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הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(14 - 20 February 21) ב' - ח' אדר תשפ"א
שבוע פרשת תרומה - פרשת זכור



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

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

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 בזמוד זע

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

 כבוד המתפללים - והגבאים בראשם - דבית הכנסת

 פועלי אגודת ישראל אשר בקרית שלום ע"י תל אביב

בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בשעתו נמסר לי הפ"ש ע"י הרה"ח אי"א נו"נ בעל מידות הרח"ן שי' קובלסקי וכן ההודעה 

אודות סדר אמירת תהילים וכו'.

דורש אריכות,  אין  בודאי  בבית הכנסת  ולימוד שיעורי תורה  וגודל הענין דאמירת תהילים 

שהרי מבואר הוא בכ"מ בספרינו הק' ובבאור היטב במכתבי ושיחות הק' של כ"ק רבותינו נשיאינו 

נשיאי ישראל.

ולא באתי אלא לזירוז ולהעדפה ע"פ מאמר חז"ל אין מזרזין אלא למזורזין: זירוז בהשתדלות 

להרבות המשתתפים בשיעורי לימוד בתורה, בנגלה דתורה ובפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת 

החסידות, וכן - לכלול כל מתפללי בית הכנסת באמירת תהילים.

אמירת תהילים בכל יום לאחרי תפלת הבקר - כפי שנחלק התהילים לימי החודש - ובשבת 

לחמשה  מכוונים  שהם  תהילים,  ספרי  חמישה  כל  סיום  התפלה,  קודם  בבקר  החדש  מברכין  קודש 

חומשי תורה.

ויש לקשר האמור גם בפרשת שבוע זה, פרשת תרומה לה', לבנין המקדש והמקדש דאיקרי משכן,

אשר ענינם - כדרז"ל - מקום תפלה ועד אשר כל התפילות מכוונות לקדש הקדשים: מקום 

הארון - הוא ענין לימוד התורה,

וספר תהילים הרי זה - התפילה שבתורה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

תחילת זמן קידוש לבנה, במוצאי שבת, ח' אדר



ד

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

 

 

כללי   מפתח   

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

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

  קה זכור את אשר עשה לך עמל"מאמר ד  ) ג

 ה   ..........   ל"תשה'  זכור, י"ג אדר שני, רשת , פויקרא ש"פ 

 יב  ...........................  ל "ה'תש חג הפוריםת יחש  )ד

 ו ל  ................  טז ך כר פרשת תרומהשיחות -לקוטי  )ה

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

 מא   .................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקי יול ר' ובלקמה 

 מג  ............  פרשת תרומה –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 מד  .......  פרשת תרומה לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 פ  ...............  פרשת תרומהוע בלששיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 אפ  ..................................  פרשת תרומהלשבוע  

 בצ  ...........  פרשת תרומהלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

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

 ם "מבר ירו עיש

 ק  .......... פרשת תרומה לשבוע ,םולים קיג' פר –  ) יג

 נבק  .......  פרשת תרומה לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 פק  ..........  פרשת תרומהלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

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

  ת/נגעים אהלומסכת  –משניות   )יז

 דפק  .................................................  ביאור קהתי 

 צג ק  ...................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 דצק  ............................................  צאף ד עד פה  ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםוך הלכות שבת ן ערשולח  )כ

 וכר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כא

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

    יביאו לבוש מלכות אור התור  )כב

 לר  ..................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 לח ר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מאמר  )כד

 לטר  .......................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כה

 א מר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    התפילהטרס קונ  )כו

 במר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תרפ"ז  –ם מאמריספר ה  )כז

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

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

 מדר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 מור  .............................................  נ פרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 נר  .........................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 אנר  .................................  יבורריאה בצחומש לק  )לא

 א סר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  )לב

 סבר  ...................  פרשת תרומהלשבוע  ים מנוח זל  ) לג

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



ה

,`xwie zyxt zay .c"qa
,ipy xc` b"i ,xekf zyxt

l"yz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯BÎÊ ּבצאתכם ּבּדר עמלק ל עׂשה אׁשר את »ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

זכֹור 1מּמצרים  ּדפרׁשת הּקריאה הּנה . ְְְִִִִִֵַַָָָָָ

ּבׁשּלח  ּבפרׁשת להמסּוּפר ּבהמׁש וּיבא 2ּבאה ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ּוממׁשי וגֹו', ּברפידים יׂשראל עם וּיּלחם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָעמלק

יׂשראל 3ּבּכתּוב  וגבר ידֹו מׁשה ירים ּכאׁשר והיה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

נֹוגע  עמלק ּדמלחמת הענינים סדר (והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוגֹו'

ׁשּנאמר  ּוכמֹו זה, ׁשּלאחרי לּזמן מלחמה 4ּגם ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

זה  על ואיתא ּדֹור). מּדֹור ּבעמלק ְֲִִֵֶַַַָָלה'

עֹוׂשֹות 6ּובּמׁשנה 5ּבּמכילּתא  מׁשה ׁשל ידיו וכי , ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיׂשראל  זמן ּכל ל לֹומר אּלא כּו', ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָמלחמה

כּו'. מתּגּברים היּו כּו', מעלה ּכלּפי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָמסּתּכלין

להבין  ּבמלחמת 7וצרי ׁשּדוקא הּטעם מהּו , ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשל  ידיו הרמת ידי על ההתּגּברּות היתה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָעמלק

החל  הּמלחמֹות, ּבׁשאר זאת מצינּו ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹמׁשה,

הּמלכים  ארּבעת ּכנגד אברהם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמהּמלחמה

החמּׁשה  את יעקב 8ׁשּנּצחּו אצל זה ּדר ועל , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

כּו' למלחמה עצמֹו ּבּמלחמֹות 9ׁשהתקין וכן , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּבדרׁשֹות  ּובאריכּות "ּבּתנ ּכמסּוּפר זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּלאחרי

ּדמסּתּכלין  הענין הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָרז"ל.

ענין הּוא מעלה, (היפּכלּפי  ּבה' הּבּטחֹון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

ּגֹו' ידי ועֹוצם ּדכחי רז"ל 10הענין ּוכמאמר כּו'),11, עֹוזרֹו הּקּב"ה אלמלא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר  ּכמֹו מלחמה, ּבכל להיֹות צרי זה הּמלחמה 12וענין אל ּכקרבכם והיה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ההֹול אלקיכם הוי' ּכי וגֹו' לבבכם יר אל ּגֹו' העם אל ודּבר הּכהן ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹונּגׁש

ּוכתיב  אתכם, להֹוׁשיע ּגֹו' מחני13לפניכם ּבקרב מתהּל אלקי הוי' ּכי ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו וגֹו', קדֹוׁש מחני והיה לפני אֹויבי ולתת 14להּציל ְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

והיינּו, כּו', ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען הּמלחמה ּבקׁשרי ׁשּיּכנס ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּומאחר

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

יז.1) כה, ח.2)תצא יא.3)יז, טז.4)שם, ספ"ג.6)עה"פ.5)שם, 7.27)ר"ה שבהערה ירים כאשר והי' רד"ה לך 8)ראה

ואילך. יד יד, ט.9)לך לב, וישלח יז.10)פרש"י ח, וש"נ.11)עקב ע"ב. ריש נב, ואילך.12)סוכה ג כ, תצא 13)שופטים

טו. הט"ו.14)כג, פ"ז מלכים הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זכור': 'פרשת של הקריאה והיא בתורה, EÏנצטווינו ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿

ÌÈ¯ˆnÓ ÌÎ˙‡ˆa C¯ca ˜ÏÓÚ1¯BÎÊ ˙L¯Ùc ‰‡È¯w‰ ‰p‰ . ¬»≈«∆∆¿≈¿∆ƒƒ¿»ƒƒ≈«¿ƒ»¿»»«»
פורים  שלפני בשבת שנה מידי בתורה teÒÓ‰Ï¯שקוראים CLÓ‰a ‰‡a»»¿∆¿≈¿«¿»

ÁlLa ˙L¯Ùa2ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡·iÂ ¿»»«¿«««»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ
·e˙ka CÈLÓÓe ,'B‚Â3 בפרשת ¿«¿ƒ«»

LÓ‰בשלח  ÌÈ¯È ¯L‡k ‰È‰Â¿»»«¬∆»ƒ…∆
B„È המלחמה בבני בעת עמלק של »

(È¯‰Âישראל  'B‚Â Ï‡¯NÈ ¯·‚Â¿»«ƒ¿»≈¿«¬≈
˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓc ÌÈÈÚ‰ ¯„Ò≈∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆¬»≈

,‰Ê È¯Á‡lL ÔÓfÏ Ìb Ú‚B ולא ≈«««¿«∆¿«¬≈∆
שעה  לאותה Ó‡pL¯רק BÓÎe4 ¿∆∆¡«

בשלח  בפרשת העניין בהמשך

¯BcÓ ˜ÏÓÚa '‰Ï ‰ÓÁÏÓƒ¿»»««¬»≈ƒ
,¯Bc הבאים בדורות גם ).היינו

‡˙È‡Â מובא‰Ê ÏÚ האמור על ¿ƒ»«∆
גבר  ידו את הרים משה שכאשר בכתוב

,zÏÈÎna5‰Ln·e6‡ישראל  «¿ƒ¿»«ƒ¿»
˙BNBÚ ‰LÓ ÏL ÂÈ„È ÈÎÂ¿ƒ»»∆…∆
EÏ ¯ÓBÏ ‡l‡ ,'eÎ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»∆»«¿
ÔÈÏkzÒÓ Ï‡¯NiL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

'eÎ ‰ÏÚÓ ÈtÏk ליבם את ומכוונים ¿«≈«¿»
הקדושֿברוךֿהוא, «‰eÈאל

ab˙ÓÌÈ¯ עמלק על ישראל בני ƒ¿«¿ƒ
.'eÎ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ7ÌÚh‰ e‰Ó , ¿»ƒ¿»ƒ««««
הדברים  פנימיות «¿»∆ÂcL˜‡לפי

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa במלחמות ולא ¿ƒ¿∆∆¬»≈
ÏÚאחרות  ˙e¯ab˙‰‰ ‰˙È‰»¿»«ƒ¿«¿«

,‰LÓ ÏL ÂÈ„È ˙Ó¯‰ È„È¿≈¬»«»»∆…∆
¯‡La ˙‡Ê eÈˆÓ ‡lL∆…»ƒ…ƒ¿»
‰ÓÁÏn‰Ó ÏÁ‰ ,˙BÓÁÏn‰«ƒ¿»»≈≈«ƒ¿»»
˙Úa¯‡ „‚k Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»¿∆∆«¿««
˙‡ eÁvpL ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ∆ƒ¿∆

‰MÓÁ‰8Ïˆ‡ ‰Ê C¯c ÏÚÂ , «¬ƒ»¿«∆∆∆≈∆
BÓˆÚ ÔÈ˜˙‰L ·˜ÚÈ לפני «¬…∆ƒ¿ƒ«¿

עשיו  עם eÎ'הפגישה ‰ÓÁÏÓÏ9, ¿ƒ¿»»
‰Ê È¯Á‡lL ˙BÓÁÏna ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆¿«¬≈∆
˙eÎÈ¯‡·e C"za ¯teÒÓk«¿»««««¬ƒ

Ï"Ê¯ ˙BL¯„a פרטים שמפרטים ƒ¿»««
משאר  אחת ובאף המלחמות, על רבים

לא  בעמלק המלחמה מלבד המלחמות,

עלֿידי  היו והניצחון שההתגברות נזכר

מעלה. כלפי והסתכלות ידיים ‰ÔÈÚהרמת ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈»ƒ¿»
‰ÏÚÓ ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓc באויביהם הלוחמים ישראל בני מלחמה שבעת ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»

הּוא לשמים, עיניהם את ‰ÔBÁhaנושאים ÔÈÚ הנלחמים היהודים של ƒ¿««ƒ»
'‰a לניצחון יזכו ‰ÔÈÚשבכוחו CÙÈ‰) בניגוד הוא בה' והביטחון «≈∆»ƒ¿»

Bb'לתפיסה  È„È ÌˆBÚÂ ÈÁÎc10, ¿…ƒ¿∆»ƒ
Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe11 לגבי בגמרא ¿«¬«««

גם  הוא וכך הרע, היצר מול המלחמה

מלחמה  ≈«¿ÏÓÏ‡ƒ‡כפשוטה לגבי
B¯ÊBÚ ‰"aw‰ יכול האדם אין «»»¿

עצמו  בכוחות ÔÈÚÂלנצח ,('eÎ¿ƒ¿»
‰Ê מתוך ולא בה', ביטחון של ∆

ידי' ועוצם 'כוחי של CÈ¯»̂ƒתחושה
BÓk ,‰ÓÁÏÓ ÏÎa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿»»¿

¯Ó‡pL12 סדר אודות בתורה ∆∆¡«
למלחמה  ישראל בני של היציאה

‰ÓÁÏn‰ Ï‡ ÌÎ·¯˜k ‰È‰Â¿»»¿»»¿∆∆«ƒ¿»»
'Bb ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Â Ô‰k‰ LbÂ¿ƒ««…≈¿ƒ∆∆»»

'B‚Â ÌÎ··Ï C¯È Ï‡ תפחדו אל «≈«¿«¿∆¿
CÏB‰‰ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Èkƒ¬»»¡…≈∆«≈
,ÌÎ˙‡ ÚÈLB‰Ï 'Bb ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆¿ƒ«∆¿∆
בניגוד  בה', הביטחון מודגש בזה וגם

ידי' ועוצם 'כוחי של לגישה

·È˙Îe13 בפסוק גם זה, תוכן וכתוב, ¿ƒ
בתורה, ‡EÈ˜Ïנוסף 'ÈÂ‰ Èkƒ¬»»¡…∆

EÈÁÓ ·¯˜a Cl‰˙Ó בני מחנה ƒ¿«≈¿∆∆«¬∆
היוצאים  ¿EÏÈv‰Ï¿«ƒלמלחמה ישראל

‰È‰Â EÈÙÏ EÈ·ÈB‡ ˙˙ÏÂ¿»≈¿∆¿»∆¿»»
BÓÎe ,'B‚Â LB„˜ EÈÁÓ«¬∆»¿¿

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL14¯Á‡Óe ∆»«»«¿«≈««
‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a ÒkiL∆ƒ»≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»»
Ï‡¯NÈ ‰Â˜Ó ÏÚ ÔÚMÈƒ»≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
של  התקוה שהוא הקדושֿברוךֿהוא

ישראל  את BÚÈLBÓeבני והמושיע ƒ
ישראל  CÈ¯vLבני ,eÈÈ‰Â ,'eÎ¿«¿∆»ƒ
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כללי   מפתח   

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

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

  קה זכור את אשר עשה לך עמל"מאמר ד  ) ג

 ה   ..........   ל"תשה'  זכור, י"ג אדר שני, רשת , פויקרא ש"פ 

 יב  ...........................  ל "ה'תש חג הפוריםת יחש  )ד

 ו ל  ................  טז ך כר פרשת תרומהשיחות -לקוטי  )ה

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

 מא   .................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקי יול ר' ובלקמה 

 מג  ............  פרשת תרומה –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 מד  .......  פרשת תרומה לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 פ  ...............  פרשת תרומהוע בלששיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 אפ  ..................................  פרשת תרומהלשבוע  

 בצ  ...........  פרשת תרומהלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

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

 ם "מבר ירו עיש

 ק  .......... פרשת תרומה לשבוע ,םולים קיג' פר –  ) יג

 נבק  .......  פרשת תרומה לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 פק  ..........  פרשת תרומהלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

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

  ת/נגעים אהלומסכת  –משניות   )יז

 דפק  .................................................  ביאור קהתי 

 צג ק  ...................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 דצק  ............................................  צאף ד עד פה  ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםוך הלכות שבת ן ערשולח  )כ

 וכר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כא

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

    יביאו לבוש מלכות אור התור  )כב

 לר  ..................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 לח ר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מאמר  )כד

 לטר  .......................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כה

 א מר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    התפילהטרס קונ  )כו

 במר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תרפ"ז  –ם מאמריספר ה  )כז

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

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

 מדר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 מור  .............................................  נ פרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 נר  .........................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 אנר  .................................  יבורריאה בצחומש לק  )לא

 א סר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  )לב

 סבר  ...................  פרשת תרומהלשבוע  ים מנוח זל  ) לג

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



wlnrו jl dyr xy` z` xekf

ּבּמלחמה. ינּצח ׁשּבוּדאי ּבה' לבטֹוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּצרי

ּׁשּנאמר  ּבמה הּדּיּוק לּמלחמה 15וכּידּוע תצא ּכי ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשהּוא  ּבזה, וכּיֹוצא אֹויבי עם ולא ,אֹויבי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹעל

מּמּנּו למעלה ,אֹויב על והיינּו,16מּלכּתחיּלה , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

וההנהגֹות  הּדרכים לאֹותם ׁשּייכּות לֹו ְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשאין

לֹו היתה איּלּו (ּכי , האֹויב ׁשאצל ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוהּגדרים

ּולאֹום  להיֹות אפׁשר היה אזי אליהם, ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשּייכּות

יאמץ  רֹוצה 17מלאֹום ׁשהּקּב"ה ּבגלל ורק ,( ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

יֹוצא  לכן הּטבע, ּבדר ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמלחמה

ּתכסיסי  ּכל ועֹוׂשה נׁשק ּכלי עם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָלּמלחמה

עמלק  ּבמלחמת ׁשּנאמר (ּוכמֹו 18מלחמה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבעצם  יֹודע הּוא אבל חרב), לפי וגֹו' ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָוּיחלֹוׁש

ּבטּוח  ואז מהאֹויב, למעלה מּלכּתחיּלה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהּוא

ּביד אלקי הוי' ׁשּנתנֹו ּכללּות 15הּוא וזהּו . ְְְְֱֲֶֶֶֶָָָָָֹ

ׁשהּוא  מעלה, ּכלּפי  מסּתּכלין ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהענין

הּבּט הסּתּכלּות ענין ׁשל ּובאֹופן ּבה', חֹון ְְְְִִִֶֶַַַַָ

[ּכמבֹואר  חזקה והתּבֹוננּות ראּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשּפירּוׁשּה

להסּתּכל 19ּבּפֹוסקים  ׁשאסּור לדברים ּבנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּדכתיב  ,ּבמל ּכמֹו לראֹותם, ׁשּמּוּתר אף 20ּבהם, ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָ

אמרּו כן ּפי על ואף ,עיני ּתחזינה ּביפיֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמל

ּבנׂשיא  להסּתּכל הּוא 21ׁשאסּור ּבזה ׁשהמכּוון , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

מהי  להבין, צרי א חזקה]. והתּבֹוננּות ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָראּיה

מעלה  ּכלּפי מסּתּכלין ּדיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּׁשּייכּות

ׁשל  ידיו להרמת מלחמה) ּבכל להיֹות ׁשּצרי)ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

והיה  עמלק  ּבמלחמת נאמר זה ׁשעל ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה,

ׁשּיׂשראל  זמן ּכל ּגֹו', ידֹו מׁשה ירים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר

ענין  הרי ּדלכאֹורה, כּו', מעלה ּכלּפי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָמסּתּכלין

מעלה) ּכלּפי (מסּתּכלין ּבאלקּות ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָֹההסּתּכלּות

סּוף  ים קריעת ּבעת ּוכמֹו הכי, ּבלאו ְְְְִִֵַַָָָָהיה

ידיו 22ׁשאמרּו הרמת ללא ּגם ואנוהּו, אֿלי זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וּיט  סּוף ים ּבקריעת ּׁשּנאמר [ּדמה מׁשה ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשל
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תצא.15) השיחות 16)ר"פ ספר תשמ"ה. תצא כי ד"ה תתע. ע' שם אוה"ת תצג. ע' תצא האמצעי אדמו"ר מאמרי גם ראה
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למלחמה  Úe„iÎÂהיוצא .‰ÓÁÏna ÁvÈ È‡cÂaL '‰a ÁBË·Ïƒ¿««∆¿««¿«≈««ƒ¿»»¿«»«

¯Ó‡pM ‰Óa ˜eic‰15 בתורה,EÈ·ÈB‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk «ƒ¿«∆∆¡«ƒ≈≈«ƒ¿»»«¿∆
אויביך' 'על האומר הכתוב בלשון BiÎÂˆ‡ומדייקים EÈ·ÈB‡ ÌÚ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¿«≈

‰Êa'על' דוקא ונאמר האוייב, מול מלחמה שמשמעותו דומה לשון או »∆
‡e‰L שהיוצא המלמד לשון ∆

נמצא  כבר lÈÁzÎlÓ‰למלחמה ƒ¿«¿ƒ»
למלחמה  ‡E·ÈB,ביציאה ÏÚ«¿∆
epnÓ ‰ÏÚÓÏ16, לגבי בעליונות ¿«¿»ƒ∆

BÏהאוייב  ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â ליהודי ¿«¿∆≈
למלחמה  Ì˙B‡Ïהיוצא ˙eÎÈiL«»¿»

ÌÈ¯„b‰Â ˙B‚‰‰‰Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿««¿»¿«¿»ƒ
·ÈB‡‰ Ïˆ‡L למעלה אלא הוא ∆≈∆»≈

BÏמזה  ‰˙È‰ elÈ‡ ,Èk) ליהודי ƒƒ»¿»
‡Ì‰ÈÏהלוחם  ˙eÎÈiL להנהגות «»¬≈∆

והיה  האויב מתנהל שבהם וגדרים

לו, BÈ‰Ï˙דומה ¯LÙ‡ ‰È‰ ÈÊ‡¬«»»∆¿»ƒ¿
ועשיו  יעקב לגבי בתורה ככתוב

ıÓ‡È ÌB‡ÏÓ ÌB‡Ïe17 וכפירוש ¿ƒ¿∆¡»
היינו  נופל", זה קם "כשזה רש"י

מנצחים  ישראל בני שלפעמים

חס  להיפך, להיות יכול ולפעמים

בני  שמלכתחילה וכיוון ושלום),

בה' ובוטחים אויביהם מעל הם ישראל

לאמיתו  הרי הניצחון, את להם שיביא

למלחמה  שיצאו צורך אין דבר של

‰ˆB¯ ‰"aw‰L ÏÏ‚a ˜¯Â¿«ƒ¿«∆«»»∆
C¯„a ‰È‰z ‰ÓÁÏn‰L∆«ƒ¿»»ƒ¿∆¿∆∆

‡ˆBÈ ÔÎÏ ,Ú·h‰ היהודי «∆«»≈≈
˜L ÈÏk ÌÚ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆∆
‰ÓÁÏÓ ÈÒÈÒÎz Ïk ‰NBÚÂ¿∆»«¿ƒ≈ƒ¿»»

הטבע  Ó‡pL¯בדרך BÓÎe)¿∆∆¡«
˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa18 פרשת שבסוף ¿ƒ¿∆∆¬»≈

לעיל הנזכרת ¬»»LBÏÁiÂבשלח,
Á¯·(יהושע) ÈÙÏ 'B‚Â היינו ¿¿ƒ»∆

כפשוטה  בחרב שימוש ),שעשה
‡e‰ ÌˆÚaL Ú„BÈ ‡e‰ Ï·‡¬»≈«∆¿∆∆
·ÈB‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰lÈÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»¿«¿»≈»≈
הם  שלו הגדרים וכל הנהגתו וכל

כאמור, יותר, נעלה «¿Ê‡Âבאופן
‡e‰ ÁeËa למלחמה היוצא היהודי »«

E„Èa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ B˙pL15 ∆¿»¬»»¡…∆¿»∆
תצא  'כי הכתוב סיום שיקויים

בידו. האוייב את יתן והקדושֿברוךֿהוא איביך' על eÏÏk˙למלחמה e‰ÊÂ¿∆¿»
Ï‡¯NiL ÔÈÚ‰המלחמה ÏÚÓ‰בעת ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ ונושאים »ƒ¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»

למרום, a‰'עיניהם ÔBÁha‰ ÔÈÚ ‡e‰L,הניצחון את להם שינחיל ∆ƒ¿««ƒ»«
ÏL ÔÙB‡·e מעלה כלפי של המבט באופן הוא בה' בטחון מתוך ¿∆∆

‰i‡¯ dLe¯ÈtL ˙eÏkzÒ‰ƒ¿«¿∆≈»¿ƒ»
¯‡B·Ók] ‰˜ÊÁ ˙eBa˙‰Â¿ƒ¿¿¬»»«¿»

ÌÈ˜ÒBta19ÌÈ¯·„Ï Ú‚Ba «¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
Ì‰a ÏkzÒ‰Ï ¯eÒ‡L במבט ∆»¿ƒ¿«≈»∆

חזקה, התבוננות zenL¯של Û‡«∆»
Ì˙B‡¯Ï,בעלמא ראיה של במבט ƒ¿»

·È˙Îc ,CÏÓa BÓk20 בנבואת) ¿¿∆∆ƒ¿ƒ
המלך) חזקיהו אודות ∆∆CÏÓישעיהו

ÏÚ Û‡Â ,EÈÈÚ ‰ÈÊÁz BÈÙÈa¿»¿∆¡∆»≈∆¿««
ÔÎ Èt של והחשיבות המעלה למרות ƒ≈

המלך  ז"ל ‡e¯Óראיית חכמינו »¿
ÏkzÒ‰Ïבגמרא  ¯eÒ‡L∆»¿ƒ¿«≈

‡ÈNa21‡e‰ ‰Êa ÔÂeÎÓ‰L , ¿»ƒ∆«¿À»»∆
של  באופן להסתכל הוא שהאיסור

.[‰˜ÊÁ ˙eBa˙‰Â ‰i‡¿̄ƒ»¿ƒ¿¿¬»»
C‡ עניין שנתבאר לאחר גם עדיין, «

בעת  מעלה כלפי מסתכלין ישראל

È‰Óהמלחמה  ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«ƒ
ÔÈÏkzÒÓ Ï‡¯NÈc ˙eÎÈiM‰««»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÚÓ ÈtÏk'בה ביטחון מתוך ¿«≈«¿»
‰ÓÁÏÓ ÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL)∆»ƒƒ¿¿»ƒ¿»»

לעיל  Lכמבואר ÂÈ„È ˙Ó¯‰Ï (Ï «¬»«»»∆
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰LÓ…∆∆«∆∆¡«
¯L‡k ‰È‰Â ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆¬»≈¿»»«¬∆

'Bb B„È ‰LÓ ÌÈ¯È,ישראל וגבר »ƒ…∆»
ÔÈÏkzÒÓ Ï‡¯NiL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

'eÎ ‰ÏÚÓ ÈtÏk,מנצחים היו ¿«≈«¿»
ÔÈÚ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈ƒ¿«
˙e˜Ï‡a ˙eÏkzÒ‰‰«ƒ¿«¿∆¡…
‰È‰ (‰ÏÚÓ ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ)ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»»»

,ÈÎ‰ Â‡Ïa של גם ידיו הרמת ללא ¿»»ƒ
˜¯ÚÈ˙למשל BÓÎeמשה  ˙Úa ¿¿≈¿ƒ«

e¯Ó‡L ÛeÒ ÌÈ22,ישראל בני «∆»¿
בקריעת  האלוקות וגילוי הנס בעקבות

סוף, e‰Â‡Â,ים ÈÏŒ‡ ‰Ê היינו ∆≈ƒ¿«¿≈
מעלה, כלפי וראו ÏÏ‡שהביטו Ìb«¿…

‰Óc] ‰LÓ ÏL ÂÈ„È ˙Ó¯‰¬»«»»∆…∆¿«
ËiÂ ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ¯Ó‡pM∆∆¡«ƒ¿ƒ«««≈
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ז l"yz'd ,ipy xc` b"i ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

ידֹו את ׁשּיּבקע 23מׁשה ּכדי רק היה זה הרי , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּומהּו ּבאלקּות], ההסּתּכלּות ּבׁשביל ולא ְְְְֱִִִֶַַַַָֹֹהּים,

ההסּתּכלּות  היתה עמלק ּׁשּבמלחמת למה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּטעם

ׁשל  ידֹו הרמת ידי על מעלה ּכלּפי יׂשראל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשל

ֶֹמׁשה.

היתה Ô·eÈÂב) עמלק ּׁשּמלחמת מה ּבהקּדים ¿«ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבּדר היּו יׂשראל ּבני ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָּכאׁשר

מּמצרים  ּׁשּכתּוב 1ּבצאתכם מה ידּוע ּדהּנה, . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

האריז"ל  הּגרֹון,24ּבכתבי מיצר הּוא ׁשּמצרים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבזה, והענין לּמּדֹות. הּמֹוחין ּבין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמפסיק

ׁשה  הוי', ׁשם ׁשל אֹותּיֹות ארּבע ׁשּיׁש ם ּכּידּוע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּוא  ּבּנפׁש וענינם ספירֹות, עׂשר עׂשר 25ּכנגד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ

ּכמבֹואר  אלקית, נפׁש ּבכל ׁשּיׁש ְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹהּכחֹות

הּבנין,26ּבּתניא  ימי וׁשבעת אּמֹות ׁשלׁש ׁשהם , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּכחֹות  ענין הּוא יֹותר ּובכללּות ּומּדֹות. ְְִִִִֵַָֹמֹוחין

נפׁש הם ּפנימּיים ּכח ֹות מּקיפים, וכחֹות ְְְִִִִִִִִֵֶֶַֹֹּפנימּיים

יחידה. חּיה הם מּקיפים וכחֹות נׁשמה, ְְְִִִֵַַַָָָָֹרּוח

‰p‰Â27 מתחיל ּפנימּיים) (ּכחֹות הּפנימּיּות ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִִַַַֹ

וההּׂשגה, ההבנה ענין ׁשהּוא ְְֲִִִֶַַַַָָָָָמּבינה,

ההברקה  ענין ׁשהּוא לזה, ׁשּקֹודם הענין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכי,

הּפנימּיּות  מדריגת אינֹו (חכמה), ְְְְְִִֵֵַַַַָָָוהּנקּוּדה

הּוא  ׁשהאדם היינּו הּפנימּיּות ענין ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעדיין,

הרי  ההברקה, ּכן ּׁשאין מה זה, על הּבית ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבעל

רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו זה, על הּבית ּבעל ְִִֵֶֶַַַַַָאינֹו

ׁשאינֹו ּבׁשעה וגם מעצמּה, לֹו נֹופלת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשההברקה
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כא.23) יד, ואילך.24)שם ב נח, וארא תו"א יוסף). סוד נבאר עתה כו' ויהי (ד"ה מ לט, וישב להאריז"ל תורה לקוטי ראה

ואילך. ב קד, ג. קב, לויחי הוספות ד. עא, ואילך.25)יתרו תריא ע' עטר"ת המאמרים ספר ראה. ר"פ לקו"ת פ"ג.26)ראה

(נדפסו 27) פר"ת עמלק גוים ראשית וד"ה ידו משה ירים כאשר והי' ד"ה עמלק, גו' זכור ד"ה ראה - לקמן הבא בכל

ואילך). רעח ע' פר"ת המאמרים בספר ואח"כ תש"ל, קה"ת - בפ"ע* בקונטרס

חלקים  לאמר הואיל זו, שנה פרה וש"פ פורים בסעודת זכור, דש"פ ההתוועדויות בעת שליט"א אדמו"ר כ"ק הנ"ל: לקונטרס דבר בפתח ראה (*

והוספות. שינוים עם הנ"ל ממאמרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B„È ˙‡ ‰LÓ23 במלחמת משה ידי להרמת דומה דבר שהיה הכוונה אין …∆∆»

כי  Ê‰עמלק, È¯‰'ידו את משה סוף 'ויט ים È„kבקריעת ˜¯ ‰È‰ ¬≈∆»»«¿≈
˙eÏkzÒ‰‰ ÏÈ·La ‡ÏÂ ,Ìi‰ Ú˜aiL באלקות ישראל בני של ∆ƒ»««»¿…ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

הכי  בלאו ÓÁÏÓaM˙שהייתה ‰ÓÏ ÌÚh‰ e‰Óe ,[˙e˜Ï‡a∆¡…««««¿«∆¿ƒ¿∆∆
ÏL ˙eÏkzÒ‰‰ ‰˙È‰ ˜ÏÓÚ¬»≈»¿»«ƒ¿«¿∆
È„È ÏÚ ‰ÏÚÓ ÈtÏk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈«¿»«¿≈

?‰LÓ ÏL B„È ˙Ó¯‰¬»«»∆…∆
‰Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿«¿«¿ƒ«

‰˙È‰ ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏnM כמפורש ∆ƒ¿∆∆¬»≈»¿»
המאמר  את הפותח ∆¬»L‡k¯בפסוק

C¯ca eÈ‰ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»«∆∆
ÌÈ¯ˆnÓ ÌÎ˙‡ˆa1,‰p‰c . ¿≈¿∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ≈

È·˙Îa ·e˙kM ‰Ó Úe„È»««∆»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰24ÌÈ¯ˆnL לשון »¬ƒ«∆ƒ¿«ƒ

והגבלה, הגדרה של עניין ‰e‡מיצר,
הדברים  של הפנימית המשמעות לפי

,ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓ שם על כך הנקרא ≈««»
צר  הוא הגוף, לשאר ביחס שהגרון,

˜ÈÒÙnL בין שנמצא הגרון' 'מיצר ∆«¿ƒ
שבו  ללב השכל נמצא שבו המוח

הפסק  מהווה - הרגש המידות, נמצאות

BcnÏ˙,ומחיצה  ÔÈÁBn‰ ÔÈa≈«ƒ«ƒ
ומבאר. שממשיך כפי

LiL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«∆≈
,'ÈÂ‰ ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡«¿«ƒ∆≈¬»»

,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ „‚k Ì‰L– י ∆≈¿∆∆∆∆¿ƒ
ו  הבינה ספירת – ה החכמה, –ספירת

גבורה  (חסד, המידות של הספירות

המלכות ספירת – ה של ÌÈÚÂוכו') ¿ƒ¿»»
כפי  באלוקות העליונות הספירות עשר

האדם LÙpaשהוא  e‰25‡של «∆∆
LÙ ÏÎa LiL ˙BÁk‰ ¯NÚ∆∆«…∆≈¿»∆∆

‡Èza ¯‡B·Ók ,˙È˜Ï‡26, ¡…ƒ«¿»««¿»
˙Bn‡ LÏL Ì‰L ספירות שלוש ∆≈»…ƒ

שהם  דעת) בינה, (חכמה, השכל

את  ו'מולידות' שיוצרות ה'אמות'

‰ÔÈaהמידות ÈÓÈ ˙Ú·LÂ פועל הקדושֿברוךֿהוא שבהן המידות שבע ¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
מלכות), יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד, והנבראים העולמות את ובונה

¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e .˙BcÓe ÔÈÁBÓ בכוחות שהוא כפי הספירות עניין ƒƒƒ¿»≈
ÌÈiÓÈtהנפש  ˙BÁk ÔÈÚ ‡e‰ באברי שמלובשים מוגדרים כוחות ƒ¿«…¿ƒƒƒ

בהתלבשות  ÌÈÙÈwÓפנימית הגוף ˙BÁÎÂ בדרך שפועלים כלליים כוחות ¿…«ƒƒ
מלמעלה, ‰Ì'מקיף' ÌÈiÓÈt ˙BÁkהנקראים הנפש ¯Áeחלקי LÙ …¿ƒƒƒ≈∆∆«

,‰ÓL,ומידות למוחין המתייחסים ¿»»
והרגש  ‰Ìהשכל ÌÈÙÈwÓ ˙BÁÎÂ¿…«ƒƒ≈

הנקראים  יותר, הנעלים הנפש חלקי

‰„ÈÁÈ ‰iÁ לרצון המתייחסים «»¿ƒ»
ולעונג.

‰p‰Â27˙eiÓÈt‰ ÔÈÚ ¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒƒ
של  ÌÈiÓÈt(הפעולה ˙BÁk של …¿ƒƒƒ

של  בדרך הפועלים באדם, הנפש

בגוף) פנימית ÏÈÁ˙Ó«¿ƒהתלבשות
‰·‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÈaÓƒƒ»∆ƒ¿««¬»»

,‰‚O‰‰Â שכלי רעיון של הקליטה ¿««»»
היטב  מובנת ‰ÔÈÚבצורה ,Èkƒ»ƒ¿»

,‰ÊÏ Ì„BwL התפתחות של השלב ∆≈»∆
שלב  שלפני והבנתו שכלי רעיון

ב'בינה' ÔÈÚהקליטה ‡e‰L∆ƒ¿«
הרעיון ‰‰·¯˜‰ של הראשונית ««¿»»
‰ce˜p‰Â רק מאירה שבו שלב ¿«¿»

העניין  של והכללית הראשונית נקודתו

של שלב לשלב ÓÎÁ‰(הוא הקודם »¿»
‰eiÓÈt˙הבינה), ˙‚È¯„Ó BÈ‡≈«¿≈««¿ƒƒ
,ÔÈÈ„Ú זה שלב גם אמנם כי ¬«ƒ

וכוחות  מהשכל, חלק הוא (החכמה)

זאת, ובכל פנימיים כוחות הם השכל

והארה  בהברקה שמדובר כיוון

זו  אין בלבד, כנקודה הבאה ראשונית

עדיין' הפנימיות ≈¬∆È¯‰L'מדריגת
Ì„‡‰L eÈÈ‰ ˙eiÓÈt‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒƒ«¿∆»»»

,‰Ê ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‡e‰ במובן ««««ƒ«∆
וברשותו  בידו נמצא »Ó‰שהדבר

‰˜¯·‰‰ Ôk ÔÈ‡M שאמנם ∆≈≈««¿»»
שהוא  דבר לא עדיין היא בו מאירה

ולכן, בידו, ונמצא ‡BÈתפס È¯‰¬≈≈
‰˜¯·‰‰L ÌÈ‡B¯ e‡L BÓÎe ,‰Ê ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa עניין של ««««ƒ«∆¿∆»ƒ∆««¿»»

חדש  BÏשכלי ˙ÏÙBלאדםÈ‡L ‰ÚLa Ì‚Â ,dÓˆÚÓÔÎeÓ B ∆∆≈«¿»¿«¿»»∆≈»
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ּבּמלחמה. ינּצח ׁשּבוּדאי ּבה' לבטֹוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּצרי

ּׁשּנאמר  ּבמה הּדּיּוק לּמלחמה 15וכּידּוע תצא ּכי ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשהּוא  ּבזה, וכּיֹוצא אֹויבי עם ולא ,אֹויבי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹעל

מּמּנּו למעלה ,אֹויב על והיינּו,16מּלכּתחיּלה , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

וההנהגֹות  הּדרכים לאֹותם ׁשּייכּות לֹו ְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשאין

לֹו היתה איּלּו (ּכי , האֹויב ׁשאצל ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוהּגדרים

ּולאֹום  להיֹות אפׁשר היה אזי אליהם, ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשּייכּות

יאמץ  רֹוצה 17מלאֹום ׁשהּקּב"ה ּבגלל ורק ,( ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

יֹוצא  לכן הּטבע, ּבדר ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמלחמה

ּתכסיסי  ּכל ועֹוׂשה נׁשק ּכלי עם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָלּמלחמה

עמלק  ּבמלחמת ׁשּנאמר (ּוכמֹו 18מלחמה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבעצם  יֹודע הּוא אבל חרב), לפי וגֹו' ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָוּיחלֹוׁש

ּבטּוח  ואז מהאֹויב, למעלה מּלכּתחיּלה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהּוא

ּביד אלקי הוי' ׁשּנתנֹו ּכללּות 15הּוא וזהּו . ְְְְֱֲֶֶֶֶָָָָָֹ

ׁשהּוא  מעלה, ּכלּפי  מסּתּכלין ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהענין

הּבּט הסּתּכלּות ענין ׁשל ּובאֹופן ּבה', חֹון ְְְְִִִֶֶַַַַָ

[ּכמבֹואר  חזקה והתּבֹוננּות ראּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשּפירּוׁשּה

להסּתּכל 19ּבּפֹוסקים  ׁשאסּור לדברים ּבנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּדכתיב  ,ּבמל ּכמֹו לראֹותם, ׁשּמּוּתר אף 20ּבהם, ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָ

אמרּו כן ּפי על ואף ,עיני ּתחזינה ּביפיֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמל

ּבנׂשיא  להסּתּכל הּוא 21ׁשאסּור ּבזה ׁשהמכּוון , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

מהי  להבין, צרי א חזקה]. והתּבֹוננּות ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָראּיה

מעלה  ּכלּפי מסּתּכלין ּדיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּׁשּייכּות

ׁשל  ידיו להרמת מלחמה) ּבכל להיֹות ׁשּצרי)ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

והיה  עמלק  ּבמלחמת נאמר זה ׁשעל ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה,

ׁשּיׂשראל  זמן ּכל ּגֹו', ידֹו מׁשה ירים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר

ענין  הרי ּדלכאֹורה, כּו', מעלה ּכלּפי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָמסּתּכלין

מעלה) ּכלּפי (מסּתּכלין ּבאלקּות ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָֹההסּתּכלּות

סּוף  ים קריעת ּבעת ּוכמֹו הכי, ּבלאו ְְְְִִֵַַָָָָהיה

ידיו 22ׁשאמרּו הרמת ללא ּגם ואנוהּו, אֿלי זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וּיט  סּוף ים ּבקריעת ּׁשּנאמר [ּדמה מׁשה ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשל
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חס  להיפך, להיות יכול ולפעמים
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·È˙Îc ,CÏÓa BÓk20 בנבואת) ¿¿∆∆ƒ¿ƒ
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המלך  ז"ל ‡e¯Óראיית חכמינו »¿
ÏkzÒ‰Ïבגמרא  ¯eÒ‡L∆»¿ƒ¿«≈

‡ÈNa21‡e‰ ‰Êa ÔÂeÎÓ‰L , ¿»ƒ∆«¿À»»∆
של  באופן להסתכל הוא שהאיסור
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בעת  מעלה כלפי מסתכלין ישראל

È‰Óהמלחמה  ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«ƒ
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‰ÏÚÓ ÈtÏk'בה ביטחון מתוך ¿«≈«¿»
‰ÓÁÏÓ ÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL)∆»ƒƒ¿¿»ƒ¿»»

לעיל  Lכמבואר ÂÈ„È ˙Ó¯‰Ï (Ï «¬»«»»∆
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰LÓ…∆∆«∆∆¡«
¯L‡k ‰È‰Â ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆¬»≈¿»»«¬∆

'Bb B„È ‰LÓ ÌÈ¯È,ישראל וגבר »ƒ…∆»
ÔÈÏkzÒÓ Ï‡¯NiL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
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e¯Ó‡L ÛeÒ ÌÈ22,ישראל בני «∆»¿
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ׁשאינֹו ועד אחר, ּבענין ׁשעֹוסק ּכיון לזה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּוכן

עדיין, הּפנימּיּות ּבחינת זה אין ולכן ּבזה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָרֹוצה

ההבנה  ענין ורק הּמּקיף. ענין זהּו ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָאּלא

ההתּפּׁשטּות  ׁשהּוא ּבינה, ּבחינת ְְְְִִִֶַַַַַָָָוההּׂשגה,

זה, על הּבית ּבעל הּוא ׁשהאדם כּו', ְִִִֶֶַַַַַָָָָלפרטים

מדריגת  וזֹוהי הּפנימּיּות. ענין מתחיל מּזה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַהּנה

נׁשמה  רּוח ׁשּבנפׁש ׁשּנאמר 28נׁשמה ּוכמֹו ,29 ְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָ

והּׂשגה. ההבנה ענין ׁשהּוא ּתבינם, ׁשּדי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָונׁשמת

הּמּדֹות  לידת ׁשהרי לּמּדֹות, נמׁש מּבינה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָוהּנה,

ּבּלב. ׁשהּוא הרּוח, ּבחינת וזהּו מהּמֹוחין, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהיא

עצמּה, מהּנׁשמה חלק הּוא רּוח ׁשּבחינת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכיון

מן  ׁשּנֹולדים הּמּדֹות רק לא ּבזה יׁש ִִִֵֵֶֶַַָָָֹלכן

אּלא  הּמֹוחין, ׁשל ההתּפּׁשטּות ׁשּזהּו ְְִִִֶֶֶֶַַַַָהּמֹוחין,

ׁשהם  עצמם, ׁשּמּצד ׁשּבּלב הּמּדֹות ּבחינת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּגם

ׁשר  המסּוּתרים, הּטבעּיים הּגיּלּוי הּמּדֹות ק ְְִִִִִִֶַַַַַָ

מציאּות  הם אבל הּמֹוחין, ידי על הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָׁשּלהם

הרמ"ח  לכל נמׁש מהּלב והּנה, עצמּה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּבפני

ׁשייפין  לכל ּפּליג לּבא ׁשּבא 30אברים, עד , ְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּיׁשנֹו ּכפי הּמעׂשה לענין ועד ּבפֹועל, ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַּבמעׂשה

לגּבי  ׁשּגם צרֹורֹות, הּתזת ּוכמֹו ּבּבהמה, ְְְְֵֵֶַַַַַַָָּגם

ׁשּזהּו למעׂשה, נחׁשב זה הרי הּבהמה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׂשכל

ׁשּבמעׂשה  מדרגֹות ׁשּתי 31הּׁשּתי ּדר (על ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּומּדֹות  הּמֹוחין התּפּׁשטּות ׁשּבמּדֹות, ְְְְִִִִֵֶַַַַהּמדרגֹות

ׁשּבא  ּכמֹו הּמעׂשה ּבחינת ּכּנ"ל), עצמם, ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָמּצד

עצמֹו, ׁשּמּצד הּמעׂשה ּובחינת וכּו', ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַמהּׂשכל

ּוכללּות  הּׂשכל. ׁשּיפעל צרי ּבֹו ּגם מקֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּומּכל
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ד"ה 28) ואילך. תקמג ע' ואילך. תלה ע' ח"ב שמות האמצעי אדמו"ר במאמרי זכור וד"ה עמלק גוים ראשית ד"ה גם ראה

א  רפח, ח"ב קונטרסים המאמרים  (ספר תרצ"ד ירים כאשר והי' ד"ה ואילך). קמג ע' תרס"ח המאמרים (ספר תרס"ח זכור

ח.29)ואילך). לב, תו"א 30)איוב סל"א. אגה"ק (ברע"מ). א רלב, (ברע"מ). ב רכא, ב. קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה

ואילך. ב כט, שה"ש לקו"ת ד. ז, קמז.31)בראשית ע' תרנ"ז המאמרים ספר גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ‰ˆB¯ BÈ‡L „ÚÂ ,¯Á‡ ÔÈÚa ˜ÒBÚL ÔÂÈk ,‰ÊÏ אלא »∆≈»∆≈¿ƒ¿»«≈¿«∆≈∆»∆

מצידו  ורצון מאמץ בעקבות ולא פתאום לפתע לו בא Ê‰הדבר ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆
ÛÈwn‰ ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡ ,ÔÈÈ„Ú ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa ופעל שמאיר ¿ƒ««¿ƒƒ¬«ƒ∆»∆ƒ¿»««ƒ

איננה  שחכמה לכך ההוכחות אחת שמבואר, (וכפי בפנימיות מתלבש לא אבל

ההברקה  שאם היא פנימי עניין

לשלב  תעבור לא הראשונית והנקודה

כיוון  להיעלם, עלולה היא הבינה,

'נתפסה'). לא ÔÈÚשעדיין ˜¯Â¿«ƒ¿«
˙ÈÁa ,‰‚O‰‰Â ‰·‰‰«¬»»¿««»»¿ƒ«
˙eËMt˙‰‰ ‡e‰L ,‰Èaƒ»∆«ƒ¿«¿

החכמה  נקודת ÌÈË¯ÙÏƒ¿»ƒוהסתעפות
'eÎ,ולרוחב ‰e‡לעומק Ì„‡‰L∆»»»

‰Ê ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa,כעת שהרי ««««ƒ«∆
וההבנה  לפרטים ההסתעפות לאחר

ביד  נמצא אכן העניין היטב, והקליטה

ÔÈÚהאדם, ÏÈÁ˙Ó ‰fÓ ‰p‰ƒ≈ƒ∆«¿ƒƒ¿«
È‰BÊÂ .˙eiÓÈt‰ היא הבינה «¿ƒƒ¿ƒ

Áe¯ LÙaL ‰ÓL ˙‚È¯„Ó«¿≈«¿»»∆¿∆∆«
‰ÓL28¯Ó‡pL BÓÎe ,29 ¿»»¿∆∆¡«

ÌÈ·z,באיוב  ÈcL ˙ÓLÂ¿ƒ¿«««¿ƒ≈
בשם  הנפש נזכרת שבפסוק והעובדה

ההבנה  לעניין ביחס 'ונשמת' נשמה,

של  לשייכות רומזת 'תבינם', וההשגה

שלוש בחינת  (מתוך  דווקא הנשמה

נשמה) רוח נפש לעניין הבחינות

‰‰·‰הבינה  ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¬»»
.‰‚O‰Â¿«»»

,˙BcnÏ CLÓ ‰ÈaÓ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒƒ»ƒ¿»«ƒ
הוא  הדבר, במעלת מתבונן כאשר כי

להיפך  (או כלפיו חיובי ברגש מתעורר

דבר, של בחסרונות מתבונן שכאשר

כלפי  שלילי ברגש מתעורר ו)הוא

˙„ÈÏ È¯‰L ויצירת‡È‰ ˙Bcn‰ ∆¬≈≈««ƒƒ
Áe¯‰ ˙ÈÁa e‰ÊÂ ,ÔÈÁBn‰Ó≈«ƒ¿∆¿ƒ«»«

נשמה), רוח, la·.(שבנפש, ‡e‰L∆«≈
˜ÏÁ ‡e‰ Áe¯ ˙ÈÁaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ««≈∆

,dÓˆÚ ‰ÓLp‰Ó מכוחות מהותי חלק הן שבלב, הרגש המידות, שהרי ≈«¿»»«¿»
המוחין של מסויימת והתפשטות הארה רק ולא עצמה  Êa‰הנפש LÈ ÔÎÏ»≈≈»∆

באדם  שבנפש ה'רוח' ‰ÔÈÁBnבבחינת ÔÓ ÌÈ„ÏBpL ˙Bcn‰ ˜¯ ‡Ï…««ƒ∆»ƒƒ«ƒ
כאמור, התבוננות, זה e‰fLעל הרי המוחין על היא התהוותן שכל מידות ∆∆

˙eËMt˙‰‰ וההארה‡l‡ ,ÔÈÁBn‰ ÏL מהמידות נפרד בלתי חלק «ƒ¿«¿∆«ƒ∆»
ÌÓˆÚ,הוא  „vnL ·laL ˙Bcn‰ ˙ÈÁa Ìb בלב שקיימות «¿ƒ««ƒ∆«≈∆ƒ««¿»

שכלית  מהתבוננות כתוצאה ולא עצמן מצד שבלב ברגש ≈∆Ì‰Lומתעוררות 
ÌÈ¯zeÒÓ‰ ÌÈiÚ·h‰ ˙Bcn‰ מצד היינו עצמן, מצד בו וקיימות בלב «ƒ«ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ

כ'תולדה' ולא שבנפש, הרגש כוחות

השכל, כוחות ‰ÈelÈbשל ˜¯L∆««ƒ
,ÔÈÁBn‰ È„È ÏÚ ‡e‰ Ì‰lL∆»∆«¿≈«ƒ
מההסתר  יוצאות אלו מידות גם ואכן

השכל, ידי על גלוי לרגש והופכות

כוחות  השתלשלות' ל'סדר בהתאם

ומעורר  למידות קודם שהשכל הנפש

שהשכל  אלא זאת אין אך המידות את

הללו  המידות את ‰Ìמגלה Ï·‡¬»≈
dÓˆÚ ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ שקיימות ¿ƒƒ¿≈«¿»

השכל. ידי על נוצרו ולא עצמן בזכות

CLÓ ·l‰Ó ,‰p‰Â הרגשÏÎÏ ¿ƒ≈≈«≈ƒ¿»¿»
,ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯‰ הזוהר כלשון »««≈»ƒ

ÔÈÙÈÈL ÏÎÏ ‚Èlt ‡aÏ30, הלב ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ
האברים מחלק  לכל וחיות) דם (מזרים

‡aL „Ú גם NÚÓa‰הרגש «∆»¿«¬∆
ÚBÙa‰NÚn‰ ÔÈÚÏ „ÚÂ ,Ï ¿«¿«¿ƒ¿«««¬∆

Ìb BLiL ÈÙk אפילו,‰Ó‰aa ¿ƒ∆∆¿««¿≈»
,˙B¯B¯ˆ ˙Êz‰ BÓÎe אבנים של ¿«»«¿

בהילוכה  מתיזה »∆ÌbLשהבהמה
‰Ê È¯‰ ‰Ó‰a‰ ÏÎN Èa‚Ï¿«≈≈∆«¿≈»¬≈∆

‰NÚÓÏ ·LÁ אלא שכל זה ואין ∆¿»¿«¬∆
מהשכל, רחוק ‰ÈzMדבר e‰fL∆∆«¿≈

‰NÚÓaL ˙B‚¯„Ó31ÏÚ) «¿≈∆¿«¬∆«
,˙BcÓaL ˙B‚¯„n‰ ÈzL C¯c∆∆¿≈««¿≈∆¿ƒ
הן  שהמידות כפי אחת דרגה

˙eËMt˙‰ של ‰ÔÈÁBnוהארה ƒ¿«¿«ƒ
שנייה  ÌÓˆÚודרגה „vÓ ˙BcÓeƒƒ««¿»

מהמוחין, ו'נולדו' נוצרו שלא

,(Ï"pk אחת ÈÁa˙דרגה ««¿ƒ«
‡aL BÓk ‰NÚn‰ ומשתלשל ««¬∆¿∆»

'eÎÂ ÏÎO‰Ó למידות ומהשכל ≈«≈∆¿
שנייה ודרגה למעשה, BÓˆÚומהמידות „vnL ‰NÚn‰ ˙ÈÁ·e¿ƒ«««¬∆∆ƒ««¿

מהשכל, ונמשכת שמשתלשלת פעולה Baשאינו Ìb ÌB˜Ó ÏkÓe בעניין ƒ»»«
השנייה  שבדרגה ÏÚÙiLהמעשה CÈ¯ˆ וישפיעÏÎO‰ שהמעשה כדי »ƒ∆ƒ¿««≈∆

מהשכל. לגמרי מנותק להיות יכול לא הוא ראוי, מעשה ÔÈÚיהיה ˙eÏÏÎe¿»ƒ¿«
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ט l"yz'd ,ipy xc` b"i ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

הּוא  זה וכל נפׁש. ּבחינת הּוא הּמעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָענין

מדריגת  ּגם יׁש לזה ונֹוסף הּפנימּיים. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמדריגת

(ענין  החכמה מּמדריגת החל ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָהּמּקיפים,

זה, על הּבית ּבעל  ׁשאינֹו וכּנ"ל, ְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָההברקה),

מּקיף  ענין וזהּו מּקיף. אּלא ּפנימי אינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָולכן

הּקרֹוב, מּקיף הּוא זה מּקיף אמנם, ְְִִֶַַַַָָָָּדחּיה.

הרי  ההברקה, ׁשּיׁשנּה ׁשּלאחר מּזה ּגם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוכּמּובן

אמיּתת  ּגם יׁש א זה. על הּבית ּבעל ֲִִֵֶַַַַַַַַהּוא

הרצֹון  ענין ׁשהּוא הרחֹוק, מּקיף ְִִִֶַַַַָָָָהּמּקיף,

ׁשּבא  הרצֹון (לא לגמרי מהּׂשכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה

ּומּטה  מהּׂשכל) ׁשּלמעלה הרצֹון אּלא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהּׂשכל,

את  אּתן מּתנה עבֹודת ענין וזהּו ְְֲִֵֶֶֶַַַָָאֹותֹו.

ּבּתניא 32ּכהּוּנתכם  ּכדאיתא העבֹודה 33, ׁשּלאחר ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָ

ועד  הּבריאה עֹולם עד (ׁשּמּגעת ּפנימּיים ְְְְִִִִֶַַַַַַַָֹּבכחֹות

ענין  ׁשהּוא מּתנה, עבֹודת ּבחינת יׁש ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבכלל),

כּו'. הּמּקיף ּבחינת המׁשכת יֹותר, ְְֲִִֵֶַַַַַַָנעלה

הּבחירה ‡Cג) ענין להיֹות ׁשּיּוכל הּנה 34ּכדי , «ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

אלקים  עׂשה זה לעּוּמת זה ּדכׁשם 35את , ְְֱִִֵֶֶֶַָָֹ

ּגם  יׁש כן ּכמֹו האלקית, ּבּנפׁש ּכחֹות עׂשר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּיׁש

כּו', ּדמסאבּותא ּכתרין עׂשר הּבהמית ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָּבּנפׁש

עלּיה, ׁשל ּבתנּועה הם האלקית ׁשּבּנפׁש ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

למעלה  היא העֹולה האדם ּובּנפׁש36רּוח , ְְִֶֶַַַָָָָָָ

הּבהמה  רּוח ירידה, ׁשל ּבתנּועה הם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּבהמית

למּטה  היא ּבּנפׁש36הּיֹורדת ׁשּיׁש ּבזה, והענין . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּומּדֹות  ׂשכל ׁשהם ּפנימּיים, ּכחֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶַַֹהּבהמית
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ז.32) יח, ב).33)קרח (קי, ס"ו שיט.34)אגה"ק ע' תרנ"ו המאמרים ספר גם וראה 35)ראה יד. ז, קהלת - הכתוב לשון

פ"ו. כא.36)תניא ג, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚn‰ שלו הדרגות LÙבכל ˙ÈÁa ‡e‰ רוח נפש, הבחינות מבין ««¬∆¿ƒ«∆∆

נשמה.

‰Ê ÏÎÂ המ והן המידות והן השכל ‰ÌÈiÓÈtעשה הן ˙‚È¯„Ó ‡e‰ ¿»∆«¿≈««¿ƒƒƒ
הנפש. כוחות LÈשל ‰ÊÏ ÛÒBÂ הנפש È¯„Ó‚˙בכוחות Ìb ¿»»∆≈««¿≈«

,ÌÈÙÈwn‰ איננה שפעולתם כוחות ««ƒƒ
כאמור, פנימית, התלבשות בדרך

ÔÈÚ) ‰ÓÎÁ‰ ˙‚È¯„nÓ ÏÁ‰»≈ƒ«¿≈««»¿»ƒ¿«
BÈ‡L ,Ï"pÎÂ ,(‰˜¯·‰‰««¿»»¿««∆≈

‰Ê ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa עדיין והענין ««««ƒ«∆
ברשותו, נמצא ואינו בידו נתפס לא

ÛÈwÓ ‡l‡ ÈÓÈt BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈¿ƒƒ∆»«ƒ
מלמעלה. 'מקיף' בדרך היא ופעולתו

‰iÁc ÛÈwÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ מבין ¿∆ƒ¿««ƒ¿«»
ויחידה  חיה הנקראים הנפש כוחות

לכוחות  המתייחסים שמות שהם

‰e‡המקיפים. ‰Ê ÛÈwÓ ,ÌÓ‡»¿»«ƒ∆
,·B¯w‰ ÛÈwÓ בקבלה כמבואר «ƒ«»

חלוקה  יש העליונים באורות וחסידות,

ונמשך  שיורד 'פנימי' אור בין כללית

והנבראים  העולמות בפנימיות ומתלבש

שלמעלה  עליון אור 'מקיף', ואור -

ונבראים  בעולמות פנימית מהתלבשות

הוא  למטה, ומאיר נמשך כשהוא וגם

וה'מקיף' מלמעלה, 'מקיף' כמו נשאר

שהוא  הקרוב' 'מקיף לשניים נחלק

שייכות  לו יש אבל 'מקיף' אמנם

האדם  בגדי (כמו ל'פנימי' מסוימת

החודר  המזון כמו 'פנימיים' שאינם

גופו  על 'מקיפים' אלא הגוף בתוך

אליו  קרובים הם אבל מבחוץ,

'מקיף  ויש מידתו) לפי ומותאמים

מהתלבשות  לגמרי (המושלל הרחוק'

האדם  על שמקיף הבית (כמו פנימית

וכך  האדם), של למידותיו התאמה בלי

אמנם  היא החכמה הנפש בכוחות גם

האדם  אל הקרוב' 'מקיף אבל 'מקיף'

מפנימיות) לגמרי מושלל שלא Á‡lL¯('מקיף' ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆¿««
È¯‰ ,‰˜¯·‰‰ dLiL הרעיון התפתחות של הבאים בשלבים בהמשך, ∆∆¿»««¿»»¬≈

Ê‰השכלי  ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‡e‰ באים לא הרחוק' 'מקיף ענייני ואילו ««««ƒ«∆
‰ÛÈwnבפנימיות. ˙zÈÓ‡ Ìb LÈ C‡,לפנימיות כלל שייך שאינו «≈«¬ƒ«««ƒ

ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˜BÁ¯‰ ÛÈwÓשבנפש הרצון ÏÚÓlL‰כוח «ƒ»»∆ƒ¿«»»∆¿«¿»
‡aL ÔBˆ¯‰ ‡Ï) È¯Ó‚Ï ÏÎO‰Ó ומתעוררÏÎO‰Ó רצון היינו ≈«≈∆¿«¿≈…»»∆»≈«≈∆

שכלית, מהבנה כתוצאה ÏÎO‰Óשבא ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯‰ ‡l‡ הרצון ∆»»»∆¿«¿»≈«≈∆

ו'מקיף' כללי כוח והוא מהשכל פנימי ויותר עמוק יותר במקום בנפש שנטוע

אלא  מסויים באבר מלובש איננו גם ולכן פנימית, להתלבשות כלל שייך שלא

האדם) בכללות ‡B˙Bפועל ‰hÓe מהשכל למעלה הוא שהרצון וכיוון «∆
לרצון. בהתאם ולהבין לחשוב לו וגורם השכל את מטה הרצון ממנו, וחזק

ÔÈÚ e‰ÊÂ המרומז הפנימי התוכן ¿∆ƒ¿«
הכוהנים  לגבי בתורה »¬B·Ú„˙בכתוב

ÌÎ˙pe‰k ˙‡ Ôz‡ ‰zÓ32, «»»∆≈∆¿«¿∆
לא  שהאדם ה' בעבודת דרגה כלומר,

וניתן  עצמו בכוחות להגיע מסוגל

מלמעלה  כמתנה רק לה לזכות

‡˙È‡„k כמובא‡Èza33 ƒ¿ƒ»««¿»
‰„B·Ú‰ ¯Á‡lL עובד שהאדם ∆¿««»¬»

יכולתו  כפי ה' …¿BÁÎa˙את
ÌÈiÓÈt והמידות השכל ¿ƒƒƒ

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ „Ú ˙ÚbnL)∆««««««¿ƒ»
ÏÏÎa „ÚÂ מעולם למעלה לא אבל ¿«ƒ¿»

B·Ú„˙הבריאה), ˙ÈÁa LÈ≈¿ƒ«¬«
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰zÓ«»»∆ƒ¿»«¬∆≈
הפנימיים, בכוחות מהעבודה

'eÎ ÛÈwn‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«««ƒ
מלמעלה. כמתנה לאדם שבאה

ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k C‡ (‚«¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«
‰¯ÈÁa‰34 בין יבחר עצמו שהאדם «¿ƒ»

גדול  עיקר שהוא הטוב, להיפך טוב

השכר  עניין תלוי ובו ה' בעבודת

בקוהלת ‰p‰והעונש  הכתוב כלשון ƒ≈
‰Ê ˙neÚÏ ‰Ê לעומת ‡˙ הרע ∆∆¿«∆

‡Ï˜הטוב  ‰NÚÌÈ35ÌLÎc , »»¡…ƒƒ¿≈
LÙpa ˙BÁk ¯NÚ LiL∆≈∆∆…«∆∆
Ìb LÈ ÔÎ BÓk ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿≈≈«

¯NÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa כוחות «∆∆««¬ƒ∆∆
הסוד  בתורת הנקראים מקבילים

‡˙e·‡ÒÓc ÔÈ¯˙k של כתרים ƒ¿ƒƒ¿«¬»
חיות eÎ',טומאה  של מקורות כלומר

יונקת  הטומאה «∆‡l‡שמשם
˙È˜Ï‡‰ LÙpaL הכוחות עשר ∆«∆∆»¡…ƒ

‰iÏÚ ÏL ‰Úe˙a Ì‰ להתקרב ותשוקה שאיפה מתוך למעלה, מלמטה ≈ƒ¿»∆¬ƒ»
בקוהלת  הכתוב ובלשון ‰È‡לאלוקות, ‰ÏBÚ‰ Ì„‡‰ Áe¯«»»»»»ƒ

‰ÏÚÓÏ36˙ÈÓ‰a‰ LÙp·e הכוחות, ÏLעשר ‰Úe˙a Ì‰ ¿«¿»«∆∆««¬ƒ≈ƒ¿»∆
‰„È¯È אותו בהמשך שנאמר כפי וחומריות, לארציות והתקרבות למטה ¿ƒ»

hÓÏ‰פסוק  ‡È‰ ˙„¯Bi‰ ‰Ó‰a‰ Áe¯36LiL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â . ««¿≈»«∆∆ƒ¿«»¿»ƒ¿»»∆∆≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa האלוקית בנפש שיש מה ו'לעומת' BÁk˙כנגד «∆∆««¬ƒ…

,‰NÚÓe ˙BcÓe ÏÎN Ì‰L ,ÌÈiÓÈt לעיל daכמבואר LÈÂ ¿ƒƒƒ∆≈≈∆ƒ«¬∆¿≈»
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wlnrי jl dyr xy` z` xekf

מה  ׁשּזהּו הּמּקיף, ּבחינת ּגם ּבּה ויׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָּומעׂשה,

ׁשּיכֹול  ועד הּׂשכל, נגד ּדבר לעׂשֹות ְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיכֹול

ׁשהּוא  ּדבר לעׂשֹות וחזק ּתּקיף רצֹון לּה ְְֲִִֶַַָָָָָָלהיֹות

עמלק, קליּפת ענין וזהּו לגמרי. הּׂשכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהיפ

ּבלא  חּוצּפה ׂשכל, ּפי על ׁשּלא הרצֹון ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּזהּו

.37ּתּגא  ַָ

צֹורp‰Â‰ד) יׁש עמלק, ּבמלחמת לנּצח ּכדי ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּביֹותר, עליֹונה מּבחינה ּכח ְְְְִִִִֵֶַַָָֹּבנתינת

מעלה, ּכלּפי מסּתּכלין ׁשּיׂשראל ענין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוזהּו

הּתׁשּובה  ּבאּגרת לעֹורר 38וכמבֹואר ׁשּצרי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּבנפׁשֹו אלקּות ּבחינת על העליֹונים ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָֹרחמים

מּׁשלׁש ּגלּות), ּבבחינת (ׁשהם כּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹוׁשּלמעלה

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה הרחמים מּדֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָעׂשרה

ידֹו מׁשה ירים ּכאׁשר והיה נאמר זה ועל ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹכּו'.

הרמת  ידי על ּבא זה על ׁשהּכח יׂשראל, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוגבר

הּוא  מׁשה ּדהּנה, ּבזה, והענין מׁשה. ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹידֹו

רֹועים  ונקרא 39מּׁשבעה המיּוחד, הרֹועה והּוא , ְְְְְִִִִֶַָָָָ

מהימנא  ּבכל 40רעיא מׁשה ּבחינת ׁשּיׁש ועד , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנאמר  ּוכמֹו מּיׂשראל, אלקי41אחד הוי' מה ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

הּיראה  ׁשענין ּגֹו', ליראה אם ּכי מעּמ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשֹואל

ׁשּבכל  מׁשה ּבחינת לגּבי זּוטרתי מּלתא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּוא

ּבּתניא  ּכמבֹואר מּיׂשראל, ידי 42אחד על ודוקא . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּפֹועלים  ּבׁשלימּות, ּתמיד ׁשהיא מׁשה, ְְֲִִִִִֵֶֶַָֹּבחינת

ׁשּלמעלה  הּבחינה למּטה ְְְְְִֶֶַַַַָָָֻׁשּתמׁש

הּנּצחֹון  להיֹות יּוכל ידּה ׁשעל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות,

להיֹות   צרי זה ׁשּבׁשביל אּלא עמלק . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָּבמלחמת

מה  ּדר על ׁשּזהּו ידֹו, מׁשה ּדירים ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהענין

הוי',43ּׁשּנאמר  את ּוברכּו קֹודׁש ידיכם ׂשאּו ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

למעלה  מתעּלים ידיכם ׂשאּו ידי ׁשעל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָוהיינּו,

הּוא  וכן הוי', את ּברכּו להיֹות ׁשּיכֹול עד ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָמהוי',
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א.37) קה, ב.39)פ"ח.38)סנהדרין נב, ובכ"מ40)סוכה א. קו, זח"א ב.41)ראה לג, ברכות יב. י, רפמ"ב.42)עקב

ב.43) קלד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבהמית  ‰ÛÈwn,בנפש ˙ÈÁa Ìb של הרצון כוח של וה'לעומת' כנגד «¿ƒ«««ƒ

האלוקית  ÏBÎiMהנפש ‰Ó e‰fL הבהמית נפשו ידי על המופעל האדם ∆∆«∆»
dÏבוהשולטת  ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL „ÚÂ ,ÏÎO‰ „‚ ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆∆«≈∆¿«∆»ƒ¿»

מהשכל יותר החזק שבה ה'מקיף' עניין בגלל הבהמית, ÛÈwzלנפש ÔBˆ»̄«ƒ
‡e‰L ¯·c ˙BNÚÏ ˜ÊÁÂ¿»»«¬»»∆
e‰ÊÂ .È¯Ó‚Ï ÏÎO‰ CÙÈ‰≈∆«≈∆¿«¿≈¿∆
e‰fL ,˜ÏÓÚ ˙tÈÏ˜ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«¬»≈∆∆
ÏÎN Èt ÏÚ ‡lL ÔBˆ¯‰, »»∆…«ƒ≈∆

‡bz ‡Ïa ‰tˆeÁ37 ובלשון ¿»¿…«»
למלכות  שנמשלה חוצפה שזו הגמרא

ללא  וגאווה חוצפה כלומר, כתר, ללא

ללא  המולך אדם כמו והצדקה, טעם

אותו  המליכו שלא היינו כתרֿמלכות,

מתגאה. הוא זאת ובכל כתר לו ואין

˙ÓÁÏÓa ÁvÏ È„k ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈¿«≈«¿ƒ¿∆∆
˜ÏÓÚ קשה 'קליפה' כאמור שהוא ¬»≈

וגאווה, חוצפה ˆC¯Bשל LÈ≈∆
Ák ˙È˙a יקבל שהאדם ƒ¿ƒ«…«

¯˙BÈa ‰BÈÏÚ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿»¿≈
קשה ,באלוקות  במלחמה לנצח כדי כי

יותר, רב כוח צריך ÔÈÚיותר, e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»
ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈

‰ÏÚÓ ומבקשים עמלק מלחמת בעת «¿»
מרובים  ורחמים חזקה כוח נתינת

b‡a¯˙מלמעלה, ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»¿ƒ∆∆
‰·eLz‰38 התניא שבספר «¿»

ÌÈÓÁ¯ ¯¯BÚÏ CÈ¯vL∆»ƒ¿≈«¬ƒ
˙e˜Ï‡ ˙ÈÁa ÏÚ ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«¿ƒ«¡…

‰ÏÚÓlLÂ BLÙaL על וגם ∆¿«¿¿∆¿«¿»
שורש  שלמעלה, האלוקות בחינת

החטא  פגם שבשתיהן eÎ'נשמתו
,(˙eÏb ˙ÈÁ·a Ì‰L)∆≈ƒ¿ƒ«»
להיות  צריכה הרחמים והתעוררות

ביותר עליון NÚ¯‰ממקור LÏMÓƒ¿…∆¿≈
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ בתורה האמורות ƒ»«¬ƒ

שהן  וכו') וחנון רחום אֿל ה' (ה',

באלוקות  ביותר עליונה דרגה

'eÎ ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
האלוקי  האור ונמשך יורד שבו

המוגבל.

‰Ê ÏÚÂ ישראל בני של ההסתכלות ¿«∆
עליון  ממקור כוח נתינת ולקבל רחמים לעורר כדי המלחמה בעת מעלה כלפי

Ï‡¯NÈ,ביותר  ¯·‚Â B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k ‰È‰Â ¯Ó‡∆¡«¿»»«¬∆»ƒ…∆»¿»«ƒ¿»≈

‰Ê ÏÚ Ák‰L כוח הנתינת והמשכת הרחמים התעוררות את a‡לפעול ∆«…««∆»
,‰LÓ ÏL B„È ˙Ó¯‰ È„È ÏÚ.ומבאר שממשיך כפי «¿≈¬»«»∆…∆

ÌÈÚB¯ ‰Ú·MÓ ‡e‰ ‰LÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â39, שנאמר כמו ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…∆ƒƒ¿»ƒ
אשור, מלכות על ושליטתו המשיח מלך של מלכותו אודות מיכה בנבואת

ושמונה  רועים, שבעה עליו "והקימונו

"אנחנו  המצודות (ופירש אדם" נסיכי

נציבים  עליו ונקים בארצו נמשול

חכמינו  אמרו ובגמרא ידינו") מתחת

"דוד  הרועים, שבעת הם מי ז"ל

מימינו, ומתושלח שת אדם באמצע,

בשמאלו", ומשה יעקב ¿e‰Â‡אברהם
רבינו ‰ÁeÈÓ„משה ‰ÚB¯‰ מבין »∆«¿»

הרועים, ¯ÈÚ‡בזוהר Â˜¯‡שבעת ¿ƒ¿»«¬»
‡ÓÈ‰Ó40,,נאמן ÚÂ„רועה ¿≈¿»¿«

כך כדי עד גדולה משה ≈∆LiLמעלת
„Á‡ ÏÎa ‰LÓ ˙ÈÁa¿ƒ«…∆¿»∆»

¯Ó‡pL BÓÎe ,Ï‡¯NiÓ41‰Ó ƒƒ¿»≈¿∆∆¡«»
Èk CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆≈≈ƒ»ƒ

,'Bb ‰‡¯ÈÏ Ì‡,בגמרא ושואלים ƒ¿ƒ¿»
להשגה, וקל קטן דבר היא יראה וכי

‰e‡ועונים  ‰‡¯i‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿»
È˙¯ËeÊ ‡˙lÓ קטן Èa‚Ïדבר ƒ¿»¿»ƒ¿«≈

„Á‡ ÏÎaL ‰LÓ ˙ÈÁa¿ƒ«…∆∆¿»∆»
‡Èza ¯‡B·Ók ,Ï‡¯NiÓ42. ƒƒ¿»≈«¿»««¿»

,‰LÓ ˙ÈÁa È„È ÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈¿ƒ«…∆
˙eÓÈÏLa „ÈÓz ‡È‰L ולעולם ∆ƒ»ƒƒ¿≈

נפגמת, CLÓzLלא ÌÈÏÚBt¬ƒ∆À¿«
ותתגלה  ‰ÈÁa‰מלמעלה ‰hÓÏ¿«»«¿ƒ»

,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ÔBÁvp‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ d„È ÏÚL∆«»»«ƒ¿«ƒ»
‡l‡ .˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆¬»≈∆»

‰Ê ÏÈ·LaL בחינה שאותה כדי ∆ƒ¿ƒ∆
תו  אכן ביותר למטה נעלית משך

ÌÈ¯Èc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
‰Ó C¯c ÏÚ e‰fL ,B„È ‰LÓ…∆»∆∆«∆∆«

¯Ó‡pM43 בתהליםÌÎÈ„È e‡N ∆∆¡«¿¿≈∆
,eÈÈ‰Â ,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e L„B˜∆»¿∆¬»»¿«¿

הפנימית  המשמעות È„Èלפי ÏÚL∆«¿≈
ÌÎÈ„È e‡N ל'ירים בדומה שהוא ¿¿≈∆

ידו' ישראל ÌÈlÚ˙Óמשה בני ƒ¿«ƒ
,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ כביכול„Ú ¿«¿»≈¬»»«

'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯a ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL נמצא הברכה את המשפיע המברך שהרי ∆»ƒ¿»¿∆¬»»
הברכה, את המקבל המתברך B„È,מעל ‰LÓ ÌÈ¯È ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«»ƒ…∆»
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יי l"yz'd ,ipy xc` b"i ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

מּגיעים  זה ידי ׁשעל ידֹו, מׁשה ירים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבענין

ודּוגמתֹו הוי', ׁשם ׁשל אֹותּיֹות מארּבע ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָלמעלה

הּבחינה  זֹו הרי ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ירים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹּבענין

ידּה ׁשעל ּפנימּיים, ּכחֹות מעׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה

הּקרירּות  ענין ׁשהּוא עמלק, את לנּצח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאפׁשר

למּתן 44כּו' הקּדמה ּגם נעׂשה זה ׁשענין ועד .ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּנאמר  ּכמֹו ודרׁשּו45ּתֹורה, יתרֹו, וּיׁשמע ְְְְְֱִִֶֶַַַָָ

סּוף 46רז"ל  ים קריעת ּובא ׁשמע ּׁשמּועה מה ְְִַַַַַַָָָ

עמלק  מלחמת ידי ׁשעל והיינּו, עמלק, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּומלחמת

ּבּזהר  ּכמבֹואר יתרֹו, להֹודאת ׁשּזהּו47מּגיעים ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

החֹוׁש מּתֹו האֹור ּדיתרֹון על 48ענין ׁשּדוקא , ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

ּתֹורה. למּתן מּגיעים זה ְְִִֵֶַַַָידי

ּגֹו',e‰ÊÂה) עמלק ל עׂשה אׁשר את זכֹור ¿∆ְֲֲֵֵֶָָָָ

ׁשּתהיה  ּכדי היא ּבזה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּכּוונה

יׁשנֹו ׁשּתחיּלה הּוא, ּבזה והּסדר עמלק, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמחּיית

אמחה  ּדמחה ידי 49הענין ׁשעל הּנּצחֹון ׁשּזהּו , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

אחר  נעׂשה זה ידי ועל ׁשּבּנׁשמה, אלקּות ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבחינת

ּגֹו' ּתמחה הּציּוּוי קּיּום על 50ּכ הּנּצחֹון ׁשּזהּו , ְִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשּמּגיעים  ועד ּפנימּיים. ּבכחֹות העבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹידי

ּדֹור  מּדֹור ּבעמלק להוי' ּדמלחמה הּתרּגּום 4להענין ּוכפירּוׁש על 4, ּגם ּדקאי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

לחֹוׁש ׂשם קץ הּיעּוד יקּוּיים ׁשאז ּדמׁשיחא, צדקנּו,51ּדרא מׁשיח ּבביאת , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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ובכ"מ.44) .65 ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת פו. ע' תרמ"ז המאמרים ספר וראה יח. כה, תצא פרש"י ט. תצא תנחומא ראה

יתרו.45) עה"פ.46)ר"פ בפרש"י רפט 47)הובא ע' עטר"ת ואילך. עב ע' תרמ"ז המאמרים ספר וראה א. סח, ב. סז, ח"ב

ועוד. ואילך. 56 ע' תש"ט יג.48)ואילך. ב, קהלת - הכתוב יד.49)לשון יז, תצא.50)בשלח ג.51)ס"פ כח, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê È„È ÏÚL'ידיכם ל'שאו בדומה שהוא ידו' משה ÌÈÚÈbÓ'ירים ∆«¿≈∆«ƒƒ

,'ÈÂ‰ ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ הספירות לעשר הרומזות ¿«¿»≈«¿«ƒ∆≈¬»»
השתלשלות' ב'סדר BLÙaL,שהם ‰LÓ ÌÈ¯È ÔÈÚa B˙Ó‚e„Â¿¿»¿ƒ¿«»ƒ…∆∆¿«¿

,ÌÈiÓÈt ˙BÁk ¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰ BÊ È¯‰ לעשר וכן ¬≈«¿ƒ»∆¿«¿»≈∆∆…¿ƒƒƒ
פנימיים  כוחות שהם כפי הנפש כוחות

אבל  מקיף אמנם שהיא מהחכמה (החל

והיא  הפנימי), אל השייך הקרוב מקיף

ה'מקיף' ‡LÙ¯בחינת d„È ÏÚL∆«»»∆¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ,˜ÏÓÚ ˙‡ ÁvÏ¿«≈«∆¬»≈∆ƒ¿«

˙e¯È¯w‰ לדברים והאדישות «¿ƒ
.eÎ44'שבקדושה

„ÚÂ ההמשכה גדלה כך כדי ¿«
משה  ידי הרמת ידי על מה'מקיף'

עמלק  על הניצחון את המביאה

‰Óc˜‰ Ìb ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆«¬∆««¿»»
¯Ó‡pL BÓk ,‰¯Bz ÔzÓÏ45 ¿««»¿∆∆¡«

בשלח  פרשת סיום אחרי מיד בתורה

בעמלק  המלחמה על מדובר בה

Ï"Ê¯ eL¯„Â ,B¯˙È ÚÓLiÂ46 «ƒ¿«ƒ¿¿»¿««
ÚÓL ‰ÚeÓM ‰Óיתרו‡·e «¿»»«»

של  חנייתם מקום אל במדיין ממקומו

במדבר  ישראל ÛeÒבני ÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««
ÏÚL ,eÈÈ‰Â ,˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓeƒ¿∆∆¬»≈¿«¿∆«
ÌÈÚÈbÓ ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓ È„È¿≈ƒ¿∆∆¬»≈«ƒƒ

B¯˙È ˙‡„B‰Ï'בה באמונה ¿»«ƒ¿
ה', בגדולת «¿»B·Ók‡¯ובהכרה

¯‰fa47ÔB¯˙Èc ÔÈÚ e‰fL «…«∆∆ƒ¿»¿ƒ¿
¯B‡‰ יתרו הודאת CBzÓשל »ƒ

CLBÁ‰48,בעמלק המלחמה של «∆
‰Ê È„È ÏÚ ‡˜ÂcL המעלה ∆«¿»«¿≈∆

חשיכה  מתוך המאיר שבאור המיוחדת

.‰¯Bz ÔzÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿««»
e‰ÊÂ הציווי ‰) בתוכן הפנימי EÏההסבר ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ ¿∆»≈¬∆»»¿

‰Êa ‰Âek‰L ,'Bb ˜ÏÓÚ הזו הזכירה של והתכלית ‰È‡המטרה ¬»≈∆««»»»∆ƒ
‰È‰zL È„kדבר של ÏÓÚ˜בסופו ˙ÈiÁÓ,המוחלט q‰Â„¯וביטולו ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¬»≈¿«≈∆

BLÈ ‰lÈÁzL ,‡e‰ ‰Êa»∆∆¿ƒ»∆¿
‰ÁÓ‡ ‰ÁÓc ÔÈÚ‰49, מחיית »ƒ¿»¿»…∆¿∆

הקדושֿברוךֿהוא  ידי על עמלק

È„È ÏÚL ÔBÁvp‰ e‰fL∆∆«ƒ»∆«¿≈
,‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡ ˙ÈÁa עניין ¿ƒ«¡…∆«¿»»

האדם  מכוחות È„Èשלמעלה ÏÚÂ¿«¿≈
Ìei˜ Ck ¯Á‡ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆««»ƒ

'Bb ‰ÁÓz ÈeeÈv‰50 ידי על «ƒƒ¿∆
האדם  ÏÚעבודת ÔBÁvp‰ e‰fL ,∆∆«ƒ»«

ÌÈiÓÈt ˙BÁÎa ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿…¿ƒƒƒ
ובצורה  בגלוי בגוף שפועלים הכחות

ÌÈÚÈbnLנרגשת. „ÚÂ של בסופו ¿«∆«ƒƒ
בניצחון  והמכריע האחרון לשלב דבר

«¿ÔÈÚ‰Ï¿»ƒעמלק במלחמת 
¯BcÓ ˜ÏÓÚa 'ÈÂ‰Ï ‰ÓÁÏÓc¿ƒ¿»»«¬»»«¬»≈ƒ

¯Bc4Ìeb¯z‰ Le¯ÈÙÎe ,4 ¿≈««¿
È‡˜cמכוון דור' ÏÚש'מדור Ìb ¿»≈««

,‡ÁÈLÓc ‡¯c משיח של דורו »»ƒ¿ƒ»
„eÚi‰ ÌÈie˜È Ê‡L באיוב האמור ∆»¿««ƒ

CLBÁÏ ÌN ı˜51 עוד תהיה ולא ≈»«∆
ועמלק  הקדושה היפך של מציאות

ˆ„˜e,כלל, ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc migqt(oey`x meil)

miycw mda lek`l xeq` jkitle ,xird zyecwa eycwzp `l
,dxfrd zyecwa eycwzp `l dxfray zeilre zebbe ,milw

.miycw iycw mda lek`l xeq` jkitle
:ax ly zexnin oia dxizq dywn `xnbdéðéà,oicd `ed jk ike - ¥¦

,milyexi xird zebb eycwzp `lyøîàäå[xn` ixde-]áøizy §¨¨©©
zexniníeMî[ly enyn-],àéiç éaø,`id zg`d `xnindàúéæk ¦©¦¦¨§¥¨

àçñtipan cg` lkl ribn did gqtd xyan cala zifk - ¦§¨
.oaxw lk lr zepnp zelecb zexeag eide xg`n ,dxeagd

,`id dipyd `xnindeàøbéà ò÷t àìéläåz` rwan did lldd - §©¥¨¨©¦¨¨
miyp`e xg`ny `id mixacd zpeeke ,hwp `nfeb oeyle .zebbd
eli`k xacd d`xp did ,gqt lila zebbd lr lld exn` miax

.mdizelewn mirwazn zebbd
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון זמ' ב



יב

.c"qa.l"yz'd ,mixetd bg zgiy
מוגה  בלתי

מהענין ‡. החל הענינים, שאר עם משתווה שבהם ונקודות צדדים לו שיש אע"פ בעולם, ענין כל
ענין  פרט בכל יש זה, עם ביחד הרי – קדושה ניצוץ יש ענין ובכל הקב"ה, ע"י נברא שהכל הכללי
שלו, פנימיות תכונות מצד אם – עצמו בפני מיוחד פרט להיות השני מהפרט הוא חלוק שבו מסויים
(לא  בפ"ע בזמן או במקום היותו מצד עכ"פ או בו, שניתוספו דברים מצד או העצמיים, עניניו מצד
כפי  רק שזהו – שוים הם הרי הענינים שאר שבכל אע"פ השני), הפרט נמצא שבו זמן או מקום באותו
הסבר, ענין לכל יש הקב"ה, ע"י נבראו הענינים שכל כיון דבר, של לאמיתתו כי, בחיצוניות, שנראה
בפ"ע, מיוחד פרט שהוא הוכחה מהוה בפ"ע, וזמן במקום נמצא זה שענין גופא הא וא"כ, וכוונה, תכלית
סיבת  על שמורה מסובב הוא מסויים וזמן במקום שהמצאו והיינו, שונים, וזמן במקום אותו קבעו ולכן

הדבר.

יותר: ובפרטיות

א' וכל מדבר, חי צומח דומם ובכללות: ופרטים, ומינים סוגים לכמה העולם של החלוקה על נוסף
הקשורים  והגדרים התנאים גם ישנם – הענינים בגשמיות שרואים כפי וסוגים, מינים לכמה נחלק מהם

והזמן: המקום ענין שזהו המציאות, ענין כללות עם

או  וסוף, (תוך) אמצע (תחלה) ראש בו יש ולכן מסויים, שטח שתופס היא שלו התכונה – מקום
"סתר" הר"ת שמובא (כפי ראש תוך סוף הפוך: שבעולם 1בסדר המקומות בכל בשוה היא זו ותכונה ,(

המגילה  ובלשון וכו', למדינות ועיר".2שנחלקים עיר ומדינה "מדינה :

הוה  לעבר שנחלק הזמן ענין עצם מתבטא ובזה ואיחור, קדימה ענינו הזמן משך שכללות – וזמן
הזמן). ענין שישנו זמן (כל הזמנים בכל משותפת נקודה שזוהי ויהי'), הוה (הי' ועתיד

שהוא  זמן ויש החול, ימי של זמן יש ובכללות: ומינים, לסוגים חלוקה גם יש גופא בזמן אמנם,
בכללות  מיוחדת חלוקה שזוהי "מועד", בשם שנקרא – החול ימות שנקראים הרגילים מהימים חלוק

בנ"י. של וחגים ורגלים מועדים טובים, וימים השבתות כל את שכוללת הזמן, ענין

לפורים:·. בנוגע – ובנדו"ד

הוא  אבל השנה, ימות כל כמו וכו', ורגעים שעות של משך בו שיש מעתֿלעת, יום, אודות מדובר
הפורים. ימי השנה: ימות שאר מכל ומובדל חלוק

ומובדלים  חלוקים שכולם ורגלים, טובים ימים שאר כל עם משותפת נקודה לפורים יש זה ובענין
טובים. וימים לשבתות החול ימות שבין הכללית החלוקה שזוהי – השנה ימות משאר

הרי  מיוחדות, והנהגות מצוות עם מיוחד, שם מיוחד, זמן יש טובים מהימים אחד שלכל כיון אמנם,
לכל  יש הימים, שאר מכל מובדלים שהם תכונה אותה טובים הימים לכל יש שבכללות שאע"פ מובן,

טובים. הימים שאר מכל אותו שמבדילה עצמה בפני תכונה מהם אחד

והיינו, ורגלים, מועדים טובים, הימים שאר מכל הוא חלוק שבה מיוחדת תכונה בפורים יש לזה ונוסף
היו"ט  הוא מכולם שמובדל היחידי והיו"ט השוה, צד בהם שיש אחד, מצד הם טובים הימים שכל
אסתר, מגילת על רבה במדרש ובסגנונם) (כדרכם חז"ל לנו שמספרים קצר מסיפור כמובן – דפורים

(ס"ד). כדלקמן
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פ"א.1) ש"ב פרדס סתר. ערך קה"י כח.2)ראה ט, אסתר
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ובהקדמה:‚.

"מועדים" נקראים הם שגם ויוהכ"פ ר"ה ועד"ז וסוכות, שבועות (פסח טובים הימים לכל ),3בנוגע
לכן  זה, ביום שאירע מיוחד מאורע שישנו שכיון הוא, הסדר – החול ימי שאינם הימים כל ובכללות,

הימים. משאר שמובדל מיוחד ליום נקבע

ל  בנוגע בתורה ולדוגמא: מסופר – השביעי 4שבת וביום הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים "ששת :
זה  יום נקבע לכן וארץ, שמים בריאת ממלאכת הקב"ה שבת שבו מיוחד יום שזהו וכיון וינפש", שבת

השבת. ליום – בזמן מסויים שטח –

מצרים, (וגלות) מארץ בנ"י יצאו בניסן עשר שבחמשה לפי – היא היו"ט סיבת לפסח: בנוגע ועד"ז
לך" תספר שבועות "שבעה – השבועות לחג בנוגע ועד"ז ליו"ט. זה יום נקבע החמישים 5ולכן ויום ,

שליליים  מאורעות בגלל שנקבעו התעניות למועדי בנוגע (ועד"ז ויוהכ"פ ר"ה סוכות, ועד"ז יו"ט. הוא
אלו). בימים שאירעו

נקבע שבכולם – שבהם השוה בנוגעonfdוהצד שאירע מאורע בגלל `xgליו"ט oiprl בנוגע (לא
גופא). הזמן לענין

ענין עם הקשור מאורע בגלל היא בזמן שקביעותו – פורים – ויחידי אחד יו"ט ישנו teb`אך onfd.

להניחם")„. שוה אין "למלך (ולכן וגו'" עם מכל שונות ש"דתיהם בנ"י על המן לטענת –6בנוגע
במדרש  :7מסופר

הרבה  שאוכלים כלומר, גדולים, הם שלהם (שיניים רברבן" שיניהון לאחשורוש) (המן לי' ),8"אמר

לתור – פנים ש"שבעים וכו',9ה"דכיון ורמזים וטעמים פירושים כמה ענין לכל שיש לכך נוסף הנה ,
לבטא  שנבחרה המדוייקת לתיבה גם אלא הענין, לתוכן בנוגע רק לא מדוייקת, היא בתורה תיבה כל הרי
הקודש  בלשון לבטא יכולים עם, מכל מיוחד באופן הם בנ"י של ש"דתיהם" הענין ובנדו"ד, זה. ענין

" תיבת שנבחרה וכיון אופנים, של zepeyבכמה פשוטו על נוסף הנה שיניים, מלשון גם שמשמעותה ,"
ה"שיניים" ענין על רמז גם בזה יש –מקרא,

יו"ט", עונג שבת עונג ואומרים ושותין "שאוכלין

אלא – שמחה ואין בבשר אלא שמחה ש"אין ושתי', אכילה עם במיוחד קשור היו"ט ענין והרי
לבסומי"10ביין" איניש "מיחייב שהרי לפורים, בנוגע ובפרט וכמבואר 11, "ביין", רש"י ופירש ,

כטוב 12במפרשים  השביעי "ביום מתחילתה: החל יין, עם קשורים המגילה עניני שכל לפי הדבר, טעם
ביין" המלך היין 13לב במשתה היתה המן שמפלת להסיום, ועד ,–

. שבתא – יומין לשבעא "חדא ומפרט: וצומא והולך שתא ריש בתשרי עצרת, בסיון פיסחא, בניסן .
ודתיהם14רבא  (וזהו דמטללתא" שאוכליםzepeyוחגא שמה ,mdipiya דתיהם מחמת שעושים ).15אומרים

מפילך  אני הרי שלהם, במועדיהם רעה עין מפיל אתה רשע, הקב"ה, לו "אמר במדרש: ומסיים
. אחד מועד להם ומוסיפים הפורים".לפניהם ימי .

בגללומזה  נקבע שזמנם טובים הימים שאר כל כמו אינו דפורים שהיו"ט `xgמובן, oipr,פסח כמו ,
לכן  וינפש" ש"שבת שבגלל שבת, כמו או כו', פרך ועבודת גלות של משעבוד הגאולה בגלל שנקבע
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ספ"ד.3) ר"ה רא"ש גם וראה ב. יו"ד, ערכין ראה
יז.4) לא, תשא
ט.5) טז, ראה פ'
ח.6) ג, אסתר
יב.7) פ"ז, אסת"ר
שם.8) מת"כ פי'
ובכ"מ.9) טז. פי"ג, במדב"ר

א.10) קט, פסחים

ב.11) ז, מגילה
פורים".12) "דיני אבודרהם רסתרצ"ה. או"ח רבה אלי' ראה

סנ"א  תשכ"ז פורים שיחת .24 ע' לג חוברת "רשימות" גם וראה
וש"נ. .(229 ס"ע חמ"ט התוועדויות – מנחם (תורת

יו"ד.13) א, אסתר
"שיניים"14) ענין מה ביאור צריך שלכאורה ולהעיר,

ושותים. אוכלים אין שבו (יוהכ"פ) רבא" ל"צומא
שם.15) מהרז"ו פי'
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בקשר היא היו"ט קביעת אלא קדוש, יום onfdנעשה oiprl במועדיהם רעה "עין הפיל שהמן שכיון – גופא
"ימים  להיות החול מימות שמובדלים (זמן) ימים ריבוי לבנ"י שיש לסבול יכול הי' שלא שלהם",

מדה" כנגד "מדה של באופן הנה באותו 16טובים", הוא שהיו"ט והיינו, טוב, יום עוד אצלם ניתוסף
הזמן. ענין – ענין

טובים:‰. הימים שאר מכל יותר גדולה פורים ששמחת הטעם גם לבאר  אפשר ועפ"ז

לשמחה" "מועדים הם וסוכות, שבועות פסח טובים, הימים בכמה 17כל חלוקים שהם שאף והיינו, .
שמחתנו", "זמן עם וסוכות תורתנו", מתן "זמן עם שבועות חרותנו", "זמן עם קשור פסח שהרי ענינים,

לשמחה". "מועדים שכולם בכך משתווים הם הרי

השו"ע  כפסק – המדה על יתר תהי' שלא השגחה מתוך השמחה להיות צריכה שביתֿדין 18ובכולם
תצא  שהשמחה מזה כתוצאה בלתיֿרצויים ענינים יהיו שלא להבטיח משגיחים, שלוחים, שולחים היו
"זמן  שנקרא הסוכות בחג שאפילו והיינו, בשוה, טובים הימים בכל הוא זה וענין והגבלה. ממדידה
יש  אבל שמחתנו", "זמן נקראים שאינם ושבועות, בפסח כמו בשמחה הגבלה להיות צריכה שמחתנו",

לשמחה". ד"מועדים החיוב בהם

זו  שלא – טובים הימים מכל פורים חלוק זה לכך ובענין לדאוג שלוחים ב"ד שולחים שלא בלבד
יש  אלא והגבלה, ממדידה תצא שהשמחה שמותר בלבד זו ולא והגבלה, ממדידה תצא לא שהשמחה

הגמרא  כלשון – והגבלה ממדידה למעלה תהי' שהשמחה בפועל 11חיוב להלכה בפס"ד גם ):19(שהובא
של  באופן להיות וחייבת צריכה פורים ששמחת והיינו, ידע", דלא עד בפוריא לבסומי איניש "מיחייב
השמחה  תהי' שלא השמחה, על הדעת לענין שליטה תהי' שלא כך, הדעת, ענין – והגבלה ממדידה יציאה

ידע". ד"לא באופן אלא שכל, ע"פ ומוגבלת מדודה

מובן: אינו ולכאורה

לגאולה" ומשעבוד גדול לאור "מאפילה – ישראל גאולת היתה שבסיפור 20בפסח ההפלאות ככל ,
בפורים, ואילו מצרים, משעבוד יצאו בפסח שהרי בפורים, מאשר יותר עוד – ואדרבה מצרים, יציאת

אנן" אחשורוש עבדי "אכתי הנס, לאחרי גם פחותה 21הנה להיות צריכה פורים שמחת היתה וא"כ, .
– להיפך מצינו ואעפ"כ ביצי"מ. שהיו הפרטים ככל לגאולה, משעבוד היציאה מצד שבפסח מהשמחה

וההגבלה?! המדידה העדר להיות מוכרח ובפורים והגבלה, מדידה להיות מוכרחת שבפסח

היו"ט  שסיבת והיינו, בפ"ע, ענין הוא הזמן ענין עם הקשר טובים הימים שבכל – בזה ההסברים וא'
הזמן  ענין עם קשור זה אין אבל מסויים, בזמן אירע זה שענין אלא מצרים, משעבוד בנ"י יציאת היא
זמן  לישראל שיש לסבול יכול הי' שלא גופא, הזמן בענין המן של הקטרוג הי' בפורים משא"כ עצמו;
פורים, שמחת עם הקשורים הענינים כל באים זה ובגלל בנ"י, אצל יו"ט להיתוסף הוצרך ולכן יו"ט, של
באופן  זה הרי ובמילא החולין , מענין לגמרי היפך שהוא באופן הזמן בענין השמחה להיות צריכה ולכן

והגבלה. מדידה מכל יציאה של

.Â:הוראה גם ללמוד יש ומכאן

גדלות  – שינוי לפעול ויכול ברשותו שהם בענינים רק קדושה לפעול צריך שיהודי החושבים ישנם
וכו'. קטנות או

בנוגע גם היא יהודי של שפעולתו – מפורים הלימוד הוא זה onfdועל oipr mvrl זו שלא והיינו, ,
בנוגע  היא הפעולה אלא קדוש, הזמן נעשה  ממילא בדרך הנה אחר, באופן היא שהנהגתו שבגלל בלבד
לקצר  או להאריך אפשר אי שהרי הזמן, ענין על בעלות אחד לאף אין שלכאורה דאף – הזמן ענין לעצם
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דלקמן 16) מגילה ואילך. ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
סכ"א.

