים, מגדולי שהיה זכאי,
מקומות  במספר נזהר 27בהרחבה ובודאי גדלותו, על

הוא  אם מסופק יהיה טוב", ועשה מרע ב"סור לחלוטין
לגיהנם? או לגןֿעדן הולך

דוקא  לו איכפת הדבר היה מדוע להבין: יש כן
גןֿעדן  של אחת דרכים "שני אמנם, לפטירתו? סמוך
הנשמה  של ועונש לשכר קשורות גיהנם" של ואחת
ברור, להבין: קשה אך העולם, מן הפטירה לאחר
השכר  זה בענין אכפת היה לא בןֿזכאי יוחנן שלרבן
במצב  שרוי הוא אם לו אכפת אלא כשלעצמם, והעונש
כך  ועל – ח"ו להיפך או עדן) לגן (ראוי קדושה של
בעת  רק לא – בכך שמסופקים זמן כל להצטער יש

החיים. כל במשך אלא הפטירה,

.Â
Â˙ÂÁÈÏ˘ ÈÂÏÈÓ· ˜ÂÒÚ ‰È‰ ÂÈÈÁ ÏÎ Í˘Ó·

הוא  לכך ההסברים :28אחד

במשך  למלא שעליו שליחות הוטלה יהודי כל על
את  לו נתנו זה, תפקיד למלא כדי הזה. בעולם חייו
המתאימים, הכוחות ואת הימים של הדרושה הכמות
ולא  פחות לא כראוי, השליחות למילוי ההכרחיים

יותר.

למילוי  רגע, או שעה, יום, מנצל אינו יהודי כאשר
ככל  התעלה לא שהוא פגם, רק זה אין – שליחותו
למילוי  מנוצל שאינו ורגע רגע כל אלא ביכולתו, שהיה
חלק  איננו אשר טוב דבר בו עושים אם (גם השליחות

התפקיד ח"ו elyמן מועל והוא התפקיד, במילוי חסר (
הקב"ה  המלכים מלכי מלך של .29בשליחותו

רגע  בכל לגמרי עסוק היה בןֿזכאי יוחנן רבן
הוא elyבשליחותו המצוות. קיום התורה, לימוד –

הזה  בעולם שליחותו במילוי שקוע כך כל היה

הנעשה 30כראוי  על לחשוב פנאי לו היה שלא עד  ,
ez`מצבו ועל ,ely.בכלל

עצמו  על ולחשוב לעצור יוכל כיצד על שהרי, ,
זמן לנצל מוכרח הוא כאשר למילוי dfדרגתו,

שליחותו?!

היה כאשר לפטירתו, בסמוך שליחותו seqaרק
הזה  הפסיק 31בעולם הוא צדק 32, חשבון לערוך כדי

לבכייתו. גרם וזה – אימתי) עכשיו לא (שאם

.Ê
˙Â‡ÈˆÓ ˙˘‚¯‰ ‡È‰ '‰ ˙„Â·Ú· ÔÂÏ˘ÎÏ ‰·ÈÒ‰

ÌÈ˜ÂÒÙ· ÊÂÓ¯Î ,˙ÈÓˆÚ
האדם  אין כאשר שליחות, מילוי של כזה אופן
מהותי  ענין הוא שליחותו, על אלא עצמו על חושב
זה  שדבר לומר יש יהודי. מכל הנדרש ה', בעבודת
המובאים  שבפרשתנו לפסוקים הפנימי בהסבר רמוז

אלקיכם..." ה' את "ועבדתם המילים לאחר ,33להלן:
עבודה  (הן כללי באופן העבודה את הכוללים

דרחימותא"34מאהבה  כפולחנא פולחנא "דלית –
האהבה) כעבודת עבודה של 35(=שאין העבודה והן ,

עבודת – הפסוק car36יראה ממשיך "לא 37), ואומר:
אמלא": ימיך מספר את בארצך ועקרה משכלה תהיה

הרוחנית  בעבודה ועקרה" "משכלה של המשמעות
קיום  אין כו'), ויראה אהבה (של שלעבודה היא,

"בארצך" היא: לכך והסיבה מלשון 38ותוצאות, –
עצמי 39רצון  רצון ליהודי יש כאשר :40,oevx zeriay

– עצמית מציאות של הרגשה על המוכיחה מעבודתו,
חש שישedy`הוא ה', כ elעובד ויראה –41ו'אהבה

ח"ו. לכשלון לגרום עלול זה

לפי  ומוגבלת מדודה היא העבודה בתחילה כלומר,
כך  לידי הדבר מביא אח"כ מעבודתו. רצונו שביעות
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כמה 27) הובאו ועוד. סע"ב. לא, ר"ה א. כח, סוכה לדוגמא: ראה
הקודמת. בהערה שצויינו ה)מקומות ב(רוב מהם

הנ"ל.28) במקומות ביאורים עוד ראה
(29.43 הערה לקמן שצויין זהר ראה
ויום 30) יום בכל חיותו בחיים כשהי' שם: והערות מקיצורים להעיר

ע"י  ב"ה אוא"ס בהמשכת מצוה של שמחה בו גברה בתכלית.. שמח הי'
כו'. ומצוה מצוה כל קיום

שם.f"crראה 31) והערות קיצורים
בר 32) רבה דוד, פטירת אופן ע"ד ב) ל, (שבת חז"ל מסיפור להעיר

המות  מלאך יכול הי' פטירתם עת כשהגיע שרק – א) פו, (ב"מ נחמני
מגירסתם. להפסיקם

כה.33) כג,
א).34) נז, – פמ"א (תניא כו' ומדרגות בחי' בשתי צ"ל אדם שכל

פ"א,35) העבודה קונט' בארוכה וראה א. רסז, ח"ג ב. נה, זח"ב ראה
ואילך. פ"ג

פ"ב.36) העבודה קונט' וראה ואילך). סע"ב (נו, שם תניא
(37– משכלה תהי' לא ד"ה לקמן) (בהבא בארוכה וראה כו. שם,

בפרשתנו. ואוה"ת תו"ח תו"א,
באו"א 38) נת' ושם – א'רנה. ע' שם אוה"ת א. עט, שם תו"א

בפנים. מהמבואר
שם.39) ובמ"כ ח פ"ה, ב"ר
עשה 40) עכ"פ או כו', רצונך בטל מ"ד) פ"ב (אבות כמחז"ל דלא

כרצונו. רצונך
(בריש 41) שם אוה"ת א. תלא, שם תו"ח סע"ד. עח, שם תו"א ראה
העמוד).
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שהוא  עבודה לאחרת: אחת עבודה בין מבחין שהוא
אחרת  עבודה לא אך לבצע, מוכן הוא ממנה -42נהנה

מדרגתו. יורד שהוא עד

"את  היא: תהיה...", ש"לא כדי הניתנת והעצה

ש"ימים  לב ישים יהודי כאשר אמלא": ימיך מספר

שבהם 43יוצרו" ימים של מסויים מספר לו שנקבע ,
שהוא  רגע וכל הזה, בעולם שליחותו את למלא עליו

ומועל  משנה הוא הרי אחר לדבר בו משתמש

אז  הרי – הקב"ה, המלכים מלכי מלך של בשליחות
העצמית  המציאות הרגשת את ומאבד מזדעזע .44הוא

חש, הוא שאין עד שליחותו, במילוי כך כל שקוע הוא
`lnnd `edy עצמה השליחות רק – ה' שליחות את

בו. מורגשת

"ארצך" על לו להזכיר מנסים כאשר מכך: יותר
ב  עונה הוא הרוחני), מצבו al(על oexay לי מה :

תענוג  או לעמוד 45ולרצון וצריך יוצרו" "ימים הרי !
על  לחשוב ולא יאבד, לא רגע ששום כדי המשמר על

ה"דרגה".

והתבטלות  מוחלטת להתמסרות מגיע יהודי וכאשר

של  ההבטחה מתקיימת ולשליחותו, לה' מהותו בכל

הוא  שבהם ימים היו אם אף אמלא": ימיך מספר "את
את  בהם עשה אם אף או שליחותו, את מילא לא

נאמר  (ולא אמלא" ימיך מספר "את הרי ר"ל, ההיפך

ענין  ומכל שם מכל הנעלה בעצמותו, הקב"ה – מי)

מבטיח  פגם, הימים 46של את וישלים ימלא שהוא
שלמים  יהיו ימיו וכל .47החסרים,

.Á
ÂÈÒÎ ÂÏÊÂ‰˘ ‰¯˜Ó· ‰ÎÏ‰Ï ¯·Ò‰‰

זילי  "קא של שבמקרה להלכה, הפנימי ההסבר זהו
של  השבועה מן פטורים נכסיו) הוזלו =) נכסי'"

במקצת": "מודה

את  למלא כדי ליהודי ה' שנותן והכוחות השנים
מגיע  כאשר היהודי. נכסי הם הזה, בעולם שליחותו
רק  הוא מציאותו שבכל מוחלטת, להתבטלות היהודי
במילוי  תפוסים וכוחותיו זמנו כל כאשר ה', של שליח
אין  בתחתונים, דירה ית' לו לעשות – ה' של שליחותו

הרע", היצר עם ל"דיןֿתורה" "ללכת כדי פנאי לו

להתדיינות  ובזמנו בכוחותיו ישתמש הוא אם כי
נכסי'" "זילי יהיו הרי הרע היצר והכוחות 48עם הזמן –

מנוצלים  בלתי – "זולים" יעשו ה' מאת לו שניתנו
– ומצוות) תורה (קיום ביותר היקרים לדברים

משבועה, אותו ופוטרים טענתו את מקבלים לפיכך
ח"ו, היצר של לרשותו יפול לא בודאי הוא אז כי
ימיך  מספר "את של הענין יתקיים להיפך: כיֿאם

`ln` יתמלא כן, לפני הפסיד שהוא מה גם – "
ויושלם.

,e"hyz mihtyn t"y zgiyn)
(a"iyz ,dlkyn 'idz `l d"c
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א'רנו.42) ס"ע שם אוה"ת א. עט, שם תו"א ראה
וראה 43) ואילך. פי"ז שם תו"ח א. רכד, זח"א וראה טז. קלט, תהלים

ועוד. ואילך. א'רסא ס"ע שם אוה"ת בֿג. שם, תו"א
נתפעל 44) אם ריב"ז יודע הי' לא (ועוד): שם מסעי מלקו"ת להעיר

כו'. כלל הרגישם שלא מאחר באוי"ר
סי"ג 45) תרנ"ג החלצו תרנ"א. עמי ויכנעו (ד"ה מהמבואר להעיר

העבודה  גם ב"ה א"ס ורוממות גדולת דלגבי סגֿסד)) ע' תרנ"ט (סה"מ
כו'. יחשב כחטא ואדרבה ממש כלא היא דצ"ג האמיתית

א'ריט46) ע' – ועבדתם ד"ה (פרשתנו באוה"ת המבואר )jli`eע"ד
שלפנ"ז). בפסוק (שנאמר גו'" "והסירותי לענין

כמו 47) שעבודתו (ע"ז כו' המרירות שע"י שם, ויכנעו מד"ה להעיר
(שמשם  ממש העצמות שמצד והקירוב הרחמים מעורר כו') יחשב חטא

כו'). עוונות סליחת נמשך
"שקרקעותיו 48) – נכסי'" ב"זילי שם) (ב"ק ברש"י הב' מפי' להעיר

efזלות driaz i"r."'כו
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שהוא  עבודה לאחרת: אחת עבודה בין מבחין שהוא
אחרת  עבודה לא אך לבצע, מוכן הוא ממנה -42נהנה

מדרגתו. יורד שהוא עד

"את  היא: תהיה...", ש"לא כדי הניתנת והעצה

ש"ימים  לב ישים יהודי כאשר אמלא": ימיך מספר

שבהם 43יוצרו" ימים של מסויים מספר לו שנקבע ,
שהוא  רגע וכל הזה, בעולם שליחותו את למלא עליו

ומועל  משנה הוא הרי אחר לדבר בו משתמש

אז  הרי – הקב"ה, המלכים מלכי מלך של בשליחות
העצמית  המציאות הרגשת את ומאבד מזדעזע .44הוא

חש, הוא שאין עד שליחותו, במילוי כך כל שקוע הוא
`lnnd `edy עצמה השליחות רק – ה' שליחות את

בו. מורגשת

"ארצך" על לו להזכיר מנסים כאשר מכך: יותר
ב  עונה הוא הרוחני), מצבו al(על oexay לי מה :

תענוג  או לעמוד 45ולרצון וצריך יוצרו" "ימים הרי !
על  לחשוב ולא יאבד, לא רגע ששום כדי המשמר על

ה"דרגה".

והתבטלות  מוחלטת להתמסרות מגיע יהודי וכאשר

של  ההבטחה מתקיימת ולשליחותו, לה' מהותו בכל

הוא  שבהם ימים היו אם אף אמלא": ימיך מספר "את
את  בהם עשה אם אף או שליחותו, את מילא לא

נאמר  (ולא אמלא" ימיך מספר "את הרי ר"ל, ההיפך

ענין  ומכל שם מכל הנעלה בעצמותו, הקב"ה – מי)

מבטיח  פגם, הימים 46של את וישלים ימלא שהוא
שלמים  יהיו ימיו וכל .47החסרים,
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זילי  "קא של שבמקרה להלכה, הפנימי ההסבר זהו
של  השבועה מן פטורים נכסיו) הוזלו =) נכסי'"

במקצת": "מודה

את  למלא כדי ליהודי ה' שנותן והכוחות השנים
מגיע  כאשר היהודי. נכסי הם הזה, בעולם שליחותו
רק  הוא מציאותו שבכל מוחלטת, להתבטלות היהודי
במילוי  תפוסים וכוחותיו זמנו כל כאשר ה', של שליח
אין  בתחתונים, דירה ית' לו לעשות – ה' של שליחותו

הרע", היצר עם ל"דיןֿתורה" "ללכת כדי פנאי לו

להתדיינות  ובזמנו בכוחותיו ישתמש הוא אם כי
נכסי'" "זילי יהיו הרי הרע היצר והכוחות 48עם הזמן –

מנוצלים  בלתי – "זולים" יעשו ה' מאת לו שניתנו
– ומצוות) תורה (קיום ביותר היקרים לדברים

משבועה, אותו ופוטרים טענתו את מקבלים לפיכך
ח"ו, היצר של לרשותו יפול לא בודאי הוא אז כי
ימיך  מספר "את של הענין יתקיים להיפך: כיֿאם

`ln` יתמלא כן, לפני הפסיד שהוא מה גם – "
ויושלם.
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א'רנו.42) ס"ע שם אוה"ת א. עט, שם תו"א ראה
וראה 43) ואילך. פי"ז שם תו"ח א. רכד, זח"א וראה טז. קלט, תהלים

ועוד. ואילך. א'רסא ס"ע שם אוה"ת בֿג. שם, תו"א
נתפעל 44) אם ריב"ז יודע הי' לא (ועוד): שם מסעי מלקו"ת להעיר

כו'. כלל הרגישם שלא מאחר באוי"ר
סי"ג 45) תרנ"ג החלצו תרנ"א. עמי ויכנעו (ד"ה מהמבואר להעיר

העבודה  גם ב"ה א"ס ורוממות גדולת דלגבי סגֿסד)) ע' תרנ"ט (סה"מ
כו'. יחשב כחטא ואדרבה ממש כלא היא דצ"ג האמיתית

א'ריט46) ע' – ועבדתם ד"ה (פרשתנו באוה"ת המבואר )jli`eע"ד
שלפנ"ז). בפסוק (שנאמר גו'" "והסירותי לענין

כמו 47) שעבודתו (ע"ז כו' המרירות שע"י שם, ויכנעו מד"ה להעיר
(שמשם  ממש העצמות שמצד והקירוב הרחמים מעורר כו') יחשב חטא

כו'). עוונות סליחת נמשך
"שקרקעותיו 48) – נכסי'" ב"זילי שם) (ב"ק ברש"י הב' מפי' להעיר

efזלות driaz i"r."'כו
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שהוא  עבודה לאחרת: אחת עבודה בין מבחין שהוא
אחרת  עבודה לא אך לבצע, מוכן הוא ממנה -42נהנה

מדרגתו. יורד שהוא עד

"את  היא: תהיה...", ש"לא כדי הניתנת והעצה

ש"ימים  לב ישים יהודי כאשר אמלא": ימיך מספר

שבהם 43יוצרו" ימים של מסויים מספר לו שנקבע ,
שהוא  רגע וכל הזה, בעולם שליחותו את למלא עליו

ומועל  משנה הוא הרי אחר לדבר בו משתמש

אז  הרי – הקב"ה, המלכים מלכי מלך של בשליחות
העצמית  המציאות הרגשת את ומאבד מזדעזע .44הוא

חש, הוא שאין עד שליחותו, במילוי כך כל שקוע הוא
`lnnd `edy עצמה השליחות רק – ה' שליחות את

בו. מורגשת

"ארצך" על לו להזכיר מנסים כאשר מכך: יותר
ב  עונה הוא הרוחני), מצבו al(על oexay לי מה :

תענוג  או לעמוד 45ולרצון וצריך יוצרו" "ימים הרי !
על  לחשוב ולא יאבד, לא רגע ששום כדי המשמר על

ה"דרגה".

והתבטלות  מוחלטת להתמסרות מגיע יהודי וכאשר

של  ההבטחה מתקיימת ולשליחותו, לה' מהותו בכל

הוא  שבהם ימים היו אם אף אמלא": ימיך מספר "את
את  בהם עשה אם אף או שליחותו, את מילא לא

נאמר  (ולא אמלא" ימיך מספר "את הרי ר"ל, ההיפך

ענין  ומכל שם מכל הנעלה בעצמותו, הקב"ה – מי)

מבטיח  פגם, הימים 46של את וישלים ימלא שהוא
שלמים  יהיו ימיו וכל .47החסרים,
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זילי  "קא של שבמקרה להלכה, הפנימי ההסבר זהו
של  השבועה מן פטורים נכסיו) הוזלו =) נכסי'"

במקצת": "מודה

את  למלא כדי ליהודי ה' שנותן והכוחות השנים
מגיע  כאשר היהודי. נכסי הם הזה, בעולם שליחותו
רק  הוא מציאותו שבכל מוחלטת, להתבטלות היהודי
במילוי  תפוסים וכוחותיו זמנו כל כאשר ה', של שליח
אין  בתחתונים, דירה ית' לו לעשות – ה' של שליחותו

הרע", היצר עם ל"דיןֿתורה" "ללכת כדי פנאי לו

להתדיינות  ובזמנו בכוחותיו ישתמש הוא אם כי
נכסי'" "זילי יהיו הרי הרע היצר והכוחות 48עם הזמן –

מנוצלים  בלתי – "זולים" יעשו ה' מאת לו שניתנו
– ומצוות) תורה (קיום ביותר היקרים לדברים

משבועה, אותו ופוטרים טענתו את מקבלים לפיכך
ח"ו, היצר של לרשותו יפול לא בודאי הוא אז כי
ימיך  מספר "את של הענין יתקיים להיפך: כיֿאם

`ln` יתמלא כן, לפני הפסיד שהוא מה גם – "
ויושלם.
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נתפעל 44) אם ריב"ז יודע הי' לא (ועוד): שם מסעי מלקו"ת להעיר

כו'. כלל הרגישם שלא מאחר באוי"ר
סי"ג 45) תרנ"ג החלצו תרנ"א. עמי ויכנעו (ד"ה מהמבואר להעיר

העבודה  גם ב"ה א"ס ורוממות גדולת דלגבי סגֿסד)) ע' תרנ"ט (סה"מ
כו'. יחשב כחטא ואדרבה ממש כלא היא דצ"ג האמיתית

א'ריט46) ע' – ועבדתם ד"ה (פרשתנו באוה"ת המבואר )jli`eע"ד
שלפנ"ז). בפסוק (שנאמר גו'" "והסירותי לענין

כמו 47) שעבודתו (ע"ז כו' המרירות שע"י שם, ויכנעו מד"ה להעיר
(שמשם  ממש העצמות שמצד והקירוב הרחמים מעורר כו') יחשב חטא

כו'). עוונות סליחת נמשך
"שקרקעותיו 48) – נכסי'" ב"זילי שם) (ב"ק ברש"י הב' מפי' להעיר
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אז  הרי – הקב"ה, המלכים מלכי מלך של בשליחות
העצמית  המציאות הרגשת את ומאבד מזדעזע .44הוא
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הוא  שבהם ימים היו אם אף אמלא": ימיך מספר "את
את  בהם עשה אם אף או שליחותו, את מילא לא
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אין  בתחתונים, דירה ית' לו לעשות – ה' של שליחותו

הרע", היצר עם ל"דיןֿתורה" "ללכת כדי פנאי לו

להתדיינות  ובזמנו בכוחותיו ישתמש הוא אם כי
נכסי'" "זילי יהיו הרי הרע היצר והכוחות 48עם הזמן –

מנוצלים  בלתי – "זולים" יעשו ה' מאת לו שניתנו
– ומצוות) תורה (קיום ביותר היקרים לדברים

משבועה, אותו ופוטרים טענתו את מקבלים לפיכך
ח"ו, היצר של לרשותו יפול לא בודאי הוא אז כי
ימיך  מספר "את של הענין יתקיים להיפך: כיֿאם

`ln` יתמלא כן, לפני הפסיד שהוא מה גם – "
ויושלם.
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כו'. כלל הרגישם שלא מאחר באוי"ר
סי"ג 45) תרנ"ג החלצו תרנ"א. עמי ויכנעו (ד"ה מהמבואר להעיר

העבודה  גם ב"ה א"ס ורוממות גדולת דלגבי סגֿסד)) ע' תרנ"ט (סה"מ
כו'. יחשב כחטא ואדרבה ממש כלא היא דצ"ג האמיתית

א'ריט46) ע' – ועבדתם ד"ה (פרשתנו באוה"ת המבואר )jli`eע"ד
שלפנ"ז). בפסוק (שנאמר גו'" "והסירותי לענין

כמו 47) שעבודתו (ע"ז כו' המרירות שע"י שם, ויכנעו מד"ה להעיר
(שמשם  ממש העצמות שמצד והקירוב הרחמים מעורר כו') יחשב חטא

כו'). עוונות סליחת נמשך
"שקרקעותיו 48) – נכסי'" ב"זילי שם) (ב"ק ברש"י הב' מפי' להעיר

efזלות driaz i"r."'כו

בני  ידעתי  ויאמר  אביו  וימאן   – יט  מח,  בראשית 
ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו 

הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים

קלד

רמזים ד"אפרים" הוא העיקר ד"יוסף", כמ"ש "ואולם 
אחיו הקטן יגדל ממנו"

הנה אפרים הוא העיקר1 דיוסף, כמ"ש ואולם אחיו 

הקטן יגדל ממנו.

כי  כי הוא ע"ש  ותוספות  ואפרים הוא מלשון רבוי 

שפירושו  יוסף  כמו  והוא  אפשני,  שתרגומו  הפרני2 

תוספות וריבוי.

נמטיי'  אפריון3  כמו  חן  מלשון  ג"כ  הוא  ואפרים 

חן  מוצא  שהי'  יוסף  ע"ד  ג"כ  הוא  וכדומה,  לר"ש 

כמ"ש4 וימצא יוסף חן בעיניו, וכתיב ויתן חנו בעיני שר 

בית הסהר, וכתיב5 בן פרת יוסף בן פרת שהוא מלשון 

חן כפירש"י6 שם.

ועד"ז אפרים הוא כמו7 פרת.

בהסר  אפרים  אפרי,  אפר,  אפ,  א,  ברבוע,  אפרים8 

טעמים  כמה  מצד  דיוסף,  העיקר  הוא  דאפרים  ומרמז,  מבאר   )1

וענינים, והם:

ם “יוסף". א( אפרים לשון “הפרני" ריבוי ותוספות, כמו פירוש ׁשֵ

ב( אפרים לשון “חן", וכן ביוסף הי' מוצא “חן".

ג( אפרים לשון “פרת", וביוסף “בן פרת", וב' פעמים “פרת" בפסוק 

)בראשית מט, כב( כנגד יוסף ואפרים.

ם אפרים כלול שם "שדי" שהוא ביסוד –  ד( רמז ב"גימטריא", דבׁשֵ

בחי' יוסף.

נמצא   – ואחרון  ראשון   – דיוסף  י"פ  אותיות  ם,  הׁשֵ ב"אותיות"  ה( 

ם אפרים דוקא. בׁשֵ

ו( אפרים בחי' יסוד, ולכן קרבנו בשבת ודגלו הי' השביעי כנגד יסוד 

– בחי' יוסף.

ז( אפרים לשון "פרי", וזה יוסף בחי' "יסוד", ואפרים בחי' "עטרת 

היסוד".

אפרים  ועד"ז  יוסף,  של  בנו  הי'  דאפרים  פג,  סימן  לעיל  וראה  ח( 

מקשאה )מלשון קישוי( בחי' יסוד, הי' תלמידו של רבי מאיר בחי' 

יוסף.

2( ויגש מא, נב.

3( בבא מציעא קיט, א.

4( וישב לט, ד.

5( שם מט, כב.

6( וז"ל: בן פרת, בן חן, והוא לשון ארמי אפריון נמטי' לרבי שמעון 

בסוף בבא מציעא )קיט, ב(.

יוסף  על  קאי  הראשון  “פרת",  פעמים  ב'  בפסוק  מ"ש  ומפרש   )7

כמ"ש “בן פרת יוסף", והשני "בן פרת" על אפרים. וראה לקמן סימן 

קנז, דהמשך הכתוב "בנות צעדה עלי שור" קאי על מנשה, ע"ש.

8( פירוש: א )1( + אפ )81( + אפר )281( + אפרי )291( + אפרים 

)331( = 985, ובהסר הפשוט, היינו מספר "אפרים" )331(, והוא 985 

– 331 = 654, תרנד. והוא ה"מילוי" דשמות "אל-שדי", דשמות אלו 

הפשוט הוא מספר המילוי דאל שדי9 תרנ"ד, שביסוד10, 

הרי הוא שייך ליסוד בחי'11 יוסף.

והאות  הראשון  האות  דיוסף,  י"ף  אותיות  בו  ויש 

האחרון, משא"כ במנשה.

הי'  אפרים  כי  בשבת,  הי'12  אפרים  נשיא  קרבן 

השביעי בסדר13 הדגלים, והוא בחי' שבת יום השביעי 

– 14יסוד.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רמה

* * *
אפרים בן יוסף, אפרים מלשון פרי15, כמ"ש16 כי 
הפרני, יוסף הוא בחי' יסוד, ואפרים הוא בחי' עטרת17 

הם ביסוד. ראה הערה 10.

דאל  מילוי  שד"י,  דאל  דהמילוי  האותיות  רק  חשבינן  פירוש:   )9

שד"י, הוא כזה: אל"ף, למ"ד, שי"ן, דל"ת, יו"ד, וחשבינן רק אותיות 

המילוי, והוא, ל"ף )110( + מ"ד )44( + י"ן )60( + ל"ת )430( + 

ו"ד )10( = 654, תרנד. ראה עד"ז לעיל סימן עא.

10( ראה הביאור בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קא, דהשמות 

ם “אל" הוא בחי' חסד כמ"ש חסד ֵאל  “אל" – “שדי" הם ביסוד, דׁשֵ

ם “שדי" ביסוד,  כמ"ש )בראשית כח, ג( “ואל שדי יברך  כל היום, וׁשֵ

וסוף הששה מדות,  ויסוד התחלה  והם – חסד  וירבך"  ויפרך  אותך 

ע"ש.

נמצא דהשמות עצמן "אל-שדי" )יסוד( הוא רמז על "יוסף", ומספר 

ה"מילוי" שהוא ע"ד התולדה, היוצא מן התיבה, הוא כנגד "אפרים" 

התולדה של יוסף וד"ל.

וראה לעיל סימן יח הערה 22 בביאור שם "שדי".

11( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

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

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

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

ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. רטו. חלק ד עמוד קז ואילך. 

ע"ש".

12( נשא ז, מח “ביום השביעי נשיא לשבט אפרים". וראה רש"י שם 

יב, א דראשון לנשיאים הי' ראשון למעשה בראשית, ואפרים השביעי 

הי' בשבת. ראה לקוטי שיחות חלק כג עמוד 42 ואילך.

13( במדבר ב, יח. ע"ש.

14( שבת . . יסוד. ראה זהר חדש פרשת וישב דף לו, ב. בתורת לוי 

הוא  יסוד  וז"ל:  רמב מציין  וביאורים בש"ס עמוד  חידושים  יצחק, 

שביעי בחינת שבת ועיין במאורי אור ובקהלת יעקב מע' שבת ב ע"ש.

15( ולהעיר שהאותיות האמצעיים ד"אפרים" הם “פרי".

16( בראשית מא, נב.

וז"ל:  ב'קנו  עמוד  עצרת  לשמיני  דרושים  התורה  אור  וראה   )17

כתוב בפרי עץ חיים שהאתרוג הוא עטרת יסוד כו' ופי' עטרת יסוד, 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לו

היסוד כמ"ש18 בעץ חיים שער הארת המוחין פרק ט.

ורמז מ"ש19 פרי עץ, עץ20 הוא היסוד עצמו, שהוא 

וראה  היסוד.  עטרת  הוא  דהיסוד  ופרי  עץ,  כמו  בולט 

זהר הקדש21 פ' תצוה דף קפו ע"ב, פרי עץ הדר דא22 

הענין, כי ביסוד יש ב' פרקין, פרק העליון זהו בחי' התקשרות לקבל 

הנקרא  וזהו  להשפיע  התקשרות  זהו  ב'  ופרק  ממקורו,  ההשפעה 

נקרא מלכות  והוא  קס"ב  ויצא  בזהר  צדיק  ראש  ונקרא  יסוד  עטרת 

שבז"א דהיינו בחי' הגילוי וההשפעה כו', ע"ש.

ראה בכ"ז לקוטי תורה פרשת מסעי עמוד פט, ב. צ, א. אור התורה 

שם עמוד א'שסג. ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד פד. ספר המאמרים 

תרס"ו עמוד תקצג. ספר המאמרים עטר"ת עמוד כד-כה. ועוד. לעיל 

סימן עו.

18( שער לב.

19( בראשית ג, ג.

20( ראה גם לעיל סימן נח.

21( עץ הדר )פירושו( כמה דאת אמר )תהלים צו, ו( הוד והדר לפניו, 

והא אתר  מאי טעמא אקרי הדר )למה נקרא היסוד הדר(,  )ושואל( 

טמירא איהו דלית ליה גלויא וצריכא לאתכסייא תדיר )והרי הוא 

מקום טמיר ומכוסה שאין לו גלוי וצריך להיות מכוסה תמיד(, ולית 

הדר אלא מאן דאתגלייא ואתחזי )ואין הדר אלא מי שמתגלה ונראה, 

ואם כן איך יצדק ביסוד השם הדר, ומתרץ( אלא אף על גב דאיהו 

הדורא  עכ"ז(  פי שהוא מדרגה מכוסה,  על  )אלא אף  טמירא  דרגא 

הדורא  אשתכח  ולא  הגוף(,  כל  של  הידורו  )הוא  גופא  דכל  איהו 

לגופא אלא ביה )ולא נמצא הידור לגוף אלא בו(, מאי טעמא )מהו 

ודא  תלי',  בי'  דכל הדורא22 דגופא  עץ  איהו  כו',  צדיק 

איהו עץ עושה פרי.

וזהו:

יוסף, עץ, בחי' יסוד.
במאורי  ועיין  היסוד,  עטרת  העץ,  פרי  אפרים, 

23אור מע' פרי, ואפרים הוא מלשון פרי כי הפרני.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רפח

הטעם, ואמר כי( מאן דלית עמיה האי דרגא לית ביה הדורא למיעל 

בבני נשא )מי שאין עמו מדרגת היסוד, כלומר שהוא סריס, אין בו 

הידור ויופי לבוא בין בני אדם, כי( קלא לאו עמיה כדכורא )הקול 

אין לו כמו לזכר כמ"ש במסכת יבמות דף פ ע"ב, אחד מסימני הסריס 

הוא שקולו לקוי ואין ניכר בין איש לאשה(, והדורא דקלא אתכסאת 

וכן דיקנא והדורא דדיקנא לאו  מניה )והידור הקול נתכסה ממנו(, 

עמיה )זקן וההידור שמהדרים לאיש בעל זקן אין עמו כי אין לו הדרת 

פנים זקן ]שבת קנב, א[, הרי( ואף על גב דאתכסייא ההוא דרגא )אף 

על פי שהיסוד הוא מכוסה, אבל( כל הדורא דגופא ביה תליא )כל 

הידור הגוף בו תלוי(, ודא )וזהו שכתוב ( עץ עושה פרי )שרומז על 

היסוד העושה פרי(, ע"ש )רמ"ק ומפרשים(.

22( וזהו “צדיק יסוד עולם". ראה לעיל סימן לו הערה 3.

23( מאורי אור מערכת אות פ' סעיף יז וז"ל: פרי עץ נקרא מלכות, 

פרי יסוד הנק' עץ כי מן העטרה דילי' משם נבנה כל פרצופה, ופרי עץ 

הדר הוא עטרת היסוד הנק' הדר, ולכן אין להפרידו מן הלולב כיון 

שהוא אבר אל יסוד ועטרה ואין האתרוג מלכות אלא עטרה שביסוד, 

ובהשאלה נאמר על פרצוף נוקבא ג"כ אתרוג, ע"ש. וכנ"ל הערה 17.
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המשך ביפור למס' אסחים ליום שישי עמ' פ



לז

שנים  שש  עברי  עבד  תקנה  כי   – ב  כא, 
יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם

א. עבד עברי גי' משיח, וכתיב במשיח )ישעי' נב, יג( הנה 
ישכיל עבדי, ובשבעת ]נוט'[ בשבות ע', בגלות ע' אומות הם 
כלים,  האומות  שיהיו  לחפשי  יצאו  ואח"כ  עכשיו  הגליות 
שמו  ינון  נון  רמז  מפסקת,  ונו"ן  משיח,  רמז  חנם  לחפשי 

)תהלים עב, יז(.
אם בעל אשה זה הקב"ה שנא' )ישעי' נד, ה( כי בועליך 
עושיך, הו"א זה י"ב שבטים, ויצאה אשתו עמו יצאו ישראל 

מן הגלות, עמו ַעמו, זו כנסת ישראל.
ולכונסם  ישראל  לייעד  עתיד  הקב"ה  יעדה  לא  אשר 

כאדם הכונס אשה.
אשר לא יעדה והפדה ]ר"ת[ אליהו, ייעד ישראל ויפדם.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – )מבעלי התוס'( כתיבת 

אשכנזית

ב. שש שנים יעבוד. קאי על שית אלפי שנין דהוי עלמא, 
כסף,  אין  חנם  ויצאה  עד  וגו',  ייעדנה  לבנו  אם  ענין  ויהי' 
כמ"ש )ישעי' נב, ג( חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, ויתר 
על כן דכיון שיש ענין תוספת שבת ותוספת שביעית, הנה 
עוד בסיום האלף הששי באים בשעתא חדא וברגעא חדא 

לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ממש
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג ח"ג עמוד 972

כא, ז – וכי ימכור איש את בתו לאמה לא 
תצא כצאת העבדים

ג. וכי ימכור איש זה הקב"ה שנא' )לעיל טו, ג( ה' איש 
כצאת  תצא  לא  ישראל.  כנסת  זו  לאמה  בתו  את  מלחמה, 
כי הרבה שמיטות עברו  ביובל,  ולא  העבדים לא בשמיטה 
בראשי  שיוצא  כנעני  עבד  כיציאת  ואפילו  נגאלו,  ולא 
ועדיין  ונטבחו  נהרגו  מהם  כמה  כי  יוצאים,  אינם  איברים 

גאולה מאוחרת.
במעשה  להקב"ה  שהכעיסה  אדוני'  בעיני  רעה  אם  )ח( 
הוא  יעדה  שלא  כלומר  יעדה,  לא  אשר  המקולקלים.  ידי' 
עתיד  והפדה,  יג(.  כו,  )ישעי'  זולתיך  אדונים  בעלונו  אבל 
הוא לפדותה שנא' )תהלים קלח( והוא יפדה את ישראל, כי 
פדה ה' את יעקב )ירמי' לא, י(. לעם נכרי לא ימשול למכרה 
אינו  שוב  עלי'  טליתו  שפירש  כיון  בה,  בבגדו  ֵאִלָיה.  ס"ת 
יכול לבגוד בה, ומהו טליתו של הקב"ה אורה שנא' )תהלים 
אור  זיו  לפרוש  הקב"ה  ועתיד  כשלמה,  אור  עוטה  ב(  קד, 

כבודו עליהם שנא' )ישעי' ס, ב( ועליך יזרח ה'.
)ט( ואם לבנו ייעדנה, זה משיח שנקרא בנו של הקב"ה 

שנא' )תהלים ב, ז( ה' אמר אלי בני אתה.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ד. ברבות משפטים פ"ל וכי ימכור איש זה הקב"ה, את 

בתו זו התורה, לאמה היינו התלבשות התורה בגשמיות ע' 
זח"א כ"ז משנה איהו שפחה ולכן לא תצא כו' )ישעי' נב, יב( 
במנוסה לא תלכון... והיינו כי במצרים לא הי' התורה אבל 
עכשיו שיש אצלינו התורה שעי"ז יתבררו כל הבירורים לכן 

לא במנוסה תלכון, וזהו לא תצא כצאת כו'.
תשובה  ע"י  וביובל  בעתה,  זכו  לא  בחי'  בשנים  ויוצאה 

דרור שופר גדול נגאלין.
אור התורה משפטים עמוד א'עח-א'פ

לא  אשר  אדניה  בעיני  רעה  אם   – ח  כא, 
למכרה  ימשול  לא  נכרי  לעם  והפדה  יעדה 

בבגדו בה

ה. לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה. רמז שהקב"ה 
ימכור ישראל ח"ו מכירה לצמיתות לא בגלות ראשון  לא 
שבבבל הרמוז בר"ת ל'מכרה ב'בגדו ב'ה ולא בשני' שבידו 
אדום  על  י(  ס,  )תהלים  כדכתיב  נעל  הנקרא  אדום  של 
אשליך נעלי, הרמוז בר"ת ע'ם נ'כרי ל'א, כ"א גאולת עולם 

תהי' לנו בב"א. ]תקס"ט[
חתם סופר

כא, יב – מכה איש ומת מות יומת

איש  ומכה  הי',  דמים  שופך  כי  עשו,  גי'  איש  מכה  ו. 
שמכה והורג זרעו של יעקב איש תם, ועתיד הקב"ה ליפרע 

ממנו שנא' מות יומת.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

כא, כא – אך אם יום או יומים יעמוד לא 
יוקם כי כספו הוא

יוסף  מהר"ר  הרב  רמז  יעמוד.  יומים  או  יום  אם  אך  ז. 
מפוזנאן ז"ל, כי הנה עיקר התשובה וצער מתחולל הוא כי 
וביטול  וגלות השכינה  בית המקדש  חורבן  גרמו  עוונותינו 
הקרבנות וביטול תורה ותפלה. ]זה הי' צריך להיות[, אבל 
בעבור  הכוונה  ועיקר  נוראים  בימים  תשובה  הרהורי  כל 
שנחי' אנו ובנינו, ויהי' לנו פרנסה וכיוצא מעניני הגוף, וכדאי 
כי אריה  ביער,  הראשונים הישאג ארי'  וכמו שרמזו  בזיון, 
וזו מן  יום הכפורים הושענא רבא,  ר"ת אלול ראש השנה 
התוכחות הישאג ארי', אם שאג ישאג בימים נוראים הללו 
בעבור בית המקדש דכתיב )ירמי' כו, יח( והר הבית לבמות 

יער, אין זאת כי אם על החיים והפרנסה.
וזה רמז אך אם יום רומז ליום הכפורים, או יומים רומז 
יוקם  לראש השנה, יעמוד להתפלל כראוי, אפילו הכי לא 
כלומר  הוא  כספו  כי  תפלתו,  על  ההוא  האיש  מעמדו  על 
כוונתו הוא דוקא על כספו וחיי ומזוני, ולא על ה'. זה הוא 

תורף דבריו.
החיד"א – אהבת דוד דרוש יג. נחל קדומים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת משפטים
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àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה ׁשּנאמר (שמות מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒֱֶֶַָָ

על  מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָ"אּלה",
מּסיני.הראׁשֹונים, אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ִִִִִִִִֵַַַַָָ

נסמכה  ל,ולּמה לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתׂשים

ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו: Ì‰ÈÙÏ.הּמזּבח, ÌÈNz ¯L‡∑ ְֲִֵֵַַָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆
על  ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ְֲֶֶַַַַָָָֹֹאמר
אֹו ׁשּתים וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדעּת
ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
ּופרּוׁשֹו' הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ,ואיני ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻלכ
האדם  לפני לאכל פח)∑Ì‰ÈÙÏ.ּומּוכן ולא (גיטין ְֱִֵֶָָָָֹƒ¿≈∆ְֹ

ּכֹוכבים  עֹובדי ׁשהם ,לפני אחד ּבדין ידעּת ואפּלו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבערּכאֹות  ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּדנין
מחּלל  ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלהם,
להׁשּביחם  האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָאת

ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: לב)(ספרים "ּכי (דברים ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָ
ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, כצּורנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶָֹֹלא

יראתם  לעּלּוי עדּות זהּו .ּפלילים, ְְְִִִִֵֶָָ

˜„ÔB‰ÈÓ:א  ¯cÒ˙ Èc ‡iÈc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.íéètLnä älàåmrh zrcl Kixv §¥¤©¦§¨¦¨¦¨©©©©
FxnF`.dN`eEwlgp dPde §§¥¤§¦¥¤§§

`aiwr iAxe l`rnWi iAx `YlikOA©§¦§¨©¦¦§¨¥§©¦£¦¨
dn Ll xnFl xnF` l`rnWi iAx©¦¦§¨¥¥©§¨
iAx ,ipiQn mipFYgY s` ipiQn mipFilr¤§¦¦¦©©©§¦¦¦©©¦
`le oipFW lFki dN`e xnF` `aiwr£¦¨¥§¥¤¨¦§Ÿ
okxr 'Fbe dN`e xnFl cEnlY mircFi§¦©§©§¥¤§¨§¥
dPde .o`M cr KExrd oglWM mdiptl¦§¥¤§ª§¨¤¨©¨§¦¥

dN`e WxtOW l`rnWi iAxl`AW §©¦¦§¨¥¤§¨¥§¥¤¤¨
Wxtl gxkdA ipiqA Exn`PW xnFl©¤¤¤§§¦©§¤§¥©§¨¥
`Ed df ricFdl aEzMd KxvdW mrHW¤©©¤ª§©©¨§¦©¤
,ipiQn Exn`PW Ff devn ihxR lr cOll§©¥©§¨¥¦§¨¤¤¤§¦¦©
iAx xn` ixd dizFllM lr m`W¤¦©§¨¤¨£¥¨©©¦

migafC `xzA wxtA l`rnWi(:e"hw) ¦§¨¥§¤¤©§¨¦§¨¦
ipiqA mdizFllM Exn`p zFevOd lMW¤¨©¦§¤¤§§¨¥¤§¦©
oM m`e ,o`M cr crFn ld`A mdihxtE§¨¥¤§Ÿ¤¥©¨§¦¥
did `le llMA mihRWOd dN` mB©¥¤©¦§¨¦©§¨§Ÿ¨¨
.df xaC lr cOll dN`e xnFl Kixv̈¦©§¥¤§©¥©¨¨¤
l`rnWi 'x mr wlgW `aiwr iAxlE§©¦£¦¨¤¨©¦¦§¨¥
lM iM migafA diEpXd `zixAA mẄ©¨©§¨©§¨¦§¨¦¦¨
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àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה ׁשּנאמר (שמות מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒֱֶֶַָָ

על  מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָ"אּלה",
מּסיני.הראׁשֹונים, אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ִִִִִִִִֵַַַַָָ

נסמכה  ל,ולּמה לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתׂשים

ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו: Ì‰ÈÙÏ.הּמזּבח, ÌÈNz ¯L‡∑ ְֲִֵֵַַָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆
על  ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ְֲֶֶַַַַָָָֹֹאמר
אֹו ׁשּתים וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדעּת
ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
ּופרּוׁשֹו' הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ,ואיני ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻלכ
האדם  לפני לאכל פח)∑Ì‰ÈÙÏ.ּומּוכן ולא (גיטין ְֱִֵֶָָָָֹƒ¿≈∆ְֹ

ּכֹוכבים  עֹובדי ׁשהם ,לפני אחד ּבדין ידעּת ואפּלו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבערּכאֹות  ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּדנין
מחּלל  ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלהם,
להׁשּביחם  האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָאת

ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: לב)(ספרים "ּכי (דברים ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָ
ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, כצּורנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶָֹֹלא

יראתם  לעּלּוי עדּות זהּו .ּפלילים, ְְְִִִִֵֶָָ

˜„ÔB‰ÈÓ:א  ¯cÒ˙ Èc ‡iÈc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈
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ã ycew zegiyn zecewp ã(899 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

הּמׁשּפטים א)אּלה ...מה (כא, הּמׁשּפטים: ואּלה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּסיני אּלּו אף מּסיני, (רש"י)הראׁשֹונים ִִִִִִֵַַַָ

האנֹוׁשי  ׁשהּׂשכל אּלה - 'מׁשּפטים' המכּנֹות הּמצֹות את ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּגם
מהּקּב"ה  לנּו ׁשּנּתנּו מּפני ורק א לקּים עלינּו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמחּיבן

ׁשּבהן. והּׂשכל ההּגיֹון ּבגלל ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבסיני,

ּדינין  ּפרׁשת נסמכה "ולּמה רׁש"י: ׁשּכֹותב מה ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו
הּמקּדׁש". אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפרׁשת
"אצל  (ּדינין) והּיׁשר הּצדק את לבּסס ׁשּצריכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹוהינּו,
הּׂשכל  על ולא הּבֹורא, וצּוּוי הּתֹורה קדּוׁשת על - ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמקּדׁש"

ֱִָהאנֹוׁשי.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - 900 cenr ,b wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

?l`xUi ipicM miwqFR m"EMrW dfA oFxQgd dn©©¦¨¨¤¤©§¦§¦¥¦§¨¥

ּתׂשים  אׁשר הּמׁשּפטים "ואּלה ּפרׁשתנּו ּבריׁש הּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעל
ואפילּו עּכּו"ם, לפני ולא "לפניהם רׁש"י ּפרׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹלפניהם",
ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידעּת

ׁשּלהם". ְְֶֶַָָּבערּכאֹות
מה  יׂשראל", ּכדיני אֹותֹו "ּדנין אם הרי ּבאּור, צרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָולכאֹורה
ּכ ּגם הרי עּכּו"ם, יהיּו ּבפעל הּדין את ׁשּיפסקּו ׁשאּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבכ

הּתֹורה? ּדיני על־ּפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי הּדין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָיצא
ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה על־ּפי הּדברים לבאר קה,ויׁש (שבת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּולמחר ב) ,ּכ עׂשה לֹו אֹומר ׁש"הּיֹום הּיצר־הרע ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדרכי
כ"ק  ּופרׁש עבֹודה־זרה", עבד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' לֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַָָָֹאֹומר

נׁשמתֹו־עדן מוהריי"ץ 124אדמו"ר עמ' תרפ"ט המאמרים (ספר ְִֵֶָ
רצֹון ואילך) על לעבר לאדם אֹומר הּיצר־הרע אין ּדבתחּלה ,ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

להתנּתק  לֹו יקׁשיב ּפתי מי ׁשהרי חס־וׁשלֹום, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקּב"ה
הּיצר־ לֹו אֹומר ּבתחּלה אּלא אחד. לרגע אפילּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּקּב"ה

לא  א הּמצֹות, את לקּים ׁשּימׁשי והינּו, ,"ּכ "עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהרע
הּיצר־הרע  ׁשּגם מּפני אּלא הּקּב"ה, רצֹון הּוא ׁשּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני

ּכן. לעׂשֹות לֹו ואֹומר זֹו, לעׂשּיה ּומסּכים ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָמבין
מּכל־ הּמצֹות, ּבקּיּום ממׁשי הּוא הרי ׁשלפעל אף ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹואזי,
מּפני  ולא הּיצר ׁשל רצֹונֹו ּבגלל ּכן ׁשעֹוׂשה מּכיון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקֹום
רחמנא־ מהּקּב"ה מתנּתק ּבזה הרי הּקּב"ה, רצֹון הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכן
ׁשהן  ּדברים לעׂשֹות לֹו לֹומר לּיצר־הרע נקל ּוכבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָליצלן,

עבֹודה־זרה". ל"עבד ועד ,יתּבר רצֹונֹו נגד ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמּמׁש
ׁשל  ּבערּכאֹות ּכאׁשר ׁשּגם לזה הּטעם יּובן ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
לפניהם, הּדין את להביא אסּור יׂשראל, ּכדיני ּדנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעּכּו"ם
אּלא  הּבֹורא רצֹון מּצד הּדין את ּפֹוסקים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדמּכיון
הּדין  את מנּתקים ּבכ הּנה ּבׂשכלם, מּובן ׁשּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּפני
על  ּגם לעבר לאדם לֹומר לּיצר הּפתח נפּתח ואזי ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמהּקּב"ה,

חס־וׁשלֹום. יתּבר הּבֹורא רצֹון נגד ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדברים
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ּפעמים ׁשלׁש אֹו א)ׁשּתים כא, אמרּו(רׁש"י נג,רז"ל (ערּובין ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ּוכפי ב) ּפעמים, ארּבע לתלמידיו לׁשנֹות אדם ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָׁשחּיב
(מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו העם ׁשּכל ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמצינּו
זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹמאהרן,

לב)ּבפרּוׁשֹו לד, תּׂשא מדּיק(ּכי לכן ׁשלׁש. אֹו ּפעמים,ׁשּתים ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
ּכּמה  עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכי

רׁש"י! ּדברי ְְִִִֵַָֻמדּיקים
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עבד  תקנה ּכי לפניהם: ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֽואּלה
ְִִעברי 

אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים. על מֹוסיף ְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָואּלה
ובפרש"י)מּסיני א־ב. .(כא, ִִַ

ּדהּנה  ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָויׁש
זה  ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבמּתן

אחרת. עבדּות ׁשל סּוג מּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָ"נׁשּתחררּו"
חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולכן
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mihtynמ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
ׁשאמרּתי  ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנרצע,
זה  והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ּבני לי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכי

ירצע" לעצמֹו אדֹון ב)וקנה כב, .(קידושין ְְְֵַַָָָָ
ׁשעבד  ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָולכן

צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאמּתי
לאדם  ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים רק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָלהתעּנג
ׁשּמתעּנג  ּבני", ואת אׁשּתי את אדני את "אהבּתי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּגיד
לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל אּלא הזה, עֹולם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעניני

(á)úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöé¥¥¬©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְִִֶֶֶ
ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאינֹו

ּומה מּיׂשראל  יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹ
מקּים כה)אני מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

מּיׂשראל  ּבלקּוח אבל ּבׁשׁש?הּכנענים, יצא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
טו)ּתלמּודֿלֹומר: העברי",(דברים אחי ל יּמכר "ּכי ְְְִִִִִֵַַָָָ

אמרּתי  ˙˜‰.ּבאחיאּלא לא Èk∑ ּביתּֿדין מּיד ְְִִֶַָָָֹƒƒ¿∆ִִֵַ

ּבגנבתֹו, ונמּכר ׁשּמכרּוהּו לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָּבגנבתֹו".
אֹומר  ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּביתּֿדין מכרּוהּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָֹאבל
עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"וכי
תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָמּפני

ּבביתּֿדין  .לחרּות ∑ÈLÙÁÏ.ּבנמּכר ְְְִִֵָ«»¿ƒְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(970 'nr ,a jxk n"cyz zeiecreezd)

עברי עבד תקנה ב)ּכי (כא, ְְִִִִֶֶֶ
עברי  עבד ּבדיני מׁשּפטים ּפרׁשת את הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלּמה
ּדבר  הּוא והלֹוא - ּבגנבתֹו ּבית־ּדין ׁשּמכרּוהּו יׂשראל איׁש -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

רגיל? ְִִִָּבלּתי
מּלׁשֹון  הּוא ׁש'ּמׁשּפטים' החסידּות ּבתֹורת מבאר ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹאּלא

הּפסּוק על הּתרּגּום ּוכפירּוׁש מ)'הליכה', "ּכּמׁשּפט (בראשית ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
ׁשל  הראׁשֹונה ההליכה קדמיתא". "ּכהלכתא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון"
ׁשל  עבּדֹו עברי", "עבד ׁשהּוא ההּכרה - להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיהּודי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ְְִֵֶֶַַַָָָמל־מלכי־הּמלכים

ã ycew zegiyn zecewp ã(256Î257 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

אּלא  העֹולם, לתאוֹות נטּיה ּבעל אדם מסּמל - ּכנעני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבד
מּצד  להן. נכנע ואינֹו ּבקּבלת־עֹול עצמֹו את ּכֹופה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּכנעני, עבד נקרא הּוא ׁשני מּצד א (לה'), עבד הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

ּבתקּפּה. היא הּבהמית נפׁשֹו ְְְֲִִִַַַָָּכי
נפׁשֹו ׁשל ׁשהּמּדֹות למּצב ׁשהּגיע אדם מסּמל - עברי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעבד
הּבהמית, נפׁשֹו על מׁשּפיעֹות ויראתֹו) ה' (אהבת ְְְְֱֲֲִִִִַַַַַַַָָֹהאלקית
הּוא  עדין (ּובכל־זאת לאלקּות ּותׁשּוקה רצֹון ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָֹֹּומעֹוררֹות

לגמרי, נהפכה טרם הּבהמית ׁשּנפׁשֹו מּכיון "עבד", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנקרא
עליה). להׁשּפיע ּכדי עבד" ל"עבֹודת זקּוק עדין ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשל  והּמּטרה הּכּונה ּכי עברי, עבד ּבדיני הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן
ּבאֹור  - הּתחּתֹון הּזה העֹולם את להאיר היא ְְְִִֶֶַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
עבד  ּבדין ּבֹולטת ּבצּורה ּבטּוי לידי ּבא זה ּדבר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה.
הּנפׁש על האלקית הּנפׁש הׁשּפעת את המסּמל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹעברי,

ֲִַַהּבהמית.
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מי mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
ׁשאמרּתי  ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנרצע,
זה  והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ּבני לי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכי

ירצע" לעצמֹו אדֹון ב)וקנה כב, .(קידושין ְְְֵַַָָָָ
ׁשעבד  ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָולכן

צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאמּתי
לאדם  ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים רק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָלהתעּנג
ׁשּמתעּנג  ּבני", ואת אׁשּתי את אדני את "אהבּתי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּגיד
לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל אּלא הזה, עֹולם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעניני

(á)úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöé¥¥¬©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְִִֶֶֶ
ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאינֹו

ּומה מּיׂשראל  יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹ
מקּים כה)אני מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

מּיׂשראל  ּבלקּוח אבל ּבׁשׁש?הּכנענים, יצא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
טו)ּתלמּודֿלֹומר: העברי",(דברים אחי ל יּמכר "ּכי ְְְִִִִִֵַַָָָ

אמרּתי  ˙˜‰.ּבאחיאּלא לא Èk∑ ּביתּֿדין מּיד ְְִִֶַָָָֹƒƒ¿∆ִִֵַ

ּבגנבתֹו, ונמּכר ׁשּמכרּוהּו לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָּבגנבתֹו".
אֹומר  ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּביתּֿדין מכרּוהּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָֹאבל
עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"וכי
תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָמּפני

ּבביתּֿדין  .לחרּות ∑ÈLÙÁÏ.ּבנמּכר ְְְִִֵָ«»¿ƒְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(970 'nr ,a jxk n"cyz zeiecreezd)

עברי עבד תקנה ב)ּכי (כא, ְְִִִִֶֶֶ
עברי  עבד ּבדיני מׁשּפטים ּפרׁשת את הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלּמה
ּדבר  הּוא והלֹוא - ּבגנבתֹו ּבית־ּדין ׁשּמכרּוהּו יׂשראל איׁש -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

רגיל? ְִִִָּבלּתי
מּלׁשֹון  הּוא ׁש'ּמׁשּפטים' החסידּות ּבתֹורת מבאר ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹאּלא

הּפסּוק על הּתרּגּום ּוכפירּוׁש מ)'הליכה', "ּכּמׁשּפט (בראשית ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
ׁשל  הראׁשֹונה ההליכה קדמיתא". "ּכהלכתא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון"
ׁשל  עבּדֹו עברי", "עבד ׁשהּוא ההּכרה - להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיהּודי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ְְִֵֶֶַַַָָָמל־מלכי־הּמלכים

ã ycew zegiyn zecewp ã(256Î257 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

אּלא  העֹולם, לתאוֹות נטּיה ּבעל אדם מסּמל - ּכנעני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבד
מּצד  להן. נכנע ואינֹו ּבקּבלת־עֹול עצמֹו את ּכֹופה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּכנעני, עבד נקרא הּוא ׁשני מּצד א (לה'), עבד הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

ּבתקּפּה. היא הּבהמית נפׁשֹו ְְְֲִִִַַַָָּכי
נפׁשֹו ׁשל ׁשהּמּדֹות למּצב ׁשהּגיע אדם מסּמל - עברי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעבד
הּבהמית, נפׁשֹו על מׁשּפיעֹות ויראתֹו) ה' (אהבת ְְְְֱֲֲִִִִַַַַַַַָָֹהאלקית
הּוא  עדין (ּובכל־זאת לאלקּות ּותׁשּוקה רצֹון ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָֹֹּומעֹוררֹות

לגמרי, נהפכה טרם הּבהמית ׁשּנפׁשֹו מּכיון "עבד", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנקרא
עליה). להׁשּפיע ּכדי עבד" ל"עבֹודת זקּוק עדין ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשל  והּמּטרה הּכּונה ּכי עברי, עבד ּבדיני הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן
ּבאֹור  - הּתחּתֹון הּזה העֹולם את להאיר היא ְְְִִֶֶַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
עבד  ּבדין ּבֹולטת ּבצּורה ּבטּוי לידי ּבא זה ּדבר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה.
הּנפׁש על האלקית הּנפׁש הׁשּפעת את המסּמל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹעברי,

ֲִַַהּבהמית.
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ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 251 'nr fh jxk y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

ixar lW FCar `le ixar `EdW car¤¤¤¦§¦§Ÿ©§¤¦§¦

עברי  עבד תקנה ְְִִִִֶֶֶּכי
אינ  אֹו עברי. ׁשהּוא ּכנעני עבד עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

אחי ל יּמכר ּכי ּתלמּוד־לֹומר כּו' מּיׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּלקחּתֹו
ּבאחי אּלא אמרּתי לא ובפרש"י)העברי, ב. (כא, ְְְִִִִֶַָָָָֹ

עברי  עבד ּדסתם ּכיון "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּב'דברי
לעּקם  ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבכל
ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכנעני". עבד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָולֹומר

ׁשֹונים ּכאן)ּבאֹופּנים לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְִִִִַַַָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
מצרים  יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָצּוּוי

הרּבה  נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוקריעת־ים־סּוף,
מצרים" ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים יג,חמֹורים בא (רש"י ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

פטר) ד"ה מפלגה.יג ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ואם־ּכן ,ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואם
ׁשּמּצד  ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה מּתן־ּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחרי
ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו מכר ענּיּותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגדל

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּכלל
אחרי  ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוה־אמינא ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָולכן
על  ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי ּתֹורה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּכתבה

עברי". ׁשהּוא ְִִֶֶֶ"עבד

(â)àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéå§¨«§¨¬¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑,אּׁשה נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְִֶָָָֹ
ּבכנפֹו "ּבגּפֹו", ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי". "אם ,ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְִִִִַַָ

לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּכמֹות אּלא ּבא ּבכנף ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
Èˆ‡.ּבגּדֹו Bt‚a∑,מּתחּלה נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְִ¿«≈≈ְִִִִֶַָָָָֹ

ּכנענית  ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו עבדים אין מּמּנה להֹוליד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

כ) ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית. ƒ««ƒ»ְְִִֵ
BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑ אּלא ׁשּתצא? הכניסּה מי וכי ¿»¿»ƒ¿ƒְְִִִִֵֵֶֶָָ

אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּגיד
כב)ּובניו .(קידושין ָָ

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

m` mipXl ziriaW WExR ziriaXA mB©©§¦¦¥§¦¦©¨¦¦
iz`vn aEW .eipW WW KFzA rBtY¦§©§¥¨¨¨¨¦
dpWOd WExtA m"Anx ixacA df wEIC¦¤§¦§¥©§¨§¥©¦§¨

:(a"n `"t oiWECw)b dxez ¦¦

(â.'Bâå àáé Btâa íàl"f EpizFAx ¦§©¨Ÿ§©¥
oiWECwA(.'k)icigi qpkp icigi Exn` §¦¦¨§§¦¦¦§©§¦¦

Fl xqnl i`Xx FAx oi`W o`Mn `vi¥¥¦¨¤¥©©©¦§Ÿ
.iEUp `Ed m` `N` ziprpM dgtW¦§¨§©£¦¤¨¦¨
aEzMd xEYi mdl dWwd iM d`xpe§¦§¤¦ª§¨¨¤¦©¨
m` KWtP dOn ,oM xnFl Kxvd dOl̈¨ª§©©¥¦©©§¨¦
`vIW `Ed FRbA qpMIWM `weC iM xnFl©¦©§¨§¤¦¨¥§©¤¥¥
`vi `l FYW` mr qpMIWM la` FRbA§©£¨§¤¦¨¥¦¦§Ÿ¥¥
KixSW Dqipkd in iM `hiWR FRbA§©§¦¨¦¦¦§¦¨¤¨¦
l"f EpizFAx EwCwCW `vnze ,oM xnFl©¥§¦§¨¤¦§§©¥

(.a"k oiWECw)`l iM FYW` d`vie xn`OA ¦¦©©£¨§¨§¨¦§¦Ÿ
oFfn aIgl dEWxtE Dxn`l Kixv did̈¨¨¦§¨§¨¥§¨§©¥§
Fl ozFPd dgtW lr m`e ,eipaE FYW ¦̀§¨¨§¦©¦§¨©¥
KEnqA xnF` `Ed ixd Kixv Fpi` FAx©¥¨¦£¥¥§¨
`vi `Ede dipc`l didY diclie dX`d̈¦¨¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨§¥¥
m` xnFl `A dWxcl i`Ce `N` ,FRbA§©¤¨©©¦§¨¨¨©¦
dOn zil`xUi dX` `lA WExR FRbA§©¥§Ÿ¦¨¦§¨¥¦¦©
,'Fbe dX` lrA m` eixaC sFqA dNBX¤¦¨§§¨¨¦©©¦¨§

`vi FRbAx`Xi WExR `vi icigi WExR §©¥¥¥§¦¦¥¥¥¦¨¥
lr F` .Fz`ivi cr icigi `EdW zFnkA¦§¤§¦¦©§¦¨©

mWM dqpkdl d`ivi WiTn KxCd df¤©¤¤©¦§¦¨§©§¨¨§¥
mipaE dX` `lA WOn icigi qpkPW¤¦§©§¦¦©¨§Ÿ¦¨¨¦
ziaA mix`WPd oiA FOr mi`vFId oiA¥©§¦¦¥©¦§¨¦§¥
Fl dzid m`e .Fz`iviA ok FnM oFc`d¤¨§¥¦¦¨§¦¨§¨
FAx oi` oM mB mipA Fl Eid `le dX ¦̀¨§Ÿ¨¨¦©¥¥©
,FRbA FA mi`xFw Ep`W dgtW Fl xqFn¥¦§¨¤¨§¦§©
dzid `le mipA Fl Eid xnFl Kixv oi`e§¥¨¦©¨¨¦§Ÿ¨§¨

:dX` Fl¦¨
éúéàøåxnFl Fl didW wICW m"`xdl §¨¦¦§¨¤¦¥¤¨¨©

oi`e .`vi oM 'Fbe FRbA m ¦̀§©§¥¥¥§¥
xnF` did m` dAxc` iM mi`xp eixaC§¨¨¦§¦¦©§©¨¦¨¨¥
dgtW Fl oYi `NW xzFi rnWp didi oM¥¦§¤¦§¨¥¤Ÿ¦¥¦§¨
mrh iM zn`de .`EdW zFnM x`Xie§¦¨¥§¤§¨¡¤¦©©

xn` `NWoMi iMzFWxcl WEgl W ¤Ÿ¨©¥¦¥¨¦§¨
liMUOde DPOn mirnWPd mixg £̀¥¦©¦§¨¦¦¤¨§©©§¦
EpizFAxl mdl oiPn xn`Y m`e .oiaï¦§¦Ÿ©¦©¦¨¤§©¥

l"f(.'k mW)iM mbde ,mipAd EtiqFdW ¨¤¦©¨¦©£©¦
iM xnFl Wi ,md dkld EN` mixaCm` §¨¦¥£¨¨¥¥©¦¦

`xFw ip` ixd mipA `lA dX`A qpMi¦¨¥§¦¨§Ÿ¨¦£¥£¦¥
Eidie dgtW Fl oYi `NW `vi FRbA eilr̈¨§©¥¥¤Ÿ¦¥¦§¨§¦§
lW FRB dnFC Fpi` f`W DPOn mipA Fl¨¦¦¤¨¤¨¥¤©¤
Eid `l f` iM dqpkd lW FRbl d`ivi§¦¨§©¤©§¨¨¦¨Ÿ¨
drWA m`e .mipA Fl Wi dYre mipA Fl¨¦§©¨¥¨¦§¦§¨¨
xg`e mipA `le dX` Fl dzid qpkPW¤¦§©¨§¨¦¨§Ÿ¨¦§©©

ilE`e .xYd xcbA qpkp mipA Fl Eid KM̈¨¨¦¦§¨§¤¤¤¥§©
dX`A xaCd dxFYd dzlY dfl iM¦¨¤¨§¨©¨©¨¨§¦¨
Fz`iA zrWA zFidl dkixv `idW¤¦§¦¨¦§¦§©¦¨
xg` EidIW mbd mipAd la` zECarl̈©§£¨©¨¦£©¤¦§©©
dznE F`pTWM dX` Fl dzid m`e .KM̈§¦¨§¨¦¨§¤§¨¥¨
aEzMd ciRwd `l iM xYOW rnWn©§¨¤ª¨¦Ÿ¦§¦©¨
zlEfe .`ai FRbA d`iA zrW lr `N ¤̀¨©§©¦¨§©¨Ÿ§©
aEzMd iM xnF` iziid l"f mdixaC¦§¥¤¨¦¦¥¦©¨
`Ed dX` lrA m` FxnF`n df oiC llẄ©¦¤¥§¦©©¦¨
zrW cr FOr FYW` didYW Kixv̈¦¤¦§¤¦§¦©§©
eipc` m` Ll xiYn ip` dfaE d`ivi§¦¨¨¤£¦©¦§¦£Ÿ¨

:dX` Fl oYi¦¥¦¨
.'Bâå äMà ìòa íàKxC lr WExR ¦©©¦¨§¥©¤¤

l"f mxnF`(y"xc izixg` `Ylikn) §¨§¦§¨©£¦¥

lW FYW` zFpFfnA aIg oFc`d oi`W¤¥¨¨©¨¦§¦§¤
Fl diE`xd dX` didY m` `N` car¤¤¤¨¦¦§¤¦¨¨§¨
Fl dxEq`d dX` `le FOr cnrl©£Ÿ¦§Ÿ¦¨¨£¨
zxiqn oicA dPde ,oie`l ixEQ`n¥¦¥¨¦§¦¥§¦§¦©
`aEde q"Xdn rnWn ziprpM dgtW¦§¨§©£¦©§¨¥©©§¨

m"Anx ixacA(c"d b"t micar zFkld)lMW §¦§¥©§¨¦§£¨¦¤¨
dX` ENt`e mipaE dX` Fl WIW¤¥¦¨¨¦©£¦¦¨
`Ede ,'Eke Fl oYl lFki oie`l ixEQ`n¥¦¥¨¦¨¦¥§§

FxnF``Ed dX` lrA m`oi` WExR §¦©©¦¨¥¥
iAbl Fl diE`xd FYW` didYW Kixv̈¦¤¦§¤¦§¨§¨§©¥



mihtynמב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑ ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְִֶַָָ
ּכנענית  ׁשפחה לֹו למסר עבדים.רּבֹו מּמּנה להֹוליד , ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָֹ

ּביׂשראלית  אּלא אינֹו "האּׁשה אֹו ּתלמּודֿלֹומר: ? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוילדיה

לפני  ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
ׁשּנאמר  יֹוצאה, - סימנין הביאה אם טו):ׁשׁש (דברים ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָ

העברּיה  ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו העברי אחי"ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשׁש .יֹוצאה ְְֵָ

Ì‡ÔÈaד  dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ dBa¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰Ba¯Ï È‰z ‡‰·e ‡˙z‡ Ô· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oi`W FRbA m` KEnqA Ll iYxq`X dn©¤¨©§¦§§¨¦§©¤¥
zFpFfn iAbl la` Fl xqFn FAxd`vie ©¥£¨§©¥§§¨§¨

FYW`aIgW `Ed Fl diE`xd WExR ¦§¥¨§¨¤©¨
:dizFpFfnA oFc`d̈¨¦§¤¨

ãBòl"f mxnF` KxC lr x`Azi(`Ylikn) ¦§¨¥©¤¤§¨§¦§¨

zFpFfnA aIg didi lFki mpFWl dfe§¤§¨¨¦§¤©¨¦§
dqEx`xnFl cEnlY mai zxnFWe £¨§¤¤¨¨©§©

FOr ,mai zxnFW `ivFdl FYW ¦̀§§¦¤¤¨¨¦
dzidW car dPde .FzqEx` `ivFdl§¦£¨§¦¥¤¤¤¨§¨
xzEn dqEx` F` mai zxnFW dX` Fl¦¨¤¤¨¨£¨¨
FxnF` `Ede ,ziprpM dgtW Fl zzl̈¥¦§¨§©£¦§§

`Ed dX` lrA m`i`pY `lA WExR ¦©©¦¨¥§Ÿ§©
mai zxnFW F` dqEx` didYW mbd£©¤¦§¤£¨¤¤¨¨
zpizp Ll iYxq`W FRbA llMn `vï¨¦§©§©¤¨©§¦§§¦©

q"Xd ixaclE .dgtW(.'k oiWECw) ¦§¨§¦§¥©©¦¦

oiCd didi oM mB mipAd EwCwCW¤¦§§©¨¦©¥¦§¤©¦
zxg` dX`n mipA Fl EidW `kidA§¥¨¤¨¨¦¥¦¨©¤¤
:dgtW zxiqnA FpWi dX` qx`e dznE¥¨§¥©¦¨¤§¦§¦©¦§¨

.äàöéåcvl iM e"`e ztqFzA FxnF` §¨§¨§§¤¤¨¦§©
dX`d zFpFfn lr 'd evIW¤§©©§¨¦¨
aIgW caNn iM e"`e xnFl wCviª§©©¨¦¦§©¤©¨

:'Ek mB eizFpFfnAc dxez ¦§¨©
(ã.'Bâå åéðãà íàligzd dOl dWw ¦£Ÿ¨§¨¤¨¨¦§¦

icM KFze dpwz iM gkpl xAcl§©¥§Ÿ¥©¦¦§¤§§¥
eipc` m` xYqp KxC xAcl xfg xEAC¦¨©§©¥¤¤¦§¨¦£Ÿ¨
eipc` FWiBde ,dipc`l didY .Fl oYi¦¤¦§¤©Ÿ¤¨§¦¦£Ÿ¨
iE`xd onE xYqp KxcA dWxRd lM̈©¨¨¨§¤¤¦§¨¦¨¨
ligzdW KxcM xEACd milWdl Fl did̈¨§©§¦©¦§¤¤¤¦§¦
YWBde ,'Fbe Ll didY ,Fl oYY m ¦̀¦¤¦§¤§§§¦©§¨
dPM `l iM xnFl d`xp dide .FzF`§¨¨¦§¤©¦Ÿ¦¨

l"f mxnF` KxC lr EdpFwl bEEGdx"a) ©¦§¥©¤¤§¨
(g"qtxn` dfl mibEEf bEfn d"awd iM¦§©¥¦¦¨¤¨©

eipc` m`l`xUi ipA Fl iM iYn`d ¦£Ÿ¨¨£¦¦¦§¥¦§¨¥
wiCvi `NW `N` ,dX` Fl oYi micar£¨¦¦¥¦¨¤¨¤Ÿ©§¦
didY diclie dX`d FxnF` df WExR¥¤§¨¦¨¦¨¤¨¦§¤
Kxvd dOl zrcl Kixv cFr .dipc`l©Ÿ¤¨¨¦¨©©¨¨ª§©

xnFlFRba `vi `EdeoaEn xaCd `lde ©§¥¥§©©£Ÿ©¨¨¨
diclie dX`d FxnF`n FRbA `vIW¤¥¥§©¥§¨¦¨¦¨¤¨
dOl zrcl Kixv cFr .dipc`l didY¦§¤©Ÿ¤¨¨¦¨©©¨¨

xnFl ltM:xn`i xn` ¨©©¨ŸŸ©

ïëàevi iM cvl `id miaEzMd zpEM ¨¥©¨©©§¦¦§©¦§©
`Fai FRbA m` oiCd zEPYWd l`d̈¥¦§©©¦¦§©¨
xqnl lFki FAx oi`W WExR `vi FRbA§©¥¥¥¤¥©¨¦§Ÿ

`N` ziprpM dgtW FliEUp did m` ¦§¨§©£¦¤¨¦¨¨¨
oiWECwA mxnF`M(.'k)xnF`d xn`ie §§¨§¦¦§Ÿ©¨¥

oiCd zEPYWdl Ff dTg 'd wwg rECn©©¨©ª¨§¦§©©¦
aEzMd `A dfl ,`l F` iEUp did iN dn©¦¨¨¨Ÿ¨¤¨©¨
`Ed mrHd xn`e mrh zzl dnkgA§¨§¨¨¥©©§¨©©©©

dX` Fl oYi eipc` m`dgtW `idW ¦£Ÿ¨¦¥¦¨¤¦¦§¨
`Ed hRWOd ,oiprdn oaEOM ziprpM§©£¦©¨¥¨¦§¨©¦§¨
`Ede dipc`l didY diclie dX`dW¤¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨§
lM dX` `lA WExR FRbA `vi card̈¤¤¥¥§©¥§Ÿ¦¨¨
dX` FAx Fl oYi m` oM zFidle xTr¦¨§¦§¥¦¦¥©¦¨
z`vl dvxi `l mlFrn iEpR `Ede§¨¥¨Ÿ¦§¤¨¥
zad` zg`d ,zFAq 'a cvl zECarn¥©§§©¦¨©©©£©
iEpR x`Wp Fz`vAW 'Ade ,eipaE FYW ¦̀§¨¨§©¤§¥¦§¨¨
df cvlE Fz`iviA Fl Wi zFrx miYWE§©¦¨¥¦¦¨§©¤
z`n z`vl uRgi `l Wi` car lM̈¤¤¦Ÿ©§Ÿ¨¥¥¤
xW` ,oM KxAzi FpFvx oi`X dn FAx©©¤¥§¦§¨©¥£¤
dX` FAx Fl oYi `NW xn` xfB oM lr©¥¨©Ÿ¤¤Ÿ¦¥©¦¨
eilrn lwi dfA iM iEUp `Ed m` `N ¤̀¨¦¨¦¨¤¨¥¥¨¨
dX` Fl WIW oeiM eipaE FYW` zcxtd©§¨©¦§¨¨¥¨¤¥¦¨
lw eipirA didi oixFg zA zil`xUi¦§¨¥¦©¦¦§¤§¥¨©
oEMzp 'Fbe eipc` m` wEqR itkE ,z`vl̈¥§¦¨¦£Ÿ¨§¦§©¥
mrh zzl mixaCd xcqA xnFl 'd©§¥¤©§¨¦¨¥©©
FxnF`e ,oiCd dPW dOl oFWl wznA§¤¤¨¨¨¦¨©¦§§

xn`i xn` m`edxin` caNn WExR §¦¨ŸŸ©¥¦§©£¦¨
xn`i cFr xMfPM oETY Fl 'd dUrW '`¤¨¨¦©¦§¨Ÿ©

iYad`'FbeFWiBde'FbervxeiM 'Fbe ¨©§¦§§¦¦§§¨©§¦
KxAzi FNrl WWFg Fpi`W cirn df¤¥¦¤¥¥§ª¦§¨©

:Fnvrl oFc` dpFwe§¤¨§©§
ãBòiM fnx KxC dWxRd Wxtl d`xp¦§¤§¨¥©¨¨¨¤¤¤¤¦

eiptl mEUl mc`dl dxFYd dEvY§©¤©¨§¨¨¨¨§¨¨
eipir oiA dN`d mixaCd lM zEcinzA¦§¦¨©§¨¦¨¥¤¥¥¨

FxnF` `Edemdiptl miUY xW` §§£¤¨¦¦§¥¤
.eiptl df oipr mc`d miUi cinYW¤¨¦¨¦¨¨¨¦§¨¤§¨¨

`Edeixar car dpwz iMYrci `ld §¦¦§¤¤¤¦§¦£Ÿ¨©§¨
g` wlg mipWl wlgp mc`d iMipgEx c ¦¨¨¨¤§¨¦§©¦¥¤¤¨¨¦

`xAW inWB cg` wlge xTrd `Ede§¨¦¨§¥¤¤¨©§¦¤¨¨
mIwn FzErvn`AW DWOWl dnWPl 'd©§¨¨§©§¨¤§¤§¨§©¥

mW `xTi Fle 'd dEv xW` zFevn dOM©¨¦§£¤¦¨§¦¨¥¥
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i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

ימי  ׁשׁשת ּבמׁש הּגׁשמּיים ּבעסקיהם ּכל־ּכ הּטרּודים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש
ּכאדם  הּגׁשמי, לרצֹונם לעבדים", "עבדים ׁשהם עד ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהחל,
יֹום  ּבבא וגם ׁשנים, ׁשׁש למׁש לעצמֹו אדֹון הּקֹונה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
לׁשּבֹות  לחפׁשי, לצאת צרי ׁשּבֹו הׁשּבת־קדׁש יֹום ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ"הּׁשביעי"
ּולׁשחרר  לחפׁשי לצאת רֹוצים אינם - חל עניני מּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹולנּוח

ּוטרּודים  הּגׁשמּיים, לעניניהם וׁשעּבּודם מאהבתם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמם
העֹולם. ּבעניני הם ְְְְִִֵֵָָָֻּומטרדים

עבדים" יׂשראל ּבני לי "ּכי צּוה הּקּב"ה ההֹוראה: ּבאה זה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָועל
הּתֹורה  ּבלּמּוד יתּבר ה' עבֹודת הּוא האדם ׁשל ענינֹו -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
נׁשמתֹו ירידת ּתכלית זֹוהי נֹוצרּת", לכ "ּכי הּמּצֹות), ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָ(וקּיּום

¯ÈBaה  ˙È ‡ÓÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï Èa ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ
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ּומהּוה  המחּיה הּקּב"ה ציּוּוי ׁשּזהּו ּומּכיון ּבעֹולם, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשליחּותֹו
למּלאת  הּדרּוׁשים והּיכלת הּכח לֹו יּתן ּבוּדאי הרי הּכל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹאת
ּבעניניו  ּבעסקֹו החל ּבימי ׁשּגם ּדהינּו ּבעֹולם, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליחּותֹו
"עבד  ׁשל ּבאפן עסקֹו אין להם, מׁשעּבד אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻהּגׁשמּיים
האמיּתי, לצרּכֹו - ּבהם מׁשּתּמׁש אּדרּבא אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלעבדים"
מקּדׁש, הּוא הׁשּבת־קדׁש יֹום ּוכׁשּבא להּקּב"ה. עבד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהיֹות
- הּוא ועסקֹו חל, מעניני לגמרי עצמֹו את ּומגּביה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹמבּדיל

.יתּבר ה' ועבֹודת הּתֹורה ְֲִִֵַַַָָלּמּוד
האדם  יֹוצא (והּמצֹות) הּתֹורה ּבעסק זֹו הנהגה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועל־ידי

הּיציאה  את ּגם מקרב ועל־ידי־זה הּפרטי, מּגלּותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחפׁשי
זּכאי  ּבן יֹוחנן ּברּבן ׁשּמצינּו ועל־ּדר - הּכללי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמהּגלּות
ׁשּיּתנּו ּבית־הּמקּדׁש מחריבי אצל ּפעל עצמֹו החרּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּבׁשעת
העסק  ועל־ידי - ּגדֹולה סנהדרי ּתֹורת וחכמיה, יבנה את ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹו
הּמׁשיח  לביאת נזּכה ּובמהרה ּבן־חֹורין, האדם נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּתֹורה
ּבמצרים) עדים (ׁשהיּו והּמזּוזה" ו"הּדלת הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולבנין
ּבית־ ּבנין את ויׁשלימּו יתּגּלּו ׁשעריה", ּבארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁש"טּבעּו

ּבמילּואֹו. ְְִִַָהּמקּדׁש

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
Bãáòå òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−

ñ :íìòì§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ׁשּיּמל צרי לביתּֿדין. ∆»¡…ƒְִִִֵֵֶָָ

לֹוּבמֹוכריו  ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ְְְֶָָ∆«∆∆∆«¿»
ּתלמּודֿ עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

טו)לֹומר: ּובּד(דברים ּבאזנֹו ולא "ונתּתה ּבּדלת לת", ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמזּוזה"? אל "אֹו ּתלמּודֿלֹומר מה הא ְְְֶַַַַַָָָּבּמזּוזה.
ּדלת  אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻהּקיׁש

כב)מעּמד ‡BÊ.(קידושין ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑.הימנית ְָֻ¿»«¬…»∆»¿ְִַָ
"אזן" ּתלמּודֿלֹומר: ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו ְְֵֶֶֶַַָֹֹאֹו
את  אדניו "ורצע ּכאן: נאמר לגזרהֿׁשוה. ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"אזן"

ּבּמצרע: ונאמר יד)אזנֹו", הימנית",(ויקרא אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְֱִֶַַַָָָָֹ
אזן  ראה ּומה הימנית. ּכאן אף הימנית, ּלהּלן ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹמה

ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל רּבן (מכילתא)להרצע אמר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
"לא  סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת 'אזן זּכאי: ּבן ְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹיֹוחנן
'אזן  עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, והל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹתגנב",

עבדים" יׂשראל בני לי "ּכי סיני: הר על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּׁשמעה
היה  ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָוהל
צרֹור  קׁשר לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹּדֹורׁש
ּדלת  ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֻמבּׂשם,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ְִִִֵֶַַַַָָָָָּומזּוזה
על  ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדלת

ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל כה)הּמׁשקֹוף "ּכי (ויקרא ְְְְְְִִֵַַַַַָ
עבדים  ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל בני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלי
ּבפניהם' ירצע לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל .לעבדים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ÌÏÚÏ B„·ÚÂ∑ לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. עד «¬»¿…»ְֵֵֶַַָָ
טו) ּתלמּודֿלֹומר:(קידושין כה)ּכמׁשמעֹו? אל (ויקרא "ואיׁש ְְְְִֶַַַָ

קרּויים  ׁשנה ׁשחמּׁשים מּגיד ּתׁשּובּו", ְְְֲִִִִִֶַַָָָמׁשּפחּתֹו
אּלא  ׁשנה, חמׁשים ּכל עֹובדֹו ׁשּיהא ולא ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹעֹולם,

הּיֹובל  עד מפלג עֹובדֹו ּבין סמּו ּבין ,. ְְֵֵֵַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

ּדגניבה  העֹון הרי ,ּכל־ּכ חמּור ּבענׁש יענׁש לּמה ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹסֹוף־סֹוף
וגם  ּדחקֹו; מּצד ּגֹונב ׁשהרי תגנב", "לא ּכסתם חמּור אינֹו ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹזֹו
חמּור  ענׁש לענׁשֹו קׁשה אדֹוני" את "אהבּתי אֹומרֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹעל
ּבני", ואת אׁשּתי את גֹו' "אהבּתי ּכן ּגם טֹוען ׁשהרי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל־ּכ

כנ"ל,
זּכאי": ּבן יֹוחנן "רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם רׁש"י מביא ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלכן

היה  רּבן) ׁשּנקרא (לאחרי זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשל ענינֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכל
ׁשהיה הגם הּתֹורה, היה לּמּוד ׁשאז ּולאחריו החרּבן ּבעת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

"(ארּבעים  ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר וכּו', וענּיּות ּדחקּות ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָמּצב
ׁשנה  וארּבעים למד ׁשנה ארּבעים ּבפרקמטיא), עסק ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשנה
אדם  קּדמֹו ולא כּו', ּתֹורה ּבלי אּמֹות ד' הל ו"לא ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹלּמד",
ּביׂשראל  ּתֹורה ׁשּתתקּים ּדאג החרּבן ּובׁשעת הּמדרׁש", ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבבית

וחכמיה". יבנה לי "ּתן ְֲִִֵֵֶֶַַָָּובּקׁש
ּוכמֹו ואחד, אחד לכל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן הֹורה זה ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָודבר
טֹובה  ּתחזיק אל הרּבה, ּתֹורה למדּת "אם ּב'אבֹות' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשנה

אדם, ּכל ׁשל ּתכליתֹו ׁשּזהּו והינּו נֹוצרּת". לכ ּכי ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָלעצמ
ּבחּיים. ענינֹו ועיּקר עסק, ּבעל ׁשל ְְִִִֵֶֶַַַַַַָּגם

(ׁשענינֹו זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן זה ּדבר רׁש"י: ׁשּמדּגיׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוזהּו
ואמרה  אּׁשה, לׂשאת צּותה ּדהּתֹורה והינּו, אמרֹו. ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּתֹורה)
ּומּכל־מקֹום  ּכּנ"ל, כּו' האּׁשה אהבת זֹו - ויהי ' אמר ֲִִִֶַַַַַַָָָָָ'הּוא

לחפׁשי, יצא ׁשנים ׁשׁש ׁשאחר עליו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָצּותה
הארץ", מּקרב אביֹון יחּדל לא "ּכי הֹודיעה הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

תגנב". "לא צּותה ְְִִִָָָֹֹּומּכל־מקֹום
ּגמילּות  ענין מאד ׁשהפליא זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן מצינּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹועֹוד
זּכאי  ּבן יֹוחנן ׁשרּבן נתן' ּדרּבי ּב'אבֹות וכמסּפר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻחסדים,
ּבית  וראּו הּמקּדׁש מקֹום ליד עברּו יהֹוׁשע רּבי ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻותלמידֹו
ׁשהּוא  זה על לנּו "אֹוי יהֹוׁשע רּבי אמר ּבחרּבנֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמקּדׁש
ּכּפרה  לנּו יׁש ,ל ירע "אל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ענהּו ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָחרב",
ענין  הׁשוה - ּגמילּות־חסדים" זה ואיזה ּכמֹותּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאחת

הּמקּדׁש. ּבית לענין ְְְְֲִִִִֵַַָָּגמילּות־חסדים
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מה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
ּומהּוה  המחּיה הּקּב"ה ציּוּוי ׁשּזהּו ּומּכיון ּבעֹולם, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשליחּותֹו
למּלאת  הּדרּוׁשים והּיכלת הּכח לֹו יּתן ּבוּדאי הרי הּכל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹאת
ּבעניניו  ּבעסקֹו החל ּבימי ׁשּגם ּדהינּו ּבעֹולם, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליחּותֹו
"עבד  ׁשל ּבאפן עסקֹו אין להם, מׁשעּבד אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻהּגׁשמּיים
האמיּתי, לצרּכֹו - ּבהם מׁשּתּמׁש אּדרּבא אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלעבדים"
מקּדׁש, הּוא הׁשּבת־קדׁש יֹום ּוכׁשּבא להּקּב"ה. עבד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהיֹות
- הּוא ועסקֹו חל, מעניני לגמרי עצמֹו את ּומגּביה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹמבּדיל

.יתּבר ה' ועבֹודת הּתֹורה ְֲִִֵַַַָָלּמּוד
האדם  יֹוצא (והּמצֹות) הּתֹורה ּבעסק זֹו הנהגה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועל־ידי

הּיציאה  את ּגם מקרב ועל־ידי־זה הּפרטי, מּגלּותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחפׁשי
זּכאי  ּבן יֹוחנן ּברּבן ׁשּמצינּו ועל־ּדר - הּכללי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמהּגלּות
ׁשּיּתנּו ּבית־הּמקּדׁש מחריבי אצל ּפעל עצמֹו החרּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּבׁשעת
העסק  ועל־ידי - ּגדֹולה סנהדרי ּתֹורת וחכמיה, יבנה את ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹו
הּמׁשיח  לביאת נזּכה ּובמהרה ּבן־חֹורין, האדם נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּתֹורה
ּבמצרים) עדים (ׁשהיּו והּמזּוזה" ו"הּדלת הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולבנין
ּבית־ ּבנין את ויׁשלימּו יתּגּלּו ׁשעריה", ּבארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁש"טּבעּו

ּבמילּואֹו. ְְִִַָהּמקּדׁש

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
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i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ׁשּיּמל צרי לביתּֿדין. ∆»¡…ƒְִִִֵֵֶָָ

לֹוּבמֹוכריו  ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ְְְֶָָ∆«∆∆∆«¿»
ּתלמּודֿ עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

טו)לֹומר: ּובּד(דברים ּבאזנֹו ולא "ונתּתה ּבּדלת לת", ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמזּוזה"? אל "אֹו ּתלמּודֿלֹומר מה הא ְְְֶַַַַַָָָּבּמזּוזה.
ּדלת  אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻהּקיׁש

כב)מעּמד ‡BÊ.(קידושין ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑.הימנית ְָֻ¿»«¬…»∆»¿ְִַָ
"אזן" ּתלמּודֿלֹומר: ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו ְְֵֶֶֶַַָֹֹאֹו
את  אדניו "ורצע ּכאן: נאמר לגזרהֿׁשוה. ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"אזן"

ּבּמצרע: ונאמר יד)אזנֹו", הימנית",(ויקרא אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְֱִֶַַַָָָָֹ
אזן  ראה ּומה הימנית. ּכאן אף הימנית, ּלהּלן ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹמה

ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל רּבן (מכילתא)להרצע אמר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
"לא  סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת 'אזן זּכאי: ּבן ְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹיֹוחנן
'אזן  עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, והל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹתגנב",

עבדים" יׂשראל בני לי "ּכי סיני: הר על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּׁשמעה
היה  ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָוהל
צרֹור  קׁשר לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹּדֹורׁש
ּדלת  ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֻמבּׂשם,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ְִִִֵֶַַַַָָָָָּומזּוזה
על  ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדלת

ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל כה)הּמׁשקֹוף "ּכי (ויקרא ְְְְְְִִֵַַַַַָ
עבדים  ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל בני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלי
ּבפניהם' ירצע לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל .לעבדים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ÌÏÚÏ B„·ÚÂ∑ לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. עד «¬»¿…»ְֵֵֶַַָָ
טו) ּתלמּודֿלֹומר:(קידושין כה)ּכמׁשמעֹו? אל (ויקרא "ואיׁש ְְְְִֶַַַָ

קרּויים  ׁשנה ׁשחמּׁשים מּגיד ּתׁשּובּו", ְְְֲִִִִִֶַַָָָמׁשּפחּתֹו
אּלא  ׁשנה, חמׁשים ּכל עֹובדֹו ׁשּיהא ולא ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹעֹולם,

הּיֹובל  עד מפלג עֹובדֹו ּבין סמּו ּבין ,. ְְֵֵֵַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

ּדגניבה  העֹון הרי ,ּכל־ּכ חמּור ּבענׁש יענׁש לּמה ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹסֹוף־סֹוף
וגם  ּדחקֹו; מּצד ּגֹונב ׁשהרי תגנב", "לא ּכסתם חמּור אינֹו ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹזֹו
חמּור  ענׁש לענׁשֹו קׁשה אדֹוני" את "אהבּתי אֹומרֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹעל
ּבני", ואת אׁשּתי את גֹו' "אהבּתי ּכן ּגם טֹוען ׁשהרי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל־ּכ

כנ"ל,
זּכאי": ּבן יֹוחנן "רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם רׁש"י מביא ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלכן

היה  רּבן) ׁשּנקרא (לאחרי זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשל ענינֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכל
ׁשהיה הגם הּתֹורה, היה לּמּוד ׁשאז ּולאחריו החרּבן ּבעת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

"(ארּבעים  ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר וכּו', וענּיּות ּדחקּות ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָמּצב
ׁשנה  וארּבעים למד ׁשנה ארּבעים ּבפרקמטיא), עסק ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשנה
אדם  קּדמֹו ולא כּו', ּתֹורה ּבלי אּמֹות ד' הל ו"לא ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹלּמד",
ּביׂשראל  ּתֹורה ׁשּתתקּים ּדאג החרּבן ּובׁשעת הּמדרׁש", ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבבית

וחכמיה". יבנה לי "ּתן ְֲִִֵֵֶֶַַָָּובּקׁש
ּוכמֹו ואחד, אחד לכל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן הֹורה זה ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָודבר
טֹובה  ּתחזיק אל הרּבה, ּתֹורה למדּת "אם ּב'אבֹות' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשנה

אדם, ּכל ׁשל ּתכליתֹו ׁשּזהּו והינּו נֹוצרּת". לכ ּכי ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָלעצמ
ּבחּיים. ענינֹו ועיּקר עסק, ּבעל ׁשל ְְִִִֵֶֶַַַַַַָּגם

(ׁשענינֹו זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן זה ּדבר רׁש"י: ׁשּמדּגיׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוזהּו
ואמרה  אּׁשה, לׂשאת צּותה ּדהּתֹורה והינּו, אמרֹו. ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּתֹורה)
ּומּכל־מקֹום  ּכּנ"ל, כּו' האּׁשה אהבת זֹו - ויהי ' אמר ֲִִִֶַַַַַַָָָָָ'הּוא

לחפׁשי, יצא ׁשנים ׁשׁש ׁשאחר עליו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָצּותה
הארץ", מּקרב אביֹון יחּדל לא "ּכי הֹודיעה הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

תגנב". "לא צּותה ְְִִִָָָֹֹּומּכל־מקֹום
ּגמילּות  ענין מאד ׁשהפליא זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן מצינּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹועֹוד
זּכאי  ּבן יֹוחנן ׁשרּבן נתן' ּדרּבי ּב'אבֹות וכמסּפר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻחסדים,
ּבית  וראּו הּמקּדׁש מקֹום ליד עברּו יהֹוׁשע רּבי ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻותלמידֹו
ׁשהּוא  זה על לנּו "אֹוי יהֹוׁשע רּבי אמר ּבחרּבנֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמקּדׁש
ּכּפרה  לנּו יׁש ,ל ירע "אל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ענהּו ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָחרב",
ענין  הׁשוה - ּגמילּות־חסדים" זה ואיזה ּכמֹותּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאחת

הּמקּדׁש. ּבית לענין ְְְְֲִִִִֵַַָָּגמילּות־חסדים

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
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זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם ּבהביאֹו רׁש"י מרּמז ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוזה
ׁשּנמצא  מי ּגם ׁשּנרצע: הּדבר טעם יֹותר מּובן על־ידי־זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכי
ּכסף  "אם וצּותה הּתֹורה לֹו ּדאגה וענּיּות, ּדחקּות ׁשל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבמּצב

היה  ּבוּדאי הרי חֹובה, ׁשּזה ּומּכיון חֹובה", - עּמי את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלוה
וללֹות  להׁשּתּדל לֹו והיה ׁשּילּוּוהּו, וכּמה ּכּמה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמֹוצא

אּלּו. צּוּויים על לעבר ולא ְְֲֲִִִִֵַַָֹֹּגמילּות־חסדים

(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין (מכילתא. ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»
סימנים? הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּבקטּנה,
יֹוצאה  לכן קדם ּמכּורה ּומה קלֿוחמר. ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאמרּת:
ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבסימנין,
אינֹו מכּורה, ׁשאינּה - נערּות לסימני אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּדֹורׁשים

ּתּמכר? ׁשּלא ‰ÌÈ„·Ú.ּדין ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ִִֵֶָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים ּתצא עבדים לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

עד  אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבׁשן
ונֹותן  לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּתביא
תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי ְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹלּה

"ּכי  ּתלמּודֿלֹומר: ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכצאת
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל ְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָיּמכר

יציאֹותיו  לכל ּבׁשׁשלעברי יֹוצא עברי מה ּוביֹובל,: ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ
ּכצאת  תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹאף
ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹהעבדים?
ּתלמּודֿ – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) ְְְִִִֵֵֵַַָָָָיכֹול
לעברּיה  עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ,לֹומר: ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָ

הּוא  אף אברים, ּבראׁשי יֹוצאה אינּה העברּיה ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָמה
איברים  ּבראׁשי יֹוצא .אינֹו ְִֵֵֵֵָָ
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i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑ ּבעיניו חן נׂשאה ׁשּלא ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְֵֵֶָָָֹ

d„ÚÈ.(מכילתא)לכנסּה ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה  ְְָָ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ
קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּולהכניסּה

ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז ׁשאינּהוכאן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אחרים צריכה  מקֹום ∑dcÙ‰Â.קּדּוׁשין לּה יּתן ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ִֵָָ

ּבפדיֹונּה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, הּוא .להּפדֹות ּומה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
הּׁשנים  ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמקֹום
הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשעׂשתה

ׁשנים, ׁשּתי אצלֹו ועׂשתה ּבמנה לֹוׁשּקנאּה אֹומרים ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

נמצא  ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיֹודע
ועׂשתה  הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּקנית
ׁשני  טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹאצל

מאצל ותצא הּמנה ÏLÓÈ.ׁשליׁשּיֹות ‡Ï È¯Î ÌÚÏ ְְְְִִֵֵֵֶֶַָ¿«»¿ƒ…ƒ¿…
d¯ÎÓÏ∑ ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי ׁשאינֹו ¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֹ

יח)האב ׁשּלא ∑d·ŒB„‚·a.(קידושין ּבּה, לבגד ּבא אם ָָ¿ƒ¿»ְִִֶָָֹֹ
ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים

לזה  .ּומכרּה ְֶָָָ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«

i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑ ּבנֹו.האדֹון ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְֵֶַַָָ
לקּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָקם

לי אחרים,קּדּוׁשין  מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

!'ּבדמי אבי ׁשּקּבל ‰Ba˙.ּבּכסף ËtLÓk∑ ְִִִֵֶֶֶַַָָ¿ƒ¿««»
ּכסּות  .ועֹונה ׁשאר, ְְְֵָ

(é)àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
:òøâé¦§¨«

i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.d¯‡L ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»
Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk∑ ּכבר האמה מן לֹו .ׁשּיעד ¿»¿…»»…ƒ¿»ְִֶַָָָָָ

d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ
d˙Ú∑ּתׁשמיׁש. …»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
ñ :óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת אם ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ִַַ
הן  ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה ייעדּנה הּׁשלׁש?מּׁשלׁש ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹלֹו
את  לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֹלא

ÌpÁ.עצמּה ‰‡ˆÈÂ∑ יֹותר לזֹו, יציאה לּה רּבה ְַָ¿»¿»ƒ»ְְִִֵָָָ
ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָמּמה

ׁשּתביא  עד עוד עּמֹו ותׁשהה ּבסימנין סימנין,ׁשּתצא ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

KxC lr x`Azi ,e"`eA ixwE s"l`A§¨¤§¦§¨¦§¨¥©¤¤
l"f mxnF`(.h"i oiWECw)`N` cEri oi`W §¨¦¦¤¥¦¤¨

Dcri zaYn oiWECwA dEWxce DpFvxl¦§¨§¨§¨§¦¦¦¥©§¨¨
`Ad aEMr cbpM dfle ,DpFvxl KixSW¤¨¦¦§¨§¨¤§¤¤¦©¨

xn` EPOn,dipc` ipirA drx m`cbpkE ¦¤¨©¦¨¨§¥¥£Ÿ¤¨§¤¤
dSxzY `l m` DCSn `Ad aEMr¦©¨¦¦¨¦Ÿ¦§©¤

xn` xaCADcri `l xW`did `l iM ©¨¨¨©£¤Ÿ§¨¨¦Ÿ¨¨
.zaMrn dPdn zg` ,DYrCn xaCd©¨¨¦©§¨©©¥¥¨§©¤¤

FxnF`eDCtdedpWIW `Ed f` WExR §§§¤§¨¥¨¤¤§¨
df zlEf la` DpFicRn zrxbnE oFictA§¦§§¨©©¦¦§¨£¨©¤
:xMfPM z`vl zE`ivn oi` Dcri m ¦̀§¨¨¥§¦¨¥©¦§©

.éøëð íòìiM Ll iYxn`W mbd WExR §©¨§¦¥£©¤¨©§¦§¦
mrl `l ,FYA xMnl Wi` lFkï¦¦§Ÿ¦Ÿ§©
dUr xaMW mbd Dxknl lFki ixkp̈§¦¨§¨§¨£©¤§¨¨¨
FxMnn oi` DxknE DA cbaE xaCd©¨¨¨©¨§¨¨¥¦§¨

FxnF` `Ede ,xMnnlWni `l'Fbe ¦§¨§§Ÿ¦§Ÿ§

FcbaAcFr .dpwnE dpFw zEkf rwtE 'Fbe §¦§§¨©§¤©§¤
mxnF` KxC lr dvxi(:h"i mW)WIW ¦§¤©¤¤§¨¨¤¥

odkl dpnl` milEqtl FYA xMnl a`l̈¨¦§Ÿ¦¦§¦©§¨¨§Ÿ¥
FxnF` `Ede ,'Ek lFcBixkp mrlWExR ¨§§§©¨§¦¥

Wi` la` lWni `NW `Ed ixkp mrl§©¨§¦¤Ÿ¦§Ÿ£¨¦
ixkp Fpi`W mrn `Ede Dl ixkp̈§¦¨§¥©¤¥¨§¦

:i`Xxh dxez ©©
(è.Bðáì íàå`Ed Dcri `l WExR §¦¦§¥Ÿ§¨¨

iM aEzMd ricFn Fpal DA uRgie§©§Ÿ¨¦§¦©©¨¦
FxnF` `Ede ,dcril lFkidPcriiWExR ¨§©£¨§§¦¨¤¨¥

F` Fl F` dicEri Eidi FA DzIpw sqkA§¤¤§¦¨¨¦§¦¤¨
FxnF`e ,oiWECw sqM Kixv oi`e Fpal¦§§¥¨¦¤¤¦¦§§

zFpAd hRWnMFl Dcri m` oiA WExR §¦§©©¨¥¥¦§¨¨
zFpAd hRWnM zFUrl Kixv Fpal F`¦§¨¦©£§¦§©©¨
Dx`W KEnqA xn`X dn `EdW¤©¤¨©§¨§¥¨

:'Fbei dxez §

(àéìL íàå.älà LDzEqM Dx`W md §¦§¨¥¤¥§¥¨§¨
xnFl wCwC dfle ,DzpFredN` §¨¨§¨¤¦§¥©¥¤

.'Fbe cEri mdW mdl mincFTd `le§Ÿ©§¦¨¤¤¥¦§
xn`emPg d`vieDPOn mzEkf rwR 'iR §¨©§¨§¨¦¨¥¨©§¨¦¤¨

WW onf cr DWakl milFki mpi`W¤¥¨§¦§¨§¨©§©¥
mIwi F` `N` mipniq x`W F` mipẄ¦§¨¦¨¦¤¨§©¥
dfle ,hbA dP`ivFi F` mixaC WlW§¨§¨¦¦¤¨§¥§¨¤

xn` xnBsqM oi``Ed sqM xnFl ¨©Ÿ¤¥¨¤©¤¤
.`id FzqEx` iM Kixv hB la` oi`W¤¥£¨¥¨¦¦£¨¦

l"f EpizFAxe(`Ylikn)cEri dN` 'b Exn` §©¥§¦§¨¨§¥¤¦
mPg d`vie sqM oFrxbe Fpale Fl§¦§§¦§¤¤§¨§¨¦¨
zFkldd on EN`e ,mipniq z`adA©£¨©¦¨¦§¥¦©£¨

:mEknqE ipiq xdA Exn`PW¤¤¤§§©¦©§¨
äàøðålr fnx KxC Ff dWxR Wxtl §¦§¤§¨¥¨¨¨¤¤¤¤©

Exn`W mdixaC iR(:a"n dhFq) ¦¦§¥¤¤¨§¨

`Ed KExA WFcTd `N` mzq Wi` oi ¥̀¦§¨¤¨©¨¨



מז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑ ּבעיניו חן נׂשאה ׁשּלא ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְֵֵֶָָָֹ

d„ÚÈ.(מכילתא)לכנסּה ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה  ְְָָ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ
קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּולהכניסּה

ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז ׁשאינּהוכאן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אחרים צריכה  מקֹום ∑dcÙ‰Â.קּדּוׁשין לּה יּתן ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ִֵָָ

ּבפדיֹונּה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, הּוא .להּפדֹות ּומה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
הּׁשנים  ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמקֹום
הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשעׂשתה

ׁשנים, ׁשּתי אצלֹו ועׂשתה ּבמנה לֹוׁשּקנאּה אֹומרים ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

נמצא  ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיֹודע
ועׂשתה  הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּקנית
ׁשני  טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹאצל

מאצל ותצא הּמנה ÏLÓÈ.ׁשליׁשּיֹות ‡Ï È¯Î ÌÚÏ ְְְְִִֵֵֵֶֶַָ¿«»¿ƒ…ƒ¿…
d¯ÎÓÏ∑ ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי ׁשאינֹו ¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֹ

יח)האב ׁשּלא ∑d·ŒB„‚·a.(קידושין ּבּה, לבגד ּבא אם ָָ¿ƒ¿»ְִִֶָָֹֹ
ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים

לזה  .ּומכרּה ְֶָָָ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«

i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑ ּבנֹו.האדֹון ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְֵֶַַָָ
לקּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָקם

לי אחרים,קּדּוׁשין  מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

!'ּבדמי אבי ׁשּקּבל ‰Ba˙.ּבּכסף ËtLÓk∑ ְִִִֵֶֶֶַַָָ¿ƒ¿««»
ּכסּות  .ועֹונה ׁשאר, ְְְֵָ

(é)àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
:òøâé¦§¨«

i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.d¯‡L ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»
Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk∑ ּכבר האמה מן לֹו .ׁשּיעד ¿»¿…»»…ƒ¿»ְִֶַָָָָָ

d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ
d˙Ú∑ּתׁשמיׁש. …»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
ñ :óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת אם ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ִַַ
הן  ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה ייעדּנה הּׁשלׁש?מּׁשלׁש ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹלֹו
את  לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֹלא

ÌpÁ.עצמּה ‰‡ˆÈÂ∑ יֹותר לזֹו, יציאה לּה רּבה ְַָ¿»¿»ƒ»ְְִִֵָָָ
ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָמּמה

ׁשּתביא  עד עוד עּמֹו ותׁשהה ּבסימנין סימנין,ׁשּתצא ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

KxC lr x`Azi ,e"`eA ixwE s"l`A§¨¤§¦§¨¦§¨¥©¤¤
l"f mxnF`(.h"i oiWECw)`N` cEri oi`W §¨¦¦¤¥¦¤¨

Dcri zaYn oiWECwA dEWxce DpFvxl¦§¨§¨§¨§¦¦¦¥©§¨¨
`Ad aEMr cbpM dfle ,DpFvxl KixSW¤¨¦¦§¨§¨¤§¤¤¦©¨

xn` EPOn,dipc` ipirA drx m`cbpkE ¦¤¨©¦¨¨§¥¥£Ÿ¤¨§¤¤
dSxzY `l m` DCSn `Ad aEMr¦©¨¦¦¨¦Ÿ¦§©¤

xn` xaCADcri `l xW`did `l iM ©¨¨¨©£¤Ÿ§¨¨¦Ÿ¨¨
.zaMrn dPdn zg` ,DYrCn xaCd©¨¨¦©§¨©©¥¥¨§©¤¤

FxnF`eDCtdedpWIW `Ed f` WExR §§§¤§¨¥¨¤¤§¨
df zlEf la` DpFicRn zrxbnE oFictA§¦§§¨©©¦¦§¨£¨©¤
:xMfPM z`vl zE`ivn oi` Dcri m ¦̀§¨¨¥§¦¨¥©¦§©

.éøëð íòìiM Ll iYxn`W mbd WExR §©¨§¦¥£©¤¨©§¦§¦
mrl `l ,FYA xMnl Wi` lFkï¦¦§Ÿ¦Ÿ§©
dUr xaMW mbd Dxknl lFki ixkp̈§¦¨§¨§¨£©¤§¨¨¨
FxMnn oi` DxknE DA cbaE xaCd©¨¨¨©¨§¨¨¥¦§¨

FxnF` `Ede ,xMnnlWni `l'Fbe ¦§¨§§Ÿ¦§Ÿ§

FcbaAcFr .dpwnE dpFw zEkf rwtE 'Fbe §¦§§¨©§¤©§¤
mxnF` KxC lr dvxi(:h"i mW)WIW ¦§¤©¤¤§¨¨¤¥

odkl dpnl` milEqtl FYA xMnl a`l̈¨¦§Ÿ¦¦§¦©§¨¨§Ÿ¥
FxnF` `Ede ,'Ek lFcBixkp mrlWExR ¨§§§©¨§¦¥

Wi` la` lWni `NW `Ed ixkp mrl§©¨§¦¤Ÿ¦§Ÿ£¨¦
ixkp Fpi`W mrn `Ede Dl ixkp̈§¦¨§¥©¤¥¨§¦

:i`Xxh dxez ©©
(è.Bðáì íàå`Ed Dcri `l WExR §¦¦§¥Ÿ§¨¨

iM aEzMd ricFn Fpal DA uRgie§©§Ÿ¨¦§¦©©¨¦
FxnF` `Ede ,dcril lFkidPcriiWExR ¨§©£¨§§¦¨¤¨¥

F` Fl F` dicEri Eidi FA DzIpw sqkA§¤¤§¦¨¨¦§¦¤¨
FxnF`e ,oiWECw sqM Kixv oi`e Fpal¦§§¥¨¦¤¤¦¦§§

zFpAd hRWnMFl Dcri m` oiA WExR §¦§©©¨¥¥¦§¨¨
zFpAd hRWnM zFUrl Kixv Fpal F`¦§¨¦©£§¦§©©¨
Dx`W KEnqA xn`X dn `EdW¤©¤¨©§¨§¥¨

:'Fbei dxez §

(àéìL íàå.älà LDzEqM Dx`W md §¦§¨¥¤¥§¥¨§¨
xnFl wCwC dfle ,DzpFredN` §¨¨§¨¤¦§¥©¥¤

.'Fbe cEri mdW mdl mincFTd `le§Ÿ©§¦¨¤¤¥¦§
xn`emPg d`vieDPOn mzEkf rwR 'iR §¨©§¨§¨¦¨¥¨©§¨¦¤¨

WW onf cr DWakl milFki mpi`W¤¥¨§¦§¨§¨©§©¥
mIwi F` `N` mipniq x`W F` mipẄ¦§¨¦¨¦¤¨§©¥
dfle ,hbA dP`ivFi F` mixaC WlW§¨§¨¦¦¤¨§¥§¨¤

xn` xnBsqM oi``Ed sqM xnFl ¨©Ÿ¤¥¨¤©¤¤
.`id FzqEx` iM Kixv hB la` oi`W¤¥£¨¥¨¦¦£¨¦

l"f EpizFAxe(`Ylikn)cEri dN` 'b Exn` §©¥§¦§¨¨§¥¤¦
mPg d`vie sqM oFrxbe Fpale Fl§¦§§¦§¤¤§¨§¨¦¨
zFkldd on EN`e ,mipniq z`adA©£¨©¦¨¦§¥¦©£¨

:mEknqE ipiq xdA Exn`PW¤¤¤§§©¦©§¨
äàøðålr fnx KxC Ff dWxR Wxtl §¦§¤§¨¥¨¨¨¤¤¤¤©

Exn`W mdixaC iR(:a"n dhFq) ¦¦§¥¤¤¨§¨

`Ed KExA WFcTd `N` mzq Wi` oi ¥̀¦§¨¤¨©¨¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
טו)ׁשּנאמר: ׁשׁש(דברים ועבד העברּיה אֹו "העברי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשאם  חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ְְִִִֶַָָָָָָָׁשנים",
ּבהן. ּתצא ׁשנים, לׁשׁש סימנים מכילתא)קדמּו ד. (קידושין ְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ּתלמּודֿלֹומר: ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָאֹו

נאמרּו לא ואם ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף", ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹ"אין
לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשניהם,
הּדין  לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשניהם, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹנאמרּו

.לחלק  ֲַֹ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

aizkC('b e"h lirl),dngln Wi` 'd ¦§¦§¥¦¦§¨¨
cFr Exn`e(b"t x"ydy)aAgn 'd ff `l §¨§Ÿ¨¥©¥

,FYA D`xTW cr l`xUi zqpkl¦§¥¤¦§¨¥©¤§¨¨¦
mWA zElBd oipr aEzMd dPMW EpivnE¨¦¤¦¨©¨¦§©©¨§¥

aizkC dxikn(a"i `"y)ciA mzF` xMnIe §¦¨¦§¦©¦§Ÿ¨§©
aEzMd dEve mcTX dn itl dPde ,'Fbe§§¦¥§¦©¤¨©§¦¨©¨
`N` cari `NW ixar car dpFTd lr©©¤¤¤¦§¦¤Ÿ©£Ÿ¤¨
mr crA aEzMd laFw dfl mipW WW¥¨¦¨¤¥©¨§©©
oiCn FpiC dPYWp dOl l`xUi ipA§¥¦§¨¥¨¨¦§©¤¦¦¦
FxnF` `Ede ,WWA mi`vFId micard̈£¨¦©§¦§¥§§

dn`l FYA z` Wi` xMni ikedOl §¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨¨¨
micard oiCn rxBYWW ziEv xW` ¦¨©¦¦¨£¨¦£¤¦¦¨¥

FxnF` `Ede ,'Fbe mipWz`vM `vz `l ¨¦§§§Ÿ¥¥§¥
micarddxMnp dOle .ziriaXA ¨£¨¦©§¦¦§¨¨¦§§¨

a"rxze sl` Epl df dGd xOd zElBA©¨©©©¤¤¨¤¤§
car hRWn Epl ode EprWFp `l Epgp`e©£©§Ÿ©§§¥¨¦§©¤¤
orhe aEzMd xfge .azMA mEWxd ixar¦§¦¨¨©§¨§¨©©¨§¨©

drx m`zbxcnA dPcFr m` WExR 'Fbe ¦¨¨§¥¦¤¨§©§¥©
aizkC dxMnp FliaWAW rWx('p 'irWi) ¨¨¤¦§¦¦§§¨¦§¦§©§¨

FxnF`e ,'Fbe mYxMnp mkizperA od¥©£ŸŸ¥¤¦§©§¤§§§
xW` dipc` ipirAzAd iM WExR 'Fbe §¥¥£Ÿ¤¨£¤§¥¦©©

xn`nM dNM zbxcnA mB DpWi dxwid©§¨¨¤§¨©§©§¥©©¨§©£©
mixiXd xiW miWcTd Wcw xtq('g 'c) ¥¤Ÿ¤©¨¨¦¦©¦¦

FxnF` `EdeDcri Fl xW` dipc`iM §§£Ÿ¤¨£¤§¨¨¦
xW` ,s"l`A aizkE dNkl cri DzF`¨¦¥§©¨§¦§¨¤£¤
cvl Dcri `l dYr od WExR Dcri `lŸ§¨¨¥¥©¨Ÿ§¨¨§©
df lr aEzMd orhe ,mixrknd diUrn©£¤¨©§Ÿ¨¦§¨©©¨©¤

DCtdezpigA Dl xMi `l iM WExR §¤§¨¥¦Ÿª©¨§¦©
mipFc` dilrFaE dxEkn DcFrA rxd̈©§¨§¨£¤¨£¦
aFh zFUrn dErpni md iM mixf̈¦¦¥¦§¨¨¥£
dipFc` ipirA drx zFUrl dEgixkie§©§¦¨©£¨¨§¥¥£¤¨
zElBA drx DzFid zaEWY oi`e§¥§©¡¨¨¨©¨
dA xMi f` dlE`B didYW cr daEWY§¨©¤¦§¤§¨¨ª©¨
oiCd on Fpi` dYrnE ,`l m` drx m ¦̀¨¨¦Ÿ¥©¨¥¦©¦
didY xW` lr ixkp mrl dPxMnIW¤¦§§¤¨§©¨§¦©£¤¦§¤
DA cbFA `EdW onf lM eipirA drẍ¨§¥¨¨§©¤¥¨
xW` lr `N` dzxikn onf lM WExR¥¨§©§¦¨¨¤¨©£¤
dilr did `NWM DzelW iniA dzUr̈§¨¦¥©§¨¨§¤Ÿ¨¨¨¤¨

:ixkp lWFn ci©¥¨§¦
BøîBàåFpal m`eiM orhe xfge orh §§§¦¦§¨©§¨©§¨©¦

`Ed KExA WFcTdW Epivn̈¦¤©¨¨
ipirl dfxkdA mipA l`xUil `xẅ¨§¦§¨¥¨¦§©§¨¨§¥¥
dO` `id l`xUi iM Ercie mNM miOrd̈©¦ª¨§¨§¦¦§¨¥¦ª¨

m` dYr ode 'dl oA mWA zcrind©§Ÿ¤¤§¥¥©§¥©¨¦
on FpA zpigal zcrin Ff dO` oicr£©¦ª¨§Ÿ¤¤¦§¦©§¦

didY `NW zFgtl did iE`xddrExB ¨¨¨¨§¨¤Ÿ¦§¤§¨
mEx zF`Fx Epipir xW`M zFO`dn¥¨ª©£¤¥¥
oM oi`X dn oaEXie zFO`d zFlrn©£¨ª§¦¨©¤¥¥
drExB didY `l iE`xd onE l`xUi¦§¨¥¦¨¨Ÿ¦§¤§¨
didi `NW Ff dlRWd Dl ice mdn¥¤§©¨©§¨¨¤Ÿ¦§¤
`Ede ,mdn dlFcB dbxcn l`xUil§¦§¨¥©§¥¨§¨¥¤§

FxnF`zFpAd hRWnME`xTi md mB iM §§¦§©©¨¦©¥¦¨§
Ff dlrnA EpkYi `NW `N` zFpÄ¤¨¤Ÿ¦¨§§©£¨
.`Ed KExA WFcTd lW FYA zF`xTl¦¨§¦¤©¨¨

FxnF`ezxg` m`l"f Exn` iM rC §§¦©¤¤©¦¨§
("a"pw a"g xdf)ilM lM oAxgd onfA iM Ÿ©¦¦§©©ª§¨¨§¥

x`WA onFwnl uEg oiriRWn rtXd©¤©©§¦¦¦§¨¦§¨
milwlwzn iM l`xUiA `le zFO`d̈ª§Ÿ§¦§¨¥¦¦§©§§¦
.WFcw `l mFwnA miwixnE zFxFpiSd©¦¥¦¦§¨Ÿ¨

FxnF` `EdeFl gTi zxg` m`zzl §§¦©¤¤¦©¨¥
l`xUi lM ipir xW`M FaEh zCn¦©©£¤¥¥¨¦§¨¥
ipAn `l ciA aEHd zbltd zF`Fx©§¨©©§©Ÿ¦§¥
didi El cFr aEzMd orh ,dnd l`xUi¦§¨¥¥¨¨©©¨¦§¤
zbxcdA didY `NW dilr cFr qrMW¤¨©¨¤¨¤Ÿ¦§¤§©§¨©
'd ozFpe mlFrd zFpak hwWdde aFHd©§©¤§¥¦§¨¨§¥
Dx`W zFgtl zxg` dO`l FaEh zCn¦©§ª¨©¤¤§¨§¥¨
EN` Dx`W ,rxbi `l DzpFre DzEqM§¨§¨¨Ÿ¦§©§¥¨¥
,(`Ylikn) dIW`i 'x xn`nM dizFpFfn§¤¨§©£©Ÿ¦¨§¦§¨
didIW `Ed DzpFre ,FrnWnM DzEqM§¨§©§¨§¨¨¤¦§¤
md EN` mixaC 'be ,xSA DzF` dpFr¤¨©¨§§¨¦¥¥
zFigl dlFki Ki`e migxkOd mixaC§¨¦©ª§¨¦§¥§¨¦§

cFr xn`e .mzlEfdN` WlW m`e ¨¨§¨©§¦§¨¥¤
dUri `l DzpFre DzEqM Dx`W WExR¥§¥¨§¨§¨¨Ÿ©£¤

.mdn drExB didze DlmPg d`vie ¨§¦§¤§¨¥¤§¨§¨¦¨
dxFY `l mciA didi `NW mbd WExR¥£©¤Ÿ¦§¤§¨¨Ÿ¨
xacl Etqki `l ENt`e zFevn `le§Ÿ¦§©£¦Ÿ¦§§¦§©

FxnF` `Ede dlE`Bd,sqM oi`iM ©§¨§§¥¨¤¦
:DpFictl EwiRqi dixEQi¦¤¨©§¦§¦§¨

Cøcä äæ ìò äLøtä æîøz Bàike ¦§Ÿ©¨¨¨©¤©¤¤§¦
Wi` xMni`Ed KExA WFcTd df ¦§Ÿ¦¤©¨¨

FYA z`,dWFcTd dO`dn`lWExR ¤¦ª¨©§¨§¨¨¥
l`xUi lr zFIlB Exar xaMW zFidl¦§¤§¨¨§¨ª©¦§¨¥
`l mNke 'Ek laA zElB mixvn zElB̈¦§©¦¨¨¤§ª¨Ÿ
zg` dO`l `N` l`xUi EcArYWp¦§©§§¦§¨¥¤¨§ª¨©©
zECar mW z`ixw aaFq df xaC oi`e§¥¨¨¤¥§¦©¥©§

xUi lrFA Ep`W lgd zElbA la` ,l` ©¦§¨¥£¨§¨©¥¤¨

zFO` 'r lkl l`xUi micArYWn dYr©¨¦§©§§¦¦§¨¥§¨ª
`Ed iEfA ixar mW xW` mFwn lkA§¨¨£¤¨¦§¦¨
xzA ihETl xfFge ffFA cg` lke ltWe§¨¥§¨¤¨¥§¥¦¥¨©
oFiQpA mdA oOqie dQpi df xace ihETl¦¥§¨¨¤§©¤¦©¥¨¤§¦¨

FxnF` `Ede wdan oniqe lFcBdn`l ¨§¦¨ª§¨§§§¨¨
dn` mW dzpw df zElbA EpzO` iM¦ª¨¥§¨¤¨§¨¥¨¨
EpWtp oFictE EpzlE`B `FaA mB dYrnE¥©¨©§§¨¥¦§©§¥
okl ,zECar mW dO`d dzpw xaM§¨¨§¨¨ª¨¥©§¨¥
iM dghad `Ed KExA WFcTd xn`̈©©¨¨©§¨¨¦
KxcM didY `l fNd dO`d zlE`B§©¨ª¨©¨Ÿ¦§¤§¤¤
micar ziAn mixvOn 'd Ep`ivFd xW £̀¤¦¨¦¦§©¦¦¥£¨¦
lkA mEqxtA mibltn miqipA `N ¤̀¨§¦¦ª§¨¦§¦§§¨

FxnF` `Ede ,mlFrdz`vM `vz `l ¨¨§§Ÿ¥¥§¥
micarddxFYA mifEnxd('a 'k lirl) ¨£¨¦¨§¦©¨§¥

'd `iltd `l f`W 'Fbe micar ziAn¦¥£¨¦§¤¨Ÿ¦§¦
lkA f`e ,zg` dO`A `N` ei`lR§¨¨¤¨§ª¨©©§¨§¨
mdizFxUe Kipn` mikln Eide mlFrd̈¨§¨§¨¦Ÿ§©¦§¨¥¤
aEzMM ux` ikln lM EegYWie 'Fbe§§¦§©£¨©§¥¨¤©¨

'irWi xtqA(.h"n)FxnF`edrx m`'Fbe §¥¤§©§¨§§¦¨¨§
dPYWY iM xdGd xn`n iR lr x`Azi¦§¨¥©¦©£©©Ÿ©¦¦§©¤
zErvn`A didY m` l`xUi zlE`B§©¦§¨¥¦¦§¤§¤§¨
cvl didY m`l miaFHd mdiUrn©£¥¤©¦§¦¦§¤§©
didY m` iM ,mEzQd uw znlWd©§¨©¥©¨¦¦¦§¤
l`FBd `Fai l`xUi zpkd zErvn`A§¤§¨£¨©¦§¨¥¨©¥
dvx` aSn W` cEOrA 'd K`ln©§©§©¥ª¨©§¨
uTd cvl m`e ,dninXA FW`xe§Ÿ©¨©§¨§¦§©©¥

xn`p eilr Fl miiE`x `l l`xUiedixkf) §¦§¨¥Ÿ§¦¨¨¤¡©§©§¨

('hFxnF` `Ede ,xFng lr akxe ipr̈¦§Ÿ¥©£§§
oi`W mbd uTd cvl l`FBd z`iA cbpM§¤¤¦©©¥§©©¥£©¤¥

Fl miiE`x l`xUidrx m`WExR 'Fbe ¦§¨¥§¦¦¨¨§¥
dipc` ipirA drx didY m` ENt £̀¦¦¦§¤¨¨§¥¥£Ÿ¤¨

Dcril avw xW` uTd riBIWM`le §¤©¦©©¥£¤¨©§©£¨§Ÿ
iM eicEril diE`x Dpi`W dvxi s"l`A§¨¤¦§¤¤¥¨§¨§¦¨¦

ok iR lr s` drx `idDCtdeWExR ¦¨¨©©¦¥§¤§¨¥
d`l la` mipR lM lr Dl bVi oFicR ©¦§ª©¨©¨¨¦£¨Ÿ

drx didY `l m` KxcM xaCd didi¦§¤©¨¨§¤¤¦Ÿ¦§¤¨¨
xn`e .dlE`Bd zrAixkp mrl'Fbe §¥©§¨§¨©§©¨§¦§

xkOd didi zEzinvl `l iM WExR¥¦Ÿ¦§¦¦§¤©¤¤
xn`nM DA cBaIW mbd ixkp mrl§©¨§¦£©¤¦§Ÿ¨§©£©

aEzMd(g"k aFI`)cbpkE .KWgl mU uw ©¨¦¥¨©¤§¤¤
miaFHd mdiUrn cvl dlE`Bd z`iA¦©©§¨§©©£¥¤©¦

xn` mzxWkdedPcrii Fpal m`elr §©§¨¨¨¨©§¦¦§¦¨¤¨©
mxnF` KxC(.'i a"a)miUFr l`xUIWM ¤¤§¨§¤¦§¨¥¦
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(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«

i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑ ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְֱִֶַַָָָ
אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה .רֹוצחין, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר (סנהדרין לפי נאמר? לּמה «≈ƒ»≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ
כד) יּומת",(ויקרא מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְִִֶֶֶַָָָָ"ואיׁש

ּבלא  הּכאה אני "מּכה ׁשֹומע ּתלמּודֿלֹומר: מיתה? ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
ואם  מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאיׁש
יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", "מּכה ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַֹנאמר:
האּׁשה  את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהייתי

ּתלמּודֿ מּנין? הּקטן נפׁשואת ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו ְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָאדם",

והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", יהא "מּכה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּתלמּודֿלֹומר: קטן (שם)חּיב, ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹ

נפלים  אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהּכה.
חּיב  ׁשאינֹו איׁש", "מּכה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִֵֵֶַַַַַַָּבמׁשמע?

איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה .(מכילתא)עד ְִִֶֶֶַַַָָָָ
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ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשם

ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה ּכתרּגּומֹו:צֹודה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ
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i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑ ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְֱִֶַַָָָ
אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה .רֹוצחין, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר (סנהדרין לפי נאמר? לּמה «≈ƒ»≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ
כד) יּומת",(ויקרא מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְִִֶֶֶַָָָָ"ואיׁש

ּבלא  הּכאה אני "מּכה ׁשֹומע ּתלמּודֿלֹומר: מיתה? ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
ואם  מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאיׁש
יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", "מּכה ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַֹנאמר:
האּׁשה  את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהייתי

ּתלמּודֿ מּנין? הּקטן נפׁשואת ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו ְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָאדם",

והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", יהא "מּכה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּתלמּודֿלֹומר: קטן (שם)חּיב, ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹ

נפלים  אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהּכה.
חּיב  ׁשאינֹו איׁש", "מּכה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִֵֵֶַַַַַַָּבמׁשמע?

איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה .(מכילתא)עד ְִִֶֶֶַַַָָָָ
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Elbp mdn miAx minrhl 'd zxFzA§©¦§¨¦©¦¥¤¦§
dPdke dPdke dxFYd zEppFAzdn Epl̈¥¦§§©¨§¨¥¨§¨¥¨
dCp lrFaM dlrnl oFc`d `Ed hRWi¦§Ÿ¨¨§©§¨§¥¦¨
dnFCke alg lkF`kE xERM mFi lNgnE§©¥¦§¥¥¤§©¤
xn` dfle ,FA rBtl Fk`ln glWi `Ed¦§©©§¨¦§Ÿ©§¨¤¨©

aEzMdFnznEi z`EdW FzF` WExR ©¨¨¥¤
`Ed zen oA iM mkci lr znEi zen oA¤¨¤©©¤§¤¦¤¨¤
l"f Exn` dfle .mMn znEi `NW mbd£©¤Ÿ©¦¤§¨¤¨§

(.'l zFAzM)mpiC ,mipICd ElhAIW mbd §ª£©¤¦¨§©©¨¦¦¨
dfle ,mlFrl htFXd EdhRWie lhA `lŸ¨¥§¦§§¥©¥§¨§¨¤
eilraA crEde mc` gbPW xFW oicA§¦¤¨©¨¨§©¦§¨¨
dzin oi` mW iM znEi eilrA mbe xn`̈©§©§¨¨©¦¨¥¦¨
oiC zial Fxqn `le minW iciA `N ¤̀¨¦¥¨©¦§Ÿ§¨§¥¦

l"f mxnF`M(`Ylikn).minW iciA znEi §§¨§¦§¨©¦¥¨©¦
l"f EpizFAxe(:`"l n"a)dfA cFr Exn` §©¥¨§¨¤

:xaCbi dxez ¨¨
(âéøLàåKixv .'Fbe midl`de dcv `l ©£¤Ÿ¨¨§¨¡Ÿ¦§¨¦

midl`de dcv `l ltM dOl zrcl̈©©¨¨¨©Ÿ¨¨§¨¡Ÿ¦
dWw cFre .'Fbemc`l 'd dP`i dOl §§¨¤¨¨§©¤¨¨¨

`YliknA Exn` l"f EpizFAxe .df oe`̈¤¤§©¥¨§¦§¦§¨
oilFBdaE(:'i zFMn)aEzMd xn`W `Ed df §©¦©¤¤¨©©¨

did cviM `d 'Fbe rWx `vi mirWxn¥§¨¦¥¥¤©§¨¥©¨¨
ixd 'Eke Fbxde eilr ltpe mNQA cxFi¥©ª¨§¨©¨¨©£¨§£¥

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה". כמן לא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ"ודי

מ  אני מּמחלקת ואין ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹ
ּבחלק נחּברּנּו צד, סו)ׁשל ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד "על ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

כ) א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה עּלאה (דניאל לצד "ּומּלין ְִִִִֶַָָָ
לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ּכאן אף ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹימּלל".
מּכלֿמקֹום, עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּום

הּוא  אֹורב B„ÈÏ.לׁשֹון ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑,לידֹו זּמן ְֵ¿»¡…ƒƒ»¿»ְִֵָ
צא)לׁשֹון רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא "לא (משלי ְְֵֶֶָָֹֹֻ

און", ּכל לּצּדיק ה)יאּנה ב לי",(מלכים הּוא "מתאּנה ְְִִִֶֶֶַַַָָֻ
עּלה  לי למצא B„ÈÏ.מזּדּמן ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ ולּמה ְְִִִִֵַָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְָָ

ּדוד: ׁשאמר הּוא מּלפניו? זאת כד)ּתצא א "ּכאׁשר (שמואל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּומׁשל  רׁשע", יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹיאמר

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מׁשל ׁשהיא הּתֹורה היא ְְִִִֶַַַַַָָָהּקדמֹוני
ּתֹורה: אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ְְְֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבמה  לידֹו". אּנה "והאלהים רׁשע"? יצא ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"מרׁשעים
ואחד  ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכתּוב
נהרג  לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים היּו ולא מזיד, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהרג

מזּמ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּגלה. לא אחד וזה לפנּדק :נן ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹֻ
ׁשֹוגג  ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב ּבמזיד ׁשהרג ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה

זה  על ונֹופל ּבּסּלם ועדים עֹולה והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשהרג  זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים עליו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמעידים

ּגֹולה  - ׁשהרג ּבׁשֹוגג וזה נהרג , - ÈzÓNÂ.ּבמזיד ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָ¿«¿ƒ
ÌB˜Ó EÏ∑ מקֹום זה ואי ׁשּמה. ׁשּינּוס ּבּמדּבר, אף ¿»ְְִֵֶֶַַָָָָָ

זה  לוּיהקֹולטֹו? יב)מחנה .(מכות ְְֲִֵֶַָ

(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
ñ :úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהמית  ּביתּֿדין ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוגֹו'",

הרֹודה  והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָּבמלקֹות
ּתלמידֹו ולא את יזד" "וכי ּתלמּודֿלֹומר: והּׁשֹוגג? ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

eilr ltpe mNQA dlFr did dlFB df¤¤¨¨¤©ª¨§¨©¨¨
cifn `A 'Eke dlFB Fpi` df ixd Fbxde©£¨£¥¤¥¤§¨¥¦
zn` od dWwe .o`M cr bbFW ciA ltpe§¨©§©¥©¨§¨¤¥¡¤
zen oA iM mlWn FxkU lhp df cifn iM¦¥¦¤¨©§¨ª§¨¦¤¨¤
df bbFW `N` bxdp `Ed ixde `Ed©£¥¤¡©¤¨¥¤
bbXX dn lr `Ed df zElB ,dlFBW¤¤¨¤©©¤¨©
bbW xW` FzbbW lre z`Gd mrRA dYr©¨©©©©Ÿ§©¦§¨£¤¨©
xW` m`e ,dilr oFrxR Fl oi` oFW`xÄ¦¥¥¨¨¤¨§¦£¤
'd iM dilr aIgzi `l 'd Fcil oinfd¦§¦§¨Ÿ¦§©¥¨¤¨¦
iM xnFl gxkn oM m` Fcil Dpinfd¦§¦¨§¨¦¥ª§¨©¦
bxdPde Fcil 'd dP` `l z`Gd mrRA©©©©ŸŸ¦¨§¨§©¤¡©
aIgn m`W dzin aIgn did `l Fci lr©¨Ÿ¨¨§ª¨¦¨¤¦§ª¨
dP` 'd iM xcbA oM mB qpMi df ixd£¥¤¦¨¥©¥§¨¥¦¦¨
oipr ciBi aEzMd iM ,wgC dfe ,Fcil§¨§¤Ÿ©¦©¨©¦¦§©
wNg `le dIcv `lA Wtp zbixd zbbW¦§©£¦©¤¤§Ÿ§¦¨§Ÿ¦¥
oFW`x bxdp mB iM oFkPde .mdn zvwA¦§¨¥¤§©¨¦©¤¡©¦
KxAzi Fxn`nA df Fbxde dzin aIgzp¦§©¥¦¨©£¨¤§©£¨¦§¨©
dPde ,bbFWA bxFdd df cil dP` xW £̀¤¦¨§©¤©¥§¥§¦¥
xW` lr bxdpe FrWtA cMlp bxdPW df¤¤¤¡©¦§©§¦§§¤¡©©£¤
liRdl lFki 'd did la` cifnA bxd̈©§¥¦£¨¨¨¨§©¦
,bbFWA bxFd zErvn` `lA zlRn eilr̈¨©Ÿ¤§Ÿ¤§¨¥§¥

FW] oer eil` mcTW cvl `N`oi`W [bb ¤¨§©¤¨©¥¨£Ÿ¥¤¥
xaC Fcil 'd dP`e zElB `N` aEIg eilr̈¨¦¤¨¨§¦¨§¨¨¨
dbixdd lr dlFB Fpi` df mc` dPde ,df¤§¦¥¨¨¤¥¤©©£¦¨
dbixd aAQW Dl mcTX dn lr `N ¤̀¨©©¤¨©¨¤¦¥£¦¨
`N` aIg Fpi` dxUr bxd ENt` df itkE§¦¤£¦¨©£¨¨¥©¨¤¨
`id zg` zElBd zAq iM zg` zElB̈©©¦¦©©¨©©¦

Fcil 'd oinfi `l Fper mNWIW xg`e§©©¤§©¥£ŸŸ©§¦§¨
'd liAbd `NW `vnze .zxg` dgivx§¦¨©¤¤§¦§¨¤Ÿ¦§¦
xErW mipgvxd lkl zElBd xErW¦©¨§¨¨©§¨¦¦
`hg xErW itM cg` lM `N` .cg ¤̀¨¤¨¨¤¨§¦¦¥§
q"Xd xn`W mrh df itkE .Fl mEcTd©¨§¦¤©©¤¨©©©
xW` lr `Ed bbFWA bxFdd df oerW¤¨Ÿ¤©¥§¥©£¤
mlrp `hg `Ed EpxaC itkE bbFWA bxd̈©§¥§¦§¨¥¥§¤¡¨
EhwPW ilE` ,oFW`xd zbixdl mEcẅ©£¦©¨¦©¤¨§
lr `EdW mdipW WprA deW d`vnd©§¨¨¨¨§Ÿ¤§¥¤¤©
oiai Faal xaC lr liMUOde ,dbixdd©£¦¨§©©§¦©¨¨§¨¨¦

:mixaC lW ocFqi§¨¤§¨¦
BàminXd on EdEfnxW cvl iM xWt ¤̀§¨¦§©¤¨§¦©¨©¦

WtPd bxdW Fci lr lBlBzOdC§©¦§©§¥©¨¤¨©©¤¤
zElBd eilr lAwlE rpMdl Fl dide§¨¨§¦¨©§©¥¨¨©¨
,rWR Fz`Hg lr siqFd df ixd Fnvrn¥©§£¥¤¦©©¨¤©
caNn xg` bbFW cFr Fl oinfd dfle§¨¤¦§¦¥©¥¦§©
xErWM mipW iR zFlbl Kixve oFW`xd̈¦§¨¦¦§¦§©¦§¦
`vnY dfle .eizFIrWx xRqnl KixSd©¨¦§¦§©¦§ª¨§¨¤¦§¨
zElB xErW laB `le 'd mMgzPW¤¦§©¥§Ÿ¨©¦¨
xace lFcBd odMd zFn cr `N` gvFxd̈¥©¤¨©©Ÿ¥©¨§¨¨
ux`d lM oFc`l xEqn `Ed dPd df¤¦¥¨§¨¨¨¨¤
KixSd xErW dOM wcvA hRWi `Ede§¦§Ÿ§¤¤©¨¦©¨¦
KxC itlE .miYWl m` zg`l m` Fl¦§©©¦¦§©¦§¦¤¤
oicr la` oiprd FxnF` zpEM aXizi df¤¦§©¥©¨©§¨¦§¨£¨£©¦
midl`de FxnF` aXil icM oi ¥̀§¥§©¥§§¨¡Ÿ¦

:'e ztqFzA§¤¤
äàøðåoiC wCwcl aEzMd oEki iM §¦§¤¦§©¥©¨§©§¥¦

azMX dn iR lr FA aIgzPW ot` dlFBd©¤Ÿ¤¤¦§©¥©¦©¤¨©
dlFB oi`W gvFx zFkldn e"tA m"Anx©§¨§¥¦§¥©¤¥¤
dUrOdW WExR qp` Fpi`W bbFW `N ¤̀¨¥¤¥Ÿ¤¥¤©©£¤
cv Fl did `NW mB ,libxd xaC `Ed¨¨¨¨¦©¤Ÿ¨¨©
bbFXd did m` la` ,xTr lM dcfd£¨¨¨¦¨£¨¦¨¨©¥
dcfd cv FA didW F` ,iEvn Fpi`W xaC̈¨¤¥¨¤¨¨©£¨¨
Fl dnFCke cifnl FzwfgW `pFU oFbM§¥¤¤§¨§¥¦§©¤
aEzMd wCwC mdipW cbpkE .dlFB Fpi ¥̀¤§¤¤§¥¤¦§¥©¨

mixaC 'a xnFlxW`e'Fbemidl`de ©§¨¦©£¤§§¨¡Ÿ¦
xn` iEvn Fpi`W xacA bbFW cbpM ,'Fbe§§¤¤¥§¨¨¤¥¨¨©

dcv `l`l mB Fbxdl dcv `l WExR Ÿ¨¨¥Ÿ¨¨§¨§©Ÿ
`aEIg cv bbFW lM iM ,Fbxdl `NW cCv¦¥¤Ÿ§¨§¦¨¥©¦¨
lal FYrC lr zFlrdl Fl didW `Ed¤¨¨§©£©©§§©
mbdW mFwnA la` ,Fci lr dlTY `FaŸ©¨¨©¨£¨§¨¤£©
`Ed qEp` libx Fpi`W xaC `Ed cCvIW¤§©¥¨¨¤¥¨¦¨
`pFVd lW cifn zpigA cbpkE ,xEhtE¨§¤¤§¦©¥¦¤©¥

xn`midl`de`A hrnl WExR 'Fbe ¨©§¨¤Ÿ¦§¥§©¥¨
iM EPOn `le 'dn `N` xaCd `A `NW¤Ÿ¨©¨¨¤¨¥§Ÿ¦¤¦
Fl `pFU `l iM Fzind `Ed utg `lŸ¨¥£¦¦Ÿ¥
Wi mB m` la` ,xaCd `vi 'dn `N ¤̀¨¥¨¨©¨¨£¨¦©¥
Fpi` `pFU didW EPOn d`pU cv©¦§¨¦¤¤¨¨¥¥

:dlFBci dxez ¤
(ãé.'Bâå ãæé éëåixtqA(o`M `Ylikn)dfe §¦¨¦§§¦§¦§¦§¨¨§¤

mpFWlzEnlzFwll `le oEcl `le §¨¨§Ÿ¨§Ÿ¦§
dfe .zFlbl `lea`Fi lW Fnrh `Ed §Ÿ¦§§¤©£¤¨

`NW mbd ,'Fbe wfgIe gAfOd l` gxAW¤¨©¤©¦§¥©©©£¥§£©¤Ÿ
EazMW FnkE oicA `N` dnlW Fbxd£¨§ŸŸ¤¨§¦§¤¨§
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והרֹופא  ּביתּֿדין, ׁשליח ולא בערמה" "להרגֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹׁשֹוגג,
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָוהרֹודה

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה ּכהן (סנהדרין היה אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒִֵָָֹ
למּות  ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד .ורֹוצה ְֲֲִֶֶַָָָֹ

(åè)ô :úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד על (שם ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְִֶַַָ

הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהחֹובל
חּיב  ואינֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ּבאביו החֹובל על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָלֹומר

ּבהּכאה  ּבּהאּלא Bn‡Â.חּבּורה ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו ְֵֶֶַַָָָָָ»ƒ¿ƒֶ
זה  ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑ ּבחנק. ֶ»ְֶֶ

(æè)ñ :úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא) לפי נאמר? לּמה ¿…≈ƒ¿»ְֱִֶַָָ
כד)ׁשּנאמר: מאחיו".(דברים נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

נפׁש ׁשּגנב איׁש אּלא לי אֹואין טמטּום, אֹו אּׁשה, . ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
איׁש "וגֹונב ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ׁשּגנבּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָאנדרֹוגינּוס
לי  אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר ּולפי ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָּומכרֹו".

ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב (שם)אּלא ְִִִִֵֵֶַַַָָ
זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ נפׁש". ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ"וגֹונב

זה  ·B„È.ּגּלה ‡ˆÓÂ∑,ּומכרֹו ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ִֶָ¿ƒ¿»¿»ְְִֵֶֶָָָ
ּבידֹו ּכבר מכירהונמצא פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑ ְְְְְִִֶָָָָֹ»

היא  חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל .ּבחנק. ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ
"מ  ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: הענין אביו והפסיק ּכה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָואּמֹו"
לא  סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ְְְִִַַַַַַָָָָָָָָּדמר

שם)מּקׁשינן .(סנהדרין ְִַָ

(æé)ñ :úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑ ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה ¿«≈»ƒ¿ƒְֱִֶֶַָָ

כ)אֹומר: אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
את  ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָלי
ואּמֹו" אביו "ּומקּלל ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ְְְִִִִִֵַַַַָָָאביה,
"איׁש נאמר: לּמה ּכן, אם אּׁשה. ּובין איׁש ּבין ְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָסתם,

הּקטן  את להֹוציא יקּלל", ÓeÈ˙.אׁשר ˙BÓ∑ ְְֲִֵֶֶַַָָ»
ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָּבסקילה,

לכּלם: אב כ)ּובנין ּדמיהם (ויקרא אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל כהנים.ּבם". (תורת ְְֱִִִֵֶַַָָָָ

ל') .קידושין
(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤

:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«
i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑:ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְֱֱִֶֶֶַַָָ

אבל  אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"עין
לא  ורּפּוי נא למדנּו.ׁשבת זֹולכ ּפרׁשה .(מכילתא)מרה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

·kLÓÏ ÏÙÂ∑ לחלי לבּוטלן", "ויּפל ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְֳִִֵַָָ
מּמלאכּתֹו .ׁשּמבּטלֹו ְְְְִֶַַ

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
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ני mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
והרֹופא  ּביתּֿדין, ׁשליח ולא בערמה" "להרגֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹׁשֹוגג,
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָוהרֹודה

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה ּכהן (סנהדרין היה אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒִֵָָֹ
למּות  ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד .ורֹוצה ְֲֲִֶֶַָָָֹ

(åè)ô :úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד על (שם ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְִֶַַָ

הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהחֹובל
חּיב  ואינֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ּבאביו החֹובל על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָלֹומר

ּבהּכאה  ּבּהאּלא Bn‡Â.חּבּורה ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו ְֵֶֶַַָָָָָ»ƒ¿ƒֶ
זה  ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑ ּבחנק. ֶ»ְֶֶ

(æè)ñ :úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא) לפי נאמר? לּמה ¿…≈ƒ¿»ְֱִֶַָָ
כד)ׁשּנאמר: מאחיו".(דברים נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

נפׁש ׁשּגנב איׁש אּלא לי אֹואין טמטּום, אֹו אּׁשה, . ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
איׁש "וגֹונב ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ׁשּגנבּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָאנדרֹוגינּוס
לי  אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר ּולפי ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָּומכרֹו".

ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב (שם)אּלא ְִִִִֵֵֶַַַָָ
זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ נפׁש". ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ"וגֹונב

זה  ·B„È.ּגּלה ‡ˆÓÂ∑,ּומכרֹו ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ִֶָ¿ƒ¿»¿»ְְִֵֶֶָָָ
ּבידֹו ּכבר מכירהונמצא פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑ ְְְְְִִֶָָָָֹ»

היא  חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל .ּבחנק. ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ
"מ  ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: הענין אביו והפסיק ּכה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָואּמֹו"
לא  סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ְְְִִַַַַַַָָָָָָָָּדמר

שם)מּקׁשינן .(סנהדרין ְִַָ

(æé)ñ :úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑ ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה ¿«≈»ƒ¿ƒְֱִֶֶַָָ

כ)אֹומר: אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
את  ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָלי
ואּמֹו" אביו "ּומקּלל ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ְְְִִִִִֵַַַַָָָאביה,
"איׁש נאמר: לּמה ּכן, אם אּׁשה. ּובין איׁש ּבין ְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָסתם,

הּקטן  את להֹוציא יקּלל", ÓeÈ˙.אׁשר ˙BÓ∑ ְְֲִֵֶֶַַָָ»
ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָּבסקילה,

לכּלם: אב כ)ּובנין ּדמיהם (ויקרא אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל כהנים.ּבם". (תורת ְְֱִִִֵֶַַָָָָ

ל') .קידושין
(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤

:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«
i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑:ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְֱֱִֶֶֶַַָָ

אבל  אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"עין
לא  ורּפּוי נא למדנּו.ׁשבת זֹולכ ּפרׁשה .(מכילתא)מרה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

·kLÓÏ ÏÙÂ∑ לחלי לבּוטלן", "ויּפל ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְֳִִֵַָָ
מּמלאכּתֹו .ׁשּמבּטלֹו ְְְְִֶַַ

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
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`le zEnl wIcOW `zixAd d`x `NW¤Ÿ¨¨©§¨§¨¤§©¥¨§Ÿ

wgcl WIW mbde ,'Eke `le zFlbl¦§§Ÿ§©£©¤¥¦§Ÿ
`id dpEMdW zFlbl `le mxnF` aEXiA§¦§¨§Ÿ¦§¤©©¨¨¦
l`FB EPbxdi `NW zElB aIgzPW inl§¦¤¦§©¥¨¤Ÿ©©§¤¥
EPWigkY mbe ,`Ed wEgC df WExR ,mCd©¨¥¤¨§©©§¦¤
.oade zFwll `le oEcl `le eiptNX dn©¤§¨¨§Ÿ¨§Ÿ¦§§¨¥
axd zrcl `iWTd il dlcB c`O dnE©§Ÿ¨§¨¦©ª§¨§©©¨©
lr Dnze azMW KlOl dpWn lrA©©¦§¤©¤¤¤¨©§¨©©
ENt` cifnl bbFW oiA wNgW m"Anx©§¨¤¦¥¥¥§¥¦£¦

mCd l`FBn dzin oiprloi` iM xn`e §¦§©¦¨¦¥©¨§¨©¦¥
,o`M cr cifnl bbFW oiA llM wNgl§©¥§¨¥¥§¥¦©¨
`zipzn `lA ENt` oixEgn eixaC oi`e§¥§¨¨§ª¨¦£¦§Ÿ©§¦¨

hlFw gAfn oi`W xnFl Epl oi` iM¦¥¨©¤¥¦§¥©¥
aEzMd hrOX dOA `N ¤̀¨©¤¤¦¥©¨

:WExtAeh dxez §¥
(çé.úeîé àìå 'Bâå íéLðà ïáéøé éëå§¦§¦ª£¨¦§§Ÿ¨

xnFl Kxvd dOl zrcl Kixv`le ¨¦¨©©¨¨ª§©©§Ÿ
zEnizEni `lA iM oiadl Knq `le ¨§Ÿ¨©§¨¦¦§Ÿ¨

hRWnA mcTX dOn oiA aEzMd xAcn§©¥©¨¥¦©¤¨©§¦§©
mEwi m` xn` xnBX dOn oiA zEni m ¦̀¨¥¦©¤¨©Ÿ¤¦¨

:'Fbe KNdzde§¦§©¥§
ïëàzzl aEIg oi`W xnFl `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦©¤¥¦¨¥

zEni `l m` `N` iERxe zaW¤¤§¦¤¨¦Ÿ¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
ñ :àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ (מכילתא)וכחֹוּבריֹועל.‰wÂ «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»
‰kn‰∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי ««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

אם  ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָאּלא
על  והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָיתרּפא
זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה", "ונּקה אז ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשענּתֹו,

הּמּכה  נּקה Bz·L.לא מחמת ∑¯˜ מלאכּתֹו ּבּטּול ִֶַַָֹ«ƒ¿ְְֲִַַַ

מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע אם ְְְֳִִִִַַַַָָהחלי,
אף  ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, ְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַַמחמת
ּכבר  והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינֹו החלי ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָלאחר
"יד  ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָנתן

רגל" ּתחת רגל יד, t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑:ּכתרּגּומֹו ֶֶֶַַַַָָ¿«…¿«≈ְְַ
הרֹופאיׁשּלם  פה)ׂשכר קמא .(בבא ְְֵֵַַָ

ß hay e"k ipy mei ß

(ë)èáMa Búîà-úà Bà Bcáò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְֶֶ
ּתלמּודֿ ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכנעני,
עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְִִַַַַָָלֹומר:
"מּכה  ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאף

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא ומת"? לל איׁש ְְִִִֵֶַַָָָָָ
אֹו "יֹום ּבדין נּדֹון ּתחת להיֹות מת לא ׁשאם יֹומים", ְְִִִִִֵֶַַַֹ

ּפטּור  לעת, מעת וׁשהה ּכדי ∑Ë·Ma.ידֹו ּבֹו ּכׁשּיׁש ְְֵֵֵָָָָ«≈∆ְְֵֵֶ
ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהמית,

ּביׂשראל: ּתלמּודֿלֹומר להמית? לה)ּכדי "ואם (במדבר ְְְְְְִִִֵֵַַָָ
ּבּה ימּות אׁשר יד רא"ם)ּבאבן גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי (או ְֲֶֶֶָָָ

חמּור, ּיׂשראל ּומה קלֿוחמר: ּדברים והלא ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּכהּו".
ּכדי  ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאין

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dfle ,iERxe zaW oYi `l zEni m` la £̀¨¦¨Ÿ¦¥¤¤§¦§¨¤
aEzMd xn` `loYi FYaW`N` 'Fbe Ÿ¨©©¨¦§¦¥§¤¨

wRYqnE .KNdzde Filgn cnrW xg ©̀©¤¨©¥¨§§¦§©¥¦§©¥
m` zn `le dzinl EdEcn` m` ip £̀¦¦£¨§¦¨§Ÿ¥¦
zn `NW Fl EUrp miQp dUrn xn`pŸ©©£¥¦¦©£¤Ÿ¥

l"f Exn`W FnM(.a"n oiNg)dtxhA §¤¨§ª¦¦§¥¨
miQp dUrn dzig m`e dIg Dpi`W¤¥¨©¨§¦¨§¨©£¥¦¦

Dl EUrp(.b"n mW)iptNX dOA ok FnM ©£¨¨§¥©¤¤§¨©
zaW aEIge df `Ed qp zn `l m` o`M̈¦Ÿ¥¥¤§¦¤¤
ixd `nlC F` rwR rwRW oeiM iERxe§¦¥¨¤¨©¨©¦§¨£¥
m"Anx ixaCnE ,zaWA aIge zn `lŸ¥§©¨§¤¤¦¦§¥©§¨
mbd zn `NW lM iM rnWn c"tA§©§¨¦¨¤Ÿ¥£©
.iERxe zaWA aIg dzinl EdEcn`W¤£¨§¦¨©¨§¤¤§¦
dfe `YliknA Exn`W iz`vn aEW¨¨¦¤¨§¦§¦§¨§¤
m` `d aMWnl ltpe zEni `le mpFWl§¨§Ÿ¨§¨©§¦§¨¨¦
zindl icM WIW dMn dMOd EdMd¦¨©©¤©¨¤¥§¥§¨¦
rnWn .o`M cr iERxde zaXdn xEhR̈¥©¤¤§¨¦©¨©§¨
mrHd dlFYX dOn zn `l ENt £̀¦Ÿ¥¦©¤¤©©©

:zEni m` `d xn` `le dMOA©©¤§Ÿ¨©¨¦¨
äàøðåKixSW xnFl `PYd zpEMW §¦§¤¤©¨©©©¨©¤¨¦

zn m` `weC zaXd on xhRl¦¨¥¦©¤¤©§¨¦¥
la` ,zindl icM DA WIW dMn ici lr©§¥©¨¤¥¨§¥§¨¦£¨
zindl icM DA oi`W dMnA zn m ¦̀¥§©¨¤¥¨§¥§¨¦

zl aIgzi dziOn dMOd xEhR f`Wz ¤¨¨©©¤¦¦¨¦§©¥¨¥
FzEIg miIgA Fl ozp `l m` iERxe zaW¤¤§¦¦Ÿ¨©©©¦©
eiWxFil zzl aIgzi dAq Ffi` cvl§©¥¦¨¦§©¥¨¥§§¨

:ig m` mdia`l rbFPX dn lMhi dxez ¨©¤¥©©£¦¤¦©
(èé.àtøé àtøå ïzé BzáL ÷øWExR ©¦§¦¥§©Ÿ§©¥¥

uEgA KNdzde mTW xg` ENt £̀¦©©¤¨§¦§©¥©
Fpi`e FYk`lOn lhA oicr `Ed m ¦̀£©¦¨¥¦§©§§¥
Kixv `Ed oicrW F` DzFUrl lFkï©£¨¤£©¦¨¦
ixd dMOd zngn ilgd ixEIWl `tFxl§¥§¦¥©Ÿ¦¥£©©©¨£¥

FxnF`e .zzl aIg dfwxlr x`Azi ¤©¨¨¥§§©¦§¨¥©
m"Anx azMX dn iRlaFg zFkldn a"t) ¦©¤¨©©§¨¥¦§¥

(wiGnEzaXd oke 'Eke iERxd z` oixrWn ©¦§©£¦¤¨¦§§¥©¤¤
xzFi ilgd Kx`e 'Eke m`e 'Eke oicnF`§¦§§¦§§¨©©Ÿ¦¥
mElM Fl siqFn Fpi` EdEcn`X dn lr©©¤£¨¥¦§
dvxWM mixEn` mixaC dOA 'Eke§©¤§¨¦£¦§¤¨¨
,o`M cr 'Eke Fl `id dpTY FGW wiGOd©©¦¤©¨¨¦§©¨

xn` dflewx`A hrnl WExR 'Fbe §¨¤¨©©§¥§©¥¨
`Ede Fz`EtxE FYaW oYi `NW onf WIW¤¥§©¤Ÿ¦¥¦§§¨§
dAvw `lA la` 'Eke avwe mcw m ¦̀¨©§¨©§£¨§Ÿ¦§¨

:oihElgl `RxzIW cr oYi¦¥©¤¦§©¥©£¦
.àtøé àtøåazMX dn KxC lr x`Azi §©Ÿ§©¥¦§¨¥©¤¤©¤¨©

m"Anx(c"id a"t wiGnE laFg zFkld) ©§¨¦§¥©¦

z` `Rx` ip`e 'Eke wqR wGPd Fl xn`̈©©¦¨§Ÿ§©£¦£©¥¤

FxnF` `Ede ,Fl oirnFW oi` invr`Rxe ©§¦¥§¦§§§©Ÿ
`RxiFYaWA FxnF`M oYi xn` `le §©¥§Ÿ¨©¦¥§§§¦§

FYaW xnFl Fl didW dkEnQd©§¨¤¨¨©¦§
Exn`p zFWxC dAxde ,oYi Fz`EtxE§¨¦¥§©§¥§¨¤¤§

:df ltkAk dxez §¤¤¤
(ë.èáMazFkldn a"tA m"Anx azM ©¥¤¨©©§¨§¥¦§

haXA `weC il d`xi l"fe gvFx¥©§¥¨¤¦©§¨©¥¤
`vFIke sxb`e oa` F` oiMqe siqA la £̀¨§©¦§©¦¤¤§¤§Ÿ§©¥
dpW xg`l zn ENt` dzinl EdEcn`e©£¨§¦¨£¦¥§©©¨¨
il dWwe .o`M cr eilr bxdp df ixd£¥¤¤¡©¨¨©¨§¨¤¦
dbixdl EdEcn`W xaCA Fbxd `l m ¦̀Ÿ£¨©¨¨¤£¨©£¦¨
ENt` ixd aIgzi mFi cnri `l m` dOl̈¨¦Ÿ©£Ÿ¦§©¥£¥£¦
`Ed xEhR FCar Fpi`W xg` mc`l§¨¨©¥¤¥©§¨
x`W lrW ilE`e .mFi cnri `l ENt £̀¦Ÿ©£Ÿ§©¤©§¨
EdEcn`W mbdW xnF` `Ed zFpCn ª̀§¨¥¤£©¤£¨
.zFpCn` x`WE dMOd mFwnA zEnIW¤¨¦§©©¤§¨ª§¨

FxnF`W d`xp ilehaXAm`W xnFl §¦¦§¤¤§©¥¤©¤¦
xqEn haWA FxQil iM migikFn eiUrn©£¨¦¦¦§©§§¥¤¨
la` ,'Eke cg` mFi zEkf 'd ozPW `Ed¤¨©§¤¨§£¨
Fbxdl oEMzOW migikFn eiUrn m ¦̀©£¨¦¦¤¦§©¥§¨§
eipniqaE FphaA oiMq Fl agFYW oFbM§¤¥©¦§¦§§¦¨¨
Fzinn `N` FxQin Fpi`W ciBn dGW¤¤©¦¤¥§©§¤¨§¦

:eilr aIg dpW xg` ENt` znE`k dxez ¥£¦©©¨¨©¨¨¨



mihtynנב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
ׁשהּוא  אבר ועל עבד להמית - זֹו ּבהּכאה למּות ּכדי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכלֿׁשּכן  לא Ì˜pÈ.הּקל, Ì˜∑(עא סיף,(סנהדרין מיתת ֵֶַַָֹ»…ƒ»≈ִִַַ
אֹומר: הּוא כו)וכן ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת "חרב ְְְִֵֵֶֶֶֶַ

.(מכילתא)
(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−

ñ :àeä«
i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִ

ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום ִֵֶֶַַַָָָֹעל
לעת  מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאּלא

‰e‡.מכילתא)( BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר הא …À«ƒ«¿ִֵֶַָָ
לעת  מעת ׁשּׁשהה חּיב אףֿעלּֿפי ׁשּמת, .קדם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©

:íéììôa ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא) עם ונתּכּון זה,זה ¿ƒƒ»¬»ƒְְִִֵֶֶַ

האּׁשה  את והּכה חברֹו את אין ∑eÙ‚Â.להּכֹות ְְֲִִֵֶֶַָָָ¿»¿ֵ
ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון אּלא צא)'נגיפה' "ּפן (תהלים ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

,"רגל ּבאבן יג)ּתּגף רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו "ּובטרם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ח) נגף"(ישעיה ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה. ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ

LÚÈ LBÚ∑אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם »≈»≈ְְְִֵֵַַַַָָָ

ּבדמיה  להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּכּמה
הריֹונּה LÚÈ.ּבׁשביל LBÚ∑מּמּנּו ממֹון,יגּבּו ְְִִֶָ»≈»≈ְִִֶָ

כב)ּכמֹו: כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְֵֶֶָָ«¬∆
'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ הּבעל להׁשית ּכׁשּיתּבעּנּו ּבביתּֿדין »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּכ על ענׁש .ולדֹות ּדמי הּמּכה,∑Ô˙Â.עליו ֶַָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָ
ÌÈÏÏÙa∑ הּדּינים .עלּֿפי ƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.˙Áz LÙ ‰z˙Â ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««
LÙ∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו »∆ְְִִֵֵַַָָ

"נפׁש" לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ"נפׁש"

ּפטּור  זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמׁש,
נמּכר  ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּמיתה

.ּבּׁשּוק  ַ

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àë.Btñë ék íwé àìFbxd m`e Ÿª©¦©§§¦£¨
oi` df oicaE ,Fci lr dlbi bbFW¥¦§¤©¨§¦¤¥
Fpi`W mc`l gvFx oial FpiA wENg FA¦¥§¥¥©§¨¨¤¥
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נג mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
ׁשהּוא  אבר ועל עבד להמית - זֹו ּבהּכאה למּות ּכדי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכלֿׁשּכן  לא Ì˜pÈ.הּקל, Ì˜∑(עא סיף,(סנהדרין מיתת ֵֶַַָֹ»…ƒ»≈ִִַַ
אֹומר: הּוא כו)וכן ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת "חרב ְְְִֵֵֶֶֶֶַ

.(מכילתא)
(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−

ñ :àeä«
i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִ

ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום ִֵֶֶַַַָָָֹעל
לעת  מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאּלא

‰e‡.מכילתא)( BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר הא …À«ƒ«¿ִֵֶַָָ
לעת  מעת ׁשּׁשהה חּיב אףֿעלּֿפי ׁשּמת, .קדם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©

:íéììôa ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא) עם ונתּכּון זה,זה ¿ƒƒ»¬»ƒְְִִֵֶֶַ

האּׁשה  את והּכה חברֹו את אין ∑eÙ‚Â.להּכֹות ְְֲִִֵֶֶַָָָ¿»¿ֵ
ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון אּלא צא)'נגיפה' "ּפן (תהלים ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

,"רגל ּבאבן יג)ּתּגף רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו "ּובטרם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ח) נגף"(ישעיה ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה. ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ

LÚÈ LBÚ∑אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם »≈»≈ְְְִֵֵַַַַָָָ

ּבדמיה  להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּכּמה
הריֹונּה LÚÈ.ּבׁשביל LBÚ∑מּמּנּו ממֹון,יגּבּו ְְִִֶָ»≈»≈ְִִֶָ

כב)ּכמֹו: כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְֵֶֶָָ«¬∆
'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ הּבעל להׁשית ּכׁשּיתּבעּנּו ּבביתּֿדין »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּכ על ענׁש .ולדֹות ּדמי הּמּכה,∑Ô˙Â.עליו ֶַָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָ
ÌÈÏÏÙa∑ הּדּינים .עלּֿפי ƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.˙Áz LÙ ‰z˙Â ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««
LÙ∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו »∆ְְִִֵֵַַָָ

"נפׁש" לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ"נפׁש"

ּפטּור  זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמׁש,
נמּכר  ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּמיתה

.ּבּׁשּוק  ַ

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְֲִֵֵֵֵֵ

ולא  ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻעינֹו
ּבפרק  רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָנטילת

פד)"החֹובל" קמא .(בבא ֵַ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
ñ :äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְִִֵֶַַַָ
ּפחת  ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּבלה
צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָּדמים
להיֹות  לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹומדים

ּכ ׁשּפצע ∑Úˆt.מצטער ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ְִֵַָ∆«ִִֶַַַָָָָ
ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, ְְְִֶֶַַַַָֹאת
למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ּפחת ּבֹו יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאם
הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹנֹותן
אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָּוב"החֹובל"
אין  ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאףֿעלּֿפי נזק, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבמקֹום

יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר: הּצער, מן אֹותֹו ְְִִִֵַַַַָָָּפֹוטרין
לֹו יׁש אֹומרים: אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעליו
חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער ׁשאינֹו ּבסם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָלחּתכּה

וצערֹו ּבּה∑eaÁ¯‰.ּבברזל נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְֲִֶַ«»ְִִֶַַָָָָ
לׁשֹון  ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאדים אּלא יֹוצא, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו

ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א יג)"חּבּורה", "ונמר (ירמיה ְְְֵַַַָָ
חבטה, לׁשֹון "מׁשקֹופי", ותרּגּומֹו ְְְְְֲֲֵַַַָָָֹֻחברּברתיו".
קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִִֵַַָָֹבטדור"א
ׁשהּדלת  ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָחבּוטֹות

עליו  .נֹוקׁש ֵָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ יֹוצא ∑‡˙ אינֹו עברי אבל ּכנעני, ∆≈«¿ְְֲֲִִִֵֵַָ
אצל ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּכצאת "לא ּבׁשן תצא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

BÈÚ.העבדים" ˙Áz∑(מכילתא) וארּבעה ּבעׂשרים וכן ֲִָָ««≈ְְְְְִֵֶַָָ
אזנים,אברים:ראׁשי  ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

נאמר  ולּמה האּמה. ּגיד ׁשהּוא הּגוּיה וראׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוהחטם

הייתי  ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? ְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ'ׁשן
עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף עּמֹו, ׁשּנברא עין מה ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָאֹומר:
נאמר  ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהרי
חליפין, לּה ׁשּיׁש ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי ֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָעין,

עין  נאמר לכ. ְֱִֶַַָ

(æë)epçlLé éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
ô :BpL úçz©¬©¦«

(çë)ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸
:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åë.'Bâå äké éëåoiWECwA(:c"k)ibilR §¦©¤§§¦¦§¦¦
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zigWi ike xnFl Fl did opAxl dWwe§¨¤§©¨¨¨¨©§¦©§¦
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`id aEzMd xn`W dzgWd iM xnF`¥¦©§¨¨¤¨©©¨¦
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oEkIW KixSW xaCd `Ed i`pY xnFl©§©©¨¨¤¨¦¤§©¥

:Dl̈
ãBò`NW mbdW xnFl oEMzPW d`xp¦§¤¤¦§©¥©¤£©¤Ÿ

xg` `N` Dnvr d`Md zrWA DzgW¦£¨¦§©©¨¨©§¨¤¨©©
bbFXl dnFC Fpi`e oM oiCd didi onf§©¦§¤©¦¥§¥¤©¥
drXA zEnIW KixSW dlrnl EpazMW¤¨©§§©§¨¤¨¦¤¨©¨¨
oEkIW KixSW opAx zWxcE .Dnvr©§¨§¨©©¨¨¤¨¦¤§©¥

:DzgWe iEPMn zrnWp oirlfk dxez ¨©¦¦§©©¦¦§¦£¨
(æë.Bcáò ïL íàållM `NW mrh §¦¥©§©©¤Ÿ¨©

,zFevn 'aA mwNge oire oW aEzMd©¨¥§©¦§¦§¨§¦§
oiWECwA l"f mxnF` KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤§¨§¦¦

(:c"k)diEnq Fpir dzid zWW 'x xn`̈©¥¤¨§¨¥§¨
oirA Wi df itlE ,zExgl `vFi DhHge§¦§¨¥§¥§¦¤¥¨©¦
ddM m` cg`d .xExgW lW mipiC 'a¦¦¤¦§¨¤¨¦¦¨
mW oaEOM DhHg `NW mbd Fpir¥£©¤Ÿ¦§¨©¨¨

xqgW lM dhhgp `NW mbW oiWECwA§¦¦¤£¤Ÿ¤§§¨¨¤¨¥
`vi DA WOYWdl lFki Fpi`e DxF`n¥¨§¥¨§¦§©¥¨¥¥
m` diEdM dzidW mbdW 'Ade ,zExgl§¥§©¤£©¤¨§¨§¨¦

i DhHgaEzMd did m`e ,zExgl `v ¦§¨¥¥§¥§¦¨¨©¨
oicnFl Epiid cg` oicA mzF` llFM¥¨§¦¤¨¨¦§¦
`Ed DlEHA oX dn oXd oicM oirÄ©¦§¦©¥©¥¦¨
dzlitp `Ed DlEHA oir mB Dzlitp§¦¨¨©©¦¦¨§¦¨¨
oirdn llM xQgn Fpi`W iEdM la £̀¨¦¤¥§©¥§¨¥¨©¦

:zExgl `vi `lgk dxez Ÿ¥¥§¥
(çë.Léà úà 'Bâå çbé éëåFxnF` mrh §¦¦©§¤¦©©§

z`mxnF` KxC lr x`Azi , ¤¦§¨¥©¤¤§¨
`xnBA(.h"r oixcdpq)oFrnW bxdl oEMzp ©§¨¨©§¤§¦¦§©¥©£Ÿ¦§



mihtynנד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ּכל (בבא ואחד ׁשֹור אחד ¿ƒƒ«ְֶֶָָָ

וחּיה  ּבהוה ועֹוף,ּבהמה הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿…
‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא "סקֹול (פסחים ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְֱִֶֶַַַָ

אסּורה  ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּסקל
את  יאכל "ולא ּתלמּודֿלֹומר: מה אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה?
אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבׂשרֹו"?,

מא)ּבאכילה. קמא ּתלמּודֿלֹומר:(בבא מּנין? ּבהנאה ְֲֲִִִַַַַַָָָ
ּפלֹוני  יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ"ּובעל
מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין מּנכסיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָנקי
"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָּופׁשּוטֹו

נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבּתם: לֹומר הצר .יּומת", ְִַַַַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr e"g y"ewl t"r)

"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¤©¨

ׁשֹור  ְִִַֽוכי־יּגח
הּכתּוב  ׁשּדּבר אּלא ועֹוף, חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

ובפרש"י)ּבהוה כח. (כא, ֶַֹ
רׁש"י  (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש

ּפעמים ּכּמה עֹוד ל)ּבפרׁשתנּו שם, כא. שם, יז. ּבדר(כב, ( ְְְִֵֶֶַָָָָָ
והרמז: ְְֶֶַָהּדרּוׁש

מּגדר  ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאׁשר
"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרגיל,

ְַָחס־וׁשלֹום.
האדם  עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָא
הּוא  ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלחׁשב

ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל וטבעם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדרּכם
ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹועל
מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּדקאי
ּומקּים  הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ּכי־אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹח"ו,

ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל ְְְִִִִֶַַָָָאת

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàååéìòáa ãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ (מכילתא)נגיחֹותׁשלׁשהרי. ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ

ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה לׁשֹון ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ
מג) האיׁש"(בראשית ּבנּו העיד ‡LÈ."העד ˙ÈÓ‰Â ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ

'B‚Â∑ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ¿ְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
מּנין  ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, המיתֹו ?ּבנגיחה. ְְְְֱִִִִִִִִִַָָָָ

ÓeÈ˙."והמית"ּתלמּודֿלֹומר: ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ ּבידי ְְִֵַַ¿«¿»»»ִֵ
ּתלמּודֿלֹומר: אדם? ּבידי יכֹול לה)ׁשמים. "מֹות (במדבר ְִִֵַַַָָָָ

הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַָָיּומת
ׁשֹורֹו רציחת על הֹורגֹו אּתה לג)ואי .(סנהדרין ְְְִִַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 329 'nr e"g y"ewl t"r)

?zFWtp ipiC ± xFXd zzin¦©©¦¥§¨

. . ּבבעליו והּועד ׁשלׁשם מּתמל הּוא נּגח ׁשֹור ְְְְְִִִִַַָָָֹֹואם
יּומת: וגם־ּבעליו יּסקל כט)הּׁשֹור (כא, ְְִֵַַָָָָֽ

וגם  יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה, ּבעׂשרים הּנסקל, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ׁשֹור
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, א)ּבעליו ב, .(סנהדרין ְְְִִִַַַָָָָָ

הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָוקׁשה
נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָוהרי

נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ׁשיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָויׁש
ּבעליו  וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמאחר
ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיּומת"
"וגם  – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות, ּדיני ּגם ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכי־אם
נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ואם־ּכן ׁשמים), (ּבידי יּומת" ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבעליו

ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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נה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ּכל (בבא ואחד ׁשֹור אחד ¿ƒƒ«ְֶֶָָָ

וחּיה  ּבהוה ועֹוף,ּבהמה הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿…
‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא "סקֹול (פסחים ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְֱִֶֶַַַָ

אסּורה  ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּסקל
את  יאכל "ולא ּתלמּודֿלֹומר: מה אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה?
אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבׂשרֹו"?,

מא)ּבאכילה. קמא ּתלמּודֿלֹומר:(בבא מּנין? ּבהנאה ְֲֲִִִַַַַַָָָ
ּפלֹוני  יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ"ּובעל
מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין מּנכסיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָנקי
"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָּופׁשּוטֹו

נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבּתם: לֹומר הצר .יּומת", ְִַַַַַַָָָֻ
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"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¤©¨

ׁשֹור  ְִִַֽוכי־יּגח
הּכתּוב  ׁשּדּבר אּלא ועֹוף, חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

ובפרש"י)ּבהוה כח. (כא, ֶַֹ
רׁש"י  (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש

ּפעמים ּכּמה עֹוד ל)ּבפרׁשתנּו שם, כא. שם, יז. ּבדר(כב, ( ְְְִֵֶֶַָָָָָ
והרמז: ְְֶֶַָהּדרּוׁש

מּגדר  ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאׁשר
"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרגיל,

ְַָחס־וׁשלֹום.
האדם  עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָא
הּוא  ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלחׁשב

ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל וטבעם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדרּכם
ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹועל
מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּדקאי
ּומקּים  הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ּכי־אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹח"ו,

ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל ְְְִִִִֶַַָָָאת

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàååéìòáa ãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ (מכילתא)נגיחֹותׁשלׁשהרי. ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ

ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה לׁשֹון ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ
מג) האיׁש"(בראשית ּבנּו העיד ‡LÈ."העד ˙ÈÓ‰Â ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ

'B‚Â∑ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ¿ְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
מּנין  ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, המיתֹו ?ּבנגיחה. ְְְְֱִִִִִִִִִַָָָָ

ÓeÈ˙."והמית"ּתלמּודֿלֹומר: ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ ּבידי ְְִֵַַ¿«¿»»»ִֵ
ּתלמּודֿלֹומר: אדם? ּבידי יכֹול לה)ׁשמים. "מֹות (במדבר ְִִֵַַַָָָָ

הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַָָיּומת
ׁשֹורֹו רציחת על הֹורגֹו אּתה לג)ואי .(סנהדרין ְְְִִַַַָ
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?zFWtp ipiC ± xFXd zzin¦©©¦¥§¨

. . ּבבעליו והּועד ׁשלׁשם מּתמל הּוא נּגח ׁשֹור ְְְְְִִִִַַָָָֹֹואם
יּומת: וגם־ּבעליו יּסקל כט)הּׁשֹור (כא, ְְִֵַַָָָָֽ

וגם  יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה, ּבעׂשרים הּנסקל, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ׁשֹור
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, א)ּבעליו ב, .(סנהדרין ְְְִִִַַַָָָָָ

הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָוקׁשה
נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָוהרי

נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ׁשיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָויׁש
ּבעליו  וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמאחר
ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיּומת"
"וגם  – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות, ּדיני ּגם ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכי־אם
נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ואם־ּכן ׁשמים), (ּבידי יּומת" ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבעליו

ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

in bxdl oEMzp ixdW aIg oaE`x bxde§¨©§¥©¨¤£¥¦§©¥©£Ÿ¦
FxnF` `Ede ,eilr aIgWWi` z` ¤©¨¨¨§§¤¦

bxdW mbd Wi`l oEMzPW lM zFAxl§©¨¤¦§©¥§¦£©¤¨©
Wi`l oEMzp `wece .Fl oEMzp `NW xg ©̀¥¤Ÿ¦§©¥§©§¨¦§©¥§¦
Wi`d bxde dndal oEMzp m` la £̀¨¦¦§©¥¦§¥¨§¨©¨¦

mW opixn`cM xEhR:(:g"r) ¨¦§¨§¦¨¨
.úîåzOW lM onf xg` zn ENt` WExR ¨¥¥£¦¥©©§©¨¤¥

ixaCn rnWn oke ,dgibp zngn¥£©§¦¨§¥©§¨¦¦§¥

i"Wx(.`"n w"a)ipA 'b oMq ziibeq WExtA ©¦§¥ª§©¦¥§¥
:mW oIri Ezn `le mc`̈¨§Ÿ¥§ª©¨

.BøNa úà ìëàé àìå,dwFl Flk` m`e §Ÿ¥¨¥¤§¨§¦£¨¤
zFrnWPd zF`pd x`W la £̀¨§¨£¨©¦§¨
xEq`W mbd iwp xFXd lraE FxnF`n¥§©©©¨¦£©¤¨
zEllkA lMd llM `l dfle ,dwFl Fpi ¥̀¤§¨¤Ÿ¨©©Ÿ¦§¨

:cg`hk dxez ¤¨
(èë.åéìòáa ãòeäå,miAx oFWl xn` §©¦§¨¨¨©§©¦

milrA 'a Fl Eid m`W xnFl oEMzp¦§©¥©¤¦¨§¨¦
'aM Eidi `le ,dzin mdipW miaIg©¨¦§¥¤¦¨§Ÿ¦§§
o`n lkl oixEhRW zg`M mc` EbxdW¤¨§¨¨§©©¤§¦§¨¨

xn`C,(:e"k w"a)dziOn oixEhR mzd iM §¨©¦¨¨§¦¦¦¨
o`ke minW iciA oiaIge mc` iciA¦¥¨¨§©¨¦¦¥¨©¦§¨
iciA miaIge mc` iciA dziOn oixEhR§¦¦¦¨¦¥¨¨§©¨¦¦¥
ENt` oiaIg oFnn FzFidl xtkaE .minẄ©¦§Ÿ¤¦§¨©¨¦£¦
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם אפׁשר ּדהּנה היה ׁשֹורֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

"הּׁשֹור  ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלפרׁש
ׁשּלא  מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיּסקל"
ּדברים  ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה, ּולפי ׁשֹורֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשמר

ְִִָנפרדים.

הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ׁשטעם לֹומר נראה יֹותר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָאבל
אריכּתא  ּכידא ליּה הוה ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּדמּכיון
ּבדין  זה, ּולפי הּזיק. ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו הּבעלים, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל
ּפעּלה  ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּׁשֹור

ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ׁשּי ְְְִִֵֶֶַַַָָואין

(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,ּתלּוי אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ִֵֶָ
לׁשֹון  ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא זה והרי אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַ

ּכפר  ּביתּֿדין עליו ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t.מׁשּפטֹו, Ô˙Â ְִִִֵֶֶָָָָֹ¿»«ƒ¿…

BLÙ∑ עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי «¿ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
מּזיק ּדמי כז)אֹומר: קמא .(בבא ְִֵֵַ

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑ ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ִֶ
יכֹול  אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָקטּנה.

"אֹוֿבן  ּתלמּודֿלֹומר: הּגדֹולים? על אּלא חּיב ְְִֵֵֶַַַַַָָאינֹו
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", .(מכילתא)יּגח ְְְְִִִֵַַַַַָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´
ñ :ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÌÈLÏL ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ
ÔzÈ ÌÈÏ˜L∑ אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

אּלא  ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מׁשקלֹוזּוז, והּׁשקל ּדינר, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

הּיׁשר  לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָארּבעה
קלֹוני"א  .ׁשל ְְֶָ

(âì)àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ‡B.ׁשהיה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻ
‰¯ÎÈ Èk∑ על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַַָָָָ

ּכֹורה  אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכרּיה
נא)חּיבׁשהּוא  קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ֶַָ¿…¿«∆ִִָָ

הרּבים ּפטּור  ּברׁשּות ּובחֹופר הּכתּוב, נה)ּדּבר .(שם ְְִִִֵֶַַָָָ
¯BÓÁ B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ

"ׁשֹור" אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֶֶַַָָמקֹום
,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָ"ׁשֹור"

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא  B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â dBa¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג  ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ì.BLôð ïéãtdrAx` wxtA Ewlgp ¦§Ÿ©§¤§§§¤¤©§¨¨
edXng('n w"a)m` oinW in lWA ©£¦¨§¤¦¨¦¦

d`xp dide .wGp lWA m` wiGn lWA§¤©¦¦§¤¦¨§¨¨¦§¤
xFW zind m` wiGn lWA xnF`dl iM¦§¨¥§¤©¦¦¥¦
lM inC mNWl oiaIg mc` ipA 'a lW¤§¥¨¨©¨¦§©¥§¥¨
.minXl EaIgzp oNM iM mdn cg ¤̀¨¥¤¦ª¨¦§©§©¨©¦
inC `N` oiaIg mpi` wGp lW xnF`dlE§¨¥¤¦¨¥¨©¨¦¤¨§¥
ax mW irA i`n oM m` dWwe .wGPd©¦¨§¨¤¦¥©¨¥¨©
oiaIg m` awri xA `g` axl ongp©§¨§©©¨©©£Ÿ¦©¨¦
df xaC `ld mlW cg` lM xtM zzl̈¥Ÿ¤¨¤¨¨¥£Ÿ¨¨¤
zn` odC i`Ce `N` ,mi`PYd zwlgn©£Ÿ¤©©¨¦¤¨©©§¥¡¤
mNWl KixSW i`Ce wiGn lWA xnF`dl§¨¥§¤©¦©©¤¨¦§©¥

mc` xFW zindW dEdC icin mixtM 'a¢¨¦¦¥§©¥¤¥¦¨¨
deXW mc`l miz`n deXW lFcB̈¤¨¤¨©¦§¨¨¤¨¤
m` rxBi `le mNWl aIgW miWng£¦¦¤©¨§©¥§Ÿ¦¨©¦
xtM inC zzl miaIge mitEB 'al Ewlgi¥¨§§¦§©¨¦¨¥§¥Ÿ¤
`Al` `id ongp axC `iraE ,mipW§©¦©§¨§©©§¨¦£¦¨
oke ,wGp lWA oinW oixaFQW minkgC©£¨¦¤§¦¨¦§¤¦¨§¥
`"it wqRW m"Anx ixaCn rnWn©§¨¦¦§¥©§¨¤¨©
xtM inC oicA oFnn iwfp zFkldn¥¦§¦§¥¨§¦§¥Ÿ¤
oitYW 'a xFWaE bxdPd inC oinXW¤¨¦§¥©¤¤©§ª¨¦

wqR(i"t mW)lkl mlW xtM oYl oiaIgW ¨©¨¤©¨¦¦¥Ÿ¤¨¥§¨
m"Anx wqRW mrhe .oade cg ¤̀¨§¨¥§©©¤¨©©§¨
:Wtp xtM wtq `iedC mEXn `xngl§ª§¨¦§©§¨¨¥Ÿ¤¤¤

íàåmcw df z` bxde mCd l`FB mcw §¦¨©¥©¨§¨©¤¤Ÿ¤
bxdPW il d`xp FWtp oFicR oYIW¤¦¥¦§©§¦§¤¦¤¤¡©
zbixd `N` aEzMd xhR `NW eilr̈¨¤Ÿ¨©©¨¤¨£¦©
la` Faal mgi oiCn bbFWA cIA bxFd¥©¨§¥¦¦¥©§¨£¨
bxFdM Faal mgi o`M oi` bxd FxFW m ¦̀¨©¥¨¥©§¨©¥

:cIA`l dxez ©¨
(âì.'Bâå çzôé éëåzrWA ENt` WExR §¦¦§©§¥£¦¦§©

eilr ltp m` xFAd zIxkE zgizR§¦©§¦©©¦¨©¨¨
ENt`e ,xFAd lrA aIg xFng F` xFW£©¨©©©©£¦
EnNWi eiWxFi FxFA KFzA bxdp¤¡©§§¨§©§
oikxrC `Ow wxtA `zi`cke§¦§¦¨§¤¤©¨©£¨¦

('f):cl dxez



mihtynנו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
ּבמקֹום  נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָמה

וחּיה  ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל ּכׁשֹור.אחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולא  "ׁשֹור" אּלא ו"חמֹור", "ׁשֹור" נאמר: אדם,ולא ְְֱֲֶֶַַָָָֹֹ

ולא " נב)ּכליםחמֹור" קמא .(בבא ְֲִֵֹ

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
ñ :Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑ ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ִֵֶַַַַַַָָ
הּכתּוב  עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, ְֲֲִִֶֶַַַָָָָהּבֹור

ּבנזקיו  להתחּיב ÂÈÏÚ·Ï.ּבעליו, ·ÈLÈ ÛÒk∑''יׁשיב ְְְְִִֵַָָָָ∆∆»ƒƒ¿»»ִָ
סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה ז)לרּבֹות ּדכתיב (שם (והא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻ

העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ׂשדהּו", ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ"מיטב
ּבריּה הּונא רב קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּתרץ

מּטלטלי  אבל קרקע, לגּבֹות ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻּדרב
מזּדּבן  הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל –ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

BlŒ‰È‰È.הכא) ˙n‰Â∑(ז ב''ק את לּנּזק,(מכילתא. ׁשמין ָָ¿«≈ƒ¿∆ִִֶַָָ
עליה  הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנבלה

נזקֹו .ּתׁשלּומי ְְִֵַ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְִֵֵֵַָֹ

הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּברגליו,
מּכה  לׁשֹון אּלא נגיפה ׁשל ׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.ׁשאין ְְִֵֶֶַָָָƒֶ

B‚Â'.איׁש ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ מדּבר,ּבׁשוים תּוב ִ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ
ּבין  מאתים, ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית מאתים ׁשוה ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
ּכׁשּנֹוטל  מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּנבלה
הּמת, וחצי החי חצי וזה הּמת, וחצי החי חצי ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַזה
הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָנמצא,
אּתה  הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמדנּו,
לא  נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלמד
ּבדמיהן  ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפחֹות
אם  ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהן
ּכׁשהּנבלה  הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ּכן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּת
הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָׁשוה
אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואי

ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפעמים
ׁשֹור  ּדמי מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשחצי
על  מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָהּנּזק.
ׁשהּתם  ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכרח
ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשּלם
ּומה  הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּמׁשּתּלם
.והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּׁשּפחתּו
"יׁשּלם  אמר: ולא הּזה, ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֹולּמה
ואם  מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחציֹו"?
ואם  הּנבלה, אּלא נֹוטל הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנגח
מנה  ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאינּה
את  אּלא נֹוטל אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנגח
מן  לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשֹור,

כו)העלּיה קמא .(בבא ֲִָָ

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äì.eäòø øBL úà Léà øBLFxnF` ¦¤¥¥§
,z`mdiIgA mieW mdipXW dvxi ¤¦§¤¤§¥¤¨¦§©¥¤

Eidi mzF` EkxrPWM`Ede ,mieW §¤¤¤§¨¦§¨¦§
FxnF`xFW z` Wi` xFWKxrPd WExR §¦¤¥©¤¡¨

oi` sbFPd lFcB did m` la` ,FY ¦̀£¨¦¨¨¨©¥¥
ixacA x`an oke ,Fwfp ivg `N` wGPl©¦¨¤¨£¦¦§§¥§Ÿ¨§¦§¥

l"f EpizFAx(.c"l w"a)xErW oi` m`e ©¥§¦¥¦
xzFi lHIW xnFl oi` wGPM wiGOd©©¦©¦¨¥©¤¦Ÿ¥
aEzMd did `l oM m`W ig lW Fivgn¥¤§¤©¤¦¥Ÿ¨¨©¨

did `N` igd xFXd zxiknA dlFY¤¦§¦©©©©¤¨¨¨
oEvgie zn lW Fwfp ivg Fl oYi xnFl Fl©¦¥£¦¦§¤¥§¤¡
igd xFW ivgA dlYX dOnE ,zOd©¥¦©¤¨¨©£¦©©
igd ivg `N` Fl oi`W dpin rnW§©¦¨¤¥¤¨£¦©©
`le ,wfp ivgn zFgtl dlrIW mbd£©¤©£¤§¨¥£¦¤¤§Ÿ
dOn xzFi ENt`W zFrhl ilr Wg̈¨©¦§¤£¦¥¦©
dn df Kxcl KlM xn`Y m`e .deXX¤¨¤§¦Ÿ©§¨§¤¤¤©
ENt` `Ed igd ivgA xaCd dlYX¤¨¨©¨¨©£¦©©£¦
xn`e wfp ivgn xzFi FivgA didi¦§¤§¤§¥¥£¦¤¤§¨©

did `NW `kidl mixeWA d`eWdd©©§¨¨¦§¨¦§¥¨¤Ÿ¨¨
Fpi` df ,ivgn xzFi lHIW deẄ¤¤¦Ÿ¥¥£¦¤¥
ixd wiGn ivg lHi sBp iM xn`YWklC§¦§¤Ÿ©¦¦¨¦Ÿ£¦©¦£¥
xFW gBi minrtl oM m` YwNg `lŸ¦©§¨¦¥¦§¨¦¦©
miXng deW xFWl miz`n deẄ¤¨©¦§¨¤£¦¦
lhFp `Ed ixd Ff `xaqM oEcYWkle§¦§¤¨¦§¨¨£¥¥
df oiC dnFC inl d`xpe FwGdn miltM¦§©¦¥¤¥§¦§¤§¦¤¦¤

:eilr miMqPWel dxez ¤©§¦¨¨



נז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
ּבמקֹום  נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָמה

וחּיה  ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל ּכׁשֹור.אחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולא  "ׁשֹור" אּלא ו"חמֹור", "ׁשֹור" נאמר: אדם,ולא ְְֱֲֶֶַַָָָֹֹ

ולא " נב)ּכליםחמֹור" קמא .(בבא ְֲִֵֹ

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
ñ :Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑ ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ִֵֶַַַַַַָָ
הּכתּוב  עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, ְֲֲִִֶֶַַַָָָָהּבֹור

ּבנזקיו  להתחּיב ÂÈÏÚ·Ï.ּבעליו, ·ÈLÈ ÛÒk∑''יׁשיב ְְְְִִֵַָָָָ∆∆»ƒƒ¿»»ִָ
סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה ז)לרּבֹות ּדכתיב (שם (והא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻ

העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ׂשדהּו", ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ"מיטב
ּבריּה הּונא רב קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּתרץ

מּטלטלי  אבל קרקע, לגּבֹות ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻּדרב
מזּדּבן  הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל –ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

BlŒ‰È‰È.הכא) ˙n‰Â∑(ז ב''ק את לּנּזק,(מכילתא. ׁשמין ָָ¿«≈ƒ¿∆ִִֶַָָ
עליה  הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנבלה

נזקֹו .ּתׁשלּומי ְְִֵַ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְִֵֵֵַָֹ

הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּברגליו,
מּכה  לׁשֹון אּלא נגיפה ׁשל ׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.ׁשאין ְְִֵֶֶַָָָƒֶ

B‚Â'.איׁש ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ מדּבר,ּבׁשוים תּוב ִ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ
ּבין  מאתים, ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית מאתים ׁשוה ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
ּכׁשּנֹוטל  מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּנבלה
הּמת, וחצי החי חצי וזה הּמת, וחצי החי חצי ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַזה
הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָנמצא,
אּתה  הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמדנּו,
לא  נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלמד
ּבדמיהן  ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפחֹות
אם  ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהן
ּכׁשהּנבלה  הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ּכן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּת
הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָׁשוה
אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואי

ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפעמים
ׁשֹור  ּדמי מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשחצי
על  מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָהּנּזק.
ׁשהּתם  ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכרח
ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשּלם
ּומה  הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּמׁשּתּלם
.והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּׁשּפחתּו
"יׁשּלם  אמר: ולא הּזה, ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֹולּמה
ואם  מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחציֹו"?
ואם  הּנבלה, אּלא נֹוטל הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנגח
מנה  ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאינּה
את  אּלא נֹוטל אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנגח
מן  לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשֹור,

כו)העלּיה קמא .(בבא ֲִָָ

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äì.eäòø øBL úà Léà øBLFxnF` ¦¤¥¥§
,z`mdiIgA mieW mdipXW dvxi ¤¦§¤¤§¥¤¨¦§©¥¤

Eidi mzF` EkxrPWM`Ede ,mieW §¤¤¤§¨¦§¨¦§
FxnF`xFW z` Wi` xFWKxrPd WExR §¦¤¥©¤¡¨

oi` sbFPd lFcB did m` la` ,FY ¦̀£¨¦¨¨¨©¥¥
ixacA x`an oke ,Fwfp ivg `N` wGPl©¦¨¤¨£¦¦§§¥§Ÿ¨§¦§¥

l"f EpizFAx(.c"l w"a)xErW oi` m`e ©¥§¦¥¦
xzFi lHIW xnFl oi` wGPM wiGOd©©¦©¦¨¥©¤¦Ÿ¥
aEzMd did `l oM m`W ig lW Fivgn¥¤§¤©¤¦¥Ÿ¨¨©¨

did `N` igd xFXd zxiknA dlFY¤¦§¦©©©©¤¨¨¨
oEvgie zn lW Fwfp ivg Fl oYi xnFl Fl©¦¥£¦¦§¤¥§¤¡
igd xFW ivgA dlYX dOnE ,zOd©¥¦©¤¨¨©£¦©©
igd ivg `N` Fl oi`W dpin rnW§©¦¨¤¥¤¨£¦©©
`le ,wfp ivgn zFgtl dlrIW mbd£©¤©£¤§¨¥£¦¤¤§Ÿ
dOn xzFi ENt`W zFrhl ilr Wg̈¨©¦§¤£¦¥¦©
dn df Kxcl KlM xn`Y m`e .deXX¤¨¤§¦Ÿ©§¨§¤¤¤©
ENt` `Ed igd ivgA xaCd dlYX¤¨¨©¨¨©£¦©©£¦
xn`e wfp ivgn xzFi FivgA didi¦§¤§¤§¥¥£¦¤¤§¨©

did `NW `kidl mixeWA d`eWdd©©§¨¨¦§¨¦§¥¨¤Ÿ¨¨
Fpi` df ,ivgn xzFi lHIW deẄ¤¤¦Ÿ¥¥£¦¤¥
ixd wiGn ivg lHi sBp iM xn`YWklC§¦§¤Ÿ©¦¦¨¦Ÿ£¦©¦£¥
xFW gBi minrtl oM m` YwNg `lŸ¦©§¨¦¥¦§¨¦¦©
miXng deW xFWl miz`n deẄ¤¨©¦§¨¤£¦¦
lhFp `Ed ixd Ff `xaqM oEcYWkle§¦§¤¨¦§¨¨£¥¥
df oiC dnFC inl d`xpe FwGdn miltM¦§©¦¥¤¥§¦§¤§¦¤¦¤

:eilr miMqPWel dxez ¤©§¦¨¨

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

ñ :Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ אּלא ּתם, היה לא ׁשֹור אֹו ּכי נֹודע «ִֶַָָָָֹ

נגיחֹות  ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא .נּגח ְְְֲִִִֵַַָָֹֹ
¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑ «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆

נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(æì)äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑:זּכאי ּבן יֹוחנן רּבי אמר ¬ƒ»»»¿ִֶַַַַָָָ
הּמק  ׁשהֹולחס ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ְְִֵֶֶַַָָָ

ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ולא ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֹּברגליו,
מׁשּלם  ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, חמׁשה. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָמׁשּלם
ּבא  מאיר: רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹארּבעה,

ּגדֹולה  ּכּמה ׁשּבּטלֹוּוראה ׁשֹור, מלאכה: ׁשל ּכחּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
מּמלאכּתֹו,מּמלאכּתֹו ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, חמׁשה. , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

‰O‰.ארּבעה  ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑(סז קמא ׁשנאן (בבא ְַָָ««««««∆ְָָ
לֹומר הּכתּוב  וחמׁשה , ארּבעה ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבלבד  וׂשה בׁשֹור אּלא .נֹוהגת ְְְִֶֶֶֶַָ

áë(à)ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬
:íéîc Bì−¨¦«

i"yx£˙¯zÁnaÌ‡∑(סב הּבית חֹותר ּכׁשהיה (סנהדרין .את ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ
ÌÈÓc BÏ ÔÈ‡∑.מעּקרֹו ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ

וזה  להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּכאן

עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהרג
עלֿ ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָורֹואה
יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, .מנתּֿכן ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין אין (מכילתא ƒ»¿»«∆∆»»ֵ
ּברּור  אם מׁשל: ּכמין אּלא הּדבר זה לֹול ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עּמ ּכׁשלֹום ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש , ְִֶֶֶֶַַָָָָָ
הּממֹון  ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹּפׁשּוט

ּבידּוע  הּבן, ממֹון לגנב החֹותר אב ּכגֹון ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּכנגּדֹו,
נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב .ׁשרחמי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

BÏ ÌÈÓc∑יהרּגּנּו אם היא ּורציחה חׁשּוב, הּוא ּכחי »ƒְְְִִִֶַַַָָ
הּבית  ÌlLÈ.ּבעל  ÌlL∑ ממֹון הּגּנב ואינֹו, ׁשּגנב ִַַַַ«≈¿«≈ְֵֶַַַָָָ

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åì.epøîLé àìåKxC lr x`Azi §Ÿ¦§§¤¦§¨¥©¤¤
'de 'c wxtA mxnF`(:e"n w"a)'x §¨§¤¤§

oiMq `N` dxinW Fl oi` xnF` xfril ¡̀¦¤¤¥¥§¦¨¤¨©¦
`le `xw xn`C `nrh i`n dAx xn`̈©©¨©©£¨§¨©§¨§Ÿ
xn` dfl dxinW Fl oi` aEW EPxnWi¦§§¤¥§¦¨¨¤¨©
inp EPQki `le dYrn `N` iIA` dil¥©©¥¤¨¥©¨§Ÿ§©¤¨¥
iM d`xpe .o`M cr 'Eke Fl oi` aEW¥§©¨§¦§¤¦
Wxtd Wi iM ,i`we i`w dAxC `wEIC¦¨§©¨¨¦§¨¦¦¥¤§¥
xErW dPW `l aEzMdW EPQki `le oiA¥§Ÿ§©¤¤©¨Ÿ¦¨¦
oFWl gYti iM xnFl ligzdW xEACd©¦¤¦§¦©¦¦§©§
oFWl EPQki `le 'Fbe dxki iM cizr̈¦¦¦§¤§§Ÿ§©¤§
EPxnWi `le oM oi`X dn cizr̈¦©¤¥¥§Ÿ§§¤
rcFp F` xar oFWl aEzMd ligzdW¤¦§¦©¨§¨¨©

ePxnWi `le cizr oFWl xn` xnbe 'Fbe§§¨©Ÿ¤§¨¦§Ÿ¦§§¤
mzde .oFkpe FxnW `le xnFl Fl didW¤¨¨©§Ÿ§¨§¨§¨¨
zxaqle ,iIA`l aiWdl dAx Wg `lŸ¨©¨§¨¦§©©¥§¦§¨©
ENt` dxinWA FxhFRW dcEdi 'x§¨¤§¦§¦¨£¦

M aEzMd xn` dzEgR`le df xcq §¨¨©©¨§¥¤¤§Ÿ
oIre ,xg`l `le dfl Wxcl EPxnWi¦§§¤¦§¨¤§Ÿ§©¥§©¥

:wxRd sFqA mẄ§©¤¤
.øBL ílLéExn`W mbdW ilE`(.'d w"a) §©¥©¤£©¤¨§

eiqkpAW zicirn mNWi crEn¨§©¥¥¦¦¤¦§¨¨
xzFi zicir wiGOd lral did m ¦̀¨¨§©©©©¦¦¦¥
`le FxFWM deWA FwNql lFki eiqkpA¦§¨¨¨§©§§¨¤§§Ÿ
zEgR iwEt`l `N` zicir Exn`̈§¦¦¤¨©£¥¨

:dGnfl dxez ¦¤

(æì.'Bâå Bçáèela` ,dUe xFWl WExR §¨§¥§§¤£¨
EPYWpe FzEWxA Elcbe icbE dlḧ¤§¦§¨§¦§§¦§©
xkn FNWe iEPWA F`pTW aIg Fpi` FciA§¨¥©¨¤§¨§¦§¤¨©

mdixaCn gkEn oke gah F`:(d"q w"a) ¨©§¥¨¦¦§¥¤
.øBMädpWOA(:a"q mW)aIg oi` Exn` ©©¦§¨¨¨§¥©¨

dUe xFW `weC `N` 'de 'cA§§¤¨©§¨§¤
xnFl Fl didW mnrhe ,sFre dIg `le§Ÿ©¨§§©£¨¤¨¨©
Fxkn F` FgahE xFW Wi` apbi iM¦¦§Ÿ¦§¨§¨
zgY o`v rAx`e mNWi xwa dXng£¦¨¨¨§©¥§©§©Ÿ©©
uEg lM hrnl mdn zg` WxFce ,dVd©¤§¥©©¥¤§©¥¨
rnWp did cg` lW xEYiaE mdn¥¤§¦¤¤¨¨¨¦§¨
xFXd oiA oiCd dPYWIW oEknd©§ª¨¤¦§©¤©¦¥©

:dUl` dxez §¤



mihtynנח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
דסהדיא  עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָחּיב
ׁשאם  לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָנפלת
ּבעל  ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצאּוהּו

חּיב  לֹו", "ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבית
הּגּנב  אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא .הּזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²
ñ :ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ ׁשּלא טבח ּברׁשּותֹו, ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְִֶַָֹ
מכר  BÓÁŒ„Ú¯.ולא ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ְַָֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ

חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּכפל,
על  ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהרי

לרעהּו"ּכל  ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌÈL.אבדה ÌÈiÁ ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָ«ƒ¿«ƒ
ÌlLÈ∑ ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם ולא ¿«≈ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

.חּיים  ִַ

ß hay f"k iyily mei ß

(ã)Bøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øòáé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

ñ :ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e.,ּבהמה לׁשֹון ּכּלם ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְֵָָֻ

ּובעירנּו" "אנחנּו Ú·È¯.ּכמֹו: Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ְְְֲִֵַƒ«¿∆ְִֵָ
מּׁשּתי  ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל וכרם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבׂשדה

ּבׁשּלּוח  אֹו ּבבעּור.אלה: אֹו ּבעירה, ּופרׁשּואת ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ
"ּובער", רגל. ּכף מדר נזקי הּוא "וׁשּלח", ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַרּבֹותינּו:

ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי ג)הּוא קמא Na„‰.(בבא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָƒ¿≈

¯Á‡∑ איׁשּבׂשדה ÌlLÈ.אחר ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑ «≈ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈
את  נזקֹו,ׁשמין ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מּמיטב  לֹו יּתן יׁשּלם סלע, נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּנּזקין  הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלֹו

ּבעּדית להם ז)ׁשמין .(ב''ק ְִִִֶָָ

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

ñ :äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒ

ּבלע"ז  LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ
לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה .עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

‰„O‰ B‡∑אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה «»∆ְֲִִִִֶֶָָָָ

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(â.àönú àönä íàltMd mrh ¦¦¨¥¦¨¥©©©¤¤
micr E`AW DtEbl zg` xnFl©©©§¨¤¨¥¦
,Flv` oirA dE`vOW xnFl 'aE ,DapBW¤§¨¨©¤§¨¨§¥¤§
lMW 'de 'cA aIgzi df zlEf la £̀¨©¤¦§©¥§§¤¨
,dhEgW F` dxEkn zwfgA FciA Dpi`W¤¥¨§¨§¤§©§¨§¨
`N` cal mipW aEzMd xn` `le§Ÿ¨©©¨§©¦§©¤¨
F` xkn `weC e`NW rcze .z`vnPA©¦§¥§¥©¤¨©§¨¨©
lM cA` F` ozp oiCd `Ed `N` gaḧ©¤¨©¦¨©¦¥¨

q"XA gkEn oke ,FzEWxn dzvIWw"a) ¤¨§¨¥§§¥¨©©
(:h"rizi`xe .WiCwd oiCd `Ede ,`icdl§¤§¨§©¦¦§¦§¨¦¦

miakFM caFrn apB m`W o`Mn wIcl§©¥¦¨¤¦¨©¥¥¨¦
xMnpe Fl oi` m`e oiC FA oi` zFlGnE©¨¥¦§¦¥§¦§©
xn`X dOn KEnqA xn`W FzapbA¦§¥¨¤¨©§¨¦©¤¨©

`vOd m` FzapbA xMnpel KEnq̈¦§¦§©¦§¥¨¦¦¨¥
aEzMd xn`e mNWi mipW 'Fbe `vOz¦¨¥§§©¦§©¥§¨©©¨
caFrl `le Edrxl 'a inElWY oicA§¦©§¥§¥¥§Ÿ§¥

l"f EWxCW FnM zFlGnE miakFM(`Ylikn) ¨¦©¨§¤¨§§¦§¨

xEn`d FzapbA xMnpe oic iM Ycnl `d̈¨©§¨¦¦§¦§©¦§¥¨¨¨
apbA `N` xAcn aEzMd oi` oiprÄ¦§¨¥©¨§©¥¤¨§¨©

E miakFM caFrn `le l`xUInzFlGn ¦¦§¨¥§Ÿ¥¥¨¦©¨
b"tA m"Anx ixaC mde ,WCwdn `le§Ÿ¥¤§¥§¥¦§¥©§¨§
mrh mW Fl E`vn `le dapB zFkldn¥¦§§¥¨§Ÿ¨§¨©©

:`Ed dPdec dxez §¦¥
(ã.'Bâå Léà øòáé éklr x`Azi ¦©§¤¦§¦§¨¥©

qpFMdA Exn`X dn KxC(:e"p w"a) ¤¤©¤¨§§©¥
znw lr Fxag zndA cinrOd ax xn`̈©©©©£¦§¥©£¥©¨©

mw ENt` mW Exn`e ,aIg 'Eke Fxag£¥§©¨§¨§¨£¦¨
`Ede ,aIg DWiMd ENt`e DR`A Dl̈§©¨©£¦¦¦¨©¨§

FxnF`Wi` xrai iMm` ENt` WExR §¦©§¤¦¥£¦¦
FxnF`e .FNW xirAd [oi`]z` gNWe ¥©§¦¤§§§¦©¤

dxirA`le cinrd `l ENt`e WExR §¦Ÿ¥©£¦Ÿ¤¡¦§Ÿ
`N` DWiMd `le DR`A Dl mẅ¨§©¨§Ÿ¦¦¨¤¨
zkNn DxnW `le DWtpl DglXW¤§¨¨§©§¨§Ÿ§¨¨¦¤¤
m` zlEGd dcUA dxrA Dnvrn `ide§¦¥©§¨¦£¨¦§¥©©¦
aIg iEPkA dxirA FxnF`M FNW dndAd©§¥¨¤§§§¦Ÿ§¦©¨

:'Fbe ahind dxez ¥©§
(ä.'Bâå Là àöú ékmbd WExR ¦¥¥¥§¥£©

KFzA wilcdWW`A didIWM FNW ¤¦§¦§¤§¤¦§¤¨¥
Fpi`W mFwnl z`vl xErW zwlcPd©¦§¤¤¦¨¥§¨¤¥



נט mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
דסהדיא  עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָחּיב
ׁשאם  לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָנפלת
ּבעל  ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצאּוהּו

חּיב  לֹו", "ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבית
הּגּנב  אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא .הּזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²
ñ :ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ ׁשּלא טבח ּברׁשּותֹו, ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְִֶַָֹ
מכר  BÓÁŒ„Ú¯.ולא ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ְַָֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ

חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּכפל,
על  ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהרי

לרעהּו"ּכל  ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌÈL.אבדה ÌÈiÁ ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָ«ƒ¿«ƒ
ÌlLÈ∑ ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם ולא ¿«≈ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

.חּיים  ִַ

ß hay f"k iyily mei ß

(ã)Bøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øòáé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

ñ :ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e.,ּבהמה לׁשֹון ּכּלם ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְֵָָֻ

ּובעירנּו" "אנחנּו Ú·È¯.ּכמֹו: Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ְְְֲִֵַƒ«¿∆ְִֵָ
מּׁשּתי  ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל וכרם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבׂשדה

ּבׁשּלּוח  אֹו ּבבעּור.אלה: אֹו ּבעירה, ּופרׁשּואת ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ
"ּובער", רגל. ּכף מדר נזקי הּוא "וׁשּלח", ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַרּבֹותינּו:

ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי ג)הּוא קמא Na„‰.(בבא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָƒ¿≈

¯Á‡∑ איׁשּבׂשדה ÌlLÈ.אחר ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑ «≈ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈
את  נזקֹו,ׁשמין ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מּמיטב  לֹו יּתן יׁשּלם סלע, נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּנּזקין  הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלֹו

ּבעּדית להם ז)ׁשמין .(ב''ק ְִִִֶָָ

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

ñ :äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒ

ּבלע"ז  LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ
לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה .עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

‰„O‰ B‡∑אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה «»∆ְֲִִִִֶֶָָָָ

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(â.àönú àönä íàltMd mrh ¦¦¨¥¦¨¥©©©¤¤
micr E`AW DtEbl zg` xnFl©©©§¨¤¨¥¦
,Flv` oirA dE`vOW xnFl 'aE ,DapBW¤§¨¨©¤§¨¨§¥¤§
lMW 'de 'cA aIgzi df zlEf la £̀¨©¤¦§©¥§§¤¨
,dhEgW F` dxEkn zwfgA FciA Dpi`W¤¥¨§¨§¤§©§¨§¨
`N` cal mipW aEzMd xn` `le§Ÿ¨©©¨§©¦§©¤¨
F` xkn `weC e`NW rcze .z`vnPA©¦§¥§¥©¤¨©§¨¨©
lM cA` F` ozp oiCd `Ed `N` gaḧ©¤¨©¦¨©¦¥¨

q"XA gkEn oke ,FzEWxn dzvIWw"a) ¤¨§¨¥§§¥¨©©
(:h"rizi`xe .WiCwd oiCd `Ede ,`icdl§¤§¨§©¦¦§¦§¨¦¦

miakFM caFrn apB m`W o`Mn wIcl§©¥¦¨¤¦¨©¥¥¨¦
xMnpe Fl oi` m`e oiC FA oi` zFlGnE©¨¥¦§¦¥§¦§©
xn`X dOn KEnqA xn`W FzapbA¦§¥¨¤¨©§¨¦©¤¨©

`vOd m` FzapbA xMnpel KEnq̈¦§¦§©¦§¥¨¦¦¨¥
aEzMd xn`e mNWi mipW 'Fbe `vOz¦¨¥§§©¦§©¥§¨©©¨
caFrl `le Edrxl 'a inElWY oicA§¦©§¥§¥¥§Ÿ§¥

l"f EWxCW FnM zFlGnE miakFM(`Ylikn) ¨¦©¨§¤¨§§¦§¨

xEn`d FzapbA xMnpe oic iM Ycnl `d̈¨©§¨¦¦§¦§©¦§¥¨¨¨
apbA `N` xAcn aEzMd oi` oiprÄ¦§¨¥©¨§©¥¤¨§¨©

E miakFM caFrn `le l`xUInzFlGn ¦¦§¨¥§Ÿ¥¥¨¦©¨
b"tA m"Anx ixaC mde ,WCwdn `le§Ÿ¥¤§¥§¥¦§¥©§¨§
mrh mW Fl E`vn `le dapB zFkldn¥¦§§¥¨§Ÿ¨§¨©©

:`Ed dPdec dxez §¦¥
(ã.'Bâå Léà øòáé éklr x`Azi ¦©§¤¦§¦§¨¥©

qpFMdA Exn`X dn KxC(:e"p w"a) ¤¤©¤¨§§©¥
znw lr Fxag zndA cinrOd ax xn`̈©©©©£¦§¥©£¥©¨©

mw ENt` mW Exn`e ,aIg 'Eke Fxag£¥§©¨§¨§¨£¦¨
`Ede ,aIg DWiMd ENt`e DR`A Dl̈§©¨©£¦¦¦¨©¨§

FxnF`Wi` xrai iMm` ENt` WExR §¦©§¤¦¥£¦¦
FxnF`e .FNW xirAd [oi`]z` gNWe ¥©§¦¤§§§¦©¤

dxirA`le cinrd `l ENt`e WExR §¦Ÿ¥©£¦Ÿ¤¡¦§Ÿ
`N` DWiMd `le DR`A Dl mẅ¨§©¨§Ÿ¦¦¨¤¨
zkNn DxnW `le DWtpl DglXW¤§¨¨§©§¨§Ÿ§¨¨¦¤¤
m` zlEGd dcUA dxrA Dnvrn `ide§¦¥©§¨¦£¨¦§¥©©¦
aIg iEPkA dxirA FxnF`M FNW dndAd©§¥¨¤§§§¦Ÿ§¦©¨

:'Fbe ahind dxez ¥©§
(ä.'Bâå Là àöú ékmbd WExR ¦¥¥¥§¥£©

KFzA wilcdWW`A didIWM FNW ¤¦§¦§¤§¤¦§¤¨¥
Fpi`W mFwnl z`vl xErW zwlcPd©¦§¤¤¦¨¥§¨¤¥

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
ׁשנּיה  ‰Ú·n¯.ּפעם ÌlLÈ ÌlL∑ אףֿעלּֿפי ְִַַָ«≈¿«≈««¿ƒִַַ

עלֿידי  מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהדליק
את  ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקֹוצים

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא .ּגחלּתֹו ְְִֵֵֶַַַֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékápâå øîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

didYW `Ed `vY zaY xErWe .FNW¤§¦¥©¥¥¤¦§¤
FNW KFzA wilcd la` ,z`vl diE`x§¨¨¥£¨¦§¦§¤
dz`vie uEgl z`vl xErW did `le§Ÿ¨¨¦¨¥©§¨§¨¨
`zi`ckE minW iciA dMn FGW xEhR̈¤©¨¦¥¨©¦¦§¦¨

`xnBA(:`"q w"a)FxnF`emivw d`vnE ©§¨¨§§¨§¨Ÿ¦
dzid `l mivFTd zlEGW mbde WExR¥©£©¤©©¦Ÿ¨§¨
mxiradl Wicbe dnw mFwn zbVn©¤¤§¨¨§¨¦§©§¦¨
'Fbe WicB lk`p mivFTd zErvn`aE§¤§¨©¦¤¡©¨¦§

mNWi mNWF` WicBd mNW WExR ©¥§©¥¥©¥©¨¦
mdW mbd mivrd inC mNWi dnTd©¨¨§©¥§¥¨¥¦£©¤¥
`wece .lEwlTl dAq Eid dAxc ©̀§©¨¨¦¨©¦§§©§¨
xg` mgiPde mc` `A la` mz`vOW¤§¨¨£¨¨¨¨§¦¦¨©©

.mNWl aIg ipXd ,xiradWxiraOd ¤¦§¦©¥¦©¨§©¥©©§¦
xnFl ltkedxrAdmivrd l` mB fnxl §¨©©©§¥¨¦§Ÿ©¤¨¥¦

WicBd z` mixiraOd md mdW¤¥¥©©§¦¦¤©¨¦
:dnTde§©¨¨

ãBòFxnF`A oEMzpd`vnE`NW mbd ¦§©¥§§¨§¨£©¤Ÿ
F` mivFw mW EidW xiraOd rcï©©©§¦¤¨¨¦
`aE dxradd zrWA mW Eid `l ENt £̀¦Ÿ¨¨¦§©©©§¨¨¨
iM rci `le FNW fFgnA mgiPde mc`̈¨§¦¦¨§¨¤§Ÿ¨©¦

:aIg xiraOd ixd dxrad Wi¥©§¨¨£¥©©§¦©¨
CøãáexW` z` dxFYd fnxY fnx §¤¤¤¤¦§Ÿ©¨¤£¤

icM mrWxA mirWxd EaaFqi§§¨§¨¦§¦§¨§¥
FlkU zpW znCxYn mc`d xxFrzIW¤¦§¥¨¨¨¦©§¥©§©¦§
E`iai xW` zFrxd zbltd FhiAdA§©¦©§¨©¨¨£¤¨¦
`N` Erxi mCal mdl `l iM mlFrl̈¨¦Ÿ¨¤§©¨¨¥¤¨
FxnF` `Ede ,mlFrd lkl rx EaaFqi§§©§¨¨¨§§

W` `vz iMmrd zxv iM Yrci `ld ¦¥¥¥£Ÿ¨©§¨¦¨©¨¨
gilXn cnlE `ve .W` mWA dPMzY¦§©¤§¥¥§¥§©¦§¦©

l`ixaB(.f"r `nFi)oiAn W` l`W xW` ©§¦¥¨£¤¨©¥¦¥
zxAbY zpigA `Ede (miaExMd) miCAd©©¦©§¦§§¦©¦§Ÿ¤

xn`e ,mipiCdmivw d`vnEmd ©¦¦§¨©¨§¨Ÿ¦¥
,miai`kn mivFw `N` mpi`W mirWxd̈§¨¦¤¥¨¤¨¦©§¦¦

oFWl FxnF`ed`vnFxnF` KxC lr §§§¨§¨©¤¤§
(`"k `"l mixaC),'Fbe Fz` o`vnz iM dide §¨¦§¨¨¦¦§¤¨Ÿ§

milrA Fl oi` rWxdW mEXn mrHde§©©©¦¤¨¨¨¥§¨¦
FA xwR `Ed dPd `Ed KExA oFc`d iM¦¨¨¨¦¥¨©
eipR xiYqd 'de eilrn FzEpc` xiqde§¥¦©§¥¨¨©¦§¦¨¨
lke d`ivnM `Ed ixd dYrnE EPOn¦¤¥©¨£¥¦§¦¨§¨
ricFde ,FpFvx FA dUri FA rbFRd©¥©©£¤§§¦©

W`l zEWx oYPW xg` iM cFr aEzMd©¨¦©©¤¦¨§§¥
md cal mivFTl `l xiradl mipiCd©¦¦§©§¦Ÿ©¦§©¥

`N` mixiranWicB lk`pefnx o`M ©§¦¦¤¨§¤¡©¨¦¨¨©
oi` oicrW oAx ziA lW zFwFpiY l ¤̀¦¤¥©¨¤£©¦¥
mr zlAW miWEcB `N` dnFw mdl̈¤¨¤¨§¦¦Ÿ¤¦
zxvA miqRzPd md zFperA iM DYxag£¤§¨¦¨£Ÿ¥©¦§¨¦§¨©

l"f Exn` mB .mlFr(ipkWn wEqR x"ydy) ¨©¨§¨¨§¥¦

wEqRA('g miNdY)miwpie millFr iRn ©¨§¦¦¦¦§¦§Ÿ§¦
zlAw zrWA miaxr Eid iM fr YcQi¦©§¨Ÿ¦¨£¥¦¦§©©¨©
dPd mc` ipA EriWxIWkE dxFYd©¨§¤©§¦§¥¨¨¦¥
,mdA xral W`l dpEzp zEWxd̈§§¨¨¥§©¥¨¤

FxnF`ednTd F`iM ricFn o`M §§©¨¨¨¦©¦
iztFn driBd x`Ev cr axg minrtl¦§¨¦¤¤©©¨¦¦¨§¥
icM mperA migwlp mlFr icFqi xFCd©§¥¨¦§¨¦©£Ÿ¨§¥

lr liSdlFxnF`M xFCd zEllMy"dy) §©¦©§¨©§§
('`dnw `xTi mdle ,'Fbe xtMd lMW ¤̀§Ÿ©Ÿ¤§§¨¤¦¨¥¨¨

FxnF` KxC lr('d mW)dznC KznFw z`f ©¤¤§¨Ÿ¨¥¨§¨
xnzl milWnPd miwiCSd mdW xnzl§¨¨¤¥©©¦¦©¦§¨¦§¨¨

FxnF`M(a"v miNdY),'Fbe xnYM wiCv §§§¦¦©¦©¨¨§
EliSi `le `hgd lCbi minrtle§¦§¨¦¦§©©¥§§Ÿ©¦
lM lr dkEtW dnge cal miwiCSd©©¦¦§©§¥¨§¨©¨

FxnF` `Ede ,l`xUi i`pFUdcVd F` §¥¦§¨¥§§©¨¤
`le l`xUi zEllM l` fnxi dGW¤¤¦§Ÿ¤§¨¦§¨¥§Ÿ
miwiCv `le zFwFpiY `l EwiRqi©§¦Ÿ¦§Ÿ©¦¦
l`l mFi Wi iM aEzMd ricFde .liSdl§©¦§¦©©¨¦¥§¥
z` miaaFQd mr hRWnA `Fal mi`̈Ÿ¨§¦§¨¦©§¦¤
mlFr ipF`bE miwiCSd zzinl xaCd©¨¨§¦©©©¦¦§¥¨

FxnF` `Ede ,mdn mNYWdlmNW §¦§©¥¥¤§§©¥
xiraOd mNWimivFTd mirWxd md §©¥©©§¦¥¨§¨¦©¦

l"f Exn`e ,Ebxd xW` lM z`oixcdpq) ¤¨£¤¨§§¨§©§¤§¦

(:'wxErW lAql mirWxA gM oYi 'd iM¦¦¥Ÿ©¨§¨¦¦§Ÿ¦
rx rWxl iF` m`hgA mdl riBOd©©¦©¨¤§¤§¨¨¨¨©
crA lAqi dOM zFIxAle minXl©¨©¦§©§¦©¨¦§Ÿ§©

`vnze ,FlEwlw(b"qt x"a)miwiCSdW ¦§§¦§¨¤©©¦¦
mipW llkl miriBn mdipA EidWM§¤¨§¥¤©¦¦¦§©¨¦
Eid mdia` oerA micMlp mpi`W¤¥¨¦§¨¦©£Ÿ£¦¤¨
mxhRW mFwOd KExA mixnF`e mignU§¥¦§§¦¨©¨¤§¨¨
Wpr mxFbl 'd Wipri iM ixd ,df Wprn¥Ÿ¤¤£¥¦©£¦§¥Ÿ¤
WFp` cxgi iM zn`aE ,zlEGl FliaWA¦§¦©©¤¡¤¦¤¡©¡
FzF` `ihgOd Fxvi zadlW dAkie¦©¤©§¤¤¦§©©£¦

Faal lr FzFlrdA hRWOd W`A§¥©¦§¨§©£©§¨
dOM lr EdEriBi xW` miWprd zFxdp©£¨¢¨¦£¤©¦©©¨
mNMW uw oi` milFcbE miPhw zFWtp©§§©¦§¦¥¥¤ª¨
zErvn`A mdl lFcBd ogvxd `Ed¨©§¨©¨¨¤§¤§¨

l"f Exn` dPde ,dgExQd Fze`YoiWECw) ©£¨©§¨§¦¥¨§¦¦

(:'nmlFrd lM EN`M mc` d`xi mlFrl§¨¦§¤¨¨§¦¨¨¨
zg` dxar dUr 'Eke i`Mf Fivg FNMª¤§©©§¨¨£¥¨©©
daFgl mlFrd lM z` rixkdW Fl iF`¤¦§¦©¤¨¨¨§¨
lr mdizFIrxf mce mlFrd lM mce§©¨¨¨§©©§¦¥¤©
xn lAqie miqEnr FWtp lre Fx`Ev©¨§©©§£¦§¦§Ÿ©
lkaE mdn zg` Wtp lM crA zeOd©¨¤§©¨¤¤©©¥¤§¨
FxnF` `Ede ,dUr xW`M xv Fl mzxv̈¨¨¨©£¤¨¨§§

mNWi mNW'Fbe mNW ltM mrh 'Fbe ©¥§©¥§©©¤¤©¥§
`l iM aEzMd fnx o`M 'Fbe xiraOd©©§¦§¨¨©©¨¦Ÿ
hRWn 'd dUri cal rWxd Wi`l̈¦¨¨¨§©©£¤¦§©
`Ede F`ihgOdl mB `N` oinElWYd©©§¦¤¨©§©©£¦§
Fl mB iM Fz`ihgOd dpigA rxd xvi¥¤¨©§¦¨©©£¦¨¦©
cRqOd lCbi `Edd mFIA uExg hRWn¦§¨¨©©¦§©©¦§¥
l"f mxn`nM oiC 'd FA zFUrA eilr̈¨©£¦§©£¨¨

(.a"p dMq)hlOi `le FhgFWe 'd F`iaOW ª¨¤§¦§£§Ÿ¦¨¥
xval ENt`e dxval FgxaA(.a"i zFMn) §¨§§¨§¨©£¦§¤¤©

wcvA hRWi hRWOd KlnE `Ed cifn iM¦¥¦¤¤©¦§¨¦§Ÿ§¤¤
`OwaE FCal 'd aBUpe EPOn mNYWdl§¦§©¥¦¤§¦§¨§©§©¨

(.'q w"a):xg` ot`A Efnxe dxez ¨§§Ÿ¤©¥
(å.Léà ïzé ékdEcinrd Ff dWxR ¦¦¥¦¨¨¨¤¡¦¨

l"f EpizFAx(:c"v n"a)mPg xnFWA ©¥§¥¦¨
,dca`e dapBn xEhR FCal `Ed iM¦§©¨¦§¥¨©£¥¨
,driWtA aIg mipR lM lrW Exn`e§¨§¤©¨¨¦©¨¦§¦¨
`l aEzMdW oeiM mdl oiPn rcFp `le§Ÿ¨¦©¦¨¤¥¨¤©¨Ÿ
lM Fci glW `NW raXl `N` FaIg¦§¤¨¦¨©¤Ÿ¨©¨¨

l`FXdA l"f i"Wxe ,xEhR dGn uEgsC) ¦¤¨§©¦§©¥©

(d"vmPg xnFW` ligzOd xEACA azM̈©©¦©©§¦£¥¦¨
lM lr aizkC driWR diA aizkC l"fe§¦§¦¥§¦¨¦§¦©¨
Knq in lr zrcl x`Wpe .rWR xaC§©¤©§¦§¨¨©©©¦¨©
.mPg xnFWA xAci iM zrcl aEzMd©¨¨©©¦§©¥§¥¦¨
sqkA dpizPd WiAldW cvl iM ilE`e§©¦§©¤¦§¦©§¦¨§¤¤
mzQd oOW mixaC mdW milM F`¥¦¤¥§¨¦¤¦©§¨
xnFWaE mxnWl xkU oikixv mpi`W¤¥¨§¦¦¨¨§¨§¨§¥
oikixv mzQd oOW mixaC xn` xkÜ¨¨©§¨¦¤¦©§¨§¦¦
F` xFW F` xFng mdW mxnWl xkÜ¨§¨§¨¤¥£



mihtynס zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
íéäìû ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

ñ :eäòøì íéðL ílLé§©¥¬§©−¦§¥¥«
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dEd oM m` xnWl Fl xn` `NW xn`YŸ©¤Ÿ¨©¦§Ÿ¦¥©¥
cr xnWlC `zixAn FzFWwdl dil¥§©§¦¨©§¨§¦§Ÿ©
xEhR didi df zlEfe xnW Fl xn`W¤¨©§Ÿ§©¤¦§¤¨
Exn` cFr ,wNgl Fpi`W oFnnA ENt £̀¦§¨¤¥§©¥¨§
l`rnWi iAx ixaC xg` `YliknA mẄ¦§¦§¨©©¦§¥©¦¦§¨¥
lM `iadl xnWl xnF` ozp iAx©¦¨¨¥¦§Ÿ§¨¦¨

:milke sqkl dnFCdf dxez ©¤§¤¤§¥¦
(ç.'Bâå òLt øác ìk ìòl"f Exn` ©¨§©¤©§¨§

(:f"p n"a)xFW lr llM 'Fbe lM lr©¨§§©©
dn llke xfg 'Fbe lM lr hxR 'Fbe§§¨©¨§¨©§¨©©
'Eke oFnn FtEbe lhlHOd xaC hxRd©§¨¨¨©¦©§¥§¨§
micare oilhlHn opi`W zFrwxw E`vï§©§¨¤¥¨¦©§§¦©£¨¦
oi`W zFxhW E`vi zFrwxwl EWwdW¤ª§§©§¨¨§§¨¤¥
m"Anx oM wqtE .o`M cr oFnn otEB¨¨©¨¨©¥©§¨
lW ohWR dPd .dapB zFkldn a"t¥¦§§¥¨¦¥§¨¨¤
mPg xnFW rWRW mbd iM EciBi mixaC§¨¦©¦¦£©¤¨©¥¦¨
sqkA ENt` driWRd zlEf iM xEhR 'Eke§¨¦©©§¦¨£¦§¤¤

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאינֹו
נאמר  ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּיד
"ׁשבּועת  יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד, ׁשליחּות ְְְְְֱִִֶַַַָָָָּכאן
ּלהּלן  מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה'

ׁשבּועה  ּכאן אף Ê‰.ׁשבּועה, ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ ְְַָָָ¬∆…«ƒ∆
ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹלפי
ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל הּוא הרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו,

וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם העדּות. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָויחקרּו
העדים  את ירׁשיעּו ואם ׁשנים", "יׁשּלם זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָלׁשֹומר
ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשּנמצאּו
ׁשאין  ללּמד זה": הּוא "ּכי ּדרׁשּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָזכרֹונםֿלברכה
ּבמקצת  הֹודה אּלאֿאםּֿכן ׁשבּועה, אֹותֹו ,מחּיבין ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

מּמּני נגנב והּמֹותר ל חּיב אני וכ ּכ (ב''ק לֹומר: ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ
.קו)

ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

זה הּוא ּכי יאמר ח)אׁשר (כב, ֲִֶֶַֹ
ּבמקצת  הֹודה אּלא־אם־ּכן ׁשבּועה אֹותֹו מחיבין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָללּמד

(רש"י)

הּוא: ּברּוחנּיּות, ּבמקצת' 'מֹודה ְְְְִִִֶַָָענין
מהּותֹו ׁשּכל לֹומר יּתכן לא ּבחטא, נכׁשל ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׁשעה

נׁשארה  והיא חטאה לא הּנׁשמה עצם ׁשהרי ּבחטא, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשקּוע
החטא. ּבׁשעת ּגם ּבה' ְְְִִֵֵַַַַָּבדבקּותּה

רק  מלא זה ׁשּכח לֹומר יּתכן לא הּנׁשמה, ּכחֹות מּצד ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּגם
רז"ל  ּוכמאמר טֹוב, ריּבּוי יׁש יהּודי ּבכל ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָחטאים,

יט) ּכרימֹון".(עירובין מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָ"אפילּו

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

m"Anxl izi`xe .`Ed xEhR milke§¥¦¨§¨¦¦§©§¨
dfe zExikU zFkldn a"tA azMW¤¨©§¥¦§§¦§¤
xnFXd rWR m`W il d`xi FpFWl§¥¨¤¦¤¦¨©©¥
Fpi`W mNWl aIg mdA `vFIke micarA©£¨¦§©¥¨¤©¨§©¥¤¥
`N` zFxhWE zFrwxwe micarA xEhR̈©£¨¦§©§¨§¨¤¨
xnFW did m`W dca`e dapB oiCn¦¦§¥¨©£¥¨¤¦¨¨¥
xEhR 'Eke Eca` F` Eapbpe mPg¦¨§¦§§¨§§¨

naIg DA rWR m` la` 'Ek drEaX ¦§¨£¨¦¨©¨©¨
oi`e `Ed wiGn rWFRd lMW mNWl§©¥¤¨©¥©©¦§¥
wiGn oicl rwxw wiGn oiC oiA Wxtd¤§¥¥¦©¦©§©§¦©¦
mipiaOl df `Ed zn` oice oilhlhn§©§§¦§¦¡¤¤©§¦¦
l"f `z`eeAx eilr Ewlge .o`M cr 'Eke§©¨§¨§¨¨©¨¨
rWFR did m`W `ide zrnWPd dprhA§©£¨©¦§©©§¦¤¦¨¨¥©
eilrA m` xEhR did `l WOn wiGn©¦©¨Ÿ¨¨¨¦§¨¨
ENt`e mNWi `l aEzMd xn`W FOr¦¤¨©©¨Ÿ§©¥©£¦
Fnvr m"Anx azMW FnkE rWR m ¦̀¨©§¤¨©©§¨©§
FpFWl dfe zExikU zFkldn `"tA§¥¦§§¦§¤§
driWRd zngn ca`e 'Ek rWR ENt`e©£¦¨©§¨©¥£©©§¦¨
Fpi` rWFR oiCW hEWtE .o`M cr xEhR̈©¨¨¤¦¥©¥
xnFW `l Fpi` rWFRd iM wiGn oicM§¦©¦¦©¥©¥Ÿ¥
FzxinW zEwNYqdAW `N` wiGn `le§Ÿ©¦¤¨¤§¦§©§§¦¨
mxFB `Ed wiGOd la` Fnvrn `A wGdd©¤¥¨¥©§£¨©©¦¥
lr aIgzi oM m` EWwd cFre .wGdd Fl©¤¥§¦§¦¥¦§©¥©
rWR `NW drEaW mPg xnFW mipR lM̈¨¦¥¦¨§¨¤Ÿ¨©

:aIg rWR m`W oeiM¥¨¤¦¨©©¨
äàøðådxinXn EWwdX dn iM xnFl §¦§¤©¦©¤ª§¦§¦¨

iM ip`We ip`W milraA¦§¨¦©¦§©¦¦
xEhR iM WExtA aEzMd dNB milraA¦§¨¦¦¨©¨§¥¦¨
miaEzMdn oaEOM wiGdW mbd `Ed£©¤¦¦©¨¥©§¦
hrOX dn la` ,l`FXdA EWxCW FnkE§¤¨§§©¥£¨©¤¦¥
xnFW oicA zFxhWE zFrwxw aEzMd©¨©§¨§¨§¦¥
ENt` WExtA mhrOW Epivn `l mPg¦¨Ÿ¨¦¤¦£¨§¥£¦
`N` llM driWR dxMfd `l iM rWR̈©¦Ÿª§§¨§¦¨§¨¤¨

dnE ,glW `l m` aizkC ci zEgilW§¦¨¦§¦¦Ÿ¨©©
driWRd lr mPg xnFW oiaIgn Ep`X¤¨§©§¦¥¦¨©©§¦¨
Wxtp Ki`e wiGn oiC cvl `N` Fpi ¥̀¤¨§©¦©¦§¥§¨¥
m`e ,llM xMfd `NW xaC lr hErOd©¦©¨¨¤Ÿª§©§¨§¦
oEkIW EdEWxR xaM ,rWR xaC FxnF`§§©¤©§¨¥§¤§©¥
apbp xnF`e `Ed FapBW FA FrWR lr©¦§¤§¨§¥¦§©
iM zn` ode .dxMfd `l driWRd la £̀¨©§¦¨Ÿª§§¨§¥¡¤¦
wiGn hRWn DA did `l driWRd m ¦̀©§¦¨Ÿ¨¨¨¦§©©¦
ihRWn lkl hrn iM mixnF` Epiid̈¦§¦¦¦¥§¨¦§§¥
dnl ok` ExMfd `lW mbd mPg xnFW¥¦¨£©¤Ÿª§§¨¥§©
l"f Epinkg EaIgX dn iM mi`Fx Ep`X¤¨¦¦©¤¦§£¨¥
Epl oiPn oM m` wiGn oiCn `Ed rWFR¥©¦¦©¦¦¥¦©¦¨
oi`W m"Anxd azM dfle ,xaCA lwdl§¨¥©¨¨§¨¤¨©¨©§¨¤¥
oiC rWFRW oeiM xn`Y m`e .Fxhtl§¨§§¦Ÿ©¥¨¤¥©¦
wilcdW ziAd lrA oM m` Fl Wi wiGn©¦¥¦¥©©©©¦¤¦§¦
xEhR didi FzEqM F` xikU lW FWicB§¦¤¨¦§¦§¤¨
ilE`e .`pngx xhtE wiGn rWFR ixdW¤£¥¥©©¦¨©©£¨¨§©
cFr .xnFXA `N` aEzMd lwd `l iM¦Ÿ¥¥©¨¤¨©¥
oiC Fl oi`W dcFi m"Anxd mB iM d`xp¦§¤¦©¨©§¨¤¤¥¦
zcwtOd FzEqM sxU m`e ,WOn wiGn©¦©¨§¦¨©§©ª§¤¤
rWFtE ,dilr aIg milrAdn Flv ¤̀§¥©§¨¦©¨¨¤¨¥©
azMW `vnze .WOn wiGn `le wiGnM§©¦§Ÿ©¦©¨§¦§¨¤¨©
dX`d zEX` zFkldn `"kt m"Anx©§¨¥¦§¦¨¦¨
dxEhR DYk`ln zrA milM dxaXW¤¨§¨¥¦§¥§©§¨§¨
dxiaXW ixd .o`M cr minkg zpTYn¦©¨©£¨¦©¨£¥¤§¦¨
dnE ,dpTYn `l` dxEhR Fpi` micIA©¨©¦¥§¨¤¨¦©¨¨©
lr drEaW aIgzi oM m` eilr EWwdX¤¦§¨¨¦¥¦§©¥§¨©
zFkldn c"t m"Anx azM ,driWRd©§¦¨¨©©§¨¥¦§
mPg Fxag lv` ciwtOd oFcTtE dl`W§¥¨¦¨©©§¦¥¤£¥¦¨
`l m` 'Eke rAWp df ixd 'Eke apbpe§¦§©§£¥¤¦§©§¦Ÿ
rWR `NW eilr oilBlbnE 'Fbe Fci glẄ©¨§§©§§¦¨¨¤Ÿ¨©
xTr iM axd ixaCn rnWn .o`M cr©¨©§¨¦¦§¥¨©¦¦©
dapbPW `N` Dpi` `zixF`C drEaW§¨§¨§¨¥¨¤¨¤¦§§¨

rWR `NW zrEaW la` FzEWxA Fpi`e§¥¦§£¨§©¤Ÿ¨©
dYrnE ,dilr mi`A Ep` lEBlB oiCn¦¦¦§¨¨¦¨¤¨¥©¨
xnFWA dxEn`d rWR `NW zrEaW§©¤Ÿ¨©¨£¨§¥
dxn` `NW `Ed minkg zpTY mPg¦¨©¨©£¨¦¤Ÿ¨§¨
DpWIW lM dfle ,glW `NW `N` dxFY¨¤¨¤Ÿ¨©§¨¤¨¤¤§¨
minkg DA ElBlB dxFY lW drEaWl¦§¨¤¨¦§§¨£¨¦
zrEaW Dpi`W lke rWR `NW drEaW§¨¤Ÿ¨©§¨¤¥¨§©

:lEBlB rwR FzxhRW dxFYd©¨¤§¨¨¨©¦§
eðéöîðlW hErOd `A `NW mixnF` ¦§¦§¦¤Ÿ¨©¦¤

'Eke zFrwxTde zFWCwdd©¤§¥§©©§¨§
glW `NW mPg xnFW zrEaW lr `N ¤̀¨©§©¥¦¨¤Ÿ¨©
aIgzi DA rWRW Eprhi m`e `weC Fcï©§¨§¦¦§£¤¨©¨¦§©¥

ongp ax zpTzM zQd zrEaW(.'d n"a) §©¤¥§©¨©©©§¨
laFgd wxR sFqA Exn`X dn df itlE§¦¤©¤¨§§¤¤©¥

(.c"v w"a)dwcv lW iwpx` `EddA§©©§¨¥¤§¨¨
`xaB `Edd lv` sqFi ax FciwtdW¤¦§¦©¥¥¤©©§¨
xnWl iIA` dWwde sqFi ax FaIge apbp¦§©§¦§©¥§¦§¨©©¥¦§Ÿ

xaFQW oM m` wNgl `lehrnOW §Ÿ§©¥¦¥¤¥¤§©¥
mzd iM rWFR oiCn ENt` aEzMd©¨£¦¦¦¥©¦¨¨
`Ede mNWl FaIgX dOn did rWFRW¤¥©¨¨¦©¤¦§§©¥§
wEqRA izazMX dn itl ,mPg xnFW¥¦¨§¦©¤¨©§¦©¨
xEhR `xaQn wNglC df oiC iM xnWl¦§Ÿ¦¦¤¦§©¥¦§¨¨¨
`N` xnWlC `hErn `lA `Ed§Ÿ¦¨§¦§Ÿ¤¨
lal aEzMd `AW F` `xw` dEknq`C§©§§¨©§¨¤¨©¨§©
dfl ,wNgl ENt` aIgl eixaCn drhY¦§¤¦§¨¨§©¥£¦§©¥¨¤
lM iM Ll zrnWPd `xaQd Ll xnẄ©§©§¨¨©¦§©©§¦¨
iM `Ed xEhR miraFY Fl oi`W oFnn̈¤¥§¦¨¦
oiC oM oi`X dn 'Fbe xn`i cg` lkl§¨¤¨Ÿ©§©¤¥¥¦
lkVdW miraFY Fl WIW oFnnA rWFR¥©§¨¤¥§¦¤©¥¤
didY `l m` `Ed wiGn rWFR iM ozFp¥¦¥©©¦¦Ÿ¦§¤
`NWM ,x`aOM ,Fxhtl dxExA di`x§¨¨§¨§¨§©§Ÿ¨§¤Ÿ

:cnFr FpicA ,milraAh dxez ¦§¨¦§¦¥
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'ּכּלֹו יהיה - ׁשּבֹו אחד ּכח אפילּו אֹו - ׁשּיהּודי יּתכן לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻולכן

ַרע'.
ולמסר  החֹוטא את להפליל ותֹובע מקטרג הרע יצר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹוכאׁשר
ּבמקצת': 'מֹודה טענת ּכנגּדֹו האדם טֹוען לרׁשּותֹו, ּכּלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻאֹותֹו

ּבלבד. ּב'מקצת' אּלא זה אין חטאּו. וכחי מהּותי ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

'מקצתֹו' - ׁשּבחטאֹו אדם ׁשבּועה". חּיב - ּבמקצת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ"מֹודה
יֹותר  יּפל ׁשּלא ּכח, לתֹוספת הּוא זקּוק הּיצר, לרׁשּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹנכנס
ׂשֹובע, מּלׁשֹון ׁשבּועה - אֹותֹו ׁשּמׁשּביעים זהּו הּיצר. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָלרׁשּות
להחזיק  ויּוכל יֹותר, יּפל ׁשּלא מיחדים ּכחֹות לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹֹֻנֹותנים

ֲַָמעמד.
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לרעהּו ׁשנים יׁשּלם יבא... האלקים ח)עד (כב, ְְְֱִִֵֵֵַַַָָֹֹ
ׁשהּוא  הראׁשֹון הּדין על וקאי הּדין, ּפירּוׁשֹו - ְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"האלקים"
ׁשהּוא  ׁשּבּדֹור, הּצּדיק - ׁשּלאחריו ּובּדֹורֹות רּבנּו. ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמׁשה

ּדֹור. ׁשּבכל ּדמׁשה' ְְְְִֶֶַַָָֹה'אתּפׁשטּותא
אל  יל - יעׂשה? מה חטאֹו, לתּקן ּומבּקׁש ׁשחטא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאדם

ּכח  לֹו ויּתן לתׁשּובה הּדר את יֹורהּו והּוא ׁשּבּדֹור, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּצּדיק
ּבבחינת  ּבֹוראֹו את יעבד על־ידי־זה ׁשלמה. ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלחזר
- לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם הּכתּוב ׁשאמר זהּו לתּוׁשּיה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכפלים

הּקּב"ה זה יתרו)"רעהּו" פרשת ריש .(שמות־רבה ֵֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f jxk zegiy ihewl)

לרעהּו ׁשנים ח)יׁשּלם "לרעהּו".(כב, מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹ
ׁשהחפץ  ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש
ּתׁשלּומי  ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגנב

ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכפל
לּמפקיד  לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא היא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשקר

ׁשנים יׁשּלם ׁשאף־על־ּפי־כן לפרׁש הּכתּוב הצר .לרעהּו- ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻ

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑ ב''מ) ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬

לפיכצד) חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפטר ּפרׁשה ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ
אם  האיׁש, מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבֹו
למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹלא
ּבׁשֹומר  אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָׁשּפֹוטר

ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ּכתּוב:ׂשכר, ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו יּגנב ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ"אםּֿגנב
עלֿידי  ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָמת

¯‡‰.לסטים  ÔÈ‡Â∑ ּבּדבר .ׁשּיעיד ְִִ¿≈…∆ִֶַָָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑,ּכדבריו הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְִִֵֶַָָָ
ׁשאם  לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹוהּוא

חּיב  נאנסה, ואחרּֿכ יד ּבּה Á˜ÏÂ.ּבאנסין ׁשלח ְְֱֳִֶַַַַָָָָָָָָ¿»«
ÂÈÏÚa∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ הּׁשֹומר .ּכלּום לֹו ¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé)ô :ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה e‰‡·È.עלֿידי ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈
„Ú∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, ‰Ù¯h‰.ׁשּנטרפה ≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»

ÌlLÈ ‡Ï∑ אּלא יׁשּלם", לא "טרפה אֹומר אינֹו …¿«≈ְְֵֵֵֵֶַָָֹ
ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ"הּטרפה",

טרפת  מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול טרפת ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּלם:
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, לדּון זאב, ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹ

מיתה  מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּכן?
להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול .ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(é.íäéðL ïéa:xaCd lr miMqnE xwXl raXl dvFx `EdW rci m` riAWOle rAWPl Wpr Wi iM dvxi`i dxez ¥§¥¤¦§¤¦¥Ÿ¤©¦§¨§©©§¦©¦¨©¤¤¦¨©©¤¤©§¦©©¨¨



סג mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
'ּכּלֹו יהיה - ׁשּבֹו אחד ּכח אפילּו אֹו - ׁשּיהּודי יּתכן לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻולכן

ַרע'.
ולמסר  החֹוטא את להפליל ותֹובע מקטרג הרע יצר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹוכאׁשר
ּבמקצת': 'מֹודה טענת ּכנגּדֹו האדם טֹוען לרׁשּותֹו, ּכּלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻאֹותֹו

ּבלבד. ּב'מקצת' אּלא זה אין חטאּו. וכחי מהּותי ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

'מקצתֹו' - ׁשּבחטאֹו אדם ׁשבּועה". חּיב - ּבמקצת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ"מֹודה
יֹותר  יּפל ׁשּלא ּכח, לתֹוספת הּוא זקּוק הּיצר, לרׁשּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹנכנס
ׂשֹובע, מּלׁשֹון ׁשבּועה - אֹותֹו ׁשּמׁשּביעים זהּו הּיצר. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָלרׁשּות
להחזיק  ויּוכל יֹותר, יּפל ׁשּלא מיחדים ּכחֹות לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹֹֻנֹותנים

ֲַָמעמד.

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

לרעהּו ׁשנים יׁשּלם יבא... האלקים ח)עד (כב, ְְְֱִִֵֵֵַַַָָֹֹ
ׁשהּוא  הראׁשֹון הּדין על וקאי הּדין, ּפירּוׁשֹו - ְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"האלקים"
ׁשהּוא  ׁשּבּדֹור, הּצּדיק - ׁשּלאחריו ּובּדֹורֹות רּבנּו. ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמׁשה

ּדֹור. ׁשּבכל ּדמׁשה' ְְְְִֶֶַַָָֹה'אתּפׁשטּותא
אל  יל - יעׂשה? מה חטאֹו, לתּקן ּומבּקׁש ׁשחטא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאדם

ּכח  לֹו ויּתן לתׁשּובה הּדר את יֹורהּו והּוא ׁשּבּדֹור, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּצּדיק
ּבבחינת  ּבֹוראֹו את יעבד על־ידי־זה ׁשלמה. ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלחזר
- לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם הּכתּוב ׁשאמר זהּו לתּוׁשּיה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכפלים

הּקּב"ה זה יתרו)"רעהּו" פרשת ריש .(שמות־רבה ֵֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f jxk zegiy ihewl)

לרעהּו ׁשנים ח)יׁשּלם "לרעהּו".(כב, מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹ
ׁשהחפץ  ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש
ּתׁשלּומי  ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגנב

ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכפל
לּמפקיד  לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא היא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשקר

ׁשנים יׁשּלם ׁשאף־על־ּפי־כן לפרׁש הּכתּוב הצר .לרעהּו- ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻ

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑ ב''מ) ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬

לפיכצד) חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפטר ּפרׁשה ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ
אם  האיׁש, מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבֹו
למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹלא
ּבׁשֹומר  אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָׁשּפֹוטר

ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ּכתּוב:ׂשכר, ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו יּגנב ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ"אםּֿגנב
עלֿידי  ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָמת

¯‡‰.לסטים  ÔÈ‡Â∑ ּבּדבר .ׁשּיעיד ְִִ¿≈…∆ִֶַָָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑,ּכדבריו הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְִִֵֶַָָָ
ׁשאם  לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹוהּוא

חּיב  נאנסה, ואחרּֿכ יד ּבּה Á˜ÏÂ.ּבאנסין ׁשלח ְְֱֳִֶַַַַָָָָָָָָ¿»«
ÂÈÏÚa∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ הּׁשֹומר .ּכלּום לֹו ¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé)ô :ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה e‰‡·È.עלֿידי ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈
„Ú∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, ‰Ù¯h‰.ׁשּנטרפה ≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»

ÌlLÈ ‡Ï∑ אּלא יׁשּלם", לא "טרפה אֹומר אינֹו …¿«≈ְְֵֵֵֵֶַָָֹ
ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ"הּטרפה",

טרפת  מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול טרפת ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּלם:
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, לדּון זאב, ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹ

מיתה  מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּכן?
להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול .ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(é.íäéðL ïéa:xaCd lr miMqnE xwXl raXl dvFx `EdW rci m` riAWOle rAWPl Wpr Wi iM dvxi`i dxez ¥§¥¤¦§¤¦¥Ÿ¤©¦§¨§©©§¦©¦¨©¤¤¦¨©©¤¤©§¦©©¨¨

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(âé)åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬
:ílLé ílL Bnò-ïéà¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֵֶָָ
הּׁשֹואל  צד)ּבמלאכּתֹועם .(ב''מ ְְִִֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
ñ :BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,מלאכה ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְֵֶָָָ
ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין

צרי ּומיתהאינֹו ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו שם)להיֹות .(ב''מ ְְְִִִִִִֵַָָָ
‡e‰ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ׂשכּור,אם אּלא ׁשאּול, אינֹו ƒ»ƒִֵֶַָָָ

הּזה  הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו ּבׁשאלה,ּבא ּכל ולא ואין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו עלֿידי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָהנאה
ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ׁשֹואל ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַָָֹמׁשּפט
ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר ְְְְְִִִֵֵֶָָָָאם
אֹומר  מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָחכמי

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, .ּכׁשֹומר ְְְִִֵֵֵַָָָָ

(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑,לֹו ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְִֵֶַַַַַָ
ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל". "וארי ּתרגּומֹו: ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָוכן

עברי  ּבלׁשֹון p¯‰ÓÈ‰.ּכפּתּוי ¯‰Ó∑לּה מהר,יפסק ְְְִִִָ»…ƒ¿»∆»ְִַָֹֹ
ׁשּכֹותב  לאׁשּתֹו, איׁש ויּׂשאּנה לּהּכמׁשּפט .ּכתּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãé.'Bâå Bnò åéìòa íàoEcl Epl Wi ¦§¨¨¦§¥¨¨
df oicA dhtXp m`d df hRWnA§¦§¨¤©¦¦¨§¨§¦¤
`Ed oFcTRd lrA `FaIWM `Ad mlFrl̈¨©¨§¤¨©©©¦¨
ciA WtPd ciwtd xW` mlFrd oFc £̀¨¨£¤¦§¦©¤¤§©

aizkC xnWl mc`d('h 'c mixaC)xnWE ¨¨¨¦§Ÿ¦§¦§¨¦§Ÿ
lMn FpFcwR rAzl `FaIWM c`n LWtp©§§§Ÿ§¤¨¦§Ÿ©¦§¦¨
dAWp F` xAWp F` apbp `vnpe cg ¤̀¨§¦§¨¦§©¦§©¦§¨
zFiEvn mpWi EN` zFpigA lM iM zn F`¥¦¨§¦¥¤§¨§
zapbP FWtPW in Wi dxar ixaFrA§§¥£¥¨¥¦¤©§¦§¤¤
cifn `EdW Wie xFdh `l dxwnA EPOn¦¤§¦§¤Ÿ¨§¥¤¥¦
cgind dnWPd ixai`n xai`e dxarA©£¥¨§¥¨¥¥§¥©§¨¨©§ª¨
mBtp `Ed dilr xarW devOd cbpM§¤¤©¦§¨¤¨©¨¤¨¦§©
zFzixMdn oer zFUrA minrtle§¦§¨¦©£¨Ÿ¥©§¦
WtPl dzin mxFB oiC ziA zFzinE¦¥¦¥¦¨©¤¤

FxnF`M(c"i f"i ziW`xA)WtPd dzxkpe §§§¥¦§¦§§¨©¤¤
KxC lr dIaW Dl mxbi minrtle§¦§¨¦¦§Ÿ¨§¦¨©¤¤

mxnF`(:d"v a"g xdf)zFwEWrd zFWtPd §¨Ÿ©©§¨¨£
dprh orhie oFcTRd lrA cnraE 'Fbe§©£Ÿ©©©¦¨§¦§Ÿ©£¨
diYzPW FnM WtPd il oY zrnWPd©¦§©©¥¦©¤¤§¤§©¦¨

FxnF`M Ll(a"i zldw)l` aEWY gExde §§§Ÿ¤¤§¨©¨¤
l"f EWxce Dpzp xW` midl`dzAW) ¨¡Ÿ¦£¤§¨¨§¨§©¨

(:a"pwzPW FnM Fl dpYoilFki m`d Ll Dp §¤¨§¤§¨¨§©¦§¦
iM ,FOr eilrA zprhA xhRl micwtPd©¦§¨¦¦¨¥§©£©§¨¨¦¦

l"f Exn`(.f"v n"a)ipiwWd Fl xn` ENt` ¨§£¦¨©©§¥¦
mindl`W df ixd Fvtg EPOn l`We ©¦§¨©¦¤¤§£¥¤§¥¨

ode ,mixnFXd lM oiCd `Ede milraA¦§¨¦§©¦¨©§¦§¥
zFid mFIn lMlklE oEfl mcw oFc`d̈¨¨©¨§©§¥¦¡
znWp mc`d s`A gtFPd `Ede mc`d̈¨¨§©¥©§©¨¨¨¦§©
caNn mc`d ikxvA wQrznE miIg©¦¦§©¥§¨§¥¨¨¨¦§©
WCgn mlFrd zEllkl dUri xW £̀¤©£¤¦§¨¨¨§©¥
`xTi dfl ziW`xA dUrn mFi lkA§¨©£¥§¥¦¨¤¦¨¥
ixde sFq cre dNgYn FOr eilrA§¨¨¦¦§¦¨§©©£¥
`NW mbd mixEhR zFWtPd ixnFW§¥©§¨§¦£©¤Ÿ

:DpzPW FnM WtPd EaiWï¦©¤¤§¤§¨¨
øîàåwWrA ighaY l` mc` Wtpl ¨Ÿ©§¤¤¨¨©¦§§¦§¤

xhRi `l zFAq 'al iM df hRWn¦§¨¤¦§¦Ÿ¦¨¥
WExtA WxR o`M iM cg`d ,Ff dprhA§©£¨¨¤¨¦¨¥¥§¥
i`pY lke mixnFXd EaIgzIW¤¦§©§©§¦§¨§©
z` xkFVdA mxnF`kE mIw dxinXAW¤©§¦¨©¨§§¨§©¥¤

milrFRd(.c"v n"a)oFcTRd lrA dpzn ©£¦©§¤©©©¦¨
l`FXM aIg zFidl mPg xnFW lr©¥¦¨¦§©¨©¥
oiCd `Ede mIw oFnnAW i`pY iM mrHde§©©©¦§©¤§¨©¨§©¦
xnFXd lr ciwtOd zFpzdl lFkIW¤¨§©§©©§¦©©¥
df oi`e milraA `EdW mbd aIgzIW¤¦§©¥£©¤¦§¨¦§¥¤
df KxcA dxFYA aEzMX dn lr dpzn©§¤©©¤¨©¨§¤¤¤
zkQnA l`EnW xn`C `iddn oaEOM©¨¥©¦§¨©§¥§©¤¤

zFMn(:'b)EPhnWY `NW zpn lr ©©§¨¤Ÿ¦§§¤
Exn`e ,FzhnWn ziriaW oi` ziriaW§¦¦¥§¦¦§©§§§¨§
oFnnAW i`pY lMW `Ed mrHdW l"f¤©©©¤¨§©¤§¨
dpzd EN`M EpiptNW zE`ivOaE mIw©¨©§¦¤§¨¥§¦¦§¨

oiWpr raTX dOn xaCd lr WExtA§¥©©¨¨¦©¤¨©¨§¦
Fl cFre micEwRd lr xaFrd lkl§¨¨¥©©§¦§
Ll Wi 'a ,xaCd lr mriAWdl siqFdW¤¦§©§¦¨©©¨¨¥§
lM EhRWi `l ux` ihRWn iM zrcl̈©©¦¦§§¥¤¤Ÿ¦§§¨
lke dAxdn hrn `N` miaEIgd©¦¦¤¨§©¥©§¥§¨
hRWi ux`d lM htFXd mihRWOd©¦§¨¦©¥¨¨¨¤¦§Ÿ
Edrx iqkpA rWFRd iM xn`i inE wcvA§¤¤¦Ÿ©¦©¥©§¦§¥¥¥
htFXd EdhRWi `NW milraA `Ede§¦§¨¦¤Ÿ¦§§¥©¥
oixEhRW dOke dOM htFW `EdW FnM§¤¥©¨§©¨¤§¦
'Eke minW ipicA miaIge mc` ipicA§¦¥¨¨§©¨¦§¦¥¨©¦§
`"k) wEqRA dlrnl iYWxRW FnkE§¤¥©§¦§©§¨©¨
dzin iaIgn lkl `l iM znEi zFn (a"i¨¦Ÿ§¨§ª§¥¦¨
`vnze .'Eke bxdl ux` ihtFWl 'd evi§©§§¥¨¤©£Ÿ§§¦§¨
mPg xnFW iM 'd dESW dfA `vFIM©¥¨¤¤¦¨¦¥¦¨
zFWCwdA oixEhR l`FWe xkU xnFWe§¥¨¨§¥§¦©¤§¥
wlgW m"Anxl ENt`e ErWR ENt`e©£¦¨§©£¦¨©§¨¤¨©
d`xp micare zFrwxwA driWtA aIgl§©¥¦§¦¨§©§¨©£¨¦¦§¤
mB xEhRW zFWCwdA dcFi iM eixaCn¦§¨¨¦¤©¤§¥¤¨©
lkA hErOd `A iM mrHn driWtA¦§¦¨¦©©¦¨©¦§¨
`l iM cnl dY` dPOnE ,mixnFXd©§¦¦¤¨©¨¨¥¦Ÿ
lFcB FWpr dAxc`e `Ed xYnE xEhR̈ª¨§©§©¨¨§¨
raw `NW `N` minW iqkp lflGW `Ed¤¦§¥¦§¥¨©¦¤¨¤Ÿ¨©
.eiptl FpiC wNqe ux` ipIcl FhRWn 'd¦§¨§©¨¥¤¤§¦¥¦§¨¨
zEInipR itM oiNn Dl`l cFr Wie§¥¥Ÿ©¦¦§¦§¦¦

:onFwn o`M oi`e dxFYdeh dxez ©¨§¥¨§¨



mihtynסד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
ñ :úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑ ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ֲִִֶֶֶָ
ׁשּנאמר: ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאצל

כב) הּנערה (דברים לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ"ונתן
ּכסף" .חמּׁשים ֲִִֶָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּתּומת (סנהדרין ואחד ּבביתּֿדין,אּלא זכרים הּכתּוב נקבֹות,ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

(çé)ñ :úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑ נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒֲִִַַָָָָ
ולכּתב  לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹלאלהים
לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר עכׁשו ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"אחרים",
ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אחרים",
לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, נקּודה אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּתבה,
עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצרי
לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָוכן
לאלהים  וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹואם
ּכׁשהיא  אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, אלהים ּכל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ּבצירי)
וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָנקּודה
ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ּבענין אחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָענין
מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּוין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכתּוב
לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע לעיר, וכן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמדּבר.
ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלאֹותם

פו) הצר(תהלים ּפרׁש, ׁשּלא לפי באלהים", ּכמֹו ְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֻ"אין
ּפּתח  "יחרם",יּומת ∑Ì¯ÁÈ.לינּקד נאמר ולּמה . ִֵַַָ»√»ְֱֳֶַַָָָָ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו נאמרה ּכבר יז)והלא (דברים ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ
ההיא  האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את ְִִִֵֶֶַַָָָָ"והֹוצאת
חּיב  עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ׁשּלא לפי אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹו'"?
ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמיתה,
ּזביחה, מה :ל לֹומר יחרם", לאלהים "זֹובח ּכאן ְְְֱֳִִֵַַַָָָָָֹל
מרּבה  אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָעבֹודה
עליהם  וחּיבין ּבפנים עבֹודֹות ׁשהם ,והמנּס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּמקטיר
ּבין  ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלכל

לעבדּה ּדרּכּה ּכגֹון:ּבכ.ׁשאין עבֹודֹות, ׁשאר אבל ְְְְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
והמגּפף  והמרּבץ ּבמיתה,-והמנּׁשקהמכּבד אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָ

ּבאזהרה  .אּלא ְְֶַָָָ

(ë)õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת (קונטרליאר"ר ¿≈…∆ְִַָָ
מט)ּכמֹו: ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ְְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…

epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑ אם ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִ
יכֹול  הּוא אף אּתה להֹונֹותהֹוניתֹו, "אף :ל ולֹומר ְְְְֵַַַַָָ

לׁשֹון  ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמּגרים
ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּבא "ּגר", אּלא מדינה, ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ׁשם  לגּור אחרת .מּמדינה ְִִֶֶַָָָ

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ë.'Bâå íéøâ ék 'Bâå äðBú àì øâå§¥Ÿ¤§¦¥¦§
lFki `Ed s` WxR l"f i"Wx©¦¥¥©¨
WxR mdxa` 'xe ,'Fbe mixb iM LzFpFdl§§¦¥¦§§©§¨¨¥¥

'a dgC o"Anxe ,FzFnM mziid iM xFkf̈¦¡¦¤§§©§¨¨¨
zwrv rnW`W ErcY iM WxtE mikxCd©§¨¦¥¥¦¥§¤¤§©©£©

:'Fbe Lzwrv rnW xW`M milC̈¦©£¤¨©©£¨§§

äàøðådrEcid dnCwd iR lr xnFl §¦§¤©©¦©§¨¨©§¨
md l`xUi ipA zFnWp iM¦¦§§¥¦§¨¥¥
awrie wgvi mdxa` ipA dXcTd WxWŸ¤©§ª¨§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ



סה mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
ñ :úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑ ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ֲִִֶֶֶָ
ׁשּנאמר: ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאצל

כב) הּנערה (דברים לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ"ונתן
ּכסף" .חמּׁשים ֲִִֶָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּתּומת (סנהדרין ואחד ּבביתּֿדין,אּלא זכרים הּכתּוב נקבֹות,ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

(çé)ñ :úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑ נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒֲִִַַָָָָ
ולכּתב  לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹלאלהים
לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר עכׁשו ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"אחרים",
ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אחרים",
לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, נקּודה אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּתבה,
עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצרי
לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָוכן
לאלהים  וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹואם
ּכׁשהיא  אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, אלהים ּכל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ּבצירי)
וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָנקּודה
ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ּבענין אחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָענין
מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּוין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכתּוב
לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע לעיר, וכן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמדּבר.
ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלאֹותם

פו) הצר(תהלים ּפרׁש, ׁשּלא לפי באלהים", ּכמֹו ְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֻ"אין
ּפּתח  "יחרם",יּומת ∑Ì¯ÁÈ.לינּקד נאמר ולּמה . ִֵַַָ»√»ְֱֳֶַַָָָָ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו נאמרה ּכבר יז)והלא (דברים ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ
ההיא  האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את ְִִִֵֶֶַַָָָָ"והֹוצאת
חּיב  עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ׁשּלא לפי אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹו'"?
ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמיתה,
ּזביחה, מה :ל לֹומר יחרם", לאלהים "זֹובח ּכאן ְְְֱֳִִֵַַַָָָָָֹל
מרּבה  אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָעבֹודה
עליהם  וחּיבין ּבפנים עבֹודֹות ׁשהם ,והמנּס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּמקטיר
ּבין  ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלכל

לעבדּה ּדרּכּה ּכגֹון:ּבכ.ׁשאין עבֹודֹות, ׁשאר אבל ְְְְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
והמגּפף  והמרּבץ ּבמיתה,-והמנּׁשקהמכּבד אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָ

ּבאזהרה  .אּלא ְְֶַָָָ

(ë)õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת (קונטרליאר"ר ¿≈…∆ְִַָָ
מט)ּכמֹו: ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ְְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…

epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑ אם ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִ
יכֹול  הּוא אף אּתה להֹונֹותהֹוניתֹו, "אף :ל ולֹומר ְְְְֵַַַַָָ

לׁשֹון  ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמּגרים
ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּבא "ּגר", אּלא מדינה, ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ׁשם  לגּור אחרת .מּמדינה ְִִֶֶַָָָ

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ë.'Bâå íéøâ ék 'Bâå äðBú àì øâå§¥Ÿ¤§¦¥¦§
lFki `Ed s` WxR l"f i"Wx©¦¥¥©¨
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md l`xUi ipA zFnWp iM¦¦§§¥¦§¨¥¥
awrie wgvi mdxa` ipA dXcTd WxWŸ¤©§ª¨§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑,ּכח ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּואֿהּדין »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לעּנֹותם  מצּוי .ודבר ְְַָָָָ

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑ ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְֲִֵֶַָָָָ
זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹולא

ּב"א  אבל יצעק", ּפרׁש,"אםֿצעק לא יצעק", לא ם ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹֹ
ּכמֹו להבין) ד)וקל ּגּזם (בראשית קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְִִֵֵַַַָָָָ

ּפרׁש אתֹו",ולא תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ְְְִֵֵֵַַַַָָֹֹ
"ּכי  לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, ְְְְִִִֶֶַָָֹלׁשֹון

וגֹו'" אלי יצעק .אםֿצעק ְְִִֵַַָֹ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
ô :íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְֱִֶֶַַַ
ּובניכם  אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ"והרגּתי
הּנׁשים  ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיתֹומים?
למיתת  עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָֹצרּורֹות

יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ותהיינה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבעליהן,
אביהם, לנכסי לירד ּביתּֿדין יּניחּום ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹיתֹומים,

נׁשּבּו אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין .לפי ְְְִִִִִֵֵֶ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑:אֹומר יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְִִֵֵַָ
וזה  מׁשלׁש, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ְְְִִִֶֶַָָָֹּכל

מהן  עא)∑‡˙ÈnÚŒ.אחד עּמי (ב''מ ונכרי, קֹודם.עּמי ֵֶֶָ∆«ƒְְִִִֵַַָ

אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעני
ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. עיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָענּיי
מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאתֿעּמי

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»
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mihtynסו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאת
ׁשהּוא  ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

CnÚ."עּמי" ÈÚ‰Œ˙‡∑ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל הוי ִַ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִֵֵַַ
עני) Lk‰.אּתה BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ּתתּבעּנּו לא ִַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְִֶָֹ

עליו  ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע אּתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבחזקה.

ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹ
ׁשנֹוׁשCL∑.ּתכלימהּו נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ְִֵַ∆∆ְִִִִֵֶֶַָָ

הּוא  ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה ְְְְְְִִֵַַַַָָֹחּבּורה
מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ קדקדֹו. עד ונֹופח ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָמבצּבץ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay)

איתא  ּדהּנה ּבזה, והענין מיּוּתרֹות. עּמי" "את ּתיבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלכאֹורה
ּתלוה, ּכסף אם הּקּב"ה אמר עּמי", "את ּבפירּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמדרׁש
עּמ ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא 'עּמי' ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי ְְְִִִִִִִִֵֶֶָאת
מחּיה  אמרּו (ׁשעל־זה חּיים מקֹור ּבחינת ׁשּגם חּיים, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָמקֹור
א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') חּיים ל יּתן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָחּיים

נברא  ׁשּלא עד ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר ,"עּמ" הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּבּמאֹור. נכלל האֹור ׁשהיה ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם
וחסד  הּצדקה ׁשעל־ידי עּמי", את ּתלוה ּכסף "אם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

'עּמי'. ּבחינת ׁשהּוא חּיים מקֹור ּבחינת ְְְְִִִִִִִֶַַַַממׁשיכים

(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְֲֵַָָָ
את  ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּכׁשּמּגיע ּבׁשעת הּלֹווה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עד הּזמן  ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ
חּיב  אּתה ּכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּפעמים. ְִַַַַַַָָָָָָָָּכּמה
ּדין  ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָלי,

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוחׁשּבֹון,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLzLÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆

הּׁשמׁש, ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּתחזר ּכל הּׁשמׁש ּוכבא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
מחר  ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד הּכתּוב ותּטלּנּו ּובכסּותֿיֹום , ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין .(מכילתא)מדּבר, ְְִֵֵֶַַַָָָ

(åë)äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë àåä ék¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
ñ :éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

didze xg` mFwn l` uAwzn `Ed ixd£¥¦§©¥¤¨©¥§¦§¤
Fl `Ad xg` mc` mr fNd zqpxR©§¨©©¨¦¨¨©¥©¨
zEzigtA qpxRzie FzqpxR mW KxC¤¤¨©§¨¨§¦§©§¥¦§¦
dUrie .wcvA xfFBd xfB xW`M iEGaaE§¦©£¤¨©©¥§¤¤§©£¤
'`d zFaFh zFCn 'al df KxcA 'd§¤¤¤§¦¨
,rxd FlrR dGd mlFrA mc` mNYWdl§¦§©¥¨¨¨¨©¤¨¢¨©
zErvn`A ozFPd dMfIW icM 'Ade§©§¥¤¦§¤©¥§¤§¨
`Ed dfe .Edrxl cqge dwcv zpizp§¦©§¨¨§¤¤§¥¥§¤

FxnF`iOr z` delY sqM m`WExR §¦¤¤©§¤¤©¦¥
dn lr xzi sqM Ll didW zi`x m ¦̀¨¦¨¤¨¨§¤¤¨¥©©

l Kixv dY`XEdeln dY`W Lnvr ¤©¨¨¦§©§§¤©¨©§¥
LriBOd wlg df oi`W Ll rcY iOrl§©¦¥©§¤¥¤¥¤©©¦£
,KOr iprd `EdW mixg` wlg `N ¤̀¨¥¤£¥¦¤¤¨¦¦¨
.FNXn Fl gYtl Kixv iM fnx dfaE¨¤¨©¦¨¦¦§Ÿ©¦¤
`Vpzi `NW oM mB Fl fnx iM ilE`e§©¦¨©©¥¤Ÿ¦§©¥
ozFPd `Ed iM FzF`xA iprd lr lCBzie§¦§©¥©¤¨¦¦§¦©¥

FxnF` `Ede ,FldWpM Fl didz `l §§Ÿ¦§¤§¤

`Ed FNXn iM dlrnE zE`iUp oFWl§§¦©£¨¦¦¤
d`eldd cbpM xnFl xfge .Fl ozFp`l ¥§¨©©§¤¤©©§¨¨Ÿ

eilr oEniUz:'Fbedk dxez §¦¨¨§
(äë.ìaçz ìáç íàfnxi iM d`xp ¦¨Ÿ©§Ÿ¦§¤¦¦§Ÿ

FciA xW` mCxPd mc` xirdl§¨¦¨¨©¦§¨£¤§¨
aEzMd eilr xn`W in znlUilWn) ©§©¦¤¨©¨¨©¨¦§¥

(f"kqgizY WtPde 'Fbe Lia` rxe Lrx¥£§¥©¨¦§§©¤¤¦§©¥
zAW zkQnA mxnF` KxC lr dnlUl§©§¨©¤¤§¨§©¤¤©¨

(:a"pw)zEkln icbA wNgW Klnl lWn̈¨§¤¤¤¦¥¦§¥©§
WtPW cvl iM FA EpWxR xakE ,'Eke§§¨¥©§¦§©¤¤¤
FA xn`PW ,KxAzi FxF`n `id mc`̈¨¦¥¦§¨©¤¤¡©

(c"w miNdY)'d evie ,dnlVM xF` dhr §¦¦Ÿ¤©©§¨¦©
Wi ei`hg mdW FaFgA DpMWn m ¦̀¦§§¨§¤¥£¨¨¥
lr WnXd `A cr FaiWdl onf Fl§©©£¦©Ÿ©¤¤©

FxnF` KxC('v miNdY)cr WFp` aWY ¤¤§§¦¦¨¥¡©
l"f Exn`e ,`MC(a"t `Ax zldw)cr ©¨§¨§Ÿ¤¤©¨©

daEWY onf Fl Wi iM zen lW DkECkC¦§¨¤¨¤¦¥§©§¨

ltM mrhe .FWnW z`iA crlag ©¦©¦§§©©¨©¨Ÿ
,lAgYWi l`xUIn mc` lM iM rC ©§Ÿ©¦¨¨¨¦¦§¨¥¥

o`ke dnWp gEx Wtp zFpigA 'b Fl§¦¤¤©§¨¨§¨
dnWPd cbpM ,oYWlW lr aEzMd fnẍ©©¨©§¨§¨§¤¤©§¨¨
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:eiz`Hgek dxez ©Ÿ¨



סז mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאת
ׁשהּוא  ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

CnÚ."עּמי" ÈÚ‰Œ˙‡∑ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל הוי ִַ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִֵֵַַ
עני) Lk‰.אּתה BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ּתתּבעּנּו לא ִַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְִֶָֹ

עליו  ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע אּתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבחזקה.

ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹ
ׁשנֹוׁשCL∑.ּתכלימהּו נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ְִֵַ∆∆ְִִִִֵֶֶַָָ

הּוא  ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה ְְְְְְִִֵַַַַָָֹחּבּורה
מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ קדקדֹו. עד ונֹופח ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָמבצּבץ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay)

איתא  ּדהּנה ּבזה, והענין מיּוּתרֹות. עּמי" "את ּתיבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלכאֹורה
ּתלוה, ּכסף אם הּקּב"ה אמר עּמי", "את ּבפירּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמדרׁש
עּמ ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא 'עּמי' ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי ְְְִִִִִִִִֵֶֶָאת
מחּיה  אמרּו (ׁשעל־זה חּיים מקֹור ּבחינת ׁשּגם חּיים, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָמקֹור
א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') חּיים ל יּתן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָחּיים

נברא  ׁשּלא עד ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר ,"עּמ" הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּבּמאֹור. נכלל האֹור ׁשהיה ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם
וחסד  הּצדקה ׁשעל־ידי עּמי", את ּתלוה ּכסף "אם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

'עּמי'. ּבחינת ׁשהּוא חּיים מקֹור ּבחינת ְְְְִִִִִִִֶַַַַממׁשיכים

(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְֲֵַָָָ
את  ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּכׁשּמּגיע ּבׁשעת הּלֹווה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עד הּזמן  ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ
חּיב  אּתה ּכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּפעמים. ְִַַַַַַָָָָָָָָּכּמה
ּדין  ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָלי,

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוחׁשּבֹון,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLzLÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆

הּׁשמׁש, ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּתחזר ּכל הּׁשמׁש ּוכבא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
מחר  ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד הּכתּוב ותּטלּנּו ּובכסּותֿיֹום , ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין .(מכילתא)מדּבר, ְְִֵֵֶַַַָָָ

(åë)äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë àåä ék¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
ñ :éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

didze xg` mFwn l` uAwzn `Ed ixd£¥¦§©¥¤¨©¥§¦§¤
Fl `Ad xg` mc` mr fNd zqpxR©§¨©©¨¦¨¨©¥©¨
zEzigtA qpxRzie FzqpxR mW KxC¤¤¨©§¨¨§¦§©§¥¦§¦
dUrie .wcvA xfFBd xfB xW`M iEGaaE§¦©£¤¨©©¥§¤¤§©£¤
'`d zFaFh zFCn 'al df KxcA 'd§¤¤¤§¦¨
,rxd FlrR dGd mlFrA mc` mNYWdl§¦§©¥¨¨¨¨©¤¨¢¨©
zErvn`A ozFPd dMfIW icM 'Ade§©§¥¤¦§¤©¥§¤§¨
`Ed dfe .Edrxl cqge dwcv zpizp§¦©§¨¨§¤¤§¥¥§¤

FxnF`iOr z` delY sqM m`WExR §¦¤¤©§¤¤©¦¥
dn lr xzi sqM Ll didW zi`x m ¦̀¨¦¨¤¨¨§¤¤¨¥©©

l Kixv dY`XEdeln dY`W Lnvr ¤©¨¨¦§©§§¤©¨©§¥
LriBOd wlg df oi`W Ll rcY iOrl§©¦¥©§¤¥¤¥¤©©¦£
,KOr iprd `EdW mixg` wlg `N ¤̀¨¥¤£¥¦¤¤¨¦¦¨
.FNXn Fl gYtl Kixv iM fnx dfaE¨¤¨©¦¨¦¦§Ÿ©¦¤
`Vpzi `NW oM mB Fl fnx iM ilE`e§©¦¨©©¥¤Ÿ¦§©¥
ozFPd `Ed iM FzF`xA iprd lr lCBzie§¦§©¥©¤¨¦¦§¦©¥

FxnF` `Ede ,FldWpM Fl didz `l §§Ÿ¦§¤§¤

`Ed FNXn iM dlrnE zE`iUp oFWl§§¦©£¨¦¦¤
d`eldd cbpM xnFl xfge .Fl ozFp`l ¥§¨©©§¤¤©©§¨¨Ÿ

eilr oEniUz:'Fbedk dxez §¦¨¨§
(äë.ìaçz ìáç íàfnxi iM d`xp ¦¨Ÿ©§Ÿ¦§¤¦¦§Ÿ

FciA xW` mCxPd mc` xirdl§¨¦¨¨©¦§¨£¤§¨
aEzMd eilr xn`W in znlUilWn) ©§©¦¤¨©¨¨©¨¦§¥

(f"kqgizY WtPde 'Fbe Lia` rxe Lrx¥£§¥©¨¦§§©¤¤¦§©¥
zAW zkQnA mxnF` KxC lr dnlUl§©§¨©¤¤§¨§©¤¤©¨

(:a"pw)zEkln icbA wNgW Klnl lWn̈¨§¤¤¤¦¥¦§¥©§
WtPW cvl iM FA EpWxR xakE ,'Eke§§¨¥©§¦§©¤¤¤
FA xn`PW ,KxAzi FxF`n `id mc`̈¨¦¥¦§¨©¤¤¡©

(c"w miNdY)'d evie ,dnlVM xF` dhr §¦¦Ÿ¤©©§¨¦©
Wi ei`hg mdW FaFgA DpMWn m ¦̀¦§§¨§¤¥£¨¨¥
lr WnXd `A cr FaiWdl onf Fl§©©£¦©Ÿ©¤¤©

FxnF` KxC('v miNdY)cr WFp` aWY ¤¤§§¦¦¨¥¡©
l"f Exn`e ,`MC(a"t `Ax zldw)cr ©¨§¨§Ÿ¤¤©¨©

daEWY onf Fl Wi iM zen lW DkECkC¦§¨¤¨¤¦¥§©§¨

ltM mrhe .FWnW z`iA crlag ©¦©¦§§©©¨©¨Ÿ
,lAgYWi l`xUIn mc` lM iM rC ©§Ÿ©¦¨¨¨¦¦§¨¥¥

o`ke dnWp gEx Wtp zFpigA 'b Fl§¦¤¤©§¨¨§¨
dnWPd cbpM ,oYWlW lr aEzMd fnẍ©©¨©§¨§¨§¤¤©§¨¨
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mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy

ß hay g"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּכׁשּתתמּלא חֹובה ¿≈»¿ְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ּבּכּורים ּת והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑,הּתרּומה ְְְְְִִִֵֵַָ¿ƒ¿¬ְַָ

ּדמע  לׁשֹון מהּו יֹודע ˙‡Á¯.ואיני ‡Ï∑ ּתׁשּנה לא ְְִֵֵֶַַַ…¿«≈ְֶַֹ
את  לאחר הפרׁשתן, את סדר ּולהקּדים הּמקּדם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּומעׂשר המאחר: לבּכּורים ּתרּומה יקּדים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ
ÈÏŒÔzz.לתרּומה  EÈa ¯BÎa∑ּבחמׁש לפּדֹותֹו ְִָ¿»∆ƒ∆ƒְְִֵָ

הּכהן. מן אחר?סלעים ּבמקֹום עליו צּוה ּכבר והלא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
ּתעׂשה  "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי ּבכֹור אּלא מה :"לׁשֹור ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָ

ׁשּנאמר: ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר יח)אדם (במדבר ְְֱִֵֶֶַַַָָֹ
ּדּקה  ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ"ּופדּויו

לּכהן  נֹותנֹו ואחרּֿכ יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו .מטּפל ְְְְִֵֵַַַַָֹֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ לכהן אזהרה זֹו ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְֵַָָֹ
ׁשמֹונה  קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ,ׁשאם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒָ
ונאמר  "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לּבֹו חֹובה ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָיהא

כב)להּלן מה (ויקרא ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אף  ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָ"ּׁשמיני"
וכן  ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ"ׁשמיני"

לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום .(מכילתא)מׁשמעֹו: ְְְִִִִַַַַַַָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
ñ :Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑ קדֹוׁשים אּתם אם ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְִִֶַ
מּׁשּקּוצי  ּוטרפֹות,ּופרּוׁשים ׁשּלי,נבלֹות אּתם הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ

ׁשּלי  אינכם לאו, Ù¯Ë‰.ואם ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא) ְְִִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»
ׁשּדראף  מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית ִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", בּׂשדה "ּכי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
כג) הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא ְְְֲִִֵֶֶָָָֹ"אׁשר

ואּונקלֹוס  ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדין
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא", חיוא מן ּתליׁש "ּובׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתרּגם:

מּבהמה  אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָעלֿידי
ּבחּייה  ‡˙B.ּכׁשרה ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) הגֹוי אף ְְֵֶַָָ«∆∆«¿ƒ…ַַ

ּתלמּודֿלֹומר  ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכּכלב.
ׁשמּוּתרת  לטרפה קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבנבלה:
לּמד 'לּכלב'? ּתלמּודֿלֹומר מה אםּֿכן הנאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבכל
ּכל  ׂשכר מקּפח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ְְֵֵֶַַַַַָָָָהּכתּוב

ׁשּנאמר: יא)ּברּיה, יחרץ (לעיל לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ׂשכרֹו לֹו ּתנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לׁשֹונֹו". .ּכלב ְְְֶֶַַָָָָ

âë(à)òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈
:ñîç ãò úéäì¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ תקּבל "לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְֵַַָ
ׁשּלא  ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר", ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמע
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי .יׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ÚL¯ŒÌÚ E„È ˙LzŒÏ‡∑ ּתביעת חברֹו את הּטֹוען «»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶַַ
חמס ,ׁשקר  עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְִִִֵֶֶֶָָָ

(á)áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À
:úhäì íéaø éøçà úèðì¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»



mihtynסח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy
i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב יׁש(סנהדרין …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ֵ

לׁשֹון  אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּבמקרא
ׁשאין  ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן מיּׁשב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּמקרא
ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָמּטין

לה  רּבים יֹותר "אחרי ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
ּובדיני  לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעל
"ולא  ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. הּכתּוב ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹנפׁשֹות
מפלא  על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻתענה
הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּבביתּֿדין,
ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלּקטּנים

מ) הּמקרא (סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְִִִִֵֵַַָָ
˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּבׁשביל מיתה לחּיב …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִֵַָ

המזּכין  על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, Ú˙Œ‡ÏÂ‰.ּדּין ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ¿…«¬∆
·¯ŒÏÚ∑,יּו"ד חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, לנטֹות «ƒְְְִִִֵֶָָָ

ּכן  ּבֹו h‰Ï˙.ּדרׁשּו ÌÈa¯ È¯Á‡∑ ׁשאּתה רּבים ויׁש ְֵָ«¬≈«ƒ¿«…ְִֵֶַַָ
הּמכריעין  ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנֹוטה

"לאֿ ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַֹּבמחּיבין
היה  'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתהיה
מּטין  נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! ְְְִִִִֵֶַָָָָָעּמהם
ואּונקלֹוס  לחֹובה'. ׁשנים ועלּֿפי לזכּות, אחד ְְְְְְְִִִִֶַַַָָעלּֿפי

'ו  דבעינ'ּתרּגם: מה מּלאּלפא תּתמנע ולׁשֹון לא , ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
נדרׁש הּוא ּכ הּתר ּגּום לפי ÏÚ.העברי ‰Ú˙ ‡Ï ְְְְִִִִַַָָָ…«¬∆«

˙ËÏ לנטֹות ∑¯· תענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ
אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָלצד
וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלאמּתֹו.

Ú¯Ï˙.ּפתרֹונֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי ת אם ְִ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ִִָָ
הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: לא מׁשּפט, מּטין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֹרׁשעים

אחריהם  נֹוטה B‚Â'.הנני ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ ְֲִִֵֶֶַ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿
על  ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו על הּנּדֹון י ׁשאל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָואם
את  להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהריב
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את אמר אּלא מאמּתֹו, ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשּפט

ּתלּוי  יהא הרּבים וקֹולר .ּבצּואר ְְְִֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להּטֹות רּבים ב)אחרי ׁשּכאׁשר (כג, ּבאחרֹונים, איתא ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ
הלכה  ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת על־ּפי ּפֹוסק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבית־ּדין

הּדין ּבית ּדּיני ּכּלֹוׁשל ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמעּוט
ּומקּבלים  ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים הם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָלכן

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאת

(â)ñ :Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב יׁש(סנהדרין …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ֵ

לׁשֹון  אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּבמקרא
ׁשאין  ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן מיּׁשב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּמקרא
ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָמּטין

לה  רּבים יֹותר "אחרי ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
ּובדיני  לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעל
"ולא  ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. הּכתּוב ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹנפׁשֹות
מפלא  על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻתענה
הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּבביתּֿדין,
ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלּקטּנים

מ) הּמקרא (סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְִִִִֵֵַַָָ
˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּבׁשביל מיתה לחּיב …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִֵַָ

המזּכין  על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, Ú˙Œ‡ÏÂ‰.ּדּין ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ¿…«¬∆
·¯ŒÏÚ∑,יּו"ד חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, לנטֹות «ƒְְְִִִֵֶָָָ

ּכן  ּבֹו h‰Ï˙.ּדרׁשּו ÌÈa¯ È¯Á‡∑ ׁשאּתה רּבים ויׁש ְֵָ«¬≈«ƒ¿«…ְִֵֶַַָ
הּמכריעין  ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנֹוטה

"לאֿ ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַֹּבמחּיבין
היה  'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתהיה
מּטין  נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! ְְְִִִִֵֶַָָָָָעּמהם
ואּונקלֹוס  לחֹובה'. ׁשנים ועלּֿפי לזכּות, אחד ְְְְְְְִִִִֶַַַָָעלּֿפי

'ו  דבעינ'ּתרּגם: מה מּלאּלפא תּתמנע ולׁשֹון לא , ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
נדרׁש הּוא ּכ הּתר ּגּום לפי ÏÚ.העברי ‰Ú˙ ‡Ï ְְְְִִִִַַָָָ…«¬∆«

˙ËÏ לנטֹות ∑¯· תענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ
אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָלצד
וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלאמּתֹו.

Ú¯Ï˙.ּפתרֹונֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי ת אם ְִ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ִִָָ
הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: לא מׁשּפט, מּטין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֹרׁשעים

אחריהם  נֹוטה B‚Â'.הנני ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ ְֲִִֵֶֶַ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿
על  ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו על הּנּדֹון י ׁשאל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָואם
את  להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהריב
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את אמר אּלא מאמּתֹו, ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשּפט

ּתלּוי  יהא הרּבים וקֹולר .ּבצּואר ְְְִֵַַַָָָ
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להּטֹות רּבים ב)אחרי ׁשּכאׁשר (כג, ּבאחרֹונים, איתא ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ
הלכה  ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת על־ּפי ּפֹוסק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבית־ּדין

הּדין ּבית ּדּיני ּכּלֹוׁשל ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמעּוט
ּומקּבלים  ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים הם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָלכן

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאת

(â)ñ :Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈
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(ä)zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְֲִֵֵַ
ׁשּמּוׁשי  ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבלׁשֹון
ּתחת  רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ'ּכי',

BÏ.מּׂשאֹו ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ַָ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…
BnÚ∑'וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה' א "עצּור (מלכים ƒְְְֲִֵֶָָָ

וכן ג)ועזּוב", החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּיֹוצא  החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּלאּוה

ז)ּבֹו: האּלה (דברים הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר ְְִִִִֵֶַַַָָֹ"ּכי
תירא  'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", ְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּמּני
וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהם'.
ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפעמים
נכרי  ּבהמת אֹו "וחדלּת". ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָזקן

"וחדלּת" יׂשראל, ׁשל BnÚ.ּומּׂשאֹו ·ÊÚz ·ÊÚ∑ ְְְִֵֶַַָָָָ»…«¬…ƒ
מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
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מעזב  וחדלּת מּׂשאֹו ּתחת רבץ ׂשנא חמֹור ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹּֽֽֽֽכי־תראה
עּמֹו: ּתעזב עזב ֲִַָֹֹֽֽלֹו

זקן  ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפעמים
יׂשראל  ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו "וחדלּת", ּכבֹודֹו לפי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואינֹו

ובפרש"י)"וחדלּת" ה. (כג, ְְַָָ
זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש כח ידּוע יֹום" "הּיֹום ּבלּוח (הּובא ְֵֶַַַַַַַָָָ

ׁשּׂשֹונא שבט) הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹׁש'ּכי
ׁשהּגּוף  ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ'רֹובץ
לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיזּדּכ
ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁש'וחדלּת
זֹו לא הּנה החמרּיּות, את לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכי־אם
לברר  – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אלא הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּדר
הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו הּגּוף ְְְְְְִִֶַַַַַַָֹאת

הרב' ערּו ּב'ׁשּולחן ּכתב ונפש והּנה גוף נזקי הל' חו"מ (חלק ְְְִֵַַָָָָ
ד) ּגּופֹו:סעיף ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֻׁשרק

לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ׁשל ּתענּיֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָא.
ה'). לפני לרצֹון ְְְִִֵֶֶָ(ׁשּיהיה

ׁשּבהם  האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻויׁש

ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ"אּתה
יׂשראל. ְִֵֶָׁשל

ׁשל  ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
האדם  ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאֹות ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשּובה,
חמר  ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ועבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחטא
הּקלּפה  לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּגּופֹו
ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו מּכיון א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָח"ו.

בסופה) חגיגה א. יט, נכרי"(עירובין "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף ְְֲִֵֵֶַַָהרי
הּפֹוׁשע  ׁשּגם הּמצֹות – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכּנ"ל,

ּבהן. ֵֶָָמלא
לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן

זה  – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָזקן
ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָֻׁשּקנה
ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּובוּדאי
ּכן  אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמתעּסק
ּפֹוגם  זה והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו להיֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
להתעּסק  ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַּבׁשלמּות
ּכדי  להתעּנֹות הּתֹורה לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ּגּופֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבברּור

ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים ועל־ידי־זה נפׁשֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלמרק

ß hay h"k iying mei ß
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mihtynע zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iying meil inei xeriy
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ִִִִֵֵַַ
ׁשּמחזירין  זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּיב,
ואףֿעלּֿפי  ּתהרג", אל "ונקי ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִַַַַַַָֹאֹותֹו?
נקי  מּכלֿמקֹום ּבביתּֿדין, נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאינֹו
לּיֹוצא  ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָהּוא
עליו  ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּביתּֿדין

ּתלמּודֿ לביתּֿדין? אֹותֹו מחזירין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַַָחֹובה',
ׁשּנצטּדק  הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַֹלֹומר:

¯ÚL.ּבביתּֿדין  ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑,להחזירֹו עלי אין ְִֵƒ…«¿ƒ»»ְֲִֵֶַָ
יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכי

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה ׁשלּוחים .לי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑ וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְֱֲִִֵֶֶָֹ
הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַּכדי

מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑ ב''מ) ְְֱִֶֶַַָָֹ¿«≈ƒ¿ƒ
מכילתא) ׁשּתּטרף קיא. סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאפּלּו

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, .ּדעּתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ÛlÒÈÂ∑"ּומקלקל" ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ ƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒ

מׁשּפטי  המצּדקים, ּתרּגּומֹו:אמת,דברים וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָֻ
יׁשרים  ּתריצין", ."ּפתגמין ְְְִִִִִָָ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר, על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«
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midl` axwaE l` zcrA aSp midl ¡̀Ÿ¦¦¨©£©¥§¤¤¡Ÿ¦
rpnPd onE wcvA htFW `Ede hRWi¦§Ÿ§¥§¤¤¦©¦§¨
`ve .e"g xwW xaC lr 'd mYgIW¤©§Ÿ©§©¤¤§¥

l"f mxnF` cnlE(:`"k zFAzM)xEq`C §©§¨§ª§¨
.`xwWM iGgznC `zNn lr mYgnl§¦§©©¦§¨§¦§©¥§¦§¨
oM mixnF` Ep` oi` dOle xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨¥¨§¦¥

mgPi 'd iM zrcl Ll Wi ,aIg `viA§¨¨©¨¥§¨©©¦¦¨¥
inE daFHd lr mgPi `le drxd lr©¨¨¨§Ÿ¦¨¥©©¨¦
in la` FzFMfl 'd FA xfg aIg `vIW¤¨¨©¨¨©§©£¨¦
,daFHdn 'd mgPi `l i`Mf `vIW¤¨¨©©Ÿ¦¨¥¥©¨
df iEPr df mc`l wiRqi minrtle§¦§¨¦©§¦§¨¨¤¦¤
EdEriBi zen zFni`e aIg FhRWn `vIW¤¨¨¦§¨©¨§¥¨¤©¦
xg` dfle ,zenl FpiC xnbp iM FzF`xA¦§¦¦§©¦§¨¤§¨¤©©

:FzFMfl hRWi midl` axwA KMg dxez ¨§¤¤¡Ÿ¦¦§Ÿ§©
(è.'Bâå Lôð úà ízòãé ízàåoIr §©¤§©§¤¤¤¤§©¥

wEqRA iYazMX dn('k a"k)`l xbe ©¤¨©§¦©¨§¥Ÿ
dn lM Ll wiCvi df wEqtE dpFz¤¨¤©§¦§¨©

:Ll iYazMXi dxez ¤¨©§¦§
(é.'Bâå íéðL LLådnl Ff devn Knq §¥¨¦§¨©¦§¨§©

mrh EnrhY `NW icM xnFl diptNX¤§¨¤¨©§¥¤Ÿ¦§£©©



עי mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iying meil inei xeriy
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ִִִִֵֵַַ
ׁשּמחזירין  זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּיב,
ואףֿעלּֿפי  ּתהרג", אל "ונקי ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִַַַַַַָֹאֹותֹו?
נקי  מּכלֿמקֹום ּבביתּֿדין, נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאינֹו
לּיֹוצא  ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָהּוא
עליו  ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּביתּֿדין

ּתלמּודֿ לביתּֿדין? אֹותֹו מחזירין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַַָחֹובה',
ׁשּנצטּדק  הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַֹלֹומר:

¯ÚL.ּבביתּֿדין  ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑,להחזירֹו עלי אין ְִֵƒ…«¿ƒ»»ְֲִֵֶַָ
יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכי

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה ׁשלּוחים .לי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑ וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְֱֲִִֵֶֶָֹ
הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַּכדי

מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑ ב''מ) ְְֱִֶֶַַָָֹ¿«≈ƒ¿ƒ
מכילתא) ׁשּתּטרף קיא. סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאפּלּו

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, .ּדעּתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ÛlÒÈÂ∑"ּומקלקל" ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ ƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒ

מׁשּפטי  המצּדקים, ּתרּגּומֹו:אמת,דברים וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָֻ
יׁשרים  ּתריצין", ."ּפתגמין ְְְִִִִִָָ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר, על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åðéáà ètLî ähú àì.EevIW ilE` Ÿ©¤¦§©¤§Ÿ§©¤§©
KxC lr miIprd hRWn lr 'd©¦§©¨£¦¦©¤¤

l"f mxnF`(.`"r n"a)Lxir iIpre LiIpr §¨£¦¤©£¦¥¦§
iIpr zxg` xir iIpre Lxir iIpr 'Eke§£¦¥¦§©£¦¥¦©¤¤£¦¥
o`M devOd `A dfle ,oincFw Lxir¦§§¦§¨¤¨©¦§¨¨
,Fxg`l mEcTd hRWn dHi lal e`lA§¨§©©¤¦§¨©¨§©£

FxnF` `Ede:LpFia`f dxez §§¤§§
(æ.òLø ÷écöà àì ékmdixacl ¦Ÿ©§¦¨¨§¦§¥¤

l"f(:b"l oixcdpq)in df iwp EWxRW ©§¤§¦¤¥§¨¦¤¦
in df wiCve zEkf ciBn eilr WIX¤¥¨¨©¦§§©¦¤¦
ciBn eilr Wie FpicA wiCv `vIW¤¨¨©¦§¦§¥¨¨©¦
mixaCd mrh xnFl aEzMd oEki ,daFg¨§©¥©¨©©©©§¨¦
FpiC xnbPW xg` Ki` xn`Y `NW¤ŸŸ©¥©©¤¦§©¦

xn` dfl ,zEkfl oiCd xfgi daFgliM §¨©£Ÿ©¦¦§¨¤¨©¦

rWx wiCv` `lm` KWtP dOn WExR Ÿ©§¦¨¨¥¦©©§¨¦
wcSde zn`d itM `Ed aIg `vIX dn©¤¨¨©¨§¦¨¡¤§©¤¤
cOlnd lirFi `le rWx wiCv` `lŸ©§¦¨¨§Ÿ¦©§©¥
`NW did aIg `vIX dn m`e ,zEkf§§¦©¤¨¨©¨¨¨¤Ÿ
cbpkE .mPg iwp rNai dOl oiCd itM§¦©¦¨¨§ª©¨¦¦¨§¤¤
mB xn` FpicA wiCv `vIW in zTlg£ª©¦¤¨¨©¦§¦¨©©

oMrWx wiCv` `l iM`vIW oeiM WExR ¥¦Ÿ©§¦¨¨¥¥¨¤¨¨
iM rWx `Ede EdiYwcvd `l wiCv©¦Ÿ¦§©§¦§¨¨¦
midl` axwaE l` zcrA aSp midl ¡̀Ÿ¦¦¨©£©¥§¤¤¡Ÿ¦
rpnPd onE wcvA htFW `Ede hRWi¦§Ÿ§¥§¤¤¦©¦§¨
`ve .e"g xwW xaC lr 'd mYgIW¤©§Ÿ©§©¤¤§¥

l"f mxnF` cnlE(:`"k zFAzM)xEq`C §©§¨§ª§¨
.`xwWM iGgznC `zNn lr mYgnl§¦§©©¦§¨§¦§©¥§¦§¨
oM mixnF` Ep` oi` dOle xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨¥¨§¦¥

mgPi 'd iM zrcl Ll Wi ,aIg `viA§¨¨©¨¥§¨©©¦¦¨¥
inE daFHd lr mgPi `le drxd lr©¨¨¨§Ÿ¦¨¥©©¨¦
in la` FzFMfl 'd FA xfg aIg `vIW¤¨¨©¨¨©§©£¨¦
,daFHdn 'd mgPi `l i`Mf `vIW¤¨¨©©Ÿ¦¨¥¥©¨
df iEPr df mc`l wiRqi minrtle§¦§¨¦©§¦§¨¨¤¦¤
EdEriBi zen zFni`e aIg FhRWn `vIW¤¨¨¦§¨©¨§¥¨¤©¦
xg` dfle ,zenl FpiC xnbp iM FzF`xA¦§¦¦§©¦§¨¤§¨¤©©

:FzFMfl hRWi midl` axwA KMg dxez ¨§¤¤¡Ÿ¦¦§Ÿ§©
(è.'Bâå Lôð úà ízòãé ízàåoIr §©¤§©§¤¤¤¤§©¥

wEqRA iYazMX dn('k a"k)`l xbe ©¤¨©§¦©¨§¥Ÿ
dn lM Ll wiCvi df wEqtE dpFz¤¨¤©§¦§¨©

:Ll iYazMXi dxez ¤¨©§¦§
(é.'Bâå íéðL LLådnl Ff devn Knq §¥¨¦§¨©¦§¨§©

mrh EnrhY `NW icM xnFl diptNX¤§¨¤¨©§¥¤Ÿ¦§£©©

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iying meil inei xeriy

(àé)Enò éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½
:Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«

i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑ אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ֲִֵַַָ
ּגמּורה, מעבֹודה "ּתׁשמטּנה" אחר: ּדבר הּבעּור. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָזמן

"ּונטׁשּתּה" ּוזריעה. חריׁשה .ּומּלקׁשקׁשמּלזּבל ּכגֹון: ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
‰„O‰ ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) מאכל להּקיׁש ¿ƒ¿»…««««»∆ְֲִַַַ

אֹוכלת  חּיה מה חּיה: למאכל מעׂשר,אביֹון ּבלא ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

אין  אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹאף
ּבּׁשביעית  EÓ¯ÎÏ.מעׂשר ‰NÚzŒÔk∑ ּותחּלת ְֲִִֵַַ≈«¬∆¿«¿¿ְִַ

מדּבר  הּלבן,הּמקרא למעלה ּבׂשדה ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
"ארצ את "ּתזרע .הימּנּו: ְְִֵֶֶֶַַ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«
i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא) ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ַַָָ

ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא ׁשּלא הּׁשביעית מּמקֹומּה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּתנהֹוג  לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל הֹואיל ְְְִִַַַָָָָָֹֹּתאמר:

ּבראׁשית' 'ׁשּבת E¯ÓÁÂ.ּבּה E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑ ְִֵַַָ¿««»«¿«¬…∆

ניח, לֹו עׂשבים ּתן ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא מן להּתיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהּקרקע.

צער  אּלא ניח, זה ּבעבד (מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.אין ְֵֶֶַַָָ∆¬»¿ְֶֶ
מדּבר הערל, .ּתֹוׁשב ּגר זה ∑b‰Â¯.הּכתּוב ְֵֵֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈
מצותֿעׂשה  ּכל ׁשמירה לעׂשֹות ׁשּכל ּבאזהרה, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ

לאו  ּבמקֹום היא אזהרה ˙e¯ÈkÊ.ׁשּבּתֹורה ‡Ï∑ ע''ז) ְְִִֶַַָָָָ…«¿ƒ
אלילים ג) עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ְְֱֲִִִֶַַַֹֹֹׁשּלא

ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ּתעמד אֹו ְְְֱֲֲִִִִִִַַֹּפלֹונית,
וׁשם  ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדבר

עבֹודת  ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". לא אחרים ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאלהים
ּכׁשֹומר  ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאלילים

ּכּלן  ÚÓMÈ.את ‡Ï∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ ׁשּלא ֶָֻ…ƒ»«ְִִַָ«ƒֶֹ
אלילים  ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻּתעׂשה

יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם ׁשאּתה נמצאת .ׁשּלֹו. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF` KxC lr cFr zExB(cl ek `xwIe)f` ¥©¤¤§©¦§¨¨
:'Fbe dizzAW z` ux`d dvxY`i dxez ¦§¤¨¨¤¤©§Ÿ¤¨§

(áééNòî äNòz.ELiUrn lM `le ©£¤©£¤§Ÿ¨©£¤
iM zFxACd zxUrA xn`W FnM§¤¨©©£¤¤©¦§¦
dilrW dhinXd zpW lW mini zWWA§¥¤¨¦¤§©©§¦¨¤¨¤¨
zFUrl lFki Fpi` o`M zAW iEEv xfFg¥¦©¨¨¥¨©£
dxEq` dnc` zk`ln iM FYk`ln lM̈§©§¦§¤¤£¨¨£¨

:KEnqA xEn`M Flbi dxez ¨¨§¨
(âé.'Bâå ézøîà øLà ìëáemrh §¨£¤¨©§¦§©©

FxnF`lkaE'FbeExnWYxn` `le §§¨§¦¨¥§Ÿ¨©
lr xnFl oEki ,ExnXY 'Fbe xW` lke§¨£¤§¦¨¥§©¥©©

l"f mxnF` KxC(:b"k zFMn)zFevn oipn iM ¤¤§¨©¦¦§©¦§

mixai` g"nx cbpM g"nx md dUr£¥¥§¤¤¥¨¦
cbpM md dUrY `l d"qye mc` lW¤¨¨§Ÿ©£¤¥§¤¤

eiciB d"qy(:r"w `"g xdf)fnxX dn `Ede ¦¨Ÿ©§©¤¨©
zFevn Kke KM mIw` mc` xn`i `NW¤ŸŸ©¨¨£©¥¨§¨¦§

xn` dfl ,izxinWl EwiRqielkaE §©§¦¦§¦¨¦¨¤¨©§¨
xW`EidY zFevOd lkA WExR 'Fbe £¤§¥§¨©¦§¦§

xqgY mdn cg` oFxqgaE mixnWp¦§¨¦§¤§¤¨¥¤¤§©
:Dl oEknd xai` FzF`l dxinXd©§¦¨§¥¨©§ª¨¨

.'Bâå íéäìà íLåmWM xnFl `A §¥¡Ÿ¦§¨©§¥
lirFY zFevOd lM zxinXW¤§¦©¨©¦§¦
eiciB d"qye eixai` oipnl mc` lkl§¨¨¨§¦§©¥¨¨§¦¨
mc`d zEllkl dxinW Wi ok FnM§¥¥§¦¨¦§¨¨¨¨

r zxitkAxtFMd lMW dxf dcFa ¦§¦©£¨¨¨¤¨©¥
dxf dcFarAwfgie dxFYd lkA dcFnM ©£¨¨¨§¤§¨©¨§¤¡©

Fci `vnY xW` lM dUFre xnFWA§¥§¤¨£¤¦§¨¨
zxitM zErvn`A mixnWp Eidie zFUr£§¦§¦§¨¦§¤§¨§¦©
`NW mbd eicibe eixai` lM dxf dcFar£¨¨¨¨¥¨¨§¦¨£©¤Ÿ
Fcil d`A `le `idd devOd dUr̈¨©¦§¨©¦§Ÿ¨¨§¨
mzQd on `wece dPOn xnWpe dxard̈£¥¨§¦§©¦¤¨§©§¨¦©§¨
zFevOdn zvw `icdl lHan m` la £̀¨¦§©¥§¤§¨§¨¥©¦§
oEknd xai` FzF`A xnWp didi `lŸ¦§¤¦§¨§¥¨©§ª¨
FzxitM cvl lHaOW devn DzF`l§¨¦§¨¤§©¥§©§¦¨

:dxf dcFarAci dxez ©£¨¨¨



mihtynעב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iying meil inei xeriy

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת .ׁשהּתבּואה …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ

·È·‡∑ ּפרֹות לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון »ƒְְְְִֵֵַָ
Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ּפני לראֹות ּברגלים,ּכׁשּתבאּו ¿…≈»»«≈»ְְְִִֶַָָָָֹ

עֹולֹותה  לי ז)ביאּו .(חגיגה ִִָ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«
i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ ׁשבּועֹות חג הּוא.È¯eka ¿««»ƒַָƒ≈

EÈNÚÓ∑ הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא «¬∆ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
מּתירין  היּו ּבעצרת, ּולהביא הּבאין למנחֹות החדׁש ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, כח)ּבּכּורים הּבּכּורים (במדבר "ּוביֹום ְְֱִִִִִֶֶַַַָ

‰‡ÛÒ.וגֹו'" ‚ÁÂ∑ הּסּכֹות חג EtÒ‡a.הּוא ְ¿«»»ƒַַֻ¿»¿¿
EÈNÚÓŒ˙‡∑ מתיּבׁשת הּתב ּואה החּמה ימֹות ׁשּכל ∆«¬∆ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

ּובחג  מּפני ּבּׂשדֹות, הּבית אל אֹותּה אֹוספים ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.הּגׁשמים  ְִַָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑ ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן ,לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑ את ּתׁשחט הּפסח לא …ƒ¿««»≈¿ְִֶֶַַַֹ
החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן סג)ּבי"ד פסחים .(מכילתא. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑ ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆
ּתלמּודֿלֹומר: ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָיכֹול

ו) הּמזּבח (ויקרא על מֹוקדה, .הּלילה"ּכל"על ְְְִֵַַַַַַָָָ
ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא 'לינה' אין ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶַַַַַָָ

הרצּפה  מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל אבל ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹ"עדּֿבקר",
.לּמזּבח  ְִֵַַ

(èé)éýìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִֶֶַַַ
ּכאן  אף נאמר לכ אדמת".ּבבּכּורים, "ּבּכּורי : ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
ּגמי  עליה אּלא לסימן ּכֹור ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc CÈ„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.Eúéeö øLàkdAxd WIW itl ©£¤¦¦¦§¦¤¥©§¥
,o`M EWxRzp `NW zFevn ihxR§¨¥¦§¤Ÿ¦§¨§¨
`Ad xaCn dSn zFidl KixSW '`d̈¤¨¦¦§©¨¦¨¨©¨

uEOg icil,(:dl migqR)ici `vi `NW 'a ¦¥¦§¨¦¤Ÿ¨¨§¥
didi `NW 'b ,dxcw dUrnA FzaFg¨§©£¥§¥¨¤Ÿ¦§¤
Wxtn df lke oFW`x aFh mFIn ung̈¥¦¦§¨¤§Ÿ¨
dfl `YlikOA x`anM `A zWxtA§¨¨©Ÿ©§Ÿ¨©§¦§¨¨¤

xn`LziEv xW`MdevOd i`pzl fnxl ¨©©£¤¦¦¦¦§Ÿ¦§¨¥©¦§¨
:mixMfPdfh dxez ©¦§¨¦

(æèéNòî éøeka.ElirC hrnl WExR ¦¥©£¤¥§©¥©£¥
hrOW FnkE eiUrn Fpi`W iFB ciA§©¤¥©£¨§¤¦¥
d"xA EWxCW FnM mkxivw FxnF`A§§§¦§¤§¤¨§§

(.b"i)`l iFB ciA WilW d`iadW lMW¤¨¤¥¦¨§¦§©Ÿ
:mixEMA dPOn `iaifi dxez ¨¦¦¤¨¦¦

(èé.'Bâå éøeka úéLàøfnxIW ilE` ¥¦¦¥§©¤¦§Ÿ
dRh didYWe Frxf zigWi `NW¤Ÿ©§¦©§§¤¦§¤¦¨
'd ziA z`aEn EPOn `vYW dpFW`x¦¨¤¥¥¦¤¥¥

mxnF` KxC lr(.'a `nFi),FYW` Ff FziA ©¤¤§¨¨¥¦§
xnFl wIce'd ziAdX` ziA llWl §¦¥©¥¦§Ÿ¥¦¨

Epia` awri mITW devn `ide ,dpFf¨§¦¦§¨¤¦¥©£Ÿ¨¦
aizkC mFlXd eilr(h"n ziW`xA)igM ¨¨©¨¦§¦§¥¦Ÿ¦



עג mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iying meil inei xeriy

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת .ׁשהּתבּואה …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ

·È·‡∑ ּפרֹות לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון »ƒְְְְִֵֵַָ
Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ּפני לראֹות ּברגלים,ּכׁשּתבאּו ¿…≈»»«≈»ְְְִִֶַָָָָֹ

עֹולֹותה  לי ז)ביאּו .(חגיגה ִִָ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«
i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ ׁשבּועֹות חג הּוא.È¯eka ¿««»ƒַָƒ≈

EÈNÚÓ∑ הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא «¬∆ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
מּתירין  היּו ּבעצרת, ּולהביא הּבאין למנחֹות החדׁש ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, כח)ּבּכּורים הּבּכּורים (במדבר "ּוביֹום ְְֱִִִִִֶֶַַַָ

‰‡ÛÒ.וגֹו'" ‚ÁÂ∑ הּסּכֹות חג EtÒ‡a.הּוא ְ¿«»»ƒַַֻ¿»¿¿
EÈNÚÓŒ˙‡∑ מתיּבׁשת הּתב ּואה החּמה ימֹות ׁשּכל ∆«¬∆ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

ּובחג  מּפני ּבּׂשדֹות, הּבית אל אֹותּה אֹוספים ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.הּגׁשמים  ְִַָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑ ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן ,לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑ את ּתׁשחט הּפסח לא …ƒ¿««»≈¿ְִֶֶַַַֹ
החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן סג)ּבי"ד פסחים .(מכילתא. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑ ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆
ּתלמּודֿלֹומר: ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָיכֹול

ו) הּמזּבח (ויקרא על מֹוקדה, .הּלילה"ּכל"על ְְְִֵַַַַַַָָָ
ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא 'לינה' אין ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶַַַַַָָ

הרצּפה  מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל אבל ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹ"עדּֿבקר",
.לּמזּבח  ְִֵַַ

(èé)éýìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִֶֶַַַ
ּכאן  אף נאמר לכ אדמת".ּבבּכּורים, "ּבּכּורי : ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
ּגמי  עליה אּלא לסימן ּכֹור ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc CÈ„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.Eúéeö øLàkdAxd WIW itl ©£¤¦¦¦§¦¤¥©§¥
,o`M EWxRzp `NW zFevn ihxR§¨¥¦§¤Ÿ¦§¨§¨
`Ad xaCn dSn zFidl KixSW '`d̈¤¨¦¦§©¨¦¨¨©¨

uEOg icil,(:dl migqR)ici `vi `NW 'a ¦¥¦§¨¦¤Ÿ¨¨§¥
didi `NW 'b ,dxcw dUrnA FzaFg¨§©£¥§¥¨¤Ÿ¦§¤
Wxtn df lke oFW`x aFh mFIn ung̈¥¦¦§¨¤§Ÿ¨
dfl `YlikOA x`anM `A zWxtA§¨¨©Ÿ©§Ÿ¨©§¦§¨¨¤

xn`LziEv xW`MdevOd i`pzl fnxl ¨©©£¤¦¦¦¦§Ÿ¦§¨¥©¦§¨
:mixMfPdfh dxez ©¦§¨¦

(æèéNòî éøeka.ElirC hrnl WExR ¦¥©£¤¥§©¥©£¥
hrOW FnkE eiUrn Fpi`W iFB ciA§©¤¥©£¨§¤¦¥
d"xA EWxCW FnM mkxivw FxnF`A§§§¦§¤§¤¨§§

(.b"i)`l iFB ciA WilW d`iadW lMW¤¨¤¥¦¨§¦§©Ÿ
:mixEMA dPOn `iaifi dxez ¨¦¦¤¨¦¦

(èé.'Bâå éøeka úéLàøfnxIW ilE` ¥¦¦¥§©¤¦§Ÿ
dRh didYWe Frxf zigWi `NW¤Ÿ©§¦©§§¤¦§¤¦¨
'd ziA z`aEn EPOn `vYW dpFW`x¦¨¤¥¥¦¤¥¥

mxnF` KxC lr(.'a `nFi),FYW` Ff FziA ©¤¤§¨¨¥¦§
xnFl wIce'd ziAdX` ziA llWl §¦¥©¥¦§Ÿ¥¦¨

Epia` awri mITW devn `ide ,dpFf¨§¦¦§¨¤¦¥©£Ÿ¨¦
aizkC mFlXd eilr(h"n ziW`xA)igM ¨¨©¨¦§¦§¥¦Ÿ¦

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy
ּבּמקרא:מּׁשבעת  האמּורין ח)הּמינין חּטה (דברים "ארץ ְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וגֹו'" È„b.ּוׂשעֹורה ÏM·˙ ‡Ï∑וכבׂש עגל אף ְְָ…¿«≈¿ƒְֵֶֶֶַ
ּׁשאּתה  מּמה .ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ׁשאין ּגדי, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבכלל

מקֹומֹות  ּבכּמה והצרמֹוצא "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, ְְְְְִֵֶַַַָָָֻ
ּכגֹון: "עּזים", אחריו: לח)לפרׁש אׁשּלח (בראשית "אנכי ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹ

הע ּזים", ּגדי "את עּזים", כז)ּגדי עּזים",(שם ּגדיי "ׁשני ְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָ
עגל  אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל ,ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָללּמד
ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובׁשלֹוׁשה ּבמׁשמע. ְְְְְְִִֶֶַַַַָָוכבׂש
לאּסּור  ואחד הנאה, לאּסּור ואחד אכילה, לאּסּור ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָָאחד

קטו)ּבּׁשּול חולין כז. .(פסחים ִ

ß hay 'l iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑נתּבּׂשרּו ּכאן ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְִַָ
להם: אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, לג)ׁשעתידין "ּכי (לקמן ְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָֹ

אעלה  ‰È˙Î.ּבקרּב"לא ¯L‡∑ לתת זּמנּתי אׁשר ְְְֱִֶֶֹ¬∆¬ƒ…ƒְֲִִֵֶַָ
אׁשר  הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ְְֲִֶֶֶֶַָָָלכם,

ּכבר  נּכר הכנתי", מן מקֹומי אחד וזה ּכנגּדֹו. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹ
מכּון  מעלה ׁשל ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשאֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּמקראֹות

מּטה  ׁשל ּביתֿהּמקּדׁש .ּכנגד ְְִֵֶֶֶַַָָ

(àë)àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון "אׁשר (יהושע ««≈ְְְֲֶַָָ
"ּפי את ÌÎÚLÙÏ.ימרה ‡OÈ ‡Ï Èk∑ מלּמד אינֹו ְִֶֶַƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְֵָֻ

ׁשהּוא  ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבכ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו Ba¯˜a.ׁשליח ÈÓL Èk∑ ְְִִֵֶֶַָָƒ¿ƒ¿ƒ¿

ׁשמי  ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֻמחּבר
ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, ְְְְֵֶֶַָָֻמׁשּתף

ׁשּד"י  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ

(áë)øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑ּכתרּגּומֹו" .ואעיק", ¿«¿ƒְְְִַָ

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn` xnbe ,ip` ziW`xelXaz `l §¥¦Ÿ¦§¨©Ÿ¤Ÿ§©¥
FO` algA icBiM lFcB cFq fnxl §¦©£¥¦¦§Ÿ¨¦

zzin miaaFq mrxf mizigWOd©©§¦¦©§¨§¦¦©
iYWxRW FnkE ,mO` iCW oiAn miPhTd©§©¦¦¥©¥¦¨§¤¥©§¦

wEqRA FxnF`A xaCd('e dkin)oY`d ©¨¨§§©¨¦¨¨¤¥
iM iWtp z`Hg ipha ixR irWR ixFkA§¦¦§¦§¦¦§¦©©©§¦¦

f zigWn mc`WMEPOn `xap Frx §¤¨¨©§¦©§¦§¨¦¤
oAA KM xg` hlFW `Ede rx zigWn©§¦©§¥©©¨©¥
xEn`M zFwEWrd zFWtp mde ,clEId©©§¥§¨¨£¨¨

WFcTd xdGd xtqA,(.h"ix `"g)mxB inE §¥¤©Ÿ©©¨¦¨©
itkE ,'d ziA eixEMA `iad `NW df¤¤Ÿ¥¦¦¨¥§¦

Knq mrh hWRd KxClXaz `l'Fbe ¤¤©§¨©©¨©Ÿ§©¥§
xnF`dl ,mixEMAd mr(:c"iw oiNg)xUA ¦©¦¦§¨¥ª¦¨¨

xTr `EdW d`pdA xEq` algA§¨¨¨©£¨¨¤¦©
mixEMAd mr Fknql oEMzp dkldd©£¨¨¦§©¥§¨§¦©¦¦

d`pdA mixEq` mdW zFidl,(a"t m"Anx) ¦§¤¥£¦©£¨¨©§¨

:x`Y ixR ixtqA oIrek dxez §©¥§¦§¦§¦Ÿ©

(ë.'Bâå éëðà äpädf K`ln WExR ¦¥¨Ÿ¦§¥©§¨¤
zFa`d z` l`FBd K`lOd `Ed©©§¨©¥¤¨¨
lFcB K`ln `N` eizxWOn zxWn `lŸ§¨¥¦§¨§¨¤¨©§¨¨
mixiMn Ep` oi` iM miliMUOl rEcIM©¨©©©§¦¦¦¥¨©¦¦
KxAzi `Ed `N` irvn` K`ln©§¨¤§¨¦¤¨¦§¨©

cFqA FOr zcgizOd FGr zpikWEdixkf) §¦©ª©¦§©¤¤¦§§©§¨

(c"i:cg` FnWE cg` 'd`k dxez ¤¨§¤¨
(àë.'Bâå åéðtî øîMälr dEv o`M ¦¨¥¦¨¨§¨¦¨©

,dUrY `l zevnE dUr zevn¦§©£¥¦§©Ÿ©£¤
xn` dUrY `l zevn cbpMxnXd'Fbe §¤¤¦§©Ÿ©£¤¨©¦¨¥§

cbpkE ,dUrY `l 'Fbe xnXd lM iM¦¨¦¨¥§Ÿ©£¤§¤¤
xn` dUr zevn:FlwA rnWE ¦§©£¥¨©§©§Ÿ

.Ba ønz ìàmc`d zNrtl fnx o`M ©©¥¨¨©¦§ª©¨¨¨
rxA aFh zxEnY aaFqY xW £̀¤§¥§©§©
lre ,DYxaB zWxFi dgtWe KlFn care§¤¤¥§¦§¨¤¤§¦§¨§©
dxEnY dUFrdn mwp mTpzi df ici§¥¤¦§©¥¨¨¥¨¤§¨
rEci df K`ln mB ,mkrWtl `Vi `le§Ÿ¦¨§¦§£¤©©§¨¤¨©

`Vi `le hRWOd zpigA `Ed iM `Ed¦§¦©©¦§¨§Ÿ¦¨
FxnF`M oer`Vi `lFxnF`e ,'FbeiM ¨Ÿ§§Ÿ¦¨§§§¦
FAxwA inWiM dGd xaCA FliMUd §¦§¦§¦§¦©¨¨©¤¦

zcxR aaFqi mc`d `hg zErvn`A§¤§¨¥§¨¨¨§¥§¥©
o"Fxhhn iM LliMU`e .FAxTn sEN ©̀¦¦§§©§¦§¦

l"f Exn` WFcTd(:g"l oixcdpq)mWM FnW ©¨¨§©§¤§¦§§¥
Fnvr xRqn dlFr iM iCW `Ede FAx©§©©¦¤¦§©©§
mW wNYqi mc`d `hgaE mXd lW¤©¥§¥§¨¨¨¦§©¥¥

FxnF` cFq `Ede ,EPOn iCW(h"i dirWi) ©©¦¤§§§©§¨

liMUn al liMUde 'Fbe axgi xdpe§¨¨¤¡©§§¦§¦¥©§¦
FxnF`A mixaCArnWY rFnW m` iM ©§¨¦§§¦¦¨©¦§©

FlwAFxnF` xnbe zlEGd lr xAcnM §Ÿ¦§©¥©©©§¨©§
xAc` xW` z` ziUrexW` xn` `le §¨¦¨¥£¤£©¥§Ÿ¨©£¤

:oade FAxwA FnW iM xnFl xAciak dxez §©¥©¦§§¦§§¨¥
(áë.'Bâå ézáéàåiM fnxIW ilE` §¨©§¦§©¤¦§Ÿ¦

devOde dxFYd wqr zErvn`A§¤§¨¥¤©¨§©¦§¨
ditpre dRlTd iWxW xwri oFc`d dPd¦¥¨¨©£Ÿ¨§¥©§¦¨©£¨¤¨



mihtynעד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(hp 'nr f"l ze` ,owfd x"enc` xecn ,mixac zniyx)

האמרי כג)אל (כג, ֱִֶָֹ
ּפעם: אמר הּזקן ֵֵַַַַַָָרּבנּו

ּבא  הרע יצר זאגער"). ("ּדער אמירה מּלׁשֹון הּוא ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָ"אמֹורי"

את  מטּמא הּוא ּובזה וכּו' ׁשם הּבט לֹו: ואֹומר האדם ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאל
רחמנא־ליצלן. ְְֲִַַָָָָָהּנׁשמה

(ãë)àìå íãáòú àìå íäéýìàì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰z Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h jxk zegiy ihewl)

להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם כד)אבנים כג, רׁש"י (רש"י ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּמנּסכין  אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמפרׁש
"הרס  על עּמֹו: ונּמּוקֹו לעבֹודה־זרה. עליה מקריבין ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו

"לאֹותם ּפרׁש לעבֹודה־זרה אלקּות ּתהרסם" ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבעבֹודה־ קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ּומּובן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעצמּה;

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָזרה

(äë)Eîçì-úà Cøáe íëéýìà ýåýé úà ízãáòå©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå EÒ : §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡ÚÎe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

miWTande migiCOde miziqnd mdW¤¥©§¦¦§©©¦¦§©§©§¦
dn oIre ,dxFYd lbC liRWdl§©§¦¤¤©¨§©¥©
dUrnA ziW`xA zWxtA iYWxRX¤¥©§¦§¨¨©§¥¦§©£¥

:FOr oFc`d zEgMezdA oiwbk dxez ©¦§¦§©§¨¨¦
(âë.åézãçëäå 'Bâå EàéáäåiM oeki ¤¡¦£§§¦§©§¦§©¥¦

Eidi l`xUi zqpMd zErvn`A§¤§¨©§¤¤¦§¨¥¦§
dn oIre ,mdd zFO`d micgkp¦§¨¦¨ª©¥§©¥©

wEqRA iYWxRX('h c"i xAcOA)mNv xq ¤¥©§¦©¨©¦§¨¨¦¨
a`WY dXcTd iM 'Fbe EpY` 'de 'Fbe§©¦¨§¦©§ª¨¦§Ÿ
`Ede ,qaEn xbtM x`Xze dIgOd wlg¥¤©§©¤§¦¨¤§¤¤¨§

l"f mxnF` cFq(.c"l zAW)dipir aidi §¨©¨¨¦¥¥
xxai iM zFnvr lW lB dUrpe diA¥§©£¤©¤£¨¦§¨¥
mFwOn dIgnd wlg a`Wie§¦§Ÿ¥¤©§©¤¦§

:FzEpgYck dxez ©£
(ãë.'Bâå äåçzLú àìzrcl Kixv Ÿ¦§©£¤§¨¦¨©©

xg` dfl zFEvl Kxvd dOl̈¨ª§©§©¨¤©©
lre df xErM lr zFxdf` dOM xidfdW¤¦§¦©¨©§¨©¦¤§©
dlrnl KEnqAW mB dnE Fl dnFCd©¤©©¤§¨§©§¨
mzFnW z` `Vi lA lr ENt` xidfd¦§¦£¦©©¦¨¤§¨
mnW ExMfIW mxbl `le eiztU lr©§¨¨§Ÿ¦§Ÿ¤¦§§§¨

aizkC zlEGd(b"i wEqR)lr rnXi `le ©©¦§¦¨§Ÿ¦¨©©
lr cFr xidfdl mFwO dn oM m` LiR¦¦¥©¨§©§¦©
DzFidl iM aXi o"Anxe .dcFard̈£¨§©§¨¦¥¦¦§¨

dniYd onE ,zFxdf`d DA dAxi dxEng£¨©§¤¨¨©§¨¦©¥¨
dxFYd lkl DzF` deWdW xg`W `Ed¤©©¤¦§¨¨§¨©¨
oiA Wpr oiprl oiA dlrnl xEn`M dNMª¨¨¨§©§¨¥§¦§©Ÿ¤¥

Pd xkU oiprllr xaFr DcaFrd d §¦§©¨¨¦¥¨§¨¥©
WIW zFevn WIW mB dnE zFxdf` b"ixY©§¨©§¨©©¤¥¦§¤¥
dlEwW Ff devnE xzFie oie`l 'a mdÄ¤¨¦§¥¦§¨§¨

:lMd cbpM§¤¤©Ÿ
äàøðå'bl `Ed aEzMd mrh iM xnFl §¦§¤©¦©©©¨§

dvxW zFidl cg`d ,zFAq¦¨¤¨¦§¤¨¨
zFO`dl dnCi `NW xidfdl§©§¦¤Ÿ¦¨¤§¨ª
miCwn did `l m` dfl mdiUrnA§©£¥¤¨¤¦Ÿ¨¨©§¦
`l mcarz `le degYWz `l xnFl©Ÿ¦§©£¤§Ÿ¨¨§¥Ÿ
oEkIW xnFl WFp` zrC lr dlri©£¤©©©¡©¤§©¥
dcFar FA oi`W lg dUrn lr aEzMd©¨©©£¥Ÿ¤¥£¨
Fpi`W xnFl gxkdaE xEq`W dxf̈¨¤¨§¤§¥©©¤¥
`EdW xEQ` dUrn lr `N` xnF`¥¤¨©©£¥¦¤

xn`W xg` K` dxf dcFar`l £¨¨¨©©©¤¨©Ÿ
mcarz `le degYWzFYrC dNB dfA ¦§©£¤§Ÿ¨¨§¥¨¤¦¨©§

xn`X dn iMmdiUrnM dUrY `l ¦©¤¨©Ÿ©£¤§©£¥¤
FA WIW xMp Fpi`W xaC ENt` `Ed£¦¨¨¤¥¦¨¤¥
`l mdl dnci `NW `Ede dxf dcFar£¨¨¨§¤Ÿ¦§¤¨¤Ÿ
o`ke ,llM mYglbzA `le mdiWEAlnA§©§¥¤§Ÿ§¦§©§¨§¨§¨
miiFBd dUrnl cgin `EdW lM llkp¦§¨¨¤§ª¨§©£¥©¦

l"f mdixacA xEn`M,(.f"q zAW)'Ade ¨¨§¦§¥¤©¨§©
FA Wi mdiUrn lM iM `A EpricFdl§¦¥¨¦¨©£¥¤¥
ipA zFaWgn rcFi 'd iM dxf dcFar£¨¨¨¦¥©©§§§¥
dUFrd lM oM m`e xaC lM cFqie mc`̈¨¦¨¨¨§¦¥¨¨¤
dcFar oern mrFh df ixd miiFB dUrn©£¥¦£¥¤¥¥£Ÿ£¨
lr zFEvl dvxW zFidl 'Bde ,dxf̈¨§©¦§¤¨¨§©©

xnFl mcw dfl mpFxaWe mzqixd`l £¦¨¨§¦§¨¨¤¨©©Ÿ
degYWz`le qxd `l m`W xnFl 'Fbe ¦§©£¤§©¤¦Ÿ¨©§Ÿ

iM dxf dcFar caFrM `Ed dPd xAW¦¥¦¥§¥£¨¨¨¦
dxf dcFarA daWgOd lr qtFY 'd¥©©©§¨¨©£¨¨¨
dcFar zaWgn zlilWl xMd oikixvE§¦¦¤¥¦§¦©©§¤¤£¨
xaWA `N` xMd oi`e mANn dxf̈¨¦¦¨§¥¤¥¤¨§¤¤
md ixd ok EUri `l m`e mdizFaSn©¥¥¤§¦Ÿ©£¥£¥¥
dfle ,zF`d Ll dfe dxf dcFar icaFrM§§¥£¨¨¨§¤§¨§¨¤

xnFl Kxvd`lmcarz `le degYWz ª§©©Ÿ¦§©£¤§Ÿ¨¨§¥
dPd qxd xCrdAW xnFl qxd iM 'Fbe§¦¨¥©¤§¤§¥¤¤¦¥
`vnze .mcarz `l lr xaFr `Ed¥©Ÿ©©§¥§¦§¨
ok EUr `NW l`xUi lr 'd ciRwdW¤¦§¦©¦§¨¥¤Ÿ¨¥

ux`l mzqipkA:('a mihtFW)dk dxez ¦§¦¨¨¨¨¤§¦

(äë.'ä úà ízãáòå`EdW ilE` ©£©§¤¥©¤
iM dlrnNX dn mr KWnp¦§©¦©¤§©§¨¦
qxdie dxf dcFard gM xaXIWM§¤¦¨¥Ÿ©¨£¨¨¨§©£Ÿ
Fl riRWie 'd z` caFr dfA dixvan¦§¨¤¨¨¤¥¤§©§¦©



עה mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(hp 'nr f"l ze` ,owfd x"enc` xecn ,mixac zniyx)

האמרי כג)אל (כג, ֱִֶָֹ
ּפעם: אמר הּזקן ֵֵַַַַַָָרּבנּו

ּבא  הרע יצר זאגער"). ("ּדער אמירה מּלׁשֹון הּוא ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָ"אמֹורי"

את  מטּמא הּוא ּובזה וכּו' ׁשם הּבט לֹו: ואֹומר האדם ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאל
רחמנא־ליצלן. ְְֲִַַָָָָָהּנׁשמה

(ãë)àìå íãáòú àìå íäéýìàì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰z Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h jxk zegiy ihewl)

להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם כד)אבנים כג, רׁש"י (רש"י ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּמנּסכין  אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמפרׁש
"הרס  על עּמֹו: ונּמּוקֹו לעבֹודה־זרה. עליה מקריבין ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו

"לאֹותם ּפרׁש לעבֹודה־זרה אלקּות ּתהרסם" ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבעבֹודה־ קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ּומּובן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעצמּה;

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָזרה

(äë)Eîçì-úà Cøáe íëéýìà ýåýé úà ízãáòå©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå EÒ : §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡ÚÎe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

miWTande migiCOde miziqnd mdW¤¥©§¦¦§©©¦¦§©§©§¦
dn oIre ,dxFYd lbC liRWdl§©§¦¤¤©¨§©¥©
dUrnA ziW`xA zWxtA iYWxRX¤¥©§¦§¨¨©§¥¦§©£¥

:FOr oFc`d zEgMezdA oiwbk dxez ©¦§¦§©§¨¨¦
(âë.åézãçëäå 'Bâå EàéáäåiM oeki ¤¡¦£§§¦§©§¦§©¥¦

Eidi l`xUi zqpMd zErvn`A§¤§¨©§¤¤¦§¨¥¦§
dn oIre ,mdd zFO`d micgkp¦§¨¦¨ª©¥§©¥©

wEqRA iYWxRX('h c"i xAcOA)mNv xq ¤¥©§¦©¨©¦§¨¨¦¨
a`WY dXcTd iM 'Fbe EpY` 'de 'Fbe§©¦¨§¦©§ª¨¦§Ÿ
`Ede ,qaEn xbtM x`Xze dIgOd wlg¥¤©§©¤§¦¨¤§¤¤¨§

l"f mxnF` cFq(.c"l zAW)dipir aidi §¨©¨¨¦¥¥
xxai iM zFnvr lW lB dUrpe diA¥§©£¤©¤£¨¦§¨¥
mFwOn dIgnd wlg a`Wie§¦§Ÿ¥¤©§©¤¦§

:FzEpgYck dxez ©£
(ãë.'Bâå äåçzLú àìzrcl Kixv Ÿ¦§©£¤§¨¦¨©©

xg` dfl zFEvl Kxvd dOl̈¨ª§©§©¨¤©©
lre df xErM lr zFxdf` dOM xidfdW¤¦§¦©¨©§¨©¦¤§©
dlrnl KEnqAW mB dnE Fl dnFCd©¤©©¤§¨§©§¨
mzFnW z` `Vi lA lr ENt` xidfd¦§¦£¦©©¦¨¤§¨
mnW ExMfIW mxbl `le eiztU lr©§¨¨§Ÿ¦§Ÿ¤¦§§§¨

aizkC zlEGd(b"i wEqR)lr rnXi `le ©©¦§¦¨§Ÿ¦¨©©
lr cFr xidfdl mFwO dn oM m` LiR¦¦¥©¨§©§¦©
DzFidl iM aXi o"Anxe .dcFard̈£¨§©§¨¦¥¦¦§¨

dniYd onE ,zFxdf`d DA dAxi dxEng£¨©§¤¨¨©§¨¦©¥¨
dxFYd lkl DzF` deWdW xg`W `Ed¤©©¤¦§¨¨§¨©¨
oiA Wpr oiprl oiA dlrnl xEn`M dNMª¨¨¨§©§¨¥§¦§©Ÿ¤¥

Pd xkU oiprllr xaFr DcaFrd d §¦§©¨¨¦¥¨§¨¥©
WIW zFevn WIW mB dnE zFxdf` b"ixY©§¨©§¨©©¤¥¦§¤¥
dlEwW Ff devnE xzFie oie`l 'a mdÄ¤¨¦§¥¦§¨§¨

:lMd cbpM§¤¤©Ÿ
äàøðå'bl `Ed aEzMd mrh iM xnFl §¦§¤©¦©©©¨§

dvxW zFidl cg`d ,zFAq¦¨¤¨¦§¤¨¨
zFO`dl dnCi `NW xidfdl§©§¦¤Ÿ¦¨¤§¨ª
miCwn did `l m` dfl mdiUrnA§©£¥¤¨¤¦Ÿ¨¨©§¦
`l mcarz `le degYWz `l xnFl©Ÿ¦§©£¤§Ÿ¨¨§¥Ÿ
oEkIW xnFl WFp` zrC lr dlri©£¤©©©¡©¤§©¥
dcFar FA oi`W lg dUrn lr aEzMd©¨©©£¥Ÿ¤¥£¨
Fpi`W xnFl gxkdaE xEq`W dxf̈¨¤¨§¤§¥©©¤¥
`EdW xEQ` dUrn lr `N` xnF`¥¤¨©©£¥¦¤

xn`W xg` K` dxf dcFar`l £¨¨¨©©©¤¨©Ÿ
mcarz `le degYWzFYrC dNB dfA ¦§©£¤§Ÿ¨¨§¥¨¤¦¨©§

xn`X dn iMmdiUrnM dUrY `l ¦©¤¨©Ÿ©£¤§©£¥¤
FA WIW xMp Fpi`W xaC ENt` `Ed£¦¨¨¤¥¦¨¤¥
`l mdl dnci `NW `Ede dxf dcFar£¨¨¨§¤Ÿ¦§¤¨¤Ÿ
o`ke ,llM mYglbzA `le mdiWEAlnA§©§¥¤§Ÿ§¦§©§¨§¨§¨
miiFBd dUrnl cgin `EdW lM llkp¦§¨¨¤§ª¨§©£¥©¦

l"f mdixacA xEn`M,(.f"q zAW)'Ade ¨¨§¦§¥¤©¨§©
FA Wi mdiUrn lM iM `A EpricFdl§¦¥¨¦¨©£¥¤¥
ipA zFaWgn rcFi 'd iM dxf dcFar£¨¨¨¦¥©©§§§¥
dUFrd lM oM m`e xaC lM cFqie mc`̈¨¦¨¨¨§¦¥¨¨¤
dcFar oern mrFh df ixd miiFB dUrn©£¥¦£¥¤¥¥£Ÿ£¨
lr zFEvl dvxW zFidl 'Bde ,dxf̈¨§©¦§¤¨¨§©©

xnFl mcw dfl mpFxaWe mzqixd`l £¦¨¨§¦§¨¨¤¨©©Ÿ
degYWz`le qxd `l m`W xnFl 'Fbe ¦§©£¤§©¤¦Ÿ¨©§Ÿ

iM dxf dcFar caFrM `Ed dPd xAW¦¥¦¥§¥£¨¨¨¦
dxf dcFarA daWgOd lr qtFY 'd¥©©©§¨¨©£¨¨¨
dcFar zaWgn zlilWl xMd oikixvE§¦¦¤¥¦§¦©©§¤¤£¨
xaWA `N` xMd oi`e mANn dxf̈¨¦¦¨§¥¤¥¤¨§¤¤
md ixd ok EUri `l m`e mdizFaSn©¥¥¤§¦Ÿ©£¥£¥¥
dfle ,zF`d Ll dfe dxf dcFar icaFrM§§¥£¨¨¨§¤§¨§¨¤

xnFl Kxvd`lmcarz `le degYWz ª§©©Ÿ¦§©£¤§Ÿ¨¨§¥
dPd qxd xCrdAW xnFl qxd iM 'Fbe§¦¨¥©¤§¤§¥¤¤¦¥
`vnze .mcarz `l lr xaFr `Ed¥©Ÿ©©§¥§¦§¨
ok EUr `NW l`xUi lr 'd ciRwdW¤¦§¦©¦§¨¥¤Ÿ¨¥

ux`l mzqipkA:('a mihtFW)dk dxez ¦§¦¨¨¨¨¤§¦

(äë.'ä úà ízãáòå`EdW ilE` ©£©§¤¥©¤
iM dlrnNX dn mr KWnp¦§©¦©¤§©§¨¦
qxdie dxf dcFard gM xaXIWM§¤¦¨¥Ÿ©¨£¨¨¨§©£Ÿ
Fl riRWie 'd z` caFr dfA dixvan¦§¨¤¨¨¤¥¤§©§¦©

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ycew zayl inei xeriy

xc` '` ycew zay ßß

(åë)øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
éîé:àlîà E ¨¤−£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני אם קרּויה ּבניה, את קֹוברת אֹו נפלים .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

ּבארצ ועקרה מׁשּכלה תהיה כו)לא (כג, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
.רצֹונ רצֹון, מּלׁשֹון - "ארצ"ְְְְִֶַָ

לאדם  ּכׁשּיׁש ."ארצ" ּבגלל ועקרה" מׁשּכלה תהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"לא
את  מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹורה (ּדבר מעבֹודתֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׂשביעּות־רצֹון
ליּפֹול  הּוא עלּול ויראה), אהבה לֹו יׁש ה', עֹובד הּוא ְְְֲִִִֵֵַָָָמציאּותֹו:
ׂשביעּות־ לפי מגּבלת עבֹודתֹו ּבתחּלה, ּכי מּדרּגתֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֻחס־וׁשלֹום
הּוא  לּׁשנּיה: אחת עבֹודה ּבין ּבֹורר הּוא אחר־ּכ ׁשּלֹו, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהרצֹון
יֹורד  הּוא וכ ּבהן, 'חּוׁש' לֹו ׁשּיׁש מצֹות סּוג רק לקּים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָמּוכן

מּדרּגתֹו. לגמרי חס־וׁשלֹום ׁשּנֹופל עד ּדחי אל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּדחי

עליו  :"ימי ּב"מסּפר להתּבֹונן עליו זה, רגׁש לבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדי
את  למּלא וׁשנים ימים ׁשל מסּים מסּפר לֹו ׁשּנּתן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלדעת
לצר אֹותֹו מנּצלים ׁשאין רגע ּכל על חבל ּבעֹולם; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשליחּותֹו
ׁשל  רגׁש ּכל מבּטלת זֹו ידיעה זה. ותפקיד ׁשליחּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמּלּוי
ׁשליחּותֹו. למּלּוי ּכל־ּכּלֹו ונתּון מסּור והאדם עצמית, ְְְְְְִִִִַָָָָָָֻמציאּות
אפילּו אמּלא": ימי מסּפר "את - הּקּב"ה לֹו מבטיח ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאז
ׁשליחּותֹו ּבמּלּוי ּבהם עסק לא ׁשהאדם ימים היּו ּבעבר ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹאם
ּגם  וימּלא יׁשלים ׁשהּקּב"ה לֹו מבטח להיֹות, הראּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכפי

אּלה. ִֵֶָימים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבארצ ועקרה מׁשּכלה תהיה כו)לא מּדּוע (כג, לׁשאל, יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּיהּודי  מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמגּבלת
ּולהגּדיל  להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
ּבמי  ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאת

ּגם  ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ה', רצֹון את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ועקרה  מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; י ׂשראל ארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻעל
רצֹון  את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר – ּבחּוץ־לארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

ה').

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֶַַַָ
ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
אֹות  ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַָלדּבר

ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש גֹון:הּכפּולה ְְְְְְִִֶַַָָָ

מּגזרת כח)"והּמֹותי", עגלתֹו".(ישעיה ּגלּגל "והמם ְְְְְִִִִֶַַַַָָ
מּגזרת ז)"וסּבֹותי", א "ּדּלֹותי",(שמואל אל". ּבית "וסבב ְְְִִִִֵֵַַַַָ

יט)מּגזרת וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו ּכּפים (שם "על ְְְְִִִַַַַָָ
מּגזרת ,"ה)חּקתי לב".(שופטים יב)"חקקי א (שמואל ְְִִִִֵֵַַֹ

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF`e .Fngl Kxaie daFhLinin z`e ¨¦¨¥©§§§§¤¥¤
zEWigMd clEi miOdOW zFidl WExR¥¦§¤¥©©¦©©§¦
dfl zFrxd zEgle mi`lgd zFclFze§¨©¢¨¦§¥¨¨¨¤
gnv EgOvIW einin KxaIW gihad¦§¦©¤§¨¥¥¨¤§©§¤©
rEcIM zE`ixAd zilkzA mc`d̈¨¨§©§¦©§¦©¨©
ixg` iM zFniOd zpgadA miliMUOl©©§¦¦§©§¨©©¥¦©£¥
mW oMWl mc`d hhFWi miIg min©¦©¦§¥¨¨¨¦§Ÿ¨
KExA `xFAd gihad dlFcB dghade§©§¨¨§¨¦§¦©©¥¨
`l miOd zMxal Knq dfle ,dfA `Ed¨¤§¨¤¨©§¦§©©©¦Ÿ
dn cnlE `ve ,'Fbe dlMUn didz¦§¤§©¥¨§§¥§©©

l"f EWxCX(:h"p zFkxA):zxR inA ¤¨§§¨§¥§¨
.'Bâå éúøñäådkxAd zpgad 'd mWx ©£¦Ÿ¦§¨©©§¨©©§¨¨

dWlWAmc`d didIW '`d ,mixaC ¦§¨§¨¦¨¤¦§¤¨¨¨
FxnF` `Ede .'d aEhA oCrzdl `ixÄ¦§¦§©¥§§§

izxqdearzY lk` lM df zlEGW 'Fbe ©£¦Ÿ¦§¤©¤¨Ÿ¤§©¥
FxnF` `Ede ,mipA Fl dAxi 'a ,mWtp©§¨©§¤¨¦§§

dlMUn didz `lmilWIW 'b ,'Fbe Ÿ¦§¤§©¥¨§¤©§¦
`Ede ,miIg zFpWE mini Kx` einï¨Ÿ¤¨¦§©¦§

FxnF`Lini xRqn z`dfA mB .'Fbe §¤¦§©¨¤§©¨¤
'b zlEf iM dkxAd zbltd 'd d`xd¤§¨©§¨©©§¨¨¦©
m`W .dkxAl xMd oi` EN` mixaC§¨¦¥¥¤¥©§¨¨¤¦
illEWnE mihrEn milk`d Eid̈¨¢¨¦¨¦§§¥
`EdW lM zFhrEn mipWe zE`ixAd©§¦§¨¦¨¨¤
`vnpe mMxv wERql wiRqi 'd oYIW¤¦¥©§¦§¦¨§¨§¦§¨

Ff dghadA oi`e eininE Fngl KxA¥©©§¥¨§¥§©§¨¨
mixaC 'b zErvn`A `N` lFcB xaC̈¨¨¤¨§¤§¨§¨¦

:EN`ek dxez ¥
(æë.'Bâå éúîéà úàxn`W mbd ¤¥¨¦§£©¤¨©

dlrnl(b"k wEqR)o`M eiYcgkde §©§¨¨§¦§©§¦¨
`N` cigki lMl `l dNgzA iM dNB¦¨¦¦§¦¨Ÿ©Ÿ©§¦¤¨
mrd z` mdl 'd siqFi dxtIW cr©¤¦§¤¦¨Ÿ¤¨¨
KxCd df lr oke Fvx`l l`xUi KixSd©¨¦¦§¨¥§©§§¥©¤©¤¤
dNBW FnkE miklFde miWaFM Eidi¦§§¦§§¦§¤¦¨

FxOF`A sFQalEPWxb` `lcr 'Fbe §©§§Ÿ£¨§¤§©
:lMd lgpze dxtY xW`gk dxez £¤¦§¤§¦§©©Ÿ



mihtynעו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ycew zayl inei xeriy
מּגזרת רּצֹותי", כ)"אתֿמי ּדּלים".(איוב עזב "רּצץ ְִִִִִִֶַַַַַָ

ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹוהמתרּגם:
מ"ם  ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין היתה, מיתה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּגזרת
"והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלּה

יד)ּכגֹון: מדּגׁשת,(במדבר והּתי"ו הּזה" העם את "והמּתה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
לפי  נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹלפי

ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאין
הּתי"ו  "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ"אמרּתי",
צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻמדּגׁשת,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: י)ׁשלֹוׁשה ּתת (יהושע "ּביֹום ְְְְִִִֵַָָ
ג)ה'", לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ."מּתת ְְְֱִִִִִַַַֹ

Û¯Ú∑ ערּפם ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו …∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑ אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְִֶֶַָָָָָ
מתים, והם ארס, ּבהם ּומטילה לו)ּבעיניהם, (סוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

לא  הּירּדן עברה והּצרעה ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑ ְְְְִֵֶַַַָָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒ
לא  אּמֹות ׁשבע מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ ְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻהם

מעבר  ׁשהּוא אףֿעלּֿפי וחּוי, אּלּו. אּלא ּכאן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמנה
ׂשפת  'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּירּדן

מרה' ּבהם וזרקה עמדה .הּירּדן ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, .לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

¯‰p‰ „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áì.'Bâå úøëú àìxaM m` dWw Ÿ¦§Ÿ§¨¤¦§¨
dn mzF` ExAWie EqxdIW dEv¦¨¤©©§¦©§¨©
,mdOr zixA zzixM lr zFEvl mFwÖ§©©§¦©§¦¦¨¤
,odidl`l zixA zxkl wCvi Ki` cFre§¥ª§©¦§Ÿ§¦¥Ÿ¥¤
xnF` `Ed dxf dcFar zcFar lr m`e§¦©£©£¨¨¨¥

:zixA zzixkA `ixi` i`n©¦§¨¦§¦©§¦
ïëàoi`W xnFl `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨©¤¥

zFO`d mr zixA zzixM xqF`¥§¦©§¦¦¨ª
mdOr odidl`e mdW cFr lM `N ¤̀¨¨¤¥¥Ÿ¥¤¦¨¤

,xEQ` oi` odidl`A ExtM m` la £̀¨¦¨§¥Ÿ¥¤¥¦
xn` dflodidl`le mdl zxkz `l ¨¤¨©Ÿ¦§Ÿ¨¤§¥Ÿ¥¤

.zixA odidl` mdl EidIWM WExR¥§¤¦§¨¤¡Ÿ¥¤§¦
caFrl zixA zxFMd iM xnFl mB oEMzpe§¦§©¥©©¦©¥§¦§¥
dcFarl zixA zxM EN`M dxf dcFar£¨¨¨§¦¨©§¦©£¨
FtFq iM cg`d .minrh 'An Dnvr dxf̈¨©§¨¦§¨¦¨¤¨¦
'Fbe E`ihgi oR KEnQd xn`nM lWMl¦¨¥§©£¨©¨¤©£¦§
dxf dcFard zpigA iM 'Ade .carz iM¦©£Ÿ§©¦§¦©¨£¨¨¨
zxFMW `vnp dfaE dicaFrA WAlzY¦§©¥§§¤¨¨¤¦§¨¤¥

oi`e ,olvl `pngx odidl`l mB zixA§¦©¥Ÿ¥¤©§¨¨¦§©§¥
did oM m`W oEMzp cal dfl iM xnFl©¦¨¤§©¦§©¥¤¦¥¨¨
zixA mdl zxkz `l xnFl Fl©Ÿ¦§Ÿ¨¤§¦
dpEMdW mixnF` Epiid f`e odidl`le§¥Ÿ¥¤§¨¨¦§¦¤©©¨¨
eilr dlrn zixA mdl zxM m` `id¦¦¨©¨¤§¦©£¤¨¨
zxMfd FxnF`n ok` ,'Eke EN`M aEzMd©¨§¦§¨¥¥§©§¨©
mB ciBi odidl` zxMfd xg` zixAd©§¦©©©§¨©¡Ÿ¥¤©¦©
onGA `N` xq` `NW EpWxRX dn©¤¥©§¤Ÿ¨©¤¨©§¨
la` dxf dcFar carl `NW lAw `NW¤Ÿ¦¥¤Ÿ©£Ÿ£¨¨¨£¨



עז mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ycew zayl inei xeriy
מּגזרת רּצֹותי", כ)"אתֿמי ּדּלים".(איוב עזב "רּצץ ְִִִִִִֶַַַַַָ

ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹוהמתרּגם:
מ"ם  ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין היתה, מיתה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּגזרת
"והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלּה

יד)ּכגֹון: מדּגׁשת,(במדבר והּתי"ו הּזה" העם את "והמּתה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
לפי  נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹלפי

ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאין
הּתי"ו  "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ"אמרּתי",
צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻמדּגׁשת,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: י)ׁשלֹוׁשה ּתת (יהושע "ּביֹום ְְְְִִִֵַָָ
ג)ה'", לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ."מּתת ְְְֱִִִִִַַַֹ

Û¯Ú∑ ערּפם ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו …∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑ אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְִֶֶַָָָָָ
מתים, והם ארס, ּבהם ּומטילה לו)ּבעיניהם, (סוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

לא  הּירּדן עברה והּצרעה ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑ ְְְְִֵֶַַַָָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒ
לא  אּמֹות ׁשבע מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ ְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻהם

מעבר  ׁשהּוא אףֿעלּֿפי וחּוי, אּלּו. אּלא ּכאן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמנה
ׂשפת  'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּירּדן

מרה' ּבהם וזרקה עמדה .הּירּדן ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, .לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

¯‰p‰ „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áì.'Bâå úøëú àìxaM m` dWw Ÿ¦§Ÿ§¨¤¦§¨
dn mzF` ExAWie EqxdIW dEv¦¨¤©©§¦©§¨©
,mdOr zixA zzixM lr zFEvl mFwÖ§©©§¦©§¦¦¨¤
,odidl`l zixA zxkl wCvi Ki` cFre§¥ª§©¦§Ÿ§¦¥Ÿ¥¤
xnF` `Ed dxf dcFar zcFar lr m`e§¦©£©£¨¨¨¥

:zixA zzixkA `ixi` i`n©¦§¨¦§¦©§¦
ïëàoi`W xnFl `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨©¤¥

zFO`d mr zixA zzixM xqF`¥§¦©§¦¦¨ª
mdOr odidl`e mdW cFr lM `N ¤̀¨¨¤¥¥Ÿ¥¤¦¨¤

,xEQ` oi` odidl`A ExtM m` la £̀¨¦¨§¥Ÿ¥¤¥¦
xn` dflodidl`le mdl zxkz `l ¨¤¨©Ÿ¦§Ÿ¨¤§¥Ÿ¥¤

.zixA odidl` mdl EidIWM WExR¥§¤¦§¨¤¡Ÿ¥¤§¦
caFrl zixA zxFMd iM xnFl mB oEMzpe§¦§©¥©©¦©¥§¦§¥
dcFarl zixA zxM EN`M dxf dcFar£¨¨¨§¦¨©§¦©£¨
FtFq iM cg`d .minrh 'An Dnvr dxf̈¨©§¨¦§¨¦¨¤¨¦
'Fbe E`ihgi oR KEnQd xn`nM lWMl¦¨¥§©£¨©¨¤©£¦§
dxf dcFard zpigA iM 'Ade .carz iM¦©£Ÿ§©¦§¦©¨£¨¨¨
zxFMW `vnp dfaE dicaFrA WAlzY¦§©¥§§¤¨¨¤¦§¨¤¥

oi`e ,olvl `pngx odidl`l mB zixA§¦©¥Ÿ¥¤©§¨¨¦§©§¥
did oM m`W oEMzp cal dfl iM xnFl©¦¨¤§©¦§©¥¤¦¥¨¨
zixA mdl zxkz `l xnFl Fl©Ÿ¦§Ÿ¨¤§¦
dpEMdW mixnF` Epiid f`e odidl`le§¥Ÿ¥¤§¨¨¦§¦¤©©¨¨
eilr dlrn zixA mdl zxM m` `id¦¦¨©¨¤§¦©£¤¨¨
zxMfd FxnF`n ok` ,'Eke EN`M aEzMd©¨§¦§¨¥¥§©§¨©
mB ciBi odidl` zxMfd xg` zixAd©§¦©©©§¨©¡Ÿ¥¤©¦©
onGA `N` xq` `NW EpWxRX dn©¤¥©§¤Ÿ¨©¤¨©§¨
la` dxf dcFar carl `NW lAw `NW¤Ÿ¦¥¤Ÿ©£Ÿ£¨¨¨£¨

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ycew zayl inei xeriy

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ô :L÷Bîì Eì äéäé-ék íäéýìà-úà¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑ ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו הרי ƒ«¬…¿ְְְֲִִִֵֵַ
לׁשֹון  וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן ׁשהּוא 'אי','אׁשר', ְְְְְֲִֵֶֶֶַָ

מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַּבהרּבה
ב) חֹובה (ויקרא ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת ּתקריב ."ואם ְְְִִִִִֶַַָ

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑'ּובד הּדּברֹות, עׂשרת קדם נאמרה ז ֹו עלה!ּפרׁשה לֹו: נאמר .ּבסיון ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ‡·iÂ∑ ּבּיֹום È¯·c.ּבֹו Ïk ˙‡ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈
‰ÌÈËtLn.והגּבלה ּפריׁשה מצות ∑‰' Ïk ˙‡Â∑ ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכּבּוד ז' ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבמרה  להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, .אב ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֻ

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zixA Fl zxkl xYn Dl` Fl oi` m ¦̀¥¡Ÿ©ª¨¦§Ÿ§¦
mrhe .mipFraBl zixA EYxMW FnM§¤¨§§¦©¦§¦§©©
cvl ,KM xg` l`xUi EciRwdW¤¦§¦¦§¨¥©©¨§©

l"f Exn`W(e"t ziriaW inlWExi)dNgzOW ¤¨§§©§¦§¦¦¤¦§¦¨
`xUiA micxFOdn EidzEgilWA l ¨¥©§¦§¦§¨¥¦§¦

zevnM dilM EaIgzpe rWFdi zxB ¦̀¤¤§ª©§¦§©§§¨¨§¦§©
:dnWp lM dIgz `l KlOdbl dxez ©¤¤Ÿ§©¤¨§¨¨

(âì.éì Eúà eàéèçé ïtdNB o`M ¤©£¦Ÿ§¦¨¦¨
.`xFAl rbFp oFxQgd iM oFc`d̈¨¦©¦¨¥©©¥
l`xUi iM `id mixaCd zlMUde§©§¨©©§¨¦¦¦¦§¨¥
xW` zrA ,dXcTd zpigA mzFidl¦§¨§¦©©§ª¨§¥£¤
mirxFB md dPd dxf dcFar Ecari©©§£¨¨¨¦¥¥§¦
`vnpe mWxXn mixqgpe Wcw Kxrn¥¥¤Ÿ¤§¤§¨¦¦¨§¨§¦§¨

:dXcTd WxWl rbFp oFxQgd©¦¨¥©§Ÿ¤©§ª¨
.'Bâå L÷Bîì Eì äéäé ékozp WExR ¦¦§¤§§¥§¥¨©

EcWgIW zrCd lr dlri oiPn mrh©©¦©¦©£¤©©©©¤¨¨§
`lA mcFaM xindl df lr l`xUi¦§¨¥©¤§¨¦§¨§Ÿ
dxf dcFard iM ricFd dfl ,lirFi¦¨¤¦©¦¨£¨¨¨
,dixg` WwPl dicaFr z` drhn©§¨¤§¤¨¦¨¥©£¤¨

l"f mxnF`M(.d"p f"r)dxf dcFar WIW §§¨¤¥£¨¨¨
zcBnE zFpFnhnE zFpERvn dNbOW¤§©¨©§©§©¤¤
lal eipA lr 'd Wg dfle zFcizr£¦§¨¤¨©¨¨§©

:EWwPi` dxez ¦¨§
(à.'Bâå äLî ìàåmiaEzMd zErnWn §¤¤§©§¨©§¦

dxn`p DnFwnA Ff dWxR iM ciBi©¦¦¨¨¨¦§¨¤¤§¨
iEAxA Kix`dl oi`e dxFY oYn xg ©̀©©©¨§¥§©£¦§¦
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mihtynעח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ycew zayl inei xeriy

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב מּתןּֿתֹורה, ועד aa˜¯.מ'ּבראׁשית' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

.ּבסיון ּבחמּׁשה  ְֲִִַָָ

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו חּלקֹו?(זבחים מי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְִִ
וחּלקֹוּבאמלא.˙b‡a∑ לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי ְְְִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַָָֹ

על  אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד עֹולה, ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּדם

לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהעם.
והּזאת  ּוטבילה ּבלא ּבמילה הּזאה ׁשאין ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

.טבילה  ְִָ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ מּתןּֿתֹורה ועד ּבמרה מ'ּבראׁשית' ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ,. ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ על ענין 'ּוזרק ותרּגּומֹו: עּמא'מדּבחא הּזאה, על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìà úà eàøiå©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו נסּתּכלּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְִִֵַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹונתחּיבּו
עד  ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ׂשמחת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלערּבב
ּכמתאֹוננים  העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻיֹום
הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם וּתבער ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹוגֹו'

ׁשּבּמחנה  ‰Ètq¯.ּבּקצינים ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב (סוטה ְֲִִֶֶַַַ¿«¬≈ƒ¿«««ƒ

ׁשל  צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהיא
לבנים  ּבמעׂשה מׁשעּבדים ׁשהיּו ÌˆÚÎe.יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ¿∆∆

¯‰ËÏ ÌÈÓM‰∑ לפניו וחדוה אֹור היה .מּׁשּנגאלּו, «»«ƒ»…«ְְְְֲִִֶֶָָָָָ
ÌˆÚÎe∑ מראה לׁשֹון ּברּור ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, לׁשֹון ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְָ

.וצלּול  ְָ

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ



עט mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ycew zayl inei xeriy

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב מּתןּֿתֹורה, ועד aa˜¯.מ'ּבראׁשית' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

.ּבסיון ּבחמּׁשה  ְֲִִַָָ

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו חּלקֹו?(זבחים מי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְִִ
וחּלקֹוּבאמלא.˙b‡a∑ לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי ְְְִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַָָֹ

על  אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד עֹולה, ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּדם

לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהעם.
והּזאת  ּוטבילה ּבלא ּבמילה הּזאה ׁשאין ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

.טבילה  ְִָ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ מּתןּֿתֹורה ועד ּבמרה מ'ּבראׁשית' ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ,. ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ על ענין 'ּוזרק ותרּגּומֹו: עּמא'מדּבחא הּזאה, על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìà úà eàøiå©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו נסּתּכלּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְִִֵַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹונתחּיבּו
עד  ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ׂשמחת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלערּבב
ּכמתאֹוננים  העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻיֹום
הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם וּתבער ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹוגֹו'

ׁשּבּמחנה  ‰Ètq¯.ּבּקצינים ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב (סוטה ְֲִִֶֶַַַ¿«¬≈ƒ¿«««ƒ

ׁשל  צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהיא
לבנים  ּבמעׂשה מׁשעּבדים ׁשהיּו ÌˆÚÎe.יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ¿∆∆

¯‰ËÏ ÌÈÓM‰∑ לפניו וחדוה אֹור היה .מּׁשּנגאלּו, «»«ƒ»…«ְְְְֲִִֶֶָָָָָ
ÌˆÚÎe∑ מראה לׁשֹון ּברּור ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, לׁשֹון ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְָ

.וצלּול  ְָ

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ycew zayl inei xeriy

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
ñ :ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב Ï‡.הם ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…
B„È ÁÏL∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל »«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑,ּגס ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְִִֵַַָ
ואּונקלֹוס  ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְְְֲִִִִַַָָָָמּתֹו

ּכמֹו: ּגד ֹולים, לׁשֹון "אצילי ", ּכן. ּתרּגם מא)לא (ישעיה ְְְְֲִִִֵֵֵֹ
,"קראתי יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן "וּיאצל ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

מא) אּצילה"(יחזקאל אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÏÚ‰.לאחר «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈

ÌL ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡∑ יֹום ארּבעים.˙ÁÏŒ˙‡ ≈«»»»∆¿≈»ְִַָ∆À…
Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â Ô·‡‰∑ »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש עׂשרת ּכל ּבכלל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
לכל  ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ורּבנּו הן. ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּדּברֹות

ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ְְְִִִַּדּבּור

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְִַַָֹ
הּתלמיד  ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּטיבֹו
ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד לרב ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָמלּוה
לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרּׁשאי

ונתעּכב  אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע האלהים", ְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ"אלֿהר
ּכל מׁשה:ארּבעים ׁשם ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּלא  למדנּו, ּברעה". העם קֹול את יהֹוׁשע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ"וּיׁשמע
עּמהם  יהֹוׁשע .היה ְִֶַָָָֻ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àé.'Bâå éìéöà ìàådOl zrcl Kixv §¤£¦¥§¨¦¨©©¨¨
`le iliv` l`e xnFl Kxvdª§©©§¤£¦¥§Ÿ

mdA glW `le xnFl wiRqdxaCde Fci ¦§¦©§Ÿ¨©¨¤¨§©¨¨
KEnqA mixMfOd 'Fbe mipwGd lrW oaEn¨¤©©§¥¦§©ª§¨¦§¨
ozFp `Ed mrh iM ilE`e .xnF` `Ed¥§©¦©©¥
iliv` EidW cvl Fci glW `l dOl̈¨Ÿ¨©¨§©¤¨£¦¥
ok dUr EN`e l`xUi ilFcB WExR¥§¥¦§¨¥§¦¨¨¥
KxC lr F` .Fci glFW did mzlEf¨¨¨¨¥©¨©¤¤

l"f mxnF`(e"ht x"cna)aAxrl dvx `NW §¨¤Ÿ¨¨§©§¥
mdilr ElA`zi l`xUi lM iM dgnVd©¦§¨¦¨¦§¨¥¦§©§£¥¤
dfl mdiliv`e mdilFcB mzFid cvl§©¡¨§¥¤©£¦¥¤¨¤

:Fci glW `lŸ¨©¨
.'Bâå eìëàiå 'Bâå çìL àìdOl dWw Ÿ¨©§©Ÿ§§¨¤¨¨

'a mrR xnFl xfgEfgIe`le 'Fbe ¨©©©©©¤¡§§Ÿ
z` E`xIe FxnF`A mcTX dn wiRqd¦§¦©¤¨©§§©¦§¤

l"f EpizFAx dPde 'Fbe(k"t x"wie)Exn` §§¦¥©¥¨§
iCW dfgn ici lr iM xnFl oEMzp iM¦¦§©¥©¦©§¥©£¥©©
Wi`M raVde zE`ixAd EWiBxde Epdp¤¡§¦§¦©§¦§©©§¦
wiqtd dOl dWw oicre .dzWe lk`̈©§¨¨©£©¦¨¤¨¨¦§¦
glW `l xn`nA oiprd rvn`A aEzMd©¨§¤§©¨¦§¨§©£©Ÿ¨©

xnFl miCwdl Fl did iE`xd on iM Fcï¦¦¨¨¨¨§©§¦©
zEkix` KM xg`e zEnlWA mdiUrn©£¥¤¦§¥§©©¨£¦
,cIn mbxd `le mdl 'd Kix`dW miR ©̀©¦¤¤¡¦¨¤§Ÿ£¨¨¦¨
l`xUi idl` z` E`xIe KxCd df lr©¤©¤¤©¦§¤¡Ÿ¥¦§¨¥
l`e 'Fbe Elk`Ie midl`d z` EfgIe 'Fbe§©¤¡¤¨¡Ÿ¦©Ÿ§§§¤
Kixv did `l mbe .l`xUi ipA iliv £̀¦¥§¥¦§¨¥§©Ÿ¨¨¨¦
wiRqn dide 'Fbe EfgIe 'a mrR aYkl¦§Ÿ©©©¤¡§§¨¨©§¦
idl` z` E`xIe xnFl ligzdX dOA©¤¤¦§¦©©¦§¥¡Ÿ¥
zWxcE 'Fbe Elk`Ie xdhl 'Fbe l`xUi¦§¨¥§¨Ÿ©©Ÿ§§§¨©

:DnFwOn dff `l l"f Epinkg£¨¥Ÿ¨¨¦§¨
éìeàåFxnF` KxC lr aEzMd zpEMW §©¤©¨©©¨©¤¤§

(b"k b"l oOwl)iRM z` izxqde §©¨©£¦Ÿ¦¤©¦
dlCad dUri 'd iM ixd 'Fbe zi`xe§¨¦¨§£¥¦©£¤©§¨¨
midl`d l` hiAdn mi`xaPl FciA§¨©¦§¨¦¥©¦¤¨¡Ÿ¦
iENbA eil` dlbPWM dWnl ENt`e©£¦§¤§¤¦§¨¥¨§¦
dpigA WExR eilr FRM mU dpikW§¦¨¨©¨¨¥§¦¨
ricFd o`ke ,lMYqi lal zwqtOd©©§¤¤§©¦§©¥§¨¦©
glW `l l`xUi iliv`l iM aEzMd©¨¦©£¦¥¦§¨¥Ÿ¨©
mzFid cvl dfgOd mdn rpnl Fcï¦§Ÿ©¥¤©©£¤§©¡¨
mdipir oEfl mgiPde eipirA miaEWg£¦§¥¨§¦¦¨¨¥¥¤

aEzMd xErW `Ed dfe .KxAzi FxF`n¥¦§¨©§¤¦©¨
l`xUi idl` z` E`xIexF` E`x WExR ©¦§¤¡Ÿ¥¦§¨¥¥¨

`l la` l`xUi idl` lW lFcB̈¤¡Ÿ¥¦§¨¥£¨Ÿ
cvl KM xg`e eilbx zgY `N` ElMYqp¦§©§¤¨©©©§¨§©©¨§©
FpFiWxe FgM WExR Fci 'd glW `NW¤Ÿ¨©¨¥Ÿ§¦§
zFfgl gM mdl did dfaE mdn rpnl¦§Ÿ©¥¤¨¤¨¨¨¤Ÿ©©£
dIzW Ff dlik` Ff Epdpe 'd mrpA§Ÿ©§¤¡£¦¨§¦¨
dOl dWwi `le ,mWtp aEhA draUe§¨§¨§©§¨§Ÿ¦§¤¨¨
hiAdn FrpnE eilr FRM mU dWnl§¤¨©¨¨§¨¥©¦
dn iM Fci glW `l l`xUi iliv`le§©£¦¥¦§¨¥Ÿ¨©¨¦©
`l dWn lr FRM mEUl 'd KxvdX¤ª§©¨©©¤Ÿ
iliv` EbiVdW dbVd EPOn llWl¦§Ÿ¦¤©¨¨¤¦¦£¦¥
dWnl dzid Ff dbVd iM l`xUi¦§¨¥¦©¨¨¨§¨§¤
d`ltn dbVdA hiAdl `N` zEcinzA¦§¦¤¨§©¦§©¨¨ª§¨¨
cFr Wie .dfgi oFilr dfgn lM xW £̀¤¨©£¥¤§¤¡¤§¥
xnFWe mixaC lW oWExtA oiNn Dl`l¤¡Ÿ©¦¦§¥¨¤§¨¦§¥
mixaC xtq lr zFlrdn invr ip £̀¦©§¦¥©£©¥¤§¨¦
mdn Epdi lal oFilr xzqA miaWFId©§¦§¥¤¤§§©¥¨¥¤

:miIgd xF`A xF`l iE`x Fpi`W in¦¤¥¨¥§©©¦
mihRWn zWxR zlqg£¨©¨¨©¦§¨¦



mihtynפ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ycew zayl inei xeriy

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑ה ּבצאתֹו Œe·L.ּמחנה מן ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿

‰Ê· eÏ∑ ּכאן ּבּמחנה והתעּכב ּו העם ׁשאר ,עם »»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ
ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים ּבנּה∑eÁ¯.להיֹות ְְְְְִִִִִָָֹ

מרים  ׁשּנאמר:היה,ׁשל יפּנה, ּבן ּכלב (דברי ואביו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ב) א חּור".הימים את לֹו וּתלד אפרת את ּכלב לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"וּיּקח
ּב'סֹוטה' ּכדאיתא מרים, זֹו ÏÚ·ŒÈÓ.אפרת, ְְְְִִִֶָָָָƒ««

ÌÈ¯·c∑ ּדין מי לֹו .ׁשּיׁש ¿»ƒִִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

(æè)ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈
CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðòä¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד ּבּדבר.(יומא חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְִֵַַָָ
ׁשּמראׁשֿחדׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹיׁש

יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום עצרת, e‰qÎÈÂ.(עד ֲִֶֶַַַַָָָ«¿«≈
ÔÚ‰∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ ∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒ

עׂשרת  עֹומדים,הּדּברֹות,לֹומר יׂשראל ּבני וכל ּומׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

למׁשה. ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק שם)אּלא אֹומרים:(יומא ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עׂשרת  לאחר ימים ׁשׁשה למׁשה, – הענן" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"ויכּסהּו

ּבתחּלת היּו והם מׁשה ארּבעים הּדּברֹות, ׁשעלה יֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשכינה, למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקּבל

ׁשּׁשה  ּפריׁשה .ימים טעּון ְִִִָָָָ

(æé)øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®
ìàøNé éða éðéòì: §¥¥−§¥¬¦§¨¥«

(çé)éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLîôôô ¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, קי"ח

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡¯eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡¯eË»

È‰ÙÁÂטז  ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

eË¯‡יז  LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

Â‰Â‡יח  ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù

âðø ¯ äîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc migqt(ipy meil)

:`xnbd zl`ey .axl zriiqnd `ziixad,àðäk áøìeoeyll oia §©©£¨
mpi` mi`nhy ipyd oeyll oiae ipya miyer mi`nhy oey`xd

,llk miyeràéðúc àä,ax ixacl zriiqnd `ziixaaeéäL éøä ¨§©§¨£¥¤¨
eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦©¨¦§©§¨§©¨

dì õéøúî éëéä ,ïîöòì ïéNBò.ef `ziixa `pdk ax ayii j`id ± ¦§©§¨¥¦§¨¥¨
:`xnbd daiynøîà[aiyi-]àéä éàpz ,àðäk áø Cìdf oic - ¨©¨©©£¨©¨¥¦

,`ed mi`pz zwelgnaøîàc ïàîì àkéày xaeqd `pz yi ±äöçî ¦¨§©§¨©¤¡¨
äöçî ìòoecp,áBøkoiyer okle ef `ziixa ly `pzd xaeq jke ©¤¡¨§

,onvrløîàc ïàîì àkéàåy xaeqd `pz yie ±äöçî ìò äöçî §¦¨§©§¨©¤¡¨©¤¡¨
Bðéàoecp,áBøk`pzd xaeq jke ,oey`xd z` miyer mi`nhd oi`e ¥§

ax xaeq ezrcke oey`xa miyer mi`nhd oi`y lirl xn`y
.`pdk

lr dvgnay ax zrck zxaeqd `ziixa lirl d`iad `xnbd

`l` d`iad `le ,onvrl oiyer ellde onvrl oiyer elld dvgn
da ,`ziixad lk z` `xnbd d`ian dzre ,dixac zligz z`
oica zetqep zehiy oke ,aexe dvgn lr dvgn xcb edn x`ean

:d`neha `ad gqtàôebx`ape `ziixad ixac mvrl aeyp ± ¨
.mze`ïéNBò eìlä ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦©¨¦

,ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòìlr dvgn eidyk mixen` mixac dna §©§¨§©¨¦§©§¨
m` la` ,mevnva dvgneléôà ïéøBähä ìò ïéôãBò ïéàîè eéä̈§¥¦§¦©©§¦£¦

,ãçàe mi`nh aex df ixdeNòémlek,äàîeèa,mixedhd s`éôì ¤¨©£§§¨§¦
øeaéö ïaø÷ ïéàLd`neha `ad÷eìç,miaixwnd oia edyrna ¤¥¨§©¦¨

.`nw `pz zhiy `id jk ,d`neha cg`k edeyri mlek `l`éaø©¦
à ,øîBà àéúî ïa øæòìàïé`nhdøeaévä úà òéøëî ãéçiä ¤§¨¨¤©§¨¥¥©¨¦©§¦©¤©¦

øîàpL ,äàîeèìgqtd zevna(d fh mixac), §§¨¤¤¡©
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המשך ביפור למס' אסחים ליום שני עמ' ב



פי mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ycew zayl inei xeriy

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑ה ּבצאתֹו Œe·L.ּמחנה מן ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿

‰Ê· eÏ∑ ּכאן ּבּמחנה והתעּכב ּו העם ׁשאר ,עם »»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ
ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים ּבנּה∑eÁ¯.להיֹות ְְְְְִִִִִָָֹ

מרים  ׁשּנאמר:היה,ׁשל יפּנה, ּבן ּכלב (דברי ואביו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ב) א חּור".הימים את לֹו וּתלד אפרת את ּכלב לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"וּיּקח
ּב'סֹוטה' ּכדאיתא מרים, זֹו ÏÚ·ŒÈÓ.אפרת, ְְְְִִִֶָָָָƒ««

ÌÈ¯·c∑ ּדין מי לֹו .ׁשּיׁש ¿»ƒִִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

(æè)ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈
CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðòä¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד ּבּדבר.(יומא חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְִֵַַָָ
ׁשּמראׁשֿחדׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹיׁש

יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום עצרת, e‰qÎÈÂ.(עד ֲִֶֶַַַַָָָ«¿«≈
ÔÚ‰∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ ∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒ

עׂשרת  עֹומדים,הּדּברֹות,לֹומר יׂשראל ּבני וכל ּומׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

למׁשה. ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק שם)אּלא אֹומרים:(יומא ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עׂשרת  לאחר ימים ׁשׁשה למׁשה, – הענן" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"ויכּסהּו

ּבתחּלת היּו והם מׁשה ארּבעים הּדּברֹות, ׁשעלה יֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשכינה, למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקּבל

ׁשּׁשה  ּפריׁשה .ימים טעּון ְִִִָָָָ

(æé)øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®
ìàøNé éða éðéòì: §¥¥−§¥¬¦§¨¥«

(çé)éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLîôôô ¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, קי"ח

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡¯eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡¯eË»

È‰ÙÁÂטז  ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

eË¯‡יז  LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

Â‰Â‡יח  ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù

âðø ¯ äîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´
éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa íéøN:Eãë-íb −¨¦¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©
éúãò:éúöò éLðà éòLòL Eãäëøôòì ä÷ác −¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´

:Eøáãk éðiç éLôðåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦
éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨

éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨®̈¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®
éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ

:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡®̈¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦

המשך תהלים מעמוד ג



mildzפב

éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«
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lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
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:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc migqt(iying meil)

milrad e`nhpyaú÷Bìçî énð ä÷éøæ øçàìewlgp dfa mb - §©©§¦¨©¦©£¤
sxyiy dwexa oa opgei iax xaeq dfa s`y ,dpyna mi`pzd

.'dxev xeair' `la cin oaxwd
:`xnbd zx`andéîòèì ïðçBé éaø àãæàådfa opgei iax jlede - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,xg` mewna xn`y ezhiy itkïa ïðçBé éaø ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨©¦¨¨¤
ãçà øác eøîà äéîçð éaøå ä÷Bøa,zg` dhiya mdipy mikled - §¨§©¦§¤§¨¨§¨¨¤¨

xeair' oerh epi`e ,cin sxyp 'milra leqt'a lqtpy oaxwy
.mcd zwixf xg` milrad e`nhp m` elit` ,'dxev

:eixac z` `xnbd zyxtneïøîàc àä ,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaødf - ©¦¨¨¤§¨¨©£¨¨
.cin sxyi e`nhp e` eilra ezny oaxwy ,dpyna epxn`yéaø©¦

àéä éàî äéîçð,dfa ezhiy epivn okid -àéðúc,`ziixaaéaø §¤§¨©¦§©§¨©¦
Bæ äôøNð úeðéðà éðtî ,øîBà äéîçðxg`n ,xnelk ,oxd` z`hg - §¤§¨¥¦§¥£¦¦§§¨

mi`yx eid `le ,`edia`e acp zzin lr mippe` eipae oxd` eide
,dplk`iy in did `l ef z`hgy `vnp ,miycwa lek`lCëì§¨

øîàðdynl oxd` xn`y aezka(hi i `xwie)iz` dp`xwYe',älàk ¤¡©©¦§¤¨Ÿ¦¨¥¤
,ok il rxi`e xg`n ,xnelk ,''d ipirA ahiId ,mFId z`Hg iYlk`e§¨©§¦©¨©©¦©§¥¥

.diztxy jkitle ,meid z`hgd z` lek`l i`yx ipi` ,ope` ip`y
:dingp iax ixacn `xnbd zwiicneàäåleqt ixde -úeðéðà §¨£¦

kmilra leqtàéåä ä÷éøæ øçàìacp ezn m` elit`y ,[`ed-] §§©©§¦¨¨§¨
oxd` oi`y dna zlqtp dwixfd oi` ,mcd zwixf mcew `edia`e
`ed dxtkl exwir z`hg oaxwy itl ,oaxwd lek`l mi`yx eipae

,dlik`l `le `a[óeøzNà] (óåøúùð) øzìàì óeøzNà éëås`e - §¦¦§§§©§©¦§§
jkn gikedl yie .xzl`l z`hgd z` eipae oxd` etxy ok it lr
dwixf xg` eilra e`nhpy oaxw mby ,`id dingp iax zrcy
iaxy opgei iax xn`e xg`ne .'dxev xeair' oerh epi`e cin sxyp
xaeq `edy gxkda ,dwexa oa opgei iax zhiya jled dingp
milrad e`nhpy ote`a s` minkg mr wlgp dwexa oa opgei iaxy
xaeq `ed ok it lr s`e ,xykda mcd zecear eyrpy ,dwixf xg`
oxd` z`hga enke ,eplk`iy in oi`y iptn ,cin oaxwd sxyiy
.cin dtxype ,oilke` dl eid `ly `l` ,leqt mey da did `ly
zwelgn xe`iaa o`k xn`y ,ezhiyk opgei iax jled dfae

.dpyna mi`pzd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc migqt(iyily meil)

,zeywdläòeãé äàîeè àzLägqtd dyer `nhpyk elit` ixd - ©§¨§¨§¨
dielb uxy z`nehaBì äøzeäievix llk jixv epi`e ez`neh §¨

a uxya `nhpyk ok m` ,uivdïkL ìk àì íBäzä úàîeè§©©§Ÿ¨¤¥
uivdy `iig iax ixac z` yxtl oi`y `vnpe ,ez`neh dxzedy

.gqt dyer iabl uxy ly medzd z`neh lr dvxn epi`
:ezii`x z` `ax miiqnåàì àlàiax ixac z` yxtl oi` i`ce - ¤¨¨

`l` `iigïäëahrnl `ae ,gqtde xifpd zepaxw z` aixwnd §Ÿ¥
,zna `l` uxya medzd z`neh ea dxzed `lydpéî òîLe§©¦¨

zn z`nehayBì äøzeäodklíBäzä úàîeèdxzedy myk §¨§©©§
.milraa

:`ax zgked z` dgec sqei axàì ,óñBé áø øîàoihgey m` s` - ¨©©¥Ÿ
`l` ,aixwnd odka wqer `iig iaxy gxkd oi` uxy i`nh lr

íìBòìwqer `edçñôáe ,íéìòáa`nh didy gqt dyera - §¨¦§¨¦§¤©

,medzd z`nehaéèeòîìedvxn uivdy hrnl `iig iax `ae - §©¥
a `nhp m` j` ,znl medzd z`neha `nhp m` wx eilrúàîeè§©

,äáéæc íBäzä,ezxdhl oexg`d meia cnerd af didy oebk ©§§¦¨
j` ,gqtd z` lek`l lkeie xdhi dlilay xaq dwixfd zryae

e daifa aey `nhp okn xg`lxxazde ,dxdhd ini oipn z` xzq
s` ,dlila lek`l ie`x did `l dwixfd onfa xaky rxtnl
z`nehk df ixde aey `nhiy mlera yi` rci `l onf eze`ay
ly medzd z`neh lr dvxn uivd oi`y `iig iax cnln ,medzd

.ipy gqt zeyrl eilre ,daif
:sqei ax lr `xnbd dywnålr ikäáéæc íBäz úàîeèuivdàì §§©§§¦¨Ÿ

,øîBà éñBé éaø ,àéðúäå ,ävøîlgy oqipa b"ia mc dz`xy dy` §©¤§¨©§¨©¦¥¥
`idy dpice ,dzaif inin cg`aíBé úøîBLzeiwpaíBé ãâðk ¤¤§¤¤

,mc ea dz`xyeèçMLgqtd z`äéìò e÷øæåmcd z` [dxear-] ¤¨£§¨§¨¤¨
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פד

יום ראשון - כ"ה שבט
מפרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום רביעי - כ"ח שבט
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט שבט
מפרק קמ 

עד סוף פרק קמד

יום שלישי - כ"ז שבט
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שישי - ל' שבט
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

שבת קודש -א' אדר
פרק כ

מפרק א עד סוף פרק ט

שיעורי תהלים לשבוע פרשת משפטים 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



פה hay d"k oey`x mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ה ראשון יום
פרק כז  ,68 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,dl 'nr cr:èòî èòî

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl
qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,
myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y

mixac milawn - miny
ytpd iyeal oke dl`
mzeig z` ,mda mixeywd
cv" ik ,"`xg` `xhq"dn
wx `ed "dyecwd
myl xacd z` miyeryk
- lek`l :lynl) miny
cenll gek xeb`l ick
zevn miiwl e` lltzdle
rinydl ;zay bper
ixac) `zegicac `zlin
jezn cenll ick (dgica
,okle - (dnecke ,dgny
zeyrln rpnp icediyk
,dl` mixzen mixac
,miny myl mpi`yk
z` jka zetkl ezpeeke
`ed - "`xg` `xhq"d
gex zgp dfÎiciÎlr mxeb

:oldlcke - dlrnlàìå§Ÿ
,ãBòÎlry cala ef `l -

gex zgpl minxeb ,zerxd zeaygnd lr zehlzydd ici
"`xg` `xhq,,d z` mitek dfÎiciÎlr ik ,dlrnlelôà àlà¤¨£¦

Bøöé çáBæ íãàäM äî ìk ,éøîâì íéøznä íéøáãa- ¦§¨¦©ª¨¦§©§¥¨©¤¨¨¨¥©¦§
,rxd exvia hleye "aixwn",äl÷ äòL elôào`k xaecn - £¦¨¨©¨

dgec `edy `l` ,ezeyrl jxhvi `ede ,ezeyrl xzeny xaca
,xzei xge`n onfl eze`àøçà-àøèñì àéôkàì ïekúîe¦§©¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,éìàîOä ììçaL,alay -øçàîe ,ìëàì õôçL ïBâk ¤¤¨¨©§¨¦§¤¨¥¤¡Ÿ§©¥
dúBàa äøBza ÷ñBòå ,úBçt Bà äòL øçàì ãò Búãeòñ§¨©§©©¨¨¨§¥©¨§¨

,äòLmiinyb mipipra wqer `ed ,dry dze`a m` ,oky - ¨¨
"`itkz`" meyn jka oi` ,mda dvex zindad ytpdy mixg`
,wx .zindad ytpd oevx itl bdep `ed jk oia ixd ik ,(ditk)
gieexn `ed oi`y s`e - dxeza wqer `ed ,dry dze`a m`
.cenll jiyni dlik`d ixg` mb ik ,dxez cenil ly onf jka
ixg` ik ,ixnbl dgec `ed oi` dnvr dlik`d z` mb ,cere z`f
`edy dcaerd mvr mewnÎlkn ,lk`i ok` - "dry" dze`

xg`nxac ,"`xg` `xhq"d ziitk meyn da yi - ezcerq z`
.dlrnl gex zgp mxebdàúéàãk,mi`ven ep`y enk - ¦§¦¨

àøîba8úéòéáø äòL" :,xwead zeryn -,íãà ìk ìëàî ©§¨¨¨¨§¦¦©£©¨¨¨
,"íéîëç éãéîìz ìëàî úéML äòLexgi` ,zn`a ,recn - ¨¨¦¦©£©©§¦¥£¨¦

?miizrya mzcerq z` minkgd icinlzeéäåicinlz - §¨
,minkgd,Bæ äðeëì úBòL ézL íîöò íéáéòøîzetkl ick - ©§¦¦©§¨§¥¨§©¨¨

,"`xg` `xhq"d z`óà©
eéä äãeòqä øçà íbL¤©©©©§¨¨

,íBiä ìk íéãîBìixd - §¦¨©
ick z`f eyr `l md
`l` ,cenill onf gieexdl

ick wxe j`z` zetkl
mb jke ."`xg` `xhq"d
xeaic :ytpd iyeal x`ya

,daygneíìBa íà ïëå§¥¦¥
BalL íéøác øaãlî åét¦¦§©¥§¨¦¤¦
íøaãì ãàî äeàúî¦§©¤§Ÿ§©§¨

,íìBòä éðéðòîm` mb - ¥¦§§¥¨¨
meyn oi` envr xeaica
zngn wx - llk xeqi`
jk lk dee`zn `edy
`ed - dl` mixeaic xnel
z` xeayl ick ,wt`zn

.rxd exviéøeäøäa ïëå§¥§¦§¥
,BzáLçî`edy - ©£©§

oipra xdxdl dee`zn
,jkn rpnpe ,inybelôà£¦

àzúì àøçà-àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîaditka mb - ¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨
,dhnl "`xg` `xhq"d ly dhren-àLã÷c àø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨§ª§¨

éøa.äaøä àìéòì BúMã÷e àeä-Ceceak daxda dlrzn - §¦§ª¨§¥¨©§¥
.dlrnl ezyecwe d"awd lyBæ äMãwîe,dlrnly -úëLîð ¦§ª¨¦§¤¤

íeöòå áø òeiñ Bòiñì ,ähîì íãàä ìò äðBéìò äMã÷§ª¨¤§¨©¨¨¨§©¨§©§¦©©§¨
.Cøaúé BúãBáòì.ely 'd zceara -ì"æø eøîàL eäæå9: ©£¨¦§¨¥§¤¤¨§©©

äaøä BúBà ïéLc÷î ¯ ähîì èòî Bîöò Lc÷î íãà"¨¨§©¥©§§©§©¨§©§¦©§¥
íi÷nM äî ãáì ,"äìòîlî,jka -äøBz ìL äNò-úåöî10: ¦§©§¨§©©¤§©¥¦§©£¥¤¨

,"'eëå ízLc÷úäå",miiwn `edy -øzna Bîöò Lc÷nLk §¦§©¦§¤§§¤§©¥©§©ª¨
.Bìmby ,`id "mzycwzde" zevn .el mixzend mixaca -

,ziptebd ezee`z myl mzeyrln icedi rpni ,mixzend mixaca
`l ixd "mzycwzde" ly ef devn .miny myl wxe j` `l`
`l` ,"rx"l zekiiy mey mdl oi`y ,cala miwicvl dxn`p
xaqeiy itk ,"rx"d mr wqr mdl yiy miyp` mze`l `wec

:oldl;íéLBã÷ íëîöò eNòzL ¯ "ízLc÷úäå" Leøôe¥§¦§©¦§¤¤©£©§§¤§¦
,àøçà-àøèqî ìcáîe LBã÷ Bðéà úîàaL óà ,øîBìk- §©©¤¤¡¤¥¨ª§¨¦¦§¨¨¢¨

n "dyecw"."rx"dne "dtilw"dn zelcazde dyixt - drny
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íéøîà éèå÷éì
àìå'éôà àìà ãåò
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- הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח) (נחת נח"ר

וכו'". עשה) (מצות מ"ע שמקיים מה לבד



hayפו e"k ipy mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ו שני יום
פרק כח  ,dl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åìéôàå çë ÷øô,dl 'nr cr.äìù äøæ

wgxzdle envr ycwl oiicr eilr ,ezbixcn zpigany s` ,ixd
mey eala oi`y dbxca `ed oi` :xnelk ,"`xg` `xhq"dn

,"`xg` `xhq"dn mzeig milawnd mixacl de`zàéä ék- ¦¦
,zindad eytpny "`xg` `xhq"ddt÷úadúøeáâáe §¨§¨¦§¨¨

ììça dzãìBúk§©§¨¤¨¨
,éìàîOäeay ,alay - ©§¨¦

ytpd ly dnewin
,rxd xvide zindad÷ø©

Lc÷îe Bøöé LáBkL¤¥¦§§©¥
.Bîöòenvr z` wzpne - ©§

ixd ,"`xg` `xhq"dn
miiwne ok dyer `ed m`
"mzycwzde" z` jka

:jynda aezkk ,"mzycwzde" ixg` xen`d meiwl ribn `ed
"íéLBã÷ íúééäå",ieeiv oeyla ,heytd yexitd lr sqep - ¦§¦¤§¦

eidzyly oeyla "miyecw mziide" yxtl mb xyt` ,miyecw
,zeycwzd ly dietk zelirt "mzycwzde" iciÎlr ,dghad

,"miyecw eidz" ok`y dghad dpyiúBéäì BôBñ ,øîBìk§©¦§
íéLc÷nL éãé-ìò ,àøçà-àøèqäî úîàa ìcáîe LBã÷̈ª§¨¤¡¤¥©¦§¨¨¢¨©§¥¤§©§¦
,äìòîlî äaøä BúBà©§¥¦§©§¨
iciÎlry ,epcnly itk -

envr ycwn mc`yhrn
eze` miycwn - dhnl

daxd,dlrnln
dLøâì BúBà íéòiñîe§©§¦§¨§¨
"`xg` `xhq"d z` -

:èòî èòî Balî- ¦¦§©§©
,ecia didi ,ealn mby
dee`z mey didz `l eala mby ,"`xg` `xhq"d z` yxbl

."`xg` `xhq"dn `id "mzeig"y mipiprl

.çë ÷øtly ezaygna miltep m`y ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
l` - miinybd eipipra weqr `edy drya - zee`ze dxiar ixedxd mc`

lr ezehlzyd iciÎlr ixdy ,genyl eilr - daxc` ;jkn egex leti

ixg` exezz `le" zevn miiwn `ed ,odn ezrc zgqde zeaygn oze`

dtek ,"mkipir ixg`e mkaal

zgz "`xg` `xhq"d z`

zgp mxebe ,"dyecw"d oehly

.dlrnl ax gex

Bì íéìôBð íà elôàå©£¦¦§¦
øàLe úBåàz éøeäøä¦§¥©£§¨
úòLa úBøæ úBáLçî©£¨¨¦§©

äãBáòä`edy drya - ¨£¨
'd zceara weqräøBza©¨

äðeëa älôúa Bào`ke - ¦§¦¨§©¨¨
"oeayg"l mewn oi` ixd

zevn miiwn `edy lr gny zeidl eilry ,mcewd wxtay
mixedxdd ixdy - "`xg` `xhq"d z` dteke dyrzÎ`l

,'d zcearl ,ef drya ,el zerixtn zerxd zeaygndeúéLé ìà©¨¦
áì,ïäéìà,mirxd mixedxdle zeaygnl -Bzòc çéqé àlà ¥£¥¤¤¨©¦©©§

,òâøk ïäî,cin -úBcnä úàìòäa ÷ñòì äèBL éäé ìà íâå ¥¤§¤©§©©§¦¤©£Ÿ§©£¨©©¦
òãBpk ,'äøæ äáLçn'ä ìL1,ly dcear zxev zniiw - ¤©©£¨¨¨¨©©

dxewn dxf daygn lk ,oky .dxfd daygndn "dcnd z`lrd"
z`hazn cqgd zcn :lynl .zindad ytpa zniieqn dcna
oi`y dxf d`xi zxxern d`xid zcn ;de`z ly daygna
dryay "dcear" beq epyie - dnecke ,dl wwfp zeidl icedil
dze` zraep drx dcn efi`n xxai ,dxf daygn el zltepy
,ziwl`d ytpa `idy itk dcn dze` eytpa xiabie ,daygn
`idy zindad ytpd ly drxd dcnd z` dlri dfÎiciÎlry

.dxfd daygnd z` dlri jkae ,dxf daygn dze`l daiqd
z` eytpa xiabi - de`zn zraep dxfd daygnd m` :lynl
,zindad ytpd ze`z lr ritynd xac ,d"awdl dad`d
ezece` - "ipepia"d didi `ly o`k xne` owfd epax - dnecke
,dhey - o`k xaecn

,ef dceara wqrzdlék¦
íää íéøác eøîàð àì- Ÿ¤¤§§¨¦¨¥

zeaygnd z` zelrdl
,zexfd,íé÷écöì àlà¤¨§©¦¦

íäì íéìôBð ïéàL¤¥§¦¨¤
íälL úBøæ úBáLçî- ©£¨¨¤¨¤

zeraepd zexf zeaygn
,md mdizecnníà-ék¦¦
,íéøçà ìMî,oky - ¦¤£¥¦
gn oi` wicvlzexf zeay

.dyecwl ektdp xak zindad eytp zecny xg`n ,zeinvr
oxewn ,egena ,mrt i` ,zelrl zelelrd ,zexfd zeaygnd
cg` lk `ly zngne .wicv eze`l zkiiy eznypy ,zlefdn
dcnd lr xabzdl zegek ekeza `evnle envrl uriil leki
.xyewn `ed eil` ,wicvd ly ezxfrl wwcfdl eilr - drxd
el` elv`y ,wicvd ly ezaygna zexf zeaygn f` zexxerzn
.ziygen drx dcnl dwif lk ila ,daygn ly zeize` wx od
,daygn dze` zraep dpnn dcnd z` xikn wicvdy iciÎlre
rityn `ed - "dyecw"a `idy itk dcn dze` ekeza xiabne
,ely drxd dcnd lr xabzdl lkeiy ,icedi eze` lr jka
iciÎlr ,dlrzn - zlefd ly - zindad ytpd ony dcn dze`e
zecn ea oi`y cala wicvl jiiy df lk ixd ."dyecw"l ,wicvd

.llk zerxBì ìôBpL éî ìáà,zexf zeaygn -,BlMî- £¨¦¤¥¦¤
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ועוד.1. קעא, סי' טוב שם כתר



פז hay e"k ipy mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ו שני יום
פרק כח  ,dl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åìéôàå çë ÷øô,dl 'nr cr.äìù äøæ

wgxzdle envr ycwl oiicr eilr ,ezbixcn zpigany s` ,ixd
mey eala oi`y dbxca `ed oi` :xnelk ,"`xg` `xhq"dn

,"`xg` `xhq"dn mzeig milawnd mixacl de`zàéä ék- ¦¦
,zindad eytpny "`xg` `xhq"ddt÷úadúøeáâáe §¨§¨¦§¨¨

ììça dzãìBúk§©§¨¤¨¨
,éìàîOäeay ,alay - ©§¨¦

ytpd ly dnewin
,rxd xvide zindad÷ø©

Lc÷îe Bøöé LáBkL¤¥¦§§©¥
.Bîöòenvr z` wzpne - ©§

ixd ,"`xg` `xhq"dn
miiwne ok dyer `ed m`
"mzycwzde" z` jka

:jynda aezkk ,"mzycwzde" ixg` xen`d meiwl ribn `ed
"íéLBã÷ íúééäå",ieeiv oeyla ,heytd yexitd lr sqep - ¦§¦¤§¦

eidzyly oeyla "miyecw mziide" yxtl mb xyt` ,miyecw
,zeycwzd ly dietk zelirt "mzycwzde" iciÎlr ,dghad

,"miyecw eidz" ok`y dghad dpyiúBéäì BôBñ ,øîBìk§©¦§
íéLc÷nL éãé-ìò ,àøçà-àøèqäî úîàa ìcáîe LBã÷̈ª§¨¤¡¤¥©¦§¨¨¢¨©§¥¤§©§¦
,äìòîlî äaøä BúBà©§¥¦§©§¨
iciÎlry ,epcnly itk -

envr ycwn mc`yhrn
eze` miycwn - dhnl

daxd,dlrnln
dLøâì BúBà íéòiñîe§©§¦§¨§¨
"`xg` `xhq"d z` -

:èòî èòî Balî- ¦¦§©§©
,ecia didi ,ealn mby
dee`z mey didz `l eala mby ,"`xg` `xhq"d z` yxbl

."`xg` `xhq"dn `id "mzeig"y mipiprl

.çë ÷øtly ezaygna miltep m`y ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
l` - miinybd eipipra weqr `edy drya - zee`ze dxiar ixedxd mc`

lr ezehlzyd iciÎlr ixdy ,genyl eilr - daxc` ;jkn egex leti

ixg` exezz `le" zevn miiwn `ed ,odn ezrc zgqde zeaygn oze`

dtek ,"mkipir ixg`e mkaal

zgz "`xg` `xhq"d z`

zgp mxebe ,"dyecw"d oehly

.dlrnl ax gex

Bì íéìôBð íà elôàå©£¦¦§¦
øàLe úBåàz éøeäøä¦§¥©£§¨
úòLa úBøæ úBáLçî©£¨¨¦§©

äãBáòä`edy drya - ¨£¨
'd zceara weqräøBza©¨

äðeëa älôúa Bào`ke - ¦§¦¨§©¨¨
"oeayg"l mewn oi` ixd

zevn miiwn `edy lr gny zeidl eilry ,mcewd wxtay
mixedxdd ixdy - "`xg` `xhq"d z` dteke dyrzÎ`l

,'d zcearl ,ef drya ,el zerixtn zerxd zeaygndeúéLé ìà©¨¦
áì,ïäéìà,mirxd mixedxdle zeaygnl -Bzòc çéqé àlà ¥£¥¤¤¨©¦©©§

,òâøk ïäî,cin -úBcnä úàìòäa ÷ñòì äèBL éäé ìà íâå ¥¤§¤©§©©§¦¤©£Ÿ§©£¨©©¦
òãBpk ,'äøæ äáLçn'ä ìL1,ly dcear zxev zniiw - ¤©©£¨¨¨¨©©

dxewn dxf daygn lk ,oky .dxfd daygndn "dcnd z`lrd"
z`hazn cqgd zcn :lynl .zindad ytpa zniieqn dcna
oi`y dxf d`xi zxxern d`xid zcn ;de`z ly daygna
dryay "dcear" beq epyie - dnecke ,dl wwfp zeidl icedil
dze` zraep drx dcn efi`n xxai ,dxf daygn el zltepy
,ziwl`d ytpa `idy itk dcn dze` eytpa xiabie ,daygn
`idy zindad ytpd ly drxd dcnd z` dlri dfÎiciÎlry

.dxfd daygnd z` dlri jkae ,dxf daygn dze`l daiqd
z` eytpa xiabi - de`zn zraep dxfd daygnd m` :lynl
,zindad ytpd ze`z lr ritynd xac ,d"awdl dad`d
ezece` - "ipepia"d didi `ly o`k xne` owfd epax - dnecke
,dhey - o`k xaecn

,ef dceara wqrzdlék¦
íää íéøác eøîàð àì- Ÿ¤¤§§¨¦¨¥

zeaygnd z` zelrdl
,zexfd,íé÷écöì àlà¤¨§©¦¦

íäì íéìôBð ïéàL¤¥§¦¨¤
íälL úBøæ úBáLçî- ©£¨¨¤¨¤

zeraepd zexf zeaygn
,md mdizecnníà-ék¦¦
,íéøçà ìMî,oky - ¦¤£¥¦
gn oi` wicvlzexf zeay

.dyecwl ektdp xak zindad eytp zecny xg`n ,zeinvr
oxewn ,egena ,mrt i` ,zelrl zelelrd ,zexfd zeaygnd
cg` lk `ly zngne .wicv eze`l zkiiy eznypy ,zlefdn
dcnd lr xabzdl zegek ekeza `evnle envrl uriil leki
.xyewn `ed eil` ,wicvd ly ezxfrl wwcfdl eilr - drxd
el` elv`y ,wicvd ly ezaygna zexf zeaygn f` zexxerzn
.ziygen drx dcnl dwif lk ila ,daygn ly zeize` wx od
,daygn dze` zraep dpnn dcnd z` xikn wicvdy iciÎlre
rityn `ed - "dyecw"a `idy itk dcn dze` ekeza xiabne
,ely drxd dcnd lr xabzdl lkeiy ,icedi eze` lr jka
iciÎlr ,dlrzn - zlefd ly - zindad ytpd ony dcn dze`e
zecn ea oi`y cala wicvl jiiy df lk ixd ."dyecw"l ,wicvd
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ועוד.1. קעא, סי' טוב שם כתר

hay f"k iyily mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ז שלישי יום
,dl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íìåòä úåòèë àìå,70 'nr cr:åîò ùîî

,ely "rx"dnéìàîOä ììça BaìaL òøä úðéçaî- ¦§¦©¨©¤§¦¤¨¨©§¨¦
- zindad eytpny zerxd eizecnnéàeäìòé C,"rx"d z` - ¥©£¥
:ähîì øM÷î Bîöò àeäå ,äìòîì"ipepia"l `id zehy okl - §©§¨§©§§ª¨§©¨

.dil` zekiiy lk el oi`y "dcear"a wqrzdl-ét-ìò-óà Cà©©©¦
Baø÷a Baì ìté ìà ,ïë¥©¦Ÿ¦§¦§
äæáð áöò äfî úBéäì¦§¦¤¨¥¦§¤
éøvL ,äãBáòä úòLaC ¦§©¨£¨¤¨¦
,äaø äçîNa úBéäì- ¦§§¦§¨©¨

,'d z` caer `edy drya
÷fçúé äaøcà àlà¤¨©§©¨¦§©¥

éñBéå øúBéìëa õîà ó ¥§¦Ÿ¤§¨
älôzä úðeëa BçkŸ§©¨©©§¦¨
,äøúé äçîNå äåãça§¤§¨§¦§¨§¥¨
ék ,Baì ìà BîeNa§¤¦¦
'äøæ äáLçn'ä úìéôð§¦©©©£¨¨¨¨
ììçaL ätìwäî àéä¦¥©§¦¨¤¤¨¨

,éìàîOäytpdn - ©§¨¦
,dtilwd ony zindad

zeaygnd zeraep dpnne ,alay il`nyd llga dnewiny
,zexfdäNBòä,zldpnd -úéäìà Lôð íò éðBðéaa äîçìî ¨¨¦§¨¨©¥¦¦¤¤¡Ÿ¦

íéîçìpä Cøc òãBðå ,BaLgvpl ,mgel lk ly ezxhny - ¤§©¤¤©¦§¨¦
,ecbp mglpd z` bexdl elit`e,ãçé íé÷áàpä ïëåcg` lky - §¥©¤¡¨¦©©

:`ed bdepd ixd - ipyd z` litdl oeekzn,øabúî ãçàLk- §¤¤¨¦§©¥

,ezxeab z` d`xneìëa ïk-íb øabúäì õnàúî éðMä éæà£©©¥¦¦§©¥§¦§©¥©¥§¨
ïëìå ,Bçk évîàîoial ziwl`d ytpd oiay dnglna mb jk - ©£©¥Ÿ§¨¥
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה אי-ההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות ד.3.באותה כו, ט.4.משלי לב, דברים 1.דברים רש"י ספרי,
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה אי-ההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות ד.3.באותה כו, ט.4.משלי לב, דברים 1.דברים רש"י ספרי,
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àì íéîòôì íâååîöò ùã÷ì øöéä íò íçìäì ìëåé

äöåòéä äöò àéä úàæå åáìáù úåãáë éðôî åì øúåîá
øäæáàìã àòà ïãò ïâá àúáéúî áø øîàã ùåã÷ä

àìã àôåâ .'åë äéì ïéùèáî àøåäð äéá ÷éìñ÷éìñ
àøåäð 'éô 'åë äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá

øéàî åðéà ìëùäå äîùðä øåàù àúîùðãêë ìë
ïðåáúîå ïéáîù óàå .óåâáù úåéøîåç ìò ìåùîì

÷áãðå ñôúð åðéà 'ä úìåãâá åìëùáêë ìë åçåîá
ïúåñâå ïúåéøîåç úîçî áìä 'åéøîåç ìò ìåùîì ìëåéù

úåñâ àéä äáéñäåøåà ìò äîöò äéáâîù äôéì÷ä
úàæìå .äøåà äëéùçîå úøúñîå úéäìàä ùôð úùåã÷

äùèáì êéøöíéúò òåá÷ì åðééäã øôòì äìéôùäìå
áìå áåúëë ñàîð åéðéòá äæáð úåéäì åîöò ìéôùäì
åîöò íãàä àéä àéäù à"ñä àéä äøáùð çåø øáùð

àéä óåâä äéçîä úéðåéçä ùôðù íéðåðéááäô÷úá
ìòå .åîöò íãàä àéä àéä àöîð åáìá äúãìåúë

éá úúðù äîùð øîàð åáù úéäìàä ùôðàéä äøåäè
äîùðä åððéà åîöò íãàäù ììëî à÷ééã éá úúðù
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יג. א.2.יא, קסח, ג כאן 3.חלק ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
שצריך  כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת מסיים, הוא
כפי  הלב. על ישפיע שזה ההכרח כראויֿמן ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח שגם הוכחה להיות,
ביכולת  אין אם - ולכן ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם ומדות ששכל הידוע, הכלל
אלה  דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מן הלב, על להשפיע השכל

-:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰ תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר לא למה "א"כ
דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין כו' ברשותו הביאו ‚Ìמוחו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ברשעים

ד.4.בנדו"ז)". טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח יט: נא, ב.6.תהלים ס, ברכות השחר: ברכות
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íäáù íé÷éãöá íà éë äøåäèääîùðù êôäì àåä
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דוד  אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא נהורא סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה
להיות  תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א כדלעיל צדיק, מדרי' - ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי

כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' בשביל שזהו לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון ראה 15.אצלו
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א.19. ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין מוהריי"צ 22.ראה אדמו"ר כ"ק אמר כך - בצירי נ' בשבא, פ' בחיריק, ל' - לפני
תרצ"ט. בשנת ושוטרים" "שופטים במאמר ו.23.נ"ע ג, מלאכי

ידועים דברי חכמינו ז"ל . . אשר אל ייפול לב האדם עליו באם לא עמד בניסיון ונכשל ח"ו.
ממכתב ב' שבט תשכ"ב



היום יום . . . צד

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני – ַעד  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
יד.  ְך ֵיׁש ְלַהְקּפִ ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ "ׁשְ

ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו.

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם 
מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. 
עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז 

העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.

יָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ְוַהחּוט  ּבֵ ר ֲחִסיִדים  ֵ ַקּשׁ ַהּמְ ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות, ַהחּוט  ּבַ ים  ַהַחּיִ ַאֲהָבה ִהיא רּוַח 
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ּבְ ְוֵהן  ר",  ָיׁשָ ֶדֶרְך "אֹור  ּבְ י. ֵהן  ָהַרּבִ ַוֲחִסיִדים ִעם  י ִעם ֲחִסיִדים  ַרּבִ ר  ֵ ַהְמַקּשׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ל  ּכָ ם, ׁשֶ ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדִֹני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲאָוה. ִביַרת ַהּתַ ה ׁשְ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – לֹא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ּדָ

ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם־טֹוב: ַעל־ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ

 – ׂשֹוַנֲאָך   – ְרֶאה  ּתִ ַהּגּוף,  הּוא  ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ַהֹחֶמר  ּבְ טֹוב  ִעּיּון  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ  – ֲחמֹור  ִתְרֶאה  י  ּכִ
אֹו  ַחת ַמּשָׂ הּוא – רֹוֵבץ ּתַ ְרֶאה, ׁשֶ ֲעַגַעת ֶלֱאלֹקּות ְורּוָחִנּיּות. ְועֹוד ּתִ ְתּגַ ָמה ַהּמִ ׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּנְ ׁשֶ
ְואּוַלי  ִקּיּוָמם.  ּבְ ל  ִמְתַעּצֵ ְוַהּגּוף  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ְך  ְזַדּכֵ ּיִ ׁשֶ ְלַהּגּוף  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ַתן  ּנָ ׁשֶ  –
ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ ִסּגּוִפים  ּבְ ְתִחיל  ּתַ י־ִאם  ּכִ ִליחּותֹו,  ׁשְ ם  ְלַקּיֵ ּיּוַכל  ׁשֶ  – לֹו  ֵמֲעזֹוב  ְוָחַדְלּתָ   – ְלָבְבָך  ּבִ ַיֲעֶלה 
ַהּגּוף  ֶאת  ְלָבֵרר   – ִעמֹו  ֲעזֹוב  ּתַ ָעזֹוב   – י־ִאם  ּכִ ַהּתֹוָרה,  אֹור  ּכֹן  ִיׁשְ ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  ּבְ לֹא  ה  ִהּנֵ ַהָחְמִרּיּות, 

ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ כֹו ְולֹא ְלׁשָ ּוְלַזּכְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צה היום יום . . . 

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט: פירש"י אויף חומש איז יינה של תורה, פותח 
הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף גמרא איז פותח המוח ומגלה שכל עצמי.

ה ַאֲהָבה  ב ּוְמַגּלֶ ל ּתֹוָרה, ּפֹוֵתַח ַהּלֵ ׁש הּוא ֵייָנּה ׁשֶ "י ַעל ֻחּמָ רּוׁש ַרׁשִ ַעם: ּפֵ ֵקן ָאַמר ּפַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא, ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

"ץ ]=ָהַרב  ּבַ ֶהם. מֹוִרי ָהַרׁשְ ּלָ ֶדת ׁשֶ בּו יֹום ּבֹוָאם ִלְליּוּבַאִוויְטׁש ְליֹום ֻהּלֶ ְ ה ֲחִסיִדים ִחּשׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ַנת תר"ח,  ׁשְ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  אֹור  ִלְליּוּבַאִוויְטׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ א  ּבָ ַצְלֵאל[  ּבְ מּוֵאל  ׁשְ

ַמח  ְלַה"ּצֶ ִנְכַנס  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ּה  ּבָ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ן  ּוְמַכּוֵ ְיָלה,  ַהּלַ אֹותֹו  ל  ּכָ ֵער  ָהָיה  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל 
ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ֶצֶדק" ּבַ

ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ְמִסיַרת  "ּבִ  – ַאַחר"  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ָלה",  ּכֵ ְמׁשַ ִתְהֶיה  "לֹא  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ ֶנֶפׁש בפ"ע". ּפֵ

ָלּה  ֵיׁש  ה,  ְלַמּטָ יִריָדָתּה  ּבִ ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ָעֶרב".  ֲעֵדי  ְוַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָפֳעלֹו,  ָאָדם  "ֵיֵצא  ִתיב:  ּכְ
רּום  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ֵמֲעִמיָדָתּה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ יִציַאת  ּדִ ְלָפֳעלֹו",  ָאָדם  "ֵיֵצא  ְוֶזהּו  ּוְפָרִטּיֹות,  ָלִלּיֹות  ּכְ ְמָלאכֹות 
ֲהִמית, הּוא  ְבִעית ְוַהּבַ גּוף ְוֶנֶפׁש ַהּטִ ׁש ּבְ א ַעד ּבֹוָאּה ְלִהְתַלּבֵ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ מֹות ִויִריָדָתּה ִמּדַ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ּבְ
אֹור  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ָלאכֹות ַהּכְ ּמְ ִביל "ָאָדם ְלָפֳעלֹו" - ּבַ ׁשְ ּבִ
ּמִֹחין  ָרִטית ּבַ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ָכל ְנׁשָ ָרִטית, ּדְ ִהיא ְמָלאָכה ַהּפְ ּתֹוָרה ְוֵנר ִמְצָוה, "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" - ׁשֶ
ַלֲעׂשָֹתם".  תּוב "ַהּיֹום  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלֲעׂשֹות,  ְזַמן  ֵיׁש  עֹוד  ּבְ ָעֶרב" –  ְוִעְנָיָנּה.. "ֲעֵדי  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּדֹות  ּוַבּמִ
ה  ָמה ְלַמּטָ ׁשָ ה ַעל ְיֵדי ְיִריַדת ַהּנְ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ אּור ַהּכָ ּוְבֹעֶמק ָהִעְנָין, ּבֵ
א  עֹוָלם ַהּבָ ּגּוף, "ְלָפֳעלֹו", ִהיא עֹוֶסֶקת ּבָ ת ּבַ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ָמה ִמְהיֹוָתּה ְלַמּטָ ׁשָ "ֵיֵצא ָאָדם", ְדַבֲעלֹות ַהּנְ ּדְ
ָאֳהֵלי ּתֹוָרה.  ם ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבְ ם ׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ּגַ ה, ְוִאם ָהָיה קֹוֵבַע ִעּתִ עֹוָלם ַהּזֶ קּוָתּה ּבָ ֹאֶפן ִהְתַעּסְ ּבְ
ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי ַעד  עֹוֶלה ּבְ תֹו "ֲעֵדי ָעֶרב", ׁשֶ ה ֲעִלּיָ ָראּוי, ָאז ִהּנֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכָ "ְוַלֲעבֹוָדתֹו", ִאם ָעַסק ּבַ

רּוְך־הּוא. ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ּבָ ַהּנַֹעם ְוָהֲעֵרבּות ּדְ

ה'תש"גא אדר שני, ר"חיום שני

חומש: פקודי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומשחרב . . . 86 ה' לו.

י"ת ְרפּוָיה. ה - ּוָפְקֵדנּו בֹו - ּבֵ גּוׁשָ י"ת ּדְ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא: ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ּבֹו - ּבֵ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"א  שבט כ"ה ראשון יום כותים  בנות טומאת

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰íéBbä©¦
...äøBz ïéc ¯ äãìa àìå úecða àìå äáéæa àì ,ïéànhî ïéà¥¦©§¦Ÿ§¦¨§Ÿ§¦§Ÿ§¥¨¦¨
.íäéøác ìëì íéáæk íéàîè eéäiL íéBbä ìk ìò eøæb íéîëçå©£¨¦¨§©¨©¦¤¦§§¥¦§¨¦§¨¦§¥¤

במשנה  ב)שנינו  לא, מעריסתן "(נדה נדות כותים  "בנות  :

שנולדו) אינם(מיום הכותים  כי דם , ראו שמא  חכמים  שגזרו 

הם ואין  טמאה  דם  הרואה  תינוקת  שגם להלכה  מודים 

שרק ואף  דם . רואה  היא  כאשר מטהרות  אותה  מפרישים 

רבי כדעת היא  המשנה  – בקטנותן  דם  רואות בנות  מיעוט

למיעוט. לחשוש  שיש  הסובר  מאיר

התוספות  מאיר)וכתבו רבי ד"ה מאיר(שם רבי  לדעת  :

זאת , ועם  מדאורייתא. הוא זה חשש  למיעוט, שחוששים

אם גם  כי מדרבנן , גזירה היא  מעריסתן כותים  בנות  טומאת 

מיד  רואה  אינה  הסתם מן דם , רואה  הקטנה  שמא  לחשוש  יש 

מצטרפת זו  וחזקה  טהרה , חזקת  לה  שיש  ונמצא הלידה  אחר

הן רואות  שכן המיעוט כן  ואם  בקטנותן, רואות שאינן לרוב 

וחכמים לו , חוששים  אין שמדאורייתא  דמיעוטא ' 'מיעוטא

זה . למיעוט גם לחשוש  גזרו 

כותים בנות  על  טומאה גזרת התוספות : כתבו  ועוד

אף אלא למיעוט  החושש  מאיר רבי  לדעת רק  אינה  מעריסתן 

הוא והטעם למיעוט , חוששים שאין  הסוברים  חכמים  לדעת 

יטמעו שלא כדי הרחיקום , במעשיהם מקולקלין שהיו  "לפי -

שם)בהם " הרא"ש בתוס' .(ר"ת

צדק ' ה 'צמח מ"א)וכתב  פ"ד נדה הש"ס, השמיט (על הרמב "ם  :

בזמן כי  מעריסתן נדות  הכותים  בנות  אין ולדעתו זו, הלכה 

דבריהם לכל כגויים דינם שיהא  הכותים  על חכמים  גזרו  הזה 

ה"ו) פ"ו עבדים וכן(הל' מעריסתן . מטמאות  אינן  הגויים  ובנות  ,

אלמוגים ' ה 'עצי סק"א)נקט שפה לאחר(סי' כי  הרמב"ם  בדעת

בנות דין  – גמורים כנכרים הכותים את  ועשו חכמים  שגזרו

שנים שלוש  מבת אלא  מטמאות  ואינן נכרים  שאר  כדין  כותים 

אחד. ויום 

ה'תשפ"א  שבט כ"ו שני יום ישיבה  שאינה ישיבה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äæéàå§¥¤
ïèétèå øBîçä úòcøî ïBâk ,äáéëøì éeàøä äæ ?ákøî àeä¤§¨¤¨¨¦§¦¨§©§©©©£§©¥©

.ñeqä©
להלן כמבואר  'מושב ', מטומאת יותר  קלה  'מרכב ' טומאת 

מטמא(ה"ב) בו הנוגע  – הזב  מדרס ידי על שנטמא  שמושב 

מטמא אינו במרכב  הנוגע  אך  הנגיעה, זמן במשך  בגדיו  את 

בגדיו. את 

לדעת למרכב . מושב  בין  ההבדל במהות  ראשונים  ונחלקו

א)רש"י  כז, ובעירובין ט, טו, ויקרא התורה לדבר(על הכוונה  אין

לרכיבה המסייע  לדבר  אלא  הרכיבה , בשעת עליו  שיושבים 

עליו שיושב  האוכף אך הרכיבה , בעת  בו  שתופס העץ  כגון

והתוספות הרמב"ם  לדעת  ואילו  'מושב '. בכלל הוא הרי 

א) כז, הרכיבה .(עירובין בשעת  עליו שיושבים  דבר  הוא מרכב 

לא מדוע עליו , יושב  והזב מאחר להבין: יש  זה לפי  אך

לרכיבה ? שנועד בכך ומה  מושב , כדין  יטמא 

התוספות  א)וביארו לא, המטרה(מנחות ואין מאחר כי  ,

למקום , ממקום  ההעברה  לצורך אלא עליו  הישיבה  בעצם 

חמורה . טומאה לטמא כמושב  נחשב  איננו 

באב , בתשעה ברכב  לשבת  הפוסקים התירו לכך ובדומה

לצורך  רק  אלא  נוחות לשם נועדה  לא  שהישיבה  משום 

יש וכן למקום . ממקום  לנכהההעברה מותר  כי שכתבו

בעזרה שהישיבה  למרות  גלגלים , בכיסא  לעזרה  להיכנס 

ממקום העברה  לצורך שנועדה  זה  כיסא על ישיבה כי אסורה,

כישיבה  נחשבת  אינה  שיז)למקום , עמ' שבת חמד, חשוקי .(ראה

שלמה ' תלד)וה'מנחת  עמ' עב, סי' כסאות(ח"א האם  דן

גם לכאורה שהרי  מושב  טומאת  מטמאים  והמטוסים  הרכבות 

שיש וכתב  למקום . ממקום  הנסיעה לשם נועדה  בהם  הישיבה 

שנועדו מרופדים  לכיסאות  פשוטים  כיסאות  בין  לחלק 

ברכבת ההימצאות  שעיקר ואע"פ  הנוסעים , ונוחות לרווחת 

על  הישיבה  למעשה  הרי הנסיעה , לצורך היא במטוס  או

מאחר כי כתב  ומכלֿמקום נוחות . למטרת נועדה אלו כיסאות 

שיש יתכן בספינה , וכן למטוס , או  לרכבת  מחוברים והם 

לעיקר כבטלים  אותם  והמטוס)לראות  לנסיעה(הרכבת רק  העומד

מחוברים שאינם  כיסאות אך מושב , דין  להם  אין ולכן

כמושב . נחשבים 

ה'תשפ"א  שבט כ"ז שלישי יום הזב  היסט

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰øîçŸ¤
,ìéút ãéîö ównä Nøç éìëa òâð íàL ¯ Bòbnî áfä èqäa§¤¥©¨¦©¨¤¦¨©¦§¦¤¤©ª¨¨¦¨¦

.eäànè ,Bèéñä íàå ;øBäè̈§¦¡¦¦§¨
והיא התורה , בכל  מצינו שלא  טומאה  קיימת  הזב  אצל

האדם את  מזיזה הטומאה  אם  התורה , שבכל 'היסט' טומאת 

כלים או אדם  הזיז הזב אם  אבל הם , טהורים  – הכלים  את או

בכלי הזב  נגע  שאם  (ולמרות  טמאים  הם  הרי – מאכלים  או

ידי על  מגבו , מטמא חרס כלי שאין  נטמא , אינו הכלי  חרס

נטמא ). חרס  כלי גם  – הזב  היסט

רש "י הוא)לדעת  ודין ד"ה עב, והיא :(שבת זו לטומאה  סייג יש  ,

שערו אם שגם  בתוכם  לנגוע יכול  בשרו  שאין  קטנים  פכין

ראוי שאינו  כיוון כי  – היסט בטומאת  נטמאים  אינם נוגע,

היסט. בטומאת  נטמא אינו מתוכו , בשר  לנגיעת

התוספות  לדעת  שטהורים)ואילו ד"ה המוקף(שם חרס  כלי  ,
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ה'תשפ"א  שבט כ"ה ראשון יום כותים  בנות טומאת

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰íéBbä©¦
...äøBz ïéc ¯ äãìa àìå úecða àìå äáéæa àì ,ïéànhî ïéà¥¦©§¦Ÿ§¦¨§Ÿ§¦§Ÿ§¥¨¦¨
.íäéøác ìëì íéáæk íéàîè eéäiL íéBbä ìk ìò eøæb íéîëçå©£¨¦¨§©¨©¦¤¦§§¥¦§¨¦§¨¦§¥¤

במשנה  ב)שנינו  לא, מעריסתן "(נדה נדות כותים  "בנות  :

שנולדו) אינם(מיום הכותים  כי דם , ראו שמא  חכמים  שגזרו 

הם ואין  טמאה  דם  הרואה  תינוקת  שגם להלכה  מודים 

שרק ואף  דם . רואה  היא  כאשר מטהרות  אותה  מפרישים 

רבי כדעת היא  המשנה  – בקטנותן  דם  רואות בנות  מיעוט

למיעוט. לחשוש  שיש  הסובר  מאיר

התוספות  מאיר)וכתבו רבי ד"ה מאיר(שם רבי  לדעת  :

זאת , ועם  מדאורייתא. הוא זה חשש  למיעוט, שחוששים

אם גם  כי מדרבנן , גזירה היא  מעריסתן כותים  בנות  טומאת 

מיד  רואה  אינה  הסתם מן דם , רואה  הקטנה  שמא  לחשוש  יש 

מצטרפת זו  וחזקה  טהרה , חזקת  לה  שיש  ונמצא הלידה  אחר

הן רואות  שכן המיעוט כן  ואם  בקטנותן, רואות שאינן לרוב 

וחכמים לו , חוששים  אין שמדאורייתא  דמיעוטא ' 'מיעוטא

זה . למיעוט גם לחשוש  גזרו 

כותים בנות  על  טומאה גזרת התוספות : כתבו  ועוד

אף אלא למיעוט  החושש  מאיר רבי  לדעת רק  אינה  מעריסתן 

הוא והטעם למיעוט , חוששים שאין  הסוברים  חכמים  לדעת 

יטמעו שלא כדי הרחיקום , במעשיהם מקולקלין שהיו  "לפי -

שם)בהם " הרא"ש בתוס' .(ר"ת

צדק ' ה 'צמח מ"א)וכתב  פ"ד נדה הש"ס, השמיט (על הרמב "ם  :

בזמן כי  מעריסתן נדות  הכותים  בנות  אין ולדעתו זו, הלכה 

דבריהם לכל כגויים דינם שיהא  הכותים  על חכמים  גזרו  הזה 

ה"ו) פ"ו עבדים וכן(הל' מעריסתן . מטמאות  אינן  הגויים  ובנות  ,

אלמוגים ' ה 'עצי סק"א)נקט שפה לאחר(סי' כי  הרמב"ם  בדעת

בנות דין  – גמורים כנכרים הכותים את  ועשו חכמים  שגזרו

שנים שלוש  מבת אלא  מטמאות  ואינן נכרים  שאר  כדין  כותים 

אחד. ויום 

ה'תשפ"א  שבט כ"ו שני יום ישיבה  שאינה ישיבה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äæéàå§¥¤
ïèétèå øBîçä úòcøî ïBâk ,äáéëøì éeàøä äæ ?ákøî àeä¤§¨¤¨¨¦§¦¨§©§©©©£§©¥©

.ñeqä©
להלן כמבואר  'מושב ', מטומאת יותר  קלה  'מרכב ' טומאת 

מטמא(ה"ב) בו הנוגע  – הזב  מדרס ידי על שנטמא  שמושב 

מטמא אינו במרכב  הנוגע  אך  הנגיעה, זמן במשך  בגדיו  את 

בגדיו. את 

לדעת למרכב . מושב  בין  ההבדל במהות  ראשונים  ונחלקו

א)רש"י  כז, ובעירובין ט, טו, ויקרא התורה לדבר(על הכוונה  אין

לרכיבה המסייע  לדבר  אלא  הרכיבה , בשעת עליו  שיושבים 

עליו שיושב  האוכף אך הרכיבה , בעת  בו  שתופס העץ  כגון

והתוספות הרמב"ם  לדעת  ואילו  'מושב '. בכלל הוא הרי 

א) כז, הרכיבה .(עירובין בשעת  עליו שיושבים  דבר  הוא מרכב 

לא מדוע עליו , יושב  והזב מאחר להבין: יש  זה לפי  אך

לרכיבה ? שנועד בכך ומה  מושב , כדין  יטמא 

התוספות  א)וביארו לא, המטרה(מנחות ואין מאחר כי  ,

למקום , ממקום  ההעברה  לצורך אלא עליו  הישיבה  בעצם 

חמורה . טומאה לטמא כמושב  נחשב  איננו 

באב , בתשעה ברכב  לשבת  הפוסקים התירו לכך ובדומה

לצורך  רק  אלא  נוחות לשם נועדה  לא  שהישיבה  משום 

יש וכן למקום . ממקום  לנכהההעברה מותר  כי שכתבו

בעזרה שהישיבה  למרות  גלגלים , בכיסא  לעזרה  להיכנס 

ממקום העברה  לצורך שנועדה  זה  כיסא על ישיבה כי אסורה,

כישיבה  נחשבת  אינה  שיז)למקום , עמ' שבת חמד, חשוקי .(ראה

שלמה ' תלד)וה'מנחת  עמ' עב, סי' כסאות(ח"א האם  דן

גם לכאורה שהרי  מושב  טומאת  מטמאים  והמטוסים  הרכבות 

שיש וכתב  למקום . ממקום  הנסיעה לשם נועדה  בהם  הישיבה 

שנועדו מרופדים  לכיסאות  פשוטים  כיסאות  בין  לחלק 

ברכבת ההימצאות  שעיקר ואע"פ  הנוסעים , ונוחות לרווחת 

על  הישיבה  למעשה  הרי הנסיעה , לצורך היא במטוס  או

מאחר כי כתב  ומכלֿמקום נוחות . למטרת נועדה אלו כיסאות 

שיש יתכן בספינה , וכן למטוס , או  לרכבת  מחוברים והם 

לעיקר כבטלים  אותם  והמטוס)לראות  לנסיעה(הרכבת רק  העומד

מחוברים שאינם  כיסאות אך מושב , דין  להם  אין ולכן

כמושב . נחשבים 

ה'תשפ"א  שבט כ"ז שלישי יום הזב  היסט

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰øîçŸ¤
,ìéút ãéîö ównä Nøç éìëa òâð íàL ¯ Bòbnî áfä èqäa§¤¥©¨¦©¨¤¦¨©¦§¦¤¤©ª¨¨¦¨¦

.eäànè ,Bèéñä íàå ;øBäè̈§¦¡¦¦§¨
והיא התורה , בכל  מצינו שלא  טומאה  קיימת  הזב  אצל

האדם את  מזיזה הטומאה  אם  התורה , שבכל 'היסט' טומאת 

כלים או אדם  הזיז הזב אם  אבל הם , טהורים  – הכלים  את או

בכלי הזב  נגע  שאם  (ולמרות  טמאים  הם  הרי – מאכלים  או

ידי על  מגבו , מטמא חרס כלי שאין  נטמא , אינו הכלי  חרס

נטמא ). חרס  כלי גם  – הזב  היסט

רש "י הוא)לדעת  ודין ד"ה עב, והיא :(שבת זו לטומאה  סייג יש  ,

שערו אם שגם  בתוכם  לנגוע יכול  בשרו  שאין  קטנים  פכין

ראוי שאינו  כיוון כי  – היסט בטומאת  נטמאים  אינם נוגע,

היסט. בטומאת  נטמא אינו מתוכו , בשר  לנגיעת

התוספות  לדעת  שטהורים)ואילו ד"ה המוקף(שם חרס  כלי  ,
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ראוי שאינו אף  בהיסט מיטמא  מיוחד ) (סוגר  פתיל' 'צמיד

לדעת אבל להיפתח, שעומד מפני בפנים , בשרו לנגיעת 

זב . בהיסט מיטמא  אינו  פתיל צמיד מוקף  חרס  כלי רש "י ,

המוקף חרס  ככלי הן "שהרי שכתב  הרמב "ם  ומדברי

פסק ועוד תוספות . כשיטת עולה  סתום " שפתחו  פתיל צמיד

נטמאות הלבינה  בתוך וטבעת  בעץ  הבלועה  שמחט הרמב "ם,

כדעת שטעמו לומר ויש  מגע . לכלל  בא שלא אף  בהיסט,

מגע . לכלל ויבואו  משם להילקח שעומדים  משום  - התוספות 

הרמב "ם של המשניות' י)וב 'פירוש  מ, פכ"ד משמע(כלים

רש "י. כדעת  שלא  הזב , בהיסט נטמאים  קטנים פכין שגם

רי "ד שם)ובתוספות  שראויים(שבת כיוון  שנטמאים  מבואר ,

הזב . שיער  ידי  על מגע לטומאת 

ה'תשפ"א  שבט כ"ח רביעי יום שלילית  רשות של השפעתה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰
ì Búéa CBúa õøàä íò çépnäïîæa ¯ ÷Bçøî àeä áLéå ,BøîL ©©¦©©¨¨¤§¥§¨§§¨©¥¨¦§©

úBákønäå úBákLnä ...ïéàöBiä úàå ïéñðëpä úà äàBø àeäL¤¤¤©¦§¨¦§¤©§¦©¦§¨§©¤§¨
úà àì ,äàBø Bðéà íàå .ïéøBäè ,ìéút ãéîö ównä Nøç éìëe§¦¤¤©ª¨¨¦¨¦§¦§¦¥¤Ÿ¤
úeôk äéä elôà ;àîè úéaaL ìk ¯ ïéàöBiä úà àìå ïéñðëpä©¦§¨¦§Ÿ¤©§¦¨¤©©¦¨¥£¦¨¨¨
íò úeLøa ïäL éðtî ,àîè ìkä ¯ íéìâøå íéãé úeøk Bà§¨©¦§©§©¦©Ÿ¨¥¦§¥¤¥¦§©

.õøàä̈¨¤
במשנה  זו הלכה  מ"ה)מקור  פ"ז ראשונים(טהרות ונחלקו 

בביאורה .

הר "ש שכאשר(שם)לדעת הוא המקרים שני בין החילוק  ,

גוי, לבית  שנכנס  חשש  אין  בעצמו הבית על שומר  הבית  בעל 

רקוהחשש מטמא  והוא  שם הנמצא  מהעם ֿהארץ  רק הוא 

נגיעה חשש  בהם  שאין הדברים  ולכן  בהיסט  ולא  במגע 

יש במקום , נמצא  אינו הבית  בעל כאשר  אולם  טהורים ,

שנכנס ויתכן כראוי שומר אינו  עם ֿהארץ  שהשומר  לחשוש 

טמא . שבבית מה כל ולכן  בהיסט, גם  המטמא  גוי לבית 

הרמב"ם  שם)אולם  המשניות חשש(בפירוש אין כי  מבאר 

עם ֿהארץ מחמת  רק  היא  והטומאה  לבית, אחרים  שנכנסו 

שחז"ל  משום  טמא כולו הבית  רואה  בעה "ב  וכשאין  עצמו ,

ואף בו. נגע  שמא  עם ֿהארץ  בבית  הנמצא  כל  על טומאה  גזרו

זה הרי שנתקנה, לאחר  אך נגיעה  מחשש  היא  התקנה  שסיבת 

שלא ברור כאשר  אף  טמא  ברשותו הנמצא  שכל גמור  דין 

הארץ , עם לשמירת  ביתו  את מוסר  הבית בעל וכאשר  בו . נגע 

טמא . והכל  כרשותו  להיות  הפך הבית הרי

ידים כרות  או כפות  היה  "אפילו הרמב"ם : שמדגיש  וזהו 

כלומר , הארץ ". עם  ברשות  שהם  מפני  טמא , הכל ורגלים 

הכל  ומכלֿמקום  כפות , הוא  שהרי  שנגע חשש  אין למעשה 

ברשותו. נמצא  כי  טמא ,

נסך: ביין מחודשת  הלכה  מכאן למד הרוגוצ 'ובי והגאון

ואם זרה, לעבודה  ניסוך מחשש  הוא  האיסור  שטעם  למרות

הוא הרי ביין  השתמש  לא שהגוי  יהודי  של השגחה  קיימת 

א)מותר סא, ע"ז שמירת(ראה ותחת  ברשות נמצא היין כאשר  ,

אסור הוא  הרי  jqpzdהגוי  `ly reci m` elit`שהוא "דכל  ,

אסור – ליגע אפשר  רק  נגע  לא  ודאי  אם  אף העכו"ם , ברשות 

טו)בהנאה " יב, אסורות מאכלות הל' .(צפע"נ

הרבי כתב שעבֿג)וכן שכב, ע' יג קודש יהודי(אגרות אודות 

עליו שקידש שהיין בשבת  יהודים של  באניה (ממטבח שנסע 

מועילההאניה) איננה היא  השגחה , עליו שקיימת  ואף  אסור ,

שבת מחלל של ברשותו  הימצאותו  מעצם  נאסר  שהרי כלל

בפרהסיה .

ה'תשפ"א  שבט כ"ט חמישי יום נבילה? מידי מטהרת שחיטה איזו

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰àöî̈¨
ïéà ,óøèpL øçà èçLpL ét ìò óà ¯ óøèð éç äðBîL ïa dä¤§¨©¦§©©©¦¤¦§©©©¤¦§©¥

.äèéçL Bðéîì ïéàL éôì ;äìáð éãéî ezøäèî BúèéçL§¦¨§©£©¦¥§¥¨§¦¤¥§¦§¦¨
בשחיטת - אמו במעי חי שנמצא  חדשים  שמונה  בן עובר 

באכילה  הותר  ואף העובר, נטהר פ"ה אמו  אסורת מאכלות (הל'

הנולד הי"ד) שעובר  וכיוון נשחטה  לא  שהאם  מדובר  וכאן  .

לו מועילה ולא  כנבילה  דינו 'נפל', הוא  חדשים  לשמונה 

שנשחטה לטריפה  דומה ואינו נבילה . מידי  לטהרו  שחיטה 

מטומאת לטהרה  השחיטה  מועילה באכילה  שאסורה  שאף 

מהמינים היא  הטריפה  היינו שחיטה", במינה  "יש  כי  נבילה ,

שמונה בן עובר  כן  שאין  מה  שחיטה , דין  בהם  שיש  הטהורים 

שחיטה דין  בו נאמר  לא  קיימא, בר ואינו  'נפל' שהוא  חדשים 

נבילה מידי אותו  מוציאה  השחיטה  אין ולכן כס"מ)כלל , .(ראה

בן בה "מצא  שכתב  הרמב "ם  בלשון דייק  משנה' וה 'כסף

חי  אםsxhpשמונה  גם  הרי והקשה : מטהרתו " שחיטתו  אין  -

'נפל' הוא  כי כלל, לו מועילה  שחיטה  אין  נטרף  לא  העובר

השחיטה שאין טמאה בהמה  כמו שחיטה , במינו ואין

שחיטה ? מדין מופקעת  שהיא  כיון נבילה  מטומאת  מטהרתה 

ותירץ :

נטרף לא  אם  אף שחיטה  תועיל לא  אכן חי  שמונה  לבן

חי שמונה  שבן  משמיענו הרמב"ם  אך  שחיטה ', למינו 'אין כי

היינו  'נטרף', אמו במעי זמןepicשנמצא  כל ולכן כטריפה ,

באכילה  שאסור  אף חי , טריפה)שהוא  הוא כי(שהרי מטמא  אינו 

למינו 'שאין  כיוון הוולד , יישחט אם  אבל נבילה. אינו

נבילה . מטומאת  מטהרת  ואינה  שחיטה  זו  אין שחיטה '

שור ' ב)וה 'בכור עב, אחר :ת(חולין באופן ירץ 

היא נטרף ' חי  שמונה  בן בה  ב 'מצא  הרמב "ם  כוונת

ואף טריפה , היתה  שאמו כלומר  אמו, ידי  על שנטרף 

בן וולדה  את  - נבילה  מידי עצמה  את  מטהרת  ששחיטתה 

שמונה בן  חי בוולד רק הוא  זה ודין  מטהרת . אינה  השמונה

בן('נפל') אבל  עצמו, בשחיטת  תקנה  לו  יש  תשעה בן כי ,

תקנה . לו אין  - שחיטה' למינו 'שאין שמונה 
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ה'תשפ"א  שבט ל' שישי יום 'אכילה'? נחשבת שתייה האם

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äçîä¦§¨
,døNaî ìëBàk àîè äæ éøä ¯ Bàîâe øeàa áìçä úà¤©¥¤¨§¨£¥¤¨¥§¥¦§¨¨

.ìëBà ììëa äúBMäL¤©¤¦§©¥
בגמרא  נלמד  זה  א)דין  קכ, "וכל(חולין אשרytpמהפסוק

מבטאת 'נפש ' המילה  הערב ". עד  וטמא  וטרפה ... נבלה  תאכל

אדם  של  נפשו המיישב דבר  ממנו)כל  נהנה כאשר(שאדם לרבות  ,

משקה . בצורת  והוא  נמחה  המאכל

הגמרא לכך , א)בנוסף כג, שנאמר(שבועות מהפסוק  לומדת

תירושך  דגנך מעשר אלוקיך ה ' לפני  "ואכלת  שני במעשר 

גם כולל  התורה  דיני  כל לגבי  'אכילה ' שהמושג  ויצהרך"

'ואכלת')שתייה  נאמר עליו וגם יין, הוא 'תירוש' .(שהרי

מעשר 'ואכלת... מהפסוק  כי  לימודים ? שני  צריכים  ומדוע 

דרכו שעיקר  לדבר רק  ללמוד אפשר  ויצהרך ' תירושך  דגנך 

מיועד  שבעיקרו  דבר שגם  ראייה  אין אך יין, כגון בשתייה ,

זאת ואת  אכילה. בכלל זה גם  אותו , ושתה ונמס לאכילה 

'נפש ' מהמילה  שם)למדים חולין .(תוספות

וגמעו החלב  את המחה שאם  הרמב "ם  שכתב  מה  זה , ולפי 

הכללי לדין  כוונתו  אין  אוכל', בכלל  'שהשותה  משום  חייב

תירושך', 'ואכלת... מהפסוק  הנלמד  אכילה  בכלל שתייה  של

שגם למדנו  נבלה  טומאת לגבי האמור  'נפש ' שמהפסוק  אלא

'אכילה ' בכלל  היא גם  בכך , הדרך  שאין זו  כגון  (לחם שתייה

א) א, ומצה חמץ הלכות .משנה

'שתייה דין כך : הלימודים  בשני  הצורך  את  המבארים  ויש 

ויצהרך' תירושך 'ואכלת ... מהכתוב הנלמד  אכילה ' בכלל

mc`dמתייחס  zlertl אך האכילה , כדין השתייה  שדין היינו  ,

לגבי  היא  השאלה  שהתיכו , חלב  envrלגבי  utgdעדיין האם 

ממילא אוכל, שם  ממנו פקע  אם כי לא, או עליו  אוכל  שם 

שם שעדיין 'נפש ' מהמילה למדים זאת ואת  מטמא . אינו  כבר 

ההתכה  לאחר  גם  עליו א)חלב  לב, נדה .(תוספות

ה'תשפ"א  אדר א' קודש שבת במקוה? הטבילה מטהרת מתי

:ÊË ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰òâBpä©¥©
...àîè äæ éøä ...äå÷nä CBúa CìLnä úBàîhä úBáàî áàa§¨¥£©ª§©ª§¨§©¦§¤£¥¤¨¥

.òâBpä øäèé ,äå÷nä ïî äæ äìòiLëe§¤©£¤¤¦©¦§¤¦§©©¥©
שטבל  טמא  הרמב "ם , לדעת  נראה  משנה ': ה 'כסף  וכתב 

המקוה . בתוך  בעודו  ולא  המקוה  מן  בעלייתו  אלא  נטהר  אינו

אברהם ' טו)וה 'דבר  לסי' בהשמטות ה 'כסף(ח"ב, שהבנת  נקט 

כולו כשיצא  רק נטהר  שהטובל  היא  הרמב"ם  בשיטת  משנה '

על  והקשה  נטהר . אינו מקצתו, רק  יצא אם אבל המקוה , מן

כשהוא במשכב  "הנוגע ההלכה : בהמשך הרמב "ם מדברי זה

ואם מטמא ", זה  הרי  למקוה  חוץ  ונגע  ידו פשט אם במקוה ,

עלה  שלא  זמן לא elekכל המקוה הטבילה ,מן  לו  עלתה 

במשכב "נוגע  כשהוא מטמא  למקוה  חוץ  ידו הפושט מדוע 

כשהוא בטומאה  נוגע  אינו  אם אף  הרי  - במקוה" כשהוא 

לא עדיין  כי  למקוה  שחוץ  מה  את  מטמא  הוא  הרי  במקוה 

טהור ? ואינו  הטבילה  עלתה

אחרונים ביארו  קלו)ולכן  סי' מרדכי תורת יט. סי' ח"ג אברהם :(דבר

צורך  אין אבל המקוה, מן  בעלייתו  רק  נטהר  הטובל אכן,

נגמרהelekשיעלה  למים, מחוץ  אחד אבר  הוציא  אם אף  אלא 

המקוה . מן כולו  כעלה  זה  והרי הטבילה 

למקוה חוץ  ונגע  ידו פשט "אם  הרמב "ם  שכתב  ומה 

במקוה) נוגע(כשהוא כשעדיין דוקא  מדובר  – מטמא " זה  הרי 

הזב)בטומאה 'טובל (במשכב הוא  והרי  נגמרה , לא טבילתו  ולכן

טבילתו נגמרה  בטומאה , נוגע אינו אם  אבל  בידו', ושרץ 

מטמא . ואינו  טהור  הוא  והרי למים , חוץ  ידו כשפשט 

מרדכי ' סק"ה)וה'תורת לכך:(שם ראיה  הביא 

בברייתא שנינו  אך  טוב , ביום  אסורה  טמאים  כלים  טבילת 

א) יח, והדלי(ביצה טמא  בדלי מקוה  מתוך מים  לשאוב שמותר

צריך" היה  הללו מים  לשאוב  אומר "הרואה  כי  (רש"י)נטהר ,

שיעלה עד נטהר  אינו הכלי  ואם  ממילא. נעשתה  והטבילה 

נטמאו הכלי  את  להעלות כשהתחיל הרי המקוה, מן כולו

נפסקו והמים טמא  עדיין  הכלי  כי מהכלי , שבדלי המים 

ומטמאים המים  וחוזרים  השקה  כאן ואין  למקוה  מחיבורם 

ואז עלייתו מתחילת  כבר  נטהר שהדלי מכאן  אלא הדלי ! את 

שהטובל  הרמב"ם  ודברי  המקוה . למי מחוברים  עדיין  המים 

במקצתו. אפילו  כשיעלה  היינו  המקוה ", מן "כשיעלה נטהר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc migqt(iying meil)

,uegl z`vei z`hgdíéðôì dîc ìééò énð éàdnc didy e` - ¦©¦¨¦¨¨¦§¦
,miptl qpkp.àéä äôéøN úadpyna x`aznd oicl xewnd edfe ©§¥¨¦

.dtixya epic ezvignl ueg `veid oaxwy
:df cenil lr dywn `xnbdàîèð àîìLa`aedy cenild - ¦§¨¨¦§¨

xy` xyade' `xwnd on ,dtixya epicy `nhpy oaxw iabl lirl
it lr s`y ,`ed ayein ,'sxyi y`a lk`i `l `nh lka rbi

e xg`ny xnel yi mewn lkn ,milw miycwa wqer df `xwnyélb©¦
àðîçødxezd dzlib -íél÷ íéLã÷a,dtixya mpicy e`nhpy ©£¨¨§¨¨¦©¦

àlà .íéLã÷ éLã÷a ïkL ìk`edy oaxw iabl `aedy cenild ¨¤¥§¨§¥¨¨¦¤¨
àöBélr denzl yi ,oxd` z`hgn ,dtixya epicy ezvignl ueg ¥
,jkïçkLà`idy z`hg iabl df oic `xwna my epivn -éLã÷ ©§§¨¨§¥

,íéLãwäla`ïìðî íél÷ íéLã÷m` md s`y cenll yi oipn - ©¢¨¦¨¨¦©¦§¨¨
.dtixya mpic mzvignl ueg e`vi

eúå,zeywdl yi cere -àéðúc àäoaxw znda ,epipyy df oic - §¨§©§¨
y,dîc ïì,dngd zriwyl cr gafnd lr wxfp `ly ,xnelk ¨¨¨
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צט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  שבט ל' שישי יום 'אכילה'? נחשבת שתייה האם

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äçîä¦§¨
,døNaî ìëBàk àîè äæ éøä ¯ Bàîâe øeàa áìçä úà¤©¥¤¨§¨£¥¤¨¥§¥¦§¨¨

.ìëBà ììëa äúBMäL¤©¤¦§©¥
בגמרא  נלמד  זה  א)דין  קכ, "וכל(חולין אשרytpמהפסוק

מבטאת 'נפש ' המילה  הערב ". עד  וטמא  וטרפה ... נבלה  תאכל

אדם  של  נפשו המיישב דבר  ממנו)כל  נהנה כאשר(שאדם לרבות  ,

משקה . בצורת  והוא  נמחה  המאכל

הגמרא לכך , א)בנוסף כג, שנאמר(שבועות מהפסוק  לומדת

תירושך  דגנך מעשר אלוקיך ה ' לפני  "ואכלת  שני במעשר 

גם כולל  התורה  דיני  כל לגבי  'אכילה ' שהמושג  ויצהרך"

'ואכלת')שתייה  נאמר עליו וגם יין, הוא 'תירוש' .(שהרי

מעשר 'ואכלת... מהפסוק  כי  לימודים ? שני  צריכים  ומדוע 

דרכו שעיקר  לדבר רק  ללמוד אפשר  ויצהרך ' תירושך  דגנך 

מיועד  שבעיקרו  דבר שגם  ראייה  אין אך יין, כגון בשתייה ,

זאת ואת  אכילה. בכלל זה גם  אותו , ושתה ונמס לאכילה 

'נפש ' מהמילה  שם)למדים חולין .(תוספות

וגמעו החלב  את המחה שאם  הרמב "ם  שכתב  מה  זה , ולפי 

הכללי לדין  כוונתו  אין  אוכל', בכלל  'שהשותה  משום  חייב

תירושך', 'ואכלת... מהפסוק  הנלמד  אכילה  בכלל שתייה  של

שגם למדנו  נבלה  טומאת לגבי האמור  'נפש ' שמהפסוק  אלא

'אכילה ' בכלל  היא גם  בכך , הדרך  שאין זו  כגון  (לחם שתייה

א) א, ומצה חמץ הלכות .משנה

'שתייה דין כך : הלימודים  בשני  הצורך  את  המבארים  ויש 

ויצהרך' תירושך 'ואכלת ... מהכתוב הנלמד  אכילה ' בכלל

mc`dמתייחס  zlertl אך האכילה , כדין השתייה  שדין היינו  ,

לגבי  היא  השאלה  שהתיכו , חלב  envrלגבי  utgdעדיין האם 

ממילא אוכל, שם  ממנו פקע  אם כי לא, או עליו  אוכל  שם 

שם שעדיין 'נפש ' מהמילה למדים זאת ואת  מטמא . אינו  כבר 

ההתכה  לאחר  גם  עליו א)חלב  לב, נדה .(תוספות

ה'תשפ"א  אדר א' קודש שבת במקוה? הטבילה מטהרת מתי

:ÊË ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰òâBpä©¥©
...àîè äæ éøä ...äå÷nä CBúa CìLnä úBàîhä úBáàî áàa§¨¥£©ª§©ª§¨§©¦§¤£¥¤¨¥

.òâBpä øäèé ,äå÷nä ïî äæ äìòiLëe§¤©£¤¤¦©¦§¤¦§©©¥©
שטבל  טמא  הרמב "ם , לדעת  נראה  משנה ': ה 'כסף  וכתב 

המקוה . בתוך  בעודו  ולא  המקוה  מן  בעלייתו  אלא  נטהר  אינו

אברהם ' טו)וה 'דבר  לסי' בהשמטות ה 'כסף(ח"ב, שהבנת  נקט 

כולו כשיצא  רק נטהר  שהטובל  היא  הרמב"ם  בשיטת  משנה '

על  והקשה  נטהר . אינו מקצתו, רק  יצא אם אבל המקוה , מן

כשהוא במשכב  "הנוגע ההלכה : בהמשך הרמב "ם מדברי זה

ואם מטמא ", זה  הרי  למקוה  חוץ  ונגע  ידו פשט אם במקוה ,

עלה  שלא  זמן לא elekכל המקוה הטבילה ,מן  לו  עלתה 

במשכב "נוגע  כשהוא מטמא  למקוה  חוץ  ידו הפושט מדוע 

כשהוא בטומאה  נוגע  אינו  אם אף  הרי  - במקוה" כשהוא 

לא עדיין  כי  למקוה  שחוץ  מה  את  מטמא  הוא  הרי  במקוה 

טהור ? ואינו  הטבילה  עלתה

אחרונים ביארו  קלו)ולכן  סי' מרדכי תורת יט. סי' ח"ג אברהם :(דבר

צורך  אין אבל המקוה, מן  בעלייתו  רק  נטהר  הטובל אכן,

נגמרהelekשיעלה  למים, מחוץ  אחד אבר  הוציא  אם אף  אלא 

המקוה . מן כולו  כעלה  זה  והרי הטבילה 

למקוה חוץ  ונגע  ידו פשט "אם  הרמב "ם  שכתב  ומה 

במקוה) נוגע(כשהוא כשעדיין דוקא  מדובר  – מטמא " זה  הרי 

הזב)בטומאה 'טובל (במשכב הוא  והרי  נגמרה , לא טבילתו  ולכן

טבילתו נגמרה  בטומאה , נוגע אינו אם  אבל  בידו', ושרץ 

מטמא . ואינו  טהור  הוא  והרי למים , חוץ  ידו כשפשט 

מרדכי ' סק"ה)וה'תורת לכך:(שם ראיה  הביא 

בברייתא שנינו  אך  טוב , ביום  אסורה  טמאים  כלים  טבילת 

א) יח, והדלי(ביצה טמא  בדלי מקוה  מתוך מים  לשאוב שמותר

צריך" היה  הללו מים  לשאוב  אומר "הרואה  כי  (רש"י)נטהר ,

שיעלה עד נטהר  אינו הכלי  ואם  ממילא. נעשתה  והטבילה 

נטמאו הכלי  את  להעלות כשהתחיל הרי המקוה, מן כולו

נפסקו והמים טמא  עדיין  הכלי  כי מהכלי , שבדלי המים 

ומטמאים המים  וחוזרים  השקה  כאן ואין  למקוה  מחיבורם 

ואז עלייתו מתחילת  כבר  נטהר שהדלי מכאן  אלא הדלי ! את 

שהטובל  הרמב"ם  ודברי  המקוה . למי מחוברים  עדיין  המים 

במקצתו. אפילו  כשיעלה  היינו  המקוה ", מן "כשיעלה נטהר

ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay d"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyxc` '`Îhay d"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  שבט כ"ה ראשון יום

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ
.‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚ .˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰c ˙‡ÓËÀ¿«ƒ»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»

.·Ê ˙‡ÓË ÔÈc („ƒÀ¿«»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אב 1) מארבעתן אחת כל ויולדת נידה וזבה שזב יבאר

חמה  וסריס אדם וסריס וקטנה קטן ודין הטומאה, מאבות
ושאר  היולדת ודם הנידה דם ודין ואנדרוגינוס, טומטום
מקור  ודין מדופנה, הוולד יצא ואם ממנה, היוצאים משקין
שלו  ראשונה וראייה הזב וזוב שהזיע, או שנעקר האשה
ורוקק  מוצץ היה ואם מהם, היוצאים משקין מצורע, ושל

דם.

.‡·f‰2‰·f‰Â3‰cp‰Â4˙„ÏBi‰Â5„Á‡ Ïk - «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆»∆»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ÔzÚa¯‡Ó6,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ . ≈«¿«¿»»≈¬«À¿¿«≈≈ƒ¿«»

·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓe ,‡OÓ·e ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓe¿«≈»»¿«»¿«»¿«≈ƒ¿»»
‰‡ÓË ·‡ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÂÈzÁzÓ ·k¯Óe7‡nËÓe , ∆¿»ƒ«¿»¿∆»«À¿»¿«≈

ÛcÓ8Bab ÏÚ9. «»««

זב 2) יהיה כי איש "איש ב): טו, (ויקרא בתורה כתוב
הזרע  כלי אבר היינו "בשרו" הוא". טמא זובו מבשרו
בין  היכר סימני הונא רב מוסר ב לה, נדה במסכת (ספורנו).

חולני. זוב ובין הטבעי האדם כי 3)זרע ואשה כה: שם
היא. טמאה ... נדתה עת בלא רבים ימים דמה, יזוב

וטמאה 4) נדה נקראת לטבעה בהתאם דם הרואה האשה
ימים. כנידה 5)שבעת ימים שבעת טמאה זכר יולדת

יום. עשר ארבעה טמאה נקבה טומאות,6)ויולדת ראשי
הטומאה, בוולד כן שאין מה וכלים אדם גם שמטמאים
נמנו  אלו ארבעה בלבד. ומשקין אוכלין אלא מטמא שאינו
בהקדמתו  ורבינו הטומאות. אבות בין א פרק כלים במסכת
הטומאות. אבות חלקי עשר אחד מונה טהרות לספר

ומפורשים 7) טו) פרק (ויקרא בתורה כתובים אלה דינים
לקמן. מבוארים ופרטיהם ה פרק זבים זבים 8)במשנה

נודף" "ריחו מלשון שזה שם מפרש רבינו ו. משנה ד פרק
נגיעה. בלי מרחוק גבי 9)שמורגש על הנמצאים דברים

הזב, לבין בינם חוצצים שכלים כגון בו, נוגעים ואינם הזב
אוכלין  לטמא קלה טומאה כלומר, (שם), מדף טמאים
דיני  רבינו מסיים ולפיך וכלים. אדם לא אבל ומשקין,
ולאחר  הטומאה" אב אותם "ועושה באמרו: ומושב משכב
גבו. על קלה) טומאה (פירוש, מדף ומטמא מוסיף: מכאן

.·„Á‡10‰·Ê „Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê „Á‡Â ‰pË˜ ‰·Ê ∆»»»¿«»¿∆»»»¿»¿∆»»»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ11Ò‡ ˙ÓÁÓ B‡12ÈzL ÏÚa ·Ê „Á‡Â , ≈¬««¿»≈¬«…∆¿∆»»««¿≈

˙Bi‡¯13‡nËÏ ‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - LÏL ÏÚa B‡ ¿ƒ««»À¿«À»»»¿«≈
ÌÈ¯Á‡14. ¬≈ƒ

הבנת 10) תקל שידיעתם אחדים, יסודיים דינים נקדים
דין  עליו אין אחת ראייה הרואה איש א. שלפנינו: ההלכות
ומושב. משכב מטמא ואינו אחד יום וטמא קרי בעל אלא זב
אחר  בזה ימים בשני בין אחד ביום בין ראיות, שתי ראה ב.
ואם  קרבנות, להבאת מחוץ דבר לכל גמור זב הוא הרי זה,
טהרתו. אחרי קרבנות להביא הוא מחוייב ראיות שלוש ראה
בתקופה  ראיות, כמה אפילו אחד, יום דם שראתה אשה ג.
איסורי  מהלכות ו בפרק רבינו (לדעת לנידה נידה שבין
ראשונה, דם מראיית החל האשה, חיי ימי כל ביאה
ולתקופת  ימים שבעת הנמשכת נידה לתקופת מחולקים
תקופת  שנית מתחילה ולאחריהם יום עשר אחד של זיבה
היום  כל ושומרת אחד יום טמאה לעולם) וכן נידה
במקווה. טבילה אחר טהורה - בטהרה עבר ואם שלאחריו,
ושומרת  היום אותו כל טמאה השני, ביום גם ראתה אם ד.
מובן  טהורה. - בטהרה עבר ואם השלישי, יום כל היא
"שומרת  נקראת היא האלה המקרים ובשני טבילה. שצריכה
יום  נגד טהרה יום שומרת שהיא מפני יום", כנגד יום
ביום  גם דם תראה אם ה. קטנה". "זבה או הטומאה,
ימים  שבעה לספור וצריכה גדולה זבה תיקרא השלישי
קרבנות. מביאה היום ולמחרת שמיני, בליל וטובלת בטהרה

חיצונית.11) סיבה כל איזה 12)בלי של השפעה ידי על
זב  אבל וכדומה, שקפצה או שנבהלה כגון שהוא, מקרה

באונס. מטמא אחת.13)אינו ראייה לבעל פרט
שונים 14) הבדלים יש אבל שווים. כולם בלבד זה לעניין

הבאות. בהלכות ויבוארו ביניהם

.‚‰¯OÚ ˙a ;‰ca ‰‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ ˙a ‰pË¿̃«»«∆»ƒ«¿»¿ƒ»«¬»»
‰·ÈÊa - ÌÈÓÈ15‰‡nËÓ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ; »ƒ¿ƒ»«»»ƒ¿∆»¿«¿»

dÏÚBa ˙‡16.¯‡a˙iL BÓk , ∆¬»¿∆ƒ¿»≈

ראתה 15) ואפילו הנידה תקופת הם הראשונים ימים שבעת
ימים  שלושה תראה ואם כזבה. ולא כנידה דינה בכולם דם
זבה. תהיה ועשירי תשיעי שמיני, היינו, זה, אחר בזה

בתורה 16) ככתוב ימים שבעת וליטמא הטומאה אב להיות
וטמא  ... אותה איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא
ודין  בעילה בעילתה אין זה מגיל למטה קטנה ימים". שבעת

בה. כנוגע בועלה

.„ÌÈ¯b „Á‡Â .‰·ÈÊa ‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ Ôa ÔË»̃»∆∆»ƒ«≈¿ƒ»¿∆»≈ƒ
„Á‡Â ÌÈ„·ÚÂ17.‰·ÈÊ·e ‰ca ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ «¬»ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ובין.17) בין

.‰Ì„‡ ÒÈ¯Ò18‰nÁ ÒÈ¯Ò ,19¯‡Lk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÈ‡È¯a‰«¿ƒƒ

אדם.18) ידי על את 19)שנסתרס שראה מיום סריס. נולד
ח). פרק יבמות למשנה בפירושו (רבינו סריס הוא החמה

.ÂÔ·Ïa ‰‡nhÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡20Ì„‡a LÈ‡‰ ‡ÏÂ ,21; ≈»ƒ»ƒ«¿»¿…∆¿…»ƒ¿…∆
.Ô·Ïa LÈ‡‰Â ,Ì„‡a ‰M‡‰ ‡l‡∆»»ƒ»¿…∆¿»ƒ¿…∆

לבנה.20) היא הזיבה אדומה.21)אם בזיבה
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ayeneק akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay d"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÌeËÓË22ÒBÈ‚B¯c‡Â23È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
‰M‡‰ È¯ÓÁÂ LÈ‡‰24,LÈ‡k Ô·Ïa ÔÈ‡nhÓ : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ«¿ƒ¿…∆¿ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .‰M‡k Ì„‡·e25ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿…∆¿ƒ»¿À¿»»¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ26ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆«
ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË27- „Á‡k Ì„‡Â Ô·Ï ‰‡¯ . À¿«ƒ¿»¿»»»»»…∆¿…∆¿∆»

ÌÈL„w‰ ˙‡Â ‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO28Ï·‡ , ¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿∆«√»ƒ¬»
˜Â Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡:¯Ó‡pL ;ÂÈL„ ≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»¿»»»∆∆¡«

eÁlLz ‰·˜ „Ú ¯ÎfÓ29‰‡Óh‰ ‰È‰iL „Ú - ƒ»»«¿≈»¿«≈«∆ƒ¿∆«À¿»
˙È‡cÂ ‰·˜ ˙‡ÓË B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ˙‡ÓË30ÔÎÂ . À¿«»»««À¿«¿≈»«»ƒ¿≈

BlL Ì„‡Â Ô·Ïa Ú‚Bp‰31˙Á‡k32ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - «≈«¿…∆¿…∆∆¿««≈«»«
Ì„‡Â Ô·Ïa BÓˆÚa ‡e‰ Ú‚ .ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»»»»«¿«¿¿…∆¿…∆

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯L∆»»¬≈∆«»«ƒ««ƒ¿»

אשה.22) או איש הוא אם יודעים בו 23)שאיננו ישנם
אשה. של והן איש של הן ספק 24)סימנים שהם מפני

לחומרא. - תורה איסור ספק וכל אשה ספק אם 25)איש
הם  שמא אודם, ראו ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו

קדשים 26)נקיבות. או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם
טמאים, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו,
טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור טהורים הם שמא

בשוגג 27) קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם
בהם  התרו אפילו ממלקות פטורים ובמזיד מקרבן, פטורים

וודאית.28)למלקות. טומאתם והכוונה 29)שהרי
המקדש. מבית טמאים אנו 30)להרחיק אין זה ובנידון

נקיבה. טומאת או עליו זכר טומאת אם של 31)יודעים
ואנדרוגינוס. וודאי.32)הטומטום ונטמא

.Á‡nËÓ ˙„ÏBi‰ Ì„ B‡ ‰·f‰ Ì„ B‡ ‰cp‰ Ìc««ƒ»««»»««∆∆¿«≈
d˙ca ‰Âc‰Â :¯Ó‡pL .‡OÓ·e ÚbÓa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿«»¿«»∆∆¡«¿«»»¿ƒ»»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰Â33¯·Îe .‰BÓk ‰Â„nL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆«¿∆»»»¿»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰MÓÁL ,‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡a≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»∆¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˜¯È Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‡a¿ƒ»¬»ƒ»¬»»»…¬≈»

‰pnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡Le dw¯ BÓk BÈ‡Â34, ¿≈¿À»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆»
„¯BÈÂ ˙˙BL ‰ÊÂ ‡ˆBÈÂ ÏbÚ˙Ó ˜¯‰L35. ∆»…ƒ¿«≈¿≈¿∆≈¿≈

רבינו.33) משה עד איש מפי איש שהם 34)קבלה
ומטמאים. וזבה 35)טמאים מזב היוצאים משקים טומאת

בטהור  הזב ירוק "וכי ח): טו, (ויקרא שנאמר מרוקם, למדנו
לרוק  הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו'

בלבד.

.ËÔÙc‰ ÔÓ Ì„ BnÚ ‡ˆÈÂ dÙcÓ „Ïe‰ ‡ˆiL ‰M‡ƒ»∆»»«»»ƒ»¿»¿»»ƒ»ƒ«…∆
‰cp‰ Ì„k ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ Ì„ B˙B‡ È¯‰ -¬≈»»≈¬«À¿¿««ƒ»

¯B˜n‰L ,‰·Èf‰Â ‰„l‰Â36‡ÓË BÓB˜Ó37‰M‡‰Â ; ¿«≈»¿«ƒ»∆«»¿»≈¿»ƒ»
‰¯B‰Ë38.ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‰pnÓ ‡ˆiL „Ú ¿»«∆≈≈ƒ∆»»∆∆»∆∆

תפקידיה 36) לצרכי דמיה נקווים שבו בגוף המקום
לאשה. המיוחדים בו 37)הטבעיים הנקווים והדמים

וכלים. אדם לטמא חמורה, טומאה פירוש,38)טמאים
טמא  אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת טמאה יום אינה ה

הטמא. בדם שנגעה מפני אחד

.È¯˜ÚpL ‰M‡‰ ¯B˜Ó39‰M‡‰ - ı¯‡Ï ÏÙÂ ¿»ƒ»∆∆¡«¿»«»»∆»ƒ»

·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË40ÈtË ÈzLk ÚÈÊ‰L ¯B˜Ó ÔÎÂ . ¿≈»À¿«∆∆¿≈»∆≈ƒ«ƒ¿≈ƒ≈
˙BiÏb¯Ó41·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰M‡‰ -42dÈ‡ Ï·‡ . «¿»ƒ»ƒ»¿≈»À¿«∆∆¬»≈»

‰c43ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈÓ„ ‰MÓÁÓ „Á‡ ‰‡¯zL „Ú ƒ»«∆ƒ¿∆∆»≈¬ƒ»»ƒ«¿«¿ƒ
.d˙B‡»

בשר.39) חתיכת ממנו בבשר 40)נעקרה שנגעה מפני
הטמא. הרחם.41)המקור דרך ויצאו לבן, נוזל

אדם 42) ומטמא הטומאה אב הוא במקור שנמצא מה שכל
הערב). עד הנגיעה (יום ערב טומאת ליטמא 43)וכלים

ימים. שבעת

.‡ÈdÈ‡L ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰tË ‰ÚÈÊ‰≈ƒ»ƒ»««¬≈»ƒ»¿»∆≈»
¯B˜nÏ ıeÁÓ ‡l‡44. ∆»ƒ«»

(44- טומאתה בימי שלא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
טהורים.

.·È,·Êk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - ·Ê ÏL B·BÊ∆»»≈¬«À¿¿»
ÏÎa ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓe .‡e‰ ‡ÓË B·BÊ :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¿«≈¿«»¿«»¿»
‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡ ·Ê ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ .‡e‰L∆¿ƒ»ƒ»∆»≈»¿«¿»¿«»

Ú¯Ê ˙·ÎLk ‡È‰ È¯‰Â45LÈ‡Ó ÔÈa ÏB„b LÈ‡Ó ÔÈa , «¬≈ƒ¿ƒ¿«∆«≈≈ƒ»≈≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ ·LiL ˙B·LBn‰Â ˙B·kLn‰ ÔÎÂ .ÔË»̃»¿≈«ƒ¿»¿»∆»«¬≈∆
.ÌÈ¯B‰Ë - ‰iM‰ ‰‡¯L „Ú ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‰‡¯MÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ»«∆»»«¿ƒ»¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰iL ‰i‡¯ ¯Á‡ ‡l‡ ·Ê Èe¯˜ BÈ‡L∆≈»»∆»««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ ‰‡¯ .‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a46- ¿ƒ¿¿À¿≈«»»»»««¿À»ƒ¿«ƒ
l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ËÈÒn‰ ‡47‰B¯Á‡ ‰tË48. ≈»≈∆»«≈ƒƒ»«¬»

במשא.45) לא אבל במגע שמטמאה זיבה 46)טבעית
הילוך  כדי היינו, אחריה. וניגוב טבילה כשיעור רצופה

בינוני. אדם של אמה ידי 47)חמשים על ממקומה מזיזה
בה. נוגע ואינו אחר אותו 48)דבר עושה זו טיפה שהרי

זרע. כשכבת דינן הקודמות אבל זב,

.‚È.‡OÓa ‡nËÓ Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»∆¿…»¿«≈¿«»
È¯‰ .LÙÏ ‡ÓË ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«¿»»¿…»≈»»∆¬≈
‡nËÓ B·BÊ - ¯eÓ‚ ·f ‰Ó :¯eÓb ·Êk Úe¯v‰«»«¿»»«»»¿«≈
‰‡nËÓ ‰BL‡¯‰ B˙i‡¯ - Ú¯ˆÓ Û‡ ,‡OÓa¿«»«¿…»¿ƒ»»ƒ»¿«¿»

.‡OÓa¿«»

.„È·ÎLÂ ·f‰ ˜¯„Á‡ Ïk - ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙ …«»¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
‡e‰L ÏÎa ‡nËÓe ,‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ·‡ ÔzLÏMÓƒ¿»¿»«À¿»ƒ»¿«≈¿»∆

‡OÓ·e ÚbÓa49·f‰ ˜¯È ÈÎÂ :˜¯a ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ¿«»¿«»¬≈≈¿…¿ƒ»…«»
‡lL ¯LÙ‡ È‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe .¯B‰ha«»≈≈«¿»¿ƒ¿««¿ƒ∆¿»∆…

‰·ÈÊ ÈÁeˆÁˆ Ì‰a ‰È‰È50.‡e‰L Ïk ƒ¿∆»∆ƒ¿≈ƒ»»∆

זעירות.50)כזוב.49) טיפות

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ Ïk - ‰·ÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰c „Á‡Â ·Ê „Á‡∆»»¿∆»ƒ»¿∆∆¿»»»∆»≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .·Êk ‰‡ÓË ·‡ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BwÀ̄≈≈«¿»«À¿»¿»¿≈»»
¯‡L „Á‡Â ·f‰ „Á‡ - ·f‰ el‡ ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL∆…««¬»≈«»∆»«»¿∆»¿»

‰Úa¯‡‰51. »«¿»»

הארבעה.51) של השאר כלומר,
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קי ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay d"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÌeËÓË22ÒBÈ‚B¯c‡Â23È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
‰M‡‰ È¯ÓÁÂ LÈ‡‰24,LÈ‡k Ô·Ïa ÔÈ‡nhÓ : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ«¿ƒ¿…∆¿ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .‰M‡k Ì„‡·e25ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿…∆¿ƒ»¿À¿»»¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ26ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆«
ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË27- „Á‡k Ì„‡Â Ô·Ï ‰‡¯ . À¿«ƒ¿»¿»»»»»…∆¿…∆¿∆»

ÌÈL„w‰ ˙‡Â ‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO28Ï·‡ , ¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿∆«√»ƒ¬»
˜Â Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡:¯Ó‡pL ;ÂÈL„ ≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»¿»»»∆∆¡«

eÁlLz ‰·˜ „Ú ¯ÎfÓ29‰‡Óh‰ ‰È‰iL „Ú - ƒ»»«¿≈»¿«≈«∆ƒ¿∆«À¿»
˙È‡cÂ ‰·˜ ˙‡ÓË B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ˙‡ÓË30ÔÎÂ . À¿«»»««À¿«¿≈»«»ƒ¿≈

BlL Ì„‡Â Ô·Ïa Ú‚Bp‰31˙Á‡k32ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - «≈«¿…∆¿…∆∆¿««≈«»«
Ì„‡Â Ô·Ïa BÓˆÚa ‡e‰ Ú‚ .ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»»»»«¿«¿¿…∆¿…∆

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯L∆»»¬≈∆«»«ƒ««ƒ¿»

אשה.22) או איש הוא אם יודעים בו 23)שאיננו ישנם
אשה. של והן איש של הן ספק 24)סימנים שהם מפני

לחומרא. - תורה איסור ספק וכל אשה ספק אם 25)איש
הם  שמא אודם, ראו ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו

קדשים 26)נקיבות. או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם
טמאים, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו,
טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור טהורים הם שמא

בשוגג 27) קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם
בהם  התרו אפילו ממלקות פטורים ובמזיד מקרבן, פטורים

וודאית.28)למלקות. טומאתם והכוונה 29)שהרי
המקדש. מבית טמאים אנו 30)להרחיק אין זה ובנידון

נקיבה. טומאת או עליו זכר טומאת אם של 31)יודעים
ואנדרוגינוס. וודאי.32)הטומטום ונטמא

.Á‡nËÓ ˙„ÏBi‰ Ì„ B‡ ‰·f‰ Ì„ B‡ ‰cp‰ Ìc««ƒ»««»»««∆∆¿«≈
d˙ca ‰Âc‰Â :¯Ó‡pL .‡OÓ·e ÚbÓa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿«»¿«»∆∆¡«¿«»»¿ƒ»»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰Â33¯·Îe .‰BÓk ‰Â„nL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆«¿∆»»»¿»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰MÓÁL ,‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡a≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»∆¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˜¯È Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‡a¿ƒ»¬»ƒ»¬»»»…¬≈»

‰pnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡Le dw¯ BÓk BÈ‡Â34, ¿≈¿À»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆»
„¯BÈÂ ˙˙BL ‰ÊÂ ‡ˆBÈÂ ÏbÚ˙Ó ˜¯‰L35. ∆»…ƒ¿«≈¿≈¿∆≈¿≈

רבינו.33) משה עד איש מפי איש שהם 34)קבלה
ומטמאים. וזבה 35)טמאים מזב היוצאים משקים טומאת

בטהור  הזב ירוק "וכי ח): טו, (ויקרא שנאמר מרוקם, למדנו
לרוק  הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו'

בלבד.

.ËÔÙc‰ ÔÓ Ì„ BnÚ ‡ˆÈÂ dÙcÓ „Ïe‰ ‡ˆiL ‰M‡ƒ»∆»»«»»ƒ»¿»¿»»ƒ»ƒ«…∆
‰cp‰ Ì„k ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ Ì„ B˙B‡ È¯‰ -¬≈»»≈¬«À¿¿««ƒ»

¯B˜n‰L ,‰·Èf‰Â ‰„l‰Â36‡ÓË BÓB˜Ó37‰M‡‰Â ; ¿«≈»¿«ƒ»∆«»¿»≈¿»ƒ»
‰¯B‰Ë38.ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‰pnÓ ‡ˆiL „Ú ¿»«∆≈≈ƒ∆»»∆∆»∆∆

תפקידיה 36) לצרכי דמיה נקווים שבו בגוף המקום
לאשה. המיוחדים בו 37)הטבעיים הנקווים והדמים

וכלים. אדם לטמא חמורה, טומאה פירוש,38)טמאים
טמא  אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת טמאה יום אינה ה

הטמא. בדם שנגעה מפני אחד

.È¯˜ÚpL ‰M‡‰ ¯B˜Ó39‰M‡‰ - ı¯‡Ï ÏÙÂ ¿»ƒ»∆∆¡«¿»«»»∆»ƒ»

·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË40ÈtË ÈzLk ÚÈÊ‰L ¯B˜Ó ÔÎÂ . ¿≈»À¿«∆∆¿≈»∆≈ƒ«ƒ¿≈ƒ≈
˙BiÏb¯Ó41·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰M‡‰ -42dÈ‡ Ï·‡ . «¿»ƒ»ƒ»¿≈»À¿«∆∆¬»≈»

‰c43ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈÓ„ ‰MÓÁÓ „Á‡ ‰‡¯zL „Ú ƒ»«∆ƒ¿∆∆»≈¬ƒ»»ƒ«¿«¿ƒ
.d˙B‡»

בשר.39) חתיכת ממנו בבשר 40)נעקרה שנגעה מפני
הטמא. הרחם.41)המקור דרך ויצאו לבן, נוזל

אדם 42) ומטמא הטומאה אב הוא במקור שנמצא מה שכל
הערב). עד הנגיעה (יום ערב טומאת ליטמא 43)וכלים

ימים. שבעת

.‡ÈdÈ‡L ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰tË ‰ÚÈÊ‰≈ƒ»ƒ»««¬≈»ƒ»¿»∆≈»
¯B˜nÏ ıeÁÓ ‡l‡44. ∆»ƒ«»

(44- טומאתה בימי שלא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
טהורים.

.·È,·Êk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - ·Ê ÏL B·BÊ∆»»≈¬«À¿¿»
ÏÎa ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓe .‡e‰ ‡ÓË B·BÊ :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¿«≈¿«»¿«»¿»
‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡ ·Ê ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ .‡e‰L∆¿ƒ»ƒ»∆»≈»¿«¿»¿«»

Ú¯Ê ˙·ÎLk ‡È‰ È¯‰Â45LÈ‡Ó ÔÈa ÏB„b LÈ‡Ó ÔÈa , «¬≈ƒ¿ƒ¿«∆«≈≈ƒ»≈≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ ·LiL ˙B·LBn‰Â ˙B·kLn‰ ÔÎÂ .ÔË»̃»¿≈«ƒ¿»¿»∆»«¬≈∆
.ÌÈ¯B‰Ë - ‰iM‰ ‰‡¯L „Ú ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‰‡¯MÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ»«∆»»«¿ƒ»¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰iL ‰i‡¯ ¯Á‡ ‡l‡ ·Ê Èe¯˜ BÈ‡L∆≈»»∆»««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ ‰‡¯ .‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a46- ¿ƒ¿¿À¿≈«»»»»««¿À»ƒ¿«ƒ
l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ËÈÒn‰ ‡47‰B¯Á‡ ‰tË48. ≈»≈∆»«≈ƒƒ»«¬»

במשא.45) לא אבל במגע שמטמאה זיבה 46)טבעית
הילוך  כדי היינו, אחריה. וניגוב טבילה כשיעור רצופה

בינוני. אדם של אמה ידי 47)חמשים על ממקומה מזיזה
בה. נוגע ואינו אחר אותו 48)דבר עושה זו טיפה שהרי

זרע. כשכבת דינן הקודמות אבל זב,

.‚È.‡OÓa ‡nËÓ Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»∆¿…»¿«≈¿«»
È¯‰ .LÙÏ ‡ÓË ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«¿»»¿…»≈»»∆¬≈
‡nËÓ B·BÊ - ¯eÓ‚ ·f ‰Ó :¯eÓb ·Êk Úe¯v‰«»«¿»»«»»¿«≈
‰‡nËÓ ‰BL‡¯‰ B˙i‡¯ - Ú¯ˆÓ Û‡ ,‡OÓa¿«»«¿…»¿ƒ»»ƒ»¿«¿»

.‡OÓa¿«»

.„È·ÎLÂ ·f‰ ˜¯„Á‡ Ïk - ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙ …«»¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
‡e‰L ÏÎa ‡nËÓe ,‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ·‡ ÔzLÏMÓƒ¿»¿»«À¿»ƒ»¿«≈¿»∆

‡OÓ·e ÚbÓa49·f‰ ˜¯È ÈÎÂ :˜¯a ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ¿«»¿«»¬≈≈¿…¿ƒ»…«»
‡lL ¯LÙ‡ È‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe .¯B‰ha«»≈≈«¿»¿ƒ¿««¿ƒ∆¿»∆…

‰·ÈÊ ÈÁeˆÁˆ Ì‰a ‰È‰È50.‡e‰L Ïk ƒ¿∆»∆ƒ¿≈ƒ»»∆

זעירות.50)כזוב.49) טיפות

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ Ïk - ‰·ÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰c „Á‡Â ·Ê „Á‡∆»»¿∆»ƒ»¿∆∆¿»»»∆»≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .·Êk ‰‡ÓË ·‡ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BwÀ̄≈≈«¿»«À¿»¿»¿≈»»
¯‡L „Á‡Â ·f‰ „Á‡ - ·f‰ el‡ ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL∆…««¬»≈«»∆»«»¿∆»¿»

‰Úa¯‡‰51. »«¿»»

הארבעה.51) של השאר כלומר,
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.ÊË.‰‡ÓË ·‡ Ô‰Ó ‰LÏL .·Êa ÔÈ˜LÓ ‰ÚLzƒ¿»«¿ƒ¿»¿»≈∆«À¿»
„Á‡ Ïk .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ,BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ,Bw¯ :Ô‰Â»≈À¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‡e‰L ÏÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ el‡Ó≈≈¿«≈»»¿≈ƒ¿»∆¿∆≈«¿
,BÈÚ ˙ÚÓc :Ô‰ el‡Â .‰‡Óh‰ „ÏÂk Ô‰Ó ‰LÏL¿»≈∆ƒ¿««À¿»¿≈≈ƒ¿«≈

Â˙ÙbÓ Ì„Â52ÔÈ˜LÓk el‡Ó „Á‡ Ïk .‰M‡‰ ·ÏÁÂ , ¿««≈»…«¬≈»ƒ»»∆»≈≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË53ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»»¬»¿«¿ƒ≈ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ‰LÏLe .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿¿»≈∆¿ƒ
,epnÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏÂ ,B˙ÚÊ :Ô‰ el‡Â¿≈≈≈»¿≈»¿»«¿ƒƒ∆

ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ ÔÓ ‰LÏL el‡ È¯‰ .ÈÚ¯‰Â54Ô˙BÓk55 ¿»¿ƒ¬≈≈¿»ƒ«»«¬≈»¿»
Ì„‡‰ ¯‡MÓ56BÚÈÂ BÁÈk .57B¯È¯Â58BlL Û‡‰ ÈÓe ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«∆

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ˜¯‰ ÏÏÎ·e ,¯·c ÏÎÏ Bw¯k Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À¿»»»ƒ¿«»…≈¬ƒ
‰n‡ ÈtÓ ‡ˆBi‰ Ìc59Ô‰ È¯‰ - ÂÈtÓ ˙˙BM‰ Ì„Â »«≈ƒƒ«»¿»«≈ƒƒ¬≈≈

‰Ê È¯‰ - Ìc ˜˜B¯Â ıˆBÓ ‰È‰ .B˙ÙbÓ Ìc ÏÏÎaƒ¿«««≈»»»≈¿≈»¬≈∆
‡Ïa BÏ ¯LÙ‡ È‡ ıˆBnL Ìc‰L ;˜¯k ‡nËÓ¿«≈¿…∆«»∆≈ƒ∆¿»¿…

.˜¯ ÈÁeˆÁƒ̂¿≈…

שבגופו.52) מפצע הזב  אבל 53)דם נגיעה, ידי על
רביעית. כששתה ויולדת.54)מטמאים נידה זבה

אלו.55) משקין כמו טהורים.56)דינם מאנשים
בגרון.57) חרחור או שיעול ידי על מוציא שהאדם הליחה
מאליו.58) הפה מן הזב הזכר.59)נוזל אבר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לח 1) מטמא אם זב של וזובו ויולדת זבה נידה דם יבאר

שטווהו  פשתן או הזב ממנה ששתה כוס המסיט ודין ויבש,
או  במים שנתערב טמא רוק או דם ודין בזה, וכיוצא נידה
כלי  שואלין אם גויים, של רגלים במי שנתערבו רגליו מי
מימי  שנעקרו שנתגיירה גויה או וזבה מקום, מכל רגלים מי
ובנידה  בזיבה המטמאה היא מי ודין והטילו, וטבלו רגליהן

ובלידה.

.‡‰c Ìc2Ï·‡ ,L·ÈÂ ÁÏ ‡nËÓ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ «ƒ»¿»»¿∆∆¿«≈«¿»≈¬»
Ïk ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ Bw¯Â ·Ê ÏL B·BÊ∆»¿À¿ƒ¿««¿≈¿«≈∆»»
.‡nËÓ BÈ‡ È‡cÓ ¯˙BÈ L·È Ï·‡ ,ÁÏ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆«¬»»≈≈ƒ«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯BL Ì‡ ?‰nk „ÚÂ¿««»ƒƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈

ÁÏa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊBÁÂ3eÈ‰ Ì‡ . ¿≈ƒ¿∆»»¬≈∆¿«≈¿«ƒ»
ÔÈ¯LBt ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙lÁ˙a ÔÈ¯LBt ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»««ƒ∆≈»¿ƒ

ÔÙBÒa4.Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ¿»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«»»≈

א.2) נד, טהור.3)נדה - יבש נשאר אלא חזר, לא ואם
המעתֿלעת 4) כל במשך פושרים המים היו שאם ואפשר

בן  יהודה כר' טהור. - אעפ"כ שהיה, לכמות חוזר היה
שגירסא  משמע ומדבריו כסףֿמשנה, (ראה א נו, שם נקוסה

משנהֿלמלך). וראה זו, בהלכה לפניו היתה אחרת

.·ÔzLt5‰c ez‡ÂhL6BËÈÒn‰ -7¯B‰Ë8Ì‡Â . ƒ¿»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ
ÁÏ ‰È‰9.‰Èt ˜¯ ÈtÓ ,‡nËÓ - »»«¿«≈ƒ¿≈…ƒ»

ה"ו.5) פ"ד טהרות להרטיב 6)תוספתא נשים של  ודרכן
טוויה. אגב ברוקן החוטים בלי 7)את ממקומו מזיזו

מפני  "המסיטו" ונקט לנוגע, והואֿהדין ישירה. נגיעה
בהיסט. גם מטמא שלח להשמיענו הבאה, מפני 8)הבבא

מטמא  אינו שרוק הקודמת בהלכה ואמרנו נתייבש, שהרוק
לח. כשהוא נתייבש 9)אלא לא שהרוק כלומר,

נתייבש  שאפילו ואומר, יהודה ר' חולק שם (בתוספתא
לשונו  נקט ורבינו טמא. - מים ע"י הפשתן ונתלחלח הרוק
עיין  לדעתו. שהתכוון להניח יש ולפיכך תנאֿקמא, של

שם).

.‚B˙BzLÏ ‡lL CÏÓÂ ÒBk‰ Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈp‰L ·Ê»∆ƒƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿«∆…ƒ¿
¯B‰Ë ÒBk‰ ˙‡ ËÈÒn‰ -10Ïk ·f‰ epnÓ ‰˙L . «≈ƒ∆«»»»ƒ∆«»»

·f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË BËÈÒn‰ - ‡e‰L11. ∆«¿ƒ»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»

הכוס.10) על רוק נשאר שמא חוששים ואין
שבפיו 11) רוק קצת יתערב שלא איֿאפשר שותה כשהאדם

ה"ג. פ"ה טהרות תוספתא המשקה. עם

.„CLpL ·Ê12ÔËÈÒn‰ - Ïˆa‰ ˙‡Â ˙t‰ ˙‡13 »∆»«∆««¿∆«»»«¿ƒ»
¯B‰Ë14ÔBÙÙÏn‰Â ˙eLÈw‰ ˙‡ CL .15ÔËÈÒn‰ - »»«∆«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

.Ô‰a ·¯Ú˙n‰ ·f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»«ƒ¿»≈»∆

הבצל.13)שם.12) את או הפת הרוק 14)את שאין
יבש. דבר עם לחות.15)מתערב הרבה בהם שיש

.‰ÔÈÏBt ÈtÏ˜16ÔÈÒBÓ¯ez ÈtÏ˜e17ÔˆˆwL18„·BÚ‰ ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆¿»»»≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ;‡ÓË ÔËÈÒn‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿ƒ»»≈∆»»¿≈»ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk19ÔÈtÏw‰ . ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔÈ˜ÂMaL20·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ -21. ∆«¿»ƒ¿ƒ»∆««»…

שבע 17)שם.16) אותו ושולקים מר, שטעמו קטנית מין
סעודה  לקינוח אותו אוכלים ואח"כ מרירותו להפיג פעמים

ב). כד, ופירש 18)(ביצה "שפסקן". הגירסא בתוספתא,
בפיו. שקלפם ה"ו.19)הגר"א  אנו 20)לקמן ואין

גויים. של או ישראל של הם אם רוב 21)יודעים אם
רובם  ואם טמאים, – גויים הם לשוק הקליפים מביאי

טהורים. - יהודים

.ÂÌc22- ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË »»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ»¿«¿»
ÔÈÈ·e ¯B‰Ë Ì„a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰23B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -24 «…»ƒ¿»≈¿»»¿«ƒƒ

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k25Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË ˜¯ ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈…»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ
Le¯˜ ‰È‰26‰ÁÓ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - B˙i¯·k »»»ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»

˜¯a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰ - ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈna««ƒƒ»¿«¿»«…»ƒ¿»≈¿…
ÂÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ¯Á‡«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈«¿»
Ïk‰ - Ô‰È‡¯Ó eÏËa Ì‡ :ÌÈÓa e·¯Ú˙pL ‡ÓË ÏL∆»≈∆ƒ¿»¿¿«ƒƒ»¿«¿≈∆«…
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë»¿ƒ»»≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿≈«¿«ƒ
ÈÓa e·¯Ú˙ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿»¿¿≈

·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÌÈÏ‚¯27. «¿«ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ««»…
ÔÈÏÈËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰L ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ¿ƒƒ
,‡ÓË Ïk‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ Ì‡ :Ì‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ÌL»≈«¿≈∆ƒ…¿≈»ƒ«…»≈
Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë Ïk‰ - Ï‡¯OÈ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»≈«…»∆¡»¿∆¡»«…
ÈÓa ‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÏ‚¯ ÈÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .‡ÓË»≈¿≈ƒƒ¿»≈≈«¿≈≈»ƒ∆¿≈

.·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰Ê Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ««»…

ה"ב.22) מתבטל 23)שם הדם מראה ואין אדום, יין
והיין.24)בהם. הטהור הדם מראה 25)את היה אם
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טהור. - שכזו מים לכמות נפל אלמלא בטל הדם
"קשור").26) - תימן (בכתבֿיד סמיך מפני 27)כלומר,

בתערובתם. הקלו - מדרבנן גויים שטומאת

.ÊÔÈÏ‡BL28ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ [ÈÏk]29ÔÈ‡Â ¬ƒ¿≈≈«¿«ƒƒ»»¿≈
˙Ba e„LÁ ‡lL ,Ô‰ ˙Bc ÏL ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»∆ƒ≈∆…∆¿¿¿

.˙Bc Ô‰Lk Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ˙‡ ÒpÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈∆≈«¿≈∆¿∆≈ƒ

מיהודים.29)שם.28)

.ÁÒ¯Á30Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ Ba ÔÈÏÈËÓ ‰·f‰ B‡ ·f‰ ‰È‰L ∆∆∆»»«»«»»¿ƒƒ≈«¿≈∆
BÒaÎÂ31BÒakL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt ¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¬≈««¿ƒ∆ƒ¿

BÒakL ÔÈa ,ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÈLÈÏL ÌÚÙe ,ÔÈ‡ÓË Ô‰a»∆¿≈ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈∆ƒ¿
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa BÒakL ÔÈa ÌÈÓa32da ¯‡L ‡Ï È¯‰L , ¿«ƒ≈∆ƒ¿¿≈«¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»

ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙ÈÁeÏÁÏ33. «¿ƒ≈≈«¿«ƒ

חרס.30) של של 33)טהורים.32)שטפו.31)עביט
הזב.

.Ë‰·Ê34‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL35ÈÓÈ ˙Ú·L ÛBÒa »»∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿≈
‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«««¿ƒ»

ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ -36‰·ÊÂ ¬≈≈»≈ƒ««¬ƒ»¿ƒ¿»»
‰˙È‰37‰‡ÈˆÈ‰ ¯Á‡ B‡ ,38ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L39 »¿»«««¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈

ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ40‰¯ib˙Â ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL ∆∆»ƒ∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿»
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ««∆»¿»¬≈∆»≈
È„·BÚ‰ ÈÏ‚¯ ÈÓk Ô‰ È¯‰Â ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ƒ««¬ƒ»¿ƒ«¬≈≈¿≈«¿≈»¿≈
ÈÓÈÓk Ì‰ È¯‰Â ‰‡ÈˆÈ ¯Á‡ B‡ ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿≈ƒ««¿ƒ»«¬≈≈¿≈≈

.ÌÈ¯B‰h‰ Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ

בתיקו.34) שנשארה בעיא א. מג, נעקרו 35)נדה
בגופה. אותם עיכבה והזבה העקירה 36)ממקומם,

טמאים.37)קובעת. רגליה ההטלה.38)ומימי
מדרבנן.40)שם.39) כזבה שדינה

.ÈÌÈ„·Ú‰41‰„Ï·e ‰c·e ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ42 »¬»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»
‡Ï ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¬»»¿≈»ƒ≈ƒ«¿ƒ…
:¯Ó‡pL .‰¯Bz ÔÈc ‰„Ïa ‡ÏÂ ˙Bca ‡ÏÂ ‰·ÈÊa¿ƒ»¿…¿ƒ¿…¿≈»ƒ»∆∆¡«
Èk LÈ‡ LÈ‡ Ì‰Ï‡ Ìz¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ e¯ac«¿∆¿≈ƒ¿»≈«¬«¿∆¬≈∆ƒƒƒ
È„·BÚ‰ ‡ÏÂ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ Èa - ·Ê ‰È‰Èƒ¿∆»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿…»¿≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk ÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈ·ÎBk»ƒ«¬»ƒ»¿«»»¿≈»ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk e‡nËiL43‡e‰Â . ∆¿«¿¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿≈¿
ÌÈL ÚLz Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL44,‰ÏÚÓÏe „Á‡ ÌBÈÂ ∆ƒ¿∆«»»∆≈«»ƒ¿∆»¿«¿»

ÌÈL LÏL ˙a ‰·˜p‰Â45Ï·‡ ;‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ¿«¿≈»«»»ƒ¿∆»»«¿»¬»
.‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰Ê ÔÓfÓ ‰hÓÏ ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»¿¬≈∆À¿»
Ï‡¯OÈ ˜BÈz ‡‰È ‡lL È„k ,‡È‰ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈ƒƒ¿»≈
˙BÁÙe ,¯eÎÊ ·kLÓa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÏÈ‚»̄ƒ≈∆»≈»ƒ¿ƒ¿«¿»
- Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ˙Úa .‰‡Èa Ô˙‡Èa ÔÈ‡ ‰Ê ÔÓfÓƒ¿«∆≈ƒ»»ƒ»¿≈∆»¿¬≈∆

Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï46BÚ¯Ê ˙·ÎL ‡l‡ ,Ô‰lL …»¿«ƒ¿«∆«∆»∆∆»ƒ¿««¿
‰Ó ÈtÓe .‰¯Bz ÔÈ„k ‰¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL∆≈»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈»
Ô˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï È„k ?‰‡ÓË ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï…»¿»∆»À¿»¿≈¿ƒ«∆À¿»»
ÔÈ·Ê eÈ‰ el‡L ,ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈«…¿ƒ∆ƒ»»ƒ
˙·ÎLk ‰‡Óh‰ ·‡ ÌÚ¯Ê ˙·ÎL ‰˙È‰ - ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿»ƒ¿««¿»««À¿»¿ƒ¿«

È¯·cÓ ‰˙È‰L Ì˙‡ÓËa ÔÈÚ„BiL ¯Á‡Óe .·f‰ Ú¯Ê∆««»≈««∆¿ƒ¿À¿»»∆»¿»ƒƒ¿≈
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ Û¯OÏ e‡B·È ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ47. ¿ƒ…»ƒ¿…»∆»¿»¿»»ƒ

‰c Ì„Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B·BfL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆≈»ƒ¿«ƒ»
˙·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ˙a ÏL ‰„ÏÂ ‰·ÈÊ Ì„ B‡«ƒ»¿≈»∆«∆∆»ƒ«
Èt ÏÚ Û‡ ÔÓˆÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»««ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈi˜ Ì‰L48È„·BÚ‰ ˜¯Â ,·f‰ ÌcÓ ∆≈¿ƒƒƒ«»ƒ»«»¿…»¿≈
ÏÚB·e ,Ô·k¯Óe Ô·kLÓe ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ≈≈«¿≈∆ƒ¿»»∆¿»»≈

‡Ó „Á‡ Ïk - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚÈ¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ el ∆∆»ƒ»∆»≈≈«À¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ49Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»
ÂÈL„˜Â50ÔlÎÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â , ¿»»»¿≈¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿À»

,‡OÓa Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»¿«¿ƒ»»¿«»
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰L ‡l‡ ;¯·c ÏÎÏ ·Êk¿»¿»»»∆»∆«À¿»ƒƒ¿≈∆¿
,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k - ˙È¯Îp‰ Ì„Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««»¿ƒ¿À»¿≈≈«¿∆»

L·È ‡nËÓ BÈ‡Â ÁÏ ‡nËÓ51. ¿«≈«¿≈¿«≈»≈

ãycew zegiyn zecewpã

miiebd la` l`xyik dcilae dcpae daifa oi`nhn micard"
."'ek oi`nhn oi`

במקום  רק שייך הטומאה עניין שכל הוא הדבר וטעם
אלא  לשרות מתאוה אינה הטומאה... "רוח כי הקדושה
וחיות, יניקה תוספת לקבל שתוכל כדי הקדושה" במקום
האמיתית  הטהרה עניין העולם אומות אצל שייך אין ולכן
לא  שהרי עליהם, לשרות מתאווה הטומאה רוח אין כי
של  תוכנה ונמצא וחיות, יניקה תוספת מהם לקבל תוכל

לישראל. ומעלה שבח זו הלכה
אהבתי  אתכם "רק כתיב האדם: לעבודת מזה יש והוראה
כל  את עליכם אפקוד כן על האדמה משפחות מכל
שיהיה  כדי רק הוא ב"עוונותיכם" התכלית כי עוונותיכם"
זכויות  סוג של עילוי בו ויתווסף כזכויות" לו נהפכו "זדונות
אלא  כשלעצמה הבריאה מצד כלל שייך שאינו יותר נעלה
"חטא" על כאן שמדובר ופשיטא האדם. עבודת מצד רק
היינו  חטאים" שלמה ובני אני "והייתי כמו חסרון מלשון
עדיין  גמור, צדיק – ומעלתו עבודתו אחר שגם חסרים,
"אלקים  ה' אל וצועק התשובה עבודת של העילוי לו חסר
שהרי  חסרונו יתמלא ואז משיח כבר שיבוא לך" דמי אל

בתיובתא". צדיקייא לאתבא אתא "משיח
(e"h oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

א.41) א, פרשתא זבים פרק כהנים' ו'תורת מ"א, פ"ב זבים
א.42) א, פרשתא תזריע פרשת א.43)שם, לד, נדה
ב.44) לו, זרה א.45)עבודה לז, טבעית.46)שם
צריך 47) דאורייתא טומאה שנטמאו וקדשים תרומה

בידיים. ולאבדם לשרפם אסור מדרבנן וכשנטמאו לשרפם,
ולא 48) (ר"מ), רומא בדפוס אלא אינן התורה" "מן המלים

"אע"פ  הנז': שבכת"י זו היא הנכונה והגירסא תימן. בכת"י
וזוב  (הגויה) דם ראו שלא פירוש, וזוב", מדם נקיים שהם
המעתיק  טעה [כנראה מיותר. וביאור ברור, כאן הכל (הגוי).
טמאים, אינם שהכוונה וחשב "נקיים", המלה בפירוש
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קג ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay d"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טהור. - שכזו מים לכמות נפל אלמלא בטל הדם
"קשור").26) - תימן (בכתבֿיד סמיך מפני 27)כלומר,

בתערובתם. הקלו - מדרבנן גויים שטומאת

.ÊÔÈÏ‡BL28ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ [ÈÏk]29ÔÈ‡Â ¬ƒ¿≈≈«¿«ƒƒ»»¿≈
˙Ba e„LÁ ‡lL ,Ô‰ ˙Bc ÏL ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»∆ƒ≈∆…∆¿¿¿

.˙Bc Ô‰Lk Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ˙‡ ÒpÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈∆≈«¿≈∆¿∆≈ƒ

מיהודים.29)שם.28)

.ÁÒ¯Á30Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ Ba ÔÈÏÈËÓ ‰·f‰ B‡ ·f‰ ‰È‰L ∆∆∆»»«»«»»¿ƒƒ≈«¿≈∆
BÒaÎÂ31BÒakL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt ¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¬≈««¿ƒ∆ƒ¿

BÒakL ÔÈa ,ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÈLÈÏL ÌÚÙe ,ÔÈ‡ÓË Ô‰a»∆¿≈ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈∆ƒ¿
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa BÒakL ÔÈa ÌÈÓa32da ¯‡L ‡Ï È¯‰L , ¿«ƒ≈∆ƒ¿¿≈«¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»

ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙ÈÁeÏÁÏ33. «¿ƒ≈≈«¿«ƒ

חרס.30) של של 33)טהורים.32)שטפו.31)עביט
הזב.

.Ë‰·Ê34‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL35ÈÓÈ ˙Ú·L ÛBÒa »»∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿≈
‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«««¿ƒ»

ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ -36‰·ÊÂ ¬≈≈»≈ƒ««¬ƒ»¿ƒ¿»»
‰˙È‰37‰‡ÈˆÈ‰ ¯Á‡ B‡ ,38ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L39 »¿»«««¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈

ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ40‰¯ib˙Â ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL ∆∆»ƒ∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿»
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ««∆»¿»¬≈∆»≈
È„·BÚ‰ ÈÏ‚¯ ÈÓk Ô‰ È¯‰Â ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ƒ««¬ƒ»¿ƒ«¬≈≈¿≈«¿≈»¿≈
ÈÓÈÓk Ì‰ È¯‰Â ‰‡ÈˆÈ ¯Á‡ B‡ ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿≈ƒ««¿ƒ»«¬≈≈¿≈≈

.ÌÈ¯B‰h‰ Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ

בתיקו.34) שנשארה בעיא א. מג, נעקרו 35)נדה
בגופה. אותם עיכבה והזבה העקירה 36)ממקומם,

טמאים.37)קובעת. רגליה ההטלה.38)ומימי
מדרבנן.40)שם.39) כזבה שדינה

.ÈÌÈ„·Ú‰41‰„Ï·e ‰c·e ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ42 »¬»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»
‡Ï ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¬»»¿≈»ƒ≈ƒ«¿ƒ…
:¯Ó‡pL .‰¯Bz ÔÈc ‰„Ïa ‡ÏÂ ˙Bca ‡ÏÂ ‰·ÈÊa¿ƒ»¿…¿ƒ¿…¿≈»ƒ»∆∆¡«
Èk LÈ‡ LÈ‡ Ì‰Ï‡ Ìz¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ e¯ac«¿∆¿≈ƒ¿»≈«¬«¿∆¬≈∆ƒƒƒ
È„·BÚ‰ ‡ÏÂ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ Èa - ·Ê ‰È‰Èƒ¿∆»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿…»¿≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk ÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈ·ÎBk»ƒ«¬»ƒ»¿«»»¿≈»ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk e‡nËiL43‡e‰Â . ∆¿«¿¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿≈¿
ÌÈL ÚLz Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL44,‰ÏÚÓÏe „Á‡ ÌBÈÂ ∆ƒ¿∆«»»∆≈«»ƒ¿∆»¿«¿»

ÌÈL LÏL ˙a ‰·˜p‰Â45Ï·‡ ;‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ¿«¿≈»«»»ƒ¿∆»»«¿»¬»
.‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰Ê ÔÓfÓ ‰hÓÏ ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»¿¬≈∆À¿»
Ï‡¯OÈ ˜BÈz ‡‰È ‡lL È„k ,‡È‰ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈ƒƒ¿»≈
˙BÁÙe ,¯eÎÊ ·kLÓa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÏÈ‚»̄ƒ≈∆»≈»ƒ¿ƒ¿«¿»
- Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ˙Úa .‰‡Èa Ô˙‡Èa ÔÈ‡ ‰Ê ÔÓfÓƒ¿«∆≈ƒ»»ƒ»¿≈∆»¿¬≈∆

Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï46BÚ¯Ê ˙·ÎL ‡l‡ ,Ô‰lL …»¿«ƒ¿«∆«∆»∆∆»ƒ¿««¿
‰Ó ÈtÓe .‰¯Bz ÔÈ„k ‰¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL∆≈»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈»
Ô˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï È„k ?‰‡ÓË ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï…»¿»∆»À¿»¿≈¿ƒ«∆À¿»»
ÔÈ·Ê eÈ‰ el‡L ,ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈«…¿ƒ∆ƒ»»ƒ
˙·ÎLk ‰‡Óh‰ ·‡ ÌÚ¯Ê ˙·ÎL ‰˙È‰ - ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿»ƒ¿««¿»««À¿»¿ƒ¿«

È¯·cÓ ‰˙È‰L Ì˙‡ÓËa ÔÈÚ„BiL ¯Á‡Óe .·f‰ Ú¯Ê∆««»≈««∆¿ƒ¿À¿»»∆»¿»ƒƒ¿≈
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ Û¯OÏ e‡B·È ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ47. ¿ƒ…»ƒ¿…»∆»¿»¿»»ƒ

‰c Ì„Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B·BfL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆≈»ƒ¿«ƒ»
˙·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ˙a ÏL ‰„ÏÂ ‰·ÈÊ Ì„ B‡«ƒ»¿≈»∆«∆∆»ƒ«
Èt ÏÚ Û‡ ÔÓˆÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»««ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈi˜ Ì‰L48È„·BÚ‰ ˜¯Â ,·f‰ ÌcÓ ∆≈¿ƒƒƒ«»ƒ»«»¿…»¿≈
ÏÚB·e ,Ô·k¯Óe Ô·kLÓe ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ≈≈«¿≈∆ƒ¿»»∆¿»»≈

‡Ó „Á‡ Ïk - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚÈ¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ el ∆∆»ƒ»∆»≈≈«À¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ49Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»
ÂÈL„˜Â50ÔlÎÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â , ¿»»»¿≈¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿À»

,‡OÓa Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»¿«¿ƒ»»¿«»
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰L ‡l‡ ;¯·c ÏÎÏ ·Êk¿»¿»»»∆»∆«À¿»ƒƒ¿≈∆¿
,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k - ˙È¯Îp‰ Ì„Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««»¿ƒ¿À»¿≈≈«¿∆»

L·È ‡nËÓ BÈ‡Â ÁÏ ‡nËÓ51. ¿«≈«¿≈¿«≈»≈

ãycew zegiyn zecewpã

miiebd la` l`xyik dcilae dcpae daifa oi`nhn micard"
."'ek oi`nhn oi`

במקום  רק שייך הטומאה עניין שכל הוא הדבר וטעם
אלא  לשרות מתאוה אינה הטומאה... "רוח כי הקדושה
וחיות, יניקה תוספת לקבל שתוכל כדי הקדושה" במקום
האמיתית  הטהרה עניין העולם אומות אצל שייך אין ולכן
לא  שהרי עליהם, לשרות מתאווה הטומאה רוח אין כי
של  תוכנה ונמצא וחיות, יניקה תוספת מהם לקבל תוכל

לישראל. ומעלה שבח זו הלכה
אהבתי  אתכם "רק כתיב האדם: לעבודת מזה יש והוראה
כל  את עליכם אפקוד כן על האדמה משפחות מכל
שיהיה  כדי רק הוא ב"עוונותיכם" התכלית כי עוונותיכם"
זכויות  סוג של עילוי בו ויתווסף כזכויות" לו נהפכו "זדונות
אלא  כשלעצמה הבריאה מצד כלל שייך שאינו יותר נעלה
"חטא" על כאן שמדובר ופשיטא האדם. עבודת מצד רק
היינו  חטאים" שלמה ובני אני "והייתי כמו חסרון מלשון
עדיין  גמור, צדיק – ומעלתו עבודתו אחר שגם חסרים,
"אלקים  ה' אל וצועק התשובה עבודת של העילוי לו חסר
שהרי  חסרונו יתמלא ואז משיח כבר שיבוא לך" דמי אל

בתיובתא". צדיקייא לאתבא אתא "משיח
(e"h oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

א.41) א, פרשתא זבים פרק כהנים' ו'תורת מ"א, פ"ב זבים
א.42) א, פרשתא תזריע פרשת א.43)שם, לד, נדה
ב.44) לו, זרה א.45)עבודה לז, טבעית.46)שם
צריך 47) דאורייתא טומאה שנטמאו וקדשים תרומה

בידיים. ולאבדם לשרפם אסור מדרבנן וכשנטמאו לשרפם,
ולא 48) (ר"מ), רומא בדפוס אלא אינן התורה" "מן המלים

"אע"פ  הנז': שבכת"י זו היא הנכונה והגירסא תימן. בכת"י
וזוב  (הגויה) דם ראו שלא פירוש, וזוב", מדם נקיים שהם
המעתיק  טעה [כנראה מיותר. וביאור ברור, כאן הכל (הגוי).
טמאים, אינם שהכוונה וחשב "נקיים", המלה בפירוש
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מדרבנן  שהרי התורה", "מן המלים את הוסיף ולפיכך
שהם  שכתבנו, כמו הוא הנכון הפירוש אולם מטמאים,

זוב]. או דם ראו ולא חכמים.49)נקיים גזירת הכוונה כאן
ה"ז.50) פ"א למעלה ישראלית 51)ראה כדם שלא

שם. במשנה כביתֿהלל ויבש. לח שמטמא

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) הזבה על והבא כנידה, הוא אם נידה הבועל יבאר

דינן. ומה למפרע הטמאות הנשים יולדת, או יום שומרת

.‡‰ck - ‰c ÏÚBa2‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰L , ≈ƒ»¿ƒ»∆»≈¬«À¿»
‡OÓ· Ì„‡ ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL3 ∆»¿«≈≈ƒ¿«»¿«≈»»¿«»

Ëq‰a ‡nËÓe ,ÚbÓ·e4·k¯Óe ·kLÓ ‡nËÓe , ¿«»¿«≈¿∆≈¿«≈ƒ¿»∆¿»
‰ck5. ¿ƒ»

אותה 2) איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא שנאמר
כהנים' 'תורת כנדה, טמא הבועל פירוש, עליו". נדתה ותהי

ה"ג. פ"ז, זבים הנדה,3)פרשת בועל את נשא הטהור אם
בו. נגע שלא אע"פ נטמא להיפך, אותו 4)או נשא ולא

משא  טומאת רבינו שלדעת ללמוד, יש (מכאן נטמא –
לך  אין כן, לא שאם הטומאה, את הניד לא אפילו פירושה
בהקדמתו  ישראל' 'תפארת ראה היסט. שאינן משא

ו).לטהרות, ומרכב 5)אות משכב שהרי ממש, כנדה לא
כראשון  דינו נדה בועל ושל הטומאה, אב הוא נדה של
ללמדנו, רק והתכוון בה"ב, רבינו שמבאר כמו לטומאה,
נדה, כדין בהם נגע שלא אע"פ ומרכב משכב שמטמא
מה  יתבאר ששי פרק לקמן אחרים. בטמאים מהֿשאיןֿכן

כאן). משנהֿלמלך (ראה למרכב משכב בין

.·‰c ·kLÓk B·k¯Óe ‰c ÏÚBa ·kLÓ ÔÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ»∆¿»¿ƒ¿«ƒ»
‰c ÂÈÏÚ ‰Ò¯cL ·k¯n‰ B‡ ·kLn‰L .d·k¯Óe∆¿»»∆«ƒ¿»«∆¿»∆»¿»»»ƒ»
B·k¯Óe ‰c ÏÚBa ·kLÓe ,‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ -»≈¬«À¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¿»

‰‡ÓË „ÏÂ -6ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚BpL ÌÈÏÎk , ¿«À¿»¿≈ƒ∆≈«»∆∆≈»¿«¿ƒ
‰nÏÂ .„·Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«¿»»

?d·kLÓ ˙‡ÓhÓ B·kLÓ ˙‡ÓË ‰Ú¯‚7ÈtÓ ƒ¿¿»À¿«ƒ¿»ƒÀ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈
‡ÓËÂ ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :‰c ÏÚB·a ¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈ƒ»¿ƒƒ»»»»¿»≈
·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :Ba ¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«
,ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .‡ÓËÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈««∆∆¡«¿ƒƒ»»»»
?¯Ó‡ ‰nÏÂ !?·kLÓ ‡nËÓ ‡e‰L Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆¿«≈ƒ¿»¿»»∆¡«

B˜z ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ8‰‡ÓhÓ ƒƒ«¿»»¿∆«»ƒ¿ƒÀ¿»
‰‡ÓËa B‡Ï˙e ,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËlÓ ,‰¯eÓÁ¬»ƒ¿«≈»»¿≈ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,„ÏÂ B·kLÓ ‰È‰iL ,‰l«̃»∆ƒ¿∆ƒ¿»»»¿…¿«≈»»¿≈ƒ
˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,„·Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿

.˙B‡Óh‰«À¿

ב.6) לב, עליו",7)נדה נדתה "ותהי תורה: כתבה הלא
ממש? כנידה שדינו א.8)ומשמע לג, שם

.‚Ú ‡a‰ „Á‡ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ B‡ ‰cp‰ Ï9 ∆»«»««ƒ»«∆∆¿∆∆
„Á‡ [.Ôk¯„k ‡lL ÔÈa Ôk¯„k ÔÈa] .˙„ÏBi‰ ÏÚ B‡««∆∆≈¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»

‰¯Ún‰10‰pËw‰ ÏÚ ‡aL ÏB„b ÔÈa .¯ÓBb‰ „Á‡Â ««¬∆¿∆»«≈≈»∆»««¿«»
ÏÚBa ÌeMÓ ‡nË˙Ó - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÔÈa≈»»∆»««¿»ƒ¿«≈ƒ≈

ÚLz Ôa ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰cƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈∆≈«
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL11ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰Â , »ƒ¿∆»¿«ƒ¿∆∆»¿»«»»ƒ

„Á‡ ÌBÈÂ12ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt Ï·‡ ; ¿∆»¬»»ƒ»≈ƒ¿«≈ƒ
„ÏÂ ‡e‰L ,„·Ïa ‰ca Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa≈ƒ»∆»ƒ≈«¿ƒ»ƒ¿«∆»»

Ba Ú‚Bk ‡e‰ È¯‰ - ·f‰ ÏÚBa ÔÎÂ .·‡ BÈ‡Â13. ¿≈»¿≈≈«»¬≈¿≈«
·f‰ ÔÓ ˙ÏÚ·p‰ B‡ ·fa Ú‚Bp‰ „Á‡Â14. ¿∆»«≈««»«ƒ¿∆∆ƒ«»

וד.9) ג, דין בהערות ה"ב פ"א למעלה 'תורת 10)ראה
ה"י. ביאה איסורי מהל' פ"א ראה ה"א. שם כהנים'

א.11) מה, ב.12)נדה מד, א.13)שם עג, שם
מטמא 14) הזב ואין בועלה, את מטמאה היא דרשו: שם

בועל. שהוא מה

.„˙„ÏBi‰Â ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBLÂ ‰·f‰Â ‰cp‰«ƒ»¿«»»¿∆∆¿∆∆¿«∆∆
˙B‡nËÓ Ìlk - Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¬»»À»¿«¿

‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ Ú¯ÙÓÏ15e‰ÊÂ . ¿«¿≈«≈≈¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿∆
‰˙È‰L ‰M‡ ?„ˆÈk .‰cpaL ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¿≈∆«ƒ»≈«ƒ»∆»¿»

˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡Â ‰¯B‰Ë16˙È¯ÁLa dÓˆÚ ‰˜„·e , ¿»¿≈»∆∆»¿»«¿»¿«¬ƒ
‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„a ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»¿»«¬ƒ«»¿»«¿»»¿»
‰„È˜t ˙ÚMÓ ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - Ìc»¬≈»«¿»∆»¿»ƒ¿«¿ƒ»

Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ‰iL ‰„È˜t ˙ÚL „Ú ‰BL‡¯17. ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«
ÌÈL ¯Á‡Ïe ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ÌBi‰ ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«»¿»¿»¿««¿«ƒ
˙B¯‰h‰ Ïk - Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡¿»»ƒ»¿»»¿»»»«¿»
ÌÈ¯OÚ „Ú Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„aL ˙ÚÓ ‰˙OÚL∆»¿»≈≈∆»¿»»¿»»«∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â18„ÚÂ .˙B‡ÓË Ú¯ÙÓÏ19¯Á‡lL ¿«¿«»¿«¿≈«¿≈¿≈∆¿««
LÈÓLz‰ ÈÙlLÂ ,‰„È˜Ùk ‡e‰ È¯‰ - LÈÓLz‰««¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿≈««¿ƒ

‰ÙÈ Ba ˙˜„Ba dÈ‡L ÈtÓ ,‰„È˜Ùk BÈ‡ -20. ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆∆»∆

לבדיקה.15) רוב 16)מבדיקה דם. לראיית קבוע זמן
ראתה  ואם מסוים. ביום לחודש אחת דם רואות הנשים
רצופים, חדשים בשלושה בחודש יום באותו פעמים שלוש

זה. ביום וסת לה תיכף 17)נקבע הדם בא שמא חוששים
בו. הרגישה ולא הראשונה הבדיקה אבל 18)אחרי

אףֿעלֿפי  טהורות, – לעת מעת לפני בהן שנגעה הטהרות
א. ב, נדה במשנה, כחכמים רב. זמן עצמה בדקה שלא

בו.19) שבדקה א.20)המטלית ה, שם

.‰- dzÒÂ ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯Â ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ƒ»∆≈»∆∆¿»¬»»ƒ¿«ƒ¿»
d˙ÚL dic21Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË dÈ‡Â22˙ÚL ÚÈb‰ . «»¿»»¿≈»¿≈»¿«¿≈«ƒƒ«¿«

dÓˆÚ ‰˜„a ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,dÓˆÚ ‰˜„a ‡ÏÂ dzÒÂƒ¿»¿…»¿»«¿»¿««»ƒ»¿»«¿»
˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓe»¿»»¬≈¿≈»¿«¿≈««¬≈ƒ¿∆¿«
‰¯eÓ‡‰ ˙B˙ÒÂ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊÂ .dzÒÂ ˙ÚMÓ ‰cƒ»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ¿«¿»»¬»
¯Á‡ ‰˜„aLk ‰¯B‰Ë dÓˆÚ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿ƒ»¿»«¿»¿»¿∆»¿»««

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙Òe‰23. «∆∆¬≈¿»

וסתה 21) משעת בהן שנגעה הטהרות את רק מטמאת
א. ב, שם משנה, והטעם,22)ואילך. א. לט, שם משנה,

הקבוע. בזמן בא שהדם מניחים -23)שאנו א טז, שם
שהלכה  למקובל בהתאם כרב ופסק ושמואל, רב מחלוקת
הבדיקה  הוא: רב של נימוקו באיסורים. שמואל נגד כרב

הוסת. ביום דם בא שלא הוכיחה
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.Â‰M‡ Ïk24˙ÒÂ dÏ LiL25:dÓˆÚa LÈb¯z - »ƒ»∆≈»∆∆«¿ƒ¿«¿»
˙LLBÁ B‡ ,˙LhÚ˙Ó B‡ ,˙˜‰ÙÓ26dÒ¯k Èt27 ¿«∆∆ƒ¿«∆∆∆∆ƒ¿≈»

‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ28˙È¯e¯Óˆ dzÊÁB‡ B‡ ,29dL‡¯ B‡ , ¿ƒ≈≈∆»«¿»«¿ƒ…»
LÈÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ„·k ‰È¯·È‡ B‡ ‰ÈÏÚ „·k»≈»∆»≈»∆»¿≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
„Á‡ ‰¯˜Ó da ÏÈÁ˙iL ˙Úa ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰M‡ƒ»∆«¿»ƒ¿¿≈∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆»

ÔÈzÓzL ‰M‡ LÈÂ ,B˙lÁ˙a „iÓ el‡Ó30‰¯˜Óa ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆
ÛBÒa Ìc‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â ÌÈzL B‡ ‰ÚL ‰Ê∆»»¿«ƒ¿««»ƒ¿∆«»¿

‰„eÓÏ ‰˙È‰ .˙Òe‰31˙Òe‰ ˙lÁ˙a ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï «∆∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆
˙B‡ÓË ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk -32; »«¿»∆»¿»¿«∆∆¿≈

Ïk - ˙Òe‰ ÛBÒa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰„eÓÏ ‰˙È‰»¿»¿»ƒ¿»¿«∆∆»
˙B¯B‰Ë ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰33dÈ‡Â , «¿»∆»¿»¿«∆∆¿¿≈»

˙Ú „Ú ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰ÚMÓ ‡l‡ ˙LLBÁ∆∆∆»ƒ»»∆«¿»ƒ¿«≈
.Ìc ‰‡ˆnL∆»¿»»

א.24) סג, שם לימים 25)משנה, וסת שקובעת כשם
הנ"ל  והמשנה למקרים, וסת קובעת כך ד), הלכה (ראה
דגופא"), ("וסתות למקרים בווסתות שם בגמרא מתפרשת
שיש  באשה שמדובר משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
שתופעות  הנשים של ומטבען שהוא, איזה קבוע וסת לה

הדם. לראיית קודמות כאן כבדות 26)המנויות מרגישה
הטבור.27)וכאב. מקום.28)מקום אותו

זה.30)צמרמרות.29) במצב ותשאר שתמשיך
בכך.31) דם,32)רגילה ומצאה הווסת  בסוף בדקה אם

בה"ה. שנתבאר כמו טהורות, – מצאה לא אם אבל
שם.33) משנה,

.ÊÌ˙k ‰‡B¯‰34‰„È˜t‰ ˙Ú „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË -35. »»∆∆¿≈»¿«¿≈««≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‡ÓË Ì˙k‰ ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL „‚a‰ ÔÎÂ36„ÚÂ . ¿≈«∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆»≈¿«¿≈«¿«

‰È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ˜eÏÁ‰ Èz˜„a :¯Ó‡zL „Ú ?‰nk«»«∆…«»«¿ƒ∆»«∆¿…»»
ez˜„a ‡ÏÂ ezÒak elÙ‡ .Ì˙k ÂÈÏÚ37Ì„wÓ ‡ÓË - »»∆∆¬ƒƒ¿«¿…¿»«»≈ƒ…∆

Ì˙k‰ ‡ˆÓ elÙ‡Â .‰˜È„a ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ Òeak‰«ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¿»«∆∆
ÁÏ38;‰˜È„a‰ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆¿«≈¿«¿≈««¿««¿ƒ»

ÌL ‰È‰ ÌÈÓiÓ :¯ÓB‡ È‡L39ÌÈÓ ÂÈÏÚ eÏÙ ‰zÚÂ ∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»»»¿«»»¿»»«ƒ
.ÁÏ ‰OÚÂ¿«¬»«

בגדה 34) על או גופה על דם של כתם מצאה אם - ב ד, שם
פ"ט). ביאה איסורי בהל' מבוארים כתם אפילו 35)(דיני

בפירושו  (רבינו הפקידה משעת לעת ממעת יותר עבר אם
ממש, דם מבראיית יותר בכתם חומרא מזה יוצא למשנה).
שעת  או לעת מעת או יותר: הקצר הזמן קובע בראייה שהרי
מבואר  דבר של וטעמו ה"ד). למעלה (ראה הבדיקה
שלא  לה שאפשר מפני קורקוס, הר"י בשם בכסףֿמשנה
דם  עכשיו מוצאת היא אם אבל רב, זמן בכתם להרגיש

רב. זמן לפני בא שמא לחשוש אין - הטהרות 36)ממש
טמאות. – שנבדק אחרי בבגד אומרת 37)שנגעו כשהיא

הכביסה. לפני שבדקה תולים אנו בסתם אבל בדקתו, שלא
ב. נו, שהכתם 38)שם מוכיחה שהלחות אומרים אנו אין

א. נו, שם במשנה כתנאֿקמא להתייבש. הספיק ולא טרי
ונתייבש.39)

.ÁÔ˙ÚL ÔicL ÌÈLp‰ ÏÎÂ40Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k -41, ¿»«»ƒ∆«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
ÌÈLp‰ el‡ Ïk .Ú¯ÙÓÏ Ô˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈»¿«¿≈«»≈«»ƒ

Ì˙k ‰‡ˆÓ ÔÈa Ìc ‰˙‡¯ ÔÈa ,Ú¯ÙÓÏ ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈«≈»¬»»≈»¿»∆∆
Ì„‡ ‡nËÏ Ú¯ÙÓÏ ·k¯Óe ·kLÓ ˙B‡nËÓ -¿«¿ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«¿«≈»»
.Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔÎÂ .ÌÈ„‚·e¿»ƒ¿≈À»≈≈«¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈«

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk elÙ‡Â42˙B‡nËÓ «¬ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ¿«¿
ÏÚBa‰ ˙‡ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .Ú¯ÙÓÏ B˙B‡¿«¿≈«¬»≈»¿«¿∆«≈
Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa ÌeMÓ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ≈ƒ»∆»ƒ≈«

„·Ïa43¯Á‡Ó d˙B‡ ÏÚBa‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ Ï·‡ . ƒ¿«¬»»»∆∆«≈»≈««
‰c ÏÚBa ÌeMÓ ‡ÓË Ì˙k‰ ‡ˆÓpL44. ∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒ≈ƒ»

לקמן 40) המנויות נשים וארבע קבוע, וסת לה שיש אשה
ה"א. בן 41)פ"ד חנינא כרבי דם, ראיית כדין הכתם דין

א. ה, שם כלי 42)אנטיגנוס לכלי. ומהודק צמוד כיסוי
בהיסט  אלא וכדומה מת בטומאת מיטמא אינו שכזה חרס

וזבה. וזב נדה ו,43)ע"י שם ומושב. משכב מטמא ואינו
בברייתא. כתנאֿקמא "ומודים 44)א. א. יד, שם משנה,

בועלה". את שמטמאה כתם ברואה עקיבא לרבי חכמים

.ËBn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰L ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ
‰„Ï ‰‡ÓË45„È ˙„ÏBÈ ˙‡ÓËÂ .46˙ÚÓ ˙‡ÓËÂ , ¿≈»≈»¿À¿«∆∆»¿À¿«≈≈

˙ÚÏ47e¯‡aL BÓk Ú¯ÙÓÏ ‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡48, ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿≈«¿∆≈«¿
˙B˙ÒÂ ˙‡ÓËÂ49ÌÈÓ˙k ˙‡ÓËÂ ,50È¯·cÓ Ïk‰ - ¿À¿«¿»¿À¿«¿»ƒ«…ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˜ÙqÓ Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿À¿»»ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ¬≈∆
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z51ÔÈÏBz ‡l‡ ,52eOÚpL ÔÈlÁ ÔÎÂ . ¿»¿»»ƒ∆»ƒ¿≈Àƒ∆«¬

L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ53Ï·‡ .ÔÈÏBz - el‡a e‡ÓËpL «»√««…∆∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬»
ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁÂ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈOÚp‰««¬ƒ«»√««¿»¿Àƒ«¿ƒ

‰lÁÏ54ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -55Ô‰L ˙B‡Óh‰ el‡ ÏÎa ¿«»≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈«À¿∆≈
,ÌÈLp‰ el‡Ó ˙Á‡ ÏkL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈∆»««≈≈«»ƒ
‰‡B¯ ÏÚB·e ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·k¯Óe Ô·kLÓeƒ¿»»∆¿»»¿À»≈≈«¿≈∆≈»
¯Á‡Ó ˙„ÏBÈ ÏÚB·e ,Ì˙k‰ ‡ˆÓpL ¯Á‡Ó Ì˙k∆∆≈««∆ƒ¿»«∆∆≈∆∆≈««

¯·È‡‰ ‡ˆiL56È¯·cÓ ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ôlk - ¯ÊÁÂ ∆»»»≈»¿»«À»¬À¿ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

א.45) כח, שם הונא, רב של בספרים 46)מימרא
הכוונה  "יד". המלה את בסוגריים בטעות הקיפו שלפנינו,
ומשמיענו  ידו". את העובר "שהוציא למעלה: שנאמר לדין
האחרות  הטומאות כמו סופרים מדברי שטומאתה רבינו
אין  תימן, ובכת"י (ר"מ) רומא בדפוס כאן. המנויות

לעת 47)סוגריים. "מעת א: טו, נדה ה"ד. למעלה ראה
כאן 48)דרבנן". העמיד "יד", המילה את שמחק המעתיק

למחקה. ויש ובדקה 49)נקודה קבוע וסת לה שיש אשה
טמאה  – דם ומצאה וסת שעת אחרי מסויים זמן עצמה
למפרע  וטומאה ה"ה). למעלה (ראה הוסת שעת עד למפרע
א. טז, שם רב, לדעת יצחק בר נחמן כרב מדרבנן. היא זו

דרבנן".50) "וכתמים א: טו, פ"ב 51)שם למעלה ראה
נשארים 52)ה"י. שורפים. ולא אותם אוכלים לא

בספק. שחוליהם 53)ועומדים הקפידו הראשונים חסידים
המחייבות  טומאה מכל וההרחקה הזהירות באותה ייעשו
נמוכה  שהיא תרומה כטהרת רק הקפידו מהם ויש בקדשים,

קודש. חלה,54)מטהרת ממנה הפרישו שלא עיסה
"טבל". אחרון.55)נקראת כלשון א ז, ודף שם.

העובר.56) של
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קה ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay d"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Â‰M‡ Ïk24˙ÒÂ dÏ LiL25:dÓˆÚa LÈb¯z - »ƒ»∆≈»∆∆«¿ƒ¿«¿»
˙LLBÁ B‡ ,˙LhÚ˙Ó B‡ ,˙˜‰ÙÓ26dÒ¯k Èt27 ¿«∆∆ƒ¿«∆∆∆∆ƒ¿≈»

‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ28˙È¯e¯Óˆ dzÊÁB‡ B‡ ,29dL‡¯ B‡ , ¿ƒ≈≈∆»«¿»«¿ƒ…»
LÈÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ„·k ‰È¯·È‡ B‡ ‰ÈÏÚ „·k»≈»∆»≈»∆»¿≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
„Á‡ ‰¯˜Ó da ÏÈÁ˙iL ˙Úa ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰M‡ƒ»∆«¿»ƒ¿¿≈∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆»

ÔÈzÓzL ‰M‡ LÈÂ ,B˙lÁ˙a „iÓ el‡Ó30‰¯˜Óa ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆
ÛBÒa Ìc‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â ÌÈzL B‡ ‰ÚL ‰Ê∆»»¿«ƒ¿««»ƒ¿∆«»¿

‰„eÓÏ ‰˙È‰ .˙Òe‰31˙Òe‰ ˙lÁ˙a ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï «∆∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆
˙B‡ÓË ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk -32; »«¿»∆»¿»¿«∆∆¿≈

Ïk - ˙Òe‰ ÛBÒa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰„eÓÏ ‰˙È‰»¿»¿»ƒ¿»¿«∆∆»
˙B¯B‰Ë ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰33dÈ‡Â , «¿»∆»¿»¿«∆∆¿¿≈»

˙Ú „Ú ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰ÚMÓ ‡l‡ ˙LLBÁ∆∆∆»ƒ»»∆«¿»ƒ¿«≈
.Ìc ‰‡ˆnL∆»¿»»

א.24) סג, שם לימים 25)משנה, וסת שקובעת כשם
הנ"ל  והמשנה למקרים, וסת קובעת כך ד), הלכה (ראה
דגופא"), ("וסתות למקרים בווסתות שם בגמרא מתפרשת
שיש  באשה שמדובר משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
שתופעות  הנשים של ומטבען שהוא, איזה קבוע וסת לה

הדם. לראיית קודמות כאן כבדות 26)המנויות מרגישה
הטבור.27)וכאב. מקום.28)מקום אותו

זה.30)צמרמרות.29) במצב ותשאר שתמשיך
בכך.31) דם,32)רגילה ומצאה הווסת  בסוף בדקה אם

בה"ה. שנתבאר כמו טהורות, – מצאה לא אם אבל
שם.33) משנה,

.ÊÌ˙k ‰‡B¯‰34‰„È˜t‰ ˙Ú „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË -35. »»∆∆¿≈»¿«¿≈««≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‡ÓË Ì˙k‰ ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL „‚a‰ ÔÎÂ36„ÚÂ . ¿≈«∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆»≈¿«¿≈«¿«

‰È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ˜eÏÁ‰ Èz˜„a :¯Ó‡zL „Ú ?‰nk«»«∆…«»«¿ƒ∆»«∆¿…»»
ez˜„a ‡ÏÂ ezÒak elÙ‡ .Ì˙k ÂÈÏÚ37Ì„wÓ ‡ÓË - »»∆∆¬ƒƒ¿«¿…¿»«»≈ƒ…∆

Ì˙k‰ ‡ˆÓ elÙ‡Â .‰˜È„a ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ Òeak‰«ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¿»«∆∆
ÁÏ38;‰˜È„a‰ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆¿«≈¿«¿≈««¿««¿ƒ»

ÌL ‰È‰ ÌÈÓiÓ :¯ÓB‡ È‡L39ÌÈÓ ÂÈÏÚ eÏÙ ‰zÚÂ ∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»»»¿«»»¿»»«ƒ
.ÁÏ ‰OÚÂ¿«¬»«

בגדה 34) על או גופה על דם של כתם מצאה אם - ב ד, שם
פ"ט). ביאה איסורי בהל' מבוארים כתם אפילו 35)(דיני

בפירושו  (רבינו הפקידה משעת לעת ממעת יותר עבר אם
ממש, דם מבראיית יותר בכתם חומרא מזה יוצא למשנה).
שעת  או לעת מעת או יותר: הקצר הזמן קובע בראייה שהרי
מבואר  דבר של וטעמו ה"ד). למעלה (ראה הבדיקה
שלא  לה שאפשר מפני קורקוס, הר"י בשם בכסףֿמשנה
דם  עכשיו מוצאת היא אם אבל רב, זמן בכתם להרגיש

רב. זמן לפני בא שמא לחשוש אין - הטהרות 36)ממש
טמאות. – שנבדק אחרי בבגד אומרת 37)שנגעו כשהיא

הכביסה. לפני שבדקה תולים אנו בסתם אבל בדקתו, שלא
ב. נו, שהכתם 38)שם מוכיחה שהלחות אומרים אנו אין

א. נו, שם במשנה כתנאֿקמא להתייבש. הספיק ולא טרי
ונתייבש.39)

.ÁÔ˙ÚL ÔicL ÌÈLp‰ ÏÎÂ40Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k -41, ¿»«»ƒ∆«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
ÌÈLp‰ el‡ Ïk .Ú¯ÙÓÏ Ô˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈»¿«¿≈«»≈«»ƒ

Ì˙k ‰‡ˆÓ ÔÈa Ìc ‰˙‡¯ ÔÈa ,Ú¯ÙÓÏ ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈«≈»¬»»≈»¿»∆∆
Ì„‡ ‡nËÏ Ú¯ÙÓÏ ·k¯Óe ·kLÓ ˙B‡nËÓ -¿«¿ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«¿«≈»»
.Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔÎÂ .ÌÈ„‚·e¿»ƒ¿≈À»≈≈«¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈«

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk elÙ‡Â42˙B‡nËÓ «¬ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ¿«¿
ÏÚBa‰ ˙‡ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .Ú¯ÙÓÏ B˙B‡¿«¿≈«¬»≈»¿«¿∆«≈
Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa ÌeMÓ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ≈ƒ»∆»ƒ≈«

„·Ïa43¯Á‡Ó d˙B‡ ÏÚBa‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ Ï·‡ . ƒ¿«¬»»»∆∆«≈»≈««
‰c ÏÚBa ÌeMÓ ‡ÓË Ì˙k‰ ‡ˆÓpL44. ∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒ≈ƒ»

לקמן 40) המנויות נשים וארבע קבוע, וסת לה שיש אשה
ה"א. בן 41)פ"ד חנינא כרבי דם, ראיית כדין הכתם דין

א. ה, שם כלי 42)אנטיגנוס לכלי. ומהודק צמוד כיסוי
בהיסט  אלא וכדומה מת בטומאת מיטמא אינו שכזה חרס

וזבה. וזב נדה ו,43)ע"י שם ומושב. משכב מטמא ואינו
בברייתא. כתנאֿקמא "ומודים 44)א. א. יד, שם משנה,

בועלה". את שמטמאה כתם ברואה עקיבא לרבי חכמים

.ËBn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰L ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ
‰„Ï ‰‡ÓË45„È ˙„ÏBÈ ˙‡ÓËÂ .46˙ÚÓ ˙‡ÓËÂ , ¿≈»≈»¿À¿«∆∆»¿À¿«≈≈

˙ÚÏ47e¯‡aL BÓk Ú¯ÙÓÏ ‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡48, ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿≈«¿∆≈«¿
˙B˙ÒÂ ˙‡ÓËÂ49ÌÈÓ˙k ˙‡ÓËÂ ,50È¯·cÓ Ïk‰ - ¿À¿«¿»¿À¿«¿»ƒ«…ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˜ÙqÓ Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿À¿»»ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ¬≈∆
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z51ÔÈÏBz ‡l‡ ,52eOÚpL ÔÈlÁ ÔÎÂ . ¿»¿»»ƒ∆»ƒ¿≈Àƒ∆«¬

L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ53Ï·‡ .ÔÈÏBz - el‡a e‡ÓËpL «»√««…∆∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬»
ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁÂ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈOÚp‰««¬ƒ«»√««¿»¿Àƒ«¿ƒ

‰lÁÏ54ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -55Ô‰L ˙B‡Óh‰ el‡ ÏÎa ¿«»≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈«À¿∆≈
,ÌÈLp‰ el‡Ó ˙Á‡ ÏkL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈∆»««≈≈«»ƒ
‰‡B¯ ÏÚB·e ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·k¯Óe Ô·kLÓeƒ¿»»∆¿»»¿À»≈≈«¿≈∆≈»
¯Á‡Ó ˙„ÏBÈ ÏÚB·e ,Ì˙k‰ ‡ˆÓpL ¯Á‡Ó Ì˙k∆∆≈««∆ƒ¿»«∆∆≈∆∆≈««

¯·È‡‰ ‡ˆiL56È¯·cÓ ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ôlk - ¯ÊÁÂ ∆»»»≈»¿»«À»¬À¿ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

א.45) כח, שם הונא, רב של בספרים 46)מימרא
הכוונה  "יד". המלה את בסוגריים בטעות הקיפו שלפנינו,
ומשמיענו  ידו". את העובר "שהוציא למעלה: שנאמר לדין
האחרות  הטומאות כמו סופרים מדברי שטומאתה רבינו
אין  תימן, ובכת"י (ר"מ) רומא בדפוס כאן. המנויות

לעת 47)סוגריים. "מעת א: טו, נדה ה"ד. למעלה ראה
כאן 48)דרבנן". העמיד "יד", המילה את שמחק המעתיק

למחקה. ויש ובדקה 49)נקודה קבוע וסת לה שיש אשה
טמאה  – דם ומצאה וסת שעת אחרי מסויים זמן עצמה
למפרע  וטומאה ה"ה). למעלה (ראה הוסת שעת עד למפרע
א. טז, שם רב, לדעת יצחק בר נחמן כרב מדרבנן. היא זו

דרבנן".50) "וכתמים א: טו, פ"ב 51)שם למעלה ראה
נשארים 52)ה"י. שורפים. ולא אותם אוכלים לא

בספק. שחוליהם 53)ועומדים הקפידו הראשונים חסידים
המחייבות  טומאה מכל וההרחקה הזהירות באותה ייעשו
נמוכה  שהיא תרומה כטהרת רק הקפידו מהם ויש בקדשים,

קודש. חלה,54)מטהרת ממנה הפרישו שלא עיסה
"טבל". אחרון.55)נקראת כלשון א ז, ודף שם.