דיו"ט.17) וקידוש התפלה נוסח
וש"נ.18) סוסתקכ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

סתרצ"ה 19) או"ח טושו"ע הט"ו. פ"ב מגילה הל' רמב"ם
ס"ב.

במשנה).20) – ב קטז, (פסחים הגש"פ נוסח
וש"נ.21) א. יד, מגילה
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כח, ליהודי הקב"ה נותן אעפ"כ, המקום), ענין את ולקצר להאריך אפשר שאי (כשם היום זמן משך את
בשליטת  שאינם הענינים את גם לנצל זאת) לעשות מחוייב הוא הרי ביכלתו, שיש (וכיון ויכולת אפשרות

. "לבסומי החיוב בא זה ומצד יו"ט, לעשותו – הזמן עצם ובנדו"ד, אנשים, ובאופן סתם ידע", לא עד .
ד"עד  ומצב במעמד להיות הוא הפורים ענין עצם אלא הפורים, בענין הוספה או הידור של ענין זה שאין

ידע". דלא

לברוך  המן ארור בין ידע ש"לא ומצב במעמד שנמצא שאע"פ "קּונץ", יהודי מראה זה עם ְוביחד
דפורים 11מרדכי" החיוב שזהו – מצוה של לענין ובנוגע לבבות קירוב של בתנועה אצלו מתבטא זה הרי ,

לאביונים" ומתנות לרעהו איש מנות .22ב"משלוח 

.Ê" הלשון דיוק ביאור – לאביונים" ל"מתנות בנוגע להוסיף דייקא,zepznויש מתנה לאביונים",
לאביונים) בנוגע הרגיל (כהלשון צדקה :23ולא

על  מרחם שהנותן בגלל לעזרה, וזקוק הנצרך לאדם ניתנת שצדקה – הוא למתנה צדקה בין החילוק
כהכלל  – הפכי באופן הוא המתנה ענין ואילו צדקה; לו נותן ולכן ממנו, שלמטה בדרגא שנמצא מי

בפוסקים) (שהובא שנתינת 24בגמרא והיינו, מתנתא", לי' יהיב הוה לא לנפשי' נייחא דעביד לאו "אי
המתנה שנותן לכך סימן היא לידי laiwהמתנה באים זה ועונג ונח"ר המתנה, ממקבל ועונג רוח נחת

מתנה. לו שנותן בכך ביטוי

שנקרא כפי הצדקה ענין לגבי רק לא היא זו שמעלה להוסיף, לגבי ויש גם אלא העולם, אומות אצל
הקודש. בלשון שנקרא כפי הצדקה ענין

בארוכה  פעם המדובר בשם 25ובהקדם הצדקה ענין נקרא וכיו"ב) (ברוסית העולם אומות שבלשונות
אליו  ששייך ממון שזהו והיינו, וכו', ירידה של ענין או רחמנות, של ענין או קרבן, של ענין על שמורה
ונותנו  אליו ששייך מההון חלק ומקריב טובה ועושה ומצבו, ממעמדו שיורד אלא הנותן), (לעשיר
זה  הרי לו, משלם הוא אם [שהרי זה עבור משלם לא והלה מאומה, לו חייב שלא אף – (העני) להזולת
עבור  מקבל שהעשיר ומה לעני, נותן שעשיר שפירושה צדקה, ולא וכיו"ב, מסחר או חליפין של ענין
ומרחם  ורך, טוב לב לו שיש כיון לזה], סיבה רק שהוא מהעני, ולא מהקב"ה, מקבל הוא הרי – זה

וכו'; עליו

ולא  למישהו, טובה עשיית זו שאין והיינו, "צדק", של מהשורש היא הקודש בלשון "צדקה" אבל
ענין זהו אלא אחר, באופן להתנהג ברירה לו שיש כך, קרבן, של xyeieענין wcv t"r gxkend בשעה ;

הוא  הרי צדקה, נותן אינו ואם הקב"ה, של שליחות מילוי – חובתו קיום רק שזהו יודע צדקה שנותן
אהב" ש"צדקות מ"צדיק" מ"צדיק"!...26היפך היפך שהוא מי נקרא שבו התואר מהו יודעים והרי ,

אדם  שהוא רק מורה לעני צדקה שנתינת – הצדקה ענין כל על אחר באופן מסתכלים בנ"י כלומר:
ליתן  מוכרח לכן רשעות, לעשות רוצה שאינו וכיון רשעות, לעשות רוצה ואינו הצדק, בדרך שהולך

אהב". "צדקות – צדקה

"מתנה": אלא "צדקה", רק לא היא לאביון שהנתינה בפורים ניתוסף – גופא קודש ובלשון

קרבן  ומקריב ומצבו ממעמדו שיורד באופן אוה"ע, אצל כמו אינה לאביון שהנתינה בלבד זו לא
(ולולי  ויושר צדק של הו"ע הצדקה שנתינת שיודע לדרגא כבר שהגיע מי גם אלא להזולת, משלו ליתן
שזהו  מזה, יתירה לידע צריך אלא מספיק, זה אין – הצדיק) היפך של המיוחד בתואר נכלל זה הרי זאת

כמארז"ל  טובה, לו עושה שהעני – הפכי עם 27באופן עושה העני העני עם עושה שבעה"ב ממה "יותר
יווכח  ואז הרבה, או משהו זה תמורת יקבל בעוה"ב, שנה, ועשרים מאה שלאחרי בלבד זו לא בעה"ב";
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כב.22) ט, אסתר
(תורת 23) סכ"א תשי"ד פורים שושן צו, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(143 ע' חי"א התוועדויות – מנחם
א 24) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה

שם). משפט (ובעין

ע'25) ח"ט .18 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
.187

ז.26) יא, תהלים
ח.27) פל"ד, ויק"ר
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בקשר היא היו"ט קביעת אלא קדוש, יום onfdנעשה oiprl במועדיהם רעה "עין הפיל שהמן שכיון – גופא
"ימים  להיות החול מימות שמובדלים (זמן) ימים ריבוי לבנ"י שיש לסבול יכול הי' שלא שלהם",

מדה" כנגד "מדה של באופן הנה באותו 16טובים", הוא שהיו"ט והיינו, טוב, יום עוד אצלם ניתוסף
הזמן. ענין – ענין

טובים:‰. הימים שאר מכל יותר גדולה פורים ששמחת הטעם גם לבאר  אפשר ועפ"ז

לשמחה" "מועדים הם וסוכות, שבועות פסח טובים, הימים בכמה 17כל חלוקים שהם שאף והיינו, .
שמחתנו", "זמן עם וסוכות תורתנו", מתן "זמן עם שבועות חרותנו", "זמן עם קשור פסח שהרי ענינים,

לשמחה". "מועדים שכולם בכך משתווים הם הרי

השו"ע  כפסק – המדה על יתר תהי' שלא השגחה מתוך השמחה להיות צריכה שביתֿדין 18ובכולם
תצא  שהשמחה מזה כתוצאה בלתיֿרצויים ענינים יהיו שלא להבטיח משגיחים, שלוחים, שולחים היו
"זמן  שנקרא הסוכות בחג שאפילו והיינו, בשוה, טובים הימים בכל הוא זה וענין והגבלה. ממדידה
יש  אבל שמחתנו", "זמן נקראים שאינם ושבועות, בפסח כמו בשמחה הגבלה להיות צריכה שמחתנו",

לשמחה". ד"מועדים החיוב בהם

זו  שלא – טובים הימים מכל פורים חלוק זה לכך ובענין לדאוג שלוחים ב"ד שולחים שלא בלבד
יש  אלא והגבלה, ממדידה תצא שהשמחה שמותר בלבד זו ולא והגבלה, ממדידה תצא לא שהשמחה

הגמרא  כלשון – והגבלה ממדידה למעלה תהי' שהשמחה בפועל 11חיוב להלכה בפס"ד גם ):19(שהובא
של  באופן להיות וחייבת צריכה פורים ששמחת והיינו, ידע", דלא עד בפוריא לבסומי איניש "מיחייב
השמחה  תהי' שלא השמחה, על הדעת לענין שליטה תהי' שלא כך, הדעת, ענין – והגבלה ממדידה יציאה

ידע". ד"לא באופן אלא שכל, ע"פ ומוגבלת מדודה

מובן: אינו ולכאורה

לגאולה" ומשעבוד גדול לאור "מאפילה – ישראל גאולת היתה שבסיפור 20בפסח ההפלאות ככל ,
בפורים, ואילו מצרים, משעבוד יצאו בפסח שהרי בפורים, מאשר יותר עוד – ואדרבה מצרים, יציאת

אנן" אחשורוש עבדי "אכתי הנס, לאחרי גם פחותה 21הנה להיות צריכה פורים שמחת היתה וא"כ, .
– להיפך מצינו ואעפ"כ ביצי"מ. שהיו הפרטים ככל לגאולה, משעבוד היציאה מצד שבפסח מהשמחה

וההגבלה?! המדידה העדר להיות מוכרח ובפורים והגבלה, מדידה להיות מוכרחת שבפסח

היו"ט  שסיבת והיינו, בפ"ע, ענין הוא הזמן ענין עם הקשר טובים הימים שבכל – בזה ההסברים וא'
הזמן  ענין עם קשור זה אין אבל מסויים, בזמן אירע זה שענין אלא מצרים, משעבוד בנ"י יציאת היא
זמן  לישראל שיש לסבול יכול הי' שלא גופא, הזמן בענין המן של הקטרוג הי' בפורים משא"כ עצמו;
פורים, שמחת עם הקשורים הענינים כל באים זה ובגלל בנ"י, אצל יו"ט להיתוסף הוצרך ולכן יו"ט, של
באופן  זה הרי ובמילא החולין , מענין לגמרי היפך שהוא באופן הזמן בענין השמחה להיות צריכה ולכן

והגבלה. מדידה מכל יציאה של

.Â:הוראה גם ללמוד יש ומכאן

גדלות  – שינוי לפעול ויכול ברשותו שהם בענינים רק קדושה לפעול צריך שיהודי החושבים ישנם
וכו'. קטנות או

בנוגע גם היא יהודי של שפעולתו – מפורים הלימוד הוא זה onfdועל oipr mvrl זו שלא והיינו, ,
בנוגע  היא הפעולה אלא קדוש, הזמן נעשה  ממילא בדרך הנה אחר, באופן היא שהנהגתו שבגלל בלבד
לקצר  או להאריך אפשר אי שהרי הזמן, ענין על בעלות אחד לאף אין שלכאורה דאף – הזמן ענין לעצם
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דלקמן 16) מגילה ואילך. ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
סכ"א.

דיו"ט.17) וקידוש התפלה נוסח
וש"נ.18) סוסתקכ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

סתרצ"ה 19) או"ח טושו"ע הט"ו. פ"ב מגילה הל' רמב"ם
ס"ב.

במשנה).20) – ב קטז, (פסחים הגש"פ נוסח
וש"נ.21) א. יד, מגילה
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לנפשי'", נייחא "עביד שהמקבל מעשה בשעת שמרגיש באופן היא הנתינה אלא כדאי, הי' העסק אם
הוא  יפה בעין הנותן ש"כל  באופן "מתנה", לו ליתן אלא) "צדק", של ענין לעשות רק (לא צריך ולכן

.28נותן"

ד"המפייסו" הענין רק לא נכלל יפה" ב"עין (כמבואר 29והרי זועפות בפנים צדקה ליתן שלא היינו, ,
ענין 30בפוסקים  זהו אלא שוחקות, ובפנים מאירות בפנים יפות, פנים בסבר אם כי זה), על קשים דברים

מדאי" "יותר נותן ה"ה יפה" "בעין הנתינה מצד שהרי – כפשוטו בכמות גם שסוכם 31שנוגע מכפי (יותר
לכתחילה).

"(מתנות) הדיוק גם ניתוסף – צדקה) ולא (מתנה, ד"מתנות" הדיוק על ולא mipeia`lונוסף ,"
:23לעניים 

רש"י  כפירוש עניים, לגבי אפילו עני הוא – שהתואר ש"32אביון והיינו, דבר", לכל "תאב הוא אביון"
שבנוגע  פירושו "אביון" ואילו אחרים, בענינים מעלות לו יש עדיין אבל אחד, בענין רק להיות יכול "עני"

מאומה. לו שאין כיון לזה, "תאב" הוא הרי שיהי' איזה דבר לכל

איזו  ולכאורה: מעלה. של ענין אצלו רואים לא עליו מסתכלים שכאשר – ברוחניות גם הוא וכן
הנעלית  ממדריגתו לירד טובה לו שעושה באופן זה הרי – שייכות איזו יש ואם עמו?! לו יש שייכות

מאומה. לו שאין כפשוטו ל"אביון" עד כלל, מעלה לו שאין מישהו עם ולהתעסק

שבפורים ידע" דלא ד"עד הענין מביט jtdnאך שאינו בלבד זו לא הרי "אביון", בראותו שגם – זאת
בכך  מכיר הוא אדרבה: אלא צדקה, לו ונותן טובה לו שעושה הנותן שהוא למטה, מלמעלה עליו
יכול  הי' שלא מיוחדת במצוה לזכות ביכלתו יש ה"אביון" שע"י כיון לנפשי'", "נייחא עושה שה"אביון"

המצוות" כל כנגד ש"שקולה הצדקה מצות – האביון מציאות לולי אלי' לקיים 33להגיע אפשר אי שהרי ,
סוכה  במסכת הגמרא (כדברי דוקא לעניים אם כי לעשיר, נתינה ע"י הצדקה לעניים,34מצות – "צדקה :

לעשירים"), בין לעניים בין – חסדים גמילות

המצוות  כל כנגד ששקולה מצוה לקיים ביכלתו יש בעולם אביון של מציאות שישנה שעי"ז וכיון
לקיים  הזכות אליו הגיעה ידו שעל זה, אביון וא"כ, מזה; יותר בעולם גדול תענוג לו אין הרי – כולם
יכול  ידו שעל ביותר טוב עסק לו שזימן מי בדוגמת ביותר, גדולה מתנה ממנו לקבל מרויח – זו מצוה

ערך! לפי שלא יתירה טירחא ללא להרויח

. "לבסומי החיוב שמקיים בשעה שגם – יהודי של מעלתו גודל רואים זה וכאן אין ידע", דלא עד .
כשפוגש  להיפך: אלא כו', פראיים דברים לעשות או גרויס"), זיך בא ("ווערן גדלות של רגש לו ַגורם
שאינו  באופן האביון עם שלו היחס נעשה אזי ידע", דלא ד"עד ומצב במעמד נמצא שבו זה ביום אביון
ביד  צדקה לו נותן טוב, לב לו שיש וכיון צדקה, לו ונותן טובה לו ועושה למטה, מלמעלה עליו מביט

" בתור זה הרי – לו שנותן מה אלא ביותר, גדולה צדקה לנפשי'",dpznרחבה, נייחא ש"עביד בגלל ,"
ולכן, אלי', להגיע שיכול נעלית הכי ולמדריגה בחיים, לו להיות שיכול גדול הכי לאושר זכה ידו שעל

ויפה! טובה מתנה לכלֿהפחות לו ליתן היושר מן אלא זה אין

.Á:בפשטות ההוראה מובנת ומזה

שכדאי  כאלו שם שאין שנראה במקומות אפילו ומקום, מקום בכל היהדות הפצת אודות כשמדובר
שאין  כיון דבר", לכל ש"תאב "אביון" של ומצב במעמד להיותם מעלה, בהם שאין כיון עמהם, להתעסק
אם  וגם משהו, לו שחסר יודע שאינו כיון "תאב", אינו שאפילו מ"אביון", למטה שהוא ועד מאומה, לו

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

וש"נ.28) רע"א. נג, ב"ב ראה
ב.29) ט, שם
ס"ג.30) סרמ"ט יו"ד שו"ע ראה
התוועדויות 31) – מנחם תורת גם וראה א. עא, שם פרשב"ם

וש"נ. .312 ע' חנ"ז

יד.32) כד, תצא ד. טו, ראה פ' ו. כג, משפטים
(מח,33) פל"ז תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי א. ט, שם

ב).
ב.34) מט,
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איש  מנות "משלוח עם שביחד היא, הפורים ימי של הדרישה הנה – בכך חפץ אינו לו, שחסר יודע
הרמב"ם  כדברי (ואדרבה: לאביונים" "מתנות גם ליתן צריך במתנות 35לרעהו", להרבות לאדם ש"מוטב

. מלהרבות וליתן לאביונים "אביונים", עם ואפילו עניים, עם גם להתעסק היינו, לרעיו"), מנות בשלוח .
מתנה. של באופן אלא) צדקה, (לא להם

להקב"ה, בהשוואה שהרי – לאביונים" "מתנות ואחד אחד לכל ונותן בעלֿחוב, נשאר לא והקב"ה
זה הרי לאדם, שיהי' כמה כי, "אביון", בדרגת הוא "נברא" jxraכל `ly הזהב ולי הכסף "לי לגבי

צבאות" ה' רק 36נאום לא זאת ונותן ברוחניות; וזהב לכסף בנוגע והן כפשוטו, וזהב לכסף בנוגע הן ,
שסוכם  מכפי (יותר מדאי" "יותר נותן", יפה בעין הנותן ש"כל מתנה, של באופן אלא צדקה, של באופן

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו – טפחים.37לכתחילה) מעשרה למטה ,

כל  על  ממשיכים פורים בדורנו ומשמחת שישנו (כפי זרעו וזרע וזרעו המן את לבטל – כולה השנה
עליהם" היהודים פחד ש"נפל באופן האחרונות), בשנים ובפרט היהודים 38זה ישלטו אשר הוא "ונהפוך ,

בשונאיהם" ד"נקהלו"39המה בהענין צורך שהי' פורים, בערב כמו ולא כפי 40, אלא מלחמה, של ובענין
בו" עשר בארבעה ד"ונוח באופן לבב, וטוב שמחה מתוך – בפורים עשר 41שנעשה בחמשה "ונוח ,

בישראל.42בו" ואחת אחד לכל ונגלה הנראה וטוב אמיתית, מנוחה מתוך ,

***

.Ë שמצינו ביותר תמוה מאמר לבאר יש לאביונים", "מתנות בענין (ס"ז) לעיל להמדובר בהמשך
מובן:43בגמרא  אינו שלכאורה זה מאמר על רבים עמדו שכבר – עשירים" מכבד "רבי :

גדול  הון בירושה שקיבל מי גם להיות יכול – "עשיר" ואילו מעלות. לו שיש למי שייך – כבוד
עזות" יענה ש"עשיר גם להיות ויכול בזה; עסק ולא בו עמל גו'"44שלא לבעליו שמור "עושר או ,45

לקרח  בנוגע שנאמר (כפי טובתו היפך שהוא מהו 46באופן וא"כ, הפכי. לענין העושר את שמנצל כיון ,(
עשירים"?! מכבד ש"רבי הטעם

עשירים מכבד שרבי אומרת לא אם miwicvהגמרא גם בלאה"כ, מכבדם רבי הי' צדיקים, הם אם –
בעי. טעמא ולכאורה מעלות. עוד לו יש אם הבט מבלי עשיר, כיבד שרבי מובן ומזה עשירים; היו לא

זקוק  הי' שלא ומצב במעמד והי' תושבע"פ; של היסוד שהיא המשנה, את סידר רבי עצמך: והגע
הגמרא  כדברי אחר, בימות 47למישהו ולא החמה בימות לא חזרת ולא צנון לא שולחנו על פסקו שלא

בכ"מ  חז"ל שהפליגו וכפי שרצה 48הגשמים, ברבי לחשוד וח"ו רבי; של עשירותו הפלגת גודל אודות
בהתאם  הי' בפה, שאמר מה שכל ובודאי דברֿמה. אצלו לפעול כדי בלבו, חשבו שלא דבר למישהו לומר

בפנימיות. הי' שכך בגלל זה הרי בחיצוניות, מישהו כיבד וכאשר בלבו, למחשבתו

– טובים לדברים העשירות את מנצל הוא אם כבוד: לעשיר מגיע מדוע – כלל מובן אינו ולכאורה
הוא  אם כבוד מגיע לעני גם אבל כבוד; לו מגיע ולכן מצוות, כמה ומקיים טוב, דבר עושה הוא הרי
של  מיוחד סוג אודות שמדובר להורות ותוארים הגבלות שום כאן נאמרו לא והרי רבות; מצוות מקיים 

עשירים?!
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הי"ז.35) פ"ב מגילה הל'
בסופה.36) קידושין וראה ח. ב, חגי
דברהמ"ז.37) הג' ברכה נוסח
יז.38) ח, אסתר
א.39) ט, שם
ועוד.40) ב. שם,
יז.41) שם,
יח.42) שם,

רע"א.43) פו, עירובין
כג.44) יח, משלי
יב.45) ה, קהלת
וש"נ.46) א. קיט, פסחים ראה
א.47) יא, ע"ז
(וש"נ).48) ב קיג, שבת (וש"נ). ב נז, א. מג, ברכות ראה

ועוד.

l"yz'd ,mixetd bg zgiy

לנפשי'", נייחא "עביד שהמקבל מעשה בשעת שמרגיש באופן היא הנתינה אלא כדאי, הי' העסק אם
הוא  יפה בעין הנותן ש"כל  באופן "מתנה", לו ליתן אלא) "צדק", של ענין לעשות רק (לא צריך ולכן

.28נותן"

ד"המפייסו" הענין רק לא נכלל יפה" ב"עין (כמבואר 29והרי זועפות בפנים צדקה ליתן שלא היינו, ,
ענין 30בפוסקים  זהו אלא שוחקות, ובפנים מאירות בפנים יפות, פנים בסבר אם כי זה), על קשים דברים

מדאי" "יותר נותן ה"ה יפה" "בעין הנתינה מצד שהרי – כפשוטו בכמות גם שסוכם 31שנוגע מכפי (יותר
לכתחילה).

"(מתנות) הדיוק גם ניתוסף – צדקה) ולא (מתנה, ד"מתנות" הדיוק על ולא mipeia`lונוסף ,"
:23לעניים 

רש"י  כפירוש עניים, לגבי אפילו עני הוא – שהתואר ש"32אביון והיינו, דבר", לכל "תאב הוא אביון"
שבנוגע  פירושו "אביון" ואילו אחרים, בענינים מעלות לו יש עדיין אבל אחד, בענין רק להיות יכול "עני"

מאומה. לו שאין כיון לזה, "תאב" הוא הרי שיהי' איזה דבר לכל

איזו  ולכאורה: מעלה. של ענין אצלו רואים לא עליו מסתכלים שכאשר – ברוחניות גם הוא וכן
הנעלית  ממדריגתו לירד טובה לו שעושה באופן זה הרי – שייכות איזו יש ואם עמו?! לו יש שייכות

מאומה. לו שאין כפשוטו ל"אביון" עד כלל, מעלה לו שאין מישהו עם ולהתעסק

שבפורים ידע" דלא ד"עד הענין מביט jtdnאך שאינו בלבד זו לא הרי "אביון", בראותו שגם – זאת
בכך  מכיר הוא אדרבה: אלא צדקה, לו ונותן טובה לו שעושה הנותן שהוא למטה, מלמעלה עליו
יכול  הי' שלא מיוחדת במצוה לזכות ביכלתו יש ה"אביון" שע"י כיון לנפשי'", "נייחא עושה שה"אביון"

המצוות" כל כנגד ש"שקולה הצדקה מצות – האביון מציאות לולי אלי' לקיים 33להגיע אפשר אי שהרי ,
סוכה  במסכת הגמרא (כדברי דוקא לעניים אם כי לעשיר, נתינה ע"י הצדקה לעניים,34מצות – "צדקה :

לעשירים"), בין לעניים בין – חסדים גמילות

המצוות  כל כנגד ששקולה מצוה לקיים ביכלתו יש בעולם אביון של מציאות שישנה שעי"ז וכיון
לקיים  הזכות אליו הגיעה ידו שעל זה, אביון וא"כ, מזה; יותר בעולם גדול תענוג לו אין הרי – כולם
יכול  ידו שעל ביותר טוב עסק לו שזימן מי בדוגמת ביותר, גדולה מתנה ממנו לקבל מרויח – זו מצוה

ערך! לפי שלא יתירה טירחא ללא להרויח

. "לבסומי החיוב שמקיים בשעה שגם – יהודי של מעלתו גודל רואים זה וכאן אין ידע", דלא עד .
כשפוגש  להיפך: אלא כו', פראיים דברים לעשות או גרויס"), זיך בא ("ווערן גדלות של רגש לו ַגורם
שאינו  באופן האביון עם שלו היחס נעשה אזי ידע", דלא ד"עד ומצב במעמד נמצא שבו זה ביום אביון
ביד  צדקה לו נותן טוב, לב לו שיש וכיון צדקה, לו ונותן טובה לו ועושה למטה, מלמעלה עליו מביט

" בתור זה הרי – לו שנותן מה אלא ביותר, גדולה צדקה לנפשי'",dpznרחבה, נייחא ש"עביד בגלל ,"
ולכן, אלי', להגיע שיכול נעלית הכי ולמדריגה בחיים, לו להיות שיכול גדול הכי לאושר זכה ידו שעל

ויפה! טובה מתנה לכלֿהפחות לו ליתן היושר מן אלא זה אין

.Á:בפשטות ההוראה מובנת ומזה

שכדאי  כאלו שם שאין שנראה במקומות אפילו ומקום, מקום בכל היהדות הפצת אודות כשמדובר
שאין  כיון דבר", לכל ש"תאב "אביון" של ומצב במעמד להיותם מעלה, בהם שאין כיון עמהם, להתעסק
אם  וגם משהו, לו שחסר יודע שאינו כיון "תאב", אינו שאפילו מ"אביון", למטה שהוא ועד מאומה, לו
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וש"נ.28) רע"א. נג, ב"ב ראה
ב.29) ט, שם
ס"ג.30) סרמ"ט יו"ד שו"ע ראה
התוועדויות 31) – מנחם תורת גם וראה א. עא, שם פרשב"ם

וש"נ. .312 ע' חנ"ז

יד.32) כד, תצא ד. טו, ראה פ' ו. כג, משפטים
(מח,33) פל"ז תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי א. ט, שם

ב).
ב.34) מט,
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.È בארוכה פעם שדובר כפי – בזה :49והביאור

בחומש  מפורש פסוק יש ידו; ועוצם כחו מצד זה שאין בוודאות ידע – עשיר ראה רבי 50כאשר

שהסמ"ג  (ועד הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי לומר ולא 51שאסור המצוות), במנין זאת מונה
מ"ש  בו נתקיים בודאי הרי שכן, וכיון האמת; היפך בפשטות זהו אלא סתם, עבירה שזוהי "כי 52בגלל

עשירות. לו ליתן בו בחר שהקב "ה והיינו, חיל", לעשות כח לך הנותן הוא אלקיך ה'

ישורון  ד"וישמן ומצב למעמד להביא יכולה שעשירות ידע הרי עשירות, היא מה ידע שרבי וכיון
ויבעט" .53(ולאח"ז)

דוקא,– "ישורון" השם אלא "ישראל", השם לא ואפילו "יעקב", השם כאן נזכר שלא בזה, וכהדיוק
כשנולד  תיכף שהרי פחותה, הכי דרגא – יעקב למעלה: מלמטה דרגות ג' הם אלו שמות שג' כידוע

ותוכל"54נאמר  אנשים ועם אלקים עם "שרית כאשר כן, לאחרי ורק יעקב"; שמו נקרא 55"ויקרא אזי ,
מלך" בישורון "ויהי כאשר כן, ולאחרי "ישראל"; בקבלה 56בשם וכמבואר "ישורון". בשם נקראים אזי ,

הנפש.57וחסידות  ובכחות בספירות אלו דרגות ג' של ענינם

"וישמן יעקב,oexeyiועז"נ בדרגת כשנמצאים רק לא לפגוע יכול ד"וישמן" ומצב שהמעמד ויבעט",
ד"וישמן" ומצב שהמעמד להיות יכול "ישורון", בדרגת כשנמצאים גם אלא ישראל, בדרגת אפילו או

"ויבעט". לידי –יביא

מכשול" תתן לא עור "לפני הציווי על יעבור לא בודאי שהקב"ה פ'58וכיון (במד"ר כמארז"ל ,
נותן 59משפטים  הקב"ה שכאשר מובן, הרי ולשמור", לעשות לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה (

לו יש בודאי "וישמן", עשירות, minevrליהודי zegk"ד"וישמן ומצב שהמעמד בלבד זו שלא להבטיח
"ויבעט", לידי אותו יביא הקב"ה.לא של שליחותו את למלא בכחו יהי' אלא

בפועל: העשיר של ומצבו מעמדו נוגע לא זה ובענין

ביותר, נעלים כחות לו שיש הוכחה מהוה עשירות, לו נתן שהקב"ה העובדה עצם

– הבהמית ונפשו לגופו והחומרי, הגשמי בעוה"ז לחייו שייכות להם שאין נעלים כחות רק ולא
נמצא, הוא שבהם ומקום לזמן ושייכת הבהמית, ונפשו לגופו ששייכת כפשוטה, עשירות לו נותנים שהרי
עור  "לפני הציווי את שמקיים – חיל" לעשות כח לך הנותן "הוא – הקב"ה ע"י לו ניתנה זו ועשירות

מכשול". תתן לא

לעשירים, שישנם הנסיונות גודל בידעו כי, – עשירים מכבד רבי הי' ולכן

שראה – פעם בכל שלכן, ומצבו, ממעמדו מרוצה רבי הי' לא תמיד והרי אצלו, שהי' ממה שידע כפי
אחת" בשעה עולמו קונה "יש ואמר רבי בכה נעלה, שהוצרך 60ענין מה וידע לזה... שייך אינו הוא ואילו ,

יכול שהי' ומצב למעמד שהגיע עד כדבעי, תהי' שעשירותו כדי "לא לעבור  ולומר אצבעותיו לזקוף
קטנה" באצבע אפילו (מעוה"ז) –61נהניתי

הכחות  את להעריך ידע מכשול", תתן לא עור "לפני הציווי על עובר אינו בודאי שהקב"ה ובידעו
מכבדם. הי' ולכן לעשירים, שיש עצומים

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

וש"נ.49) .179 ע' ריש חי"א התוועדויות – מנחם תורת ראה
יז.50) ח, עקב
סד.51) מל"ת
יח.52) שם,
טו.53) לב, האזינו
כו.54) כה, תולדות
כט.55) לב, וישלח
ה.56) לג, ברכה

ה)57) (כרך וישלח אוה"ת רע"א. מה, נצבים לקו"ת ראה
א'תתסג. ע' ואילך. א'תתנ ע' ברכה ואילך. עח ע' שמות ב. תתעז,
151 ס"ע חל"ה התוועדויות – מנחם תורת ואילך. א'תתע ע'

ועוד. ואילך.
יד.58) יט, קדושים
ט.59) פ"ל, שמו"ר
וש"נ.60) ב. יו"ד, ע"ז
א.61) קד, כתובות
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.‡È נצחית היא התורה שהרי – עכשיו גם הוראה למדים :62ומזה

ביכלתו  שיש ביכולת, או במדות, או בשכל וזהב, בכסף כפשוטו, עשיר שהוא מישהו ישנו כאשר
פחות  עושה הוא אם גם שיעשה, מה שכל לחשוב לו אין לעשותם, יכולים אינם שאחרים דברים לעשות
שכיון  לדעת עליו  אדרבה: אלא ויבעט"... ישורון ד"וישמן ומצב במעמד שאינו תודה לו מגיע מהשני,

לבטלה"שעשאוהו  אחד דבר (הקב"ה) ברא ש"לא וכיון עצומים, כחות לו נתנו את 63עשיר, לנצל עליו ,
במילואן. הכחות כל

בגמרא  שמצינו גוריון,64וכפי בן נקדימון של לבתו שאירע מה ראו שכאשר לצדקה, בנוגע בפרט
ש"כדבעי המענה הי' – לרוב צדקה נתן הרי היתכן: נתן il'ושאלו הרי ולכאורה: עבד"! לא למיעבד

לו  ונתן עצום, הון על שליח אותו מינה שהקב"ה כיון אלא – אחרים? שנתנו ממה יותר בערך שלא
"כדבעי – ביכלתו שיש כפי לעשות עליו גדולות, ואפשרויות עצומים חסר il'כחות לאו, ואם למיעבד",

ועצום. מר עונש זה על שמגיע ועד דין, בעלמא ושליחותו תפקידו מילוי בעיקר

ב"קנה  להשתמש כלל מקום אין לעשות, שצריך במה מתבוננים שכאשר ואחת, אחד לכל הוראה וזוהי
אזי  מהשני, יותר קצת יוסיף אם ובפרט ממנו, פחות יעשה שלא לוודא חבירו, עם השתוות של המדה"
ועד  הטובים, הענינים כל הקב"ה לו ויתן לו מגיע בודאי – הענינים!... וכל ועוה"ב עוה"ז כבר לו מגיע
"כדבעי  לו, שיש האפשרויות כל את מנצל כאשר שרק לדעת, עליו אבל כפשוטו, רויחי ומזוני חיי לבני

'il(למשכן בנוגע (כמ"ש והותר" גו' "דים של באופן ועד השליחות 65למיעבד", את שמילא יודע אזי ,
מהקב"ה. לו שניתנה

מבקש  הקב"ה שאין רז"ל אמרו זה על אך כו'. האחריות גודל מצד להתיירא יכולים עפ"ז אמנם,
כחן  לפי הגדול 66אלא ש"כל שלמרות כך, לו, הדרושים הכחות שיהי') ענין (באיזה ל"עשיר" נתן ובודאי ,

הימנו" גדול יצרו גדול",67מחבירו ה"יצרו את לנצל שיוכל יותר, גדולים וכחות יותר גדול יצ"ט לו ניתן ,
א  מסייעתו.ולמלא הרבים שזכות הענין גם אצלו יהי' – ואדרבה במילואה, שליחותו ת

בנוגע  עאכו"כ – השנה ימות לכל ובנוגע ואחת אחד לכל בנוגע אמורים הנ"ל הדברים כל ואם
בפוסקים  שהובא הברור (כהלשון לו" נותנין יד הפושט ד"כל הענין ישנו שאז גם 68לפורים, ונרמז ,

ב"מ  במסכת שהוא 69בגמרא אליו, היא שהכוונה בודאי הרי יד, פושט שפלוני שרואה שכיון והיינו, ,(
אדרבה: אלא אצלו, יחסר שלא בלבד זו ולא כו', ומה מי כלל הבחנה ללא ליתן צריך ולכן הנותן, יהי'

לכם" יהי' הידות ש"ארבע באופן אצלו יתוסף המלאה 70עי"ז מידו ככה פעמים ד' לו יתן שהקב"ה ,
והרחבה. הקדושה הפתוחה

***

.·Èדתיהם" הכתוב לשון דיוק בביאור המדרש דברי אודות (ס"ד) לעיל להמדובר "zepeyבהמשך
ד" הענין על שרומז וכיו"ב), אחרות צריך oedipiy(ולא עדיין – כו' ביו"ט ושותים שאוכלים רברבן",

להבין:

ענין  עם הקשורים ולשונות אופנים בכמה לרמז יכולים – ושתי' אכילה ע"י יו"ט שמחת של הענין
עם  שקשור "שונות" בלשון זה ענין לבטא בחרו למה וא"כ, בפרט. ושתי' ואכילה בכלל השמחה

דוקא? "שיניים"
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ובכ"מ.62) רפי"ז. תניא
ב.63) עז, שבת
ואילך.64) ב סו, כתובות
ז.65) לו, ויקהל
ג.66) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
סע"א.67) נב, סוכה

סתרצ"ד 68) או"ח שו"ע הט"ז. פ"ב מגילה הל' רמב"ם ראה
ס"ג.

סע"ב 69) דאשתקד פורים שיחת גם וראה ובפרש"י. ב עח,
וש"נ. .(367 ע' חנ"ה התוועדויות – מנחם (תורת

כד.70) מז, ויגש
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.È בארוכה פעם שדובר כפי – בזה :49והביאור

בחומש  מפורש פסוק יש ידו; ועוצם כחו מצד זה שאין בוודאות ידע – עשיר ראה רבי 50כאשר

שהסמ"ג  (ועד הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי לומר ולא 51שאסור המצוות), במנין זאת מונה
מ"ש  בו נתקיים בודאי הרי שכן, וכיון האמת; היפך בפשטות זהו אלא סתם, עבירה שזוהי "כי 52בגלל

עשירות. לו ליתן בו בחר שהקב "ה והיינו, חיל", לעשות כח לך הנותן הוא אלקיך ה'

ישורון  ד"וישמן ומצב למעמד להביא יכולה שעשירות ידע הרי עשירות, היא מה ידע שרבי וכיון
ויבעט" .53(ולאח"ז)

דוקא,– "ישורון" השם אלא "ישראל", השם לא ואפילו "יעקב", השם כאן נזכר שלא בזה, וכהדיוק
כשנולד  תיכף שהרי פחותה, הכי דרגא – יעקב למעלה: מלמטה דרגות ג' הם אלו שמות שג' כידוע

ותוכל"54נאמר  אנשים ועם אלקים עם "שרית כאשר כן, לאחרי ורק יעקב"; שמו נקרא 55"ויקרא אזי ,
מלך" בישורון "ויהי כאשר כן, ולאחרי "ישראל"; בקבלה 56בשם וכמבואר "ישורון". בשם נקראים אזי ,

הנפש.57וחסידות  ובכחות בספירות אלו דרגות ג' של ענינם

"וישמן יעקב,oexeyiועז"נ בדרגת כשנמצאים רק לא לפגוע יכול ד"וישמן" ומצב שהמעמד ויבעט",
ד"וישמן" ומצב שהמעמד להיות יכול "ישורון", בדרגת כשנמצאים גם אלא ישראל, בדרגת אפילו או

"ויבעט". לידי –יביא

מכשול" תתן לא עור "לפני הציווי על יעבור לא בודאי שהקב"ה פ'58וכיון (במד"ר כמארז"ל ,
נותן 59משפטים  הקב"ה שכאשר מובן, הרי ולשמור", לעשות לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה (

לו יש בודאי "וישמן", עשירות, minevrליהודי zegk"ד"וישמן ומצב שהמעמד בלבד זו שלא להבטיח
"ויבעט", לידי אותו יביא הקב"ה.לא של שליחותו את למלא בכחו יהי' אלא

בפועל: העשיר של ומצבו מעמדו נוגע לא זה ובענין

ביותר, נעלים כחות לו שיש הוכחה מהוה עשירות, לו נתן שהקב"ה העובדה עצם

– הבהמית ונפשו לגופו והחומרי, הגשמי בעוה"ז לחייו שייכות להם שאין נעלים כחות רק ולא
נמצא, הוא שבהם ומקום לזמן ושייכת הבהמית, ונפשו לגופו ששייכת כפשוטה, עשירות לו נותנים שהרי
עור  "לפני הציווי את שמקיים – חיל" לעשות כח לך הנותן "הוא – הקב"ה ע"י לו ניתנה זו ועשירות

מכשול". תתן לא

לעשירים, שישנם הנסיונות גודל בידעו כי, – עשירים מכבד רבי הי' ולכן

שראה – פעם בכל שלכן, ומצבו, ממעמדו מרוצה רבי הי' לא תמיד והרי אצלו, שהי' ממה שידע כפי
אחת" בשעה עולמו קונה "יש ואמר רבי בכה נעלה, שהוצרך 60ענין מה וידע לזה... שייך אינו הוא ואילו ,

יכול שהי' ומצב למעמד שהגיע עד כדבעי, תהי' שעשירותו כדי "לא לעבור  ולומר אצבעותיו לזקוף
קטנה" באצבע אפילו (מעוה"ז) –61נהניתי

הכחות  את להעריך ידע מכשול", תתן לא עור "לפני הציווי על עובר אינו בודאי שהקב"ה ובידעו
מכבדם. הי' ולכן לעשירים, שיש עצומים
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וש"נ.49) .179 ע' ריש חי"א התוועדויות – מנחם תורת ראה
יז.50) ח, עקב
סד.51) מל"ת
יח.52) שם,
טו.53) לב, האזינו
כו.54) כה, תולדות
כט.55) לב, וישלח
ה.56) לג, ברכה

ה)57) (כרך וישלח אוה"ת רע"א. מה, נצבים לקו"ת ראה
א'תתסג. ע' ואילך. א'תתנ ע' ברכה ואילך. עח ע' שמות ב. תתעז,
151 ס"ע חל"ה התוועדויות – מנחם תורת ואילך. א'תתע ע'

ועוד. ואילך.
יד.58) יט, קדושים
ט.59) פ"ל, שמו"ר
וש"נ.60) ב. יו"ד, ע"ז
א.61) קד, כתובות
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אדרבה: – ולכאורה

רק  הוא השיניים ענין שהרי – השיניים ענין עם קשור אינו ושתי' לאכילה בשייכות השמחה ענין
dpkd ד הוא המאכל שכאשר והיינו, האכילה, יש לענין אזי אותו, ולעכל לבלוע אפשר שאי גדול גוש בר

הכתוב  כלשון בשיניים, ללעוס שיהי'71צורך המאכל את וטוחנים מפררים שעי"ז שיני", בחצץ "ויגרס :
כבשרו; ובשר דם להיות יוכל ואז כו', ובנקל לעיכול ראוי

הנאת  עם קשור – הברכה אמירת גם היא זה שעל שבאכילה, ההנאה מצד – השמחה ענין ואילו
השיניים. עם לא אבל והגרון, החיך

הן  הוא השמחה ענין והרי יין; לשתיית לא אבל בשר, לאכילת רק הוא בשיניים הצורך מזה: ויתירה
יו"ט  הל' בשו"ע ואדרבה: ביין, והן אין 72בבשר קיים המקדש בית שאין ש"עכשיו הזקן רבינו פוסק

קיים  הי' המקדש שבית "בזמן כמו שלמים" בשר לנו שאין "כיון ביין", אלא שמחה חובת ידי יוצאים
המועד). בחול גם ביו"ט, יין לשתות התורה מן חיוב יש (ולכן לשמחה" שלמים בשר אוכלין (ש)היו

באכילה  עיקרי ענין על שמורה אחר, לשון למצוא צריכים היו אלא יכולים שהיו בלבד זו לא וא"כ,
כלל?! שייך אינו ולשתי' לאכילה, הכנה רק שהוא השיניים, ענין ולא ושתי',

תוכן  את לבטא כדי משתמשים שבה התיבה גם  אלא הענין, תוכן רק לא מדוייק שבתורה וכאמור,
הענין.

.‚È:בזה הביאור לומר ויש

באופן  היא סתם ושתי' שאכילה – הוא יהודי של ושתי' לאכילה סתם ושתי' אכילה בין החילוק
בהקדמת צורך יש יהודי, אצל ואילו קודמת; בחינה ללא שמוצא, מה כל ושותה בנוגע dpigaשאוכל

במפרשי  כמבואר האדם, טבע ובמילא הגוף טבע תלוי שבזה – ושתי' לאכילה בנוגע ובפרט ענין, לכל
וראה  שמיני לפרשיות מזה 73התורה שכתוצאה לפי ודורסים, טורפים ובהמות חיות אכילת איסור בטעם

ישראל, בת שאינה ממינקת יינק לא שהתינוק גם ליזהר שיש ועד האדם, בנפש בלתיֿרצוי' תכונה נעשית
היונק  הולד של בטבעו פועל שזה .74כיון

. ניכר ש"החכם באופן להיות צריכה יהודי של הרמב"ם הנהגתו (כמ"ש כו'" ובמשקהו במאכלו .75,(
אינו  (ועכ"פ שאסור או זה דבר ולשתות לאכול צריך אם ולברר לבחון צריך ושותה שאוכל קודם ולכן,

זה. דבר ולשתות לאכול ראוי)

החל  – ושתי' אכילה עם הקשורים בסימנים ונושאיֿכליהם בטושו"ע ההלכות ריבוי כל תוכן וזהו
– אדם למאכל ראוי' שתהי' הבהמה את מכינים ידה שעל שחיטה, הלכות דעה: יורה חלק מתחילת

אדם" קרויין לאכול 76"אתם כיצד ליהודי להורות שתוכנם תערובות, הלכות עד שלאח"ז, ההלכות כל וכן ,
ולשתות.

אלא  ולשתות, לאכול יכול אינו עדיין דעה, יורה של הראשון החלק כל את סיים שכבר לאחרי וגם
הגמרא  כדברי – תחלה לברך מקדשי 77צריך נהנה "כאילו מעל", ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה "כל

שנאמר  ישראל וכנסת להקב"ה גוזל "כאילו .78שמים", תקנתי' "מאי כו'", ואמו אביו אצל גוזל ילך .
הגמרא  וכדברי קטנות, של ענין אינו ברכות הלכות לימוד והרי כו'"; ברכות וילמדנו מעיקרא 79חכם

. לקיים חסידא למהוי דבעי מאן כו'""האי ניכר אדם של ו"מברכותיו דברכות", מילי בציור 80. הוא אם
בור  שדה בדוגמת אדם, ציור היפך – "בור" שהוא או .81אדם,
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טז.71) ג, איכה
ס"ז.72) סתקכ"ט או"ח
ג.73) יד, ראה פ' יג. יא, שמיני רמב"ן
ס"ז.74) ספ"א יו"ד רמ"א ראה
רפ"ה.75) דעות הל'
וש"נ.76) רע"א. סא, יבמות

ואילך.77) סע"א לה, ברכות
כד.78) כח, משלי
א.79) ל, ב"ק
רע"א.80) נ, ברכות
מ"ז.81) פ"ה אבות להרמב"ם פיהמ"ש ראה
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(ש  המן שרואה מה שזהו – האדם לאברי בנוגע כי ובכן: יהודי, של נשמתו את רואה אינו גוי הרי
המאכל  להכניס אם ומברר שבוחן הגוף חלק הנה – בידים) למשש שיכול מה שזהו החיצוניות, את אם
צורך  יש ולשתות, לאכול יוכל שהאדם כדי שכן, והשיניים, השפתיים זה הרי לאו, אם לפיו המשקה או
ולטחון  לפרר – פעולתם לפעול השיניים יכולים ואז קמוצות, יהיו לא והשיניים פתוחות, יהיו שהשפתיים

בקרבו  יכניסנו אדם, למאכל וראוי רך שנעשה לאחרי ורק הפסולת), זריקת גם (כולל המאכל .82את

כמארז"ל  – לשיניים השפתיים בין חילוק יש גופא ואחת 83ובזה עצם של אחת חומות, "שתי שהם
קשה  דבר שהם שיניים משא"כ רכה, חומה זוהי אבל חומה, אמנם הם שהשפתיים והיינו, בשר", של
זיך  שּפארט ("ער ותוקף בחוזק עמידה על מורה שזה שפתיים), או ועור בשר כמו רק (ולא עצם ַכמו

לשנותו. יכולת מבלי ַאיין"),

עם, מכל הם שונים גופא ובשתייתם ובאכילתם כו', ושותין אוכלין שבנ"י רואה המן שכאשר  וזהו
הרי  – כבשרו ובשר דם להיות הראוי דבר זהו אם ובירור בחינה לאחרי שבאה ושתי' אכילה שזוהי כיון

בענין זאת מבטא הבחינה miipiydהוא ענין ישנו שבהם כיון רברבן"), "שיניהון שונות", ("דתיהם דוקא
ותוקף). חוזק ללא היא ה"חומה" וגם הבחינה, ענין בהם שאין שפתיים, (משא"כ והתוקף החוזק ענין וגם

ש"אם  (ועד מינן" אכלי "דלא עם", מכל שונות "דתיהם המן טענת המשך עם גם מתאים זה וענין
. מהן אחד של בכוסו נוגע המלך שותהו")אדוני אינו שונות")84. ("דתיהם בדת השינוי שבענין שכשם –

השינוי  ענין על רמז יש השיניים שבענין גיסא, לאידך גם כך רברבן"), ("שיניהון השיניים ענין מרומז
העולם. אומות אצל מאשר שונה באופן והשתי' האכילה ענין אצלם נעשה השיניים ענין ע"י כי, בדת,

.„È:והיפוכו דבר מיהודי תובעים איך מתורץ ועפ"ז

ידע" דלא עד בפוריא לבסומי איניש "מיחייב – גיסא צריך 11מחד זה שענין אומרים זה עם וביחד ,
עולם. של גדרו להרוס ולא מצוה, קיום של באופן להיות

לעולל  יכול וא"כ, עמו... שנעשה מה יודע אינו הרי ידע", ש"לא ומצב במעמד שנמצא כיון ולכאורה:
מנעוריו" רע האדם לב "יצר שהרי וואס"...), כ'ווייס אּפטאן דאך קען ("ער מה יודע בהיותו 85מי ובפרט , ָָָָ

של  ומצב ממעמד כתוצאה אירע מה החומש בתחלת המסופר יודעים והרי ד"לבסומי", ומצב במעמד
("וישכר" וכו'86שכרות המזון ולברכת לתפלה ראוי אינו ש"שיכור" ועד בסדר 87), זה הרי בפורים ואילו .

מעשה  שבשעת באופן זה הרי ואעפ"כ ידע", ד"לא ומצב למעמד להגיע היא שהמצוה לו אומרים הפוך:
מצוה! מקיים הוא הרי

והיינו, שונות", ש"דתיהם באופן זה הרי בפורים, ושותים שאוכלים בשעה שגם – זה על והתירוץ
קשה  חומה של ובאופן הבחינה, ענין על שמורה ה"שיניים", ענין אצלו יש "לבסומי", שמיסב שלפני
יבוא  שלא לו מובטח ולכן מצוה, לקיים כוונה ומתוך ברכה, בהקדמת היא ושתי' שהאכילה כך, ותקיפה,

כמ"ש  טוב, בלתי דבר רע".88מזה דבר ידע לא מצוה "שומר

.ÂË לא בפשטות, להיותן חזקות, קושיות שדוקא כמ"פ כמדובר – תמוהה גמרא תתורץ ועפ"ז
עליהם: נעמדים

ורבי  "רבה בגמרא: מסופר – כו'" ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש "מיחייב הגמרא מאמר לאחרי
שחטי' רבה קם איבסום, הדדי, בהדי פורים סעודת עבדו וכו'".זירא זירא לרבי

מובן: אינו ולכאורה

ושמחה" משתה ל"ימי הפורים ימי שקבעו התקנה קיום לאופן בנוגע הוא "לבסומי" לשנה 22החיוב –
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התוועדויות 82) – מנחם תורת רע"ד. מז, ויחי תו"א גם ראה
.33 ע' חי"ד

ע"ב.83) ריש טו, ערכין
ב.84) יג, מגילה

כא.85) ח, נח
כא.86) ט, שם
וש"נ.87) וסוסקפ"ה. רסצ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ה.88) ח, קהלת
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אדרבה: – ולכאורה

רק  הוא השיניים ענין שהרי – השיניים ענין עם קשור אינו ושתי' לאכילה בשייכות השמחה ענין
dpkd ד הוא המאכל שכאשר והיינו, האכילה, יש לענין אזי אותו, ולעכל לבלוע אפשר שאי גדול גוש בר

הכתוב  כלשון בשיניים, ללעוס שיהי'71צורך המאכל את וטוחנים מפררים שעי"ז שיני", בחצץ "ויגרס :
כבשרו; ובשר דם להיות יוכל ואז כו', ובנקל לעיכול ראוי

הנאת  עם קשור – הברכה אמירת גם היא זה שעל שבאכילה, ההנאה מצד – השמחה ענין ואילו
השיניים. עם לא אבל והגרון, החיך

הן  הוא השמחה ענין והרי יין; לשתיית לא אבל בשר, לאכילת רק הוא בשיניים הצורך מזה: ויתירה
יו"ט  הל' בשו"ע ואדרבה: ביין, והן אין 72בבשר קיים המקדש בית שאין ש"עכשיו הזקן רבינו פוסק

קיים  הי' המקדש שבית "בזמן כמו שלמים" בשר לנו שאין "כיון ביין", אלא שמחה חובת ידי יוצאים
המועד). בחול גם ביו"ט, יין לשתות התורה מן חיוב יש (ולכן לשמחה" שלמים בשר אוכלין (ש)היו

באכילה  עיקרי ענין על שמורה אחר, לשון למצוא צריכים היו אלא יכולים שהיו בלבד זו לא וא"כ,
כלל?! שייך אינו ולשתי' לאכילה, הכנה רק שהוא השיניים, ענין ולא ושתי',

תוכן  את לבטא כדי משתמשים שבה התיבה גם  אלא הענין, תוכן רק לא מדוייק שבתורה וכאמור,
הענין.

.‚È:בזה הביאור לומר ויש

באופן  היא סתם ושתי' שאכילה – הוא יהודי של ושתי' לאכילה סתם ושתי' אכילה בין החילוק
בהקדמת צורך יש יהודי, אצל ואילו קודמת; בחינה ללא שמוצא, מה כל ושותה בנוגע dpigaשאוכל

במפרשי  כמבואר האדם, טבע ובמילא הגוף טבע תלוי שבזה – ושתי' לאכילה בנוגע ובפרט ענין, לכל
וראה  שמיני לפרשיות מזה 73התורה שכתוצאה לפי ודורסים, טורפים ובהמות חיות אכילת איסור בטעם

ישראל, בת שאינה ממינקת יינק לא שהתינוק גם ליזהר שיש ועד האדם, בנפש בלתיֿרצוי' תכונה נעשית
היונק  הולד של בטבעו פועל שזה .74כיון

. ניכר ש"החכם באופן להיות צריכה יהודי של הרמב"ם הנהגתו (כמ"ש כו'" ובמשקהו במאכלו .75,(
אינו  (ועכ"פ שאסור או זה דבר ולשתות לאכול צריך אם ולברר לבחון צריך ושותה שאוכל קודם ולכן,

זה. דבר ולשתות לאכול ראוי)

החל  – ושתי' אכילה עם הקשורים בסימנים ונושאיֿכליהם בטושו"ע ההלכות ריבוי כל תוכן וזהו
– אדם למאכל ראוי' שתהי' הבהמה את מכינים ידה שעל שחיטה, הלכות דעה: יורה חלק מתחילת

אדם" קרויין לאכול 76"אתם כיצד ליהודי להורות שתוכנם תערובות, הלכות עד שלאח"ז, ההלכות כל וכן ,
ולשתות.

אלא  ולשתות, לאכול יכול אינו עדיין דעה, יורה של הראשון החלק כל את סיים שכבר לאחרי וגם
הגמרא  כדברי – תחלה לברך מקדשי 77צריך נהנה "כאילו מעל", ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה "כל

שנאמר  ישראל וכנסת להקב"ה גוזל "כאילו .78שמים", תקנתי' "מאי כו'", ואמו אביו אצל גוזל ילך .
הגמרא  וכדברי קטנות, של ענין אינו ברכות הלכות לימוד והרי כו'"; ברכות וילמדנו מעיקרא 79חכם

. לקיים חסידא למהוי דבעי מאן כו'""האי ניכר אדם של ו"מברכותיו דברכות", מילי בציור 80. הוא אם
בור  שדה בדוגמת אדם, ציור היפך – "בור" שהוא או .81אדם,
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טז.71) ג, איכה
ס"ז.72) סתקכ"ט או"ח
ג.73) יד, ראה פ' יג. יא, שמיני רמב"ן
ס"ז.74) ספ"א יו"ד רמ"א ראה
רפ"ה.75) דעות הל'
וש"נ.76) רע"א. סא, יבמות

ואילך.77) סע"א לה, ברכות
כד.78) כח, משלי
א.79) ל, ב"ק
רע"א.80) נ, ברכות
מ"ז.81) פ"ה אבות להרמב"ם פיהמ"ש ראה
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השנית" הזאת הפורים "אגרת את שלחו ואסתר כשמרדכי הפורים 89הבאה, ימי את חגגו שאז ומובן, ,
איניש  ש"מיחייב כפי הפורים ימי את חגגו שלאח"ז בשנים אם וק"ו: ובמכ"ש ואסתר, מרדכי כרצון

ההידורים. כל עם הפורים ימי את חגגו בודאי הבאה, לשנה הנס, לאחרי שמיד עאכו"כ – לבסומי"

עברו זירא, ור' רבה של לזמנם עד דפורים היו"ט נקבע שבו מהזמן mipyוהנה, ieaix המאורע שהרי –
ארבע  עמד שני בית (שהרי לערך שנה מאות ארבע עוד לאח"ז שעמד שני, בית בנין בתחלת הי' דפורים

שנה  ועשרים המשנה 90מאות חתימת לאחרי התנאים, לאחרי שהיו אמוראים הם זירא ור' רבה ואילו ,(
של  הראשון הדור זירא ור' רבה היו לא גופא האמוראים ובזמן החורבן, התחלת בזמן שהי' רבי, ע"י

האמוראים.

שאירע  כפי כו'" ושחטי' כו' ד"קם מאורע פעם אף אירע לא כולם השנים כל שבמשך יתכן איך וא"כ,
עם  הקשורה למצוה בנוגע ועאכו"כ תומ"צ, שקיימו דתיים יהודים היו תמיד הרי – זירא ור' רבה אצל
כל  עם "לבסומי" המצוה את שקיימו כו"כ היו שבודאי כך, לקיימה... קשה כ"כ שלא שמחה, של ענין
ושחטי' כו' ש"קם מקרה פעם אף אירע לא שנים מאות שבמשך יתכן ואיך ידע", דלא "עד ההידורים,

טבע?! ע"פ אינו שלגמרי דבר זהו – כו'"

לר' ושחטי' רבה ש"קם המאורע קרה איך – רע" דבר ידע לא מצוה ש"שומר כיון גיסא: ולאידך
זירא"?!

זה! על נעמד לא אחד אף וכאמור,

.ÊË:"'ואחיי רחמי בעי ש"למחר – עצמה בגמרא מבואר זה על התירוץ ובכן,

בגלל – היא זירא" לר' ושחטי' רבה ד"קם המאורע לקרות יכול שהי' לכך יכול הסיבה הי' שאצלו
ואחיי'" רחמי בעי "למחר ומיד קצר, זמן למשך רק ד"שחטי'" הענין אחר 91להיות מישהו אצל אבל ;

החיוב  מקיום שכתוצאה יתכן לא כי כזה, מאורע קורה הי' לא – ולהחיותו רחמים לבקש בכחו הי' שלא
. אזי "לבסומי – מצוה" "שומר מצוה, לשם זאת שעושה דכיון בלתיֿרצוי, דבר יהי' ידע" דלא עד .

רע". דבר ידע "לא

לא  לפנ"ז, כזה דבר אירע כבר אם (שהרי כזה סיפור הי' לא זירא ור' רבה שעד הפלא מתורץ ועפ"ז
היפך  שזהו כיון חידוש, דבר הוא זה שמאורע כיון – זירא) ור' רבה אודות זאת מספרת הגמרא היתה
בעי  ש"למחר בגלל רק אירע זה שמאורע הגמרא מבארת ולכן רע", דבר ידע לא מצוה ש"שומר הכלל

ואחיי'". רחמי

החזיק  רבה כי, – הבאה) בשנה זאת עשה לא (ולכן רצוי בלתי הי' זה שמאורע רבה סבר ואעפ"כ
ברכות  במסכת הגמרא כדברי ל"בינוני", רק עצמו רצה 92את לא ולכן בינוני", אנא כגון רבה "אמר :

להחיותו  הזו בפעם שהצליח ומה פניות; לו אין ומסתמא מצוה", "שומר הוא שמסתמא עצמו, על לסמוך
להיות  לו מגיע הי' לא ובודאי גמור, צדיק שהי' זירא, ר' של בזכותו זאת תלה – ואחיי'") רחמי ("בעי

כזה. ומצב במעמד

.ÊÈ:הענין ונקודת

ידי" ועוצם "כחי עצמו, בכחות היו בעולם יהודי של חייו לדרוש 50אילו והיפוכו דבר זה הרי –
כו'"); איניש ("מיחייב בדבר מצוה שתהי' זה, עם וביחד ידע", ד"לא ומצב במעמד להיות ממנו

שני  אצלו להיות שיכולים ועד והגבלה, ממדידה למעלה שהוא הקב"ה, של ציווי שזהו כיון אבל
מעשה  ובשעת ידע", ד"לא ומצב במעמד יהי' שיהודי מניעה אין הקב"ה מצד הנה – אחת בבת הפכים

רצוי.יקיי  בלתי דבר מזה יבוא שלא ובאופן בשלימותה, מצוה ם
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ובפרש"י.89) כט ט, אסתר
ובפרש"י.90) רע"א ט, ע"ז ובפרש"י. ע"ב ריש ג, ב"ב
ואילך.91) 181 ס"ע חל"א לקו"ש גם ראה

נשיאינו 92) מרבותינו פירושים לקוט עם תניא וראה ב. סא,
כא). (ע' פ"א
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.ÁÈ:לעניננו ובנוגע

יש  לכלֿהפחות אבל טומל"); ("א "רעש" מזה להיות עלול – מהמסובים אחד מכל זאת ַלדרוש
ללא  ומוטב בבתֿשחוק: (והוסיף כוונה מתוך שלשה, או שנים אחד, ע"י ידע" דלא ד"עד הענין לקיים

גדולם  ועד מקטנם הקהל, כל את י"ח להוציא .93כוונה)

הפורץ  שיעלה ועד והגבלות, מדידות ללא השמחה גם תומשך ועי"ז ברצון, הדבר שיתקבל ויה"ר
לפניהם  עולם) של גדרו ונגבה"94(שפרץ וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת הענין יקויים ואז מעשרה 95, למטה

ובזרעך" גו' בך "נברכו הארץ גויי שגם ובאופן .95טפחים,

***

.ËÈ:רש"י כפירוש בפוריא", "לבסומי החיוב טעם בביאור המפרשים דברי אודות (ס"ד) לעיל דובר
יין. עם קשורים היו הפורים עניני  שכל לפי שזהו – "ביין"

"במשתה היתה המן מפלת רק לא – הרע oiidובפרטיות המן ואויב צר "איש אסתר אמרה שאז ,"
.96הזה" תלוהו המלך "ויאמר המן", את ויתלו רפואה 97. הקדים כשהקב"ה – הענין בהתחלת כבר אלא ,

בכ"מ  חז"ל בדברי (כמבואר במקומה מלכה תהי' שאסתר כדי ושתי, עם המאורע כל ע"י –98למכה, (
המלך13נאמר  לב כטוב השביעי המלכה"oiia"ביום ושתי את "להביא אחשורוש צוה שאז "ולא 99", ,
ממנה"100באה" הטובה לרעותה המלך יתן "מלכותה ולכן, סוף,101, ועד מתחלה הענין שכל ונמצא, .

היין. משתה עם קשור הי' בפועל, לרפואה ועד למכה הרפואה מהקדמת

טובים  הימים בכל שגם לכך (נוסף "ביין" "לבסומי" – היין במשתה הפורים נס את גם חוגגים ולכן
ביין" אלא שמחה "אין – היין ענין ישנו לשמחה" "מועדים (שענינה 10שענינם שירה אומרים ש"אין ועד ,

היין" על אלא ניסוך 102שמחה) בעת דוקא היתה הקב"ה של בשבחו בביהמ"ק השירה שאפילו והיינו , ,
לבלבל  יכולים הבהמית ונפש הגוף כאשר בעוה"ז, כפשוטה לשמחה בנוגע ועאכו"כ המזבח, ע"ג היין
יהודי  של עניניו שכל הקב"ה כרצון – אמיתית שמחה להיות יכולה ואז היין, בענין צורך יש בודאי כו',

באמת). יהיו

.Î:"ביין המלך לב כטוב השביעי "ביום למ"ש בנוגע לבאר ויש

פרטית, בהשגחה הוא ענין כל שהרי בפרטיהם, גם בדיוק הם שבעולם הענינים שכל – ובהקדים
הבעש"ט  תורת ו 103וכידוע הדומם, במין אפילו אלא המדבר, במין רק לא היא פרטית רק שהשגחה לא

היא  מסויים באופן ברוח עלה של שגלגולו הידוע ובלשון טפלים, בענינים אפילו אלא עיקריים, בענינים
בתורה. בפירוש נכתבו שבהם שהפרטים ובענינים עיקריים, בענינים ועאכו"כ בדבר, פרטית השגחה מצד

הענין  רק נוגע הרי – ביין"? המלך לב כטוב השביעי ד"ביום הענין נוגע מה מובן: אינו ולכאורה
ביין"; המלך לב כטוב השביעי "ביום זה שהי' הענינים פרטי כל נפק"מ ולמאי למלכה, הוכתרה שאסתר
מאומה?! משנים אינם שלכאורה הפרטים ללא לענין, שנוגע המעשה סיפור רק להכתב צריך הי' וא"כ,

.‡Î הגמרא דברי ע"פ הי'":104ויובן שבת השביעי "יום

ימים" שבעת ה"משתה על השביעי" "ביום קאי שבפשטות הנמצאים 105אף העם לכל המלך שעשה
ועבדיו" שריו "לכל המשתה (לאחרי הבירה יום"106בשושן ומאת "שמונים לומר 107במשך מתאים ולכן ,(
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(93– מנחם (תורת בסופה דאשתקד פורים שיחת גם ראה
וש"נ. .(374 ע' ריש חנ"ה התוועדויות

מי 94) יג.ע"פ ב, כה
יד.95) כח, ויצא
ו.96) ז, אסתר
טֿיו"ד.97) שם,
א,98) למג"א למהר"ל חדש אור ט. א, למג"א אלשיך ראה

ועוד. כ.
יא.99) א, אסתר

יז.100) שם,
יט.101) שם,
וש"נ.102) א. לה, ברכות
וש"נ.103) ואילך. סקע"ט בהוספות כש"ט ראה
ע"ב.104) ריש יב, מגילה
ה.105) א, אסתר
ג.106) שם,
ד.107) שם,

l"yz'd ,mixetd bg zgiy

השנית" הזאת הפורים "אגרת את שלחו ואסתר כשמרדכי הפורים 89הבאה, ימי את חגגו שאז ומובן, ,
איניש  ש"מיחייב כפי הפורים ימי את חגגו שלאח"ז בשנים אם וק"ו: ובמכ"ש ואסתר, מרדכי כרצון

ההידורים. כל עם הפורים ימי את חגגו בודאי הבאה, לשנה הנס, לאחרי שמיד עאכו"כ – לבסומי"

עברו זירא, ור' רבה של לזמנם עד דפורים היו"ט נקבע שבו מהזמן mipyוהנה, ieaix המאורע שהרי –
ארבע  עמד שני בית (שהרי לערך שנה מאות ארבע עוד לאח"ז שעמד שני, בית בנין בתחלת הי' דפורים

שנה  ועשרים המשנה 90מאות חתימת לאחרי התנאים, לאחרי שהיו אמוראים הם זירא ור' רבה ואילו ,(
של  הראשון הדור זירא ור' רבה היו לא גופא האמוראים ובזמן החורבן, התחלת בזמן שהי' רבי, ע"י

האמוראים.

שאירע  כפי כו'" ושחטי' כו' ד"קם מאורע פעם אף אירע לא כולם השנים כל שבמשך יתכן איך וא"כ,
עם  הקשורה למצוה בנוגע ועאכו"כ תומ"צ, שקיימו דתיים יהודים היו תמיד הרי – זירא ור' רבה אצל
כל  עם "לבסומי" המצוה את שקיימו כו"כ היו שבודאי כך, לקיימה... קשה כ"כ שלא שמחה, של ענין
ושחטי' כו' ש"קם מקרה פעם אף אירע לא שנים מאות שבמשך יתכן ואיך ידע", דלא "עד ההידורים,

טבע?! ע"פ אינו שלגמרי דבר זהו – כו'"

לר' ושחטי' רבה ש"קם המאורע קרה איך – רע" דבר ידע לא מצוה ש"שומר כיון גיסא: ולאידך
זירא"?!

זה! על נעמד לא אחד אף וכאמור,

.ÊË:"'ואחיי רחמי בעי ש"למחר – עצמה בגמרא מבואר זה על התירוץ ובכן,

בגלל – היא זירא" לר' ושחטי' רבה ד"קם המאורע לקרות יכול שהי' לכך יכול הסיבה הי' שאצלו
ואחיי'" רחמי בעי "למחר ומיד קצר, זמן למשך רק ד"שחטי'" הענין אחר 91להיות מישהו אצל אבל ;

החיוב  מקיום שכתוצאה יתכן לא כי כזה, מאורע קורה הי' לא – ולהחיותו רחמים לבקש בכחו הי' שלא
. אזי "לבסומי – מצוה" "שומר מצוה, לשם זאת שעושה דכיון בלתיֿרצוי, דבר יהי' ידע" דלא עד .

רע". דבר ידע "לא

לא  לפנ"ז, כזה דבר אירע כבר אם (שהרי כזה סיפור הי' לא זירא ור' רבה שעד הפלא מתורץ ועפ"ז
היפך  שזהו כיון חידוש, דבר הוא זה שמאורע כיון – זירא) ור' רבה אודות זאת מספרת הגמרא היתה
בעי  ש"למחר בגלל רק אירע זה שמאורע הגמרא מבארת ולכן רע", דבר ידע לא מצוה ש"שומר הכלל

ואחיי'". רחמי

החזיק  רבה כי, – הבאה) בשנה זאת עשה לא (ולכן רצוי בלתי הי' זה שמאורע רבה סבר ואעפ"כ
ברכות  במסכת הגמרא כדברי ל"בינוני", רק עצמו רצה 92את לא ולכן בינוני", אנא כגון רבה "אמר :

להחיותו  הזו בפעם שהצליח ומה פניות; לו אין ומסתמא מצוה", "שומר הוא שמסתמא עצמו, על לסמוך
להיות  לו מגיע הי' לא ובודאי גמור, צדיק שהי' זירא, ר' של בזכותו זאת תלה – ואחיי'") רחמי ("בעי

כזה. ומצב במעמד

.ÊÈ:הענין ונקודת

ידי" ועוצם "כחי עצמו, בכחות היו בעולם יהודי של חייו לדרוש 50אילו והיפוכו דבר זה הרי –
כו'"); איניש ("מיחייב בדבר מצוה שתהי' זה, עם וביחד ידע", ד"לא ומצב במעמד להיות ממנו

שני  אצלו להיות שיכולים ועד והגבלה, ממדידה למעלה שהוא הקב"ה, של ציווי שזהו כיון אבל
מעשה  ובשעת ידע", ד"לא ומצב במעמד יהי' שיהודי מניעה אין הקב"ה מצד הנה – אחת בבת הפכים

רצוי.יקיי  בלתי דבר מזה יבוא שלא ובאופן בשלימותה, מצוה ם
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ובפרש"י.89) כט ט, אסתר
ובפרש"י.90) רע"א ט, ע"ז ובפרש"י. ע"ב ריש ג, ב"ב
ואילך.91) 181 ס"ע חל"א לקו"ש גם ראה

נשיאינו 92) מרבותינו פירושים לקוט עם תניא וראה ב. סא,
כא). (ע' פ"א
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"ביום זה –dעל לפנ"ז שנזכר ימים" שבעת ל"משתה השביעי יום להיותו הידיעה, בה"א שביעי",
הי'". "שבת השבוע: בימות השביעי ליום גם היא בזה שהכוונה הגמרא מפרשת

זה? על ההוכחה מהי ולכאורה:

"ביום  הי' זה מאורע אם נפק"מ למאי – לעיל האמור הדיוק מצד מוכרח זה שענין לומר, ויש
לאח"ז?! או לפנ"ז או השביעי",

מודד 108ולכן  שאדם "במדה הדברים: בהמשך ומבארת הי'", שבת השביעי ש"יום הגמרא מפרשת
. ישראל בנות מביאה הרשעה ושתי שהיתה מלמד לו, מודדין ולכן בה בשבת", מלאכה בהם ועושה .

וגו'". המלך לב כטוב השביעי "ביום – בשבת נענשה

שאסתר אמת הן דלכאורה, – המאורע בכללות הביאור גם עדיין וזהו אבל מלכה, להיות צריכה היתה
הכתוב  ובלשון ושתי, את להעניש מספיק טעם זה (בתמי')109אין משפט" יעשה לא הארץ כל "השופט :

את  ביחד צירפו ולכן בשבת, ישראל בבנות מלאכה שעשתה על להענש ושתי הוצרכה שבלאה"כ כיון –
אסתר). של ומלכותה ושתי, של (ענשה הענינים שני

.·Î על עמדו וכבר כלל, מובן אינו שלכאורה – זה בענין הגמרא דברי המשך ולבאר להוסיף ויש
ביאור: דורש עדיין ביאורם אבל המפרשים, זה

הגמרא  שואלת – ביין" המלך לב כטוב השביעי "ביום הפסוק לבי'104על טב לא השתא עד "אטו :
שעשה  ב"משתה" ובפרט ביין, לבו טוב הי' יין, שתה שאחשורוש זמן בכל דלכאורה, – (בתמי') בחמרא"

. המלך "כשבת ועבדיו שריו למלכו"לכל שלש בשנת דואג 110. הי' (שמתחילה מלכותו "כשנתיישבה ,
. בבל) לגלות שנה שבעים כשיגמרו ידו, מתחת ישראל איפרוק,שיצאו ולא שבעין דמלו דחזי כיון .

מיפרקי" לא תו ודאי השתא שמשמעותו,111אמר ביין", המלך לב כטוב השביעי "ביום נאמר למה וא"כ, ,
ביין"?! המלך לב "טוב הי' לא אחר שביום

תורה  בדברי מתחילין ושותין, אוכלין שישראל הי', שבת יום השביעי "יום הגמרא: מתרצת זה ועל
העולם  אומות אבל תשבחות, בסעודתו 112ובדברי וכן תיפלות, בדברי אלא מתחילין אין ושותין שאוכלין

. אחשורוש להם אמר נאות, פרסיות אומרים והללו נאות, מדיות אומרים הללו רשע, אותו רצונכם של .
וכו'". לראותה

במפרשים  נוגע113והקשו מה :yexeyg`l,ושותין אוכלין "שישראל השביעי") ("ביום השבת שביום
ביין"?! (אחשורוש) המלך לב "טוב יהי' זה מצד וכי – תשבחות" ובדברי תורה בדברי מתחילין

לאו  זה הרי – תיפלות" בדברי אלא מתחילין אין ושותין שאוכלין העולם "אומות גיסא: ולאידך
בשבת, דוקא

החול – בימות כי, השבת, ליום שייך זה הרי כו'", תורה בדברי מתחילין ושותין אוכלין "ישראל
לחם" תאכל אפיך "בזעת כו', וזריעה בחרישה בנ"י מתחילין 114עסוקים ושותין ש"אוכלין מה ולכן, ,

השבת. ליום שייך זה הרי תורה", בדברי

במדרש  הפסוק 115וכדאיתא גדולות 116על קהלות לך עשה (למשה) הקב"ה "אמר משה", "ויקהל
"ארץ  אל הולכים [כשבנ"י הבאים דורות ממך שילמדו כדי שבת, הלכות ברבים לפניהם ודרוש

ורחבה"117נושבת" טובה "ארץ התורה?118, לימוד עם יהי' מה – וזריעה בחרישה לעסוק צריכים ששם ,
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כאן.108) מהרש"א חדא"ג גם ראה
כה.109) יח, וירא
בֿג.110) שם, אסתר
(ובפרש"י).111) ב יא, מגילה
מצד 112) זה הרי – כוכבים" "עובדי שלנו: בדפוסים ומ"ש
הצענזור.

שם.113) לע"י יוסף עץ ראה
יט.114) ג, בראשית
ויקהל.115) ר"פ יל"ש
ויקהל.116) ר"פ
לה.117) טז, בשלח
ועוד.118) ח. ג, שמות
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הגמרא  .119ובלשון חורש אדם "אפשר :. זורע אדם שבת . בכל קהלות להקהיל עלי'"] תהא מה תורה .
. זה ושבת הרי המלאכות, בכל אסור השבת שיום שכיון והיינו, תורה", דברי לישראל ולהורות ללמוד .

עשה  מצות זוהי שהרי התורה, לימוד להיות מוכרח יום בכל גם אמנם – התורה. ללימוד העיקרי הזמן
ערבית  אחד ופרק שחרית אחד פרק בלימוד חובתו ידי שיוצא מי ישנו יום, בכל אבל התורה, ולא 120מן ,

שמחה מתוך לימוד דהיינו תשבחות", ובדברי תורה בדברי ש"מתחילין והתפשטות באופן והתרחבות
במלאכות. לא ועאכו"כ דחול, בעובדין עוסקים אין שבו השבת, ביום שזמנו גדולה,

ביום  דוקא לאו זה הרי – תיפלות" בדברי אלא מתחילין אין ושותין שאוכלין העולם "אומות אבל
במוחש  שרואים כפי מיטוואך"), א מיטן ("אין רגיל ביום גם הסדר הוא כן אלא –השביעי, ַָ

השייכות  מהי – הי'") (ש"שבת השביעי" "ביום דוקא הי' ביין" המלך לב ש"כטוב הענין מהו וא"כ,
שבעת  בכל החמישי, וביום הששי ביום גם זה ענין להיות צריך הי' אצלו לאחשורוש; השביעי" ד"יום

הימים?!

מפרשים  יש לב113ולכן ש"כטוב ,jlnd במדרש כדאיתא עולם, של מלכו על קאי ש"מלך"121ביין"
המלך" שנת "נדדה וכמו עולם, של מלכו הקב"ה, על קאי במגילה עולם"122שנאמר של מלכו "שנת ,123;

בדברי  (ו)מתחילין ושותין אוכלין "ישראל שאז כיון הי'", "שבת השביעי", ל"יום במיוחד שייך זה וענין
. חורש ש"אדם החול ימי בששת משא"כ תשבחות"; ובדברי תאכל תורה אפיך "בזעת זורע", אדם .

לחם".

הפירוש  ישנו והסוד, הרמז ע"ד וכן הדרש, שע"ד אמת הן כי, – מספיק אינו זה ביאור אבל,
פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין הכלל ישנו עדיין אבל עולם, של מלכו על קאי צ"ל 124ש"המלך" ובודאי ,

מקרא. של פשוטו לפי גם הנ "ל בענין הסברה

זה  בענין שמצינו התירוצים לשאר בנוגע בפש 125ועד"ז מובנים שאינם מקרא.– של וטו

.‚Î:לגמרי בפשטות מובן התירוץ – הקושיות בכל כמו ובכן,

למאמר  בהמשך בא ביין", המלך לב כטוב השביעי "ביום הפסוק על הגמרא הפסוק 126מאמר על
כרצון127שלפנ"ז  לעשות גו' אונס אין כדת yi`e"והשתי' yi` דכתיב מרדכי, והמן, "מרדכי – "128yi`

המן, במשתה".yi`96יהודי, המשקים שרי היו "הם רש"י: כפירוש ואויב", צר

ובכן:

ועוסקים  ושותים אוכלים שהיו מזה מרוצה הי' המן הנה – המשתה של ראשונים ימים ששה במשך
יהודים  היו ואם כו', ושותים אוכלים שגויים מזה נהנה לא בודאי – מרדכי אבל כו', תיפלות בדברי
לכו  כאן?! עושים אתם מה מרדכי: להם טען בודאי רשע, אותו של מסעודתו ונהנו ושתו שאכלו

יהדות!... עניני עם והתעסקו

תלוי  זה שדבר ביין", המלך לב "כטוב לומר אפשר אי הראשונים הימים לששת שבנוגע מובן, ומזה
נשלם  לא שהרי – והמן" "מרדכי ואיש", איש "כרצון היין שתיית שתהי' אחשורוש של התנאי במילוי

מרדכי. רצון כפי גם תהי' היין ששתיית התנאי

ושתי' באכילה לענגו שמצוה דכיון – הי'" ש"שבת השביעי", "ביום שנתחדש מה שמן 129וזהו בשר ,
יכולים  השבת ביום שגם מזה מרוצה הי' שהמן ועאכו"כ ישן, יין שיש מזה מרוצה מרדכי הי' ישן, ויין
שנשלם  כיון ביין", המלך לב "טוב להיות יכול הי' השביעי ביום דוקא ולכן, תיפלות; בדברי לעסוק

המן, רק (לא והמן" "מרדכי ואיש ", איש "כרצון היין שתיית שתהי' מרדכי).התנאי גם אלא
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ב.119) לה, ברכות
ב.120) צט, מנחות
יו"ד.121) פ"ג, אסת"ר
א.122) ו, אסתר
ב.123) טו, מגילה
וש"נ.124) א. סג, שבת

שם.125) לע"י החכמה עין – שמואל עיני (לדוגמא) ראה
ועוד. עה"פ. למג"א הלוי מנות

א.126) יב, מגילה
ח.127) א, אסתר
ה.128) ב, שם
וש"נ.129) רסרמ"ב. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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"ביום זה –dעל לפנ"ז שנזכר ימים" שבעת ל"משתה השביעי יום להיותו הידיעה, בה"א שביעי",
הי'". "שבת השבוע: בימות השביעי ליום גם היא בזה שהכוונה הגמרא מפרשת

זה? על ההוכחה מהי ולכאורה:

"ביום  הי' זה מאורע אם נפק"מ למאי – לעיל האמור הדיוק מצד מוכרח זה שענין לומר, ויש
לאח"ז?! או לפנ"ז או השביעי",

מודד 108ולכן  שאדם "במדה הדברים: בהמשך ומבארת הי'", שבת השביעי ש"יום הגמרא מפרשת
. ישראל בנות מביאה הרשעה ושתי שהיתה מלמד לו, מודדין ולכן בה בשבת", מלאכה בהם ועושה .

וגו'". המלך לב כטוב השביעי "ביום – בשבת נענשה

שאסתר אמת הן דלכאורה, – המאורע בכללות הביאור גם עדיין וזהו אבל מלכה, להיות צריכה היתה
הכתוב  ובלשון ושתי, את להעניש מספיק טעם זה (בתמי')109אין משפט" יעשה לא הארץ כל "השופט :

את  ביחד צירפו ולכן בשבת, ישראל בבנות מלאכה שעשתה על להענש ושתי הוצרכה שבלאה"כ כיון –
אסתר). של ומלכותה ושתי, של (ענשה הענינים שני

.·Î על עמדו וכבר כלל, מובן אינו שלכאורה – זה בענין הגמרא דברי המשך ולבאר להוסיף ויש
ביאור: דורש עדיין ביאורם אבל המפרשים, זה

הגמרא  שואלת – ביין" המלך לב כטוב השביעי "ביום הפסוק לבי'104על טב לא השתא עד "אטו :
שעשה  ב"משתה" ובפרט ביין, לבו טוב הי' יין, שתה שאחשורוש זמן בכל דלכאורה, – (בתמי') בחמרא"

. המלך "כשבת ועבדיו שריו למלכו"לכל שלש בשנת דואג 110. הי' (שמתחילה מלכותו "כשנתיישבה ,
. בבל) לגלות שנה שבעים כשיגמרו ידו, מתחת ישראל איפרוק,שיצאו ולא שבעין דמלו דחזי כיון .

מיפרקי" לא תו ודאי השתא שמשמעותו,111אמר ביין", המלך לב כטוב השביעי "ביום נאמר למה וא"כ, ,
ביין"?! המלך לב "טוב הי' לא אחר שביום

תורה  בדברי מתחילין ושותין, אוכלין שישראל הי', שבת יום השביעי "יום הגמרא: מתרצת זה ועל
העולם  אומות אבל תשבחות, בסעודתו 112ובדברי וכן תיפלות, בדברי אלא מתחילין אין ושותין שאוכלין

. אחשורוש להם אמר נאות, פרסיות אומרים והללו נאות, מדיות אומרים הללו רשע, אותו רצונכם של .
וכו'". לראותה

במפרשים  נוגע113והקשו מה :yexeyg`l,ושותין אוכלין "שישראל השביעי") ("ביום השבת שביום
ביין"?! (אחשורוש) המלך לב "טוב יהי' זה מצד וכי – תשבחות" ובדברי תורה בדברי מתחילין

לאו  זה הרי – תיפלות" בדברי אלא מתחילין אין ושותין שאוכלין העולם "אומות גיסא: ולאידך
בשבת, דוקא

החול – בימות כי, השבת, ליום שייך זה הרי כו'", תורה בדברי מתחילין ושותין אוכלין "ישראל
לחם" תאכל אפיך "בזעת כו', וזריעה בחרישה בנ"י מתחילין 114עסוקים ושותין ש"אוכלין מה ולכן, ,

השבת. ליום שייך זה הרי תורה", בדברי

במדרש  הפסוק 115וכדאיתא גדולות 116על קהלות לך עשה (למשה) הקב"ה "אמר משה", "ויקהל
"ארץ  אל הולכים [כשבנ"י הבאים דורות ממך שילמדו כדי שבת, הלכות ברבים לפניהם ודרוש

ורחבה"117נושבת" טובה "ארץ התורה?118, לימוד עם יהי' מה – וזריעה בחרישה לעסוק צריכים ששם ,
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כה.109) יח, וירא
בֿג.110) שם, אסתר
(ובפרש"י).111) ב יא, מגילה
מצד 112) זה הרי – כוכבים" "עובדי שלנו: בדפוסים ומ"ש
הצענזור.

שם.113) לע"י יוסף עץ ראה
יט.114) ג, בראשית
ויקהל.115) ר"פ יל"ש
ויקהל.116) ר"פ
לה.117) טז, בשלח
ועוד.118) ח. ג, שמות
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– תיפלות בדברי שעוסקים ח"ו האוה"ע כמו ושותים אוכלים היו שבנ"י לחשוב אין אעפ"כ, אבל
הקדמת  של באופן ביין" המלך לב כטוב השביעי ד"ביום הענין להיות יכול הי' לא כזה באופן שהרי

סניגור" נעשה קטיגור ש"אין כיון למלכה, אסתר והקמת ושתי מפלת ע"י למכה, אלא 130הרפואה –
אומות  אבל תשבחות, ובדברי תורה בדברי מתחילין ושותין אוכלין "שישראל הגמרא: דברי כהמשך

תיפלות", בדברי אלא מתחילין אין ושותין שאוכלין העולם

"ביום  שאירע מה מספרת הגמרא אלא אוה"ע, להנהגת בנ"י הנהגת בין כללי חילוק רק זה ואין
תורה  בדברי מתחילין היו שישראל – רשע" אותו של בסעודתו "וכן – ביין" המלך לב כטוב השביעי

תיפלות. בדברי מתחילין היו אוה"ע ואילו תשבחות, ובדברי

"ביום  רק הנה ולכן והמן", מרדכי "כרצון ואיש", איש כרצון "לעשות בגמרא: המאמרים המשך וזהו
כיון  כו'"), לבי' טב לא השתא "עד הימים , ששת כל במשך  (משא"כ ביין" המלך לב כטוב השביעי
ניכר  שהי' ובאופן מרדכי", "כרצון גם זה הי' ולכן ושותין", אוכלין שישראל הי', שבת השביעי ש"יום
. העולם אומות אבל תשבחות, ובדברי תורה בדברי "מתחילין שישראל לאוה"ע, ישראל שבין .החילוק 

לרעותה  המלך יתן ש"מלכותה ובאופן ושתי, למפלת נוגע זה וענין תיפלות"; בדברי אלא מתחילין אין
הזה". הרע המן ואויב צר "איש של הגזירה ביטול להיות יוכל שלאח"ז כדי לאסתר, – ממנה" הטובה

.„Î,הוראה הוא בתורה ענין שכל כמ"פ המדובר וע"פ

בהעלותך – פ' בזהר שמצינו וכפי סיפורים, שמספר היסטורי' ספר אינה התורה דברים 131שהרי
בתורה  לבנ"י; שאירעו מאורעות אפילו מאורעות, סיפורי של ספר היא שהתורה שאומר מי על קשים

לכך  הסיבה אבל לבנ"י, שאירעו מאורעות אודות אמנם שיש מסופר בגלל היא זאת מספרת שהתורה
צריך d`xedבזה אסתר, מגילת לומדים כאשר ולדוגמא: ובזמנו, במקומו להתנהג צריך כיצד ליהודי

ובזמנו  במקומו זה, בדור להתנהג כיצד מזה –ללמוד

בהכרח  ושותים, ואוכלים יחד מתאספים יהודים שכאשר – הוראה יש הנ"ל בענין שגם מובן הרי
תשבחות". ובדברי תורה בדברי "מתחילין שיהיו

עצמך: והגע

שאין  באופן היא ושתי' שהאכילה מובן ובמילא למרדכי, שייכות להם שיש יהודים אודות מדובר
ברכת  שע"י דעה יש והרי המזון, ברכת ולאחרי' האכילה, לפני ומברכים לכשרות, בנוגע שאלה שום

וכו'") אחד שולחן על שאכלו ("שלשה תורה דברי אמירת י"ח יוצאים ;132המזון

יש  אלא הגוף, של ושתי' באכילה י"ח לצאת יכול אינו יהודי בכך; די שלא הגמרא אומרת ואעפ"כ
תורה  בדברי מתחילין (מיד) ושותין אוכלין "ישראל כאשר ולכן, ושתי', אכילה תהי' לנשמה שגם צורך

תשבחות". ובדברי

.‰Î:זו במדינה במיוחד לה זקוקים שלדאבוננו הוראה וזוהי

החושבים, ישנם ובכן, ושותים. אוכלים שבו "באנקעט", עריכת עם דוקא שמקשרים ענינים כמה ַישנם
לאסוף  טובה, כוונה מתוך זאת ועושים ולאחרי', לפני' ומברכים כשר", "גלאט היא שהסעודה ַשכיון

חובתם. ידי יוצאים בכך הנה – וכו' לפתחו כדי בו לתמוך וצריך שראוי טוב מוסד עבור כסף

בדברי  מתחילין – ושותין אוכלין "ישראל בנ"י; של ההנהגה היא כך שלא הגמרא, אומרת זה ועל
תשבחות". ובדברי תורה

כיון  נוספים, בענינים צורך אין שאז השבת, וביום מרדכי, עם יחד נמצאים כאשר גם – וזאת
לכבד  המצוה את מקיימים ישן ויין שמן בשר ע"י דוקא שהרי מצוה, בעצמה היא והשתי' שהאכילה

השבת, את ולענג
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וש"נ.130) רע"א. נט, ברכות
א.131) קנב, ח"ג

מ"ג.132) פ"ג לאבות ורע"ב פרש"י ראה
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שבת – הלכות בהתחלת מיד בשו"ע הזקן רבינו שמביא שבת)129כפי ערב אודות שמדובר לפני (עוד
בקונטרס  בזה (ומאריך ועונג" ד"כבוד חיוב הרמב"ם 133אחרון שיש לדעת בנוגע –)134גם

אוספים  ואח"כ אדם, כבני ושותים אוכלים שבו ב"באנקעט" מאשר יותר נעלה באופן זה הרי ַוא"כ,
שיהי' כדי רק הוא בזה הצורך  אלא ולשתות, לאכול חיוב שיש באופן אינה ושתי' האכילה שעצם – כסף
המטרה  עבור ליתן שצריך הכסף את יתנו ובמילא טוב, רוח במצב שיהיו ביין"... המלך לב "כטוב

עצמה, בפני מצוה היא עצמה ושתי ' שהאכילה באופן זה הרי בנדו"ד, ואילו הראוי';

אוכלין  "ישראל כאשר אלא בנ"י, של ההנהגה אינה כשלעצמה ושתי' שאכילה הגמרא אומרת ואעפ"כ
תשבחות". ובדברי תורה בדברי מתחילין – ושותין

שצריכים  לאח"ז לסיים כדי אמיתי, ענין אפילו או "ּפשט'ל" באמירת י"ח יוצאים שלא מובן, ומזה
ברוסיא  אומרים שהיו וכפי כסף, גראשי"...135ליתן דאוואי "זשיד :ַַָ

לזה  להגיע כדי אלא ב"מגבית", היא ההתחלה תורה"; בדברי ש"מתחילין באופן אינה כזו הנהגה
"תרעא  בתור בתורה משתמש הוא הצדקה;136הרי מצות לקיום פלוני את להביא כדי לדרתא"...

באמירת  מונחים להיות צריכים יחדיו, מתאספים שכאשר באופן להיות צריכה בנ"י של ההנהגה ואילו
להקב"ה. ותשבחות תורה דברי

מהתורה,– ראי' ישמע שפלוני צורך יש זה ובשביל כפשוט, כסף, לאסוף אמנם צריכים לאח"ז
הגמרא  לצדקה 137ובלשון כסף ליתן שצריך בכתובים", ומשולש בנביאים ושנוי בתורה כתוב זה "דבר :

ובדברי  תורה בדברי ש"מתחילין עיקרי ענין להיות צריך מזה חוץ אבל, וכיו"ב; הכנסת בית ישיבה, עבור
תורה  דברי אמירת לשם בלבד.תשבחות" ותשבחות

.ÂÎ:זו במדינה יסודי תיקון הדורש בענין הערה – ומכאן

עומדת  שעליו הענין הוא הצדקה" ש"עמוד אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי אודות כמ"פ דובר
נעלה 138ארצותֿהברית  באופן היא והנתינה וכו', כולם" "כנגד היא בארה"ב שניתנת הצדקה כמות שכן, ,

למיעבד" לי' ו"כדבעי הנכונים, הדברים ועבור לבב, וטוב שמחה מנוחה, ומתוך הרחבה מתוך – .64ביותר

עומד" "העולם שעליהם עמודים" ב"שלשה הצורך את מבטל זה אין אחד 139אבל, רק היא צדקה ;
במקום  ש"תפלות תשבחות", "דברי – ו"עבודה" תורה", "דברי – בתורה גם צורך יש לזה ונוסף מהם,

תקנום" (עבודה) .140תמידים

שכאשר  שרצונו לומר פארגינט") ("זיך לעצמו הרשה האמצעי שאדמו"ר מספרים חסידים ַולהעיר:
עילאה  יחודא אודות ידברו יחדיו, נפגשים אברכים המדובר 141שני אבל זה; ענין על מדובר לא כאן – .