העובר.56) של
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ה'תשפ"א  שבט כ"ו שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תקנת 1) למפרע, מטמאות ואינן שעתן שדיין הנשים יבאר

כל  וערבית, שחרית עצמן בודקות יום שבכל חכמים
כתמים  הכשר מהגויים, או ישראל מבין הבאים הכתמים

דם. ממנה ויצאה שמתה והאשה המטמאים,

.‡Ô˙ÚL Ôic ÌÈL Úa¯‡2.Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â «¿«»ƒ«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«
‡È‰ BÊ È‡ .‰˜Êe ‰Ïe˙·e ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿À∆∆¿ƒ»¿»¿≈»≈ƒ

d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ3˙¯aÚÓ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ . ¿À∆∆ƒ∆À«À»»»¿»¿∆¿«¿À∆∆
Áe¯ ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯Â4BÈ‡L ¯·„ B‡ ¿»¬»»¿««»ƒƒ»«»»∆≈

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - „ÏÂ5¯Á‡Â Ìc ‰˙‡¯ .d˙ÚL di„Â »»¬≈¿∆¿»»¿«»¿»»»¬»»¿««
d¯aÚ ¯k‰ Ck6ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - »À«À»»¬≈¿«¿»¿«¿≈«¿»

‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ Ïk ?‰˜ÈÓ ‡È‰ BÊ È‡ .ÌÈLp‰«»ƒ≈ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿»»
B‡ ‰Ê ÔÓÊ CB˙a da ˙Ó elÙ‡ .‰„l‰ ÌBiÓ L„Á…∆ƒ«≈»¬ƒ≈¿»¿¿«∆
Ï·‡ .d˙ÚL dic - ‰˜ÈÓÏ e‰˙˙ B‡ e‰˙ÏÓbL∆¿»«¿¿»«¿ƒ¿ƒ»«»¿»»¬»
‰˜ÈÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒ¿«¿»»…∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»

- ˙ÎÏB‰ÂBÊ È‡ .ÌÈLp‰ ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ ¿∆∆¬≈¿≈»¿«¿≈«¿»«»ƒ≈
˙Ïe˙a .‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk ?‰Ïe˙a ‡È‰ƒ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»¿«

ÌÈÓc7ÌÈÏe˙a ˙Ïe˙a ‡Ï ,e¯Ó‡8elÙ‡ ?„ˆÈk . »ƒ»¿…¿«¿ƒ≈«¬ƒ
ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯Â ˙‡O9‰˙‡¯Â ‰„ÏÈ B‡ , ƒ»¿»¬»»≈¬«ƒƒ»¿»¿»¬»

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰„Ï ˙ÓÁÓ Ìc»≈¬«≈»¬«ƒƒ¿»¿ƒ¿«À¿»
‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊ È‡ .d˙ÚL di„Â¿«»¿»»≈ƒ¿≈»…∆»¿»∆»
È‡Â .Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ»¿ƒ¿»¿…»¬»»¿≈
dÏ ˙B‡¯B˜ ‰È˙B¯·ÁL Ïk ?d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ‡È‰ BÊƒ»¿ƒ¿»…∆«¿∆»¿»

˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰ÈÙa ‰˜Ê10LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú . ¿≈»¿»∆»¿≈»«¿∆∆»¿»∆»»
˙BBÚ11˙BBÚ LÏL ‰ÈÏÚ e¯·ÚÂ e¯ÊÁÂ ,‰˙‡¯Â¿»¬»¿»¿¿»¿»∆»»

¯˙È B‡ ˙BÁt B‡ ˙B¯Á‡12ÏÎk ‡È‰ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ¬≈»»≈¿»¬»¬≈ƒ¿»
.Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓe ÌÈLp‰«»ƒ¿«¿»¿«¿≈«

ה).2) הלכה ג פרק למעלה (ראה למפרע טמאות אינן
העובר 3) שהכרת מאיר, רבי בשם סומכוס אמר ב ה, שם

העיבור. תחילת אחר חדשים שלושה שלפוחית 4)היא
רוח. אומרים 5)מליאה אנו ואין מעוברת בחזקת

העיבור. את הפסיקה לראייתה.6)שההפלה סמוך
כן.7) לפני דם ראתה נבעלה.8)שלא מחמת 9)שלא

בתולים. דם הם והדמים שהיא 10)בעילה, פי על ואף
יום.11)מתביישת. שלושים היא העונות 12)עונה ימי

הראשונות. העונות לימי בדיוק מכוונות היו לא

.·‰Ïe˙a13˙ÚÙBL elÙ‡ Ìc ‰˙‡¯L14‰Ú·L Ïk ¿»∆»¬»»¬ƒ««»ƒ¿»
˙ÙÏB„ B‡15˙Á‡ ÌÚt BÊ È¯‰ -16‰˜ÒÙe Ìc ‰˙‡¯ . ∆∆¬≈««««»¬»»»¿»

.ÌÈÓÚt ÈzL BÊ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿»¬»¬≈¿≈¿»ƒ

דמים.13) הפסק.14)בתולת טיפה 15)בלי אחר טיפה
ניכר. הפסק שעתה.16)בלי ודיה

.‚dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ˙˜Èz17ÌÚt Ìc ‰˙‡¯Â ˙B‡¯Ï ƒ…∆∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»»««
˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ ;d˙ÚL dic - ‰iLe ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»«»¿»»»¬»««¿ƒƒ

Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ -18ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú] .19 ¿«¿¿«¿≈«»¿»∆»¿»√»ƒ
[d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â20‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú ; ¿««»»¬»«»¿»»»¿»∆»¿»

e¯·Ú ;d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á√»ƒ¬≈ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
‰‡nËÓ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»¿«¿»

Ú¯ÙÓÏ21. ¿«¿≈«

טרם 17) או אחד ויום שנה עשרה משתים למטה בגיל
בתורת  הרשב"א מסוים. במקום שערות שתי לה שצמחו
דינים  טעם מפרש כאן) משנה הכסף (מביאו הארוך  הבית
לה  אין לראות זמנה הגיע שלא תינוקת סתם ואומר: אלה
מעיד  שאינו מקרה זה הרי אחת פעם ראתה ואם נידות דמי
ואינה  כראשונה נידונה שנייה ראיה ולפיכך טבעה, שינוי על
פעם  כשראתה אבל הראשונה, של כוחה את מחזקת
שאינה  להן שקדמה הראשונה על השתיים מעידות שלישית

נידות. בדם זו תינוקת והוחזקה או 18)מקרה לעת מעת
שתי  אבל שלישית, בראיה והמדובר לפקידה. מפקידה
פי  על אף שעתן ודיין כדינן נשארו הראשונות הראיות
מפני  דבר, של וטעמו מקריות, היו שלא הדבר שהוברר
בתינוקת. בה הקילו התורה מן אינה למפרע שהטומאה

דמיה.19) נסתלקו אומרים אנו ראיה, נידונה 20)בלי
ראשונה. הראיות 21)כראיה שתי אבל השלישית, בראיה

למפרע. מטמאות אינן הראשונות

.„‰BL‡¯ ÌÚt ‰˙‡¯Â ˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ˙˜Èzƒ…∆∆ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»««ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ - ‰iL ;d˙ÚL dic -22e¯·Ú . «»¿»»¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈«»¿

ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ23dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â »∆»¿»√»ƒ¿««»»¬»«»
d˙ÚL24¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú ; ¿»»»¿»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿««

Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ - ‰˙‡¯ Ck25. »»¬»¿«¿»¿«¿≈«

עשרה 22) משתים כשגילה היינו לראות, זמנה הגיע אם
נידה  דמי שערות, שתי לה וצמחו ולמעלה אחד ויום שנים
לדבר  בגרותה על מעידה שנייה ראיה ולפיכך בה  מצויים

זה. בפרק א שבהלכה דמים בתולת היא וזו ללא 23)זה
לנידות 24)ראיה. עדיין הגיעה שלא מוכיח הזה ההפסק

שלה.25)קבועה. וסת הוא שכך אנו אומרים

.‰ÌpÓÊ ÚÈb‰L ‰Ïe˙·e ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿»∆ƒƒ«¿«»
ÌÚt e‡¯ ;Ô˙ÚL Ôic - ‰BL‡¯ ‰i‡¯ e‡¯L ˙B‡¯Ïƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«»¿»»»««
.e¯‡aL BÓk ,ÌÈLp‰ ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ - ‰iL¿ƒ»¿«¿¿«¿≈«¿»«»ƒ¿∆≈«¿

Ò‡a ‰BL‡¯‰ e‡¯ Ì‡Â26.Ô˙ÚL Ôic ‰iMa Û‡ - ¿ƒ»»ƒ»¿…∆««¿ƒ»«»¿»»

באונס 26) שראייה פי על אף נבהלה. או שקפצה כגון
דמים. סילוק מחזקת להוציאה מועילה אינה מטמאה,

.Â‰ÈÏÚ e¯·ÚÂ Ìc ‰˙‡¯L ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»∆»¬»»¿»¿»∆»
e¯·Ú ;d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
,‰iL ÌÚt ‰˙‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»««¿ƒ»
˙B‡nËÓ - ‰BL‡¯ ‰i‡¯Ï ˙ÈLÈÏL ‡È‰L∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿«¿

Ú¯ÙÓÏ27¯‰Ë Ìc ¯Á‡ Ì„ ‰‡B¯‰ .28ÌÈ¯OÚ CB˙a ¿«¿≈«»»»«««…«¿∆¿ƒ
˙BÚL Úa¯‡Â29Û‡ ,d˙ÚL dicL ÏÎÂ .d˙ÚL dic - ¿«¿«»«»¿»»¿…∆«»¿»»«

˜c·zL ‰ÎÈ¯ˆ - Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿«¿»¿«¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿…
;˙ÁaLÓ - ˜c·Ï ‰a¯n‰ ‰M‡ ÏÎÂ .„ÈÓz dÓˆÚ«¿»»ƒ¿»ƒ»««¿»ƒ¿…¿À««
‰˜È„a‰ ÔÈ‡L ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ ‰cp‰ ÔÓ ıeÁƒ«ƒ»¿∆∆««…«∆≈«¿ƒ»

ÌeÏk Ô‰Ï ˙ÏÚBÓ30. ∆∆»∆¿
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או 27) מעוברת אומר, יוסי "רבי שנינו: ב) (ז, שם במשנה
שעתן". דיין ראו) (ולא עונות שלוש עליהן שעברו מניקה
עליה  עברו כן ואחרי דם כשראתה שהמדובר, רבינו ומפרש
בראייה  ואומר: ממשיך יוסי ורבי ראתה, ולא עונות שלוש
כפירוש  לא וזה לעת, מעת מטמאה בשנייה אבל ראשונה,

יום 28)רש"י. עד זכר ללידת שמיני מיום יולדת של דם
נקרא  שמונים עד נקיבה ללידת עשר חמישה ומיום ארבעים

מטמא. ואינו טוהר טוהר.29)דם דם ימי שנגמרו משעה
נשארת 30) היא כלום תמצא לא אם אפילו נידות בימי

טהורה  היא דם תמצא אם אפילו טוהר דם ובימי בטומאתה,
מיותרת. הבדיקה ולפיכך

.Ê˙B˜„Ba ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ ˙B·Ï Ô‰Ï ewz ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿
˙È¯ÁLa ,ÌBÈ ÏÎa ÔÓˆÚ31ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ «¿»¿»¿«¬ƒƒ¿≈¿»∆

˙È·¯Ú32˙È·¯Ú·e ,33˙È¯ÁL ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ34ÏÎÂ . «¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿»∆«¬ƒ¿»
‰Óe¯z ˙ÏÎB‡35‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡L ‰ÚLa ˙˜„Ba36, ∆∆¿»∆∆¿»»∆∆∆ƒ¿»

˙¯·BÚL ‰ÚLa ˙˜„Ba ‰M‡ ÏÎÂ37d˙hÓ LnLÏ ¿»ƒ»∆∆¿»»∆∆∆¿«≈ƒ»»
˙B¯‰h‰ ÈtÓ38˙B¯‰Ëa ˙˜ÒBÚ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈«¿»¬»ƒ…»¿»∆∆ƒ¿»

LiL ÌÈLp‰ ÏkL ;dÏÚ·Ï ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ -≈»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»∆»«»ƒ∆≈
˙ÒÂ Ô‰Ï39Ô‰ÈÏÚ·Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa -40e¯‡aL BÓk , »∆∆∆¿∆¿«»√»¿«¿≈∆¿∆≈«¿

.‰c ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ»

לבדוק.31) תבדוק 32)צריכה לא אם שעבר, הערב
הטהרות  כל למפרע ייטמאו היום במשך דם ותראה שחרית

האחרונה. הבדיקה אחר בודקת.33)שעשתה
היום.34) במשך בהן נישאה 35)שנגעה שלא כהן בת

הכנענית. ושפחתו כהן אשת ללוי, או וטמא 36)לישראל
תרומה. לאכול תשמיש.37)אסור לפני שם 38)כלומר,

תשמיש  אחר עצמה לבדוק צריכה שהיא מפני פירוש, ב. יא,
חייבוה  תשמיש מחמת דם ראתה שמא הטהרות, מפני

תשמיש. לפני היינו לבעלה, גם קבוע 39)לבדוק זמן
נידות. דם קבוע 40)לראיית וסת לה שאין שאשה משמע,

וכן  בטהרות עוסקת שאינה פי על אף לבעלה לבדוק חייבת
ט. הלכה ביאה איסורי מהלכות ד בפרק בפירוש רבינו פסק

.ÁÔ˜¯ÙÏ eÚÈb‰ ‡lL Ï‡¯OÈ ˙Ba ˙˜ÊÁ41˙˜ÊÁa ∆¿«¿ƒ¿»≈∆…ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿«
‰¯‰Ë42eÚÈb‰MÓ Ï·‡ ;Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â , »√»¿≈«»ƒ¿»¬»ƒ∆ƒƒ

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ Ô˜¯ÙÏ43.Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLÂ , ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»

הלכה 41) למעלה ראה נידות. דם לראות זמנן הגיע שלא
דבר.42)ד. לכל טהורות והן ראו שלא אנו מניחים

הבחינה 43) ולא נידות דם ממנה זב שכבר אנו, מניחים
שאינה  זמן כל בדיקתה על לסמוך ואין ידיעה מחוסר בדבר

אותה. בודקות מבוגרות נשים ולפיכך בבדיקה בקיאה

.Ë˙L¯Á‰44,ÈÏÁa dzÚ„ ‰Ù¯ËpL ÈÓe ‰ËBM‰Â «≈∆∆¿«»ƒ∆ƒ¿¿»«¿»¿…ƒ
Ô˙B‡ ˙Bw˙Ó ˙BÁ˜t Ô‰Ï LÈ Ì‡45el‡ È¯‰ - ƒ≈»∆ƒ¿¿«¿»¬≈≈
.‰Óe¯˙a ˙BÏÎB‡¿ƒ¿»

כשוטה.44) ודינה מדברת ואינה שומעת אינה
טבילה.45) צריכה היא אם אותן ומטבילות בודקות

.ÈÌÈÓ˙k‰ Ïk46Ï‡¯OÈ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰47˙˜ÊÁa - »«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆¿«
˙˜ÊÁa - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿«»ƒƒ≈»¿≈»ƒ¿∆¿«

ÔÈ¯B‰Ë48‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë - Ï‡¯OÈ È¯Úa ÌÈ‡ˆÓp‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ∆…
ÔÈÚÈˆÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÓ˙k CÈÏL‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ∆¿¿ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ¿≈∆∆»«¿ƒƒ

Ì˙B‡49- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë50˙Èa ˙B·È·Òe ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰‡Óh‰51e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ÔlÎÂ .52. «À¿»¿À»À¿»»¿»≈¿∆≈«¿

דם.46) כתמי שעליהם מבין 47)בגדים שבאו ראינו
שגזרו 48)ישראל. פי על אף כתמיהן, על טומאה גזרו לא

ט). הלכה ג פרק למעלה (ראה דמן יש 49)על ולפיכך
הם. גויות שכתמי מוצנע.50)להניח מקום שהם

שם).51) (רש"י טומאתן בימי לנשים מיוחד חדר
הוא,52) הספק א. הלכה ביאה איסורי מהלכות ט בפרק

מן  אלא טמאים שדמיו החדר מן אינו זה דם שמא
טהורים. שדמיו הפרוזדור,

.‡ÈÔ‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk53‰Ú·L »«¿»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»
- ¯·Ú ‡Ï ÔÈa Ì˙k‰ ¯·Ú ÔÈa - Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÓÓÒ«¿»ƒ¿««»≈»««∆∆≈…»«

¯B‰ËÂ BÏÈaËÓ54‡e‰ È¯‰ - ÏÏk ¯·Ú ‡Ï Ì‡L . «¿ƒ¿»∆ƒ…»«¿»¬≈
¯Á‡Óe ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡Â ;Ú·∆̂«¿ƒ»«»»¬≈∆∆∆≈««
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa ¯·k ÔÈÓÓq‰ ÂÈÏÚ e¯·ÚL∆»¿»»««¿»ƒ¿»»≈««ƒ
ÔÂÈk - È‡cÂ ˙Bc Ìc ÏL Ì˙k elÙ‡Â .¯k BÓeM¯L∆ƒƒ»«¬ƒ∆∆∆«ƒ««≈»

ÏËa ÌÈÓÓÒ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L55BÏÈaËÓe , ∆∆¡ƒ»»ƒ¿»«¿»ƒ»««¿ƒ
.ÂÈab ÏÚ ˙B¯‰Ë ‰OBÚÂ¿∆¿»««»

הכתם.53) מקום את במשנה 54)מכבסים שהרי פליאה,
צריך  ואינו וכו' צבע זה "הרי עבר לא שאם בפירוש, כתוב
כן  ואם צבע" הוא "הרי כאן: כותב עצמו ורבינו להטביל".
על  שהיה שמפני משנה, בכסף ופירש טבילה? צריך  למה
אינו  במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק הבגד
אחר  שניה, טבילה צריך אינו פירושו, להטביל צריך
המדובר  ובמשנה הכביסה. לפני כשהטבילו הכביסה
שנית. להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני כשהטביל
הלא  הכביסה, לפני הטבילה מועילה מה להבין [וקשה

הטבילה?]. אחרי גם ומטמא קיים אם 55)הכתם אפילו
דרכם נ  שאין מפני אינו, כאילו אותו רואים הכתם רושם יכר

יסודית  כביסה אחרי שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של
העמוד). בראש שם אשי (רב שכזו

.·È„·‡L „‚a56„‚a‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì˙k Ba ∆∆∆»«∆∆«¬ƒƒ«»«∆∆
Ì‡ :Ú¯Ê ˙·ÎL Ba ‰„·‡ .BÏÈaËÓe ÌÈÓÓÒ ‰Ú·Lƒ¿»«¿»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«ƒ

L„Á ‰È‰57ËÁÓa B˜„Ba -58˜eÁL ‰È‰ Ì‡Â ;59- »»»»¿¿««¿ƒ»»»
‰nÁa B˜„Ba60. ¿««»

כתם.56) בו שיש הדבר ברור אבל ידוע, אינו הכתם מקום
חדש.57) הבגד שטח 58)אם על מחט של בחודו עובר

המחט. יתעכב הזרע למקום וכשיגיע ישן 59)הבגד בגד
לעיני 60)שנשחק. חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

הזרע  בו שנבלע המקום אבל שחוק, שהבגד מפני המסתכל
עבה  כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא

בו. עובר האור ואין

.‚È„‚a61ÂÈab ÏÚ ‰OÚÂ BÏÈaË‰Â Ì˙k ÂÈÏÚ ‰È‰L ∆∆∆»»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»««»
ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L Ì˙k‰ ÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â ,˙B¯‰Ë¿»¿««»∆¡ƒ««∆∆ƒ¿«««¿»ƒ
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או 27) מעוברת אומר, יוסי "רבי שנינו: ב) (ז, שם במשנה
שעתן". דיין ראו) (ולא עונות שלוש עליהן שעברו מניקה
עליה  עברו כן ואחרי דם כשראתה שהמדובר, רבינו ומפרש
בראייה  ואומר: ממשיך יוסי ורבי ראתה, ולא עונות שלוש
כפירוש  לא וזה לעת, מעת מטמאה בשנייה אבל ראשונה,

יום 28)רש"י. עד זכר ללידת שמיני מיום יולדת של דם
נקרא  שמונים עד נקיבה ללידת עשר חמישה ומיום ארבעים

מטמא. ואינו טוהר טוהר.29)דם דם ימי שנגמרו משעה
נשארת 30) היא כלום תמצא לא אם אפילו נידות בימי

טהורה  היא דם תמצא אם אפילו טוהר דם ובימי בטומאתה,
מיותרת. הבדיקה ולפיכך

.Ê˙B˜„Ba ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ ˙B·Ï Ô‰Ï ewz ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿
˙È¯ÁLa ,ÌBÈ ÏÎa ÔÓˆÚ31ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ «¿»¿»¿«¬ƒƒ¿≈¿»∆

˙È·¯Ú32˙È·¯Ú·e ,33˙È¯ÁL ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ34ÏÎÂ . «¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿»∆«¬ƒ¿»
‰Óe¯z ˙ÏÎB‡35‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡L ‰ÚLa ˙˜„Ba36, ∆∆¿»∆∆¿»»∆∆∆ƒ¿»

˙¯·BÚL ‰ÚLa ˙˜„Ba ‰M‡ ÏÎÂ37d˙hÓ LnLÏ ¿»ƒ»∆∆¿»»∆∆∆¿«≈ƒ»»
˙B¯‰h‰ ÈtÓ38˙B¯‰Ëa ˙˜ÒBÚ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈«¿»¬»ƒ…»¿»∆∆ƒ¿»

LiL ÌÈLp‰ ÏkL ;dÏÚ·Ï ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ -≈»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»∆»«»ƒ∆≈
˙ÒÂ Ô‰Ï39Ô‰ÈÏÚ·Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa -40e¯‡aL BÓk , »∆∆∆¿∆¿«»√»¿«¿≈∆¿∆≈«¿

.‰c ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ»

לבדוק.31) תבדוק 32)צריכה לא אם שעבר, הערב
הטהרות  כל למפרע ייטמאו היום במשך דם ותראה שחרית

האחרונה. הבדיקה אחר בודקת.33)שעשתה
היום.34) במשך בהן נישאה 35)שנגעה שלא כהן בת

הכנענית. ושפחתו כהן אשת ללוי, או וטמא 36)לישראל
תרומה. לאכול תשמיש.37)אסור לפני שם 38)כלומר,

תשמיש  אחר עצמה לבדוק צריכה שהיא מפני פירוש, ב. יא,
חייבוה  תשמיש מחמת דם ראתה שמא הטהרות, מפני

תשמיש. לפני היינו לבעלה, גם קבוע 39)לבדוק זמן
נידות. דם קבוע 40)לראיית וסת לה שאין שאשה משמע,

וכן  בטהרות עוסקת שאינה פי על אף לבעלה לבדוק חייבת
ט. הלכה ביאה איסורי מהלכות ד בפרק בפירוש רבינו פסק

.ÁÔ˜¯ÙÏ eÚÈb‰ ‡lL Ï‡¯OÈ ˙Ba ˙˜ÊÁ41˙˜ÊÁa ∆¿«¿ƒ¿»≈∆…ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿«
‰¯‰Ë42eÚÈb‰MÓ Ï·‡ ;Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â , »√»¿≈«»ƒ¿»¬»ƒ∆ƒƒ

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ Ô˜¯ÙÏ43.Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLÂ , ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»

הלכה 41) למעלה ראה נידות. דם לראות זמנן הגיע שלא
דבר.42)ד. לכל טהורות והן ראו שלא אנו מניחים

הבחינה 43) ולא נידות דם ממנה זב שכבר אנו, מניחים
שאינה  זמן כל בדיקתה על לסמוך ואין ידיעה מחוסר בדבר

אותה. בודקות מבוגרות נשים ולפיכך בבדיקה בקיאה

.Ë˙L¯Á‰44,ÈÏÁa dzÚ„ ‰Ù¯ËpL ÈÓe ‰ËBM‰Â «≈∆∆¿«»ƒ∆ƒ¿¿»«¿»¿…ƒ
Ô˙B‡ ˙Bw˙Ó ˙BÁ˜t Ô‰Ï LÈ Ì‡45el‡ È¯‰ - ƒ≈»∆ƒ¿¿«¿»¬≈≈
.‰Óe¯˙a ˙BÏÎB‡¿ƒ¿»

כשוטה.44) ודינה מדברת ואינה שומעת אינה
טבילה.45) צריכה היא אם אותן ומטבילות בודקות

.ÈÌÈÓ˙k‰ Ïk46Ï‡¯OÈ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰47˙˜ÊÁa - »«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆¿«
˙˜ÊÁa - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿«»ƒƒ≈»¿≈»ƒ¿∆¿«

ÔÈ¯B‰Ë48‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë - Ï‡¯OÈ È¯Úa ÌÈ‡ˆÓp‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ∆…
ÔÈÚÈˆÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÓ˙k CÈÏL‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ∆¿¿ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ¿≈∆∆»«¿ƒƒ

Ì˙B‡49- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë50˙Èa ˙B·È·Òe ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰‡Óh‰51e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ÔlÎÂ .52. «À¿»¿À»À¿»»¿»≈¿∆≈«¿

דם.46) כתמי שעליהם מבין 47)בגדים שבאו ראינו
שגזרו 48)ישראל. פי על אף כתמיהן, על טומאה גזרו לא

ט). הלכה ג פרק למעלה (ראה דמן יש 49)על ולפיכך
הם. גויות שכתמי מוצנע.50)להניח מקום שהם

שם).51) (רש"י טומאתן בימי לנשים מיוחד חדר
הוא,52) הספק א. הלכה ביאה איסורי מהלכות ט בפרק

מן  אלא טמאים שדמיו החדר מן אינו זה דם שמא
טהורים. שדמיו הפרוזדור,

.‡ÈÔ‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk53‰Ú·L »«¿»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»
- ¯·Ú ‡Ï ÔÈa Ì˙k‰ ¯·Ú ÔÈa - Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÓÓÒ«¿»ƒ¿««»≈»««∆∆≈…»«

¯B‰ËÂ BÏÈaËÓ54‡e‰ È¯‰ - ÏÏk ¯·Ú ‡Ï Ì‡L . «¿ƒ¿»∆ƒ…»«¿»¬≈
¯Á‡Óe ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡Â ;Ú·∆̂«¿ƒ»«»»¬≈∆∆∆≈««
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa ¯·k ÔÈÓÓq‰ ÂÈÏÚ e¯·ÚL∆»¿»»««¿»ƒ¿»»≈««ƒ
ÔÂÈk - È‡cÂ ˙Bc Ìc ÏL Ì˙k elÙ‡Â .¯k BÓeM¯L∆ƒƒ»«¬ƒ∆∆∆«ƒ««≈»

ÏËa ÌÈÓÓÒ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L55BÏÈaËÓe , ∆∆¡ƒ»»ƒ¿»«¿»ƒ»««¿ƒ
.ÂÈab ÏÚ ˙B¯‰Ë ‰OBÚÂ¿∆¿»««»

הכתם.53) מקום את במשנה 54)מכבסים שהרי פליאה,
צריך  ואינו וכו' צבע זה "הרי עבר לא שאם בפירוש, כתוב
כן  ואם צבע" הוא "הרי כאן: כותב עצמו ורבינו להטביל".
על  שהיה שמפני משנה, בכסף ופירש טבילה? צריך  למה
אינו  במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק הבגד
אחר  שניה, טבילה צריך אינו פירושו, להטביל צריך
המדובר  ובמשנה הכביסה. לפני כשהטבילו הכביסה
שנית. להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני כשהטביל
הלא  הכביסה, לפני הטבילה מועילה מה להבין [וקשה

הטבילה?]. אחרי גם ומטמא קיים אם 55)הכתם אפילו
דרכם נ  שאין מפני אינו, כאילו אותו רואים הכתם רושם יכר

יסודית  כביסה אחרי שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של
העמוד). בראש שם אשי (רב שכזו

.·È„·‡L „‚a56„‚a‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì˙k Ba ∆∆∆»«∆∆«¬ƒƒ«»«∆∆
Ì‡ :Ú¯Ê ˙·ÎL Ba ‰„·‡ .BÏÈaËÓe ÌÈÓÓÒ ‰Ú·Lƒ¿»«¿»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«ƒ

L„Á ‰È‰57ËÁÓa B˜„Ba -58˜eÁL ‰È‰ Ì‡Â ;59- »»»»¿¿««¿ƒ»»»
‰nÁa B˜„Ba60. ¿««»

כתם.56) בו שיש הדבר ברור אבל ידוע, אינו הכתם מקום
חדש.57) הבגד שטח 58)אם על מחט של בחודו עובר

המחט. יתעכב הזרע למקום וכשיגיע ישן 59)הבגד בגד
לעיני 60)שנשחק. חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

הזרע  בו שנבלע המקום אבל שחוק, שהבגד מפני המסתכל
עבה  כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא

בו. עובר האור ואין

.‚È„‚a61ÂÈab ÏÚ ‰OÚÂ BÏÈaË‰Â Ì˙k ÂÈÏÚ ‰È‰L ∆∆∆»»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»««»
ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L Ì˙k‰ ÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â ,˙B¯‰Ë¿»¿««»∆¡ƒ««∆∆ƒ¿«««¿»ƒ
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,˙B¯B‰Ë ‰OÚL ˙B¯‰h‰Â ,Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆∆«¿«¿»∆»»¿
B‡ Ì˙k‰ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡ ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ«««∆∆¿ƒ»««∆∆

˙B‡ÓË ˙B¯‰h‰Â ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - BÈÚ ‰‰k62È¯‰L , »»≈¬≈∆∆∆¿«¿»¿≈∆¬≈
ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ,B¯ÈÒ‰Ï Ì˙k‰ ÏÚ „Èt˜‰ƒ¿ƒ««∆∆«¬ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««

.B¯‰ËÏ ‰iL¿ƒ»¿«¬

יא 61) בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים עיקרי
לפני  גבו על שנעשו הטהרות דיני מפני כאן והוכפלו

שם. נאמרו שלא שהמדובר 62)הכיבוס, משמע מלשונו
שנעשו  אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני שנעשו בטהרות

טמאות. - הטבילה לפני הכביסה אחר

.„È,¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓÒ ‰ML ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Ì˙k∆∆∆∆¡ƒ»»ƒ»«¿»ƒ¿…»«
ÔBtˆ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â63˙B¯‰h‰ È¯‰ - ¯·ÚÂ ¿««»∆¡ƒ»»«¿»«¬≈«¿»

¯È·ÚÓ ÔBtv‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙B‡ÓË ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»¿≈««ƒ∆«««¬ƒ
Ú·v‰64- ÔÈÓÓq‰ ˙Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «∆«ƒ¿…∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ

Ì˙k ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰65ÈÚÈ·M‰ ¯È·Ú‰ el‡ ‡nLÂ , ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿∆»ƒ∆¡ƒ«¿ƒƒ
,¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ .¯·BÚ ‰È‰»»≈∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ¿…»«

¯·ÚÂ ‰iL ÌÚt ÂÈÏÚ Ô¯È·Ú‰Â ¯ÊÁÂ66˙B¯‰h‰ Ïk - ¿»«¿∆¡ƒ»»»««¿ƒ»¿»«»«¿»
‰iLÏ ‰BL‡¯ ˙ÒaÎz ÔÈa ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ¿ƒ»

˙B¯B‰Ë67¯Á‡ ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B¯‰h‰ ÏÎÂ , ¿¿»«¿»∆«¬««»««
‡e‰L BzÚ„ ‰l‚Â ÏÈ‡B‰ ;˙B‡ÓË ‰iL ˙ÒaÎzƒ¿…∆¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BÓeM¯ ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»¿∆¿ƒƒ¬≈∆»≈

BÏh·iL „Ú68È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k .BÏÈaËÈÂ «∆¿«¿¿«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
Ô‰ ‰Ó Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL ÔÈÓÓq‰ ˙Ú·L ‰‡Èaƒ»ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆»≈

.Ô˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ C‡È‰Â¿≈««¬ƒƒ»

סבון.63) פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: ואם 64)רש"י
איסורי  מהלכות ט פרק (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן

שם). משנה ומגיד לו הלכה שחכמים 65)ביאה מכיוון
הבדיקה. אותה בלי לטהרו אין בדיקה הצריכו

עבר,66) ולא סימנין שבעה עליו "העביר שם: ברייתא
רבי  ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן
לשנייה  ראשונה תכבוסת בין שנעשו לטהרות שהכוונה זירא

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה עבר 67)אבל
הקפדתו  אין עבר לא אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא,
טהורים  ראשון כיבוס שלפני [והטהרות לטמא. מועילה
שהרי  הבגד, לנקות הקפדה מוכיח אינו זה שכיבוס מפני

יועיל]. לא שהכיבוס רוצה את 68)הוא גם שיבטל
שנשאר. הרישום

.ÂËÌ„ ‰pnÓ ‰‡ˆÈÂ ‰˙nL ‰M‡‰69‡nËÓ - »ƒ»∆≈»¿»¿»ƒ∆»»¿«≈
Ì˙k ÌeMÓ70‡ÓË BÓB˜Ó ¯B˜n‰L ,71Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆∆∆«»¿»≈««ƒ
Ìc‰ ‡ˆiL72ÏÈ‡B‰ ,‰c Ô‡k ÔÈ‡Â ‰˙nL ¯Á‡ ∆»»«»««∆≈»¿≈»ƒ»ƒ

ÌÈÓ˙k ˙‡ÓË ‡nËÓ - ‡ˆÈ ‡ÓË ÌB˜nÓe73Ì‡Â . ƒ»»≈»»¿«≈À¿«¿»ƒ¿ƒ
Ï‰‡a ‡nËÓ - ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰74ÌeMÓ ‡nËÓe »»¿ƒƒ¿«≈¿…∆¿«≈ƒ

Ì˙k75. ∆∆

שהוא.69) כל נידות.70)אפילו דם משום כלומר,
הטומאה.71) אב הוא בו הנמצא שנעקר 72)וכל פירוש,

לבית  ויצא מחיים נעקר אם אבל מיתה, אחר במקור ממקומו
ממש  נידה זו הרי לגופה חוץ יצא שלא פי על אף החיצון,

ב). הלכה ביאה איסורי מהלכות ה פרק טומאת 73)(ראה
טומאה 74)נידות. לקבל הראוי דבר כל מת. טומאת

הזיית  וטעון ימים שבעת טמא בתוכו שהמת באוהל הנמצא
כמת  זה לעניין דינו המת מן דם ורביעית אדומה. פרה אפר

מת 75)שלם. ממש. כנידה ומרכב ומושב משכב לטמא
שהיא  חמורה ונידה באוהל, מטמא שהוא מנידה חמור

ומרכב. ומושב משכב מטמאה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עד 1) בטומאתם הם לעולם והזב ויולדת זבה שנידה יבאר

ונעקר  לטהרה מטומאה לטבול שירדה יולדת ודין שיטבלו,
זכר  של שבעה אחר שטבלה יולדת ודין בירידתה, ממנה דם
קטנה  זבה דינה, מה מצורעת היא ואם נקבה, של י"ד או
דם  הרואה השימור, בליל או שלה שימור בימי שטבלה
עשר. שנים ביום או עשר שנים ליל לערב וטבלה י"א  ביום

.‡Ô˙‡ÓËa Ì‰ ÌÏBÚÏ ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿»≈¿À¿»»
eÏaËiL „Ú ·k¯Óe ·kLÓe ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe2. ¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»∆¿»«∆ƒ¿¿

‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙i‡¯ ‡Ïa ÌÈL ‰nk e¯Á‡˙ elÙ‡¬ƒƒ¿«¬«»»ƒ¿…¿ƒ«À¿»¿…
.Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - eÏ·Ë»¿¬≈≈¿À¿»»

פ"ד 2) (ראה במים" שתבוא עד תהא "בנדתה ב סד, שבת
שם). מיימוניות והגהות ה"ג, ביאה איסורי מהלכות

.·˙„ÏBÈ3‰Úa¯‡Â ¯ÎÊÏ ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·Ë ‡lL ∆∆∆…»¿»««ƒ¿»¿»»¿«¿»»
CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡¯zL Ìc Ïk ,‰·˜Ï ¯OÚ»»ƒ¿≈»»»∆ƒ¿∆««ƒ∆¿
L·ÈÂ ÁÏ ‡nËÓe ˙ecp‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰ - ¯‰Ë ÈÓÈ4. ¿≈…«¬≈¿««ƒ¿«≈«¿»≈
‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈa ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÓÈa ·e˙k‰ ‰Ïz ‡Ï5. …»»«»¿»ƒƒ¿«∆»¿»ƒ¿ƒ»

א.3) לה, נדה שדם 4)משנה, למדנו, ה"א בפ"ה למעלה
הנוזלים  ושאר כשנתייבש, ובין לח כשהוא בין מטמא נידות
ונחלקו  בלבד. לחים כשהם מטמאים ויולדת זבה של
אחר  טבלה שלא יולדת דם בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי
נקיבה. ללידת עשר ארבעה אחר או זכר ללידת ימים שבעת
ימי  בתוך דמיה מטהרת שהתורה מכיוון אומרים, ביתֿשמאי
כנוזלים  הוא זה דם הרי ה"ו), פ"ד למעלה  (ראה טוהר
שהתורה  סוברים, וביתֿהלל לח. כשהוא רק ומטמא אחרים
לזכר  ימים שבעה שעברו אחר רק היולדת דמי את טיהרה
טבלה, שלא זמן וכל טבלה, וגם לנקבה עשר ארבעה או

יבש. כשהוא גם ומטמא נידות כדם טמא בלשון 5)דמה
טוהר  דם כלומר, רחמנא". תלה וטבילה "ביומי שם: הגמרא
ימי  נגמרים ואףֿעלֿפיֿכן היולדת. טבילת אחר מתחיל

הלידה. מיום לנקבה ושמונים לזכר ארבעים אחרי טוהר

.‚˙„ÏBÈ6‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ÏaËÏ ‰„¯iL7¯˜ÚÂ ∆∆∆»¿»ƒ¿…ƒÀ¿»¿»√»¿∆¡«
‰pnÓ8d˙„È¯Èa Ì„9ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ10È¯‰ - ƒ∆»»ƒƒ»»¿»»¿≈«ƒ«ƒ¬≈

‰‡ÓË BÊ11‰Ê Ì„Ï ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡Â ,12ÏÚ Û‡Â , ¿≈»¿≈«¿ƒ»∆∆¿»∆¿««
d˙iÏÚa ‰pnÓ ¯˜Ú Ì‡Â .d¯O·a ‡È‰ ÔÈ„ÚL Èt13 ƒ∆¬«ƒƒƒ¿»»¿ƒ∆¡«ƒ∆»«¬ƒ»»

,¯‰Ë Ì„ ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆¬≈¿»ƒ¿≈∆«…«
ÌÈ¯·È‡a ÚÏ·n‰ Ìc‰ ÏÎÏ ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈ·h‰Â14 ¿«¿ƒ»∆∆¿»«»«À¿»»≈»ƒ

.¯‰Ë Ì„ B˙B‡ ‰ÓÈOÓe¿ƒ»«…«

א.6) מב, שם רב, של ללידת 7)מימרא ימים שבעת אחרי
נקבה. ללידת יום ארבעהֿעשר או שדם 8)זכר המקום מן
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בו. מכונס שטבלה.9)נידות מסויים 10)לפני מקום
ולחוץ  וממנו ה"ב), ביאה איסורי מהלכות פ"ה (ראה ברחם

החיצון. בית החיצון,11)נקרא בבית נמצא שהדם זמן כל
ואע"פ  החמה. שקיעת אחר ותיטהר שנית תטבול ֵֵוכשיצא
רבינו  דעת א) עא, (חולין מטמאה אינה בלועה שטומאה
ובית  שם, כרבא הסתרים, בית אלא בלוע אינו החיצון שבית
הלכות  (ראה במשא מטמא אבל במגע מטמא אינו הסתרים
טומאת  האשה טמאה ולפיכך וה"ח). ה"ג פ"א מת טומאת
והערב  טבילה וטעונה הדם, את נשאה שהרי אחד, יום
אביי  דעת לפי נאמרה שם הסוגיא כל רבינו, ולדעת שמש.
בו  הנמצאת והטומאה כבלוע, דינו החיצון שבית (שם),
שאינו  אמרו ולפיכך במשא, לא וגם במגע לא מטמאה אינה
אמאי. ד"ה שם תוספות ראה לחוץ. שיצא עד מטמא

הדם 12) כל את לטהר אמנם מועילה היולדת טבילת
לפני  שנעקר הדם את מטהרת אינה אבל במקור, המכונס
אינו  אבל משא טומאת האשה את מטמא זה ודם הטבילה,
טוהר  דם שתקופת מפני ימים, שבעת ראיה טומאת מטמאה

הראיות. טומאות כל את שטבלה.13)מפסיקה אחר
מהֿשאין14ֿ) "מובלע", נקרא במקור במקומו המכונס ודם

החיצון. לבית ויצא ממנו שנעקר הדם כן

.„˙„ÏBÈ15‰Úa¯‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·hL ∆∆∆»¿»««ƒ¿»∆»»¿«¿»»
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ¯Á‡ B‡ ,‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»««¿ƒ«ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

·BÊa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡16¯‰Ë ÈÓÈ ÏÎa ‡È‰ È¯‰ - ƒ»¿»∆∆¿¬≈ƒ¿»¿≈…«
È¯‰Â ,BLÓL ·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·hL ‡ÓËk dlL∆»¿»≈∆»««¬«ƒ…∆¡ƒƒ¿«¬≈

ÌBÈ ˙Ïe·Ë ‡È‰17ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎa18‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â . ƒ¿«¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ»
ÌÈÓi‰ ÌÏLÓa ‡l‡ ,¯‰Ë ÈÓÈ ÛBÒa ˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë19 ¿ƒ»«∆∆¿¿≈…«∆»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈ¯·c ‰na .BLÓL ·È¯Ú‰L ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿∆∆¡ƒƒ¿«∆¿»ƒ
¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ?ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰L ÌÈ¯eÓ‡20; ¬ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»«¬≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‡È‰ È¯‰ ÌÈL„˜Ï Ï·‡21‡Ï ÔÈ„ÚL ¬»¿»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿À¿»∆¬«ƒ…
‡l‡ ,Ï·Ë22ÔÈ„ÚL ˙Ó ‡ÓËa B‡ ‰ca Ú‚pL ÈÓk »«∆»¿ƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿≈≈∆¬«ƒ

˙„ÏBi‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï·Ë ‡Ï…»«¿«≈»∆ƒ¿≈»«»»≈∆«∆∆
¯OÚÓa ˙ÏÎB‡ ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a23˙‡ ˙ÏÒBÙe ¿¿≈…«∆∆¿«¬≈∆∆∆

‰Óe¯z‰24ÏÙ Ì‡Â .¯‡a˙iL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëk «¿»ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«
‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ d˙¯‰Ë ÌcÓe dw¯Ó≈À»ƒ«»√»»«ƒ»∆¿»¬≈

¯‡a˙iL BÓk ¯B‰Ë ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnL ,B˙¯‰Ëa25. ¿»√»∆«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈
˙B‡Óh‰ „ÏÂk ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓe26ÌÈÏLzL „Ú ¿«¿»∆«√»ƒƒ¿««À¿«∆«¿ƒ

ÏkÏ ‰¯B‰Ë ‰È‰˙Â ¯‰Ë ÈÓÈ27¯Á‡nL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈…«¿ƒ¿∆¿»«…¿≈»∆ƒ∆≈««
‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L - L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»∆«…∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ÛBqa ˙¯Á‡28Èt ÏÚ Û‡ ,L„wa Úbz Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿««»ƒ««…∆««ƒ
˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L.‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Ï ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»«∆∆«¬ƒ««¿»

ב.15) עא, שם פ"ז 16)משנה ביאה איסורי בהלכות
צריכה  זבה) שהיתה בזמן (שילדה בזוב שיולדת רבינו, ביאר
וימי  טובלת, ואחרֿכן דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור

טבילתה. יום אחר מתחילים ביום 17)טוהר שטבל טמא
החמה. שקיעת עד יום" "טבול נקרא לטומאתו, האחרון

ארוך".18) יום "טבולת התלמוד: כשיושלמו 19)בלשון
מיום  לנקבה ימים וששה וששים לזכר יום ושלושה שלושים

יתבאר.20)טבילתה. שם.21)לקמן במשנה כביתֿהלל

עושה  שני בחולין, שני עושה לטומאה שראשון ביארנו כבר
עושה  שלישית ותרומה בחולין), לא (אבל בתרומה שלישי

בקודש. לכאן 22)רביעי נשתרבבה זו שתיבה נראה
נ 23)בטעות. יום במסכת "טבול שנינו: ג, פי"ד, געים

בתרומה". אוכל שמשו העריב במעשר, עושה 24)אוכל
לטומאה. שלישי התרומה ה"ד.25)את שם

לטומאה.26) שני נעשו בהם שנגעה פירוש,27)וקדשים
מזה  ויוצא עוסקים. אנו שבה יום, טבול מטומאת טהורה
מטומאת  תיטהר ולקדשים ממש, טהורה תהיה שלתרומה
את  תטמא) (ולא תפסול עדיין אולם לטומאה, ראשון
פוסל  כיפורים שמחוסר מפני קרבנותיה, שתביא עד הקודש
חגיגה  למשנה בפירושו רבינו כתב וכן בנגיעה. הקודש את
וה"ט  ה"ג פ"י הטומאות אבות בהלכות וכן מ"א), (פ"ג
אלה). מקורות הכסףֿמשנה הביא לא למה היא, (ופליאה
"המשכבות  וה"ה): (פי"ב לקמן מוצאים אנו לכך ודומה
משכב  מטומאת טהורים - והכוונה טהורים", והמרכבות
נגיעה  טומאת טמאים אבל חמורה, טומאה שהיא ומושב
כתב  לכך ודומה ה). פ"ז טהרות למשנה בפירושו (רבינו
אשה  בדין הי"ב, מת טומאת מהלכות בפ"ה גם רבינו
ואףֿעלֿפי  במת, כנוגע ימים" שבעה "טמאה שהפילה
שם  אלא נקבה, הפילה אם יום עשר ארבעה טמאה שהיא
יולדת  בטומאת כלל נגע ולא מת, טומאת בדיני רבינו עוסק

במקומם. מבוארים אחר 28)שדיניה היינו ממש, בסוף
בפי"ב  רבינו של מלשונו משמע [כך קרבנותיה. הבאת
אם  ואפילו כסףֿמשנה]. הט"ו. הטומאות אבות מהלכות
(נדה  ביתֿהלל שאמרו ומה טוהר. ימי ששלמו אחר טבלה
לתרומה, הכוונה באחרונה", טבילה צריכה "אינה ב) עא,
קודש  לנגיעת אבל תרומה, של בכיכר שם המדובר שהרי

השלמות). (ראה שם. רש"י פירש וכן טבילה. צריכה

.‰˙Ú¯ˆÓ ‡È‰L ˙„ÏBÈ29ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·ËÂ ∆∆∆ƒ¿…««¿»¿»««ƒ¿»∆
dlL ¯‰Ë Ì„ È¯‰ - ‰·˜ ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ B‡ ¯ÎÊ»»«¿»»»»∆¿≈»¬≈«…«∆»

‡ÓË30ÔlÎÂ .‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k31ÔÈ˜LÓk »≈¿À»¿≈≈«¿∆»¿À»¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÓË32Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL . ¿≈ƒ∆»««¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒ≈∆

Ô‰a ÔÈÚ‚B Ô‰L ÔÈ˜LÓk33Ba ‡ˆBiÎÂ ·fÓ ıeÁ ;34, ¿«¿ƒ∆≈¿ƒ»∆ƒ»¿«≈
epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ‰LÏL È¯‰L35,˙B‡ÓË ˙B·‡ ∆¬≈¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆¬À¿

e¯‡aL BÓk36. ¿∆≈«¿

א.29) לד, שם שם.30)משנה דם 31)כביתֿהלל
רגלים. ומימי רוק לטומאה.32)טוהר, ראשון שהם

היוצאין 33) "משקין מ"א: פ"ב יום טבול במסכת שנינו
(תחילה  תחילה" ואלו אלו בהן, נוגעין שהן כמשקין מהן,
מהכתוב]. זה דין מקור בהשלמות, [ראה לטומאה). ראשון -

וזבה.34) יולדת רגלים.35)נדה, ומימי רוק זרע, שכבת
הי"ד.36) פ"א למעלה

.Â‰pË˜ ‰·Ê37¯Á‡ dlL ¯enM‰ ÌBia ‰Ï·hL »»¿«»∆»¿»««ƒ∆»««
ı‰38‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,39È¯‰ - »≈¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»¬≈

dÚbÓ40d˙ÏÈÚ·e41ÌÈÈeÏz42‡ÏÂ ÌBi‰ ¯Ó‚ Ì‡ : «»»¿ƒ»»¿ƒƒƒ¿««¿…
¯B‰Ë dÏÚB·e ,¯B‰Ë Ba ‰Ú‚pL Ïk - ‰˙‡»̄¬»…∆»¿»»¬»»

¯eËÙe43˙B¯‰Ë Ïk - ‰Ï·hL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; »¿ƒ»¬»»««∆»¿»»¿»
dÏÚB·e ,·k¯Óe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,˙B‡ÓË ‰˙OÚL∆»¿»¿≈¿»ƒ¿»∆¿»¬»
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קט ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay e"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בו. מכונס שטבלה.9)נידות מסויים 10)לפני מקום
ולחוץ  וממנו ה"ב), ביאה איסורי מהלכות פ"ה (ראה ברחם

החיצון. בית החיצון,11)נקרא בבית נמצא שהדם זמן כל
ואע"פ  החמה. שקיעת אחר ותיטהר שנית תטבול ֵֵוכשיצא
רבינו  דעת א) עא, (חולין מטמאה אינה בלועה שטומאה
ובית  שם, כרבא הסתרים, בית אלא בלוע אינו החיצון שבית
הלכות  (ראה במשא מטמא אבל במגע מטמא אינו הסתרים
טומאת  האשה טמאה ולפיכך וה"ח). ה"ג פ"א מת טומאת
והערב  טבילה וטעונה הדם, את נשאה שהרי אחד, יום
אביי  דעת לפי נאמרה שם הסוגיא כל רבינו, ולדעת שמש.
בו  הנמצאת והטומאה כבלוע, דינו החיצון שבית (שם),
שאינו  אמרו ולפיכך במשא, לא וגם במגע לא מטמאה אינה
אמאי. ד"ה שם תוספות ראה לחוץ. שיצא עד מטמא

הדם 12) כל את לטהר אמנם מועילה היולדת טבילת
לפני  שנעקר הדם את מטהרת אינה אבל במקור, המכונס
אינו  אבל משא טומאת האשה את מטמא זה ודם הטבילה,
טוהר  דם שתקופת מפני ימים, שבעת ראיה טומאת מטמאה

הראיות. טומאות כל את שטבלה.13)מפסיקה אחר
מהֿשאין14ֿ) "מובלע", נקרא במקור במקומו המכונס ודם

החיצון. לבית ויצא ממנו שנעקר הדם כן

.„˙„ÏBÈ15‰Úa¯‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·hL ∆∆∆»¿»««ƒ¿»∆»»¿«¿»»
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ¯Á‡ B‡ ,‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»««¿ƒ«ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

·BÊa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡16¯‰Ë ÈÓÈ ÏÎa ‡È‰ È¯‰ - ƒ»¿»∆∆¿¬≈ƒ¿»¿≈…«
È¯‰Â ,BLÓL ·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·hL ‡ÓËk dlL∆»¿»≈∆»««¬«ƒ…∆¡ƒƒ¿«¬≈

ÌBÈ ˙Ïe·Ë ‡È‰17ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎa18‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â . ƒ¿«¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ»
ÌÈÓi‰ ÌÏLÓa ‡l‡ ,¯‰Ë ÈÓÈ ÛBÒa ˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë19 ¿ƒ»«∆∆¿¿≈…«∆»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈ¯·c ‰na .BLÓL ·È¯Ú‰L ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿∆∆¡ƒƒ¿«∆¿»ƒ
¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ?ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰L ÌÈ¯eÓ‡20; ¬ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»«¬≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‡È‰ È¯‰ ÌÈL„˜Ï Ï·‡21‡Ï ÔÈ„ÚL ¬»¿»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿À¿»∆¬«ƒ…
‡l‡ ,Ï·Ë22ÔÈ„ÚL ˙Ó ‡ÓËa B‡ ‰ca Ú‚pL ÈÓk »«∆»¿ƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿≈≈∆¬«ƒ

˙„ÏBi‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï·Ë ‡Ï…»«¿«≈»∆ƒ¿≈»«»»≈∆«∆∆
¯OÚÓa ˙ÏÎB‡ ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a23˙‡ ˙ÏÒBÙe ¿¿≈…«∆∆¿«¬≈∆∆∆

‰Óe¯z‰24ÏÙ Ì‡Â .¯‡a˙iL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëk «¿»ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«
‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ d˙¯‰Ë ÌcÓe dw¯Ó≈À»ƒ«»√»»«ƒ»∆¿»¬≈

¯‡a˙iL BÓk ¯B‰Ë ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnL ,B˙¯‰Ëa25. ¿»√»∆«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈
˙B‡Óh‰ „ÏÂk ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓe26ÌÈÏLzL „Ú ¿«¿»∆«√»ƒƒ¿««À¿«∆«¿ƒ

ÏkÏ ‰¯B‰Ë ‰È‰˙Â ¯‰Ë ÈÓÈ27¯Á‡nL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈…«¿ƒ¿∆¿»«…¿≈»∆ƒ∆≈««
‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L - L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»∆«…∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ÛBqa ˙¯Á‡28Èt ÏÚ Û‡ ,L„wa Úbz Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿««»ƒ««…∆««ƒ
˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L.‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Ï ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»«∆∆«¬ƒ««¿»

ב.15) עא, שם פ"ז 16)משנה ביאה איסורי בהלכות
צריכה  זבה) שהיתה בזמן (שילדה בזוב שיולדת רבינו, ביאר
וימי  טובלת, ואחרֿכן דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור

טבילתה. יום אחר מתחילים ביום 17)טוהר שטבל טמא
החמה. שקיעת עד יום" "טבול נקרא לטומאתו, האחרון

ארוך".18) יום "טבולת התלמוד: כשיושלמו 19)בלשון
מיום  לנקבה ימים וששה וששים לזכר יום ושלושה שלושים

יתבאר.20)טבילתה. שם.21)לקמן במשנה כביתֿהלל

עושה  שני בחולין, שני עושה לטומאה שראשון ביארנו כבר
עושה  שלישית ותרומה בחולין), לא (אבל בתרומה שלישי

בקודש. לכאן 22)רביעי נשתרבבה זו שתיבה נראה
נ 23)בטעות. יום במסכת "טבול שנינו: ג, פי"ד, געים

בתרומה". אוכל שמשו העריב במעשר, עושה 24)אוכל
לטומאה. שלישי התרומה ה"ד.25)את שם

לטומאה.26) שני נעשו בהם שנגעה פירוש,27)וקדשים
מזה  ויוצא עוסקים. אנו שבה יום, טבול מטומאת טהורה
מטומאת  תיטהר ולקדשים ממש, טהורה תהיה שלתרומה
את  תטמא) (ולא תפסול עדיין אולם לטומאה, ראשון
פוסל  כיפורים שמחוסר מפני קרבנותיה, שתביא עד הקודש
חגיגה  למשנה בפירושו רבינו כתב וכן בנגיעה. הקודש את
וה"ט  ה"ג פ"י הטומאות אבות בהלכות וכן מ"א), (פ"ג
אלה). מקורות הכסףֿמשנה הביא לא למה היא, (ופליאה
"המשכבות  וה"ה): (פי"ב לקמן מוצאים אנו לכך ודומה
משכב  מטומאת טהורים - והכוונה טהורים", והמרכבות
נגיעה  טומאת טמאים אבל חמורה, טומאה שהיא ומושב
כתב  לכך ודומה ה). פ"ז טהרות למשנה בפירושו (רבינו
אשה  בדין הי"ב, מת טומאת מהלכות בפ"ה גם רבינו
ואףֿעלֿפי  במת, כנוגע ימים" שבעה "טמאה שהפילה
שם  אלא נקבה, הפילה אם יום עשר ארבעה טמאה שהיא
יולדת  בטומאת כלל נגע ולא מת, טומאת בדיני רבינו עוסק

במקומם. מבוארים אחר 28)שדיניה היינו ממש, בסוף
בפי"ב  רבינו של מלשונו משמע [כך קרבנותיה. הבאת
אם  ואפילו כסףֿמשנה]. הט"ו. הטומאות אבות מהלכות
(נדה  ביתֿהלל שאמרו ומה טוהר. ימי ששלמו אחר טבלה
לתרומה, הכוונה באחרונה", טבילה צריכה "אינה ב) עא,
קודש  לנגיעת אבל תרומה, של בכיכר שם המדובר שהרי

השלמות). (ראה שם. רש"י פירש וכן טבילה. צריכה

.‰˙Ú¯ˆÓ ‡È‰L ˙„ÏBÈ29ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·ËÂ ∆∆∆ƒ¿…««¿»¿»««ƒ¿»∆
dlL ¯‰Ë Ì„ È¯‰ - ‰·˜ ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ B‡ ¯ÎÊ»»«¿»»»»∆¿≈»¬≈«…«∆»

‡ÓË30ÔlÎÂ .‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k31ÔÈ˜LÓk »≈¿À»¿≈≈«¿∆»¿À»¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÓË32Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL . ¿≈ƒ∆»««¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒ≈∆

Ô‰a ÔÈÚ‚B Ô‰L ÔÈ˜LÓk33Ba ‡ˆBiÎÂ ·fÓ ıeÁ ;34, ¿«¿ƒ∆≈¿ƒ»∆ƒ»¿«≈
epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ‰LÏL È¯‰L35,˙B‡ÓË ˙B·‡ ∆¬≈¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆¬À¿

e¯‡aL BÓk36. ¿∆≈«¿

א.29) לד, שם שם.30)משנה דם 31)כביתֿהלל
רגלים. ומימי רוק לטומאה.32)טוהר, ראשון שהם

היוצאין 33) "משקין מ"א: פ"ב יום טבול במסכת שנינו
(תחילה  תחילה" ואלו אלו בהן, נוגעין שהן כמשקין מהן,
מהכתוב]. זה דין מקור בהשלמות, [ראה לטומאה). ראשון -

וזבה.34) יולדת רגלים.35)נדה, ומימי רוק זרע, שכבת
הי"ד.36) פ"א למעלה

.Â‰pË˜ ‰·Ê37¯Á‡ dlL ¯enM‰ ÌBia ‰Ï·hL »»¿«»∆»¿»««ƒ∆»««
ı‰38‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,39È¯‰ - »≈¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»¬≈

dÚbÓ40d˙ÏÈÚ·e41ÌÈÈeÏz42‡ÏÂ ÌBi‰ ¯Ó‚ Ì‡ : «»»¿ƒ»»¿ƒƒƒ¿««¿…
¯B‰Ë dÏÚB·e ,¯B‰Ë Ba ‰Ú‚pL Ïk - ‰˙‡»̄¬»…∆»¿»»¬»»

¯eËÙe43˙B¯‰Ë Ïk - ‰Ï·hL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; »¿ƒ»¬»»««∆»¿»»¿»
dÏÚB·e ,·k¯Óe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,˙B‡ÓË ‰˙OÚL∆»¿»¿≈¿»ƒ¿»∆¿»¬»
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„enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ¯enM‰ ÏÈÏa ‰Ï·Ë .˙‡hÁ ·iÁ«»«»»¿»¿≈«ƒ…∆∆«¬∆«
·k¯Ó ‰OBÚ ÔÈ„ÚÂ ,‰Ï·Ë ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ¯ÁM‰«««¬≈¿ƒ∆…»¿»«¬«ƒ»∆¿»

·LBÓe44. »

או 37) אחת פעם הזיבה בתקופת שראתה אשה א. עב, נדה
נקראת  זה, אחר בזה ימים בשני בין אחד ביום בין פעמיים,
נקרא  זה ויום המחרת, יום כל לשמור וצריכה קטנה זבה

טהורה. - וטבלה בטהרה עבר ואם השימור, עם 38)יום
לבעלה  שאסורה אלא לטבול, לה מותר שאז השמש, נצנוץ
ותיטמא  ביום בו תראה שמא היום, כל טהרות ולעשות

ה"ט.39)למפרע. ביאה איסורי מהלכות אם 40)בפ"ו
בטהרות. נבעלה.41)נגעה בספק.42)אם עומדים

חטאת.43) קרבן דם 44)מלהביא תראה לא  אם אפילו
משכב  אותה. מטהרת אינה לילה טבילת כי השמור, ביום
לפעמים  רבינו כותב ולפיכך דבר, לכל שוה דינם ומושב
כמו  לו, אחר דין מרכב אבל מושב. ולפעמים משכב

בפ"ו. לקמן שיתבאר

.Ê‰‡B¯‰45ÏÈÏ ·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa Ì„ »»»¿««»»¿»¿»»∆∆≈
·LBÓe ·kLÓ ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ÌÈL46Û‡ , ¿≈»»¬≈¿«¿»ƒ¿»»«
‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ47BÓk , «ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿

e¯‡aL48.‰c ¯eq‡ ÔÈÚa ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»

ב.45) עא, שם הקרבן,46)משנה מן פטורים  אבל
שם. וי"ג,47)כביתֿהלל י"ב ביום דם תראה אם אפילו

אינו  נידות ודם נדה, תקופת תחילת הוא י"ב יום שהרי
לטהרה. מועילה לילה טבילת אין אעפ"כ לזיבה, מצטרף

שם.48)

.Á¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë49Û‡ ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ »¿»¿¿≈»»««»≈««»«
·¯ÚÏ [„Ú] LnLÏ ‰¯eÒ‡L Èt ÏÚ50- ‰LnL Ì‡ , «ƒ∆¬»¿«≈«»∆∆ƒƒ¿»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë d·k¯Óe d·kLÓe ,¯B‰Ë dÏÚBa¬»»ƒ¿»»∆¿»»¿ƒ««ƒ
ÈtÓ .‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯L∆»¬»»¿¿≈»»«««¿ƒ»ƒ¿≈
,‰c ¯eq‡a ÌL e¯‡aL BÓk ,‰c ˙lÁz ‡e‰L∆¿ƒ«ƒ»¿∆≈«¿»¿ƒƒ»

¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â51‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ¿»≈¿««»»¿ƒ»≈»¿ƒ»
¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ¯ÓLÏ52˙˜ÒBÚÂ ˙Ï·BË ‡l‡ , ƒ¿…¿≈»»∆»∆∆¿∆∆

ÌBÈa ˙Ï·BË - È¯ÈOÚa Ì„ ‰‡B¯‰ Ï·‡ .˙B¯‰Ëaƒ¿»¬»»»»»¬ƒƒ∆∆¿
¯Á‡ Ì„ Ba ‰‡¯z Ì‡L ,B˙B‡ ˙¯nLÓe ¯OÚ „Á‡««»»¿«∆∆∆ƒƒ¿∆»««
,dÏÚBa ‡ÓËÂ ‰˙OÚL ˙B¯‰Ë Ïk e‡ÓË - ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»ƒ¿¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¬»

Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙BÈ‰Ï ‰53BÓk , ««ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿
.‰c ÔÈÚa e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

באשה 49) והמדובר, הקודמת. ההלכה המשך היא זו הלכה
עשר. אחד ביום יעשה 50)שראתה שמא גזירה מדרבנן,

לפניו. או עשירי ביום כשתראה למפרע.51)כך לטמא
ראייתה 52) משעת נדה בטומאת תטמא בו תראה ואם

עשר,53)ואילך. שנים ביום תהיה שלישית ראייה שהרי
עבר  שלא זמן שכל מפני והטעם, זיבה. תקופת גמר אחר

קטנה. כזבה דינה הזיבה, בתקופת בטהרה יום עליה

.ËÈÚÈ·L ÌBÈa eÏ·hL ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ·Ê54,Ô‰lL »¿»»¿»∆»¿¿¿ƒƒ∆»∆
e¯‡aL BÓk55˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È ‡Ï -56;·¯ÚÏ „Ú ¿∆≈«¿…ƒ¿«¿ƒ¿»«»∆∆

,‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·L e¯zÒÈÂ ‰‡ÓË e‡¯È ‡nL∆»ƒ¿À¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ˙B¯‰h‰ Ô˙B‡ e‡ˆÓÂ57Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ¿¿»«¿»¿≈¿«¿≈«««ƒ

Ú¯ÙÓÏ ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚ Ô‰L58ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ∆≈ƒƒ¿»»¿«¿≈«≈¿«¿ƒ
Ëq‰a Ò¯Á ÈÏk59e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,eÏ·hL ¯Á‡Ó ¿≈∆∆¿∆≈≈««∆»¿««ƒ∆»¿

„Ú eËÈÒ‰L Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯˙ÒÂ ‰‡ÓË e‡¯Â¿»À¿»¿»¿«…¿»¿ƒ∆∆∆≈ƒ«
.¯B‰Ë e‡¯ ‡lL∆…»»

נקיים.54) פי"א,55)משבעה ביאה איסורי מהלכות בפ"ו
שביעי. ביום לטבול מותרת כהנים'56)שזבה 'תורת

ב. ט, מצורע א.57)פרשת פא, שם.58)פסחים
כלי 59) מטמאים וזבה זב בתוכו. לנגוע מבלי הזיזוהו אם

(לקמן  מהודק בכיסוי מכוסה הכלי אם ואפילו בהיסט, חרס
השביעי  ביום זיבה ראו שאם רבינו, ומשמיענו ה"ג). פ"ח
אע"פ  בהיסט, למפרע מטמאים אינם טבילתם אחר
שהסיטו  הכלים ולפיכך למפרע, ומושב משכב שמטמאים
דין  למדו ב ח, מגילה במסכת טהורים. - לראייה טבילה בין

מהכתוב. זה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מרכב 1) בין ומה ומושב משכב בתורה נאמר למה יבאר

או  ומצורע והיולדת והנידה והזבה והזב מדף, ודין למושב,
מרכב  טומאת שומע שאתה מקום כל ודין שמתו, נכרי
וכלים  ומשקין אוכלין ודין הזב, בהן שיגע צריך אם ומושב
למעלה, הזב עליהם שישב ומושב למשכב עשויים שאינם

ממנו. למטה או בו נוגע ואינו הזב מן למעלה שהוא כל

.‡e¯‡a ¯·k2·kLÓ ÔÈ‡nËÓ ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L , ¿»≈«¿∆«»«¬≈»¿«¿ƒƒ¿»
‰nÏÂ .‡e‰ „Á‡ ·LBn‰Â ·kLn‰Â .·k¯Óe ·LBÓe»∆¿»¿«ƒ¿»¿«»∆»¿»»
Èe‡¯‰ - ·kLn‰L ?·LBÓe ·kLÓ ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»ƒ¿»»∆«ƒ¿»»»
ÏÚ ·LiL ÔÈ·e .‰·ÈLÈÏ Èe‡¯‰ - ·LBn‰Â ,‰·ÈÎLÏƒ¿ƒ»¿«»»»ƒƒ»≈∆»««

e‰‡nË - ·LBn‰ ÏÚ ·ÎML B‡ ·kLn‰3CÎÈÙÏ . «ƒ¿»∆»«««»ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,„·Ï ·kLÓ ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈¿»»ƒ¿»¿«¿«ƒ

‰·ÈÎ¯Ï Èe‡¯‰ ‰Ê ?·k¯Ó e‰Ê È‡Â .·LBÓÏ4ÔB‚k , ¿»¿≈∆∆¿»∆»»ƒ¿ƒ»¿
¯BÓÁ‰ ˙Úc¯Ó5ÔËÈtËÂ6.Òeq‰ «¿«««¬¿«≈««

ה"א.2) פ"א מצורע 3)למעלה פרשת כהנים' ב'תורת
המשכב  על ששכב בזמן אלא לי "אין שנינו: ה"ז, פ"ב
המשכב? על וישב המושב על שב מנין המושב, על וישב

ריבה". – יטמא לרכיבה.4)ת"ל מניחים 5)מיוחד
החמור. גב על על 6)אותה להניחו שרגילים שטיח מין

רבינו, דעת מ"ב). פכ"ג (כלים עליו כשרוכבים הסוס גב
ולא  מרכב נקרא רגליים בפיסוק עליו שיושבים דבר שכל
מרכב). ד"ה מ"ג, פ"א כלים יוםֿטוב' 'תוספות (ראה מושב
חלק  אותו ואפילו מ"ג. פ"א כלים למס' בפירושו כתב וכן
אבל  מושב, משום מטמא אינו ממש עליו יושב שהאדם
פרשת  התורה על ובפירושו א כז, (עירובין רש"י דעת
כגון  לרכיבה, המסייעים הדברים פירושו שמרכב מצורע),
תחת  אותה וקושרים שבאוכף בטבעות שמכניסים החגורה,
בו, אוחז שהרוכב העץ או האוכף, את ומחזיקה הסוס בטן
ממש  עליו יושב שהוא המקום אבל גבו, עליו משעין או
והרא"ש. הר"ש דעת וכן מושב, משום טמא רכיבה בשעת
אוכף  הנ"ל) למשנה (בפירושו שמנה רבינו על לתמוה (ויש
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כלים  מס' התוספתא הלא מרכב, טומאת המטמאים בין
שלו  והתפוס מושב, טמא "האוכף אומרת: פ"ב בבאֿבתרא
שדרכן  לנשים המיוחד באוכף מדובר אולי מרכב". טמא
וסובר  הסוס, של אחד בצד נמצאות רגליהן כששתי לירכב,

כמושב). שדינו רבינו

.·˙B·‡Ó ·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ·k¯n‰Â ·kLn‰«ƒ¿»¿«∆¿»»∆»≈∆»≈¬
,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»

‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe7·kLÓ ÔÈa ‰Óe . ¿«¿ƒ∆»»»¿«»«≈ƒ¿»
Ú‚Â Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,·kLÓa Ú‚Bp‰L ?·k¯ÓÏ¿∆¿»∆«≈«¿ƒ¿»ƒ»»»»¿»«
- ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „Ú ÌÈÏk ¯‡L·e ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ«∆…≈≈ƒ¿«¿»

Ì‡nË ‰Ê È¯‰8Ú‚Bp‰Â ;‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‡OÚÂ ¬≈∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿À¿»¿«≈«
La elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ - ·k¯Óa˙Ú ¿∆¿»≈¿«≈¿»ƒ¿…≈ƒ¬ƒƒ¿«

È¯‰ - ·k¯n‰ ˙‡ B‡ ·kLn‰ ˙‡ ‡OBp‰ Ï·‡ .BÚbÓ«»¬»«≈∆«ƒ¿»∆«∆¿»¬≈
„Ú B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ê∆¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»«
˜lÁ ·k¯Ó ˙‡ÓËaL ÔÈpÓe .ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL∆…≈≈ƒ¿«¿»ƒ«ƒ∆¿À¿«∆¿»ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?˜lÁ ‡Ï ·kLÓ·e B‡OnÓ BÚbÓ«»ƒ«»¿ƒ¿»…ƒ≈∆¬≈≈
.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â :·kLÓa¿ƒ¿»¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»¿«≈¿»»
ÂÈÏÚ ·k¯È ¯L‡ ·k¯n‰ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ·k¯Ó·e¿∆¿»≈¿»«∆¿»¬∆ƒ¿«»»
,·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ ÏÎÂ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«»»∆
‡nËÓ BÈ‡L ,„nÏÓ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡«¿«≈¿»»¿«≈∆≈¿«≈
ÒaÎÈ Ì˙B‡ ‡OBp‰Â :¯Ó‡Â .BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿««»¿∆¡«¿«≈»¿«≈
·kLÓ ‡OBp‰ B‡ ·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰ „Á‡ .ÂÈ„‚a¿»»∆»«≈∆«∆¿»«≈ƒ¿»
·f‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»
ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·kLÓe ,˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆ƒ¿»»¿À»≈≈
Ïk - ·Ê ÏL B·BÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰c Ì„Â ,Ô‰ÈÏ‚«̄¿≈∆¿«ƒ»¿»»¿∆∆¿∆»»
B‡ el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚pL Ì„‡Â .·‡ el‡Ó „Á‡∆»≈≈»¿»»∆»«¿∆»ƒ»≈
B‡ B˙ÚÈ‚ ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ - Ô‡O¿»»¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,B˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿≈¿«≈…»»¿…¿≈

O¯Á9O¯Á ÈÏk ‡nËÓ - Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏkL ;10ÏÎÂ , ∆∆∆»«¿«≈»»¿«≈¿≈∆∆¿…
‰p‰ .O¯Á ÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L∆≈¿«≈»»≈¿«≈¿≈∆∆ƒ≈

È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡pL ‡ÓË ÏkL ,z„ÓÏ‰Ê »«¿»∆»»≈∆∆¡«¿«≈¿»»¬≈∆
Ì‰a ÚbiL ÌÈ„‚a ‡nËÓ11L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ¿«≈¿»ƒ∆ƒ«»∆»¿«∆…≈≈

.e‰BÓk ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿∆»ƒ¿À¿»»
BÈ‡L ,O¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ„‚·k ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓe¿«≈¿»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ¿«≈…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…
È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡lL ‡ÓË ÏÎÂ .L¯t≈≈¿»»≈∆…∆¡«¿«≈¿»»¬≈
‡nËÓ BÈ‡L ,L¯tL ¯Á‡k L¯t ‡lL „Ú ‡e‰«∆…≈≈¿««∆≈≈∆≈¿«≈
BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿≈∆»»¿≈»ƒ«∆≈
·k¯Óa Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏe .O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡nËÓ12 ¿«≈»»¿…¿≈∆∆¿ƒ»«≈«¿∆¿»

·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰Â ,BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿«≈∆«∆¿»
.e¯‡aL BÓk ,B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

עליו,7) מונחת שטומאה קרש שהרים כגון נגע, שלא אע"פ
כובדו  ומפני מזה, הקרש קצה על כבד כלי הניח אם וכן
פ"ח  לקמן ראה עליה. שהטומאה השני, קצהו למעלה עלה

שם.8)ה"ב. כלים פרשת 9)משנה, כהנים' 'תורת
מטמא  ואינו מטמא הוא "בגד הי"א: ב פרשתא פ"ב מצורע
מהכתוב, שם למדו אחרים כלים חרס". כלי ולא אדם לא

הזב. שעל כבגדים מ"א.10)שמיטמאים פ"ה זבים
הוא 11) שהנוגע ואע"פ לבוש, שהוא הבגדים את רק ולא

התורה  גזרה כלים, מטמא אינו וראשון לטומאה, ראשון
בטומאה  נוגע שהוא בשעה פירוש, "בחיבורים", שיטמא

הכלים. ואת הטומאה את מחבר בו 12)וגופו נאמר שלא
בגדיו". "יכבס

.‚ÌÈÏk‰ Ïk13Ì‰ - ·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ e‡OpiL »«≈ƒ∆ƒ»¿¿«¿»ƒ«»≈
ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰14,Ì‰a Ú‚B ‡e‰L ÌÈÏÎk Ìlk Ì‰Â , «ƒ¿»ƒ«»¿≈À»¿≈ƒ∆≈«»∆

‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ì‰L∆≈ƒ¿À¿»¿≈»¿«¿ƒ…»»¿…
˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ÌÈÏk≈ƒ¬»¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿

Ì‰È¯·cÓ ÛcÓ ˙‡ÓËÂ .‰‡Óh‰15. «À¿»¿À¿««»ƒƒ¿≈∆

הזב,13) תחת שהם בדברים מדובר הקודמות, בהלכות
אב  כולם העליון, על ושכב זה על זה בגדים מאה אפילו
הזב, מן למעלה שהם בדברים מדובר זו ובהלכה הטומאה,
הבגד  רק טמא התורה מן זב"). של "עליונו התלמוד: בלשון
הבגדים  את מטמא ואינו לטומאה, ראשון ונעשה בזב שנגע

עצמו. בזב נגעו שלא ופירש 14)שעליו מ"ו. פ"ד זבים
נודף  שריח כמו והכוונה, נודף". "ריחו מלשון שם רבינו
הזב. מן המרוחקים הבגדים את מטמא כאן גם כך מרחוק,

רבינו,15) וסובר ב. ד, נדה גזירותיהם. חכמים, דברי
"וכל  י): טו, (ויקרא מהכתוב ב לב, שם בגמרא שהדרשה
כלומר, אסמכתא, היא תחתיו" יהיה אשר בכל הנוגע

(כסףֿמשנה). הזה המקרא על גזירתם הסמיכו חכמים

.„·f‰16- e˙nL Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿«¿…»∆≈
eÈ‰Lk Ô˙˙ÈÓ ¯Á‡ ·k¯Óe ·kLÓ ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»««ƒ»»¿∆»
BÊ ‰‡ÓËÂ .¯Oa‰ ˜BniL „Ú ÔÈiÁ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ«∆ƒ«»»¿À¿»

Ì‰È¯·cÓ17en„ÈÂ el‡Ó „Á‡ ÛlÚ˙È ‡nL ‰¯Êb , ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ¿«≈∆»≈≈ƒ«
B·k¯Óe B·kLÓ ‡ˆÓ .˙Ó ‡Ï ÔÈ„Ú ‡e‰Â ˙nL18 ∆≈¿¬«ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿»

Ï·‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ‰‡ÓË ·‡ ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ÏL∆««ƒ»«À¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¬»
·kLÓ ‰OBÚ BÈ‡ - ˙nL È¯Î19ÈÁ ‡e‰Lk È¯‰L , »¿ƒ∆≈≈∆ƒ¿»∆¬≈¿∆«
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡20e¯‡aL BÓk ,21. ≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

ב.16) סט, נדה שם.17)משנה, נגע 18)גמרא, שלא
התורה. מן מת טומאת טמאים בהם כשנגע אבל בהם,

שם.19) בו. נוגע שאינו משכב מטמא אינו פירוש,
שם.20) ברייתא לגזירה, גזירה גוזרים למעלה 21)ואין

ה"י. פ"ב

.‰ÌB˜Ó Ïk22·k¯Óe ·kLÓ ˙‡ÓË ÚÓBL ‰z‡L »»∆«»≈«À¿«ƒ¿»∆¿»
‡OpiLk ·k¯na B‡ ·kLna ‡Óh‰ ÚbiL BÈ‡ -≈∆ƒ««»≈«ƒ¿»«∆¿»¿∆ƒ»≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏB„b ÌÈ·‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»¬ƒ»¬»ƒ¿¿«¿»ƒ
ÏÚ ·f‰ ‡OÂ ·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk‰«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿ƒ»«»«

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ·‡‰23·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ‡ÓË - »¬»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»
‰Ê ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ÛÏ‡ elÙ‡ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ¿«¬»«À¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»∆¿»∆
È‡nËnÓ „Á‡ ·LÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Ô·‡Â ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿∆∆«»∆¿¿»«∆»ƒ¿«¿≈

- Ô·‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBÓe ·kLÓÏk‰ e‡ÓË24. ƒ¿»»¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿¿«…
‰ÏÚÓ ÏL ·kLn‰ B‡ ı¯‡a Ú‚Bp‰ ·kLn‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ¿»«≈«»»∆«ƒ¿»∆«¿»

Ba Ú‚ Ì‡25·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - B˙·ÈÎL ˙ÚLa ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»»∆»≈∆«
·LBÓe ·kLÓ È‡nËnÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ»»∆»ƒ¿«¿≈ƒ¿»»
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קיי ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay e"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כלים  מס' התוספתא הלא מרכב, טומאת המטמאים בין
שלו  והתפוס מושב, טמא "האוכף אומרת: פ"ב בבאֿבתרא
שדרכן  לנשים המיוחד באוכף מדובר אולי מרכב". טמא
וסובר  הסוס, של אחד בצד נמצאות רגליהן כששתי לירכב,

כמושב). שדינו רבינו

.·˙B·‡Ó ·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ·k¯n‰Â ·kLn‰«ƒ¿»¿«∆¿»»∆»≈∆»≈¬
,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»

‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe7·kLÓ ÔÈa ‰Óe . ¿«¿ƒ∆»»»¿«»«≈ƒ¿»
Ú‚Â Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,·kLÓa Ú‚Bp‰L ?·k¯ÓÏ¿∆¿»∆«≈«¿ƒ¿»ƒ»»»»¿»«
- ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „Ú ÌÈÏk ¯‡L·e ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ«∆…≈≈ƒ¿«¿»

Ì‡nË ‰Ê È¯‰8Ú‚Bp‰Â ;‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‡OÚÂ ¬≈∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿À¿»¿«≈«
La elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ - ·k¯Óa˙Ú ¿∆¿»≈¿«≈¿»ƒ¿…≈ƒ¬ƒƒ¿«

È¯‰ - ·k¯n‰ ˙‡ B‡ ·kLn‰ ˙‡ ‡OBp‰ Ï·‡ .BÚbÓ«»¬»«≈∆«ƒ¿»∆«∆¿»¬≈
„Ú B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ê∆¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»«
˜lÁ ·k¯Ó ˙‡ÓËaL ÔÈpÓe .ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL∆…≈≈ƒ¿«¿»ƒ«ƒ∆¿À¿«∆¿»ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?˜lÁ ‡Ï ·kLÓ·e B‡OnÓ BÚbÓ«»ƒ«»¿ƒ¿»…ƒ≈∆¬≈≈
.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â :·kLÓa¿ƒ¿»¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»¿«≈¿»»
ÂÈÏÚ ·k¯È ¯L‡ ·k¯n‰ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ·k¯Ó·e¿∆¿»≈¿»«∆¿»¬∆ƒ¿«»»
,·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ ÏÎÂ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«»»∆
‡nËÓ BÈ‡L ,„nÏÓ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡«¿«≈¿»»¿«≈∆≈¿«≈
ÒaÎÈ Ì˙B‡ ‡OBp‰Â :¯Ó‡Â .BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿««»¿∆¡«¿«≈»¿«≈
·kLÓ ‡OBp‰ B‡ ·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰ „Á‡ .ÂÈ„‚a¿»»∆»«≈∆«∆¿»«≈ƒ¿»
·f‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»
ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·kLÓe ,˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆ƒ¿»»¿À»≈≈
Ïk - ·Ê ÏL B·BÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰c Ì„Â ,Ô‰ÈÏ‚«̄¿≈∆¿«ƒ»¿»»¿∆∆¿∆»»
B‡ el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚pL Ì„‡Â .·‡ el‡Ó „Á‡∆»≈≈»¿»»∆»«¿∆»ƒ»≈
B‡ B˙ÚÈ‚ ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ - Ô‡O¿»»¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,B˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿≈¿«≈…»»¿…¿≈

O¯Á9O¯Á ÈÏk ‡nËÓ - Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏkL ;10ÏÎÂ , ∆∆∆»«¿«≈»»¿«≈¿≈∆∆¿…
‰p‰ .O¯Á ÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L∆≈¿«≈»»≈¿«≈¿≈∆∆ƒ≈

È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡pL ‡ÓË ÏkL ,z„ÓÏ‰Ê »«¿»∆»»≈∆∆¡«¿«≈¿»»¬≈∆
Ì‰a ÚbiL ÌÈ„‚a ‡nËÓ11L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ¿«≈¿»ƒ∆ƒ«»∆»¿«∆…≈≈

.e‰BÓk ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿∆»ƒ¿À¿»»
BÈ‡L ,O¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ„‚·k ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓe¿«≈¿»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ¿«≈…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…
È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡lL ‡ÓË ÏÎÂ .L¯t≈≈¿»»≈∆…∆¡«¿«≈¿»»¬≈
‡nËÓ BÈ‡L ,L¯tL ¯Á‡k L¯t ‡lL „Ú ‡e‰«∆…≈≈¿««∆≈≈∆≈¿«≈
BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿≈∆»»¿≈»ƒ«∆≈
·k¯Óa Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏe .O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡nËÓ12 ¿«≈»»¿…¿≈∆∆¿ƒ»«≈«¿∆¿»

·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰Â ,BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿«≈∆«∆¿»
.e¯‡aL BÓk ,B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

עליו,7) מונחת שטומאה קרש שהרים כגון נגע, שלא אע"פ
כובדו  ומפני מזה, הקרש קצה על כבד כלי הניח אם וכן
פ"ח  לקמן ראה עליה. שהטומאה השני, קצהו למעלה עלה

שם.8)ה"ב. כלים פרשת 9)משנה, כהנים' 'תורת
מטמא  ואינו מטמא הוא "בגד הי"א: ב פרשתא פ"ב מצורע
מהכתוב, שם למדו אחרים כלים חרס". כלי ולא אדם לא

הזב. שעל כבגדים מ"א.10)שמיטמאים פ"ה זבים
הוא 11) שהנוגע ואע"פ לבוש, שהוא הבגדים את רק ולא

התורה  גזרה כלים, מטמא אינו וראשון לטומאה, ראשון
בטומאה  נוגע שהוא בשעה פירוש, "בחיבורים", שיטמא

הכלים. ואת הטומאה את מחבר בו 12)וגופו נאמר שלא
בגדיו". "יכבס

.‚ÌÈÏk‰ Ïk13Ì‰ - ·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ e‡OpiL »«≈ƒ∆ƒ»¿¿«¿»ƒ«»≈
ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰14,Ì‰a Ú‚B ‡e‰L ÌÈÏÎk Ìlk Ì‰Â , «ƒ¿»ƒ«»¿≈À»¿≈ƒ∆≈«»∆

‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ì‰L∆≈ƒ¿À¿»¿≈»¿«¿ƒ…»»¿…
˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ÌÈÏk≈ƒ¬»¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿

Ì‰È¯·cÓ ÛcÓ ˙‡ÓËÂ .‰‡Óh‰15. «À¿»¿À¿««»ƒƒ¿≈∆

הזב,13) תחת שהם בדברים מדובר הקודמות, בהלכות
אב  כולם העליון, על ושכב זה על זה בגדים מאה אפילו
הזב, מן למעלה שהם בדברים מדובר זו ובהלכה הטומאה,
הבגד  רק טמא התורה מן זב"). של "עליונו התלמוד: בלשון
הבגדים  את מטמא ואינו לטומאה, ראשון ונעשה בזב שנגע

עצמו. בזב נגעו שלא ופירש 14)שעליו מ"ו. פ"ד זבים
נודף  שריח כמו והכוונה, נודף". "ריחו מלשון שם רבינו
הזב. מן המרוחקים הבגדים את מטמא כאן גם כך מרחוק,

רבינו,15) וסובר ב. ד, נדה גזירותיהם. חכמים, דברי
"וכל  י): טו, (ויקרא מהכתוב ב לב, שם בגמרא שהדרשה
כלומר, אסמכתא, היא תחתיו" יהיה אשר בכל הנוגע

(כסףֿמשנה). הזה המקרא על גזירתם הסמיכו חכמים

.„·f‰16- e˙nL Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿«¿…»∆≈
eÈ‰Lk Ô˙˙ÈÓ ¯Á‡ ·k¯Óe ·kLÓ ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»««ƒ»»¿∆»
BÊ ‰‡ÓËÂ .¯Oa‰ ˜BniL „Ú ÔÈiÁ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ«∆ƒ«»»¿À¿»

Ì‰È¯·cÓ17en„ÈÂ el‡Ó „Á‡ ÛlÚ˙È ‡nL ‰¯Êb , ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ¿«≈∆»≈≈ƒ«
B·k¯Óe B·kLÓ ‡ˆÓ .˙Ó ‡Ï ÔÈ„Ú ‡e‰Â ˙nL18 ∆≈¿¬«ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿»

Ï·‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ‰‡ÓË ·‡ ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ÏL∆««ƒ»«À¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¬»
·kLÓ ‰OBÚ BÈ‡ - ˙nL È¯Î19ÈÁ ‡e‰Lk È¯‰L , »¿ƒ∆≈≈∆ƒ¿»∆¬≈¿∆«
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡20e¯‡aL BÓk ,21. ≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

ב.16) סט, נדה שם.17)משנה, נגע 18)גמרא, שלא
התורה. מן מת טומאת טמאים בהם כשנגע אבל בהם,

שם.19) בו. נוגע שאינו משכב מטמא אינו פירוש,
שם.20) ברייתא לגזירה, גזירה גוזרים למעלה 21)ואין

ה"י. פ"ב

.‰ÌB˜Ó Ïk22·k¯Óe ·kLÓ ˙‡ÓË ÚÓBL ‰z‡L »»∆«»≈«À¿«ƒ¿»∆¿»
‡OpiLk ·k¯na B‡ ·kLna ‡Óh‰ ÚbiL BÈ‡ -≈∆ƒ««»≈«ƒ¿»«∆¿»¿∆ƒ»≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏB„b ÌÈ·‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»¬ƒ»¬»ƒ¿¿«¿»ƒ
ÏÚ ·f‰ ‡OÂ ·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk‰«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿ƒ»«»«

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ·‡‰23·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ‡ÓË - »¬»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»
‰Ê ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ÛÏ‡ elÙ‡ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ¿«¬»«À¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»∆¿»∆
È‡nËnÓ „Á‡ ·LÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Ô·‡Â ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿∆∆«»∆¿¿»«∆»ƒ¿«¿≈

- Ô·‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBÓe ·kLÓÏk‰ e‡ÓË24. ƒ¿»»¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿¿«…
‰ÏÚÓ ÏL ·kLn‰ B‡ ı¯‡a Ú‚Bp‰ ·kLn‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ¿»«≈«»»∆«ƒ¿»∆«¿»

Ba Ú‚ Ì‡25·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - B˙·ÈÎL ˙ÚLa ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»»∆»≈∆«
·LBÓe ·kLÓ È‡nËnÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ»»∆»ƒ¿«¿≈ƒ¿»»
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Ì„‡Â ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â ,ÂÈab ÏÚ Ô·‡Â ‰hÓÏ¿«»¿∆∆««»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Ô·‡‰ Èab ÏÚ26 ««≈»∆∆∆¿«¿»ƒ∆À»¿≈ƒ

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Â27B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ¿À¿»¿∆»¿ƒ…∆«¿∆
Ì„‡ B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ ,·fa Ú‚Bp‰ Ì„‡»»«≈««»¿ƒ…∆«¿∆»»
„ÏÂ Ïk‰ - ÂÈab ÏÚL Ô·‡‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«»∆∆∆««»«…¿«
ÔÓ ıeÁ ;ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿≈¿«≈…»»¿…≈ƒƒ
ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „ÚL ,·f‰ Èab ÏÚL Ì„‡‰»»»∆««≈«»∆«∆…≈≈ƒ¿«¿»

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ28. ¿«≈¿»≈ƒ¿∆≈«¿

מ"ג.22) פ"א של 23)כלים כובדו אין הרב, כובדן ומפני
המשכב. על מורגש "אבן 24)הזב נקראת זו טומאת

והיתית  יח): ו, (דניאל כמו שם: רבינו ופירש (שם). מסמא"
ישראל' 'תפארת (ראה גובא פום על ושמת חדה אבן

ו). אות טהרות, לסדר זו 25)בהקדמתו פיסקא באבן.
חוצצת  אינה שאבן כשם לומר: תטעה שלא ללמדנו, באה
כך  שתחתיה, המשכבות לכל חודרת והיא הטומאה בפני
באויר  תלויה סדין גבי על שוכב וכשהזב חוצץ אינו אויר
"בשעת  וכותב מוסיף ורבינו נטמאו. – מהם למעלה
או  שכיבה דרך לנגיעה שהכוונה להשמיענו, שכיבתו"
זה  אלא מטמא אינו מאיבריו באחד נגיעה אבל ישיבה,

ראשון. ונעשה בו הנישא 26)שנגע כל מ"ב: פ"ה זבים
טמא. – הזב גבי (ראה 27)על זב. של עליונו כדין

יום  'תוספות וראה ה"ג, מ"ב,למעלה פ"ה זבים ֿטוב'
ופוסלים  אחד מטמאים "מלמעלן, הגירסה: את שמקיים
אוכלין  מטמאים הזב מן למעלה שהיו אלה פירוש, אחד".
שנעשית  התרומה את פוסלים והם שני, אותם ועושים

ה"ב.28)שלישי). למעלה

.Â‡Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰Â ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿««¿ƒ¿«≈ƒ∆≈»¬ƒ…
·LÈÂ ,‰hÓÏ eÈ‰L ·k¯ÓÏ ‡ÏÂ ·LBÓÏ ‡ÏÂ ·kLÓÏ¿ƒ¿»¿…¿»¿…¿∆¿»∆»¿«»¿»«

Ba ‡ˆBiÎÂ ·f‰29Ôlk - Ô‰a eÚ‚ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈÏÚ «»¿«≈¬≈∆¿«¿»¿…»¿»∆À»
ÔÈ¯B‰Ë30,‰ÏÚÓÏ ·f‰Â ‰hÓÏ Ì„‡‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»»»»¿«»¿«»¿«¿»

‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚B BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈«¬≈∆»≈ƒ≈
·Ê31‡OBp‰L ,‡OÓa ‡nËnL ¯·„ ‡OB ÏÎk , »¿»≈»»∆¿«≈¿«»∆«≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯32‰ÏÚÓÏ ‰È‰iL ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿À¿»»»«¿»∆…∆ƒ¿∆¿«¿»
·kLÓÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ÔÈa ,Ì„‡ ÔÈa .‡ÓË - ·f‰ ÔÓƒ«»»≈≈»»≈≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÈa ·k¯ÓÏe ·LBÓÏe¿»¿∆¿»≈¿»»«≈ƒ≈√»ƒ
‰hÓÏ ‰È‰iL ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ .ÔÈ˜LÓ ÔÈa≈«¿ƒ«…ƒ¿À¿»¿…∆ƒ¿∆¿«»
ÈÏk B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ,¯B‰Ë - Ba ÚbÈ ‡ÏÂ ·f‰ ÔÓƒ«»¿…ƒ«»ƒ»»»¿ƒ
Ì„‡‰L ‡l‡ ;·k¯ÓÏ B‡ ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»∆»∆»»»
B‡ ·kLÓÏ B‡ ·LBÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿«≈ƒ»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡ ·k¯ÓÏ33. ¿∆¿»««À¿»¿∆≈«¿

ויולדת.29) נדה סאה 30)זבה, כפה יכול א: נט, שבת
ו): טו, (ויקרא תלמודֿלומר טמא? יהא וכו' עליה וישב
לישיבה. שמיוחד מי יטמא" וכו' הזב עליו ישב "אשר

במשא.31) מיטמאים אינם כלים מן 32)אבל פירש אם
הטומאה  כאב דינו - פירש שלא זמן כל אבל הטומאה,

ה"ב). למעלה (ראה כלים בפרק 33)ומטמא פעמים כמה
זה.

ה'תשפ"א  שבט כ"ז שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומושב,1) משכב מרכב מטמא הזב דברים שבחמישה יבאר

דברים, בשבעה האדם את מטמאים ומושב שמרכב וכיצד.
ומושב. משכב למרכב נעשה שלא כלי על שדרס זב וכיצד.

.‡·f‰2·k¯n‰Â ·LBn‰Â ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ «»¿«≈∆«ƒ¿»¿«»¿«∆¿»
ÔÚLÂ ‰Ï˙ ,·ÎBL ,·LBÈ ,„ÓBÚ :ÌÈÎ¯c LÓÁa3. ¿»≈¿»ƒ≈≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»

,·k¯ÓÏ B‡ ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»
È‡nËnÓ „Á‡ „ÓÚ Ì‡ ,Ô·‡‰ ˙Áz ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»««»∆∆ƒ»«∆»ƒ¿«¿≈
ÔÚL B‡ ·ÎL B‡ ‰ÈÏÚ ·LÈ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ ·kLÓƒ¿»«»∆∆»«»∆»»«ƒ¿«
‰f‰ ÈÏk‰ ÏÚ ‡O˙Â ÏÈ‡B‰ ,da ‰Ï˙ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«≈««¿ƒ«∆
„Á‡ ÏÎÂ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ ‡ÓË - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿»¿«¬»«À¿»¿»∆»

Ò¯„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ el‡ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ4.ÌB˜Ó ÏÎa ≈¬ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»¿»»

ורבינו 2) בלבד, משכב שנינו ושם ד. ב פרק זבים משנה
בפרק  למעלה השמיענו למושב בנוגע ומרכב. מושב הוסיף
מרכב  שגם רבינו משמיענו וכאן כמשכב. שדינו א, הלכה ו
"יטמא" כתוב במרכב שגם מפני אלו, דרכים בחמש מטמא
השמיטה  ולמה "יטמא". כך אחר שם כתוב שהרי מיותר,
אדם  "לטמא המדובר שבה מפני המרכב? את המשנה
רבינו  אבל בו. הנוגע בגדי מטמא אינו ומרכב בגדים" לטמא
מרכב. גם מנה ולפיכך בגדים" "לטמא המלים את השמיט

לי 3) אין שנינו: ז הלכה ב פרק זבים פרשת כהנים בתורת
על  שכב המושב, על וישב המשכב על ששכב בזמן אלא
תלמוד  מנין? ונתלה נשען עמד, המשכב, על וישב המושב

ריבה. - יטמא" "יטמא על 4)לומר בפירושו רבינו
הוא: פנים החמשה לאלה הכולל והשם אומר: המשנה

מדרס.

.··k¯n‰Â ·kLn‰ ÔÎÂ5Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¿≈«ƒ¿»¿«∆¿»¿«¿ƒ∆»»»
ÓÁa :ÌÈÎ¯„ ‰Ú·LaÚbÓ·e ,eÈnL el‡ ÌÈÎ¯„ ‰M ¿ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒ»¿»ƒ≈∆»ƒ¿«»

Ò¯cL ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ?„ˆÈk .‡OÓ·e6·f‰ ÂÈÏÚ ¿«»≈«ƒ¿»∆¿»∆»«»»«»
ÔÎÂ .‡ÓË B‡OBp‰ B‡ Ba Ú‚Bp‰ - BÒ¯„Óa ‡ÓËÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«≈««¿»≈¿≈
B‡ ‰Ï˙p‰ B‡ ·ÎBM‰ B‡ „ÓBÚ‰ B‡ ÂÈÏÚ ·LBi‰«≈»»»≈«≈«ƒ¿∆
¯B‰h‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó Ô·‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚLp‰«ƒ¿»««ƒ∆»¿»∆∆«¿∆∆≈«»
ÏÚ ·Li‰Â :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÈ·e≈«ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»∆∆¡«¿«≈«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰ ÂÈÏÚ ·LÈ ¯L‡ ÈÏk‰«¿ƒ¬∆≈≈»»«»ƒƒ«¿»»¿

‡nËÓe ·LBÈ ·f‰L ÌB˜nL7¯B‰h‰ ÌL ·LÈ Ì‡ , ∆»∆«»≈¿«≈ƒ»«»«»
‡ÓË -8˙ÁzL ·LBÓe ·k¯Ó ‡nËÓ ·f‰ ‰Ó . ƒ¿»»«»¿«≈∆¿»»∆««

·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ÔÓ ‡nË˙Ó ¯B‰h‰ Û‡ ,Ô·‡‰»∆∆««»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»«∆¿»
ÌL ·f‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô·‡‰ ˙ÁzÓ ‡e‰L9ÏÚ ∆ƒ««»∆∆««ƒ∆≈«»»«

‡nËÓ Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰Ê Ì„‡Â .·kLn‰«ƒ¿»¿»»∆∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«∆…≈≈ƒ¿«¿»¿∆≈«¿

במשנה.5) שאינו מרכב, רבינו הוסיף כאן "דרס"6)גם
א. בהלכה שנמנו הדרכים לחמש כולל שם את 7)הוא

עליו. שרכב או ששכב שישב, שם 8)הכלי כהנים תורת
לדונה  גמורה דרשה אינה שזו לרבינו, נראה א. הלכה ג פרק
ולפיכך  היא פה שבעל תורה אלא בפירוש, נכתב כאילו
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השמועה". "מפי שאינו 9)מגדירה לומר, תטעה שלא
שם). כהנים (תורת עליו דורס שהזב זמן כל אלא מטמא

.‚Ba¯ ‡OpiL „Ú ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ ·f‰ ÔÈ‡10ÏÚ ≈«»¿«≈∆«ƒ¿»«∆ƒ»≈À«
¯B‰h‰ ÔÎÂ .·k¯n‰ ÏÚ B‡ ·LBn‰ ÏÚ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»««»««∆¿»¿≈«»
Ò¯„n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ ·f‰ Ò¯„Ó ÏÚ Ò¯cL∆»««ƒ¿««»≈ƒ¿«≈≈¬««ƒ¿»

BËeÚÓ ‡O Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡OpiL „Ú11ÏÈ‡B‰ , «∆ƒ»≈À»»¬»ƒƒ»ƒƒ
Ú‚ ‡ÏÂ12ÏÚ ‡ÓË ˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¬≈∆»≈«ƒ¿»»≈«
·kLn‰13·kLÓ B˙B‡ ÏÚ ¯B‰h‰ ˙ˆ˜Óe14- «ƒ¿»ƒ¿»«»«ƒ¿»

.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚ B˙ˆ˜Ó ‡OpL ¯B‰h‰Â ,¯B‰Ë ·kLn‰«ƒ¿»»¿«»∆ƒ»ƒ¿»»»¿ƒ
·kLn‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL ‡Óh‰15·k¯n‰ B‡ «»≈∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»

¯B‰h‰ ÔÎÂ .Blk ·k¯n‰ B‡ Blk ·kLn‰ ‡ÓË -ƒ¿»«ƒ¿»À«∆¿»À¿≈«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - Ò¯„n‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ

·LBn‰ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‡O ‡lL16. ∆…ƒ»∆»ƒ¿»«»

גופו.10) הטהור.11)רוב של או הטמא של הגוף מיעוט
בין 12) הזב בין מפסיקה שאבן כגון נגע לא אם כלומר,

המשכב. ובין הטהור בין או מפסיקה 13)המשכב שאבן
הזב. לבין הזב.14)בינו בו נגע שלא שכזה משכב על

נישא  הזב שמיעוט עצמו משכב אותו על לומר התכוון ולא
טהור. - עליו נישא הטהור של רובו אם אפילו שהרי עליו,

ויוצאת 15) לו נכנסת טומאה נמצאת מסיימת: שם המשנה
במיעוטו. אחרים) (לטמא על.16)ממנו חסר:

.„ÔÈÁpÓ Ô‰L ÔÈÏÒÙÒ ‰MÓÁ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L ·Ê»∆»»À»«¬ƒ»«¿»ƒ∆≈À»ƒ
Ôk¯‡Ï17Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË -18. ¿»¿»¿≈ƒ∆¬≈ƒ»À«»∆»≈∆

ÔaÁ¯Ï ÔÈÁpÓ eÈ‰19ÏÚ Ba¯ ‡O ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - »À»ƒ¿»¿»¿ƒ∆¬≈…ƒ»À«
Ô‰Ó „Á‡ Ïk20Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - Ì‰ÈÏÚ ÔLÈ Ì‡Â . »∆»≈∆¿ƒ»≈¬≈∆≈»≈»

Ct‰˙ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË21Ïk ÏÚ Ba¯ ‡ˆÓÂ Ì‰ÈÏÚ ¿≈ƒ∆»ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿»À«»
,·kLÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ‰ML ÏÚ ÏhÓ ‰È‰ .„Á‡∆»»»À»«ƒ»≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ BL‡¯Â ,ÌÈL ÏÚ ÂÈÏ‚¯ ÈzLe ,ÌÈL ÏÚ ÂÈ„È ÈzL¿≈»»«¿«ƒ¿≈«¿»«¿«ƒ¿…«

·kLÓ ÌeMÓ ‡ÓË ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÚ BÙe‚Â ,„Á‡22‡l‡ ∆»¿«∆»≈»≈ƒƒ¿»∆»
ÈL ÏÚ „ÓÚ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,BÙeb ˙ÁzL ‰Ê∆∆««∆¬≈ƒ»À»»»««¿≈
- ÈM‰ ÏÚ ‰iL BÏ‚¯Â „Á‡ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,˙B·kLÓƒ¿»«¿«««∆»¿«¿¿ƒ»««≈ƒ

ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL23. ¿≈∆¿≈ƒ

לרוחבן.17) שוכב כל 18)והוא תומך ספסל כל שהרי
גופו. לאורכן.19)רוחב שוכב גופו 20)והוא רוחב אם

החמישי  חלק רק הרי הספסלים, כל של רוחבם את תופס
ספסל. כל על מונח בפרק 21)מגופו שפסק פי על ואף

כשעת  הטומאות שכל י"ד, הלכה הטומאות מאבות י"ח
להתהפך  ישן של שדרכו מפני כן, אומרים אין כאן מציאתן,
רובו  "ונמצא הפיסקא: של לסופה נמשכת "שמא" והמלה

אחד". כל ונעשו 22)על הזב מגע משום מיטמאים אבל
ונעשה  משכב משום מטמא גופו שתחת וזה לטומאה ראשון

הטומאה. רבי 23)אב כיסאות, שני על "עומד שנינו: שם
ורבינו  טהורים". - מזה זה רחוקין אם אומר, שמעון
כאן  פסק וכן שמעון כרבי הלכה ואין כתב: שם בפירושו

רחוקים. ובין קרובים בין ומשמע סתם "טמאים"

.‰˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â ‰hn‰ Èab ÏÚ ·LBÈ ‰È‰»»≈««≈«ƒ»¿«¿»»ƒ¿»««

dÈ‡L ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ôlk - ‰hn‰ ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿≈«ƒ»À»¿≈ƒ¿≈∆≈»
LÏL ÏÚ „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ24. ¿»«¬…«»

הזב.24) של גופו כל את נושאת המיטה רגל כל ולפיכך
עומד  לדין דומה זה דין שמעון. רבי דעת נגד כחכמים פסק
הקודמת. ההלכה שבסוף מזה זה רחוקים משכבות שני על
דעת  נגד והכריע רבינו הסתמך כאן חכמים דעת שעל ונראה
הראב"ד  השגת בזה ומסולקת הקודמת. בהלכה שמעון רבי

שם.

.Â‰Ó‰a Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰25˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â »»≈««≈¿≈»¿«¿»»ƒ¿»««
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ .˙B¯B‰Ë Ôlk - ‰ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿∆»À»¿ƒ¿≈∆«¿≈»¿»
ÚiÒÓe ,ÚiÒÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓÂ ,LÏL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«»¿ƒ¿≈»¿ƒƒ¿«≈«¿«≈«

LnÓ Ba ÔÈ‡26˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â ; ≈«»¿ƒ¿»««¿»ƒ¿
ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ÚiÒÓ27‡È‰ Ï‚¯ BÊ È‡Â „È BÊ È‡ ¿«≈«¿≈»¿ƒ≈»¿≈∆∆ƒ

‰‡ÓË ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ‰ÈÏÚ ˙ÚL ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»ƒ¿∆∆»∆»¬≈…À¿¿»À¿»
˙B¯B‰Ë Ôlk CÎÈÙÏe ,Ô‰Ó ˙Á‡a28‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿««≈∆¿ƒ»À»¿¿ƒ»ƒ»»

ÈzL ˙Áz B‡ ‰Ó‰a‰ È„È ÈzL ˙Áz „Á‡ ·kLÓƒ¿»∆»««¿≈¿≈«¿≈»««¿≈
È¯‰L ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÏ‚¯Â d„È ˙Áz B‡ ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««»»¿«¿»¬≈∆»≈∆¬≈
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L ,‰Ê ·kLÓ ÏÚ ·f‰ ‡O È‡cÂ««ƒ»«»«ƒ¿»∆∆≈«¿≈»¿»

.ÌÈzL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«¿«ƒ

בין 25) שמחלק יוסי רבי כדעת ולא חמור. ובין סוס בין
לחמור. דומה 26)סוס זה ואין כמסייע. נידונה רגל וכל

אמרו  זה נימוק ד. שבהלכה ספסלים חמשה על ישן לזב
א. צג, שבת מטהרים 27)במסכת שאנו משמע מלשונו

ופירשו  הספק נימוק את דחה שם בגמרא אולם הספק, מפני
עיון. וצריך מסייע. טומאה 28)משום הוחזקה אילמלי

אבל  התערובת, מפני או הספק מפני כולם מטמאים היינו
בלבד. מסייע הן שכולן מפני מטמאה, אינה אחת אף כאן
נימוקים, שני כאן שיש להבין, אפשר רבינו של [מסגנונו
רגל  שכל הנימוק על בעיקר שהסתמך הדברים, נראים אבל

ממש]. בו שאין מסייע היא

.Ê„a‰ ˙Èa ˙¯B˜ ÏÚ ‡Óh‰ ·LÈ29ÌÈÏk‰ Ïk - »««»≈««≈««»«≈ƒ
Ï˜ÚaL30‰¯Bw‰ ˙Áz ÌÈˆeˆ¯ Ì‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË31. ∆»≈∆¿≈ƒ∆¬≈≈¿ƒ«««»

LaÎÓ ÏÚ ·LÈ Ì‡ Ï·‡32ÌÈÏk‰ È¯‰ - Ò·Bk ÏL ¬»ƒ»«««¿≈∆≈¬≈«≈ƒ
˘aÎn‰ ÁeÏ ˙ÁzL33,ÈeÙ¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ∆«««««¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

ÂÈÏ‚¯ ÏÚ LaÎn‰ ˙ÚLÓ ˙‡ˆÓÂ34ÌÈÏk‰ ÏÚ ‡Ï , ¿ƒ¿≈ƒ¿∆∆««¿≈««¿»…««≈ƒ
da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒ ÒÈÎ‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯È Ì‡L ;ÂÈzÁzL∆«¿»∆ƒƒ¿∆»»¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»
,ÒÈÎÓ - LaÎn‰ ÔÈ·e LaÎn‰ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ ÔÈa≈«≈ƒ∆««««¿≈≈««¿≈«¿ƒ

.¯eL˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»

על 29) שמנים מגרעינים או מזיתים שמן לסחיטת מעבדה
כבידה. קורה של לחץ כעין 30)ידי קלוע נצרים של סל

מפרשים  ויש לסחיטה. העומדים הזיתים בו שמניחים שבכה
מיטב  מהם שהוציאו אחר הזיתים, פסולת את בו שנותנים

שמן. קצת נפלט הקורה לחיצת ידי ועל והזב 31)שמנם
עליהם. ליישר 32)נישא כדי הבגדים, על הכובס שנותן
קמטיהם. לוח 33)את מניח שהכובס מפרש, משנה הכסף

ישב  לא כשהזב כאן, והמדובר עליו. והמכבש הבגדים על
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קיג ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay f"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

השמועה". "מפי שאינו 9)מגדירה לומר, תטעה שלא
שם). כהנים (תורת עליו דורס שהזב זמן כל אלא מטמא

.‚Ba¯ ‡OpiL „Ú ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ ·f‰ ÔÈ‡10ÏÚ ≈«»¿«≈∆«ƒ¿»«∆ƒ»≈À«
¯B‰h‰ ÔÎÂ .·k¯n‰ ÏÚ B‡ ·LBn‰ ÏÚ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»««»««∆¿»¿≈«»
Ò¯„n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ ·f‰ Ò¯„Ó ÏÚ Ò¯cL∆»««ƒ¿««»≈ƒ¿«≈≈¬««ƒ¿»

BËeÚÓ ‡O Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡OpiL „Ú11ÏÈ‡B‰ , «∆ƒ»≈À»»¬»ƒƒ»ƒƒ
Ú‚ ‡ÏÂ12ÏÚ ‡ÓË ˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¬≈∆»≈«ƒ¿»»≈«
·kLn‰13·kLÓ B˙B‡ ÏÚ ¯B‰h‰ ˙ˆ˜Óe14- «ƒ¿»ƒ¿»«»«ƒ¿»

.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚ B˙ˆ˜Ó ‡OpL ¯B‰h‰Â ,¯B‰Ë ·kLn‰«ƒ¿»»¿«»∆ƒ»ƒ¿»»»¿ƒ
·kLn‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL ‡Óh‰15·k¯n‰ B‡ «»≈∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»

¯B‰h‰ ÔÎÂ .Blk ·k¯n‰ B‡ Blk ·kLn‰ ‡ÓË -ƒ¿»«ƒ¿»À«∆¿»À¿≈«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - Ò¯„n‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ

·LBn‰ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‡O ‡lL16. ∆…ƒ»∆»ƒ¿»«»

גופו.10) הטהור.11)רוב של או הטמא של הגוף מיעוט
בין 12) הזב בין מפסיקה שאבן כגון נגע לא אם כלומר,

המשכב. ובין הטהור בין או מפסיקה 13)המשכב שאבן
הזב. לבין הזב.14)בינו בו נגע שלא שכזה משכב על

נישא  הזב שמיעוט עצמו משכב אותו על לומר התכוון ולא
טהור. - עליו נישא הטהור של רובו אם אפילו שהרי עליו,

ויוצאת 15) לו נכנסת טומאה נמצאת מסיימת: שם המשנה
במיעוטו. אחרים) (לטמא על.16)ממנו חסר:

.„ÔÈÁpÓ Ô‰L ÔÈÏÒÙÒ ‰MÓÁ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L ·Ê»∆»»À»«¬ƒ»«¿»ƒ∆≈À»ƒ
Ôk¯‡Ï17Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË -18. ¿»¿»¿≈ƒ∆¬≈ƒ»À«»∆»≈∆

ÔaÁ¯Ï ÔÈÁpÓ eÈ‰19ÏÚ Ba¯ ‡O ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - »À»ƒ¿»¿»¿ƒ∆¬≈…ƒ»À«
Ô‰Ó „Á‡ Ïk20Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - Ì‰ÈÏÚ ÔLÈ Ì‡Â . »∆»≈∆¿ƒ»≈¬≈∆≈»≈»

Ct‰˙ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË21Ïk ÏÚ Ba¯ ‡ˆÓÂ Ì‰ÈÏÚ ¿≈ƒ∆»ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿»À«»
,·kLÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ‰ML ÏÚ ÏhÓ ‰È‰ .„Á‡∆»»»À»«ƒ»≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ BL‡¯Â ,ÌÈL ÏÚ ÂÈÏ‚¯ ÈzLe ,ÌÈL ÏÚ ÂÈ„È ÈzL¿≈»»«¿«ƒ¿≈«¿»«¿«ƒ¿…«

·kLÓ ÌeMÓ ‡ÓË ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÚ BÙe‚Â ,„Á‡22‡l‡ ∆»¿«∆»≈»≈ƒƒ¿»∆»
ÈL ÏÚ „ÓÚ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,BÙeb ˙ÁzL ‰Ê∆∆««∆¬≈ƒ»À»»»««¿≈
- ÈM‰ ÏÚ ‰iL BÏ‚¯Â „Á‡ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,˙B·kLÓƒ¿»«¿«««∆»¿«¿¿ƒ»««≈ƒ

ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL23. ¿≈∆¿≈ƒ

לרוחבן.17) שוכב כל 18)והוא תומך ספסל כל שהרי
גופו. לאורכן.19)רוחב שוכב גופו 20)והוא רוחב אם

החמישי  חלק רק הרי הספסלים, כל של רוחבם את תופס
ספסל. כל על מונח בפרק 21)מגופו שפסק פי על ואף

כשעת  הטומאות שכל י"ד, הלכה הטומאות מאבות י"ח
להתהפך  ישן של שדרכו מפני כן, אומרים אין כאן מציאתן,
רובו  "ונמצא הפיסקא: של לסופה נמשכת "שמא" והמלה

אחד". כל ונעשו 22)על הזב מגע משום מיטמאים אבל
ונעשה  משכב משום מטמא גופו שתחת וזה לטומאה ראשון

הטומאה. רבי 23)אב כיסאות, שני על "עומד שנינו: שם
ורבינו  טהורים". - מזה זה רחוקין אם אומר, שמעון
כאן  פסק וכן שמעון כרבי הלכה ואין כתב: שם בפירושו

רחוקים. ובין קרובים בין ומשמע סתם "טמאים"

.‰˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â ‰hn‰ Èab ÏÚ ·LBÈ ‰È‰»»≈««≈«ƒ»¿«¿»»ƒ¿»««

dÈ‡L ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ôlk - ‰hn‰ ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿≈«ƒ»À»¿≈ƒ¿≈∆≈»
LÏL ÏÚ „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ24. ¿»«¬…«»

הזב.24) של גופו כל את נושאת המיטה רגל כל ולפיכך
עומד  לדין דומה זה דין שמעון. רבי דעת נגד כחכמים פסק
הקודמת. ההלכה שבסוף מזה זה רחוקים משכבות שני על
דעת  נגד והכריע רבינו הסתמך כאן חכמים דעת שעל ונראה
הראב"ד  השגת בזה ומסולקת הקודמת. בהלכה שמעון רבי

שם.

.Â‰Ó‰a Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰25˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â »»≈««≈¿≈»¿«¿»»ƒ¿»««
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ .˙B¯B‰Ë Ôlk - ‰ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿∆»À»¿ƒ¿≈∆«¿≈»¿»
ÚiÒÓe ,ÚiÒÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓÂ ,LÏL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«»¿ƒ¿≈»¿ƒƒ¿«≈«¿«≈«

LnÓ Ba ÔÈ‡26˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â ; ≈«»¿ƒ¿»««¿»ƒ¿
ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ÚiÒÓ27‡È‰ Ï‚¯ BÊ È‡Â „È BÊ È‡ ¿«≈«¿≈»¿ƒ≈»¿≈∆∆ƒ

‰‡ÓË ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ‰ÈÏÚ ˙ÚL ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»ƒ¿∆∆»∆»¬≈…À¿¿»À¿»
˙B¯B‰Ë Ôlk CÎÈÙÏe ,Ô‰Ó ˙Á‡a28‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿««≈∆¿ƒ»À»¿¿ƒ»ƒ»»

ÈzL ˙Áz B‡ ‰Ó‰a‰ È„È ÈzL ˙Áz „Á‡ ·kLÓƒ¿»∆»««¿≈¿≈«¿≈»««¿≈
È¯‰L ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÏ‚¯Â d„È ˙Áz B‡ ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««»»¿«¿»¬≈∆»≈∆¬≈
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L ,‰Ê ·kLÓ ÏÚ ·f‰ ‡O È‡cÂ««ƒ»«»«ƒ¿»∆∆≈«¿≈»¿»

.ÌÈzL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«¿«ƒ

בין 25) שמחלק יוסי רבי כדעת ולא חמור. ובין סוס בין
לחמור. דומה 26)סוס זה ואין כמסייע. נידונה רגל וכל

אמרו  זה נימוק ד. שבהלכה ספסלים חמשה על ישן לזב
א. צג, שבת מטהרים 27)במסכת שאנו משמע מלשונו

ופירשו  הספק נימוק את דחה שם בגמרא אולם הספק, מפני
עיון. וצריך מסייע. טומאה 28)משום הוחזקה אילמלי

אבל  התערובת, מפני או הספק מפני כולם מטמאים היינו
בלבד. מסייע הן שכולן מפני מטמאה, אינה אחת אף כאן
נימוקים, שני כאן שיש להבין, אפשר רבינו של [מסגנונו
רגל  שכל הנימוק על בעיקר שהסתמך הדברים, נראים אבל

ממש]. בו שאין מסייע היא

.Ê„a‰ ˙Èa ˙¯B˜ ÏÚ ‡Óh‰ ·LÈ29ÌÈÏk‰ Ïk - »««»≈««≈««»«≈ƒ
Ï˜ÚaL30‰¯Bw‰ ˙Áz ÌÈˆeˆ¯ Ì‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË31. ∆»≈∆¿≈ƒ∆¬≈≈¿ƒ«««»

LaÎÓ ÏÚ ·LÈ Ì‡ Ï·‡32ÌÈÏk‰ È¯‰ - Ò·Bk ÏL ¬»ƒ»«««¿≈∆≈¬≈«≈ƒ
˘aÎn‰ ÁeÏ ˙ÁzL33,ÈeÙ¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ∆«««««¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

ÂÈÏ‚¯ ÏÚ LaÎn‰ ˙ÚLÓ ˙‡ˆÓÂ34ÌÈÏk‰ ÏÚ ‡Ï , ¿ƒ¿≈ƒ¿∆∆««¿≈««¿»…««≈ƒ
da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒ ÒÈÎ‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯È Ì‡L ;ÂÈzÁzL∆«¿»∆ƒƒ¿∆»»¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»
,ÒÈÎÓ - LaÎn‰ ÔÈ·e LaÎn‰ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ ÔÈa≈«≈ƒ∆««««¿≈≈««¿≈«¿ƒ

.¯eL˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»

על 29) שמנים מגרעינים או מזיתים שמן לסחיטת מעבדה
כבידה. קורה של לחץ כעין 30)ידי קלוע נצרים של סל

מפרשים  ויש לסחיטה. העומדים הזיתים בו שמניחים שבכה
מיטב  מהם שהוציאו אחר הזיתים, פסולת את בו שנותנים

שמן. קצת נפלט הקורה לחיצת ידי ועל והזב 31)שמנם
עליהם. ליישר 32)נישא כדי הבגדים, על הכובס שנותן
קמטיהם. לוח 33)את מניח שהכובס מפרש, משנה הכסף

ישב  לא כשהזב כאן, והמדובר עליו. והמכבש הבגדים על
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והלוח  הבגדים. כנגד שלא המכבש קצה על אלא הלוח על
לבגדים. ביותר מהודק אינו המכבש.34)עצמו רגלי

.ÁÒ¯cL ·Ê35·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ ‡lL ÈÏk ÏÚ »∆»««¿ƒ∆…«¬»¿ƒ¿»¿»
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯ÓÏ B‡¿∆¿»««ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿…
‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚»«¬≈∆»∆¬≈¿ƒ¬…¿«¬∆

ÏÓ‰‡Ò ‰Ùk ?„ˆÈk .‰Ê ÈÏÎa ezÎ‡36,‰ÈÏÚ ·LÈÂ ¿«¿≈ƒ¿ƒ∆≈«»»¿»¿»«»∆»
‰·¯Ú ‰Ùk37ÏÚ B‡ ˙Î¯t ÏÚ ·LiL B‡ ,‰ÈÏÚ ·LÈÂ »»¬≈»¿»«»∆»∆»««»…∆«

ÚÏ˜38.ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÙÒ ÏL ∆«∆¿ƒ»¿«≈»∆¬≈≈¿ƒ
‡Ï ,‰·ÈLÈÏ „ÁÈÓ‰ - ÂÈÏÚ ·LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆≈≈»»«¿À»ƒƒ»…
‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ,ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆
ÌÚ ‰·ÈLÈÏ LnLÓ ÈÏk‰ ‰È‰ .‰·ÈLÈÏ ‰OÚ ‡Ï…«¬»ƒƒ»»»«¿ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
.Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - dÏ ‰OBÚL BzÎ‡ÏÓ¿«¿∆∆»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»

„È„¯‰ ÔB‚k39˜eÏÁ‰Â40˙Èlh‰Â41ÏÓ¯z‰Â42 ¿»¿ƒ¿∆»¿««ƒ¿«À¿»
˙ÓÁ‰Â43‰OÚ ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈∆««ƒ∆»∆»≈∆…«¬»

ÌÚ ·kLn‰ ˙‡ LnLÓ ‡e‰ È¯‰ - ·kLÓÏ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰·e .el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BzÎ‡ÏÓ44 ¿«¿¿≈…«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ Ò¯„Óa ÔÈ‡nhn‰ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡·‡¬»≈»«≈ƒ«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ∆≈
‰Ê È‡Â ,‰·ÈLÈÏ Èe‡¯ ÈÏk ‰Ê È‡Â .Ò¯„Óa ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»¿≈∆

.‰·ÈÎ¯Ï Èe‡¯ ‰Ê È‡Â ,‰·ÈÎLÏ Èe‡»̄ƒ¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

.akxnl e` ayenl e` akynl dyrp `ly ilk lr qxcy af"
."epzk`ln dyrpe cenr el mixne` ixdy xedh df ixd

היצר  כשבא ה': בעבודת נפלאה ועצה הוראה בזה יש הנה
הרי  כי מלאכתנו" ונעשה עמוד לו "אומרים יהודי אל הרע
"ירא  ולהיותו הקב"ה של בשליחותו שבא טוען הוא
אמת  הן לו אומרים תפקידו, את ממלא הוא הרי שמים"
תפקיד  יש לנו שגם מכיון אבל ושליחות, תפקיד לך שיש
לך  אנו אומרים קוני" את לשמש נבראתי "אני ושליחות
כשיהודי  כי להפריענו. יכול ואינך מלאכתנו" ונעשה "עמוד
אין  קוני" את לשמש נבראתי ש"אני תמידי הרגש עם חי
ונעשה  "עמוד לו אומר שהרי לו, להפריע יכול יצה"ר
שאין  להוסיף ויש טהור". זה "הרי הדין וכפסק מלאכתנו"
שלילה  כי "עמוד" אלא וכד' "הסתלק" או "רד" לו אומרים
עצמו, היצה"ר אצל גם ועליה עמידה של באופן היא זו
אלא  מעבודתו היהודי את לבלבל אינו תכליתו שהרי

בשבילו. העליה וזוהי וינצחו עליו שיתגבר
(cl oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ביאור 35) הוסיף כאן ו. הלכה ו פרק למעלה ראה נגע. ולא
לשם  נעשה לא אם למשכב הראוי דבר שאפילו והדגשה,

משכב. משום מטמא אינו בו 36)כך למדוד מיוחד כלי
וקטניות. בצק.37)תבואה בה ללוש עשוייה

(שמות 39)מפרש.38) הזהב" פחי את "וירקעו דק. בגד
פרק  סנהדרין ובהלכות "ורדידו". אונקלוס מתרגם ג) לט,
של  נוצה שהעביר באחד מעשה רבינו: כותב ג הלכה כ"ג
מלשון  אשה של צעיף מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף
זה, פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי את נשאו

מהגוף. חלק גם העוטף גדול בצעיף המדובר יהיה
שרוולים.40) עם שלנו.41)בגד מצוה של טליתות כמו
מששה 42) אחד (הקב קבים חמשה מחזיק גדול ילקוט

עליו. שוכב הוא ולפעמים חפציו שם נותן והרועה בסאה)
קבים.43) שבעה מחזיק ואילך.44)ילקוט כב מפרק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הזב 1) בהיסט וחומר האדם את הטומאה הסיטה אם יבאר

קנה  היה ואם חרס, כלי לאויר ידו שהכניס זב ודין ממגעו,
והסיט, טהור של בקמטו הקנה היה אם והסיט, בקמטו אחוז
הזב  שנייה, בכף ומושב משכב וכלי מאזנים בכף הזב
שניהם  שהגיפו או באילן עלו או הספסל על שישבו והטהור
מפשילים  שהיו או מהבור זה את זה העלו ודין הדלת,
על  מקצתו שנישא זב איפכא, או זב שהיכה וטהור בחבלים,

בהיפך. או הטהור

.‡e¯‡a ¯·k2ËÈÒ‰ Ì‡L ,‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a3Ì„‡‰ ¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆∆ƒ≈ƒ»»»
ÌeMÓ ‡ÓË - ‡OÓa ‰‡nËÓ ‡È‰L ‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»∆ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿»ƒ
‡Ï - Ì„‡‰ ˙‡ ‰‡Óh‰ ‰ËÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡OB≈¬»ƒ≈ƒ»«À¿»∆»»»…

‡ÓË4. ƒ¿»

ה"ו.2) פ"א מת טומאת ממקומו.3)בהלכות הזיז
ב.4) הלכה ראה וחבריו. לזב חוץ הטומאות בכל

.·ËÈÒz Ì‡L ,‰‡ÓË Ôlk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»¬«À¿À»À¿»∆ƒ»ƒ
,Ô˙B‡ ‡nËz ¯B‰h‰ ÈÏk‰ ˙‡ B‡ ¯B‰h‰ Ì„‡‰ ˙‡∆»»»«»∆«¿ƒ«»¿«≈»

ÂÈ¯·Á B‡ ·f‰ ‡l‡5‰¯˙È‰ ‰‡Óh‰ ‡È‰ BÊÂ .„·Ïa ∆»«»¬≈»ƒ¿«¿ƒ«À¿»«¿≈»
‰¯Bz‰ ÏÎa d˙BÓk eÈˆÓ ‡lL ·fa6ËÈÒ‰ Ì‡L , «»∆…»ƒ¿»¿»«»∆ƒ≈ƒ

˙ÏhÓ ‰¯B˜ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .ÔÈ‡ÓË - ÔÈ¯B‰h‰ ˙‡∆«¿ƒ¿≈ƒ≈«»¿»»À∆∆
ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ¯B‰Ë Ì„‡Â ,¯„b‰ L‡¯ ÏÚ«…«»≈¿»»»≈ƒ¬ƒ¿≈

Ò¯Á7ÏÈ‡B‰ ,ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡ ·f‰ „È‰Â ,d˙ˆ˜ ÏÚ , ∆∆«¿»»¿≈ƒ«»∆«»∆«≈ƒƒ
Ô‰a Ú‚pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ˙ÓÁÓ e„„˙Â¿ƒ¿«¿¿≈¬««»¬≈∆¿ƒ∆»«»∆
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÔÈ‡ÓËe¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»ƒ»¿≈»ƒ
- ÌÈÏk‰ ˙‡ B‡ Ì„‡‰ ˙‡ ·f‰ ‡O Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒ»»«»∆»»»∆«≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ˙„ÏBÈÂ ‰c ‰·ÊÂ ·Ê „Á‡Â .Ô‡nhL∆ƒ¿»¿∆»»¿»»ƒ»¿∆∆¿»«¿»ƒ
·f‰ ˙‡ ËÈÒ‰L ¯B‰h‰ Ì„‡‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .el‡‰»≈ƒ≈»«¿»∆»»»«»∆≈ƒ∆«»
,¯B‰h‰ ˙‡ ËÈÒ‰L ·f‰Â ;·Ê ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË -ƒ¿»ƒ≈»¿«»∆≈ƒ∆«»
ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË - Ò¯Á ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ¬ƒ¿≈∆∆¿≈ƒƒ¿≈

Ô‰a Ú‚ el‡k ÌÈ¯Á‡Ï ·f‰ ˙„‰L8. ∆¬»««»«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆

פג,5) שבת מדרבנן. וגויה וגוי התורה. מן ויולדת נדה זבה,
התורה".6)א. בכל חבר לו מצינו "שלא שאינו 7)שם:

באוירו, בתוכו בנגיעה אלא החיצון, בדפנו בנגיעה מטמא
זבים  פרשת כהנים' ב'תורת כלל. בדופנו נגע שלא אע"פ
מטמאים  שאין שלמדנו מאחר שנינו: ה"ב, ג פרשתא ד פרק
(ויקרא  לומר תלמוד מה מאוירו, אלא חרס) כלי (את אותו
שהוא  מגע ישבר"? הזב בו יגע אשר חרס "וכלי יב): טו,
לרבות  הכלי, שכל והטעם, היסטו. זה אומר הוי ככולו,

ממקומו. זז נגיעה,8)תוכו, בלי שהסיטו אע"פ כלומר,
כנושא. ומטמא והסיט נגע כאילו דינו

.‚Ò¯Á ÈÏÎa Ú‚ Ì‡L :BÚbnÓ ·f‰ Ëq‰a ¯ÓÁ…∆¿∆≈«»ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆
ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰9¯B‰Ë -10.e‰‡nË - BËÈÒ‰ Ì‡Â , «À»»ƒ»ƒ»¿ƒ¡ƒƒ¿»
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·e· ‡e‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ11‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ecÎk ¿≈¿ƒ∆∆∆»¿««¬«ƒ…«¬»
˙Bi¯È‡ ÔÈÒtÏ‡ BÓk ,‰t BÏ12- ·f‰ ÔËÈÒ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ¡ƒ»«»

È¯‰L ,˙n‰ Ï‰‡a ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ¿…∆«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ìe˙Ò BÁ˙tL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰≈ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»¿≈

‰ÚeÏa ‰˙È‰L ËÁÓ13‰ÚeÏa‰ ˙ÚaËÂ ıÚ‰ CB˙a ««∆»¿»¿»¿»≈¿««««¿»
- ‰·l‰ B‡ ıÚ‰ ˙‡ ·f‰ ËÈÒ‰Â ,‰·l‰ CB˙a¿«¿≈»¿≈ƒ«»∆»≈«¿≈»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ e‡ÓËƒ¿¿«≈ƒ«¿ƒ∆¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאויר.9) פתוח מקום בו ואין מצומד, שם.10)כיסוי
באמצעו.11) טהורות 12)חלול "שהן מ"ה: פ"ב עדיות

רבינו: שם ופירש הזב". במשא ומטמאות המת, באוהל
מטיט, חלול כדור עושים נעשות: הן וכך כפולות, מחבתות
לשתי  ומתחלק באמצעו אותו חותכים שריפתו ואחרי
לאויר. פתוחות ואינן שנחתכו לפני כאן והמדובר מחבתות.

גם 13) טמאים שאלה מעיר, הכסףֿמשנה מ"ו. פ"ט כלים
ואםֿכן  מיטמא, אינו בלבד חי בגוף בלוע ורק המת, באוהל

אירניות. אלפסין לדין דומה דינו אין

.„B„È ÒÈÎ‰L ·Ê14,Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BÏ‚¯ B‡ »∆ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ¿ƒ∆∆
‰Ê È¯‰ - B„È‰ ‡ÏÂ BÎBzÓ Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«ƒ¿…¡ƒ¬≈∆
.ÌÈ¯·È‡Ï ÔÈ‡nËÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë»∆≈«ƒ»¿«≈»¿«¿ƒ¿≈»ƒ

"נדה 14) ב: פב, בשבת זה דין מקור מציין הכסףֿמשנה
פ"ו  הטומאות אבות הלכות (ראה לאיברים" מטמאה אינה

כאן). הראב"ד והשגת ה"ג,

.‰·Ê15BËÓ˜ CB˙a ÊeÁ‡ ‰˜ ‰È‰L16ËÈÒ‰Â , »∆»»»∆»¿À¿¿≈ƒ
B‡ Ì„‡ ‰w‰ ‰ˆ˜a ‡ÈˆB‰Â.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÈÏk ¿ƒƒ¿≈«»∆»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ

.ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ ·f‰ Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¬∆ƒ««»¿»»…»««»ƒ
Ëq‰a ¯a„Ó ‰f‰ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«»«∆¿«≈¿∆≈

·f‰17‰ÚÈ‚ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ,18- ‰ÚÈ‚p ‰Ó :¯ÓBÏ «»¿ƒƒ¿¿ƒ»««¿ƒ»
Ïˆ‡ ÈeÏb‰ BÙeb ¯‡MÓ ÂÈ„ÈÏ ‰ÓBc‰Â ÂÈ„Èa¿»»¿«∆¿»»ƒ¿»«»≈∆
‡Ï ,BÙe‚aL ÈeÏba ËÈÒiL „Ú - BËq‰ Û‡ ,‰ÚÈ‚p‰«¿ƒ»«∆≈«∆»ƒ«»∆¿…
¯B‰Ë ÏL BËÓ˜a ‰w‰ ‰È‰ .ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ËÈÒiL∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»«»∆¿À¿∆»
‰‡Óh‰ ˙‡ ËÈÒn‰L ;‡ÓË - ·f‰ ˙‡ Ba ËÈÒ‰Â¿≈ƒ∆«»»≈∆«≈ƒ∆«À¿»
- ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ‡OBp‰L ÌLÎe ,d˙B‡ ‡OBk¿≈»¿≈∆«≈¿≈«¿»ƒ

‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,‡ÓË19ËÈÒn‰ Ck , »≈¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»«≈ƒ
.‡ÓË - ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a¿≈«¿»ƒ»≈

א.15) מג, נדה לקיש, ריש של בקמטים 16)מימרא
לאויר. מגולה שאינו במקום הגוף, נגע 17)שבעור שלא

אחר. משהו באמצעות ממקומו הזיזו אלא בטהור
גלויים.18) הבלתי במקומות לנגוע איֿאפשר שהרי
ח.19) הלכה מת טומאת מהלכות א בפרק

.Â·f‰20B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏÎe ,ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «»¿«…¿«ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿»
Ú¯k :Bc‚k ‰iL ÛÎa ·k¯ÓÏ21Ô‰ È¯‰ - ·f‰ ¿∆¿»¿«¿ƒ»¿∆¿»««»¬≈≈

Ô‰a Ú‚pL ÌÈÏÎk22- Ô‰ eÚ¯k ;ÔËÈÒ‰ È¯‰L , ¿≈ƒ∆»«»∆∆¬≈¡ƒ»»¿≈
·f‰ e‡O È¯‰L ,·‡ eOÚÂ ·kLÓ ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒƒƒ¿»¿«¬»∆¬≈»¿«»
ÌÈÏk‰ ¯‡L ‰iL ÛÎa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ „ÓÚ el‡Îe23 ¿ƒ»«¬≈∆»»¿«¿ƒ»¿»«≈ƒ

ÔÈa Ô‰ eÚ¯kL ÔÈa ,Ì„‡ B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡√»ƒ«¿ƒ»»≈∆»¿≈≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ·f‰ Ú¯kL24. ∆»««»À»ƒ¿À¿»

מ"ה.20) פ"ג הכף 21)זבים עלתה כך ומתוך הכריע,
עליה. אב 22)שהכלי שהם ומושב, כמשכב ולא

למעלה  (ראה הזב מן למעלה שהם מפני והנימוק, הטומאה.
וכן  רבינו, ופירש "טהורים". כתוב: שם, במשנה ה"ג). פ"ז
אבל  מדרס, מטומאת טהורים שהם המשנה מפרשי כל

זב. של כעליונו למשכב 23)טמאים ראויים שאינם
ה"ו). פ"ו למעלה (ראה מדף,24)ומושב או היסט מדין

ויובן  ומושקין", "אוכלין רק כתוב מ"ז) (שם במשנה
וכלים. לאדם שהואֿהדין

.Ê¯B‰h‰Â ·f‰25¯Òp‰ ÏÚ B‡ ÏÒÙq‰ ÏÚ e·LiL26 «»¿«»∆»¿«««¿»««∆∆
ÔÈ¯ÈbÁÓ Ô‰L ÔÓÊa27,Ú¯ BÁkL ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ , ƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ»∆…«

·w‰ Ú·¯ ˜ÁÏ È„k B¯wÚ È·Úa ÔÈ‡L ÔÏÈ‡‰ ‡e‰Â28, ¿»ƒ»∆≈»√ƒƒ»¿≈»……««»
‰kÒa eÏÚL B‡29da ‡aÁpL ‡e‰Â ,Ú¯ dÁkL30 ∆»¿À»∆…»«¿∆∆¿»»

È¯ˆÓ ÌlÒa eÏÚL B‡ ,Ba ÊeÊz d˙B‡ ˜ÁB„Â31BÈ‡L ¿≈»»∆»¿À»ƒ¿ƒ∆≈
L·k‰ ÏÚ eÏÚL B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜32‰¯Bw‰ ÏÚÂ »«¿«¿≈∆»««∆∆¿««»

‰Ê È¯‰ - ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Ïc‰ ÏÚÂ¿««∆∆ƒ¿«∆≈»¿À»ƒ¿ƒ¬≈∆
·f‰ ËÈÒ‰ el‡Îe ,Ô‰a ÔÈ„„˙Ó Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ«»

¯B‰h‰ ˙‡33e·LÈ Ì‡ Ï·‡ .BnÚL34‰ÏB„‚ ‰ÈÙÒa ∆«»∆ƒ¬»ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»
Ì„‡a ËÈÒ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L35ÏÚ B‡ ¯Òp‰ ÏÚ B‡ , ∆≈»¿»¿»ƒ¿»»««∆∆«

ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ ,ÔÈ¯ÈbÁÓ ÌÈ‡L ÔÓÊa ÏÒÙq‰««¿»ƒ¿«∆≈»«¿ƒƒ∆»¿ƒ»
,¯ÓÒÓa Úe·w‰ È¯ˆÓ ÌlÒa B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒ·e¿À»∆…»»∆¿À»ƒ¿ƒ«»«¿«¿≈
elÙ‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁnL ˙Ï„·e ‰¯B˜·e L·Îa B‡¿∆∆¿»¿∆∆∆¿À»ƒ¿ƒ¬ƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „vÓ eÏÚ»ƒ«∆»¬≈∆»

מ"א.25) פ"ג חיגר.27)קרש.26)שם כאדם מתנדנדים
יגיע 28) לא מאוד, דק דופן שיישאר עד תוכו יחקקו אם

ב). קה, מציעא (בבא הקב רובע לגודל ענף,29)חללו
שוכה. איש מט): ט, (שופטים הכתוב בגמרא 30)מלשון

ופירשו  שם), הב"ח (הגהות באחוזיונה שנחבאת אמרו: שם
בה  נחבאת כולה היד בכף אותה כשאוחזים ו'תוספות' רש"י
בתוך  נחבאת והיא בה "כשאוחז מפרש ורבינו נראית. ואינה
הכסףֿמשנה), (לשון אותו" מזזת היא אותה, וכופף ידו

הענף. את מזיזה היד אינו 31)פירוש, ואם קטן, סולם
ואילך. אילך מתנועע הוא במסמר קרש 32)קבוע

בחוף, נוגע השני וראשו הספינה על אחד ראשו שמניחים
ליבשה. הספינה מן עליו לעבור גשר משמש והוא

הצד 33) התרומם כך ומתוך הזב הכריע אם אפילו כלומר,
ומכלֿשכן  היסט, משום טמא כן גם עליו, יושב שהטהור
הזב, כמדרס הטומאה אב נעשו בגדיו שאז הטהור, כרע אם
החזוןֿאיש  בעל תמיהת מסולקת [בזה ו. בהלכה כמבואר
הטהור" את הזב הסיט "וכאילו רבינו: כתב למה שהקשה

דעתו]. מניח יישוב מצא ולא להיפך, פ"ג 34)ולא זבים
עליה.35)מ"ג. עולה כשאדם זזה אינה אדם, ע"י כלומר,

.Á¯B‰ËÂ ·Ê36ÔÈÙÈ‚Ó „Á‡k Ì‰ÈL eÈ‰L37˙‡ »¿»∆»¿≈∆¿∆»¿ƒƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁ˙Bt B‡ ˙Ïc‰38ÛÈ‚Ó „Á‡ ‰È‰ . «∆∆¿ƒ¬≈∆»»»∆»≈ƒ

‡ÓË - Á˙Bt „Á‡Â39:¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÏÚ‰ . ¿∆»≈«ƒ¿»∆¡∆∆∆ƒ«
ÈtÓ e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡Óh‰ Ì‡ƒ«»≈∆¡»∆«»ƒ¿»ƒ¿≈
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קטו ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay f"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·e· ‡e‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ11‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ecÎk ¿≈¿ƒ∆∆∆»¿««¬«ƒ…«¬»
˙Bi¯È‡ ÔÈÒtÏ‡ BÓk ,‰t BÏ12- ·f‰ ÔËÈÒ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ¡ƒ»«»

È¯‰L ,˙n‰ Ï‰‡a ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ¿…∆«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ìe˙Ò BÁ˙tL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰≈ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»¿≈

‰ÚeÏa ‰˙È‰L ËÁÓ13‰ÚeÏa‰ ˙ÚaËÂ ıÚ‰ CB˙a ««∆»¿»¿»¿»≈¿««««¿»
- ‰·l‰ B‡ ıÚ‰ ˙‡ ·f‰ ËÈÒ‰Â ,‰·l‰ CB˙a¿«¿≈»¿≈ƒ«»∆»≈«¿≈»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ e‡ÓËƒ¿¿«≈ƒ«¿ƒ∆¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאויר.9) פתוח מקום בו ואין מצומד, שם.10)כיסוי
באמצעו.11) טהורות 12)חלול "שהן מ"ה: פ"ב עדיות

רבינו: שם ופירש הזב". במשא ומטמאות המת, באוהל
מטיט, חלול כדור עושים נעשות: הן וכך כפולות, מחבתות
לשתי  ומתחלק באמצעו אותו חותכים שריפתו ואחרי
לאויר. פתוחות ואינן שנחתכו לפני כאן והמדובר מחבתות.

גם 13) טמאים שאלה מעיר, הכסףֿמשנה מ"ו. פ"ט כלים
ואםֿכן  מיטמא, אינו בלבד חי בגוף בלוע ורק המת, באוהל

אירניות. אלפסין לדין דומה דינו אין

.„B„È ÒÈÎ‰L ·Ê14,Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BÏ‚¯ B‡ »∆ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ¿ƒ∆∆
‰Ê È¯‰ - B„È‰ ‡ÏÂ BÎBzÓ Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«ƒ¿…¡ƒ¬≈∆
.ÌÈ¯·È‡Ï ÔÈ‡nËÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë»∆≈«ƒ»¿«≈»¿«¿ƒ¿≈»ƒ

"נדה 14) ב: פב, בשבת זה דין מקור מציין הכסףֿמשנה
פ"ו  הטומאות אבות הלכות (ראה לאיברים" מטמאה אינה

כאן). הראב"ד והשגת ה"ג,

.‰·Ê15BËÓ˜ CB˙a ÊeÁ‡ ‰˜ ‰È‰L16ËÈÒ‰Â , »∆»»»∆»¿À¿¿≈ƒ
B‡ Ì„‡ ‰w‰ ‰ˆ˜a ‡ÈˆB‰Â.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÈÏk ¿ƒƒ¿≈«»∆»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ

.ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ ·f‰ Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¬∆ƒ««»¿»»…»««»ƒ
Ëq‰a ¯a„Ó ‰f‰ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«»«∆¿«≈¿∆≈

·f‰17‰ÚÈ‚ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ,18- ‰ÚÈ‚p ‰Ó :¯ÓBÏ «»¿ƒƒ¿¿ƒ»««¿ƒ»
Ïˆ‡ ÈeÏb‰ BÙeb ¯‡MÓ ÂÈ„ÈÏ ‰ÓBc‰Â ÂÈ„Èa¿»»¿«∆¿»»ƒ¿»«»≈∆
‡Ï ,BÙe‚aL ÈeÏba ËÈÒiL „Ú - BËq‰ Û‡ ,‰ÚÈ‚p‰«¿ƒ»«∆≈«∆»ƒ«»∆¿…
¯B‰Ë ÏL BËÓ˜a ‰w‰ ‰È‰ .ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ËÈÒiL∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»«»∆¿À¿∆»
‰‡Óh‰ ˙‡ ËÈÒn‰L ;‡ÓË - ·f‰ ˙‡ Ba ËÈÒ‰Â¿≈ƒ∆«»»≈∆«≈ƒ∆«À¿»
- ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ‡OBp‰L ÌLÎe ,d˙B‡ ‡OBk¿≈»¿≈∆«≈¿≈«¿»ƒ

‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,‡ÓË19ËÈÒn‰ Ck , »≈¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»«≈ƒ
.‡ÓË - ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a¿≈«¿»ƒ»≈

א.15) מג, נדה לקיש, ריש של בקמטים 16)מימרא
לאויר. מגולה שאינו במקום הגוף, נגע 17)שבעור שלא

אחר. משהו באמצעות ממקומו הזיזו אלא בטהור
גלויים.18) הבלתי במקומות לנגוע איֿאפשר שהרי
ח.19) הלכה מת טומאת מהלכות א בפרק

.Â·f‰20B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏÎe ,ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «»¿«…¿«ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿»
Ú¯k :Bc‚k ‰iL ÛÎa ·k¯ÓÏ21Ô‰ È¯‰ - ·f‰ ¿∆¿»¿«¿ƒ»¿∆¿»««»¬≈≈

Ô‰a Ú‚pL ÌÈÏÎk22- Ô‰ eÚ¯k ;ÔËÈÒ‰ È¯‰L , ¿≈ƒ∆»«»∆∆¬≈¡ƒ»»¿≈
·f‰ e‡O È¯‰L ,·‡ eOÚÂ ·kLÓ ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒƒƒ¿»¿«¬»∆¬≈»¿«»
ÌÈÏk‰ ¯‡L ‰iL ÛÎa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ „ÓÚ el‡Îe23 ¿ƒ»«¬≈∆»»¿«¿ƒ»¿»«≈ƒ

ÔÈa Ô‰ eÚ¯kL ÔÈa ,Ì„‡ B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡√»ƒ«¿ƒ»»≈∆»¿≈≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ·f‰ Ú¯kL24. ∆»««»À»ƒ¿À¿»

מ"ה.20) פ"ג הכף 21)זבים עלתה כך ומתוך הכריע,
עליה. אב 22)שהכלי שהם ומושב, כמשכב ולא

למעלה  (ראה הזב מן למעלה שהם מפני והנימוק, הטומאה.
וכן  רבינו, ופירש "טהורים". כתוב: שם, במשנה ה"ג). פ"ז
אבל  מדרס, מטומאת טהורים שהם המשנה מפרשי כל

זב. של כעליונו למשכב 23)טמאים ראויים שאינם
ה"ו). פ"ו למעלה (ראה מדף,24)ומושב או היסט מדין

ויובן  ומושקין", "אוכלין רק כתוב מ"ז) (שם במשנה
וכלים. לאדם שהואֿהדין

.Ê¯B‰h‰Â ·f‰25¯Òp‰ ÏÚ B‡ ÏÒÙq‰ ÏÚ e·LiL26 «»¿«»∆»¿«««¿»««∆∆
ÔÈ¯ÈbÁÓ Ô‰L ÔÓÊa27,Ú¯ BÁkL ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ , ƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ»∆…«

·w‰ Ú·¯ ˜ÁÏ È„k B¯wÚ È·Úa ÔÈ‡L ÔÏÈ‡‰ ‡e‰Â28, ¿»ƒ»∆≈»√ƒƒ»¿≈»……««»
‰kÒa eÏÚL B‡29da ‡aÁpL ‡e‰Â ,Ú¯ dÁkL30 ∆»¿À»∆…»«¿∆∆¿»»

È¯ˆÓ ÌlÒa eÏÚL B‡ ,Ba ÊeÊz d˙B‡ ˜ÁB„Â31BÈ‡L ¿≈»»∆»¿À»ƒ¿ƒ∆≈
L·k‰ ÏÚ eÏÚL B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜32‰¯Bw‰ ÏÚÂ »«¿«¿≈∆»««∆∆¿««»

‰Ê È¯‰ - ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Ïc‰ ÏÚÂ¿««∆∆ƒ¿«∆≈»¿À»ƒ¿ƒ¬≈∆
·f‰ ËÈÒ‰ el‡Îe ,Ô‰a ÔÈ„„˙Ó Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ«»

¯B‰h‰ ˙‡33e·LÈ Ì‡ Ï·‡ .BnÚL34‰ÏB„‚ ‰ÈÙÒa ∆«»∆ƒ¬»ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»
Ì„‡a ËÈÒ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L35ÏÚ B‡ ¯Òp‰ ÏÚ B‡ , ∆≈»¿»¿»ƒ¿»»««∆∆«

ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ ,ÔÈ¯ÈbÁÓ ÌÈ‡L ÔÓÊa ÏÒÙq‰««¿»ƒ¿«∆≈»«¿ƒƒ∆»¿ƒ»
,¯ÓÒÓa Úe·w‰ È¯ˆÓ ÌlÒa B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒ·e¿À»∆…»»∆¿À»ƒ¿ƒ«»«¿«¿≈
elÙ‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁnL ˙Ï„·e ‰¯B˜·e L·Îa B‡¿∆∆¿»¿∆∆∆¿À»ƒ¿ƒ¬ƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „vÓ eÏÚ»ƒ«∆»¬≈∆»

מ"א.25) פ"ג חיגר.27)קרש.26)שם כאדם מתנדנדים
יגיע 28) לא מאוד, דק דופן שיישאר עד תוכו יחקקו אם

ב). קה, מציעא (בבא הקב רובע לגודל ענף,29)חללו
שוכה. איש מט): ט, (שופטים הכתוב בגמרא 30)מלשון

ופירשו  שם), הב"ח (הגהות באחוזיונה שנחבאת אמרו: שם
בה  נחבאת כולה היד בכף אותה כשאוחזים ו'תוספות' רש"י
בתוך  נחבאת והיא בה "כשאוחז מפרש ורבינו נראית. ואינה
הכסףֿמשנה), (לשון אותו" מזזת היא אותה, וכופף ידו

הענף. את מזיזה היד אינו 31)פירוש, ואם קטן, סולם
ואילך. אילך מתנועע הוא במסמר קרש 32)קבוע

בחוף, נוגע השני וראשו הספינה על אחד ראשו שמניחים
ליבשה. הספינה מן עליו לעבור גשר משמש והוא

הצד 33) התרומם כך ומתוך הזב הכריע אם אפילו כלומר,
ומכלֿשכן  היסט, משום טמא כן גם עליו, יושב שהטהור
הזב, כמדרס הטומאה אב נעשו בגדיו שאז הטהור, כרע אם
החזוןֿאיש  בעל תמיהת מסולקת [בזה ו. בהלכה כמבואר
הטהור" את הזב הסיט "וכאילו רבינו: כתב למה שהקשה

דעתו]. מניח יישוב מצא ולא להיפך, פ"ג 34)ולא זבים
עליה.35)מ"ג. עולה כשאדם זזה אינה אדם, ע"י כלומר,

.Á¯B‰ËÂ ·Ê36ÔÈÙÈ‚Ó „Á‡k Ì‰ÈL eÈ‰L37˙‡ »¿»∆»¿≈∆¿∆»¿ƒƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁ˙Bt B‡ ˙Ïc‰38ÛÈ‚Ó „Á‡ ‰È‰ . «∆∆¿ƒ¬≈∆»»»∆»≈ƒ

‡ÓË - Á˙Bt „Á‡Â39:¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÏÚ‰ . ¿∆»≈«ƒ¿»∆¡∆∆∆ƒ«
ÈtÓ e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡Óh‰ Ì‡ƒ«»≈∆¡»∆«»ƒ¿»ƒ¿≈
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BËÈÒ‰L40‡ÓË - ‡Óh‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ¯B‰h‰ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿ƒ«»∆¡»∆«»≈ƒ¿»
B‡OÓa41.e¯‡aL BÓk , ¿«»¿∆≈«¿

מ"ב.36) ונימוקם:38)סוגרים.37)שם שם, כחכמים
האחד  אין קלה, מלאכה היא סגירתה או הדלת שהגפת מפני

למשנה). בפירושו (הרא"ש בחבירו שזה 39)נתלה מפני
זה. על זה נתלים לכאן, והשני לכאן את 40)מושך הזיז

את 41)הטהור. נושא כשהטהור היא משא טומאת סתם
מנוחת  היתה אלא ממקומה, הזיזה לא ואפילו הטומאה,
עליו), חולקים ור"ש רש"י אולם רבינו, דעת היא (כך עליו
טומאת  הלכות (ראה שהוא כל אפילו אותה כשהגביה או
חמור  ובשניהם ממקומו, הזזה פירושו והיסט ה"ו), פ"א מת
אם  רק מטמאות שהן במשא, המטמאות טומאת משאר זב
כשהוא  גם מטמא וזב להיפך, ולא הטמא את הסיט הטהור

הטהור. את נשא או הסיט

.Ë¯B‰ËÂ ·Ê42ÔÈÏÈLÙÓ eÈ‰L43‰È‰ Ì‡ ,ÌÈÏ·Áa »¿»∆»«¿ƒƒ«¬»ƒƒ»»
CLBÓ ‰Ê‡ÓË - CÏÈ‡ CLBÓ ‰ÊÂ CÏÈ‡44eÈ‰ . ∆≈≈«¿∆≈≈«ƒ¿»»

ÔÈ‚¯B‡45B‡ ,ÔÈÁBË B‡ ,ÔÈ·LBÈa ÔÈa ÔÈ„ÓBÚa ÔÈa , ¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿¿ƒ¬ƒ
- „·k Ô‡OnL ÔÓÊa :ÔÈÚBË B‡ ¯BÓÁ‰ ÔÓ ÔÈ˜¯Bt¿ƒƒ«¬¬ƒƒ¿«∆«»»»≈

¯B‰Ë - Ï˜ ÈBOÓ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰46. ¬≈∆»≈¿ƒ»»««»

מדרס,44)שוזרים.43)שם.42) טומאת טמאים ובגדיו
הטהור. על נשען הטמא כשהמשא 46)שם.45)שהרי

הם  כבד כשהמשא אבל השני, על נשען האחד אין קל
המשא. באמצעות זה על זה נשענים

.È¯B‰Ë47¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ˙‡ ‰kÓ ‰È‰L48·ÊÂ , »∆»»«∆∆«»¬≈∆»¿»
CLnÈ Ì‡L ;e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰k‰L49¯B‰h‰ ∆ƒ»∆«»ƒ¿»∆ƒƒ»≈«»

ÏÙB ‡Óh‰ È¯‰Â -50ÂÈÏÚ ÔÚL el‡k ‡ˆÓÂ ,51. «¬≈«»≈≈¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«»»
.ÔÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a Û‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»«ƒ¿≈«»¿≈ƒ

הוא 48)שם.47) אבל מדרס, מטומאת טהור פירוש,
(הרא"ש  משא מדין לטומאה ראשון נעשו ובגדיו עצמו

מט. הערה לקמן ראה שם). את 49)בפירושו יעזוב
לגופו. תגיע לא והמכה ידו.50)מקומו, תנופת מעוצמת

מכה 51) וכשהטהור המכה. את ומקבל העומד הטהור על
את  כנושא ודינו הטמא, על נשען הטהור הרי הטמא, את

טמאים. בגדיו שאין הזב

.‡È‡OpL ·Ê52‡OpL ¯B‰Ë B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó »∆ƒ»ƒ¿»««»»∆ƒ»
‡ÓË - ·f‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó53·Ê ÏL BÚaˆ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿»««»ƒ¿»≈«∆¿»∆»

ÁÈp‰L ¯B‰h‰ B‡ ¯B‰h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ dÁÈp‰L∆ƒƒ»¿«¿»ƒ«»«»∆ƒƒ«
Ô·‡ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ BÚaˆ‡∆¿»¿«¿»ƒ«»««ƒ∆≈≈≈∆∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯B˜ B‡54È¯eaÁ ÔÎÂ . »¿«≈»∆¬≈∆»≈¿≈ƒ≈
·f‰55e‡OpL ¯B‰Ë È¯eaÁ B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ e‡OpL «»∆ƒ¿««»ƒ≈»∆ƒ¿

Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡O el‡Îe ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ÏÚ««»¬≈∆»≈¿ƒ»»»∆»≈∆
ÌÈpM‰ :ÌÈ¯eaÁ‰ Ì‰ el‡Â .B¯·Á ÏL BÓˆÚ«¿∆¬≈¿≈≈«ƒƒ«ƒ«ƒ

Ô‰lL ¯ÚO‰Â ÌÈ¯tv‰56BÊ ‰‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «ƒ»¿«ƒ¿«≈»∆»∆¿≈»∆ƒ∆À¿»
.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

מ"ב.52) ה, פרק הלכה 53)שם ז בפרק למעלה למדנו
אלא  מטמאים ואינם מיטמאים אינם ומושב שמשכב ג,

כאן, רבינו ומשמיענו האדם. של גופו רוב עליהם כשנישא
ושל  הזב של הגוף מן קטן בחלק אפילו מיטמא, שאדם

מסמא.54)הטהור. אבן הדברים 55)טומאת
חיבורים. הם מה מבואר לקמן לגוף. המחוברים

ה"ג.56) פ"ה זבים תוספתא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במסמרים 1) מסומר או בארץ מחובר שהיה דבר יבאר

הסיטו  מכח שנפל דבר כל ודין כלי, והניד הזב עליו והקיש
בנגיעה, אלא מטמא ומושב מרכב ושאין הרעדה, מכוח או
החמור, על רכבו או בספינה שישבו והטהור הזב ודין

בתוכה. שהגוי ברחיים הנדחק

.‡¯aÁÓ ‰È‰L ¯·c2:ÌÈ¯ÓÒÓa ¯nÒÓ B‡ ı¯‡a »»∆»»¿À»»»∆¿À»¿«¿¿ƒ
BÁk ‰È‰ Ì‡3LÈw‰Â ,˜ÊÁÂ ‰ÙÈ4˙Ú·e ,·f‰ ÂÈÏÚ ƒ»»…»∆¿»»¿ƒƒ»»«»¿≈

B‡ B˙‡k‰ ÁkÓ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡ ÈÏk „È‰ LÈw‰L∆ƒƒ≈ƒ¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ…««»»
ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÏÈt‰L5‰ÙÈ BÁk ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»»…»∆

B‡ ÏÈt‰Â ,·f‰ ÂÈÏÚ LÈw‰Â ,„„˙Ó ‡l‡ ˜ÊÁÂ¿»»∆»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ»»«»¿ƒƒ
È¯‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk B˙‡k‰ ÁÎa „È‰≈ƒ¿…««»»≈ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈

eÏÙ BÁkÓ È¯‰L ,ÔËÈÒ‰ el‡Îe ,ÔÈ‡ÓË el‡6‰Ê . ≈¿≈ƒ¿ƒ¡ƒ»∆¬≈ƒ…»¿∆
ÏÏk‰7‰„Ú¯‰ ÁkÓ ;‡ÓË - BËq‰ ÁkÓ ÏÙpL Ïk : «¿»…∆»«ƒ…«∆≈»≈ƒ…««¿»»

‰kÒ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ ?„ˆÈk .¯B‰Ë -8,Ú¯ ÔÁkL »≈«ƒƒ«ƒ»À»∆…»«
‰¯B˜ ÏÚ B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜ BÈ‡L È¯ˆÓ ÌlÒ ÏÚ B‡«À»ƒ¿ƒ∆≈»«¿«¿≈«»
ÏÚ LÈw‰L B‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁÓ ÌÈ‡L L·ÎÂ ˙Ï„Â¿∆∆»∆∆∆≈»¿À»ƒ¿ƒ∆ƒƒ«

¯‚p‰9ÏeÚn‰ ÏÚ10ËBLn‰Â11LÈw‰L ‰ÚL·e , «∆∆«««¿¿«»¿»»∆ƒƒ
eÏÙ ‡ÏÂ Ô„È‰ elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏÈt‰ƒƒ√»ƒ«¿ƒ≈ƒ¬ƒ¡ƒ»¿…»¿
ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈ƒ¬»ƒƒƒ«ƒ»«
B‡ L·k ÏÚ B‡ ,¯nÒÓ ÌlÒ ÏÚ B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒÀ»∆…»»∆«À»¿À»«∆∆

LÈ¯n‰ ÏÚ B‡ ,ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ‰ ‰¯B˜ B‡ ˙Ïc ÏÚ12, «∆∆»«¿À»ƒ¿ƒ««»ƒ
ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk „È‰ LÈw‰L ‰ÚL·e ,¯epz‰ ÏÚ B‡«««¿»»∆ƒƒ≈ƒ≈ƒ√»ƒ
Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÏÈt‰ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓe«¿ƒ¬ƒƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿≈…

.el‡a ‡ˆBik«≈¿≈

מ"ב.2) פ"ד מתנדנד.3)זבים ואינו המחובר הדבר של
רעידת 5)דפק.4) ע"י בעקיפין נגרמה שההנדה מפני

לה, עירובין (רש"י מטמא ואינו כוחו כוח נקרא וזה הקרקע,
הוא  שגם להניח ויש שם, למשנה רבינו פירוש ראה א.

רש"י). לדברי את 6)התכוון ישירות הנידה הדפיקה
יפה. מחוברים היו שלא פ"ד 7)הכלים זבים תוספתא,

כז.8)ה"ה. הערה פ"ח למעלה התקועה 9)ראה יתד
הדלת. אחורי הדלת.10)באסקופה ספינה.11)של של

אותם  מרעידה קלה ודפיקה יפה, מחוברים אינם אלה כל
קורות 12)ישירות. ראשי מונחים שעליה עבה קורה

הבית.

.·¯epz13¯epz‰ ÏÚ LÈw‰Â ,Ba ‰˜e·c ˙t‰ ‰˙È‰L «∆»¿»««¿»¿ƒƒ«««
‰Óe¯z ‰È‰ elÙ‡ ,¯kk ÏÙÂ14¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -15. ¿»«ƒ»¬ƒ»»¿»¬≈∆»

¯kka ˜a„Ó ¯epz‰ ÔÓ Ò¯Á ‰È‰ Ì‡Â16elÙ‡ ,ÏÙpL ¿ƒ»»∆∆ƒ««¿À»«ƒ»∆»«¬ƒ
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ‰È‰17. »»Àƒ¬≈∆»≈

סיר 13) כעין עשויים היו שבזמניהם התנורים שם. תוספתא,
את  שם מדביקים ואח"כ בפנים אותם ומסיקים גדול, חרס
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בטהרתה.14)הפת. כבד,15)שמחמירים שהתנור מפני
הדפיקה. מן ישר הככר הונד בתוספתא 16)לא הגר"א

וזה  זה, בחרס דפק והזב בתנור, מודבק היה שהחרס שם,
כאן. רבינו כפירוש החרס,במקרה17)לא נפל הרי זה,

הדפיקה. מכוח הככר, גם עמו וביחד

.‚·kLn‰ ÔÈ‡18ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk ‡nËÓ ·k¯n‰ B‡ ≈«ƒ¿»«∆¿»¿«≈≈ƒ√»ƒ
B‡ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïa ÚbÓa ‡l‡ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆»¿«»ƒ¿«¬»ƒ»≈ƒ

Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡19‰È‰L B‡ √»ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»∆»»
‡l‡ Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ò¯„n‰«ƒ¿»¿«¿»≈∆¬ƒ…ƒ¿ƒ≈≈∆∆»

ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯È20ÔÎÂ . ¿»ƒ¿…»«»∆¬≈≈¿ƒ¿≈
ËÈÒ‰ Ì‡21ÌÈÏÎ‡‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ·kLn‰ ƒ≈ƒ«ƒ¿»∆«≈ƒ∆»√»ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¬≈≈¿ƒ

המשכב 18) על ונישא הנושא "כל שנינו: מ"ג, פ"ה בזבים
האדם". מן חוץ מושב 19)טהור, משכב כולל מונח

מ"ה.20)ומרכב. היו 21)שם והטהור שהמדרס כגון
נתבאר  ה"ו. פ"ח ראה המדרס. והכריע המאזניים כפי על

כנושא. דינו שמסיט כבר,

.„¯B‰h‰Â ·f‰22‰ÏBÎÈ‰ ‰pË˜ ‰ÈÙÒa e·LiL «»¿«»∆»¿ƒ¿ƒ»¿«»«¿»
„Á‡ Ì„‡a ËÈÓ‰Ï23‡cÒ‡a B‡ ,24ÏÚ e·Î¯L B‡ , ¿»ƒ¿»»∆»¿«¿»∆»¿«

‰Ó‰a Èab25‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B Ô‰È„‚a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿≈»««ƒ∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆»∆
,˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a È¯‰ -¬≈ƒ¿≈«»¿≈ƒƒ¿»¿À¿»»¿»≈

Ò¯„ ‡nL26ÌÚ ‰·LiL ‰c ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ·f‰ ∆»»««»¬≈∆¿≈ƒ»∆»¿»ƒ
¯B‰h‰27Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÌÈ„‚a - ‰hÓa28‰tkÓ ıeÁ , «»¿ƒ»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ»

dL‡¯aL29Òp‰ L‡¯aL ÌÈ„‚a‰ ÔÎÂ .30‰ÈÙqaL ∆¿…»¿≈«¿»ƒ∆¿…«≈∆«¿ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë31. ¿ƒ

מ"א.22) פ"ג הוא 23)שם עליה, עולה אחד כשאדם
תחתיו. ונכפפת אותה מחוברות 24)מטה (קורות רפסודה

בנהרות). אותן ומשיטים בהמה 25)יחד, של דרכה
רוכביה. תחת גבה את הכריע 26)לכופף שמא פירוש,

וה"ב. ה"א פ"ח למעלה ראה הזב. את והגביה הטהור
תימן).27) (כת"י "הטהורה" עליהם.28)צ"ל דרסה שמא
עליה.29) דרסה שמא לחשוש שאין הטהורה, של
קט 31)התורן.30) בספינה שישבו וטהור בזב נה,מדובר

אבל  מספק, מדרס טמאים הטהור שבגדי למעלה שאמרנו
ולפיכך  עליהם, לדרוס יכול הזב אין התורן שבראש אלה
"רבי  ד: פרק בראש שם במשנה זה דין מקור טהורים.
כיפה  במיטה, הטהורה עם שישבה נדה אומר, יהושע
הנס  שבראש כלים בספינה, ישבה מדרס, טמאה שבראשה
חולק  יהושע שרבי רבינו, וסובר מדרס". טמאין שבספינה
הבגדים  את אלא מטמאת שאינה מ"א, שבפ"ג המשנה על
הנמצאים  את לא אבל בלבד, הטמא של בצידו הנמצאים

(כסףֿמשנה). משנה' כ'סתם ופסק גבוה, במקום

.‰˜Á„p‰32ÌÎB˙a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÌÈÁ¯a33B‡ «ƒ¿»¿≈«ƒ∆»≈»ƒ¿»
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גם 32) שנויה זו הלכה ה"ח. פ"ו טהרות תוספתא,
"שאין  הגירסה שם אבל ה"ג, פ"ט אהלות בתוספתא,

כזבים.33)עוקרים". מטמאים שגויים גזרו וחכמים
בתוכה.34) והנדה הגירסה: שם, נדה 35)בתוספתא זבה,

הריחיים.36)ויולדת. יד על העומד מכוחו 37)האדם
הנדנוד. של

ה'תשפ"א  שבט כ"ח ד' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
טומאתו 1) היא ומה טמא בחזקת הוא אם הארץ עם יבאר

מדבר  חוץ חבירות דברי לקבל הבא זו, בחזקה הוא מתי ועד
הארץ  ועם חבירות. דברי לקבל הצריך הוא מי ודין אחד,
הארץ, עם כשהיה טהרות לו והיו חבירות דברי עליו שקיבל
או  מוכס שנעשה וחבר טהרותיו, על החבר נשאל אם ודין
ונחשד  חבירות דברי עליו שקיבל הארץ עם למלך, גבאי

הטהרות. על שנחשד חבר או אחד לדבר
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עצמם 2) את חכמים תלמידי הגדירו המשנה בתקופת
בפירושו  (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים"
ריקים  מאנשים מתרחקים והיו ג) משנה ב פרק לדמאי
וקראו  שונים, מצוות בדקדוקי ביותר נזהרו שלא מתורה

הארץ". "עם אותן 3)להם אפילו המצוות כל מקיים
הארץ. עמי עליהן "בגדי 4)שנחשדו שנינו: ב יח, בחגיגה

חולין  מלאכול (שנזהרים לפרושים" מדרס הארץ עם
ב  לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף שנטמאו,

נידה. אשתו עליהם ישבה שמא מתוכו 5)נימקו: כלומר,
לא  בגבו נגע אם אבל ד). הלכה ח פרק למעלה (ראה
החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס שכלי טימאהו,

או 6) שנפסלו וקדשים תרומה שורפים שאין בידינו וכלל
במסכת  הדין מקור החמירו. הארץ עם בבגדי מספק, נטמאו
את  שורפים ספיקות שישה "על ה: משנה ד פרק טהרות
עם  בגדי על פירוש, הארץ" עם בגדי ספק ועל וכו' התרומה
ישבה  שמא מספק, ונטמאה בתרומה וודאי שנגעו הארץ

נידה. אשתו נטמאו.7)עליהם שלא להיזהר 8)לומר
בהם. נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים שלא 9)בכל

טמא.10)לצורך. כשהוא בהן יגע שהוכשר 11)שלא
מעולם  הורטב שלא אוכל אבל נטמא, ואולי טומאה לקבל
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בטהרתה.14)הפת. כבד,15)שמחמירים שהתנור מפני
הדפיקה. מן ישר הככר הונד בתוספתא 16)לא הגר"א

וזה  זה, בחרס דפק והזב בתנור, מודבק היה שהחרס שם,
כאן. רבינו כפירוש החרס,במקרה17)לא נפל הרי זה,

הדפיקה. מכוח הככר, גם עמו וביחד

.‚·kLn‰ ÔÈ‡18ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk ‡nËÓ ·k¯n‰ B‡ ≈«ƒ¿»«∆¿»¿«≈≈ƒ√»ƒ
B‡ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïa ÚbÓa ‡l‡ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆»¿«»ƒ¿«¬»ƒ»≈ƒ

Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡19‰È‰L B‡ √»ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»∆»»
‡l‡ Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ò¯„n‰«ƒ¿»¿«¿»≈∆¬ƒ…ƒ¿ƒ≈≈∆∆»

ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯È20ÔÎÂ . ¿»ƒ¿…»«»∆¬≈≈¿ƒ¿≈
ËÈÒ‰ Ì‡21ÌÈÏÎ‡‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ·kLn‰ ƒ≈ƒ«ƒ¿»∆«≈ƒ∆»√»ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¬≈≈¿ƒ

המשכב 18) על ונישא הנושא "כל שנינו: מ"ג, פ"ה בזבים
האדם". מן חוץ מושב 19)טהור, משכב כולל מונח

מ"ה.20)ומרכב. היו 21)שם והטהור שהמדרס כגון
נתבאר  ה"ו. פ"ח ראה המדרס. והכריע המאזניים כפי על

כנושא. דינו שמסיט כבר,

.„¯B‰h‰Â ·f‰22‰ÏBÎÈ‰ ‰pË˜ ‰ÈÙÒa e·LiL «»¿«»∆»¿ƒ¿ƒ»¿«»«¿»
„Á‡ Ì„‡a ËÈÓ‰Ï23‡cÒ‡a B‡ ,24ÏÚ e·Î¯L B‡ , ¿»ƒ¿»»∆»¿«¿»∆»¿«

‰Ó‰a Èab25‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B Ô‰È„‚a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿≈»««ƒ∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆»∆
,˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a È¯‰ -¬≈ƒ¿≈«»¿≈ƒƒ¿»¿À¿»»¿»≈

Ò¯„ ‡nL26ÌÚ ‰·LiL ‰c ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ·f‰ ∆»»««»¬≈∆¿≈ƒ»∆»¿»ƒ
¯B‰h‰27Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÌÈ„‚a - ‰hÓa28‰tkÓ ıeÁ , «»¿ƒ»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ»

dL‡¯aL29Òp‰ L‡¯aL ÌÈ„‚a‰ ÔÎÂ .30‰ÈÙqaL ∆¿…»¿≈«¿»ƒ∆¿…«≈∆«¿ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë31. ¿ƒ

מ"א.22) פ"ג הוא 23)שם עליה, עולה אחד כשאדם
תחתיו. ונכפפת אותה מחוברות 24)מטה (קורות רפסודה

בנהרות). אותן ומשיטים בהמה 25)יחד, של דרכה
רוכביה. תחת גבה את הכריע 26)לכופף שמא פירוש,

וה"ב. ה"א פ"ח למעלה ראה הזב. את והגביה הטהור
תימן).27) (כת"י "הטהורה" עליהם.28)צ"ל דרסה שמא
עליה.29) דרסה שמא לחשוש שאין הטהורה, של
קט 31)התורן.30) בספינה שישבו וטהור בזב נה,מדובר

אבל  מספק, מדרס טמאים הטהור שבגדי למעלה שאמרנו
ולפיכך  עליהם, לדרוס יכול הזב אין התורן שבראש אלה
"רבי  ד: פרק בראש שם במשנה זה דין מקור טהורים.
כיפה  במיטה, הטהורה עם שישבה נדה אומר, יהושע
הנס  שבראש כלים בספינה, ישבה מדרס, טמאה שבראשה
חולק  יהושע שרבי רבינו, וסובר מדרס". טמאין שבספינה
הבגדים  את אלא מטמאת שאינה מ"א, שבפ"ג המשנה על
הנמצאים  את לא אבל בלבד, הטמא של בצידו הנמצאים

(כסףֿמשנה). משנה' כ'סתם ופסק גבוה, במקום

.‰˜Á„p‰32ÌÎB˙a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÌÈÁ¯a33B‡ «ƒ¿»¿≈«ƒ∆»≈»ƒ¿»
·Ê34Ba ‡ˆBiÎÂ35‰Ê È‡a .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÂÈ„‚a È¯‰ - »¿«≈¬≈¿»»¿≈ƒƒ¿»¿≈∆

„Ú Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„„nL ÌÈÁ¯a ?e¯Ó‡ ÌÈÁ≈̄«ƒ»¿¿≈«ƒ∆¿«¿¿ƒ∆««¿««
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גם 32) שנויה זו הלכה ה"ח. פ"ו טהרות תוספתא,
"שאין  הגירסה שם אבל ה"ג, פ"ט אהלות בתוספתא,

כזבים.33)עוקרים". מטמאים שגויים גזרו וחכמים
בתוכה.34) והנדה הגירסה: שם, נדה 35)בתוספתא זבה,

הריחיים.36)ויולדת. יד על העומד מכוחו 37)האדם
הנדנוד. של

ה'תשפ"א  שבט כ"ח ד' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
טומאתו 1) היא ומה טמא בחזקת הוא אם הארץ עם יבאר

מדבר  חוץ חבירות דברי לקבל הבא זו, בחזקה הוא מתי ועד
הארץ  ועם חבירות. דברי לקבל הצריך הוא מי ודין אחד,
הארץ, עם כשהיה טהרות לו והיו חבירות דברי עליו שקיבל
או  מוכס שנעשה וחבר טהרותיו, על החבר נשאל אם ודין
ונחשד  חבירות דברי עליו שקיבל הארץ עם למלך, גבאי

הטהרות. על שנחשד חבר או אחד לדבר
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עצמם 2) את חכמים תלמידי הגדירו המשנה בתקופת
בפירושו  (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים"
ריקים  מאנשים מתרחקים והיו ג) משנה ב פרק לדמאי
וקראו  שונים, מצוות בדקדוקי ביותר נזהרו שלא מתורה

הארץ". "עם אותן 3)להם אפילו המצוות כל מקיים
הארץ. עמי עליהן "בגדי 4)שנחשדו שנינו: ב יח, בחגיגה

חולין  מלאכול (שנזהרים לפרושים" מדרס הארץ עם
ב  לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף שנטמאו,

נידה. אשתו עליהם ישבה שמא מתוכו 5)נימקו: כלומר,
לא  בגבו נגע אם אבל ד). הלכה ח פרק למעלה (ראה
החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס שכלי טימאהו,

או 6) שנפסלו וקדשים תרומה שורפים שאין בידינו וכלל
במסכת  הדין מקור החמירו. הארץ עם בבגדי מספק, נטמאו
את  שורפים ספיקות שישה "על ה: משנה ד פרק טהרות
עם  בגדי על פירוש, הארץ" עם בגדי ספק ועל וכו' התרומה
ישבה  שמא מספק, ונטמאה בתרומה וודאי שנגעו הארץ

נידה. אשתו נטמאו.7)עליהם שלא להיזהר 8)לומר
בהם. נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים שלא 9)בכל

טמא.10)לצורך. כשהוא בהן יגע שהוכשר 11)שלא
מעולם  הורטב שלא אוכל אבל נטמא, ואולי טומאה לקבל
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לא  אלו שפירות לומר הארץ עם ונאמן טומאה. מקבל אינו
שלא  שנינו ושם ג. ב, פרק דמאי משנה מעולם. נתלחלחו
מפני  זה דין השמיט ורבינו ויבש. לח הארץ לעם ימכור
טומאה  לגרום שאסור שמאי, בית שיטת נוקטת זו שמשנה
ו  פרק (שם הלל בית דעת אבל ישראל, שבארץ לחולין

משנה משנה  היא "וזו כתב: שם בפירושו ורבינו שמותר. ו)
טומאת  מהלכות ט"ז בפרק פסק וכן כן". והלכה אחרונה

ט. הלכה ויטמאהו.12)אוכלים בבגדיו או בו יגע שמא
נידה,13) אשתו עליה ישבה ושמא עליה יושבים שלפעמים

למעלה. כאמור

.·- Ô‰Ó „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ‡a‰«»¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»»∆»≈∆
‚‰BpL e‰eÈ‡¯ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡14CB˙a ‰Úˆa ≈¿«¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»¿

B˙Èa15-È˜ÒÚ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒƒ¿≈
‰Úˆa ‚‰BpL e‰eÈ‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯‰ËÂ ‰‡ÓËÀ¿»¿»√»¿ƒ…¿ƒ∆≈¿ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - B˙È·a¿≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒ

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‰lÁz B˙B‡ ÔÈÏa˜Óe16Ck ¯Á‡Â , ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»√««»«ƒ¿««»
˙B¯‰ËÏ B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó17Ïa˜Ó ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ¿«≈

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‡l‡18˙B¯‰ËÏ Ïa˜ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ∆»¿»√««»«ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙B¯‰ËÏ Û‡ - ÌÈ„iÏ ‡ÏÂ¿…«»«ƒ«ƒ¿»≈¿«¿ƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ,B˙B‡ ÔÈÏa˜nLk19„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Â ;˙B¯‰Ëa ÏÈ‚¯ ‰È‰ÈÂ „ÓÏiL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆»ƒƒ¿»¿««¿ƒ
ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a È¯‰ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜iMÓƒ∆¿«≈ƒ¿≈¬≈¬≈¿»»¿ƒ¿»
,˙B¯‰h‰ Ïk ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ˜LÓe ÂÈÏÎ‡√»»«¿»¿ƒ¿∆¡»«»«¿»
.ÌÎÁ „ÈÓÏz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ¯·Á‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«¬≈ƒ¿««ƒ∆≈«¿ƒ»»

חבירות.14) אינם 15)מנהגי החוץ מן שאנשים במקום
לרמות. שכוונתו בו לחשוד ואין במעשיו מתבוננים

הן 16) ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני לסעודה ידיו שיטול
התרומה. את ופוסלות לטומאה כל 17)שניות להחזיק

חברים. של כטהרות אכילת 18)טהרותיו שעיקר מפני
הרי  נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין
דבר  שייר שאם למעלה שאמרנו ומה שלם. דבר השאיר לא
שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד

כהלכה.19) לשמור התרגל שטרם מפני עליו סומכים אין

.‚ÔÈÓ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬≈≈¿∆¿«»√»∆¡»ƒ
˙Èa ·¯ÁMÓ Ï·‡ .˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¬»ƒ∆»«≈

ÏeÒÏÒ ÌÈ‰k e‚‰ Lc˜n‰20e‰È ‡lL ,ÔÓˆÚa «ƒ¿»»¬…¬ƒƒ¿¿«¿»∆…¿
Ïa˜iL „Ú ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ¿»¬ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«∆¿«≈

.˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈¬≈

יתירה.20) מעלה

.„Ô˜Ê21‰·ÈLÈa ·LBÈÂ22¯·kL ,Ïa˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ »≈¿≈ƒƒ»≈»ƒ¿«≈∆¿»
·LiL ‰ÚLa Ïa˜23. ƒ≈¿»»∆»«

חכם.21) תורה.22)תלמיד חכמי שאין 23)בישיבת
ולפיכך  חבירות דברי עליו קיבל שלא לישיבה אדם מכניסים

קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו

.‰‰LÏL ÈÙa Ïa˜Ï CÈ¯ˆ - ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ¿≈¬≈»ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»
ÈÙa Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÌÈ¯·Á¬≈ƒ»»¿≈≈≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈

.‰¯‰Ë C¯„a ÔÏÈb¯Óe Ô„nÏÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰LÏL¿»ƒ¿≈∆¿«¿»«¿ƒ»¿∆∆»√»

.¯·Ák Ô‰ È¯‰ - ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e ¯·Á ˙L‡Â¿≈∆»≈»»¿≈≈«¬»»¬≈≈∆»≈
ÌÈ¯·Á ˙˜ÊÁa B˙È· È·e ÂÈ·e BzL‡ - ˙nL ¯·ÁÂ¿»≈∆≈ƒ¿»»¿≈≈¿∆¿«¬≈ƒ

e„LÁiL „Ú24. «∆≈»¿

בטהרות.24) זהירים שאינם מבוסס חשד עליהם שיפול

.ÂBc·Ú ÔÎÂ ,¯·ÁÏ ˙‡OpL Bza B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡≈∆«»»∆ƒ∆ƒ»¿»≈¿≈«¿
È¯·c Ô‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿≈

‰lÁz·k ˙e¯·Á25˙‡OpL Bza B‡ ¯·Á ˙L‡ Ï·‡ . ¬≈¿«¿ƒ»¬»≈∆»≈ƒ∆ƒ»
ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯kÓpL Bc·Ú ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿≈«¿∆ƒ¿«¿«»»∆≈

‰lÁz·k ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ26. ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¿«¿ƒ»

הגירסה 25) ב הלכה ב פרק דמאי בתוספתא וכן שם בגמרא
לקבל  צריכים טהרות להם שמוסרים לפני כלומר, "בתחילה"

בזה. נזהרו לא מעולם שהרי חבירות, כאן 26)דברי גם
מסתיימת  ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה
חבר  באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן הן "הרי זו: הלכה

ועבדיו. ובניו שמת

.ÊBÏ eÈ‰Â ,˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿»
È‡cÂ Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰Lk ˙B¯‰Ë¿»¿∆»»«»»∆¿»«¬ƒ≈«««

ÌÈ¯Á‡ Ô‰a e˜qÚ˙pL ÔÓÊa ,e‡ÓË ‡lL27È¯‰ - ∆…ƒ¿¿ƒ¿«∆ƒ¿«¿»∆¬≈ƒ¬≈
Ì„wÓk ˙B¯eÒ‡ Ô‰28Ô‰a ˜qÚ˙ BÓˆÚa ‡e‰ Ì‡Â ; ≈¬¿ƒ…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
BÏ ˙B¯zÓ Ô‰ È¯‰ -29Ì„‡ ÏÎÏ ˙B¯eÒ‡Â30Ï‡LÂ . ¬≈≈À»«¬¿»»»¿ƒ¿»

ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ‰¯‰Ë Ô‰a ‰¯BÓe ÂÈ˙B¯‰Ë ÏÚ ¯·Á‰∆»≈«»√»∆»∆»√»¿«¿¿≈
CÎa B˙B‡ ÔÈ„LBÁ31. ¿ƒ¿»

נטמאו.27) שלא דבריכם על סומך והוא חברים לא
עליהם.28) לסמוך יכול נאמן.29)אינו אינו 30)לעצמו

דברי  שקיבל לפני בהם שנגע טהרות לאחרים להתיר נאמן
הטמא.31)חבירות. את שיטהר

.ÁÈ‡a‚ ‰OÚpL ¯·Á32ÔÒÎBÓ B‡ CÏnÏ33‡ˆBiÎÂ »≈∆«¬»«««∆∆¿»¿«≈
ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚnÓ L¯t .B˙e¯·ÁÓ B˙B‡ ÔÈÁBc - Ô‰a»∆ƒ≈¬≈≈≈ƒ«¬»»»ƒ
˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ -¬≈¿»»»¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈

‰lÁz·k34. ¿«¿ƒ»

מסים.32) מכס.33)לגבות פירש 34)גובה לומר, "חזרו
אדם". ככל הוא הרי ומוכסנותו) (מגבאותו

.Ë¯·„Ï „LÁÂ ˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿∆¿«¿»»
„eLÁ‰ ÏÎÂ .¯·„ B˙B‡Ï ‡l‡ „eLÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈»∆»¿»»¿»∆»
.¯eÓÁÏ „LÁ ‡Ï - ÏwÏ ;Ïw‰ ÏÚ „LÁ - ¯eÓÁÏ∆»∆¿»«««««…∆¿»∆»

.È„LÁpL ¯·Á35ÔÈÏÎ‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,˙B¯‰h‰ ÏÚ »≈∆∆¿»««¿»¿∆»«√»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆¿«∆≈¿ƒ¬≈∆≈∆¡»

‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ36. ¿»«∆ƒ»«∆»«ƒ¿»¿»

ואמר 35) טריפה בשר שמכר טבח לדין זה מדמה רבינו
כשר. גמורה:36)שהוא תשובה היא מה מבאר שם רבינו

חשוב  בדבר אבידה ויחזיר אותו מכירים שאין למקום "שילך
חשוב". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או
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.‡ÈÔ¯ÎnL ‰Óe¯z‰ ÏÚ B‡ ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ««¿»∆¿»»
eLÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÌLÏ„eLÁ‰L ;˙B¯‰h‰ ÏÚ „ ¿≈Àƒ¬≈∆»««¿»∆∆»

È¯·c ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ¯·c ÏÚ«»»∆»¬≈»«ƒ¿≈
‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈÏÎ‡‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»√»ƒ«¿≈ƒ≈¿«¿ƒ¬≈ƒ∆»

Ô‰È¯·cÓ37- ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿»∆»«»»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba Ôe„ÏÂ ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡∆¡»¿»ƒ«¬≈ƒ¿»«¬≈ƒ¬»»

.ÌÈ¯Á‡ Ba e‰iL È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»≈¿≈∆≈»¬≈ƒ

ראשון 37) ונעשו הטומאה באב שנגעו אוכלים אפילו
וכלים  אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה

התורה. מן ומשקין אוכלין מטמאים ראשונים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
חבית 1) הביא ואם עליהם, נאמן הארץ שעם הדברים יבאר

יין  בתוכו שהיה כלי דין קודש, שבתוכו ואמר תרומה של
ממנו  להוציא ומשמרו יושב הארץ עם וראינו שמן או
עם  וטומאת הכלים, על נאמנים שהם המקומות נסכים,
יום  במוצאי המקדש כלי כל טבילת דינה, מה ברגל הארץ

נאמן. אם מת מטומאת אני טהור שאמר הארץ ועם טוב,

.‡e¯‡a ¯·k2˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚL , ¿»≈«¿∆«≈»»∆∆¡»ƒ≈«»√«
ÔÎÂ .da ÔÈÏÊÏÊÓ ÔÈ‡ d˙¯ÓÁ ÈtÓ .˙‡hÁ‰ ˙¯t»«««»ƒ¿≈À¿»»≈¿«¿¿ƒ»¿≈

ÌÈÎÒ ÏL ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡3Ì‡ . ∆¡»ƒ≈«»√««ƒ¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡e‰ ¯B‰Ë :¯Ó‡4‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -5ÈtÓ . »«»¬≈∆¿∆¿«»√»ƒ¿≈

‰Óe¯z‰ ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ÔÎÂ .Ba ÔÈ¯‰Ê B˙¯ÓÁÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»ƒ≈««¿»
˙Bzb‰ ˙ÚLa6ÌÈca‰Â7ÔÈ¯‰ËÓ ÌÚ‰ ÏkL ÈtÓ , ƒ¿««ƒ¿««ƒƒ¿≈∆»»»¿«¬ƒ

.‰¯‰Ëa ÌÓLÂ ÌÈÈ ˙BOÚÏ È„k Ô‰ÈÏÎe ÔÓˆÚ«¿»¿≈∆¿≈«¬≈»¿«¿»¿»√»
.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ e¯·Ú»¿«ƒ¿««ƒ≈»∆¡»ƒ

הי"ב.2) פרה מהלכות המזבח 3)בפי"ג על לנסכו יין
למנחות. רש"י 5)לנסכים.4)ושמן ב. כד, חגיגה משנה

גם  משמע וכן לנסכים, כשהקדישו שהמדובר, מפרש, שם
לקנות  שאסור מזה, ויוצא שם. בפירושו רבינו של מלשונו
לעיין  מקום עוד ויש נסכים. לצרכי חולין של ושמן יין ממנו
בארץ  שרק אמרו, שם במשנה ה"ד. לקמן ראה זה. בדין
שם  (ראה ישראל ארץ חלקי בשאר לא אבל נאמנים, יהודה
שם, רבינו פירוש וראה דבר. של טעמו א) (כה, בגמרא

בגת.6)וצ"ע). הענבים דריכת הזיתים 7)בזמן כתישת
שמנם. להוציא הבד בבתי

.·Ô‰k8ÏL ÔÓL B‡ ÔÈÈ ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ‡È·‰L …≈∆≈ƒ«»»∆»ƒ«ƒ∆∆∆
‰Óe¯z9˙˜ÊÁa ‡È‰L ÈtÓ ,epnÓ ‰pÏa˜È ‡Ï - ¿»…¿«¿∆»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«

‰‡a‰ ˙b „Ú BÏˆ‡ ı¯‡‰ ÌÚ dÁÈp‰ .‰‡ÓËÀ¿»ƒƒ»«»»∆∆¿«««»»
BÏ d‡È·‰Â10Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,epnÓ ‰pÏa˜È - ∆¡ƒ»¿«¿∆»ƒ∆««ƒ∆≈«

˙ÚLa ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;„˜zL‡ ÏL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿»«∆…»¿¬≈∆À¿»ƒ¿«
.ÌÈca‰Â ˙Bzb‰«ƒ¿««ƒ

הגיתות.9)שם.8) בשעת הגיתות.10)לא בשעת

.‚ı¯‡‰ ÌÚ11e¯ÓbL ‰ÚLa Bz‚ B‡ Bca ˙Èa ÏÚpL «»»∆∆»«≈«ƒ¿»»∆»¿
C¯„Ï ÌÚ‰12ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ „iÓ ÁzÙn‰ ˙‡ CÈÏB‰Â »»ƒ¿…¿ƒ∆««¿≈«ƒ»«…≈««
‰‰ML Èt13È¯‰ - ˙Bzb‰ e¯·ÚL ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ƒ∆»»«»»ƒ««∆»¿«ƒ¬≈

BÏÈaËÓe ÂÈÙa Á˙BÙe ‡a Ô‰k‰14ÏËBÂ C¯B„Â «…≈»≈«¿»»«¿ƒ¿≈¿≈

‰¯‰Ëa ‰Óe¯z15‰Óe¯z ÏhÈ ‡Ï - Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â . ¿»¿»√»¿ƒ…»»≈…ƒ…¿»
ÚÓÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ‡l‡ ı¯‡‰ Ì16, ≈«»»∆∆»≈ƒ«¬»ƒ∆≈»À¿»ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈»¿«¿ƒÀ¿»

מ"ד.11) פ"ט, טהרת 12)טהרות על נאמן עדיין היה ואז
הארץ.14)הכהן.13)היין. עם לא 15)את אם אבל

נאמן. אינו - הדריכה שנגרמה אחר מיד המפתח את הביא
ד. פ"ט, טהרות במשנה יהודה, כר' אינם 16)פסק אוכלין

המשקין  משבעת באחד נתלחלחו אם אלא טומאה מקבלים
מ"ד. פ"ו מכשירין במסכת המפורטים

.„BÏ ‡È·‰17¯‡La ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ ≈ƒ«»»∆»ƒ∆¿»ƒ¿»
elÙ‡ ,L„˜ dÎB˙a ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â ‰M‰ ˙BÓÈ¿«»»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿»…∆¬ƒ

˙ÈÚÈ·¯18ÏÚ ÔÓ‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡pL CBzÓ - ¿ƒƒƒ∆∆¡»«»√««…∆∆¡»«
Ïk‰19ı¯‡‰ ÈnÚL ,ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ ˙ÚLa elÙ‡ . «…¬ƒƒ¿««ƒ¿««ƒ∆«≈»»∆

Ì˜È¯‰ ÈÏk‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ,‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈÓ‡20 ∆¡»ƒ««¿»≈»∆¡»ƒ««¿ƒ»≈»
ÌÏBÚÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ«∆»ƒ¿»¿≈≈∆¡»ƒ¿»

L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ Ì˜È¯ ÈÏk ÏÚ21. «¿ƒ≈»«∆»¿…∆

ב.17) כד, חגיגה מחזיק 18)משנה מלוג, רביעי חלק
ומחצה. פירשו,19)ביצה ואם ד"ה ב לה, חולין בתוספות

שאני  ורביעית אמר: אלא מסויימת רביעית הקדיש שלא
כיצד  כן, לא שאם קודש. תהיה זו מחבית להפריש עתיד
(ראה  קידוש של יין בו מעורב הלא היין, את הכהן ישתה

מן). ד"ה א פח, זבחים שעירו 20)תוספות אחר פירוש,
מפני  לטהרות, בו להשתמש אסור היין, את ממנו
מגמרא  זה למד הכלי. על ולא עצמו היין על רק שהאמינוהו
שם  [ורש"י נאמן. אינו דתרומה מלאים שאמרו: ב כה, שם
אבל  הכהנים, הפסד משום התרומה על שהאמינוהו מבאר,
כך]. סובר רבינו גם ואולי הפסד, להם אין הריקנים בכלים

ה"א 21) בלי ריקם" "כלי כאן וכתב בלשונו, רבינו דקדק
שהוא  הארץ, עם של ריקם כלי בסתם המדובר כי הידיעה,
ממנו  ועירו בכלי, קודש יין הביא אם אבל טהרתו. על מעיד
אותו  רואה שחבר זמן כל טהור בחזקת הכלי נשאר היין, את
שהכלי  לקודש הוא שגנאי מבאר, שם וברש"י נטמא. שלא
"הכלי  כתב בתרומה ולמעלה טמא. יהיה ממנו שעירוהו
שהביא  הכלי באותו שהמדובר מפני הידיעה, בה"א הריקם"
מסולקת  ובזה שם. עיין עליה. נאמן והוא התרומה את בו

רבינו. על והכסףֿמשנה קורקוס הר"י של תמיהתם

.‰ı¯‡‰ ÌÚ eÈ‡¯Â ÔÓL B‡ ÔÈÈ BÎB˙a ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿«ƒ∆∆¿»ƒ«»»∆
‡e‰ È¯‰ - ÌÈÎÒ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï È„k B¯nLÓe ·LBÈ≈¿«¿¿≈¿ƒƒ∆¿»ƒ¬≈
ÌÈcaÏÂ ˙BzbÏ Ì„˜ elÙ‡Â ,ÈÏk‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡∆¡»«»√««¿ƒ«¬ƒ…∆«ƒ¿««ƒ

ÌBÈ ÌÈÚ·La22.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈÚ·LÏ Ì„˜ Ï·‡ ; ¿ƒ¿ƒ¬»…∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¡»ƒ
Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»≈¬»

ÌÈÓ‡ ÌÈÏLe¯Èa23¯ÓBÏ Ì˜È¯‰ Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ƒ»«ƒ∆¡»ƒ«¿ƒ∆∆»≈»«
ÌÈwc ÌÈÏk ÔÈa ,ÌÏBÚÏ L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L24ÔÈa ∆»¿…∆¿»≈≈ƒ«ƒ≈

ÌÈ˜È¯ ÔÈa ÔÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈqb ÌÈÏk25‡e‰ È¯‰ - ≈ƒ«ƒ≈¿≈ƒ≈≈»ƒ¬≈
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏk‰ ÏÚ ÔÓ‡26 ∆¡»««¿ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¿

Ò¯„Ó ‡e‰L ,B„‚a ‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ‡ÓË27ÈÏk‰ CB˙a , ¿≈ƒ¬ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿»¿«¿ƒ
el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .L„˜Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÈÏk‰ È¯‰ -¬≈«¿ƒ¿∆¿«»√»¿…∆ƒ¿≈»≈≈

?Ì‰a28˙BBL·k ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÈtÓ29ÌÈÏLe¯Èa30. »∆ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ
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קיט ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay g"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÈÔ¯ÎnL ‰Óe¯z‰ ÏÚ B‡ ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ««¿»∆¿»»
eLÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÌLÏ„eLÁ‰L ;˙B¯‰h‰ ÏÚ „ ¿≈Àƒ¬≈∆»««¿»∆∆»

È¯·c ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ¯·c ÏÚ«»»∆»¬≈»«ƒ¿≈
‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈÏÎ‡‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»√»ƒ«¿≈ƒ≈¿«¿ƒ¬≈ƒ∆»

Ô‰È¯·cÓ37- ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿»∆»«»»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba Ôe„ÏÂ ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡∆¡»¿»ƒ«¬≈ƒ¿»«¬≈ƒ¬»»

.ÌÈ¯Á‡ Ba e‰iL È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»≈¿≈∆≈»¬≈ƒ

ראשון 37) ונעשו הטומאה באב שנגעו אוכלים אפילו
וכלים  אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה

התורה. מן ומשקין אוכלין מטמאים ראשונים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
חבית 1) הביא ואם עליהם, נאמן הארץ שעם הדברים יבאר

יין  בתוכו שהיה כלי דין קודש, שבתוכו ואמר תרומה של
ממנו  להוציא ומשמרו יושב הארץ עם וראינו שמן או
עם  וטומאת הכלים, על נאמנים שהם המקומות נסכים,
יום  במוצאי המקדש כלי כל טבילת דינה, מה ברגל הארץ

נאמן. אם מת מטומאת אני טהור שאמר הארץ ועם טוב,

.‡e¯‡a ¯·k2˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚL , ¿»≈«¿∆«≈»»∆∆¡»ƒ≈«»√«
ÔÎÂ .da ÔÈÏÊÏÊÓ ÔÈ‡ d˙¯ÓÁ ÈtÓ .˙‡hÁ‰ ˙¯t»«««»ƒ¿≈À¿»»≈¿«¿¿ƒ»¿≈

ÌÈÎÒ ÏL ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡3Ì‡ . ∆¡»ƒ≈«»√««ƒ¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡e‰ ¯B‰Ë :¯Ó‡4‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -5ÈtÓ . »«»¬≈∆¿∆¿«»√»ƒ¿≈

‰Óe¯z‰ ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ÔÎÂ .Ba ÔÈ¯‰Ê B˙¯ÓÁÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»ƒ≈««¿»
˙Bzb‰ ˙ÚLa6ÌÈca‰Â7ÔÈ¯‰ËÓ ÌÚ‰ ÏkL ÈtÓ , ƒ¿««ƒ¿««ƒƒ¿≈∆»»»¿«¬ƒ

.‰¯‰Ëa ÌÓLÂ ÌÈÈ ˙BOÚÏ È„k Ô‰ÈÏÎe ÔÓˆÚ«¿»¿≈∆¿≈«¬≈»¿«¿»¿»√»
.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ e¯·Ú»¿«ƒ¿««ƒ≈»∆¡»ƒ

הי"ב.2) פרה מהלכות המזבח 3)בפי"ג על לנסכו יין
למנחות. רש"י 5)לנסכים.4)ושמן ב. כד, חגיגה משנה

גם  משמע וכן לנסכים, כשהקדישו שהמדובר, מפרש, שם
לקנות  שאסור מזה, ויוצא שם. בפירושו רבינו של מלשונו
לעיין  מקום עוד ויש נסכים. לצרכי חולין של ושמן יין ממנו
בארץ  שרק אמרו, שם במשנה ה"ד. לקמן ראה זה. בדין
שם  (ראה ישראל ארץ חלקי בשאר לא אבל נאמנים, יהודה
שם, רבינו פירוש וראה דבר. של טעמו א) (כה, בגמרא

בגת.6)וצ"ע). הענבים דריכת הזיתים 7)בזמן כתישת
שמנם. להוציא הבד בבתי

.·Ô‰k8ÏL ÔÓL B‡ ÔÈÈ ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ‡È·‰L …≈∆≈ƒ«»»∆»ƒ«ƒ∆∆∆
‰Óe¯z9˙˜ÊÁa ‡È‰L ÈtÓ ,epnÓ ‰pÏa˜È ‡Ï - ¿»…¿«¿∆»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«

‰‡a‰ ˙b „Ú BÏˆ‡ ı¯‡‰ ÌÚ dÁÈp‰ .‰‡ÓËÀ¿»ƒƒ»«»»∆∆¿«««»»
BÏ d‡È·‰Â10Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,epnÓ ‰pÏa˜È - ∆¡ƒ»¿«¿∆»ƒ∆««ƒ∆≈«

˙ÚLa ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;„˜zL‡ ÏL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿»«∆…»¿¬≈∆À¿»ƒ¿«
.ÌÈca‰Â ˙Bzb‰«ƒ¿««ƒ

הגיתות.9)שם.8) בשעת הגיתות.10)לא בשעת

.‚ı¯‡‰ ÌÚ11e¯ÓbL ‰ÚLa Bz‚ B‡ Bca ˙Èa ÏÚpL «»»∆∆»«≈«ƒ¿»»∆»¿
C¯„Ï ÌÚ‰12ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ „iÓ ÁzÙn‰ ˙‡ CÈÏB‰Â »»ƒ¿…¿ƒ∆««¿≈«ƒ»«…≈««
‰‰ML Èt13È¯‰ - ˙Bzb‰ e¯·ÚL ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ƒ∆»»«»»ƒ««∆»¿«ƒ¬≈

BÏÈaËÓe ÂÈÙa Á˙BÙe ‡a Ô‰k‰14ÏËBÂ C¯B„Â «…≈»≈«¿»»«¿ƒ¿≈¿≈

‰¯‰Ëa ‰Óe¯z15‰Óe¯z ÏhÈ ‡Ï - Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â . ¿»¿»√»¿ƒ…»»≈…ƒ…¿»
ÚÓÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ‡l‡ ı¯‡‰ Ì16, ≈«»»∆∆»≈ƒ«¬»ƒ∆≈»À¿»ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈»¿«¿ƒÀ¿»

מ"ד.11) פ"ט, טהרת 12)טהרות על נאמן עדיין היה ואז
הארץ.14)הכהן.13)היין. עם לא 15)את אם אבל

נאמן. אינו - הדריכה שנגרמה אחר מיד המפתח את הביא
ד. פ"ט, טהרות במשנה יהודה, כר' אינם 16)פסק אוכלין

המשקין  משבעת באחד נתלחלחו אם אלא טומאה מקבלים
מ"ד. פ"ו מכשירין במסכת המפורטים

.„BÏ ‡È·‰17¯‡La ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ ≈ƒ«»»∆»ƒ∆¿»ƒ¿»
elÙ‡ ,L„˜ dÎB˙a ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â ‰M‰ ˙BÓÈ¿«»»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿»…∆¬ƒ

˙ÈÚÈ·¯18ÏÚ ÔÓ‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡pL CBzÓ - ¿ƒƒƒ∆∆¡»«»√««…∆∆¡»«
Ïk‰19ı¯‡‰ ÈnÚL ,ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ ˙ÚLa elÙ‡ . «…¬ƒƒ¿««ƒ¿««ƒ∆«≈»»∆

Ì˜È¯‰ ÈÏk‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ,‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈÓ‡20 ∆¡»ƒ««¿»≈»∆¡»ƒ««¿ƒ»≈»
ÌÏBÚÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ«∆»ƒ¿»¿≈≈∆¡»ƒ¿»

L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ Ì˜È¯ ÈÏk ÏÚ21. «¿ƒ≈»«∆»¿…∆

ב.17) כד, חגיגה מחזיק 18)משנה מלוג, רביעי חלק
ומחצה. פירשו,19)ביצה ואם ד"ה ב לה, חולין בתוספות

שאני  ורביעית אמר: אלא מסויימת רביעית הקדיש שלא
כיצד  כן, לא שאם קודש. תהיה זו מחבית להפריש עתיד
(ראה  קידוש של יין בו מעורב הלא היין, את הכהן ישתה

מן). ד"ה א פח, זבחים שעירו 20)תוספות אחר פירוש,
מפני  לטהרות, בו להשתמש אסור היין, את ממנו
מגמרא  זה למד הכלי. על ולא עצמו היין על רק שהאמינוהו
שם  [ורש"י נאמן. אינו דתרומה מלאים שאמרו: ב כה, שם
אבל  הכהנים, הפסד משום התרומה על שהאמינוהו מבאר,
כך]. סובר רבינו גם ואולי הפסד, להם אין הריקנים בכלים

ה"א 21) בלי ריקם" "כלי כאן וכתב בלשונו, רבינו דקדק
שהוא  הארץ, עם של ריקם כלי בסתם המדובר כי הידיעה,
ממנו  ועירו בכלי, קודש יין הביא אם אבל טהרתו. על מעיד
אותו  רואה שחבר זמן כל טהור בחזקת הכלי נשאר היין, את
שהכלי  לקודש הוא שגנאי מבאר, שם וברש"י נטמא. שלא
"הכלי  כתב בתרומה ולמעלה טמא. יהיה ממנו שעירוהו
שהביא  הכלי באותו שהמדובר מפני הידיעה, בה"א הריקם"
מסולקת  ובזה שם. עיין עליה. נאמן והוא התרומה את בו

רבינו. על והכסףֿמשנה קורקוס הר"י של תמיהתם

.‰ı¯‡‰ ÌÚ eÈ‡¯Â ÔÓL B‡ ÔÈÈ BÎB˙a ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿«ƒ∆∆¿»ƒ«»»∆
‡e‰ È¯‰ - ÌÈÎÒ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï È„k B¯nLÓe ·LBÈ≈¿«¿¿≈¿ƒƒ∆¿»ƒ¬≈
ÌÈcaÏÂ ˙BzbÏ Ì„˜ elÙ‡Â ,ÈÏk‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡∆¡»«»√««¿ƒ«¬ƒ…∆«ƒ¿««ƒ

ÌBÈ ÌÈÚ·La22.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈÚ·LÏ Ì„˜ Ï·‡ ; ¿ƒ¿ƒ¬»…∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¡»ƒ
Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»≈¬»

ÌÈÓ‡ ÌÈÏLe¯Èa23¯ÓBÏ Ì˜È¯‰ Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ƒ»«ƒ∆¡»ƒ«¿ƒ∆∆»≈»«
ÌÈwc ÌÈÏk ÔÈa ,ÌÏBÚÏ L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L24ÔÈa ∆»¿…∆¿»≈≈ƒ«ƒ≈

ÌÈ˜È¯ ÔÈa ÔÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈqb ÌÈÏk25‡e‰ È¯‰ - ≈ƒ«ƒ≈¿≈ƒ≈≈»ƒ¬≈
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏk‰ ÏÚ ÔÓ‡26 ∆¡»««¿ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¿

Ò¯„Ó ‡e‰L ,B„‚a ‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ‡ÓË27ÈÏk‰ CB˙a , ¿≈ƒ¬ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿»¿«¿ƒ
el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .L„˜Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÈÏk‰ È¯‰ -¬≈«¿ƒ¿∆¿«»√»¿…∆ƒ¿≈»≈≈

?Ì‰a28˙BBL·k ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÈtÓ29ÌÈÏLe¯Èa30. »∆ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ
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נאמנים 22) המדומעות, שמן וכדי יין "כדי ב כד, שם שנינו
יום" שבעים לגיתות וקודם והבדים, הגיתות בשעת עליהן
תקופת  לפני יום שבעים הכלים את לטהר היו (רגילים
את  "במטהר שהמדובר אמרו ב) כה, (שם ובגמרא הדריכה).
עדיין  הקדיש שלא רבינו, ומפרש נסכים". ממנו ליטול טבלו
פירשו  (וכן לכך כשיצטרך לנסכים ייחדו אלא לנסכים כלום
אם  שהרי רש"י) כפירוש ולא במטהר, ד"ה שם 'תוספות'

השנה. כל נאמן א.23)הקדישו כו, שם משנה
גסים 24) חרס כלי על "נאמנים ב: כו, שם ברייתא קטנים.

אמרו, שם אחרת ובברייתא הדקים. על וכלֿשכן לקודש"
ה"ו). (ראה ולפנים המודיעים מן נאמנים דקים שעל

שם.25) יוחנן חולין.26)כר' שגזרו 27)משקין כלומר,
ר' אמר שם בגמרא ה"א). פ"י (למעלה מדרס טומאת עליו
בגדו  - רבינו ומפרש בתוכו" אפיקורסותו "אפילו יוחנן:

שם). רש"י הנזכרת.28)(ראה הברייתא סיום
חרס.29) כלי בכלים 30)לייצור להשתמש ומוכרחים

לירושלים. מחוץ הארץ עמי בידי ברובם המובאים

.Â˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ31Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ÌÈÓ‡ - ÌÈÙÏÂ32; ƒ«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆¡»ƒ«¿≈∆∆
˙ÈÚÈ„Bn‰Â .ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ıeÁÏÂ ˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿«≈»∆¡»ƒ¿«ƒƒ

dÓˆÚ33?„ˆÈk .ÌÈÙÏk ÌÈÓÚÙe ıeÁÏk ÌÈÓÚt - «¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«
ÒÎ ¯·Á ‰È‰34‡ˆBÈ ı¯‡‰ ÌÚÂ35B„Èa Ò¯Á ÈÏÎe »»»≈ƒ¿»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆¿»

¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ ˙ÈÚÈ„Bna ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -36 ¬≈∆∆¡»«ƒƒ«∆»
L„˜Ï37ÔÈÒÎ Ô‰ÈL eÈ‰ ;38ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ÈL B‡39- ¿…∆»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡‰iL „Ú ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«∆¿≈ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

עיר 31) (שם "המודיעים" כתוב ושם ב. כה, שם משנה
ב). צג, פסחים - מירושלים מיל עשר חמשה רחוקה

כתוב:32) שם בברייתא אולם דקים, ובין גסים בין משמע
אדם  שכל מפני מפרש, ורש"י הדקים". חרס בכלי "נאמנים
המודיעים  מן וטיהרום בהם הקלו קטנים, לכלים צריך
יין  המספקים אלה רק משתמשים בגסים אבל ולפנים,
הראב"ד  ודעת עצמה. בירושלים רק טיהרו ולפיכך לנסכים,
"כלי  שצ"ל כותב [החזוןֿאיש כסףֿמשנה. ראה כרש"י.
ורבינו  "הדקים", המלה נשמטה ובטעות הדקים", חרס
וגסים  המודיעים, מן לפנים ובין עצמה ירושלים בין מחלק
מאריכות  לדבריו, חזקה וראיה בלבד. בירושלים רק טהורים
המודיעים  מן בקיצור: לכתוב לו שהיה ו, בהלכה הלשון
כלים  בדין שמחולקים מזה ומוכח כירושלים. - ולפנים

שם.33)גסים]. ונכנס 34)ברייתא למודיעים, מחוץ בא
לירושלים. וללכת להמשיך עלֿמנת מצד 35)לתוכה

ורצוי 36)ירושלים. לירושלים, יחזור לא שהקדר מפני
לירושלים. ולהכניסם כליו לקנות לא 37)הדבר אבל

מן 38)לתרומה. לפנים שיגיעו עד לחכות החבר יכול
שם. ולקנותם לפני 39)המודיעים לקנותם היה יכול

(כסףֿ לו מתירין אין - כך עשה לא ואם לעיר, שנכנסו
הולך  אלא לירושלים חוזר אינו החבר שני: ונימוק משנה),
משום  והתירו ירושלים, לצרכי קונה אינו כן ואם לביתו,
וחבר  נכנס קדר אם וכלֿשכן בלבד, בירושלים רבים צרכי

יוצא.

.Ê¯c˜40ÔÓ ÌÈÙÏ ÔÁÈp‰Â ˙B¯„˜ ‡È·‰L «»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ
Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ÔÈÁ˜Bl‰ e‡·e ,˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ»«¿ƒ¿≈»∆

‡È‰ È¯‰ - da ÒÎÂ ‰¯„˜ Á˜Ï :Ô‰ ˙B¯B‰hL∆¿≈»«¿≈»¿ƒ¿«»¬≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ L„˜Ï ‰¯B‰Ë41; ¿»¿…∆¬»…ƒ¿»¿∆≈«¿

‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ˙ÈÚÈ„BnÏ ıeÁ da ‡ˆÈÂ ‰¯„˜ Á˜Ï»«¿≈»¿»»»«ƒƒ¬≈¿≈»
˙B¯„w‰ Ì‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈≈«¿≈
ÔÓ ÌÈÙÏ ‡l‡ ÔÓ‡ BÈ‡ ,BÓˆÚ ¯cw‰ ‡e‰Â¿««»«¿≈∆¡»∆»ƒ¿ƒƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ

ב.40) כה, שם זה.41)משנה בפרק פעמים כמה

.ÁÁ˜Bl‰42È¯‰ - ÌB˜Ó ÏÎa ÔL·k‰ ÔÓ Ò¯Á ÈÏk «≈«¿≈∆∆ƒ«ƒ¿»¿»»¬≈
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡≈¿ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
¯„q‰ ÔÓ Á˜Ï elÙ‡Â .ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a Ú‚ ‡nL∆»»«»∆«»»∆«¬ƒ»«ƒ«≈∆

ÔBL‡¯‰43Á˜Ï ¯·Îe Áe˙t ÔL·k‰L Èt ÏÚ Û‡Â , »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿»»«¿»ƒ¿«
ÔL·kaL ÌÈÏk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡lL ;BÈˆÁ44. ∆¿∆…»¿À¿»«≈ƒ∆«ƒ¿»

פ"ה 42) פרה במסכת תנאים במחלוקת שנויה זו הלכה
משנה  "זו מסיים: ה"א פ"ה שם בתוספתא אולם מ"א,
והחבר  נמנע, ואינו ונוטל פותח אמרו: רבותינו הראשונה,
שלושה  לאחר אפילו בא "שהחבר") הכסףֿמשנה (גירסת
כסףֿ (ראה בתוספתא כרבותינו רבינו ופסק ונוטל". ימים

הראשונה.43)משנה). הוצאו 44)השורה שלא זמן כל
עצמו  שהוא בכלים להשתמש לחבר מותר ולפיכך ממנו,

הכבשן. מן מוציאם

.Ëı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË45Ï‚¯a46,‰·eLÁ ‡È‰ ‰¯B‰Ëk À¿««»»∆»∆∆ƒ¿»ƒ¬»
ÌÈÏ‚¯a Ô‰ ÌÈ¯·Á Ï‡¯OÈ ÏkL47Ìlk Ì‰ÈÏÎe , ∆»ƒ¿»≈¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈∆À»

Ïk‰L ÈtÓ ,Ï‚¯a ÌÈ¯B‰Ë Ô‰È˜LÓe Ì‰ÈÏÎ‡Â¿»¿≈∆«¿≈∆¿ƒ»∆∆ƒ¿≈∆«…
Ïk ÌÈÓ‡ Ô‰ CÎÈÙÏ .Ï‚¯Ï ÌÈÏBÚÂ ÔÓˆÚ ÔÈ¯‰ËÓ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ»∆∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ»
¯·ÚMÓ .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈa L„w‰ ÏÚ ÔÈa Ï‚¯‰ ˙BÓÈ¿»∆∆≈««…∆≈««¿»ƒ∆»«

.Ô˙‡ÓËÏ ÔÈ¯ÊBÁ Ï‚¯‰»∆∆¿ƒ¿À¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

l`xyi lky daeyg `id dxedhk lbxa ux`d mr z`neh"
milere onvr mixdhn lkdy iptn ...milbxa md mixag

."oz`nehl oixfeg lbxd xaryn...lbxl

שנגע  מה שכל לטומאתן" חוזרין הרגל ב"משעבר כוונתו
שכתב  כמו למפרע, טמא הרגל בשעת עם־הארץ בו
ועבר  כו' ברגל חביתו "הפותח שלאח"ז בהלכה בפירוש
נגע  שלא ואע"פ טומאה בחזקת כו' החבית שאר הרי הרגל
הרגל  בזמן אלא טהורה אינה כחבר שהוא בזמן אלא בה

בלבד".
מטהרין  "שהכל הוא הרמב"ם של טעמו שהרי ותמוה,
הרגלים  אחרי מדוע טהור הוא ואם לרגל" ועולים עצמן
הדין  שונה ובמה למפרע? בהן שנגע האוכלין טמאים
והבדים" הגיתות בשעת התרומה "על הארץ עמי מנאמנות
להיות  האוכלין חזרו זה זמן שאחרי אומרים אין ששם

למפרע. טמאין
אישתרי  הרגל ימות "דכל הטעם שכתב לרש"י ובשלמא
אינם  בעצם כי למפרע טמאין מדוע מובן לביישם" שלא
לביישם, שלא כדי גזירתם ביטלו שחכמים רק טהורים

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



ayeneקכ akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay g"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחרי  ומדוע עצמן" מטהרין "הכל הרי הרמב"ם לטעם אבל
לטומאתן. חזרו הרגל

הוא  הטעם עיקר לרמב"ם שגם תירץ למלך' וב'משנה
ויהיה  למריבה יבואו שלא עליהם לגזור רצו לא שחכמים
שאם  קשה תירוצו אבל לעצמו. במה עושה ואחד אחד כל
מן  חסר הטעם" ש"עיקר הרי הרמב"ם, של טעמו זהו
נאמנות  בדין גם זה טעם נקט לא שהרמב"ם ועוד הספר.
טעם  שם והביא נסכים, של ושמן יין טהרת על הארץ עמי
הטעם  כלל הזכיר ולא בו" נזהרין חומרתו ש"מפני אחר

איבה". חשש "משום
הובא  חגיגה במסכת זה דין של במקורו הביאור: לומר ויש
כאיש  העיר אל ישראל איש כל "ויאסף מהפסוק הלימוד

חברים". אחד
כעיר  הבנויה "ירושלים אחר מפסוק נלמד ובירושלמי
כו'". לחברים ישראל כל שעושה עיר יחדיו, לה שחוברה
הטעם  שלירושלמי לומר יש הביאורים שני שבין ובהבדל
בירושלים  שנמצאים מפני הוא חברים" ישראל ש"כל
בה  שנזהרין הרי והשכינה, המקדש מקום ששם שמכיון

טהור. עם־הארץ אפילו ולכן ביותר
ירושלים  העיר קדושת מצד זה אין הבבלי לשיטת אבל
מציאות  מתבטלת שאז ישראל עם התאספות מצד אלא
כולו  הציבור וכל בלבד הציבור מציאות כאן ויש היחיד
הציבור  מציאות פקעה הרגל משעבר אבל "חברים".
טמא  הוא שעתה עם־הארץ בהן שנגע האוכלין וממילא

למפרע. טמאין להיות הם גם חזרו
מטהרין  "שהכל כאן שכתב הרמב"ם בלשון הדבר ומדוייק
טיהר  בודאי ויחיד יחיד כל שלא היינו לרגל" ועולים עצמן
מלשונו  שינה ולכן טהור. הציבור שכל אלא עצמו את

ה  בשעת הארץ עמי טהרת כתב בעניין ושם והבדים, גיתות
וכליהן". עצמן מטהרין העם "שכל

להיות  האוכלין חזרו הרגל אחר מדוע מובן זה פי ועל
יחיד, להיות חזר הציבור מן אחד כל שהרי למפרע טמאין

טמאין. בהן שנגע שאוכלין הרי עם־הארץ הוא ואם
(20 cenr e"l wlg y"ewl it lr)

א.45) כו, חגיגה וסוכות,46)משנה שבועות בפסח,
בירושלים. את 47)והמדובר שם דורש לוי, בן יהושע ר'

העיר  אל ישראל איש כל "ויאסף יא): כ, (שופטים הכתוב
חברים. כולם עשאן הכתוב - חברים" אחד כאיש

.ÈÁ˙Bt‰48B˙È·Á49B˙qÚa ÏÈÁ˙n‰Â Ï‚¯a50¯·ÚÂ «≈«»ƒ»∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»¿»«
˙˜ÊÁa ‰qÚ‰ ¯‡Le ˙È·Á‰ ¯‡L È¯‰ - Ï‚¯‰»∆∆¬≈¿»∆»ƒ¿»»ƒ»¿∆¿«

‰‡ÓË51Èt ÏÚ Û‡Â .ı¯‡‰ ÈnÚ Ba eÚ‚ È¯‰L , À¿»∆¬≈»¿«≈»»∆¿««ƒ
¯·Ák ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ da Ú‚ ‡lL52dÈ‡ - ∆…»«»∆»ƒ¿«∆¿»≈≈»
„·Ïa Ï‚¯‰ ÈÓÈa ‡l‡ ‰¯B‰Ë53. ¿»∆»ƒ≈»∆∆ƒ¿«

שם.48) למכור 49)משנה יין חבית שפתח חבר

נוגעים  - הארץ עמי גם וביניהם - והקונים בקימעונות,
ובכלים. הבא.50)בחבית לכל פסק 51)למכור

ברגל.52)כחכמים. טמאים 53)כלומר, הרגל, ולאחר
הבאה. הלכה ראה ברגל. בהם שנגע הטהרות למפרע
הבא. לרגל החבית את להניח מותר אם שאלו שם, בגמרא
שאין  ומשמע סתם, ורבינו להניח. שמותר אמרו ובמסקנא
כסףֿמשנה  ראה ב. להלכה זה בין מה להבין [קשה להניחה.

כאן].

.‡ÈÏ‚¯‰ ¯Á‡54BÈ È‡ˆBÓaÏk ÔÈÏÈaËÓ eÈ‰ ·BË Ì ««»∆∆¿»≈»«¿ƒƒ»
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰a eÚ‚pL ÈtÓ ,Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»∆«≈»»∆

‚Á‰ ˙ÚLa Ï‚¯a55Ï‡ :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏe . »∆∆ƒ¿«∆»¿ƒ»»¿ƒ»∆«
ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ‡¯nL ‰ÚLa ,ÔÁÏMa eÚbz56, ƒ¿«À¿»¿»»∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ

‡ˆÓÂ ,Ï‚¯‰ ¯Á‡ BÚbÓa ‡ÓË ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»≈¿«»««»∆∆¿ƒ¿»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ57:ÌÈt‰ ÌÁÏa ¯Ó‡Â ,LÓL ·¯Ú‰Â »ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿∆¡«¿∆∆«»ƒ
„ÈÓz ÈÙÏ58·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÌÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ . ¿»«»ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈

˙LÁp‰ ÁaÊÓe ·‰f‰ ÁaÊnÓ ıeÁ ,LÓL59ÈtÓ , ∆∆ƒƒ¿««»»ƒ¿««¿∆ƒ¿≈
Ô‰Èa‚Ï ÔÈÏË·k Ô‰ÈÈetvL60. ∆ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

adfd gafnn ueg ...ycwna eidy milkd lk oiliahn eid"
."mdiabl oilhak mdiietvy iptn zyegpd gafne

מטבילין  שאין לכך שהטעם ר"א למד חגיגה מסכת בסיום
אדמה  מזבח דכתיב כקרקע, שהן מפני הוא המזבחות את
סוברים  חכמים אבל לזה. זה המזבחות והוקשו לי, תעשה
חכמים  דברי ובפירוש מצופין". שהן "מפני הוא שהטעם
לר"א  חכמים אמרו רש"י לדעת והרמב"ם, רש"י נחלקו
לטעם  להגיע צריך אתה מצופין, שהמזבחות מפני האם

אליהם. בטל ציפויין והלא כקרקע" שהן "מפני
צפויין  בטיל ש"מיבטל חכמים בדעת סבר הרמב"ם אבל
כי  הכלי את לטמא סיבה אינו שהציפוי הכוונה גבייהו"
והציפוי  מצופה שהוא מפני טומאה מקבל אינו עצמו הכלי
אין  ולכן למזבח בטל שהוא מפני טומאה מקבל אינו
הרמב"ם  לדעת הסיבה לומר ויש טבילה. צריכין המזבחות

ר"א עניינים כי וכמה שבכמה שמאי בית מתלמידי היה
ראשונית. בהסתכלות שנראה כמו הדבר אל שהביטו מצינו
והרמב"ם  רש"י שנתנו השונים שהפירושים ונמצא
גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל לר"א חכמים לתשובת
רש"י  לדעת המזבח. של הזהב בציפוי אחר גדר מבטאים
למזבח  שבטל אלא לטמא סיבה לכאורה הוא הזהב ציפוי
ציפוי  הרמב"ם לשיטת אבל לנחת. העשוי עץ כלי שהוא
מטבילין  שאין שמה כאן פסק ולכן לטהר, סיבה הוא הזהב

לגביהם". כבטלין ש"צפוייהם מפני הוא המזבחות את
(309 cenr f"h wlg y"ewl it lr)

שם.54) שם.55)משנה ובהערה הקודמת, הלכה ראה 
ומראים 56) אותו שמגביהים "מלמד ב: עמוד שם בגמרא

חיבתכם  ראו להם: ואומרים הפנים, לחם רגלים לעולי בו
טרי  היה הלחם פירוש, כסידורו". סילוקו המקום, לפני
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אחרי  ומדוע עצמן" מטהרין "הכל הרי הרמב"ם לטעם אבל
לטומאתן. חזרו הרגל

הוא  הטעם עיקר לרמב"ם שגם תירץ למלך' וב'משנה
ויהיה  למריבה יבואו שלא עליהם לגזור רצו לא שחכמים
שאם  קשה תירוצו אבל לעצמו. במה עושה ואחד אחד כל
מן  חסר הטעם" ש"עיקר הרי הרמב"ם, של טעמו זהו
נאמנות  בדין גם זה טעם נקט לא שהרמב"ם ועוד הספר.
טעם  שם והביא נסכים, של ושמן יין טהרת על הארץ עמי
הטעם  כלל הזכיר ולא בו" נזהרין חומרתו ש"מפני אחר

איבה". חשש "משום
הובא  חגיגה במסכת זה דין של במקורו הביאור: לומר ויש
כאיש  העיר אל ישראל איש כל "ויאסף מהפסוק הלימוד

חברים". אחד
כעיר  הבנויה "ירושלים אחר מפסוק נלמד ובירושלמי
כו'". לחברים ישראל כל שעושה עיר יחדיו, לה שחוברה
הטעם  שלירושלמי לומר יש הביאורים שני שבין ובהבדל
בירושלים  שנמצאים מפני הוא חברים" ישראל ש"כל
בה  שנזהרין הרי והשכינה, המקדש מקום ששם שמכיון

טהור. עם־הארץ אפילו ולכן ביותר
ירושלים  העיר קדושת מצד זה אין הבבלי לשיטת אבל
מציאות  מתבטלת שאז ישראל עם התאספות מצד אלא
כולו  הציבור וכל בלבד הציבור מציאות כאן ויש היחיד
הציבור  מציאות פקעה הרגל משעבר אבל "חברים".
טמא  הוא שעתה עם־הארץ בהן שנגע האוכלין וממילא

למפרע. טמאין להיות הם גם חזרו
מטהרין  "שהכל כאן שכתב הרמב"ם בלשון הדבר ומדוייק
טיהר  בודאי ויחיד יחיד כל שלא היינו לרגל" ועולים עצמן
מלשונו  שינה ולכן טהור. הציבור שכל אלא עצמו את

ה  בשעת הארץ עמי טהרת כתב בעניין ושם והבדים, גיתות
וכליהן". עצמן מטהרין העם "שכל

להיות  האוכלין חזרו הרגל אחר מדוע מובן זה פי ועל
יחיד, להיות חזר הציבור מן אחד כל שהרי למפרע טמאין

טמאין. בהן שנגע שאוכלין הרי עם־הארץ הוא ואם
(20 cenr e"l wlg y"ewl it lr)

א.45) כו, חגיגה וסוכות,46)משנה שבועות בפסח,
בירושלים. את 47)והמדובר שם דורש לוי, בן יהושע ר'

העיר  אל ישראל איש כל "ויאסף יא): כ, (שופטים הכתוב
חברים. כולם עשאן הכתוב - חברים" אחד כאיש

.ÈÁ˙Bt‰48B˙È·Á49B˙qÚa ÏÈÁ˙n‰Â Ï‚¯a50¯·ÚÂ «≈«»ƒ»∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»¿»«
˙˜ÊÁa ‰qÚ‰ ¯‡Le ˙È·Á‰ ¯‡L È¯‰ - Ï‚¯‰»∆∆¬≈¿»∆»ƒ¿»»ƒ»¿∆¿«

‰‡ÓË51Èt ÏÚ Û‡Â .ı¯‡‰ ÈnÚ Ba eÚ‚ È¯‰L , À¿»∆¬≈»¿«≈»»∆¿««ƒ
¯·Ák ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ da Ú‚ ‡lL52dÈ‡ - ∆…»«»∆»ƒ¿«∆¿»≈≈»
„·Ïa Ï‚¯‰ ÈÓÈa ‡l‡ ‰¯B‰Ë53. ¿»∆»ƒ≈»∆∆ƒ¿«

שם.48) למכור 49)משנה יין חבית שפתח חבר

נוגעים  - הארץ עמי גם וביניהם - והקונים בקימעונות,
ובכלים. הבא.50)בחבית לכל פסק 51)למכור

ברגל.52)כחכמים. טמאים 53)כלומר, הרגל, ולאחר
הבאה. הלכה ראה ברגל. בהם שנגע הטהרות למפרע
הבא. לרגל החבית את להניח מותר אם שאלו שם, בגמרא
שאין  ומשמע סתם, ורבינו להניח. שמותר אמרו ובמסקנא
כסףֿמשנה  ראה ב. להלכה זה בין מה להבין [קשה להניחה.

כאן].

.‡ÈÏ‚¯‰ ¯Á‡54BÈ È‡ˆBÓaÏk ÔÈÏÈaËÓ eÈ‰ ·BË Ì ««»∆∆¿»≈»«¿ƒƒ»
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰a eÚ‚pL ÈtÓ ,Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»∆«≈»»∆

‚Á‰ ˙ÚLa Ï‚¯a55Ï‡ :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏe . »∆∆ƒ¿«∆»¿ƒ»»¿ƒ»∆«
ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ‡¯nL ‰ÚLa ,ÔÁÏMa eÚbz56, ƒ¿«À¿»¿»»∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ

‡ˆÓÂ ,Ï‚¯‰ ¯Á‡ BÚbÓa ‡ÓË ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»≈¿«»««»∆∆¿ƒ¿»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ57:ÌÈt‰ ÌÁÏa ¯Ó‡Â ,LÓL ·¯Ú‰Â »ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿∆¡«¿∆∆«»ƒ
„ÈÓz ÈÙÏ58·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÌÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ . ¿»«»ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈

˙LÁp‰ ÁaÊÓe ·‰f‰ ÁaÊnÓ ıeÁ ,LÓL59ÈtÓ , ∆∆ƒƒ¿««»»ƒ¿««¿∆ƒ¿≈
Ô‰Èa‚Ï ÔÈÏË·k Ô‰ÈÈetvL60. ∆ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

adfd gafnn ueg ...ycwna eidy milkd lk oiliahn eid"
."mdiabl oilhak mdiietvy iptn zyegpd gafne

מטבילין  שאין לכך שהטעם ר"א למד חגיגה מסכת בסיום
אדמה  מזבח דכתיב כקרקע, שהן מפני הוא המזבחות את
סוברים  חכמים אבל לזה. זה המזבחות והוקשו לי, תעשה
חכמים  דברי ובפירוש מצופין". שהן "מפני הוא שהטעם
לר"א  חכמים אמרו רש"י לדעת והרמב"ם, רש"י נחלקו
לטעם  להגיע צריך אתה מצופין, שהמזבחות מפני האם

אליהם. בטל ציפויין והלא כקרקע" שהן "מפני
צפויין  בטיל ש"מיבטל חכמים בדעת סבר הרמב"ם אבל
כי  הכלי את לטמא סיבה אינו שהציפוי הכוונה גבייהו"
והציפוי  מצופה שהוא מפני טומאה מקבל אינו עצמו הכלי
אין  ולכן למזבח בטל שהוא מפני טומאה מקבל אינו
הרמב"ם  לדעת הסיבה לומר ויש טבילה. צריכין המזבחות

ר"א עניינים כי וכמה שבכמה שמאי בית מתלמידי היה
ראשונית. בהסתכלות שנראה כמו הדבר אל שהביטו מצינו
והרמב"ם  רש"י שנתנו השונים שהפירושים ונמצא
גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל לר"א חכמים לתשובת
רש"י  לדעת המזבח. של הזהב בציפוי אחר גדר מבטאים
למזבח  שבטל אלא לטמא סיבה לכאורה הוא הזהב ציפוי
ציפוי  הרמב"ם לשיטת אבל לנחת. העשוי עץ כלי שהוא
מטבילין  שאין שמה כאן פסק ולכן לטהר, סיבה הוא הזהב

לגביהם". כבטלין ש"צפוייהם מפני הוא המזבחות את
(309 cenr f"h wlg y"ewl it lr)

שם.54) שם.55)משנה ובהערה הקודמת, הלכה ראה 
ומראים 56) אותו שמגביהים "מלמד ב: עמוד שם בגמרא

חיבתכם  ראו להם: ואומרים הפנים, לחם רגלים לעולי בו
טרי  היה הלחם פירוש, כסידורו". סילוקו המקום, לפני
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השולחן  על שסידרוהו ביום כמו השולחן מן סילוקו בשעת
המעיד  הזה הנס את רגל לעולי ומראים ימים, שבוע לפני
נסים. להם ועושה הקדושֿברוךֿהוא אצל חביבים שישראל

הלחם.57) את ממנו להוריד מן 58)וצריך להסירו ואסור
"ואומרים  נאמר: שם במשנה הבאה. השבת לפני השולחן
עמי  לכהנים ופירש"י, בשולחן". תגעו שלא הזהרו להם
להיכל  בכניסה אסורים וישראלים לוים שהרי אמרו, הארץ
שהרי  רגל. לעולי "להם" מפרש ורבינו השולחן. עמד שבו
אותו  רואים בלאוֿהכי וכהנים אותו", "שמראין כתב
שם). 'תוספות' (ראה להשתחוות להיכל כשנכנסים

אחד 59) מקום על בקביעות העומד עץ וכלי מעץ, שנעשו
לנחת" העשוי עץ "כלי נקרא ממקומו, אותו מזיזים ואין
מתכת, מצופים היו שהמזבחות ואע"פ טומאה, מקבל ואינו

כאן. רבינו שמסיים כמו עיקר, א.60)העץ כז, שם גמרא

.·È¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ61B‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ È‡ ¯B‰Ë : «»»∆∆»«»¬ƒƒÀ¿«≈
ÔÓ‡ - ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡L62, ∆»«¿ƒ∆»ƒÀ¿«≈∆¡»

,„·Ïa ı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒƒÀ¿««»»∆ƒ¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰‡f‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¡≈∆∆¿≈»ƒ«»»«∆¿»ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ;‡e‰ ¯B‰Ë ¯Ó‡Â BÏ‡MLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¿≈¿»«»¬»«≈«
‡ÓË ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯Ó Ì˙Ò ÈÏk¿ƒ¿»≈¿«»»∆¿ƒ∆»¿≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‡e‰ ˙Ó≈«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«≈ƒ
e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«ƒ∆…»¿
BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿

¯‡a˙iL63.˙B˜Ùq‰ ˙‡ÓËa ∆ƒ¿»≈¿À¿««¿≈

ב.61) כב, זיבה,62)חגיגה בטומאת אותם האמינו לא
שם. גמרא ראה מת. טומאת בטבילת בפי"ג 63)והאמינום

וה"ה. ה"ד הטומאות אבות מהלכות

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לאומן 1) כלי הנותן או הארץ עם אצל כלי המפקיד יבאר

במרחץ, הניחם או המרחץ בבית כליו שכח הארץ, עם
בתוך  הארץ עם המניח ודין הארץ, לעם בית מפתח והמוסר
עליה, לישן מיטה מחבר ששאל הארץ ועם לשומרו, ביתו
תיכנס  שלא זו פרה לי שמור הארץ לעם שאמר חבר ודין
והגבאים  למשכן, הבית לתוך שנכנסו מלכות גבאי לבית,
המניח  ודין בזה, רק נגענו לא ואמרו תשובה שעשו והגנבים
הארץ  עם עם והדר איפכא, או נעול ומצאו פתוח ביתו

לשתות. ויצא למכור קדירותיו שהכניס קדר בחצר,

.‡„È˜Ùn‰2ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ ÌÈÏk3ÈÏk Ô˙pL B‡ ««¿ƒ≈ƒ≈∆«»»∆∆»«¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ Ôn‡Ï˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -4 ¿À»«»»∆¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈

B¯ÈkÓ Ì‡Â .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓËe5- ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ¿≈ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»
˙Ó ‡ÓhÓ ÌÈ¯B‰Ë6ÈtÓ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË Ï·‡ ¿ƒƒ¿≈≈¬»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡ È¯‰L ,BzÚcÓ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‰c BzL‡L∆ƒ¿ƒ»∆∆¬≈∆∆…ƒ«¿∆¬≈≈
.ı¯‡‰ ÈnÚ Èz·a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰Êƒ¿»ƒƒ«À¿¿»≈«≈»»∆

מ"ד.2) פ"ח שם.3)טהרות נטהרים 4)תוספתא, ואינם
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי עליהם שיזו עד
אמר  אם אבל טהורים, שהם אמר כשלא ומדובר, והשביעי.
הקודם. הפרק בסוף כמבואר נאמן, – נטמאו שלא

ואוכל 5) כהן שהוא ויודע המפקיד, את מכיר הנפקד
מת.6)תרומה. בטומאת יטמאו שלא נזהר שהנפקד מפני

שהרי  טהרה, בחזקת הכלים כלום, אמר לא שאפילו ונראה,
אינו  אם שאפילו למעלה אמרנו נטמאו, שלא אמר אם
למשנה  בפירושו רבינו דברי על לתמוה (ויש נאמן. מכירו
ומשמע  במת", נטמאו לא באמרו נאמן "והוא שכתב: הנ"ל

וצ"ע). טמאים. – כלום אמר לא שאם

.·ÁÈpn‰7ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡Â ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙa ÂÈÏk ««ƒ«≈»ƒ¿≈«»»∆¿»«¿…ƒ
‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ëe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - el‡ ˙‡∆≈¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙Ó8BÙ˙k ÏÚ ÔÁÈp‰ .9.˙Ó ‡ÓËe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ≈ƒƒ»«¿≈¿≈ƒƒ¿»¿≈≈
‰ - ˙Òk‰ ˙È·a ÂÈÏk ÁÎLBÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯ »«≈»¿≈«¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆≈

‡·e ıÁ¯na ÂÈÏk ÁÈp‰ .‰¯eÓb ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¿̄«»»∆¿»ƒƒ«≈»«∆¿»»
‡lL B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰L ˙BÓk Ô‡ˆÓe¿»»¿∆≈¿ƒ¿«¿ƒ∆…
¯ÈÚÏ ÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯B·e Bzb ÁÈp‰ .Ôk ‰OÚÈ«¬∆≈ƒƒ«ƒ««ƒ∆ƒ¿«»ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë - Bcˆa ı¯‡‰ ÌÚ ‡ˆÓe ‡·e»»»«»»∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÒkiL ˙eL¯ BÏ¿∆ƒ»≈

ה"ז.7) שם בתוספתא מקורה זו, הלכה היא 8)כל כך
אפילו  ומשמע וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה שם רבינו גירסת
לאומן  ומוסר למפקיד דומה זה ואין הם". "טהורים אמר לא
עםֿהארץ, לרשות הכלים את מסר ששם מפני א, שבהלכה
ואעפ"כ  יותר. ולא עליו הטיל השמירה את רק כאן אבל

ברשותו. קצת שהם מפני מדרס, מסרם 9)מטמא הרי
לרשותו.

.‚¯ÒBn‰10˙ÈaaL Ïk - ı¯‡‰ ÌÚÏ B˙Èa ÁzÙÓ «≈«¿≈«≈¿«»»∆…∆««ƒ
.ÁzÙn‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,¯B‰Ë»∆…»«∆»¿ƒ«««¿≈«

מ"ב.10) פ"ז טהרות משנה,

.„ÁÈpn‰11ıÁ¯Ó ÏL ˙BBlÁa ÂÈÏk12ÏÚÂ ««ƒ«≈»¿«∆∆¿»¿»«
Ì‰ÈÏÚ13- ı¯‡‰ ÌÚÏ ÁzÙn‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈∆««ƒ∆»«««¿≈«¿«»»∆

ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏk14BÏ ‰OÚ B‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ì˙Á Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿ƒ¿≈ƒ»««««»»
el‡ Ïk È¯‰ - Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ‰ ‡ˆÓ elÙ‡ ,ÔÓÈÒƒ»¬ƒ»»«»¿À¿»¬≈»≈

ÔÈ¯B‰Ë15. ¿ƒ

מ"ז.11) חלונות 12)שם, כעין היו שלהם במרחצאות
לכל  מסר והבלן מבפנים, דלתות ולהם מבחוץ, סתומות

בגדיו. שם להניח חלון ואפי'14)במפתח.13)מתרחץ
המתרחצים, בבגדי ולנגוע לפתוח יעיז לא לבלן, מסרו אם
בהלכה  שאמרנו כמו מפתח, שמירת אלא לו מסר לא שהרי
שמירתו  על סמך הרי במפתח, נעל לא אם אבל הקודמת,
פסק  טמאים. כליו ולפיכך עםֿהארץ שהוא הבלן של

שם. במשנה, ה"ו.15)כחכמים פ"ח שם תוספתא,

.‰ÁÈpn‰16‡e‰ ·LÈÂ B¯ÓLÏ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»¿¿»«
‡e‰L ÔÓÊa :˜BÁ¯Ó17˙‡Â ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‰‡B¯ ≈»ƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿∆

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÈaaL Ïk È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ¬≈…∆««ƒƒ»√»ƒ¿««¿ƒ
ÔÈ‡ÓË ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ BÈ‡L Ò¯Á ÈÏÎe18Ï·‡ , ¿ƒ∆∆∆≈À»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¬»

˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰19„ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎe «ƒ¿»¿«∆¿»¿ƒ∆∆«À»»ƒ
ÏÈ˙t20ÔÈ¯B‰Ë21ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‡Ï ‰‡B¯ BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆…∆«ƒ¿»ƒ

‰È‰ elÙ‡ .‡ÓË ˙ÈaaL Ïk - ÔÈ‡ˆBi‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«¿ƒ…∆««ƒ»≈¬ƒ»»
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ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙e¯k B‡ ˙eÙk22ÈtÓ ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«ƒ¿«¿«ƒ«…»≈ƒ¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Ô‰L23. ∆≈ƒ¿«»»∆

מ"ה.16) לעםֿהארץ 18)השומר.17)שם, מוסר כדין
מיטמא  שאינו חרס כלי ואפילו ה"ב), (ראה כליו שמירת
שטף  כלי שכלֿשכן ומובן לתוכו, ידו הכניס שמא מגבו,

מגבם. ישב 19)המיטמאים אם הטומאה, אב שנעשים
בו. וכיוצא זב יפה.20)עליהם המשכבות 21)מהודק

על  גזרו שלא ומושב, משכב מטומאת טהורים והמרכבות
שמא  חוששים ואין זו, חמורה טומאה שיטמא עםֿהארץ
נגיעת  משום טמאים אבל עליהם, וישבה נדה אשה נכנסה
שם). והערות הי"ג (ראה שבבית האחרים בכלים עםֿהארץ
שאיֿ מפני ממש, טהורים פתיל צמיד מוקפים חרס וכלי
ואע"פ  מגבם. מיטמאים אינם והם בתוכם לנגוע לו אפשר
למעלה  (ראה פתיל צמיד מוקפים חרס כלי מטמא שהזב
זו  טומאה עםֿהארץ על גזרו לא היסט, טומאת ה"ג) פ"ח

כא). אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת במשנה 22)(ראה
אותו. שמובילים אדם פירוש, "מובל", היה ואפילו כתוב:

יכול.23) לשאינו לנגוע שיכול אדם בין חכמים חילקו ולא

.Â¯·Á24eÈ‰Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B˙È·a ÔLÈ ‰È‰L »≈∆»»»≈¿≈∆«»»∆¿»
ÌÈÏk25B˙È·ÁÂ BÏcÒÂ ,BL‡¯ ˙Áz ÔÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó ≈ƒ¿À»ƒÀ»ƒ««…¿«¿»¿»ƒ

˙¯ÈÓL ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÂÈÙÏ¿»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿ƒ«
:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚa«¿≈∆¿…ƒ«»∆«»»∆∆¬≈≈

¯BÚÈ ‰zÚ.Èa ËÈaÈÂ «»≈¿«ƒƒ

ה"ב.24) פ"ח טהרות החבר.25)תוספתא, של

.Êı¯‡‰ ÌÚ26ÔLÈÂ ‰ÈÏÚ ÔLÈiL ‰hÓ ¯·ÁÓ Ï‡ML «»»∆∆»«≈»≈ƒ»∆ƒ«»∆»¿»≈
d˙B‡ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·Á ÏL B˙Èa CB˙a ‰ÈÏÚ»∆»¿≈∆»≈≈»≈∆»»
d˙B‡Ó B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÌB˜Ó „ÚÂ ‰hn‰«ƒ»¿«»∆»ƒ¿…∆»≈»

ÚbÏÂ ‰hn‰27. «ƒ»¿ƒ«

ונגע 27)שם.26) המיטה מן ירד שמא חוששים ואין
את  רק לרשותו מסר שהחבר מפני המרוחקים, בדברים
המרוחקים. בכלים ולנגוע ממנה לרדת הוא ירא הזו, המיטה

.Á¯·Á28‡lL BÊ ‰¯t ÈÏ ¯ÓL :ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯Ó‡L »≈∆»«¿«»»∆¿…ƒ»»∆…
˙Èa‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLz ‡lL B‡ ˙ÈaÏ Òkzƒ»≈««ƒ∆…¿«≈∆«≈ƒ¬≈««ƒ
.‰¯t‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ∆…»«∆»¿ƒ««»»
Ba Òkz ‡lL ‰Ê ˙Èa ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…ƒ«ƒ∆∆…ƒ»≈

ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - Ì¯aLz ‡lL el‡ ÌÈÏÎÂ ,‰¯t‰29. «»»¿≈ƒ≈∆…¿«¿≈¬≈≈¿≈ƒ

שם.28) את 29)תוספתא, לעםֿהארץ שמסר  מפני
שמירתם.

.ËÁÈpn‰30¯Ú BÁÈp‰ :‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»»ƒƒ≈
B‡ˆÓe ¯Ú BÁÈp‰L B‡ ,ÔLÈ B‡ˆÓe ÔLÈ ,¯Ú B‡ˆÓe¿»≈»≈¿»»≈∆ƒƒ≈¿»

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÔLÈ31- ¯Ú B‡ˆÓe ÔLÈ BÁÈp‰ ; »≈…∆««ƒ»ƒƒ»≈¿»≈
B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L epnÓ ·B¯w‰ ÌB˜Ó Ïk»»«»ƒ∆∆»ƒ¿…∆»

‡ÓË Ba ÚbÏÂ32ÔÈn‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .33- B˙Èa CB˙a ¿ƒ«»≈¿≈««ƒ«À»ƒ¿≈
Ô‰È„È ˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó „Ú ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡≈»≈∆»«»∆¿ƒƒ¿…∆¿≈∆

ÚbÏÂ34B‡ ‡qk Èab ÏÚ eÏÚ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««≈ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ÔÈÈeÏz‰ ÔÈÏÎ‡a B‡ ÈÏk· eÚ‚Â ÌlÒ ÏÚ«À»¿»¿«¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿«¿»
Ï˙ka35. «…∆

מ"ב.30) פ"ז שם שיכול 31)משנה, הדברים ואפילו
שכבר  מפני והטעם, מקומו. על שוכב כשהוא בהם לנגוע
בהם  למשמש מעוניין אינו השינה, לפני הכלים את ראה
לדין  זה דין בין מה מקשה, איש' [ה'חזון שהתעורר. אחרי
אין  ישן ומצאו ישן הניחו ואם שם]. ראה שבה"ז. מיטה של

בכלים. ונגע בינתיים התעורר שמא יש 32)חוששים
כדי  כן, לפני אותם ראה שלא בדברים נגע שמא לחשוש
ונגע  המיטה מן ירד שמא חוששים אין אבל בהם, להתבונן

כחכמים. ופסק המרוחקים, מ"ג.33)בדברים שם,
שאומנים 34) שבבית, מקום בכל הקרקע על עומדים כשהם

ה"י). (ראה טוחנת כמו אחד מקום על עומדים אינם
מאיר.35) רבי דעת נגד כחכמים,

.È¯·Á ˙L‡36˙ÁBË ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰ÁÈp‰L ≈∆»≈∆ƒƒ»≈∆«»»∆∆∆
‰˜Òt elÙ‡ ,d˙Èa CB˙a37eÈ‰ elÙ‡Â ÌÈÁ¯‰ ¿≈»¬ƒ»¿»»≈«ƒ«¬ƒ»

ÌÈzL38˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¿«ƒ≈»≈∆»»∆¿ƒƒ¿…∆
‰iM‰Â ˙ÁBË ˙Á‡‰ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÚbÏÂ Ô„È»»¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««∆∆¿«¿ƒ»
˙BÓB˜na ‰˙ÏÚÂ ˙Ï˙ ‡nLÂ ˙ÈaaL Ïk ‰LÏa»¿»…∆««ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿»«¿

.˙B‰B·b‰«¿

מ"ד.36) חוששין 37)שם, אין הטחינה, את הפסיקה
ב  ומשמשה שמא הריחיים בבית הסתובבה טחנה שלא זמן

מבלי  בהם לנגוע שיכולה הכלים גם טהורים ולפיכך בכלים.
באומנים. משא"כ כסא, על נשים 38)לעלות שתי

טוחנות.

.‡È‰M‡‰39˙‡ˆÈ ,ÈÚÏ ˙t ‡ÈˆB‰Ï ‰ÒÎpL »ƒ»∆ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ»»
ez‡ˆÓe40˙B¯kk „ˆa „ÓBÚ41È¯‰ - ‰Óe¯z elÙ‡ , ¿»«≈¿«ƒ»¬ƒ¿»¬≈

È‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ÔÎÂ .˙eL¯a ‡lL ÚbÏ B˙˜ÊÁ Ô ≈¿∆≈∆¿»ƒ«∆…ƒ¿¿≈
‰M‡‰42‰˙BÁ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰‡ˆÓe ‰‡ˆiL »ƒ»∆»¿»»¿»≈∆«»»∆»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏÁ‚43. ∆»ƒƒ«««¿≈»¬≈«¿≈»¿»

מ"ט.39) במקום 40)שם, כן לפני שהיה עםֿהארץ את
הכיכרות. מן מקומו.41)מרוחק את שם.42)ששינה

וחכמים 43) עקיבא רבי מחלוקת תרומה. של היא ואפילו
כרבים. ופסק שם,

.·ÈÈ‡ab44˙eÎÏÓ45- ÔkLÓÏ ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL «»≈«¿∆ƒ¿¿¿««ƒ¿«¿≈
‡ÓË ˙ÈaaL Ïk46- ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰nÚ LÈ Ì‡ . …∆««ƒ»≈ƒ≈ƒ»∆≈»ƒ

„·BÚ‰ ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ«…»«¿ƒ¿≈∆≈«»≈
Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·ÎBk47?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .48LiL ÔÓÊa »ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

Ï·‡ ;Ì„Èa ÔBkLn‰ ‰È‰L B‡ eÒÎpL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆ƒ¿¿∆»»««¿¿»»¬»
- eÚ‚ ‡Ï Ï·‡ eÒÎ :ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈≈«¿»ƒ¿«¿¬»…»«¿

¯Ò‡L ‰t‰L ,ÔÈÓ‡49¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰50. ∆¡»ƒ∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

מ"ו.44) פ"ז שביניהם 45)שם, חברים ואפילו מס, גובי
ה"ח). פ"י למעלה (ראה כעמיֿהארץ מפני 46)דינם

למשכן. שאפשר מה כל למשמש תוספתא,47)שרגילים
מפחדים  שהגבאים רבינו, מפרש שם במשנה ה"ד. פ"ח שם
זה, פירושו מקיים הוא כאן וגם עמהם, כשהגוי למשמש
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ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙e¯k B‡ ˙eÙk22ÈtÓ ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«ƒ¿«¿«ƒ«…»≈ƒ¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Ô‰L23. ∆≈ƒ¿«»»∆

מ"ה.16) לעםֿהארץ 18)השומר.17)שם, מוסר כדין
מיטמא  שאינו חרס כלי ואפילו ה"ב), (ראה כליו שמירת
שטף  כלי שכלֿשכן ומובן לתוכו, ידו הכניס שמא מגבו,

מגבם. ישב 19)המיטמאים אם הטומאה, אב שנעשים
בו. וכיוצא זב יפה.20)עליהם המשכבות 21)מהודק

על  גזרו שלא ומושב, משכב מטומאת טהורים והמרכבות
שמא  חוששים ואין זו, חמורה טומאה שיטמא עםֿהארץ
נגיעת  משום טמאים אבל עליהם, וישבה נדה אשה נכנסה
שם). והערות הי"ג (ראה שבבית האחרים בכלים עםֿהארץ
שאיֿ מפני ממש, טהורים פתיל צמיד מוקפים חרס וכלי
ואע"פ  מגבם. מיטמאים אינם והם בתוכם לנגוע לו אפשר
למעלה  (ראה פתיל צמיד מוקפים חרס כלי מטמא שהזב
זו  טומאה עםֿהארץ על גזרו לא היסט, טומאת ה"ג) פ"ח

כא). אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת במשנה 22)(ראה
אותו. שמובילים אדם פירוש, "מובל", היה ואפילו כתוב:

יכול.23) לשאינו לנגוע שיכול אדם בין חכמים חילקו ולא

.Â¯·Á24eÈ‰Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B˙È·a ÔLÈ ‰È‰L »≈∆»»»≈¿≈∆«»»∆¿»
ÌÈÏk25B˙È·ÁÂ BÏcÒÂ ,BL‡¯ ˙Áz ÔÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó ≈ƒ¿À»ƒÀ»ƒ««…¿«¿»¿»ƒ

˙¯ÈÓL ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÂÈÙÏ¿»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿ƒ«
:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚa«¿≈∆¿…ƒ«»∆«»»∆∆¬≈≈

¯BÚÈ ‰zÚ.Èa ËÈaÈÂ «»≈¿«ƒƒ

ה"ב.24) פ"ח טהרות החבר.25)תוספתא, של

.Êı¯‡‰ ÌÚ26ÔLÈÂ ‰ÈÏÚ ÔLÈiL ‰hÓ ¯·ÁÓ Ï‡ML «»»∆∆»«≈»≈ƒ»∆ƒ«»∆»¿»≈
d˙B‡ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·Á ÏL B˙Èa CB˙a ‰ÈÏÚ»∆»¿≈∆»≈≈»≈∆»»
d˙B‡Ó B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÌB˜Ó „ÚÂ ‰hn‰«ƒ»¿«»∆»ƒ¿…∆»≈»

ÚbÏÂ ‰hn‰27. «ƒ»¿ƒ«

ונגע 27)שם.26) המיטה מן ירד שמא חוששים ואין
את  רק לרשותו מסר שהחבר מפני המרוחקים, בדברים
המרוחקים. בכלים ולנגוע ממנה לרדת הוא ירא הזו, המיטה

.Á¯·Á28‡lL BÊ ‰¯t ÈÏ ¯ÓL :ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯Ó‡L »≈∆»«¿«»»∆¿…ƒ»»∆…
˙Èa‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLz ‡lL B‡ ˙ÈaÏ Òkzƒ»≈««ƒ∆…¿«≈∆«≈ƒ¬≈««ƒ
.‰¯t‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ∆…»«∆»¿ƒ««»»
Ba Òkz ‡lL ‰Ê ˙Èa ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…ƒ«ƒ∆∆…ƒ»≈

ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - Ì¯aLz ‡lL el‡ ÌÈÏÎÂ ,‰¯t‰29. «»»¿≈ƒ≈∆…¿«¿≈¬≈≈¿≈ƒ

שם.28) את 29)תוספתא, לעםֿהארץ שמסר  מפני
שמירתם.

.ËÁÈpn‰30¯Ú BÁÈp‰ :‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»»ƒƒ≈
B‡ˆÓe ¯Ú BÁÈp‰L B‡ ,ÔLÈ B‡ˆÓe ÔLÈ ,¯Ú B‡ˆÓe¿»≈»≈¿»»≈∆ƒƒ≈¿»

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÔLÈ31- ¯Ú B‡ˆÓe ÔLÈ BÁÈp‰ ; »≈…∆««ƒ»ƒƒ»≈¿»≈
B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L epnÓ ·B¯w‰ ÌB˜Ó Ïk»»«»ƒ∆∆»ƒ¿…∆»

‡ÓË Ba ÚbÏÂ32ÔÈn‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .33- B˙Èa CB˙a ¿ƒ«»≈¿≈««ƒ«À»ƒ¿≈
Ô‰È„È ˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó „Ú ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡≈»≈∆»«»∆¿ƒƒ¿…∆¿≈∆

ÚbÏÂ34B‡ ‡qk Èab ÏÚ eÏÚ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««≈ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ÔÈÈeÏz‰ ÔÈÏÎ‡a B‡ ÈÏk· eÚ‚Â ÌlÒ ÏÚ«À»¿»¿«¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿«¿»
Ï˙ka35. «…∆

מ"ב.30) פ"ז שם שיכול 31)משנה, הדברים ואפילו
שכבר  מפני והטעם, מקומו. על שוכב כשהוא בהם לנגוע
בהם  למשמש מעוניין אינו השינה, לפני הכלים את ראה
לדין  זה דין בין מה מקשה, איש' [ה'חזון שהתעורר. אחרי
אין  ישן ומצאו ישן הניחו ואם שם]. ראה שבה"ז. מיטה של

בכלים. ונגע בינתיים התעורר שמא יש 32)חוששים
כדי  כן, לפני אותם ראה שלא בדברים נגע שמא לחשוש
ונגע  המיטה מן ירד שמא חוששים אין אבל בהם, להתבונן

כחכמים. ופסק המרוחקים, מ"ג.33)בדברים שם,
שאומנים 34) שבבית, מקום בכל הקרקע על עומדים כשהם

ה"י). (ראה טוחנת כמו אחד מקום על עומדים אינם
מאיר.35) רבי דעת נגד כחכמים,

.È¯·Á ˙L‡36˙ÁBË ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰ÁÈp‰L ≈∆»≈∆ƒƒ»≈∆«»»∆∆∆
‰˜Òt elÙ‡ ,d˙Èa CB˙a37eÈ‰ elÙ‡Â ÌÈÁ¯‰ ¿≈»¬ƒ»¿»»≈«ƒ«¬ƒ»

ÌÈzL38˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¿«ƒ≈»≈∆»»∆¿ƒƒ¿…∆
‰iM‰Â ˙ÁBË ˙Á‡‰ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÚbÏÂ Ô„È»»¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««∆∆¿«¿ƒ»
˙BÓB˜na ‰˙ÏÚÂ ˙Ï˙ ‡nLÂ ˙ÈaaL Ïk ‰LÏa»¿»…∆««ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿»«¿

.˙B‰B·b‰«¿

מ"ד.36) חוששין 37)שם, אין הטחינה, את הפסיקה
ב  ומשמשה שמא הריחיים בבית הסתובבה טחנה שלא זמן

מבלי  בהם לנגוע שיכולה הכלים גם טהורים ולפיכך בכלים.
באומנים. משא"כ כסא, על נשים 38)לעלות שתי

טוחנות.

.‡È‰M‡‰39˙‡ˆÈ ,ÈÚÏ ˙t ‡ÈˆB‰Ï ‰ÒÎpL »ƒ»∆ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ»»
ez‡ˆÓe40˙B¯kk „ˆa „ÓBÚ41È¯‰ - ‰Óe¯z elÙ‡ , ¿»«≈¿«ƒ»¬ƒ¿»¬≈

È‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ÔÎÂ .˙eL¯a ‡lL ÚbÏ B˙˜ÊÁ Ô ≈¿∆≈∆¿»ƒ«∆…ƒ¿¿≈
‰M‡‰42‰˙BÁ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰‡ˆÓe ‰‡ˆiL »ƒ»∆»¿»»¿»≈∆«»»∆»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏÁ‚43. ∆»ƒƒ«««¿≈»¬≈«¿≈»¿»

מ"ט.39) במקום 40)שם, כן לפני שהיה עםֿהארץ את
הכיכרות. מן מקומו.41)מרוחק את שם.42)ששינה

וחכמים 43) עקיבא רבי מחלוקת תרומה. של היא ואפילו
כרבים. ופסק שם,

.·ÈÈ‡ab44˙eÎÏÓ45- ÔkLÓÏ ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL «»≈«¿∆ƒ¿¿¿««ƒ¿«¿≈
‡ÓË ˙ÈaaL Ïk46- ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰nÚ LÈ Ì‡ . …∆««ƒ»≈ƒ≈ƒ»∆≈»ƒ

„·BÚ‰ ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ«…»«¿ƒ¿≈∆≈«»≈
Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·ÎBk47?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .48LiL ÔÓÊa »ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

Ï·‡ ;Ì„Èa ÔBkLn‰ ‰È‰L B‡ eÒÎpL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆ƒ¿¿∆»»««¿¿»»¬»
- eÚ‚ ‡Ï Ï·‡ eÒÎ :ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈≈«¿»ƒ¿«¿¬»…»«¿

¯Ò‡L ‰t‰L ,ÔÈÓ‡49¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰50. ∆¡»ƒ∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

מ"ו.44) פ"ז שביניהם 45)שם, חברים ואפילו מס, גובי
ה"ח). פ"י למעלה (ראה כעמיֿהארץ מפני 46)דינם

למשכן. שאפשר מה כל למשמש תוספתא,47)שרגילים
מפחדים  שהגבאים רבינו, מפרש שם במשנה ה"ד. פ"ח שם
זה, פירושו מקיים הוא כאן וגם עמהם, כשהגוי למשמש
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(ראה  הגוי מפני מפחדים למה להבין מאוד קשה אבל
טמא".48)השלמות). שבבית "כל ראשונה לבבא נמשך

נכנסנו.49) אמרו 50)שאמר אלמלא כי נגענו, לא באמרו
"מיגו" והפוסקים התלמוד בלשון נאמנים. היו נכנסנו לא

מפני). (מתוך,

.‚ÈÌÈ·pb‰51‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿¿««ƒ≈»≈∆»
ÌÈ·pb‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó52LÏ·lÓ ÔÈ„ÁÙÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿≈««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¬ƒƒƒ¿

ÔÈ‡nËÓ Ô‰ ‰Óe .ÔnÊÓa ÔÈÏËBpL (¯·„) ‡l‡∆»»»∆¿ƒƒ¿À»»≈¿«¿ƒ
Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ?Ô˙ÎÈÏ‰ ÌB˜Óaƒ¿¬ƒ»»»√»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆∆

ÌÈÁe˙t‰53Ò¯Á ÈÏÎe ˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰ Ï·‡ ; «¿ƒ¬»«ƒ¿»¿«∆¿»¿≈∆∆
ÔÈ¯B‰Ë - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwn‰54Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â . «À»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ55‡ÓË Ïk‰ - ‰M‡ B‡56. ≈»ƒƒ»«…»≈

שם.51) גנבו 52)משנה, שממנו בחדר מפרש: הרא"ש
אחרים, לחדרים נכנסו שמא חוששים אין אבל טמא, הכל

אדם. שם יש שמא מפחדים שהם והואֿהדין 53)מפני
פתיל. צמיד מוקפים ובין פתוחים בין שטף בכלי

ה"ה 54) ראה מדרס. מטומאת טהורים ומושבות משכבות
שם. כזב.55)ובהערות מדרבנן משכבות 56)שטמא

משכב  לגנב דומה זה ואין הטומאה. אב נעשו ומושבות
ה"ז, כלים מהל' בפכ"ד (רבינו מטמא שאינו עליו וישב
המשכב, את גנב לא שכאן מפני ב) סו, בבבאֿקמא ומקורו
מיעטה  לא שלו שאינו אבל וגזול, גנוב רק מיעטה והתורה

ו). אות 'בועז' ישראל' ו'תפארת שם, משנהֿלמלך (ראה

.„ÈÌÈ‡ab‰57e¯ÈÊÁ‰Â ‰·eLz eOÚL ÌÈ·pb‰Â ««»ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¡ƒ
‰Ó ÏÎa eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,‰‡¯È ˙ÓÁÓ ‡Ï ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»…≈¬«ƒ¿»¿»¿…»«¿¿»«
ÏÚ elÙ‡Â ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ - eÒÎpLk ˙Èaa ‰È‰M∆»»««ƒ¿∆ƒ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ«¬ƒ«

.Ô‰ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó¿«¿≈∆

א.57) כו, חגיגה וגמרא, משנה

.ÂËÁÈpn‰58B‡ Áe˙t B‡ˆÓe Áe˙t B˙Èa ˙‡ ««ƒ«∆≈»«¿»»«
‡ÏÂ ,Áe˙t B‡ˆÓe ÏeÚ BÁÈp‰ elÙ‡ ,ÏeÚ B‡ˆnL∆¿»»¬ƒƒƒ»¿»»«¿…

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÌeÏk epnÓ ·‚59:¯ÓB‡ È‡L ; ƒ¿«ƒ∆¿…∆««ƒ»∆¬ƒ≈
t ÌÈ·pb‰.eÒÎ ‡ÏÂ Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÎÏÓÂ e‰eÁ˙ ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿¿»¿»∆¿…ƒ¿¿

ד.58) פ"ח, טהרות פתוח,59)משנה, ומצאו בנעול
כחכמים. פסק ורבינו מאיר, רבי מטמא

.ÊËÌc¯˜60‡·e BÊ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰L B‡ ,˙Èaa „·‡L À¿…∆»«««ƒ∆ƒƒ¿»ƒ»
:¯ÓB‡ È‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe¿»¿»ƒ«∆∆««ƒ»≈∆¬ƒ≈

.BÏËe ÌLÏ ÒÎ ‡ÓË Ì„‡»»»≈ƒ¿«¿»¿»

מה 60) רבינו, את ששאלו משנה' 'כסף כתב ב. י, פסחים
למעלה  שהניחו א) ד, נדה (במס' תרומה של לכיכר זה בין
למטה  מונח טמא דבר אם (ואפילו אחר במקום ומצאו
הכיכר  את והעביר לשם נכנס טהור אומר שאני טהור, ממנו)
הדף. תחת המונח הטמא על יפול שלא כדי אחר, למקום
את  ולקח נכנס שאדם אומרים אנו שבקורדום והשיב,
מדעת, שלא ושואל למקומו, והחזירו בו והשתמש הקורדום
דרכו  אין שם אבל זאת, עשה שחבר לתלות ואין כגזלן דינו
שטהור  תולים אנו ולפיכך ולהחזירו, כיכר לקחת אדם של

נדפסו  רבינו, ותשובת (השאלה יפול שלא כדי זאת עשה
קמט). סי' פריימן הוצאת רבינו', ב'תשובות במילואן

.ÊÈ¯c‰61,¯ˆÁa ÌÈÏk ÁÎLÂ ¯ˆÁa ı¯‡‰ ÌÚ ÌÚ «»ƒ«»»∆¿»≈¿»«≈ƒ∆»≈
„ÈÓˆ ÛwÓ ¯epz B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ ˙Bi·Á elÙ‡¬ƒ»ƒÀ»»ƒ»ƒ«À»»ƒ

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÏÈ˙t62‰ˆÈÁÓ ¯epzÏ ‰OÚiL „Ú , »ƒ¬≈≈¿≈ƒ«∆«¬∆««¿ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚63ÌÚ ˙eL¯a ‡‰È ‡lL È„k , ¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆…¿≈ƒ¿«

.ı¯‡‰»»∆

מ"א.61) פ"ח שלמעלה 62)שם לדינים דומה זה ואין
שכאן  מפני טהורים, פתיל צמיד שמוקפים וה"ט, ה"ה
הכיסוי  את להסיר ומעיז עםֿהארץ של הקבועה דירתו
שם  והר"ש במשנה, רבינו מפרש כך ולהדביקו. ולהחזירו
גם  בהיסט מטמאה ונדה מסיטתו, שאשתו מפני מפרש
שאיֿאפשר  מחובר תנור ואפילו פתיל. צמיד מוקפים
פירש  וכן מחובר. שאינו משום טומאה עליו גזרו להסיטו,

ה'ברטנורא'. יוסי.63)גם כרבי פסק

.ÁÈ¯·Á64BÁ˙t ÈÙÏ ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰˙È‰L »≈∆»¿»¿ƒ»À»ƒ¿≈ƒ¿
ÌÚ ÏL ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL∆«»»∆∆»¿»¿ƒ»À»∆«
ÌÈÏk B‡ ‰kqaL ÌÈÏk - ¯·Á ÏL BÁ˙t ÈÙÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈ƒ¿∆»≈≈ƒ∆«À»≈ƒ
BÊ ‰kÒa ı¯‡‰ ÌÚÏ LiL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ‰ˆÈÁnaL∆«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿«»»∆¿À»

˙eL¯ BÊ ‰ˆÈÁÓa B‡65. ƒ¿ƒ»¿

ה"א.64) פ"ט טהרות ושמא 65)תוספתא, שם, להיכנס
בכלים. נגע

.ËÈ¯·Á66- ı¯‡‰ ÌÚ ÏL BbbÓ ‰ÏÚÓÏ Bb‚ ‰È‰L »≈∆»»«¿«¿»ƒ«∆«»»∆
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰Â ˙B¯‰Ë ÁÈpÓe ÌÈÏk ÌL ÁËBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«»≈ƒ«ƒ«¿»¿≈¿∆¿»»

ÚbÏÂ B„È ËLÙÏ ÏBÎÈ ı¯‡‰ ÌÚL Èt ÏÚ Û‡67ÔÎÂ . ««ƒ∆«»»∆»ƒ¿…»¿ƒ«¿≈
‡ÏÂ ‰‡ÓË ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ≈≈…ƒÀ¿»¿…

CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ68‰È‰L B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙Bbb‰ eÈ‰ . ƒ≈∆∆»««∆¿«∆∆»»
B‡ ÌÈÏk ¯·Á‰ ÁËLÂ ,‰ÏÚÓÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bb‚«∆«»»∆¿«¿»¿»«∆»≈≈ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÏBÎiL ÌB˜Ó Ïk È¯‰ - Bb‚a ˙B¯‰Ë ÁÈp‰ƒƒ«¿»¿«¬≈»»∆»«»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÚbÏÂ B„È ˙‡ ËLÙÏ69. ƒ¿…∆»¿ƒ«¿∆¿«À¿»

כגנב.67)שם.66) ייתפס ויגע, ידו יפשוט שאם מפני
ב.68) ע, זרה לו 69)עבודה שנפל יאמר ייתפס, שאם

אותו  לחפש כדי ידו, והושיט החבר לגג והתגלגל משהו
ולקחתו.

.Î˙B¯ˆÁ ÈzL70¯·Á ÏL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»≈
ÌÈÏk ÌL ÁÈpÓ ¯·Á - ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ‰BˆÈÁ‰Â¿«ƒ»∆«»»∆»≈«ƒ«»≈ƒ
˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ „iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯t ÌL ÁËBLÂ¿≈«»≈««ƒ∆««»»∆«««

·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙pL ÈtÓ ,ÌLÏ71. ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»»»¿«»

שם.70) זרה, שם.71)עבודה להיכנס רשות לו אין שהרי

.‡Î¯ˆÁ72ÒÙÈÒÓa ‰˜eÏÁ‰73ÌÚÂ ‰Ê „ˆa ¯·ÁÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒ»¿»≈¿«∆¿«
„iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰Ê „ˆa ı¯‡‰»»∆¿«∆»√»¿««ƒ∆«

¯·Á‰ ˙eL¯a Ì‰L ÈtÓ ,˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ74. «»»∆«««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆»≈

נמוכה.73)שם.72) כגנב 74)מחיצה ייתפס ועםֿהארץ
לשם. ידו כשיושיט
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ayeneקכד akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay h"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·Î¯·Á75ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B¯Ba CB˙Ï BÈÏc ÏÙpL76 »≈∆»«»¿¿∆«»»∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - epÏÚÈ ‰na ‡È·‰Ï CÏ‰Â77ÈtÓ , ¿»«¿»ƒ«∆«¬∆¬≈∆»≈ƒ¿≈
.˙Á‡ ‰ÚL ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Áp‰L∆À«ƒ¿«»»∆»»««

מ"ג.75) פ"ח ואין 76)טהרות הבור בתוך שהדלי ואע"פ
חכמים  חילקו שלא מפני והטעם, בו. ליגע יכול עםֿהארץ
שם). (רבינו, עםֿהארץ ברשות שהם הכלים כל את וטימאו

ובשביעי 77) בשלישי פרה מי הזאת וטעון מת, טומאת
שם). למשנה, בפירושו (רבינו

.‚Îı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡78¯·Á ÏL B˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ≈∆«»»∆∆ƒ¿¿»¿≈∆»≈
Ïk - ¯·Á ÏL BzÓ‰a B‡ Bza B‡ Ba ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ¿∆¿∆»≈…

˙eL¯a ‡lL ‰ÒÎpL ÈtÓ ,¯B‰Ë ˙ÈaaL79¯c˜ . ∆««ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»∆…ƒ¿«»
¯·Á80È¯‰ - ˙BzLÏ „¯ÈÂ ¯kÓÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L »≈∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¿»«ƒ¿¬≈

ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ˙BBˆÈÁ‰Â ˙B¯B‰Ë ˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿≈«∆¿»ƒ
ÔÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓÒ ¬ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

˙ÚLa ˙BBˆÈÁa ÌÈÚ‚B ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L∆»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«
‰ÎÈÏ‰82eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˙B˜BÁ¯ eÈ‰ Ï·‡ ; ¬ƒ»¬»»¿≈¿»«ƒƒ»

B„Èa B˙en‡ ÈÏk83ÂÈÏkL ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ïk‰ - ¿≈À»¿»«…¿≈ƒ¿≈∆≈»
Ïk‰ „ÈÂ ¯kÓÏ eÁp‰L ÔÈÁÈÎBÓ84;Ô‰a ˙BLÓLÓÓ ƒƒ∆À¿ƒ¿…¿««…¿«¿¿»∆

‡lL Ô˙˜ÊÁ ,˙B¯B‰Ë Ïk‰ - B„Èa B˙en‡ ÈÏk ÔÈ‡≈¿≈À»¿»«…¿∆¿»»∆…
Ì„‡ Ô‰a Ú‚85ÁÈp‰L ¯·Á .86ÏÚ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ »«»∆»»»≈∆ƒƒ«√»ƒ«¿ƒ«

ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÒÎÂ B˙eÁ Á˙t∆«¬¿ƒ¿«¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈
Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L87. ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ»∆

מ"ה.78) שלא 79)שם, נכנסה "אם מפרש: שם רבינו
הבית  בעל אימת וכו' הפלוני הענין להוציא אלא ברשות

לדבר". ידה תשלח ולא מ"א.80)עליה פ"ז שם
ב.81) כד, בכוונה.82)כתובות המחק 83)שלא כגון

המידות. את לקנות.84)למחוק מפני 85)שמעוניינים
בהם. מלנגוע וייזהרו למכירה, עומדים שאינם שחושבים

ה"ב.86) פ"ט טהרות מוכיח 87)תוספתא, מקומם
עומדים. הם שלמכירה

ה'תשפ"א  שבט כ"ט ה' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הרוצה 1) הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר

הבדדים  הארץ, עמי באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות
לא  לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת והבוצרים
בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו,
ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות טעונים ופועליו חמריו
בדעתי  ואמר ומהלך בטלית ועטוף חלק לבוש שהיה חבר
מן  משתמש היה ודין הטלית, ולא החלוק לשמור היה
תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית
חבר  ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו
נטמאו  אחד עד לו שאמר ומי ומת, כלים או טהרות שהניח
לו  אמר זמן ולאחר בטהרות עמו עושה היה ודין טהרותיך,

נטמאו. עמך שעשיתי טהרות

.‡Ô‰k2- ‰‡a‰ ˙bÏ ÔÁÈp‰Â BÊ ˙‚Ï ÂÈÏk ¯‰hL …≈∆ƒ≈≈»¿«¿ƒƒ»«««»»
Ô˙˜ÊÁa el‡ È¯‰3ÌÈÏÎa ÔÈÚ‚B ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ; ¬≈≈¿∆¿»»∆≈«≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

ÏÎB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,Bzb CB˙a Ô‰L ‰Ê Ô‰k ÏL∆…≈∆∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈
˙B¯‰Ë4Ï‡¯OÈ ÏL Ï·‡ .5:¯Ó‡iL „Ú ,˙B‡ÓË ¿»¬»∆ƒ¿»≈¿≈«∆…«

¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa6ÚbÈ ‡lL ˙bÏ ÒkiL ı¯‡‰ ÌÚ ¿ƒƒ»»ƒ¿…«»»∆∆ƒ»≈««∆…ƒ«
.ÌÈÏka«≈ƒ

ורבינו 2) "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות
מעם  תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש
הר"ש  אולם הארץ, עם של בגיתו כליו והשאיר הארץ
שאין  ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש

חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין בחזקת 3)חוששים
וייזהר,4)טהרה. טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ עם

בכליו. לנגוע ושמרתי.6)חבר.5)שלא לב שמתי

.·ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈn‡a ‰¯‰Ëa BÈÈ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰»∆«¬≈¿»√»¿À»ƒ«≈»»∆
ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ÏÈaËÓ ‰Ê È¯‰ -7‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆
ÔÈ„ca‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÔÓL8ÏÚ „ÓÚÏ CÈ¯ˆÂ . ∆∆«¿ƒ∆««»ƒ¿»ƒ«¬…«

ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÙa eÏaËiL „Ú ÌÈn‡‰9 »À»ƒ«∆ƒ¿¿¿»»∆¬≈≈»¿ƒ
‰ˆÈˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÏ‰10„a‰ ˙Èa Á˙ÙÏ ıeÁ e‡ˆÈ . ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ»»¿¿∆«≈««

„Ú .Ô˙¯‰Ëa el‡ È¯‰ - e¯ÊÁÂ ¯„b‰ È¯BÁ‡ eÙÂ¿ƒ¿¬≈«»≈¿»¿¬≈≈¿»√»»«
e¯˙qÈ ‡lL È„k „Ú ?ÔÈ¯B‰Ë Ì‰Â e˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿≈∆…ƒ»¿
,Ì˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ - ÂÈÈÚÓ e¯zÒ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÈÚÓ≈≈»¬»ƒƒ¿¿≈≈»»¿¿À¿»»

.ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ÌÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ≈«««∆∆¿«¬ƒƒ¿»

מקבלים 7) שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים
היוצא  במשקה שהוכשרו מפני בצירתם משעת טומאה

הענבים. מן הבד 8)מעצמו בבית הזיתים את שדורכים
צריכים  אינם הזיתים (קוטפי) מוסקי אבל הוכשרו, כבר ואז
הנסחט  המוהל ומעט הוכשרו לא הזיתים שהרי טבילה,
מקבלים  אינם שאוכלין יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים
המשקין  משבעת באחד הורטבו שלא זמן כל טומאה

א). הלכה א פרק אוכלין טומאת היו 9)(הלכות אם אבל
החבר. בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים

המים 10) ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה
בבשרו  דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה והטבילה

וכדומה.

.‚- Ô‰ÈÙÏ ‰‡ÓË ˙‡ˆÓpL ÌÈ¯ˆBa‰Â ÔÈ„ca‰««»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈∆
Ì‰lL ˙B˜BÈza ÔÎÂ .eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÈÓ‡11. ∆¡»ƒ«…»«¿¿≈«ƒ∆»∆

ובשמן.11) ביין נגעו לא התינוקות לומר נאמנים

.„ÏÚÂ „a‰ ˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ÔÈ„ca‰ ˙‡ ¯‰ËÓ‰«¿«≈∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈««¿»«
È¯‰ - Ò¯„Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿»¬≈

ÌÈÏk‰ Ô˙B‡a eÚ‚ ‡nL ,‡ÓË Blk „a‰ ˙Èa12. ≈««À»≈∆»»¿¿»«≈ƒ
ÈtÓ ÌÈÏk‰ Ì˙B‡Ó ÔÈ¯‰Ê Ì„wÓ Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ…∆ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒƒ¿≈

eËÈÒ‰ ‡nL ,‡ÓË „a‰ ˙Èa È¯‰ - Ô˙‡ÓË13Ô‰Â À¿»»¬≈≈««»≈∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ‡È˜a ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ,‡ÓË ËÈÒn‰ ÔÈ‡L ÔÈn„Ó¿«ƒ∆≈«≈ƒ»≈∆≈«≈»»∆¿ƒƒ

Ëq‰ ˙‡ÓËa14. ¿À¿«∆≈

ובשמן.12) בזיתים נגעו כן אותם 13)ואחר הזיזו
נגיעה. בלי הבד 14)ממקומם שבבית הכלים גם ולפיכך

נגעו  שאם מהטומאה שפירשו לפני בהם נגעו שמא טמאים,
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קכה ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay h"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·Î¯·Á75ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B¯Ba CB˙Ï BÈÏc ÏÙpL76 »≈∆»«»¿¿∆«»»∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - epÏÚÈ ‰na ‡È·‰Ï CÏ‰Â77ÈtÓ , ¿»«¿»ƒ«∆«¬∆¬≈∆»≈ƒ¿≈
.˙Á‡ ‰ÚL ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Áp‰L∆À«ƒ¿«»»∆»»««

מ"ג.75) פ"ח ואין 76)טהרות הבור בתוך שהדלי ואע"פ
חכמים  חילקו שלא מפני והטעם, בו. ליגע יכול עםֿהארץ
שם). (רבינו, עםֿהארץ ברשות שהם הכלים כל את וטימאו

ובשביעי 77) בשלישי פרה מי הזאת וטעון מת, טומאת
שם). למשנה, בפירושו (רבינו

.‚Îı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡78¯·Á ÏL B˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ≈∆«»»∆∆ƒ¿¿»¿≈∆»≈
Ïk - ¯·Á ÏL BzÓ‰a B‡ Bza B‡ Ba ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ¿∆¿∆»≈…

˙eL¯a ‡lL ‰ÒÎpL ÈtÓ ,¯B‰Ë ˙ÈaaL79¯c˜ . ∆««ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»∆…ƒ¿«»
¯·Á80È¯‰ - ˙BzLÏ „¯ÈÂ ¯kÓÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L »≈∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¿»«ƒ¿¬≈

ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ˙BBˆÈÁ‰Â ˙B¯B‰Ë ˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿≈«∆¿»ƒ
ÔÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓÒ ¬ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

˙ÚLa ˙BBˆÈÁa ÌÈÚ‚B ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L∆»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«
‰ÎÈÏ‰82eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˙B˜BÁ¯ eÈ‰ Ï·‡ ; ¬ƒ»¬»»¿≈¿»«ƒƒ»

B„Èa B˙en‡ ÈÏk83ÂÈÏkL ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ïk‰ - ¿≈À»¿»«…¿≈ƒ¿≈∆≈»
Ïk‰ „ÈÂ ¯kÓÏ eÁp‰L ÔÈÁÈÎBÓ84;Ô‰a ˙BLÓLÓÓ ƒƒ∆À¿ƒ¿…¿««…¿«¿¿»∆

‡lL Ô˙˜ÊÁ ,˙B¯B‰Ë Ïk‰ - B„Èa B˙en‡ ÈÏk ÔÈ‡≈¿≈À»¿»«…¿∆¿»»∆…
Ì„‡ Ô‰a Ú‚85ÁÈp‰L ¯·Á .86ÏÚ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ »«»∆»»»≈∆ƒƒ«√»ƒ«¿ƒ«

ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÒÎÂ B˙eÁ Á˙t∆«¬¿ƒ¿«¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈
Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L87. ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ»∆

מ"ה.78) שלא 79)שם, נכנסה "אם מפרש: שם רבינו
הבית  בעל אימת וכו' הפלוני הענין להוציא אלא ברשות

לדבר". ידה תשלח ולא מ"א.80)עליה פ"ז שם
ב.81) כד, בכוונה.82)כתובות המחק 83)שלא כגון

המידות. את לקנות.84)למחוק מפני 85)שמעוניינים
בהם. מלנגוע וייזהרו למכירה, עומדים שאינם שחושבים

ה"ב.86) פ"ט טהרות מוכיח 87)תוספתא, מקומם
עומדים. הם שלמכירה

ה'תשפ"א  שבט כ"ט ה' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הרוצה 1) הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר

הבדדים  הארץ, עמי באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות
לא  לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת והבוצרים
בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו,
ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות טעונים ופועליו חמריו
בדעתי  ואמר ומהלך בטלית ועטוף חלק לבוש שהיה חבר
מן  משתמש היה ודין הטלית, ולא החלוק לשמור היה
תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית
חבר  ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו
נטמאו  אחד עד לו שאמר ומי ומת, כלים או טהרות שהניח
לו  אמר זמן ולאחר בטהרות עמו עושה היה ודין טהרותיך,

נטמאו. עמך שעשיתי טהרות

.‡Ô‰k2- ‰‡a‰ ˙bÏ ÔÁÈp‰Â BÊ ˙‚Ï ÂÈÏk ¯‰hL …≈∆ƒ≈≈»¿«¿ƒƒ»«««»»
Ô˙˜ÊÁa el‡ È¯‰3ÌÈÏÎa ÔÈÚ‚B ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ; ¬≈≈¿∆¿»»∆≈«≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

ÏÎB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,Bzb CB˙a Ô‰L ‰Ê Ô‰k ÏL∆…≈∆∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈
˙B¯‰Ë4Ï‡¯OÈ ÏL Ï·‡ .5:¯Ó‡iL „Ú ,˙B‡ÓË ¿»¬»∆ƒ¿»≈¿≈«∆…«

¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa6ÚbÈ ‡lL ˙bÏ ÒkiL ı¯‡‰ ÌÚ ¿ƒƒ»»ƒ¿…«»»∆∆ƒ»≈««∆…ƒ«
.ÌÈÏka«≈ƒ

ורבינו 2) "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות
מעם  תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש
הר"ש  אולם הארץ, עם של בגיתו כליו והשאיר הארץ
שאין  ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש

חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין בחזקת 3)חוששים
וייזהר,4)טהרה. טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ עם

בכליו. לנגוע ושמרתי.6)חבר.5)שלא לב שמתי

.·ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈn‡a ‰¯‰Ëa BÈÈ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰»∆«¬≈¿»√»¿À»ƒ«≈»»∆
ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ÏÈaËÓ ‰Ê È¯‰ -7‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆
ÔÈ„ca‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÔÓL8ÏÚ „ÓÚÏ CÈ¯ˆÂ . ∆∆«¿ƒ∆««»ƒ¿»ƒ«¬…«

ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÙa eÏaËiL „Ú ÌÈn‡‰9 »À»ƒ«∆ƒ¿¿¿»»∆¬≈≈»¿ƒ
‰ˆÈˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÏ‰10„a‰ ˙Èa Á˙ÙÏ ıeÁ e‡ˆÈ . ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ»»¿¿∆«≈««

„Ú .Ô˙¯‰Ëa el‡ È¯‰ - e¯ÊÁÂ ¯„b‰ È¯BÁ‡ eÙÂ¿ƒ¿¬≈«»≈¿»¿¬≈≈¿»√»»«
e¯˙qÈ ‡lL È„k „Ú ?ÔÈ¯B‰Ë Ì‰Â e˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿≈∆…ƒ»¿
,Ì˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ - ÂÈÈÚÓ e¯zÒ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÈÚÓ≈≈»¬»ƒƒ¿¿≈≈»»¿¿À¿»»

.ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ÌÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ≈«««∆∆¿«¬ƒƒ¿»

מקבלים 7) שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים
היוצא  במשקה שהוכשרו מפני בצירתם משעת טומאה

הענבים. מן הבד 8)מעצמו בבית הזיתים את שדורכים
צריכים  אינם הזיתים (קוטפי) מוסקי אבל הוכשרו, כבר ואז
הנסחט  המוהל ומעט הוכשרו לא הזיתים שהרי טבילה,
מקבלים  אינם שאוכלין יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים
המשקין  משבעת באחד הורטבו שלא זמן כל טומאה

א). הלכה א פרק אוכלין טומאת היו 9)(הלכות אם אבל
החבר. בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים

המים 10) ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה
בבשרו  דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה והטבילה

וכדומה.

.‚- Ô‰ÈÙÏ ‰‡ÓË ˙‡ˆÓpL ÌÈ¯ˆBa‰Â ÔÈ„ca‰««»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈∆
Ì‰lL ˙B˜BÈza ÔÎÂ .eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÈÓ‡11. ∆¡»ƒ«…»«¿¿≈«ƒ∆»∆

ובשמן.11) ביין נגעו לא התינוקות לומר נאמנים

.„ÏÚÂ „a‰ ˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ÔÈ„ca‰ ˙‡ ¯‰ËÓ‰«¿«≈∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈««¿»«
È¯‰ - Ò¯„Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿»¬≈

ÌÈÏk‰ Ô˙B‡a eÚ‚ ‡nL ,‡ÓË Blk „a‰ ˙Èa12. ≈««À»≈∆»»¿¿»«≈ƒ
ÈtÓ ÌÈÏk‰ Ì˙B‡Ó ÔÈ¯‰Ê Ì„wÓ Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ…∆ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒƒ¿≈

eËÈÒ‰ ‡nL ,‡ÓË „a‰ ˙Èa È¯‰ - Ô˙‡ÓË13Ô‰Â À¿»»¬≈≈««»≈∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ‡È˜a ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ,‡ÓË ËÈÒn‰ ÔÈ‡L ÔÈn„Ó¿«ƒ∆≈«≈ƒ»≈∆≈«≈»»∆¿ƒƒ

Ëq‰ ˙‡ÓËa14. ¿À¿«∆≈

ובשמן.12) בזיתים נגעו כן אותם 13)ואחר הזיזו
נגיעה. בלי הבד 14)ממקומם שבבית הכלים גם ולפיכך

נגעו  שאם מהטומאה שפירשו לפני בהם נגעו שמא טמאים,
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ראשון  הם שהרי אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם
כלים. מטמא ראשון ואין לטומאה

.‰ÂÈ¯nÁ eÈ‰15ÔÈ¯·BÚÂ ˙B¯‰Ë ÔÈÚBË ÂÈÏÚBÙe »«»»¬»¬ƒ¿»¿¿ƒ
e‚ÈÏÙ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÙÏ16ÏÈnÓ ¯˙È17el‡ È¯‰ - ¿»»««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¬≈≈

Ô‰Â ,Ô¯ÓBL ‡e‰L ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,˙B¯B‰Ë¿ƒ¿≈∆≈¿∆¿«∆¿»¿≈
‡B·È ÂLÎÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ÚbÏ ÔÈ„ÁÙÓ18‡e‰ È¯‰L , ¿«¬ƒƒ«¿¿ƒ«¿»»∆¬≈

‡B·‡ È‡Â e‡ˆ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .eÈ¯Á‡«¬≈¬»ƒ»«»∆¿«¬ƒ»
ÌÎÈ¯Á‡19˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰ ÂÈÈÚÓ eqk˙pL ÔÂÈk -20. «¬≈∆≈»∆ƒ¿«≈≈»¬≈≈¿≈

חמורים.15) אלפיים 17)שהרחיקו.16)נוהגי הוא מיל
נוגעים. הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה

רב 18) שמרחק יודעים, אינם והם אחריהם הולך הוא שהרי
משנה). (כסף ביניהם מפריד מה.19)כזה זמן אחר

מפחדים 20) ואינם מהר כך כל יבוא שלא הם בטוחים
לנגוע.