סגולה, יחידי חב"ד"... "שּפיץ עבור רק לא הוראה זו הרי – מגילה במסכת הנ"ל הגמרא דברי אודות
הוראה  מלשון בתורה, שסיפור אלא בתורה, פשוט סיפור זהו המהדרין; מן מהדרין הוראה 142או מהוה ,

תשבחות". ובדברי תורה בדברי "מתחילין מיד אזי ושותין", אוכלין "ישראל שכאשר – ברורה

לבריאות  – וקבלה חסידות נגלה מהתורה, ראי' ולהביא "מגבית", לערוך רוצה אתה אם כן, לאחרי
והיינו, תשבחות", ובדברי תורה בדברי ש"מתחילין – והעיקר כן לפני אבל ("געזונטערהייט"),
יחד, גם ובשניהם ובחסידות בנגלה תורה, דבר להישמע שצריך – היא הענינים לכל והפתיחה שההתחלה

בער  שלא הצלחה ישנה ואז להקב"ה, תשבחות דברי גם ישנם שלאחריהם,ובמילא הענינים בכל ך
שלפניהם. בענינים גם הצלחה ונמשכת
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סק"א.133)
ה"אֿג.134) פ"ל שבת הל'
(135.57 ע' ריש חל"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ועוד.136) ע"ב. ריש לא, שבת – חז"ל ל'
ועוד.137) א. לא, מגילה
וש"נ.138) .176 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

מ"ב.139) פ"א אבות
אֿב.140) כו, ברכות
(141.104 ע' תש"ב סה"ש ראה
(בשם 142) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
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– תיפלות בדברי שעוסקים ח"ו האוה"ע כמו ושותים אוכלים היו שבנ"י לחשוב אין אעפ"כ, אבל
הקדמת  של באופן ביין" המלך לב כטוב השביעי ד"ביום הענין להיות יכול הי' לא כזה באופן שהרי

סניגור" נעשה קטיגור ש"אין כיון למלכה, אסתר והקמת ושתי מפלת ע"י למכה, אלא 130הרפואה –
אומות  אבל תשבחות, ובדברי תורה בדברי מתחילין ושותין אוכלין "שישראל הגמרא: דברי כהמשך

תיפלות", בדברי אלא מתחילין אין ושותין שאוכלין העולם

"ביום  שאירע מה מספרת הגמרא אלא אוה"ע, להנהגת בנ"י הנהגת בין כללי חילוק רק זה ואין
תורה  בדברי מתחילין היו שישראל – רשע" אותו של בסעודתו "וכן – ביין" המלך לב כטוב השביעי

תיפלות. בדברי מתחילין היו אוה"ע ואילו תשבחות, ובדברי

"ביום  רק הנה ולכן והמן", מרדכי "כרצון ואיש", איש כרצון "לעשות בגמרא: המאמרים המשך וזהו
כיון  כו'"), לבי' טב לא השתא "עד הימים , ששת כל במשך  (משא"כ ביין" המלך לב כטוב השביעי
ניכר  שהי' ובאופן מרדכי", "כרצון גם זה הי' ולכן ושותין", אוכלין שישראל הי', שבת השביעי ש"יום
. העולם אומות אבל תשבחות, ובדברי תורה בדברי "מתחילין שישראל לאוה"ע, ישראל שבין .החילוק 

לרעותה  המלך יתן ש"מלכותה ובאופן ושתי, למפלת נוגע זה וענין תיפלות"; בדברי אלא מתחילין אין
הזה". הרע המן ואויב צר "איש של הגזירה ביטול להיות יוכל שלאח"ז כדי לאסתר, – ממנה" הטובה

.„Î,הוראה הוא בתורה ענין שכל כמ"פ המדובר וע"פ

בהעלותך – פ' בזהר שמצינו וכפי סיפורים, שמספר היסטורי' ספר אינה התורה דברים 131שהרי
בתורה  לבנ"י; שאירעו מאורעות אפילו מאורעות, סיפורי של ספר היא שהתורה שאומר מי על קשים

לכך  הסיבה אבל לבנ"י, שאירעו מאורעות אודות אמנם שיש מסופר בגלל היא זאת מספרת שהתורה
צריך d`xedבזה אסתר, מגילת לומדים כאשר ולדוגמא: ובזמנו, במקומו להתנהג צריך כיצד ליהודי

ובזמנו  במקומו זה, בדור להתנהג כיצד מזה –ללמוד

בהכרח  ושותים, ואוכלים יחד מתאספים יהודים שכאשר – הוראה יש הנ"ל בענין שגם מובן הרי
תשבחות". ובדברי תורה בדברי "מתחילין שיהיו

עצמך: והגע

שאין  באופן היא ושתי' שהאכילה מובן ובמילא למרדכי, שייכות להם שיש יהודים אודות מדובר
ברכת  שע"י דעה יש והרי המזון, ברכת ולאחרי' האכילה, לפני ומברכים לכשרות, בנוגע שאלה שום

וכו'") אחד שולחן על שאכלו ("שלשה תורה דברי אמירת י"ח יוצאים ;132המזון

יש  אלא הגוף, של ושתי' באכילה י"ח לצאת יכול אינו יהודי בכך; די שלא הגמרא אומרת ואעפ"כ
תורה  בדברי מתחילין (מיד) ושותין אוכלין "ישראל כאשר ולכן, ושתי', אכילה תהי' לנשמה שגם צורך

תשבחות". ובדברי

.‰Î:זו במדינה במיוחד לה זקוקים שלדאבוננו הוראה וזוהי

החושבים, ישנם ובכן, ושותים. אוכלים שבו "באנקעט", עריכת עם דוקא שמקשרים ענינים כמה ַישנם
לאסוף  טובה, כוונה מתוך זאת ועושים ולאחרי', לפני' ומברכים כשר", "גלאט היא שהסעודה ַשכיון

חובתם. ידי יוצאים בכך הנה – וכו' לפתחו כדי בו לתמוך וצריך שראוי טוב מוסד עבור כסף

בדברי  מתחילין – ושותין אוכלין "ישראל בנ"י; של ההנהגה היא כך שלא הגמרא, אומרת זה ועל
תשבחות". ובדברי תורה

כיון  נוספים, בענינים צורך אין שאז השבת, וביום מרדכי, עם יחד נמצאים כאשר גם – וזאת
לכבד  המצוה את מקיימים ישן ויין שמן בשר ע"י דוקא שהרי מצוה, בעצמה היא והשתי' שהאכילה

השבת, את ולענג

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

וש"נ.130) רע"א. נט, ברכות
א.131) קנב, ח"ג

מ"ג.132) פ"ג לאבות ורע"ב פרש"י ראה
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הוראה  זוהי אלא וכיו"ב, מיוחדים חסידים עבור סגולה, יחידי עבור רק אינה זו הוראה וכאמור,
שהגמרא  אלו עבור ואפילו אחשורוש, של לסעודתו שבאים אלו עבור ש"126אפילו עליהם epdpאומרת

רשע"! אותו של מסעודתו

בארוכה  פעם נגדם:143וכמשנ"ת הטענה היתה מה

שהבטיח  שכשם – כו'" "מרדכי ואיש", איש "כרצון – בראש מרדכי הי' שבה לסעודה ללכת בשלמא
כשר"; "גלאט תהי' שהסעודה גם הבטיח מרדכי", "כרצון זה אין שאז נסך, יין יהי' לא ַשהיין

של ל"סעודתו הולכים למה – היא הטענה ryxאבל eze` אותו" של סעודה זו היתה לא אם – ...!?"
אודות  שמדובר כיון אבל בה; להשתתף הולך הי' אם הדבר ספק ביהמ"ק, את לבנות מניח שאינו רשע"
שהלה  כדי לשם ללכת נחפז לכן ביהמ"ק, ובנין ישראל של גאולתן את לעכב כח לו שיש רשע" "אותו

כבוד!... לו יחלוק

אתה מדוע – ההליכה בעצם טובה כוונה לך יש אם גם היא: גדולה הכי של dpdpוהקושיא מסעודתו
עליך רשע?! אינך zekalאותו זאת שלולי (כיון רשע אותו של בסעודתו להשתתף  מוכרח שאתה כך על

בלבד זו ולא כו'), טוב דבר לפעול dkeaיכול jpi`yאתה אלא זה, מכבד dpdpעל רשע שאותו מזה
מסעודתו! לאכול לך ונותן בראש, אותך ומושיב ומזמין

לכך  שהטעם הגמרא אומרת – רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו כאלו ליהודים בנוגע אפילו ובכן:
תורה  בדברי מתחילין – ושותין אוכלין ש"ישראל בגלל הוא ביין" המלך לב כטוב השביעי ש"ביום

תשבחות"! ובדברי

שבעבר  [אף בחסידות טוב ענין ואפילו בנגלה טוב ענין אומרים שכאשר בזמן שחיים עתה ועאכו"כ
זאת, גם עושים היום אבל "משכיל"... שהוא לו ולומר שכמו על לטפוח יש זה שבשביל גורסים היו לא

שאמר כשישמע ממנו, לאחוז יתחיל הרשע אפילו אזי שילמדו...], בחסידות ובלבד או בנגלה ענין
בגודל אויפגעשטורעמט") האט ("עס שבדבר!ש"הרעיש" החידוש ָ

.ÊÎ מכאן עכ"פ אבל לעבר; שייך זה אבל נוגע, כן זה בעצם נוגע; לא עתה, עד שהי' מה ובכן:
לפני' ומברכים כשר", "גלאט שהיא בסעודה ושותים אוכלים כאשר שגם לדעת, יהודים צריכים ַולהבא,
יהודי" איש דכתיב "מרדכי, איש", "כרצון שהיא לסעודה המתאים באופן טובה, כוונה ומתוך ולאחרי',

תשבחות". ובדברי תורה בדברי "מתחילין שיהיו כדי הכנה רק זה הרי –

אסתר  של ולמינוי' ושתי של לסילוקה זו הנהגה הביאה ההם שבימים שכשם אנו מובטחים ואז
כן, יהי' עתה גם הנה ישראל, של גאולתן באה אסתר שע"י למכה, רפואה הקב"ה הקדים ובכך המלכה,

מכה  תבוא לא שלכתחילה עי"ז לפעול שיכולים להראות הקב"ה של בכחו שהרי – מזה יותר ועוד
מתיהדים" הארץ מעמי "רבים ולכן עליהם" היהודים פחד ש"נפל כיון בלבד, בחשש י"ח ויצאו ,38כלל,

ויקר" וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים – "כן 144ובמילא ההבדלה: באמירת שמסיימים וכפי ,
לנו" .145תהי'

***

.ÁÎ הנה ידע", דלא עד בפוריא לבסומי איניש ש"מחייב שאע"פ (סי"ד) לעיל זה דובר עם ביחד
וששון  ושמחה "אורה תהי' מזה שהתוצאה ועד מצוה, של באופן הדבר שיהי' הסדר להיות צריך

חז"ל 144ויקר" וכדרשת (שזהו 146, תפילין" אלו ויקר מילה, זו ששון יו"ט, זה שמחה תורה, זו "אורה
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(143– מנחם (תורת סמ"ב תשכ"ח פורים שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 145 ע' חנ"ב התוועדויות

טז.144) ח, אסתר

(145– מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ד פורים שיחת גם ראה
ואילך). 134 ע' חל"ט התוועדויות

ב.146) טז, מגילה
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כמארז"ל  המצוות, ענין היא 147כללות כאן ב"תורה" הכוונה והרי לתפילין", כולה התורה כל "הוקשה
המצוות  ).148לענין

הענינים  כל את לבטל שרוצים והיינו, ידע", דלא ד"עד בהנהגה אוחזים שכאשר – מזה וההוראה
כך, ובוהו", "תוהו שיהי' בזה הענין אין – "עסטאבלישמענט" המדינה: ובלשון והגבלות, גדרים ַשל
מרדכי"; לברוך המן "ארור בין החילוק את לבטל והעיקר , שרוצים, ואיך שרוצים מה לעשות שיכולים
מבט  לו יהי' אזי מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע ד"לא ומצב למעמד שיגיע שלאחרי היא הכוונה

מרדכי". ו"ברוך המן" ד"ארור בהענין יותר עמוק

עצמו: הפורים מענין – לזה וההוכחה

פעל  פורים שהרי – ח"ו "ברוך" יהי' לא ומרדכי "ארור" יהי' לא שהמן באופן הי' לא פורים נס
המן  ארור בין ידע ד"לא מצב הי' שבינתיים אלא למלך; משנה נעשה ומרדכי העץ, על המן את שתלו

מרדכי". לברוך

צ"ל  ומרדכי "ארור" צ"ל המן (מדוע מרדכי לברוך המן ארור בין החילוק שהבנת – בזה והענין
("וואסערדיקע") מדוללת שטחית, בהסברה בלבד, ("ּפלאטשיק") שטחי באופן להיות יכולה ַַ"ברוך")
כו', עומק בזה רואה שאינו מי אצל תוקלט ולא תתקבל לא זו שהבנה להיות יכול ואז פשרות. ומתוך
מלבד  אחרת עצה אין ולכן, ודינים; גבורות וצמצום, קטנות של באופן קטנה, והסברה קטן שכל אם כי

זה. בענין יותר ועמוקה ורחבה גדולה להבנה להגיע יוכל שלאח"ז כדי  זו, קטנות לבטל

.ËÎ:הפורים בימי שהי' וכפי

מרדכי" ושמו הבירה בשושן הי' יהודי ש"איש מסופר המגילה בהתחלת "ברוך";128כבר שהי' –
מגילה  במסכת בגמרא מסופר – להמן בנוגע סּפר 149ואילו והי' מרדכי, של עבדו פרטי 150שהי' ככל , ַָ

. הסריסים מ"שבעת להיות כבר כשנתמנה ואפילו המצב. בשפל היותו על ראשונה הסיפורים היושבים .
מכולם 151במלכות" הקטן הי' המן" זה "ממוכן הנה ,104.

החריבו  בינתיים הנה מרדכי", ו"ברוך המן" ב"ארור יותר נעלה לאופן להגיע לאח"ז הוצרכו וכאשר
אחשורוש  שהרי מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע ש"לא ומצב מעמד שנעשה – הקיים המצב כל את

הגמרא  וכדברי להמן, הכל ליתן אצלו מופרך הי' ולא מרדכי, כרצון או המן כרצון לעשות אם ידע 123לא

מרדכי; ואח"כ המן תחילה אסתר, ואח"כ ושתי תחילה הי'": הפכפכן ש"מלך

שר, סתם רק (לא מרדכי יהי' שלאח"ז – היתה הכוונה ואילו הדרך, באמצע רק הי' זה מצב אבל
אחשורוש" למלך "משנה אלא) מקודם, שהי' הכסא 152כפי ש"רק באופן הוא למלך משנה של שענינו ,

בחומש  (כמ"ש ממך" רגלו"153אגדל ואת ידו את איש ירים "לא הענינים, שאר לכל בנוגע אבל ללא 154),
מרדכי, אצל לפנ"ז הי' שלא ומצב מעמד שזהו למלך", ה"משנה

ה  – להמן בנוגע גיסא, עתה ולאידך ואלו ספר; הי' לפנ"ז ועוד השביעי, השר ממוכן הי' תחילה נה
הכין". אשר העץ על המן את "ויתלו – בערך שלא גרוע המצב נעשה

הי' אחשורש אצל אבל מרדכי", ו"ברוך המן" ד"ארור ומצב המעמד הי' הענין בהתחלת שגם ונמצא,
עמוק  באופן זה לענין הגיע לאח"ז אבל והמן"; מרדכי – ואיש  איש "כרצון תיתי", ד"מהיכי באופן זה
אינו  בגלות נמצאים שבנ"י בגלל רק הנה מרדכי, ואילו לגמרי, ממציאותו להתבטל צריך שהמן – יותר
למלך", "משנה – המלך לאחרי להיות שיכולה נעלית הכי בדרגא הוא אבל בעצמו, המלך להיות יכול

ממך". אגדל הכסא ש"רק
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וש"נ.147) א. לה, קידושין
(148.391 ע' ריש חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
יל"ש 149) וראה הש"ס). (ובגליון א טז, ובפרש"י. סע"א טו,

תתרנו. רמז אסתר

א.150) טז, שם
יו"דֿיד.151) א, אסתר
בסופו.152) שם
מ.153) מא, מקץ
מד.154) שם,
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הוראה  זוהי אלא וכיו"ב, מיוחדים חסידים עבור סגולה, יחידי עבור רק אינה זו הוראה וכאמור,
שהגמרא  אלו עבור ואפילו אחשורוש, של לסעודתו שבאים אלו עבור ש"126אפילו עליהם epdpאומרת

רשע"! אותו של מסעודתו

בארוכה  פעם נגדם:143וכמשנ"ת הטענה היתה מה

שהבטיח  שכשם – כו'" "מרדכי ואיש", איש "כרצון – בראש מרדכי הי' שבה לסעודה ללכת בשלמא
כשר"; "גלאט תהי' שהסעודה גם הבטיח מרדכי", "כרצון זה אין שאז נסך, יין יהי' לא ַשהיין

של ל"סעודתו הולכים למה – היא הטענה ryxאבל eze` אותו" של סעודה זו היתה לא אם – ...!?"
אודות  שמדובר כיון אבל בה; להשתתף הולך הי' אם הדבר ספק ביהמ"ק, את לבנות מניח שאינו רשע"
שהלה  כדי לשם ללכת נחפז לכן ביהמ"ק, ובנין ישראל של גאולתן את לעכב כח לו שיש רשע" "אותו

כבוד!... לו יחלוק

אתה מדוע – ההליכה בעצם טובה כוונה לך יש אם גם היא: גדולה הכי של dpdpוהקושיא מסעודתו
עליך רשע?! אינך zekalאותו זאת שלולי (כיון רשע אותו של בסעודתו להשתתף  מוכרח שאתה כך על

בלבד זו ולא כו'), טוב דבר לפעול dkeaיכול jpi`yאתה אלא זה, מכבד dpdpעל רשע שאותו מזה
מסעודתו! לאכול לך ונותן בראש, אותך ומושיב ומזמין

לכך  שהטעם הגמרא אומרת – רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו כאלו ליהודים בנוגע אפילו ובכן:
תורה  בדברי מתחילין – ושותין אוכלין ש"ישראל בגלל הוא ביין" המלך לב כטוב השביעי ש"ביום

תשבחות"! ובדברי

שבעבר  [אף בחסידות טוב ענין ואפילו בנגלה טוב ענין אומרים שכאשר בזמן שחיים עתה ועאכו"כ
זאת, גם עושים היום אבל "משכיל"... שהוא לו ולומר שכמו על לטפוח יש זה שבשביל גורסים היו לא

שאמר כשישמע ממנו, לאחוז יתחיל הרשע אפילו אזי שילמדו...], בחסידות ובלבד או בנגלה ענין
בגודל אויפגעשטורעמט") האט ("עס שבדבר!ש"הרעיש" החידוש ָ

.ÊÎ מכאן עכ"פ אבל לעבר; שייך זה אבל נוגע, כן זה בעצם נוגע; לא עתה, עד שהי' מה ובכן:
לפני' ומברכים כשר", "גלאט שהיא בסעודה ושותים אוכלים כאשר שגם לדעת, יהודים צריכים ַולהבא,
יהודי" איש דכתיב "מרדכי, איש", "כרצון שהיא לסעודה המתאים באופן טובה, כוונה ומתוך ולאחרי',

תשבחות". ובדברי תורה בדברי "מתחילין שיהיו כדי הכנה רק זה הרי –

אסתר  של ולמינוי' ושתי של לסילוקה זו הנהגה הביאה ההם שבימים שכשם אנו מובטחים ואז
כן, יהי' עתה גם הנה ישראל, של גאולתן באה אסתר שע"י למכה, רפואה הקב"ה הקדים ובכך המלכה,

מכה  תבוא לא שלכתחילה עי"ז לפעול שיכולים להראות הקב"ה של בכחו שהרי – מזה יותר ועוד
מתיהדים" הארץ מעמי "רבים ולכן עליהם" היהודים פחד ש"נפל כיון בלבד, בחשש י"ח ויצאו ,38כלל,

ויקר" וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים – "כן 144ובמילא ההבדלה: באמירת שמסיימים וכפי ,
לנו" .145תהי'

***

.ÁÎ הנה ידע", דלא עד בפוריא לבסומי איניש ש"מחייב שאע"פ (סי"ד) לעיל זה דובר עם ביחד
וששון  ושמחה "אורה תהי' מזה שהתוצאה ועד מצוה, של באופן הדבר שיהי' הסדר להיות צריך

חז"ל 144ויקר" וכדרשת (שזהו 146, תפילין" אלו ויקר מילה, זו ששון יו"ט, זה שמחה תורה, זו "אורה
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(143– מנחם (תורת סמ"ב תשכ"ח פורים שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 145 ע' חנ"ב התוועדויות

טז.144) ח, אסתר

(145– מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ד פורים שיחת גם ראה
ואילך). 134 ע' חל"ט התוועדויות

ב.146) טז, מגילה
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.Ï בחיי היום סדר שעל לענינים בנוגע הוראה יש ענין שבכל (סכ"ד) לעיל כמדובר – מזה וההוראה
יום: היום

(ובלשונם: מסודר בסדר תהי' שהנהגתם ילדיהם על לפעול שרצו כו"כ יש שבדורנו, להורים בנוגע
"מאכן  המדינה: ובלשון בחברה, ומכובד נאה "מקום" להם שיהי' כדי אופן"), סטאטעטשנעם א ַַַ"אויף

לעבן", dfא llbae וללכת וכו', אליהם שייך שלא מה ליטול שלא – והיושר הצדק בדרך להתנהג עליהם , ַ
וכיו"ב; וזהב בכסף במסחר, או בידיעות, – חיל" אל "מחיל

תוכן להם יש ויושר שצדק להם הסבירו לא mnvrאבל cvn,אדם כמו להתנהג צריך אדם, שהוא ומי ,
וכו'" כבהמה ושותין "אוכלין לבהמה: אדם בני דומים דברים שבשלשה אע"פ – בהמה כמו .155ולא

כו', רעננים וכחות מרץ בעל צעיר, שלהיותו הנוער, אצל מתקבל זה שאין יפלא לא הרי שכן, וכיון
כו'. אחרת גישה לו יש

בטענות באים כאשר המסודרים xreplולכן, הסדרים נגד הולכים הם המדינה:מדוע בלשון (וכנ"ל
על הטענה להיות צריכה לראש לכל הנה – אותם והורסים mikpgnde"עסטאבלישמענט") mixedd, ַ

הכתוב – לומר 156ובלשון אשמה), (לשון יו"ד חסר "ואשמם, רש"י: וכפירוש בראשיכם", "ואשימם :
כו'" דייניהם בראשי תלויות ישראל של –שאשמותיהם

נאה, דירה לו שתהי' – היא האדם שתכלית להם, הסבירו כדבעי, להתנהג עליהם לפעול רצו שכאשר
אלא  אחת, "קאדילאק" במכונית להסתפק ולא ב"באנקעט", השולחן בראש מקום מכובד, בנק ַַַחשבון
הסדר  תמורת הנה – במשפחה ילד ניתוסף וכאשר לאשתו... ואחת לעצמו אחת מכוניות, שתי לרכוש
נוסף  חשבון לפתוח להבדיל, הוא, עתה הסדר הנה וכיו"ב, בס"ת, נוספת אות לרכוש פעם נהוג שהי'
לרכוש  צריכים דעתו, על כשעומד ומיד כשיגדל, פרנסתו את להבטיח כדי כסף סכום בו ולהפקיד בבנק,

האנשים!... בין איש להיות צריך הוא שהרי מכונית, עבורו

טובה  דירה להשיג כדי הוא מרדכי" ו"ברוך המן" ה"ארור את בונים שעליו היסוד כל כאשר ובכן:
יפלא  לא – וכיו"ב סוחרים של באסיפה בראש שיושיבוהו כדי או ל"קונגרס", אותו שיבחרו כדי יותר,

רצוץ!... קנה על בנין בניית של  השקר את לסבול הסבלנות מתפוצצת סוכ"ס מדוע

לנצלם  יכולים אלו ענינים התכלית; היא ב"באנקעט" בראש ישיבה ולא "קאדילאק" לא "דירה", ַַַלא
לרעתו" לבעליו שמור ש"עושר באופן זה הרי ולפעמים נעשה 45לטוב, "וישמן" שע"י כיון רח"ל, ,

.53"ויבעט"

הסיבה  מה לדעת חזק ויסוד הבנה להם העניקו שלא והמחנכים, ההורים של אשמתם איפוא זוהי
"ברוך". צ"ל ו"מרדכי" "ארור" צ"ל ש"המן"

אמצע  רק הוא עתה הנוער נמצא שבו כו') הסדרים והירוס ביטול (של זה ומצב שמעמד כיון אמנם,
פי  על לנער "חנוך שלום, ודרכי נועם בדרכי לחנכם צריך אלא בדרך, לתעות להם להניח אסור – הדרך

יעמידו 157דרכו" ועי"ז מרדכי", ל"ברוך המן" "ארור שבין בהחילוק יותר עמוקה להבנה אותם להביא ,
ה'" ברך זרע הם כי יכירום רואיהם ש"כל דור .158מהם

.‡Ï של מלכו המלך, דרך על היהודי הנוער את להעמיד – בזה שיתעסקו אלו כל של חלקם ואשרי
עולם.

האש  עמוד את להם ולהראות להם לעזור אותם, לעורר רק וצריכים זאת, רוצים בעצמם שהם ובפרט
עולם" לאור לך יהי' ש"ה' כדי האור, .159ועמוד
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א.155) טז, חגיגה
יג.156) א, דברים
ו.157) כב, משלי

ט.158) סא, ישעי'
כ.159) ס, שם
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ה'" "צבאות מעמידים כמ"פ 160וכך וכמדובר מבנ"י, א' אף יחסר שלא מו"ח 161באופן כ"ק מדברי
כולם  אלא בגלות, ישאר לא מישראל אחד שאף באופן תהי' זה מגלותנו שהגאולה דורנו, נשיא אדמו"ר

ממש. ובקרוב דידן בעגלא שתהי' הגאולה, אל יצאו

בקרוב  צדקנו, משיח פני לקבל יהודים, ושלשה שנים עוד יהודי, עוד שיביא מי כל של חלקם ואשרי
ראשם" על עולם ו"שמחת טפחים, מעשרה למטה .162ממש,

***

.·Ï ב"מ במסכת הגמרא דברי ע"פ הנה החינוך, בענין להתעסקות בנוגע לעיל להמדובר 163בהמשך

מאשר (יותר תורה" חבירו בן את המלמד "כל של המעלה גודל ל"כל אודות ועד תורה), בנו את המלמד
בשבילו  מבטלה גזירה גוזר הקב"ה (ש)אפילו תורה, הארץ עם בן את שנאמר 164המלמד תוציא 165, ואם

לעיל), (כמדובר הנוער עם שעוסקים שאלו מובן, הרי – תהי'" כפי הארץ) מעם חכם (תלמיד מזולל יקר
אינם  הצליחו, לא הראשונה בפעם אם וגם הלב, מן היוצאים ובדברים התמסרות, מתוך זאת ועושים
היהדות  בהפצת נעלית היותר הדרגא שזוהי כך, ושלישית, שני' פעם ומדברים חוזרים אלא מתפעלים,
ד"כפי  הענין אצלם נעשה אזי למעיינות), גם שייכים נעשים הזמן במשך (שהרי המעיינות בהפצת וגם
הצלחה  להם שיתן הקב"ה אצל לפעול ועאכו"כ בכלל, הענינים כל את לפעול שיכולים כך, תהי'",

זו. בעבודה

טירחא  עם רק לא זו עבודה קשורה ובנדו"ד, פרטים, כמה עם ענין כל קשור אלו, בימינו וכנהוג
גם  אלא כנ"ל), הלב, מן היוצאים בדברים לבבי, באופן לדבר צריך (שהרי בנשמתו טירחא וגם בגופו,

עם קשורה זו פעולה שהרי – בממונו טירחא להיותmewnעם צריך והמקום יחדיו, יתאספו mi`znשבו
נראה  איך לו איכפת לא ולכן היש", ב"ביטול עכ"פ או במציאות" ב"ביטול כבר שאוחז למי רק לא

פי על לנער "חנוך שנאמר דכיון – כו' ויפיו גדלו כזהekxcהמקום, מקום להיות צריך זה הרי ,"jeyniy
mze`.לשם לבוא

אין  ואדרבה: חיצוניים, ענינים להיותם וכו', ויופי נקיון של ענינים לו נוגע לא שלעצמו אע"פ ולכן:
דוקא  חרס בכלי אלא זהב, וכלי כסף בכלי מתקיימת לאחרי 166החכמה אמורים, דברים במה הנה –

המן  ארור בין ידע ש"לא ומצב ממעמד אותו להפוך צריכים כאשר אבל החכמה, בענין אוחז שכבר
"ברוך", להיות מוכרח ו"מרדכי" "ארור", להיות מוכרח ש"המן" פנימית להכרה שיבוא מרדכי", לברוך

כדי  עד הנה בפנימיות, גם עליו יפעלו ועי"ז בחיצוניות, מושך שיהי' מקום להכין צריך אותו, למשוך
מעצמו. זאת שיבטל ועד נוגע, אינו החיצוניות שענין הכרה לידי שיבוא 

בגופם  כו', בדיבור הטירחא ע"י מיידי, באופן זה בענין העוסקים של שכרם שגדול שכשם מובן, ומזה
שאר  וכן בתים, כמו – האמצעים הכשרת ע"י בזה שעוסקים אלו של חלקם אשרי כמו"כ ובנשמתם,
ועד  יותר, ורחב גדול באופן ממש נפשות ופיקוח ההצלה בענין ולעסוק להמשיך כדי הדרושים הענינים

הגמרא  (כלשון העולם סוף עד פירות ופירי פירות לידי שיביא קיימא, של החסידות 167לאופן וכפירוש ,(
והסתר  העלם מלשון לעולם "סוף" שעושים אור"168– ותורה מצוה ש"נר ניכר שיהי' כך, הו"ע 169,

ומה  אותו חינכו וכיצד נולד היכן חילוק שללא והיינו, קטנם, ועד מגדולם מישראל, אחד לכל ששייך
ואורך  "חיינו היא שהתורה חדש, חשבון מתחיל ולהבא שמכאן לידע צריך זה, לרגע עד עמו אירע
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מא.160) יב, בא
(161.295 ע' ריש חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
יא.162) נא, יו"ד. לה, ישעי'
(ובפרש"י).163) א פה,
תענית 164) (ראה מקיים" והקב"ה גוזר "צדיק להיפך: וכן

י  וירא תנחומא ב. נט, שבת א. טו, זח"ב א. ט).כג,
יט.165) טו, ירמי'
סע"א.166) ז, תענית ראה
ועוד.167) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות ע"ד
וש"נ.168) .276 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת ראה
כג.169) ו, משלי
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.Ï בחיי היום סדר שעל לענינים בנוגע הוראה יש ענין שבכל (סכ"ד) לעיל כמדובר – מזה וההוראה
יום: היום

(ובלשונם: מסודר בסדר תהי' שהנהגתם ילדיהם על לפעול שרצו כו"כ יש שבדורנו, להורים בנוגע
"מאכן  המדינה: ובלשון בחברה, ומכובד נאה "מקום" להם שיהי' כדי אופן"), סטאטעטשנעם א ַַַ"אויף

לעבן", dfא llbae וללכת וכו', אליהם שייך שלא מה ליטול שלא – והיושר הצדק בדרך להתנהג עליהם , ַ
וכיו"ב; וזהב בכסף במסחר, או בידיעות, – חיל" אל "מחיל

תוכן להם יש ויושר שצדק להם הסבירו לא mnvrאבל cvn,אדם כמו להתנהג צריך אדם, שהוא ומי ,
וכו'" כבהמה ושותין "אוכלין לבהמה: אדם בני דומים דברים שבשלשה אע"פ – בהמה כמו .155ולא

כו', רעננים וכחות מרץ בעל צעיר, שלהיותו הנוער, אצל מתקבל זה שאין יפלא לא הרי שכן, וכיון
כו'. אחרת גישה לו יש

בטענות באים כאשר המסודרים xreplולכן, הסדרים נגד הולכים הם המדינה:מדוע בלשון (וכנ"ל
על הטענה להיות צריכה לראש לכל הנה – אותם והורסים mikpgnde"עסטאבלישמענט") mixedd, ַ

הכתוב – לומר 156ובלשון אשמה), (לשון יו"ד חסר "ואשמם, רש"י: וכפירוש בראשיכם", "ואשימם :
כו'" דייניהם בראשי תלויות ישראל של –שאשמותיהם

נאה, דירה לו שתהי' – היא האדם שתכלית להם, הסבירו כדבעי, להתנהג עליהם לפעול רצו שכאשר
אלא  אחת, "קאדילאק" במכונית להסתפק ולא ב"באנקעט", השולחן בראש מקום מכובד, בנק ַַַחשבון
הסדר  תמורת הנה – במשפחה ילד ניתוסף וכאשר לאשתו... ואחת לעצמו אחת מכוניות, שתי לרכוש
נוסף  חשבון לפתוח להבדיל, הוא, עתה הסדר הנה וכיו"ב, בס"ת, נוספת אות לרכוש פעם נהוג שהי'
לרכוש  צריכים דעתו, על כשעומד ומיד כשיגדל, פרנסתו את להבטיח כדי כסף סכום בו ולהפקיד בבנק,

האנשים!... בין איש להיות צריך הוא שהרי מכונית, עבורו

טובה  דירה להשיג כדי הוא מרדכי" ו"ברוך המן" ה"ארור את בונים שעליו היסוד כל כאשר ובכן:
יפלא  לא – וכיו"ב סוחרים של באסיפה בראש שיושיבוהו כדי או ל"קונגרס", אותו שיבחרו כדי יותר,

רצוץ!... קנה על בנין בניית של  השקר את לסבול הסבלנות מתפוצצת סוכ"ס מדוע

לנצלם  יכולים אלו ענינים התכלית; היא ב"באנקעט" בראש ישיבה ולא "קאדילאק" לא "דירה", ַַַלא
לרעתו" לבעליו שמור ש"עושר באופן זה הרי ולפעמים נעשה 45לטוב, "וישמן" שע"י כיון רח"ל, ,

.53"ויבעט"

הסיבה  מה לדעת חזק ויסוד הבנה להם העניקו שלא והמחנכים, ההורים של אשמתם איפוא זוהי
"ברוך". צ"ל ו"מרדכי" "ארור" צ"ל ש"המן"

אמצע  רק הוא עתה הנוער נמצא שבו כו') הסדרים והירוס ביטול (של זה ומצב שמעמד כיון אמנם,
פי  על לנער "חנוך שלום, ודרכי נועם בדרכי לחנכם צריך אלא בדרך, לתעות להם להניח אסור – הדרך

יעמידו 157דרכו" ועי"ז מרדכי", ל"ברוך המן" "ארור שבין בהחילוק יותר עמוקה להבנה אותם להביא ,
ה'" ברך זרע הם כי יכירום רואיהם ש"כל דור .158מהם

.‡Ï של מלכו המלך, דרך על היהודי הנוער את להעמיד – בזה שיתעסקו אלו כל של חלקם ואשרי
עולם.

האש  עמוד את להם ולהראות להם לעזור אותם, לעורר רק וצריכים זאת, רוצים בעצמם שהם ובפרט
עולם" לאור לך יהי' ש"ה' כדי האור, .159ועמוד
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א.155) טז, חגיגה
יג.156) א, דברים
ו.157) כב, משלי

ט.158) סא, ישעי'
כ.159) ס, שם
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מעשה 170ימינו" לידי שמביא לימוד יום, יום בחיי הוראה היא ותורה שעליהם 171, המצוות, קיום –
בהם".172נאמר  "וחי

.‚Ï לקבל יצאו שבקרוב ה'", "צבאות ישראל, נשמות כל מעמידים שעי"ז – (סל"א) לעיל וכאמור
בהשלמת  הכתיבה ונסתיימה בכתיבתה, התחיל נשיאנו שרבינו הספרֿתורה עם יחד צדקנו, משיח פני

שנה  ומעלה"173עשרים שנה עשרים "מבן בבחי' זה הרי שעכשיו כך, ,174.

שמצינו  כפי – ידע" דלא ד"עד לענין גם שייך ומעלה שנה עשרים שענין עשרים 175ולהעיר, ש"עד
אמה מעשרים למעלה בסוכה, דר שהוא יודע אדם rceiאמה mc` oi` שלטא דלא משום בסוכה, שדר

כשמה  סכך, היינו וסוכה הסכך, את רואה (שאינו עינא" יושב 176בה אדם אין אמה מעשרים "למעלה ,(
דפנות" בצל אלא הסכך) (צל סוכה המקיפים,177בצל המשכת הוא הסוכה ענין שכללות לפי והיינו ;

(כמבואר  דוקא בסוכה המינים) שאר עם (יחד לולב נטילת שזהו"ע בפנימיות, שנמשכים ובאופן
מעשרים.178בכ"מ  למעלה לא אבל אמה, עשרים של חלל צ"ל ולכן ,(

הכפורת  על אשר הקטורת בענן דיוהכ"פ מהעבודה נמשך הסוכה ענין כללות שזוהי 179אמנם, ,
ביום  ישראל, שבכל המיוחד גדול, הכהן ע"י היתה שלכן שבנפש, היחידה בחי' עם הקשורה העבודה
בזמן  (בנפש, ה"יחידים" כל שנפגשים כך, המקומות, מכל המקודש ובמקום (בזמן), הימים מכל המקודש

ביחד  במדרש 180ובמקום) כדאיתא אחד", "יום יוהכ"פ נקרא ולכן עולם, של מיחידו ממשיכים ועי"ז ,181

הפסוק  הקב"ה 182על ש"הי' אחד" "יום בדוגמת הכיפורים", יום "זה אחד", יום בוקר ויהי ערב "ויהי
נ  "בשני שרק כיון בעולמו", המלאכים"יחיד .181בראו

מבחי' היא שההמשכה (אלא אמה מעשרים למטה עד – שבנפש יחידה ע"י – נמשך "יחיד" ומבחי'
עציך" ל"חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם שנחלקים כפי בנ"י, לכל ובנוגע אמה), מעשרים שלמעלה

אלקיכם" ה' לפני כולכם גו' ש"נצבים באופן אבל מימיך", הזקן 183ו"שואב רבינו שמפרש וכפי ,184:
באופן  מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ד"ראשיכם החלוקה נעשית (ולאח"ז כאחד" "לאחדים
מרדכי" ו"ברוך המן" ד"ארור הענין נעשה ידע" ה"לא שלאחרי (סכ"ח) לעיל האמור ע"ד לגמרי, אחר

לגמרי), אחר באופן

שהברכה  כפי מבורכת, שנה שתהי' – השנה ימי כל במשך המסודרת ההנהגה על שפועל ובאופן
כאורה" ד"כחשכה באופן אמנם זה הרי עצמו שמצד הכתר, מבחי' ההמשכה 185נמשכת באה לאח"ז אבל ,

לבנ"י  דוקא מצוה.186בפנימיות ומקיימי תורה לומדי

(כידוע  הנשמות כל כללות של היחידה בחי' היא שנשמתו צדקנו, משיח לקראת יוצאים כזה ובאופן
היא  משיח ונשמת חי', דרגת היא שנשמתו למשה ועד ונשמה, רוח נפש – דרגות חילוקי יש שבנשמות

האריז"ל  בכתבי כמבואר יחידה, אחד 187דרגת שבכל היחידה בחי' של ההתעוררות נעשית ידו ועל ,(
מישראל. ואחת
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נצבים.170) ס"פ ע"פ – ערבית תפלת נוסח
וש"נ.171) ב. מ, קידושין
ה.172) יח, אחרי
ואילך.173) 43 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
ועוד.174) ג. א, במדבר
סוכה.175) ריש
שם.176) פרש"י
להיות 177) יכולים שהדפנות – שביניהם מהחילוק ולהעיר

הסכך, משא"כ הטמא; מדבר ואפילו טומאה, המקבל מדבר גם
של  בגדר אינו שמלכתחילה אלא טהור, שצ"ל בלבד זו לא

וטהרה. דטומאה הענין מכל לגמרי למעלה הוא אלא טומאה,
ל 178) וש"נ.ראה .361 ע' ריש חי"ט קו"ש

קכח.179) ע' תשרי סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה
וש"נ.

תורת 180) ועוד. קלז. ע' שם התוועדויות – מנחם תורת ראה
וש"נ. .89 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם

ח.181) פ"ג, ב"ר
ה.182) א, בראשית
נצבים.183) ר"פ
נצבים.184) ר"פ לקו"ת
יב.185) קלט, תהלים
ס"ע 186) ח"ג תער"ב המשך קסז. ע' מג"א אוה"ת ראה

ועוד. א'תטו.
תורת 187) גם וראה ב. רס, לזח"ג ב. מ, לזח"ב רמ"ז ראה

וש"נ. .303 ע' חנ"ג התוועדויות – מנחם
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בל  ד"אוהל באופן שיהי' השלישי ביהמ"ק לבנין וזוכים צדקנו, משיח פני לקבל הולכים יחד וכולם
לנצח" יתדותיו יסע בל מ 188יצען שזהו כיון שניתי", "לא מבחי' שנמשך נמשך 189קום זה, עם וביחד ,

יחזקאל  בנבואת שנתבארו כפי השלישי ביהמ"ק של והגבלות מדידות – והגבלה .190במדידה

"שמחת  לבב, וטוב שמחה של ובאופן טפחים, מעשרה למטה דידן, ובעגלא ממש בקרוב – זה וכל
ראשם" על .162עולם

***

.„Ï.'וגו ידו משה ירים כאשר והי' ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‰Ï מלאו תש"ל, זו, בשנה כי, – ומעלה" שנה "עשרים בבחי' היא זו ששנה (סל"ג) לעיל נזכר
ו) שנה ד"(עשרים הענין ומתחיל דורנו, נשיא מהסתלקות שנה להלן dlrnעשרים ד"מה שהענין ומובן, ."

סוטה  במסכת הגמרא (כדברי ומשמש" עומד כאן אף ומשמש נמשך 191עומד נאמן) ורועה לנשיא בנוגע
שנה  "עשרים – יותר נעלה באופן אם כי שנה, העשרים במשך כמו אופן באותו זה שאין אלא עתה, גם

dlrne,טפחים מעשרה למטה עד נמשך להיות צריך אלא "למעלה", שנשאר באופן זה אין אבל ;"
העיקר  הוא בפועל.192והמעשה במעשה –

שנה" בשלושים "ויהי – שנה שלושים שמלאו זו, בשנה ענין הגיע 193ועוד דורנו שנשיא מאז –
לארצותֿהברית.

לקרתא  ד"אתית הענין בנימוסה"ומצד בסמיכות 194אזל (או עמו יחד שבאו לאלו רק לא שייך זה הרי ,
וימים  לזמנים עד לאח"ז, בארה"ב שנמצאים אלו לכל גם אלא לפנ"ז, בארה"ב שהיו אלו ולכל לזה),
קלה, עבודה להם שיש שהעובדה והיינו, לגמרי, אחר בציור נראית ארה"ב היתה ביאתו שלולי כיון אלו,

באגה"ק  הזקן רבינו ובלשון ויגיעתו, עבודתו בזכות היא יותר, ועמוקה עבד 195רחבה אשר "עבודתו :
ועמלו  עבודתו לאחרי שנראית כפי תהי' שארה"ב לפעול כדי זאת שמסר חייו", ימי כל נפשו) (שעמלה

בזה  .196שהשקיע

השנה: קביעות מצד – בזה מיוחדת ובהדגשה

כמ"פ  המדובר עם 197ובהקדם הקשורים הענינים כל הנה לשנה, משנה הקביעות שינויי שלמרות ,
שזהו  כיון בשבוע, יום באותו חלים אינם כאשר אפילו שנה, בכל בתקפם הם החודש בימי הקביעות
דפורים, היו"ט גם כולל בכלל, הימיםֿטובים כמו השבוע, ימי עם ולא החודש, ימי עם הקשור ענין
אפילו  בו, עשר וחמשה בו עשר בארבעה – החודש ימי עם אלא השבוע, בימי הקביעות עם קשור שאינו

וכו'. שנתיים לפני שעברה, בשנה כמו בשבוע יום באותו חל אינו אם

בימי  הקביעות עם החודש בימי הקביעות יחד מתחברים שבה לשנה בדומה זה אין אעפ"כ, אבל
השבוע.

מעוברת: שנה או פשוטה שנה – עצמה השנה לקביעות בנוגע גם ועד"ז

לגאולה" גאולה ("מיסמך ופסח פורים (כמו בחודש הקביעות עם הקשורים לענינים בי"ד 198בנוגע (
אבל  מעוברת. שנה של חודש או פשוטה  שנה של חודש  זה אם נפק"מ אין – בניסן) עשר וחמשה באדר 
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כ.188) לג, ישעי'
ו.189) ג, מלאכי
ואילך.190) מ ַקאּפיטל
סע"ב.191) יג,
מי"ז.192) פ"א אבות
ח"כ 193) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה א. א, יחזקאל

וש"נ. .155 ע'

וש"נ.194) יד. פמ"ח, ב"ר ראה
לסז"ך.195) ביאור
(תורת 196) בתחלתה זו שנה שמח"ת יום שיחת גם ראה

ואילך). 160 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם
וש"נ.197) .269 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
סע"ב.198) ו, מגילה
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מעשה 170ימינו" לידי שמביא לימוד יום, יום בחיי הוראה היא ותורה שעליהם 171, המצוות, קיום –
בהם".172נאמר  "וחי

.‚Ï לקבל יצאו שבקרוב ה'", "צבאות ישראל, נשמות כל מעמידים שעי"ז – (סל"א) לעיל וכאמור
בהשלמת  הכתיבה ונסתיימה בכתיבתה, התחיל נשיאנו שרבינו הספרֿתורה עם יחד צדקנו, משיח פני

שנה  ומעלה"173עשרים שנה עשרים "מבן בבחי' זה הרי שעכשיו כך, ,174.

שמצינו  כפי – ידע" דלא ד"עד לענין גם שייך ומעלה שנה עשרים שענין עשרים 175ולהעיר, ש"עד
אמה מעשרים למעלה בסוכה, דר שהוא יודע אדם rceiאמה mc` oi` שלטא דלא משום בסוכה, שדר

כשמה  סכך, היינו וסוכה הסכך, את רואה (שאינו עינא" יושב 176בה אדם אין אמה מעשרים "למעלה ,(
דפנות" בצל אלא הסכך) (צל סוכה המקיפים,177בצל המשכת הוא הסוכה ענין שכללות לפי והיינו ;

(כמבואר  דוקא בסוכה המינים) שאר עם (יחד לולב נטילת שזהו"ע בפנימיות, שנמשכים ובאופן
מעשרים.178בכ"מ  למעלה לא אבל אמה, עשרים של חלל צ"ל ולכן ,(

הכפורת  על אשר הקטורת בענן דיוהכ"פ מהעבודה נמשך הסוכה ענין כללות שזוהי 179אמנם, ,
ביום  ישראל, שבכל המיוחד גדול, הכהן ע"י היתה שלכן שבנפש, היחידה בחי' עם הקשורה העבודה
בזמן  (בנפש, ה"יחידים" כל שנפגשים כך, המקומות, מכל המקודש ובמקום (בזמן), הימים מכל המקודש

ביחד  במדרש 180ובמקום) כדאיתא אחד", "יום יוהכ"פ נקרא ולכן עולם, של מיחידו ממשיכים ועי"ז ,181

הפסוק  הקב"ה 182על ש"הי' אחד" "יום בדוגמת הכיפורים", יום "זה אחד", יום בוקר ויהי ערב "ויהי
נ  "בשני שרק כיון בעולמו", המלאכים"יחיד .181בראו

מבחי' היא שההמשכה (אלא אמה מעשרים למטה עד – שבנפש יחידה ע"י – נמשך "יחיד" ומבחי'
עציך" ל"חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם שנחלקים כפי בנ"י, לכל ובנוגע אמה), מעשרים שלמעלה

אלקיכם" ה' לפני כולכם גו' ש"נצבים באופן אבל מימיך", הזקן 183ו"שואב רבינו שמפרש וכפי ,184:
באופן  מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ד"ראשיכם החלוקה נעשית (ולאח"ז כאחד" "לאחדים
מרדכי" ו"ברוך המן" ד"ארור הענין נעשה ידע" ה"לא שלאחרי (סכ"ח) לעיל האמור ע"ד לגמרי, אחר

לגמרי), אחר באופן

שהברכה  כפי מבורכת, שנה שתהי' – השנה ימי כל במשך המסודרת ההנהגה על שפועל ובאופן
כאורה" ד"כחשכה באופן אמנם זה הרי עצמו שמצד הכתר, מבחי' ההמשכה 185נמשכת באה לאח"ז אבל ,

לבנ"י  דוקא מצוה.186בפנימיות ומקיימי תורה לומדי

(כידוע  הנשמות כל כללות של היחידה בחי' היא שנשמתו צדקנו, משיח לקראת יוצאים כזה ובאופן
היא  משיח ונשמת חי', דרגת היא שנשמתו למשה ועד ונשמה, רוח נפש – דרגות חילוקי יש שבנשמות

האריז"ל  בכתבי כמבואר יחידה, אחד 187דרגת שבכל היחידה בחי' של ההתעוררות נעשית ידו ועל ,(
מישראל. ואחת

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

נצבים.170) ס"פ ע"פ – ערבית תפלת נוסח
וש"נ.171) ב. מ, קידושין
ה.172) יח, אחרי
ואילך.173) 43 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
ועוד.174) ג. א, במדבר
סוכה.175) ריש
שם.176) פרש"י
להיות 177) יכולים שהדפנות – שביניהם מהחילוק ולהעיר

הסכך, משא"כ הטמא; מדבר ואפילו טומאה, המקבל מדבר גם
של  בגדר אינו שמלכתחילה אלא טהור, שצ"ל בלבד זו לא

וטהרה. דטומאה הענין מכל לגמרי למעלה הוא אלא טומאה,
ל 178) וש"נ.ראה .361 ע' ריש חי"ט קו"ש

קכח.179) ע' תשרי סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה
וש"נ.

תורת 180) ועוד. קלז. ע' שם התוועדויות – מנחם תורת ראה
וש"נ. .89 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם

ח.181) פ"ג, ב"ר
ה.182) א, בראשית
נצבים.183) ר"פ
נצבים.184) ר"פ לקו"ת
יב.185) קלט, תהלים
ס"ע 186) ח"ג תער"ב המשך קסז. ע' מג"א אוה"ת ראה

ועוד. א'תטו.
תורת 187) גם וראה ב. רס, לזח"ג ב. מ, לזח"ב רמ"ז ראה

וש"נ. .303 ע' חנ"ג התוועדויות – מנחם
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שני  אדר ימי רק לא שבה, הימים שכל סימן זה הרי מעוברת", "שנה נקראת כולה שהשנה כיון אעפ"כ,
הדעות  לב' (בהתאם ראשון אדר והם 199או מעוברת", "שנה של ימים הם הנוסף), החודש הוא מהם מי

פשוטה. שנה של מהימים שונים

בימי  הקביעות עם יחד החודש, בימי הקביעות – הענינים כל יחד מצטרפים שכאשר מובן, ומזה
עוז. וביתר שאת ביתר זה הרי – מעוברת או פשוטה השנה, לכללות גם המתאים ובאופן השבוע,

לעניננו: ובנוגע

זו, בשנה הקביעות כמו אופן באותו היתה בארה"ב דורנו נשיא של הראשון הפורים של הקביעות
מעוברת. שנה – השנה לכללות בנוגע והן השבוע, לימי בנוגע והן החודש לימי בנוגע הן

עוז. וביתר שאת ביותר הם לארה"ב, דורנו נשיא של מביאתו החל שנפעלו הענינים שכל מובן ומזה

.ÂÏ ממנה לעשות כדי היא לאמריקא שביאתו בעצמו, דורנו נשיא כדברי – בזה הנקודה וכללות
תורה  אנדערש"200מקום איז "אמעריקא המימרא את לשלול – השלילי ובצד החיוב; בצד שזהו ,201. ַַ

מרע". ל"סור ובנוגע טוב" ל"עשה בנוגע – לחדור שצריכים הנקודות שתי הן אלו ואילך, ומאז

השנה  וגם השבוע, בימי הקביעות עם החודש בימי הקביעות יחד כשמצטרפים – בזה חידוש ותוספת
עוז. וביתר שאת ביתר זה הרי ולכן אז, שהי' כפי מעוברת היא

לעשות  הנ"ל: ענינים בשני עוז וביתר שאת ביתר לעסוק להתחיל סגולה עת שזוהי – לפועל ובהנוגע
שונה. היא שאמריקא ובהחלט בתכלית ולשלול תורה, מקום מאמריקא

.ÊÏ:בזה להוסיף ויש

בה  שיש גדולה מדינה כי אם מסויימת, מדינה עם רק שקשור ענין שזהו לחשוב יכולים לכאורה
מובן  ומזה גשמיים, בענינים במוחש שרואים כפי – היא האמת אבל וכו'. וכו' ירבו כן יהודים ריבוי

המדינות. שאר לכל גם נוגע זה שענין – ברוחניות להמצב ובקשר בשייכות גם הוא שכן

ר  כאן שנמצא – הוא ההנהגה המצב הרי – הארץ לעמי בנוגע וגם בנ"י. של כפשוטו) (בכמות בנין וב
ה'" (ש)ביד ושרים מלכים ב"לב תלוי' הצדק היפך ולמעט בצדק באמצעות 202להוסיף באה ה'" "יד אבל ,

העולם. בכל השפעה לה שיש זו, מדינה ע"י זה הרי – אלו ובימינו מיוחד, ושר מלך

או  לסחורה לדולרים, זקוקות שהן כיון הימנה, ומושפעות באמריקא תלויות הארצות רוב בזמננו
ונגד  ה' נגד מלחמה לנהל והחורבן ההרס בשם  שדוגלות ארצות מאותם (חוץ מאמריקא שמופץ לנשק

דניאל  בסוף מ"ש עם קשור זה וענין ועניני'. לאמריקא גם מנגדות שהם בה', "אחרית 203אמונה אודות
ומתלבן  מתברר המשיח, לביאת שמתקרבים שככל והיינו, רבים", ויצרפו ויתלבנו ש"יתבררו הימים",
טשטוש  והותר) די יש (ועדיין הי' עתה שעד למרות ולכן, וכו', שייך הוא לאן – דבר כל של מהותו

לחושך" ואור לאור חושך ש"שמים למצב עד ורע, טוב ועירוב ובלבול שיש 204המוחין עתה רואים –
דת). עם וקשורה חיוביים בדברים שעוסקת מדינה יש ולעומתה כפירה, להפיץ שנלחמת מדינה

ענין  לכל בנוגע ודיון אסיפה כל לפני לה' בתפלה לפתוח – המדינות שאר כל ממנה ילמדו והלואי
כפי  בה', אמונה עם מקשרים הממון ענין את שגם ועד חילוניים), הכי ענינים גם (כולל המדינה מעניני

בלבם  ה' הענינים 205שנתן קשר מהו שלכאורה אף – בה' האמונה ענין את הכסף על להדפיס הרעיון את
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אנציק'199) גם וראה א. סג, נדרים שם. מגילה ראה
וש"נ. ואילך). קצח (ע' ס"ג אדר ערך א) (כרך תלמודית

(200.109 ע' תש"א .126 ע' .20 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
ועוד.

וש"נ.201) .53 ע' תש"ו סה"ש ראה
(202.1 הערה 285 ע' חי"ג לקו"ש וראה א. כא, משלי ע"פ
יו"ד.203) יב, דניאל
כ.204) ה, ישעי'

ושרים 205) מלכים "לב אלא בחירה, להם אין גוים שהרי
לא, או לכך כיוונו אם נפק"מ אין ולכן לעיל). (כאמור ה'" ביד
לדינים  בנוגע [ונפק"מ הכוונה כ"כ נוגע לא שאצלם כיון
נוגע  האם בזה, אינוֿיהודי לפעול יכול כמה עד – כוונה שצריכים
תלמודית  אנציק' (ראה וכו' סותרת כוונה אינה אם שלו, הכוונה
אם  כי וש"נ)], ואילך). תט ס"ע כז (כרך בתחלתו כונה ערך

ממש. בפועל המעשה
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להביא  עלול ווילדעווען"), אים מ'לאזט ("בשעת שליטה מכלל כשיוצא כשלעצמו, הממון ענין כי, –ָ
שעז"נ  הוראה), יש ענין בכל (שהרי הזהב" מ"עגל שלמדים כפי בה', כפירה לה 206לידי הרביתי "וכסף

א  עם זאת לקשר צורך יש ולכן לבעל", עשו בה'.וזהב מונה

זו  לא – הדת. הפרדת להיות שצריכה ב"חוקה" שכתוב עצמם את להשלות שרוצים אלו כדעת [ולא
הכסף  על שמוטבע  ממש בפועל שרואים כפי בפועל, הי' כך ולא מהמחוקקים, אחד אף של הכוונה היתה

לה']. בתפלה נפתח המדינה בעניני דיון וכל בה', להאמין שצריך

שפועל בלבד זו לא הנה זו, במדינה ומצוותי' בתורה מוסיף יהודי שכאשר מובן, elyומזה wlga
בעולם  גם פועל הוא אלא שבמדינה, לאינםֿיהודים בנוגע ואפילו המדינה, בכללות גם ופועל זו, במדינה

בעולם. ענינים כמה הקב"ה מכריע ידה שעל מדינה שזוהי בגלל – כולו

לים, מעבר בגילוי אלקות צ"ל שהי' כשם הנה שלכן, שונה", אינה ש"אמריקא שוללים כאשר ולכן,
ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו ועד כאן, גם בגילוי אלקות צ"ל ובאופן 207כך ,

בפועל, כן שנעשה

הסיפור – גלות,208וכידוע בתוך בגלות עצמו, ובגלות בגלות, שהי' שאף הזקן, אדמו"ר אודות
סאוועט" ממך"209ב"טאינע ד"ויראו הענין בפועל אצלו נתקיים המצוות, קיום ומצד נשמתו מצד הנה , ַָ

הי' לא שעמד ומי לקום, יכול הי' לא שישב מי הנה תפילין, שהניח שבשעה הגויים, לפקידים ביחס
לישב  –יכול

אלא  כולה, ובארה"ב מסויימת במדינה או מסויימת, בעיר שלו אמות לד' לעצמו, רק לא נוגע זה הרי
נשק  או סחורה של ענין או דולר, אחר למקום מאמריקא שולחים שכאשר – העולם לכל גם נוגע זה
יותר  גדולה תועלת עם – ובמילא יהדות, של יותר גדולה מדה עם להגיע אלו ענינים יכולים וכיו"ב,

בעולם. ויושר צדק של ענינים לכל

מישראל  ואחת אחד כל בעבודת הדבר תלוי ובמילא בחירה, בעלי אינם גויים הרי – זאת לפעול וכדי
זו. שבמדינה

תצוה  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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דברים.206) ר"פ פרש"י וראה יו"ד. ב, הושע
וש"נ.207) א. ו, ברכות וראה יו"ד. כח, תבוא

וש"נ.208) שכב. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
החשאית.=209) מועצה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc migqt(iriax meil)

,mcd zwixf iptl gky m` mb daeg ici mi`veiyc ïåéklk ¥¨¦
zepaxwdeäðéð ïéøéLkoi`y ,gafnd lr wxfidl mnc ie`xe ,md - §¥¦¦§

,mlk`l xyt` i` ezngny oaxwd seba leqt mdacixdéà §¦
äìéëàì éæç éåä øëcéàelkei ,carl xn` dn oec`d xkfi m` ± ¦§©£¥£¦©£¦¨

ixd mewn lkn xkfp `ly eiykr s`e ,mlk`làéìb àiîL én÷± ©¥§©¨©§¨
oi`y aygp df oi`e ,oaxw lk lr dpnp in ielb minya ayeid iptl
mixehte ,mzaeg ici mda e`vi jk meyne ,dlik`l ie`x xyad

.ipy gqtn
:`ziixaa xen`d z` zx`an `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©

,elk`i `l mlek zlai mdn cg`a d`vnp m`y ,`ziixaaïéøeèôe§¦
.éðL çñt úBNòlî,md mixeht recn :`xnbd zl`eyàkéà àäå ¦©£¤©¥¦§¨¦¨

÷éôð àìc ãçdzid egqt xeray eze` ,mdn cg` yi ixde ± ©§Ÿ¨¦
:`xnbd zvxzn .gqt zaeg ici `vi `ly ,zlaidàìc íeMî¦§Ÿ

øLôéàt e`iaiyixdy .ipy gqãéáòéì éëéäm` ,dyrp ji` ± ¦§¨¥¦¤¡¦

c xn`pãçå ãç ìk éúéìmdn cg`e cg` lk `iaiy ±à÷ ,çñt ©§¥¨©§©¤©¨
éúééîmi`ian md ixd ±eäì éãáò eäéépéî äòaøàc ,äøæòì ïéleç± ©§¥¦¨£¨¨§©§¨¨¦©§¨§¦§

miaiig mpi` eiykry oeike ,gqtn exhtp xak mdn drax` ixdy
m`e ,dxfra oileg `ed ixd ,eiykr mi`ian mdy gqtd ,gqta

c xn`pçñt ãç eälek éúéìgqtl cg` oaxw cgi mlek e`iaiy ± ©§¦§©¤©
`ldy ,xyt` i` mb df ,ipyàöîðd,åéeðîì àlL ìëàð çñtixdy ¦§¨¤©¤¡¨¤Ÿ¦§¨

epi` ipy gqtd lr eiykr epnpy dne ,exhtp xak mdn drax`
,gqtdn lek`l mdl xeq`e ,melkéàî éàä,xn`z dn `l` ± ©©

ceäéépéî ãç ìk éúéðz` mdn cg` lk `iaiy ±àîéðå éðúéðå ,Bçñt ©§¥¨©¦©§¦§§¦§¥§¥¨
,xn`ie dpzie ±éãéc éàd did `ed ily oaxwd m` ±éàä ,íeî ìòa ¦¦¦©©©

àzLä éúééàc,eiykr `ian ip`y dn ±éåäéðdidi ±éãéc éàå ,çñt §©§¥©§¨¤¡¥¤©§¦¦¦
did ily m`e ±àzLä éúééàc éàä ,íz,eiykr `ian ip`y dn ± ¨©§©§¥©§¨

éåäéðdidi ±,íéîìLdf mb,øLôà àì ¤¡¥§¨¦Ÿ¤§¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום רביזי זמ' ב

l"yz'd ,mixetd bg zgiy

שני  אדר ימי רק לא שבה, הימים שכל סימן זה הרי מעוברת", "שנה נקראת כולה שהשנה כיון אעפ"כ,
הדעות  לב' (בהתאם ראשון אדר והם 199או מעוברת", "שנה של ימים הם הנוסף), החודש הוא מהם מי

פשוטה. שנה של מהימים שונים

בימי  הקביעות עם יחד החודש, בימי הקביעות – הענינים כל יחד מצטרפים שכאשר מובן, ומזה
עוז. וביתר שאת ביתר זה הרי – מעוברת או פשוטה השנה, לכללות גם המתאים ובאופן השבוע,

לעניננו: ובנוגע

זו, בשנה הקביעות כמו אופן באותו היתה בארה"ב דורנו נשיא של הראשון הפורים של הקביעות
מעוברת. שנה – השנה לכללות בנוגע והן השבוע, לימי בנוגע והן החודש לימי בנוגע הן

עוז. וביתר שאת ביותר הם לארה"ב, דורנו נשיא של מביאתו החל שנפעלו הענינים שכל מובן ומזה

.ÂÏ ממנה לעשות כדי היא לאמריקא שביאתו בעצמו, דורנו נשיא כדברי – בזה הנקודה וכללות
תורה  אנדערש"200מקום איז "אמעריקא המימרא את לשלול – השלילי ובצד החיוב; בצד שזהו ,201. ַַ

מרע". ל"סור ובנוגע טוב" ל"עשה בנוגע – לחדור שצריכים הנקודות שתי הן אלו ואילך, ומאז

השנה  וגם השבוע, בימי הקביעות עם החודש בימי הקביעות יחד כשמצטרפים – בזה חידוש ותוספת
עוז. וביתר שאת ביתר זה הרי ולכן אז, שהי' כפי מעוברת היא

לעשות  הנ"ל: ענינים בשני עוז וביתר שאת ביתר לעסוק להתחיל סגולה עת שזוהי – לפועל ובהנוגע
שונה. היא שאמריקא ובהחלט בתכלית ולשלול תורה, מקום מאמריקא

.ÊÏ:בזה להוסיף ויש

בה  שיש גדולה מדינה כי אם מסויימת, מדינה עם רק שקשור ענין שזהו לחשוב יכולים לכאורה
מובן  ומזה גשמיים, בענינים במוחש שרואים כפי – היא האמת אבל וכו'. וכו' ירבו כן יהודים ריבוי

המדינות. שאר לכל גם נוגע זה שענין – ברוחניות להמצב ובקשר בשייכות גם הוא שכן

ר  כאן שנמצא – הוא ההנהגה המצב הרי – הארץ לעמי בנוגע וגם בנ"י. של כפשוטו) (בכמות בנין וב
ה'" (ש)ביד ושרים מלכים ב"לב תלוי' הצדק היפך ולמעט בצדק באמצעות 202להוסיף באה ה'" "יד אבל ,

העולם. בכל השפעה לה שיש זו, מדינה ע"י זה הרי – אלו ובימינו מיוחד, ושר מלך

או  לסחורה לדולרים, זקוקות שהן כיון הימנה, ומושפעות באמריקא תלויות הארצות רוב בזמננו
ונגד  ה' נגד מלחמה לנהל והחורבן ההרס בשם  שדוגלות ארצות מאותם (חוץ מאמריקא שמופץ לנשק

דניאל  בסוף מ"ש עם קשור זה וענין ועניני'. לאמריקא גם מנגדות שהם בה', "אחרית 203אמונה אודות
ומתלבן  מתברר המשיח, לביאת שמתקרבים שככל והיינו, רבים", ויצרפו ויתלבנו ש"יתבררו הימים",
טשטוש  והותר) די יש (ועדיין הי' עתה שעד למרות ולכן, וכו', שייך הוא לאן – דבר כל של מהותו

לחושך" ואור לאור חושך ש"שמים למצב עד ורע, טוב ועירוב ובלבול שיש 204המוחין עתה רואים –
דת). עם וקשורה חיוביים בדברים שעוסקת מדינה יש ולעומתה כפירה, להפיץ שנלחמת מדינה

ענין  לכל בנוגע ודיון אסיפה כל לפני לה' בתפלה לפתוח – המדינות שאר כל ממנה ילמדו והלואי
כפי  בה', אמונה עם מקשרים הממון ענין את שגם ועד חילוניים), הכי ענינים גם (כולל המדינה מעניני

בלבם  ה' הענינים 205שנתן קשר מהו שלכאורה אף – בה' האמונה ענין את הכסף על להדפיס הרעיון את
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אנציק'199) גם וראה א. סג, נדרים שם. מגילה ראה
וש"נ. ואילך). קצח (ע' ס"ג אדר ערך א) (כרך תלמודית

(200.109 ע' תש"א .126 ע' .20 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
ועוד.

וש"נ.201) .53 ע' תש"ו סה"ש ראה
(202.1 הערה 285 ע' חי"ג לקו"ש וראה א. כא, משלי ע"פ
יו"ד.203) יב, דניאל
כ.204) ה, ישעי'

ושרים 205) מלכים "לב אלא בחירה, להם אין גוים שהרי
לא, או לכך כיוונו אם נפק"מ אין ולכן לעיל). (כאמור ה'" ביד
לדינים  בנוגע [ונפק"מ הכוונה כ"כ נוגע לא שאצלם כיון
נוגע  האם בזה, אינוֿיהודי לפעול יכול כמה עד – כוונה שצריכים
תלמודית  אנציק' (ראה וכו' סותרת כוונה אינה אם שלו, הכוונה
אם  כי וש"נ)], ואילך). תט ס"ע כז (כרך בתחלתו כונה ערך

ממש. בפועל המעשה
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הקודש  ללשון  מתורגם

.‡
"ÈÓ˘Ï ÈÏ"

המילים את  הפסוק מן רש"י מצטט הפרשה בתחילת
לשמי ". "לי ומפרש תרומה" לי  "ויקחו 

על  – לפרשו? צריך שרש"י  אלו, במילים  הקושי  מהו

המפרשים אומרים  :1כך

"ויקחו  של הפשוטה זאתilהמשמעות  לתת היא  "

הקב"ה , כלפי  כך לפרש אפשר אי  אך להקדושֿברוךֿהוא,
שהוא או משהו, לו שנותנים  לומר ייתכן כיצד א ) כי :

לכך  ומלואה"2זקוק הארץ  "לה' והרי  לו 3, שייך הכל ,

לך" אומר לא ארעב  מראה4ו"אם  "לי" המילה ב) .
באמצעות הוא  "אלי" הדבר בין  והשייכות  שהקשר

גשמי , דבר לגבי  רק מתאים זה  ענין ו)התקרבות . (לקיחה
שום לו ואין גוף ... "אינו  אשר הקב"ה , לגבי כן  לא אך

וצורה ..." .5דמות 

היא "לי " של שהמשמעות  לפרש רש"י  צריך ולכן 
"לשמי ".

מדוע  מובן שלא  לכך  [בנוסף כי  כך, להסביר קשה  אך
המילים את גם  הפסוק מן רש"י  "ויקחו "6מצטט

לגבי7ו"תרומה" רק הם  רש"י  של וההסבר הקושי  כאשר ,
"לי" ]8המילה 

– מטרה  אותה בעלי כאלה , ביטויים מוצאים  הרי 
לך" אעשרנו "עשר  קודמים  בפסוקים – הקב"ה ,9כלפי 

בכור" כל  לי  שם10"קדש מסביר אינו ורש"י  11וכדומה ,

"למען " או  "אל" המילים, של כפשוטן הכוונה שאין 
הקב"ה .

של  בפשוטו  רש"י  של הקושי  זהו שלא  מובן מזה 
הדבר הנ"ל. הפירוש את  לשלול צריך הוא ושאין  מקרא,
משהו  ומקדישים  מעשרים כאשר כי  בפשטות , מובן

וכדומה . לכך זקוק שהקב"ה  לומר הכוונה  אין לקב"ה 

·.
˘¯ È¯·„ ˙·‰Ï ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ¯˘Ù‡"È

"ויקחו  בפסוק "לי " שהביטוי לומר אפשר לכאורה 
דומה אינו לי"לי" "קדש לך", אעשרנו ל"עשר

נאמר לא לי " ב"ויקחו  כי  זאתeyicwiyוכדומה.
מתאים אינו וזה  "לקחת ". – אלא  וכדומה , 12לקב"ה

הנ "ל  הסיבות  "לי13מפני  לומר  רש"י  מוכרח  לפיכך .
את גם רש"י מצטט מדוע גם מובן ובזה  לשמי".

"ויקחו " .14המילה 
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דבק  חיים, מים באר גו"א, מהרי"ק, פי' זכרון, ספר רא"ם, ראה (1
ועוד. טוב.

דבר  לשום צריך ושאין לו, שיתנו שייך שאין שבפנים, הענינים שני (2
"ויקחו בפי' שתלויים ענינים ב' לכאורה הם –il שהנתינה מפני אם ,"

ב' הובאו וע"ז כביכול; לצרכו היא שהנתינה מפני או (אליו) לו היא
גו'. ארעב אם הב' ולענין ומלואה הארץ לה' הא' לענין דלקמן הפסוקים
מים  באר זכרון, (ספר הב' ופי ' ענין בעיקר מדגישים הנ"ל ובמפרשים
ושפ"ח  האורה ובלבוש כאן). רש"י בדקדוקי ועד"ז מהרי"ק. פי' חיים,

שלו. דהכל הא' בענין הוא
העצם" אל דבר להבאת המורה שבמקרא לי כסתם "לא ברא"ם ויל"ע

הפסוקים. ב' הביא ובגו"א גו'). ארעב (אם הב' פסוק ומביא
א. כד, תהלים (3
יב. נ, תהלים (4

כאן. רחובות) (באר רש"י דקדוקי (5
כמ"פ  כמדובר כי – הסדרה התחלת לציין בכדי שזהו לומר אין כי (6

.(2 הערה 78 ע' חי"ב לקו"ש (ראה בכך רש"י של דרכו אין
תרומה  תיבת העתיק לא – רש"י מכת"י וא' דרש"י, א' ובדפוס (7

בהד"ה.
" (עוה"פ) בפירושו שמעתיק בזה גם וכמודגש (8il ולהעיר לשמי".

עוה"פ  "לי" תיבת העתיק לא רש"י מכת"י ובאחדים א' שבדפוס

כבפנים. הוא וכת"י הדפוסים וברוב שני בדפוס אבל בפירושו.
כב. כח, ויצא (9

ב. יג, בא (10
עה"פ. לדוד במשכיל שהקשה כמו (11

"קחה מהלשון להקשות ואין (12il רש"י ביארו שלא ט) טו, (לך "
עגלים  "ג' שם מפרש"י הוא שמובן י"ל, כי – הקב"ה לגבי יתכן איך
כו'", הקרבנות "בזכות לפנ"ז בפרש"י וכן כו'", יוהכ"פ פר פרים לג' רמז

" שגם מובן ilשמזה dgw" שם ת"א וראה קרבן*. של כענין הוא "aixw
לי  "סב שם ובתיב"ע וכיו"ב. "סב"** בכ"מ שתרגם כמו ולא קדמי",

aixwe oizaexwz:יוד שם פרש"י וראה שם. יו"ד בפסוק ועד"ז קדמי".
כו'. שהי' לפי פשוטו מידי יוצא המקרא ואין

לקיחה  לשון שנאמר מה) מא. יבֿיג. (ג, במדבר דפ' ובהפסוקים –
ש"הקדשתי  בכור כל תחת שזה נאמר שהרי ענינו מובן כבר הלוים, על לי

הבאה. הערה וראה הנ"ל. בפסוקים פרש"י וראה לי".
קניתים". "לעצמי שפרש"י – שם בא – הוא" "לי לשון משא"כ (13

"תהיון ל) (כב, במשפטים רש"י ilועד"ז אין – שלי" אתם "הרי ופרש"י "
וכיו"ב. קיחה של ענין נאמר לא כי לבאר, צריך

ובעוד  .(7 הערה (הנ"ל רש"י וכת"י א' בדפוס מהגירסא להעיר (14
תרומה", לי "ויקחו בהד"ה רש"י מעתיק קעג) ה"א קלא. (ה"א כת"י

לשמי". לי "ויקחו ומפרש

.cere ,(b ,c ziy`xa) "'dl dgpn" 'ek oiw oaxwn ligzn ± f"ptl dxeza xak yxetnk 'dl `edy (*
dxrd d`xe) "incw oeyxtie" mbxz "dnexz il egwie" '`d mrta k"`yn .oeaqz ± mz`n egwz xy` dnexzd z`fe ,oeaqz ± "iznexz z` egwz"a epzyxta (**

."oeaqz" ,"oeaqz" ,"oeaqi" mleka mbxz r"aiza la` .(23
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מפרש רש"י  היה אילו  יותר פשוט היה זה , לפי אך
זאת שיקדישו  – היא  לי" "ויקחו  המילים  שמשמעות

).15(עבורי

‚.
‰ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰"Ï

אחרים הביטוי16מפרשים  לרש"י שקשה  מסבירים 

"egwie" לומר היה  צריך אומר17לי"epzieלי": כך ועל .
התרומה שבאמצעות  לכך ורומז לשמי ", "לי רש"י 

migwelהמדרש לדברי בדומה הקב"ה , שאמנם18את ,

שכינתו  להשכין רוצה הוא אך ומלואה", הארץ "לה '
לוקחים אתם  אותי לומר19בישראל, אפשר אי  הרי  אך .

השמים ושמי  "השמים כי  עצמו , הקב"ה את  שלוקחים
יכלכלוך..." –20לא לשמי " "לי  רש"י אומר ולפיכך ,

ובנין  התרומה באמצעות עליהם  חל יתברך ששמו 
את  "ושמו כמו ישראל"inyהבית , בני  .21על

בסגנון  כתוב  רש"י  פירוש רבות, פעמים  כאמור אך
ללא זאת, להבין  יוכל למקרא חמש  בן  שאפילו  כך ברור,

רש התכוון אילו רש"י. מפרשי  הואעזרת  לעיל, לאמור "י 
במילה רמז ידי  על ולא ברור, באופן  זאת  מפרש היה 

.22"לשמי"

„.
‰ÏÈÓ‰ ˘Â¯ÈÙ"‰ÓÂ¯˙"˘Â¯ÈÙ ˙‡ ‰˘Ó ÂÈ‡

‰ÏÈÓ‰"ÈÏ"
המילה את גם הפסוק מן רש"י  מצטט כאמור,

אינו  לשמי" "לי  לפירושו שההכרח  מובן, מזה  "תרומה ".
"תרומה ". המילה מן גם  אלא  לי ", "ויקחו המילים מן רק

ולציין, להקדים  יש כאן רש"י דברי  את להבין כדי 
מאוחרת ממילה  נובע רש"י של לפירושו ההכרח  שכאשר

יותר המאוחרת  המילה  את  מפרש הוא  בפסוק, יותר

כיון  הראשונות , המילים  את מכן  לאחר ורק תחילה ,
המוקדם . לפירושו  הבסיס הוא  המאוחר שפירושו 

גם נובע לשמי " "לי  לפירוש שההכרח  כיון זה : ולפי
"תרומה " את מפרש  ורש "י "תרומה ", המילה  xg`lמן

"לי" המילה  על ל"לי23פירושו שההכרח  מכך, מובן ,
קשור אינו  "תרומה " מהמילה yxלשמי" yexitl"i על

– "תרומה " המילה  שתוסבר דרך בכל כלומר זאת . מילה 
– "הפרשה" – רש"י  מפירוש בשונה  תבואר אם  ואף

"לשמי ". פירושו  ש"לי " לפרש הכרחי 

‰.
"ÈÏ"ÂÓˆÚ ÈÙ· ÔÈÚ

הוא: לכך ההסבר

לי" "ויקחו הביטוי  משמעות  את  מסבירים  בפשטות 
הדבר הפיכת  כלומר, לקב "ה. זאת  שיקדישו להקדש.–
" המילים  את  בצטטו  רש "י שולל זאת  ליegwieואת

dnexz."

נלקח  שהדבר היא  "ויקחו " של  הפשוטה  המשמעות 
אחרת לרשות  אחת מרשות  או לאחר  אחד  .24ממקום

בשני מקרא , של פשוטו לפי  לפרש, ניתן "תרומה "
:25אופנים

מרשות מופרש הדבר "הפרשה ". – רש"י  כפירוש א )
שייך  ונעשה  היהודי, של מבעלותו  להקדש.26התורם ,

זה במושג משתמשים  אין  כאשר והגבהה. הרמה  ב)
בעלות של במשמעות  אלא  גשמית, הרמה  של במובן
יותר, נעלית  לרשות  עובר שהדבר היא הכוונה וכדומה,

רש"י לפירוש "תקומה27בדומה  – עפרון" שדה  "ויקם  על
הדבר ובענינינו: מלך". ליד הדיוט מיד שיצא  לו היתה 
להקדש. שייך הוא  ועתה  יהודי , של בבעלותו קודם  היה 
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.12 הערה לעיל ראה (15
לדו  משכיל מהרי"ק.16) בפי' וראה בפרש"י. ד

שלפירושם  (אלא בפרש"י חיים מים באר האורה, לבוש גם ראה (17
.((23 הערה לקמן (וראה לשמי ההפרשה על קאי
אבכיר. ממדרש שסג) (רמז עה"פ יל"ש (18

ו. שם, א. פל"ג, שמו"ר וראה (19
כז. ח, א מלכים (20

כז. ו, נשא (21
בסיום  רש"י) מכת"י באחדים (ועד"ז דרש"י ב' שבדפוס להעיר (22
אלא  כאן כתיב אין תרומה ויקחו אגדה ומדרש איתא: תרומה ד"ה פרש"י

ביניכם. שאדור לוקחים אתם אותי כביכול לי, ויקחו
כו'" לי יפרישו הפרשה "תרומה, ברש"י דהפירוש י"ל לכאורה (23
תיבת  מפרש בתחילה ולכן תרומה". לי "ויקחו הד"ה באותו המשך הוא
פי' ממשיך ולאח"ז הפרשה". – "תרומה מפרש ואח"כ לשמי", – "לי
מה  ("וה"ק עה"פ כאן האורה בלבוש מ"ש ע"ד – כו' לי "יפרישו הענין
ומפריש  שלוקח בעת ר"ל הפרשה הוא לי לשון עליו שנופל הלקיחה היא

כו'"), לשמי מכיסו וההפרשה הלקיחה אותו תהי' נדבה מממונו מכיסו
"יפרישו לומר רש"י הוצרך לפ"ז רש"י inylאבל שכתב ומזה ."

– "לי ופי' תרומה, בתיבת בפ"ע פי' שהוא קצת, מוכח כו'" לי "יפרישו
כדלקמן. בפ"ע, ענין הוא בהפסוק לשמי"

וקיחה  כו' עפרון משדה קיחה קיחה "גמר קידושין מס' בריש (24
עה"ת. בפרש"י הובא לא אבל – קנין" איקרי

– בחומש "תרומה" תיבת למקרא חמש הבן למד לא שע"ע אף (25
בלשון  רגילה תיבה הרי"ז ובכלל כח. כב, משפטים בפרש"י הובא הרי

הקודש.
נעשה  עצמה ההפרשה שע"י עכ"פ) ההלכה (ע"ד מזו ויתירה (26
חולין  א. ו, (ר"ה איתא" דרחמנא גזא בבי דאיתי' היכא ו"כל הקדש,

שלדעת  ועד א). משום קלט, ואי בהפרשתו גמרן הבית "בדק קדשי ר"ל
ד"ה  שם חולין (פרש"י הארץ" דלה' הן גזברין הכל גזבר ליד הביאו דלא

הקרבה). דמיחסר
יז. כג, שרה חיי (27

zegiyÎihewldnexz zyxtfh jxk

הקודש  ללשון  מתורגם

.‡
"ÈÓ˘Ï ÈÏ"

המילים את  הפסוק מן רש"י מצטט הפרשה בתחילת
לשמי ". "לי ומפרש תרומה" לי  "ויקחו 

על  – לפרשו? צריך שרש"י  אלו, במילים  הקושי  מהו

המפרשים אומרים  :1כך

"ויקחו  של הפשוטה זאתilהמשמעות  לתת היא  "

הקב"ה , כלפי  כך לפרש אפשר אי  אך להקדושֿברוךֿהוא,
שהוא או משהו, לו שנותנים  לומר ייתכן כיצד א ) כי :

לכך  ומלואה"2זקוק הארץ  "לה' והרי  לו 3, שייך הכל ,

לך" אומר לא ארעב  מראה4ו"אם  "לי" המילה ב) .
באמצעות הוא  "אלי" הדבר בין  והשייכות  שהקשר

גשמי , דבר לגבי  רק מתאים זה  ענין ו)התקרבות . (לקיחה
שום לו ואין גוף ... "אינו  אשר הקב"ה , לגבי כן  לא אך

וצורה ..." .5דמות 

היא "לי " של שהמשמעות  לפרש רש"י  צריך ולכן 
"לשמי ".

מדוע  מובן שלא  לכך  [בנוסף כי  כך, להסביר קשה  אך
המילים את גם  הפסוק מן רש"י  "ויקחו "6מצטט

לגבי7ו"תרומה" רק הם  רש"י  של וההסבר הקושי  כאשר ,
"לי" ]8המילה 

– מטרה  אותה בעלי כאלה , ביטויים מוצאים  הרי 
לך" אעשרנו "עשר  קודמים  בפסוקים – הקב"ה ,9כלפי 

בכור" כל  לי  שם10"קדש מסביר אינו ורש"י  11וכדומה ,

"למען " או  "אל" המילים, של כפשוטן הכוונה שאין 
הקב"ה .

של  בפשוטו  רש"י  של הקושי  זהו שלא  מובן מזה 
הדבר הנ"ל. הפירוש את  לשלול צריך הוא ושאין  מקרא,
משהו  ומקדישים  מעשרים כאשר כי  בפשטות , מובן

וכדומה . לכך זקוק שהקב"ה  לומר הכוונה  אין לקב"ה 

·.
˘¯ È¯·„ ˙·‰Ï ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ¯˘Ù‡"È

"ויקחו  בפסוק "לי " שהביטוי לומר אפשר לכאורה 
דומה אינו לי"לי" "קדש לך", אעשרנו ל"עשר

נאמר לא לי " ב"ויקחו  כי  זאתeyicwiyוכדומה.
מתאים אינו וזה  "לקחת ". – אלא  וכדומה , 12לקב"ה

הנ "ל  הסיבות  "לי13מפני  לומר  רש"י  מוכרח  לפיכך .
את גם רש"י מצטט מדוע גם מובן ובזה  לשמי".

"ויקחו " .14המילה 
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דבק  חיים, מים באר גו"א, מהרי"ק, פי' זכרון, ספר רא"ם, ראה (1
ועוד. טוב.

דבר  לשום צריך ושאין לו, שיתנו שייך שאין שבפנים, הענינים שני (2
"ויקחו בפי' שתלויים ענינים ב' לכאורה הם –il שהנתינה מפני אם ,"

ב' הובאו וע"ז כביכול; לצרכו היא שהנתינה מפני או (אליו) לו היא
גו'. ארעב אם הב' ולענין ומלואה הארץ לה' הא' לענין דלקמן הפסוקים
מים  באר זכרון, (ספר הב' ופי ' ענין בעיקר מדגישים הנ"ל ובמפרשים
ושפ"ח  האורה ובלבוש כאן). רש"י בדקדוקי ועד"ז מהרי"ק. פי' חיים,

שלו. דהכל הא' בענין הוא
העצם" אל דבר להבאת המורה שבמקרא לי כסתם "לא ברא"ם ויל"ע

הפסוקים. ב' הביא ובגו"א גו'). ארעב (אם הב' פסוק ומביא
א. כד, תהלים (3
יב. נ, תהלים (4

כאן. רחובות) (באר רש"י דקדוקי (5
כמ"פ  כמדובר כי – הסדרה התחלת לציין בכדי שזהו לומר אין כי (6

.(2 הערה 78 ע' חי"ב לקו"ש (ראה בכך רש"י של דרכו אין
תרומה  תיבת העתיק לא – רש"י מכת"י וא' דרש"י, א' ובדפוס (7

בהד"ה.
" (עוה"פ) בפירושו שמעתיק בזה גם וכמודגש (8il ולהעיר לשמי".

עוה"פ  "לי" תיבת העתיק לא רש"י מכת"י ובאחדים א' שבדפוס

כבפנים. הוא וכת"י הדפוסים וברוב שני בדפוס אבל בפירושו.
כב. כח, ויצא (9

ב. יג, בא (10
עה"פ. לדוד במשכיל שהקשה כמו (11

"קחה מהלשון להקשות ואין (12il רש"י ביארו שלא ט) טו, (לך "
עגלים  "ג' שם מפרש"י הוא שמובן י"ל, כי – הקב"ה לגבי יתכן איך
כו'", הקרבנות "בזכות לפנ"ז בפרש"י וכן כו'", יוהכ"פ פר פרים לג' רמז

" שגם מובן ilשמזה dgw" שם ת"א וראה קרבן*. של כענין הוא "aixw
לי  "סב שם ובתיב"ע וכיו"ב. "סב"** בכ"מ שתרגם כמו ולא קדמי",

aixwe oizaexwz:יוד שם פרש"י וראה שם. יו"ד בפסוק ועד"ז קדמי".
כו'. שהי' לפי פשוטו מידי יוצא המקרא ואין

לקיחה  לשון שנאמר מה) מא. יבֿיג. (ג, במדבר דפ' ובהפסוקים –
ש"הקדשתי  בכור כל תחת שזה נאמר שהרי ענינו מובן כבר הלוים, על לי

הבאה. הערה וראה הנ"ל. בפסוקים פרש"י וראה לי".
קניתים". "לעצמי שפרש"י – שם בא – הוא" "לי לשון משא"כ (13

"תהיון ל) (כב, במשפטים רש"י ilועד"ז אין – שלי" אתם "הרי ופרש"י "
וכיו"ב. קיחה של ענין נאמר לא כי לבאר, צריך

ובעוד  .(7 הערה (הנ"ל רש"י וכת"י א' בדפוס מהגירסא להעיר (14
תרומה", לי "ויקחו בהד"ה רש"י מעתיק קעג) ה"א קלא. (ה"א כת"י

לשמי". לי "ויקחו ומפרש

.cere ,(b ,c ziy`xa) "'dl dgpn" 'ek oiw oaxwn ligzn ± f"ptl dxeza xak yxetnk 'dl `edy (*
dxrd d`xe) "incw oeyxtie" mbxz "dnexz il egwie" '`d mrta k"`yn .oeaqz ± mz`n egwz xy` dnexzd z`fe ,oeaqz ± "iznexz z` egwz"a epzyxta (**

."oeaqz" ,"oeaqz" ,"oeaqi" mleka mbxz r"aiza la` .(23
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שבמילה  להסביר, אפשר שאי מובן , זה ilלפי 
נכלל  זה  ענין  כי  להקדש, למסירה  התורה  מתכוונת 
עתה שייך שהדבר שכוונתן "תרומה" "ויקחו" במילים 

(ויקחו) ההקדש ברשות  ונמצא  (תרומה ), .28להקדש

הוא: תרומה  למילה  הפירושים  שני  בין  בכך [ההבדל
ענין  מבוטא  אז והגבהה , הרמה מלשון היא  "תרומה " אם
המילה ואילו  "תרומה", במילה  רק להקדש  השייכות 
ברשות הוא שהדבר בעלות , שינוי רק מבטאת  "ויקחו"
יש אז הפרשה , מלשון היא  "תרומה " אם  אך ההקדש.

רשות ,29לומר לשינוי רק רומזת  אינה  "ויקחו" שהמילה  ,
מושלמת ]. ההקדש על הבעלות נעשית  שעלֿידי ֿזה אלא

אינה כאן  "לי" המילה  שמשמעות  רש"י  אומר ולפיכך
לי" ל"קדש (בדומה  להקדש לקב"ה , שייך נעשה  שהדבר

ושונה נוסף ענין זהו  אלא  צריך 30וכדומה), שהדבר –
ענין  יש להקדש, לנתינה  בנוסף כלומר, "לשמי". להיות 
גט, לגבי  "לשמה" לכוונה  בדומה "לשמה ", כוונה  נוסף:
לכוון  יש להקדש  שבנתינה – וכדומה תורה ספר

"לשמי ". היא שהנתינה

Â.
˘¯"‡¯Ó‚‰ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ· Â˙ËÈ˘Ï Ì‡˙‰· Ô‡Î È

בדרך  המופלאים" ב"ענינים – לומר יש זה לפי 
אלו  שבתרומות  זה , שבענין  – רש"י  שבפירוש ההלכה 
בדיעה רש"י  נוקט "לשמי", כוונה  של ההלכה  חלה

הגמרא: על בפירושו  לשיטתו שבהתאם

במשנה בדק 31נאמר קדשי ואחד מזבח  קדשי  "אחד
יש זה  בענין  לקדושה". מקדושה אותן משנים  אין הבית 

הראב "ד  לבין הרמב"ם  בין סובר32מחלוקת  הרמב"ם  :

הקדיש "אם  – עצמו  הבית  בדק לגבי  גם  היא זו שהלכה
המזבח  לבדק ישנה לא  ההיכל כיוצא33לבדק כל וכן  ,

ש"אין  וסובר הרמב"ם  על חולק הראב "ד ואילו בזה".
למזבח", ולא עזרות  לשאר היכל קדשי בין שינוי 

מזבח, קדשי לגבי  רק  הוא  במשנה  שהדין ומסביר

אין  לחמורים  קלים  מקדשים  אפילו מזבח  ש"קדשי 
הבית בדק אבל קדשים , באכילת  ממעטים ואין  משנים 

לזה ". זה בין  יש מה 

דלעיל, המשנה  את  רש"י  מפרש הגמרא , על בפירושו

עשה לא  למזבח שהקדישם  הבית בדק "דקדשי  ואומר:

לשלמים עולה מקדושת  משנין אין מזבח  ובקדשי  כלום
עצמו, הבית  בדק בקדושת לא אך לעולה", ומשלמים

הראב"ד. כשיטת

לעיל  המוזכרת  להלכה  קשורה זו שהלכה  לומר, 34ויש

"לשמי"35שהנתינה להיות  מכוון 36צריכה  שאדם  כיון  :

כך  כל אין לקדושֿברוךֿהוא , "לשמי ", הנתינה את
והעיקר זאת, הקדיש הוא  מסויים  ענין  לאיזה  חשיבות 

לבדק  זאת הקדיש הוא אם  ולכן, לקב"ה . "לשמי ", שזה

הכוונה כי  וכדו', המזבח  לבדק זאת לשנות  מותר הבית ,
ההיכל,37"לשמי" של המסויים "לשמי" דוקא  אינה  היא 

הבית . בדק של  "לשמי" כללית כוונה  אלא 
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היא  לי דמלת רש"י דקושיית כאן לדרך וצדה מרע"ב ולהעיר (28
שתהא  "להשמיענו לדרך) צדה (וראה מפרש שהרע"ב אלא מיותרת,
ולא  הקדש בשביל שיהי' היינו לשמי", מקודשת כלומר לי התרומה
לקמן  להמבואר משא"כ ועוד. האורה. בלבוש ועד"ז סתם, הפרשה

בפנים.
.26 הערה להנ"ל לא אבל (29

שאין  לרש"י "שקשה כאן): לדרך בצדה (הובא מהרש"ל בפי' (30
לכן  קחו הול"ל אלא ישראל בני אל דבר לשון על נופל ויקחו הלשון
הקיחה  שיהי' רק הוא הקיחה עצם על לא כלומר לשמי לי ויקחו פירש
"תרומה". תיבת גם להעתיק לרש"י הו"ל לא א) לפ"ז: אבל לשמו".

.14 בהערה וכהגירסא לשמי", לי "ויקחו בפירושו לפרש ב)הו"ל
א. לב, תמורה (31

הי"א. פ"ד תמורה הל' (32
– העזרה מחיצת גם נכללה שלהרמב"ם י"ל היכל קדושת בגדר (33
סביב  אחרת מחיצה "ועושין ה"ה): (פ"א הבחירה בית הל' רמב"ם ראה
במחיצה  המוקף וכל במדבר שהיו החצר קלעי כעין ממנו רחוקה להיכל

עזרה". הנקרא הוא מועד אהל חצר כעין שהוא זו
המזבח) עומד שבו (מקום העזרה בשביל היא זו מחיצה דלכאורה

אחרת "מחיצה קוראו lkidlולמה aiaq מיותר שהוא ובפרט כו'", "
וא"כ  ההיכל בשביל היא זו דמחיצה בזה קמ"ל דדינא וי""ל לכאורה?
ועפ"ז  זו, מחיצה גם בזה נכלל היכל לבדק הקדיש ואם לה. היכל קדושת

שם). תמורה הל' כס"מ (וראה המזבח לבדק ישנה דלא הדין ע"ז גם

(ראה  הבית בדק של הוא בפרשתנו) (המדובר המשכן דתרומת (34
ב). כט, מגילה

משא"כ  סתמית, הבית) (בדק המשכן בתרומת מדובר שבפרשתנו ואף
דגם  י"ל מ"מ – כו' ההיכל לבדק  (בפירוש) בהקדיש שאיירי שם ברמב"ם

כבפנים. ד"לשמי" הכוונה רש"י לדעת מהני בזה
ז'. סעי' לקמן ראה (35

א' כאן, אמורות תרומות ג' תקחו): (ד"ה להלן שפירש"י ואף (36
כו' המזבח תרומת ואחת כו' האדנים מהם שנעשו לגולגולת בקע תרומת
תרומת  – הא' בתרומה רק נאמר לי" "ויקחו (וא"כ המשכן תרומת ואחת

– האדנים)
בתורה  כתובים שהם הסדר כפי חשבן דרש"י את"ל (אף הרי
האדנים  תרומת על קאי תרומה" לי ו"ויקחו ה"א) פ"א שקלים (כבירוש'
בתרומת  רק הוא ד"לשמי" שהדין לומר דוחק (– לדוד) משכיל (ראה
כאן") אמורות תרומות (ד"ג' ע"ז רש"י כתב הרי ועיקר: ועוד האדנים.

"epizeax exn` המשכן תרומת ע"ד מדבר כאן הפרשה בפשוטו, אבל ,"
ג'. פסוק רש"י מפרשי וראה תרומה". לי "ויקחו גם קאי וע"ז

(בדק  המשכן מתרומת (כגון: לב' א' מתרומה להשינוי בנוגע (37
אם  בפשש"מ רש"י בדעת יל"ע – צבור) קרבנות עבור) ל(שקלים הבית)

לא. או לשנות שאפשר ד"לשמי" הדין מהני בזה גם
r"dkldd c וצפע"נ) ה"י פ"ד שקלים הל' וראב"ד רמב"ם ראה: –

מפרשי  שם. צפע"נ שם. הרמב"ם ובמפרשי ערכין מהל' ספ"ב וה"ח). שם
ולהעי  ועוד. דשקלים. ספ"ה ג'הירושלמי (פסוק פרשתנו ריש מפרש"י ר
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Ê.
"ÈÓ˘Ï"‰ÁÈ˜Ï‰ È·‚Ï

תהיה שהנתינה  לכוון שצריכים  זו, הלכה  על אך
לשאול: יש "לשמי",

גם נכללת  זה בפסוק מדובר שעליהן התרומות  בין 
כפי ציבור, קרבנות  נקנו  שממנו  המזבח, שאומרתרומת 

אמורות תרומות ג ' רבותינו  "אמרו  – הפסוק על רש"י 
קובעת ההלכה  תמוה: ולכאורה , המזבח 38כאן". שתרומת 

גם  וכיצד egxkÎlraנלקחת  השקלים , על וממשכנין 
הרי "לשמי "? היא  שהנתינה  כך על לומר ניתן איפוא 

היא האדם של בעלֿכרחו ובודאיll`נתינה  כלל, כוונתו
"לשמי" במטרה  ?39לא 

המפרשים שאלת בעינה נותרה עדיין לכך: בנוסף
"ויתנו  ולא לי " "ויקחו  כאן  כתוב  מדוע – לעיל המוזכרת

לי "?

של  ההלכה בזו : זו  מתורצות  שהקושיות  לומר, ויש
לגבי אינה  המזבח, תרומת  לגבי  לפחות  dpizpd"לשמי",

צריך שהיהודי  –dzzl,"ויקחו" לגבי  אלא – "לשמי "
להיעשותdgiwlה" צריכה  ההקדש גזברי  ידי על "

.40"לשמי"

אל "דבר הביטויים שני הם egwieואלה l`xyi ipaלי
`yiתרומה lk z`n על מוסב ישראל" בני  אל "דבר :"...

כל  לגבי  אמור איש..." ו"כל הגזברים , – התרומות  לוקחי 
התרומות . את  הנותנים  היהודים

כי כרחו , בעל נותן היהודי  כאשר סתירה אין לפיכך
"לשמי ". הגזברים ידי על נעשית – "ויקחו " – הלקיחה

Á.
‰ÂÂÎ‰"ÈÓ˘Ï"?‰ÓÂ¯˙Ï Â‡ ÌÈ¯·Ê‚Ï ‰¯Â˘˜ Y

הענינים: בפנימיות להבין צריך עדיין אך

בעלֿ לפעמים  נלקחת השקל מחצית  שתרומת כיון 
שלגבי  יוצא  הנותן , של של dnexzכרחו  ענין אין זו

הניתנת המשכן  למלאכת  התרומה מן בשונה כוונות,
להקדש. תגיע שהתרומה צורך רק יש אלא  הלב, בנדיבות

"לשמי "? הגזברים לכוונת צורך יש מדוע כך, אם 

חז "ל  למאמר בדומה  שזה  לומר, יש  41בפשטות 

ל  שלא הצבור על אימה  יטיל אל שמים ":ש"פרנס שם 
התרומות את  לקחת הוא הגזברים  של שתפקידם  כיון

שלא במיוחד חשוב בעלֿכרחם , אפילו ישראל מבני 

להבטיח  וחשוב  אישית , פניה  שום מעורבת תהיה 
"לשמי ". תהיה שהלקיחה 

של  הענין אין זה  לפי  "חלק ": הדבר  אין עדיין אך
קשור לגזברים,dnexzl"לשמי " אלא  ,mdy לבצע צריכים 

נראה הענין מפשטות  ואילו שמים . לשם  תפקידם  את

ללקיחת  קשורה "לשמי" תהיהdnexzd,`idyשהכוונה 
לשמי ". – "לי 

Ë.
˙„Â·Ú ÔÈ· Ï„·‰‰"Ú¯Ó ¯ÂÒ"˙„Â·Ú ÔÈ·Ï"‰˘ÚÂ

·ÂË"
הוא: לכך ההסבר

לעשיית הקרבנות, ועבור המשכן עבור  ניתנה  התרומה

כולו. העולם  בכל – ובאמצעותו יתברך, לו  לדירה  המשכן

יש מלך, לדירת  ראויה  שתהיה  כדי  דירה , בעשיית 

לכלוך... מכל ההיכל  לפנות  "צריכים ענינים  בשני  צורך
נאים" כלים  שם לסדר כך הם42ואחר אלה  ה ' בעבודת  .

ביניהם ההבדל טוב". ועשה  מרע "סור של הענינים  שני 

" של העבודה  והקדמהxeqהוא : הכנה  רק היא  מרע"
אלקות המשכת – בפועל הדירה  עשיית הדירה . לעשיית 

ידי על היא  – לקב"ה לדירה  והפיכתם  גשמיים  בדברים 
"dyre" 42טוב.