.Â,Cl‰Óe ˙ÈlËa ÛeËÚÂ ˜eÏÁa Le·Ï ‰È‰L ¯·Á»≈∆»»»¿»¿»¿«ƒ¿«≈
,Ba ¯‰Ê È˙ÈÈ‰Â ˜eÏÁ‰ ˙‡ ¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒ»»ƒ¿…∆∆»¿»ƒƒƒ¿»
B˙¯‰Ëa ˜eÏÁ‰ È¯‰ - ˙Èlh‰ ÔÓ ÈzÚ„ ÈzÁq‰Â¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»¿»√»
ÏÒ ‰È‰ .ı¯‡‰ ÌÚ da Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˙Èlh‰Â21 ¿««ƒ¿≈»∆»»«»«»»∆»»«

‰Ù¯‚Óe BÙ˙k ÏÚ22‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â ,Ïq‰ CB˙a «¿≈«¿≈»¿««¿»«¿ƒƒ»»
Ïq‰ ˙‡ ¯ÓLÏ23¯·cÓ ‰Ù¯‚n‰ ˙‡ ¯ÓLÏÂ , ƒ¿…∆««¿ƒ¿…∆««¿≈»ƒ»»

d‡nËÓ‰24dÏÒBt‰ ¯·cÓ ‡Ï Ï·‡25¯B‰Ë Ïq‰ -26, «¿«¿»¬»…ƒ»»«¿»««»
‰‡ÓË ‰Ù¯‚n‰Â27ÈtÓ ,‰ÏeÒt ÏqaL ‰Óe¯z ÏÎÂ , ¿««¿≈»¿≈»¿»¿»∆««¿»ƒ¿≈

ÔÓ LnzLÓ ‰È‰ .ÏqaL ÔÈÏÎ‡‰ ˙ÏÒBtL ‰Ù¯‚n‰««¿≈»∆∆∆»√»ƒ∆««»»ƒ¿«≈ƒ
˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰L ˙˜ÊÁa ‰¯‰Ëa ˙È·Á‰∆»ƒ¿»√»¿∆¿«∆ƒÀƒ¿««»ƒ¿≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z¿»««ƒ∆ƒ¿»¬≈ƒ¬»

ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚ ‡nL ,‰ÏÈÎ‡a28ÏÒBt ‡e‰L , «¬ƒ»∆»»«»¿∆≈
‰ÓB„ BÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ÔÈlÁa ¯B‰ËÂ ‰Óe¯˙aƒ¿»¿»¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÈlÁ ¯nLÓÏ ‰Óe¯z ¯nLÓ¿«≈¿»ƒ¿«≈Àƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÒBt‰ ¯·cÓ elÙ‡ d¯ÓLÏ¿»¿»¬ƒƒ»»«¿»¬≈À∆∆
ÏÁ ÏL ÌÈÏÎa ˙aL ÏL ÌÈÏk BÏ eÙlÁ˙ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ¿«¿≈ƒ∆«»¿≈ƒ∆…
ÌÈÏÎk ÏÁ ÏL ÌÈÏk ¯nLÓ BÈ‡L ,e‡ÓË - ÔL·Ïe¿≈»ƒ¿¿∆≈¿«≈≈ƒ∆…¿≈ƒ

˙aL ÏL29Ô‰Ï eÙlÁ˙pL ˙B¯·Á ÌÈL ÈzLa ‰OÚÓ . ∆«»«¬∆ƒ¿≈»ƒ¬≈∆ƒ¿«¿»∆
e‡nËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ıÁ¯n‰ ˙È·a Ô‰ÈÏk¿≈∆¿≈«∆¿»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿

Ïk‰30dz¯ÙÚÓ ‰ÏÙ elÙ‡ .31:¯·ÁÏ ‰¯Ó‡Â ‰pnÓ «…¬ƒ»¿»«¬»¿»ƒ∆»¿»¿»¿»≈
ÌÚ dÏ ‰pzÈ ‡nL ‰¯Êb .˙‡ÓË - dÏ d˙e ,ÈÏ ‰z¿∆»ƒ¿»»»ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆»»«
Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯nLÓ ¯·Á‰ ‰È‰È ‡lL B‡ ,ı¯‡‰»»∆∆…ƒ¿∆∆»≈¿«¿»∆≈»»
ÚÈ„B‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÎk BlL ÔÈ‡L ÌÈÏk ¯nLÓ¿«≈≈ƒ∆≈»∆¿≈»∆»ƒ≈ƒ«

.ÂÈÏÚ CÓqL∆»«»»

תאנים.21) את 22)ובו להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי
בזו. זו המודבקות טומאה.23)התאנים פירש 24)מכל

אוכלין  לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף
בהם. שיגעו אחרים אוכלין כוח 25)שיפסלו לה שנותן

אחרים). פוסל אינו (פסול בה הנוגע את שהרי 26)לפסול
טמ  דבר מכל עליו אבל 27)א.שמר אוכלין לפסול פירוש,

וסיים  ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא
זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה",

לחולין 28) טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל טמא
חולין. שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל

כאילו 29) זה הרי הדייקנית מהשמירה דעתו שהסיח ומכיוון
שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו שלא 30)הסיח מפני

לפרש  ואפשר כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה
חבירה  היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר,

כליה. על כך כל שמרה לא כל 31)ולפיכך שלה. סודר
לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים

.Ê˙B¯‰Ë ÁÈp‰Â ˙nL ¯·Á32˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -33. »≈∆≈¿ƒƒ«¿»¬≈≈¿
ÌÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÁÈp‰34‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;35 ƒƒ«≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈∆»

Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰Â e‡ÓËƒ¿¿¿ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ¿…ƒ»¬≈∆
ÈÚÈ·Ma36‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÚÈ·Ma Ì‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡nL B‡ , «¿ƒƒ∆»ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ«¬«ƒ…
ÏÈaË‰37ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡Ï ‡nL B‡ ,38Ïk ƒ¿ƒ∆»…ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ»

.¯wÚƒ»

ומשקין.32) אוכלין 33)אוכלין בביתו משהה אינו חבר
מכשול. לידי יבוא שלא כדי החמירו 34)טמאים, בכלים

בין  חילקו ולא וטבילה הזאה ידי על לטהרם שאפשר מפני
טהרה  להם שאין חרס, כלי אף טימאו ולפיכך לכלי כלי

שם.35)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות כל
הוא 36) אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים

שביעי. ההזאות.37)ספק כל אחר טבילה וטעונים
מיותרת.38) לכאורה בשביעי המלה

.ÁÍÈ˙B¯‰Ë e‡ÓË :„Á‡ „Ú BÏ ¯Ó‡L ÈÓ‰l‰Â , ƒ∆»«≈∆»ƒ¿¿»√∆»¿«»
BLÈÁÎ‰ Ì‡Â .˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰Â ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜˙BL≈¬≈∆∆¡»«¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ
e„ÈÚiL „Ú ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - e‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿¿¬≈≈¿∆¿»»«∆»ƒ

BnÚ ‰OBÚ ‰È‰ .ÌÈL39¯Á‡Ïe ,ÌÈÁ·Êa B‡ ˙B¯‰Ëa ¿«ƒ»»∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««
È˙ÈOÚL ˙B¯‰Ë :Ba Ú‚tL ‰ÚLa BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ÔÓÊ¿«¿»¿»«¿»»∆»«¿»∆»ƒƒ
‰Ê È¯‰ - eÏbt˙ EnÚ È˙ÈOÚL ÌÈÁ·Êe e‡ÓË EnÚƒ¿ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ¿«¿¬≈∆
Ck ¯Á‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ba Ú‚t Ì‡ Ï·‡ .ÔÓ‡∆¡»¬»ƒ»«¿…»«¿¿««»
È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡Â ‰iL ÌÚt Ba Ú‚t»«««¿ƒ»¿»«≈∆¡»∆»¬≈

.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B¯‰ËÂ ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ÂÈÁ·Ê¿»»¿∆¿««¿¿»√»¿∆¿«»√»

שכר 39) מקבל הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,
שכרו  את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן
גם  נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך
ואמר  בשכר תורה ספר שכתב סופר כמו הטהרות, את לטמא

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§
‰OÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ2(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»

˙‡ÓË ÔÈc (‚ .ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿«¿≈»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«
d˙‡ÓËÂ ,ı¯Mk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¬»»»¿«¿»«∆∆¿À¿»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

אחד 1) מונה טהרות סדר המשנה לפירוש בהקדמתו רבינו
מי  טומאת מת, טומאת והם: הטומאות, אב סוגי עשר
חטאות  אדומה), פרה אפר עליהם שנתנו (מים חטאת
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ze`nehdקכו zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והכוונה  "חטאות", וצ"ל "חטאת", כתוב שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב, צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע. ושכבת שרץ נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני הקודמות, ההלכות בארבע נתבארו הראשונים
השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב

הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו
המצוות' ב'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע שביעי, כלל
כולן  אלא עצמן, בפני כמצוות המצוות פרטי את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי"ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב מוח בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי  חלב טמאה. בהמה חלב או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי שני עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב

בשחוטה. שנתערבה

.‡·‡ - ‰Ï·p‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3d¯OaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ‡nËÓe7·k¯Ók ,ÌÈ„‚a ‡nËÏ ¿«≈∆»»»¿«»¿«≈¿»ƒ¿∆¿«

·f‰8‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ‰Ï·a Ú‚pL Ì„‡ ?„ˆÈk . «»≈«»»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»«¬≈
BÚbÓ ˙ÚLa elÙ‡ ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»¿ƒ»«¿≈ƒ¬ƒƒ¿««»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰Ï·pa9.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚL ÌÈÏk ÔÎÂ . «¿≈»¬≈≈¿ƒ¿≈≈ƒ∆»»¿ƒ
„ÏÂ ‡e‰L ÈÙÏ10Ï·‡ .ÌÈÏk ‡nËÓ „ÏÂ ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»»¿≈»»¿«≈≈ƒ¬»

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡nËÓ ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰11, «≈∆«¿≈»¿«≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»
Ô˙B‡Â .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»¿«≈¿»»¿»

L‡¯ ÌÈ„‚a‰‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔB «¿»ƒƒ¿À¿»¿≈¿«≈…»»¿…
B˙‡ÈO ˙ÚLa elÙ‡Â Ò¯Á ÈÏÎ12e¯‡aL BÓk , ¿≈∆∆«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓa13. ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

מ"ב.2) פ"א פרשתא 3)כלים שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ליתן  מנבלתה? האוכל מ) יא, (ויקרא נאמר "למה ה"ו: יוד,
והנושא  הנוגע אף כזית, – האוכל מה ונושא, לנוגע שיעור

כזית). - אכילה (סתם 'תורת 4)כזית" – עצמות ולא
העצמות. מן ולא "מנבלתם" י: פרק שם כתוב 5)כהנים'

הערב. עד יטמא בנבלתם הנוגע כל כז): (שם, בתורה
נטמא 6) חרס, כל של לאוירו הנבילה מן כזית נכנס אם

כתוב  בדופניו. נגע שלא אףֿעלֿפי שבתוכו, מה וכל הכלי
תוכו  אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם , בתורה
ה"ה): ז פרשתא (שם כהנים' ב'תורת ודרשו יטמא",

מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא האדם 7)"מתוכו אם
דבר  שהיה כגון בה, נגע שלא אףֿעלֿפי הנבילה, את נשא
"והנושא  כח): (שם, שנאמר הנבילה, ובין גופו בין מבדיל

הערב". עד וטמא בגדיו יכבס נבלתם בו 8)את שהנוגע
מרכב  נבדל ובזה בגדים. מטמא והנושאו בגדים, מטמא אינו
הלכות  (ראה בגדים מטמאה נגיעתם שגם וממושב, ממשכב

ב). הלכה פ"ו ומושב משכב כהנים'9)מטמאי ב'תורת
הנוגע  ואין הערב", עד יטמא "הנוגע ז): הלכה פ"ו (שם

בגדים. ולד 10)מטמא נעשה הטומאה באב הנוגע
לטומאה). כמו 11)(ראשון לטומאה ראשון ונעשים

לא  הטומאה מן שפירש אחרי בהם שנגע כלים אבל האדם,
כלים  כל מטמא הטומאה, מן פירש שלא זמן וכל נטמאו.
ה"ט: ד, פרשתא שם, בגדים. דוקא ולא בהם, נוגע שהוא
יכבס  כתוב: (בתורה כבגדים? כלים שאר לעשות מנין
הגר"א). - יטמא (צ"ל "טמא" לומר תלמוד בגדיו),

בגד,12) לומר תלמוד חרס? וכלי אדם יטמא "יכול שם:
חרס". וכלי אדם מטמא ואינו מטמא הוא פרק 13)בגד

ו.

.·„Á‡14ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ∆»¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈
ÔÈ¯eÒ‡‰15.˙ÈfÎa ‡nËÓ Ô¯Oa Ôlk - e˙Ó Ì‡ , »¬ƒƒ≈À»¿»»¿«≈¿««ƒ

Ô˙¯‰ËÓ ‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙ËÈÁLe16ÏÎa ¿ƒ«¿≈»¿»¿«»¿»¿««»«¿»
ıeÁa ÌÈL„˜Â ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁL elÙ‡Â .ÌB˜Ó17- »«¬ƒ»«Àƒ»¬»»¿»»ƒ«

BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁMa Ïeqt Ú¯‡ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿ƒ≈«ƒ«¿ƒ»¬≈
‰Ï·18‡OÓa ‰‡nËÓe19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈»¿«¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰ËÈÁL20. ¿ƒ»

חיה.14) ובין בהמה זה 15)בין למדו ב ע, חולין בגמרא
הכתוב. אחד 16)מן ע"י באכילה אסורה היא אם אפילו

ה"ג). לקמן (ראה ב עב, שם טריפות. משמונהֿעשרה
א).17) סח, (זבחים בהנאה גם אסורים כר'18)שהם

א. לב, חולין במשנה מועילה 19)יהושע, אינה השחיטה
החמורה. משא מטומאת לטהר יח.20)אפילו הלכה פ"ג

.‚˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«»¿≈»≈«¿ƒ»∆∆
da21B‡ d˜BÁ‰ B‡ d¯ÁBp‰ B‡ dËÁBM‰ „Á‡Â , »¿∆»«¬»«¬»«¿»

˙BÏ·p‰ ÏÎÂ .‰Ï· BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰˙nL∆≈»¿«¿»¬≈¿≈»¿»«¿≈
˙BÙ¯ËˆÓ22„Á‡Â ˙B‡ÓË „Á‡ ,˙ÈÊÎÏ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ƒ¿»¿¿ƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ∆»¿≈¿∆»

˙B¯B‰Ë23. ¿

ב.21) עב, שם ב.22)משנה א, מעילה כחצי 23)משנה
טומאה, לענין מטהורה זית כחצי עם מצטרף מטמאה זית
הלכות  (ראה אכילתם על מלקות לחייב מצטרפים אין אבל

יב). להלכה והשלמות יז, הלכה פ"ד אסורות מאכלות

.„¯O·k ‡e‰ È¯‰ ÁÓ24‡nËÓ BÈ‡ ‰Ï·p‰ Ì„Â .25 …«¬≈¿»»¿««¿≈»≈¿«≈
BÈ‡L ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰Ï·kƒ¿≈»∆»¬≈¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈

ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ26‰¯Bz‰ ÔÓ27. ¿«≈…»»¿…≈ƒƒ«»

א.24) קכה, יהושע 25)חולין ר' העיד מ"א. פ"ח עדיות
טהור. שהוא נבילות דם על בתירה רבינו 26)בן כוונת

רביעית  בשיעור אפילו כלל התורה מן מטמא שאינו ברורה,
מפירושו  בו וחזר מכזית. שלושה פי גדול שהוא הלוג
בכזית  מלטמא שטהור שם) הרע"ב גם פירש (וכן זו למשנה
קג, (מנחות שבברייתא מפני מטמא, ברביעית אבל כבשר
יהושע  ור' חנניה) (בן יהושע ר' בשם זו עדות נאמרה ב)
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קכז ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והכוונה  "חטאות", וצ"ל "חטאת", כתוב שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב, צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע. ושכבת שרץ נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני הקודמות, ההלכות בארבע נתבארו הראשונים
השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב

הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו
המצוות' ב'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע שביעי, כלל
כולן  אלא עצמן, בפני כמצוות המצוות פרטי את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי"ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב מוח בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי  חלב טמאה. בהמה חלב או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי שני עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב

בשחוטה. שנתערבה

.‡·‡ - ‰Ï·p‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3d¯OaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ‡nËÓe7·k¯Ók ,ÌÈ„‚a ‡nËÏ ¿«≈∆»»»¿«»¿«≈¿»ƒ¿∆¿«

·f‰8‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ‰Ï·a Ú‚pL Ì„‡ ?„ˆÈk . «»≈«»»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»«¬≈
BÚbÓ ˙ÚLa elÙ‡ ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»¿ƒ»«¿≈ƒ¬ƒƒ¿««»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰Ï·pa9.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚL ÌÈÏk ÔÎÂ . «¿≈»¬≈≈¿ƒ¿≈≈ƒ∆»»¿ƒ
„ÏÂ ‡e‰L ÈÙÏ10Ï·‡ .ÌÈÏk ‡nËÓ „ÏÂ ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»»¿≈»»¿«≈≈ƒ¬»

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡nËÓ ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰11, «≈∆«¿≈»¿«≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»
Ô˙B‡Â .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»¿«≈¿»»¿»

L‡¯ ÌÈ„‚a‰‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔB «¿»ƒƒ¿À¿»¿≈¿«≈…»»¿…
B˙‡ÈO ˙ÚLa elÙ‡Â Ò¯Á ÈÏÎ12e¯‡aL BÓk , ¿≈∆∆«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓa13. ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

מ"ב.2) פ"א פרשתא 3)כלים שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ליתן  מנבלתה? האוכל מ) יא, (ויקרא נאמר "למה ה"ו: יוד,
והנושא  הנוגע אף כזית, – האוכל מה ונושא, לנוגע שיעור

כזית). - אכילה (סתם 'תורת 4)כזית" – עצמות ולא
העצמות. מן ולא "מנבלתם" י: פרק שם כתוב 5)כהנים'

הערב. עד יטמא בנבלתם הנוגע כל כז): (שם, בתורה
נטמא 6) חרס, כל של לאוירו הנבילה מן כזית נכנס אם

כתוב  בדופניו. נגע שלא אףֿעלֿפי שבתוכו, מה וכל הכלי
תוכו  אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם , בתורה
ה"ה): ז פרשתא (שם כהנים' ב'תורת ודרשו יטמא",

מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא האדם 7)"מתוכו אם
דבר  שהיה כגון בה, נגע שלא אףֿעלֿפי הנבילה, את נשא
"והנושא  כח): (שם, שנאמר הנבילה, ובין גופו בין מבדיל

הערב". עד וטמא בגדיו יכבס נבלתם בו 8)את שהנוגע
מרכב  נבדל ובזה בגדים. מטמא והנושאו בגדים, מטמא אינו
הלכות  (ראה בגדים מטמאה נגיעתם שגם וממושב, ממשכב

ב). הלכה פ"ו ומושב משכב כהנים'9)מטמאי ב'תורת
הנוגע  ואין הערב", עד יטמא "הנוגע ז): הלכה פ"ו (שם

בגדים. ולד 10)מטמא נעשה הטומאה באב הנוגע
לטומאה). כמו 11)(ראשון לטומאה ראשון ונעשים

לא  הטומאה מן שפירש אחרי בהם שנגע כלים אבל האדם,
כלים  כל מטמא הטומאה, מן פירש שלא זמן וכל נטמאו.
ה"ט: ד, פרשתא שם, בגדים. דוקא ולא בהם, נוגע שהוא
יכבס  כתוב: (בתורה כבגדים? כלים שאר לעשות מנין
הגר"א). - יטמא (צ"ל "טמא" לומר תלמוד בגדיו),

בגד,12) לומר תלמוד חרס? וכלי אדם יטמא "יכול שם:
חרס". וכלי אדם מטמא ואינו מטמא הוא פרק 13)בגד

ו.

.·„Á‡14ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ∆»¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈
ÔÈ¯eÒ‡‰15.˙ÈfÎa ‡nËÓ Ô¯Oa Ôlk - e˙Ó Ì‡ , »¬ƒƒ≈À»¿»»¿«≈¿««ƒ

Ô˙¯‰ËÓ ‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙ËÈÁLe16ÏÎa ¿ƒ«¿≈»¿»¿«»¿»¿««»«¿»
ıeÁa ÌÈL„˜Â ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁL elÙ‡Â .ÌB˜Ó17- »«¬ƒ»«Àƒ»¬»»¿»»ƒ«

BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁMa Ïeqt Ú¯‡ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿ƒ≈«ƒ«¿ƒ»¬≈
‰Ï·18‡OÓa ‰‡nËÓe19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈»¿«¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰ËÈÁL20. ¿ƒ»

חיה.14) ובין בהמה זה 15)בין למדו ב ע, חולין בגמרא
הכתוב. אחד 16)מן ע"י באכילה אסורה היא אם אפילו

ה"ג). לקמן (ראה ב עב, שם טריפות. משמונהֿעשרה
א).17) סח, (זבחים בהנאה גם אסורים כר'18)שהם

א. לב, חולין במשנה מועילה 19)יהושע, אינה השחיטה
החמורה. משא מטומאת לטהר יח.20)אפילו הלכה פ"ג

.‚˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«»¿≈»≈«¿ƒ»∆∆
da21B‡ d˜BÁ‰ B‡ d¯ÁBp‰ B‡ dËÁBM‰ „Á‡Â , »¿∆»«¬»«¬»«¿»

˙BÏ·p‰ ÏÎÂ .‰Ï· BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰˙nL∆≈»¿«¿»¬≈¿≈»¿»«¿≈
˙BÙ¯ËˆÓ22„Á‡Â ˙B‡ÓË „Á‡ ,˙ÈÊÎÏ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ƒ¿»¿¿ƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ∆»¿≈¿∆»

˙B¯B‰Ë23. ¿

ב.21) עב, שם ב.22)משנה א, מעילה כחצי 23)משנה
טומאה, לענין מטהורה זית כחצי עם מצטרף מטמאה זית
הלכות  (ראה אכילתם על מלקות לחייב מצטרפים אין אבל

יב). להלכה והשלמות יז, הלכה פ"ד אסורות מאכלות

.„¯O·k ‡e‰ È¯‰ ÁÓ24‡nËÓ BÈ‡ ‰Ï·p‰ Ì„Â .25 …«¬≈¿»»¿««¿≈»≈¿«≈
BÈ‡L ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰Ï·kƒ¿≈»∆»¬≈¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈

ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ26‰¯Bz‰ ÔÓ27. ¿«≈…»»¿…≈ƒƒ«»

א.24) קכה, יהושע 25)חולין ר' העיד מ"א. פ"ח עדיות
טהור. שהוא נבילות דם על בתירה רבינו 26)בן כוונת

רביעית  בשיעור אפילו כלל התורה מן מטמא שאינו ברורה,
מפירושו  בו וחזר מכזית. שלושה פי גדול שהוא הלוג
בכזית  מלטמא שטהור שם) הרע"ב גם פירש (וכן זו למשנה
קג, (מנחות שבברייתא מפני מטמא, ברביעית אבל כבשר
יהושע  ור' חנניה) (בן יהושע ר' בשם זו עדות נאמרה ב)
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דם  חכמים טימאו שלא שהיה, מעשה והוסיפו בתירה, בן
בעדויות  טוב' יום 'תוספות (ראה גדול בשיעור אפילו נבילה
בהשלמות). ג הלכה פ"י אוכלין טומאת הלכות וראה שם,

אולם 27) טמאים. כמשקין כלים מטמא שמדרבנן משמע
משקה. שאינו משמע ה"ג, אוכלין מטומאת בפ"י מלשונו

.‰·ÏÁ28:¯Ó‡pL .¯B‰Ë - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ≈∆¿≈»¿»∆≈»»∆∆¡«
‰Î‡ÏÓ ÏÎÏ ‰OÚÈ ‰Ù¯Ë ·ÏÁÂ ‰Ï· ·ÏÁÂ29ÏÎ‡Â ¿≈∆¿≈»¿≈∆¿≈»≈»∆¿»¿»»¿»…

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ B¯eq‡L ÈÓ - e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï30. ……¿Àƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈»
ÔÈ¯ÈLÎn‰ ÔÈ˜Lna ¯LÎ‰ Ì‡Â31ÔÈÏÎ‡k ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒÀ¿«««¿ƒ««¿ƒƒ¬≈»√»ƒ

ÔÈ‡ÓË32‰ÙBÁ‰ ·ÏÁa Ú‚Bp‰Â .‰Ï· ¯O·k BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈»¿«≈««≈∆«∆
‰L¯Ù‰ Ì„˜ ‡ÈÏk‰ ˙‡33Ú‚Bk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆«À¿»…∆«¿»»¬≈∆»≈¿≈«

‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÔÈËeÁ ‰nk È¯‰L ,dÓˆÚ ‡ÈÏka34 «À¿»«¿»∆¬≈«»ƒƒ¿»ƒƒ∆»
‰¯B‰Ë ÔÈa ‰iÁ‰Â ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ï·‡ .·ÏÁa35ÔÈa «≈∆¬»¿≈»¿≈»¿««»≈¿»≈

‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ daÏÁ „Á‡Â d¯Oa „Á‡ - ‰‡ÓË¿≈»∆»¿»»¿∆»∆¿»¿À¿»¿«≈
.‰Ï·p‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»

כג.28) שאסור 29)פסחים קודש למלאכת אפילו משמע
טמאה 30)לטמאו. בהמה חלב לטומאת נימוק זה

זו. הלכה בסוף שנאמרה אינם 31)שנתנבלה, אוכלין
המשקין  משבעת באחד נרטבו שלא זמן כל טומאה מקבלים
[חלב  ב הלכה אוכלין טומאת מהלכות בפ"א רבינו שמנאם
מכשירתו]. ששחיטתו מפני הכשר, צריך אינו שחוטה

טומאת 32) מטמא הוא הרי בטומאה, נגע לא אם ואפילו
מ"ט. פ"ג עוקצין בפירושו, (רבינו לטומאה כראשון אוכלין

השלמות). הכליה.33)ראה מן שהפרידו מן 34)לפני
הם. בשר אלה וחוטים באכילה 35)הכליה, מותר שחלבה

כשנשחטה.

.ÂÈBk‰36˜ÙÒa B˙‡ÓËÂ ,B¯O·k ‡nËÓ BaÏÁ -37. «∆¿¿«≈ƒ¿»¿À¿»¿»≈
ÙÏÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈ ¿ƒ»≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÏÚÂ B˙‡ÓË ÏÚ ˙¯k38Lc˜n‰ ˙‡Èa39˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ »≈«À¿»¿«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ«
ÂÈL„˜40. »»»

בריה 36) של במהותה תנאים נחלקו א) (פ, חולין בברייתא
ואמו  בהמה, (אביו וצביה מתיש נולד שהוא אומרים יש זו,
בה  הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומר יוסי ור' חיה).

בהמה. מין או חיה מין היא אם מין 37)חכמים שמא
טהור. שחלבה הוא, "על".38)בהמה פירוש,39)צ"ל

כרת  חייב אינו למקדש, ונכנס כוי נבלת בחלב נטמא אם
ודאי. טמא המקדש.40)כמו קדשי

.ÊÌÈ¯·„ el‡Â41:˙BÏ·p‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¿≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ«¿≈
Ì‡L C¯‰ Ô¯wÚ elÙ‡ ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,˙BÓˆÚ‰»¬»¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¬ƒƒ»»»«∆ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰Â ,Ì„ ‡ˆBÈ ÈÁ‰ ÔÓ C˙ÁÈ≈»≈ƒ««≈»¿»««ƒ∆≈

ÏÏ‡‰Â ,„aÚÓ42ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ¿À»¿»¬»¿«ƒƒ¿«»»¿««¿ƒ
ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dnÚ ÔÈÏMa˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‰Ï·p‰ ÔÓ eL¯tL∆≈¿ƒ«¿≈»¬»«≈«¿∆»ƒ»≈

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk43‰È‰iL ‡e‰Â . ¿∆≈¿À»ƒ«»»¬≈∆»≈¿∆ƒ¿∆
˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡L ,˙ÈÊk ¯Oaa44. «»»¿«ƒ∆≈∆»ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ב.41) קיז, חולין בשר 42)משנה של קטנות חתיכות
הפשטתו. אחר בעור דבוקות א.43)שנשארו קיח, שם

ניטל  והבשר אותו שנוטלים לבשר, כיד שהם מפני והטעם,
שם.44)עמו.

.Á‰iÁ ezËÏtL ÔÈa ,ÏÏ‡‰45ÔÈkÒ ezËÏtL ÔÈa46 »¬»≈∆¿»««»≈∆¿»««ƒ
BÒpk Ì‡Â .˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -47- ˙ÈÊk Ba ‰È‰Â ≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿«ƒ

‡nËÓ48. ¿«≈

דבוקות 45) קטנות חתיכות והשאירה הבשר, את אכלה חיה
נפלטו 46)בעור. מהעור, הבשר את בסכין כשהפריד

בעור. במקומם ונשארו סכין של חודו מתחת החתיכות
יחד.47) והניחן הקטנות, החתיכות את הונא 48)כנס כרב

וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה א. קכא, (שם יהודה דרבי אליבא
דעתו  גילה מעשהו וע"י בכוונה, אדם כשכנסו והמדובר
כגון  בכוונה, שלא כונס אם אבל העור. לגבי ביטלו שלא

שם). (רש"י מטמא אינו תינוקות, ע"י

.Ëel‡Â49¯ÈÊÁ ¯BÚ :Ì¯O·k Ì‰È˙B¯BÚL ˙BÓ‰a ¿≈¿≈∆≈∆ƒ¿»»¬ƒ
˙Èa ¯BÚÂ ,‰k¯‰ ÏÓb‰ ˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ,·eMÈ ÏL∆ƒ¿¬∆∆«»»»«»¿≈

ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ,˙La‰50È¯‰ .‰ÈÏ‡‰ ˙ÁzL ¯BÚÂ , «∆¿«¿ƒ¿∆««»«¿»¬≈
ÔÓ ÔÈ‡nËÓ el‡Ô‰a Cl‰ B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰Ï·p‰51 ≈¿«¿ƒƒ«¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈»∆

d„eaÚ È„k52Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»»∆
ÔÏhaL ‰OÚÓ53Ô‰a Cl‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ¯B‰Ë - «¬∆∆ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈»∆

d‡ÏhL ¯BÓÁ ÔÊ‡ ?„ˆÈk .d„eaÚ È„k54- B˙ÙÈÙÎÏ ¿≈ƒ»≈«…∆¬∆¿»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ ?d„eaÚ È„k ‡e‰ ‰nk .‰¯B‰Ë55È‡Â . ¿»«»¿≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿≈
dÚË ‡lL ÔÓÊ Ïk ?‰k¯ ˙¯ËBËÁ ‡È‰ BÊ56ÚÈb‰ . ƒ¬∆∆«»»¿«∆…¿»»ƒƒ«

ÔÚËÏ dpÓÊ57ÚÈbiL Ì„˜ dÚhL B‡ ,dÚË ‡ÏÂ ¿«»ƒ¿…¿…¿»»∆¿»»…∆∆«ƒ«
dpÓÊ58˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -59. ¿«»¬≈∆»≈

א.49) קכב, שם רבינו 50)משנה אמו. שבמעי העובר
שנימנו  הפרסות ועור הרך, עגל של הראש עור השמיט
יוחנן  שר' מפני וטעמו, כבשרם. שעורותיהם אלה בין (שם)
יחיד. כאותו הלכה ואין היא, יחיד שדעת ב) קכב, (שם אמר

ועלֿידי51ֿ) עליהם, שידרסו כדי העורות, את שוטחים יש
עור. למלאכת ראויים ונעשים מתקשים הם אולי 52)זה

עיבודם. להיות: אותם 53)צריך ביטל זה, מעשה עלֿידי
לאכילה. הראוי בשר לסל 54)מתורת כטלאי בה השתמש

שם.55)וכדומה. משא.56)גמרא עליה הניחו שלא
משאות.57) לישא אתו וכוחו גדל, הטעינו 58)הגמל

וחלש. צעיר בעודו נפשטה.59)משא שלא שם בעיא

.ÈËÈLÙn‰60ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙Ï· ««¿ƒƒ¿«¿≈»«»≈¿≈»≈
‰ÁÈËLÏ Ì‡ :‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰¯B‰Ë61ËÈLÙ‰ ¿»≈«»≈«»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÈL ‡e‰Â ,‰ÊÈÁ‡ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ËÈLÙ‰L ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿ƒƒ»¿≈¬ƒ»¿¿≈
ÌÈÁÙË62¯B‰Ë ËLÙ‰L ‰Ê ¯BÚa Ú‚Bp‰ ,63„ÚÂ ; ¿»ƒ«≈«¿∆∆À¿«»¿«

Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰ - ÌÈÁÙË ÈL ËÈLÙ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«≈«»¿≈«
˙ÓÁ ¯BÚ‰ ÔÓ ˙BOÚÏ È„k dËÈLÙ‰ .¯Oaa64È¯‰ - «»»ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»≈∆¬≈

¯eaÁ ¯BÚ‰65Ì‡Â .‰ÊÁ‰ Ïk ˙‡ ËÈLÙiL „Ú »ƒ«∆«¿ƒ∆»∆»∆¿ƒ
‰ÈÏ‚¯Ó dËÈLÙ‰66,¯eaÁ Blk ¯BÚ‰ È¯‰ - „·Ïa ƒ¿ƒ»≈«¿∆»ƒ¿«¬≈»Àƒ

Blk ¯BÚ‰ LÈ¯ÙiL „Ú ,¯Oaa Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰Â¿«≈«»¿≈««»»«∆«¿ƒ»À
ÌÈˆ¯Ma ËÈLÙn‰ ÔÎÂ .¯Oa‰ ÏÚÓ67„Ú ¯eaÁ - ≈««»»¿≈««¿ƒ«¿»ƒƒ«

¯eaÁ - ¯‡ev‰ ÏÚL ¯BÚ .Blk ËÈLÙiL68„Ú ∆«¿ƒÀ∆«««»ƒ«
‡nËÏ ¯eaÁ ‡e‰L ¯BÚ ÏÎÂ .Blk ËÈLÙiL69Ck - ∆«¿ƒÀ¿»∆ƒ¿«≈»
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ze`nehdקכח zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.¯Oa‰ ‡ÓË - ¯eaÁ ‡e‰L ‰Ê ¯BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח.61)משנה לו ישמש  שהעור
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב מן העור את קורעים כזה, בהפשט

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
שם.63) בו 64)כרב נותנים שהרועים גדול, שק כעין

אין  זה בהפשט למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח. המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע אם
בבשר. נגע כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב.67)פי קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע

.‡È¯BÚ70·Èva Ú‚Bp‰ - ‰Ï· ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL B¯ÚO·e73¯BÚ‰ È¯BÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

¯OaÏ ¯ÓBL B¯ÚOa ¯BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï·‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„c¯Ó ‰È‰ Ì‡76¯BÚ‰ ·b‡ ÏËa -77. ƒ»»¿À»»≈««»

א.70) קכד, שם דק.71)משנה והוא 72)חוט העור, מן
מן  שיוצא מפרש, ורש"י בפירושו. (רבינו בבשר נוגע

הכזית.73)הבשר). כבשר 74)שכנגד מטמא והשומר
פנים  ויש הציב, כנגד בשער הנוגע דין נתבאר לא עצמו.

ולכאן. העור.75)לכאן אצל שביטלו אומרים אנו
כזית 76) בו יהיה יחד תצרפו שאם ורחב, וארוך מאוד דק

שיכבה 77)(רש"י). ולכנס לטרוח אדם של דרכו שאין
ביטלו  לא חיה פלטתו אבל בטלו, ולפיכך בשר של דקה

אדם.

.·È¯BÚ78‰Ï· ¯Oa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ¿≈¬»≈≈ƒ¿«¿≈»
ÔÏh·Ó ¯BÚ‰ -79‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â , »¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ…¿«»¿…

‡OÓa80- ÚbÓa ‰Ï·p‰ ÔÓ ‡nËÓ BÈ‡L ÏkL ; ¿«»∆…∆≈¿«≈ƒ«¿≈»¿«»
‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡81Ô·ÁzL ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL Ï·‡ . ≈¿«≈¿«»¬»¿≈¬»≈≈ƒ∆¿»»

ÌÒÈ˜a82‡ÓË Ô‡OBp‰ -83Ú‚Bp‰Â ,˙ÈÊk ‡O È¯‰L , ¿≈»«¿»»≈∆¬≈»»¿«ƒ¿«≈
Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë84¯eaÁ85‡e‰Â .86eÈ‰iL »∆≈ƒ≈»»ƒ¿∆ƒ¿

ÔÈ„c¯Ó Ô‰ÈL87eÏËpiL „Ú ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·„e ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ»¿
„Á‡k88‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆»¬»ƒ»»¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆

Ïk ‡È·‰Â CÈÏB‰ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÒÈ˜a BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿≈»∆»¬ƒƒ¿≈ƒ»
.¯B‰Ë - Blk ÌBi‰«À»

שם.78) העור.79)משנה לגבי בטלה שכזו קטנה כמות
שם.80) עקיבא, שם 81)כר' בברייתא נאמר זה נימוק

נושא  שהוא אףֿעלֿפי ופירושו: עקיבא, ר' בשם ב עמוד
מטמא. אינו שהמגע מפני טמא, אינו אחת בבת שלם כזית
בכזית  אחת נגיעה כאן שאין מפני מטמא? המגע אין ולמה
נגיעות  ושתי - זית בחצי אחת כל - נגיעות שתי אלא שלם

מצטרפות. לשנים,82)אינן שחתכו שלם לכזית הכוונה

שהיו  החצאים באותם ולא גדול, מנתח זיתים חצאי חתך או
ד"ה  ותוספות רש"י בגמרא, קכב, שם (ראה העור על

וכו'.83)דאמר). עקיבא ר' ומודה א: קכד, שם במשנה
מלאכותי.84) נפרדים.85)חיבור חצאים כשני ודינם

הן  נגיעות ששתי מפני טהור, - בשניהם נגע אם ואפילו
ראה  (כסףֿמשנה. למעלה כמבואר מצטרפות, ואינן

כלומר:86)השלמות). נושא, לדין נמשך זה בתנאי.
הנושאן? טמא חזק.87)אימתי לחץ או דפיקות ע"י

השלמות).88) (ראה עמו השני יעלה אחד, חלק יגביה אם

.‚È¯Oa89ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â „ÒÙpL ‰Ï· ¿«¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¡…
¯B‰Ë - ·Ïk‰90Ïˆ ,CÎÈÙÏ .91Ì‡ ˜ÙÒ - ‰Ï·p‰ «∆∆»¿ƒ»∆∆«¿≈»»≈ƒ

‡Ï Ì‡ ˙ÈÊÎa ‡nËÓ92L·iL ‰Ï· ¯Oa .93Ì‡ : ¿«≈ƒ¿«ƒƒ…¿«¿≈»∆»≈ƒ
Èe‡¯Â ÁÏ ¯ÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯MÏ ÏBÎÈ»ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈«¬…«¿»
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ - ·ÏÎÏ94 ¿∆∆¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ

.‡nËÓ BÈ‡ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿«≈

א.89) כג, שאינו 90)בכורות אע"פ לכלב, ראוי הוא ואם
כר' פסק במשא. ובין במגע בין מטמא אדם, לאכילת ראוי
הי"ב). ופ"ד הי"א פ"ג לקמן וראה (כסףֿמשנה. שם יוחנן

וקרש.91) שנימוח שכזית 92)בשר מסיני, למשה הלכה
ובנבילה  ב), מט, נזיר (משנה כבשר מטמא המת מן ניצל

בכל ב  כדרכו רבינו, ופסק נפשטה. שלא א) נ, (שם היא עיא
משמע, שם [בגמרא מספק. שטמא נפשטה, שלא בעיא
כלב, לאכילת ראוי אבל אדם, לאכילת ראוי אינו שניצל
שאינה  שנבילה פדא בר לדעת זו לבעיא מקום אין ולפיכך
ר' לדעת ונשאלה מטמאה, אינה אדם) (לאכילת לגר ראויה
גם  (וכן שם ב'תוספות' ופירשו מטמאה, שהיא יוחנן,
שהוא  אע"פ שניצל, לרש"י), (בטעות) המיוחס בפירוש
שהוא  מפני הנבילה, כבשר דינו אין כלב לאכילת ראוי
מנבילה  ניצל אם השואל, ושאל בעלמא"), ("עפרא כעפר
עפרא  שהוא אע"פ מטמא שניצל בהלכה כן גם כלול
המילה  כוונת להבין קשה פירושם, ולפי לא. או בעלמא
נפסל  ניצל רבינו שלדעת ונראה רבינו. בדברי "לפיכך"
ניצל  גם אם ושאלו שמטמא, הלכה ונמסרה כלב, מאכילת

בה]. נכללה בהמה ב.93)של נד, נדה צ"ל 94)משנה
אוכלין  ואפילו במגע, אפילו מטמא שאינו פירוש כאוכלין.

ומשקין.

.„È¯Oa95Èe‡¯ BÈ‡Â B¯wÚÓ Áe¯Ò ‰È‰L ‰Ï· ¿«¿≈»∆»»»«≈ƒ»¿≈»
¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«»»¬≈∆»∆∆¡««≈¬∆
‰Èe‡¯ d˙lÁz ‰È‰zL „Ú - dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLaƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»

.¯bÏ«≈

ב.95) כג, בכורות

.ÂË‡ÈÏL96ÈÚ¯ÎÂ L¯Ùk ‡È‰ È¯‰ - ‰Ï· ÏL ƒ¿»∆¿≈»¬≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ
‰Ï·k ‰‡nËÓ dÈ‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â . ¿≈»¿«¿»ƒ¿≈»¿ƒ»«»∆»«¬ƒ»

‰‡nË˙ÓÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË98‰·w‰ .99·ÏÁ‰Â100ÏL ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ«≈»¿∆»»∆
ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - ‰Ï·101. ¿≈»¿ƒƒ¿

בו.96) מונח שהעובר א.97)העור עז, חולין משנה
אבל 98) אוכל, אותה עושה שהמחשבה בטומאה, נגעה אם

נבילות. טומאת שתטמא מועילה המחשבה אין
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.¯Oa‰ ‡ÓË - ¯eaÁ ‡e‰L ‰Ê ¯BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח.61)משנה לו ישמש  שהעור
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב מן העור את קורעים כזה, בהפשט

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
שם.63) בו 64)כרב נותנים שהרועים גדול, שק כעין

אין  זה בהפשט למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח. המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע אם
בבשר. נגע כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב.67)פי קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע

.‡È¯BÚ70·Èva Ú‚Bp‰ - ‰Ï· ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL B¯ÚO·e73¯BÚ‰ È¯BÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

¯OaÏ ¯ÓBL B¯ÚOa ¯BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï·‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„c¯Ó ‰È‰ Ì‡76¯BÚ‰ ·b‡ ÏËa -77. ƒ»»¿À»»≈««»

א.70) קכד, שם דק.71)משנה והוא 72)חוט העור, מן
מן  שיוצא מפרש, ורש"י בפירושו. (רבינו בבשר נוגע

הכזית.73)הבשר). כבשר 74)שכנגד מטמא והשומר
פנים  ויש הציב, כנגד בשער הנוגע דין נתבאר לא עצמו.

ולכאן. העור.75)לכאן אצל שביטלו אומרים אנו
כזית 76) בו יהיה יחד תצרפו שאם ורחב, וארוך מאוד דק

שיכבה 77)(רש"י). ולכנס לטרוח אדם של דרכו שאין
ביטלו  לא חיה פלטתו אבל בטלו, ולפיכך בשר של דקה

אדם.

.·È¯BÚ78‰Ï· ¯Oa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ¿≈¬»≈≈ƒ¿«¿≈»
ÔÏh·Ó ¯BÚ‰ -79‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â , »¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ…¿«»¿…

‡OÓa80- ÚbÓa ‰Ï·p‰ ÔÓ ‡nËÓ BÈ‡L ÏkL ; ¿«»∆…∆≈¿«≈ƒ«¿≈»¿«»
‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡81Ô·ÁzL ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL Ï·‡ . ≈¿«≈¿«»¬»¿≈¬»≈≈ƒ∆¿»»

ÌÒÈ˜a82‡ÓË Ô‡OBp‰ -83Ú‚Bp‰Â ,˙ÈÊk ‡O È¯‰L , ¿≈»«¿»»≈∆¬≈»»¿«ƒ¿«≈
Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë84¯eaÁ85‡e‰Â .86eÈ‰iL »∆≈ƒ≈»»ƒ¿∆ƒ¿

ÔÈ„c¯Ó Ô‰ÈL87eÏËpiL „Ú ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·„e ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ»¿
„Á‡k88‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆»¬»ƒ»»¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆

Ïk ‡È·‰Â CÈÏB‰ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÒÈ˜a BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿≈»∆»¬ƒƒ¿≈ƒ»
.¯B‰Ë - Blk ÌBi‰«À»

שם.78) העור.79)משנה לגבי בטלה שכזו קטנה כמות
שם.80) עקיבא, שם 81)כר' בברייתא נאמר זה נימוק

נושא  שהוא אףֿעלֿפי ופירושו: עקיבא, ר' בשם ב עמוד
מטמא. אינו שהמגע מפני טמא, אינו אחת בבת שלם כזית
בכזית  אחת נגיעה כאן שאין מפני מטמא? המגע אין ולמה
נגיעות  ושתי - זית בחצי אחת כל - נגיעות שתי אלא שלם

מצטרפות. לשנים,82)אינן שחתכו שלם לכזית הכוונה

שהיו  החצאים באותם ולא גדול, מנתח זיתים חצאי חתך או
ד"ה  ותוספות רש"י בגמרא, קכב, שם (ראה העור על

וכו'.83)דאמר). עקיבא ר' ומודה א: קכד, שם במשנה
מלאכותי.84) נפרדים.85)חיבור חצאים כשני ודינם

הן  נגיעות ששתי מפני טהור, - בשניהם נגע אם ואפילו
ראה  (כסףֿמשנה. למעלה כמבואר מצטרפות, ואינן

כלומר:86)השלמות). נושא, לדין נמשך זה בתנאי.
הנושאן? טמא חזק.87)אימתי לחץ או דפיקות ע"י

השלמות).88) (ראה עמו השני יעלה אחד, חלק יגביה אם

.‚È¯Oa89ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â „ÒÙpL ‰Ï· ¿«¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¡…
¯B‰Ë - ·Ïk‰90Ïˆ ,CÎÈÙÏ .91Ì‡ ˜ÙÒ - ‰Ï·p‰ «∆∆»¿ƒ»∆∆«¿≈»»≈ƒ

‡Ï Ì‡ ˙ÈÊÎa ‡nËÓ92L·iL ‰Ï· ¯Oa .93Ì‡ : ¿«≈ƒ¿«ƒƒ…¿«¿≈»∆»≈ƒ
Èe‡¯Â ÁÏ ¯ÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯MÏ ÏBÎÈ»ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈«¬…«¿»
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ - ·ÏÎÏ94 ¿∆∆¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ

.‡nËÓ BÈ‡ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿«≈

א.89) כג, שאינו 90)בכורות אע"פ לכלב, ראוי הוא ואם
כר' פסק במשא. ובין במגע בין מטמא אדם, לאכילת ראוי
הי"ב). ופ"ד הי"א פ"ג לקמן וראה (כסףֿמשנה. שם יוחנן

וקרש.91) שנימוח שכזית 92)בשר מסיני, למשה הלכה
ובנבילה  ב), מט, נזיר (משנה כבשר מטמא המת מן ניצל

בכל ב  כדרכו רבינו, ופסק נפשטה. שלא א) נ, (שם היא עיא
משמע, שם [בגמרא מספק. שטמא נפשטה, שלא בעיא
כלב, לאכילת ראוי אבל אדם, לאכילת ראוי אינו שניצל
שאינה  שנבילה פדא בר לדעת זו לבעיא מקום אין ולפיכך
ר' לדעת ונשאלה מטמאה, אינה אדם) (לאכילת לגר ראויה
גם  (וכן שם ב'תוספות' ופירשו מטמאה, שהיא יוחנן,
שהוא  אע"פ שניצל, לרש"י), (בטעות) המיוחס בפירוש
שהוא  מפני הנבילה, כבשר דינו אין כלב לאכילת ראוי
מנבילה  ניצל אם השואל, ושאל בעלמא"), ("עפרא כעפר
עפרא  שהוא אע"פ מטמא שניצל בהלכה כן גם כלול
המילה  כוונת להבין קשה פירושם, ולפי לא. או בעלמא
נפסל  ניצל רבינו שלדעת ונראה רבינו. בדברי "לפיכך"
ניצל  גם אם ושאלו שמטמא, הלכה ונמסרה כלב, מאכילת

בה]. נכללה בהמה ב.93)של נד, נדה צ"ל 94)משנה
אוכלין  ואפילו במגע, אפילו מטמא שאינו פירוש כאוכלין.

ומשקין.

.„È¯Oa95Èe‡¯ BÈ‡Â B¯wÚÓ Áe¯Ò ‰È‰L ‰Ï· ¿«¿≈»∆»»»«≈ƒ»¿≈»
¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«»»¬≈∆»∆∆¡««≈¬∆
‰Èe‡¯ d˙lÁz ‰È‰zL „Ú - dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLaƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»

.¯bÏ«≈

ב.95) כג, בכורות

.ÂË‡ÈÏL96ÈÚ¯ÎÂ L¯Ùk ‡È‰ È¯‰ - ‰Ï· ÏL ƒ¿»∆¿≈»¬≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ
‰Ï·k ‰‡nËÓ dÈ‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â . ¿≈»¿«¿»ƒ¿≈»¿ƒ»«»∆»«¬ƒ»

‰‡nË˙ÓÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË98‰·w‰ .99·ÏÁ‰Â100ÏL ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ«≈»¿∆»»∆
ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - ‰Ï·101. ¿≈»¿ƒƒ¿

בו.96) מונח שהעובר א.97)העור עז, חולין משנה
אבל 98) אוכל, אותה עושה שהמחשבה בטומאה, נגעה אם

נבילות. טומאת שתטמא מועילה המחשבה אין
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עור 99) אבל נבילה, בקיבת שנמצא קרוש חלב פירוש,
מטמא. שבקיבה.100)הקיבה צלול חולין 101)חלב

אבל  . . . והילכתא שם: הרי"ף גירסת קיבל רבינו ב. קטז,
בה  המכונס חלב טעמא? מאי וכו'. נבילה בקיבת מעמידין
אסורות  מאכלות מהלכות פ"ד (ראה הוא בעלמא פירשא

שם). ומגידֿמשנה והי"ט, הט"ו

.ÊË‰ÚÙML ‰Ó‰a102Ìc ˙¯¯Á103Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆»¿»¬»«»««ƒ
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL104‰‡nËÓ dÈ‡ -105ÚbÓa ‡Ï ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»≈»¿«¿»…¿«»

‡È‰L ÈÙÏ ,ÏÙ ˙¯eˆ da ‰È‰iL „Ú ‡OÓa ‡ÏÂ¿…¿«»«∆ƒ¿∆»«≈∆¿ƒ∆ƒ
dnÚ ‡ˆBi‰ ·¯a ‰ÏËa106Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ CÎÈÙÏ , ¿≈»»…«≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«

¯bÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰L Èt ÏÚ107dn‡ ·b‡108. «ƒ∆»¿»¿»«≈««ƒ»

בשר 103)הפילה.102) בה ויש קרוש, דם כעין חתיכה
שנימוק. קדוש 104)עובר אינו אחרֿכך שתלד הוולד

ב) כא, בכורות (משנה בכלל ילדה טרם אם אפילו כבכור,
רחם. פטר שאינו נידונת 105)מפני שהחררה אףֿעלֿפי

בכורה. לענין שאינם 106)כוולד אחרים וגופים הדם
צורת  בה יש ואם א). כב, שם יוחנן (ר' שנימוק הנפל מגוף
ואינם  האחרים הגופים עם מעורב אינו הרי נפל, ולד

אותו. שסרוחה 107)מבטלים אמרנו, יד) (בהלכה למעלה
עד  ומטמאה הפלתה, לפני לגר ראויה היתה ולא מעיקרה

ב). כג, (שם כלב מאכילת שהחררה 108)שתיפסל זמן כל
יציאתה, עם אלא האדם על נמאסת אינה אמה במעי היא
לפני  לאכילה נפסלה לא כן ואם הטומאה, עליה חלה ואז

הטומאה. חלות

.ÊÈ‰ËeÁM‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ ,‰ËeÁLa ‰·¯Ú˙pL ‰Ï·¿≈»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ…ƒ«¿»
‰ËeÁMa ‰Ï·p‰ ‰ÏËa -109‡nËÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , »¿»«¿≈»«¿»¿≈«…¿«≈

 - Ïk‰ ‡O Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÓa‡ÓË110¯LÙ‡ È‡L .111 ¿«»¬»ƒ»»«…ƒ¿»∆ƒ∆¿»
‰Ï· ¯ÊÁzL ‰ËeÁMÏ112¯LÙ‡ ‰Ï·p‰ Ï·‡ , «¿»∆«¬…¿≈»¬»«¿≈»∆¿»

.ÏËaz CÎÈÙÏ ,Á¯ÒzLk ¯‰ËzL∆ƒ¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈

חייא.109) ר' תני א כג, ישנה 110)שם שהטומאה מפני
דם  לחררת דומה זה ואין אותה. נשא והוא במציאות, כאן
הטהורים  הגופים עם ונתערב הבשר שנימוק מפני (בהט"ז)

קורקוס). (הר"י בעין מגע.111)ואינו לדין נימוק זהו
במינו 112) שמין יהודה, ר' דעת לפי זה טעם נאמר בגמרא

שזו  ממש, במינו מין שאינו מפני בטל וכאן בטל, אינו
ובמשא  במגע שמטמאה נבילה תהיה לא ולעולם שחוטה,
(מובא  קורקוס והר"י וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה
במגע  למשא. מגע בין ההבדל את מסביר כאן) בכסףֿמשנה
מפני  טהור בבשר בפניֿעצמה נגיעה היא חתיכה כל הרי
אינן  נגיעות הרי אחת בבת נוגע אם ואפילו ברובו, הביטול
לשני  זה בין [ומה היא. אחת נשיאה במשא אבל מצטרפות,
במרודד, אלא במשא מטמא שאינו (בהי"ב) זיתים חצאי
מטמא  אינו זית חצי היא? אחת נשיאה אומרים אנו ואין
ביחד, כשנישאו רק מצטרפים זיתים חצאי ושני כלל,
חלק  מגביה שאם הנ"ל), עולא דרשת (לפי אמרה והתורה
ביחד, כנישאו נידון זה אין - עמו נישא כולו ואין מהכזית
שאין  אלא המטמא, שיעור אחת בבת נשא הוא כאן אבל
שהרי  טמא, הוא ולכן הטמא הוא כזית איזה יודעים אנו

מועיל  אינו ידיעה וחסרון אחת, בבת שלם כזית נשא
לטהרו].

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיתה 1) נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר

הבהמה  חלק ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת
עוברה  שמת ובהמה שלה, וחלל ירך שניטלה או לשנים
יש  ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה.
או  בבהמה המדולדלים האבר או הבשר לאיברים. שיעור
כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה
ודין  חי. שמונה בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט
על  שיהלך קודם חי ט' בן בה ומצא הבהמה את השוחט
ובהמה  קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע. גבי
ודין  וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
שניקבה  נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי שחיטת

לנוקבה. חישב או

.‡‰Ó‰a2‰ËÁLpL ‰‡ÓË ‰iÁ B‡3dÈ‡ - ¿≈»«»¿≈»∆ƒ¿¬»≈»
˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ï· ÌeMÓ ‰‡nËÓ4„Ú , ¿«¿»ƒ¿≈»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆«

dL‡¯ ˙‡ ÊÈziL5ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â ,6. ∆«ƒ∆…»«¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
d¯Á7˙‡ÓË elÙ‡ da ÔÈ‡ - ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰Â ¿»»«¬≈ƒ¿«¿∆∆≈»¬ƒÀ¿«
ÔÈÏÎ‡8¯·È‡Â .˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk9ÔÓ L¯Bt‰ √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»«≈ƒ

˙Òk¯ÙÓ‰10ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk Á È·Ï ¯eÒ‡ -11, «¿«¿∆∆»ƒ¿≈…«¿≈ƒ««
‰¯B‰Ë ÔÎÂ .ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk - ‰pnÓ L¯Bt‰ ¯O·e»»«≈ƒ∆»¿≈ƒ««¿≈¿»
ËÁL B‡ ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»«¬«ƒƒ¿«¿∆∆»«

„Á‡ da12„Ú ÏÏk ‰‡ÓË dÏ ÔÈ‡ - „Á‡ ·¯ B‡ »∆»…∆»≈»À¿»¿»«
˙eÓzL13ÌÈLÏ ‰Ó‰a ˜lÁ .14‰ÏhpL B‡15C¯È ∆»ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»≈

dlL ÏÏÁÂ16,ÚbÓ·e ‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· BÊ È¯‰ - ¿»»∆»¬≈¿≈»¿«¿»¿«»¿«»
dabÓ dÚ¯˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈiÁa ÔÈ„Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¬«ƒ««ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ«»
‰Ï·k BÊ È¯‰ - dnÚ ¯Oa ·¯Â ˙˜¯ÙÓ ‰¯aLpL B‡∆ƒ¿¿»ƒ¿∆∆¿…»»ƒ»¬≈ƒ¿≈»

¯·c ÏÎÏ17. ¿»»»

ב.2) קיז, חולין המתירה 3)משנה, שחיטה ישראל, בידי
לאכילה. טהורה אמרו:4)בהמה - ב קכא, שם,

באה". לא מתה ולכלל חיה, מכלל יצאה אם 5)"מפרכסת
מפרכסת. שהיא אףֿעלֿפי כנבילה היא הרי ראשה את התיז

אחרים 6) אוכלין ומטמאה נטמאה הטומאה באב נגעה אם
בוולד  נגעה ואם מפרכסת. בעודה גם – חולין של אפילו –
מתירה  כזו ששחיטה מפני התרומה, את פוסלת הטומאה
טמאה  בבהמה מועילה היא לישראל, לאכילה טהורה בהמה

ומטמא. טומאה המקבל כאוכל ישראל 7)לעשותה אפילו
ב). קכא, את 8)(שם לאכילה מתירה אינה שנחירה מפני

עליה  אין לגוי, ולא בטהורה אפילו לישראל לא המפרכסת,
שחיטתו  שהרי כדינה, שחיטה ששחט גוי וכן אוכל. תורת

כנחירה. היא והרי מטהורה 10)שלם.9)נבילה אפילו
אע"פ  הי"ג), פ"ט מלכים בהל' (רבינו ישראל ע"י שנשחטה
שהשחיטה  מפני דבר, של וטעמו לישראל. מותרת שהיא
ניתנה  שלא לגויים אבל המפרכסת, את גם לישראל מתירה
זמן  כל חיה מכלל הבהמה יצאה לא שחיטה, מצוות להם

מתה. הם 11)שלא החי, מן בשר וכן החי מן שאבר
הגויים. עליהם שנצטוו המצוות אחד,12)משבע סימן

קנה. או בשחיטת 13)וושט באכילה ניתרת אינה בהמה
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טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי ה"ד, פ"ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.·‰Ó‰a18‰ÚB¯‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
- ‰¯B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰·a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

¯B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È¯‰19¯ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב.18) ע, מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ"כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי שעובר א) עב, (שם עקיבא דרבי

זו. משנה רבינו העתיק מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ L¯Bt‰ ¯Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
‰Ï·k ‡nËÓ BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë20. ¿ƒ≈¿≈ƒ»¿≈¿«≈ƒ¿≈»

‡nËÓ - Ô‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Ï·‡21,‰Ï·k ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
B‡ dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ „Á‡∆»≈»ƒ«««≈ƒ«¿≈»«¿»

ÏÈÏM‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡22dË·aL23ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
¯eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ - ˙BÁt B‡ ‰¯BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙i¯·k ¯·È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â ¯Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
˙BÓˆÚÂ26‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,27; «¬»¿ƒ¿∆»»»»¿≈¿«¬¬»

¯ÒÁ B‡ ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ó ˙BÁt ¯Oa‰ ‰È‰»»«»»»ƒ«¬¬»««»≈
BÓˆÚ28¯B‰Ë -29. «¿»

ב.20) קכח, חולין ב.21)ברייתא, קכז, שם משנה,
א.23)עובר.22) עב, שם מ"ז.24)משנה, פ"א אהלות
מת 25) טומאת הל' משנה' 'כסף ראה הטבעית. בשלימותו

ה"ג. ב.26)פ"ב קכח, הפצע 27)חולין שיתרפא כדי
מ"ה). פ"א העצם.28)(כלים מן קצת אהלות 29)ניטל

ה"ב) (פ"א שם ובתוספתא האדם. מן אבר בדין מ"ה, פ"ב
פ"ב). מת טומאת הל' (ראה כך הדין בבהמה שגם אמרו

.„‡ÈÏk‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙO‰Â ÔBLl‰Â «À¿»¿«»¿«»»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ÌÈ¯·È‡ Ô‰L31Ì‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆≈≈»ƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒ¿≈»∆

¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ32. ∆∆¬≈≈¿»»

ב.30) קכח, גדלים 31)חולין אחרים אין נחתכו, אם
שם 32)במקומם. כרבי פסק כלל. מטמא שאינו החי מן

כסףֿמשנה). (ראה

.‰¯Oa‰33‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯·È‡‰ B‡ «»»»≈»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»
ÔÈ‡ - Ûeb‰ ¯‡La ˜·c‰Ïe ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»«≈»

‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ34Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈiÁa ‰Ó‰a‰L ÔÓÊ Ïk ¿«¿ƒƒ¿≈»»¿«∆«¿≈»««ƒ«¬≈≈
e¯LÎ‰ Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡Lk35‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ¿»√»ƒƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

ÔÓB˜Óa36‰ËÈÁMa e¯LÎ‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL .37 ƒ¿»ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»
‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â38Ô˙B‡ ‰OBÚ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L , ¿≈»¿«¿ƒƒ¿≈»∆≈«¿ƒ»»»
ÌÈiÁÓ eL¯tL BÓk39- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈¿≈«ƒ¬»ƒ≈»«¿≈»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ da ÏcÏ„Ó ‰È‰L ¯Oa‰40¯·È‡‰Â , «»»∆»»¿À¿»»»ƒ∆¿≈¿»≈»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ41ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ¿«≈ƒ≈»ƒ««¿≈¿«≈ƒ
‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡42ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ‰Óe . ≈»ƒ«¿≈»«≈≈»ƒ««¿≈»ƒ

,¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰L ?‰Ï·p‰«¿≈»∆«»»«≈≈≈»ƒ««»
˙ÈfÎa ‡nËÓ - ‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰Â¿«»»«≈≈≈»ƒ«¿≈»¿«≈ƒ««ƒ

‰ÊÂ ‰ÊÂ .‡OÓ·e ÚbÓa43¯eÚMÏ ÔÈÂL44. ¿«»¿«»¿∆»∆»ƒ«ƒ

א.33) קכז, חולין פירש 34)משנה, אפילו החי מן בשר
כאן  ונכתב ה"ג), (למעלה מטמא אינו הבהמה מן לגמרי
אףֿעלֿפי  אוכלין טומאת שמטמא להשמיענו במדולדל

קורקוס). (ר"י חיה בבהמה מדולדל הורטבו 35)שעודנו
ה"ב) פ"א אוכלין טומאת הל' (ראה המשקין משבעת באחד

שנידלדלו. רומא:36)אחרי בדפוס וכן תימן, בכת"י
בבהמה. תלויים כשהם פירוש, מאיר 37)"במקומן", כרבי

שאלו: ב מו, [בעירובין שמעון רבי דעת נגד שם, במשנה
הבעיה, נפשטה ולא כמי? הלכה שמעון, ורבי מאיר רבי

לחומרא]. רבינו פסק שם.38)ולפיכך גמרא,
(חולין 39) ניפול" עושה אינה "שחיטה התלמוד: בלשון

רק  להם מועילה שהשחיטה באכילה, ואסורים ב). עג,
(שם). לאכילה להתירם לא אבל לא 40)לטהרם אם

שמתה. לפני הוא 41)הוכשר והרי ניפול, עושה שמיתה
מיתתה. לפני רגע הבהמה מן לגמרי פורש כאילו

לא 42) אם כלל מטמא אינו המדולדל שהבשר מאליו, מובן
בטומאה. הנבילה.43)נגע מן ואבר החי מן אבר

ובשר 44) ועצמות גידים בהם יש אם שהוא, בכל מטמאים
בה"ג. כלמעלה ארוכה, להעלות כדי

.Â‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë45Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Lk ‰ËÈÁL ¿≈»∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»««ƒ
ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L∆ƒ¬»«¬ƒ»¬≈ƒ¿»¿≈

˙Ó ¯aÚ da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰46˙ËÈÁL - «≈∆«¿≈»»»»À»≈¿ƒ«
‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ Bn‡47ÈÁ ‰BÓL Ôa da ‡ˆÓ .48 ƒ¿««¿ƒ≈¿≈»»»»∆¿»«

Û¯Ë -49ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ .50ÔÈ‡ - Û¯ËpL ¯Á‡ ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿«««∆ƒ¿«≈
BÈÓÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿ƒ≈¿≈»¿ƒ∆≈¿ƒ

‰ËÈÁL51‰Ó‰a „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .52‰Ú·L ‰‰L ‡lL ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈»∆…»»ƒ¿»
B˙ËÈÁL ÔÈ‡ - ‰Ú·L CB˙a BËÁL Ì‡ ,ÔÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ÏÙk ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ53. ¿«««ƒ≈¿≈»ƒ¿≈∆¿≈∆

ב.45) עב, שם חדשים 46)משנה, תשעה בן אפילו
כאדם). – לתשעה יולדת טהורה גסה משנה,47)(בהמה

פסק  הי"גֿי"ד פ"ה אסורות מאכלות בהל' רבינו א. עד, שם
משום  נבילה" מידי "מטהרתו כאן וכתב באכילה, שמותר
מטהרתו". שחיטתו אין וכו' חי שמונה בן בה "מצא סיפא:
אנו  שכאן מפני באכילה, שמותר להודיע רבינו הקפיד ולא

בלבד. וטהרה טומאה בדיני כשלא 48)עוסקים מדובר
שמונה  בן עובר ממנה והוציא וקרעה כדין, אמו נשחטה
לאכילה, אפילו העובר הותר אמו נשחטה אם אבל חדשים,

מטמא. שאינו באכילה 49)וכלֿשכן נאסר פירש,
–50)כטריפה. שנשחטה שטריפה למעלה ואמרנו
אלא 51)טהורה. כלל, שחיטה לו אין חדשים שמונה בן

אין  אמו שחיטת לפני שהוציאוהו וזה אמו. בשחיטת ניתר
ששחטה. לטריפה דומה אינו ולפיכך שחיטה, כל לו

טבעי.52) באופן [בשבת 53)שנולד זמנו. לפני כנולד
התכוון  רבינו שגם ונראה, נפל. ספק שהוא אמרו - ב קלד,
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קלי ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי ה"ד, פ"ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.·‰Ó‰a18‰ÚB¯‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
- ‰¯B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰·a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

¯B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È¯‰19¯ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב.18) ע, מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ"כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי שעובר א) עב, (שם עקיבא דרבי

זו. משנה רבינו העתיק מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ L¯Bt‰ ¯Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
‰Ï·k ‡nËÓ BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë20. ¿ƒ≈¿≈ƒ»¿≈¿«≈ƒ¿≈»

‡nËÓ - Ô‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Ï·‡21,‰Ï·k ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
B‡ dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ „Á‡∆»≈»ƒ«««≈ƒ«¿≈»«¿»

ÏÈÏM‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡22dË·aL23ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
¯eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ - ˙BÁt B‡ ‰¯BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙i¯·k ¯·È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â ¯Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
˙BÓˆÚÂ26‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,27; «¬»¿ƒ¿∆»»»»¿≈¿«¬¬»

¯ÒÁ B‡ ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ó ˙BÁt ¯Oa‰ ‰È‰»»«»»»ƒ«¬¬»««»≈
BÓˆÚ28¯B‰Ë -29. «¿»

ב.20) קכח, חולין ב.21)ברייתא, קכז, שם משנה,
א.23)עובר.22) עב, שם מ"ז.24)משנה, פ"א אהלות
מת 25) טומאת הל' משנה' 'כסף ראה הטבעית. בשלימותו

ה"ג. ב.26)פ"ב קכח, הפצע 27)חולין שיתרפא כדי
מ"ה). פ"א העצם.28)(כלים מן קצת אהלות 29)ניטל

ה"ב) (פ"א שם ובתוספתא האדם. מן אבר בדין מ"ה, פ"ב
פ"ב). מת טומאת הל' (ראה כך הדין בבהמה שגם אמרו

.„‡ÈÏk‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙO‰Â ÔBLl‰Â «À¿»¿«»¿«»»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ÌÈ¯·È‡ Ô‰L31Ì‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆≈≈»ƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒ¿≈»∆

¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ32. ∆∆¬≈≈¿»»

ב.30) קכח, גדלים 31)חולין אחרים אין נחתכו, אם
שם 32)במקומם. כרבי פסק כלל. מטמא שאינו החי מן

כסףֿמשנה). (ראה

.‰¯Oa‰33‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯·È‡‰ B‡ «»»»≈»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»
ÔÈ‡ - Ûeb‰ ¯‡La ˜·c‰Ïe ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»«≈»

‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ34Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈiÁa ‰Ó‰a‰L ÔÓÊ Ïk ¿«¿ƒƒ¿≈»»¿«∆«¿≈»««ƒ«¬≈≈
e¯LÎ‰ Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡Lk35‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ¿»√»ƒƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

ÔÓB˜Óa36‰ËÈÁMa e¯LÎ‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL .37 ƒ¿»ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»
‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â38Ô˙B‡ ‰OBÚ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L , ¿≈»¿«¿ƒƒ¿≈»∆≈«¿ƒ»»»
ÌÈiÁÓ eL¯tL BÓk39- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈¿≈«ƒ¬»ƒ≈»«¿≈»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ da ÏcÏ„Ó ‰È‰L ¯Oa‰40¯·È‡‰Â , «»»∆»»¿À¿»»»ƒ∆¿≈¿»≈»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ41ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ¿«≈ƒ≈»ƒ««¿≈¿«≈ƒ
‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡42ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ‰Óe . ≈»ƒ«¿≈»«≈≈»ƒ««¿≈»ƒ

,¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰L ?‰Ï·p‰«¿≈»∆«»»«≈≈≈»ƒ««»
˙ÈfÎa ‡nËÓ - ‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰Â¿«»»«≈≈≈»ƒ«¿≈»¿«≈ƒ««ƒ

‰ÊÂ ‰ÊÂ .‡OÓ·e ÚbÓa43¯eÚMÏ ÔÈÂL44. ¿«»¿«»¿∆»∆»ƒ«ƒ

א.33) קכז, חולין פירש 34)משנה, אפילו החי מן בשר
כאן  ונכתב ה"ג), (למעלה מטמא אינו הבהמה מן לגמרי
אףֿעלֿפי  אוכלין טומאת שמטמא להשמיענו במדולדל

קורקוס). (ר"י חיה בבהמה מדולדל הורטבו 35)שעודנו
ה"ב) פ"א אוכלין טומאת הל' (ראה המשקין משבעת באחד

שנידלדלו. רומא:36)אחרי בדפוס וכן תימן, בכת"י
בבהמה. תלויים כשהם פירוש, מאיר 37)"במקומן", כרבי

שאלו: ב מו, [בעירובין שמעון רבי דעת נגד שם, במשנה
הבעיה, נפשטה ולא כמי? הלכה שמעון, ורבי מאיר רבי

לחומרא]. רבינו פסק שם.38)ולפיכך גמרא,
(חולין 39) ניפול" עושה אינה "שחיטה התלמוד: בלשון

רק  להם מועילה שהשחיטה באכילה, ואסורים ב). עג,
(שם). לאכילה להתירם לא אבל לא 40)לטהרם אם

שמתה. לפני הוא 41)הוכשר והרי ניפול, עושה שמיתה
מיתתה. לפני רגע הבהמה מן לגמרי פורש כאילו

לא 42) אם כלל מטמא אינו המדולדל שהבשר מאליו, מובן
בטומאה. הנבילה.43)נגע מן ואבר החי מן אבר

ובשר 44) ועצמות גידים בהם יש אם שהוא, בכל מטמאים
בה"ג. כלמעלה ארוכה, להעלות כדי

.Â‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë45Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Lk ‰ËÈÁL ¿≈»∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»««ƒ
ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L∆ƒ¬»«¬ƒ»¬≈ƒ¿»¿≈

˙Ó ¯aÚ da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰46˙ËÈÁL - «≈∆«¿≈»»»»À»≈¿ƒ«
‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ Bn‡47ÈÁ ‰BÓL Ôa da ‡ˆÓ .48 ƒ¿««¿ƒ≈¿≈»»»»∆¿»«

Û¯Ë -49ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ .50ÔÈ‡ - Û¯ËpL ¯Á‡ ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿«««∆ƒ¿«≈
BÈÓÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿ƒ≈¿≈»¿ƒ∆≈¿ƒ

‰ËÈÁL51‰Ó‰a „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .52‰Ú·L ‰‰L ‡lL ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈»∆…»»ƒ¿»
B˙ËÈÁL ÔÈ‡ - ‰Ú·L CB˙a BËÁL Ì‡ ,ÔÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ÏÙk ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ53. ¿«««ƒ≈¿≈»ƒ¿≈∆¿≈∆

ב.45) עב, שם חדשים 46)משנה, תשעה בן אפילו
כאדם). – לתשעה יולדת טהורה גסה משנה,47)(בהמה

פסק  הי"גֿי"ד פ"ה אסורות מאכלות בהל' רבינו א. עד, שם
משום  נבילה" מידי "מטהרתו כאן וכתב באכילה, שמותר
מטהרתו". שחיטתו אין וכו' חי שמונה בן בה "מצא סיפא:
אנו  שכאן מפני באכילה, שמותר להודיע רבינו הקפיד ולא

בלבד. וטהרה טומאה בדיני כשלא 48)עוסקים מדובר
שמונה  בן עובר ממנה והוציא וקרעה כדין, אמו נשחטה
לאכילה, אפילו העובר הותר אמו נשחטה אם אבל חדשים,

מטמא. שאינו באכילה 49)וכלֿשכן נאסר פירש,
–50)כטריפה. שנשחטה שטריפה למעלה ואמרנו
אלא 51)טהורה. כלל, שחיטה לו אין חדשים שמונה בן

אין  אמו שחיטת לפני שהוציאוהו וזה אמו. בשחיטת ניתר
ששחטה. לטריפה דומה אינו ולפיכך שחיטה, כל לו

טבעי.52) באופן [בשבת 53)שנולד זמנו. לפני כנולד
התכוון  רבינו שגם ונראה, נפל. ספק שהוא אמרו - ב קלד,
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חכמים, ידעו ולכן לכך]. שלמים, ימים שבעה חי אינו שנפל
נפל. מחשש יצא ימים שבעה עליו עברו אם

.ÊËÁBM‰54,ÈÁ ‰ÚLz Ôa da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ «≈∆«¿≈»»»»∆ƒ¿»«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ Cl‰iL Ì„…̃∆∆¿«≈«««¿«««ƒ∆≈»ƒ

e¯‡aL BÓk ‰ËÈÁL55Bn‡ ˙ËÈÁL È¯‰L , ¿ƒ»¿∆≈«¿∆¬≈¿ƒ«ƒ
Bn‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,ez¯‰ËÓ56‡e‰ ‡ÓË ‡Ï -57Ì‡Â , ¿«««ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»¿ƒ

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Bn‡ ‰Ïa˙58‡nË˙Ó ÈÁ‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿«¿»ƒ¬≈»∆≈««ƒ¿«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÏ· ˙‡ÓË ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡Ï…À¿«√»ƒ¿…À¿«¿≈¿««ƒ

‰È¯·È‡Ó ¯·È‡k ‡e‰L59ÒÈ¯ÙiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .60 ∆¿≈»≈≈»∆»¿ƒ≈…∆∆«¿ƒ
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ61Bn‡ ˙ËÈÁML , ««≈«¿«¬≈»∆¿ƒ«ƒ

.ez¯‰Ëƒ««

א.54) עד, שם פ"ה 55)משנה, אסורות מאכלות בהל'
שהוציאו 56)הי"ד. לפני אוכלין המטמא בדבר נגעה

העובר. את כרבי 57)מתוכה עצמו. בפני גוף שהוא מפני
(כסףֿמשנה). במשנה חכמים בדעת לגמרי 58)יוחנן

לא  וגם הבהמה, מגוף כחלק כנבילה אותו דנים אין טהור,
באמו. בנגיעה אותו 59)נטמא מתיר שחיטתה שהרי

עצמו. שחיטת בלי פרסותיו.60)באכילה שהעמיד
ובין 61) כשירה בין שנשחטה, בבהמה מדובר א. עד, שם

הוא  כשירה כשאמו ביניהן. הבדל יש לאכילה אבל טריפה,
כסףֿמשנה). (ראה אסור ובטריפה באכילה, מותר

.Á‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë62ÔÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆ƒ¿¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÓË - L„w‰ da Ú‚ Ì‡ ,‰¯Bz‰«»ƒ»«»«…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

.L„w· eOÚL ‰¯˙È ‰ÏÚÓ BÊÂ¿«¬»¿≈»∆»«…∆

א.62) עג, שם

.Ë‰Ó‰a63B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰Â ,„ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿≈»«¿«»≈≈¿ƒ»À»∆»
CzÁpL ¯·È‡‰ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,dÎ˙ÁÂ«¬»»¿««»»«∆ƒ»≈»∆∆¿«

‰Ï·64¯B‰Ë ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le ,65Bn‡ ˙‡ ËÁL . ¿≈»¿»¿«»À»»»«∆ƒ
dÎ˙Á Ck ¯Á‡Â66‰ËÁLpL ‰Ù¯Ëk ¯·È‡‰ -67, ¿««»¬»»»≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»

‰ËeÁL ‰Ù¯Ë ÚbÓ ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le68‡È‰L , ¿»¿«»À»««¿≈»¿»∆ƒ
L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ69‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡70. ¿«¿»∆«…∆¬»…∆«¿»

˙ËÈÁLÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ÔÈa B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÓÈÒ71Û¯ËˆÓ - BÎ˙ÁÂ72ÔÓÈÒÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ»

.‰Ï· È„ÈÓ ¯·È‡‰ ¯‰ËÏ¿«≈»≈»ƒ≈¿≈»

א.63) סח, שם מפני 64)ברייתא, כנבילה מטמא כלומר,
ה"ג). למעלה (ראה החי מן אבר שלא 65)שהוא מפני

החי. מן באבר שחיטה אחר עב,66)נגע שם ומשנה, שם.
אףֿעלֿפי 67)א. נבילות מטומאת מטהרתה שהשחיטה

(שמות  מהכתוב דרשו - א סח, שם באכילה. אסורה שהיא
שיצא  שהאבר תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ל): כב,
חוץ  נדרשה "בשדה" המילה כטריפה. דינו שחיטה, לפני

הטבעי. שם.68)למקומו בה"ח.69)כחכמים, כמבואר
שלא 70) בקודש יתירות מעלות אחתֿעשרה גזרו חכמים

בפי"ב. לקמן רבינו ומנאן בתרומה, של 71)גזרון בעיה
טומאה  לענין לצרף אפשר אם שאל, א. סט, שם אילפא
לשחיטת  באכילה, להתיר שבא הראשון הסימן שחיטת

היוצא.הסימן  האבר את באכילה מתיר שאינו השני
שם.72) כרבא,

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ËÈÁL73,‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· - ¿ƒ«≈»ƒ¿≈»¿«¿»¿«»
ËÁLÂ ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â74‰ÙÈ ÔÈkÒa «¬ƒƒ¿»≈≈««»¿»«¿«ƒ»»

È˙ek‰ „Á‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Á‡ .Èe‡¯k ‰ËÈÁL75 ¿ƒ»»»∆»»≈»ƒ¿∆»«ƒ
·LBz ¯‚ B‡76‰Ï· Ô˙ËÈÁL77Û‡L ,ÈÈÚa ·B¯˜Â . ≈»¿ƒ»»¿≈»¿»¿≈«∆«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê78‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓË È¯‰L . ∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«¬»»»
¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ dz·¯˜z ˙‡ÓËÂ79ÏÏ‚·e , ¿À¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«

Ì‡Â .Ô˙ËÈÁL ‰¯Ò‡Â ÌÈ˙ek‰ e˜Á¯˙ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»ƒ¿«¬«ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»»¿ƒ
‡Ï !‰¯Bz ÔÈc ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬ƒ¬»«¬ƒ»ƒ»…
‰¯eÒ‡ ‰Ù¯h‰ È¯‰L ,‡nËÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡‰ Ïk»»»«¬ƒ»¿«≈∆¬≈«¿≈»¬»
ÏÚ BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰¯B‰Ëe¿»¿ƒ∆¿»¿«≈»≈«À¿»«

‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Â Lc˜Ó ˙‡Èa80. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«√»»∆»ƒ¿»»¿»

א.73) יג, שם שחט.74)משנה, הגויים 75)אפילו
מצוות  עליהם שקיבלו אפרים, במדינת סנחריב שהושיב
גויים  לדין דינם השוו וחכמים אותן. קיימו ולא כישראל

א). ו, ואפילו 76)(שם, נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל
מקיימן. הוא ולטומאה.77)אם הכוונה 78)לאכילה

התורה  מן שאסור לקמן רבינו כותב באכילה אבל לטומאה,
אכילתה). על שלוקים הי"א, פ"ד שחיטה הל' (ראה
יב, (דברים הכתוב מן למדו ה"א, פ"א חולין [בתוספתא

. "וזבחת הקוף.כא) שזבח ולא הגוי שזבח ולא ואכלת" . .
(שמות  מהמקרא אחרת דרשה מביא שחיטה, בהל' ורבינו
את  הביא שרבינו ונראה מזבחו". ואכלת לך "וקרא טו): לד
אכילתה, על לוקה למה לנמק כדי מזבחו", "ואכלת הכתוב
"פן", כתוב שם בשמות אולם לוקים, אין 'עשה' על הלא

כלאֿתעשה]. דינו פ"ו.79)ו"פן" זה 80)לקמן מלשון
מן  טומאתו אם בדבר מפקפק עצמו שרבינו ללמוד, יש

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מדבריהם או התורה

.‡È‰Ï·p‰ ˙ÈÏe˜81¯B‰Ë d‡OB B‡ da Ú‚Bp‰ -82; ƒ«¿≈»«≈«»¿»»
¯·c ÏkL83BÈ‡ - ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ‰Ï·p‰ ÔÓ ∆»»»ƒ«¿≈»∆≈¿«≈¿«»≈

B‡ da Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‡OÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»ƒ¿»»∆«≈«»
‡ÓË d‡OB84?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .85Án‰ ‰È‰Lk ¿»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…«

L˜L˜˙Ó daL86‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ dÈ‡ È¯‰L ,87Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«¿≈∆¬≈≈»«¬»¬»¬»
˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈ Ì‡ ,BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¬

ıeÁaÓ ÌˆÚÏ ‰Îe¯‡88ÚbÓa ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¬»»∆∆ƒ«¬≈¿«¿»¿«»
ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ‡OÓ·e89‡È‰ ˙ÈÏew‰L ,eL¯t ¯·Îe . ¿«»¿»»≈»ƒ¿»≈«¿∆«ƒƒ

.ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰»∆∆«»ƒ»¿»»

הירך.81) עצם = קולית א. קכה, שם עצמות 82)משנה,
יכול  אינו שבה ובמוח ב) עז, (שם מטמאות אינן נבילה
לטומאה. שומר מדין אפילו מטמאה אינה ולפיכך ליגע,

במשא.83) מטמאה אינה למה ובברייתא 84)נימוק שם.
(יכול  יכול סתומה, בקולית ולא "בנבלתה" ב): קכו, (שם
יטמא", "הנוגע תלמודֿלומר ניקבה? אפילו לחשוב) אתה
טהור. – ליגע שאיֿאפשר ואת טמא, – ליגע שאפשר את
שערה  להכניס אפשר שהוא, כל אפילו נקובה הקולית אם
הקולית  בעצם הנגיעה גם ולפיכך במוח, ולנגוע הנקב דרך
פ"א  עוקצין (ראה לטומאה כשומר היא שהרי מטמאה,
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טהורה.85)מ"א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי. שנקלף צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק מוח אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי 88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני 89)לרפאות במגע, אפילו

שם. יוחנן כרבי פסק שלם. באבר שנגע

.·È˙ÈÏe˜90- d·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d·wÏ ‰ÈÏÚ ·MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈ È¯‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È¯‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓk ‰·È˜ ¯qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי של בעיה - ב קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)

הזה. הסיום אין

ה'תשפ"א  שבט ל' שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף שנבלת יבאר

ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף נבלת ודין טומאתה.
בהמה  נבלת כזית תחב הכשר. צריכה אם עליה חישב
בחזרת  העוף נבלת כזית הכורך מטמא. העוף שנבלת למקום
שבלעה  ואחר טהור עוף נבלת הבולע ובלעו. בסיב או
ודין  כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע  ואם הקיאה.
והראויים  בעוף הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים
כלב, מאכילת שנפסדה העוף נבלת לשתייה. או לאכילה
החי  מן ואבר הטמא, העוף נבלת ונשחט. שנטרף ועוף

הטהורה. מן או ממנה הפורש

.‡ÛBÚ‰ ˙Ï·2ÈtÓ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡nËÓ ¯B‰h‰ ƒ¿«»«»¿«≈ƒ«»ƒƒ
‰ÚeÓM‰3ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ «¿»»¿∆∆∆∆¡«¿»∆∆¬∆…«

- ÌÈna ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ ¯b·e Á¯Ê‡a ‰Ù¯Ëe ‰Ï·¿≈»¿≈»»∆¿»«≈¿ƒ∆¿»»¿»«««ƒ
,„·Ïa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏÎB‡a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈ƒ¿«»«»ƒ¿«

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L4‡È‰ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿≈»¿≈»¿≈«ƒ
‡ÏÂ ‡OÓa ‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ?d˙‡ÓËÀ¿»»≈»¿«¿»…¿«»¿…¿«»¿…
:¯Ó‡pL .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa CB˙a ‡l‡ ,‰t‰ CB˙a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆»¿≈«¿ƒ»∆∆¡«
‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ¿»∆∆¬∆…«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ

LÙp‰ ˙È·a5¯eÚL ˙˙Ï - 'ÏÎ‡z' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ ; ¿≈«∆∆¿∆∆∆¡«…«»≈ƒ
:da ¯Ó‡ È¯‰Â .˙ÈÊk ‡e‰L ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚLk d˙‡ÓËÏ¿À¿»»¿ƒ¬ƒ»∆¿«ƒ«¬≈∆¡«»
„Ú ÂÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰L ,„nÏÓ - ÂÈ„‚a ÒaÎÂ¿ƒ∆¿»»¿«≈∆«ƒ¿«≈»¿«≈¿»»«
˙ÈÊk ÚÏBa‰ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿∆≈«¿≈««≈«¿«ƒ
- B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÌÈÏÎa Ú‚Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓƒƒ¿«»«»¿»«¿≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏÎ·e Ì„‡a Ú‚B ‰È‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»»»≈«¿»»ƒ¿≈
¯‡La e¯‡aL BÓk ,Ô‡nË ‡Ï - B˙ÚÈÏa ˙ÚLa Ò¯Á∆∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»
ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ BÈ‡ ÚÏaL ¯Á‡Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡6, ¬«À¿¿««∆»«≈¿«≈¿»≈ƒ

‡¯ ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰LL¯tL ¯Á‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL ∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿À¿»««∆≈≈
·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»∆««ƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈

LÓL7ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ -8. ∆∆≈¿«≈≈ƒ

אחרי 2) פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים כל
בש"ס. שונים במקומות ומובאים י"ב מפי 3)פרק איש

רבינו. משה עד יכול 4)איש ז: הלכה שם כהנים בתורת
נבילה  תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף נבלת אף
לו  שאין טמא עוף יצא טריפה לה שיש נבילה ... וטריפה"

טהור). עוף על רק חל טריפה (איסור עיקר 5)טריפה
הבליעה. בבית היא הנפש שאר 6)הנאת אפילו פירוש,

חרס. של שאינם אינו 7)כלים שטבל טמא החמה. שקיעת
יום". "טבול ונקרא החמה שתשקע עד דבר לכל טהור

לטומאה 8) מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים מפני
הטומאה. מאב אלא

.·‰·LÁÓ ‰ÎÈ¯ˆ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÔÈ‡9‡nËÏ ≈ƒ¿«»«»¿ƒ»«¬»»¿«≈
‰¯eÓÁ‰ BÊ ‰‡ÓË10˙ÈÊk ‰pnÓ ÚÏaL ÔÂÈk ‡l‡ , À¿»«¬»∆»≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ

·MÁ .‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ≈
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ11, »∆»«¬ƒ»¬≈¿«¿»À¿«√»ƒ

Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿…∆ƒ¿À¿»««ƒ∆…»«
˙¯Á‡ ‰‡ÓË da12.¯LÎ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , »À¿»«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿≈

עד 9) אוכלין טומאת מטמאים שאינם אוכלין סוגי ישנם
שנבלת  רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב שהאדם
כזו. מחשבה בלי הבליעה בבית מטמאה טהור עוף

בגדים.10) נטמאו,11)שמטמאה - באוכלין נגעה אם
שאין  מפני כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב לא אם אבל
משנה  ג פרק [בעוקצין עוף. נבלת לאכול אדם בני של דרכם
בשווקים  אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג
ולפיכך  גויים), ידי (על נאכלת רב, עם שם שמתאסף
בהלכות  רבינו פסק וכן מיוחדת. מחשבה בלי גם מטמאה

ג]. הלכה ג פרק אוכלין אינה 12)טומאת א: נא, נידה
מטמאה  פירוש, מים. הכשר ולא שרץ הכשר לא צריכה
אחר) טמא בדבר (או בשרץ נגעה לא אפילו אוכלין טומאת
את  שמכשירים המשקין משבעת באחד נרטבה לא ואפילו
שבבית  מפני דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין
דבר  וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה מטמאה היא הבליעה
דבי  כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו

שם. ישמעאל רבי

.‚‰n„‡ ‰¯t13È‡ ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOeÏÚ Û‡ .Ôk Ô »»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»≈««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡nËÓ Ô‰L Ètƒ∆≈¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»∆ƒƒ≈¬≈∆

‰‡ÓË Ô‰a ÚbzL ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈÎ‡Ï14Ck ¯Á‡Â «¬ƒ»¿ƒƒ∆ƒ«»∆À¿»¿««»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË e‡nhÈƒ«¿À¿«√»ƒ

ופרים.13) להוסיף: מטמאה 14)יש טהור עוף נבלת
שמטמאה  מפני בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין
פרה  אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית חמורה טומאה
את  אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם  ופרים
נגעו  לא אם אוכלין מטמאים אינם בהם, המתעסקים

בטומאה.

.„LBÎa B·ÁzL ‰Ó‰a‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk15ÒÈÎ‰Â ¿«ƒƒƒ¿««¿≈»∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
CB˙Ï BÒÈÎ‰L B‡ ,‰hÓlÓ ‰M‡‰ ÈÚÓ CB˙Ï¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ¿
¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pL ÌB˜na B¯·Á ÏL B˙ÚÈÏa¿ƒ»∆¬≈«»∆ƒ¿«»«»
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קלג ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay 'l iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טהורה.85)מ"א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי. שנקלף צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק מוח אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי 88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני 89)לרפאות במגע, אפילו

שם. יוחנן כרבי פסק שלם. באבר שנגע

.·È˙ÈÏe˜90- d·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d·wÏ ‰ÈÏÚ ·MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈ È¯‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È¯‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓk ‰·È˜ ¯qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי של בעיה - ב קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)

הזה. הסיום אין

ה'תשפ"א  שבט ל' שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף שנבלת יבאר

ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף נבלת ודין טומאתה.
בהמה  נבלת כזית תחב הכשר. צריכה אם עליה חישב
בחזרת  העוף נבלת כזית הכורך מטמא. העוף שנבלת למקום
שבלעה  ואחר טהור עוף נבלת הבולע ובלעו. בסיב או
ודין  כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע  ואם הקיאה.
והראויים  בעוף הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים
כלב, מאכילת שנפסדה העוף נבלת לשתייה. או לאכילה
החי  מן ואבר הטמא, העוף נבלת ונשחט. שנטרף ועוף

הטהורה. מן או ממנה הפורש

.‡ÛBÚ‰ ˙Ï·2ÈtÓ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡nËÓ ¯B‰h‰ ƒ¿«»«»¿«≈ƒ«»ƒƒ
‰ÚeÓM‰3ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ «¿»»¿∆∆∆∆¡«¿»∆∆¬∆…«

- ÌÈna ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ ¯b·e Á¯Ê‡a ‰Ù¯Ëe ‰Ï·¿≈»¿≈»»∆¿»«≈¿ƒ∆¿»»¿»«««ƒ
,„·Ïa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏÎB‡a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈ƒ¿«»«»ƒ¿«

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L4‡È‰ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿≈»¿≈»¿≈«ƒ
‡ÏÂ ‡OÓa ‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ?d˙‡ÓËÀ¿»»≈»¿«¿»…¿«»¿…¿«»¿…
:¯Ó‡pL .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa CB˙a ‡l‡ ,‰t‰ CB˙a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆»¿≈«¿ƒ»∆∆¡«
‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ¿»∆∆¬∆…«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ

LÙp‰ ˙È·a5¯eÚL ˙˙Ï - 'ÏÎ‡z' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ ; ¿≈«∆∆¿∆∆∆¡«…«»≈ƒ
:da ¯Ó‡ È¯‰Â .˙ÈÊk ‡e‰L ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚLk d˙‡ÓËÏ¿À¿»»¿ƒ¬ƒ»∆¿«ƒ«¬≈∆¡«»
„Ú ÂÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰L ,„nÏÓ - ÂÈ„‚a ÒaÎÂ¿ƒ∆¿»»¿«≈∆«ƒ¿«≈»¿«≈¿»»«
˙ÈÊk ÚÏBa‰ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿∆≈«¿≈««≈«¿«ƒ
- B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÌÈÏÎa Ú‚Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓƒƒ¿«»«»¿»«¿≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏÎ·e Ì„‡a Ú‚B ‰È‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»»»≈«¿»»ƒ¿≈
¯‡La e¯‡aL BÓk ,Ô‡nË ‡Ï - B˙ÚÈÏa ˙ÚLa Ò¯Á∆∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»
ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ BÈ‡ ÚÏaL ¯Á‡Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡6, ¬«À¿¿««∆»«≈¿«≈¿»≈ƒ

‡¯ ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰LL¯tL ¯Á‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL ∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿À¿»««∆≈≈
·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»∆««ƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈

LÓL7ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ -8. ∆∆≈¿«≈≈ƒ

אחרי 2) פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים כל
בש"ס. שונים במקומות ומובאים י"ב מפי 3)פרק איש

רבינו. משה עד יכול 4)איש ז: הלכה שם כהנים בתורת
נבילה  תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף נבלת אף
לו  שאין טמא עוף יצא טריפה לה שיש נבילה ... וטריפה"

טהור). עוף על רק חל טריפה (איסור עיקר 5)טריפה
הבליעה. בבית היא הנפש שאר 6)הנאת אפילו פירוש,

חרס. של שאינם אינו 7)כלים שטבל טמא החמה. שקיעת
יום". "טבול ונקרא החמה שתשקע עד דבר לכל טהור

לטומאה 8) מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים מפני
הטומאה. מאב אלא

.·‰·LÁÓ ‰ÎÈ¯ˆ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÔÈ‡9‡nËÏ ≈ƒ¿«»«»¿ƒ»«¬»»¿«≈
‰¯eÓÁ‰ BÊ ‰‡ÓË10˙ÈÊk ‰pnÓ ÚÏaL ÔÂÈk ‡l‡ , À¿»«¬»∆»≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ

·MÁ .‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ≈
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ11, »∆»«¬ƒ»¬≈¿«¿»À¿«√»ƒ

Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿…∆ƒ¿À¿»««ƒ∆…»«
˙¯Á‡ ‰‡ÓË da12.¯LÎ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , »À¿»«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿≈

עד 9) אוכלין טומאת מטמאים שאינם אוכלין סוגי ישנם
שנבלת  רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב שהאדם
כזו. מחשבה בלי הבליעה בבית מטמאה טהור עוף

בגדים.10) נטמאו,11)שמטמאה - באוכלין נגעה אם
שאין  מפני כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב לא אם אבל
משנה  ג פרק [בעוקצין עוף. נבלת לאכול אדם בני של דרכם
בשווקים  אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג
ולפיכך  גויים), ידי (על נאכלת רב, עם שם שמתאסף
בהלכות  רבינו פסק וכן מיוחדת. מחשבה בלי גם מטמאה

ג]. הלכה ג פרק אוכלין אינה 12)טומאת א: נא, נידה
מטמאה  פירוש, מים. הכשר ולא שרץ הכשר לא צריכה
אחר) טמא בדבר (או בשרץ נגעה לא אפילו אוכלין טומאת
את  שמכשירים המשקין משבעת באחד נרטבה לא ואפילו
שבבית  מפני דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין
דבר  וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה מטמאה היא הבליעה
דבי  כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו

שם. ישמעאל רבי

.‚‰n„‡ ‰¯t13È‡ ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOeÏÚ Û‡ .Ôk Ô »»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»≈««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡nËÓ Ô‰L Ètƒ∆≈¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»∆ƒƒ≈¬≈∆

‰‡ÓË Ô‰a ÚbzL ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈÎ‡Ï14Ck ¯Á‡Â «¬ƒ»¿ƒƒ∆ƒ«»∆À¿»¿««»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË e‡nhÈƒ«¿À¿«√»ƒ

ופרים.13) להוסיף: מטמאה 14)יש טהור עוף נבלת
שמטמאה  מפני בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין
פרה  אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית חמורה טומאה
את  אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם  ופרים
נגעו  לא אם אוכלין מטמאים אינם בהם, המתעסקים

בטומאה.

.„LBÎa B·ÁzL ‰Ó‰a‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk15ÒÈÎ‰Â ¿«ƒƒƒ¿««¿≈»∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
CB˙Ï BÒÈÎ‰L B‡ ,‰hÓlÓ ‰M‡‰ ÈÚÓ CB˙Ï¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ¿
¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pL ÌB˜na B¯·Á ÏL B˙ÚÈÏa¿ƒ»∆¬≈«»∆ƒ¿«»«»
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‡OB ÌeMÓ B‡nË ‰Ê È¯‰ - ‰‡nËÓ16ÌeMÓ ‡Ï , ¿«¿»¬≈∆ƒ¿ƒ≈…ƒ
.¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,Ú‚B≈«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

אפילו 16)בפלך.15) מטמא שמשא לשיטתו, רבינו
שם, כרבא פסק ממקומה. הטומאה את הזיז כשלא
ולא  במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות
כלל. מטמא שאינו כבלוע שדינם אביי לדעת בניגוד במגע

.‰˙¯ÊÁa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊk C¯Bk‰«≈¿«ƒƒ¿«ƒ¿«»«»«¬∆∆
- BB¯‚a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÚÏ·e da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»««ƒ∆…»«ƒ¿

‡ÓË ‰Ê È¯‰17·ÈÒa BÎ¯k .18‰Ê È¯‰ - BÚÏ·e ¬≈∆»≈¿»¿ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë19. »

בשר 17) לאכול אדם בני של דרכם היא. אכילה שדרך
חוצצת. החזרת אין ולכן רכים 18)בחזרת, חוטים כעין

אילנות. על בבית 19)הכרוכים נגעה לא שהטומאה מפני
חוצץ. והסיב הבליעה

.Âd‡È˜‰ dÚÏaL ¯Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿«»«»¿««∆¿»»¡ƒ»
‡ˆzLk ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏkÚ˙zL Ì„…̃∆∆ƒ¿«≈¬≈∆≈¿«≈¿»ƒ¿∆≈≈
˙È·a ‰‡nËÓ dÈ‡L ;d‡È˜nL ‰ÚLa BB¯‚Ïƒ¿¿»»∆¿ƒ»∆≈»¿«¿»¿≈
.d‡È˜nL ‰ÚLa ‡Ï ,‰ÚÈÏa ˙ÚLa ‡l‡ LÙp‰«∆∆∆»ƒ¿«¿ƒ»…¿»»∆¿ƒ»

.ÊB˙ˆ˜Ó ,BÚÏaL ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ÈÚÓ¿ƒ∆ƒ¿«»«»∆¿»ƒ¿»
LÈ Ì‡ :ÂÈt CB˙Ï ıeÁa B˙ˆ˜Óe ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ≈
- Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»

.¯B‰Ë»

.ÁÚÏa20BÈ‡ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ÌÏL ¯·È‡ ‰pnÓ »«ƒ∆»≈»»≈∆≈¿«ƒ≈
˙ÈÊk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â ¯Btˆ ÏË elÙ‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬ƒ»«ƒ«¬»»ƒ≈»¿«ƒ

.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË -ƒ¿»¿ƒ»»

תאכל"20) "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית ופחות

.ËÌÈÙk‰21‰ˆBp‰Â22ÌÈÏÎ‡k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»«ƒ¿«»««ƒ∆≈»√»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ23Ï·‡ .˙ÈÊÎÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·a ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»«»ƒ¿«ƒ¬»
ÌBË¯Á‰ ÔÓ ¯OaÏ ÌÈ·B¯w‰ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰«¿»«ƒ«¿ƒ«»»ƒ««¿
ÈL‡¯ .˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¬≈≈¿»»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ»≈

ÌÈt‚‡24ÔÈ‡ - ˙Bk¯‰ elÙ‡ ,˙BÓˆÚ‰Â ·f‰ L‡¯Â ¬««ƒ¿…«»»¿»¬»¬ƒ»«≈»
ÔÈÙ¯ËˆÓ25. ƒ¿»¿ƒ

הגסה.21) הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה הנוצה
הכנפיים.22) מריטת אחרי הנשארת הדקה מן הדקה
עימו 23) שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל אם

טהור. - לכזית לחתכם 24)משלימה ונוהגים הם יבשים
זו 25)ולזרקם. הלכה כל ומיטמאים. מטמאים אבל

ב. משנה א פרק בטהרות מקורה

.ÈÔÈk¯‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÓ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ¿«»«»ƒ»¬»»«ƒ
ÌÈˆÈa ÏL ÏÏM‰ ÔÓe ÔÈ„Èb‰ ÔÓ B‡26Ìc‰ ÔÓe ƒ«ƒƒƒ«∆∆∆≈ƒƒ«»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓe27ÔÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡ .¯B‰Ë - epnÓ ƒ»»ƒ««ƒ∆»¬»»≈ƒ

ÏBkL‡‰28Èa ÔÓe Ô·˜¯w‰ ÔÓe ÌÈˆÈa ÏL »∆¿∆≈ƒƒ«À¿¿»ƒ¿≈
·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡ ,ÌÈÚn‰29- BÚÓ‚e ¯e‡a «≈«ƒ∆ƒ¿»∆«≈∆»¿»

ÏÏÎa ‰˙BM‰L ;Ì¯OaÓ ÏÎB‡k ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈ƒ¿»»∆«∆ƒ¿«
È¯‰L ,¯B‰Ë - BÚÓ‚e ‰nÁa e‰ÁÓ‰ .ÏÎB‡≈ƒ¿»««»¿»»∆¬≈

BÁÈ¯Ò‰30. ƒ¿ƒ

בשידרה.26) דבוקות כשהן הקטנות חתך 27)הביצים
ואכלו. חי מעוף בשר השידרה 28)כזית שעל הבשר

בו. דבוקות שהביצים שומן 30)השומן.29)מבפנים.
לאכילה. ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך

.‡È¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·31- ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ‰„ÒÙpL ƒ¿«»«»∆ƒ¿¿»ƒ∆¡…«∆∆
˙B¯M‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â Ò¯Ák ‰L·È Ì‡ ÔÎÂ .‰¯B‰Ë¿»¿≈ƒ»¿»¿∆∆¿≈»¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯BÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ≈≈¿≈«¬ƒ¿∆»¿»¬≈

Ïˆ ÏÎB‡‰Â .‰¯B‰Ë32È¯‰ - ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ¿»¿»≈∆∆∆ƒ¿«»«»¬≈
.¯B‰Ë ‰Ê∆»

בהמה.31) נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה מבואר
מספק 32) טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם) למעלה

פסק  עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני
בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא מפני מטמא שאינו

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר

.·È- ‰¯Lk ‰ËÈÁL ËÁLÂ Û¯ËpL ¯B‰Ë ÛBÚ»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˜ÏÓ Ì‡Â .‰¯ÊÚa ËÁL elÙ‡Â ,ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿«¬ƒƒ¿«»¬»»¿ƒƒ¿«

ez¯‰ËÓ B˙˜ÈÏÓ ÔÈ‡ - ‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ33˙‡ˆÓ . ¿ƒ¿»¿≈»≈¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈»
¯ÓB‡34,ÌÈÙa ÔÈa ıeÁa ÔÈa ,¯B‰Ë ÛBÚ ËÁBM‰L : ≈∆«≈»≈«≈ƒ¿ƒ

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÔÈa ÌÈL„˜ ÔÈa35˜ÏBn‰Â ; ≈»»ƒ≈Àƒ¬≈∆»¿«≈
ÌÈÙa ÔÈlÁ36el‡ È¯‰ - ıeÁa ÌÈL„˜ ˜ÏnL B‡ Àƒƒ¿ƒ∆»«»»ƒ«¬≈≈

ÔÈ‡nËÓ37.‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ÌÈ„‚a ¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»

בחוץ.33) ובין בפנים מזה.34)בין על 35)יוצא ואף
קדשים  עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי
שחיטת  את תורה החשיבה הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ
שבפנים  בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם וכל 36)ובחוץ
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, שם 37)שכן משנה

בשום  לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח,
"לא  המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ וקדשים מקום,

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה

.‚È˜ÏBn‰38Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÙa ÌÈL„˜ «≈»»ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»¿»
ÓB˜Óa e¯‡aL ÔÈÓeÓ Ô‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂel‡ È¯‰ - B ¿…ƒ¿¿»∆ƒ∆≈«¿ƒ¿¬≈≈
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ,Ba ‡ˆBik .ÔÈ¯B‰Ë39‰Ù¯ÚpL ¿ƒ«≈∆¿»¬»∆∆∆¿»

da ·È˙k ‰¯tk .‰¯B‰Ë - d˙ÎÏ‰k40ÌÈL„˜k41ÔÎÂ . ¿ƒ¿»»¿»«»»¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
‰ËÁL Ì‡42Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁpÏ d˙„È¯È ¯Á‡ ƒƒ¿¬»««¿ƒ»»«««««ƒ

È„ÈÓ d˙ËÈÁL d˙B‡ ‰ÏÈv‰ - ‰‡‰a ‰¯eÒ‡L∆¬»«¬»»ƒƒ»»¿ƒ»»ƒ≈
.‰Ï·¿≈»

התורה 38) אמנם תאמר, שלא מלמדת, והיא שם. ברייתא
לא  לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה

נבילה. מכלל הרוג 39)יצאה אדם נמצא אם ב. ע, שם
אותה  מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא
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אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף. בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰¯B‰Ë - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙È·a44‰¯LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰ -46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

d¯O·k Ô‰ È¯‰ - dlL ÌÈ¯tv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
שאיסורו  מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס, הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע הר"י
באב. כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים

למעלה  אמרנו טהור בעוף ג'). משנה שם (טהרות ומצטרפים
מנמק  הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה
ולפיכך  מצויים אוכליה אין טמא עוף נבלת ההבדל: את
שיימצאו  עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים

העוף. מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים

.ÂË¯·È‡ - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ „Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ „Á‡∆»»«»¿∆»»«»≈≈»
.ÏÏk ‰‡ÓË Ba ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë Ì‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓƒ«««≈≈∆»¿≈À¿»¿»

‰Ó‰a‰ ÏÎÏ ,e‡nhz ‰l‡Ïe :¯Ó‡pL48‡ÈˆB‰Ï - ∆∆¡«¿≈∆ƒ«»¿»«¿≈»¿ƒ
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Ò¯t BÏ ÔÈ‡L ÛBÚ‰ ˙‡∆»∆≈«¿»ƒƒ«¿»»¿
ÏL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ‡nËÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL∆…»«»∆»¿«≈≈»ƒ««∆

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a49. ¿≈»«»

פרסה".48) מפרסת היא "אשר ממשיך: והכתוב
העוף.49) מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב ומפני

.ÊË˙n‰ ÔÓ ¯·È‡50˙Ï·k ‡e‰ È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ ≈»ƒ«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿«
˙Ï· ‰˙È‰ Ì‡ :epnÓ L¯tL ÛBÚ‰- ¯B‰Ë ÛBÚ »∆≈≈ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿«»

Ì‡Â ;˙ÈfÎa ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‰‡nËÓ¿«¿»À¿»¬»¿≈«¿ƒ»¿««ƒ¿ƒ
Ì‡Â .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»«¬ƒ»ƒ«≈À¿«√»ƒ¿ƒ
Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‡ÓË ÛBÚ ˙Ï· ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»≈ƒ«≈À¿«√»ƒƒ
„Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ BÈ‡Â .¯LÎ‰Â ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»¿À¿«¿≈¿«≈√»ƒ¬≈ƒ«
BÓk ,‡nËÏ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ¯eÚLk ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ»»√»ƒ¿«≈¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

(אהלות 50) במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף מן אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעורה 1) בתורה האמורים שרצים שמונה טומאת יבאר

דיניה. וכל

.‡„ÏÁ‰ :Ô‰Â ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰BÓL2 ¿»¿»ƒ»¬ƒ«»»≈«…∆
˙ÓLz‰Â Ák‰Â ‰‡Ël‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«¿»»¿«…«¿«ƒ¿∆∆
ÔÈÚÏ ı¯L ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - ËÓÁ‰Â¿«…∆À¿«À»»»¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«

.‰‡ÓËÀ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`xwpd ode ...clegd ode dxeza mixen`d mivxy dpeny"
."d`neh oiiprl uxy

שמהחולד  השרצים ששבעת כתב יעקב" "קהלת בספר
מן  כלול אחד וכל הטומאה קצוות שבעה סוד הם והלאה
צד  עוד להם יש ואלו טומאה שערי מ"ט ביחד הרי השאר
אבל  טהור) שבים (כל טהורים שבים אלה ששבעה טהרה
טהרה  צד לו ואין א.) קכז, (חולין בים גם אינו החולד
בעניין  הרב שכתב כמו לבינה, רומז חולדה כי כלשהו
עלמא  וכיסוי, הטמנה לשון חולדה כי הנביאה חולדה
הבינה. בחינת על דקאי אלקינו" לה' "הנסתרות דאתכסיא
הנו"ן  ושער קצוות לז' מתפשטים מ"ט שערים, נ' ובבינה
האם  כי הבינה, על־ידי מתקדשים וכולם בה נשאר
לבינה  למקורם שבחזרתם התשובה סוד והוא מטהרתו
להטהר. מקום שוב לו אין בבינה גם פגם אם אבל נטהרו
במ"ט  שקועים ישראל שהיו מצרים ביציאת מצינו וכן
יכולים  היו לא שוב הנו"ן לשער הגיעו ואילו טומאה, שערי

להטהר.
אבל  מצרים, לגאולת בנוגע הוא זה שכל להוסיף ויש
כי  הנו"ן שער של הבירור גם יהיה האמיתית בגאולה
של  העניין שהיה אלא בתוקפו נשאר עדיין הרע במצרים
לגמרי  הרע יתבטל השלימה בגאולה אבל העם" "ברח
צאתך  "כימי נאמר זה ועל תלכון" לא "...ובמנוסה וכתיב
שלעתיד־לבא  שהנפלאות נפלאות" אראנו מצרים מארץ
מהם. למעלה הרבה עוד ויהיו הדמיון בכ"ף צאתך כימי הם

שהקשה התשובה בעבודת לדבר באגרת ודוגמא אדמוה"ז
יתכן  איך בהם, מועילה תשובה שאין מעניינים התשובה
שאין  ומתרץ התשובה, בפני העומד דבר לך אין והרי
(תשובה  עילאה תשובה אבל תתאה תשובה מועילה
ועל־דרך־זה  אלו. לעניינים גם מועילה בבינה) עילאה
סתם, ים בבחינת זה הרי בים חולדה שאין הגם בעניינינו
בדרגא  לעתיד־לבוא ים בחינת ומתגלה כשנמשך אבל
שער  בירור לחולדה בנוגע גם טהרה נעשה אזי יותר נעלית
תלויים  לעתיד־לבוא שיהיו הגילויים שכל ומכיון הנו"ן.
צריך  זה דבר ודוגמת שמעין הרי עתה, ועבודתנו במעשינו
על־ידי  נפעל זה ועניין עתה גם ועבודתנו במעשינו להיות
המציאות  כי שרצים, שמונה אודות בתורה שלומדים
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אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף. בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰¯B‰Ë - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙È·a44‰¯LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰ -46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

d¯O·k Ô‰ È¯‰ - dlL ÌÈ¯tv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
שאיסורו  מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס, הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע הר"י
באב. כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים

למעלה  אמרנו טהור בעוף ג'). משנה שם (טהרות ומצטרפים
מנמק  הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה
ולפיכך  מצויים אוכליה אין טמא עוף נבלת ההבדל: את
שיימצאו  עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים

העוף. מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים

.ÂË¯·È‡ - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ „Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ „Á‡∆»»«»¿∆»»«»≈≈»
.ÏÏk ‰‡ÓË Ba ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë Ì‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓƒ«««≈≈∆»¿≈À¿»¿»

‰Ó‰a‰ ÏÎÏ ,e‡nhz ‰l‡Ïe :¯Ó‡pL48‡ÈˆB‰Ï - ∆∆¡«¿≈∆ƒ«»¿»«¿≈»¿ƒ
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Ò¯t BÏ ÔÈ‡L ÛBÚ‰ ˙‡∆»∆≈«¿»ƒƒ«¿»»¿
ÏL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ‡nËÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL∆…»«»∆»¿«≈≈»ƒ««∆

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a49. ¿≈»«»

פרסה".48) מפרסת היא "אשר ממשיך: והכתוב
העוף.49) מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב ומפני

.ÊË˙n‰ ÔÓ ¯·È‡50˙Ï·k ‡e‰ È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ ≈»ƒ«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿«
˙Ï· ‰˙È‰ Ì‡ :epnÓ L¯tL ÛBÚ‰- ¯B‰Ë ÛBÚ »∆≈≈ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿«»

Ì‡Â ;˙ÈfÎa ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‰‡nËÓ¿«¿»À¿»¬»¿≈«¿ƒ»¿««ƒ¿ƒ
Ì‡Â .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»«¬ƒ»ƒ«≈À¿«√»ƒ¿ƒ
Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‡ÓË ÛBÚ ˙Ï· ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»≈ƒ«≈À¿«√»ƒƒ
„Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ BÈ‡Â .¯LÎ‰Â ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»¿À¿«¿≈¿«≈√»ƒ¬≈ƒ«
BÓk ,‡nËÏ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ¯eÚLk ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ»»√»ƒ¿«≈¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

(אהלות 50) במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף מן אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעורה 1) בתורה האמורים שרצים שמונה טומאת יבאר

דיניה. וכל

.‡„ÏÁ‰ :Ô‰Â ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰BÓL2 ¿»¿»ƒ»¬ƒ«»»≈«…∆
˙ÓLz‰Â Ák‰Â ‰‡Ël‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«¿»»¿«…«¿«ƒ¿∆∆
ÔÈÚÏ ı¯L ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - ËÓÁ‰Â¿«…∆À¿«À»»»¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«

.‰‡ÓËÀ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`xwpd ode ...clegd ode dxeza mixen`d mivxy dpeny"
."d`neh oiiprl uxy

שמהחולד  השרצים ששבעת כתב יעקב" "קהלת בספר
מן  כלול אחד וכל הטומאה קצוות שבעה סוד הם והלאה
צד  עוד להם יש ואלו טומאה שערי מ"ט ביחד הרי השאר
אבל  טהור) שבים (כל טהורים שבים אלה ששבעה טהרה
טהרה  צד לו ואין א.) קכז, (חולין בים גם אינו החולד
בעניין  הרב שכתב כמו לבינה, רומז חולדה כי כלשהו
עלמא  וכיסוי, הטמנה לשון חולדה כי הנביאה חולדה
הבינה. בחינת על דקאי אלקינו" לה' "הנסתרות דאתכסיא
הנו"ן  ושער קצוות לז' מתפשטים מ"ט שערים, נ' ובבינה
האם  כי הבינה, על־ידי מתקדשים וכולם בה נשאר
לבינה  למקורם שבחזרתם התשובה סוד והוא מטהרתו
להטהר. מקום שוב לו אין בבינה גם פגם אם אבל נטהרו
במ"ט  שקועים ישראל שהיו מצרים ביציאת מצינו וכן
יכולים  היו לא שוב הנו"ן לשער הגיעו ואילו טומאה, שערי

להטהר.
אבל  מצרים, לגאולת בנוגע הוא זה שכל להוסיף ויש
כי  הנו"ן שער של הבירור גם יהיה האמיתית בגאולה
של  העניין שהיה אלא בתוקפו נשאר עדיין הרע במצרים
לגמרי  הרע יתבטל השלימה בגאולה אבל העם" "ברח
צאתך  "כימי נאמר זה ועל תלכון" לא "...ובמנוסה וכתיב
שלעתיד־לבא  שהנפלאות נפלאות" אראנו מצרים מארץ
מהם. למעלה הרבה עוד ויהיו הדמיון בכ"ף צאתך כימי הם

שהקשה התשובה בעבודת לדבר באגרת ודוגמא אדמוה"ז
יתכן  איך בהם, מועילה תשובה שאין מעניינים התשובה
שאין  ומתרץ התשובה, בפני העומד דבר לך אין והרי
(תשובה  עילאה תשובה אבל תתאה תשובה מועילה
ועל־דרך־זה  אלו. לעניינים גם מועילה בבינה) עילאה
סתם, ים בבחינת זה הרי בים חולדה שאין הגם בעניינינו
בדרגא  לעתיד־לבוא ים בחינת ומתגלה כשנמשך אבל
שער  בירור לחולדה בנוגע גם טהרה נעשה אזי יותר נעלית
תלויים  לעתיד־לבוא שיהיו הגילויים שכל ומכיון הנו"ן.
צריך  זה דבר ודוגמת שמעין הרי עתה, ועבודתנו במעשינו
על־ידי  נפעל זה ועניין עתה גם ועבודתנו במעשינו להיות
המציאות  כי שרצים, שמונה אודות בתורה שלומדים
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עוד  ולא קדושה, של עניין הוא בתורה שהיא כמו שלהם
שמונה  של והטהרה הבירור פועלים שעל־ידי־זה אלא
הנו"ן. שער של לטהרה עד העולם במציאות גם השרצים
(g"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שאפשר 2) בוודאות, לקבוע המדע אנשי בידי עלה לא
השרצים  שמונת של זהותם את להלכה, עליה לסמוך

בזמננו. ושמותיהם

.·ı¯M‰3Ì„‡ ‡nËÓ .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - «∆∆»≈¬«À¿¿«≈»»
ÌÈÏÎÂ4¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa5‡nËÓ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈¿«≈
‡OÓa6ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰Â ,7˙ÚLa ¿«»¿«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ8‰L„ÚÎa B˙‡ÓË ¯eÚLÂ .9ÌÈˆ¯M‰ ÏÎÂ . «»¿ƒÀ¿»¿«¬»»¿»«¿»ƒ

‰L„ÚÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ10. ƒ¿»¿ƒ¿«¬»»

מ"א.3) פ"א הטומאה.4)כלים אב השרץ 5)ככל אם
בדופנו  נגע ולא חרס כלי לאויר והכניסוהו בחוט תלוי היה

הכלי. נטמא (שם).6)- נגע לא כתוב 7)אם בתורה
ולא  הערב", עד יטמא במותם בהם "הנוגע לא): יא, (ויקרא
אחרות. בטומאות שנאמר כמו בגדיו" "יכבס נאמר

שפירש 8) אחר ומכלֿשכן בשרץ, מגע בשעת אפילו כלומר,
ברייתא 9)ממנו. החומט. של ברייתו תחילת כשיעור

א. יא, משרץ 10)חגיגה עדשה וחצי זה משרץ עדשה חצי
ב). טו, (מעילה ומטמאים מצטרפים - אחר

.‚ÌÈ¯·È‡‰11¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡12ı¯M‰ ÔÓ ¯·È‡ . »≈»ƒ≈»∆ƒ≈»ƒ«∆∆
B˙i¯·k13. ƒ¿ƒ»

מ"ז.11) פ"א שהם.12)אהלות בכל מטמאים
ה"ג).13) פ"ב למעלה (ראה שנברא כמו שלם, כשהוא

.„¯Oa14,‰L„ÚkÓ ˙BÁÙ ‡e‰L ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â »»¿ƒƒ«¬»∆»ƒ«¬»»
‡nËÓ - ˙n‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa≈∆≈≈ƒ««≈∆≈≈ƒ«≈¿«≈

B˙‡ÓË15Ána B‡ ÂÈÏÚL ¯Oaa ‰È‰iL ‡e‰Â . À¿»¿∆ƒ¿∆«»»∆»»«…«
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ÌˆÚaL16. ∆»∆∆¿≈¿«¬¬»

הקודמת.14) להלכה פירוש שרץ.15)זה טומאת
הי"א.16) פ"ב למעלה ראה

.‰¯Oa17¯B‰Ë - ı¯M‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ18; »»ƒ«««≈ƒ«∆∆»
‰Ó :Blk ı¯MÏ ‰ÓBc‰ ¯·È‡ ‡l‡ ‡nËÓ ÔÈ‡L∆≈¿«≈∆»≈»«∆«∆∆À«
- L¯Bt‰ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa - ı¯M∆∆»»¿ƒƒ«¬»«≈»«≈

.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»

ועצמות.17) גידים ב.18)בלי קכח, חולין ברייתא

.Â‡ÈÏk‰19Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â „·k‰Â «À¿»¿«»≈¿«»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ¯·È‡ Ô‰L20,¯O·k Ô‰ È¯‰ - ∆≈≈»¿≈ƒ¬ƒƒ¬≈≈¿»»

.ÔÈ¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ eL¯t Ì‡Â¿ƒ≈¿ƒ««¿ƒ

ה"ד.19) פ"ב למעלה ראה שם. נחתכו 20)חולין אם
ה"ד. פ"ב למעלה ראה וגדלים. חוזרים אינם

.Êı¯M‰ Ìc21B¯O·k -22Ïk ‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓe , ««∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿«¬»»»
¯Oaa ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ23. ¿«∆¿À»«»»

א.21) יז, מעילה בכעדשה.22)משנה אבל 23)מטמא
שם, בגמרא חנין כרב מצטרף, אינו הבשר מן פירש אם

ה'תוספו  אמר.וכפירוש ד"ה שם ת'

.Áı¯M‰ ˙BÓˆÚ24¯BÚÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ÂÈ¯tˆÂ ÂÈ„È‚Â «¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ¿
¯B‰Ë - ˙ÓLz‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â „ÏÁ‰25ÏÚ Û‡ , «…∆¿»«¿»¿«»¿«ƒ¿∆∆»««

Ba Cl‰ ‡ÏÂ B„aÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÁÏ ‡e‰L Èt26Ï·‡ . ƒ∆««¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ≈¬»
,Ô¯O·k - ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚ»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆ƒ¿»»
È„k Ô‰a Cl‰L B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰L„ÚÎa ‡nËÓe¿«≈¿«¬»»¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆¿≈
Cel‰ È„k ?‰„B·Ú È„k ‡È‰ ‰nÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰„B·Ú¬»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»¿≈ƒ

.ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ

"וכל 24) שנינו: ה"ב, פ"י שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מן  ולא העצמות מן לא יטמא", עליו מנבלתם יפול אשר

גידים. מוסיף ורבינו קכב,25)הציפרניים. חולין במשנה
תנשמת. מנו ולא מטמאים, שעורותיהם השרצים נמנו א

ב. עמוד שם ה"ט.26)ראה פ"א למעלה ראה

.Ëı¯M‰ ˙ÈÏe˜27Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ - ƒ«∆∆«≈«»»««ƒ
L˜L˜˙Ó Án‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÁÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L28, ∆ƒ¿≈»…«¿∆ƒ¿∆«…«ƒ¿«¿≈

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¬∆¬»¬»ƒ»»≈ƒ¿
Ú‚Bp‰ È¯‰ - ıeÁaÓ da ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈÂ¿≈¿≈¿«¬¬»»ƒ«¬≈«≈«

k Ô‰a LiL ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ,‡ÓË da˙BÏÚ‰Ï È„ »»≈¿»»≈»ƒ∆≈»∆¿≈¿«¬
e¯‡aL BÓk ,‰Îe¯‡29- ‡e‰L ÏÎa ˙ÈÏew‰ ‰·w . ¬»¿∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆

‡ÓË ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰30. «≈«»ƒ»»»≈

א.27) קכה, שם הי"א.28)משנה פ"ב למעלה ראה
שם.30)שם.29) חולין

.Èı¯M‰ ˙ˆÈa31˙Ów¯Ó‰32ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««∆∆¿¿À∆∆««ƒ∆«∆∆
dÎBzÓ ‰‡¯33Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‰¯B‰Ë - ƒ¿∆ƒ»¿»ƒ¿»»∆«≈«

.‡ÓË da»»≈

מהם 31) ויש חיים, ולדות שמולידים שרצים יש ב. קכו, שם
ביצים. שמטילים ולטאה) צב בה 32)(חומט שהתרקמה

בעלֿחי. השקופה.33)תבנית הביצה קליפת דרך
ריקומה? היא "וכמה אמרו: ה"ה, פ"ח חולין [בתוספתא
במצב  שאפילו רבינו, ומפרש מתוכה". השרץ שייראה כדי
בברייתא  נאמר והטעם ניקבה. שלא זמן כל טהורה, – שכזה

עצמו]. בשרץ לנגוע שאיֿאפשר מפני שם,

.‡Èı¯L34¯Oaa Ú‚Bp‰ - ‰Ó„‡ BÈˆÁÂ ¯Oa BÈˆÁL ∆∆∆∆¿»»¿∆¿¬»»«≈««»»
Blk Èt ÏÚ ıÈ¯L‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ó„‡·e ,‡ÓË35- »≈»¬»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈À

,‰Ó„‡a Ú‚Bp‰ Û‡,B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ««≈«»¬»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»
‡ÓË36. »≈

שם.34) רחבו.35)משנה לכל לא אבל ארכו, לכל
לוי 36) בן יהושע ר' של פירושו לפי במשנה, יהודה כר'
שם.

.·È„ÒÙpL ı¯M‰ ¯Oa37ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â ¿««∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆∆¡…
L·È .¯B‰Ë - ·Ïk‰38ÏBÎÈ Ì‡ :O¯Ák ‰OÚpL „Ú «∆∆»»≈«∆«¬»¿∆∆ƒ»

- ‰È‰Lk ÁÏ ¯ÊÁÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯M‰Ï¿ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈¿«¬…«¿∆»»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ¿≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



ze`nehdקלו zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay 'l iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

;ı¯M‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆
Ìi˜ BcÏLÂ L·iL ı¯L Ï·‡39BcÏLÂ Û¯OpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿

‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙„ÓBÚ Blk ˙È·˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈
ÈÈÚa ·B¯˜Â41.Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי"ג פ"א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב. וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ı¯M‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈ¯B‰Ë - e¯ÒÁÂ42˙BÁÙe ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

- ¯eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ‡nËÓ43¯eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È¯‰ - Ô¯eÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â e¯ÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰¯Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈

.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ"ד.42) פ"ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי שמעון ר' שיטת נפרכה ב,
הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי
יחזרו  לא שוב מכשיעור, לפחות שצמקה מפני זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ"ד אוכלין טומאת

.„Èı¯M‰45,Ô‰ÈL‡¯ eÊz‰ .˙eÓiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «∆∆≈¿«≈«∆»À¿»≈∆
Ûeb‰ ¯BÚa ‰¯ÚÓ L‡¯‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡46Û‡ , ««ƒ∆¬«ƒ»…¿…∆¿««

‰‡Ël‰ ·Êk ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ47.ÔÈ‡nËÓ - «ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿««¿»»¿«¿ƒ
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯‡L48LÁp‰Â Úc¯Ùv‰ ÔB‚k ,Ôlk ¿»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿«¿«¿≈«¿«»»

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·¯˜Ú‰Â¿»«¿»¿«≈»∆««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¬≈≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»√»ƒ

ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË49‡nËnM ‰Ó ÌÈˆ¯M‰ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ≈»¿≈¿¿»«¿»ƒ«∆¿«≈
.‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈn‰ ˙BÓMÓ ıeÁ B˙BÓa¿ƒ¿««ƒƒ«¿…»ƒ«»

מ"ו.45) פ"א (קנה 46)אהלות הסימנים שני  נמלקו אבל
שריש  משמע, ושם א. כא, בחולין לקיש כריש פסק וושט).
לא  העור אבל הסימנים, שני מליקת על רק מקפיד לקיש

מוריד. ולא מגוף 47)מעלה לגמרי והופרד שנחתך
כל  בו שאין ואףֿעלֿפי מסוים, זמן עוד מפרכס הלטאה

השמונה.48)חיות. בין א בהלכה נמנו אפילו 49)שלא
ומשקין. אוכלין מטמאים אינם בטומאה, נגעו אם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ומתי 1) אותה, הרואה או בה הנוגע זרע שכבת טומאת יבאר

דיניה. וכל מטמאה היא

.‡Ú¯Ê ˙·ÎL2Ì„‡ ‰‡nËÓ .‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó - ƒ¿«∆«≈¬«À¿»¿«¿»»»
‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»

‡OÓa3ÌÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰ ÔÈ‡Â ,4˙ÚLa ¿«»¿≈«ƒ¿«≈»¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ5da Ú‚Bp‰ „Á‡Â .6d˙B‡ ‰‡B¯‰ „Á‡Â «»¿∆»«≈«»¿∆»»∆»

B¯O·a7‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈL -8‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ƒ¿»¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»¿«»

‰L„ÚÎa - Ú‚BpÏ ?d¯eÚL9ÏÎa - ‰‡B¯ÏÂ , ƒ»«≈«¿«¬»»¿»∆¿»
‡e‰L10epnÓ ‡ˆzL „Ú ‡ÓË ‰‡B¯‰ ÔÈ‡Â .11ÌzÁÈÂ ∆¿≈»∆»≈«∆≈≈ƒ∆¿«¿…

‰n‡ Èt epnÓ12˙·ÎL epnÓ ‡ˆz ¯L‡ :¯Ó‡pL , ƒ∆ƒ«»∆∆¡«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«
CÎÈÙÏ .Ú¯Ê13ÌÒÈ˜a ‰‡¯ elÙ‡ ,14‰ÚÈb‰Â ÏÈ‡B‰ , »«¿ƒ»¬ƒ»»¿≈»ƒ¿ƒƒ»

B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰‡B¯‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‰n‡ ÈÙÏ15B‡ ¿ƒ«»ƒ¿»¿∆»»∆≈¬«¿»
Ò‡a ‰‡B¯‰16.‡ÓË - »∆¿…∆»≈

מ"א).2) פ"א (כלים אדם שם.4)שם.3)של
מגעו.5) בשעת אפילו אדם 6)פירוש, של זרע בשכבת

טמא. שהנוגע מהכתוב למדו - ב מג, בנדה אחר.
ממנו.7) שיצאה מי"א.8)האדם פ"ה שם,9)זבים נדה

בשרץ. מנוגע זה למדו חנילאי. רבי של מימרא
א.10) מ, שם רבינו 12)שם.11)משנה, האבר. נקב

התכוון  ולא אמה, פי "ממנו" ויחתום וכתב: בלשונו דייק
לפי  עד הגיע ממנו משהו אלא האמה פי כל שהחתים לומר
פ"א  זבים פרשת כהנים' (ב'תורת ממנו חלק וסתם אמה
לא  שאפילו ומכאן שהוא. כל אפילו "החתים" דרשו: ה"ג,
לא  אם להוציא "החתים"), נקרא האמה, פי כל את סתם
משנה' כ'סתם פסק ממנו. כלום נסתם ולא האמה לפי הגיע
(ראה  כשמואל ולא ב) מג, (שם חנילאי וכרב א) מ, (שם
וראה  כסףֿמשנה, (ראה הראב"ד השגת בזה ומיושבת שם).

הבאות). ההערות שתי שהיא.13)גם בכל שמטמאה מפני
לפי 14) על הזרע עליו ועבר האבר, לחלל קיסם הכניס

רבה: שאל א כב, שם בגמרא הדברים: [ביאור האבר.
רחמנא  אמר ממנו מהו? בקיסם זרע) (שכבת קרי הרואה
מבשרו  (שיצא) דנפיק עד ממנו") תצא "אשר אמרה (התורה
"ממנו" (תיבת ממנו האי אפשר) (או דילמא או בקיסם, ולא
(יצא  ליה תיפוק ליה, אמר לחוץ? טומאתו שתצא עד זו)
האבר. פי בחתימת אלא מטמא אינו עצמו דהוא זה) דין לו
כחתימת  שיעור שצריכה כשמואל, רבה שדעת רש"י, ופירש
את  מקטין האמה בפי מקום התופס והקיסם האמה, פי
שאינו  פשוט הדבר כן ואם לשם, שהגיע הזרע שיעור
במשהו, שמטמא שדעתו ומפני כך, מפרש רבינו וגם מטמא.
תמיהת  גם מיישב זה ביאור טמא. – בקיסם שרואה פסק

ומ"ש]. ד"ה אבר.15)הכסףֿמשנה קישוי מתוך
גורמים 16) אלה בהלה. קפיצה, מרובה, ושתיה אכילה

א). לה, (נדה זרע להוצאת לפעמים

.·Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡17Ôa ‰È‰iL „Ú ‰‡nËÓ ÔË˜ ÏL ≈ƒ¿«∆«∆»»¿«¿»«∆ƒ¿∆∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz18. ≈«»ƒ¿∆»

ב).17) לב, נדה (וראה ה"א פ"ו זבים פרשת כהנים' 'תורת
נתבאר,18) והי"ב ה"ד פ"א ומושב משכב מטמאי בהל'

מטמאה. אחד יום בן קטן של שזיבה

.‚‰¯B‰Ë - ‰n„‡ Ú¯Ê ˙·ÎL19‰·Ï ‰È‰zL „Ú , ƒ¿«∆«¬À»¿»«∆ƒ¿∆¿»»
˙ÎLÓÂ20. ¿ƒ¿∆∆

ב.19) לב, זבים 20)נדה (תוספתא, טריה ביצה כלובן
ה"ב). פ"ב

.„˙·ÎL ÏÎÂ21da LÈb¯Ó Ì„‡ ÏL BÙeb ÔÈ‡L Ú¯Ê ¿»ƒ¿«∆«∆≈∆»»«¿ƒ»
‡Ï·e ÈeM˜ ‡Ïa ‰‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡nËÓ dÈ‡ -≈»¿«¿»¿ƒ»ƒ»»¿…ƒ¿…
‰¯˜Ú .Ú¯Ê ˙·ÎL ÌeMÓ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ‰Â‡z«¬»≈»¿«¿»ƒƒ¿«∆«∆∆¿»
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;ı¯M‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆
Ìi˜ BcÏLÂ L·iL ı¯L Ï·‡39BcÏLÂ Û¯OpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿

‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙„ÓBÚ Blk ˙È·˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈
ÈÈÚa ·B¯˜Â41.Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי"ג פ"א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב. וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ı¯M‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈ¯B‰Ë - e¯ÒÁÂ42˙BÁÙe ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

- ¯eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ‡nËÓ43¯eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È¯‰ - Ô¯eÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â e¯ÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰¯Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈

.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ"ד.42) פ"ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי שמעון ר' שיטת נפרכה ב,
הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי
יחזרו  לא שוב מכשיעור, לפחות שצמקה מפני זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ"ד אוכלין טומאת

.„Èı¯M‰45,Ô‰ÈL‡¯ eÊz‰ .˙eÓiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «∆∆≈¿«≈«∆»À¿»≈∆
Ûeb‰ ¯BÚa ‰¯ÚÓ L‡¯‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡46Û‡ , ««ƒ∆¬«ƒ»…¿…∆¿««

‰‡Ël‰ ·Êk ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ47.ÔÈ‡nËÓ - «ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿««¿»»¿«¿ƒ
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯‡L48LÁp‰Â Úc¯Ùv‰ ÔB‚k ,Ôlk ¿»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿«¿«¿≈«¿«»»

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·¯˜Ú‰Â¿»«¿»¿«≈»∆««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¬≈≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»√»ƒ

ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË49‡nËnM ‰Ó ÌÈˆ¯M‰ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ≈»¿≈¿¿»«¿»ƒ«∆¿«≈
.‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈn‰ ˙BÓMÓ ıeÁ B˙BÓa¿ƒ¿««ƒƒ«¿…»ƒ«»

מ"ו.45) פ"א (קנה 46)אהלות הסימנים שני  נמלקו אבל
שריש  משמע, ושם א. כא, בחולין לקיש כריש פסק וושט).
לא  העור אבל הסימנים, שני מליקת על רק מקפיד לקיש

מוריד. ולא מגוף 47)מעלה לגמרי והופרד שנחתך
כל  בו שאין ואףֿעלֿפי מסוים, זמן עוד מפרכס הלטאה

השמונה.48)חיות. בין א בהלכה נמנו אפילו 49)שלא
ומשקין. אוכלין מטמאים אינם בטומאה, נגעו אם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ומתי 1) אותה, הרואה או בה הנוגע זרע שכבת טומאת יבאר

דיניה. וכל מטמאה היא

.‡Ú¯Ê ˙·ÎL2Ì„‡ ‰‡nËÓ .‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó - ƒ¿«∆«≈¬«À¿»¿«¿»»»
‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»

‡OÓa3ÌÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰ ÔÈ‡Â ,4˙ÚLa ¿«»¿≈«ƒ¿«≈»¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ5da Ú‚Bp‰ „Á‡Â .6d˙B‡ ‰‡B¯‰ „Á‡Â «»¿∆»«≈«»¿∆»»∆»

B¯O·a7‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈL -8‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ƒ¿»¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»¿«»

‰L„ÚÎa - Ú‚BpÏ ?d¯eÚL9ÏÎa - ‰‡B¯ÏÂ , ƒ»«≈«¿«¬»»¿»∆¿»
‡e‰L10epnÓ ‡ˆzL „Ú ‡ÓË ‰‡B¯‰ ÔÈ‡Â .11ÌzÁÈÂ ∆¿≈»∆»≈«∆≈≈ƒ∆¿«¿…

‰n‡ Èt epnÓ12˙·ÎL epnÓ ‡ˆz ¯L‡ :¯Ó‡pL , ƒ∆ƒ«»∆∆¡«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«
CÎÈÙÏ .Ú¯Ê13ÌÒÈ˜a ‰‡¯ elÙ‡ ,14‰ÚÈb‰Â ÏÈ‡B‰ , »«¿ƒ»¬ƒ»»¿≈»ƒ¿ƒƒ»

B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰‡B¯‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‰n‡ ÈÙÏ15B‡ ¿ƒ«»ƒ¿»¿∆»»∆≈¬«¿»
Ò‡a ‰‡B¯‰16.‡ÓË - »∆¿…∆»≈

מ"א).2) פ"א (כלים אדם שם.4)שם.3)של
מגעו.5) בשעת אפילו אדם 6)פירוש, של זרע בשכבת

טמא. שהנוגע מהכתוב למדו - ב מג, בנדה אחר.
ממנו.7) שיצאה מי"א.8)האדם פ"ה שם,9)זבים נדה

בשרץ. מנוגע זה למדו חנילאי. רבי של מימרא
א.10) מ, שם רבינו 12)שם.11)משנה, האבר. נקב

התכוון  ולא אמה, פי "ממנו" ויחתום וכתב: בלשונו דייק
לפי  עד הגיע ממנו משהו אלא האמה פי כל שהחתים לומר
פ"א  זבים פרשת כהנים' (ב'תורת ממנו חלק וסתם אמה
לא  שאפילו ומכאן שהוא. כל אפילו "החתים" דרשו: ה"ג,
לא  אם להוציא "החתים"), נקרא האמה, פי כל את סתם
משנה' כ'סתם פסק ממנו. כלום נסתם ולא האמה לפי הגיע
(ראה  כשמואל ולא ב) מג, (שם חנילאי וכרב א) מ, (שם
וראה  כסףֿמשנה, (ראה הראב"ד השגת בזה ומיושבת שם).

הבאות). ההערות שתי שהיא.13)גם בכל שמטמאה מפני
לפי 14) על הזרע עליו ועבר האבר, לחלל קיסם הכניס

רבה: שאל א כב, שם בגמרא הדברים: [ביאור האבר.
רחמנא  אמר ממנו מהו? בקיסם זרע) (שכבת קרי הרואה
מבשרו  (שיצא) דנפיק עד ממנו") תצא "אשר אמרה (התורה
"ממנו" (תיבת ממנו האי אפשר) (או דילמא או בקיסם, ולא
(יצא  ליה תיפוק ליה, אמר לחוץ? טומאתו שתצא עד זו)
האבר. פי בחתימת אלא מטמא אינו עצמו דהוא זה) דין לו
כחתימת  שיעור שצריכה כשמואל, רבה שדעת רש"י, ופירש
את  מקטין האמה בפי מקום התופס והקיסם האמה, פי
שאינו  פשוט הדבר כן ואם לשם, שהגיע הזרע שיעור
במשהו, שמטמא שדעתו ומפני כך, מפרש רבינו וגם מטמא.
תמיהת  גם מיישב זה ביאור טמא. – בקיסם שרואה פסק

ומ"ש]. ד"ה אבר.15)הכסףֿמשנה קישוי מתוך
גורמים 16) אלה בהלה. קפיצה, מרובה, ושתיה אכילה

א). לה, (נדה זרע להוצאת לפעמים

.·Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡17Ôa ‰È‰iL „Ú ‰‡nËÓ ÔË˜ ÏL ≈ƒ¿«∆«∆»»¿«¿»«∆ƒ¿∆∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz18. ≈«»ƒ¿∆»

ב).17) לב, נדה (וראה ה"א פ"ו זבים פרשת כהנים' 'תורת
נתבאר,18) והי"ב ה"ד פ"א ומושב משכב מטמאי בהל'

מטמאה. אחד יום בן קטן של שזיבה

.‚‰¯B‰Ë - ‰n„‡ Ú¯Ê ˙·ÎL19‰·Ï ‰È‰zL „Ú , ƒ¿«∆«¬À»¿»«∆ƒ¿∆¿»»
˙ÎLÓÂ20. ¿ƒ¿∆∆

ב.19) לב, זבים 20)נדה (תוספתא, טריה ביצה כלובן
ה"ב). פ"ב

.„˙·ÎL ÏÎÂ21da LÈb¯Ó Ì„‡ ÏL BÙeb ÔÈ‡L Ú¯Ê ¿»ƒ¿«∆«∆≈∆»»«¿ƒ»
‡Ï·e ÈeM˜ ‡Ïa ‰‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡nËÓ dÈ‡ -≈»¿«¿»¿ƒ»ƒ»»¿…ƒ¿…
‰¯˜Ú .Ú¯Ê ˙·ÎL ÌeMÓ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ‰Â‡z«¬»≈»¿«¿»ƒƒ¿«∆«∆∆¿»
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay 'l iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ‰Lb¯‰a ‡lL ‰˙ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Lb¯‰a¿«¿»»««ƒ∆»¿»∆…¿«¿»»
‡ÓË22. »≈

אמרו 21) אחרון בלשון א). מג, (נדה שמואל של מימרא
ואףֿעלֿפיֿכן  מטמאה הרגשה בלא שאפילו שמואל, בשם
(כסףֿ כך סובר שרבא מפני ראשון, כלשון רבינו פסק

(ראה 22)משנה). שנייה גירסא ראשון בלשון כשמואל
כסףֿמשנה).

.‰¯‰¯‰Ó‰23ÌBÏÁa ‰hÓ LnML ‰‡¯Â ‰ÏÈla «¿«¿≈««¿»¿»»∆ƒ≈ƒ»«¬
B¯Oa ‡ˆÓe „ÓÚÂ24‡ˆÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÁ ¿»«»»¿»«««ƒ∆…»»

LnML LÈb¯‰L ÔÂÈk .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬≈∆»≈≈»∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈
;ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ CÎÈÙÏe ,‰Lb¯‰a ‰‡¯ ¯·k ÌBÏÁa«¬¿»»»¿«¿»»¿ƒ»»»¿»«
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÂÈÏÎa B‡ B¯O·a ‰Áp˜˙Â ËÚÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ»…
B‡ ,ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ ‡ÏÂ ¯‰¯‰ .˙ÈÁeÏÁÏ ‡ˆÓ»»«¿ƒƒ¿≈¿…»»¿»«

¯B‰Ë - ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÁ B¯Oa ‡ˆnL25. ∆»»¿»«¿…ƒ¿≈»

שם.23) נדה הונא, רב של כפירושו מ"ג, פ"ח מקוואות
המין.24) ה"ג.25)אבר פ"ו שם תוספתא,

.ÂÌÈÓ ÏÈËn‰26ÔÈ˜eÏÁ ÌÈÓ ‰‡¯Â27ÌÈ¯eÎÚ B‡ «≈ƒ«ƒ¿»»«ƒ¬ƒ¬ƒ
‰lÁza28- ÛBqa B‡ ÚˆÓ‡a Ì˙B‡ ‰‡¯ ;¯B‰Ë - «¿ƒ»»»»»»∆¿««

‡ÓË ‰Ê È¯‰29„ÚÂ ‰lÁzÓ Ìlk ÏÈË‰L ÌÈn‰ eÈ‰ . ¬≈∆»≈»««ƒ∆≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿«
ÌÈ·Ï eÈ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈ˜eÏÁ ÛBÒ¬ƒ¬ƒ¬≈∆»»¿»ƒ

ÔÈÎLÓÂ30CBzÓ ˙B·Ú ÌÈtË ÏÈËn‰Â .‡ÓË - ¿ƒ¿»ƒ»≈¿«≈ƒƒƒ»ƒ
¯B‰Ë - ‰n‡‰31. »«»»

מ"ב).26) (שם שמדובר 27)משתין נראה טיפות. טיפות
כשהפסקת  אבל בקילוח, מים להטיל שדרכו בריא באדם
אפילו  טהור לזיבה, קשר לה שאין מחלה, מחמת באה הזרם

בסוף. באות ואחרֿכך 28)כשההפסקות ההטלה בהתחלת
נפסק. בלתי כזרם נורמלית מוכיח 29)הטלה הזה השינוי

השתן. עם יצאה זרע ביצה.30)ששכבת שם 31)כלובן
למד  ומזה חסמא". אלעזר רבי דברי "טמא, שנינו: (מ"ג)
כמותם  ופסק ומטהרים, עליו חולקים שחכמים רבינו,

(כסףֿמשנה).

.ÊÏ·hL È¯˜ ÏÚa32- ÏaËiL Ì„˜ ÌÈÓ ÏÈh‰ ‡ÏÂ ««∆ƒ∆»«¿…ƒƒ«ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌÈÓ ÏÈhiLk33Ú¯Ê ˙·ÎL ÈÁeˆÁˆ ÈtÓ ,‡ÓË ¿∆«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«∆«

ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓ ÏÈhiLk ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿∆«ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34„ÏÈ Ï·‡ ;Ô˜Êa B‡ ‰ÏBÁa35- ‡È¯a ¬ƒ¿∆¿»≈¬»∆∆»ƒ

ıÁk ‰˜ÊÁa Ú¯Ê ˙·ÎL ‰¯BÈ ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë»ƒ¿≈∆∆ƒ¿«∆«¿»¿»¿≈
‰n‡‰ ÔÓ ˙˜z dlk ‡È‰Â36‰nk „Ú .37?„ÏÈ ‡e‰ ¿ƒÀ»ƒ¿∆∆ƒ»«»««»∆∆

ıÏBÁ B‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈««¿««¿≈≈
BÈÏÁ ÈtÓ Ôk ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏÚÓ38È¯‰ - ƒ¿»¿ƒ≈»«¬≈ƒ¿≈»¿¬≈

.‰Ê ÔÈÚÏ ‰ÏBÁ ‰Ê∆∆¿ƒ¿»∆

מ"ד.32) הטבילה.33)שם שם.34)אחר יוסי, כרבי
צעיר.35) המין.36)אדם ב.37)אבר כד, חולין
חולשתו.38)

.Á‰M‡ ÏÎÂ39Ì„˜ ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ d˙hÓ ‰LnML ¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ»»¿»¿»¿»¿»…∆
d˙‡ÓËa ‡È‰ È¯‰ - ‰ÙÈ ‰ÙÈ dÓˆÚ Áp˜zL40. ∆¿«««¿»»∆»∆¬≈ƒ¿À¿»»

שם.39) מקוואות, תפלוט 40)מס' שלא שאיֿאפשר
הבאה. בהלכה ראה טמאה. – והפולטת זרע, שכבת

.Ë- Ô˙hÓ eLnML ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆ƒ¿ƒ»»
‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈLe ,ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL41. ¿≈∆¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»

˙Ú‚B ÌeMÓ ‰‡ÓË ‰M‡‰ ÔÈ‡Â42,Ú¯Ê ˙·ÎLa ¿≈»ƒ»¿≈»ƒ««¿ƒ¿«∆«
ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙ÚÈ‚pL43˙LnLÓ‰ ‡l‡ ,‰ÚÈ‚ dÈ‡ ∆¿ƒ«≈«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»«¿«∆∆
È¯˜ ‰‡B¯k ‡È‰ È¯‰44ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‡e‰Â . ¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿∆«»»ƒ

‰M‡Â] :¯Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈÂ45LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ
dÈ‡ - ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ .[d˙‡…»»¿»¿«»ƒ«»»ƒ≈»

‰·ÈÎLa ‰‡nË˙Ó46˙·ÎL ˙ÚÈ‚a ‰‡nË˙Ó Ï·‡ , ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰Ú‚ Ì‡ Ú¯Ê47ÏÚBa‰ ,CÎÈÙÏ] .ıeÁaÓ d¯O·a ∆«ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ«¿ƒ»«≈

[‰¯B‰Ë - dk¯„k ‡lL ‰ÏB„b48d˙B‡ ‡nË ‡lL ; ¿»∆…¿«¿»¿»∆…ƒ≈»
.dk¯„k ‡l‡ ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ·e˙k‰«»¿À¿«≈«¿»ƒ∆»¿«¿»

אותה 41) איש ישכב אשר ואשה יח) טו, (ויקרא הכתוב מן
הערב. עד וטמאו במים ורחצו זרע, מא,42)שכבת נדה

מת 43)ב. טומאת (בהל' כבר נתבאר נראה. שאינו מקום
מטמאה. אינה הסתרים בבית טומאה שנגיעת ה"ג), פ"א

היא 44) הכתוב גזירת זרע. שכבת ממנו שיצאה כאיש דינה
ה"ז):45)(שם). (פ"ו מצורע פרשת כהנים' ב'תורת

שנים  שלוש בת מוציא שאני יכול לקטנה. פרט "אשה",
משמע  אשה סתם פירוש, "ואשה". תלמודֿלומר אחד? ויום
אחד, ויום שנים שלוש בת מרבה המיותרת והוא"ו גדולה,

לביאה. ראויה אינה זה מגיל למטה הכתוב:46)אבל מן
וכו'. אותה איש ישכב אשר נגעה.47)ואשה צ"ל:

ב.48) לד, יבמות

.ÈÏÚBa‰49‰ ˙‡- Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ‰M‡ «≈∆»ƒ»¿…ƒƒ¿«∆«
„Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë»««ƒ∆∆¡»¿≈»ƒ»¿»«

.LÈ‡‰ ‡ÈˆBiL∆ƒ»ƒ

ה"ח.49) שם כהנים' 'תורת

.‡È‰M‡‰50Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL51d˙B‡ ‰ËÏt Ì‡ , »ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«ƒ»¿»»
˙BBÚ LÏL CB˙a52.È¯˜ ‰‡B¯k ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆∆ƒ

‰·Ê ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙¯˙BÒ CÎÈÙÏ53LÈ‡k , ¿ƒ»∆∆∆»ƒ»¿»»»¿ƒ
È¯˜ ‰‡¯L54‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .55‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»∆ƒƒ«¿»¿»∆««ƒ∆…

ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ‰ÚÈb‰Â ‰¯˜Ú ‡l‡ ıeÁÏ ˙‡ˆÈ56- »»«∆»∆∆¿»¿ƒƒ»¿≈«ƒ«ƒ
‡nËÓ dÓc ‰Ó :dÓ„k Ú¯Ê ˙·ÎL È¯‰L ;‰‡ÓËƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿«∆«¿»»«»»¿«≈

ÌÈÙa57.ÌÈÙa d˙B‡ ‡nËz ËÏÙzL Ú¯Ê ˙·ÎL Û‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆«ƒ¿…¿«≈»ƒ¿ƒ

מ"ג.50) שם מקוואות מזכר.51)מס' שקיבלה
שהיא 52) זמן כל מטמאה זרע שכבת לילה. או יום – עונה

היא  מסוים זמן ואחר ולהוליד, האשה בגוף להיקלט ראויה
תנאים  ונחלקו מטמאה. ואינה "זרע" ואינה מתקלקלת
אלעזר  כרבי רבינו ופסק ותתקלקל. יעבור זמן כמה בדבר,
שלישי  ביום זרע "הפולטת שאמר: במשנה, עזריה בן
כגון  מבאר, הוא למשנה ובפירושו טהורה". (מהבעילה)
שני, בליל מתחילה הראשונה והעונה ראשון, ביום שנבעלה
תפלוט  ואם עונות, שלוש הרי שלישי וליל שני יום ואחריה
בן  אלעזר רבי דעת העדיף ולמה טהורה. היא שלישי ביום
מפני  שם? ישמעאל ורבי עקיבא רבי דעת על עזריה
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ze`nehdקלח zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דעת  היא שכך יוחנן, רבי אמר ב) (פו, שבת שבגמרא
אבל  עונות", "שש שם בהם שכתוב ספרים [ויש חכמים.

"שלוש"]. גורס בשלושה 53)רבינו דם שראתה אשה
וטמאה  זבה זו הרי לזיבה, הראויים בימים זה אחר זה ימים
וטובלת  דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור וצריכה
את  סותרת היא אלה, מימים באחד דם ראתה ואם ונטהרת.
יום  אחרי נקיים ימים שבעה לספור ועליה הנקיים, הימים
אלא  דם ראתה לא שאם רבינו, ומלמדנו האחרונה. הראייה
הימים  כל את סותרת אינה הימים, שבעת בתוך זרע פלטה
וצריכה  הנקיים, במספר נחשב אינו היום אותו אלא הנקיים
השביעי  ביום פלטה אם אפילו בלבד, אחד יום רק להוסיף

א). מב, קרי 54)(נדה וראה נקיים שבעה הסופר כזב
פ"ו). ביאה איסורי בהל' וזבה זב דיני שם.55)(ראה

החיצון.56) מבית למעלה האשה בגוף אם 57)מקום
לחוץ. יצא ולא במקור ממקומו נעקר

.·È˙BBÚ LÏM‰ CB˙a ‰ËÏÙpL dÓˆÚ Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¿»∆ƒ¿¿»¿«»
‰M‡‰ ‰‡nhL C¯„k ,da eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‰‡nËÓ¿«¿»¬≈ƒ∆»¿»¿∆∆∆ƒ¿»»ƒ»
È¯‰ - ˙BBÚ LÏL ¯Á‡ ‰ËÏt Ì‡Â .d˙B‡ ‰ËÏtL∆»¿»»¿ƒ»¿»««»¬≈
,‰¯B‰Ë ‰ËÏÙpL Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰»ƒ»¿»¿≈ƒ¿«∆«∆ƒ¿¿»¿»

d˙¯eˆ ‰„ÒÙ ¯·kL58. ∆¿»ƒ¿¿»»»

נ.58) הערה למעלה ראה

.‚È‰nÎÂ59‰BÚ‰ ÔÈ‡Â .‰ÏÈÏ B‡ ÌBÈ ?‰BÚ ‡È‰ ¿«»ƒ»«¿»¿≈»»
˙aM‰ ÏÈÏa ‰ÏÚ· ?„ˆÈk .ÔÈn‰ ÔÓ da ‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿¬»¿≈««»
,˙aMa „Á‡ ÏÈÏÂ ,˙aM‰ ÌBÈ :dlL ˙BBÚ LÏL -»∆»««»¿≈∆»««»
;‰‡ÓË - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰ËÏt Ì‡ .˙aMa „Á‡Â¿∆»««»ƒ»¿»¿¿«∆¿≈»
‰L¯tL LÈ‡‰Â .‰¯B‰Ë - ‰‡Ï‰Â ÈL ÏÈlÓ ‰ËÏt»¿»ƒ≈≈ƒ»»¿»¿»¿»ƒ∆≈¿»
BÊ È¯‰ - ˙BBÚ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓƒ∆ƒ¿«∆«¬ƒ¿«««»¬≈

‰‡ÓË60‡ÓË epnÓ L¯Bt‰Â ,‰ÁÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk61. ¿≈»»¿«∆ƒ«»¿«≈ƒ∆»≈

א.59) פו, ופירשו 60)שבת שם. חסדא, רב של מימרא
שכבת  ופלט שנרבע בזכר שהכוונה שם, ורבינו חננאל רבינו

כך. מפרש רבינו שגם ונראה הרובע. של נראה 61)הזרע
בלבד. כנוגע ולא קרי כרואה טמא שהאיש שכוונתו,

ה"א. למעלה ראה שהיא, בכל שמטמאה ונפקאֿמינה,

.„È‰ÁÏ ‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL62. ƒ¿«∆«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ«»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙B¯MÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡Â .‰¯B‰Ë - Ò¯Ák ‰L·È»¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈≈¿≈
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊÁÏÂ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ¿«¬…ƒ¿∆»¿»¬≈¿≈»

ב.62) נד, נדה משנה,

.ÂËÂ È¯˜ ‰‡B¯‰L ,‰Ê ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k‰M‡‰ ¿»≈«¿¿∆∆∆∆»∆∆ƒ¿»ƒ»
Ú¯Ê ˙·ÎLa Ú‚Bp‰Â Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡ LÈ‡ ·ÎML∆»«ƒ»ƒ¿«∆«¿«≈«¿ƒ¿«∆«

ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË63LÏL CB˙a ‰ËÏtL ‰M‡‰ ¿≈ƒƒ«»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ï·‡ .È¯˜ ‰‡B¯k ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ˙BBÚ¬≈ƒ¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ¬»
¯‰¯‰Ó ÔB‚k ,ÌÈ‡ÓË Ô‰L ‰Ê ˜¯Ùa ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯‡L¿»»¬ƒ¿∆∆∆∆≈¿≈ƒ¿¿«¿≈
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡ - ÌÈÓ ÏÈËÓe≈ƒ«ƒ≈»¿≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿…»¿

ÔÈ¯B‰Ë - ÔÈlÁÏ Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ‡l‡ ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ64. ¬≈∆À¿»∆»ƒ¿»¬»¿Àƒ¿ƒ

ב.63) מא, שם ה"ד.64)ברייתא, פ"ו מקוואות תוספתא,

.ÊË˙È¯Î65CB˙a Ï‡¯OÈ ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL »¿ƒ∆»¿»ƒ¿«∆«∆ƒ¿»≈¿
‰Ó‰a‰ ÔÎÂ ,˙BBÚ LÏM‰66ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL «»¿≈«¿≈»∆»¿»ƒ¿«∆«∆

‰‡ÓË ˙ËÏÙp‰ d˙B‡ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a Ï‡¯OÈ67. ƒ¿»≈¿¿«∆¬≈»«ƒ¿∆∆¿≈»
ezËÏt68B‡ ‰Á¯Ò ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¿»«¿««¿«∆¬≈ƒ»≈ƒ¿¿»

‰Á¯Ò ‡Ï ÔÈ„Ú69. ¬«ƒ…ƒ¿¿»

ד.65) פ"ח, מקוואות ב.66)משנה, פו, רב 67)שבת
דינה. מה ימים שלושה אחר נפלטה אם שם, שואל פפא

שמטמאה. ברור ימים שלושה שבתוך הגויה 68)ומשמע
הבהמה. [רב 69)או בתיקו. ונשארה פפא, רב של בעיה

של  זרע שכבת שפלטה נכרית דין מה שם, שואל פפא
תימצי  "אם ואומר: ממשיך והוא ימים, שלושה אחר ישראל
(גופם  גופייהו חביל ורמשים שקצים דאכלי כיון לומר,
היא?" מה בהמה "במעי ישראלית, כדין ודינן פירוש חם)"
לומר', תימצי כ'אם הלכה מקום בכל פוסק שרבינו ומכיון

ספק?] היא הרי כאן פסק למה לתמוה יש

.ÊÈ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k70, ¿»≈«¿¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÚ¯Ê ˙·ÎML∆ƒ¿««¿∆≈»ƒ»ƒ¿

L ‰ËÏtL Ï‡¯OÈ ˙a ,CÎÈÙÏ„·BÚ ÏL Ú¯Ê ˙·Î ¿ƒ»«ƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿«∆«∆≈
‰¯B‰Ë - ˙BBÚ LÏL CB˙a elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk71. »ƒ¬ƒ¿»¿»

ה"י.70) מ"ד.71)פ"ב פ"ח מקוואות מס'

.ÁÈLÈb¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ72Ï·ËÂ „¯ÈÂ ¯ib˙Â ,73, ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»«¿»«
Ï·hL ¯Á‡ da LÈb¯‰L Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓ ‰‡ˆÈÂ74 ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«∆«∆ƒ¿ƒ»««∆»«

‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆¿≈»≈

א.72) מג, נדה במס' גירות.73)בעיה יצאה 74)לשם
שטבל. נפשטה.75)אחר לא הבעיה

.ËÈ‰ÏB„b76B‡] ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ÔË˜ d˙B‡ ·ÎML ¿»∆»«»»»»ƒ∆≈«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - [‰Ó‰a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ77; ≈»ƒ¿≈»¬≈¿»

‰È‰iL „Ú - [d˙‡ LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ‰M‡Â] :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ…»«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OiÓe LÈ‡ ·ÎBM‰78. «≈ƒƒƒ¿»≈¿∆≈«¿

שנים.76) משלוש פרשת 77)למעלה כהנים' 'תורת
ה"ח. פ"ו יז.78)מצורע בהלכה

ה'תשפ"א  אדר א' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) בעבודהֿזרה, יש הטומאות אבות שארבע יבאר

הטומאה  אב בה. דנו הטומאות אבות ושקולי טומאתם, היא
במגע  שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע שמטמא
בתוך  המושלך הטומאות מאבות באב הנוגע ובמשא.

במקווה. מונח שהוא המשכב על שדרס זב המקווה.

.‡ÊÓ¯ dÏ LÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓËÀ¿«¬»»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»∆∆
e¯Ò‰ :‰¯Bza2e¯‰h‰Â ÌÎÎ˙a ¯L‡ ¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡3 «»»ƒ∆¡…≈«≈»¬∆¿…¿∆¿ƒ«¬

LÈ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ‰Úa¯‡Â .ÌÎÈ˙ÏÓO eÙÈÏÁ‰Â¿«¬ƒƒ¿…≈∆¿«¿»»¬«À¿≈
‰ÈLnLÓe ,dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú :da4dlL ˙·¯˜˙Â ,5, »¬»»»«¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

.Ô‰È¯·cÓ Ôlk ˙‡ÓËÂ .dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¿À¿«À»ƒƒ¿≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



קלט ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דעת  היא שכך יוחנן, רבי אמר ב) (פו, שבת שבגמרא
אבל  עונות", "שש שם בהם שכתוב ספרים [ויש חכמים.

"שלוש"]. גורס בשלושה 53)רבינו דם שראתה אשה
וטמאה  זבה זו הרי לזיבה, הראויים בימים זה אחר זה ימים
וטובלת  דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור וצריכה
את  סותרת היא אלה, מימים באחד דם ראתה ואם ונטהרת.
יום  אחרי נקיים ימים שבעה לספור ועליה הנקיים, הימים
אלא  דם ראתה לא שאם רבינו, ומלמדנו האחרונה. הראייה
הימים  כל את סותרת אינה הימים, שבעת בתוך זרע פלטה
וצריכה  הנקיים, במספר נחשב אינו היום אותו אלא הנקיים
השביעי  ביום פלטה אם אפילו בלבד, אחד יום רק להוסיף

א). מב, קרי 54)(נדה וראה נקיים שבעה הסופר כזב
פ"ו). ביאה איסורי בהל' וזבה זב דיני שם.55)(ראה

החיצון.56) מבית למעלה האשה בגוף אם 57)מקום
לחוץ. יצא ולא במקור ממקומו נעקר

.·È˙BBÚ LÏM‰ CB˙a ‰ËÏÙpL dÓˆÚ Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¿»∆ƒ¿¿»¿«»
‰M‡‰ ‰‡nhL C¯„k ,da eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‰‡nËÓ¿«¿»¬≈ƒ∆»¿»¿∆∆∆ƒ¿»»ƒ»
È¯‰ - ˙BBÚ LÏL ¯Á‡ ‰ËÏt Ì‡Â .d˙B‡ ‰ËÏtL∆»¿»»¿ƒ»¿»««»¬≈
,‰¯B‰Ë ‰ËÏÙpL Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰»ƒ»¿»¿≈ƒ¿«∆«∆ƒ¿¿»¿»

d˙¯eˆ ‰„ÒÙ ¯·kL58. ∆¿»ƒ¿¿»»»

נ.58) הערה למעלה ראה

.‚È‰nÎÂ59‰BÚ‰ ÔÈ‡Â .‰ÏÈÏ B‡ ÌBÈ ?‰BÚ ‡È‰ ¿«»ƒ»«¿»¿≈»»
˙aM‰ ÏÈÏa ‰ÏÚ· ?„ˆÈk .ÔÈn‰ ÔÓ da ‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿¬»¿≈««»
,˙aMa „Á‡ ÏÈÏÂ ,˙aM‰ ÌBÈ :dlL ˙BBÚ LÏL -»∆»««»¿≈∆»««»
;‰‡ÓË - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰ËÏt Ì‡ .˙aMa „Á‡Â¿∆»««»ƒ»¿»¿¿«∆¿≈»
‰L¯tL LÈ‡‰Â .‰¯B‰Ë - ‰‡Ï‰Â ÈL ÏÈlÓ ‰ËÏt»¿»ƒ≈≈ƒ»»¿»¿»¿»ƒ∆≈¿»
BÊ È¯‰ - ˙BBÚ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓƒ∆ƒ¿«∆«¬ƒ¿«««»¬≈

‰‡ÓË60‡ÓË epnÓ L¯Bt‰Â ,‰ÁÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk61. ¿≈»»¿«∆ƒ«»¿«≈ƒ∆»≈

א.59) פו, ופירשו 60)שבת שם. חסדא, רב של מימרא
שכבת  ופלט שנרבע בזכר שהכוונה שם, ורבינו חננאל רבינו

כך. מפרש רבינו שגם ונראה הרובע. של נראה 61)הזרע
בלבד. כנוגע ולא קרי כרואה טמא שהאיש שכוונתו,

ה"א. למעלה ראה שהיא, בכל שמטמאה ונפקאֿמינה,

.„È‰ÁÏ ‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL62. ƒ¿«∆«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ«»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙B¯MÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡Â .‰¯B‰Ë - Ò¯Ák ‰L·È»¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈≈¿≈
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊÁÏÂ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ¿«¬…ƒ¿∆»¿»¬≈¿≈»

ב.62) נד, נדה משנה,

.ÂËÂ È¯˜ ‰‡B¯‰L ,‰Ê ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k‰M‡‰ ¿»≈«¿¿∆∆∆∆»∆∆ƒ¿»ƒ»
Ú¯Ê ˙·ÎLa Ú‚Bp‰Â Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡ LÈ‡ ·ÎML∆»«ƒ»ƒ¿«∆«¿«≈«¿ƒ¿«∆«

ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË63LÏL CB˙a ‰ËÏtL ‰M‡‰ ¿≈ƒƒ«»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ï·‡ .È¯˜ ‰‡B¯k ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ˙BBÚ¬≈ƒ¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ¬»
¯‰¯‰Ó ÔB‚k ,ÌÈ‡ÓË Ô‰L ‰Ê ˜¯Ùa ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯‡L¿»»¬ƒ¿∆∆∆∆≈¿≈ƒ¿¿«¿≈
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡ - ÌÈÓ ÏÈËÓe≈ƒ«ƒ≈»¿≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿…»¿

ÔÈ¯B‰Ë - ÔÈlÁÏ Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ‡l‡ ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ64. ¬≈∆À¿»∆»ƒ¿»¬»¿Àƒ¿ƒ

ב.63) מא, שם ה"ד.64)ברייתא, פ"ו מקוואות תוספתא,

.ÊË˙È¯Î65CB˙a Ï‡¯OÈ ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL »¿ƒ∆»¿»ƒ¿«∆«∆ƒ¿»≈¿
‰Ó‰a‰ ÔÎÂ ,˙BBÚ LÏM‰66ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL «»¿≈«¿≈»∆»¿»ƒ¿«∆«∆

‰‡ÓË ˙ËÏÙp‰ d˙B‡ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a Ï‡¯OÈ67. ƒ¿»≈¿¿«∆¬≈»«ƒ¿∆∆¿≈»
ezËÏt68B‡ ‰Á¯Ò ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¿»«¿««¿«∆¬≈ƒ»≈ƒ¿¿»

‰Á¯Ò ‡Ï ÔÈ„Ú69. ¬«ƒ…ƒ¿¿»

ד.65) פ"ח, מקוואות ב.66)משנה, פו, רב 67)שבת
דינה. מה ימים שלושה אחר נפלטה אם שם, שואל פפא

שמטמאה. ברור ימים שלושה שבתוך הגויה 68)ומשמע
הבהמה. [רב 69)או בתיקו. ונשארה פפא, רב של בעיה

של  זרע שכבת שפלטה נכרית דין מה שם, שואל פפא
תימצי  "אם ואומר: ממשיך והוא ימים, שלושה אחר ישראל
(גופם  גופייהו חביל ורמשים שקצים דאכלי כיון לומר,
היא?" מה בהמה "במעי ישראלית, כדין ודינן פירוש חם)"
לומר', תימצי כ'אם הלכה מקום בכל פוסק שרבינו ומכיון

ספק?] היא הרי כאן פסק למה לתמוה יש

.ÊÈ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k70, ¿»≈«¿¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÚ¯Ê ˙·ÎML∆ƒ¿««¿∆≈»ƒ»ƒ¿

L ‰ËÏtL Ï‡¯OÈ ˙a ,CÎÈÙÏ„·BÚ ÏL Ú¯Ê ˙·Î ¿ƒ»«ƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿«∆«∆≈
‰¯B‰Ë - ˙BBÚ LÏL CB˙a elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk71. »ƒ¬ƒ¿»¿»

ה"י.70) מ"ד.71)פ"ב פ"ח מקוואות מס'

.ÁÈLÈb¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ72Ï·ËÂ „¯ÈÂ ¯ib˙Â ,73, ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»«¿»«
Ï·hL ¯Á‡ da LÈb¯‰L Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓ ‰‡ˆÈÂ74 ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«∆«∆ƒ¿ƒ»««∆»«

‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆¿≈»≈

א.72) מג, נדה במס' גירות.73)בעיה יצאה 74)לשם
שטבל. נפשטה.75)אחר לא הבעיה

.ËÈ‰ÏB„b76B‡] ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ÔË˜ d˙B‡ ·ÎML ¿»∆»«»»»»ƒ∆≈«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - [‰Ó‰a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ77; ≈»ƒ¿≈»¬≈¿»

‰È‰iL „Ú - [d˙‡ LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ‰M‡Â] :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ…»«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OiÓe LÈ‡ ·ÎBM‰78. «≈ƒƒƒ¿»≈¿∆≈«¿

שנים.76) משלוש פרשת 77)למעלה כהנים' 'תורת
ה"ח. פ"ו יז.78)מצורע בהלכה

ה'תשפ"א  אדר א' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) בעבודהֿזרה, יש הטומאות אבות שארבע יבאר

הטומאה  אב בה. דנו הטומאות אבות ושקולי טומאתם, היא
במגע  שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע שמטמא
בתוך  המושלך הטומאות מאבות באב הנוגע ובמשא.

במקווה. מונח שהוא המשכב על שדרס זב המקווה.

.‡ÊÓ¯ dÏ LÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓËÀ¿«¬»»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»∆∆
e¯Ò‰ :‰¯Bza2e¯‰h‰Â ÌÎÎ˙a ¯L‡ ¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡3 «»»ƒ∆¡…≈«≈»¬∆¿…¿∆¿ƒ«¬

LÈ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ‰Úa¯‡Â .ÌÎÈ˙ÏÓO eÙÈÏÁ‰Â¿«¬ƒƒ¿…≈∆¿«¿»»¬«À¿≈
‰ÈLnLÓe ,dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú :da4dlL ˙·¯˜˙Â ,5, »¬»»»«¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

.Ô‰È¯·cÓ Ôlk ˙‡ÓËÂ .dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¿À¿«À»ƒƒ¿≈∆
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

fnx dl yi okÎitÎlrÎs`e mixteq ixacn dxfÎdcear z`neh"
etilgde exdhde mkkeza xy` xkpd iwl` z` exiqd dxeza

."'ek mkizelny

הובא  שלא מפסוק ראיה הרמב"ם בחר מדוע להבין ויש
עבודה־ על חכמים שגזרו לטומאה כאסמכתא בגמרא כלל
"תזרם  לגמרי, אחרים פסוקים הובאו בגמרא והלא זרה,
שנאמר  כמו למת איתקש וכן תשקצנו" "שקץ דוה", כמו
אלו  לימודים שכל העם" בני קבר על עפרה את "וישלך
אבל  עבודה־זרה, טומאת על חכמים לגזירת אסמכתא הם

שמי'. דכר מאן הרמב"ם שהביא הפסוק
של  המיוחד הגדר לבאר הרמב"ם רוצה שבזה לומר ויש

טומאה. עליה גזרו שבגללו ע"ז
של  המיאוס על מדובר הגמרא שהביאה בפסוקים כי
של  ה"חפצא" על איסור היינו עצמה, מצד העבודה־זרה
משמע  היה אלו פסוקים הרמב"ם הביא ואילו העבודה־זרה
ולכן  הע"ז של החפצא מצד היא עבודה־זרה שטומאת
לרמז  הנכר" אלקי את "הסירו הפסוק להביא הוזקק
חכמים  של עבודה־זרה טומאת גזירת של הכללי שהתוכן
דומה  ואינו ה'גברא', האדם את ממנה להרחיק כדי הוא
איסורים  לשאר ממש בו שאין עבודה־זרה איסור
עבודה־זרה  כי עצמו, מצד אסור שלהם שה"חפצא"
ליתן  שלא ומוזהר אדם של שבדמיונו עניין היא במהותה
של  הטומאה גזירת שגם כאן מדגיש ולכן חשיבות, לה
מהעבודה־זרה. להרחיקו היינו ה'גברא', על היא חכמים
כו'" הנכר אלקי את "הסירו בפסוק מודגש זה ועניין

מעבודה־זרה. ה"גברא" והסתלקות בהיטהרות המדבר
(h"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ז,2) (דברים הכתוב על הסמיכו ב מז, זרה עבודה במשנה
עצמו  ורבינו הך). היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו):

ב. בהלכה להלן זה רמז הנכר 3)מביא שאלוהי משמע
עבודת 4)מטמאים. לצרכי בהם שמשתמשים הכלים
דיניהם 5)אלילים. פרטי לה. שהקריבו הקרבנות

הבאות. בהלכות מבוארים

.·,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‰‡nËÓ dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»«¿»¿«¿»»»¿≈ƒ¿«»
,ı¯Mk ,‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»¿«»«∆∆

epˆwLz ıwL :¯Ó‡pL6BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÈÊk d¯eÚLÂ . ∆∆¡««≈¿«¿∆¿ƒ»¿«ƒ…ƒ¿∆
˙n‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ7‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .8‰˙eÁt ¬»ƒ«≈¬»ƒ»¿»«»¿»

.‰¯B‰Ë - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¿»

כשקץ.6) שדינה מכזית 7)משמע בפחות מטמא שאינו
ב). הלכה ב פרק מת טומאת הפסל.8)(הלכות גוף

.‚Úc¯Ók ‰È‰ elÙ‡ ,‰pnÓ ¯·È‡ ıˆ˜9‰Ê È¯‰ - »«≈»ƒ∆»¬ƒ»»¿«¿≈«¬≈∆
‡l‡ ,ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚL ;¯B‰Ë»∆¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ∆»
BÓk Ì¯Êz :¯Ó‡pL .‰ÓÏL ‡È‰Lk dlk ‰¯ev‰«»À»¿∆ƒ¿≈»∆∆¡«ƒ¿≈¿

‰Â„10ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Âc ‰Ó -11Û‡ , »»«»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ«

˙B·‡ Èl˜k .ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ¿À≈¬
da ec ˙B‡Óh‰12.Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL ÈtÓ , «À¿»»ƒ¿≈∆À¿»»ƒƒ¿≈∆

BÈ‡L ˙ÓÎe ,‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡L ı¯Lk ‰e‡OÚ¬»»¿∆∆∆≈¿«≈¿«»¿≈∆≈
‡l‡ ‡nËÓ˙ÈÊÎa13‰‡nËÓ dÈ‡L ‰cÎe , ¿«≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»¿«¿»

.ÌÈ¯·È‡Ï¿≈»ƒ

לכוון 9) כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו גדול איבר
בין  הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו

הפירושים). מנידה 11)נידה.10)שני אבר נחתך אם
ח  פרק ראה החי. מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו

ד. הלכה ומושב משכב טומאת ההקלות 12)מהלכות כל
בטומאת  חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן

זרה. בכעדשה.13)עבודה שמטמא כשרץ לא

.„‰˜¯t˙14ËBÈ„‰‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú15 ƒ¿»¿»¬»»»««ƒ∆«∆¿
ÌÈÓi˜ ‰È¯·È‡ Ïk È¯‰Â d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ16dÈ‡ - »¿«¬ƒ»«¬≈»≈»∆»«»ƒ≈»

‰‡nËÓ17. ¿«¿»

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי אומן.15)פסל שאינו
כמו 16) הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל

שלפי 17)שהיה. שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא
זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת
הקודמת  בהלכה פסק שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור

"אינה  כאן כתב למלך).כחכמים משנה (ראה מטמאה"

.‰Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .ı¯Lk - ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈLnLÓ Ïk»¿«¿≈¬»»»¿∆∆¿«¿ƒ»»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ıˆ˜ elÙ‡Â .˙ÈÊÎa Ô˙‡ÓË ¯eÚLÂ .‡OÓa¿«»¿ƒÀ¿»»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
¯ÓÁ BÊ .ı¯Lk ‡nËÓ - ÈÏk‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿∆∆…∆
‰„B·Ú ˙È·e .dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ¯˙BÈ ‰ÈLnLÓaƒ¿«¿∆»≈≈¬»»»«¿»≈¬»
˙ÈÊÎa ÔÈ‡nËÓ - B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ ÂÈ·‡ ,BÓˆÚ ‰¯Ê18 »»«¿¬»»¿≈»«¬»¿«¿ƒƒ¿«ƒ

.ÔÈLnLÓ‰ ÏÎk ÚbÓa¿«»¿»«¿«¿ƒ

קצץ 18) דין למדנו ומכאן ב. מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה.

.Â‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎn‰««¿ƒ…¿À¿≈¬»»»ƒ¿»
‰„B·Ú ˙È·Ï B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .Ú‚Bk¿≈«¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿≈¬»

˙B‡¯„z˜Â ÌÈÏÒÙÒ .‡ÓË - ‰¯Ê19Ôa¯ ÒÈÎ‰L »»ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿ƒÀ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlÎÂ .ÌÈ‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï20. ¿≈¬»»»¿≈ƒ¿À»ƒ¿À¿»

הטומאה.20)כיסאות.19) באב שנגעו מפני

.Ê‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z21‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ22 ƒ¿…∆¬»»»¿«¿»¿«»¿«»
ÔÈa ,dÏ ÔÈ·È¯˜nL ¯·c Ïk .˙ÈÊÎa d¯eÚLÂ .‰Ï·kƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ»»»∆«¿ƒƒ»≈
,‰Ï·k Ïk‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈa ¯Oa»»≈¿»√»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»

ÌÈ˙Ó ÈÁ·Ê Ô‡¯˜ ·e˙k‰L23ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡L Èt ∆«»¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ∆≈
ÔÈÏËa ÔÈÏÎ‡ ÏL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z24ÌÏBÚÏ ƒ¿…∆¬»»»∆√»ƒ¿≈ƒ¿»

‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏËa Ì‡ ,‰‡‰a d¯Èz‰Ï25. ¿«ƒ»«¬»»ƒ»¿»¬≈»≈¿À¿»
- eÏhaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z ‡e‰L ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ∆ƒ¿…∆¬»»»∆ƒ¿

¯B‰Ë26- ÔÏhaL ‰ÈLnLÓe ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÎÂ . »¿≈¬»»»¿«¿∆»∆ƒ¿»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

לאליל.21) כקרבן שהוגש  דבר מטמאה 22)כל אינה אבל
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ze`nehdקמ zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבא  של אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל.
המשנה. בפירוש ב) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו

(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי ויאכלו
ב). כט, ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע גוי של פסל

הותר  ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט.
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י). והלכה ט הלכה ח פרק רבי 25)כוכבים של בעייא
ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק פי על ואף לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים , אינם

משנה). (כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»

BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ï·kƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
·ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È¯‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁ·Ê¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï·‡ ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÙÏ29È„·BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
ÔÈ˜LÓ Ïk ¯‡Lk ‰l˜ ‰‡ÓË ‡nËÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈À¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË30. ¿≈ƒ

באוהל.27) גם שמטמא כאן כתב ורש"י באוהל. לא אבל
ושכשך.28) ליין ידו אם 29)שהושיט יודעים אנו שאין

לא. או כשלושה 30)נתנסך שהיא הלוג ברביעית ושיעורו
א). ל, (שם זיתים

.Ë¯Ùq‰ ˙lÁzÓ e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ31Ô‡k „Ú ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆«»
,‰¯Bz ÏL ˙B·‡ Ô‰Ó - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡L ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆¬«À¿≈∆»∆»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙B·‡ Ô‰Óe≈∆»∆ƒ¿≈¿ƒ

טהרה.31) ספר

.È„ÏÂ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬«»∆»¬≈¿«
‰¯Bz ÏL ‰‡ÓË32ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏÎÂ , À¿»∆»¿»«ƒ¿«≈≈¬«»∆

.Ì‰È¯·c ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¬≈∆»»∆ƒ¿≈∆

ומשקין.32) אוכלין בין כלים בין

.‡È‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ Ïk»«À¿»∆¿«≈¿«»¿≈¿«≈
‡OÓa33- Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa ‰¯Bz ÏL ·‡ ÔÈa , ¿«»≈»∆»≈»∆ƒ¿≈∆

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡34, »»«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
L¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ‡ÏÂ Ì„‡ ‡ÏÂ¿…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…≈≈
Ì„˜ B‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Bp‰Â .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿ƒ««∆≈≈ƒ¿«¿»…∆
ÈL Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,„ÏÂ L¯ÙiL∆ƒ¿»»∆¿«≈√»ƒ¿∆»≈ƒ

.ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ

שרץ.33) שהוא 34)כגון בשעה בבגדים נגע אם פירוש
בשרץ. נוגע

.·È·‡ ÔÈa ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ ÏÎÂ¿»«À¿»∆¿«≈¿«»¿«»≈»
‰¯Bz ÏL35Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa36Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡ - ∆»≈»∆ƒ¿≈∆»»«≈«

ÌÈ„‚a ‡nËÓ B‡OBp‰ B‡37˙ÚL·e BÚbÓ ˙ÚLa «¿¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,B˙‡ÈO38Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿∆»ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«

L¯Ù ‡lL ÔÓÊ Ïk ÔBL‡¯ Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»»ƒ»¿«∆…≈≈
ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»≈≈ƒ¿«¿»¬≈ƒ

ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ ‰‡ÓËÏ39Ú‚ Ì‡Â , ¿À¿»¿»»»¿≈¿«≈¿»ƒ¿ƒ»«
¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬≈≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

·k¯n‰Â ˙BÏ·p‰ ÔÓ ıeÁ ˙B·‡‰ Ïk40‰Ï·p‰ Ï·‡ . »»»ƒ«¿≈¿«∆¿»¬»«¿≈»
- ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯n‰Â¿«∆¿»««ƒ∆¿«¿ƒ¿«»¿«»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ô‰a Ú‚Bp‰41Ì‡Â , «≈«»∆≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚42‡OBp‰Â ; »«»√»ƒ¬≈≈≈ƒ¿À¿»¿«≈

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ43„Ú ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â , ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»√»ƒ«
.e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ìp‰ - L¯Ù ‡lL∆…≈≈ƒ»ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

בגדיו".35) "וכיבס כתוב: כעין 36)בכולם תיקנו
בהם.37)דאורייתא. נוגע שהוא כלים לכל הדין והוא

באב.38) עצמם הם נגעו אינו 39)כאילו שראשון מפני
בלבד. ומשקין אוכלין אלא עליו 40)מטמא שרכב דבר

"יטמא 41)הזב. אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא בנוגע
הערב". מגעו 42)עד בשעת בין במשקין, נגע אם אבל

מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר כתבה 43)ובין בנושא
בגדים. כיבוס תורה

.‚È˙‡hÁ ÈÓ44‰‡f‰ È„k Ô‰a LiL45Èt ÏÚ Û‡ , ≈«»∆≈»∆¿≈«»»««ƒ
‡l‡ ÌÈ„‚· ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ·k¯ÓÎe ‰Ï·k Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿∆¿»∆≈¿«¿ƒ¿»ƒ∆»
˙ÚLa ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‰a Ú‚Bp‰ È¯‰ - Ô‡OBp‰«¿»¬≈«≈«»∆¿«≈¿»ƒƒ¿«
‡lL ÌÈna ÚbiL ¯LÙ‡ È‡L ;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ«»ƒ≈∆ƒ∆¿»∆ƒ«««ƒ∆…

ËÈÒÈ46„Á‡Â ‡OBp‰ „Á‡L e¯‡a ¯·Îe ,Ô˙B‡ »ƒ»¿»≈«¿∆∆»«≈¿∆»
ÈÓÈa Ú‚pL B‡ ‰Ï·p‰ ¯Óˆa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .ËÈÒn‰47 «≈ƒ¿≈«≈«¿∆∆«¿≈»∆»«¿ƒ≈

;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - ·k¯n‰«∆¿»¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ≈
,Ô˙B‡ ËÈÒÈ ‡lL el‡ ÌÈ¯·„a ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ¿»ƒ≈∆…»ƒ»
.‡OBp‰ ÔÈ„k L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈ„‚a ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈¿»ƒ«∆…≈≈¿ƒ«≈

על 44) להזות כדי אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. "למעלה 45)טמאי שנינו: ב משנה א פרק בכלים

וכו') זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם
את  מטמאים שהם הזייה, כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה
הנושאם  האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם
במגע". בגדים וחשוכי המשא) בשעת במגעו בגדים מטמא
נמנעים  בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש
מלשון  חטאת, במי או בנבילה נוגע כשהאדם מליטמא
שלנו  התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת
על  דילג שרבינו הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב
ולא  ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך שבתורה הפסוקים
מטמא  שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת
משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים
מובא  קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני
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קמי ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבא  של אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל.
המשנה. בפירוש ב) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו

(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי ויאכלו
ב). כט, ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע גוי של פסל

הותר  ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט.
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י). והלכה ט הלכה ח פרק רבי 25)כוכבים של בעייא
ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק פי על ואף לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים , אינם

משנה). (כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»

BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ï·kƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
·ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È¯‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁ·Ê¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï·‡ ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÙÏ29È„·BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
ÔÈ˜LÓ Ïk ¯‡Lk ‰l˜ ‰‡ÓË ‡nËÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈À¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË30. ¿≈ƒ

באוהל.27) גם שמטמא כאן כתב ורש"י באוהל. לא אבל
ושכשך.28) ליין ידו אם 29)שהושיט יודעים אנו שאין

לא. או כשלושה 30)נתנסך שהיא הלוג ברביעית ושיעורו
א). ל, (שם זיתים

.Ë¯Ùq‰ ˙lÁzÓ e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ31Ô‡k „Ú ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆«»
,‰¯Bz ÏL ˙B·‡ Ô‰Ó - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡L ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆¬«À¿≈∆»∆»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙B·‡ Ô‰Óe≈∆»∆ƒ¿≈¿ƒ

טהרה.31) ספר

.È„ÏÂ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬«»∆»¬≈¿«
‰¯Bz ÏL ‰‡ÓË32ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏÎÂ , À¿»∆»¿»«ƒ¿«≈≈¬«»∆

.Ì‰È¯·c ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¬≈∆»»∆ƒ¿≈∆

ומשקין.32) אוכלין בין כלים בין

.‡È‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ Ïk»«À¿»∆¿«≈¿«»¿≈¿«≈
‡OÓa33- Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa ‰¯Bz ÏL ·‡ ÔÈa , ¿«»≈»∆»≈»∆ƒ¿≈∆

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡34, »»«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
L¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ‡ÏÂ Ì„‡ ‡ÏÂ¿…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…≈≈
Ì„˜ B‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Bp‰Â .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿ƒ««∆≈≈ƒ¿«¿»…∆
ÈL Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,„ÏÂ L¯ÙiL∆ƒ¿»»∆¿«≈√»ƒ¿∆»≈ƒ

.ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ

שרץ.33) שהוא 34)כגון בשעה בבגדים נגע אם פירוש
בשרץ. נוגע

.·È·‡ ÔÈa ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ ÏÎÂ¿»«À¿»∆¿«≈¿«»¿«»≈»
‰¯Bz ÏL35Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa36Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡ - ∆»≈»∆ƒ¿≈∆»»«≈«

ÌÈ„‚a ‡nËÓ B‡OBp‰ B‡37˙ÚL·e BÚbÓ ˙ÚLa «¿¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,B˙‡ÈO38Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿∆»ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«

L¯Ù ‡lL ÔÓÊ Ïk ÔBL‡¯ Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»»ƒ»¿«∆…≈≈
ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»≈≈ƒ¿«¿»¬≈ƒ

ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ ‰‡ÓËÏ39Ú‚ Ì‡Â , ¿À¿»¿»»»¿≈¿«≈¿»ƒ¿ƒ»«
¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬≈≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

·k¯n‰Â ˙BÏ·p‰ ÔÓ ıeÁ ˙B·‡‰ Ïk40‰Ï·p‰ Ï·‡ . »»»ƒ«¿≈¿«∆¿»¬»«¿≈»
- ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯n‰Â¿«∆¿»««ƒ∆¿«¿ƒ¿«»¿«»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ô‰a Ú‚Bp‰41Ì‡Â , «≈«»∆≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚42‡OBp‰Â ; »«»√»ƒ¬≈≈≈ƒ¿À¿»¿«≈

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ43„Ú ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â , ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»√»ƒ«
.e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ìp‰ - L¯Ù ‡lL∆…≈≈ƒ»ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

בגדיו".35) "וכיבס כתוב: כעין 36)בכולם תיקנו
בהם.37)דאורייתא. נוגע שהוא כלים לכל הדין והוא

באב.38) עצמם הם נגעו אינו 39)כאילו שראשון מפני
בלבד. ומשקין אוכלין אלא עליו 40)מטמא שרכב דבר

"יטמא 41)הזב. אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא בנוגע
הערב". מגעו 42)עד בשעת בין במשקין, נגע אם אבל

מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר כתבה 43)ובין בנושא
בגדים. כיבוס תורה

.‚È˙‡hÁ ÈÓ44‰‡f‰ È„k Ô‰a LiL45Èt ÏÚ Û‡ , ≈«»∆≈»∆¿≈«»»««ƒ
‡l‡ ÌÈ„‚· ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ·k¯ÓÎe ‰Ï·k Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿∆¿»∆≈¿«¿ƒ¿»ƒ∆»
˙ÚLa ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‰a Ú‚Bp‰ È¯‰ - Ô‡OBp‰«¿»¬≈«≈«»∆¿«≈¿»ƒƒ¿«
‡lL ÌÈna ÚbiL ¯LÙ‡ È‡L ;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ«»ƒ≈∆ƒ∆¿»∆ƒ«««ƒ∆…

ËÈÒÈ46„Á‡Â ‡OBp‰ „Á‡L e¯‡a ¯·Îe ,Ô˙B‡ »ƒ»¿»≈«¿∆∆»«≈¿∆»
ÈÓÈa Ú‚pL B‡ ‰Ï·p‰ ¯Óˆa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .ËÈÒn‰47 «≈ƒ¿≈«≈«¿∆∆«¿≈»∆»«¿ƒ≈

;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - ·k¯n‰«∆¿»¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ≈
,Ô˙B‡ ËÈÒÈ ‡lL el‡ ÌÈ¯·„a ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ¿»ƒ≈∆…»ƒ»
.‡OBp‰ ÔÈ„k L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈ„‚a ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈¿»ƒ«∆…≈≈¿ƒ«≈

על 44) להזות כדי אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. "למעלה 45)טמאי שנינו: ב משנה א פרק בכלים

וכו') זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם
את  מטמאים שהם הזייה, כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה
הנושאם  האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם
במגע". בגדים וחשוכי המשא) בשעת במגעו בגדים מטמא
נמנעים  בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש
מלשון  חטאת, במי או בנבילה נוגע כשהאדם מליטמא
שלנו  התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת
על  דילג שרבינו הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב
ולא  ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך שבתורה הפסוקים
מטמא  שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת
משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים
מובא  קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני
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משום  היא הטומאה אם לי מה שואל, כאן, משנה בכסף
קרושים  במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע

להסיטם. מבלי בהם לנגוע שאפשר יזיז.46)בקור,
האריג.47) מן הבולטות דקיקים) (חוטים השערות

.„ÈB˙ÚÈÏa ˙ÚLa - ¯B‰h‰ ÛBÚ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰Â ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ48. ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿À¿»

¯Á‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»√»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿««
ÚÏaL49.ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‰Ê È¯‰ - ∆»«¬≈∆≈≈ƒ¿«¿»

פירוש,48) אחד", ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה
מטמאים  והם ראשון ונעשים הבגדים את מטמא הבולע
ויוצא  אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני להיות אוכלין
האוכלין  ואת הבגדים (את שניים מטמא שהבולע מזה,
שנגעה  התרומה את פוסל זה על ונוסף בהם) שנגעו

אחד 49)באוכלין. מטמא בלעה או "הקיאה שם: במשנה
שהיא  בזמן רק מטמאה טהור עוף נבלת אחד". ופוסל
א) הלכה ג פרק (למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת
ודינו  ממנה פירש כאילו זה הרי שבלעה, אחר ולפיכך

י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון

.ÂËÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ‰n„‡ ‰¯t Û¯BO‰«≈»»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLaL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««¬≈∆

eÚ‚ Ì‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ50ÔÈÏÎ‡a ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ»¿»√»ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLa elÙ‡51. ¬ƒƒ¿««¬≈∆¬≈≈≈ƒ¿À¿»

והמשלח.50) למשנה 51)השורף בפירושו רבינו כתב וכן
והמשלח  ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים
עם  אמנם בפתיחה, ביארנו כאשר בגדים מטמאים השעיר
אחד  מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה
האוכלין  (פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים
הכלל  סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו
מטמא  מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע רבי שאמר
המטמא  "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל שניים
גרידא  בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים
אלא  בגדים יטמאו במגע לא ומשלח) (שורף ואלה (בלבד),
בין  מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם
דבר  ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר

בנגיעה  המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן או שמטמא
מוגבלת  שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין עושה במשא
בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם
אותם  ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם
יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, שני

.ÊËÓ ·‡a Ú‚Bp‰CB˙a CÏLn‰ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ «≈«¿»≈¬«À¿«À¿»¿
·kLÓ B‡ ı¯L B‡ ‰Ï· ÔB‚k ,‰Â˜n‰52‡e‰L «ƒ¿∆¿¿≈»∆∆ƒ¿»∆

‰Â˜na53ÔÈÚÓ C‡ :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Â «ƒ¿∆¿»«¬≈∆»≈∆∆¡«««¿»
- ‡ÓËÈ Ì˙Ï·a Ú‚Â ,¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·eƒ¿≈«ƒƒ¿∆»¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰ÏÚiLÎe .ÔÈ‡nËÓ ‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰Lk elÙ‡¬ƒ¿∆≈¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ¿∆«¬∆ƒ

¯‰ËÈ Ú‚Bp‰ ‰Ê ‰Â˜n‰54ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‡OBp‰Â] . «ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿»ƒ
- L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â ,Ì˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«¿…»ƒ«∆…≈≈
·Ê ÔÎÂ .[e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿¿≈»
·kLn‰ È¯‰ - ‰Â˜na ÁpÓ ‡e‰L ·kLn‰ ÏÚ Ò¯cL∆»«««ƒ¿»∆À»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿»

¯‰ËÈ ‰Â˜n‰ ÔÓ ·kLn‰ ‰ÏÚiLÎe ;‡ÓË55È¯‰L , »≈¿∆«¬∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«∆¬≈
‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ56‡e‰Lk ·kLna Ú‚Bp‰ ‰ÊÂ . »¿»¿ƒ»¿∆«≈««ƒ¿»¿∆

‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ıeÁ Ú‚Â B„È ËLt Ì‡ ,‰Â˜na«ƒ¿∆ƒ»«»¿»««ƒ¿∆¬≈∆
ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ«∆¿«≈√»ƒ

.ÔÈ˜LÓe«¿ƒ

לו.52) והדומה הזב עליו ששכב שניהם 53)דבר ואפילו
המקווה. בתוך - והאדם הטומאה מן 54)- יפרוש אם

חלק  הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה
אגב  ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני מגופו
המקווה  מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן המשכב.55)וכל
לפני 56) הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

מטמאי  הלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מטמאים 1) ואם מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר

דיניהם. וכל משקין, או אוכלין

.‡ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·c»»¿…»«»∆»√»ƒ¿««¿ƒ
¯L‡ ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ :¯Ó‡pL .ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆≈»≈¬∆
ÏÎa ‰˙MÈ ¯L‡ ‰˜LÓ ÏÎÂ ,‡ÓËÈ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È»»»«ƒƒ¿»¿»«¿∆¬∆ƒ»∆¿»
¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡‰ ÔÈ‡Â .‡ÓËÈ ÈÏk¿ƒƒ¿»¿≈»…∆∆ƒ¿»¿«≈…∆«≈

‰¯Bz‰ ÔÓ2¯·c ÔÈ‡nËÓ e‡ÓËpL ÔÈ˜Ln‰ ‡ÏÂ , ƒ«»¿…««¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Á‡3ÏÚ e¯Êb ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ . «≈ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«

ÔÎÂ ;e‰‡nË - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚ Ì‡L ,‡Óh‰ ÏÎ‡‰»…∆«»≈∆ƒ»«¿…∆«≈ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ‡Óh‰ ÏÎ‡ Ú‚ Ì‡4ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . ƒ»«…∆«»≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈…∆

Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â ÌÏBÚÏ Ba Ú‚pL ÈÏk ‡nËÓ5ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ∆»«¿»«¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈
e¯Êb6B‡ ÔÈÏÎ‡ e‡nËiL ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ »¿«««¿ƒ«¿≈ƒ∆¿«¿√»ƒ

Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓ7. «¿ƒ≈ƒ∆»¿»∆

משקין.2) מטמא שאינו אפשר 3)והואֿהדין לכאורה
אוכל", מטמא "אינו כתב: אוכל גבי - הלשון משינוי ללמוד
אולם  משקין. מטמא טמא שאוכל - אחר" "דבר כתב: וכאן
גזרו  סופרים "מדברי וכותב: ממשיך שהרי כן, הדבר אין
ברור  טימאן", - במשקין הטמא אוכל נגע אם וכן וכו',
בפ"י  ולקמן בלבד. סופרים מדברי משקין שמטמא איפוא,
אדם  "בין הטומאה, בוולד המשקין נגעו אם "וכן כתב: ה"י
באוכל  נגעו שאם מכאן תורה", מדברי נטמאו כלים" ובין
שלישי  בענין שם ביאורנו (ע' התורה מן נטמאו לא - ראשון
משקה  מטמא שאוכל א, יט, פסחים רש"י [ודעת ורביעי).

שם]. ע' התורה. תימן).4)מן (כת"י טימאן צ"ל:
ב.5) ז, ב.7)שם.6)נדה בהלכה יבואר הנימוק

.·EÏ ÔÈ‡8‰‡ÓË „ÏÂ9‡l‡ ÌÈÏk ‡nËnL ≈¿¿«À¿»∆¿«≈≈ƒ∆»
·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓÌ‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓËÂ .„10. «¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ¿≈∆

‡e‰Â11·‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ¿∆ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ≈¬«»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó12ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa , ≈¬«À¿≈∆»≈∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿«««¿ƒ¿≈ƒ
·f‰ ‰˜LÓ ÌeMÓ ‰¯Êb ?ÌÈÏk e‡nËiL13‡e‰L , ∆¿«¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿≈«»∆
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˜¯È ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ·‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…
e¯‡aL BÓk ,¯B‰ha ·f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ"ה.8) פ"ח בין 9)פרה - הטומאה באב שנגע דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב
אב  "מחמת בגדר זה הרי הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ, מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי
שיטמאוהו  כמו השרץ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני, או הראשון או האב
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ", מחמת "דאיטמו ב)
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
מקור  מוסר [בכסףֿמשנה ה"א. פ"ג חגיגה בירושלמי זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי 13)העברי]. רוקו נוזלים כגון זב, של מגופו וצאים
רגליו. פ"א 14)ומימי ומושב משכב טומאת בהלכות

וט"ו. הי"ד

.‚e¯ÊbLk15e¯Êb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È¯‰Â Blk ‡ÓË -18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ
eÚ‚19ÌÈÏk ¯‡La20eOÚÂ Ôlk ‡nËÓ - ÔÎBzÓ »¿ƒ¿»≈ƒƒ»¿«≈À»¿«¬

ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈiL¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈«¿ƒ
ÈÏÎe ÛËL ÈÏÎa ÔÈa Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ,CBz BÏ LiL∆≈≈ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ

„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË - ˙BÎzÓ21,ÈL ÂÈ¯BÁ‡ È¯‰Â , «»ƒ¿¿¬»ƒ¿««¬≈¬»≈ƒ
;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz ‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

L„˜Ï Ï·‡22,Blk ‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk , ¬»¿…∆¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»À
.‰‡ÓËÏ ÈL Blk È¯‰Â«¬≈À≈ƒ¿À¿»

שם.15) רבינו פירוש ראה מ"א. פכ"ה נגעו 16)כלים אם
כולו. נטמא - הכלי של הפנימי נגעו 17)בצד לא אפילו

ראשון.18)בדופנו. הם שמשקין הכלי.19)גזרו בדופן
ממש.20) בנגיעה אלא מאוירם מטמאים אף21ֿ)שאינם

מגבו  בנגיעה חרס כלי מטמא אינו הזב שמשקה עלֿפי
משום  גזירה היא משקין טומאת של עיקרה וכל (מאחוריו),
רבינו  תורה. משל יותר גזירתם חכמים החמירו הזב, משקה
חרס  כלי "מה א): לח, (בכורות שאמרו ממה זה, דין למד
נטמא  לא גבו נטמא שטף כלי אף תוכו, נטמא לא גבו נטמא

(רא  וכסףֿמשנה).תוכו" ראב"ד מ"ט.22)ה שם כלים

.„e¯‡a ¯·k23,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ
¯k‰ ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓËa eOÚ ‰ÓÏÂ .ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¿À¿««¿ƒ∆≈
- ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÈÏk‰L ,e¯Ó‡Â ‰Ê∆¿»¿∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»

ÌÈÏk ˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï ?‰Óe¯˙Ï BÎBz ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«∆À¿«≈ƒ
‰Óe¯z ‰ÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL ,Ì‰È¯·cÓ el‡≈ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿¿»∆»¿»

ÌÈL„˜Â24. ¿»»ƒ

א.23) וקדשים 24)בהלכה תרומה לשרוף אסרה התורה
טהורים.

.‰e¯‡a ¯·k25·‡a eÚ‚pL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¿¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈ƒ
B˙B‡ È¯‰ - ·‡a ‡ÓËpL ÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÏÎ‡ Ú‚»«…∆¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»¬≈
‡¯˜ - ÈM‰ ‰Êa Ú‚pL ÏÎ‡Â .‰‡ÓËÏ ÈL ÏÎ‡‰»…∆≈ƒ¿À¿»¿…∆∆»«¿∆«≈ƒƒ¿»
- ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡a ÈLÈÏM‰ Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»««¿ƒƒ¿…∆¿ƒƒ

na .‰‡ÓËÏ ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰ ¬≈∆ƒ¿»¿ƒƒ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
·‡a Ú‚pL ‰˜LÓ „Á‡ ,ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»««¿ƒ∆»«¿∆∆»«¿«
È¯‰ - ÈLa Ú‚pL B‡ ÔBL‡¯a Ú‚pL B‡ ‰‡Óh‰«À¿»∆»«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ‰lÁz ‰˜Ln‰ B˙B‡26,B¯·Á ˙‡ ‡nËÓe , ««¿∆¿ƒ»¿À¿»¿«≈∆¬≈
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Á ˙‡ B¯·ÁÂ27ÔÈBÓ ÔÈ‡L , «¬≈∆¬≈¬ƒ≈≈»∆≈ƒ

ÔBL‡¯a B‡ ‰‡Óh‰ ·‡a Ú‚pL ÔÈÈ ?„ˆÈk .ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈««ƒ∆»«¿««À¿»¿ƒ
Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‰Ê ÔÈÈ È¯‰ - ÈLa B‡¿≈ƒ¬≈«ƒ∆¿ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«
L·„e ,L·„a ·ÏÁÂ ,·ÏÁa ÔÓLÂ ,ÔÓLa ‰Ê ÔÈÈ«ƒ∆¿∆∆¿∆∆¿»»¿»»ƒ¿«¿«
ÔBL‡¯ Ôlk - ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ ,¯Á‡ ÔÈÈa ÌÈÓe ,ÌÈÓa¿«ƒ«ƒ¿«ƒ«≈¿≈«¿»À»ƒ
,‰lÁz ·‡a ‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk el‡Îe ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ»

ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔlÎÂ28e‡ÓËpL ÈÏk ÔÎÂ . ¿À»¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡29È¯BÁ‡a ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚Â , ¬»¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈ƒ«¬≈

ÔÈlÁ ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰30eOÚ - «≈ƒ«¿≈ƒ¬ƒ»«¿ƒÀƒ«¬
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ ‰lÁz ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ≈ƒ
Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈiL Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÌÈ¯Á‡31 ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«∆≈

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ

ה"ח.25) פ"ה מת טומאת פ"ח,26)בהלכות פרה משנה
תחילה  להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל "כל ז:

התרומה. את פוסל ושני טבול27ֿ)(ראשון)", תוספתא
ה"ב. פ"א ולד 28)יום "כל שנינו: מ"ה, פ"ח בפרה

הטומאות  ולד כל משקה". אלא כלים מטמא אינו הטומאות
- משקה "נטמא המשנה: ומסיימת ושני, ראשון פירושו, -
ומטמא  נטמא - באלה משקה נטמא אם כלומר, טימאן",

ור'29)כלים. אליעזר ר' מחלוקת מ"ז, פ"ח טהרות
את  מטמאים ושניהם הכלים, באחורי שנגעו באוכלין יהושע

שנטמ  כלים באחורי שנגעו במשקין.המשקין או
קודש.30) או תרומה של המשקין.31)ומכלֿשכן

.ÂÔÈÏÎ‡ eÚ‚Â ,ÔÈ˜LÓa e‡ÓËpL ÈÏk‰ È¯BÁ‡32 ¬≈«¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ¿»¿√»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ elÙ‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a«¬≈«¿ƒ«»≈¬ƒ»¿≈¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk‰L .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿«≈¿«≈
e‡ÓËpL ÈÏk‰L ;„·Ïa L„˜Ï ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡∆»√»ƒ∆»¿…∆ƒ¿«∆«¿ƒ∆ƒ¿¿

e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï Blk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯BÁ‡33, ¬»¬≈∆»≈À¿…∆¿∆≈«¿
.L„w‰ ÏÎ‡ ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈…∆«…∆

אליעזר,32) כר' ופסק יהושע, ור' אליעזר ר' נחלקו בזה
שם, ופירשו אליעזר, כר' הלכה אמרו: ב ז, שבנדה מפני
אוכלין  ומטהר חולין, של אפילו משקין מטמא אליעזר שר'
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˜¯È ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ·‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…
e¯‡aL BÓk ,¯B‰ha ·f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ"ה.8) פ"ח בין 9)פרה - הטומאה באב שנגע דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב
אב  "מחמת בגדר זה הרי הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ, מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי
שיטמאוהו  כמו השרץ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני, או הראשון או האב
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ", מחמת "דאיטמו ב)
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
מקור  מוסר [בכסףֿמשנה ה"א. פ"ג חגיגה בירושלמי זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי 13)העברי]. רוקו נוזלים כגון זב, של מגופו וצאים
רגליו. פ"א 14)ומימי ומושב משכב טומאת בהלכות

וט"ו. הי"ד

.‚e¯ÊbLk15e¯Êb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È¯‰Â Blk ‡ÓË -18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ
eÚ‚19ÌÈÏk ¯‡La20eOÚÂ Ôlk ‡nËÓ - ÔÎBzÓ »¿ƒ¿»≈ƒƒ»¿«≈À»¿«¬

ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈiL¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈«¿ƒ
ÈÏÎe ÛËL ÈÏÎa ÔÈa Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ,CBz BÏ LiL∆≈≈ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ

„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË - ˙BÎzÓ21,ÈL ÂÈ¯BÁ‡ È¯‰Â , «»ƒ¿¿¬»ƒ¿««¬≈¬»≈ƒ
;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz ‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

L„˜Ï Ï·‡22,Blk ‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk , ¬»¿…∆¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»À
.‰‡ÓËÏ ÈL Blk È¯‰Â«¬≈À≈ƒ¿À¿»

שם.15) רבינו פירוש ראה מ"א. פכ"ה נגעו 16)כלים אם
כולו. נטמא - הכלי של הפנימי נגעו 17)בצד לא אפילו

ראשון.18)בדופנו. הם שמשקין הכלי.19)גזרו בדופן
ממש.20) בנגיעה אלא מאוירם מטמאים אף21ֿ)שאינם

מגבו  בנגיעה חרס כלי מטמא אינו הזב שמשקה עלֿפי
משום  גזירה היא משקין טומאת של עיקרה וכל (מאחוריו),
רבינו  תורה. משל יותר גזירתם חכמים החמירו הזב, משקה
חרס  כלי "מה א): לח, (בכורות שאמרו ממה זה, דין למד
נטמא  לא גבו נטמא שטף כלי אף תוכו, נטמא לא גבו נטמא

(רא  וכסףֿמשנה).תוכו" ראב"ד מ"ט.22)ה שם כלים

.„e¯‡a ¯·k23,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ
¯k‰ ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓËa eOÚ ‰ÓÏÂ .ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¿À¿««¿ƒ∆≈
- ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÈÏk‰L ,e¯Ó‡Â ‰Ê∆¿»¿∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»

ÌÈÏk ˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï ?‰Óe¯˙Ï BÎBz ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«∆À¿«≈ƒ
‰Óe¯z ‰ÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL ,Ì‰È¯·cÓ el‡≈ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿¿»∆»¿»

ÌÈL„˜Â24. ¿»»ƒ

א.23) וקדשים 24)בהלכה תרומה לשרוף אסרה התורה
טהורים.

.‰e¯‡a ¯·k25·‡a eÚ‚pL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¿¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈ƒ
B˙B‡ È¯‰ - ·‡a ‡ÓËpL ÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÏÎ‡ Ú‚»«…∆¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»¬≈
‡¯˜ - ÈM‰ ‰Êa Ú‚pL ÏÎ‡Â .‰‡ÓËÏ ÈL ÏÎ‡‰»…∆≈ƒ¿À¿»¿…∆∆»«¿∆«≈ƒƒ¿»
- ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡a ÈLÈÏM‰ Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»««¿ƒƒ¿…∆¿ƒƒ

na .‰‡ÓËÏ ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰ ¬≈∆ƒ¿»¿ƒƒ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
·‡a Ú‚pL ‰˜LÓ „Á‡ ,ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»««¿ƒ∆»«¿∆∆»«¿«
È¯‰ - ÈLa Ú‚pL B‡ ÔBL‡¯a Ú‚pL B‡ ‰‡Óh‰«À¿»∆»«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ‰lÁz ‰˜Ln‰ B˙B‡26,B¯·Á ˙‡ ‡nËÓe , ««¿∆¿ƒ»¿À¿»¿«≈∆¬≈
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Á ˙‡ B¯·ÁÂ27ÔÈBÓ ÔÈ‡L , «¬≈∆¬≈¬ƒ≈≈»∆≈ƒ

ÔBL‡¯a B‡ ‰‡Óh‰ ·‡a Ú‚pL ÔÈÈ ?„ˆÈk .ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈««ƒ∆»«¿««À¿»¿ƒ
Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‰Ê ÔÈÈ È¯‰ - ÈLa B‡¿≈ƒ¬≈«ƒ∆¿ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«
L·„e ,L·„a ·ÏÁÂ ,·ÏÁa ÔÓLÂ ,ÔÓLa ‰Ê ÔÈÈ«ƒ∆¿∆∆¿∆∆¿»»¿»»ƒ¿«¿«
ÔBL‡¯ Ôlk - ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ ,¯Á‡ ÔÈÈa ÌÈÓe ,ÌÈÓa¿«ƒ«ƒ¿«ƒ«≈¿≈«¿»À»ƒ
,‰lÁz ·‡a ‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk el‡Îe ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ»

ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔlÎÂ28e‡ÓËpL ÈÏk ÔÎÂ . ¿À»¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡29È¯BÁ‡a ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚Â , ¬»¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈ƒ«¬≈

ÔÈlÁ ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰30eOÚ - «≈ƒ«¿≈ƒ¬ƒ»«¿ƒÀƒ«¬
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ ‰lÁz ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ≈ƒ
Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈiL Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÌÈ¯Á‡31 ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«∆≈

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ

ה"ח.25) פ"ה מת טומאת פ"ח,26)בהלכות פרה משנה
תחילה  להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל "כל ז:

התרומה. את פוסל ושני טבול27ֿ)(ראשון)", תוספתא
ה"ב. פ"א ולד 28)יום "כל שנינו: מ"ה, פ"ח בפרה

הטומאות  ולד כל משקה". אלא כלים מטמא אינו הטומאות
- משקה "נטמא המשנה: ומסיימת ושני, ראשון פירושו, -
ומטמא  נטמא - באלה משקה נטמא אם כלומר, טימאן",

ור'29)כלים. אליעזר ר' מחלוקת מ"ז, פ"ח טהרות
את  מטמאים ושניהם הכלים, באחורי שנגעו באוכלין יהושע

שנטמ  כלים באחורי שנגעו במשקין.המשקין או
קודש.30) או תרומה של המשקין.31)ומכלֿשכן

.ÂÔÈÏÎ‡ eÚ‚Â ,ÔÈ˜LÓa e‡ÓËpL ÈÏk‰ È¯BÁ‡32 ¬≈«¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ¿»¿√»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ elÙ‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a«¬≈«¿ƒ«»≈¬ƒ»¿≈¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk‰L .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿«≈¿«≈
e‡ÓËpL ÈÏk‰L ;„·Ïa L„˜Ï ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡∆»√»ƒ∆»¿…∆ƒ¿«∆«¿ƒ∆ƒ¿¿

e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï Blk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯BÁ‡33, ¬»¬≈∆»≈À¿…∆¿∆≈«¿
.L„w‰ ÏÎ‡ ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈…∆«…∆

אליעזר,32) כר' ופסק יהושע, ור' אליעזר ר' נחלקו בזה
שם, ופירשו אליעזר, כר' הלכה אמרו: ב ז, שבנדה מפני
אוכלין  ומטהר חולין, של אפילו משקין מטמא אליעזר שר'
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תרומה. של שם,33)אפילו בנדה ומשמע ה"ג. למעלה
נטמא  שהכלי אףֿעלֿפי קודש, אכלי מטמא תוכו שגם

שם. רש"י ראה באחוריו. שנגעו ממשקין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שניות 1) ושהידיים לטומאה, בראשון בידיו הנוגע יבאר

ובשר  מנחות של וצריד והנותר הפיגול ודין סופרים. מדברי
במקדש, ידיים טומאת יש אם למחיצתו. חוץ שיצא קודש
ובית  המלך ששלמה באחרת. ונגעה אחת ידו שנטמאה ומי
במפה  ידיו אדם לט שניות. שיהיו הידיים כל על גזרו דינו
או  שאכל אדם כל על שגזרו נטילה. בלא תרומה ואוכל
האוכלין  כל אם לטומאה. שני שיהיו טמאים, אוכלין שתה

לרביעית. המשקין וכל פרס לכחצי מצטרפים

.‡Ú‚Bp‰ Ïk2‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯a ÂÈ„Èa3‰È‰L ÔÈa , »«≈«¿»»¿ƒ¿À¿»≈∆»»
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ Ì„‡ ÔBL‡¯ B˙B‡ƒ»»¿ƒ…∆«¿ƒ¿≈ƒ

˜¯t‰ „Ú „·Ïa ÂÈ„È e‡ÓË -4ÂÈ„È ÒÈÎn‰ ÔÎÂ .5 ƒ¿¿»»ƒ¿«««∆∆¿≈««¿ƒ»»
ÒÈÎ‰L B‡ ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿««À¿»∆ƒ¿ƒ

ÚbÓ ˙È·Ï ÂÈ„È6ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ .ÂÈ„È e‡ÓË - »»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»¿À¿««»«ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

והידים".2) . . . התרומה את פוסלים "אלו מי"ב: פ"ה זבים
שניות. שהידים מפני שלישי התרומה את עושים פירוש,
לטומאה  בראשון שנגעו כגון נטמא, לא הגוף כשכל ומדובר
משמונהֿ אחד היא זו וטומאה וכלים. אדם מטמא שאינו
(ראה  הלל בית על שמאי בית שרבו ביום שגזרו דבר עשר

ב). יג, שבת לא 3)משנה, לטומאה, בשני נגעו אם אבל
א. פ"ג, ידים במשנה, כחכמים כף 4)נטמאו. חיבור מקום
ג. פ"ב, שם משנה, והזרוע. מ"א.5)היד פ"ג שם

כהן,6) עלֿפי לטומאה הוחלט או והוסגר נגע בו שיש בית
לתוכו  הבא כל את התורה מן ומטמא הטומאה אב הוא
דברים  במה פט"ז). צרעת טומאת הל' (ראה ראשון להיות
נטמא  לא מזה בפחות אבל ורובו, ראשו כשהכניס אמורים,

שהוכנסו. הידים על טומאה חכמים וגזרו התורה, מן

.·˙BiL ÌÈ„i‰7ÔÈ‡L .ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «»«ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈
e¯Êb Ô‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯ÊbLÎe ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿∆»¿À¿»¬≈∆»¿
˙ÈaÏ ÂÈ„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿À¿»¬ƒƒ¿ƒ»»««ƒ

ÚbÓ‰8ÌÈ„‚a ‡nËnL Ì„‡a ÂÈ„Èa Ú‚pL B‡ ,9„Ú «¿À»∆»«¿»»¿»»∆¿«≈¿»ƒ«
˙BiL ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯Ù ‡lL10. ∆…≈≈ƒ¿«¿»¬≈»»¿ƒ

נעשו 8)שם.7) לתוכו והנכנסים הטומאה, אב  שהוא
והבגדים 9)ראשון. וכדומה, הנבילה את הנושא כגון

ראשון. שנתבאר 10)נעשים כמו נטמא, לא גופו אבל
הי"א. פ"ו למעלה

.‚¯˙Bp‰Â Ïebt‰11˙BÁÓ ÏL „È¯ˆÂ12Ô‰ È¯‰ - «ƒ¿«»¿»ƒ∆¿»¬≈≈
CÎÈÙÏ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ÔÈBÓe ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k13 ¿ƒ¿À¿»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰ˆÈ·Îa ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ14¯˙Bp‰Â Ïebt‰ ÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿≈»¿≈«ƒ¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ15‰ˆÈ·Îa ‰ÂL Ô¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,16, ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ»»∆ƒ¿≈»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰17ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡L Ï·‡ . ƒ¿À¿««»«ƒƒƒ¿≈∆¬»¿»»√»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ18ÔÈ‡L .19˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡ ƒ¿»¿ƒ∆≈√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆

.‰ˆÈ·k eÈ‰iL „Ú ÌÈ„i‰«»«ƒ«∆ƒ¿¿≈»

ב.11) קכ, פסחים קמח 12)משנה, של דקיקים קרטים
השמן  את סופגים שאינם עבים, לגושים יחד שנדבקו
נרטבו  שלא מפני טומאה, לקבל הוכשרו ולא שבמנחה
טומאה  לקבל אותם מכשירה הקודש חיבת אבל במשקה,
שמדרבנן  אמרו, ב) (קב, ובמנחות המטמא. בדבר כשיגעו
הי"ד). פי"ב השלמות (ראה ושני ראשון בהם מונים

ה"13) (ראה ראשון שהם שם,14)א).מפני בפסחים
בכזית  הוא אם ונותר, פיגול של בשיעורם אמוראים נחלקו
בכל  אוכלין טומאת כשיעור או אכילתם איסור כשיעור
כלל  למה נתבאר [לא בכביצה. והלכה בכביצה. – מקום
ענינים  שני הלא ונותר, פיגול עם מנחות של צריד רבינו
של  ובצריד עצמם, מחמת טמאים ונותר פיגול הם, נפרדים

ראב"ד)]. (ראה בטומאה כשנגע מדובר משנה,15)מנחות
ב. יז, א):16)מעילה עמוד (שם יהושע רבי אמר וכלל

מצטרפים. שווה, ושיעורו שטומאתו זה 17)כל נימוק
שמואל. בשם שם בגמרא במשנה.18)נאמר שם

צירוף.19) צריכים למה נימוק

.„˙ÈÏe˜20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙Bp‰ B‡ Ïebt‰ ƒ«ƒ«»««ƒ∆ƒ
‰Óe˙Ò21ÂÈ„È e‡ÓË ÂÈ„Èa da Ú‚Bp‰ -22; ¿»«≈«»¿»»ƒ¿¿»»

Ïebt B‡ ¯˙B eLnML ÌÈL„˜ ÏL ˙BÓˆÚ‰L23 ∆»¬»∆»»ƒ∆ƒ¿»ƒ
¯·„Ï ÒÈÒa eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿«¬»ƒ¿»»

¯eÒ‡‰24. »»

מוח.20) הרבה בה ויש הירך, למעלה 21)עצם ואמרנו
כשלא  במגע מטמאה אינה הנבילה שקולית הי"א), (פ"ב

"וקולית 22)ניקבה. שם: שנינו א. קכה, חולין משנה,
טמא". – נקובים בין סתומים בין בהם, הנוגע - המוקדשים
רש"י). פירש (וכן בנותר שמדובר שם, רבינו ומפרש

פיגול.23) או נותר שהוא למוח כבסיס גמרא,24)שימש
שם.

.‰L„˜ ¯Oa25B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ‡ˆiL26‡e‰ È¯‰ - ¿«…∆∆»»ƒ¿ƒ»¬≈
‡Ï B‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ‡nËÓ Ì‡ ˜ÙÒ27BÈ‡ CÎÈÙÏ . »≈ƒ¿«≈∆«»«ƒ…¿ƒ»≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ˜ÙqL ,‡nËÓ28. ¿«≈∆¿≈À¿««»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ ˙ÈaÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt ¯Oa Ì‡Â¿ƒ¿«∆«∆»»««ƒ¬≈

‰¯e·Á Èa .¯B‰Ë29Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê30. »¿≈¬»¿ƒƒ≈

ב.25) פה, לבשר 26)פסחים מחיצות קבעה התורה
חומת  ומחיצת קדשים, לקדשי ישראל עזרת מחיצת קודש,
אלו  למחיצות מחוץ שיצא והבשר קלים, לקדשים ירושלים

ביוצא". "נפסל בגמרא: נפסל. שנשארה 27)– שם בעיה
ה"א.28)בתיקו. פי"ד ביחיד 29)לקמן נאכל אינו פסח

"בני  ונקראים עליו, שנמנו אדם בני של בחבורה אלא
ה"א). פ"ב פסח קרבן (הל' שם:30)חבורה" גמרא,

רבנן  גזרו דלא שואלים) אנו (אין לן מיבעיא לא "בפסח
זריזין  חבורה בני הנימוק)? הוא (מה טעמא מאי טומאה,
טומאה  שגזרו בזה שם מנומקת ביוצא, הבעיה פירוש: הן".
ולא  בזמנו הקודש את לאכול הכהנים שיזהרו כדי נותר, על
טומאה. על מאוד מקפידים היו שהכהנים נותר, לידי יבוא
שבנותר  לומר אפשר גזרו. ביוצא גם אם השואל ושאל
אבל  הקבוע, בזמן הבשר את יאכלו ולא שיתעצלו חששו
אפשר  ומאידך חששו. לא ולזה בידים מעשה הוא יוצא
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ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח גזרו
מזה  ויוצא שכיח. שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח, יוצא
להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח, גם שכיח שנותר

הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË e¯ÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï - Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי אמר א: יט, פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע שאם משמע,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי"א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙¯Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35- ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰¯B‰Ë ˙¯Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c38Ì‡ ,L„˜Ï Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
d‡nË - ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯ˆ40˙ÏÈËa - ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
„·Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e¯‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב.34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב: במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב הי"ב פי"ב לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי 40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו
לחולין 42)שתיהן. לידים "נוטלים ב: יח, שם משנה,

מטבילים". ולקודש ולתרומה, ולמעשר

.ÁCÏn‰ ‰ÓÏL43ÌÈ„i‰ Ïk ÏÚ e¯Êb BÈc ˙È·e ¿……«∆∆≈ƒ»¿«»«»«ƒ
,e‡ÓËpL È‡cÂa Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BiL eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…»«¿««∆ƒ¿¿

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ44ÌÈ„i‰ ÏÚ ‰ÓÏL ¯Ê‚ ‡ÏÂ . ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ¿…»«¿……««»«ƒ
L„˜Ï ‡l‡ ‰‡ÓË45ÂÈ¯Á‡L ÌÈÓÎÁ e¯Êb Ck ¯Á‡Â , À¿»∆»¿…∆¿««»»¿¬»ƒ∆«¬»

.‰Óe¯˙Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe .‰Óe¯˙Ï Û‡«ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿»
,‰ÏeÒt - ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿»…∆∆ƒ…»»¿»

BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙Ù¯OÂ46. ¿ƒ¿∆∆«À¿»

ב.43) יד, דבר,44)שבת בכל ולהתעסק לנגוע רגילות
דחה  שם [רש"י המטמא. בדבר נגעו שמא אנו וחוששים
מלוכלכים, ובמקומות בגוף לנגוע שדרכן ומפרש זה, פירוש
רבינו  של ומלשונו בלכלוך, שתיגע לתרומה הוא וגנאי
גזרו  לא ואףֿעלֿפיֿכן בטומאה, לנגיעה שחששו משמע

הגוף]. כל טומאת ולא ידים טומאת א.45)אלא טו, שם
שנטמאו 46) וקדשים תרומה שורפים שאין כבר, נתבאר

בפירוש  חכמים גזרו ידים בטומאת אבל דרבנן, טומאה
שם). אילפא, של (מימרא שריפה

.ËËÏ47˙ÏÈË ‡Ïa ‰Óe¯z ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È Ì„‡ »»»»»¿«»¿≈¿»¿…¿ƒ«

ÌÈ„È48ÚbÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,49Ôk ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ . »«ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ«¬»…«¬∆≈
˙¯‰Ë ÏÚ B‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«»√«

‰Óe¯z50„Èt˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb , ¿»¿≈»∆»ƒ«¿ƒ∆≈«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ51. ¬≈∆

תרומה,48)כורך.47) לאוכלי מפה "התירו ב: קז, חולין
טהרות". לאוכלי מפה התירו מפני 49)ולא עצמם, בידים

טמאות. בידים בתרומה מלנגוע ונזהרים הם, זריזים שכהנים
בטהרת 50) כמו חולין בטהרת להזהר נוהגים היו פרושים

קודש. או על 51)תרומה כמו טהרתם על מקפיד אינו
שיגע  לחשוש יש ולפיכך תרומה, או ממש קודש טהרת
שחולין  משמע מלשונו זהירות. חוסר מתוך ממש בידים
לאכול  מותר תרומה, או הקודש טהרת על נעשו שלא
(ראה  הי"ח פ"ו ברכות בהל' בפירוש רבינו כתב וכן במפה.

שם). וכסףֿמשנה ראב"ד

.È˙BiL ÌÈ„i‰Â ÏÈ‡B‰52- ‰˜LÓa eÚ‚ Ì‡ , ƒ¿«»«ƒ¿ƒƒ»¿¿«¿∆
- ÔÈÏÎ‡a el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â .‰lÁz Ìe‡OÚ¬»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ≈»√»ƒ
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa eÚ‚ Ì‡Â ,ÈL Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»≈ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ¬≈ƒƒ
BÓk ,ÌÏBÚÏ ‰lÁz ÔÈ˜Ln‰L ;‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»∆««¿ƒ¿ƒ»¿»¿

e¯‡aL53˙ÓÁÓ e‡ÓËpL el‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»≈«¿ƒ≈∆ƒ¿¿≈¬«
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÌÈ„i‰54ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ¯wÚL , «»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ«À¿««»«ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ55ÏÎ‡iL Ì„‡ Ïk ÏÚ ƒƒ¿≈∆¿≈»¿¬»ƒ«»»»∆…«
‡ B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡L ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡,ÈL ÏÎ √»ƒ¿≈ƒ≈∆»«…∆ƒ…∆≈ƒ

ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ Ïk ÏÚÂ56ÈL ‰È‰iL , ¿«»«∆«¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ
ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ57Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â . ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ¬»»

ÈLÈÏL58- ÔÈlÁ ‰˜LÓ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ; ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈Àƒ
ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô‡OÚ59Ï·‡ , ¬»»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»

‰Ê Ì„‡ ˙‡ÓË ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏk ‡nËÏ ‡Ï…¿«≈≈ƒƒ¿ƒ«À¿«»»∆
Ì‰È¯·cÓ60e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .61ÏÎB‡‰ ÏÚ ‰‡ÓË ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿À¿»«»≈

ÈL B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡È ‡nL ?ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆»…«…∆ƒ≈ƒ
‰Óe¯z ‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ‰˜LÓ ÂÈÏÚ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆»»«¿≈¿»¿ƒ¿»««¿∆¿»
- ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙaL ÏÎ‡a ‡ÓË»≈»…∆∆¿ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ˜Lna ‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÎ‡ Ô‰nÚ ÏÎ‡È ‡nL∆»…«ƒ»∆…∆¿»¿ƒ¿»»≈««¿ƒ

˙BÓe¯˙a e¯‡a ¯·Îe .ÂÈÙaL62ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L , ∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿∆»∆¡…
.‰‡ÓË ‰Óe¯z¿»¿≈»

בשני,52) הנוגעים שמשקין ה"ה, בפ"ז למעלה ונתבאר
ראשון. שם.53)נעשו כבר 54)למעלה, נאמר זה דין

ביאור  בתוספת הדבר כפל וכאן בקיצור, ה"ב) (שם למעלה
שם). הערות מ"ב.55)(ראה פ"ב זבים 56)טהרות

יב. ה"א).57)פ"ה, פ"ט (ראה שמש הערב צריך ואינו
אין 58) בחולין שהרי בתרומה, שמדובר הוכחה מכאן

הוא 59)שלישי. האדם גוף טומאת שעיקר אףֿעלֿפי
חכמים. שהם 60)מגזירת דברים שתה או אכל אם ואפילו

התורה. מן א.61)טמאים יד, ה"ג.62)שבת פ"ז

.‡È‡nË˙Ó BÈ‡63ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡iL „Ú ≈ƒ¿«≈«∆…««¬»ƒ¿≈ƒ
Ò¯t ÈˆÁk64˙˜ÁBO ‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ‡e‰L ,65ÔÎÂ . «¬ƒ¿»∆¿≈»∆¡»∆∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰zLiL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ‰˙BM‰«∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯66ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .67Ò¯t ÈˆÁÎÏ ¿ƒƒ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒ¿»
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קמה ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח גזרו
מזה  ויוצא שכיח. שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח, יוצא
להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח, גם שכיח שנותר

הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË e¯ÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï - Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי אמר א: יט, פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע שאם משמע,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי"א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙¯Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35- ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰¯B‰Ë ˙¯Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c38Ì‡ ,L„˜Ï Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
d‡nË - ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯ˆ40˙ÏÈËa - ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
„·Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e¯‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב.34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב: במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב הי"ב פי"ב לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי 40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו
לחולין 42)שתיהן. לידים "נוטלים ב: יח, שם משנה,

מטבילים". ולקודש ולתרומה, ולמעשר

.ÁCÏn‰ ‰ÓÏL43ÌÈ„i‰ Ïk ÏÚ e¯Êb BÈc ˙È·e ¿……«∆∆≈ƒ»¿«»«»«ƒ
,e‡ÓËpL È‡cÂa Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BiL eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…»«¿««∆ƒ¿¿

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ44ÌÈ„i‰ ÏÚ ‰ÓÏL ¯Ê‚ ‡ÏÂ . ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ¿…»«¿……««»«ƒ
L„˜Ï ‡l‡ ‰‡ÓË45ÂÈ¯Á‡L ÌÈÓÎÁ e¯Êb Ck ¯Á‡Â , À¿»∆»¿…∆¿««»»¿¬»ƒ∆«¬»

.‰Óe¯˙Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe .‰Óe¯˙Ï Û‡«ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿»
,‰ÏeÒt - ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿»…∆∆ƒ…»»¿»

BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙Ù¯OÂ46. ¿ƒ¿∆∆«À¿»

ב.43) יד, דבר,44)שבת בכל ולהתעסק לנגוע רגילות
דחה  שם [רש"י המטמא. בדבר נגעו שמא אנו וחוששים
מלוכלכים, ובמקומות בגוף לנגוע שדרכן ומפרש זה, פירוש
רבינו  של ומלשונו בלכלוך, שתיגע לתרומה הוא וגנאי
גזרו  לא ואףֿעלֿפיֿכן בטומאה, לנגיעה שחששו משמע

הגוף]. כל טומאת ולא ידים טומאת א.45)אלא טו, שם
שנטמאו 46) וקדשים תרומה שורפים שאין כבר, נתבאר

בפירוש  חכמים גזרו ידים בטומאת אבל דרבנן, טומאה
שם). אילפא, של (מימרא שריפה

.ËËÏ47˙ÏÈË ‡Ïa ‰Óe¯z ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È Ì„‡ »»»»»¿«»¿≈¿»¿…¿ƒ«

ÌÈ„È48ÚbÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,49Ôk ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ . »«ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ«¬»…«¬∆≈
˙¯‰Ë ÏÚ B‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«»√«

‰Óe¯z50„Èt˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb , ¿»¿≈»∆»ƒ«¿ƒ∆≈«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ51. ¬≈∆

תרומה,48)כורך.47) לאוכלי מפה "התירו ב: קז, חולין
טהרות". לאוכלי מפה התירו מפני 49)ולא עצמם, בידים

טמאות. בידים בתרומה מלנגוע ונזהרים הם, זריזים שכהנים
בטהרת 50) כמו חולין בטהרת להזהר נוהגים היו פרושים

קודש. או על 51)תרומה כמו טהרתם על מקפיד אינו
שיגע  לחשוש יש ולפיכך תרומה, או ממש קודש טהרת
שחולין  משמע מלשונו זהירות. חוסר מתוך ממש בידים
לאכול  מותר תרומה, או הקודש טהרת על נעשו שלא
(ראה  הי"ח פ"ו ברכות בהל' בפירוש רבינו כתב וכן במפה.

שם). וכסףֿמשנה ראב"ד

.È˙BiL ÌÈ„i‰Â ÏÈ‡B‰52- ‰˜LÓa eÚ‚ Ì‡ , ƒ¿«»«ƒ¿ƒƒ»¿¿«¿∆
- ÔÈÏÎ‡a el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â .‰lÁz Ìe‡OÚ¬»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ≈»√»ƒ
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa eÚ‚ Ì‡Â ,ÈL Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»≈ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ¬≈ƒƒ
BÓk ,ÌÏBÚÏ ‰lÁz ÔÈ˜Ln‰L ;‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»∆««¿ƒ¿ƒ»¿»¿

e¯‡aL53˙ÓÁÓ e‡ÓËpL el‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»≈«¿ƒ≈∆ƒ¿¿≈¬«
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÌÈ„i‰54ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ¯wÚL , «»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ«À¿««»«ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ55ÏÎ‡iL Ì„‡ Ïk ÏÚ ƒƒ¿≈∆¿≈»¿¬»ƒ«»»»∆…«
‡ B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡L ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡,ÈL ÏÎ √»ƒ¿≈ƒ≈∆»«…∆ƒ…∆≈ƒ

ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ Ïk ÏÚÂ56ÈL ‰È‰iL , ¿«»«∆«¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ
ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ57Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â . ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ¬»»

ÈLÈÏL58- ÔÈlÁ ‰˜LÓ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ; ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈Àƒ
ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô‡OÚ59Ï·‡ , ¬»»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»

‰Ê Ì„‡ ˙‡ÓË ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏk ‡nËÏ ‡Ï…¿«≈≈ƒƒ¿ƒ«À¿«»»∆
Ì‰È¯·cÓ60e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .61ÏÎB‡‰ ÏÚ ‰‡ÓË ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿À¿»«»≈

ÈL B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡È ‡nL ?ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆»…«…∆ƒ≈ƒ
‰Óe¯z ‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ‰˜LÓ ÂÈÏÚ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆»»«¿≈¿»¿ƒ¿»««¿∆¿»
- ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙaL ÏÎ‡a ‡ÓË»≈»…∆∆¿ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ˜Lna ‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÎ‡ Ô‰nÚ ÏÎ‡È ‡nL∆»…«ƒ»∆…∆¿»¿ƒ¿»»≈««¿ƒ

˙BÓe¯˙a e¯‡a ¯·Îe .ÂÈÙaL62ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L , ∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿∆»∆¡…
.‰‡ÓË ‰Óe¯z¿»¿≈»

בשני,52) הנוגעים שמשקין ה"ה, בפ"ז למעלה ונתבאר
ראשון. שם.53)נעשו כבר 54)למעלה, נאמר זה דין

ביאור  בתוספת הדבר כפל וכאן בקיצור, ה"ב) (שם למעלה
שם). הערות מ"ב.55)(ראה פ"ב זבים 56)טהרות

יב. ה"א).57)פ"ה, פ"ט (ראה שמש הערב צריך ואינו
אין 58) בחולין שהרי בתרומה, שמדובר הוכחה מכאן

הוא 59)שלישי. האדם גוף טומאת שעיקר אףֿעלֿפי
חכמים. שהם 60)מגזירת דברים שתה או אכל אם ואפילו

התורה. מן א.61)טמאים יד, ה"ג.62)שבת פ"ז

.‡È‡nË˙Ó BÈ‡63ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡iL „Ú ≈ƒ¿«≈«∆…««¬»ƒ¿≈ƒ
Ò¯t ÈˆÁk64˙˜ÁBO ‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ‡e‰L ,65ÔÎÂ . «¬ƒ¿»∆¿≈»∆¡»∆∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰zLiL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ‰˙BM‰«∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯66ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .67Ò¯t ÈˆÁÎÏ ¿ƒƒ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒ¿»
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‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ68ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ , ƒ¿…∆«¿ƒ»¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ
- ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÚÈ·¯Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»«»»»ƒƒ∆
LÈ Ì‡ :ËÚÓ ÏÎ‡Â ‰‰LÂ ËÚÓ ÏÎ‡ .¯B‰Ë»»«¿«¿»»¿»«¿«ƒ≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ69,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ
ËÚÓ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ»»¿«
È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LÈ Ì‡ :ËÚÓ ‰˙LÂ ‰‰LÂ¿»»¿»»¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ70Ï·ËÂ ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ .71,‰ÏÚÂ ƒ¿»¿ƒ»«»ƒ«ƒ¿»«¿»»
ÔÈa È¯‰Â Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡Ï Ì‡ ,„iÓ ËÚÓ ÏÎ‡Â¿»«¿«ƒ»ƒ…»»≈≈∆«¬≈≈
˙ÏÈÎ‡ È„Îa ‰ÏÈ·Ë ¯Á‡lLÂ ‰ÏÈ·Ë ÈÙlL ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ»¿∆¿««¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - Ò¯t72. ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

ב.63) יז, מעילה שלוש 64)משנה, הוא שפרס רבינו דעת
כארבע  הוא שפרס ב) יב, (כריתות רש"י [ודעת ביצים.

בריווח.65)ביצים]. קצת, לוג 66)יותר הלוג. רביעית
ביצים. שש שם.67)= הגוף 68)משנה, את לטמא
שני. ביצים.69)ולעשותו שלוש של רגילה אכילה זמן

א.70) יג, אומרים,72)שם.71)כריתות אנו ואין
הראשון, השיעור חצי פעולת את לבטל הועילה שהטבילה
מפני  והטעם, לטמא. שיעור בו ואין השני החצי רק ונשאר
פעולה. כל הטבילה עשתה לא כלל, מטמא אינו זית שבחצי

.·È‰M‡73da ˙‡ ‰˜ÈÓe ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡È‰L ƒ»∆ƒƒ¿À¿»¿ƒ»∆¿»

¯B‰Ë Ôa‰ È¯‰ -74‰‡ÓË ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,75elÙ‡L . ¬≈«≈»¿…»¿»»À¿»∆¬ƒ
ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LiL ¯LÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ˜iL ¯Ó‡z…«∆»«¿ƒƒ∆¿»∆≈ƒ¿ƒ»¿«

˙Á‡ ˙·a ˜BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙È76. »≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»∆¬≈≈≈¿«««

שראשון 74)שם.73) מפני אמו, מנגיעת מיטמא אינו
אדם. מטמא טמא.75)אינו חלב שינק אלא 76)משום

גזרו. לא ובספק לאט, לאט

.‚È˙¯aÚÓ‰77˙BÁt ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï dÏ e¯Èz‰ «¿À∆∆ƒƒ»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ»
ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÚMkÓƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ∆∆«¿≈ƒ¿≈
‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .‰kq‰««»»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»∆»¬≈ƒ

.‰¯B‰Ë¿»

פחות 77) לאכול לעוברה לה "התירו שם: ברייתא,
טובא  אפילו פפא: רב ומוסיף הסכנה", מפני מכשיעור
לטבול  ולא לאכול לה שהתירו רבינו, ומפרש (הרבה).
שמא  טומאה? עליה גזרו לא ולמה משנה). (כסף אחרֿכך
שמח'). ('אור ותסתכן – תיטמא שלא כדי מאכילה תימנע
נראה  הרבה" אוכלת ואפילו מכשיעור "פחות שאמר ומה
מכשיעור, פחות פחות אותה מאכילים שלכתחילה לפרש,
[ואפשר  טבילה. צריכה אינה הרבה אוכלת כשהיא גם אבל
מכשיעור  פחות פחות להאכילה שמדקדקים לפרש, גם
ראה  הרבה. לאכול שתצטרך לנו שברור אףֿעלֿפי

השלמות].



meil cg` wxt m"anx ixeriyxc` '`Îhay d"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  שבט כ"ה ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שירצה 1) מנת על המקדש תנאי: דיני המשך בו נתבארו

מעכשיו  מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו,
אשתו  המקדש מפלוני, חוץ המקדש יום, שלושים לאחר
עכשיו  לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר
הצריכים  דברים לעולם, באה שלא אשה או לו , לכשתותר
שליח  הקידושין, כסף בסכום בינם ודברים דין שומא,

בקידושין. חזרה ותנאי,

.‡˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
È·‡ ‰ˆ¯iL2·‡‰ ‰ˆ¯ :3B‡ ,‰ˆ¯ ‡Ï ;˙Lc˜Ó - ∆ƒ¿∆»ƒ»»»»¿À∆∆…»»

˜˙ML4¯·c‰ ÚÓLiL Ì„˜ ˙nL B‡ ,5dÈ‡ - ∆»«∆≈…∆∆ƒ¿««»»≈»
˙Lc˜Ó6È·‡ ‰ÁÓÈ ‡lL ˙Ó ÏÚ .7- ‰ÁÓe ÚÓL : ¿À∆∆«¿»∆…¿«∆»ƒ»«ƒ»

‰ÁÓ ‡Ï ;˙Lc˜Ó dÈ‡8˙nL B‡ ,9BÊ È¯‰ - ≈»¿À∆∆…ƒ»∆≈¬≈
·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Ó .˙Lc˜Ó10ÔÈ„nÏÓ - ¿À∆∆≈«≈¿««»»«»»¿«¿ƒ

‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡iL ·‡‰11ÔÈLec˜ e‰È ‡lL È„k , »»∆…«≈ƒ∆¿≈∆…¿ƒƒ
Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡ÏÂ12. ¿…ƒ…ƒ¿≈»»

כשישמע.2) "הן" בפירוש: "הן"3)שיאמר שאמר
ששמע.4)כששמע. לעולם 5)בשעה יוכל לא והרי

תנאו. נתקיים לא כן ואם "הן", תלוי 6)לומר: שהכל
אבל  הקידושין. נתקיימו "הן" אז אמר ואם השמיעה, בשעת
שלא  או אחרֿכך שנתרצה אע"פ שעה באותה שתק אם
מקודשת  אינה - לעולם התנאי יתקיים שלא ומת, שמע

השמיעה.7)(כסףֿמשנה). השמיעה,8)בשעת בשעת
(כסףֿמשנה). אחרֿכך מיחה ששמע.9)ואפילו קודם

כנ"ל.10) מקודשת זו הרי מיחה, ולא שמת לפני שמע שאם
כדי 11) בתוך או הקידושין, דבר בשמיעת שעסוקים זמן כל

לו  תועיל לא - שתק השמיעה בשעת אם אבל דיבור,
(כסףֿמשנה). אח"כ ולדעת 12)מחאתו א. סג, קידושין

אח"כ  יוכל מיחה, ולא הבן שמת קודם שמע הראב"ד,
יוכל  למחאתו זמן קבע ולא הואיל בנו, כשמת למחות
למחות  אותו מלמדים - הבן כשמת ולפיכך לעולם, למחות

הבן. מיתת קודם שמע אם אפילו

.·˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL13ÌL LÈ Ì‡ : ∆≈ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈»

ÌÈ„Ú14- BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÏ LiL ≈ƒ∆≈¬≈¿À∆∆¿ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰Â ,BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈¿≈

dÏ˜Ï˜Ï È„k 'ÈÏ ÔÈ‡'15. ≈ƒ¿≈¿«¿¿»
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סאה 13) שלושים שהוא "כור", עליו לזרוע הראוי קרקע
על  אמות וארבע ושבעים מאתים של שטח וזהו תבואה,
רבינו  שכתב כמו בקירוב, אמות וארבע ושבעים מאתים

ה"ד. ערכין מהל' פ"ג 14)בפ"ד (קידושין הרא"ש כתב כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי ד) סימן
כאן). והואֿהדין לשלטון, עליך שאדבר עלֿמנת

בנים,15) ותלד לאחרים תינשא היא בינתיים כי להכשילה,
על  שאסרה נמצא קרקע, או כסף לו שיש אח"כ יטען והוא
בשעת  איש אשת היתה כי ממזרים, ממנו ובניה השני הבעל
"כדי  הטעם: נאמר לא ששם אלא - ב ס, (קידושין נישואיה
אח"כ, נתחרט שמא הטעם, מפרשים ואחרים לקלקלה").
על  מתחילה שקידש מאחר כי לי, אין אומר: הוא ולפיכך
(ר"ן  מתחרט הוא ועכשיו לו, שיש היא חזקה כן, דעת

הי"ג. פ"י, גירושין בהל' רבינו דברי והשווה שם) ורא"ש

.‚ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈ƒ»«ƒ
B˙B‡a BÏ LÈ Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ≈»»ƒ¿¿ƒƒ≈¿

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó16ÌB˜Ó B˙B‡a BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¬≈¿À∆∆¿ƒ≈¿»
,ÌL BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÓB‡L∆≈¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈»

dÏ˜Ï˜Ï Ôek˙Ó ‡e‰Â17. ¿ƒ¿«≈¿«¿¿»

מקורו 16) פלוני, במקום זוז מאתים ודין ב. ס, קידושין
קפידא, אין לכסף שבנוגע סוברים ויש פ"ג. שם, ב'תוספתא'
זו  הרי אחר, במקום ונמצאים מקום באותו אינם שאפילו
ממקום  להעבירם אפשר בקל כי ודאי, קידושי מקודשת

שם). (רא"ש זה.17)למקום דין מפורש לא שם, בגמרא
עפר  כור בית לי שיש בעלֿמנת שאמרו ממה למדו ורבינו
קידושי  שאפילו וסובר חולק, (שם) והרא"ש ה"ב). (למעלה
היה  פלוני, במקום כור בית לו היה אילו כי כאן, אין ספק
וכן  לדבר. קול ויש להטמין, אפשר אי קרקע כי ידוע, הדבר
ב'תוספות' (וראה זוז מאתים בענין גם שם ב'תוספתא' נראה

שם). לר"י המיוחסות

.„¯‰ÌÈ˙‡Ó C‡¯‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È ¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆«¿≈»«ƒ
‰p‡¯ÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ18. ≈»»¬≈¿À∆∆¿«¿∆»

¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa ‰‡¯‰L B‡ ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ÌÈÊef‰ ‰‡¯‰∆¿»«ƒ¿«¬≈ƒ∆∆¿»≈»»
BlMÓ ‰p‡¯iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa19. ƒ¿≈¬≈ƒ≈»¿À∆∆«∆«¿∆»ƒ∆

‰„O‰ ¯ÎOL B‡ ,˙eÙzLa B‡ ‰‡ÂÏ‰a ˙BÚn‰ Á˜Ï»««»¿«¿»»¿À»∆»««»∆
˙eÒÈ¯‡a dÁ˜Ï B‡20„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - d‡¯‰Â , ¿»»«¬ƒ¿∆¿»≈»¿À∆∆«

ÏMÓ C‡¯‡L - 'C‡¯‡L' ÚÓLnL ;BlMÓ ‰p‡¯iL∆«¿∆»ƒ∆∆«¿«∆«¿≈∆«¿≈ƒ∆
CÏ Èz¯Ó‡L ‰Ê ¯·c ÈÓˆÚ21. «¿ƒ»»∆∆»«¿ƒ»

שיראנה 18) עד מקודשת אינה לו, שיש עדים יביא ואפילו
לח). סי' אהע"ז אינה 19)('טור' לה, הראה לא ואם

שם). ('טור', מספק אפילו שדה 20)מקודשת שמעבד
כפי  רביע, או שליש בפירותיה, חלק ממנה לקבל אחרים

המדינה. ב.21)מנהג ס, קידושין

.‰ÌÈÚ˜ B· ‰È‰Â ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa BÏ ‰È‰22ÌÈwÓÚ »»≈»»¿»»¿»ƒ¬Àƒ
ÌÈÚÏÒ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ23,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ¬»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÏÒk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜p‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ24Ì‡Â ; ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ ÔÈ‡≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
‰ÚÈ¯ÊÏ25. ƒ¿ƒ»

למשנה 22) בפירושו (רבינו המים שם יתקבצו חפירות,
מ"ד). פ"ה, ראויה 23)כלאים ואינה כאבן קשה אדמה

עמוקים 24)לזריעה. הנקעים אין אם אבל א. סא, קידושין
מפני  עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע" "אגנות נקראים שהם
שאינם  בסלעים והואֿהדין (שם). השדה לגבי הם ובטלים
הקרקע" "שדראות נקראים שהם - טפחים עשרה גבוהים

גבה. על בטלים הל'25)והם רבינו דברי והשווה שם,
השיעור, נתפרש לא הנקעים רוחב ולענין הי"ג. פ"ד, ערכין
ארבעה  ברחבם שיש פירש: - ב קב, לבבאֿבתרא וברשב"ם
אע"פ  מים מלא בור הרשב"א: וכתב ארבעה. על טפחים
הריהו  השדה, את ממנו ומשקים הואיל זריעה, בר שאינו

(מגידֿמשנה). עמו ונמדד השדה צורך משמש

.Â˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
‰LÏMÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯„ CÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ¿»
,ÔÈÈ ‰zLz ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL :el‡ ÌÈ¯„¿»ƒ≈∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ

ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL B‡26˙Lc˜Ó dÈ‡ -27. ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡Ó ıeÁ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆≈≈««ƒ∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯ÓB‡28. ≈«¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈¿À∆∆
elÙ‡ - ¯„ Ïk CÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿»∆≈»«ƒ»∆∆¬ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ ,ÔÈ·e¯Á ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„pL ˙‡ˆÓ29. ƒ¿≈∆»¿»∆……«»ƒ≈»¿À∆∆

המקום 26) נשי כל שדרך המינים לשאר "והואֿהדין
ה"א). פכ"ה, לקמן רבינו (לשון בהן" להתקשט

נפש 27) עינוי בהם שיש דברים הם אלו כי ב. עב, כתובות
והמקדש  עליו) ומתגנה לה הוא גנאי תתקשט, לא אם (כי

עליהם. רגילים 28)מקפיד אנשים ואין הואיל שם.
קפידא. קפידתו אין זה, על 'ירושלמי'29)להקפיד

פ"ד, דעות (הל' לדבריו רבינו רמז ה"ז. פ"ז, כתובות
הבעל  שאין סבור והייתי לעולם", רעים "והחרובים הי"א):
דברים  תאכל שלא הוא מרוצה ואדרבה זה, נדר על מקפיד
נדר", "כל שאמר שכיון משמיענו לפיכך - לגופה המזיקים

רוקח'). ('מעשה בכלל זה אף

.Ê,ÔÈÓeÓ Ca ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈»ƒ
dÈ‡ - ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ ÔÓ „Á‡ da ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»ƒ«ƒ«¿ƒ«»ƒ≈»
,ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ÌeÓ da ‡ˆÓ .˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»»«≈≈»«ƒ
È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈

˙Lc˜Ó BÊ30Ïk ?ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ô‰ ‰Óe . ¿À∆∆»≈«ƒ«¿ƒ«»ƒ»
ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰31˙BÎÏ‰·e .ÌÈLa ÔÈÏÒBt «ƒ«¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿

Lc˜Ó ˙‡Èa32¯˙BÈÂ .ÌÈ‰k ÏL ÔÈÓeÓ Ïk e¯‡a˙È ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ∆…¬ƒ¿≈
Ú¯ ÁÈ¯ :ÌÈLa Ô‰ÈÏÚ33‰ÚÈÊÂ .34t‰ ÁÈ¯Â .‰35. ¬≈∆¿»ƒ≈«»¿≈»¿≈««∆

‰·Ú ÏB˜Â36ÔÈa ÁÙËÂ .ÁÙË ‰È˙B¯·ÁÓ ÔÈqb ÔÈc„Â . ¿»∆¿«ƒ«ƒ≈«¿∆»∆«¿∆«≈
˙˜lˆ ÌB˜n‰ ‰OÚÂ ·Ïk ˙ÎÈLe .„„Ï „c37. «¿«¿ƒ«∆∆¿«¬»«»«∆∆

‡ÓeLÂ38˙Áct‰ ÏÚL39,¯˙BÈa ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ - ¿»∆«««««¬ƒ»¿»¿«»¿≈
dL‡¯ ¯ÚOÏ ‰·B¯˜ elÙ‡Â40da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ¿»ƒ¿«…»¿««ƒ∆≈»

‡È‰ BÊÂ .¯ÚO41.ÌÈ‰k‰ ÏÚ ‰M‡ ‰¯˙iL ‡ÓeM‰ ≈»¿ƒ«»∆¿≈»ƒ»««…¬ƒ
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קמז zeyi` zekld - miyp xtq - hay d"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סאה 13) שלושים שהוא "כור", עליו לזרוע הראוי קרקע
על  אמות וארבע ושבעים מאתים של שטח וזהו תבואה,
רבינו  שכתב כמו בקירוב, אמות וארבע ושבעים מאתים

ה"ד. ערכין מהל' פ"ג 14)בפ"ד (קידושין הרא"ש כתב כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי ד) סימן
כאן). והואֿהדין לשלטון, עליך שאדבר עלֿמנת

בנים,15) ותלד לאחרים תינשא היא בינתיים כי להכשילה,
על  שאסרה נמצא קרקע, או כסף לו שיש אח"כ יטען והוא
בשעת  איש אשת היתה כי ממזרים, ממנו ובניה השני הבעל
"כדי  הטעם: נאמר לא ששם אלא - ב ס, (קידושין נישואיה
אח"כ, נתחרט שמא הטעם, מפרשים ואחרים לקלקלה").
על  מתחילה שקידש מאחר כי לי, אין אומר: הוא ולפיכך
(ר"ן  מתחרט הוא ועכשיו לו, שיש היא חזקה כן, דעת

הי"ג. פ"י, גירושין בהל' רבינו דברי והשווה שם) ורא"ש

.‚ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈ƒ»«ƒ
B˙B‡a BÏ LÈ Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ≈»»ƒ¿¿ƒƒ≈¿

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó16ÌB˜Ó B˙B‡a BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¬≈¿À∆∆¿ƒ≈¿»
,ÌL BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÓB‡L∆≈¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈»

dÏ˜Ï˜Ï Ôek˙Ó ‡e‰Â17. ¿ƒ¿«≈¿«¿¿»

מקורו 16) פלוני, במקום זוז מאתים ודין ב. ס, קידושין
קפידא, אין לכסף שבנוגע סוברים ויש פ"ג. שם, ב'תוספתא'
זו  הרי אחר, במקום ונמצאים מקום באותו אינם שאפילו
ממקום  להעבירם אפשר בקל כי ודאי, קידושי מקודשת

שם). (רא"ש זה.17)למקום דין מפורש לא שם, בגמרא
עפר  כור בית לי שיש בעלֿמנת שאמרו ממה למדו ורבינו
קידושי  שאפילו וסובר חולק, (שם) והרא"ש ה"ב). (למעלה
היה  פלוני, במקום כור בית לו היה אילו כי כאן, אין ספק
וכן  לדבר. קול ויש להטמין, אפשר אי קרקע כי ידוע, הדבר
ב'תוספות' (וראה זוז מאתים בענין גם שם ב'תוספתא' נראה

שם). לר"י המיוחסות

.„¯‰ÌÈ˙‡Ó C‡¯‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È ¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆«¿≈»«ƒ
‰p‡¯ÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ18. ≈»»¬≈¿À∆∆¿«¿∆»

¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa ‰‡¯‰L B‡ ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ÌÈÊef‰ ‰‡¯‰∆¿»«ƒ¿«¬≈ƒ∆∆¿»≈»»
BlMÓ ‰p‡¯iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa19. ƒ¿≈¬≈ƒ≈»¿À∆∆«∆«¿∆»ƒ∆

‰„O‰ ¯ÎOL B‡ ,˙eÙzLa B‡ ‰‡ÂÏ‰a ˙BÚn‰ Á˜Ï»««»¿«¿»»¿À»∆»««»∆
˙eÒÈ¯‡a dÁ˜Ï B‡20„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - d‡¯‰Â , ¿»»«¬ƒ¿∆¿»≈»¿À∆∆«

ÏMÓ C‡¯‡L - 'C‡¯‡L' ÚÓLnL ;BlMÓ ‰p‡¯iL∆«¿∆»ƒ∆∆«¿«∆«¿≈∆«¿≈ƒ∆
CÏ Èz¯Ó‡L ‰Ê ¯·c ÈÓˆÚ21. «¿ƒ»»∆∆»«¿ƒ»

שיראנה 18) עד מקודשת אינה לו, שיש עדים יביא ואפילו
לח). סי' אהע"ז אינה 19)('טור' לה, הראה לא ואם

שם). ('טור', מספק אפילו שדה 20)מקודשת שמעבד
כפי  רביע, או שליש בפירותיה, חלק ממנה לקבל אחרים

המדינה. ב.21)מנהג ס, קידושין

.‰ÌÈÚ˜ B· ‰È‰Â ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa BÏ ‰È‰22ÌÈwÓÚ »»≈»»¿»»¿»ƒ¬Àƒ
ÌÈÚÏÒ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ23,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ¬»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÏÒk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜p‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ24Ì‡Â ; ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ ÔÈ‡≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
‰ÚÈ¯ÊÏ25. ƒ¿ƒ»

למשנה 22) בפירושו (רבינו המים שם יתקבצו חפירות,
מ"ד). פ"ה, ראויה 23)כלאים ואינה כאבן קשה אדמה

עמוקים 24)לזריעה. הנקעים אין אם אבל א. סא, קידושין
מפני  עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע" "אגנות נקראים שהם
שאינם  בסלעים והואֿהדין (שם). השדה לגבי הם ובטלים
הקרקע" "שדראות נקראים שהם - טפחים עשרה גבוהים

גבה. על בטלים הל'25)והם רבינו דברי והשווה שם,
השיעור, נתפרש לא הנקעים רוחב ולענין הי"ג. פ"ד, ערכין
ארבעה  ברחבם שיש פירש: - ב קב, לבבאֿבתרא וברשב"ם
אע"פ  מים מלא בור הרשב"א: וכתב ארבעה. על טפחים
הריהו  השדה, את ממנו ומשקים הואיל זריעה, בר שאינו

(מגידֿמשנה). עמו ונמדד השדה צורך משמש

.Â˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
‰LÏMÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯„ CÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ¿»
,ÔÈÈ ‰zLz ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL :el‡ ÌÈ¯„¿»ƒ≈∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ

ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL B‡26˙Lc˜Ó dÈ‡ -27. ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡Ó ıeÁ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆≈≈««ƒ∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯ÓB‡28. ≈«¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈¿À∆∆
elÙ‡ - ¯„ Ïk CÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿»∆≈»«ƒ»∆∆¬ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ ,ÔÈ·e¯Á ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„pL ˙‡ˆÓ29. ƒ¿≈∆»¿»∆……«»ƒ≈»¿À∆∆

המקום 26) נשי כל שדרך המינים לשאר "והואֿהדין
ה"א). פכ"ה, לקמן רבינו (לשון בהן" להתקשט

נפש 27) עינוי בהם שיש דברים הם אלו כי ב. עב, כתובות
והמקדש  עליו) ומתגנה לה הוא גנאי תתקשט, לא אם (כי

עליהם. רגילים 28)מקפיד אנשים ואין הואיל שם.
קפידא. קפידתו אין זה, על 'ירושלמי'29)להקפיד

פ"ד, דעות (הל' לדבריו רבינו רמז ה"ז. פ"ז, כתובות
הבעל  שאין סבור והייתי לעולם", רעים "והחרובים הי"א):
דברים  תאכל שלא הוא מרוצה ואדרבה זה, נדר על מקפיד
נדר", "כל שאמר שכיון משמיענו לפיכך - לגופה המזיקים

רוקח'). ('מעשה בכלל זה אף

.Ê,ÔÈÓeÓ Ca ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈»ƒ
dÈ‡ - ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ ÔÓ „Á‡ da ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»ƒ«ƒ«¿ƒ«»ƒ≈»
,ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ÌeÓ da ‡ˆÓ .˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»»«≈≈»«ƒ
È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈

˙Lc˜Ó BÊ30Ïk ?ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ô‰ ‰Óe . ¿À∆∆»≈«ƒ«¿ƒ«»ƒ»
ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰31˙BÎÏ‰·e .ÌÈLa ÔÈÏÒBt «ƒ«¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿

Lc˜Ó ˙‡Èa32¯˙BÈÂ .ÌÈ‰k ÏL ÔÈÓeÓ Ïk e¯‡a˙È ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ∆…¬ƒ¿≈
Ú¯ ÁÈ¯ :ÌÈLa Ô‰ÈÏÚ33‰ÚÈÊÂ .34t‰ ÁÈ¯Â .‰35. ¬≈∆¿»ƒ≈«»¿≈»¿≈««∆

‰·Ú ÏB˜Â36ÔÈa ÁÙËÂ .ÁÙË ‰È˙B¯·ÁÓ ÔÈqb ÔÈc„Â . ¿»∆¿«ƒ«ƒ≈«¿∆»∆«¿∆«≈
˙˜lˆ ÌB˜n‰ ‰OÚÂ ·Ïk ˙ÎÈLe .„„Ï „c37. «¿«¿ƒ«∆∆¿«¬»«»«∆∆

‡ÓeLÂ38˙Áct‰ ÏÚL39,¯˙BÈa ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ - ¿»∆«««««¬ƒ»¿»¿«»¿≈
dL‡¯ ¯ÚOÏ ‰·B¯˜ elÙ‡Â40da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ¿»ƒ¿«…»¿««ƒ∆≈»

‡È‰ BÊÂ .¯ÚO41.ÌÈ‰k‰ ÏÚ ‰M‡ ‰¯˙iL ‡ÓeM‰ ≈»¿ƒ«»∆¿≈»ƒ»««…¬ƒ
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,ÌÈt‰ ¯‡La ¯ÚO da LiL ‡ÓeL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»»∆≈»≈»ƒ¿»«»ƒ
¯ÒÈ‡k ‰ÏB„‚ ‡ÓeL B‡42¯ÚO da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ »¿»¿ƒ»««ƒ∆≈»≈»

ÌÈLa ÔÈa ÌÈ‰ka ÔÈa ÌeÓ ‰Ê È¯‰ -43. ¬≈∆≈¿…¬ƒ≈¿»ƒ

ב.30) עב, המזבח 31)כתובות מן למקדש יכנסו שלא
עבודתם  במקדש, עבדו אם וכן מום, בעלי כשהם ולפנים,

כג). כא, (ויקרא בתורה כמפורש הי"ז:32)פסולה פ"ח,
וארבעים". מאה בכהנים הפסולים המומים כל "נמצאו

תמיד.34)מגופה.33) א.35)שמזיעה עה, כתובות
כת"י  ובנוסח רע". "ריח המוסיף: שם הרי"ף וכגירסת
במקום  החוטם". "ריח כתוב: רוקח') 'מעשה בספר (הובא

ס"ד). לט סי' אהע"ז בשו"ע (ועי' רע" שהרי 36)"ריח
קולך  "כי יד): ב, השירים (שיר ערב בקול משבחה הכתוב

נאוה". ומראך נשאר 37)ערב המכה, שנתרפאה שאחרי
בעור. יבלת.38)רושם כעין בעור המצח.39)בליטה

נראית.40) אינה ופעמים נראית ואין 41)שפעמים הקטנה
שיער. במשנה 42)בה ונזכר איטלקי, קטן מטבע

דרה"ם  הנקרא שזהו שם: מפרש ורבינו א). א, (קידושין
שעורה. גרעיני ארבעה ומשקלו עה,43)בערבית, כתובות

לומר  יש הפנים, על הנמצאים נשים מומי שלענין אלא א.
שהבנות  במקום לא אם ונתפייס, ראה שהרי מקודשת, שהיא
בשאר  השומא היתה אפילו ואז רעולות, ופניהן יוצאות
"במה  במשנה: שם אמרו וכן מקודשת. אינה - הפנים
אינו  שבגלוי, במומים אבל שבסתר. במומים אמורים, דברים
לקמן  רבינו דברי והשווה ונתפייס. שידע לטעון", יכול

ה"ב. פכ"ה

.ÁÌ˙Ò ‰M‡ Lc˜Ó‰44ÔÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ
„Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ B‡ ,ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»∆»

ÌÈ¯„ ‰LÏMÓ45˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -46dLc˜ . ƒ¿»¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈ƒ¿»
,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ eÈ‰Â ,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒ

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â47. ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»¬≈¿À∆∆

כלום.44) עמה התנה ה"ו.45)שלא לעיל האמורים
גט 46) הימנו שתקבל עד לאחרים להנשא תוכל ולא

ואי  כך, על מקפיד אדם סתם אם בידינו ספק עג:). (כתובות
מקפיד. אינו או - מום בעלת או נדרנית באשה לו אפשר

מעולם,47) היה לא כאילו למפרע הנדר את עוקר שהחכם
ה"ה. פ"ד, נדרים בהל' כמבואר

.Ë,ÔÈÓeÓ da eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓ da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ dLcƒ̃¿»«¿»∆≈»ƒ¿»»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - d˙B‡ ‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â48. ¿»¿»≈∆≈¿ƒ≈»≈»¿À∆∆

Ba ÔÈ‡LÂ ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L LÈ‡‰ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»ƒ∆≈»»¿»ƒ¿∆≈
Ïˆ‡ CÏ‰Â ,ÔÈÓeÓ Ba eÈ‰Â ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓƒ¿»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»«≈∆
;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - B‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ,B¯Èz‰Â ÌÎÁ»»¿ƒƒ≈∆≈¿ƒ¿¬≈¿À∆∆
‰M‡‰Â ,e‡t¯ ¯·kL ÔÈÓeÓa LÈ‡Ï È‡b ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ»

˙‡Ê ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡49. ≈»«¿∆∆«…

את 48) עוקר חכם לרופא, חכם בין "ומה ב: עד, כתובות
הטעתו  ולא כלל נדרה לא כאילו זה (והרי  מעיקרו הנדר
ולהבא" מכאן אלא מרפא אינו ורופא קידושיה), בשעת
ה'תוספות' ולדעת שם). רש"י הטעתו, תנאו שבשעת (ונמצא
בעיניו  מאוסה היא שנתרפאה לאחר גם כי הטעם: שם,

בסמוך. רבינו מדברי נראה וכן מומים, בה שהיו כשזוכר
משל 49) ארמלו". מלמיתב דו, טן למיתב "טב א: עה, שם

אלמנה  משבת שנים, גופים עם לשבת טוב הוא: הדיוט
שם). (רש"י,

.È˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ÔkÓ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡L∆∆≈ƒ»«ƒƒ»¿«¿ƒƒ
e¯·Ú Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dÏ Ô˙»«»¿¿ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿

˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL50z‡ È¯‰ . ¿ƒ¿…»«»≈»¿À∆∆¬≈«¿
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï el‡ ÌÈÊeÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó51ŒÛ‡ , ¿À∆∆ƒ¿ƒ≈¿««¿ƒ«

n‰ eÏk‡˙pL ÈtŒÏÚBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙BÚ «ƒ∆ƒ¿«¿«»¿¿ƒ¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó52CB˙a Ba ¯ÊÁ Ì‡Â . ¿À∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»«¿

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‡È‰ ‰¯ÊÁ B‡ ÌÈLÏM‰53. «¿ƒ»¿»ƒ≈»¿À∆∆

אומרים 50) ואין תנאו. קיים לא כי אח"כ, לה יתן ואפילו
אלא  ממש, תנאי זה ואין עצמו, לזרז אלא זה נתכוין לא

ס:). (קידושין התנאים כל כשאר תנאי זה שלא 51)הרי
יום. שלושים לאחר אלא עכשיו, הקידושין יחולו

כאן 52) כי מקודשת, שאינה במלוה למקדש דומה זה ואין
לשם  אלא הלואה בתורת לא מתחילה הכסף את קיבלה
שתתקדש  עלֿמנת אלא להוציאן לה ניתנו ולא קידושין,
המדובר  הזמן ובהגיע אכלה, שלו - כשאכלה נמצא בהן,
הכסף  לו להחזיר צריכה שאינה הנאה, באותה מתקדשת
מ). סי' לאהע"ז וב'פרישה' שם, וברש"י נט. (קידושין

אלא 53) מעשה כאן אין הקידושין, חלו שלא זמן כל כי
הדיבור  ומבטל (חזרתם) השני הדיבור ובא בלבד, 'דיבור'

(שם). הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dLc˜Â ÈL ‡a»≈ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¬≈
ÈM‰ dLcwL ‰ÚMaL ÈÙÏ .ÌÏBÚÏ ÈMÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆«≈ƒ¿»¿ƒ∆«»»∆ƒ¿»«≈ƒ
˙OÚÂ ,ÈL ÈLec˜ da eÒÙ˙Â ,˙Lc˜Ó ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿À∆∆¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿«¬»
ÈLec˜ e‡B·iLk ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ïe ;LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«««¿ƒ¿∆»ƒ≈
ÔBL‡¯‰ ‡ˆÓÂ ,LÈ‡ ˙L‡ d˙B‡ e‡ˆÓÈ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ¿¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ

LÈ‡ ˙L‡ LcwL ÈÓk54ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L , ¿ƒ∆ƒ≈≈∆ƒ∆≈«ƒƒ¿ƒ
da55. »

השני 54) גירשה שאם משמע רבינו ומדברי ב. נט, קידושין
לאחר  ראשון קידושי חלו מת, או יום שלשים בתוך
באותה  "אשתֿאיש" אותה מצאו לא שהרי יום, שלושים
והרשב"א  ה"א. פ"ג, קידושין ב'ירושלמי' מבואר וכן שעה.
הרי  משני, קידושיה שקיבלה כל ולדעתם חולקים, והרא"ש
(יבמות  שאמרו (כמו ראשון מקידושי בה שחזרה הוכיחה
נפקעו  שעה ובאותה מיאוניה") הןֿהן "קידושיה קח.):
יש  הרא"ש ולדעת חלין. אינן ושוב ראשון, קידושי לגמרי
ס"ב. מ סי' אהע"ז בשו"ע ועי' הנ"ל, ב'ירושלמי' שיבוש

יב.55) פ"ד, לעיל כמבואר

.·ÈÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
dLc˜Â ¯Á‡ ‡·e ,‰Ê ¯È„a ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe¿««¿ƒ¿ƒ»∆»«≈¿ƒ¿»
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈

Ì‰ÈLÏ56Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL CÎÈÙÏ .57CB˙a ÔÈa , ƒ¿≈∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈≈¿
ÌBÈ ÌÈLÏM‰58z‡ È¯‰ .ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ï ÔÈa «¿ƒ≈¿«««¿ƒ¬≈«¿
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¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ»«≈
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««∆¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ»«≈¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ¯Á‡Ïe59 ¿««¬»»»ƒ¬ƒ≈≈»««≈∆«∆

„Á‡ ÏkÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,da ÔÈÒÙBz Ôlk ÈLec˜ -ƒ≈À»¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»∆»
ÔlÎÏ ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡Â60. ¿∆»ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆¿À»

שלשים 56) ולאחר "מעכשיו הראשון: בדברי אנו מסופקים
לא  אם כלומר הם, "תנאי" אם - משמעותם? מה יום"
נמצא  מעכשיו, הקידושין יחולו שלושים, בתוך בי אחזור
מעכשיו, מקודשת היא הרי ל', בתוך בו חזר לא שאם
בו  שחזר הם, "חזרה" או למפרע, מתבטלים השני וקידושי
דעתו  אלא "מעכשיו" שאמר: ממה הראשון המקדש
בתוך  וימלך אחרת על דעתו אולי (כי יום ל' לאחר לקדשה
בתוך  השני וקידושי כפנויה היא הרי אז ועד שם) רש"י ל',
מספק  לשניהם מקודשת היא לפיכך כדין. חלים יום ל'

נט:). שאחד 57)(קידושין או לאחרים להנשא רוצה אם
מ). סי' אהע"ז ('טור' לשני מותרת ותהא גט יתן מהם

לא 58) שעדיין אףֿעלֿפי לגרשה יכול הראשון ואף
כיון  לעולם, בא שלא לדבר דומה זה ואין לו. נתקדשה
הוא  ממילא יום שלושים של והזמן מעשה, מחוסר שאינו
ה"ג). גירושין מהלכות בפ"ו (משנהֿלמלך בא

קודמו.59) קידושי של זמנו בתוך כלים האחרון שקדושי
אם 60) הוא, ספק יום" שלושים ולאחר "מעכשיו לשון כי

'חזרה', היא שאם נה, בהערה כנ"ל 'חזרה' או 'תנאי' הוא
כלל. חלים שני קידושי אין 'תנאי', ואם שני. קידושי חלים
אם  אבל לכולם. וכן לשניהם, מקודשת היא הרי ומספק
כלה  שזמנו יום" ארבעים ולאחר "מעכשיו האחרון קידשה
מספק, אפילו לאחרון מקודשת אינה אז הראשון, זמן לאחר
'חזרה' משמעו הראשון המקדש שלשון נניח אם אפילו כי
האחרון  קידושי ואין לו נתקדשה יום שלושים כשגמרו הרי
ס. בקידושין יוחנן כרבי כאן פסק ורבינו בה. תופסים

(כסףֿמשנה).

.‚È,ÈBÏtÓ ıeÁ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
ÏÚ LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…≈»≈»»∆»ƒ¿∆≈∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÈeÙk ÈBÏÙÏÂ ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬≈¿À∆∆

˜ÙqÓ61ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ»≈¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏÙÏ ˙¯zÓ ÈÈ‰zL ˙Ó62, ¿»∆ƒ¿ƒÀ∆∆ƒ¿ƒ¬≈¿À∆∆

ÌÚ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â63‰˙‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿∆¬»»»ƒ¿»»»ƒ¿≈∆ƒ¿»
BÓi˜Ï ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a64. ¿»»∆ƒ∆¿»¿«¿

עלינו 61) או בקנינה, שיור ולהשאיר אשה לקדש אפשר אם
"ויצאה  ב): כד, (דברים שנאמר לגירושין, קידושין להקיש
(קידושין) הויה הכתוב השווה אחר", לאיש והיתה . . .
שהרי  לשיור, ניתנים אינם גירושין מה (גירושין), ליציאה
זה  אין בגיטו ששייר וכל כריתות", "ספר בהם כתוב
סב:). (גיטין לשיור ניתנים אינם קידושין אף - "כריתות"
לעיל  האמור שלושים" ועד מעכשיו ל"מקדש דומה זה ואין
נעשה  וכאן יום, שלושים עד אלא השיור אין שם כי הי"ב,

(ה'מאירי'). הקידושין מהות בעצם לא 62)השיור כאן
תנאי  עמה שהתנה אלא כלום, הקידושין בעצם שייר

להתנות  שאפשר בקידושין תנאי כשאר זה והרי מסויים,
שם). כאחד 63)(גיטין, אנשים לשני ראויה אשה שאין

ה"ט). פ"ג, על 64)(לעיל והמתנה תורה, איסור מחמת
לעיל  כמבואר קיים, והמעשה בטל תנאו בתורה שכתוב מה

ה"טֿי. פ"ו

.„Èz‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ˙BËe¯t ÈzL Ô˙Bp‰«≈¿≈¿¿ƒ»¿»«»¬≈«¿
Lc˜ÓCL¯‚‡L ¯Á‡Ï ˙Á‡·e ,˙Á‡a ÌBi‰ ÈÏ ˙65- ¿À∆∆ƒ«¿««¿««¿««∆¬»¿≈

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰66,˙Lc˜Ó ‰È‰z d˙B‡ L¯‚iLÎe , ¬≈¿À∆∆¿∆¿»≈»ƒ¿∆¿À∆∆
‰Ëe¯t ÈLec˜ ÔÓ ‰iL ÌÚt d˙B‡ L¯‚iL „Ú«∆¿»≈»««¿ƒ»ƒƒ≈¿»
ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰iL¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ

¯ib˙‡L ¯Á‡Ï ‰Êa67¯Á‡Ï ,È¯ib˙zL ¯Á‡Ï , »∆¿««∆∆¿«≈¿««∆ƒ¿«¿ƒ¿««
¯¯ÁzL‡L68˙eÓiL ¯Á‡Ï ,È¯¯ÁzLzL ¯Á‡Ï , ∆∆¿«¬≈¿««∆ƒ¿«¬¿ƒ¿««∆»

CÈ˙BÁ‡ ˙eÓzL ¯Á‡Ï ,CÈÏÚa69,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «¿ƒ¿««∆»¬ƒ≈»¿À∆∆
dLc˜Ï ‰zÚ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ70. ¿ƒ∆≈»«»¿«¿»

אלו.65) קידושין ב 66)אחרי סב, בקידושין היא בעיה
אלא  נפשטה, ולא שיגרשנה, לאחר עכשיו לקדשה יכול -אם
זו  שדה "האומר נט.): (כתובות הש"ס מדין למדה שרבינו
לרשות  (תימסר תיקדש ממך לכשאקחנה לך מוכר שאני
בידו  עתה שהרי כשיקחנה, מקודשת זו הרי ההקדש)
אשה  בקידושי ואף ה"ט) פ"ו, ערכין הל' (ראה להקדישה
ה'מאירי' כתב וכן רשב"א, בשם (מגידֿמשנה כן הדין
- מקודשת רבינו שכתב מה מפרשים ויש רבינו). בדעת
ממה  נראה וכן שם). ר"י ותוס' (כסףֿמשנה מספק מקודשת
עד  מקודשת תהיה אותה "וכשיגרש בסמוך: רבינו שכתב
ודאיים  הקידושין שאין הרי שניה", פעם אותה שיגרש

קידושין.67)(כסףֿמשנה). לו ואין גוי הוא ועכשיו
כמבואר 68) תופסין, קידושיו ואין כנעני עבד הוא ועכשיו

הט"ו. פ"ד, תופסין 69)לעיל קידושין ואין אשתי. היא
בחייה. אשתו באו 70)באחות שלא כדברים אלו והרי

לעולם  בא שלא דבר מקנה או קונה אדם ואין לעולם, עדיין
סב.). (קידושין

.ÂË‰Ó·ÈÏ ¯ÓB‡‰71‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ : »≈ƒ»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÈÓ·È CÈÏ ıÏÁiL ¯Á‡Ï72ÏÈ‡B‰ ; ¿««∆«¬…ƒ¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ

˜ÙqÓ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ eÈ‰ ,‰zÚ dLc˜ el‡Â73. ¿ƒƒ¿»«»»ƒƒ¿ƒ»ƒ»≈

זקוקה 71) היא הרי אח, ולו בנים בלא בעלה שמת אשה
שיבמה  עד לאחרים להנשא לה ואסור בעלה) (אחי ליבם

לה. רוקח',72)יחלוץ וב'מעשה התימנים כת"י בנוסח
"מספק". המילה: כאן פ"ד,73)נוספה לעיל כמבואר

ב. צב, ביבמות הסוגיא ע"פ שם, ובביאורנו הי"ד

.ÊË‡È‰ È¯‰ ‰·˜ EzL‡ ‰„ÏÈ Ì‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»¿»ƒ¿¿¿≈»¬≈ƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó74˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆ƒ»∆…»«¿¿ƒ»¿»≈∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯aÚ‰ ¯k‰Â ˙¯aÚÓ B¯·Á75‰‡¯ÈÂ . ¬≈¿À∆∆¿À«»À»¬≈¿À∆∆¿≈»∆
È„È ÏÚ „ÏzL ¯Á‡ d˙B‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯vL ,ÈÏƒ∆»ƒ«¬…¿«≈»««∆≈≈«¿≈

‰È·‡76d˙B‡ ÒÈÎiL È„k ,77Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈLec˜a »ƒ»¿≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»∆
ÈÙc78. …ƒ

בא 74) שלא דבר זה והרי האשה, נתעברה לא שעדיין
שלו 75)לעולם. לעובר כמזכה זה והרי ב. סב, קידושין
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¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ»«≈
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««∆¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ»«≈¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ¯Á‡Ïe59 ¿««¬»»»ƒ¬ƒ≈≈»««≈∆«∆

„Á‡ ÏkÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,da ÔÈÒÙBz Ôlk ÈLec˜ -ƒ≈À»¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»∆»
ÔlÎÏ ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡Â60. ¿∆»ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆¿À»

שלשים 56) ולאחר "מעכשיו הראשון: בדברי אנו מסופקים
לא  אם כלומר הם, "תנאי" אם - משמעותם? מה יום"
נמצא  מעכשיו, הקידושין יחולו שלושים, בתוך בי אחזור
מעכשיו, מקודשת היא הרי ל', בתוך בו חזר לא שאם
בו  שחזר הם, "חזרה" או למפרע, מתבטלים השני וקידושי
דעתו  אלא "מעכשיו" שאמר: ממה הראשון המקדש
בתוך  וימלך אחרת על דעתו אולי (כי יום ל' לאחר לקדשה
בתוך  השני וקידושי כפנויה היא הרי אז ועד שם) רש"י ל',
מספק  לשניהם מקודשת היא לפיכך כדין. חלים יום ל'

נט:). שאחד 57)(קידושין או לאחרים להנשא רוצה אם
מ). סי' אהע"ז ('טור' לשני מותרת ותהא גט יתן מהם

לא 58) שעדיין אףֿעלֿפי לגרשה יכול הראשון ואף
כיון  לעולם, בא שלא לדבר דומה זה ואין לו. נתקדשה
הוא  ממילא יום שלושים של והזמן מעשה, מחוסר שאינו
ה"ג). גירושין מהלכות בפ"ו (משנהֿלמלך בא

קודמו.59) קידושי של זמנו בתוך כלים האחרון שקדושי
אם 60) הוא, ספק יום" שלושים ולאחר "מעכשיו לשון כי

'חזרה', היא שאם נה, בהערה כנ"ל 'חזרה' או 'תנאי' הוא
כלל. חלים שני קידושי אין 'תנאי', ואם שני. קידושי חלים
אם  אבל לכולם. וכן לשניהם, מקודשת היא הרי ומספק
כלה  שזמנו יום" ארבעים ולאחר "מעכשיו האחרון קידשה
מספק, אפילו לאחרון מקודשת אינה אז הראשון, זמן לאחר
'חזרה' משמעו הראשון המקדש שלשון נניח אם אפילו כי
האחרון  קידושי ואין לו נתקדשה יום שלושים כשגמרו הרי
ס. בקידושין יוחנן כרבי כאן פסק ורבינו בה. תופסים

(כסףֿמשנה).

.‚È,ÈBÏtÓ ıeÁ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
ÏÚ LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…≈»≈»»∆»ƒ¿∆≈∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÈeÙk ÈBÏÙÏÂ ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬≈¿À∆∆

˜ÙqÓ61ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ»≈¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏÙÏ ˙¯zÓ ÈÈ‰zL ˙Ó62, ¿»∆ƒ¿ƒÀ∆∆ƒ¿ƒ¬≈¿À∆∆

ÌÚ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â63‰˙‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿∆¬»»»ƒ¿»»»ƒ¿≈∆ƒ¿»
BÓi˜Ï ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a64. ¿»»∆ƒ∆¿»¿«¿

עלינו 61) או בקנינה, שיור ולהשאיר אשה לקדש אפשר אם
"ויצאה  ב): כד, (דברים שנאמר לגירושין, קידושין להקיש
(קידושין) הויה הכתוב השווה אחר", לאיש והיתה . . .
שהרי  לשיור, ניתנים אינם גירושין מה (גירושין), ליציאה
זה  אין בגיטו ששייר וכל כריתות", "ספר בהם כתוב
סב:). (גיטין לשיור ניתנים אינם קידושין אף - "כריתות"
לעיל  האמור שלושים" ועד מעכשיו ל"מקדש דומה זה ואין
נעשה  וכאן יום, שלושים עד אלא השיור אין שם כי הי"ב,

(ה'מאירי'). הקידושין מהות בעצם לא 62)השיור כאן
תנאי  עמה שהתנה אלא כלום, הקידושין בעצם שייר

להתנות  שאפשר בקידושין תנאי כשאר זה והרי מסויים,
שם). כאחד 63)(גיטין, אנשים לשני ראויה אשה שאין

ה"ט). פ"ג, על 64)(לעיל והמתנה תורה, איסור מחמת
לעיל  כמבואר קיים, והמעשה בטל תנאו בתורה שכתוב מה

ה"טֿי. פ"ו

.„Èz‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ˙BËe¯t ÈzL Ô˙Bp‰«≈¿≈¿¿ƒ»¿»«»¬≈«¿
Lc˜ÓCL¯‚‡L ¯Á‡Ï ˙Á‡·e ,˙Á‡a ÌBi‰ ÈÏ ˙65- ¿À∆∆ƒ«¿««¿««¿««∆¬»¿≈

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰66,˙Lc˜Ó ‰È‰z d˙B‡ L¯‚iLÎe , ¬≈¿À∆∆¿∆¿»≈»ƒ¿∆¿À∆∆
‰Ëe¯t ÈLec˜ ÔÓ ‰iL ÌÚt d˙B‡ L¯‚iL „Ú«∆¿»≈»««¿ƒ»ƒƒ≈¿»
ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰iL¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ

¯ib˙‡L ¯Á‡Ï ‰Êa67¯Á‡Ï ,È¯ib˙zL ¯Á‡Ï , »∆¿««∆∆¿«≈¿««∆ƒ¿«¿ƒ¿««
¯¯ÁzL‡L68˙eÓiL ¯Á‡Ï ,È¯¯ÁzLzL ¯Á‡Ï , ∆∆¿«¬≈¿««∆ƒ¿«¬¿ƒ¿««∆»

CÈ˙BÁ‡ ˙eÓzL ¯Á‡Ï ,CÈÏÚa69,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «¿ƒ¿««∆»¬ƒ≈»¿À∆∆
dLc˜Ï ‰zÚ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ70. ¿ƒ∆≈»«»¿«¿»

אלו.65) קידושין ב 66)אחרי סב, בקידושין היא בעיה
אלא  נפשטה, ולא שיגרשנה, לאחר עכשיו לקדשה יכול -אם
זו  שדה "האומר נט.): (כתובות הש"ס מדין למדה שרבינו
לרשות  (תימסר תיקדש ממך לכשאקחנה לך מוכר שאני
בידו  עתה שהרי כשיקחנה, מקודשת זו הרי ההקדש)
אשה  בקידושי ואף ה"ט) פ"ו, ערכין הל' (ראה להקדישה
ה'מאירי' כתב וכן רשב"א, בשם (מגידֿמשנה כן הדין
- מקודשת רבינו שכתב מה מפרשים ויש רבינו). בדעת
ממה  נראה וכן שם). ר"י ותוס' (כסףֿמשנה מספק מקודשת
עד  מקודשת תהיה אותה "וכשיגרש בסמוך: רבינו שכתב
ודאיים  הקידושין שאין הרי שניה", פעם אותה שיגרש

קידושין.67)(כסףֿמשנה). לו ואין גוי הוא ועכשיו
כמבואר 68) תופסין, קידושיו ואין כנעני עבד הוא ועכשיו

הט"ו. פ"ד, תופסין 69)לעיל קידושין ואין אשתי. היא
בחייה. אשתו באו 70)באחות שלא כדברים אלו והרי

לעולם  בא שלא דבר מקנה או קונה אדם ואין לעולם, עדיין
סב.). (קידושין

.ÂË‰Ó·ÈÏ ¯ÓB‡‰71‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ : »≈ƒ»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÈÓ·È CÈÏ ıÏÁiL ¯Á‡Ï72ÏÈ‡B‰ ; ¿««∆«¬…ƒ¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ

˜ÙqÓ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ eÈ‰ ,‰zÚ dLc˜ el‡Â73. ¿ƒƒ¿»«»»ƒƒ¿ƒ»ƒ»≈

זקוקה 71) היא הרי אח, ולו בנים בלא בעלה שמת אשה
שיבמה  עד לאחרים להנשא לה ואסור בעלה) (אחי ליבם

לה. רוקח',72)יחלוץ וב'מעשה התימנים כת"י בנוסח
"מספק". המילה: כאן פ"ד,73)נוספה לעיל כמבואר

ב. צב, ביבמות הסוגיא ע"פ שם, ובביאורנו הי"ד

.ÊË‡È‰ È¯‰ ‰·˜ EzL‡ ‰„ÏÈ Ì‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»¿»ƒ¿¿¿≈»¬≈ƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó74˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆ƒ»∆…»«¿¿ƒ»¿»≈∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯aÚ‰ ¯k‰Â ˙¯aÚÓ B¯·Á75‰‡¯ÈÂ . ¬≈¿À∆∆¿À«»À»¬≈¿À∆∆¿≈»∆
È„È ÏÚ „ÏzL ¯Á‡ d˙B‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯vL ,ÈÏƒ∆»ƒ«¬…¿«≈»««∆≈≈«¿≈

‰È·‡76d˙B‡ ÒÈÎiL È„k ,77Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈLec˜a »ƒ»¿≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»∆
ÈÙc78. …ƒ

בא 74) שלא דבר זה והרי האשה, נתעברה לא שעדיין
שלו 75)לעולם. לעובר כמזכה זה והרי ב. סב, קידושין

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

zeyi` zekld - miyp xtq - hay d"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(פכ"ב  בנו אצל קרובה אדם של ודעתו הואיל שקנה, -
קרובה  האב של דעתו כאן והואֿהדין ה"י) מכירה מהל'
סג. קידושין לר"י המיוחסות (תוס' ומקנה וגמר בתו אצל

רבינו). אחר 76)בדעת "מאביה התימנים: כת"י בנוסח
לביתו.77)שתולד". ויכניסה ופגם.78)ישאנה חסרון

ורבינו  דופי". תתן אמך "בבן כ): נ, (תהלים הכתוב מלשון
שמתחזק  "ומה אומר: ה) פ"ג, (קידושין המשנה בפירוש
לבוא  מותר ואז שנולדה אחר אותה שיקדש שצריך אצלי,
לחבירו  מקנה אדם אין שבידינו העיקרים שמן לפי עליה,
להחמיר  קיימים, דבריו אמרנו: ואמנם לעולם, בא שלא דבר

כאשתֿאיש". נעשית שהיא

.ÊÈ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - „Á‡ ¯È„ elÙ‡ dÏ Ô˙Â ,ÔÈ¯È„79 ƒ»ƒ¿»«»¬ƒƒ»∆»¬≈¿À∆∆

‡e‰Â .¯Èc‰ ‰Á˜lMÓ80‰fL .¯‡M‰ dÏ ÌÈÏLiL , ƒ∆»¿»«ƒ»¿∆«¿ƒ»«¿»∆∆
˙Ó ÏÚ ‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆«¿»
BÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ,ÌÈ¯È„ ‰‡Ó CÈÏ ÌÈÏL‡L∆«¿ƒƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿À∆∆
‰‡Óa' dÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈLÎÚÓ≈«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»¿≈»
z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò 'ÌÈ¯È„ƒ»ƒ¿»¬»ƒ≈≈¿»«»¬≈«¿

˙‰Â ,el‡ ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜ÓCB˙Ï ˙BÓÏ ÏÈÁ ¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿
‰‡Ó dÏ] ÌÈÏLiL „Ú ˙Lc˜Ó dÈ‡ - d„È81,[ »»≈»¿À∆∆«∆«¿ƒ»≈»

‰Ê ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔB¯Á‡‰ ¯Èca elÙ‡Â«¬ƒ«ƒ»»«¬¿≈∆¿ƒ«¬…∆
‰Êa82¯Èc ¯ÒÁ ‰Ó ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .83‡ˆÓ B‡ , »∆¿≈ƒƒ¿»»∆»≈ƒ»ƒ¿»

˙LÁ ¯Èc Ô‰Ó84˙Lc˜Ó dÈ‡ -85Ì‰a ‡ˆÓ . ≈∆ƒ»¿∆≈»¿À∆∆ƒ¿»»∆
Ú¯ ¯Èc86- ˜Ác‰ È„È ÏÚ B‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿»

epÙÈÏÁÈ87.˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , «¬ƒ∆¿ƒ«≈»¿À∆∆

בו.79) לחזור יכול מהם אחד כיון 81)ובלבד.80)ואין
המדובר  הסכום כל על דעתה - והולך מונה אותו שראתה

וברש"י). ח. הקידושין.82)(קידושין חלו לא שעדיין
בחסרון 83) הרגישה ולא בלילה, הכסף לה שנתן כגון

כסף.84)הדינר. של הוא דינר הטעה 85)וסתם שהרי
סמכה  שהרי מקודשת, אינה יחליפנו אם ואפילו אותה,
שם). ('תוספות' חסר והריהו לה שהראה עלֿמנת דעתה

ממשקלו.86) וחסר חוב,87)שנשחק מדין להחליפו חייב
לה  החליפו לא ואפילו הקידושין, את מעכב זה אין אבל
(קידושין  מקפדת אינה הדחק ע"י ויוצא הואיל מקודשת,

ובר"ן). שם,

.ÁÈÔ‰L el‡ ÌÈ„‚·a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»ƒ≈∆≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ ÏL eÈ‰Â ,ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ ÔÈÂL»ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈»∆

Ô‰Ï ‰e‡˙Ó ‰M‡‰L88È¯‰ - ÌÈMÓÁ ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ : ∆»ƒ»ƒ¿«»»∆ƒ»»ƒ¬ƒƒ¬≈
‡ÓeL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÁÈ˜Ï ˙ÚMÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ»
,dzÚc CÓÒzL È„k ,˙Lc˜Ó ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ˜eMa«¿««»ƒ¿∆¿À∆∆¿≈∆ƒ¿…«¿»
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ó‡L BÓk ÔÈÂL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡∆»ƒ¿≈»ƒ¿∆»«»¬≈

‰BL‡¯ ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó89dÈ‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆ƒ»»ƒ»¿ƒ≈»»ƒ≈»
˙Lc˜Ó90. ¿À∆∆

שמאים.88) ע"י שם 89)הערכה אמרו וכן ב. ז, קידושין
רבינו, וסובר שומא". צריכים אינם (משי) "שיראי (ט.):
יש  אבל להם. מתאוית שהאשה בו וכיוצא משי דוקא
הואיל  הקידושין לפני שומא צריך אינו משי דוקא סוברים,

גדולה, טעות בו לטעות רגילים ואין במקצת, ידועה ושומתו
שאינן  שיש ומרגליות, טובות אבנים כגון דברים שאר אבל
משווין  יותר בהרבה בהן לטעות ורגילים מעט, אלא טובות
דעתה  סומכת האשה אין כי הקידושין, לפני שומא צריכות -
אבן  בה שאין בטבעת לקדש נהגו ומכאן שומא. בלא עליהם
ס"ב). לא סי' אהע"ז בשו"ע וכן שם. (רבינוֿתם

ב.90) ז, קידושין

.ËÈ‡e‰ ,ÔÈÒe¯‡ È¯·„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»¬ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,C˙B‡ Lc˜‡ ÌÈ¯È„ ‰‡Óa :¯ÓB‡≈¿≈»ƒ»ƒ¬«≈»¿ƒ∆∆
B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ‡l‡ EÏ ˙Lc˜˙Ó ÈÈ‡≈ƒƒ¿«∆∆¿∆»¿»«ƒ¿»«∆¿≈

d˙È·Ï BÊÂ91eLc˜Â ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÚ·z Ck ¯Á‡Â , ¿¿≈»¿««»»¿∆∆∆¿ƒ¿
Ì˙Ò92È¯·c eOÚÈ - ‰M‡‰ ˙‡ Ú·z LÈ‡‰ Ì‡ : ¿»ƒ»ƒ»«∆»ƒ»«¬ƒ¿≈

‰M‡‰93È¯·c eOÚÈ - LÈ‡‰ ˙‡ ‰Ú·z ‰M‡‰ Ì‡Â , »ƒ»¿ƒ»ƒ»»¿»∆»ƒ≈»ƒ¿≈
LÈ‡‰94. »ƒ

ביניהם.91) הסכימו ולא 92)ולא צרורות, מעות לה ונתן
כמה. שם 93)ידעה שאין וכל הן, מאתים סברה שהיא

מקודשת. אינה הרי 94)מאתים מאה אלא שם אין ואפילו
לקדש  תבעתו היא הקודמת הצעתו דעת על כי מקודשת, זו
לקידושין  ה'מאירי' וכפירוש הי"א. פ"ב קידושין (תוספתא

ה"א). פ"ב, מכירה הל' רבינו דברי והשווה א. ח,

.Î‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰95ÁÈÏM‰ CÏ‰Â , »∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»««»ƒ«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z ÏÚ dLc˜Â¿ƒ¿»«¿«≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«
È‡z ÏÚ B‡ ,Ì˙Ò dLc˜Â CÏ‰Â ,È‡z ÏÚ dLc˜Ï¿«¿»«¿«¿»«¿ƒ¿»¿»«¿«

˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z‰ ˙‡ ‰pML B‡ ,¯Á‡96. «≈∆ƒ»∆«¿«≈»¿À∆∆

תנאי.95) כל דברי 96)ללא על שעבר "שליח הוא: כלל
פ"א, שלוחין הל' רבינו (לשון כלום" עשה לא משלחו,

צט:). בכתובות ומקורו ה"ב.

.‡ÎdLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ dLc˜ :BÏ ¯Ó‡»««¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa97‡È‰ È¯‰Â ÈÏ dLc˜ . ¿»«≈≈»¿À∆∆«¿»ƒ«¬≈ƒ

BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«≈¬≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó98‡È‰ ÔÎÂ . ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿∆»¿≈ƒ

,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈLec˜ ÈÏ Ïa˜ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L∆»¿»ƒ¿»«≈ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
ÏÚa‰ È¯‰ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ ÌÏa˜Â¿ƒ¿»»¿»«≈≈»¿À∆∆¬≈«««
BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ Ïa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿ƒ≈»¿»«≈¬≈

BÏ ‡È‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó99. ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿»»ƒ

אוהבים,97) שם לו שיש פלוני במקום לומר המקדש הקפיד
(קידושין  בידו ימחו - בפניה דברים עליו יאמר מישהו ואם

וברש"י). (שם).98)נ. הקפדה זו ואין תמצאנה", "שם
וכן 99) אחד. דין שלשניהם שליחו, עם האיש מדין נלמד

וקבל  צא לשלוחה היא "שאמרה ב: מח, בקידושין מוכח
כסף, של בדינר לי התקדשי לי שאמר מפלוני, קידושי לי
לו" היא מקום מראה . . . זהב של דינר לו ונתן והלך

ז). ס"ק לו סי' לאהע"ז (הגר"א

.·Î,‡È‰ B‡ ‡e‰ „iÓ Ba e¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
¯ea„ È„k CB˙a e¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡100Ì˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - ««ƒ∆»¿¿¿≈ƒ≈¬»»»

˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk101. ¿«¬≈ƒ¿À∆∆
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`zeyiקנ zekld - miyp xtq - hay e"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבועות 100) (הל' רבי" עליך "שלום לרב: תלמיד שאילת
כ:). בנזיר הסוגיא ע"פ יז א:101)פ"ב, פז, נדרים

ומקדש  ע"ז מעובד חוץ כדיבור, דיבור כדי תוך "והלכה
לא  עושה, שאדם רגיל דבר בכל שם: הר"ן ופירש ומגרש".
ולפיכך  מראש, גמורה בהסכמה אלא עושה הוא דעתו בגמר

חזרה. בהם מועילה לא

.‚ÎÏh·e ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿»««««»»ƒƒ≈
ÈÙa ‡lL dÈ·Ï BÈa BÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È‡z‰«¿«««ƒ∆ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿≈

Ì˙Ò ˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,È‡z‰ ÏËa - ÌÈ„Ú102. ≈ƒ»≈«¿««¬≈ƒ¿À∆∆¿»
È‡z‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ103B˙B‡ ‰Ïh·e ,‰M‡‰ ÔÓ ¿≈ƒ»»«¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»

Lc˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ .È‡z‰ ÏËa - BÈ·e dÈa Ck ¯Á‡««»≈»≈»≈«¿«¿ƒ»«¿«≈
Ì˙Ò ÒÎÂ ,È‡z ÏÚ104ÏÚa B‡105BÊ È¯‰ - Ì˙Ò «¿«¿»«¿»»«¿»¬≈

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ106‡nL ;È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿«≈«¿«∆»
ÒkLk B‡ ÏÚaLk È‡z‰ Ïha107Lc˜Ó‰ ÔÎÂ . ƒ≈«¿«¿∆»«¿∆»«¿≈«¿«≈

‰ÂÏÓa B‡ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa108ÏÚ·e ¯ÊÁÂ , ¿»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»¿»«»«
ÌÈ„Ú ÈÙa Ì˙Ò109BÊ ‰ÏÈÚa ÏÚL ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»≈∆«¿ƒ»

CÓÒ110ÔÈÏeÒt‰ ÔÈLecw‰ Ô˙B‡ ÏÚ ‡ÏÂ ,111‰˜ÊÁ . »«¿…«»«ƒƒ«¿ƒ¬»»
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»ƒƒ¿»≈«¿≈ƒ∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa112˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ ‰zÚ B„Èa È¯‰Â , ¿ƒ«¿«¬≈¿»«»«¬»¿ƒ«
‰ÂˆÓ113. ƒ¿»

צריך 102) אינו התנאי שביטול רבינו וסובר א. עג, כתובות
דעתו  שגילה וכמו בעדים, היו עצמם שהקידושין כל עדים
צריך  אינו אשה לו לקדש הבעל שליח טז: פ"ג, לעיל
הבעל". בשליחות לעדים מקום "שאין בעדים. לעשותו
עצמם  שהקידושין כל קיומו, או התנאי לביטול והואֿהדין

בעדים. כמבואר 103)היו נישואין, לשם לביתו כנסה
ה"א. פ"י, התנאי.104)לקמן אודות כלום דיבר ולא

א.105) עד, והראב"ד 107)מספק.106)כתובות
בעדים. התנאי כביטל הריהו ואז בעדים, שיכניסנה מצריך
להעשות  צריך הבעל שליח שגם הט"ז, פ"ג לעיל וכשיטתו
משנים. פחות אינו שבערוה, דבר כל הכלל: ע"פ בעדים.

בהן.108) מקודשת בעדים 109)שאינה עמה שנתייחד
אלא  עדים בפני לבעול צריך אינו בביאה, המקדש  "שכל
עדי  הן הן יחוד, עדי הן ש"הן ויבעול" בפניהם יתייחד
נראה  וכן הי"ח, פ"י גירושין הל' להלן רבינו (מלשון ביאה"

ה"ה). פ"ג בה.110)למעלה עד,111)לקדשה כתובת
משוה  בפחות מקדש האחרונים: הדינים שבשני ומובן א.
היחוד) (כלומר שהבעילה צריך במלוה, ומקדש פרוטה,
תנאי  על במקדש אבל קידושיו, עיקר שהוא בעדים, תהיה
אזי  כשבעל, תנאו ביטל רק אם כי בעדים, לבעול צריך אין
(מגידֿמשנה). בעדים שהיו הראשונים קידושיו מתקיימים

אבל 112) ודאי, ומקודשת קידושין לשם בעל ודאי הילכך
מספק, מקודשת אלא אינה כשבעל אפילו תנאי על במקדש
ואין  נתקיים שתנאו היה וסבור תנאו, סמך על בעל שמא כי

(מגידֿמשנה). זנות ביאת רבינו 113)ביאתו וכתב
שיתבאר  עד זו, בחזקה ישראל כל "ולעולם בתשובתו:
נמצא  שאםֿכן חזקה, בו אומרים אנו ואין זנות. דרך שנאף
השווה  גט". ממנו צריכה בעדים פנויה עם שזנה מי כל
במוספנו  וראה הי"ט. פ"י, גירושין הל' לקמן רבינו דברי

בבעילתו  אם מזה, דקדק רוקח' וב'מעשה רבינו'. 'תשובות
שבעל  או נדה, שהיתה כגון אחר, איסור עושה הוא זו
- זו, חזקה בו נאמרה לא בביאה) (שאסור ביוםֿהכיפורים

הכשרים. מישראל זה שאין

ה'תשפ"א  שבט כ"ו שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קוים 1) שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך כולל

התנאי.

.‡ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆∆
ÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,L·c ÏL ;L·c ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈ2; «ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ

‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÏL ;·‰Ê ÏL ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê ¯È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»∆»»∆»»¿ƒ¿»
ÛÒk ÏL3,ÈÂÏ ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ ; ∆∆∆«¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ

‡ˆÓÂ ,¯ÊÓÓ ;¯ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙ ;Ô‰k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»…≈»ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»
Ôa ‡ˆÓÂ ,C¯k Ôa ;C¯k Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa ;ÔÈ˙»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆
,¯ÈLÚ ;¯ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ È‡L ˙Ó ÏÚ ;¯ÈÚƒ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ
‡ˆÓÂ ,ıÁ¯nÏ ·B¯˜ È˙ÈaL ˙Ó ÏÚ ;ÈÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»ƒ«¿»∆≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿»
‰ÁÙL ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ;·B¯˜ ‡ˆÓÂ ,˜BÁ¯ ;˜BÁ»̄»¿ƒ¿»»«¿»∆≈ƒƒ¿»

˙Ï„Bb ˙a B‡4,BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,‰ÙB‡ B‡ «∆∆»¿≈«¿»∆≈
BÏ LÈÂ5ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·e ‰M‡ ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ; ¿≈«¿»∆≈ƒƒ»»ƒ¿≈«

Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡ ÏÎa - BÏ LÈÂ ,ÈÏ ÔÈ‡L ˙Ó6 ¿»∆≈ƒ¿≈¿»≈¿»«∆»∆
.ezÚË‰L ‡È‰ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆ƒ¿«

הקידושין.2) אחרי עד הכירה ולא מכוסה שהיה כגון
שהייתה 3) בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב"הגהות כתוב

וגם  זהב של שהיא הקידושין עדי בפני שעה באותה נראית
נמצאת  שנה לחצי קרוב כן ואחרי כן, נראתה הצורף בעיני
חסר  ונמצא במנה לי להתקדשי דומה זה הרי - נחושת של
פי  על ואף מקודשת, שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר,
אמרוהו, העדים אלא זהב של שהוא אמר לא עצמו שהמקדש
זה  ומטעם גט. בלי להתירה לא להחמיר יש שלמעשה אלא
פרוטה, שווה הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין
פרוטה". בשווה אלא מקדשה שאינו הכלה שתדע כדי

שערות.4) זהו 5)קולעת גודלת לו יש אם לפעמים כי
תלך  שכינותיה בבתי מצוייה שהיא מתוך הגודלת כי חיסרון,
באופה  הדין וכן רצונה. נגד שהם דברים עליה לספר

אנשים. הרבה אצל לחיסרון.6)שמצוייה בין למעלה בין
"מנעל  שאומרת: מרוצה, אינה אחרים בשבח אפילו כי

בו". חפצה איני רגלי ממידת הגדול

.·Lc˜˙‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :‰¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎ·e¿À»««ƒ∆»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ¿«≈
ÔÎÂ ,¯Ó‡L BÓk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ÈÚË‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ BÏ««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈«»»¿∆»«¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ dLc˜Ï ‰È‰ ÈaÏa :‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒƒ»»¿«¿»««ƒ
·laL ÌÈ¯·c‰L ÈÙÏ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - È˙ÚË‰L∆ƒ¿«¿ƒ≈»¿À∆∆¿ƒ∆«¿»ƒ∆«≈

ÌÈ¯·c ÌÈ‡7. ≈»¿»ƒ

הקידושין.7) בשעת בפה לפרש לה היה כי

.‚Ìqa È‡L ˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰8‡ˆÓÂ , ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»∆¬ƒ«»¿ƒ¿»
ÈÒ¯·e Ìqa9Ô·e ¯ÈÚ Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa È‡L ˙Ó ÏÚ ; «»À¿ƒ«¿»∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ∆
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שבועות 100) (הל' רבי" עליך "שלום לרב: תלמיד שאילת
כ:). בנזיר הסוגיא ע"פ יז א:101)פ"ב, פז, נדרים

ומקדש  ע"ז מעובד חוץ כדיבור, דיבור כדי תוך "והלכה
לא  עושה, שאדם רגיל דבר בכל שם: הר"ן ופירש ומגרש".
ולפיכך  מראש, גמורה בהסכמה אלא עושה הוא דעתו בגמר

חזרה. בהם מועילה לא

.‚ÎÏh·e ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿»««««»»ƒƒ≈
ÈÙa ‡lL dÈ·Ï BÈa BÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È‡z‰«¿«««ƒ∆ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿≈

Ì˙Ò ˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,È‡z‰ ÏËa - ÌÈ„Ú102. ≈ƒ»≈«¿««¬≈ƒ¿À∆∆¿»
È‡z‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ103B˙B‡ ‰Ïh·e ,‰M‡‰ ÔÓ ¿≈ƒ»»«¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»

Lc˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ .È‡z‰ ÏËa - BÈ·e dÈa Ck ¯Á‡««»≈»≈»≈«¿«¿ƒ»«¿«≈
Ì˙Ò ÒÎÂ ,È‡z ÏÚ104ÏÚa B‡105BÊ È¯‰ - Ì˙Ò «¿«¿»«¿»»«¿»¬≈

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ106‡nL ;È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿«≈«¿«∆»
ÒkLk B‡ ÏÚaLk È‡z‰ Ïha107Lc˜Ó‰ ÔÎÂ . ƒ≈«¿«¿∆»«¿∆»«¿≈«¿«≈

‰ÂÏÓa B‡ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa108ÏÚ·e ¯ÊÁÂ , ¿»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»¿»«»«
ÌÈ„Ú ÈÙa Ì˙Ò109BÊ ‰ÏÈÚa ÏÚL ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»≈∆«¿ƒ»

CÓÒ110ÔÈÏeÒt‰ ÔÈLecw‰ Ô˙B‡ ÏÚ ‡ÏÂ ,111‰˜ÊÁ . »«¿…«»«ƒƒ«¿ƒ¬»»
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»ƒƒ¿»≈«¿≈ƒ∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa112˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ ‰zÚ B„Èa È¯‰Â , ¿ƒ«¿«¬≈¿»«»«¬»¿ƒ«
‰ÂˆÓ113. ƒ¿»

צריך 102) אינו התנאי שביטול רבינו וסובר א. עג, כתובות
דעתו  שגילה וכמו בעדים, היו עצמם שהקידושין כל עדים
צריך  אינו אשה לו לקדש הבעל שליח טז: פ"ג, לעיל
הבעל". בשליחות לעדים מקום "שאין בעדים. לעשותו
עצמם  שהקידושין כל קיומו, או התנאי לביטול והואֿהדין

בעדים. כמבואר 103)היו נישואין, לשם לביתו כנסה
ה"א. פ"י, התנאי.104)לקמן אודות כלום דיבר ולא

א.105) עד, והראב"ד 107)מספק.106)כתובות
בעדים. התנאי כביטל הריהו ואז בעדים, שיכניסנה מצריך
להעשות  צריך הבעל שליח שגם הט"ז, פ"ג לעיל וכשיטתו
משנים. פחות אינו שבערוה, דבר כל הכלל: ע"פ בעדים.

בהן.108) מקודשת בעדים 109)שאינה עמה שנתייחד
אלא  עדים בפני לבעול צריך אינו בביאה, המקדש  "שכל
עדי  הן הן יחוד, עדי הן ש"הן ויבעול" בפניהם יתייחד
נראה  וכן הי"ח, פ"י גירושין הל' להלן רבינו (מלשון ביאה"

ה"ה). פ"ג בה.110)למעלה עד,111)לקדשה כתובת
משוה  בפחות מקדש האחרונים: הדינים שבשני ומובן א.
היחוד) (כלומר שהבעילה צריך במלוה, ומקדש פרוטה,
תנאי  על במקדש אבל קידושיו, עיקר שהוא בעדים, תהיה
אזי  כשבעל, תנאו ביטל רק אם כי בעדים, לבעול צריך אין
(מגידֿמשנה). בעדים שהיו הראשונים קידושיו מתקיימים

אבל 112) ודאי, ומקודשת קידושין לשם בעל ודאי הילכך
מספק, מקודשת אלא אינה כשבעל אפילו תנאי על במקדש
ואין  נתקיים שתנאו היה וסבור תנאו, סמך על בעל שמא כי

(מגידֿמשנה). זנות ביאת רבינו 113)ביאתו וכתב
שיתבאר  עד זו, בחזקה ישראל כל "ולעולם בתשובתו:
נמצא  שאםֿכן חזקה, בו אומרים אנו ואין זנות. דרך שנאף
השווה  גט". ממנו צריכה בעדים פנויה עם שזנה מי כל
במוספנו  וראה הי"ט. פ"י, גירושין הל' לקמן רבינו דברי

בבעילתו  אם מזה, דקדק רוקח' וב'מעשה רבינו'. 'תשובות
שבעל  או נדה, שהיתה כגון אחר, איסור עושה הוא זו
- זו, חזקה בו נאמרה לא בביאה) (שאסור ביוםֿהכיפורים

הכשרים. מישראל זה שאין

ה'תשפ"א  שבט כ"ו שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קוים 1) שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך כולל

התנאי.

.‡ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆∆
ÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,L·c ÏL ;L·c ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈ2; «ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ

‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÏL ;·‰Ê ÏL ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê ¯È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»∆»»∆»»¿ƒ¿»
ÛÒk ÏL3,ÈÂÏ ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ ; ∆∆∆«¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ

‡ˆÓÂ ,¯ÊÓÓ ;¯ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙ ;Ô‰k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»…≈»ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»
Ôa ‡ˆÓÂ ,C¯k Ôa ;C¯k Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa ;ÔÈ˙»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆
,¯ÈLÚ ;¯ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ È‡L ˙Ó ÏÚ ;¯ÈÚƒ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ
‡ˆÓÂ ,ıÁ¯nÏ ·B¯˜ È˙ÈaL ˙Ó ÏÚ ;ÈÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»ƒ«¿»∆≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿»
‰ÁÙL ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ;·B¯˜ ‡ˆÓÂ ,˜BÁ¯ ;˜BÁ»̄»¿ƒ¿»»«¿»∆≈ƒƒ¿»

˙Ï„Bb ˙a B‡4,BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,‰ÙB‡ B‡ «∆∆»¿≈«¿»∆≈
BÏ LÈÂ5ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·e ‰M‡ ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ; ¿≈«¿»∆≈ƒƒ»»ƒ¿≈«

Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡ ÏÎa - BÏ LÈÂ ,ÈÏ ÔÈ‡L ˙Ó6 ¿»∆≈ƒ¿≈¿»≈¿»«∆»∆
.ezÚË‰L ‡È‰ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆ƒ¿«

הקידושין.2) אחרי עד הכירה ולא מכוסה שהיה כגון
שהייתה 3) בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב"הגהות כתוב

וגם  זהב של שהיא הקידושין עדי בפני שעה באותה נראית
נמצאת  שנה לחצי קרוב כן ואחרי כן, נראתה הצורף בעיני
חסר  ונמצא במנה לי להתקדשי דומה זה הרי - נחושת של
פי  על ואף מקודשת, שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר,
אמרוהו, העדים אלא זהב של שהוא אמר לא עצמו שהמקדש
זה  ומטעם גט. בלי להתירה לא להחמיר יש שלמעשה אלא
פרוטה, שווה הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין
פרוטה". בשווה אלא מקדשה שאינו הכלה שתדע כדי

שערות.4) זהו 5)קולעת גודלת לו יש אם לפעמים כי
תלך  שכינותיה בבתי מצוייה שהיא מתוך הגודלת כי חיסרון,
באופה  הדין וכן רצונה. נגד שהם דברים עליה לספר

אנשים. הרבה אצל לחיסרון.6)שמצוייה בין למעלה בין
"מנעל  שאומרת: מרוצה, אינה אחרים בשבח אפילו כי

בו". חפצה איני רגלי ממידת הגדול

.·Lc˜˙‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :‰¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎ·e¿À»««ƒ∆»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ¿«≈
ÔÎÂ ,¯Ó‡L BÓk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ÈÚË‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ BÏ««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈«»»¿∆»«¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ dLc˜Ï ‰È‰ ÈaÏa :‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒƒ»»¿«¿»««ƒ
·laL ÌÈ¯·c‰L ÈÙÏ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - È˙ÚË‰L∆ƒ¿«¿ƒ≈»¿À∆∆¿ƒ∆«¿»ƒ∆«≈

ÌÈ¯·c ÌÈ‡7. ≈»¿»ƒ

הקידושין.7) בשעת בפה לפרש לה היה כי

.‚Ìqa È‡L ˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰8‡ˆÓÂ , ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»∆¬ƒ«»¿ƒ¿»
ÈÒ¯·e Ìqa9Ô·e ¯ÈÚ Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa È‡L ˙Ó ÏÚ ; «»À¿ƒ«¿»∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ∆
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ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ÈÓML ˙Ó ÏÚ ;C¯k¿««¿»∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»«»«¿»∆≈
ÈÈ‡L ;ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ‡l‡ ÈÓL¿ƒ∆»≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆≈ƒ
,¯ÈÚ Ôa ‡l‡ ÈÈ‡L ;ÈÒ¯·e Ìqa ‡ˆÓÂ ,Ìqa ‡l‡∆»«»¿ƒ¿»«»À¿ƒ∆≈ƒ∆»∆ƒ

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯ÈÚ Ô·e C¯k Ôa ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿«∆ƒ≈»¿À∆∆

בשמים.8) רע.9)מוכר וריחו עורות מעבד

.„˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
L CÈ¯ˆ ,˙B¯˜Ï Ú„BÈ È‡LÌb¯˙ÈÂ ‰¯Bz‰ ‡¯˜i ∆¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«»ƒ«¿≈

˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯b‰ ÒBÏ˜‡ Ìeb¯z d˙B‡»«¿À¿¿«≈¿ƒ»«»«¿»
ÌÈ‡È· ‰¯Bz ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‡¯B˜ È‡L∆¬ƒ≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ
,˙BLÏ Ú„BÈ È‡L ˙Ó ÏÚ .‰ÙÈ ˜ec˜„a ÌÈ·e˙Îe¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿»∆¬ƒ≈«ƒ¿
ÏÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ln‰ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««
‰Ln‰ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰‡pz È‡L ˙Ó¿»∆¬ƒ«»»»ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»

‡¯ÙÒÂ10È¯ÙÒÂ11‡zÙÒB˙Â12‡iÁ Èa¯ ÏL13. ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿∆¿»∆«ƒƒ»

רב.10) וחיברו כהנים, לספרים:11)תורת הלכה מדרשי
ודברים. ענייניה 12)במדבר לבאר למשנה תוספת

קצרה. בלשון ביותר.13)השנויים מוסמכת שהיא

.‰È‡fÚ Ô·k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - „ÈÓÏz È‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆¬ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿∆««
„Á‡ ¯·c B˙B‡ ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,‡ÓBÊ Ô·e∆»∆»…∆¬ƒ»»∆»
ÔÈ„nÏnL ,‚Á‰ ˙BÎÏ‰a elÙ‡Â ;B¯ÓB‡Â B„eÓÏ˙a¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆¿«¿ƒ
eÈ‰iL È„k ,‚ÁÏ CeÓÒ ÌÈlw‰ ÌÈ¯·cÓ ÌÈa¯a Ô˙B‡»»«ƒƒ¿»ƒ««ƒ»∆»¿≈∆ƒ¿
ÔÈ‡ - ÌÎÁ È‡L ˙Ó ÏÚ .Ô‰a ÔÈ‡È˜a ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒƒ»∆«¿»∆¬ƒ»»≈
ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯k :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»∆»…∆¬ƒ

‰ÓÎÁ ¯·c ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡14È‡L ˙Ó ÏÚ .¯ÓB‡Â ¿»»¿«»¿»¿≈«¿»∆¬ƒ
¯ Ôa ¯·‡k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯Ba‚15·‡BÈÎe16‡l‡ , ƒ≈¿ƒ¿«¿≈∆≈¿»∆»

˙Ó ÏÚ .B˙¯e·‚ ÈtÓ epnÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ÂÈ¯·ÁL Ïk…∆¬≈»ƒ¿»¿ƒƒ∆ƒ¿≈¿»«¿»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯k] :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯ÈLÚ È‡L∆¬ƒ»ƒ≈¿ƒ¿«ƒ∆¿»»∆

ÌBÒ¯Á17‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Îe [18ÈaL Ïk ‡l‡ , «¿¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»∆»…∆¿≈
˜Ècˆ È‡L ˙Ó ÏÚ .B¯LÚ ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ B¯ÈÚƒ¿«¿ƒƒ¿≈»¿«¿»∆¬ƒ«ƒ
‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,¯eÓb ÚL¯ elÙ‡ -¬ƒ»»»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»

BaÏa ‰·eLz ¯‰¯‰19‡L ˙Ó ÏÚ .elÙ‡ - ÚL¯ È ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»∆¬ƒ»»¬ƒ
¯‰¯‰ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»ƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔBÚL ;BaÏa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ«»¿ƒ∆¬¬«»ƒ
‰OÚ BaÏa „·ÚÏ ¯‰¯‰iMÓe ,‡e‰ ÏB„b ˙BÏfÓe«»»ƒ∆¿«¿≈«¬…¿ƒ«¬»
OÙz ÔÚÓÏ :·e˙ÎÂ ,ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿»¿««¿…

.ÌaÏa Ï‡¯OÈ ˙Èa ˙‡∆≈ƒ¿»≈¿ƒ»

בסברא.14) התלוי המלך.15)דבר שאול של צבא שר
המלך.16) דוד של צבא שר צרויה, עשיר 17)בן היה

ספינות  אלף וכנגדן ביבשה עיירות אלף לו הניח ואביו גדול
מעשר 18)בים. מפריש והיה גדול עשיר היה הוא אף

ושנה. שנה בכל עגל אלף עשר שנים ובכל 19)מעדרו
ואין  מקודשת אינה [=רשעים] עדים בפסולי המקדש זאת,
שאומר  כאן רק כי בליבם, תשובה הרהרו שמא חוששים
שמא  לחוש יש צדיק", שאני מנת "על לפנינו: בפירוש
למה  כלום אומרים העדים אין כאשר אבל בליבו, הרהר

להם. נחוש

.Â‡È‰L ¯e·Ò È˙ÈÈ‰ :¯Ó‡Â ,‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»«»ƒƒ»∆ƒ
;˙‰k ‡È‰ È¯‰Â ,‰iÂÏ ;‰iÂÏ ‡È‰ È¯‰Â ,˙‰k…∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬≈ƒ…∆∆

,‰iÚ- ‰iÚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰¯ÈLÚ ;‰¯ÈLÚ ‡È‰ È¯‰Â ¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»
ezÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰20‡È‰ ÔÎÂ . ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿≈ƒ

;ÈÂÏ ‡e‰ È¯‰Â ,Ô‰k ‡e‰L È˙ÈÈ‰ ‰¯e·Ò :‰¯Ó‡L∆»¿»¿»»ƒƒ∆…≈«¬≈≈ƒ
È¯‰Â ,ÈÚ ;ÈÚ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÈLÚ ;Ô‰k ‡e‰ È¯‰Â ,ÈÂÏ≈ƒ«¬≈…≈»ƒ«¬≈»ƒ»ƒ«¬≈
‰ÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÈLÚ ‡e‰»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»

.d˙B‡»

דברים.20) אינם שבלב ודברים עצמו את הטעה הוא אלא

ה'תשפ"א  שבט כ"ז שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) שליח לביאה, נמסרו שלא קדושין דין בו נתבארו

בתו  על האב נאמנות סתם, מבנותיו אחת קידש בדרך,
ושליח  כופרת, והיא קידשתיך לאשה האומר בקידושין,
בקידושין, קול השליחות, ביטול לעצמו, האשה שקידש

בהם. והכחשות

.‡ÌeMÓ Ô‰ÈzL ‡OÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈL ÈzL Lc˜Ó‰«¿«≈¿≈»ƒ∆»ƒ»¿≈∆ƒ
˙Á‡k ,‰Â¯Ú2LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙BLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆¿»¿««≈»¿À»≈«¿∆ƒ≈

Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡ - ˙Á‡k ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»¿≈¬»¿««≈««≈∆
˙Lc˜Ó3. ¿À∆∆

לי.2) מקודשות שתיכן הרי כלל 3)שאמר: ב. ג, קידושין
אינו", אחת בבת אפילו - זה אחר בזה שאינו "כל הוא:
בה  שנאמר אשתו, באחות תופסין קידושין ואין והואיל
(=לא  תקח" לא אחותה אל "ואשה יח): יח, (ויקרא
אין  כאחת, כשקידשן אף - סז:) קידושין עי' תקדשנה,

מהן. באחת אף תופסין קידושין

.·ÌÎlk È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lcƒ̃≈»ƒ«¿««¿»«¬≈À¿∆
ÈÏ ˙BLc˜Ó4dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰a eÈ‰Â , ¿À»ƒ¿»»∆¿≈¬»ƒ»ƒ»

˙Lc˜Ó ÔlkÓ ˙Á‡ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ5¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆≈««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«
Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰‡È·Ï ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :Ô‰Ï»∆»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ¬≈À»

dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡Ó ıeÁ ,BÏ ˙BLc˜Ó6‡ˆBiÎÂ ¿À»≈¬»ƒ»ƒ»¿«≈
,ÈÏ ˙BLc˜Ó ÌÎlk È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a»∆¿≈ƒ»«»∆¬≈À¿∆¿À»ƒ
,‰Â¯Ú ˙Á‡ ‰M‡ B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÁÙL Ô‰a ‰˙È‰Â¿»¿»»∆ƒ¿»«ƒ»««∆¿»
ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡ B‡ Bza B‡ LÈ‡ ˙L‡ ÔB‚k¿≈∆ƒƒ¬¿«≈»∆≈
ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .˙Lc˜Ó ÌlkÓ ˙Á‡««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
BÏ ˙BLc˜Ó Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰È‰z ‰‡È·Ï7, ¿ƒ»ƒ¿∆¿À∆∆ƒ¬≈À»¿À»

ÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ‰M‡ d˙B‡Ó ıeÁ.da ÔÈ ≈»ƒ»∆≈ƒƒ¿ƒ»

כולן.4) עבור קידושין כסף מהן לאחת נא,5)ונתן קידושין
מקודשות  אינן שהאחיות ידוע והדבר "כולכן" ואמר הואיל א.
בדיבור  כולן כלל שהרי האחרות, על גם הקידושין חלו לא -
הנכריות. את גם קנה לא - האחיות את קנה שלא ומתוך אחד,
לא  נכסי) תקנו זו ובהמה (אתה וחמור אתה "קנה לכך: דוגמא
שניהם  שיתף אחד שבקנין כיון קמג.) (בבאֿבתרא כלום" קנה

קנה. לא הוא אף קנה, לא שהחמור מתוך שאיֿאפשר 6)-
ה"ג. בסמוך כמבואר מהן, אחת על לבוא לא 7)לו כאן
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ואלה  לו, הכשרות הנשים את אלא לקדש מתחילה נתכוין
נא:). (קידושין באמירתו נכללו לא לו ראויות שאינן

.‚ÈÏ ˙Lc˜Ó ÌkÓ ˙Á‡ È¯‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿≈¬»¬≈««ƒ∆¿À∆∆ƒ
‰Ëe¯t Ô‰Ï Ô˙Â ,‰Êa8„È ÏÚ ˙Á‡ ‰zÏawL B‡ »∆¿»«»∆¿»∆ƒ¿«»««««

˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :·‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;dz¯·Á¬∆¿»¿≈»≈¿»««ƒ¿∆¿À∆∆
‰ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Â ,ÈÏ9,epnÓ Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ôlk - ƒ¿ƒ≈»»ƒ∆»À»¿ƒ≈ƒ∆

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â10ÔÈLecw‰L ÈtÓ , ¿»»«««≈∆ƒ¿≈∆«ƒƒ
˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ô‰a ÔÈÒÙBz¿ƒ»∆««ƒ∆ƒ∆¿»»«««

Ô‰Ó11. ≈∆

למשנה,8) בפירושו רבינו (לשון יחד לשתיהן שנתן
מ"ז). פ"ב, בתו 9)קידושין קידושי את לקבל זכאי שהאב

הי"א. פ"ג, לעיל כמפורש שתיבגר, ולא 10)עד הואיל
שמא  מהן, אחת אף לישא יכול אינו קידש, מהן איזו פירש

אשתו. באחות פוגע א.)11)הוא נב, א. נא, קידושין
הם  לביאה מסורין שאינן קידושין האומר: רבא, לגבי כאביי
קג"ם  ביע"ל המסומנות מההלכות אחת והיא קידושין.
ואח"כ  תחילה, מבנותיו אחת שידך ואם כאביי. שהלכה
לי", מקודשת "בתך לאב: המשודך אמר קידושין בשעת
שהמשודכת  רבינוֿתם אומר בתך", "פלונית פירש: ולא
לחזור  (לא הקהילות ותקנת חרם עליו שחל כיון מקודשת,
שאין  במקום ואפילו אחרת, ומקדש זו עזב לא משידוכו) בו
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית - הקהילות תקנת בו
'תוספות' ראה אולם מיימוניות', ('הגהות כזב ידברו

סט"ז). לז, סי' אהע"ז ובשו"ע נב. לקידושין

.„CÏ‰Â ,˙ÈBÏt ‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿ƒ¿»«
dLc˜Â12dz·Ï B‡ dn‡Ï BÓˆÚa ÁlLÓ‰ Lc˜Â ,BÏ ¿ƒ¿»¿ƒ≈«¿«≈«¿«¿¿ƒ»¿ƒ»

‰BL‡¯ ‰Lc˜˙ Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,d˙BÁ‡Ï B‡«¬»¿≈»«≈≈∆ƒ¿«¿»ƒ»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡Â ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ô‰ÈzL -13‰M‡ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ≈«¬»»¿≈ƒ»

‰ÎÏ‰Â ,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡Ï dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«≈¿≈»«≈≈∆

Ì„B˜14dÏ ÔÈ˙B Ô‰ÈL -15„Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â .Ëb ≈¿≈∆¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B16. ≈≈¿∆»≈

"לקדשה".12) התימנים: לקחת 13)בכת"י לו אסור כי
גרושתו. את 14)קרובות ביטלה הרי קדמו, קידושיה שאם

לאחר. מקודשת והיתה שלוחה, רוצה 15)מעשה אם
לאחר. מהאחד,16)להנשא איש אשת עוד אינה כי

עט.). (קידושין לו מותרת וממילא

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ˜BÁ¯a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ¬»ƒ
B‡ ÔaÏ dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â ,·‡Ï ÁÈÏM‰ dLcƒ̃¿»«»ƒ«»»¿ƒ¿»ƒ«¿»«≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Á‡Ï»»¿«≈»∆¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¬»

Ì‰ÈLÏ18. ƒ¿≈∆

הגט.17) לאחר לשני, להנשא גרושת 18)שמותרת שהרי
וגרושת  האב, על אסורה הבן וגרושת הבן, על אסורה האב

ה"א). ביאה איסורי מהל' פ"ב (להלן אחיו על - האח

.Â˙Óe ,‰M‡ ÈÏ Lc˜Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿«≈ƒƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜ ‡Ï Ì‡ Lc˜ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈≈«ƒƒ≈ƒ…ƒ≈ƒ»

˙BOÚÏ ÁÈÏL ˙˜ÊÁL ,LcwL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«∆ƒ≈∆∆¿«»ƒ««¬
B˙eÁÈÏL19BÏ Lc˜ ‰M‡ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .20 ¿ƒ¿ƒ¿≈»«≈ƒ»ƒ≈

Ô‰L ˙B·B¯˜ dÏ LiL ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¿»ƒ»∆≈»¿∆≈
‰Â¯ÚdnÚ21B‡ Ì‡ B‡ ˙a dÏ LiL ‰M‡ ÔB‚k , ∆¿»ƒ»¿ƒ»∆≈»«≈

dn‡ ‡nL ,BÊ ‡OÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡»¿«≈»∆∆ƒ…«ƒ»∆»ƒ»
‰M‡a ¯zÓe .dza B‡ d˙BÁ‡ B‡ BÁeÏL BÏ Lcƒ̃≈¿¬»ƒ»À»¿ƒ»

el‡ ÔB‚k ˙B·B¯˜ dÏ ÔÈ‡L22ÔB‚k ,‰·B¯˜ dÏ ‰˙È‰ . ∆≈»¿¿≈»¿»»¿»¿
˙L‡ ‰·B¯w‰ ‰˙È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡ B‡ Ì‡≈»¿«≈»∆¿»¿»«¿»≈∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÈÏL ‡e‰ ‰OÚL ‰ÚMa LÈ‡ƒ¿»»∆»»»ƒ«««ƒ
;da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏM‰ ˙eÓiL Ì„˜ ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»…∆∆»«»ƒ«¬≈∆À»»
¯Á‡ d˙·B¯˜ ˙‡ ÁÈÏM‰ Lc˜ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ≈«»ƒ«∆¿»»««
‰OÚL ‰ÚMa ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…»¿»¿»«»»∆»»
‰M‡ ‡l‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈»»∆»ƒ«¿«≈∆»ƒ»

˙eÁÈÏM‰ ˙ÚLa dLc˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL23. ∆»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ

יב.).19) (נזיר קידש איזו 20)ובוודאי לו פירש שלא
לקדש. רוצה אוסר 21)אשה זה הרי האשה, את שהמקדש

בנה  ובת בתה אביה, ואם אמה, אם אמה, עריות: שבע עליו
א, ארץ, דרך (מסכת קיימת שהיא בזמן ואחותה בתה ובת

שם.22)א). שהשליח 23)נזיר, להוכיח יש ומכאן שם.
לקדשה  יכול שאינו אע"פ למשלחו קרובתו לקדש יכול
המשלח  שמותר אמרו לא למה כן לא שאם לעצמו,

(מגידֿמשנה). השליח בקרובות

.Ê˙‡ ÁÈÏL Ôlk eOÚÂ ,ÌÈa ‰MÓÁ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¬ƒ»»ƒ¿»À»»ƒ«∆
‰M‡ Ì‰Ï Lc˜Ï Ì‰È·‡24LÈ‡Ï ÌÈa‰ È·‡ ¯Ó‡Â , ¬ƒ∆¿«≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ

„Á‡Ï ˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :˙Ba LÓÁ BÏ LiL∆≈»≈»««ƒ¿∆¿À∆∆¿∆»
ÈaÓ25·‡‰ Ïa˜Â ,26ÔÈLecw‰27Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk - ƒ»«¿ƒ≈»»«ƒƒ»««≈∆

ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÁ‡‰ ÏkÓ ÔÈh‚ ‰MÓÁ ‰ÎÈ¯ˆ28e˙ ¿ƒ»¬ƒ»ƒƒƒ»»«ƒƒ¿À»»¿
‰M‡ Ô‰Ï Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¯29Ïk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¿»»¿«≈»∆ƒ»≈∆»≈∆»

ÔÈh‚ ‰Úa¯‡ ‰ÎÈ¯ˆ Ô‰Ó ˙Á‡30„Á‡Ó ‰ˆÈÏÁÂ , ««≈∆¿ƒ»«¿»»ƒƒ«¬ƒ»≈∆»
Ì‰Ó31. ≈∆

אשה 24) ולקדש שליח לעשות הראויים גדולים שהם וכגון
נב.). פירש 25)(קידושין לא והלה בן, איזה פירש ולא

בת. הבנות.26)איזו הבנות 27)אבי עשאוהו לא אפילו
בגרו  לא ועדיין הואיל קידושיהן, לקבל הוא יכול שליח,

הי"א. פ"ג לעיל כמבואר בידו, הבנים.28)ורשותן כל
המקודשת.29) זאת ומי המקדש הוא מי ידוע ואינו
הנשארים.30) האחים המת 31)מארבעת ארוסת שמא

עד  לאחרים להנשא יכולה ואינה ליבום. וזקוקה היא
היא  שמא כי ראויה אינה ולהתייבם נב.) (קידושין שתחלוץ
אחיו  אשת נושא זה ונמצא החיים, האחים לאחד ארוסה

החי.

.Á‡È‰L ,‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ˙a BÏ ‰˙È‰L ·‡‰»»∆»¿»«¿«»«¬»∆ƒ
˙¯‚Ba ˙·e ,B˙eL¯a32˙eL¯ ˙¯‚Ba‰ BÏ ‰˙Â , ƒ¿«∆∆¿»¿»«∆∆¿

˙¯‚Ba‰ ÔÈ‡ - „Á‡Ï Ì˙Ò Bza Lc˜Â ,dLc˜Ï¿«¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿∆»≈«∆∆
È˙B‡ ˙OÚL ˙¯‚Ba‰ Èza :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,ÏÏÎaƒ¿»«∆¿»≈¿…«ƒƒ«∆∆∆»»ƒ

˙Lc˜Ó ˙¯‚Ba‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÁÈÏL33d˙BÁ‡Â) »ƒ«¿ƒ»≈«∆∆¿À∆∆«¬»
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ואלה  לו, הכשרות הנשים את אלא לקדש מתחילה נתכוין
נא:). (קידושין באמירתו נכללו לא לו ראויות שאינן

.‚ÈÏ ˙Lc˜Ó ÌkÓ ˙Á‡ È¯‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿≈¬»¬≈««ƒ∆¿À∆∆ƒ
‰Ëe¯t Ô‰Ï Ô˙Â ,‰Êa8„È ÏÚ ˙Á‡ ‰zÏawL B‡ »∆¿»«»∆¿»∆ƒ¿«»««««

˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :·‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;dz¯·Á¬∆¿»¿≈»≈¿»««ƒ¿∆¿À∆∆
‰ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Â ,ÈÏ9,epnÓ Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ôlk - ƒ¿ƒ≈»»ƒ∆»À»¿ƒ≈ƒ∆

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â10ÔÈLecw‰L ÈtÓ , ¿»»«««≈∆ƒ¿≈∆«ƒƒ
˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ô‰a ÔÈÒÙBz¿ƒ»∆««ƒ∆ƒ∆¿»»«««

Ô‰Ó11. ≈∆

למשנה,8) בפירושו רבינו (לשון יחד לשתיהן שנתן
מ"ז). פ"ב, בתו 9)קידושין קידושי את לקבל זכאי שהאב

הי"א. פ"ג, לעיל כמפורש שתיבגר, ולא 10)עד הואיל
שמא  מהן, אחת אף לישא יכול אינו קידש, מהן איזו פירש

אשתו. באחות פוגע א.)11)הוא נב, א. נא, קידושין
הם  לביאה מסורין שאינן קידושין האומר: רבא, לגבי כאביי
קג"ם  ביע"ל המסומנות מההלכות אחת והיא קידושין.
ואח"כ  תחילה, מבנותיו אחת שידך ואם כאביי. שהלכה
לי", מקודשת "בתך לאב: המשודך אמר קידושין בשעת
שהמשודכת  רבינוֿתם אומר בתך", "פלונית פירש: ולא
לחזור  (לא הקהילות ותקנת חרם עליו שחל כיון מקודשת,
שאין  במקום ואפילו אחרת, ומקדש זו עזב לא משידוכו) בו
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית - הקהילות תקנת בו
'תוספות' ראה אולם מיימוניות', ('הגהות כזב ידברו

סט"ז). לז, סי' אהע"ז ובשו"ע נב. לקידושין

.„CÏ‰Â ,˙ÈBÏt ‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿ƒ¿»«
dLc˜Â12dz·Ï B‡ dn‡Ï BÓˆÚa ÁlLÓ‰ Lc˜Â ,BÏ ¿ƒ¿»¿ƒ≈«¿«≈«¿«¿¿ƒ»¿ƒ»

‰BL‡¯ ‰Lc˜˙ Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,d˙BÁ‡Ï B‡«¬»¿≈»«≈≈∆ƒ¿«¿»ƒ»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡Â ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ô‰ÈzL -13‰M‡ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ≈«¬»»¿≈ƒ»

‰ÎÏ‰Â ,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡Ï dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«≈¿≈»«≈≈∆

Ì„B˜14dÏ ÔÈ˙B Ô‰ÈL -15„Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â .Ëb ≈¿≈∆¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B16. ≈≈¿∆»≈

"לקדשה".12) התימנים: לקחת 13)בכת"י לו אסור כי
גרושתו. את 14)קרובות ביטלה הרי קדמו, קידושיה שאם

לאחר. מקודשת והיתה שלוחה, רוצה 15)מעשה אם
לאחר. מהאחד,16)להנשא איש אשת עוד אינה כי

עט.). (קידושין לו מותרת וממילא

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ˜BÁ¯a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ¬»ƒ
B‡ ÔaÏ dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â ,·‡Ï ÁÈÏM‰ dLcƒ̃¿»«»ƒ«»»¿ƒ¿»ƒ«¿»«≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Á‡Ï»»¿«≈»∆¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¬»

Ì‰ÈLÏ18. ƒ¿≈∆

הגט.17) לאחר לשני, להנשא גרושת 18)שמותרת שהרי
וגרושת  האב, על אסורה הבן וגרושת הבן, על אסורה האב

ה"א). ביאה איסורי מהל' פ"ב (להלן אחיו על - האח

.Â˙Óe ,‰M‡ ÈÏ Lc˜Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿«≈ƒƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜ ‡Ï Ì‡ Lc˜ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈≈«ƒƒ≈ƒ…ƒ≈ƒ»

˙BOÚÏ ÁÈÏL ˙˜ÊÁL ,LcwL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«∆ƒ≈∆∆¿«»ƒ««¬
B˙eÁÈÏL19BÏ Lc˜ ‰M‡ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .20 ¿ƒ¿ƒ¿≈»«≈ƒ»ƒ≈

Ô‰L ˙B·B¯˜ dÏ LiL ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¿»ƒ»∆≈»¿∆≈
‰Â¯ÚdnÚ21B‡ Ì‡ B‡ ˙a dÏ LiL ‰M‡ ÔB‚k , ∆¿»ƒ»¿ƒ»∆≈»«≈

dn‡ ‡nL ,BÊ ‡OÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡»¿«≈»∆∆ƒ…«ƒ»∆»ƒ»
‰M‡a ¯zÓe .dza B‡ d˙BÁ‡ B‡ BÁeÏL BÏ Lcƒ̃≈¿¬»ƒ»À»¿ƒ»

el‡ ÔB‚k ˙B·B¯˜ dÏ ÔÈ‡L22ÔB‚k ,‰·B¯˜ dÏ ‰˙È‰ . ∆≈»¿¿≈»¿»»¿»¿
˙L‡ ‰·B¯w‰ ‰˙È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡ B‡ Ì‡≈»¿«≈»∆¿»¿»«¿»≈∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÈÏL ‡e‰ ‰OÚL ‰ÚMa LÈ‡ƒ¿»»∆»»»ƒ«««ƒ
;da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏM‰ ˙eÓiL Ì„˜ ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»…∆∆»«»ƒ«¬≈∆À»»
¯Á‡ d˙·B¯˜ ˙‡ ÁÈÏM‰ Lc˜ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ≈«»ƒ«∆¿»»««
‰OÚL ‰ÚMa ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…»¿»¿»«»»∆»»
‰M‡ ‡l‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈»»∆»ƒ«¿«≈∆»ƒ»

˙eÁÈÏM‰ ˙ÚLa dLc˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL23. ∆»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ

יב.).19) (נזיר קידש איזו 20)ובוודאי לו פירש שלא
לקדש. רוצה אוסר 21)אשה זה הרי האשה, את שהמקדש

בנה  ובת בתה אביה, ואם אמה, אם אמה, עריות: שבע עליו
א, ארץ, דרך (מסכת קיימת שהיא בזמן ואחותה בתה ובת

שם.22)א). שהשליח 23)נזיר, להוכיח יש ומכאן שם.
לקדשה  יכול שאינו אע"פ למשלחו קרובתו לקדש יכול
המשלח  שמותר אמרו לא למה כן לא שאם לעצמו,

(מגידֿמשנה). השליח בקרובות

.Ê˙‡ ÁÈÏL Ôlk eOÚÂ ,ÌÈa ‰MÓÁ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¬ƒ»»ƒ¿»À»»ƒ«∆
‰M‡ Ì‰Ï Lc˜Ï Ì‰È·‡24LÈ‡Ï ÌÈa‰ È·‡ ¯Ó‡Â , ¬ƒ∆¿«≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ

„Á‡Ï ˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :˙Ba LÓÁ BÏ LiL∆≈»≈»««ƒ¿∆¿À∆∆¿∆»
ÈaÓ25·‡‰ Ïa˜Â ,26ÔÈLecw‰27Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk - ƒ»«¿ƒ≈»»«ƒƒ»««≈∆

ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÁ‡‰ ÏkÓ ÔÈh‚ ‰MÓÁ ‰ÎÈ¯ˆ28e˙ ¿ƒ»¬ƒ»ƒƒƒ»»«ƒƒ¿À»»¿
‰M‡ Ô‰Ï Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¯29Ïk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¿»»¿«≈»∆ƒ»≈∆»≈∆»

ÔÈh‚ ‰Úa¯‡ ‰ÎÈ¯ˆ Ô‰Ó ˙Á‡30„Á‡Ó ‰ˆÈÏÁÂ , ««≈∆¿ƒ»«¿»»ƒƒ«¬ƒ»≈∆»
Ì‰Ó31. ≈∆

אשה 24) ולקדש שליח לעשות הראויים גדולים שהם וכגון
נב.). פירש 25)(קידושין לא והלה בן, איזה פירש ולא

בת. הבנות.26)איזו הבנות 27)אבי עשאוהו לא אפילו
בגרו  לא ועדיין הואיל קידושיהן, לקבל הוא יכול שליח,

הי"א. פ"ג לעיל כמבואר בידו, הבנים.28)ורשותן כל
המקודשת.29) זאת ומי המקדש הוא מי ידוע ואינו
הנשארים.30) האחים המת 31)מארבעת ארוסת שמא

עד  לאחרים להנשא יכולה ואינה ליבום. וזקוקה היא
היא  שמא כי ראויה אינה ולהתייבם נב.) (קידושין שתחלוץ
אחיו  אשת נושא זה ונמצא החיים, האחים לאחד ארוסה

החי.

.Á‡È‰L ,‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ˙a BÏ ‰˙È‰L ·‡‰»»∆»¿»«¿«»«¬»∆ƒ
˙¯‚Ba ˙·e ,B˙eL¯a32˙eL¯ ˙¯‚Ba‰ BÏ ‰˙Â , ƒ¿«∆∆¿»¿»«∆∆¿

˙¯‚Ba‰ ÔÈ‡ - „Á‡Ï Ì˙Ò Bza Lc˜Â ,dLc˜Ï¿«¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿∆»≈«∆∆
È˙B‡ ˙OÚL ˙¯‚Ba‰ Èza :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,ÏÏÎaƒ¿»«∆¿»≈¿…«ƒƒ«∆∆∆»»ƒ

˙Lc˜Ó ˙¯‚Ba‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÁÈÏL33d˙BÁ‡Â) »ƒ«¿ƒ»≈«∆∆¿À∆∆«¬»
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נערה,32) נקראת חדשים וששה י"ב עד שנה י"ב בת
בוגרת, נקראת ומעלה חדשים הששה גמר יום ומתחילת

ה"ב. פ"ב לעיל אדם 33)כמפורש "אין ב: נא, קידושין
ועושה  הנערה) בתו (קידושי עליו המוטלת מצוה עוזב

וברש"י. ב סד, שם וראה עליו", מוטלת שאינה מצוה

.ËÈzk ÈzL BÏ LiL ÈÓ34ÔlÎÂ ,ÌÈL È˙MÓ ˙Ba ƒ∆≈¿≈ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ¿À»
B˙eL¯a35¯Ó‡ ÔÈLecw‰ ˙ÚL·e ,Ô‰Ó ˙Á‡ Lc˜Â , ƒ¿¿ƒ≈««≈∆ƒ¿««ƒƒ»«

LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏB„b‰ Èza ˙‡ CÏ ÈzLc˜ :ÏÚaÏ«««ƒ«¿ƒ»∆ƒƒ«¿»««ƒ∆≈
˙BÏB„baL ‰ÏB„‚ ‡nL :¯ÓBÏ36‰ÏB„‚ B‡ BÏ Lc˜ «∆»¿»∆«¿ƒ≈¿»

˙BpËwaL37ÔÓ ‰ÏB„‚ ‡È‰L ˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ , ∆«¿«¿«»∆«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BpËwaL ‰ÏB„b‰38˙B¯zÓ Ôlk È¯‰ -39ÔÓ ıeÁ «¿»∆«¿«¬≈À»À»ƒ

Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó‰ dc·Ï ‡È‰L ,˙BÏB„baL ‰ÏB„b‰«¿»∆«¿∆ƒ¿«»«¿À∆∆¿≈ƒ
‡nL :¯ÓBÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰pËw‰ Bza Lcƒ̃≈ƒ«¿«»««ƒ∆≈«∆»
‰ÏB„b B‡ ,˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ ˙BpËwaL ‰pË¿̃«»∆«¿«¿«»∆«¿¿»
È¯‰ - ˙BÏB„baL ‰pËw‰ ÔÓ ‰pË˜ ‡È‰L ˙BpËwaL∆«¿«∆ƒ¿«»ƒ«¿«»∆«¿¬≈
dc·Ï ‡È‰Â ,˙BpËwaL ‰pËw‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯zÓ ÔlkÀ»À»ƒ«¿«»∆«¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ˙B·a ÔÈ‡L - ‰ÏB„b‰ Bza ÚÓLnL .˙Lc˜Ó‰«¿À∆∆∆«¿«ƒ«¿»∆≈ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ‡L - ‰pËw‰ Bza ÚÓLÓe ,‰pnÓ ‰ÏB„b¿»ƒ∆»«¿«ƒ«¿«»∆≈»∆

‰pnÓ ‰pË˜40. ¿«»ƒ∆»

שלא 35)קבוצות.34) לקדשן ויכול בגרו לא שעדיין
תחילה.36)מדעתן. לו שילדה הראשונה מהאשה

אח"כ.37) לו שילדה השניה לו 38)מאשתו נולדה שהיא
הראשונה. בתה את השניה אשתו שילדה טרם

לאחרים.39) בלשון 40)להנשא לדבר עשוי אדם אין שם.
יוסי). כרבי סד: (קידושין ספק לידי המביאה

.È‡È‰L ¯b·zL Ì„˜ Bza ÏÚ ¯ÓBÏ ·‡‰ ÔÓ‡∆¡»»»««ƒ…∆∆ƒ¿…∆ƒ
Ïk‰ ÏÚ d¯ÒB‡Â ,˙Lc˜Ó41. ¿À∆∆¿¿»««…

ימצא 41) לא שמא כי לקדשה, בידו כלֿכך שאינה ואע"פ
הכתוב  מחמת נאמן זאת בכל - לקדשה שיסכים אדם
באמרו  הזה". לאיש נתתי בתי "את טז): כב, (דברים
קדשה, למי יודעים אנו שאין העולם, לכל אסרה - "לאיש"
הכתוב  ובנערה סד.) (קידושין לזה התירה - "הזה" ובאמרו

מדבר.

.‡ÈÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
„Ú ,Ì„‡ Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»¬≈¬»¿»«»»»«
‰È‰˙Â ,‰ÈzLc˜ ÈBÏÙlL ÈÏ Ú„B :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»«ƒ∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿∆

„·Ïa Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ42¯Á‡ BÏ Ú„BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»ƒ∆≈ƒ¿«¿««ƒ∆«««
‰¯‚aL43. ∆»¿»

אדם.42) לכל מותרת תהיה ואז תתגרש ממנו רק כלומר,
"שהפה 43) משום נאמן זאת בכל ברשותו. אינה כבר ואז

אפילו  מועיל זה ונימוק שהתיר", הפה הוא שאסר
האמירה  של דיבור כדי לאחר בא השני כשהדיבור
נאמן  הוא האב, מפי אלא אינו שהאיסור כיון הראשונה,
סותר  האחרון הדיבור אין כי מכאן. לאחר אפילו להתירה
מי  ידע לא שמתחילה יתכן כי הראשון, הדיבור את כלום
פי"ב  גירושין הל' (מגידֿמשנה, לו נודע ועכשיו קידשה,

בסמוך  כמבואר להתירה, נאמן אחר אדם אפילו והרי ה"א)
(מגידֿמשנה). לכך נאמן בעצמו שהאב כלֿשכן –

.·È„Á‡ ‡·e ,‰ÈzLc˜ ÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡»«»»≈ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ»»∆»
ÔÓ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â44ÒÎÏ Û‡45, ¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆¡»«ƒ¿…

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜ CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬≈ƒ

הוא 44) מתיירא כי שקידשה, האב לפני לומר חצוף שאינו
כסף  קבלתי ממך "לא ויאמר: האב יכחישנו שמא

(קידושין 45)הקידושין". תקפו יצרו שמא אומרים ואין
סג:).

.‚È:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰ÈzLc˜ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,ÌÈL e‡a»¿«ƒ∆≈¬ƒƒ«¿ƒ»¿∆≈
Ëb ÔÈ˙B Ô‰ÈL - ‰ÈzLc˜ È‡46„Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â . ¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ»∆»

ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B47¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÒk . ≈≈¿∆»≈¿»»¿««»»«≈
BÈ‡Â ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ d¯ÒB‡48. ¿»««¿»

לאחרים.46) להנשא שיצטרך 47)להתירה ואפשר שם.
טען  הראשון שהרי כשיכנסנה, אחרים קידושין לקדשה
העומד  לשני נתקדשה לא באמת ושמא לו, מקודשת שהיא

(רשב"א). עכשיו בהיתר 48)לכנסה שכנסה מאחר כי
עליו. לאסרה נאמן יחידי הבא השני אין החכמים, ובהסכמת
שהתירוה  כיון אלא כנסה, לא עדיין אפילו הרשב"א ולדעת
הראשון, מהיתרה להוציאה נאמן השני אין - לכונסה

א. כג, כתובות והשווה

.„ÈÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡Â ÈzLc˜˙ :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ««¿ƒ
- CÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,ÈzLc˜ ƒ̇¿««¿ƒ»∆»¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ

epnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,Ëb ÔzÏ ÔÓ‡49; ∆¡»ƒ≈≈¿ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ∆
‡È‰Â BÙ˜z B¯ˆÈ ‡nL ,ÒÎÏ ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡¬»≈∆¡»ƒ¿…∆»ƒ¿¿»¿ƒ

ÏÈb¯z50d¯Èz‰Ï È„k BÏ51. «¿ƒ¿≈¿«ƒ»

לאחר 49) לו תתירנה אם כי שיגרשנה, אחר אפילו
שניהם. מצד והערמה לקנוניא לחוש יש הגירושין,

אחריה.50) ותשדלנו עליו ממנה 51)תחפה מתיירא ואינו
קדשתיה, אני לומר אחר עוד יבוא אם ואפילו שתכחישנו,

וברש"י). סג: (קידושין תכחישנו היא

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLc˜ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…
‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‡e‰ - ÈzLc˜52˙¯zÓ ‡È‰Â , ƒ«¿«ƒ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆

ÂÈ·B¯˜a53- CÈzLc˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ . ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿≈…ƒ«¿ƒ
ÂÈ·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ‡e‰54. À»ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»

‡e‰ - Èza ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒƒ
‰ÏB„b ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡55;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‰ÏB„‚e , »ƒ¿¿»¿»À∆∆ƒ¿»

ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯zÓe56ÈzLc˜ . À»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‡e‰ - È˙B‡ ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Cza ˙‡∆ƒ≈¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒ
¯zÓe ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»À»

ÂÈ·B¯˜ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ì‡‰Â ,Ì‡‰ ˙B·B¯˜a57. ƒ¿»≈¿»≈¬»«¿»

ש"כיון 52) איסור, כחתיכת עליו אותן עשה שבהודאתו
. . . נשים שש מקרובותיה עליו נאסרו אשה, אדם שקידש
אמה  ואם אמה הן: ואלו מותה, לאחר בין אשתו בחיי בין
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אשתו  אחות וכן . . . בנה ובת בתה ובת ובתה אביה, ואם
פ"ב, ביאה איסורי (הל' אשתו" שתמות עד עליו ערוה

מכחישתו.53)ה"זֿט). בנו,54)שהיא אביו, אבי אביו,
עליה  שעשאתם מ:), (יבמות אחיו ובן אחיו בנו, ובן בנו

נא). הערה (כנ"ל בהודאתה איסור האם.55)כחתיכת
בתה.56) על נאמנת האם א.57)ואין סה, קידושין

.ÊËÔÈLecw‰ ÔÈÚBhL el‡ ÏÎÂ58ÔÚBh‰ ÔÚËLa , ¿»≈∆¬ƒ«ƒƒ¿∆»««≈
˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈLec˜ ÌL eÈ‰L∆»»ƒƒƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÔÈLecw‰ eÈ‰L e„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;e˙Ó B‡≈¬»ƒ∆»«ƒƒ¿…≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -59ÌB˜Ó ÏÎÂ . ≈»ƒƒ¿∆≈«¿¿»»
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ :LÈ‡Ï ‰M‡ ¯Ó‡zL∆…«ƒ»¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈…
d¯Èz‰Ï Ëb dÏ ·zÎiL epnÓ ÌÈL˜·Ó - CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿…»≈¿«ƒ»

ÌÚ‰ ¯‡LÏ60„ÒÙ‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ,61dÏ Ô˙ Ì‡Â . ƒ¿»»»∆≈»∆∆¿≈¿ƒ»«»
‰a˙k ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - BÓˆÚÓ Ëb62. ≈≈«¿ƒƒ≈¿À»

היא.58) בין הוא ה"ו.59)בין פ"ד, אם 60)לעיל כי
ע"פ  – העולם לכל להנשא נאסרה הרי גט, תקבל לא

כתובה,61)דבריה. לה לתת יצטרך לא כי ממון, הפסד
הפסד  בזה אין - בקרובותיה יאסר יגרשנה שאם ואע"פ

(מגי  מקרובותיה חוץ לישא יוכל נשים הרבה כי דֿגדול,
רוצה  אינו כי לטעון שיוכל אפשר, אי לכופו אבל משנה)

בקרובותיה. דעתו 62)להאסר גילה כי א. סה, קידושין
אלאֿ כתובה לארוסה אין סובר שרבינו ואע"פ שקידשה,
יכול  היאך כן ואם הי"א) פ"י לקמן (ראה לה כתב אםֿכן
אולם  בידה?! כתובתה הרי - קידשה לא שמעולם לטעון
(ראה  שמקדשים קודם כתובה שכותבים במקום ידובר כאן
לא  שאולי מכתובתה הוכחה כל אין כן ואם הכ"ט), לקמן

(מגידֿמשנה). אח"כ הקידושין נתקיימו

.ÊÈdLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
ÁÈÏMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÓˆÚÏ63˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â . ¿«¿¬≈¿À∆∆«»ƒ«¿»«¬

Ôk64È¯·c ¯‡La Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ . ≈¿»»∆»»∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÓe ÁwÓ65. ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»

לקדשה 63) רצה אם אבל בכוונה, קידשה אם ודוקא
צריכה  אינה לי" מקודשת את "הרי ואמר: וטעה למשלחו
('הגהות  קידושין אינם בטעות קידושין כי מהשליח, גט

ס"ט). לה, סי' אהע"ז ושו"ע נח,64)מיימוניות' קידושין
רמאות". מנהג בו שנהג אלא - עשוי שעשה "מה ב:

אחר 65) ובא דקה), (עוגה בחררה המהפך "עני א: נט, שם
הל' השווה חבירו. לחיי שיורד רשע" נקרא - הימנו ונטלה

ה"י. פ"ז, מכירה

.ÁÈ,dLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
‰ÈzLc˜ ÈÓˆÚÏ :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰66:˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â , «»ƒ«≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿»ƒ»∆∆

ÈzLc˜˙ BÁÏML ÔBL‡¯Ï67ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ - »ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ…»»«»ƒ«
ÌÈ„Úa68ÏM‰ È¯‰ -‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ÁÈ69‡È‰Â , ¿≈ƒ¬≈«»ƒ«»ƒ¿∆»¿ƒ

ÁlLÓ‰ È·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‰M‡‰Â ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ70, À∆∆ƒ¿»¿»ƒ»¬»ƒ¿≈«¿«≈«
‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ÁlLÓ‰Â71ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â ; ¿«¿«≈«À»ƒ¿∆»¿ƒÀ¿««»ƒ«

ÌÈ„Úa72ÔBL‡¯Ï ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -73. ¿≈ƒ¬≈¿À∆∆»ƒ

לקדשך 66) שלחני "פלוני מתחילה: השליח לה שאמר כגון

סתם. קידשה שעה ולאחר אומר:67)בשבילו", הוא
נתכוונתי. למשלח אומרת: והיא נתכוונתי. לעצמי

שליח 68) שעשה "האיש הט"ו: פ"ג, לעיל לשיטתו רבינו
לעדים  מקום שאין בעדים, לעשותו צריך אין אשה לו לקדש

הדבר". אמיתת להודיע אלא האיש כי 69)בשליחות
איסור  חתיכת עליו ועשאן לו, מקודשת היא הרי לדבריו

הט"ו. לעיל כמבואר נתקדשה 70)בהודאתו, שלדבריה
למשלח.71)לו. קידשה שלא צווח שלוחו שהרי
עדים.72) שני במעמד שליח המשלח והוא 73)שעשאו

זאת  ובכל ה"א) פ"ג, קידושין ('ירושלמי' בקרובותיה אסור
(מגידֿמשנה). בקרובותיה אסור השליח גם

.ËÈÁÏBMÏ Ì‡ ,ÈzLc˜˙ ÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡»¿»≈ƒ««¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«≈«
BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ :BÁeÏLÏ B‡ƒ¿ƒ…À¿««»ƒ«¿≈ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó74Ô‰ÈL - BÁeÏL ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ì‡Â , ¿À∆∆«≈ƒ¿ƒÀ¿«∆¿¿≈∆
Ëb ÔÈ˙B75ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B „Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â ;76. ¿ƒ≈¿ƒ»∆»≈≈¿∆»≈

בשעת 74) כאן אינו המשלח וגם עדות, כאן ואין הואיל
שהרי  זו, שליחות על כלֿכך סומכת האשה אין קידושין,

לדבר. עדים ואין בכל, לכפור יכול כאן 75)המשלח
לכפור  יוכל לא המשלח שהרי שליחותו, על דעתה סמכה
היא  הרי יודעת" "איני שאומרת מכיון אלא עדים במקום

לשניהם. קידושין ולדעת 76)בספק שם. 'ירושלמי'
עדים, בלי - אשה לקדש שליח לעשות אפשר אי הראב"ד
השליח  הוחזק מפרש: והוא הט"ו. פ"ג, לעיל כמפורש
- האשה במקום מפורסמת השליחות שהיתה - בעדים
השליח  מחאת שאין בקרובותיה, אסור הראשון אף ולפיכך
שלא  - השליח הוחזק לא מפורסמת. שליחות לבטל מועילה
וצווח  מוחה השליח אם כאן - מפורסמת השליחות היתה
בקרובותיה. מותר והראשון מחאתו מועלת קידשה שלעצמו

.Î,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»
da ‰¯ÊÁÂ ˙eÁÈÏM‰ ‰Ïha B˙ÎÈÏ‰ ˙Ú·e77ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»»¿≈

¯Á‡ B‡ ‰¯ÊÁ ÔÈLecw‰ dÏ ÏawL Ì„˜ Ì‡ Úe„È»«ƒ…∆∆ƒ≈»«ƒƒ»¿»««
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÔÈLecw‰78LÈ‡‰ ÔÎÂ . «ƒƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈¿≈»ƒ
Ba ¯ÊÁÂ ÁÈÏL ‰OÚL79. ∆»»»ƒ«¿»«

הדיבור 77) ומבטל השני הדיבור בא כי מועילה, וחזרתה
כמפורש  השליח, בפני שלא ואפילו נט:) (קידושין הראשון

שם. עט.).78)ברש"י (שם גט ב.79)וצריכה עח, שם

.‡ÎBÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÌÈL LÓÁÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««≈»≈»ƒ¿≈≈«≈
- Lc˜ È˙B‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,Lc˜ Ô‰Ó≈∆ƒ≈¿»««¿««∆∆ƒƒ≈

Ôlk ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡80˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ Ëb Ô˙BÂ ,81, »ƒ¿À»¿≈≈¿»««¿««
‰a˙k ÁÈpÓe82˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ˙Á‡83Lc˜ Ì‡Â . «ƒ«¿À»««≈≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ≈

‰‡È·a84ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ -85ÏÎÏ ‰a˙k ÔziL , ¿ƒ»»¿¬»ƒ∆ƒ≈¿À»¿»
˙Á‡Â ˙Á‡86˙Á‡Ï ·˙kL ‰a˙kL Úe„È ¯·c‰Â . ««¿««¿«»»»«∆¿À»∆»«¿««

‡È‰ È‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰„·‡ Ô‰Ó≈∆»¿»¿»««¿««∆∆¬ƒƒ
È˙a˙k ‰„·‡Â ‰a˙k ÈÏ z·˙ÎÂ ÈzLcwL87. ∆ƒ«¿«ƒ¿»«¿»ƒ¿À»¿»¿»¿À»ƒ

מספק.80) עליו אסורות לישא 81)שלכן רוצה אינו אם
כולן. כתובה.82)את לכל 83)סכום לשלם חייב ואינו
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אשתו  אחות וכן . . . בנה ובת בתה ובת ובתה אביה, ואם
פ"ב, ביאה איסורי (הל' אשתו" שתמות עד עליו ערוה

מכחישתו.53)ה"זֿט). בנו,54)שהיא אביו, אבי אביו,
עליה  שעשאתם מ:), (יבמות אחיו ובן אחיו בנו, ובן בנו

נא). הערה (כנ"ל בהודאתה איסור האם.55)כחתיכת
בתה.56) על נאמנת האם א.57)ואין סה, קידושין

.ÊËÔÈLecw‰ ÔÈÚBhL el‡ ÏÎÂ58ÔÚBh‰ ÔÚËLa , ¿»≈∆¬ƒ«ƒƒ¿∆»««≈
˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈLec˜ ÌL eÈ‰L∆»»ƒƒƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÔÈLecw‰ eÈ‰L e„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;e˙Ó B‡≈¬»ƒ∆»«ƒƒ¿…≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -59ÌB˜Ó ÏÎÂ . ≈»ƒƒ¿∆≈«¿¿»»
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ :LÈ‡Ï ‰M‡ ¯Ó‡zL∆…«ƒ»¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈…
d¯Èz‰Ï Ëb dÏ ·zÎiL epnÓ ÌÈL˜·Ó - CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿…»≈¿«ƒ»

ÌÚ‰ ¯‡LÏ60„ÒÙ‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ,61dÏ Ô˙ Ì‡Â . ƒ¿»»»∆≈»∆∆¿≈¿ƒ»«»
‰a˙k ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - BÓˆÚÓ Ëb62. ≈≈«¿ƒƒ≈¿À»

היא.58) בין הוא ה"ו.59)בין פ"ד, אם 60)לעיל כי
ע"פ  – העולם לכל להנשא נאסרה הרי גט, תקבל לא

כתובה,61)דבריה. לה לתת יצטרך לא כי ממון, הפסד
הפסד  בזה אין - בקרובותיה יאסר יגרשנה שאם ואע"פ

(מגי  מקרובותיה חוץ לישא יוכל נשים הרבה כי דֿגדול,
רוצה  אינו כי לטעון שיוכל אפשר, אי לכופו אבל משנה)

בקרובותיה. דעתו 62)להאסר גילה כי א. סה, קידושין
אלאֿ כתובה לארוסה אין סובר שרבינו ואע"פ שקידשה,
יכול  היאך כן ואם הי"א) פ"י לקמן (ראה לה כתב אםֿכן
אולם  בידה?! כתובתה הרי - קידשה לא שמעולם לטעון
(ראה  שמקדשים קודם כתובה שכותבים במקום ידובר כאן
לא  שאולי מכתובתה הוכחה כל אין כן ואם הכ"ט), לקמן

(מגידֿמשנה). אח"כ הקידושין נתקיימו

.ÊÈdLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
ÁÈÏMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÓˆÚÏ63˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â . ¿«¿¬≈¿À∆∆«»ƒ«¿»«¬

Ôk64È¯·c ¯‡La Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ . ≈¿»»∆»»∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÓe ÁwÓ65. ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»

לקדשה 63) רצה אם אבל בכוונה, קידשה אם ודוקא
צריכה  אינה לי" מקודשת את "הרי ואמר: וטעה למשלחו
('הגהות  קידושין אינם בטעות קידושין כי מהשליח, גט

ס"ט). לה, סי' אהע"ז ושו"ע נח,64)מיימוניות' קידושין
רמאות". מנהג בו שנהג אלא - עשוי שעשה "מה ב:

אחר 65) ובא דקה), (עוגה בחררה המהפך "עני א: נט, שם
הל' השווה חבירו. לחיי שיורד רשע" נקרא - הימנו ונטלה

ה"י. פ"ז, מכירה

.ÁÈ,dLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
‰ÈzLc˜ ÈÓˆÚÏ :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰66:˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â , «»ƒ«≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿»ƒ»∆∆

ÈzLc˜˙ BÁÏML ÔBL‡¯Ï67ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ - »ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ…»»«»ƒ«
ÌÈ„Úa68ÏM‰ È¯‰ -‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ÁÈ69‡È‰Â , ¿≈ƒ¬≈«»ƒ«»ƒ¿∆»¿ƒ

ÁlLÓ‰ È·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‰M‡‰Â ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ70, À∆∆ƒ¿»¿»ƒ»¬»ƒ¿≈«¿«≈«
‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ÁlLÓ‰Â71ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â ; ¿«¿«≈«À»ƒ¿∆»¿ƒÀ¿««»ƒ«

ÌÈ„Úa72ÔBL‡¯Ï ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -73. ¿≈ƒ¬≈¿À∆∆»ƒ

לקדשך 66) שלחני "פלוני מתחילה: השליח לה שאמר כגון

סתם. קידשה שעה ולאחר אומר:67)בשבילו", הוא
נתכוונתי. למשלח אומרת: והיא נתכוונתי. לעצמי

שליח 68) שעשה "האיש הט"ו: פ"ג, לעיל לשיטתו רבינו
לעדים  מקום שאין בעדים, לעשותו צריך אין אשה לו לקדש

הדבר". אמיתת להודיע אלא האיש כי 69)בשליחות
איסור  חתיכת עליו ועשאן לו, מקודשת היא הרי לדבריו

הט"ו. לעיל כמבואר נתקדשה 70)בהודאתו, שלדבריה
למשלח.71)לו. קידשה שלא צווח שלוחו שהרי
עדים.72) שני במעמד שליח המשלח והוא 73)שעשאו

זאת  ובכל ה"א) פ"ג, קידושין ('ירושלמי' בקרובותיה אסור
(מגידֿמשנה). בקרובותיה אסור השליח גם

.ËÈÁÏBMÏ Ì‡ ,ÈzLc˜˙ ÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡»¿»≈ƒ««¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«≈«
BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ :BÁeÏLÏ B‡ƒ¿ƒ…À¿««»ƒ«¿≈ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó74Ô‰ÈL - BÁeÏL ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ì‡Â , ¿À∆∆«≈ƒ¿ƒÀ¿«∆¿¿≈∆
Ëb ÔÈ˙B75ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B „Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â ;76. ¿ƒ≈¿ƒ»∆»≈≈¿∆»≈

בשעת 74) כאן אינו המשלח וגם עדות, כאן ואין הואיל
שהרי  זו, שליחות על כלֿכך סומכת האשה אין קידושין,

לדבר. עדים ואין בכל, לכפור יכול כאן 75)המשלח
לכפור  יוכל לא המשלח שהרי שליחותו, על דעתה סמכה
היא  הרי יודעת" "איני שאומרת מכיון אלא עדים במקום

לשניהם. קידושין ולדעת 76)בספק שם. 'ירושלמי'
עדים, בלי - אשה לקדש שליח לעשות אפשר אי הראב"ד
השליח  הוחזק מפרש: והוא הט"ו. פ"ג, לעיל כמפורש
- האשה במקום מפורסמת השליחות שהיתה - בעדים
השליח  מחאת שאין בקרובותיה, אסור הראשון אף ולפיכך
שלא  - השליח הוחזק לא מפורסמת. שליחות לבטל מועילה
וצווח  מוחה השליח אם כאן - מפורסמת השליחות היתה
בקרובותיה. מותר והראשון מחאתו מועלת קידשה שלעצמו

.Î,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»
da ‰¯ÊÁÂ ˙eÁÈÏM‰ ‰Ïha B˙ÎÈÏ‰ ˙Ú·e77ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»»¿≈

¯Á‡ B‡ ‰¯ÊÁ ÔÈLecw‰ dÏ ÏawL Ì„˜ Ì‡ Úe„È»«ƒ…∆∆ƒ≈»«ƒƒ»¿»««
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÔÈLecw‰78LÈ‡‰ ÔÎÂ . «ƒƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈¿≈»ƒ
Ba ¯ÊÁÂ ÁÈÏL ‰OÚL79. ∆»»»ƒ«¿»«

הדיבור 77) ומבטל השני הדיבור בא כי מועילה, וחזרתה
כמפורש  השליח, בפני שלא ואפילו נט:) (קידושין הראשון

שם. עט.).78)ברש"י (שם גט ב.79)וצריכה עח, שם

.‡ÎBÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÌÈL LÓÁÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««≈»≈»ƒ¿≈≈«≈
- Lc˜ È˙B‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,Lc˜ Ô‰Ó≈∆ƒ≈¿»««¿««∆∆ƒƒ≈

Ôlk ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡80˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ Ëb Ô˙BÂ ,81, »ƒ¿À»¿≈≈¿»««¿««
‰a˙k ÁÈpÓe82˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ˙Á‡83Lc˜ Ì‡Â . «ƒ«¿À»««≈≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ≈

‰‡È·a84ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ -85ÏÎÏ ‰a˙k ÔziL , ¿ƒ»»¿¬»ƒ∆ƒ≈¿À»¿»
˙Á‡Â ˙Á‡86˙Á‡Ï ·˙kL ‰a˙kL Úe„È ¯·c‰Â . ««¿««¿«»»»«∆¿À»∆»«¿««

‡È‰ È‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰„·‡ Ô‰Ó≈∆»¿»¿»««¿««∆∆¬ƒƒ
È˙a˙k ‰„·‡Â ‰a˙k ÈÏ z·˙ÎÂ ÈzLcwL87. ∆ƒ«¿«ƒ¿»«¿»ƒ¿À»¿»¿»¿À»ƒ

מספק.80) עליו אסורות לישא 81)שלכן רוצה אינו אם
כולן. כתובה.82)את לכל 83)סכום לשלם חייב ואינו
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קיח:). לקדש 85)ליבמות שלא דבריהם על שעבר על
הכ"א. פ"ג לעיל כמבואר "רבי 86)בביאה ב: קיח, יבמות

גט  שיתן עד עבירה מידי מוציאתו דרך זו אין אומר, עקיבא
ה"ט. פ"ד, גזילה הל' השווה ואחת". אחת לכל וכתובה

מהן 87) לאחת כשכתב אלא יתואר לא זה דין כלומר,
לארוסה  "אין היא: הלכה כלל, כתב לא אם כי כתובה,
נשואה, באשה אבל הי"א. פ"י, לקמן כמבואר כלל" כתובה
לה  לתת חייב סתם, נשאה אלא כתובה לה  כתב לא אפילו

ה"ה. פי"ב, לקמן כמפורש ביתֿדין מתנאי כתובתה

.·ÎÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ‰M‡‰»ƒ»∆»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ -¬≈¿∆¿«¿À∆∆««ƒ∆≈»¿»»

˜ÊÁ‰ ‡lL ÏB˜ ÏÎÂ .‰¯e¯aÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈc ˙È·a ¿»¿»∆…À¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
BÏ88‡È‰L Ba BÊ ˜ÊÁzL ÏBw‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .¿≈««∆À¿«∆ƒ

˙B¯p‰ e‡¯L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL ÔB‚k ?˙Lc˜Ó¿À∆∆¿∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
˙B˜ÏBc89,ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎ Ì„‡ È·e ,˙BÚvÓ ˙BhÓe , ¿ƒÀ»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

.ÌBi‰ ˙ÈBÏt ‰Lc˜˙ :˙B¯ÓB‡Â dÏ ˙BÁÓO ÌÈLÂ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«¿»¿ƒ«
ÔÈ‡ - ÌBi‰ Lc˜˙z ˙ÈBÏt :˙B¯ÓB‡ Ô˙B‡ eÚÓL»¿»¿¿ƒƒ¿«≈«≈
„Ú ,‰Lc˜˙ ‡ÏÂ Lc˜Ï encÊ ‡nL ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿«¿¿«≈¿…ƒ¿«¿»«

‰Lc˜˙pL eÚÓLiL90:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿»¿≈ƒ»¿«ƒ¿»¿
‰¯·‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ,ÔÈÒe¯‡ ˙ÁÓO BÓk eÈ‡¯91, »ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»«¿¬»»

˙ÈBÏt ‰Lc˜˙pL ÈBÏtÓ ÚÓML ÈBÏtÓ eÚÓLÂ¿»«¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ
‰È„ÓÏ ÌÈ„Ú‰ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆»≈ƒƒ¿ƒ»
d˙B‡ ˜ÈÊÁnL ÏB˜ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ ˙¯Á‡«∆∆≈¬≈∆∆«¬ƒ»

˙Lc˜Ó92. ¿À∆∆

מפלוני,88) שמע פלוני אומרים: "שהרבה ב: פט, גיטין
הים, למדינת שהלכו ופלוני מפלוני שמענו אומרים: והם
ולא  שמענו לא יאמרו: ויחקרו, לביתֿדין יבואו ואילו

שם). (ר"ן בשעת 89)ראינו" נר להדליק היו נוהגים
ב"ברורֿ הנר "אור לב:): (סנהדרין שמצינו כמו שמחה,

שם". משתה א.90)חיל" פט, ושאון.91)גיטין המולה 
(92- אחד עד מפי אלא שמעו לא השנים שאלו אע"פ

קול  זה הרי שהלכו, בשנים וגומר מוליך והקול הואיל
- שמע מהיכן "פלוני בגמרא: לפנינו אבל פט.). (גיטין
היינו  הים", למדינת להם והלכו מפלוני, ופלוני מפלוני,
ויהודה  ולוי מיהודה, שמע ושמעון מלוי, שמע שראובן
הקול, את ואישרו ושמעון ראובן באו ולפנינו להם, הלכו
אחד  וכל הם, שנים האחרונים שלפני העדים שגם יוצא
מצטרפין  הם וביחד שנים, מפי ולא אחד, בשם מעיד מהם
מהיכן  "פלוני בגמרא: אחרת גירסא לו היתה ורבינו לשנים.
שבאו  מעידים זה ולפי להם", והלכו ופלוני מפלוני שמע?

שנים. מפי ששמע אחד מפי ששמע אחד על לפנינו

.‚Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na93ÌL ‰˙È‰ ‡lL «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿»»
‡Ï˙Ó‡94eÚÓLÂ ,‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬«¿»¬»ƒ»¿»»¬«¿»¿»¿

‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ‰Lc˜˙pL eÚÓMLk ‡Ï˙Ó‡‰»¬«¿»¿∆»¿∆ƒ¿«¿»…À¿¿»
ÏÚ ‰Lc˜˙ ˙ÈBÏt ?‡Ï˙Ó‡‰ ‡È‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«ƒ»¬«¿»¿ƒƒ¿«¿»«

È‡z95˜ÙÒ ÈLec˜ B‡ ,96ÔÈÏ‡BL ‡l‡ ,‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ¿«ƒ≈»≈…À¿¿»∆»¬ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,d˙B‡»¿¿ƒ«¿»∆»ƒ¿≈»¿»»

˜ÊÁ ÏB˜ ‡ÏÂ ‰¯e¯a97. ¿»¿…»»

מקודשת.93) הקול 94)שהוחזקה את השובר וטעם משל
התנצלות. לשם תירוץ = פח:) שם לא 95)(רש"י ושמא
עמו. ושוברו קול זה והרי התנאי, ידוע 96)נתקיים שלא

היה  קטן שמא או לא. או פרוטה שוה בקידושין היו אם
ספק  הרבים, ברשות קידושיה לה זרק או שקידש. בעת

הכ"ב). פ"ד, (לעיל לה קרובים ספק לו, גיטין 97)קרובים
ב. פח,

.„ÎÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏÙÏ ‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ
‡Ï˙Ó‡ e¯Ó‡98‡e‰L ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯ Ì‡ , »¿¬«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ∆

Ôk99;˙Lc˜Ó ˜ÊÁz ‡ÏÂ ,‡Ï˙Ó‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ≈¿ƒ«»¬«¿»¿…À¿«¿À∆∆
˙Úa ‡Ï˙Ó‡‰ ‰ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿¿»»¬«¿»¿≈

.‡Ï˙Ó‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈLecw‰ eÚÓLpL∆ƒ¿¿«ƒƒ≈¿ƒ»¬«¿»

לפלונית",98) קידושין זרק "פלוני הקול: יצא שמתחילה
לו". קרובים היו "שהקידושין אמרו: ימים ולאחר

מתחילה 99) שהרי היא, אמת שהאמתלא לדבר שרגלים
קרובים  שנפלו אמרו ואחרֿכך הקידושין, לה שזרק אמרו
רב  וכדעת פט: (שם כזה דבר קורה פעמים כמה והרי לו,

זביד).

.‰Î‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ,˙Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿««∆»»»∆»∆ƒ¿«¿»
ÏÚ :¯Ó‡Â ÂÈ·‡Ï eÏ‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏt ÏL B·Ïƒ¿∆¿ƒ¿««¿«»¬¿»ƒ¿»««
eÎÓÒ ‡ÏÂ .È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ BÏ ‰Lc˜˙ Ck È‡z¿«»ƒ¿«¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¿…»¿
,˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,ÂÈ¯·c ÏÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿»»∆»»¿¬≈»≈¿À∆∆

‡Ï˙Ó‡ ÌL ÔÈ‡ el‡Îe100. ¿ƒ≈»¬«¿»

ורק 100) בצדו, אמתלא בלי הקול יצא שמתחלה כיון
דומה  זו אמתלא ואין פט.). (שם האמתלא נשמעה אחרֿכך

הקודמת). הערה (ראה כד בהלכה שלמעלה לזו

.ÂÎÈL ‡·e ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ»≈ƒ
eÈÙa dLc˜Â101Ô‰L ÔBL‡¯ ÈLec˜ ÏÚ ÔÈ˜„Ba - ¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ«ƒ≈ƒ∆≈

˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ :ÏB˜a¿ƒ»≈ƒƒ¿»»¿»∆ƒ¿À∆∆
ÌeÏk ÈL ÈLec˜ ÔÈ‡ - ÔBL‡¯Ï102- Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒ≈ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ«

ÈM‰ ‡OBÂ ,ÏB˜a ÂÈLecwL ÔBL‡¯ L¯‚Ó¿»≈ƒ∆ƒ»¿¿≈«≈ƒ
,ÔBL‡¯‰ ÒÎÈ ‡Ï - ÈM‰ L¯b Ì‡Â .È‡cÂ ÂÈLecwL∆ƒ»««¿ƒ≈≈«≈ƒ…ƒ¿…»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL103¯Á‡ ∆»…¿∆¡ƒ¿»ƒ»≈ƒ««
¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙pL104. ∆ƒ¿»¿»¿«≈

ודאי.101) גט.102)קידושי ממנו צריכה ואינה
לומר:103) שיטעו חששים שאנו הונא. וכרב ב פט, שם

הוא  ועכשיו שני, קידשה תחילה, ראשון שגירשה ידי "על
שם). (רש"י לקמן 104)מחזירה" כמבואר עליו, ואסורה

הי"ב. פי"א, גירושין הל'

.ÊÎÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿»»
Ëb ·˙Bk „Á‡ - ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L B˙BÓk ¯Á‡«≈¿∆ƒ¿À∆∆¿«≈∆»≈≈

ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,ÒBk „Á‡Â105. ¿∆»≈≈ƒ≈«¬

לא 105) ברורים, אינם שני קידושי שגם כיון שם. גיטין,
כי  וכו', האירוסין" מן גרושתו "החזיר יאמרו: שמא חששו
אמת  הקולות ששני יאמרו אלאֿאםֿכן זו לטעות יגיעו לא

צ.). שם ('תוספות' החמירו לא וכלֿכך הם,
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`zeyiקנו zekld - miyp xtq - hay g"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÎe‚‰pL ÌB˜Ó106˙BBÏ·Ò ÁÏLÏ107‰Òe¯‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»
eÏ·e‰L ˙BBÏ·Ò e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e ,Ò¯‡˙zL ¯Á‡««∆ƒ¿»≈»≈ƒ∆»ƒ¿∆¿
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰Lc˜˙ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - dÏ»¿ƒ»∆»ƒ¿«¿»¿ƒ»≈
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÙqÓƒ»≈««ƒ∆…«¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ ‡l‡ ˙BBÏ·Ò108Ôlk e‚‰pL ÌB˜Óe . ƒ¿∆»…∆»≈ƒ»∆»¬À»
e‡¯Â ,ÔÈLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ˙BBÏ·Ò ÁÏLÏƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ»¿««»¿«¿ƒ¿»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙BBÏ·Ò109. ƒ¿≈¿ƒ»

העיר.106) אנשי פ"ד 107)מיעוט למעלה וראה מתנות.
המארסים 108)ה"כ. העיר אנשי למיעוט לחוש עלינו

והרי"ף  חננאל רבינו וכגירסת ג: (קידושין מסבלים ואח"כ
סבלונות  לה ששלח ומכיון כמוהם. נהג זה גם ושמא שם),
אין  כי הרוב, אחר בזה הולכים ואין מקודם. קידשה כבר -
המנהג, מצד אלא העולם, טבע מצד ומחוייב קבוע רוב זו
הזקן  ר"י 'תוספות' וראה שם, (ר"ן להשתנות עשוי והמנהג

שם). הוקדשה.109)לקידושין לא עדיין בוודאי כי

.ËÎd˙a˙k ¯ËL ˜ÊÁ‰110ÈL‡ ˙ˆ˜Ó C¯c Ì‡ : À¿«¿«¿À»»ƒ∆∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈLLBÁ - ÔÈ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ¿««»¿ƒ¿ƒ

dÏ111:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,¯ÙBÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; »¿««ƒ∆≈»≈≈¿ƒ
·˙ÎÂ ÌÈc˜‰ ‡ˆnL ¯ÙBq‰ ÈtÓ ‡nL112C¯c Ì‡Â ; ∆»ƒ¿≈«≈∆»»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆

- ÔÈLecw‰ Ì„˜ ‰a˙k‰ ÔÈ·˙BkL ÌB˜n‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»∆¿ƒ«¿À»…∆«ƒƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡113. ≈¿ƒ»

לידה.110) הגיע שלא אע"פ כתובתה שטר ראו
מכיון 111) לאחרים. להנשא רוצה אם גט להצריכה

זה  גם שמא הכתובה, כותבים ואחרֿכך מקדשים שהמיעוט
הכתובה. כתיבת לפני וקידשה כן, לא 112)נהג ועדיין

נ:).113)קידש. (קידושין נתקדשה לא עדיין שבוודאי

.Ï,ÈBÏt ÌBÈa ‰Lc˜˙pL ‰eÈ‡¯ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿¿ƒ
ÌlkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰eÈ‡¯ ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…¿ƒ»««ƒ∆À»

ÎL[˙ÚË] ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈ ¿≈ƒ¿»≈««¬≈¿À∆∆∆≈«¬«
‰Úˆa Lc˜Ï ÌÚ‰ C¯cL ,‰È‡¯ '‰eÈ‡¯ ‡Ï'114. …¿ƒ»¿»»∆∆∆»»¿«≈¿ƒ¿»

כג.).114) (כתובות ראו ולא שנתקדשה ואפשר

.‡Ï:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,BÊ ‡È‰ ˙Lc˜Ó :„Á‡ „Ú ¯Ó‡»«≈∆»¿À∆∆ƒ¿ƒ∆∆
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÈzLc˜˙ ‡Ï115:¯ÓB‡ „Á‡ . …ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆∆»≈

‡Opz ‡Ï - ˙Lc˜Ó dÈ‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â ,˙Lc˜Ó116; ¿À∆∆¿∆»≈≈»¿À∆∆…ƒ»≈
‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈ƒ∆∆…
‰„ÓÚ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,È‡ ˙Lc˜Ó :‰¯Ó‡ .ÈzLc˜˙ƒ¿««¿ƒ»¿»¿À∆∆¬ƒ¿««¿«»¿»

‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡ :dÓˆÚ ‰Lc˜Â117,‰È¯·„Ï ¿ƒ¿»«¿»ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
È‡L ‰lÁza Èz¯Ó‡ CÎÂ CÎ ÈtÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿≈»»»»«¿ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LnÓ ‰È¯·„a eÈ‡¯Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿»ƒƒ¿»∆»«»¬≈À∆∆

ÈMÏ118Ô‰a ÔÈ‡Â ‰˙pL B‡ ,‡Ï˙Ó‡ ‰˙ ‡Ï Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ…»¿»¬«¿»∆»¿»¿≈»∆
.˜ÙÒ ÈLec˜ ÈL ÈLec˜Â ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LnÓ«»¬≈¬»¿ƒ≈≈ƒƒ≈»≈
Ïk‰ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â ,Ëb dÏ Ô˙B CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»≈¿ƒ¿∆¬»»»¿««…

dÒe¯‡ ‡B·iL „Ú119:‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰ ÔÎÂ . «∆»¬»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ì‡ - È‡ ‰Èet :‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁÂ ,È‡ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¬ƒ¿»¿»¿»¿»¿»¬ƒƒ
BÊ È¯‰ ,LnÓ ‰È¯·„a LÈÂ ‰È¯·„Ï ‡Ï˙Ó‡ ‰˙»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»¿≈ƒ¿»∆»«»¬≈

˙Ó‡120. ∆¡∆∆

נאמן 115) אינו אחד עד כי סה:), (קידושין לאחרים להנשא
חזקה  - אותו מכחישה שהאשה במקום שנתקדשה, לומר
(מגידֿ להכחישו העד בפני פניה תעיז שלא בידינו היא

שמכיון 116)משנה). נתקדשתי, לא כשאומרת אפילו
את  להכחיש לכפור מעיזה היא לדבריה, המסייע עד שיש

להכחשתה. ערך כל ואין אמרה 117)העד, למה טעם
אני". "מקודשת "מעשה 118)תחילה: א: כב, כתובות

בני  עליה וקפצו בנוי, גדולה שהיתה גדולה אחת באשה
וקידשה  עמדה לימים אני, מקודשת ואמרה: לקדשה, אדם
אמרה: כן? לעשות ראית מה חכמים: לה אמרו עצמה. את
אמרתי: מהוגנים, שאינם אנשים עלי שבאו בתחילה
עמדתי  - מהוגנים אנשים עלי שבאו עכשיו אני, מקודשת

עצמי". את מותרת 119)וקידשתי אינה לו וגם הראשון.
(מגידֿמשנה). ספק קידושי שקידשה השני שיגרשנה עד

(120- עוד נתקדשה שלא ואףֿעלֿפי לשני, להתירה
שם). (כתובות, לו להתקדש להתירה עליה סומכים

ה'תשפ"א  שבט כ"ח רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ברכת 1) נישואין, ארוסתו, על ביאה איסור רבינו בו כלל

יום  באיזה הנישואין, ושמחת המשתה ימי כתובה, חתנים,
זמן  וקביעת להנשא אסורה ימים ובאיזה נשאת האשה

הנישואין.

.‡‰Òe¯‡‰2ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡3ÔÓÊ Ïk »¬»¬»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰L4- ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . ∆ƒ¿≈»ƒ»¿«»«¬»¿≈»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ5‰‡È·a dLc˜ Ì‡ elÙ‡Â . «ƒ«««¿«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
‰È·‡ ˙È·a ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡ -6„Ú , »»»∆»ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»«

d˙B‡ ‡È·iL7B˙Èa CB˙Ï8‰pLÈ¯ÙÈÂ dnÚ „ÁÈ˙ÈÂ9 ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ∆»
‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ .BÏ10‡e‰Â ¿ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»¿À»¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡eO ‡¯˜p‰11ÌLÏ B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . «ƒ¿»ƒƒ¿»»¿«»«¬»¿≈
dLcwL ¯Á‡ ÔÈ‡eO12da ‰¯ÚiMÓ -13,d‡˜ ƒƒ««∆ƒ¿»ƒ∆«¬∆»¿»»

‰‡eO ˙ÈOÚÂ14¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰ È¯‰Â ,15. ¿«¬≈¿»«¬≈ƒƒ¿¿»»»

למעלה 2) המנויים דברים משלשה באחד לבעלה המקודשת
שם. כמפורש מאורסת, או מקודשת נקראת ה"ב), (פ"א

חכמים.3) את 4)מדברי לנו "ואסר ב: ז, כתובות
בלא  "כלה בהתחלתה: כלה במסכת ושנינו הארוסות".
ברכה" ו"בלא כנדה". לבעלה אסורה חתנים) (ברכת ברכה
החופה, בשעת נאמרות שהברכות לפי חופה, בלי פירושו
רבינו  כתב וכבר ו. הלכה להלן ראה מעכבות, אינן והברכות
אסורה  ברכה, בלא "וכלה במוספנו): (מובאת בתשובתו
בלבד". הדבר לחזק "כנדה" שאמרו וזה מדרבנן, לבעלה

ה"א.5) פ"י, פסחים לשם 6)'ירושלמי' כוונתי אין אם
בלבד, מאורסת אלא אינה ראשונה ביאה ועלֿידי נישואין.
בקידושין  ורבא אביי דעת וכן נישואין. עושה אינה ביאה כי

א. אביה.7)י, בקביעות.8)מבית עמו לדור
לפי 9) לביתו הביאה "אבל הימים, כל בביתו עמו להיות

לבית  שלחה ואח"כ נישואין לשם שלא עליה ובא שעה
נה, סי' לאהע"ז מחוקק' ('חלקת נישואין" אלו אין - אביה

ב.10)ס"א). כה, סוכה נה,11)ראה סי' ובאהע"ז
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קנז zeyi` zekld - miyp xtq - hay g"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÎe‚‰pL ÌB˜Ó106˙BBÏ·Ò ÁÏLÏ107‰Òe¯‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»
eÏ·e‰L ˙BBÏ·Ò e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e ,Ò¯‡˙zL ¯Á‡««∆ƒ¿»≈»≈ƒ∆»ƒ¿∆¿
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰Lc˜˙ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - dÏ»¿ƒ»∆»ƒ¿«¿»¿ƒ»≈
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÙqÓƒ»≈««ƒ∆…«¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ ‡l‡ ˙BBÏ·Ò108Ôlk e‚‰pL ÌB˜Óe . ƒ¿∆»…∆»≈ƒ»∆»¬À»
e‡¯Â ,ÔÈLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ˙BBÏ·Ò ÁÏLÏƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ»¿««»¿«¿ƒ¿»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙BBÏ·Ò109. ƒ¿≈¿ƒ»

העיר.106) אנשי פ"ד 107)מיעוט למעלה וראה מתנות.
המארסים 108)ה"כ. העיר אנשי למיעוט לחוש עלינו

והרי"ף  חננאל רבינו וכגירסת ג: (קידושין מסבלים ואח"כ
סבלונות  לה ששלח ומכיון כמוהם. נהג זה גם ושמא שם),
אין  כי הרוב, אחר בזה הולכים ואין מקודם. קידשה כבר -
המנהג, מצד אלא העולם, טבע מצד ומחוייב קבוע רוב זו
הזקן  ר"י 'תוספות' וראה שם, (ר"ן להשתנות עשוי והמנהג

שם). הוקדשה.109)לקידושין לא עדיין בוודאי כי

.ËÎd˙a˙k ¯ËL ˜ÊÁ‰110ÈL‡ ˙ˆ˜Ó C¯c Ì‡ : À¿«¿«¿À»»ƒ∆∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈLLBÁ - ÔÈ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ¿««»¿ƒ¿ƒ

dÏ111:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,¯ÙBÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; »¿««ƒ∆≈»≈≈¿ƒ
·˙ÎÂ ÌÈc˜‰ ‡ˆnL ¯ÙBq‰ ÈtÓ ‡nL112C¯c Ì‡Â ; ∆»ƒ¿≈«≈∆»»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆

- ÔÈLecw‰ Ì„˜ ‰a˙k‰ ÔÈ·˙BkL ÌB˜n‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»∆¿ƒ«¿À»…∆«ƒƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡113. ≈¿ƒ»

לידה.110) הגיע שלא אע"פ כתובתה שטר ראו
מכיון 111) לאחרים. להנשא רוצה אם גט להצריכה

זה  גם שמא הכתובה, כותבים ואחרֿכך מקדשים שהמיעוט
הכתובה. כתיבת לפני וקידשה כן, לא 112)נהג ועדיין

נ:).113)קידש. (קידושין נתקדשה לא עדיין שבוודאי

.Ï,ÈBÏt ÌBÈa ‰Lc˜˙pL ‰eÈ‡¯ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿¿ƒ
ÌlkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰eÈ‡¯ ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…¿ƒ»««ƒ∆À»

ÎL[˙ÚË] ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈ ¿≈ƒ¿»≈««¬≈¿À∆∆∆≈«¬«
‰Úˆa Lc˜Ï ÌÚ‰ C¯cL ,‰È‡¯ '‰eÈ‡¯ ‡Ï'114. …¿ƒ»¿»»∆∆∆»»¿«≈¿ƒ¿»

כג.).114) (כתובות ראו ולא שנתקדשה ואפשר

.‡Ï:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,BÊ ‡È‰ ˙Lc˜Ó :„Á‡ „Ú ¯Ó‡»«≈∆»¿À∆∆ƒ¿ƒ∆∆
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÈzLc˜˙ ‡Ï115:¯ÓB‡ „Á‡ . …ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆∆»≈

‡Opz ‡Ï - ˙Lc˜Ó dÈ‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â ,˙Lc˜Ó116; ¿À∆∆¿∆»≈≈»¿À∆∆…ƒ»≈
‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈ƒ∆∆…
‰„ÓÚ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,È‡ ˙Lc˜Ó :‰¯Ó‡ .ÈzLc˜˙ƒ¿««¿ƒ»¿»¿À∆∆¬ƒ¿««¿«»¿»

‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡ :dÓˆÚ ‰Lc˜Â117,‰È¯·„Ï ¿ƒ¿»«¿»ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
È‡L ‰lÁza Èz¯Ó‡ CÎÂ CÎ ÈtÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿≈»»»»«¿ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LnÓ ‰È¯·„a eÈ‡¯Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿»ƒƒ¿»∆»«»¬≈À∆∆

ÈMÏ118Ô‰a ÔÈ‡Â ‰˙pL B‡ ,‡Ï˙Ó‡ ‰˙ ‡Ï Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ…»¿»¬«¿»∆»¿»¿≈»∆
.˜ÙÒ ÈLec˜ ÈL ÈLec˜Â ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LnÓ«»¬≈¬»¿ƒ≈≈ƒƒ≈»≈
Ïk‰ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â ,Ëb dÏ Ô˙B CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»≈¿ƒ¿∆¬»»»¿««…

dÒe¯‡ ‡B·iL „Ú119:‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰ ÔÎÂ . «∆»¬»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ì‡ - È‡ ‰Èet :‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁÂ ,È‡ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¬ƒ¿»¿»¿»¿»¿»¬ƒƒ
BÊ È¯‰ ,LnÓ ‰È¯·„a LÈÂ ‰È¯·„Ï ‡Ï˙Ó‡ ‰˙»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»¿≈ƒ¿»∆»«»¬≈

˙Ó‡120. ∆¡∆∆

נאמן 115) אינו אחד עד כי סה:), (קידושין לאחרים להנשא
חזקה  - אותו מכחישה שהאשה במקום שנתקדשה, לומר
(מגידֿ להכחישו העד בפני פניה תעיז שלא בידינו היא

שמכיון 116)משנה). נתקדשתי, לא כשאומרת אפילו
את  להכחיש לכפור מעיזה היא לדבריה, המסייע עד שיש

להכחשתה. ערך כל ואין אמרה 117)העד, למה טעם
אני". "מקודשת "מעשה 118)תחילה: א: כב, כתובות

בני  עליה וקפצו בנוי, גדולה שהיתה גדולה אחת באשה
וקידשה  עמדה לימים אני, מקודשת ואמרה: לקדשה, אדם
אמרה: כן? לעשות ראית מה חכמים: לה אמרו עצמה. את
אמרתי: מהוגנים, שאינם אנשים עלי שבאו בתחילה
עמדתי  - מהוגנים אנשים עלי שבאו עכשיו אני, מקודשת

עצמי". את מותרת 119)וקידשתי אינה לו וגם הראשון.
(מגידֿמשנה). ספק קידושי שקידשה השני שיגרשנה עד

(120- עוד נתקדשה שלא ואףֿעלֿפי לשני, להתירה
שם). (כתובות, לו להתקדש להתירה עליה סומכים

ה'תשפ"א  שבט כ"ח רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ברכת 1) נישואין, ארוסתו, על ביאה איסור רבינו בו כלל

יום  באיזה הנישואין, ושמחת המשתה ימי כתובה, חתנים,
זמן  וקביעת להנשא אסורה ימים ובאיזה נשאת האשה

הנישואין.

.‡‰Òe¯‡‰2ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡3ÔÓÊ Ïk »¬»¬»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰L4- ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . ∆ƒ¿≈»ƒ»¿«»«¬»¿≈»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ5‰‡È·a dLc˜ Ì‡ elÙ‡Â . «ƒ«««¿«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
‰È·‡ ˙È·a ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡ -6„Ú , »»»∆»ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»«

d˙B‡ ‡È·iL7B˙Èa CB˙Ï8‰pLÈ¯ÙÈÂ dnÚ „ÁÈ˙ÈÂ9 ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ∆»
‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ .BÏ10‡e‰Â ¿ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»¿À»¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡eO ‡¯˜p‰11ÌLÏ B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . «ƒ¿»ƒƒ¿»»¿«»«¬»¿≈
dLcwL ¯Á‡ ÔÈ‡eO12da ‰¯ÚiMÓ -13,d‡˜ ƒƒ««∆ƒ¿»ƒ∆«¬∆»¿»»

‰‡eO ˙ÈOÚÂ14¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰ È¯‰Â ,15. ¿«¬≈¿»«¬≈ƒƒ¿¿»»»

למעלה 2) המנויים דברים משלשה באחד לבעלה המקודשת
שם. כמפורש מאורסת, או מקודשת נקראת ה"ב), (פ"א

חכמים.3) את 4)מדברי לנו "ואסר ב: ז, כתובות
בלא  "כלה בהתחלתה: כלה במסכת ושנינו הארוסות".
ברכה" ו"בלא כנדה". לבעלה אסורה חתנים) (ברכת ברכה
החופה, בשעת נאמרות שהברכות לפי חופה, בלי פירושו
רבינו  כתב וכבר ו. הלכה להלן ראה מעכבות, אינן והברכות
אסורה  ברכה, בלא "וכלה במוספנו): (מובאת בתשובתו
בלבד". הדבר לחזק "כנדה" שאמרו וזה מדרבנן, לבעלה

ה"א.5) פ"י, פסחים לשם 6)'ירושלמי' כוונתי אין אם
בלבד, מאורסת אלא אינה ראשונה ביאה ועלֿידי נישואין.
בקידושין  ורבא אביי דעת וכן נישואין. עושה אינה ביאה כי

א. אביה.7)י, בקביעות.8)מבית עמו לדור
לפי 9) לביתו הביאה "אבל הימים, כל בביתו עמו להיות

לבית  שלחה ואח"כ נישואין לשם שלא עליה ובא שעה
נה, סי' לאהע"ז מחוקק' ('חלקת נישואין" אלו אין - אביה

ב.10)ס"א). כה, סוכה נה,11)ראה סי' ובאהע"ז
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay g"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פשוט  "והמנהג ומסיים: זה, בענין דעות כמה הרמ"א מביא
גבי  על פרוסה יריעה שמכניסים מקום חופה לקרות עכשיו
ואח"כ  . . . ברבים והכלה החתן תחתיה ומכניסים כלונסות,
ובסוטה  צנוע". במקום ביחד ואוכלים לביתם אותם מוליכין
המוזהבת", זהורית - חתנים חופת "מאי אמרו: - ב מט,
עד  זהב טסי קבועים ובה שני, צבועה "טלית רש"י: ומפרש

כיפה". כמין אותה קידושיה 12)שמעמידים על נוסף
נישואין. לשם כעת עליה יבוא ראש 13)מכבר, "המכניס

הערה" מקורה את מלשון מערה, הנקרא הוא בלבד, העטרה
ה"י). פ"א, ביאה איסורי הל' רבינו בלא 14)(לשון אפילו

- ביאה צורך מפני אלא שאינה חופה שאם לחופה. כניסה
ומה  פ"א). לקידושין (ר"ן כלֿשכן לא עצמה ביאה קונה,
תהיה  ביאתו "וכשיגמור ה"ה): (פ"ג, למעלה רבינו שכתב
שם  היו שלא קידושין, של בביאה מדובר שם - מקודשת"
נישואין  של בביאה מדובר וכאן ביאה, אלא אחרים קידושין
לבעלה, "אשה ב: נה, ביבמות אמרו וכך הקידושין. שאחר
ופירש  קיחהֿקיחה". אתיא בהעראה? שנקנית מניין
הואיל  הקידושין. שאחר לביאה שהכוונה שם, ה'אלפסי'
וראה  בה. גומרת שהיא כל ביאה מכבר, קנין בה לו ויש

בביאורנו. ה"ה פ"ג מתה),15)לעיל (אם לירושה
שאשתו  נדריה. להפרת וכן הוא, כהן אם לה ולהטמא
ביבמות  כמבואר וכו' לה מיטמא ואינו יורשה אינו ארוסה

א. י, וקידושין ב כט,

.·˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰tÁÏ ‰Òe¯‡‰ ‰ÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»¬»¿À»¬≈À∆∆
L‡ ‡È‰ È¯‰Â ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï‰¯eÓ‚ Bz »»∆»¿»≈∆ƒ¿∆«¬≈ƒƒ¿¿»

¯·c ÏÎÏ16ŒÛ‡ ,‰‡eO ˙‡¯˜ ‰tÁÏ ÒkzMÓe . ¿»»»ƒ∆ƒ»≈¿À»ƒ¿≈¿»«
‰ÏÚ· ‡lL ÈtŒÏÚ17‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â . «ƒ∆…ƒ¿¬»¿∆ƒ¿∆¿»

‰ÒÎpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰c ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÈÚ·Ïƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿»ƒ»««ƒ∆ƒ¿¿»
‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡eOp‰ e¯Ó‚ ‡Ï - dnÚ „ÁÈ˙Â ‰tÁÏ¿À»¿ƒ¿«≈ƒ»…»¿«ƒƒ«¬≈ƒ

ÔÈ„Ú ‰Òe¯‡k18. «¬»¬«ƒ

לכתוב 16) שצריך אלא ב. ה, בקידושין וכן ב. מח, כתובות
כתובה  ה"ז.לה בסמוך כמבואר לחופה, כניסה קודם

א.17) נו, "הלכך 18)כתובות המסיים: הרי"ף כדעת שם,
סי' אהע"ז בשו"ע ראה זה. על חולקים ויש קונה". אינה
המנהג  "ועכשיו הרמ"א: מסיים שם, ב ובסעיף ס"א. סא
תחילה  לחתן להודיע טוב ומ"מ ממתינים, ואין לדקדק שלא

נדה". שהיא

.‚ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ19Ì„˜ Ô˙Á‰ ˙È·a ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆»»…∆
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a LL Ô‰Â .ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿≈≈¿»¿≈≈»«»¿»
‰z‡ Ce¯a .B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»≈»»»»«»¿»
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿
.„Ú È„Ú ÔÈa epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈«
‰¯˜Ú Ï‚˙Â OÈOz OBO .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈»»»»ƒ¿»≈¬»»
ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓOa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»¿»¿«≈«

‰È·a ÔBiˆ20ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnOz ÁnO .21, ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ»¬ƒ
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnOk¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»¿»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ Ô˙Á ÁnOÓ¿«≈«»»¿«»»«»¿»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓOÂ ÔBOO ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
‰¯‰Ó .˙eÚ¯Â ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰pƒ̄»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈¿≈»
ÏB˜ ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿¿»«ƒ
˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓO ÏB˜ ÔBOO»ƒ¿»»»¿«»ƒ¿¬
Ce¯a .Ì˙È‚Ó ‰zLnÓ ÌÈ¯Úe Ì˙tÁÓ ÌÈ˙Á¬»ƒ≈À»»¿»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ»»»

‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á‰ ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡22. «»¿»¿«≈«∆»»ƒ««»

הקידושין,19) קודם שמברכים אירוסין לברכת נוסף
הכ"גֿכד. פ"ג, לעיל התימנים,20)כמבואר ובכת"י

ירושלים. ובונה עמו משמח כת"י 21)הנוסח: בנוסח
"ואהובים". שונצינו: ובדפוס ברכה 22)התימנים, ובסוף

שהברכה  לפי וכלה" חתן "משמח חותם: הוא חמישית,
היא  תפילה אלא חתונה בשמחת עוסקת אינה הקודמת
ימיהם, כל בהצלחה שמחים שיהיו ומברכים שמתפללים
שמשמעה  הכלה עם חתן משמח בה לחתום אין לפיכך
לעולם  שניהם את משמח ה' ברוך אלא באשה, איש שמחת
משבח  הוא האחרונה בברכה ואילו טוב, וכל מזונות בסיפוק
וחדוה, שמחה ע"י באשה איש דיבוק חתונת שברא ה' את
איש  שמחת לשון - הכלה עם חתן משמח בה: חותם לפיכך
בהל' בביאורנו וראה שם). וברש"י ח. (כתובות באשה

הי"א. פ"ב, ברכות

.„C¯·Óe ,ÔÈÈ ÏL ÒBk ‡È·Ó - ÔÈÈ ÌL ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»«ƒ≈ƒ∆«ƒ¿»≈
ÔÈi‰ ÏÚ23‡ˆÓÂ ,ÒBk‰ ÏÚ Ôlk ˙‡ ¯cÒÓe ,‰lÁz «««ƒ¿ƒ»¿«≈∆À»««¿ƒ¿»

‡È·‰Ï e‚‰pL ,˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙BÎ¯a Ú·L C¯·Ó¿»≈∆«¿»¿≈¿∆»¬¿»ƒ
Ò„‰24Ú C¯·Óe ,ÔÈi‰ ÌÚÔÈi‰ ¯Á‡ Ò„‰‰ Ï25¯Á‡Â , ¬«ƒ««ƒ¿»≈««¬«««««ƒ¿««

LM‰ C¯·Ó Ck26. »¿»≈«≈

רש"י:23) פירש מב.). (ברכות לעצמו" ברכה גורם "שהיין
היו  שלא ואע"פ עליו, ומברכים בא הוא מקומות "בכמה
כמו  השכר על מברך יין לו אין ואם לשתייתו", צריכים
לעיל  והשווה במוספנו. המובאת רבינו בתשובת שמבואר

כד. כשנפטר 24)פ"ג, קי.): (שבת מצינו וכן בו. להריח
כל  בשמחה שימעטו לחופה, הדס להביא שלא גזרו רב,
לחופה. הדס להביא רגילים שהיו הרי שנה, אותה

למעלה 25) רבינו כתב [וכן קודם והוא יותר, תדיר שהיין
הי"ד]. ברכות מהל' וההדס 26)פ"ז היין אין אבל

מברכים  והדס יין לו אין ואפילו חתנים, ברכת מעכבים
סב. סי' אהע"ז 'טור' וראה אותה.

.‰ÌÈÏB„‚ ‰¯OÚa ‡l‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â27 ¿≈¿»¿ƒƒ¿«¬√ƒ∆»«¬»»¿ƒ
ÔÈ¯BÁ È·e28ÔÈn‰ ÔÓ Ô˙ÁÂ ,29. ¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

אנשים 27) עשרה "ויקח ב): ד, (רות שנאמר ב: ז, כתובות
קטנים. ולא אנשים העיר". לעבדים 28)מזקני פרט

מז:). בברכות (כמבואר כתובות 29)כנענים ב. כג, מגילה
ב. ח,

.Â„ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·e ‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»≈«ƒ¿«¬»ƒ¿…ƒ¿«≈
ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈ‡L ;‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - B˙È·a dnÚƒ»¿≈¬«ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿«¬»ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ‰OBÚ30ÒÎÂ Ò¯‡ . »«ƒƒ∆»¿ƒ»¿À»≈≈¿»«
‰‡eO BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯a ‡ÏÂ ‰tÁÏ¿À»¿…≈≈ƒ¿«¬»ƒ¬≈¿»

‰¯eÓ‚31ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,32‡ÏÂ . ¿»¿≈¿»≈¬ƒ«««»»ƒ¿…
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`zeyiקנח zekld - miyp xtq - hay g"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙k¯a dÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,¯‰ËzL „Ú ‰c ‡Opzƒ»≈ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿«
¯‰ËzL „Ú ÌÈ˙Á33BÈ‡ - C¯·e ‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»«¿»»≈≈≈

C¯·Óe ¯ÊBÁ34. ≈¿»≈

(שמברכים 30) שנו וביהודה אביי, "אמר ב: ז, כתובות
אבל  עמה". שמתייחד מפני האירוסין) בבית חתנים ברכת
הרי  חתנים, ברכת לברך אין חופה, דהיינו יחוד, בלי
את  עושות הברכות ואין הנישואין, עושה שהייחוד

ומה 31)הנישואין. הנישואין. את מעכבת הברכה אין כי
לבעלה  אסורה ברכה בלא "כלה כלה): (מסכת שאמרו
בשעת  היא הברכה עיקר כי חופה, בלא הכוונה כנדה"

מברך 32)חופה. קיימת, עשייתה שעדיין מצוה "כל כי
נקרא  זה ועדיין ה"ה) פי"א, ברכות (הל' עשייה" אחר
הוא  אשר הימים כל היא נישואין מצות כי לעשייתן" "עובר

סב). סי' לאהע"ז (ב"ח באשתו במי 33)דבוק שתטבול
ביאה  איסורי (הל' כמעיין שהם בימים או במעיין או מקוה,
ראוי  אין - עמה להתייחד לו שאסור דכיון הט"ז) פי"א,

ביאה. משום שהיא לחופה, שלא 34)שתיכנס אףֿעלֿפי
ה"ב). (למעלה עדיין כארוסה היא והרי הנישואין, גמרו
ובביאורי  בהגהה, ס"א סא סי' אבןֿהעזר בשו"ע ועיין

סק"ז. שם הגר"א

.Ê‰a˙k ·zÎÏ CÈ¯ˆÂ35‰tÁÏ ‰ÒÈk Ì„˜36¯Á‡Â , ¿»ƒƒ¿…¿À»…∆¿ƒ»«À»¿««
BzL‡a ¯zÓ ‰È‰È Ck37¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â .38. »ƒ¿∆À»¿ƒ¿¿∆»»≈¿««≈

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ïe˙a ‰˙È‰ Ì‡ ?dÏ ·˙Bk ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ»¿»¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa Ì‡Â ;ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁt dÏ»»ƒ»«ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .ÌÈ¯È„ ‰‡nÓ ˙BÁt dÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿∆«ƒ¿»

¯kk elÙ‡ ,dÏ ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰a˙k ¯wÚ39·‰Ê ƒ«¿À»¿ƒ»»¿ƒ»¬ƒƒ«»»
ÛÈÒBÓ -40·¯Ï ‡e‰ „Á‡ ¯wÚ‰ ÔÈ„Â ˙ÙÒBz‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ»∆»¿…

,Ì˙Ò ‰a˙k Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿ƒ»»»∆∆¡«¿À»¿»
„Á‡k ˙ÙÒBz‰Â ¯wÚ‰ ‡e‰41ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁÂ . »ƒ»¿«∆∆¿∆»«¬»ƒ≈∆ƒ¿

ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰M‡Ï ‰a˙k¿À»¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»
d‡ÈˆB‰Ï42. ¿ƒ»

יגרשנה.35) אם לה  ליתן שחייב כסף כדי 36)סכום
ה"טֿי. בסמוך כמבואר לביאה, הראויה חופה שתהא

הכתובה,37) טופס ונוסח זנות. בעילתו כתובה, בלי כי
במוספנו: וראה הל"ג. פ"ד, וחליצה יבום בהל' רבינו הביאו

שבזמננו. הכתובה שהרי 38)נוסח ב. קסז, בבאֿבתרא
יוסף'). ('נמוקי הנדוניא בקבלת מרויח וגם קונה הוא

זהב 39) "ככר לט) כה, (שמות מלשון לזהב, עתיק משקל
אותה". יעשה אומרים 40)טהור ואין ב: נד, כתובות

ובלשון  (שם). לו שאין מי את לבייש שלא כדי רשאי, שאינו
יוסיף". - מנה מאה אפילו להוסיף רצה "אם שם: המשנה

אין 41) בביתֿדין כתובתה התובעת לדוגמה: שם. כתובות,
אלא  תבעה לא אם הואֿהדין ה"א). פי"ח, (לקמן מזונות לה

מזונות. לה אין - ב.42)תוספת פב, א. יא, (כתובות
במדינות  הזה "בזמן ס"ג): סו, סי' (אהע"ז הרמ"א והעיר
רבינו  'חרם משום אשה של בעלֿכרחה מגרשים שאין אלה
אין  אבל הכתובה. בכתיבת להקל אפשר היה גרשום',
גמליאל  בן שמעון כרבן פוסקים יש אמנם כן". המנהג
(שמות  הפסוק על מסתמך והוא התורה, מן היא שכתובה

שהתורה  משמע הבתולות", כמוהר ישקול "כסף טז): כב,
בנוסח  קוראים אנו לזה ובהתאם לבתולה. מוהר קבעה
מאתן  זוזי כסף ליכי "ויהיבנא לבתולה: שכותבים הכתובה
הראויים  זוז מאתים כסף לך (ואתן מדאורייתא" ליכי דחזי
להעיר  וכדאי א. י, לכתובות ב'תוספות' ראה התורה). מן לך
וחליצה, יבום מהל' בפ"ד לרבינו הכתובה בנוסח שגם
מקורות  שבכמה אלא מדאורייתא". ליכי "דחזי כתוב:
כתוב: אחד ובכת"י "מדאורייתא". המילה שם חסרה

מדרבנן. שכתובה כאן כשיטתו וזהו "מדרבנן".

.Á,¯B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ Ì˙B‡ ewz ‡Ï el‡ ÌÈ¯Ècƒ»ƒ≈…ƒ¿»ƒ«∆∆«»
‰Ú·L ‰È‰L ,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‰È‰L ÚaËnÓ ‡l‡∆»ƒ«¿≈«∆»»¿»«»ƒ∆»»ƒ¿»

ÚÏÒa ‰È‰iL „Ú ,ÛÒk „Á‡Â ˙LÁ ÌÈ˜ÏÁ43ÈˆÁ ¬»ƒ¿∆¿∆»∆∆«∆ƒ¿∆¿∆«¬ƒ
ÛÒk ÊeÊ44- ‰Ïe˙a ÏL ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ . ∆∆¿ƒ¿»»«ƒƒ»ƒ∆¿»

ÌÈ¯È„ ‰‡Óe ,¯B‰Ë ÛÒk ÏL ÔÈÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒƒ∆∆∆»≈»ƒ»ƒ
‰ˆÁÓe ÌÈÊeÊ ¯OÚ ÌÈL - ‰ÏeÚa ÏL45Ïk Ï˜LÓe . ∆¿»¿≈»»ƒ∆¡»ƒ¿«»

˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,˙B¯BÚO ÌÈÚL˙Â LL - ÊeÊ≈¿ƒ¿ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈ·e¯Ú46c‰Â .ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÊeÊ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯È ≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»≈

Ô˙B‡ ÚaËnÓ ‰È‰iL ÔÈa ¯B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ«∆∆«»≈∆ƒ¿∆ƒ«¿≈«»
.ÌÈÓi‰«»ƒ

דינרים.43) ארבעים דברים 45)טהור.44)שהוא מקור
האמור  כסף "כל יא.): (בקידושין שאמרו מה הוא אלו
מדינה  וכסף מדינה". כסף דבריהם ושל צורי, כסף בתורה
אלא  אינו כתובה חיוב והרי צורי, שבכסף שמינית  הוא

ה"ז. למעלה רבינו שכתב כמו הי"ב,46)מדבריהם פ"א
מעות, שש והדינר דינר, מאה - מקום בכל האמור "מנה

שעורות". ט"ז משקל והמעה

.Ë,‰‡nÓ ‰ÏeÚ·ÏÂ ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡≈¬ƒƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»
˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa - ˙ÁBt‰ ÏÎÂ47·˙Bk‰ „Á‡ . ¿»«≈¿ƒ»¿ƒ«¿∆»«≈

ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L „Á‡Â ¯ËLa ‰a˙k‰ ˙‡48e˜Â ∆«¿À»ƒ¿»¿∆»∆≈ƒ»»≈ƒ¿»
B„iÓ49‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡Ó B‡ ‰‡Ó dÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»∆«»»≈»»«ƒ¬≈∆
¯zÓ50- d˙a˙k „‚k ÔÈÏËÏhÓ dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆¿À»»

·zÎÏ È‡t BÏ ‰È‰iL „Ú ÏÚ·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰51. ¬≈∆À»ƒ¿…«∆ƒ¿∆¿«ƒ¿…

דעתה 47) אין להוציאה, בעיניו קלה שהיא מה כל כי
עליה  יכעס שמחר וחוששת נישואיה, קשר על סומכת
כבעילת  בעילתה - באישותה בטחון שאין ומתוך ויוציאנה,

נו:). (כתובות לה 48)זנות לתת בפניהם שהתחייב
הקונה 49)כתובה. שיתן הזו, הדרך "ועיקר חליפין בקנין

או  החצר חלף זה כלי קנה לו ויאמר שהוא, כל  כלי למקנה
את  המוכר שהגביה כיון וכך, בכך  לי שמכרת . . . היין
המטלטלין  אותן או הקרקע אותה הלוקח קנה וקנהו, הכלי
הנקרא  וזהו . . . הדמים נתן ולא משכן לא שעדיין אע"פ

ה"ה). פ"ה, מכירה הל' רבינו (מדברי כתובות 50)קנין"
יכולים  הקנין סמך ועל עומד, לכתיבה קנין סתם א. נה,
שנית. בו להמלך צריכים ואינם כתובה לכתוב העדים

כי 51) לכתוב, חייב פנאי לו כשיהיה אבל א. ז, כתובות
לכתובתך" אחראין נכסי "כל לה: כותב שיהא תיקנו חכמים
לה  יאמר שלא כדי לכתובתה, מטלטלין לה ייחד ולא -

פב:). (כתובות וצאי כתובתך טלי (לכשיכעס)
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙k¯a dÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,¯‰ËzL „Ú ‰c ‡Opzƒ»≈ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿«
¯‰ËzL „Ú ÌÈ˙Á33BÈ‡ - C¯·e ‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»«¿»»≈≈≈

C¯·Óe ¯ÊBÁ34. ≈¿»≈

(שמברכים 30) שנו וביהודה אביי, "אמר ב: ז, כתובות
אבל  עמה". שמתייחד מפני האירוסין) בבית חתנים ברכת
הרי  חתנים, ברכת לברך אין חופה, דהיינו יחוד, בלי
את  עושות הברכות ואין הנישואין, עושה שהייחוד

ומה 31)הנישואין. הנישואין. את מעכבת הברכה אין כי
לבעלה  אסורה ברכה בלא "כלה כלה): (מסכת שאמרו
בשעת  היא הברכה עיקר כי חופה, בלא הכוונה כנדה"

מברך 32)חופה. קיימת, עשייתה שעדיין מצוה "כל כי
נקרא  זה ועדיין ה"ה) פי"א, ברכות (הל' עשייה" אחר
הוא  אשר הימים כל היא נישואין מצות כי לעשייתן" "עובר

סב). סי' לאהע"ז (ב"ח באשתו במי 33)דבוק שתטבול
ביאה  איסורי (הל' כמעיין שהם בימים או במעיין או מקוה,
ראוי  אין - עמה להתייחד לו שאסור דכיון הט"ז) פי"א,

ביאה. משום שהיא לחופה, שלא 34)שתיכנס אףֿעלֿפי
ה"ב). (למעלה עדיין כארוסה היא והרי הנישואין, גמרו
ובביאורי  בהגהה, ס"א סא סי' אבןֿהעזר בשו"ע ועיין

סק"ז. שם הגר"א

.Ê‰a˙k ·zÎÏ CÈ¯ˆÂ35‰tÁÏ ‰ÒÈk Ì„˜36¯Á‡Â , ¿»ƒƒ¿…¿À»…∆¿ƒ»«À»¿««
BzL‡a ¯zÓ ‰È‰È Ck37¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â .38. »ƒ¿∆À»¿ƒ¿¿∆»»≈¿««≈

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ïe˙a ‰˙È‰ Ì‡ ?dÏ ·˙Bk ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ»¿»¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa Ì‡Â ;ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁt dÏ»»ƒ»«ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .ÌÈ¯È„ ‰‡nÓ ˙BÁt dÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿∆«ƒ¿»

¯kk elÙ‡ ,dÏ ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰a˙k ¯wÚ39·‰Ê ƒ«¿À»¿ƒ»»¿ƒ»¬ƒƒ«»»
ÛÈÒBÓ -40·¯Ï ‡e‰ „Á‡ ¯wÚ‰ ÔÈ„Â ˙ÙÒBz‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ»∆»¿…

,Ì˙Ò ‰a˙k Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿ƒ»»»∆∆¡«¿À»¿»
„Á‡k ˙ÙÒBz‰Â ¯wÚ‰ ‡e‰41ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁÂ . »ƒ»¿«∆∆¿∆»«¬»ƒ≈∆ƒ¿

ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰M‡Ï ‰a˙k¿À»¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»
d‡ÈˆB‰Ï42. ¿ƒ»

יגרשנה.35) אם לה  ליתן שחייב כסף כדי 36)סכום
ה"טֿי. בסמוך כמבואר לביאה, הראויה חופה שתהא

הכתובה,37) טופס ונוסח זנות. בעילתו כתובה, בלי כי
במוספנו: וראה הל"ג. פ"ד, וחליצה יבום בהל' רבינו הביאו

שבזמננו. הכתובה שהרי 38)נוסח ב. קסז, בבאֿבתרא
יוסף'). ('נמוקי הנדוניא בקבלת מרויח וגם קונה הוא

זהב 39) "ככר לט) כה, (שמות מלשון לזהב, עתיק משקל
אותה". יעשה אומרים 40)טהור ואין ב: נד, כתובות

ובלשון  (שם). לו שאין מי את לבייש שלא כדי רשאי, שאינו
יוסיף". - מנה מאה אפילו להוסיף רצה "אם שם: המשנה

אין 41) בביתֿדין כתובתה התובעת לדוגמה: שם. כתובות,
אלא  תבעה לא אם הואֿהדין ה"א). פי"ח, (לקמן מזונות לה

מזונות. לה אין - ב.42)תוספת פב, א. יא, (כתובות
במדינות  הזה "בזמן ס"ג): סו, סי' (אהע"ז הרמ"א והעיר
רבינו  'חרם משום אשה של בעלֿכרחה מגרשים שאין אלה
אין  אבל הכתובה. בכתיבת להקל אפשר היה גרשום',
גמליאל  בן שמעון כרבן פוסקים יש אמנם כן". המנהג
(שמות  הפסוק על מסתמך והוא התורה, מן היא שכתובה

שהתורה  משמע הבתולות", כמוהר ישקול "כסף טז): כב,
בנוסח  קוראים אנו לזה ובהתאם לבתולה. מוהר קבעה
מאתן  זוזי כסף ליכי "ויהיבנא לבתולה: שכותבים הכתובה
הראויים  זוז מאתים כסף לך (ואתן מדאורייתא" ליכי דחזי
להעיר  וכדאי א. י, לכתובות ב'תוספות' ראה התורה). מן לך
וחליצה, יבום מהל' בפ"ד לרבינו הכתובה בנוסח שגם
מקורות  שבכמה אלא מדאורייתא". ליכי "דחזי כתוב:
כתוב: אחד ובכת"י "מדאורייתא". המילה שם חסרה

מדרבנן. שכתובה כאן כשיטתו וזהו "מדרבנן".

.Á,¯B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ Ì˙B‡ ewz ‡Ï el‡ ÌÈ¯Ècƒ»ƒ≈…ƒ¿»ƒ«∆∆«»
‰Ú·L ‰È‰L ,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‰È‰L ÚaËnÓ ‡l‡∆»ƒ«¿≈«∆»»¿»«»ƒ∆»»ƒ¿»

ÚÏÒa ‰È‰iL „Ú ,ÛÒk „Á‡Â ˙LÁ ÌÈ˜ÏÁ43ÈˆÁ ¬»ƒ¿∆¿∆»∆∆«∆ƒ¿∆¿∆«¬ƒ
ÛÒk ÊeÊ44- ‰Ïe˙a ÏL ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ . ∆∆¿ƒ¿»»«ƒƒ»ƒ∆¿»

ÌÈ¯È„ ‰‡Óe ,¯B‰Ë ÛÒk ÏL ÔÈÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒƒ∆∆∆»≈»ƒ»ƒ
‰ˆÁÓe ÌÈÊeÊ ¯OÚ ÌÈL - ‰ÏeÚa ÏL45Ïk Ï˜LÓe . ∆¿»¿≈»»ƒ∆¡»ƒ¿«»

˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,˙B¯BÚO ÌÈÚL˙Â LL - ÊeÊ≈¿ƒ¿ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈ·e¯Ú46c‰Â .ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÊeÊ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯È ≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»≈

Ô˙B‡ ÚaËnÓ ‰È‰iL ÔÈa ¯B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ«∆∆«»≈∆ƒ¿∆ƒ«¿≈«»
.ÌÈÓi‰«»ƒ

דינרים.43) ארבעים דברים 45)טהור.44)שהוא מקור
האמור  כסף "כל יא.): (בקידושין שאמרו מה הוא אלו
מדינה  וכסף מדינה". כסף דבריהם ושל צורי, כסף בתורה
אלא  אינו כתובה חיוב והרי צורי, שבכסף שמינית  הוא

ה"ז. למעלה רבינו שכתב כמו הי"ב,46)מדבריהם פ"א
מעות, שש והדינר דינר, מאה - מקום בכל האמור "מנה

שעורות". ט"ז משקל והמעה

.Ë,‰‡nÓ ‰ÏeÚ·ÏÂ ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡≈¬ƒƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»
˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa - ˙ÁBt‰ ÏÎÂ47·˙Bk‰ „Á‡ . ¿»«≈¿ƒ»¿ƒ«¿∆»«≈

ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L „Á‡Â ¯ËLa ‰a˙k‰ ˙‡48e˜Â ∆«¿À»ƒ¿»¿∆»∆≈ƒ»»≈ƒ¿»
B„iÓ49‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡Ó B‡ ‰‡Ó dÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»∆«»»≈»»«ƒ¬≈∆
¯zÓ50- d˙a˙k „‚k ÔÈÏËÏhÓ dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆¿À»»

·zÎÏ È‡t BÏ ‰È‰iL „Ú ÏÚ·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰51. ¬≈∆À»ƒ¿…«∆ƒ¿∆¿«ƒ¿…

דעתה 47) אין להוציאה, בעיניו קלה שהיא מה כל כי
עליה  יכעס שמחר וחוששת נישואיה, קשר על סומכת
כבעילת  בעילתה - באישותה בטחון שאין ומתוך ויוציאנה,

נו:). (כתובות לה 48)זנות לתת בפניהם שהתחייב
הקונה 49)כתובה. שיתן הזו, הדרך "ועיקר חליפין בקנין

או  החצר חלף זה כלי קנה לו ויאמר שהוא, כל  כלי למקנה
את  המוכר שהגביה כיון וכך, בכך  לי שמכרת . . . היין
המטלטלין  אותן או הקרקע אותה הלוקח קנה וקנהו, הכלי
הנקרא  וזהו . . . הדמים נתן ולא משכן לא שעדיין אע"פ

ה"ה). פ"ה, מכירה הל' רבינו (מדברי כתובות 50)קנין"
יכולים  הקנין סמך ועל עומד, לכתיבה קנין סתם א. נה,
שנית. בו להמלך צריכים ואינם כתובה לכתוב העדים

כי 51) לכתוב, חייב פנאי לו כשיהיה אבל א. ז, כתובות
לכתובתך" אחראין נכסי "כל לה: כותב שיהא תיקנו חכמים
לה  יאמר שלא כדי לכתובתה, מטלטלין לה ייחד ולא -

פב:). (כתובות וצאי כתובתך טלי (לכשיכעס)
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.È·˙kL B‡ ,‰a˙k dÏ ·˙k ‡ÏÂ ‰M‡‰ ˙‡ ÒBk‰«≈∆»ƒ»¿…»«»¿À»∆»«
‰a˙k‰ ¯ËL „·‡Â52,dÏÚ·Ï d˙a˙k ‰ÏÁnL B‡ , ¿»«¿««¿À»∆»¬»¿À»»¿«¿»

¯wÚ dÏ ·˙BÎÂ ¯ÊBÁ - d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL B‡∆»¿»¿À»»≈¿≈»ƒ«
‰a˙k53Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,dÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿À»ƒ»»¿«¿»¿ƒ∆»¿»»

Ï·‡ .‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿¬ƒ»»««¿…¿À»¬»
‰‡‰ ˙·BËa ÌÈ¯Á‡Ï d˙a˙k ˙¯ÎBn‰54BÈ‡ - «∆∆¿À»»«¬≈ƒ¿«¬»»≈

‡l‡ ‰a˙k ewz ‡lL ;˙¯Á‡ ‰a˙k dÏ ·zÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…»¿À»«∆∆∆…ƒ¿¿À»∆»
‡ÈˆB‰ Ì‡Â ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿ƒƒ

‰Ê55ÌlLÓ ‰È‰L C¯„k Á˜BlÏ d˙a˙k ÌlLÓ - ∆¿«≈¿À»»«≈«¿∆∆∆»»¿«≈
‰¯ÎÓ ‡Ï Ì‡ dÏ56. »ƒ…»¿»

א.52) נז, מחלה 53)כתובות על מוסב וזה התוספת. ולא
צריך  הכתובה, שטר אבד אם אבל כתובתה. מכרה או
הראשונה  בכתובה הכתוב ככל התוספת, גם לה לכתוב

סק"י). סו סי' שמואל' או 54)('בית הוא ימות אם
בעלה  - היא תמות ואם הכתובה. את הם יגבו יגרשנה,
הכתובה  את למכור יכולה אינה ולכן אבוד. וכספם יורשה,
שכתב  הנאה" "טובת וזוהי מזה, בפחות אלא שוויה לפי

אשתו.55)רבינו. ב.56)את פט, בבאֿקמא

.‡È‰ÒÎ ‡ÏÂ ,‰a˙k dÏ ·˙ÎÂ ,‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»¿»«»¿À»¿…ƒ¿¿»
ÔÈ‡L ;‰‡eO dÈ‡Â ,‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - ‰tÁÏ«À»¬«ƒ¬»ƒ¿≈»¿»∆≈

ÔÈ‡eO ‰OBÚ ‰a˙k‰57‰·Bb - dL¯‚ B‡ ˙Ó Ì‡Â . «¿À»»ƒƒ¿ƒ≈≈¿»»
ÔÈ¯BÁ ÈaÓ d˙a˙k ¯wÚ58,ÏÏk ˙ÙÒBz ‰·Bb dÈ‡Â , ƒ«¿À»»ƒ¿≈ƒ¿≈»»∆∆¿»

dÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰59·˙k ‡ÏÂ ‰M‡ Ò¯‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…¿»»¬»ƒ≈≈ƒ»¿…»«
dÏ ÔÈ‡ - ‰Òe¯‡ ‡È‰Â dL¯‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k dÏ»¿À»≈≈¿»¿ƒ¬»≈»
„Ú ‰a˙k ¯wÚ dÏ ewz ‡lL ;¯wÚ‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ»ƒ»∆…ƒ¿»ƒ«¿À»«

iL „Ú B‡ ‡OpzL·zÎ60·˙ÎÂ ,Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰Â . ∆ƒ»≈«∆ƒ¿…¿«¿»≈∆ƒ¿»«
dÏ61d˙a˙k - ‰¯Ú ‰˙È‰Lk dL¯‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k »¿À»≈≈¿»¿∆»¿»«¬»¿À»»

‰È·‡Ï62[ÈLÈÏL ˜¯Ùa ‰ÏÚÓÏ] e¯‡aL BÓk ,63. ¿»ƒ»¿∆≈«¿¿«¿»¿∆∆¿ƒƒ

לכנסה".57) עלֿמנת אלא לה כתב "שלא ב: נד, כתובות
כנסה  שלא זמן כל כלום אינה שהכתובה רבינו ומפרש

שם). מנכסיו 58)(רא"ש, ולא ידו, תחת לו שיש מנכסים
(שם, לה משועבדים אינם לה שכתב אחרי ואפילו שמכר,
בין  עיקר (בין זה ואחד זה אחד - גובה "מאימת מג:):
ממשועבדים  טורפת אינה כלומר הנישואין". מן תוספת)

גאון. שרירא רב דעת וכן בן 59)כלל. אלעזר רבי כדעת
משום  אלא חנם ממונו לה כתב שלא נד:): (כתובות עזריה

נה.). שם (רש"י ביאה בבא60ֿ)חיבת ב. פט, כתובות
א. בֿיח, יז, ב.62)הבעל.61)מציעא מג, כתובות

הי"א.63)

.·È‰È‰È ‰Ïe˙a ‡OBp‰ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬»ƒ∆»«≈¿»ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙Ú·L dnÚ ÁÓO64,BzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ BÈ‡ . »≈«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈≈ƒ¿«¿

.ÁÓOÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡l‡ ,˜eMa Ô˙BÂ ‡OB ‡ÏÂ¿…≈¿≈«∆»≈¿∆¿»≈«
‰˙È‰ Ì‡Â .ÔBÓÏ‡ ‰È‰L ÔÈa ,¯eÁa ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»≈∆»»«¿¿ƒ»¿»

‰ÏeÚa65ÌÈÓÎÁ ˙wzL .ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿»≈»ƒ¿»»ƒ∆«»«¬»ƒ
‰ÏeÚa‰ ÌÚ ÁÓO ‰È‰iL ,Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»≈«ƒ«¿»

a ¯eÁa ÔÈa ,ÌÈÓÈ ‰LÏLÔBÓÏ‡ ÔÈ66. ¿»»ƒ≈»≈«¿

תיקן 64) "משה ה"א): פ"א שם, וב'ירושלמי' ב. ז, כתובות

המשתה". ימי האירוסין,65)שבעת מן אלמנה אבל
סי' שמואל' ('בית ימים שבעה עמה ישמח - בעולה שאינה

סק"ג). תקנת 66)סד על חכמים "שקדו ב: ז, כתובות
אומרים  ויש ימים". שלשה עמה שמח שיהא ישראל בנות
כל  ברכות שבע שמברכים כיון אלמנה שנשא שבבחור
אינו  - ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה המשתה ימי שבעת
יעסוק  והוא שבעה כל חתנים ברכות לו שיברכו בדין

(מגידֿמשנה). במלאכתו

.‚ÈBÏ LÈ67ÌBÈa ˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL ‡OÏ Ì„‡Ï ≈¿»»ƒ»»ƒ«¿««¿
˙Á‡k ÔlÎÏ ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Óe ,„Á‡68Ï·‡ . ∆»¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿À»¿««¬»

‰Èe‡¯‰ ‰ÁÓO ˙Á‡ Ïk ÌÚ ÁÓOÏ CÈ¯ˆ - ‰ÁÓOÏ¿ƒ¿»»ƒƒ¿…«ƒ»««ƒ¿»»¿»
ÔÈ‡Â ;‰LÏL - ‰ÏeÚa ÌÚ ,‰Ú·L - ‰Ïe˙a ÌÚ :dÏ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿≈

‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ69. ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»

כולם 68)רשאי.67) עושים "היו פ"ט: ברכות תוספתא
סב  סי' לאהע"ז (הגר"א לכולם" מברך אחד אחת, מצוה

ו). והטעם 69)ס"ק ח:). קטן (מועד בזו זו של שמחתה
לברך  שלא הורו מיימוניות' וב'הגהות הי"ד. להלן יתבאר
סי' אהע"ז שו"ע וראה רעה. עין משום כאחד חתנים לשני
איבה, משום כאחת חופות שתי לעשות ש"אין ס"א סב
ואדרבה  מזה. נזהרין ואין מחברתה, יותר אחת יכבדו שמא
משום  עשירות חופות עם עניות חופות לעשות מכוונים יש

מצוה".

.„ÈÏBÁ ÌBÈ ÏÎa Ò¯‡Ï ¯zÓ70‰ÚL˙a elÙ‡ , À»¿»≈¿»¬ƒ¿ƒ¿»
·‡a71ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ Ï·‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa , ¿»≈«≈««¿»¬»≈¿ƒ»ƒ

‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa „Á‡a ‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡Ï…¿∆∆«»¿…¿∆»¿«»¿≈»∆»»
„e¯Ë Ô˙Á‰L ,‰cÚq‰ Ôew˙a ˙aL ÏelÁ È„ÈÏƒ≈ƒ«»¿ƒ«¿À»∆∆»»»

‰cÚqa72‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿À»¿≈»ƒ«∆»ƒ»ƒ»
˙aLa73,ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ „ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â . ¿«»«¬ƒ¿À∆≈≈¿ƒ»ƒ

e¯‡aL BÓk74,‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆≈«¿¿ƒ∆≈¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡Ê ˙‡ Ìb EÏ ‰zÂ ˙‡Ê Ú·L ‡lÓ :¯Ó‡pL75. ∆∆¡««≈¿À«…¿ƒ¿»¿«∆…

.‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa ‰M‡ ‡OÏ ¯zÓ ÌÈÓi‰ ¯‡Le¿»«»ƒÀ»ƒ»ƒ»¿»∆ƒ¿∆
Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔÈ‡eO ˙cÚÒa Á¯ËiL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿«ƒ¿À«ƒƒ¿»»ƒ…∆

ÔÈ‡eOp‰76. «ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

reay `ln xn`py ,dgnya dgny oiaxrn oi`y itl..."
."z`f

נאמרו  במפרשים הנה תורה, מתן מלפני למדין שאין ואף
טעם  בו שיש שבדבר שאמרו יש תירוצים, כמה בזה
- למדים שאין ומה תורה, מתן מלפני גם למדים וסברא,
שלימודים  שכתבו ויש הכתוב. וגזירת טעם בלי מצוה היינו
תורה. מתן מלפני למדים כן מילתא" "גילוי בתורת שהם
ע' תלמודית באנציקלופדיה זה בעניין תירוצים עוד (ועיין

תורה). מתן מלפני למדים אין
(124 cenr d"k zegiyÎihewl itÎlr)

הט"ז).70) יוםֿטוב מהל' פ"ז (למעלה המועד בחול ואפילו
לכתוב  יבוא שמא לקדש, אסור טובים וימים בשבתות אבל
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`zeyiקס zekld - miyp xtq - hay h"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבת  בהל' רבינו דברי והשווה לז. (ביצה אירוסין שטר
הי"ד). "שלא 71)פכ"ג, ה"א: פ"א, כתובות 'ירושלמי'

בתפילה". אחר אהע"ז 72)יקדמנו ובשו"ע א. ה, כתובות
לישא  המנהג פשט וכן מתירים. "ויש פוסק: ס"ג, סד סי'
שלושה  הנישואין בסעודת שיטרח והוא שבת בערב נשים

הנישואין". קודם אותה,73)ימים קונה הוא שבחופתה
ה"א). פ"א, כתובות (ירושלמי בשבת קנין קונים ואין

ב.74) ח, קטן במועד מהגמרא שם, יוםֿטוב מהל' פ"ז
ש 75) לו נתן שמחה ולא מערבין שאין אחד, בשבוע תיהן

ה'תוספות' וכתבו ה"ז). פ"א, קטן מועד ('ירושלמי' בשמחה
ולא  אחת למצוה פנוי לבו שיהא שצריך - ב ח, קטן במועד
חבילותֿ מצוות עושין אין ולפיכך - הימנה עצמו יפנה

זו. לשמחה פנוי לבו יהא וכך - ב.76)חבילות ג, כתובות

.ÂËÈLa ‡l‡ Ba ÔÈ·LBÈ ÌÈÈ„ Èza ÔÈ‡L ÌB˜Ó¿∆≈≈≈ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ
„·Ïa ÈLÈÓÁ·e77Ì‡L ;ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ˙‡O ‰Ïe˙a , «¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿ƒƒ∆ƒ

ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÏ ‰˙È‰78ÔÈc ˙È·Ï ÌÈkLÈ ,79‚‰Óe . »¿»«¬«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒƒ¿«
ÁÈ„k ,ÈLÈÓÁa ‰p‡OÈ ‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡OBp‰L ,ÌÈÓÎ¬»ƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆»«¬ƒƒ¿≈

‡ˆBÈÂ ,˙aLÂ ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁ dnÚ ÁÓO ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈«ƒ»¬ƒƒ¿∆∆«»¿«»¿≈
ÔBL‡¯ ÌBÈ BzÎ‡ÏÓÏ80. ƒ¿«¿ƒ

בימים 77) ועיר עיר בכל יושב ביתֿדין שיהא עזרא כתקנת
מהכפר  מתכנס העם שאז התורה, קריאת בהם שיש אלו

פב.). (בבאֿקמא התורה קריאת לשמוע שלא 78)לעיר
ה"ט. פי"א לקמן כמבואר בתולה, כעסו 79)מצאה בעוד

יתפייס  שמא לחוש יש בינתיים, שהות יש ואם עליו,
עליו  ונאסרה תחתיו זינתה ושמא ויקיימנה דעתו ותתקרר
כי  ראשון, ביום נשאת ואינה ב.) לכתובות רש"י (לשון
טורח  (החתן) שיהא ישראל בנות תקנת על חכמים "שקדו
ושלישי  בשבת ושני בשבת אחד ימים, שלושה בסעודה

(שם). כונסה" וברביעי שמכיון 80)בשבת, ה. שם,
ביום  אלא ברכות שבע מברכים אין אלמנה שנשא שבאלמן
יעזבנה  שמא חששו ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה ראשון

שם). (רש"י למחר למלאכתו ויצא

.ÊËÔÈ‡eOÏ ÏÚa‰ dÚ·˙e ,‰pË˜ Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆ƒ¿«»¿»»«««¿ƒƒ
„Ú ‡Opz ‡lL ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡ ÔÈa ‡È‰ ÔÈa -≈ƒ≈»ƒ»¿ƒ¿«≈∆…ƒ»≈«

ÏÈc‚zL81dÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰¯Ú ‰OÚ˙Â82- ∆«¿ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ»»¿»¿»
ÒBk83Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .84. ≈¿≈»«¬≈

שמא 81) בטענה לעכב יכול אביה שאף ב: נז, כתובות
אביה. לבית ותחזור בבעלה כנסה,82)תמרוד אם כלומר

(ועי' קיימים הנישואין - אביה ושל שלה ההתנגדות אף על
סק"ו). נו סי' מחוקק' קטנה.83)'חלקת בעודה אפילו

אפילו 84) אסור ובקידושין לנישואין. מתנגדים שהם מאחר
רוצה" אני בפלוני ותאמר שתגדיל "עד - רוצים שניהם

הי"ט). פ"ג, ולעיל מא. (קידושין

.ÊÈdÒ¯‡85È¯‰Â ÔÈ‡eOÏ dÚ·˙e ÌÈL ‰nk ‰‰LÂ ≈¿»¿»»«»»ƒ¿»»¿ƒƒ«¬≈
ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ‰¯Ú ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ

dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ ‰ÚÈ·z‰86‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰M ‰Ó Ôw˙Ïe «¿ƒ»¿«¿≈∆«¿»¿«≈«∆ƒ¿ƒ»
ÔÈ˙B - ‰¯‚aL ¯Á‡ dÚ·z .‡Opz Ck ¯Á‡Â ,dÏ»¿««»ƒ»≈¿»»««∆»¿»¿ƒ

¯‚a‰ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ87dLc˜ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»»…∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ¿»

ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ¯‚a‰ ÌBÈa¿«∆∆¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ
Ì‡ ,‰¯‚aL ¯Á‡ dLc˜ .¯‚a‰ ÌBÈ ‡e‰L ,ÔÈLecw‰«ƒƒ∆«∆∆ƒ¿»««∆»¿»ƒ
Ck ¯Á‡Ïe d˙e¯‚·a L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰ÈÏÚ e¯·Ú»¿»∆»¿≈»»…∆¿«¿»¿««»
ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

‰ÏeÚa‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ ÔÎÂ .‰ÚÈ·z‰88dÏ ÔÈ˙B - «¿ƒ»¿≈«¿»≈∆«¿»¿ƒ»
‰ÚÈ·z‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL89. ¿ƒƒ«¿ƒ»

קטנה.85) (כתובות 86)כשהיא ותכשיטים במלבושים
תכשיטיה.87)נז:). לה להכין מתחילה שבגרה שמיום
פ"ה,88) כתובות וב'ירושלמי' (שם, הנישואין מן אלמנה

שכבר 89)ה"ג). בתכשיטין הרבה לטרוח צריכה שאינה
א). עמ' שם (רש"י בידה יש

.ÁÈÏÚa‰ dÚ·zMÓ ‰M‡Ï ÔÓÊ ÔÈ˙BpL ÌLk¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ»ƒ∆¿»»«««
ÔÓÊ ÔÈ˙B Ck ,‡Opz Ck ¯Á‡Â dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ¿«¿≈∆«¿»¿««»ƒ»≈»¿ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ LÈ‡Ï90.B˙B‡ ‰M‡‰ ‰Ú·zMÓ »ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ∆»¿»»ƒ»
¯OÚ ÌÈL Ì‡ :dÏ ÔÈ˙BpL BÓk ?BÏ ÔÈ˙B ‰nÎÂ¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈»»
ÌÈLÏL - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - L„Á…∆¿≈»»…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌBÈ91.

וחופה.90) סעודה ואין 91)בצרכי א. נז, כתובות
היא  אם בה, אלא - אלמן או בחור הוא אם בו משגיחין
היא  ואם אלמן. הוא ואפילו חודש, י"ב לה נותנין בתולה
וב'ירושלמי' בחור. הוא ואפילו יום, ל' אלא לו אין בעולה
שהוא: מה לפי זמן לו שנותנים משמע ה"ג, פ"ה כתובות

(מגידֿמשנה). יום ל' - לאלמן חודש, י"ב - לבחור

.ËÈ·iÁ˙ - d‡O ‡ÏÂ LÈ‡Ï e˙pL ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«∆»¿»ƒ¿…¿»»ƒ¿«≈
Òk ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰È˙BBÊÓa92ÔÓf‰ ÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿∆»««ƒ∆…»«¿ƒƒƒ««¿«

dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa B‡ ˙aLa „Á‡a¿∆»¿«»¿∆∆«»≈«¬∆»
ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÌBi‰ B˙B‡a ˙BBÊÓ93ÔÎÂ . ¿¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…¿≈

ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk ‰c ‰Ò¯tL B‡ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ÏÁ Ì‡ƒ»»ƒ∆≈¿»ƒ»¿∆ƒƒ««¿«
‡Op‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ;˙BBÊÓ dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ -≈«¬∆»¿∆¬≈≈»¿»¿ƒ»≈
ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,‡È¯·zL „Ú B‡ ¯‰ËzL „Ú«∆ƒ¿««∆«¿ƒ¿≈≈»

‡È¯·iL „Ú ‰M‡ ‡OÏ94. ƒ»ƒ»«∆«¿ƒ

א.92) נז, הי"ד.93)כתובות לעיל כתובות 94)כמבואר
אינה  - אונס מחמת הוא הנישואין שעיכוב זמן שכל א. ב,

משלו. אוכלת

ה'תשפ"א  שבט כ"ט חמישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
וגרושה,1) אלמנה בתולה, כתובת היא כמה רבינו בו ביאר

ושוטה, חרשת סומא אילונית, בוגרת, עץ, ומוכת בעולה,
בתולים  טענת וגיורת, גר נשים, שנשאו וקטן שוטה וחרש

פתוח. פתח או

.‡B‡ ‰L¯b˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

d˙a˙k - ‰ˆÏÁ2- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚ·k ‡È‰ È¯‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈
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שבת  בהל' רבינו דברי והשווה לז. (ביצה אירוסין שטר
הי"ד). "שלא 71)פכ"ג, ה"א: פ"א, כתובות 'ירושלמי'

בתפילה". אחר אהע"ז 72)יקדמנו ובשו"ע א. ה, כתובות
לישא  המנהג פשט וכן מתירים. "ויש פוסק: ס"ג, סד סי'
שלושה  הנישואין בסעודת שיטרח והוא שבת בערב נשים

הנישואין". קודם אותה,73)ימים קונה הוא שבחופתה
ה"א). פ"א, כתובות (ירושלמי בשבת קנין קונים ואין

ב.74) ח, קטן במועד מהגמרא שם, יוםֿטוב מהל' פ"ז
ש 75) לו נתן שמחה ולא מערבין שאין אחד, בשבוע תיהן

ה'תוספות' וכתבו ה"ז). פ"א, קטן מועד ('ירושלמי' בשמחה
ולא  אחת למצוה פנוי לבו שיהא שצריך - ב ח, קטן במועד
חבילותֿ מצוות עושין אין ולפיכך - הימנה עצמו יפנה

זו. לשמחה פנוי לבו יהא וכך - ב.76)חבילות ג, כתובות

.ÂËÈLa ‡l‡ Ba ÔÈ·LBÈ ÌÈÈ„ Èza ÔÈ‡L ÌB˜Ó¿∆≈≈≈ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ
„·Ïa ÈLÈÓÁ·e77Ì‡L ;ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ˙‡O ‰Ïe˙a , «¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿ƒƒ∆ƒ

ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÏ ‰˙È‰78ÔÈc ˙È·Ï ÌÈkLÈ ,79‚‰Óe . »¿»«¬«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒƒ¿«
ÁÈ„k ,ÈLÈÓÁa ‰p‡OÈ ‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡OBp‰L ,ÌÈÓÎ¬»ƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆»«¬ƒƒ¿≈

‡ˆBÈÂ ,˙aLÂ ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁ dnÚ ÁÓO ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈«ƒ»¬ƒƒ¿∆∆«»¿«»¿≈
ÔBL‡¯ ÌBÈ BzÎ‡ÏÓÏ80. ƒ¿«¿ƒ

בימים 77) ועיר עיר בכל יושב ביתֿדין שיהא עזרא כתקנת
מהכפר  מתכנס העם שאז התורה, קריאת בהם שיש אלו

פב.). (בבאֿקמא התורה קריאת לשמוע שלא 78)לעיר
ה"ט. פי"א לקמן כמבואר בתולה, כעסו 79)מצאה בעוד

יתפייס  שמא לחוש יש בינתיים, שהות יש ואם עליו,
עליו  ונאסרה תחתיו זינתה ושמא ויקיימנה דעתו ותתקרר
כי  ראשון, ביום נשאת ואינה ב.) לכתובות רש"י (לשון
טורח  (החתן) שיהא ישראל בנות תקנת על חכמים "שקדו
ושלישי  בשבת ושני בשבת אחד ימים, שלושה בסעודה

(שם). כונסה" וברביעי שמכיון 80)בשבת, ה. שם,
ביום  אלא ברכות שבע מברכים אין אלמנה שנשא שבאלמן
יעזבנה  שמא חששו ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה ראשון

שם). (רש"י למחר למלאכתו ויצא

.ÊËÔÈ‡eOÏ ÏÚa‰ dÚ·˙e ,‰pË˜ Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆ƒ¿«»¿»»«««¿ƒƒ
„Ú ‡Opz ‡lL ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡ ÔÈa ‡È‰ ÔÈa -≈ƒ≈»ƒ»¿ƒ¿«≈∆…ƒ»≈«

ÏÈc‚zL81dÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰¯Ú ‰OÚ˙Â82- ∆«¿ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ»»¿»¿»
ÒBk83Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .84. ≈¿≈»«¬≈

שמא 81) בטענה לעכב יכול אביה שאף ב: נז, כתובות
אביה. לבית ותחזור בבעלה כנסה,82)תמרוד אם כלומר

(ועי' קיימים הנישואין - אביה ושל שלה ההתנגדות אף על
סק"ו). נו סי' מחוקק' קטנה.83)'חלקת בעודה אפילו

אפילו 84) אסור ובקידושין לנישואין. מתנגדים שהם מאחר
רוצה" אני בפלוני ותאמר שתגדיל "עד - רוצים שניהם

הי"ט). פ"ג, ולעיל מא. (קידושין

.ÊÈdÒ¯‡85È¯‰Â ÔÈ‡eOÏ dÚ·˙e ÌÈL ‰nk ‰‰LÂ ≈¿»¿»»«»»ƒ¿»»¿ƒƒ«¬≈
ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ‰¯Ú ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ

dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ ‰ÚÈ·z‰86‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰M ‰Ó Ôw˙Ïe «¿ƒ»¿«¿≈∆«¿»¿«≈«∆ƒ¿ƒ»
ÔÈ˙B - ‰¯‚aL ¯Á‡ dÚ·z .‡Opz Ck ¯Á‡Â ,dÏ»¿««»ƒ»≈¿»»««∆»¿»¿ƒ

¯‚a‰ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ87dLc˜ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»»…∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ¿»

ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ¯‚a‰ ÌBÈa¿«∆∆¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ
Ì‡ ,‰¯‚aL ¯Á‡ dLc˜ .¯‚a‰ ÌBÈ ‡e‰L ,ÔÈLecw‰«ƒƒ∆«∆∆ƒ¿»««∆»¿»ƒ
Ck ¯Á‡Ïe d˙e¯‚·a L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰ÈÏÚ e¯·Ú»¿»∆»¿≈»»…∆¿«¿»¿««»
ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

‰ÏeÚa‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ ÔÎÂ .‰ÚÈ·z‰88dÏ ÔÈ˙B - «¿ƒ»¿≈«¿»≈∆«¿»¿ƒ»
‰ÚÈ·z‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL89. ¿ƒƒ«¿ƒ»

קטנה.85) (כתובות 86)כשהיא ותכשיטים במלבושים
תכשיטיה.87)נז:). לה להכין מתחילה שבגרה שמיום
פ"ה,88) כתובות וב'ירושלמי' (שם, הנישואין מן אלמנה

שכבר 89)ה"ג). בתכשיטין הרבה לטרוח צריכה שאינה
א). עמ' שם (רש"י בידה יש

.ÁÈÏÚa‰ dÚ·zMÓ ‰M‡Ï ÔÓÊ ÔÈ˙BpL ÌLk¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ»ƒ∆¿»»«««
ÔÓÊ ÔÈ˙B Ck ,‡Opz Ck ¯Á‡Â dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ¿«¿≈∆«¿»¿««»ƒ»≈»¿ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ LÈ‡Ï90.B˙B‡ ‰M‡‰ ‰Ú·zMÓ »ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ∆»¿»»ƒ»
¯OÚ ÌÈL Ì‡ :dÏ ÔÈ˙BpL BÓk ?BÏ ÔÈ˙B ‰nÎÂ¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈»»
ÌÈLÏL - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - L„Á…∆¿≈»»…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌBÈ91.

וחופה.90) סעודה ואין 91)בצרכי א. נז, כתובות
היא  אם בה, אלא - אלמן או בחור הוא אם בו משגיחין
היא  ואם אלמן. הוא ואפילו חודש, י"ב לה נותנין בתולה
וב'ירושלמי' בחור. הוא ואפילו יום, ל' אלא לו אין בעולה
שהוא: מה לפי זמן לו שנותנים משמע ה"ג, פ"ה כתובות

(מגידֿמשנה). יום ל' - לאלמן חודש, י"ב - לבחור

.ËÈ·iÁ˙ - d‡O ‡ÏÂ LÈ‡Ï e˙pL ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«∆»¿»ƒ¿…¿»»ƒ¿«≈
Òk ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰È˙BBÊÓa92ÔÓf‰ ÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿∆»««ƒ∆…»«¿ƒƒƒ««¿«

dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa B‡ ˙aLa „Á‡a¿∆»¿«»¿∆∆«»≈«¬∆»
ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÌBi‰ B˙B‡a ˙BBÊÓ93ÔÎÂ . ¿¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…¿≈

ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk ‰c ‰Ò¯tL B‡ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ÏÁ Ì‡ƒ»»ƒ∆≈¿»ƒ»¿∆ƒƒ««¿«
‡Op‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ;˙BBÊÓ dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ -≈«¬∆»¿∆¬≈≈»¿»¿ƒ»≈
ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,‡È¯·zL „Ú B‡ ¯‰ËzL „Ú«∆ƒ¿««∆«¿ƒ¿≈≈»

‡È¯·iL „Ú ‰M‡ ‡OÏ94. ƒ»ƒ»«∆«¿ƒ

א.92) נז, הי"ד.93)כתובות לעיל כתובות 94)כמבואר
אינה  - אונס מחמת הוא הנישואין שעיכוב זמן שכל א. ב,

משלו. אוכלת

ה'תשפ"א  שבט כ"ט חמישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
וגרושה,1) אלמנה בתולה, כתובת היא כמה רבינו בו ביאר

ושוטה, חרשת סומא אילונית, בוגרת, עץ, ומוכת בעולה,
בתולים  טענת וגיורת, גר נשים, שנשאו וקטן שוטה וחרש

פתוח. פתח או

.‡B‡ ‰L¯b˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

d˙a˙k - ‰ˆÏÁ2- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚ·k ‡È‰ È¯‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay h"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙¯¯ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰Èe·L B‡ ˙¯Bi‚ B‡ «≈¿»¿À¿∆∆ƒ∆¿»ƒ
˙ÈcÙÂ ˙È˙ek‰ ‰¯ib˙Â ‰ÁÙM‰ ‰¯¯ÁzLƒ¿«¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓ ˙B˙eÁt Ô‰Â ‰Èe·M‰«¿»¿≈¿ƒ«»»ƒ¿∆»

ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k5ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙Ba eÈ‰ Ì‡Â , ¿À»»»«ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿
.‰‡Ó Ô˙a˙k - ‰ÏÚÓÂ „Á‡∆»»«¿»¿À»»≈»

השני.2) נסתרה 3)מהבעל שלא עדים יש אפילו
מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה)

ושוחררה.4) כנענית שפחה נבעלו,5)שהייתה שאפילו
הבתולות. כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן

.·‰‡Ó ‰a˙k el‡Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈¿À»≈»
‰‡eOp‰ ˙˜ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ ?˙BÏe˙a Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ¿∆¿««¿»
‰Èe·M‰Â ˙È˙ek‰Â ‰ÁÙM‰ ˙˜ÊÁÂ ,ÏÚazL∆ƒ»≈¿∆¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¿»

ÏÚazL6,eÏÚ· ‡Ï ÔÈa eÏÚ· ÔÈa ‰‡Ó el‡Ï ewz , ∆ƒ»≈ƒ¿¿≈≈»≈ƒ¿¬≈…ƒ¿¬
.¯·c ÏÎÏ ˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿¿»»»

ונבעלות 6) הן הפקר בחזקת לביאה שראויות כיוון
בשבייתה. והשבוייה בנכריותן

.‚ıÚ ˙kÓ7˙Ó ÏÚ ˙‡O elÙ‡ .‰‡Ó d˙a˙k - À«≈¿À»»≈»¬ƒƒ»«¿»
d˙a˙k - ıÚ ˙kÓ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÓÏL ‰Ïe˙a ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»À«≈¿À»»

ÏÚ·pL ‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ .‰‡Ó,‰ ≈»¿«»ƒ«»»ƒ¿«»∆ƒ¿¬»
dÙBÒ ;ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k - ÏB„b Ì„‡ ‰ÈÏÚ ‡a elÙ‡¬ƒ»»∆»»»»¿À»»»«ƒ»
‡aL ‰ÏB„b ÔÎÂ .˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk ‰Ïe˙a ¯ÊÁzL∆«¬…¿»ƒ¿»«¿¿≈¿»∆»
d˙a˙k - ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz ÔaÓ ÔË˜ ‰ÈÏÚ»∆»»»ƒ∆≈«»ƒ¿«»¿À»»
ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;ÏÏk ‰ÏÚ· ‡Ï el‡k ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ…ƒ¿¬»¿»∆ƒ«∆≈«
ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ,‰‡Èa B˙‡Èa - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»ƒ»ƒ»»ƒ∆≈

.‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»

בתוליה.7) והלכו עץ אותה והכה שנפלה

.„˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯‚Ba ‡È‰L ‰Ïe˙a8- ¿»∆ƒ∆∆»«¿ƒ
Ô‰Ï ewz ‡Ï ‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ Ï·‡ .ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k¿À»»»«ƒ¬»«≈∆∆¿«»…ƒ¿»∆
;ÏÏk ÔÈ‡eO dÏ ewz ‡Ï - ‰ËBM‰ .‰a˙k¿À»«»…ƒ¿»ƒƒ¿»
- Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡eO dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙L¯Á‰Â¿«≈∆∆««ƒ∆≈»ƒƒƒƒ¿≈∆
.d˙B‡ ˙‡OlÓ eÚnÈ ‡lL È„k ,‰a˙k dÏ ewz ‡Ï…ƒ¿»¿À»¿≈∆…ƒ»¿ƒ»≈»
È‡z ‡ÏÂ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ Ck ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈»¿À»»≈»¿¿…¿«

‰a˙k È‡zÓ9‰Áwt˙Â ˙L¯Á‰ Òk Ì‡Â .10LÈ - ƒ¿»≈¿À»¿ƒ»««≈∆∆¿ƒ¿«¿»≈
‰a˙k dÏ11.‰‡Ó d˙a˙Îe ,‰a˙k È‡˙e »¿À»¿»≈¿À»¿À»»≈»

לא 8) אבל איילונית, לשם נשאה ומתחילה בה, שידע וכגון
כתובה. לה אין איילונית שהיא בה רפואה 9)הכיר כגון

נשבית. אם פדיונה ולדבר.10)או לשמוע שחזרה
בעלה 11) עם תשב שאיך שנתפקחה, אחר לקיימה רוצה אם

כתובה. בלא - דעת בת והיא -

.‰- ‰Ó ‰‡Ó Ô‰Ï ·˙ÎÂ ‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‡O»»≈∆∆»¿»«»∆≈»»∆
ÂÈÒÎ ˜Èf‰Ï ‰ˆ¯L ÈtÓ ,˙Ói˜ Ô˙a˙k12. ¿À»»«∆∆ƒ¿≈∆»»¿«ƒ¿»»

כתב 12) הוא הרי כתובה חכמים לה תקנו שלא פי על אף
קיים. תנאו - מנכסיו נזוק ולהיות להפסיד ורצה הואיל לה,

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ˜t ÌÈL e‡OpL ‰ËBL B‡ L¯Á≈≈∆∆»¿»ƒƒ¿««ƒ

‰tzLÂ L¯Á‰ Áwt˙pL13Ì‰ÈLÏ ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆≈ƒ¿≈∆
Ô‰Ï LÈ - e‡È¯·‰L ¯Á‡ ÔÓi˜Ï eˆ¯ .ÌeÏk Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ≈»∆
e‡ÈO‰L Ì‰ ÔÈc ˙Èa Ì‡Â .‰‡Ó Ô˙a˙Îe ,‰a˙k¿À»¿À»»≈»¿ƒ≈ƒ≈∆ƒƒ
‰Ó Ïk ˙ÏËB - ÂÈÒÎ ÏÚ d˙a˙k dÏ e·˙ÎÂ L¯Á‰«≈≈¿»¿»¿À»»«¿»»∆∆»«

·˙kMÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ‰ËBM‰ Ï·‡ .ÔÈc ˙Èa dÏ e ∆»¿»≈ƒ¬»«∆≈≈ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙wz ÔÈ‡L ÈtÓe .ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆≈«»«¬»ƒ
ewz ‡Ï ÔËw‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡eO BÏ ewz ‡Ï ,Ba ˙„ÓBÚ∆∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«»»…ƒ¿
ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‡B·Ï BÙBÒÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eO ÌÈÓÎÁ BÏ¬»ƒƒƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ‰pË˜Ï ÔÈ‡eO ewz ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ¯eÓb¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒƒƒ¿«»¿««ƒ
e‚‰È ‡lL È„k ?ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¬

¯˜Ù‰ ‚‰Ó da14ÔËw‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡Â .15„Ú »ƒ¿«∆¿≈¿≈«ƒƒ∆«»»«
ÔÈÓÈÒ ‡È·‰L ÌÈÚ„BÈÂ B˙B‡ ÔÈ˜„BaL16. ∆¿ƒ¿¿ƒ∆≈ƒƒ»ƒ

דעתו.13) שישמרנה 14)נצטללה מי אין תינשא לא אם
בזנות. הפקר מנהג בה זנות.15)וינהגו כביאת שזוהי

למעלה.16) המפורשים בגרות סימני

.Ê„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa elÙ‡ ,ÔË˜17‡OpL , »»¬ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»»
‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - ‰M‡18¯Á‡ dÓi˜Â ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ƒ»≈»¿À»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»««

ÏÈc‚‰L19‡e‰ ¯ib˙pL ¯b ÔÎÂ .‰a˙k ¯wÚ dÏ LÈ - ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ«¿À»¿≈≈∆ƒ¿«≈
dÓi˜ Ôk ˙Ó ÏÚL ,‰Ó d˙a˙k - BzL‡Â20. ¿ƒ¿¿À»»»∆∆«¿»≈ƒ¿»

ביאה.17) שיביא 18)שביאתו עד כלום קטן קניין "שאין
שערות". כשהגדיל.19)שתי עליה כתובתה 20)ובא

היא. בעולה עכשיו שהרי - מנה

.Á˙ÚË dÏ LÈ - ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a Ïk»¿»∆¿À»»»«ƒ≈»«¬«
ÌÈÏe˙a21‰‡Ó d˙a˙kL ÏÎÂ ;22dÏ ewz ‡lL B‡ , ¿ƒ¿…∆¿À»»≈»∆…ƒ¿»

‰a˙k ÌÈÓÎÁ23ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ -24„ÁÈ˙n‰Â . ¬»ƒ¿À»≈»«¬«¿ƒ¿«ƒ¿«≈
ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eO Ì„˜ B˙Òe¯‡ ÌÚ25. ƒ¬»…∆ƒƒ≈»«¬«¿ƒ

כתובתה.21) כל הפסידה בתולה מצאתיה לא טען שאם
לא 22) שעדיין פי על שאף הנישואין מן אלמנה כגון

כבעולה. היא הרי - הראשון בעלה עם כגון 23)נתייחדה
כתובה. להן כתב והוא ושוטה טענת 24)חרשת שאין

(=מאתיים  דין בית תנאי שהוא ממה להפסידה אלא בתולים
כלל. טענה לו אין להן כתב עצמו שהוא במה אבל לבתולה)

ושכח.25) עליה בא שמא

.Ë‰M‡ ‡OpL ‰Ê ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¬«¿ƒ∆∆»»ƒ»
‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯ÓB‡Â ÔÚBËÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰L d˙˜ÊÁL∆∆¿»»∆ƒ¿»¿≈¿≈…¿»ƒ»

Ïe˙aÌÈÓc - „Á‡‰ :‰Ïe˙·Ï Ô‰ ÔÈÓÈÒ ÈLe .‰ ¿»¿≈ƒ»ƒ≈ƒ¿»»∆»»ƒ
- ÈM‰Â .‰BL‡¯ ‰‡Èa ÛBÒa ‰pnÓ ÔÈ˙˙BML∆¿ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

LÈÓLz ˙ÚLa ‰BL‡¯ ‰‡È·a da ‡ˆÓiL ˜Ác‰26. «…«∆ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»ƒ¿««¿ƒ

אבל 26) כתובתה. להפסידה כדי] רק [=היא הטענה וכל
ספיקות  שני כאן שיש כהן אשת אינה אם מותרת לבעלה
לאחר  נבעלה אם ואפילו הקידושין לפני נבעלה שמא

באונס. שמא - הקידושין

.ÈÔÚËÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a‰ ˙‡ ‡OBp‰«≈∆«¿»∆¿À»»»«ƒ¿»«
Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…¿»ƒ»¿»¬ƒ»ƒ
ÈzÏÙpL ÈtÓ ,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡Ï ,‡e‰ ˙Ó‡ :‰¯Ó‡»¿»¡∆…¿»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»«¿ƒ
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`zeyiקסב zekld - miyp xtq - hay h"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈÏe˙a eÎÏ‰Â Ú˜¯˜ B‡ ıÚ Èk‰Â¿ƒ«ƒ≈«¿«¿»¿¿«¬≈∆¡∆∆
‰ÓÏ d˙a˙k ¯ÊÁ˙Â27ÔÚBË ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿«¬…¿À»»¿»∆««ƒ∆≈

ÌeÏk CÏ ÔÈ‡Â CÈÏÚ ‡a LÈ‡ ‡nL :¯ÓB‡Â28ÔÈ‡ - ¿≈∆»ƒ»»«ƒ¿≈»¿≈
B˙ÚËa ÔÈÁÈbLÓ29‡a ‡lL Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ . «¿ƒƒ¿«¬»¿≈¿«¬ƒ¿»∆…»

BÏ È‡cÂ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,LÈ‡ ‰ÈÏÚ30. »∆»ƒ∆≈«»»««

מנה.27) כתובתה עץ מוכת ונמצאת בתולה בחזקת קידשה
טעות.28) מקחה בעולה וודאי,29)נמצאת - טענתה כי

ספק, - עדיף.וטענתו ברי ושמא אינו 30)וברי כלומר,
בחרם  ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק, להשביעה יכול

בו. חייב שאיני ממון ממני שמוציא מי יהיה

.‡È,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡lL ,¯Ó‡ ˙Ó‡ :‡È‰ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¡∆»«∆…¿»«ƒ¿»
BÏ ÈzÒ¯‡˙pL ¯Á‡ Ò‡a ÈÏÚ ‡a LÈ‡Â31BÊ È¯‰ - ¿ƒ»»«¿…∆««∆ƒ¿»«¿ƒ¬≈

ÔÚË Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk ÌÈ˙‡Ó d˙a˙Îe ,˙Ó‡∆¡∆∆¿À»»»«ƒ¿∆»¿»¿ƒ»«
ÁwÓ ÈÁwÓe zÒ‡ CÈzÒ¯‡ ‡lL „Ú ‡nL :¯Ó‡Â¿»«∆»«∆…≈«¿ƒ∆¡«¿¿ƒ»ƒƒ«

˙eÚË32‰Ê È¯‰ - CBˆ¯a zÏÚ· CÈzÒ¯‡L ¯Á‡ B‡ , »««∆≈«¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬≈∆
ÔBÓÓ È·iÁÏ È„k ¯˜L ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯ÁÓ«¬ƒ¿»«ƒ∆≈∆∆¿≈¿«¿≈ƒ»

Ba ·iÁ ÈÈ‡L33. ∆≈ƒ«»

גרם 31) ומזלך נתארסתי בתולה שהרי מאתיים וכתובתי
כלום.32)שנתקלקלתי. לך להשביעה 33)ואין אבל

וגם  שמא, - טוען והוא וודאי, - טוענת היא כי יכול אינו
בתולה  שהרי לה, המסייעת הגוף חזקת אשה לכל יש
כן  ואחרי נתארסה ובתולה חזקתה על ונעמידנה נולדה

נאנסה.

.·È:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÚË»«¿»«…¿»ƒ»¿»¿ƒ∆∆
d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ‰Ïe˙a È‡ ÔÈ„ÚÂ ÈÏÚ ‡a ‡Ï34B‡ , …»»««¬«ƒ¬ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚB·e ¯ÊBÁ35‰Ïe˙·e ÈÏÚ ‡a :‰¯Ó‡ . ≈≈ƒ¿≈≈ƒ»¿»»»«¿»
ÔÈÏ‡BL - ÔÚBË ‡e‰ ¯˜LÂ ,˙BÏe˙a‰ ÏÎk È‡ˆÓ¿»«ƒ¿»«¿¿∆∆≈¬ƒ
z¯Ó‡L „Ú ¯·c‰ ‰È‰ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡¿¿ƒ∆»»«»»«∆»«¿»
Ìc dÏ È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓ :¯Ó‡ Ì‡ ?‰Ïe˙a dÈ‡L∆≈»¿»ƒ»«ƒ¿≈∆…»»ƒ»»
‡Ï ,ÏÏk Ìc Ì‰Ï ÔÈ‡ ‡nL ,dzÁtLÓa ÔÈ˜„Ba -¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆»≈»∆»¿»…
È¯‰ - Ôk Ôlk e‡ˆÓ Ì‡ .ÌÈÏe˙a Ìc ‡ÏÂ ‰c Ìc«ƒ»¿…«¿ƒƒƒ¿¿À»≈¬≈
ÔÈ˜„Ba - Ôk dzÁtLÓ ˙Ba e‡ˆÓ ‡Ï ;d˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿»»…ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ
˙ÈÁeÏÁÏ LaiL da LÈ ÏB„‚ ÈÏÁ ‡nL ,d˙B‡»∆»…ƒ»≈»∆ƒ≈«¿ƒ
ÔÈ·ÈË¯Ó .·Ú¯a ˙ÈpÚ˙Ó ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ∆»¿»ƒ¿«≈»»»«¿ƒƒ

d˙B‡36,‡È¯·zL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe »«¬ƒƒ»«¿ƒ»«∆«¿ƒ
Ì‡Â .Â‡Ï Ì‡ Ì„ ‡ÈˆBz Ì‡ ‰‡¯Â ,˙ÈL ÏÚa˙Â¿ƒ»≈≈ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ«¿ƒ
˙ÚË BÊ È¯‰ - Ba ‡ˆBik ‡ÏÂ ·Ú¯ ‡ÏÂ ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡≈»…ƒ¿…»»¿…«≈¬≈«¬«
- LÈÓLz ˙Úa ˜Á„ ‡ˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌÈÏe˙a¿ƒ¿««ƒ∆»»…«¿≈«¿ƒ
‰Ïe˙a ÏkL ;ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡ ,Ì„ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»»»≈»¿ƒ∆»¿»
ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa - Ìc dÏ LÈ≈»»≈¿«»≈¿»≈«¬»≈
:¯Ó‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÈÏÁ‰ ÈtÓ ‡l‡ - ˙¯‚Ba∆∆∆»ƒ¿≈«…ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«
- È˙‡ˆÓ Áe˙t Á˙t ‡l‡ ,˜Ác È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ…«∆»∆«»«»»ƒ
·¯L ;‡È‰ ˙¯‚Ba ‡nL ,‰È˙BL ÏÚ ÔÈÏ‡BL¬ƒ«¿∆»∆»∆∆ƒ∆…
È¯‰L ,‰a¯‰ Ba ÔÈLÈb¯nL ˜Ác Ô‰Ï ÔÈ‡ ˙B¯‚Ba‰«¿≈»∆…«∆«¿ƒƒ«¿≈∆¬≈
‰¯‚a ‡Ï Ì‡Â .‰ÈÏe˙a eÏÎÂ ‰È¯·È‡ et¯˙Â ‰Ï„‚»¿»¿ƒ¿«≈»∆»¿»¿∆»¿ƒ…»¿»
˙Áa dzÏÚa B‡ ‰˙Èh‰ ‡nL :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»¿««

‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ?˜Á„a zLb¯‰ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…ƒ¿«¿»¿…«ƒ»«…ƒ∆»
ÎÏ ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÊ È¯‰ - ‰È‰ Áe˙t Á˙t È‡cÂÏ ««∆«»«»»¬≈«¬«¿ƒ¿»

‰‡È¯a ÔÈa ,‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰¯‚a ‡lL ‰Ïe˙a¿»∆…»¿»≈¿«»≈«¬»≈¿ƒ»
.‡e‰ Ìe˙Ò dÁ˙t - ‰Ïe˙a ‰¯Ú ÏkL ;‰ÏBÁ ÔÈa≈»∆»«¬»¿»ƒ¿»»
,Áe˙t Á˙t ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ - Ìc‰ ‡ˆiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»»«»ƒ»»∆«»«

.ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡≈»¿ƒ

אחת 34) שפחות שתי לי הביאו רבי בר גמליאל רבן "אמר
בעולה  יין, של חבית פי על הושיבן בעולה, ואחת בתולה
נודף, ריחה אין - בתולה יין) ריח מריחים (מפיה נודף ריחה
זכה  לך לו: אמר נודף, ריחה היה ולא הושיבה זו אף

מפה 35)במקחך". לה ומכינים עדים בפני מתייחד שרק
בפניהם  ממש לבעול אבל הביאה. שאחר דמים טיפי לראות

למרחץ.36)אסור. אותה מכניסים

.‚È˙ÚË dÏ ÔÈ‡ ˙¯‚Ba‰L ,e¯B‰L ÌÈB‡b LÈ≈¿ƒ∆∆«∆∆≈»«¬«
È‡Â .Áe˙t Á˙t ˙ÚË dÏ LÈÂ ÌÈÓc‡¯Ób‰ C¯c Ô »ƒ¿≈»«¬«∆«»«¿≈∆∆«¿»»

¯·Îe .Ì‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰ ˙eÚËÂ ,‰Ê ¯·„ ‰‡¯Ó«¿∆»»∆¿»»»«À¿»∆»∆¿»
¯·c‰L È˙‡ˆÓe ,ÌÈBÓ„˜Â ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ ÏÚ Èz˜„a»«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ∆«»»
.„·Ïa ÌÈÓc ˙ÚË ‡l‡ ˙¯‚BaÏ ÔÈ‡L ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿∆≈«∆∆∆»«¬«»ƒƒ¿«

.„ÈÌ‰Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ¯wÚ ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¿À»»ƒ»¿≈
‰M‡‰Â ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚBh‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ¿»¿∆»«≈«¬«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÓ‡ - B˙B‡ ˙LÁÎÓ37ÏÚ ‡Ï ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚÂ , «¿∆∆∆¡»¿»∆»¿»ƒ¿»»…«
‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁL ;LÈ‡‰»ƒ∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»

d„ÈÒÙÓe38.Ï·‡ B˙ÁÓO CÙB‰Â , «¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈∆

כתובתה.37) אותה 38)להפסידה שונא היה "שאם
סעודתו  ומפסיד וכונסה בסעודה טורח היה לא מתחילה
טרח  לא אילו מזה משמע תחילה". מגרשה היה אלא חינם
(הממון  ממון חזקת לו שיש פי על ואף נאמן. אינו בסעודה
נולדה. בתולה שהרי עדיפא, גופה חזקת אך אצלו), נמצא

.ÂËÌ‡ ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚËÏ BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ¿«»«≈ƒ¿…«¬«¿ƒƒ
„iÓ - ‰¯zÒ39¯Á‡Ï elÙ‡ - ‰¯zÒ ‡Ï Ì‡Â , ƒ¿¿»ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿»¬ƒ¿««

.ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ

שנתייחד 39) מכיוון כי זמן, לאחר לטעון יכול אינו אבל
ודאי  עכשיו עד ששתק ומכיוון אותה בעל בוודאי איתה
ומעליל  כועס הוא עכשיו ורק שתק ולפיכך בתולה מצאה

עליה.

.ÊË‡e‰L ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ∆
¯wÚ d„ÈÒÙ‰Ï - BzL‡ ezLÈÁÎ‰ Ì‡ ÔÓ‡∆¡»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ«

‰a˙k‰40dÏ LÈ - ˙ÙÒBz‰ Ï·‡ ,41Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «¿À»¬»«∆∆≈»∆»ƒ≈
BÏ ˙„B‰L B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B«ƒ¿»»¿»∆»¿»¿»∆»

ezÚË‰Â Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰ÏeÚa ‡È‰L42CÎÈÙÏ .43LÈ ∆ƒ¿»…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒ»≈
ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaL‰Ï BÏ44ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k , ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

dÏ ÔÈ‡Â .˙ÙÒBz‰ ‰a‚z Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿««»ƒ¿∆«∆∆¿≈»
¯wÚ „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â ‰Ïe˙a d‡ˆÓ ‡lL BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆…¿»»¿»¿««»«¿ƒƒ«

ÊÁL ,‰a˙k‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ ¿À»∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»
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קסג zeyi` zekld - miyp xtq - hay h"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈÏe˙a eÎÏ‰Â Ú˜¯˜ B‡ ıÚ Èk‰Â¿ƒ«ƒ≈«¿«¿»¿¿«¬≈∆¡∆∆
‰ÓÏ d˙a˙k ¯ÊÁ˙Â27ÔÚBË ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿«¬…¿À»»¿»∆««ƒ∆≈

ÌeÏk CÏ ÔÈ‡Â CÈÏÚ ‡a LÈ‡ ‡nL :¯ÓB‡Â28ÔÈ‡ - ¿≈∆»ƒ»»«ƒ¿≈»¿≈
B˙ÚËa ÔÈÁÈbLÓ29‡a ‡lL Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ . «¿ƒƒ¿«¬»¿≈¿«¬ƒ¿»∆…»

BÏ È‡cÂ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,LÈ‡ ‰ÈÏÚ30. »∆»ƒ∆≈«»»««

מנה.27) כתובתה עץ מוכת ונמצאת בתולה בחזקת קידשה
טעות.28) מקחה בעולה וודאי,29)נמצאת - טענתה כי

ספק, - עדיף.וטענתו ברי ושמא אינו 30)וברי כלומר,
בחרם  ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק, להשביעה יכול

בו. חייב שאיני ממון ממני שמוציא מי יהיה

.‡È,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡lL ,¯Ó‡ ˙Ó‡ :‡È‰ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¡∆»«∆…¿»«ƒ¿»
BÏ ÈzÒ¯‡˙pL ¯Á‡ Ò‡a ÈÏÚ ‡a LÈ‡Â31BÊ È¯‰ - ¿ƒ»»«¿…∆««∆ƒ¿»«¿ƒ¬≈

ÔÚË Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk ÌÈ˙‡Ó d˙a˙Îe ,˙Ó‡∆¡∆∆¿À»»»«ƒ¿∆»¿»¿ƒ»«
ÁwÓ ÈÁwÓe zÒ‡ CÈzÒ¯‡ ‡lL „Ú ‡nL :¯Ó‡Â¿»«∆»«∆…≈«¿ƒ∆¡«¿¿ƒ»ƒƒ«

˙eÚË32‰Ê È¯‰ - CBˆ¯a zÏÚ· CÈzÒ¯‡L ¯Á‡ B‡ , »««∆≈«¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬≈∆
ÔBÓÓ È·iÁÏ È„k ¯˜L ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯ÁÓ«¬ƒ¿»«ƒ∆≈∆∆¿≈¿«¿≈ƒ»

Ba ·iÁ ÈÈ‡L33. ∆≈ƒ«»

גרם 31) ומזלך נתארסתי בתולה שהרי מאתיים וכתובתי
כלום.32)שנתקלקלתי. לך להשביעה 33)ואין אבל

וגם  שמא, - טוען והוא וודאי, - טוענת היא כי יכול אינו
בתולה  שהרי לה, המסייעת הגוף חזקת אשה לכל יש
כן  ואחרי נתארסה ובתולה חזקתה על ונעמידנה נולדה

נאנסה.

.·È:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÚË»«¿»«…¿»ƒ»¿»¿ƒ∆∆
d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ‰Ïe˙a È‡ ÔÈ„ÚÂ ÈÏÚ ‡a ‡Ï34B‡ , …»»««¬«ƒ¬ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚB·e ¯ÊBÁ35‰Ïe˙·e ÈÏÚ ‡a :‰¯Ó‡ . ≈≈ƒ¿≈≈ƒ»¿»»»«¿»
ÔÈÏ‡BL - ÔÚBË ‡e‰ ¯˜LÂ ,˙BÏe˙a‰ ÏÎk È‡ˆÓ¿»«ƒ¿»«¿¿∆∆≈¬ƒ
z¯Ó‡L „Ú ¯·c‰ ‰È‰ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡¿¿ƒ∆»»«»»«∆»«¿»
Ìc dÏ È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓ :¯Ó‡ Ì‡ ?‰Ïe˙a dÈ‡L∆≈»¿»ƒ»«ƒ¿≈∆…»»ƒ»»
‡Ï ,ÏÏk Ìc Ì‰Ï ÔÈ‡ ‡nL ,dzÁtLÓa ÔÈ˜„Ba -¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆»≈»∆»¿»…
È¯‰ - Ôk Ôlk e‡ˆÓ Ì‡ .ÌÈÏe˙a Ìc ‡ÏÂ ‰c Ìc«ƒ»¿…«¿ƒƒƒ¿¿À»≈¬≈
ÔÈ˜„Ba - Ôk dzÁtLÓ ˙Ba e‡ˆÓ ‡Ï ;d˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿»»…ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ
˙ÈÁeÏÁÏ LaiL da LÈ ÏB„‚ ÈÏÁ ‡nL ,d˙B‡»∆»…ƒ»≈»∆ƒ≈«¿ƒ
ÔÈ·ÈË¯Ó .·Ú¯a ˙ÈpÚ˙Ó ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ∆»¿»ƒ¿«≈»»»«¿ƒƒ

d˙B‡36,‡È¯·zL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe »«¬ƒƒ»«¿ƒ»«∆«¿ƒ
Ì‡Â .Â‡Ï Ì‡ Ì„ ‡ÈˆBz Ì‡ ‰‡¯Â ,˙ÈL ÏÚa˙Â¿ƒ»≈≈ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ«¿ƒ
˙ÚË BÊ È¯‰ - Ba ‡ˆBik ‡ÏÂ ·Ú¯ ‡ÏÂ ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡≈»…ƒ¿…»»¿…«≈¬≈«¬«
- LÈÓLz ˙Úa ˜Á„ ‡ˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌÈÏe˙a¿ƒ¿««ƒ∆»»…«¿≈«¿ƒ
‰Ïe˙a ÏkL ;ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡ ,Ì„ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»»»≈»¿ƒ∆»¿»
ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa - Ìc dÏ LÈ≈»»≈¿«»≈¿»≈«¬»≈
:¯Ó‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÈÏÁ‰ ÈtÓ ‡l‡ - ˙¯‚Ba∆∆∆»ƒ¿≈«…ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«
- È˙‡ˆÓ Áe˙t Á˙t ‡l‡ ,˜Ác È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ…«∆»∆«»«»»ƒ
·¯L ;‡È‰ ˙¯‚Ba ‡nL ,‰È˙BL ÏÚ ÔÈÏ‡BL¬ƒ«¿∆»∆»∆∆ƒ∆…
È¯‰L ,‰a¯‰ Ba ÔÈLÈb¯nL ˜Ác Ô‰Ï ÔÈ‡ ˙B¯‚Ba‰«¿≈»∆…«∆«¿ƒƒ«¿≈∆¬≈
‰¯‚a ‡Ï Ì‡Â .‰ÈÏe˙a eÏÎÂ ‰È¯·È‡ et¯˙Â ‰Ï„‚»¿»¿ƒ¿«≈»∆»¿»¿∆»¿ƒ…»¿»
˙Áa dzÏÚa B‡ ‰˙Èh‰ ‡nL :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»¿««

‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ?˜Á„a zLb¯‰ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…ƒ¿«¿»¿…«ƒ»«…ƒ∆»
ÎÏ ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÊ È¯‰ - ‰È‰ Áe˙t Á˙t È‡cÂÏ ««∆«»«»»¬≈«¬«¿ƒ¿»

‰‡È¯a ÔÈa ,‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰¯‚a ‡lL ‰Ïe˙a¿»∆…»¿»≈¿«»≈«¬»≈¿ƒ»
.‡e‰ Ìe˙Ò dÁ˙t - ‰Ïe˙a ‰¯Ú ÏkL ;‰ÏBÁ ÔÈa≈»∆»«¬»¿»ƒ¿»»
,Áe˙t Á˙t ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ - Ìc‰ ‡ˆiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»»«»ƒ»»∆«»«

.ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡≈»¿ƒ

אחת 34) שפחות שתי לי הביאו רבי בר גמליאל רבן "אמר
בעולה  יין, של חבית פי על הושיבן בעולה, ואחת בתולה
נודף, ריחה אין - בתולה יין) ריח מריחים (מפיה נודף ריחה
זכה  לך לו: אמר נודף, ריחה היה ולא הושיבה זו אף

מפה 35)במקחך". לה ומכינים עדים בפני מתייחד שרק
בפניהם  ממש לבעול אבל הביאה. שאחר דמים טיפי לראות

למרחץ.36)אסור. אותה מכניסים

.‚È˙ÚË dÏ ÔÈ‡ ˙¯‚Ba‰L ,e¯B‰L ÌÈB‡b LÈ≈¿ƒ∆∆«∆∆≈»«¬«
È‡Â .Áe˙t Á˙t ˙ÚË dÏ LÈÂ ÌÈÓc‡¯Ób‰ C¯c Ô »ƒ¿≈»«¬«∆«»«¿≈∆∆«¿»»

¯·Îe .Ì‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰ ˙eÚËÂ ,‰Ê ¯·„ ‰‡¯Ó«¿∆»»∆¿»»»«À¿»∆»∆¿»
¯·c‰L È˙‡ˆÓe ,ÌÈBÓ„˜Â ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ ÏÚ Èz˜„a»«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ∆«»»
.„·Ïa ÌÈÓc ˙ÚË ‡l‡ ˙¯‚BaÏ ÔÈ‡L ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿∆≈«∆∆∆»«¬«»ƒƒ¿«

.„ÈÌ‰Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ¯wÚ ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¿À»»ƒ»¿≈
‰M‡‰Â ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚBh‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ¿»¿∆»«≈«¬«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÓ‡ - B˙B‡ ˙LÁÎÓ37ÏÚ ‡Ï ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚÂ , «¿∆∆∆¡»¿»∆»¿»ƒ¿»»…«
‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁL ;LÈ‡‰»ƒ∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»

d„ÈÒÙÓe38.Ï·‡ B˙ÁÓO CÙB‰Â , «¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈∆

כתובתה.37) אותה 38)להפסידה שונא היה "שאם
סעודתו  ומפסיד וכונסה בסעודה טורח היה לא מתחילה
טרח  לא אילו מזה משמע תחילה". מגרשה היה אלא חינם
(הממון  ממון חזקת לו שיש פי על ואף נאמן. אינו בסעודה
נולדה. בתולה שהרי עדיפא, גופה חזקת אך אצלו), נמצא

.ÂËÌ‡ ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚËÏ BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ¿«»«≈ƒ¿…«¬«¿ƒƒ
„iÓ - ‰¯zÒ39¯Á‡Ï elÙ‡ - ‰¯zÒ ‡Ï Ì‡Â , ƒ¿¿»ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿»¬ƒ¿««

.ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ

שנתייחד 39) מכיוון כי זמן, לאחר לטעון יכול אינו אבל
ודאי  עכשיו עד ששתק ומכיוון אותה בעל בוודאי איתה
ומעליל  כועס הוא עכשיו ורק שתק ולפיכך בתולה מצאה

עליה.

.ÊË‡e‰L ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ∆
¯wÚ d„ÈÒÙ‰Ï - BzL‡ ezLÈÁÎ‰ Ì‡ ÔÓ‡∆¡»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ«

‰a˙k‰40dÏ LÈ - ˙ÙÒBz‰ Ï·‡ ,41Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «¿À»¬»«∆∆≈»∆»ƒ≈
BÏ ˙„B‰L B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B«ƒ¿»»¿»∆»¿»¿»∆»

ezÚË‰Â Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰ÏeÚa ‡È‰L42CÎÈÙÏ .43LÈ ∆ƒ¿»…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒ»≈
ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaL‰Ï BÏ44ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k , ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

dÏ ÔÈ‡Â .˙ÙÒBz‰ ‰a‚z Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿««»ƒ¿∆«∆∆¿≈»
¯wÚ „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â ‰Ïe˙a d‡ˆÓ ‡lL BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆…¿»»¿»¿««»«¿ƒƒ«

ÊÁL ,‰a˙k‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ ¿À»∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay 'l iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÈÏÚ ÔÚhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï dÏ LÈÂ ;d„ÈÒÙÓe«¿ƒ»¿≈»¿«¬ƒ¿»«ƒ∆»«»∆»
.¯˜L∆∆

נאמן.40) שיהיה אמרו והם חכמים תקנת שהוא
הוא 41) והרי מרצונו שנתחייב אלא תקנה מחמת שאינה

בלי  חיובם את להפקיע יכולים שאינם החייבים כשאר
ברורה. ונמצאת 42)ראייה בתולה בחזקת שכינסה וכל

טעות. מקח זה הרי גבייתה 43)בעולה כוח וכל הואיל
זו. תוספת לה שכתב השטר מחמת חפץ 44)הוא באחיזת

קדוש.

.ÊÈ¯wÚ ‰„ÈÒÙ‰L ¯Á‡ dÓi˜Ï ‰ˆ¯L È¯‰¬≈∆»»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
‰a˙k‰45Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,‰‡Ó dÏ ·˙BÎÂ ¯ÊBÁ - «¿À»≈¿≈»≈»¿ƒ∆»¿»»

BÓk ,‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿»»««¿…¿À»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

אשת 45) אם כגון כשירצה אפילו לקיימה לו שאסור ויש
עליו. נאסרה בעולה שמצאה טוען ובעלה היא כהן

ה'תשפ"א  שבט ל' שישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ושזכאי 1) לאשתו האיש שחייב דברים עשרה רבינו בו כלל
הקטנים,ב  ובנותיו בניו מזונות ידיה, ומעשה מזונותיה ה,

היא. שנדרה או אשתו את הדיר הים, למדינת הבעל הלך

.‡,‰ÏeÚa ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa - ‰M‡ Ì„‡ ‡OBpLk¿∆≈»»ƒ»≈¿»≈¿»
˙¯Bib‰ ˙Á‡Â Ï‡¯OÈ ˙a ˙Á‡ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa≈¿»≈¿«»«««ƒ¿»≈¿«««ƒ∆

˙¯¯ÁLÓ‰ B‡2‰kÊÈÂ ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa dÏ ·iÁ˙È - «¿À¿∆∆ƒ¿«≈»«¬»»¿»ƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»ƒ

שחרור 2) לשם ומשהטבילוה שחררה, שרבה כנענית שפחה
כישראלית. היא הרי

.·:Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰Ó ‰LÏL - ‰¯OÚ‰Â¿»¬»»¿»≈∆ƒ«»¿≈≈
‰È˙BBÊÓ el‡ - d¯‡L .d˙BÚÂ ,d˙eÒk ,d¯‡L3. ¿≈»¿»¿»»¿≈»≈¿∆»

d˙BÚ .BÚÓLÓk - d˙eÒk4Ïk C¯„k ‰ÈÏÚ ‡B·Ï - ¿»¿«¿»»»»»∆»¿∆∆»
ı¯‡‰5ÔÈc ˙Èa È‡z ÔlÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ú·M‰Â . »»∆¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À»¿»≈≈ƒ

Ì‰6‰a˙k ¯wÚ - Ì‰Ó „Á‡‰ .7Ì‰ - ¯‡M‰Â , ≈»∆»≈∆ƒ«¿À»¿«¿»≈
‰a˙k È‡z ÔÈ‡¯˜p‰8Ì‡ d˙‡t¯Ï :Ô‰ el‡Â , «ƒ¿»ƒ¿»≈¿À»¿≈≈¿«…»ƒ

‰˙ÏÁ9˙ÈaL Ì‡ d˙BcÙÏÂ ,10‰˙Ó Ì‡ d¯·˜Ï ,11, »¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»¿»ƒ≈»
ÂÈÒÎ ÔÓ ˙Bf ˙BÈ‰ÏÂ12B˙BÓ ¯Á‡ B˙È·a ˙·LBÈÂ ¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿∆∆¿≈««

d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk13˙BBf epnÓ ‰È˙Ba ˙BÈ‰ÏÂ , »¿««¿¿»¿ƒ¿¿∆»ƒ∆ƒ
‰Ò¯‡˙zL „Ú B˙BÓ È¯Á‡ ÂÈÒÎpÓ14‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ , ƒ¿»»«¬≈«∆ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»∆»

‰M¯Èa Ì˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ d˙a˙k ÔÈL¯BÈ epnÓ ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒƒ∆¿ƒ¿À»»≈«∆¿»«¿À»
Ì‰ÈÁ‡ ÌÚL15. ∆ƒ¬≈∆

אכלו 3) "ואשר ג): ג, (מיכה אומר הוא וכן ב. מז, כתובות
עמי". "עת"4)שאר מלת דודים", "עת לשון - עונתה

כא, לשמות (אבןֿעזרא "ענת" שרשה: כלומר נו"ן, בחסרו
עבריה 5)י). באמה שנאמר הם, התורה מן אלה כל

ולמעלה  יגרע", לא ועונתה כסותה "שארה י): כא, (שמות
ואמרו  לה". יעשה הבנות "כמשפט ט): (שם, נאמר מזה

הבנות, במשפט למדנו מה "וכי משפטים: פ' במכילתא
עבריה  מאמה כלומר, למד", ונמצא ללמד בא זה הרי אלא
הוא  דברים שלשה באלה ישראל בנות כל שמשפט למדנו
רסב). ל"ת לרבינו, המצוות' 'ספר (ראה כמשפטה

בכל 6) האשה תזכה סתם, אשה הנושא שכל שתיקנו
כמבואר  כתובה, שום לה כתב שלא אע"פ דלהלן, הדברים

ה"ה. לבתולה.7)בסמוך - ומאתים לבעולה, – מנה
התנה 8) שביתֿדין ומתוך הכתובה. בשטר הנכתבים חיובים

כאילו  קיים תקפם יהיה הכתובה בשטר נרשמו לא שאפילו
כתובה. תנאי כך משום נקראים - נא,9)נכתבו כתובות

ב.11)שם.10)א. מו, ב.12)שם נב, שם.13)שם
ונדוניתה 15)שם.14) כתובתה אשה, נשא "כיצד , שם.

אחרת  אשה נשא ואח"כ בחייו, ומתה בן וילדה (דינר), אלף
ואח"כ  בחייו, ומתה בן וילדה מאתים ונדונייתה כתובתה
אלף  יורש הראשונה מן בנו אלפיים, והניח הוא מת
שבכתובת  מאתיים יורש השניה מן ובנו אמו, שבכתובת
הראשונה  בן ביד נמצא בשוה, אותו יורשים - והשאר אמו,
- (מאתים מאות" שש השניה בן וביד מאות, וארבע אלף
רבינו  מלשון הירושה) חלק - מאות וארבע כתובה, כסף

ה"ב. פי"ט, לקמן

.‚,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ìlk - Ô‰a ‰ÎBfL ‰Úa¯‡‰Â¿»«¿»»∆∆»∆À»ƒƒ¿≈¿ƒ
BlL ‰È„È ‰OÚÓ ˙BÈ‰Ï :Ô‰ el‡Â16˙BÈ‰ÏÂ , ¿≈≈ƒ¿«¬≈»∆»∆¿ƒ¿

BlL d˙‡ÈˆÓ17‰ÈÒÎ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰È‰iLÂ , ¿ƒ»»∆¿∆ƒ¿∆≈»≈¿»∆»
‰ÈiÁa18‰pL¯ÈÈ - ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,19Ì„B˜ ‡e‰Â , ¿«∆»¿ƒ≈»¿«»ƒ»∆»¿≈

‰M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ20. ¿»»»«¿À»

כמנהג 16) הכל לו? עושה היא "ומה ב: מז, כתובות
רוקמת" - לרקום אורגת, - לארוג שדרכן מקום המדינה.

ה"א). פכ"א, (לקמן ב.17)וכו' סה, כתובות
מו:).18) (כתובות ה"ז פכ"ב לקמן פג,19)מבואר שם

ה"ח.20)ב. פ"א, נחלות הל' והשווה לאביה, אפילו

.„‰M‡‰ È„È ‰OÚÓ eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ»
‰È˙BBÊÓ „‚k21˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ „‚k - dBÈ„Ùe , ¿∆∆¿∆»ƒ¿»¿∆∆¬ƒ«≈

CÎÈÙÏ .d˙a˙ÎÏ B˙M¯È „‚k - d˙¯e·˜e ,‰ÈÒÎ22, ¿»∆»¿»»¿∆∆¿À»ƒ¿À»»¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ‰OBÚ ÈÈ‡Â ˙Bf ÈÈ‡ :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»»ƒ»≈ƒƒ∆¿≈ƒ»¿ƒ

d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,dÏ23ÈÈ‡ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »¿≈ƒ»¬»ƒ»««««≈ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - CÈ„È ‰OÚnÓ ÌeÏk ÏËB ÈÈ‡Â CÊ»»¿≈ƒ≈¿ƒ«¬≈»«ƒ≈¿ƒ

‰È˙BBÊÓa ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e˜tÒÈ ‡Ï ‡nL ,BÏ24. ∆»…¿«¿»«¬≈»∆»ƒ¿∆»
BÊ ‰wz ÈtÓe25‰a˙k‰ È‡zÓ ˙BBÊn‰ e·LÁÈ26. ƒ¿≈«»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¿À»

מעשה 21) לו לתת עליה מזונות, לה מעלה והוא הואיל
נח:). (כתובות איבה עליה לו תהיה שלא הואיל 22)ידיה

לה  תיקנו בתחילה שהרי לטובתה, הוא התקנה ועיקר
איבה. משום ידיה מעשה לו נתנו ואחרֿכך מזונות

חכמים,23) בתקנת אפשי אי האומר "כל א: פג, שם
ואי  אני מעונגת לכך, צריכה איני "אני כלומר: לו" שומעים
אומנות  לי יש או מזונות, לי אמצא מלאכה, לעשות אפשי

שם). (רש"י מזונותי" כדי על יתר ב.24)יקרה ע, שם
יכול  הבעל שאין וקבורתה, פדיונה לענין והואֿהדין
פירותיה  על לוותר הסכים אפילו מחיובו להשתמט
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מזונותיה.25)וירושתה. כנגד ידיה מעשה של
ה"ב.26) לעיל כמבואר תורה, מדין הוא שעיקרה אע"פ

.‰¯ËLa e·zÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿¿ƒ¿«
- Ì˙Ò ‡O ‡l‡ ‰a˙k e·˙k ‡Ï elÙ‡Â ,‰a˙k‰«¿À»«¬ƒ…»¿¿À»∆»»»¿»
‰˙ÎÊÂ ,BlL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ‰ÎÊ ,d‡OpL ÔÂÈk≈»∆¿»»»»¿«¿»»¿»ƒ∆¿»¿»

L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa ‰M‡‰27. »ƒ»«¬»»¿»ƒ∆»¿≈»¿ƒƒ¿»≈

לפרטיהם 27) מפורשים הדברים אלו וכל א. נא, כתובות
כג. פרק סוף עד מכאן הבאים, בפרקים

.ÂÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a ·iÁ˙È ‡lL ÏÚa‰ ‰˙‰ƒ¿»«««∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ«¿»ƒ
ÏÚa‰ ‰kÊÈ ‡lL ‰M‡‰ ˙˙‰L B‡ ,Ô‰a ·iÁ ‡e‰L∆«»»∆∆ƒ¿»»ƒ»∆…ƒ¿∆«««

Ìi˜ È‡z‰ - Ì‰a ‰ÎBÊ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a28; ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆∆»∆«¿««»
ÏÎÂ ,Ô‰a ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ ıeÁƒ¿»¿»ƒ∆≈«¿«ƒ»∆¿»
¯wÚÂ ,d˙BÚ :Ô‰ el‡Â .ÏËa B‡z - Ô‰ÈÏÚ ‰˙n‰««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈≈»»¿ƒ«

.d˙M¯ÈÂ ,d˙a˙k¿À»»ƒÀ»»

יט:):28) (קידושין התורה מן שהם וכסות במזונות אפילו
ניתן  ממון קיים", תנאו - שבממון בדבר אומר, יהודה "רבי

(רש"י). למחילה

.Ê- ‰BÚ ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰ ÌÚ ‰˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»»»»
‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰L ;d˙BÚa ·iÁÂ ,ÏËa B‡z¿»»≈¿«»¿»»∆¬≈ƒ¿»««

ÔBÓÓ È‡z BÈ‡Â ,‰¯Bza ·e˙kM29. ∆»«»¿≈¿«»

(רש"י 29) למחילה ניתן אינו הגוף וצער הגוף, צער אלא
ה"י. פ"ו לעיל וראה שם),

.ÁdÏ ·˙kL B‡ ,‰a˙k ¯wÚÓ ˙ÁÙÏ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»ƒ¿…≈ƒ«¿À»∆»«»
‰Ïa˜˙pL BÏ ‰·˙ÎÂ ,‰a˙k ¯wÚ ‰‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ≈»ƒ«¿À»¿»¿»∆ƒ¿«¿»

‰Ïa˜˙ ‡Ï ‡È‰Â ,CÎÂ Ck Ô‰Ó30ÏkL ;ÏË· B‡z - ≈∆»»»¿ƒ…ƒ¿«¿»¿»»≈∆»
È¯‰ - ‰‡nÓ ‰ÓÏ‡Ïe ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ˙ÁBt‰«≈«¿»ƒ»«ƒ¿«¿»»ƒ≈»¬≈

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa31. ¿ƒ»¿ƒ«¿

כך.30) על שובר לו וכתבה לו נד,31)שמחלה כתובות
בעיניו  קלה תהא שלא כדי כתובה לה תיקנו חכמים כי ב.
להוציאה, בעיניו קלה הרי כתובתה שנפחתה וכל להוציאה,
עליה  יכעס למחר שהרי זנות, ביאת היא בעילתו וממילא
זנות  היא שבעילתו ומתוך יציבה. אישות כאן ואין ויוציאנה,
גרידא. שבממון" "דבר ולא איסור' ל'דבר הופך זה הרי -
כשרוצה  זה וכל (לחםֿמשנה). להתנות יכול אינו איסור ועל
כל  כדין קיים, תנאו - לקיימה רוצה אינו אם אבל לקיימה,
יכולה  שהאשה מקומות בכמה מצינו שהרי שבממון, תנאי
ולקמן  פט: קמא ובבא נג. כתובות (ראה כתובתה למחול

(מגידֿמשנה). לקיימה רוצה כשאינו - הי"ט) פי"ז

.ËB‡z - ‰pL¯ÈÈ ‡lL d‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»««∆¿»»∆…ƒ»∆»¿»
ÏËa32,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏÚa‰ ˙M¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »≈¿««ƒ∆¿À««««ƒƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ33È‡z ÏÎÂ . »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿»¿«
:da ¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÏËa ‰M¯ÈaL∆ƒÀ»»≈¿««ƒ∆»∆∆¡«»

ËtLÓ ˙wÁÏ34ÔB‚k .Ìi˜ B‡z - ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·e . ¿À«ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«»¿
‡lL ˙Ó ÏÚ ,˙eÒÎe ¯‡L dÏ ÔÈ‡L dnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ»∆≈»¿≈¿«¿»∆…

Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È35. …«≈¿»∆»¿…«≈»∆¿»«»

הבאה 32) שנחלה כרצונו, להתנות יכול שישאנה קודם אבל
קודם  יירשנה שלא עליה מתנה ממשפחתו שלא לאדם

ה"ו). פכ"ג, (לקמן לו ראוייה א.33)שתהא פד, כתובות
בה"34) מועיל התנאי ואין תשתנה לא זו שחוקה "לומר

הגדול  במדרש הוא וכן ה"א) פ"ו, נחלות הל' רבינו (לשון
תנאי  כל אמרו: מכאן משפט, "לחוקת פינחס: פרשת כ"י
לחוקת  שנאמר שבירושה מתנאי חוץ קיים, - שבממון
עמ' הרמב"ם בקובץ מיימון ל. י. הרב מש"כ (וראה משפט"
חוקה, בו שנאמר מקום ש"כל מקומות בכמה מצאנו וכן ע).
ועוד. א. יד, קידושין א. יט, מנחות ראה לעכב", אלא אינו
שיט). סי' (פריימן בתשובותיו גם כתב כאן, רבינו וכדברי

ה"ו. פכ"ג להלן גם א.35)וראה פג, ב. נו, כתובות

.È?‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BBÊÓ ‰nk36ÌÁÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt «»¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆
Ì„‡ Ïk ÏL ˙ÈBÈa ‰cÚÒ .ÌBÈ ÏÎa ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿»¿À»≈ƒ∆»»»

Ô¯b¯‚ ‡ÏÂ ‰ÏBÁ ‡Ï BÈ‡L Ì„‡k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a37. ¿»»ƒ¿»»∆≈…∆¿…«¿¿»
- ÌÈhÁ Ì‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏL ÏÎ‡Ó B˙B‡Óe≈«¬»∆«¿≈»»ƒƒƒƒ
B‡ ÔÁ„Â Ê¯‡ ÔÎÂ ,ÌÈ¯BÚO - ÌÈ¯BÚO Ì‡Â ,ÌÈhÁƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈…∆¿…«
˙¯t¯t dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .Ô‰a e‚‰pL ÔÈÈÓ ¯‡MÓ38 ƒ¿»ƒƒ∆»¬»∆¿ƒ»«¿∆∆

‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙ÈË˜ ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ da ÏÎ‡Ï∆¡…»∆««¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a39,˙B¯Ùe ,¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓLÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÓLÂ . »∆¿∆∆«¬ƒ»¿∆∆¿«¿»««≈≈

ezLiL ÌB˜n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡ ,˙BzLÏ ÔÈÈ ËÚÓe¿««ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿««»∆ƒ¿
ÔÈÈ ÌÈLp‰40˙aLa ˙BcÚÒ LÏL dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .41, «»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿À¿«»

¯O·e42ÌB˜n‰ ‚‰Ók ÌÈ‚„ B‡43ÏÎa dÏ Ô˙BÂ . »»»ƒ¿ƒ¿««»¿≈»¿»
ÛÒk ‰ÚÓ ˙aLÂ ˙aL44‰Ëe¯t ÔB‚k ,‰ÈÎ¯ˆÏ45 «»¿«»»»∆∆ƒ¿»∆»¿¿»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÁ¯ÓÏ B‡ ÒeaÎÏ¿ƒ¿∆¿»¿«≈»∆

(קמצן)36) כילי שהוא אפשר יחד, עמו אוכלת שהיא אע"פ
בביתו  אינו כשהבעל כאן מדובר אולי או חריבה. פת ואוכל
מזונות  לה לפסוק וצריך אחר, במקום מלאכה ועושה
שם  לשו"ע מחוקק' וב'חלקת ע, סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה'

ג). הפת.38)רעבתן.37)ס"ק לתיבול מאכל
ב.39) פד, שם 40)כתובות אין אם אבל א. סה, שם,

ואמרו  לתאוה, מרגיל שהיין יין, לאשה פוסקין אין זה, מנהג
תובעת  שלשה הוא, ניוול שנים לאשה, יפה אחד "כוס שם:

וכו'". בשבת 41)בפה סעודות בשלוש חייבת שהאשה
ס"ו). רצא סי' או"ח ערוך' ('שולחן האיש בכת"י 42)כמו

והב"ח  רבינו. בדברי ע סי' ה'טור' הביא וכן "בשר". תימן:
כלפנינו. הניח א.43)שם בֿקיט, קיח, שבת וראה

שהוא 44) בדינר, מששה אחד המעה ושיעור ב. סד, כתובות
יב.). (קידושין פרוטה ושתים [תיבת 45)שלושים

הוא  וכן איננה. תימן ובכת"י מובנת. אינה "פרוטה"
.[275 עמוד שם ב'מאירי'

.‡ÈÏ·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
BBÓÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ«…¿ƒ»¿¬ƒ»»»
ÔÈÙBk - ÌBÈ ÏÎa ¯Oa ÈÏÈL·z ‰nk dÏ ˙BOÚÏ Èe‡»̄«¬»«»«¿ƒ≈»»¿»ƒ

BBÓÓ ÈÙk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe B˙B‡46ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ»»»ƒ
Ï elÙ‡ dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯˙BÈa‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÌÁ ¿≈¿≈»ƒ≈»¬ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ»

ÂÈÏÚ ·BÁ d˙a˙k ‰È‰˙Â ,‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - BÏƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿À»»»»
ÔzÈÂ B„È ‡ˆÓzL „Ú47. «∆ƒ¿»»¿ƒ≈
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מזונותיה.25)וירושתה. כנגד ידיה מעשה של
ה"ב.26) לעיל כמבואר תורה, מדין הוא שעיקרה אע"פ

.‰¯ËLa e·zÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿¿ƒ¿«
- Ì˙Ò ‡O ‡l‡ ‰a˙k e·˙k ‡Ï elÙ‡Â ,‰a˙k‰«¿À»«¬ƒ…»¿¿À»∆»»»¿»
‰˙ÎÊÂ ,BlL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ‰ÎÊ ,d‡OpL ÔÂÈk≈»∆¿»»»»¿«¿»»¿»ƒ∆¿»¿»

L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa ‰M‡‰27. »ƒ»«¬»»¿»ƒ∆»¿≈»¿ƒƒ¿»≈

לפרטיהם 27) מפורשים הדברים אלו וכל א. נא, כתובות
כג. פרק סוף עד מכאן הבאים, בפרקים

.ÂÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a ·iÁ˙È ‡lL ÏÚa‰ ‰˙‰ƒ¿»«««∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ«¿»ƒ
ÏÚa‰ ‰kÊÈ ‡lL ‰M‡‰ ˙˙‰L B‡ ,Ô‰a ·iÁ ‡e‰L∆«»»∆∆ƒ¿»»ƒ»∆…ƒ¿∆«««

Ìi˜ È‡z‰ - Ì‰a ‰ÎBÊ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a28; ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆∆»∆«¿««»
ÏÎÂ ,Ô‰a ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ ıeÁƒ¿»¿»ƒ∆≈«¿«ƒ»∆¿»
¯wÚÂ ,d˙BÚ :Ô‰ el‡Â .ÏËa B‡z - Ô‰ÈÏÚ ‰˙n‰««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈≈»»¿ƒ«

.d˙M¯ÈÂ ,d˙a˙k¿À»»ƒÀ»»

יט:):28) (קידושין התורה מן שהם וכסות במזונות אפילו
ניתן  ממון קיים", תנאו - שבממון בדבר אומר, יהודה "רבי

(רש"י). למחילה

.Ê- ‰BÚ ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰ ÌÚ ‰˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»»»»
‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰L ;d˙BÚa ·iÁÂ ,ÏËa B‡z¿»»≈¿«»¿»»∆¬≈ƒ¿»««

ÔBÓÓ È‡z BÈ‡Â ,‰¯Bza ·e˙kM29. ∆»«»¿≈¿«»

(רש"י 29) למחילה ניתן אינו הגוף וצער הגוף, צער אלא
ה"י. פ"ו לעיל וראה שם),

.ÁdÏ ·˙kL B‡ ,‰a˙k ¯wÚÓ ˙ÁÙÏ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»ƒ¿…≈ƒ«¿À»∆»«»
‰Ïa˜˙pL BÏ ‰·˙ÎÂ ,‰a˙k ¯wÚ ‰‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ≈»ƒ«¿À»¿»¿»∆ƒ¿«¿»

‰Ïa˜˙ ‡Ï ‡È‰Â ,CÎÂ Ck Ô‰Ó30ÏkL ;ÏË· B‡z - ≈∆»»»¿ƒ…ƒ¿«¿»¿»»≈∆»
È¯‰ - ‰‡nÓ ‰ÓÏ‡Ïe ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ˙ÁBt‰«≈«¿»ƒ»«ƒ¿«¿»»ƒ≈»¬≈

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa31. ¿ƒ»¿ƒ«¿

כך.30) על שובר לו וכתבה לו נד,31)שמחלה כתובות
בעיניו  קלה תהא שלא כדי כתובה לה תיקנו חכמים כי ב.
להוציאה, בעיניו קלה הרי כתובתה שנפחתה וכל להוציאה,
עליה  יכעס למחר שהרי זנות, ביאת היא בעילתו וממילא
זנות  היא שבעילתו ומתוך יציבה. אישות כאן ואין ויוציאנה,
גרידא. שבממון" "דבר ולא איסור' ל'דבר הופך זה הרי -
כשרוצה  זה וכל (לחםֿמשנה). להתנות יכול אינו איסור ועל
כל  כדין קיים, תנאו - לקיימה רוצה אינו אם אבל לקיימה,
יכולה  שהאשה מקומות בכמה מצינו שהרי שבממון, תנאי
ולקמן  פט: קמא ובבא נג. כתובות (ראה כתובתה למחול

(מגידֿמשנה). לקיימה רוצה כשאינו - הי"ט) פי"ז

.ËB‡z - ‰pL¯ÈÈ ‡lL d‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»««∆¿»»∆…ƒ»∆»¿»
ÏËa32,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏÚa‰ ˙M¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »≈¿««ƒ∆¿À««««ƒƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ33È‡z ÏÎÂ . »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿»¿«
:da ¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÏËa ‰M¯ÈaL∆ƒÀ»»≈¿««ƒ∆»∆∆¡«»

ËtLÓ ˙wÁÏ34ÔB‚k .Ìi˜ B‡z - ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·e . ¿À«ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«»¿
‡lL ˙Ó ÏÚ ,˙eÒÎe ¯‡L dÏ ÔÈ‡L dnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ»∆≈»¿≈¿«¿»∆…

Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È35. …«≈¿»∆»¿…«≈»∆¿»«»

הבאה 32) שנחלה כרצונו, להתנות יכול שישאנה קודם אבל
קודם  יירשנה שלא עליה מתנה ממשפחתו שלא לאדם

ה"ו). פכ"ג, (לקמן לו ראוייה א.33)שתהא פד, כתובות
בה"34) מועיל התנאי ואין תשתנה לא זו שחוקה "לומר

הגדול  במדרש הוא וכן ה"א) פ"ו, נחלות הל' רבינו (לשון
תנאי  כל אמרו: מכאן משפט, "לחוקת פינחס: פרשת כ"י
לחוקת  שנאמר שבירושה מתנאי חוץ קיים, - שבממון
עמ' הרמב"ם בקובץ מיימון ל. י. הרב מש"כ (וראה משפט"
חוקה, בו שנאמר מקום ש"כל מקומות בכמה מצאנו וכן ע).
ועוד. א. יד, קידושין א. יט, מנחות ראה לעכב", אלא אינו
שיט). סי' (פריימן בתשובותיו גם כתב כאן, רבינו וכדברי

ה"ו. פכ"ג להלן גם א.35)וראה פג, ב. נו, כתובות

.È?‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BBÊÓ ‰nk36ÌÁÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt «»¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆
Ì„‡ Ïk ÏL ˙ÈBÈa ‰cÚÒ .ÌBÈ ÏÎa ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿»¿À»≈ƒ∆»»»

Ô¯b¯‚ ‡ÏÂ ‰ÏBÁ ‡Ï BÈ‡L Ì„‡k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a37. ¿»»ƒ¿»»∆≈…∆¿…«¿¿»
- ÌÈhÁ Ì‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏL ÏÎ‡Ó B˙B‡Óe≈«¬»∆«¿≈»»ƒƒƒƒ
B‡ ÔÁ„Â Ê¯‡ ÔÎÂ ,ÌÈ¯BÚO - ÌÈ¯BÚO Ì‡Â ,ÌÈhÁƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈…∆¿…«
˙¯t¯t dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .Ô‰a e‚‰pL ÔÈÈÓ ¯‡MÓ38 ƒ¿»ƒƒ∆»¬»∆¿ƒ»«¿∆∆

‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙ÈË˜ ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ da ÏÎ‡Ï∆¡…»∆««¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a39,˙B¯Ùe ,¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓLÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÓLÂ . »∆¿∆∆«¬ƒ»¿∆∆¿«¿»««≈≈

ezLiL ÌB˜n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡ ,˙BzLÏ ÔÈÈ ËÚÓe¿««ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿««»∆ƒ¿
ÔÈÈ ÌÈLp‰40˙aLa ˙BcÚÒ LÏL dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .41, «»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿À¿«»

¯O·e42ÌB˜n‰ ‚‰Ók ÌÈ‚„ B‡43ÏÎa dÏ Ô˙BÂ . »»»ƒ¿ƒ¿««»¿≈»¿»
ÛÒk ‰ÚÓ ˙aLÂ ˙aL44‰Ëe¯t ÔB‚k ,‰ÈÎ¯ˆÏ45 «»¿«»»»∆∆ƒ¿»∆»¿¿»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÁ¯ÓÏ B‡ ÒeaÎÏ¿ƒ¿∆¿»¿«≈»∆

(קמצן)36) כילי שהוא אפשר יחד, עמו אוכלת שהיא אע"פ
בביתו  אינו כשהבעל כאן מדובר אולי או חריבה. פת ואוכל
מזונות  לה לפסוק וצריך אחר, במקום מלאכה ועושה
שם  לשו"ע מחוקק' וב'חלקת ע, סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה'

ג). הפת.38)רעבתן.37)ס"ק לתיבול מאכל
ב.39) פד, שם 40)כתובות אין אם אבל א. סה, שם,

ואמרו  לתאוה, מרגיל שהיין יין, לאשה פוסקין אין זה, מנהג
תובעת  שלשה הוא, ניוול שנים לאשה, יפה אחד "כוס שם:

וכו'". בשבת 41)בפה סעודות בשלוש חייבת שהאשה
ס"ו). רצא סי' או"ח ערוך' ('שולחן האיש בכת"י 42)כמו

והב"ח  רבינו. בדברי ע סי' ה'טור' הביא וכן "בשר". תימן:
כלפנינו. הניח א.43)שם בֿקיט, קיח, שבת וראה

שהוא 44) בדינר, מששה אחד המעה ושיעור ב. סד, כתובות
יב.). (קידושין פרוטה ושתים [תיבת 45)שלושים

הוא  וכן איננה. תימן ובכת"י מובנת. אינה "פרוטה"
.[275 עמוד שם ב'מאירי'

.‡ÈÏ·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
BBÓÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ«…¿ƒ»¿¬ƒ»»»
ÔÈÙBk - ÌBÈ ÏÎa ¯Oa ÈÏÈL·z ‰nk dÏ ˙BOÚÏ Èe‡»̄«¬»«»«¿ƒ≈»»¿»ƒ

BBÓÓ ÈÙk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe B˙B‡46ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ»»»ƒ
Ï elÙ‡ dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯˙BÈa‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÌÁ ¿≈¿≈»ƒ≈»¬ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ»

ÂÈÏÚ ·BÁ d˙a˙k ‰È‰˙Â ,‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - BÏƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿À»»»»
ÔzÈÂ B„È ‡ˆÓzL „Ú47. «∆ƒ¿»»¿ƒ≈
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טו,46) (דברים אמרו עברי בעבד "שאם ב: סד, כתובות
במשתה] עמך במאכל, [עמך עמך" לו טוב "כי טז)

'מאירי'). כב. (קידושין באשתו" עז,47)קלֿוחומר שם
כפועל  להשתכר אותו כופים שאין רבינו מדברי ומשמע א.
אומרים: ויש להוציא. אותו כופים אלא אשתו, את ולזון
לעשות  או תינוקות ללמד עצמו להשכיר אדם ש"חייב
סג. לכתובות ('תוספות' אשתו" את לזון כדי אחרת מלאכה

ס"ג). ע סי' באהע"ז וראה

.·È,dÏ ˙BÈe‡¯‰ ‰È˙BBÊÓ BzL‡Ï ÔzÏ ‰ˆ¯L ÏÚa««∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿∆»»¿»
ÏÎB‡Â ‰˙BL ‡e‰Â ,dÓˆÚÏ ‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿»¿«¿»¿∆¿≈

B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚÏ48ÈÏÈlÓ dnÚ ÏÎ‡iL „·Ï·e ; ¿«¿»¿¿»ƒ¿«∆…«ƒ»ƒ≈≈
˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL49. «»¿≈≈«»

סה:).48) (שם נחמן רב וכדעת ב. סד, שהוא 49)כתובות
ומחמת  ה"א. פי"ד לקמן כמבואר חכמים, תלמידי עונת זמן
רבינו  כדברי אדם, לכל העונה בו מחוייבת שבת עונג

מ"ו. פ"ח נדרים למשנה בפירושו

.‚È¯˙Bn‰ - e¯È˙B‰Â ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒtL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿¿ƒ«»
ÏÚaÏ50Ïk dÏ Ô˙B BÈ‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ . «««»»«¿»…≈≈≈»»

Ô¯ÓLÏ dÏ ‡e‰ ÏB„b Á¯hL ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿»ƒ¿≈∆…«»»¿»¿»
ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·cÓ51‰¯‰Ëa ÔÏÎ‡Ïe52Ô˙B ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿»¿»¿»√»∆»≈

‰Óe¯z ‰ˆÁÓe ÔÈlÁ ‰ˆÁÓ dÏ53. »∆¡»Àƒ∆¡»¿»

ב.50) סה, באכילה.51)כתובות אסורה טמאה תרומה כי
בתרומתה.52) אסורה טומאתה בימי כי הגוף, טהרת
בימי 53) תאכל והחולין בגמרא. א ונח, במשנה. א נז, שם

טומאתה.

.„È‡e‰ Ck ,BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»«»ƒ¿ƒ¿»
eÈ‰iL „Ú ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»»¿»«¿«ƒ«∆ƒ¿

ÌÈL LL Èa54„Ú ÔÏÈÎ‡Ó - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈»ƒƒ»¿≈»«¬ƒ»«
ÌÈÓÎÁ ˙w˙k ,eÏc‚iL55ÔÈ¯ÚBb - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿«»«¬»ƒ¿ƒ…»»¬ƒ

ÔÈ¯ˆBÙe ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ,Ba56‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .Ba «¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ…»»
È¯ÊÎ‡ ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ¯eava ÂÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ -«¿ƒƒ»»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡e‰ ˙eÁt È¯‰Â ,ÂÈa ÔeÊÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,‡e‰¿≈∆»»»«¬≈»

ÂÈÁB¯Ù‡ ˙‡ ÔÊ ‡e‰L ‡ÓË ÛBÚÓ57ÔÈÙBk ÔÈ‡Â . ≈»≈∆»∆∆¿»¿≈ƒ
B˙B‡58.LL ¯Á‡ ÌeÊÏ¿»««≈

שחיוב 54) שכשם נראה הדברים [ומפשטות ב. סה, שם
כן  כמו ב), הלכה (למעלה התורה מן הוא אשתו מזונות
התורה, מן הוא - הקטנים ובנותיו בניו במזונות החיוב
אי  אחריה, נגררים שהן "שכיון הוא אשתו מזונות ובכלל
פ"ה]. סוף ר"ן - אותם" תזון שלא עצמה להעמיד לה אפשר

באושא 55) סנהדרין כשישבה אושא, תקנת ב. מט, שם
הגזית. מלשכת שגלתה לבקש.56)אחרי מרבים

ואוכל.57) דורס הוא שהרי אכזרי, שהוא אין 58)אע"פ
(שם). לנכסיו יורד ביתֿדין

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na59„eÓ‡ BÈ‡L LÈ‡a60, «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈»
Ï·‡ ;Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ Èe‡¯ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«ƒ»ƒ≈¿»»≈»¬»

„eÓ‡ ‰È‰ Ì‡61epnÓ ÔzÏ Èe‡¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ƒ»»»∆≈»»»ƒ≈ƒ∆

BÁ¯k ÏÚa epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ï ˙˜tÒÓ‰ ‰˜„¿̂»»«¿«∆∆»∆ƒƒƒ∆¿«»¿
eMÓ‰˜„ˆ Ì62eÏc‚iL „Ú Ô˙B‡ ÔÈÊÂ ,63. ƒ¿»»¿»ƒ»«∆ƒ¿¿

אותו.59) כופים ממון.60)שאין לבעל מוחזק אינו
שאינו 62)משוער.61) "מי רבינו: כלשון עליה, שכופים

מכת  אותו ומכים אותו כופין ביתֿדין . . . צדקה ליתן רוצה
בפניו" לנכסיו ויורדים ליתן, שאמדוהו מה שיתן עד מרדות

ה"י). פ"ז עניים מתנות אבל 63)(הל' ב. מט, כתובות
ורבינו  הי"ז. בסמוך כמבואר לנכסיו, יורדים אין בפניו שלא
לבניו  מזונות "הנותן כותב: הט"ז, פ"י עניים מתנות בהל'
ללמד  כדי במזונותיהם חייב שאינו הגדולים ולבנותיו
מבוזות  יהיו ולא ישרה בדרך הבנות ולהנהיג תורה הזכרים
שהקרוב  היא גדולה וצדקה הצדקה, בכלל זה הרי . . .

א. נ, כתובות ועי' קודם".

.ÊË˙È·Ï BzL‡ ‰‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓƒ∆»«ƒ¿ƒ»«∆∆»»ƒ¿¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈL„Á ‰LÏL :˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈcƒƒ¿…«¿¿»√»ƒ»ƒƒ
,˙BBÊÓ Ô‰a dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - B˙ÎÈÏ‰ ÌBiÓƒ¬ƒ»≈¿ƒ»»∆¿

‰˜ÊÁL64Ô‡kÓ ;Ô˜È¯ B˙Èa ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ∆¬»»∆≈»»«ƒ«≈≈»ƒ»
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBt - CÏÈ‡Â65ÌÈÒÎ BÏ eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ»¿¿ƒ»¿»ƒ

.‰È˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa -≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆»
‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ dnÚ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â66‡B·iL „Ú , ¿≈¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

.BlL el‡ È¯‰ - ‰˙OÚL d‡ˆÓ Ì‡ ;dÏÚa«¿»ƒ¿»»∆»¿»¬≈≈∆
dÓˆÚÏ ‰¯ÎÓ ‡l‡ ,ÔÈca ‰„ÓÚ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ67 ¿≈ƒ…»¿»«ƒ∆»»¿»¿«¿»
‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .Ìi˜ d¯ÎÓ - ˙BBÊÓÏ68 ƒ¿ƒ¿»«»¿≈»¿ƒ»«¿»»

‰Úe·L ‡ÏÂ69ÔÚËÈÂ dÏÚa ‡B·iL „Ú ,70„Ú B‡ , ¿…¿»«∆»«¿»¿ƒ¿…«
B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zL71ÔÈÏbÏ‚Ó - ∆»ƒ¿¿À»»««¿«¿¿ƒ

‰ÈÏÚ72‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ˙BBÊÓÏ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡lL »∆»∆…»¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰Ï73. »∆

לשער.64) א.65)ניתן קז, הרא"ש 66)כתובות ולדעת
יספיקו  לא אם שידקדקו עד מזונות לה פוסקין אין (שם):
- בפניו שלא אדם של מנכסיו שכשנפרעים מעשיֿידיה, לה

מיימוניות'). ('הגהות בזכותו להפך הוא שלא 67)ראוי
ביתֿדין. על 68)בהוראת ימים כמה שמכריזים הוא

שיפסקו  עד הביתֿדין שיראה מה כפי פומבית מכירה
ובמגידֿמשנה  ה"ו ולוה מלוה מהל' בפכ"ב ראה המוסיפים.

כלום.69)שם. בעלה משל בידה לה 70)שאין הנחתי
למזונות. בעלה 71)כסף לה הניח שלא נשבעת היא ואז

ה"ד. פט"ז לקמן כמבואר בשבועתה 72)כלום, מוסיפה
קז.). קה. (שם, המזונות מענין ביזבזה 73)גם שלא

שוה  בעלה, שהלך אשה מזונות שדין רבינו דעת במכירה.
רב, לדעת א קז, בכתובות כמבואר האלמנה, מזונות לדין
א. צח, שם כמבואר בהכרזה, צורך אין האלמנה ובמזונות

.ÊÈCÏ‰L ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLÎe¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»∆»«
Èa Ô‰Lk ÂÈ˙B·e ÂÈa ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ,dÏÚa«¿»»¿ƒƒ¿»»¿»¿∆≈¿≈
ÔÈ‡ - LL ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ;˙BÁt B‡ ÌÈL LL≈»ƒ»¬»»≈«≈≈»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa ‡lL ÂÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»ƒ¿»»∆…¿»»««ƒ∆

„eÓ‡74‰hzLpL ÈÓ ÔÎÂ .75ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - »¿≈ƒ∆ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ
Ô‰L ÂÈ˙B·e ÂÈ·e BzL‡ ÔÈÊÂ ,ÌÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏƒ¿»»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»¿»∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈL LL Èa76ÔÈÒ¯ÙÓe ,77.Ô˙B‡ ¿≈≈»ƒ»¿«¿¿ƒ»
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שהלך 74) ומכיון צדקה, משום אלא אותו כופים אין שהרי
יורדים  אין - שיפרנסום צוה ולא צלולה בדעה זו ממדינה

מח.). (כתובות בפניו שלא מדעתו.75)לנכסיו יצא
צדקה,76) ליתן ראוי אם לנו ידוע ואינו אמוד שאינו אפילו

(שם). צדקה בתורת שלא כרחו בעל לזונם חייב הוא שהרי
שהם  בניו את וזן לנכסיו יורד ביתֿדין אמוד, הוא ואם
שיצא  שכיון צדקה, בתורת - שיגדלו עד משש למעלה
וכן  לפרנסם, היה מסכים ודאי כי רצונו אומדים אנו מדעתו,
. . . שנשתטה "מי יא) פי"א, נחלות (הל' רבינו פוסק
בניו  יהיו ולא ראוי", היה אם צדקה עליו פוסקים ביתֿדין

(מגידֿמשנה). אחר מאדם גרועים בלבוש 77)אלה
מח.). (כתובות ובכסות

.ÁÈ˙BBÊÓ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ≈ƒ«¿ƒ∆»∆≈¿ƒ¿
,dÏÚa ˙nL B‡ Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡Ï»ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»∆≈«¿»
‡Ï Ì‡Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‡‰iL „Ú«∆¿≈¿«¿À»≈ƒ««»»¿ƒ…
‰ÏË ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzƒ¿«¿À»≈»¿∆»»¿»

dÏÚaÓ d˙a˙k78dÏ ÔÈ‡L ,d˙a˙k BÏ ‰ÏÁÓ B‡ ¿À»»ƒ«¿»»¬»¿À»»∆≈»
¯‡a˙iL BÓk ,˙BBÊÓ79ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»∆¿ƒ

ÔÈ‡Â ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰ÏË ‡lL ˙˜ÊÁa ˙BBÊÓ dÏ»¿¿∆¿«∆…»¿»¿…»¬»¿≈
ÈÓa ‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚ„Â .‰a˙k ‡È·‰Ï d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ«¿ƒƒ»¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ»»∆¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa CÏ‰L80; ∆»««¿»ƒ¿≈»¿ƒ«»
‡È·zL „Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Ó Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»≈»¿«∆»ƒ

ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,‰a˙k81,„BÚÂ . ¿À»ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿«»«¬»ƒ¿
L¯BÈÏ ÔÈÚBË ÌÏBÚÏe ,ÌÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙BfpL82. ∆ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿»¬ƒ¿≈

שתיטול 78) עד - ניזונת "אלמנה ה"א: פי"ח לקמן ראה
כתובתה 79)כתובתה". "המוחלת הי"ט: פי"ז לקמן

לה  אין מזונות ואפילו כתובתה תנאי כל איבדה לבעלה,
לרא"ש  נתנאל' ('קרבן נאמנת אינה בשבועה ואפילו עליו".

כ). קטן אות סו דכתובות ה"ב,80)פי"ג לעיל כמבואר
נטלה. שלא בחזקת וניזונית שעבודה, חמור ולפיכך

ה"ב.81) לעיל כמפורש כתובה, בתנאי לה שתיקנו
(בבאֿבתרא 82) היורש לטובת וטענה פה פותח ביתֿדין

מחלה  שמא היורשים תקנת על שוקדים אנו כאן אף כג.)
יודעים. אינם והם לאביהם כתובתה

.ËÈ·iÁ ‡B·iLk - ‰ÏÎ‡Â ‰˙ÂÏÂ ,dÏÚa CÏ‰»««¿»¿»¿»¿»¿»¿∆»«»
ÌlLÏ83BlMÓ dÊÂ BÓˆÚ ˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚ .84Ì‡ - ¿«≈»«∆»ƒ«««¿¿»»ƒ∆ƒ

˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰Â ;BÏ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,ÏÚa‰ ‡B·È»«««≈«»¿«≈«¬≈∆ƒ≈∆
‰˙ÂÏ ‡Ï ‡È‰Â deÊÏ e‰eˆ ‡lL ÈtÓ ,ÂÈ˙BÚÓ¿»ƒ¿≈∆…ƒ»¿»¿ƒ…»¿»

epnÓ85. ƒ∆

על 83) עמה מחשב הבעל אין כאן ואפילו ב. קז, כתובות
הקפותיה  פורע אלא הט"ז) למעלה (ראה ידיה מעשה

הלואה.84)(מגידֿמשנה). בתורת אילו 85)לא כי
הוא  יכול לו, שתשלם עלֿמנת למזונותיה כסף ממנו לוותה
שפירנסה  עכשיו אבל וישלם. הבעל תובעת והיא לתובעה,
(שם  הצבי קרן על מעותיו הניח - הלואה לשם שלא
מדעתו, שלא חבירו של חובו כפורע זה והרי ברש"י).
ולדעת  (מגידֿמשנה). כלום ממנו ונפרע חוזר שאינו
מזונות  שמחמת מפורש כשאמר אלא הפסיד לא הרשב"א

יכול  ולפיכך בעלה, במקום מפרנסה, הוא בעלה לה שחייב
בשבילי". לפרוע לך אמרתי "לא לו: ולומר לטעון הבעל
- סתם המפרנס כל כי וגובה, חוזר - סתם כשפרנסה אבל

הלואה. בתורת אלא מתנה בתורת מפרנס אינו

.Î¯Ó‡L ÏÚa‰86ÈÏË :CÏ‰L ‰ÚLa BzL‡Ï «««∆»«¿ƒ¿¿»»∆»«¿ƒ
CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ87el‡L ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ≈»¿∆ƒ

dÏ ‰È‰ - dzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡ÏÂ ‰Ê ¯·„a ‰˙ˆ¯ ‡Ï…»¿»¿»»∆¿…»¿»«¿»»»»
BÚ·˙Ï88.ÈÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ È„È ‰OÚÓ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ B‡ , ¿»¿«≈«¬≈»««¿ƒƒƒ

א.86) קז, בשעת 87)כתובות הגיבה ולא שתקה והיא
יכולה 88)מעשה. לה, מספיקים ידיה כשמעשי אפילו

וזהו  ד), ס"ק סט סי' לאהע"ז שמואל' ('בית לו להתנגד
לה. מספיקים כשמעשיה אפילו להתנגד "לתבעו" פירוש
ושוב  מזונותיה, לה שיהיו לטובתה התקנה עיקר שהרי
לומר  יכול אינו ולפיכך מזונותיה, תחת ידיה מעשי תיקנו
ידיך, ממעשה כלום נוטל ואיני זנך איני כרחה, בעל לה,

בה"ד. למעלה כמפורש

.‡Îe¯ÎÓe ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒÙe ÔÈca ‰„ÓÚL È¯‰¬≈∆»¿»«ƒ»¿»¿»¿
ÔÈc ˙Èa89‡·e ,dÓˆÚÏ ‡È‰ ‰¯ÎnL B‡ ,dÏ e˙Â ≈ƒ¿»¿»∆»¿»ƒ¿«¿»»

˙ÚaL BÊ È¯‰ - ˙BBÊÓ dÏ ÈzÁp‰ :¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«ƒ«¿ƒ»¿¬≈ƒ¿««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a90dÏ ÁÈp‰ ‡lL91‡ÏÂ ‰Ú·z ‡Ï . ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«»…»¿»¿…

,ÈzÁp‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,‡aL „Ú ‰˙‰L ‡l‡ ,‰¯ÎÓ»¿»∆»»¬»«∆»≈ƒ«¿ƒ
‰fÓ È˙ÈÂÏ ‡l‡ ,zÁp‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»»ƒƒƒ∆

ÈzÒ¯t˙Â92˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -93dÏ ÁÈp‰L ¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»¿«∆≈∆ƒƒ«»
‰ÈÏÚ ·BÁ‰ ¯‡MÈÂ ,¯ËÙÂ94. ¿ƒ¿»¿ƒ»≈«»∆»

בעלה.89) הט"ז.90)מנכסי פי"א למעלה מבואר
בסוף".91) תשבע אומר "חנן א: קה, כתובות משנה,

"הנחתי  כנגדה: לטעון הבעל כשיבוא - בסוף רבינו: ומפרש
(מגידֿ חפץ בנקיטת המשנה שבועת ודין מזונות". לך

כופר 92)משנה). והוא חובה שישלם תובעת היא כאן
התורה,93)בכל. מן משבועה שפטור בכל כופר כדין

חפץ  בנקיטת ואינה שישבע, תיקנו הגמרא שחכמי אלא
פי"א  שבועות ובהל' ה"ג. פ"א ונטען טוען בהל' כמבואר
כמו  שבועה, עליו חכמים ששמו שימה לשון - היסת הי"ג.
לשבועות  (רש"י בי" הסיתך ה' "אם יט): כו, (שמואלֿא
לכך  חכמים "שהשיאו פ"א: ב"מ לאלפסי ברש"י וראה מ':)
כבידות  לשון בטי"ת, היסט פירש וגאון להודות". להסיתו
הסת). ערך ('הערוך' להשבע עליו שהכבידו

רבינו,94) לדברי והמקור למלוה. תשלם ידה וכשתשיג
מזונות  לה פסקתי ואמר בא "ואם א: קז, בכתובות הברייתא
שלותה  במקרה היסת, בשבועת נאמן רבינו ומפרש נאמן" -

(מגידֿמשנה). ממנו להפקיע ורוצה

.·Î,Èz¯ÎÓ ˙BBÊÓÏ :‰¯Ó‡Â ÔÈÏËÏhÓ ‰¯ÎÓ»¿»ƒ«¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ
˙ÚaL - ÈzÁp‰ CÈ˙BBÊÓ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â¿≈¿≈¿«ƒƒ«¿ƒƒ¿««

ÁÈp‰ ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L95‰Ú·z ‡lL È¯‰ .96‡ÏÂ ¿«∆≈∆…ƒƒ«¬≈∆…»¿»¿…
‰ÏÈl·e ÌBia dÓˆÚ ‰˜Á„ ‡l‡ ,‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ÂÏ»¿»¿…»¿»∆»»¬»«¿»«««¿»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰˙OÚÂ97. ¿»¿»¿»¿»≈»¿

אין 95) ולומר המטלטלין את להבריח יכולה והיתה הואיל
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שהלך 74) ומכיון צדקה, משום אלא אותו כופים אין שהרי
יורדים  אין - שיפרנסום צוה ולא צלולה בדעה זו ממדינה

מח.). (כתובות בפניו שלא מדעתו.75)לנכסיו יצא
צדקה,76) ליתן ראוי אם לנו ידוע ואינו אמוד שאינו אפילו

(שם). צדקה בתורת שלא כרחו בעל לזונם חייב הוא שהרי
שהם  בניו את וזן לנכסיו יורד ביתֿדין אמוד, הוא ואם
שיצא  שכיון צדקה, בתורת - שיגדלו עד משש למעלה
וכן  לפרנסם, היה מסכים ודאי כי רצונו אומדים אנו מדעתו,
. . . שנשתטה "מי יא) פי"א, נחלות (הל' רבינו פוסק
בניו  יהיו ולא ראוי", היה אם צדקה עליו פוסקים ביתֿדין

(מגידֿמשנה). אחר מאדם גרועים בלבוש 77)אלה
מח.). (כתובות ובכסות

.ÁÈ˙BBÊÓ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ≈ƒ«¿ƒ∆»∆≈¿ƒ¿
,dÏÚa ˙nL B‡ Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡Ï»ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»∆≈«¿»
‡Ï Ì‡Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‡‰iL „Ú«∆¿≈¿«¿À»≈ƒ««»»¿ƒ…
‰ÏË ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzƒ¿«¿À»≈»¿∆»»¿»

dÏÚaÓ d˙a˙k78dÏ ÔÈ‡L ,d˙a˙k BÏ ‰ÏÁÓ B‡ ¿À»»ƒ«¿»»¬»¿À»»∆≈»
¯‡a˙iL BÓk ,˙BBÊÓ79ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»∆¿ƒ

ÔÈ‡Â ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰ÏË ‡lL ˙˜ÊÁa ˙BBÊÓ dÏ»¿¿∆¿«∆…»¿»¿…»¬»¿≈
ÈÓa ‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚ„Â .‰a˙k ‡È·‰Ï d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ«¿ƒƒ»¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ»»∆¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa CÏ‰L80; ∆»««¿»ƒ¿≈»¿ƒ«»
‡È·zL „Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Ó Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»≈»¿«∆»ƒ

ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,‰a˙k81,„BÚÂ . ¿À»ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿«»«¬»ƒ¿
L¯BÈÏ ÔÈÚBË ÌÏBÚÏe ,ÌÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙BfpL82. ∆ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿»¬ƒ¿≈

שתיטול 78) עד - ניזונת "אלמנה ה"א: פי"ח לקמן ראה
כתובתה 79)כתובתה". "המוחלת הי"ט: פי"ז לקמן

לה  אין מזונות ואפילו כתובתה תנאי כל איבדה לבעלה,
לרא"ש  נתנאל' ('קרבן נאמנת אינה בשבועה ואפילו עליו".

כ). קטן אות סו דכתובות ה"ב,80)פי"ג לעיל כמבואר
נטלה. שלא בחזקת וניזונית שעבודה, חמור ולפיכך

ה"ב.81) לעיל כמפורש כתובה, בתנאי לה שתיקנו
(בבאֿבתרא 82) היורש לטובת וטענה פה פותח ביתֿדין

מחלה  שמא היורשים תקנת על שוקדים אנו כאן אף כג.)
יודעים. אינם והם לאביהם כתובתה

.ËÈ·iÁ ‡B·iLk - ‰ÏÎ‡Â ‰˙ÂÏÂ ,dÏÚa CÏ‰»««¿»¿»¿»¿»¿»¿∆»«»
ÌlLÏ83BlMÓ dÊÂ BÓˆÚ ˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚ .84Ì‡ - ¿«≈»«∆»ƒ«««¿¿»»ƒ∆ƒ

˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰Â ;BÏ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,ÏÚa‰ ‡B·È»«««≈«»¿«≈«¬≈∆ƒ≈∆
‰˙ÂÏ ‡Ï ‡È‰Â deÊÏ e‰eˆ ‡lL ÈtÓ ,ÂÈ˙BÚÓ¿»ƒ¿≈∆…ƒ»¿»¿ƒ…»¿»

epnÓ85. ƒ∆

על 83) עמה מחשב הבעל אין כאן ואפילו ב. קז, כתובות
הקפותיה  פורע אלא הט"ז) למעלה (ראה ידיה מעשה

הלואה.84)(מגידֿמשנה). בתורת אילו 85)לא כי
הוא  יכול לו, שתשלם עלֿמנת למזונותיה כסף ממנו לוותה
שפירנסה  עכשיו אבל וישלם. הבעל תובעת והיא לתובעה,
(שם  הצבי קרן על מעותיו הניח - הלואה לשם שלא
מדעתו, שלא חבירו של חובו כפורע זה והרי ברש"י).
ולדעת  (מגידֿמשנה). כלום ממנו ונפרע חוזר שאינו
מזונות  שמחמת מפורש כשאמר אלא הפסיד לא הרשב"א

יכול  ולפיכך בעלה, במקום מפרנסה, הוא בעלה לה שחייב
בשבילי". לפרוע לך אמרתי "לא לו: ולומר לטעון הבעל
- סתם המפרנס כל כי וגובה, חוזר - סתם כשפרנסה אבל

הלואה. בתורת אלא מתנה בתורת מפרנס אינו

.Î¯Ó‡L ÏÚa‰86ÈÏË :CÏ‰L ‰ÚLa BzL‡Ï «««∆»«¿ƒ¿¿»»∆»«¿ƒ
CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ87el‡L ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ≈»¿∆ƒ

dÏ ‰È‰ - dzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡ÏÂ ‰Ê ¯·„a ‰˙ˆ¯ ‡Ï…»¿»¿»»∆¿…»¿»«¿»»»»
BÚ·˙Ï88.ÈÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ È„È ‰OÚÓ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ B‡ , ¿»¿«≈«¬≈»««¿ƒƒƒ

א.86) קז, בשעת 87)כתובות הגיבה ולא שתקה והיא
יכולה 88)מעשה. לה, מספיקים ידיה כשמעשי אפילו

וזהו  ד), ס"ק סט סי' לאהע"ז שמואל' ('בית לו להתנגד
לה. מספיקים כשמעשיה אפילו להתנגד "לתבעו" פירוש
ושוב  מזונותיה, לה שיהיו לטובתה התקנה עיקר שהרי
לומר  יכול אינו ולפיכך מזונותיה, תחת ידיה מעשי תיקנו
ידיך, ממעשה כלום נוטל ואיני זנך איני כרחה, בעל לה,

בה"ד. למעלה כמפורש

.‡Îe¯ÎÓe ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒÙe ÔÈca ‰„ÓÚL È¯‰¬≈∆»¿»«ƒ»¿»¿»¿
ÔÈc ˙Èa89‡·e ,dÓˆÚÏ ‡È‰ ‰¯ÎnL B‡ ,dÏ e˙Â ≈ƒ¿»¿»∆»¿»ƒ¿«¿»»

˙ÚaL BÊ È¯‰ - ˙BBÊÓ dÏ ÈzÁp‰ :¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«ƒ«¿ƒ»¿¬≈ƒ¿««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a90dÏ ÁÈp‰ ‡lL91‡ÏÂ ‰Ú·z ‡Ï . ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«»…»¿»¿…

,ÈzÁp‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,‡aL „Ú ‰˙‰L ‡l‡ ,‰¯ÎÓ»¿»∆»»¬»«∆»≈ƒ«¿ƒ
‰fÓ È˙ÈÂÏ ‡l‡ ,zÁp‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»»ƒƒƒ∆

ÈzÒ¯t˙Â92˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -93dÏ ÁÈp‰L ¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»¿«∆≈∆ƒƒ«»
‰ÈÏÚ ·BÁ‰ ¯‡MÈÂ ,¯ËÙÂ94. ¿ƒ¿»¿ƒ»≈«»∆»

בעלה.89) הט"ז.90)מנכסי פי"א למעלה מבואר
בסוף".91) תשבע אומר "חנן א: קה, כתובות משנה,

"הנחתי  כנגדה: לטעון הבעל כשיבוא - בסוף רבינו: ומפרש
(מגידֿ חפץ בנקיטת המשנה שבועת ודין מזונות". לך

כופר 92)משנה). והוא חובה שישלם תובעת היא כאן
התורה,93)בכל. מן משבועה שפטור בכל כופר כדין

חפץ  בנקיטת ואינה שישבע, תיקנו הגמרא שחכמי אלא
פי"א  שבועות ובהל' ה"ג. פ"א ונטען טוען בהל' כמבואר
כמו  שבועה, עליו חכמים ששמו שימה לשון - היסת הי"ג.
לשבועות  (רש"י בי" הסיתך ה' "אם יט): כו, (שמואלֿא
לכך  חכמים "שהשיאו פ"א: ב"מ לאלפסי ברש"י וראה מ':)
כבידות  לשון בטי"ת, היסט פירש וגאון להודות". להסיתו
הסת). ערך ('הערוך' להשבע עליו שהכבידו

רבינו,94) לדברי והמקור למלוה. תשלם ידה וכשתשיג
מזונות  לה פסקתי ואמר בא "ואם א: קז, בכתובות הברייתא
שלותה  במקרה היסת, בשבועת נאמן רבינו ומפרש נאמן" -

(מגידֿמשנה). ממנו להפקיע ורוצה

.·Î,Èz¯ÎÓ ˙BBÊÓÏ :‰¯Ó‡Â ÔÈÏËÏhÓ ‰¯ÎÓ»¿»ƒ«¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ
˙ÚaL - ÈzÁp‰ CÈ˙BBÊÓ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â¿≈¿≈¿«ƒƒ«¿ƒƒ¿««

ÁÈp‰ ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L95‰Ú·z ‡lL È¯‰ .96‡ÏÂ ¿«∆≈∆…ƒƒ«¬≈∆…»¿»¿…
‰ÏÈl·e ÌBia dÓˆÚ ‰˜Á„ ‡l‡ ,‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ÂÏ»¿»¿…»¿»∆»»¬»«¿»«««¿»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰˙OÚÂ97. ¿»¿»¿»¿»≈»¿

אין 95) ולומר המטלטלין את להבריח יכולה והיתה הואיל
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פטורה  היתה ואז בזה, וכיוצא שנאבדו כלום, בידי לך
כשטוענת  אף - בכל" "כופרת היא שהרי המשנה, משבועת
'שבועת  אלא חפץ בנקיטת נשבעת אינה - למזונות מכרתים

בעלמא. ביתֿדין.96)היסת' עלֿידי כדברי 97)מזונות
ואשתו  הים למדינת שהלך "מי רבינו: גירסת ע"פ הברייתא
- במזונותיה ידיה מעשה לה הוציאו ואמר מזונות, תובעת
- מזונות תובעת אשתו - חזרתו אחר רבינו: וסובר רשאי".
רשאי  עצמה. שדחקה ידיה מעשה ידי על אכלה שכבר
עליו. כלום לה ואין במזונותיה ידיה מעשי יצאו לומר הבעל
העלה  ולא הואיל שלה, הכל - והותירה עשתה שאם ומובן

(רמב"ן). ידיה במעשי זכתה מזונותיה, לה

.‚Î˙B‰lÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰98L¯tL ÔÈa - BÏ ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»≈∆≈≈
- Ì˙Ò ‡l‡ L¯t ‡lL ÔÈa ,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú«¿«¿ƒ≈∆…≈≈∆»»«
B¯„ ÈÓÈ enz Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL BÏ ÔÈÈzÓÓ99 «¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿

enz ‡lL B‡100,·ËeÓ ‰Ê È¯‰ - B¯„ ¯Èz‰Â ∆…«¿ƒƒƒ¿¬≈∆»
‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Â‡Ï Ì‡Â101Ô˙B‡·e . ¿ƒ«ƒ¿ƒ≈¿À»¿»

‰È‰ÈÂ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ‡È‰ ‰È‰z ÌBÈ ÌÈLÏM‰«¿ƒƒ¿∆ƒ»¿∆∆¿ƒ¿∆
d˙B‡ Ò¯ÙÓ ÂÈ¯·ÁÓ „Á‡102‡È‰L ÌÈ¯·c ∆»≈¬≈»¿«¿≈»¿»ƒ∆ƒ

‰OÚÓ ÔÈ‡ Ì‡ ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¯˙È Ô‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»»∆»≈««¬≈»∆»ƒ≈«¬≈
.ÏkÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ ‰È„È»∆»«¿ƒƒ«…

ומנכסיו.98) משלושים 99)מממונו יותר הדירה שלא
יום.100)יום. משלושים יותר כתובות 101)שהדירה

זה  ואין כך, על אנשים שמעו לא יום שלושים עד ב. ע,
ברבים  הדבר נודע כבר משלושים, יותר בשבילה. בזיון
שהוא  ואע"פ מנכסיו. אותה הדיר שבעלה מזה מתבזה והיא
כי  מנכסיו, להדירה הוא יכול - מזונותיה לה לתת משועבד
שעבוד" מידי מפקיעים "קונמות נט:): (כתובות היא הלכה
כ'הקדש'. דבר איזה עצמו על אסר שאדם נדר זהו - קונמות
שאינו  הקדש וכל עלגים, בלשון הוא לקרבן כינוי "קונם"
אינו  זה שנדר ומתוך "קונם". נקרא אחד, אדם על אלא לכל
האדם  על הוא אסור אלא דמים, קדושת כשאר לפדיון ניתן
פדיון, לה שאין הגוף קדושת שהיא מזבח כקדושת המודר
הנדר  חל ולפיכך שעבוד, מידי שמפקיע ביותר חמור הוא
פ"ז). לכתובות (ר"ן מממונו מליהנות אשתו את לאסור

שהבעל 102) כיון המדיר, הבעל של שלוחו נקרא הוא ואין
אינו  הזן "כל ברבים: הודיע אלא לפרנסה, לו אמר לא

הי"ב). פ"ז, נדרים והל' ע': (כתובות מפסיד"

.„ÎÏkÓ „Á‡ ÌÚËz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«∆»ƒ»
˙B¯t‰103Ôk ÏÚ ¯˙È ;ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ - «≈«¿ƒƒ«¿ƒ»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -104ÏÎ‡z ‡lL d¯Èc‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ≈¿À»¬ƒƒƒ»∆……«
B˙B‡ ‰ÏÎ‡ ‡lL ÔÈnÓ d¯Èc‰ elÙ‡ ,Ú¯ ÏÎ‡Ó«¬»«¬ƒƒƒ»ƒƒ∆…»¿»

‰a˙k ÔzÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ‡ÈˆBÈ - ‰ÈÓiÓ105. ƒ»∆»ƒ««¿ƒ¿ƒ≈¿À»
dÏ Ìi˜Â ,˙B¯t‰ ÏkÓ „Á‡ ÏÎ‡z ‡lL ‡È‰ ‰¯„»¿»ƒ∆……«∆»ƒ»«≈¿ƒ≈»

d¯„ ˙‡ ‡e‰106¯ÈÊa ‰¯„ B‡ ,107:dÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿…≈≈»
‰ˆ¯ Ì‡108‰È‰z B‡ ˙B¯t ÏÎ‡z ‡ÏÂ ÂÈzÁz ·LzL ƒ»»∆≈≈«¿»¿……«≈ƒ¿∆

˙È¯„ ‰M‡a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ,·Lz - ‰¯ÈÊ¿ƒ»≈≈¿ƒ»«≈ƒ∆¿ƒ»«¿»ƒ
‡e‰Â ,¯Ù‰Ï B„Èa ‰È‰ È¯‰L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -ƒ¿ƒ≈¿À»∆¬≈»»¿»¿»≈¿

BBˆ¯a dÏ Ìi˜109. ƒ≈»ƒ¿

פלוני,103) פירות מין תטעם אם עליה ממונו הנאת שאסר
כלום, אמר לא פלוני מין עליך אוסר הריני לה אמר אם אבל
שלו  שאינם פירות אכילת חבירו על לאסור יכול אדם אין כי

נדרו.104)(מגידֿמשנה). התיר לא כתובות 105)אם
שמואל. לדעת א. הנדר,106)עא, שמעו ביום שהחריש

ל, (במדבר הכתוב מלשון קיים, הנדר וממילא הפרו, ולא
נדריה". וקמו לה והחריש שמעו ביום אישה "ושמע ח):

נזירה.107) הריני לפיכך 109)הבעל.108)שאמרה
נתן  "הוא עא.): (כתובות הגמרא בלשון כתובתה, לתת עליו
כתובתה. לה ישלם כרחו ועל להנשך, שיניה" בין אצבע
הואיל  יום, שלושים המתנת על רבינו הזכיר לא זה בדין
ואינו  רשאי אינו כי נדרו, שיפר לצפות אין ברצונו לה וקיים
אינו  אם יוציא נדרה, לשמיעת השני ביום ולפיכך לכך, זכאי
סוגיית  לפי כי העיר שהר"ן אלא (שם). נדרנית באשה רוצה
שהיא  לקיימה, ירצה אם אפילו להוציא עליו (שם:) הגמרא
ואיני  אותי שונא ודאי נדרי, את הפר ולא "הואיל אומרת:
אלא  כעסו, בשעת נדר לא שהרי עמו, לדור עוד יכולה
בלבו  לו כבושה שנאה ודאי הדעת, ישוב מתוך לי החריש

להמתין". עוד לי יש ומה עלי,

ה'תשפ"א  אדר א' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ולבניו 1) לאשתו שחייב הבית וכלי הדירה הכסות, בו יבאר

זה  הרחיקו מלהתקשט. אותה הדיר ואם הקטנים, ולבנותיו
הפרוצים, מפני לדירה שהתנגד בעל מקרוביהם, זה את
עם  לצאת אותה כופין ואם נשואין, לענין ארצות שלש

שירצה. למקום בעלה

.‡ÏL ÌÈ„‚a ?dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ˙eÒk‰ ‰nk«»«¿∆«»ƒ≈»¿»ƒ∆
,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÚaËnÓ ,‰LÏ ‰MÓ ÊeÊ ÌÈMÓÁ¬ƒƒƒ»»¿»»ƒ«¿≈«»«»ƒ
ÛÒk ¯Èc ÚÈ·¯e ÔÈ¯È„ ‰ML - ÌÈMÓÁ‰ e‡ˆÓpL2. ∆ƒ¿¿«¬ƒƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»∆∆

˙L·BÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÌÈL„Á dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»¬»ƒƒ«¿»ƒ¿∆∆
Ô‰È˙B‡Ïa3‰nÁ‰ ˙BÓÈa4¯˙BÓ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÁM‰Â . ¿»≈∆ƒ««»¿«¿»ƒ¿≈«

˙eÒk‰5ÈÓÈa Ì‰a ‰qk˙zL È„k ,dlL Ô‰ È¯‰ - «¿¬≈≈∆»¿≈∆ƒ¿«∆»∆ƒ≈
d˙c6dL‡¯Ï ‰tÎÂ ‰È˙ÓÏ ‰¯B‚Á dÏ ÔÈ˙BÂ . ƒ»»¿¿ƒ»¬»¿»¿∆»¿ƒ»¿…»

„ÚBÓÏ „ÚBnÓ ÏÚÓe7. ƒ¿»ƒ≈¿≈

נחושת 2) חלקים שבעה היה ימיהם של מטבע כי טהור,
משמונה  אחד הוא הימים אותם שדינר נמצא כסף, ואחד
ששה  אלא אינם פשוטים דינרים וחמשים הכסף, בדינר

ה"ח. פ"י לעיל ראה ורבע. כסף הבגדים 3)דינרי
לה 4)שנתיישנו. ויפים יותר, מחממים חדשים בגדים כי

החמה. בימות לה וקשים הגשמים שבלתה 5)בימות
בימי 6)ונשתחקה. כשתלבש בעלה על תתגנה שלא

סה: סד: (כתובות נדתה בימי שלבשה בגדים טהרתה
הרים 7)וברש"י). במקום ישב תנא ואותו במשנה. שם,

נעלים  זוגות שלשה צריכה והיא מהר, בהם בלות שהנעליים
(שם  ברגל לשמחה כדי לרגל מרגל לה ליתנן ומכוין לשנה,

סה:).