ועשה מרע  סור של  העבודה אופני  בין הבדל יש ולכן 

החסידות בתורת  כמוסבר מרע 43טוב, סור של בעבודה  :
התוצאה בעיקר כך dyrnlחשובה  כל חשוב זה  ואין  ,

רצון  על  מלעבור להימנע היהודי  הצליח אופן  באיזה 
וכדו'. העונש ומיראת  לעצמו , זאת עשה אם  ואף העליון ,

לשמה , שתיעשה חשוב טוב" "ועשה  של בעבודה ואילו

כך  ידי על כי  עצמו , לצורך ולא  לקב"ה, מושלמת  בכוונה
יתברך  לו דירה עושה  הוא למטה , אלקות "ממשיך" הוא 

תשרה ידו שעל באופן להיות  צריך והמעשה  בתחתונים,

שום  בכך לערב שאסור ומובן ח"ו.אלקות , אישית פניה 

נאמר ומצוות44לפיכך בתורה אדם  יעסוק  "לעולם
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כתובות  וראה שרת. לכלי עשאוה בנדבה שם הבא הכסף ושאר בסופו):
ה"ב. שם שקלים הל' הרמב"ם נ"כ שם. וכי ובתוד"ה ב .k`e"nקו,

תשא. בפ' או כאן בפרש"י הובא לא אבל מ"ה. מ"ג. פ"א שקלים (38
בהג' נרמזו רק תרומות הג' כי קשיא אינה הכתובים בפשטות (39
(כנ"ל  המשכן למלאכת בהתרומה מדבר בפשטות אבל דתרומה. לשונות

כ"א. של לבו בנדיבות שבאה (36 הערה

לשאילתות  שאלה העמק וראה עה"פ. ספורנו אברבנאל, ראה (40
פרשתנו. ריש

קמה. סי' חסידים ספר א. יז, ר"ה (41
ובכ"מ. ד. לו, שלח שם וראה ג. ע, בלק לקו"ת (42

ואילך. פ"ג תש"ח ויחלום ד"ה (43
ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ. ב. נ, פסחים (44
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שבמילה  להסביר, אפשר שאי מובן , זה ilלפי 
נכלל  זה  ענין  כי  להקדש, למסירה  התורה  מתכוונת 
עתה שייך שהדבר שכוונתן "תרומה" "ויקחו" במילים 

(ויקחו) ההקדש ברשות  ונמצא  (תרומה ), .28להקדש

הוא: תרומה  למילה  הפירושים  שני  בין  בכך [ההבדל
ענין  מבוטא  אז והגבהה , הרמה מלשון היא  "תרומה " אם
המילה ואילו  "תרומה", במילה  רק להקדש  השייכות 
ברשות הוא שהדבר בעלות , שינוי רק מבטאת  "ויקחו"
יש אז הפרשה , מלשון היא  "תרומה " אם  אך ההקדש.

רשות ,29לומר לשינוי רק רומזת  אינה  "ויקחו" שהמילה  ,
מושלמת ]. ההקדש על הבעלות נעשית  שעלֿידי ֿזה אלא

אינה כאן  "לי" המילה  שמשמעות  רש"י  אומר ולפיכך
לי" ל"קדש (בדומה  להקדש לקב"ה , שייך נעשה  שהדבר

ושונה נוסף ענין זהו  אלא  צריך 30וכדומה), שהדבר –
ענין  יש להקדש, לנתינה  בנוסף כלומר, "לשמי". להיות 
גט, לגבי  "לשמה" לכוונה  בדומה "לשמה ", כוונה  נוסף:
לכוון  יש להקדש  שבנתינה – וכדומה תורה ספר

"לשמי ". היא שהנתינה

Â.
˘¯"‡¯Ó‚‰ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ· Â˙ËÈ˘Ï Ì‡˙‰· Ô‡Î È

בדרך  המופלאים" ב"ענינים – לומר יש זה לפי 
אלו  שבתרומות  זה , שבענין  – רש"י  שבפירוש ההלכה 
בדיעה רש"י  נוקט "לשמי", כוונה  של ההלכה  חלה

הגמרא: על בפירושו  לשיטתו שבהתאם

במשנה בדק 31נאמר קדשי ואחד מזבח  קדשי  "אחד
יש זה  בענין  לקדושה". מקדושה אותן משנים  אין הבית 

הראב "ד  לבין הרמב"ם  בין סובר32מחלוקת  הרמב"ם  :

הקדיש "אם  – עצמו  הבית  בדק לגבי  גם  היא זו שהלכה
המזבח  לבדק ישנה לא  ההיכל כיוצא33לבדק כל וכן  ,

ש"אין  וסובר הרמב"ם  על חולק הראב "ד ואילו בזה".
למזבח", ולא עזרות  לשאר היכל קדשי בין שינוי 

מזבח, קדשי לגבי  רק  הוא  במשנה  שהדין ומסביר

אין  לחמורים  קלים  מקדשים  אפילו מזבח  ש"קדשי 
הבית בדק אבל קדשים , באכילת  ממעטים ואין  משנים 

לזה ". זה בין  יש מה 

דלעיל, המשנה  את  רש"י  מפרש הגמרא , על בפירושו

עשה לא  למזבח שהקדישם  הבית בדק "דקדשי  ואומר:

לשלמים עולה מקדושת  משנין אין מזבח  ובקדשי  כלום
עצמו, הבית  בדק בקדושת לא אך לעולה", ומשלמים

הראב"ד. כשיטת

לעיל  המוזכרת  להלכה  קשורה זו שהלכה  לומר, 34ויש

"לשמי"35שהנתינה להיות  מכוון 36צריכה  שאדם  כיון  :

כך  כל אין לקדושֿברוךֿהוא , "לשמי ", הנתינה את
והעיקר זאת, הקדיש הוא  מסויים  ענין  לאיזה  חשיבות 

לבדק  זאת הקדיש הוא אם  ולכן, לקב"ה . "לשמי ", שזה

הכוונה כי  וכדו', המזבח  לבדק זאת לשנות  מותר הבית ,
ההיכל,37"לשמי" של המסויים "לשמי" דוקא  אינה  היא 

הבית . בדק של  "לשמי" כללית כוונה  אלא 
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היא  לי דמלת רש"י דקושיית כאן לדרך וצדה מרע"ב ולהעיר (28
שתהא  "להשמיענו לדרך) צדה (וראה מפרש שהרע"ב אלא מיותרת,
ולא  הקדש בשביל שיהי' היינו לשמי", מקודשת כלומר לי התרומה
לקמן  להמבואר משא"כ ועוד. האורה. בלבוש ועד"ז סתם, הפרשה

בפנים.
.26 הערה להנ"ל לא אבל (29

שאין  לרש"י "שקשה כאן): לדרך בצדה (הובא מהרש"ל בפי' (30
לכן  קחו הול"ל אלא ישראל בני אל דבר לשון על נופל ויקחו הלשון
הקיחה  שיהי' רק הוא הקיחה עצם על לא כלומר לשמי לי ויקחו פירש
"תרומה". תיבת גם להעתיק לרש"י הו"ל לא א) לפ"ז: אבל לשמו".

.14 בהערה וכהגירסא לשמי", לי "ויקחו בפירושו לפרש ב)הו"ל
א. לב, תמורה (31

הי"א. פ"ד תמורה הל' (32
– העזרה מחיצת גם נכללה שלהרמב"ם י"ל היכל קדושת בגדר (33
סביב  אחרת מחיצה "ועושין ה"ה): (פ"א הבחירה בית הל' רמב"ם ראה
במחיצה  המוקף וכל במדבר שהיו החצר קלעי כעין ממנו רחוקה להיכל

עזרה". הנקרא הוא מועד אהל חצר כעין שהוא זו
המזבח) עומד שבו (מקום העזרה בשביל היא זו מחיצה דלכאורה

אחרת "מחיצה קוראו lkidlולמה aiaq מיותר שהוא ובפרט כו'", "
וא"כ  ההיכל בשביל היא זו דמחיצה בזה קמ"ל דדינא וי""ל לכאורה?
ועפ"ז  זו, מחיצה גם בזה נכלל היכל לבדק הקדיש ואם לה. היכל קדושת

שם). תמורה הל' כס"מ (וראה המזבח לבדק ישנה דלא הדין ע"ז גם

(ראה  הבית בדק של הוא בפרשתנו) (המדובר המשכן דתרומת (34
ב). כט, מגילה

משא"כ  סתמית, הבית) (בדק המשכן בתרומת מדובר שבפרשתנו ואף
דגם  י"ל מ"מ – כו' ההיכל לבדק  (בפירוש) בהקדיש שאיירי שם ברמב"ם

כבפנים. ד"לשמי" הכוונה רש"י לדעת מהני בזה
ז'. סעי' לקמן ראה (35

א' כאן, אמורות תרומות ג' תקחו): (ד"ה להלן שפירש"י ואף (36
כו' המזבח תרומת ואחת כו' האדנים מהם שנעשו לגולגולת בקע תרומת
תרומת  – הא' בתרומה רק נאמר לי" "ויקחו (וא"כ המשכן תרומת ואחת

– האדנים)
בתורה  כתובים שהם הסדר כפי חשבן דרש"י את"ל (אף הרי
האדנים  תרומת על קאי תרומה" לי ו"ויקחו ה"א) פ"א שקלים (כבירוש'
בתרומת  רק הוא ד"לשמי" שהדין לומר דוחק (– לדוד) משכיל (ראה
כאן") אמורות תרומות (ד"ג' ע"ז רש"י כתב הרי ועיקר: ועוד האדנים.

"epizeax exn` המשכן תרומת ע"ד מדבר כאן הפרשה בפשוטו, אבל ,"
ג'. פסוק רש"י מפרשי וראה תרומה". לי "ויקחו גם קאי וע"ז

(בדק  המשכן מתרומת (כגון: לב' א' מתרומה להשינוי בנוגע (37
אם  בפשש"מ רש"י בדעת יל"ע – צבור) קרבנות עבור) ל(שקלים הבית)

לא. או לשנות שאפשר ד"לשמי" הדין מהני בזה גם
r"dkldd c וצפע"נ) ה"י פ"ד שקלים הל' וראב"ד רמב"ם ראה: –

מפרשי  שם. צפע"נ שם. הרמב"ם ובמפרשי ערכין מהל' ספ"ב וה"ח). שם
ולהעי  ועוד. דשקלים. ספ"ה ג'הירושלמי (פסוק פרשתנו ריש מפרש"י ר
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בא לשמה  שלא  שמתוך לשמה , שלא אףֿעלֿפי
לא אפילו בכך לעסוק שצריך לכך הסיבה  לשמה".

שעבודה  מפני  אינה הואefkלשמה, (המעשה  מספקת
של 45העיקר בסופו  יגיע  הוא  שעלֿידי ֿזה  מפני  אלא ,(

שלימות מתהוה שאז לשמה , עבודה התכלית , אל דבר
בתחתונים .46הדירה

È.
'‰Ï ÔÎ˘Ó‰ ˙ÈÈ˘Ú· Ì‚ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÈÚ‰ È˘

הבריאה בעניני  גם כך האדם, בעבודת שהדבר  כשם 
שני בכך שיש יתברך, לו  המשכן את  עושים  שמהם 

אלו : ענינים 

נוגהxeqא ) שבקליפת ה"עולם" מרשות  היציאה  –47

של  לרשותו  הכניסה  ב) מרע, סור של לענין  בדומה –
משכן  מקום  ועלֿידי ֿזה  להקדש, הדבר הפיכת  הקב "ה ,

טוב". "ועשה  של  לענין בדומה  – לקב "ה 

השקלים , על שממשכנין שלמרות מובן , זה  ולפי
"סור של הענין כי  – הנותן של בעלֿכרחו היא  והנתינה 
חשוב  אלא  "לשמי" בכוונה להיעשות  חייב אינו מרע"
זאת , למרות – נוגה מקליפת  היציאה  המעשה, בעיקר
לרשות הדבר נכנס  שבאמצעותה הלקיחה , צריכה

"לשמי ". הגזבר ידי  על  להיעשות  ההקדש ,

‡È.
ÌÈÊÂÓ¯ ÌÈÈÚ‰ È˘˘¯ÈÙ·"È

למילה הפירושים  בשני  מתפרשים  אלו ענינים  שני 
והגבהה: הרמה  או הפרשה  – לעיל כאמור "תרומה ",

שהיתה אחד מחלק  התרומה  הבדלת  הפרשה,
בו  גם48מעורבת וכך החול. מעניני  הפרישה  על מצביעה  ,

של  והמשמעות  מרשותו. מופרש שהדבר לאדם, בקשר
ונכנס  מתעלה  שהדבר כאמור, היא, והגבהה הרמה 

ההקדש. לרשות 

הציטוט  לאחר לשמי " "לי  באמרו רש"י  רומז  לכך
תרומה" לי  (ומובן,iptl"ויקחו הפרשה" "תרומה  פירושו 

התרומה את  מבינים הפרשה " "תרומה  פירושו שלפני
"לשמי"כפשוטה של הענין  כי  – הרמה) מלשון – ממש

(בעיקר ההקדש,49חשוב לרשות בכניסה  ההרמה, בענין (
ההדיוט. מרשות  ההפרשה  בענין כך כל ולא 

·È.
'‰ ˙„Â·Ú· ‰‡¯Â‰‰

היא: ה' עבודת  לגבי  מכך הנלמדת  ההוראה 

לתורה ולקרבו זולתו על להשפיע  הולך יהודי  כאשר
עמיתך  את  תוכיח  הוכח  מצוות את  ולקיים  ,50ולמצוות ,

קיום אודות מדובר כאשר לעצמו: להרהר עלול הוא 
על  תיעשה  ה ' שעבודת חשוב עצמו שלו  והמצוות  התורה 
על  בהשפעה  מדובר כאשר אך "לשמה ". כראוי  ידו 
תפילין  יניח זולתו שהיהודי  – המעשה  רק חשוב הזולת ,

אך וכדומה. מעבירות, הזולת`oteוימנע על השפעתו
של  תחושה בתוכחתו להתערב יכולה  כך. כל חשוב אינו

דקה תחושה  לפחות  או  ישראל, מאהבת  edy`ההיפך
וכדומה . מהשני, נעלה  הוא  המוכיח ,

שעדיין  שלו, ה ' בעבודת פגם  שזהו יודע הוא  אמנם ,
ישות תחושת  אצלו קיימת  ועדיין לחלוטין מזוכך הוא  אין
"קבל  הרי  הזולת ? לבין זאת  בין  הקשר מה  אך – עצמית 

שאמרה" ממי בודאי51האמת  מרע" "סור לגבי  ובמיוחד ,
כדלעיל. לכוונה , חשיבות אין

בשביל  רק הוא זה שחישוב ההוראה, באה  כך על
שהיא . דרך בכל הרע מן לברוח לרצות  צריך הוא  – השני 
זאת לעשות  צריך זולתו  על להשפיע שהולך מי  אך
השפעתו  כי  מרע, סור אודות  מדובר כאשר גם "לשמה"

היא  הזולת  "ועשהeiablעל של חיובית פעולה  תמיד
רואים כאשר ובמיוחד "לשמה ". להיעשות  שצריכה טוב",
מעורב  והוא  "לשמה " הזכה  הכוונה  אצלו שכשפגומה
העצמית , עבודתו רק נפגמת  אין  וכדו', אישיות  פניות 

הזולת . על השפעתו גם  אלא

לשם שלא  הציבור על אימה יטיל "אל של הענין ולכן 
בכך  מעורבת  אם  כי  מרע", "סור לגבי  גם  אמור שמים "

כראוי . המטרה  תושג לא  הפוכה, הרגשה 

בעלֿכרחו  אפילו  – "לשמי " עובד הוא  כאשר  ואילו
הצדקה על מעשין  – כפיה  של בפעולה  האדם , של
והיה שנאמר הנותן , משכר גדול "שכרו אז  הרי  – וכדומה
אומר בהם  וכיוצא  צדקה  גבאי  ועל שלום, הצדקה מעשה

ככוכבים" הרבים  גם52ומצדיקי (כולל צדקה  ו"גדולה ,
הגאולה" את  שמקרבת זו) .53צדקה 
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מי"ז. פ"א אבות (45
.37 הערה 245 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם ראה (46

פ"ז. תניא (47
.174 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה (48

– בלקיחתם) הגיזברין ע"י (שנעשית בההפרשה גם טובה אבל (49
הפרשה". "תרומה שפרש"י לאחרי גם לשמי" "לי הפי' קיים שלכן

יז. יט, קדושים (50
למחיר  בהקדמתו הרמ"א קאפח). (העתקת לאבות הקדמה פיה"מ (51

יין.
א. ט, מב"ב ה"ו. פ"י מת"ע הל' רמב"ם (52

א. יוד, ב"ב (53



מי

ידעתי  ויאמר  אביו  וימאן   – יט-כ  מח,  בראשית 
בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם 
הגוים. מלא  יהיה  וזרעו  ממנו  יגדל  הקטן   אחיו 

ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר 
אפרים  את  וישם  וכמנשה  כאפרים  אלקים  ישמך 

לפני מנשה

קלה

ביאור המשנה )מנחות פי"א מ"ה( "אבא שאול אומר... 
כבר נאמר ועליו מטה מנשה", והקשר דאבא שאול דוקא 

עם מנשה

ב'  שבין  בהריווח  )היינו  ם  ׁשָ אומר,  שאול  אבא 

הסדרים של לחם הפנים על השולחן( היו נותנים שני 

בזיכי לבונה של לחם הפנים, אמרו לו והלא כבר נאמר1 

כבר  והלא  להן  אמר  זכה.  לבונה  המערכת  על  ונתת 

נאמר2 ועליו מטה מנשה.
מנחות פי"א מ"ה

ם – באותו הריווח שבין שני  אבא שאול אומר: ׁשָ
הסדרים.

היו נותנים שני בזיכי לבונה של לחם הפנים, 
הפנים,  לחם  עם  באות  שהיו  לבונה  עם  כפות  שני 

כמפורש בתורה )ויקרא כד, ז(.

אמרו לו, חכמים לאבא שאול.
המערכת  על  ונתת  )שם(:  נאמר  כבר  והלא 
בין  ולא  ממש  המערכת  על  ומשמע  זכה,  לבונה 

המערכות.

אמר להן, אבא שאול לחכמים:
והלא כבר נאמר "ועליו מטה מנשה", ומשמע, 
על ידו )בצדו(, אף כאן כוונת הכתוב שיתן את הלבונה 

בצד המערכת.
פירוש הרע"ב

למה הביא מפסוק3 ועליו מטה מנשה, ולא מפסוקי4 

והחנים עליו מטה יששכר, והחונם5 עליו מטה שמעון, 

1( ויקרא כד, ז.

בן  גמליאל  לבני מנשה  ונשיא  “ועליו מטה מנשה  כ.  ב,  2( במדבר 

פדהצור".

ולא  כ,  פסוק  ב  פרק  בפרשה  מאוחר  פסוק  מביא  דלמה  3( מקשה, 

הביא מפסוק ה, או מפסוק יב הקדום שג"כ כתוב "ועליו מטה"?

4( שם ב, ה. “והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל 

בן צוער".

5( שם ב, יב. “והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלומיאל 

הקודמים לו.

י"ל כי משם אין ראי', כי שם יש לפרש עליו ממש, 

שברוחניות  ברוחניות,  במדריגה  אלא  בפועל  לא  אך 

הוא למעלה ממנו.

תורה7  בעלי  היו  יששכר  כי  יהודה,  לגבי6  ביששכר 

ביותר, ויהודה הוא מלך8, ותורה9 גבוה ממלוכה, כתר 

תורה10 הוא למעלה מכתר מלכות, ועל תורה כתיב11 בי 

מלכים ימלוכו, שהמלוכה תלוי' בה ולא היא במלוכה12.

שם14  על  הוא  ששמעון  ראובן,  לגבי13  בשמעון 

שמיעה וראובן על שם ראי' כי יש מעלה בשמיעה לגבי 

ראי' באזן לגבי עין, כי חרשו נותן לו דמי כולו15, ואם 

סימא אותו נותן לו רק דמי עינו.

)בתוך  ישראל  בארץ  נחלתם  לקחו  שמעון  ומטה 

בן צורישדי".

לצבאותם",  יהודה  דגל מחנה  מזרחה  “והחנים קדמה  ג.  ב,  6( שם 

וע"ז כתיב “והחנים עליו מטה יששכר".

ופרש"י:  גרם,  חמור  יששכר  טו.  יד.  מט,  בראשית  רש"י  ראה   )7

חמור בעל עצמות, סובל גרם תורה כחמור חזק שמטעינין אותו עול 

תורה משא כבד. ויט שכמו לסבול, עול תורה. במדבר ז, יט. פרש"י: 

בשביל שני דברים זכה – יששכר – להקריב שני לשבטים אחת שהיו 

יודעים בתורה שנא' )דה"א יב, לג( ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. 

]ועיין לקמן סימן קמט. קנ. קנא[.

8( ראה בראשית מט, י. בראשית רבה פרשה צט, ח וז"ל: לא יסור 

שבט מיהודה, זה כסא מלכות )תהלים מה( כסאך אלקים עולם ועד 

שהמלכות  אותו  כשיבא  רגליו,  מבין  ומחוקק  אימתי,  מישור,  שבט 

שלו, שכתוב בו )ישעי' כח( ברגלים תרמסנה עטרת וגו', עד כי יבא 

עמוד  עמוד  ל  לקוטי שיחות חלק  ע"ש.  מי שהמלכות שלו,  שילה, 

219 ואילך. חלק כח עמוד 104 ואילך. ועוד.

הוא  יהודה  וז"ל:  תטו  עמוד  קודש  אגרות  יצחק,  לוי  לקוטי  ראה 

מלכות כי לו ניתנה המלוכה והוא הי' המלך באחיו, ודוד שמלכותו 

קיים לעולם מיהודה, ע"ש. ועיין לקמן סימן קמ.

9( ראה לקוטי שיחות חלק כח עמוד 114-113.

10( אבות פ"ו מ"ו “גדול תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות וכו'".

11( משלי ח, טו.

12( “וכן בשרש יהודה הוא בבינה ויששכר בחכמה כמ"ש בלקוטי 

תורה להאריז"ל פרשת ויצא ע"ש וחכמה גבוה מבינה". )תורת לוי 

יצחק כאן(

כתיב  וע"ז  לצבאתם",  תימנה  ראובן  מחנה  “דגל  י  ב,  במדבר   )13

פסוק יב “והחונם עליו מטה שמעון".

ראה ה'  14( וכמ"ש ויצא כט, לב “ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי 

בעניי". ובפסוק לג "ותאמר כי שמע ה'... ותקרא שמו שמעון". ראה 

המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  ואילך.  א  מה,  עמוד  ויחי  אור  תורה 

מלוקט – חלק ב עמוד רכ ואילך.

15( בבא קמא פה, ב. “סימא את עינו נותן לו דמי עינו ושבת רואין 

אותו כאילו הוא מטחינו ברחיים )עבודה שמסובב את אבני הרחיים 

וגם עיוור יכול לעבוד בה(, חירשו נותן לו דמי כולו. ופרש"י חירשו, 

לקוטי  ראה  ב.  פרק  ומזיק  חובל  הלכות  רמב"ם  לכלום.  ראוי  אין 

שיחות חלק ט' עמוד 83.
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בא לשמה  שלא  שמתוך לשמה , שלא אףֿעלֿפי
לא אפילו בכך לעסוק שצריך לכך הסיבה  לשמה".

שעבודה  מפני  אינה הואefkלשמה, (המעשה  מספקת
של 45העיקר בסופו  יגיע  הוא  שעלֿידי ֿזה  מפני  אלא ,(

שלימות מתהוה שאז לשמה , עבודה התכלית , אל דבר
בתחתונים .46הדירה

È.
'‰Ï ÔÎ˘Ó‰ ˙ÈÈ˘Ú· Ì‚ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÈÚ‰ È˘

הבריאה בעניני  גם כך האדם, בעבודת שהדבר  כשם 
שני בכך שיש יתברך, לו  המשכן את  עושים  שמהם 

אלו : ענינים 

נוגהxeqא ) שבקליפת ה"עולם" מרשות  היציאה  –47

של  לרשותו  הכניסה  ב) מרע, סור של לענין  בדומה –
משכן  מקום  ועלֿידי ֿזה  להקדש, הדבר הפיכת  הקב "ה ,

טוב". "ועשה  של  לענין בדומה  – לקב "ה 

השקלים , על שממשכנין שלמרות מובן , זה  ולפי
"סור של הענין כי  – הנותן של בעלֿכרחו היא  והנתינה 
חשוב  אלא  "לשמי" בכוונה להיעשות  חייב אינו מרע"
זאת , למרות – נוגה מקליפת  היציאה  המעשה, בעיקר
לרשות הדבר נכנס  שבאמצעותה הלקיחה , צריכה

"לשמי ". הגזבר ידי  על  להיעשות  ההקדש ,

‡È.
ÌÈÊÂÓ¯ ÌÈÈÚ‰ È˘˘¯ÈÙ·"È

למילה הפירושים  בשני  מתפרשים  אלו ענינים  שני 
והגבהה: הרמה  או הפרשה  – לעיל כאמור "תרומה ",

שהיתה אחד מחלק  התרומה  הבדלת  הפרשה,
בו  גם48מעורבת וכך החול. מעניני  הפרישה  על מצביעה  ,

של  והמשמעות  מרשותו. מופרש שהדבר לאדם, בקשר
ונכנס  מתעלה  שהדבר כאמור, היא, והגבהה הרמה 

ההקדש. לרשות 

הציטוט  לאחר לשמי " "לי  באמרו רש"י  רומז  לכך
תרומה" לי  (ומובן,iptl"ויקחו הפרשה" "תרומה  פירושו 

התרומה את  מבינים הפרשה " "תרומה  פירושו שלפני
"לשמי"כפשוטה של הענין  כי  – הרמה) מלשון – ממש

(בעיקר ההקדש,49חשוב לרשות בכניסה  ההרמה, בענין (
ההדיוט. מרשות  ההפרשה  בענין כך כל ולא 

·È.
'‰ ˙„Â·Ú· ‰‡¯Â‰‰

היא: ה' עבודת  לגבי  מכך הנלמדת  ההוראה 

לתורה ולקרבו זולתו על להשפיע  הולך יהודי  כאשר
עמיתך  את  תוכיח  הוכח  מצוות את  ולקיים  ,50ולמצוות ,

קיום אודות מדובר כאשר לעצמו: להרהר עלול הוא 
על  תיעשה  ה ' שעבודת חשוב עצמו שלו  והמצוות  התורה 
על  בהשפעה  מדובר כאשר אך "לשמה ". כראוי  ידו 
תפילין  יניח זולתו שהיהודי  – המעשה  רק חשוב הזולת ,

אך וכדומה. מעבירות, הזולת`oteוימנע על השפעתו
של  תחושה בתוכחתו להתערב יכולה  כך. כל חשוב אינו

דקה תחושה  לפחות  או  ישראל, מאהבת  edy`ההיפך
וכדומה . מהשני, נעלה  הוא  המוכיח ,

שעדיין  שלו, ה ' בעבודת פגם  שזהו יודע הוא  אמנם ,
ישות תחושת  אצלו קיימת  ועדיין לחלוטין מזוכך הוא  אין
"קבל  הרי  הזולת ? לבין זאת  בין  הקשר מה  אך – עצמית 

שאמרה" ממי בודאי51האמת  מרע" "סור לגבי  ובמיוחד ,
כדלעיל. לכוונה , חשיבות אין

בשביל  רק הוא זה שחישוב ההוראה, באה  כך על
שהיא . דרך בכל הרע מן לברוח לרצות  צריך הוא  – השני 
זאת לעשות  צריך זולתו  על להשפיע שהולך מי  אך
השפעתו  כי  מרע, סור אודות  מדובר כאשר גם "לשמה"

היא  הזולת  "ועשהeiablעל של חיובית פעולה  תמיד
רואים כאשר ובמיוחד "לשמה ". להיעשות  שצריכה טוב",
מעורב  והוא  "לשמה " הזכה  הכוונה  אצלו שכשפגומה
העצמית , עבודתו רק נפגמת  אין  וכדו', אישיות  פניות 

הזולת . על השפעתו גם  אלא

לשם שלא  הציבור על אימה יטיל "אל של הענין ולכן 
בכך  מעורבת  אם  כי  מרע", "סור לגבי  גם  אמור שמים "

כראוי . המטרה  תושג לא  הפוכה, הרגשה 

בעלֿכרחו  אפילו  – "לשמי " עובד הוא  כאשר  ואילו
הצדקה על מעשין  – כפיה  של בפעולה  האדם , של
והיה שנאמר הנותן , משכר גדול "שכרו אז  הרי  – וכדומה
אומר בהם  וכיוצא  צדקה  גבאי  ועל שלום, הצדקה מעשה

ככוכבים" הרבים  גם52ומצדיקי (כולל צדקה  ו"גדולה ,
הגאולה" את  שמקרבת זו) .53צדקה 
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נחלת יהודה כמ"ש ביהושע סי'16 י"ט(, משא"כ נחלת 

בני ראובן הוא בעבר הירדן, שהיא נחלה מבוהלת17.

וכן באשר ודן שכתיב18 והחנים עליו מטה אשר, יש 

מעלה באשר לגבי דן. כי אשר הוא מבחי' עלמא דאתי 

דבינה דכלא מאשרין לי' כמ"ש בזה"ק פרשת ויחי19 דף 

רמ"ו רע"א, וממתיק גבורות20 דדן.

משא"כ באפרים ומנשה אי אפשר לומר זה, כי הרי 

ממנו,  שיגדל  ואמר  מנשה,  לפני  אפרים  הקדים  יעקב 

וכן משה הקדימו21 רבבות את אפרים לפני מנשה, ואמר 

שיגדל ממנו, ואיך יתכן לומר שמנשה יהי' גדול ממנו 

שיהא שייך לומר שהוא עליו, איך הוא, לא שייך לומר 

שמנשה יהי' עליו דאפרים.

ועל כרחך לפרש שעליו הוא אצלו בסמוך לו, ולכן 

הביא מהפסוק ועליו מטה מנשה.

ומי האומר זה הוא22 אבא שאול.

יש לומר מה שנקרא אבא שאול, השם שאול הראשון 

דינה  בן  שהוא  הכנענית  מן  שאול  הוא  שבישראל 

נחלתם בתוך  ויהי  “ויצא הגורל השני לשמעון...  א  יט,  יהושע   )16

נחלת בני יהודה".

17( משלי כ, כא. במדבר רבה סוף פרשה כב בסופו: בני ראובן ובני 

הנפשות  מן  יותר  מקניכם  את  חיבבתם  אתם  הקב"ה  להם  אמר  גד 

מבוהלת  נחלה  כא(  כ,  )משלי  נאמר  עליהם  ברכה  בו  אין  חייכם 

להעשיר  תיגע  אל  כג(  )שם  וכה"א  תבורך,  לא  ואחריתה  בראשונה 

מבינתך חדל.

בראשונה,  מבוהלת  נחלה  נאמר  עליהם  הרד"ל:  חדושי  ופירש 

שנבהלו נחפזו לקחת נחלתם קודם לאחרים מפני שנבהלו על הונם 

עכ"ל.  כדלעיל,  תחלה  גלו  שלכן  תבורך  לא  ואחריתה  ומקניהם, 

חדל להתאמץ  וגו'. פי' אל תיגע את גופך כדי להתעשר,  אל תיגע 

להתעשר.

ראה לקמן סימן קלח ובהערה 4.

18( במדבר ב, כה “דגל מחנה דן צפונה". ובפסוק כז “והחנים עליו 

מטה אשר". ראה סוף הערה 19.

הוא  דא  לחמו,  שמנה  מאשר  מ"ש(,  וראה  )בא  חזי  תא  וז"ל:   )19

אתר דכלא מאשרין לי' )זה הוא המקום שכולם מאשרים ומשבחים 

אותו(, ומאי איהו )ומי הוא(, עלמא דאתי )עולם הבא – בינה( דעלאי 

ותתאי מאשרין לי' ונכספין לי' )שעליונים ותחתונים מאשרים אותה 

ומתאוים לקבל שפע ממנו(. ע"ש. ראה אור התורה פרשת ויחי עה"פ 

מאשר שמנה לחמו אות ט'. עיין גם לקמן סימן קנג. קסו.

וראה בתורת לוי יצחק כאן, דבזה מבואר מה שתיבת "והחנים" הוא 

מלא אות "י", כי ביוד נברא עוה"ב )מנחות כט, ב(, ע"ש.

20( דן הוא ע"ש ויצא ל, ו “ותאמר רחל דנני אלקים" בחי' דין.

21( דברים לג, יז.

ם “אבא שאול" – ל"מנשה". 22( מקשר הׁשֵ

בפרש"י  כמ"ש23  לשמעון  ונישאת  לכנעני,  שנבעלה 

בחומש בפרשת ויגש ע"ש.

והנה מנשה שהי' בו חלק מאמו24 שהיתה בת דינה 

מבעילתה לכנעני שכם, הבן דומה לאחי25 האם, ושאול 

בן  לשאול  דומה  הוא  א"כ  דמנשה,  אמו  אחי  הי'  הרי 

שם  על  שאול  ג"כ  ששמו  שאול  אבא  לכן  הכנענית, 

הדומה  למנשה  שייך  הוא  בישראל,  הראשון  שאול 

לאחי אמו שאול.

ובמנשה הי' בו חלק מאביו ג"כ, שלכן חצי שבטו26 

אבא  נקרא  שאול,  באבא  עד"ז  בארץ,  נחלתם  לקחו 

ג"כ שיש בו חלק האב ג"כ, א"כ אבא שאול הוא ע"ד 

מנשה, שנחלק שבטו.

חציו לקח מעבר הירדן, מצד חלקו מאמו.

וחציו לקח בארץ, מצד חלקו מאביו.

וכמו"כ אבא שאול.

אבא, ע"ד חלק אביו.
האם,  לאחי  דומה  שהבן  אמו,  חלק  ע"ד  שאול, 

שאול שהי' אחי אמו מנשה.

זה  כי  דוקא,  מנשה  מטה  ועליו  מפסוק  הביא  לכן 

שייך לבחינתו הוא אבא שאול כמובן.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רמא

הכנענית"  בן  ושאל  וימין...  ימואל  שמעון  “ובני  י.  מו,  ויגש   )23

כשהרגו  לכנעני,  שנבעלה  דינה  בן  וז"ל:  הכנענית  בן  ד"ה  ופרש"י 

את שכם, לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה.

24( ראה תרגום יונתן בן עוזיאל ויגש מו, כ עה"פ “ויולד ליוסף בארץ 

ואת  מנשה  את  און  כהן  פרע  פוטי  בת  אסנת  לו  ילדה  אשר  מצרים 

ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ְדיִליַדת ֵליה ָאְסַנת  ִנין ּבְ אפרים" וז"ל: ְוִאְתְיִליד ְליוֵֹסף ּבְ

ֶאְפַרִים. וכן  ְוָית  ה  ְמַנׁשֶ ָית  ְדָטֵנס  א  ַרּבָ ּפוִֹטיֶפַרע  ֵבית  ּבְ ת  ְוָרּבַ ִדיָנה  ת  ּבַ

ם מקץ מא, נא. עיין לעיל סימן קז. ׁשָ

25( בבא בתרא קי, א.

26( ראה לקוטי תורה מהאריז"ל סוף פרשת מסעי וז"ל: מנשה בנה 

של אסנת בת דינה משכם ומצד זוהמא זו נשאר בחוץ לארץ. וע"ש 

מגרעו"ת  לבית",  נתן  “מגרעות  ו(  ו,  )מלכים-א  בפסוק  הסוד  שזהו 

נוט' מג"ר-עות, מג"ר ר"ת מנשה גד ראובן, דבשלשה אלה הי' בהם 

הערה  קז  סימן  לעיל  ראה  וגד.  ראובן  בנוגע  הביאור  )ע"ש  עו"ת, 

3(, לכן לא נכנסו לא"י, וזהו מה שממשיך הכתוב שם “סביב חוצה 

לבלתי אחוז בקירות הבית" דהיינו ארץ ישראל.

ועיין עוד בזה בעשרה מאמרות מהרמ"ע מפאנו ז"ל מאמר חקור דין 

פרק יח. מגלה עמוקות פרשת ויחי. ובשל"ה פרשת מטות מסעי.

סעיפים  חוקת  פרשת  ח"ג  ה'תש"נ  התוועדויות  מנחם  תורת  וראה 

ה-ח, לקוטי שיחות חלק כח עמוד 210 ואילך. טעם לשבח למה לקחו 

חצי שבט מנשה מעבר הירדן, דמרמז על הגאולה העתידה – שלימות 

ירושת ארץ ישראל לעתיד לבוא, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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כה, ח – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

במלכים  מפורש  כבר  שלמה  שבנה  בנין  תוכן: 
אינו  ביחזקאל  שהוא  אף  להבנות  העתיד  בנין  וכן 
בימי  כשבנו  שני  בית  ואנשי  ומבואר,  מפורש 
ומעין דברים המפורשים  בנוהו כבנין שלמה  עזרא 

ביחזקאל.

צריכין  רבינו  דברי  הנה  וכו',  שלמה  שבנה  בנין 
לו במה  ניחא  ומה  לו לרבינו מיחזקאל,  לימוד, מה הקשה 
מפורש.  הי'  אם  לנו  קשה  הי'  דמה  מפורש  שאין  שכתב 

ואומר לבאר דברי רבינו אשר עמקו דבריו בזה.
מדברי  הקשה  מדות  למס'  בהקדמתו  בתויו"ט  דהנה 
רבינו האלו אמש"כ רבינו בפי' המשניות בהקדמתו לספר 
אחר  הביא  וז"ל  כתב  קדשים  לספר  הגיע  כאשר  זרעים 
תמיד מידות ואין בו ענין אחר אלא סיפור שהוא זוכר מידת 
המקדש צורתו ובניניו וכל עניניו והתועלת שיש בענין ההוא 
ולעשות התבנית ההוא התבניות  יש לשמור  ב"ה  כשיבנה 
והצורות והערך מפני שהוא ברוח הקודש כמו שאמר הכל 

מיד ד' עלי השכיל עכ"ל.
ויקשה כיון שכתב כאן דלא הי' שוה לבנין שלמה וגם לא 
שוה לבנין העתיד א"כ יקשה עליו האיך הביא קרא דמיד ד' 
עלי השכיל דקאי אבית ראשון, ועוד איך ילמדו מזה לבנין 

העתיד כיון שיש הרבה שינויים.
המאמר  עפ"י  רבינו  דברי  לפרש  יו"ט  התוספות  וכתב 
שני'  ביאה  היתה  ראוי'  מ"ג  סימן  ביחזקאל  רש"י  שהביא 
ובנין זה מאז  יהושע  של עזרא להיות כביאה ראשונה של 
הי' ראוי להם כשעלו מן הגולה לגאולת עולם אלא שגרם 
החטא שלא היתה תשובתם הוגנת לא יכלו למלאות בכל 
לגאולת  מיועד  בנין  שאותו  לפי  שהוא,  כמות  הבנין  חלקו 
עולם שתהא הכבוד חונה לעולם כענין שנאמר שם ושכנתי 
טוב  כי  ראו  להם  ראוי  והי'  הואיל  ומ"מ  לעולם,  בתוכם 

לבנות מעין אותו הבנין במקצת מן הדברים עכ"ד.
והא דכתב רבינו שסיפור בנין הבית תועלת לעתיד הוא 
משום הרבה דברים הדומים והא דהביא קרא דהכל בכתב 
דוכתין  בכמה  דהרי  ממנו  ראי'  יש  דעכ"פ  משום  וכו'  מיד 
להיות  שני  לבית  דהי'  מוכח  ד'  דיד  מקרא  בגמרא  פריך 
כדמות הראשון אלא היכא דקרא אשכחו ודרש כדאמרינן 
כמו  לבנותו  לנו  יש  דלעתיד  נמי  וממילא  דסוכה  בפ"ה 
אשכחן  דקרא  והיכא  דוד  את  השכיל  אשר  בכתב  שהוא 

ודרוש לשנות יבנה כדדרשתם.
שפירש"י  כמו  ג"כ  נבנה  לדרוש  נזכה  דאנן  היכא  וא"כ 
בזבחים דף ס"ב דשלמה לא הבין לדרשו והם דרשוהו, כן 
אנחנו כשנזכה לבנין העתיד יגלה הקב"ה עינינו ומלאה ארץ 

דיעה ולהבין הסתום בדברי יחזקאל.
ועיקר  רוב  שכן  שני,  בית  בנין  לסיפור  צריך  מ"מ  אבל 
וע"י סיפור  הבנין מיוסדים כתבנית אשר השכיל ד' לדוד, 
ולהתבונן בבנינו  יכולים לדרוש  בנין בית שני אנו  הזה של 

לא  ואלו  המקראות,  מן  לדרוש  ד'  יזכנו  אשר  דיחזקאל 
הי' זה הסיפור לא מצאנו ידינו ורגלינו שאותו בנין העתיד 

שיבנה בב"א עכ"ד התויו"ט.
באופן  המשנה  בפי'  רבינו  דברי  לבאר  נראה  לי  אמנם 

אחר ומזה ניקח להבין גם דברי רבינו בספרו פה.
ויש  וז"ל  הקשה  רל"ו  סי'  סופר  חתם  ב]שו"ת[  דהנה 
ומזבח של  ובבנין המשכן  לתמוה על כמה שינויים בכלים 
משה רבינו ע"ה וגם בנין בית שני שנויים מן הראשון, ובנין 
בכתב  דהכל  אע"ג  מכל  נשתנה  יחזקאל  בנבואות  העתיד 
רשאי  אין  נביא  הא  מ"מ  נביא  עפ"י  השכיל  עלי  ד'  מיד 
לחדש דבר אלא לשעה ולא לקיום, ותי' דקרא כתיב ככל 
וכן תעשו  אשר אני מראה אותך בהר את תבנית כל כליו 
לדורות  יעשו  שכן  ד'  שגילה  והכוונה  לדורות,  פירש"י 
אעפ"י שאני מראה עתה בכל בנין אראה להם איך יעשה 
לדורות א"כ העיד ד' בעצמו מתחלה שעתיד להשכיל ע"י 

נביאיו לדורות עכ"ל.
וקשה לי לדבריו מזבחים דף ס"ב דהוסיפו על של שלמה 
ד' אמות ודרוש קרא ויכינו את המזבח על מכונותיו שהגיעו 
עלי  ד'  מיד  בכתב  הכל  כתיב  הא  ופריך  מידותיו,  לסוף 
השכיל, ומשני קרא אשכח ודרוש ושלמה לא ידע לדרוש 
ויקשה מ"פ מדכתיב הכל בכתב מיד וכו' דמה קושיא אם 
לעזרא נגלה שיעשנו באופן אחר ויוסיפו על המזבח ובפרט 
כי מצאו סמך בבנין העתיד שנאמר ליחזקאל והאריאל י"ב 
כמו  שפיר  להוסיף  יכולין  א"כ  במידות,  וכדאיתא  י"ב  על 
שיהא מותר לעתיד, וא"כ מה צריך לתרץ דשלמה לא ידע 
לדרוש וטעה בכוונת הכתוב ולמה לא תירץ דנגלה לעזרא 
לשנות כמו שנגלה ליחזקאל ורשאין לשנות ע"י נביא כיון 
שהקב"ה מעיקרא הרשה להם לשנות ע"י נביא שכן יעשו 

לדורות כאשר יורם ד' ע"י נביא.
וליישב כל זה נאמר כי לכאורה יש להבין למה לא ידע 
שלמה החכם לדרוש הקרא כמו עזרא ולמה העלים ד' ממנו 
דבר זה, ולכך נראה דהנה בספר מנחם שלמה על כריתות 
נגלה  דלא  מה  לר"ע  דנגלה  במדרש  דאמרו  הא  הביא 
למרע"ה )וכן איתא בזוה"ק על רשב"י( וכן אמרו דלעתיד 
יהא הלכה כב"ש והעלה שם דבוודאי נגלה למרע"ה הכל אף 
אלא  בגמרא,  וכדאיתא  לדרוש  עתיד  וותיק  שתלמיד  מה 
שלא ניתן רשות לגלות רק בכל דור ודור עפ"י חכמיו, וכן 
נותן בלב החכמים  ובב"ה דלפי הדור הקב"ה  הענין בב"ש 
חכמתו  אשר  כפי  ההלכה  ולפסוק  התורה  טעמי  לגלות 

יתברך גוזרת.
שלא  צריכין  נביאים  דברי  בכל  כמו  אומר  אני  ומעתה 
יהא דבריהם סותרים לדברי תורה, כן נמי זה שנגלה לדוד 
הדבר  להבין  ד'  לו  גילה  לא  הנה  המקדש  מעשה  ושלמה 
מה  עוד  לו  שיתגלה  זמן  עוד  הי'  לא  דורו  לפי  כי  לאמיתו 
שאין  טעמו  לנו  יתגלה  לעתיד  אבל  ליחזקאל,  שנתגלה 
סותרים כלל למה שנאמר לדור בכתב מיד ד' שימצאו שם 

מרומז אלא שלא הגיע הזמן עוד לגלות.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תרומה

המשך בזמוד רכה
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ã ycew zegiyn zecewp ã(315 'nr ,`i jxk zegiy ihewl)

ּתרּומה לי ב)ויקחּו (כה, ְְְִִָ
ּוׁשניהם  והרמה. הפרׁשה "ּתרּומה": ּבתיבת ּפירּוׁשים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשני
ׁשל  לדבר ּוזהבֹו מּכסּפֹו מפריׁש ּכׁשאדם אחד: ּבקנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָעֹולים
ּומעלה  - וגׁשמּיּותם מחמרּיּותם אֹותם מרים הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻקדּׁשה,

ולקדּׁשה. לרּוחנּיּות לגבֹוּה, ְְְְִִַָָָָֻאֹותם
לאדם  מׁשּפיע הּׁשם־יתּבר הּזקן: רּבנּו ׁשל הּידּוע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּכּפתּגם

רּוחנּיּות. - מהּגׁשמּיּות עֹוׂשה והאדם ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגׁשמּיּות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(1275 'nr ,c jxk zegiy ihewl)

לּבֹו יּדבּנּו ב)אׁשר (כה, ְֲִִֶֶ
הּלב  ּבכל זאת נֹותן ׁשּבקדּׁשה, לדבר מּממֹונֹו הּנֹודב ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻיהּודי

יּדבּנּו "אׁשר - הּלב ּכל את לּבֹוועם למצא רק צריכים ." ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּכפי  ואחד אחד ּכל נֹותן ואז לעֹוררֹו, הּמתאימה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגיׁשה

נחׁשת. וזה ּכסף זה זהב, זה ְְְְֶֶֶֶֶֶָָָֹיכלּתֹו:

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 287 'nr f"hg y"ewl t"r)

xAfBd zgiwlA wx "DnWl"¦§¨©¦§¦©©¦§¨

ּתרּומה  ְְְִִָויקחּו־לי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

הרי  וקׁשה, "לׁשמּה". ּבכּונה הּתרּומה את לתת ׁשּצרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהינּו,
"ג' רש"י ּכדפרׁש עסקינן (דּביּה הּמזּבח ּתרּומת לגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָהּדין
ּבעל־ּכרחֹו ּגם מהּנֹותן ׁשּלֹוקחים הּוא ּכאן") אמּורֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַָָּתרּומֹות
וּדאי  ּבעל־ּכרחֹו ּוכׁשּנֹותן הּׁשקלים"), על "ממׁשּכנין ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ(ׁשהרי

לׁשמּה? מכּון ְְִֵֵַָאינֹו
הּתרּומה, ּבנֹותן ּדין אינּה ּד"לׁשמּה" הּכּונה ּדבאמת ל ֹומר: ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
(ולא  לי" "ויּקחּו הּכתּוב וכלׁשֹון הּגזּבר, ּבלקיחת ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹּכי־אם
לׁשמּה. מהּנֹותן לקחת לכּון צרי ּדהּגזּבר והינּו לי"), ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ"ויּתנּו

הּגזּבר  ורק ּד"לׁשמּה" הּכּונה נֹוגע אינֹו ׁשּבּנתינה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָוהּטעם
לֹומר: יׁש לׁשמּה, לקחת ְִִֵַַַָָָֹצרי

ׁשני  צרי ׁשמים, ּכנכסי ויחׁשבּו יקּדׁשּו האדם ׁשּנכסי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּכדי
ׁשמים. לנכסי ּולהקּדיׁשם הדיֹוט, מרׁשּות להעבירם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּדברים:

טֹוב". ועׂשה מרע "סּור הּכתּוב לׁשֹון ְְֲֵֵֶֶַַַָָועל־דר
ּכּונֹותיו  נֹוגע אינֹו ההדיֹוט, ּברׁשּות עדין נמצא ּכׁשהּדבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּנה,
לא  ולזה ההדיֹוט, מרׁשּות ׁשּיּוסר הּוא ּדהעּקר הּנֹותן, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל
ּבנתינת  ולכן מרׁשּותֹו. ּבפעל העברה ּכי־אם ּכּונה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹצרי
ׁשהּתרּומה  הּוא העּקר ּכי ּד"לׁשמּה" הּכּונה נֹוגע אינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּתרּומה

מרׁשּותֹו. ְֳֵַָּתעבר
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dnexzמו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a oey`x meil inei xeriy
אז  ׁשמים, ּכנכסי ׁשּיחׁשב - החפץ את להקּדיׁש ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
להעלֹותֹו צרי אּלא ההדיֹוט מרׁשּות ההֹוצאה מסּפיק ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא

לרׁשּות  ׁשּמעבירֹו הּגזּבר ולכן ּכּונה. ּגם צרי ולזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולהקּדיׁשֹו,
"לׁשמּה". לכּון צרי ְְְִִֵֵֶַַָָההקּדׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 908 'nr b"g y"ewl t"r)

dwcSd zgiwlA dpEMd©©¨¨¦§¦©©§¨¨

ּתרּומה  ְְְִִָויקחּו־לי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

ּדלכאֹורה  ּתרּומה", לי "ויּקחּו נאמר מּדּוע הּקּוׁשיא ְְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָידּועה
ּתרּומה"? לי "ויּתנּו ְְְְִִֵֵַַָָהוה־ליּה־למימר

הּכתּוב, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא הרמז, דר על זה לבאר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויׁש
ּגם  ּכי־אם "לׁשמי" להיֹות צריכה הּצדקה נתינת רק ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹּדלא
הּקּב"ה. לׁשם להיֹות צריכה הּצדקה לקיחת – לי" ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָה"ויּקחּו
– "לׁשמי" צדקה לּתן צרי – העׁשיר – ׁשהּנֹותן זה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּדהּנה
רכּוׁשֹו הּוא ׁשהּכסף ּדמּכיון .ּכל־ּכ חּדּוׁש אינֹו הּמצוה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשם
לזּולתֹו, ונֹותנֹו מהּכסף ּכׁשּנפרד הרי להּׂשיגֹו, והתיּגע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפרטי,

"לׁשמי". צדקה מצות לקּים ּבׁשביל ּכלל) ּבדר) זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
עצמֹו, לׁשם לֹוקחּה הּוא הרי הּצדקה, את הּלֹוקח העני ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא

"לׁשמי". ּכּונה ּבזה ּתהיה ׁשּלא ויּתכן ּביתֹו, ּובני עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפרנס
הּצדקה  את לקחת צרי העני ׁשּגם הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוזה

הּקּב"ה. ְֵַָָלׁשם
ּבסה"ק הּמבאר על־ּפי ועייג"כ והּוא תקעו. ד"ה תרכ"ח סה"מ (ראה ְְִִַַָֹ

שם) תנחומא ה. פל"א, עֹולמֹושמו"ר את הּקּב"ה ׁשּברא ְֶֶַַַַָָָָָּדהּטעם
הּוא, מהעׁשירים ּדוקא ּכסּפם את מקּבלים ׁשהענּיים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבאפן
ענין  ּבעֹולם היה לא להם, הּנצר ּכל את לכּלם היה אם ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻּכי

והּצדקה. ְְֶֶַַָָהחסד
על־ידי־זה  ּכי לא הּצדקה, את לקּבל העני צרי זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּולׁשם
לֹו נֹותן ׁשהעׁשיר דעל־ידי "לׁשמי", אּלא ּפרנסתֹו, לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיהיה

ּבעֹולם. הּצדקה ענין מתקּים ְְְִִֵַַַַָָָָָהּמעֹות

(â)óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðe§«¤

i"yx£'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê∑,ּבנדבה ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְִָָָָֻ
ּבׁשוה, ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאיׁש
מלאכת  ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמחצית

ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר לח)הּמׁשּכן (לקמן ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּוׁשאר  וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ"וכסף

ׁשרת הּכסף  לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם .הּבא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 330 'nr ,a jxk h"nyz zeiecreezd)

ּונחׁשת וכסף ג)זהב (כה, ְֶֶֶָָָֹ
ּכמרּמז  צדקה, ּבנֹותני ּדרגֹות ׁשלֹוׁש ּכאן ׁשּיׁש ּבספרים ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻנאמר
(הּנֹותן  - 'ּכסף' ּבריא. הּנֹותן זה - 'זהב' ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבראׁשי־הּתיבֹות:
ּכׁשהּוא  רק צדקה (הּנֹותן - 'נחׁשת' ּפחד. סּכנת ּכׁשּיׁש ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹרק)

ּתנּו'. ׁשאמר חֹולה 'נתינת היא) וזֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשכיב־מרע,
ׁשּׁשלׁש לֹומר יׁש הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה ׁשּצדקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומאחר
הּכללית  ּבּׁשליחּות ּדרגֹות ׁשלׁש ּבעצם הן הּללּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּדרגֹות

לּקּב"ה: ּדירה העֹולם את לעׂשֹות מקּדׁש", לי "ועׂשּו ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָׁשל

מׁשלמת. עבֹודה ׁשהיא הּצּדיקים עבֹודת - ּבריא" הּנֹותן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ"זה
וההסּתר  מההעלם מׁשּפע ּכׁשהאדם - ּפחד" סּכנת ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ"ּכׁשּיׁש
עצמֹו את ּפֹודה הּצדקה עבֹודת על־ידי ורק ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבעֹולם,
- ּתנּו" ׁשאמר חֹולה "נתינת הּׁשלילית. מההׁשּפעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומׁשּתחרר
'חֹולה'. ּכבר ׁשהּוא ּכ ּכדי עד מהעֹולם מׁשּפע הּנֹותן ׁשּבֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּצב
מּיׂשראל, אדם וכל צדקה, לתת יכֹול חֹולה ׁשּגם ּכאן, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלמדנּו

ׁש מי היא יהיה הּמׁשּכן, ּבמלאכת להׁשּתּתף יכֹול ּיהיה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
.יתּבר לׁשבּתֹו למכֹון העֹולם הפיכת ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהמלאכה

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ צבּוע ירק צמר וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ

מד) מנחות ד. צבע ∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות מּמין צבּוע צמר ¿«¿»»ִִֶֶֶַַָ
ארּגמן  ּפׁשּתן ∑LLÂ.ׁשּׁשמֹו נֹוצה ∑ÌÈfÚÂ.הּוא ְְֶַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒָ

מן עּזים,ׁשל  הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
- "עּזים" ׁשל ׁשּתרּגּום עצמן, עּזים ולא ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹהעּזים

.עּזיא  ִַָ

c‰·‡ג  ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ד  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(â.'Bâå äîeøzä úàæåFxnF` mrh §Ÿ©§¨§©©§
z`fe`NW xnFl oEkIW ilE` ,'Fbe §Ÿ§©¤§©¥©¤Ÿ
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mipiOd lMn `iadl oikixv `N ¤̀¨§¦¦§¨¦¦¨©¦¦
oMWOd znExY zaFg ici mi`vFi mpi`e§¥¨§¦§¥©§©©¦§¨

`Ede ,mipiOd lMn mz`adA `N ¤̀¨©£¨¨¨¦¨©¦¦§
FxnF`z`fed`add aEIg caNn xnFl §§Ÿ©¦§©¦©£¨¨
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oMWOd zpkd oi` iM mrHde ,mNM EN ¥̀ª¨§©©©¦¥£¨©©¦§¨
oi`e ,mipiOdn cg` oFxqgA znlWnª§¤¤§¤§¤¨¥©¦¦§¥
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xnFl dvxi F` .mipiOd lM Eidi l`xUi¦§¨¥¦§¨©¦¦¦§¤©
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מז dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a oey`x meil inei xeriy

(ä):íéhL éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«

i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו .עּבּודן לאחר צבּועֹות ¿»»ƒְְִַַָָָֹ
ÌÈLÁz∑(כח אּלא (שבת היתה ולא חּיה, לׁשעה,מין ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ

ׁשּׂשׂש "ססּגֹונא", מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָוהרּבה
ׁשּלֹו ּבגונים ÌÈhL.ּומתּפאר ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְִִִֵֶָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

ּברּוח ּבּמדּבר? צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
והביא  ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּקדׁש
עּמהם  לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָארזים

מּמצרים  .ּכׁשּיצאּו ְְְִִִֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - (jli`e 146 cenr `l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mixvnA l`xUi ipA zngp¤¨©§¥¦§¨¥§¦§©¦

ׁשּטים: ֲִִֵַֽֽועצי
אבינּו יעקב ּתנחּומא, רּבי ּפרׁש ּבּמדּבר, להם היה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּומאין
ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹצפה
עּמהם  לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ארזים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָוהביא

מּמצרים ובפרש"י).ּכׁשּיצאּו ה. (כה, ְְְִִִֵֶַ
יכֹולים  היּו הּמׁשּכן לבנּית ארזים להּׂשיג ּכדי הרי לעּין, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיׁש
מיערֹות  לקחּתם אֹו האּמֹות מּתּגרי לקנֹותם יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּבני
ארזים  אּתֹו להביא אבינּו יעקב הצר מּדּוע ּכן ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹֻסמּוכים,

ּבמצרים? אֹותם ולנטע יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמארץ
ּתנחּומא" "רּבי ּפרׁשֹו זה ּדענין הּדרּוׁש, דר על לֹומר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָויׂש

את  לנחם ּכדי אבינּו יעקב ּכן ׁשעׂשה "נחמה". מּלׁשֹון –ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּגלּותם. מּצרת יׂשראל ְְִִֵֵַָָָָּבני

ּגזרֹות  עם ּביֹותר, קׁשה ּבגלּות ּבמצרים, יׂשראל היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדכאׁשר
ּתׁשליכּו היאֹורה הּיּלֹוד הּבן זּוּכ"ּכל הּנה ּבזה, וכיֹוצא הּו" ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

יעקב. ׁשּנטע הארזים את ּכׁשראּו נחמתם ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהיתה
עלה" ּגם אעל "אנכי – הּקּב"ה להם ׁשהבטיח ׁשּידעּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדאף

ד) מו, יׁש(ויגש ׁשהּנה ּבעיניהם ׁשראּו לזה ּדֹומה זה אין ,ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
מּמצרים  ׁשּיצאּו על־מנת רק ּבמצרים יעקב ׁשּנטע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹארזים

הּמׁשּכן. את ּבהם ויבנּו עּמהם, אּלּו ארזים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָויקחּו

(å)ì íéîNa øànì ïîLúøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqä©©¦«

i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמיד להעלֹותׁשמן .נר ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ
‰ÁLn‰ ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למׁשח ּכלי ׁשּנעׂשה ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְֲִֵֶַַָֹ

ּכמֹוהּמׁשּכן  ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, והּמׁשּכן ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָ

תּׂשא" ּב"כי ‰ÌÈnq.ׁשּמפרׁש ˙¯Ë˜ÏÂ∑ׁשהיּו ְְִִֶָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒֶָ
ּב"ואּתה  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, ערב ּבכל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמקטירין

עׁשן ּתצּוה" ותמרֹות קיטֹור העלאת "קטרת", ּולׁשֹון .. ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

i"yx£Ì‰LŒÈ·‡∑,האפֹוד לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשּתים «¿≈…«ְְְְִֵֶַָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ׁשעֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.האמּור ׁשם על ְְְֶַַָָָƒÀƒִֵֶַ

ׁשם  האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֻלהם
הּמֹוׁשב  ּומקֹום מּלאים, אבני קרּויים הּגּמא, ְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻלמּלאֹות

מׁשּבצֹות  ÔLÁÏÂ.קרּוי „Ù‡Ï∑ לאפד הּׁשהם אבני ְְִָ»≈…¿«…∆ְֵֵַַַָֹֹ
לחׁשן  הּמּלאים ּב"ואּתה ואבני מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻ

ּתכׁשיט  מיני והם .ּתצּוה", ְְְִִֵֵֶַַ

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏ‡ו  ‡iÓÒea ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ז  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æ.'Bâå íäL éðáàdOl zrcl Kixv ©§¥Ÿ©§¨¦¨©©¨¨
azMmi`Nn ipa`e mdW ipa` ¨©©§¥Ÿ©§©§¥¦ª¦

iE`xd onE mipin `"Id lM xg` xcqA§¥¤©©¨©¦¦¦¨¨
md iM sqke adf mcw mxCql Fl did̈¨§©§¨Ÿ¤¨¨§¤¤¦¥
EpivOW cvl iM ilE`e .mdn miNrn§ª¦¥¤§©¦§©¤¨¦
dpFxg`A mzF` E`iad mi`iUPdW¤©§¦¦¥¦¨¨©£¨
KxSd lM l`xUi E`iadW E`xWM§¤¨¤¥¦¦§¨¥¨©Ÿ¤

l"f Exn`W `vnze ,oMWOl(a"it x"cna) ©¦§¨§¦§¨¤¨§
e df lr 'd ciRwdWzg` zF` xQg ¤¦§¦©¤§¦¥©©

'd mxCq dfl ,aizM m`UPde mdn¥¤§©§¦¦§¦¨¤¦§¨
,mNMn dHnl md iM xnFl dpFxg`Ä©£¨©¦¥§©¨¦ª¨

:oade dpFxg`A mdW Fnvr mrHdnE¥©©©©§¤¥¨©£¨§¨¥
ãBòExn`X dn iR lr xnFl d`xp¦§¤©©¦©¤¨§

Fl `A wxR `nFiA(.h"q)icbAW §¨¤¤¨¤¦§¥
rnWnE mdn zFpdl mixYn dPdM§ª¨ª¨¦¥¨¥¤©§¨
izi`x aEWe .mdA oilrFn oi`W¤¥£¦¨¤§¨¦¦
zFkldn d"tA oM azMW m"Anxl§©§¨¤¨©¥§¥¦§
mpi` dPdM icbA df itlE ,dlirn§¦¨§¦¤¦§¥§ª¨¥¨
FzcFare oMWOd ilM mr d`eWdA§©§¨¨¦§¥©¦§¨©£¨
dPdM icbAn dlrnl ozXcw oNMW¤ª¨§ª¨¨§©§¨¦¦§¥§ª¨
xCql `Ed oiCA dYrnE mdA oilrFnE£¦¨¤¥©¨©¦§©¥
mi`Nn ipa`e mdW ipa` dpFxg`Ä©£¨©§¥Ÿ©§©§¥¦ª¦

`"i lMW cvl mixaC `"Id lM xg ©̀©¨©§¨¦§©¤¨
oMWOd ikxv md mNM mixaCd©§¨¦ª¨¥¨§¥©¦§¨
mpi`W mipa`d oM oi`X dn FzcFare©£¨©¤¥¥¨£¨¦¤¥¨
`"IdAW mbde ,dPdM icbal `N ¤̀¨§¦§¥§ª¨©£©¤§©
mdW mdn zvwA oM mB Wi mixaC§¨¦¥©¥¦§¨¥¤¤¥
oi` ok iR lr s` dPdM icbA ikxvl§¨§¥¦§¥§ª¨©©¦¥¥
ikxv FA oi`W `"Idn oine oin Ll§¦¨¦¥©¤¥¨§¥
mipa`d oM oi`X dn FzcFare oMWOd©¦§¨©£¨©¤¥¥¨£¨¦
d`xp cFr .dPdM icbal `N` mpi`W¤¥¨¤¨§¦§¥§ª¨¦§¤

`nFiA Exn`W l"f mdixaC iR lr(.d"r) ©¦¦§¥¤¤¨§§¨
mdXd ipa` z` mi`ian Eid mipprdW¤¨£¨¦¨§¦¦¤©§¥©Ÿ©



dnexzמח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a oey`x meil inei xeriy

(ç):íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
i"yx£ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑קדּׁשה לׁשמי ועׂשּו .ּבית ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

(è)ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈
ñ :eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

ÈzÎLח  È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

kLÓ‡ט  ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰BÓ Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mi`ian Eid DFaB oglXn oM m` 'Eke§¦¥¦ª§¨¨©¨§¦¦
xW` qiM oFxqg `le dribie gxh `lA§ŸŸ©¦¦¨§Ÿ¤§¦£¤
zFacPd lM xg` mzacp xCq oM lr©¥¦¥¦§¨¨©©¨©§¨

:gxh ici lre mqiMn oi`iaOWg dxez ¤§¦¦¦¦¨§©§¥Ÿ©
(ç.'Bâå Lc÷î éì eNòåzrcl Kixv §¨¦¦§¨§¨¦¨©©

F`xw dOlWCwnFA xfg skze ¨¨§¨¦§¨§¥¤¨©
aizkC oMWn F`xwEzipaY z` §¨¦§¨¦§¦¥©§¦

.oMWOdFxnF` iM d`xpeil EUre ©¦§¨§¦§¤¦§§¨¦
WCwnlM zllFM dUr zevn `id ¦§¨¦¦§©£¥¤¤¨

ux`l ozqipkA oiA xAcOA oiA miPnGd©§©¦¥©¦§¨¥¦§¦¨¨¨¨¤
,zFxFcl mW l`xUi EidIW onf lkA§¨§¨¤¦§¦§¨¥¨§
ENt` oM zFUrl l`xUi Eid oikixvE§¦¦¨¦§¨¥©£¥£¦
lM 'd xq`W EpivOW `N` zFIlBA©¨ª¤¨¤¨¦¤¨©¨
WCwOd ziA dpaPW zrn zFnFwOd©§¥¥¤¦§¨¥©¦§¨

FxnF`M('h a"i mixaC)cr mz`a `l iM §§§¨¦¦Ÿ¨¤©
dfle ,dlgPd l`e dgEpOd l` dYr̈¨¤©§¨§¤©©£¨§¨¤
rnWp didIW oMWn EUre xn` `lŸ¨©§¨¦§¨¤¦§¤¦§¨
.Ff devn dxn`p cal onf FzF` lrW¤©§¨§©¤¤§¨¦§¨
hxR xn` llM KxC dESW xg`e§©©¤¦¨¤¤§¨¨©§¨
FA zFpal mFwn Fpi`W xAcOA dUrPd©©£¨©¦§¨¤¥¨¦§
xcQM oMWn dUrIW mipa` oipA¦§©£¨¦¤©£¤¦§¨©¥¤
`"tA m"Anx azMW `vnze .xEn`d̈¨§¦§¨¤¨©©§¨§
dUr zevn dxigAd ziA zFkldn¥¦§¥©§¦¨¦§©£¥
WCwn il EUre aizkC 'dl ziA zFUrl©£©¦©¦§¦§¨¦¦§¨
FnM oFWNd iEPXn `Ed Fnrhe ,o`M cr©¨§©£¦¦©¨§

FxnF`A dvxi cFr .EpazMWil EUre ¤¨©§¦§¤§§§¨¦
WCwnFnWl FzF` miUFrW zrn iM ¦§¨¦¥¥¤¦¦§

`l oicrW mbd il FxnF`M KxAzi¦§¨©§§¦£©¤£©¦Ÿ
oice WCwn `Ed ixd dpikW FA dzxẄ§¨§¦¨£¥¦§¨§¦

:Fl Wi WcwŸ¤¥
.íëBúa ézðëLåFkFzA xn` `le §¨©§¦§¨§Ÿ¨©§

EWiCwi xW` mFwOdW xnFl©¤©¨£¤©§¦
didi FpkWlEtiTIW l`xUi ipA KFzA §¦§¦§¤§§¥¦§¨¥¤©¦

mixaC iM ilE`e .milbC 'cA oMWOd©¦§¨§§¨¦§©¦§¨¦
l`xUi EwWgX dnl daEWY md EN ¥̀¥§¨§©¤¨§¦§¨¥

(a"t x"cna)didW ipiq xdA mzF`xA¦§¨§©¦©¤¨¨
`Ede mik`lOd ilbcA sTn `Ed KExÄª¨§¦§¥©©§¨¦§
oM zFidl dad` EwWge mkFzA zF`§¨§¨§©£¨¦§¥
ogFAn daEWYd d`A dfle ,mkFzA§¨§¨¤¨¨©§¨¦¥

xn`e zFAliYpkWe WCwn il EUre ¦§¨©§¨¦¦§¨§¨©§¦
ok FnMmkFzA:h dxez §¥§¨

(è.'Bâå øLà ìëk`zwiqtA(f"h izAx) §¨£¤§¦§¦§¨©¨¦

il EUre dWnl 'd xn`WM Exn`̈§§¤¨©§¤§¨¦
`ld eiptl xn`e dWn ldap 'Fbe§¦§©¤§¨©§¨¨£Ÿ
EdElMlki `l minXd inWE minXd©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ§©§§
`Ed KExA WFcTd Fl xn`W cr 'Fbe§©¤¨©©¨¨
miWxw 'k `N` xaFq dY`W FnM `lŸ§¤©¨¥¤¨§¨¦
cnr in zrcl Kixve .o`M cr 'Eke§©¨§¨¦¨©©¦¨©
mixaCd lM zrcl FCar dWnE 'd cFqA§¤©§¨©©¨©§¨¦
mdixaC lMW mbde ,mdipiA ExarW¤¨§¥¥¤©£©¤¨¦§¥¤
xvAi `l df lM mr md dlAw ixaC¦§¥©¨¨¥¦¨¤Ÿ¦¨¥
xnFl d`xpe .miaEzMdn xaC̈¨¥©§¦§¦§¤©
oi`W mdl dWwdW l"f mdixacl§¦§¥¤¤ª§¨¨¤¤¥
`Ed m` KWtP dOn aEzMl zErnWn©§¨©¨¦©©§¨¦
xW` lkM KxCd df lr dHnl KWnp¦§¨§©¨©¤©¤¤§¨£¤
oke xOFl Fl did `l EUrY 'Fbe§©£Ÿ¨¨©§¥
`idW EUrY oM `N` e"`e ztqFzA§¤¤¨¤¨¥©£¤¦
,'Fbe xW` lkM xn`X dn zNgY zxfB§¥©§¦©©¤¨©§¨£¤§
il EUre Fxn`l xfFg lkM FxnF` m`e§¦§§¨¥§¨§§¨¦
FxnF`A wiqtdl Fl did `l WCwn¦§¨Ÿ¨¨§©§¦§§
xnFl Fl did `N` mkFzA iYpkWe§¨©§¦§¨¤¨¨¨©
xg`e 'Fbe xW` lkM WCwn il EUre§¨¦¦§¨§¨£¤§§©©
miCwdX dOnE ,'Fbe iYpkWe xn`i KM̈Ÿ©§¨©§¦§¦©¤¦§¦
xn`n xnB iM 'd dNB iYpkWe xnFl©§¨©§¦¦¨¦¨©©£©
DA xnFl Kxvd `le devOd zEllM§¨©¦§¨§Ÿª§©©¨
lM EpricFIX dn lr Knqe 'Fbe lkM§¨§§¨©©©¤¦¥¨
lke miWxTd xErW dUrOd ihxR§¨¥©©£¤¦©§¨¦§¨
dOnE ,KM xg` xn`W FnM milMd©¥¦§¤¨©©©¨¦©
xnFl KM xg` KlnPW mi`Fx Ep`X¤¨¦¤¦§©©©¨©
cvl did dGW oiai liMUOd 'Fbe lkM§¨§©©§¦¨¦¤¤¨¨§©
df zlEGW rvn`A EclFPW mixaC§¨¦¤§¨¤§©¤©¤
lkM xn` `NW xaq i`n dNgYn¦§¦¨©¨©¤Ÿ¨©§¨
dn zrcl liMUpe .xaq i`n sFqalE§©©¨©§©§¦¨©©©
,rvn`A zFidl oilFkIW mixaCd md¥©§¨¦¤§¦¦§¨¤§©
,dl`Xd rcFi dY` daEWYdn¥©§¨©¨¥©©§¥¨

`id daEWYdeip` xW` lkM`d 'Fbe §©§¨¦§¨£¤£¦§¨
wiCvY `xaQde xzFi aWgW Ycnl̈©§¨¤¨©¥§©§¨¨©§¦
Laal ,xErW Fl oi` xzFie df zO`zE§©¥¤§¥¥¦§¨§
mxnF` `Ede ,dInzl DpWi iM oiaï¦¦¤§¨¦§¦¨§§¨
df lre 'Fbe minXd inW `ld xn`W¤¨©£Ÿ§¥©¨©¦§§©¤

Fl xn`e FaiWdl KxvdxW` lkM'Fbe ª§©©£¦§¨©§¨£¤§
,aSn FzF`A oMWOd zipaY Ed`xde§¤§¨©§¦©¦§¨§©¨

FxnF`n df lr cirn aEzMded`xn §©¨¥¦©¤¥§©§¤
iM d`x f`e ,cizrl d`x` xn` `le§Ÿ¨©©§¤§¨¦§¨¨¨¦
dI`xd mrhe .'Fbe miWxw mixUr did̈¨¤§¦§¨¦§§©©¨§¦¨
'd zxfrA x`a` ,xEACA wiRqd `le§Ÿ¦§¦©¦£¨¥§¤§©

:KEnqA§¨
Cøãål"f mdixaC oiadl dlrp df §¤¤¤©£¤§¨¦¦§¥¤

(.d"p zFkxA)wEqRA Exn`WoOwl) §¨¤¨§©¨§©¨

(a"k g"lxW` lM z` dUr 'Fbe l`lvaE§©§¥§¨¨¥¨£¤
FAx Fl xn` `NW mixaC ENt` dEv¦¨£¦§¨¦¤Ÿ¨©©
l`lval dEv dWn 'Eke FYrC dniMqd¦§¦¨©§§¤¦¨¦§©§¥
oMWn KM xg`e dNgY milM zFUrl©£¥¦§¦¨§©©¨¦§¨
zFUrl mlFrd bdpn l`lvA Fl xn`̈©§©§¥¦§©¨¨©£
iYrnW KM Fl xn` 'Eke ziA dNgY§¦¨©¦§¨©¨¨©§¦
ziid l` lvA `Ed KExA WFcTd iRn¦¦©¨¨§¥¥¨¦¨
`Ed KExA WFcTd il dEv KM i`CeA iM¦§©©¨¦¨¦©¨¨
dWn gMWi Ki` dWwe .o`M cr 'Eke§©¨§¨¤¥¦§©¤
xaC eilr on`IW mFlWe qg 'd zevn¦§©©§¨¤¥¨¥¨¨¨¨
iM cFr xirdl Wi oiprd oiadlE .dfM̈¤§¨¦¨¦§¨¥§¨¦¦
miCwd 'd iM ip`Fx aEzMd xcq itM§¦¥¤©¨©¦¦¦§¦
zxRke oFx`d z` dNgY milMd zevn¦§©©¥¦§¦¨¤¨¨§©Ÿ¤
KM xg`e oglXd KM xg`e eiaExkE§¨§©©¨©ª§¨§©©¨
zn` dWnE oMWOd KM xg`e dxFpOd©§¨§©©¨©¦§¨¤¡¤
eixaCn xfg dOle zn` eixacE§¨¨¡¤§¨¨¨©¦§¨¨
iM EpWxRX dn itl ok` .mipFW`xd̈¦¦¨¥§¦©¤¥©§¦
LzF` d`xn ip` xW` lkM xn`WM§¤¨©§Ÿ£¤£¦©§¤§
aSn FzF`A f` oMWOd zipaY z ¥̀©§¦©¦§¨¨§©¨
Fl hxRWkE dNgzA oMWOd Ed`xd¤§¨©¦§¨¦§¦¨§¤¥¥
dfA Wie ,milMd miCwd dUrOd ihxR§¨¥©©£¤¦§¦©¥¦§¥¨¤
miCwIW cg`d .'d ixacA mikxC 'a§¨¦§¦§¥¨¤¨¤©§¦

aizkC cg` wEqRn oaEOM oMWOdz` ©¦§¨©¨¦¨¤¨¦§¦¥
oMWOd zipaYxcqA 'd miCwdX dnE ©§¦©¦§¨©¤¦§¦§¥¤

mdA ligzdl `l milMd z` dUrOd©©£¤¤©¥¦Ÿ§©§¦¨¤
`EdW xnBX dOn ligzdW `N ¤̀¨¤¦§¦¦©¤¨©¤
`Ed 'd zpEMW 'Ade ,milMd zipaY©§¦©¥¦§©¤©¨©
ihxtA 'd xn`W xcqM milMd miCwdl§©§¦©¥¦§¥¤¤¨©¦§¨¥
wEqtA 'd miCwdW mrhe ,dUrOd©©£¤§©©¤¦§¦§¨

xnFl cg`oMWOd z`milMd mcw ¤¨©¤©¦§¨Ÿ¤©¥¦
dWnl dzidW ddinYdW cvl `Ed§©¤©§¦¨¤¨§¨§¤
iYazMW FnM 'Fbe minW inWE minẄ©¦§¥¨©¦§§¤¨©§¦
dfl oMWOd lr `N` dzid `l dlrnl§©§¨Ÿ¨§¨¤¨©©¦§¨¨¤
ohw iM oMWOd z`xFdA daEWYd d`Ä¨©§¨§¨©©¦§¨¦¨¨
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i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט ּכאן.(מנחות ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ָ

˙È·z ˙‡.ÔkLn‰ לּמקרא מחּבר הּזה הּמקרא ≈«¿ƒ«ƒ¿»ְְְִִֶַַַָָָֻ
אני  אׁשר ּככל מקּדׁש לי "ועׂשּו הימּנּו: ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלמעלה

"אֹות eNÚz.מראה ÔÎÂ∑(יד שבועות טז. לדֹורֹות,(סנהדרין ְְֶַ¿≈«¬ְ
ּבית  ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו הּכלים, מן אחד יאבד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאם
ּומכֹונֹות  וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון ְְְְְִִָָֻעֹולמים,

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Ed`xd mB iM aEzMd ricFd aB`aE `Ed§©©¦©©¨¦©¤§¨
EidW milMd zipaY oMWOd zipaY mr¦©§¦©¦§¨©§¦©¥¦¤¨
oi` iM xOFl oM mB oEMzp iM ilE`e .FA§©¦¦§©¥©¥©¦¥
`AWkE ,dbltdA milFcB EidIW KxvŸ¤¤¦§§¦§©§¨¨§¤¨
miCwd dUrOd ihxR xcq xCql§©¥¥¤§¨¥©©£¤¦§¦
dNgYn mFlXd eilr dWnE ,milMd©¥¦¤¨¨©¨¦§¦¨
oCWkE 'a KxcM 'd ixaC WExtM rixkd¦§¦©§¥¦§¥§¤¤§¤¨

kd l`lvA eiptlKxCM `xaQA rix §¨¨§©§¥¦§¦©¦§¨¨©¤¤
WxcOd xn`W `vnY dfle ,oFW`xd̈¦§¨¤¦§¨¤¨©©¦§¨
WFcTd il xn` KM i`Ce dWn xn`W¤¨©¤©©¨¨©¦©¨
i`Ce xn` dOl zrcl Kixve KExÄ§¨¦¨©©¨¨¨©©©
mikxC 'a eiptl EidW cvl `N ¤̀¨§©¤¨§¨¨§¨¦
mdn cg` xxA dNgznE mixMfPd©¦§¨¦¦§¦¨¨©¤¨¥¤
zn`d iM i`CeA xn`e FA xfg dYre§©¨¨©§¨©§©©¦¨¡¤
`NW cvl dPde .l`lvA xacM `Ed¦§©§©§¥§¦¥§©¤Ÿ
`l miCwi in z` WExtA 'd Fl xn`̈©§¥¤¦©§¦Ÿ
ixaC gkXW mFlWe qg df lr xn`i¥¨¥©¤©§¨¤¨©¦§¥
oFWl EpxaC itl LipirA dWwi l`e ,'d§©¦§¤§¥¤§¦§¨¥§
iRn iYrnW KM dWn xn`W xn`Od©©£¨¤¨©¤¨¨©§¦¦¦
xnFl dpEMd oi` .`Ed KExA WFcTd©¨¨¥©©¨¨©
`N` oMWOd miCwd WExtA xn`W¤¨©§¥©§¦©¦§¨¤¨
.rnWp oM mixaCd xcq itl WExR¥§¦¥¤©§¨¦¥¦§¨
'd Kxvd dOl mrh aEh zzl x`Wpe§¦§¨¨¥©©¨¨ª§©
iM ilE`e ,oMWOd zipaY z` FzF`xdl§©§¥©§¦©¦§¨§©¦
daEWY `N` mixaCd E`A `NW cvl§©¤Ÿ¨©§¨¦¤¨§¨
'Fbe inWE minW xn`W dWn ixacl§¦§¥¤¤¨©¨©¦§¥§
'Eke miWxw 'k 'd aiWn did m` dfl̈¤¦¨¨¥¦§¨¦§
xErXd `A `l iM dWn rnFW did̈¨¥©¤¦Ÿ¨©¦
ziaA 'd dSxzie lAwzi iM xnFl `N ¤̀¨©¦¦§©¥§¦§©¤§©¦
wEIcA oi`e gixhdl ilAn dfM ohẅ¨¨¤¦§¦§©§¦©§¥§¦
'd xn`IW didi Ele ,devn df xErW¦¤¦§¨§¦§¤¤Ÿ©
df lM mr siqFi `NW evl evA eil ¥̀¨§©§©¤Ÿ¦¦¨¤
zEwRYqd mrhl `EdW FpWi oicr£©¦¤§¤§©©¦§©§
zipaY 'd Ed`xd oM lr xW` ,hrEOA©¨£¤©¥¤§¨©§¦
dfaE dlrnl `EdW zEnC oMWOd©¦§¨§¤§©§¨¨¤
`le dlrnl `l Fzevn Ff iM wiCvi©§¦¦¦§¨Ÿ§©§¨§Ÿ

:dHnl§©¨
CøãáexcqA FxnF`A aEzMd fnxi fnx §¤¤¤¤¦§Ÿ©¨§§§¥¤

miCwdW dfmkFzA iYpkWe ¤¤¦§¦§¨©§¦§¨
FxnF` mcwlkMlFcB oipr Fl xnFl Ÿ¤§§¨©¦§¨¨

xcbA `l dizFbxcde dXcTd zpigA iM¦§¦©©§ª¨§©§¨¤¨Ÿ§¤¤
,midFabE DFaB lrn dFaB iM xRqOd©¦§¨¦¨©¥©¨©§¦

l"f mxnF` `vnY `lde(b"t zFa`)cg` ©£Ÿ¦§¨§¨¨¤¨
FOr dpikW dxFzA wqFre aWFIW¤¥§¥©¨§¦¨¦

xn`PW(`"k 'k lirl)xW` mFwOd lkA ¤¤¡©§¥§¨©¨£¤
'de 'be 'a lr Exn`e inW z` xiMf ©̀§¦¤§¦§¨§©§§
Exn`e ,Fzbxcd itM cg` lke dxUre©£¨¨§¨¤¨§¦©§¨¨§¨§

cFr(c"rt x"a)lr dxFW dpikXd oi`W¤¥©§¦¨¨©
dpYp `l df mrHn iM `FAx 'Qn zFgR̈¦¦¦¦©©¤Ÿ¦§¨
xRqnA mipAd EidW cr zFa`dl dxFY¨§¨¨©¤¨©¨¦§¦§©
zFbxcd iM oicze WiTY o`Mn ,`FAx 'q¦¦¨©¦§¨¦¦©§¨
dfe ,`FAx 'q cr '`n md dXcTd©§ª¨¥¥©¦§¤
zEki`d zpigaaE ,xRqOd zpigaA¦§¦©©¦§¨¦§¦©¨¥
.uw oi` cr cg`l cg`n zFbxcd dOM©¨©§¨¥¤¨§¤¨©¥¥
oMWIW dWnl 'd xn` xW`M oMW oeike§¥¨¤¥©£¤¨©§¤¤¦§Ÿ
lW zFbxcd dWn rci `l EpkFzA§¥Ÿ¨©¤©§¨¤

DxErW dOM okFXd zpigAmMgzp dfl §¦©©¥©¨¦¨¨¤¦§©¥
dN`d mixaCM eil` xAce 'diYpkWe §¦¥¥¨©§¨¦¨¥¤§¨©§¦

LzF` d`xn ip` xW` lkM mkFzA§¨§¨£¤£¦©§¤§
KnqxW` lkM'FbeiYpkWeliM xnFl ¨©§¨£¤§¦§¨©§¦©¦

xErWM FOr zxAcnd dpigA DzF`¨§¦¨©§©¤¤¦§¦
oMWi Ed`xn did xW` daMxOd DzF`¨©¤§¨¨£¤¨¨©§¥¦§Ÿ
zaY zxWwp didY df itkE ,mkFzA§¨§¦¤¦§¤¦§¤¤¥©

lkMmr 'FbeiYpkWe:'Fbe §Ÿ§¦§¨©§¦§
.eNòz ïëåiYWxRX dn itl dPd §¥©£¦¥§¦©¤¥©§¦

xnFl oMWOd zipaY Ed`xdW¤¤§¨©§¦©¦§¨©
l` xzFi `le zFgR `l EUrY dfM̈¤©£Ÿ¨§Ÿ¥©
xnFl Kixv did `l oM m` Ll dWwi¦§¤§¦¥Ÿ¨¨¨¦©
zFrEaWA Exn`W `vnY iM ,EUrY oM¥©£¦¦§¨¤¨§¦§
dxfrl qpkPd cg` mpFWl dfe c"i sC©§¤§¨¤¨©¦§¨¨£¨¨
zFxfrde xird lr oitiqFn oi`W 'Eke§¤¥¦¦©¨¦§¨£¨
miOze mixE`e `iape KlnA `N ¤̀¨§¤¤§¨¦§¦§ª¦
iniW ax xn` ilin iPd `Pn oixcdpqe§©§¤§¦¦¨©¥¦¥¨©©¦¦
'Fbe d`xn ip` xW` lkM `xw xn`̈©§¨§¨£¤£¦©§¤§
.zFxFcl EUrY oke eilM lM zipaY z`e§¥©§¦¨¥¨§¥©£§
EUrIW zFEvl EUrY oke d`A iM dPd¦¥¦¨¨§¥©£§©¤©£
zWxCW rce ,zFxFcl dGd xcQM©¥¤©¤§§©¤§¨©
oke zaYn cEnlYd Dl WxFC zFxFcl§¥¨©©§¦¥©§¥
iM ,cal e"`e ztqFYn `l EUrY©£Ÿ¦¤¤¨§©¦
xEYi `N` WxFC Fpi`W xn`PWkl¦§¤Ÿ©¤¥¥¤¨¦
did m` iM xEYi o`M oi` e"`e zaY¥©¨¥¨¦¦¦¨¨
rnWp did `l EUrY oM aEzMd xnF`¥©¨¥©£Ÿ¨¨¦§¨
EpricFdl aEzMd `AW drcFdd zpEM©¨©©¨¨¤¨©¨§¦¥
didie 'd oiaE dWn oiA mixaCd ExarW¤¨§©§¨¦¥¤¥§¦§¤
xn` `l dOl 'd ixaC rnWl il dWẅ¤¦¦§Ÿ©¦§¥¨¨Ÿ¨©
`N` ,iYpkWe FxnF` mcw 'Fbe lkM§Ÿ§Ÿ¤§§¨©§¦¤¨
oke ,zxYin EUrY oke zaY lMW i`Ce©©¤¨¥©§¥©£§ª¤¤§¥
FpFWl dfe zFrEaWA mW i"Wx WxR¥¥©¦¨¦§§¤§

zFxFcl Wxcnl dxzi `xw EUrY oke§¥©£§¨§¥¨§¦§¨§
`l l"f i"Wx lW Fnrhe .o`M cr©¨§©£¤©¦Ÿ
xW` lkM WxRW cvl `N` EpnrHn¦©£¥¤¨§©¤¥¥§¨£¤
il EUre dlrnl xAgn `EdW 'Fbe ip £̀¦§¤§ª¨§©§¨§¨¦
`A ixd oM m` 'Fbe lkM 'Fbe WCwn¦§¨§§Ÿ§¦¥£¥¨

daCpzdl aWgi `NW aEMrl xaC ©¨¨§¦¤Ÿ©§Ÿ§¦§©¥
dOl EUrY oke oM m` ,lFcB zFUrl©£¨¦¥§¥©£¨¨
zHWl EpkldW EpMxclE ,zFxFcl ,il¦§§©§¥¤¨©§§¦©

FxnF` iM l"f EpizFAx ixaClkM'Fbe ¦§¥©¥¦§§¨§
dOn xErXd aEMr dWnl aiWdl `Ä§¨¦§¤¦©¦¦©
dGn minXA FA `vFIM Fl d`xdX¤¤§¨©¥©¨©¦¦¤

:EPWi `NW WiBxi©§¦¤Ÿ§©
éúéàøåoke WxRW `xfr oA` axdl §¨¦¦§¨©¦§¤§¨¤¥¥§¥

`NW itl milMd lr EUrY©£©©¥¦§¦¤Ÿ
.WCwn il EUre `N` dNgzA xMfdª§©¦§¦¨¤¨§¨¦¦§¨
KxvdW mrh xnFl axd al ozp `le§Ÿ¨©¥¨©©©©¤ª§©
wiRqd `le milMd lr EUrY oke xnFl©§¥©£©©¥¦§Ÿ¦§¦
lM zEhxR lr KEnqA dEvOX dOA©¤¤§©¤§¨©§¨¨
il EUre xn`X dn `nlWA ,milMd©¥¦¦§¨¨©¤¨©§¨¦
Dnrhe devOd zEllM `id WCwn¦§¨¦§¨©¦§¨§©£¨
xg`e FkFzA 'd oMWl WCwn dUrIW¤©£¤¦§¨¦§Ÿ§§©©
df mrh oi`X dn oipAd ipt` xn` KM̈¨©¨§¥©¦§¨©¤¥©©¤
zIUr lr EUrY oke xn`nA wcFv¥§©£©§¥©£©£¦©
EpizFAx ixacM xn`YW `l m` milMd©¥¦¦Ÿ¤Ÿ©§¦§¥©¥
dOl iYrci `le ,zFxFcl EWxCW l"f¤¨§§§Ÿ¨©§¦¨¨
Exi`d xW` miIgd xF`n eipir milrn©£¦¥¨¥©©¦£¤¥¦
ixaC `lRi ipirA mB .l"f EpizFAx©¥©§¥©¦¨¥¦§¥
i"Wx ixaC lr biVdW l"f o"Anx©§¨¤¦¦©¦§¥©¦
`le xn`e zFxFcl EUrY oke xn`W¤¨©§¥©£§§¨©§Ÿ
aIgzIW zn` df didi m` iYrcï©§¦¦¦§¤¤¡¤¤¦§©¥
minlFr ziA ilM zFUrl dnlW§ŸŸ©£§¥¥¨¦
'k dUr zWgPd gAfnE EN` zipazM§©§¦¥¦§©©§¤¨¨

agx mixUre Kx` dO`('c a"dc)cr ©¨Ÿ¤§¤§¦Ÿ©©
iptNn dnlrp iM d`xp eixaCn .o`M̈¦§¨¨¦§¤¦¤¤§¨¦¦§¥
ixaCW zFrEaW zkQn ziBq FpFxkf¦§ª§©©¤¤§¤¦§¥
mFwO dnE `xnBd ixaC md i"Wx©¦¥¦§¥©§¨¨©¨
xnFl d`xp dide .cEnlYd lr wlgl©£Ÿ©©©§§¨¨¦§¤©
q"XA Exn`X dn iM o"Anx xaFQW¤¥©§¨¦©¤¨§©©
xErW lr dpEMd oi` zFxFcl EUrY oke§¥©£§¥©©¨¨©¦
mW mixEn`d mixaC lr `N` milMd©¥¦¤¨©§¨¦¨£¦¨
,oixcdpq `"re 'Eke `iape Kln KixSW¤¨¦¤¤§¨¦§§©§¤§¦
cFre .qitn in iM mi`xp eixaC oi`e§¥§¨¨¦§¦¦¦¥¦§
`xnBA mW dWwO dn eixacl¦§¨¨©©§¤¨©§¨¨
milMd zWCwOW milMd zgiWOn¦§¦©©¥¦¤§©¤¤©¥¦
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EUrW milM x`WA `le dWn dUrW¤¨¨¤§Ÿ¦§¨¥¦¤¨
mdl `iadl q"Xd Kxvde dWn zlEf©¤§ª§©©©§¨¦¨¤
`l iM xnFl lFki dide wEqRdn di`x§¨¨¥©¨§¨¨¨©¦Ÿ
EUrY oke aEzMd xn` mihxRd lkl§¨©§¨¦¨©©¨§¥©£
mW EpOW mixaCl `N` zFxFcl§¤¨©§¨¦¤¨¨

:dpWOA©¦§¨
àlào"Anx ziWw aXil KixSW ¤¨¤¨¦§©¥ª§©©§¨

.dnlW dUrW zWgPd gAfOn¦¦§©©§¤¤¨¨§ŸŸ
xn`e aXil dvxW m"`xdl izi`xe§¨¦¦§¨§¥¤¨¨§©¥§¨©
WOn xErXd lr EUrY oke zpEM oi` iM¦¥©¨©§¥©£©©¦©¨
agxd oipAd zpEkY znbC lr `N ¤̀¨©ª§©§©©¦§¨¨Ÿ©
FMx` Kxr itl Dabe Kx`d KxrA§¥¤¨Ÿ¤§Ÿ©§¦¥¤¨§
,`ciRw oi` lcBd oiprl la` FAgxe§¨§£¨§¦§¨©Ÿ¤¥§¥¨
did dWn dUrW gAfOW mWM dfle§¨¤§¥¤¦§¥©¤¨¨¤¨¨
rAxn zFxFcl EUr ok FnM 'd lr 'd©§¥¨§§ª¨
axd rIYqpe ,mixUr lr mixUr¤§¦©¤§¦§¦§©¥©¨©

wxFGd wxtA zFtqFYd ixaCn(:g"v zAW) ¦¦§¥©¨§¤¤©¥©¨

iM q"Xd ixaCn rnWPX dnl EWwdW¤¦§§©¤¦§¨¦¦§¥©©¦
mdl oiPn zFO` xUr did oMWOd agxŸ©©¦§¨¨¨¤¤©¦©¦¨¤
'Ek zFO` xUr cg` FAgx `nlce df¤§¦§¨¨§©©¨¨©
Dl opitli minlFr ziAnC i"x uxze§¥¥§¦¥¨¦©§¦¨¨
mixUr FAgxe dO` miXW FMx` didW¤¨¨¨§¦¦©¨§¨§¤§¦
FMx` WilW FAgx oMWOA inp ikd̈¦©¥©¦§¨¨§§¦¨§
axd dWwde .o`M cr EUrY oke aizkE§¦§¥©£©¨§¦§¨¨©
lW DaBd dUr `l dOl oM m` df lr©¤¦¥¨¨Ÿ¨¨©Ÿ©¤
'b dUrW dWn gAfn zpEkzM gAfOd©¦§¥©¦§©¦§©¤¤¨¨
df xErW itlE agxe Kx` 'dl DaBŸ©§Ÿ¤§Ÿ©§¦¦¤
'k lr 'k FA EidW dnlW gAfnl dlri©£¤§¦§©§ŸŸ¤¨©
d`A KM iM uxze DaB xUr mipW§¥¨¨Ÿ©§¥¥¦¨¨¨
lr `N` EUrY oke xn` `NW dkldd©£¨¨¤Ÿ¨©§¥©£¤¨©
:o`M cr DaBd lr `le cal agxe KxŸ̀¤§Ÿ©§©§Ÿ©©Ÿ©©¨

éôìeiM ,mi`xp axd ixaC oi` iYrC §¦©§¦¥¦§¥¨©¦§¦¦
zFxFcl EUrY oke iM azMX dn©¤¨©¦§¥©£§
`le oipAd zpEkY lr `N` d`A `lŸ¨¨¤¨©§©©¦§¨§Ÿ
eiRn mixaCd ElAwi `l ,FxErW lr©¦Ÿ§ª§©§¨¦¦¦
zngn m`e ,q"Xdn dgkFd `lA§Ÿ¨¨¥©©§¦¥£©
KixvA xaCd giPdl Wi xzFi ,`iWTd©ª§¨¥¥§©¦©©¨¨§¨¦
oi`W mixaC EpYrCn zFCaNn oEIr¦¦¦§¦©§¥§¨¦¤¥
gikFdX dnE ,EknqIX dn lr mdl̈¤©©¤¦§Ÿ©¤¦©
Fpi` cFre ,oC ip` eilr mbe ,i"x uExYn¦¥§©¨¨£¦¨§¥
lr FvExY Knq `l i"x iM dgkFd¨¨¦Ÿ¨©¥©
axd azMX dnE ,EUrY oke zWxC§¨©§¥©£©¤¨©¨©
EUrY oke aizkE i"x ixaC wYrdA§¤§¥¦§¥§¦§¥©£
wiCvdl axd `N` i"x ixaCn mpi ¥̀¨¦¦§¥¤¨¨©§©§¦
`Ed i"x ixaC WExtE ,oM xn` eixaC§¨¨¨©¥¥¦§¥

Nn iENB iMdOn iM xnF` `Ed `z ¦¦¦§¨¥¦¦©

mixUr minlFr ziaA didW Epi`xX¤¨¦¤¨¨§¥¨¦¤§¦
m` wtq Wi oMWOA o`ke miXW lr©¦¦§¨©¦§¨¥¨¥¦
cg` F` agx dxUre Kx` mixUr did̈¨¤§¦Ÿ¤©£¨¨Ÿ©©©
F` ,minlFr ziAn wtQd dNBzi xUr̈¨¦§©¤©¨¥¦¥¨¦
cnll di`x Ffi` mdl didW xWt ¤̀§¨¤¨¨¨¤¥§¨¨¦§Ÿ
zWxCn `le minlFr ziAn df xcq¥¤¤¦¥¨¦§Ÿ¦§¨©
xiMfd `l iM zF`d Ll dfe ,EUrY oke§¥©£§¤§¨¦Ÿ¦§¦
cFre ,FvExY wGgl EUrY oke zWxC i"x§¨©§¥©£§©¥¥§
iM xn`e DaBdn zFWwdl siqFdX dn©¤¦§©§¥©Ÿ©§¨©¦
oke xn`p `NW ipiq xdn dkldd d`Ä¨©£¨¨¥©¦©¤Ÿ¤¡©§¥
lr `le rEAxd zpEkY lr `N` EUrY©£¤¨©§©¨¦©§Ÿ©