.·ı¯‡·e ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
ÌÈpÓÊ ¯‡La Ï·‡ ;Ï‡¯OÈÔÈ‡ - ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ƒ¿»≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈
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¯˜Èa ÌÈ„‚a‰ ÌL eÈ‰iL ˙BÓB˜Ó LÈ .¯wÚ ÌÈÓc‰«»ƒƒ»≈¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿…∆
,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ¯wÚ‰ ‡l‡ .‰a¯‰ ÏBÊ· B‡ ‰a¯‰«¿≈¿«¿≈∆»»ƒ»∆¿ƒ»»
˙BÓÈa ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁnL∆¿«¿ƒƒ≈»¿»ƒ»¿ƒƒ

˙BÁÙa ,‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ÌÈÓLb‰8‰M‡ Ïk ˙L·BlL «¿»ƒƒ««»¿»∆∆∆»ƒ»
.‰È„n‰ d˙B‡aL ˙Èa ˙ÏÚa«¬««ƒ∆¿»«¿ƒ»

לפי 8) הכל בעשיר ואילו שבישראל, בעני מדבר רבינו
ה"ה. בסמוך כמבואר עשרו

.‚,˙Èa ÈÏk dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L - ˙eÒk‰ ÏÏÎ·eƒ¿««¿∆«»ƒ≈»¿≈«ƒ
¯B„Óe9‰hÓ ?˙Èa ÈÏk Ô‰ ‰Óe .Ba ˙·LBiL »∆∆∆»≈¿≈«ƒƒ»
˙ÚvÓ10ıtÓe ,11ÈÏÎe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ˙ÏˆÁÓ B‡ À«««»«¬∆∆≈≈»∆»¿≈

ÒBÎÂ ‰¯Ú˜e ‰¯„˜ ÔB‚k ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡12˜ea˜·e ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»¿»»¿«¿
Úa¯‡ ÏL ˙Èa dÏ ¯ÎBOL ?¯B„n‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«»∆≈»«ƒ∆«¿«

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡13‰·Á¯ ‰È‰˙Â ,14dÏ ‰ˆeÁ «««¿««¿ƒ¿∆¿»»»»
.epnÓ ıeÁ ‡qk‰ ˙Èa BÏ ‰È‰ÈÂ ,da LnzL‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿∆≈«ƒ≈ƒ∆

קג.).9) (כתובות דירה ב.10)בית סד, כתובות משנה,
מוצעת  "מטה רבינו: בשם הביא (274 (עמ' שם [וה'מאירי'
ובבבאֿ ה"ה, שבת מהל' ל' בפרק וראה [עליה]". לשכב

קיג:]. קנים.11)מציעא של מחצלת כעין גס מצע
שם.12) אמות 13)'ירושלמי' מארבע פחות בית אין כי

ג:). הבית.14)(סוכה שמאחורי חצר היא "רחבה"

.„È„‚a ÔB‚k ,ÌÈËÈLÎz dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÎÂ¿≈¿«¿ƒƒ≈»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
dzÁcÙe dL‡¯ ÏÚ ÛÈw‰Ï ÔÈBÚ·ˆ15CeÙe ,16 ƒ¿ƒ¿«ƒ«…»««¿»

˜¯OÂ17.ÂÈÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»¿≈∆…ƒ¿«∆»»

עפעפי 16)מצחה.15) את בו צובעות שהנשים כחול צבע
ותשם  שמעה "ואיזבל ל): ט, (מלכיםֿב ככתוב עיניהם.

עיניה". יז.).17)בפוך לכתובות (רש"י ללחייה אדום צבע
ביתֿדין  שנשתטה "מי א: מח, שם מקורו תכשיטין וחיוב

לאשתו". תכשיטין . . . נותנים

.‰Ï·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚa18˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»ƒ«…¿ƒ»¿«¬ƒ»»»ƒ¿

.Ô˙BÂ B˙B‡ ÔÈÙBk - ·‰Ê ÈÏÎe ‰Ó˜¯Â ÈLÓ ÈÏk dÏ»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿≈»»ƒ¿≈
- ˙Èa‰ ÈÏÎe ËÈLÎz‰Â ,B¯LÚ ÈÙÏ - ¯B„n‰ ÔÎÂ¿≈«»¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿≈««ƒ
ÈÚk elÙ‡ dÏ ÔzÏ B„È ‰¯ˆ˜ Ì‡Â .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰«…¿ƒ»¿¿ƒ»¿»»ƒ≈»¬ƒ¿»ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈaL19‰a˙k‰ ‰È‰˙Â , ∆¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«¿À»
.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ»»«∆«¬ƒ

ב.18) סד, הי"א.19)שם פי"ב לעיל וכמבואר א. עז, שם
אין  חובות ובשאר להוציא, נכפנו למה זה, על תמה והרמ"ך
עמו  האשה שתתגלגל וטוב לפרוע, לו אין אם ללוה כופין

רוקח'). ('מעשה השמים מן עליהם שירחמו עד

.Â‡l‡ ,„·Ïa ‰M‡‰ ‡ÏÂ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ¿…»ƒ»ƒ¿«∆»»»¿»«¿«ƒ
˙˜tÒn‰ ˙eÒk Ì‰Ï ÔzÏ ·iÁ - ˙BÁt B‡ LL Èa¿≈≈»«»ƒ≈»∆¿««¿∆∆

Ì‰Ï20Ô˙B BÈ‡Â .Ba ÔkLÏ ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe , »∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿…¿≈≈
:ÏÏk‰ ‰Ê .„·Ïa Ôk¯ˆ ÈÙk ‡l‡ ,B¯LÚ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«¿»
¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ˙BBÊÓ ÂÈÏÚ BÏ LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»»¿≈¿«»≈««

B˙BÓ21˙eÒk BÏ LÈ -22˙ÈaL ÏÎÂ ;¯B„Óe ˙Èa ÈÏÎe ≈¿¿≈«ƒ»¿…∆≈

ÂÈ˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc23ÈÏÎe B˙eÒÎÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck , ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿¿≈
.B¯B„Óe B˙Èa≈¿

כמזונות 20) היא הרי (הלבשה) פרנסה הוא: כלל כי
סח.). שתתארסנה.21)(כתובות עד ובנותיו אשתו כגון

בכסותי".22) "ומתכסיין ה"א: פי"ב כתובות 'ירושלמי'
הי"א. פי"ט, לקמן הט"ז.23)והשווה פי"ב למעלה

.Ê˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒÙe ,dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»»¿»≈ƒ¿
dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ¯B„Ó ¯ÎOe ˙Èa ÈÏÎe ˙eÒÎe¿¿≈«ƒ¿«»≈¿ƒ»

BÏ ËM˜˙zL ÏÚa dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ËÈLÎz24ÈÓ Ï·‡ ; «¿ƒ∆¬≈≈»««∆ƒ¿«≈¬»ƒ
dÏ ÔÈ˜ÒBt - L¯Á˙pL B‡ dÏÚa ‰hzLpL∆ƒ¿«»«¿»∆ƒ¿»≈¿ƒ»

ËÈLÎz25˙eÒk‰ ˙ÚËa BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿¿«¬««¿
Ì‡ .˙BBÊn‰ ˙ÚËa ÌÈ„k - ¯B„n‰ ¯ÎOe ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿««»¿ƒ»¿«¬««¿ƒ
„Á‡ ÔÈc - z˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Èz˙ :‡e‰ ¯Ó‡»«»«ƒ¿ƒ∆∆…»«»ƒ∆»

ÏkÏ26. «…

א.24) מח, היה 25)כתובות אילו דעתו אומדים כי שם,
הואיל  בהלך, אבל אשתו. שתתנוול רוצה היה לא בריא
שאין  גילה - ציוה שלא ומתוך לצוות, לו היה לדעת ויצא

שם). (רש"י בכך הכ"א26ֿ)רצונו פי"ב, לעיל כמבואר
כב.

.ÁÏkÓ „Á‡a ËM˜˙z ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»
ÔÈÈn‰27˙BiÚa -28Ôk ÏÚ ¯˙È ,Ìi˜È - ˙Á‡ ‰L : «ƒƒ«¬ƒ»»««¿«≈»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ -29; «ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»
Ìi˜È - ÌBÈ ÌÈLÏL :˙B¯ÈLÚ·e30¯ÈzÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¬ƒ¿ƒ¿«≈»≈«≈«ƒ

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אסורה 27) ממוני הנאת תהא תתקשטי, אם לה: שאמר
כמבואר  להתקשט, לאסרה יכול הוא אין - אחרת כי עליך.

הכ"ד. בפי"ב להתקשט.28)למעלה מרבות שאינן
ב.29) עא, נהנית 30)כתובות חשובה אשה "שכן שם:

יום". שלושים קישוטיה מריח

.ËÌÈk¯Îa :ıÁ¯ÓÏ CÏz ‡lL d¯Èc‰31˙aL - ƒƒ»∆…≈≈¿∆¿»ƒ¿«ƒ«»
˙B˙aL ÈzL ÌÈ¯ÙÎa ,˙Á‡32:ÏÚÓ ÏÚ˙ ‡lL . ««ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…ƒ¿…ƒ¿»

˙ÚÏ ˙ÚÓ - ÌÈk¯Î·e ,ÌÈÓÈ ‰LÏL - ÌÈ¯ÙÎa33¯˙È . ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿«ƒ≈≈¿≈»≈
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ - ‰Ê ÏÚ«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

תכופות.31) להתרחץ שמנהגן גדולות בערים
ה"ד.32) פ"ז, כתובות שם.33)'ירושלמי'

.È˙Èa‰ ÈÏkÓ ÏÈ‡Lz ‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL d¯Èc‰ƒƒ»∆…ƒ¿«¿…«¿ƒƒ¿≈««ƒ
ÔB‚k ,ÔÏÈ‡L‰Ïe Ô˙B‡ Ï‡LÏ ˙BÎM‰ Ïk C¯cL∆∆∆»«¿≈ƒ¿…»¿«¿ƒ»¿

‰¯·Îe ‰Ù34˙‡ ¯ÈzÈ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ , »»¿»»≈«ƒ¿«¿«≈»∆«ƒ∆
d‡ÈOnL ÈtÓ ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„35Ú¯ ÌL ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿≈∆«ƒ»≈«

‰È˙BÎLa36‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL ‰¯„pL ‡È‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ∆»¿»∆…ƒ¿«¿…
¯Â ‰¯·Îe ‰Ù ÏÈ‡Lz,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ «¿ƒ»»¿»»¿≈«ƒ¿«¿«≈»∆

Ôk¯cL ÌB˜Óa ,ÌÈaÏ ÌÈ‡ ÌÈ„‚a ‚¯‡z ‡lLÂ¿∆…∆¡…¿»ƒ»ƒ«»ƒ¿»∆«¿»
ÈtÓ ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ÌÈaÏ Ì˙B‡ ‚¯‡Ï∆¡…»«»ƒ≈≈¿…¿À»ƒ¿≈

ÈÏÈk ‡e‰L B˙eÎLa Ú¯ ÌL ez‡ÈOnL37. ∆«ƒ«≈«ƒ¿»∆ƒ«

בפירושו 34) (רבינו התבואה לנקות - וכברה לקמח, נפה
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קסט zeyi` zekld - miyp xtq - xc` '` w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯˜Èa ÌÈ„‚a‰ ÌL eÈ‰iL ˙BÓB˜Ó LÈ .¯wÚ ÌÈÓc‰«»ƒƒ»≈¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿…∆
,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ¯wÚ‰ ‡l‡ .‰a¯‰ ÏBÊ· B‡ ‰a¯‰«¿≈¿«¿≈∆»»ƒ»∆¿ƒ»»
˙BÓÈa ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁnL∆¿«¿ƒƒ≈»¿»ƒ»¿ƒƒ

˙BÁÙa ,‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ÌÈÓLb‰8‰M‡ Ïk ˙L·BlL «¿»ƒƒ««»¿»∆∆∆»ƒ»
.‰È„n‰ d˙B‡aL ˙Èa ˙ÏÚa«¬««ƒ∆¿»«¿ƒ»

לפי 8) הכל בעשיר ואילו שבישראל, בעני מדבר רבינו
ה"ה. בסמוך כמבואר עשרו

.‚,˙Èa ÈÏk dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L - ˙eÒk‰ ÏÏÎ·eƒ¿««¿∆«»ƒ≈»¿≈«ƒ
¯B„Óe9‰hÓ ?˙Èa ÈÏk Ô‰ ‰Óe .Ba ˙·LBiL »∆∆∆»≈¿≈«ƒƒ»
˙ÚvÓ10ıtÓe ,11ÈÏÎe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ˙ÏˆÁÓ B‡ À«««»«¬∆∆≈≈»∆»¿≈

ÒBÎÂ ‰¯Ú˜e ‰¯„˜ ÔB‚k ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡12˜ea˜·e ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»¿»»¿«¿
Úa¯‡ ÏL ˙Èa dÏ ¯ÎBOL ?¯B„n‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«»∆≈»«ƒ∆«¿«

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡13‰·Á¯ ‰È‰˙Â ,14dÏ ‰ˆeÁ «««¿««¿ƒ¿∆¿»»»»
.epnÓ ıeÁ ‡qk‰ ˙Èa BÏ ‰È‰ÈÂ ,da LnzL‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿∆≈«ƒ≈ƒ∆

קג.).9) (כתובות דירה ב.10)בית סד, כתובות משנה,
מוצעת  "מטה רבינו: בשם הביא (274 (עמ' שם [וה'מאירי'
ובבבאֿ ה"ה, שבת מהל' ל' בפרק וראה [עליה]". לשכב

קיג:]. קנים.11)מציעא של מחצלת כעין גס מצע
שם.12) אמות 13)'ירושלמי' מארבע פחות בית אין כי

ג:). הבית.14)(סוכה שמאחורי חצר היא "רחבה"

.„È„‚a ÔB‚k ,ÌÈËÈLÎz dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÎÂ¿≈¿«¿ƒƒ≈»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
dzÁcÙe dL‡¯ ÏÚ ÛÈw‰Ï ÔÈBÚ·ˆ15CeÙe ,16 ƒ¿ƒ¿«ƒ«…»««¿»

˜¯OÂ17.ÂÈÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»¿≈∆…ƒ¿«∆»»

עפעפי 16)מצחה.15) את בו צובעות שהנשים כחול צבע
ותשם  שמעה "ואיזבל ל): ט, (מלכיםֿב ככתוב עיניהם.

עיניה". יז.).17)בפוך לכתובות (רש"י ללחייה אדום צבע
ביתֿדין  שנשתטה "מי א: מח, שם מקורו תכשיטין וחיוב

לאשתו". תכשיטין . . . נותנים

.‰Ï·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚa18˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»ƒ«…¿ƒ»¿«¬ƒ»»»ƒ¿

.Ô˙BÂ B˙B‡ ÔÈÙBk - ·‰Ê ÈÏÎe ‰Ó˜¯Â ÈLÓ ÈÏk dÏ»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿≈»»ƒ¿≈
- ˙Èa‰ ÈÏÎe ËÈLÎz‰Â ,B¯LÚ ÈÙÏ - ¯B„n‰ ÔÎÂ¿≈«»¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿≈««ƒ
ÈÚk elÙ‡ dÏ ÔzÏ B„È ‰¯ˆ˜ Ì‡Â .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰«…¿ƒ»¿¿ƒ»¿»»ƒ≈»¬ƒ¿»ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈaL19‰a˙k‰ ‰È‰˙Â , ∆¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«¿À»
.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ»»«∆«¬ƒ

ב.18) סד, הי"א.19)שם פי"ב לעיל וכמבואר א. עז, שם
אין  חובות ובשאר להוציא, נכפנו למה זה, על תמה והרמ"ך
עמו  האשה שתתגלגל וטוב לפרוע, לו אין אם ללוה כופין

רוקח'). ('מעשה השמים מן עליהם שירחמו עד

.Â‡l‡ ,„·Ïa ‰M‡‰ ‡ÏÂ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ¿…»ƒ»ƒ¿«∆»»»¿»«¿«ƒ
˙˜tÒn‰ ˙eÒk Ì‰Ï ÔzÏ ·iÁ - ˙BÁt B‡ LL Èa¿≈≈»«»ƒ≈»∆¿««¿∆∆

Ì‰Ï20Ô˙B BÈ‡Â .Ba ÔkLÏ ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe , »∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿…¿≈≈
:ÏÏk‰ ‰Ê .„·Ïa Ôk¯ˆ ÈÙk ‡l‡ ,B¯LÚ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«¿»
¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ˙BBÊÓ ÂÈÏÚ BÏ LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»»¿≈¿«»≈««

B˙BÓ21˙eÒk BÏ LÈ -22˙ÈaL ÏÎÂ ;¯B„Óe ˙Èa ÈÏÎe ≈¿¿≈«ƒ»¿…∆≈

ÂÈ˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc23ÈÏÎe B˙eÒÎÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck , ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿¿≈
.B¯B„Óe B˙Èa≈¿

כמזונות 20) היא הרי (הלבשה) פרנסה הוא: כלל כי
סח.). שתתארסנה.21)(כתובות עד ובנותיו אשתו כגון

בכסותי".22) "ומתכסיין ה"א: פי"ב כתובות 'ירושלמי'
הי"א. פי"ט, לקמן הט"ז.23)והשווה פי"ב למעלה

.Ê˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒÙe ,dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»»¿»≈ƒ¿
dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ¯B„Ó ¯ÎOe ˙Èa ÈÏÎe ˙eÒÎe¿¿≈«ƒ¿«»≈¿ƒ»

BÏ ËM˜˙zL ÏÚa dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ËÈLÎz24ÈÓ Ï·‡ ; «¿ƒ∆¬≈≈»««∆ƒ¿«≈¬»ƒ
dÏ ÔÈ˜ÒBt - L¯Á˙pL B‡ dÏÚa ‰hzLpL∆ƒ¿«»«¿»∆ƒ¿»≈¿ƒ»

ËÈLÎz25˙eÒk‰ ˙ÚËa BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿¿«¬««¿
Ì‡ .˙BBÊn‰ ˙ÚËa ÌÈ„k - ¯B„n‰ ¯ÎOe ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿««»¿ƒ»¿«¬««¿ƒ
„Á‡ ÔÈc - z˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Èz˙ :‡e‰ ¯Ó‡»«»«ƒ¿ƒ∆∆…»«»ƒ∆»

ÏkÏ26. «…

א.24) מח, היה 25)כתובות אילו דעתו אומדים כי שם,
הואיל  בהלך, אבל אשתו. שתתנוול רוצה היה לא בריא
שאין  גילה - ציוה שלא ומתוך לצוות, לו היה לדעת ויצא

שם). (רש"י בכך הכ"א26ֿ)רצונו פי"ב, לעיל כמבואר
כב.

.ÁÏkÓ „Á‡a ËM˜˙z ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»
ÔÈÈn‰27˙BiÚa -28Ôk ÏÚ ¯˙È ,Ìi˜È - ˙Á‡ ‰L : «ƒƒ«¬ƒ»»««¿«≈»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ -29; «ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»
Ìi˜È - ÌBÈ ÌÈLÏL :˙B¯ÈLÚ·e30¯ÈzÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¬ƒ¿ƒ¿«≈»≈«≈«ƒ

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אסורה 27) ממוני הנאת תהא תתקשטי, אם לה: שאמר
כמבואר  להתקשט, לאסרה יכול הוא אין - אחרת כי עליך.

הכ"ד. בפי"ב להתקשט.28)למעלה מרבות שאינן
ב.29) עא, נהנית 30)כתובות חשובה אשה "שכן שם:

יום". שלושים קישוטיה מריח

.ËÌÈk¯Îa :ıÁ¯ÓÏ CÏz ‡lL d¯Èc‰31˙aL - ƒƒ»∆…≈≈¿∆¿»ƒ¿«ƒ«»
˙B˙aL ÈzL ÌÈ¯ÙÎa ,˙Á‡32:ÏÚÓ ÏÚ˙ ‡lL . ««ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…ƒ¿…ƒ¿»

˙ÚÏ ˙ÚÓ - ÌÈk¯Î·e ,ÌÈÓÈ ‰LÏL - ÌÈ¯ÙÎa33¯˙È . ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿«ƒ≈≈¿≈»≈
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ - ‰Ê ÏÚ«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

תכופות.31) להתרחץ שמנהגן גדולות בערים
ה"ד.32) פ"ז, כתובות שם.33)'ירושלמי'

.È˙Èa‰ ÈÏkÓ ÏÈ‡Lz ‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL d¯Èc‰ƒƒ»∆…ƒ¿«¿…«¿ƒƒ¿≈««ƒ
ÔB‚k ,ÔÏÈ‡L‰Ïe Ô˙B‡ Ï‡LÏ ˙BÎM‰ Ïk C¯cL∆∆∆»«¿≈ƒ¿…»¿«¿ƒ»¿

‰¯·Îe ‰Ù34˙‡ ¯ÈzÈ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ , »»¿»»≈«ƒ¿«¿«≈»∆«ƒ∆
d‡ÈOnL ÈtÓ ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„35Ú¯ ÌL ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿≈∆«ƒ»≈«

‰È˙BÎLa36‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL ‰¯„pL ‡È‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ∆»¿»∆…ƒ¿«¿…
¯Â ‰¯·Îe ‰Ù ÏÈ‡Lz,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ «¿ƒ»»¿»»¿≈«ƒ¿«¿«≈»∆

Ôk¯cL ÌB˜Óa ,ÌÈaÏ ÌÈ‡ ÌÈ„‚a ‚¯‡z ‡lLÂ¿∆…∆¡…¿»ƒ»ƒ«»ƒ¿»∆«¿»
ÈtÓ ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ÌÈaÏ Ì˙B‡ ‚¯‡Ï∆¡…»«»ƒ≈≈¿…¿À»ƒ¿≈

ÈÏÈk ‡e‰L B˙eÎLa Ú¯ ÌL ez‡ÈOnL37. ∆«ƒ«≈«ƒ¿»∆ƒ«

בפירושו 34) (רבינו התבואה לנקות - וכברה לקמח, נפה
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מ"ט). פ"ה, שביעית עליה.35)למשנה מביא כלומר,
עב.).36) (כתובות קמצנית קמצן.37)שהיא - כילי שם.

שוע". יאמר לא "ולכילי ה) לב, (ישעיה הכתוב מלשון

.‡È‰tka ˜eMÏ ‰M‡ ‡ˆz ‡lL Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆…≈≈ƒ»«¿ƒ»
„È„¯ ‰ÈÏÚ ‰È‰iL „Ú ,„·Ïa dL‡¯ ÏÚL38‰ÙBÁ‰ ∆«…»ƒ¿««∆ƒ¿∆»∆»¿ƒ«∆

˙eÒk‰ ÏÏÎa dÏ Ô˙B - ˙ÈlË BÓk dÙeb Ïk ˙‡∆»»¿«ƒ≈»ƒ¿««¿
„È„¯39Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ„È„¯‰ ÏkÓ ˙eÁt‰ ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ≈

˙È·Ï B‡ ‰È·‡ ˙È·Ï Ba ‡ˆzL È„k .B¯LÚ ÈÙÏ dÏ»¿ƒ»¿¿≈∆≈≈¿≈»ƒ»¿≈
‰zLn‰ ˙È·Ï B‡ Ï·‡‰40dÏ LÈ ‰M‡ ÏkL ÈÙÏ . »≈∆¿≈«ƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ»≈»

˙È·Ïe Ï·‡‰ ˙È·Ïe ,B¯w·Ï ‰È·‡ ˙È·Ï CÏÈÏÂ ˙‡ˆÏ»≈¿≈≈¿≈»ƒ»¿«¿¿≈»≈∆¿≈
È„k ,‰È˙B·B¯˜Ï B‡ ‰È˙BÚ¯Ï „ÒÁ ÏÓ‚Ï ‰zLn‰«ƒ¿∆ƒ¿…∆∆¿≈∆»ƒ¿∆»¿≈

dÏ Ì‰ e‡B·iL41‡ˆz ‡lL „Ú ¯‰q‰ ˙È·a dÈ‡L , ∆»≈»∆≈»¿≈«…««∆…≈≈
‰‡ˆBÈ ‰È‰zL ‰M‡Ï ‡e‰ È‡b Ï·‡ .‡B·z ‡ÏÂ¿…»¬»¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»
ÚÓÏ ÏÚaÏ LÈÂ .˙B·BÁ¯a ÌÚt ıeÁa ÌÚt ,„ÈÓz»ƒ«««««»¿¿≈«««ƒ¿…«
˙Á‡ ÌÚt BÓk ‡l‡ ˙‡ˆÏ ‰pÁÈpÈ ‡ÏÂ ,‰fÓ BzL‡ƒ¿ƒ∆¿…«ƒ∆»»≈∆»¿««««

C¯v‰ ÈÙÏ ,L„Áa ÌÈÓÚt BÓk B‡ L„Áa42ÔÈ‡L . ¿…∆¿«¬«ƒ¿…∆¿ƒ«…∆∆≈
d˙Èa ˙ÈÂÊa ·LÈÏ ‡l‡ ‰M‡Ï ÈÙÈ43:·e˙k CkL , …ƒ¿ƒ»∆»≈≈¿»ƒ≈»∆»»

‰ÓÈt CÏÓ ˙· ‰ce·k Ïk44. »¿»«∆∆¿ƒ»

"והצניפות 38) כג): ג, (ישעיה הכתוב כלשון צעיף,
ה"ה. פ"ג סוטה ובהל' הי"ב, פכ"ד להלן וראה והרדידים".

בו 39) יוצאת והיא הואיל רדיד, לובשת אינה שבבית אע"פ
לה. ליתנו חייב המקום, כמנהג ב.40)לשוק עא, כתובות

סופדה".41) בריה כל ואין מתה היא "למחר א: עב, שם
של  דברים - לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי היה
(שם). וכו' ילווהו - ליוה אם יספדוהו. – ספד אם מיתה,

(42- "וכבשוה" אמרו: ח) פרשה (בראשית רבה ובמדרש
שכל  לשוק, תצא שלא אשתו את כובש האיש כתוב. וכבשה
בה: שנאמר מדינה להכשל, סופה לשוק שיוצאה אשה
אות  כיֿתצא פרשת וב'ספרי' נכשלה. ולבסוף דינה" "ותצא
לא  "אילו - בעיר" איש "ומצאה הפסוק: על דרשו רמב,
קוראת  שפירצה מגיד לה. מסתקף היה לא בעיר, יצאת

על 43)לגנב". דרשו ד) קכח, (תהלים שמעוני ובילקוט
- פוריה כגפן אשתך אימתי פוריה. כגפן אשתך הפסוק:

ביתך". בירכתי צנועה א.44)כשהיא עז, יבמות

.·ÈÔÓÊa - ‰È·‡ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»ƒ»ƒ¿«
‡e‰L45ÔÈÈzÓÓ - „Á‡ L„Á ,¯ÈÚa dnÚ46,BÏ ∆ƒ»»ƒ…∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈL47‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -48¯ÈÚa ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿«∆¿ƒ

ÔÈÈzÓÓ - „Á‡ Ï‚¯ :˙¯Á‡49‡ÈˆBÈ - ÌÈL ,BÏ «∆∆∆∆∆»«¿ƒƒ¿«ƒƒ
‰a˙k ÔzÈÂ50. ¿ƒ≈¿À»

נדרו.46)אביה.45) את יתיר אחד 47)אולי יום
חדשים. כשני נחשב השני אינה 48)בחודש מחודש יותר

(כתובות  אביה לבית ללכת שלא עצמה להעמיד יכולה
ברגלים.49)עא:). אביה לבית ללכת הבת דרך

שם.50)

.‚ÈÏ·‡‰ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰51B‡ ««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»≈∆
B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ - ‰zLn‰ ˙È·Ï52‡ÈˆBÈ B‡53ÔzÈÂ ¿≈«ƒ¿∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰ÈÙa ÏÚÂ ¯‰q‰ ˙È·a d¯Ò‡L ÈÓk ‰fL ;‰a˙k54. ¿À»∆∆¿ƒ∆¬»»¿≈«…«¿»«¿»∆»

ÌÈˆe¯t Ì„‡ Èa ÈtÓ ÔÚBË ‰È‰ Ì‡Â55B˙B‡a LiL ¿ƒ»»≈ƒ¿≈¿≈»»¿ƒ∆≈¿
ÌÈˆe¯t ÌL e˜ÊÁ‰Â ,‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙Èa≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆¿À¿¿»¿ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL -56. ¿ƒ

ממוני 51) הנאת תיאסר האבל, לבית תלכי אם לה: שאמר
אשתו 52)עליך. את המדיר כדין יום, שלושים בתוך

פי"ב  לעיל כמבואר יום, שלושים לו שממתינים לו מליהנות
פי"ב 53)הכ"ג. למעלה רבינו כדברי יום, שלושים לאחר

(מגידֿמשנה). ב.54)שם עא, שאינם 55)כתובות
מעריות. עצמם את א.56)מרחיקים עב, שם

.„ÈCÈ·‡ È˙È·Ï e‡B·iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿≈¿ƒ∆»¿≈ƒ»ƒ
‡È‰ ‰È‰˙Â .BÏ ÔÈÚÓBL - CÈ˙BÈÁ‡Â CÈÁ‡ ,Cn‡Â¿ƒ≈««ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
‰È·‡ ˙È·Ï CÏ˙Â ,¯·c Ì‰Ï Ú¯‡iLk Ì‰Ï ˙ÎÏB‰∆∆»∆¿∆∆¡«»∆»»¿≈≈¿≈»ƒ»
‡l‡ dÏ Ì‰ eÒkÈ ‡ÏÂ ;Ï‚¯Â Ï‚¯ ÏÎ·e L„Áa ÌÚt««¿…∆¿»∆∆»∆∆¿…ƒ»¿≈»∆»
ÔÈÙBk ÔÈ‡L .‰„Ï B‡ ÈÏÁ ÔB‚k ,¯·c dÏ Ú¯‡ Ì‡ƒ≈«»»»¿…ƒ≈»∆≈ƒ

B˙eL¯a ÌÈ¯Á‡ eÒkiL Ì„‡‰ ˙‡57‡È‰ ÔÎÂ . ∆»»»∆ƒ»¿¬≈ƒƒ¿¿≈ƒ
,EÈ˙BÈÁ‡Â En‡ ÈÏˆ‡ eÒkiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈¿ƒ∆ƒ»¿∆¿ƒƒ¿¿«¿∆
ÈÏ ÔÈÚ¯nL ÈtÓ ,˙Á‡ ¯ˆÁa Ì‰nÚ ˙ÎBL ÈÈ‡Â¿≈ƒ∆∆ƒ»∆¿»≈««ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡L ;dÏ ÔÈÚÓBL - ÈÏ ÔÈ¯ˆÓe¿≈ƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ∆»»»

e·LiL58B˙eL¯a BnÚ ÌÈ¯Á‡59. ∆≈¿¬≈ƒƒƒ¿

במשנה 57) ומקורו (מגידֿמשנה). הגאונים כתבו כן
רשאי" - אחר דבר משום טוען היה "ואם עא:): (כתובות

ג). ס"ק עד סי' באבןֿהעזר ב"כניסה"58)(הגר"א פתח
נשים  של דרכן כך כי ב"ישיבה", וסיים אצלי, שיכסנו -
('מעשה  מרובות שעות ומתעכבות מה לזמן הנכנסות

טוען:59)רוקח'). והראב"ד טו. סימן הרי"ף תשובת
לגבולן  באה היא אם אבל בגבולה, באות שהן בזמן אימתי
הוא, שלו שהמדור אע"פ בשבילה, אותן מוציאים אין
שלא  מהן מבקשים אבל בישיבתן, רוצה ובעלה הואיל
אין  משנה': ה'מגיד סובר זה וכנגד בישיבתן. אותה יצערו
שהן  לביתֿדין נראה ואם אחת, בכפיפה נחש עם דר אדם
עד  סי' ובאהע"ז עמה, הדין - בעלה עם קטטה לה גורמות
או  איש עמהם להושיב ונוהגים הרמ"א: מסכם י, סעיף
נתגלגל  מי עלֿידי שיתברר עד עמהם לדור נאמנים  אשה

והקטטה. הריב

.ÂËÈaL ÈtÓ ,‰Ê ¯B„Óa ¯„ ÈÈ‡ :¯Ó‡L LÈ‡‰»ƒ∆»«≈ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆¿≈
È‡Â È˙eÎLa Ì"ekÚ B‡ ÌÈˆe¯t B‡ ÌÈÚ¯ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¬ƒ
e˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÏ ÌÈÚÓBL - Ì‰Ó ‡¯È˙Óƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿««ƒ∆…À¿¿

ÌÈÓÎÁ eeˆ CkL ,˙eˆÈ¯Ùa60.Ú¯ ÔÎMÓ ˜Á¯‰ : ƒ¿ƒ∆»ƒ¬»ƒ«¿≈ƒ»≈»
,epnÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - dlL ¯B„n‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆»ƒƒ»ƒ∆

ÌÈ¯Lk Ì„‡ Èa ÔÈa ÔÎBLÂ61,Ôk ‰¯Ó‡L ‡È‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈ƒ∆»¿»≈
- Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ÈÈ‡ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¬ƒ≈ƒ«¿ƒ¬≈∆
‡ˆiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆∆≈¿ƒ∆≈≈

.el‡ ˙BÎLa Ú¯ ÌL ÈÏÚ»«≈«ƒ¿≈≈

מ"ז.60) פ"א, דעות 61)אבות הל' רבינו דברי השווה
ה"א. פ"ו,

.ÊË‡e‰ ˙Bˆ¯‡ ˙Bˆ¯‡ ·eMi‰ Ïk62ÔÚk ı¯‡ ÔB‚k , »«ƒ¬»¬»¿∆∆¿««
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¯ÚL ı¯‡Â Lek ı¯‡Â ÔÓÈz ı¯‡Â ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â63 ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»
˙BÈ„nÓ - ı¯‡Â ı¯‡ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ64.ÌÈ¯ÙÎe ¿«≈»∆¿»∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

Ï‡¯OÈ È¯ÚÂ65eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÚÏ66: ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»¬»»
.ÏÈÏb‰Â ,Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ,‰„e‰È¿»¿≈∆««¿≈¿«»ƒ

לארצות.62) ומוקפות 64)בבל.63)חלוק גדולות ערים
מ"י). פי"ג לכתובות בפיה"מ (רבינו שבארץ 65)חומה

א.66)ישראל. קי, כתובות

.ÊÈÔÓ ı¯‡Ó ‰È‰L LÈ‡‰M‡ ‡OÂ ,˙Bˆ¯‡‰ ƒ∆»»≈∆∆ƒ»¬»¿»»ƒ»
B‡ ,Bˆ¯‡Ï BnÚ ‰‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÔÈÙBk - ˙¯Á‡ ı¯‡a¿∆∆«∆∆ƒ»¿¿»ƒ¿«¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d‡O Ôk ˙Ó ÏÚL ;‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz≈≈¿…¿À»∆«¿»≈¿»»««ƒ

L¯t ‡lL67,˙Bˆ¯‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡ . ∆…≈«¬»«≈ƒ»¿««ƒ»¬»
‡È‰Â68d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ¿ƒ≈«¿≈»»»∆≈»¿ƒ»

¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBÓ Ï·‡ ;˙¯Á‡ ı¯‡Ï¿∆∆«∆∆¬»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‰È„nÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .ı¯‡‰ d˙B‡a ¯ÙÎÏƒ¿»¿»»»∆¿≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LiL ;‰È„ÓÏ ¯ÙkÓ ‡ÏÂ ,¯ÙÎÏƒ¿»¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«
ÌÈ¯Ùk‰ ˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,Ì‰Ï ‰·BË ‰È„n‰«¿ƒ»»»∆¿≈¿»ƒ∆¿ƒ««¿»ƒ

Ì‰Ï ‰·BË69. »»∆

יא.67) פי"ב, כתובות "והוא".68)תוספתא תימן: בכת"י
ס"א. עה סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן הוא כתובות 69)וכן

ב. קי,

.ÁÈ¯ÙÎÏ ¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBnLÎe¿∆ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
‰Ùi‰ ‰ÂpÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡a¿»»»∆≈»¿ƒ»ƒ»∆«»∆

‰ÙÈÏ Ú¯Ó ‡ÏÂ ,Ú¯‰ ‰ÂÏ70‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ; ¿»∆»«¿…≈«¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
Ïth‰Ï71‰È‰z ‡lL È„k ,‰Ùi‰ ‰Âpa dÓˆÚ ˜c·ÏÂ ¿ƒ«≈¿ƒ¿…«¿»«»∆«»∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰l˜ Ba72Ba¯L ÌB˜nÓ d‡ÈˆBÈ ‡Ï ÔÎÂ .‰¯eÚÎe «»¿»¿≈…ƒ»ƒ»∆À

Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ï‡¯OÈ73ÌB˜Ó ÏÎ·e .74 ƒ¿»≈¿»∆À«¿»»
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜nÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

י 70) לדירה רבינו נתכוין ולא נאה, ומקום יפה שאם נוף פה,
רע  מבית יוציאה, לא עיר באותה אפילו לומר לו היה כן

רוקח'). ('מעשה יפה בעצמה.71)לבית ולטפל להשתדל
"שהנוה 72) שנינו: קי, ובכתובות חשובה, ובלתי נקלה

מנוה  שבא למי הגוף את בודק רש"י: ומפרש בודק". היפה
(שם): שמואל אמר וכן עליו. באים חלאים כך ומתוך רע,
מעיים". חולי תחילת - לטובה) (אפילו וסת "שינוי

שם).73) (תוספתא לכפר מכפר מנוה 74)אפילו אפילו
הרע. לנוה היפה

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75‰ˆeÁÏ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ «∆¿»ƒ¬ƒ≈»»»∆¿»

‰ˆeÁÓ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ ,ı¯‡Ï»»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»≈»
elÙ‡ .˙BÏÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«¬¬ƒ
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜nÓ elÙ‡Â ,Ú¯‰ ‰ÂÏ ‰Ùi‰ ‰ÂpÓƒ»∆«»∆¿»∆»««¬ƒƒ»∆Àƒ¿»≈

ÔÈÏÚÓ - Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ76ı¯‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿»∆À««¬ƒ¿≈ƒƒ≈∆∆
,‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú¯‰ ‰ÂpÓ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»»»∆«¬ƒƒ»∆»«¿»∆«»∆
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L [ÌB˜nÓ elÙ‡Â]«¬ƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

בין 75) או לרע, יפה נוה ובין לעיר, מדינה בין לחלק שיש
גויים. לרוב ישראל ובתוספתא 76)רוב ב. קי, כתובות

ידור  "לעולם רבינו: כתב הי"ב, פ"ה מלכים ובהל' שם.
ידור  ואל גויים, שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם
לחוץ  היוצא שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוץ
הגמרא  מדברי (ומקורו עבודהֿזרה" עובד כאילו לארץ

שם). בכתובות

.ÎdÈ‡ ‡È‰Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ LÈ‡‰ ¯Ó‡»«»ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰ˆB¯77‡e‰Â ,˙BÏÚÏ ‡È‰ ‰¯Ó‡ . »≈≈¿…¿À»»¿»ƒ«¬¿

ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»¿«ƒ¿»
Ïk‰L .ÌÈÏLe¯È ÌÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜Ó78ÔÈÏÚÓ »≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ∆«…«¬ƒ

ı¯‡ÏÏ‡¯OÈ79Ïk‰ ;ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈«…ƒƒƒ»«…
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏÚÓ80.ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ»«ƒ¿≈«…ƒƒƒ»

רבינו 77) בשם שם ב'תוספות' שכתבו ומה שם. כתובות,
מצוות  כמה יש כי בא"י לדור מצוה אין "שעכשיו חיים:
מהם  ליזהר יכולים אנו שאין עונשים וכמה בארץ, התלויות
(מהרי"ט) טראני יוסף רבי העיר כבר עליהם" ולעמוד
על  הדברים כתב טועה תלמיד שאיזה כח, סימן בתשובותיו
תשובה" ב"פתחי וראה עליהן, לסמוך ואין ה'תוספות', שם

ה'. סעיף שם ובשו"ע ז', ס"ק עה סי' אחד 78)לאהע"ז
שם). (כתובות, הנשים ואחד "מחרימים 79)האנשים

שלא  אשתו על עלילה בדרך זה שעושה מי כל על בשם
זה  זולת לא ישראל בארץ להתברך ללכת זולתי לעשותו
מדברי  עמו". ללכת האשה יכריחו ואז אמן, הבעל ויענה
הספר. בסוף רבינו בתשובת וראה רבינו, תשובת

מאיר:80) רבינו דעת הביא כתובות, מסכת סוף ב'מרדכי'
לדור  מצוה יש - קיים היה המקדש שבית בזמן שרק
חילוק  אין הזה בזמן אבל הארץ, מבשאר יותר בירושלים
שם: מטיקטין מהר"ם וכהגהת א"י. לשאר ירושלים בין
יכול  הוא ואין לקדושה, מעלות היום שם אין "שבעוונותינו
שווין  כולן עתה והרי . . . לקדושה מקדושה לדחותה

א"י. ושאר ירושלים למצוה,
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ה'תשפ"א  שבט כ"ה ראשון יום

צט. עשה מצות
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

וכלּֿדיניה. נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻטמאה

ה'תשפ"א  שבט כ"ו שני יום

ק. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני כ "הֿ כ "ו שבט 

― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּיֹולדת. ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת
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¯ÚL ı¯‡Â Lek ı¯‡Â ÔÓÈz ı¯‡Â ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â63 ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»
˙BÈ„nÓ - ı¯‡Â ı¯‡ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ64.ÌÈ¯ÙÎe ¿«≈»∆¿»∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

Ï‡¯OÈ È¯ÚÂ65eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÚÏ66: ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»¬»»
.ÏÈÏb‰Â ,Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ,‰„e‰È¿»¿≈∆««¿≈¿«»ƒ

לארצות.62) ומוקפות 64)בבל.63)חלוק גדולות ערים
מ"י). פי"ג לכתובות בפיה"מ (רבינו שבארץ 65)חומה

א.66)ישראל. קי, כתובות

.ÊÈÔÓ ı¯‡Ó ‰È‰L LÈ‡‰M‡ ‡OÂ ,˙Bˆ¯‡‰ ƒ∆»»≈∆∆ƒ»¬»¿»»ƒ»
B‡ ,Bˆ¯‡Ï BnÚ ‰‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÔÈÙBk - ˙¯Á‡ ı¯‡a¿∆∆«∆∆ƒ»¿¿»ƒ¿«¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d‡O Ôk ˙Ó ÏÚL ;‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz≈≈¿…¿À»∆«¿»≈¿»»««ƒ

L¯t ‡lL67,˙Bˆ¯‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡ . ∆…≈«¬»«≈ƒ»¿««ƒ»¬»
‡È‰Â68d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ¿ƒ≈«¿≈»»»∆≈»¿ƒ»

¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBÓ Ï·‡ ;˙¯Á‡ ı¯‡Ï¿∆∆«∆∆¬»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‰È„nÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .ı¯‡‰ d˙B‡a ¯ÙÎÏƒ¿»¿»»»∆¿≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LiL ;‰È„ÓÏ ¯ÙkÓ ‡ÏÂ ,¯ÙÎÏƒ¿»¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«
ÌÈ¯Ùk‰ ˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,Ì‰Ï ‰·BË ‰È„n‰«¿ƒ»»»∆¿≈¿»ƒ∆¿ƒ««¿»ƒ

Ì‰Ï ‰·BË69. »»∆

יא.67) פי"ב, כתובות "והוא".68)תוספתא תימן: בכת"י
ס"א. עה סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן הוא כתובות 69)וכן

ב. קי,

.ÁÈ¯ÙÎÏ ¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBnLÎe¿∆ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
‰Ùi‰ ‰ÂpÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡a¿»»»∆≈»¿ƒ»ƒ»∆«»∆

‰ÙÈÏ Ú¯Ó ‡ÏÂ ,Ú¯‰ ‰ÂÏ70‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ; ¿»∆»«¿…≈«¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
Ïth‰Ï71‰È‰z ‡lL È„k ,‰Ùi‰ ‰Âpa dÓˆÚ ˜c·ÏÂ ¿ƒ«≈¿ƒ¿…«¿»«»∆«»∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰l˜ Ba72Ba¯L ÌB˜nÓ d‡ÈˆBÈ ‡Ï ÔÎÂ .‰¯eÚÎe «»¿»¿≈…ƒ»ƒ»∆À

Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ï‡¯OÈ73ÌB˜Ó ÏÎ·e .74 ƒ¿»≈¿»∆À«¿»»
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜nÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

י 70) לדירה רבינו נתכוין ולא נאה, ומקום יפה שאם נוף פה,
רע  מבית יוציאה, לא עיר באותה אפילו לומר לו היה כן

רוקח'). ('מעשה יפה בעצמה.71)לבית ולטפל להשתדל
"שהנוה 72) שנינו: קי, ובכתובות חשובה, ובלתי נקלה

מנוה  שבא למי הגוף את בודק רש"י: ומפרש בודק". היפה
(שם): שמואל אמר וכן עליו. באים חלאים כך ומתוך רע,
מעיים". חולי תחילת - לטובה) (אפילו וסת "שינוי

שם).73) (תוספתא לכפר מכפר מנוה 74)אפילו אפילו
הרע. לנוה היפה

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75‰ˆeÁÏ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ «∆¿»ƒ¬ƒ≈»»»∆¿»

‰ˆeÁÓ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ ,ı¯‡Ï»»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»≈»
elÙ‡ .˙BÏÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«¬¬ƒ
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜nÓ elÙ‡Â ,Ú¯‰ ‰ÂÏ ‰Ùi‰ ‰ÂpÓƒ»∆«»∆¿»∆»««¬ƒƒ»∆Àƒ¿»≈

ÔÈÏÚÓ - Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ76ı¯‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿»∆À««¬ƒ¿≈ƒƒ≈∆∆
,‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú¯‰ ‰ÂpÓ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»»»∆«¬ƒƒ»∆»«¿»∆«»∆
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L [ÌB˜nÓ elÙ‡Â]«¬ƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

בין 75) או לרע, יפה נוה ובין לעיר, מדינה בין לחלק שיש
גויים. לרוב ישראל ובתוספתא 76)רוב ב. קי, כתובות

ידור  "לעולם רבינו: כתב הי"ב, פ"ה מלכים ובהל' שם.
ידור  ואל גויים, שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם
לחוץ  היוצא שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוץ
הגמרא  מדברי (ומקורו עבודהֿזרה" עובד כאילו לארץ

שם). בכתובות

.ÎdÈ‡ ‡È‰Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ LÈ‡‰ ¯Ó‡»«»ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰ˆB¯77‡e‰Â ,˙BÏÚÏ ‡È‰ ‰¯Ó‡ . »≈≈¿…¿À»»¿»ƒ«¬¿

ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»¿«ƒ¿»
Ïk‰L .ÌÈÏLe¯È ÌÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜Ó78ÔÈÏÚÓ »≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ∆«…«¬ƒ

ı¯‡ÏÏ‡¯OÈ79Ïk‰ ;ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈«…ƒƒƒ»«…
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏÚÓ80.ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ»«ƒ¿≈«…ƒƒƒ»

רבינו 77) בשם שם ב'תוספות' שכתבו ומה שם. כתובות,
מצוות  כמה יש כי בא"י לדור מצוה אין "שעכשיו חיים:
מהם  ליזהר יכולים אנו שאין עונשים וכמה בארץ, התלויות
(מהרי"ט) טראני יוסף רבי העיר כבר עליהם" ולעמוד
על  הדברים כתב טועה תלמיד שאיזה כח, סימן בתשובותיו
תשובה" ב"פתחי וראה עליהן, לסמוך ואין ה'תוספות', שם

ה'. סעיף שם ובשו"ע ז', ס"ק עה סי' אחד 78)לאהע"ז
שם). (כתובות, הנשים ואחד "מחרימים 79)האנשים

שלא  אשתו על עלילה בדרך זה שעושה מי כל על בשם
זה  זולת לא ישראל בארץ להתברך ללכת זולתי לעשותו
מדברי  עמו". ללכת האשה יכריחו ואז אמן, הבעל ויענה
הספר. בסוף רבינו בתשובת וראה רבינו, תשובת

מאיר:80) רבינו דעת הביא כתובות, מסכת סוף ב'מרדכי'
לדור  מצוה יש - קיים היה המקדש שבית בזמן שרק
חילוק  אין הזה בזמן אבל הארץ, מבשאר יותר בירושלים
שם: מטיקטין מהר"ם וכהגהת א"י. לשאר ירושלים בין
יכול  הוא ואין לקדושה, מעלות היום שם אין "שבעוונותינו
שווין  כולן עתה והרי . . . לקדושה מקדושה לדחותה

א"י. ושאר ירושלים למצוה,
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ה'תשפ"א  שבט כ"ה ראשון יום

צט. עשה מצות
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

וכלּֿדיניה. נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻטמאה

ה'תשפ"א  שבט כ"ו שני יום

ק. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני כ "הֿ כ "ו שבט 

― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּיֹולדת. ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת
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ה'תשפ"א  שבט כ"ז שלישי יום

קו. עשה מצות
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנעׂשית

ה'תשפ"א  שבט כ"ח רביעי יום

קד. עשה מצות
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּוא ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

ה'תשפ"א  שבט כ"ט חמישי יום

צו. קד. עשה מצות
הקודם.ה  ביום נדפסה הק"ד ּמצוה ְִַַָ

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
והנני וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמהּֿׁשּיּזכר
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכלֿמין
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),לאֿתעׂשה מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,

הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

ה'תשפ"א  שבט ל' שישי יום

צו. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הצ"ו הּמצוה
יום שלישיֿ שבתֿ קודש כ "ז שבטֿ א 'אדר 

ְִַַָ

ה'תשפ"א  אדר א' ש"ק יום

צז. עשה מצות
― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ
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d`nehl minid zyly mitxhvn jke ,iyilyd meia oke ,oey`xd
.dxenb daf dzeyrl zg`

:sqep uexiz,àîéà úéòa éà`l m` s` dlecb daf okzz iqei iaxl ¦¨¥¥¨
,mitevx mini dyly drtyúBLîMä ïéa éðL ìk äúàøL ïBâk- §¤¨£¨¨§¥¥©§¨

epiidc ,df xg` dfa mini ipy zeynyd oia onf lk jyna
i`ce oiicr didyk zeynyd oia mcew hrn ze`xl dligzdy
`vnpe ,dlil i`ce didyk eixg` hrn ze`xln dwqte ,mei
zeynyd oia xg`ly dteqe ,cg` meil zaygp dii`xd zligzy
ixd zxgnl zeynyd oiaay dii`xd mre ,ipy dii`x meil aygp
dnnid zligza cin d`nh dzid mrt lkay oeikne .mini dyly
xdhdl dzvwn xenyl dlki `ly `vnp ,dii`xd xg`y
jk xg`y zei`xd zetxhvn ok lre ,mcewd meid z`nehn

.dlecb daf dzeyrl
lirl(:t)xnelk ,gqt dyere xifpl medzd z`neh dxzedy epipy

`l mlera yi`l dreci dzid `ly zn z`neha e`nhp m`y
mb xn`p df xzid m`d `ng xa inx my wtzqde .mpaxw lqtp
xzida cer wtzqn sqei ax .mdizepaxw z` aixwnd odka

:medzd z`nehãéîza ävøîä ïäk ,óñBé áø éòaz` aixwnd - ¨¥©¥Ÿ¥©§©¤©¨¦
m`d ,cinzd oaxw,íBäzä úàîeè Bì äøzeä`nhp m`ezna §¨§©©§

,cinzd z` aixwdl dligzkl el xzen mlera yi`l rcep `ly
àì Bàx`ane .xedh odk ixg` ytgl dligzkl jixve ,el dxzed Ÿ

:wtqd iccv z` sqei axøîBì àöîz íàwtqd z` heytl yiy ¦¦§¨©
a lirl,(çñt äNBòå øéæð ìL) ïäéúBðaø÷a ävøîä ïäkwiqdle Ÿ¥©§©¤§¨§§¥¤¤¨¦§¥¤©

yíBäzä úàîeè Bì äøzeäjl yi oiicr ,milraa dxzedy myk §¨§©©§
a wtzqdlïðéøîà éî ,éàî ãéîza ävøîä ïäkcéøéîb éëdn - Ÿ¥©§©¤©¨¦©¦¨§¦©¦§¦¦

xzid z` ipiqn dynl dkldn epcnlyíBäzä úàîeèwx `ed §©©§
,çñôala`àîìéc Bà ,éøéîb àì ãéîúaxzid xn`p `l m` s`y §¤©§¨¦Ÿ§¦¦¦§¨

mewn lkn ,cinz iabl yxetna dféìéçñtî ãéîz óoaxw cnli - ¨¦¨¦¦¤©
.medzd z`neh dxzed ea s`y ,gqtd oaxwn cinzd

:wtqd z` heytl dqpn dax,äaø øîàz`nehy heytl yi ¨©©¨
n cinza s` dxzed medzdBì äøzeä àlL íB÷îa äîe ,øîBçå ì÷©¨¤©¦§¤Ÿ§¨

odkläòeãé äàîeèxifp zepaxw oebk cigi oaxwa epiidc ,llk §¨§¨
mewn lkn ,oaxwd z` lqet mda caerd `nh odky ,gqteäøzeä§¨

íBäzä úàîeè Bìx ly ewtq z` jk heytp ok` m`],`ng xa in §©©§
a ok m` ,[lirl x`eankBì äøzeäL íB÷îelit` odkläàîeè §¤§¨§¨

,äòeãémixedh mipdk oi` m`y cinz oebk xeaiv oaxwa epiidc §¨
,zi`ce d`neha `nhd odk ici lr elit` eaixwdl xzen
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:ìáá éáLé-ìà øac-øLà úà äNò-íb ýåýé íîæ-íb ékâéúøöBà úaø íéaø íéî-ìò zðëL (éúðëù) ¦ µ©¨©´§½̈©¨¾̈¥¬£¤¦¤−¤Ÿ§¥¬¨¤«Ÿ©§§Æ©©´¦©¦½©©−«¨®Ÿ
:Còöa únà Cv÷ àaãééúàlî-íà ék BLôða úBàáö ýåýé òaLðéìò eðòå ÷ìik íãà C:ããéä C ¨¬¦¥−©©¬¦§¥«¦§©²§¨¬§¨−§©§®¦´¦¦¥¦³¨¨Æ©¤½¤§¨¬¨©−¦¥¨«

åè:íéîL äèð Búðeáúáe Búîëça ìáz ïéëî Bçëa õøà äNòæèìòiå íéîMa íéî ïBîä Bzz ìB÷ì Ÿ¥¬¤Æ¤Æ§Ÿ½¥¦¬¥¥−§¨§¨®¦§¨−¨¨¬¨¨«¦§¸¦¹£¬©Æ¦Æ©¨©½¦©©¬©
:åéúøöàî çeø àöiå äNò øènì íé÷øa õøà-äö÷î íéàNðæéóøö-ìk Léáä úòcî íãà-ìk øòáð §¦¦−¦§¥¨®¤§¨¦³©¨¨Æ¨½̈©¬Ÿ¥−©¥Ÿ§Ÿ¨«¦§©³¨¨¨Æ¦©½©Ÿ¦¬¨Ÿ¥−

:ía çeø-àìå Bkñð ø÷L ék ìñtîçé:eãáàé íúc÷t úòa íéòzòz äNòî änä ìáäèéälàë-àì ¦¨®¤¦²¤¬¤¦§−§Ÿ¬©¨«¤´¤¥½¨©£¥−©§ª¦®§¥¬§ª¨−̈Ÿ¥««Ÿ§¥¹¤
:BîL úBàáö ýåýé Búìçð èáLå àeä ìkä øöBé-ék áB÷òé ÷ìç¥´¤©£À¦«¥³©ŸÆ½§¥−¤©£¨®§¨¬§¨−§«

i"yx
(‡È).åøáä:נקיון שהחצים íéèìùä.ל' אשפות

בהם: ä'.(È·)נתונים íîæ íâ:רבים ימים äùò.זה íâ
זה  אחר זה גמין שני לדבר המקרא דרך מזימתו, את

הראשון: בא האחרון ידי ÷êö.(È‚)ועל àá:שלך קץ
.êòöá úîà סופך מדת בצעך אמת ל"א חמסך מדת

יבצע: כי בלע"ז:åùôðá.(È„)כמו אינשימישימו"ש

.íà éë:באמת íãà.לשון êéúàìî משריית אמלינך
כזחלא: דסגיאין ããéä.עממין êéìò åðòå עלך וירימון

íãà.(ÊÈ)בקלהון: ìë øòáð:לאלוה פסל העושה
.åëñð:מסכה íúãå÷ô.(ÁÈ)לשון úòá כשיפקוד

עובדיהם: ועל עליהם åúìçð.(ËÈ)הקב"ה èáùå יעקב
המקרא: בראש למעלה הנזכר

cec zcevn
(‡È).ÌÈˆÁ‰ Â¯·‰:החלודה מן  החצים Â‡ÏÓהנקו

.ÌÈËÏ˘‰: במלחמה להביאם המגינים  ה'‰ÈÚ¯.קבצו הנה 
ירש אשר חתנו וכורש דריוש  והם  מדי מלכי רצון העיר

דריוש: מות אחרי בבל Â˙ÓÊÓ.המלכות  על  היא ה' מחשבת
ÂÎÂ'.להשחיתה : ˙Ó˜ ÈÎ לוקח הוא  אשר הנקמה  לומר רצה 

מה בעבור ולא באש שרפו אשר היכלו נקמת  היא מבבל
כוכבים: העובדי לשאר בבל Ò.(È·)שעשה Â‡˘נס הרימו

בבל: חומות אל  למלחמה  ולבוא להתאסף ‰Â˜ÈÊÁלרמז
.¯Ó˘Ó‰ כל שילחם משמרות  להעמיד  העיר על  הצרים דרך

הקבוע: המועד  תעברו ולא המשמר החזיקו ואמר בזמנו אחד 
.ÌÈ¯ÓÂ˘ ÂÓÈ˜‰מן יצאו לבל  בלילה  שומרים להעמיד הדרך 

בהם : ויכו פתאום ‰‡ÌÈ·¯Â.העיר  ÂÈÎ‰במקום להסתר
העיר: מן היוצאים על  לארוב ÌÓÊ.מחבואה  Ì‚ ÈÎכמו ר "ל 
וכו ': עשה גם  כן לעשות  ה' È·˘ÂÈ.שחשב  Ï‡יושבי על

נהר˘ÎÂ˙.(È‚)בבל : הוא רבים מים אצל  השוכנת  בבל את
שדותם: המשקה  אוצרות:¯·˙.פרת  רבת  ˜ˆÍ.בת  הנה·‡

ענין כפל  והוא  העולם מן השלמתך  גמר ומדת  סופך  בא עתה
בעצמו:·Â˘Ù.(È„)במ "ש : ‡Ì.ר"ל  ÈÎאמלא אשר  כי

והם כארבה המספר רבי מלחמה מלומדי אדם מבני ארצך 
שודדים : שמחת  קול שהוא הידד  קול עליך ÂÚ˘‰(ÂË)יצעקו

.ÂÁÂÎ· ı¯‡עושה הוא כי מאמרו לקיים בידו והנה  כאומר 
ובידו: שלו הכל  כן ואם וכו ' בכוחו  ˘ÌÈÓ.ארץ ‰Ë: האוהל כנטיית השמים ˙˙Â.(ÊË)פירש ÏÂ˜Ïהמיית קול נתינתו  בעבור 

השמים : לרום העננים את מעלה אז השמים באויר בשפולי‰‡¯Ó.ı˜ˆ‰מים  שהם  העין למראה נראים המה כאשר ר"ל 
שמה : להמטיר ירצה אשר המקום  מול  אל  אותם  מעלה  אז  הארץ בקצה ואין·¯˜ÌÈ.הרקיע ברקים מבריק  המטר  בוא לעת

אותם: מכבה אוצרו:ÂÈÂˆ‡.המטר ממקום הרוח את מוציא דעתÚ·¯.(ÊÈ)הוא  בו  מהיות נבער הוא  הפסל  העובד אדם כל 
החיוני : רוח  מהם  במי ואין שנסך המסכה  שקר כי בראותו הפסל  מן בושה יקבל  הפסל  העושה צורף ˙ÌÈÚÂ˙Ú.(ÁÈ)וכל ‰˘ÚÓ

השכל : מדרך  התועים ידי מעשה  Ì˙„Â˜Ù.המה ˙Ú·:תקומה מבלי יאבדו אז  מהם להפרע המקום  ישגיח  Ï‡Î‰.(ËÈ)בעת  ‡Ï
לחלקו: הנתון יעקב אלהי הוא האלה כהפסילים ‰Â‡.לא ÏÎ‰ ¯ˆÂÈ ÈÎיעקב חלק כי  אדם  ידי מעשה שהמה כהפסילים  לא 

הכל: את היוצר Â˙ÏÁ.הוא Ë·˘Â:נחלתו שבט משבטיו כ"א להיות בחר הנזכר יעקב ˘ÂÓ.ואת  ˙Â‡·ˆ מושל ‰' הוא  כי
אם לנחלה  בחר ישרים  ואת הכל  יוצר  הוא  כי הפסילים  עם ערך לו  ואין הואיל לומר למעלה  ומוסב  ומטה מעלה  צבאות על 

לישרים: ישע להצמיח  בבל  את לאבד  מאמרו  יקיים  בודאי כן

oeiv zcevn
(‡È).Â¯·‰:ונקי ברור מלאוÂ‡ÏÓ.מל ' קראו כמו  קבוץ  ענין

ד) הגיבורים ‰˘ÌÈËÏ.:(לעיל שלטי  כל  וכן ד')המגינים  :(ש"ה
.¯ÈÚ‰:התעוררות כמוÂ˙ÓÊÓ.רצון:¯ÁÂ.מל ' מחשבתו

זמם  י"ט)כאשר ארוך Ò.הרימו :˘‡Â.(È·):(דברים כלונס 
בראשו : אחיזה :‰Â˜ÈÊÁ.ומפה על ‰Ó˘Ó¯.ענין המוטל  דבר 

משמרות וכן  משמר קרוי בזמנו  כ"א  לעשות אדם  בני הרבה 
ולויה: מחשבה:ÌÓÊ.כהונה  וסוף:˜ˆÍ.(È‚)ענין קץ מל '

.˙Ó‡:מדה ור"ל  אמה כי·ˆÍÚ.מל' כמו והשלמה גמר  ענין
ה' י)יבצע ארבה:ÏÈÎ˜.בעצמו:·Â˘Ù.(È„):(ישעיה מין

.ÂÚÂ: קול הרמת  וכן‰È„„.ענין  שוללים צעקת קריאת הוא 
נפל  ט"ז)הידד  מבני˙·Ï.(ÂË):(שם המיושבות  המקומות הם

פיך ÏÂ˜Ï.(ÊË)אדם: פתח וכן בעבור  במקום הלמ"ד  באה 
ל"א)לאלם נתינה :˙˙Â.:(משלי ושאון:‰ÔÂÓ.מל' המייה מל'
.ÏÚÈÂוטמאה תלד נקבה ואם  וכן  אז  במקום  הוי"ו באה

י"ב)שבועים  תטמאה :(ויקרא אז ע "שÌÈ‡È˘.ור"ל עננים 
נשיאים מעלה  וכן  למעלה עצמם קל"ה)שמנשאים :(תהלים

(ÊÈ).¯Ú·:ושוטה בער וכןÚ„Ó˙.מלשון  דעת בו מהיות
ממלך ט"ו)וימאסך  מלך :(ש"א מהיות בושה:‰È·Â˘.ור"ל מל'

.ÂÎÒמסכה אלהי וכן  מתכת  ביציקת הנעשה הגלולים  צורת
ל"ד) תועה:˙ÌÈÚÂ˙Ú.(ÁÈ):(שמות השגחה:Ì˙„Â˜Ù.מל ' ענין

` wxt `xfr - miaezk

à-÷øô àøæòaÎ`

àñøt-Cìî Løk çeø-úà äåäé øéòä äéîøé étî äåäé-øác úBìëì ñøt Cìî LøBëì úçà úðLáe¦§©´©©À§Æ¤Æ¤´¤¨©½¦§¬§©§−̈¦¦´¦§§¨®¥¦´§À̈¤Æ©Æ´Ÿ¤¤«¤¨©½
:øîàì ázëîa-íâå Búeëìî-ìëa ìB÷-øáòiåáéì ïúð õøàä úBëìîî ìk ñøt Cìî Løk øîà äk ©©«£¤Æ§¨©§½§©§¦§−̈¥«Ÿ´Ÿ¨©ÀµŸ¤¤´¤¨©½µŸ©§§´¨½̈¤¨´©¦½

:äãeäéa øLà íìLeøéa úéá Bì-úBðáì éìò ã÷ô-àeäå íéîMä éäìà äåäé§−̈¡Ÿ¥´©¨¨®¦§«¨©³¨©Æ¦§«´©½¦¦¨©−¦£¤¬¦«¨«

i"yx
(‡).ñøô êìî ùøåëì úçà úðùáå סדור זה ספר סדר

מוסבת  והמלה בב''ב כמפורש דניאל ספר אחר ומשוך
דניאל  אני למלכו א' בשנת בדניאל שנאמר לזה מזה
אל  ה' דבר היה אשר השנים מספר בספרי' בינותי
שנה  שבעים ירושלים לחרבות למלאות הנביא ירמיה
וזמן  הבית בחורבן הפרשה כל ומספרת הולכת וכן
ישראל. חטאת על התוודה אשר וידויו ואת בבל גלות
בלשצר  שנהרג שלאחר הוא כך זה ספר סדר ותחילת
מלכותא  קביל מדאה ודריוש שנאמר המדי דריוש מלך
פרס  מלך זה כורש מלך דריוש מיתת ולאחר וגומר
לפקידת  שנה שבעים הושלמו למלכו אחת ובשנת

שנאמר יהויקים שגלה מיום בבל כט )גלות לפי (ירמיה 
ישראל  שחזרו וגו' אתכם אפקוד שנה ע' לבבל מלאת
לכורש  אחת בשנת שנה ובאותה לא''י בבל מגלות
הלשינו  ובנימין יהודה וצרי ב''ה יסוד ישראל יסדו
שלא  המלאכה לבטל וצוה פרס מלך לכורש עליהם
שלא  בטלים ישראל והיו המקדש בית בנין עוד לבנות
אחריו  שמלך ואחשורוש כורש מלכות כל הבית בנו
פרס  מלך אחשורוש בן דריוש למלכות שתים שנת עד
התחילו  למלכותו שתים ובשנת אסתר בן דריוש שהוא
ומשנת  הבנין הושלם אשר עד המקדש בית לבנות
מלך  אחשורוש בן לדריוש שתים שנת עד לכורש אחת
מה  לקיים שנה י''ח היו בימיו הבית שנבנה פרס

ט )שנאמר שנה (דניאל  ע' ירושלים לחרבות למלאות
שנה  ע' הושלמו לדריוש שתים בשנת ועכשיו וגו'
צדקיהו  שגלה הבית חורבן ירושלים לחרבות למלאות
היו  הבית שנחרב צדקיהו גלות עד יהויקים ומגלות

מלך  לכורש אחת בשנת ועכשיו שנה עשרה שמונה
ישראל  שגלו יהויקים מגלות שנה ע' הושלמו פרס

שנא' המקרא נתקיים ובכך כ''ט )לבבל לפי (ירמיה  כי
היא  וזו וגומר אתכם אפקוד שנה ע' לבבל מלאת
בנין  יסוד ובנו אדמתם על ישראל שחזרו הפקידה
שנה  נ''ב שהיה נמצא עכשיו נגמר שלא אע''פ הבית
לכורש  אחת שנה עד הבית שנחרב צדקיהו מגלות
שהיא  לכורש א' שנה לאחר עשרה ושמונה פרס מלך
שנה  שבעים הושלמו פרס מלך לדריוש שתים שנת
עד  הבית שנחרב צדקיהו מגלות ירושלים לחורבות
וגמרוהו  הבנין לבנות ישראל שהתחילו לדריוש שתים
זה  ובספר מגילה ובמסכת עולם בסדר מוכיח וכן

בארתי: äéîøé.כאשר éôî 'ä øáã úåìëì אשר לזמן
הנביא  ירמיהו דבר אשר הקב''ה של דברו הושלם

כ''ט )שנאמ' וגו':(שם לבבל מלאות לפי ä'כי øéòä
.çåø úà:רצון.ìå÷:מלכותו בכל הכריז íâåכרוז
.áúëîá:זה דבר על מלכותו בכל שלח מכתבו ואף
.øîàì הכריז אשר הכרוז בהכרז להם אמר וכה

מלכותו : בכל שלח אשר מכתבו øîà(·)ובאגרת äë
.éì ïúð :'åâå ñøô êìî ùøåë כל על ושליט מלך שאני

éìò.הממלכות: ã÷ô àåäå הנביא ישעיה ע''י עלי צוה
בספר  שנאמר כמו בירושלים המקדש בית לו לבנות

מ''ד ) ישלים (ישעיה  חפצי וכל רועי לכורש האומר
ה' אמר כה תוסד והיכל תבנה לירושלים ולאמר

וגומר בימינו החזקתי אשר לכורש מ''ה)למשיחו (שם

ישעיה: ע''י זו נבואה נאמרה øùàוכבר íéìùåøéá
.äãåäéá:יהודה במדינת אשר

cec zcevn
(‡).˙Á‡ ˙˘·Â:הראשונה הזמןÂÏÎÏ˙.בשנה כלה לעת 

שכבש מעת שנה  שבעים בכלות  והיא ירמיה  מפי ה ' דבר אשר
בדניאל : פירשנו וכאשר בראשונה יהויקים  את נבוכדנצר

.ÏÂ˜ ¯·ÚÈÂ:להכריז Â˙ÂÎÏÓ.צוה  ÏÎ·:מלכותו מדינות בכל
.·˙ÎÓ· Ì‚Â:במכתב האלה  הדברים  אמר:ÂÓ‡Ï¯.שלח ÈÏ.(·)וכה Ô˙כן אם  הממלכות כל בידי  מסר וה ' הואיל ר''ל

מצותו: לעשות  לי ÈÏÚ.מהראוי „˜Ù:( מד (ישעיה תוסד  והיכל  וגו' לכורש  האומר  כמ ''ש וכו' לבנות עלי ·Â‰È„‰.צוה ¯˘‡
יהודה: בארץ  אשר

oeiv zcevn
(‡).¯ÈÚ‰:התעוררות רוח ¯ÁÂ.מל' בו נותן הנני כמו  רצון

יט ): ˜ÏÂ.(מ"ב ¯·ÚÈÂבמחנה קול  ויעבירו כמו הכרזה  ענין 
לו): י"ט ):Ù˜„.(·)(שמות (תהלים ה' פקודי כמו צוה



קעג `p wxt dinxi - mi`iap

àð-÷øô äéîøéhiÎ`i

àéúî÷ð-ék dúéçLäì Búnæî ìáa-ìò-ék éãî éëìî çeø-úà ýåýé øéòä íéèìMä eàìî íévçä eøáä̈¥´©¦¦»¦§´©§¨¦¼¥¦´§À̈¤Æ©Æ©§¥´¨©½¦«©¨¤¬§¦¨−§©§¦¨®¦«¦§©³
:Bìëéä úî÷ð àéä ýåýéáéíéáøàä eðéëä íéøîL eîé÷ä øîLnä e÷éæçä ñð-eàN ìáa úîBç-ìà §¨Æ¦½¦§©−¥¨«¤¸Ÿ¨¤¹§¥À©£¦ÆÆ©¦§½̈¨¦ÆÆ«Ÿ§¦½¨¦−¨«Ÿ§¦®

:ìáá éáLé-ìà øac-øLà úà äNò-íb ýåýé íîæ-íb ékâéúøöBà úaø íéaø íéî-ìò zðëL (éúðëù) ¦ µ©¨©´§½̈©¨¾̈¥¬£¤¦¤−¤Ÿ§¥¬¨¤«Ÿ©§§Æ©©´¦©¦½©©−«¨®Ÿ
:Còöa únà Cv÷ àaãééúàlî-íà ék BLôða úBàáö ýåýé òaLðéìò eðòå ÷ìik íãà C:ããéä C ¨¬¦¥−©©¬¦§¥«¦§©²§¨¬§¨−§©§®¦´¦¦¥¦³¨¨Æ©¤½¤§¨¬¨©−¦¥¨«

åè:íéîL äèð Búðeáúáe Búîëça ìáz ïéëî Bçëa õøà äNòæèìòiå íéîMa íéî ïBîä Bzz ìB÷ì Ÿ¥¬¤Æ¤Æ§Ÿ½¥¦¬¥¥−§¨§¨®¦§¨−¨¨¬¨¨«¦§¸¦¹£¬©Æ¦Æ©¨©½¦©©¬©
:åéúøöàî çeø àöiå äNò øènì íé÷øa õøà-äö÷î íéàNðæéóøö-ìk Léáä úòcî íãà-ìk øòáð §¦¦−¦§¥¨®¤§¨¦³©¨¨Æ¨½̈©¬Ÿ¥−©¥Ÿ§Ÿ¨«¦§©³¨¨¨Æ¦©½©Ÿ¦¬¨Ÿ¥−

:ía çeø-àìå Bkñð ø÷L ék ìñtîçé:eãáàé íúc÷t úòa íéòzòz äNòî änä ìáäèéälàë-àì ¦¨®¤¦²¤¬¤¦§−§Ÿ¬©¨«¤´¤¥½¨©£¥−©§ª¦®§¥¬§ª¨−̈Ÿ¥««Ÿ§¥¹¤
:BîL úBàáö ýåýé Búìçð èáLå àeä ìkä øöBé-ék áB÷òé ÷ìç¥´¤©£À¦«¥³©ŸÆ½§¥−¤©£¨®§¨¬§¨−§«

i"yx
(‡È).åøáä:נקיון שהחצים íéèìùä.ל' אשפות

בהם: ä'.(È·)נתונים íîæ íâ:רבים ימים äùò.זה íâ
זה  אחר זה גמין שני לדבר המקרא דרך מזימתו, את

הראשון: בא האחרון ידי ÷êö.(È‚)ועל àá:שלך קץ
.êòöá úîà סופך מדת בצעך אמת ל"א חמסך מדת

יבצע: כי בלע"ז:åùôðá.(È„)כמו אינשימישימו"ש

.íà éë:באמת íãà.לשון êéúàìî משריית אמלינך
כזחלא: דסגיאין ããéä.עממין êéìò åðòå עלך וירימון

íãà.(ÊÈ)בקלהון: ìë øòáð:לאלוה פסל העושה
.åëñð:מסכה íúãå÷ô.(ÁÈ)לשון úòá כשיפקוד

עובדיהם: ועל עליהם åúìçð.(ËÈ)הקב"ה èáùå יעקב
המקרא: בראש למעלה הנזכר

cec zcevn
(‡È).ÌÈˆÁ‰ Â¯·‰:החלודה מן  החצים Â‡ÏÓהנקו

.ÌÈËÏ˘‰: במלחמה להביאם המגינים  ה'‰ÈÚ¯.קבצו הנה 
ירש אשר חתנו וכורש דריוש  והם  מדי מלכי רצון העיר

דריוש: מות אחרי בבל Â˙ÓÊÓ.המלכות  על  היא ה' מחשבת
ÂÎÂ'.להשחיתה : ˙Ó˜ ÈÎ לוקח הוא  אשר הנקמה  לומר רצה 

מה בעבור ולא באש שרפו אשר היכלו נקמת  היא מבבל
כוכבים: העובדי לשאר בבל Ò.(È·)שעשה Â‡˘נס הרימו

בבל: חומות אל  למלחמה  ולבוא להתאסף ‰Â˜ÈÊÁלרמז
.¯Ó˘Ó‰ כל שילחם משמרות  להעמיד  העיר על  הצרים דרך

הקבוע: המועד  תעברו ולא המשמר החזיקו ואמר בזמנו אחד 
.ÌÈ¯ÓÂ˘ ÂÓÈ˜‰מן יצאו לבל  בלילה  שומרים להעמיד הדרך 

בהם : ויכו פתאום ‰‡ÌÈ·¯Â.העיר  ÂÈÎ‰במקום להסתר
העיר: מן היוצאים על  לארוב ÌÓÊ.מחבואה  Ì‚ ÈÎכמו ר "ל 
וכו ': עשה גם  כן לעשות  ה' È·˘ÂÈ.שחשב  Ï‡יושבי על

נהר˘ÎÂ˙.(È‚)בבל : הוא רבים מים אצל  השוכנת  בבל את
שדותם: המשקה  אוצרות:¯·˙.פרת  רבת  ˜ˆÍ.בת  הנה·‡

ענין כפל  והוא  העולם מן השלמתך  גמר ומדת  סופך  בא עתה
בעצמו:·Â˘Ù.(È„)במ "ש : ‡Ì.ר"ל  ÈÎאמלא אשר  כי

והם כארבה המספר רבי מלחמה מלומדי אדם מבני ארצך 
שודדים : שמחת  קול שהוא הידד  קול עליך ÂÚ˘‰(ÂË)יצעקו

.ÂÁÂÎ· ı¯‡עושה הוא כי מאמרו לקיים בידו והנה  כאומר 
ובידו: שלו הכל  כן ואם וכו ' בכוחו  ˘ÌÈÓ.ארץ ‰Ë: האוהל כנטיית השמים ˙˙Â.(ÊË)פירש ÏÂ˜Ïהמיית קול נתינתו  בעבור 

השמים : לרום העננים את מעלה אז השמים באויר בשפולי‰‡¯Ó.ı˜ˆ‰מים  שהם  העין למראה נראים המה כאשר ר"ל 
שמה : להמטיר ירצה אשר המקום  מול  אל  אותם  מעלה  אז  הארץ בקצה ואין·¯˜ÌÈ.הרקיע ברקים מבריק  המטר  בוא לעת

אותם: מכבה אוצרו:ÂÈÂˆ‡.המטר ממקום הרוח את מוציא דעתÚ·¯.(ÊÈ)הוא  בו  מהיות נבער הוא  הפסל  העובד אדם כל 
החיוני : רוח  מהם  במי ואין שנסך המסכה  שקר כי בראותו הפסל  מן בושה יקבל  הפסל  העושה צורף ˙ÌÈÚÂ˙Ú.(ÁÈ)וכל ‰˘ÚÓ

השכל : מדרך  התועים ידי מעשה  Ì˙„Â˜Ù.המה ˙Ú·:תקומה מבלי יאבדו אז  מהם להפרע המקום  ישגיח  Ï‡Î‰.(ËÈ)בעת  ‡Ï
לחלקו: הנתון יעקב אלהי הוא האלה כהפסילים ‰Â‡.לא ÏÎ‰ ¯ˆÂÈ ÈÎיעקב חלק כי  אדם  ידי מעשה שהמה כהפסילים  לא 

הכל: את היוצר Â˙ÏÁ.הוא Ë·˘Â:נחלתו שבט משבטיו כ"א להיות בחר הנזכר יעקב ˘ÂÓ.ואת  ˙Â‡·ˆ מושל ‰' הוא  כי
אם לנחלה  בחר ישרים  ואת הכל  יוצר  הוא  כי הפסילים  עם ערך לו  ואין הואיל לומר למעלה  ומוסב  ומטה מעלה  צבאות על 

לישרים: ישע להצמיח  בבל  את לאבד  מאמרו  יקיים  בודאי כן

oeiv zcevn
(‡È).Â¯·‰:ונקי ברור מלאוÂ‡ÏÓ.מל ' קראו כמו  קבוץ  ענין

ד) הגיבורים ‰˘ÌÈËÏ.:(לעיל שלטי  כל  וכן ד')המגינים  :(ש"ה
.¯ÈÚ‰:התעוררות כמוÂ˙ÓÊÓ.רצון:¯ÁÂ.מל ' מחשבתו

זמם  י"ט)כאשר ארוך Ò.הרימו :˘‡Â.(È·):(דברים כלונס 
בראשו : אחיזה :‰Â˜ÈÊÁ.ומפה על ‰Ó˘Ó¯.ענין המוטל  דבר 

משמרות וכן  משמר קרוי בזמנו  כ"א  לעשות אדם  בני הרבה 
ולויה: מחשבה:ÌÓÊ.כהונה  וסוף:˜ˆÍ.(È‚)ענין קץ מל '

.˙Ó‡:מדה ור"ל  אמה כי·ˆÍÚ.מל' כמו והשלמה גמר  ענין
ה' י)יבצע ארבה:ÏÈÎ˜.בעצמו:·Â˘Ù.(È„):(ישעיה מין

.ÂÚÂ: קול הרמת  וכן‰È„„.ענין  שוללים צעקת קריאת הוא 
נפל  ט"ז)הידד  מבני˙·Ï.(ÂË):(שם המיושבות  המקומות הם

פיך ÏÂ˜Ï.(ÊË)אדם: פתח וכן בעבור  במקום הלמ"ד  באה 
ל"א)לאלם נתינה :˙˙Â.:(משלי ושאון:‰ÔÂÓ.מל' המייה מל'
.ÏÚÈÂוטמאה תלד נקבה ואם  וכן  אז  במקום  הוי"ו באה

י"ב)שבועים  תטמאה :(ויקרא אז ע "שÌÈ‡È˘.ור"ל עננים 
נשיאים מעלה  וכן  למעלה עצמם קל"ה)שמנשאים :(תהלים

(ÊÈ).¯Ú·:ושוטה בער וכןÚ„Ó˙.מלשון  דעת בו מהיות
ממלך ט"ו)וימאסך  מלך :(ש"א מהיות בושה:‰È·Â˘.ור"ל מל'

.ÂÎÒמסכה אלהי וכן  מתכת  ביציקת הנעשה הגלולים  צורת
ל"ד) תועה:˙ÌÈÚÂ˙Ú.(ÁÈ):(שמות השגחה:Ì˙„Â˜Ù.מל ' ענין

` wxt `xfr - miaezk

à-÷øô àøæòaÎ`

àñøt-Cìî Løk çeø-úà äåäé øéòä äéîøé étî äåäé-øác úBìëì ñøt Cìî LøBëì úçà úðLáe¦§©´©©À§Æ¤Æ¤´¤¨©½¦§¬§©§−̈¦¦´¦§§¨®¥¦´§À̈¤Æ©Æ´Ÿ¤¤«¤¨©½
:øîàì ázëîa-íâå Búeëìî-ìëa ìB÷-øáòiåáéì ïúð õøàä úBëìîî ìk ñøt Cìî Løk øîà äk ©©«£¤Æ§¨©§½§©§¦§−̈¥«Ÿ´Ÿ¨©ÀµŸ¤¤´¤¨©½µŸ©§§´¨½̈¤¨´©¦½

:äãeäéa øLà íìLeøéa úéá Bì-úBðáì éìò ã÷ô-àeäå íéîMä éäìà äåäé§−̈¡Ÿ¥´©¨¨®¦§«¨©³¨©Æ¦§«´©½¦¦¨©−¦£¤¬¦«¨«

i"yx
(‡).ñøô êìî ùøåëì úçà úðùáå סדור זה ספר סדר

מוסבת  והמלה בב''ב כמפורש דניאל ספר אחר ומשוך
דניאל  אני למלכו א' בשנת בדניאל שנאמר לזה מזה
אל  ה' דבר היה אשר השנים מספר בספרי' בינותי
שנה  שבעים ירושלים לחרבות למלאות הנביא ירמיה
וזמן  הבית בחורבן הפרשה כל ומספרת הולכת וכן
ישראל. חטאת על התוודה אשר וידויו ואת בבל גלות
בלשצר  שנהרג שלאחר הוא כך זה ספר סדר ותחילת
מלכותא  קביל מדאה ודריוש שנאמר המדי דריוש מלך
פרס  מלך זה כורש מלך דריוש מיתת ולאחר וגומר
לפקידת  שנה שבעים הושלמו למלכו אחת ובשנת

שנאמר יהויקים שגלה מיום בבל כט )גלות לפי (ירמיה 
ישראל  שחזרו וגו' אתכם אפקוד שנה ע' לבבל מלאת
לכורש  אחת בשנת שנה ובאותה לא''י בבל מגלות
הלשינו  ובנימין יהודה וצרי ב''ה יסוד ישראל יסדו
שלא  המלאכה לבטל וצוה פרס מלך לכורש עליהם
שלא  בטלים ישראל והיו המקדש בית בנין עוד לבנות
אחריו  שמלך ואחשורוש כורש מלכות כל הבית בנו
פרס  מלך אחשורוש בן דריוש למלכות שתים שנת עד
התחילו  למלכותו שתים ובשנת אסתר בן דריוש שהוא
ומשנת  הבנין הושלם אשר עד המקדש בית לבנות
מלך  אחשורוש בן לדריוש שתים שנת עד לכורש אחת
מה  לקיים שנה י''ח היו בימיו הבית שנבנה פרס

ט )שנאמר שנה (דניאל  ע' ירושלים לחרבות למלאות
שנה  ע' הושלמו לדריוש שתים בשנת ועכשיו וגו'
צדקיהו  שגלה הבית חורבן ירושלים לחרבות למלאות
היו  הבית שנחרב צדקיהו גלות עד יהויקים ומגלות

מלך  לכורש אחת בשנת ועכשיו שנה עשרה שמונה
ישראל  שגלו יהויקים מגלות שנה ע' הושלמו פרס

שנא' המקרא נתקיים ובכך כ''ט )לבבל לפי (ירמיה  כי
היא  וזו וגומר אתכם אפקוד שנה ע' לבבל מלאת
בנין  יסוד ובנו אדמתם על ישראל שחזרו הפקידה
שנה  נ''ב שהיה נמצא עכשיו נגמר שלא אע''פ הבית
לכורש  אחת שנה עד הבית שנחרב צדקיהו מגלות
שהיא  לכורש א' שנה לאחר עשרה ושמונה פרס מלך
שנה  שבעים הושלמו פרס מלך לדריוש שתים שנת
עד  הבית שנחרב צדקיהו מגלות ירושלים לחורבות
וגמרוהו  הבנין לבנות ישראל שהתחילו לדריוש שתים
זה  ובספר מגילה ובמסכת עולם בסדר מוכיח וכן

בארתי: äéîøé.כאשר éôî 'ä øáã úåìëì אשר לזמן
הנביא  ירמיהו דבר אשר הקב''ה של דברו הושלם

כ''ט )שנאמ' וגו':(שם לבבל מלאות לפי ä'כי øéòä
.çåø úà:רצון.ìå÷:מלכותו בכל הכריז íâåכרוז
.áúëîá:זה דבר על מלכותו בכל שלח מכתבו ואף
.øîàì הכריז אשר הכרוז בהכרז להם אמר וכה

מלכותו : בכל שלח אשר מכתבו øîà(·)ובאגרת äë
.éì ïúð :'åâå ñøô êìî ùøåë כל על ושליט מלך שאני

éìò.הממלכות: ã÷ô àåäå הנביא ישעיה ע''י עלי צוה
בספר  שנאמר כמו בירושלים המקדש בית לו לבנות

מ''ד ) ישלים (ישעיה  חפצי וכל רועי לכורש האומר
ה' אמר כה תוסד והיכל תבנה לירושלים ולאמר

וגומר בימינו החזקתי אשר לכורש מ''ה)למשיחו (שם

ישעיה: ע''י זו נבואה נאמרה øùàוכבר íéìùåøéá
.äãåäéá:יהודה במדינת אשר

cec zcevn
(‡).˙Á‡ ˙˘·Â:הראשונה הזמןÂÏÎÏ˙.בשנה כלה לעת 

שכבש מעת שנה  שבעים בכלות  והיא ירמיה  מפי ה ' דבר אשר
בדניאל : פירשנו וכאשר בראשונה יהויקים  את נבוכדנצר

.ÏÂ˜ ¯·ÚÈÂ:להכריז Â˙ÂÎÏÓ.צוה  ÏÎ·:מלכותו מדינות בכל
.·˙ÎÓ· Ì‚Â:במכתב האלה  הדברים  אמר:ÂÓ‡Ï¯.שלח ÈÏ.(·)וכה Ô˙כן אם  הממלכות כל בידי  מסר וה ' הואיל ר''ל

מצותו: לעשות  לי ÈÏÚ.מהראוי „˜Ù:( מד (ישעיה תוסד  והיכל  וגו' לכורש  האומר  כמ ''ש וכו' לבנות עלי ·Â‰È„‰.צוה ¯˘‡
יהודה: בארץ  אשר

oeiv zcevn
(‡).¯ÈÚ‰:התעוררות רוח ¯ÁÂ.מל' בו נותן הנני כמו  רצון

יט ): ˜ÏÂ.(מ"ב ¯·ÚÈÂבמחנה קול  ויעבירו כמו הכרזה  ענין 
לו): י"ט ):Ù˜„.(·)(שמות (תהלים ה' פקודי כמו צוה



eקעד dpyn xyr dyng wxt zeld` zkqn

„úBòéøéa Bà íéøñða BööçL úéa,úBøBwä ïî Bà íéããvä ïî,úéaa äàîè–íéøBäè õöçaL íéìk;äàîè ©¦¤£¨¦§¨¦¦¦¦©§¨¦¦©ª§¨©©¦¥¦¤©£¨§¦ª§¨
õöça–ïéàîè úéaaL íéìk.õöçaL íéìk,çôè çúBt íL Lé íà–íéàîè;åàì íàå–íéøBäè. ©£¨¥¦¤©©¦§¥¦¥¦¤©£¨¦¤¨¥©¤©§¥¦§¦¨§¦
‰Böøàî Bööç,õöça äàîè–íéàîè úéaaL íéìk;úéaa äàîè,õöçaL íéìk,ìò çôè ïîB÷îa Lé íà £¨¥©§ª§¨©£¨¥¦¤©©¦§¥¦ª§¨©©¦¥¦¤©£¨¦¥¦§¨¤©©

çôè íeø ìò çôè–íéøBäè;åàì íàå–ïéàîè,íBäzä ãò eäBîk úéa ìL BöøàL. ¤©©¤©§¦§¦¨§¥¦¤©§¤©¦¨©©§
Âçôè çúBt úBøBwä ïéáì Bðéa ïéàå ïáz àìî àeäL úéa,íéðôa äàîè–íéàîè äàéöé ãâðkL íéìk;äàîè ©¦¤¨¥¤¤§¥¥§¥©¥©¤©ª§¨¦§¦¥¦¤§¤¤§¦¨§¥¦ª§¨

c.evvgy:äöéçî åá äùòù.oiccvd on:úéáä ìù íéìúëä ãâðë úåðåúð íéøñðäå úåòéøéäù.zexewd on e`:úéáä úø÷ú úçú úåðåúðùuvgay milk
.mixedh:ìúåëì õåçù íéìëëå ââä ìòù íéìëë íéáùçðå ,íéööåç íéøñðå úåòéøéã.mi`nh ziaay milkñøç éìëà äåäã éãéî ,äàîåèì äöéöç ïéàã

:äàîåèì ìéúô ãéîö ïéà åëåúá äàîåè íàå ,åëåúáù äî ìò ìéöî úéáá äàîåè íàã ,ìéúô ãéîö ó÷åîä.uvgay milkêåúá äàîåèä íòù éìëä
:äöéçîä.gth gzet my yi m`:çôè áçø ììç íù ùéù.mixedh e`l m`e:àîè àäéî úéá ìáà .õöçáù íéìëä

d.evx`n evvg:úåòéøé åà íéøñðá úéáä úéò÷ø÷ äñéëù.uvga d`neh:çôè íåøá çôè ìò çôè åá ùé åìéôà.mi`nh ziaay milkàåäù áéáë
:øåäè åëåúáù äî úéáá äàîåè ,àîè úéáä åëåúá äàîåè ,çôè çúåô åúàéöéá ïéàå çôè çúåô åá ùé ,'â ÷øôá ìéòì ïðúã ,úéáä úçú øåî÷evx`y

.edenk zia ly:çôè çúåô åá ïéàùë
e.mipta d`neh:ïáúä íå÷îá.d`ivid cbpky.ñéðëäìå ïáúä àéöåäì íù êøã íéàöåéå íéñðëðù åãâðëù ìúåë ãò çúôä ïî äîà áçåøë ùé éåðô íå÷î

:íéàîè úéááù íéìëã õöçá äàîåèà äåäã éãéî ,íéàîè éåðôä íå÷î åúåàáù íéìëå.uega d`neh:åãâðëù ìúåë ãò çúôä ïî éåðôä íå÷îá åðééä

`xephxa yexit
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BööçL úéa,מחיצה בו  שעשה –ïî ,úBòéøéa Bà íéøñða ÇÄÆÂÈÄÀÈÄÄÄÄ
íéããvä ונעשו הבית, כותל  כנגד  היריעות או  הנסרים את שנתן – ÇÀÈÄ

ופנימי, חיצוני  חדרים, שני אחד úBøBwäמחדר  ïî Bà שעשה – ÄÇ
גביו: על ועלייה חדר כאן  ויש הבית, לתקרת מתחת המחיצה את

úéaa äàîè מתחת למטה, בחדר  או  החיצוני, בחדר  היינו – ËÀÈÇÇÄ
õöçaLלמחיצה, íéìk,מחיצה לו  שעשה במקום המונחים כלים – ÅÄÆÇÂÈ

בעלייה, או הפנימי בחדר  הנסרים íéøBäèהיינו  של שהמחיצה – ÀÄ
היריעות  הטומאה.או  בפני  õöçaחוצצת äàîè היתה אם אבל – ËÀÈÇÂÈ

בעלייה, או  הפנימי  בחדר úéaaLטומאה íéìk המונחים הכלים – ÅÄÆÇÇÄ
שלמטה, בחדר או החיצון  ידיïéàîèבחדר  על שנעשה שהאוהל  – ÀÅÄ

כזה  ואוהל  הבית, לגבי הוא עראי אוהל היריעות או  הנסרים מחיצת
בפני חוצץ אינו  אבל  מלהיטמא, שבתוכו הטהורים על  אמנם מציל

צמיד המוקף חרס כלי כדין שבבית, מה מלטמא שבתוכו  הטומאה
טהרות ").פתיל  "סדרי הר "ב; הר"ש; יב ; ו, ב"ק כלים  ויש(תוספתא 

בחדר ואין  הואיל  לבית, לצאת הטומאה שדרך  לפי  הטעם, מבארים
אחר  פתח בעלייה או  אחרונה ").הפנימי "משנה ועיין ישראל"; ("תפארת 

õöçaL íéìk, בו שהטומאה בזמן  –çôè çúBt íL Lé íà ÅÄÆÇÂÈÄÆÈÅÇÆÇ
טפח, ברום טפח על  טפח של  חלל  בחצץ יש אם –íéàîè– ÀÅÄ

שבצידם, הטומאה מחמת åàìהכלים, íàåחלל בחצץ אין אם – ÀÄÈ
טפח, ברום טפח על טפח שטומאה íéøBäèשל שבחצץ, הכלים – ÀÄ

שבצידה. הכלים את לטמא מתפשטת ואינה ועולה, הבוקעת היא רצוצה

משום  לעיל , ששנינו כמו  טמאים, פנים כל  על שבבית הכלים אבל 
הבית. דרך לצאת טומאה שסוף

המפרשים רוב לפי הסיפא את "dpynבארנו  ;"l`xyi zx`tz" ;y"`xd ;y"xd)
,("dpexg` שהטומאה פי  על  שאף הטעם, בביאור מאד נדחקים כולם אבל

לבית  היא יוצאת מקום מכל  שבצידה, הכלים את מטמאה ואינה רצוצה
הכלים את zexdh").ומטמאה ixcq" ;"dpexg` dpyn" ;"l`xyi zx`tz" ;y"`x oiir)

מפרש: הרמב"ם uvgayאבל milk ובאה עצמה, המחיצה של  בעוביה היינו  –
הטומאה  שהיתה בין טפח, פותח הכלים במקום היה שאם ללמד, המשנה
טהורין – לאו ואם טמאים; הכלים בבית, שהיתה ובין  המחיצה מן  לפנים

.(a ,c zn z`neh 'ld dxez dpyn ;epzpynl m"anxd yexit)
המחיצה  עובי בתוך  יש שאם הרמב"ם, לשיטת מבאר  טהרות" "סדרי  ובעל
המחיצה  צידי שני  רואים זה ובכגון  כפולה, מחיצה זו הרי טפח, פותח חלל
תורת  עליו ואין לגביו , בטל הטומאה למקום הקרוב והצד מזה, זה כמחולקים
בתוך נמצאים הם כאילו המחיצה בתוך  המונחים שהכלים נמצא מחיצה;
חלל המחיצה עובי בתוך אין  אם אבל  טמאים. הכלים הלכך הטומאה, אוהל

מה  על מצילה והיא אחת, כמחיצה המחיצה צידי  שני נחשבים טפח, פותח
טהורים. המחיצה שבתוך הכלים הלכך בעוביה, שנמצא

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Böøàî Bööç יריעות או נסרים שהניח הארץ, מן הבית את חצץ – ÂÈÅÇÀ
הבית, קרקע פני  õöçaעל  äàîè לקרקע המחיצה בין היינו – ËÀÈÇÂÈ

טפח, פותח שם יש ואפילו íéàîèהבית, úéaaL íéìk כמו – ÅÄÆÇÇÄÀÅÄ
המחיצה, ידי על  שנעשה שהאוהל הקודמת, במשנה הטעם שבארנו 

מלטמא  שבתוכו טומאה על מציל  ואינו הבית, לגבי  הוא עראי אוהל

טהרות "). כביב ("סדרי דינו שהחצץ הטעם, מבארים המפרשים ורוב

שהטומאה  ז), ג, (לעיל  טפח פותח ביציאתו  ואין הבית תחת קמור שהוא
הבית לתוך  ועולה ישראל");בוקעת "תפארת  ברטנורא; äàîèËÀÈ(הר"ש ;

úéaa,המחיצה מעל –õöçaL íéìkלמחי שמתחת íàצה:– ÇÇÄÅÄÆÇÂÈÄ
çôè íeø ìò çôè ìò çôè ïîB÷îa Lé שהכלים במקום אם – ÅÄÀÈÆÇÇÆÇÇÆÇ
טפח, רום על  טפח על  טפח של  חלל  יש שהמחיצה íéøBäèמונחים – ÀÄ

שבתוכה  הטהורים על  ומצילה שבבית, הטומאה בפני  חוצצת
הטומאה  שאם הביב, כדין  זה הרי  המפרשים, רוב ולפי  מלהיטמא;

טהור; שבתוכו מה åàìבבית, íàå טפח הכלים במקום שאין  – ÀÄÈ
רום על טפח הכלים,ïéàîèטפח,על  –eäBîk úéa ìL BöøàL ÀÅÄÆÇÀÆÇÄÈ

íBäzä ãò ו טפח,– פותח בו  שאין  כל  לבית, שתחת מקום כל ÇÇÀ
מונחים  הם כאילו  שבחצץ הכלים הלכך מהבית, כחלק נחשב הריהו

הזכרנו , וכבר  שבבית. הטומאה מחמת הם וטמאים הבית, חלל  בתוך
שנאמר  ממה למדים זה יד):שדין יט , האוהל(במדבר אל  הבא "כל

הכתוב והרי  ימים", שבעת יטמא באוהל אשר  lde`a"וכל  xy` lke"
עד בית של קרקעו  לעשות הכתוב שבא מכאן , דורשים אלא מיותר ,

של בחללו מונח כאילו  הבית בקרקע שטמון  מה שכל  כמוהו , התהום
טפח, רום על טפח על טפח של חלל בו  שיש ממקום חוץ הבית,

עצמו . בפני כאוהל נחשב שהוא

i p y m e i
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çôè çúBt úBøBwä ïéáì Bðéa ïéàå ïáz àìî àeäL úéaÇÄÆÈÅÆÆÀÅÅÀÅÇÅÇÆÇ
טפח, התקרה מן  רחוק התבן  שאין –íéðôa äàîè היתה אם – ËÀÈÄÀÄ

התבן , בתוך המת מן  äàéöéטומאה ãâðkL íéìk משאירים שכן – ÅÄÆÀÆÆÀÄÈ
ה  מן אמה, כרוחב פנוי ויוצאים מקום שנכנסים שכנגדו , הכותל עד  פתח

שהכלים  ללמד, המשנה ובאה ולהוציאו, התבן  את להכניס שם דרך 
הפתח, כנגד פנוי, מקום באותו  טומאה íéàîèהמונחים כדין  – ÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn xyr dyng wxt zeld` zkqn

õeça,íéðôaL íéìk,çôè íeø ìò çôè ìò çôè íîB÷îa Lé íà–íéøBäè;åàì íàå–íéàîè.ïéa Lé íà ©¥¦¤¦§¦¦¥¦§¨¤©©¤©©¤©§¦§¦¨§¥¦¦¥¥
çôè çúBt úBøBwì ïázä–íéàîè Ck ïéáe Ck ïéa. ©¤¤©¥©¤©¥¨¥¨§¥¦

ÊúBøBøö Bà øôò BàlnL úéa,Bìháe,äàeáz ìL éøk ïëå,úBøBøö ìL ìb Bà,ïëò ìL Blâk elôà,äàîè elôàå ©¦¤¦§¨¨§¦§§¥§¦¤§¨©¤§£¦§©¤¨¨©£¦ª§¨
íéìkä ãöa–úãøBéå úò÷Ba äìBòå úò÷Ba äàîè. §©©¥¦ª§¨©©§¨©©§¤¤

Áøáwä øöç,øBäè dëBúa ãîBòä,úBnà òaøà da àäiL ãò,éøáãkéànL úéa;ìlä úéaíéøîBà:äòaøà £©©¤¤¨¥§¨¨©¤§¥¨©§©©§¦§¥¥©©¥¦¥§¦©§¨¨

.miptay milk:ïáúä íå÷îá.mi`nh e`l m`e mixedh gth mexa gth lr gth onewna yi m`ïéàù õöçáù íéìë úéáá äàîåè íà éîð õöçáã
:íéàîè çôè ïîå÷îá.gth gzet zexewle oazd oia yi m`eàåää ïáúä ìèáúð àìäî ìò ìéöî ïéàå ,úéááù íéöôç øàùë àåä éøäå õöçë áùçéì

:çôè åîå÷îá ïéà ïéá çôè åîå÷îá ùé ïéá åëåúáù
f.d`eaz ly ixk oke:åìèéáù.milkd cva d`neh elit`:äàîåèá íéòâåð ïðéà ìáà ìâä êåúá äàîåèì íéëåîñ íù íéìëå ,ìâä êåúá äàîåèä äúéäù

.dlere zrwea d`neh:åéáéáñ ìë àîèîå íåúñ øá÷ë àåä éøä ,çôè íåøá çôè ìò çôè äàîåèä íå÷îá ùé íàå .øåäè äãéöáù äîå
g.xawd xvg:úåøá÷ ìù úåøòî òáøà äéúåçåø òáøàî úô÷åîä øöç.zen` rax` da `diy cr xedhãîåòä øåäè úåîà òáøà äá ùéù ïîæ ìë

åðéà åìéôà ,íìåòä øéåàì äçåúô øöç ìù úéòéáø çåøå úåçåø ùìùî úåøòî ùìù àìà íù ïéà íàå .äá ãîåòä àîè ,úåîà òáøàî äúåçô ìáà .äá

`xephxa yexit

טמאים שבבית שהכלים ברטנורא);בחצץ, õeça(הר"ש; äàîè– ËÀÈÇ
הפתח, כנגד הפנוי, במקום היינו לתבן , íéðôaLמחוץ íéìk– ÅÄÆÄÀÄ

כדלקמן : דינם התבן , íîB÷îaבתוך Lé íà שהכלים במקום – ÄÅÄÀÈ
çôèמונחים, íeø ìò çôè ìò çôè מעוקב טפח של חלל  – ÆÇÇÆÇÇÆÇ

עצמו, בפני  כאוהל  באוהלíéøBäèהנחשב הם שהרי  הכלים, – ÀÄ
מלהיטמא; שבתוכו  הטהורים על åàìהמציל  íàå במקומם אין  אם – ÀÄÈ

מעוקב, טפח של  הקודמת íéàîèחלל במשנה ששנינו  חצץ, כדין – ÀÅÄ
ברטנורא ). עליהם;(הר"ש; שיציל  אוהל  כאן שאין  הטעם, מפרשים ויש

עתיד הבית בעל הסתם ומן  הואיל  מציל, התבן אין  מחיצה משום ואף

הטומאה בפני  חוצצת אינה לפנותה שעתידים ומחיצה (רמב"ם ;לפנותו ,

טהרות"). çôè"סדרי çúBt úBøBwì ïázä ïéa Lé íà שהתבן – ÄÅÅÇÆÆÇÅÇÆÇ
טפח, התקרה מן Ckרחוק ïéáe Ck ïéa הכלים במקום שיש בין  – ÅÈÅÈ

בו , שאין  ובין  טפח נחשב íéàîèפותח התבן שאין הכלים, – ÀÅÄ
שבתוכו מה על  מציל  ואינו  בבית, חפצים כשאר  אלא (הר"ש ;כמחיצה

מ ברטנורא). התבן ,ויש  מן למעלה גם אוהל שיש  שכיון  הטעם, בארים

ואין  אוהל, בתוך  אוהל זה הרי  טפח, פותח הכלים במקום יש  אפילו
עתידים  אין  כן  אם אלא שבתוכו  הטהורים על  מציל  אוהל  בתוך  אוהל

אינו  הלכך לפנותו, הבית בעל של דעתו  הסתם מן  תבן, אבל  לפנותו ,
שבתוכו מה על  מציל ואינו כלל , אוהל  טהרות");חשוב ברם,("סדרי 

אוהל. בתוך  אוהל  זה אין  לקורות, התבן בין  טפח פותח כשאין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Bìháe ,úBøBøö Bà øôò BàlnL úéa את או העפר את ביטל  – ÇÄÆÄÀÈÈÀÄÀ
על שביטל  והרי לפנותם, ולא שם להשאירם בדעתו שגמר  הצרורות,

הבית, אוהל  את כך äàeázידי ìL éøk ïëå, בחוץ המונח –Bà ÀÅÀÄÆÀÈ
úBøBøö ìL ìb,בחוץ המונח –ïëò ìL Blâk elôà שכתוב – ÇÆÀÂÄÀÇÆÈÈ

כו):בו  ז , גדול",(יהושע  אבנים גל  עליו ãöa"ויקימו äàîè elôàåÇÂÄËÀÈÀÇ
íéìkä התבואה של הכרי בתוך או  שבבית הצרורות או העפר בתוך – ÇÅÄ

בטומאה, נוגעים הכלים אין אבל  צרורות, של  הגל  בתוך äàîèËÀÈאו
úãøBéå úò÷Ba äìBòå úò÷Ba ואינה היא, רצוצה שטומאה – ÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

הכלים  את לא אבל  ולמטה, למעלה שכנגדה מה כל  אלא מטמאה

שבצידה.

שונים. פירושים עליהם שנאמרו  סתומים, עניינים כמה ישנם במשנתנו
elhae zexexv e` xtr e`lny zia פשט `) לפי  "ובטלו "? הלשון פירוש מה –

לומר "רוצה הרמב"ם: מפרש וכן הבית. את שביטל  משמע, המשנה לשון 
גורס: שהוא משמע, שמלשונו אלא הבית", דין  וכןelhaבטל  וא"ו ). (בלי 

ו): ז , מת טומאת (הל' תורה במשנה הרמב"ם zexexvכותב e` xtr e`lny zia"
..."zexexv e` xtr ly lbk `ed ixde ,ziad lhia df ixd Ð

את  שביטל היא, משנתנו שכוונת יוצא, ב) עח, (עירובין  הגמרא לפי  אבל 
מתכוון שאדם זה, בכגון  דווקא שכן במשנה, שבארנו  כמו  הצרורות, או  העפר 

בטל  הבית אוהל  הבית, את בו  שממלא הדבר  את "zk`lnלבטל cer oiir)
.("l`xyi zx`tz" ;"dnly

d`eaz ly ixk oke (aהכרי את שביטל  היא הכוונה כאן  שאף מפרשים, רבים –
;(` ,c dkeq zetqez ;` ,hr oiaexir zetqez ;"l`xyi zx`tz" ;`xephxa ;y"xd) ופירוש

כל אצל דעתו בטלה אומרים: ואין מסויים, זמן להניחו  בלבו שגמר  הדבר,
ימים לעמוד  תבואה של כרי  דרך  שכן dkeq).אדם, 'qna o"xd)

טומאה  דין  כלום ביטול ? הכרי צריך למה זה: פירוש על תמהים יש אבל 
בוקעת  טמונה שטומאה מקומות בכמה מוצאים והלא בביטול? תלוי  רצוצה
פיסקה  אף אלו  מפרשים שלדעת מבארים, יש אמנם ביטול. בלא אפילו ועולה,

על מוסבה zexexvכלומר :zia,זו ly lb e` d`eaz ly ixk e`lny zia okeולכן
מוקשה  זה פירוש אבל שביטלם. בכגון  מדובר  באלו  שאף לפרש, הם מוסיפים

ודחוק.
שהמשנה  משמע, ה), ז , מת טומאת (הל ' תורה במשנה הרמב"ם מדברי  ברם,

חדש: דבר  ללמד d`eazמוסיפה ly ixk oke,אוהל תחת ולא בחוץ, המונח
בוקעת  היא רצוצה, טומאה בו  יש אם לפנותו , ועתיד  ביטלו  שלא פי על  אף
שהרי מוסיף והוא טהרות", "סדרי בעל  מפרש וכן ויורדת. בוקעת ועולה

ביטול , מועיל  אין תבואה של `mc.בכרי lk lv` ezrc dlha ,elhia elit`e
okr ly elbk elit` ,zexexv ly lb e` (bהחידוש מהו –?"okr ly elbk elit`" רוב

אינ שבארנו המפרשים כפי  אמנם זה. דבר מבארים aezkd),ם oeyl it lr) נראה
בפני חוצץ אינו כן  פי  על ואף מאד , גדול הוא שהגל  בזה, הוא שהחידוש

ישראל ". "תפארת בעל מפרש וכן  שבתוכו . הרצוצה הטומאה
עד שעה לפי  אלא היה שלא עכן , של  כגלו  אפילו  מפרש: הרא"ש אבל 
שמלאו בית פירושה: זו פיסקה שאף המפרשים שלשיטת כלומר שקברוהו ,
דיו לשעה ביטול  שאפילו  להשמיענו  המשנה באה וביטלו , צרורות של  גל
למה  המשנה כוונת שאין  הרא"ש, לפי ומשמע לעולם. בביטול  צורך  ואין 
שמצוותן בהן , אותו  שרגמו  לאבנים אלא גדול", גל עליו  "ויקימו שכתוב

הנסקל. עם לקברן
זה בפירושו  שהרא"ש מסיק, טהרות" "סדרי  בעל yecigdאך z` ayiil `ad)

(okr ly elb oiipray,הרמב"ם שיטת ונוקט הנ"ל, המפרשים שיטת את זונח
zexexv"שהפיסקה ly lb e` d`eaz ly ixk oke" מונחים שהם בכגון מדברת

לפנותם, ועתיד  ביטלם שלא פי  על אף זה שבכגון להשמיע, באה והיא בחוץ,
ששנינו: וזהו רצוצה. טומאה דין  בהם נוהג מקום zexexvמכל  ly lb elit`"

,"okr ly elbkאותו "וירגמו  כה): ז , (יהושע שכתוב כמו  אותו , שרגמו בזמן 
עד שעה לפי אלא היה ולא לפנותו , דעת על  היה שודאי אבן ", ישראל  כל
קבורה  מצוות בהן  שרגמוהו ובאבנים בעכן לקיים צריכים היו  שהרי שקברוהו ,
שכהוראת  לפי  עכן ", של  "גלו לשון התנא ונקט ב). מה, סנהדרין  גמרא (עיין

ברגימתו. גל  עליו והיה ישראל , כל על  היתה רגימתו מצוות שעה

i y i l y m e i
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øáwä øöç,לתוכה פתוחות הקברים שמערות חצר –ãîBòä ÂÇÇÆÆÈÅ
úBnà òaøà da àäiL ãò ,øBäè dëBúa זמן כל  כלומר  – ÀÈÈÇÆÀÅÈÇÀÇÇ

טהור ; בה העומד  אמות, ארבע הפחות לכל  בה ויש גדולה שהחצר
גזרו , חכמים שכן טמא; בה העומד  אמות, ארבע בה אין  אם אבל 

izdw - zex`ean zeipyn



קעה e dpyn xyr dyng wxt zeld` zkqn

„úBòéøéa Bà íéøñða BööçL úéa,úBøBwä ïî Bà íéããvä ïî,úéaa äàîè–íéøBäè õöçaL íéìk;äàîè ©¦¤£¨¦§¨¦¦¦¦©§¨¦¦©ª§¨©©¦¥¦¤©£¨§¦ª§¨
õöça–ïéàîè úéaaL íéìk.õöçaL íéìk,çôè çúBt íL Lé íà–íéàîè;åàì íàå–íéøBäè. ©£¨¥¦¤©©¦§¥¦¥¦¤©£¨¦¤¨¥©¤©§¥¦§¦¨§¦
‰Böøàî Bööç,õöça äàîè–íéàîè úéaaL íéìk;úéaa äàîè,õöçaL íéìk,ìò çôè ïîB÷îa Lé íà £¨¥©§ª§¨©£¨¥¦¤©©¦§¥¦ª§¨©©¦¥¦¤©£¨¦¥¦§¨¤©©

çôè íeø ìò çôè–íéøBäè;åàì íàå–ïéàîè,íBäzä ãò eäBîk úéa ìL BöøàL. ¤©©¤©§¦§¦¨§¥¦¤©§¤©¦¨©©§
Âçôè çúBt úBøBwä ïéáì Bðéa ïéàå ïáz àìî àeäL úéa,íéðôa äàîè–íéàîè äàéöé ãâðkL íéìk;äàîè ©¦¤¨¥¤¤§¥¥§¥©¥©¤©ª§¨¦§¦¥¦¤§¤¤§¦¨§¥¦ª§¨

c.evvgy:äöéçî åá äùòù.oiccvd on:úéáä ìù íéìúëä ãâðë úåðåúð íéøñðäå úåòéøéäù.zexewd on e`:úéáä úø÷ú úçú úåðåúðùuvgay milk
.mixedh:ìúåëì õåçù íéìëëå ââä ìòù íéìëë íéáùçðå ,íéööåç íéøñðå úåòéøéã.mi`nh ziaay milkñøç éìëà äåäã éãéî ,äàîåèì äöéöç ïéàã

:äàîåèì ìéúô ãéîö ïéà åëåúá äàîåè íàå ,åëåúáù äî ìò ìéöî úéáá äàîåè íàã ,ìéúô ãéîö ó÷åîä.uvgay milkêåúá äàîåèä íòù éìëä
:äöéçîä.gth gzet my yi m`:çôè áçø ììç íù ùéù.mixedh e`l m`e:àîè àäéî úéá ìáà .õöçáù íéìëä

d.evx`n evvg:úåòéøé åà íéøñðá úéáä úéò÷ø÷ äñéëù.uvga d`neh:çôè íåøá çôè ìò çôè åá ùé åìéôà.mi`nh ziaay milkàåäù áéáë
:øåäè åëåúáù äî úéáá äàîåè ,àîè úéáä åëåúá äàîåè ,çôè çúåô åúàéöéá ïéàå çôè çúåô åá ùé ,'â ÷øôá ìéòì ïðúã ,úéáä úçú øåî÷evx`y

.edenk zia ly:çôè çúåô åá ïéàùë
e.mipta d`neh:ïáúä íå÷îá.d`ivid cbpky.ñéðëäìå ïáúä àéöåäì íù êøã íéàöåéå íéñðëðù åãâðëù ìúåë ãò çúôä ïî äîà áçåøë ùé éåðô íå÷î

:íéàîè úéááù íéìëã õöçá äàîåèà äåäã éãéî ,íéàîè éåðôä íå÷î åúåàáù íéìëå.uega d`neh:åãâðëù ìúåë ãò çúôä ïî éåðôä íå÷îá åðééä

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

BööçL úéa,מחיצה בו  שעשה –ïî ,úBòéøéa Bà íéøñða ÇÄÆÂÈÄÀÈÄÄÄÄ
íéããvä ונעשו הבית, כותל  כנגד  היריעות או  הנסרים את שנתן – ÇÀÈÄ

ופנימי, חיצוני  חדרים, שני אחד úBøBwäמחדר  ïî Bà שעשה – ÄÇ
גביו: על ועלייה חדר כאן  ויש הבית, לתקרת מתחת המחיצה את

úéaa äàîè מתחת למטה, בחדר  או  החיצוני, בחדר  היינו – ËÀÈÇÇÄ
õöçaLלמחיצה, íéìk,מחיצה לו  שעשה במקום המונחים כלים – ÅÄÆÇÂÈ

בעלייה, או הפנימי בחדר  הנסרים íéøBäèהיינו  של שהמחיצה – ÀÄ
היריעות  הטומאה.או  בפני  õöçaחוצצת äàîè היתה אם אבל – ËÀÈÇÂÈ

בעלייה, או  הפנימי  בחדר úéaaLטומאה íéìk המונחים הכלים – ÅÄÆÇÇÄ
שלמטה, בחדר או החיצון  ידיïéàîèבחדר  על שנעשה שהאוהל  – ÀÅÄ

כזה  ואוהל  הבית, לגבי הוא עראי אוהל היריעות או  הנסרים מחיצת
בפני חוצץ אינו  אבל  מלהיטמא, שבתוכו הטהורים על  אמנם מציל

צמיד המוקף חרס כלי כדין שבבית, מה מלטמא שבתוכו  הטומאה
טהרות ").פתיל  "סדרי הר "ב; הר"ש; יב ; ו, ב"ק כלים  ויש(תוספתא 

בחדר ואין  הואיל  לבית, לצאת הטומאה שדרך  לפי  הטעם, מבארים
אחר  פתח בעלייה או  אחרונה ").הפנימי "משנה ועיין ישראל"; ("תפארת 

õöçaL íéìk, בו שהטומאה בזמן  –çôè çúBt íL Lé íà ÅÄÆÇÂÈÄÆÈÅÇÆÇ
טפח, ברום טפח על  טפח של  חלל  בחצץ יש אם –íéàîè– ÀÅÄ

שבצידם, הטומאה מחמת åàìהכלים, íàåחלל בחצץ אין אם – ÀÄÈ
טפח, ברום טפח על טפח שטומאה íéøBäèשל שבחצץ, הכלים – ÀÄ

שבצידה. הכלים את לטמא מתפשטת ואינה ועולה, הבוקעת היא רצוצה

משום  לעיל , ששנינו כמו  טמאים, פנים כל  על שבבית הכלים אבל 
הבית. דרך לצאת טומאה שסוף

המפרשים רוב לפי הסיפא את "dpynבארנו  ;"l`xyi zx`tz" ;y"`xd ;y"xd)
,("dpexg` שהטומאה פי  על  שאף הטעם, בביאור מאד נדחקים כולם אבל

לבית  היא יוצאת מקום מכל  שבצידה, הכלים את מטמאה ואינה רצוצה
הכלים את zexdh").ומטמאה ixcq" ;"dpexg` dpyn" ;"l`xyi zx`tz" ;y"`x oiir)

מפרש: הרמב"ם uvgayאבל milk ובאה עצמה, המחיצה של  בעוביה היינו  –
הטומאה  שהיתה בין טפח, פותח הכלים במקום היה שאם ללמד, המשנה
טהורין – לאו ואם טמאים; הכלים בבית, שהיתה ובין  המחיצה מן  לפנים

.(a ,c zn z`neh 'ld dxez dpyn ;epzpynl m"anxd yexit)
המחיצה  עובי בתוך  יש שאם הרמב"ם, לשיטת מבאר  טהרות" "סדרי  ובעל
המחיצה  צידי שני  רואים זה ובכגון  כפולה, מחיצה זו הרי טפח, פותח חלל
תורת  עליו ואין לגביו , בטל הטומאה למקום הקרוב והצד מזה, זה כמחולקים
בתוך נמצאים הם כאילו המחיצה בתוך  המונחים שהכלים נמצא מחיצה;
חלל המחיצה עובי בתוך אין  אם אבל  טמאים. הכלים הלכך הטומאה, אוהל

מה  על מצילה והיא אחת, כמחיצה המחיצה צידי  שני נחשבים טפח, פותח
טהורים. המחיצה שבתוך הכלים הלכך בעוביה, שנמצא
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Böøàî Bööç יריעות או נסרים שהניח הארץ, מן הבית את חצץ – ÂÈÅÇÀ
הבית, קרקע פני  õöçaעל  äàîè לקרקע המחיצה בין היינו – ËÀÈÇÂÈ

טפח, פותח שם יש ואפילו íéàîèהבית, úéaaL íéìk כמו – ÅÄÆÇÇÄÀÅÄ
המחיצה, ידי על  שנעשה שהאוהל הקודמת, במשנה הטעם שבארנו 

מלטמא  שבתוכו טומאה על מציל  ואינו הבית, לגבי  הוא עראי אוהל

טהרות "). כביב ("סדרי דינו שהחצץ הטעם, מבארים המפרשים ורוב

שהטומאה  ז), ג, (לעיל  טפח פותח ביציאתו  ואין הבית תחת קמור שהוא
הבית לתוך  ועולה ישראל");בוקעת "תפארת  ברטנורא; äàîèËÀÈ(הר"ש ;

úéaa,המחיצה מעל –õöçaL íéìkלמחי שמתחת íàצה:– ÇÇÄÅÄÆÇÂÈÄ
çôè íeø ìò çôè ìò çôè ïîB÷îa Lé שהכלים במקום אם – ÅÄÀÈÆÇÇÆÇÇÆÇ
טפח, רום על  טפח על  טפח של  חלל  יש שהמחיצה íéøBäèמונחים – ÀÄ

שבתוכה  הטהורים על  ומצילה שבבית, הטומאה בפני  חוצצת
הטומאה  שאם הביב, כדין  זה הרי  המפרשים, רוב ולפי  מלהיטמא;

טהור; שבתוכו מה åàìבבית, íàå טפח הכלים במקום שאין  – ÀÄÈ
רום על טפח הכלים,ïéàîèטפח,על  –eäBîk úéa ìL BöøàL ÀÅÄÆÇÀÆÇÄÈ

íBäzä ãò ו טפח,– פותח בו  שאין  כל  לבית, שתחת מקום כל ÇÇÀ
מונחים  הם כאילו  שבחצץ הכלים הלכך מהבית, כחלק נחשב הריהו

הזכרנו , וכבר  שבבית. הטומאה מחמת הם וטמאים הבית, חלל  בתוך
שנאמר  ממה למדים זה יד):שדין יט , האוהל(במדבר אל  הבא "כל

הכתוב והרי  ימים", שבעת יטמא באוהל אשר  lde`a"וכל  xy` lke"
עד בית של קרקעו  לעשות הכתוב שבא מכאן , דורשים אלא מיותר ,

של בחללו מונח כאילו  הבית בקרקע שטמון  מה שכל  כמוהו , התהום
טפח, רום על טפח על טפח של חלל בו  שיש ממקום חוץ הבית,

עצמו . בפני כאוהל נחשב שהוא

i p y m e i
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çôè çúBt úBøBwä ïéáì Bðéa ïéàå ïáz àìî àeäL úéaÇÄÆÈÅÆÆÀÅÅÀÅÇÅÇÆÇ
טפח, התקרה מן  רחוק התבן  שאין –íéðôa äàîè היתה אם – ËÀÈÄÀÄ

התבן , בתוך המת מן  äàéöéטומאה ãâðkL íéìk משאירים שכן – ÅÄÆÀÆÆÀÄÈ
ה  מן אמה, כרוחב פנוי ויוצאים מקום שנכנסים שכנגדו , הכותל עד  פתח

שהכלים  ללמד, המשנה ובאה ולהוציאו, התבן  את להכניס שם דרך 
הפתח, כנגד פנוי, מקום באותו  טומאה íéàîèהמונחים כדין  – ÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn xyr dyng wxt zeld` zkqn

õeça,íéðôaL íéìk,çôè íeø ìò çôè ìò çôè íîB÷îa Lé íà–íéøBäè;åàì íàå–íéàîè.ïéa Lé íà ©¥¦¤¦§¦¦¥¦§¨¤©©¤©©¤©§¦§¦¨§¥¦¦¥¥
çôè çúBt úBøBwì ïázä–íéàîè Ck ïéáe Ck ïéa. ©¤¤©¥©¤©¥¨¥¨§¥¦

ÊúBøBøö Bà øôò BàlnL úéa,Bìháe,äàeáz ìL éøk ïëå,úBøBøö ìL ìb Bà,ïëò ìL Blâk elôà,äàîè elôàå ©¦¤¦§¨¨§¦§§¥§¦¤§¨©¤§£¦§©¤¨¨©£¦ª§¨
íéìkä ãöa–úãøBéå úò÷Ba äìBòå úò÷Ba äàîè. §©©¥¦ª§¨©©§¨©©§¤¤

Áøáwä øöç,øBäè dëBúa ãîBòä,úBnà òaøà da àäiL ãò,éøáãkéànL úéa;ìlä úéaíéøîBà:äòaøà £©©¤¤¨¥§¨¨©¤§¥¨©§©©§¦§¥¥©©¥¦¥§¦©§¨¨

.miptay milk:ïáúä íå÷îá.mi`nh e`l m`e mixedh gth mexa gth lr gth onewna yi m`ïéàù õöçáù íéìë úéáá äàîåè íà éîð õöçáã
:íéàîè çôè ïîå÷îá.gth gzet zexewle oazd oia yi m`eàåää ïáúä ìèáúð àìäî ìò ìéöî ïéàå ,úéááù íéöôç øàùë àåä éøäå õöçë áùçéì

:çôè åîå÷îá ïéà ïéá çôè åîå÷îá ùé ïéá åëåúáù
f.d`eaz ly ixk oke:åìèéáù.milkd cva d`neh elit`:äàîåèá íéòâåð ïðéà ìáà ìâä êåúá äàîåèì íéëåîñ íù íéìëå ,ìâä êåúá äàîåèä äúéäù

.dlere zrwea d`neh:åéáéáñ ìë àîèîå íåúñ øá÷ë àåä éøä ,çôè íåøá çôè ìò çôè äàîåèä íå÷îá ùé íàå .øåäè äãéöáù äîå
g.xawd xvg:úåøá÷ ìù úåøòî òáøà äéúåçåø òáøàî úô÷åîä øöç.zen` rax` da `diy cr xedhãîåòä øåäè úåîà òáøà äá ùéù ïîæ ìë

åðéà åìéôà ,íìåòä øéåàì äçåúô øöç ìù úéòéáø çåøå úåçåø ùìùî úåøòî ùìù àìà íù ïéà íàå .äá ãîåòä àîè ,úåîà òáøàî äúåçô ìáà .äá

`xephxa yexit

טמאים שבבית שהכלים ברטנורא);בחצץ, õeça(הר"ש; äàîè– ËÀÈÇ
הפתח, כנגד הפנוי, במקום היינו לתבן , íéðôaLמחוץ íéìk– ÅÄÆÄÀÄ

כדלקמן : דינם התבן , íîB÷îaבתוך Lé íà שהכלים במקום – ÄÅÄÀÈ
çôèמונחים, íeø ìò çôè ìò çôè מעוקב טפח של חלל  – ÆÇÇÆÇÇÆÇ

עצמו, בפני  כאוהל  באוהלíéøBäèהנחשב הם שהרי  הכלים, – ÀÄ
מלהיטמא; שבתוכו  הטהורים על åàìהמציל  íàå במקומם אין  אם – ÀÄÈ

מעוקב, טפח של  הקודמת íéàîèחלל במשנה ששנינו  חצץ, כדין – ÀÅÄ
ברטנורא ). עליהם;(הר"ש; שיציל  אוהל  כאן שאין  הטעם, מפרשים ויש

עתיד הבית בעל הסתם ומן  הואיל  מציל, התבן אין  מחיצה משום ואף

הטומאה בפני  חוצצת אינה לפנותה שעתידים ומחיצה (רמב"ם ;לפנותו ,

טהרות"). çôè"סדרי çúBt úBøBwì ïázä ïéa Lé íà שהתבן – ÄÅÅÇÆÆÇÅÇÆÇ
טפח, התקרה מן Ckרחוק ïéáe Ck ïéa הכלים במקום שיש בין  – ÅÈÅÈ

בו , שאין  ובין  טפח נחשב íéàîèפותח התבן שאין הכלים, – ÀÅÄ
שבתוכו מה על  מציל  ואינו  בבית, חפצים כשאר  אלא (הר"ש ;כמחיצה

מ ברטנורא). התבן ,ויש  מן למעלה גם אוהל שיש  שכיון  הטעם, בארים

ואין  אוהל, בתוך  אוהל זה הרי  טפח, פותח הכלים במקום יש  אפילו
עתידים  אין  כן  אם אלא שבתוכו  הטהורים על  מציל  אוהל  בתוך  אוהל

אינו  הלכך לפנותו, הבית בעל של דעתו  הסתם מן  תבן, אבל  לפנותו ,
שבתוכו מה על  מציל ואינו כלל , אוהל  טהרות");חשוב ברם,("סדרי 

אוהל. בתוך  אוהל  זה אין  לקורות, התבן בין  טפח פותח כשאין
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Bìháe ,úBøBøö Bà øôò BàlnL úéa את או העפר את ביטל  – ÇÄÆÄÀÈÈÀÄÀ
על שביטל  והרי לפנותם, ולא שם להשאירם בדעתו שגמר  הצרורות,

הבית, אוהל  את כך äàeázידי ìL éøk ïëå, בחוץ המונח –Bà ÀÅÀÄÆÀÈ
úBøBøö ìL ìb,בחוץ המונח –ïëò ìL Blâk elôà שכתוב – ÇÆÀÂÄÀÇÆÈÈ

כו):בו  ז , גדול",(יהושע  אבנים גל  עליו ãöa"ויקימו äàîè elôàåÇÂÄËÀÈÀÇ
íéìkä התבואה של הכרי בתוך או  שבבית הצרורות או העפר בתוך – ÇÅÄ

בטומאה, נוגעים הכלים אין אבל  צרורות, של  הגל  בתוך äàîèËÀÈאו
úãøBéå úò÷Ba äìBòå úò÷Ba ואינה היא, רצוצה שטומאה – ÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

הכלים  את לא אבל  ולמטה, למעלה שכנגדה מה כל  אלא מטמאה

שבצידה.

שונים. פירושים עליהם שנאמרו  סתומים, עניינים כמה ישנם במשנתנו
elhae zexexv e` xtr e`lny zia פשט `) לפי  "ובטלו "? הלשון פירוש מה –

לומר "רוצה הרמב"ם: מפרש וכן הבית. את שביטל  משמע, המשנה לשון 
גורס: שהוא משמע, שמלשונו אלא הבית", דין  וכןelhaבטל  וא"ו ). (בלי 

ו): ז , מת טומאת (הל' תורה במשנה הרמב"ם zexexvכותב e` xtr e`lny zia"
..."zexexv e` xtr ly lbk `ed ixde ,ziad lhia df ixd Ð

את  שביטל היא, משנתנו שכוונת יוצא, ב) עח, (עירובין  הגמרא לפי  אבל 
מתכוון שאדם זה, בכגון  דווקא שכן במשנה, שבארנו  כמו  הצרורות, או  העפר 

בטל  הבית אוהל  הבית, את בו  שממלא הדבר  את "zk`lnלבטל cer oiir)
.("l`xyi zx`tz" ;"dnly

d`eaz ly ixk oke (aהכרי את שביטל  היא הכוונה כאן  שאף מפרשים, רבים –
;(` ,c dkeq zetqez ;` ,hr oiaexir zetqez ;"l`xyi zx`tz" ;`xephxa ;y"xd) ופירוש

כל אצל דעתו בטלה אומרים: ואין מסויים, זמן להניחו  בלבו שגמר  הדבר,
ימים לעמוד  תבואה של כרי  דרך  שכן dkeq).אדם, 'qna o"xd)

טומאה  דין  כלום ביטול ? הכרי צריך למה זה: פירוש על תמהים יש אבל 
בוקעת  טמונה שטומאה מקומות בכמה מוצאים והלא בביטול? תלוי  רצוצה
פיסקה  אף אלו  מפרשים שלדעת מבארים, יש אמנם ביטול. בלא אפילו ועולה,

על מוסבה zexexvכלומר :zia,זו ly lb e` d`eaz ly ixk e`lny zia okeולכן
מוקשה  זה פירוש אבל שביטלם. בכגון  מדובר  באלו  שאף לפרש, הם מוסיפים

ודחוק.
שהמשנה  משמע, ה), ז , מת טומאת (הל ' תורה במשנה הרמב"ם מדברי  ברם,

חדש: דבר  ללמד d`eazמוסיפה ly ixk oke,אוהל תחת ולא בחוץ, המונח
בוקעת  היא רצוצה, טומאה בו  יש אם לפנותו , ועתיד  ביטלו  שלא פי על  אף
שהרי מוסיף והוא טהרות", "סדרי בעל  מפרש וכן ויורדת. בוקעת ועולה

ביטול , מועיל  אין תבואה של `mc.בכרי lk lv` ezrc dlha ,elhia elit`e
okr ly elbk elit` ,zexexv ly lb e` (bהחידוש מהו –?"okr ly elbk elit`" רוב

אינ שבארנו המפרשים כפי  אמנם זה. דבר מבארים aezkd),ם oeyl it lr) נראה
בפני חוצץ אינו כן  פי  על ואף מאד , גדול הוא שהגל  בזה, הוא שהחידוש

ישראל ". "תפארת בעל מפרש וכן  שבתוכו . הרצוצה הטומאה
עד שעה לפי  אלא היה שלא עכן , של  כגלו  אפילו  מפרש: הרא"ש אבל 
שמלאו בית פירושה: זו פיסקה שאף המפרשים שלשיטת כלומר שקברוהו ,
דיו לשעה ביטול  שאפילו  להשמיענו  המשנה באה וביטלו , צרורות של  גל
למה  המשנה כוונת שאין  הרא"ש, לפי ומשמע לעולם. בביטול  צורך  ואין 
שמצוותן בהן , אותו  שרגמו  לאבנים אלא גדול", גל עליו  "ויקימו שכתוב

הנסקל. עם לקברן
זה בפירושו  שהרא"ש מסיק, טהרות" "סדרי  בעל yecigdאך z` ayiil `ad)

(okr ly elb oiipray,הרמב"ם שיטת ונוקט הנ"ל, המפרשים שיטת את זונח
zexexv"שהפיסקה ly lb e` d`eaz ly ixk oke" מונחים שהם בכגון מדברת

לפנותם, ועתיד  ביטלם שלא פי  על אף זה שבכגון להשמיע, באה והיא בחוץ,
ששנינו: וזהו רצוצה. טומאה דין  בהם נוהג מקום zexexvמכל  ly lb elit`"

,"okr ly elbkאותו "וירגמו  כה): ז , (יהושע שכתוב כמו  אותו , שרגמו בזמן 
עד שעה לפי אלא היה ולא לפנותו , דעת על  היה שודאי אבן ", ישראל  כל
קבורה  מצוות בהן  שרגמוהו ובאבנים בעכן לקיים צריכים היו  שהרי שקברוהו ,
שכהוראת  לפי  עכן ", של  "גלו לשון התנא ונקט ב). מה, סנהדרין  גמרא (עיין

ברגימתו. גל  עליו והיה ישראל , כל על  היתה רגימתו מצוות שעה

i y i l y m e i
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øáwä øöç,לתוכה פתוחות הקברים שמערות חצר –ãîBòä ÂÇÇÆÆÈÅ
úBnà òaøà da àäiL ãò ,øBäè dëBúa זמן כל  כלומר  – ÀÈÈÇÆÀÅÈÇÀÇÇ

טהור ; בה העומד  אמות, ארבע הפחות לכל  בה ויש גדולה שהחצר
גזרו , חכמים שכן טמא; בה העומד  אמות, ארבע בה אין  אם אבל 

izdw - zex`ean zeipyn
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íéçôè.øáwì ììBb dàNòL äøB÷,dcö ìò ähî ïéa úãîBò ïéa–çútä ãâðk àlà àîè ïéà.dLàø äNò §¨¦¨¤£¨¨¥©¤¤¥¤¤¥ª¨©¦¨¥¨¥¤¨§¤¤©¤©¨¨Ÿ¨
øáwì ììBb–íéçôè äòaøà ãò àlà àîè ïéà,ãBâì ãéúò àeäL ïîæáe.äãeäé éaøøîBà:øeaç dlk. ¥©¤¤¥¨¥¤¨©©§¨¨§¨¦¦§©¤¨¦¨©¦§¨¥ª¨¦

ËíéøBäè íé÷Lî äàìî àéäL úéáç,ìéút ãéîö úôwîe,øáwì ììBb dàNòå–äòáL úàîè àîè da òâBpä, ¨¦¤¦§¥¨©§¦§¦ª¤¤¨¦¨¦©£¨¨¥©¤¤©¥©¨¨¥ª§©¦§¨
ïéøBäè ïé÷Lnäå úéáçäå.øáwì ììBb dàNòL äîäa–äòáL úàîè àîè da òâBpä;øéàî éaøøîBà:ìk §¤¨¦§©©§¦§¦§¥¨¤£¨¨¥©¤¤©¥©¨¨¥ª§©¦§¨©¦¥¦¥¨

ììBb íeMî ànèî Bðéà íéiç çeø Ba LiL. ¤¤©©¦¥§©¥¦¥
Èíéìka òâBpäå úna òâBpä,íéìka òâBpäå únä ìò ìéäànä–ïéàîè.íéìkä ìò ìéäàîe únä ìò ìéäàî, ©¥©©¥§©¥©©¥¦©©£¦©©¥§©¥©©¥¦§¥¦©£¦©©¥©£¦©©¥¦

íéìkä ìò ìéäàîe úna òâBpä–íéøBäè;çôè çúBt Bãéa Lé íà–ïéàîè.íéúéæ éàöç éðLk ïäáe íézá éðL, ©¥©©¥©£¦©©¥¦§¦¦¥§¨¥©¤©§¥¦§¥¨¦¨¤¦§¥£¨¥¥¦

ñôåú àîìòá úî ìáà ,äúöéçî àîééñîã øá÷ä øöç ,éìéî éðäå .äøòîä çúô ìù óå÷ùîì òâé àìù ãáìáå ,øåäè ,àåäù ìë àìà äøòîä çúôî ÷çåøî
:äàîåèì úåîà òáøà.xawl lleb:øá÷ä çúô ìò éåñéë.gztd cbpk `l`:øåäè ,øá÷ì õåç çðåîä äö÷á òâåðäå .øá÷ä ìù.xawl lleb dy`x dyr

:øåäè äìòîìå òáøàîå ,ììåâ íåùî àîè ,øá÷ì êåîñ íéçôè òáøàá äðîî òâåðä .ïìéà åîë øá÷ä ìò úãîåò àéä éøäå.cebl cizr `edy onfa.õå÷ì
àðìéà åãåâ åîë ,ãåâì .ïééãò õö÷ àìù ô"òàå( 'ã ìàéðã):.xeaig dlek:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .õå÷ì ãéúòù ô"òàå ,õö÷ àìù ïîæ ìë

h.da rbepd:ììåâ àéäù ïîæ ìë.dray z`neh `nháéúëã( è"é øáãîá):÷ôåãå ììåâ úåáøì ,äãùä éðô ìò òâé øùà ìëå.mixedh oiwynde ziagde
øîàðù ,úîä ìäåàá àîèéìî øåäè ìéúô ãéîö ó÷åîä ñøç éìëã( íù)åéìò ìéúô ãéîö ùé àä ,àåä àîè åéìò ìéúô ãéîö ïéà øùà çåúô éìë ìëå

:åáâî äàîåè ìá÷î åðéàù øáãî áåúëä ñøç éìëáå ,øåäè.'eke xne` xi`n iaxíééç çåø åá ùéù øáã êì ïéàù ô"òà àìà ,øéàî éáøë äëìä ïéàå
:øá÷ì ììåâ ïäù ïîæ ìë ììåâ íåùî ïä íéàîèî íå÷î ìëî ,íãàî õåç ,àîèîå

i.milka rbepe znd lr lid`nd:íéìëá ïë åîë òâåð ,åéìò ìéäàî åà úîá òâðù äòùáã ïåâë ,íéøåáéç íòèî äòáù úàîåè ïéàîè íéìëäyi m`e
gth gzet eicia.mi`nh:äàîåèä úà úåàéáî ,íéìëä ìòå úîä ìò úåìéäàî åéãéã ïåéë.miza ipyî ïäéçúôå:äæ ãâðë äæ íéðååë.d`nehd z` `ian

`xephxa yexit

באר הנכנס כל מטמא המת לא שיהא טהרות שאוכלי  כדי אמותיו , בע

לחוש ויש עליו, האהילו שלא סבורים ויהיו  לו ליקרב רגילים יהיו
בכך ירגיש  ולא ויאהיל  ידו  אחד יפשוט א ),שמא מד, סוטה  (גמרא 

הקברים  ומערות הואיל הקבר , חצר  מקום שמכל ללמד , משנתנו ובאה
המתים  שיהיו חכמים, בה גזרו לא ניכרות, ומחיצותיהן  ממנה, חלוקות

ארבע  בה שיהא ובלבד סביבותיהם, אמות ארבע תופסים שבתוכה
ויותר; éànLאמות úéa éøáãk;שמאי בית דברי  הם כך –úéa ÀÄÀÅÅÇÇÅ

íéçôè äòaøà :íéøîBà ìlä,טפחים ארבעה בחצר יש  אם – ÄÅÀÄÇÀÈÈÀÈÄ
טהור . בתוכה øáwìהעומד ììBb dàNòL äøB÷ את שביטל – ÈÆÂÈÈÅÇÆÆ

לקבר גולל להיות הקורה xawd;כל gzt lr ieqik)xe`al epzncwd oiir
,(c ,a dpynddcö ìò ähî ïéa úãîBò ïéa ב זקופה – שהקורה ין ÅÆÆÅËÈÇÄÈ

מונחת, שהיא àîèבין ïéà,בקורה הנוגע –çútä ãâðk àlà ÅÈÅÆÈÀÆÆÇÆÇ
האחר, בחלק הנוגע אבל הקבר. פתח שכנגד  הקורה בחלק כשנוגע –
טמא  הפתח כנגד  ברם גולל . תורת עליו אין  לקבר שחוץ שמה טהור,

את  וביטל  שהואיל אמה, מאה גבוהה והיא עומדת כשהקורה אפילו
טמא. הפתח שכנגד  גובהה כל  גולל, להיות dLàøכולה äNò– ÈÈÙÈ

– הקורה øáwìשל  ììBb אלא גולל להיות כולה את ביטל  שלא – ÅÇÆÆ
עומדת  שהקורה פי על  אף לצרכו , לקוץ בדעתו והשאר  בלבד , ראשה

הקבר , פתח כנגד àîèכולה ïéà,בקורה הנוגע –äòaøà ãò àlà ÅÈÅÆÈÇÇÀÈÈ
íéçôè, הקבר מן גובהה של –ãBâì ãéúò àeäL ïîæáe– ÀÈÄÄÀÇÆÈÄÈ

ואפילו  גולל ; המשמש מראשה חוץ הקורה, שאר  כל את לקוץ שעומד 
עד טמא קצץ, שלא זמן כל  טפחים, מארבעה פחות עד  לקוץ עתיד

הואיל טהור , ולמעלה טפחים מארבעה הנוגע אבל טפחים. ארבעה
לקוץ. øeaçועתיד  dlk :øîBà äãeäé éaø חשובה הקורה כל – ÇÄÀÈÅËÈÄ

הקורה  בכל  הנוגע קצץ, שלא זמן  כל  לקוץ, שעתיד  פי  על ואף חיבור ,
dcedi.טמא. iaxk dkld oi`e

בעל ואף טהרות". "סדרי בעל  פירשה וכן  הגר "א, כפירוש הסיפא את בארנו 
אותה  מבארים המפרשים שאר  אבל דומה. בדרך מבארה אחרונה" "משנה
"עשה  לבין בעומדת גולל עשאה בין  הבדל  למצוא ונדחקים אחרות, בדרכים

לקבר ". גולל ראשה
ה): ו , מת טומאת (הל' כותב zcnerהרמב"ם `id ixde ,xawl lleb dy`x dyr"

;lleb meyn `nh ,xawl jenq migth drax`a dpnn rbepd Ð oli` enk xawd lr
."xedh Ð dlrnle drax`ne מקשה הראב"ד  אבל  מברטנורא. הרב מפרש וכן 

"עומדת" היינו כן  "אם הרמב"ם: שוכבת (yixay`)?על שהקורה סיפא אלא
שהיא  בזמן  הטעם, ורישא גולל ; לו  נעשה הקבר , לתוך  נכנס וראשה בקרקע
לראשה  צריכה הקורה כל  הקבר , על  וסומכת צידה על מוטה או עומדת

טמא. הקבר של הפתח כנגד שהוא כל  לפיכך לקבר , גולל שהוא התחתון,

כאן עד חיבור". אינו לקוץ שעתיד  מה לפיכך  כן , אינה שוכבת כשהיא אבל 

aeh").לשונו mei zetqez" oiire ;"dpyn sqk" oiir)

ט ה נ ש מ ר ו א ב

úéáç– חרס של –úôwîe ,íéøBäè íé÷Lî äàìî àéäL ÈÄÆÄÀÅÈÇÀÄÀÄËÆÆ
øáwì ììBb dàNòå ,ìéút ãéîöצמיד מוקפת שהיא כמו  – ÈÄÈÄÇÂÈÈÅÇÆÆ

המ  עם שבתוכה,פתיל  äòáLשקים úàîè àîè da òâBpä– ÇÅÇÈÈÅËÀÇÄÀÈ
ועשאה  הואיל מקום מכל מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי פי  על  אף

שנאמר  גולל , משום בה הנוגע את מטמאה הריהי יט ,גולל , (במדבר

ודופק.טז ): גולל  לרבות ודרשו : השדה", פני על  יגע אשר "וכל 
ïéøBäè ïé÷Lnäå úéáçäå,היא המשנה שכוונת מפרשים, יש  – ÀÆÈÄÀÇÇÀÄÀÄ

מן  שפירש  לאחר גולל  כל  שכן  הקבר , מן החבית שפירשה לאחר
הקבר מן הגולל  שפירש  לאחר שאף סוברים, יש  אבל טהור , הקבר 
בצד אלא אינה גולל  שטומאת הטעם, כאן  מפרשים ולדעתם מטמא,

ליתן  טהורה החבית כאן ואף טהור , הפנימי  הצד  אבל  שבו , החיצון
טהורים והם משקים, אחרונה ").לתוכה "משנה  ב; יט , ברכות  (תוספות 

øáwì ììBb dàNòL äîäaעל ונתונה כפותה שהיתה וכגון – ÀÅÈÆÂÈÈÅÇÆÆ
הקבר äòáL(רמב "ם),פני úàîè àîè da òâBpä הנוגע כדין  – ÇÅÇÈÈÅËÀÇÄÀÈ

ànèîבגולל. Bðéà íéiç çeø Ba LiL ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÆÇÇÄÅÀÇÅ
ììBb íeMîבגמרא מבואר  מאיר רבי  של טעמו א ),– כד, (סוכה  ÄÅ

ברוח שעומדת מחיצה gex)שכל  ici lr)מחיצה dzcinrאינה xwiry)
`ed ynn ea oi`y xacרש "י בידי),― עשויה שאינה שמחיצה משום או 

מחיצה. אינה אדם

i r i a x m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

,íéìka òâBpäå úna òâBpäאוòâBpäå únä ìò ìéäànä ÇÅÇÇÅÀÇÅÇÇÅÄÇÇÂÄÇÇÅÀÇÅÇ
íéìkaמפרש יש שבשעה – בחיבורים, בטומאה כאן  שמדובר  ים, ÇÅÄ

בכלים נגע המת על שהאהיל או במת אדם מפרשים (הר"ש),שנגע ויש
עליו  האהיל או  במת שנגע שלאחר  כלומר בחיבורים, שלא אפילו

בכלים שבעה.ïéàîè(רמב"ם ),נגע טומאת הכלים –ìò ìéäàî ÀÅÄÇÂÄÇ
íéìkä ìò ìéäàîe únäבחיבורים אפילו  –,(lkd ixacl) כגון ÇÅÇÂÄÇÇÅÄ

או  הכלים, על האהיל  האחרת ובידו  המת על האחת בידו  שהאהיל 
íéìkä ìò ìéäàîe úna òâBpäעל האהיל במת שנגע שבזמן  – ÇÅÇÇÅÇÂÄÇÇÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäì åéãé ézL úà èLt,Lé íàçôè çúBt åéãéa–äàîhä úà àéáî;åàì íàå–äàîhä úà àéáî Bðéà. ¨©¤§¥¨¨¨¤¦¥§¨¨¥©¤©¥¦¤©ª§¨§¦¨¥¥¦¤©ª§¨
¯ ˘ Ú ‰ ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡òcønä éáòa äàîhä úà ïéàéáî ïéìèìhnä ìk.øîàïBôøè éaø:úçt÷î äëìä BfL éða úà çt÷à,òîML ¨©¦©§§¦§¦¦¤©ª§¨¨¢¦©©§¥©¨©©¦©§£©¥©¤¨©¤£¨¨§ª©©¤¨©
äòèå òîBMä,Bôúk ìò òcønäå øáBò økàäL,øáwä ìò ãçà Bcö ìéäàäå,íéìéäànä íéìk íeMî eäeànèå ©¥©§¨¨¤¨¦¨¥§©©§¥©©§¥§¤¡¦¦¤¨©©¤¤§¦§¦¥¦©©£¦¦

únä ìò.øîààáé÷ò éaø:ïwúà éðà,éøác eäiLíéîëçïéîi÷,ìò äàîhä úà ïéàéáî ïéìèìhnä ìk eäiL ©©¥¨©©¦£¦¨£¦£©¥¤§¦§¥£¨¦©¨¦¤§¨©¦©§§¦§¦¦¤©ª§¨©
òcønä éáòa ïàNBpä íãà,ïäL ìëa ïîöò ìòå,çôè çúBôa íéìëå íãà øàL ìòå. ¨¨©§¨¨¢¦©©§¥©§©©§¨§¨¤¥§©§¨¨¨§¥¦§¥©¤©

:äæáå äæá íéçðåî íéàöçä éðù åìéàë äàîåèä úà óøöî åéãé ìù ìäåàã .íéàîè íéúáä éðù åøàùðå.e`l m`eàîè àäéî àøáâ ,çôè çúåô åéãéá ïéàã
:íéøåäè íéúáä éðù ìáà ,ïäù ìëá ïîöò ìòå ïî÷ì ïðúãë éåä

fh`.d`nehd z` oi`ian oilhlhind lk:äàîåè íäì àéáî ,íéìëä ìò ãçà åùàøå úîä ìò ãçà åùàø ìéäàä íàù .ìäåà íåùî.rcxnd iaerk
:åéáò íåùî åôé÷ä ìò åøæâã ,åôé÷î çôè ìù èåçã .çôè åô÷éäá ùéù àìà çôè áçåø åá ïéà åìéôà.ipa z` gtw`.êåúéçå äúéøë ïåùì çåôé÷ .íøá÷à

:ïðéòá çôè çúåô àäã ,úëúåçîå äòåè÷ úçôå÷î åæ äëìäù úîà äæ øáã ïéà íà éðá úà çô÷à ,àéä äòåáùå.rneyd rnyyìò äìàù äìàùðùë
ìò ìéäàîä åîöò éìëäù ,úîä ìò íéìéäàîä íéìë íåùî òãøîä úà åàîè íä .åäåàîè äî íåùî òãé àìå åäåàîèù òîùå ùøãîä úéáá äùòî éãé
íéìë äéì äåäã íåùî åà íéøåáéç íòèî åà øëéàä úà åàîèå ,éðùä åùàø úçú äàîåèä úà àéáäì àìà çôè çúåô ïðéòá àìã ,àåäù ìëá àîè úîä

:ìäåà ïéãî äàîåè åéìò àéáî òãøîäù íòèî åäåàîèã øîåì äòè òîåùäå .äòáù úàîåè àîèå íéìëá íãàå úîá åòâðù.miniiewn minkg ixac ediy
äàîåè àéáî òãøîã íéøîåàù.o`yepd mc`d lráø÷éã äéì éåäå òãøîì åôéúë ïéá ÷éñôî åãâáù ,áøò úàîåè íà éë åéìò ïéà ïàùåðä íãàã ïéðîéæ

éë äá ïéà ìäåà úàîåèã øîéîì éúàå ,çôè åôé÷äá ùéù éôì åäåàîè ìäåà íåùî øîåì äòèé áøò úàîåè åúåà íéàîèîù äàåøäå ,áø÷éãì áø÷éãá

`xephxa yexit

באוהלíéøBäèהכלים, מטמא אינו  במת הנטמא שאדם הכלים, – ÀÄ
בלבד; במגע Bãéaאלא Lé íà:גורסים ויש  –,eiciaçôè çúBt ÄÅÀÈÅÇÆÇ

טפח על טפח רחב ידו שפס טהרות "),– שהואילïéàîè("סדרי – ÀÅÄ
והכלים  המת נמצאים הכלים, ועל  המת על  מאהילות טפח בפותח וידיו

על  מוסב זה דין  אין  אחדים מפרשים לדעת אחד. אוהל "rbepdתחת
,"milkd lr lid`ne zna על milkd",אלא lr lid`ne znd lr lid`n"

הכלים  על מאהיל  האחרת ובידו  המת על מאהיל  האחת שבידו כגון

אחרונה "), "משנה  ישראל "; במת וכך ("תפארת  הנוגע שהרי נראה, אמנם

הרמב"ם  אבל טפח? פותח בידו שיש בכך  ומה עליו , מאהיל  אינו
הכלים, על  בשנייה והאהיל  המת על אחת בידו  שהאהיל  "אדם כותב:

הכלים  טפח, פותח בידו  יש  אם – הכלים על והאהיל במת שנגע או
טהורין " – לאו ואם א),טמאין . יח, מת טומאת מכאן ,(הל' והרי

שהפיסקה במשנתנו , מפרש gth"שהרמב"ם gzet ecia yi m`" מוסבה
על אף היינו כן , לפני ששנינו מה כל lrעל lid`ne zna rbepd"

,"milkdיאהיל שלא לנוגע אפשר שאי  נראה, הרמב"ם של וטעמו
אוהלים כשיפוע זה והרי zexdh").קצת, ixcq")íézá éðL ופתחיהם – ÀÅÈÄ

זה, כנגד זה íéúéæמכוונים éàöç éðLk ïäáe נמצא בית בכל – ÈÆÄÀÅÂÈÅÅÄ
המת, מן  זית –èLtכחצי  הבתים שני בין  העומד  אדם –ézL úà ÈÇÆÀÅ

ïäì åéãé:זה לבית אחת ויד זה לבית אחת יד –åéãéa Lé íà ÈÈÈÆÄÅÀÈÈ
çôè çúBt,טפח על  טפח –äàîhä úà àéáî מה כל  על – ÅÇÆÇÅÄÆÇËÀÈ

זיתים, כחצאי  על  מאהילות ידיו  אין ואפילו הבתים, בשני שנמצא

ואין  אחד ; אוהל  להיות הבתים שני את מצרף ידיו של שהאוהל  לפי
אינו  טומאה, מקבל  ואדם שהואיל ידיו , של האוהלים בין מפסיק גופו 

אוהל תחת מונחים כאילו הזיתים כחצאי שני  חשובים הלכך  חוצץ;
טהרות");אחד "סדרי אחרונה "; åàì("משנה  íàå פותח בידיו שאין – ÀÄÈ

äàîhäטפח, úà àéáî Bðéà מאהילות ידיו ואפילו  הבתים, לשני  – ÅÅÄÆÇËÀÈ
טמא עצמו האדם זה בכגון  ברם, הזיתים. כחצאי  ברטנורא ;על  (הר "ש;

טהרות "). "סדרי

א ה נ ש מ ר ו א ב

äàîhä úà ïéàéáî ïéìèìhnä ìk הם שאם אוהל , משום – ÈÇÄÇÀÀÄÀÄÄÆÇËÀÈ
טהורים, דברים על האחר  ובראשם המת על האחד  בראשם מאהילים

הטהורים, הדברים על  הטומאה את הם òcønäמביאים éáòa– ÈÃÄÇÇÀÅÇ
היינו  הבקר , מלמד  כעובי הוא המאהילים המיטלטלים של  כשעוביים
בארנו  וכבר  טפח; ברחבם שאין  פי על  אף טפח, בהיקפם כשיש

ח ),הטעם יז , הטומאה (כלים  את מביא טפח ברחבו שיש ודבר שהואיל 
משום  טפח בהיקפם שיש במיטלטלים חכמים גזרו לפיכך התורה, מן

טפח. ברחבם שיש éðaמיטלטלים úà çt÷à :ïBôøè éaø øîàÈÇÇÄÇÀÂÇÅÇÆÈÇ
úçt÷î äëìä BfL זו אין  אם בני את אשכל  שבועה: לשון – ÆÂÈÈÀËÇÇ

ומשובשת, קטועה òîBMäהלכה òîMLעל השאלה כשנשאלה – ÆÈÇÇÅÇ
המת  על שהאהיל שהמרדע הדין את שמע המדרש, בבית מעשה ידי 

חכמים äòèåמטמא, פסקו  מה משום ידע שלא הדין , של בטעמו – ÀÈÈ
מטמא, øáBòשהמרדע økàäL:המעשה היה שכך –xaer xk`d ÆÈÄÈÅ

ãçàבשדה Bcö ìéäàäå ,Bôúk ìò òcønäå,המרדע של  – ÀÇÇÀÅÇÇÀÅÀÆÁÄÄÆÈ
øáwä ìò,שבשדה –eäeànèå,המרדע את חכמים וטמאו – ÇÇÆÆÀÄÀ

únä ìò íéìéäànä íéìk íeMîעל המאהיל עצמו שהכלי  – ÄÅÄÇÇÂÄÄÇÇÅ
בכ נטמא להביא המת כדי  אלא טפח לרוחב צריכים ואין שהוא, ל

המרדע, את האיכר  שנשא וכיון  השני , שבצידו  דברים על טומאה
טמא  שהוא במת, שנטמא בכלי שנגע אדם כדין  אותו, גם טימאו 

בחיבורים טומאה משום או ג), א, (כדלעיל  שבעה (הר"ש ;טומאת

טוב "). יום  "תוספות  ועיין טעה ברטנורא ; זה דין  ששמע השומע אבל 

האהיל שהמרדע משום שבעה, טומאת האיכר את שטימאו וחשב,
שהמיטלטלים  היא, שההלכה בטעות, הסיק ומכאן  הקבר, ועל  עליו

המרדע. בעובי הטומאה את ïwúà,מביאים éðà :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÂÄÂÇÅ
íéîëç éøác eäiL:שאמרו –d`nehd z` mi`ian milhlhind lk ÆÀÄÀÅÂÈÄ

,rcxnd iaeraïéîi÷ כוונתם שכן  קיימים, אלו דבריהם שיהיו אתקן – ÇÈÄ
íãàהיא, ìò äàîhä úà ïéàéáî ïéìèìhnä ìk eäiLÆÀÈÇÄÇÀÀÄÀÄÄÆÇËÀÈÇÈÈ

òcønä éáòa ïàNBpä,המרדע כעובי  שהם מיטלטלים הנושא – ÇÀÈÈÃÄÇÇÀÅÇ
על האהילו  והמיטלטלים טפח, בהיקפם ויש  טפח ברחבם שאין  היינו 
מגע, משום אלא אוהל  משום טמא אינו  התורה שמן  פי על אף המת,

נגעו  לא המיטלטלים אם כגון  ערב, טומאת אלא טמא שאינו ויש 
ויאמרו , יטעו  שמא חכמים חששו מקום מכל בבגדו , אלא בגופו 

אלא  טמא שאינו וכיון  טפח, בהיקפם ויש  הואיל  אוהל, משום שנטמא
טומאת  אלא בה אין אוהל טומאת שכל  להסיק יבואו  ערב, טומאת

משום  שבעה טומאת מדבריהם טמא שיהא חכמים גזרו  הלכך ערב,
ïäLאוהל ; ìëa ïîöò ìòåעל המאהילים עצמם המיטלטלים – ÀÇÇÀÈÀÈÆÅ

טרפון; רבי  בדברי  לעיל , הזכרנו  שכבר  כמו  שהם, בכל נטמאים המת
íãà øàL ìòå מאהילים הם אלא המיטלטלים, את נושא שאינו – ÀÇÀÈÈÈ

המת, ועל  ועלíéìëåעליו כלים על  מאהילים שהמיטלטלים או – ÀÅÄ
çôèהמת, çúBôaהמיטלטל אין אלא – הטומאה את מביאים ים ÀÅÇÆÇ

פי על  אף טפח, ברחבם אין  אם אבל טפח. רוחב בהם יש כן אם
כאן  ואין שהואיל  הטומאה, את מביאים אינם טפח, בהיקפם שיש 

רחבם. משום היקפם על  לגזור שייך לא כלל, טומאה

izdw - zex`ean zeipyn



קעז i dpyn xyr dyng wxt zeld` zkqn

íéçôè.øáwì ììBb dàNòL äøB÷,dcö ìò ähî ïéa úãîBò ïéa–çútä ãâðk àlà àîè ïéà.dLàø äNò §¨¦¨¤£¨¨¥©¤¤¥¤¤¥ª¨©¦¨¥¨¥¤¨§¤¤©¤©¨¨Ÿ¨
øáwì ììBb–íéçôè äòaøà ãò àlà àîè ïéà,ãBâì ãéúò àeäL ïîæáe.äãeäé éaøøîBà:øeaç dlk. ¥©¤¤¥¨¥¤¨©©§¨¨§¨¦¦§©¤¨¦¨©¦§¨¥ª¨¦

ËíéøBäè íé÷Lî äàìî àéäL úéáç,ìéút ãéîö úôwîe,øáwì ììBb dàNòå–äòáL úàîè àîè da òâBpä, ¨¦¤¦§¥¨©§¦§¦ª¤¤¨¦¨¦©£¨¨¥©¤¤©¥©¨¨¥ª§©¦§¨
ïéøBäè ïé÷Lnäå úéáçäå.øáwì ììBb dàNòL äîäa–äòáL úàîè àîè da òâBpä;øéàî éaøøîBà:ìk §¤¨¦§©©§¦§¦§¥¨¤£¨¨¥©¤¤©¥©¨¨¥ª§©¦§¨©¦¥¦¥¨

ììBb íeMî ànèî Bðéà íéiç çeø Ba LiL. ¤¤©©¦¥§©¥¦¥
Èíéìka òâBpäå úna òâBpä,íéìka òâBpäå únä ìò ìéäànä–ïéàîè.íéìkä ìò ìéäàîe únä ìò ìéäàî, ©¥©©¥§©¥©©¥¦©©£¦©©¥§©¥©©¥¦§¥¦©£¦©©¥©£¦©©¥¦

íéìkä ìò ìéäàîe úna òâBpä–íéøBäè;çôè çúBt Bãéa Lé íà–ïéàîè.íéúéæ éàöç éðLk ïäáe íézá éðL, ©¥©©¥©£¦©©¥¦§¦¦¥§¨¥©¤©§¥¦§¥¨¦¨¤¦§¥£¨¥¥¦

ñôåú àîìòá úî ìáà ,äúöéçî àîééñîã øá÷ä øöç ,éìéî éðäå .äøòîä çúô ìù óå÷ùîì òâé àìù ãáìáå ,øåäè ,àåäù ìë àìà äøòîä çúôî ÷çåøî
:äàîåèì úåîà òáøà.xawl lleb:øá÷ä çúô ìò éåñéë.gztd cbpk `l`:øåäè ,øá÷ì õåç çðåîä äö÷á òâåðäå .øá÷ä ìù.xawl lleb dy`x dyr

:øåäè äìòîìå òáøàîå ,ììåâ íåùî àîè ,øá÷ì êåîñ íéçôè òáøàá äðîî òâåðä .ïìéà åîë øá÷ä ìò úãîåò àéä éøäå.cebl cizr `edy onfa.õå÷ì
àðìéà åãåâ åîë ,ãåâì .ïééãò õö÷ àìù ô"òàå( 'ã ìàéðã):.xeaig dlek:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .õå÷ì ãéúòù ô"òàå ,õö÷ àìù ïîæ ìë

h.da rbepd:ììåâ àéäù ïîæ ìë.dray z`neh `nháéúëã( è"é øáãîá):÷ôåãå ììåâ úåáøì ,äãùä éðô ìò òâé øùà ìëå.mixedh oiwynde ziagde
øîàðù ,úîä ìäåàá àîèéìî øåäè ìéúô ãéîö ó÷åîä ñøç éìëã( íù)åéìò ìéúô ãéîö ùé àä ,àåä àîè åéìò ìéúô ãéîö ïéà øùà çåúô éìë ìëå

:åáâî äàîåè ìá÷î åðéàù øáãî áåúëä ñøç éìëáå ,øåäè.'eke xne` xi`n iaxíééç çåø åá ùéù øáã êì ïéàù ô"òà àìà ,øéàî éáøë äëìä ïéàå
:øá÷ì ììåâ ïäù ïîæ ìë ììåâ íåùî ïä íéàîèî íå÷î ìëî ,íãàî õåç ,àîèîå

i.milka rbepe znd lr lid`nd:íéìëá ïë åîë òâåð ,åéìò ìéäàî åà úîá òâðù äòùáã ïåâë ,íéøåáéç íòèî äòáù úàîåè ïéàîè íéìëäyi m`e
gth gzet eicia.mi`nh:äàîåèä úà úåàéáî ,íéìëä ìòå úîä ìò úåìéäàî åéãéã ïåéë.miza ipyî ïäéçúôå:äæ ãâðë äæ íéðååë.d`nehd z` `ian

`xephxa yexit

באר הנכנס כל מטמא המת לא שיהא טהרות שאוכלי  כדי אמותיו , בע

לחוש ויש עליו, האהילו שלא סבורים ויהיו  לו ליקרב רגילים יהיו
בכך ירגיש  ולא ויאהיל  ידו  אחד יפשוט א ),שמא מד, סוטה  (גמרא 

הקברים  ומערות הואיל הקבר , חצר  מקום שמכל ללמד , משנתנו ובאה
המתים  שיהיו חכמים, בה גזרו לא ניכרות, ומחיצותיהן  ממנה, חלוקות

ארבע  בה שיהא ובלבד סביבותיהם, אמות ארבע תופסים שבתוכה
ויותר; éànLאמות úéa éøáãk;שמאי בית דברי  הם כך –úéa ÀÄÀÅÅÇÇÅ

íéçôè äòaøà :íéøîBà ìlä,טפחים ארבעה בחצר יש  אם – ÄÅÀÄÇÀÈÈÀÈÄ
טהור . בתוכה øáwìהעומד ììBb dàNòL äøB÷ את שביטל – ÈÆÂÈÈÅÇÆÆ

לקבר גולל להיות הקורה xawd;כל gzt lr ieqik)xe`al epzncwd oiir
,(c ,a dpynddcö ìò ähî ïéa úãîBò ïéa ב זקופה – שהקורה ין ÅÆÆÅËÈÇÄÈ

מונחת, שהיא àîèבין ïéà,בקורה הנוגע –çútä ãâðk àlà ÅÈÅÆÈÀÆÆÇÆÇ
האחר, בחלק הנוגע אבל הקבר. פתח שכנגד  הקורה בחלק כשנוגע –
טמא  הפתח כנגד  ברם גולל . תורת עליו אין  לקבר שחוץ שמה טהור,

את  וביטל  שהואיל אמה, מאה גבוהה והיא עומדת כשהקורה אפילו
טמא. הפתח שכנגד  גובהה כל  גולל, להיות dLàøכולה äNò– ÈÈÙÈ

– הקורה øáwìשל  ììBb אלא גולל להיות כולה את ביטל  שלא – ÅÇÆÆ
עומדת  שהקורה פי על  אף לצרכו , לקוץ בדעתו והשאר  בלבד , ראשה

הקבר , פתח כנגד àîèכולה ïéà,בקורה הנוגע –äòaøà ãò àlà ÅÈÅÆÈÇÇÀÈÈ
íéçôè, הקבר מן גובהה של –ãBâì ãéúò àeäL ïîæáe– ÀÈÄÄÀÇÆÈÄÈ

ואפילו  גולל ; המשמש מראשה חוץ הקורה, שאר  כל את לקוץ שעומד 
עד טמא קצץ, שלא זמן כל  טפחים, מארבעה פחות עד  לקוץ עתיד

הואיל טהור , ולמעלה טפחים מארבעה הנוגע אבל טפחים. ארבעה
לקוץ. øeaçועתיד  dlk :øîBà äãeäé éaø חשובה הקורה כל – ÇÄÀÈÅËÈÄ

הקורה  בכל  הנוגע קצץ, שלא זמן  כל  לקוץ, שעתיד  פי  על ואף חיבור ,
dcedi.טמא. iaxk dkld oi`e

בעל ואף טהרות". "סדרי בעל  פירשה וכן  הגר "א, כפירוש הסיפא את בארנו 
אותה  מבארים המפרשים שאר  אבל דומה. בדרך מבארה אחרונה" "משנה
"עשה  לבין בעומדת גולל עשאה בין  הבדל  למצוא ונדחקים אחרות, בדרכים

לקבר ". גולל ראשה
ה): ו , מת טומאת (הל' כותב zcnerהרמב"ם `id ixde ,xawl lleb dy`x dyr"

;lleb meyn `nh ,xawl jenq migth drax`a dpnn rbepd Ð oli` enk xawd lr
."xedh Ð dlrnle drax`ne מקשה הראב"ד  אבל  מברטנורא. הרב מפרש וכן 

"עומדת" היינו כן  "אם הרמב"ם: שוכבת (yixay`)?על שהקורה סיפא אלא
שהיא  בזמן  הטעם, ורישא גולל ; לו  נעשה הקבר , לתוך  נכנס וראשה בקרקע
לראשה  צריכה הקורה כל  הקבר , על  וסומכת צידה על מוטה או עומדת

טמא. הקבר של הפתח כנגד שהוא כל  לפיכך לקבר , גולל שהוא התחתון,

כאן עד חיבור". אינו לקוץ שעתיד  מה לפיכך  כן , אינה שוכבת כשהיא אבל 

aeh").לשונו mei zetqez" oiire ;"dpyn sqk" oiir)

ט ה נ ש מ ר ו א ב

úéáç– חרס של –úôwîe ,íéøBäè íé÷Lî äàìî àéäL ÈÄÆÄÀÅÈÇÀÄÀÄËÆÆ
øáwì ììBb dàNòå ,ìéút ãéîöצמיד מוקפת שהיא כמו  – ÈÄÈÄÇÂÈÈÅÇÆÆ

המ  עם שבתוכה,פתיל  äòáLשקים úàîè àîè da òâBpä– ÇÅÇÈÈÅËÀÇÄÀÈ
ועשאה  הואיל מקום מכל מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי פי  על  אף

שנאמר  גולל , משום בה הנוגע את מטמאה הריהי יט ,גולל , (במדבר

ודופק.טז ): גולל  לרבות ודרשו : השדה", פני על  יגע אשר "וכל 
ïéøBäè ïé÷Lnäå úéáçäå,היא המשנה שכוונת מפרשים, יש  – ÀÆÈÄÀÇÇÀÄÀÄ

מן  שפירש  לאחר גולל  כל  שכן  הקבר , מן החבית שפירשה לאחר
הקבר מן הגולל  שפירש  לאחר שאף סוברים, יש  אבל טהור , הקבר 
בצד אלא אינה גולל  שטומאת הטעם, כאן  מפרשים ולדעתם מטמא,

ליתן  טהורה החבית כאן ואף טהור , הפנימי  הצד  אבל  שבו , החיצון
טהורים והם משקים, אחרונה ").לתוכה "משנה  ב; יט , ברכות  (תוספות 

øáwì ììBb dàNòL äîäaעל ונתונה כפותה שהיתה וכגון – ÀÅÈÆÂÈÈÅÇÆÆ
הקבר äòáL(רמב "ם),פני úàîè àîè da òâBpä הנוגע כדין  – ÇÅÇÈÈÅËÀÇÄÀÈ

ànèîבגולל. Bðéà íéiç çeø Ba LiL ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÆÇÇÄÅÀÇÅ
ììBb íeMîבגמרא מבואר  מאיר רבי  של טעמו א ),– כד, (סוכה  ÄÅ

ברוח שעומדת מחיצה gex)שכל  ici lr)מחיצה dzcinrאינה xwiry)
`ed ynn ea oi`y xacרש "י בידי),― עשויה שאינה שמחיצה משום או 

מחיצה. אינה אדם

i r i a x m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

,íéìka òâBpäå úna òâBpäאוòâBpäå únä ìò ìéäànä ÇÅÇÇÅÀÇÅÇÇÅÄÇÇÂÄÇÇÅÀÇÅÇ
íéìkaמפרש יש שבשעה – בחיבורים, בטומאה כאן  שמדובר  ים, ÇÅÄ

בכלים נגע המת על שהאהיל או במת אדם מפרשים (הר"ש),שנגע ויש
עליו  האהיל או  במת שנגע שלאחר  כלומר בחיבורים, שלא אפילו

בכלים שבעה.ïéàîè(רמב"ם ),נגע טומאת הכלים –ìò ìéäàî ÀÅÄÇÂÄÇ
íéìkä ìò ìéäàîe únäבחיבורים אפילו  –,(lkd ixacl) כגון ÇÅÇÂÄÇÇÅÄ

או  הכלים, על האהיל  האחרת ובידו  המת על האחת בידו  שהאהיל 
íéìkä ìò ìéäàîe úna òâBpäעל האהיל במת שנגע שבזמן  – ÇÅÇÇÅÇÂÄÇÇÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäì åéãé ézL úà èLt,Lé íàçôè çúBt åéãéa–äàîhä úà àéáî;åàì íàå–äàîhä úà àéáî Bðéà. ¨©¤§¥¨¨¨¤¦¥§¨¨¥©¤©¥¦¤©ª§¨§¦¨¥¥¦¤©ª§¨
¯ ˘ Ú ‰ ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡òcønä éáòa äàîhä úà ïéàéáî ïéìèìhnä ìk.øîàïBôøè éaø:úçt÷î äëìä BfL éða úà çt÷à,òîML ¨©¦©§§¦§¦¦¤©ª§¨¨¢¦©©§¥©¨©©¦©§£©¥©¤¨©¤£¨¨§ª©©¤¨©
äòèå òîBMä,Bôúk ìò òcønäå øáBò økàäL,øáwä ìò ãçà Bcö ìéäàäå,íéìéäànä íéìk íeMî eäeànèå ©¥©§¨¨¤¨¦¨¥§©©§¥©©§¥§¤¡¦¦¤¨©©¤¤§¦§¦¥¦©©£¦¦

únä ìò.øîààáé÷ò éaø:ïwúà éðà,éøác eäiLíéîëçïéîi÷,ìò äàîhä úà ïéàéáî ïéìèìhnä ìk eäiL ©©¥¨©©¦£¦¨£¦£©¥¤§¦§¥£¨¦©¨¦¤§¨©¦©§§¦§¦¦¤©ª§¨©
òcønä éáòa ïàNBpä íãà,ïäL ìëa ïîöò ìòå,çôè çúBôa íéìëå íãà øàL ìòå. ¨¨©§¨¨¢¦©©§¥©§©©§¨§¨¤¥§©§¨¨¨§¥¦§¥©¤©

:äæáå äæá íéçðåî íéàöçä éðù åìéàë äàîåèä úà óøöî åéãé ìù ìäåàã .íéàîè íéúáä éðù åøàùðå.e`l m`eàîè àäéî àøáâ ,çôè çúåô åéãéá ïéàã
:íéøåäè íéúáä éðù ìáà ,ïäù ìëá ïîöò ìòå ïî÷ì ïðúãë éåä

fh`.d`nehd z` oi`ian oilhlhind lk:äàîåè íäì àéáî ,íéìëä ìò ãçà åùàøå úîä ìò ãçà åùàø ìéäàä íàù .ìäåà íåùî.rcxnd iaerk
:åéáò íåùî åôé÷ä ìò åøæâã ,åôé÷î çôè ìù èåçã .çôè åô÷éäá ùéù àìà çôè áçåø åá ïéà åìéôà.ipa z` gtw`.êåúéçå äúéøë ïåùì çåôé÷ .íøá÷à

:ïðéòá çôè çúåô àäã ,úëúåçîå äòåè÷ úçôå÷î åæ äëìäù úîà äæ øáã ïéà íà éðá úà çô÷à ,àéä äòåáùå.rneyd rnyyìò äìàù äìàùðùë
ìò ìéäàîä åîöò éìëäù ,úîä ìò íéìéäàîä íéìë íåùî òãøîä úà åàîè íä .åäåàîè äî íåùî òãé àìå åäåàîèù òîùå ùøãîä úéáá äùòî éãé
íéìë äéì äåäã íåùî åà íéøåáéç íòèî åà øëéàä úà åàîèå ,éðùä åùàø úçú äàîåèä úà àéáäì àìà çôè çúåô ïðéòá àìã ,àåäù ìëá àîè úîä

:ìäåà ïéãî äàîåè åéìò àéáî òãøîäù íòèî åäåàîèã øîåì äòè òîåùäå .äòáù úàîåè àîèå íéìëá íãàå úîá åòâðù.miniiewn minkg ixac ediy
äàîåè àéáî òãøîã íéøîåàù.o`yepd mc`d lráø÷éã äéì éåäå òãøîì åôéúë ïéá ÷éñôî åãâáù ,áøò úàîåè íà éë åéìò ïéà ïàùåðä íãàã ïéðîéæ

éë äá ïéà ìäåà úàîåèã øîéîì éúàå ,çôè åôé÷äá ùéù éôì åäåàîè ìäåà íåùî øîåì äòèé áøò úàîåè åúåà íéàîèîù äàåøäå ,áø÷éãì áø÷éãá

`xephxa yexit

באוהלíéøBäèהכלים, מטמא אינו  במת הנטמא שאדם הכלים, – ÀÄ
בלבד; במגע Bãéaאלא Lé íà:גורסים ויש  –,eiciaçôè çúBt ÄÅÀÈÅÇÆÇ

טפח על טפח רחב ידו שפס טהרות "),– שהואילïéàîè("סדרי – ÀÅÄ
והכלים  המת נמצאים הכלים, ועל  המת על  מאהילות טפח בפותח וידיו

על  מוסב זה דין  אין  אחדים מפרשים לדעת אחד. אוהל "rbepdתחת
,"milkd lr lid`ne zna על milkd",אלא lr lid`ne znd lr lid`n"

הכלים  על מאהיל  האחרת ובידו  המת על מאהיל  האחת שבידו כגון

אחרונה "), "משנה  ישראל "; במת וכך ("תפארת  הנוגע שהרי נראה, אמנם

הרמב"ם  אבל טפח? פותח בידו שיש בכך  ומה עליו , מאהיל  אינו
הכלים, על  בשנייה והאהיל  המת על אחת בידו  שהאהיל  "אדם כותב:

הכלים  טפח, פותח בידו  יש  אם – הכלים על והאהיל במת שנגע או
טהורין " – לאו ואם א),טמאין . יח, מת טומאת מכאן ,(הל' והרי

שהפיסקה במשנתנו , מפרש gth"שהרמב"ם gzet ecia yi m`" מוסבה
על אף היינו כן , לפני ששנינו מה כל lrעל lid`ne zna rbepd"

,"milkdיאהיל שלא לנוגע אפשר שאי  נראה, הרמב"ם של וטעמו
אוהלים כשיפוע זה והרי zexdh").קצת, ixcq")íézá éðL ופתחיהם – ÀÅÈÄ

זה, כנגד זה íéúéæמכוונים éàöç éðLk ïäáe נמצא בית בכל – ÈÆÄÀÅÂÈÅÅÄ
המת, מן  זית –èLtכחצי  הבתים שני בין  העומד  אדם –ézL úà ÈÇÆÀÅ

ïäì åéãé:זה לבית אחת ויד זה לבית אחת יד –åéãéa Lé íà ÈÈÈÆÄÅÀÈÈ
çôè çúBt,טפח על  טפח –äàîhä úà àéáî מה כל  על – ÅÇÆÇÅÄÆÇËÀÈ

זיתים, כחצאי  על  מאהילות ידיו  אין ואפילו הבתים, בשני שנמצא

ואין  אחד ; אוהל  להיות הבתים שני את מצרף ידיו של שהאוהל  לפי
אינו  טומאה, מקבל  ואדם שהואיל ידיו , של האוהלים בין מפסיק גופו 

אוהל תחת מונחים כאילו הזיתים כחצאי שני  חשובים הלכך  חוצץ;
טהרות");אחד "סדרי אחרונה "; åàì("משנה  íàå פותח בידיו שאין – ÀÄÈ

äàîhäטפח, úà àéáî Bðéà מאהילות ידיו ואפילו  הבתים, לשני  – ÅÅÄÆÇËÀÈ
טמא עצמו האדם זה בכגון  ברם, הזיתים. כחצאי  ברטנורא ;על  (הר "ש;

טהרות "). "סדרי

א ה נ ש מ ר ו א ב

äàîhä úà ïéàéáî ïéìèìhnä ìk הם שאם אוהל , משום – ÈÇÄÇÀÀÄÀÄÄÆÇËÀÈ
טהורים, דברים על האחר  ובראשם המת על האחד  בראשם מאהילים

הטהורים, הדברים על  הטומאה את הם òcønäמביאים éáòa– ÈÃÄÇÇÀÅÇ
היינו  הבקר , מלמד  כעובי הוא המאהילים המיטלטלים של  כשעוביים
בארנו  וכבר  טפח; ברחבם שאין  פי על  אף טפח, בהיקפם כשיש

ח ),הטעם יז , הטומאה (כלים  את מביא טפח ברחבו שיש ודבר שהואיל 
משום  טפח בהיקפם שיש במיטלטלים חכמים גזרו לפיכך התורה, מן

טפח. ברחבם שיש éðaמיטלטלים úà çt÷à :ïBôøè éaø øîàÈÇÇÄÇÀÂÇÅÇÆÈÇ
úçt÷î äëìä BfL זו אין  אם בני את אשכל  שבועה: לשון – ÆÂÈÈÀËÇÇ

ומשובשת, קטועה òîBMäהלכה òîMLעל השאלה כשנשאלה – ÆÈÇÇÅÇ
המת  על שהאהיל שהמרדע הדין את שמע המדרש, בבית מעשה ידי 

חכמים äòèåמטמא, פסקו  מה משום ידע שלא הדין , של בטעמו – ÀÈÈ
מטמא, øáBòשהמרדע økàäL:המעשה היה שכך –xaer xk`d ÆÈÄÈÅ

ãçàבשדה Bcö ìéäàäå ,Bôúk ìò òcønäå,המרדע של  – ÀÇÇÀÅÇÇÀÅÀÆÁÄÄÆÈ
øáwä ìò,שבשדה –eäeànèå,המרדע את חכמים וטמאו – ÇÇÆÆÀÄÀ

únä ìò íéìéäànä íéìk íeMîעל המאהיל עצמו שהכלי  – ÄÅÄÇÇÂÄÄÇÇÅ
בכ נטמא להביא המת כדי  אלא טפח לרוחב צריכים ואין שהוא, ל

המרדע, את האיכר  שנשא וכיון  השני , שבצידו  דברים על טומאה
טמא  שהוא במת, שנטמא בכלי שנגע אדם כדין  אותו, גם טימאו 

בחיבורים טומאה משום או ג), א, (כדלעיל  שבעה (הר"ש ;טומאת

טוב "). יום  "תוספות  ועיין טעה ברטנורא ; זה דין  ששמע השומע אבל 

האהיל שהמרדע משום שבעה, טומאת האיכר את שטימאו וחשב,
שהמיטלטלים  היא, שההלכה בטעות, הסיק ומכאן  הקבר, ועל  עליו

המרדע. בעובי הטומאה את ïwúà,מביאים éðà :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÂÄÂÇÅ
íéîëç éøác eäiL:שאמרו –d`nehd z` mi`ian milhlhind lk ÆÀÄÀÅÂÈÄ

,rcxnd iaeraïéîi÷ כוונתם שכן  קיימים, אלו דבריהם שיהיו אתקן – ÇÈÄ
íãàהיא, ìò äàîhä úà ïéàéáî ïéìèìhnä ìk eäiLÆÀÈÇÄÇÀÀÄÀÄÄÆÇËÀÈÇÈÈ

òcønä éáòa ïàNBpä,המרדע כעובי  שהם מיטלטלים הנושא – ÇÀÈÈÃÄÇÇÀÅÇ
על האהילו  והמיטלטלים טפח, בהיקפם ויש  טפח ברחבם שאין  היינו 
מגע, משום אלא אוהל  משום טמא אינו  התורה שמן  פי על אף המת,

נגעו  לא המיטלטלים אם כגון  ערב, טומאת אלא טמא שאינו ויש 
ויאמרו , יטעו  שמא חכמים חששו מקום מכל בבגדו , אלא בגופו 

אלא  טמא שאינו וכיון  טפח, בהיקפם ויש  הואיל  אוהל, משום שנטמא
טומאת  אלא בה אין אוהל טומאת שכל  להסיק יבואו  ערב, טומאת

משום  שבעה טומאת מדבריהם טמא שיהא חכמים גזרו  הלכך ערב,
ïäLאוהל ; ìëa ïîöò ìòåעל המאהילים עצמם המיטלטלים – ÀÇÇÀÈÀÈÆÅ

טרפון; רבי  בדברי  לעיל , הזכרנו  שכבר  כמו  שהם, בכל נטמאים המת
íãà øàL ìòå מאהילים הם אלא המיטלטלים, את נושא שאינו – ÀÇÀÈÈÈ

המת, ועל  ועלíéìëåעליו כלים על  מאהילים שהמיטלטלים או – ÀÅÄ
çôèהמת, çúBôaהמיטלטל אין אלא – הטומאה את מביאים ים ÀÅÇÆÇ

פי על  אף טפח, ברחבם אין  אם אבל טפח. רוחב בהם יש כן אם
כאן  ואין שהואיל  הטומאה, את מביאים אינם טפח, בהיקפם שיש 

רחבם. משום היקפם על  לגזור שייך לא כלל, טומאה

izdw - zex`ean zeipyn
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·ãöék?ìúka áeçz àeäL Lek,åéab ìòî úéæ éöçëå åézçzî úéæ éöçk,ïéðeëî ïðéàL ét ìò óà–àîè; ¥©¤¨©Ÿ¤©£¦©¦¦©§¨§©£¦©¦¥©©¨©©¦¤¥¨§ª¨¦¨¥
àeäL ìëa Bîöòì äàîhä úà àéáî àöîð.Bôúk ìò ìqäå øáBò àeäL øcwä,øáwä ìò ãçà Bcö ìéäàäå– ¦§¨¥¦¤©ª§¨§©§§¨¤©©¨¤¥§©©©§¥§¤¡¦¦¤¨©©¤¤

ïéøBäè éðMä ãöaL íéìkä;çôè çúBt ìqa Lé íà–íéàîè.äCøcì ïéa øéòì ïéa úBáBøwä úBiìeìz,ãçà ©¥¦¤§©©¥¦§¦¦¥©©¥©¤©§¥¦©§¦©§¥¨¦¥©¤¤¤¨
úBðLé ãçàå úBLãç–úBàîè;úB÷Bçøä,úBLãç–úBøBäè,úBðLéå–úBàîè.äáBø÷ àéä Bæéà?íéMîç £¨§¤¨§¨§¥¨§£¨§¦¨§¥¥¦§¨£¦¦

änà;äðLéå?äðL íéML;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:äáBø÷–äpnî äáBø÷ ïéàL;äðLéå–íãà ïéàL ©¨¦¨¨¦¦¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¨¤¥§¨¦¤¨¦¨¨¤¥¨¨
døëBæ. §¨

:ìäåà íåùî íäéøáãî äòáù úàîåè àîèì òãøîä éáåòá åéìò åøæâ êëìä .áøò úàîåè íà.ody lka onvr lreåìéôà àîè úîä ìò ìéäàîä éìëã
:àåäù ìë.milke mc` x`y lre.òãøîä úçúù.gth gzeta:åéáåò íåùî åôé÷ä ìò øåæâì êééù ïéà ììë äàîåè íäì ïéàã ïåéë

a.yek:åá äòåá÷ä úëúî ìù úøåðö íåùî ,äàîåè ìá÷î àåä õò éìë éèåùôã â"òàå .åá úååè íéùðäù êìô.oipeekn opi`y t"r`éàöç éðù ïéàù
:äæ ãâðë äæ íéðååëî íéúéæ.`nh:àåäù ìëá åîöò ìò äàîåèä àéáîã .ùåëä.xcwd:úåøéã÷ä øëåî.lqdeúëñîáå .úåøéã÷ä úà åá àùåðù èåîä

íúä ïðúã ,ìñéà åäøå÷ íéìë[æ"è äðùî æ"é ÷øô]:úåòî ìåáé÷ úéá åá ùéù ìñéàä.gth gzet lqi`a yi m`eãöì åéúçúù úåøéã÷ä ìò äàîåè àéáî
:åá úåéåìúù éðùä.zeilelzd:ìú ïåùì.xirl oia zeaexwd:úåøá÷ä úéáì äëåîñä.jxcl oia:úåøá÷ä úéáì êåîñäzepyi cg`e zeycg cg`

.ze`nh,ìúá øåá÷ì äãåçì àìæà àì úå÷åçø ìáà .äìù ìôðä íù úøáå÷å äãåçì äùà àìæà äîà íéùîç ãòã ,ïäéìôð íù úåøáå÷ íéùðäù éðôî
ïúìçúî åéä úåáåø÷ àîù ïðéùééçã ,úå÷åçø åìéôàå úåðùéá ïðéàîèîã àäå .ìúá úøáå÷ äðéàå úåøá÷ä úéáì úëìåä ,äîò êìéù ùéàì äëéøöå ìéàåäå

:øáãä çëúùðå øéòä äáøçå.'ek xne` dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìäå
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מברטנורא הרב של  כפירושו  משנתנו y"xd).בארנו  it lr) מפרשים יש אבל 
אחרות בדרכים `).אותה ,fi zay i"yx i"tr "zexdh ixcq" ;"dpexg` dpyn" oiir)

i y i n g m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ãöékבכל עצמם על  טומאה שמביאים המיטלטלים, של  דינם – ÅÇ
טפח? בפותח וכלים אדם שאר  ועל הפלך,Lekשהם של מוט –

בו , טוות ìúkaשהנשים áeçz àeäL משום טומאה מקבל והוא – ÆÈÇÙÆ
בו , הקבוע ברזל של åézçzîהוו  úéæ éöçk מן זית כחצי היה – ÇÂÄÇÄÄÇÀÈ

לכוש, מתחת åéabהמת ìòî úéæ éöçëåמאהיל שהכוש  כלומר – ÀÇÂÄÇÄÅÇÇÈ
עליו, מאהיל  זית וכחצי  זית כחצי ïéðeëîעל  ïðéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÈÀËÈÄ

זה, כנגד  זה מכוונים הזיתים כחצאי  שני שאין  –àîè,הכוש – ÈÅ
הכוש ; את ומטמאים לכזית מצטרפים הזיתים כחצאי àöîðÄÀÈששני 

àeäL ìëa Bîöòì äàîhä úà àéáî שאין פי  על  שאף – ÅÄÆÇËÀÈÀÇÀÀÈÆ
על הטומאה את מביא הוא מקום מכל  שהוא, כל  אלא רחב הכוש 

להשמיע, באה משנתנו אוהל. משום בכגון עצמו  לומר צורך  שאין 

שהוא  עליו , מאהיל  המת מן כזית או המת מן  כזית על מאהיל שהכוש
זית  וכחצי  זית כחצי  על מאהיל  שהכוש בכגון  אפילו  אלא טמא,

לומר צורך  ואין לטמאו ; הזיתים כחצאי  שני  מצטרפים עליו, מאהיל
לכזית, שמצטרפים זה, כנגד זה מכוונים הזיתים כחצאי ששני בכגון

בטומאה  פוגעת שתחתיו הזית מכחצי  ועולה הבוקעת הטומאה שהרי 
אלא  יחד, ומתערבים גביו שעל הזית מכחצי כנגדה ויורדת הבוקעת

הכוש זה, כנגד זה מכוונים אינם הזיתים כחצאי  ששני  בכגון  אפילו
עצמו  על הטומאה את ומביא לכזית טהרות ").מצרפם øcwäÇÇÈ("סדרי 

קדרות, המוכר –Bôúk ìò ìqäå øáBò àeäL:גורסים ויש – ÆÅÀÇÇÇÀÅ
,etzk lr lq`deמקבל והוא הקדרות; את בו  שנושא המוט היינו 

שיש משום או טז ), יז, כלים (עיין  קיבול  בית לו ויש הואיל  טומאה,

הכלים; בהם לתלות ברזל  ווי ãçàבו Bcö ìéäàäå,האסל של – ÀÆÁÄÄÆÈ
øáwä ìò,טפח פותח באסל  ואין  –éðMä ãöaL íéìkäשל – ÇÇÆÆÇÅÄÆÀÇÇÅÄ

הכלים ïéøBäèהאסל , על  אוהל טומאת מביאים המיטלטלים שאין – ÀÄ
נטמאו  וכן  אוהל, משום נטמא עצמו  האסל  ואמנם טפח, בפותח אלא

כל שהרי הקבר , על  שהאהיל  צד באותו  בו התלויות הקדרות
היה  ואם שהם, בכל עצמם על הטומאה את מביאים המיטלטלים

אוהל, טומאת טמא האסל את הנושא הקדר  אף המרדע כעובי האסל 
עקיבא רבי כדברי חכמים, zncewd),מגזירת dpyna) המיטלטלים שכל 

הקדרות  אבל המרדע, בעובי  הנושאם אדם על הטומאה את מביאים

האסל את הנושא הקדר  שלגבי פי על  שאף טהורות, השני שבצד
חשוב  אינו הכלים לגבי  מקום מכל מדבריהם, אוהל האסל  חשוב

בלבד הנושאם האדם על אלא כלים על חכמים גזרו שלא אוהל,
לגמרי הם טהורים חרס, של הם הכלים שאם מכאן  שהיה; כמעשה

ואם  מגבם. טומאה מקבלים אינם חרס כלי שהרי מגע, מטומאת אף
פנים כל כל על להם יש  אבל אוהל, מטומאת הם טהורים הם, שטף י 

באסל נגיעתם מחמת ערב טהרות").טומאת מפרשים,("סדרי יש ברם,
אוהל משום אלא טומאה, מקבל שאינו עץ של מוט אלא אינו  שהאסל

שטהורים  הוא הדין  שטף בכלי  אף זה ולפי  תחתיו, טומאה מביא
טהרות").לגמרי  "סדרי  אחרונה "; çôè("משנה  çúBt ìqa Lé íàÄÅÇÇÅÇÆÇ

טפח, רחב האסל אם –íéàîèשהאסל השני , שבצד  הכלים – ÀÅÄ
מפסיק  שהקדר פי  על ואף אוהל. משום הטומאה את עליהם מביא

מכל הכלים, על המאהיל  השני צדו לבין הקבר על המאהיל  הצד  בין 
חוצץ. אינו  טומאה מקבל ואדם שהואיל  אחד , אוהל  חשוב מקום

úBiìeìzä, עפר תילי  –Cøcì ïéa øéòì ïéa úBáBøwä שהן – ÇÀÄÇÀÅÈÄÅÇÆÆ
הקברות, לבית úBðLéסמוכות ãçàå úBLãç ãçà תלוליות בין – ÆÈÂÈÀÆÈÀÈ

ישנות, תלוליות ובין  קרוב, זמן לפני שנעשו  –úBàîèחדשות ÀÅ
נפליהן , את שם קברו נשים שמא חוששים לעיר  הקרובות שבתלוליות
הוליכו  שבת בערב פעם שמא חוששים לדרך הקרובות ובתלוליות

לבית  להביאו פנאי  היה שלא וכיון  הקברות, בבית לקברו  בדרך מת
הדבר, נתפרסם לא יחידים ידי על  שנקבר וכיון שם, קברוהו  הקברות,

טמאות. חדשות אפילו מעירúB÷Bçøäהלכך  הרחוקות התלוליות – ÈÀ
úBøBäèודרך, úBLãç וכיון יחידה, שם הולכת אשה שאין – ÂÈÀ

ואינה  הקברות לבית הולכת היא הרי עמה, שילך לאיש שצריכה
בתל ; úBàîèקוברת úBðLéå היו קרובות שמא שחוששים – ÄÈÀÅ

מבארים  ויש הדבר . ונשתכח ונחרבה דרך או  עיר  שם שהיתה מתחילתן,
zexedh,הטעם: zeycg אילו יחידה, שם הולכת אשה ואין שהואיל 

קוברת לרבים;היתה ידוע היה ze`nhשם, zepyie נשתכח שכבר  –
היודעים ב).מן  כ , כתובות  ÷äáBø(רש "י àéä Bæéà,לדרך או  לעיר – ÅÄÀÈ

טמאה? חדשה התלולית אם änàשאף íéMîçהתל מן  שיש  – ÂÄÄÇÈ
אמה; מחמישים יותר  לא לדרך  או תלולית äðLéåלעיר  היא ואיזו – ÄÈÈ

טמאה? רחוקה היא שאפילו  äðLישנה, íéMLלפני שנעשתה – ÄÄÈÈ
שנה. ÷äáBøששים :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄÇÄÀÈÅÀÈ

היינו : קרובה äpnîתלולית äáBø÷ ïéàL קרובה יש אם אבל – ÆÅÀÈÄÆÈ
טהורה, וחדשה כרחוקה, דינה אמה, חמישים בתוך  היא אפילו ממנה,

תלולית  עוזבת היתה לא נפלה, את לקבור  יחידה אשה הלכה שאילו 

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn xyr dyy wxt zeld` zkqn

‚Bkøãk ákLî älçza úî àöBnä–Búñeáz úàå BìèBð.íéðL àöî–ïúñeáz úàå ïìèBð.äLGL àöî,íà ©¥¥©§¦¨ª§¨§©§§§¤§¨¨¨§©¦§¨§¤§¨¨¨¨§¨¦
äðBîL ãòå úBnà òaøàî äæì äæ ïéa Lé,äéøáB÷å ähî àGîk–úBøá÷ úðeëL Bæ éøä,ïläìe epnî ÷ãBa ¥¥¤¨¤¥©§©©§©§¤¦§¦¨§§¤¨£¥§©§¨¥¦¤§©¨

änà íéøNò,änà íéøNò óBña ãçà àöî–änà íéøNò ïläìe epnî ÷ãBa,øácì íéìâøL;älçzî elàL ¤§¦©¨¨¨¤¨§¤§¦©¨¥¦¤§©¨¤§¦©¨¤©§©¦©¨¨¤¦¦§¦¨
Bàöî–Búñeáz úàå BìèBð. §¨§§¤§¨
„÷ãBaä–änà ìò änà ÷ãBa,änà çépîe,äìeúáì Bà òìqì òébî àeäL ãò.íB÷nî øôòä úà àéöBnä ©¥¥©¨©©¨©¦©©¨©¤©¦©©¤©¦§¨©¦¤¤¨¨¦§

b.dlgza zn `vendøéæðá àøîâá ïðéøîà éëäå .øá÷ íù äéäù òåãé äéä àìù[ã"ñ óã]äñåáú åì ïéà âåøäã ,âåøäì èøô ,úî .éåöî äéäù àìå ,àöåîä
á÷ úðåëù åì ïéàå.äì éøéîâ éëäå ,úåø,akyen:áùåé äéäù àìå.ekxckïéàù ,ïä íéøëð àîù åäì ïðéùééç éðä ìëã .åéúåëøé ïéá çðåî åùàø äéäù àìå

:êë íéúî øåá÷ì ìàøùé ìù ïëøã.ezqetz z`e elhepàåäù ,äùéôú éãë ,åîò øá÷ä ìù øôòä ïî ìåèéù êéøöå .øçà íå÷îá åøá÷ìå íùî åúåðôì øúåî
áéúëã .úåòáöà ùìù äìåúá ò÷ø÷á øôåçå ,åéúçúù çåçéú øôòä ìë(æ"î úéùàøá),íéøöîî øîåì êéøö äéä àìù ,íúøåá÷á éðúøá÷å íéøöîî éðúàùðå

êéîãá úññåáúî ïåùì .úîä ìù äçéìå íãî áøåòîä øôòä ,åúñåáú ñéøâ í"áîøå .éîò ìåè íéøöî ìù øôòî ,øîà÷ éëä àìà( æ"è ìà÷æçé):`vn
.dpeny cre zen` rax`n dfl df oia yi m` .dyly:äðåîù ìò øúåé àìå úåîà òáøàî úåçô ïéà éùéìù ãò ïåùàø øá÷î øîåìëzpeky df ixd

.zexawåà ãçàáù àìà .åúåðôì øåñà íù åäåðúð äøåá÷ íùìù øëéð íà ãçà úî åìéôàå .íîå÷î åð÷ã ,íúåðôì øåñàå ,íù íåðúð äøåá÷ íùìù øëéðå
ùù úåéäì äëøã äøòîä êøåàå .úåøá÷ì ãçåéî íå÷î äæù çëåî äùìùá ìáà ,íúåðôì íúòã äéäå äòù éôì àìà íù åøá÷ð àìù íéìåú åðà íéðùá

:äðåîù ãòå äòáøàî ïðú éëä íåùîå ,äðåîù åðééäã úåîà éúùù óãåò äðåñëìàå òáøà äáçøå.dixaewe dhn `elnk:àëä äì ïðéñøâ àìepnn wcea
.dn` mixyr oldleàááá ïðáøì åäì àøéáñ éëäã ,ùù ìò ùù ,ïàëîå ïàëî åì úåçåúô úåøòîäù øöçäå ,êøåà ùù ìò áçåø úåîà òáøà äøòîäù

úåøéô øëåîä ÷øô àøúá[à"÷ óã]ìù ïåñëìàå ,äðåñëìàá úçà äøòî íéøôåç íéîòôù éôìå ,úåîà øùò äðåîù ïäéðéáù øöçå úåøòî éúù êøåà àöîð ,
ïåñëìà ãçã ,äéðù äøòîã ùùå úåøòîä éúù ïéáù øöçã ùùå äðåñëìàá äðåùàø äøòîã äðåîù ,äîà íéøùò åàöîð ,úåîà éðù äòåáéø ìò óãåò äøòî
çøæîáù äøòî àéä åæ àîùã ,äîà íéòáøà åðééäã ,äîà íéøùò äèîìîå äìòîìî ÷åãáì êéøö ãåòå .íéøùò éðú÷ã åðééäå ,ïðéøîà àì éðåñëìà éøú ïðéøîà

:øöçä çøæîá úøçà ïééãò ùéå øöçä áøòîáù àéä åæ éîð éà ,øöçä áøòîá äãâðë úøçà ïééãò ùéå øöçäepnid wcea mixyr seqa cg` zn `vn
.dn` mixyr oldleúå÷éãá ìë íùì íâ úåùòì êéøöå ,øçà íãà ìù úøçà øöçå àåä øçà øá÷ àîù ,äøòî àéää àéåä äæ úåøá÷ä úéáîã øîéé éîã

:íéøçà ùé ïë åîë øá÷ íù ùéù åîëã ,ìéòìã.xacl milbxy:úåøá÷ úðåëù åæ äãùá øáë àöîðù éøçà,e`vn dlgzn eli`yàöîù íãå÷ äæ øá÷ì
:åúñåôú úàå åìèåð 'åë äìçúá úî àöåîä àùéøá ïðúãë ,åúñåôú úàå åìèåð äéä ,íéðåùàøä äùìùä

c.wceadòéâîù ãò ïë äùåòå ,øôåç åðéàù äîà çéðîå äîà ìò äîà øôåç àìà ,ïìåë úà øåôçì êéøö ïéà ,äîà íéøùò ïìäìå åðîéä ÷ãåáå ïðúã àä
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ממנה. הרחוקות לאחרות והולכת ישנה äðLéåקרובה ותלולית – ÄÈÈ
døëBæהיינו: íãà ïéàL אדם אם אבל  התלולית; נעשתה אימתי – ÆÅÈÈÀÈ

היתה  שאילו  אומרים, אנו  שנה, מששים יותר כבר  היא אפילו  זוכרה,

זאת את גם זוכר  היה לה, קרובה דרך  או  ישראל").עיר  ("תפארת 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מתים  בו שמצאו  מקום בדין עוסקת היא ג). (ט, נזיר במסכת כבר  שנויה משנתנו

בוד שמתים או קברות שכונת זו אם ספק ויש במקום קבורים, שנקברו הם, דים

קברות. לבית ולהעבירם אחדים ימים לאחר מכאן  לפנותם דעת על  באקראי , זה

מטומאתם  ולטהרם בטומאה החשודים הדרכים את לבדוק היו נוהגים והנה –

בדרכים  מוצאים ואם הטהרות; ונושאי  הפסח קרבן  עושי הרגלים, עולי  בשביל 

ההלכה  ואמנם – המתים. את משם לפנות מותר אם היא, בעייה בודדים קברים

שברשות  הוא, ידוע והקבר בודד , קבר  אפילו נמצא אם ולכן  מקומו , קנה שמת היא

בסימן, המקום את שמציינים אלא משם, המת את לפנות אסור המת, שם נקבר 

באה  זה בכגון ידוע, היה שלא במקרה, קבר נמצא אם אבל  לעוברים. ניכר שיהא

לפנותו. שמותר  ללמד, משנתנו 

úî àöBnä לבדוק כדי ואם במקרה אם באדמה, חופר שהיה כגון – ÇÅÅ
לעיל, שבארנו  כמו טומאה, חשש  בהם שיש  המקומות znאת `vne

älçza אחרים קברים לכן  קודם מצא שלא כלומר  בראשונה, – ÇÀÄÈ
לו , ובסמוך זה zndבמקום dideBkøãk ákLî שקוברים כדרך  – ËÀÈÀÇÀ

ישראל, Búñeázמתי  úàå BìèBð את לפנות לו מותר  כלומר – ÀÀÆÀÈ
תבוסתו  עפר  עם המת את נוטל והריהו אחר , במקום ולקברו משם המת

ממנו . שיצא המוהל ואת דמו  את שספג מלשון "ezqeaz"שתחתיו, –

בדמיך" ו)."מתבוססת טז , גורסים:(יחזקאל  עפר,ezyetzויש  והיינו 
טהור . המקום כך ואחר  המת, שתפס הקרקע íéðLמן àöî וכן – ÈÈÀÇÄ

באקראי, שם שנקברו  ונראה עליהם, ידוע היה שלא מתים שני  מצא אם
ïúñeáz úàå ïìèBð חוששים ואין  אחר , למקום אותם ומפנה – ÀÈÀÆÀÈÈ
קברות. בית כאן  GLשמא àöîäL,מתים שלושה מצא אם אבל  – ÈÈÀÈ
äæì äæ ïéa Lé íàשלישי לקבר ראשון קבר  בין כלומר (גמרא – ÄÅÅÆÈÆ

ב), סד , äðBîLנזיר  ãòå úBnà òaøàî אמות מארבע פחות לא – ÅÇÀÇÇÀÇÀÆ
אמות, משמונה יותר äéøáB÷åולא ähî àGîk לדעת זו , פיסקה – ÄÀÄÈÀÀÆÈ

אותה גורסים אין  אחדים, ישראל"מפרשים "תפארת  ועיין הר "ב. (הר"ש ;

אותה), שגורסים  רבא " ÷úBøáו"אליהו úðeëL Bæ éøäואסור – ÂÅÀÇÀÈ
אמות, מארבע פחות ביניהם יש  אם אבל  משם. המתים את לפנות

ביניהם  יש  אם וכן ודחק, חפזון מתוך  באקראי, שם שנקברו הוא סימן 
קברות; שכונת זו  ואין הם, בודדים שקברים סימן אמות, משמונה יותר 

שש על ארבע של בשיעור  קברים מערת לעשות היו  נוהגים שכן
אמות שמונה המערה שאלכסון  ונמצא כשיש(aexiwa),אמות, הלכך 

קברות, מערת היא שזו סימן אמות, שמונה עד  מארבע ede`ביניהם
epnî ÷ãBa,שמצא האחרון הקבר  מן  –ïläìe,צד לכל  –íéøNò ÅÄÆÀÇÈÆÀÄ

änàשש על  אמות ארבע היתה הקברים מערת שבארנו , כפי  – ÇÈ
מערות  ושתי אמות, שש על  שש של  חצר  לעשות היתה ודרכם אמות,

והחצר(zegtl)קברות מערות שתי  אורך  נמצא רוחותיה. משתי
אמה עשרה שמונה yy),שביניהן minrt yely) בודק שפעמים ולפי

מ  של  ואלכסונה באלכסונה, אחת אמות מערה בשתי מארכה גדול ערה
אמות עשרים כאן הרי א).(בקירוב), קב , בתרא  בבא גמרא  àöîÈÈ(עיין

ãçà– אחד מת אפילו –epnî ÷ãBa ,änà íéøNò óBña ÆÈÀÆÀÄÇÈÅÄÆ
änà íéøNò ïläìe משכונת הריהו  מוצא, שהוא קבר  וכל – ÀÇÈÆÀÄÇÈ

øácìהקברות, íéìâøL הוא מיוחד שהמקום לומר, יסוד  שיש  – ÆÇÀÇÄÇÈÈ
אחד מת אלא אמה עשרים בסוף מצא שלא פי על  אף הלכך לקברות,

הקברים  שלשת כבר  שנמצאו  לאחר  ומצאו  הואיל  מקום מכל בלבד,
משם; לפנותו  ואסור  הוא, קבוע שקבר הדבר  ברור  הרי  הראשונים,

Bàöî älçzî elàL,הראשונים שלשת את שמצא קודם זה לקבר – ÆÄÄÀÄÈÀÈ
Búñeáz úàå BìèBð.ברישא ששנינו  כמו  – ÀÀÆÀÈ

i y y m e i
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הקבר  מן  בודק כיצד לפרש  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
אמה. עשרים שמצא האחרון

÷ãBaä,הקודמת במשנה ששנינו כפי  האמה, עשרים את –÷ãBa ÇÅÅ
änà ìò änà,האמה עשרים כל  את לחפור  צריך אינו  כלומר  – ÇÈÇÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ãöék?ìúka áeçz àeäL Lek,åéab ìòî úéæ éöçëå åézçzî úéæ éöçk,ïéðeëî ïðéàL ét ìò óà–àîè; ¥©¤¨©Ÿ¤©£¦©¦¦©§¨§©£¦©¦¥©©¨©©¦¤¥¨§ª¨¦¨¥
àeäL ìëa Bîöòì äàîhä úà àéáî àöîð.Bôúk ìò ìqäå øáBò àeäL øcwä,øáwä ìò ãçà Bcö ìéäàäå– ¦§¨¥¦¤©ª§¨§©§§¨¤©©¨¤¥§©©©§¥§¤¡¦¦¤¨©©¤¤

ïéøBäè éðMä ãöaL íéìkä;çôè çúBt ìqa Lé íà–íéàîè.äCøcì ïéa øéòì ïéa úBáBøwä úBiìeìz,ãçà ©¥¦¤§©©¥¦§¦¦¥©©¥©¤©§¥¦©§¦©§¥¨¦¥©¤¤¤¨
úBðLé ãçàå úBLãç–úBàîè;úB÷Bçøä,úBLãç–úBøBäè,úBðLéå–úBàîè.äáBø÷ àéä Bæéà?íéMîç £¨§¤¨§¨§¥¨§£¨§¦¨§¥¥¦§¨£¦¦

änà;äðLéå?äðL íéML;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:äáBø÷–äpnî äáBø÷ ïéàL;äðLéå–íãà ïéàL ©¨¦¨¨¦¦¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¨¤¥§¨¦¤¨¦¨¨¤¥¨¨
døëBæ. §¨

:ìäåà íåùî íäéøáãî äòáù úàîåè àîèì òãøîä éáåòá åéìò åøæâ êëìä .áøò úàîåè íà.ody lka onvr lreåìéôà àîè úîä ìò ìéäàîä éìëã
:àåäù ìë.milke mc` x`y lre.òãøîä úçúù.gth gzeta:åéáåò íåùî åôé÷ä ìò øåæâì êééù ïéà ììë äàîåè íäì ïéàã ïåéë

a.yek:åá äòåá÷ä úëúî ìù úøåðö íåùî ,äàîåè ìá÷î àåä õò éìë éèåùôã â"òàå .åá úååè íéùðäù êìô.oipeekn opi`y t"r`éàöç éðù ïéàù
:äæ ãâðë äæ íéðååëî íéúéæ.`nh:àåäù ìëá åîöò ìò äàîåèä àéáîã .ùåëä.xcwd:úåøéã÷ä øëåî.lqdeúëñîáå .úåøéã÷ä úà åá àùåðù èåîä

íúä ïðúã ,ìñéà åäøå÷ íéìë[æ"è äðùî æ"é ÷øô]:úåòî ìåáé÷ úéá åá ùéù ìñéàä.gth gzet lqi`a yi m`eãöì åéúçúù úåøéã÷ä ìò äàîåè àéáî
:åá úåéåìúù éðùä.zeilelzd:ìú ïåùì.xirl oia zeaexwd:úåøá÷ä úéáì äëåîñä.jxcl oia:úåøá÷ä úéáì êåîñäzepyi cg`e zeycg cg`

.ze`nh,ìúá øåá÷ì äãåçì àìæà àì úå÷åçø ìáà .äìù ìôðä íù úøáå÷å äãåçì äùà àìæà äîà íéùîç ãòã ,ïäéìôð íù úåøáå÷ íéùðäù éðôî
ïúìçúî åéä úåáåø÷ àîù ïðéùééçã ,úå÷åçø åìéôàå úåðùéá ïðéàîèîã àäå .ìúá úøáå÷ äðéàå úåøá÷ä úéáì úëìåä ,äîò êìéù ùéàì äëéøöå ìéàåäå

:øáãä çëúùðå øéòä äáøçå.'ek xne` dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìäå

`xephxa yexit

מברטנורא הרב של  כפירושו  משנתנו y"xd).בארנו  it lr) מפרשים יש אבל 
אחרות בדרכים `).אותה ,fi zay i"yx i"tr "zexdh ixcq" ;"dpexg` dpyn" oiir)

i y i n g m e i
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ãöékבכל עצמם על  טומאה שמביאים המיטלטלים, של  דינם – ÅÇ
טפח? בפותח וכלים אדם שאר  ועל הפלך,Lekשהם של מוט –

בו , טוות ìúkaשהנשים áeçz àeäL משום טומאה מקבל והוא – ÆÈÇÙÆ
בו , הקבוע ברזל של åézçzîהוו  úéæ éöçk מן זית כחצי היה – ÇÂÄÇÄÄÇÀÈ

לכוש, מתחת åéabהמת ìòî úéæ éöçëåמאהיל שהכוש  כלומר – ÀÇÂÄÇÄÅÇÇÈ
עליו, מאהיל  זית וכחצי  זית כחצי ïéðeëîעל  ïðéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÈÀËÈÄ

זה, כנגד  זה מכוונים הזיתים כחצאי  שני שאין  –àîè,הכוש – ÈÅ
הכוש ; את ומטמאים לכזית מצטרפים הזיתים כחצאי àöîðÄÀÈששני 

àeäL ìëa Bîöòì äàîhä úà àéáî שאין פי  על  שאף – ÅÄÆÇËÀÈÀÇÀÀÈÆ
על הטומאה את מביא הוא מקום מכל  שהוא, כל  אלא רחב הכוש 

להשמיע, באה משנתנו אוהל. משום בכגון עצמו  לומר צורך  שאין 

שהוא  עליו , מאהיל  המת מן כזית או המת מן  כזית על מאהיל שהכוש
זית  וכחצי  זית כחצי  על מאהיל  שהכוש בכגון  אפילו  אלא טמא,

לומר צורך  ואין לטמאו ; הזיתים כחצאי  שני  מצטרפים עליו, מאהיל
לכזית, שמצטרפים זה, כנגד זה מכוונים הזיתים כחצאי ששני בכגון

בטומאה  פוגעת שתחתיו הזית מכחצי  ועולה הבוקעת הטומאה שהרי 
אלא  יחד, ומתערבים גביו שעל הזית מכחצי כנגדה ויורדת הבוקעת

הכוש זה, כנגד זה מכוונים אינם הזיתים כחצאי  ששני  בכגון  אפילו
עצמו  על הטומאה את ומביא לכזית טהרות ").מצרפם øcwäÇÇÈ("סדרי 

קדרות, המוכר –Bôúk ìò ìqäå øáBò àeäL:גורסים ויש – ÆÅÀÇÇÇÀÅ
,etzk lr lq`deמקבל והוא הקדרות; את בו  שנושא המוט היינו 

שיש משום או טז ), יז, כלים (עיין  קיבול  בית לו ויש הואיל  טומאה,

הכלים; בהם לתלות ברזל  ווי ãçàבו Bcö ìéäàäå,האסל של – ÀÆÁÄÄÆÈ
øáwä ìò,טפח פותח באסל  ואין  –éðMä ãöaL íéìkäשל – ÇÇÆÆÇÅÄÆÀÇÇÅÄ

הכלים ïéøBäèהאסל , על  אוהל טומאת מביאים המיטלטלים שאין – ÀÄ
נטמאו  וכן  אוהל, משום נטמא עצמו  האסל  ואמנם טפח, בפותח אלא

כל שהרי הקבר , על  שהאהיל  צד באותו  בו התלויות הקדרות
היה  ואם שהם, בכל עצמם על הטומאה את מביאים המיטלטלים

אוהל, טומאת טמא האסל את הנושא הקדר  אף המרדע כעובי האסל 
עקיבא רבי כדברי חכמים, zncewd),מגזירת dpyna) המיטלטלים שכל 

הקדרות  אבל המרדע, בעובי  הנושאם אדם על הטומאה את מביאים

האסל את הנושא הקדר  שלגבי פי על  שאף טהורות, השני שבצד
חשוב  אינו הכלים לגבי  מקום מכל מדבריהם, אוהל האסל  חשוב

בלבד הנושאם האדם על אלא כלים על חכמים גזרו שלא אוהל,
לגמרי הם טהורים חרס, של הם הכלים שאם מכאן  שהיה; כמעשה

ואם  מגבם. טומאה מקבלים אינם חרס כלי שהרי מגע, מטומאת אף
פנים כל כל על להם יש  אבל אוהל, מטומאת הם טהורים הם, שטף י 

באסל נגיעתם מחמת ערב טהרות").טומאת מפרשים,("סדרי יש ברם,
אוהל משום אלא טומאה, מקבל שאינו עץ של מוט אלא אינו  שהאסל

שטהורים  הוא הדין  שטף בכלי  אף זה ולפי  תחתיו, טומאה מביא
טהרות").לגמרי  "סדרי  אחרונה "; çôè("משנה  çúBt ìqa Lé íàÄÅÇÇÅÇÆÇ

טפח, רחב האסל אם –íéàîèשהאסל השני , שבצד  הכלים – ÀÅÄ
מפסיק  שהקדר פי  על ואף אוהל. משום הטומאה את עליהם מביא

מכל הכלים, על המאהיל  השני צדו לבין הקבר על המאהיל  הצד  בין 
חוצץ. אינו  טומאה מקבל ואדם שהואיל  אחד , אוהל  חשוב מקום

úBiìeìzä, עפר תילי  –Cøcì ïéa øéòì ïéa úBáBøwä שהן – ÇÀÄÇÀÅÈÄÅÇÆÆ
הקברות, לבית úBðLéסמוכות ãçàå úBLãç ãçà תלוליות בין – ÆÈÂÈÀÆÈÀÈ

ישנות, תלוליות ובין  קרוב, זמן לפני שנעשו  –úBàîèחדשות ÀÅ
נפליהן , את שם קברו נשים שמא חוששים לעיר  הקרובות שבתלוליות
הוליכו  שבת בערב פעם שמא חוששים לדרך הקרובות ובתלוליות

לבית  להביאו פנאי  היה שלא וכיון  הקברות, בבית לקברו  בדרך מת
הדבר, נתפרסם לא יחידים ידי על  שנקבר וכיון שם, קברוהו  הקברות,

טמאות. חדשות אפילו מעירúB÷Bçøäהלכך  הרחוקות התלוליות – ÈÀ
úBøBäèודרך, úBLãç וכיון יחידה, שם הולכת אשה שאין – ÂÈÀ

ואינה  הקברות לבית הולכת היא הרי עמה, שילך לאיש שצריכה
בתל ; úBàîèקוברת úBðLéå היו קרובות שמא שחוששים – ÄÈÀÅ

מבארים  ויש הדבר . ונשתכח ונחרבה דרך או  עיר  שם שהיתה מתחילתן,
zexedh,הטעם: zeycg אילו יחידה, שם הולכת אשה ואין שהואיל 

קוברת לרבים;היתה ידוע היה ze`nhשם, zepyie נשתכח שכבר  –
היודעים ב).מן  כ , כתובות  ÷äáBø(רש "י àéä Bæéà,לדרך או  לעיר – ÅÄÀÈ

טמאה? חדשה התלולית אם änàשאף íéMîçהתל מן  שיש  – ÂÄÄÇÈ
אמה; מחמישים יותר  לא לדרך  או תלולית äðLéåלעיר  היא ואיזו – ÄÈÈ

טמאה? רחוקה היא שאפילו  äðLישנה, íéMLלפני שנעשתה – ÄÄÈÈ
שנה. ÷äáBøששים :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄÇÄÀÈÅÀÈ

היינו : קרובה äpnîתלולית äáBø÷ ïéàL קרובה יש אם אבל – ÆÅÀÈÄÆÈ
טהורה, וחדשה כרחוקה, דינה אמה, חמישים בתוך  היא אפילו ממנה,

תלולית  עוזבת היתה לא נפלה, את לקבור  יחידה אשה הלכה שאילו 
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‚Bkøãk ákLî älçza úî àöBnä–Búñeáz úàå BìèBð.íéðL àöî–ïúñeáz úàå ïìèBð.äLGL àöî,íà ©¥¥©§¦¨ª§¨§©§§§¤§¨¨¨§©¦§¨§¤§¨¨¨¨§¨¦
äðBîL ãòå úBnà òaøàî äæì äæ ïéa Lé,äéøáB÷å ähî àGîk–úBøá÷ úðeëL Bæ éøä,ïläìe epnî ÷ãBa ¥¥¤¨¤¥©§©©§©§¤¦§¦¨§§¤¨£¥§©§¨¥¦¤§©¨

änà íéøNò,änà íéøNò óBña ãçà àöî–änà íéøNò ïläìe epnî ÷ãBa,øácì íéìâøL;älçzî elàL ¤§¦©¨¨¨¤¨§¤§¦©¨¥¦¤§©¨¤§¦©¨¤©§©¦©¨¨¤¦¦§¦¨
Bàöî–Búñeáz úàå BìèBð. §¨§§¤§¨
„÷ãBaä–änà ìò änà ÷ãBa,änà çépîe,äìeúáì Bà òìqì òébî àeäL ãò.íB÷nî øôòä úà àéöBnä ©¥¥©¨©©¨©¦©©¨©¤©¦©©¤©¦§¨©¦¤¤¨¨¦§

b.dlgza zn `vendøéæðá àøîâá ïðéøîà éëäå .øá÷ íù äéäù òåãé äéä àìù[ã"ñ óã]äñåáú åì ïéà âåøäã ,âåøäì èøô ,úî .éåöî äéäù àìå ,àöåîä
á÷ úðåëù åì ïéàå.äì éøéîâ éëäå ,úåø,akyen:áùåé äéäù àìå.ekxckïéàù ,ïä íéøëð àîù åäì ïðéùééç éðä ìëã .åéúåëøé ïéá çðåî åùàø äéäù àìå

:êë íéúî øåá÷ì ìàøùé ìù ïëøã.ezqetz z`e elhepàåäù ,äùéôú éãë ,åîò øá÷ä ìù øôòä ïî ìåèéù êéøöå .øçà íå÷îá åøá÷ìå íùî åúåðôì øúåî
áéúëã .úåòáöà ùìù äìåúá ò÷ø÷á øôåçå ,åéúçúù çåçéú øôòä ìë(æ"î úéùàøá),íéøöîî øîåì êéøö äéä àìù ,íúøåá÷á éðúøá÷å íéøöîî éðúàùðå

êéîãá úññåáúî ïåùì .úîä ìù äçéìå íãî áøåòîä øôòä ,åúñåáú ñéøâ í"áîøå .éîò ìåè íéøöî ìù øôòî ,øîà÷ éëä àìà( æ"è ìà÷æçé):`vn
.dpeny cre zen` rax`n dfl df oia yi m` .dyly:äðåîù ìò øúåé àìå úåîà òáøàî úåçô ïéà éùéìù ãò ïåùàø øá÷î øîåìëzpeky df ixd

.zexawåà ãçàáù àìà .åúåðôì øåñà íù åäåðúð äøåá÷ íùìù øëéð íà ãçà úî åìéôàå .íîå÷î åð÷ã ,íúåðôì øåñàå ,íù íåðúð äøåá÷ íùìù øëéðå
ùù úåéäì äëøã äøòîä êøåàå .úåøá÷ì ãçåéî íå÷î äæù çëåî äùìùá ìáà ,íúåðôì íúòã äéäå äòù éôì àìà íù åøá÷ð àìù íéìåú åðà íéðùá

:äðåîù ãòå äòáøàî ïðú éëä íåùîå ,äðåîù åðééäã úåîà éúùù óãåò äðåñëìàå òáøà äáçøå.dixaewe dhn `elnk:àëä äì ïðéñøâ àìepnn wcea
.dn` mixyr oldleàááá ïðáøì åäì àøéáñ éëäã ,ùù ìò ùù ,ïàëîå ïàëî åì úåçåúô úåøòîäù øöçäå ,êøåà ùù ìò áçåø úåîà òáøà äøòîäù

úåøéô øëåîä ÷øô àøúá[à"÷ óã]ìù ïåñëìàå ,äðåñëìàá úçà äøòî íéøôåç íéîòôù éôìå ,úåîà øùò äðåîù ïäéðéáù øöçå úåøòî éúù êøåà àöîð ,
ïåñëìà ãçã ,äéðù äøòîã ùùå úåøòîä éúù ïéáù øöçã ùùå äðåñëìàá äðåùàø äøòîã äðåîù ,äîà íéøùò åàöîð ,úåîà éðù äòåáéø ìò óãåò äøòî
çøæîáù äøòî àéä åæ àîùã ,äîà íéòáøà åðééäã ,äîà íéøùò äèîìîå äìòîìî ÷åãáì êéøö ãåòå .íéøùò éðú÷ã åðééäå ,ïðéøîà àì éðåñëìà éøú ïðéøîà

:øöçä çøæîá úøçà ïééãò ùéå øöçä áøòîáù àéä åæ éîð éà ,øöçä áøòîá äãâðë úøçà ïééãò ùéå øöçäepnid wcea mixyr seqa cg` zn `vn
.dn` mixyr oldleúå÷éãá ìë íùì íâ úåùòì êéøöå ,øçà íãà ìù úøçà øöçå àåä øçà øá÷ àîù ,äøòî àéää àéåä äæ úåøá÷ä úéáîã øîéé éîã

:íéøçà ùé ïë åîë øá÷ íù ùéù åîëã ,ìéòìã.xacl milbxy:úåøá÷ úðåëù åæ äãùá øáë àöîðù éøçà,e`vn dlgzn eli`yàöîù íãå÷ äæ øá÷ì
:åúñåôú úàå åìèåð 'åë äìçúá úî àöåîä àùéøá ïðúãë ,åúñåôú úàå åìèåð äéä ,íéðåùàøä äùìùä

c.wceadòéâîù ãò ïë äùåòå ,øôåç åðéàù äîà çéðîå äîà ìò äîà øôåç àìà ,ïìåë úà øåôçì êéøö ïéà ,äîà íéøùò ïìäìå åðîéä ÷ãåáå ïðúã àä
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ממנה. הרחוקות לאחרות והולכת ישנה äðLéåקרובה ותלולית – ÄÈÈ
døëBæהיינו: íãà ïéàL אדם אם אבל  התלולית; נעשתה אימתי – ÆÅÈÈÀÈ

היתה  שאילו  אומרים, אנו  שנה, מששים יותר כבר  היא אפילו  זוכרה,

זאת את גם זוכר  היה לה, קרובה דרך  או  ישראל").עיר  ("תפארת 
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מתים  בו שמצאו  מקום בדין עוסקת היא ג). (ט, נזיר במסכת כבר  שנויה משנתנו

בוד שמתים או קברות שכונת זו אם ספק ויש במקום קבורים, שנקברו הם, דים

קברות. לבית ולהעבירם אחדים ימים לאחר מכאן  לפנותם דעת על  באקראי , זה

מטומאתם  ולטהרם בטומאה החשודים הדרכים את לבדוק היו נוהגים והנה –

בדרכים  מוצאים ואם הטהרות; ונושאי  הפסח קרבן  עושי הרגלים, עולי  בשביל 

ההלכה  ואמנם – המתים. את משם לפנות מותר אם היא, בעייה בודדים קברים

שברשות  הוא, ידוע והקבר בודד , קבר  אפילו נמצא אם ולכן  מקומו , קנה שמת היא

בסימן, המקום את שמציינים אלא משם, המת את לפנות אסור המת, שם נקבר 

באה  זה בכגון ידוע, היה שלא במקרה, קבר נמצא אם אבל  לעוברים. ניכר שיהא

לפנותו. שמותר  ללמד, משנתנו 

úî àöBnä לבדוק כדי ואם במקרה אם באדמה, חופר שהיה כגון – ÇÅÅ
לעיל, שבארנו  כמו טומאה, חשש  בהם שיש  המקומות znאת `vne

älçza אחרים קברים לכן  קודם מצא שלא כלומר  בראשונה, – ÇÀÄÈ
לו , ובסמוך זה zndבמקום dideBkøãk ákLî שקוברים כדרך  – ËÀÈÀÇÀ

ישראל, Búñeázמתי  úàå BìèBð את לפנות לו מותר  כלומר – ÀÀÆÀÈ
תבוסתו  עפר  עם המת את נוטל והריהו אחר , במקום ולקברו משם המת

ממנו . שיצא המוהל ואת דמו  את שספג מלשון "ezqeaz"שתחתיו, –

בדמיך" ו)."מתבוססת טז , גורסים:(יחזקאל  עפר,ezyetzויש  והיינו 
טהור . המקום כך ואחר  המת, שתפס הקרקע íéðLמן àöî וכן – ÈÈÀÇÄ

באקראי, שם שנקברו  ונראה עליהם, ידוע היה שלא מתים שני  מצא אם
ïúñeáz úàå ïìèBð חוששים ואין  אחר , למקום אותם ומפנה – ÀÈÀÆÀÈÈ
קברות. בית כאן  GLשמא àöîäL,מתים שלושה מצא אם אבל  – ÈÈÀÈ
äæì äæ ïéa Lé íàשלישי לקבר ראשון קבר  בין כלומר (גמרא – ÄÅÅÆÈÆ

ב), סד , äðBîLנזיר  ãòå úBnà òaøàî אמות מארבע פחות לא – ÅÇÀÇÇÀÇÀÆ
אמות, משמונה יותר äéøáB÷åולא ähî àGîk לדעת זו , פיסקה – ÄÀÄÈÀÀÆÈ

אותה גורסים אין  אחדים, ישראל"מפרשים "תפארת  ועיין הר "ב. (הר"ש ;

אותה), שגורסים  רבא " ÷úBøáו"אליהו úðeëL Bæ éøäואסור – ÂÅÀÇÀÈ
אמות, מארבע פחות ביניהם יש  אם אבל  משם. המתים את לפנות

ביניהם  יש  אם וכן ודחק, חפזון מתוך  באקראי, שם שנקברו הוא סימן 
קברות; שכונת זו  ואין הם, בודדים שקברים סימן אמות, משמונה יותר 

שש על ארבע של בשיעור  קברים מערת לעשות היו  נוהגים שכן
אמות שמונה המערה שאלכסון  ונמצא כשיש(aexiwa),אמות, הלכך 

קברות, מערת היא שזו סימן אמות, שמונה עד  מארבע ede`ביניהם
epnî ÷ãBa,שמצא האחרון הקבר  מן  –ïläìe,צד לכל  –íéøNò ÅÄÆÀÇÈÆÀÄ

änàשש על  אמות ארבע היתה הקברים מערת שבארנו , כפי  – ÇÈ
מערות  ושתי אמות, שש על  שש של  חצר  לעשות היתה ודרכם אמות,

והחצר(zegtl)קברות מערות שתי  אורך  נמצא רוחותיה. משתי
אמה עשרה שמונה yy),שביניהן minrt yely) בודק שפעמים ולפי

מ  של  ואלכסונה באלכסונה, אחת אמות מערה בשתי מארכה גדול ערה
אמות עשרים כאן הרי א).(בקירוב), קב , בתרא  בבא גמרא  àöîÈÈ(עיין

ãçà– אחד מת אפילו –epnî ÷ãBa ,änà íéøNò óBña ÆÈÀÆÀÄÇÈÅÄÆ
änà íéøNò ïläìe משכונת הריהו  מוצא, שהוא קבר  וכל – ÀÇÈÆÀÄÇÈ

øácìהקברות, íéìâøL הוא מיוחד שהמקום לומר, יסוד  שיש  – ÆÇÀÇÄÇÈÈ
אחד מת אלא אמה עשרים בסוף מצא שלא פי על  אף הלכך לקברות,

הקברים  שלשת כבר  שנמצאו  לאחר  ומצאו  הואיל  מקום מכל בלבד,
משם; לפנותו  ואסור  הוא, קבוע שקבר הדבר  ברור  הרי  הראשונים,

Bàöî älçzî elàL,הראשונים שלשת את שמצא קודם זה לקבר – ÆÄÄÀÄÈÀÈ
Búñeáz úàå BìèBð.ברישא ששנינו  כמו  – ÀÀÆÀÈ
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הקבר  מן  בודק כיצד לפרש  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
אמה. עשרים שמצא האחרון

÷ãBaä,הקודמת במשנה ששנינו כפי  האמה, עשרים את –÷ãBa ÇÅÅ
änà ìò änà,האמה עשרים כל  את לחפור  צריך אינו  כלומר  – ÇÈÇÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äàîè–Bòîãa ìëBà.ìba çwôîä–Bòîãa ìëBà Bðéà. ª§¨¥§¦§©§©¥©©©¥¥§¦§
‰÷ãBa äéä,ìçðì òébä,ì BàúéìeìL,íéaøä Cøãì Bà–÷éñôî.íéâeøä da eâøäpL äãN–íöò èwìî ¨¨¥¦¦©§©©¦§¦§¤¤¨©¦©§¦¨¤¤¤¤§¨£¦§©¥¤¤

íöò,øBäè ìkäå.eäãN CBzî Bøá÷ äpôîä–íöò íöò èwìî,øBäè ìkäå.Bà íéìôð BëBúì íéìéhnL øBa ¤¤§©Ÿ¨©§©¤¦§¦¨¥§©¥¤¤¤¤§©Ÿ¨¤©¦¦§§¨¦
íéâeøä–íöò íöò èwìî,øBäè ìkäå.ïBòîL éaøøîBà:älçzî øá÷ì Bðé÷úä íà–äñeáz Bì Lé. £¦§©¥¤¤¤¤§©Ÿ¨©¦¦§¥¦¦§¦§¤¤¦§¦¨¤§¨

¯ ˘ Ú ‰ Ú · ˘ ˜ ¯ Ù
‡øáwä úà LøBçä–ñøtä úéa äNBò äæ éøä.äNBò àeä änk ãò?äðòî àGî,änà äàî,òaøà úéa ©¥¤©¤¤£¥¤¤¥©§©©©¨¤§©£¨¥¨©¨¥©§©

íéàñ;éñBé éaøøîBà:Lîç úéa.äìònáe ãøBna,äLøçnä Cøa ìò íéðéLøk òáø ïúBð,eçîöiL íB÷î ãò §¦©¦¥¥¥¨¥©¨©©£¤¥Ÿ©©§¦¦©Ÿ¤©©£¥¨©§¤¦§§

:íìåòî äøôçð àìù ò÷ø÷ àéäù ,äìåúáì åà ,òìñì òéâîù ãò øåôçì êéøö øôåç àåäù äîà äúåàå .íéøùò óåñì.d`nehd mewnn xtrd z` `ivend
:øôåç àåäù úåîàä íúåàî.ernca lke`øçàú àì êòîãå êúàìî ïåùì .åúîåøúá ìëåà àåä ïäë íà( á"ë úåîù)÷åãáì ïéàùø íéðäë ïéàã â"òàå .

:äàîåè íù ÷æçúà àìã àëéä äîåøúá ìåëàì øåñà åðéà ÷ãáå ïäë éîøúà éà íå÷î ìëî ,äàîåèä ìò ïéøäæåî ïä éøäù,lbd z` gwtndíéðáà ìù
:ïðéùééç úî ÷ôñ éç ÷ôñ åìéôàå ,ìéäàä àîìã ïðéùééç äàîåè íù ä÷æçåäã ïåéëã .åòîãá ìëåà åðéà àåä ïäë íà ,úîå íãàä ìò ìôðù

d.wcea did:äîà íéøùò íéìùäì.lgpl:øäð.zilelyl:äðîî úåúåù íéî ìù úåøçà úåîàù äéôâàì ììù ú÷ìçîù íéîä úîà.miaxd jxcl e`
:úîä úà äá íéøáå÷ ïéàù.wiqtn:äîà íéøùò íéìùäì ãåò ÷ãåá åðéàå.xedh lkdeìåèéì êéøö ïéàå ãáìá úåîöòä è÷ìî àìà .äñåôú íäì ïéàå

:øúåé.'ek xne` oerny iax:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå
fi`.qxtd zia .yxegdíéøçà éôîå .íù åñøôð úî ìù úåîöòù ,øåáùå ñåøô øáã ïåùì ñøô ,åùøéô éúåáøå .íù úèùôúîå äùåøô äàîåèäù íå÷î

:äàîåèä éðôî íù úëìì íéòðîð íãà éðá úåñøôù íù ìò ,éúòîù.dprn `elnêøåàá äîà äàî ãò åá ùåøçì ìéçúäù øá÷ä íå÷îî .äùéøçîä ìù
ïéàù ,øåäè õåçìå äîà äàîî ,äîà äàîì õåç êìåäå ùøåç äéä íàå .äøåòùë íöò åðîî äùéøçîä äëéìåä àîù ïðéùééç ,áçåøá äàî ìò äãùä

:äîà äàî ãò àìà øá÷ä úåîöò úëìåî äùéøçîä.oi`q zrax` ziaøöç éøäù .ïéàñ òáøà úòéøæ íå÷î àåä áçåø äîà äàî ìò êøåà äîà äàî
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אמה, על  אמה חופר änàאלא çépîe,אותה לבדוק צריך  שאינו  – ÇÄÇÇÈ
על אמה חופר  ושוב לקבר; קבר  בין אמה ריווח להניח שנהגו  לפי

אמה. לעשרים שמגיע עד  כן ועושה אמה, ומניח `dnאמה dze`e
wnera da xetgl jixv ,wcea `edyBà òìqì òébî àeäL ãòÇÆÇÄÇÇÆÇ

äìeúáìמעול נחפרה שלא בתולה לקרקע øôòäם.– úà àéöBnä ÄÀÈÇÄÆÆÈÈ
äàîè íB÷nî,קבר שם יש  שמא ובודק חופר שהוא ממקום – ÄÀËÀÈ

בדיקתו , שגמר  קודם Bòîãaהיינו  ìëBà לו מותר  הוא, כהן אם – ÅÀÄÀ
"מלאתך (מלשון בתרומתו  –jrnceלאכול  תאחר" כב,לא שמות

הם כח  שהרי  הקברים, את לבדוק רשאים כהנים שאין  פי על ואף ;(

אסור אינו בדק, שכהן קרה אם מקום מכל  הטומאה, על מוזהרים
טומאה שם הוחזקה שלא זמן כל בתרומה, ר"ש ;לאכול  (רמב"ם ;

מפרשים:ברטנורא ). erncaויש  lke` היינו המדומעת, בתרומה –
לו  אסור  בעינה תרומה אבל נתבטלה. ולא בחולין  שנתערבה בתרומה

ישראל ").לאכול "תפארת הגר "א ; ìba(הראב"ד ; çwôîä המפנה – ÇÀÇÅÇÇÇ
ימצאנו  אם ידוע ואין מתחתיו, להוציאו כדי אדם על שנפל  אבנים גל 

הוא, כהן  אם מת, או  Bòîãaחי ìëBà Bðéà שמא שחוששים – ÅÅÀÄÀ
טומאה, הוחזקה שלא פי  על ואף עליו. והאהיל  הגל שתחת האדם מת

מתים מפולת תחת הנמצאים שרוב הוחזקה, כאילו  (הר"ש ;דינה

בגל  דווקא משנתנו מפרש שהוא מדבריו, שמשמע  רמב "ם, עיין הרא"ש;

ודאי). מת  תחתיו שנמצא
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האמה. עשרים בבדיקת ממשיכה משנתנו

÷ãBa äéä,האמה עשרים –`edeìçðì òébä,מים של –Bà ÈÈÅÄÄÇÀÇÇ
úéìeìLì,מים לתעלת –íéaøä Cøãì Bà,בה הולכים שרבים – ÄÀÄÀÆÆÈÇÄ
÷éñôî עשרים להשלים כדי עוד  לבדוק צריך שאינו הבדיקה, את – ÇÀÄ

אלו  במקומות לקבור דרך  שאין ברטנורא).האמה, מפרשים (רמב "ם; ויש 

התוספתא), פי  אבל(על הרבים, ודרך  והשלולית הנחל  מקום שמפסיק

השני בעבר  הרא"ש ).בודק íéâeøä(הר"ש ; da eâøäpL äãN– ÈÆÆÆÆÀÈÂÄ
פניה, על  פזורות øBäèועצמותיהם ìkäå ,íöò íöò èwìî– ÀÇÅÆÆÆÆÀÇÙÈ

שכונת  משום אמה עשרים לבדוק צורך  אין  ואף "תבוסה", להם שאין
eäãNקברות. CBzî Bøá÷ äpôîä מחוץ קבר  לו שהיה כגון  – ÇÀÇÆÄÀÄÈÅ

משם ומפנהו  שדהו , לתוך ונפרץ הקבר  ונפחת עפ "ילשדהו (הרש"ש

טהרות "), "סדרי øBäèהתוספתא ; ìkäå ,íöò íöò èwìîכלומר – ÀÇÅÆÆÆÆÀÇÙÈ

תבוסה. לו ואין לפנותו Bàמותר  íéìôð BëBúì íéìéhnL øBaÆÇÄÄÀÀÈÄ
íéâeøä,אותם קוברים ואין  באקראי  הבור  לתוך אותם שמשליכים – ÂÄ

øBäè ìkäå ,íöò íöò èwìî.תבוסה להם שאין –ïBòîL éaø ÀÇÅÆÆÆÆÀÇÙÈÇÄÄÀ
Bðé÷úä íà :øîBà,הבור את –älçzî øá÷ì שם לקבור – ÅÄÄÀÄÀÆÆÄÀÄÈ

äñeázמת, Bì Lé או נפלים לתוכו  הטילו שעכשיו פי  על  אף – ÆÀÈ
לפנותם  שהבא תבוסה, להם יש מקום מכל  קבורה, לשם שלא הרוגים

ליטול  לעיל צריך שבארנו כמו  תבוסתם, ואת dpynאותם zligza)
.oerny iaxk dkld oi`e .(epwxta fh
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הפרס. בית בטומאת דנים הבא והפרק פרקנו 

äNBò äæ éøä ,øáwä úà LøBçä,לקבר סביב זו בחרישה – ÇÅÆÇÆÆÂÅÆÆ
ñøtä úéa במגע מטמא ועפרה מת, טומאת ספק בה שיש  שדה – ÅÇÀÇ

כשעורה  עצם המחרשה עמה גררה שמא שחוששים לפי  ובמשא,
על הטומאה התפשטות שם על  הפרס" "בית ונקראת המת; מעצמות

האוהל" את "ויפרוש וכן  מפה, פורס מלשון השדה, יט )כל  מ, (שמות

פרסא ית ופרס הרא"ש ).תרגומו: שם (רמב "ם; על  מפרשים: ויש 
הכתוב(exayp)שנפרסו  מלשון והוא ז ):העצמות, נח, "ld`(ישעיה

qext,"jngl arxlמהקבר עצמות ונתפזרו נשברו החרישה ידי  שעל 

פירוש). עוד  שמביא ברטנורא  עיין א ; נז , נידה  ותוספות änk(רש"י ãòÇÇÈ
äNBò àeäשהחורש הפרס בית של  שטחו  מהו כלומר הפרס? בית – Æ

לקבר? סביב בחרישתו עושה הקבר  äðòîאת àGî תלם כשיעור  – ÀÇÂÈ
והוא אחת, בחרישה אותו änàשחורשים äàîכלומר באורך, – ÅÈÇÈ

אבל הפרס, בית נעשה שם, שחורש כל הקבר, ממקום אמה מאה עד 

חכמים, ששיערו לפי  טהור , הקבר, מן  אמה ממאה למעלה שחורש מה
ברוחב  וכן אמה; מאה עד  אלא עצמות מוליכה המחרישה שאין

מאה  על  אמה מאה הפרס בית של  שטחו  ונמצא אמה; מאה השיעור
שהוא íéàñאמה, òaøà úéa סאים ארבע לזריעת הראוי  שטח – ÅÇÀÇÀÄ

אמה  5000) אמה חמישים על  מאה שהיתה המשכן, חצר שכן  תבואה,
ב, י ; (א, עירובין  במסכת שבארנו  כמו סאתיים, בית היא מרובעות)

אמה מאה על אמה מאה נמצא zeraexn)ג) dn` 10,000 ody) בית
בלבד, מזרח לצד  כגון  אחת, לרוח חרש שאם כלומר סאים; ארבע

izdw - zex`ean zeipyn
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äæ ãöa äæ ïéðéLøk äLGL–ñøtä úéa äNBò àeä íL ãò.éñBé éaøøîBà:äìòna àGå ãøBna. §¨©§¦¦¤§©¤©¨¤¥©§©©¦¥¥©¨§©©£¤
·øãâa Bà òìña çéhäå LøBç äéä,äLøçnä øòpL Bà–ñøtä úéa äNBò àeä íL ãò.øæòéìà éaøøîBà: ¨¨¥§¦¦©§¤©§¨¥¤¦¥©©£¥¨©¨¤¥©§©©¦¡¦¤¤¥

ñøt úéa äNBò ñøt úéa;òLBäé éaøøîBà:äNBò íéîòt,òtäNBò Bðéà íéî;ãöék?äðòî éöç Løç,øæçå ¥§©¤¥§©©¦§ª©¥§¨¦¤§¨¦¥¤¥©¨©£¦©£¨§¨©
déöç Løçå,ïéããvä ïëå–ñøt úéa äNBò äæ éøä.äðòî àGî Løç,õeçìå äpnî Løçå øæç–äNBò Bðéà §¨©¤§¨§¥©§¨¦£¥¤¤¥§©¨©§©£¨¨©§¨©¦¤¨§©¥¤
ñøt úéa. ¥§©

ïéáåøéòá ïðéøîàãë ,íéúàñ úéá àåä íéùîç ìò äàî äéäù ïëùîä[:â"ë]äàî ìò äàî àöîð ,:ïéàñ òáøà úéá,yng zia xne` iqei iaxïéàå .ïéàñ
:éñåé éáøë äëìä.cxenae,ãøåîá äùéøçîä êéìåîùë éìéî éðä ,äéì úéàãë øîìå äéì úéàãë øåîì éñåé éáøìå àî÷ àðúì åðøîàù äæ øåòéù ,øîåìë

àåä ,äùéøçîä êøåá ìò ïéðéùøë á÷ òáåø ïúåð àî÷ àðú éøáãì ,äìåòå ùøåçùë ,äìòîá ìáà .øåùéîá äåù ò÷ø÷äùë ïéãä àåäå ,÷åçøîì åúìâìâîã
äùéøçîä êéìåîå ,íéðéùøëä éðéòøâî ãçà ïéòøâ åðîî àöéù øåòéùë ïè÷ á÷ð åéìåùá äùåòå ,åá äòå÷ú äùéøçîäù êøá ïéòë éåùò óåôë ìåìç õò

:ñøôä úéá äìë íù äæ ãöá äæ íéðéòøâ äùìù àìà ãçéá äáøä íäî ìôåð ïéàù íéðéùøëä åìëù íå÷îáå ,èòî èòî íéìôåð íéðéòøâäåxne` iqei iax
.dlrna `le cxenaíù ùé íàå úøòðð äùéøçîä ãéîù ,ììë ñøôä úéá íù ïéà äáåâá äìåò äùéøçîäùë ìáà ,ãøåîá àìà ñøôä úéá ïéã åøîà àì

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ìôåð íöò
a.rlqa gihde:äùéøçîä äøòðð êë êåúîå òìñá äùéøçîä äëä.dyixgnd z` xripy e`àîù ïðéùééç àìã ïì òîùî à÷ àäå .äéìòù øôòä ïî

:äôé øòéð àì.qxtd zia dyer `ed my cr:ùîç åà úåîà ùù êåú åìéôàå ,øúåé àìå.qxt zia dyer qxt ziañøôä úéá óåñá ùåøçì ìéçúîä
:øá÷ä íå÷îî ùøç åìéàë ñøôä úéá äùòð àåäå ,ùåøçì ìéçúäù íå÷îî äîà äàî äðåî .òöîàá åà.dprn ivg yxg,øá÷ä íå÷îî äîà íéùéîç

:òùåäé éáøë äëìäå .ñøô úéá åùòð äàîä ìë ,úåøçà äîà íéùîç ãåò íùî ùøçå êë øçà øæçå

`xephxa yexit

גזרו  ולכן  פעם, עוד והוליכה והחזירה הוליכה שמא חוששים אנו 

הפרס בית יהיה שחרש  בצד  מאה על כתובות שמאה רי"ד (תוספות

הלכות  תורה ובמשנה  למשנתנו, בפירושו  הרמב"ם  מלשון נראה  וכן ב ; כח ,

א). י, מת בית טומאת  רוח באותה אף אחרת, לרוח גם חרש אם וכן 
רוח  לכל הן  שאמרו  אמה מאה שכן מאה, על  מאה הוא הפרס

ופעם (תוספתא ). לאורך  הקבר מן  פעם חרש אם שדווקא סוברים, ויש 
מזרח  לצד הקבר ממקום שחרש  כגון לרוחב, הקבר  מן  שוב שנייה

מאה  עושה אמה, מאה דרום לצד  הקבר  מן וחרש וחזר אמה מאה
אלא  הפרס  בית אין אחת חרישה חרש  אם אבל  הפרס. בית מאה על 

בלבד  שחרש  להצד  אמה לבאר (הרא "ש).מאה מוסיפים (לפיויש 

הרא "ש), ולרוחבשיטת  לאורך  מענות שתי  עושה ואם (enkשהואיל
,(lirl epx`ay בית בשם נתפס שביניהן מאה על מאה של  הריבוע כל

אותו  לתוך  אלו מענות משתי אפילו וחורש  כשחוזר  לפיכך  הפרס,

שההלכה  פי על ואף הפרס; בית טומאת טמא שחרש  מקום כל  ריבוע,
הפרס בית עושה הפרס בית שאין  d),היא, ,` dxenz dpyn) מקום מכל

בשם  חכמים מגזרת נתפס הריבוע כל  המענות שתי ידי ועל  הואיל 
זו  הלכה בכלל אינו לפיכך  הפרס, טהרות").בית éñBé("סדרי éaøÇÄÅ

Lîç úéa :øîBà מאה היינו  הפרס, בית של  שטחו הוא סאים – ÅÅÈÅ
אמה  עשרה ואחת מאה על  אמה רבעי  ושלשת אמה עשרה ואחת

בקי אמה רבעי  מרובעות).ושלשת אמה 12,500 (שהן  ãøBnaÇÈרוב
äìònáe,מישור בשדה אלא אינו  לעיל ששנינו השיעור כלומר  – ÇÇÂÆ

הקבר ממקום שהחורש  במעלה, או ההר במורד שהיא בשדה אבל 

כדלקמן: הוא הפרס בית שיעור ועולה, חורש או ויורד חורש  ולהלן 
íéðéLøk òáø ïúBð,כרשינים הקב רבע –äLøçnä Cøa ìò ÅÙÇÇÀÄÄÇÙÆÇÇÂÅÈ

קיבול, בית בו  ויש בו , תקועה שהמחרשה כברך, הכפוף עץ הוא –
גרעיני החרישה בשעת בו שיצאו  כדי  קטן, נקב בשוליו ועושה

והגרעינים  המחרשה, ומוליך הנחרש , הקרקע לתוך  ויפלו הכרשינים
מהבורך , GLנופלים eçîöiL íB÷î ãòãöa äæ ïéðéLøk äL ÇÀÆÄÀÀÀÈÇÀÄÄÆÀÇ

ñøtä úéa äNBò àeä íL ãò ,äæידי על  בתחילה שכן  – ÆÇÈÆÅÇÀÇ
הרבה  גרעינים נופלים בעלייתה המחרשה נענוע ידי  על או  המורד 

בפעם  מהם שנופלים ובמקום ומתמעטים, והולכים המחרשה, לתלם
בית  כלה שם זה, בצד זה שיצמחו  תכופים, גרעינים שלושה האחרונה

ãøBnaהפרס. :øîBà éñBé éaø קובעים במורד היתה כשהשדה – ÇÄÅÅÇÈ

כרשינים, רובע לפי הפרס בית äìònaאת àGå שהיא בשדה אבל  – ÀÇÇÂÆ
במעלה  עולה והמחרשה שהואיל כלל, הפרס בית עושה אינו במעלה

הקבר. למקום ומתגלגלות חוזרות אלא עמה נגררות העצמות אין 

בלשון ביותר  שמתיישב הרא"ש, של השני פירושו לפי  הסיפא את בארנו 
הר "ש, לפי  מפרש מברטנורא הרב אבל  שלמה". ב"מלאכת מבואר  וכן  המשנה.

הפירוש:"cxena"שתיבת וכך הרישא, על שנאמרcxenaמוסבה השיעור  –
מישור ; בשדה הדין והוא במורד, שהיא בשדה אלא אינו –dlrnaeלעיל

במעלה, שהיא בשדה mipiyxk...אבל raex ozep.( שבארנו `xne:(כמו  iqei iax
dlrna `le cxenaאין במעלה אבל  במורד , אלא הפרס בית דין  אמרו  לא –

כלל. הפרס בית שם

ב ה נ ש מ ר ו א ב

LøBç äéä,הקבר מן –òìña çéhäå המחרשה את והכה – ÈÈÅÀÄÄÇÀÆÇ
øãâaבסלע, Bà,העפר מן  המחרשה וננערה –äLøçnä øòpL Bà ÀÈÅÆÄÅÇÇÂÅÈ

העפר, מן  המחרשה את ניקה עצמו  שהחורש –äNBò àeä íL ãòÇÈÆ
ñøtä úéa,מעט אלא הקבר, מן  חרש לא ואפילו  יותר, ולא – ÅÇÀÇ

לעצמות. חשש  אין  שוב המחרשה מן  העפר שננער éaøÇÄשלאחר 
ñøt úéa äNBò ñøt úéa :øîBà øæòéìàוחורש החוזר  – ÁÄÆÆÅÅÀÇÆÅÀÇ

השדה  את גם עושה ולהלן , אמה מאה מסוף אפילו  הפרס, בית מתוך
לחרוש, שהתחיל ממקום אמה מאה עד הפרס בית שנחרשה השנייה

הקבר. מן חרש äNBòכאילו  íéîòt :øîBà òLBäé éaø– ÇÄÀËÇÅÀÈÄÆ
פרס, בית עושה פרס בית äNBòפעמים Bðéà íéîòt בית אין  – ÀÈÄÅÆ

פרס. בית עושה äðòîפרס éöç Løç ?ãöék אמה חמישים – ÅÇÈÇÂÄÇÂÈ
הקבר, déöçממקום Løçå øæçå,אחרות אמה חמישים עוד – ÀÈÇÀÈÇÆÀÈ

תחילה  חרש אלא אחת, בבת הקבר  ממקום אמה מאה חרש שלא
עוד החמישים מסוף וחרש  חזר כך  ואחר  והפסיק, אמה חמישים

ïéããväחמישים, ïëå,למערב ממזרח אמה חמישים שחרש כגון – ÀÅÇÀÈÄ
לדרום, מצפון אמה חמישים עוד  משם וחרש  äNBòוחזר  äæ éøäÂÅÆÆ

ñøt úéa אמה שחמישים או בינתיים, ונח שהפסיק פי על אף – ÅÀÇ
מקום  מכל  הראשונות, החמישים שהיו  כיון באותו היו לא האחרונות

הפרס. בית דין האמה מאה בכל äðòîיש  àGî Løç מאה – ÈÇÀÇÂÈ
כך  ואחר õeçìåאמה, äpnî Løçå øæç,אמה למאה חוץ – ÈÇÀÈÇÄÆÈÀÇ

ñøt úéa äNBò Bðéà.ryedi iaxk dklde Ð ÅÆÅÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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äàîè–Bòîãa ìëBà.ìba çwôîä–Bòîãa ìëBà Bðéà. ª§¨¥§¦§©§©¥©©©¥¥§¦§
‰÷ãBa äéä,ìçðì òébä,ì BàúéìeìL,íéaøä Cøãì Bà–÷éñôî.íéâeøä da eâøäpL äãN–íöò èwìî ¨¨¥¦¦©§©©¦§¦§¤¤¨©¦©§¦¨¤¤¤¤§¨£¦§©¥¤¤

íöò,øBäè ìkäå.eäãN CBzî Bøá÷ äpôîä–íöò íöò èwìî,øBäè ìkäå.Bà íéìôð BëBúì íéìéhnL øBa ¤¤§©Ÿ¨©§©¤¦§¦¨¥§©¥¤¤¤¤§©Ÿ¨¤©¦¦§§¨¦
íéâeøä–íöò íöò èwìî,øBäè ìkäå.ïBòîL éaøøîBà:älçzî øá÷ì Bðé÷úä íà–äñeáz Bì Lé. £¦§©¥¤¤¤¤§©Ÿ¨©¦¦§¥¦¦§¦§¤¤¦§¦¨¤§¨

¯ ˘ Ú ‰ Ú · ˘ ˜ ¯ Ù
‡øáwä úà LøBçä–ñøtä úéa äNBò äæ éøä.äNBò àeä änk ãò?äðòî àGî,änà äàî,òaøà úéa ©¥¤©¤¤£¥¤¤¥©§©©©¨¤§©£¨¥¨©¨¥©§©

íéàñ;éñBé éaøøîBà:Lîç úéa.äìònáe ãøBna,äLøçnä Cøa ìò íéðéLøk òáø ïúBð,eçîöiL íB÷î ãò §¦©¦¥¥¥¨¥©¨©©£¤¥Ÿ©©§¦¦©Ÿ¤©©£¥¨©§¤¦§§

:íìåòî äøôçð àìù ò÷ø÷ àéäù ,äìåúáì åà ,òìñì òéâîù ãò øåôçì êéøö øôåç àåäù äîà äúåàå .íéøùò óåñì.d`nehd mewnn xtrd z` `ivend
:øôåç àåäù úåîàä íúåàî.ernca lke`øçàú àì êòîãå êúàìî ïåùì .åúîåøúá ìëåà àåä ïäë íà( á"ë úåîù)÷åãáì ïéàùø íéðäë ïéàã â"òàå .

:äàîåè íù ÷æçúà àìã àëéä äîåøúá ìåëàì øåñà åðéà ÷ãáå ïäë éîøúà éà íå÷î ìëî ,äàîåèä ìò ïéøäæåî ïä éøäù,lbd z` gwtndíéðáà ìù
:ïðéùééç úî ÷ôñ éç ÷ôñ åìéôàå ,ìéäàä àîìã ïðéùééç äàîåè íù ä÷æçåäã ïåéëã .åòîãá ìëåà åðéà àåä ïäë íà ,úîå íãàä ìò ìôðù

d.wcea did:äîà íéøùò íéìùäì.lgpl:øäð.zilelyl:äðîî úåúåù íéî ìù úåøçà úåîàù äéôâàì ììù ú÷ìçîù íéîä úîà.miaxd jxcl e`
:úîä úà äá íéøáå÷ ïéàù.wiqtn:äîà íéøùò íéìùäì ãåò ÷ãåá åðéàå.xedh lkdeìåèéì êéøö ïéàå ãáìá úåîöòä è÷ìî àìà .äñåôú íäì ïéàå

:øúåé.'ek xne` oerny iax:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå
fi`.qxtd zia .yxegdíéøçà éôîå .íù åñøôð úî ìù úåîöòù ,øåáùå ñåøô øáã ïåùì ñøô ,åùøéô éúåáøå .íù úèùôúîå äùåøô äàîåèäù íå÷î

:äàîåèä éðôî íù úëìì íéòðîð íãà éðá úåñøôù íù ìò ,éúòîù.dprn `elnêøåàá äîà äàî ãò åá ùåøçì ìéçúäù øá÷ä íå÷îî .äùéøçîä ìù
ïéàù ,øåäè õåçìå äîà äàîî ,äîà äàîì õåç êìåäå ùøåç äéä íàå .äøåòùë íöò åðîî äùéøçîä äëéìåä àîù ïðéùééç ,áçåøá äàî ìò äãùä

:äîà äàî ãò àìà øá÷ä úåîöò úëìåî äùéøçîä.oi`q zrax` ziaøöç éøäù .ïéàñ òáøà úòéøæ íå÷î àåä áçåø äîà äàî ìò êøåà äîà äàî

`xephxa yexit

אמה, על  אמה חופר änàאלא çépîe,אותה לבדוק צריך  שאינו  – ÇÄÇÇÈ
על אמה חופר  ושוב לקבר; קבר  בין אמה ריווח להניח שנהגו  לפי

אמה. לעשרים שמגיע עד  כן ועושה אמה, ומניח `dnאמה dze`e
wnera da xetgl jixv ,wcea `edyBà òìqì òébî àeäL ãòÇÆÇÄÇÇÆÇ

äìeúáìמעול נחפרה שלא בתולה לקרקע øôòäם.– úà àéöBnä ÄÀÈÇÄÆÆÈÈ
äàîè íB÷nî,קבר שם יש  שמא ובודק חופר שהוא ממקום – ÄÀËÀÈ

בדיקתו , שגמר  קודם Bòîãaהיינו  ìëBà לו מותר  הוא, כהן אם – ÅÀÄÀ
"מלאתך (מלשון בתרומתו  –jrnceלאכול  תאחר" כב,לא שמות

הם כח  שהרי  הקברים, את לבדוק רשאים כהנים שאין  פי על ואף ;(

אסור אינו בדק, שכהן קרה אם מקום מכל  הטומאה, על מוזהרים
טומאה שם הוחזקה שלא זמן כל בתרומה, ר"ש ;לאכול  (רמב"ם ;

מפרשים:ברטנורא ). erncaויש  lke` היינו המדומעת, בתרומה –
לו  אסור  בעינה תרומה אבל נתבטלה. ולא בחולין  שנתערבה בתרומה

ישראל ").לאכול "תפארת הגר "א ; ìba(הראב"ד ; çwôîä המפנה – ÇÀÇÅÇÇÇ
ימצאנו  אם ידוע ואין מתחתיו, להוציאו כדי אדם על שנפל  אבנים גל 

הוא, כהן  אם מת, או  Bòîãaחי ìëBà Bðéà שמא שחוששים – ÅÅÀÄÀ
טומאה, הוחזקה שלא פי  על ואף עליו. והאהיל  הגל שתחת האדם מת

מתים מפולת תחת הנמצאים שרוב הוחזקה, כאילו  (הר"ש ;דינה

בגל  דווקא משנתנו מפרש שהוא מדבריו, שמשמע  רמב "ם, עיין הרא"ש;

ודאי). מת  תחתיו שנמצא
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האמה. עשרים בבדיקת ממשיכה משנתנו

÷ãBa äéä,האמה עשרים –`edeìçðì òébä,מים של –Bà ÈÈÅÄÄÇÀÇÇ
úéìeìLì,מים לתעלת –íéaøä Cøãì Bà,בה הולכים שרבים – ÄÀÄÀÆÆÈÇÄ
÷éñôî עשרים להשלים כדי עוד  לבדוק צריך שאינו הבדיקה, את – ÇÀÄ

אלו  במקומות לקבור דרך  שאין ברטנורא).האמה, מפרשים (רמב "ם; ויש 

התוספתא), פי  אבל(על הרבים, ודרך  והשלולית הנחל  מקום שמפסיק

השני בעבר  הרא"ש ).בודק íéâeøä(הר"ש ; da eâøäpL äãN– ÈÆÆÆÆÀÈÂÄ
פניה, על  פזורות øBäèועצמותיהם ìkäå ,íöò íöò èwìî– ÀÇÅÆÆÆÆÀÇÙÈ

שכונת  משום אמה עשרים לבדוק צורך  אין  ואף "תבוסה", להם שאין
eäãNקברות. CBzî Bøá÷ äpôîä מחוץ קבר  לו שהיה כגון  – ÇÀÇÆÄÀÄÈÅ

משם ומפנהו  שדהו , לתוך ונפרץ הקבר  ונפחת עפ "ילשדהו (הרש"ש

טהרות "), "סדרי øBäèהתוספתא ; ìkäå ,íöò íöò èwìîכלומר – ÀÇÅÆÆÆÆÀÇÙÈ

תבוסה. לו ואין לפנותו Bàמותר  íéìôð BëBúì íéìéhnL øBaÆÇÄÄÀÀÈÄ
íéâeøä,אותם קוברים ואין  באקראי  הבור  לתוך אותם שמשליכים – ÂÄ

øBäè ìkäå ,íöò íöò èwìî.תבוסה להם שאין –ïBòîL éaø ÀÇÅÆÆÆÆÀÇÙÈÇÄÄÀ
Bðé÷úä íà :øîBà,הבור את –älçzî øá÷ì שם לקבור – ÅÄÄÀÄÀÆÆÄÀÄÈ

äñeázמת, Bì Lé או נפלים לתוכו  הטילו שעכשיו פי  על  אף – ÆÀÈ
לפנותם  שהבא תבוסה, להם יש מקום מכל  קבורה, לשם שלא הרוגים

ליטול  לעיל צריך שבארנו כמו  תבוסתם, ואת dpynאותם zligza)
.oerny iaxk dkld oi`e .(epwxta fh
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הפרס. בית בטומאת דנים הבא והפרק פרקנו 

äNBò äæ éøä ,øáwä úà LøBçä,לקבר סביב זו בחרישה – ÇÅÆÇÆÆÂÅÆÆ
ñøtä úéa במגע מטמא ועפרה מת, טומאת ספק בה שיש  שדה – ÅÇÀÇ

כשעורה  עצם המחרשה עמה גררה שמא שחוששים לפי  ובמשא,
על הטומאה התפשטות שם על  הפרס" "בית ונקראת המת; מעצמות

האוהל" את "ויפרוש וכן  מפה, פורס מלשון השדה, יט )כל  מ, (שמות

פרסא ית ופרס הרא"ש ).תרגומו: שם (רמב "ם; על  מפרשים: ויש 
הכתוב(exayp)שנפרסו  מלשון והוא ז ):העצמות, נח, "ld`(ישעיה

qext,"jngl arxlמהקבר עצמות ונתפזרו נשברו החרישה ידי  שעל 

פירוש). עוד  שמביא ברטנורא  עיין א ; נז , נידה  ותוספות änk(רש"י ãòÇÇÈ
äNBò àeäשהחורש הפרס בית של  שטחו  מהו כלומר הפרס? בית – Æ

לקבר? סביב בחרישתו עושה הקבר  äðòîאת àGî תלם כשיעור  – ÀÇÂÈ
והוא אחת, בחרישה אותו änàשחורשים äàîכלומר באורך, – ÅÈÇÈ

אבל הפרס, בית נעשה שם, שחורש כל הקבר, ממקום אמה מאה עד 

חכמים, ששיערו לפי  טהור , הקבר, מן  אמה ממאה למעלה שחורש מה
ברוחב  וכן אמה; מאה עד  אלא עצמות מוליכה המחרישה שאין

מאה  על  אמה מאה הפרס בית של  שטחו  ונמצא אמה; מאה השיעור
שהוא íéàñאמה, òaøà úéa סאים ארבע לזריעת הראוי  שטח – ÅÇÀÇÀÄ

אמה  5000) אמה חמישים על  מאה שהיתה המשכן, חצר שכן  תבואה,
ב, י ; (א, עירובין  במסכת שבארנו  כמו סאתיים, בית היא מרובעות)

אמה מאה על אמה מאה נמצא zeraexn)ג) dn` 10,000 ody) בית
בלבד, מזרח לצד  כגון  אחת, לרוח חרש שאם כלומר סאים; ארבע

izdw - zex`ean zeipyn
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äæ ãöa äæ ïéðéLøk äLGL–ñøtä úéa äNBò àeä íL ãò.éñBé éaøøîBà:äìòna àGå ãøBna. §¨©§¦¦¤§©¤©¨¤¥©§©©¦¥¥©¨§©©£¤
·øãâa Bà òìña çéhäå LøBç äéä,äLøçnä øòpL Bà–ñøtä úéa äNBò àeä íL ãò.øæòéìà éaøøîBà: ¨¨¥§¦¦©§¤©§¨¥¤¦¥©©£¥¨©¨¤¥©§©©¦¡¦¤¤¥

ñøt úéa äNBò ñøt úéa;òLBäé éaøøîBà:äNBò íéîòt,òtäNBò Bðéà íéî;ãöék?äðòî éöç Løç,øæçå ¥§©¤¥§©©¦§ª©¥§¨¦¤§¨¦¥¤¥©¨©£¦©£¨§¨©
déöç Løçå,ïéããvä ïëå–ñøt úéa äNBò äæ éøä.äðòî àGî Løç,õeçìå äpnî Løçå øæç–äNBò Bðéà §¨©¤§¨§¥©§¨¦£¥¤¤¥§©¨©§©£¨¨©§¨©¦¤¨§©¥¤
ñøt úéa. ¥§©

ïéáåøéòá ïðéøîàãë ,íéúàñ úéá àåä íéùîç ìò äàî äéäù ïëùîä[:â"ë]äàî ìò äàî àöîð ,:ïéàñ òáøà úéá,yng zia xne` iqei iaxïéàå .ïéàñ
:éñåé éáøë äëìä.cxenae,ãøåîá äùéøçîä êéìåîùë éìéî éðä ,äéì úéàãë øîìå äéì úéàãë øåîì éñåé éáøìå àî÷ àðúì åðøîàù äæ øåòéù ,øîåìë

àåä ,äùéøçîä êøåá ìò ïéðéùøë á÷ òáåø ïúåð àî÷ àðú éøáãì ,äìåòå ùøåçùë ,äìòîá ìáà .øåùéîá äåù ò÷ø÷äùë ïéãä àåäå ,÷åçøîì åúìâìâîã
äùéøçîä êéìåîå ,íéðéùøëä éðéòøâî ãçà ïéòøâ åðîî àöéù øåòéùë ïè÷ á÷ð åéìåùá äùåòå ,åá äòå÷ú äùéøçîäù êøá ïéòë éåùò óåôë ìåìç õò

:ñøôä úéá äìë íù äæ ãöá äæ íéðéòøâ äùìù àìà ãçéá äáøä íäî ìôåð ïéàù íéðéùøëä åìëù íå÷îáå ,èòî èòî íéìôåð íéðéòøâäåxne` iqei iax
.dlrna `le cxenaíù ùé íàå úøòðð äùéøçîä ãéîù ,ììë ñøôä úéá íù ïéà äáåâá äìåò äùéøçîäùë ìáà ,ãøåîá àìà ñøôä úéá ïéã åøîà àì

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ìôåð íöò
a.rlqa gihde:äùéøçîä äøòðð êë êåúîå òìñá äùéøçîä äëä.dyixgnd z` xripy e`àîù ïðéùééç àìã ïì òîùî à÷ àäå .äéìòù øôòä ïî

:äôé øòéð àì.qxtd zia dyer `ed my cr:ùîç åà úåîà ùù êåú åìéôàå ,øúåé àìå.qxt zia dyer qxt ziañøôä úéá óåñá ùåøçì ìéçúîä
:øá÷ä íå÷îî ùøç åìéàë ñøôä úéá äùòð àåäå ,ùåøçì ìéçúäù íå÷îî äîà äàî äðåî .òöîàá åà.dprn ivg yxg,øá÷ä íå÷îî äîà íéùéîç

:òùåäé éáøë äëìäå .ñøô úéá åùòð äàîä ìë ,úåøçà äîà íéùîç ãåò íùî ùøçå êë øçà øæçå

`xephxa yexit

גזרו  ולכן  פעם, עוד והוליכה והחזירה הוליכה שמא חוששים אנו 

הפרס בית יהיה שחרש  בצד  מאה על כתובות שמאה רי"ד (תוספות

הלכות  תורה ובמשנה  למשנתנו, בפירושו  הרמב"ם  מלשון נראה  וכן ב ; כח ,

א). י, מת בית טומאת  רוח באותה אף אחרת, לרוח גם חרש אם וכן 
רוח  לכל הן  שאמרו  אמה מאה שכן מאה, על  מאה הוא הפרס

ופעם (תוספתא ). לאורך  הקבר מן  פעם חרש אם שדווקא סוברים, ויש 
מזרח  לצד הקבר ממקום שחרש  כגון לרוחב, הקבר  מן  שוב שנייה

מאה  עושה אמה, מאה דרום לצד  הקבר  מן וחרש וחזר אמה מאה
אלא  הפרס  בית אין אחת חרישה חרש  אם אבל  הפרס. בית מאה על 

בלבד  שחרש  להצד  אמה לבאר (הרא "ש).מאה מוסיפים (לפיויש 

הרא "ש), ולרוחבשיטת  לאורך  מענות שתי  עושה ואם (enkשהואיל
,(lirl epx`ay בית בשם נתפס שביניהן מאה על מאה של  הריבוע כל

אותו  לתוך  אלו מענות משתי אפילו וחורש  כשחוזר  לפיכך  הפרס,

שההלכה  פי על ואף הפרס; בית טומאת טמא שחרש  מקום כל  ריבוע,
הפרס בית עושה הפרס בית שאין  d),היא, ,` dxenz dpyn) מקום מכל

בשם  חכמים מגזרת נתפס הריבוע כל  המענות שתי ידי ועל  הואיל 
זו  הלכה בכלל אינו לפיכך  הפרס, טהרות").בית éñBé("סדרי éaøÇÄÅ

Lîç úéa :øîBà מאה היינו  הפרס, בית של  שטחו הוא סאים – ÅÅÈÅ
אמה  עשרה ואחת מאה על  אמה רבעי  ושלשת אמה עשרה ואחת

בקי אמה רבעי  מרובעות).ושלשת אמה 12,500 (שהן  ãøBnaÇÈרוב
äìònáe,מישור בשדה אלא אינו  לעיל ששנינו השיעור כלומר  – ÇÇÂÆ

הקבר ממקום שהחורש  במעלה, או ההר במורד שהיא בשדה אבל 

כדלקמן: הוא הפרס בית שיעור ועולה, חורש או ויורד חורש  ולהלן 
íéðéLøk òáø ïúBð,כרשינים הקב רבע –äLøçnä Cøa ìò ÅÙÇÇÀÄÄÇÙÆÇÇÂÅÈ

קיבול, בית בו  ויש בו , תקועה שהמחרשה כברך, הכפוף עץ הוא –
גרעיני החרישה בשעת בו שיצאו  כדי  קטן, נקב בשוליו ועושה

והגרעינים  המחרשה, ומוליך הנחרש , הקרקע לתוך  ויפלו הכרשינים
מהבורך , GLנופלים eçîöiL íB÷î ãòãöa äæ ïéðéLøk äL ÇÀÆÄÀÀÀÈÇÀÄÄÆÀÇ

ñøtä úéa äNBò àeä íL ãò ,äæידי על  בתחילה שכן  – ÆÇÈÆÅÇÀÇ
הרבה  גרעינים נופלים בעלייתה המחרשה נענוע ידי  על או  המורד 

בפעם  מהם שנופלים ובמקום ומתמעטים, והולכים המחרשה, לתלם
בית  כלה שם זה, בצד זה שיצמחו  תכופים, גרעינים שלושה האחרונה

ãøBnaהפרס. :øîBà éñBé éaø קובעים במורד היתה כשהשדה – ÇÄÅÅÇÈ

כרשינים, רובע לפי הפרס בית äìònaאת àGå שהיא בשדה אבל  – ÀÇÇÂÆ
במעלה  עולה והמחרשה שהואיל כלל, הפרס בית עושה אינו במעלה

הקבר. למקום ומתגלגלות חוזרות אלא עמה נגררות העצמות אין 

בלשון ביותר  שמתיישב הרא"ש, של השני פירושו לפי  הסיפא את בארנו 
הר "ש, לפי  מפרש מברטנורא הרב אבל  שלמה". ב"מלאכת מבואר  וכן  המשנה.