:rEAxd xErWl DaBd zpEkY§©©Ÿ©§¦¨¦©
òcl"f EpizFAx Ewlgp iM(:h"p migaf) ©¦¤§§©¥§¨¦

xaFq iqFi 'x iqFi iAxe dcEdi iAx©¦§¨§©¦¥¥¥
dUrX dn oiA zWgPd zFgAfn lM iM¦¨¦§§©§¤¥©¤¨¨
dn oiA dnlW dUrX dn oiA dWn¤¥©¤¨¨§ŸŸ¥©

zFUrdl cizrWe dlFB ipA EUrXoNM ¤¨§¥¨§¤¨¦§¥¨ª¨
'be mdn cg` lM lW DaB zFO` xUr¤¤©Ÿ©¤¨¤¨¥¤§
dkxrOd mFwn dxFYA aEzMW zFO ©̀¤¨©¨§©©£¨¨
`id dkld Ff `xaqE .o`M cr cal§©©¨§¨¨£¨¨¦

(dxigAd ziA 'a wxR m"Anx)iYW wxR zibqe ©§¨¤¤¥©§¦¨§ª§©¤¤§¥
mgNd(f"v zFgpn)`xaqle zcBn Ff zrcM ©¤¤§¨§©©©¤¤§¦§¨¨

,xTr lM `iWw m"`xd ziWw oi` Ff¥ª§©¨§¥ª§¨¨¦¨
oazkM mixaC xaFqe wlFg dcEdi iAxe§©¦§¨¥§¥§¨¦¦§¨¨
m"`xd ziWw dPde .FznFw zFO` 'b©¨§¦¥ª§©¨§¥
dcEdi iAx zxaql `N` zwcFv Dpi ¥̀¨¤¤¤¨¦§¨©©¦§¨
KxcA eixaC xAcn did `l iE`xd onE¦¨¨Ÿ¨¨§©¥§¨¨§¤¤
minMqn mixaC md iM d`xPW zEhiWR§¦¤¦§¤¦¥§¨¦ª§¨¦
l"f axd uxYX dnE .`Ed ok `l xW £̀¤Ÿ¥©¤¥¥¨©
zibQn ,'Eke dkldd d`A KM iM¦¨¨¨©£¨¨§¦ª§©
xn`X dOn oM rnWn `l zFrEaW§Ÿ©§¨¥¦©¤¨©
lr oitiqFn oi`C oizipzn` q"Xd©©©§§¥¦§¥¦¦©
ax uxznE iNn iPd `Pn 'Eke zFxfrd̈£¨§¦¨©¥¦¥§¨¥©
zFxFcl EUrY oke `xw xn`C iniW¦¦§¨©§¨§¥©£§
`Pn q"Xd l`FXX dOn dPd .o`M cr©¨¦¥¦©¤¥©©¦¨
rnW uxzl iniW ax Kxvde iNn iPd©¥¦¥§ª§©©¦¦§¨¥§©
zWxC rcFi did `l l`FXd iM dpin¦¨¦©¥Ÿ¨¨¥©§¨©
dY` xaC `vFOnE zFxFcl EUrY oke§¥©£§¦¨¨¨©¨
dkldd oM mB rcFi did `l iM rcFi¥©¦Ÿ¨¨¥©©¥©£¨¨
Dpi`W DaBd lr d`AW axd xn`W¤¨©¨©¤¨¨©©Ÿ©¤¥¨
gxkdA dkldd rcFi did m`W zFxFcl§¤¦¨¨¥©©£¨¨§¤§¥©
zFxFcl EUrY oke zWxC rcFi didW¤¨¨¥©§¨©§¥©£§

n lrWoeike dkldd d`A dzErnW ¤©©§¨¨¨¨©£¨¨§¥¨
Fnvr l`FXd dWwd `l dOl oMW¤¥¨¨Ÿ¦§¨©¥©§
lWM dnlW F`Ur `NW gAfOd DaBn¦Ÿ©©¦§¥©¤Ÿ£¨§ŸŸ§¤
ixdW Dnvr m"`xd ziWw `idW dWn¤¤¦ª§©¨§¥©§¨¤£¥

lr d`AW dkldA `N` uExY Dl oi ¥̀¨¥¤¨©£¨¨¤¨¨©
,xMfPM l`FXd Drci `l Ff dklde df¤©£¨¨Ÿ§¨¨©¥©¦§©
`l iM `ibQd wnrn gikFdl cFr Wie§¥§¦©¥Ÿ¤©ª§¨¦Ÿ
`NW axd ixace dfA dkld dzid̈§¨£¨¨¨¤§¦§¥¨©¤Ÿ

:wECwcA§¦§
éðàåo"Anx ziWw oi` iM xnF` ©£¦¥¦¥ª§©©§¨

lr mixUr didW gAfOdn¥©¦§¥©¤¨¨¤§¦©
DaBdn m"`x ziWw `le mixUr¤§¦§Ÿª§©§¥¥©Ÿ©
dkExr `zixA Liptl ixde ,`iWwª§¨©£¥§¨¤¨©§¨£¨

miWcw iWcw wxtA(.a"q migaf)dfe §¤¤¨§¥¢¨¦§¨¦§¤
rEAxe cFqie Wake oxw opAx EpY mpFWl§¨¨©¨¨¤¤§¤¤¦§¦©
zCnE FAgx zCnE FMx` zCn oiaMrn§©§¦¦©¨§¦©¨§¦©
q"XA xn`wE ,oiaMrn mpi` FznFw¨¥¨§©§¦§¨©©©
aMrl gAfOd `xw xn`C iNn iPd `Pn¦¨©¥¦¥§¨©§¨©¦§¥©§©¥
dUrW Fnvr gAfn iM ixd .o`M cr©¨£¥¦¦§¥©©§¤¨¨
lr mixUrn FzFUrl did lFki dWn¤¨¨¨©£¥¤§¦©
FzFUrl did lFki oM mB DaBde mixUr¤§¦§©Ÿ©©¥¨¨¨©£
mFwO dn oM m`e zFO` 'Bn xzFi¥¦©§¦¥©¨
iM dnlW dUrW gAfOn axd ziWwl§ª§©¨©¦¦§¥©¤¨¨§ŸŸ¦
aMrn oi` iM dNB `Ed KExA WFcTd©¨¨¦¨¦¥§©¥
mlrp l"f m"`xd mbe ,Kx`e agxe DaBŸ©§Ÿ©§Ÿ¤§©¨§¥¤¡©
did `l iM aWge `zixAd ixaC eipirn¥¥¨¦§¥©¨©§¨§¨©¦Ÿ¨¨
xzFiA gAfOd zFUrl lFki dWn¤¨©£©¦§¥©§¥
'd didIW Kixv DaBd mbe df xErXn¦¦¤§©©Ÿ©¨¦¤¦§¤
uxzl Kxvde xzFi lr `le DaB 'b lr©Ÿ©§Ÿ©¥§ª§©§¨¥
iYlzW dPde .miWEgMd mivExYd 'a©¥¦©§¦§¦¥¨©§¦
lA FA wfgze min lr lEzW ur Ll§¥¨©©¦§©£¥©
lr `Ed EUrY oke FxnF` iM hFOY¦¦§§¥©£©
mdW xAcn gAfnA oiaMrnd mixaC§¨¦©§©§¦§¦§©¦§¨¤¥
ipzwcM rEAxe cFqie Wake oxw¤¤§¤¤¦§¦©¦§¨¨¥
zFO` Wngn zgti `NW mbe `zixAA©¨©§¨§©¤Ÿ¦§Ÿ¥£¥©
mW Exn`W FnM Kx` zFO` 'de agxŸ©§©Ÿ¤§¤¨§¨
`NW calaE miWcw iWcw wxtA§¤¤¨§¥¢¨¦¦§©¤Ÿ

:dWn dUrW gAfOn EPzigti©§¦¤¦¦§¥©¤¨¨¤
àlàmihxRd x`W zrcl Epl x`WPW ¤¨¤¦§¨¨¨©©§¨©§¨¦

`aEMrl Eid oMWOAWziaaE ¤©¦§¨¨§¦¨§¥
azM `Axc`e oiaMrn Eid `l minlFr¨¦Ÿ¨§©§¦§©§©¨¨©
ziA zFkldn '` wxtA m"Anxd̈©§¨§¤¤¥¦§¥
F` mipa`A `N` mipFA oi`W dxigAd©§¦¨¤¥¦¤¨©£¨¦
azMX dn lkA izFpiad dPde .mipalA¦§¥¦§¦¥£¦¦§¨©¤¨©
d`x`e Epidl` ziA ihRWnA m"Anx©§¨§¦§§¥¥¡Ÿ¥¨¤§¤
zFnM EidIW KixSW azM milM 'bA iM¦§¥¦¨©¤¨¦¤¦§§
mde WOn xAcOA dWn dUrW milM¥¦¤¨¨¤©¦§¨©¨§¥
oke adGd gAfnE dxFpOde oglXd©ª§¨§©§¨¦§©©¨¨§¥
x`W la` mgNd iYW wxtA Wxtn§Ÿ¨§¤¤§¥©¤¤£¨§¨
xErW zgwl oi` ziAd zxEve milM¥¦§©©©¦¥¨©©¦



ני
- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

itlE ,xAcOA dWn dUrOn zFxFcl§¦©£¥¤©¦§¨§¦
zevn d`A `l iM xnFl d`xp did df¤¨¨¦§¤©¦Ÿ¨¨¦§©
oi`e milMA `N` zFxFcl EUrY oke§¥©£§¤¨©¥¦§¥
oiprl EdEWxC `xnBA iM zn` df¤¡¤¦©§¨¨¨§§¦§©
ziAd lr mBW ciBi dfe dxfrd WECw¦¨£¨¨§¤©¦¤©©©©¦
milMA mB cFre ,zFxFcl devOd d`Ä¨©¦§¨§§©©¥¦
miIpW miaExM dnlW dUrW ip`Fx©¦¤¨¨§ŸŸ§¦§¦¦
dWn dUrW miaExMn dAxd mipEWnE§¦©§¥¦§¦¤¨¨¤

('e `"n):milMd x`WA Eid miiEPW dOke§©¨¦¦¨¦§¨©¥¦
äpäåmEW oi` oiprA zhrEn dlMUdA §¦¥§©§¨¨¤¤¨¦§¨¥

`iWwlM iM zrcl Wi iM ,llM ª§¨§¨¦¥¨©©¦¨
dnlW m`Ur `l milMde ziAd oipA¦§©©©¦§©¥¦Ÿ£¨¨§ŸŸ
`N` x`tl FlkU oirA d`xp xW` itM§¦£¤¦§¤§¥¦§§¨¥¤¨
`l iM ciBd `iaPd mbe `iap iR lr©¦¨¦§©©¨¦¦¦¦Ÿ
FzlAw ixaC `N` ciBd Fz`Eap ixaC¦§¥§¨¦¦¤¨¦§¥©¨¨

minId ixacA aizkC(g"k '`)cieC oYIe ¦§¦§¦§¥©¨¦©¦¥¨¦
zipaze 'Fbe mlE`d zipaY Fpa dnlWl¦§ŸŸ§©§¦¨¨§§©§¦
azkA lMd 'Fbe FOr gExa did xW` lMŸ£¤¨¨¨©¦§©Ÿ¦§¨
zFk`ln lM liMUd ilr 'd cIn¦©¨©¦§¦Ÿ©§£

cFr aizkE ,'Fbe zipaYd(mW i"Wx)xW` ©©§¦§§¦©¦¨£¤
l`EnW Ed`xd xW`M FOr gExa did̈¨¨©¦©£¤¤§¨§¥
l`EnW zcB`A l"f Exn`e ,d`Fxd̈¤§¨§§©¨©§¥

(e"ht l`EnW Wxcn)y"x mWA dinxi iAx ¦§©§¥©¦¦§§¨§¥
KExA WFcTd Dxqn WCwOd ziA 'Ek¥©¦§¨§¨¨©¨¨
Dxqn dWnE dWnl dcinrA `Ed©£¦¨§¤¤§¨¨
Dxqn rWFdi 'Eke dcinrA rWFdil¦ª©©£¦¨§§ª©§¨¨
rWFdi sq`Ie aizkC dcinrA mipwGl©§¥¦©£¦¨¦§¦©¤¡Ÿ§ª©
mi`iapl dExqn mipwf 'Fbe EaSizIe 'Fbe§©¦§©§§§¥¦§¨¨¦§¦¦
dcinrA cecl dExqn mi`iap dcinrA©£¦¨§¦¦§¨¨§¨¦©£¦¨
lMd xnF`e 'Eke dnlWl ceC 'Eke§¨¦¦§ŸŸ§§¥©Ÿ
cIn WxCl dpYPW cOln 'Fbe azkA¦§¨§§©¥¤¦§¨¦¨¥¦©

ln 'dliMUd ilr zxQnA dpYPW cO §©¥¤¦§¨§©Ÿ¤¨©¦§¦
,o`M cr WcTd gExA dpYPW cOln§©¥¤¦§¨§©©Ÿ¤©¨
dnlW dUrW dn lM iM zrcl z`xd̈§¥¨¨©©¦¨©¤¨¨§ŸŸ
lMde ipiQn dWnl dkld did ziAA©©¦¨¨£¨¨§¤¦¦©§©Ÿ
gExA dxFY iWxFcl iElB xtqA aEzM̈¨¥¤¨§§¥¨§©
WExtA i"Wx azMW `vnY oke ,WcTd©Ÿ¤§¥¦§¨¤¨©©¦§¥

minId ixaC(h"i wEqR)lMde FpFWl dfe ¦§¥©¨¦¨§¤§§©Ÿ
WcTd gExA dxFYd on l`EnW WxC̈©§¥¦©¨§©©Ÿ¤
zF`n 'd did ziAd xd EpipXW FnM§¤¨¦©©©¦¨¨¥

dO` zF`n 'd lr dO`Kx` WxC ©¨©¥©¨¨©Ÿ¤
miXng agxe dO`A d`n xvgd¤¨¥¥¨§©¨§Ÿ©£¦¦
Wng lr zF`n Wng Eidi 'Fbe miXngA©£¦¦§¦§£¥¥©£¥
lM didi mzQd onE .o`M cr zF`n¥©¨¦©§¨¦§¤¨
gExA mipiaOl dxFYA fnxp dUrOd©©£¤¦§¨©¨©§¦¦§©
oke aEzMd xn`X dn df itlE ,WcTd©Ÿ¤§¦¤©¤¨©©¨§¥
`A `NW mixaC lr md zFxFcl EUrY©£§¥©§¨¦¤Ÿ¨
lMUOM dxFYA zEIMtdd mdilr£¥¤©©§¦©¨©ª§¨
Ebdpzi dfA WcTd gExA rCn ipianl¦§¦¥©¨§©©Ÿ¤¨¤¦§©£

xAcn oMWnA xEn`d dUrn iR lr©¦©£¤¨¨§¦§¨¦§¨
hRWnA dxFYA Exn`PW mixaC la £̀¨§¨¦¤¤¤§©¨§¦§©
dxizq mdl didY `l minlFr WCwn¦§©¨¦Ÿ¦§¤¨¤§¦¨
mFwn Fl WIW oeiM EUrY oke wEqRn¦¨§¥©£¥¨¤¥¨
d`A `NW mihxRd x`WA FA cnrl©£Ÿ¦§¨©§¨¦¤Ÿ¨¨

:oade dkldd mdilr£¥¤©£¨¨§¨¥
CøãìeziWw lag wYxp oM mB df §¤¤¤©¥¦§©¤¤ª§©

`Rxzp mbe i"Wx lrn o"Anx©§¨¥©©¦§©¦§©¨
gAfn DaB xErW oiprA m"`x lW Fa`M§¥¤§¥§¦§©¦Ÿ©¦§¥©
:aMrn xAcn gAfn DaB didW didi El¦§¤¤¨¨Ÿ©¦§©¦§¨§©¥

úBéäìådpYPW l"f EpizFAx Exn`W §¦§¤¨§©¥¤¦§¨
minlFr ziA lW DpipA WxCl¦¨¥¦§¨¨¤¥¨¦
dWxcA wlg lHl iYxn` dxFYd on¦©¨¨©§¦¦Ÿ¥¤¦§¨¨
dpFW`x `vi dfe ,mihxR 'be 'aA Ff§§§¨¦§¤¨¨¦¨

xn` 'd xaC zNgYWCwn il EUre §¦©§©¨©§¨¦¦§¨
xn` xnbeoMWOd zipaYKixv dide §¨©Ÿ¤©§¦©¦§¨§¨¨¨¦

lr iM Ycnl `d oMWn il EUre xnFl©§¨¦¦§¨¨¨©§¨¦©
zNgzA EpfnxW FnkE dEv zFWCwn 'a¦§¨¦¨§¤¨©§¦§¦©
miXng FxnF`A EdUrn fnxe oiprd̈¦§¨§¨©©£¥§§£¦¦

`EnW WxRW FnM miXngA`iaPd l ©£¦¦§¤¥¥§¥©¨¦
oMWnl oipr Fpi` m`e mFlXd eilr̈¨©¨§¦¥¦§¨§¦§©
fEnxd mlFr oMWnl oipr EdpY xAcn¦§¨§¥¦§¨§¦§¨¨¨¨

FxnF`A,WCwn il EUrexn`n dYrnE §§§¨¦¦§¨¥©¨©£©
EUrY okedf hxtA bdFp Fpi` zFxFcl §¥©£§¥¥¦§¨¤

FnFwnA EPcFre ziAd zipaY xErW lW¤¦©§¦©©¦§¤¦§
zFrEaWA l"f EWxCW mixaC x`Wl¦§¨§¨¦¤¨§¦§

:'Eke oixcdpqe `iap oiprl§¦§©¨¦§©§¤§¦§
ãBòEpivn('e `"n)'a dnlW dUrW ¨¦¤¨¨§ŸŸ

dn lr mitqFp miIpW miaExM§¦§¦¦¨¦©©
xW` miaExM 'c E`vnpe dWn dUrX¤¨¨¤§¦§§§¦£¤
lFcB iEPW miPWn mB 'd dEv `lŸ¦¨©§ª¦¦¨

:dWn iaExMn¦§¥¤
äàøðåxn`X dOA mfnx aEzMd iM §¦§¤¦©¨§¨¨©¤¤¨©

(g"i wEqR)miaxM mipW ziUre ¨§¨¦¨§©¦§ª¦
aExM dUre zxRMd zFvw ipXn 'Fbe§¦§¥§©©Ÿ¤©£¥§
dOl dWwe 'Fbe cg` aExkE 'Fbe cg ¤̀¨§§¤¨§§¨¤¨¨
ziUre dUrOd minrR 'a xnFl Kxvdª§©©§¨¦©©£¤§¨¦¨
xYin aEzMd lMW dWw cFr .dUre©£¥¨¤¤¨©¨§ª¨
`Ed oaEn zxRMd zFvw 'a FxnF`n iM¦¥§§©©Ÿ¤¨
dOl dWw cFr .'Fbe dvTn cg` aExMW¤§¤¨¦¨¨§¨¤¨¨
'd fnx ok` .eizFvw ipW lr cFr xn`̈©©§¥§¨¨¥¨©
ziaA EUrIW miaExM 'a dUrnl§©£¥§¦¤©£§¥
,dWn dUrIW miaExM caNn minlFr¨¦¦§©§¦¤©£¤¤
xn` drW itl dUrIX dn cbpM§¤¤©¤©£¤§¦¨¨¨©

ziUre,oMWOA dUri `Ed iM gkFpl §¨¦¨§¥©¦©£¤©¦§¨
fnxW minlFr ziA iaExM cbpkE§¤¤§¥¥¨¦¤¨©

xn` eixaC zNgzAdUrexAC `le ¦§¦©§¨¨¨©©£¥§Ÿ¦¥
dIUr lr dEvnM `N` gkFpl eil ¥̀¨§¥©¤¨¦§©¤©£¦¨
mixMfPd miaExM 'a caNOW xg` onfl¦§¨©¥¤¦§©§¦©¦§¨¦

dUrn EUri cFr zxRMd zFvTn mdW¤¥¦§©©Ÿ¤©£©£¤
od EN`e dGn DvTn cg` aExM xg ©̀¥§¤¨¦¨¨¦¤§¥¥
dnlW m`Ur oMW FnM onvr iptA¦§¥©§¨§¤¥£¨¨§ŸŸ
dvwA `le ux`A mirbFp mdilbx EidW¤¨©§¥¤§¦¨¨¤§Ÿ¦§¥

WExtE ,zxRMdDvTndlMW mFwnA ©©Ÿ¤¥¦¨¨§¨¤¨¨
zazA oEMzPW ilE`e ,FzvwdGnxnFl §¨§©¤¦§©¥§¥©¦¤©

.xiMfdW aExMd l` xfFge df caNn¦§©¤§¥¤©§¤¦§¦
xn`e aEzMd zFpzdl xfg KM xg`e§©©¨¨©§©§©¨§¨©

xn` dWn dUrIW miaExM cbpMon §¤¤§¦¤©£¤¤¨©¦
zxRMdxRM lW FtEBn WExRzEUrY ©©Ÿ¤¥¦¤©Ÿ¤©£

miaExMd z`ixaC zNgzA iYxkGW ¤©§¦¤¨©§¦¦§¦©§¨©
xfFgW drhY `NW ickE ,miaExM mipW§©¦§¦§¥¤Ÿ¦§¤¤¥
mrR xiMfd dfl miIpXd miaExMd l ¤̀©§¦©§¦¦¨¤¦§¦©©

'aEUrYxaMW xnFl Kixv did `NW ©£¤Ÿ¨¨¨¦©¤§¨
xAcn Fpi` iM xnFl `N` dUre xn`̈©©£¥¤¨©¦¥§©¥
`N` WCwOd iaExM lW dUrnA§©£¤¤§¥©¦§¨¤¨
xn` okle xAcn `Ed dWn dUrnA§©£¥¤§©¥§¨¥¨©

gkFpl,EUrYLpiadl 'd xird cFre §¥©©£§¥¦©£¦§
xn`X dOA oMmiaExMd z`did `NW ¥©¤¤¨©¤©§¦¤Ÿ¨¨

wqFr `Ed mdAW oeiM mxiMfdl Kixv̈¦§©§¦¨¥¨¤¨¤¥
F` mUrY `N` xnFl Fl did `le§Ÿ¨¨©¤¨©£¥

FxnF`nE mzF` dUrYz` EUrY ©£¤¨¥§©£¤
miaExMddOA xAcn Fpi`W dNB ©§¦¦¨¤¥§©¥©¤

FnM eipt iptNX dOA `N` eiptNX¤§¨¨¤¨©¤¤¦§¥¨¨§
FxnF`e ,EpWxRXeizFvw ipW lrWExR ¤¥©§§§©§¥§¨¥

`NW zxRMd dvw lr EcnrIW Kixv̈¦¤©©§©§¥©©Ÿ¤¤Ÿ
zxRM lW FtEBn EidIW zn` od xn`YŸ©¥¡¤¤¦§¦¤©Ÿ¤
mdilbx mdl cCxIW xWt` la £̀¨¤§¨¤§©¥¨¤©§¥¤
,oFx`d zxRM lr `le ux`A mcinrie§©£¦¥¨¨¤§Ÿ©©Ÿ¤¨¨

xn` dfleizFvw ipW lrdidIW WExR ¨¤¨©©§¥§¨¥¤¦§¤
dn WOn zxRMd zFvw lr mzcnrd©£¨¨¨©§©©Ÿ¤©¨©
:minlFr ziA lW mipWA oM dpzd `NX¤Ÿ¦§¨¥¦§©¦¤¥¨¦

íâäådUrW dUrnAW `vnYW ©£©¤¦§¨¤§©£¤¤¨¨
lM xcqM aEzMd xn` l`lvA§©§¥¨©©¨§¥¤¨
aEzMA xEn`d lMW d`xPW xEn`d̈¨¤¦§¤¤¨¨¨©¨
EaXie xAcn lW oMWOd dUrnA FpWi¤§§©£¥©¦§¨¤¦§¨§¦§
xn`Y `NW ltMd mrh l"f EpizFAx©¥©©©¤¤¤ŸŸ©
mW oIri 'Eke dvw lkl mipW dUrYW¤©£¤§©¦§¨¨¤§§ª©¨

i"Wx ixacA,(h"i wEqR)did `l m` dPde §¦§¥©¦¨§¦¥¦Ÿ¨¨
miIpXd miaExM lr fnxl dvxW mrhl§©©¤¨¨¦§Ÿ©§¦©§¦¦
aYkl Fl did `l cizrl dUrIW¤©£¤§¨¦Ÿ¨¨¦§Ÿ
miaExM mipW ziUre mzq dNgY§¦¨§¨§¨¦¨§©¦§¦
aWgY `NW zErHd xiqdlE xfgle§©£Ÿ§¨¦©¨¤Ÿ©§Ÿ
'Fbe cg` aExM xn`Ie cv lMn mipW§©¦¦¨©§Ÿ©§¤¨§

ziUre aYkl Fl did dNgYnEaExM ¦§¦¨¨¨¦§Ÿ§¨¦¨§
'Fbe cg` aExkE zxRMd dvTn cg ¤̀¨¦§¥©©Ÿ¤§¤¨§
i`Ce `N` ,mzF` dUrY (dvTn)¦¨¨©£¤¨¤¨©©
hWtE ,iYWxRW FnM fnxl oEMzPW¤¦§©¥¦§Ÿ§¤¥©§¦§©
`vnY `ld iM gPn FnFwnA miaEzMd©§¦¦§ª¨¦£Ÿ¦§¨



dnexzנב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a oey`x meil inei xeriy

(é)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ ׁשּוליו על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות .ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(318 'nr ,` jxk miqxhpew mixn`nd xtq)

ואּמה  רחּבֹו וחצי ואּמה ארּכֹו וחצי אּמתים ארֹון... ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָועׂשּו
קמתֹו י)וחצי (כה, ִֵָָֹ

והּתֹורה  לּתֹורה, רֹומז הארֹון ּכי חצּויֹות, ּכּלן היּו הארֹון ְֲִִֵַַָָָָָָָָֻמידֹות

הרגילּות  ׁשבירת את - ּתֹורה הּלֹומד ּבאדם לפעל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹצריכה
ׁשּלֹו. הרעֹות ְִֶַָָוהּמּדֹות

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe«¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

wEqRA d`Fxd l`EnW WxRX dnf"k) ©¤¥¥§¥¨¤©¨
(g"ihWR df oi` miXngA miXng£¦¦©£¦¦¥¤§©

,hWRd xwrp `le dWxC `N` aEzMd©¨¤¨§¨¨§Ÿ¤¡¨©§¨
aEzMd hWtl FpWIW mbd EpMxcl mB©§©§¥£©¤¤§¦§©©¨
EpiWwdW `iWTd gMn dWxCl DpWi¤§¨©§¨¨¦Ÿ©©ª§¨¤¦§¦
'd zevnA o`M iM `vnY cFre .KEnqA§¨§¦§¨¦¨§¦§©

zaY xnFl wCwCdUredn wIcl ¦§¥©¥©©£¥§©¥©
dUrnA oM oi`X dn DA EpWxRX¤¥©§¨©¤¥¥§©£¥
:dxrdA wiRqi UrIe xn` `l l`lvA§©§¥Ÿ¨©©©©©§¦§¤¨¨

çaæîeEpivn adGd('f `"n)dUrW ¦§©©¨¨¨¦¤¨¨
dWn lWl fpbe xg` dnlW§ŸŸ©¥§¨©§¤¤

l"f EpizFAx ixacA WxtnM(h"v zFgpn) ©§Ÿ¨§¦§¥©¥§¨

FA Wi dWn dUrW dxFpOde oglXdW¤©ª§¨§©§¨¤¨¨¤¥
oiwilcnE mixCqn Eid `l m` zwlgn©£Ÿ¤¦Ÿ¨§©§¦©§¦¦
zFpglW x`WA mB F` FA `N ¤̀¨©¦§¨ª§¨
mixCqn Eid dnlW dUrW zFxFpOde§©§¤¨¨§ŸŸ¨§©§¦
dfA minrtle dfA minrtl miwilcnE©§¦¦¦§¨¦¨¤§¦§¨¦¨¤
fpbPW mMqn xaC adGd gAfn la £̀¨¦§©©¨¨¨¨ª§¨¤¦§©
Kixve ,dnlW lWA `N` EWOW `le§Ÿ¦§¤¨§¤§ŸŸ§¨¦

:dWn lW fpB dOl zrcl̈©©¨¨¨©¤¤
äàøðådOA xaCd dfnx dxFYd iM §¦§¤¦©¨¨§¨©¨¨©¤

gAfn zevn xcq dxwrX¤¨§¨¥¤¦§©¦§©
,eilr zFEvl iE`x didW mFwOn adGd©¨¨¦¨¤¨¨¨§©¨¨
oFx`A ligzd dNgYn iM `vnY iM¦¦§¨¦¦§¦¨¦§¦¨¨
zxRMd KM xg`e miInipR inipR `EdW¤§¦¦§¦¦¦§©©¨©©Ÿ¤
dxFpOd KM xg`e oglXd KM xg`e§©©¨©ª§¨§©©¨©§¨
eicEOr eiWxw eirixi oMWOd mdixg`e§©£¥¤©¦§¨§¦¨§¨¨©¨
eixg`e oFvigd gAfn eixg`e eipc £̀¨¨§©£¨¦§©©¦§©£¨
zxW icbaE onXd eixg`e oMWOd xvg£©©¦§¨§©£¨©¤¤¦§¥¨¥
xg`e oicinYde KEPgd zFpAxwe oxd`l§©£Ÿ§¨§§©¦§©§¦¦§©©
dWBxd dfA Wie ,adGd gAfn dEv df lM̈¤¦¨¦§©©¨¨§¥¨¤©§¨¨
FpiCW dfA fnxe ,dfM lFcB iEPWA dlFcB§¨§¦¨¨¤§¨©¨¤¤¦
oMWOd iM eilke oMWOd lMn dPWn§ª¤¦¨©¦§¨§¥¨¦©¦§¨
zial WOWi minlFr zial iE`xd eilke§¥¨¨¨§¥¨¦§©¥§¥

FnM dxFpOde oglXd oFbM minlFr¨¦§©ª§¨§©§¨§
ziaA miWOWn EidW dlrnl EpazMW¤¨©§§©§¨¤¨§©§¦§¥

al iE`x Fpi`W inE minlFrminlFr zi ¨¦¦¤¥¨§¥¨¦
,WCwOA EWOW `NW milke oMWn oFbM§¦§¨§¥¦¤Ÿ¦§©¦§¨
dcRwd FA did `NW oFvigd gAfn mB©¦§©©¦¤Ÿ¨¨©§¨¨
oikixv Eid WCwOaE rEAxA `N ¤̀¨¨¦©©¦§¨¨§¦¦
gAfn la` KxSd cvl lFcB FzFUrl©£¨§©©Ÿ¤£¨¦§©
`EdW FzcFar dPYWY `NW mbd adGd©¨¨£©¤Ÿ¦§©¤£¨¤
axrA dpn ivge xwAA dpn ivg zxhTd©§Ÿ¤£¦¨¤©Ÿ¤©£¦¨¤¨¤¤
minlFr ziaA WOWi `l ok iR lr s ©̀©¦¥Ÿ§©¥§¥¨¦
`NX dn oihElgl FfpbE xg` dUre§¨¨©¥§¨©£¦©¤Ÿ
dWn dUrW dxFpnE oglWA ok dUr̈¨¥§ª§¨§¨¤¨¨¤
dlFr dWn lW dxUr dUrW mbdW¤£©¤¨¨£¨¨¤¤¤
ziA dUrn zfinx oipre ,oNM lr©ª¨§¦§©§¦©©£¥¥

:`nlrA fnx `N` Fpi` minlFri dxez ¨¦¥¤¨¤¤§¨§¨
(é.ïBøà eNòå'd dPW oFx`AW mrh §¨£©©¤¨¨¦¨

mNkAW milMd lMn aFHd FxaC z ¤̀§¨©¦¨©¥¦¤§ª¨
'Fbe zxpn ziUre oglW ziUre xn`̈©§¨¦¨ª§¨§¨¦¨§Ÿ©§
gAfOd z` ziUre dUrY oMWOd z`e§¤©¦§¨©£¤§¨¦¨¤©¦§¥©
xnB Fnvr oFx`d ihxtA mbe ,'Fbe ivr£¥§§©¦§¨¥¨¨©§¨©
Ywvie FzF` ziRve aizkC gkFpA xnŸ̀¤§¥©¦§¦§¦¦¨§¨©§¨
oi`W fnxW ilE` ,'Fbe iCA ziUre Fl§¨¦¨©¥§©¤¨©¤¥
`N` mIwzdl lFki dxFY lW DtEB¨¤¨¨§¦§©¥¤¨
zE`ivn oi`e l`xUi lM zEllkA¦§¨¨¦§¨¥§¥§¦
dxFYd ixTr lM zFUr lFki mlFrÄ¨¨£¨¦§¥©¨
Fpi` df ixd odM `Ed m` zF`d Ll dfe§¤§¨¦Ÿ¥£¥¤¥
oFictE dPdM zFpYn c"k zpizp mIwn§©¥§¦©©§§ª¨¦§
Fpi` ixd l`xUi `Ed m`e 'Eke xFkA§§§¦¦§¨¥£¥¥
zaxwdAW dUr zevn mIwl lFkï§©¥¦§©£¥¤§©§¨©
zevn EAx xW` mdipice zFpAxTd©¨§¨§¦¥¤£¤©¦§Ÿ
lM zEllkaE iel oke mdAW dUr£¥¤¨¤§¥¥¦¦§¨¨
dfl ,dxFYd ixTr zEllM EnIwi l`xUi¦§¨¥§©§§¨¦§¥©¨¨¤

xn`EUreihxR x`WaE ,miAx oFWl ¨©§¨§©¦¦§¨§¨¥
oTzl iM cigi oFWl xn` oFx`d ipETY¦¥¨¨¨©§¨¦¦§©¥

dilnre dicnFl mdW dxFYd ilM§¥©¨¤¥§¤¨©£¥¤¨
:cg` mc`n mIwzdl oilFki dizFpkde©£¨¤¨§¦§¦§©¥¥¨¨¤¨

ãBòdf oFWlA Fl xAcl mcTW ilE`©¤¨©§©¥§¨¤
mbdW dUrOd lM lr Fl zFNbl§©©¨©©£¤¤£©
`A eil` `l gkFpl FOr xAcOW¤§©¥¦§¥©Ÿ¥¨¨
al inkg mdW zlEGl `N` devOd©¦§¨¤¨©©¤¥©§¥¥

W FnMeil` xaCd dPknE KM xg` x`A §¤¥¥©©¨§©¤©¨¨¥¨
itl cFr .l`xUil dEvnd `EdW itl§¦¤©§©¤§¦§¨¥§¦

l"f Exn`X dn(awr zWxtA i"Wx)oFx` iM ©¤¨§©¦§¨¨©¥¤¦£
skY zFgENd mU mWe dWn dUr ur¥¨¨¤§¨¨©¥¤
l`lvA dUrW cr xdd on Fzcixin¦¦¨¦¨¨©¤¨¨§©§¥
xn` oke ,mlFrl mW EgPdW oFx`d̈¨¤ª§¨§¨§¥¨©

awr zWxtA('` 'i mixaC)Ll ziUre §¨¨©¥¤§¨¦§¨¦¨§
oi` ,WExR ,Ll xnFl wCwC ur oFx £̀¥¦§¥©§¥¥
xW` ziUre x`WM ziUre WExR¥§¨¦¨¦§¨§¨¦¨£¤
oglW ziUre oMWn dUrnA LiziEv¦¦¦§©£¥¦§¨§¨¦¨ª§¨
`l oNke gAfn ziUre zxpn ziUre§¨¦¨§Ÿ©§¨¦¨¦§¥©§ª¨Ÿ
ip` Ll df xaC ,l`lvA `N` o`Ur£¨¨¤¨§©§¥¨¨¤§£¦

aizkC dUr oke ,zFUrl dEvn('b mW) §©¤©£§¥¨¨¦§¦¨

aizkE miHW ivr oFx` Ur`e('d mW) ¨©©££¥¦¦§¦¨

,iziUr xW` oFx`A zgNd z` mU`ë¨¦¤©ªŸ¨¨£¤¨¦¦
o`M xn` oM lr xW`EUreWExR £¤©¥¨©¨§¨¥

itl `EdW dY` dUrYX dn caNn¦§©©¤©£¤©¨¤§¦
zacp iqkPnE ,miUFrd EUri cFr drẄ¨©£¨¦¦¦§¥¦§©
did ziUre xnF` did m`e ,oMWOd©¦§¨§¦¨¨¥§¨¦¨¨¨
oFx`A Fl dNBX dOn oEcl dWn xaFq¥¤¨¦©¤¦¨¨¨
df z` mB FNXn didIW drW itNW¤§¦¨¨¤¦§¤¦¤©¤¤
FzF` didIW aWgi F` ,oM xaCd didi¦§¤©¨¨¥©£Ÿ¤¦§¤
`l xn` dfl ,dUr xaMW Fnvr oFx`̈©§¤§¨¨¨¨¤¨©Ÿ

`Ed okEUremiUrn x`WaE ,'Fbe ¥§¨§¦§¨©£¦
xAC xEn`d zlEf dUrn did `NW¤Ÿ¨¨©£¤©¨¨¦¥
xnFl Fl ziUre FMxcM aEzMd©¨§©§§¨¦¨©
mixg`W mbd dWnl dPkn zEkGdW¤©§§ª¨§¤£©¤£¥¦

:miUFr`i dxez ¦



נג dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 175 cenr ek wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oFx`d zIUr zevn¦§©£¦©¨¨

ׁשּטים עצי ארֹון י)ועׂשּו (כה, ְֲֲִִֵָ
עׂשּית  ּדיני ּבאריכּות הרמּב"ם ּכֹותב הּבחירה ּבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָּבהלכֹות
והׁשמיט  ּבזה. וכיֹוצא הּׁשלחן הּמזּבח, הּמנֹורה, הּמקּדׁש, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכלי
עׂשּית  מנה הּמצֹות' ּב'ספר כן ּוכמֹו הארֹון. עׂשּית וצּורת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדיני
דּבנין  ממצות־עׂשה (ּכחלק הּמצֹות ּבמנין הּכלים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָׁשאר

הארֹון. עׂשּית ּכלל מזּכיר אינֹו א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבית־המקדש),
הרמּב"ם ּבנֹוׂשאי־ּכלי ּבארּכה ּבזה וטריא מנ"ח וׁשקלא (ועיין ְְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

ועוד) נב. פרשה בסופו לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' צה. .מ"ע
ּדין  חלּוק הרמּב"ם ּדלדעת מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻויׁש
הּמקּדׁש ּכלי ּדׁשאר הּכלים. ׁשאר מעׂשּית הארֹון ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעׂשּית
וכיֹוצא  ּבּמנֹורה הּנרֹות ּכהדלקת ּבהם, העבֹודה לׁשם ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנעׂשּו
נמנּו ׁשּפיר לדֹורֹות, מצוה היא ּבהם ׁשהעבֹודה ּומּפני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבזה,

הּבחירה. ּבית ּבהלכֹות ּדיניהם ונכּתבּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּכמצות־עׂשה,
ּבבית  ׁשּנמצא ׁשעל־ידי אלא ּכלל, עבֹודה ּבֹו אין הארֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא
והּצּוּוי  הּׁשכינה. הׁשראת ׁשם ׁשּתהיה ּפֹועל זה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמקּדׁש

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּׁשכינה. הׁשראת לפעל ּכדי רק הּוא עׂשּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
הארֹון עׂשּית ּפרׁשת כב)ּבסֹוף ׁשּיהיה (כה, ּכדי היא ּדעׂשּיתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשם". ל ְְְִַָ"ונֹועדּתי
ּבּמדּבר, (הּמׁשּכן והּמׁשּכן עֹולמים ּבית ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָוהּנה,
לּמׁשּכן  היה הארֹון ׁשם היה ׁשּלא ּדבּזמן וכיֹו"ב). ׁשילה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשּכן

ּבלבד ּגדֹולה" "ּבמה מאירי ּדין גם וראה ספי"ג. זבחים (תוספתא ְְִִַָָָ
ב) ט, ׁשּנּטל מגילה לאחרי ּגם הּנה עֹולמים ּבבית מה־ׁשאין־ּכן .ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

קדּׁשת  ּוקדּׁשתֹו ההּוא ּבּמקֹום ׁשכינה נׁשארה הארֹון, ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֻֻמּׁשם
הּבחירה)עֹולם ּבית מהלכֹות ו' פרק בסוף הרמב"ם .(כמ"ש ְְִִֵֵַָָ

ׁשם  ונקּבעה עֹולמים ּבית ׁשּנבנה ּדלאחר לֹומר, יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּומעּתה
ּבארֹון, ּתלּויה הּׁשכינה הׁשראת אין מּמילא לעֹולם, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻהּקדּׁשה
לפעל  רק הּוא עׂשּיתֹו עּקר ּכל ּכי הארֹון. ּבעׂשּית מצוה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹואין
עׂשּית  ּדיני הרמּב"ם הביא לא ולכן ּכּנ"ל. הּׁשכינה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹהׁשראת
מּכיון  הּמצֹות ּבמנין מנאּה ולא הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהארֹון

ׁשּפיר. ואתי לדֹורֹות. מצוה ּבעׂשּיתּה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָׁשאין

(àé)eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòå§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב ארֹונֹות ׁשלׁשה (יומא ƒ«ƒƒ¿«∆ְֲָֹ
ּכתלים  וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה
עץ  ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים אחד, לכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוׁשּולים
ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָּבתֹו

ּומחּוץהעליֹונה  מּבית מצּפה נמצא תנחומא.ּבזהב. (שם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻ

רבה) Ê‰·.שמות ¯Ê∑ למעלה סביב לֹו מּקף  ּכתר ּכמין ≈»»ְְְִִֶֶַָָָֻ
עד  הּפנימי, מן ּגבּה החיצֹון הארֹון ׁשעׂשה ְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּׂשפתֹו,
מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלה
למעלה  הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּוכׁשהּכּפרת
ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי .מּכל ְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, ∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»

לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכתרּגּומֹו:
לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים נתּונים ׁשל היּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

מפסיק  ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָארֹון,
ׁשני  ׁשּיהיּו לבד, ּבד ּבין וחצי אּמתים הּבּדים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
וכן  ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ּב'מנחֹות' ÚaË˙.מפרׁש ÈzLe ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ¿≈«»…
˙Á‡‰ BÚÏˆ ÏÚ∑ ׁשּבתחּלת טּבעֹות הארּבע הן הן ««¿»∆»ְְִִֵֵֶַַַַָָ

היא, יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ּופרׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּמקרא,
ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַָָּופתרֹונֹו

האחת  צלעֹו על האּלּו הּטּבעֹות מן ∑ˆBÚÏ.ּוׁשּתי ְְִֵֵֶַַַַָָָָ«¿
.צּדֹו ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑ מֹוטֹות. «≈

(ãé)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
:íäa ïøàä-úà úàNì̈¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«

aÓe¯‡יא  ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿

ÏÚיב  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿
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(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם .לעֹולם (יומא …»Àƒ∆ְָ

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבארֹון ׁשּצּויתי הּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: ּוביניכם, ּביני לעדּות מצֹות ׁשהיא אתכם ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה .הּכתּובֹות ְַָ

ß xc` 'b ipy mei ß

(æé)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑ מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על עלה,ּכּסּוי «…∆ְְִִֶַַַָָָָָָ
ּדף  ּכמין עליו ‡¯dk.ּומּניחֹו ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑ּכארּכֹו ְִִַַָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְָ

עבי  על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ורחּבּה ארֹון, ְְְְֳִֶֶַַַָָָָָֻׁשל

ׁשעּור  נתן ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ארּבעּתם. ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹהּכתלים
רּבֹותינּו ּפרׁשּו טפחלעביּה, עביּה ה)ׁשהיה .(סוכה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפח עביּה יז)ׁשהיה כה, רׁש"י (רש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
מּדּוע  לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשע ּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻלפרׁש

לעיל י)נאמר ּבׁשאר ועׂשּו"(פסוק ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד ארֹון", ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ

" ואין ועׂשית הּכלים טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
רּבת־מׁשקל  זהב חתיכת ולעׂשֹות לעבד אחד אדם ׁשל ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבכחֹו

ֶָּכזה.

ÔecÚÈטו  ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז  Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.epnî eøñé àìKxvdW mrh Ÿ¨ª¦¤©©¤ª§©
xnFlEPOn`l xnFl wiRqd `le ©¦¤§Ÿ¦§¦©Ÿ

xWt` ,`Ed EPOOW oaEn oiprde ExEqï§¨¦§¨¨¤¦¤¤§¨
EidIW Kixv oi`W xnFl oEMzPW¤¦§©¥©¤¥¨¦¤¦§
mzNgYn EfEfi `NW WOn oiwCdn§ª¨¦©¨¤Ÿ¨¦§¦¨¨
`NW `N` mnvr zFrAHA mtFql§¨©©¨©§¨¤¨¤Ÿ
`N` ,dcRwdd `id oFx`dn ExEqï¥¨¨¦©©§¨¨¤¨

`nFiAW(.a"r)iAx mpFWl dfe Exn` ¤§¨¨§§¤§¨©¦
ox`d zrAhA aizM inx `pipg xA iqFi¦©£¦¨¨¦§¦§©§Ÿ¨¨Ÿ
aizkE EPOn Exqi `l miCAd Eidi¦§©©¦Ÿ¨ª¦¤§¦
oiwxRzn cviM `d eiCA z` `aEde§¨¤©¨¨¥©¦§¨§¦
'nBd ixaCn .o`M cr oihnWp oi`e§¥¦§¨¦©¨¦¦§¥©§¨
dil rnWn cal ExEqi `l iM gkEn¨¦Ÿ¨§©©§¨¥

`NWzaY iM ilE`e EfEfiEPOnDA Wi ¤Ÿ¨§©¦¥©¦¤¥¨
EfEfi `NW zFAxl `A iM xg` zErnWn©§¨©¥¦¨§©¤Ÿ¨

aEzMd xn` dfl dp`e dp`(c"i):z`ade ¨¨§¨¨¨¤¨©©¨§¥¥¨
ãBòz`ade xn` `l m` iM d`xp¦§¤¦¦Ÿ¨©§¥¥¨

aEzMd xn`X dn iM xnF` iziid̈¦¦¥¦©¤¨©©¨
`N` zFwln aEIg oi`W xnFl `A EPOn¦¤¨©¤¥¦©§¤¨
xEQ` Wi mlFrlE hlgdA mzxqd lr©£¨¨¨§¤§¥§¨¥¦

xnFl cEnlY mzffdA ENt`z`ade £¦©£¨¨¨©§©§¥¥¨
aEzMd zpEM m`W d`ad oFWl WExR¥§£¨¨¤¦©¨©©¨
xnFl Fl did miff `le mirEaw EidIW¤¦§§¦§Ÿ¨¦¨¨©

didIW z`ade `le YxAge F` Yrawe§¨©§¨§¦©§¨§Ÿ§¥¥¨¤¦§¤
:mi`vFie miqpkp EidIW rnWp¦§¨¤¦§¦§¨¦§§¦

éúéàøå`iad dOl EWwdW zFtqFYdl §¨¦¦§©¨¤¦§¨¨¥¦
wEqR `pipg xA iqFi iAx©¦¦©£¦¨¨
eiCA EnUe wEqRn cFr EWwde ,`aEde§¨§¦§¦¨§¨©¨
EidW d`xPW zFrQn wENq zrWA¦§©¦©¨¤¦§¤¤¨
Ycnl `d rQn lkA mzF` mipzFp§¦¨§¨©¨¨¨©§¨
`l dxn` dxFYde mzF` mixiqn EidW¤¨§¦¦¨§©¨¨§¨Ÿ
dpFnW Eid iM Exn`e EPOn ExEqï¦¤§¨§¦¨§¤
aEzMd wIce miCA 'ce oFx`A zFrAh©¨¨¨§©¦§¦¥©¨
'Fbe zrAh rAx` Fl Ywvie xn`W¤¨©§¨©§¨©§©©§Ÿ§
mdW Ycnl `d 'Fbe zrAh iYWE aizkE§¦§¥©¨Ÿ§¨¨©§¨¤¥
ip` oi`e ,mdixaC mW oIri dpFnW§¤§ª©¨¦§¥¤§¥£¦
lr zFiWTd EAx iM EN` mixaC wiCvn©§¦§¨¦¥¦©©ª§©
ltp zErh iM hEWR xaCde ,zFIzF`d̈¦§©¨¨¨¦¨¨©
`aEde mFwnA xnFl Kixve mixtQA©§¨¦§¨¦©¦§§¨
ziWwe zrAHA miCAd z` z`ade§¥¥¨¤©©¦©©¨Ÿ§ª§©
zFidl iM xnFl il d`xp eiCA EnUe§¨©¨¦§¤¦©¦¦§
mdA oFx`d z` z`Ul Eid miCAdW¤©©¦¨¨¥¤¨¨¨¤
oFx`d z` zFQkl 'd dESWM dfl̈¤§¤¦¨§©¤¨¨
mipdMd EniUIW dEv KqOd zkxtA§¨Ÿ¤©¨¨¦¨¤¨¦©Ÿ£¦
,miCAd iW`x E`ivFIW miCAd zpkd£¨©©©¦¤¦¨¥©©¦
icM f"rlA x"ipFtpFw EnUe WExtE¥§¨§¦§§¥

miIeNd mzF` E`VIW ot`e xcqA EidIW¤¦§§¥¤§Ÿ¤¤¦§¨©§¦¦
zM lrmiIeNd Ekxhvi `NW mdit ©¦§¥¤¤Ÿ¦§¨§©§¦¦

on mdipir EpEfie miCAd iW`x `ivFdl§¦¨¥©©¦§¨¥¥¤¦
EniUIW WxR UpiilxF`n i"xde .WcTd©Ÿ¤§¨¦¥§¥¨§¥¥¤¨¦
EgC xakE ,miIeNd itzM lr miCAd©©¦©¦§¥©§¦¦§¨¨
cFre .mdixaC mW oIri eixaC zFtqFYd©¨§¨¨§ª©¨¦§¥¤§
dPdke dPdM l"f eixaC lr zFWwdl Wi¥§©§©§¨¨¨¥¨§¨¥¨
FxnF` mrhe .EpxacA xgal Wi xzFie§¥¥¦§Ÿ¦§¨¥§©©§
EWxtI dn iYrci `l zrAh iYWE§¥©¨ŸŸ¨©§¦©§¨§

wEqRA('b g"k oOwl)oxd` icbA z` EUre ©¨§©¨§¨¤¦§¥©£Ÿ
oi`W xnFl gxkdaE micbAd dN`e 'Fbe§§¥¤©§¨¦§¤§¥©©¤¥
z`f didze zFAx dN`ke 'gn xzFi¥¥§¨¥¤©§¦§¤Ÿ
dfi`l `AW sqFp e"`eA mdn zg`M§©©¥¤§¨¨¤¨§¥¤
'a zFUrl 'd dEv iM ilE`e ,dWxC§¨¨§©¦¦¨©£
oFx`d sEbA mirEaw EidIW zFrAh©¨¤¦§§¦§¨¨
'a dUri KM xg`e micpe mirp mpi`e§¥¨¨¦§¨¦§©©¨©£¤
mirEaTd zFrAHA mqipkie zFrAh©¨§©§¦¥©©¨©§¦
itIn dfe micpe mirp md EN`e oFx`Ä¨§¥¥¨¦§¨¦§¤¦Ÿ¦
cFakl mi`UFPd zFpEkYdA dUrPd©©£¤§©§©§¦§¨
'a `N` Eid `l mlFrlE zx`tzlE§¦§¤¤§¨Ÿ¨¤¨
mi`UFp Eid mdA xW` miCA©¦£¤¨¤¨§¦

:oFx`dfh dxez ¨¨



נה dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b ipy meil inei xeriy

(çé)íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMî¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ להם ּפרצּוף ּדמּות L˜Ó‰.ּתינֹוק ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»
‰NÚz∑ ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא «¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּקֹורין  צֹורפים, ּכמעׂשה עׂשּיתם לאחר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּכּפרת
עׂשּית  ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָׁשולדרי"ץ,

וראׁשין  ּבאמצע, ּובקרנס ּבפּטיׁש והּכה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּכּפרת
קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, .ּבֹולטין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

‰L˜Ó∑ּכמֹו ּבלע"ז, ו')בטדי"ץ ה' לדא (דניאל "ּדא ƒ¿»ְְְַַָָ
‰tk¯˙.נקׁשן" ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת ראׁשי. ְָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈
éðL-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî äfî¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬

:åéúBö÷§¨«
i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְֵֶַֹֹ

"ּכרּוב  לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָּכרּובים
מּזה" מּקצה ‰tk¯˙.אחד ÔÓ∑ את ּתעׂשה עצמּה ִִֶֶָָָƒ««…∆ְֲֶֶַַָ

אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּכרּובים,
לּכּפרת  ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם .ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

(ë)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkä©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙÎ ÈN¯t∑,ׁשֹוכבים ּכנפיהם ּתעׂשה ׁשּלא …¿≈¿»«ƒְְֲִֵֶֶֶַַֹ

ׁשּיהא ּפרּוׂשים אּלא  ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
טפחים  ּכדאיתא עׂשרה לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ּבחלל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ה)ּב"סּכה" .(דף ְָֻ

(àë)-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz ïøàä:E ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑ לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְִַָָָֹ
העדת"? את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכּפל,
ּבלא  לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא לֹומר ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹויׁש
יּתן  ואחרּֿכ לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכּפרת,

המׁשּכן  את ּכׁשהקים מצינּו, וכן עליו. הּכּפרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
מ)נאמר: ואחרּֿכ:(לקמן הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מלמעלה" הארֹון על הּכּפרת את ."וּיּתן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

aÚz„יח  „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט  ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

lÚÏÓ‡כא  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àëìàå 'Bâå úøtkä úà zúðå§¨©¨¤©©Ÿ¤§§¤
.'Bâå ïzz ïøàäKxvd dOl dWw ¨¨Ÿ¦¥§¨¤¨¨ª§©

'a mrR xnFloYY ox`d l`exg` ©©©§¤¨¨Ÿ¦¥©©
zcrd z` Yzpe dlrnl xn` xaMW¤§¨¨©§©§¨§¨©¨¤¨¥ª
oYIW xnFl dvxIW aXi l"f i"Wxe .'Fbe§§©¦¦¥¤¦§¤©¤¦¥
zxRMd oYi KM xg`e zEcrd dNgY§¦¨¨¥§©©¨¦¥©©Ÿ¤
didW eixaCn rnWn .o`M cr eilr̈¨©¨©§¨¦§¨¨¤¨¨
,oFx`d lr zEcrd oYIW zFrhl mFwn̈¦§¤¦¥¨¥©¨¨
mFwn WIW xnFl dgFp iYrC oi`e§¥©§¦¨©¤¥¨
mW mFwn oi`W mB dnE dfA zFrhl¦§¨¤©©¤¥¨¨
Fl did cFre ,miaExMd mFwn `Ed iM¦§©§¦§¨¨
l` zaY mFwnA oFW`x wEqtA xnFl©§¨¦¦§¥©¤
l`e 'a mrR aYkl Kixv did `le KFY§Ÿ¨¨¨¦¦§Ÿ©©§¤

m"`xE .dfA zFWwdl cFr Wie .ox`d̈¨Ÿ§¥§©§¨¤§¥
mFx itl mpi`W mixaC dfA azM l"f¨©¨¤§¨¦¤¥¨§¦
rIYqdl dvxW eizi`xE .Fznkg̈§¨§¦¦¤¨¨§¦§©¥©
dNgnaE ,r"a`x ixaCn i"Wx ixacl§¦§¥©¦¦¦§¥¦§¦¨
oTzl `AW md r"a`x ixaC FcFaMn¦§¦§¥¥¤¨§©¥
wEqRA Ll dWwi `NW zErnWOd©©§¨¤Ÿ¦§¤§©¨
zpizp mcw zxRMd zpizp miCwdW¤¦§¦§¦©©©Ÿ¤Ÿ¤§¦©
zpizp miCwdl iE`xd onE zEcrd̈¥¦¨¨§©§¦§¦©

xtl `l 'Eke xakE xn` dfl zEcrdW ¨¥¨¤¨©§¨§Ÿ§¨¥
zEcrd oYi `NW xnFl `A aEzMd lMW¤¨©¨¨©¤Ÿ¦¥¨¥
oaEn dAxc` dGW zxRMdn dlrnl§©§¨¥©©Ÿ¤¤¤©§©¨¨
wEqRn dAxc` zErHde oFW`x wEqRn¦¨¦§©¨©§©¨¦¨
aEzMd zpEM iM xnFl ipirA oFkPde .ipW¥¦§©¨§¥©©¦©¨©©¨

xg`W xnFl dpizp FA zFAxl `Ed§©§¦¨©¤©©
EPOn E`vi `l oFx`d lr zxRMd oYIW¤¦¥©©Ÿ¤©¨¨Ÿ¦§¦¤
dxFY xtq hRWnM mlFr zFxFcl cFr§¨§¦§©¥¤¨
l"f Exn`e 'Eke cSn mEUl dEv xW £̀¤¦¨¨¦©§§¨§

(h"t x"ac)didi m`W `Ed FhRWOW¤¦§¨¤¦¦§¤
mdixtqA haWl haW oiA Wxtd¤§¥¥¥¤§¥¤§¦§¥¤
Exxai cg` dxFY xtq haW lM EazMW¤¨§¨¥¤¥¤¨¤¨§¨§
iM xn`e ,'d ziA gPOd xtQn wtQd©¨¥¦¥¤©ª¨¥§¨©¦
dfle .cFr E`vi lal Eidi mW zEcrd̈¥¨¦§§©¥§§¨¤
df mrhlE ,dpizp xg` dpizp FA dAx¦¨§¦¨©©§¦¨§©©¤
zpizp miCwd dOl migiexn Ep` oM mB©¥¨©§¦¦¨¨¦§¦§¦©
`A `l iM ,zEcrd zpizpl zxRMd©©Ÿ¤¦§¦©¨¥¦Ÿ¨
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dnexzנו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1346 'nr c"g y"ewl dkex`a oiieri)

d"Awdl l`xUi oiA xWTd©¤¤¥¦§¨¥§©¨¨

ּתּתן  ואל־הארן מלמעלה על־הארן את־הּכּפרת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֽֽונתּת
:אלי אּתן אׁשר כא)את־העדת (כה, ֲֵֵֵֶֶֶֶָֻֽ

היא  הּכּפרת ּדלרׁש"י הּכּפרת, ּבגדר והרמּב"ן רׁש"י ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹנחלקּו
לבּדֹו ארֹון "ׁשּבעֹודֹו זה ּפסּוק מפרׁש ולכן ּבפני־עצמֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי
את  יּתן ואחר־ּכ לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבלא
מהארֹון, חלק היא הּכּפרת להרמּב"ן אבל עליו", ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּכּפרת

עליו" הּכּפרת ּבהיֹות ּגם יּקרא "ארֹון איך וכלׁשֹונֹו שם (ועיין ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
הפסוק) .מפרש

לכּון  צריכים היּו הּכּפרת עׂשּית ּבׁשעת האם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹונפקא־מינּה
ּכּפרת. עׂשּית לׁשם אֹו הארֹון עׂשּית ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹלׁשם

הענינים: ּפנימּיּות ע"פ זה לבאר ְְְְִִִִֵֵֶָָָויׁש
"וׁשכנּתי  ׁשּיהיה ּכדי היה ׁשּבֹו, והארֹון הּמׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּתכלית
ׁשּבֹו והּמקֹום ּבני־יׂשראל, ּבתֹוככי יׁשּכן ׁשה'־יתּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבתֹוכם"

ודּברּתי  ׁשם ל "ונֹועדּתי הּכתּוב ּכלׁשֹון היה ׁשכינה ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָׁשרתה
הּכּפרת. מעל הּכרבים", ׁשני מּבין הּכּפרת מעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹֹֻאּת

הּׁשכינה  הׁשראת את ירּגיׁשּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמנם
הרמּב"ן  מפרׁש ולכן הּתֹורה, ידי על רק זהּו ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּביניהם
ׁשּׁשם  מהארֹון חלק היתה ׁשכינה, ׁשרתה ׁשּׁשם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשהּכּפרת
מרּגיׁשים  הּתֹורה ידי על רק ּכי הּתֹורה. הּברית, לּוחֹות ׁשני ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָהיּו

הּׁשכינה. הׁשראת ְְִֶַַַָָאת
לֹומדים  אינם אם ּגם יׂשראל ּבבני ׁשֹורה הּקּב"ה ּבאמת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא
ּכי  הּׁשכינה), הׁשראת את מרּגיׁשים אינם ׁשאז (אף  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּתֹורה
מהּתֹורה, למעלה הּוא וקּוב"ה יׂשראל ׁשל הּפנימי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּקׁשר
רׁש"י  מפרׁש ולכן לּתֹורה", קדמּו "יׂשראל חז"ל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּכמאמר
והיא  ּבפני־עצמֹו, ּכלי היא הּׁשכינה ׁשרתה ׁשּׁשם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּפרת

הּתֹורה. - הּלּוחֹות היּו ׁשּׁשם מהארֹון ְְֵֶַַַָָָָָָלמעלה

(áë)úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´

ô :ìàøNé éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk̈£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚBÂ∑אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד ּכׁשאקּבע ¿«¿ƒְְְְְִֵֵֶֶַַ

אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע Èz¯a„Â.מקֹום ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ
˙¯tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑:אֹומר הּוא אחר (ויקרא ּובמקֹום ƒ¿≈«««…∆ְֵֵַָ

הּמׁשּכן א) זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"וידּבר
את  זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני נמצאּו לּפרכת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹמחּוץ

ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא ז)זה. (במדבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּדּבר  הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל אל מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ"ּובבא

לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאליו
לבין  הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו ׁשּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיון
מֹועד  ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם .הּכרּובים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ הרי ¿≈»¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵ
זֹו וכה יתרה וי"ו ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹ

אׁשר  ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר אׁשר "ואת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּתפּתר:
הּוא  יׂשראל, ּבני אל אֹות .אצּוה ְְְֲִֵֵֶֶַָ

(âë)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊ¯כד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Eidi mipEzp mipEzp zxRMAcr dOW ©©Ÿ¤§¦§¦¦§¨¨©
giPi `l iM dvxi cFr .oade mlFr¨§¨¥¦§¤¦Ÿ©¦©
mlW oFx`d didIW cr oFx`A zEcrd̈¥¨¨©¤¦§¤¨¨¨¥
FxnF` dfe ,mcw `le mFld zxRMA©©Ÿ¤£§ŸŸ¤§¤§

zxRMd z` Yzpef` 'FbeoFx`d l` §¨©¨¤©©Ÿ¤§¨¤¨¨
.zcrd z` oYYlr xnFl xWt` cFr ¦¥¤¨¥ª¤§¨©©

l"f mdixaC iR(:c"i a"a)zFgENdW ¦¦§¥¤¤©

xn` dfl ,oFx`A migPn zFgEl ixaWe§¦§¥ª¨¦¨¨¨¤¨©
minlXd zFgENd cbpM cg` minrR 'a§¨¦¤¨§¤¤©©§¥¦
d`xp fnx KxcaE ,mixEaXd cbpM 'Ade§©§¤¤©§¦§¤¤¤¤¦§¤

Fl fnxl `A iMzxRMdW mbdW ¦¨¦§Ÿ¤£©¤©©Ÿ¤
oFx`d KFzA mdW zEcrd on dlrnl§©§¨¦¨¥¤¥§¨¨
dlrnl dpigaA md zxRMdn dHnl§©¨¥©©Ÿ¤¥¦§¦¨§©§¨
xg` zEcrd zpizp xCq dfle dPOn¦¤¨§¨¤¦¥§¦©¨¥©©

`NX dn FGn dlrnl Ff xnFl zxRMd©©Ÿ¤©§©§¨¦©¤Ÿ
xnFl miCwn did m` oM rnWp did̈¨¦§¨¥¦¨¨©§¦©
zxRMd z` Yzpe 'Fbe zcrd z` Yzpe§¨©¨¤¨¥ª§§¨©¨¤©©Ÿ¤
zxRMdW rnWn dlrnNn ox`d lr©¨¨Ÿ¦§¨§¨©§¨¤©©Ÿ¤

:oFx`dn dlrnl `Edak dxez §©§¨¥¨¨
(âë.'Bâå Bkøà íéúnàrAxYWM dPd ©¨©¦¨§§¦¥§¤§©¥©

dO` lr dO` oglXd zFO` lM̈©©ª§¨©¨©©¨



נז dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b ipy meil inei xeriy

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑ חכמי ונחלקּו "ּגדנפא", ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְֵֶַַַָ
סביב  היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל
ויׁש ׂשרים. ׁשלחן ׁשּבׂשפת לבזּבּזין ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻֻלּׁשלחן,
ּבארּבע  לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹומרים

מסּגרת  אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן ודף הּׁשלחן, .רּוחֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻֻ
Bz¯bÒÓÏ ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑,למעלה האמּור זר הּוא ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְֵַָָָ

היתה  הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל .ּופרׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

(åë)úòahä-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà ìò©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑ ּברגלים ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְִַַָ
הּמסּגרת  ראׁשי ּכנגד ÌÈc·Ï.ּתקּועֹות ÌÈz·Ï∑ אֹותן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿»ƒ¿«ƒָ

הּבּדים  ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ∑ÌÈz·Ï.טּבעֹות ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒ
ּבּתים לצר.ÌÈc·Ï∑ לאתרא .לאריחּיא ּכתרּגּומֹו: ְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

(çë)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡OÂ∑ הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬
:íúà äNòz øBäè áäæ ïäa Cqéª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,הּדפּוס,קערֹותיו זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְֶַָָ
ּכמין  עׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
וקֹופל  למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּתבה

ּומּכאן קרּוי ּכלּפי מּכאן ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
לצּדי  ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלחם
ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית

ׂשפת  ּכנגד זהב הּׁשלחן,זקּופים ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻ
מן  ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַּודפּוס

ּבׁשל  נֹותנֹו ׁשּמסּדרֹוהּתּנּור, ּבׁשּבת למחר עד זהב ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָ
קערה  קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.על ְְְְַַָָָָֻ¿«…»ֵ

קֹומצי  לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבזיכין
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין כה)לבֹונה (ויקרא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

זּכה" לבֹונה הּמערכת על הן ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ֵ
ּדּוגמתן  לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָּכמין
ׁשּיׁשב  לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעׂשה
לחם  ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלחם
יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹללחם,
קסו"א  קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי, .ּובלׁשֹון ְְִַָָָָָָ

ÂÈ˙iwÓe∑ ּכמין סניפים הן "ּומכילתּה", ּתרּגּומֹו: ¿«ƒ…»ְְְְִִִִֵֵַָ
מן  למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ, עֹומדין זהב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיתדֹות
ּומפּצלים  הּלחם, מערכת ּגבּה ּכנגד הרּבה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻהּׁשלחן

) גורסׁשּׁשה מּזה,חמּׁשה)הרא"ם למעלה זה ּפּצּולים ְְֲִִִִִֶֶַָָָ
אֹותן  על סמּוכין ללחם, לחם ׁשּבין הּקנים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוראׁשי
על  העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפּצּולין,

BÁÒ¯כה  ‡kLt dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז  ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Dabe agxe Kx` oiA Eidi dO` mExA§©¨¦§¥Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ©
agxe Kx`A zFrAxn zFO` 'b,Dabe ©§ª¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ©

'Bn oFilrd oglW zrRWd cFq `Ede§©§¨©ª§¨¨¤§¦
cFqi cFd gvpA zFbxCd©§¨§¤©§

:mlFrdck dxez ¨¨
(æë.íécáì íézáìiYWxRX dn itl §¨¦§©¦§¦©¤¥©§¦

'c zwvl KixSW oFx`d zFrAhA§©§¨¨¤¨¦¨¤¤
zFrAHd KFzaE oFx`A mrawlE zFrAh©¨§¨§¨¨¨§©©¨

oYi zFrAHd KFzaE zFrAh 'a qipki©§¦©¨§©©¨¦¥
zFUrl Kixv Fpi` iM xn` o`M ,miCAd©©¦¨¨©¦¥¨¦©£
md zFrEaTd onvr zFrAHd `N` dkM̈¨¤¨©©¨©§¨©§¥

:oade miCal miYA Eidigk dxez ¦§¨¦§©¦§¨¥



dnexzנח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c iyily meil inei xeriy
סבלֹותיו, "מכילתּה", ּולׁשֹון ויּׁשברּו. ְְְְְְִִִִֵַַָָָהּתחּתֹונים
איני  "מנּקּיֹות", לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָּכמֹו:
אֹומרים  יׂשראל מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָיֹודע

צו) אֹותֹו(מנחות ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, :ְְְִִִֵֶַָ
יּׁשבר. ׁשּלא אֹותֹו הּקנים ּומנּקּיתיו,ּומחזיקים אּלּו ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּמנּקין

הן  מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ"מכילתּה",
Ô‰a.סניפין  CqÈ ¯L‡∑ ועל ּבהן, יכּסה אׁשר ְִִ¬∆À«»≈ְְֲֶֶֶַָֻ

ּכמין  עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא ְְֲִֵֶֶַָָָָֻקׂשֹותיו
אֹומר:וכּסּוי.סכ הּוא אחר ּבמקֹום ד)וכן (במדבר ְְְְִֵֵֵַָָ

לׁשֹון  ,"ו"הּנס "יּס" וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֻ"ואת
הם  וכּסּוי סכ. ְְִֵָ

(ì)ô :ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

i"yx£ÌÈt ÌÁÏ∑"הּכהנים אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו .ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

ß xc` 'c iyily mei ß

(àì)äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

:eéäé¦«§«
i"yx£‰¯Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְֲֶֶַָֹ

ואחרּֿכ אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻידּביקם
ּבכלי  וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבאה

ואיל איל הּקנים ּומפריד ∑L˜Ó‰.האּמנּות ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»
האברים  את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון "נגיד", ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתרּגּומֹו
ּולׁשֹון  הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן לכאן העׁשת ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻמן

ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת ה)"מקׁשה", (דניאל ְְְְִַַַַָָֻ
נקׁשן" לדא ‰Bn¯‰."ּדא ‰NÚÈz∑(תנחומא),מאליה ְְָָָָ≈»∆«¿»ֵֵֶָ
מׁשה  ׁשהיה ּבּה,לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿמתקּׁשה לֹו אמר ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מ  נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את הׁשל אליה.הּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
'ּתעׂשה' נכּתב לא כט)לכ הרגל ∑dÎ¯È.(מנחות הּוא ְְֲִֶַַָֹ¿≈»ֶֶָ

יֹוצאין  הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין העׂשּוי מּטה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשל
ּולמּטה  העֹולה ∑d˜Â.הימּנה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְֵֶַָָ¿»»ְִֶֶֶֶַָָָָָ

האמצעי  נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבאמצע
הּפתילה  ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין .עׂשּוי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

‰ÈÚÈ·b∑ ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין הן ¿ƒ∆»ְְֲִִִִִֵֶֻ
מּזהב  עׂשּויין ואּלּו מדירנ"ס, להם וקֹורין ְְְֲִִִִֵֶָָָָּוקצרים,
ּבהם  ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל ויֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּובֹולטין

לנֹוי  אּלא בּה היּו ולא ּכמין ∑È¯zÙk‰.הּכתּוב, ְְֶַָָָָֹ«¿…∆»ְִ
הּקנה  סביבֹות ּבֹולטין סביב, עגּלים ְְֲִִִִִֶַַָָֻּתּפּוחים,
הּׂשרים, ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהאמצעי
ּבּפרׁשה: ּכתּוב ׁשּלהם ּומנין פימל"ׁש, להם ְְִִֶֶֶַָָָָָָָוקֹורין
ּכפּתֹור  ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה, ּבֹולטין ּכפּתֹורים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּמה

ּפרחים ∑ÈÁ¯Ùe‰.לכפּתֹור  ּכמין ּבּה עׂשּויין .צּיּורין ְְַ¿»∆»ְְֲִִִִִָָ
eÈ‰È ‰pnÓ∑,העׁשת חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, הּכל ƒ∆»ƒ¿ְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

וידּביקם  לבּדם יעׂשם .ולא ְְְְֲִֵֵַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

הּמנֹורה לא)ּתיעׂשה (כה, ְֵֶַָָ
ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי מאליה, הּמנֹורה: ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתיעׂשה
מאליה  נעׂשית והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּקּב"ה: לֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר

(רש"י)

ּבעׁשּית  ולא ּדוקא הּמנֹורה ּבעׁשּית מׁשה נתקּׂשה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹמּדּוע
הּכלים? ְִֵַָׁשאר

העֹולם, חׁש את להאיר צריכה היתה הּמנֹורה ּכי ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

רז"ל כב)ּוכמאמר ׁשהּׁשכינה (שבת עֹולם לבאי היא "עדּות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
להאיר  אפׁשר אי למׁשה: הּוקׁשה ולכן ּביׂשראל". ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשֹורה
הּקּב"ה: לֹו אמר ּגׁשמית? מנֹורה על־ידי העֹולם חׁש ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאת
הּכּכר  את הׁשל א ּבן־אדם, ׁשל בכחֹו הּדבר ׁשאין ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאמת

מנֹורה. מּזה אעׂשה ואני האׁש, ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָלתֹו
ּבלּמּוד  ,ׁשּל ּברּוחנּיּות מסּתּפק אינּני לאדם: אֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקּב"ה
מּמ ּדֹורׁש אני .ׁשּל הּמצֹות ּובקּיּום ,ּבתפּלת ,ׁשּל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָהּתֹורה

˜„ÈÓל  ‡it‡ ÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡¯È„z¿ƒ»

Ú˙z·„לא  „È‚ ÈÎc ·‰„c ‡z¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰¯eÊÁ ‡‰„Èlk d˜e dcL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àì.äøBðnä äNòézzrcl Kixv ¥¨¤©§¨¨¦¨©©
dUriY xnFl Kxvd dOl̈¨ª§©©¥¨¤
dAx unFTd wxR zFgpnaE ,dxFpOd©§¨¦§¨¤¤©¥©¨

(.g"k)x`W zFAxl dUriY EWxC̈§¥¨¤§©§¨
dUriY xnFl wCwC df itlE .zFkYOd©©¨§¦¤¦§¥©¥¨¤
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נט dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c iyily meil inei xeriy
תּוכל  לא אּולם מקּדׁש. לי ּתעׂשה - ׁשּל מהּגׁשמּיּות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּגם
את  להׁשלי רק עלי זה. את אעׂשה אני ;לבּד ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָלעׂשֹותֹו

האהבה  אׁש רׁשפי - הינּו ,ׁשּבלּב האׁש לתֹו ׁשּל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּזהב
ַלה'.

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְֲַַָָ
ׁשהּוא  מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָנמׁשכים
זה  האמצעי, קנה מּתֹו ויֹוצאין האמצעי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָקנה
הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלמעלה

ׁשוה  ראׁשיהן ּגבּה ׁשהיה לפי הימּנּו, קצר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהעליֹון
יֹוצאים  ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלגבהֹו

קנים  .הּׁשּׁשה ִִַָָ

(âì)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ּכדר היּו, מצּירים ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְִֶֶַָָֻ

ניאל"ר  ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי LÏLe‰.ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֶֶֶֶָָ¿…»
ÌÈÚ·‚∑ קנ מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ָָ

וקנה  קנה .לכל ְְֶֶָָָ
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הּבחירה ּבית סה"י)ּבהלכֹות הרמּב"ם (פ"ג ׁשּמבאר לאחרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
צּיּור  יׁש ּוּבכתב־היד צּורתּה", היא "וזֹו מסּים הּמנֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָצּורת
מצּירים  ׁשהּגביעים ּתמּוּה, ּדבר ּבזה ּומצינּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻהּמנֹורה.
הּמנֹורה  ּבצּיּור הּוא וכן למּטה. ּופיהם למעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשׁשּוליהם

הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש הרמּב"ם כתי"ק צילום ׁשּבגּוף ספ"ג. (מנחות ְְְְִֵֶַַַָָ
קאפח) הוצאת בפיה"מ .ממנה

הרמּב"ם) (לדעת ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו אּמאי ּבעי, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָוטעמא
הּגביע  ׁשּׁשּולי הרגיל עמידתם ּכאפן ולא הפּוכים, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכׁשהם

למעלה. ּופיו ְְְִַַָָלמּטה
לּמנֹורה ּבנֹוגע חז"ל ּׁשאמרּו מה על־ּפי ּבזה לֹומר (מנחות ויׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ב) עֹולם פו, ּבאי לכל היא עדּות כּו' צרי אני לאֹורּה ְְֲִִִֵֵָָָָָֹ"לא
הּמקּדׁש ּבית חּלֹונֹות היּו ולכן ּביׂשראל". ׁשֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּׁשכינה

אטּומים" ד)"ׁשקּופים ו, מּבפנים (מ"א וצרים מּבחּוץ רחבים ְְְְֲִִִִִִִִַָָ

מהיכל  יֹוצא אֹורּה ׁשּתהא "ּכדי רגילים), מחּלֹונֹות הפּו)ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
לעֹולם" שם)ׁשּתאיר מנחות כת"י רש"י .(ל' ִֶָָָ

ה'ּבחּיי' ּכתב כן לא)ּוּכמֹו כה, הּמנֹורה (פרשתנו לגביעי ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ
ׁשּכל  ּומרוה". (ׁש)מׁשקה "ּכלי הּוא ּכי הּוא ּבּגביע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרמז

הּׁשפל". "לעֹולם ּולהרוֹות להׁשקֹות היא הּמנֹורה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָענין
למּטה, ּכׁשׁשּוליו רגיל ּבאפן עֹומד ּכׁשּגביע ּבדר־ּכלל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
לׁשּתֹות  יכֹול האדם ואין הּגביע, ּבתֹו הּמׁשקה נׁשאר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאז
ּולרּוֹות  לׁשּתֹות יּוכל אז הּגביע את ּכׁשהֹופ ורק זֹו. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

ְִצמאֹונֹו.
ּבּמנֹורה  הּגביעים נקּבעּו ׁשלכן לֹומר יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
הּקדּׁשה  הׁשּפעת ׁשאין להראֹות למעלה, ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכׁשׁשּוליהם
חּוץ, ּכלּפי "נׁשּפכת" היא אּלא הּמקּדׁש, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּמנֹורה

הּׁשפל. העֹולם את ּומרוה ְְֵֶַַַָָָָָּומׁשקה

(ãì)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑ מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְֶָָ
הּקנים, מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיּו
מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה .והׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

‰ÈÁ¯Ùe ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב מחמּׁשה (יומא אחד זה ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ
ּגביעים  אם ידּוע אין הכרע: להם ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמקראֹות

ּופרחיה  ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו .מׁשּקדים, ְְְְִִֶֶַָָָָָֹֻֻ
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ּופרחיה: ּכפּתריה מׁשּקדים גבעים ארּבעה (כה,ּובּמנרה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻֽ
לד)

אם  ידּוע אין הכרע, להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
ּופרחיה ּכפּתֹוריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, .(בפרש"י)ּגביעים ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻֻ

˜Èלב  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯לג  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

ÔÈ¯ÈˆÓלד  ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»
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ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.
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ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c iyily meil inei xeriy
הרמּב"ם ה"ב)ּופסק פ"ג הבחירה בית ּכמֹו(הל' מׁשּקדים "והּכל : ְְְְִַַַַָָָֹֻ

ׁשהּוא  מׁשנה' ה'ּכסף ּכתב הּדבר ּובטעם ּבעׂשּיתן". ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשקדים
הּנ"ל. ספק ִֵַַַָמּצד

ׁשאי־אפׁשר  ּדבר לעׂשֹות מצּוה ׁשהּתֹורה יּתכן אי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותמּוּה,
ּבּתֹורה  ּבאּור זה על להיֹות צרי והיה לקּימֹו, אי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלדעת

קּבלה? אֹו ְֶֶַַָָׁשּבעל־ּפה
הכרע" להם ׁשאין ה"מקראֹות לׁשאר ּדֹומה אינֹו זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ(וספק

הּכתּובים). ּבבאּור ספק אּלא למעׂשה צּוּוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינם
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הּמנֹורה לנֹוי אּלא היּו לא ּופרחים ּכפּתֹורים (רש"י הּגביעים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ
ל"א) כ"ה להבליט פרשתנו ּבכדי היא "מׁשּקדים" היֹותם וכּונת ,ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָֻ

ּכ לעׂשֹות ׁשּדרּכם האּמנּיֹות (ּוכּבעלי יפים, (פיה"מ את ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ספ"ג) מנחות ּכתבה להרמב"ם ׁשהּתֹורה ּדאף מּובן ּכן ואם .(ְְְִֵֶַַָָָָ

ּופרחים), ּכפּתֹורים אֹו ּגביעים =) מהם ּבאחד רק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ"מׁשּקדים"
ׁשנא'. 'מאי ּכי ּבכּלם, ּכן לעׂשֹות יׁש ְְֲִִֵֵַַָָָָֻמּכל־מקֹום

"מׁשּקדים" ּנאמר מה על ּדהּספק מּובן נמצא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻועל־ּפי־זה
ּבמה  ּכלֹומר, הּכתּובים, ּבפרּוׁש ספק אּלא ּבּצּוּוי ספק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאינֹו

מׁשּקדים. לעׂשֹות ּבפרּוׁש הּתֹורה ְְְֲִִֵַַָָָֻצּותה
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i"yx£ÌÈw‰ ÈL ˙Áz ¯zÙÎÂ∑היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְִַַָ

ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָהּקנים
הּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת י"ח (מנחות מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

הּפרח  הּוא טפחים, ׁשלׁשה והּפרח הרגלים ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹטפחים,
ׁשּנאמר: ,ּבּיר ח)האמּור ּפרחּה",(במדבר עד ירכּה "עד ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגביעים, מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּוטפחים
האמּורים  ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוכפּתֹור
ּכפּתריה  "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבּמנֹורה
ּוׁשני  ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּופרחיה".
נמׁשכין  ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּפרחים,
וגֹו'", הּקנים ׁשני ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹוכן,
מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוטפחים
מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולים נמׁשכים ,ואיל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאיל
מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָטפח
מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוטפח

ּוטפחים  מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָונמׁשכים
וכפּתֹור חלק. ּגביעים ג' ׁשּבהם טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

ג' קנים, לׁשּׁשה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ְְְְִִִִִֶַָָָופרח.
הרי  מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד ְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָלכל
וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד ְְְְִִֵֶַַַַָָָכ"ב,
עֹוד  ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבגּופּה
ּומעּוט  ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻנאמרּו
והאחד, ,הּיר אצל למּטה האחד, ׁשנים: ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכפּתרים,
ּפרחים  ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָּבג'
האחד  "ּבּקנה ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיּו
"מׁשּקדים  ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹֻּכפּתר
ואחד  ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכפּתריה

ּבהעלֹות" ּבפרׁשת ּפרחּה".":האמּור עד ירכּה "עד ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
ּתמצאם  למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָואם

ּבמקֹומֹו איׁש איׁש .ּכמנינם ְְְִִִִָָ

(åì)úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−
:øBäè áäæ̈¨¬¨«

BÁz˙לה  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:‡z¯Ó ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»

È‚„‡לו  dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åì.eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§Ÿ¥¤§Ÿ¨¦¤¨¦§
dAx unFTdA(mW)ipw draW opY §©¥©¨¨§¨¦§¨§¥

draW df z` df oiaMrn dxFpn§¨§©§¦¤¤¤¦§¨
`nrh i`n df z` df oiaMrn dizFxp¥¤¨§©§¦¤¤¤©©£¨
`lde dWwe .o`M cr EdA aizM died£¨¨§¦¨©¨§¨¤©£Ÿ
zFxpA `le mipwA `N` died xn`p `lŸ¤¡©£¨¨¤¨§¨¦§Ÿ§¥
wEqtA zg` dxFpOA Exn`p zFied 'a iM¦£¨¤¤§©§¨©©§¨
zxFpn ziUre oFW`x wEqtA zg`e df¤§©©§¨¦§¨¦¨§©

xYtM diriaB Dpwe Dkxi 'Fbedi §§¥¨§¨¨§¦¤¨©§Ÿ¤¨
aMrn Fpi`W rnWn Eidi dPOn digxtE§¨¤¨¦¤¨¦§©§¨¤¥§©¥
,digxtE dixFYtM diriabE mipw 'f `N ¤̀¨¨¦§¦¤¨©§¤¨§¨¤¨

mipTd `N` xiMfd `l dpWOAW mbde©£©¤©¦§¨Ÿ¦§¦¤¨©¨¦
oiCd `EdW zFtqFYd EazM zFxPde§©¥¨§©¨¤©¦
mpi`W cvl `PYd mxiMfd `le§Ÿ¦§¦¨©©¨§©¤¥¨
m"Anx azM oke ,zFkYn lW zFxFpnA¦§¤©¨§¥¨©©§¨
.mW oIri dxigAd ziA zFkldn b"t¥¦§¥©§¦¨§ª©¨
,diedd mdA xiMfd `l zFxPd la £̀¨©¥Ÿ¦§¦¨¤©£¨¨

l"f EpizFAx oiA zwlgn Wi dPdezFgpn) §¦¥¥©£Ÿ¤¥©¥§¨

(:g"t`le ,`l F` mirEaw zFxPd m ¦̀©¥§¦Ÿ§Ÿ
mirEaw Eid `NW xnF`dl `irAn¦©§¨§¨¥¤Ÿ¨§¦
mdA Epivn `le onvr iptA milM mdW¤¥¥¦¦§¥©§¨§Ÿ¨¦¨¤
mirEaw xn`C o`nl ENt` `N` ,died£¨¨¤¨£¦§¨§¨©§¦

DOr dWwn mpi`W `Ed dcFn ixd£¥¤¤¥¨¦§¨¦¨
zFCn 'a wxtA l"f EpizFAx Ewlgp `NW¤Ÿ¤§§©¥§¤¤¦

(:g"t zFgpn)F` xMMdn dzid m` `N` §¨¤¨¦¨§¨¥©¦¨
dPOn dWwn mpi`W la` xMMdn cal§©¥©¦¨£¨¤¥¨¦§¨¦¤¨
wCwC oke ,`l `nlr iNkC `Al £̀¦¨§ª¥¨§¨Ÿ§¥¦§¥
Dpwe Dkxi dWwn Fxn`A aEzMd©¨§¨§¦§¨§¥¨§¨¨
dizFxp EN`e digxtE dixYtM diriaB§¦¤¨©§Ÿ¤¨§¨¤¨§¦¥¤¨
ihxR ihRWn xn`W xg`e ,xn` `lŸ¨©§©©¤¨©¦§§¥§¨¥
dizFxp z` EUrIW xn` Kx`A dxFpOd©§¨§Ÿ¤¨©¤©£¤¥¤¨
md miwElgW rAv`A d`xn df ixd£¥¤©§¤§¤§©¤£¦¥
xnFl aEzMd wCwC cFre ,dxFpOdn¥©§¨§¦§¥©¨©



dnexzסב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c iyily meil inei xeriy

(æì)äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨
:äéðt øáò-ìò øéàäå§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯Œ˙‡∑ הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין ּכמין ∆≈…∆»ְְְִִִִֶֶֶַָָ
Èt‰.והּפתילֹות  ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי עׂשה ְְִַ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ

מּוסּבים  מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנרֹות

מאירים  ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכלּפי
הּקנה  ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ"אל

הּמנֹורה  ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְִֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ׁשבעה נרֹותיה את לז)ועׂשית ׁשהּנרֹות (כה, אֹומרים יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּלא  אֹומרים ויׁש אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהיּו

הּמנֹורה על אֹותם ּׁשּׂשמּו אּלא הּמנֹורה, מּגּוף חלק (מנחות היּו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ב) ּכדעה פח, היא הּפׁשט, ּבדר רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, .ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהרי נאמר(א)הׁשניה, הּנרֹות עׂשּית על "ּכּלּהלאחרהּצּוּוי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ
אחת", פקּודי(ב)מקׁשה לז)ּבפרׁשת ׁשהביאּו(לט, נאמר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אין  הראׁשֹונה הּדעה ּולפי נרֹותיה", את . . הּמנֹורה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"את
הּמנֹורה את ׁשהביאּו נרֹותיה.וגםלֹומר את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְֲִִִֵֶַַָָָ

הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפתילה
"וצבתהא" מלקחים. קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָועל
ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, .ׁשּתרּגם ְְְְְְִֵֶַַָ

‰È˙zÁÓe∑ את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ּבזיכין ּכמין הם «¿…∆»ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
הּנרֹות  את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהאפר
מחּתה, ּולׁשֹון וכבּו. הּלילה ׁשּדלקּו הּפתילֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמאפר

ּכמֹו: ּבלע"ז, ל)פויׁשדי"א מּיקּוד"(ישעיה אׁש ."לחּתֹות ְְְִֵַַַָ

(èì)íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְִִִֶֶָָָֹ
ׁשל  והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכליה
מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ׁשּׁשים ְִִֶֶֶֶָָָָָֹחֹול

למׁשקל  ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָוהּמנה
והּסלע  סלעים, כ"ה זהּובים. ק' והם ְְְְְִִֵֶַַָָקֹולֹוני"א,

זהּובים  .ארּבעה ְְִַָָ

È˙לז  ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Eidi dPOndPOn mdW mzF` xnFl ¦¤¨¦§©¨¤¥¦¤¨
oeiM iM ilE`e .died dpzn ip` mdilr£¥¤£¦©§¤£¨¨§©¦¥¨
mdA mEUl mdW mipw 'f mrh dNBzPW¤¦§©¨©©¨¦¤¥¨¨¤
lhA dpTd ixd xp oi`WM oM m` zFxp¥¦¥§¤¥¥£¥©¨¤¨¥
`l iM ilE`e .aMrn `Ede Fpi` EN`kE§¦¥§§©¥§©¦Ÿ
`nrh i`n dAx unFTdA q"Xd xn`̈©©©§©¥©¨©©§¨
Kixv Fpi` zFxPd la` mipTd lr `N ¤̀¨©©¨¦£¨©¥¥¨¦

:dfA iElY df iMfl dxez ¦¤¨¨¤
(çì.øBäè áäæ 'Bâå äéç÷ìîeKxvd ©§¨¤¨§¨¨¨ª§©

xnFlxFdh adf`Al`W itl ©¨¨¨§¦¤£¦¨
dfle xMMdn mi`A mpi` `nlr iNkC§ª¥¨§¥¥¨¨¦¥©¦¨§¨¤
EUrI dOn ricFdl Kixv̈¦§¦©¦©©£

:mzF`hl dxez ¨
(èì.'Bâå áäæ økkzFCn 'a wxtA ¦©¨¨§§¤¤¦

(mW zFgpn)xFdh adf xMM `ipY §¨¨©§¨¦©¨¨¨
xMMd on d`AW dxFpOl Epcnl 'Fbe§¨©§©§¨¤¨¨¦©¦¨
z` xnFl cEnlY dizFxp zFAxl oiPn¦©¦§©¥¤¨©§©¥
s` dAxn ip`W lFki milMd lM̈©¥¦¨¤£¦§©¤©
cnrle .Dz` xnFl cEnlY digwln©§¨¤¨©§©Ÿ¨§©£Ÿ
zrcl liMUp mixaC lW ozYn` lr©£¦¨¨¤§¨¦©§¦¨©©

dxFpOd zevn zriciA il xqg did dn©¨¨¨¥¦¦¦©¦§©©§¨
d`x`e ,df wEqR xnFl Kxvd eilrW¤¨¨ª§©©¨¤¨¤§¤
xErW rcFi iziid `l df wEqR `lA iM¦§Ÿ¨¤Ÿ¨¦¦¥©¦
dfl ,Fivg m` xMM m` dxFpOd adf§©©§¨¦¦¨¦¤§¨¤
adf xMkC xErXd aEzMd ricFde `Ä§¦©©¨©¦§¦©¨¨
xErW ricFdW xg`e ,dUrY xFdḧ©£¤§©©¤¦©¦
zFxPd m` wtqA Epqpkp f` dxFpOd©§¨¨¦§©§§¨¥¦©¥
qpkp `NW mrhe ,`l F` xErXd llkA¦§©©¦Ÿ§©©¤Ÿ¦§©
wtqA `le zFxPd wtqA `N ¤̀¨¦§¥©¥§Ÿ¦§¥
migwlOdW ipRn zFYgOde migwlOd©©§¨©¦§©©§¦§¥¤©©§¨©¦
xFdh adf xn`e aEzMd x`A zFYgOde§©©§¥¥©¨§¨©¨¨¨
`l dxFpOA mEWxd xErXn md m`e§¦¥¦¦¨¨©§¨Ÿ
dn xFdh adf mdA xnFl Kixv did̈¨¨¦©¨¤¨¨¨©
adf mdA xiMfd `NW zFxPd oM oi`X¤¥¥©¥¤Ÿ¦§¦¨¤¨¨
oi`e .xMMdn md m` wtqA Ex`Wp¦§£§¨¥¦¥¥©¦¨§¥
xFdh adf xn` `NX dOn iM xnFl©¦¦©¤Ÿ¨©¨¨¨
WIW mEXn xMMdn mdW dpin rnW§©¦¥¤¥¥©¦¨¦¤¥
EidIW mdilr 'd ciRwd `l iM xnFl©¦Ÿ¦§¦£¥¤¤¦§
cvl zFkYOd x`W on F` adGd on F`¦©¨¨¦§¨©©¨§©
mpi` mlFrlE WinWzl micnFrW¤§¦§©§¦§¨¥¨

aEzMd xn` dfl ,xMMdnlM z` ¥©¦¨¨¤¨©©¨¥¨
milMdoiwRYqn EpiidW owtq xxA ixd ©¥¦£¥¥¥§¥¨¤¨¦¦§©§¦

la` ,xMMdn mdW xn`e zFxPA©¥§¨©¤¥¥©¦¨£¨
dOn mdA wtq il oi` zFYgnE migwln©§¨©¦©§¥¦¨¥¨¤¦©
i`Ce xFdh adf mdA xnFl KxvdX¤ª§©©¨¤¨¨¨©©
ilr Wg `l dYrnE .xMMdn mpi`W¤¥¨¥©¦¨¥©¨Ÿ¨¨©
milMd lM z` xn`nA zFrhl aEzMd©¨¦§§©£©¥¨©¥¦
oM m` ,zFYgnE migwln mB qpkPW¤¦§¨©©§¨©¦©§¦¥
Dz` zaY aEzMd xn` dOl dWẅ¤¨¨¨©©¨¥©Ÿ¨
ixd zFYgnE migwln hrnl m` hrnl§©¥¦§©¥©§¨©¦©§£¥
xirdA xnFl d`xpe ,hErn Kixv oi ¥̀¨¦¦§¦§¤©§¨¦
llkA oi`W zn`d xg` aEzMA cFr©¨©©¨¡¤¤¥¦§©
xCq dOl zFYgOde migwlOd xMMd©¦¨©©§¨©¦§©©§¨¨¦¥
xiMfdW xg` xFdh adf xMM zevn¦§©¦©¨¨¨©©¤¦§¦
lkVd aIgi dGOW zFYgnE migwln©§¨©¦©§¤¦¤§©¥©¥¤
m`W xEACd xfFg mdilr mBW xnFl©¤©£¥¤¥©¦¤¦
adf xMM xnFl miCwdl Fl did ok `lŸ¥¨¨§©§¦©¦©¨¨
evi KM xg`e milMd lM z` 'Fbe xFdḧ§¥¨©¥¦§©©¨§©
mipR lM lr f`e dizFYgnE digwln 'd©§¨¤¨©§¤¨§¨©¨¨¦
hrnl Dz` zaY xnFl Kixv did `lŸ¨¨¨¦©¥©Ÿ¨§©¥



סג dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(334 'nr ,` jxk miqxhpew mixn`nd xtq)

אתּה יעׂשה טהֹור זהב לט)ּכּכר (כה, ֲִֶַַָָָָֹ
'מר'. אֹו 'רם' ּבגימטרּיא ְְִִִַַָָָ'ּכּכר'

ׁשל  ּבמּצב־רּוח אם נמצא, ׁשהאדם מּצב ּבכל :ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָללּמד

ׁשבּור  ׁשהּוא אֹו (רם), העֹולם מעניני והגּבהה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהתנּׂשאּות
'מנֹורה' מּזה לעׂשֹות עליו - (מר) העֹולם מעניני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָונדּכה

.יתּבר ְְִֵֵַָלהּׁשם

(î)äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
ñ :øää¨«

i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן ׁשאני ראה ּתבנית ¿≈«¬≈ְְֲִִֵֶַָָָ
הּמנֹורה,מראה  ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו ׁשהראה אׁשעד ׁשל .מנֹורה ְְֵֶֶֶַַָָָָ
‰‡¯Ó ‰z‡Œ¯L‡∑.'ּבטּורא מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִַַָ

אּתה  ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד היה ְְְִִֶַַַָָָָָָָאּלּו
ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָמראה
מפריד  (ׁשהּנּקּוד ל מראים ׁשאחרים מתחזי', ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַ'דאּת

לנעׂשה) עֹוׂשה .ּבין ְֲֵֶֶַ

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְִ

ּתלּויֹות  ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָלגג
לכּסֹותן  ÔÓb¯‡Â.מאחֹוריהן ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»

ÈL ˙ÚÏ˙Â∑ חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה וחּוט,הרי ¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ
וחּוט  חּוט וכל צמר, ׁשל וׁשלׁשה ּפׁשּתים ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹאחד
כ"ד  יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ׁשׁשה, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכפּול

לחּוט המשכן)ּכפלים דמלאכת LÁ·.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈ·¯k∑ ְְִָ¿Àƒ«¬≈…≈
ּברקימה  ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֻּכרּובים

מעׂשה  ּכתלים,מחט,ׁשהּוא ּבׁשני ּבאריגה אּלא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
זה  מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּפרצּוף

מּצד  ׁשּקֹורין זה,ונׁשר מׁשי, ׁשל חגֹורֹות ׁשאֹורגין ּכמֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַ
פייׁשיׁש"א  .ּבלע"ז ְַַ

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

ÈÊL¯א  ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

md mihrEnn iM dizFYgnE digwln©§¨¤¨©§¤¨¦§¨¦¥
xMM FxnF` xg` `N` ExMfd `NW oeiM¥¨¤Ÿª§§¤¨©©§¦©

:'Fbe adf̈¨§
ïëàdxFYd ozFp `Ed KExA oFc`d dPd ¨¥¦¥¨¨¨¥©¨

wEqR xnFl xgAdigwlnE'Fbe ¨©©¨©§¨¤¨§
FxnF` mcwadf xMM.zFAq 'al 'Fbe Ÿ¤§¦©¨¨§§¦

xnF` `EdW cvl cg`ddUre d`xE ¨¤¨§©¤¥§¥©£¥
,xdA d`xn dY` xW` mzipazAdfl §©§¦¨£¤©¨¨§¤¨¨¨¤

dilke dxFpOd xn`nl df wEqR Knq̈©¨¤§©£©©§¨§¥¤¨
wEqR xCqn did m`e ,dizFxp mdW¤¥¥¤¨§¦¨¨§©¥¨
did digwlnE mcw 'Fbe adf xMM df¤¦©¨¨§Ÿ¤©§¨¤¨¨¨
mdilr mB mixaCd mixfFgW rnWp¦§¨¤§¦©§¨¦©£¥¤
'd Ed`xd `NW xWt` iM `Ed ok `le§Ÿ¥¦¤§¨¤Ÿ¤§¨
dAqe .xdA zFYgOde migwlOd zipaY©§¦©©§¨©¦§©©§¨¨§¦¨
mWM xnFl zFxpl migwln Knql 'a¦§Ÿ©§¨©¦§¥©§¥
mB mnvr iptA EUrp migwlOdW¤©©§¨©¦©£¦§¥©§¨©
df hxtA mdl zFnFC zFxPd©¥¨¤¦§¨¤
mdW mbd onvr iptA mdiUrOW¤©£¥¤¦§¥©§¨£©¤¥
EidW xnFl aIgzY df ipRn `l xMMdn¥©¦¨Ÿ¦§¥¤¦§©¥©¤¨
mbde ,'Fbe miriabE mixFYtkM dWwn¦§¨§©§¦§¦¦§©£©
xiMfd `NX dOn iM dlrnl iYWxRW¤¥©§¦§©§¨¦¦©¤Ÿ¦§¦
xiMfdW mihxRd x`W mr zFxPd©¥¦§¨©§¨¦¤¦§¦

m`e llMA mpi` iM Dpin rnW dWwOA©¦§¨§©¦¨¦¥¨©§¨§¦
lM mr ,xMfPd fnxl Kixv did `l oM¥Ÿ¨¨¨¦¦§Ÿ©¦§¨¦¨
xFdh adf xMM aEzMd xn`W oeiM df¤¥¨¤¨©©¨¦©¨¨¨
mzF` deWd ixd milMd lM z` 'Fbe§¥¨©¥¦£¥¦§¨¨
mB iM xnFl `xaQd `Faze dxFpOl©§¨§¨©§¨¨©¦©
EidIW mllkl aEzMd oEMzp dfl̈¤¦§©¥©¨§¨§¨¤¦§
ihxRn hxR Epivn `l iM dWwOA©¦§¨¦Ÿ¨¦§¨¦§¨¥
dWwOdn Fpi`e xMMdn `EdW dxFpOd©§¨¤¥©¦¨§¥¥©¦§¨
migwlOd oipr Kinqde aEzMd `A dfl̈¤¨©¨§¦§¦¦§©©©§¨©¦

:xMfPM xnFl zFxPl zFYgOde§©©§©¥©©¦§©
äpäåaYkl xaCA Kxv didW xg` §¦¥©©¤¨¨Ÿ¤©¨¨¦§Ÿ

wEqR xg` 'Fbe adf xMM wEqR̈¦©¨¨§©©¨
Wg mixMfPd minrHl 'Fbe digwlnE©§¨¤¨§©§¨¦©¦§¨¦¨
xaC lr liMUn liMUi `NW aEzMd©¨¤Ÿ©§¦©§¦©¨¨
`d xn`ie KxAzi FzpEM `id z`f iM¦Ÿ¦©¨¨¦§¨©§Ÿ©¨

l `N` df xcqM xAC `NW i`Ceqipkd ©©¤Ÿ¦¥§¥¤¤¤¨§©§¦
xMMd xErWA zFYgOde migwlOd©©§¨©¦§©©§§¦©¦¨
xFdh adf FxnF` mrh xnFl wgcie§¦§Ÿ©©©§¨¨¨
mdA aMrl xn`YW FnM dWxC Ffi`l§¥§¨¨§¤Ÿ©§©¥¨¤
iEAx aEzMd DA xn` dxFpOdW mbd£©¤©§¨¨©¨©¨¦
ENt` mFwn lMn dxFpOd dUriY¥¨¤©§¨¦¨¨£¦
adf zFidl oikixv EN`A zFkYn x`Xn¦§¨©¨§¥§¦¦¦§¨¨

xn`e 'd mMgzp oM lr xW` ,xFdḧ£¤©¥¦§©¥§¨©
zaYDz`zFYgnE migwln hrnl ¥©Ÿ¨§©¥©§¨©¦©§

mdW zFxPd zrcFde xMMdn mpi`W¤¥¨¥©¦¨§¨©©¥¤¥
FxnF`n xMMdnmilMd lM z` ¥©¦¨¥§¥¨©¥¦

xnFl wfgp dYrnE .zcnFr DnFwnA¦§¨¤¤¥©¨©£¦©
wEqR xCQW mrHWdigwlnEmcw 'Fbe ¤©©¤¦¥¨©§¨¤¨§Ÿ¤

wEqRadf xMMzFAQl `EdW 'Fbe ¨¦©¨¨§¤©¦
Dz` zaY `PYd WxC dfle ,EpazMW¤¨©§§¨¤¨©©©¨¥©Ÿ¨
lM z`e zFYgnE migwln hrnl§©¥©§¨©¦©§§¥¨
xnFl lM xn`e ,zFxPd zFAxl milMd©¥¦§©©¥§¨©¨©
`N` FzFUrl oi` cg` xp ENt`W¤£¦¥¤¨¥©£¤¨

FxnF` iYgexd df KxclE xMMdnz` ¥©¦¨§¤¤¤¦§©§¦§¥
milMd lMDz` xnFl z`e xn` `le ¨©¥¦§Ÿ¨©§¤©Ÿ¨

:oade Dz`e 'Fbe lM z` 'Fbe z`n dxez ¥§¥¨§§Ÿ¨§¨¥
(à.úòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå§¤©¦§¨©£¤¤¤§¦Ÿ

zFxn`n dxUr cbpM dfA fnẍ©¨¤§¤¤£¨¨©£¨
lEwXW xnFl mlFrd `xap mdAW¤¨¤¦§¨¨¨©¤¨
`xaPW FNM mlFrd lkM oMWOd©¦§¨§¨¨¨ª¤¦§¨
l`xUil zEkf mB ,zFxn`n dxUrA©£¨¨©£¨©§§¦§¨¥
mdAW zFxn`n dxUrd EnIw EN`M FA§¦¦§¨£¨¨©£¨¤¨¤
devn xcqA oEMzp cFr .mlFrd `xap¦§¨¨¨¦§©¥§¥¤¦§¨
miGr zFrixi lWe WW zFrixi lW Ff¤§¦¥§¤§¦¦¦



dnexzסד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c iyily meil inei xeriy

(á)Cøà|änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úòéøéä-ìëì§¨©§¦«Ÿ

(â)dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ּתֹופרן ƒ¿∆»…¿…ְְְֵַַַָָ
לבד  וחמׁש ‡d˙Á‡ŒÏ.לבד ‰M‡∑ הּמקרא ּדר ּכ ְְְֵַַָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ

לׁשֹון  ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָלדּבר

ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָזכר,
כה) אחיו"(לעיל אל איׁש ."ּופניהם ְִִֵֶֶָ

(ã)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äðBöéwä äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça äöwî¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈

:úéðMä úøaçna©©§¤−¤©¥¦«
i"yx£˙‡ÏÏ∑:אּונקלֹוס ּתרּגם וכן ּבלע"ז, לצול"ׁש À¿…ְְְְְִֵֵַַ

עניבה  לׁשֹון Áa·¯˙."ענּובין", ‰ˆwÓ∑ּבאֹותּה ְֲֲִִָƒ»»«…»∆ְָ
קרּויה  היריעֹות חמׁשת קבּוצת החּבּור. ׁשּבסֹוף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָיריעה

‰BˆÈw‰.חֹוברת  ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ ֶֶ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»
˙ÈM‰ ˙¯aÁna∑,קיצֹונה ׁשהיא יריעה ּבאֹותּה ««¿∆∆«≈ƒְְִִִֶָָָ

החֹוברת  לסֹוף ּכלֹומר: קצה, .לׁשֹון ְְְֶֶֶַַָ

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑ ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְֹ

מּזֹו, זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻׁשּתעׂשה
ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוכמּדתן

זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות יהיּו חֹוברת, אצל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻחֹוברת
זֹו ׁשל לּולאֹות ּכנגד "מקּבילֹות",,מכּונֹות לׁשֹון וזהּו ְְְְְִֶֶֶֶַָָֻ

היריעֹות  "לקבל". "ּכנגד" ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָזֹו

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡ד  ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

Á„‡ה  ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡Èz ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dEv miGr lWe dxUr dEv WW lWAW¤§¤¥¦¨£¨¨§¤¦¦¦¨
zFrixi 'd xAgIW dEv cFr xUr iYWr©§¥¨¨¦¨¤§©¥§¦
miGr lWA oke cal zFrixi 'de cal§©§§¦§©§¥§¤¦¦
`Ed xaCd mrh ,cal WW xAgl dEv¦¨§©¥¥§©©©©¨¨
dEve zFrixiA cAkPd FnW 'd mWx iM¦¨©§©¦§¨©§¦§¦¨
oiA WW lW oiA 'c oAgx Eidi oNM iM¦ª¨¦§¨§¨¥¤¥¥
mW lW zFIzF` 'c cbpM miGr lW¤¦¦§¤¤¦¤¥
mipFW`x EfnxW `vnY oke ,d"ied£¨¨§¥¦§¨¤¨§¦¦

KGd mxn`nA(.'e zAW)cigId zEWx §©£¨¨©©©¨§©¨¦
Fdabe drAx` FAgxlr `EdW dxUr ¨§©§¨¨§¨§£¨¨¤©

iENnA WExR Fdabe 'c FAgx d"ied mW¥£¨¨¨§§¨§¥§¦
,i"d e"`e i"d c"Ei KxCd df lr dxUr£¨¨©¤©¤¤¥¨¥
mFwOl aFxw FzFidl inipRd WCwe§¦©©§¦¦¦§¨©¨
zFrixi dxUr zFUrl dEve WCwnd©§ª¨§¦¨©££¨¨§¦
dEve lFcBd FnW lW c"Ei zF` cbpM§¤¤¤§©¨§¦¨
`"d zF` dfA fnxl cal Wng xAgIW¤§©¥¨¥§©¦§Ÿ¨¤¥

iM dfA fnxe ,KxAzi FnW lW dpFW`x¦¨¤§¦§¨©§¨©¨¤¦
cinY zllkn `id dpFW`x `"d zF`¥¦¨¦ª§¤¤¨¦
iM dz`ixw cFq `Ed dfe ,c"EId zF`Ä©§¤§¦¨¨¦
e"`e xAgn dY` c"Ei `xFw dY`WM§¤©¨¥©¨§©¥¨
KxCd df lr `"dd zpEkY mdW z"lce§©¤¤¥§©©¥©¤©¤¤
FnM zg` zF` `N` `xFw dY` oi`e ,d§¥©¨¥¤¨©©§
cFq `id Ff dpigaE .oade dGd xaCd ok¥©¨¨©¤§¨¥§¦¨¦
zFrixiA xMp DnEXx Ll dPde dnkgd©¨§¨§¦¥§¦¨¦¨¦¦
md mipFW`x zFIzF` 'Ad ,dnkg EN ¥̀¨§¨©¦¦¦¥
Kx` dEv mCbpM mixUre dpFnW§¤§¤§¦§¤§¨¦¨Ÿ¤
zF` ,dO`A mixUre dpnW drixid©§¦¨§Ÿ¤§¤§¦¨©¨
'd dEv mCbpM mirAx` 'n ziWilW§¦¦©§¨¦§¤§¨¦¨
xUr oipnl dlFrW dO`A rAx` agxŸ©©§©¨©¨¤¤§¦§©¤¤
`id ziriax zF`e ,mirAx` zFrixi§¦©§¨¦§§¦¦¦
,cal Wng xn`nA mWxW `"d zF`¥¤¨©§©£©¨¥§©
mikWnPd micqg 'd cFq `Ed mbe§©£¨¦©¦§¨¦

cbpM 'd dEv KM xg`e ,dnkgdn¥©¨§¨§©©¨¦¨§¤¤
zFrixi zFUrl d"e `EdW mXd mElWY©§©¥¤©£§¦
cal WW xAgIW mWxe xUr cg` miGr¦¦©©¨¨§¨©¤§©¥¥§©
`"d cbpM cal Wnge e"`e cbpM `EdW¤§¤¤¨§¨¥§©§¤¤¥
mWx mbe ,KxAzi FnW mElWY ixd£¥©§§¦§¨©§©¨©
cFql c"n dxUr iYWr agx oFAWgA©¤§Ÿ©©§¥¤§¥§
c"Ei cFq `EdW l`xUi zx`tY e"`Ed©¨¦§¤¤¦§¨¥¤
xakE ,d"n FA dlFrW `"d e"`e `"d¥¨¥¤¤§¨

'd EpricFd('d g"n ziW`xA)aMri `l iM ¦¨§¥¦¦Ÿ§©¥
,zEllMd EPnilWi iM xRqOl cg ¤̀¨©¦§¨¦©§¦¤©§¨
dO`A miWlW Kx`d oFAWgA mWxe§¨©§¤§¨Ÿ¤§¦¨©¨
mXAW dpFxg` `"d zFbxCd cbpM§¤¤©§¨¥©£¨¤©¥
zFIxiUr millFMd WlWn dxi`OW¤§¦¨¦¨©§¦£¦¦
oiNn Dl`l Wi cFre .miWlW mde§¥§¦§¥¥Ÿ©¦¦
FaalE rnWi rnFXde oiWiCw oi`Nr¦¨¦©¦¦§©¥©¦§©§¨

:oiaia dxez ¨¦



סה dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c iyily meil inei xeriy
ּוכׁשחּבר  ארּבע, ורחּבן כ"ח יחד,ארּכן יריעֹות חמׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצא
קרׁשים  "עׂשרים ׁשּנאמר: לּמערב, הּמזרח מן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשים
וחצי  אּמה קרׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפאת
הּמׁשּכן  רחב לּמערב. הּמזרח מן ׁשלׁשים הרי ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹהאּמה,
"ּולירּכתי  ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָמן
עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ּוׁשני וגֹו'" יּמה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻהּמׁשּכן
היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות אפרׁשם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּובמקֹומם
לגג  אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָארּכן
לעבי  מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, רחב ְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָָֹחלל
אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָראׁשי
ׁשּגבהן  הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ְְְְִֶַַַַַָָָָָח'
רחּבן  מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻעׂשר.

עׂשרים  מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
לארּכֹו, הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּמה
ואּמה  ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואּמה
קרׁשים  היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי ְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹלכּסֹות
עּמּודים, חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ארּבעה אּלא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָּבּמזרח
נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותלּוי ּפרּוׂש ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּמס
ּוׁשּתי  ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָח'
דמּסכת  ּבבריתא מצאתי זֹו מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻאּמֹות

ׁשּבת ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. היריעֹות (פרק אין : ְְֲִִֵֶֶַַַָָ
אחֹורי  ּתלּויֹות אּמֹות וט' הּמזרח עּמּודי את ְְְְֲִֵֵֶַַַַָמכּסֹות
את  "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָהּמׁשּכן.
הּזאת, הּבריתא ּכדברי ואם – הּקרסים" ּתחת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּפרכת

מׁשּוכה  ּפרכת אּמה מן נמצאת ולּמערב .הּקרסים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

(å)úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ֹות פירמיל"ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומחּברן זֹו, .ׁשּבחֹוברת ְְְֶֶֶֶַָָ

(æ)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNòz úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑ עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑ הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ
i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְִֵֶֶַַָָָֹ

אּמה  עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ְְְְִִֵֶֶַַָָָּכמֹו
אּמֹות  מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָמּכאן

ׁשל  הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנׁשארּו
האּמה  היא אֹותּה, מכּסה היריעה ׁשאין ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָקרׁש,

אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב .הּתח ּובה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(è)zøaçåLL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−

:ìäàä éðt§¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ּבאּלּו העֹודפת ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְֵֶֶָ

הּתחּתֹונֹות  מן יֹותר ‰‡‰Ï.העליֹונֹות Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ְְִֵֶַַָ∆¿≈»…∆
ּתלּוי  היה רחּבּה על חצי ּכנגד וכפּול ׁשּבּמזרח הּמס ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּפניה  על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה .הּפתח, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

È˙ו  ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡ז  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח  ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

ÈL˙ט  ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»

„ÚÈ¯È˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»



dnexzסו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iriax meil inei xeriy

(àé)-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìò çøñz úôãòä̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑ יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְִַ
עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹהּמׁשּכן.
על  "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ּכמֹו אהל, ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּקרּויים
לׁשֹון  אּלא אינֹו ּכאן האמּור "אהל" וכל ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹהּמׁשּכן".
היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ּומסּככֹות ׁשּמאהילֹות ְְְְֲִֵֶַַַַַַָּגג,
ׁשהחצי  לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָעֹודפֹות

מּול  אל נכּפל היה היתרה, אחתֿעׂשרה יריעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשל
על  עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּפני

הּתחּתֹונֹות  ‡Á.רחב ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑ לכּסֹות ְַַַֹƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְַ
ׁשהיּו אּמֹות ּבּקרׁשים ׁשּתי ‰ÔkLn.מגּלֹות È¯Á‡∑ ְְְִֵֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»

ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, צד ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ולׂשמאל  לימין צדדין קרּויין ודרֹום .וצפֹון ְְְְְְְִִִִָָָָֹ

(âé)úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−

:Búqëì§©Ÿ«
i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדרֹום .לצפֹון ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ

Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑אר על עֹודפֹות ׁשהן »…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ
אּמֹות  ׁשּתי הּמׁשּכן ÈcˆŒÏÚ.יריעֹות Áe¯Ò ‰È‰È ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈

ÔkLn‰∑.למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון «ƒ¿»ְְְְְְִֵֶַַָָָ
הּיפה  על חס אדם ׁשּיהא ארץ': ּדר' ּתֹורה .לּמדה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(ãé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
ô :äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑,עּזים יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְִִִֶַ
מאּדמים  אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד ,עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָ

מּמּנּו למעלה ואֹותן ועֹוד ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשלׁשים  ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמכסאֹות

רּבי  ּולדברי נחמיה. רּבי ּדברי אּלּו עׂשר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָורחּבן
אילים  עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָיהּודה:

ּתחׁשים  עֹורֹות ׁשל וחציֹו .מאּדמים ְְְְִִֶֶָָָ

ß xc` 'd iriax mei ß

(åè)íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîò«Ÿ§¦«

i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ ועׂשית' לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְִַָָָָ
מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָקרׁשים',
יעקב  .לכ ּומיחדין העֹומדין מאֹותן ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ"הּקרׁשים"?

ּבמ  ארזים נטע לבניו אבינּו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

להם, ואמר מּמצרים, ּכׁשּיצאּו עּמהם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהעלֹותם
לעׂשֹות  אֹותן לצּוֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲִֶַַַָָָָׁשעתיד
מזּמנים  ׁשּיהיּו ראּו, ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻמׁשּכן
מּטע  טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבידכם!

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·eÚa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

ÈzÈ„a¯‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

„„È¯Îיד  ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLטו  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.ïkLnì íéLøwä úà úéNòå§¨¦¨¤©§¨¦©¦§¨
ld`d `xTi oMWOd iM WExR¥¦©¦§¨¦¨¥¨Ÿ¤
mi`xwp miWxTd oi`e miWxTd lrW¤©©§¨¦§¥©§¨¦¦§¨¦

:oMWOd iWxw `N` oMWn¦§¨¤¨§¨¥©¦§¨

.íéãîò íéhL éöò`nFiA l"f EpizFAx £¥¦¦Ÿ§¦©¥§¨
(.a"r).ozlicB KxC oicnFrW Exn`̈§¤§¦¤¤§¦¨¨

lr xn` `NX dOn Dl EwICW d`xpe§¦§¤¤¦§¨¦©¤Ÿ¨©©
z` ziUre KxCd dfoMWOl miWxTd ¤©¤¤§¨¦¨¤©§¨¦©¦§¨

z` ziUre F` miHW ivr micnrŸ§¦£¥¦¦§¨¦¨¤
micnr oMWOl miHW ivr miWxTd©§¨¦£¥¦¦©¦§¨Ÿ§¦
`id dcnrddW rnWp didi f`W¤¨¦§¤¦§¨¤©©£¨¨¦
miakFW Eidi `NW oMWOd zevnA§¦§©©¦§¨¤Ÿ¦§§¦



סז dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iriax meil inei xeriy
מּוכנים  להיֹות ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹמזרזים,

לכן  מּקדם ÌÈ„ÓÚ.ּבידם ÌÈhL ÈˆÚ∑איׁשטנבי"ׁש ְִֵֶָָָֹ¬≈ƒƒ…¿ƒִ
ּבקירֹות  למעלה זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבלע"ז,

ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ּתעׂשה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹהּמׁשּכן,
על  קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹלהיֹות

.קרׁש ֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr ,i"yz mixn`nd xtq)

עמדים ׁשּטים עצי לּמׁשּכן הּקרׁשים את טו)ועׂשית (כו, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
(ּכי  ּנטּיה ׁשּמׁשמעּותה 'ׁשּטה', הּוא "ׁשטים" הּמּלה ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשרׁש
ׁשהּוא  ּדבר יׁש ּדהינּו, ּכלל). ּבדר הּצידה נֹוטה הּׁשיטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעץ
ׁשיטה. נקראת למּטה, אֹו למעלה צד, לאיזה וההּטיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמצעי,
"ׁשטים" ּכי נמצא ׁשרׁש. מאֹותֹו היא 'ׁשטּות' ּתיבת ְְִִִִִֵֵֶַַָֹאף

אחד. מּׁשרׁש ּכּלם - ְִֶֶָָֹֻּוׁשטּות
מּדר ההּטיה והּׂשכל. ההּגיֹון ּדר - היא הּמּצּוע ּדר ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוהּנה
וההּטיה  (ּדקליּפה), ּדלעּומת־זה' 'ׁשטּות היא - למּטה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָזֹו

ּדקדּוׁשה'. 'ׁשטּות היא - מעלה ְְְְִִֵַַָָּכלּפי

לאדם  הּגֹורמת ׁשטּות רּוח אֹותּה היא ּדלעּומת־זה' ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ'ׁשטּות
רז"ל ּוכמאמר ג)לחטֹוא, עברה (סוטה עֹובר אדם "אין ְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָ

היא  ּדקדּוׁשה' 'ׁשטּות ׁשטּות". רּוח ּבֹו נכנס ְְְְִִִִֵֶַַָָאּלא־אם־ּכן
ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבאֹופן ה' את עֹובד יהּודי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

רז"ל ּׁשאמרּו מה יז)ועל־ּדר ׁשטּותיּה(כתובות ליּה "אהני , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ְַָלסּבא".

ּדלעּומת־זה' ה'ׁשטּות את להפֹו אפֹוא היא האדם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָעבֹודת
עֹומדים' ׁשטים ּדקדּוׁשה'.ל'עצי 'ׁשטּות - ְְְֲִִִִֵַָ

(æè)änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ ׁשל ּגבהֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְֶַָָ
אּמֹות  עׂשר ¯Á·.מׁשּכן ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ ְִֶֶַָ¿«»«¬ƒ»«»…«

ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל ארּכֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלמדנּו:
אּמה  ׁשלשים לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, .ּבּצפֹון ְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹ

(æé)-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ֵֶֶֶַָָ
רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹמּלמּטה
והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמּכאן
נקרא  קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹחצי
נׁשאר  ואז ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ּׁשּנׁשאר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָמה
הּוא  ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹרחב
"הּזֹורק", ּבפרק ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחצי
והיה  אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָּדף
רביעית  רחב היה יד וכל צד, מּכל אּמה רביעית ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹחֹורץ
אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאּמה,
ּותמיהתֹו הרמּב"ן, ּתלּונת סרה ואז היטב. ְְְְְִֵֵַַַָָָָָודֹוק

חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ואֹותן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻמסּלקת).
זה  ארּבעים רצּופים ויֹוׁשבים אּמה ּגבהן ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָוהאדנים
האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות הּקרׁש וידֹות זה, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאצל

מּׁשלֹוׁשה  ׂשפת חרּוצֹות ּכעבי החריץ רחב צּדיהן, ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָֹ
הּקר  ׁשּיכּסה לא האדן, ׁשאם האדן. ראׁש ּכל את ׁש ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  ׂשפת ּכעבי לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכן,
"ויהיּו ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהאדנים
ּכדי  הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹואמים

זה  אצל זה הּקרׁשים עׂשּויֹות ∑lLÓ·˙.ׁשּיתחּברּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ֲ
ראׁשיהם  ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ְְְְִִִִֵֶָָָֻֻֻּכמין
ּבנקב  הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלהּכנס

ebÏÙe˙טז  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF`nEmicnr miHW ivriM fnx ¥§£¥¦¦Ÿ§¦¨©¦
zpEkzl mB micnFr zaY zxfFg¤¤¥©§¦©¦§©
mzcnrd xcqM EidIW mnvrn mivrd̈¥¦¥©§¨¤¦§§¥¤©£¨¨¨

:mzlicB zrWA¦§©§¦¨¨
æîøoMWOdmiWxw`N` miWxw oi` ¤¤©¦§¨§¨¦¥§¨¦¤¨

ExXwzi FzErvn`AW mixWw§¨¦¤§¤§¨¦§©§
mipFilr dXcTd zFpigA lM Ecgizie§¦§©£¨§¦©§ª¨¤§¦
zFO` xUr FA mifEnx oNke mipFYgze§©§¦§ª¨§¦¤¤©
zFpigAn dpigA Ll oi` WxTd KxŸ̀¤©¤¤¥§§¦¨¦§¦

,dxUr zEllM DA oi`W dXcTd©§ª¨¤¥¨§¨£¨¨
dSn cEgi fnx o`M ivge dO`e FxnF`e§§§©¨©£¦¨¨©¦©¨
`"d cFq `Ede ,dqExR dSnE dnlW§¥¨©¨§¨§¥
ig cFqId cFq dvxi F` .z"lce§©¤¦§¤©§¥
zxhre dO`d fnx `Ed minlFrd̈¨¦¤¤¨©¨©£¤¤
z`vnp ,dO`d ivg zpigA `Ed cFqid©§§¦©£¦¨©¨¦§¥¨
dxUrd fnx FA Wi Wxw lM iM xnF`¥¦¨¤¤¥¤¤¨£¨¨
wiCv fnx mdA Wie dxitq lkA mpWIW¤¤§¨§¨§¦¨§¥¨¤¤¤©¦
miWxTd oipn ,agxA micgin wcve§¤¤§ª¨¦¨Ÿ©¦§¨©§¨¦

cFq `Ede ,g"n(c"p dirWi)cMck iYnUe §§©§¨§©§¦©§Ÿ
ciBi mnW mipc`d ,KizWnW¦§Ÿ©¦¨£¨¦§¨©¦
zpigA md iM mzpigA wiCvi mdiUrnE©£¥¤©§¦§¦¨¨¦¥§¦©
i"pc` mWA dPMzY xW` dpikXd©§¦¨£¤¦§©¤§¥
mxRqnE DkFzA cFqid lAwY xW`e©£¤§©¥©§§¨¦§¨¨
`id mB d`nl ohTd cFq `Ede d`n¥¨§©¨¨§¥¨©¦
lM zllFke zFbxcOl ixiUrd̈£¦¦©©§¥§¤¤¨

:d`n ixd zFIxiUrdfh dxez ¨£¦¦£¥¥¨



dnexzסח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iriax meil inei xeriy
הּסּלם  ‡d˙Á‡ŒÏ.עּמּודי ‰M‡∑ ּכנגד זֹו מכּונֹות ֵַַָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ

ׁשוים  חריציהם ׁשּיהיּו זֹוזֹו, ּכמּדת ׁשּלא זֹו ּכדי , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ
לצד  מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי לצד יהיּו מׁשּוכה וזֹו ּפנים ְְְְְְְְִִֵַַָָָ

"ידֹות" ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש ּבעבי ְְֳִֶֶֶֶַַַָָָחּוץ
ּבחֹורי  הּנכנסים הּדלת לצירי ׁשּדֹומֹות לפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָצירין,

.הּמפּתן  ְִַָ

(çé)Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
:äðîéú äaâð úàôì¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙‰a‚˙‡ÙÏ∑'דרֹומא עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו "ּפאה" .אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

(èé)íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL Løwäåéúãé ézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe:åéúãé ézL §¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

כסף אדני יט)וארּבעים (כו, ְְְִֵֶֶַַָ
הׁשּתּתפּו ׁשהּכל לּגלּגלת", "ּבקע מּתרּומת נעׂשּו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻהאדנים

"ּכ מּתרּומֹות נעׂשּו וכליו, הּמׁשּכן ואילּו ׁשוה. ּבמּדה פי ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ׁשל לּבֹו" ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנדבת

הּמׁשּכן? ּכלי מּׁשאר האדנים ׁשֹונים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבּמה
לּכחֹות  - הּיריעֹות הּנפׁש, ּבכחֹות לעבֹודה רֹומזים הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלי
- אּמֹות) עׂשר (ׁשּמּדתם והּקרׁשים וענג. רצֹון ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמּקיפים,

ּומּדֹות. ׂשכל הּנפׁש, ׁשל הּפנימּיים ּכחֹות ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשרה
ּבּמׁשּכן, ּביֹותר הּנמּו החלק ׁשהיּו האדנים, זאת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעּומת

ׁשאינּה ּפׁשּוטה, ׁשמים מלכּות על קּבלת ׁשל לעבֹודה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹרֹומזים
ּבקּבלת־על, העבֹודה (אף־על־ּפי־כן, ורגׁש ׂשכל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנׁשענת
העבֹודה  ראׁשית ּכי הּמׁשּכן, מלאכת לכל הּיסֹוד היא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ'אדנים',

קּבלת־על). היא ְְִַַָָָֹוׁשרשּה
הּמׁשּכן: ּכלי ׁשאר מּתרּומת האדנים ּתרּומת ׁשֹונה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָלכן,
אחד  וכל ליהּודי, יהּודי ּבין הבּדלים יׁש ּפנימית ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבעבֹודה
ּכלי  ׁשל הּתרּומה לכן וחּוׁשיו. ּכחֹותיו על־ּפי עֹובד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואחד
הּיסֹודי  ּבענין א אדם. ּכל ׁשל לּבֹו ּכנדבת היתה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָהּמׁשּכן

ׁשוים. הּכל אדנים, - קּבלת־על ֲִִֶַַַָָָֹֹׁשל

(ë):Lø÷ íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤

(àë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈©«£¤−¦¨¬§¨¦«
i"yx£È˙k¯ÈÏe∑.'אחֹורים' והּמערב 'ּפנים' מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: ס ֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הראׁש הּוא ׁשהּפנים 'סֹוף', ˜¯ÌÈL.וזהּו ‰ML ‰NÚz∑ רחב אּמֹות ּתׁשע .הרי ְִֶֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵֵַַַֹ

(âë):íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ ÈLe∑ למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְִֶַָ

ׁשמֹונה  ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָצפֹונית
אינן  הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָקרׁשים
מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּבחלל

רחּבֹו להׁשלים ּבחלל מּזה לעׂשר נראֹות והאּמה , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמׁשּכן  קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאּמה

ׁשוה  מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, .הּצפֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

(ãë)-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬

:eéäé úòö÷nä©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡a¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈeÎÓכד  ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿



סט dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְֲִִַָָ

האדנים  ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹזה
צירי  ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּביניהם,
ּבֹולט  הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּידֹות
וכן  האדן, ׂשפת את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלצּדיו,
וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָהּקרׁש
ּכנגד  ּבעביֹו, לרחּבֹו חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמקצֹוע

הּצפֹוני  קרׁש צד ׁשל יפרידּוחריץ ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתאֹומים .ּכמֹו ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ

BL‡¯ ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל «…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ
חריצין  ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָקרׁש
אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַַַָּבׁשני

טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָנמצא,
הן  קבּועֹות אם ידעּתי ּובּקרׁש,לא מטלטלֹות. אם ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻ

מּלֹות  ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבּמקצע
לֹומר  ורֹוצה קאי, אּלמּטה והּצפֹוני' ְְְְְִִִֶַַַַַָָ'הּדרֹומי
ּומה  לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש והּצפֹוני ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹׁשהּדרֹומי
ּבעבי  לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ְֳֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּׁשּכתב
קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי ודּו"ק) הּמערבי. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹקרׁש

נמצאּו לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר ׁשני ,הּמקצֹוע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
מחּברים  Ì‰ÈLÏ.הּכתלים ‰È‰È Ôk∑ לׁשני ְְִִַָָֻ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְִֵ

ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּקרׁשים
הּמקצעֹות  לׁשני וכן .הּמערבי ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ

(äë)øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

:ãçàä Løwä úçz©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑:למעלה האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְֲֵַָָ

ּתעׂשה  קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ"ּתעׂשה
ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה נמצאּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻלמקצעת".
ּב'מלאכת  הּקרׁשים' סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּויה
את  וחֹורץ חלּולים האדנים את עֹוׂשה היה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָהּמׁשּכן':
והחריץ  מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה, ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּקרׁש

ּבאמצע  חּמּוקין ,חציֹו ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ועׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשני  ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ(ולי
ּבחלל  להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות סּלם ְְְְֲִִִֵַַַָָָֻֻֻׁשליבֹות

והּוא  הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהאדן
ּומכניסן  ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות "מׁשּלבֹות", ְְְְְֲִִִַָָָֻלׁשֹון
אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ׁשני ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלתֹו
ואצּבע  מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוחֹורץ
ׁשּלא  ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
מּלמּטה  תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, זה נפרדין ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹיהיּו
למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש הּמׁשנה, היא ּכ ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוגֹו'".

המקראֹות  .ּבסדר ְְִֵֶַָ

(åë)éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:ãçàä ïkLnä-òìö¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, .ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְִַַַַ
ÔkLn‰ŒÚÏˆ ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

זה  חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבריח
הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַֹֹמבריח
מּצד  ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָזה
ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָזה,
הּכתל  ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ׁשהן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשנים
"והּבריח  ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּומבריח
ׁשהעליֹונים  אלֿהּקצה". מןֿהּקצה מברח וגֹו' ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּתיכֹון
לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוהּתחּתֹונים
אּמֹות  עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים קרׁש, לכל טּבעֹות ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
העליֹונה  הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשל

חלק  וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּולמעלה,
טּבעת  ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּוא

זֹו,לטּבעת  ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
נקּובין  הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
מכּונין  ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבעבין,
הּבריחים  הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָזה
אחד  ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהעליֹונים
"מן  וזהּו: אּמה, ׁשלׁשים ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ְְְְִִִֶַַַָָָֹט"ו
וחמׁשה  הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּקצה
ׁשׁש והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבריחים
ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון ְְְְִִֶֶַַַָָָֹאּמֹות,

הּמׁשּכן' ּב'מלאכת מפרׁשת צח)היא .(שבת ְְְִִִֶֶֶֶַָֹ

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

Èt„Ïכו  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»



dnexzע zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iying meil inei xeriy

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:äné̈«¨

(çë)äöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
:äöwä-ìà¤©¨¤«

(èë)íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ
íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ äNòz©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−

:áäæ̈¨«
i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑יהיּו ּבהן, ׁשּתעׂשה הּטּבעֹות »ƒ«¿ƒƒְֲִֶֶֶַַַָָ

הּבריחים  ּבהן להכניס ‰ÌÁÈ¯a.ּבּתים ˙‡ ˙ÈtˆÂ ְְְִִִִֶַַָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê∑ ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּתי  ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם
וקֹובען  חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּפיפּיֹות

ּולכאן  לכאן הּטּבעֹות רחב ,אצל את ממּלא ארּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּמּנה  לכאן הּטּבעת מן נכנס הּקרׁש והּבריח לכאן, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּׁשני. לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו ְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַלתֹוכֹו,
ּבקרׁשים, ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻנמצאּו
והּטּבעֹות  ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו ְְְְִִִַַַַַָָָוהּבריחים
ּכל  אּלא הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹוהּפיפּיֹות

מּבפנים  חלק .הּכתל ְִִִֶַָָֹ

(ì)úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
ñ :øää¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑ ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּו,לאחר ˙È‡¯‰∑ לכן ּולהראֹותקדם ללּמד עתיד ׁשאני , «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
הקמתֹו .סדר ֲֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ּבהר הראית אׁשר ּכמׁשּפטֹו הּמׁשּכן את ל)והקמת (כו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
(ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁש

ניסן) וזהּולבּדֹוחדׁש סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמת, אׁשר (לׁשֹון ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
"הראית רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). ׁשאני (רק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ללּמד עתיד הקים ּולהראֹות(יחיד) הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
קדימה  רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת

הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו ּבכלל, הענין ּפרטי ּגם אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָואחּור,

ß xc` 'e iying mei ß

(àì)LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî̈§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

Èz˙‡כז  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡a¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

Ú·ˆeלא  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ì.ïkLnä úà úî÷äår"a`x WxR ©£¥Ÿ¨¤©¦§¨¥¥
axd ,'Eke al inkgl oM xn`IW¤Ÿ©¥§©§¥¥§¨©
iM aWge 'd zevn zEllkA liMUd¦§¦¦§¨¦§©§¨©¦
oMWOd lW diUrn lM Exn`PW mWM§¥¤¤¤§¨©£¤¨¤©¦§¨
`N` dUr `Ed `l zn`d xg`e gkFpl§¥©§©©¨¡¤Ÿ¨¨¤¨
`le ,Ff devn didY ok FnM al inkg©§¥¥§¥¦§¤¦§¨§Ÿ
'd dEvIX dn lM iM mlFrl `Ed ok¥§¨¦¨©¤§©¤

FzlEf oi`e dUri `Ed dWnl gkFpA§¥©§¤©£¤§¥¨
WExtA xn`ie 'd xfgIW mFwnA zlEf©§¨¤©£Ÿ§Ÿ©§¥
iM xn`p f` miUFrd md mixg` iM¦£¥¦¥¨¦¨Ÿ©¦
Fl xnFl `Ed gkFpl eil` xACW mrh©©¤¦¥¥¨§¥©©
`Ed EN`M dEvnd `EdW oeiM iM¦¥¨¤©§©¤§¦

dUrnkE dUFrdeilke oMWOd lM ¨¤§©£¥¨©¦§¨§¥¨
EdEve xfg eil` xaCd dPMW mbdW¤£©¤¦¨©¨¨¥¨¨©§¦¨

l`lvA mWa iz`xw `Vz iM zWxtA§¨¨©¦¦¨¨¨¦§¥§©§¥
mkg lM alaE 'Fbe a`ild` FY`e 'Fbe§§¦¨¢¦¨§§¥¨£©
dNbe xfg LziEv xW` lM z` EUre 'Fbe§§¨¥¨£¤¦¦¦¨©§¦¨
xaC dWn dUri `l iM xaCd©¨¨¦Ÿ©£¤¤¨¨
`NW oMWOd znwd la` ,dk`lOA©§¨¨£¨£¨©©¦§¨¤Ÿ
miwOd in Fl WxtE 'd xfgW Epivn̈¦¤¨©¥¥¦©¥¦
`Ed iM oazkM mixaCd iM ciBi df ixd£¥¤©¦¦©§¨¦¦§¨¨¦



עי dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iying meil inei xeriy
i"yx£˙Î¯Ù∑:חכמים ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה לׁשֹון »…∆ְְְֲִִִָָ

העם  ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר ÏÎz˙.'ּפרּגֹוד', ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈∆
ÔÓb¯‡Â∑ וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין ּכל ¿«¿»»ְְִִָָָָָ

חּוטין  LÁ·.ׁשׁשה ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ
אינן  עבריה ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאריגה

לזה  זה יעׂשה ∑ÌÈ·¯k.ּדֹומין ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ִֶֶָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ
אדנים, ארּבעה ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ארּבעה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּבּה:
להֹוׁשיב  למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֻואּונקלּיֹות
והאּונקלּיֹות  ּבּה, ּכרּו הּפרכת ׁשראׁש ּכלֹונס, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹעליהן
ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהן

אּמֹות  עׂשר ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל לרחּבֹו אּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשר
קרׁשים  ׁשל ׁשּיהא ,ּכגבהן מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ

עׂשרים  ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, עׂשר ולפנים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהימּנה
עׂשר, על עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּמה.
המחּברים  הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
החֹוברֹות  ורחב המׁשּכן יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹאת
הּפתח  מן הּמׁשּכן ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעׂשרים
והחֹוברת  הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמערב,
ּתלּוי  והּמֹותר מׁשּכן, ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָהּׁשנית

הּקרׁשים  את לכּסֹות .לאחֹוריו, ְְֲִֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(140 'nr el jxk zegiy ihewl)

הּמבּדיל ּדבר . . מחּצה לא)לׁשֹון כו, הרי (רׁש"י לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמפרׁש

הּפרכת" את הארֹון על "וסּכת ג)ּכתיב מ, ורׁש"י (פקודי . ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
מחּצה  ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמחּדׁש,

מחּצה  היא ׁשּלּה ׁשהחפצא אּלא הארֹון, על ּומס ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמבּדלת
ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים ּגם (ּכפׁשטּות ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לׁשֹון  הארֹון, על "וסּכת ׁשם: מרׁש"י ּולהעיר .מס ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹלהיֹות
היתה הגנה, מחּצה ".ׁשהרי ְְֲֲִֵֶָָָָָ

(áì)íétöî íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´
:óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæ̈½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

(âì)úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî änĻ̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

:íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

(äì)äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ
ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä çëð́Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−

:ïBôö òìö-ìò©¤¬©¨«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑ מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְִַָָָֻ

ּבּדרֹום, ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹהּכתל
ּומזּבח  ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹמׁשּוכה
מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּזהב

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

aizkC miwd `Ede ,miwi(g"i 'n oOwl)mwIe ¨¦§¥¦¦§¦§©¨©¨¤
oi`e FCal `Ed 'Fbe oMWOd z` dWn¤¤©¦§¨§§©§¥

l"f Epinkg ixaC `Ede ,FY` Wi`x"eny) ¦¦§¦§¥£¨¥
(a"pt:xwrp xTr FzlEfe ,xTre`l dxez §¦¨§¨¦¨¤¡¨
(âìúàáäå 'Bâå úëøtä úà äzúðå§¨©¨¤©¨Ÿ¤§§¥¥¨

.änLmiCwi iM rnWn o`Mn ¨¨¦¨©§¨¦©§¦
`iai KM xg`e FnFwnA zkxRd zFlzl¦§©¨Ÿ¤¦§§©©¨¨¦
icEwR zWxtaE ,zkxRdn miptl oFx`d̈¨¦§¦¥©¨Ÿ¤§¨¨©§¥

('b 'n oOwl)z` mW YnUe eil` 'd xn` §©¨¨©¥¨§©§¨¨¥
z` ox`d lr zMqe zEcrd oFx £̀¨¥§©Ÿ¨©¨¨Ÿ¤
oke oFx`d miCwi iM rnWn ,zkxRd©¨Ÿ¤©§¨¦©§¦¨¨§¥
dNgY oFx`d miCwdW dWn dUr̈¨¤¤¦§¦¨¨§¦¨

mW x`anM.('k wEqR)dn iM d`xpe ©§Ÿ¨¨¨§¦§¤¦©
oFx`d z`adl zkxRd zpizp miCwdX¤¦§¦§¦©©¨Ÿ¤©£¨©¨¨
zkxRd dUrn xnbl dvxW `l` Fpi ¥̀¤¨¤¨¨¦§Ÿ©£¥©¨Ÿ¤
`aEd dPd miCwi in z` xcq la £̀¨¥¤¤¦©§¦¦¥¨

dnwdd xcq iM cvl F` ,icEwR zWxtA§¨¨©§¥§©¦¥¤©£¨¨
`le icEwR zWxtA `N` FnFwn df oi ¥̀¤§¤¨§¨¨©§¥§Ÿ
xnFl `N` oFx`d z`ad o`M xMfdª§©¨£¨©¨¨¤¨©
`EdW eiUrO dnE zkxRd WOWn dn©§©¥©¨Ÿ¤©©£¨¤
miWcTd Wcw oiaE WcTd oiA liCadl§©§¦¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¨¢¦
wCwC `l dfl ,oFx`d lW FnFwn `EdW¤§¤¨¨¨¤Ÿ¦§¥
EPWxcze mcFw in xnFl©¦¥§¦§§¤

:FnFwnAcl dxez ¦§



dnexzעב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iyiy meil inei xeriy
הּמׁשּכן  חצי מן נתּונים וכּלם הּמזרח, ּכלּפי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻקמעא
עׂשרים  לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולפנים,

הּפתח  מן מׁשּוכים והּמנֹורה והּׁשלחן הּמזּבח ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻאּמה.
אּמֹות  עׂשר מערב .לצד ְֲֶֶַַַָ

(åì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑,הּפתח ּכנגד מס ׁשהּוא וילֹון, ¿»ƒ»»»ְִֶֶֶֶַַָָ
א)ּכמֹו: מגין (איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ְְְֲִֵַַָ«¬≈…≈

עבר  ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַהּצּורֹות

זה  עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ ׁשם ∑¯˜Ì.זה, ולא האמן ׁשם ְֵֶֶֶֶַָ…≈ְֳֵֵָָֹ
מּדת  צּיּור. עֹובד ולא צּיר", "עֹובד ותרּגּומֹו: ְְְֳִִַַַַַָָָֹהאמנּות,

אּמֹות  עׂשר על אּמֹות עׂשר הּפרכת: ּכמּדת הּמס. ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(æì)íúà úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
:úLçð éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ̈½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬§«¤

ß xc` 'f iyiy mei ß

æë(à)úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà Lîçå CøàL ¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»

נט) יֹוסי (זבחים רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ְְְְִִִִִִֵַַָָָָּדברים
ּבּפנימי  ונאמר "רבּוע", ּכאן נאמר "רבּוע".אֹומר: ְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּפי  ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמה
קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: אני ּומה ּכארּכֹו, ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹׁשנים

ּולמעלה  סֹובב .מּׂשפת ְְְִֵַַָ

(á)ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑,מצח עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר: נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑ יֹורֹות ּדׁשנֹו∑BM„Ï.ּכמין להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְִִָ
קטמּה", "למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶָלתֹוכּה,
– עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי לתֹוכם, הּדׁשן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָלסּפֹות
ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּלה

פ)ּכמֹו: ׁשרׁשיה",(תהלים ה)"וּתׁשרׁש "אויל (איוב ְְֱִֵֶַַָָָ
וחּלּופֹו: לא)מׁשריׁש", תׁשרׁש".(שם "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְִִִֵַַָָ

יז)וכמֹוהּו: וחּלּופֹו:(ישעיה ּפרּיה", י)"ּבסעפיה (שם ְְְִִִִֶָָָֹ
וכמֹוהּו: סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף "וזה (ירמיה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו. ׁשּבר עּצמֹו", כא)האחרֹון א (מלכים ְְְֲִִַַַָָָ
וחּלּופֹו: באבנים", סב)"וּיסקלהּו מאבן",(ישעיה "סּקלּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻ

וכן: אבניה, ה)הסירּו אף (שם ויסּקלהּו". "ויעּזקהּו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ
אדׁשצנדר"יר  ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר "לדּׁשנֹו", .ּכאן ְְְְְִִַַַָָ

ÏÎz‡לו  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז  È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.çaænä úà úéNòåxn`gAfOd §¨¦¨¤©¦§¥©¨©©¦§¥©
l` xfFgW ilE` .gAfn xn` `le§Ÿ¨©¦§¥©©¤¥¤

aizkC zEllMd zevnA xMfOdlirl) ©ª§¨§¦§©©§¨¦§¦§¥

('h d"kzipaY z`e oMWOd zipaY z ¥̀©§¦©¦§¨§¥©§¦
dfle ,gAfOd Ed`xd mWe eilM lM̈¥¨§¨¤§¨©¦§¥©§¨¤

xn`gAfOd z` ziUreLizi`xdW ¨©§¨¦¨¤©¦§¥©¤¤§¦¦

ivr miptAn didIW Kixv FzipaY©§¦¨¦¤¦§¤¦¦§¦£¥
:miHWa dxez ¦¦



עג dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iyiy meil inei xeriy
ÂÈÚÈÂ∑,הּדׁשן את ּבהם ׁשּנֹוטל מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

יד, ּבית ולֹו ּדק, מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהן
וודי"ל  הּזבחים ∑ÂÈ˙˜¯ÊÓe.ּובלע"ז ּדם ּבהם .לקּבל ְַַƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָ

ÂÈ˙‚ÏÊÓe∑ ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ּכמין ƒ¿¿…»ְְְְִִִֶֶַָ
ּגחלי  על ּבהן ּומתהּפכין ּבם, ונתחבים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבּבׂשר
קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמערכה

צּנֹורּיֹות  חכמים יׁש∑ÂÈ˙zÁÓe.ּובלׁשֹון קּבּול ּבית ְֲִִִִָ«¿…»ִֵֵ
מזּבח  על לׂשאתם הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהם
'מחּתֹות', קרּויים חתּיתן ׁשם ועל לּקטרת, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהּפנימי

ל)ּכמֹו: אׁש(ישעיה ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש "לחּתת ְְְְִִֵֵַַָֹ
וכן: ו)מּמקֹומּה, ּבחיקֹו?!"(משלי אׁש איׁש ."היחּתה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ

ÂÈÏk ÏÎÏ∑:ּכליו ּכל ּכמֹו. ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
:åéúBö÷ òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«

i"yx£¯aÎÓ∑ ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְִִֶָָ
רׁשת. ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי ְְְִִִִֵֶֶַַָָלבּוׁש

מכּבר  לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, זה ְְְְְְִִִִֶָָָָָֹֹּומקרא
רׁשת' מעׂשה .נחׁשת ְֲֵֶֶֶַֹ

(ä)äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´
:çaænä éöç ãò úLøä̈¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ סביב הּמּקיף ּדבר ּכל סֹובב. «¿…«ƒ¿≈«ִִֵַַָָָָ
ׁשֹוחטין  ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ":ּבעּגּול ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹ

ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ּגלמי הן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ'אּלּו
הּתבֹות  ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֻוהּוא
והיה  סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף העץ. ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוספסלי

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה אחרים רחּבֹו (ספרים ְְְְְְַָָָָֹ
ׁשנים שש) ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאּמֹות

קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ְְְְֲִֵַַָָָָָֹֹּכארּכֹו'.
הּכהנים  להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, סֹובב ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמּׂשפת
לפנים  ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלא
ּבין  ּכרּכֹוב? 'איזהּו ּב'זבחים': ׁשנינּו וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמּקרנֹותיו.
ׁשל  אּמה מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקרן
ּכרּכב. קרּויים הּללּו אּמֹות ּוׁשּתי הּכהנים, רגלי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹהּלּו
מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹודקּדקנּו
ּתחּתיו? הּמכּבר ּולבּוׁש הּוא ּבדפנֹו ׁשהּכרּכב ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָֹלמדנּו,
ּדלא  לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָֹותרץ
הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, לנֹוי ׁשּבּדפן זה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹיׂשּתרגּו'.

ׁשהּמכּבר  נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו והּגיע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמכּבר
ּבין  להבּדיל ּגבהֹו, לחצי סימן היה והּוא אּמה, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָרחב
עׂשּוי  ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים העליֹונים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּדמים

ּבאמצעֹו.למזּבח  הּסקרא חּוט ּדגמת עֹולמים ּבית ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּבענין  ּפרׁשּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבֹו, עֹולין ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹוכבׁש
ּתעׂשהּֿלי" אדמה "מזּבח ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָזה,
ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא במעלֹות", תעלה ְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ולא
ּכ ּכבׁש, לֹו ׁשהיה למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּלֹו,
הּנחׁשת  מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּב'מכילּתא'. ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹׁשנינּו

אדמה  חללֹו ממּלאין והּכבׁשׁשהיּו חנּיתן, ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ
חּוט  מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה
החצר  לקלעי סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׂשערה,
ּולדברי  קֹומתֹו. אּמֹות עׂשר האֹומר ּכדברי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבּדרֹום,
לא  קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים ְְְִִֵַָָָָָָֹֹהאֹומר:
ּבמׁשנת  מצאתי ּכ אּמֹות, עׂשר אּלא הּכבׁש אר ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

וּתשע ' הּמזּבח ארּבעים מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּמקרא  מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת החּוט , .מלא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

(å)úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
:úLçð íúàŸ−̈§«¤

(æ)ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²
:Búà úàNa çaænä úòìö©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
ñ :eNòé ïk øää−̈¥¬©«£«

„LÁ‡ד  ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁc Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

Ú¯lÓה  ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»

ÈÚ‡cו  ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿



dnexzעד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g ycew zayl inei xeriy
i"yx£˙ÁÏ ·e·∑ לּוחֹות לּוחי". "חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְֲִֵַ

ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻעצי
אּמֹות  חמׁש על אּמֹות חמׁש עביֹו ׁשּיהא אחד, ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעץ

סּדן  .ּכמין ְִַָ

ß xc` 'g ycew zay ß

(è)äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨
äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íéòì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈

:úçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְֲִִִִֵַָָ

ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָֹנקבים,
לפי  "סרדא", המתרּגם מכּבר, ׁשל ּכתרּגּום ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ"סרדין"

ּככברה  מנּקבין ‰‡Á˙.ׁשהן ‰‡tÏ∑ קרּוי הרּוח ּכל ְְִִֵֶָָָֻ«≈»»∆»ַָָָ
.ּפאה  ֵָ

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑ עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש ¿«À»∆¿ƒֵֵַַָ
האדנים "העּמּודים ׁשל ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד  נחׁשת". ְַ¿«¿≈∆ְֲִִֶֶַָָָֹ

היה  לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים הארץ על ְְְְִִִֶַַָָָָָָיֹוׁשבים
ּכמין  ׁשׁשה קנּדסין עֹוׂשה ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְִִִִֶֶָָָָֻ

ּבֹו קבּועה נחׁשת וטּבעת ׁשלׁשה, ורחּבן ְְְְְְְִֶַַַָָָָָֹֹטפחים
ּכנגד  ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמצעֹו,
טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ְְְְֶֶֶַַַַַָָֻּכל
זקּוף  ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבאּונקלּיֹות

ׁשעֹוׂשין  ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹלמעלה
ּתלּוי  הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, ְְְִִֶֶַַַַָָֹלהּציב

החצר  מחּצֹות קֹומת והיא ‰ÌÈ„nÚ.מּלמּטה ÈÂÂ∑ ְְְִִִֵֶַַָָ»≈»«Àƒ
האּונקלּיֹות  העּמּודים ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם היּו מּקפין ְְִֵָ«¬À≈∆ִִַָָָֻ

אם  ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּבחּוטי
לׁשֹון  ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבראׁשם

ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ יט חגֹורה, "ועּמֹו)(שופטים ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָ
"חׁשּוקים" ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים .צמד ְֲֲֲִִִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk jxk zegiy ihewl)

עׂשרים י)ועּמּודיו ולא (כז, הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צרי ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּכן  ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפרׁש
נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה ועֹוד). הריב"א ְְְְְְִִֵֶַַָָֹּבתֹוספֹות

מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ּומפרׁשּבפׁשטּותואפילּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
ערּובין  רׁש"י ּוראה לא! ותּו פל"ש", ׁשּקֹורין קּונּדסין ְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ"ּכמין

מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: ְְְִֵַַָָֻלד,

(àé)Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãenòå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯

:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
:äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑,'קדם' קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְִֵֶֶַָָ

הּמזרח  ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון 'אחֹור', ּפנים. ְְְְֲִִִִַַָָָָלׁשֹון
ּכמה  'אחֹור', קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא 'קדם' ְֲִֶֶֶַָָָָָָקרּוי

אמר: יא)דאּת מערבא (דברים יּמא האחרֹון", ."הּים ְְֲֵַַַַַַָָָָָָ
‰n‡ ÌÈMÓÁ∑ סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן ¬ƒƒ«»ְֲִִִַָָָֹ

אּמה  ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּכּלם
נׁשאר  הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן הּפתח לכתף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָקלעים

ׁשּנא  וזהּו אּמה, עׂשרים ּבינתים הּפתח חלל מר:רחב ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ּכנגד  למס וילֹון אּמה", עׂשרים מס החצר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ּולׁשער

הּפתח  ּכרחב ,אר אּמה עׂשרים .הּפתח  ְְִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

Ó‡‰יא  ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב  ‡a¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ



עה dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g ycew zayl inei xeriy

(ãé)íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ֵֵַַָ
ּבמקצֹוע  העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹלעּמּוד,
ׁשּבּמזרח  הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְִִִִִֶֶַַַַָָּדרֹומית

לּׁשליׁשי  הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָה'
עּמּודים  וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָחמׁש

לּמערב  י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

:äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnò©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«

(æé)íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥̧¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−
:úLçð íäéðãàå óñk̈®¤§©§¥¤−§«¤

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְִֵֶַֹ
אבל  ולּדרֹום, לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹווין

ואדני  וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלּמזרח
ּכאן  ולּמד ּבא ,לכ .נחׁשת. ְְְִֵֶָָָֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

:úLçð§«¤
i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, הּצפֹון …∆∆»≈ְְִִֶַַַָָָ

ּבאּמה  מאה ÌÈMÓÁa.לּמערב ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ ֲֵַַַָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒ
חמּׁשים  מרּבעת היתה ׁשּבּמזרח חמּׁשים,על חצר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מזרח  העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּמׁשּכן
החצר. אר ׁשל החיצֹונים חמּׁשים ּבׂשפת ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹּפתחֹו
לסֹוף  ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנמצא,
ּבין  לאחֹוריו רוח אּמה עׂשרים נמצאּו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים.

ורחב הּקלעים  הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לֹו, נמצאּו החצר. רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּמׁשּכן
החצר  קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשרים

הּמׁשּכן  חמּׁשים,ליריעֹות על וחמּׁשים למערב, וכן , ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָ
לפניו כג)חצר ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ּגבּה ְֵָָָ¿…»»≈«ַֹ

הּקלעים  רחב והּוא החצר, Ì‰È„‡Â.מחּצֹות ְְְִִֵֶַַָָֹ¿«¿≈∆
˙LÁ∑נאמרּו לא ּתאמר: ׁשּלא ,הּמס אדני להביא ¿…∆ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

הּמס אדני אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאדני
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ ּבעיני, נראה ּכ היּו, אחר מין .ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
ñññ :úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑להקמתֹו צריכין ׁשהיּו ¿…¿≈«ƒ¿»ְֲִִֶַָָָ
ּכגֹון  מּקבֹות ּולהֹורדתֹו, ועּמּודים : יתדֹות .לתקע ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

˙„˙È∑ האהל נגרי ּכמין ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ƒ¿…ְְְֲִִִִִֵֶֶָֹֹ

סביב  סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּולקלעי
ואיני  מגּביהתן. הרּוח ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשּפּוליהן,
וכבדן  ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָיֹודע

ÚÏ·¯‡יד  ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„¯Òטו  È¯NÚ LÓÁ ‡Èz ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז  ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

ÛÒkיז  ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çé.'Bâå úBnà LîçwEqRA iYWxRX dn oIr(mW):EUrY okehi dxezdnExY zWxR zlqg ¨¥©§©¥©¤¥©§¦©¨¨§¥©££¨©¨¨©§¨



dnexzעו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g ycew zayl inei xeriy
ואֹומר  ּברּוח. ינּועּו ׁשּלא היריעֹות ׁשּפּולי ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמכּביד
לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאני,

מסּיעני זה ּומקרא יתדֹות, לג)נקראּו "אהל (ישעיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
לנצח": יתדֹותיו ּבלֿיּסע ְְִִֵֶַַַַָָָּבלֿיצען

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּותלּויין קׁשּורין אֹו ּבארץ ּתחּובין אם יֹודע (רׁש"י ואיני ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

יט) מלאכת כז, ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלספק
ּומאחר  קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבנין
הּגדר  נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

הּצד  לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' 'ּבנין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָׁשל
ּדוקא  חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהראׁשֹון,
ּדי  הּׁשני, הּצד לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן אהל ּבנּית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעל

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכ
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

àñø ¯ äðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

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

,dxegq ea zeyrl xac mda gwil zernBçñt ìò Bnò øçà äpîî§©¤©¥¦©¦§
ïéleç BãéaL úBòîe ,Búâéâç ìòå,mdìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòL §©£¦¨¨¤§¨¦¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥

,ïäéçñt úàmda ynzydl mdly zernd eidie mxknl elkeiy ¤¦§¥¤
.mdikxv lkl

,`xnbd zxne`àøéæ éaøå äaøiax zwelgn xe`iaa ewlgp ©¨§©¦¥¨
,minkgeãçmdn cg` ±Búéiìöì íéöòa ,øîà,gqtd lyélek ©¨©§¥¦¦§¦¨¥

éâéìt àì àîìòmicen minkg s`y ,minkge iax ewlgp `l ± ¨§¨Ÿ§¦¦
,el` zerna mzepwl lekiyàeä çñôc àzðwúc ïåéëcoeiky ± §¥¨§©©§¨§¤©

,gqtd zxykde oewizl mikxvp mivrdyéîc çñôc àôeâkixd ± §¨§¤©¨¥
.gqtd zernn mzepwl xyt`e ,envr gqtk mdéâéìt ékewlgpe ± ¦§¦¦

wxaziipwøBøîe ävîc ,el` zerna,éøáñ ïðaøcàäzlik`y ± ¦©¨¨©¨¨¨§¦¨
,xexne dvnéúéøçà äìéëà[zxg`-],àéäzlik`n wlg dpi`y £¦¨©£¦¦¦

,gqtd zernn mzepwl xeq` okle ,gqtdBøéLëäc ïåék ,øáñ éaøå§©¦¨©¥¨§¤§¥
àeä çñôcgqtd zlik` ikxvn md xexne zevn s`y oeik,àôeâk §¤©§¨
éîc çñôc.envr gqtk md ixd ±ãçåmdn cg`e ±ävîa ,øîà §¤©¨¥§©¨©§©¨

éâéìt àì àîìò élek énð øBøîeiax ewlgp `l xexne dvna s`y ± ¨©¦¥¨§¨Ÿ§¦¦
,gqtd zernn mzepwl lekiy micen mleke ,minkgeáéúëc± ¦§¦

gqta xn`py(`i h xacna),'eäìëàé íéøøîe úBvî ìò's`y ixd ©©§Ÿ¦Ÿ§ª
mzepwl leki i`cee ,gqtd zlik` ikxvn md xexnde dvnd

,gqtd zernneäðéð çñôc ïéøéLëîc ïåéëc,[md-]éîc çñôk± §¥¨§©§¦¦§¤©¦§§¤©¨¥
.envr gqtk md ixdéâéìt ékzepwl xzen m` wx ewlgpe ± ¦§¦¦

oebk ,llk gqtd ikxvn mpi`y mixac zerna,÷eìç Ba çwéì¦©¨
e,úélè Ba çwéìc' éøáñ ïðaøziad hrni m`øîà 'äOî úBéäî ¦©©¦©¨¨¨§¦¦§¦¤¨©

,àðîçøif` ,dyd ikxvn jzia hrni m`y yxcp `edeeäééçä ©£¨¨©£¥
,äOìmdn lawzy mincae ,gqtd lr miiepn cer dpnzy ici lr ©¤

leki dz` oi` jikxv x`yl la` ,gqtd ikxvl ynzydl lkez
.mda ynzydl,øáñ éaøåoi`e jzia hrni m`y ,jk yxcp `edy §©¦¨©

if` ,jikxv lk z` jläéçäz`î Eîöòd zern,äOxac s`y ©£¥©§§¦¤
el` zerna gwil dz` leki ,gqtl llk jxvp epi`y.

zl`ey .iax ixac z` yxtl iia` xaq cvik zx`an `xnbd
:`xnbd,øîàc ééaàìecdî÷Bàc åàì éàcinrdy `l m`y ±éaø §©©¥§¨©¦¨§§¨©¦

àéääì àéòLBàdxenza dpyn dze`l ±,Bçñt ìò äðBæ äpîîa ©§¨§©¦¦§©¤¨©¦§
dì ïðéî÷Bî éåä ,àéä éaøådze` cinrn iziid ±ad lkíéLã÷ §©¦¦£¥§¦©¨§¨¨¦

àaélàå ,íél÷ezhiyae ±[íél÷] íéLã÷ øîàc ,éìéìbä éñBé éaøc ©¦§©¦¨§©¦¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦
ìáà ,àeä íéìòa ïBîî,iaxke gqta dpynd z` cinrn iziid `l §§¨¦£¨

y iax zrca xeaq iziidy oeikçñôaenvrLéðéà øéiLî àìoi` ± §¤©Ÿ§©¥¦¦
mc` gqtd zerna wxe ,eyicwn epi`y wlg ea xizen mc`

,eixac lr zeywdl yi ,xiiynàéãäa éðz÷ àäxn`p ixd ± ¨¨¨¥§¤§¨
`ed gqtd inca ynzydl lekiy mrhdy ,iax ixaca yexita

meyn,ïäéçñt úà ìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòLx`ean ixde ¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥¤¦§¥¤
zvxzn .envr gqtd zyecwa s` xiiyn mc`y iax ixaca

:`xnbdàîéàyi jke ,md miyaeyn `ziixad ixacy xaq iia` ± ¥¨
,iax ixaca xnel,ïäéçñt úBòî ìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòL¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥§¦§¥¤

zxeza mpzil elkeiy zpn lr mdizern z` eyicwdy epiidc
dpniy inl dpzna mepzie ,egqt lr mze` dpniy inl oileg

wlg ea mixi`yn milrad oi` ,envr gqtd la` .egqt lr mze`
ze` miyicwn mpi`y.e

äðùî
lirl dpyna x`ean(.`q),`ed leqt ,mi`nh myl hgypy gqty

xn`pe ,elk`l miie`x mpi` mdy meyn(c ai zeny)Flk` itl Wi`'¦§¦¨§
myl gqtd z` hegyl jixvy df weqtn epcnle ,'dVd lr EQkŸŸ©©¤
eidie axra exdhiy mi`nhy ,dpynd zx`an dzre .eilke`
s` gqtd z` mdilr hegyl ozip ,gqtd z` lek`l miie`x

.md mi`nh oiicr dhigyd zryay
eilr exariy cr `nh `ed ixd ,daif ly zei`x izy d`exd
,mina laeh iriayd meiae ,aef mda d`xi `ly mini dray
la` .miycwa lek`l xzene ez`nehn xdhp ynyd aixriykle
meia zepaxw `iadl `ed jixv ,daif ly zei`x yly d`x m`

.miycw lek`l el xzen f` wxe ,ipinyd
åéìò ïéèçBL ,úBiàø ézL äàøL áægqtd axr lg m` ,gqtd z` ¨¤¨¨§¥§¦£¦¨¨

ad meiéòéáM,eyny aixriy cr xdhp epi`y s`e ,ezxdhl ©§¦¦
ixd mewn lkn ,miycw zlik`a `ed xeq` oiicr dhigyd zryae

m`e .gqtdn lek`l lkei dlilaìL äàøL,daif ly zei`x ¨¨¨Ÿ
åéìò ïéèçBLgqtd axr lg m`ad mei,BlL éðéîMlg m` la` £¦¨¨©§¦¦¤

z` `iaiy cry oeik ,eilr mihgey oi` ,ely iriaya gqt axr
ipinyd meia mle` .miycwa lek`l el xeq` ,ipinya eizepaxw
z` aixwie ,eizepaxw z` `iad `l oiicr m` s` eilr mihgey

.dlila elk`l lkei if`e gqtd zaxwd xg` eizepaxw
leahl dleki ,dzii`x zligzn mini dray mixaery xg` ,dcp

xdhidlem` ,dzcp ini xg`y mei xyr cg`a mc dz`x m`e .
zxneyy `ed dpice dphw daf `id ixd ,mipy e` cg` mei dz`x
meid zxgnl cg` mei wx `id zxteqy xnelk ,mei cbpk mei
dyly dz`x m`e .axra dxedhe ,mei eze`a zlaehe ,ea dz`xy
xetql dkixvy `ed dpice ,dlecb daf `id ixd ,mitevx mini
dxedhe iriayd meia zlaehe ,mc zii`x `la miiwp mini dray

.zepaxw `iadl dkixv ,ipinyd meiae ,axra
dlL éðMa äéìò ïéèçBL ,íBé ãâðk íBé úøîBLzligzn ipyd meia ± ¤¤§¤¤£¦¨¤¨©¥¦¤¨

m` oke ,dzii`xéLéìMa äéìò ïéèçBL ,íéîé éðL äúàømeia ± ¨£¨§¥¨¦£¦¨¤¨©§¦¦
gqtdn lek`l od zelekiy meyn ,dzii`x zligzn iyilyd

.axraäáfäåmiiwp dray xetql dkixvy zei`x yly dz`xy §©¨¨
,ipinyd meia zepaxw `iadlea äéìò ïéèçBLd meiéðéîM £¦¨¤¨©§¦¦

.dzxdhl

àøîâ
:uxy `nh liaya gqt aixwdl xyt` m` dpc `xnbdáø øîà̈©©

ïéèçBL ,áø øîà äãeäégqtd z`ïé÷øBæå,enc z`íBé ìeáè ìò- §¨¨©©£¦§§¦©§
,axra xedh didie ,ez`nehl lahy `nhíéøetk øqeçîe`nh ± §©¦¦

,miycwa lek`l exizdl ick zepaxw `iad `l oiicre xdhpy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc migqt(iying meil)

,`tt ax el aiydíúämilekiy mrhd ,gqtd zxeaga my ± ¨¨
meyn `ed ,e`ivedlðéìa÷ ék ,déì éøîàcäçéáæ éðewéúì C`ly ± §¨§¦¥¦©§¦©§¦¥§¦¨

x`yi `ly oaxwd z` owzl ick `l` dxeaga jze` eptziy
,dz`e ip` la` ,jeplaiw `l xzei lk`zy zpn lr j` ,xzep epnn
jnvr lr zlaiw i`ceae ,cgi lek`l ick `l` eptzzyd `l ixd

.jnn xzei lke` ip` m` s` inr szzydldéáéúéàel dywd ± ¥¦¥
a s` jiiy df oicy dxn`y ,`ziixad jyndn ,`ped axúìBaéñ± ¦¤

e ,dpyd lk ly dcerqadéì âìt.ewlg z` `tt ax el ozpe ±ìæà §©¥£©
,ryedi axc dixa `ped ax jld ±éãäa áéøòcgi ezt z` axir ± £¦©£¥

mràðéáø ìéëà ,àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø ìéëàcà ,àðéáø©¦¨©©£¦©¨§¥§©§ª©£¨£¦©¦¨
àéðîz.dpeny ±øîàmr cgi szzydl sicr ,`ped axétt äàî §©§¨¨©¥¨¨¥

,[`tt axk miyp`±]àìåmràãçk [cg`±].àðéáø §Ÿ£¨©¦¨
lr mixg` dpnny ina sqep oic dxn`y `ziixa d`ian `xnbd

:egqtBúâéâç ìòå Bçñt ìò Bnò íéøçà äpîîä ,ïðaø eðzoaxw ± ¨©¨¨©§©¤£¥¦¦©¦§§©£¦¨
d if` ,gqtd axra `iany dbibgBãéaL úBòî,dpnnd ciay ± ¨¤§¨

,iepind cra mipnpd el epzpyïéleçd`ian sqep oic .md ¦
:`ziixadøëBnäåz`åéîìLe BúìBò,mda extkziy ick ,mixg`l §©¥¨§¨¨

,íeìk àìå äNò àìixd ,myicwdy oeiky ,dxiknd llk dlg `le Ÿ¨¨§Ÿ§
myl miaxw zepaxwde ,mxknl egeka oi`e ,ycwd ly md

,mipey`xd milradïäL ìk úBòîexkend laiwy zernd lke ± ¨¨¤¥
,mxearäáãðì eìtézetewa mpzil el yiy epiidc ,xeaiv zacpl ± ¦§¦§¨¨

.gafnd uiwl zeler miaixwn eid mdny ycwna eidy
ca dpc `xnbd:zl`eye `ziixad ixaàìå äNò àìc øçàî éëå§¦¥©©§Ÿ¨¨§Ÿ

,íeìkd ok m` ,llk zlren ezxikn oi`eéànà úBòî[recn±]eìté §¨©©¦§
,äáãðì.dpewl zernd z` xifgdl xkenl el yi `ld,àáø øîà ¦§¨¨¨©¨¨

`l` ,dpewl mikiiy el` zern zn`a oicd cvnàñð÷eqpwy `ed §¨¨
.xg` ly zepaxw zxg` mrt dpwi `ly ick ,dpewd z` minkg

:`xnbd zl`eyéàîedxn`y dna siqedl `ziixad d`a dne ± ©
zerne'.'ïäL ìky ,dfa xnel `ziixad d`a :`xnbd daiynóà ¨¤¥©

eåL eåä àìc áb ìòzepaxwd mieey eid `ly ±eáäéå ,äòaøà àlà ©©§Ÿ£¨¤¨©§¨¨¦£
déìmxeara el epzpe ±àøéúé àéääa eléôà ,äMîçwlg eze`a ± ¥£¦¨£¦§©¦§¥¨

,eieeyn xzei `edyïðaø eäeñð÷ énðmigwell minkg eqpw ok mb - ©¦¨§©¨¨
xzei xkenl etiqedy dny mixne` oi`e ,dacpl mpzil mikixve

.jka eqpwl oi`e dpzna el edepzp oaxwd ly ieeydn
lr mixg` dpnndy `ziixad zligza epipyy dna dpc `xnbd

:md oileg mdn laiwy zernd egqtàîézéàå ,àleò øîàyie ± ¨©¨§¦¥¨
xn` df xacy mixne`éàìáa ïéøáç éòãé øLôà ,àéòLBà éaø©¦©§¨¤§¨¨§¦©§¦©§¨¥

àúlî éàäc àîòèly mrhd z` laan epixag mirceie i`eld ± ©£¨§©¦§¨
gqtd lr dpnpy in ozpy zernd recn ,dywy ,epericeie ,df oic

ixde ,md oilegäægqtd lr dpnnd ±äìè Léøôäeyicwde df ¤¦§¦¨¤
äæå ,Bçñôìenr dpnpde ±Léøôäd z`úBòîmyicwde,Bçñôì §¦§§¤¦§¦¨§¦§

ok m`eLc÷ä ìò ìç Lc÷ä Càéäzerna dzidy dyecwd ji` ± ¥¨¤§¥¨©¤§¥
,yecw xak `edy gqtl zxaeréðz÷c`ziixad dxn`y ± §¨¨¥

dyïéleç BãéaL úBòîdzidy dyecwdy meyn i`ce edfe ,md ¨¤§¨¦
.dndad lr zxaer zerna
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פ

יום ראשון - ב' אדר
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום רביעי - ה' אדר
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שני - ג' אדר
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' אדר
מפרק לה 

עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' אדר
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' אדר
מפרק לט

עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' אדר
פרק כ 

מפרק מד עד סוף פרק מח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת תרומה 

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 



פי xc` 'a oey`x mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ב' ראשון יום
פרק כט  ,74 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîàáù éôì íòèäå,gl 'nr cr:÷"äæá

,íòhäåz` xiqdl miriiqn ,al oexaye zeltyd recn - §©©©
,zewl`a ziyeg di`xl ribiy jk icil `iadle ,ald mehnh
ïëlL ,àøçà-àøèqa ììk úeLnî íeL ïéà úîàaL éôì§¦¤¤¡¤¥©¨§¨©¦§¨¨¢¨¤¨¥

äìLîð,"`xg` `xhq"d -úeLnî íeL Ba ïéàL ,CLçì ¦§§¨§Ÿ¤¤¥©¨
äçãð àìénîe ,ììk- §¨¦¥¨¦§¤

,jyegd,øBàä éðtî- ¦§¥¨
mewna xe` miqipknyk
jyegd dgcp - miieqn
wwcfdl ilan ,`linn
ze`ivn ik ,dnglnl
zeynn da oi` jyegd
z` miqipknyke - llk
jyegd dgcp ,xe`d

,`linnCëå,mb - §¨
óà ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨©
,äaøä úeiç da LiL¤¥¨©©§¥
íéiç éìòa ìk úBéçäì§©£¨©£¥©¦
úBnà úBLôðå íéàîhä©§¥¦§©§ª
Lôð íâå ,íìBòä̈¨§©¤¤
ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥

ìéòì økæpk24lky - ©¦§¨§¥
mzeig milawn mixacd
,ixd - "`xg` `xhq"dn
"`xg` `xhq"l yiy s`
z` zeigdl zeig daxd

,mixacd lk,íB÷î-ìkî¦¨¨
dðéà dúeiç ìk éøä£¥¨©¨¥¨
,íBìLå-ñç dîöò ãvî¦©©§¨©§¨

äMãwä ãvî àlà- ¤¨¦©©§ª¨
z` dign dyecw ,oky
"`xg` `xhq"d mbe ,lkd

,dyecwd on dzeig zlawnìéòì økæpk25àéä ïëìå ,- ©¦§¨§¥§¨¥¦
,"`xg` `xhq"däìèaCLçä ìehák ,äMãwä éðtî éøîâì §¥¨§©§¥¦§¥©§ª¨§¦©Ÿ¤

.éîLbä øBàä éðtîon zraep dzeig lky xg`n ,oky - ¦§¥¨©©§¦
zeynn mey da oi`e ,dyecwl dlha `linn `id ,dyecwd

.llkdì ïúð ,íãàaL úéäìàä Lôð úMã÷ éaâlL ÷ø©¤§©¥§ª©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨©¨
,dcâðk dîöò déaâäì úìëéå úeLø àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨§¦Ÿ¤§©§¦©©§¨§¤§¨

- z`fe ,ziwl`d ytpd zyecw cbpkøøBòúé íãàäL éãk§¥¤¨¨¨¦§¥
,äéìò øabúäì,"`xg` `xhq"d lr -éãé-ìò dìétLäì §¦§©¥¨¤¨§©§¦¨©§¥

."ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Bçeø úëéîðe úeìôLjkÎiciÎlry - ¦§§¦©§¦§¤§¥¨¦§¨
."`xg` `xhq"d z` q`nne lityn `edàúeøòúàáe§¦§¨¨

àzúìcxxerzn mc`dy ,dhnl zexxerzdd iciÎlr - ¦§©¨

,"`xg` `xhq"d z` litydl,àìéòìc àúeøòúàdeedzn - ¦§¨¨¦§¥¨
,"`xg` `xhq"d z` litydle cixedl dlrnl mb zexxerzd

øîàpM äî íi÷ì26,"'ä íàð ,EãéøBà íMî" :z` - §©¥©¤¤¡©¦¨¦§§ª
lr xizqdle dnvr z` diabdl dqpnd "`xg` `xhq"d

;dyecwe zewl`eðéäc§©§
dzìLînî døéñnL¤§¦¨¦¤§©§¨
äpnî ÷lñîe ,dzìëéå¦¨§¨§©¥¦¤¨
dì ïúpL úeLøe çkä©Ÿ©§¤¨©¨
øBà ãâð dîöò déaâäì§©§¦©©§¨¤¤
,úéäìàä Lôð úMã÷§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

éæàåmilhepyk - ©£©
z` "`xg` `xhq"dn
zeyxd z`e gekd

,dyecwl cbpzdlàìénî¦¥¨
,`id -úéçãðå äìèa§¥¨§¦§¥

CLçä ìehák,`linn - §¦©Ÿ¤
.éîLbä øBà éðtî,ixd - ¦§¥©©§¦

lityn `edy iciÎlry
eal z` xaeye envr z`
gekd `linn lhip -
"`xg` `xhq"dn
ytpl rixtdle xizqdl
.'d z` dzceara ziwl`d

eðéönL Bîëeäæ øác §¤¨¦¨¨¤
éab äøBza Løôî§Ÿ̈©¨©¥
älçznL ,íéìbøî§©§¦¤¦§¦¨
àeä ÷æç ék" :eøîà̈§¦¨¨

"epnî27éø÷z ìà" ¯ ¦¤©¦§¥
,"'eë epnîl"f epinkg - ¦¤

mixne`28milbxndy ,
- "epnn" wx `l epeekzd

epz`n,lekiak d"awdn ,iyily seba - "epnn" `l` ,àlL¤Ÿ
,'ä úìëéa eðéîàä,l`xyi ux`l mqipkdl -eøæç Ck-øçàå ¤¡¦¦Ÿ¤§©©¨¨§

"Bâå eðéìòå eppä" :eøîàå29;xn`y enk ,l`xyi ux`l - §¨§¦¤§¨¦§
- d"awd?'ä úìëéa äðeîàä íäì äàáe äøæç ïéàîe- ¥©¦¨§¨¨¨¨¤¨¡¨¦Ÿ¤

`l dligzay s` ,l`xyi ux`l zkll mipken mdy xnel
,revia xa dfy epin`dåéìò eðaø äLî íäì äàøä àì éøä£¥Ÿ¤§¨¨¤Ÿ¤©¥¨¨

,íéúðéa äæ ìò úôBîe úBà íeL íBìMä-mze` e`iaiy - ©¨¥©¤¥§©¦
,'d zlekia dpen`líäì øîàL ÷ø30éàíäéìò 'ä óöwL C ©¤¨©¨¤¥¤¨©£¥¤

íà ,íäì äæ ìéòBä äîe ;õøàä ìà íàéáäì àlL òaLðå§¦§©¤Ÿ©£¦¨¤¨¨¤©¦¤¨¤¦
à"ì Laëì íBìLå-ñç 'ä úìëéa íéðéîàî eéä àìŸ¨©£¦¦¦Ÿ¤©§¨¦§Ÿ

íéëìî31,,l`xyi ux`a f` elyny -ììk eöø àì äæ éðtîe §¨¦¦§¥¤Ÿ¨§¨
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íéøîà éèå÷éì
ììë úåùîî íåù ïéà úîàáù éôì íòèäå
úåùîî íåù åá ïéàù êùçì äìùîð ïëìù à"ñá
äá ùéù óà à"ñä êëå øåàä éðôî äçãð àìéîîå ììë
úåùôðå íéàîèä íééç éìòá ìë úåéçäì äáøä úåéç
î"î ì"ðë ìàøùéáù úéîäáä ùôð íâå í"åëò úåîåà
äùåã÷ä ãöî àìà å"ç äîöò ãöî äðéà äúåéç ìë éøä
ìåèéáë äùåã÷ä éðôî éøîâì äìèá àéä ïëìå ì"ðë
ùôð úùåã÷ éáâìù ÷ø éîùâä øåàä éðôî êùçä
äéáâäì úìåëéå úåùø ä"á÷ä äì ïúð íãàáù úéäìàä
äéìò øáâúäì øøåòúé íãàäù éãë äãâðë äîöò
ñàîð åéðéòá äæáðå åçåø úëéîðå úåìôù é"ò äìéôùäì
ù"î íéé÷ì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå
äúìùîîî äøéñîù åðééäã 'ä íàð êãéøåà íùî
äéáâäì äì ïúðù úåùøå çëä äðîî ÷ìñîå äúìëéå
àìéîî éæàå úéäìàä ùôð úùåã÷ øåà ãâð äîöò
åîëå .éîùâä øåà éðôî êùçä ìåèéáë úéçãðå äìéèá
äìçúîù íéìâøî éáâ äøåúá ùøåôî äæ øáã åðéöîù
åðéîàä àìù 'åë åðîî éø÷ú ìà åðîî àåä ÷æç éë åøîà
ïéàîå 'åâå åðéìòå åððä åøîàå åøæç ë"çàå 'ä úìåëéá
äàøä àì éøä 'ä úìåëéá äðåîàä íäì äàáå äøæç
÷ø íééúðá äæ ìò úôåîå úåà íåù ä"òøùî íäì
íàéáäì àìù òáùðå íäéìò 'ä óö÷ù êéà íäì 'îàù
íéðéîàî åéä àì íà íäì äæ ìéòåä äîå õøàä ìà
ììë åöø àì äæ éðôîå 'éëìî à"ì ùåáëì å"ç 'ä úìåëéá
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ז.24. - ו כב.25.פרק ופרק ו ד.26.פרק א, לא.27.עובדי' יג, א.28.במדבר טו, ערכין ב. נג, מנחות א. לה, במדבר 29.סוטה
מ. לא.30.יד, פסוק יב.31.שם ביהושע מפורטים



`xcפב 'a oey`x mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íä ïîöò ìàøNiL éðtî ,éàcå àlà ?õøàì ñðkì¦¨¥¨¨¤¤¨©©¦§¥¤¦§¨¥©§¨¥
,"íéðéîàî éða íéðéîàî"cinz mipin`n mnvr md - ©£¦¦§¥©£¦¦

dry dze`a mbe ;mipin`n zea`l mipa mzeida ,d"awda
- "epnn `ed wfg ik" exn`y- mdizenyp cvn - epin`d

ezlkiae d"awda
,l`xyi ux`l m`iadl

àøçà-àøèqäL ÷ø- ©¤©¦§¨¨¢¨
,zindad ytpd ony
déaâä íôeâa úLaìîä©§ª¤¤§¨¦§¦©
úMã÷ øBà ìò dîöò©§¨©§ª©
úeqâa úéäìàä íLôð©§¨¨¡Ÿ¦§©
ätöça ,dúeäáâå dçeø¨§©§¨§ª§¨

,úòãå íòè éìa- §¦©©¨©©
ik" xnel mze` `iady

."epnn `ed wfgïëìå§¨¥
,íäéìò 'ä óöwL ãiî¦¨¤¨©£¥¤
Lòø ìB÷a íéòøäå§¦§¦§©©

:æâøåexn`a -32:ãò" §Ÿ¤©
úàfä äòøä äãòì éúî̈©¨¥¨¨¨¨©Ÿ
eìté äfä øaãna" ,"'Bâå§©¦§¨©¤¦§
'ä éðà" ,"Bâå íëéøâô¦§¥¤§£¦
úàæ àì íà ,ézøac¦©§¦¦ŸŸ
äãòä ìëì äNòà¤¡¤§¨¨¥¨

,"'Bâå úàfä äòøä- ¨¨¨©Ÿ§
mixac md ixd ,dl` lky

,mixenge miywøaLðå òðëð ålà íéL÷ íéøác eòîMLëe§¤¨§§¨¦¨¦¥¦§©§¦§©
íaø÷a íaì33àìénîe ,"ãàî íòä eìaàúiå" :áéúëãk , ¦¨§¦§¨§¦§¦©¦§©§¨¨§Ÿ¦¥¨

,dçeø úeqâå dúeäáâå dzìLînî àøçà- àøèqä àìôð̈§¨©¦§¨¨¢¨¦¤§©§¨§©§¨§©¨
ïîöò ìàøNéå,mznyp cvn -íä,ixd -.íéðéîàîmd - §¦§¨¥©§¨¥©£¦¦

zkll mipken mdy exn` okle ,'d zlekia dligzkl epin`d
ztene ze` mey erxi` `l miizpiay s` ,l`xyi ux`l
litydle cixedl wx yxcp did ;jka oin`dl mdilr erityiy
:mc` lka xacd jke ,dzlbzp mzpen`e - "`xg` `xhq"d z`
dzedab iptn df ixd - eteba xi`n epi` dnypd xe`yk
ytpd cbpk dnvr ddiabnd ,"`xg` `xhq"d ly dzee`be
z` xaey `ed - eal z` xaey `edy iciÎlre .ziwl`d

.ea xi`n dnypd xe`e ,"`xg` `xhq"dãîìì ìBëé äfîe¦¤¨¦§Ÿ
ék ,äðeîà ìò úB÷ôñ BzáLçîa Bì íéìôBpL íãà ìk̈¨¨¤§¦§©£©§§¥©¡¨¦

,dcáì àøçà-àøèqä çeø éøác íäd -"`xg` `xhq" ¥¦§¥©©¦§¨¨¢¨§©¨
,dpen`a zewitq ly zeaygn ea zxxerny ef `iddéaânä©©§¦©

,BLôð ìò dîöò,ziwl`d -ïîöò ìàøNé ìáàcvn - ©§¨©©§£¨¦§¨¥©§¨
,mznyp."'eë íéðéîàî" íämey mda oi`e ,mipin`n ipa - ¥©£¦¦

.dpen`a zewitqdîöò àøçà-àøèqä íâåytpd yxey - §©©¦§¨¨¢¨©§¨
,zindad,äðeîàa ììk úB÷ôñ dì ïéàepcnly itk - ¥¨§¥§¨¤¡¨

opi` ,seba zeyaeln opi`y ,zeipgexd zetilwdy ,a"k wxta
,d"awda zextekdì ïzpL ÷ø,"`xg` `xhq"l -úeLø ©¤¦©¨§

,äîøîe ø÷L éøáãa íãàä ìaìáì,ick -,BøëN úBaøäì §©§¥¨¨¨§¦§¥¤¤¦§¨§©§§¨
lley ekiledle ezrc z` lalal ozi `l mc`dy iciÎlre -
,xky xzei lawi -
ïáì äðBfä ééezôk§¦¥©¨§¤
äîøîe ø÷La Cìnä©¤¤§¤¤¦§¨
Bîk ,Cìnä úeLøa¦§©¤¤§

LBãwä øäfa áeúkL34: ¤¨©Ÿ©©¨
xkeyd jlnl lyn -
z` zeztl dqpzy dpef
jxcdn ezehdle epa
ly ezpeek la` ,dxyid
ick :`id ,jka jlnd
oa ly eznkg z` zelbl
ozep epi`y ,jlnd
dpefd .lley ekiledl
dvex dpi` ok mb dnvr
rnyi jlnd oay ,zn`a
ixd `id ik ,dixacl
oevx z` `lnl dvex
:lynpa mb jk .jlnd
dnvr "`xg` `xhq"d
rnyi mc`dy dvex dpi`
."rx"d z` dyrie dlewa
z` zeztl zeqpl ,dilr lhedy ciwtzd dfy `l` ,df oi`
xacy `l` .dlewa rnyi `lyk xky xzei lawiy ick ,mc`d

"k zynynd "`xg` `xhq"d zbxca `ed dfyxeyytpl "
dpen`a zewitq mey da oi` ,`id - rxd xvile zindad
zindad ytpdyk eli`e .dciÎlr lykii mc`dy dvex dppi`e
`id ezpeeky ,izin` "rx" df ixd - seba mi`vnp rxd xvide
dpefdyk ,df ixd lyna .dxyid jxcd on mc`d z` zehdl
,df ciwtzl dipy dpef dnewna dpnn ,jlnd xky dze`
dpexg`dy cr ,d`ld jke ,ziyily dpef dpnn dipyde
zpeekzn `ide ,zizin`d jlnd zpeek z` oihelgl zca`n
lk ,miptÎlkÎlr .jlnd oa z` zeztle liykdl zn`a
l`xyi ipae ,envr icedidn zeraep opi` dpen`a zewitqd
xen`l xywa .mipin`n ipa mipin`n mlek md - mznyp cvn
lke ,ziwl`d ytpd `ed miwicva "mc`"dy ,df epwxta
,siqedl oiiprn - ziwl`d ytpdn `id ,mteb ly mb ,mzeig
seba zipepny sqeezzy xyt` zewl`a ipgexd beprzdny

jk lr `aen .mc`d35didp "`ax 'iny `di on`" ziiprny
el daqd ef diipr .ony - laepx'vn megp iax wicvd ly eteb

.jkn ony didp inybd eteby ,zeige beprz daxd jk lk
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íéøîà éèå÷éì
íä ïîöò ìàøùéù éðôî éàãå àìà õøàì ñðëéì
íôåâá úùáåìîä à"ñäù ÷ø íéðéîàî éðá íéðéîàî
úåñâá úéäìàä íùôð úùåã÷ øåà ìò äîöò äéáâä
óö÷ù ãéî ïëìå úòãå íòè éìá äôöåçá 'úåäáâå äçåø
äãòì éúî ãò æâåøå ùòø ìå÷á íéòøäå íäéìò 'ä
'ä éðà 'åâå íëéøâô åìôé äæä øáãîá 'åâå úàæä äòøä
úàæä äòøä äãòä ìëì äùòà úàæ àì íà éúøáã
íáì øáùðå òðëð åìà íéù÷ íéøáã åòîùùëå 'åâå
äìôð àìéîîå ãàî íòä åìáàúéå áéúëãë íáø÷á
ïîöò ìàøùéå äçåø úåñâå äúåäáâå äúìùîîî à"ñä
åì íéìôåðù íãà ìë ãåîìì ìåëé äæîå íéðéîàî íä
à"ñä çåø éøáã íä éë äðåîà ìò úå÷éôñ åúáùçîá
íä ïîöò ìàøùé ìáà åùôð ìò äîöò äéáâîä äãáì
ììë úå÷éôñ äì ïéà äîöò à"ñä íâå 'åë íéðéîàî
éøáãá íãàä ìáìáì úåùø äì ïúéðù ÷ø äðåîàá
êìîä ïáì äðåæä ééåúéôë åøëù úåáøäì äîøîå ø÷ù

:÷"äæá ù"îë êìîä úåùøá äîøîå ø÷ùá
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לה.32. כט, כז, פסוקים יד, לט.33.במדבר פסוק ט.34.שם פרק סוף לעיל גם ראה א. קסג, תמוז.35.ח"ב טו יום, היום



פג xc` 'b ipy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ג' שני יום
פרק ל  ,gl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò ì ÷øô,76 'nr cr.úåëéøàá

.ì ÷øtlaeq "ipepia"dy dryay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
oi` ,d"awd ly ezlecba xdxdn `ed egenay s`e ,ald mehnhn

jkl dvrd ixd - ezeqbe ezeixnega leynl ,eal lr rityn df

xeayi dfÎiciÎlry ,"xayp al"l mi`iand mixaca wnrzdl :`id

ly dtilwd zeixneg z`

dze` cixeie ,zindad eytp

dvex `idy dzedabn

cbpk dnvr z` diabdl

eytp ly dyecwd xe`

mb owfd epax .ziwl`d

el`a - xen`d wxta xiaqd

ick ,wnrzdl eilr mipipr

."xayp al"l ribdl

,Baì ìà íéNé úàæ ãBòŸ¨¦¤¦
ì"æø øîàî íi÷ì1: §©¥©£©©©

ìk éðôa çeø ìôL éåäå"¤¡¥§©©¦§¥¨
"éåäå" ,"íãàäoeyl - ¨¨¨¤¡¥

dxen "iede" dpynd
didiy `id dpeekdy

,Bzîàì úîàa:xaqd miperh mixacd dxe`kl ,oky - ¤¡¤©£¦
zeltye - "gex lty" zeidl eilry ,o`k mixne` l"f epinkg
,envr zbixcne zlrn rcei `edy :drnyn deepr .deepr dppi`
el epzp dlrnlny ,dpzna oze` law `edy ,xaeq `edy `l`
;dbixcn dze`l ribdl lkeiy ,zecgein zeiepncfde zegek
mze` lvpn fld did - xg` edyinl dl` zegek epzip eli`e

i`n .epnn aeh xzeienvr z` wifgny :drnyn zelty ,jc
`edy ,envr jeza `vene ,ipydn ynn zegprexb- epnn

,zeevn miiwne dxez cnely inl xnel xyt` cvik okÎm`
,"milway lw"n mb ,mc` lkn dzegp dbxca envr z` wifgiy
oi`y ,miyxtn yi ,okl !?zeevn miiwn epi`e dxez cnel epi`y

`l` ,ipydn zegp envr z` d`xi ok`y dpeekdbdpziy
l"f epinkg oeyl ,mxa .mc` lk ipta ,zelty ly dbdpda

xnelk ,"iede"didzyz` wifgi ok`y ,dxen - "bdpzd" `le ,
- ?in iptae ,dbixcna dhnl zn`a envr¯ "íãàä ìk éðôa"¦§¥¨¨¨¨

.íélwaL ì÷ éðôa elôà ,Lnîel xyt` ,zn`a ,cvik - ©¨£¦¦§¥©¤©©¦
zegt envr z` wifgdl ,zeevn miiwne dxez cnely inl
lk miiwny in mby owfd epax giken - ?"milway lw"dn
mixac ea eidiy xyt` ,dxiar mey lr xaer epi`e ,zeevnd
mixac mpyi :dbixcna zegp envr z` wifgdl eilr mllbay
dnglndy s`e .rxd xvid cbpk megll epnn yxcp mably
lw"dn zyxcpd dnglndn dzxnega dzegt ,epnn zyxcpy

rxd xvid cbpk megll "milwayelyleki `ed oi` z`f lka -
oi`yke ;rxd exvi cbp cenrl`edeznglna cenrl leki`ed,

lw"dy dnn daxda rexb - oldl xiaqiy itk - df ixd
dnglna cenrl leki epi` "milwayelydf oeayg iciÎlr .