הפירוש:"cxena"שתיבת וכך הרישא, על שנאמרcxenaמוסבה השיעור  –
מישור ; בשדה הדין והוא במורד, שהיא בשדה אלא אינו –dlrnaeלעיל

במעלה, שהיא בשדה mipiyxk...אבל raex ozep.( שבארנו `xne:(כמו  iqei iax
dlrna `le cxenaאין במעלה אבל  במורד , אלא הפרס בית דין  אמרו  לא –

כלל. הפרס בית שם
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LøBç äéä,הקבר מן –òìña çéhäå המחרשה את והכה – ÈÈÅÀÄÄÇÀÆÇ
øãâaבסלע, Bà,העפר מן  המחרשה וננערה –äLøçnä øòpL Bà ÀÈÅÆÄÅÇÇÂÅÈ

העפר, מן  המחרשה את ניקה עצמו  שהחורש –äNBò àeä íL ãòÇÈÆ
ñøtä úéa,מעט אלא הקבר, מן  חרש לא ואפילו  יותר, ולא – ÅÇÀÇ

לעצמות. חשש  אין  שוב המחרשה מן  העפר שננער éaøÇÄשלאחר 
ñøt úéa äNBò ñøt úéa :øîBà øæòéìàוחורש החוזר  – ÁÄÆÆÅÅÀÇÆÅÀÇ

השדה  את גם עושה ולהלן , אמה מאה מסוף אפילו  הפרס, בית מתוך
לחרוש, שהתחיל ממקום אמה מאה עד הפרס בית שנחרשה השנייה

הקבר. מן חרש äNBòכאילו  íéîòt :øîBà òLBäé éaø– ÇÄÀËÇÅÀÈÄÆ
פרס, בית עושה פרס בית äNBòפעמים Bðéà íéîòt בית אין  – ÀÈÄÅÆ

פרס. בית עושה äðòîפרס éöç Løç ?ãöék אמה חמישים – ÅÇÈÇÂÄÇÂÈ
הקבר, déöçממקום Løçå øæçå,אחרות אמה חמישים עוד – ÀÈÇÀÈÇÆÀÈ

תחילה  חרש אלא אחת, בבת הקבר  ממקום אמה מאה חרש שלא
עוד החמישים מסוף וחרש  חזר כך  ואחר  והפסיק, אמה חמישים

ïéããväחמישים, ïëå,למערב ממזרח אמה חמישים שחרש כגון – ÀÅÇÀÈÄ
לדרום, מצפון אמה חמישים עוד  משם וחרש  äNBòוחזר  äæ éøäÂÅÆÆ

ñøt úéa אמה שחמישים או בינתיים, ונח שהפסיק פי על אף – ÅÀÇ
מקום  מכל  הראשונות, החמישים שהיו  כיון באותו היו לא האחרונות

הפרס. בית דין האמה מאה בכל äðòîיש  àGî Løç מאה – ÈÇÀÇÂÈ
כך  ואחר õeçìåאמה, äpnî Løçå øæç,אמה למאה חוץ – ÈÇÀÈÇÄÆÈÀÇ

ñøt úéa äNBò Bðéà.ryedi iaxk dklde Ð ÅÆÅÀÇ
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Bcáò ãåãì 'ä äNò øLà äáBhä ìk ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì§¨¢¥¤§¥¦§¥¥©¨©¨£¤¨¨§¨¦©§

.'Bnò ìàøNéìe ש ומלמד 'íäéìäàì'ודורשים נשיהם, eàöîeדהיינו eëìäL §¦§¨¥©§¨¢¥¤¤¨§¨§
äøäèa íäéLð ו נדות. äðéëMäהיינו 'íéçîN'שאינן åéfî eðäpL האש כשירדה §¥¤§¨¢¨§¥¦¤¤¡¦¦©§¦¨

ו  המזבח. áì'על éáBèå' היינוøëæ ïáa BzLà äøaòúð ãçàå ãçà ìkL. וìò' §¥¥¤¨¤¨§¤¨¦§©§¨¦§§¤¨¨©
'äáBhä ìk מלמדíìBòä éiçì ïéðneæî íëlek íäì äøîàå ìB÷ úa äúöéù ¨©¨¤¨§¨©§¨§¨¨¤§¤§¨¦§©¥¨¨

,àaä.הכפורים ביום שאכלו על להם ונמחל ©¨
ה' עׂשה 'אׁשר הפסוק: המשך את מבארת Bnò'.הגמרא ìàøNéìe Bcáò ãåãì ֲֶָָ§¨¦©§§¦§¨¥©

הגמרא: Bnò'הטובה àîìLaמבררת ìàøNéì' כמבואר íBéהיינו ïBò eäì ìéçàc ¦§¨¨§¦§¨¥©§¨¦§£
là ,íéøetkäà הטובה.àéä éàî 'Bcáò ãåãì':הגמרא äãeäéמשיבה áø øîà ©¦¦¤¨§¨¦©§©¦¨©©§¨

ñéðëäì äîìL LwéaL äòLa ,áø øîà הLc÷nì ïBøà,בנייתו גמר לאחר ¨©©§¨¨¤¦¥§ŸŸ§©§¦¨©¦§¨
íéøòL e÷ác הקדשים קודש äæì,של äæ.להכניסו יכול היה äîìLולא øîà ¨§§¨¦¤¨¤¨©§ŸŸ

úBððø òaøàå íéøNòהמקדש חנוכת בפרשת הנזכרים תפילה לשונות ח - (שם ¤§¦§©§©§¨
äðòð.,יב-נד) àìå וçúô עוד'Bâå íëéLàø íéøòL eàN' øîàå ּפתחי והּנׂשאּו §Ÿ©£¨¨©§¨©§§¨¦¨¥¤§ְְְִִֵָ

הּכבֹוד' מל ויבֹוא ז)עֹולם כד הארון,(תהלים שיכנס היפתחו כלומר ,.äðòð àìå ורק ְֶֶַָָָ§Ÿ©£¨
'Ecáò ãåc éãñçì äøëæ EçéLî éðt áLz ìà íéäìà 'ä' øîàL ïåék דברי) ¥¨¤¨©¡Ÿ¦©¨¥§¥§¦¤¨§¨§©§¥¨¦©§¤

מב) ו ב' äðòðהימים ãiî השערים., äòLונפתחו dúBàa,כולם זאת eëôäðשראו ¦¨©£¨§¨¨¨¤¤§
ãåc éàðBN éðt לשחוריםéìeLk[תחתית-]éå ,äøéã÷Bì ìçnL ìkä eòã §¥§¥¨¦§¥§¥¨§¨§©Ÿ¤¨©

ïBò BúBà ìò àeä Ceøa LBãwä.שבע בת של ©¨¨©¨
זה: פסוק מוזכר שבו מעשה הגמרא מביאה השמיני', 'וביום הפסוק מן הלימוד ïaאגב äãeäé éaøå ééîñò ïa ïúðBé éaø©¦¨¨¤©§©§©¦§¨¤

íéøbúLøt eðz[מסכת-]íéøãð בàúøBàa dépéî øehtéà .éçBé ïa ïBòîL éaø éá ונשארו בלילה לשלום ממנו נפטרו - ¥¦¨¨¨©§¨¦¥©¦¦§¤©¦©¦¥§§¨
בעיר, dépéîללון éøètî à÷å øeãä àøôöì,לשלום ממנו ונפטרו חזרו בבוקר -àúøBàa épéî eúéøètéà åàìå ,eäì øîà §©§¨¨§¨¦©§¥¦¥¨©§§¨¦©§¦¦¦§§¨

בלילה. כבר ממני נפטרתם לא וכי -Baøî øèôpL ãéîìz ,eðéaø eðzãnì ,déì eøîà לשלוםïìå לבסוף,øéòä dúBàa ¨§¥¦©§¨©¥©§¦¤¦§©¥©§¨§¨¨¦
éøöepnî øètéì C שובøîàpL ,úøçà íòt(סו ח א' Cìnä'(מלכים úà eëøáéå íòä úà çlL éðéîMä íBia','וגו ¨¦¦¨¥¦¤©©©¤¤¤¤¡©©©§¦¦¦©¤¨¨©§¨£¤©¤¤

áéúëe(י ז ב' הימים ìLe(דברי íéøNò íBéáe''íòä úà çlL éòéáMä Lãçì äL השמיני ביום ממנו שנפטרו וכיון וגו', §¦§¤§¦§Ÿ¨©Ÿ¤©§¦¦¦©¤¨¨
לחודש, בכ"ג שוב נפטרו מדוע לחודש כ"ב ïàkîשהוא àlà נלמד,øéòä dúBàa ïìå Baøî øèôpä ãéîìúì שéøöC ¤¨¦¨§©§¦©¦§¨¥©§¨§¨¨¦¨¦

.úøçà íòt epnî øètéì¦¨¥¦¤©©©¤¤
והלכו, ממנו שנפטרו לאחר המעשה: déìהמשך øîà יוחאי בן שמעון אלעזר,déøáìרבי ìLרבי íéLðà eìlä íãà éða ¨©¥¦§¥§¥¨¨©¨£¨¦¤

äøeö חכמים -Ceëøáéìc ïBäéab ìéæ ,íä.יברכוך אולי לשמשם אצלם לך -éããäà éàø÷ eîø à÷c eäðéçkLà ìæà- ¨¥¦©¥§¦¨§¨©©§§¦§§¨¨§¨¥©£¨¥
פסוקים, סתירת מקשים ומצאם כו)áéúkהלך ד éëøc(משלי ìëå Eìâø ìbòî ñlt','eðké E במצוות לעיין שיש ומשמע §¦©¥©§©©§¤§¨§¨¤¦Ÿ

הגדולה, ולעשות קטנה ואיזו גדולה איזו לו ו)áéúëeשנקרו ה ñlôz',(שם ït íéiç çøà' כל אלא בכך תעיין שלא ומשמע §¦Ÿ©©¦¤§©¥
ותירצו, עשה. לידך הבאה äåöîaמצוה ïàk ,àéL÷ àì קטנהíéøçà éãé ìò dúBNòì øLôàL ויעשה יניחה תתבטל, ולא Ÿ©§¨¨§¦§¨¤¤§¨©£¨©§¥£¥¦

הגדולה,

äåöîa ïàk לידו íéøçà,שנקרתה éãé ìò dúBNòì øLôà éàL מעבירים שאין יותר, גדולה מצוה לעשות כדי להניחה שאין ¨§¦§¨¤¦¤§¨©£¨©§¥£¥¦
המצוות. על

i"yx

òáøàå íéøùòúåððø-iaizk
dltze dpgze dpx oia ,dyxta

.dywaeíéøãð úùøô-zkqn
.mixcpéðéîùä íåéá-,bg ly

.mizye mixyra epiidáéúëå
äùìùå íéøùr íåéáå-`nl`

mixyrae ,mizye mixyrac
.dipin exhti` dylyeäøåö ìù-

.minkg :xnelkêìâø ìârî ñìô-
efi` .oda oiire zevn lewy :xnelk
.dlecbd dyre ,dlecb devn

ñìôú ïô íééç çøà áéúëå-
jcil `azy devn lk :rnync-

,dphw oia dlecb oia ,dze` dyr
.dlecbd iptn dphw gipz l`e
éãé ìr äúåùrì øùôàù äåöî

íéøçà-,jlbx lbrn qlt .qltz
jixage ,dlecbd dz` dyrzy

.dphw eyriøùôà éàù äåöîáå
íéøçà éãé ìr äúåùrì-l`

oia ,jcil `ay devn `l` .qltz
dphw oia dlecb-.dyr

כשרואה שנתמעטה ההתמדה, להחליף הלימוד מהלכה לאגדה, מתורה שבכתב לתורה שבעל פה או להיפך.
ממכתב ב' שבט תשכ"ב



קפג ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: ט לעיל:דף המאמר בהמשך דנה íëlekהגמרא íäì äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¨¤§¤

.àaä íìBòä éiçì ïéðneæî:הגמרא eäìמבררת ìéçàc ïìðîe נמחל שאכן - §¨¦§©¥¨¨©¨§¨¨§¨¦§
הגמרא: משיבה הכפורים. ביום האכילה על àôéìçz,להם éðúc חנוכת לאחר נאמר §¨¥©£¦¨

סו)המקדש ח eëìiå(שם Cìnä úà eëøáéå íòä úà çlL éðéîMä íBia'©©§¦¦¦©¤¨¨©§¨£¤©¤¤©¥§
Bcáò ãåãì 'ä äNò øLà äáBhä ìk ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì§¨¢¥¤§¥¦§¥¥©¨©¨£¤¨¨§¨¦©§

.'Bnò ìàøNéìe ש ומלמד 'íäéìäàì'ודורשים נשיהם, eàöîeדהיינו eëìäL §¦§¨¥©§¨¢¥¤¤¨§¨§
äøäèa íäéLð ו נדות. äðéëMäהיינו 'íéçîN'שאינן åéfî eðäpL האש כשירדה §¥¤§¨¢¨§¥¦¤¤¡¦¦©§¦¨

ו  המזבח. áì'על éáBèå' היינוøëæ ïáa BzLà äøaòúð ãçàå ãçà ìkL. וìò' §¥¥¤¨¤¨§¤¨¦§©§¨¦§§¤¨¨©
'äáBhä ìk מלמדíìBòä éiçì ïéðneæî íëlek íäì äøîàå ìB÷ úa äúöéù ¨©¨¤¨§¨©§¨§¨¨¤§¤§¨¦§©¥¨¨

,àaä.הכפורים ביום שאכלו על להם ונמחל ©¨
ה' עׂשה 'אׁשר הפסוק: המשך את מבארת Bnò'.הגמרא ìàøNéìe Bcáò ãåãì ֲֶָָ§¨¦©§§¦§¨¥©

הגמרא: Bnò'הטובה àîìLaמבררת ìàøNéì' כמבואר íBéהיינו ïBò eäì ìéçàc ¦§¨¨§¦§¨¥©§¨¦§£
là ,íéøetkäà הטובה.àéä éàî 'Bcáò ãåãì':הגמרא äãeäéמשיבה áø øîà ©¦¦¤¨§¨¦©§©¦¨©©§¨

ñéðëäì äîìL LwéaL äòLa ,áø øîà הLc÷nì ïBøà,בנייתו גמר לאחר ¨©©§¨¨¤¦¥§ŸŸ§©§¦¨©¦§¨
íéøòL e÷ác הקדשים קודש äæì,של äæ.להכניסו יכול היה äîìLולא øîà ¨§§¨¦¤¨¤¨©§ŸŸ

úBððø òaøàå íéøNòהמקדש חנוכת בפרשת הנזכרים תפילה לשונות ח - (שם ¤§¦§©§©§¨
äðòð.,יב-נד) àìå וçúô עוד'Bâå íëéLàø íéøòL eàN' øîàå ּפתחי והּנׂשאּו §Ÿ©£¨¨©§¨©§§¨¦¨¥¤§ְְְִִֵָ

הּכבֹוד' מל ויבֹוא ז)עֹולם כד הארון,(תהלים שיכנס היפתחו כלומר ,.äðòð àìå ורק ְֶֶַָָָ§Ÿ©£¨
'Ecáò ãåc éãñçì äøëæ EçéLî éðt áLz ìà íéäìà 'ä' øîàL ïåék דברי) ¥¨¤¨©¡Ÿ¦©¨¥§¥§¦¤¨§¨§©§¥¨¦©§¤

מב) ו ב' äðòðהימים ãiî השערים., äòLונפתחו dúBàa,כולם זאת eëôäðשראו ¦¨©£¨§¨¨¨¤¤§
ãåc éàðBN éðt לשחוריםéìeLk[תחתית-]éå ,äøéã÷Bì ìçnL ìkä eòã §¥§¥¨¦§¥§¥¨§¨§©Ÿ¤¨©

ïBò BúBà ìò àeä Ceøa LBãwä.שבע בת של ©¨¨©¨
זה: פסוק מוזכר שבו מעשה הגמרא מביאה השמיני', 'וביום הפסוק מן הלימוד ïaאגב äãeäé éaøå ééîñò ïa ïúðBé éaø©¦¨¨¤©§©§©¦§¨¤

íéøbúLøt eðz[מסכת-]íéøãð בàúøBàa dépéî øehtéà .éçBé ïa ïBòîL éaø éá ונשארו בלילה לשלום ממנו נפטרו - ¥¦¨¨¨©§¨¦¥©¦¦§¤©¦©¦¥§§¨
בעיר, dépéîללון éøètî à÷å øeãä àøôöì,לשלום ממנו ונפטרו חזרו בבוקר -àúøBàa épéî eúéøètéà åàìå ,eäì øîà §©§¨¨§¨¦©§¥¦¥¨©§§¨¦©§¦¦¦§§¨

בלילה. כבר ממני נפטרתם לא וכי -Baøî øèôpL ãéîìz ,eðéaø eðzãnì ,déì eøîà לשלוםïìå לבסוף,øéòä dúBàa ¨§¥¦©§¨©¥©§¦¤¦§©¥©§¨§¨¨¦
éøöepnî øètéì C שובøîàpL ,úøçà íòt(סו ח א' Cìnä'(מלכים úà eëøáéå íòä úà çlL éðéîMä íBia','וגו ¨¦¦¨¥¦¤©©©¤¤¤¤¡©©©§¦¦¦©¤¨¨©§¨£¤©¤¤

áéúëe(י ז ב' הימים ìLe(דברי íéøNò íBéáe''íòä úà çlL éòéáMä Lãçì äL השמיני ביום ממנו שנפטרו וכיון וגו', §¦§¤§¦§Ÿ¨©Ÿ¤©§¦¦¦©¤¨¨
לחודש, בכ"ג שוב נפטרו מדוע לחודש כ"ב ïàkîשהוא àlà נלמד,øéòä dúBàa ïìå Baøî øèôpä ãéîìúì שéøöC ¤¨¦¨§©§¦©¦§¨¥©§¨§¨¨¦¨¦

.úøçà íòt epnî øètéì¦¨¥¦¤©©©¤¤
והלכו, ממנו שנפטרו לאחר המעשה: déìהמשך øîà יוחאי בן שמעון אלעזר,déøáìרבי ìLרבי íéLðà eìlä íãà éða ¨©¥¦§¥§¥¨¨©¨£¨¦¤

äøeö חכמים -Ceëøáéìc ïBäéab ìéæ ,íä.יברכוך אולי לשמשם אצלם לך -éããäà éàø÷ eîø à÷c eäðéçkLà ìæà- ¨¥¦©¥§¦¨§¨©©§§¦§§¨¨§¨¥©£¨¥
פסוקים, סתירת מקשים ומצאם כו)áéúkהלך ד éëøc(משלי ìëå Eìâø ìbòî ñlt','eðké E במצוות לעיין שיש ומשמע §¦©¥©§©©§¤§¨§¨¤¦Ÿ

הגדולה, ולעשות קטנה ואיזו גדולה איזו לו ו)áéúëeשנקרו ה ñlôz',(שם ït íéiç çøà' כל אלא בכך תעיין שלא ומשמע §¦Ÿ©©¦¤§©¥
ותירצו, עשה. לידך הבאה äåöîaמצוה ïàk ,àéL÷ àì קטנהíéøçà éãé ìò dúBNòì øLôàL ויעשה יניחה תתבטל, ולא Ÿ©§¨¨§¦§¨¤¤§¨©£¨©§¥£¥¦

הגדולה,

äåöîa ïàk לידו íéøçà,שנקרתה éãé ìò dúBNòì øLôà éàL מעבירים שאין יותר, גדולה מצוה לעשות כדי להניחה שאין ¨§¦§¨¤¦¤§¨©£¨©§¥£¥¦
המצוות. על

i"yx

òáøàå íéøùòúåððø-iaizk
dltze dpgze dpx oia ,dyxta

.dywaeíéøãð úùøô-zkqn
.mixcpéðéîùä íåéá-,bg ly

.mizye mixyra epiidáéúëå
äùìùå íéøùr íåéáå-`nl`

mixyrae ,mizye mixyrac
.dipin exhti` dylyeäøåö ìù-

.minkg :xnelkêìâø ìârî ñìô-
efi` .oda oiire zevn lewy :xnelk
.dlecbd dyre ,dlecb devn

ñìôú ïô íééç çøà áéúëå-
jcil `azy devn lk :rnync-

,dphw oia dlecb oia ,dze` dyr
.dlecbd iptn dphw gipz l`e
éãé ìr äúåùrì øùôàù äåöî

íéøçà-,jlbx lbrn qlt .qltz
jixage ,dlecbd dz` dyrzy

.dphw eyriøùôà éàù äåöîáå
íéøçà éãé ìr äúåùrì-l`

oia ,jcil `ay devn `l` .qltz
dphw oia dlecb-.dyr

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc migqt(oey`x meil)

dcen dfa `ny ,llk ie`x `ed oi`e oaxwd `nhpyk la` ,epnn
.xyk gqtd oi`y ozp iax

dlik`y gikedl xg` mewna ozp iax ly eixacn d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .zakrn dpi`ïúð éaø àä àlàozp iax ixacn ± ¤¨¨©¦¨¨

,ok gikedl yi el`åéìò eðîð ,àéðúc,gqtd lr -,úçà äøeáç §©§¨¦§¨¨£¨©©
,zifk cg` lkl dideeøæçåetiqede -,úøçà äøeáç åéìò eðîðåcr §¨§§¦§¨¨£¨©¤¤

,cg` lkl zifk dzr oi`yíéðBLàømeyn ie`xk oaxwd lr epnpy ¦¦
úéfk ïäì LiL,cg` lklïéìëBà,gqtdnçñt úBNòlî ïéøeèôe ¤¥¨¤©©¦§¦§¦¦©£¤©
íéðBøçà ,éðL`ly oeik ,oaxwd lr epnpy zipyd dxeagd ipa - ¥¦©£¦

ie`xk epnpLixdíäì ïéàcg` lkl ±ïéìëBà ïéà ,úéfkgqtd on ¤¥¨¤©©¦¥§¦
éðL çñt úBNòì ïéáéiçåelàå elà ,øîBà ïúð éaø .mipey`xd oia - §©¨¦©£¤©¥¦©¦¨¨¥¥¨¥

,zifk mdl oi`y mipexg`d oiae zifk mdl yiyúBNòlî ïéøeèt§¦¦©£
ícä ÷øæð øákL ,éðL çñtiax xn`y jkne .eilr miiepn eidyk ¤©¥¦¤§¨¦§©©¨

yi zifk mdl did `ly s` ipy gqt zeyrln mixehty ozp
.zakrn dpi` gqtd zlik`y cenll

:`xnbd dgecézkàxnele wlgl yi oiicr -íúä éðàL àîìéc ©©¦¦§¨¨¦¨¨
gqtd zlik`y it lr s`y ,`ziixaa my xacd dpey `ny

meyn ,ipy gqtn mixeht mipexg`d z`f lka zakrnéëLîî éàc§¦¦§§¦
éðä,gqtd lr dzpnpy dpey`xd dxeagd mdici ekyni m` -éæç ¨¥£¦
eäìozaeg ici mi`vei md okle dipyd dxeagl ie`x gqtd didi - §

lk lek`l cgia zexeagd izy elkei `l lretay s` ik ,df gqta
ie`x didi gqtdy zexyt` yiy oeik mewn lkn ,zifk cg`
ie`x epi` gqtdy xnele odn zg` zegcl oi` ef e` ef dxeagl
iax dcen dfa `ny ,llk ie`x `ed oi`e gqtd `nhpyk la` ,dl

.xyk gqtd oi`y ozp
:`xnbd zxne` .`ziixadn di`xd z` dcinrne `xnbd zxfeg

y iptn jk zegcl oi`ïk íà,ipy gqtn mixehty mrhd `edéðúéì ¦¥¦§¥
dpyi `pzdy ±éàî ,CLnéì íééeàøe ìéàBädpyy edn -øákL ¦§¦¦¨¥©¤§¨

dpéî òîL ,ícä ÷øæðozp iax zrcly o`kn gken ±àéìz íãa ¦§¨©¨§©¦¨§¨©§¨
àúléîmcd zwixfa ielz gqtd zevn meiw -àì äìéëà ìáà ¦§¨£¨£¦¨Ÿ

,àákòîoi`y s` ozaeg ici e`vi mxear mcd wxfpy mrhne §©§¨
md elkei mixg`d ekyni m`y meyn `le ,epnn lek`l miie`x
,epzpyn z` ax cinrd o`k zx`eand ozp iax zhiyke .lek`l

.xyk gqtd mcd z` wxf m` carica jkle
.ozp iaxk epzpyn z` cinrdy ax ixac z` x`al zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`eyáøc dé÷çBc éàî,ax ly wgecd edn -íé÷Bîc ©£¥§©§¦
ïéúéðúî dìxyad `nhp m` oicdy dpynd ixac z` cinrny - ¨©§¦¦

wx `ed mcd z` wxef epi`e ,älçzëìzhiykïúð éaøxaeqd §©§¦¨©¦¨¨
,zakrn dpi` dlik`yïðaøk dî÷Bðopaxk dpynd z` cinriy - §¨§©¨¨

,zakrn dlik` mixaeqdàì énð ãáòéc eléôàåcarica elit`e - ©£¦¦£©©¦Ÿ
.leqt gqtd mcd wxf m`

:`xnbd daiyndéúéL÷ ïéúéðúî ,áø,el dywed epzpyn oeyl - ©©§¦¦§¦¥
[ïðz] (éðú) éànàxyad `nhp m`y dpyna dpey `pzd recn ± ©©§©

éðúéì ,ícä úà ÷øBæ ïéàgqtd dpyiy ±dpéî òîL àlà ,ìeñt± ¥¥¤©¨¦§¥¨¤¨§©¦¨
wxy o`kn gken÷øBæ ïéàmcd z`ãáòéc ìáà ,älçzëìm` - ¥¥§©§¦¨£¨¦£©

mcd wxfp xakéîc øétLepzpyn ik ,xyk gqtde el dvxed - ©¦¨¥
.zakrn dpi` dlik`y ozp iaxk zxaeq

'elk` itl yi`' weqtd z` ozp iax yxtn cvik zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .zakrn dlik`y cenll yi epnnyïúð éaøìe§©¦¨¨

,zakrn dpi` dlik`y xaeqd'Bìëà éôì Léà'yiy epcnl epnny ¦§¦¨§
,lek`l ie`xy in xear hegyléì änìoeik `ld ,ea jxevd dn ± ¨¨¦

ie`xy in xear `weec hegyl jixv oi` s` zakrn `l dlik`dy
cnll df weqta jxev yi ozp iaxl s` :`xnbd daiyn .lek`l

ïðéòác[jixvy-]äìéëàì éæçc àøábgqtd hgypy iny jixvy ± §¨¦©©§¨§£¦©£¦¨
dpi` dlik`dy ozp iax zxaqe ,epnn lek`l ie`x didi exear
ie`x zeidl jixv epi`y envr gqtd xya iabl `id zakrn

.dlik`l
gqtd zlik` m`d opaxe ozp iax zwelgn dxxazpy ixg`
in zhiya zeziixa dnk lr `xnbd zxxan ,carica zakrn

:`xnbd zl`ey .exn`pïðaø eðúc àäì àðz ïàî`pzd edin - ©¨¨§¨§¨©¨¨

y gqtd ,ef `ziixa dpyyåéìëBàì BèçLmiie`xd miyp` myl ± §¨§§¨
,zifk epnn lek`lBîc e÷øæådzid mcd zwixf la` -ì àlLmy §¨§¨¤Ÿ§

åéìëBà,zifk epnn lek`l ie`x epi`y in myl `l`Bîöò çñtä §¨©¤©©§
øLk,BúáBç éãé Ba àöBé íãàåenvr gqtdy dzr `xnbd dxeaqe ¨¥§¨¨¥§¥¨

lkne ,elke`l xeq` la` ealg zxhwde enc zwixf epiid xyk
:`xnbd zxxan .ezaeg ici ea oi`vei mewnïàîkin zhiyk - §©

,ef `ziixa dxn`pàîéðzhiyky xn`p -àéä ïúð éaøxaeqd ¥¨©¦¨¨¦
,carica zakrn dpi` dlik`yàìåzhiyk,ïðaømzhiyl oky §Ÿ©¨¨

ote`a daeg ici mi`vei `l carica zakrn gqtd zlik`y oeik
.elke`l ozip `ly df

:`xnbd dgecàîéz eléôàzhiyk ef `ziixay xn`z m` elit` - £¦¥¨
,ïðaø`ziixaa xn`pd 'xyk envr gqtd' oky `iyew jka oi` ©¨¨

y meyn ,dlik`a s` epiidïéìëBà úáLçî ïéàzlqetä÷éøæa.llk ¥©£¤¤§¦¦§¦¨
zl`ey .dxn`p in zhiya ztqep `ziixa lr zxxan `xnbd

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðz ïàî,ef `ziixa dpyy `pzd edin ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
äéäL éøä,gqtd lr oiiepndn cg`,äèéçL úòLa äìBçepi`e £¥¤¨¨¤¦§©§¦¨

,gqtdn lek`l ie`xíéìçå`ixae -ä÷éøæ úòLalek`l lekie §¨¦¦§©§¦¨
didy e` ,gqtdnä÷éøæ úòLa äìBçå äèéçL úòLa íéìçepi`y ± ¨¦¦§©§¦¨§¤¦§©§¦¨

,dwixf zrya lek`l ie`xíéìç àäiL ãò ,åéìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà¥£¦§§¦¨¨©¤§¥¨¦
ïàîk .ä÷éøæ úòL ãò äèéçL úòMî,ef `ziixa in zhiyk -àîéð ¦§©§¦¨©§©§¦¨§©¥¨

,ïúð éaø àìå àéä ïðaødlik` oi`y xaeqd ozp iaxl ixdy ©¨¨¦§Ÿ©¦¨¨
.mcd zwixf zrya mb ie`x mc`d didiy jixv oi` ,zakrn

:`xnbd daiynàîéz eléôàef `ziixay xn`z m` elit` - £¦¥¨
zhiykïúð éaøy dcen ozp iax ik ,`iyew jka oi`éæçc àøáb ©¦¨¨©§¨©£¦

ïðéòa äìéëàìoia gqtd zlik`l ie`x milrad didiy jixv - ©£¦¨¨¦©
envr gqtdy akrn oi`y s` ,dwixf zrya oiae dhigy zrya

.dlik`l ie`x didi
zl`ey .dxen` in zhiya oecl ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðz ïàî,ef `ziixa dpyy `pzd edin ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
y gqtdäøäèa BèçL,mixedh eid milrade oaxwdyk ±Ck øçàå §¨§¨¢¨§©©¨

mcd zwixf mcewíéìòaä eàîèðiptn epnn lek`l mileki mpi`e ¦§§©§¨¦
ok it lr s` ,mz`nehäøäèa ícä ÷øfézxy ilke mipdk ici lr - ¦¨¥©¨§¨¢¨

,mixedhäàîeèa øNa ìëàé ìàågqta ozaeg ici milrad e`vie §©¥¨¥¨¨§§¨
.dfïàîklr s` mcd z` miwxefy ef `ziixa dxn`p in zhiyk - §©

:`xnbd daiyn ,elke`l miie`x mpi`e mi`nh milrady itøîà̈©
,[øæòìà] (øæòéìà) éaøef `ziixaäéeðL ú÷Bìçîaznkqen dpi`e ©¦¤§¨¨§©£¤§¨

,lkd lråzhiykàéä ïúð éaø,zakrn dpi` dlik`y xaeqd §©¦¨¨¦
lek`l miie`x milrad eidi mcd zwixf zryay akrn oi` jkle

.gqtdn
:`ziixad z` yxtl sqep ote` d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

àîéz eléôàzhiyk ef `ziixay xn`z m` elit` ±,àéä ïðaøoi` £¦¥¨©¨¨¦
ik `iyew jkaïðé÷ñò éàîa àëä,xaecnd dna ,`ziixaa ,o`k ± ¨¨§©¨§¦©

øeaéöa`iypd zny oebke ,dwixfl dhigy oia eaex `nhpy §¦
,ezxeawe eziiela enr ewqrzdeéãáò énð äàîeèa eléôàc± ©£¦§§¨©¦¨§¦

d`neha elit` gqtd z` miyer xeaivyit lr s` jkle ,
.elke`l md miie`x ixdy ,mcd z` miwxef e`nhpy

:`xnbd zl`eyéàxaecnøeaéöa,`nhìëàð øNaä ïéà éànà ¦§¦©©¥©¨¨¤¡¨
,äàîeèad`neha lk`p d`neha `ad gqt `ld(:er lirl ,dpyn). §§¨

`ed xyad zlik` xeqi` :`xnbd daiynäøéæbminkg exfby §¥¨
meynànLd`ad dpyaíéìòaä eàîhéxeaivd ±,ä÷éøæ øçàì ¤¨¦¨§©§¨¦§©©§¦¨

eøîàéåikeã÷zLàdxary dpy ±eðìëàå eðàîèð àìgqtd z` §Ÿ§¤§¨©Ÿ¦§¥§¨©§
,dxdha dzid dhigydy s`énð àzLämb ef dpya zrk -ìeëéð ©§¨©¦¥

,dxdha eid dwixfde dhigydy s` d`neha gqtd z`éòãé àìå§Ÿ¨§¦
,wlglíc ÷éøcæéà ék ã÷zLàcmcd wxfp xy`k -íéàîè íéìòa §¤§¨©¦¦§§¦¨§¨¦§¥¦

eåälk`py d`neha `ad gqt df ixde mi`nh eid xak - £
la` ,d`nehaàzLäef dpya dzr ±eåä ïéøBäè íéìòazrya ©§¨§¨¦§¦£

dxdha `a gqtdy oeike ,dwixfd xg` `l` e`nhp `ly ,dwixf
z` xeq`l minkg exfb df yyg meyne ,d`neha elke`l xeq`

y ote`a s` ezlik`.dwixf mcew e`nhp
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc migqt(oey`x meil)

:`xnbd zvxznàlàdvxn uivd oi`y ryedi iax xaeq zn`a ¤¨
e ,milke`d lr `le milerd lr `làéL÷ àì`ly `id epzpyny Ÿ©§¨

y oeik ,ryedi iaxkøeaéöa ïàk ãéçéa ïàkiax xn`y dny - ¨§¨¦¨§¦
oaxwa `weec epiid ,mcd z` miwxef oi` xya `nhp m`y ,ryedi
,'d`neha mi`a mixac dyng' dxn`y epzpyne ,`nhpy cigi
dxzed d`nehy ryedi iax xaeqe ,xeaiv zepaxwa zxacn ixd
xyt`e ,daxwdl ie`x xyad aygp uivd ievix `ll s`e ,xeaiva

exfl.[mcd z` w
oi`y xn`y iqei iax zrck s` `id epzpyn m` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zelik`d lr dvxn uivdïéúéðúî àîéðm`d ± ¥¨©§¦¦
oi`a onf mdl reawy zepaxwy dxn`y epzpyny xnel yi

zxaeq ,d`nehaõévä ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ,éñBé éaøk àìc§Ÿ§©¦¥§©§¨©¦¡¦¤¤¥©¦
ävøîs`úBìéëà ìò,oaxwdn mc`l lk`pd wlgd ±éñBé éaø §©¤©£¦©¦¥

,úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ,øîBà.gafnd lr axwd lr wx `l` ¥¥©¦§©¤©£¦
:`xnbd zx`aneïézòc à÷ìñ à÷,xnel epzrca dlr dligza - ¨¨§¨©§¦

øîà÷cîxn`y dnny ±éñBé éaøy,úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ¦§¨¨©©¦¥¥©¦§©¤©£¦
y cenll yikzrcdéì àøéáñ òLBäé éaø,xaeq `ed ±øîàc §©¦§ª©§¦¨¥§¨©

xyk oaxwd `diy ickayézøz ïðéòamcde xyad eidiy jixv - ¨¦©©§¥
dvxn uivd m` welig yi oipr dfi`l ok `l m`y ,miie`x mdipy

`l e` milke`d lrok m`e ,àzLä àîéðep`y zrk xn`p - ¥¨©§¨
,ryedi iaxk xaeq iqei iaxy miyxtnïéúéðúî`id epzpyny ± ©§¦¦

,éñBé éaøk àìcmi`a zepaxw dyng ,epzpyna epipy ixdy §Ÿ§©¦¥
,milke`d lr dvxn uivd oi`y oeik zepaxwd el`ae ,d`neha
z` wexfl xyt`y dpynd dxn` mewn lkne ,ie`x xyad oi`

.mcd
:`xnbd zvxzn,àìdne ,iqei iax zrck s` `id epzpyn Ÿ

`ed ,milke`d lr dvxn uivd oi`y s` mcd z` wexfl xyt`y
y meyndéì àøéáñ øæòéìà éaøk éñBé éaø,xaeq `ed ±øîàc ©¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¨¥§¨©

d z` wexfl xyt`yïéàL ét ìò óà ,ícdøNaxyt` jkle ,ie`x ¨©©¦¤¥¨¨
.ie`x epi` xyady s` d`neha aixwdl

:`xnbd zl`eyéëä éàxfril` iaxk xaeq iqei iax ok` m` - ¦¨¦
,miie`x mdipy jixv oi`yàúëìä éàîìyi dkld efi` iabl ± §©¦§§¨

y dna welig.úBìéëà ìò ävøî õévä ïéàdywne `xnbd zxfeg ¥©¦§©¤©£¦
:l`eyd lréîòèéìåCoi`yk s` mcd z` miwxef m`y jzhiyle ± §¦©§¨

,milke`d lr dvxn uivdy dna welig mey oi` ,ie`x xyad
ixac z` x`az cvikøæòéìà éaø,iqei iax lr wlegdõévä øîàc ©¦¡¦¤¤§¨©©¦

ävøîixd ,zelik` lrøîàc ïåékxfril` iaxz` wexfl xyt`y §©¤¥¨§¨©
dïéàL ét ìò óà ícdøNaxn`y dn ok m` ,ie`xìò ävøî õévä ¨©©¦¤¥¨¨©¦§©¤©

àúëìä éàîì ,úBìéëàm` s` ixde ,ef dkld xn` oic dfi` iabl ± £¦§©¦§§¨
,ewxefl xyt` ie`x mc yiy oeik zelik` lr dvxn uivd oi`àlà¤¨

uivd m` ewlgp `l iqei iaxe xfril` iaxy yxtl yi jgxk lr
wexfl xzen didiy exya `nhpy oaxw oiprl ,zelik`d lr dvxn

oiprl dvxn uivd m` `l` ,enc z`ìebéôa déòa÷éîìm`y ± §¦§§¥§¦
zecearn zg` zeyrl ezwixfa e` mcd zkleda odkd aeygi
onfd xg`l elke`l e` ,eizecearl reawd onfd xg` oaxwd
elke`de ,lebit oic oaxwd xyal didi m` ,elke`l xzeny

,zxk aiigzieoiprlé÷etàìxyad z` `ivedl ±éãéîxeqi` §©¥¦¥
äìéòî,mcd zwixfaéâìôéî÷lr lg lebit xeqi`y ,ewlgp - §¦¨¨¦§§¦

dlirn icin `vei xyad oi` oke ,xg` leqt ea oi`yk wx ,xyad
.xedh `edyk `l` ,mcd zwixfaõéö ävøî ,øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©§©¤¦

déåléò,mc`l lk`pd oaxwd xya lr dvxn uivd -déì éeLîe ¦¨¥§©¥¥
[eaiygne-]øBäèk,,leqt ea oi`y ink aygp `ed ixdedéì òá÷å §¨§¨©¥

ìebéôalr zpzep ,epnf xg`l elk`l e` eaixwdl odkd zaygne ± §¦
,zxk aiigzi elke`de ,lebit my xyaddéì ÷étîemcd zwixfe ± ©¦¥

ez`ivenéãéîxeqi`déåléò õéö ävøî àì ,øáñ éñBé éaøå ,äìéòî ¦¥§¦¨§©¦¥¨©Ÿ§©¤¦¦¨¥
,xyad lr -déì éeLî àìåeaiygn epi`e -å ,øBäèkepi`y oeik §Ÿ§©¥¥§¨§

xedhìebéôa déì òá÷ àìmy eilr zpzep `l odkd zaygn ± Ÿ¨©¥§¦
,zxk aiigzi `l elke`de ,lebitdéì ÷étî àìåmcd zwixf oi`e - §Ÿ©¦¥

ez`ivenéãéîxeqi`.äìéòîuivd oi`y dna welig yiy oeike ¦¥§¦¨
iqei iaxy gxkd oi` ,dlirne lebit iabl zelik`d lr dvxn

xaeq `edy xnel ozipe ,mc oi` xya oi` m`y ryedi iaxk xaeq
dxn`y epzpyn ok m`e ,xya oi` m` mb mc yiy xfril` iaxk

.ezhiy mr dni`zn ,d`neha xeaiv zepaxw miaixwny
oiicr ,xfril` iaxk xaeq iqei iax m` s`y ,dywn `xnbd

:ezrc mr dni`zn dpi` epzpyné÷úîdì ó[dywn-]éäð ,éøî áø ©§¦¨©¨¦§¦
énðxnel yi ok`y s` ±éñBé éaøclr dvxn uivd oi`y xn`y ©¦§©¦¥

zelik`øæòéìà éaøk øáñxyad oi`yk s` mcd z` miwxefy ¨©§©¦¡¦¤¤
ixdy ,ezrc mr dni`zn dpi` epzpyn oiicr ,ie`xàîìLa± ¦§¨¨

y dxn`y dna dpynd zpaeníéçáæzrcl s` ,d`neha mi`a §¨¦
y meyn ,milke`d lr dvxn uivd oi`y iqei iaxíc àkéàyiy - ¦¨¨

okle ,deabl dlerd wlg mda yi oke ,eilr dvxn uivdy mc mda
dxn`y dna dpynd zpaen oke .d`neha maixwdl xyt`

d zgpnyøîBòc meyn d`neha daxwàkéà énðyi da mby - ¤©¦¦¨
d `ede ,eilr dvxn uivde gafnl dlerd wlgõîB÷lhep odkdy ¤

y dxn`y dna dpynd zpaen oke .gafna xihwne dgpnd oníçì¤¤
íéðtäc meyn ,d`neha axwàkéà énðwlg yi mda mby - ©¨¦©¦¦¨

d mde ,eilr dvxn uivde gafnl dlerdïéëéæadpeald ikifa - ¨¦¦
mixizne deabl mixhwen mdy ,mgld mr ogleyd lr mgipny

.mgld z`àlày dpynd dxn`y dníçlä ézL,d`neha mi`a ¤¨§¥©¤¤
øîéîì àkéà éàîixdy ,iqei iax zrcl z`f yxtl ozip cvik ± ©¦¨§¥©

oeike ,mipdkl mlek milk`p `l` ,gafnd lr axwd wlg mda oi`
dvxn uivd oi` ,zelik`d lr dvxn uivd oi`y iqei iax xaeqy

.d`neha maixwdl ozip cvike ,mdilr
:ayiil `xnbd dqpneàîéz éëådxn`y dny ,xnel dvxz m`e - §¦¥¨

dpyndmgld izyl dpeekd oi` ,d`neha miaxw mgld izyy
mdl eid `ly oebk] minlyl miyakd `ll mnvr ipta miaxwd

dzpeek `l` ,d`neha miaxw mpi` zn`a f`y ,[miyakáøwì©¨¥
ïänò,mgld mr miaxwd miyakd mr cgi mi`ad mgld izyl ± ¦¨¤

mc zwixfe ,mgld z` zycwn miyakd zhigyy `ed oicdy
maixwdl xyt` df ote`ae ,dlik`a mgld z` dxizn miyakd
.miyakd mc lr dvxn uivdy oeik ,iqei iax zrcl s` d`neha
mgld izy ok m` ixdy ,jk xnel leki dz` oi` :`xnbd dgec

øeaéö éîìL eðééäe ,d`neha mi`ay dpyna xak miiepydïk íà ©§©§¥¦¦¥
,dpyna miiepnd lkeäì eåämd ixd ±äòaøàxyt` i`y ,mixac ¨§©§¨¨

,cg`k `l` xeaiv inlye mgld izy z` zepnlïðz äMîç ïðàå©£©£¦¨§©
izy i`ce `l` .d`neha mi`a mixac dyng epipy epzpynae -
`vnpy dl`yd zxfege ,mnvr ipta mi`a mdyk epiid mgld
lr dvxn uivd oi`y iqei iax ixac mr dni`zn dpi` epzpyny

.milke`d
:xg` uexiz `xnbd zvxznäøzeä äàîeè éñBé éaø øáñ÷ ,àlà¤¨¨¨©©¦¥§¨§¨

,øeaéöas` okle ,d`neha aixwdl ick uivd ievix z` jixv oi`e §¦
.d`neha mi`a mgld izy ,zelik` lr dvxn uiv oi`y

dxzed d`nehy xaeq iqei iaxy xnel ozip ike :`xnbd dywn
,xeaiva,àéðz àäåodk oice ,dnec` dxtd z` sxeyd odk oica §¨©§¨

dray mdizan mze` miyixtn eidy ,mixetikd mei mcew lecb
ycwnd ziaa dzidy dkyll mini,äæ ãçàå äæ ãçàodkd oia ± ¤¨¤§¤¨¤

eid ,mixetikd meia caerd lecbd odkd oiae dxtd z` sxeydïéfî©¦
ìk åéìòmze`n meiäòáL,mzian mze` miyixtn eidy miniìkî ¨¨¨¦§¨¦¨
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äöøeä ÷øæ íàL¯óeøNå ãeáàa ìáà ,àîèða¯.àì ¤¦¨©§¨§¦§¨£¨§¨§¨Ÿ

øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø éñBé éaø øîà÷ ék¯ ¦¨¨©©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤
.óeøNå ãeáàa ,ãáòéãaäðùîíéi÷ áìçå øNa àîèð §¦£©§¨§¨¦§¨¨¨§¥¤©¨

¯íéi÷ øNaäå áìçä àîèð .ícä úà ÷øBæ Bðéà¯÷øBæ ¥¥¤©¨¦§¨©¥¤§©¨¨©¨¥
àîèpL ét ìò óà àlà ,ïk Bðéà íéLc÷enáe .ícä úà¤©¨©§¨¦¥¥¤¨©©¦¤¦§¨

íéi÷ áìçäå øNaä¯.ícä úà ÷øBæàøîâáø øîà ©¨¨§©¥¤©¨¥¤©¨¨©©
÷øæ íà :áø øîà ìcéb¯!äìéëà ïðéòa àäå .äöøeä ¦¥¨©©¦¨©§¨§¨¨¥©£¦¨

!"Bìëà éôì Léà" :áéúk àäå .àákòî àì äìéëà£¦¨¨§©§¨§¨§¦¦§¦¨§
"úñëîa" :àéðúäå ?àì ákòìe .äåöîì¯ïéàL ãnìî §¦§¨§©¥Ÿ§¨©§¨§¦§©§©¥¤¥

àäé åéeðîì àlL BèçL ìBëé ,åéeðîì àlà èçLð çñtä©¤©¦§¨¤¨¦§¨¨§¨¤Ÿ¦§¨§¥
øLëå äåönä ìò øáBòk¯éôì Léà" :øîBì ãeîìz §¥©©¦§¨§¨¥©§©¦§¦

"eqëz Bìëà¯ïéìëBà Lwzéàå .ákòì åéìò äðL áeúkä ¨§¨Ÿ©¨¨¨¨¨§©¥§¦©©§¦
úìéëà :øîàc ,ïúð éaøk øîàc áø àlà !ïééeðîì¦§¦¤¨©§¨©§©¦¨¨§¨©£¦©
ïúð éaø àä àîéìéà ?ïúð éaø éä .àákòî àì íéçñt§¨¦¨§©§¨¥©¦¨¨¦¥¨¨©¦¨¨

¯çñôa ïéàöBé ìàøNé ìkL ïéépî :øîBà ïúð éaø ,àéðúc§©§¨©¦¨¨¥¦©¦¤¨¦§¨¥§¦§¤©
ãçà¯ìàøNé úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå" :øîBì ãeîìz ¤¨©§©§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥

èçBL ïéà àìäå ?ïéèçBL ìäwä ìk éëå ,"íéaøòä ïéa¥¨©§¨¦§¦¨©¨¨£¦©£Ÿ¥¥
.ãçà çñôa ïéàöBé ìàøNé ìkL ãnìî àlà !ãçà àlà¤¨¤¨¤¨§©¥¤¨¦§¨¥§¦§¤©¤¨

éðä éëLîî éàc ,íúä éðàL àîìéc¯éàå ,éðäì éæç ¦§¨¨¥¨¨§¦¦§§¦¨¥£¦§¨¥§¦
éðä éëLîî¯eðîð ,àéðúc :ïúð éaø àä àlà ,éðäì éæç ¦§§¦¨¥£¦§¨¥¤¨¨©¦¨¨§©§¨¦§

,úøçà äøeáç åéìò eðîðå eøæçå ,úçà äøeáç åéìò̈¨£¨©©§¨§§¦§¨¨£¨©¤¤
úéfk ïäì LiL íéðBLàø¯úBNòlî ïéøeèôe ïéìëBà ¦¦¤¥¨¤©©¦§¦§¦¦©£

úéfk íäì ïéàL íéðBøçà ,éðL çñt¯,ïéìëBà ïéà ¤©¥¦©£¦¤¥¨¤©©¦¥§¦
elàå elà :øîBà ïúð éaø .éðL çñt úBNòì ïéáéiçå§©¨¦©£¤©¥¦©¦¨¨¥¥¨¥

éðL çñt úBNòlî ïéøeèt¯,ézkà .ícä ÷øæð øákL §¦¦©£¤©¥¦¤§¨¦§©©¨©©¦
L àîìécéðä éëLîî éàc íúä éðà¯ïk íà .eäì éæç ¦§¨¨¥¨¨§¦¦§§¦¨¥£¦§¦¥

"ícä ÷øæð øákL" éàî ,"CLnéì íééeàøe ìéàBä" éðúéì¦§¥¦§¦¦¨¥©¤§¨¦§©©¨
¯àì äìéëà ìáà ,àúléî àéìz íca :dpéî òîL§©¦¨©¨©§¨¦§¨£¨£¦¨¨

ãáòéc eléôàå ,ïðaøk dî÷Bð ?ïúð éaøå ,älçzëì ïéúéðúî dì íé÷Bîc áøc dé÷çec éàî .àákòî§©§¨©£¥§©§¦¨©§¦¦§©§¦¨§©¦¨¨§¨§©¨©©£¦¦£©
:dpéî òîL àlà !'ìeñt' éðúéì ,"ícä úà ÷øBæ ïéà" éðz éànà ,déúéL÷ ïéúéðúî áø !àì éîð©¦¨©©§¦¦§¦¥©©¨¥¥¥¤©¨¦§¥¨¤¨§©¦¨

÷øBæ ïéà¯ãáòéc ìáà ,älçzëì¯ïðéòác ?éì änì "Bìëà éôì Léà" ,ïúð éaøìe .éîc øétL ¥¥§©§¦¨£¨¦£©©¦¨¥§©¦¨¨¦§¦¨§¨¨¦§¨¥©
åéìëBàì àlL Bîc e÷øæå åéìëBàì eèçL :ïðaø eðúc ,àäì àðz ïàî .äìéëàì éæçc àøáb¯çñtä ©§¨©£¥©£¦¨©§¨§¨§¨©¨©¨£§§¨§¨§¨¤Ÿ§§¨©¤©

,ïðaø àîéz eléôà ?ïðaø àìå àéä ïúð éaø àîéð ,ïàîk .BúáBç éãé Ba àöBé íãàå ,øLk Bîöò©§¨¥§¨¨¥§¥¨§©¥¨©¦¨¨¦§Ÿ©¨©£¦¥¨©¨©
íéìçå äèéçL úòLa äìBç äéäL éøä :ïðaø eðúc ,àäì àðz ïàî .ä÷éøæa ïéìëBà úáLçî ïéà¥©£¤¤§¦¦§¦¨©§¨§¨§¨©¨©£¥¤¨¨¤¦§©§¦¨©£¦

ä÷éøæ úòLa äìBçå äèéçL úòLa íéìç ,ä÷éøæ úòLa¯àäiL ãò åéìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà ¦§©§¦¨£¦¦§©§¦¨§¤¦§©§¦¨¥£¦§§¦¨¨©¤§¥
éaø àîéz eléôà !ïúð éaø àìå àéä ïðaø àîéð ?ïàîk .ä÷éøæ úòL ãò äèéçL úòMî íéìç£¦¦§©§¦¨©§©§¦¨§©¥¨©¨©¦§Ÿ©¦¨¨£¦¥¨©¦
øNa ìëàé ìàå äøäèa ícä ÷øfé íéìòaä eàîèð Ck øçàå äøäèa BèçL :ïðaø eðúc àäì àðz ïàî .ïðéòa äìéëàì éæçc àøáb ,ïúð̈¨©§¨©£¦©£¦¨¨¥©©§¨§¨§¨©¨©§¨§¨¢¨§©©¨¦§§©§¨¦¦¨¥©¨§¨¢¨§©¥¨¥¨¨

ïðé÷ñò éàîa àëä ;àéä ïðaø àîéz eléôà :øîà ïðçBé éaøå .àéä ïúð éaøå äéeðL ú÷Bìçîa :øæòéìà éaø øîà ?ïàîk .äàîeèa¯,øeaéöa §§¨§©¨©©¦¡¦¤¤§©£¤§¨§©¦¨¨¦§©¦¨¨¨©£¦¥¨©¨©¦¨¨§©¨§¦©§¦
àì ã÷zLà eøîàéå ä÷éøæ øçàì íéìòaä eàîhé ànL äøéæb ?äàîeèa ìëàð øNaä ïéà éànà ,øeaéöa éà .éãáò éîð äàîeèa eléôàc©£¦§§¨©¦¨§¦¦§¦©©¥©¨¨¤¡¨§§¨§¥¨¤¨¦¨§©§¨¦§©©§¦¨§Ÿ§¤§¨©Ÿ

eðìëàå eðàîèð¯íc ÷éøcæéà ék ã÷zLàc éòãé àìå ,ìeëéð éîð àzLä¯.eåä ïéøBäè íéìòa àzLä ,eåä íéàîè íéìòa ¦§¥§¨©§¨§¨©¦¥§¨¨§¦§¤§¨©¦¦§§¦¨§¨¦§¥¦¨¨§¨§¨¦§¦¨
úéòáéàå
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc migqt(oey`x meil)

eúøîà àälirl ixde ±(`"r)y ,`xnbd dx`iaéaø eléôà øeaéöa ¨¨§©§¦£¦©¦
äãBî òLBäé.xyad `nhpyk mcd z` wexfl xyt`y §ª©¤

:xg` ote`a iqei iax ixac z` `xnbd zvxzn,àlà,xeaiva ok` ¤¨
,xyad `nhpyk mcd z` wexfl xyt`y dcen ryedi iax s`

,iqei iax zpeek `id jke ,cigia `l` xaic `l iqei iax s`eäàBø¤
,ãáòéãa øæòéìà éaø éøác éðàe` mcd z` wxfe xar m`y ,xnelk £¦¦§¥©¦¡¦¤¤§¦£©

,ea extkzpe oaxwd dvxed ,unewd z` xihwdåz` ip` d`exéøáã §¦§¥
,älçzëì òLBäé éaømcd z` wexfl oi` dligzkly ,xnelk ©¦§ª©§©§¦¨

miixiyd e` xyad `nhpyk unewd z` xihwdle.
mi`xpy `id iqei iax zpeeky yxtl ozip ji` :`xnbd dywn

a ixd ,carica xfril` iax ixacénð òLBäé éaø eléôà ãáòécmb±] ¦£©£¦©¦§ª©©¦
[okàeä äãBî.dvxed wxf m`yéðz÷cy `ziixaa epipyy ±äãBî ¤§¨¨¥¤

íàL òLBäé éaøe xyad `nhp÷øæmcd z`.äöøeä ©¦§ª©¤¦¨©§¨
ryedi iaxy `ziixaa epipyy dnn zeywdl oi` :`xnbd zvxzn

c meyn ,carica dcenàäexn`p ,ryedi iax ixacy ±äàîeèa- ¨§§¨
e ,miiw `ed la` xyad `nhpykàäexn`p ,iqei iax ixace ± ¨

óeøNå ãeáàazyxtne .epiptl epi`e sxyp e` xyad ca`y - §¨§¨
:`xnbdéðz÷ éky `ziixaa xn`py dn ±íàL òLBäé éaø äãBî ¦¨¨¥¤©¦§ª©¤¦

,äöøeä ÷øæwx df oi`,àîèða,`ziixad dxaic dfayãeáàa ìáà ¨©§¨§¦§¨£¨§¨
àì ,óeøNåe ,xyk oaxwd caricay ryedi iax xn`øîà÷ ék± §¨Ÿ¦¨¨©

xn`yke,ãáòéãa øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø éñBé éaøok xn` ©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤§¦£©
,óeøNå ãeáàaoi`yk mcd z` miwxef oi`y s`y xaeq iqei iaxy §¨§¨

df oic ,miniiw miixiyd oi`yk unewd mixihwn oi`e ,miiw xyad
s` xyk oaxwd carica jk meyne ,dligzkl `l` epi`

.miniiw mpi` llk miixiyd e` xyadyk

äðùî
zncewd dpyna(:er)yi d`neha `ad xeaiv oaxway x`azp

oilk`p opi` zepaxwd lky ,zepaxw x`yl gqt oaxw oia welig
exwiry meyn ,d`neha lk`p gqtd eli`e d`neha oi`a xy`k
da ztqep dkld d`ian epzpyn .dlik` liaya `l` `a `l

.df mrhn zepaxw x`yn gqt welg
zxtk dielz da xy`] gafnd iab lr enc zwixfy oaxwd ipicn
,daxwdl [eialg-] eixeni` z`e dlik`l exya z` zxzn [oaxwd
e` e`nhpy oebk jkl miie`x mpi` oixeni`de xyadyk mle`

lirl `ibeqa x`azp ,eca`(.fr).ryedi iaxe xfril` iax ewlgpy
e`vie xya oi`y it lr s` mcd z` wxef xfril` iax zrcl
j` .[mcd z` wxef epi` ryedi iax zrcle ,ozaeg ici milrad
wxef ryedi iax zrcl s` ,algd e` xyad ,odn cg` wx `nhpa

oldl x`eank ,mcd z`(.hr)cg` `nhp oicay x`eai epzpyna .
.zepaxw x`yn gqt welg ,odn

øNa àîèð,ezhigy xg` ,gqtd lyáìçådaxwdl cnerd gqtd ¦§¨¨¨§¥¤
gafnd iab lríéi÷`nhp `le ezxdha,ícä úà ÷øBæ Bðéàlr ©¨¥¥¤©¨

,ezlik` liaya `l` `a epi` gqtd oaxw xwiry itl ,gafnd
la` .gqt oaxw zeidl ie`x epi`e dlik`l ie`x epi` `nhpy oeike

áìçä àîèð,ezhigy xg` gqtd lyíéi÷ øNaäå,ezxdha÷øBæ ¦§¨©¥¤§©¨¨©¨¥
,ícä úà.xyadn lek`l ozip ixdy ¤©¨

íéLc÷enáezepaxw x`ya j` -ïk Bðéà,gqt oaxwak oicd oi` - ©§¨¦¥¥
øNaä àîèpL ét ìò óà àlà,dlik`l ie`x epi`eíéi÷ áìçäå ¤¨©©¦¤¦§¨©¨¨§©¥¤©¨

,daxwdl ie`xe ezxdhaícä úà ÷øBædlik`l oxwir oi`y iptn ¥¤©¨
.gqt oaxwk

àøîâ
wxef epi` miiw algdy s` gqtd xya `nhp m`y ,dpyna epipy
zxne` .mcd z` wxfe xar m` oicd dn `xnbd zx`an ,mcd z`

:`xnbd,áø øîà ìãéb áø øîàepzpyna epipyy it lr s` ¨©©¦©¨©©
,mcd z` wxef epi` gqtd xya `nhpykyíàe xar÷øæ,mcd z` ¦¨©

äöøeä.ipy gqt zeyrln xehte ,oevxl oaxwd dlr ± §¨

ixaca dpc `xnbdie`x exya oi`y s` xyk gqtd recn ax
gqtd zaeg ici ea `vei recn :`xnbd zl`ey .dlik`lïðéòa àäå§¨¨¦©

[jixv ixde-]äìéëàdidi dwixfd zryay epiide ,gqt oaxwa £¦¨
daiyn .ez`neh iptn lk`dl leki epi` dfe ,dlik`l ie`x gqtd

:`xnbdàákòî àì äìéëàzakrn dpi` gqtd zlik` carica - £¦¨Ÿ§©§¨
dwixfd zrya dlik`l ie`x epi`y s` jkitle ,oaxwd zxtk z`

.ezevn dniiwzp
,zakrn dpi` dlik`dy xne` dz` j`id :`xnbd zl`eyàäå§¨

[ixde-]áéúkgqt oaxwa(c ai zeny),ezhigy oicaBìëà éôì Léà' §¦¦§¦¨§
wx gqtd z` ehgyzy ,dhigy oeyl 'eqkz' ,'dVd lr EQkŸŸ©©¤
zxtk z` zakrn dlik`dy gkene ,elke`l ie`xd mc` xear
`vei epi` dwixfd zrya dlik`l ie`x epi` m` jkitle ,oaxwd
df oice ,zakrn dpi` dlik`d mlerl :`xnbd daiyn .ezaeg ici

`l` epi` elke`l ie`xd lr wx gqtd z` hegyl yiyäåöîì§¦§¨
.dligzkl

nbdakrn df oicy da gkeny `ziixan ax lr dywn `x
:`xnbd dywn .caricaàì ákòìelr hegyl `ly df oic ike - §©¥Ÿ

,akrn epi` dlik`l ie`x epi`y inàéðúäåepipy `lde ± §¨©§¨
xn`p ,`ziixaa(my zeny)ziAd hrni m`e' ,gqtd zgiwl oica§¦¦§©©©¦

FziA l` axTd FpkWE `Ed gwle dVn zidnúñëîaWi` zWtp ¦§Ÿ¦¤§¨©§¥©¨Ÿ¤¥§¦§©§¨Ÿ¦
oldl xn`pe ,oipn oeyl 'zqkna' ,'dVd lr EQkY Flk` itlai my) §¦¨§¨Ÿ©©¤

(e,'Fz` EhgWe'åéeðîì àlà èçLð çñtä ïéàL ãnìîmze` xear - §¨£Ÿ§©¥¤¥©¤©¦§¨¤¨¦§¨
xear `le oeayg itl ezhigy mcew wlg ea lehil mnvr epinfdy

:`ziixad zl`ey .eilr dpnp `ly inìBëém`ì àlL BèçLmy ¨§¨¤Ÿ§
åéeðî`l ,eilr dpnp `ly in xear `l`àäéwx `l`ìò øáBòk §¨§¥§¥©

å äåönäoaxwd.øLë:`ziixad daiynøîBì ãeîìzepcnln ± ©¦§¨§¨¥©§©
aezkd,'eqBëz Bìëà éôì Léà',oipn oeyl 'eqekz'åéìò äðL áeúkä ¦§¦¨§¨©¨¨¨¨¨

ákòìoipn oeyl xikfd xaky xg` oipn oeyl azke ay aezkd - §©¥
xnel ,['zqkna'-] dligzam`e ,zakrn eiepn myl dhigydy

.leqt oaxwd eiepnl `ly ehgy
:`ziixadn `iyewd z` `xnbd zx`an,ïééeðîì ïéìëBà L÷zéàå§¦§©§¦¦§¦

aezkd 'elk` itl yi`'n cnlpd eilke`l `ly dhigy oic -
akrn `edy cnll ,eiepnl `ly dhigy oicl ywed df weqta
.carica gqtd z` xiykdy ax lr dywe ,ezenk oaxwd zxtka

:`xnbd zvxznøîàc áø àlàwxf m`y dpynd z` cinrdl ¤¨©§¨©
,zakrn dpi` gqtd zlik`y meyn dvxedkzhiyïúð éaøxn` §©¦¨¨

,okàákòî àì íéçñt úìéëà øîàcgqtdy s` jkle ,carica §¨©£¦©§¨¦Ÿ§©§¨
wexfi `l dligzkl mewn lkne ,jka lqtp epi` dlik`l ie`x epi`

.dligzkl zakrn gqtd zlik` ozp iaxl s` oky mcd z`
zxxan .ok xaeqy ozp iax ixaca epivn okid zxxan `xnbd

:`xnbdïúð éaø éämdn cenll yi ozp iax ixacn mixac el` ± ¥©¦¨¨
.ok xaeqyïúð éaø àä àîéìéà,el` ozp iax ixacny xn`p m` - ¦¥¨¨©¦¨¨

àéðúc,`ziixaaa ïéàöBé ìàøNé ìkL ïépî ,øîBà ïúð éaøoaxw §©§¨©¦¨¨¥¦©¦¤¨¦§¨¥§¦§
ãçà çñô,cg`e cg` lkl zifk ea oi`y s`eøîBì ãeîìzai zeny) ¤©¤¨©§©

(e,'íéaøòä ïéa ìàøNé úãò ìä÷ ìk BúBà eèçLå'wcwcl yie §¨£Ÿ§©£©¦§¨¥¥¨©§©¦
,aezkd oeylaìäwä ìk éëåelekïéèçBL,cg` dyàìäåcg` dy §¦¨©¨¨£¦©£Ÿ
àlà èçBL ïéàmc`àlà ,ãçàaezkdïéàöBé ìàøNé ìkL ãnìî ¥¥¤¨¤¨¤¨§©¥¤¨¦§¨¥§¦

.ãçà çñôadlik`d oi`y cenll yi el` ozp iax ixacne §¤©¤¨
cg`e cg` lkl zifk ea oi`y cg` dya `ld ik ,zakrn

.ozaeg ici mlek mi`vei l`xyin
:`xnbd dgecíúä éðàL àîìéc,`ziixaa my xacd dpey `ny - ¦§¨¨¦¨¨

mi`vei l`xyi lk z`f lka zakrn gqtd zlik`y it lr s`y
meyn ,cg` gqtaéðä éëLîî éàcezlik`n mdici ekyni m`y - §¦¦§§¦¨¥

,mkxevl zifk gqta oi`y el`éðäì éæçel`l ie`x gqtd didi - £¦§¨¥
,mkxevl zifk gqta yiy mixg`déðä éëLîî éàåekyni m`e - §¦¦§§¦¨¥

mixg`d el` mdiciéðäì éæçdidi -.mipey`xl gqtd ie`x £¦§¨¥
`le ezlik`n eici eiepnn cg` jyn `l lretay s`y `vnpe
cg` lkl ie`x gqtd mewn lkn ,l`xyi lk epnn lek`l elkei
lk`i `l `edy xn`pe llkd on `ivep mc` dfi`y ,l`xyin
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc migqt(ipy meil)

epi`' dpyna xen`d z` cinrnd] ax z` ayiil zxfeg `xnbd
:`xnbd zxne` .xg` ote`a [dvxed wxf m`y 'mcd z` wxef

àîéà úéòaéàå,xn`z dvxz m`e ±øîàc áødvxed wxf m` §¦¨¥¥¨©§¨©
kzhiyòLBäé éaø.[zakrn dpi` gqtd zlik`y xaeqd ,ok xn` §©¦§ª©

:ryedi iax zhiy zx`ean da `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðúc§©§¨©¦
íéi÷ áìçå ,øNa àîèpL ïéa ,äøBzaL íéçáfä ìk ,øîBà òLBäé§ª©¥¨©§¨¦¤©¨¥¤¦§¨¨¨§¥¤©¨

,ezxdhaíéi÷ øNáe ,áìç àîèpL ïéa,ezxdha.ícä úà ÷øBæla` ¥¤¦§¨¥¤¨¨©¨¥¤©¨
inlyçñt äNBòå øéæðjixv mday iptn ,migaf x`yk mpic oi` ¨¦§¥¤©

zeevn miiwl ick xifp inlya .dlik`l ie`x zeidl xyad
,rexfd ztepze minlyd cec zgz exry geliy ,xifpa zexen`d

m` wx jkitle ,`a dlik`l exwir ik gqtaeíéi÷ øNáe áìç àîèð¦§¨¥¤¨¨©¨
,ícä úà ÷øBæm` la`,ícä úà ÷øBæ ïéà íéi÷ áìçå øNa àîèð ¥¤©¨¦§¨¨¨§¥¤©¨¥¥¤©¨

,dlik`l ie`x xyad oi` ikåok it lr s`íàe xar÷øæmcd z` §¦¨©
äöøeäoke ,ea zeakrn mpi` xifpd zeevn ik ,oevxl oaxwd dlr ± §¨

xyad `nhpa mixen` el` mixace .zakrn dpi` dlik`d gqta
la`÷Bøæé àì ,úîa íéìòaä eàîèðmcd z`íàåe xar÷øæz` ¦§§©§¨¦§¥Ÿ¦§§¦¨©
mcdäöøeä àìs` ik .leqt `ede ,oevxl oaxwd dlr `l ± Ÿ§¨

lkn ,dlik`l ie`x xya jixv oi`e gqta zakrn dpi` dlik`dy
miie`x milrad eidiy jixv ik zakrn milrad z`neh mewn
zlqete zakrn milrad z`neh xifpae ,dwixfd zrya dlik`l
zepnl jixve ,`nhpy ici lr ezexifp z` xzeqy meyn oaxwd z`
gqtd zlik`y x`ean el` ryedi iax ixacae .zexifp ini aey
xn` ezhiyke ,dvxed wxf m` xyad `nhpa jkle zakrn dpi`

.eixac z` ax
e :dpyna epipy'åëå ïk Bðéà ïéLc÷ená`nhpy it lr s` `l` ©§¨¦¥¥

.mcd z` wxef miiw algde xyad
dpyndn .ryedi iax zrck dxn`p dpyndy zwiicn `xnbd
mb `nhp m` la` ,mcd z` wxef miiw algd m` wx ik wiecn

:`xnbd zxne` .mcd z` wxef epi` algdépî ïéúéðúîepzpyn - ©§¦¦©¦
,mcd z` wxef epi` algde xyad mdipy e`nhp xy`ky zxaeqd

zrck ,diepy in zrckàéä òLBäé éaøwxfp mcd oi`y xaeqd ©¦§ª©¦
alg e` dlik`l xya e` ,eci lr xzipd xac yi xy`k `l`

.mcd z` wxef epi` mdipy e`nhpyk jkle ,gafnl
:ryedi iax zhiy zx`ean da `ziixa `xnbd d`ianéaø ,àéðúc§©§¨©¦
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mc`áìç úéfk Bà,gafn zlik`l.ícä úà ÷øBæxn`pyai mixac) ©©¦¥¤¥¤©¨

(fk,'mcde xyad' miiwziy jixv ,'mCde xUAd Lizlr ziUre'§¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§©¨
aeyg df ixd zifk xiizypae ,mc zwixf oi` xya oi` m` jkle

`l` xiizyp `l m` la` .xya yiyúéæ éöçëå øNa úéæ éöçk©£¦©¦¨¨§©£¦©¦
,ícä úà ÷øBæ ïéà ,áìçaeyg epi` dlik` xeriy ickn zegt ik ¥¤¥¥¤©¨

itl ,mly xeriyl df mr df mitxhvn mpi` alge xyae ,xeiy¥¤
,zepaxwd lka oicd ok .gafn zlik`l dfe mc` zlik`l dfy

áeoaxwäìBò`l` ,ok oicd oi`eléôàxiizypéöçëå øNa úéæ éöçk §¨£¦©£¦©¦¨¨§©£¦
ìéìk dlekL éðtî ,ícä úà ÷øBæ áìç úéæiab lr dlek xihwny - ©¦¥¤¥¤©¨¦§¥¤¨¨¦

mitxhvn ,md gafn zlik` ,algde xyad ,mdipyy oeike ,gafnd
xiizyp `l m`y ezhiy zx`ean el` ryedi iax ixacae .zifkl

.mcd z` wxef epi` algd `le xyad `l
:dgpn xeiy oic x`ane ryedi iax siqendlekL ét ìò óà äçðnáe©¦§¨©©¦¤¨

úîéi÷algde xyad on melk x`yp `le÷Bøæé àìik ,mcd z` ©¤¤Ÿ¦§
.xeiy aeyg epi` dgpnd xeiy

zl`ey .`ziixad seqa x`eand dgpn xeiy oic zxxan `xnbd
:`xnbddzãéáò éàî äçðîiipr dn ±zwixf yi okid ,xnelk ,dp ¦§¨©£¦§¨

.gafd mr d`a zegpn yngn zg` oi` `lde ,dgpn oaxwa mc
:`xnbd daiyn,àtt áø øîàa zwqer `ziixadíéëñð úçðî ¨©©¨¨¦§©§¨¦

ik ,`ed dixaca yecigde ,zepaxwd mr dze` mi`ianyà÷ìñ̈§¨
àðéîà Czòc,xnel jzrca dler didy -àéúà à÷c ïåékoeik - ©§¨¨¦¨¥¨§¨¨§¨

d`a dgpndyçáæ çkî,[gafd zngn-]éîc çáæc déôeâkixd ± ¦Ÿ©¤©§¥§¤©¨¥
oeik xyadn xiizyp `l m` s`e ,envr gafd enk daeyg `id

,mcd zwixf z` xiykdl enewna `id ixd dgpndn xiizypyà÷̈
,ïì òîLîenk daeyg dpi` `l` ok xacd oi`y `pzd eprinyn ©§©¨

xyadn xzep `l m` dgpnd lk dxzep elit` jkle ,envr gafd
.mcd z` wexfi `l

zifk xeiy lry `ziixad zligza xen`d z` x`al day `xnbd
ly xeiy :`xnbd zl`ey .mcd z` miwxef algïì àðî ,áìç- ¥¤§¨¨

daiyn .mcd zwixf z` xiykdl xyak `edy epcnl okidn
:`xnbdda eèîe ,ìàòîLé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàmihn yie - ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥¨¨

ef dreny xnel mirixkneøîàc ,äéððç ïa òLBäé éaø íeMîàø÷ ¦©¦§ª©¤£©§¨§¨©§¨
minlyd mc zwixfa(e fi `xwie)'d gAfn lr mCd z` odMd wxfe'§¨©©Ÿ¥¤©¨©¦§©

crFn ld` gzR,''äì çBçéð çéøì áìçä øéè÷äåz` wxefy rnyn ¤©Ÿ¤¥§¦§¦©¥¤§¥©¦©©
d liaya mcdïéàL ét ìò óà áìçmy,øNaweqta xkfp `l ik ¥¤©©¦¤¥¨¨

.algd zxhwd `l` xya
:`xnbd zl`eyïçkLày aezka ep`vn -áìçaxwd z` dqknd] ©§§¨¥¤

la` ,xyak epic [zeilkd izy lry algeézLe ãákä úøúBé¤¤©¨¥§¥
úBéìk,algd mr gafnd lr mixhwp md s`yïì àðîepl okidn ± §¨§¨¨

.xyak mpic zifk `l` mdn xiizyp `l m`y
zxzei lr s` mcd z` miwxef ok`y heyt okidn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .zeilkd izye cakdïðé÷øæc ïðéøîà àëéäokid ± ¥¨¨§¦©§¨§¦©
:`xnbd daiyn .mcd z` mdilr miwxefy epxn`éðz÷cîdnn ± ¦§¨¨¥

`ziixaa epipyy,÷Bøæé àì úîéi÷ dlekL ét ìò óà äçðnáeyie ©¦§¨©©¦¤¨©¤¤Ÿ¦§
dx`yp m` wxy ,wcwcläçðîgafd sebn dpi`yàìc àeä,wexfi ¦§¨§Ÿ

ìáàm`ex`ypúBéìkä ézLe ãákä úøúBé,gafd sebn mdyøétL £¨¤¤©¨¥§¥©§¨©¦
éîc.wexfl leki - ¨¥

day mcd z` mdilr miwxef ok`y `xnbl xxazpy xg`l dzr
:dzl`yl `xnbdïì àðîz` mdilr miwxefy epcnl okidn ± §¨¨

:`xnbd daiyn .mcddéãéc ïðçBé éaø[envr ixacn-]øîà ,øîà ©¦¨¨¦¥¨©¨©
àø÷mcd z` miwxefy lirl epcnl epnny weqtd meiqa xn`p ± §¨

algd xihwde 'ebe mCd z` odMd wxfe' ,algd lr,'çBçéð çéøìyie §¨©©Ÿ¥¤©¨§¦§¦©¥¤§¥©¦©
y ,jkn cenllçBçéð çéøì äìòî äzàL ìkdfe ,mcd eilr wxfi Ÿ¤©¨©£¤§¥©¦©

.gafnd lr mixhwpd mixeni`d lk z` llek
.'gegip gix' mbe 'alg' mb aezkl jxevd dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`éøèöéàåázëîì Caezkl dxezd dkxvede - §¦§§¦§¦§©
éøèöéàå ,'áìç'ázëîì Caezkl dkxvede ±,'çBçéð çéø'meynéàc ¥¤§¦§§¦§¦§©¥©¦©§¦

àðîçø áúkdxezd dazk m`y ±'áìç',calaàðéîà äåäiziid ± ¨©©£¨¨¥¤£¨¨¦¨
xiizyp m`y xnel lekiáìçxya `laïéà,mcd z` wexfi ok` - ¥¤¦

wx exiizyp m` la`àì úBéìkä ézLe ãákä úøúBéjkl ,wexfi ¤¤©¨¥§¥©§¨Ÿ
,'çBçéð çéøì' àðîçø áúkizye cakd zxzei lr mby cnll ¨©©£¨¨§¥©¦©

.mcd z` miwxef gegip gixl milerd zeilkdàðîçø áúk éàåwx §¦¨©©£¨¨
mixhwpd xihwdeàðéîà äåä ,'çBçéð çéøì'y xnel leki iziid ±ìk §¥©¦©£¨¨¦¨¨

çBçéð çéøì ïéìBòä,mcd mdilr wxfi mdn xiizyp m`eléôàå ¨¦§¥©¦©©£¦
äçðîxn`p da s`y(bi eh xacna)jkl ,''dl ggip gix'àðîçø áúk ¦§¨¥©¦Ÿ©©¨©©£¨¨
,'áìç'`edy algl dnecd xac wx gegip gixn zeaxl yiy cnll ¥¤

dpi`y dgpn `le ,[zeilkd izye cakd zxzei-] gafd ly etebn
.gafd ly etebn

äðùî
lirl dpyna(:er)xeav zepaxw x`ye gqta dlik` oic x`azp

mda mipte`d z` `pzd x`an epzpyna ,d`neha miaxw xy`k
gqt oaxw zyxta dxeza xn`p .d`neha axw gqt(`i-i h xacna)

ipXd WcgA ,'dl gqt dUre 'ebe Wtpl `nh didi iM Wi` Wi`'¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤§¨¨¤©©©Ÿ¤©¥¦
dfa x`azpe ,'ebe 'Fz` EUri miAxrd oiA mFi xUr drAx`A§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦©£Ÿ

ixd ,oqipa xyr drax` `edy gqtd onfa `nhdydgcp `ed
.ipy gqt `xwp df gqte ,xii`a xyr drax`a gqtd z` aixwdl

lirl `xnbde(:eq)'yi`' `weecy ,weqta xn`pd 'yi`'n zyxec
`l` ipy gqtl migcp xeav oi` la` ipy gqtl dgcp `nh `edy

.d`neha oey`xd z` miyer
xcbe ,d`neha gqtd oiyery xeav xcb edn zx`an epzpyn

:ipy gqtl migcpy micigiàîèðd lkBaeø Bà ìä÷,zn z`neha ¦§¨¨¨
eNòé ,íéøBäè ìäwäå íéàîè íéðäkä eéäL Bàgqtd z` mlek ¤¨©Ÿ£¦§¥¦§©¨¨§¦©£

.äàîeèam` la`ïéNBò ïéøBähä ,ìäwä èeòéî àîèðdxdhaúà §§¨¦§¨¦©¨¨©§¦¦¤
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קפט ezny in` cenr hr sc ± iyily wxtmigqt
øîàã áø àîéà úéòáéà.dvxed wxf m` Ðòùåäé éáøëmigqt zlik` :dil zi`c Ð

.`akrn `løéæð éîìùminlydy cecd zgz exry geliy irac ,dlik`l ozligz Ð

) aizkck ,ea oilyaznxacnaecere ,'ebe "y`d lr ozpe exfp y`x xry z` gwle" :(

devnl ie`x `diy ,dwixf zrya xedh xya `diy jixv :`nl` .dlya rexf dtepz ira

.ea dxen`däöøåä ÷øæ íàå`l ipdc Ð

.iakrníéìòá åàîèðlkinl efg `lc ,zna Ð

.dray oz`nehc ,`zxe`läöøåä àì ÷øæ íàå
`akrn `l ezlik`c ab lr s`c Ð`xab Ð

diigc `pngxe .opira dlik`l ifgcytp `nhl

xifpae .ipy gqtl) aizk inpmyzn zeni ik" :(

.ezexifp z` xzeqc ,'ebe "eilrøùá úéæ éöç
íãä ÷øåæ ïéà áìç úéæ éöçåmc` zlik`c Ð

.oitxhvn `l gafn zlik`eúîéé÷ äìåë åìéôà
÷åøæé àì.dilr mcd z` Ðéàî äçðî

äéúãéáò.mc zwixfa Ðíéëñð úçðîd`ad Ð

,`inc gafk :`nizc edn .gafd mriedize

.mcd z` xiykdl gaf mewnaïì àðî áìçÐ

.mc zwixf xiykdl xeiy iedcáìçä øéè÷äåÐ

z` odkd wxfe" :aizkc ,aizk mc zwixf iab

."gegip gixl algd xihwde" cr 'ebe "mcd

úåéìëä éúùå ãáëä úøúåéïì àðîÐ

,xeiy `ied `l dgpn ipzinl dil jixhvi`cn

ied edpip gafc ditebc ipdc dil `xiaqc llkn

.xeiyàø÷ øîàxihwde" :diteb `xw i`da Ð

."gegip gixl algddpynäàîåèá åùòéÐ

oi`nh elit`e,oicigiditeb oixedhc gqt `dc

.mipdk meyn iz` d`nehaàøîâïáø÷ ïéàù
øåáöoaxwy xg`n ,welg d`neha `ad Ð

d`neha `a oaex.d`neha dyer cigid s` Ð

åðù àìzxy ilk z`neh meyn rnync Ð

.d`neha edlek icaràîèá ïéëñ àîèðù àìà
úîoikqd s` dyrpc ,d`nehd a` `edy Ð

.mc` `nhl d`nehd a`ììçá øîà àðîçøã
áøç`nhind zkzn ilkc dipin yxcinl Ð

.ea rbpy dfa `veik dyrp znaäéåçã äàîåè
øåáöá àéäxyt`c dnk lke ,dxzed iyewa Ð

ixecd`ldlw d`neh` e` dxdh`.opixcdn Ð

øùá ìëàé øåäè ìë øùáä äéá àðéø÷`le Ð

.`nhïîöòì ïéùåò åììäellde ,dxdha Ð

icar `l mixedh .d`neha onvrl oiyer

d`nehaicar `l oixedh aexe ,aexk iedc Ð

egcin `l ipyl oi`nhe .d`nehaeedc meyn Ð

.egcin `l ipyl `aexe ,`aex inpïéùåò ïéøåäè
ïåùàøäedpip `herin inp i`c ,dxdha ÐÐ

ik oky lke ,d`neha oey`xd carnl edl zi`

.inc xity dxdha icarúà ïéùåò ïéàîèå
éðùäaexk opi`c oeikc Ð,herink oipecip Ð

oigcipe.ipyl
ïéàîèå
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qxb `l `ztqezae .(`,en xifp) "mipin dyly"

.xifp

åàlr s` Ð d`neha eyri mi`nh mipdk eidy

oeik ,xyaa erbi `ly xdfil oilekiy it

mixeni` z`neh i`xzyi`cÐinp i`xzyi`

) "`nh didy in"a xn`c .xya z`nehonwl

xya z`neh i`xzyi`c `kid lk :(`,evÐ

.miey mdy rnyn ,mixeni` z`neh i`xzyi`

àìàm` :dniz Ð 'ek zn `nha oikq `nhpy

ynn `yix epiid ?xn`wc elit` i`n ok

,mi`nh zxy ilke mipdke mixedh l`xyi eid

.!oikq zngn `xab `nhinc oeik

úàîåèám`e Ð ciarzin zxkac sebd

`le ,dkex` oikqa hegyi :xn`z

iheyta oikqd feg`i :inp i` !dxfrl qpkil jxhvi

i`pt oi`c :wgvi epiax xne`e !hegyie ur ilk
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הבורא הודיע אותנו הוראות מפורטות בתורתנו, ואחד הציוויים העיקריים בה הוא לימוד התורה.
ממכתב ב' שבט, תשי"ז
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:àôeb ."áBøk Bðéà äöçî ìò äöçî" øîàc ïàîì àkéàå "áBøk äöçî ìò äöçî" øîàc ïàîì àkéà ,àéä éàpz :àðäk áø Cì§©¨£¨©¨¥¦¦¨§©§¨©¤¡¨©¤¡¨§§¦¨§©§¨©¤¡¨©¤¡¨¥§¨

ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä¯eléôà ïéøBähä ìò ïéôãBò ïéàîè eéä .ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä £¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦©¨¦§©§¨§©¨¦§©§¨¨§¥¦§¦©©§¦£¦
ãçà¯:øîàpL ,äàîeèì øeaévä úà òéøëî ãéçiä ïéà :øîBà àéúî ïa øæòìà éaø .÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéàL éôì ,äàîeèa eNòé ¤¨©£§§¨§¦¤¥¨§©¦¨©¦¤§¨¨¤©§¨¥¥©¨¦©§¦©¤©¦§§¨¤¤¡©
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc migqt(ipy meil)

úà àì ïéNBò ïéà ïéàîèegqtdúà àìå ïBLàøägqtd,éðMä §¥¦¥¦Ÿ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦
,mi`nhd oic mrh z` `xnbd zx`anéãáò àì ïBLàøagqt - ¨¦Ÿ¨§¦

meyn ,d`neha miyer mpi` oey`xàaeø eåä àìc,aex mpi`y ± §Ÿ¨¨
,d`neha ezeyrl mileki md oi` jkle,éãáò àì éðMameynàìc ©¥¦Ÿ¨§¦§Ÿ

àèeòéî eåä`l` ipy gqtl migcp mi`nh oi`e ,herin mpi`y - ¨¦¨
.xeaivdn herin mdyk

:ax lr epzpynn dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy -ìä÷ àîèð §©¦§¨¨¨
äNòé ,íéøBäè ìäwäå ïéàîè íéðäkä eéäL Bà ,Baeø Bàly gqtd ¤¨©Ÿ£¦§¥¦§©¨¨§¦¥¨¤

ldwd lk,äàîeèadnn wcwcl yie .mixedhd ly mgqt s`e §§¨
`nhpyk `weecy ,'eaex e`' xn`pyBaeøldwd lyéãáòc àeä± §¨§¦

gqtd dyrpe ,oey`x gqt mi`nhd miyer f`àbìt ìáà ,äàîeèa§§¨£¨©§¨
àbìôe,mi`nh dvgne mixedh dvgn -éãáò àìmiyer `l ± ©§¨Ÿ¨§¦

gqt mi`nhdïBLàøae ,llkáøì àéL÷lr dvgna ik xn`y ¨¦©§¨§©
.oey`xa mlek miyer dvgn

:`xnbd dgecøîà[aiyi-],áø Cìgikedle wcwcl jl oi` ¨©¨©
oey`x gqt mi`nhd eyri `l dvgn lr dvgnay dpyndn

,jk wcwcl ozip ik ,llkàaeø,mi`nh ldwd aex xy`k ±éãáò ¨¨§¦
eälekmlek miyer ±,äàîeèaxy`k la` ,mixedhd mbàbìt §§§¨©§¨

ôeàbìmixedhd mb eyri `l ,mi`nh dvgne mixedh dvgn - ©§¨
`l` ,d`nehaeìlämixedhd ±ïîöòì ïéNBò,dxdhaeìläå- ©¨¦§©§¨§©¨

mi`nhdïîöòì ïéNBò.d`neha ¦§©§¨
:`xnbd zxne` .ax ly evexizk dpyndn dgiken `xnbdéëä̈¦

àøazñî énðgqtd z` miyer mi`nhd dvgne dvgnay ©¦¦§©§¨
,ipyl migcp mpi`e d`neha oey`xdéðz÷caàôéñ,epzpyn ly §¨¨¥¥¨

úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,ìäwä èeòéî àîèð¦§¨¦©¨¨§¦¦¤¨¦§¥¦¦¤
.éðMä`nhp ea ote`a `weec ik dpyndn wiecneèeòéîldwdàeä ©¥¦¦
éãáòcmi`nhàbìôe àbìt ìáà ,éðMadvgne mixedh dvgn ± §¨§¦©¥¦£¨©§¨©§¨

,mi`nhàìipyl mi`nhd migcpïéNBò eìläå ,ïBLàøa éãáòå Ÿ§¨§¦¨¦§©¨¦
.ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì§©§¨§©¨¦§©§¨

ax lr dpnn dywn ,ax zrck dpyndn `xnbd dgikedy xg`l
:`xnbd dywn .`pdkàlàåepzpyn ly `tiqdn gkeny ok m` - §¤¨

ey`x gqt oiyer `l` ipyl migcp oi`nhd oi` dvgne dvgnayo
,d`nehaàéL÷dpyndn,àðäk áøìdvgn lr dvgny xaeqd ©§¨§©©£¨

.oey`xa miyer mi`nhd oi`e ,aexk oecip epi`
:`xnbd zvxznøîà[aiyi-],àðäk áø Cìwcwcl jl oi` ¨©¨©©£¨

jk `l` ,oey`xa miyer mi`nhd dvgne dvgnay `tiqdn
,wcwczïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,ìäwä èeòéî eàîèð¦§§¦©¨¨§¦¦¤¨¦§¥¦

,éðMä úà ïéNBò,ipyd z` mi`nhd miyer herin e`nhpa `weec ¦¤©¥¦
ïéNBò ïðéà ïéàîè ìáà ,ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,àbìôe àbìt àä̈©§¨©§¨§¦¦¤¨¦£¨§¥¦¥¨¦

.éðMä úà àìå ïBLàøä úà àìŸ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦
:`xnbd dywnçpéúäoaen df uexiz -àøúa àðLéììoeyl-] ¨¦©§¦§¨©§¨

[oexg`,àðäk áøcmpi` mi`nhd dvgn lr dvgnay xaeqd §©©£¨
,ipya `le oey`xa `l miyeràðLéì Cäì àlàxg`d oeyll - ¤¨§©¦§¨

,éðMä úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò íéøBäè àðäk áø øîàc§¨©©©£¨§¦¦¤¨¦§¥¦¦¤©¥¦
øîéîì àkéà éàîlr dvgnay dpyndn weicd z` x`ap ji` ± ©¦¨§¥©

.ipyd z` miyer mpi` mi`nhd dvgn
:`xnbd zvxznøîà[aiyi-]àbìt eléôàc ïécä àeä ,àðäk áø Cì ¨©¨©©£¨©¦©£¦©§¨

éðMä úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè énð àbìôeoick ©§¨©¦§¦¦¤¨¦§¥¦¦¤©¥¦
,ldwd herin `nhpéàäåéðz÷c`nhp epzpyn ly `tiqaèeòéî §©§¨¨¥¦

,ìäwä,`ed mrhdàðúc éãééàa `pzd dpyy ab` ±Baeø àLéøik ©¨¨©§¥§¨¨¥¨
,ok oicd oi` dvgn lr dvgnaénð àðza mb dpy jkl ±àôéñ ¨¨©¦¥¨

Bèeòéî.dvgn lr dvgna mb oicd oky s` ¦
zewlegd zehiydn zg` lkl `ziixan di`x d`ian `xnbd

:dvgn lr dvgn oicaáøc déúååk àéðzixack `ziixaa epipy ± ©§¨§¨¥§©
e ,axàðäk áøc déúååk àéðz,`pdk ax ixack `ziixaa epipy oke ± ©§¨§¨¥§©©£¨

eéðLéì éøúkoeyl lkl ,`pdk ax ixaca epipyy zepeyld ipyke - ¦§¥¦§¥
.eixack dgikend `ziixa yi

áøc déúååk àéðzelld dvgn lr dvgnay xaeqd ax ixack ± ©§¨§¨¥§©
,onvrl oiyer ellde onvrl oiyerïéøBäè äöçî ìàøNé eéä̈¦§¨¥¤¡¨§¦

.ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä ,ïéàîè äöçîe¤¡¨§¥¦©¨¦§©§¨§©¨¦§©§¨

àðäk áøc àn÷ àðLéìk àéðzax zrca oey`xd oeyld ixack ± ©§¨§¦§¨©¨§©©£¨
,ipy gqt mi`nhe oey`x gqt miyer mixedhy xaeqd `pdkéøä£¥

ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¦¦¤¨¦
.éðMä úà ïéNBò ïéàîèe§¥¦¦¤©¥¦

àðäk áøc àøúa àðLéìk àéðúåax zrca oexg`d oeyld ixack ± §©§¨§¦§¨©§¨§©©£¨
oi` mi`nhe oey`x gqt miyer mixedhy xaeqd `pdkmiyer

,llkïéNBò ïéøBäè ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¦¦
.éðMä úà àìå ïBLàøä úà àì ïéNBò ïðéà ïéàîèe ïBLàøä úà¤¨¦§¥¦¥¨¦Ÿ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦

zeziixad z` ayiiz dhiy lk cvik `xnbd zxxan dzr
:`xnbd zl`ey .dcbpkyáøìmiyer dvgne dvgnay xaeqd §©

,oey`xa mi`nhdàðäk áøc àøúa àðLéììempi` mi`nhdy §¦§¨©§¨§©©£¨
,llk gqt miyeràðúc àäly oey`xd oeyll zriiqnd `ziixaa ¨§¨¨

,oi`nh dvgne oixedh dvgn l`xyi eidy ixd ,`pdk axïéøBäè§¦
dì éöøúî éëéä ,éðMä úà ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBòeayii j`id - ¦¤¨¦§¥¦¤©¥¦¥¦§¨§¦¨

.`ziixad ixac z`
a zwqer `ziixady ,eyxti `pdk axe ax :`xnbd daiynïBâk§

íéàîhì úBîéìLî íéLðå ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¨¦©§¦©§¥¦
ocal miypde ,mixedh maex mcal mixkfd ,xnelk ,dvgn eidiy
,dvgn lr dvgn l`xyi ixd miypd sexiv ici lre ,ze`nh oaex

øáñ÷åy ,ef `ziixa dpyy `pzd xaeq ±a íéLðgqtïBLàølke §¨¨©¨¦§¦
`l` zeaiig opi` ipya okyúeLøo`iadl oi` okle ,odl `ed §

,jkld ,mi`nhde mixedhd oeaygaìcd z` xqd ±î íéLðoeayg ©¨¦¦
deäì eåäå ,ïéàîhdy `vnpe ±çñôì eçcé àèeòéîe ,àèeòéî ïéàîè §¥¦§¨§§¥¦¦¨¦¨¦¨§¤©

,éðLoi` ,dvgn lr dvgn mixkfd eid m`y `pzd dcen la` ¥¦
,oey`xa mi`nhd eyri ax zrcle ,ipy gqtl oigcp mi`nhd

.llk eyri `l `pdk ax ly oexg`d oeylle
ax ly oey`xd oeylde ax ex`ai cvik zxxane dkiynn `xnbd
:`xnbd zl`ey .oexg`d oeyll zriiqnd `ziixad z` `pdk

áøì,oey`xa miyer mi`nh dvgne dvgnay xaeqdàðLéììe §©§¦§¨
àðäk áøc àn÷,ipya miyer mi`nhdyàéðúc àä`ziixaa ©¨§©©£¨¨§©§¨

dvgne oixedh dvgn l`xyi eidy ixd ,oexg`d oeyll zriiqnd
,oi`nhïBLàøä úà àì ïéNBò ïéà ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè§¦¦¤¨¦§¥¦¥¦Ÿ¤¨¦

dì éöøúî éëéä ,éðMä úà àìå`ziixad ixac z` eayii j`id - §Ÿ¤©¥¦¥¦§¨§¦¨
.mzhiyl

:`xnbd daiyndì õéøúî áø,`ziixalìàøNé eéäL ïBâk,mixkfd ©§¨¥¨§¤¨¦§¨¥
äöçîmdnäöçîe ïéàîèmdne ,ïéøBäèmiyp dpen dz`yk ¤¡¨§¥¦¤¡¨§¦

d ,mdnríéLðzexedhdúBôãBòzetiqen -,íéøBähä ìòe`vnpe ¨¦§©©§¦
.mi`nhd on miax mixedhdøáñ÷å`pzda íéLðgqtïBLàø §¨¨©¨¦§¦

,äáBçok lregqt aeig oiprl mixedhd oipn lr siqedl zetxhvn ¨
,oey`xaegqtéðM`l` zeaiig miypd oi`úeLøopi`e ,odl `ed §¥¦§

,jkld .df gqta oeaygl zetxhvnéãáò àì ïBLàøamiyer `l ± ¨¦Ÿ¨§¦
meyn ,mi`nhdèeòéî déì éåäc,miypd sexiv ici lr mi`nh §¨¦¥¦

éðMáe ,ïBLàøa éãáò àì àèeòéîembéãáò àìy meyn ,mi`nhdìc ¦¨Ÿ¨§¦¨¦©¥¦Ÿ¨§¦©
[xqd-]eäéépéî íéLð,ipy gqta zeaiig opi`yeäì eåäåe`vnpe ± ¨¦¦©§§¨§

mi`nhde mixedhd.éðMa éãáò àì àbìôe ,àbìôe àbìt©§¨©§¨©§¨Ÿ¨§¦©¥¦
ax ly oey`xd oeyll ef `ziixa ayiizz cvik zx`an `xnbd

:`pdkàðäk áøìeoey`xd oeyla,øîàcherin xy`k wx `ly §©©£¨§¨©
`l` ipya miyer oey`xa mi`nh eidéãáò énð àbìtm` s` ± ©§¨©¦¨§¦

miyer oey`xa mi`nh eid dvgn,éðMaleki epi` jk meyne ©¥¦
,axk ayiildì õéøúî éëä,`ziixad z` uxzn `ed jk ±ïBâk ¨¦§¨¥¨§

,ïéøBähì úBîéìLî íéLðå ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¨¦©§¦©§¦
oaexy miypd ici lre mixedh herine mi`nh aex mixkfd eidy

,mixedh dvgn l`xyi ixd zexedhøáñ÷å,`pzdïBLàøa íéLð §¨¨©¨¦¨¦
,úeLø éðMáe äáBç,jkldéãáò àì ïBLàøaoeik ,mi`nhdeäì eåäc ¨©¥¦§¨¦Ÿ¨§¦§¨§

mixedhe mi`nhàbìôe àbìt,miypd sexiv ici lràbìôezrcl ©§¨©§¨©§¨
`pdk ax ly oey`xd oeyldéãáò àì ïBLàøa,ipyl oigcp `l` ¨¦Ÿ¨§¦

mle`éãáò àì énð éðMay meyn ,mi`nhdìc[xqd-]eäéépéî íéLð ©¥¦©¦Ÿ¨§¦©¨¦¦©§
,ïéøBähä ïîy `vnpe ,ipy gqta zeaiig opi`y oeikïéàîè eäì eåä ¦©§¦¨§§¥¦

ipy gqtaàaeø,[aex-].éðMa éãáò àì àaeøå ¨§¨Ÿ¨§¦©¥¦
z` `pdk ax ly zepeyld ipy ex`ai cvik `xnbd zxxan dzr
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc migqt(iyily meil)

éøòL ãçàa çñtä úà çBaæì ìëeú àì'E,'Kl ozp Lidl` 'd xW` Ÿ©¦§©¤©¨©§©©§¨¤£¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨
`l ,jk weqtd z` yexcl yi jkle ,`id zxzein 'cg`a' zaiz
`l cigidy ,xnelk .cg` liaya ,cg`A gqtd z` geafl lkez§¤¨

.cv meya gqtd zhigy oic z` zepyl mexbi
dpyna x`azp(:hr lirl)mlek miyer mi`nh eaex e` ldwd m`y

gqt mi`nhd miyer mi`nh herin wx m`e ,d`neha gqtd z`
`nh eleky cg` hay oica mi`pz zwelgn d`ian `ziixad .ipy

:mixedh mihayd x`yeãçà èáL eléôà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥£¦¥¤¤¨
l`xyineìlä ,íéøBäè íéèáMä ìk øàLe àîèmi`nhd ±ïéNBò ¨¥§¨¨©§¨¦§¦©¨¦

ïîöòì,d`nehaeìläåmihayd lk x`y -ïîöòì ïéNBò.dxdha §©§¨§©¨¦§©§¨
àîòè éàî[mrhd dn-],ìä÷ éø÷éà ãçà èáL øáñ÷ ,ïBòîL éaøc ©©£¨§©¦¦§¨¨©¥¤¤¨¦§¥¨¨

.ipy gqtl dgcp epi` `nh xeaive ,xeaivk aeyg `ed jkleéaø©¦
eNòé ,ïéøBäè íéèáMä ìk øàLe àîè ãçà èáL eléôà ,øîBà äãeäé§¨¥£¦¥¤¤¨¨¥§¨¨©§¨¦§¦©£

gqtd z` mlekäàîeèameyn ,evxi m` mixedhd mihayd s` §§¨
.÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéàL:dcedi iax zhiy z` `xnbd zx`an ¤¥¨§©¦¨

ly enrhäãeäé éaøy meyneäì eåäå ,ìä÷ éø÷éà ãçà èáL ,øáñ ©¦§¨¨©¥¤¤¨¦§¥¨¨§¨§
àbìôe àbìt,`nh mzivgne xedh mzivgn l`xyi lk `vnpe ± ©§¨©§¨

,`nh xeaive xedh xeaiv mda yi ixdyøeaéö ïaø÷ ïéàå`ad §¥¨§©¦
d`neha÷eìçwlge dxdha ede`iai xeaivdn wlgy ,ez`ada ¨

,d`nehaejkleälek éãáò[mlek miyer-].äàîeèa ¨§¦§§§¨
ea ewlgpy dvgn lr dvgn oica sqep ote` d`ian `xnbd

:mi`xen`døîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±äöçî ìàøNé eéä ¦§©¨¦§¨¥¤¡¨
ïäî ãçà ïéànèî áø øîà ,ïéàîè äöçîe ïéøBäèmixedhd on - §¦¤¡¨§¥¦¨©©§©§¦¤¨¥¤

õøLagqtd z` mlek eyrie mi`nh l`xyi aex eidiy ick §¤¤
.d`neha

:`xnbd dywn .ax xaic ote` dfi`a zx`an `xnbdéànàå± §©©
,ok zeyrl jxev yi dnleäééãeçì éðä eãáòéðel` eyri - ¦©§¨¥§©§

dxdha mcal mixedhdeäééãeçì éðäåmcal mi`nhd el`e ± §¨¥§©§
,d`nehaàäc[ixdy-]áø øîàlirl(.hr)eidy df ote` lr §¨¨©©

,dvgn lr dvgn l`xyi.ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä©¨¦§©§¨§©¨¦§©§¨
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` ±ïðé÷ñò éàîa àëä± ¨§¦¨¨§©¨§¦©

dvgn lr dvgn eid `ly ote`a ,xaecnd dna ,ax ixaca ,o`k
`l` ,deyaïéøBähä ìò ïéôãBò ïéàîè eéäL ïBâk`nha,ãçà §¤¨§¥¦§¦©©§¦¤¨

`l` mixedhdn xzei mi`nhd oi`yky dzr `xnbd zxaeqe
gqtd z` zeyrl mileki herin mdy mixedhd oi` cg`a
ick odn cg` oi`nhn jkle ,d`neha `l s`e dxdha oey`xd

.d`neha zeyrl mlek elkeiy
:`xnbd dywnéëä éàlr mixzi mi`nha xaecny jk m` - ¦¨¦

,cg`a mixedhdàaeø eäì eåäaex mdy `vnp ±,íéàîèeeãáòéð ¨§¨§¥¦¦©§
äàîeèa eälekze`nhl mikixv dnle ,d`neha mlek eyrie - §§§¨

.uxya sqep xedh mc`
,uxya mdn cg` mi`nhn xn`y ax :`xnbd zvxzndì øáñ̈©¨

î ãéçiä ïéà øîàc ,àéúî ïa øæòìà éaøk,äàîeèì øeaévä úà òéøë §©¦¤§¨¨¤©§¨§¨©¥©¨¦©§¦©¤©¦§§¨
mi`nhny ax xn` jkle ,d`neha zeyrl leki elek xeaivd oi`e
mixedhd lr mixzi mi`nhd e`vnpy ,uxya mixedhdn cg`

.d`neha mlek eyrie ,mipya
:`xnbd dywnéëä éàz` rixkn cigid oi`y xaeq axy jk m` - ¦¨¦

e ,dvgn lr dvgnk df ixd ,xeaivddézëeãì ïééLe÷ øãäxefgze - ¨©§¨§§¥
,dnewnl epziiyeweäééãeçì éðäå eäééãeçì éðä eãáòéðeyriy - ¦©§¨¥§©§§¨¥§©§

.mdn cg` ze`nhl jxevd dne ,onvrl el`e onvrl el`
:`xnbd zvxznàlàe ,ynn dvgn lr dvgna xaecnøîà÷ éëä ¤¨¨¦¨¨©

,ax zpeek jk ±dì øáñc àpz àkéà éàxaeqy `pz yi m` ±àpúk ¦¦¨©¨§¨©¨§©¨
øîàc àn÷(:hr lirl `ziixaa)eälek éãáò àì àbìôe àbìts` ± ©¨§¨©©§¨©§¨Ÿ¨§¦§

mixedhd,äàîeèa,onvrl ellde onvrl elld `l`dì øáñå- §§¨§¨©¨
mb xaeqe,÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéà øîàc äãeäé éaøkmixedhl oi`e §©¦§¨§¨©¥¨§©¦¨

`vnpe ,[d`neha miyery mi`nh yiyk dxdha zeyrle wlgdl
ick jkld ,llk gqtd z` zeyrl mileki mpi` mi`nhdy

,gqt zeyrl elkei mi`nhdy,õøLa ïäî ãçà ïéànèî`vnpe §©§¦¤¨¥¤§¤¤
.d`neha mlek eyrie mi`nh ldwd aexy

:`xnbd zxne` .df oica ax lr wlegy `ler z` d`ian `xnbd
,øîà àleòåmixedh dvgne mi`nh dvgn l`xyi eid m`ïéçlLî §¨¨©§©§¦

ïäî ãçàmixedhd on -ä÷Bçø Cøãìdpnn ribdl lkei `ly ¤¨¥¤§¤¤§¨
gqt aeign xhtp jk ici lre ,gqtd zhigy onfa eilbxa dxfrl
lr mpipna mixzi mi`nhdy `vnpe ,mixedhd mr dpnp epi`e

.d`neha gqtd z` mlek miyere ,cg`a mixedhd
jxcl geliy ly df ote` xn` recn `ler ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywn .mixg` mipte` `le dwegxõøLa epànèéåixack ¦©§¤§¤¤
.dwegx jxcl edeglyi dnle ,ax

:`xnbd zvxznøáñ÷`lerïéèçBLgqtd z`ïé÷øBæåenc z`ìò ¨¨©£¦§§¦©
`edy in,õøL àîèdxdha axrl gqtd on lek`l lkeiy oeik §¥¤¤

lr.mixedhd oipnn zgtp `ed oi` jkle ,yny axrde dliah ici
:`xnbd dywn,úîa epànèéåzray `nh zn z`neha `nhpde ¦©§¤§¥

.axra gqtd z` lek`l ie`x epi` i`cee ,mini
zna ed`nhz m` :`xnbd daiyn,Búâéâçî äzà eäçãî`ly ©§¥©¨¥£¦¨

.dbibg oaxw aixwdl lkei
:`xnbd dywnénð àzLäjxcl eglyn dz`yk mb zrk - ©§¨©¦

,dwegx,Bçñtî äzà eäçãîdgcp `ed dwegx jxca `edy oeiky ©§¥©¨¦¦§
dgcp epi` dwegx jxca `edy in :`xnbd zvxzn .gqtd oaxwn

y meyn gqtd on ixnbléðMa ãéáòc øLôàgqt zeyrl lkeiy - ¤§¨§¨¦©¥¦
.ipy

`nhpd ixd :dywne `xnbd dayúîagqtd axraénð[mb-] §¥©¦
ãéáòc øLôàdbibg oaxwéòéáMa,gqt lydéì äåäciriaydy - ¤§¨§¨¦©§¦¦©£¨¥

mei `ed gqt lyBlL éðéîL,xedh zeidl leki xake ez`nehl §¦¦¤
.zna ep`nhp `l recn dnewnl `iyewd zxfeg ok m`e

:`xnbd zvxznàleò øáñ÷,bgd ini x`ya dbibg oaxw oica ¨¨©¨
yeälekbgd ini lk -eäðéð ïBLàøc ïéîeìLzmeil oinelyz - §©§¦§¦¦§

jkld ,md bg ly oey`xdïBLàøa éæçcmeia aixwdl ie`xd ± ©£¦¨¦
,aixwd `le bg ly oey`xdeäleëa éæçaixwdl ie`x `ed ixd ± £¦§§

,eaeig z` milydle minid lkaïBLàøa éæç àìc àëéä ìëåla` - §¨¥¨§Ÿ£¦¨¦
,aixwdl oey`xd meia ie`x did `ly ineäleëa éæç àìepi` - Ÿ£¦§§

`vnpe .eaeig z` milydl leki epi`e ,minid x`ya aixwdl ie`x
`ed ixd oey`xd meia daxwdl ie`x epi`y zna `nhi m`y
epi`y dwegx jxcl eglyl `ler xn` jkle ,ezbibgn dgcp

.ezbibgn dgcp
eäì øîà[mdl-]ïîçð áø,daiyid ipaleìéæekl -déì eøîàå ¨©§©©§¨¦§¦§¥

[el-]úééö ïàî ,àleòìjl rnyi in -déðkLîe dékéñ ø÷òc± §¨©¨¦§¨©¦¥¦§¨¥
,eld` z`e eld` zeczi z` xewriyèéäøåin ,xnelk .uexie ± §¨¦

,milyexin wegx mewnl z`vle envr z` gixhdl epl rnyi
a mixedhdn cg` ze`nhl ax ly ezvr dticr jkld.uxy

lirl `ibeqa(.fq)wx epi` ipy gqtl dgcpd `nhy s` ik x`azn
z` dgecd gqt oic mewn lkn ,rxevne af mb `l` zn `nh
miaf xeaiv la` ,zn z`neha `l` epi` xeaiva d`nehd
`xnbd d`ian oldl .d`neha gqt miyer mpi` mirxevne
mbe daif i`nh mb xeaiva yi xy`k gqtd oica mipte` dyly

:zn i`nhøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±ïaeø eéäl`xyi ly,ïéáæ ¦§©¨¨¨¦
ïúBà ,áø øîà ,íéúî éàîè ïèeòéîemdyïéNBò ïðéà íéúî éàîè ¦¨§¥¥¥¦¨©©¨§¥¥¥¦¥¨¦

gqt.éðMa àìå ïBLàøa àìgqtéãáò àì ïBLàø,miyer mpi` ± Ÿ¨¦§Ÿ©¥¦¦Ÿ¨§¦
meyneåäczn i`nhd mze`àèeòéî,ldwd onàèeòéîeldwd on §¨¦¨¦¨

zna `nhpy,ïBLàøa éãáò àìaexa `l` zigcp d`nehd oi`y Ÿ¨§¦¨¦
e .zn `nh xeaiv,éãáò àì énð éðMay meynøeaéö éãáòc àëéä ìk ©¥¦©¦Ÿ¨§¦¨¥¨§¨§¦¦

ïBLàøa,oey`x gqt dyr xeaivdy mewn lk -éðMa ãéçé ãéáò- ¨¦¨¦¨¦©¥¦
la` ,ipy gqt dyer oey`xa dyr `ly cigidàìc àëéä ìk̈¥¨§Ÿ

éðMa ãéçé ãéáò àì ,ïBLàøa øeaéö éãáògqt miyer herind oi` - ¨§¦¦¨¦Ÿ¨¦¨¦©¥¦
z`neh meyn oey`x gqt xeaivd eyr `ly xg`n jkld ,ipy

.ipy gqt znd i`nh herin miyer oi` ,daif
ìàeîL eäì øîà,daiyid ipaleìéæ[ekl-]àaàì déì eøîà,axl - ¨©§§¥¦¦§¥§©¨

aezk ixd(a h xacna),'BãòBîa çñtä úà ìàøNé éðá eNòéå',xnelk §©£§¥¦§¨¥¤©¨©§£
,oqipa xyr drax`adéì úãáò éàî,df weqt mr dyrz dn ± ©¨§©¥
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המשך בעמוד רנג

ezny in` cenr t sc ± iyily wxtmigqt
ìëåú àìãçàá çñôä úà çåáæì,epgafz `l cigi liaya Ðmxeb cigid eze` `diy

.dihp cv mey ezhigya lireneìä÷ éø÷éà`zline Ð) zeixeda yxtnxn`wc (a,d

ueg mihayd lk el eclep xake ,"jnn didi mieb ldwe ieb" :awril `pngx dil.oinipan

,xeaivk aeyg cg` hay jklid.ipyl igcin `leäàîåèá åùòém` ,oixedh s` Ð

.evxiïäî ãçà ïéàîèîeedipc ikid ik Ð

,oi`nh aexecaripe.[d`neha] edlekåéäù
ïéàîèïéôãåòãçà ïéøåäèä ìòefg `lc Ð

.oey`xa mixedhäéúëåãì ïééùå÷ àøãäÐ

onvrl eyri ellde ,`blte `blt edl eedc

.onvrl eyri ellde'åë øîà÷ éëä àìàÐ

ikde ,ipzw `weec dvgn lr dvgn mlerle

`pzk dil zi`c `pz zgkyn i` :ax xn`w

oixedh icar `l `blte `blt :xn`c `nw

iaxke ,"onvrl oiyer elld" ipzwck ,d`neha

ciar ikn ,welg xeaiv oaxw oi` xn`c dcedi

oey`xa d`neha ldwcarinl biltn `l Ð

i`pby ,wlgil xeq`c dxdha oixedh,xacd

.el`n el` oixdfpyk `icda `zlin `gkenc

õøùá ïäî ãçà ïéàîèîÐdicarpeedlek

.d`nehaõøù àîè ìò ïé÷øåæå ïéèçåùÐ

z` rixkn oi` jklid ,`zxe`l ifge li`ed

.d`nehl xeaivdåúâéâçîdz`y ,xgn ly Ð

.dray lk e`nhnãéáòã øùôàezbibg Ð

lk `dc ,ely ipiny `edy gqt ly iriaya

.dil zi` oinelyz drayïìåë øáñ÷minid Ð

oinelyz opi`e ,od oey`x ly oinelyz lbx ly

) dbibga `id `zbelte ,dfl dfzi`c o`ne ,(a,h

ifg `lc `kid :xaq oey`xl oinelyz olek dil

oey`xl.ifg `l ez Ðêì úééö ïàîÐ

.dwegx jxcl glzydlø÷ò éëåäéðëùî
äéëéñåeld` Ðeizecziein .dinza !?hidxe

`ticr `d jklid ?envr gixhdl epl rnyi

.axkïéáæ ïáåø.oey`xa carinl evn `lc Ð

äàîåèá àáä çñôì ïéîåìùú ïéàoi`e Ðoiafd

.exdh elit` ,ipyd z` oiyerøáñ àðåä áø
øåáéöá àéä äéåçã äàîåèxzed iyewae Ð

mixedha edl opieyn `l jkld ,eaixwdl

.ipyl oi`nh igcinlàåä øúéä øáñ àãà áøå
øåáéöá,oixedha edl opieyne Ðegce.ipyl oiaf

äøäèàéçãîxeaiv icar ik ,ipyl d`neh Ð

.dxdhaéãáò àì ïåùàøámizn i`nh `dc Ð

oiaf exdhe li`edc ,icar `l ipyae .`herin

`aexe ,el oikixv xeaiv aex e`vnp ,eiykr

.icar `l ipya xeaivc
äðùî
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ïéçìùî.uxya ep`nhie jixtcn .mixedhd on cg` :yexit Ð dwegx jxcl odn cg`

,dwegx jxcl mi`nhd on cg` eglyi ,daxc` :xy` oa wgvi epiaxl dywe

!dxdh` opixcdnc opixn` oizrny dlekac ,dxdha icare `aex oixedh eed `zydc

jxc oi`e ,xedhl dwegx jxc :(a,bv) "`nh didy in"a onwl xn` diteb `lerc :uxize

,`nh geliy liren did `le .`nhl dwegx

oi`e .milyexiay mze`l sxhvn did mlerlc

dwegx jxc oi`c `nrhc :wgvi epiaxl d`xp

`nhlÐleki epi` inp milyexia `edyky itl

`kd la` .geliy ici lr `l` egqt zeyrlÐyi

did m`e ,oi`nh dvgnc oeik `nhl dwegx jxc

d`xp `l` !ezeyrl envra leki did milyexia

,oey`xa mlek eyriy opixcdnc wgvi epiaxl

.oi`nhd egci `le

äúà`de :xn`z m`e Ð ezbibgn edgcn

(`,aq lirl) "hgyp cinz"a ol `niiw

epiax uxize !odizepaxw miglyn `nhe lxr

lbxa `al daeg `ide li`ed :xy` oa wgviÐyi

dbibgc `nw wxta opiyxcc ,dii`x zler oic dl

z`ae" :xn`py ,dii`xd on xeht `nhc (a,c)

'ek dny mz`ade dnyinlyexia `zi` oke ."

`zyd :xn`z m`e .dii`x zlerl ywzi`c

,ezbibgn edgcn inp dwegx jxca edglynyk

oeike ,megzl uegn aeh meia `al leki epi`y

oey`xa ifg `lcÐ:xnel yie !ipya ifg `l

,dxezd on oey`x meia zeyrle `al lekic

jxca edglyiykc idp :cere .opaxc oinegzc

xefgl leki `ly ,dhigy zry cr dwegx

jez `al leki mewn lkn ,mei ceran milyexil

ifg `lc xbige `nh :cere .xgnl qpkie megzd

oey`xa etebaÐ`fgin `kd la` .ipya ifg `l

oey`x mei ied ike `eal leki epi`y `l` ,ifg

ifg `lc ab lr s` zayaÐel`"a opixn`

.inei jpi`a ciarc (a,r lirl) "mixac

ø÷ò`zil `kxit jdÐ hidxe dikiqe dipkyn

ztewqi`n dwegx jxc aiygc o`nl

ax dvex dpwz dne :xn`z m`e .uegle dxfr

in" wxta xaqw diteb ongp ax `dc ?eyriy ongp

`nh lr oiwxefe oihgey (`,bv onwl) "`nh didy

oey`xc oinelyz e`lc xaqwc :xnel yie !uxy

.zna eze`nhl lekie ,edpip

àîéìdiegc d`neh xaq xn ibltinw `da

`zyd Ð dxzed d`neh xaq xne

yi`"c ,d`neh `le `igcin dxdh `nlr ilekl

xeaivde `nh ecal yi`dc rnyn "`nh didi ik

dxzed d`neh xaqc o`ne .mixedhÐexwin

yxn ,diegc `nlr ileklc :wiqne .mixedh xit

d`neh xaq xne ,ziyixtck `igcin dxdh xaq

oi`e dgcp yi` :ikd rnyn `xwe .`igcin inp

.d`neha oia dxdha oia icar `l` ,migcp xeaiv
oey`xa
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éøòL ãçàa çñtä úà çaæì ìëeú àì"éaø ."E Ÿ©¦§Ÿ©¤©¨©§©©§¨¤©¦
ìk øàLe àîè ãçà èáL eléôà :øîBà ïBòîL¦§¥£¦¥¤¤¨¨¥§¨¨

íéøBäè íéèáMä¯ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä ©§¨¦§¦©¨¦§©§¨§©¨¦
ãçà èáL :øáñ÷ ?ïBòîL éaøc àîòè éàî .ïîöòì§©§¨©©§¨§©¦¦§¨¨©¥¤¤¨
àîè ãçà èáL eléôà :øîBà äãeäé éaø .ìä÷ éø÷éà¦§¥¨¨©¦§¨¥£¦¥¤¤¨¨¥

ïéøBäè íéèáMä ìk øàLe¯ïéàL ,äàîeèa eNòé §¨¨©§¨¦§¦©£§§¨¤¥
éø÷éà ãçà èáL :øáñ äãeäé éaø .÷eìç øeaéö ïaø÷̈§©¦¨©¦§¨¨©¥¤¤¨¦§¥
,÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéàå àbìôe àbìt eäì eåäå ,ìä÷̈¨§¨§©§¨©§¨§¥¨§©¦¨
äöçî ìàøNé eéä :øîzéà .äàîeèa eälek éãáòå§¨§¦§§§¨¦§©¨¦§¨¥¤¡¨
ïäî ãçà ïéànèî :áø øîà ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè§¦¤¡¨§¥¦¨©©§©§¦¤¨¥¤
,eäééãeçì éðäå eäééãeçì éðä eãáòéð ?éànàå .õøMa©¤¤§©©¦©§¨¥§©§§¨¥§©§
ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä :áø øîà àäc§¨¨©©©¨¦§©§¨§©¨¦

ïðé÷ñò éàîa àëä :éøîà !ïîöòì¯ïéàîè eéäL ïBâk §©§¨¨§¦¨¨§©¨§¦©§¤¨§¥¦
àaeø eäì eåä éëä éà .ãçà ïéøBähä ìò ïéôãBò§¦©©§¦¤¨¦¨¦¨§¨
øæòìà éaøk dì øáñ !äàîeèa eälek eãáòéð ,íéàîè§¥¦¦©§§§§¨¨©¨§©¦¤§¨¨
øeaévä úà òéøëî ãéçiä ïéà :øîàc ,àéúî ïa¤©§¨§¨©¥©¨¦©§¦©¤©¦
éðä eãáòéð :dézëeãì ïééLe÷ øãä ,éëä éà .äàîeèì§§¨¦¨¦£©§©§§¥¦©§¨¥
àkéà éà :øîà÷ éëä àlà !eäééãeçì éðäå eäééãeçì§©§§¨¥§©§¤¨¨¦¨¨©¦¦¨
àbìôe àbìt øîàc ,àn÷ àpúk dì øáñc àpz©¨§¨©¨§©¨©¨§¨©©§¨©§¨
,äãeäé éaøk dì øáñå ,äàîeèa eälek éãáò àì̈¨§¦§§§¨§¨©¨§©¦§¨

÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéà øîàc¯ïäî ãçà ïéànèî §¨©¥¨§©¦¨§©§¦¤¨¥¤
.ä÷Bçø Cøãì ïäî ãçà ïéçlLî :øîà àleòå ,õøMa©¤¤§¨¨©§©§¦¤¨¥¤§¤¤§¨
.õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL :øáñ÷ !õøMa epànèéå¦©§¤©¤¤¨¨©£¦§§¦©§¥¤¤

.Búâéâçî äzà eäçãî !úîa epànèéåéîð àzLä ¦©§¤§¥©§¥©¨¥£¦¨¨§¨©¦
,éîð úîa .éðMa ãéáòc øLôà !Bçñtî äzà eäçãî©§¥©¨¦¦§¤§¨§¨¥©¥¦§¥©¦
øáñ÷ !BlL éðéîL déì äåäc ,éòéáMa ãéáòc øLôà¤§¨§¨¥©§¦¦©£¨¥§¦¦¤¨¨©

ïBLàøa éæçc ,eäðéð ïBLàøc ïéîeìLz eälek :àleò¯ ¨§©§¦§¦¦§©£¦¨¦
ïBLàøa éæç àìc àëéä ìëå ,eäleëa éæç¯éæç àì £¦§§§¨¥¨§¨£¦¨¦¨£¦

:àleòì déì eøîàå eìéæ :ïîçð áø eäì øîà .eäleëa§§£©§©©§¨¦§¥©¥§¨
úééö ïàî¯,øîzéà ?èéäøå dépkLîe dékéñ ø÷òc ¨¨¥©£©¦¥¦§©¥§¨¥¦§©

ïúBà :áø øîà .íéúî éàîè ïèeòéîe ïéáæ ïaeø eéä̈¨¨¦¦¨§¥¥¥¦¨©©¨
íéúî éàîè¯.éðMa àìå ïBLàøa àì ïéNBò ïðéà §¥¥¥¦¥¨¦Ÿ¨¦§Ÿ©¥¦

éãáò àì ïBLàø¯éãáò àì éîð éðMa .ïBLàøa éãáò àì àèeòéîe ,àèeòéî eåäc¯ìk ¦¨¨§¦§¨¦¨¦¨¨¨§¦¨¦©¥¦©¦¨¨§¦¨
ïBLàøa øeaéö éãáòc àëéä¯ïBLàøa øeaéö éãáò àìc àëéä ìk ,éðMa ãéçé ãéáò¯ ¥¨§¨§¦¦¨¦¨¥¨¦©¥¦¨¥¨§¨¨§¦¦¨¦

úà ìàøNé éðá eNòéå" :àaàì déì eøîà eìéæ ,ìàeîL eäì øîà .éðMa ãéçé ãéáò àì̈¨¥¨¦©¥¦£©§§¥¦¥©¥§©¨§©£§¥¦§¨¥¤
éàî ïéáæ eälek eåä ék :déì eøîà eìéæ ,eäì øîà ?déì zãáò éàî "BãòBîa çñtä©¨©§£©¨§©§¥£©§¦¥©¥¦¨§¨¦©

øLôà àìc ïåék ,àlà ?déì zãáò¯áø .ïéáæ ïèeòéîe íéúî éàîè ïaeø eéä ,øîzéà .øLôà àì ,éîð àëä ,øLôà àì ¨§©§¥¤¨¥¨§Ÿ¤§¨Ÿ¤§¨¨¨©¦Ÿ¤§¨¦§©¨¨§¥¥¥¦¦¨¨¦©
àäa àîéð .äàîeèa àaä çñtì ïéîeìLz Lé :øîà äáäà øa àcà áøå ,äàîeèa àaä çñtì ïéîeìLz ïéà :øîà àðeä¨¨©¥©§¦©¤©©¨§§¨§©©¨©©£¨¨©¥©§¦©¤©©¨§§¨¥¨§¨
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קצג ezny in` cenr t sc ± iyily wxtmigqt
ìëåú àìãçàá çñôä úà çåáæì,epgafz `l cigi liaya Ðmxeb cigid eze` `diy

.dihp cv mey ezhigya lireneìä÷ éø÷éà`zline Ð) zeixeda yxtnxn`wc (a,d

ueg mihayd lk el eclep xake ,"jnn didi mieb ldwe ieb" :awril `pngx dil.oinipan

,xeaivk aeyg cg` hay jklid.ipyl igcin `leäàîåèá åùòém` ,oixedh s` Ð

.evxiïäî ãçà ïéàîèîeedipc ikid ik Ð

,oi`nh aexecaripe.[d`neha] edlekåéäù
ïéàîèïéôãåòãçà ïéøåäèä ìòefg `lc Ð

.oey`xa mixedhäéúëåãì ïééùå÷ àøãäÐ

onvrl eyri ellde ,`blte `blt edl eedc

.onvrl eyri ellde'åë øîà÷ éëä àìàÐ

ikde ,ipzw `weec dvgn lr dvgn mlerle

`pzk dil zi`c `pz zgkyn i` :ax xn`w

oixedh icar `l `blte `blt :xn`c `nw

iaxke ,"onvrl oiyer elld" ipzwck ,d`neha

ciar ikn ,welg xeaiv oaxw oi` xn`c dcedi

oey`xa d`neha ldwcarinl biltn `l Ð

i`pby ,wlgil xeq`c dxdha oixedh,xacd

.el`n el` oixdfpyk `icda `zlin `gkenc

õøùá ïäî ãçà ïéàîèîÐdicarpeedlek

.d`nehaõøù àîè ìò ïé÷øåæå ïéèçåùÐ

z` rixkn oi` jklid ,`zxe`l ifge li`ed

.d`nehl xeaivdåúâéâçîdz`y ,xgn ly Ð

.dray lk e`nhnãéáòã øùôàezbibg Ð

lk `dc ,ely ipiny `edy gqt ly iriaya

.dil zi` oinelyz drayïìåë øáñ÷minid Ð

oinelyz opi`e ,od oey`x ly oinelyz lbx ly

) dbibga `id `zbelte ,dfl dfzi`c o`ne ,(a,h

ifg `lc `kid :xaq oey`xl oinelyz olek dil

oey`xl.ifg `l ez Ðêì úééö ïàîÐ

.dwegx jxcl glzydlø÷ò éëåäéðëùî
äéëéñåeld` Ðeizecziein .dinza !?hidxe

`ticr `d jklid ?envr gixhdl epl rnyi

.axkïéáæ ïáåø.oey`xa carinl evn `lc Ð

äàîåèá àáä çñôì ïéîåìùú ïéàoi`e Ðoiafd

.exdh elit` ,ipyd z` oiyerøáñ àðåä áø
øåáéöá àéä äéåçã äàîåèxzed iyewae Ð

mixedha edl opieyn `l jkld ,eaixwdl

.ipyl oi`nh igcinlàåä øúéä øáñ àãà áøå
øåáéöá,oixedha edl opieyne Ðegce.ipyl oiaf

äøäèàéçãîxeaiv icar ik ,ipyl d`neh Ð

.dxdhaéãáò àì ïåùàøámizn i`nh `dc Ð

oiaf exdhe li`edc ,icar `l ipyae .`herin

`aexe ,el oikixv xeaiv aex e`vnp ,eiykr

.icar `l ipya xeaivc
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ïéçìùî.uxya ep`nhie jixtcn .mixedhd on cg` :yexit Ð dwegx jxcl odn cg`

,dwegx jxcl mi`nhd on cg` eglyi ,daxc` :xy` oa wgvi epiaxl dywe

!dxdh` opixcdnc opixn` oizrny dlekac ,dxdha icare `aex oixedh eed `zydc

jxc oi`e ,xedhl dwegx jxc :(a,bv) "`nh didy in"a onwl xn` diteb `lerc :uxize

,`nh geliy liren did `le .`nhl dwegx

oi`e .milyexiay mze`l sxhvn did mlerlc

dwegx jxc oi`c `nrhc :wgvi epiaxl d`xp

`nhlÐleki epi` inp milyexia `edyky itl

`kd la` .geliy ici lr `l` egqt zeyrlÐyi

did m`e ,oi`nh dvgnc oeik `nhl dwegx jxc

d`xp `l` !ezeyrl envra leki did milyexia

,oey`xa mlek eyriy opixcdnc wgvi epiaxl

.oi`nhd egci `le

äúà`de :xn`z m`e Ð ezbibgn edgcn

(`,aq lirl) "hgyp cinz"a ol `niiw

epiax uxize !odizepaxw miglyn `nhe lxr

lbxa `al daeg `ide li`ed :xy` oa wgviÐyi

dbibgc `nw wxta opiyxcc ,dii`x zler oic dl

z`ae" :xn`py ,dii`xd on xeht `nhc (a,c)

'ek dny mz`ade dnyinlyexia `zi` oke ."

`zyd :xn`z m`e .dii`x zlerl ywzi`c

,ezbibgn edgcn inp dwegx jxca edglynyk

oeike ,megzl uegn aeh meia `al leki epi`y

oey`xa ifg `lcÐ:xnel yie !ipya ifg `l

,dxezd on oey`x meia zeyrle `al lekic

jxca edglyiykc idp :cere .opaxc oinegzc

xefgl leki `ly ,dhigy zry cr dwegx

jez `al leki mewn lkn ,mei ceran milyexil

ifg `lc xbige `nh :cere .xgnl qpkie megzd

oey`xa etebaÐ`fgin `kd la` .ipya ifg `l

oey`x mei ied ike `eal leki epi`y `l` ,ifg

ifg `lc ab lr s` zayaÐel`"a opixn`

.inei jpi`a ciarc (a,r lirl) "mixac

ø÷ò`zil `kxit jdÐ hidxe dikiqe dipkyn

ztewqi`n dwegx jxc aiygc o`nl

ax dvex dpwz dne :xn`z m`e .uegle dxfr

in" wxta xaqw diteb ongp ax `dc ?eyriy ongp

`nh lr oiwxefe oihgey (`,bv onwl) "`nh didy

oey`xc oinelyz e`lc xaqwc :xnel yie !uxy

.zna eze`nhl lekie ,edpip

àîéìdiegc d`neh xaq xn ibltinw `da

`zyd Ð dxzed d`neh xaq xne

yi`"c ,d`neh `le `igcin dxdh `nlr ilekl

xeaivde `nh ecal yi`dc rnyn "`nh didi ik

dxzed d`neh xaqc o`ne .mixedhÐexwin

yxn ,diegc `nlr ileklc :wiqne .mixedh xit

d`neh xaq xne ,ziyixtck `igcin dxdh xaq

oi`e dgcp yi` :ikd rnyn `xwe .`igcin inp

.d`neha oia dxdha oia icar `l` ,migcp xeaiv
oey`xa
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קצד
ezny ina cenr t sc ± iyily wxtmigqt

äðùîàîè àåäù òãåð êë øçàå åîã úà ÷øæðù çñôä.mcd e` gqtd Ðäöøî õéöä
.ipy gqtn xehte Ðåàîèðzna sebd z`neh eilra Ð.äöøî õéöä ïéàzeyrl aiige Ð

.diigc `pngxc ,`ed gqt carin xa e`l dwixf zrya `dc ,ipy gqtøéæðäaizkc Ð

) diaxacnaez`ad mcew zna `nhp m` ,elti mipey`xd minide 'ebe "zn zeni ike" :(

eizepaxw.xzeq Ðíãä úàîåè ìò äöøî õéöä
Ðezglbzeoii zezyl xzene ,dxiyk`nhle

.miznlóåâä úàîåè ìò äöøî õéöä ïéàåÐ

.lkd z` xzeq eizepaxw z`ad zra `nhp m`e

åôåâ àîèðz`neha Ðwtq z`neha ,medzd

`xnba yxtnckdkldc .dvxn df ixd Ð

,mdl medzd z`neh dxzedc `id ipiqn dynl

:ikd dl yxtn `ztqezae .`xnba xn`ck

cvik?,ea zqpkpy ziaa jnr did xaw :el exn`

`ly cr el rcepe ,dilr zayiy oa`d zgz

egqt dyr.ipy gqt zeyrl jixv Ðdyryn

didy xifp oke .ipy gqt zeyrl jixv oi` Ð

jnr did zn :el exn` ,eizepaxw `iadl jled

l rcepe ,ea zqpkpy ziaa`iad `ly cr oia e

oia eizepaxw`iadyneizepaxw`iadl jixv Ð

jnr medzd xaw :el exn` la` .d`neh oaxw

,dilr zayiy oa`d zgz ,ea zqpkpy ziaa

eizepaxw `iad `ly cr el rcepejixv Ð

d`neh oaxw edne .d`neh oaxw `iadlÐ

zexifp zepnl ligzne .mixez izye my`

.migafc `ztqeza .zxg`àøîâââåùá ïéá
ãéæîá ïéá:xn`w ikdc jzrc `wlq `w Ð

bbey i`dc ,ipyne .cifna oia bbeya oia ewxfy

.bbey opira dwixf la` ,i`w d`neh` cifne

ïäéúåðáø÷ám` el dxzed gqt dyere xifpc Ð

dgec epi` cigi oaxwe ,d`neh wtqa eteb `nhp

.d`nehe zayéøéîâ éëmedzd z`nehc Ð

mdl zxzenodka la` ,ixinbc `ed milraa Ð

.`l Ðéøéîâ àçáéæá àîìéã åàzepaxwa Ð

dxzedc ixinb ,xifp zepaxwae gqta ,elld

`py `l jklid ,seb ly medzd z`neh mdl

.odka `py `le milraaúàîåè åøîà àì
íåäúä.gqt dyere xifpa dxzedc Ðàìà

ãáìá úîála` Ð`l wtq ze`neh x`y

.exzedïàîáårx`z ina Ðef medzd z`neh

.dxzed `l xn`wc ,uxycàéðäî éî øéæðá éà
äéáxezql [i`ce] uxyc ze`neh elit` Ð

.eizepaxw z`ade epiipnúåîé éëåáéúë åéìòÐ

rztme`zt ,bbey df Ðzezixka ,cifn df Ð

).(`,høîàã ïàîì àçéðäwxta onwl Ð

) "dy`d".(a,v.ïäëá åàì àìà :ïðéñøâ éëä
íéìòáá íìåòìdyerae Ð:jl `iywce .gqt

`ki` ,izixg` d`neh dia `ipdn `l `d

mihgey oi`e ,mini zray `idy daif z`neh

miwxefez`nehc ,`iig iax opirny`e .eilr

`ed wtqc ,ely iriaya af oebk ,daifc medzd

meid d`xi `nyxezqie`l wtq ,dpny dn lk

,`zxe`l ifgc uxy `nhk `ed ixde d`xi

`lqte medzd z`neh dl `iede.dia
éðùá
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ïåùàøáaxk dil `xiaqc :wgvi epiaxl d`xp Ð 'ek oixedhd lr oiaf elicbd icar `l

oeik diciclc ,dia zcar i`n ecrena gqtd z` eyrie xn`c l`enyk `le

.ipy gqtl mi`nh egcin `l oixedh aex oi`y÷øæð'ek `nh `edy rcep jk xg`e enc

`nh `edy :qxhpewa yxit ÐÐz`nehac :xy` oa wgvi epiaxl dywe .xyad e` mcd

`l` ,dlik`l dvxn `l uiv jgxk lr xya

lr dvxn uivd xn`c o`nke .ipy gqtn xehtl

m`e .ifgc `xab `l` ira `lc ,ozp 'xke ,zelik`

`d ?rcep jk xg`e wxfpc `nrh wiic ikid ok

exhetl epiide ,uiv dvxn `l wxfp jk xg`e rcep

ivxn `lc `d jgxk lre .ipy gqtnÐepiid

xn` oke .cifnl bbey oia biltncn ,opaxcn

iaiign ikide (mye `,v zenai) "dax dy`d"a

xeht `ziixe`cnc oeik ?ipy gqta opax dilÐ

:opz (a,gr) lirl `d ,cere !dxfra oileg ied

miiw alge xya `nhpÐ,mcd z` wxef epi`

`d ,ok m`e .ozp iaxk dl iwenc opaxcn epiide

dvxed wxf m` lirl ax wiiccÐelit` epiid

`l xn`wcn ,ixiin dwixf mcew rcepe .opaxcn

ixiin `lc :xy` oa wgvi epiaxl d`xpe .wexfi

:`xnba wiicc `de .mc z`neha `l` oizipzn

wxfp jk xg`e rcep `dÐxya xizdl epiid ,`l

yi ,edin .ipy gqt zeyrln xeht la` ,dlik`a

dvxn uivd xn`wc `dc qxhpewd yexit ayiil

Ðjk xg`e rcep `d .oixeni`d xihwdl epiid

dvxn `l wxfpÐxehte ,mixeni`d xihwdl

.ipy gqtn

àåä:xn`z m`e Ð wxfp jk xg`e rcep oicd

oia wlgl `liy 'xc diwgec i`n ok m`

oizipzna ipzw `weec e`lc oeik ezwixfl d`neh

`liy 'xc :wgvi epiax xne`e !rcep jk xg`e wxfp

jixtc i`n` `l` ,dxn` `iyew jd` e`l

lrc `ziixa jd` (a,dk zegpn) "dax unewd"a

`nhpy mc" ipzwc `ziixan ,dvxn uivd dn

bbeya ewxfeÐcifna ,dvxedÐ."dvxed `l

.`piaxc `vexiz ab` dil wiq` `kde

åàìm`e Ð uxyc medzd z`neh ihernl

?uxya medzd z`neh jiiy ikid :xn`z

dpi` medzd z`nehe ,rbna `l` `nhn `l `de

,xexva e` oaza xtra oenhe dqekn `l` ielba

eci qipkdy oebk :xnel yie !(a,`t) onwl `ipzck

.rbpe xtra

àéÐ `pngx xn` eilr zn zeni ike xifpa

,xifpa mlerl `nlic :wgvi epiaxl dniz

`nhpe zepaxw hgy m` dpin `wtpeÐ`lc

o`nl `l` :xn`wc ,jenqa dyw oke .uiv ivxn

`wtp mewn lkn `d .'ek oiwxefe oihgey xn`c

epiax xne`e !izyxitck ,egqt hgy m`l dpin

heytiz ok m`c ,ikd xninl ira `lc :wgvi

.odka `py `le milraa `py `l ,ixinb `gaifac
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íéúî éàîè déì äåä .äàîeèa éãáò àìc ,íéøBähä©§¦§¨¨§¦§§¨£¨¥§¥¥¥¦

éãáò àì éðMa .ïBLàøa éãáò àì àèeòéîe ,àèeòéî¯ ¦¨¦¨¨¨§¦¨¦©¥¦¨¨§¦
eåä ,ïBLàøa éãáò àìc íéúî éàîè íò ïéáæ eôøöð¦©§¨¦¦§¥¥¥¦§¨¨§¦¨¦¨

.éðL çñôì eçãî àì àaeøå ,àaeø eäìäðùîçñtä §¨§¨¨©§§¤©¥¦©¤©
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óebä àîèð¯øéæpä :eøîàL éðtî .ävøî õévä ïéà ¦§¨©¥©¦§©¤¦§¥¤¨§©¨¦
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íBäzä úàîeè àîèð .óebä úàîeè ìò ävøî¯õévä §©¤©§©©¦§¨§©©§©¦
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÷øæð Ck øçàå¯õévä äî ìò :eäðéîøe .ävøî àì §©©¨¦§©Ÿ§©¤§¦§©¨©¦
ïéa ,àîèpL áìçä ìòå øNaä ìòå ícä ìò ?ävøî§©¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤¤¦§¨¥
ïéa ãéçia ïéa ,ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéa ââBLa§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨¥©¨¦¥

ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,Búàîeè :àðéáø øîà !øeaéva¯ ©¦¨©¨¦¨§¨¥§¥¥§¥¦
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ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,Bú÷éøæ :øîà àìéL éaø¯.äöøeä ©¦¥¨¨©§¦¨¥§¥¥§¥¦§¨
ââBLa ,Búàîeè¯ãéæîa .äöøeä¯àlà .äöøeä àì §¨§¥§¨§¥¦Ÿ§¨¤¨

"ãéæîa ïéa ââBLa ïéa" éðú÷c àäàîèð :øîà÷ éëä ¨§¨¨¥¥§¥¥§¥¦¨¦¨¨©¦§¨
ãéæîa ïéa ââBLa ïéa B÷øæe ,ââBLa¯àäå .äöøeä §¥§¨¥§¥¥§¥¦§¨§¨

øçàå ÷øæðc àîòè ,"òãBð Ck øçàå ÷øæpL íc" éðú÷c§¨¨¥¨¤¦§©§©©¨©©§¨§¦§©§©©
ïécä àeä ¯ !?àì ÷øæð Ck øçàå òãBð ìáà ,òãBð Ck̈©£¨©§©©¨¦§©Ÿ©¦
øçàå ÷øæð éðú÷c éàäå ,÷øæð Ck øçàå òãBð eléôàc©£¦©§©©¨¦§©§©§¨¨¥¦§©§©©
ïéà óebä àîèð àôéñ éðúîì éòác íeMî ,òãBð Ck̈©¦§¨¥§¦§¥¥¨¦§¨©¥

òãBð Ck øçàå ÷øæð eléôàc ,ävøî õévä¯éðú÷ ,àì ©¦§©¤©£¦¦§©§©©¨©Ÿ¨¨¥
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc migqt(iyily meil)

àéçãî äøäèmigcp dxdha xeaiva gqtd dyrp xy`k ,xnelk ± ¨¢¨§©£¨
la` ,ipy gqtl mi`nhdàéçãî àì äàîeègqtd dyrp m` ± §¨Ÿ§©£¨

gqtl migcp xeaivd mr zeyrl elki `ly miafd oi` d`neha
.ipyøáñ øîe,xaq `c` ax -àéçãî énð äàîeè eléôàmb ± ©¨©£¦§¨©¦§©£¨

.[ipy gqtl miafd migcp d`neha dyrp gqtd xy`k
:zn i`nhe daif i`nh mda yiy xeaiva sqep ote` d`ian `xnbd

øîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±ïúéLéìL eéäl`xyin yily -,ïéáæ ¦§©¨§¦¦¨¨¦
eïúéLéìLl`xyin yily -ïúéLéìLe ,ïéøBäèl`xyin yily - §¦¦¨§¦§¦¦¨

ïúBà ,Léht øa éðî éaø øîà ,íéúî éàîèmdyïðéà ,íéúî éàîè §¥¥¥¦¨©©¦¨¦©©¦¨§¥¥¥¦¥¨
úà àì ïéNBògqtdàìå ïBLàøäz`.éðMä:`xnbd zx`anïBLàøa ¦Ÿ¤¨¦§Ÿ©¥¦¨¦

éãáò àìik ,miyer mpi` oey`x gqt -eìécâäd oipn etqezp -ïéáæ Ÿ¨§¦¦§¦¨¦
éãáò àìc ,íéøBähä ìògqtd miyer mpi` el`e el`y ±,äàîeèa ©©§¦§Ÿ¨§¦§§¨

e ,aex md ixdedéì äåädy `vnpe ±íéúî éàîèmdàèeòéî £¨¥§¥¥¥¦¦¨
,l`xyinàèeòéîemi`nh,ïBLàøa éãáò àìzn z`neh oi` ik ¦¨Ÿ¨§¦¨¦

.`nh xeaivd aexyk `l` zigcpéãáò àì éðMamb ipy gqte - ©¥¦Ÿ¨§¦
,exdhp xak miafdy xg`n ik ,miyer mpi`eôøöðd etxhvi -ïéáæ §¨§¨¦

ïBLàøa éãáò àìc íéúî éàîè íòe ,oey`xa eyr `ly -eäì eåä ¦§¥¥¥¦§Ÿ¨§¦¨¦¨§
àaeø,ipy gqt zeyrl mikixv l`xyi aexy `vnpe -àì àaeøå ¨§¨Ÿ

éðL çñôì eçãî. ¦§§¤©¥¦

äðùî
rcep okn xg`le ,mnc wxfpy xifpe gqt zepaxwa zwqer epzpyn

:mdilra e` md mi`nh eidyBîc ÷øæpL çñtä`edy eid mixeaqe ©¤©¤¦§©¨
,xedhàîè àeäL òãBð Ck øçàåmcew enc e` gqtd `nhpy - §©©¨©¤¨¥

,dwixfdõévälecbd odkd gvn lryävøîz`neh lr xtkn - ©¦§©¤
.ipy gqt zeyrln eilra xehte ,oevxl dler `ede ,oaxwd
jk xg`e `nh `edy rcep dligza m` oicd dn x`eai `xnbae

.mcd wxfp
y dwixfd xg`l rcepóebä àîèð,dwixfd mcew zna milrad ly ¦§¨©

,ävøî õévä ïéàixdy ,ipy gqt zeyrle xefgl milrad aiige ¥©¦§©¤
.gqt aixwdln dxezd on dgcp `ed dwixfd zryaeøîàL éðtî¦§¥¤¨§

,minkgøéæpä,ezexifp ini meiqa zepaxw `iadyåd ok,çñt äNBò ©¨¦§¥¤©
ícä úàîeè ìò ävøî õévä,mdizepaxw lyìò ävøî õévä ïéàå ©¦§©¤©§©©¨§¥©¦§©¤©

óebä úàîeèrad lyz`ad zrya zn `nh xifpd did m`y ,mil §©©
dyer did m` oke ,ezexifp ini zipy zepnl aiig `ed eizepaxw

.ipy gqta aiig `ed ,epaxw `iadyk `nh gqtd
m` mewn lkn ,sebd z`neh lr dvxn uivd oi`y s`àîèðmteb ¦§¨

a mdizepaxw e`iady mcew gqtd dyere xifpd lyúàîeè§©
íBäzä,mlera mc` meyl dreci dzid `ly zn z`neha - ©§

`id ipiqn dynl dkld ,oaxwd hgyp xak d`nehd drcepyke
y,ävøî õévädyer oke ,ezexifp ini zipy zepnl aiig xifpd oi`e ©¦§©¤

.ezaeg ici `vi gqtd

àøîâ
uivd `nh `edy rcep jk xg`e enc wxfpy gqtd :dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .dvxnàîòèmeyn ,dvxn uivdy xacd mrh - ©£¨
÷øæðcmcdòãBð Ck øçàå,`nh `edyìáàm`òãBð`edy dligz §¦§©§©©¨©£¨©
`nh÷øæð Ck øçàåuivd ,mcd,ävøî àì.ipy gqt zeyrl jixve §©©¨¦§©Ÿ§©¤

eäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn epzpyn lr zeywdl yie -äî ìò §¦§©¨
ïéa ââBLa ïéa ,àîèpL áìçä ìòå øNaä ìòå ícä ìò ,ävøî õévä©¦§©¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤¤¦§¨¥§¥¥

øa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîaa ïéa ,ïBöoaxwa ïéa ãéçéoaxw.øeaéö §¥¦¥§¤¥§¨¥§¨¦¥§¦
mcd wxfpy `id 'cifna oia bbeya oia' `ziixad zpeek dxe`kl
x`eane ,`nh mcdy dwixfd mcew odkd rciy xnelk ,cifna

.dvxn uivd carica ok it lr s`y
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàzwixf ipte`a zwqer dpi` ef `ziixa ¨©©¦¨

oiprl `l` ,mcdBúàîeè,oaxwd lyïéa`nhp m`ââBLaeïéám` §¨¥§¥¥
`nhp,ãéæîamcd wxfpy oeikäöøeädfa wxe ,uivd ici lr oaxwd §¥¦§¨

ote` oiprl la` .`ziixad zwqerBú÷éøæwxfp m` wx ,mcd ly §¦¨

,äöøeä ââBLawxfp m` j`ãéæîad`nehd drcepy xg`làì §¥§¨§¥¦Ÿ
,äöøeä.epzpynn wiiecnke §¨

:dxizql xg` aeyiiøîà àìéL éaøoiprly ,jtidlBú÷éøæly ©¦¦¨¨©§¦¨
,mcdãéæîa ïéa ââBLa ïéa`nhpy dwixfd zrya rci m` oia - ¥§¥¥§¥¦

,rci `l m` oia oaxwdäöøeäitk `ziixad zwqer dfae ,carica §¨
.oldl x`aziy itk df oicl dcen epzpyn s`e ,dligza zyxity

oiprl j`Búàîeè`nhp m` ,oaxwd ly,äöøeä ââBLam` j` §¨§¥§¨
`nhp.äöøeä àì ,ãéæîa§¥¦Ÿ§¨

e :`liy iax siqenéðz÷c àä àlà`nhpy 'eke mcd lr' `ziixaa ¤¨¨§¨¨¥
'ãéæîa ïéa ââBLa ïéacvik `l` dwixfd ote` epi` oecipdy rnyne ¥§¥¥§¥¦

,oaxwd `nhpøîà÷ éëä,`pzdàîèðoaxwdB÷øæe ,ââBLawxfe - ¨¦¨¨©¦§¨§¥§¨
,enc z`ïéawxf m`ïéa ââBLawxf m`.äöøeä ,ãéæîa ¥§¥¥§¥¦§¨

:`liy iax jiynnéðz÷c àäådpynaòãBð Ck øçàå ÷øæpL íc §¨§¨¨¥¨¤¦§©§©©¨©
c o`kn zwiice ,dvxn uivd oaxwd `nhpyàîòèdvxn uivdy ©£¨

meyn `ed÷øæð Ck øçàå òãBð ìáà ,òãBð Ck øçàå ÷øæðccifna §¦§©§©©¨©£¨©§©©¨¦§©
àì`l` ,ok wiicl oi` ,dvxnòãBð eléôàc ïécä àeä`nhpyøçàå Ÿ©¦©£¦©§©©

÷øæð Ck,dvxn uivd cifnaéðz÷c éàäå`weec,òãBð Ck øçàå ÷øæð ¨¦§©§©§¨¨¥¦§©§©©¨©
`edàôéñ éðúîì éòác íeMîokn xg`l zepyl `pzd dvxy - ¦§¨¥§¦§¥¥¨

,'ävøî õévä ïéà óebä àîèð'`ed oicd i`ce mye÷øæð eléôàcmcd ¦§¨©¥©¦§©¤©£¦¦§©
òãBð Ck øçàå`nh eteb didyàìok lr ,uivd dvxnàLéø éðz÷ §©©¨©Ÿ¨¨¥¥¨

énðoeyla oaxwd `nhp iabl dpynd zligz z` mb `pzd dpy - ©¦
,òãBð Ck øçàå ÷øæð.`weeca df oi` j` ¦§©§©©¨©

:dpyna epipyàîèða gqtd dyer e` xifpd,'åëå íBäzä úàîeè ¦§¨§©©§
:df oica wtq d`ian `xnbd .dvxn uivdïäk ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨Ÿ¥

ïäéúBðaø÷a ävøîä,gqtd dyere xifpd zepaxw z` aixwnd - ©§©¤§¨§§¥¤
m`díBäzä úàîeè Bì äøzeäda `nhp m`e ,mda dxzedy myk §¨§©©§

,lqtp oaxwd oi`e eilr dvxn uivdàì Bàinx x`ane .el dxzed Ÿ
:wtqd iccv z` `ng xaïðéøîà éîcéøéîb éëxzid z` ecnlyk - ¦¨§¦©¦§¦¦

íBäzä úàîeèedecnlíéìòáala` ,e`nhpyïäëa`nhpyàì §©©§¦§¨¦§Ÿ¥Ÿ
éøéîb,medzd z`neh el dxzed `l ok m`e ,edecnl `l -Bà §¦¦

àîìéc`l` ,xn`p milraa `l df oicéøéîb àçáæazepaxwa - ¦§¨§¦§¨§¦¦
,sebd ly medzd z`neh mda dxzedy ecnl mnvr gqtde xifpd

ok m`eíéìòáa àðL àìå ïäëa àðL àì`nhp m` welig oi` - Ÿ§¨§Ÿ¥§Ÿ§¨¦§¨¦
.xacd xzed el` zepaxwa ixdy ,milrad e` aixwnd odkd

:df wtq heytl dqpn `axàì ,àéiç éaø éðúc ,òîL àz ,àáø øîà̈©¨¨¨§©§¨¥©¦¦¨Ÿ
eøîàlr dvxn uivdyíBäzä úàîeè,gqt dyere xifpaàlà ¨§§©©§¤¨

e`nhpyk.ãáìa úîì,wcwcl yieúî''calaéàî éèeòîìefi` - §¥¦§¨¥§©¥©
,`iig iax hrnl `a zxg` medz z`nehéèeòîì åàìoi` m`d - ¨§©¥

hrnl `a `ed,õøLc íBäzä úàîeèeci z` qipkd m`y xnelk §©©§§¤¤
,mlera yi` ea xikd `le my dqekn didy zn uxya rbpe xtra

.dvxn uivd oi` ,d`nehd el drcep jk xg`e
:ezii`xa `ax jiynnïðé÷ñò éàîáe`ly df oic wqer dna - §©¨§¦©

,uxy ly medzd z`neh dxzedàîéð éàwqer `edy xn`p m` - ¦¥¨
íéìòáa,xxal yi oiicr ,uxya `nhpyïàîáem`d ,xaecn inae - ¦§¨¦§©

,gqt dyera e` xifpaøéæða éàxifpy mrhd lk ixd ,zeywdl yi ¦§¨¦
zxzeq d`nehdy iptn `ed medzd z`neh xzidl jxvp `nhpy

uxy z`neh j` ,ezexifp ini oipn z`déa épäî éî`id ike - ¦§©¥¥
e' ixd ,eizepaxw z` leqtle ezexifp z` xezql llk dlirenéë¦

åéìò úî úeîé'ElRi mipW`xd minIde 'ebe m`zR rztAøîà ¨¥¨¨§¤©¦§Ÿ§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¨©
àðîçøxifpa(ai ,h e xacna)z` zxzeq zn z`neh wxy yxetne , ©£¨¨

ok m`e ,zxzeq dpi` dreci elit` zxg` d`neh j` ,zexifpd
,zxzqp ezexifp oi` medzd z`neha uxya xifpd `nhpyk i`ce

.xifp iabl ef d`neh hrnl `iig iax `ay okzi `le
e :`ax jiynnàlàly medzd z`neh hrnl dpeekdy xn`p m` ¤¨

uxy,çñt äNBòa,dvxn uivd oi` da `nhp m`y epiidcàçéðä §¥¤©¨¦¨
øîàc ïàîìoldl(:v)yïéèçBL ïéàgqtd z`åoi`ïé÷øBæencìò §©§¨©¥£¦§§¦©

milra,õøL éàîè`nhp m` s`y ycgl epkxved ezhiyly §¥¥¤¤
.dvxn uivd oi` medzd z`neha uxya gqtd dyerïàîì àlà¤¨§©

øîàcy myïéèçBLgqtd z`ïé÷øBæåenc,õøL éàîè ìòyi oiicr §¨©£¦§§¦©§¥¥¤¤
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc migqt(iriax meil)

dlL éðMa,gqt axr `edy dzii`x zxgnly dxinyd meia - ©¥¦¤¨
Ck øçàåaey dwixfde dhigyd xg` -äúàøz` dxzqe mc §©©¨¨£¨

,df mei zxinyúìëBà dðéàxenyl dilr dzr ixdy ,gqtd on ¥¨¤¤
,eixg`ly dlila wx zxdhpe zeiwpa xgnd mei z` mbelkn

`id mewn.éðL çñt úBNòlî äøeèt:`xnbd zwiicnàîòè éàî §¨¦©£¤©¥¦©©£¨
,ipy gqtn dxehtyåàìdf oi` m`d -,õéö ävøîc íeMîoeiky ¨¦¦§©¤¦

d`xz `id m` mlera yi` rci `l dwixfde dhigyd zryay
rxtnl xxazde okn xg`l dz`x m` s` ,aey `nhze mc
lek`l die`x dzid `l dhigyd zryae dnei z` dxzqy
.dilr dvxn uivdy medzd z`neh ef dzid ixd ,dlila gqtdn
ixack `ly ,dvxn uivd daif ly medz z`neh lr mby gkene

.sqei ax
:`xnbd zvxznàì ,éøîàmeyn epi` ipy gqtn dxehty mrhd - ¨§¦Ÿ

`l` ,daif ly medzd z`neh lr dvxn uivdyéaø øáñ÷c íeMî¦§¨¨©©¦
,éñBé`nhdl dnei z` zxzeq dpi` mc dz`xe mei zxneyd dafy ¥

dxny eli`k df ixd ipyd meidn zvw xary oeik `l` ,rxtnl
ixnbl zxdhp `id dlahyne ,dzxitq dniiqe elek z`

wx mc jk xg` d`ex m`e ,dpey`xd dz`nehnàéä àaäìe ïàkî¦¨§©¨¦
,äànèîjky oeike .zncewd dz`nehl zkiiy ef dii`x oi`e §©§¨

`id ok lre ,dxenb dxedh dzid gqtd zaxwd zryay `vnp
.ipy gqtn dxeht

dpi` ipyd meia d`exd daf iqei iax zrcl ike :`xnbd dywn
,rxtnl z`nhpúBiàø ézL ìòa áæ ,øîBà éñBé éaø ,àéðúäå- §¨©§¨©¦¥¥¨©©§¥§¦

,minrt izy daif epnn d`viyeèçMLgqtd z`åéìò e÷øæåz` ¤¨£§¨§¨¨
mcdBlL éòéáMamiiwp dray zxitql iriayd meia cnryk - ©§¦¦¤

,gqtdn lek`l lkeie dlila xdhiy xaqe ,lahy xg`Ck øçàå§©©¨
[dwixfd xg`-]äàø,ztqep mrt daif,íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå ¨¨§¥¤¤§¤¤

eèçMLgqtd z`äéìò e÷øæåmcd z`dlL éðMadxinyd meia - ¤¨£§¨§¨¤¨©¥¦¤¨
,dlahy xg` dzii`x zxgnlyäúàø Ck øçàå,ztqep mrt mc §©©¨¨£¨

òøôîì áLBîe ákLî ïéànèî elà éøäeayiy ayene akyn lk - £¥¥§©§¦¦§¨¨§©§¥©
akyn oick rxtnl mi`nh ,elahy xg` s` dii`xd iptl mdilr
mi`nh eidy xxazde mzxdh ini exzq ixdy ,dafe af ly ayene

,dligzak.éðL çñt úBNòlî íéøeèôeiax ixaca yxetn ok m` §¦¦©£¤©¥¦
`id mewn lkny oeike ,rxtnl z`nhp dz`xy mei zxneyy iqei
lr dvxn uivdy `ed enrhy gken ,ipy gqt zeyrln dxeht

.daif ly medzd z`neh
:`xnbd zvxznòøôîì éàî ,éøîàdafe afy iqei iax zpeek dn - ¨§¦©§©§¥©
,rxtnl mi`nh,ïðaøcîoiae iriayd meia af oia dxezd on j` ¦§©¨¨

dne ,mixedh md ixd meid zvwn extqy oeik ,mei zxneyd daf
`vnpe ,`adle o`kn wx mi`nhe `id dycg daif jk xg` e`xy
.ipy gqtn mixeht md ok lre dxdha gqtd z` eyr dxezd ony
z`neh lr dvxn uivdy iqei iax ixacn gikedl oi` df itle

.sqei ax ixack dilr dvxn epi` mlerl `l` ,daif ly medzd
iax zrcly di`x d`ian `xnbddpi` daif dxezd on iqei

:rxtnl z`nhnøáñ àéòLBà éaø óàåafd oi` iqei iaxlyànèî §©©¦©§¨¨©§©¥
òøôîì`l`äàøL áæ ìáà ,øîBà àéòLBà éaø ,àéðúc .ïðaøcîaef §©§¥©¦§©¨¨§©§¨©¦©§¨¥£¨¨¤¨¨

åéðôlL úà øúBñ BlL éòéáMaxaky minid lk z` dfa ciqtd - ©§¦¦¤¥¤¤§¨¨
.mixg` mini dray xetql jixve ,xtqïðçBé éaø déì øîàåiaxl §¨©¥©¦¨¨

,`irye`BîBé àlà øBzñé àìsqep cg` mei xetql jixve ,iriayd Ÿ¦§¤¨
.ciqtd `l minid x`y z` j` ,enewna

:opgei iax ixac lr dywn `xnbdCLôp änîdvxzy cv lkn - ¦©©§¨
c ,midenz md ixd mx`aløáñ÷ éàmeid rvn`a aefy opgei iax ¦¨¨©

,ànèî àeä òøôîì,elekk aeyg meid zvwn xeniy oi`y epiidc §©§¥©§©¥
ezepnl eilre ezligzn iriayd meid lk z` ezii`x dxzq ok lre

ok m` ,aeyeälek eléôàminid lk z` -øBzñðdray xetqie £¦§¦§
iriayd meid mewna zxgnl mei xenyi m` mb ixdy ,zipy miiwp

e .mitevx miiwp dray o`k oi`øáñ÷ éàaefdy opgei iaxïàkî ¦¨¨©¦¨
,ànèî àeä àaäìe,elekk aygp meid zvwn xeniyy epiidc §©¨§©¥

dlek dxitqd z` milyd iriayd meid zligz z` xnyy dnae

lk z` xzeq epi` ok lre ,`id dycg d`neh dixg`ly dii`xde
ok m` ,minid zrayBîBéiriayd,øBzñð àì énðlk miiqy oeiky ©¦Ÿ¦§

z`e ,zncewd daifd z`nehn ezxdh ixnbl dnlyp ezxitq
oi`y ,zxg` daif ly dpey`x dii`xk oecl epilr dzr dii`xd
dwiqn ok lr .axrl xdhpe cin laeh `l` dzxdhl xetql jixv

:`xnbdàîéà àlà,opgei iax ixac z` xnel jilr jk -øBzñé àì ¤¨¥¨Ÿ¦§
BîBé àìåenei z` s`e ,minid zray lk z` afd xezqi `l - §Ÿ

dnlyp ok`e ,elekk meid zvwn zxinyy oeik ,xezqi `l iriayd
.`nhn `ed `adle o`kn aefe ,dpey`xd daifdn ezxdh

.dzii`x z` zx`ane ,`ziixad ixac meiq z` d`ian `xnbd
:`ziixad zniiqndéì øîàå,opgei iaxl `irye` iaxéñBé éaø §¨©¥©¦¥

xeht d`x jk xg`e ely iriaya eilr ewxfe ehgyy afy xaeqd
,ipy gqtnCúååk éà÷.`adle o`kn `nhn aefy jzhiya cner - ¨¥§¨¨

:`xnbd jk lr dywneøîBà éñBé éaø àäåe`xy mei zxneye afy §¨©¦¥¥
mzliah xg`òøôîì áLBîe ákLî ïéànèî,lirl `aedy itk §©§¦¦§¨¨§©§¥©

`xnbd zniiqn .`adle o`kn `nhn aefd ezhiyly okzi cvike
:di`xd z`,dpéî òîL åàì àlàaefdy iqei iax ixacyànèî ¤¨¨§©¦¨§©¥

òøôîìepiidî,ïðaøc`l` `nhn epi` ezhiyl mb dxezd on j` §©§¥©¦§©¨¨
:`xnbd dwiqn .lirl epvxizy itke ,`adle o`kndpéî òîL- §©¦¨

.jixack o`kn gken ok`
o`kn wx dxezd on `nhn af iqei iaxly `xnbd dgikedy xg`
`ng xa inx ly ewitq z` jk jezn heytl dqpn `id ,`adle

lirl(:t)gqtd dyere xifpd zepaxw z` aixwnd odka mb m`d ,
`ax ywiae .medzd z`neh lr dvxn uivdy dkldd dxn`p
z`neha dxzed medzd z`nehy `iig iax ixacn df wtq heytl
ok m`e ,uxya `nhpy odk hrnl `a df oicy xaq ik ,cala zn
sqei axe .odka mb xn`p zn iabl medz z`neh xzidy gken
milraa daif ly medzd z`neh hrnl `iig iax `ay eixac dgc

:`xnbd zl`ey .gqt dyerdàzLä ,éñBé éaøìex`azdy dzr - §©¦¥©§¨
øîàcwx ely iriaya d`exd afy,ànèî àeä àaäìe ïàkî`vnp §¨©¦¨§©¨§©¥

xg`y dii`xdy oeik ,daifa llk zkiiy dpi` medz z`nehy
i`ce dry dze`ae ,dxezd on rxtnl z`nhn dpi` gqtd ziiyr
`iig iax ixac lr le`yl yi aey df itle .xenb xedh afd did

`l` medzd z`neh exn` `l'éàî éèeòîì ,'ãáìa [úîì']dn - §¥¦§©§©¥©
z`neh mihrnny sqei axk xnel oi` dzr ixdy ,hrnl e`a
uxya `nhpy milra hrnl e`ay xnel oi`e .daif ly medz
dpi` zi`ce uxy z`neh elit` xifpa ixdy ,medzd z`neha
i`nh xear miwxefe mihgeyy xaeqd yi gqta s`e ,zakrn

ok m` :`xnbd zniiqn .lirl `ax x`iay itke ,uxydpéî èBLôð¦§¦¨
,iqei iax xn`y ef dkldn -ïäëácodka wqer `iig iax i`cey - ¦§Ÿ¥

medz z`neh ea dxzed `ly hrnl `ae ,milraa `le aixwnd
,uxy lyåzn z`neh iably `vnpBì äøzeäodklúàîeè §§¨§©

,íBäzä.dligza `ax gikedy itke ©§
:`xnbd dgec,éøîà`l` ,iqei iax zhiyn ok gikedl oi`íìBòì ¨§¦§¨

wqer `iig iaxíéìòáa,odka `leçñtáe`nhpy gqt dyera - ¦§¨¦©¤©
,uxy ly medz z`nehaøáñ÷åxne`d zhiyk iqei iaxïéà §¨¨©¥

å ,õøL éàîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBLjky oeikéøèöéàC`iig iax £¦§§¦©§¥¥¤¤§¦§§¦
éèeòîì.dilr dvxn uivd oi`y ,uxy ly medzd z`neh s` §©¥

dywn .daif z`neha iqei iax zhiy xwira oecl zxaer `xnbd
:`xnbdéñBé éaøì àlào`kn wx dxezd on z`nhn daif zii`xy ¤¨§©¦¥

oic ,`adleäøeîb äáæxn`pk oaxw d`iane dray zxteqd ¨¨§¨
dxeza(hk-gk eh `xwie),dì úçkLî éëéä`vnz ote` dfi`a - ¥¦©§©©¨

yely xg` `l` dxenb daf ziyrp dy` oi` ixde ,miiwziy
ic dphw dafly oeik iqei iax zhiyle ,efl ef zetxhvnd zei`x

ey`xd dii`xdn xdhdl meid zvwn zxitqaxg` d`ex m`e ,dp
.efl ef zei`xd etxhvi cvik ,dycg d`neh ef mei eze`a jk

okzi dlecb daf oic iqei iaxl :`xnbd zvxznad dy`úòôBLmc §©©
`l ,llk ze`xln dwqt `ly oeiky ,mitevx mini dyely daif
meiay dii`xd cbpk ipyd meidn zvwn s` xenyl dlki
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המשך בעמוד קעפ

ezny in` cenr `t sc ± iyily wxtmigqt
äìù éðùá,df mei d`xz `ny ,`ed wtq oiicr Ðsxhvie,xgn mb d`xze ,lenz` mr

d`xz `l m`e .dxenb daf dl `iede ,dyly edl eede.axrl xdhz Ðúìëåà äðéà
.mei cbpk mei zxney xgn cer zeidl dkixv ixdy Ðäøåèôåúåùòìîéðù çñôÐ

medzd z`nehn uiv dvxn ,ied wtq dwixfe dhigy zryac oeik :jzrc `wlq `w

rxtnl `zlin i`lbi`c ab lr s`e ,daifc

d`nhpy.medzd z`neha i`ceàáäìå ïàëî
àîèî àéädxtqy mei cbpk mei zxney Ð

meid zvwdlahely d`nehn dxedh Ð

meia ea `ifg xcd ike ,lenz`o`kn d`nhn Ð

,`adledidze.mei cbpk mei zxney xgn

.i`ed `ziilrn dxedh dhigye dwixfa ,jkld

`ifg ikc ixn`e ,dilr ibilt opaxei`lbi` Ð

,`id d`neh `cge ,`id daifc rxtnl `zlin

.ipy gqta zaiige i`ed wtq dhigy zryae

cge cg lk iqei iaxlc oeik :jixt dinwle

mitxhvn j`id ,`ed diytp itp`a d`neh

daifldlecb daf zeyrl?úåéàø éúù ìòáÐ

lkinl ifg `l zei`x yly lra eli`c

`iaiy cr `zxe`lipinyae ,ipinya eizepaxw

:ipzine hwpinl ivn `l inpd`x jk xg`eÐ

`vic oeikc ;rxtnl ayene akyn `nhndaifn

dl `ied ,oaxwl die`x `idy dryl dpey`x

lenz`ny akyne ayene ,izixg` daif jd

elit` ,rxtnl dxedh dpd cre dliah xg`l

.zixgy iriaya dlahúåáùåîå úåáëùîÐ

ixde epiipn xzq ixdy ,oi`nh ezliah xg`ly

) aizkc ,ezlgzak `ed`xwieehel xtqe" :(

ipzwcne .opi` ixde ,"mini zrayzxneya inp

,d`nhn rxtnl inp `nl` ,'rxtnl' mei

dpin rny ,ipy gqtn dl xht ikd elit`e

zeakyne .ied medzd z`nehc meyn `nrh

a` ody iptn ,edl hwp `zeax zeayene

x`yn welg af df xacae ,mc` `nhl d`nehd

.oi`nhïðáøãîe`nhn `l `ziixe`cn la` Ð

`le iriaya afd `l ,`adle o`kn `l`

odl dler mei zvwnc ,ipya mei zxney

.ozxitql.eed `ilrn oixedh gqt iabl ,jklid

'åë áåæ äàåøä ìáài`w `kid` eprci `l Ð

."la`"åéðôìù úà øúåñlk Ðoixetq,xtqy

.mixg` dray xetql jixveéáø äéì øîàå
åîåé àìà øåúñé àì ïðçåéxetqie xefgie Ðmei

i` ,jytp dn :opgei iaxc dizlin` opiede .cg`

`le el dler meid zvwn oi`c ,`nhn rxtnl

dxnbp.ezxitqéîð åäìåëøåúñð:aizkc Ð

zg` dxdh ,"ezxdhl mini dray el xtqe"

,odipia zwqtn d`neh didz `ly ,olekl

) dcp zkqnadpn m`e .(a,bloibexiql,`kd ik

enei xezqiyepnilyiexgnl.mdipia dwqtd z`vnp Ðàîèî àáäìå ïàëî íàåÐ

.ely oixetq exnbe ,meid zvwn el dzlryøåúñì àì éîð åîåédi`xk `ed ixd `l` Ð

:ol `niiwc .xdhie axrl leahie ,axr z`neh `l` da oi`e ,zxg` daif ly dpey`x

) dcp zkqna ,`ed `nlra ixw af ly dpey`x di`x.(`,aràìàiax xn`w ikd Ð

,elekk meid zvwn el dzlr xaky itl .enei elit` ,xnelk .enei `le xezqi `l :opgei

.daif llkn `vie ,ely oixetq enlyeäéì øîàå`irye` iax Ð.opgei iaxléñåé éáø
êúååë éà÷,`nhn `ed `adle o`kn inp dil `xiaqc Ðxhtcn.ipy gqtn lirl dil

iqei iaxc rxtnl ,`irye` iax xaqw ,`nl`:xn`w opaxcn Ð'åë éñåé éáø àäåÐ

.dl iziin `iyw meyn `le ,`ed dizlinc `pwqnàîèî àáäìå ïàëî øîàã àúùä.daifa medzd z`neh zgkyn `le Ðãáìái`n ihernl lirl ipzwc Ðihernl jgxk lr Ð

,`nwez uxymilraa eli`c .lirl xn`ck odkaez`nehac xn`we .uxy ipdn `l Ð.el dxzed `din znc medzdõøù àîè ìò ïé÷øåæå ïéèçåù ïéàmedzd z`nehc opirny`e Ð

.dil `igc inpäì úçëùî éëéädl dler meid zvwn dil zi`c oeik Ð.dytp itp`a d`neh `nei lk dil ded ,d`nhn `adle o`kne ,dzxitqlúòôåùá,oitevx dyly lk Ð

.llk `piipn dl ded `lcäàåøá éîð éàúåùîùä ïéá éðù,oitevx mini dyly z`neh `ki`c ,ibq zeynyd oia ipyae .llk dxitq o`k oi`c ,d`neha eid minid zelgz lkc Ð

zay axr ly zeynyd oia oebkzlgze zay axr seq o`k yi Ðzaya cg` zlgze zayd seq `edy xgn ly zeynyd oiae ,zayzlgz o`k oi`e ,oitevx mini dyly ixd Ð

dzxitql dler dlild zlgz elekk meid zvwn xn`c o`nl ,mixacd itle .dxitql dlriy xedh meizgkyn hwp `le zeynyd oia hwpnl jixhvi`cn ,xgyd zelr jixv oi`e

.zelila d`exya dlãéîúáxcdl jixhvi` i` ,ikd sqei ax iraw xeaiva `id diegc d`neh xn`c o`nc `ail`e ,dpyd lk Ðodk``ail`e .`l i` medzd z`neh meyn xedh

medzd z`nehc onwl xn`c o`ncivxnrcepy oebk ,dlgzkl elit` gqt dyere xifp iab uiv.dwixf iptl elïäéúåðáø÷á.gqt dyere xifpc Ðäàîåè åì äøúåä àìù íå÷îá
äòåãé.cigi zepaxw ody gqt dyere xifp oebk ,llk Ðäòåãé äàîåè åì äøúåäù íå÷îixedh `kilc `kid Ð.o
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åàì`d `nlic ?dil `pn :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð dvxn uivc xaqc meyn

oixehtcÐgken `icdac :wgvi epiax xne`e ?zeyx ipya miypc xaqc meyn epiid

.daeg ipya miyp xaq iqei iaxc (a,`v) "dy`d" wxt seq onwløáñ÷`adle iqei iax

jzrc `wlq ik :xn`z m`e .d`nhn rxtnlc ,opaxk ol `xiaq op`e :yexit Ð d`nhn `id
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קצז ezny in` cenr `t sc ± iyily wxtmigqt
äìù éðùá,df mei d`xz `ny ,`ed wtq oiicr Ðsxhvie,xgn mb d`xze ,lenz` mr

d`xz `l m`e .dxenb daf dl `iede ,dyly edl eede.axrl xdhz Ðúìëåà äðéà
.mei cbpk mei zxney xgn cer zeidl dkixv ixdy Ðäøåèôåúåùòìîéðù çñôÐ

medzd z`nehn uiv dvxn ,ied wtq dwixfe dhigy zryac oeik :jzrc `wlq `w

rxtnl `zlin i`lbi`c ab lr s`e ,daifc

d`nhpy.medzd z`neha i`ceàáäìå ïàëî
àîèî àéädxtqy mei cbpk mei zxney Ð

meid zvwdlahely d`nehn dxedh Ð

meia ea `ifg xcd ike ,lenz`o`kn d`nhn Ð

,`adledidze.mei cbpk mei zxney xgn

.i`ed `ziilrn dxedh dhigye dwixfa ,jkld

`ifg ikc ixn`e ,dilr ibilt opaxei`lbi` Ð

,`id d`neh `cge ,`id daifc rxtnl `zlin

.ipy gqta zaiige i`ed wtq dhigy zryae

cge cg lk iqei iaxlc oeik :jixt dinwle

mitxhvn j`id ,`ed diytp itp`a d`neh

daifldlecb daf zeyrl?úåéàø éúù ìòáÐ

lkinl ifg `l zei`x yly lra eli`c

`iaiy cr `zxe`lipinyae ,ipinya eizepaxw

:ipzine hwpinl ivn `l inpd`x jk xg`eÐ

`vic oeikc ;rxtnl ayene akyn `nhndaifn

dl `ied ,oaxwl die`x `idy dryl dpey`x

lenz`ny akyne ayene ,izixg` daif jd

elit` ,rxtnl dxedh dpd cre dliah xg`l

.zixgy iriaya dlahúåáùåîå úåáëùîÐ

ixde epiipn xzq ixdy ,oi`nh ezliah xg`ly

) aizkc ,ezlgzak `ed`xwieehel xtqe" :(

ipzwcne .opi` ixde ,"mini zrayzxneya inp

,d`nhn rxtnl inp `nl` ,'rxtnl' mei

dpin rny ,ipy gqtn dl xht ikd elit`e

zeakyne .ied medzd z`nehc meyn `nrh

a` ody iptn ,edl hwp `zeax zeayene

x`yn welg af df xacae ,mc` `nhl d`nehd

.oi`nhïðáøãîe`nhn `l `ziixe`cn la` Ð

`le iriaya afd `l ,`adle o`kn `l`

odl dler mei zvwnc ,ipya mei zxney

.ozxitql.eed `ilrn oixedh gqt iabl ,jklid

'åë áåæ äàåøä ìáài`w `kid` eprci `l Ð

."la`"åéðôìù úà øúåñlk Ðoixetq,xtqy

.mixg` dray xetql jixveéáø äéì øîàå
åîåé àìà øåúñé àì ïðçåéxetqie xefgie Ðmei

i` ,jytp dn :opgei iaxc dizlin` opiede .cg`

`le el dler meid zvwn oi`c ,`nhn rxtnl

dxnbp.ezxitqéîð åäìåëøåúñð:aizkc Ð

zg` dxdh ,"ezxdhl mini dray el xtqe"

,odipia zwqtn d`neh didz `ly ,olekl

) dcp zkqnadpn m`e .(a,bloibexiql,`kd ik

enei xezqiyepnilyiexgnl.mdipia dwqtd z`vnp Ðàîèî àáäìå ïàëî íàåÐ

.ely oixetq exnbe ,meid zvwn el dzlryøåúñì àì éîð åîåédi`xk `ed ixd `l` Ð

:ol `niiwc .xdhie axrl leahie ,axr z`neh `l` da oi`e ,zxg` daif ly dpey`x

) dcp zkqna ,`ed `nlra ixw af ly dpey`x di`x.(`,aràìàiax xn`w ikd Ð

,elekk meid zvwn el dzlr xaky itl .enei elit` ,xnelk .enei `le xezqi `l :opgei

.daif llkn `vie ,ely oixetq enlyeäéì øîàå`irye` iax Ð.opgei iaxléñåé éáø
êúååë éà÷,`nhn `ed `adle o`kn inp dil `xiaqc Ðxhtcn.ipy gqtn lirl dil

iqei iaxc rxtnl ,`irye` iax xaqw ,`nl`:xn`w opaxcn Ð'åë éñåé éáø àäåÐ

.dl iziin `iyw meyn `le ,`ed dizlinc `pwqnàîèî àáäìå ïàëî øîàã àúùä.daifa medzd z`neh zgkyn `le Ðãáìái`n ihernl lirl ipzwc Ðihernl jgxk lr Ð

,`nwez uxymilraa eli`c .lirl xn`ck odkaez`nehac xn`we .uxy ipdn `l Ð.el dxzed `din znc medzdõøù àîè ìò ïé÷øåæå ïéèçåù ïéàmedzd z`nehc opirny`e Ð

.dil `igc inpäì úçëùî éëéädl dler meid zvwn dil zi`c oeik Ð.dytp itp`a d`neh `nei lk dil ded ,d`nhn `adle o`kne ,dzxitqlúòôåùá,oitevx dyly lk Ð

.llk `piipn dl ded `lcäàåøá éîð éàúåùîùä ïéá éðù,oitevx mini dyly z`neh `ki`c ,ibq zeynyd oia ipyae .llk dxitq o`k oi`c ,d`neha eid minid zelgz lkc Ð

zay axr ly zeynyd oia oebkzlgze zay axr seq o`k yi Ðzaya cg` zlgze zayd seq `edy xgn ly zeynyd oiae ,zayzlgz o`k oi`e ,oitevx mini dyly ixd Ð

dzxitql dler dlild zlgz elekk meid zvwn xn`c o`nl ,mixacd itle .dxitql dlriy xedh meizgkyn hwp `le zeynyd oia hwpnl jixhvi`cn ,xgyd zelr jixv oi`e

.zelila d`exya dlãéîúáxcdl jixhvi` i` ,ikd sqei ax iraw xeaiva `id diegc d`neh xn`c o`nc `ail`e ,dpyd lk Ðodk``ail`e .`l i` medzd z`neh meyn xedh

medzd z`nehc onwl xn`c o`ncivxnrcepy oebk ,dlgzkl elit` gqt dyere xifp iab uiv.dwixf iptl elïäéúåðáø÷á.gqt dyere xifpc Ðäàîåè åì äøúåä àìù íå÷îá
äòåãé.cigi zepaxw ody gqt dyere xifp oebk ,llk Ðäòåãé äàîåè åì äøúåäù íå÷îixedh `kilc `kid Ð.o
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iptl etxeyl edewiwfdy itl .mdilr dpzn
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lwn `aiwr iax jk lr dywdy ,ezexifp xzeq epi`e glbn epi`y
mc` z`nhn dpi`y dxery xeriya znd on mvr dne ,xnege
d`yp e` xifpd da rbp m`y `ed oicd ,`yne rbna `l` ld`a
s` z`nhnd mc ziriax ok m` ,ezexifp xzeqe glbn `ed ixd

.d`yp e` da rbp m` xifpd glbiy xnege lw ,ld`aéaø Bì øîà̈©©¦
,àáé÷ò ,øæòéìàa `nhp m` glbn xifpdy df oicäøBòOk íöòon ¡¦¤¤£¦¨¤¤©§¨

`ed `l` ,dxeza aezk epi` zndäëìäe ,ipiqn dynlíc úéòéáø £¨¨§¦¦¨
n dilr s` glbiy cenll `a dz`øîBçå ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçå ì÷©¨¤§¥¨¦©¨¤

äëìäîegcp df itle .dxeza yxetnd xacn `l` ,ipiqn dynl ¥£¨¨
`ed gqt dyere xifpa medzd z`neh xzid ixdy ,dax ixac

xnege lwa epnn cenll oi`e ,ipiqn dynl dkld.
:xg` ote`a sqei ax ly ewitq z` hyet `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

cinzd z` aixwnd odka medzd z`neh xzidéìéó[cnl-] ¨¦
dey dxifba,çñtî 'BãòBî' 'BãòBî'cinza xn`py(a gk xacna) ££¦¤©

gqta xn`pe ,'FcrFnA il aixwdl ExnWY'(a h my)ipa EUrie' ¦§§§©§¦¦§£§©£§¥
gqtay myk ,o`kn cenll yie ,'FcrFnA gqRd z` l`xUi¦§¨¥¤©¨©§£

.ok oicd cinza s` ,medzd z`neh aixwnd odkl dxzed
:medzd z`neh ly xzidd xewn dn zxxan `xnbdúàîeèå§§©

àôeb íBäzäxifpa medzd z`neh dxzedy dnvr ef dkld - ©§¨
,gqt dyeraeàáéúk àëéä:`xnbd daiyn .dxezaéaø øîà ¥¨§¦¨¨©©¦

àø÷ øîà ,øæòìàznl `nhp m` ezexifp xzeqd xifp iablxacna) ¤§¨¨¨©§¨
(h e,'åéìò úî úeîé éëå'`nhp m` wx ezexifp ciqtny rnyne ,'ebe §¦¨¥¨¨

ad d`nehåéìò úøåeçîmedzd z`neh j` ,el dielbe dxexad - §§¤¤¨¨
.ezexifp zxzeq dpi` dielb dpi`y

:`xnbd zl`eyïçkLàz`neh dxzedy df weqta ep`vn - ©§§¨
a medzd,øéæða dxzedy j`.ïìðî çñt äNBò:`xnbd daiynøîà ¨¦¥¤©§¨¨¨©

àø÷ øîà ,ïðçBé éaøepnfa gqtd z` aixwdl lki `ly in iabl ©¦¨¨¨©§¨
ipy gqtl dgcpe(`i-i h xacna)F` Wtpl `nh didi iM Wi` Wi`' ,¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤

íëì ,ä÷Bçø Cøãá,'ebe 'ipXd WcgA 'dl gqt dUre ,mkizxcl F` §¤¤§¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©©©Ÿ¤©¥¦
m` wx gqtd ziiyrn lqtp `nhdy cenll yi 'mkl' zaizne¨¤

`nhpad d`nehúøåeçî[dielbd-],íëìmedzd z`neh j` §§¤¤¨¤
.gqtd ziiyrn zlqet dpi` dielb dpi`y

:gqta medzd z`neh xzidl df weqtn xg` xewnïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
,øîà Lé÷ìytpl `nhy cenll yi ,'Kxca' weqta xn`py jkn ¨¦¨©§¤¤

`id ez`neh m` `l` gqtd ziiyrn lqtp epi`Cøc äî ,Cøck§¤¤©¤¤
éeìâa,zi`xpe dielb `id jxcy myk -énð äàîeè óàzlqet §¨©§¨©¦

`idyk,éeìâazlqet dpi` dielb dpi`y medzd z`neh j` §¨
.gqtd ziiyrn

:el` zexewn dyly lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaíBäzä úàîeè eäæ éà,gqt dyere xifpl dxzedyìk ¥¤§©©§Ÿ

da øékä àlLmc` elit`,íìBòä óBña ãçàla`da øékäelit` ¤Ÿ¦¦¨¤¨§¨¨¦¦¨
mc`,íìBòä óBña ãçàerci `l mnvr gqtd dyere xifpdy s` ¤¨§¨¨

,dilríBäzä úàîeè äæ ïéàzlqetd dreci d`nehk dpic `l` ¥¤§©©§
iax ,xfrl` iax ixac lr dyw ef `ziixan .gqt dyere xifpa

.zx`ane zkled `xnbdy itk ,yiwl oa oerny iaxe opgei
øîàc øæòìà éaøìxen`d on cnlp xifpa medzd z`neh xzidy §©¦¤§¨¨§¨©

rnyne 'eilr zn zEni ike'ad d`neh,åéìò úøåeçîzeywdl yi §¦¨¥¨¨§§¤¤¨¨
xifpa dreci zaygp d`neh oi` eixaclyòãéc ãòdilràeä ©§¨©

ef ixd el drecie 'eilr zxeegn' `id oi`y onf lk ixdy ,envr
mc` dilr rci m` s`y x`ean `ziixaa eli`e ,medzd z`neh

.medzd z`neh ef oi` xg`
okeøîàc ïðçBé éaøìzaizn xzidd xewny'íëì'drnyny §©¦¨¨§¨©¨¤

ad d`neh,íëì úøåeçîdreci zaygp d`neh oi` eixacly dyw §§¤¤¨¤
ïéøz da éòãéc ãò,mc` ipa ipy zegtd lkl dilr erciy cr - ©§¨§¦¨§¥

wx da xikd m`e ,mipy miax herine `ed miax oeyl 'mkl' ixdy
s`y x`ean `ziixaa j` ,medzd z`neh `id oiicr cg` mc`

.medzd z`neh ef oi` cg` mc` da xikd m`
okeøîàc Lé÷ì ïa ïBòîL éaøìxen`dn `ed xzidd xewny §©¦¦§¤¨¦§¨©

dielb d`nehd didzy cnll `ay ,'Kxca',Cøckzeywdl yi §¤¤©¤¤
ci zaygp d`neh oi` eixaclydreàîìò élek éòãéc ãòcr - ©§¨§¦¥¨§¨

m`e ,lkl zi`xpe dielb `id jxcy myk ,mlerd lk dilr erciy
j` ,medzd z`neh ef ixd dilr mircei mpi` mlerdn wlg
df oi` mlerd seqa cg` da rci m` elit`y x`ean `ziixaa

.medzd z`neh
,el` zeyxcn xzidd xewn oi` mlerl :`xnbd dwiqnàlàdf oic ¤¨

dxzedyíBäzä úàîeè,gqt dyere xifpldì éøéîb àúëìä- §©©§¦§§¨§¦¦¨
rci m`y dkldd ihxtne ,ipiqn dyn itn decnly `id dkld

,medzd z`neh ef oi` mlerd seqa elit`e cg` daàø÷e§¨
àîìòa àzëîñàoi` ,miweqtd on ok mi`xen`d eyxcy dne - ©§©§¨§¨§¨

.cala jnq `l` df
:medzd z`neh xzid xn`p izn zx`an `xnbdáø øa øî øîà̈©©©©

eðL àì ,éMà`nhpy gqt dyer e` xifp lr dvxn uivdy minkg ©¦Ÿ¨
,medzd z`nehaàlàote`aä÷éøæ øçàì Bì òãBpL,`nh didy ¤¨¤©§©©§¦¨

÷éøcæà éëcd wxfp xy`ky -÷éøcæéà øétL ,ícoeik ,wxfp dti - §¦¦§§¦¨©¦¦§§¦
.`nhpy rci `l oiicr dry dze`ayä÷éøæ éðôì Bì òãBð ìáà£¨©¦§¥§¦¨

,mcd z` ewxf ok it lr s`e `ed `nhyävøî àì.uivd Ÿ§©¤
:iy` ax xa xn lr dywn `xnbdúî àöBnä ,éáéúéîzgzn oenh ¥¦¥©¥¥

`edyk xtrl e` oazl,Cøc ìL Baçøì ákLeîxg`l wx e`vne §¨§¨§¤¤¤
oeike ,my xary`nhpy `ed i`ce jxcd agex lkl akey zndy

,eci lràîè äîeøúìlek`l el xeq` odk `ed xaerd m` - ¦§¨¨¥
ef ixde oenh znd didy s`e ,znl `nhpy odk oick dnexz
.dnexz iabl medzd z`neh dxzed `ly oeik ,medzd z`neh

la`å øéæðìokçñt äNBò`ed ixd ,my xaryøBäèeilr miwxefe §¨¦§¥¤©¨
gqt `iadln xeht gqtd dyere ezexifp xifpd milyne ,mcd z`
:`xnbd zwiicn .medzd z`neh mdl dxzed df oiprly oeik ,ipy

åixdìkoeyl'øBäè'å 'àîè'i`ce,àeä àaäìdligzkl oic xnelk §¨¨¥§¨§©¨
dn lr carica oic epi`e ,xedh e` `nh dzrn aygpy `ed
e`nhpy gqt dyere xifpy `ed `ziixad yexit ok m`e ,xary
s` mcd z` mxear wexfl xzene ,`adl mixedh medzd z`neha

.iy` ax xa xn lr dywe ,d`nehd drcepy xg`l
:`xnbd dwiqnøîzéà éëä øîzéà éà àlàmya df oic xn`p m` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p `ed jk ,iy` ax xa xnàîéz àì ,éMà áø øa øî øîà- ¨©©©©©¦Ÿ¥¨
m` `weecy xn`z l`Bì òãBð[gqtd dyerl e` xifpl]øçàì ©§©©

ä÷éøædf ote`a wx ,medzd z`neha `nh didyàeäävøîc §¦¨¦§©¤
,uivdìáàm`ä÷éøæ éðôì Bì òãBðmcd z` ewxf jk xg`e `nhpy £¨©¦§¥§¦¨

eléôà àlà ,ävøî àìm`ä÷éøæ éðôì Bì òãBðjk xg`e `nhpy Ÿ§©¤¤¨£¦©¦§¥§¦¨
uivd ,mcd wxfp,ävøîx`eany itk dligzkl exear miwxef s`e §©¤

.`ziixaa
:lirl dxkfedy `ziixad ixac lk z` `iadl zxfeg `xnbd

úî àöBnä ,àôeb`edyk oenhCøc ìL Baçøì ákLeî,da xary ¨©¥¥§¨§¨§¤¤¤
,eci lr `nhp i`ceaeàîè äîeøúìel xeq` odk my xaerd m` - ¦§¨¨¥

j` .medzd z`neh diabl dxzed `ly ,dnexz lek`lå øéæðìok §¨¦§
çñt äNBò`ed ixd ,my xaryøBäè.medzd z`neh `idy oeik ¥¤©¨

:`ziixad dkiynníéøeîà íéøác änaxaerd dnexz iably ©¤§¨¦£¦
k ,`nhBì ïéàLjledløBáòì íB÷îlid`i e` zna rbiy `la ¤¥¨©£

.jxcd agex lk z` `lnn `edy oeik ,eilrìáàm`LémyíB÷î £¨¥¨
øBáòì,eilr lid`dl e` ea zrbl `la znd cvläîeøúì óà ©£©¦§¨
,øBäèd`neh wtq lky `ed llke ,`nhp m` xacd wtqy meyn ¨

.xedh miaxd zeyxa
eíéøeîà íéøác änamy xaerd jxcd agex `lnn znd m`y ©¤§¨¦£¦

k ,dnexz iabl `nhBàönL`edyk znlìáà ,íìLe`vn m` ¤§¨¨¥£¨
÷øBôîe øaeLî`ed ixd ,mixa` mixa`íé÷øtä ïéa ànL ,øBäè §¨§¨¨¤¨¥©§¨¦

[znd iwlg oia-]øáòzeyxa d`neh wtq df ixde ,ea rbp `le ¨©
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc migqt(iying meil)

.äëøònä éöòî äøéaä éðôì BôøBNå øæBçlqtpyk s`y `vnp ¥§§¦§¥©¦¨¥£¥©©£¨¨
x`eank `le ,dkxrnd ivrn eze` mitxey xyad herin
ivrn odizexvga eze` mitxey eherin `nhp m`y epzpyna

.onvr
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àá÷eò øa àîç áø øîàdpyna - ¨©©¨¨©§¨Ÿ©§¨¨

xaecn ,ycew xya eciae milyexin `veid oic z` zx`and
éàðñëàasexyl mivr ezeyxa oi`e ,milyexia ddyy gxe`a - §©§§©

ivra xyadn herin s` sexyl el exizd ok lre ,xyad z`
j` .dkxrndïàkxaecn ,epzpynaúéaä ìòáa,milyexia xcd ¨§©©©©¦

.envr ivrn exvga sexyl jixv `ed mivr el yiy oeike
:xg` ote`a dxizqd z` uxzn `tt axàäå àä ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©¨§¨

,milyexin `veid iabl dpynd oiae epzpyn oia xnelk ,efe ef
zewqeréàðñëàa`l` ,milyexia xb epi`yïàk`veia - §©§§©¨

k xaecn ,ycew xya mr milyexinCøca ÷éæçäLxak ligzdy - ¤¤¡¦©¤¤
,ekxcaakrzdl minkg edegixhd `l xefgl jixvy s` jkitle

j` .mivr ytgle cerïàki`pqk`a xaecn epzpyna÷éæçä àlL ¨¤Ÿ¤¡¦
,Cøcajixv `ede ,eilr elwd `l xira zia el oi`y s` ok lre ©¤¤

.`nhpy gqtd xya ztixyl mivr ytgl
:`awer xa `ng ax ly evexiz z` x`an ciaf ax,øîà ãéáæ áø©§¦¨©

íìBòìzeipynd zxizq z` ayiil yiàøwéòî øîàãkitk - §¨¦§¨©¥¦¨¨
y epiidc ,`ng ax dligzn xn`yéàðñëàa ïàke.úéaä ìòáa ïàk ¨§©§§©¨§©©©©¦

wifgdyk wx i`pqk`l eliwd minkgy `tt ax ixack xnel oi`e
eliwd i`pqk` lkl `l` ,jxca.Cøca ÷éæçä àìc áb ìò óàåmrhe §©©©§Ÿ¤¡¦©¤¤

c ,xacddéì úéìc ïåék éàðñëà,mivr ezeyxa oi`y -eäeàNò ©§§©¥¨§¥¥£¨
ïéð÷éökgqtd z` sexyl mdl exizdy mipvnwk epic eyr - §©§¨¦

,dkxrnd ivrnïðúc,epzpynaBúBà ïéôøBN ïéð÷évä'gqtd z`-] ¦§©©©§¨¦§¦
[eherin `nhpy.'äëøònä éöòî úBðäéì ìéáLa ,äøéaä éðôì¦§¥©¦¨¦§¦¥¨¥£¥©©£¨¨

ivrn dxiad iptl dtixyd ipica `ziixa d`ian `xnbd
:dkxrnd,ïðaø eðzepnn xzep e` gqtd xyan hrn `nhp m` ¨©¨¨

e ,ezlik` onf xg`l xyaeàaetxeyl mdl exizdy] oipwivd ¨
evxe [dxiad iptl dkxrnd ivrnéöòîe ïäéúBøöça BôøBNì§§§©§¥¤¥£¥

ïäì ïéòîBL ïéà ,äëøònämrhdn ,ok zeyrl mdl oixizn oi` - ©©£¨¨¥§¦¨¤
milrad miaiigy ,eaex e` xyad lk `nhp m` oke .oldl x`eaiy

lirl x`eank dxiad iptl etxeyl(:`t)etxeyl evxe ,äøéaä éðôì¦§¥©¦¨
.ïäì ïéòîBL ïéà ,ïîöò éöòîe¥£¥©§¨¥§¦¨¤

:`xnbd zl`eyàîìLasexyl e`a m`y oicd oaen mpn` -éöòî ¦§¨¨¥£¥
,ïäì ïéòîBL ïéà ïäéúBøöça äëøònäyyg yi dfa ixdyàîìéc ©©£¨¨§©§¥¤¥§¦¨¤¦§¨

eäéépéî ïLéét,mivrdn mcia x`yi `ny -eäa eúàåe`eaie-] ¨§¨¦©§§¨§
[mdaäìwz éãéìdlirn ef ixde ,xg` jxevl mivra eynzyiy ¦¥©¨¨

.ycwdaàlàsexyl e`a m`y ipyd oicd lréöòî äøéaä éðôì ¤¨¦§¥©¦¨¥£¥
ïîöòzeywdl yi ,odl mirney oi`àì àîòè éàîz` exizd ©§¨©©£¨Ÿ

:`xnbd daiyn .xacd,øîà óñBé áørhdsexyl exizd `ly m ©¥¨©
`ed ,mnvr ivrn dxiad iptlBì ïéàL éî úà Léiáì àlLmivr ¤Ÿ§©¥¤¦¤¥

.dkxrnd ivrn wx etxyi dxiad iptly epwiz ok lre ,envr lyn
:xacl xg` mrh `ian `ax,øîà àáø`ed mrhdãLçä éðtî- ¨¨¨©¦§¥©£¨

xg`l mnvr ivrn mcia ex`yi m`y oeik ,mda ecygi `ly ick
ivrn miapeb mdy ecygi mi`exd ,mzial mexifgie gqtd ztixy
etxyi `l dxiad iptly epwiz ok lre ,mdn mipdpe dkxrnd

.onvr ivrn
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîsqei ax oia dkldl weligd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .`axleäééðéa àkéàote`a ,welig mdipia yi - ¦¨¥©§
àúeéøçå éð÷ éúééàc,miyai lwc itpre mipw mzian e`iady -àìc §©§¦¨¥©£¦¨§Ÿ

éæç[miie`x mpi`y-]äëøònìmilw mdy meyn gafnd lry £¦©©£¨¨
miynzyn oi`y oeike .mda zniiwzn y`d oi`e ,xdn mitxype
ixdy dxiad iptl mda sexyl xzen `ax zrcl ,ycwna mda
ax zrcl j` ,daipba mecygi `le md mnvr ivry mircei lkd
in z` yiial `l ick dxiad iptl sexyl xeq` el`a mb sqei

.el oi`y
ick enrh m`d ewlgp sqei axe `axy sqep oipr d`ian `xnbd

:cygd iptn e` yiialíúä ïðz(.bl cinz)xwea lka ,ãîònä Làø §©¨¨Ÿ©©£¨
úà ãéîòî äéämipdkdïéàîhämeid eze`a caerd a`d zia ly, ¨¨©£¦¤©§¥¦
çøænä øòL ìòmiqpkp lkd epnny ziad xd ly igxfnd xrya - ©©©©¦§¨

.meid zcear dniizqdy cr my micner eide ,myl
:`xnbd zxxanàîòè éàîxd xrya mi`nhd z` ecinrdy ©©£¨

:`xnbd daiyn .ziad,óñBé áø øîàdf mewna mecinrdy mrhd ¨©©¥
did ,miax ea mixaeryïLéiáì éãk,`nhdln exdfp `ly lr §¥§©§¨

mdl dide ,mdilr zlhen ycwnd zia zceary erci ixdy
.d`nehd on xdfdl

:xacl xg` mrh `ian `ax,øîà àáødid my mecinrdy mrhd ¨¨¨©
ãLçä éðtîmicaer mpi`y e`xiyk mc` ipa mda ecygi `ly - ¦§¥©£¨

aefrl mivex mpi`y oeik cearl e`a `ly exn`ie ,ycwnd ziaa
lkd ercie ziad xd xrya ecnriy epwiz ok lre ,mzk`ln

.micaer mpi` d`nehd iptny
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîsqei ax oia dkldl weligd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .`axleäééðéa àkéàote`a welig mdipia yi - ¦¨¥©§
mipdk e`nhpyé÷ðôîmircei lkdy oeike ,mibperne miwpetn - §©§¥

mcinrdl jixv oi` `ax zrcl ,dk`ln meya micaer md oi`y
mb sqei axl j` ,mzk`ln zngn e`a `ly mecygi `l ixdy

.myiial ick cinrdl yi mze`énð éà,odkaàøeLéL ìéãb à÷c- ¦©¦§¨¨¦¦¨
ef zepne`y oeike ,milag mdn zeyrl miheg zrilw ezk`lny
zngn ycwnd zcearn lhay ea ecygi `l hren dxkye dlw
,xrya ecinrdl jixv oi` cyg meyn `ed mrhd m`e ,ezk`ln

.cinrdl yi eze` s` myiial ick mrhd m` j`

äðùî
:lqtpy gqtd ztixy onf izni` zyxtn dpyndàöiL çñtä©¤©¤¨¨

,milyexi znegl uegãiî óøOé ,àîèpL Bà,oqipa xyr drax`a ¤¦§¨¦¨¥¦¨
m` la`íéìòaä eàîèðoaxwd ly,eúnL Bàeze` mitxey oi` ¦§§©§¨¦¤¥

dlil eze` midyn `l` ,sebd leqta oaxwd lqtp `ly itl ,cin
y cr cg`øaeòz[epnn xearz-],Búøeö'xzep' leqt eilr lg f`e §©¨

midyn `l` ,aeh meia etxeyl xeq` mewn lkne .dtixya epice
bgd xg`l cr eze`øNò äMLa óøOéå`pz ixac el` .[oqipa §¦¨¥§¦¨¨¨

.`nwóà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøoaxwäæe` eilra e`nhpy ©¦¨¨¤§¨¥©¤
eznyãiî óøOé,oqipa xyr drax`aïéìëBà Bì ïéàL éôìoi` - ¦¨¥¦¨§¦¤¥§¦

sebd leqta lqtpk `ed ixde ,df oaxw lek`l miie`xd miyp`.

àøîâ
ycew xyay ,dpyna x`azpy oicl xewnd z` zxxan `xnbd

:dtixya epic ezvignl ueg `vi e` `nhpyàîè àîìLaoaen - ¦§¨¨¨¥
ixdy ,dtixy oerh `nhpy ycew xyay df oicáéúkxn`p - §¦

milw miycw iabl(hi f `xwie)ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå'§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥
àlà ,'óøOé Làa`edy oaxwàöBéezvignl uegïìðîoipn - ¨¥¦¨¥¤¨¥§¨¨

.dtixya epicy
dnn z`f cenll yi :`xnbd zx`anáéúëcy`x xiry iabl ¦§¦

eipae oxd` edetxyy yceg(gi i my)ìà dîc úà àáeä àì ïä'¥Ÿ¨¤¨¨¤
,'äîéðt Lãwäjky df `xwnn yexcl yie,ïøäàì äLî Bì øîà ©Ÿ¤§¦¨¨©Ÿ¤§©£Ÿ

úàhçä úà ízìëà àì òecî,yceg y`x xiry lyñðëð ànL ©©Ÿ£©§¤¤©©¨¤¨¦§©
íéðôìå éðôì dîc,daxwdn dlqtp ok lre ,dnipt ycewd l` - ¨¨¦§©§¦§¦

.dze` mztxyy mziyr dti ,rxi` jk ok` m`eBì øîàoxd` ¨©
ynl,dåàìe dyn ay .ycewa xtkl dnc qpkp `l -Bì øîà ¨¨©

,oxd`läúöé dúvéçîì õeç ànLueg ef z`hg d`vi `ny - ¤¨¦§¦¨¨¨§¨
.dze` mztxyy mziyr dti jkitle ,dlqtpe dxfrlBì øîà̈©

,dynl oxd`åàì`l` ,dzvignl ueg d`vi `l -.äúéä LãBwa ¨©¤¨§¨
Bì øîà,oxd`l dynéà[m`-]äúéä LãBwa,uegl d`vi `leïäå ¨©¦©¤¨§¨§¥
[s`e-],äîéðt Lãwä ìà dîc úà àáeä àìok m`ízìëà àì òecî Ÿ¨¤¨¨¤©Ÿ¤§¦¨©©Ÿ£©§¤
dúBà.dze` mztxy `l` ycewd mewna ¨

:`xnbd zwiicnììkî,jkn cenll yi -à÷ôð éàcdzid eli`y - ¦§¨§¦¨§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

המשך בעמוד צח

ezny in` cenr at sc ± iyily wxtmigqt
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etxey ,mivr el oi`yivrn.ziad lraa oizipzne .dkxrndêøãá ÷éæçäù`l Ð

wifgda :`nl` .`viy in oke :ipzwck ,mivr lr xfgl edegixhd.opiwqr jxcaãéáæ áø
,dl miwen `ng axk Ðaxc`ezilc oeikc ,`ng axc dizlinl `nrh aidie .bilt `tt

my mivr dil.oipwivk ede`yr Ðwifgde

oizipzn ipzwc jxcahwp dxfg opireny`l Ð

.wifgd `ll oicd `edc ,mivr meyn `le ,dl

'åë åôøåùì åàá.`nrh yxtnck Ðäì÷ú éãéì
.zxg` d`pd odn zepdil Ðd`pdeea oi` ef

ok zpn lre ,`ed oic zia i`pzc ,dlirn

.eze` oiyicwnãùç íåùîoztixy xg`ly Ð

d`exde ,ozia jezl mivrd xzen oixifgn

ocyegiapebadkxrnd ivroipdpe.odnéð÷
àúåéøçåmipw Ðmircei lkd ,lwc ly zeixge

,md milwy itl .dkxrnd ivrn mpi`y

oitxype.oda zniiwzn dkxrnd y` oi`e ,xdn

.`ki` zyea meyn la` ,`kil cyg meyneïðú
íúä.cinz zkqna Ðãîòîä ùàødpennd Ð

lrlka a` zia ly mi`nhd z` cinrn jk

.ziad xdl mc` lk zqipk ,igxfnd xrya xwa

éãëïùééáì`ly Ðixde ,`nhln exdfp

dide ,odilr zlhen dzid xgn ly dceard

.xdfil odlãùç íåùîiptny mecygi `ly Ð

od ozk`lnoilcgp`ealn.dcear cearl

oirceie ,mc` ipa mze` e`xiy ick my ocinrne

md d`neh zngnylirl ixii`c icii`e .oilicg

.`dl dl hwp ,cygd iptnc `zbelt jda

é÷ðôîmilihay oircei lkd Ð,dk`lnd on od

meyn ipdc .ozk`ln iptn dcear oigipn oi`e

o`nle ,my mcinrdl jixv oi`e ,`kil cyg

ick xn`coyiial.jixv Ðìéãâ÷ã éîð éà
àøåùéùÐdlw zepne` `idy ,milag iliytn

elcgiy oiceyg mc` ipa oi`e ,hrn dxkye

.ef dk`ln lehia iptn dcearl `ealn

äðùîãéî óøùé àöéù åà àîèðù çñôäÐ

xwead cr ezedydl jixv oi`e ,xyr drax`a

dlil epiidc ,ezxev xaerzy xyr dyy ly

sixy ivn `l aeh meia ,edine .cg`,dil

) onwl silickmeia miycw oitxey oi`c (a,bt

.aehåúîù åà íéìòáä åàîèðeleqt oi`c Ð

.oilke` el oi`y ,xg` xac zngn `l` ,eteba

àøîâàîèð àîìùá.dtixy oerh Ðáéúëã
'åâå øùáäå.aizk milw miycw iabe Ðàîù
äîã ñðëð,dlqtpe lkida xtkl ycewd l` Ð

) aizkck`xwiee`aei xy` z`hg lke" :(

`ed ok m` ,'ebe "dncnmziyr dti Ð

.mztxyyõåç àîùäúöéçîìdxfrl ueg Ð

jixhvi` `lc dl iyxc `xizi `xwne .z`vi

`ny :`yixa ediipin `ra ikd `l` ,dnipt

`ed ok m`e ,dnipt dzid `le dz`vidti Ð

z`vi m`y ,epcnl `d .z`vi `le dzid dnipt .mztxyy mziyr.dtxeyl el did Ð

àîèð.ixingc miycw iycw oky lke ,aizk minly iab 'ebe "rbi xy` xyade" Ðàìà
àöåé`veil dtixy oizipznc `pz dil jixvnc olpn milw miycwe ,ogky` z`hga Ð

?gqtcäîã ïì) migafa opixn`c ,oaxw znda ly Ðzriwya lqtpy mcl oipn :(`,ep

dngd"egaf z` eaixwd meia" :xn`py Ð.'ek aixwn dz` gaef dz`y meia Ð
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áø`ng axc` bilt `l ciaf axc qxhpewa yxit Ð `xwirn xn`ck mlerl xn` ciaf

meya epivn `lc :xy` oa wgvi epiaxl dywe .enrh yxtn `l` epi`e `awer xa

axc ,ibilt `l `tt axe `awer xa `ng axc el d`xpe !yxtl ick 'ek mlerl xn`iy mewn

`la la` - jxca wifgda ici`e ici`e ziad lraa o`k i`pqk`a o`k iwen `awer xa `ng

`lc `l` ziad lrak ied i`pqk` elit` wifgd

i`pqk`a ici`e ici` iwen `tt axe .da ixii`

bilt ciaf axe .`awer xa `ng axc` bilt `le

ede`yr wifgd `ly i`pqk` xaqwe ,ediieexz`

`ail` ibilt ciaf axe `tt ax :inp i` .oipwivk

xa `ng axc xaq `tt ax ,`awer xa `ng axc

ied wifgd `la la` ,wifgda ixii` `awer

i`pqk`c :xaq ciaf axe .ziad lrak i`pqk`

ax hwp `wece ,oipwivk ede`yr wifgd `l elit`

.ziad lra `awer xa `ngäéäz` cinrn

oiixw z`neha elit` Ð gxfnd xrya mi`nhd

gxfnd xry i`dc wgvi epiaxl d`xpe .ixiin

wxta xn`c ab lr s`e .miyp zxfr xry epiid

epi` mei leahc izkec dnkae (a,f) zenaic `nw

diel dpgna qpkpÐ,xn`w diel dpgn lka `l

zkqna gken ikdc .miptle miyp zxfrn `l`

zxfr :mzd ipzwc ,(g dpyn oey`x wxt) milk

oiqpkp mei ileah oi`y ,dpnn zycewn miyp

.mylàîìùáoi` Ð xyade aizkc `nhp

aizkc oeikc ,i`w oizipzna ipzwc cin`c yxtl

sxyi `xwaÐ`la ,cin epiidc xninl ol zi`

xeaira i`c .dxev xeairÐ,dipin `xw wezyil

xn`cn .xzep dil dedc ,sxyic `prci `p`e

,'ek `ipzc ililbd iqei 'x s` siqen daxe onwl

"dncn `aei xy` z`hg lk"n itlic opaxl la`

"sxyi" aizkc ab lr s` dxev xeair ira 'ebeÐ

:zegcl yi edin .cin rnyn `l "sxyi"n `nl`

epi`e ,ycewa dztixyl opinwen "sxyi" `eddc

ol jenqa xn`wcn di`x `iadl yi j` .xzein

?olpn mirlwl ueg `viy e` dnc jtyp dnc

dtixya cin mdy olpn jgxk lra ira `l mzde

Ðolpn `l` .ezxev xaerz milraae mca opzdc

cinc dtixye .xn`w dtixyaÐ`wtp `xaqn

`xw jixv i`n`e :xn`z m`e .`xwn `le ol

dxev xeair jixvc oeikc ?mcd leqtaÐ`hiyt

jixhvi`c :wgvi epiax xne`e !xzep meyn sxyic

inp i` .xzep didiy mcew dxeaw dil caril `lc

xzep didiyk elit` :`pin` dedÐ,sxyi `l

`wec xzezipy mcew dlik`l ie`x didy xzepc

exizez `l rnynck ,sxyiÐ.edelk`z `l`

z`hgn dtixya `vei sili ikidc :dyw la`

lr dyn odl dced `l jgxk lr `dc ?oxd`c

mca eleqtc miptl dnc qpkpy z`hgc ,dtixyd

ikd `l` !cin detxy mde ,dxev xeair ira

`aed m` `d :edl xn`wÐ`ly eyr dti

`l recn" :`xwc diyix aizk ikdc ,edelk`

dleke ,ol `pn ira cin`c xninl epivnc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp edine ."mzlk`

aiygc eteba eleqt ied mcd leqtc onwl dil `xiaqc ,opgei 'xc `ail` `wqn oizrny

iziin xitye ,dxev xeair irac oizipzn ipzw `wec milra leqtae ,`zlin `cg xyae mc

miptl dnc qpkp m` odl dced dync ,oxd`c z`hgn `zydÐole .detxyc cear xity

`l` cin sxyic opixn` ded `l `xaqnc oeik :df lr dyw j` .cinc olpn iraw inp dnc

lebit elit`c dea` xa daxle xn`w i`n ,dl ixinb `zkldc wiqnc e`l i` ,dxev xeaira

cin sxyi eteba eleqtc i`ce `l` ?dey dxifb jixv dne ,`zkld ixinb `lc `nil ?olpn dxev xeair iraÐdxev xeair irac milraae mcae ,`ed `xaqÐ.`xaq inp

ùã÷á."ycwd mewna"n yixc mipdk zxezae ."ycewa dze` eplk`z lk`"n yixcc :d`xp wgvi epiaxle .l`ppg epiax oke ,"dnipt"n yixcc yxit i"yx Ð dzidàîìùáilb `nhp

"xyade" (a,ck lirl) "dry lk"a opiyxcck ,oicd `ede xn`w i`ne ,miycw iycw iaizk `xw i`da `icda `de :xn`z m`e Ð miycw iycwa oicd `ede milw miycwa `pngxÐzeaxl

.miycw iycw `le ,xykd era `lc milw miycw zeaxl `z`c `pin` ded ,oicd `ed e`l i`c :xnel yie ?dpeale mivr
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dlil epiidc ,ezxev xaerzy xyr dyy ly

sixy ivn `l aeh meia ,edine .cg`,dil

) onwl silickmeia miycw oitxey oi`c (a,bt

.aehåúîù åà íéìòáä åàîèðeleqt oi`c Ð

.oilke` el oi`y ,xg` xac zngn `l` ,eteba

àøîâàîèð àîìùá.dtixy oerh Ðáéúëã
'åâå øùáäå.aizk milw miycw iabe Ðàîù
äîã ñðëð,dlqtpe lkida xtkl ycewd l` Ð

) aizkck`xwiee`aei xy` z`hg lke" :(

`ed ok m` ,'ebe "dncnmziyr dti Ð

.mztxyyõåç àîùäúöéçîìdxfrl ueg Ð

jixhvi` `lc dl iyxc `xizi `xwne .z`vi

`ny :`yixa ediipin `ra ikd `l` ,dnipt

`ed ok m`e ,dnipt dzid `le dz`vidti Ð

z`vi m`y ,epcnl `d .z`vi `le dzid dnipt .mztxyy mziyr.dtxeyl el did Ð

àîèð.ixingc miycw iycw oky lke ,aizk minly iab 'ebe "rbi xy` xyade" Ðàìà
àöåé`veil dtixy oizipznc `pz dil jixvnc olpn milw miycwe ,ogky` z`hga Ð

?gqtcäîã ïì) migafa opixn`c ,oaxw znda ly Ðzriwya lqtpy mcl oipn :(`,ep

dngd"egaf z` eaixwd meia" :xn`py Ð.'ek aixwn dz` gaef dz`y meia Ð
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áø`ng axc` bilt `l ciaf axc qxhpewa yxit Ð `xwirn xn`ck mlerl xn` ciaf

meya epivn `lc :xy` oa wgvi epiaxl dywe .enrh yxtn `l` epi`e `awer xa

axc ,ibilt `l `tt axe `awer xa `ng axc el d`xpe !yxtl ick 'ek mlerl xn`iy mewn

`la la` - jxca wifgda ici`e ici`e ziad lraa o`k i`pqk`a o`k iwen `awer xa `ng

`lc `l` ziad lrak ied i`pqk` elit` wifgd

i`pqk`a ici`e ici` iwen `tt axe .da ixii`

bilt ciaf axe .`awer xa `ng axc` bilt `le

ede`yr wifgd `ly i`pqk` xaqwe ,ediieexz`

`ail` ibilt ciaf axe `tt ax :inp i` .oipwivk

xa `ng axc xaq `tt ax ,`awer xa `ng axc

ied wifgd `la la` ,wifgda ixii` `awer

i`pqk`c :xaq ciaf axe .ziad lrak i`pqk`

ax hwp `wece ,oipwivk ede`yr wifgd `l elit`

.ziad lra `awer xa `ngäéäz` cinrn

oiixw z`neha elit` Ð gxfnd xrya mi`nhd

gxfnd xry i`dc wgvi epiaxl d`xpe .ixiin

wxta xn`c ab lr s`e .miyp zxfr xry epiid

epi` mei leahc izkec dnkae (a,f) zenaic `nw

diel dpgna qpkpÐ,xn`w diel dpgn lka `l

zkqna gken ikdc .miptle miyp zxfrn `l`

zxfr :mzd ipzwc ,(g dpyn oey`x wxt) milk

oiqpkp mei ileah oi`y ,dpnn zycewn miyp

.mylàîìùáoi` Ð xyade aizkc `nhp

aizkc oeikc ,i`w oizipzna ipzwc cin`c yxtl

sxyi `xwaÐ`la ,cin epiidc xninl ol zi`

xeaira i`c .dxev xeairÐ,dipin `xw wezyil

xn`cn .xzep dil dedc ,sxyic `prci `p`e

,'ek `ipzc ililbd iqei 'x s` siqen daxe onwl

"dncn `aei xy` z`hg lk"n itlic opaxl la`

"sxyi" aizkc ab lr s` dxev xeair ira 'ebeÐ

:zegcl yi edin .cin rnyn `l "sxyi"n `nl`

epi`e ,ycewa dztixyl opinwen "sxyi" `eddc

ol jenqa xn`wcn di`x `iadl yi j` .xzein

?olpn mirlwl ueg `viy e` dnc jtyp dnc

dtixya cin mdy olpn jgxk lra ira `l mzde

Ðolpn `l` .ezxev xaerz milraae mca opzdc

cinc dtixye .xn`w dtixyaÐ`wtp `xaqn

`xw jixv i`n`e :xn`z m`e .`xwn `le ol

dxev xeair jixvc oeikc ?mcd leqtaÐ`hiyt

jixhvi`c :wgvi epiax xne`e !xzep meyn sxyic

inp i` .xzep didiy mcew dxeaw dil caril `lc

xzep didiyk elit` :`pin` dedÐ,sxyi `l

`wec xzezipy mcew dlik`l ie`x didy xzepc

exizez `l rnynck ,sxyiÐ.edelk`z `l`

z`hgn dtixya `vei sili ikidc :dyw la`

lr dyn odl dced `l jgxk lr `dc ?oxd`c

mca eleqtc miptl dnc qpkpy z`hgc ,dtixyd

ikd `l` !cin detxy mde ,dxev xeair ira

`aed m` `d :edl xn`wÐ`ly eyr dti

`l recn" :`xwc diyix aizk ikdc ,edelk`
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iziin xitye ,dxev xeair irac oizipzn ipzw `wec milra leqtae ,`zlin `cg xyae mc

miptl dnc qpkp m` odl dced dync ,oxd`c z`hgn `zydÐole .detxyc cear xity

`l` cin sxyic opixn` ded `l `xaqnc oeik :df lr dyw j` .cinc olpn iraw inp dnc

lebit elit`c dea` xa daxle xn`w i`n ,dl ixinb `zkldc wiqnc e`l i` ,dxev xeaira

cin sxyi eteba eleqtc i`ce `l` ?dey dxifb jixv dne ,`zkld ixinb `lc `nil ?olpn dxev xeair iraÐdxev xeair irac milraae mcae ,`ed `xaqÐ.`xaq inp

ùã÷á."ycwd mewna"n yixc mipdk zxezae ."ycewa dze` eplk`z lk`"n yixcc :d`xp wgvi epiaxle .l`ppg epiax oke ,"dnipt"n yixcc yxit i"yx Ð dzidàîìùáilb `nhp

"xyade" (a,ck lirl) "dry lk"a opiyxcck ,oicd `ede xn`w i`ne ,miycw iycw iaizk `xw i`da `icda `de :xn`z m`e Ð miycw iycwa oicd `ede milw miycwa `pngxÐzeaxl
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zepip`Ðyxit `l oiicrc ,dzid dry z`xed

epiax xne`e .qxhpewa yxitck ,dxev xeair mdl

wgvi epiax yxity dn itlc :mdxa` oa oeyny

dxev xeair ira milra leqtc `xaqcÐiz`

,dzid dry z`xed jiiy `l `kdc ,xity

xeair ira `xaqne ,milra leqt ied zepip`c

dzid dry z`xed xn`wc lirle .dxevÐxaqw
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"óøOz Làa Lãwa" :øîBà ïBòîL¯ìò ãnéì ¦§¥©Ÿ¤¨¥¦¨¥¦¥©
øàL ,ãáìa Bæ àlà éì ïéà .LãBwa dúôéøOL úàhç©¨¤§¥¨¨©¤¥¦¤¨¦§©§¨
?ïépî íél÷ íéLã÷ éøeîéàå ,íéLã÷ éLã÷ éìeñt§¥¨§¥¨¨¦§¥¥¨¨¦©¦¦©¦
ïçkLà ."óøOz Làa Lãwa ìëå" :øîBì ãeîìz©§©§¨©Ÿ¤¨¥¦¨¥©§©©
Bìeñt ìk :àlà ?ïìðî íél÷ íéLã÷ ,íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¨¨¦©¦§¨©¤¨¨§
àðL àìå íél÷ íéLã÷ àðL àì ,äôéøNa Lãwa©Ÿ¤¦§¥¨¨§¨¨¨¦©¦§¨§¨

íéLã÷ éLã÷¯ïøäàc úàhçå .dì éøéîb àøîb¯ ¨§¥¨¨¦§¨¨§¦¦¨§©¨§©£Ÿ
øa äaø éác àpúìe .äéä Ck äéäL äNòî íeMî¦©£¤¤¨¨¨¨¨§©¨§¥©¨©
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y e`dîc CtLðy e` ,dwixfd mcewàîéé÷c ,íéòìwì õeç dîc àöé ¦§©¨¨¨¨¨¨©§¨¦§¨§¨
ïìoaxwd oicy el` mileqt lka epicia `ed llky -,äôéøNa ¨¦§¥¨

ïìðîe`aedy ze`xwnd on gikedl oi` ixd ,z`f cenll yi oipn - §¨¨
.['`vei'e '`nh' ileqt oiprl `l` lirl

ileqty jkl xg` xewn `xnbd d`ian el` zeiyew zngne
`l` :dtixya mpic miycwïì à÷ôðdf oic ep` micnel -éaøcî ¨§¨¨¦§©¦

àéðúc ,ïBòîL,`ziixaa,øîBà ïBòîL éaøaezka xn`p(bk e `xwie) ¦§§©§¨©¦¦§¥
xRkl crFn ld` l` DnCn `aEi xW` z`Hg lke'Lãwa`l §¨©¨£¤¨¦¨¨¤Ÿ¤¥§©¥©Ÿ¤Ÿ

lk`zøOz Làaãnéì ,'ódf `xwnúàhç ìòdleqtdúôéøOL ¥¨¥¨¥¦¨¥¦¥©©¨¤§¥¨¨
LãBwa.dxfra -éì ïéà,df `xwnn rcei ip` oi` oiicre -Bæ àlà ©¤¥¦¤¨

[z`hg-]éìeñt øàL ,ãáìaly zepaxwå ,íéLã÷ éLã÷ileqt ¦§©§¨§¥¨§¥¨¨¦§
ïépî ,íél÷ íéLã÷ éøeîéà,dtixya md s`yøîBì ãeîìzjkl - ¥¥¨¨¦©¦¦©¦©§©

xne`e aezkd epcnln,óøOz Làa Lãwa ('ìëå')yi 'lke' zaizne §¨©Ÿ¤¨¥¦¨¥
.dtixya mpicy el` mileqt lk zeaxl

:dywne `xnbd dayïçkLàjkl xewn df `xwna epivn - ©§§¨
yíéLã÷ éLã÷ileqt j` ,dtixya mpic elqtpyïìðî íél÷ íéLã÷ ¨§¥¨¨¦¨¨¦©¦§¨¨

.dtixya mpic md s`y epl oipn -
ef `iyew zngne:`xnbd dwiqnàlàdf oicy ,xnel jixv gxkda ¤¨

yLãwa Bìeñt ìkepic ,lqtpy oaxw lk -àðL àì ,äôéøNa[oia-] ¨§©Ÿ¤¦§¥¨Ÿ§¨
àðL àìå ,íél÷ íéLã÷[oiae-],íéLã÷ éLã÷on cnlp epi` ¨¨¦©¦§Ÿ§¨¨§¥¨¨¦

`l` ,ze`xwnddì éøéîb àøîbdxn`py minkg elaiw jk - §¨¨§¦¦¨
,ipiqn dynl dkldïøäàc úàhçå,mi`elinl ipinya dtxypy §©¨§©£Ÿ

ok hwp `l` ,dtixy oic da eprinydl aezkd jxved `líeMî¦
yäéä Ck äéäL äNòî.oxd` el aiyd jke dyn l`y jky - ©£¤¤¨¨¨¨¨

miperh miycw ileqt lky xaeqd zhiy z` zxxan `xnbd
:'dxev xeair'deáà øa äaø éác àpúìezipypy `pzd zhiyl - §©¨§¥©¨©£©

,dea` xa dax ly eyxcn ziaa ely `ziixadøîàcyeléôà §¨©£¦
ìebétueg' enc wexfl e` exihwdl e` elke`l eilr aygy oaxw-] ¦

,leqt `ed `ziixe`cne ,xeng eleqte ,sebd leqt `edy ['epnfl
`ed mewn lkn,'äøeö øeaéò' ïeòè,cin etxeyl xeq`y ,epiidc ¨¦¨

,ezxev xaerzy cr ezedydl yi `l`ïì àðîcnel `ed oipne - §¨¨
,df oicéìéódey dxifb cnel `edy xacd heyt -øúBpî 'ïBò ïBò' ¨¦¨¨¦¨

lebita oia oky ,lqtpe ezlik` onf seq xg` xzepy oaxw xya -
,dfn df mpic z` `ed cnel jkitle ,'oer' zaiz dxn`p xzepa oiae
jk ,lqtpy cr ddy ixdy ,'dxev xeair' el did 'xzep'y myk
cenll recn ,denzl yi jk lre .'dxev xeair' oerh lebitd

,xzepnóìéðådey dxifb cnliy -,ïøäàc úàhçî 'ïBò ïBò's`y §¥©¨¨¥©¨§©£Ÿ
lebitd jk ,cin dtxyp oxd` z`hgy myky ,'oer' xn`p da

.cin sxyi
:`xnbd zvxznCì øîà,jk jl uxzl df `pz leki -úàhç ¨©¨©¨

àðåeb éàä ék ïøäàc,epiidc ,oxd` z`hga didy enk dfk leqt - §©£Ÿ¦©©§¨
,d`neh e` zepip` leqtàéòa úBøBãì 'äøeö øeaéò' énð`ed s` - ©¦¦¨§¨£¨

,mi`ad zexeca ok rxi` m` 'dxev xeair' jixvíúäå,mye - §¨¨
,eipae oxd` ici lr dtxypy z`hgaäúéä äòL úàøBäef ¨©¨¨¨§¨

.cin sxyiy lebit oiprl myn cenll oi` jkitle ,cin dtxeyl
mpic ycewd ileqty jkl xewnd oipra oecl day `xnbd

:dtixyaïðéøîàc àzLäy df oicy ,epxn`y xg`l dzr -ìk ©§¨§¨§¦©¨
Lã÷c éìeñtmpic ,elqtpy zepaxw -àðL àì ,äôéøNa[oia-] §¥§Ÿ¤¦§¥¨Ÿ§¨

mileqtàðL àìå ,íéLã÷ éLã÷cly mileqt [oiae-],íél÷ íéLã÷ §¨§¥¨¨¦§Ÿ§¨¨¨¦©¦
`l` ,ze`xwnd on cnlp epi`dì éøéîb àøîbdynl `id dkld - §¨¨§¦¦¨

df `xwn ,ok m` ,ipiqn,'óøOz Làa Lãwa'iax yxc epnny ©Ÿ¤¨¥¦¨¥
,miycw ztixy oic oernyéì änì.jxved dnl - ¨¨¦

:`xnbd zx`andéì éòaî àeääoerny iaxl jxved df `xwn - ©¦¨¥¥
cnlldúôéøOLz`hgd lyLãwa.dxfra - ¤§¥¨¨©Ÿ¤

milw miycw iabl xn`py df `xwne :zxxane `xnbd day
e`nhpy(hi f `xwie)Làa ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå'§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥

,'óøOé,dtixya mpic e`nhpy miycwy cnlndéì änìdnl - ¦¨¥¨¨¦
miycw ileqt lky ipiqn dynl dkldn ep` micnl ixd ,jxved

.dtixya mpic

:`xnbd zx`anéøèöéà déôeâì àeääCetebl jxved df `xwn - ©§¥¦§§¦
dxn`py s`e ,dtixya mpic e`nhpy miycwy cnll ,oipr ly
mewn lkn ,dtixya miycw ileqt lky ipiqn dynl dkld

c meyn ,d`neh iabl z`f epcnll aezkd jxvedCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîàa `weecy ,xnel epiid mixeaq -ìëx`yïBâk ,Lã÷c éìeñt ¨¦¨¨§¥§Ÿ¤§

y oaxw zndadîc ïì,dzhigy meia wxfp `le ,dlilaådnda ok ¨¨¨§
ydîc CtLð,ewxefl xyt` i`eåy okdîc àöé,dxfrl uegåok ¦§©¨¨§¨¨¨¨§
y,äìéla äèçLðipiqn dynl dkld dxn`p el`k mileqtacmpic ¦§£¨©©§¨§

,äôéøNámeynïéleça eäðúéìcmikiiy oi` el` mileqty - ¦§¥¨§¥©§§¦
,oilegaìáàleqtìéñtî énð ïéleçác 'àîèð'milqtp oileg s`y - £¨¦§¨¦§¦©¦¦§¦
,eci lràîéà,xnel yi `ny -ìBçc ïéãáBò déa ãéáòúéàå ìéàBä ¥¨¦§¦§£¦¥¨¦§

dxnyp `ly ,leg ly dyrn ef ycwd zndaa dyrpe xg`n -
dllgzp dzrn `ny ,oilega s` da xdfdl jixvy d`nehn

e ,dzyecwn dlfedeéòaéz àì àîéàjxvez `ly xnel yie - ¥¨Ÿ¦¨¥
déì ébñéúå ,äôéøNdl ic `di `l` -,äøeá÷a,oird on dfpebl ick §¥¨§¦§¥¥¦§¨

,mialk delk`i `lyïì òîLî à÷aezkd jxved jkl - ¨©§©¨
.dtixya epic d`neh leqt s`y eprinydl

:dpyna epipy,'åëå ïúøeö øaeòz eúnL Bà íéìòaä eàîèðiax ¦§§©§¨¦¤¥§©¨¨
.oilke` el oi`y itl cin sxyi df s` xne` dwexa oa opgei

:dpyna mi`pzd ewlgp eay ote`d z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©
ú÷Bìçî ,óñBéote`a `id opaxe dwexa oa opgei iaxceàîèpL ¥©£¤¤¦§§

dä÷éøæ øçà íéìòa,gqtd oaxw mc lyéæçúéàcdid xaky - §¨¦©©§¦¨§¦§£¥
d ie`x,äìéëàì øNadzry `l` ,mcd zwixfa xzip oky ¨¨©£¦¨

xaeq dfk ote`ae ,oaxwd z` lk`iy in oi` milrad e`nhpyk
'dxev xeair' `ed oerh sebd leqt df oi`e xg`ny `nw `pz

.eztixy mcewìáàykeàîèðdéæçúéà àìc ,ä÷éøæ éðôì íéìòa- £¨¦§§§¨¦¦§¥§¦¨§Ÿ¦§£¥
d ie`x did `lyäìéëàì øNadleqt mcd zwixf oky ,mlern ¨¨©£¦¨

,ipy gqtl migcpe dry dze`a eid mi`nh milrad ixdy ,dzid
,milra el oi`y oaxw lr dwixf ef ixdeìkä éøácmicen lkd - ¦§¥©Ÿ

yóøOéoaxwd,ãiî,'dxev xeair' ekixvn epi` `nw `pz elit`e ¦¨¥¦¨
.'milra leqt' `le 'sebd leqt' `id dleqt dwixfy itl

:`ziixan sqei ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,daiyidìk ,ììkä äæoaxwBôeâa BìeñtL- ¤©§¨¨¤§§

oebk ,envr xyaa `edy i`ce leqt epiidc ,'sebd leqt'a lqtpy
,lebit,`veie `nh ,xzep,ãiî óøOéeleqty oaxw lke,ícaoebk ¦¨¥¦¨©¨

,jtyp e` mcd `nhpyåeleqty oaxw ok,íéìòaáe`nhpy ,epiidc §©§¨¦
y cr ddyi ,ezny e` milradå ,Búøeö øaeòúokn xg`làöé §©¨§¥¥

.äôéøOä úéáì:`xnbd zwiicnéðz÷leqt ,`ziixaa epipy - §¥©§¥¨¨¨¥
àéîec íéìòa[oirk-]cleqt,íãyi `linne ,eicgi epyp ixdy §¨¦§¨§¨

,dfl df zenclíc äî`ed mc leqty myk -,ä÷éøæ éðôìixdy ©¨¦§¥§¦¨
,lqtp mcd oi` aey dwixf xg`lóàleqtíéìòaea zwqery ©§¨¦

milrad e`nhpya elit` `ed ,`ziixad,ä÷éøæ éðôìote`a mbe ¦§¥§¦¨
,sqei ax ixack `ly df ixde ,'dxev xeair' oaxwd oerh dfk
sxyiy lkd micen dwixf mcew milrad e`nhp m`y xaeqd

.cin oaxwd
:xg` ote`a sqei ax ixac z` `xnbd d`ian ef `iyew zngne

øîzéà éëä øîzéà éà àlàax mya dxn`py ef `xnin `l` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
.dxn`p jk jgxk lra sqeiú÷Bìçîoa opgei iaxe `nw `pz ©£¤

oerh e` cin sxyi m` eilra e`nhpy oaxw iabl ,dpyna dwexa
a `id ,'dxev xeair'eàîèpLdéæçúéà àìc ,ä÷éøæ éðôì íéìòa- ¤¦§§§¨¦¦§¥§¦¨§Ÿ¦§£¥

d ie`x did `lyäìéëàì øNa,dzid dleqt ef dwixf oky ,mlern ¨¨©£¦¨
,dry dze`a mixedh milra oaxwl eid `ly itldéì äåäc- ©£¨¥

df ixdyBôeâa Bìeñôkdfk ote`ae ,sebd leqta lqtpy oaxwk - ¦§§
xeair' `la cin oaxwd z` sexyl yiy dwexa oa opgei iax xaeq

.'dxevìáàm`eàîèðdéæçúéàc ,ä÷éøæ øçàì íéìòadid xaky - £¨¦§§§¨¦§©©§¦¨§¦§£¥
d ie`x,äìéëàì øNa,dxiyk dwixf ici lr xzipy itlìkä éøác ¨¨©£¦¨¦§¥©Ÿ

y micen lkd -Bìeñt`l` eteba epi` oaxwd ly,øçà øác úîçî §¥£©¨¨©¥
àéòáejixve -,'äøeö øeaéò'.dwexa oa opgei iax zrcl elit`e ¨£¨¦¨

:sqei ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdóà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©
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:dwexa oa opgei iax zrck xaeqy sqep `pz d`ian `xnbdäaø©¨
éñBîóà óz`,éìéìbä éñBé éaølqtpd oaxwy xaeq `ed mby ¦©©¦¥©§¦¦
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xeair' `la cin ztxyp mewn lkn ,oaxwd seba `ly 'xg`
leqt'l minec eipicy ,'milra leqt'l s` o`kn cenll yie .'dxev
sxyi ezny e` milrad e`nhp m`y ililbd iqei iax xeaqiy ,'mc
dwexa oa opgei iax zhiyke ,'dxev xeair' `la cin oaxwd

.epzpyna
iqei iax zhiy xe`iaa dax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:ililbdïðçBé éaøåly mzhiy llka ililbd iqei iax z` dpn `ly §©¦¨¨
,dingp iaxe dwexa oa opgei iaxøáñileqtyàúléî àãç øNáe íc ¨©¨¨¨£¨¦§¨

àéä`ed mc leqt s`y ,mdl cg` oic ,xnelk ,`ed cg` xac - ¦
leqt eli`e ,'sebd leqt' llkaàéä éúéøçà àúlî íéìòaxac - §¨¦¦§¨©£¦¦¦

.mc leqtn milra leqt oic cenll xyt` i` jkitle ,`ed xg`
mc ileqty xaeqy ililbd iqei iaxl epivny s`y ,`vnpe
xeair' miperh milra ileqty okzi mewn lkn ,cin mitxyp

.etxyiy mcew 'dxev

äðùî
,gqtd oaxwn exzepy micibe zenvre xya oica zwqer ef dpyn

:mtxeyl yi izn zx`aneúBîöòä,gen oda yiy gqt oaxw ly ¨£¨
øúBpäå ,ïéãébäåonf seq xg`l x`ype ezlik`a elvrzpy xya - §©¦¦§©¨

,dlik`døNò äMLa eôøOé`le ,cren ly eleg `edy ,oqipa ¦¨§§¦¨¨¨
mei xweaa xak oaxwd lqtpy s` ,aeh mei `edy xyr dynga

m`e .xyr dyngøNò äòáLa eôøOé ,úaMa úBéäì øNò äML ìç̈¦¨¨¨¦§©©¨¦¨§§¦§¨¨¨
,oqipaïéçBc ïðéàL éôìdgec dpi` oztixy zeevn -aMä úà àìú §¦¤¥¨¦Ÿ¤©©¨

.áBè íBé úà àìå§Ÿ¤

àøîâ
:zepaxw ly zenvr iabl oic d`ian `xnbddeáà øa éøî áø øîà̈©©¨¦©£©

,øúBð eLnéML íéLã÷ úBîöò ,÷çöé éaø øîàoda x`ypy ,epiidc ¨©©¦¦§¨©§¨¨¦¤¦§¨
,'xzep' oic gen eze` lr lge ,miycwd zlik` onf seq xg`l gen

od ixd ,eze` zeynyn el` zenvre,íéãiä úà ïéànèîxzep oick §©§¦¤©¨©¦
,micid `nhiy minkg eilr exfby ,envräNòðå ìéàBämvrd ¦§©£¨

ñéña[ayen mewn-]ì`edy genøeñàä øáãjkitl ,'xzep' meyn ¨¦©¨¨¨¨
.mici z`neh oic oiprl ,envr 'xzep'd enk eze` mipc

:epzpynn df oicl di`x `iadl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéð- ¥¨§©©¥
iax ly epicl dpyndn di`x `iadl ozipy xnel yi dxe`kl

,da epipy ixdy .wgviì eôøOé øúBpäå íéãébäå úBîöòä.øNò äML ¨£¨§©¦¦§©¨¦¨§§¦¨¨¨
,xxal yieúBîöò éðä,dpynd oda zwqery zenvrd el` - ¨¥£¨

,sxyil od zecner ozligznyéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¥
àîéìéà,xn`p m` -eäa úéìcelld zenvra oi`y -,çBîok m` ¦¥¨§¥§©

änìopiceäðécLð ,äôéøNaaezkd oi` ixdy ,dty`l okilyp - ¨¨¦§¥¨©§¦§
,dlik`l ezligzn ie`x did ok m` `l` 'xzep' sexyl jixvn

àèéLt àlàzenvra zwqer dpyndy xacd heyt -eäa úéàc ¤¨§¦¨§¦§
oda yiy -,çBî,okilydl xeq` jkitle ,dlik`l ie`x `edy ©

dtixyl ozligzny `vnp ,gend `ivedle oxaeyl xeq`e xg`ne
.'xzep' zeyril cizry okezay gend meyn ,zecner od

:wgvi iaxk o`kn gikedl ozip cvik `xnbd zx`an dzreéà¦
àîìLa úøîày xn`z m` ,ahid ex`azi dpynd ixac -LenéL ¨§©¦§¨¨¦

àéä àúléî øúBðz` zeynyny zenvry ,xnelk ,`ed xac - ¨¦§¨¦
,'xzep' oic odilr mb lg okezay gendäôéøN éòa éëäì eèîà- ©§§¨¦¨¥§¥¨

gend z` okn xg`l `ived m` elit` ,otxeyl jixv jkitl
.onvr zngn dtixy zeperh ody itl ,okeznúøîà éà àlà- ¤¨¦¨§©

y xn`z m` la`,àéä àúléî åàì øúBð LenéLzenvry ,xnelk ¦¨¨¦§¨¦
m` ,ezenk 'xzep' oic odilr lg oi` okezay gend z` zeynyny

,okäôéøN eäì änì,otxeyl dpynd dkixvn recn -eäðéøaúð- ¨¨§§¥¨©§§¦§
oi` aey oaxwd zlik` onf slgy xg`l dzr ixdy ,oze` xeayp

,zenvrd zxiaya xeqi`eäãéc çBîì äöìçðåz` okezn `ivepe - §©§§¨§©¦§
edy gend,'xzep' `déôøNðå,eze` sexype -eäãéãì eäðécLðå- §¦§§¥§©§¦§§¦§

ze`ved `ivedl jxhvi `le ,dty`l zenvrd z` jilype
.oztixya gexhledpéî òîL åàì àlà,jkn cenll oi` m`d - ¤¨¨§©¦¨

y,àéä àúléî øúBð LenéLzenvrd z` sexyl jixv jkitle ¦¨¦§¨¦
.gend z` eyniyy

:`xnbd dgecéøîà,daiyid ipa exn` -àìgikedl oi` - ¨§¦Ÿ
`l` ,wgvi iaxk dpyndnCì àîéà íìBòìjl xnel ip` leki - §¨¥¨¨

y,àúléî åàì øúBð LenéLz` sexyl jixv ok it lr s`e ¦¨¨¦§¨
,okezay gend iptn `l` onvr zngn `l j` ,zenvrdøáñ÷å- §¨¨©

aezkd ixac z` yxtl yiy ,dpynd ly `pzd xaeqe(en ai zeny)

ExAWz `l mvre'a ,'Baoaxwa eléôàå ,øLkoaxw.ìeñt,epiidc §¤¤Ÿ¦§§§¨¥©£¦§¨
,dlik`n lqtpy oaxwa mb xn`p gqta mvr zxiay xeqi`y
z` sexyl jixv gxkda mvrd jeza gen yi xy`ky ,`vnpe
j` ,dkezay gend `ivedle dxaeyl xeq`y itl ,dlek mvrd
jk oiprl 'xzep' ipic zlawn dnvr mvrdy o`kn gikedl oi`

.micid z` `nhzy
:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ ìeñta eléôàjzrc lr dlrz ike - £¦©¨¨§¨©§¨

,lqtpy gqta elit` mvr xeayl xqe` `xwndy xnelïðz àäå§¨§©
epipy ixde -(.ct onwl)øéúBnä ìáàelit` ,gqtd xyanaoaxw £¨©¦§

øáBMäå ,øBähmvrd z`ad gqt.íéòaøàä úà âôBñ Bðéà ,àîh ¨§©¥©¨¥¥¥¤¨©§¨¦
`le xyk oaxwa wx xn`p mvr zxiay xeqi`y ,jkn x`azne

.leqta
:`xnbd zvxznàéL÷ àìitl ,mipiprd oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨

.xg` ote`a zwqer dpyn lkyïàkoaxwa zwqer epzpyn - ¨
,øLBkä úòL Bì äúéäL,dlik`l ezligzn ie`x didy ,xnelk ¤¨§¨§©©¤

onf seq xg`l exyan x`ypy oebk ,okn xg`l lqtpy `l`
,lqtpy xg` elit` mvr zxiay xeqi` ea yi dfk ote`ae ,ezlik`
xeq`e ,okezay gend mr zenvrd z` sexyl jixv jkitle

.ecal gend `ivedle oxaeylïàkoaxwa zwqer oldl dpynd - ¨
,øLBkä úòL Bì äúéä àlLie`x didy mcew lqtpy ,epiidc ¤Ÿ¨§¨§©©¤

lg `l dfk ote`ae ,mcd zwixf iptl xyad `nhpy oebk ,dlik`l
mvrd z` ea xaeyd jkitle ,mlern mvr zxiay xeqi` eilr

.dwel epi`
:df welig xaeqy `pzd `ed in zxxan `xnbdàpz ïàîeine - ©©¨

ea epivny ,dpynd ly `pzd `eddéì éðLcwlgn `edy -ïéa §¨¦¥¥
oaxwì ,øLBkä úòL Bì äúéäLy oaxw,øLBkä úòL Bì äúéä àì ¤¨§¨§©©¤§Ÿ¨§¨§©©¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

המשך בעמוד לו

ezny in` cenr bt sc ± iyily wxtmigqt
åìåë ïéðòä ìë) "dncn `aei xy` z`hg lke" :ef dyxt lk Ð`xwieopax dl iwenc (e

) migaf zkqnaxn`we ,dly leqt edfe ,miptl dnc qipkdy dpevigd z`hga (`,at

sxyiy `pngxly xac mlrd xt oebk .ziniptd z`hga iwene ililbd iqei iax bilt Ð

cren ld` l` dzevnk dncn `aei xy` xeaiv(dxyaae) .sxyz y`a ,lk`z `l Ð

) diteba aizk `dc ,`xw jixhvi` `l`xwiec:(

dlqtp m`y `l` .'ebe "mivr lr eze` sxye"

d`nehae `veiajcnll aezkd `a Ð

dptxyzyueg `le ,dxiad ziaazepgn ylyl

.dzlik` lr dyrz `l ozile ,dzevnkåøîà
ïéðî íéðôì äîã ñéðëäù äðåöéçä úàèç åìêì

.dleqt `idy Ðïäì øîàdyn dil xn`cn Ð

`aed `d ."`aed `l od" oxd`ldtixy za Ð

,`idxityesilicne .xzl`l detxyc ciariax

`nl` ,oxd`c z`hgn zexec iycw ililbd iqei

zexecl dnc `aed m`c inp dil `xiaqÐ

lr s`e ,oxd`c z`hg ik ,xzl`l dtixy `ira

eleqtk iedc ,`ed mcd leqtc abxac zngn

`xiaq inp oicd `edc jzrc `wlq `we .xg`

la` .dxev xeair ira `lc milra leqta dil

`l dryn zexec :ixaq dipin ixinb `lc opax

m`c dyn edl xn`wc `ed `iddae .opitli

zexecl la` ,dtixy `ira miptl dnc e`iad

`l inp dxev xeair iabe .`pixg` `xw ira

.dpin opitliïðçåé éáøådil aiyg `lc Ðiaxl

dil zrnyc idp :jl xn` ,ediicda ililbd iqei

dxev xeair era `lc ,mc leqtaleqta Ð

oa opgei iaxk i`wc dil zrny in milra

?dwexaàéä àúìéî àãç øùáå íãdil dede Ð

.envr xya `nhp eli`k ,eteba eleqtäðùî
úåîöòäleki `ly Ðoxaeyldxq`py iptnea

xzep `ed ixde ,gen oda xzepe ,mvrd zxiay

.dtixy oerheïéãéâ ïëå:jixt `xnbae Ð

.edpilkipøúåðäåelvrzpy gqt xya Ð

ezlik`a.xzezipeøùò äùùáeleg `edy Ð

xweaa lqtpy it lr s`e .cren lyoey`xÐ

.`xnba yxtnck ,aeh meia etxeyl i`yx oi`

àøîâøúåð åùîéùùueg gen oda xzepy Ð

,epnfledeyniye.elld zenvrdúà ïéàîèî
íéãéä`nhiy minkg exfby ,envr xzepk Ð

) `xza wxta .micid z`oiwxita onwle ,(a,kw

).`xnba dl iziin (`,dtñéñá,epk Ð

diqiqa opinbxznck)zeny.eayen mewn (l

éîã éëéä úåîöò éðäozlgze oxwir xn`wc Ð

.dtixyaåäðéãùðÐ,mkilyijixvd `lc

dlik`l ie`xa `l` dtixy aezkd,xzezipe

) aizkckmyai,"xwa cr epnn exizez `l" :(

exizez m`e.etxyz Ðçåî åäá úéàãÐ

ozlgznexeq`y ,micner dtixyl,oxaeyl

itp`a edl aiyg jklid .xzep oiyrp jgxk lre
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äôéøù åòá éëäì.envr genk zenvrd s` Ð

àéä àúìéî åàì éà àìàoeikn ixd Ð

exzezipy,dxiay xeqi` meyn oda oi` elqtpe

" :onwl opixn`cmvre`lexayz"eaxyka Ð

.leqta `leåäðéøáúéðdilwyipe Ðgenl

,ditxyipesexyl gxehe mivr ciqti `le
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.`nrh yxtn oiwxita onwløùåëä úòù åì äúéäxzep oebk Ð.mvrd zxiay ea yi Ðøùåëä úòù åì äúéä àìdwixf iptl `nhp oebk Ð.mvr zxiay meyn ea oi` Ðåäéð ïàîå
àðú.mvrd zxiay iabl ikda dil ip`yc ,oizipznc Ðìëúåîöòz` `ivene mxaey `l` ,dtixy oiperh oi` miycwd on xzep Ð.zenvrd z` jilyne ,etxeye gendúåîöòî õåç

çñôä`l mvr" zlwz iptn oxaeyl leki oi`y Ðexayz.oday gen ici lr mitxyp jkitl ,"eaäôéøù åäì äîìÐzenvrl.gqtdïàöîùïéöåìç`nwezin oizipzn dlek Ð

`venazenvray ,xnelk ,oivelg,oixeulgpe.odn geníéùã÷ úåîöòdinwne ,xzep icil edcic gen `z` `l `zlinc `nzq :opixn` ,oxaeyl xzenc Ðicil ezipc ediixeqi`
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äáøåoa opgei 'xe ililbd iqei 'xc `nip ikid :xn`z m`e Ð ililbd iqei 'x s` siqen

miptl dnc qpkpy z`hgc dleqt `de ?cg` xac exn` dwexaÐiptl epiid

yie !dilr siqen `wcn wiqn opgei 'xc `ail`e .ixii` dwixf xg` dwexa oa opgei 'xe ,dwixf

xn`wc ,opgei 'x biltn `lc ikid ik ,dwixf xg`l oia dwixf mcew oia biltn `l daxc :xnel

.zwelgn dwixf xg` s`

øîàyxit Ð dnc z` `aed `l od odl

z`hgn slinl era `l opaxc :qxhpewa

ok yxity dne .dryn zexec opixnb `lc ,oxd`c

Ð`l`dc .dryl did oxd`c z`hgc meyn

oke .qxhpewa yxitck ,did yceg y`x ly xiry

`l` .(a,`w) "mei leah" wxta migafa `zi`

.lirl xn`ck ,dzid dry z`xed opax ixaqwc

jiiy lirlc :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe

d`neh iptn xaqwc ,izyxitck dry z`xed

.cin sxyi `xaqne eteba eleqt iedc ,dtxyp

eleqt iedc miptl dnc qpkpy z`hga ,`kd la`

z`xed jiiy `l dxev xeair ira `xaqne ,mca

era `l opaxc :wgvi epiaxl d`xpe !dzid dry

dync xninl epivnc meyn oxd` z`hgn slinl

`l` ,cear xityc dtixyd lr odl dced `l

delk` `ly dnaÐdced `l dtixyd lr la`

ok did elit`c ,odlÐ`la detxy oick `ly

oxd` z`hgn sili lirlc :dywe .dxev xeair

epi`yc dxaqc oizipzn` i`we ,`veia dtixy

'xc opaxk epiide dxev xeair ira eteba eleqt

.oxd` z`hgn `kd slinl era `l edpi`e ,iqei

åá`iveie :iywiz `le Ð leqta elit`e xyka

!mvr zxiay `kilc ,`zxneb ici lr gend

i` .onwl opixn`ck ,rwti `ny yginl `ki`c

.carinl `zlin `gixh `zxneb ici lr :inp

éáømeyn ea oi` df cg`e df cg` xne` oerny

oerny 'x :xn`z m`e Ð mvrd zxiay

'xe awri 'xc :wgvi epiaxl d`xpe !`nw `pz epiid

`l"c `idd ik ,`nw `pzc `ail` ibilt oerny

(`,`k oixcdpq) "lecb odk" wxtc "miyp el daxi

`aa) "mizad zwfg"c mipy yly ozwfgc `idde

.(a,gk `xza

øåîéàiptne Ð edpivlg `xeqi` xzal

`ziixaa ipzwc dlwzdÐepiid

.`xeqi` mcew edpivlg `l mvr zxiay meync

etxyi ikdleÐ.xzep eyniyc
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z` xeq`l dzid dxezd zpeeky xnel dhep ezrc mpn`y ,epiidc
x`eand itle .wtq icin `vei xacd oi` mewn lkn j` ,oini ly

,dpynd ixacadéì à÷tñî é÷etñc èBLôzwtq yi oiicry - ¦§§©¥§©§¨¥
äãeäé éaøìmicner mdipy jkitle ,dxezd dxq` cib dfi` §©¦§¨

,dtixyl mzligzndéì àèéLt èéLôéî éàcxn`z m`y - §¦¦§¦§¦¨¥
jixv oi` ,ok m` ,oini ly z` xeq`l dxezd zpeeky el heyty

`l` ,micibd on cg` elit` sexyldéìëéð àøézéäc àéääeze` - ©¦§¤¥¨¥§¥
,elke`l yi ,l`ny jxi ly dypd cib epiidc ,xzid lyàøeqéàãe§¦¨

déécLéð,oini jxi ly dypd cib epiidc ,xeqi` ly eze` eli`e - ¦§§¥
epi`e ,dxezd on dlik`a xeq` `ede xg`n ,dty`l ekilydl yi

e ,oaxwd on wlgk oecipäôéøN déì änìdpynd dazk recne - ¨¨¥§¥¨
.micibd sexyl jixvy

:`xnbd dgec,àððéç øa à÷éà áø øîàdpyndn gikedl oi` ¨©©¦¨©¦§¨
wxy el did heyty xnel ozip `l` ,df oipra dcedi iax wtzqpy
z` ayiil ozip mewn lkne ,dlik`a xeq` oini jxi ly dypd cib
ipy z` sexyl jixvy ote` epyi oky ,ezhiyk dpynd ixac

e ,wtqn micibd,eáøòúð óBqáìe eøkeäL ïBâkdligzny ,xnelk §¤§§©¦§¨§
l`ny lye xeq` oini ly ,enewna cg` lk mixkip micibd eid
oi` dzrne ,eicgi mdipy eaxrzp me`ivedy xg`l j` ,xzen
,wtqn mdipy z` sexyl yi jkitle ,xeq` dfi`e xzen dfi` reci
mzligzn micnery micib yiy dpynd dxn` dfk ote` lre

.[dtixyl
xkfpd 'micib' oipr xe`iaa mitqep miyexit d`ian `xnbd

:dpynaàëøöð àì ,øîà éMà áødpynd dkxved `l - ©©¦¨©Ÿ¦§§¨
,mnvrl micib oic eprinydlì àlàoiprBðîL[epney-]ãéâc ¤¨§©§§¦

àéðúc ,äLpä,`ziixaa eilr epipyy -BðîLdypd cib lyøzeî ©¨¤§©§¨©§¨
,dxezd on dlik`a,íä íéLBã÷ ìàøNéå,dxezl biiq miyere §¦§¨¥§¦¥

åjkitl.øeqéà Ba ïéâäBðon dlik`a xzen df oneyy `vnpe §£¦¦
onf mcew etxeyl e` dty`l ekilydl xeq` jkitle ,dxezd
jixv ok lre ,l`xyi bdpn meyn elke`l xeq`y `l` ,exeqi`
yiy dpynd dxn` jk lre ,sxyie 'xzep' dyriiy cr oizndl

.dtixyl mzligzn micnerd micib
,øîà àðéáøzwqer epzpynad dypd cibøîà äãeäé áøãëå ,ïBöéç ©¦¨¨©§¦§¦§©§¨¨©

ïä ïéãéb éðL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîLmya mi`xwpd §¥§¨©©§¨¨©§¥§¥¦¦¥
d cibd ,'dypd cib'íöòì Ceîqä éîéðtøeñà ,,dxezd on dlik`a §¦¦©¨¨¤¤¨

åéìò ïéáéiçåd cibd eli`e ,zewlnøeñà ,øNaì Ceîqä ïBöéçixacn §©¨¦¨¨¦©¨©¨¨¨
,minkgåéìò ïéáéiç ïéàåie`x df oevig ciby `vnpe .zewln §¥©¨¦¨¨

onf mcew etxeyl e` ekilydl xeq` ok lre ,dxezd on dlik`l
cr oizndl jixv ok lre ,dlik`a edexq` minkg j` ,exeqi`
ezligzny dpynd dxn` dfk cib lre ,sxyie 'xzep' dyriiy

.cner `ed dtixyl
:dpyna epipy'åëå øNò äML ìçdraya etxyi ,zaya zeidl ¨¦¨¨¨

.aeh mei z` `le zayd z` `l oigec opi`y itl ,xyr
:dpynd ly oicd lr dywn `xnbdéànàåztixy oi` recn - §©©

,aeh mei dgec miycwéúéðzevn `eaz -äNòEPOn xzPde' ly ¥¥£¥§©Ÿ¨¦¤
'EtxUY W`A xwA cr(i ai zeny),éçãéåxeqi` z` dgcze -àì ©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ§¦§¥Ÿ

äNòú`l dgec dyr' epicia `ed llk ixdy ,aeh mei zk`ln ly ©£¤
.'dyrz

:`xnbd zvxznéác éðz ïëå ,äi÷æç øîàziaa `ziixa epy-] ¨©¦§¦¨§¥¨¥§¥
xcn[ly eyàø÷ øîà ,äi÷æçdxez dxn` -(my)epnî eøéúBú àì' ¦§¦¨¨©§¨Ÿ¦¦¤

.'eôBøNz Làa ø÷Ba ãò epnî øúBpäå ,ø÷Ba ãòyi dxe`kle ©¤§©¨¦¤©¤¨¥¦§
,denzløîBì ãeîìz ïéàLxnele aeyl aezkd jxved `ly -ãò' ¤¥©§©©

'ø÷a,'etexyz y`a epnn xzepde' xnel el did `l` ,ztqep mrt Ÿ¤
øîBì ãeîìz äîxne`e ay `edy jka aezkd epcnln dn -ãò' ©©§©©

,'ø÷ayiy ezpeek gxkda.BúôéøNì éðL ø÷a Bì ïzéìs`y ,xnelk Ÿ¤¦¥Ÿ¤¥¦¦§¥¨
xg`y oey`xd xwead on xak dlik`a xq`p gqtdy it lr
oi` mewn lkn ,oqipa xyr dyng mei xwean epiidc ,ezaxwd
.oqipa xyr dyy mei xwea ,epiidc ,eixg`ly xwead cr etxeyl

.aeh mei dgec miycw ztixy oi`y `id aezkd zxifby ,`vnpe
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc migqt(ycew zay meil)

àìåzixa ziiyr,dpîæa àlL äìéî,ipinyd meid xg`l ,epiidc §Ÿ¦¨¤Ÿ¦§©¨
eprinydl aezkd jxvedy xacd mrhe .aeh mei dgec dpi`y

dkld ef dzid ok epcnln did ilely itl ,z`f,øîBçå ìwî äàaä©¨¨¦©¨¤
,zrxv xeqi` `id dgec ixdy ,aeh mei dgec dpnfa `ly dliny
dgec ycwnd zia zceare ,ycwnd ziaa dcear dgec zrxve
meie zay dgcz dliny `ed xnege lw ok m`e ,aeh meie zay
aezkd jxved ok lre ,dpnfa `ly ziyrp m` elit` ,aeh

.[dgec dpi`y eprinydl
,aeh mei dgec dpi` xaer dpnf oi`y devn lky ,jkn cenll yie
cr dzedydl ozip ixdy ,dgec dpi` miycw ztixy s` jkitle

.bgd xg`l
,øîà éMà áøzaiz'ïBúaL'dxiny iabl dxeza dxn`pyíBéc ©©¦¨©©¨§

ò ,áBè,àeä äNziiyrn zeayl yiy `id dzernyn oky £¥
dk`ln ziiyray 'dyrz `l' xeqi` calny `vnpe ,dk`ln

,'dyr' lehia mb jka yi aeh meiaäNò ïéàåmiycw ztixy ly §¥£¥
äçBcxeqi` z`å äNòú àìzevnäNò.aeh mei iabl exn`py ¤Ÿ©£¤§£¥

äðùî
zevn ici mi`vei gqtd oaxway miwlg el`a x`az ef dpyn
i`e ,daeg ici mi`vei oi` el`ae ,mdilr mipnpe ,gqt oaxw zlik`

:mdilr zepnil xyt`ìkxyaìBãbä øBMa ìëàpäribdy xey - ¨©¤¡¨©©¨
,dlik`l ie`x epi`e dywzn exyan wlge ,ezlicb seqlìëàé¥¨¥

Cøä éãbadn lky ,gqtl edeaixwdy [jli`e] mini dpeny oa ©§¦¨©
wlgk lk`p `ed ixd ,ezlicb seql ribdy xeya dlik`l ie`xy
zngn lk`p epi` lecbd xeyay xya la` ,eilr mipnpe gqtd on
,`ed jx eiykry s` ,gqt oaxwa eilr mipnp oi` ,dywzdy

zeywdl cizre li`ed.
íéôðk éLàøå,miitzkd zenvr y`xay miqegqd ±íéñeçqäå- §¨¥§¨©¦§©§¦

.jxd icba milk`p md s` ,dndaay miqegq x`y

àøîâ
:miqegqde mitpkd iy`x oipra dpynd ixac z` zx`an `xnbd

éîø äaø,dpynd ixaca dxizq dywd dax -ïðz,epzpynaìk ©¨¨¥§©¨
e ,Cøä éãba ìëàé ìBãbä øBMa ìëàpädny rnynìëàð BðéàL ©¤¡¨©©¨¥¨¥©§¦¨©¤¥¤¡¨

lecbd xeyaàì.lk`iàôéñ àîéàly `tiqd z` cnle xen` ± Ÿ¥¨¥¨
,dpyndíéñeçqäå íéôðk éLàø,mdilr mipnpe jxd icba milk`p ¨¥§¨©¦§©§¦

éìëàúî àì éðä àäåmilk`p mpi` el` ixde ±,ìBãbä øBMarecne §¨¨¥Ÿ¦§©§¦©©¨
.gqt oaxwa mdilr mipnp

:dax uxznàéä éàpz àlàlr epyp epzpyn ly `tiqde `yixd - ¤¨©¨¥¦
,mi`pz ipy iciéðz÷ éëäå,dpyna zepyl yi jke ±ìëàpä ìk §¨¦¨¨¥¨©¤¡¨

óà ,íéøîBà Léå .àì ìëàð BðéàLå ,Cøä éãba ìëàé ìBãbä øBMa©©¨¥¨¥©§¦¨©§¤¥¤¡¨Ÿ§¥§¦©
íéñeçqäå íéôðk éLàømilk`p mpi`y s`e ,jxd icba milk`p ¨¥§¨©¦§©§¦

ici lr milk`py xg`n j` ,libx leyia xg`l lecbd xeya
mle`e .jxd icba s` milk`p ,ax onf leyia xg`l epiid ,dwily
lk`pd xac wx ,`nw `pz zrcl la` ,mixne` yid zrcl df lk

.jxd icba lk`p libx leyiaa lecbd xeya
:sqep uexizéðz÷ ïä äî ,øîà àáøod dn x`al dpynd zpeek ± ¨¨¨©¨¥¨¨¥

e`aed miqegqde mitpkd xnelk ,lecbd xeya milk`pd mixacd
,lecbd xeya milk`pd mixacd od dn x`al `nbeck dpyna

éðz÷ éëäå,dpyna zepyl yi jke ±à÷ìLa ìBãbä øBMa ìëàpä ìk §¨¦¨¨¥¨©¤¡¨©©¨§¦§¨
,[ax onf leyia] ezwily ici lr ±ïä äîe ,éìöa Cøä éãba ìëàé¥¨¥©§¦¨©§¨¦¨¥
,dwilya lecbd xeya milk`pd,íéñeçqäå íéôðk éLàøel`e ¨¥§¨©¦§©§¦

.ilva jxd icba milk`p
:`ziixan `axl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzepipy ± ©§¨§¨¥§¨¨

,`ax ixack `ziixaaéãba ìëàé ,à÷ìLa ìBãbä øBMa ìëàpä ìk̈©¤¡¨©©¨§¦§¨¥¨¥©§¦
ïä äîe ,éìöa Cøäici lr lecbd xeya milk`pd mixacd ¨©§¨¦¨¥

,mzwily.íéñeçqäå íéôðk éLàø̈¥§¨©¦§©§¦
:sqep xac zycgn `ziixadïékøä ïéãéâåok mb ,gqt oaxway §¦¦¨©¦

øNák ïéðBcéð.mdilr mipnpe ¦¦§¨¨

:xyak miaygp m`d ,zeywzdl mteqy micib oipra dpc `xnbd
úBLwäì ïôBqL ïéãéb ,øîzéàmd mikx mzligzay x`ev icib - ¦§©¦¦¤¨§¦¨

,dlik`l miie`x eidi `le eywziy mteq mle`e ,dlik`l miie`xe
,mi`xen` jka ewlgpLé÷ì Léø .çñta ïäéìò ïéðîð ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦§¦£¥¤©¤©¥¨¦

.çñta ïäéìò ïéðîð ïéà ,øîà̈©¥¦§¦£¥¤©¤©
:mnrh z` zx`an `xnbd,ïäéìò ïéðîð ,øîà ïðçBé éaøezrcly ©¦¨¨¨©¦§¦£¥¤

ïðéìæà àzLä øúait lr micibd oic z` miraewe mikled ep` ± ¨©©§¨¨§¦©
.mdilr mipnp dlik`l miie`x micibd dzry oeike ,zrk mavn

e,ïäéìò ïéðîð ïéà ,øîà Lé÷ì Léøezrclyïðéìæà óBqa øúa± ¥¨¦¨©¥¦§¦£¥¤¨©©¨§¦©
oeike ,cizra mavn itl micibd oic z` miraewe ep` mikled
xya miaygp mpi` ,dlik`l miie`x eidi `le zeywzdl mteqy

.gqt oaxw ly
:`ziixan opgei iax lr dywn yiwl yixdéáéúéàdywd ±Léø ¥¦¥¥

,ïðçBé éaøì Lé÷ì,`ziixaa epipya ìëàpä ìkìëàé ìBãbä øBM ¨¦§©¦¨¨¨©¤¡¨©©¨¥¨¥
.íéñeçqäå íéôðk éLàø ïä äîe ,Cøä éãba:yiwl yix wiicnéðä± ©§¦¨©¨¥¨¥§¨©¦§©§¦¨¥

,miqegqde mitpkd iy`x ,el`ïéà,ok ±,úBLwäì ïôBqL ïéãéb ìáà ¦£¨¦¦¤¨§¦¨
,àìla` jxd icba milk`p miqegqde mitpk iy`x wx xnelk Ÿ

mipnpy xn`y opgei iax lr dywe ,`l zeywzdl mteqy micib
.zeywzdl mteqy micib lr s`

:opgei iax uxzndéì øîà,yiwl yixl opgei iaxéðä àðz`pzd - ¨©¥¨¨¨¥
,miqegqe mitpk hwpðäì ïécä àeäåC,zeywdl mteqy micibl - §©¦§¨¨

ixdyàîòè éàî éðämilk`p miqegqde mitpkdy mrhd dn - ¨¥©©£¨
meyn ,jxd icbaà÷ìLa ìBãbä øBMa éìëàúî àäcmdy - §¨¦§©§¦©©¨§¦§¨

ok m` ,dwily ici lr lecbd xeya milk`pðäénð Cmicib mb ± ¨¨©¦
zeywdl mteqyà÷ìLa ìBãbä øBMa éìëàúîxeya milk`p - ¦§©§¦©©¨§¦§¨

.jxd icba milk`p md s` okle ,dwily ici lr lecbd
:opgei iax ixaca dxizq dywn dinxi iaxäéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨

eäáà éaøc dén÷ì úìæà ék ,ïéáà éaøìlv` cenll jlz xy`k - §©¦¨¦¦¨§©§©¥§©¦£¨
,eda` iaxdéì éîø,el dywz -éî[ike-]ïéãéb ïðçBé éaø øîà §¦¥¦¨©©¦¨¨¦¦

ïðéìæà àzLä øúa àîìà ,çñta ïäéìò ïéðîð úBLwäì ïôBqL± ¤¨§¦¨¦§¦£¥¤©¤©©§¨¨©©§¨¨§¦©
,zrk micibd avn itl mipc ep` ezrcly gkendépéî àòa àäå± §¨§¨¦¥

epnn l`y ixdeCøä ìâò ìL Làøä øBò ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø¥¨¦¥©¦¨¨¨Ÿ¤¥¤¨©
,dlik`l ie`x `edyànèiL eäîoeik m`d ,milke` z`neha ©¤§©¥

,`nhpe eilr lke` my yi ,dlik`l ie`x `ed jx lbrdyk dzry
`nhp epi`e eilr lke` my oi` zeywzdl eteqe xg`n `ny e`

.milke` z`nehaBì øîàå,yiwl yixl opgei iaxïéàexerànèî §¨©¥§©¥
.oilke` z`nehaïðéìæà óBqa øúa àîìàoeik ezrcly gken - ©§¨¨©©¨§¦©

s`y miraew ep` ,dlik`l ie`x didi `le zeywzdl eteqy
yiy `vnpe .milke` z`neh `nhn epi`e lke` aygp epi` dzrn
mteqy micib oipra gqt oaxway ,opgei iax ixaca dxizq
iabl eli`e ,zrk mavn it lr rawp mpicy xaeq zeywzdl
rawp epicy xaeq jxd lbr ly y`xd xer oipra milke` z`neh

.cizra eavn it lr
:dxizqd z` ayiin eda` iaxdéì øîà,oia` iaxl eda` iax ¨©¥

àä Cì àîøc,ok jl dywdy in -déçî÷ì Lç àìl` my `l - ¦§¨¨¨Ÿ¨§¦§¥
mpi`y mixac daxn xnelk ,zleqt e` mihg ogeh `ed dn eal

c ,mipekpdéa øãä àäea xfg `ldy ±Lé÷ì Léøc éaâì ïðçBé éaø ¨£©¥©¦¨¨§©¥§¥¨¦
mr ezwelgna -.zeywdl oteqy micib oiprl yiwl yix

jxd lbr ly y`xd xery xn`e yiwl yixl opgei iax aiydyky
yix el dywd ,zeywzdl eteqy meyn oilke` z`neh lawn epi`

oilega zyxetn dpynn yiwl(.akw)jxd lbr ly y`xd xery
,oilke` z`neh oiprl xyak epicdéì øîàå,yiwl yixl opgei iax §¨©¥

éðèéð÷z ìà,dpyn dze`n ilr dywz l` ±ìaLäðBL éðà ãéçé ïBL ©©§¦¥¦¤¦§¨¦£¦¤
,dúBàoecip jxd lbr ly y`xd xery dxn`y ef dpyn xnelk ¨

oecip epi`y mixaeqe eilr miwleg minkge ,`id cigi zrc ,exyak
eteqy oeik milke` z`neh `nhn epi`y izxn`y itke ,xyak
mr mikqde seqal ea xfg opgei iaxy x`ean df itle .zeywzdl
cizra mavn ixg` mikled zeywdl mteqy micibay yiwl yix
meyn `ed dligza eilr wlgy dn lky ,mdilr mipnp oi`e
da x`eany ,jxd lbr xer oiprl oilega dpynd lr jnzqdy
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המשך בעמוד ריד

ezny in` cenr ct sc ± iyily wxtmigqt
äðîæá àìù äìéî àìå`xw hrnn `l i`c Ðzrxv dne :zegcl xnege lwa `iz` Ð

zayd z` dgec dceare ,dceard z` dgecy,dze` dgec dpnfa `ly s` dlin Ð

dcear iptn zgcpy zay ,ezxda uewi zxda mewna elit`dlin `dzy oic epi` Ð

dgec?,dhrine `xw `z`eqp`py ohwe xiibzpy xb oebk ,`id dpnfa `lyc oeikceia`

dpnf xareleqt ztixy iabe .xgnl diedyp Ð

dlink inp miycwxyt`c ,dpnfa `ly

.inc diiedylàåä äùò áåè íåéã ïåúáùÐ

`le dyr aeh mei dil dede ,zeay rnync

.dyrzäðùî'åë ìåãâä øåùá ìëàðä ìëÐ

.ea zeywdl cizry dn lk dywed xakyìëàé
êøä éãâádpny oa gqta dlik`l ie`x Ð

lecbd xeya lk`p oi`y dn la` .minioi` Ð

eiykry it lr s` ,gqta eilr oipnp`ed jx

.eteqa zeywdl cizríéôðë éùàøåíéñåçñäå
sb y`xay q"exaih oixewy Ð,szkd

.o"elxty`oiqegqdex`y Ðqegqd:oebk ,eay

jepz,ofe`diqegqde,dfgdzerlvdezephwd

seqay.dxcydàøîâéùàø óà íéøîåà ùéå
ïéñåçñäå íéôðëxeyae li`ed Ðditeb lecbd

elk`zn= dwilya.xzi leyiaéðú÷ ïä äîÐ

,dwilya lecbd xeya lk`pd lk :xn`w ikde

od dne .ilv jxd icba lk`imitpk iy`x Ð

.oiqegqdeïôåñù ïéãéâúåù÷äì.x`ev icib Ð

did m` la` ,mikx od dlhe icbaeoiwfnoteq
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øîàå ?àîhiL eäî Cøä ìâò ìL Làøä øBò :ïðçBé¨¨¨Ÿ¤¥¤¨©©¤¦¨¥©£©
:déì øîà !ïðéìæà óBqa øúa :àîìà .ànhî ïéà :Bì¥¦©¥©§¨¨©©¨§¦©£©¥
ïðçBé éaø déa øãä àä ,déçî÷ì Lç àì àä Cì àîøc¦§¨¨¨¨¨§¦§¥¨£©¥©¦¨¨