."milway lw"dn mb dhnl envr z` wifgdl ,zn`a ecia didi
ì"æø øîàî ét-ìò eðéäå2òébzL ãò Eøáç úà ïéãz ìà" : §©§©¦©£©©©©¨¦¤£¥§©¤©¦©

,"BîB÷îìhetyz l` - ¦§
`ly cr weqtz l`e
mewna jnvr z` cinrz
`vnp jxiagy avnae
ipy ea yi "mewn" .mda
daiaqde mewnd :miyexit
ipgexd mewnde ,zinybd
mc`d ly ipgexd eavn -
:ea `vnp rxd xvi dfi`e
wfg rxd xvi yi cg`l
xvi - ipyle ,mnegne
epi`y wfg jk lk `l rxd
.zee`z ixg` jk lk xrea
:oldl owfd epax xne` jke

"BîB÷î" ékinybd - ¦§
,ezaiaqeèçì Bì íøBbìk ÷eMa Cìéì Búñðøt úBéäì ,à ¥©£Ÿ¦§©§¨¨¥¥©¨

úBéäìå ,íBiä,weya aaezqn epi`y dry dze`a -éáLBiî ©§¦§¦§¥
áläå äàBø ïéòäå ,úBåàzä ìk úBàBø åéðéòå ,úBðø÷§¨§¥¨¨©©£§¨©¦¨§©¥

,ãîBçmbe .`ehgl daiq meyn ea yi inybd enewn ,xnelk - ¥
- `ed ,rxd exvi avn ,ipgexd enewnøepúk øòBa Bøöéå§¦§¥§©

,äôBàî äøòBadte` ly xrea xepzk -3xepzd xrea elv` , ¥¨¥¤
ziadÎlra lv` xy`n xzei zeaexw mizrle xzei dwfg dxeva

,mzqòLBäa áeúkL Bîk3,"'Bâå äáäì Làk øòBa àeä" : §¤¨§¥©¥§¥¤¨¨§
mxeby dfk `ed ,rxd exvi ly eavn ,ipgexd enewn mby ixd -

.`hgl `ianeáøå ,èòî ÷eMa CìBäL éî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¦¤¥©§©§Ÿ
.Búéáa áLBé íBiäd`ex epi` `linne ,zepxw iayein epi`y - ©¥§¥

inl yiy zepeiqp mze` el oi`e ,eipir cbpl zee`zd z`
;weya meid lk jldzny÷eMa íBiä ìk CìBä íà íâå- §©¦¥¨©©

enewn zpigane ,aegxa meid lk zeidl el oncfny wqr lra
,"milway lw"l dnec `ed inybdúBéäì ìBëéenewnay - ¨¦§

,el dnec epi` ,rxd exvi avna ,ipgexdCk-ìk ínçî BðéàL¤¥§ª¨¨¨
,Bòáèamze` el oi` ,aegxa meid lk zeidl eilryk mbe - §¦§

.maxwa xrea rxd mxviy dl`l yiy zepeiqpøöiä ïéà ék¦¥©¥¤
,'eë BøöiL Lé ,Lôð ìëa äåLyie ,xrea rxd exviy yi - ¨¤§¨¤¤¥¤¦§

,jk epi`yøçà íB÷îa øàaúpL Bîk4.eyexit ,recid itke - §¤¦§¨¥§¨©¥
dpynd lr aehÎmyÎlrad ly5z` yaekd - ?xeab edfi`"

i lr xaeb `edy ."exvimgel `edy mixac mze`a rxd exv
el oi`y okzi ,mixg` mixacl qgia ,ik .xzeia dwfgd dcna
envrl ezepridÎi`a dxeab meyn oi`e ,llk rxd xvi mdiabl
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íéøîà éèå÷éì
ãåò ì ÷øôì"æø øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé úàæ

éåäå .íãàä ìë éðôá çåø ìôù éåäå
ì÷ éðôá 'éôà ùîî íãàä ìë éðôá åúéîàì úîàá
ãò êøéáç úà ïéãú ìà ì"æøàî ô"ò åðééäå .íéì÷áù
úåéäì àåèçì åì íøåâ åîå÷î éë .åîå÷îì òéâúù
úåðø÷ éáùåéî úåéäìå íåéä ìë ÷åùá êìéì åúñðøô
åøöéå ãîåç áìäå äàåø ïéòäå úååàúä ìë úåàåø åéðéòå
øòåá àåä òùåäá ù"îë äôåàî äøòåá øåðúë øòåá
áåøå èòî ÷åùá êìåäù éî ë"àùî .'åâå äáäì ùàë
ìåëé ÷åùá íåéä ìë êìåä íà íâå åúéáá áùåé íåéä
äåù øöéä ïéà éë åòáèá ë"ë íîåçî åðéàù úåéäì
úîàá äðäå .à"îá ù"îë 'åë åøöéù ùé ùôð ìëá
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י.אבות1. משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי משנה 5.ראה ד פרק אבות

א.



`xcפד 'c iyily mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אד  ד' שלישי ר יום
,76 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òéâä àìù ìëå,hl 'nr cr:úåââùë

.mixac mze`a:iaxd xirn o`kepax `a ,oldl xn`iy dnay
lw 'wp dnl - oekp l"pd m` dxe`kle" :`iyew uxzl owfd
llba lykp mc`dy ,mixacd mipekp ok` m` - "?milway
,zeipgexae zeinyba zeaiqpde ea `vnp `edy mewnd

zepeiqp eipta zecinrnd
,`eti` ,recn - miyw
?"milway lw" el mi`xew
z` yxtn owfd epaxe
s`y ,oldl mixacd
xzei dcak dnglndy
enewn zpigan mby inl
lelr `ed ipgexde inybd
el oi` ,z`f lka - `ehgl
epi`y lr zelvpzd mey
,oky .rxd exvi lr xaeb
jixv did d"awdn cgtd
,`ehgl epnn repnl
eilry zepeiqpd zexnl
xne` jke .mda cenrl

:owfd epaxúîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤
ãàî ínçî àeäL éî íb©¦¤§ª¨§Ÿ
àéä Búñðøôe ,Bòáèa§¦§©§¨¨¦
ìk úBðø÷ éáLBiî úBéäì¦§¦§¥§¨¨

íBiä,`ed mb -Bì ïéà ©¥
ìò úeìvðúä íeL¦§©§©

éø÷îe ,åéàèç,`xwpe -ãçt ïéà øLà ìò "øeîb òLø" £¨¨¦§¥¨¨¨©£¤¥©©
,åéðéò ãâðì íéäìàlre ezaiaqe enewn lr had ilan ,oky - ¡Ÿ¦§¤¤¥¨

lk ipta cenrl el xfer d"awdn cgtd did - xread rxd exvi
;miiywd,BaìaL Búåàz çeø ìò ìLîìå ÷tàúäì Bì äéä ék¦¨¨§¦§©¥§¦§Ÿ©©©£¨¤§¦

ìéòì øàaúpL Bîk ,åéNòî ìk äàBøä 'ä ãçt éðtî6ék ¦§¥©©¨¤¨©£¨§¤¦§¨¥§¥¦
.BzãìBúa álä ìò èélL çnäyiy ,raha clep mc`d - ©Ÿ©©¦©©¥§©§

cgtd mc`l did eli` .ald zee`za leynle helyl gend geka
leki did - `hgl zenxebd zeaiqpd zexnl ixd - 'd iptn ie`xd

.zexiar ziiyrn rpnidläìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨
ì ,äîeöòå,'ä ãçt éðtî äáäì Làk øòBaä øöiä øaL- ©£¨¦§Ÿ©¥¤©¥§¥¤¨¨¦§¥©©

,mixeng miiyw jka yie,Cëìäå .Lnî ïBéqð Bîëe,okle - §¦¨©¨§¦§¨
éøö,'ä úãBáòa Búâøãîe BîB÷î àeäM äî éôì ,íãà ìk C ¨¦¨¨¨§¦©¤§©§¥¨©£©

ìäîçìî úðéçáe Cøòa 'ä ãáBò àeä íà Bîöòa ïçáìå ì÷L ¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦¥§¤¤§¦©¦§¨¨
,äæk ïBéqðå Bæk äîeöòeilre ,efk dngln epnn zyxcpyk - £¨¨§¦¨¨¤

,dfk oeiqp ipta cenrl
dleki efk dnglny
cg` lkn zyxcp zeidl
lrae 'lde` ayei'n mb)
mizrle ("opev" rxdÎxvi

,zeaexwäNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥
"áBè7.zeevna -

mixeywd mipiprae
,aeh ziiyra,ïBâk§

,äðeëa älôzä úãBáòa©£©©§¦¨§©¨¨
zxevy ,zinei mei `idy -

,didz ezlitzìCtL ¦§Ÿ
Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð©§¦§¥§¨Ÿ

Lnî,ezpeek gek lka - ©¨
Lôpä éevî ãò8,lky - ©¦©¤¤

mipezp eidi eytp zegek
dlitzd zceara9lre ,

yxcp ,dfk dlitz beq
,rxd xvid mr dyw wa`n
Lôðå Bôeb íò íçläìe§¦¨¥¦§¤¤
íéòðBnä BaL úéîäaä©§¥¦¤©§¦

,mirixtne -äðekäwa`idl eilre -,äîeöò äîçìîa ©©¨¨§¦§¨¨£¨
écî úéáøòå úéøçL älôzä íã÷ øôòk íúzëìe íLháìe§©§¨§©§¨§¨¨Ÿ¤©§¦¨©£¦§©§¦¦¥

,íBéa íBédnglnd idefy -iptlysebd z` oikdl - dlitzd §
.dpeeka dlitzl erixti `ly zindad ytpd z`eúòLa íâå§©¦§©

Lôð úòéâéa Bîöò òbéì ,älôzäun`l el dyw didi `ly - ©§¦¨§©¥©©§¦¦©¤¤
,yexcd onfd lk ,'d zlecba xdxdle wnrzdl ezaygn z`

,øNa úòéâéåaepd zeripnd z` xiqdl -,sebd on zerBîk ¦¦©¨¨§
ïn÷ì øàaúiL10.úeëéøàaytpd zribi zeidl zekixv cvik - ¤¦§¨¥§©¨©£¦

dngln ldpn `ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribieefk
,dlitzd zceara

éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥
íò íçläì ,Bæ äcî¦¨§¦¨¥¦
Bæk äîeöò äîçìî Bôeb¦§¨¨£¨¨
úðéçáì òébä àì ïéãò ¯£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©

øöiä úîçìî Cøòå- §¤¤¦§¤¤©¥¤
,rxd xvid mr dnglnd

,äáäì Làk øòBaä- ©¥§¥¤¨¨
iayein "milway lw"a
mglidl eilry ,zepxwd

,rxd xviaòðëð úBéäì¦§¦§¨
.'ä ãçt éðtî øaLðå- §¦§¨¦§¥©©

ok` `ed m`d ,`p opeazi
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåéäì àéä åúñðøôå åòáèá ãàî íîåçî àåäù éî íâ
ìò úåìöðúä íåù åì ïéà íåéä ìë úåðø÷ éáùåéî
ãâðì 'éäìà ãçô ïéà øùà ìò øåîâ òùø éø÷éîå åéàèç
åúååàú çåø ìò ìåùîìå ÷ôàúäì åì äéä éë .åéðéò
éë ì"ùîë åéùòî ìë äàåøä 'ä ãçô éðôî åáìáù

.åúãìåúá áìä ìò èéìù çåîäàéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
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יב.6. טו.7.פרק לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
ס"א". מ"ב.10.אגה"ק בפרק



פה xc` 'c iyily mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lry itk ,dpeeka dlitzl rbepa ,rxd exvia dfk sweza mgel
mipiprl rbepa mb jke ;ely rxd xvia megll "milway lw"d

.oldl xaecn mdilr mixg`ìëå ïBænä úkøa ïéðòa ïëå§¥§¦§©¦§©©¨§¨
úBönäå ïéðäpä úBëøa,olek dpiidzy -,äðeëamyly - ¦§©¤¡¦§©¦§§©¨¨
zevn`zd zeyxcp jk
,rxd xvid cbp dnglne

éøö ïéàåúðek øîBì C §¥¨¦©©¨©
ì úBönä.ïîLoniiwl - ©¦§¦§¨

ly enyle devn myl
zyxcp jk myly ,d"awd
dlecb zevn`zd i`ceea
,rxd xvid mr dnglne
leki `edy xacd xexae
oiicry ,envra `evnl
dnyl dpeeka ea xqg

.zeevn miiwn `edykïëå§¥
,mglidl epnn yxcpyk -
ãenì ÷ñò ïéðòa§¦§©¥¤¦
äaøä ãîìì ,äøBzä©¨¦§Ÿ©§¥
éôì BðBöøe Böôçî øúBé¥¥¤§§§¦

Búeìéâøe Bòáèick ,ik - ¦§§¦
el ievxy dnk cr cenll
e` ,ezcnzd rah cvn
cenll ezelibx cvn
eilr oi` - dcnzda
lirl xkfpk ,llk mglidl

leki df - ezelibxe erah xy`n xzei cenll ick ,j` .e"h wxta
,wx zeidléãé-ìòèòî ãîBlä ék ,Bôeb íò äîeöò äîçìî ©§¥¦§¨¨£¨¦¦©¥§©

Bòáhî øúBé,la` - mglidl xak eilr jk lry -eæ éøä ¥¦¦§£¥
øöiä úîçìî íò ïBéîãå Cøò dì ïéàå ,äpè÷ äîçìî¦§¨¨§©¨§¥¨¤¤§¦§¦¦§¤¤©¥¤
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'ä éðt øBàî¥§¥
-àøèña dúeLaìúäå§¦§©§¨§¦§¨
íLa íéàø÷ð ¯ àøçà̈¢¨¦§¨¦§¥

ìa ììk "úeáöò"ïBL ©§§¨¦§
,Lãwädlnd zernyn - ©Ÿ¤

ycewd oeyla "zeavr"
dcn" enk ,"ueeik" `id
ueekn `edy ,"zaver
zeig ea oi`e ,egexa letpe

.llkàéä úeáöò ék¦©§¦
ïáàk íèîèî BalL¤¦§ª§¨§¤¤
ìáà ,Baìa úeiç ïéàå§¥©§¦£¨
,øaLð áìå úeøéøî§¦§¥¦§¨
úeiç Lé éøä ,äaøcà©§©¨£¥¥©
ìòtúäì Baìa§¦§¦§¨¥
àéäL ÷ø ,øîøîúäìe§¦§©§¥©¤¦

úeiç,zraepd -úðéçaî ©¦§¦©
,úBLBã÷ úBøeábokle - §§

,zexixn ly ote`a `id
eli`eúðéçaî äçîOäå§©¦§¨¦§¦©

,íéãñç.dyecw ly -ék £¨¦¦
.ïäézMî ìeìk álä- ©¥¨¦§¥¤

zexeab ,zecnd izyn
mpi` ,(zeig mr) ezexixne eal oexay ixd ,mipt lk lr .micqge

,dyecwn m`Îik ,dtilwn miraepzexeabn.dyecw ly,äpäå§¦¥
éøö íézòì÷ézîäì éãk úBLBãwä úBøeáb úðéça øøBòì C §¦¦¨¦§¥§¦©§©§§¥§©§¦

íäL ,íéðécä,mipicd -òøä øöéå úéîäaä Lôð úðéça ©¦¦¤¥§¦©¤¤©§¥¦§¥¤¨©
èìBMLk,rxd xvid -,íãàä ìò íBìLå-ñçoipr df ixdy - §¤¥©§¨©¨¨¨
,mipic lyïé÷zîð íéðécä ïéà ék,"cqg"le "aeh"l miktdp - ¦¥©¦¦¦§¨¦

.ïLøLa àlà,myxeyn - mipicd jez l` "mikiynn"yk - ¤¨§¨§¨
ly zexeabde mipicd mb ,myxeya ,oky ;dyecwc zexeabn
ly zexeab `l` ,rx ly oipr mpi` ,rxd xvide zindad ytpd
mdn miraep minevnve zelylzyd ieaix ici lry ,dyecw
,md miktdp okle - aehde dyecwd jtid ly mipice zexeab

aehle dyecwl - "rx"n ,myxey ly egeka6.eøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø7,"áBhä øöé íãà æébøé íìBòì" :,rxd xvid lr - ©©§¨©§¦¨¨¥¤©
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íéøîà éèå÷éì
ãöî àìå äâåð úôéì÷ ãöî àéä úåáöòù óàå ùåçé
åîå÷îá äåãçå æåò áéúë äùåã÷ä ãöá éë äùåã÷ä
äëìä øáãì ïëå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàå
'éçáî àéä àéîùã éìéîî àéä úåáöòä íàù àìà 'åëå
úåðåòä úâàã 'éôàù ì"æ é"øàä áúë ïëìå] äâåðáù áåè
äìôúä úòùá àìå éåãéåä úòùá à"ë äéåàø äðéà
ë"ôòà [à÷ååã äùåã÷ä ãöîù äçîùá ì"öù ú"úå
.äúîâåãå äðéîá à"ñì àéôëàì äãîä àéä êë éøä
åá òâôå àâøð äéá 'éãùì àáà äéáå äéðéî ì"æøàîë
ïåøúéäå øúåî äéäé áöò ìëá øîàð æ"òå .åá àöåéë
úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
'ä éðô øåàî ä÷åçéø ìò ùôðä úåøéøîå øáùð áì ïéà
ïåùìá ììë úåáöò íùá íéàø÷ð à"ñá äúåùáìúäå
úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
úåéç ùé éøä äáøãà øáùð áìå úåøéøî ìáà åáìá
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
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כז.1. טז, א הימים ב.2.דברי ל, ב.3.שבת לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, ˘ËÈÏ"‡:6.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
כיון מובן, בדא"פ:˘·‡Ó˙אינו וי"ל - האמת? דהיפך דיעה מסביר האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות Ò„¯אי"ז

) והחיות המציאות העדר בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות אלא Â·ˆÚ˙התוצאות ,(
אותה ועל - וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה היא ‰¯‚Úשאין דכך מסביר, החיות דהעדר

) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' עצבותÊ"Á‡Ïהמדה זה שאין דעי"ז Â‡„¯·‰שביאר, ממשיך) בכ"ז ,
כו'".‰Úˆ·מהפך נפשו במר כו' האמתי העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא ברכות 7.דמילי
א. ה,
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אדר  ו' חמישי יום
,n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äçîù éãéì àáé ë"çàå,n 'nr cr.ïéîìò ìëã

ly gex jlda mrtl mrtn zeidl ziwl`d ytpd zcear lry
ytpd ly mipicd z` dfÎiciÎlr wizndl ick .dxeabe fbex
,eppiprl xywda "mlerl" iehiad ,`l` .rxd xvide zindad

oaena epi`cinzyllka ik .dcear ly ef dxeva weqrl eilr
zeidl ezcear lr ixd
dpeekd `l` ,dgnya
onf lk ,mrt lk :`id
- jkl wwcfdl eilry

:oldl xaqeiy itke,eðéäå§©§
BLôða äàBøL úò ìëa§¨¥¤¤§©§

éøvL.Cëì C,oebk - ¤¨¦§¨
zindad ytpdy drya
dnvr z` ddiabn

mc`d jk awre ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` lr xizqdl
jezn f` zeidl ezcear lr - "ald mehnh" ly avna `ed

.dxeabe "dfbxd"úãçéîä äòL àéäL ,øLkä úòL Cà©§©©Ÿ¤¤¦¨¨©§ª¤¤
áöò àeäL äòLa àéä ,íãà éða áøì Cëì äéeàøe§¨§¨§Ÿ§¥¨¨¦§¨¨¤¨¥

,àîìòc élnî éëä-åàìaipiprn aevr jk oia `edyk - §¨¨¦¦¦¥§¨§¨
,mlerd,äañ íeL éìa Ck Bà,miinybd eipipr llba `ly - ¨§¦¦¨

,jkl daiqd z` rcei envr `edy ilan aevr `ed `l`éæà£©
"àðaLçc éøn"î úBéäì áöòä Ctäì øLkä úòL àéä¦§©©Ÿ¤§©¥¨¤¤¦§¦¨¥§ª§¨¨

,ìéòì økæpäzeidl - ©¦§¨§¥
,zepeaygd ilran
eytp oeayg zeyrl
,ipgexd eavne ecnrnn
ì"æø øîàî íi÷ìe§©¥©£©©©
,"'eëå æébøé íìBòì"§¨©§¦§

,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
zexixnd ewa ynzydl

fbexde8,øèté äæáe¨¤¦¨¥
,àîìòc élnnL úeáöòäîzraepd zeavrdn xhti ,jka - ¥¨©§¤¦¦¥§¨§¨

llba zexixnl ribie eytp oeayg dyriyk ,miinybd mipiprdn
dligza da oezp didy zeavrdn xhtii - miipgexd eipipr

.miinybd eipipr zngn

Ck-øçàåoeayg iciÎlr xayp ale zexixnl `eaiy ixg` - §©©¨
,eytpBaì ìà áéLé úàfL ,eðéäc .úézîà äçîN éãéì àáé̈Ÿ¦¥¦§¨£¦¦§©§¤Ÿ¨¦¤¦

,eall dpri jky -úîàäå íéøácä øçà ,íéìôëa Bîçðì§©£§¦§©¦©©©§¨¦§¨¡¤
,ìéòì íéøkæpä älàä- ¨¥¤©¦§¨¦§¥

.zegpd eavna rpkzydy
leki `ed ,`eti` ,cvik
z` mgpl ,dfk avna

- ?envr:Baìì øîàì- ¥Ÿ§¦
:opeaziyïk àeä úîà¡¤¥

÷Bçø éðàL ,÷ôñ éìa§¦¨¥¤£¦¨
,úéìëúa 'äî ãàî§Ÿ¥§©§¦
Cà ,'eë áòúîe õwLîe§ª¨§Ÿ¨©
,écáì éðà àeä äæ ìk̈¤£¦§©¦
Lôð íò óebä àeä©¦¤¤

,BaL úéðeiçäytpd - ©¦¦¤
.sebd z` dignd zindad

elôà BðLiL ,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a Lé íB÷î-ìkî ìáà£¨¦¨¨¥§¦§¦¥¤©¨¤¤§£¦
,íélwaL ì÷adwl` wlg eaxwa yi "milway lw" mb ,oky - §©¤©©¦

,lrnnLnî úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä Lôð àéäL¤¦¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ©¨
,dúBéçäì da Laìîä©§ª¨¨§©£¨

àéäL ÷øytpd - ©¤¦
,ziwl`d,úeìb úðéçáa¦§¦©¨

ly zindad ytpa -
ip`y drya ,dtilwd
cexi ipgex avna `vnp

.dfkïk-íàå,ixd - §¦¥
,äaøcà:jtidl -ìk ©§©¨¨

úéìëúa éðàM äî©¤£¦§©§¦
áeòzäå 'äî ÷eçøä̈¦¥§©¦
Lôð éøä ¯ õewLå§¦£¥¤¤
úeìâa éaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦§¨
úeðîçøäå ,øúBé ìBãb̈¥§¨©£¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî

àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë

àáé ë"çàå
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
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בפשטות,8. הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות הכושר שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה
שזו  אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכן  בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו
האמת  אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת
הבהמית  כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא
א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה
החג  שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן
כדי  הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות
עצבות  של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש
יותר  קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה -
להגיע  יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך

הרוחניים. מעניניו למרירות
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אדר  ז' שישי יום
,n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åúãåáò 'éäú úàæå,80 'nr cr.'åâå 'ä íëéðôì

äæìå ,ãàî äìBãb äéìò,okle -éöôçå éúnâî ìk íéNà ¨¤¨§¨§Ÿ§¨¤¨¦¨§©¨¦§¤§¦
äéáà úéa ìà dáéLäì ,äæ úeìbî dúBìòäìe dàéöBäì§¦¨§©£¨¦¨¤©£¦¨¤¥¨¦¨

,äéøeòðkdzidy enk ,dyxeyl :xnelk -äLaìúpL íã÷ ¦§¤¨Ÿ¤¤¦§©§¨
äúéäL ,éôeâa,f` -Bnò úãçéîe Cøaúé BøBàa úììëð §¦¤¨§¨¦§¤¤§¦§¨¥§ª¤¤¦

ïk äzò íâå ,úéìëúa§©§¦§©©¨¥
äzBa úãçéîe äìeìk à §¥§¨§ª¤¤

,Cøaúé,didi dfe - ¦§¨¥
éúnâî ìk íéNàLk§¤¨¦¨§©¨¦
Léaìäì ,úBöîe äøBúa§¨¦§§©§¦

ïäa,zevnae dxeza - ¨¤
äéúBðéça øNò ìk- ¨¤¤§¦¤¨

zepiga zxyr lky
eidi ytpd zegeke
,zeevne dxeza miyaeln
"yeal" didi "lky"dy
"zecn"de ,dxezd zpada

zeyealy enk ote` eze`a xeaice dyrna zeevnd meiwa -
,'eke 'd z`xie 'd zad` zecn odaìéòì økæpk9,èøôáe ©¦§¨§¥¦§¨

älôz úåöîaytpd z` `ivedl dnbnd cgeina zbyen da - §¦§©§¦¨
:ici lr - zewl`a dyxeyl dxywle dzelbn ziwl`d÷òöì¦§Ÿ

,dlitzd zrya wrvz ytpdy -dúeìbî dì øva 'ä ìà¤©©¨¦¨¨
Bæå .Cøaúé Ba d÷áãìe ,øbñnî dàéöBäì ,õwLîä éôeâa§¦©§ª¨§¦¨¦©§¥§¨§¨¦§¨¥§

dxifgdle seba dzelbn dnypd z` `ivedl ,ef dcear -
dlitz iciÎlre llka zeevne dxez iciÎlr d"awd mr dcegiil

,hxta"íéáBè íéNòîe äáeLz" úðéça àéä10,oky - , ¦§¦©§¨©£¦¦
:mipey mipipr ipy md "miaeh miyrn"e "daeyz" dxe`kl
owzl ick d`a "daeyz"
Î`ld xard z` aihidle
miyrn" eli`e ,aeh
zeevnd meiw md ,"miaeh
miyrpd miaeh mipipre

dzrmey mdl oi`e ,
,cvik - "xar"l zekiiy
z` mixywn ,`eti`
xac md eli`k mdipy
miyrne daeyz :cg`
epinkg oeylk) ?miaeh
zg` dry dti" :l"f
miyrndy ,o`k xaqeny itk ,`l` .("miaeh miyrne daeyza
:xacd oaei - dxen`d dpeekd jezn zeyridl mikixv miaehd

áéLäì éãk äNBòL íéáBè íéNòî ïäL`idy ,ytpd z` - ¤¥©£¦¦¤¤§¥§¨¦
"'ä ÷ìç",d"awdl -.ïéîìò ìëc àLøLå àøB÷îì`edy - ¥¤¦§¨§¨§¨§¨¨§¦

miaeh miyrny ,ixd .zenlerd lk yxeye xewndl`mixeyw
"daeyz"d oipr dfy ,dyxeye dxewnl ytpd zxfgda.

úçîN àéä ,äaø äçîNa åéîé ìk BúãBáò äéäz úàæå§Ÿ¦§¤£¨¨¨¨§¦§¨©¨¦¦§©
äéáà úéa ìà äáLå ,áòúîä óebäî dúàöa Lôpä©¤¤§¥¨¥©©§Ÿ¨§¨¨¤¥¨¦¨

,äéøeòðkef dayd ,dligza dzidy enk ,dyxeyl - ¦§¤¨
zrvazn,äãBáòäå äøBzä úòLadxez cnel `edyk - ¦§©©¨§¨£¨

zxfeg ,'d zceara wqere
dyxeya dcegiil ytpd
iptl dziidy enk
.seba dyalzdy

ì"æø øîàîëe11úBéäì : §©£©©©¦§
.äáeLúa åéîé ìk- ¨¨¨¦§¨

epiax w"k oeyl:
- oaen epi` dxe`klc"
- daeyz dyry xg`l
dyri aey dn lr
dpeekd `l` - "?daeyz
weqri cinzy ,`id

dfy ,dyxeye dxewnl ytpd zaydl mexbl ,dcearae dxeza
.daeyzd oiprúeìbäî úàök äìBãb äçîN Eì ïéàå§¥§¦§¨§¨§¥¥©¨

úéáa ïçBèå äéáLa äéäL Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå§©¦§¨¦§©¤¤¤¤¨¨§¦§¨§¥§¥
íéøeñàä12zeyw zeceara weqrl yxcp `ed ea dyw xq`n - ¨£¦

,zekxtne,ätLàa ìeðîeavn eze`ne -ìà éLôçì àöéå §ª¨§©§¨§¨¨§¨§¦¤
.Cìnä åéáà úéaeia` zial xefgl zexyt`d el dpzipe - ¥¨¦©¤¤

ly ezgny `dz ok ;xzeia dlecbd dgnyd ef ixd - izeklnd
`iven `ed ,jk ici lr ik ,zeevnde dxezd zceara ,l`xyi oa
,jln oa `idy ,ytpd z`
eipiprae seba dzelbn
dze` xifgne ,mizegpd
ly ekln - dyxeyl

.mlerãîBò óebäL óàå§©¤©¥
,oiicr -BöewLa§¦

áeúkL Bîëe ,Báeòúå§¦§¤¨
àëLî" àø÷ðc øäfa©Ÿ©§¦§¨©§¨

,"àéåçc`xwp sebdy - §¦§¨
xer" - "`iegc `kyn"

d "ygp") "ygpddpeek
ze`nhd zetilwd ylyl
`kyn" ,okl `xwp ,"dbep" ztilwny icedi ly etebe ,ixnbl

("ygpd xer" - "`iegc13.Lôpä ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤©¤¤
äMãwa ììkì áBèì Ctäð àì úéîäaäzeevnd ,oky - ©§¥¦Ÿ¤§©§¦¨¥©§ª¨

Îlry zindad ytpd iyeal lr wx mirityn miaehd miyrnde
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
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`xcצ 'g ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ח' קודש שבת יום
,80 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùú 'éçá úåéäìå,`n 'nr cr:áì éçîùî

ytpd ly dzenvre dzedn eli`e .zinyb devn ziyrp mci
,"aeh"l jk ici lr miktdp mpi` ,dizegek :xnelk ,zindad
`edy drya ,dlecb dgnya zeidl leki `ed ,`eti` ,cvik
avn eze`a oiicr x`yp `ed zindad eytpe eteb zpigany rcei

- !?zegp,íB÷î-ìkî¦¨¨
,åéðéòa BLôð ø÷éz¦©©§§¥¨

dúçîNa çîNì- ¦§Ÿ©§¦§¨¨
dz`ivia ,ytpd zgny
dzecg`zde ,sebd zelbn
iciÎlr zewl`a ycgn

,dceare dxezøúBé¥
,äæápä óebäîytpdy - ¥©©¦§¤

- eipira dxwi didz
- dzgnya genyl

,dfapd eteb xy`nàlL¤Ÿ
úçîN ìaìáìe áaøòì§©§¥§©§¥¦§©

.óebä ïBáöòa Lôpä- ©¤¤§¦§©
zpigany had ilany
zeidl daiq zniiw sebd
z`f lka didi ,zeavra
,ytpd zpigan dgnya

.daxda eipira dxwiyBæ äðéça ,äpäå,dcear ly df ote` - §¦¥§¦¨
,zindad ytpde sebd zelbn dnvr zwzpn ziwl`d ytpdy
,ezezigpa x`yp sebdy zexnl ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr

da øîàpL ,íéøöî úàéöé úðéça àéä14,"íòä çøá ék" : ¦§¦©§¦©¦§©¦¤¤¡©¨¦¨©¨¨
.dgixa ly dxeva mixvnn `vi l`xyi mry -àeä äøBàëìc§¦§¨

,úàæk äúéä änì ,deîz,mixvnn "gexal" -eøîà elà éëå ¨©¨¨¨§¨¨Ÿ§¦¦¨§
ì äòøôìì çøëî äéä àì ,íìBòì éLôç íçlL?íçlL- §©§Ÿ§©§¨¨§¦§¨Ÿ¨¨ª§¨§©§¨

dk oia ul`p drxt did ,eilr ekzipy zeknd xyr ixg`
,dnxr ly dxeva zeidl jixv did df recn okÎm` ,mglyl

?gexal okn xg`le ,cala mini dylyl mi`veiy el xnelàlà¤¨
dyrpd xac lk ik -eze`n exewn - zeinyba l`xyi ipa lv`

zelba zeinyba eid l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac
dtilwd zelba mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn
drap zeinyba mixvnn mz`ivie ;mixvn ly d`nehde

xg`ne :zeipgexa mixvn z`nehn mdizenyp z`ivin
geka dxxgzyd ziwl`d mytpy jk dzid ,mixvnn mz`iviy
,oky) oda dwacpy mixvn ztilwe z`neh ly "rx"d on
ztilw mda oiicr ex`yp ,zindad mytpe mteb zpigan
mb okl - (mixvn z`nehe
mzle`b dzid zeinyba
- dgixa ly dxeva

:"`ipz"d oeylaeéðtî¦§¥
ìàøNé úBLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¦§¨¥
mytpe mteb zpigan -

,zindadäéä ïéãò£©¦¨¨
,éìàîOä ììça Bt÷úa§¨§¤¨¨©§¨¦
ly dnewn ,alay -
xvid lye zindad ytpd

rxd15,ä÷ñt àì ék¦Ÿ¨§¨
,äøBz ïzî ãò íúîäæª£¨¨©©©¨
íöôçå íúnâî ÷ø©§©¨¨§¤§¨
íLôð úàöì äúéä̈§¨¨¥©§¨
úeìbî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¨

-àøèqäàéä ,àøçà ©¦§¨¨¢¨¦
ä÷áãìe ,íéøöî úàîèª§©¦§©¦§¨§¨

áéúëãëe ,Cøaúé Ba16äøö íBéa éñeðîe éfòîe éfò 'ä" : ¦§¨¥§¦§¦ª¦¨ª¦§¦§¨¨
,"'Bâådcear zxev dpyi :xnelk ,"dgixa" oeyl - "iqepn" - §

,'d l` dgixa ly"'Bâå éñeðîe éabNî"17éì ñBðî àeäå" , ¦§©¦§¦§§¨¦
"'Bâå18.,"rx"dn ziwl`d ytpd dgxa zeipgexay myk ,ixd - §

gxa ik" ly ote`a d`a dle`bdy ,zeinyba mb did jk okl
."mrd,ãéúòì ,ïëìå,dcizrd dle`ba -çeø 'ä øéáòiLk §¨¥¤¨¦§¤©£¦©

,õøàä ïî äàîhäef dxev zeipgexa didz `l `linne - ©ª§¨¦¨¨¤
zeinyba mb okl ,ixnbl lhazi rxd ik ,"rx"d on dgixa ly

- okly ,"dgixa" ly dxeva dle`bd didz `láéúk19: §¦
."'Bâå 'ä íëéðôì Cìä ék ,ïeëìú àì äñeðîáe"¦§¨Ÿ¥¥¦Ÿ¥¦§¥¤§

mb jke ,dqepn ly dxeva dzid mixvnn d`ivid ,j` -
,ezezigpa oiicr x`yp sebdy s`y ,icedi ly zipgexd dceara
,zindad ytpae seba dzelbn ziwl`d ytpd z`f lka z`vei

.mixvn z`ivi zpiga idefy ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr

äáeLz úðéça úBéäìå§¦§§¦©§¨
Bæytpd zayd -

dxez iciÎlr dyxeyl
,zeevneøúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤

,àaìc à÷îòî æò- ¨¥¨§¨§¦¨
,ald wnernúçîN íâå§©¦§©

Lôpädeelznd - ©¤¤

,ef "daeyz"läéäz¦§¤
äçîNå äøBà úôñBza§¤¤¨§¦§¨

df ixd -ìà áéLé øLàk©£¤¨¦¤
äðeáúe úòc Baì- ¦©©§¨

zrca ,eala opeaziyk
,dpeazaeBîçðìz` - §©£

,ald,BðBâéå BðBáöòî- ¥¤§¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî
íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø

.'åâå 'ä íëéðôì êìåä

øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
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ה.14. יד, ˘ËÈÏ"‡:15.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג"כ מתורץ יט.16."בזה טז, 17.ירמי'

יט. טז, עולם.18.ירמי' אדון יב.19.פיוט נב, ישעי'

xc` 'g ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

eavn zepeaygn miraepd,ipgexdïä :ìéòì økæpk øîàì¥Ÿ©¦§¨§¥¥
'eë úîà,uweyne arezne ,d"awdn zilkza wegx ip`y - ¡¤

,éîöò úà éúéNò àì éðà Càziwl`d ytpdy dcaerd - ©£¦Ÿ¨¦¦¤©§¦
,zindad ytpae seba zelb ly dfk avnl `eal zlbeqn

mipiprl dze` zekyend
ip` `l - xzeia milty
avny zeaiqpd z` izxvi
`l` ,zeedzdl lkei dfk
ytpd z` yiald d"awd
ytpae seba ziwl`d
`idy jk ,zindad
,dfk avnl `eal zlbeqn
,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ
BøBàî ÷ìç ãéøBäì§¦¥¤¥

,Cøaúéytpd - ¦§¨¥
,ziwl`dááBñå àlîîä©§©¥§¥

ïéîìò ìklk - ¨¨§¦
,zenlerddén÷ àlëå§ª¨©¥

,áéLç àìklkde - §¨¨¦
erl,melkl aygp `l ezn

BLéaìäå,xe`d z` - §¦§¦
yiald ,dnypd z`

,d"awd"àéåçc àëLî"axer" ,xen`k ,`xwpd ,seba - §©§¨§¦§¨
"ygpd"äçeøñ ätè"å?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -äæ ïéà §¦¨§¨¥¤

Bæ äãéøé íà-ék,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä- ¦¦§¦¨¦Ÿ¤£¦¨
:dcixid ixg` `eazyúéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦

äáLçî úðéça ïä ,äéLeáì ìëå dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©§¨§¤¨¥§¦©©£¨¨
,dlL äNòîe øeac,d"awd l` elrzi mleky -éãé-ìò ¦©£¤¤¨©§¥

äøBzä úáLçîe øeac äNòîa ïúeLaìúäiciÎlr - ¦§©§¨§©£¤¦©£¤¤©¨
dxez ipipra xedxdde xeaicd iciÎlre ,dxezd zeevn ziiyr
dxeaic ,dzaygne zindad ytpd dlrzn jk ici lry -

,diyrneïn÷ì øàaúiL Bîëe]20Bæ äàìòä ïéðòly - §¤¦§¨¥§©¨¦§©©£¨¨
diyeale zindad ytpdéà ,úeëéøàaàéäL C,ef d`lrd - ©£¦¥¤¦

úàæå ,äNòà úàæ àBôà ïk-íàå ,[íìBòä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨§¦¥¥Ÿ¤¡¤§Ÿ

éãìç éîé ìk éúnâî ìk äéäz,iig ini jyn lk -ïäa ìëì ¦§¤¨§©¨¦¨§¥¤§¦§¨¨¤
,dxez ly dyrne xeaic ,daygna qipkdl -,éLôðå éçeø éiç©¥¦§©§¦

áeúkL Bîëe21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13øM÷ì §¤¨¥¤©§¦¤¨§©§§©¥
éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå ézáLçî©£©§¦§¦¦§©£©§§¦¦§¨¥§¥¥¥
úBëeøòä úBëìä£¨¨£

,eðéðôì,dxezd zekld - §¨¥
exeaice ezaygn od od
iciÎlre ,d"awd ly

xedxdde xeaicdzeklda
z` mc`d xywn ,dxezd
exeaica ,ezaygne exeaic

,d"awd ly ezaygneïëå§¥
,úBönä äNòîa äNòî©£¤§©£¥©¦§
ziiyr iciÎlry -
xywzn ,dyrna zeevnd
,mc`ay dyrnd yeal
ly dyrnd zpigal

,d"awdúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
äøBzä22úáéLî" ©¨§¦©

:Leøt ,"Lôðdaiyn - ¤¤¥
ytpd z`døB÷îì¦§¨

äæ ìòå ,dLøLå§¨§¨§©¤
øîàð23:z`tn eala xeay `edy dryay ,epcnly dn lr - ¤¡©

,zeevne dxez iciÎlr envr z` gnyi - ipgexd eavne ecnrn
:weqta xn`p - dyxeye dxewnl eytp z` xifgi jk ici lre

:"áì éçnNî íéøLé 'ä éãewt",oeaygd iciÎlry - ¦¥§¨¦§©§¥¥
- ,zewl`l zindad eytp mb dlrzn ,zeevne dxez iciÎlry
ytpd zgnye ,xzei dwenre dlecb ,ely "daeyz"d didz
iptl xen`d oeaygd itl oky ,dgnye xe` xzei daxda didz
,zindad ytpde sebd zelbn `vz cala ziwl`d eytp ixd ,ok
eteb zpigan ixd f`e - etweza oiicr `edy ,"rx"d on gxaze
znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe
ecenil iciÎlr dlrzz zindad eytp mby opeazi m` ,z`f

.dgny daxd xacd el siqei - zeevn eneiwe dxez
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íéøîà éèå÷éì
úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì
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ולז.20. לו לה, א.21.בפרקים כה, ח.22.תהלים יט, ט.23.שם יט, שם



צי xc` 'g ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

eavn zepeaygn miraepd,ipgexdïä :ìéòì økæpk øîàì¥Ÿ©¦§¨§¥¥
'eë úîà,uweyne arezne ,d"awdn zilkza wegx ip`y - ¡¤

,éîöò úà éúéNò àì éðà Càziwl`d ytpdy dcaerd - ©£¦Ÿ¨¦¦¤©§¦
,zindad ytpae seba zelb ly dfk avnl `eal zlbeqn

mipiprl dze` zekyend
ip` `l - xzeia milty
avny zeaiqpd z` izxvi
`l` ,zeedzdl lkei dfk
ytpd z` yiald d"awd
ytpae seba ziwl`d
`idy jk ,zindad
,dfk avnl `eal zlbeqn
,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ
BøBàî ÷ìç ãéøBäì§¦¥¤¥

,Cøaúéytpd - ¦§¨¥
,ziwl`dááBñå àlîîä©§©¥§¥

ïéîìò ìklk - ¨¨§¦
,zenlerddén÷ àlëå§ª¨©¥

,áéLç àìklkde - §¨¨¦
erl,melkl aygp `l ezn

BLéaìäå,xe`d z` - §¦§¦
yiald ,dnypd z`

,d"awd"àéåçc àëLî"axer" ,xen`k ,`xwpd ,seba - §©§¨§¦§¨
"ygpd"äçeøñ ätè"å?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -äæ ïéà §¦¨§¨¥¤

Bæ äãéøé íà-ék,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä- ¦¦§¦¨¦Ÿ¤£¦¨
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diyeale zindad ytpdéà ,úeëéøàaàéäL C,ef d`lrd - ©£¦¥¤¦
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ytpd zgnye ,xzei dwenre dlecb ,ely "daeyz"d didz
iptl xen`d oeaygd itl oky ,dgnye xe` xzei daxda didz
,zindad ytpde sebd zelbn `vz cala ziwl`d eytp ixd ,ok
eteb zpigan ixd f`e - etweza oiicr `edy ,"rx"d on gxaze
znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe
ecenil iciÎlr dlrzz zindad eytp mby opeazi m` ,z`f
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ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
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éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
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'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì
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éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå ézáLçî©£©§¦§¦¦§©£©§§¦¦§¨¥§¥¥¥
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exeaice ezaygn od od
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z` mc`d xywn ,dxezd
exeaica ,ezaygne exeaic
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ziiyr iciÎlry -
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,d"awdúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
äøBzä22úáéLî" ©¨§¦©

:Leøt ,"Lôðdaiyn - ¤¤¥
ytpd z`døB÷îì¦§¨

äæ ìòå ,dLøLå§¨§¨§©¤
øîàð23:z`tn eala xeay `edy dryay ,epcnly dn lr - ¤¡©

,zeevne dxez iciÎlr envr z` gnyi - ipgexd eavne ecnrn
:weqta xn`p - dyxeye dxewnl eytp z` xifgi jk ici lre

:"áì éçnNî íéøLé 'ä éãewt",oeaygd iciÎlry - ¦¥§¨¦§©§¥¥
- ,zewl`l zindad eytp mb dlrzn ,zeevne dxez iciÎlry
ytpd zgnye ,xzei dwenre dlecb ,ely "daeyz"d didz
iptl xen`d oeaygd itl oky ,dgnye xe` xzei daxda didz
,zindad ytpde sebd zelbn `vz cala ziwl`d eytp ixd ,ok
eteb zpigan ixd f`e - etweza oiicr `edy ,"rx"d on gxaze
znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe
ecenil iciÎlr dlrzz zindad eytp mby opeazi m` ,z`f
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc migqt(ycew zay meil)

déì øîà,`axàîéz àìdcedi iax ixaca xnel jl oi` ± ¨©¥Ÿ¥¨
dilr mihgeyyàîéà àlà ,dîöò éðôaeixaca xnel jl yi ± ¦§¥©§¨¤¨¥¨

miypd lr mihgeyy,ïîöò éðôadcedi iax xaeq ,cigi lr la` ¦§¥©§¨
.mihgey oi`y

déì øîàxnel ozip ji` ,`axl `ppig xa `awer ax dywde xfg ± ¨©¥
,onvr ipta miypd lr mihgeyy dcedi iax ixacaïðéãáò éîike ± ¦¨§¦©

miyerïðúäå ,íéLð dlekL äøeáçy ,epzpyna epipy ixde ±ïéà £¨¤¨¨¦§¨§©¥
åàì éàî ,íépè÷e íéãáòå íéLð úøeáç ïéNBòdpynd oi` m`d ± ¦£©¨¦©£¨¦§©¦©¨

ly dxeag miyer oi`y zyxtzneäééãeçì íéLð,mnvr ipta ± ¨¦§©§
eäééãeçì íéãáòå,mnvr ipta ±eäééãeçì íépè÷e.mnvr ipta ± ©£¨¦§©§§©¦§©§

déì øîà,`axàìdpynd zpeek `l` ,dpynd yexit df oi` - ¨©¥Ÿ
ly dxeag miyer oi`y ,`id,íéãáòå íéLðly dxeag miyer oi`e ¨¦©£¨¦

micaríépè÷ely dxeag ,`xnbd zx`ane .cgiíéãáòå íéLðcgi §©¦¨¦©£¨¦
,miyer oi`íeMîyygúeìôzly dxeage ,zepf ±íéãáòå íépè÷ ¦¦§§©¦©£¨¦

,miyer oi` cgiíeMî¦
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היום יום . . . צב

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר 
כל תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה 
שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי 
בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א 

פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א 

ריבוי און פארשטיין - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ׂש ֶאת  ּמַֹח ּוְלַחּפֵ "ד[ ָהֲעבֹוָדה ּבַ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ר ִלְפֵני ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ֵקן – ִסּדֵ דֹול – ַהּזָ נּו ַהּגָ ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוָדה. ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ

ְסָלִעים,  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ָהִרים  ְלָפֵרק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  מּור,  ּגָ ָטעּות  ֶזה  ּבָ ּטֹוִעים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאיָנּה  זֹו  ַוֲעבֹוָדה 
י  ית – ּדַ ָנה ֲאִמּתִ ַכּוָ ְהיּו, ּבְ ּיִ ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ֵאיֶזה ׁשֶ ר ּכָ מּור הּוא, ֲאׁשֶ 'ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם'. ָהֱאֶמת ַהּגָ
ׁש  סּוק ֻחּמָ ה עֹוֵמד, ּפָ ב ּוִביִדיָעה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ֲהָכַנת ַהּלֵ ָראּוי ּבַ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ָנה, ִמּלָ ַכּוָ ָרָכה ּבְ יק: ּבְ ּוַמְסּפִ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ַבר ה', ּפָ הּוא ּדְ יִדיָעה ׁשֶ ּבִ

ה ּוְלָהִבין –  ׁשּוט ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ה ַוֲעצּוָמה, ּפָ יַע ָלֶזה ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרּבָ ְכֵדי ְלַהּגִ ר ּבִ ָבר, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ
ִפי ָהֱאֶמת. ְהֶיה ּכְ ּיִ ֶעְזרֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ ּכָ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ַהּיֹוֶרה  אֹו  ּוְזרּוָעה,  ה  ֲחרּוׁשָ ֶדה  ׂשָ ַעל   – ָטר  ַהּמָ ּוְכמֹו  ּבֹו,  ָאֵחז  ּתֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלֵאיֶזה  ְצִריָכה  ָרָכה  ַהּבְ
יֹוֶרה  ָטר  ַהּמָ ֵאין  ְזרּוָעה,  ְולֹא  ה  ֲחרּוׁשָ לֹא  ּבּור  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲאָבל  ֶרם.  ְוַהּכֶ ֶדה  ַהּשָׂ בּוַאת  ּתְ ַעל   – ּוַמְלקֹוׁש 

ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים ּתֹוֶעֶלת.

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

אֹותֹו,  ָרָאה  לֹא  ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ִליִליד  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ת ֲעָדתֹו. ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ל־ׁשֶ ּוִמּכָ

ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֲחִסידּות:  ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ כּו'  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ִקי  ּבָ ְלָחִסיד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ָדן ְוָגאֹון  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְלַהּגִ

יום 
ראשון

יום 
שני



צג היום יום . . . 
ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה 
דעם מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר 
דער עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה 

און חשיבות פון א ּפרָאסט־תמימות'דיקען מסירת־נפש איד.

ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֲחִסידּות:  ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ כּו'  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ִקי  ּבָ ְלָחִסיד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ָדן ְוָגאֹון  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְלַהּגִ

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ר ְלָהִסיר  ׂשָ ְפָרט, הּוא: א( ְיִגיַעת ּבָ ֶכל ֱאלִֹקי ּבִ ים, ּוְבׂשֵ ָכִלים ִעּיּוִנּיִ ׂשְ קּות ּבִ ית ַהֲהָכָנה ְלִהְתַעּסְ ֵראׁשִ
ֱאלֹקּות  ּוְבִעְנְיֵני  ְכָלל,  ּבִ לֹות  ּכָ ׂשְ ּמֻ ּבְ ַטַעם  ַהּטּוב  ְלעֹוֵרר  ֶנֶפׁש  ְיִגיַעת  ב(  עֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני  ַטַעם  ַהּטּוב 

ְפָרט. ּבִ

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. 
און הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ּתֹוְך  ָנַהג לֹוַמר  ַלְמרֹות ֹזאת  ֻמְחָלט.  ֶקט  ׁשֶ ַרר  ׂשָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֵאֶצל  ַהֲחִסידּות  ֲאִמיַרת  ֵעת  ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ּכְ

ַהּמִֹחין,  ְנִביַעת  ֶאת  ן[  ]=ְלַרּסֵ ִקיט  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ יר,  ִהְסּבִ "ּב[  ָהַרׁשַ ]=ַאְדמֹו"ר  א  ַאּבָ
ִכיְך"  ְוׁשָ ִקיט  ׁשָ ּדְ ְסִתים,  ְעּתֹוִהי  ּדַ "ָסָבא  ַהּזַֹהר  ַמֲאַמר  ֵאר  ּבֵ ּוְבָכְך  נֹוְגדֹות[  ֵדעֹות  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבַ ]ַהַמֲעָלה 

ב[. ָ ֹוֵקט ּוְמֻיּשׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ְעּתֹו ֻמְפָלָאה ִמּשׁ ]=ָזֵקן ּדַ

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר ֶאת  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ְזָרה  ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהֳעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ָעָליו ַהׁשְ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צד

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְולֹא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְולֹא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – קֹונֹו",  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ְגֶלה,  ַהּנִ ִלּמּוד  ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – ָחִסיד"  ָהָאֶרץ  ַעם 

ֹפַעל. ּמּוד ֲהלֹא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה 
און מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט 
בא אים טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר 
ווָאס עס קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט 

שייך כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך־הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל ַעְצמֹו  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
ָלל  לֹום, לֹא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת ֶזה ּכְ ְהֶיה לֹו, ַחס־ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ לֹא ׁשַ

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

ַעל  ְלַאַנ"ׁש  דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֶ ּשׁ ַמה  ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  הּוא  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ַאַנ"ׁש:  ִזְקֵני  ֵאֶצל  ל  ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו. ּוֵמַהאי  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
ִסְפרֹו  ֶאת  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ֵיׁש  ִלְדפּוס.  ְלָמְסרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ זֹו[  ה  ּבָ ]=ּוִמּסִ ַטֲעָמא 
יקֹו,  ְלַהְעּתִ ְרׁשּות  ָנַתן  ְוָאז  ְוָזקּוק,  ָצרּוף  ָהָיה  ָבר  ּכְ תקנ"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ ְוֵתָבה.  ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ ק  ְוִדּיֵ ְנָיא,  ַהּתַ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ ּוְכׁשֶ

רּוׁש  דֹול ּדְ נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ לֹשֶׁ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ "ַמׁשְ

יום 
חמישי



צה היום יום . . . 

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

הּוא –  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ל ִאיׁש ּבְ ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ְוהּוא ַעל ְיֵדי  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין 
דבור, דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז 
ער געהט און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען 
ער טרעט: בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה ּבֹו  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֶֹלם! ַמּדּוַע ַאּתָ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם 
אותם את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך 
וועל דיר געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון 
- דָאס איז געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: 
דָאס ערשטע לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון 
אויבען, א ּפינטעלע פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, 
אז דער אלף פון תורה איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון 
אמונה ווָאס באהעפט זיי. נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, 

א איד למטה דָאס איז דער גוף און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵדי  ן ְלָך ּכְ ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר לֹו ֵסֶדר  ּבְ ה ְלַמד ִעם  ְוַאּתָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְצָוה  ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ׁשֶ
ֶאְמַצע –  ַחת, ַקו ּבָ ה ִמּתַ ַעל, ְנֻקּדָ ה ִמּמַ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? – ְנֻקּדָ ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ
ַחת, ִעם ַקו  ּתַ ּמִ ַעל, ַה"ּיּוד" ׁשֶ ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . צו

ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ּגִ ָנּה  ֶיׁשְ
ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאלֵֹקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאלִֹקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

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

.mdlyn m`pz lr mitiqen eid jkitle ,eyry dnn xzei ycwdd
:`xnbd zxxanéì änì ézøúåzen` izyl ekxved recn - §©§¥¨¨¦

epzie dyn ly dn` itl mipne`d eaiigziy did ic ixd ,zelecb
.dpnn dlecbd zg` dn` itl

dn` :`xnbd zx`anúçàdkxvedàáäãå àtñëìzk`lnl - ©©§©§¨§©£¨
mipne`d z` ciqtdl evx `le ,`id dxwi zepne`y ,adfe sqk
dlecb dzidy dn` itl mdn elhp ok lre ,icn xzei da miwqerd

,rav` ivga wx dyn lynådn`úçàdkxvedàðéðáì- §©©§¦§¨¨
da milhep eid ok lre ,jk lk dxwi dpi`y ,mipa` oipa zk`lnl

.rav`a dyn lyn dlecb dzidy dn` itl mipne`d on
:'eycwzp oibbe zeilr'y epzpynn gikedl dqpn `xnbdïðz- §©

,dpyna epipyúBðBlçä,dxfrd lyäîBçä éáBòåmipecip ,dly ©©§¦©¨
.íéðôìk:`xnbd zxxanàîìLaiabl xacd ayein -,úBðBlçä §¦§¦¦§¨¨©©

cdì úçkLîs` ,dxfrd zyecwa eycwziy ote` `evnl yiy - ©§©©¨
,'eycwzp `l zeilre oibb'y xn`p m`déåLcmd mieyyk - §©§¨

mdaebaò÷ø÷ìdäøæò,,'zeilre oibb'k mipecip mpi` jkitleàlà §©§©£¨¨¤¨
dì úçkLî éëéä äîBçä éáBòeilr legzy ote` `evnl yi cvik - ¦©¨¥¦©§©©¨

.zebbd eycwzp `l m` ,dyecw
:`xnbd zx`andì úçkLîlr dyecw legzy ote` `evnl yi - ©§©©¨

,'eycwzp `l zeilre oibb'y xn`p m` s` ,dnegd y`xàøeL øáa§©¨
dey ddaeby ,miptan dlecbd dnegl dkenqd dphw dnega -
.dzyecw dilr dlg ok lre ,dxfrd rwxwl miniieqn zenewna

on miptl dphw dneg miyer eidy jkl di`x `xnbd d`iane
:dlecbdáéúëc(g a dki`)àçà éaø øîàå ,'äîBçå ìéç ìáàiå' ¦§¦©©£¤¥§¨§¨©©¦£¨

,df `xwn xe`iaaàîézéàåz`f xn`y mixne` yie -,àðéðç éaø §¦¥¨©¦£¦¨
l `id `xwnd zpeekyàøeL,dlecb dneg -àøeL øáedneg - ¨©¨

.dphw

äðùî
:dxeaga gqtd zlik` ipica zwqer dpyndúBøeáç ézLly §¥£

,cg` gqt ilke`ïéìëBà eéäLgqtd xya z`elà ,ãçà úéáa± ¤¨§¦§©¦¤¨¥
eidiy mi`yx ,zg` dxeag ipaCìéä íäéðt úà ïéëôBäcg` cvl ± §¦¤§¥¤¥¨

elàå ,ïéìëBàåeidiy mi`yx ,zxg`d dxeagd ipa ±úà ïéëôBä §§¦§¥§¦¤
Cìéä íäéðtecbpky cvl ±,ïéìëBàågqtd zhigyay it lr s`e §¥¤¥¨§§¦

lk`p gqtd ixdy cgi elke`l miaiig mpi` ,zg` dxeaga eid
.miza ipya elit`e zexeag izyaíçénäåming min ea yiy §©¥¨
eze` cinrdl mi`yx ,oiid zbifnlòöîàauveg `edy s` xcgd ¨¤§©

mpn` .zexeagd oia,LnMäLkmr gqtd xyan lek`l ligzdy §¤©©¨
,ezxeag ipaâBæîì ãîBò`di ,zxg`d dxeagd ipal oiid z`õôB÷ ¥¦§¥

[xbeq-]øéæçîe åét úà[aaeqn-],åéðt úàipa miayei eay cvl ¤¦©£¦¤¨¨
,zenewn ipya gqtd z` lek`l cg` mc`l xeq`y iptn ezxeag

eit z` ynyd gzti `leL ãòe enewnl xfeg,Búøeáç ìöà òébn ©¤©¦©¥¤£¨
,zxg`d dxeagd mr gqtd xyan lke`y ea ecygi `ly ick

ìëBàå.gqtd xya z` lek`l jiyni mdnr aqiyke ±älkäå± §¥§©©¨

`dzy zi`yx ,dlkd z`f znerleäéðt úà úëôBäxg` cvl ¤¤¤¨¤¨
úìëBàå.mixg` ipta lek`l zyiiazny iptn ,gqtd z` §¤¤

àøîâ
`xnbde ,zexeag izya lk`p cg` gqt oaxwy x`ean epzpyna

:df oica mi`pz zwelgn yiy d`ianépî ïéúéðúîzrck epzpyn ± ©§¦¦©¦
zrck ,diepy `id inàéðúc .àéä äãeäé éaø,`ziixaa epipyy ± ©¦§¨¦§©§¨

mixvn gqt zyxta xn`p(f ai zeny)iYW lr Epzpe mCd on Egwle'§¨§¦©¨§¨§©§¥
sFwWOd lre zfEfOd.'íäa BúBà eìëàé øLà íézaä ìòwecwce ©§Ÿ§©©©§©©¨¦£¤Ÿ§¨¤

miax miyp` ,xnelk] miax oeyla 'Elk`i' ,aezkd oeylŸ§
'miYAd' ,[cg` gqt oaxw ,xnelk] cigi oeyla 'FzF`' ,[milke`d©¨¦

,[miza dnk ,epiid] miax oeylaçñtäL ãnìîzxeagl hgypy ± §©¥¤©¤©
,zg` miiepnìëàðs`úBøeáç ézLaipya s`e gqt ilke` ly ¤¡¨¦§¥£

elke`l wlgidl mileki miaxy cnln aezkdy xg`ne .miza
elke`l i`yx epi` cigiy eil`n oaen ,miza ipya zexeag izya

mpn` .miza ipyaàäé ìBëécigiìëBàä,gqtd xyaa ewlg z` ¨§¥¨¥
ìëBàcg` zia jeza,úBîB÷î ézLabkizya e` mixcg ipya oe ¥¦§¥§

,mipt zkitda zelke`d zexeag,øîBì ãeîìzaezkd epcnln ©§©
gqtd zyxta(en ai my),,'ìëàé ãçà úéáa'epiid 'mizad'y myke §©¦¤¨¥¨¥

zg` dxeag epiid 'cg` ziaa' jk ,zenewn ipye zexeag izy
onwl `xnba x`eane .cg` mewne(a"r)z` yxec dcedi iaxy

,'lk`i' dz`ixw ote`k `le 'lk`i' dzaizk ote`k 'lk`i' daizdŸ¥¥¨¥
ziaa' gqtd z` lk`i cigidy `id aezkd z`xed ef dyxc itle

weqta ok oi`y dn .zg` dxeagae cg` dlik` mewna ,'cg`my)

(f ai,miax oeyla 'mizad' mb aezk miax oeyla 'Elk`i' ea xn`pyŸ§
wlgidl md mi`yx ,gqtd lr epnpy miax miyp` yiyky cnll

.zenewn ipya e` miza ipya edelk`iy zexeag izyl
ïàkîef dyxc it lr ±LnMä ,eøîàlr dxeag ipa mr dpnpy ¦¨¨§©©¨

,oaxwd xya z` mxear dleve xepzd cil ayei dide gqtd
Le gkyúéfk ìëàxyaøepzä ãöaipa eligzdy mcew gqt lila ¤¨©©©¦§©©©

,gqtd z` lek`l ezxeag,àeä çwt éày cr lke`e siqenàlîî ¦¦¥©§©¥
epnî Bñéøk`iaiyky envrl lired ezegwtae ,gqtd xyan ± §¥¦¤

lykii `le lek`l lkei `l aey ezxeag ipal gqtd xya z`
.zenewn ipya gqt zlik`aéða eöø íàådäøeáçelyBnò úBNòì §¦¨§¥£¨©£¦

,äáBè,ecal gqtd z` lek`le ezxeagn yextl jxhvi `ly ick ¨
Bcöa ïéáLBéå ïéàa,gqtd zcerq z` my miraewe xepzd ci lr ¨¦§§¦§¦

el` .mdnr cgi lek`l lkei ynydy ick.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
:zwlegd drcd z` d`ian `ziixad,øîBà ïBòîL éaøwecwc ©¦¦§¥

weqtd oeyl(my),'íäa BúBà eìëàé øLà íézaä ìò''miYAd' ©©¨¦£¤Ÿ§¨¤©¨¦
miax oeyla 'Elk`i' oke ,miza dnk dzernyne miax oeylaŸ§

,gqtd z` milke`d miyp` zxeag dzernyneL ãnìîcg` lk §©¥¤
dxeagd ipanìëBàädidiy i`yx ,gqtd z`ìëBàewlg z` ¨¥¥
,úBîB÷î ézLa¦§¥§

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

המשך ביאור למס' פסחים ליום שני זמ' א



צז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  אדר ב' ראשון יום שאובים  במים ברחיצה הגזירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰àaä©¨
...ìaèiL ãò äàîèì éðLk àeä éøä ...ïéáeàL íéîa Baøå BLàøŸ§ª§©¦§¦£¥§¥¦§ª§¨©¤¦§Ÿ
ïéöçBø eéäå ,íéòø ïäéîénL úBøòîa ïéìáBè íBé éìeáè eéäL¤¨§¥§¦¦§¨¤¥¥¤¨¦§¨£¦
ãò ,Ck âäðnä èLôe ;úei÷ð Cøc íéôé íéáeàL íéîa ïk øçà©©¥§©¦§¦¨¦¤¤§¦¨©©¦§¨¨©
ïä ¯ äðBøçàa íéöçBøL íéáeàL íénL íénãî íòä áø eéäL¤¨Ÿ¨¨§©¦¤©¦§¦¤£¦¨©£¨¥

...íéøäènL¤§©£¦
שאובין  במים  שבא  מי על  טומאה גזרו  לאחר חכמים  (גם

במקוה) ובגמרא שטבל תרומה . יאכל א)שלא  יד, מבואר(שבת

וסרוחין מכונסין מערות  במי טובלין  היו  "בתחילה  הטעם :

ועד  קבע ", ועשאום  התחילו  שאובין. מים  עליהן נותנין והיו

מטהרין". אלו אלא מטהרין , אלו  לא  אומרים  "היו כך שאחר

יהושע ' ה 'פני שם):והקשה  (שבת

אלו אלא  מטהרין , אלו ש "לא  לטעות  להגיע  ניתן כיצד א.

ו "בודאי המלוכלכים , למים  נכנסו מלכתחילה הלא  מטהרין"?

לטהר כיֿאם  סרוחים , מים  תוך  לכנוס  עושה אדם  שום שאין 

מטהרים , השאובין המים שאין ידעו ובוודאי מטומאתו",

המקוה ? מי  אלא

נפסל  שאובין " במים  ורובו  ראשו ש "הבא  בתקנתם  ב.

לאכול  שירצו הכהנים, עבור רק  הועילו תרומה  לאכילת 

נדה בטהרת ובפרט  טמאים , שאר  אבל  בטהרה, תרומה 

שיטבלו עומדת, במקומה גופא חששא  "הך עדיין לבעלה ,

מטהרים"!? שהשאובין  שיאמרו בשאובין,

ותירץ :

רוב שהיו "עד הרמב "ם : כתב  הגזירה , סיבת  את  בתארו 

הן באחרונה  בהן שרוחצין שאובין  שמים  מדמים  העם

מקוה , שבמי הטבילה  לא la`שמטהרין, leflfa oilaeh eide
dpeekאלא מקוה , מי  יטבלו שלא  היה  לא  החשש  כלומר : ."

כוונה . בלא  מסכת שיטבלו סוף המשניות, בפירוש גם הרמב"ם כתב (וכך

.זבים)

המקוה במי  כלל  יטבלו לא  שהטמאים  חשש  היה  לא  ובכן ,

מקוה במי טבילות , שתי דורשת  שהטהרה שיסברו  אלא

– מטומאתו  המטהרת הטבילה  "עיקר  כאשר שאובים , ובמים 

בלא "בזלזול הראשונה  הטבילה  את  יטבלו  ולכן  השניים " הם 

טבילה דווקא כי  – מתרומה לפסול  תיקנו  זה  ומטעם  כוונה ".

ולא היא  דחולין  בנדה , שייך לא  "וזה  כוונה , צריכה  לתרומה 

כוונה " ומצאתי)בעי ד"ה ריד, סי' יו"ד סופר .(חתם

ה'תשפ"א  אדר ג' שני יום הקודש  עם הזב מדרס נשיאת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰
ìéàBä ¯ ãçàk äîeøz Bnò àOì Bì øzî ,ñøãnä úà àNBpä©¥¤©¦§¨ª¨¦¨¦§¨§¤¨¦
éøä ,ñøãna úòâBð äîeøzä àìå äîeøza òâBð àNBpä ïéàå§¥©¥¥©©§¨§Ÿ©§¨©©©¦§¨£¥
úéáç àNpL ãçàa äéä äNòî ...Lãwä àì ìáà ;äøBäè àéä¦§¨£¨Ÿ©Ÿ¤©£¤¨¨§¤¨¤¨¨¨¦
àNBpäL ,eøæb äòL dúBàa .dnò àNpL ñøãna dànèå ,Lãwì©Ÿ¤§¦§¨©¦§¨¤¨¨¦¨§¨¨¨¨§¤©¥
íò ñøãîa àlà eøæb àìå ;Lãwä úà àOé àì ,ñøãnä úà¤©¦§¨Ÿ¦¨¤©Ÿ¤§Ÿ¨§¤¨§¦§¨¦

.äéäL äNònk ,Lãwä©Ÿ¤©©£¤¤¨¨
במשנה  ב)שנינו כ, הזב '(חגיגה 'מדרס  את  הנושא הזב : (נעל

הטומאה) כאב ואיןשדינה התרומה  את  גם  עמו לשאת  לו מותר

בקדשים אבל המדרס , ידי  על  התרומה  תיטמא  שמא  חוששים

היא('קודש') וזו המדרס. עם יחד אותם  לשאת  שאין החמירו

יין חבית  שהעביר באחד שהיה  מעשה  משום  חכמים גזירת 

הזב , מדרס שהיה  סנדלו של  הרצועה  ונפסקה  קודש  של

ונטמאה לתוכה  ונפלה  החבית פי  על  הרצועה  את  (והיתה והניח

מאוירה) רק הנטמאת חרס של חבית .זו

הגמרא א)ומבארת  כג, ולא(שם לקודש  רק  היתה  שהגזירה 

כי  עקביא)לתרומה  בן חנניה בדבר(לדעת רק  וגזרו החמירו חכמים

מעשה  באותו  לו(קודש)שהיה  הדומה  בדבר  .(תרומה)ולא 

יצחק' באותה)וה 'שיח ד"ה הרמב "ם(שם, דברי את  הביא 

שם) המשנה הקודש(בפירוש עם  יחד  המדרס  את  לשאת שהאיסור

זה שאין  ואף  אותה", וירים  בלוח  שניהם  "ישים  כאשר  הוא 

המדרס את לבש  שהאדם  שהיה, למעשה ברגלו(סנדל)דומה 

לאויר נפלה  החבית פי  על והניחה הרצועה שנפסקה  ולאחר

ומדרס קודש  יישא  שלא  רק  היתה  הגזירה מכלֿמקום  החבית ,

בנעלי אבל שיגע ", הוא  "קרוב  בזה  כי יחד  סמוכים  כשהם 

הרצועה שתיפסק  רחוק  שדבר  מפני גזרו  "לא  הזב מדרס 

שבידו". בקודש  ויגע  רגלו  מעל ויסירנה

לציון ' ב 'ראשון ביאר  איבעיא)וכן  ד"ה שם חגיגה החיים', (לה'אור

" וכתב  בלשונו  דייק  כאן  –yepd`שהרמב "ם  המדרס" את 

מהמעשה נובע והאיסור  יחד" אותם  לישא  אלא אסרו "שלא 

היה שהמדרס  היינו, החבית ", פי  על הסנדל  את "שנתן שהיה 

לקודש . בסמיכות

ה'תשפ"א  אדר ד' שלישי יום עדים? כנגד נאמן מי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðL§¥
ïîàð àeä ¯ 'éðà øBäè' øîBà àeäå ,'úàîèð' Bì ïéøîBà íéãò¥¦§¦¦§¥¨§¥¨£¦¤¡¨
;'úBøäèa ÷ñò' :Bì ïéøîBà ïéà ,ïë ét ìò óàå .Bîöò éãé ìò©§¥©§§©©¦¥¥§¦£Ÿ¦§¨

.Bîöò ìò Leçéå ,úBøBäè ïä éøä ¯ úBøäè äNò íà àlà¤¨¦¨¨§¨£¥¥§§¨©©§
הגבוהה כנאמנות  נחשבת  עדים  שני של  עדותם  כלל בדרך 

נאמן שאדם  זו בהלכה  המבואר  הוא  הכלל  מן  יוצא  ביותר .

המעידים עדים  שני כנגד אפילו  טהור  הוא כי  עצמו על לומר 

שנטמא .

א)ובגמרא  יב, הסברים :(כריתות שני  לכך  הובאו

לאחרים השלכה  כל  לו  ואין  לעצמו  הנוגע  בדין (כמו א.

למשל) ממונות עדים .בדיני כמאה  עצמו  על האדם  נאמן  –

בינו הכחשה  כלל שאין  באופן דיבורו את  מפרשים  ב.
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אלא בכך מודה אכן והוא  שנטמא מעידים  העדים  כי לעדים,

ez`nehnשטוען lahy. טהור כבר הוא  ועכשיו

הר "ש  מ"ט)וכתב  פ"ה ההיתר(טהרות הראשון ההסבר לפי כי

שנגע במאכלים  לנהוג  צריכים אחרים  אך  לעצמו , רק  הוא 

כנגד  שניים של עדותם  עומדת  לגביהם  שהרי כטמאים בהם

כלל  אין  שהרי לאחרים גם מותר השני  ההסבר לפי  אך אחד ,

העדים . לדברי דבריו בין  סתירה 

שנאמן שאע"פ  ב 'תוספתא ' הנאמר את  מבאר  הוא ובכך

לעצמו", יחוש  אלא  בטהרות  עסוק  לו  אומרים  "אין עצמו , על 

לאחרים , ביחס  לא  אך עצמו כלפי רק  הוא  שההיתר  היינו 

הראשונה . וכדעה 

נראית אינה לעצמו" "ויחוש שהלשון  כתב  משנה' וה 'כסף

לכתחילה לחשוש  עליו לעצמו  שגם אלא  הר "ש  כפירוש 

העדים  כדברי נאמן)ולנהוג הוא הדין שמעיקר יתעסק(למרות ולא

אפרים ' ה 'מחנה  אולם  טבילה . ללא  הרמב"ם בטהרות  על (חידושים

שיחמירכאן) טעם אין  טהור , שהוא  יודע  והוא מאחר  כי  כתב 

עצמו. על

הזקן  אדמו"ר כתב סק"י)ולהלכה , קו"א יח סי' "בכל (יו"ד :

אם אפילו איש , ממאה  יותר  עצמו על נאמן אדם  האיסורים 

ואע "פמא אתו , שהאמת  שיודע  כיון אותו , מכחישים  איש  ה

פי על אותו מענישים  היו דין לבית הדבר נודע היה  שאם 

לו מותר ידיעתם בלי מכלֿמקום  אותו, המכחישים  עדים 

עצמו". לבין בינו  לאכול 

ה'תשפ"א  אדר ה' רביעי יום לשבילים  קדירות בין

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðL§¥
,úBøäè äNòå ïäî ãçàa Cìä ,øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©§¤¨¥¤§¨¨§¨
øçà äæ eìàLðå eàa íà ¯ úBøäè äNòå éðMa Cìäå ,Bøáç àáe¨£¥§¨©©¥¦§¨¨§¨¦¨§¦§£¤©©

.øBäè àeäL ,Bîöò éðôa ïäî ãçà ìëì ïéøBî ¯ äæ¤¦§¨¤¨¥¤¦§¥©§¤¨
אדם בני  שני של קדירות  שתי  בדין  ראשונים  נחלקו 

ידוע ואין  אסור  דבר  מהן אחת  לתוך ונפל זו לצד זו העומדות 

שתי מדרבנן  איסור  נפל  שאם  אומרים , יש  מהן. לאיזו 

נאסרה אם  ספק  יש מהן  אחת כל לגבי כי מותרות , הקדירות 

לקולא ' דרבנן  סקי"ח)ו 'ספקא  קיא סי' יו"ד בש"ך הובא ויש(רמב"ן, .

נצטרך  אם ֿכן  כי מספק, להקל אין  זה  שבמקרה  אומרים 

איסור וודאי  אלא ספק  כאן  אין ושוב  שתיהן , את  להתיר

נאסרה  בוודאי  משתיהן  אחת  שם)שהרי  בש"ך מובא .(רשב"א,

הש "ך סובר(שם)וכתב  שהרמב "ם  מוכח זו שמהלכה 

שבילים בשני  שהלכו אדם  בני בשני שהרי  הרמב "ן , כדעת 

באו (אם  טהורים  שניהם  טמא , מהם  שאחד  בוודאי וידוע 

הלך  האם ספק  יש  מהם  אחד  כל על כי בנפרד), להישאל 

בוודאי משניהם  שאחד פי על אף  הטהור , או  הטמא  בשביל

בנפרד  אחד כל על לדון ניתן כן, ואם  הטמא . בשביל  הלך 

נמצא יחד המקרים  שני  שמתוך  למרות  מספק , ולטהרו 

בוודאי. טמא שטיהרנו 

דעת ' ה 'חוות  סק"ט)אך הדברים :(שם בין לחלק שיש  כתב 

ספקות שני על מדובר שבילין בשני  שהלכו בשנים 

מהם אחד כל (הליכת  שונים  מעשים  משני  הנובעים  נפרדים 

לכל  להתייחס  ניתן  בנפרד להישאל באים  הם  וכאשר  בשביל),

קדירות בשתי אבל  מספק . ולטהרו עצמו בפני  מהם  אחד 

לאחת האיסור  נפילת  – אחד ממעשה  נובע  שתיהן  על  הספק 

כל  על אחת  בבת  לדון יש  אחד בספק  ומדובר  ומאחר מהן,

הקדרות שתי על דנים  וכאשר ממנו, הנובעות התוצאות 

נאסרה . בוודאי אחת  שהרי שתיהן  את  להתיר  אפשר  אי  כאחת 

ה'תשפ"א  אדר ו' חמישי יום המת? גופת על הבעלים מי

˙ÈÊkÓ ˙BÁt :Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰»ƒ¿«ƒ
Ïk‰ - ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ,˙n‰ ¯NaÓƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»√»ƒ«…

.‰·LÁÓ CÈ¯»̂ƒ«¬»»
לא אוכלין , טומאת  דין  לענין כמאכל  ייחשב  שדבר כדי

להיות עליו אלא  לאכילה  ניתן  שהוא  בכך cnereדי  crein
jklאותו ומייעד חושב הבעלים אם לכך , עומד  אינו  ואם .

כותב זה  ולפי כמאכל. בכך אותו מחשיב  הוא  הרי לאכילה ,

מטמא לאכילה , עומד  ואינו  מאחר  מת , אדם שבשר  הרמב "ם

מחשבה . ידי  על רק  אוכלין טומאת 

הדבר על  המחשבה כאמור , הרי , להבין : יש  לכאורה אך

המת על הבעלים  כן  אם  ומיהו הבעלים , ידי על  להיות  צריכה

לאכילה ? אותו לייעד שיכול 

יורשים שהיורשים  כשם  חידוש : דבר מכאן שלמדו ויש 

שהמת ואע "פ גופו . את  יורשים  הם  כך  המוריש , נכסי  את 

של  ומחשבתו היורשים לבעלות  עובר הוא  בהנאה , אסור 

לאכילה  אותו  המייעד שבדבר)היורש  האיסור אף מועילה(על

אוכלין טומאת סב)שיקבל  עמ' ב"ק שעורים .(קונטרסי

הסוברים  דעת  מובנת  סה)ובכך סי' מהרי"ל הגר(שו"ת שכהן 

להוציאו היורשים מן לדרוש  יכול מת  בו  שיש  לבית  בסמוך 

הטומאה מחמת לביתו מלהיכנס מנוע  הוא  כי בהקדם  משם 

היו עניין מה  ולכאורה, מהמת . ואיזוהמתפשטת  לכאן רשים 

גוף את יורשים והם מאחר  אלא אליהם ? לו יש  טענה 

לפנותו וחייבים  המזיק כממונם  זה הרי  שיעורים המת , (קונטרסי

.שם)

הזקן אדמו"ר ס"ד)אך ונפש, גוף נזקי אינו(הל' שהאדם  כותב 

פיקדון  שקיבל כשומר אלא  ואיננו כלל  גופו על (ולכן בעלים

להכותו) לאחר להרשות יכול ירשואינו שהיורשים  יתכן  לא  זה ולפי  .

עליו בעלים איננו עצמו  הוא  כאשר המוריש  של  גופו  את 

הסכמה עבור תשלום  לקבל זכות  ליורשים  אין ולכן בחייו .

להשתלה  המת  מגוף איברים  מותר)למסירת  שהדבר שהרי(באופן ,

כלל  רכושם  נג)איננו ג, אב .(בנין

עוד  כל  כי  הרמב"ם , דברי את  לבאר  ניתן  זו שיטה  ולפי 
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אלא בכך מודה אכן והוא  שנטמא מעידים  העדים  כי לעדים,

ez`nehnשטוען lahy. טהור כבר הוא  ועכשיו

הר "ש  מ"ט)וכתב  פ"ה ההיתר(טהרות הראשון ההסבר לפי כי

שנגע במאכלים  לנהוג  צריכים אחרים  אך  לעצמו , רק  הוא 

כנגד  שניים של עדותם  עומדת  לגביהם  שהרי כטמאים בהם

כלל  אין  שהרי לאחרים גם מותר השני  ההסבר לפי  אך אחד ,

העדים . לדברי דבריו בין  סתירה 

שנאמן שאע"פ  ב 'תוספתא ' הנאמר את  מבאר  הוא ובכך

לעצמו", יחוש  אלא  בטהרות  עסוק  לו  אומרים  "אין עצמו , על 

לאחרים , ביחס  לא  אך עצמו כלפי רק  הוא  שההיתר  היינו 

הראשונה . וכדעה 

נראית אינה לעצמו" "ויחוש שהלשון  כתב  משנה' וה 'כסף

לכתחילה לחשוש  עליו לעצמו  שגם אלא  הר "ש  כפירוש 

העדים  כדברי נאמן)ולנהוג הוא הדין שמעיקר יתעסק(למרות ולא

אפרים ' ה 'מחנה  אולם  טבילה . ללא  הרמב"ם בטהרות  על (חידושים

שיחמירכאן) טעם אין  טהור , שהוא  יודע  והוא מאחר  כי  כתב 

עצמו. על

הזקן  אדמו"ר כתב סק"י)ולהלכה , קו"א יח סי' "בכל (יו"ד :

אם אפילו איש , ממאה  יותר  עצמו על נאמן אדם  האיסורים 

ואע "פמא אתו , שהאמת  שיודע  כיון אותו , מכחישים  איש  ה

פי על אותו מענישים  היו דין לבית הדבר נודע היה  שאם 

לו מותר ידיעתם בלי מכלֿמקום  אותו, המכחישים  עדים 

עצמו". לבין בינו  לאכול 

ה'תשפ"א  אדר ה' רביעי יום לשבילים  קדירות בין

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðL§¥
,úBøäè äNòå ïäî ãçàa Cìä ,øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©§¤¨¥¤§¨¨§¨
øçà äæ eìàLðå eàa íà ¯ úBøäè äNòå éðMa Cìäå ,Bøáç àáe¨£¥§¨©©¥¦§¨¨§¨¦¨§¦§£¤©©

.øBäè àeäL ,Bîöò éðôa ïäî ãçà ìëì ïéøBî ¯ äæ¤¦§¨¤¨¥¤¦§¥©§¤¨
אדם בני  שני של קדירות  שתי  בדין  ראשונים  נחלקו 

ידוע ואין  אסור  דבר  מהן אחת  לתוך ונפל זו לצד זו העומדות 

שתי מדרבנן  איסור  נפל  שאם  אומרים , יש  מהן. לאיזו 

נאסרה אם  ספק  יש מהן  אחת כל לגבי כי מותרות , הקדירות 

לקולא ' דרבנן  סקי"ח)ו 'ספקא  קיא סי' יו"ד בש"ך הובא ויש(רמב"ן, .

נצטרך  אם ֿכן  כי מספק, להקל אין  זה  שבמקרה  אומרים 

איסור וודאי  אלא ספק  כאן  אין ושוב  שתיהן , את  להתיר

נאסרה  בוודאי  משתיהן  אחת  שם)שהרי  בש"ך מובא .(רשב"א,

הש "ך סובר(שם)וכתב  שהרמב "ם  מוכח זו שמהלכה 

שבילים בשני  שהלכו אדם  בני בשני שהרי  הרמב "ן , כדעת 

באו (אם  טהורים  שניהם  טמא , מהם  שאחד  בוודאי וידוע 

הלך  האם ספק  יש  מהם  אחד  כל על כי בנפרד), להישאל 

בוודאי משניהם  שאחד פי על אף  הטהור , או  הטמא  בשביל

בנפרד  אחד כל על לדון ניתן כן, ואם  הטמא . בשביל  הלך 

נמצא יחד המקרים  שני  שמתוך  למרות  מספק , ולטהרו 

בוודאי. טמא שטיהרנו 

דעת ' ה 'חוות  סק"ט)אך הדברים :(שם בין לחלק שיש  כתב 

ספקות שני על מדובר שבילין בשני  שהלכו בשנים 

מהם אחד כל (הליכת  שונים  מעשים  משני  הנובעים  נפרדים 

לכל  להתייחס  ניתן  בנפרד להישאל באים  הם  וכאשר  בשביל),

קדירות בשתי אבל  מספק . ולטהרו עצמו בפני  מהם  אחד 

לאחת האיסור  נפילת  – אחד ממעשה  נובע  שתיהן  על  הספק 

כל  על אחת  בבת  לדון יש  אחד בספק  ומדובר  ומאחר מהן,

הקדרות שתי על דנים  וכאשר ממנו, הנובעות התוצאות 

נאסרה . בוודאי אחת  שהרי שתיהן  את  להתיר  אפשר  אי  כאחת 

ה'תשפ"א  אדר ו' חמישי יום המת? גופת על הבעלים מי

˙ÈÊkÓ ˙BÁt :Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰»ƒ¿«ƒ
Ïk‰ - ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ,˙n‰ ¯NaÓƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»√»ƒ«…

.‰·LÁÓ CÈ¯»̂ƒ«¬»»
לא אוכלין , טומאת  דין  לענין כמאכל  ייחשב  שדבר כדי

להיות עליו אלא  לאכילה  ניתן  שהוא  בכך cnereדי  crein
jklאותו ומייעד חושב הבעלים אם לכך , עומד  אינו  ואם .

כותב זה  ולפי כמאכל. בכך אותו מחשיב  הוא  הרי לאכילה ,

מטמא לאכילה , עומד  ואינו  מאחר  מת , אדם שבשר  הרמב "ם

מחשבה . ידי  על רק  אוכלין טומאת 

הדבר על  המחשבה כאמור , הרי , להבין : יש  לכאורה אך

המת על הבעלים  כן  אם  ומיהו הבעלים , ידי על  להיות  צריכה

לאכילה ? אותו לייעד שיכול 

יורשים שהיורשים  כשם  חידוש : דבר מכאן שלמדו ויש 

שהמת ואע "פ גופו . את  יורשים  הם  כך  המוריש , נכסי  את 

של  ומחשבתו היורשים לבעלות  עובר הוא  בהנאה , אסור 

לאכילה  אותו  המייעד שבדבר)היורש  האיסור אף מועילה(על

אוכלין טומאת סב)שיקבל  עמ' ב"ק שעורים .(קונטרסי

הסוברים  דעת  מובנת  סה)ובכך סי' מהרי"ל הגר(שו"ת שכהן 

להוציאו היורשים מן לדרוש  יכול מת  בו  שיש  לבית  בסמוך 

הטומאה מחמת לביתו מלהיכנס מנוע  הוא  כי בהקדם  משם 

היו עניין מה  ולכאורה, מהמת . ואיזוהמתפשטת  לכאן רשים 

גוף את יורשים והם מאחר  אלא אליהם ? לו יש  טענה 

לפנותו וחייבים  המזיק כממונם  זה הרי  שיעורים המת , (קונטרסי

.שם)

הזקן אדמו"ר ס"ד)אך ונפש, גוף נזקי אינו(הל' שהאדם  כותב 

פיקדון  שקיבל כשומר אלא  ואיננו כלל  גופו על (ולכן בעלים

להכותו) לאחר להרשות יכול ירשואינו שהיורשים  יתכן  לא  זה ולפי  .

עליו בעלים איננו עצמו  הוא  כאשר המוריש  של  גופו  את 

הסכמה עבור תשלום  לקבל זכות  ליורשים  אין ולכן בחייו .

להשתלה  המת  מגוף איברים  מותר)למסירת  שהדבר שהרי(באופן ,

כלל  רכושם  נג)איננו ג, אב .(בנין

עוד  כל  כי  הרמב"ם , דברי את  לבאר  ניתן  זו שיטה  ולפי 

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אדם של  בעלות עליו שייכת  לא חי בידו האדם  פקדון הוא (אלא

לשומרו) שעליו הקב"ה חפץמאת ככל  הוא  הרי  שמת  משעה  אך ,

בו  זוכה  הקודם  וכל כהפקר בדיני ונחשב  בו, להשתמש שאסור (ואף

בו) זוכה הקודם כאוכל.ממונות להחשיבו  מועילה מחשבתו ולכן ,

ה'תשפ"א  אדר ז' שישי יום מכביצה? פחות לחם על ידים נוטלים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øeòL änk©¨¦
Bà íLîL elôà ;ïäL ìk ,ïîöò úàîèì ?äàîèì ïéìëà¢¨¦§ª§¨§ª§©©§¨¨¤¥£¦ª§Ÿ
äéäiL ãò ...øçà ìëà ànèî àîè ìëà ïéàå ...ànhî ,ìcøç©§¨¦©¥§¥Ÿ¤¨¥§©¥Ÿ¤©¥©¤¦§¤

.dútì÷ àìa äöéák Ba§¥¨§Ÿ§¦¨¨
הוא באוכל שנאמר  'כביצה' שיעור  כאן , הרמב "ם  לשיטת 

יקבל  עצמו שהאוכל בכדי אבל  – אחרים  לטמא כדי  רק

לדעת אבל  בכלשהו. די  אלא זה  בשיעור צורך אין טומאה ,

לאימת)התוספות  ד"ה א לג, צריך (פסחים טומאה  לקבל כדי  אף 

שיעור בו  יש  כן אם  אלא  טומאה  מקבל אוכל  ואין שיעור,

'כביצה '.

פחות לחם  האם – הזה  בזמן גם  להלכה  נוגע  זה וענין

ידים ? נטילת  צריך מכביצה 

ה 'רוקח' קנח)לדעת  סי' או"ח בב"י ולא(הובא מספק  "יטול

דפחות דכיון  "משום  הספק : את  ה'בית ֿיוסף ' ומבאר יברך".

איכא התוס'] [כדעת  אוכלין טומאת  מקבל אינו מכביצה 

דסתם למימר ואיכא  נטילה , חכמים בו הצריכו  דלא  למימר

ליתר מכביצה  פחות  בין  חילקו  ולא  פת  לאוכל נטילה הצריכו 

ברכה בלי ידיים  שיטול  ההלכה , כך  נפסקה  ולכן  מכביצה ",

ס"ב) קנח סי' .(שו"ע

פחות שאוכל הרמב "ם  משיטת  כך על  להקשות  שיש  אלא ,

ידים נטילת  צריך ולדעתו  טומאה , מקבל הרי מכביצה 

מקבל  אוכל שאין התוספות  לדעת  גם  מזו : יתירה  בוודאי !

מדרבנן אבל  התורה , מן רק זהו  – מכביצה  בפחות טומאה 

מכביצה  בפחות  גם  טומאה  מקבל  אוכל (ראה לכוליֿעלמא 

כאן) למשל"מ ליטול המגיה צריך מכביצה  פחות  על  גם  כן , ואם  ,

ולברך! ידים 

כיֿאם ידים נטילת  דין ש "אין  שכיון המפרשים , וביארו

יברך  לא  זה  ומטעם בו, הקילו לכן פרי מדרבנן " השקל, (מחצית

סק"ג) שם א"א, .מגדים,

השולחן' ב'קצות ד)וכתב  ס"ק לו סי' – השולחן בלשונו(בדי כי 

לא מדוע  היטב  מוסבר – זו הלכה  בהביאו  הזקן, אדמו "ר של

כתב שכך עלמא, לכולי הנטילה  על  ס"ב)מברכים  קנח "יש(סימן

אינו מכביצה  שפחות  לפי  – ידים  נטילת צריך אם להסתפק 

מטמא אינו  זה  שמפני אוכלין, טומאת  לענין אוכל נקרא 

כיון מכביצה  ופחות  בו .. שנגעו אחרים  ואוכלין  epi`yמשקין
zlihp oiprl dlik` daeyg ezlik` oi` d`neh oiprl lke` `xwp

miciאם גם  כי  מזה , ומובן  יברך ". ולא ידיו יטול לפיכך ,

מכביצה  בפחות טומאה  מקבל  לעצמו –אוכל הרמב"ם (כשיטת

מדרבנן) – עלמא ולכולי התורה; שפחותמן זה  מחמת  מקום , מכל –

אכילה חשובה  אכילתו "אין  לכן אחרים , מטמא  אינו מכביצה 

ידים". נטילת  לענין

ה'תשפ"א  אדר ח' קודש שבת כמשקה? דינו - שקרש שמן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Bà ïîMä©¤¤
ïä éøä ¯ eçBnð Ck øçàå ,eLø÷ Ck øçàå ,eàîèpL Lácä©§©¤¦§§§©©¨¨§§©©¨¦£¥¥
eàôwL ét ìò óàå ,ïé÷Lîk ïäL éðtî ;íìBòì äàîèì ïBLàø¦§ª§¨§¨¦§¥¤¥§©§¦§©©¦¤¨§

.eàîèpL øçà©©¤¦§§
הנעשה שנטמא  כמשקה  דינם  שנטמאו , הדבש  או השמן 

לטומאה ' ב'שני'.'ראשון  או לטומאה' ב'ראשון נגע אם שאר (אף הל'

ה"ה) פ"ז בטומאתם .אבה"ט נשארים  כך, אחר קרשו  אם  וגם  .

הרמב "ם  לדעת משנה ': ה 'כסף  טהרות וכתב  המשנה, (בפירוש

מ"ב) של פ"ג במצב  הדבש  או כשהשמן אף  היא  זו  הלכה 

ייחשב ומשקה  הקפאה ... אינה שהקפאתו "לפי  התקרשות 

כאן הרמב "ם  שמלשון אף  כי  והוסיף  ההקפאה ". בעת  ואפילו 

כמשקה  "הם  שקרשו  והדבש  שהשמן egenipyמשמע zra
`wecבעת שגם  כוונתו  כי  לפרש  אפשר הקפאתם ", בעת לא  ,

המשנה . בפירוש  שכתב  כמו כמשקה , ייחשבו הקפאתם

נחום ' ה 'חזון שם)והקשה  :(טהרות

בעת אף  כמשקה דינו השמן הרמב"ם  לדעת  אם 

לדבריו סתירה  זו הרי  לטומאה ', 'ראשון והוא התקרשותו 

הי"ט)לעיל משקה "(פ"א ולא  אוכל אינו  שקרש  בו"השמן  ואין 

קרוש כשהוא  עליו  "חשב אם  ואף  משקין, או  אוכלין  טומאת 

דעתו"! בטלה  - למשקין בין  לאוכלין  בין

דינם שקרשו  דבש  או שמן  הרמב "ם , לדעת ביאר : ולכן 

לאחר רק egenipeכמשקה  exfgyדינם אין קרישתם בעת  אבל ,

המשנה)כמשקה  בפירוש מדבריו הרמב"ם בו שכתב(וחזר (לעיל וזהו 

שבעתבפ"א) היינו  משקה ", ולא  אוכל אינו  שקרש  "השמן

טומאה . בו אין  קרוש  שהוא 

הזבח' א)וה 'ברכת  לא, מבאר :(מנחות

לעולם , בטומאתו  נשאר לח  בעודו טומאתו שקיבל השמן 

בפירוש הרמב "ם  דברי הם ואלו כך. אחר נקרש  אם גם

לטומאה כראשון  דינו נקפה" ואח"כ  נטמא  "שאם המשנה 

הדבש או  שהשמן  כתב  כאן  וגם  הקפותו ", בעת  "אפילו 

לעולם", לטומאה ראשון "הן ולכן  קרשו" כך ואחר "נטמאו

לעיל  הרמב"ם  ואילו טומאתן . את  מבטלת  אינה  וההקפאה 

ולא(בפ"א) אוכל "אינו ואז  קרוש , כשהוא  בשמן  מדבר 

משקה".
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר

מי  טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.
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ÌÈÚ¯12ÌÈÙÈ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ eÈ‰ Ck ¯Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰ ·¯ eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ C¯c∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰B¯Á‡a Ô‰a ÔÈˆÁB¯L ÌÈ·e‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏ·BË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈ·h‰ ‡Ï ,ÔÈ¯‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡¯ ‡aL ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
- Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓË¯B‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓË ¯wÚL ÈtÓ ,LÓL ·¯Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
Ï·ËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ -≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,e¯‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk - ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰È¯·cÓ Ô¯wÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי הגוף פרטי 3)רוב בכלים. שנשאבו ממים
מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא

ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה

מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות
כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו

טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו

.·ÈMÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«
eÏÙ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba¯ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ BL‡¯ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „·Ïa BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡¯ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ̄»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«

Bk¯„k BL‡¯Ï CeÓq‰ Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿
B‡ ,Ba¯ ‡a ‡ÏÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa BL‡¯ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡·e „·Ïa BL‡¯ ‡aL B‡ ,BL‡¯ ‡a ‡ÏÂ Ba¯ ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BÙeb ¯‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ Ba¯Â BL‡¯ ‡B·iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk¯„k BL‡¯Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. משונה באופן יתרחץ שאדם שכיח, הדבר

.‚ÈˆÁ‰ Ba¯Â BL‡¯Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë - ‰‡È·a BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»

ורובו.16) מראשו שם,17)החצי בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
·¯Ú˙pL B‡ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈ·e‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈

ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È¯‰Â .ÈLa eÚ‚ È¯‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :¯B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»

נמשכת 18) אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם פירוש,
זו. הלכה שבתחילת מעורבים היינו 19)לשאובים שנינו

טימא  הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים
למד  י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו.
עליו  שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או

.‰„ˆa ‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»«ƒƒƒ»∆¿»¿«
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קי ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` 'a 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` 'gÎ'a -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אדר ב' ראשון יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר

מי  טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.