ìaL ,éðèéð÷z ìà :déì øîàå ,Lé÷ì Léøc éaâìïBL §©¥§¥¨¦©£©¥©©§¦¥¦¤¦§
.dúBà äðBL éðà ãéçéäðùîíöòä úà øáBMä ¨¦£¦¤¨©¥¤¨¤¤

øéúBnä ìáà .íéòaøà ä÷Bì äæ éøä øBähä çñta©¤©©¨£¥¤¤©§¨¦£¨©¦
àîha øáBMäå øBäha¯.íéòaøàä úà ä÷Bì Bðéà ©¨§©¥©¨¥¥¤¤¨©§¨¦

àøîâøBäha øéúBî àîìLa¯eøéúBú àì" :àéðúc ¦§¨¨¦©¨§©§¨Ÿ¦
'åâå ø÷a ãò epnî øúpäå ø÷a ãò epnîáeúkä àa " ¦¤©Ÿ¤§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨©¨

éøác ,ä÷Bì ïéàL øîBì ,äNòz àì øçà äNò ïzéì¦¥£¥©©Ÿ©£¤©¤¥¤¦§¥
,äæ àeä íMä ïî àì :øîBà á÷òé éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦©£Ÿ¥Ÿ¦©¥¤
ïé÷Bì ïéàå .äNòî Ba ïéàL åàì déì äåäc íeMî àlà¤¨¦©£¨¥¨¤¥©£¤§¥¦
àì íöòå" :àø÷ øîàc ?ïìðî àîha øáBL àlà .åéìò̈¨¤¨¥©¨¥§¨©§¨©§¨§¤¤Ÿ

'Ba' ,"Bá eøaLú¯íöòå" :ïðaø eðz .ìeñta àìå øLka ¦§§©¨¥§Ÿ©¨¨©¨©§¤¤
'Ba' "Bá eøaLú àì¯,"Bá eøaLú àì íöòå" "ìëàé ãçà úéáa" :øîBà éaø .ìeñta àìå øLka Ÿ¦§§©¨¥§Ÿ©¨©¦¥§©¦¤¨¥¨¥§¤¤Ÿ¦§§
äìéëàì éeàøä ìk¯äìéëàì éeàø ïéàLå ,íöò úøéáL íeMî Ba Lé¯úøéáL íeMî Ba ïéà ¨¨¨©£¦¨¥¦§¦©¤¤§¤¥¨©£¦¨¥¦§¦©

øLk øîàc ïàîì .eäééðéa àkéà äàîeèa àaä çñt :äéîøé éaø øîà ?eäééðéa éàî .íöò¤¤©¥©§¨©©¦¦§§¨¤©©¨§§¨¦¨¥©§§©§©¨©¨¥
éàä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף פד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



eznyרי ina cenr ct sc ± iyily wxtmigqt
àåä ìåñô éàäo`ky `l` ,xeaiva `id diegc d`nehc ,leqta dyrpy Ðaezkd zxifb

.ea oxhetlàåä äìéëà øá éàä) opzck Ðlk`p d`neha `ay gqtd :(a,er lirl

.d`nehaøùë àäeyrpy Ðeizecear.xykdaíåé ãåòáî.dlik` zry epi`y Ðïéðîð
ùàøáù çåî ìò.`vi gend lr `l` dpnp `l elit` Ðçåî ìò ïéðîð ïéàåúéìå÷äÐ

xeq`y iptn.e`ivedle dxaeylgen la`

exxeble `ivedl leki y`xd.s`d jxc mqiwa

àúøîåâ éúéð,zlgb Ðigppeawpiy cr dilr

.egen `iveieøîéîì êì úéà éàî àìài`n` Ð

.zlgba e`iveie oipnp oi`ò÷ô íåùî øîà ééáà
zngn `ny Ðzlgbdrwtioi`e ,xg` mewna

.dxiay `l` dtixy efãñôä íåùî øîà àáøå
íéùã÷ahene ,micia etxeye gend ciqtny Ð

lqtiyceran dxiay oiprl inp `kd .eil`n

ixy `ziixe`cnc ab lr s` ,meiexfb opax Ð

.dkiygyn eh`åúö÷î àöéù øáàueg Ð

`ki` `veid z` jezgl jixve ,milyexi znegl

.ediipiaøùë éîð éàä,xyk iniptd ixdy Ð

."ea exayz `l" meyn xaere exaey `ed ixde

,mvrl ribny cr jzeg `l`sleweribny cr

) oizipzna opzck ,jzege ,wxtl.(a,dt onwl

àåä äìéëà øá åàì éàäepi` dxiay mewna Ð

epiidc ,elek `viy xa` la` .dlik`l ie`x

lqtpe xyekd zry el dzid`nlr ilekc Ð

.`ed leqt `din `zydc ,dxiay meyn ea oi`

ziil`ok oi`y dn ,oixeni`d mr daixw dyd

) aizkck ,fre xeya`xwiebdil`d ealg" :(

."dninzøîà àðéáøxya zifk `kil i` ÐÐ

ea oi`a `l` .dxiay meyn ea oi` `nlr ilekc

xg` mewna zifk ea yie dxiay mewna zifk

.ediipia `ki`ìåñôä ìò áééç åðéàå`zyde Ð

zry el dzid .hrnn `w leqt id lif`e yxtn

lqtpe xyekdmvrd zxiay meyn ea oi` Ð

axk epiide .`yixa opiqxb xne` iaxe .opiqxb

xa ongp axck dil` ihernl ,gafnl sqei

iia`ck mei ceran dlik` zrya `ly .wgvi

xeriy ihernl iax `z` mei ceran xn`c

ihernl :inp i` .`piaxk dxiay mewna dlik`

.iy` axk zifk dilr oi`úøéáù íåùî åá ïéà
íöòä.dxiay mewna dlik` xeriy opirac Ð

íöò úøéáù íåùî åá ùé éàîàiaxl oia Ð

.opira zifk yiwl yixl oia opgeiäæ íå÷îáÐ

.dxiay mewna
àì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

äúéämeyn `l Ð `ed xyk `d xyk xn`c o`n ediipia `ki` lqtpe xyekd zry el

"ea" yixccÐlirl yxtn oerny 'x `dc ,ikd dil rnyn leqta `le xyka

meyn ea oi` df cg`e df cg` :xn`we ,leqta `le xyka ea inp ipzwc `nw `pzc dizlin

zry el dzid `l` ediipia `ki`c icin gkyinl ivn `l sqei axc `l` .mvr zxiay

.lqtpe xyekdøáà`ki` ezvwn `viy

i`n` :dniz Ð xyk xyk xn`c o`n ediipia

epi`y dn `d ?dlik` xan ith xyk dil aiyg

.!`ed xyk e`l dlik`l ie`x

ikdopiqxbäúéäea oi` lqtpe xyekd zry el

."ea yi" opiqxb `le Ð mvrd zxiay meyn

opiqxb i`cÐopigkyn `le ,sqei axl iywiz

axc dizlina lirl qxbc zi`e .ediipin drax`k

xyk xn`c o`nl :sqeiÐo`nl ,`ed xyk e`l

lk`i xn`cÐ`nwezin df itle .`ed dlik` xa

,d`xp oi`e ."ea yi" eqxbc mixtqd zqxib

witpcn dlik`n witp ith oizrny dlekac

ezvwn `viy xa`c `idd ik ,zexyk zxezn

.`ed dlik` xa `le ,dil ixw xykc

øîúéàdf mewna xya zifk eilr oi`y xa`

epiaxle wgvi epiaxl d`xp Ð 'ek

ipzwc ,ibltinw iaxc `ail`c :xy` oa wgvi

dlik` xeriy ea yi :`nzq `ziixaaÐea yi

iy` axe `piaxc `zbeltae .mvrd zxiay meyn

meyn ea yi `nlr ilekl opaxl la` .ibltinw

zifk eilr oi`c `nili` :wiqnc `de .mvr zxiay

lr s` .mvr zxiay meyn ea yi i`n` ,llk xya

iaxc `ail`e li`ed ,opaxk `newe`l ivnc ab

iaxk edl `xiaqe ,ibltinwÐoizipznl inwen

.dizeek
cg`

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

äìéëàì éeàø øîàc ïàîì .ìeñt éàä¯éeàø éîð éàä ©¨§©§¨©¨©£¦¨©©¦¨
éleëc àðååb éàä ék :øîà óñBé áø .àeä äìéëàì©£¦¨©¥¨©¦©©§¨§¥
éìBwàì éaøc ,íöòä úøéáL íeMî Ba ïéà àîìò̈§¨¥¦§¦©¨¤¤§©¦§©¥
úòL Bì äúéä :àlà ,àeä ìeñt àä éàäå .éúà à÷̈¨¥§©¨¨¤¨¨§¨§©

øLk øîàc ïàîì .eäééðéa àkéà ìñôðå øLBkä¯àä ©¤§¦§©¦¨¥©§§©§¨©¨¥¨
äìéëàì éeàø øîàc ïàîì ,àeä øLk¯àzLä àä ¨¥§©§¨©¨©£¦¨¨¨§¨

ìk àîìò élek :øîà ééaà .àeä äìéëàì éeàø åàì̈¨©£¦¨©©¥¨©¥¨§¨¨
éàî .íöòä úøéáL íeMî Ba ïéà àðååb éàä ék¦©©§¨¥¦§¦©¨¤¤©

àîòè¯úøéáL :àlà .àeä ìeñt àä úäéî àzLä ©§¨¨§¨¦©¨¨¤¨§¦©
øLk øîàc ïàîì .eäééðéa àkéà íBé ãBòaî íöòä¯ ¨¤¤¦§¦¨¥©§§©§¨©¨¥

äìéëàì éeàø øîàc ïàîì ,àeä øLk àä¯àzLä ¨¨¥§©§¨©¨©£¦¨¨§¨
ìò ïéðîð :øîBà éaø ,éáéúéî .àeä äìéëà øa åàì̈©£¦¨¥¦¦©¦¥¦§¦©
çBî ìò .úéìewaL çBî ìò ïéðîð ïéàå ,LàøaL çBî©¤¨Ÿ§¥¦§¦©©¤©¦©©

àîòè éàî LàøaL¯.BàéöBäìe BøøBâì ìBëéå ìéàBä ¤¨Ÿ©©§¨¦§¨§§§¦
ä úøéáL Cúòc à÷ìñ éàåéîc øétL íBé ãBòaî íöò §¦¨§¨©£¨§¦©¨¤¤¦§©¦¨¥

¯,déãéc çBnì de÷tðå íBé ãBòaî déøaúð ,éîð úéìe÷¦©¦¦§§¥¦§§©§©©¦¥
éîòèìe :ééaà Cì øîà !déìò eðîðåäëéLçMî ,C §¦§£¥¨©¨©©¥§©§¦¦¤£¥¨

çBnì d÷tðå dì÷ðå déìò úBçéðå àzøîeb éúééð :éîð©¦©§¥©§¨§¥£¥§¦§¨§©§¨©©
úBîöòa óøBOä ìáà :àéðz àäc .déìò éðîéðå ,déãéc¦¥§¦§¦£¥§¨©§¨£¨©¥¨£¨

ïéãéba Czçîäå¯àlà .íöòä úøéáL íeMî Ba ïéà §©§©¥©¦¦¥¦§¦©¨¤¤¤¨
øîéîì Cì úéà éàî¯àáø .ò÷t íeMî :øîà ééaà ©¦¨§¥©©©¥¨©¦¤©¨¨

ãBòaî ,déãéc çBnî àøeð ìéëà àîìéc ,íéãia déì ãéñôî à÷c ,íéLã÷ ãñôä íeMî :øîà̈©¦¤§¥¨¨¦§¨©§¦¥©¨©¦¦§¨¨¥¨¦©¦¥¦§
Lé àîìò élek àðåb éàä ék ìk :øîà àtt áø .äëéLçMî ehà íBé ãBòaî äøéæb ,éîð íBé©¦§¥¨¦§©¦¤£¥¨©©¨¨©¨¦©©§¨¥¨§¨¥

àîòè éàî .íöòä úøéáL íeMî Ba¯Búö÷î àöiL øáàa :àlà .äìéëàì éæçéî àúøBàì ¦§¦©¨¤¤©©§¨§§¨¤¡¥©£¦¨¤¨§¥¤¤¨¨¦§¨
øLk øîàc ïàî .ébìtéî÷¯äìéëàì éeàø øîàc ïàîe ,àeä øLk àä¯äìéëà øa åàì éàä ¨¦©§¦©§¨©¨¥¨¨¥©§¨©¨©£¦¨©¨©£¦¨

BøáLe Búö÷î àöiL øáà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúãk .àeä¦§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¥¤¤¨¨¦§¨§¨
¯àðååb éàä ék ìk :øîà éãéà áøc déøa úLL áø .íöòä úøéáL íeMî Ba ïéà¯éleëc ¥¦§¦©¨¤¤©¥¤§¥§©¦¦¨©¨¦©©§¨§¥

àða íöòä úøéáL :àlà .àeä ìeñt àä øáà éàäc ,íöòä úøéáL íeMî Ba ïéà àîìò̈§¨¥¦§¦©¨¤¤§©¥¤¨¨¤¨§¦©¨¤¤§¨
øLk øîàc ïàî .eäééðéa àkéà¯éeàø Bðéà àzLä äìéëàì éeàø øîàc ïàîe ,àeä øLk àä ¦¨¥©§©§¨©¨¥¨¨¥©§¨©¨©£¦¨¨§¨¥¨

àîòè éàî .íöòä úøéáL íeMî Ba Lé àðååb éàä ék ìk :øîà ÷çöé øa ïîçð áø .äìéëàì©£¦¨©©§¨©¦§¨¨©¨¦©©§¨¥¦§¦©¨¤¤©©§¨
¯øîàc ïàîì .eäééðéa àkéà äéìàä úøéáL :àlà .déì ìéëàå déì éeèîc ,äìéëàì éæç àäc§¨£¦©£¦¨¦§©¥¥§¨¥¥¤¨§¦©¨©§¨¦¨¥©§§©¨©

øLk¯äìéëàì éeàø øîàc ïàîì ,àeä øLk àä¯àðååb éàä ék ìk :øîà éLà áø .à÷ìñ dBábì äéìàc ,äìéëàì éeàø Bðéà éàä ¨¥¨¨¥§©§¨©¨©£¦¨©¥¨©£¦¨§©§¨©¨©¨§¨©©¦¨©¨¦©©§¨
äìéëàì éeàø Bðéà éàcå àäc ,íöòä úøéáL íeMî Ba ïéà éàcåøîàc ïàîì .eäééðéa àkéà øNa úéfk åéìò ïéàL øáà :àlà .ììk ©©¥¦§¦©¨¤¤§¨©©¥¨©£¦¨§¨¤¨¥¤¤¥¨¨©©¦¨¨¦¨¥©§§©§¨©

øLk¯äìéëàì éeàø øîàc ïàîì ,àeä øLk àä¯íeMî déa úéì àðååb éàä ék ìk :øîà àðéáø .àkéìå äìéëà øeòéL ïðéòa ¨¥¨¨¥§©§¨©¨©£¦¨¨¥©¦£¦¨§¥¨¨¦¨¨©¨¦©©§¨¥¥¦
.eäééðéa àkéà øçà íB÷îa øNa úéfk åéìò Léå ,äæ íB÷îa øNa úéfk åéìò ïéàL øáà :àlà .äìéëà øeòéL ïðéòác ,íöòä úøéáL§¦©¨¤¤§¨¥©¦£¦¨¤¨¥¤¤¥¨¨©©¦¨¨§¨¤§¥¨¨©©¦¨¨§¨©¥¦¨¥©§

øLk øîàc ïàîì¯äìéëàì éeàø øîàc ïàîì ,àeä øLk àä¯äòaøàk àéðz .àkéì àäå ,äøéáL íB÷îa äìéëà øeòéL ïðéòa §©§¨©¨¥¨¨¥§©§¨©¨©£¦¨¨¥©¦£¦¨¦§§¦¨§¨¥¨©§¨§©§¨¨
úòL Bì äúéä ,ìeñtä ìò áéiç Bðéàå áéiç àeä øLkä ìò ."Bá eøaLú àì íöòå" "ìëàé ãçà úéáa" :øîBà éaø ,àéðúc ,eäéépéî¦©§§©§¨©¦¥§©¦¤¨¥¨¥§¤¤Ÿ¦§§©©¨¥©¨§¥©¨©©¨¨§¨§©

äìéëà úòLa ìñôðå øLBkä¯äìéëà øeòéL Ba Lé .íöò úøéáL íeMî Ba ïéà¯äìéëà øeòéL Ba ïéà ,íöò úøéáL íeMî Ba Lé ©¤§¦§©¦§©£¦¨¥¦§¦©¤¤¥¦£¦¨¥¦§¦©¤¤¥¦£¦¨
¯äìéëà úòLa ,íöòä úøéáL íeMî Ba ïéà çaænì éeàøä .íöò úøéáL íeMî Ba ïéà¯úòLa àlL ,íöò úøéáL íeMî Ba Lé ¥¦§¦©¤¤¨¨©¦§¥©¥¦§¦©¨¤¤¦§©£¦¨¥¦§¦©¤¤¤Ÿ¦§©

ïðçBé éaø .øçà íB÷îa øNa úéfk åéìò Léå ,äæ íB÷îa øNa úéfk åéìò ïéàL øáà ,øîzéà .íöò úøéáL íeMî Ba ïéà äìéëà£¦¨¥¦§¦©¤¤¦§©¥¤¤¥¨¨©©¦¨¨§¨¤§¥¨¨©©¦¨¨§¨©¥©¦¨¨
ïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaø déáéúéà .íöò úøéáL íeMî Ba ïéà :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ,íöòä úøéáL íeMî Ba Lé :øîà̈©¥¦§¦©¨¤¤©¦¦§¤¨¦¨©¥¦§¦©¤¤¥¦¥©¦¨¨§©¦¦§¤

"Bá eøaLú àì íöòå" :Lé÷ì¯?"øNa úéfk åéìò ïéà" éàî .øNa úéfk åéìò ïéàL íöò ãçàå øNa úéfk åéìò LiL íöò ãçà ¨¦§¤¤Ÿ¦§§¤¨¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨§¤¨¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨©¥¨¨©©¦¨¨
ììk øNa úéfk åéìò ïéàc àîéìéà¯øNa úéfk åéìò LiL íöò ãçà :øîà÷ éëä åàì àlà ?íöòä úøéáL íeMî Ba Lé éànà ¦¥¨§¥¨¨©©¦¨¨§¨©©¥¦§¦©¨¤¤¤¨¨¨¦¨¨©¤¨¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨

:déì øîà !Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì àéL÷ ,øçà íB÷îa øNa úéfk åéìò Léå äæ íB÷îa øNa úéfk åéìò ïéàL ãçàå ,äæ íB÷îa§¨¤§¤¨¤¥¨¨©©¦¨¨§¨¤§¥¨¨©©¦¨¨§¨©¥©§¨§©¦¦§¤¨¦¨©¥
àì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc migqt(ycew zay meil)

éàäd`neha `ay df oaxw -ìeñtea dxq`p `l jkitle ,`ed ©¨
la` ,mvr zxiayøîàc ïàîìxeqi`y xaeqd iax zrcl - §©§¨©

oaxwd m`a ielz dxiaydéàä ,äìéëàì éeàø`ay df oaxw - ¨©£¦¨©
,d`nehaénðok mb -,àeä äìéëàì éeàøzxiay ea dxq`p jkitle ©¦¨©£¦¨

.mvr
ewlgpy xaeqd ,dinxi iax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:d`neha `ad gqta mi`pzdàðåeb éàä ék ,øîà óñBé áøote`a - ©¥¨©¦©©§¨
,d`neha `ay gqt epiidc ,dfkàîìò éleëcy micen lkd -ïéà §¥¨§¨¥

Baxeqi`éúà à÷ éìewàì éaøc ,íöòä úøéáL íeMîiaxy itl - ¦§¦©¨¤¤§©¦§©¥¨¨¥
dcen `ed s`y ,xingdl `le `nw `pz ixac lr lwdl `a

,mvr zxiay xeqi` ea oi` leqt oaxwyéàäå`ay df oaxwe - §©
,d`nehaàä[ixd-],àeä ìeñtmvr zxiay ea dxq`p `l jkitle ¨¨

,lkd zrclàlày oaxwøLBkä úòL Bì äúéäxyk didy - ¤¨¨§¨§©©¤
,dlik`a xzede dligznìñôðåueg xyad `viy oebk ,okn xg`l §¦§©

,ezvignleäééðéa àkéà`pz oia dkldl welig yi dfk oaxwa - ¦¨¥©§
.iaxl `nwøîàc ïàîìxeqi`y xaeqd `nw `pz zrcl - §©§¨©

oaxwd m`a ielz dxiaydàä ,øLk,df oaxw -,àeä øLkixdy ¨¥¨¨¥
la` .mvr zxiay ea dxq`p jkitle ,xykda eizecear eyrp

øîàc ïàîìmvr xeayl dxez dxq` `ly xaeqd iax zrcl - §©§¨©
`edy oaxwa `l`àä ,äìéëàì éeàøzry el dzidy ,df oaxw - ¨©£¦¨¨

,xyekdàeä äìéëàì éeàø åàì àzLäie`x epi` eiykr - ©§¨¨¨©£¦¨
.mvr zxiay xeqi` ea oi` jkitle ,lqtp ixdy ,[dlik`l

:sqei ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdàîìò élek ,øîà ééaà©©¥¨©¥¨§¨
àðåeb éàä ék ìk'xyekd zry' oaxwl dzidy ,dfk ote`a - ¨¦©©§¨

icen ,okn xg`l lqtpe dligzny lkd mBa ïéàxeqi`íeMî ¥¦
,íöòä úøéáL,'leqta `le xyka' yxecd `nw `pz elit`eéàî §¦©¨¤¤©

àîòèc meyn ,xacd mrh `ed dn -úäéî àzLälr ,eiykr - ©£¨©§¨¦©
,mipt lkàä[ixd-]àlà ,àeä ìeñtoicíöòä úøéáLgqtaãBòaî ¨¨¤¨§¦©¨¤¤¦§

íBé,oqipa xyr drax` meia epiidc ,dkiygd mcew -àkéà¦¨
eäééðéa.iaxl `nw `pz oia welig yi dfa -øîàc ïàîìzrcl - ¥©§§©§¨©

epi`y oaxw wx zhrnn dxezdy xaeqd ,`nw `pzàä ,øLk- ¨¥¨
,mei ceran gqt oaxw,àeä øLk.mvr zxiay ea dxq`p jkitle ¨¥

la`øîàc ïàîìoaxw lk dxezd dhriny xaeqd iax zrcl - §©§¨©
epi`y,äìéëàì éeàø,mei ceran gqta mvr zxiay xeq`l oi` ¨©£¦¨
ixdyàzLä,eiykr -àeä äìéëà øa åàìie`x epi` oiicr - ©§¨¨©£¦¨

.axra `l` gqtd zlik` onf oi`y ,dlik`l
mvr xeayl xizn iaxy xaeqd ,iia` zrc lr dywn `xnbd

:mei ceran gqtaéáéúéî,`ziixaa epipy .daiyid ipa eywd -éaø ¥¦¥©¦
çBî ìò ïéðîð ,øîBà,LàøaLcg` dpnp `l m` elit` ,xnelk ¥¦§¦©©¤¨Ÿ

ici `vi ,y`xay gend lr wx `l` ,gqtd xya lr dxeagd ipan
,ezaegúéìewaL çBî ìò ïéðîð ïéàå.cid ly jxid mvr jezay - §¥¦§¦©©¤©¦

:`xnbd zxxanàîòè éàî LàøaL çBî ìòxacd mrh `ed dn - ©©¤¨Ÿ©©£¨
.e`ivedle zleblebd mvr z` xeayl xeq` ixd ,eilr mipnpy

,`xnbd zx`anBøøBâì ìBëéå ìéàBämqiw ici lr genlBàéöBäìe ¦§¨§§§¦
e`ivedl xyt` i` zileway mvrd gen la` .elke`le s`d jxc

.dxaeyl `la
:iia`k `ly ef `ziixan gikedl yi cvik `xnbd zyxtn dzre

Czòc à÷ìñ éàåy ,jzrc lr dlrz m`e -ãBòaî íöòä úøéáL §¦¨§¨©§¨§¦©¨¤¤¦§
éîc øétL íBé,ok m` ,iax zrcl `id zxzen -énð úéìe÷s` - ©¦¨¥¦©¦

y ote`a ,xzida e`ivedl jxc yi zileway genddéøaúð- ¦§§¥
dze` exayidéãéc çBîì de÷tðå ,íBé ãBòaîgend z` e`iveie - ¦§§©§©§©¦¥

,dkezaydéìò eðnðågend eze` lr dxeagd ipan epnie - §¦§£¥
dcen iax mby ,xnel jixv gxkda `l` .axra edelk`ie

.mei ceran elit` dxeq` zenvr zxiayy
:`xnbd zvxznééaà Cì øîàxnele ,ef `iyew uxzl iia` leki - ¨©¨©©¥

,jk jléîòèìeCceran s` dxeq` mvr zxiayy ,jzhiyle - §©§¥
ixde ,`ziixad ixac eayiizi ike ,meiénð äëéLçMîxg`l s` - ¦¤£¥¨©¦

z` xeayl ozip dkiygdgend `ivedle ,xzida zilewd mvr
c ote`a ,dkezayàzøîeb éúééð,zlgb e`iai -déìò úeçéðå- ©§¥©§¨§¥£¥

,zilewd mvr lr egipiedìwðåcr mvrd z` zlgbd sexyze - §©§¥
,awp ea dyrzydéãéc çBîì d÷tðåmvrd gen z` e`iveie - §©§¥§©¦¥

,df awp jxc zilewd jezaydéìò éðnéðå.edelk`ie eilr epnie - §¦§¥£¥
àéðz àäc,`ziixaa epipy ixdy -Czçîäå úBîöòa óøBOä ìáà §¨©§¨£¨©¥¨£¨§©§©¥

Ba ïéà ïéãébaxeqi`,íöòä úøéáL íeMîdxez dxq` `ly ,epiidc ©¦¦¥¦§¦©¨¤¤
.dtixy ici lr awp mda zeyrl xzen j` ,zenvrd xeayl `l`

:`xnbd dkiynneøîéîì Cì úéà éàî àlàxnel jl yi dn - ¤¨©¦¨§¥©
ipy dfa epivn ,ok miyer oi` ok` recn ,ef `iyew ayiil icka

.mivexiz,øîà ééaà,zlgb ici lr mvrd awpl oi`yíeMî ©©¥¨©¦
l miyyegyò÷ômeg zngn ipyd dcivn mvrd xayzy - ¨©

on `id dxeq`e ,dxiay `l` dtixy o`k oi` dfk ote`ae ,zlgbd
e .dxezd,øîà àáøzlgb ici lr mvrd awpl xeq`y xacd mrh ¨¨¨©

`edíeMîl minkg eyygydéì ãéñôî à÷c ,íéLã÷ ãñôä- ¦¤§¥¨¨¦§¨©§¦¥
mvrd jezay gend z` ciqtiyçBnî àøeð ìéëà àîìéc ,íéãéa§¨©¦¦§¨¨¦¨¦©

déãécmvrd z` zlgbd awpzy xg`l `ny yegl yi oky - ¦¥
xebq exi`ydl ahen jkitle ,envr gend on s` y`d lk`z
,o`kn x`azne .micia eciqtdl `le ,envrn cqtiy mvrd jeza
lr zilewd mvr z` awpl did xzen `ziixe`cny it lr s`y
minkg exq` mewn lkn ,dkezay gend `ivedle zlgb ici

mvrd zxiay oiprl s` `linne .ok zeyrlénð íBé ãBòaîmb - ¦§©¦
,z`f zeyrl minkg exq`y xnel yi okeèà íBé ãBòaî äøéæb§¥¨¦§¨

[meyn-].äëéLçMîgqta mvr xeayl mc`d lbxzi m`y ,epiidc ¦¤£¥¨
.dkiygd xg`l s` ok zeyrl `eaiy yegl yi ,mei ceran

:iia` lr zwlegd drc d`ian `xnbdéàä ék ìk ,øîà àtt áø©¨¨¨©¨¦©
àðeb,mei ceran mvrd xaeyy ,dfk ote`a -àîìò éleklkd - ©§¨¥¨§¨

y micenBa Léxeqi`,íöòä úøéáL íeMî`ly xaeqd iax elit`e ¤¦§¦©¨¤¤
,dlik`l ie`xd oaxwa `l` mvr xeayl dxez dxq`àîòè éàî©©£¨

c meyn ,xacd mrh `ed dn -éæçéî àúøBàìoaxwd didi axrl - §§¨¦§¥
ie`x,äìéëàì,'ie`x'k oecip `ed mei ceran s` jkitleøáàa àlà ©£¦¨¤¨§¥¤

Búö÷î àöiL`veid wlgd eze` lqtpe ,milyexi znegl ueg ¤¨¨¦§¨
,ekzegl jixveéâìôéî÷yi m` ,iaxe `nw `pz ewlgp dfa - ¨¦§§¥

.mvr zxiay xeqi` `viy wlg eze`aøîàc ïàî`pz zrcl - ©§¨©
oaxwa mvr zxiay dxez dxq`y xaeqd ,`nwàä ,øLkxa` - ¨¥¨

,uegl ezvwn `viy df,àeä øLkcner iniptd ewlg ixdy ¨¥
`viy ewlga elit` mvr zxiay xeq`l yi jkitle ,ezexyka

.uegløîàc ïàîezxiay dxez dxq` `ly xaeqd iax zrcle - ©§¨©
`edy oaxwa `l` mvréàä ,äìéëàì éeàø`viy df xa` - ¨©£¦¨©

,uegl ezvwnàeä äìéëà øa åàìmewna dlik`l ie`x epi` - ¨©£¦¨
lr xaer epi` jkitle ,uegl `viy wlgd eze`a epiidc ,dxiayd

.'ea exayz `l mvre'
:mvr ea xeayl xzeny zxaeqd drc `xnbd d`ianeàéðúãk¦§©§¨

,`ziixaaøáà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¥¤
Búö÷î àöiLmilyexi znegl uegBa ïéà ,BøáLexeqi`íeMî ¤¨¨¦§¨§¨¥¦
.íöòä úøéáL§¦©¨¤¤

:`tt ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdéãéà áøc déøa úLL áø©¥¤§¥§©¦¦
àðåeb éàä ék ìk ,øîà,uegl xa`d zvwn `viy ,dfk ote`a - ¨©¨¦©©§¨

àîìò éleëcy micen lkd -Ba ïéàxeqi`,íöòä úøéáL íeMî §¥¨§¨¥¦§¦©¨¤¤
,'leqta `le xyka' yxecd `nw `pz elit`eøáà éàäcixdy - §©¥¤

uegl `viy xa`d ly wlgd eze`úøéáL àlà ,àeä ìeñt àä̈¨¤¨§¦©
'àð'a íöòä,ekxv lk dlvp `ly gqt xya -eäééðéa àkéàdfa - ¨¤¤§¨¦¨¥©§

.iaxl `nw `pz oia dkldl welig yiøîàc ïàî`pz zrcl - ©§¨©
oaxwa mvr zxiay dxez dxq`y xaeqd `nwàä ,øLkoaxw - ¨¥¨

,ekxv lk dlvp `l oiicry df,àeä øLkea xeayl xeq` jkitle ¨¥
.eziilv xnb mcew elit` mvrøîàc ïàîe,iax zrcl la` - ©§¨©

`edy oaxwa `l` mvr zxiay dxez dxq` `ly xaeqdéeàø̈
àzLä ,äìéëàì,ekxv lk xyad dlvp `l oiicry ,eiykr -Bðéà ©£¦¨©§¨¥

,äìéëàì éeàø.mvr zxiay ea dxq`p `l jkitle ¨©£¦¨
:ici` axc dixa zyy ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdáø©

àðåeb éàä ék ìk ,øîà ÷çöé øa ïîçð`ly xyaa ,dfk ote`a - ©§¨©¦§¨¨©¨¦©©§¨
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ריב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc migqt(oey`x meil)

àzøåeçî`ed xexa xac ±ïéúéðúîizyy epzpyn dxn`y dny ± §©©§¨©§¦¦
`ed ,d`neha miaxw mgld,éñBé éaøk àìcoi`y oeik iqei iaxly §Ÿ§©¦¥

,gafnl axwd wlg oi` mgld izyae ,zelik`d lr dvxn uivd
.d`neha miaxw mpi`e ,mdilr dvxn uivd oi`

lirl d`aedy `ziixaa iqei iax ixac z` zxxan `xnbd(:fr)

oi`yk mcd z` miwxef m` xfril` iaxe ryedi iax zwelgn iabl
:miie`x miixiyd oi`yk unewd z` mixihwn m`e ,ie`x xyad

déì øîà[el`y-]éøz éáì ékæî àøèL éñBé éaøå ,ééaàì àtt áø ¨©¥©¨¨§©©¥§©¦¥§¨¨§©¥§¥§¥
àeärazpde raezd z` dkfnd xhyk md iqei iax ixac ike -

ef lr ef zewlegd zerc izyl `ed mikqn j`id ,xnelk ,cg`k
,zg`køæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø ,éñBé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤

å ,íéçáæaz`å ,íéçáæa òLBäé éaø éøáãokøæòéìà éaø éøáã ¦§¨¦§¦§¥©¦§ª©¦§¨¦§¦§¥©¦¡¦¤¤
,úBçðîa òLBäé éaø éøáãå ,úBçðîaixac z` `ziixad zx`ane ¦§¨§¦§¥©¦§ª©¦§¨

z` ip` d`ex ,iqei iaxøîBà äéäL ,íéçáæa øæòéìà éaø éøácwxfi ¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¨¦¤¨¨¥
dïéàL ét ìò óà ícdøNaie`xz` oke ,,íéçáæa òLBäé éaø éøác ¨©©¦¤¥¨¨¦§¥©¦§ª©¦§¨¦

ïéà íà øîBà äéäLdícdwixfl ie`xïéàdøNae ,axwïéà íà ¤¨¨¥¦¥¨¥¨¨¦¥
døNa,ie`xïéàdícz` ip` d`ex oke .wxfpøæòéìà éaø éøác ¨¨¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤

øîBà äéäL ,úBçðîad z` xihwnõîB÷dgpnd onïéàL ét ìò óà ¦§¨¤¨¨¥¤©©¦¤¥
íéøéL íL,mipdkl dlik`l miie`x,úBçðîa òLBäé éaø éøáãå ¨¦©¦§¦§¥©¦§ª©¦§¨

íéøéL íL ïéà íà øîBà äéäLmipdkl miie`xïéàz` mixihwn ¤¨¨¥¦¥¨¦©¦¥
d,õîB÷eõîB÷ ïéà íàxhwdl ie`xdïéàdíéøéL.mipdkl milk`p ¤¦¥¤¥¦©¦

xfril` iax mr mb iqei iax mikqny okzi ji` ,`tt ax dywne
.df lr df md miwlegy ryedi iax mr mbe

déì øîà`l` ,xaeq `ed in zrck yxtl `a `l iqei iax ,iia` ¨©¥
e ,ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgn z` yxtl `aàøazñî¦§©§¨

øîà÷oia migafa oia `id mdipy zwelgny xazqny xn`e ± ¨¨©
e ,zegpnaéà÷ ékiqei iax wqr xy`ke -,íéçáæaz` dpye ¦¨¥¦§¨¦

,ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgnéëéä ék àøazñî ,øîà̈©¦§©§¨¦¥¦
éâéìôcmd miwlegy myky xazqn -íéçáæaakrn xyad m`d ¦§¦¦¦§¨¦

,mcd z`énð éâéìtmb md miwleg jk ±úBçðîamiixiyd m`d §¦¦©¦¦§¨
xfril` iax ixac z` ip` d`ex xn`y edfe ,unewd z` miakrn
iaxe xfril` iaxy xnelk ,zegpna ryedi iax ixace zegpna

.zegpna mb df oic exn` ryediéà÷wqer did xy`ke -,úBçðîa ¨¥¦§¨
éâéìôc éëéä ék àøazñî ,øîàmd miwlegy myky xazqn ± ¨©¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦

úBçðîa,unewd z` miakrn miixiyd m`énð éâéìtmiwleg jk ± ¦§¨§¦¦©¦
mb mdíéçáæaip` d`ex xn`y edfe ,mcd z` akrn xyad m` ¦§¨¦

,xnelk ,migafa ryedi iax ixace migafa xfril` iax ixac z`
.migafa s` df oic exn` mdy

déì øîà,iia`l sqei axçpéúädn z` jk ayiil ozip ok` ± ¨©¥¨¦©
,zegpna ryedi iaxe xfril` iax ixac mi`xpy iqei iax xn`y

c ,xnel yiyéà÷ ékiqei iax wqer did xy`ky -,øîà ,íéçáæa ¦¨¥¦§¨¦¨©
éâéìôc éëéä ék àøazñîewlgpy myky xazqn ±éâéìt ,íéçáæa ¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦¦§¨¦§¦¦

énðmb ewlgp jk ±,úBçðîameynéàø÷ øwéòcmdy miweqtdy ± ©¦¦§¨§¦¨§¨¥
,ryedi iaxe xfril` iax ewlgp eay df oicl xewndéáéúk ék¦§¦¦

éáéúk íéçáæa,zegpn oipra `le migaf oipra dxeza exn`p - ¦§¨¦§¦¦
,zegpna ewlgp ok enky xnel iqei iax jxved jkleàlàdn ¤¨

,migafa ryedi iaxe xfril` iax ixac mi`xpy iqei iax xn`y
ok xn` iqei iaxy yxtl ozip ji`éà÷ ékwqer didyk ±,úBçðîa ¦¨¥¦§¨

éâéìôc éëéä ék àøazñî ,øîàåmiwleg mdy myky xazqny ± §¨©¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦
énð éâéìt ,úBçðîamb miwleg md jk ±éàø÷ øwéò àäå ,íéçáæa ¦§¨§¦¦©¦¦§¨¦§¨¦¨§¨¥

éáéúëc àeä íéçáæaexn`p df oicl xewnd mdy miweqtd ixde ± ¦§¨¦¦§¦¦
iqei iax jxved recne ,migaf oiprl ewlgpy i`ceeae ,migaf oiprl

.df xac yxtl
:xg` ote`a iqei iax ixac z` `xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,àlà¤¨Ÿ©§¨

,xfril` iax ixac el mi`xp cg` xacay ,`id iqei iax zpeeky
,eixac yexit `ed jke ,ryedi iax ixac el mi`xp xg` xacae

àîèða øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBøixiiy e` oaxwd xya ¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤§¦§¨
oi`y meyn ,xhwei unewde wxfi mcdy `ed oicd dfay ,dgpnd

.e`nhp m` miakrn miixiyde xyadåz` ip` d`exéaø éøáã §¦§¥©¦
,óeøNå ãeáàa òLBäémiixiyde xyady ryedi iaxk oicd dfay §ª©§¨§¨

.mcd z` miwxef oi`e miakrn
,sxype ca`pl `nhp oia wlgl yi m` ixd :`xnbd dgecàîèða§¦§¨

àîòè éàîedn -s` ,miakrn miixiyde xyad oi`y mrhd ©©£¨
`ed i`ce ,miakrn md sxype ca`payévøîc íeMîdõéölr ¦¦§©¥¦

okzi `l ok m`e ,miie`xk maiygne miixiyde xyad z`neh
c ,sxype ca`pl `nhp oia wlgl `id iqei iax zpeekyúòîL àä̈¨§©

déìeprny ixdy ±øîàc éñBé éaøìy ,jenqa lirl `ziixaaïéà ¥§©¦¥§¨©¥
úBìéëà ìò ävøî õévä,oaxwdn mc`l milk`pd miwlgd ± ©¦§©¤©£¦

.mc`l milk`p ixd miixiyde xyade
:xg` ote`a iqei iax ixac z` zvxzn `xnbd,àéL÷ àì ,àlà¤¨Ÿ©§¨

,iqei iax ixac yexit `ed jkeøæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤
azepaxw,øeaéös` xhwei unewde wxfi mcdy `ed oicd mday §¦

e .miie`x miixiyde xyad oi` m`,òLBäé éaø éøác úà éðà äàBø¤£¦¤¦§¥©¦§ª©
aly zepaxw,ãéçéoi` miixiyd e` xyad `nhp m`y oicd mday §¨¦

.unewd z` mixihwn oi`e ,mcd z` miwxef
ly zepaxwl xeaiv zepaxw oia wlgl yi m` ixd :`xnbd dgec

,cigiazepaxwàîòè éàî øeaéömiixiyde xyady mrhd edn ± §¦©©£¨
`ed i`ce ,cigi zepaxwa miakrn mdy s` miakrn mpi`íeMî¦

,øeaéöa äøzeä äàîeèc`id iqei iax zpeeky okzi `l ok m`e §§¨§¨§¦
,minrh ipyn cigil xeaiv oia wlglàãç,cg` ±déì úòîLc± £¨§¨§©¥

eprny ixdyøîàc éñBé éaøìjenqa lirl `ziixaay ,äàîeè §©¦¥§¨©§¨
øeaéöa àéä äéeçcdiegc d`neh xeaiva s`y oeike ,dxzed `le §¨¦§¦

.cigi zepaxwl xeaiv zepaxw oia wlgl oi` ,`idãBòåyi mrh §
meyn ,cigil xeaiv oia wlgn iqei iaxy yxtl ozip `l ezngny

céàepiid ,xfril` iax ixac mi`xp iqei iax xn`y dn m`y - ¦
,øeaéöawx xeaiva ike ,dyw,òLBäé éaø àìå øéLëî øæòéìà éaø §¦©¦¡¦¤¤©§¦§Ÿ©¦§ª©

,xfril` iaxk df dxwna weqtl iqei iax jxvedy
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המשך ביפור למס' אסחים ליום רפשון עמ' פ

ונוטל חלק  . בחומש תהלים ותניא הידועים,   . בוודאי שומר שלושת השיעורים השווים לכל נפש מתקנת כ"ק מורי וחמי אדמו"ר 
בפעולת צעירי אגודת חב"ד ובהתוועדות חסידיות, אשר כל זה מבטל העלמות שישנם במציאות ועניינים . . שאינם במציאות.

ממכתב ב' שבט, תשט"ו



ריג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc migqt(ipy meil)

gqtdïBLàøä,oqipa xyr drax`aúà ïéNBò ïéàîhäågqtd ¨¦§©§¥¦¦¤
éðMä.xii`a xyr drax`a ©¥¦

àøîâ
.d`neha gqtd z` miyer mday mipte`d ex`azp dpyna

ian `xnbdxacd mrh oke ,sqep ote` x`ean da `ziixa d`
:d`neha gqtd z` mlek miyeryìàøNé eéäL éøä ,ïðaø eðz̈©¨¨£¥¤¨¦§¨¥

úøL éìëe íéðäëå ,ïéàîèmilawny miwxfnde dhigyd ipikq ± §¥¦§Ÿ£¦§¥¨¥
mcd z` mda miwxefeéìëe íéðäëå ,ïéøBäè ìàøNé eéäL Bà ,ïéøBäè§¦¤¨¦§¨¥§¦§Ÿ£¦§¥

,[ïéàîè úøL éìëe ïéøBäè íéðäëå ìàøNé eléôàå ,ïéàîè úøL̈¥§¥¦©£¦¦§¨¥§Ÿ£¦§¦§¥¨¥§¥¦
eNòégqtd z` elek xeavd lk,äàîeèaitløeaéö ïaø÷ ïéàL ©£§§¨¤¥¨§©¦

d`neha `ad÷eìçedeyri mwlgy ,miaixwnd oia edyrna ¨
`a xeavd aex oaxwy oeik `l` ,dxdha mwlge d`neha

.[d`neha edeyri micigid s` d`neha
gqtd z` mlek miyer mi`nh zxyd ilk m`y `ziixaa epipy
miyer md mb mi`nh ldwdn zvwn m` s`y rnyne ,d`neha
lka epi` df oicy `xnbd zx`an ,ipy gqtl migcp `le d`neha

:`xnbd zxne` .zxyd ilk e`nhpy d`nehd ipte`áø øîà̈©©
eðL àì ,àcñçgqtd z` mi`nhd s` miyery df oic dpyp `l ± ¦§¨Ÿ¨

,d`nehaïékqä àîèpL àlà[dhigyd lyailk e` mc`àîè ¤¨¤¦§¨©©¦§§¥
úîoikqd mb dyrp df ote`ay ,d`nehd a` dyrpe zna rbpy ± ¥

meyn ,d`nehd a`øîà àðîçøczyxta dxn` dxezdy ± §©£¨¨¨©
znd rbn z`neh oica ,zn z`neh(fh hi xacna)lr rBi xW` lke'§Ÿ£¤¦©©

dcVd ipRáøç ììçaaxg yiwd ,'mini zraW `nhi 'ebe zna F` §¥©¨¤©£©¤¤§¥¦§¨¦§©¨¦
y cnll ,[zn-] llgl,ììçk àeä éøä áøçzkzn ilk ,xnelk ¤¤£¥¤¨¨

,ea rbpy in z`nehk `nh dyrp zna `nhpde`ed oikqdy oeikn
d`nehd a`àøáâì ànèî à÷mc`d z` `nhn `ed ixd ± ¨§©¥§©§¨

`vnpe ,ea hgeydãéáòúéî ék àøwéòîczryn-] dligzny ± §¥¦¨¨¦¦§£¦
,oaxwd dyrpyk [dhigyãéáòúéî à÷ úøëc óebä úàîeèa- §§©©§¨¥¨¦§£¦

dxfrl ezqipk lr zxk yper yiy `nh mc` ici lr dyrp
dgcp ,df gqta xengd d`neh xeqi` dgcpy oeike ,d`neha

.[mi`nhd oiae mixedhd oia gqtd z` eyrie ixnblàîèð ìáà£¨¦§¨
,õøL úàîeèa ïékqä,d`nehl oey`x `l` epi`eNácàeä ø ©©¦§§©¤¤§¨¨

déì àénèîc,oikqdn `nhpy df `ed xyady -àénèî àì àøáâì ¦§©§¨¥§©§¨Ÿ§©§¨
déìepi` d`nehl oey`x ik ,epnn `nhp `l hgeyd mc`d la` - ¥

,oiwyne oilke` `l` milke mc` `nhnãéáò ïéøBäèmixedhd - §¦¨¦
,`nhpy gqtd xya z` elk`ie ,gqtd z` eyriãéáò àì ïéàîè§¥¦Ÿ¨¦

ik ,ipy gqtl egcie gqtd z` eyri `l mi`nhd la` -áèeî¨
yìëàégqtd xyaøNa úàîeèamc`d la` `nh xyadyk ± ¥¨¥§§©¨¨

dxeq` ef dlik`y ,xedh elke`dìëàé ìàå ,åàìadúàîeèa øNa §¨§©¥¨¥¨¨§§©
óebäelke`d mc`d lyLxeqi`d.[úøëa àeä ©¤§¨¥

:`cqg ax ixacn `xnbd dgikenøáñ÷ àîìàxaeqy gken ±áø ©§¨¨¨©©
øeaéöa àéä äéeçc äàîeè ,àcñçdxezd dxizdy s` ,xnelk ± ¦§¨§¨§¨¦§¦

xenb xzid epi`e ,dxizd iyewa d`neha oaxw `iadl xeavl
xyt`y dnk xfgl yie ,dxdha e`iadl zexyt` oi` xy`k `l`
jkle ,dlw xzei d`neha dyriy e` dxdha gqtd ziiyr xg`
.dxengd sebd z`neha e`iadl oi` xya z`neha `a gqtdy s`

:`xnbd dtiqenéeçc äàîeè ,÷çöé éaø øîà ïëå,øeaéöa àéä ä §¥¨©©¦¦§¨§¨§¨¦§¦
sebd z`neha mi`nhd mze` ,uxy z`neha oikqd `nhpyke
ax ixack ,ipy gqtl migcp `l` d`neha gqtd z` miyer mpi`

.`cqg
zxaeqe wgvi iaxe `cqg ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .uxy z`neha s` xaecny,øîà àáøå`nhpa mb §¨¨¨©
,xyad `l` `nhp `ly uxy z`neha oikqdénð ïéàîè eléôà£¦§¥¦©¦

éãáò:`xnbd zxxan .mixedhd mr gqtd z` miyer mb -éàî ¨§¦©
àîòèda yiy d`neh df gqta dxzed `l `ld ,mrhd edn ± ©£¨

:`xnbd daiyn .zxkáéúëc(hi f `xwie),miycw xya z`neh oica ¦§¦
øBäè ìk øNaäå ,óøOé Làa ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå'§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥§©¨¨¨¨

,'øNa ìëàécnll ,xya z`nehl sebd z`neh oic aezkd yiwd Ÿ©¨¨
yàëéä ìkmewn lk -déa ïðéø÷ àìcxyaa miiwzn `ly ± ¨¥¨§Ÿ¨¦©¥

weqtd zligz miycw,'ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå'§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥
`nhp gqtd xyay o`k oebk ,xyad z`neha elke`l xzeny

,xyad z`neha xeava d`nehd zigcpedéa ïðéø÷ àì`l ± Ÿ¨¦©¥
znweqtd seq mb ea miiw'øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå',`nh `le ± §©¨¨¨¨Ÿ©¨¨

e .[sebd z`neha s` lk`i `l`déa ïðéø÷c àëéä ìëlke ± ¨¥¨§¨¦©¥
weqtd zligz miycw xyaa miiwzny mewnòbé øLà øNaäå'§©¨¨£¤¦©

,'ìëàé àì àîè ìëa,xyad z`neha elk`l xeq`ydéa ïðéø÷s` §¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¦©¥
weqtd seq z`,'øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå'df xya lek`l yie §©¨¨¨¨Ÿ©¨¨

.sebd zxdha
,d`neha gqtd z` miyer ldwd aex `nhpay dpyna epipy

:ldwd zivgn e`nhpyk oicd dn `xnbd zxxanøîzéàxn`p ± ¦§©
,yxcnd ziaaeéäL éøäldwäöçî ìàøNémdnäöçîe ïéøBäè £¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨

mdnäöçî ìò äöçî ,øîà áø ,ïéàîè`ed ixdàðäk áøå ,áBøk §¥¦©¨©¤¡¨©¤¡¨§§©©£¨
.áBøk Bðéà äöçî ìò äöçî ,øîà:`xnbd zx`anäöçî øîà áø ¨©¤¡¨©¤¡¨¥§©¨©¤¡¨

áBøk äöçî ìòjkle ,aexk aeyg mdn dvgn lk ±eìlä- ©¤¡¨§©¨
mixedhdïîöòì ïéNBòoi` mixedh ldwd aexyk ixdy ,dxdha ¦§©§¨

,d`neha gqtd z` zeyrl mixedhd mi`yxeìläåmi`nhd - §©¨
ïîöòì ïéNBòaexk miaygpy oeik ,ipy gqtl migcp oi`e d`neha ¦§©§¨

.[d`neha gqtd z` miyer mi`nh ldwd aexyke,øîà àðäk áøå§©©£¨¨©
,áBøk Bðéà äöçî ìò äöçîjkldïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ¤¡¨©¤¡¨¥§§¦¦¤¨¦

,dxdhaïéàîèee ,oey`x gqtn migcpe herink oipecipúà ïéNBò §¥¦¦¤
gqtd.éðMä©¥¦

éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -,àðäk áø øîà ¦¨§¨§¦¨©©©£¨
áBøk Bðéà äöçî ìò äöçîokle ,herink `l s`eúà ïéNBò ïéøBäè ¤¡¨©¤¡¨¥§§¦¦¤

ïBLàøä,dxdha ¨¦
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המשך ביפור למס' אסחים ליום שני עמ' פ

בתורת  נתגלתה  בדורנו  אשר  התורה,  פנימיות  בלימוד  עתים  לקבוע  גברא  וחובת  הגמור  ההכרח  על  להעירו  )והזכות(  החובה  עלי 
החסידות.

ממכתב ג' שבט, תש"כ



ריד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc migqt(ycew zay meil)

dpyny seqal xn`y dn itl la` ,zrk avnd ixg` mikledy
oiprl yiwl yix mr mikqde ea xfg i`ce ok m` ,`id cigi zrc ef

.zeywdl mteqy micib

äðùî
on xizend oica oke ,gqta mvr xaeyd ipica zwqer ef dpyn

:oaxwdøBähä çñta íöòä úà øáBMä,dxdha axwy -äæ éøä ©¥¤¨¤¤©¤©©¨£¥¤
íéòaøà ä÷Bìdxezd xeqi` lr xary itl ,zewln(en ai zeny) ¤©§¨¦

.'Fa ExAWz `l mvre'øéúBnä ìáàelit` ,gqtd onaoaxw,øBäh §¤¤Ÿ¦§§£¨©¦§¨
øáBMäåmvrd z`ad gqtàîh,d`neha axwy -úà ä÷Bì Bðéà §©¥©¨¥¥¤¤

.íéòaøàä̈©§¨¦

àøîâ
:dpyna ex`azpy mipicd mrh z` zxxan `xnbdøéúBî àîìLa¦§¨¨¦

øBäha,dwel epi` gqtd xyan xizendy dpyna epipyy df oic - ©¨
,`ed x`ean ,xedh oaxwa elit`eàéðúcepipy jk ixdy - §©§¨

xn`p ,`ziixaa(i ai my)ãò epnî øúBpäå ø÷a ãò epnî eøéúBú àì'Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©¨¦¤©
'åâå ø÷a,'EtxUY W`Aïzéì áeúkä àazevn'äNò'ztixy ly Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥£¥

,xzepdøçàxeqi` eprinydy'äNòú àì'xyan xizedl `ly ©©Ÿ©£¤
ick ,oaxwdøîBì,jlïéàLxizend.ä÷Bìel`éaø .äãeäé éaø éøác ©¤¥¤¦§¥©¦§¨©¦

äæ àeä íMä ïî àì ,øîBà á÷òé`ed df mrhn `l -xeht ©£Ÿ¥Ÿ¦©¥¤
,zewlnndéì äåäc íeMî àlà`ed 'xzep' ly e`ld df ixdy - ¤¨¦©£¨¥

,'äNòî Ba ïéàL åàì'lk ea dyer epi`e ,x`yp `ed envrn ixdy ¨¤¥©£¤

,dlertå'dyrn ea oi`y e`l' lky ,epicia `ed llkïé÷Bì ïéà §¥¦
àlà .åéìòdy ,dpyna epipyy df oicøáBLmvrd z`ad gqtàîh ¨¨¤¨¥©¨¥

,dwel epi`ïìðî.z`f micnel oipn - §¨¨
n `ed jkl xewnd :`xnbd zx`anàø÷ øîàc(en ai my)àì íöòå' §¨©§¨§¤¤Ÿ

,'Bá eøaLúzaizn wiicl yie'Ba'`weecyaoaxwøLkdxq` ¦§§§¨¥
,mvr xeayl dxezda àìåoaxw.ìeñt §Ÿ§¨

oaxwa mvr xaeydy micnel oipn mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:dwel epi` leqtïðaø eðzgqtd oaxw iabl xn`p ,`ziixaa(my) ¨©¨¨

,'Bá eøaLú àì íöòå'zaizn wiicl yie'Ba'`weecyaoaxwøLk §¤¤Ÿ¦§§§¨¥
,mvr zxiay dxq`pa àìåoaxw.ìeñt.`nw `pz ixac el`éaø §Ÿ§¨©¦

,øîBàgqtd zlik` z` dxezd dllky dnn z`f cenll yi ¥
xn`p jk ixdy ,cg` weqta ezxiay xeqi`e(my)ìëàé ãçà úéáa'§©¦¤¨¥¨¥

,'ebe,'Bá eøaLú àì íöòågqtd zlik` dywed df `xwnae §¤¤Ÿ¦§§
y ,jl xnel ,ea mvr zxiay xeqi`lìkoaxwBa Lé äìéëàì éeàøä ¨¨¨©£¦¨¤

xeqi`å ,íöò úøéáL íeMîoaxw lkBa ïéà äìéëàì éeàø ïéàL ¦§¦©¤¤§¤¥¨©£¦¨¥
xeqi`.íöò úøéáL íeMî¦§¦©¤¤

:iax zyxcl `nw `pz zyxc oia yi welig dfi` zxxan `xnbd
eäééðéa éàî.mdipia dkldl yi welig dfi` -,äéîøé éaø øîà ©¥©§¨©©¦¦§§¨

oaxweäééðéa àkéà äàîeèa àaä çñtote`a ,xnelk ,mdipia yi - ¤©©¨§§¨¦¨¥©§
,d`neha gqtd z` aixwdl exzede ,mi`nh l`xyi aex eidy

.iaxl `nw `pz oia welig yi dfaøîàc ïàîì`nw `pz zrcl - §©§¨©
oaxwa `l` mvr zxiay dxez dxq` `ly xaeqd,øLk̈¥
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המשך ביפור למס' אסחים ליום שבת קודש עמ' פ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc migqt(iriax meil)

.miaxdøáwáeagex zgz didy xawa gpen znd `vnp m` j` - ©¤¤
,jxcdeléôàznd did m`,÷øBôîe øaeLîmy xaerdéðtî ,àîè £¦§¨§¨¨¥¦§¥

Bôøöî øáwäL`nhn xawd llg lky ,mly elek eli`k znl ¤©¤¤§¨§
e .eay wixd mewnd elit`eíéøeîà íéøác änawxetn znd m`y ©¤§¨¦£¦

,xedh xaerdaxary ote`åéìâøa Cläî,eilr `yn `laeìáàm` §§©¥§©§¨£¨
didïeòè`ynBà`edyk my xaryáeëø,dnda iab lr,àîè ¨¨¨¥

ìäàé àìå òbé àlL øLôà ,åéìâøa ClänL éôìoia xaer `edyk §¦¤§©¥§©§¨¤§¨¤Ÿ¦©§Ÿ©£¦
,znd iwlgìáà`edykáeëø Bà ïeòèo`kl cpcpzn `ed ixd £¨¨¨

e ,o`kleìäàé àìå òbé àlL øLôà éà.eiccv lr ¦¤§¨¤Ÿ¦©§Ÿ©£¦
eíéøeîà íéøác änamy xare jxcd agexl akyen znd m`y ©¤§¨¦£¦

,xedh `ed ixd gqt dyer e` xifpäàîeèa ìáà ,íBäzä úàîeèa§§©©§£¨§§¨
äòeãégqtd dyer e` xifpd s` ,mc` my xawpy reci didy - §¨

my xaryda øékä àlL ìk ,íBäzä úàîeè àéä äæ éàå .àîè̈¥§¥¤¦§©©§Ÿ¤Ÿ¦¦¨
mc` elit`ãçà`vnpdda øékä ìáà ,íìBòä óBñamc`ãçà ¤¨§¨¨£¨¦¦¨¤¨
`ed elit`e.íBäzä úàîeè äæ ïéà ,íìBòä óBña§¨¨¥¤§©©§

Bàöî`edyk znlúàîeè äæ éøä ,úBøBøváe øôòa ,ïáza ïeîè §¨¨©¤¤¤¨¨©§£¥¤§©
,íBäzä.mlern mc` jk lr rci `le zne el` eilr eltpy okzi ik ©§

e`vn la`íénae`äìéôàae`íéòìqä é÷é÷ðamiphw mirwy - ©©¦¨£¥¨¦§¦¥©§¨¦
,mirlqd oiay,íBäzä úàîeè äæ ïéàdqekn d`nehd oi`y oeik ¥¤§©©§

dkld dxn`p `le ,dze`xle my uivdl mc` leki `l` znlrpe
.medzk lkd on dqeknd d`neha `l` medzd z`neh ly ef

:`ziixad zniiqneøîà àìåxzidì àlà íBäzä úàîeèz`neh §Ÿ¨§§©©§¤¨§
a úî,ãáìepcnly itke ,daif e` uxy oebk zexg` ze`nehl `le ¥¦§¨
lirl(:t).

äðùî
on xzepae ,`nhpy gqt oaxwa mibdep cvik zx`an ef dpyn

:ezlik` onf xg`l gqtdàîèð`edyk gqtdBà ,íìL`nhpy ¦§¨¨¥
äøéaä éðôì BúBà ïéôøBN ,Baeø,ycwnd zia iptl -äëøònä éöòî §¦¦§¥©¦¨¥£¥©©£¨¨

iab lr zepaxwd z` mda sexyl micreind ycwdd ivra -
.gafndBèeòéî àîèð,gqtd lyåokøúBpäonf xg`l xedh gqtn ¦§¨¦§©¨

`l` ,ycwd ivrn ycwnd iptl eze` mitxey oi` ,ezlik`ïéôøBN§¦
ïäéúBøöça BúBàmilyexiay,ïäéúBbb ìò Bàe.ïîöò éöòîla` §©§¥¤©©¥¤¥£¥©§¨

ïéð÷évädf jxevl mivr ozil mivex mpi`y oird ixve mipvnwd - ©©§¨¦
,mpennnBúBà ïéôøBNxzepd z` e` `nhpy hrnd z` -éðôì §¦¦§¥

.äëøònä éöòî úBðäéì ìéáLa ,äøéaä©¦¨¦§¦¥¨¥£¥©©£¨¨

àøîâ
iptl eze` mitxey eaex e` elek `nhpy gqty dpyna epcnl

:`xnbd zxxan .ycwndàîòè éàîmilrad z` ekixvdy ©©£¨
xya lk oick milyexi lka `le ,`weec ycwnd iptl etxeyl

:`xnbd daiyn .dtixy oerhd milw miycwøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©
ïLéiáì éãk ,àðéðçmeaiig ,d`nehd on exneyl exdfp `ly lr £¦¨§¥§©§¨

jezne ,my miievn miaxdy mewna dxiad iptl etxeyl
.d`neh icil aey e`eai `ly jk xg` exdfi eyiiaziy

:dpyna epipy'åëå Bèeòéî àîèðodizexvga eze` oitxey xzepde ¦§¨¦
.onvr ivrn odizebb lr e`eäðéîøeixacn epzpyn lr eywde - §¦§

lirl dpynd(.hn),øNa Bãéa LiL økæðå íéìLeøéî àöiL éî ïëå§¥¦¤¨¨¦¨©¦§¦§©¤¥§¨§©
Lã÷milyexi znegl uegn xyad `viy oeike ,milw miycwn Ÿ¤

,ezlik` mewn `idy milyexia dtixy oerhe ,lqtp `edíàxak ¦
øáòz` ekxcaíéôBöxyt`y oexg`d mewnd `edy xtk my - ¨©¦

xefgl minkg edegixhd `l ,ycwnd zia z` epnn ze`xl
`l` ,daxd dpnn wgxzd xaky oeik milyexilBîB÷îa BôøBN§¦§

.cner `ed eayåàì íàåz` oiicr xar `l m`e -,mitev §¦¨
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æéEîeçúaL éúBøt éì øBîL" Bøáçì øîBì øzî[dlwéúBøt Eì øîLà éðàå ,"éîeçúaL E[elwét ìò óàå . ª¨©©£¥§¦¥©¤¦§§©£¦¤§Ÿ§¥¤¤¦§¦§©©¦
ìå Cìéì Bì øeñà àeäLøzî BøáçlL ïåék ,Bøáçì Búøéîàa øeqà ïéà ¯ Bøáç íeçúaL åéúBøt øBîL ¤¨¥¥§¦§¥¨¤¦§£¥¥¦©£¦¨©£¥¥¨¤©£¥ª¨

àeä[flwïéðbøa éãé ìò øzä Lé Bì íâå ,[glw: §©¥¤¥©§¥ª§¨¦
יז  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
êîåçúáù éúåøéô [äì÷.היום אפילו -
éîåçúáù êéúåøéô [åì÷ השני עבור שומר שאחד אף -

שבת  ושכר שכירות זו .176אין

àåä øúåî [æì÷ למחר לעשות לחבירו כאומר והוא -177.
ïéðâøåá éãé ìò [çì÷ בדבר בשבת מתעסק ואינו -

.178האסור 

zetqede mipeiv
על 176) קיא הערה שו סי' לעיל וראה מא, ס"ק משנ"ב

זו. שמירה גדר
איסור 177) טעם (שזהו כשלוחו נחשב חבירו אם גם

ודומה  המותר, לדבר שלוחו הוא הרי בשבת) לנכרי אמירה
לא  שאז השבת לאחר מלאכה לעשות הנכרי את לשולח

אפשרי. שזה בכך די אלא בפועל, צדֿהיתר צריך
הדבר  שהרי דבר" "ודבר איסור כאן להתיר בא לא אבל
אותו  את בפועל כשיש אלא להתירו ואין היום עבורו אסור
קו"א  רסג סי' (ע"פ נכרי לעניין טז סעיף כדלעיל היתר צד

ח). ס"ק
ודבר 178) חפצך "ממצוא מטעם לאסור מקום אין ולכך

בתוך  היו לו הפירות על לשמור עצמו לו שמותר דבר",
שהיתר  קעז הערה לעיל וראה טו, סעיף כדלעיל התחום
לבדו  מועיל לא לחבירו דמותר הא או בלבד הבורגנין
לשניהם. צריך אלא עצמה בשבת שישמור האמירה להתיר
ואילך) סב ס"ק הרב שו"ע (ביאורי השולחן ביאורי ובספר
בדבר  כמתעסק נחשב דבורגנין ההיתר ללא שגם הוסיף
רש"י  בדעת ג ס"ק קו"א רעו בסי' המבואר (ע"פ המותר
בשבת"), המותר דבר הוא הפירות שמירת "דגוף והרמב"ם
אף  ושמור" "לך גם לו לומר שיכול מוסיף דבורגנין וההיתר

בשבת. עליו אסור שההילוך

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

סעיפים: ה' ובו ש"ץ שעושה הבדלה רצה סימן ב חלק

בשבוע ‚ המעשה ימי באחד הכיפורים יום או יו"ט חל אם
ויהי  לומר נוהגים אין הבא שבת בערב חל אפילו הבא
צריך  פעמים ב' כוננה ידינו ומעשה שאומרים שכיון נועם
בשבת  חל אם אבל למלאכה ראויים ימים הששת כל שיהיו

אותו. אומרים

קדוש  ואתה גם לומר נוהגים אין אותו אומרים שאין ובזמן
ועל  המשכן למלאכת שייך נועם שויהי לפי קדושה סדר וכל
תהלות  יושב קדוש ואתה וזהו בישראל שכינה שרתה כך ידי
נוהגים  לך ויתן אבל לעולם לזה זה נסמכין הן כן על ישראל

ענין: בכל לומר

להוציא „ כדי היין על הכנסת בבית מבדיל שהש"ץ נוהגים
מהכוס  (וישתה עליו להבדיל בביתו יין לו שאין מי
ישקה  או זו בהבדלה חובתו ידי לצאת נתכוין אם בעצמו
ממנו  משקה אם אבל חובתו ידי לצאת שנתכוין לאחר ממנו
זו  בהבדלה חובתו ידי לצאת יכול אדם שום אין לתינוקות
זו): בהבדלה חובתו ידי שיוצא אדם מהכוס שתה שלא כיון

אחר ‰ שבת במוצאי הנביא אליהו ולהזכיר לומר נהגו
אליהו  שאין הגאולה ויבשרנו שיבא להתפלל הבדלה
וגם  השבת צרכי מעסקי ישראל לבטל שלא שבת בערב בא

תחומין איסור יש אם בא אינו טפחים בשבת מי' למעלה
שיבא  לבא ויכול השבת שעבר כיון מתפללים אנו כן ועל

ויבשרנו:

סעיפים: י"ט ובו היין על הבדלה דיני רצו סימן ב חלק

מטעם ‡ שבת במוצאי בבשמים להריח חכמים הנהיגו
והצריכו  הריח קודם שיברך וצריך רצ"ז בסי' שיתבאר
בסי' שיתבאר מטעם שבת מוצאי בכל האור על לברך ג"כ
קודם  היין ברכת אחר הכוס על אלו ברכות וסדרו רצ"ח
ונמצא  הנר על ואח"כ הבשמים על בתחלה הבדלה ברכת
וברכת  הבשמים וברכת היין ברכת הכוס שעל הבדלה סדר
"נר  "בשמים "יין יבנ"ה וסימנך הבדלה וברכת הנר

"הבדלה:

שצריך · הדברים בכל הבדלה של בכוס ליזהר וצריך
שנתבאר  כמו המזון ברכת ושל קידוש של בכוס ליזהר

רע"א: וסי' קפ"ג בסי'

* * *
וגו'‚ ישועתי אל הנה שבבית הבדלה קודם לומר נהגו

לסימן  הכל וגו' אשא ישועות כוס וגו' היתה ליהודים
בדבר: חובה ואין טוב
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בכוס „ עיניהם את השומעים יתנו הבדלה ברכת ובשעת
ובנר:

טוב ‰ לסימן הארץ על מהכוס יין מעט לשפוך ונוהגין
ברכה  סימן בו אין כמים בו נשפך יין שאין בית שכל
איסור  בזה ואין השבוע בתחלת ברכה סימן עושין כן על
אלא  שופך שאינו כיון לאיבוד ששופכו משקה ביזוי משום

מועט. דבר

גדותיו  כל על הכוס שממלא בשעה זו שפיכה לנהוג ויש
הארץ  על מעט ממנו שישפך בענין מעט עוד עליו יערה
אם  שהרי בו נתמלא שהכוס מיין הארץ על לשפוך אין אבל
ואם  כראוי גדותיו כל על מלא הכוס יהיה לא ממנו ישפוך
שבשעת  כדי ההבדלה אחר עד כלום ממנו ישפוך לא
בזיון  זה הרי גדותיו כל על מלא עדיין יהיה ההבדלה
כראוי  מלא כוס על אותה שבירך הגפן פרי בורא לברכת
דבר  בו היה כאלו לארץ ממנו שפך ממנו ששתה וקודם

בדרך מאוס אלא זו שפיכה לנהוג אין לכן עליו כשבירך
שנתבאר.

אחר  בכוס הנשאר יין מן השלחן על לשפוך נוהגין גם
שלא  לכל נראה שיהא כדי הנר בו ומכבין המבדיל שתיית
עליו  לברך הבדלה של לנר למצוה אלא זה נר הודלק
כך  בשביל הודלק שלא שבבית נר על מבדיל אם (לפיכך
שפיכה  של מיין עיניהם לרחוץ ונוהגין לכבותו) צריך אינו

מצוה: חבוב משום זו

Â כמו להשומעים הבדלה של מכוס להטעים צריך אין
לשתותו  רגיל המבדיל אלא קידוש של בכוס שצריך

כולו:

Ê משקים שאר ולא יין לו אין אפילו הפת על מבדילין אין
שהקידוש  לפי הפת על שמקדשין לקידוש דומה ואינו
אבל  סעודה במקום אלא קידוש שאין להפת ענין לו יש

להפת: כלל ענין לה אין הבדלה

Á מן חוץ מדינה חמר שהוא משקה כל על מבדילין אבל
מצוה  הידור זה אין שאז יין לו יש כן אם אלא המים
מדינה  חמר שהם אע"פ משקים שאר או שכר על יבדיל אם
צריך  אין חנוני אצל שישנו אף בביתו יין אין אם אבל
בכל  היין על להבדיל המובחר מן מצוה מקום ומכל לקנותו

ענין:

* * *
Ë שכר מלא וכוס מלא שאינו יין כוס לו יש אם ואפילו

היין  על להבדיל יותר טוב מדינה חמר משקה שאר או
אפשר  שאי בענין והוא פגום הוא אם אבל פגום אינו אם
מזוג  שהוא כגון לתוכו מים מעט נתינת ע"י מפגימתו לתקנו
לתוכו  מים מעט עליו יוסיף שאם בענין כראוי כבר במים
שאינו  מדינה חמר משקה על להבדיל יותר טוב אזי יתקלקל

פגום:

È על פסח במוצאי להבדיל להקל אלו במדינות ונוהגין
חביב  שהשכר לפי בביתו הרבה יין לו יש אם אף השכר
יש  כך כל עליו חביב שאינו מי אבל היין מן יותר אז עליו
להבדיל  יכול אינו עליו שחביב מי ואף היין על להבדיל לו
בסימן  שנתבאר וע"ד מדינה חמר שהוא במקום אלא עליו

מדינה  חמר הוא שהיין שם גדל שהיין במקומות אבל ער"ב
עליו  חביב שהוא אף משקה שום על להבדיל יכול אינו

שם: שנתבאר וע"ד בעיר כלל נמצא יין אין וגם מאד

‡È ש ולהבדיל יו"ט לקדש שצריך שבת במוצאי להיות חל
לומר  שיכול אומרים יש יין לו ואין אחד כוס על
מקום  מכל הפת על מבדילין שאין שאף הפת על יקנה"ז
יכולים  הפת על שמקדשים וכיון לקידוש טפלה זו הבדלה
שיותר  אומרים ויש הקידוש אגב ההבדלה עליה לומר ג"כ
שאר  או שכר של כוס על וההבדלה הקידוש לומר טוב
כסברא  אלו במדינות והמנהג מדינה חמר שהם משקה

הראשונה:

·È שאר ולא יין לא לחול שבת במוצאי לו שאין מי
עד  בלילה למצוא לו אפשר ואי מדינה חמר משקים
אם  הדין מן מיד לאכול לו שמותר אומרים יש ביום למחר
לטעום  שלא הוא חסידות שמדת אלא בתפלה הבדלה הזכיר
לו  אסור הדין שמן אומרים ויש למחר שיבדיל עד מאומה
כוס  לו יהיה ביום שלמחר מצפה אם מאומה לטעום
אין  ביום למחר לו שיהיה מצפה אינו אם אבל עליו להבדיל
לאכול  לו מותר לפיכך ההבדלה עד להתענות אותו מחייבים
כסברא  להחמיר יש הלכה ולענין מיד שבת במוצאי אף
להתענות  לו שקשה חלש אדם הוא כן אם אלא האחרונה
סברא  על לסמוך יכול אזי למחר כוס לו שיביאו עד

סופרים: בדברי להקל הראשונה

* * *
‚È יבדיל ואם לסעוד רוצה והוא אחד כוס אלא לו אין ואם

כוס  לו יהיה לא רביעית רוב ממנו וישתה זה כוס על
הנשאר  ביין מים להוסיף לו אפשר שאי כגון המזון לברכת
הוא  שכבר המים מחמת יתקלקל שלא לרביעית להשלימו
ומברך  הבדלה קודם סועד זה הרי מתחלה במים כראוי מזוג
עליו  מברך המזון ברכת גמר ואחר זה כוס על המזון ברכת
ואח"כ  וההבדלה והנר הבשמים וברכת הגפן פרי בורא
הבדלה  קודם האכילה איסור שידחה שמוטב שותהו

הבדלה. אחר כוס בלא המזון ברכת משיברך

עוד  למחר לו שיהיה מצפה כשאינו אמורים דברים במה
מצפה  הוא אם אבל המזון ברכת עליו לברך שיוכל כוס
קודם  כלום לטעום לו אסור כוס עוד לו יהיה שלמחר
ולא  שבת במוצאי לו שיש זה כוס על מבדיל אלא שיבדיל
שנתבאר  כמו המזון לברכת למחר כוס לו שיביאו עד יסעוד

האחרונ  סברא לפי הבדלה של ה.בכוס

עד  מלאכול להמתין צריך שאין הראשונה סברא לפי אבל
צריך  יהיה לא כאן גם להבדלה כוס למחר לו שיביאו
המזון  לברכת כוס לו שיביאו למחר עד מלסעוד להמתין
יסעוד  ולכן כוס בלא ולברך מיד לסעוד רשאי יהיה אלא
המזון  ברכת שיברך כדי לו שיש זה כוס על שיבדיל קודם

שנתבאר. כמו הכוס על

קידוש  כמו כוס טעונה המזון שברכת להאומרים זה וכל
שצריך  כמו המזון לברכת כוס אחר לחזר שצריך והבדלה
כמו  חובה שהן סופרים מדברי שהן מצות כל אחר לחזר
אינה  המזון שברכת להאומרים אבל קפ"ב בסי' שנתבאר
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בכוס „ עיניהם את השומעים יתנו הבדלה ברכת ובשעת
ובנר:

טוב ‰ לסימן הארץ על מהכוס יין מעט לשפוך ונוהגין
ברכה  סימן בו אין כמים בו נשפך יין שאין בית שכל
איסור  בזה ואין השבוע בתחלת ברכה סימן עושין כן על
אלא  שופך שאינו כיון לאיבוד ששופכו משקה ביזוי משום

מועט. דבר

גדותיו  כל על הכוס שממלא בשעה זו שפיכה לנהוג ויש
הארץ  על מעט ממנו שישפך בענין מעט עוד עליו יערה
אם  שהרי בו נתמלא שהכוס מיין הארץ על לשפוך אין אבל
ואם  כראוי גדותיו כל על מלא הכוס יהיה לא ממנו ישפוך
שבשעת  כדי ההבדלה אחר עד כלום ממנו ישפוך לא
בזיון  זה הרי גדותיו כל על מלא עדיין יהיה ההבדלה
כראוי  מלא כוס על אותה שבירך הגפן פרי בורא לברכת
דבר  בו היה כאלו לארץ ממנו שפך ממנו ששתה וקודם

בדרך מאוס אלא זו שפיכה לנהוג אין לכן עליו כשבירך
שנתבאר.

אחר  בכוס הנשאר יין מן השלחן על לשפוך נוהגין גם
שלא  לכל נראה שיהא כדי הנר בו ומכבין המבדיל שתיית
עליו  לברך הבדלה של לנר למצוה אלא זה נר הודלק
כך  בשביל הודלק שלא שבבית נר על מבדיל אם (לפיכך
שפיכה  של מיין עיניהם לרחוץ ונוהגין לכבותו) צריך אינו

מצוה: חבוב משום זו

Â כמו להשומעים הבדלה של מכוס להטעים צריך אין
לשתותו  רגיל המבדיל אלא קידוש של בכוס שצריך

כולו:

Ê משקים שאר ולא יין לו אין אפילו הפת על מבדילין אין
שהקידוש  לפי הפת על שמקדשין לקידוש דומה ואינו
אבל  סעודה במקום אלא קידוש שאין להפת ענין לו יש

להפת: כלל ענין לה אין הבדלה

Á מן חוץ מדינה חמר שהוא משקה כל על מבדילין אבל
מצוה  הידור זה אין שאז יין לו יש כן אם אלא המים
מדינה  חמר שהם אע"פ משקים שאר או שכר על יבדיל אם
צריך  אין חנוני אצל שישנו אף בביתו יין אין אם אבל
בכל  היין על להבדיל המובחר מן מצוה מקום ומכל לקנותו

ענין:

* * *
Ë שכר מלא וכוס מלא שאינו יין כוס לו יש אם ואפילו

היין  על להבדיל יותר טוב מדינה חמר משקה שאר או
אפשר  שאי בענין והוא פגום הוא אם אבל פגום אינו אם
מזוג  שהוא כגון לתוכו מים מעט נתינת ע"י מפגימתו לתקנו
לתוכו  מים מעט עליו יוסיף שאם בענין כראוי כבר במים
שאינו  מדינה חמר משקה על להבדיל יותר טוב אזי יתקלקל

פגום:

È על פסח במוצאי להבדיל להקל אלו במדינות ונוהגין
חביב  שהשכר לפי בביתו הרבה יין לו יש אם אף השכר
יש  כך כל עליו חביב שאינו מי אבל היין מן יותר אז עליו
להבדיל  יכול אינו עליו שחביב מי ואף היין על להבדיל לו
בסימן  שנתבאר וע"ד מדינה חמר שהוא במקום אלא עליו

מדינה  חמר הוא שהיין שם גדל שהיין במקומות אבל ער"ב
עליו  חביב שהוא אף משקה שום על להבדיל יכול אינו

שם: שנתבאר וע"ד בעיר כלל נמצא יין אין וגם מאד

‡È ש ולהבדיל יו"ט לקדש שצריך שבת במוצאי להיות חל
לומר  שיכול אומרים יש יין לו ואין אחד כוס על
מקום  מכל הפת על מבדילין שאין שאף הפת על יקנה"ז
יכולים  הפת על שמקדשים וכיון לקידוש טפלה זו הבדלה
שיותר  אומרים ויש הקידוש אגב ההבדלה עליה לומר ג"כ
שאר  או שכר של כוס על וההבדלה הקידוש לומר טוב
כסברא  אלו במדינות והמנהג מדינה חמר שהם משקה

הראשונה:

·È שאר ולא יין לא לחול שבת במוצאי לו שאין מי
עד  בלילה למצוא לו אפשר ואי מדינה חמר משקים
אם  הדין מן מיד לאכול לו שמותר אומרים יש ביום למחר
לטעום  שלא הוא חסידות שמדת אלא בתפלה הבדלה הזכיר
לו  אסור הדין שמן אומרים ויש למחר שיבדיל עד מאומה
כוס  לו יהיה ביום שלמחר מצפה אם מאומה לטעום
אין  ביום למחר לו שיהיה מצפה אינו אם אבל עליו להבדיל
לאכול  לו מותר לפיכך ההבדלה עד להתענות אותו מחייבים
כסברא  להחמיר יש הלכה ולענין מיד שבת במוצאי אף
להתענות  לו שקשה חלש אדם הוא כן אם אלא האחרונה
סברא  על לסמוך יכול אזי למחר כוס לו שיביאו עד

סופרים: בדברי להקל הראשונה

* * *
‚È יבדיל ואם לסעוד רוצה והוא אחד כוס אלא לו אין ואם

כוס  לו יהיה לא רביעית רוב ממנו וישתה זה כוס על
הנשאר  ביין מים להוסיף לו אפשר שאי כגון המזון לברכת
הוא  שכבר המים מחמת יתקלקל שלא לרביעית להשלימו
ומברך  הבדלה קודם סועד זה הרי מתחלה במים כראוי מזוג
עליו  מברך המזון ברכת גמר ואחר זה כוס על המזון ברכת
ואח"כ  וההבדלה והנר הבשמים וברכת הגפן פרי בורא
הבדלה  קודם האכילה איסור שידחה שמוטב שותהו

הבדלה. אחר כוס בלא המזון ברכת משיברך

עוד  למחר לו שיהיה מצפה כשאינו אמורים דברים במה
מצפה  הוא אם אבל המזון ברכת עליו לברך שיוכל כוס
קודם  כלום לטעום לו אסור כוס עוד לו יהיה שלמחר
ולא  שבת במוצאי לו שיש זה כוס על מבדיל אלא שיבדיל
שנתבאר  כמו המזון לברכת למחר כוס לו שיביאו עד יסעוד

האחרונ  סברא לפי הבדלה של ה.בכוס

עד  מלאכול להמתין צריך שאין הראשונה סברא לפי אבל
צריך  יהיה לא כאן גם להבדלה כוס למחר לו שיביאו
המזון  לברכת כוס לו שיביאו למחר עד מלסעוד להמתין
יסעוד  ולכן כוס בלא ולברך מיד לסעוד רשאי יהיה אלא
המזון  ברכת שיברך כדי לו שיש זה כוס על שיבדיל קודם

שנתבאר. כמו הכוס על

קידוש  כמו כוס טעונה המזון שברכת להאומרים זה וכל
שצריך  כמו המזון לברכת כוס אחר לחזר שצריך והבדלה
כמו  חובה שהן סופרים מדברי שהן מצות כל אחר לחזר
אינה  המזון שברכת להאומרים אבל קפ"ב בסי' שנתבאר
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המובחר  מן שמצוה אלא גמורה חובה בתורת כוס טעונה
איסור  דוחה זו מצוה אין הכוס על המזון ברכת לברך
שיש  זה כוס על בתחלה יבדיל אלא הבדלה קודם טעימה
ואין  כוס בלא המזון ברכת ויברך יאכל ירצה אם ואח"כ לו
מצפה  אם אף כוס לו שיביאו עד מלאכול להמתין צריך

זמן. לאחר זה בלילה לו שיביאו

ברכת  כהאומרים לא הלכה נפסקה שלא כיון מעשה (ולענין
מי  לכן כוס טעונה שאינה כהאומרים ולא כוס טעונה המזון
קודם  יסעוד עתה גם כוס שטעונה כהאומרים לעולם שנוהג
שאינה  האומרים על סומך הוא לפעמים אם אבל הבדלה
קודם  יסעוד ולא לדבריהם יחוש עתה גם כוס טעונה

הבדלה):

* * *
„È נתבאר ולהבדלה לקידוש יין לקנות משגת ידו שאין מי

לקנות  משגת ידו שאין ומי קודם מהם איזה רע"א בסי'
תרע"ח: בסי' יתבאר להבדלה ויין חנוכה לנר שמן

ÂË המלך לכבוד מעומד להבדיל אלו במדינות נוהגים
אחר  מקום ומכל מעומד לויה ודרך אותו מלוין שאנו
לתלמידי  שאין הכוס ולשתות לישב לו יש ההבדלה גמר

מעומד: לשתות או לאכול חכמים

ÊË בשעת בימינו לאחזו צריך עליו שמברך דבר כל
ברכת  בשעת לפיכך ר"[ו] בסי' שנתבאר כמו הברכה
הבשמים  ויהיו בימינו הכוס לאחוז צריך הגפן פרי בורא
והבשמים  לשמאלו הכוס להחליף צריך ואח"כ בשמאלו
עד  בשמאלו הכוס שיהיה וטוב הבשמים על ויברך לימינו
בצפורני  להסתכל שיוכל כדי האש מאורי בורא ברכת לאחר
הכוס  להחזיר צריך ואח"כ רח"צ בסי' שיתבאר כמו ימינו

הכוס: על שנתקנה ההבדלה ברכת עליו ולברך לימינו

ÊÈ ידי לצאת שנתכוין אף הכנסת בבית המבדיל (ש"ץ
חובתם  ידי לצאת ונתכוונו ששמעו אחרים וכן חובתו
הקטנים  ביתם בני להוציא בבתיהם ולהבדיל לחזור יכולים
הכנסת  בבית היו שלא הגדולים אבל הכנסת בבית היו שלא
ידי  כבר שיצא למי אין בעצמם להבדיל יכולים והם הואיל
שנתכוין  מי אבל) בעצמם יבדילו אלא להם להבדיל חובתו
הש"ץ  אף הכנסת שבבית בהבדלה חובתו ידי לצאת שלא
לחזור  צריך בהבדלתו חובה ידי לצאת שלא שנתכוין עצמו
ומבדיל  חוזר אחד שכל העולם נהגו לפיכך בביתו ולהבדיל
שאין  לפי הכנסת בבית היו ביתו בני כל אם אף בביתו

הכנסת: שבבית בהבדלה חובתם ידי לצאת כלל דעתם

ÁÈ הבית בתוך בין הכנסת בבית בין הבדלה השומע
אע"פ  הבדלה ברכת כששמע חובתו ידי לצאת ונתכוין
היין  ברכת בשעת זו בהבדלה לצאת בדעתו היה שלא
ידי  ויצא כלום בכך אין היין) ברכת כלל שמע לא (ואפילו
ברכת  סמך על יין לשתות יכול שאינו (אלא הבדלה חובת
היין  ברכת בשמיעת נתכוין שלא כל המבדיל שבירך היין

הוא): שישתה היין בה לפטור

* * *
ËÈ שנאמר התורה מן הוא הבדלה שעיקר האומרים לדברי

בין  בכניסתו בין זכרהו לקדשו השבת יום את זכור

חייבות  הנשים גם הרי רע"א בסי' שנתבאר כמו ביציאתו
מפני  התורה מן בקידוש שחייבות כשם התורה מן בהבדלה
להבדיל  כן גם וחייבות שם כמ"ש לשמור זכור שהוקש
שתקנו  כמו עליהן שתקנו חכמים כתקנת הכוס ועל בתפלה
בעיקר  התורה מן כמותם חייבות והן הואיל האנשים על

הבדלה.

השבת  בכניסת אלא אינה זכור שמצות האומרים לדברי אבל
יש  סופרים מדברי אלא אינה הבדלה ועיקר ביציאתו ולא
מכל  פטורות שהן כמו ממנה פטורות שהנשים שאומר מי
סופרים  דברי של בין תורה של בין גרמא שהזמן עשה מצות
בדברים  אפילו שוין ואשה איש שבת מעשה שבכל ואף
שהן  בדברים שוין והן הואיל סופרים מדברי אלא שאינם
בדבריהם  גם חכמים השוום ושמור זכור דהיינו התורה מן

א  הבדלה אבל שמירתו או השבת זכירת בגלל ינה שתקנו
שתקנו  הוא עצמו בפני דבר אלא השבת לשמירת ענין
התורה  מן סמך להם ומצאו לחול קודש בין להבדיל חכמים

החול. ובין הקדש בין ולהבדיל שנאמר

זכירת  מענין היא שההבדלה ואומרים זה על חולקין ויש
ולפיכך  לחול קדושתו בין הבדל שמזכירין וקדושתו השבת
בכל  שחייבות כמו סופרים מדברי בהם חייבות הנשים
שתקנו  לפי השבת קדושת בגלל חכמים שתקנו הדברים
מן  ושמור בזכור חייבות שהנשים תורה של כעין דבריהם

עיקר. וכן כאנשים התורה

לנשים  יבדיל שלא הראשונה לסברא לחוש יש מקום ומכל
חובתו  ידי יצא שכבר עצמו בשביל להבדיל צריך שאינו מי
אלא  ממנו שומעים קטנים או גדולים אחרים זכרים אין וגם
פטורות  שהנשים הראשונה סברא שלפי בלבד נשים

לבטלה. מברך זה הרי מהבדלה

הם  אם אף לעצמן להבדיל יכולות עצמן הנשים אבל
שהזמן  עשה מצות כל על לברך יכולות שהן כמו פטורות
בסי' שנתבאר כמו לבטלה ברכה שאינה שמקיימות גרמא
הבדלה  בשמיעת חובתו ידי לצאת לאיש אין מקום ומכל י"ז
שנתבאר  מטעם ועוד הראשונה לסברא לחוש כדי מאשה

היום): קידוש גבי רע"א בסי'

* * *

סעיפים: ט' ובו להבדלה בשמים דין רצז סימן ב חלק

כדי ‡ שבת מוצאי בכל בבשמים להריח חכמים הנהיגו
בשביל  השבת ליציאת דואבת שהיא הנפש את להשיב
אותה  ומשמחין מיישבים לפיכך שהלכה יתירה הנשמה
הוא  אזי בשמים לו כשיש אמורים דברים במה טוב בריח
אחריהם  לחזר צריך אין לו אין אם אבל בהם להריח צריך
בשביל  אלא ואינם הואיל המצות אחר שמחזרים כדרך

הנפש: את להשיב

במוצאי · הבשמים על לברך צריך בשבת שמתענה מי
אינה  שבת בליל יתירה הנשמה שבאת שכיון שבת

שבת. מוצאי עד הולכת

תרכ"ד: בסי' יתבאר בשבת הכיפורים יום חל ואם

עליהם ‚ מברכים שאין רי"ז בסי' שנתבאר הבשמים כל
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c"agריח i`iyp epizeax zxezn

מפני  ובין זרה עבודה או ערוה איסור מחמת בין הריח ברכת
במוצאי  בהם הריח אם בהם להריח בשביל עשויה שאינה
לחזור  וצריך יצא לא בירך שלא בין שבירך בין שבת

עליהם. ולברך לו יש אם אחרים בבשמים ולהריח

אלא  בושם מין אינו אם אף עליו שמברכים ריח כל אבל
במוצאי  בו להריח יכול טוב שריחו לאכילה העומד פרי
בושם  מין הוא ואם בפירות טוב ריח הנותן ויברך שבת
בשמים  עצי בורא עץ מין הוא אם לו הראויה ברכה יברך
עץ  מין לא אינו ואם בשמים עשבי בורא עשב מין הוא ואם
מיני  בורא יברך פיזו"ם) (שקורין המור כגון עשב מין ולא

בשמים.

כל  על בשמים מיני בורא שבת במוצאי לברך נהגו והעולם
לברך  נהגו בברכות בקיאים הכל שאין לפי שיהיו המינים

טוב  מקום ומכל המינים כל על בדיעבד בה שיוצאים ברכה
בורא  עליהם שמברכים ריחות מיני בתוך מור חתיכת להניח
כהלכתה: בשמים מיני בורא ברכת שיברך כדי בשמים מיני

עליהם „ מברכים אם כתוש וזנגבל כתושים פלפלים
רי"ו: בסי' נתבאר שבת במוצאי

היין ‰ קנקני תוך הנכרים שמשימים בשמים מלאים שקים
בבשמים  להריח שמותר אע"פ ריחם היין שיקלוט כדי
הואיל  בהם שנבלע היין ריח משום איסור בהם ואין אלו
לריח  אלא בהם שנבלע היין לריח מכוין אינו בהם והמריח
של  לבשמים ליטלם אין שבת במוצאי מקום מכל עצמה
מצוה  דבר לכל לגבוה מאוסים שהם מפני לכתחלה הבדלה

בהם: הבלוע האסור יין מחמת
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ziciqgd dyxtd - mihtyn zyxt 'xe` dxez'

רגליו  ותחת יׂשראל אלקי את 1וּיראּו ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨

E`xIe"zpal dUrnM eilbx zgze l`xUi iwl` z` ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨§©£¥¦§©
xiRQd'כּו"(i ,ck EpzWxR): ©©¦¨¨¨¥

aEzMW FnM `Ed "eilbx zgY" oipr dPd(ek ,` l`wfgi): ¦¥¦§©©©©§¨§¤¨§¤§¥

mc` d`xnM zEnC `QMd zEnC lre"'2"כּוzpigaaE , §©§©¦¥§§©§¥¨¨¦§¦©
KM xg` aEzMX dn `Ede ,lbxe ci KiIW "mc` d`xnM"§©§¥¨¨©¨¨§¤¤§©¤¨©©¨

(`i ,ck EpzWxR)glW `l l`xUi ipA iliv` l`e" :FciK` ." ¨¨¨¥§¤£¦¥§¥¦§¨¥Ÿ¨©¨©
Fl oi`" `lde ,zEwl`A oM xnFl KiIW Ki` oiadl Kixv̈¦§¨¦¥©¨©¥¤¡Ÿ©£Ÿ¥

"sEBd zEnC `le sEB3? §Ÿ§©
:oiprde§¨¦§¨

aizM dPdC(e ,b ik`ln):WExiR ± "izipW `l d"ied ip`" : §¦¥§¦©§¨¦£¦£¨¨Ÿ¨¦¦¥
mlFrd z`ixA mcFw oiA KxAzi Flv` iEPiW mEW oi`W¤¥¦¤§¦§¨¥¥¤§¦©¨¨
z`ixA xg`l oiaE ,mipFilr zFnlFr zElWlYWde§¦§©§§¨¤§¦¥§©©§¦©

`xaPW mcFw `Ed dY`" :xn`nkE .mlFrd'4"כּוEpiide . ¨¨§©£¨©¨¤¤¦§¨§©§
zpigAn wx `Ed zFnlFrd lM zEEdzd xFwOW itl§¦¤§¦§©¨¨¨©¦§¦©

FzEklnEpiidC ,`nlrA dx`d zpigA wx `EdW ,KxAzi ©§¦§¨¥¤©§¦©¤¨¨§¨§¨§©§
"mdilr `xwp FnW KlO"W dn5mEW lrFR df oi` okle . ©¤¤¤§¦§¨£¥¤§¨¥¥¤¥

eife xF` oi`W FnkE .FzEnvre FzEdnA mFlWe qg iEPW¦©§¨§¨§©§§¤¥§¦
"dilr mixCle ux`l xi`Od" WnXd6iEPiW lrFR ©¤¤©¥¦¨¨¤§©¨¦¨¤¨¥¦

wx FzFidl ,xF`d zkWnd ici lr WnXd xF`n mvrA§¤¤¨©¤¤©§¥©§¨©¨¦§©
dx`d'כּו"lFcBd FnW" Ff dx`d oM mb `xwpe .`Îl`EnW) ¤¨¨§¦§¨©¥¤¨¨§©¨§¥

(ak ,airbFp Fpi` mc`d lW FnW ,lWn KxC lrW ,¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥¥©
FzEnvre FzEdnl'כּו. §¨§©§

hEWtE sFqÎoi` zpigA `id Ff dx`d mFwn lMn K ©̀¦¨¨¤¨¨¦§¦©¥¨
zpigA dPOn EEdzIW icM okle .zEhiWRd zilkzA§©§¦©§¦§¨¥§¥¤¦§©¦¤¨§¦©
,zFbxcOd zEwNgzd zpigaA mbe ,dCnE lEabA zFnlFr¨¦§¦¨§©¦§¦©¦§©§©©§¥
EpiidC ,"mc` d`xnM" zpigaA zEWAlzd ici lr `Ed©§¥¦§©§¦§¦©§©§¥¨¨§©§

.milkA zFxF`d zEWAlzd zpigA§¦©¦§©§¨§¥¦

,l`xUi zFnWp zpigA `Ed "mc` d`xnM" zpigaE§¦©§©§¥¨¨§¦©¦§¦§¨¥
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(1):FxE`iaE l`xUi iwl` z` E`xIe ligzOd xEACligzOd xEAC dxFYd xF` ¦©©§¦©¦§¥¡Ÿ¦¦§¨¥¥©¨¦©©§¦

"E`xIe"[erx'` cEOr c KxM zFnW]"E`xIe dxFYd lr zFdBd" ligzOd xEAce ©¦§§¤¤©§¦©©§¦©¨©©¨©¦§

[bvx'` cEOr mW]f wxR "zFnW dN`e" ligzOd xEAC dxFYd xF` .KxM zFnW] ¨©©¨¦©©§¦§¥¤§¤¤§¤¤

.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± .[ck cEOr `©¦§§©©§

xc` Wcg W`x axre Wcgd mikxan ,haW hk ,mihRWn zWxR zAW xn`p¤¡©©¨¨¨©¦§¨¦§¨§¨§¦©Ÿ¤§¤¤ŸŸ¤£¨

.g"qwz

x"Enc` ixn`n ± wcv gnSdn zFdBd mr irvn`d x"Enc` zgPd ± xg` gqFp©©¥©¨©©§¨¤§¨¦¦©¨¥©¤©¤¤©©§¥©§

.cq cEOr ` wlg g"qwz owGd©¨¥¥¤©

gnSd Wcw ci azM sEbA `vnp EpiptNW xn`Od gqFPn ,d`xPM ,`Ow `xEcdn©£¨©¨©¦§¤¦©©©£¨¤§¨¥¦§¨§§©¨Ÿ¤©¤©

.zFtqFp zFdBde o`M EqRcPW zFdBddn wlg mr `Ede (1113 jEA) wcv¤¤§¦¥¤¥©©¨¤¦§§¨§©¨¨

dxFYd xF` ± "eilbx zgze oipr" ligzOd xEAC :zFdBde miEPiWA xn`Od©©£¨§¦¦§©¨¦©©§¦¦§©§©©©§¨©¨

.erx'` cEOr (mW) ± l"Pd "E`xIe" ligzOd xEAC .eqx'` cEOr (c KxM zFnW)§¤¤©¦©©§¦©¦§©©¨©

.(en'b cEOr (g KxM zFnW) ± "eilbx zgze zpigA oiadl"§¨¦§¦©§©©©§¨§¤¤©

(2`Ed oke . . cFaMd `QM df ± eilbx zgze" :wEqRd lr aFh gwl Wxcn d`x)§¥¦§©¤©©©¨§©©©§¨¤¦¥©¨§¥

lr dnlW dxFY d`x ."`QM zEnC xiRq oa` d`xnM" (ek ,` l`wfgi) xnF`¥§¤§¥§©§¥¤¤©¦§¦¥§¥¨§ŸŸ©

.(` cEnr sFq ,fi dhFq d`xE .ft zF` hqx cEOr hi KxM ± wEqRd©¨¤¤©§¥¨©

(3.("lCbi" hEIR iR lr)©¦¦¦§©

(4dNtYd gqFpM xgXd zNtY ± ."mlFrd `xaPX xg` `Ed dY`e ,mlFrd")¨¨§©¨©©¤¦§¨¨¨§¦©©©©§©©§¦¨

.(m"AnxA©©§©

(5.("mlFr oFc`" hEIR)¦£¨

(6.("xF` xvFi" zMxA gqFp)©¦§©¥



ריט c"ag i`iyp epizeax zxezn

מפני  ובין זרה עבודה או ערוה איסור מחמת בין הריח ברכת
במוצאי  בהם הריח אם בהם להריח בשביל עשויה שאינה
לחזור  וצריך יצא לא בירך שלא בין שבירך בין שבת

עליהם. ולברך לו יש אם אחרים בבשמים ולהריח

אלא  בושם מין אינו אם אף עליו שמברכים ריח כל אבל
במוצאי  בו להריח יכול טוב שריחו לאכילה העומד פרי
בושם  מין הוא ואם בפירות טוב ריח הנותן ויברך שבת
בשמים  עצי בורא עץ מין הוא אם לו הראויה ברכה יברך
עץ  מין לא אינו ואם בשמים עשבי בורא עשב מין הוא ואם
מיני  בורא יברך פיזו"ם) (שקורין המור כגון עשב מין ולא

בשמים.

כל  על בשמים מיני בורא שבת במוצאי לברך נהגו והעולם
לברך  נהגו בברכות בקיאים הכל שאין לפי שיהיו המינים

טוב  מקום ומכל המינים כל על בדיעבד בה שיוצאים ברכה
בורא  עליהם שמברכים ריחות מיני בתוך מור חתיכת להניח
כהלכתה: בשמים מיני בורא ברכת שיברך כדי בשמים מיני

עליהם „ מברכים אם כתוש וזנגבל כתושים פלפלים
רי"ו: בסי' נתבאר שבת במוצאי

היין ‰ קנקני תוך הנכרים שמשימים בשמים מלאים שקים
בבשמים  להריח שמותר אע"פ ריחם היין שיקלוט כדי
הואיל  בהם שנבלע היין ריח משום איסור בהם ואין אלו
לריח  אלא בהם שנבלע היין לריח מכוין אינו בהם והמריח
של  לבשמים ליטלם אין שבת במוצאי מקום מכל עצמה
מצוה  דבר לכל לגבוה מאוסים שהם מפני לכתחלה הבדלה

בהם: הבלוע האסור יין מחמת

•

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

ziciqgd dyxtd - mihtyn zyxt 'xe` dxez'

רגליו  ותחת יׂשראל אלקי את 1וּיראּו ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨

E`xIe"zpal dUrnM eilbx zgze l`xUi iwl` z` ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨§©£¥¦§©
xiRQd'כּו"(i ,ck EpzWxR): ©©¦¨¨¨¥

aEzMW FnM `Ed "eilbx zgY" oipr dPd(ek ,` l`wfgi): ¦¥¦§©©©©§¨§¤¨§¤§¥

mc` d`xnM zEnC `QMd zEnC lre"'2"כּוzpigaaE , §©§©¦¥§§©§¥¨¨¦§¦©
KM xg` aEzMX dn `Ede ,lbxe ci KiIW "mc` d`xnM"§©§¥¨¨©¨¨§¤¤§©¤¨©©¨

(`i ,ck EpzWxR)glW `l l`xUi ipA iliv` l`e" :FciK` ." ¨¨¨¥§¤£¦¥§¥¦§¨¥Ÿ¨©¨©
Fl oi`" `lde ,zEwl`A oM xnFl KiIW Ki` oiadl Kixv̈¦§¨¦¥©¨©¥¤¡Ÿ©£Ÿ¥

"sEBd zEnC `le sEB3? §Ÿ§©
:oiprde§¨¦§¨

aizM dPdC(e ,b ik`ln):WExiR ± "izipW `l d"ied ip`" : §¦¥§¦©§¨¦£¦£¨¨Ÿ¨¦¦¥
mlFrd z`ixA mcFw oiA KxAzi Flv` iEPiW mEW oi`W¤¥¦¤§¦§¨¥¥¤§¦©¨¨
z`ixA xg`l oiaE ,mipFilr zFnlFr zElWlYWde§¦§©§§¨¤§¦¥§©©§¦©

`xaPW mcFw `Ed dY`" :xn`nkE .mlFrd'4"כּוEpiide . ¨¨§©£¨©¨¤¤¦§¨§©§
zpigAn wx `Ed zFnlFrd lM zEEdzd xFwOW itl§¦¤§¦§©¨¨¨©¦§¦©

FzEklnEpiidC ,`nlrA dx`d zpigA wx `EdW ,KxAzi ©§¦§¨¥¤©§¦©¤¨¨§¨§¨§©§
"mdilr `xwp FnW KlO"W dn5mEW lrFR df oi` okle . ©¤¤¤§¦§¨£¥¤§¨¥¥¤¥

eife xF` oi`W FnkE .FzEnvre FzEdnA mFlWe qg iEPW¦©§¨§¨§©§§¤¥§¦
"dilr mixCle ux`l xi`Od" WnXd6iEPiW lrFR ©¤¤©¥¦¨¨¤§©¨¦¨¤¨¥¦

wx FzFidl ,xF`d zkWnd ici lr WnXd xF`n mvrA§¤¤¨©¤¤©§¥©§¨©¨¦§©
dx`d'כּו"lFcBd FnW" Ff dx`d oM mb `xwpe .`Îl`EnW) ¤¨¨§¦§¨©¥¤¨¨§©¨§¥

(ak ,airbFp Fpi` mc`d lW FnW ,lWn KxC lrW ,¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥¥©
FzEnvre FzEdnl'כּו. §¨§©§

hEWtE sFqÎoi` zpigA `id Ff dx`d mFwn lMn K ©̀¦¨¨¤¨¨¦§¦©¥¨
zpigA dPOn EEdzIW icM okle .zEhiWRd zilkzA§©§¦©§¦§¨¥§¥¤¦§©¦¤¨§¦©
,zFbxcOd zEwNgzd zpigaA mbe ,dCnE lEabA zFnlFr¨¦§¦¨§©¦§¦©¦§©§©©§¥
EpiidC ,"mc` d`xnM" zpigaA zEWAlzd ici lr `Ed©§¥¦§©§¦§¦©§©§¥¨¨§©§

.milkA zFxF`d zEWAlzd zpigA§¦©¦§©§¨§¥¦

,l`xUi zFnWp zpigA `Ed "mc` d`xnM" zpigaE§¦©§©§¥¨¨§¦©¦§¦§¨¥

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

(1):FxE`iaE l`xUi iwl` z` E`xIe ligzOd xEACligzOd xEAC dxFYd xF` ¦©©§¦©¦§¥¡Ÿ¦¦§¨¥¥©¨¦©©§¦

"E`xIe"[erx'` cEOr c KxM zFnW]"E`xIe dxFYd lr zFdBd" ligzOd xEAce ©¦§§¤¤©§¦©©§¦©¨©©¨©¦§

[bvx'` cEOr mW]f wxR "zFnW dN`e" ligzOd xEAC dxFYd xF` .KxM zFnW] ¨©©¨¦©©§¦§¥¤§¤¤§¤¤

.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± .[ck cEOr `©¦§§©©§

xc` Wcg W`x axre Wcgd mikxan ,haW hk ,mihRWn zWxR zAW xn`p¤¡©©¨¨¨©¦§¨¦§¨§¨§¦©Ÿ¤§¤¤ŸŸ¤£¨

.g"qwz

x"Enc` ixn`n ± wcv gnSdn zFdBd mr irvn`d x"Enc` zgPd ± xg` gqFp©©¥©¨©©§¨¤§¨¦¦©¨¥©¤©¤¤©©§¥©§

.cq cEOr ` wlg g"qwz owGd©¨¥¥¤©

gnSd Wcw ci azM sEbA `vnp EpiptNW xn`Od gqFPn ,d`xPM ,`Ow `xEcdn©£¨©¨©¦§¤¦©©©£¨¤§¨¥¦§¨§§©¨Ÿ¤©¤©

.zFtqFp zFdBde o`M EqRcPW zFdBddn wlg mr `Ede (1113 jEA) wcv¤¤§¦¥¤¥©©¨¤¦§§¨§©¨¨

dxFYd xF` ± "eilbx zgze oipr" ligzOd xEAC :zFdBde miEPiWA xn`Od©©£¨§¦¦§©¨¦©©§¦¦§©§©©©§¨©¨

.erx'` cEOr (mW) ± l"Pd "E`xIe" ligzOd xEAC .eqx'` cEOr (c KxM zFnW)§¤¤©¦©©§¦©¦§©©¨©

.(en'b cEOr (g KxM zFnW) ± "eilbx zgze zpigA oiadl"§¨¦§¦©§©©©§¨§¤¤©

(2`Ed oke . . cFaMd `QM df ± eilbx zgze" :wEqRd lr aFh gwl Wxcn d`x)§¥¦§©¤©©©¨§©©©§¨¤¦¥©¨§¥

lr dnlW dxFY d`x ."`QM zEnC xiRq oa` d`xnM" (ek ,` l`wfgi) xnF`¥§¤§¥§©§¥¤¤©¦§¦¥§¥¨§ŸŸ©

.(` cEnr sFq ,fi dhFq d`xE .ft zF` hqx cEOr hi KxM ± wEqRd©¨¤¤©§¥¨©

(3.("lCbi" hEIR iR lr)©¦¦¦§©

(4dNtYd gqFpM xgXd zNtY ± ."mlFrd `xaPX xg` `Ed dY`e ,mlFrd")¨¨§©¨©©¤¦§¨¨¨§¦©©©©§©©§¦¨

.(m"AnxA©©§©

(5.("mlFr oFc`" hEIR)¦£¨

(6.("xF` xvFi" zMxA gqFp)©¦§©¥

c"ag i`iyp epizeax zxezn

aEzMW FnM(`l ,cl l`wfgi)"mY` mc`" :7Elr l`xUi" iM . §¤¨§¤§¥¨¨©¤¦¦§¨¥¨
"daWgnA8aizkE .(g ,dk dnExY)iYpkWe" :mkFzA± " §©£¨¨§¦§¨§¨©§¦§¨

xn`p `l FkFzA"'9"כּוFzpikW z`xWdl milM mdW , §Ÿ¤¡©¤¥¥¦§©§¨©§¦¨
Fl zFidl" liaWA did d`ixAd zilkYW rEcIke .KxAzi¦§¨¥§©¨©¤©§¦©§¦¨¨¨¦§¦¦§

"mipFYgYA dxiC KxAzi10FzpikW oFMWl Epiide , ¦§¨¥¦¨©©§¦§©§¦§§¦¨
Edfe ,"daWgnA Elr l`xUi" WExiR EdGW ,l`xUiA§¦§¨¥¤¤¥¦§¨¥¨§©£¨¨§¤

"'d YlrR LYaWl oFkn"(fi ,eh gNWA). ¨§¦§§¨©§¨§©©

mitEBA `le l`xUi zFnWpA wx Ff d`xWd eiWkre§©§¨©§¨¨©§¦§¦§¨¥§Ÿ©¦
"`ndEf liHde dEg lr Wgp `A"W ipRn ,mdNW11s`e . ¤¨¤¦§¥¤¨¨¨©©¨§¦¦£¨§©

lbrd `hg ici lr K` ,"ozndEf dwqR" dxFYÎoYnAW¤§©©¨¨§¨£¨¨©©§¥¥§¨¥¤
`ndEGd dxfg zFpFrd x`WE12sEBdW ,mdNW mitEBdA §¨¨£¨§¨©£¨§©¦¤¨¤¤©

"`iegC `MWn" `xwp13'd wlg iM" ± mznWpA `l la` , ¦§¨©§¨§¦§¨£¨Ÿ§¦§¨¨¦¥¤
"FOr ± WOn ±(h ,al Epif`d)Dpi` dnWPdW rcFPke . ©¨©©£¦§©¨¤©§¨¨¥¨

Dnvrl oETY dkixv14. §¦¨¦§©§¨
aEzMW FnkE ,mitEBd mb EkMCfIW ,cizrl la`dirWi) £¨¤¨¦¤¦§©§©©¦§¤¨§©§¨

(`i ,gpaizkE ,"uilgi LizFnvre" :(a ,bi dixkf)gEx z`e" : §©§¤©£¦§¦§©§¨§¤©
xiar` d`nEHd'כּוaizM f` ,"(d ,n dirWi)cFaM dlbpe" : ©§¨©£¦¨§¦§©§¨§¦§¨§

zpigA didIW cr xnFgd KMCfi iM ,"xUA lk E`xe d"ied£¨¨§¨¨¨¨¦¦§©¥©¤©¤¦§¤§¦©
iENBd oi` ,eiWkr oM oi`X dn .mitEBA mB zEwl` iENib¦¡Ÿ©©¦©¤¥¥©§¨¥©¦

.calA zFnWpA wx©©§¨¦§©
`Ed dPd ,l`xUi zFnWpA zEwl` iENB zpigA ,dPde§¦¥§¦©¦¡Ÿ§¦§¦§¨¥¦¥

"mY` mc`" Edfe ,mc` xEIvA KWnp(`l ,cl l`wfgi)± . ¦§¨§¦¨¨§¤¨¨©¤§¤§¥

:WExiR¥
sEBd ixai`A zihxR dnWPd oMWn lWn KxC lr©¤¤§©¦§©©§¨¨§¨¦§¥§¥©

dxFW lkVd xF` FnM ,mc` xEIvA oM mb `EdWgFOA ¤©¥§¦¨¨§©¥¤¤©©

aNA zFCOde ,`weC'כּוcqg" ;micIA zFCOd zFIpFvige , ©§¨§©¦©¥§¦¦©¦©¨©¦¤¤
`pini `rFxC `15mixa"כּו'± g"nx dPd od hxR KxCe . §¨§¦¨§¤¤§¨¥¥¨§©¥¨¦

llM KxCe .odA dnWPd zx`d zwNgzOW miIhxR§¨¦¦¤¦§©¤¤¤¨©©§¨¨¨¤§¤¤§¨
sEBde ,`l`nUE ,`pini `rFxC :oieEw 'bl oiwlgp¤§¨¦§©¦§¨§¦¨§¨¨§©

.rvn`Ä¤§©
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שיש Â‡È·Â¯(כו) תחלה להקדים יש הנה הענין
שבחכ' כתר בחי' א' מדרגות ב' בחכמה
המדות  להתחלקות שבא טרם שזהו שבחכמה חכמה או
להתחלקות  ושרש עיקר דוקא משם עכ"ז אלא שבחכ'
שזהו  דחכמה ו"ק בענין וכידוע עצמה דחכמה המדות
מאין  בגילוי וטעם שכל כל להשכיל השכל כח עצם
דבינה  ז"ת שנק' וטהור טמא מט"פ להיות בבינה ליש
מצד  שזהו מתירים וב"ה אוסרים ב"ש כמו כנ"ל.
ע"כ  דין כלפי מטה שבב"ש החכמה כח עצמם ששרש
פנים  הנק' בגילוי וטעם שכל עדיין אין כי אף אוסרים
שרש  מצד לדין נוטה שכלם כח כך אלא כנ"ל מסבירות
השגה  לכלל יבא וממילא שבחכ' גבורה מבחי' נשמתם
לפי  מטהרים או מתירים ב"ה וכן בבינה. לדבר וטעם
מטעם  למע' חסד כלפי מטה שכלם כח עצם ששרש
לזה  (וראייה כו'. שבחכמה בחסד ששרשם מפני והשגה
דעתם  יסתרו אם גם מדבריהם לחזור יוכלו שלא
עומדי' במקומם להשיב מה ידעו ולא וקושיות בסברות
כו') ושתיק כו' לעגל זה בין מה וכי לרב שהקשו כמו
כל  המשכיל השכל שכח יובן הרי ולפ"ז א). ו, (ביצה
דין  כלפי המטה משכל בתכלית מובדל הוא לחסד שכל
לקצה  הקצה מן בתכלית רחוקים קצוות ב' כמו שהן עד
שיש  לשונה על חסד ותורת ע"פ במ"א וכמ"ש ממש.
בתכלית  הפכים ב' שזהו דין של ותורה חסד של תורה
עיקר  כל השכל מקור דח"ס מחסד נשמתו ששרש שמי
וסברות  שכליים למצוא רק עומק אחר בעומק עיונו
כ"כ  מטה למטה שיורד עד וזכות לחסד רק רבות
את  ולהתיר הטמא את גם ולטהר הרשע את גם להצדיק
דח"ס  הדין מבחי' נשמתו ששרש ומי כו'. האסור
רק  בהפוך גדול בעומק עיונו כח עיקר שבתורה
להרשיע  שיכול עד וחוב לדין וסברות שכליים להמציא
מאחר  וא"כ כו'. הטהור את גם ולטמא הצדיק  את גם
ההלכה  פסק יהי' מהיכן כ"כ אלה קווין ב' שמתרחקים
כו'. לרשע צדיק ובין לטהור טמא בין להבדיל לאמיתתו
ממקור  שלמעלה בחכמה מדרגה שיש משום הוא הענין
(שנק' שבחכמה כתר בחי' והוא לחו"ג להשכיל השפע
בחי' לעשות בכחו שיש כנ"ל מתקלא או המשקולת קו
לדין  מחסד להכריע כאלה הפכים ב' בין ההתכללות
שם  שאין אחר משניהם למעלה שהוא לפי לחסד ומדין
הנ"ל. לחו"ג השכל דכח נטיות ב' להתחלקות מקור
כאלה  הפכים ב' בין עכ"פ הכרעה צ"ל הרי עכ"ז ואמנם

הרי  כו' הטמא את מטהר וזה הטהור את מטמא שזה
הבדלה  לעשות דחכ' הראשון ממקור בא שזהו מובן
מבין  והתכללות המזיגה אחר קצובה מדה ע"פ ביניהן
דחכ' הברור תכלית שזהו דוקא כאלה הפכים ב'

בבחי' הוברר שכבר כמו הנק'במקורה הקדומה חכמה
וז"ש  כו'. המדה קו מא' ונק' המשקולת קו כמו מתקלא
ברורה  חכמה שנקרא כו' צרופה אלוה אמרות כל
ששרשה  נפק' מח"ע דאורייתא וזהו מכבר וצרופה
ומדות  בחו"ב שנמשך קודם הקדומה בחכמ' העצמית
תחלה  דחכ' במדות ליש מאין לחכ' ויוצאת נפקת ומשם
חו"ג  כלפי שכלו להטות דחכ' דו"ק התחלקות שהוא
מט"פ  שנק' כנ"ל והשגה בטעם להתפשט לבינה ומשם
כל  שזהו תחלה ההתכללות בהם לעשות וטהור טמא
וזהו  בשמאלא וימינא בימינא שמאלא לאכללא התורה
עצמה  זו בהתכללות ואמנם כנ"ל. ת"ת בבחי' שהתורה
ומקור  בכח הוברר שכבר ברורה במדה ההבדל' נעשה
דעיקר  אמת דשניהם ונמצא שבכתר דחכמה הראשון
דוקא  בא שזה דמדות ההתכללות בבחי' הוא התורה
יש  עצמה זו ובהתכללות משם שיצאה הח"ע מכח
לפי  הטהור ובין הטמא בין להבדיל כמ"ש דוקא הבדלה
דו"ק  ההתחלקות במקור זו הכרעה בא במד' שהכל
א' וסברא שכל בכל מוצאים שאנו וכמו כנ"ל. דחכמה
לדין. להיפוכו גם יחייב לחסד שיחייב שמוצאים ממש
לטהר  שבא סברא שמאותה וטהרה טומאה בדיני וכמו
את  לטמא מתהפך בנקל כי לטמא יגזור עצמו הוא
על  אומר שהיה ר"מ וכמו הטמא. את ולטהר הטהור
ע"פ  להיות א"א שזה כנ"ל. פנים לו ומראה טמא טהור
מהיפוכו  מובדל א' שכל דחו"ד המדות התחלקות
מכח  בא זה אלא כו' אוסרים ב"ש בענין כנ"ל בתכלית
יבא  שממנו כנ"ל המדות מהתחלקות שלמעלה העליון
להלכה  ההבדלה וגם כו'. לאכללא ההתכללות בחי'
יודע  שאינו כל כמו דחכ' הבירור שלימות שזהו למעשה
יודע  ומי כהחכם ומי (וכמו הרחוקים הקצוות בב' לעיין
ומי  וכמו לתכליתו האמת יבורר לא בשוה דחו"ד פשר)
דוקא  אמת נקרא שהתורה וזהו כו'. פשר יודע כהחכם
הקוין  מב' שכלול התיקון דבחי' האמצעי קו שהוא
ולגרוע  להוסיף שלא ברורה ומדה במזג ושמאל דימין
הוא  התורה שכל ואע"פ כו' תוסף אל כמ"ש כלל
שהוא  במדה בא עצמו זה אבל כו' שמאלא לאכללא

וד"ל: כנ"ל ההבדלה
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שיש Â‡È·Â¯(כו) תחלה להקדים יש הנה הענין
שבחכ' כתר בחי' א' מדרגות ב' בחכמה
המדות  להתחלקות שבא טרם שזהו שבחכמה חכמה או
להתחלקות  ושרש עיקר דוקא משם עכ"ז אלא שבחכ'
שזהו  דחכמה ו"ק בענין וכידוע עצמה דחכמה המדות
מאין  בגילוי וטעם שכל כל להשכיל השכל כח עצם
דבינה  ז"ת שנק' וטהור טמא מט"פ להיות בבינה ליש
מצד  שזהו מתירים וב"ה אוסרים ב"ש כמו כנ"ל.
ע"כ  דין כלפי מטה שבב"ש החכמה כח עצמם ששרש
פנים  הנק' בגילוי וטעם שכל עדיין אין כי אף אוסרים
שרש  מצד לדין נוטה שכלם כח כך אלא כנ"ל מסבירות
השגה  לכלל יבא וממילא שבחכ' גבורה מבחי' נשמתם
לפי  מטהרים או מתירים ב"ה וכן בבינה. לדבר וטעם
מטעם  למע' חסד כלפי מטה שכלם כח עצם ששרש
לזה  (וראייה כו'. שבחכמה בחסד ששרשם מפני והשגה
דעתם  יסתרו אם גם מדבריהם לחזור יוכלו שלא
עומדי' במקומם להשיב מה ידעו ולא וקושיות בסברות
כו') ושתיק כו' לעגל זה בין מה וכי לרב שהקשו כמו
כל  המשכיל השכל שכח יובן הרי ולפ"ז א). ו, (ביצה
דין  כלפי המטה משכל בתכלית מובדל הוא לחסד שכל
לקצה  הקצה מן בתכלית רחוקים קצוות ב' כמו שהן עד
שיש  לשונה על חסד ותורת ע"פ במ"א וכמ"ש ממש.
בתכלית  הפכים ב' שזהו דין של ותורה חסד של תורה
עיקר  כל השכל מקור דח"ס מחסד נשמתו ששרש שמי
וסברות  שכליים למצוא רק עומק אחר בעומק עיונו
כ"כ  מטה למטה שיורד עד וזכות לחסד רק רבות
את  ולהתיר הטמא את גם ולטהר הרשע את גם להצדיק
דח"ס  הדין מבחי' נשמתו ששרש ומי כו'. האסור
רק  בהפוך גדול בעומק עיונו כח עיקר שבתורה
להרשיע  שיכול עד וחוב לדין וסברות שכליים להמציא
מאחר  וא"כ כו'. הטהור את גם ולטמא הצדיק  את גם
ההלכה  פסק יהי' מהיכן כ"כ אלה קווין ב' שמתרחקים
כו'. לרשע צדיק ובין לטהור טמא בין להבדיל לאמיתתו
ממקור  שלמעלה בחכמה מדרגה שיש משום הוא הענין
(שנק' שבחכמה כתר בחי' והוא לחו"ג להשכיל השפע
בחי' לעשות בכחו שיש כנ"ל מתקלא או המשקולת קו
לדין  מחסד להכריע כאלה הפכים ב' בין ההתכללות
שם  שאין אחר משניהם למעלה שהוא לפי לחסד ומדין
הנ"ל. לחו"ג השכל דכח נטיות ב' להתחלקות מקור
כאלה  הפכים ב' בין עכ"פ הכרעה צ"ל הרי עכ"ז ואמנם

הרי  כו' הטמא את מטהר וזה הטהור את מטמא שזה
הבדלה  לעשות דחכ' הראשון ממקור בא שזהו מובן
מבין  והתכללות המזיגה אחר קצובה מדה ע"פ ביניהן
דחכ' הברור תכלית שזהו דוקא כאלה הפכים ב'

בבחי' הוברר שכבר כמו הנק'במקורה הקדומה חכמה
וז"ש  כו'. המדה קו מא' ונק' המשקולת קו כמו מתקלא
ברורה  חכמה שנקרא כו' צרופה אלוה אמרות כל
ששרשה  נפק' מח"ע דאורייתא וזהו מכבר וצרופה
ומדות  בחו"ב שנמשך קודם הקדומה בחכמ' העצמית
תחלה  דחכ' במדות ליש מאין לחכ' ויוצאת נפקת ומשם
חו"ג  כלפי שכלו להטות דחכ' דו"ק התחלקות שהוא
מט"פ  שנק' כנ"ל והשגה בטעם להתפשט לבינה ומשם
כל  שזהו תחלה ההתכללות בהם לעשות וטהור טמא
וזהו  בשמאלא וימינא בימינא שמאלא לאכללא התורה
עצמה  זו בהתכללות ואמנם כנ"ל. ת"ת בבחי' שהתורה
ומקור  בכח הוברר שכבר ברורה במדה ההבדל' נעשה
דעיקר  אמת דשניהם ונמצא שבכתר דחכמה הראשון
דוקא  בא שזה דמדות ההתכללות בבחי' הוא התורה
יש  עצמה זו ובהתכללות משם שיצאה הח"ע מכח
לפי  הטהור ובין הטמא בין להבדיל כמ"ש דוקא הבדלה
דו"ק  ההתחלקות במקור זו הכרעה בא במד' שהכל
א' וסברא שכל בכל מוצאים שאנו וכמו כנ"ל. דחכמה
לדין. להיפוכו גם יחייב לחסד שיחייב שמוצאים ממש
לטהר  שבא סברא שמאותה וטהרה טומאה בדיני וכמו
את  לטמא מתהפך בנקל כי לטמא יגזור עצמו הוא
על  אומר שהיה ר"מ וכמו הטמא. את ולטהר הטהור
ע"פ  להיות א"א שזה כנ"ל. פנים לו ומראה טמא טהור
מהיפוכו  מובדל א' שכל דחו"ד המדות התחלקות
מכח  בא זה אלא כו' אוסרים ב"ש בענין כנ"ל בתכלית
יבא  שממנו כנ"ל המדות מהתחלקות שלמעלה העליון
להלכה  ההבדלה וגם כו'. לאכללא ההתכללות בחי'
יודע  שאינו כל כמו דחכ' הבירור שלימות שזהו למעשה
יודע  ומי כהחכם ומי (וכמו הרחוקים הקצוות בב' לעיין
ומי  וכמו לתכליתו האמת יבורר לא בשוה דחו"ד פשר)
דוקא  אמת נקרא שהתורה וזהו כו'. פשר יודע כהחכם
הקוין  מב' שכלול התיקון דבחי' האמצעי קו שהוא
ולגרוע  להוסיף שלא ברורה ומדה במזג ושמאל דימין
הוא  התורה שכל ואע"פ כו' תוסף אל כמ"ש כלל
שהוא  במדה בא עצמו זה אבל כו' שמאלא לאכללא

וד"ל: כנ"ל ההבדלה
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c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÈÓ˙ סע"ב דקי"ג פסחי' וארז"ל אלקיך, ה' עם תהי'
תהי' תמים שנא' בכלדיים שואלים שאין מנין
עליו  והשיגו אוב, כלדיים רש"י ופי' אלקיך ה' עם
וכן  ע"ב, דקנ"ו שהחשיך מי ס"פ בשבת התוס'
כוכבים, חוזה כלדיי' ופי' הנ"ל דקי"ג בע"פ הרשב"ם
פי' דקנ"ו בשבת בעצמו רש"י וכן עיקר, שכן וכ'
ופי' כלדאי. בערך הערוך וכ"פ כוכבים, חוזה כלדיי'
קורות  בכל בו בוטח להיות הרשב"ם פי' תהי' תמים
הסיבה  יחשוב שלא והכוונה עכ"ל. לך הבאות ונולדות
המסבב  הוא כי ית', בו לבטוח צריכים הכל כ"א לעיקר
שזהו  בפרט, נברא כל על פרטית בהשגחה הסיבות כל
וכמשי"ת  כו' העילות עילת מבחי' גבוה היותר בחי'

אי"ה.
‚"ÁÊ·Â'תהי תמים בענין פי' ע"ב דקס"ג לך שלח פ'

שתמים  תם, לבחי' תמים בין ההפרש וביאר
לבחי' שלבוא ופי' תם, נא' וביעקב באברהם כתי'
היו  זוכי' היו ואם מדבר, בחי' ע"י זהו תהי' תמים
אלקיך  ה' אשר בה דכתי' אח"פ ע"י זו לבחי' באים
לבחי' באים כי אם לכן זכו לא מאשר אך אותה, דורש
אתר  המדבר ע"י זהו אך אלקיך ה' עם תהי' תמים
עם  למהוי בהדי' באנפין אנפין יסתכל דלא מתמן רחוק
הזה  במדבר שקללן פסוק יתפרש ועפ"ז יאות. כדקא ה'
תמים  מל' הוא שיתמו כ"א גמורה קללה שאינה יתמו,
זו  לבחי' המדבר דור יבואו לא החטא מחמת אך תהי',
היותר  באופן אלקיך ה' עם בחי' הוא ששם אח"פ ע"י
ע"י  כ"א בה, אלקיך ה' עיני תמיד כי להיות נעלה
כענין  שזהו ונמצא ושממה. צי' ארץ שהוא המדבר
וינחהו  כמ"ש בג"ע הניחו שמתחלה באדה"ר שמצינו
אותו  דן עה"ד חטא וע"י ולשמרה, לעבדה בג"ע
לעבוד  מג"ע כו' וישלחהו כדכתי' ובגירושין בשילוחין
שלשון  כה"ג ומצינו ויגרש, וכתי' וגו' האדמה את
א' אות הקמח כד בספר כמ"ש ברכה ג"כ הוא הקללה
במקום  ואף כו' אלינו אהבתו ומרוב וז"ל אהבה בערך
דבר  והוא נחמה יכלול שהלשון מצינו עצמה התוכחה
אשא  נשא כי כו' שמה קרא וא"ו) פסוק א' (סי' הושע
עקירה  מל' יהי' הענין קשר לפי אשא נשא ולשון להם,
אמנם  וישב, ס"פ ראשך את פרעה ישא כל' והכרתה
כן  סליחה לשון כולל שהוא לפי נחמה זכרון בו יש
כו' להון אשבוק משבק יתובון אם ברם יונתן תירגם
ר"א  שא' ע"ב פ"ז דף פ"ח פסחים בגמ' וכ"מ עכ"ל.
ור"י  הרחמים, את זוכר הקב"ה של כעסו בשעת שאפי'

נשא  רש"י ופי' להם, אשא נשא כי מהכא אמר בר"ח
סליחה  ל' ומיהו מתמה ואתמוי סליחה לשון להם אשא

מידכר. קא
Ê"„ÚÂ'ל היותו עם יתמו הזה במדבר מ"ש לפרש יש

ך') ך"ו (בחוקתי כוחכם לריק ותם ע"ד קללה
ציון  בת עוונך תם ע"ד והוא ברכה ל' ג"כ בו יש עכ"ז
ע"ד  עצמו העוון על שקאי וי"ל ך"ב). ד' (איכה
מן  חטאים יתמו ע"פ ע"א ד"י דברכות בפ"ק שארז"ל
חטאים, אלא כתי' לא חוטאים ל"ה) ק"ד (תילים הארץ
שעי"ז  בתשובה דליהדרו והיינו הרע, יצר רש"י ופי'
וכמו"כ  בהם. החוטאים ויזדככו עצמם החטאים יתמו
החטאים  שיתמו שע"י יתמו, הזה במדבר בענין י"ל
ע"י  תבוא אז כו', עוונך תם שזה"ע היצה"ר היינו
דקי"ז  במג"א ברבות כמארז"ל תמתי, לבחי' זה בירור
אליו  ישראל נתאחו ששם והיינו בבל זו אחותי ע"א
בשם  במ"כ וע' כו', תמתי יונתי רעייתי בו, ונדבקו ית'
החטא  בחי' הוא עוונך תם שאז לפי והיינו טוב, שוחר
ע"פ  במקומו ברבות שאמרו וכענין יצה"ר, עצמו עוון
הם  ועי"ז שלימה איפוכי ישראל נטלו שבו עוונך תם
ומרגלים  עה"ד חטא הי' לא אם אך תמתי, לבחי' באים
לגמרי, אחר באופן הי' נסיונות בעשר עומדים והיו
ע"י  הבירור שיהי' נגזר לכן בנסיון, עמדו שלא וע"י
שארז"ל  וצמאון, ועקרב שרף נחש שבו הגדול המדבר
וע"י  ובו כו', בבל זו נחש פמ"ד לך לך בפ' במד"ר
ענין  הוא שלזה מהלכי', בחי' הוא המוליכך נעשה
לבחי' עמידה מבחי' שתבוא כדי בגוף הנשמה ירידת
רעייתי  יפה כולך כתי' דהנה הוא והענין כו'. הילוך
באברהם  שנא' שזה דערלה, מום והיינו בך, אין ומום
ד' יש ובערלה המילה, ע"י תמים והי' לפני התהלך
בחי' ד' ע"י ולכן גיהנם, תחת כו' בחר ואברהם קליפין,

בערלה. שיש בחי' הד' מתבררי' בהם שבחר אלו
ÔÈ·‰ÏÂ ע"ב דרל"ח ויחי בזח"א מ"ש תחלה צ"ל כ"ז

ביתה  כל כי משלג לביתה תירא לא ע"פ
ופריעה, מילה כגון שנים אלא שנים א"ת שנים, לבוש
כי  לעיל נת' והנה חנוכה, ונר מזוזה ותפילין, ציצית
שנים  שג' שבערלה, בחי' ד' נגד הם ופריעה מילה
מהני  הרביעי' ובשנה כלל, יאכל לא לכם יהיו ערלים

המתהפ  החרב להט בחי' שהיא ק"נ, להיותה כת,פדיון
כ"א  וכל מכל לגמרי הפריעה עור קורעין אין ולכן
גידולו  מקום בראשית דבוק אותו ומניחי' אותו פורעי'
לקרעי' אותו וקורעי' שפורעי' רק ולמטה, העטרה מן
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רכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÈÓ˙ סע"ב דקי"ג פסחי' וארז"ל אלקיך, ה' עם תהי'
תהי' תמים שנא' בכלדיים שואלים שאין מנין
עליו  והשיגו אוב, כלדיים רש"י ופי' אלקיך ה' עם
וכן  ע"ב, דקנ"ו שהחשיך מי ס"פ בשבת התוס'
כוכבים, חוזה כלדיי' ופי' הנ"ל דקי"ג בע"פ הרשב"ם
פי' דקנ"ו בשבת בעצמו רש"י וכן עיקר, שכן וכ'
ופי' כלדאי. בערך הערוך וכ"פ כוכבים, חוזה כלדיי'
קורות  בכל בו בוטח להיות הרשב"ם פי' תהי' תמים
הסיבה  יחשוב שלא והכוונה עכ"ל. לך הבאות ונולדות
המסבב  הוא כי ית', בו לבטוח צריכים הכל כ"א לעיקר
שזהו  בפרט, נברא כל על פרטית בהשגחה הסיבות כל
וכמשי"ת  כו' העילות עילת מבחי' גבוה היותר בחי'

אי"ה.
‚"ÁÊ·Â'תהי תמים בענין פי' ע"ב דקס"ג לך שלח פ'

שתמים  תם, לבחי' תמים בין ההפרש וביאר
לבחי' שלבוא ופי' תם, נא' וביעקב באברהם כתי'
היו  זוכי' היו ואם מדבר, בחי' ע"י זהו תהי' תמים
אלקיך  ה' אשר בה דכתי' אח"פ ע"י זו לבחי' באים
לבחי' באים כי אם לכן זכו לא מאשר אך אותה, דורש
אתר  המדבר ע"י זהו אך אלקיך ה' עם תהי' תמים
עם  למהוי בהדי' באנפין אנפין יסתכל דלא מתמן רחוק
הזה  במדבר שקללן פסוק יתפרש ועפ"ז יאות. כדקא ה'
תמים  מל' הוא שיתמו כ"א גמורה קללה שאינה יתמו,
זו  לבחי' המדבר דור יבואו לא החטא מחמת אך תהי',
היותר  באופן אלקיך ה' עם בחי' הוא ששם אח"פ ע"י
ע"י  כ"א בה, אלקיך ה' עיני תמיד כי להיות נעלה
כענין  שזהו ונמצא ושממה. צי' ארץ שהוא המדבר
וינחהו  כמ"ש בג"ע הניחו שמתחלה באדה"ר שמצינו
אותו  דן עה"ד חטא וע"י ולשמרה, לעבדה בג"ע
לעבוד  מג"ע כו' וישלחהו כדכתי' ובגירושין בשילוחין
שלשון  כה"ג ומצינו ויגרש, וכתי' וגו' האדמה את
א' אות הקמח כד בספר כמ"ש ברכה ג"כ הוא הקללה
במקום  ואף כו' אלינו אהבתו ומרוב וז"ל אהבה בערך
דבר  והוא נחמה יכלול שהלשון מצינו עצמה התוכחה
אשא  נשא כי כו' שמה קרא וא"ו) פסוק א' (סי' הושע
עקירה  מל' יהי' הענין קשר לפי אשא נשא ולשון להם,
אמנם  וישב, ס"פ ראשך את פרעה ישא כל' והכרתה
כן  סליחה לשון כולל שהוא לפי נחמה זכרון בו יש
כו' להון אשבוק משבק יתובון אם ברם יונתן תירגם
ר"א  שא' ע"ב פ"ז דף פ"ח פסחים בגמ' וכ"מ עכ"ל.
ור"י  הרחמים, את זוכר הקב"ה של כעסו בשעת שאפי'

נשא  רש"י ופי' להם, אשא נשא כי מהכא אמר בר"ח
סליחה  ל' ומיהו מתמה ואתמוי סליחה לשון להם אשא

מידכר. קא
Ê"„ÚÂ'ל היותו עם יתמו הזה במדבר מ"ש לפרש יש

ך') ך"ו (בחוקתי כוחכם לריק ותם ע"ד קללה
ציון  בת עוונך תם ע"ד והוא ברכה ל' ג"כ בו יש עכ"ז
ע"ד  עצמו העוון על שקאי וי"ל ך"ב). ד' (איכה
מן  חטאים יתמו ע"פ ע"א ד"י דברכות בפ"ק שארז"ל
חטאים, אלא כתי' לא חוטאים ל"ה) ק"ד (תילים הארץ
שעי"ז  בתשובה דליהדרו והיינו הרע, יצר רש"י ופי'
וכמו"כ  בהם. החוטאים ויזדככו עצמם החטאים יתמו
החטאים  שיתמו שע"י יתמו, הזה במדבר בענין י"ל
ע"י  תבוא אז כו', עוונך תם שזה"ע היצה"ר היינו
דקי"ז  במג"א ברבות כמארז"ל תמתי, לבחי' זה בירור
אליו  ישראל נתאחו ששם והיינו בבל זו אחותי ע"א
בשם  במ"כ וע' כו', תמתי יונתי רעייתי בו, ונדבקו ית'
החטא  בחי' הוא עוונך תם שאז לפי והיינו טוב, שוחר
ע"פ  במקומו ברבות שאמרו וכענין יצה"ר, עצמו עוון
הם  ועי"ז שלימה איפוכי ישראל נטלו שבו עוונך תם
ומרגלים  עה"ד חטא הי' לא אם אך תמתי, לבחי' באים
לגמרי, אחר באופן הי' נסיונות בעשר עומדים והיו
ע"י  הבירור שיהי' נגזר לכן בנסיון, עמדו שלא וע"י
שארז"ל  וצמאון, ועקרב שרף נחש שבו הגדול המדבר
וע"י  ובו כו', בבל זו נחש פמ"ד לך לך בפ' במד"ר
ענין  הוא שלזה מהלכי', בחי' הוא המוליכך נעשה
לבחי' עמידה מבחי' שתבוא כדי בגוף הנשמה ירידת
רעייתי  יפה כולך כתי' דהנה הוא והענין כו'. הילוך
באברהם  שנא' שזה דערלה, מום והיינו בך, אין ומום
ד' יש ובערלה המילה, ע"י תמים והי' לפני התהלך
בחי' ד' ע"י ולכן גיהנם, תחת כו' בחר ואברהם קליפין,

בערלה. שיש בחי' הד' מתבררי' בהם שבחר אלו
ÔÈ·‰ÏÂ ע"ב דרל"ח ויחי בזח"א מ"ש תחלה צ"ל כ"ז

ביתה  כל כי משלג לביתה תירא לא ע"פ
ופריעה, מילה כגון שנים אלא שנים א"ת שנים, לבוש
כי  לעיל נת' והנה חנוכה, ונר מזוזה ותפילין, ציצית
שנים  שג' שבערלה, בחי' ד' נגד הם ופריעה מילה
מהני  הרביעי' ובשנה כלל, יאכל לא לכם יהיו ערלים

המתהפ  החרב להט בחי' שהיא ק"נ, להיותה כת,פדיון
כ"א  וכל מכל לגמרי הפריעה עור קורעין אין ולכן
גידולו  מקום בראשית דבוק אותו ומניחי' אותו פורעי'
לקרעי' אותו וקורעי' שפורעי' רק ולמטה, העטרה מן
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

חותכין  הערלה עור משא"כ היסוד, עטרת שיתגלה עד
ערלה  שני ג' הוא ג"ק על רומז להיותו לגמרי, אותו
שמקיימין  ל"ת כל ע"ד כ"א כלל להתברר שא"א

זהו  שבירתן שארז"ל חרס כלי וכענין הלא, ע"י המצוה
ע"י  לקדושה להפכו שיכולי' בק"נ כן לא אבל תקנתן,

כו'. הבירורי'

'idz minz
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*Ïa˜Â" ּדעּתה לעׂשֹות", החּלּו אׁשר את הּיהּודים ¿ƒ≈ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָ
ּבזמן  ּכבר ּׁשהחּלּו מה קּבלּו הם הּגלּות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבזמן

ז"ל ּוכאמרם ּתֹורה, "קּימּוּדמּתן ּפסּוק על פח) (ׁשּבת ְְְְִַַַַַָָָָָ
ּכבר  ּׁשּקּבלּו מה עּתה ּדקּימּו וכּו', הּיהּודים" ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָוקּבלּו
ּדבמּתן  נפלא, ּדבר הּוא ּדלכאֹורה ּתֹורה. ּדמּתן ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּבזמן
ּבמעמד  והיּו ּדגאּלה, העּלּוי ּבתכלית יׂשראל היּו ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻּתֹורה
ּכּמה  וראּו והחפׁש, החרּות ּבענין ּביֹותר מׁשּבח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּומּצב
ּׁשּבהּטבע  מה ׁשהּוא מצרים, ּביציאת ּומֹופתים ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַאֹותֹות
ׁשּלמעלה  האלקי והחּיּות הּכח ּבֹו ונראה נּכר היה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמּמׁש
להר  ּבבֹואם ּכי עד סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמהּטבע,
ּבמּוחׁש אלקּות ּגּלּוי והיה העּלּוי, ּבתכלית היּו ְְְְֱִִִִַַָָָָָֹסיני
ּד"אֹותתינּו מּמׁש, מּזה ההפ הּוא הּגלּות ּובזמן ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּמׁש,
ּכלל  נראה אינֹו האלקי והחּיּות האֹור ּכי ראינּו", ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא
צמצּומים  ּברּבּוי ארץ יכּסה החׁש ואּדרּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבגלּוי,

ּגלּות  ּכל אׁשר והסּתרים, ּגלּות 1והעלמֹות ּבדגמת הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אל  ׁשמעּו "ולא ּכתיב מצרים ׁשּבגלּות ּדכׁשם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹמצרים,
הּוא  ּכן ,ּפר ּבעבֹודת קׁשה" ּומעבֹודה רּוח מּקצר ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמׁשה
לחמֹו, יביא ּבנפׁשֹו אחד ּכל אׁשר וגלּות ּגלּות ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּבכל
אּפֹו ּובזעת ּומצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָּבכּמה
מאחרת  ׁשעה עד ּבּבקר קּומֹו מאז קׁשה ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבעבֹודה
על  ולא ּתפּלה על לא זמן לֹו אין אׁשר ּבאפן ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּבּלילה,
ּדבּבקר  עצּומה, ּבטרדה יל הלֹו הּיֹום וכל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה,
ּומבלּבל  ּבקר, יּתן מי יאמר ּובערב ערב יּתן מי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻיאמר
עלינּו עמד אׁשר המן ּבזמן ּובפרט הּלילה, וכל הּיֹום ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּכל
מּנער  הּיהּודים ּכל את ּולאּבד להרֹוג להׁשמיד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָלכּלֹותינּו,
ׂשריד  וׁשלֹום חס להׁשאיר מּבלי ונׁשים טף זקן ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָועד
ז): (ּפרׁשה ּבמקֹומֹו רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָּופליט,
ּבאּלּו אּלא ּתחּלה ידי ׁשֹולח אני אין (המן) ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ"אמר
מחׁשבּתֹו וׁשלֹום חס להפיק ּדבכדי והינּו ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָהּתינֹוקֹות",
לאּבדם, לּצלן רחמנא הּיהּודים על חׁשב אׁשר ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָהרעה
ּדזהּו רּבן, ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות מאּלּו היא ההתחלה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנה
(ּבמדרׁש רז"ל ואמרּו אחׁשורֹוׁש", ּבימי "ויהי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּדכתיב
אינֹו ּבימי" "ויהי ׁשּנאמר מקֹום ּדבכל ּבמקֹומֹו) ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבה
"ּומה  אחז", ּבימי "ויהי ּדכתיב ּדר ועל צרה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּתיׁשים  אין ּגדיים אין אם אחז: אמר וכּו', ׁשם היה ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָּצרה
אין  ּגדֹולים אין אם ּגדֹולים, אין קטּנים אין אם ּכ ְְְִִִִִֵֵֵֵַָכּו',
חכמים  אין אם חכמים, אין ּתלמידים אין אם ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָּתלמידים,

זק  אין אם זקנים, אין אין ּתֹורה אין אם ּתֹורה, אין נים ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָ

ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבּתי אין אם מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבּתי
ּבעֹולם. ׁשכינתֹו מׁשרה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ְְְִִֵֶַַָָָָָָמדרׁשֹות
מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי ּכל ונעל עמד עׂשה, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמה
ׁשאחז  אחז, ׁשמֹו נקרא לּמה וכּו', ּבּתֹורה להתעּסק ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
לֹו, קּויתי ׁשעה ּומאֹותּה וכּו', ּומדרׁשֹות ּכנסּיֹות ְְְִִִִִֵֵֵָָָָָּבּתי
מֹועיל  אּתה מה זרעֹו'. מּפי תּׁשכח לא 'ּכי ְְִִִִִִִַַַָָָֹּדכתיב
מֹועיל  אּתה ּומה לאחז, אֹומר הּנביא יׁשעיהּו ְְְְִִֵַַַַָָָָָָ(ּכלֹומר,
ּכל  הלא מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי נֹועל ׁשאּתה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבזה
מּיׂשראל  ּתֹורה וׁשלֹום חס ׁשּתּׁשכח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָחפצ
יֹועיל  לא זה ּכל הּנה מאלקּות, וׁשלֹום חס ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹּולהפרידם
לאתֹות  הוי' לי נתן אׁשר והילדים אנכי 'הּנה  ּכי) ,ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹל
אּלא  היּו לא והלא היּו, ילדיו וכי ּביׂשראל'. ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹּומֹופתים
ּבנֹו", נקרא אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּתלמידיו,
אחז, הרס אׁשר ההריסֹות הּוקם האלּו הילדים ידי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָועל
מּפי  תּׁשכח לא "ּכי ּדכתיב לֹו, קּויתי ׁשעה מאֹותּה ְְִִִִִִִִִֵֶַָָָָֹוזהּו
ועּמ" להיֹות היסֹוד הם רּבן ּבית ׁשל ּדתינֹוקֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָזרעֹו",

כּו'. צּדיקים" ִִַָֻּכּלם
.¯ev˜ מצרים ּדיציאת והּגּלּויים העּלּויים ּגדל מבאר ƒְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָֹ

הירידה  ועצם ּתֹורה, ּומּתן סּוף ים ְְְִִֶַַַַַָָֹקריעת
לּצלן  רחמנא להׁשמיד המן ּגזרת הּגלּות. ּדזמן ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָוׁשפלּות
רּבן  ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות רּבן. ּבית ׁשל ּבתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָמתחיל

יׂשראל. ְְִֵָיסֹוד
יּסדּתÊ·e‰ב) ויֹונקים עֹוללים "מּפי ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְְְְִִִִִֶַַַָָ

והּנה  ּומתנּקם". אֹויב להׁשּבית כּו' ְְְְִִִֵֵֵַַֹעז
צריכים  מתנּקם, עם ׁשּכן ּומּכל אֹויב, עם ללחם ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹלכאֹורה
וטכסיסי  עניני ּבטיב והּיֹודעים מרּבה, ּוגבּורה ּכח ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻּבעלי
ׂשֹונא  הּוא והּנֹוקם הּגלּוי, ׂשֹונא הּוא ּדהאֹויב ְְְִֵֵֵֵַַָָָָמלחמה,
הּלֹוחם  הּוא ּדהאֹויב זאת עֹוד כּו', עלילֹות ועֹולל ְְְֲִִֵֵֵַָָֹנסּתר
הּוא  והּנֹוקם זה, מּול זה העֹומדים מחנֹות ּכׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבגלּוי

ּבמ  ּדלאיזה רק והינּו חברֹו, מּכמֹו חזק יֹותר ׁשהּוא י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
מאּתֹו מתנּקם והּוא מחברֹו, חזק יֹותר הּוא ׁשּתהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָסּבה
סדר  ּבזה יׁש הרי מלחמה עניני ּדהּנה לּצלן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָרחמנא
הּנקמה  ּבענין ּכן ּׁשאין מה ידּועים, מגּבלים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוחּקים
את  להׁשּבית ּבכדי והּנה לגמרי, החק מּגדר יֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּוא
סּבה  לאיזה אׁשר הּמתנּקם את ׁשּכן ּומּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹויב,
ּכח  ּבעלי צריכים היּו הלא להתנּקם, יכֹול הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּתהיה
ּכן  ואם מלחמה, ּבקׁשרי לעמד ׁשּיּוכלּו ּגבּורה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובעלי
יכֹולים  ּדוקא זה ידי ּדעל כּו', ויֹונקים עֹוללים מּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָמהּו
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המראי *) ואילך. קי עמוד תרפ"ז המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם המאמר על וההערות המקומות

בתורה 1) כו'. המלכיות כל ה: טז, פרשה רבה בראשית ראה
ועוד. שמות. פרשת ריש אור
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*Ïa˜Â" ּדעּתה לעׂשֹות", החּלּו אׁשר את הּיהּודים ¿ƒ≈ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָ
ּבזמן  ּכבר ּׁשהחּלּו מה קּבלּו הם הּגלּות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבזמן

ז"ל ּוכאמרם ּתֹורה, "קּימּוּדמּתן ּפסּוק על פח) (ׁשּבת ְְְְִַַַַַָָָָָ
ּכבר  ּׁשּקּבלּו מה עּתה ּדקּימּו וכּו', הּיהּודים" ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָוקּבלּו
ּדבמּתן  נפלא, ּדבר הּוא ּדלכאֹורה ּתֹורה. ּדמּתן ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּבזמן
ּבמעמד  והיּו ּדגאּלה, העּלּוי ּבתכלית יׂשראל היּו ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻּתֹורה
ּכּמה  וראּו והחפׁש, החרּות ּבענין ּביֹותר מׁשּבח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּומּצב
ּׁשּבהּטבע  מה ׁשהּוא מצרים, ּביציאת ּומֹופתים ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַאֹותֹות
ׁשּלמעלה  האלקי והחּיּות הּכח ּבֹו ונראה נּכר היה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמּמׁש
להר  ּבבֹואם ּכי עד סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמהּטבע,
ּבמּוחׁש אלקּות ּגּלּוי והיה העּלּוי, ּבתכלית היּו ְְְְֱִִִִַַָָָָָֹסיני
ּד"אֹותתינּו מּמׁש, מּזה ההפ הּוא הּגלּות ּובזמן ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּמׁש,
ּכלל  נראה אינֹו האלקי והחּיּות האֹור ּכי ראינּו", ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא
צמצּומים  ּברּבּוי ארץ יכּסה החׁש ואּדרּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבגלּוי,

ּגלּות  ּכל אׁשר והסּתרים, ּגלּות 1והעלמֹות ּבדגמת הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אל  ׁשמעּו "ולא ּכתיב מצרים ׁשּבגלּות ּדכׁשם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹמצרים,
הּוא  ּכן ,ּפר ּבעבֹודת קׁשה" ּומעבֹודה רּוח מּקצר ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמׁשה
לחמֹו, יביא ּבנפׁשֹו אחד ּכל אׁשר וגלּות ּגלּות ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּבכל
אּפֹו ּובזעת ּומצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָּבכּמה
מאחרת  ׁשעה עד ּבּבקר קּומֹו מאז קׁשה ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבעבֹודה
על  ולא ּתפּלה על לא זמן לֹו אין אׁשר ּבאפן ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּבּלילה,
ּדבּבקר  עצּומה, ּבטרדה יל הלֹו הּיֹום וכל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה,
ּומבלּבל  ּבקר, יּתן מי יאמר ּובערב ערב יּתן מי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻיאמר
עלינּו עמד אׁשר המן ּבזמן ּובפרט הּלילה, וכל הּיֹום ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּכל
מּנער  הּיהּודים ּכל את ּולאּבד להרֹוג להׁשמיד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָלכּלֹותינּו,
ׂשריד  וׁשלֹום חס להׁשאיר מּבלי ונׁשים טף זקן ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָועד
ז): (ּפרׁשה ּבמקֹומֹו רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָּופליט,
ּבאּלּו אּלא ּתחּלה ידי ׁשֹולח אני אין (המן) ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ"אמר
מחׁשבּתֹו וׁשלֹום חס להפיק ּדבכדי והינּו ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָהּתינֹוקֹות",
לאּבדם, לּצלן רחמנא הּיהּודים על חׁשב אׁשר ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָהרעה
ּדזהּו רּבן, ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות מאּלּו היא ההתחלה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנה
(ּבמדרׁש רז"ל ואמרּו אחׁשורֹוׁש", ּבימי "ויהי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּדכתיב
אינֹו ּבימי" "ויהי ׁשּנאמר מקֹום ּדבכל ּבמקֹומֹו) ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבה
"ּומה  אחז", ּבימי "ויהי ּדכתיב ּדר ועל צרה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּתיׁשים  אין ּגדיים אין אם אחז: אמר וכּו', ׁשם היה ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָּצרה
אין  ּגדֹולים אין אם ּגדֹולים, אין קטּנים אין אם ּכ ְְְִִִִִֵֵֵֵַָכּו',
חכמים  אין אם חכמים, אין ּתלמידים אין אם ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָּתלמידים,

זק  אין אם זקנים, אין אין ּתֹורה אין אם ּתֹורה, אין נים ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָ

ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבּתי אין אם מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבּתי
ּבעֹולם. ׁשכינתֹו מׁשרה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ְְְִִֵֶַַָָָָָָמדרׁשֹות
מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי ּכל ונעל עמד עׂשה, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמה
ׁשאחז  אחז, ׁשמֹו נקרא לּמה וכּו', ּבּתֹורה להתעּסק ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
לֹו, קּויתי ׁשעה ּומאֹותּה וכּו', ּומדרׁשֹות ּכנסּיֹות ְְְִִִִִֵֵֵָָָָָּבּתי
מֹועיל  אּתה מה זרעֹו'. מּפי תּׁשכח לא 'ּכי ְְִִִִִִִַַַָָָֹּדכתיב
מֹועיל  אּתה ּומה לאחז, אֹומר הּנביא יׁשעיהּו ְְְְִִֵַַַַָָָָָָ(ּכלֹומר,
ּכל  הלא מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי נֹועל ׁשאּתה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבזה
מּיׂשראל  ּתֹורה וׁשלֹום חס ׁשּתּׁשכח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָחפצ
יֹועיל  לא זה ּכל הּנה מאלקּות, וׁשלֹום חס ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹּולהפרידם
לאתֹות  הוי' לי נתן אׁשר והילדים אנכי 'הּנה  ּכי) ,ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹל
אּלא  היּו לא והלא היּו, ילדיו וכי ּביׂשראל'. ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹּומֹופתים
ּבנֹו", נקרא אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּתלמידיו,
אחז, הרס אׁשר ההריסֹות הּוקם האלּו הילדים ידי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָועל
מּפי  תּׁשכח לא "ּכי ּדכתיב לֹו, קּויתי ׁשעה מאֹותּה ְְִִִִִִִִִֵֶַָָָָֹוזהּו
ועּמ" להיֹות היסֹוד הם רּבן ּבית ׁשל ּדתינֹוקֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָזרעֹו",

כּו'. צּדיקים" ִִַָֻּכּלם
.¯ev˜ מצרים ּדיציאת והּגּלּויים העּלּויים ּגדל מבאר ƒְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָֹ

הירידה  ועצם ּתֹורה, ּומּתן סּוף ים ְְְִִֶַַַַַָָֹקריעת
לּצלן  רחמנא להׁשמיד המן ּגזרת הּגלּות. ּדזמן ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָוׁשפלּות
רּבן  ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות רּבן. ּבית ׁשל ּבתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָמתחיל

יׂשראל. ְְִֵָיסֹוד
יּסדּתÊ·e‰ב) ויֹונקים עֹוללים "מּפי ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְְְְִִִִִֶַַַָָ

והּנה  ּומתנּקם". אֹויב להׁשּבית כּו' ְְְְִִִֵֵֵַַֹעז
צריכים  מתנּקם, עם ׁשּכן ּומּכל אֹויב, עם ללחם ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹלכאֹורה
וטכסיסי  עניני ּבטיב והּיֹודעים מרּבה, ּוגבּורה ּכח ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻּבעלי
ׂשֹונא  הּוא והּנֹוקם הּגלּוי, ׂשֹונא הּוא ּדהאֹויב ְְְִֵֵֵֵַַָָָָמלחמה,
הּלֹוחם  הּוא ּדהאֹויב זאת עֹוד כּו', עלילֹות ועֹולל ְְְֲִִֵֵֵַָָֹנסּתר
הּוא  והּנֹוקם זה, מּול זה העֹומדים מחנֹות ּכׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבגלּוי

ּבמ  ּדלאיזה רק והינּו חברֹו, מּכמֹו חזק יֹותר ׁשהּוא י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
מאּתֹו מתנּקם והּוא מחברֹו, חזק יֹותר הּוא ׁשּתהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָסּבה
סדר  ּבזה יׁש הרי מלחמה עניני ּדהּנה לּצלן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָרחמנא
הּנקמה  ּבענין ּכן ּׁשאין מה ידּועים, מגּבלים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוחּקים
את  להׁשּבית ּבכדי והּנה לגמרי, החק מּגדר יֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּוא
סּבה  לאיזה אׁשר הּמתנּקם את ׁשּכן ּומּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹויב,
ּכח  ּבעלי צריכים היּו הלא להתנּקם, יכֹול הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּתהיה
ּכן  ואם מלחמה, ּבקׁשרי לעמד ׁשּיּוכלּו ּגבּורה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובעלי
יכֹולים  ּדוקא זה ידי ּדעל כּו', ויֹונקים עֹוללים מּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָמהּו
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המראי *) ואילך. קי עמוד תרפ"ז המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם המאמר על וההערות המקומות

בתורה 1) כו'. המלכיות כל ה: טז, פרשה רבה בראשית ראה
ועוד. שמות. פרשת ריש אור

c"ag i`iyp epizeax zxezn

עֹולל  אי ּפלא הּוא ּדלכאֹורה ּומתנּקם, אֹויב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָלהׁשּבית
אֹויב  להׁשּבית יכֹולים הר ּבכחם הּמה הן ּדוקא ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויֹונק
ּבחיל  "לא ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין א מתנּקם. ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹואפּלּו
ּגּלּוי  ׁשהּוא צבאֹות", הוי' אמר ּברּוחי אם ּכי ּבכח ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹולא
"מּפי  וזהּו מּיׂשראל. ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש הוי' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשם
ּבית  ׁשל הּתינֹוקֹות הבל ׁשהּוא ּדוקא, ויֹונקים" ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָעֹוללים

עז  ואין עז", "יּסדּת ׁשּמׁשּבית 2רּבן, וזהּו ּתֹורה, אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּבּקׁש המן ּבימי אבל הּמתנּקם. את ואפּלּו האֹויב ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
עלינּו, לא יׂשראל, והיּו לּצלן, רחמנא כּו' ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹלהׁשמיד
ּדוקא  אז אי מּובן אינֹו לכאֹורה הּׁשפלּות, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבתכלית
ּתֹורה  ּבמּתן ּדהלא ּתֹורה, ּבמּתן ּכבר ּׁשּקּבלּו מה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹקּימּו
הוי' ּדּבר ּבפנים "ּפנים ּדכתיב הּמעלה, ּבתכלית ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָהיּו
מּיׂשראל  ואחד אחד ּבכל הוי' ׁשם נעׂשה ׁשּמּזה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעּמכם",

ּבענין 3ּכּנֹודע  וכּידּוע ׁשּזהּו4, ּכגיגית", הר עליהם "ּכפה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
לנׁשמע  נעׂשה הּקדימה הּנה למּטה, מלמעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּגּלּוי
ּבזמן  ּדוקא הּוא ּבפעל והּקּיּום ּבלבד, קּבלה רק ְְְְְִִִַַַַַַַָָָֹהּוא

ׁשר  ׁשהיּו ואז הּגלּות ּכזה, ּגדֹול ּבצער לּצלן רחמנא ּויים ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּכבר. ּׁשּקּבלּו מה קּימּו ְְְְִִֶַַָָּדוקא

.¯ev˜ ּומתנּקם ּבגלּוי, הּלֹוחם ׂשֹונא הּוא ּדאֹויב יבאר ƒְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ
ויסּביר  העלילֹות, ּבכח הּמׁשּתּמׁש נסּתר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹׂשֹונא
ׁשל  ּתינֹוקֹות ידי על הּוא הּמתנּקם וגם האֹויב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּדהׁשּבתת
אי ּומקׁשה, עֹוללים". "מּפי הּכתּוב ּומפרׁש רּבן. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבית
ּתֹורה  ּבמּתן ּכבר ּׁשּקּבלּו מה ּבפעל קּימּו הּגזרה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹּבזמן

ְַֹּבכח.
צּדיקים ‡Cג) ּכּלם ועּמ" ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻ

ּדכל  להתּפאר", ידי מעׂשה מּטעי נצר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָכּו'
וזהּו צּדיק, ּבמדרגת הם נׁשמתם ׁשרׁש מּצד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל
אׁשר  הוי', עם ׁשהם ּדעּמ כּו', צּדיקים" ּכּלם ועּמ"ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
הם  ּבּתֹורה, האמּורה וטהרה ּבקדּׁשה ולדתם ְְְֲֳִֵֵַָָָָָָָָָָֻהֹורתם

מדרגת  ולכאֹורה צּדיקים, מדרגה 5ּבמדרגת הּוא צּדיק ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ
להּגיע  מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ּביכלת זה ואי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליֹונה,
ידי  מעׂשה מּטעי "נצר יהיה אׁשר עד מּמׁש ּבפעל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלזה
ּובפרט  ּבּתֹורה, עֹוסקים בנים ּובני ּבבנים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלהתּפאר"
כּו', ולהרג להׁשמיד המן עליהם ׁשעמד הּגלּות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבזמן
ּכזה  נפׁש ּבמסירת עמדּו ּדוקא ואז לּצלן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָרחמנא
נפׁש ּבמסירת ּתֹורה ללמד ּברּבים קהילֹות ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹׁשהקהילּו
מרּדכי  ׁשּקּבץ ּבמקֹומֹו, רּבה ּבמדרׁש ּכמבאר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכזה,
צר  עליהם ּבבֹוא אׁשר ּתלמידים, אלף כ"ב ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַהּיהּודי

ּבין  לחּיים ּבין ואמרּו ּכלל ּפחדּו לא הרׁשע המן ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּצֹורר
ענׁש ּכל עליהם ׁשּקּבלּו והינּו ּבּתֹורה, הם קׁשּורים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלמות
נפׁש ּבמסירת מהּתֹורה להּפרד ׁשּלא ורק א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיהיה
הּמר  ּדבּגלּות ּבמאד הּדבר יּפלא ּדלכאֹורה מּמׁש, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹּבפעל
המן  את ונׂשא ּגּדל הּמל אׁשר לּצלן, רחמנא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכזה

לידי ה  ּבאּו ּדוקא אז הּנה הּיהּודים, ּכל צֹורר  רׁשע ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
ּבמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, הענין א ּכזה. נפׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמסירת
ּבדֹורֹו ׁשקּול מרּדכי ׁשהיה יהּודי", "איׁש ּפסּוק על ְְְְִִֶַַַָָָָָָרּבה
כּו', מרּדכי אף ּבּפרץ עמד ּמׁשה מה כּו', ּבדֹורֹו ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָּכמׁשה
ועל  כּו', ּכן מרּדכי אף ליׂשראל ּתֹורה לּמד ּמׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמה
זה  ּובכח ּבגלּוי, נׁשמתם ׁשרׁש ּביׂשראל האיר זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹידי
ּדהּנה  ּבפעל. ּומצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹעמדּו
ׁשמן  אלי ויקחּו יׂשראל, ּבני את ּתצּוה "ואּתה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכתיב,
אינֹו ּדלכאֹורה ּתמיד", נר להעלת לּמאֹור ּכתית ז ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹזית
ׁשּבּתֹורה  הּצּוּויים מּכל זה צּוּוי ּנׁשּתּנה מה ְִִִִִֶֶַַַַָָָָמּובן,
אֹומר  הּוא וכאן יׂשראל", ּבני את "צו ּבהם ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר
אלי "ויקחּו מהּו ועֹוד יׂשראל", ּבני את ּתצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ"ואּתה
אהרן, ידי על הּוא הּנרֹות העלאת ּדהלא זית", ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹׁשמן
ּומהּו לאהרן, ּכן ּגם הּׁשמן הבאת להיֹות צרי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּדהלא  לּמאֹור", "ּכתית ּומהּו ּדוקא, "אלי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ"ויקחּו
ּומהּו הּכתית, ענין ּומהּו ,ז ׁשמן רק הּוא להאיר ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשמן

למימר  ליּה ּדהוה "לּמאֹור", ּומהּוא אמרֹו "להאיר", ְְְֲִֵֵַַַַָָָָ
"מערב  ּכתיב ּדאהרן הּנרֹות ּדבהעלאת ּתמיד, נר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹענין
ּכל  אׁשר ּתמיד", "נר נאמר ּדמׁשה ּובנרֹות ּבקר", ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעד
ּדתכלית  האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה יׁשנם הרי האּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהענינים
נׁשמת  הוי' "נר ּדכתיב ּתמיד, נר להעלֹות הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהּכּונה
ּבהם  עֹוסק האדם אׁשר עֹולם עניני ּכל אז אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָאדם",

מאירים. ְִִֵהם
.¯ev˜ אֹור ּביׂשראל נתּגּלה הּגזרה ּדבׁשעת יבאר ƒְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּומצוֹות  הּתֹורה לקּים ּבּנסיֹונֹות לעמד ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹהּנׁשמה
ּכמשה  ּדׁשקּול מרּדכי ידי על והּוא נפׁש, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמסירת

ּביּה ּכח ב ּדכתיב לֹו ּדנּתן יׂשראל", ּבני את ּתצּוה "ואּתה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לא  יׂשראל ּבני את ּתמיד.לקּׁשר נר להיֹות לקּות ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשהּוא e‰ÊÂד) וחּבּור, צוּתא הּוא ּדצּוּוי ּתצּוה", "ואּתה ¿∆ְְְְְִִֶֶַַַָָ
ואתּפׁשטּותא  ההתקּׁשרּות, ּבכל 6ענין ּדמׁשה ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹ

אּתה ג ּדרא  ּדכאׁשר יׂשראל", ּבני את ּתצּוה "ואּתה וזהּו , ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
זית  ׁשמן אלי יביאּו אז הּנה יׂשראל, ּבני את ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּתקּׁשר
ּומצוֹות  ּבתֹורה עבֹודתם ידי על יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָכּו',
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רמז 2) בשלח שמעוני ילקוט ה. לא, פרשה רבה ויקרא ראה
בקהלת  שכתב ומה - א. עמוד סוף קטו, זבחים כן גם ועיין רמד.

קצת. עיון צריך כו', בדרז"ל מצינו לא עוז: מערכת יעקב
ראה.3) פרשת ריש תורה לקוטי ראה
חייב 4) המתחיל דיבור [מאמר] אסתר מגלת אור תורה ראה

ד. פרק אינש
להצמח 5) התורה אור א. עמוד  ריש צג, א חלק זוהר ראה

נח. פרשת ריש צדק
רבה 6) בראשית כן גם ועיין א). (קיד, סט תיקון זוהר תקוני

ז. נו, פרשה

לומר.א. לו בו.ב.שהיה דור.ג.שכתוב בכל משה של והתפשטותו
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ּתמיד. נר יהיה ואז מׁשה, ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָיֹוסיפּו
"רעיא  נקרא רּבנּו ׁשּמשה ידּוע הּנה זה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולהבין
נאמן, רֹועה ּׁשהּוא ּומה נאמן. רֹועה ׁשהּוא ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמהימנא",
את  ּומפרנס רֹועה ׁשהּוא מהימנא, רעיא ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָלפי
יׂשראל  ּכל ּׁשאנחנּו מה ּדהּנה האמּונה. ּבענין ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל
ּבפעל  נפׁש ּבמסירת ּבהוי' ׁשלמה ּבאמּונה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמאמינים
יׂשראל, את ּומפרנס הרֹועה הּוא מׁשה הּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמׁש,
רֹועה, ּבׁשם ונקרא ּבהוי', ּבאמּונתנּו אֹותנּו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמחּזק
צאנֹו, את הּמרעה הרֹועה מׁשל ּדר על ּכמֹו ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּדהינּו
למקֹום  צאנֹו את מֹולי אם ּכי ּכלל ּדבר מחּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשאינֹו
את  ינהל", עלֹות כּו' טלאים יקּבץ "ּבזרעֹו טֹוב, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמרעה
אחד  לכל להם ּובֹוחר ּבנחת, ּבהנהגה ינהל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּקטּנים
וכדאיתא  לֹו, הּדרּוׁש ּכפי ערּכֹו לפי ּומרעה מזֹון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָואחד
הּקטּנים  מֹוציא "והיה ב): ּפרׁשה (ׁשמֹות רּבה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָּבמדרׁש
ּכדי  הּזקנים מֹוציא ואחר ,הר עׂשב ׁשּירעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלרעֹות
ּכדי  הּבחּורים מֹוציא ואחר הּבינֹונית, עׂשב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשּירעּו
'מי  הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר הּקׁשה. עׂשב אֹוכלין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיּו
וירעה  יבא – ּכחֹו לפי איׁש הּצאן לרעֹות יֹודע ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹֹׁשהּוא

ּדכתיב  הּוא הּדא לרעֹות ד ּבעּמי', הביאֹו עלֹות 'מאחר : ְְְֱִִִִִֵַַַַָָ
נ  ּדמשה וזהּו עּמֹו'", מהימנא",ּביעקב "רעיא קרא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּוכמֹו ּבהוי', אמּונתנּו את ׁשּמחּזק נאמן רֹועה ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
את  ּולפרנס לרעֹות ׁשּצריכים אמּונה", "ּורעה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּכתּוב:

ב: עּמּוד רכה ּדף ג חלק ּבּזהר וכדאיתא ְְֱִִֵֶַַַַָָָֹהאמּונה,
מּניּה" ויתּפרנס יּתזן ּדלעּלא אמּונה יד,ה "ההּוא על ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּדמזֹונֹות  ויתּפרנס", "יּתזן וזהּו חּזּוק, צריכה ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָּדהאמּונה
ּפרנסה  ידי 7ּבכלל על הּוא וחּזּוקּה האמּונה ּופרנסת , ְְְְְֱִִֵַַַַַָָָָָָ

אלפי  ראׁשי והם ּדרא, ּבכל ּדמׁשה ּדאתּפׁשטּותא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשה,
את  לחּזק יׂשראל רֹועי הּמה ׁשהן העדה, עיני ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל
הּתֹורה  ּבקּיּום ּבפעל נפׁש ּבמסירת ּבהוי' ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהאמּונה
נקראים  יׂשראל ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָּומצוֹות.

מאמינים  ּבני ּוכתיב 8מאמינים העם", "וּיאמן ּדכתיב ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ
אברהם  ּבני ׁשהם מאמינים ּובני ּבהוי'", ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"וּיאמינּו
"אּתי  ּוכתיב ּבהוי'", "והאמין ּדכתיב אמּונה, ְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶַָָָָׁשּנקרא
אברהם  זה כּו', אמנה" מראׁש ּתׁשּורי ּתבֹואי ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹמּלבנֹון
הּׁשלֹום  עליו אבינּו ּדאברהם לּמאמינים, ראׁש ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא
נפׁש, ּבמסירת האמּונה צּנֹור ׁשּפתח הראׁשֹון ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָהיה
האמּונה  והּוא אחריו, לבניו האמּונה את ְְְְֱֱֲִִֶַָָָָָָָוהנחיל
ּפׁשּוטה  אמּונה יׂשראל איׁש ּכל לב ּבלּבנּו ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָָהּקבּועה
עלמין  ּכל סֹובב ואיהּו עלמין ּכל ממּלא ּדאיהּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבהוי'

מּניּה ּפנּוי אתר .ו ולית ְֲִֵֵַָ
.¯ev˜ מהימנא רעיא הּוא ּדמׁשה ואתּפׁשטּותא יבאר , ƒְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

יׂשראל  אלפי ראׁשי הם ּדרא ּבכל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדמׁשה
ּכל  ממּלא ּדאיהּו ּבהוי' ּבאמּונתם יׂשראל את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמחּזקים

ּכל  סֹובב ואיהּו עלמין.עלמין ְְְִִִֵָָָ
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כאן.7) השייכות עיון וצריך - א. נז, כתובות
אור 8) תורה כג , פרשה רבה שמות כן גם וראה א. צז, שבת

תורה  ובלקוטי הברכות, ענין להבין המתחיל דיבור [מאמר] ריש
שם. פרשיות לג'

שכתוב.ד. מה ממנה.ה.זהו ויתפרנס ייזון שלמעלה אמונה (מקיף)ו.אותה סובב והוא העולמות, כל את ממלא שהוא
להלן). כמבואר בעולם האלקי האור בהשפעת שונות (דרגות ממנו פנוי מקום ואין העולמות כל את

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á„ '· ÏÈÏ
כשהיה ‡. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

במה  הזקן: רבנו כ"ק הוד לו אמר שנים, תשע בגיל
שער  ב'סידור עדיין בקי כשאינך להתהדר, אפשר
אאזמו"ר  כ"ק הוד אותו שאל השל"ה. של השמים'
התפילה"? נוסח את שינו הרי צדק': 'צמח הרה"ק
במה  יש הרי אך הזקן: רבנו כ"ק הוד זקנו לו ענה
בקי  הייתי – הזקן רבנו כ"ק המשיך – אני לחשוב,

שנים. שמונה בן בהיותי הזה ב'סידור'
צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד החל מיד
כמה  במשך הזה ה'סידור' כל את בעל־פה ללמוד

פירוש  עם גדול הוא השמים' 'שער והסידור חדשים,
הפיוטים. ועל השנה כל תפילות על ארוך

סיפר  צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק כשהוד
אף־על־פי־ אמר: שנים, כמה לאחר לחסידים, זאת
הלימוד  מסדר חדשים] [באותם אותי שחררו לא כן

הרגעים'. 'בין זאת למדתי ב'חדר'.
היה ·. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

נפלא. זכרון ובעל גדול תפסן
הראשונה  בפעם בא הרשב"ץ החסיד כשמורי
סיפור  סיפר בליובאוויטש, תרנ"ד בשנת אתי ללמוד

צדק'. ה'צמח של הנפלא זכרונו על
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ּתמיד. נר יהיה ואז מׁשה, ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָיֹוסיפּו
"רעיא  נקרא רּבנּו ׁשּמשה ידּוע הּנה זה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולהבין
נאמן, רֹועה ּׁשהּוא ּומה נאמן. רֹועה ׁשהּוא ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמהימנא",
את  ּומפרנס רֹועה ׁשהּוא מהימנא, רעיא ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָלפי
יׂשראל  ּכל ּׁשאנחנּו מה ּדהּנה האמּונה. ּבענין ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל
ּבפעל  נפׁש ּבמסירת ּבהוי' ׁשלמה ּבאמּונה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמאמינים
יׂשראל, את ּומפרנס הרֹועה הּוא מׁשה הּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמׁש,
רֹועה, ּבׁשם ונקרא ּבהוי', ּבאמּונתנּו אֹותנּו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמחּזק
צאנֹו, את הּמרעה הרֹועה מׁשל ּדר על ּכמֹו ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּדהינּו
למקֹום  צאנֹו את מֹולי אם ּכי ּכלל ּדבר מחּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשאינֹו
את  ינהל", עלֹות כּו' טלאים יקּבץ "ּבזרעֹו טֹוב, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמרעה
אחד  לכל להם ּובֹוחר ּבנחת, ּבהנהגה ינהל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּקטּנים
וכדאיתא  לֹו, הּדרּוׁש ּכפי ערּכֹו לפי ּומרעה מזֹון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָואחד
הּקטּנים  מֹוציא "והיה ב): ּפרׁשה (ׁשמֹות רּבה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָּבמדרׁש
ּכדי  הּזקנים מֹוציא ואחר ,הר עׂשב ׁשּירעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלרעֹות
ּכדי  הּבחּורים מֹוציא ואחר הּבינֹונית, עׂשב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשּירעּו
'מי  הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר הּקׁשה. עׂשב אֹוכלין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיּו
וירעה  יבא – ּכחֹו לפי איׁש הּצאן לרעֹות יֹודע ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹֹׁשהּוא

ּדכתיב  הּוא הּדא לרעֹות ד ּבעּמי', הביאֹו עלֹות 'מאחר : ְְְֱִִִִִֵַַַַָָ
נ  ּדמשה וזהּו עּמֹו'", מהימנא",ּביעקב "רעיא קרא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּוכמֹו ּבהוי', אמּונתנּו את ׁשּמחּזק נאמן רֹועה ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
את  ּולפרנס לרעֹות ׁשּצריכים אמּונה", "ּורעה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּכתּוב:

ב: עּמּוד רכה ּדף ג חלק ּבּזהר וכדאיתא ְְֱִִֵֶַַַַָָָֹהאמּונה,
מּניּה" ויתּפרנס יּתזן ּדלעּלא אמּונה יד,ה "ההּוא על ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּדמזֹונֹות  ויתּפרנס", "יּתזן וזהּו חּזּוק, צריכה ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָּדהאמּונה
ּפרנסה  ידי 7ּבכלל על הּוא וחּזּוקּה האמּונה ּופרנסת , ְְְְְֱִִֵַַַַַָָָָָָ

אלפי  ראׁשי והם ּדרא, ּבכל ּדמׁשה ּדאתּפׁשטּותא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשה,
את  לחּזק יׂשראל רֹועי הּמה ׁשהן העדה, עיני ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל
הּתֹורה  ּבקּיּום ּבפעל נפׁש ּבמסירת ּבהוי' ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהאמּונה
נקראים  יׂשראל ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָּומצוֹות.

מאמינים  ּבני ּוכתיב 8מאמינים העם", "וּיאמן ּדכתיב ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ
אברהם  ּבני ׁשהם מאמינים ּובני ּבהוי'", ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"וּיאמינּו
"אּתי  ּוכתיב ּבהוי'", "והאמין ּדכתיב אמּונה, ְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶַָָָָׁשּנקרא
אברהם  זה כּו', אמנה" מראׁש ּתׁשּורי ּתבֹואי ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹמּלבנֹון
הּׁשלֹום  עליו אבינּו ּדאברהם לּמאמינים, ראׁש ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא
נפׁש, ּבמסירת האמּונה צּנֹור ׁשּפתח הראׁשֹון ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָהיה
האמּונה  והּוא אחריו, לבניו האמּונה את ְְְְֱֱֲִִֶַָָָָָָָוהנחיל
ּפׁשּוטה  אמּונה יׂשראל איׁש ּכל לב ּבלּבנּו ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָָהּקבּועה
עלמין  ּכל סֹובב ואיהּו עלמין ּכל ממּלא ּדאיהּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבהוי'

מּניּה ּפנּוי אתר .ו ולית ְֲִֵֵַָ
.¯ev˜ מהימנא רעיא הּוא ּדמׁשה ואתּפׁשטּותא יבאר , ƒְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

יׂשראל  אלפי ראׁשי הם ּדרא ּבכל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדמׁשה
ּכל  ממּלא ּדאיהּו ּבהוי' ּבאמּונתם יׂשראל את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמחּזקים

ּכל  סֹובב ואיהּו עלמין.עלמין ְְְִִִֵָָָ
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כאן.7) השייכות עיון וצריך - א. נז, כתובות
אור 8) תורה כג , פרשה רבה שמות כן גם וראה א. צז, שבת

תורה  ובלקוטי הברכות, ענין להבין המתחיל דיבור [מאמר] ריש
שם. פרשיות לג'

שכתוב.ד. מה ממנה.ה.זהו ויתפרנס ייזון שלמעלה אמונה (מקיף)ו.אותה סובב והוא העולמות, כל את ממלא שהוא
להלן). כמבואר בעולם האלקי האור בהשפעת שונות (דרגות ממנו פנוי מקום ואין העולמות כל את

•
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כשהיה ‡. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

במה  הזקן: רבנו כ"ק הוד לו אמר שנים, תשע בגיל
שער  ב'סידור עדיין בקי כשאינך להתהדר, אפשר
אאזמו"ר  כ"ק הוד אותו שאל השל"ה. של השמים'
התפילה"? נוסח את שינו הרי צדק': 'צמח הרה"ק
במה  יש הרי אך הזקן: רבנו כ"ק הוד זקנו לו ענה
בקי  הייתי – הזקן רבנו כ"ק המשיך – אני לחשוב,

שנים. שמונה בן בהיותי הזה ב'סידור'
צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד החל מיד
כמה  במשך הזה ה'סידור' כל את בעל־פה ללמוד

פירוש  עם גדול הוא השמים' 'שער והסידור חדשים,
הפיוטים. ועל השנה כל תפילות על ארוך

סיפר  צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק כשהוד
אף־על־פי־ אמר: שנים, כמה לאחר לחסידים, זאת
הלימוד  מסדר חדשים] [באותם אותי שחררו לא כן

הרגעים'. 'בין זאת למדתי ב'חדר'.
היה ·. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

נפלא. זכרון ובעל גדול תפסן
הראשונה  בפעם בא הרשב"ץ החסיד כשמורי
סיפור  סיפר בליובאוויטש, תרנ"ד בשנת אתי ללמוד

צדק'. ה'צמח של הנפלא זכרונו על
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והגאון  ספרים, במכירת עסק הרשב"ץ מורי
כשהיה  חסד', ה'תורת בעל מלובלין, זלמן ר' החסיד
ספרים. אצלו קונה היה לליובאוויטש, בא
מסתכל  כשהיה מצויין, זכרון בעל היה ה'לובלינאי'
בעל־פה. אותו ידע שהוא, ספר באיזה אחת פעם
ל'לובלינאי' לו שמותר הרשב"ץ, אתו התנה זה מפני
ימצא  הוא ואם ספר, כל של ה'שער' על רק להסתכל

אותו. יקנה – בעיניו חן
של  לאכסנייתו הרשב"ץ מורי נכנס אחת פעם
ספרים. לו למכור בכוונה בליובאוויטש, ה'לובלינאי'
בחדר  מתהלך ה'לובלינאי' את מצא לחדר, בהיכנסו
טרדתו, לסיבת שאלתו על מוטרד. וכולו הלוך־ושוב
אצל  מ'יחידות' זה־עתה בא שהוא ה'לובלינאי' לו ענה
וזה־ צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד הרבי,

לשמה". "תורה זה מה ראה עתה
היה  כך שהיה :8ומעשה

הרש  למורי ה'לובלינאי' מספר – נוהג –הריני ב"ץ
חידוש  דבר אתי להביא לליובאוויטש בא כשאני
צדק' 'צמח אדמו"ר – הרבי עם בו להתפלפל בתורה
הפעם  לרבי. הנאה בכך להסב מתנה, בתור זה והיה –
שהייתי  בתורה ענין הכנתי לליובאוויטש, כשבאתי
הרבי  יהנה ובוודאי גדול, חידוש משום בו שיש בטוח

מאד. מכך
זו  הרי לי: אמר הרבי, לפני הענין את כשהרצאתי

משנה.
סיפורו  את ה'לובלינאי' המשיך – חושב אתה מה
משנה'? סדרי ב'שיתא בקי אני האם – לרשב"ץ

מצאתי. ולא – חיפשתי
המשנה  לי: ואומר – צדק' ה'צמח – הרבי ממשיך
סדר  על במחשבתי עברתי 'קדשים'. בסדר היא
את  לי אמר שהרבי עד מצאתי. ולא – 'קדשים'
כיצד  מבושה, בעיניים חושך לי ונעשה המסכת,
יגיעה  שנות עשרות כל־כך. 'עיוור' להיות יכולים

המשנה. של העומק את לדעת ולא בתורה,
ענין  צדק' ה'צמח הרבי לי אמר הדברים, בתוך
מסבו  שמונה, בן בהיותו אגב, בדרך ששמע בתורה
ר' הרב  אחיו עם כשהתפלפל הזקן רבנו כ"ק הוד

נ"ע. מרדכי
אדמו"ר:‚. כ"ק אמר לנגן, וכשגמרו ניגון, ניגנו

כ"ק  הוד בפני ינובסקי איסר ר' החסיד ניגן פעם
ושר  מצלצל קול היה איסר לר' הרה"ק, אאמו"ר
צריך  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד לו אמר רם. בקול
זה  הרי ב"דממה" וכשזה דקה", דממה "קול להיות

"דקה". ממילא

הרה"ק „. אאמו"ר כ"ק הוד שהה תרע"ב בשנת
צרפת. – מענטאן הנופש במקום

הרב  אז נכחו חזקה. התוועדות היתה בפורים
והחסיד  פולטובה, של רבה מרדכי, יעקב ר' החסיד
מרדכי  יעקב הר' הנה לנגן, כשהחלו הורביץ. יעקב ר'
בידו, ביטול של תנועה עשה בטבעו, קפדן שהיה
חסידי. ניגון אלא חזנות של ניגון לא זה, לא באמרו:
יעקב  להר' ואמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נענה
כ"ק  הוד – שאבי מה זוכרים אתם האם מרדכי:
יעקב  הר' ענה כך? על פעם אמר – מוהר"ש אאזמו"ר

זוכר. אינני לא, מרדכי:
שפעם  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד וסיפר
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד – אביו אמר בהתוועדות,
של  ניגון ניגונים: סוגי שלשה שישנם – מוהר"ש
הניגון  על חסידי. וניגון תפילה של ניגון חזנות,
של  המדרש שבבית ידוע כעת. מדברים לא החסידי

מפרא  נסמכה המהר"ל עליהם – העמודים היו ג
עלו  שלא החזנים של בתפילות מלאים – התקרה
חזנות  של שניגון גדולים לרחמים וזקוקים למעלה,

למעלה. יעלה
התעמק  מעט, אדמו"ר כ"ק הפסיק (כאן

בסיפור. קצת לדלג יש כאן ואמר:) במחשבתו,
הוא: חסידי לניגון תפילה של ניגון בין ההבדל
חסידי  ניגון ואילו הכוונה, מתוך בא תפילה של ניגון

בלב . התעוררות הכוונה, את יוצר
עיניו  זלגו האמור, את מרדכי יעקב הר' כששמע
של  אלה דיבוריו על לשכוח יכלו כיצד ואמר: דמעות,
להיכנס  אז אותי שהביאו – מוהר"ש אדמו"ר – הרבי
לא  ואני ואמר: הורביץ יעקב הר' נענה ל'יחידות'.

שכחתי.
העמוד. לפני להתפלל אהב הורביץ יעקב ר'
אאזמו"ר  כ"ק מהוד האמורים הדברים כששמע
להכניסו  לויק ר' הגבאי את ביקש מוהר"ש, הרה"ק
הורה  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק והוד ל'יחידות'.
מספיקות  – הורביץ ר"י – עבורו לו: לומר לויק לר'
לשמש  הורביץ יעקב ר' הפסיק מאז ששמע. המלים
אבל  העמוד, לפני התפלל אכן הוא שליח־ציבור,

חסידי. בניגון
השואבה ‰. בית שמחת התוועדו תרנ"ג בשנת

תרנ"ג  עד תרנ"א משנת הסוכות. חג של שני בליל
שני  בליל השואבה בית שמחת להתוועד הסדר היה

הסוכות. חג של
בית  שמחת להתוועד החלו תרנ"ד, משנת
תרנ"ג  בשנת אך סוכות. בחול־המועד השואבה
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בליל  הסוכות. חג של שני בליל כאמור, התוועדו,
חמורה. ההתוועדות הייתה הסוכות חג של ראשון

ונכדו 9אז  מרודניא אברהם'קע ר' החסיד היה
כבר  הייתה השני בלילה הרוקח. אברהם'קע
אז  ההתוועדויות היו בכלל שמחה. ההתוועדות

בחסידות. עניינים בביאורי בעיקר
יותר  הורגשה הקודמות, השנים של בחסידות
על  השגה כלי עשה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אלקות.
אחת  בשורה הקודמים במאמרים שמובא מה אלקות.
אחד  בעמוד מובא השיטות, ג' של העניין למשל –
אצל  מופיע – הגהות כמה כך על שישנן אלא בלבד,
בכמה  רחב בביאור הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
תרמ"ט, "אחרי־מות" מאמרי התפרסמו אז מאמרים.
כלל, בדרך חידוש. משום בהם שהיה תר"ן, "תקעו"
בשמירת  מאד זהיר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה

הרב . לשון
שם  על לו קוראים היו כך – הסופר שמואל ר'
נשיאותו  בשנות – דא"ח דרושי מעתיק שהיה

משנ  היה אאמו"ר, כ"ק הוד של את הראשונות קצת ה
אאמו"ר  כ"ק הוד מאמרי את כשהעתיק הלשון
"ויש  הלשון היה שבכתב במקום למשל, הרה"ק.
לומר". "ויש רק מעתיק היה אפשר", בדרך לומר

הקפיד  – הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד כך על כשנודע
בשעת  ואילו בדרושים, רק היה כך מאד.
מדבר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה ההתוועדויות

העניינים. בביאורי באריכות בחופשיות
שח  תרנ"ג, הסוכות חג של שני ליל בהתוועדות
רב  "זכר המאמר על ביאור הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
אחד  שבמשל החידוש את והסביר שב'סידור', טובך"

גדול. בהסבר השני המשל על
אאמו"ר  כ"ק שלהוד אומר, היה הרשב"ץ מורי
שהר"ן  כידוע הר"ן. של המחלק' 'כח יש הרה"ק

שכל. חלקי לכמה סברא 'בוקע'
.Â ברבים סעודות היו הבעל־שם־טוב מורנו אצל

אלא  לעצמו, סעודות הכוונה ואין ביחידות, וסעודות
מסביב . עמד והקהל הנבחרים, מבין היו שהמסובים
בקיאים  להיות צריכים היו ה'שולחן' ליד המסובים

האריז"ל. בכתבי
הזקן  רבנו כ"ק הוד אצל ההנהגה גם הייתה כך
הגאון  שונה. הסדר כבר היה מכן לאחר פטרבורג. עד
בקי  שהוא מה אומר, היה מהומיל אייזיל ר' החסיד
אחרת  שכן בהכרח, לו בא זה הרי האריז"ל בכתבי

הרבי. של אמותיו בד' לעמוד יכלו לא
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ר' השלישי, שחתנו העובדה עם מדוברומיסל, הנפח ראובן אליעזר ר' השלים קל בלב לא
יצחק  ר' של בלמדנותו התגאה הוא ל"ה). ל"ד, פרקים (ראה בנפחייה. עוזרו יהיה שאול, יצחק
לראשי  שהיו  הקודמים  החתנים כשני רם, תורני מעמד בעלת לאישיות  יהיה כי תמיד  וקיווה  שאול

ישיבה.

ברם, ראובן. אליעזר ר' של בעיניו נחותים היו המלאכה בעלי ומעמד המלאכה שעניין לא
בנותיו  שלוש את להשיא הקדיש רבים ומאמצים ולתלמידיֿחכמים לתורה עזה חיבה לו הייתה
עם  יחד רבה גאווה צרכיהם. כל על אותם והחזיק עליהם הוציא רב ממון למדנים. אברכים עם
חתניו  ששני לאחר עתה, בתורה. והוגים יושבים אותם כשראה ליבו את מלאו עילאי עונג
על  סמוך שהיה השלישי, בחתנו רוחו נחת התמקדה שולחנו, על סמוכים היו לא כבר הגדולים 

תורה. ולמד שולחנו

עליו  היה מלאכה בעל חתן בשביל האם בנפשו. מועקה אפוא, עתה, חש ראובן אליעזר
כלֿכך?! להתאמץ
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העניינים. בביאורי באריכות בחופשיות
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.Â ברבים סעודות היו הבעל־שם־טוב מורנו אצל

אלא  לעצמו, סעודות הכוונה ואין ביחידות, וסעודות
מסביב . עמד והקהל הנבחרים, מבין היו שהמסובים
בקיאים  להיות צריכים היו ה'שולחן' ליד המסובים

האריז"ל. בכתבי
הזקן  רבנו כ"ק הוד אצל ההנהגה גם הייתה כך
הגאון  שונה. הסדר כבר היה מכן לאחר פטרבורג. עד
בקי  שהוא מה אומר, היה מהומיל אייזיל ר' החסיד
אחרת  שכן בהכרח, לו בא זה הרי האריז"ל בכתבי
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ר' השלישי, שחתנו העובדה עם מדוברומיסל, הנפח ראובן אליעזר ר' השלים קל בלב לא
יצחק  ר' של בלמדנותו התגאה הוא ל"ה). ל"ד, פרקים (ראה בנפחייה. עוזרו יהיה שאול, יצחק
לראשי  שהיו  הקודמים  החתנים כשני רם, תורני מעמד בעלת לאישיות  יהיה כי תמיד  וקיווה  שאול

ישיבה.

ברם, ראובן. אליעזר ר' של בעיניו נחותים היו המלאכה בעלי ומעמד המלאכה שעניין לא
בנותיו  שלוש את להשיא הקדיש רבים ומאמצים ולתלמידיֿחכמים לתורה עזה חיבה לו הייתה
עם  יחד רבה גאווה צרכיהם. כל על אותם והחזיק עליהם הוציא רב ממון למדנים. אברכים עם
חתניו  ששני לאחר עתה, בתורה. והוגים יושבים אותם כשראה ליבו את מלאו עילאי עונג
על  סמוך שהיה השלישי, בחתנו רוחו נחת התמקדה שולחנו, על סמוכים היו לא כבר הגדולים 

תורה. ולמד שולחנו

עליו  היה מלאכה בעל חתן בשביל האם בנפשו. מועקה אפוא, עתה, חש ראובן אליעזר
כלֿכך?! להתאמץ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

c"ag i`iyp epizeax zxezn

של  אשתו בתו, פעשא ועם רעייתו, דבורה, עם בשיחותיו אחת לא העלה ליבו הרהורי את
מהווה  אינך עצמך אתה "וכי מעשית: מבט מנקודת דעתה את הביעה דבורה שאול. יצחק ר'

בןֿעלייה"? בעלֿמלאכה של דוגמא 

סוג  עם נמנה השלישי חתנו כי סופית שהשתכנע עד נמשכו ראובן אליעזר ר' של לבטיו
הגדולים. חתניו משני ובמיוחד עתה, עד שהכיר אלה מכל שונה למדנים, של מיוחד

הכפרי  עםֿהארץ, השכן בנימין, זבולון אל התייחסותו בדרך גם התבטא האמור השוני
כל  נבלות. עורות ומהפשטת בהמות מריפוי והתפרנס הכפרים גויי בין ימיו כל שבילה המגושם
הגדולה. בורותו בגלל ובעיקר פרנסתו בגלל בבוז, בנימין זבולון על הסתכלו דוברומיסל אנשי
שימש  הגדולים חתניו שני בשביל לעומתו, קירבה. כלפיו שגילה היחיד היה הנפח ראובן אליעזר
סוףֿסוף  מאליה: כמובנת זו התנהגות קיבל הנפח התקלסות. ולדברי ללעג עילה בנימין זבולון
מזה  טוב להיות צריך אינו אלה כגון אנשים אל חכמים תלמידי ויחס נחות, טיפוס השכן היה

חתניו. של

להפתעתו  הנבילות. פושט אל השלישי] [=חתנו שאול יצחק ר' של יחסו היה לגמרי שונה
מצידו  בנימין שזבולון בשעה בה רב. בכבוד בנימין זבולון אל זה חתנו התייחס הנפח, של הרבה
יצחק, שאול ר' הרי - בתורה עסק כאשר ובמיוחד למדן, אברך של בקרבתו לעמוד מעיז היה לא
לידו  לשבת הזמינו בנימין, זבולון את ראה כאשר בצד הגמרא את הניח חותנו, שהבחין כפי

נשמתו. על המעיק ובכל משפחתו, ובמצב במצבו ולהתעניין איתו לשוחח והחל

לדבריו  שהאזין לאחר אך הזאת, ההתקרבות את לעכל מסוגל בנימין זבולון היה  לא מתחילה
עצות  גם  כיֿאם באוזניו שאול יצחק ר' השמיע בלבד עידוד דברי לא התעודד. הצעיר הלמדן של
הבעיות  היו בנימין זבולון על שהעיקו העיקריים מהדברים משפחתו. ולצרכי לצרכיו מועילות
לשמונהֿעשרה  קרוב כבר היה שגילה דינה, יחידה, בת לו הייתה ראשית ילדיו. בגידול הכרוכות
וכן  שלו קטנים, ילדים בביתו היו לכך נוסף עבורה. מתאים לשידוך דאג בנימין וזבולון שנה,

שלו. ילדיו היו כאילו וגידלם ליבו בטוב לביתו הכניס אותם גיסו, של היתומים ילדיו

כמוהו. עמיֿהארץ יגדלו לא היתומים, והן שלו הן שהילדים, ליבו בכל שאף בנימין זבולון
לשלוח  היה בנימין זבולון של וחלומו יותר, הילדים גדלו עתה המלמדים. לטובי אותם שלח הוא
בעיירה  מישהו לשאול עוז הרהיב כאשר הדבר. את מבצעים איך יודע הוא אין אך לישיבה, אותם
בידיעת  האם מלאכה? לבעלי יהיו ילדיך אם יקרה מה "וכי ואמר: בביטול, ידו הלה הניף כך, על

לך"?! די לא בלבד קרוא

הכתובת  את שאול יצחק ר' אצל סוףֿסוף וכשמצא בנימין, לזבולון מאוד הכאיבו הדברים
אותי  דוחים הכול כאשר לפנות עלי מי "אל שלו: הייאוש רגשי את בפניו הביע - דאגתו להשיח

בעיניו. כשדמעות אמר - תורה"? בני בילדים לזכות לי שאסור גורלי את וקובעים

ולהדריכו. לו לעזור נכונות מיד וגילה ליבו על דיבר שאול יצחק ר'

כישרונות  להם יש כי יתברר אם אותם. אבחן "ואני - לו אמר - ילדיך" את אלי "שלח -
לישיבה". להיכנס שיוכלו כזו במידה ואדריכם אותם אלמד - ללימודים ֲֵַוחשק

בחיים" אהיה עוד כל חסדיך את אשכח לא לעולם "החייתני! אורו: בנימין זבולון של עיניו
פנה  מעיניו, דמעה מוחה כשהוא ליבו. את לגלות להמשיך והחליט עוז חגר עתה בלהט. הכריז -

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



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

אשמה  היא ואין יקרה, נפש היא לבתי. בקשר גם בעצתך מעוניין "הייתי שאול: יצחק ר' אל
עםֿהאר  שאביה מקנא בכך עבורה. בןֿתורה בחתן לב בכל רצוני הבריות. בעיני שפל שהוא ץ,

שלי"? דינה  עבור  למדן בחתן אני גם אזכה לא מדוע למדנים, חתנים  לשלושה שזכה בחותנך אני

זה. פשוט יהודי של בתמימותו בהיווכחו שאול, יצחק ר' עודדו - זאת"? מונע מי "וכי

לבתי. חכם תלמיד בבעל מעוניין אני כי בכלל לומר מעיז אני שלפניו הראשון "אתה -
גילה  הוא בנימין. זבולון אמר - לי" ילעגו שלא כדי הדבר את בכלל לגלות ניסיתי לא לאחרים
של  הבית לצרכי מספיק סכום לו יש כן לבתו, לנדוניה רובלים מאה חסך כי שאול יצחק לר'

החתן.

על  אותו אשא אצלי, דבר יחסר לא לבןֿתורה "כי - בנימין זבולון המשיך - אני" "מבטיחך
כזה". חתן נא יבוא רק הפרעה. בלי וללמוד לשבת יוכל והוא כפיים,

הוא. גם נרגש היה שאול יצחק שר' כך ובגעגועים, רבה בהתרגשות אמר הדברים את

ידע  לא בנימין וזבולון שאול, יצחק ר' הרגיעו - תלמידֿחכם" חתן לך למצוא "אדאג -
משמחה. נפשו

אברכים  לשדך האוהב יהודי הוא הרקי, בעיירה ניסן, ר' אביו, כי לו הסביר שאול יצחק ר'
בנימין. זבולון של לבתו  מתאים שידוך למצוא ויבקשו מיד אפוא, לו, יכתוב הוא מוצלחים.

אדם  אני "כי - בנימין זבולון אמר - המלאה" האמת את לאביך לכתוב תשכח נא אל "אך
פשוטה  אשה היא רעייתי גם בהמות. ומריפוי נבלות עור מפשיטת ומתפרנס גדול עםֿהארץ שפל,
נא  כתוב דובורובנה. של בהקדש לשמש נעשה זקנתו שלעת סנדלר, הוא חותני ואביה בתכלית,
ברכה. לעשות מסוגל הייתי לא ואף אות צורת אפילו ידעתי לא נישואי לאחר עד כי לאביך גם
עדיין  ליהודי. ביותר הנחוצות הברכות את וכן קריאה מעט ללמוד הצלחתי נישואי לאחר רק
בלשוני  אכשל שלא פחד נתקף אני לתורה לעלות נקרא כשאני בציבור. להתפלל מסוגל איני
ברם, מהשמים. ככה ונענשתי אעשה מה אך כתפי, מאחורי לי שלועגים אני יודע התורה. בברכת

איש". רימיתי ולא שקר, דבר אמרתי לא מעולם

לנדוניה  הועיד אותם רובלים, ועשרים מאה שאול יצחק לר' בנימין זבולון הביא למחרת
להאמין  אפשר אי בור לאדם כי פעם "שמעתי זה: צעדו נימק בתמימות בתו. נישואי ולהוצאות

מו  ולכן דברתו, בידך".על יהיה הכסף כי טב

זבולון  על ואילו הנבילות, פושט של ופשטותו תמימותו רב רושם עשו שאול יצחק ר' על
העובדה  אותו הפעימה יותר. עוד רב רושם שאול יצחק ר' של ופתיחותו ידידותו עשו בנימין

שווה. אל כשווה אליו מדבר שהלה

ובגלל  בורותו בגלל דוברומיסל, תושבי כל בעיני נחיתותו את היטב ידע בנימין זבולון
על  לברך מסוגל היה לא  ואפילו כלל, קרוא ידע לא בה התקופה את היטב זכר הוא עיסוקו.
זבולון  הנערים". "כל בעליית בשמחתֿתורה, בשנה, אחת פעם רק לתורה לעלות נקרא אז התורה .
עם  יחד לתורה לעלות הזכות את מלא בכסף שרכש זה של גבו מאחורי אז עומד היה בנימין
בחזרה  גם הצליח שלא כיוון התורה. ברכת את במלה מלה אחריו וחזר הרכים, הילדים כל
ואחרים  מהעובדה נהנים הקטנים, הילדים - כלומר לעליה, "שותפיו" היו המברך, אחר מדויקת
בחזרה  שיניו" את "שובר שהוא על לו שלעגו המבוגרים בין גם ליצנים נמצאו מיד בצחוק. פרצו
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אשמה  היא ואין יקרה, נפש היא לבתי. בקשר גם בעצתך מעוניין "הייתי שאול: יצחק ר' אל
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אדם  אני "כי - בנימין זבולון אמר - המלאה" האמת את לאביך לכתוב תשכח נא אל "אך
פשוטה  אשה היא רעייתי גם בהמות. ומריפוי נבלות עור מפשיטת ומתפרנס גדול עםֿהארץ שפל,
נא  כתוב דובורובנה. של בהקדש לשמש נעשה זקנתו שלעת סנדלר, הוא חותני ואביה בתכלית,
ברכה. לעשות מסוגל הייתי לא ואף אות צורת אפילו ידעתי לא נישואי לאחר עד כי לאביך גם
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ברם, מהשמים. ככה ונענשתי אעשה מה אך כתפי, מאחורי לי שלועגים אני יודע התורה. בברכת

איש". רימיתי ולא שקר, דבר אמרתי לא מעולם

לנדוניה  הועיד אותם רובלים, ועשרים מאה שאול יצחק לר' בנימין זבולון הביא למחרת
להאמין  אפשר אי בור לאדם כי פעם "שמעתי זה: צעדו נימק בתמימות בתו. נישואי ולהוצאות

מו  ולכן דברתו, בידך".על יהיה הכסף כי טב

זבולון  על ואילו הנבילות, פושט של ופשטותו תמימותו רב רושם עשו שאול יצחק ר' על
העובדה  אותו הפעימה יותר. עוד רב רושם שאול יצחק ר' של ופתיחותו ידידותו עשו בנימין

שווה. אל כשווה אליו מדבר שהלה

ובגלל  בורותו בגלל דוברומיסל, תושבי כל בעיני נחיתותו את היטב ידע בנימין זבולון
על  לברך מסוגל היה לא  ואפילו כלל, קרוא ידע לא בה התקופה את היטב זכר הוא עיסוקו.
זבולון  הנערים". "כל בעליית בשמחתֿתורה, בשנה, אחת פעם רק לתורה לעלות נקרא אז התורה .
עם  יחד לתורה לעלות הזכות את מלא בכסף שרכש זה של גבו מאחורי אז עומד היה בנימין
בחזרה  גם הצליח שלא כיוון התורה. ברכת את במלה מלה אחריו וחזר הרכים, הילדים כל
ואחרים  מהעובדה נהנים הקטנים, הילדים - כלומר לעליה, "שותפיו" היו המברך, אחר מדויקת
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לעלות  החובה הרגשת לולא שעה. באותה עצומים וייסורים כאב חש בנימין זבולון המברך. אחרי
מטרה  בהיותו כרוכים שהיו הגיהינום ייסורי על מוותר היה בשנה, אחת פעם לפחות לתורה

וילדים. מבוגרים ציבור של לעג לחיצי

הכנסת, בבית פניו שנראו עת בכל חשבונו. על מתלוצצים אנשים היו בשמחתֿתורה  רק לא
עקר  כך ומשום רב, צער לו גרם הדבר לו. שלעגו כאלו מיד נמצאו - המרחץ בבית להבדיל, או
היהודי  שהיה הנפח ראובן אליעזר ר' של בשכנותו דירה לו ורכש העיירה ממרכז דירתו את
הנפח, ליד שם, ט"ו). פרק לעיל, (ראה וקירבה חיבה אותות לו שהראה בדוברומיסל היחידי
דבר  של שלאמיתו למרות יותר, חפשי עצמו את בנימין זבולון חש העיירה, תושבי משאר הרחק
במסיבות  ולהשתתף אחר יהודי ככל בציבור להתפלל מסוגל הוא שאין כך על צער עדיין לו היה

לו. שילעגו מבלי יהודיות

"מדוע  בחייו: לראשונה ליבו את בנימין זבולון גילה הידידותי שאול יצחק ר' עם בשיחותיו
כלום. לדעת צריך לא "אצלם - בתמימות שאל - להבדיל"? מהגויים, זה בעניין היהודים שונים
אצל  ואילו חובתם. ידי הם יוצאים ובכך הכומר של לאמירתו ומאזינים לכנסייה הולכים הם
אם  שיעור. ללא כמות להקיף צריכה והידיעה בעצמו, להתפלל לדעת אחד כל חייב היהודים
חשבוני"? על מתלוצצים הכול הרי - הרבה כלֿכך לתפוס מסוגל אינו שמוחו כמוני יהודי ישנו

שעודדוהו  דברים באוזניו והשמיע בהרחבה, שאול יצחק ר' לו השיב אלו תלונותיו על
לדרגה והפיח  להתרומם יכולתו על חדווה של ניצוץ אצלו הדליק שאול יצחק  ר' חיים. רוח בו ו

נמנים  היהודים שכן לגויים, דומים להיות יכולים היהודים שאין לו הסביר ראשית, יותר. נעלית
תפקידים  של שורה יהודי לכל יש העמים. מכל עליונה בדרגה לעמוד החייב נבחר עם על
ולדעת  ללמוד חייב הוא אותם למלא שיצליח וכדי יוםֿיום, אותם למלא חייב שהוא ומשימות
בדרגה  עומד ולדעת  ללמוד לו  התאפשר שלא  שמי הדבר פירוש אין מאידך, ברם, מאוד. הרבה
גם  להצטיין יכול טובים ובמעשים העיקר, הוא המעשה לו. התאפשר שהדבר מזה יותר נחותה
ובלבד  מלאכה, בשום להתבייש אין כי שאול יצחק ר' לו הסביר - למקצוע אשר פשוט. יהודי

שמים. וביראת ביושר אותה יעשה שהיהודי

לעםֿהארץ, למדן בין שוני כל אין - שאול יצחק ר' לו אמר - אדם של יהודיותו בעצם
מצוות  להם שיש לכוהנים, מסוימת עליונות יש קדושה. עניני לכל שווה בדרגה עומדים והכול
לתפילה, במניין למשל, כשמדובר, התורה: מצוות קיום לגבי שווים היהודים שאר אך מיוחדות.
יכולים  אינם וצדיקים גאונים תשעה לעםֿהארץ. למדן בין הבדל אין בזימון, המזון בברכת או
המניין  את משלים הוא הרי - כעשירי אליהם ומצטרף עםֿהארץ בא כאשר אך בציבור, להתפלל

בציבור. התפילה את לכולם  ומאפשר

כאלו. דברים שמע לא מימיו חדשה. נשמה בנימין בזבולון כאילו, החדירו, הללו הדברים

מעודד. עצמו חש הוא לפעמו. החלה גדולה ותקווה הדברים, את עתה שמע מרובה בהתפעלות 

שמע  לא שהלה ז"ל חכמינו מאמרי בנימין זבולון באוזני להשמיע המשיך שאול יצחק ר'
מאמרו  על בפניו חזר כך יפה. אותם לקלוט הצליח שהלה כזו בהסברה לוו הם אך מעולם, אותם
אלו  - שבה זמורות נמשלה: כגפן זו "אומה צ"ב: דף חולין, במסכת לקיש, בן שמעון רבי של
ובהמשך  הארץ", עמי אלו - שבה עלים חכמים, תלמידי אלו - שבה אשכולות בתים, בעלי
שהעלים  שכשם משום עמיֿהארץ, על להתפלל תלמידיֿהחכמים על כי בגמרא שם נאמר הדברים
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מזון  להם מספקים שהם בכך החכמים , תלמידי על מגינים הארץ עמי כך האשכולות, על מגינים
וסיוע.

הייתה  בנימין זבולון של מבחינתו שאול יצחק ר' של בפיו שהייתה העיקרית הבשורה
להישגים. להגיע מסוגל עדיין הוא הרי מעט, כה עתה עד שלמד שלמרות

ולומדים  יושבים "יהודים  - לו אמר - מהגויים" היהודים שונים שבהם הדברים אחד "זה
שיעורים  גם כיֿאם למדנים, ליהודים רק לא שונים, שיעורים מושמעים ביתֿמדרש בכל תמיד.
וערבית, מנחה תפילות בין יום כל לביתֿהמדרש לגשת לך מציע אני פשוטים. לאנשים מיוחדים
ללמוד  מסוגל שאינו יהודי אין משהו. בך יידבק זמן כעבור שם. המתקיימים לשיעורים ולהאזין

הזמן". במשך משהו

הכנסת  לבית יום מדי שילך שאול יצחק לר' מיד שהבטיח עד כלֿכך, התרשם בנימין זבולון
שם. המתקיימים התורה לשיעורי ויקשיב

רכש  בנימין זבולון לכול", שווה אהיה הזמן במשך "הרי - אמר - ממני" יצחקו אם "אפילו
בביתֿהמדרש  המתקיימים לשיעורים להאזין החל הוא עצמי. ואימון שלו בכוחותיו ביטחון

לו. מסביר היה והלה שאול יצחק ר' אל בא היה משהו הבין כשלא לשיחות. ואפילו

בעניין  לו ששלח המכתב על מענה מאביו מהרקי, קיבל שאול יצחק ור' זמןֿמה עבר בינתיים
מועמדים  מספר לו יש כי לבנו הודיע האב, ניסן, ר' בנימין. זבולון של בתו דינה עבוד שידוך
המתאים  הזיווג יימצא בקרוב כי הבטיח הוא לדינה. חתן לבחור ניתן שמהם תורה, בני צעירים,

עבורה.
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תרפ"ב  שבט ח' ב' ב"ה,

דאן  ראסטאב

שי' שמואל מו"ה

וברכה  שלום

לבבכם, את ישמח הטוב  האל מכתבך, על  במענה

הימים, בקרב ולברכה לטובה לבבכם משאלות וימלא

ובנקל. בריוח טובה פרנסה האלקים לך ויתן

לנסוע  ית' בעזרתו בידך יעלה אם הדבר, הי' נכון

סעבעז  כמו אחרת מעיר או ממינסק, סחורה להביא

סחורות, המיני כל יותר בנקל ימצא שם אשר והדומה,

טובי' זיווגים השי"ת ויזמין ויצליחך, בעזרך, יהי' והשי"ת

תי'. אחיותיך עבור בגו"ר

מאד, גדלה מהפרנסה והבלבול הטרדה כי הדבר אמת

פרנסה  להם ויתן ישראל, עמו על וירחם יחוס והשי"ת

והתפלה. בתורה ד' את עבוד יוכלו אשר מרובה,

סיני  בהר הינו מסובים כולנו הלא יקר, תלמיד ִָאמנם,

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לפני

לנו  ויגלה חיים, ארחות ללמדינו הטוב בחסדו הואיל אשר

וכאשר  טפל, והגשמי עיקר, הרוחני כי האלקים, פועל עוז

אש  בלהבת לנו ויבאר ממילא, בדרך בא זה זה, ישנו

העוה"ז  ברוכה, ארץ עלי האדם תעודת זה אשר אלקי,

לארץ  להאיר יוכל באשר איש איש לעשותם, היום אשר

תקצר  אלקים והיד אני, גבור יאמר והחלש עלי', ולדרים

בעיניו  וחסד חן נמצא רק כאשר הצלחה, שפעת להשפיע

המעשה. בכשרון ית',

איש  איש העושי' מהם ת"ל הנה יחיו, התמימים אחיך

לקו"ת, תניא, גמרא, שיעור יסד זה מגורו, ומקום בעירו

דא"ח, לחזור ומועד, ש"ק בכל שי' אנ"ש התועדות

רוחא  בההוא נאמני' ורעים אוהבים בשיחת ִֵלהתענג

והמקפת  הקדש, פני מאת עלינו החופפת עילאה דטהירא

חדר  ליסד השתדלו אשר מהם שי', אנ"ש ידידינו כל את
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ומתעסקים, ומשתדלי' בזה ועושי' וישיבה, תלמודֿתורה

מטרתה  (אשר רבינו קופת ובשביל תו"ת, בשביל מאספים

עוד  דא"ח לימוד הרחבת עניני ולחזק משפיעים לשלוח

ועוד).

תורה  ואור קדם ימי זכור התחזק, תמים התחזק

גם  ועשה יחיו התמימים לאחיך יד הבה עליך, יסוכך

יעזרך. והאלקים ידך, תשיג אשר בכל [א]תה

יתאחדו  שי' ואנ"ש יחיו התמימים אשר הדבר נכון

ונפשו  לבו ישים איש ואיש דא"ח, ללימוד אגודה לעשות

לתורה, עתים וקביעות דלימוד טובה אגודה בכל להתחבר

העיר  בעניני ובהתעסקות וגמרא יעקב עין לקו"ת בתניא

ישיבה. גם שאפשר ובמקום תורה תלמוד חדרי' שיהיו

אלקים י  ברכת ואז חד, כולא וקוב"ה אורייתא שראל

בשר. ועד מנפש לכם אשר בכל תשכון

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

יש  האם בעיר מהנעשה יודיע אשר לו, יכתוב (מעצמו

לומדי  אגודת יש האם ישיבה, תורה, תלמוד חדרים,

ידידינו  הנהגת ומה דא"ח, חוזר שי' הרב האם דא"ח,

ואם  חסידות של חיים תנועת בהם היש שי' אנ"ש

קבוע). בזמן בש"ק מתועדים

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc migqt(ycew zay meil)

i`ce ,ekxv lk dlvpíeMî Ba Léxeqi`íöòä úøéáL,lkd zrcl ¤¦§¦©¨¤¤
ie`xd oaxwa `l` mvr zxiay dxq`p `ly xaeqd iaxl elit`e

.dlik`làîòè éàî,xacd mrh `ed dn -éæç àäcie`x ixdy - ©©£¨§¨£¦
`eddéì ìéëàå déì éåèîc ,äìéëàìie`xk ezelvl `ed leki oky - ©£¦¨§©§¥¥§¨¦¥

,elke`leúøéáL àlàly mvräéìàäyakd apf-],[eäééðéa àkéà ¤¨§¦©¨©§¨¦¨¥©§
,mi`pzd ewlgp dfa -øîàc ïàîìxaeqd `nw `pz zrcl - §©§¨©

oaxwa mvr zxiay dxez dxq`yàä ,øLkoaxw ly ,ef dil` - ¨¥¨
,àeä øLkla` .mvr da xeayl xeq` jkitleøîàc ïàîì- ¨¥§©§¨©

oaxwa `l` mvr zxiay dxez dxq` `ly xaeqd iax zrcl
déàä ,äìéëàì éeàø,ef dil` -dBáâì äéìàc ,äìéëàì éeàø Bðéà ¨©£¦¨©¥¨©£¦¨§©§¨§¨©

à÷ìñxeqi` da oi` jkitle ,minyl `id zxhwen dil`d ixdy - ¨§¨
.mvr zxiay

:wgvi xa ongp ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©
àðåeb éàä ék ìk,dil`a mvr xaeyy ,dfk ote`a -Ba ïéà éàcå ¨¦©©§¨©©¥

íeMîxeqi`àlà ,ììk äìéëàì éeàø Bðéà éàcå àäc ,íöòä úøéáL ¦§¦©¨¤¤§¨©©¥¨©£¦¨§¨¤¨
øáàgqt oaxw lyeäééðéa àkéà ,øNa úéfk åéìò ïéàLewlgp dfa - ¥¤¤¥¨¨©©¦¨¨¦¨¥©§

.mvr zxiay xeqi` ea yi m` mi`pzdøîàc ïàîì`pz zrcl - §©§¨©
oaxwa mvr zxiay dxez dxq`y xaeqd ,`nwàä ,øLkxa` - ¨¥¨

,xya zifk eilr oi`y df,àeä øLk,mvr ea xeayl xeq` jkitle ¨¥
la`ïàîìøîàczxiay dxez dxq` `ly xaeqd iax zrcl - §©§¨©

`edy oaxwa `l` mvr,äìéëàì éeàømeyn df xa` lr aiig epi` ¨©£¦¨
c meyn ,mvr zxiayïðéòaick zifk ea `diy jixv -øeòéL ¨¦©¦

àkéìå ,äìéëà.df xeriy ea oi` ixde - £¦¨§¥¨
:iy` ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdéàä ék ìk ,øîà àðéáø©¦¨¨©¨¦©

àðåeblkd zrcl i`ce ,xya zifk xa`d lr oi`y ,dfk ote`a - ©§¨
déa úéì[ea oi`-]íeMîxeqi`ïðéòác ,íöòä úøéáLjixv oky - ¥¥¦§¦©¨¤¤§¨¦©

ea `diyäæ íB÷îa øNa úéfk åéìò ïéàL øáà àlà ,äìéëà øeòéL¦£¦¨¤¨¥¤¤¥¨¨©©¦¨¨§¨¤
,dxiayd mewna -øçà íB÷îa øNa úéfk åéìò Léåmewna `ly - §¥¨¨©©¦¨¨§¨©¥

,dxiaydeäééðéa àkéàxeqi` ea yi m` ,mi`pzd ewlgp dfa - ¦¨¥©§
.mvr zxiayøîàc ïàîìdxq`y xaeqd ,`nw `pz zrcl - §©§¨©

oaxwa mvr xeayl dxezàä ,øLkzifk eilr oi`y ,df xa` - ¨¥¨
,xg` mewna xya zifk eilr yie df mewna xya,àeä øLkjkitle ¨¥

la` ,mvr ea xeayl xeq`øîàc ïàîì`ly xaeqd ,iax zrcl - §©§¨©
`edy oaxwa `l` mvr zxiay dxez dxq`,äìéëàì éeàøepi` ¨©£¦¨
c meyn ,mvr zxiay meyn df xa` lr aiigïðéòa`diy jixv - ¨¦©

ick zifk eaíB÷îa äìéëà øeòéLdkéì àäå ,äøéáLàoi` ixde - ¦£¦¨¦§§¦¨§¨¥¨
.xya zifk my

mi`xen` drax` zhiyk x`azn day ,`ziixa d`ian `xnbd
:lirl e`aedy dpenyd jezneäéépéî äòaøàk àéðzepipy - ©§¨§©§¨¨¦©§

`pz zwelgn xe`iaa ,mi`xen`d on drax` zhiyk `ziixaa
.iaxe `nwàéðúc,`ziixaa,øîBà éaøaezka xn`p(en ai zeny) §©§¨©¦¥

ìëàé ãçà úéáa','ebe,'Bá eøaLú àì íöòådf `xwnn yexcl yie §©¦¤¨¥¨¥§¤¤Ÿ¦§§
wxyìògqta mvr zxiayìò áéiç Bðéàå ,áéiç àeä øLkäzxiay ©©¨¥©¨§¥©¨©

gqta mvr.'ìeñtäzekldd z` `ziixad zx`an dzre ©¨
.df llkn ze`veidBì äúéäoaxwl,øLBkä úòLdyrpy epiidc ¨§¨§©©¤
,zexyka dligzn,äìéëà úòLa ìñôðåueg xyad `viy oebk §¦§©¦§©£¦¨

,milyexi zneglBa ïéàxeqi`.íöò úøéáL íeMîax zrck epiide ¥¦§¦©¤¤
.lirl sqei

:`ziixad dpen sqep oicBa Léick zifk df xa`a,äìéëà øeòéL ¤¦£¦¨
Ba Léxeqi`,íöò úøéáL íeMîm` la`Ba ïéàick zifkøeòéL ¤¦§¦©¤¤¥¦

.íöò úøéáL íeMî Ba ïéà ,äìéëàzrck e` ,iy` ax zrck epiide £¦¨¥¦§¦©¤¤
.`piax

xa` :`ziixad zxne` iyily oic,çaænì éeàøä,dil` oebkBa ïéà ¨¨©¦§¥©¥
.íöòä úøéáL íeMî.wgvi xa ongp ax zrck epiide ¦§¦©¨¤¤

:`ziixad dpen iriax oicäìéëà úòLagqt oaxw lyBa Léxeqi` ¦§©£¦¨¤
,íöò úøéáL íeMîla`,äìéëà úòLa àlL,mei ceran oebkïéà ¦§¦©¤¤¤Ÿ¦§©£¦¨¥

Baxeqi`.íöò úøéáL íeMî.iia` zrck epiide ¦§¦©¤¤
xya zifk eilr oi`y xa` oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dxiay mewnaøîzéàiabl ,yxcnd ziaa zwelgn dxn`p -øáà ¦§©¥¤
äæ íB÷îa øNa úéfk åéìò ïéàL,dxiayd mewna -úéfk åéìò Léå ¤¥¨¨©©¦¨¨§¨¤§¥¨¨©©¦

Ba Lé ,øîà ïðçBé éaø .øçà íB÷îa øNaxeqi`,íöòä úøéáL íeMî ¨¨§¨©¥©¦¨¨¨©¤¦§¦©¨¤¤
.dlik` xeriyk xya df xa`a yiy itl,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¨©

Ba ïéàxeqi`,íöò úøéáL íeMîdlik` xeriy `diy jixvy itl ¥¦§¦©¤¤
dxiay mewna.

:`ziixan yiwl yixl dywn opgei iaxdéáéúéà[dywd-]éaø ¥¦¥©¦
.Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ïðçBégqt oaxw iabl xn`p ,`ziixaa epipy ¨¨§©¦¦§¤¨¦

(en ai zeny),'Bá eøaLú àì íöòå'zpeeky df `xwnn cenll yie §¤¤Ÿ¦§§
,oipr lka mvr zxiay xeq`l aezkdãçà[oia-]åéìò LiL íöò ¤¨¤¤¤¥¨¨

ãçàå ,øNa úéfk[oiae-].øNa úéfk åéìò ïéàL íöò,opgei iax xxan ©©¦¨¨§¤¨¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨
éàî`ziixad zpeek `id dn -àîéìéà ,'øNa úéfk åéìò ïéà'm` - ©¥¨¨©©¦¨¨¦¥¨

,xn`z,ììk øNa úéfk åéìò ïéàcmewna `le dxiayd mewna `l §¥¨¨©©¦¨¨§¨
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mvríB÷îa øNa úéfk åéìò Léå äæ íB÷îa øNa úéfk åéìò ïéàL¤¥¨¨©©¦¨¨§¨¤§¥¨¨©©¦¨¨§¨
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íéèôùî úùøô
àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«

áúráMáe ãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöéâàöé Btâa àáé Btâa-íà ¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®

:Bnr BzLà äàöéå àeä äMà ìra-íàã-íà ¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−¦«¦
úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

äéðãà-úà ézáäà ãárä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà-úàåBLébäå ¤¦§¦−§¤¨®̈¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¦³

-ìà Bà úìcä-ìà BLébäå íéýìûä-ìà åéðãà£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−¤
Bãárå röøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−

:íìòìñ(éåì)æäîàì Bza-úà Léà økîé-éëå §Ÿ¨«§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨®̈
:íéãárä úàök àöú àìçéðéra ärø-íà ¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«¦¨º̈§¥¥¯

äéðãàáéúëàì-øùàéø÷dcôäå dãré Bì-øLà £Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§®̈
øëîì ìLîé-àì éøëð írì:dá-Bãâáa d §©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

è:dl-äNré úBðaä ètLîk äpãréé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
éàì dúðrå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ

:òøâéàéìL-íàåäàöéå dì äNré àì älà-L ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−®̈§¨«§¨¬
:óñk ïéà ípçñ(ìàøùé)áéúBî úîå Léà äkî ¦−̈¥¬¨«¤©¥¬¦²¨¥−¬

:úîeéâéBãéì äpà íéýìûäå äãö àì øLàå ¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®
:änL ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNåñãéãæé-éëå §©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−¨«¨§¦«¨¦¬

éçaæî írî äîørá Bâøäì eärø-ìr Léà¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½
:úeîì epçwzñåèúBî Bnàå åéáà äkîe ¦¨¤−¨«©¥¬¨¦²§¦−¬

:úîeéñæèúBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå ¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬
:úîeéñæé:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îeñ ¨«§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

çéïáàa eärø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bàèéíe÷é-íà ´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðrLî-ìr õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáLñ ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(302 'nr h jxk zegiy ihewl)

EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿

B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, נקט EÏלמהּותֹו הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְִֵַַַָ

ׁשּנפּגמת  האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי נֹוכח, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשֹון

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת מהחטא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכתֹוצאה

éðùëBúîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe èáMaàëíBé-íà Cà ©¥½¤¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²

:àeä Btñë ék íwé àì ãîré íéîBé Bàñ ¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
áëäéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨

åéìr úéLé øLàk Lðré LBðr ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ
:íéììôa ïúðå äMàä ìraâëäéäé ïBñà-íàå ©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«§¦¨−¦«§¤®

:Lôð úçz Lôð äzúðåãëïL ïér úçz ïér §¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−
:ìâø úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçzäëäiåk ©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©¨«¤§¦¨Æ

úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz©´©§¦½̈¤−©©´©®̈©©¾̈©−©
:äøeaçñåë-Bà Bcár ïér-úà Léà äké-éëå ©¨«§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«

úçz epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà¤¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©
:BðéræëéLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå ¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬

:BpL úçz epçlLéôçëLéà-úà øBL çbé-éëå §©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬¤¦²
ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà:èëçbð øBL íàå ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á©¨̧
ìL ìîzî àeäepøîLé àìå åéìráa ãreäå íL ¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½

åéìra-íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½§©§¨−̈
:úîeéìBLôð ïéãt ïúðå åéìr úLeé øôk-íà ¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§Ÿ́©§½

:åéìr úLeé-øLà ìëkàìçbé úá-Bà çbé ïá-Bà §¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈©´¦®̈
:Bì äNré äfä ètLnkáìøBMä çbé ãár-íà ©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤¦©¬©−

ìL | óñk äîà Bàåéðãàì ïzé íéì÷L íéL ´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈
:ì÷qé øBMäåñâìBà øBa Léà çzôé-éëå §©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ

Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬
:øBîçãìåéìráì áéLé óñk ílLé øBaä ìra £«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®

:Bl-äéäé únäåñäìbé-éëåøBL-úà Léà-øBL ó §©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬
-úà eöçå éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ§¨´¤

:ïeöçé únä-úà íâå BtñkåìøBL ék òãBð Bà ©§½§©¬¤©¥−¤«¡«´©À¦Â´
ìL ìBîzî àeä çbðåéìra epøîLé àìå íL ©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®

:Bl-äéäé únäå øBMä úçz øBL ílLé ílLñ ©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−¦«§¤«
æìBøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®

ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ



רמי iriax ,iyily - bk ,ak - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äOä úçzáëàápbä àöné úøzçna-íà ©¬©©¤«¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈
:íéîc Bì ïéà úîå äkäåáLîMä äçøæ-íà §ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤

økîðå Bì ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìr̈−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´½§¦§©−
:BúáðâaâøBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà ¦§¥«¨«¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯

:ílLé íéðL íéiç äN-ãr øBîç-ãrñ ©£²©¤−©¦®§©−¦§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh jxk mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

éùéìùã-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤
áéúëäøéòáéø÷áèéî øçà äãNa øráe Bøéra§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬

:ílLé Bîøk áèéîe eäãNñäLà àöú-ék ¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧¥¹
äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®

:äøraä-úà øránä ílLé ílLñåïzé-ék ©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«¦¥Á
ì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léàúéaî ápâå øîL ¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´

:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàäæàì-íà ¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦¦³Ÿ
íéýìûä-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®

:eärø úëàìîa Bãé çìL àì-íàç-ìk-ìr ¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«©¨
-ìr äN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãr äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ
íéýìû ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

:eärøì íéðL ílLéñèeärø-ìà Léà ïzé-ék §©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹
ì äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîçúîe øîL £¸¬¤²§¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²

:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bàéýåýé úráL «¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«§ª©´§Ÿ̈À
úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärøàéáðbé áðb-íàå ¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«§¦¨¬Ÿ¦¨¥−
:åéìráì ílLé Bnrîáéeäàáé óøhé óøè-íà ¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´
:ílLé àì äôøhä ãrôâéírî Léà ìàLé-éëå ¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«§¦«¦§©¬¦²¥¦¬

ílL Bnr-ïéà åéìra úî-Bà øaLðå eärø¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬
:ílLéãéøéëN-íà ílLé àì Bnr åéìra-íà §©¥«¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´

:BøëNa àa àeäñåèäìeúa Léà äzôé-éëå ½−̈¦§¨«§¦«§©¤´¦À§¨²
Bl äpøäîé øäî dnr áëLå äNøà-àì øLà£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−

:äMàìæèóñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà §¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤
:úìeúaä øäîk ì÷Léñæé:äiçú àì äôMëî ¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«

çé:úîeé úBî äîäa-ír áëL-ìkñèéçáæ ¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«Ÿ¥¬©
Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéýìûì:ë-àì øâå ¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ

õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîàë:ïeprú àì íBúéå äðîìà-ìkáë-íà ¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«¦

rîL éìà ÷röé ÷òö-íà ék Búà äprú äpr©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷rö òîLàâëíëúà ézâøäå étà äøçå ¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−

:íéîúé íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøçaô ¤¨®¤§¨³§¥¤Æ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«
ãëCnr éðrä-úà énr-úà äåìz | óñk-íà¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈

:CLð åéìr ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤
äëLîMä àa-ãr Erø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤

:Bì epáéLzåëàåä ékáéúëäúåñëéø÷Búeñë §¦¤¬«¦´¦³§Æ
äéäå ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ

:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ékñ ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

éòéáøæëàì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ
:øàúçëéða øBëa øçàú àì Erîãå EúàìîE ¨«Ÿ§¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−

éì-ïzz:èëì äNrz-ïkðàöì EøLúráL E ¦¤¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäé íéîé̈¦Æ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

ìàì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúñâëààì Ÿ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ

úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ
:ñîç ãrá-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àì ¥¬¨¨«Ÿ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ



iyyרמב ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìr äðrúâìãå ©«£¤´©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈
:Báéøa øcäú àìñãBà Eáéà øBL òbôú ék ¬Ÿ¤§©−§¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬

:Bì epáéLz áLä ärz Bøîçñääàøú-ék £Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º
Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®

:Bnr áærz áærñ ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr i jxk ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîç
éùù,

åðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−

:òLøçíéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
:íé÷écö éøác ólñéåèízàå õçìú àì øâå ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãéõøàa íúééä íé §©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîézôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå ¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈

:dúàeáz-úààédzLèðe äpèîLz úréáMäå ¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈
äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïkáéäNrz íéîé úLL ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´
éNrîEøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçåâé-øLà ìëáe ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤
àì íéøçà íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà̈©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ

ét-ìr òîMé àì eøékæú:EãéìLâçz íéìâø L ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ
:äðMa éìåèúráL øîLz úBvnä âç-úà ¦−©¨¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´

Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî ìëàz íéîé̈¦ÁŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−

:í÷éøæèéNrî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E ¥¨«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−
-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤

éNrî:äãOä-ïî EæéìLäàøé äðMa íéîrt L ©«£¤−¦©¨¤«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ
:ýåýé | ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìkçéçaæú-àì ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬

éçáæ-íc õîç-ìr:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìå ©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
èéýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi jxk zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…

יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעבֹודהֿזרה. חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ ּבעבֹודהֿזרה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©¨®¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëàì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOéáërBîL-íà ék ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©

ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ
éáéà-úàéøøö-úà ézøöå E:Eâëéëàìî Cìé-ék ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»

éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ
:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðrðkäåãë-àì §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦««Ÿ

äNrú àìå íãárú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNrîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîäëíëéäìà ýåýé úà ízãárå ©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáeäìçî éúøñäå E ¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈

:Eaøwîñåëäø÷rå äìkLî äéäú àì ¦¦§¤«¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈
éîé øtñî-úà Eöøàa:àlîà Eæëéúîéà-úà §©§¤®¤¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ

çlLàéðôìàáz øLà írä-ìk-úà éúnäå E £©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ
éáéà-ìk-úà ézúðå íäaéìà EE:óør ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

çëéðôì ärøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðrðkä-úà:EèëepLøâà àì ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²

éðtîäîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¦¨¤−§¨¨´¤®̈¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈
éìr äaøå:äãOä úiç EìepLøâà èrî èrî §©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−
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éðtî:õøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãr E ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤
àììt íé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½

éáLé úà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´
éðtî BîzLøâå õøàä:Eáìíäì úøëú-àì ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²

:úéøa íäéäìàìåâì-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤
-ék íäéäìà-úà ãárú ék éì Eúà eàéèçé©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦

:L÷Bîì Eì äéäéôãëàøîà äLî-ìàå ¦«§¤¬§−§¥«§¤¤̧¨©¹
àeäéáàå áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìr£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéráLå§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

áeLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®
:Bnr eìré àì íräåâírì øtñéå äLî àáiå §¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ

àå ýåýé éøác-ìk úàïriå íéètLnä-ìk ú ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©
-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk̈¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½¨©§¨¦²£¤

:äNrð ýåýé øacãéøác-ìk úà äLî ázëiå ¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´
øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨®̈

ì äávî äøNr íézLeéèáL øNr íéðL §¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬
:ìàøNéäeìriå ìàøNé éða éørð-úà çìLiå ¦§¨¥«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−

:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiå úìòåçwiå Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³
÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−

:çaænä-ìræéðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå ©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´
äNrð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå írä̈®̈©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬

:òîLðåçírä-ìr ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå §¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®
íënr ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½

:älàä íéøácä-ìk ìrèïøäàå äLî ìriå ©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ
:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãðéeàøiå ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾

úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû úà¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´
:øäèì íéîMä íörëe øétqäàééìéöà-ìàå ©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ

íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½
:ezLiå eìëàiåñáéäìr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ§−©¦§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬

úçì-úà Eì äðzàå íL-äéäå äøää éìà¥©²¨−̈¨¤«§¥®̈§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ
áàä:íúøBäì ézáúk øLà äåönäå äøBzäå ï ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«

âéäLî ìriå BúøLî rLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−
:íéýìûä øä-ìàãéeðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå ¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´

øeçå ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá̈¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ
:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënråèìriå ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©
:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLîæèïkLiå ¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ

úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤
CBzî éréáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé̈¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðräæéLàøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe ¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ
:ìàøNé éða éðérì øääçéCBúa äLî àáiå ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬

íéraøà øäa äLî éäéå øää-ìà ìriå ïðrä¤«¨−̈©©´©¤¨¨®©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´
:äìéì íéraøàå íBéttt ½§©§¨¦−¨«§¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh jxk zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈
‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ לזּכר היא לכ העצה – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

הּוא  אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליחּותֹו

ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה
קריאה לראש חודש 

ֶ«¿«≈«ָ

éòéáùèäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤

:Bkñðåéãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò §¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−
:dkñðåôàéäìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈

íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaáéìLeíéðøNr äL §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À

î úìñéðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçð ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

:ãçàäâéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤®̈¦
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàǽŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«



xihtnרמד - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh jxk zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´
Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´

âð íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôkó ¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬¨¤²¤−¤
:íúà ã÷ôaâéíéã÷tä-ìr øáòä-ìk eðzé | äæ ¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½

ì÷Mä äøb íéøNr Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤
:ýåýéì äîeøz ì÷Mä úéöçîãé-ìr øáòä ìk ©«£¦´©¤½¤§−̈©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©

úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬
:ýåýéåèèérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä §Ÿ̈«¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½

ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä úéöçnî¦©«£¦−©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½
:íëéúLôð-ìr øtëìæèóñk-úà zç÷ìå §©¥−©©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤

úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða úàî íéøtkä©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−
ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì äéäå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúLôð-ìr øtëìô
íéì÷ùúùøô

§©¥−©©§«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l jxk zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆

אּלא  ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע,

אלקה  "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי  ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמּמעל").

צּורֹות.B¯ˆBˆÁ˙חצֹוצרֹות": חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿

ׁשלמה. צּורה הם ׁשּביחד יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy



רמה

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì íéì÷ù úùøô úøèôä

ú"åîùìåàé á íéëìî

àéæéïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³
írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈

:írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýéìçéeàáiå ©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤¥¬¨¨«©¨´Ÿ
-úà eäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë̈©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¤
úàå áèéä eøaL åéîìö-úàå åéúçaæî¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ¦§´¥¥½§¥À
úBçaænä éðôì eâøä ìraä ïäk ïzî©¨ÆŸ¥´©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®
:ýåýé úéa-ìr úc÷t ïäkä íNiå©¨¯¤©Ÿ¥²§ª−Ÿ©¥¬§Ÿ̈«

èé| úàå íéöøä-úàå éøkä-úàå úBànä éøN-úà çwiå©¦©´¤¨¥´©Â¥§¤©¨¦¸§¤¨«¨¦¹§¥´
ørL-Cøc eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà eãéøiå õøàä ír-ìk̈©´¨À̈¤©Ÿ¦³¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²¤«¤©¬©

:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä úéa íéöøäëçîNiå ¨«¨¦−¥´©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«©¦§©¬
úéa áøçá eúéîä eäéìúr-úàå äè÷L øéräå õøàä-ír-ìk̈©¨−̈¤§¨¦´¨®̈¨§¤£©§¨²¥¦¬©¤−¤¥¬

:Cìnäáéà:Bëìîa LàBäé íéðL òáL-ïaáLàBäé Cìî àeäéì òáL-úðLa ©¤«¤¤¤¬©¨¦−§¨¬§¨§«¦§©¤³©§¥Æ¨©´§½̈
:òáL øàaî äéáö Bnà íLå íéìLeøéa Cìî äðL íéraøàåâøLiä LàBäé Nriå §©§¨¦´¨½̈¨©−¦«¨¨®¦§¥´¦½¦§−̈¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯©¨¨²

:ïäkä òãéBäé eäøBä øLà åéîé-ìk ýåýé éðéraãírä ãBò eøñ-àì úBîaä ÷ø §¥¥¬§Ÿ̈−¨¨¨®£¤´½̈§«¨−̈©Ÿ¥«©¬©¨−Ÿ¨®¬¨¨²
:úBîaa íéøh÷îe íéçaæîäíéLãwä óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé øîàiå §©§¦¬§©§¦−©¨«©¸Ÿ¤§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤©¢¨¦¹

`xenl iy
(æéïéáe Cìnä ïéáe 'ä ïéa¥¥©¤¤¥

,íòä.'ä éøçà íòäå Cìnä eéäiL ¨¨¤¦§©¤¤§¨¨©£¥

,íòä ïéáe Cìnä ïéáeeéäiL ¥©¤¤¥¨¨¤¦§

.Cìnì íéãáò(çéìò úc÷t £¨¦©¤¤§ªŸ©
,'ä úéaúéa úãBáò ìò íépîî ¥§ª¦©£©¥

.ãåc ïwzL éôk ,Lc÷nä(âìk ©¦§¨§¦¤¦¥¨¦¨
òãéBäé eäøBä øLà åéîé̈¨£¤¨§¨¨

,ïäkä,òãéBäé úBî éøçà ìáà ©Ÿ¥£¨©£¥§¨¨

éøáã"a áeúkL Bîk ,Bkøc úéçLä¦§¦©§§¤¨§¦§¥

."íéîiä(ã,úBîaäãéçé úBîa ©¨¦©¨¨¨¦

íúBNòì øeñàå .'äì áéø÷äì§©§¦©§¨©£¨

úéa äðápMî.Lc÷nä(äóñk ¦¤¦§¨¥©¦§¨¤¤
,øáBòúBiöçî ìL óñkä àeä ¥©¤¤¤©£¦

mixn zxhr
æéòãéBäé úøëiåälçzîýåýéì írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé ïéa úéøaä-úàøçàå ,íéìòaä øéñäìe 'ä úãBáòì íéðîàð ílk eéäiL ©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¦§¦¨¤«©§¦À¥³§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¤¦§ª¨¤¡¨¦©£©§¨¦©§¨¦§©©

Ckírä ïéáe Cìnä ïéáeíkìîì íéðîàð eéäiL:çéeäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë eàáiålîäöéúð ïBLeøaL åéîìö-úàå åéúçaæî-úà ¨¥¬©¤−¤¥¬¨¨«¤¦§¤¡¨¦§©§¨©¨´Ÿ¨©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¦§§¦¨¤¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ¦§´
áèéä÷æBçaïzî úàåBîL Ckúc÷t ïäkä íNiå úBçaænä éðôì eâøä ìraä ïäkíépeîîýåýé úéa-ìrúà äìha eäéìúò ék ,ãåc ïwzL éôk ¥¥½§¤§¥À©¨Æ¨§Ÿ¥´©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®©¨¯¤©Ÿ¥²§ª−Ÿ§¦©¥¬§Ÿ̈«§¦¤¦¥¨¦¦£©§¨§¨¤

úéaä úBøîLî øãñ:èéíòä ïéáe Cìnä ïéa éðMä úéøaä eîi÷ Ck øçàéøkä-úàå úBànä éøN-úà çwiåíéøécàä úàíéöøä-úàåíéìLBnä úàå ¥¤¦§¨©©¦©©¨¦§©§¦©¥¦¥©¤¤¥¨¨©¦©´¤¨¥´©Â¥§¤©¨¦¸¤¨©¦¦§¤¨«¨¦¹§¤©§¦

eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³
eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²

íéöøä ørL-Cøcìàúéa ¤«¤©¬©¨«¨¦−¤¥´
:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«

ëøéräå õøàä-ír-ìk çîNiå©¦§©¬¨©¨−̈¤§¨¦´
äè÷Läîçìî ãBò øøBòúð àìå ,äçð ¨®̈¨¨¨§Ÿ¦§¥¦§¨¨

ék ,äæ øeáòaeúéîä eäéìúr-úàå ©£¤¦§¤£©§¨²¥¦¬
Cìnä úéa áøçáéî ãBò äéä àìå ©¤−¤¥¬©¤«¤§Ÿ¨¨¦

:äîçìî øøBòìàíéðL òáL-ïa §¥¦§¨¨¤¤¬©¨¦−
:Bëìîa LàBäéáòáL-úðLa §¨¬§¨§«¦§©¤³©

àeäéììàøNé CìîLàBäé Cìîïa §¥Æ¤¤¦§¨¥¨©´§½̈¤

äãeäé Cìî eäéæçàäðL íéraøàå £©§¨¤¤§¨§©§¨¦´¨½̈
äéáö Bnà íLå íéìLeøéa Cìî̈©−¦«¨¨®¦§¥´¦½¦§−̈

:òáL øàaîâLàBäé Nriå ¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯
øLà åéîé-ìk ýåýé éðéra øLiä©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−¨¨®̈£¤´

eäøBäBãnì øLàïäkä òãéBäé ½̈£¤¦§§«¨−̈©Ÿ¥«
Bkøc úéçLä òãéBäé úBî éøçàå§©£¥§¨¨¦§¦©§

(æé ãë á¯ä"ã):ãúBîaä ÷øãéçé ©¬©¨−¨¦

íéîMìírä ãBò eøñ-àì ©¨©¦Ÿ®̈¬¨¨²
úBîaa íéøh÷îe íéçaæîíLðòå §©§¦¬§©§¦−©¨«§¨§¨

úéaä äðápMî úøk:äøîàiå ¨¥¦¤¦§¨©©¦©¸Ÿ¤
óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤



רמו

Léà øáBò óñk ýåýé-úéá àáeé-øLà£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ¤´¤¥½¦¾
øLà óñk-ìk Bkør úBLôð óñk¤¬¤©§−¤§®¨¤À¤£¤³
:ýåýé úéa àéáäì Léà-áì ìr äìré©«£¤Æ©´¤¦½§¨¦−¥¬§Ÿ̈«

åBøkî úàî Léà íéðäkä íäì eç÷é¦§³¨¤Æ©´Ÿ£¦½¦−¥¥´©¨®
-øLà ìëì úéaä ÷ãa-úà e÷fçé íäå§¥À§©§Æ¤¤´¤©©½¦§²Ÿ£¤

:÷ãa íL àönéær úðLa éäéåíéøN ¦¨¥¬−̈¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯
ìLå:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àì LàBäé Cìnì äðL L §¨²Ÿ¨−̈©¤´¤§¨®«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦

çíäìà øîàiå íéðäkìå ïäkä òãéBäéì LàBäé Cìnä àø÷iå©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½©´Ÿ¤£¥¤½
óñë-eç÷z-ìà äzrå úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤©¨®¦§©À̈©¦§¤̧¤Æ

:eäðzz úéaä ÷ãáì-ék íëéøkî úàîèíéðäkä eúàiå ¥¥´©¨¥¤½¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¥−Ÿ©«Ÿ£¦®
:úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìe írä úàî óñk-úç÷ ézìáì§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦

éBúà ïziå Bzìãa øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé çwiå©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ§©§®©¦¥´ŸÁ
íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáa ïéîiî çaænä ìöà¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À§¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk-úà óqä éøîLàééäéå «Ÿ§¥´©©½¤¨©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ
ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä áø-ék íúBàøk¦§½̈¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½

:ýåýé-úéá àöîpä óñkä-úà eðîiå eøöiåáéóñkä-úà eðúðå ©¨ª̧Æ©¦§½¤©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤
eäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éNò éãé-ìr ïkúîä©«§ª½̈©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹

:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õrä éLøçìâééáöçìe íéøãbìå §¨«¨¥³¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´
ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì áöçî éðáàå íéör úBð÷ìå ïáàä̈¤½¤§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLà ìëìeãéýåýé úéa äNré àì Cà §²Ÿ£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À
óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñk úBtñ¦¬¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïîåèeäðzé äëàìnä éNòì-ék ¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈¦§ª®

`xenl iy
L ìëa eðúð ílkL íéì÷Mä.äð,Bkøò úBLôð óñk LéàøîBàä ïBâk ©§¨¦¤ª¨¨§§¨¨¨¦¤¤©§¤§§¨¥

ìL íéðMä éôì äøBza áeö÷ àeäL ,"éìò éðBìt Cøò" Bà ,"éìò éLôð Cøò"¥¤©§¦¨©¥¤§¦¨©¤¨©¨§¦©¨¦¤

.Cøòpä(å,÷ãa.øéwa ÷ãñå äòé÷a(ç,eäðzz úéaä ÷ãáì ékãiî ©¤¡¨¤¤§¦¨§¤¤©¦¦§¤¤©©¦¦§ª¦¨

.úéaä úà ÷fçì éc íäa äéäiL ãò ,'ä úéa øöBàa BúBà eðz íëãéì àBáa§§¤§¤§§©¥©¤¦§¤¨¤©§©¥¤©©¦

(èúàî óñk úç÷ ézìáì§¦§¦§©¤¤¥¥
,'åâå íòäíîöòì óñkä eçwé àlL ¨¨¤Ÿ¦§©¤¤§©§¨

íäì øîàL éôk ,íälMî ïwúì eëøèöéå§¦§¨§§©¥¦¤¨¤§¦¤¨©¨¤

.íãwî LàBäé(é,Léà àBáa ïéîiî §¨¦Ÿ¤¦¨¦§¦
.úéaä ìà àaä ìL ïéîé ãvî¦©¨¦¤©¨¤©©¦

(àé,eøöiå.òaèî úøeö íäa eNò ©¨ª¨¨¤©©§¥©

(áé,ïkúîä óñkä.éeðnä óñkä ©¤¤©§ª¨©¤¤©¨

,íéðaìå.úeðnàä éLàø ,íéìëéøãàä §©Ÿ¦¨©§¦¨¦¨¥¨ª¨

(âé,íéøãbìå.úBøéwä éðBa §©Ÿ§¦¥©¦

(ãé,úBønæî óñk úBtñéìk éðéî ¦¤¤§©§¦¥§¥

mixn zxhr
øáBò óñk ýåýé-úéá àáeé-øLà íéLãwäïëå ì÷Mä úéöçîLéà ©¢¨¦¹£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ¤´¤¥½©£¦©¤¤§¥¦¾

Bkør úBLôð óñkíb ,BLôð Cøò ácðúiLìr äìré øLà óñk-ìk ¤¬¤©§−¤§®¤¦§©¥¥¤©§©¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´
àéáäì Léà-áìúéaä ÷ãáì äáãða:ýåýé úéaåelàä íéôñkä ìkeç÷é ¤¦½§¨¦−¦§¨¨§¤¤©©¦¥¬§Ÿ̈«¨©§¨¦¨¥¦§³

íéðäkä íäìíîöòìe÷fçé íäå Bøkî úàî LéàíälMî ,äæ úøeîz ¨¤Æ©´Ÿ£¦½§©§¨¦−¥¥´©¨®§¥À§©§Æ§©¤¦¤¨¤

úéaä ÷ãa-úàòBøfäå øáMä íB÷î ¤¤´¤©©½¦§©¤¤§©§©

:÷ãa íL àöné-øLà ìëì§²Ÿ£¤¦¨¥¬−̈¨«¤
ær úðLa éäéåìLå íéøNL ©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ

LàBäé Cìnì äðLék äàø æà ¨−̈©¤´¤§®̈¨¨¨¦

÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àì«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤
:úéaäçLàBäé Cìnä àø÷iå ©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈

øîàiå íéðäkìå ïäkä òãéBäéì¦«¨¨³©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½©´Ÿ¤
íé÷fçî íëðéà recî íäìà£¥¤½©²©¥«§¤¬§©§¦−
eç÷z-ìà äzrå úéaä ÷ãa-úà¤¤´¤©®̈¦§©À̈©¦§

ãBòíëéøkî úàî óñëìàå ¤̧¤Æ¥¥´©¨¥¤½§©

íëlMî úéaä e÷fçz÷ãáì-ék §©§©©¦¦¤¨¤¦«§¤¬¤
eäðzz úéaäúBîeøzä ìL óñkä ©©−¦¦§ª«©¤¤¤©§

÷ãáì Ba ïëeî íB÷îa eîéNúå ,úBáãpäå§©§¨§¨¦§¨¨§¤¤

øéúBé íàå ,úBçôé úBçôé íà ,úéaä©©¦¦¦§¦§§¦¦

øéúBé:èeúàiåevøúðíéðäkä ¦©¥−Ÿ¦§©©«Ÿ£¦®
írä úàî óñk-úç÷ ézìáì§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈
úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìe§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦

íälL óñkî:éïäkä òãéBäé çwiå ¦¤¤¤¨¤©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ
ïBøàæbøàøç áwiå ãçàøö £´©§¨¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ©

BzìãaïBøàä úìcaBúà ïziå §©§®©¤¤¨¨©¦¥´ŸÁ
Léà-àBáa ïéîiî çaænä ìöà¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À§¦Æ
íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ

óqä éøîLãiî ,íéøòMä úBæeæî «Ÿ§¥´©©½§©§¨¦¦©

íãéì BàBáaóñkä-ìk-úà §§¨¨¤¨©¤−¤
:ýåýé-úéá àáenäàééäéå ©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ

íúBàøkíBé íBéóñkä áø-ék ¦§½̈¦©¬©¤−¤
aïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøà ¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´

ìBãbäíù ä"ã) ,BîB÷nî àa Bãé÷t ©¨½§¦¨¦§

.(àé ÷åñôeøöiåúøeö íäa eNò ©¨ª̧Æ¨¨¤©

òaèîúà eðîiåúBòaèîóñkä ©§¥©©¦§½¤©§§©¤−¤
:ýåýé-úéá àöîpäáéeðúðå ©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ

ïkúîä óñkä-úàéeðnäéãé-ìr ¤©¤´¤©«§ª½̈©¨©§¥Æ
äëàìnä éNòíéðneàä íä Ÿ¥´©§¨½̈¥¨¨¦

íéìBãbäýåýé úéa íéã÷ônä ©§¦©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®
eäàéöBiåíéðneàä øëNa óñkä úà ©«¦ª¹¤©¤¤¦§©¨¨¦

íéìòBtäéLøçìéðneàìõrä ©£¦§¨«¨¥³§¨¥¨¥Æ
íéðaìåúéaä úBøé÷a íéöòä íéðBaä §©Ÿ¦½©¦¨¥¦§¦©©¦

:ýåýé úéa íéNòäâéíéøãbìåíéðáàä úBøé÷ íéðBaäïáàä éáöçìeøää ïîáöçî éðáàå íéör úBð÷ìåúBáeöç íéðáà úBð÷ì ãBò eëøöeä ék ¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ©¦¦¨£¨¦§«Ÿ§¥´¨¤½¤¦¨¨§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½¦§§¦§£¨¦£

ìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçìíéëøöpä íéøácä øàL:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLàãéäNré àì Càäfä óñkäî (:å÷ úåáåúë) ïéðaä úléçúa §©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®§²Ÿ§¨©§¨¦©¦§¨¦£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¦§¦©©¦§¨¥©¤¤©¤

CøBöìýåýé úéaBîk úøL éìkóñk úBtñ'åëå íéëñpä ïéé Bà ícä ìa÷ì íéìkúBønæîøéL éìk íäúB÷øæî,úBðaøwä íc íäî ÷Bøæì íéìôñúBøööç §¤¥´§Ÿ̈À§¥¨¥§¦¬¤̧¤Æ¥¦§©¥©¨¥©§¨¦§©§³¥§¥¦¦§¨Æ§¨¦¦§¥¤©©¨§¨£´Ÿ§½
úBçaænä ìò òB÷úìýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî óñë-éìëe áäæ éìk-ìkúøL éìk eNò ïk ,øúBð äéäå eîéìLäL øçàå:åèäëàìnä éNòì-ék ¦§©©©¦§§¨§¦¬¨−̈§¦®̈¤¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«§©©¤¦§¦§¨¨¨¥¨§¥¨¥¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈



רמז

:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçåæèeáMçé àìå §¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´
óñkä-úà eðzé øLà íéLðàä-úà¤¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ
ék äëàìnä éNòì úúì íãé-ìr©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®¦¬

:íéNò íä äðîàáæéóñëå íLà óñk ¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤
íéðäkì ýåýé úéa àáeé àì úBàhç©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®©«Ÿ£¦−

:eéäé¦«§«
øåáéöì ÷ø

åñàéàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½
øLà úéá äæ-éà éìâø íãä õøàäå§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´

:éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðázâëàBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå ¦§¦½§¥¤¬¨−§«¨¦«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯
:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë̈¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

`xenl iy
.øîæ,úB÷øæî.çaænä ìò ícä ú÷éøæì íéìôñ(æèíä äðîàá ék ¤¤¦§¨§¨¦¦§¦©©¨©©¦§¥©¦¤¡ª¨¥

,íéNBòlçzî ék.Cëì íéðîàpä íéLðàä eøçáð ä(æéóñëå íLà óñk ¦¦¦§¦¨¦§£¨£¨¦©¤¡¨¦§¨¤¤¨¨§¤¤
,úBàhç.úBònä ïî øúBðå äîäaä úà äð÷å BîLàìå Búàhçì úBòî Léøônä ©¨©©§¦¨§©¨§©£¨§¨¨¤©§¥¨§¨¦©¨

,'ä úéa àáeé àì.úéaä ÷ãáì àáeé àì,eéäé íéðäkìíéðB÷ íéðäkä Ÿ¨¥Ÿ¨§¤¤©©¦©Ÿ£¦¦§©Ÿ£¦¦

eéäé úBøBòäå ,äìBò ïaø÷ì úBîäa íää¤§¥§¨§©¨§¨¦§

.íéðäkì©Ÿ£¦

(à,éàñk íéîMäïî ,øîBìk ©¨©¦¦§¦§©¦

ìk ìò úBøæbä äðàáz íéîMä©¨©¦¨Ÿ¨©§¥©¨

ìò BzáLa CìnäL Bîk ,Blk íìBòä̈¨ª§¤©¤¤§¦§©

.åéðôlî úBøæbä äðàöz Bàñk¦§¥¤¨©§¥¦§¨¨

,éìâø íãä õøàäåìk ,øîBìk §¨¨¤£Ÿ©§¨§©¨

.éúeLøáe élL àeä íìBòääæ éà ¨¨¤¦¦§¦¥¤
,éì eðáz øLà úéáäî ïk íà ©¦£¤¦§¦¦¥©

iM.äçeðî íB÷îe úéa éì úBðáì C ©¨¦§¦©¦§§¨

(âë,BLãça Lãç écîìëa ¦¥Ÿ¤§¨§§¨

.Lãçä Làø íBéa LãçúaL éãîe Ÿ¤§Ÿ©Ÿ¤¦¥©¨
,BzaLa.úaMä íBéa òeáL ìëa §©©§¨¨©§©©¨

,øNa ìkøàL elôàå ,íãà éða ìk ¨¨¨¨§¥¨¨©£¦§¨

.íénòä,éðôì.Lc÷nä úéáa ¨©¦§¨©§¥©¦§¨

mixn zxhr
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzéæèeáMçé àìåïBaLç eNò àìúà ¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´Ÿ¨¤§¤

íòäëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé øLà íéLðàä ¦¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨®̈
äéä òeãé 'åëå íéøãBbäå íéðBaäíéNò íä äðîàá ékelà eøçáð Cëìe ©¦§©§¦¨©¨¨¦¬¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«§¨¦§£¥

äléçzî:æéLéøôî äéäL éîíLà óñkBîLàìúBàhç óñëåóñk Bà ¦§¦¨¦¤¨¨©§¦¤³¤¨¨Æ©£¨§¤´¤©¨½¤¤

øúBnä ,ïBînä ïî øéúBäå ,Búàhçì§©¨§¦¦©¨©¨

äfäýåýé úéa àáeé àìíà ék ©¤¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®¦¦

eéäé íéðäkì,úBìBò íäî úç÷ì ©«Ÿ£¦−¦«§«¨©©¥¤

,íéðäkì úBøBòäå ,ìéìk øNaä äéäå§¨¨©¨¨¨¦§¨©Ÿ£¦

(à çé íéì÷ù):
àéàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½

éøö éðéàíëlL Lc÷nä úéáì Cõøàäå ¥¦¨¦§¥©¦§¨¤¨¤§¨−̈¤
íãäóøôøL ïéðòúéá äæ-éà éìâø £´Ÿ¦§©§©§©©§¨®¥¤¬©̧¦Æ

íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLàeöøz £¤´¦§¦½§¥¤¬¨−¦§

úòa ãçéìéúçeðî,éúðéëL úBøLäì §©¥§¥§«¨¦«§©§§¦¨¦

éì éàãk Bðéà:âëLãç-écî äéäå ¥§©¦§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ
BLãçaLãç LàøaúaL écîe §¨§½§ŸŸ¤¦¥¬©−̈

øNa-ìë àBáé BzaLaíãà éða ìk §©©®¨¯¨¨¨²¨§¥¨¨

íénòä øàL eléôàéðôì úBçzLäì £¦§¨¨©¦§¦§©«£¬§¨©−
Lc÷nä úéáa:ýåýé øîà §¥©¦§¨¨©¬§Ÿ̈«

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¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨
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äéìrdðaøeç úòaàé :ízìaàúä ¨¤«¨§¥§¨¨¦§©©§¤

äéìòïrîìå dúçîNa eàøzLe÷ðéz ¨¤¨§©³©¤¦§§¦§¨¨§¦«§Æ
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äLãçä õøàäå íéLãçä íéîMä øLàë©«£¤´©¨©´¦Â©«£Â̈¦§¨¨̧¤©«£¨¹̈

ïk ýåýé-íàð éðôì íéãîò äNò éðà øLà£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬§¨©−§ª§Ÿ̈®¥²

`xenl iy
,àBáééç úà ãaàì.âBâîe âBb ì,åéúBákøî äôeqëååéúBøæb øîBìk ¨§©¥¤¥¨§©¨©§§¨§©§¥¨
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,úBpbä ìàíîöò íéðéîænä ¤©©©©§¦¦©§¨

ìà úëìì äøäè éîa íîöò íéøäèîe§©£¦©§¨§¥¨¢¨¨¤¤¤
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éð÷é÷æz àéäå ,éìà äàa äáLçî ìëå§¨©£¨¨¨¨¥©§¦©§¦¥¦

.'åâå íéBbä ìk úà õa÷ìeàøå §©¥¤¨©¦§¨
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íéìBãbä íéàìtä úà íéBbä eòîLiLk§¤¦§§©¦¤©§¨¦©§¦
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.úBtçî,úBøkøkáeíélîb ìL âeñ §ª©¦§¨¤§©¦

úøeöå íúëéìäa ãàî íél÷ íäL¤¥©¦§Ÿ©£¦¨¨§©

,øçà Leøt .äãé÷ø ïéòk íúëéìä£¦¨¨§¥§¦¨¥©¥
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-àì øLà éúøa-úà íéøárä̈«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ

úéøaä éøác-úà eîé÷äeøæçLk ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½§¤¨§

íeLáëeìârä éðôì eúøk øLà §¨£¤¬¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ
íB÷na ãBøîìì eúøk øLàíéðL ¦§©¨£¤´¨§´¦§©½¦

ìíé÷ìç éðLåéøúa ïéa eøáriåék ¦§¥£¨¦©©«©§−¥¬§¨¨«¦

úéøá éúøBk Cøc äéä ïk:èéíäå ¥¨¨¤¤§¥§¦§¥

íéìLeøé éøNå äãeäé éøN̈¥̧§¹̈§¨¥´§«¨©À¦
ír ìëå íéðäkäå íéñøqä©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´
éøúa ïéa íéøáòä õøàä̈¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬

:ìâräëãéa íúBà ézúðå ¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´
õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéàãàî eaøé ék ìò íeøa÷é àì ék:àëeäi÷ãö-úàå «Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§®̈§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«¦Ÿ¦§§©¦¦§§Ÿ§¤¦§¦¨̧

ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-CìîíLôð éL÷áîe íéáéBàä íäíëéìrî íéìòäe÷lzñð øLà ¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½¥¨§¦§©§¥©§¨¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«£¤¦§©§

(æì äéîøé) íëì øBæòì íéøöî eàaL íòîLa íëéìòî:áëäeöî éððäíaì øéòàúàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàðìáa Cìî ìéç úà äôì áéLà ¥£¥¤§¨§¨¤¨¦§©¦©£¨¤¦«§¦̧§©¤¹¨¦¦¨§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ¨¦§Ÿ¤¥¤¤¨¤

:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäé éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðåäëíà ýåýé øîà äkL øieöéàì-ãBò äéäéíîBé éúéøá §¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¨¤¬Ÿ¦§¤§¦¦−¨´



רנג

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

é éða-ìàLéà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøN ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−

:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦
éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦

:Búî÷àéõeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−
:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNrå eptözáéBl z÷öéå §©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À

åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E ¥¤«

íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøá-àì õøàå §¦¦−¨´¨¨®§¨ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ

:ézîùåëñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb ¨«Ÿ§¦©¤´©©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À

÷çNé íäøáà òøæ-ìà íéìLî Bòøfî úçwî¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´

:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék á÷réå§©«£®Ÿ¦«¨¦¬¤§−̈§¦«©§¦«

`xenl iy
òøæ íò éúéøa äéäz ,äìéìå íîBé íòå§¦¨¨©§¨¦§¤§¦¦¦¤©

úBéäì ãåc òøæ íòå ,énò úBéäì á÷òé©£Ÿ¦§©¦§¦¤©¨¦¦§

úéøa ïéðòì eäeLøc ì"æøå .ìLBîe CìBî¥¥§©©§¨§¦§©§¦

íìéáLaL ïàkî ãîìì ,äìénäå äøBzä©¨§©¦¨¦§Ÿ¦¨¤¦§¦¨

.õøàå íéîL eàøáð¦§§¨©¦¨¨¤

mixn zxhr
äìéìåíâå ,úeàéönaézîù-àì õøàå íéîL úBwçøieöé æà :òáhä éwç eìhaúiL:åëíéìLî Bòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb ¨¨®§¨©§¦§©ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦¤¦§©§ª¥©¤©¨§¨©¤´©©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½

á÷réå ÷çNé íäøáà òøæ-ìà¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´§©«£®Ÿ
íBiä ïîæ ìèaé àlL Bîk ,øîBì BðBöøe§©§¤Ÿ¦¨¥§©©

àì ïk ,õøàäå íéîMä úBwçå äìéläå§©©§¨§ª©¨©¦§¨¨¤¥Ÿ

ãåãå á÷òé òøæ ñàîàáéLà-ék ¤§©¤©©£Ÿ§¨¦¦«¨¦¬
íöøàì áéLà øLàkíúeáL-úà ©£¤¨¦§©§¨¤§−̈

éáMä éða úàíézîçøåíçøàå ¤§¥©¤¦§¦«©§¦«©£©¥

:ãåc òøæì äëeìnä áeLz æà ,íäéìò£¥¤¨¨©§¨§¤©¨¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc migqt(iyily meil)

oey`x gqt miyerd mixedh oi`y ote`ay epnn cenll yi `ld
.epnfa gqtd dyriy ick ,mihren mdy s` mi`nhd edeyri

eäì øîà,daiyid ipal axdéì eøîà eìéæ,jzhiyl ,l`enylék ¨©§¦¦§¥¦
ïéáæ eälek eåä,oiaf l`xyi lk xy`k -déì úãáò éàîdz` dn ± £§¨¦©¨§©¥

,ecrena gqtd dyrp `l df ote`a `ld ,weqtd mr dyeràlà¤¨
i`ceøLôà àìc ïåékecrena ezeyrløLôà àìmiiwzn `le ¥¨§Ÿ¤§¨Ÿ¤§¨

,weqtdénð àëäzn i`nh mherine miaf maexyk mb o`k -àì ¨¨©¦Ÿ
øLôàmdy oeik znd i`nh ici lr ecrena gqtd z` zeyrl ¤§¨

.mihren
i`nh mbe zn i`nh mb xeaiva yi ea sqep ote` d`ian `xnbd

:daiføîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±ïaeø eéäl`xyi lyéàîè ¦§©¨¨§¥¥
íéúî,d`neha gqtd dyrpeïéáæ ïèeòéîed`neha miyer mpi`y ¥¦¦¨¨¦

,d`neha `a gqtdyk s`àaä çñôì ïéîeìLz ïéà ,øîà àðeä áø©¨¨©¥©§¦§¤©©¨
,äàîeèa`a oey`xd gqtd m` ,exdhpe gqt eyr `ly miaf §§¨

,ipy gqta oinelyz mdl oi` d`neha,øîà äáäà øa àãà áøå§©£¨©©£¨¨©
,äàîeèa àaä çñôì ïéîeìLz Léoey`xa miaf eidy mze`e ¥©§¦§¤©©¨§§¨

.ipy gqt miyer exdhpe
:`xnbd zl`ey .mzwelgn mrh z` `xnbd zxxanàäa àîéð¥¨§¨

éâìôéî÷,ewlgp jkay xn`p -øîàc ïàîcy xaeqd `ped ax -ïéà ¨¦§§¦§©§¨©¥
,øeaéöa àéä äéeçc äàîeè øáñ÷ ,äàîeèa àaä çñôì ïéîeìLz©§¦§¤©©¨§§¨¨¨©§¨§¨¦§¦
mi`nhd jkld ,d`neha gqtd z` aixwdl xzed iyewae
oiafd oi` jkle ,dxdha eaixwd eli`k miaygp mpi` eaixwdy
`l` ipy gqtl `nhd dgcp `ly ,ipyd gqtd z` miyer

.dxdha gqtd z` aixwd xeaivdykøîàc ïàîexa `c` axe ± ©§¨©
y xaeqd dad`äàîeè øáñ÷ ,äàîeèa àaä çñôì ïéîeìLz Lé¥©§¦§¤©©¨§§¨¨¨©§¨

,øeaéöa äøzeämiaygp oey`x gqt eaixwdy znd i`nh jkle §¨§¦
micigid ,dxdha aixwd xeaivdyke ,dxdha edeaixwd eli`k

.ipy gqtl migcp oiaf eidy
:`xnbd dgecéøîà,daiyid ipa exn` ±àìxnel gxkd oi` - ¨§¦Ÿ

`l` ,df xaca ewlgpyàîìò éleëc`c` ax oiae `ped ax oia - §¥¨§¨
y micen dad` xaéâéìt àäáe ,øeaéöa äéeçc äàîeèjkae - §¨§¨§¦§¨§¦¦

ewlgpøáñ øîxaq `ped ax - ©¨©

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

המשך ביפור למס' אסחים ליום שלישי עמ' פ



לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים - שקלים - בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:296:248:368:339:109:0810:0610:0512:2512:2517:2117:2617:4817:5317:0618:03באר שבע )ח(

6:306:258:358:339:109:0810:0610:0512:2412:2417:2117:2717:4517:5116:5318:01חיפה )ח(

6:286:238:348:329:099:0610:0510:0312:2312:2317:2417:2917:4617:5116:4818:01ירושלים )ח(

6:306:258:368:349:119:0810:0710:0512:2512:2517:2017:2617:4717:5217:0318:03תל אביב )ח(

7:016:589:159:139:479:4510:4510:4413:0713:0718:1218:1618:3718:4117:5518:51אבו דאבי )ח(

7:147:058:548:509:409:3510:3110:2812:3912:3917:0417:1317:3917:4816:5418:01אוסטריה, וינה )ח(

6:416:479:249:2810:0510:0911:1611:1814:0914:0820:2820:2220:5720:5020:0421:02אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:137:048:578:539:409:3610:3210:2912:4112:4117:1017:1917:4417:5317:0018:05אוקראינה, אודסה )ח(

6:486:398:298:249:149:0910:0510:0212:1312:1316:3816:4817:1317:2216:2817:36אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
7:006:518:408:369:259:2010:1610:1312:2412:2416:4816:5817:2417:3316:3917:46

7:307:209:069:019:539:4810:4310:4012:4912:5017:0917:2017:4617:5617:0018:10אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:237:138:588:549:469:4110:3610:3312:4212:4217:0117:1217:3817:4816:5218:02אוקראינה, קייב )ח(

7:367:289:229:1910:0510:0110:5710:5413:0713:0717:4117:5018:1218:2017:2818:33איטליה, מילאנו )ח(

6:246:258:558:559:249:2410:2710:2712:5812:5818:3218:3218:5518:5418:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:206:269:039:079:429:4510:5210:5413:4213:4119:5619:5020:2320:1719:3220:28ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:007:079:439:4810:2710:3111:3911:4214:3414:3420:5820:5121:3021:2220:3421:34ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:077:009:049:019:429:3910:3610:3412:5112:5117:3417:4118:0418:1117:2218:22ארה״ב, בולטימור )ח(

6:596:528:538:509:339:2910:2610:2412:4012:4017:2117:2917:5217:5917:0918:10ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:006:528:548:519:339:3010:2710:2512:4012:4017:2217:2917:5217:5917:1018:11ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:397:319:309:2710:1110:0711:0411:0113:1613:1617:5518:0218:2618:3317:4318:45ארה״ב, דטרויט )ח(

7:077:029:159:139:499:4710:4610:4513:0613:0618:0518:1018:3118:3517:5018:45ארה״ב, האוסטון )ח(

6:446:388:478:459:239:2010:1910:1712:3612:3617:2917:3517:5718:0217:1618:13ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:016:579:149:129:469:4410:4410:4313:0513:0518:0918:1318:3418:3817:5418:48ארה״ב, מיאמי )ח(

6:566:498:498:469:299:2510:2310:2012:3612:3617:1617:2317:4717:5417:0418:06ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:237:169:179:149:579:5310:5010:4813:0413:0417:4617:5318:1618:2317:3418:35ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:566:488:488:459:289:2510:2210:1912:3512:3517:1417:2117:4517:5217:0218:04ארה״ב, שיקגו )ח(

6:256:279:029:049:349:3510:3910:4013:1913:1819:0819:0619:3219:3018:4819:39בוליביה, לה-פס )ח(

8:107:599:439:3810:3110:2611:2111:1813:2613:2617:4417:5518:2118:3117:3518:46בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:097:589:439:3810:3110:2611:2111:1813:2713:2717:4517:5618:2218:3217:3618:46בלגיה, בריסל )ח(

5:505:538:308:329:039:0510:1010:1212:5312:5318:5618:5219:1719:1318:3019:23ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:395:428:198:218:528:549:5910:0012:4112:4118:3918:3519:0419:0018:1819:10ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:297:189:018:569:509:4410:3910:3612:4512:4517:0317:1417:3917:4916:5518:03בריטניה, לונדון )ח(

7:437:319:109:0510:019:5510:5010:4612:5312:5317:0417:1617:4317:5516:5918:09בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:387:269:079:039:579:5210:4710:4312:5112:5117:0617:1717:4317:5416:5618:08גרמניה, ברלין )ח(

7:507:409:269:2110:1310:0811:0311:0013:1013:1017:3017:4018:0618:1617:2118:30גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:475:518:278:309:029:0410:1010:1112:5412:5419:0318:5819:2219:1718:3419:28דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:117:089:299:2810:009:5810:5910:5813:2313:2318:3518:3818:5919:0218:1919:11הודו, מומבאי )ח(

7:067:039:249:239:559:5410:5510:5413:1913:1918:3218:3418:5618:5818:1619:08הודו, פונה )ח(

7:026:528:438:399:289:2310:1910:1612:2812:2816:5517:0417:2917:3816:4417:51הונגריה, בודפשט )ח(

7:056:578:588:559:389:3410:3110:2912:4412:4517:2517:3217:5518:0217:1318:14טורקיה, איסטנבול )ח(

7:247:179:229:1910:009:5610:5410:5213:0913:0917:5518:0218:2418:3117:4318:42יוון, אתונה )ח(



רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים - שקלים - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:217:129:049:009:489:4410:4010:3712:4912:4917:1717:2617:5117:5917:0618:12מולדובה, קישינב )ח(

7:087:059:269:259:579:5610:5610:5513:2013:2018:3218:3518:5618:5918:1619:08מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:445:538:248:299:119:1610:2310:2613:1913:1719:4319:3320:1720:0619:1720:20ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:476:438:578:559:309:2810:2810:2612:4812:4817:4917:5318:1518:1917:3518:29נפאל, קטמנדו )ח(

7:177:109:129:099:519:4710:4510:4212:5812:5817:4017:4818:1018:1717:2618:29סין, בייג'ין )ח(

7:177:179:469:4610:1610:1611:1811:1813:4913:4919:2119:2119:4419:4419:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:066:558:378:329:269:2110:1610:1212:2012:2016:3516:4617:1317:2416:2617:38פולין, ורשא )ח(

6:066:078:418:439:129:1310:1710:1712:5412:5418:3918:3719:0219:0018:2019:10פרו, לימה )ח(

7:557:469:409:3610:2310:1911:1511:1213:2513:2517:5618:0418:2918:3717:4518:50צרפת, ליאון )ח(

8:128:029:519:4610:3610:3211:2711:2413:3513:3518:0018:1018:3418:4317:4918:57צרפת, פריז )ח(

6:126:128:408:409:099:0910:1110:1112:4112:4118:0918:1018:3218:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:277:199:169:129:579:5310:5010:4713:0213:0217:4017:4818:0918:1717:2618:29קנדה, טורונטו )ח(

7:076:598:538:499:369:3210:2810:2512:3812:3817:1117:2017:4317:5116:5918:04קנדה, מונטריאול )ח(

6:396:338:418:399:179:1510:1310:1112:3012:3017:2017:2617:4817:5417:0718:05קפריסין, לרנקה )ח(

8:358:229:589:5210:5110:4511:3911:3513:4013:4017:4717:5918:2818:3917:3918:55רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:117:589:319:2610:2610:1911:1311:0913:1413:1417:2017:3317:5918:1117:1018:27רוסיה, מוסקבה )ח(

7:387:299:219:1710:0510:0010:5710:5413:0513:0517:3317:4218:0718:1617:2218:29רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:437:349:259:2110:1010:0511:0110:5813:1013:1017:4217:5118:1118:2017:2718:33שוויץ, ציריך )ח(

6:446:429:069:059:369:3510:3610:3613:0213:0218:2118:2318:4418:4618:0418:55תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךונר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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