.‡Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰2ÔÈ·e‡L ÌÈÓa3ÏÚ eÏÙpL B‡ , «»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«
ÔÈbÏ ‰LÏL Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯4‡e‰ È¯‰ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ …¿«À¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ÈLkÏaËiL „Ú5ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â .6- ¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ;ÈLÈÏL Ô‡OÚ7Ô‡OÚ -8 ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈ƒ¬»»

‰lÁz9‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡nËÏ ¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»…
ÌÈÏk ‡nËÏ10?‰Ê Ì„‡ ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈≈ƒƒ¿≈»»¿À¿»«»»∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë eÈ‰L ÈtÓ11Ô‰ÈÓÈnL ˙B¯ÚÓa ÔÈÏ·BË ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆≈≈∆
ÌÈÚ¯12ÌÈÙÈ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ eÈ‰ Ck ¯Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰ ·¯ eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ C¯c∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰B¯Á‡a Ô‰a ÔÈˆÁB¯L ÌÈ·e‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏ·BË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈ·h‰ ‡Ï ,ÔÈ¯‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡¯ ‡aL ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
- Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓË¯B‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓË ¯wÚL ÈtÓ ,LÓL ·¯Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
Ï·ËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ -≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,e¯‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk - ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰È¯·cÓ Ô¯wÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי הגוף פרטי 3)רוב בכלים. שנשאבו ממים
מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא

ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה

מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות
כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו

טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו

.·ÈMÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«
eÏÙ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba¯ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ BL‡¯ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „·Ïa BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡¯ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ̄»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«

Bk¯„k BL‡¯Ï CeÓq‰ Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿
B‡ ,Ba¯ ‡a ‡ÏÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa BL‡¯ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡·e „·Ïa BL‡¯ ‡aL B‡ ,BL‡¯ ‡a ‡ÏÂ Ba¯ ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BÙeb ¯‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ Ba¯Â BL‡¯ ‡B·iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk¯„k BL‡¯Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. משונה באופן יתרחץ שאדם שכיח, הדבר

.‚ÈˆÁ‰ Ba¯Â BL‡¯Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë - ‰‡È·a BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»

ורובו.16) מראשו שם,17)החצי בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
·¯Ú˙pL B‡ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈ·e‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈

ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È¯‰Â .ÈLa eÚ‚ È¯‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :¯B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»

נמשכת 18) אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם פירוש,
זו. הלכה שבתחילת מעורבים היינו 19)לשאובים שנינו

טימא  הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים
למד  י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו.
עליו  שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או

.‰„ˆa ‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»«ƒƒƒ»∆¿»¿«
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ÔÈ‡·e .L„˜ ‰ÊÂ L„˜ ‰Ê :ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿¿ƒ∆…∆¿∆…∆»ƒ
ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Ùq‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ÌÈ¯aÎÚ‰»«¿»ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»»¿∆»
È¯‰Â ,˙‡ÓË - L„w‰ È·˙kÓ „Á‡a ÚbzL ‰Óe¯z¿»∆ƒ«¿∆»ƒƒ¿≈«…∆ƒ¿≈«¬≈
Ïk e‡ˆÓÂ .ÈL· eÚ‚ el‡k ‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿»
,„BÚ ‡ÏÂ .ÈLk ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt L„w‰ È·˙kƒ¿≈«…∆¿ƒ∆«¿»¿≈ƒ¿…
È·˙kÓ „Á‡a Ú‚Â ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L ÈÓ ‡l‡∆»ƒ∆»»»¿¿»«¿∆»ƒƒ¿≈

È‡nËÓe ˙BiL ÂÈ„È eOÚ - L„w‰‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô «…∆«¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ˜Ln‰ ˙‡Â¿∆««¿ƒ¿««ƒ∆≈«»«ƒƒ¿«¿
˙B‡nË˙Ó Ô‰ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Ó ‡l‡∆»≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿≈ƒ¿«¿

¯Ùq‰ ÔÓ20. ƒ«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

eici eyrp ycewd iazkn cg`a rbpe zexedh eici eidy in"
."dnexzd z` oi`nhne zeipy

עם  התפילין "רצועות וכן שלאח"ז בהלכה וממשיך
עניין  ישנו ובזה הידים. את מטמאין אלו הרי התפילין...
הניחו  שהכהנים מצינו ביאור. הדורש לכאורה תמוה
"שנאמר  יד של תפילין לא אמנם העבודה, בשעת תפילין
חוצץ  דבר יהיה שלא מלמד ולבשם בשרו על כהונה בבגדי
בתפילין  לעבוד יכול הכהן אין לפיכך ... לבגדים בשרו בין
רצה  ואם להניח יכול ראש של אבל חוצצת". שהרי יד של
כמו"כ  ה"ו). פ"י המקדש כלי הל' (רמב"ם מניח להניחם
שני  שבת בכל גם במקדש בספר־תורה שקראו מצינו
וא"כ  תפילה גם היה הכהנים עבודת סדר שהרי וחמישי,
כבר  במקדש התורה וקריאת תפילין להנחת בנוגע בשלמא
בפשטות  אבל במקדש", ידים טומאת ש"אין הרמב"ם כתב
גם  נגעו ועל־דרך־זה למקדש מחוץ גם תפילין הניחו
טבילה  וצריכים למקדש מחוץ בהיותם הקודש בכתבי
ולכאורה  בעלמא, ידים נטילת רק ולא סאה) (במ' לקודש
ידיו  את לטבול חייב היה למקדש שנכנס שכהן מצינו לא
חוץ  בתפילין שנגע מפני ורגלים) ידים קידוש (מלבד
במקדש  רק תפילין הניחו שהכהנים לומר ודוחק למקדש.
עבור  בביהמ"ק מיוחד מקום להם שהיה מצינו לא שהרי
שלפחות  זה את יפתור לא כזה שתירוץ ובפרט התפילין,
ולמצוא  לברר ויש למקדש. התפילין את הביאו אחת פעם
או  בקודש, בהיותם רק תפילין להניח צריכים היו האם
גם  מהני במקדש ידים טומאת גזרו שלא שזה לומר שיש

למקדש. מחוץ ותפילין הקודש בכתבי לנגיעה בנוגע
('k oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שני.20) עצמו שהוא

.ÂÔÈlÙz‰ ÌÚ ÔÈlÙz ˙BÚeˆ¯21¯ÙqaL ÔBÈl‚Â ,22 ¿¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»∆«≈∆
‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL23ÛBqaLÂ ‰lÁzaL24Ô‰Lk ∆¿«¿»¿∆¿«»∆«¿ƒ»¿∆«¿∆≈

¯ÙqÏ ÔÈ¯aÁÓ25ÌÈÓL Ba ¯izLÂ ˜ÁÓpL ¯ÙÒÂ , ¿À»ƒ«≈∆¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿…ƒ
ÌÈÓL ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·e˙kL ‰l‚Óe ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ¿»≈ƒ¿ƒ»∆»»ƒ«»¿…ƒ

'Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ' ˙L¯Ùk ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ26È¯‰ - ¿»≈ƒ¿»»««¿ƒƒ¿…«»»…¬≈

,„·Ïa ‰¯Bz È¯·„ ‡ÏÂ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿«
˙Ï‰˜Â ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k Ïk ‡l‡∆»»ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ«ƒƒ¿…∆∆

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ,‰ÓÎÁ È¯·c Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לתפילין.21) מחוברות ללא 22)כשהן שנשארו המקומות
לדף.23)כתב. דף שבין הגליון שכן שבתחילת 24)וכל

להשאיר  שצריך אמרו ב יג, בתרא בבבא ושבסופו. הספר
ובסופו. הספר בתחילת הגיליונות 25)גליון למעט

א). קטז, (שבת שמונים 26)שנחתכו ישנן זו בפרשה
יריעה  ולפיכך עצמו בפני שלם ספר והוא אותיות וחמש

נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב

.Ê‡¯ÊÚaL Ìeb¯z27Ï‡i„aLÂ28ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - «¿∆¿∆¿»¿∆¿»ƒ≈¬≈ƒ¿«
Ìeb¯z Ï·‡ .L„w‰ È·˙k29˙È¯·ÚÂ ˙È¯·Ú B·˙kL ƒ¿≈«…∆¬»«¿∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

È¯·Ú ·˙Îa L„w‰ È·˙k ·˙kL B‡ ,Ìeb¯z B·˙kL30 ∆¿»«¿∆»«ƒ¿≈«…∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ·e˙k eÈ‰iL „Ú ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ«∆ƒ¿¿ƒ

.BÈ„·e ¯BÚ‰ ÏÚ ˙È¯eM‡«ƒ«»ƒ¿

וי"ט 27) ה פרק כל הפרק, סוף עד ואילך ז מפסוק ד פרק
ארמית. כתובים ו מפרק הראשונים ב 28)פסוקים פרקים

ז. ארמית.29)עד בלשון הקודש בכתבי שנכתב מה
שבתחילה 30) ב) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד עתיק כתב

הקודש  ברוח נשתנה עזרא ובימי זה בכתב התורה ניתנה
שלנו. הכתב הוא אשורי, לכתב

.ÁÏl‰ ·˙Bk‰31ÚÓLe32Û‡ ,Ba „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï «≈«≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈«
È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ33.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆≈««¬≈≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ

(קיגֿקיח).31) תהלים שבספר הלל שמע 32)פרקי פרשת
ו). (דברים אלא 33)ישראל פרשיות לכתוב שאסור

י"ד). הלכה ז פרק תורה ספר (הלכות שלמים ספרים

.Ë˙BÁÈLn‰34¯ÙÒÏ Ô¯ÙzL ˙BÚeˆ¯‰Â35ÏÚ Û‡ , «¿ƒ¿»¿∆¿»»¿≈∆««
ÔÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡L Èt36ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk - ƒ∆≈««¿«¿»»¿«∆≈¿À»ƒ

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¯ÙqÏ«≈∆¿«¿ƒ∆«»«ƒ

קודש.35)חוטים.34) ספרי יריעות את בהן תפר
מפרשים 36) [ויש בגידים. אלא הספרים את תופרים שאין

הספר]. את בהם לקשור מנת על ממש לספר שתפרם

.ÈÔ‰L ÔÓÊa ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ¯ÙÒ ÏL ˜Èzƒ∆≈∆ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«∆≈
˙B¯eÙz37Û‡ ,˙BÎ¯a‰ Ï·‡ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ - ¿¿«¿ƒ∆«»«ƒ¬»«¿»«

‰a¯‰ ÌÈÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ«ƒ∆≈»∆≈ƒ∆≈≈ƒ¿»ƒ«¿≈
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL∆»≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לספר.37)

.‡ÈÌÈÈn‰ È¯ÙÒ38.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ƒ¿≈«ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ
‰ËBÒ ˙L¯t39dÈ‡ - ˙„ÓBÚ ‰˜ÈÁÓÏÂ ÏÈ‡B‰ , »»«»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆∆≈»

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ‰‡nËÓ¿«¿»∆«»«ƒ

התנ"ך 38) ספרי של בקדושתם לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן הפרשה 39)ומכל

שמשקים  המאררים למים הנמחקת ה, פרק במדבר בספר
אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, את
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עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
סופרים.1) מדברי או התורה מן שמש הערב הטעון יבאר

אם  המטמאים. מכל היוצאים ומשקין פוסל. מה יום טבול
אוכל  או משקה מטמאים שבקודש ורביעי שבתרומה שלישי

למעלה. שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר.

.‡Ì„‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿»≈¬«À¿≈»»
e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÔÈa2, ≈≈ƒ¬≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«
„Ú ‡ÓËÂ ‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡pL .BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«

‡ÓË ÌBÈ Ïe·ËÏ ‡¯˜ ·e˙k‰ .¯‰ËÂ ·¯Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח.2) פ"ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
שטבולֿיום  ומכאן שלישי". הוי? מאי בטבולֿיום, שנפסל

כשני. ב).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.·ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡5Ï·hL ÔB‚k ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙Ú¯ˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙e·ÈfÓ6ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ı¯L ˙‡ÓhÓ7,LÓL ·¯Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ8·È¯ÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ"א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי במונח
כלים  פיה"מ (ראה מדאורייתא שהם ואףֿעלֿפי בפירוש,
מלאכי  ויד ה"ד, פ"א אישות הלכות כסףֿמשנה מי"ב, פי"ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב"ם כללי
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ"ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי "חרב של
שהן  ואףֿעלֿפי בפירוש: רבינו כותב ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי אינן קבלה, דברי
ששנינו  כמו שמש, הערב בלי מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי  (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ"ה): פי"א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי  שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב), פח, (סנהדרין תורה מדברי סופרים דברי חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ Ïe·Ë9ÏÒBt10,‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ Ïe·ËÈLÈÏL Ô‡OÚ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ
ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆

ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË - ‰Óe¯z12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«
Ô‰ È¯‰Â ,Ô‡nË - L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ Ïe·ËÈÚÈ·¯ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ

.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚ - L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈ¯B‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ Ïe·Ëe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«

,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ EÏ ¯‡a˙ È¯‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ
ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ

,ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ·¯ B‡ ,‰Óe¯z eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ"ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום כל
פי"א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר

כשני 11)ה"א). הוא שטבולֿיום אףֿעלֿפי מטמא, ואינו
שלישי, להיות הקודש את מטמא ושני ה"א), (למעלה
ב. ח, במעילה כחכמים בקודש. רביעי עושה ושלישי
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל
"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע וזבה זב יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב שטבלו אחר קרבנות  להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ"ה ומושב משכב
שמש  הערב לפני אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי
כל  חסרה (ר"מ) רומא [בדפוס קודש. לגבי כראשון דינו
מפני  שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב בהלכות רבינו דברי את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ"א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈ¯eÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·fÓ ıeÁ .e¯‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
- Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ·‡ -«À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk - ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ Ïe·Ë ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk - epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
- L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ·¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ

מ"א.15) פ"ב קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח, בחולין
זב. - חמורין שרץ; ומצורע.17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אףֿעלֿפי
למעט  ולמטה, משרץ הכוונה שרץ", - "קלין שם שאמרו
בכלל. מדרבנן טמאים גם אבל החמורים, בין שמקומו מת,

אם 19) ואפילו לקמן. כמבואר וקודש, תרומה פוסלים אבל
אין  שלישי, ונעשו תרומה של אוכלין או במשקין נגע
ששלישי  ואףֿעלֿפי הקודש, את פוסלים אלו אוכלים
מפני  טעמו, להסביר ונראה בקודש. רביעי עושה לטומאה
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קג ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
סופרים.1) מדברי או התורה מן שמש הערב הטעון יבאר

אם  המטמאים. מכל היוצאים ומשקין פוסל. מה יום טבול
אוכל  או משקה מטמאים שבקודש ורביעי שבתרומה שלישי

למעלה. שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר.

.‡Ì„‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿»≈¬«À¿≈»»
e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÔÈa2, ≈≈ƒ¬≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«
„Ú ‡ÓËÂ ‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡pL .BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«

‡ÓË ÌBÈ Ïe·ËÏ ‡¯˜ ·e˙k‰ .¯‰ËÂ ·¯Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח.2) פ"ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
שטבולֿיום  ומכאן שלישי". הוי? מאי בטבולֿיום, שנפסל

כשני. ב).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.·ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡5Ï·hL ÔB‚k ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙Ú¯ˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙e·ÈfÓ6ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ı¯L ˙‡ÓhÓ7,LÓL ·¯Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ8·È¯ÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ"א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי במונח
כלים  פיה"מ (ראה מדאורייתא שהם ואףֿעלֿפי בפירוש,
מלאכי  ויד ה"ד, פ"א אישות הלכות כסףֿמשנה מי"ב, פי"ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב"ם כללי
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ"ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי "חרב של
שהן  ואףֿעלֿפי בפירוש: רבינו כותב ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי אינן קבלה, דברי
ששנינו  כמו שמש, הערב בלי מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי  (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ"ה): פי"א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי  שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב), פח, (סנהדרין תורה מדברי סופרים דברי חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ Ïe·Ë9ÏÒBt10,‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ Ïe·ËÈLÈÏL Ô‡OÚ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ
ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆

ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË - ‰Óe¯z12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«
Ô‰ È¯‰Â ,Ô‡nË - L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ Ïe·ËÈÚÈ·¯ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ

.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚ - L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈ¯B‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ Ïe·Ëe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«

,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ EÏ ¯‡a˙ È¯‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ
ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ

,ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ·¯ B‡ ,‰Óe¯z eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ"ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום כל
פי"א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר

כשני 11)ה"א). הוא שטבולֿיום אףֿעלֿפי מטמא, ואינו
שלישי, להיות הקודש את מטמא ושני ה"א), (למעלה
ב. ח, במעילה כחכמים בקודש. רביעי עושה ושלישי
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל
"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע וזבה זב יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב שטבלו אחר קרבנות  להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ"ה ומושב משכב
שמש  הערב לפני אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי
כל  חסרה (ר"מ) רומא [בדפוס קודש. לגבי כראשון דינו
מפני  שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב בהלכות רבינו דברי את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ"א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈ¯eÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·fÓ ıeÁ .e¯‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
- Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ·‡ -«À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk - ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ Ïe·Ë ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk - epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
- L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ·¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ

מ"א.15) פ"ב קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח, בחולין
זב. - חמורין שרץ; ומצורע.17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אףֿעלֿפי
למעט  ולמטה, משרץ הכוונה שרץ", - "קלין שם שאמרו
בכלל. מדרבנן טמאים גם אבל החמורים, בין שמקומו מת,

אם 19) ואפילו לקמן. כמבואר וקודש, תרומה פוסלים אבל
אין  שלישי, ונעשו תרומה של אוכלין או במשקין נגע
ששלישי  ואףֿעלֿפי הקודש, את פוסלים אלו אוכלים
מפני  טעמו, להסביר ונראה בקודש. רביעי עושה לטומאה
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פוסל  שאינו רביעי עושהו היה בקודש, יום טבול נגע שאילו
בנגע  הדעת על מתקבל הדבר אין בנגיעתו, אחר קודש
לאותם  זה לדמות ואין הקודש. את שתפסול בתרומה
לא  "מטמאיך פ"ח): (פרה במשנה עליהם שהומלץ הדברים

טימאתני". ואתה - טבולֿיום.20)טימאוני

.‰EÏ ¯‡a˙È ‰zÚÂ21‡ÏÂ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL ÔÈ‡L , ¿«»ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿…
¯Á‡ ‰˜LÓ ‡nËÓ L„waL ÈÚÈ·¯22,¯Á‡ ÏÎ‡ B‡ ¿ƒƒ∆«…∆¿«≈«¿∆«≈…∆«≈

‰¯„˜ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL23da Ú‚Â24‰È‰ Ì‡ :ÌBÈ Ïe·Ë ∆¿≈»«¿ƒ¿»«»¿ƒ»»

‰Óe¯z ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰Ë Ïk‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓ«¿≈Àƒ«…»¿ƒ»»«¿≈¿»
‰ Ì‡Â .‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â ÔÈÏeÒt ÔÈ˜Ln‰ -ÂÈ„È eÈ ««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿»¿ƒ»»»

˙B‡ÓË25‡ÓË ‰˜Ln‰ -26ÔÈa ‰Óe¯z ‰˜LÓ ÔÈa , ¿≈««¿∆»≈≈«¿≈¿»≈
ÌBÈ Ïe·ËaÓ ÌÈ„ia ¯ÓÁ ‰ÊÂ .ÔÈlÁ ‰˜LÓ27¯ÓÁÂ . «¿≈Àƒ¿∆…∆«»«ƒƒƒ¿¿…∆

- ÌBÈ Ïe·Ë ˜ÙqL :˙B‡ÓË ÌÈ„ÈaÓ ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈¿
˜ÙqÓ ÏÒBt28BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈ„i‰ ˜ÙÒe , ≈ƒ»≈¿≈«»«ƒ»¿

¯‡a˙iL29. ∆ƒ¿»≈

וה'.21) ד' מ"ג, פ"ב מדוייק,22)טהרות אינו הסגנון
כמבואר  קודש, של משקין מטמא שבתרומה שלישי שהרי
ורבינו  ה"ח. פי"א לקמן רבינו פסק וכן שם, ו במשנה
הכוונה  או תרומה. כגון הקדושה, בדרגת לה לדומה התכוון

טבולֿיום. מ"ב.23)לנגעו פ"ב במה 24)טבולֿיום
ה"ח).25)שבתוכה. פ"ח למעלה (ראה ידיים מגזירת

הקדיר 26) שנגעו אבל שמשקין רבינו [דעת טהורה. ה
"הכל  במשנתנו שאמרו ומה כלים. מטמאים אינם - בידיים
הר"ש  ודעת תרומה. ובין חולין בין שם רבינו מפרש טמא",
המשקין  היינו טמא" "הכל ומפרש מטמאין, שכן משנץ

וטבולֿיום 27)והקדירה]. חולין, משקה מטמאות שידיים
מטמא. פי"ג 28)אינו לקמן וראה ב. ב, פרק זבים משנה

ה"א.29)ה"ט. פי"ד לקמן

.ÂB‡ ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L ¯B‰Ë „Á‡30ÌBÈ Ïe·Ë ∆»»∆»»»¿≈¿
˙B‡ÓË ÂÈ„iL31ÔÈlÁ ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿≈¬≈∆¿«≈«¿≈Àƒ

BÓk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL32- ÌBÈ Ïe·hÓ ‡ˆiL ‰˜LnL ¯Á‡Óe . ∆≈«¿≈««∆«¿∆∆»»ƒ¿

ÈÓÈÓ B‡ Bw¯Ó ÏÙpL ÌBÈ Ïe·Ë ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»«»∆¿∆»«≈Àƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ÂÈÏ‚¯33ÈtÓ , «¿»«ƒ»∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈

.Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk Ô‰L∆≈¿«¿ƒ∆»«»∆

ובין.30) . . . ידיים.31)בין פ"ח 32)מגזירת למעלה
ב.33)ה"י. עא, נדה משנה,

.ÊÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ34,„ÓÏ ‰z‡ Ì¯‡·Ï eÓc˜‰L ƒ»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿»¬»«»»≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰È‰ÈÂ ‰‡ÓËÏ ·‡ ‰È‰È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿∆»¿À¿»¿ƒ¿∆ƒ¿À¿»
‡l‡ ÈL Ì„‡‰ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¿»…ƒ¿∆»»»≈ƒ∆»
B‡ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ‡e‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰«∆«¿ƒ¿≈ƒ«»…¿À¿«ƒ
ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÈLk el‡ ÏkL ,ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»≈¿≈ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈

Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L35‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿«À¿»
ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈»¿…ƒ¿∆«¿ƒ

Ì‡L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ÈL ÌÏBÚÏ¿»≈ƒ¿À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ‰È‰È - ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ‡nhÈƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿∆≈ƒƒƒ¿≈∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

פ"ה.34) מת טומאת הלכות הטומאה 35)ראה אב שאינו
ח. הלכה ראה במת. נגע אם ואפילו לעולם,

.Áe¯‡a ¯·k36‰‡ÓË ·‡ ‰È‰È ‡Ï Ò¯Á ÈÏkL , ¿»≈«¿∆¿ƒ∆∆…ƒ¿∆«À¿»
‰È‰ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿∆
Ì‡ ,Ô‰È¯·cÓ ÈLÂ ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ¿≈∆ƒ
‡ÏÂ Ì„‡‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓa ‡ÓËƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿…ƒ¿∆»»»¿…
‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÈÚÈ·¯ ‡ÏÂ ÈLÈÏL ÌÈÏk‰«≈ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

ה"ח.36) שם

.Ë,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ‡Ï ÌÈÏÎ‡‰È¯·cÓ ‡Ï »√»ƒ…ƒ¿«À¿»¿»…ƒƒ¿≈
È¯·cÓ ÈLÂ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .Ì‰È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
Ì‡ ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰L .‰¯Bz»∆»»»«¿ƒ∆ƒ¿À¿»ƒ

ÈL e‰‡OÚ - ÏÎ‡a Ú‚37ÈLÈÏL eÈ‰È ÔÈÏÎ‡‰Â .38 »«¿…∆¬»»≈ƒ¿»√»ƒƒ¿¿ƒƒ
ÈÚÈ·¯e39„·Ïa Ô‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ40. ¿ƒƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

שנגע 37) ראשון אוכל אבל כלי, או אדם ודווקא התורה. מן
חכמים, מגזירת אלא התורה מן טימאהו לא - באוכל
למעלה  (ראה הכלי או שהאדם וכתב: רבינו דייק ולפיכך

ה"א). וקודש.38)פ"ז וכן 40)בקודש.39)תרומה
ודבריו  מדבריהם. שפוסל טבולֿיום גבי הפרק בסוף כתב
שלמד  וה"ד, ה"ג יא בפרק עצמו דברי נוגדים נראים אלה
שם  דבריו ומקור מקלֿוחומר, ורביעי הכתוב מן שלישי
התורה, מן בקודש שלישי "למדנו ב: יח, פסחים בברייתא
חנינא  ר' בסוגיא פסחים צל"ח [ראה מקלֿוחומר" ורביעי
וראה  קמה, מצוה ומנחתֿחינוך סט, אות הכהנים סגן

בפי"א]. לקמן בביאורנו

.ÈÈÓ ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ÔÈ˜Ln‰««¿ƒƒ¿«À¿»ƒƒ¿≈»¿≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ·f‰ ˜¯Â ˙‡hÁ«»¿…«»≈≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿À¿»

‡Ó ·‡a eÚ‚pL ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ˙B· ƒƒ¿≈»¿∆»¿¿»≈¬«À¿¿≈
ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,‰‡Óh‰ „ÏÂa ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚ Ì‡ƒ»¿««¿ƒƒ¿««À¿»≈»»≈≈ƒ
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k Ô‰ È¯‰Â ,‰¯Bz È¯·cÓ e‡ÓË -ƒ¿¿ƒƒ¿≈»«¬≈≈¿ƒ¿À¿»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ41ÔÈa ,ÈLa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈ƒ≈
‡nËÏ ÔBL‡¯ eOÚ - ÔÈÏÎ‡a ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ≈»√»ƒ«¬ƒ¿«≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡42eÈ‰ÈÂ .43ÔÈ˜Ln‰ ¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈«ƒ»«¿
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL e‰‡OÚ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa¿«¿≈¿»¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈
ÔÈ˜LÓ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÈÚÈ·¯ e‰‡OÚ - L„…̃∆¬»»¿ƒƒ¿≈«»≈«¿ƒ

‰lÁz BÈ‡L ‰˜LÓ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL44ıeÁ , ¿ƒ¿»¿…«¿∆∆≈¿ƒ»
ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnÓ45BÓk ,L„˜a ÌÈ¯etk ¯qÁÓ B‡ ƒ«¿≈¿¿À«ƒƒ¿…∆¿
‡e‰L ,e¯‡aL46Ì‰È¯·cÓ ÏÒBt47.‡nËÓ BÈ‡Â ∆≈«¿∆≈ƒƒ¿≈∆¿≈¿«≈

ה"א.41) שם וראה ה"ה. פ"ז למעלה שם.42)נתבאר
שיהיו.43) אפשרות גם רביעי.44)ויש או שלישי שיהיו
יהיו 45) לא שניות ברורה: וכוונתו קצת, מסובך הסגנון
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נגיעת  כגון - אפשרות יש תחילה, יהיו שלא אבל לעולם.
בסוף 47)טבולֿיום.46)טבולֿיום. שכתבנו מה ראה

ה"ט.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר

בתרומה  רביעי עושה שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני
מטמא  אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
הם  אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש
שבקודש  ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני חיבור.
חולין  או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰ - ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a ¯Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»

מ"גֿו.2) פ"ב טהרות

.·ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰3ÏeÒt - ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË - »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»

B¯ÈÂ‡Ï ı¯M‰ ÏÙpL Ò¯Á ÈÏÎe ,·‡ ı¯M‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ı¯L ÔÎÂ6¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰ - ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡¯ ¯epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי כשנגע התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב,

ה"א). פ"ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא
למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים

חרס.

.‚ÔBL‡¯‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË - ‰Óe¯˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt - ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈

ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ?‰Óe¯˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·Ë ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ Ïe·Ëe ,dÏÒt - da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe¯˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני
משקין. מטמא שהוא מפני "מטמא" פסול.10)לשון צ"ל

ב.11) עד, יבמות

.„ÔBL‡¯‰12ÔÈ‡ÓË - L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ·¯ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt - ÈÚÈ·¯‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈

¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ ·e˙k‰ ‡¯˜ ¯·Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
- ÈLa Ú‚pL L„w‰ ¯OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈ·¯Ï ÔÈpÓe .Û¯OÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

¯ÓÁÂ14,‰Óe¯˙a ¯zÓ ‡e‰L ,ÌÈ¯etk ¯qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙¯tk ‡È·iL „Ú L„˜a ¯eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï·‡ !?L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe¯˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.¯B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח.13)טהרות, הערה ב.14)ראה יח, פסחים

.‰‰Â‡z ¯Oa15e¯Êb ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿
ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆

L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…
L„w‰ ¯Oa ÌÚ e‰e·¯ÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ e¯Ê‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆

‰Ê ¯Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡B·ÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆
L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר
בשר. לאכול נפשך תאוה כי כ): נדה 16)יב, תוספתא,

ה"י. הר"י 17)פ"ט בשם (כסףֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס). קודש.19)בשר הוא והרי

.ÂÔÈÏÎ‡ È¯eaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈ·eLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡¯ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב.20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי
בשניהם. הנוגע משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני גם נטמא – מהם באחד
רש"י). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף שניהם
ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה

שני. ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË - ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ"ו.24) פ"ב כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt - L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË - L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ·¯ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa28ÈÚÈ·¯ ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»¬≈»¿≈¿ƒƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,L„˜aL∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈∆»

(ראה 27)שם.26) ראשון הוא שנטמא משקה שכל
ה"י). פ"י בתרומה.28)למעלה רביעי שאין
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קה ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נגיעת  כגון - אפשרות יש תחילה, יהיו שלא אבל לעולם.
בסוף 47)טבולֿיום.46)טבולֿיום. שכתבנו מה ראה

ה"ט.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר

בתרומה  רביעי עושה שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני
מטמא  אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
הם  אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש
שבקודש  ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני חיבור.
חולין  או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰ - ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a ¯Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»

מ"גֿו.2) פ"ב טהרות

.·ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰3ÏeÒt - ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË - »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»

B¯ÈÂ‡Ï ı¯M‰ ÏÙpL Ò¯Á ÈÏÎe ,·‡ ı¯M‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ı¯L ÔÎÂ6¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰ - ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡¯ ¯epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי כשנגע התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב,

ה"א). פ"ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא
למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים

חרס.

.‚ÔBL‡¯‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË - ‰Óe¯˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt - ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈

ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ?‰Óe¯˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·Ë ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ Ïe·Ëe ,dÏÒt - da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe¯˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני
משקין. מטמא שהוא מפני "מטמא" פסול.10)לשון צ"ל

ב.11) עד, יבמות

.„ÔBL‡¯‰12ÔÈ‡ÓË - L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ·¯ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt - ÈÚÈ·¯‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈

¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ ·e˙k‰ ‡¯˜ ¯·Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
- ÈLa Ú‚pL L„w‰ ¯OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈ·¯Ï ÔÈpÓe .Û¯OÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

¯ÓÁÂ14,‰Óe¯˙a ¯zÓ ‡e‰L ,ÌÈ¯etk ¯qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙¯tk ‡È·iL „Ú L„˜a ¯eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï·‡ !?L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe¯˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.¯B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח.13)טהרות, הערה ב.14)ראה יח, פסחים

.‰‰Â‡z ¯Oa15e¯Êb ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿
ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆

L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…
L„w‰ ¯Oa ÌÚ e‰e·¯ÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ e¯Ê‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆

‰Ê ¯Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡B·ÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆
L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר
בשר. לאכול נפשך תאוה כי כ): נדה 16)יב, תוספתא,

ה"י. הר"י 17)פ"ט בשם (כסףֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס). קודש.19)בשר הוא והרי

.ÂÔÈÏÎ‡ È¯eaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈ·eLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡¯ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב.20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי
בשניהם. הנוגע משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני גם נטמא – מהם באחד
רש"י). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף שניהם
ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה

שני. ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË - ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ"ו.24) פ"ב כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt - L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË - L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ·¯ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa28ÈÚÈ·¯ ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»¬≈»¿≈¿ƒƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,L„˜aL∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈∆»

(ראה 27)שם.26) ראשון הוא שנטמא משקה שכל
ה"י). פ"י בתרומה.28)למעלה רביעי שאין
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.Ë‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁ29ÈLÈÏM‰ - Àƒ∆«¬«»√«¿»«¿ƒƒ
‰Óe¯˙k ÏeÒt Ô‰aL30Ú‚ Ì‡Â ,31BÈ‡ - L„˜a ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ»«¿…∆≈

ÈÚÈ·¯ e‰OBÚ32.ÏÒBt BÈ‡ L„˜ ‰˜LÓ elÙ‡Â , ≈¿ƒƒ«¬ƒ«¿≈…∆≈≈
Ô‰aL ÈLÈÏM‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÂ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«¿ƒƒ∆»∆

ÔÈlÁk ¯B‰Ë33. »¿Àƒ

תרומה.29) בעשיית כמו בטהרה לעשותן נזהרו
שנעשו 30) שחולין ולד, לג דף בחולין היא פסוקה הלכה

כתרומה. דינם תרומה טהרת המשקה.31)על
שם.32) המשנה פירוש ראה מ"ו, פ"ב חולין 33)טהרות

שכל  רבינו, קובע שם בטהרות יהושע. רבי דעת לפי - ב לג,
הם  הקודש טהרת על שנעשו חולין בו שנאמר מקום
- ב עא, בנדה ראשונה משנה שיטת לפי הכוונה כקודש,
את  בהם לשטוף שהוכנו במים לנגוע אסור יום שטבול
יום  שטבול מפני לנגוע מתירה אחרונה משנה אבל הפסח,
ואףֿעלֿפי  חולין, שהם המים את פוסל ואינו כשני, הוא
יח, לחגיגה בפירושו גם כתב וכן הקודש. טהרת על שנעשו
שנעשו  בחולין החמירו ולמה אחרונה. כמשנה כאן ופסק ב.
מפני  הקודש? טהרת על משנעשו יותר תרומה טהרת על
ולפיכך  תרומה, בטהרת חולין גם לאכול רגילים שכהנים
בטהרת  מהֿשאיןֿכן תרומה, קדושת אלה חולין על חלה
בטלה  זו, קפדנית שמירה נוהגים יחידים שרק הקודש,
חולין, (רש"י החולין אותם על קדושה כל חלה ולא דעתם

שם).

.È˙‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - L„˜aL ÈÚÈ·¯ ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆¿…∆»∆¡…∆
L„w‰34BÏÒBt BÈ‡Â L„˜a ÚbÏ ¯zÓe ,35elÙ‡ . «…∆À»ƒ«¿…∆¿≈¿¬ƒ
ÏÈL·z36Ba ÔÈ‡Â L„w‰ Ba ·¯Ú˙pL37È„Îa ˙ÈÊk «¿ƒ∆ƒ¿»≈«…∆¿≈¿«ƒƒ¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡38ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -39ÏL ÈÚÈ·¯a ¬ƒ«¿»¬≈∆…≈»≈ƒ¿ƒƒ∆
L„˜40ÈLÈÓÁa ‡l‡ ,41BÓk ¯B‰Ë ‡e‰L , …∆∆»«¬ƒƒ∆»¿

e¯‡aL42. ∆≈«¿

המאכל,34) כטומאת טמא יהיה האוכל שאדם חכמים גזרו
א) לד, (חולין בנגיעה אוכלין מטמא אינו שהמאכל ואע"פ
תרומה  לענין בשלישי מדובר [שם קודש. לאכול לו ואסור
כשם  לקודש, מתרומה למד ורבינו הבאה) הלכה (ראה
אע"פ  בתרומה, לאכול האוכלו את פוסל בתרומה ששלישי
בקודש]. ברביעי גם כך בנגיעה, תרומה פוסל שאינו

חמישי.35) עושה אינו תרומה.36)שרביעי או חולין של
שש 38)בקודש.37) ששיעורו לחם ככר חצי הוא פרס

כזית  שנתערב פירושו, - פרס אכילת בכדי וכזית ביצים.
הם  וביחד התבשיל, של כזיתים בחמשה קודש ביצה) (כחצי

כזיתים). בששה כזית אומרים: (ויש אףֿעלֿפי 39)ששה
בעין. הוא כאילו נידון אינו אחרים פירוש,40)שבדינים

זו. תערובת יאכל לא קודש, של רביעי שאכל אדם
מפרש 41) רבינו תערובת. כל בלי לאוכלו שמותר הואֿהדין

למעט  הכוונה הקודש", בנזיד נאכל "והחמישי ששנינו: מה
חמישי  ממעט אינו אבל בתערובת, אפילו נאכל שאינו רביעי
המשנה. לשון – כדרכו – נקט וכאן תערובת. בלי

ה"ד.42) למעלה

.‡ÈÔÈlÁ ÏL B‡ dÓˆÚ ‰Óe¯zaL ÈLÈÏL ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆«¿»«¿»∆Àƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL∆«¬«»√«¿»¬≈∆»∆¡…∆

‰Óe¯z‰43ÏaËiL „Ú44‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯zÓe ,45È¯‰Â «¿»«∆ƒ¿…À»ƒ«ƒ¿»«¬≈
eOÚ ‡Ï ‰ÚÈ‚a ,‰ÏÚÓ eOÚ ‰ÏÈÎ‡a .‰¯B‰Ë ‡È‰ƒ¿»«¬ƒ»»«¬»ƒ¿ƒ»…»
Ï·‡ ;dÓˆÚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓ«¬»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«¿»¬»
È„Îa ˙ÈÊk ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,‰Óe¯z Ba ‰·¯Ú˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿«ƒƒ¿≈
ÏÈL·z B˙B‡Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡46 ¬ƒ«¿»¬≈∆À»∆¡…≈«¿ƒ

.‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯znL C¯„k¿∆∆∆À»ƒ«ƒ¿»

ב.43) לד, חולין עולא, של הערב 44)מימרא צריך ואינו
רבנן 45)שמש. (עשו) עביד "באכילה ב: צט, זבחים

מעלה". רבנן עביר לא בנגיעה גבוה), מסוג (טהרה מעלה
הדמע",46) בנזיד נאכל "והשלישי מ"ג: פ"ב טהרות

אמרו, שם ובחולין תרומה. בו שנתערבה בתבשיל פירוש,
פרס, אכילת בכדי תרומה כזית בתבשיל כשאין שמדובר

זו. להלכה המקור ומכאן

.·ÈÏÎB‡‰47eOÚpL ÔÈlÁ ÏL B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL »≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆Àƒ∆«¬
˙ÚÈ‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ«»√««¿»««ƒ∆»ƒ¿ƒ«

L„˜ ÔÈÚÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z48˙¯‰hL ; ¿»¬≈¿≈ƒ¿ƒ¿«…∆∆»√«
L„w‰ Ïˆ‡ ‡È‰ ‰‡ÓË ‰Óe¯z49ÏÎB‡‰ Ï·‡ . ¿»À¿»ƒ≈∆«…∆¬»»≈

‡e‰ È¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁaL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¬≈
¯B‰Ë50‡l‡ L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ; »∆≈¿»»∆∆¿ƒƒ¿…∆∆»

L„wÓ L„˜51.„·Ïa …∆ƒ…∆ƒ¿«

עלינו 47) זו, הלכה להסביר כדי יהושע. כרבי מ"ב שם
עלֿפי  שם במשנה יהושע רבי דברי את מתחילה לבאר
אוכל  אומר, יהושע "רבי שם: שנינו רבינו. של פירושו
ולא  לקודש שני – שלישי שני, – שני ואוכל ראשון אוכל
פירוש, תרומה". טהרת על שנעשו בחולין לתרומה, שני
שני  או לטומאה ראשון שהוא מאכל דבר שאכל אדם
תרומה  לאכול ואסור לטומאה שני גופו נעשה לטומאה,
– בקודש נגע ואם נפסלה, – בתרומה נגע ואם וקודש,
גופו  נעשה לטומאה, שלישי שהוא דבר אכל אם נטמאה.
לענין  אבל שלישי, עשהו בקודש נגע ואם קודש, לענין שני
כמו  תרומה, לאכול ואסור שלישי אלא שני אינו תרומה
רבי  ומסיים בה. לנגוע ומותר הקודמת, בהלכה שנתבאר
תרומה. טהרת על שנעשו בחולין אמור זה שכל יהושע,
ולתוספת  ממש. בתרומה שהואֿהדין שם, רבינו ומבאר
שאפילו  ריבותא, משמיענו יהושע שרבי ייאמר, ביאור
עושים  גםֿכן תרומה טהרת על שנעשו שבחולין בשלישי
אכל  אם שאפילו ריבותא, כאן מוסיף ורבינו לקודש. שני
אףֿעלֿפיֿכן  הדין, מן פסולה שהיא תרומה, של שלישי
רבינו  דברי מוסברים זה ביאור מתוך תרומה. בנגיעת מותר

הבאה. בהערה ראה עושה 48)מאליהם. שהוא משמע
תרומה  בין בזה הבדל כל ואין רביעי, עושה וזה שלישי
בדין  שם למ"ו [בפירושו תרומה. טהרת על חולין ובין ממש
טהרת  על שחולין ואומר, אלה שני בין רבינו מחלק נגיעה,
ה"ט). למעלה פסק (וכן בקודש רביעי עושים אינם תרומה
החמירו  שבאוכל טעמו, ונראה חילק. לא באוכל כאן ואילו
הדבר  מטומאת יותר חמורה טומאה עליו ונתנו חכמים
תרומה, בטהרת חולין על גם גזירתם הרחיבו שאכל,

בנגיעה]. יצחק 49)מהֿשאיןֿכן רבי אמר - א לה, בחולין
על  שנעשו חולין של שלישי האוכל מרתא, בר שמואל בר
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שעושה  דבר לך שאין בקודש, לאכול טהור הקודש, טהרת
גופו  קדושת (פירוש, מקודש קודש אלא בקודש רביעי
למעלה: שהבאנו מהמשנה עליו והקשו בלבד. ממש)
על  שנעשו בחולין לתרומה, שני ולא לקודש שני "שלישי
ועושים  מקודש, קודש אינם אלה חולין והרי תרומה" טהרת
שטהרתה  לתרומה, "הנח יצחק: רבי והשיב בקודש? שני
שהחולין  מפני שני נעשה לא כלומר הקודש", אצל טומאה
פירוש, הקודש. טהרת על נעשו שלא מפני אלא שלישי, היו
כמו  הטומאה מפני מעולה שמירה לשמרם נזהרו לא
כעין  קפדנית פחות שמירה אלא קודש, על ששומרים
שחולין  (ה"ט), למעלה פסק שרבינו ומפני תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח יצחק, רבי דברי את להלכה

שני. בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב ט,
שאינם  כרביעי שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

ה"י). (ראה מלי 51)קודש קדושה הי"א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי, עושה – שבתרומה שלישי כגון

בה"ח].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
¯ÈÊ È˜È˜¯e56Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
¯epza eÓ¯wMÓ62¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ Ï·‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe¯˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡ - ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ"א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס"ט. הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי  "חלות" תודה ללחמי רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק חלות חלק
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני 58)מקדשת הבאות

לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי התנור. מחום קרום עליהם שעלה

אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם
הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈ¯eka‰Â65‰Óe¯z ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe¯˙k Ô‰ È¯‰ - [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏ·h‰68Ún„Ó‰Â69‰Óe¯z ÈÏec‚Â70¯OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡¯Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני ישראל ארץ ופירות תבואה
פי 69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי 71)ב). מעשרות שתי להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני. בלשון ב ל,
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שעושה  דבר לך שאין בקודש, לאכול טהור הקודש, טהרת
גופו  קדושת (פירוש, מקודש קודש אלא בקודש רביעי
למעלה: שהבאנו מהמשנה עליו והקשו בלבד. ממש)
על  שנעשו בחולין לתרומה, שני ולא לקודש שני "שלישי
ועושים  מקודש, קודש אינם אלה חולין והרי תרומה" טהרת
שטהרתה  לתרומה, "הנח יצחק: רבי והשיב בקודש? שני
שהחולין  מפני שני נעשה לא כלומר הקודש", אצל טומאה
פירוש, הקודש. טהרת על נעשו שלא מפני אלא שלישי, היו
כמו  הטומאה מפני מעולה שמירה לשמרם נזהרו לא
כעין  קפדנית פחות שמירה אלא קודש, על ששומרים
שחולין  (ה"ט), למעלה פסק שרבינו ומפני תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח יצחק, רבי דברי את להלכה

שני. בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב ט,
שאינם  כרביעי שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

ה"י). (ראה מלי 51)קודש קדושה הי"א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי, עושה – שבתרומה שלישי כגון

בה"ח].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
¯ÈÊ È˜È˜¯e56Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
¯epza eÓ¯wMÓ62¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ Ï·‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe¯˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡ - ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ"א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס"ט. הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי  "חלות" תודה ללחמי רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק חלות חלק
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני 58)מקדשת הבאות

לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי התנור. מחום קרום עליהם שעלה

אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם
הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈ¯eka‰Â65‰Óe¯z ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe¯˙k Ô‰ È¯‰ - [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏ·h‰68Ún„Ó‰Â69‰Óe¯z ÈÏec‚Â70¯OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡¯Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני ישראל ארץ ופירות תבואה
פי 69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי 71)ב). מעשרות שתי להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני. בלשון ב ל,
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וחלה 77) תרומה בידים לאבד ואסור טהורה, היא שמא
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‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚL CBzÓ - ‡ÓË»≈ƒ∆»¿»¿ƒ»»¿»¿ƒ»
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ãycew zegiyn zecewpã

התרומה.. על לקודש חכמים עשו מעלות עשרה "אחת
כו'".

בין  עשאום ראשונות מעלות "שש חילק: הפרק ובסיום
וחמש  הקודש, טהרת על שנעשו לחולין בין לקודש
מורה  עשר המספר כו'". בלבד.. בקודש עשאום אחרונות
מעלות") עשרה ("אחת י"א ואילו השתלשלות, סדר על
עבודת  בעניין כידוע השתלשלות, מסדר למעלה על
בחינת  מבררים היו שבה סממנים י"א ידי שעל הקטורת

דלעומת־זה. הי"א
היא  הקודש טהרת על שנעשו חולין האדם: ובעבודת
אחד  כל לא כי מעלות שש רק עשו ובה עצמו עם העבודה
ד"מחזי  בהלכה שמצינו על־דרך זו, נעלית לעבודה ראוי
דין  שע"פ זו בדרגא נמצא יהודי כאשר גם אבל כיוהרא".
"חמש  הוסיפו קדשים, ולאכול קרבנות להקריב יכול
כי  כו'" לקודש מעלות עשרה "אחת שיהיו כדי אחרונות"
להדר  וכדי הזולת עם ההתעסקות הם הקודש ענייני
עניין  שזהו הדין" משורת "לפנים של באופן בזה ולהוסיף
עם  הקשורה לעבודה להגיע צריך והפצתה, החסידות
יש  זו ובעבודה השתלשלות, מסדר למעלה - י"א בחינת
או  כיוהרא" ל"מחזי לחשוש מבלי ההידורים בכל להדר

בגדולות. להלך שלא
(`k oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בטהרת 2) חכמים שהטילו החומרות נשנו א כ, בחגיגה
שם  ובגמרא מספרן. לקבוע מבלי מבתרומה יותר הקודש
קובע  אילא רבי - במספרן ורבא אילא רבי נחלקו ב כא,
במחלוקתם  ויש - עשרה אחת שהן אומר ורבא עשר שהן
שגם  מפני כרבא רבינו ופסק לקמן), (יבואר לדין עניין זו

כמותו. סובר נחמן טמאים 3)רב כלים להניח מותר
וייטהרו. במקווה ולהטבילם טהור גדול כלי בתוך קטנים

הנוד.5)החיצון.4) בפי שנותנים השפופרת כעובי
כשפופרת  מקוואות "עירוב שנינו: ז משנה ו פרק במקוואות
יש  באחד זה, בצד זה מקוואות שני יש אם פירוש הנוד".
זה  מכשיעור פחות ובשני מים) סאה (ארבעים מקווה שיעור
הוא  הצינור כשרוחב אחד כמקווה דינם מחברם, וצינור
הצינור  ואם החסר, במקווה לטבול ומותר הנוד כשפופרת
ושם  המקוואות. שני את מערב אינו זה משיעור פחות
חוזרות  אצבעות "כשתי חללה רוחב הנוד ששפופרת מבואר
של  בחללו אצבעות שתי לגלגל שאפשר פירוש, למקומן",
כלים  יטביל שמא לחשוש, יש כלי בתוך ובכלי הצינור.
המים  כן ואם צר שפיו בכלי וכדומה, מחטים כגון זעירים,
עלתה  לא כך ומתוך למקווה כמחוברים אינם שבתוכו
אמרו  זה נימוק גזרו. לא ובתרומה שבתוכו, למחטים טבילה

רבא. בשם שם

.·ÈÏk6,BÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿¿¬»¿«¿ƒ…ƒ¿»
Úaˆ‡ ˙Èa ‡ÏÂ7B‡ BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â .B˙ÙO È·ÚaL ¿…≈∆¿«∆»√ƒ¿»¿««¿ƒ∆¿

,Ba ‰˙BLÂ .ÔÈ¯B‰Ë B˙ÚÈ·ˆ ˙È·aLLLBÁ BÈ‡Â ∆¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÊÁÈÂ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÂÈÙaL ÔÈ˜LÓ eÚbÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ«¬≈«¿ƒ¿«¿¿
Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz e‡nËÈÂƒ«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»

Ôlk e‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË ,L„˜Ï8. ¿…∆ƒ¿¿¬»ƒ¿¿À»

שם.6) המשנה חכמי ששנו שנייה במשנה 7)מעלה
גורס  שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית כתוב שלפנינו
להשים  כדי הכלי, שפת בעובי שקע שהיה שם ומפרש כך
לתוך  האצבע את יכניס ולא הכלי את להחזיק אצבע שם
כב, (שם יוחנן רבי של פירושו קיבל [כנראה עצמו. הכלי
כהערוך, ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי "מקום ב)
א  כב, יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין

אצבע]. הוציאו אצבע.8)שפירושו ובית תוך אחוריים,

.‚Ò¯„n‰ ˙‡ ‡OBp‰9‰Óe¯z BnÚ ‡OÏ BÏ ¯zÓ - «≈∆«ƒ¿»À»ƒ»ƒ¿»
‰Óe¯za Ú‚B ‡OBp‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,„Á‡k10‡ÏÂ ¿∆»¿ƒ¿≈«≈≈««¿»¿…

‡Ï Ï·‡ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„na ˙Ú‚B ‰Óe¯z¿»«««ƒ¿»¬≈ƒ¿»¬»…
‰È‰ ‰OÚÓ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰11 «…∆««ƒ∆…»««¬∆»»

L„˜ ÏL ˙È·Á ‡OpL ,„Á‡a12Ò¯„na d‡nh ¿∆»∆»»»ƒ∆…∆ƒ¿»«ƒ¿»
˙‡ ‡OBp‰L ,e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .dnÚ ‡OpL∆»»ƒ»¿»»»»¿∆«≈∆
Ò¯„Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .L„w‰ ˙‡ ‡OÈ ‡Ï Ò¯„n‰«ƒ¿»…ƒ»∆«…∆¿…»¿∆»¿ƒ¿»

L„w‰ ÌÚ13ÏÈ‡B‰ ,‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰È‰L ‰OÚnk , ƒ«…∆««¬∆∆»»¿ƒ»«¿»»ƒ
¯B‰Ë L„w‰ È¯‰ - L„wa Ú‚ ‡ÏÂ14. ¿…»««…∆¬≈«…∆»

חכמים 9) בלשון נקרא עליו שכב או ישב עמד, שהזב דבר
הטומאה  אב והוא "מדרס", מקוצר: או הזב" "מדרס

ומשקין. ואוכלין וכלים אדם במשנה 10)ומטמא רבינו
שאינו  עץ לוח על מונחים והתרומה שהמדרס כגון מפרש,
נוגע  האדם אם אבל הלוח, את מרים והאדם טומאה מקבל
את  ומטמא המדרס את שנשא מפני נטמא הוא בשניהם,
שאינו  חרס בכלי מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י התרומה.
ולפיכך  באווירו, נוגע אינו והאדם מתוכו אלא טומאה מקבל
המדרס]. נושא של נגיעתו ידי על התרומה נטמאה לא

הגזירה.11) נימוק ב. כב, להיות:12)שם צריך
"ונטמאה". או אחרת,13)"וטימאה" בטומאה לא אבל

שגזרו  במקום בתרומה. ולא בקודש ורק ונבילה שרץ כגון
ולא  בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, מעשה מפני טומאה

הבחינות. מכל לו דומים שאינם מחלוקת 14)במקרים
דרבנן. ספק בכל כמו להקל ופסק א) כג, (שם אמוראים

.„‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚a15ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈¿≈¿»««ƒ∆≈¿ƒ
L„˜Ï Ò¯„Ó Ô‰È„‚a È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ16. ¿ƒ¿»ƒƒ«À¿¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»¿…∆

תרומה.15) בטהרת וכלים 16)שנשמרו אדם מטמאים
רביעית. מעלה היא זאת הזב. כמדרס

.‰ÏvÙÓ ‡e‰L ÈÏk17,˙B¯M˜Ó ÂÈ˙B¯B˜Â ÂÈ˙BÁeÏÂ ¿ƒ∆¿À»¿»¿»¿À»
BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ‡ÓË Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ ‰hÓ ÔB‚k¿ƒ»¿«≈»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
‡e‰Lk „Á‡k Blk BÏÈaË‰Ï BÏ LÈ - ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿∆»¿∆
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¯ÈzÓ - L„˜Ï Ï·‡ ;¯M˜Ó18·bÓe19ÌL LÈ ‡nL , ¿À»¬»¿…∆«ƒ¿«≈∆»≈»
ıˆBÁ‰ ¯·c20.¯LB˜ Ck ¯Á‡Â ÏÈaËÓe , »»«≈«¿ƒ¿««»≈

לפרקם.17) שאפשר שונים  מחלקים את 18)מחובר
לזה. זה הכלי חלקי את הקושרים מנקה 19)החבלים

עצמו. בפני חלק כל המקווה 20)במטלית מי את מפריע
חמישית). (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע

.Â‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk21Ô˙B‡ ‰OBÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿»√»¬ƒ»»»∆»
‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - Ô‰a ¯‰ÊÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ¿»»∆¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»
- ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ ;LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L„˜Ï¿…∆¿≈»¿ƒƒ∆¡≈∆∆¬»ƒ¿»
.‰¯‰Ëa eOÚ È¯‰L ,‰ÏÈ·Ë ‡Ïa Ô‰a LnzLÓƒ¿«≈»∆¿…¿ƒ»∆¬≈«¬¿»√»
˜¯ ÌeMÓ ‰¯Êb ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¿≈»ƒ…

Ô‰a ÚbiL ı¯‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ. עם עשה הכלי 22)לגמר על הרוק נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר אחרי

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי דין

.ÊÛ¯ˆÓ - ÈÏk‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
‰Ú‚Â ,˙B¯‚B¯‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„e¯t¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡26Ì‰ Ì‰È¯·c ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
·‰Ê ‰¯OÚ ˙Á‡ Ûk :‰¯Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓ¯Â¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»
È¯‰ - ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈

CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó Û¯ˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«
B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙B¯t‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי

נשנית  עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי  הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
יום  טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈ¯eav‰ ÈL eÈ‰29¯Á‡ ¯·„Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈ¯ˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙ¯ˆÓ ÈÏk‰ - ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï - ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„·Ïa ‰‡Óh‰ B·«À¿»ƒ¿«

זה 29) בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון

אחר. בצד השני וחציו הכלי מנחה 30)של של סולת לא
משנה). (כסף להקטרה לבונה.31)העומדת כגון

[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון
היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה
שהרי  הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף

ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם

.Ë¯aÁÓ „Á‡‰ ¯eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈ¯eaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ ¯eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ È¯BÁ‡L ÌÈnÏ33- ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ È¯BÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

È¯BÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ È¯BÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈
Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰Â ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË - ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûe¯v‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני אם שם שואל ירמיה רבי

למה  מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי, שבתוך
כלי  וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת
הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין

הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙·e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
¯B‰h‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»

B˙¯‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ Ïe·Ë ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«
¯B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê ¯·„a LÈ - ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆ ÈtÓ ÌBÈ Ïe·Ë ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ Ú·OL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי 37) מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם

טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה. מוסיף
רש"י  (ראה רביעי או שלישי או שני היה הטמא שהחלק

העמוד). בראש שם

.‡È.¯B‰Ë - ‰Óe¯˙a Ï·‡ ;ÏeÒt - L„˜a ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe¯˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»

ראשון.40) עשה

.·ÈB‡ ‰iL B„Èa da Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»««¿»«»¿»¿ƒ»
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¯ÈzÓ - L„˜Ï Ï·‡ ;¯M˜Ó18·bÓe19ÌL LÈ ‡nL , ¿À»¬»¿…∆«ƒ¿«≈∆»≈»
ıˆBÁ‰ ¯·c20.¯LB˜ Ck ¯Á‡Â ÏÈaËÓe , »»«≈«¿ƒ¿««»≈

לפרקם.17) שאפשר שונים  מחלקים את 18)מחובר
לזה. זה הכלי חלקי את הקושרים מנקה 19)החבלים

עצמו. בפני חלק כל המקווה 20)במטלית מי את מפריע
חמישית). (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע

.Â‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk21Ô˙B‡ ‰OBÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿»√»¬ƒ»»»∆»
‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - Ô‰a ¯‰ÊÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ¿»»∆¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»
- ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ ;LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L„˜Ï¿…∆¿≈»¿ƒƒ∆¡≈∆∆¬»ƒ¿»
.‰¯‰Ëa eOÚ È¯‰L ,‰ÏÈ·Ë ‡Ïa Ô‰a LnzLÓƒ¿«≈»∆¿…¿ƒ»∆¬≈«¬¿»√»
˜¯ ÌeMÓ ‰¯Êb ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¿≈»ƒ…

Ô‰a ÚbiL ı¯‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ. עם עשה הכלי 22)לגמר על הרוק נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר אחרי

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי דין

.ÊÛ¯ˆÓ - ÈÏk‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
‰Ú‚Â ,˙B¯‚B¯‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„e¯t¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡26Ì‰ Ì‰È¯·c ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
·‰Ê ‰¯OÚ ˙Á‡ Ûk :‰¯Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓ¯Â¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»
È¯‰ - ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈

CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó Û¯ˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«
B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙B¯t‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי

נשנית  עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי  הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
יום  טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈ¯eav‰ ÈL eÈ‰29¯Á‡ ¯·„Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈ¯ˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙ¯ˆÓ ÈÏk‰ - ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï - ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„·Ïa ‰‡Óh‰ B·«À¿»ƒ¿«

זה 29) בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון

אחר. בצד השני וחציו הכלי מנחה 30)של של סולת לא
משנה). (כסף להקטרה לבונה.31)העומדת כגון

[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון
היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה
שהרי  הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף

ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם

.Ë¯aÁÓ „Á‡‰ ¯eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈ¯eaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ ¯eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ È¯BÁ‡L ÌÈnÏ33- ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ È¯BÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

È¯BÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ È¯BÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈
Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰Â ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË - ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûe¯v‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני אם שם שואל ירמיה רבי

למה  מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי, שבתוך
כלי  וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת
הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין

הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙·e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
¯B‰h‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»

B˙¯‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ Ïe·Ë ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«
¯B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê ¯·„a LÈ - ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆ ÈtÓ ÌBÈ Ïe·Ë ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ Ú·OL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי 37) מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם

טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה. מוסיף
רש"י  (ראה רביעי או שלישי או שני היה הטמא שהחלק

העמוד). בראש שם

.‡È.¯B‰Ë - ‰Óe¯˙a Ï·‡ ;ÏeÒt - L„˜a ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe¯˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»

ראשון.40) עשה

.·ÈB‡ ‰iL B„Èa da Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»««¿»«»¿»¿ƒ»
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ÏÒt - B¯·Á „Èa41.ÈLÈÏLk ‡È‰ È¯‰Â ‰iM‰ ˙‡ ¿«¬≈»«∆«¿ƒ»«¬≈ƒƒ¿ƒƒ
‰ÏeÏa B„È ‰˙È‰ Ì‡Â42‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜LÓa ¿ƒ»¿»»¿»¿«¿∆««ƒ∆…
dz¯·Á ˙‡ÓË - Ú‚43Ô‰ÈzL ˙‡ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ .44 »«ƒ¿»¬∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

B„È ˙‡ÓË Ì‡ ,‰Óe¯˙a Ï·‡ .L„˜a ÚbÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ«¿…∆¬»ƒ¿»ƒƒ¿»»
‡È‰Lk da Ú‚ elÙ‡Â ,dz¯·Á ˙‡ÓË ‡Ï - ˙Á‡‰»««…ƒ¿»¬∆¿»«¬ƒ»«»¿∆ƒ

‰·e‚45‡l‡ ,˙‡ÓËpL B„È ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
.‰Óe¯˙a Ú‚BÂ dÏËB¿»¿≈«ƒ¿»

כרבי 41) תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע אם
שם. יהודה בן בנגיעתה 42)יוסי היד ונטמאה רטובה,

משום  ולא משקין טומאת מגזירת שנייה ונעשית במשקה
שבקודש. טעמו,43)המעלה ונראה כמותה. שנייה נעשית

ונעשתה  הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא
רבותיה  "היינו שם: שאמרו ממה זה חשש למד [רבינו שני.

שם]. רש"י ראה ח נת 44)דנגובה". פרק למעלה באר
טבילה  צריכות אלא ידיים בנטילת די לא שלקודש ז הלכה
לידים  "נוטלים ב): יח, (שם ששנינו כמו כשירה במקווה
שאם  מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין
הטמאה  היד את מטביל האחרת בידו נגע לא וגם נגובה היא

לחה 45)בלבד. היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,
תשיעית). (מעלה במשקה נגיעתה מפני השנייה נטמאת
חבירתה  מטמאה יד א. מעלות, שתי כאן מנו לא [למה
ולתרומה  טבילה צריכה לקודש ב. לתרומה; ולא לקודש
חומר  המתחיל דיבור ב כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה
טומאה  לעניין חומרות שהן המעלות רק שנמנו פירשו,
א  ו, נדה תוספות ראה דטומאה", "דררא הגמרא: (בלשון

הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור

.‚Èe¯LÎ‰ ‡lL ÔÈ·e‚ ÔÈÏÎ‡46Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - √»ƒ¿ƒ∆…À¿¿¿ƒ»
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa47;‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«ƒ¿…»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ - L„˜a Ï·‡48ÈÓÏ ¯eÒ‡Â , ¬»¿…∆ƒ««…∆«¿«¿»¿»¿ƒ
‡Ï elÙ‡Â .¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏÎ‡Ï ˙B‡ÓË ÂÈ„iL∆»»¿≈∆¡……∆∆…À¿««¬ƒ…

LBÎa ‡l‡ Ba Ú‚49B¯·Á BÏ ·ÁzL B‡50ÂÈt CB˙Ï »«∆»¿∆»«¬≈¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -51‰Ú‚ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»¿»

,e‡ÓËpL - e¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏL ÔÈÏÎ‡a ‰‡ÓËÀ¿»»√»ƒ∆…∆∆…À¿¿∆ƒ¿¿
.Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ««…∆«¿«¿»

א 46) פרק (ראה המשקין משבעת באחד נרטבו שלא
ב). והלכה א הלכה אוכלין טומאת סתם 47)מהלכות

ה  פרק למעלה (ראה שניות להיות עליהם שגזרו ידיים
האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח, הלכה

משקין 48) הכשר בלי טומאה ומקבלים הקודש אוכלי את
ב). כד, טומאה.49)(שם מקבל שאינו עץ של פלך

טהורות.50) בן 51)שידיו חנינא רבי מנמק שם בגמרא
הקודש  עם ביחד ויאכל לח בצל או צנון יקח שמא אנטיגנוס
בידיו  שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי ויטמאוהו,

עשירית). מעלה היא (זאת ראשון. נעשו

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰naBÓˆÚ ÏÎ‡‰ ÏÒÙÏ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»…∆«¿
È¯‰ - ÈLÂ ÔBL‡¯ Ba ˙BÓÏ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a B¯Ò‡Ïe¿»¿«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈

˜ÙÒ ‰Ê52¯LÎ‰ ‡Ïa ‡ÓËpL ÏÎ‡ Ú‚ ?„ˆÈk . ∆»≈≈«»«…∆∆ƒ¿»¿…∆¿≈

ÈtÓ ,˜ÙÒ ÈM‰ ‰Ê È¯‰ - ¯LÎ‰L ÈL ÏÎ‡a¿…∆≈ƒ∆À¿«¬≈∆«≈ƒ»≈ƒ¿≈
.¯LÎ‰ ‡Ï ÔBL‡¯‰L∆»ƒ…À¿«

מנחות 52) של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא
ראשון  למנות גם מועילה הקודש חיבת אם הוכשר שלא
למעלה  הלא שואל, משנה [הכסף בלבד. לפסול או ושני
בו  שמונים מנחות של בצריד רבינו פסק ג הלכה ח פרק
במנחות  שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר ושני ראשון
והשואל  ושני, ראשון שמונים ספק כל אין שמדרבנן קב,
ומשמע  ספק" זה "הרי כאן כתב ולמה תורה, דין מהו שאל
בטומאה  המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו
מים, הכשר בלי ושני ראשון למנות חכמים גזרו דאורייתא
אפשר  חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל
ושני. ראשון למנות ולא בלבד, לפסול אלא החמירו שלא
ראשון  לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי שכל יוצא ומזה
המדברת  שם שנייה בבא על ובדילוג הקודמת שבהלכה

באוכלין]. טומאה בנגעה

.ÂËÔB‡‰53ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ,B˙eÈ‡ ÔÓÊ ÌzL ¯Á‡ »≈««∆«¿«¬ƒ¿À«ƒƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ - B˙¯tk ‡È·‰L ¯Á‡««∆≈ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ«
ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÔB‡‰L ;‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,L„w‰«…∆¬»…ƒ¿»∆»≈¿À«ƒƒ
ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…∆«¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ ‰zÚ „Ú È¯‰L ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿…∆∆¬≈««»»¬ƒ∆¡…∆

ÔzÚ„ eÁÈq‰Â L„w‰54.eÚ„È ‡Ï Ì‰Â e‡ÓË ‡nLÂ , «…∆¿ƒƒ«¿»¿∆»ƒ¿¿¿≈…»¿
- ‰ÚÈ‚Ï Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ BÊ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡ÏÂ¿…»«¬»∆»«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ»

‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÌÈL„wa ÌÈÚ‚B55. ¿ƒ«√»ƒ…∆¿ƒ»

המת.53) קבורת לפני טהרת 54)אבל על מלשמור
חכמים 55)הקודש. (עשו) עביד באכילה ב: צט, זבחים

מעלה. חכמים עביד לא בנגיעה מעלה,

.ÊËÔÈa L„˜Ï ÔÈa Ìe‡OÚ ˙BBL‡¯‰ ˙BÏÚÓ LL≈«¬»ƒ¬»≈¿…∆≈
,˙BB¯Á‡ LÓÁÂ ;L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÏ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¿»≈«¬
Ìe‡OÚ - ‰‡Ï‰Â BÎB˙aM ‰Ó Û¯ˆÓ ÈÏk‰ ÔÓ Ô‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿»≈«∆¿»»¿»¬»
˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa ‡Ï Ï·‡ ,„·Ïa L„˜a¿…∆ƒ¿«¬»…¿Àƒ∆«¬«»√«
,CÎÈÙÏ .ÔÈlÁk el‡ LÓÁa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,L„w‰«…∆∆»¬≈≈¿»≈≈¿Àƒ¿ƒ»
,Ô‰a ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÀƒ∆«¬«»√««…∆»ƒ»≈»∆
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁa ¯B‰Ë ÈLÈÏM‰Â ,ÏeÒt ÈM‰Â¿«≈ƒ»¿«¿ƒƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
צריך 1) ואם בבגדים. חכמים עשו מעלות שחמש יבאר

צריך  ואם הדעת. היסח מחמת ולקודש לתרומה טבילה
בחזקת  שיהיו שגזרו הכלים כל ולנטילה. לטבילה כוונה
מאבות  אב בספק שנטמאו וקדשים תרומה טומאה.
התרומה, את שורפים ספיקות כמה על תורה. של הטומאות

ספיקות. שני על שורפים ואם

.‡˙BÏÚÓ LÓÁ2:Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„‚·a ÌÈÓÎÁ eOÚ »≈«¬»¬»ƒƒ¿»ƒ¿≈≈
Ò¯„Ó - ı¯‡‰ ÈnÚ È„‚a3.‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡Ï ƒ¿≈«≈»»∆ƒ¿»¿¿≈À≈∆¿»√»

ÔÈ·Êk - ÔÓˆÚ ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÎÂ4BÓk ,˙B¯‰ËÏ ¿≈«≈»»∆«¿»¿»ƒƒ¿»¿
e¯‡aL5Ò¯„Ó - ‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ È„‚·e . ∆≈«¿ƒ¿≈¿≈À≈∆¿»√»ƒ¿»

¯OÚÓ ÈÏÎB‡ÏÈL6,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ Ï·‡ . ¿¿≈«¬≈≈ƒ¬»¿≈À≈∆¿»√»
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ÌÈ·Êk ÌÈ‡ - ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â7elÙ‡ . ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¬ƒ
da Ú‚ Ì‡ elÙ‡ ,¯B‰Ë Le¯t‰ ‰Ê È¯‰ ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¬≈∆«»»¬ƒƒ»«»
ÈÏÎB‡Ï Ò¯„Ó - ÈL ¯OÚÓ ÈÏÎB‡ È„‚·e .BÙe‚a¿ƒ¿≈¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
Ï·‡ .L„˜Ï Ò¯„Ó - ‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚·e .‰Óe¯z¿»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»¿…∆¬»
È„‚·e .L„˜Ï ÔÈ·Êk ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ‰Óe¯z ÈÏÎB‡¿≈¿»«¿»≈»¿»ƒ¿…∆ƒ¿≈

˙‡hÁÏ Ò¯„Ó - L„˜ ÈÏÎB‡8˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈…∆ƒ¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰n„‡ ‰¯t9·Êk BÈ‡ - L„˜Ï ¯B‰h‰ Ï·‡ . »»¬À»¬»«»¿…∆≈¿»

.˙‡hÁÏ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

כו'" מדרס.. הארץ עם "..בגדי
אינה  הארץ עם טומאת על חכמים גזירת הרמב"ם, לשיטת
על  שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה חשש מצד רק

הארץ d`neh"עמי zwfg" בדקדוקי "בקיאין שאינם כיון
הם  שברגל שהטעם הרמב"ם סבר ולכן וטומאות" טהרות
כל  והי' לאינצויי ד"הוה החשש משום אינו טהרה" "בחזקת
אין  כי רש"י) (כשיטת כו'" לעצמו במה עושה ואחד אחד
מפני  אלא טומאה" מ"חזקת להוציאם מספיק טעם זה
חטאת  פרת בטהרת וכן ברגל", עצמם מטהרין ש"הכל
על  גם נאמנים כך ומשום בה, מזלזלין אין חומרתה מפני
הגתות  בשעת התרומה ועל נסכים של ושמן יין טהרת
לא  אלו במקרים ולכן הארץ, עמי גם נזהרים שבכולם

טומאה. חזקת חכמים עליהם החילו
(31 dxrde 23 'r fl wlg y"ewl it lr)

ב.2) יח, חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב. עליהם שדרס במגע.4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב.5) משכב מטמאי מהלכות בר 6)בפ"י אחא כרב
ב). יט, (שם ה"ז.7)אדא פ"ב שם לפרה 8)ירושלמי

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי"ג

.·ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈ·Ëa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ek ‡Ïa Ï·hL11¯eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

Ï·Ë .¯OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL ¯OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
¯eÒ‡Â ,¯OÚÓÏ ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰ - ‰Óe¯˙Ï Ï·Ë .‰Óe¯˙a12¯eÒ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ ¯eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰ - L„˜Ï Ï·Ë .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰ - ¯eÓÁÏ Ï·Bh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰ - ˙‡hÁÏ Ï·Ë»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ï·Ë .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„·Ïa ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

¯OÚÓÏ13‰ek CÈ¯ˆ - ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È Ï·Bh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï·‡ ,‰ek CÈ¯ˆ ‰ÏÚÓÂ ¯OÚn‰ ÔÓe .¯OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
È¯·cÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»«…

ב.10) יח, שם ולא 11)משנה "טבל כתוב: שם במשנה

בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט, שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני,13)הרי
ממעשר. לחמורים משמע,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË -ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :¯ÓB‡L ÈtÂÈ„È È¯‰ - È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ¯ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈ·Ë CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈ·Le18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ˙B‡ÓË ¯‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë19,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â .‰Óe¯˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰È¯·cÓ ˙BÏÈ·h‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆

כחכמים.15) מ"ח. ז פרק תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט, זבחים החמה. שקיעת לפני רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע להזות 18)להתעסק צריך
כמו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה אפר מי עליו

ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח המדובר למעלה
עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח

בטומאה. נגע שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙B¯a„na elÙ‡ ,˙B·BÁ¯·e21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ ·Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜¯‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê ˜¯ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa -¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב.20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין

.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ‰„È¯È C¯„ e‡ˆÓ23e¯Ê‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙¯ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL - ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28·BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL - «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈ¯B‰Ë ·BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ"א.22) פ"ח כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח, ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי כר' פסק מטומאתם. לטבילה אותם
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ÌÈ·Êk ÌÈ‡ - ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â7elÙ‡ . ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¬ƒ
da Ú‚ Ì‡ elÙ‡ ,¯B‰Ë Le¯t‰ ‰Ê È¯‰ ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¬≈∆«»»¬ƒƒ»«»
ÈÏÎB‡Ï Ò¯„Ó - ÈL ¯OÚÓ ÈÏÎB‡ È„‚·e .BÙe‚a¿ƒ¿≈¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
Ï·‡ .L„˜Ï Ò¯„Ó - ‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚·e .‰Óe¯z¿»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»¿…∆¬»
È„‚·e .L„˜Ï ÔÈ·Êk ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ‰Óe¯z ÈÏÎB‡¿≈¿»«¿»≈»¿»ƒ¿…∆ƒ¿≈

˙‡hÁÏ Ò¯„Ó - L„˜ ÈÏÎB‡8˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈…∆ƒ¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰n„‡ ‰¯t9·Êk BÈ‡ - L„˜Ï ¯B‰h‰ Ï·‡ . »»¬À»¬»«»¿…∆≈¿»

.˙‡hÁÏ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

כו'" מדרס.. הארץ עם "..בגדי
אינה  הארץ עם טומאת על חכמים גזירת הרמב"ם, לשיטת
על  שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה חשש מצד רק

הארץ d`neh"עמי zwfg" בדקדוקי "בקיאין שאינם כיון
הם  שברגל שהטעם הרמב"ם סבר ולכן וטומאות" טהרות
כל  והי' לאינצויי ד"הוה החשש משום אינו טהרה" "בחזקת
אין  כי רש"י) (כשיטת כו'" לעצמו במה עושה ואחד אחד
מפני  אלא טומאה" מ"חזקת להוציאם מספיק טעם זה
חטאת  פרת בטהרת וכן ברגל", עצמם מטהרין ש"הכל
על  גם נאמנים כך ומשום בה, מזלזלין אין חומרתה מפני
הגתות  בשעת התרומה ועל נסכים של ושמן יין טהרת
לא  אלו במקרים ולכן הארץ, עמי גם נזהרים שבכולם

טומאה. חזקת חכמים עליהם החילו
(31 dxrde 23 'r fl wlg y"ewl it lr)

ב.2) יח, חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב. עליהם שדרס במגע.4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב.5) משכב מטמאי מהלכות בר 6)בפ"י אחא כרב
ב). יט, (שם ה"ז.7)אדא פ"ב שם לפרה 8)ירושלמי

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי"ג

.·ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈ·Ëa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ek ‡Ïa Ï·hL11¯eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

Ï·Ë .¯OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL ¯OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
¯eÒ‡Â ,¯OÚÓÏ ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰ - ‰Óe¯˙Ï Ï·Ë .‰Óe¯˙a12¯eÒ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ ¯eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰ - L„˜Ï Ï·Ë .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰ - ¯eÓÁÏ Ï·Bh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰ - ˙‡hÁÏ Ï·Ë»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ï·Ë .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„·Ïa ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

¯OÚÓÏ13‰ek CÈ¯ˆ - ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È Ï·Bh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï·‡ ,‰ek CÈ¯ˆ ‰ÏÚÓÂ ¯OÚn‰ ÔÓe .¯OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
È¯·cÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»«…

ב.10) יח, שם ולא 11)משנה "טבל כתוב: שם במשנה

בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט, שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני,13)הרי
ממעשר. לחמורים משמע,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË -ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :¯ÓB‡L ÈtÂÈ„È È¯‰ - È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ¯ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈ·Ë CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈ·Le18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ˙B‡ÓË ¯‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë19,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â .‰Óe¯˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰È¯·cÓ ˙BÏÈ·h‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆

כחכמים.15) מ"ח. ז פרק תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט, זבחים החמה. שקיעת לפני רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע להזות 18)להתעסק צריך
כמו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה אפר מי עליו

ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח המדובר למעלה
עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח

בטומאה. נגע שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙B¯a„na elÙ‡ ,˙B·BÁ¯·e21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ ·Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜¯‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê ˜¯ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa -¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב.20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין

.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ‰„È¯È C¯„ e‡ˆÓ23e¯Ê‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙¯ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL - ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28·BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL - «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈ¯B‰Ë ·BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ"א.22) פ"ח כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח, ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי כר' פסק מטומאתם. לטבילה אותם
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מחבריו]. יוסי כר' הלכה אמרו: ב.24)ב יט, פסחים
עשר 25) בשלושה סכין מצא שאם שנינו, שם בשקלים

עשר. בארבעה הפסח לשחיטת להטבילה צריך בניסן,
ומשמיעה  בירושלים, לנמצאה שהכוונה רבינו, ומפרש
סכיניהם  מטהרים ישראל שכל שאףֿעלֿפי המשנה
ומובן  טבילתה. לפני נאבדה שמא חוששים הפסח, לשחיטת

השנה. ימות בכל סכיניהם 26)שמכלֿשכן היו מטבילים
ארבעה  לפני שמשם שיעריב כדי בניסן, עשר בשלושה
לפני  עשר בשלושה נאבדה שמא חוששים, אנו ואין עשר.
שווקי  את היו שמכבדים מפני בי"ד, ונמצא הטבילה,
שעולי  מפני מפרש א ע, בפסחים רש"י יום. בכל ירושלים
רב. זמן הסכין את ראה לא שאיש לחשוש אין מרובים, רגל
והלא  שלמעלה? מהנימוק רש"י נטה למה בעיני, ולפלא
עשויים  ירושלים שוקי א) ז, (בפסחים היא ערוכה גמרא

יום? בכל טמאה 27)להתכבד הסכין שמא חששו לא
השבת  את חילל שהשוחט ונמצא הקדשים, את ותטמא

למשנתנו). בפירושו (רבינו חמורה עבירה כל 28)שהיא
הפסח. לשחיטת סכינו את מטביל שם.29)אדם

.Â‡ˆÓ30‰ÈÏÚ ‰fÓ - ¯OÚ ‰LÏLa ÔÈkq‰31 »»««ƒƒ¿»»»«∆»∆»
ÌBÈa ‰e‡OÚL ÈtÓ ;¯ÁÓÏ da ËÁBLÂ ,dÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¬»»¿

dlL ÈÚÈ·L ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ el‡k ‰Ê32. ∆¿ƒ¿»»»¿ƒƒ∆»

ומפרש 31)שם.30) ומטביל". "שונה כתוב: במשנה
השביעי  ביום שמזים שניה הזאה היינו "שונה" רבינו

ה"ג. למעלה ראה סכינו 32)לטומאה. מטהר אחד שכל
מטומאת  לטהר שצריך יודעים שהם ומפני פסח, לשחיטת
י"ג  לפני ימים ארבעה ראשונה הזאה שהזה לתלות יש מת,

שמ  חששו ולא לטומאה.בניסן. שביעי יום עדיין הגיע לא א
שביעי  י"ג יום כאילו עשאוה באמרו: רבינו התכוון ולזה

שלה.

.ÊBÏˆ‡ ‰Úe„È‰ ÔÈkÒÏ ‰¯eL˜ ÔÈkÒ ‡ˆÓ33ÔÈa , »»«ƒ¿»¿«ƒ«¿»∆¿≈
‰BÓk ‡È‰ È¯‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡La ÔÈa ·BË ÌBÈa34Ì‡ : ¿≈ƒ¿»«»ƒ¬≈ƒ»»ƒ
.‰‡ÓË - ‰‡ÓË Ì‡Â ,‰¯B‰Ë - ‰¯B‰Ë¿»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»

טמאה.33) או היא טהורה אם יודע למד 34)הוא רבינו
אין  שהרי במשנתנו, שנשנה - לסכין הקשור קופיץ מדין זה,
[בכסףֿמשנה  זה. לענין סכין לבין קופיץ בין לחלק טעם כל
במשנתנו. שנאמרו קופיץ דיני רבינו השמיט למה מתפלא
בלתי  במקרה ורק סכין, כדין קופיץ דין שלרבנן מפני ותירץ,
דין  שונה בי"ד, ומת עשר בשלושה גוסס כשנשיא שכיח,

זה]. דין להודיע הקפיד לא לפיכך סכין, מדין קופיץ

.ÁÔÈw¯‰ Ïk35C¯c‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰36 »»Àƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿∆¿««∆∆
‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Êb -37ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ¯‡Lk »¿¬≈∆À¿»ƒ¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ„„va ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÏÎÂ .ÌB˜Ó38- ÌÈÏLe¯Èa »¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ»«ƒ
È„k ,ÔÈ„„va ÔÈÎl‰nL Ô‰ ÌÈLe¯t‰L ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ«¿»ƒ¿≈

Ï‚¯‰ ˙ÚL·e .ı¯‡‰ ÈnÚ ÚbÓa e‡nË˙È ‡lL39: ∆…ƒ¿«¿¿«««≈»»∆ƒ¿«»∆∆
ÌÈ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ÏkL ,ÌÈ¯B‰Ë - C¯c‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈ‡ÓË - ÔÈ„„vaLÂ ;Ï‚¯a40Ï‚¯a ÌÈ‡Óh‰L , »∆∆¿∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆«¿≈ƒ»∆∆
.ÌÈÎ¯c‰ ÈcˆÏ ÌÈL¯Bt Ô‰Â ÌÈhÚÓ¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

העיר.36)שם.35) רחובות של 37)באמצע הוא שמא

הזב. כרוק מדרבנן מטמא שרוקו הארץ, בצידי 38)עם
טובים'.39)הרחובות. שם.40)ב'ימים יוסי כר'

.ËÌLk41‰OBÚ ÈM‰Â ÈL ‰OBÚ ÔBL‡¯‰L ¿≈∆»ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ∆
ÈLÈÏL42ÈL ˜ÙÒe ÈL ˜ÙÒ ‰OBÚ ÔBL‡¯ ˜ÙÒ Ôk , ¿ƒƒ≈¿≈ƒ∆¿≈≈ƒ¿≈≈ƒ

.ÈLÈÏL ˜ÙÒ ‰OBÚ∆¿≈¿ƒƒ

ה"ה.41) פ"ה טהרות בתרומה.42)תוספתא

.ÈÌÈL„˜Â ‰Óe¯z43˙B·‡Ó ·‡ ˜ÙÒa e‡ÓËpL ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈»≈¬
.BÊ ‰‡ÓËa ÔÈÙ¯O el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»

BÏ ˜tzÒpL ÔB‚k44.Ú‚ ‡Ï B‡ ‰Ê ·‡a Ú‚ Ì‡ ¿∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»∆…»«

במשניות 43) מקורם הפרק, סוף עד מכאן הדינים כל
ואילך. ד ממשנה פ"ד, שאמרנו 44)טהרות מה פירוש,

היא  והטומאה לא, או נגע אם בספק המדובר אב", "בספק
תרומה  שורפים תורה של בטומאה רק ולפיכך ודאית,
בטומאה  הוא כשהספק אבל דרבנן, בטומאה ולא וקדשים,
אב  שהוא דבר מי"א): (שם שנינו ודאית, והנגיעה עצמה
נתברר  [ולא טמא. ספיקו - סופרים מדברי והוא הטומאה
או  באדם כשנגעו גם הלא אב", "בספק רבינו כתב למה לי,
לשון  נקט ואולי כן? הדין דאורייתא, ראשון שהם בכלים
ושם  סופרים", מדברי והוא הטומאה, "אב שהבאנו המשנה
ודאית, בנגיעה ואפילו בלבד, הטומאה אב אלא טימאו לא

טמא]. נגיעה ספק אפילו שבדאורייתא רבינו ומלמדנו

.‡ÈÌL LÈÂ45ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ˙B˜ÙÒ ¿≈»¿≈∆≈¿ƒ¬≈∆¿≈
,ÔÈÏBz ‡l‡ ,Ô‰a BÏ ˜tzÒpL ÔÈÏÎ‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ»√»ƒ∆ƒ¿«≈»∆∆»ƒ

ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï46ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ ÌL LÈÂ . …¿ƒ¿…¿ƒ¿≈»¿≈∆¿ƒ
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ47. ¬≈∆∆«¿»¿≈»ƒ«»»ƒ

ר 45) של בסגנונו שכיח ניב במציאות. בינו.ויש
שירקבו.46) עד אותם חכמים 47)מניחים שהחמירו

עלֿ תרומה, לשריפת שגורמת טומאה ולפיכך בטהרתם,
לקדשים. שריפה שתגרום אחתֿכמהֿוכמה

.·È‰‡Óh‰ ˜ÙÒ ˜ÙÒ ÏÚ Ï·‡48ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ¬»«¿≈¿≈«À¿»≈¿ƒ»»
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯z49‡l‡ ; ¿»¿»¿≈»ƒ«»»ƒ∆»
.ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBzƒ…¿ƒ¿…¿ƒ

בבית 48) נגע ספק כגון טהרה, לצד ספיקות שני כשיש
את  מספק חכמים שטימאו קבר) בו שנחרש (מקום הפרס
שני  יש נגע ובספק כשעורה, בעצם נגע שמא בו, הנוגע

שם. יא למשנה בפירושו (רבינו צריך 49)ספיקות ["אין
יא, שבהלכה לומר" צריך ל"אין סותר לכאורה זה, לומר"
לכאן  פנים שיש מבאר, ובכסףֿמשנה שורפים. גבי שנאמר
ההלכה  בסוף מנומק שורפים, בדין לומר" צריך "אין ולכאן.
מוסבר  שורפים, אין בדין כאן, לומר" צריך וה"אין הקודמת.
משריפת  יותר חמור טהורים קדשים לשרוף שהאיסור מפני
במקרה  שהרי הדעת, את מניחים אינם והדברים תרומה.

שניהם]. דין בפירוש לומר צריך ולכאן, לכאן פנים שיש

.‚È˙B˜ÙÒ ‰ML ÏÚ50ÌlÎÂ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO «ƒ»¿≈¿ƒ∆«¿»¿À»
Ì‰È¯·cÓ ‰¯Êb51Ò¯t‰ ˙Èa ÏÚ :Ô‰ el‡Â .52ÏÚÂ . ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿≈≈«≈«¿»¿«

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó ‡a‰ ¯ÙÚ53ı¯‡‰ ÌÚ È„‚a ÏÚÂ .54. »»«»≈∆∆»«ƒ¿«ƒ¿≈«»»∆
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‡ÓË Ì„‡ ÈÏ‚¯ ÈÓ56ÈÓa ·¯Ú˙pL‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ≈«¿≈»»»≈∆ƒ¿»≈¿≈«¿≈¿≈»

Ô˙È‡¯Ó eÏËa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ57Ì‡ ∆¡»¿∆¡»¿≈»«ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
‰MMÓ „Á‡ ˙ÓÁÓ ‰Óe¯z ˙‡ÓË Ì‡ ?„ˆÈk .‡Ï…≈«ƒƒ¿»¿»≈¬«∆»ƒƒ»
BÊ È¯‰ - ˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,el‡≈««ƒ∆ƒ«À¿»»¿»≈¬≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙‡ÓË el‡ ˙B˜ÙÒ È‡cÂe ÏÈ‡B‰ ,Û¯Ozƒ»≈ƒ««¿≈≈À¿»»ƒ«»
‰Ú‚pL ‰Óe¯z ˙Á‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‡ÓË ·f‰Â ˙n‰L∆«≈¿«»¿≈ƒƒ«»¿««¿»∆»¿»
˙Á‡ ˙ÓÁÓ ˙‡ÓËpL B‡ el‡‰ ˙B‡ÓË LMÓ ˙Á‡a¿««ƒ≈À¿»≈∆ƒ¿»≈¬«««

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È¯‰Â Ô‰Ó58.Û¯Oz BÊ È¯‰ - ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Ò¯t‰ ˙È·a Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈw¯Â ÌÈ„‚·a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı¯‡·e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË ¯wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈
‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…
ÈL ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ"ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי"א. פ"י מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ שהובא חוץֿלארץ באפר שנגעו

שם. מת מספק,54)טומאת הזב כמדרס טמאים שהם
ב). לח, (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא

ד. בהלכה למעלה כאמור מספק, פ"ד 56)טמאים טהרות
מסברת  הוסיף ורבינו סתם, "אדם" כתוב במשנה מ"ה.
מאדם  שהם לנו שידוע פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני כאן יש הרי לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני  אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע"פ משנתנו מפרש רבינו
במי  טמאים) רגלים (מי "נתערבו שם: שנינו ה"ב. פ"ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע, רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי מי כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב שנטמא חומרות 59)בדבר הי"ב. למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק הספיקות שני ואת כוודאי,

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

דבר.

.‡˙B˜ÙÒ ¯OÚ ÌÈL2˜ÙÒ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ¿≈»»¿≈ƒ¬¬»ƒ¿≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ .‰Â˜ÓÏ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈À¿»»»«¿≈
˙‡ÓËÏ Ï·‡ .ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ .ÌÈn‰««ƒ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ¬»¿À¿«

˙‡ÓËÏ ÔÈa ,ÌÈ„i‰ ˜ÙÒ .˜ÙqÓ ÌÈ‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ»≈¿≈«»«ƒ≈¿À¿«
.Ô˙‡ÓhÓ ÌÈ„È ˙¯‰ËÏ ÔÈa ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ÔÓˆÚ«¿»≈¿«≈¬≈ƒ≈¿»√«»«ƒƒÀ¿»»
˜ÙÒ .˙Ba¯˜ ˜ÙÒ .ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈«Àƒ¿≈»¿»¿≈
˙eL¯ ˜ÙÒ .ÌÈˆ¯L ˜ÙÒ .„ÓBÚÂ ¯·BÚ ˜ÙÒ .ÌÈÚ‚¿»ƒ¿≈≈¿≈¿≈¿»ƒ¿≈¿

.˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿≈¿≈¿À

שנאמרו 2) ספקות שני השמיט רבינו מ"ז. פ"ד טהרות
שייכות  להם שאין מפני בכורות, וספק נזירות ספק במשנה:
ספק  הוסיף: ובמקומם כאן, עוסק הוא שבהם טומאה לדיני
יבוארו  השניםֿעשר וכל רשויות. שתי וספק ועומד, עובר

הבאות. בהלכות

.·L ?„ˆÈk ‰Â˜nÏ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏ ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈«¿»Àƒ«ƒ
‡Ï ˜ÙÒ eÏÙ ˜ÙÒ .e‰eÏÒt - ‰Â˜ÓÏ eÏÙpL ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»¿¿ƒ¿∆¿»»≈»¿»≈…

eÏÙ elÙ‡Â ;eÏÙ3Ô‰a ÔÈ‡ B‡ ¯eÚL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , »¿«¬ƒ»¿»≈≈»∆ƒ≈»∆
BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â .B˙e¯LÎa ‰Â˜n‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë B˜ÙÒ -4 ¿≈»«¬≈«ƒ¿∆¿«¿¿≈ƒ
Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ˙B¯‰Ë ˙BOÚÏÂ ‰Ê ‰Â˜Óa ÏaËÏƒ¿…¿ƒ¿∆∆¿«¬¿»¿«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰OÚÂ Ï·Ë»«¿»»»√»¿

יודעים 3) אנו שאין אלא שנפלו, לנו ידוע אפילו או פירוש,
ספק  א. דינים: שני כאן והרי לוגין. שלושה בהם היו אם
שאין  אלא שאובים, מים נפלו ודאי ב. נפלו; לא ספק נפלו,
בפירושו  (רבינו הזה כשיעור בהם היה אם ידוע הדבר

ה"ג,4)למשנתינו). פ"ב מקוואות בתוספתא יוסי, כרבי
מקוואות. בשני

.‚ı¯L ?„ˆÈk ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ5 ¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ≈«∆∆
ÌÈÏÎa ÌÈn‰ eÈ‰L ÔÈa ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‰È‰L6B‡ ∆»»»«¿≈««ƒ≈∆»««ƒ¿≈ƒ

ÌÈnÏ „¯ÈÂ ,˙BÚw¯˜a7‡ÏÓ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ elÙ‡ , ¿«¿»¿»«««ƒ¬ƒ≈»∆»¿…
‰‡ÓËÂ Ì„‡8¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -9È‡cÂ Ú„iL „Ú , »»¿À¿»¬≈∆»«∆≈«««

ı¯LÏ ‡l‡ ¯B‰Ë ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .Ú‚pL∆»«¿…»¿¿≈À¿»»»»∆»¿∆∆
„·Ïa10ÌÈÏ˙p‰ ÏÎÂ .11ÔÈ¯¯‚p‰Â12Ô‰ È¯‰ - ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬≈≈

ÔÈÁpÓk13. ¿À»ƒ

סתם,5) צפה טומאה כתוב זֿח) פ"ד, (טהרות במשנתינו
ב) (סג, נזיר בגמרא אולם שהיא. טומאה כל לפרש ואפשר
מהכתוב, זה ולמדו שרץ" לענין מטמאה אינה "צפה אמרו:
בפירוש. א) (סד, שם שנינו וכן מטמא, שמת ומשמע

במשנתינו.6) היתה 7)כתנאֿקמא לא אם וכלֿשכן
שעלה. לפני שם ונפלה כשירד, במים הטומאה

שנגע.8) נותנת והדעת מאוד, צר יוסי,9)שהמקום כרבי
בשרץ 10)שם. כט): יא, (ויקרא מהכתוב נלמד שזה מפני

הארץ. על וכדומה.11)השורץ בחבל תלויה הטומאה
נכנס 12) אחר ואדם המים, פני על שרץ גורר מישהוא אם

כל,13)לתוכם. ד"ה שם ב'תוספות' ופירשו שם. נזיר,
כצף. דינו אין בשרץ אוחז שאדם מפני

.„ı¯L14,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ÈÏÎe ÈÏÎa ÁpÓ ‰È‰L ∆∆∆»»À»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈««ƒ
˙n‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L B‡15elÙ‡Â ,‰Ï·p‰ ÏÚ B‡ ∆»»À»««≈««¿≈»«¬ƒ

‰Ï·p‰ ÁBn16ÁpÓ ‰È‰L B‡ ,ÂÈzÁzL ˙Ó ¯Oa B‡ ƒ««¿≈»¿«≈∆«¿»∆»»À»
ÁpÓk ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ«ƒ¿«∆««»»«¿≈««ƒ¬≈∆¿À»
BÓk ,‡ÓË „ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙqL ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆∆¿≈ƒ¿«»ƒ»≈¿
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‰MMÓ „Á‡ ˙ÓÁÓ ‰Óe¯z ˙‡ÓË Ì‡ ?„ˆÈk .‡Ï…≈«ƒƒ¿»¿»≈¬«∆»ƒƒ»
BÊ È¯‰ - ˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,el‡≈««ƒ∆ƒ«À¿»»¿»≈¬≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙‡ÓË el‡ ˙B˜ÙÒ È‡cÂe ÏÈ‡B‰ ,Û¯Ozƒ»≈ƒ««¿≈≈À¿»»ƒ«»
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˙Á‡ ˙ÓÁÓ ˙‡ÓËpL B‡ el‡‰ ˙B‡ÓË LMÓ ˙Á‡a¿««ƒ≈À¿»≈∆ƒ¿»≈¬«««

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È¯‰Â Ô‰Ó58.Û¯Oz BÊ È¯‰ - ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Ò¯t‰ ˙È·a Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈw¯Â ÌÈ„‚·a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı¯‡·e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË ¯wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈
‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…
ÈL ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ"ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי"א. פ"י מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ שהובא חוץֿלארץ באפר שנגעו

שם. מת מספק,54)טומאת הזב כמדרס טמאים שהם
ב). לח, (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא

ד. בהלכה למעלה כאמור מספק, פ"ד 56)טמאים טהרות
מסברת  הוסיף ורבינו סתם, "אדם" כתוב במשנה מ"ה.
מאדם  שהם לנו שידוע פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני כאן יש הרי לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני  אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע"פ משנתנו מפרש רבינו
במי  טמאים) רגלים (מי "נתערבו שם: שנינו ה"ב. פ"ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע, רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי מי כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב שנטמא חומרות 59)בדבר הי"ב. למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק הספיקות שני ואת כוודאי,

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

דבר.

.‡˙B˜ÙÒ ¯OÚ ÌÈL2˜ÙÒ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ¿≈»»¿≈ƒ¬¬»ƒ¿≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ .‰Â˜ÓÏ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈À¿»»»«¿≈
˙‡ÓËÏ Ï·‡ .ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ .ÌÈn‰««ƒ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ¬»¿À¿«

˙‡ÓËÏ ÔÈa ,ÌÈ„i‰ ˜ÙÒ .˜ÙqÓ ÌÈ‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ»≈¿≈«»«ƒ≈¿À¿«
.Ô˙‡ÓhÓ ÌÈ„È ˙¯‰ËÏ ÔÈa ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ÔÓˆÚ«¿»≈¿«≈¬≈ƒ≈¿»√«»«ƒƒÀ¿»»
˜ÙÒ .˙Ba¯˜ ˜ÙÒ .ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈«Àƒ¿≈»¿»¿≈
˙eL¯ ˜ÙÒ .ÌÈˆ¯L ˜ÙÒ .„ÓBÚÂ ¯·BÚ ˜ÙÒ .ÌÈÚ‚¿»ƒ¿≈≈¿≈¿≈¿»ƒ¿≈¿

.˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿≈¿≈¿À

שנאמרו 2) ספקות שני השמיט רבינו מ"ז. פ"ד טהרות
שייכות  להם שאין מפני בכורות, וספק נזירות ספק במשנה:
ספק  הוסיף: ובמקומם כאן, עוסק הוא שבהם טומאה לדיני
יבוארו  השניםֿעשר וכל רשויות. שתי וספק ועומד, עובר

הבאות. בהלכות

.·L ?„ˆÈk ‰Â˜nÏ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏ ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈«¿»Àƒ«ƒ
‡Ï ˜ÙÒ eÏÙ ˜ÙÒ .e‰eÏÒt - ‰Â˜ÓÏ eÏÙpL ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»¿¿ƒ¿∆¿»»≈»¿»≈…

eÏÙ elÙ‡Â ;eÏÙ3Ô‰a ÔÈ‡ B‡ ¯eÚL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , »¿«¬ƒ»¿»≈≈»∆ƒ≈»∆
BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â .B˙e¯LÎa ‰Â˜n‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë B˜ÙÒ -4 ¿≈»«¬≈«ƒ¿∆¿«¿¿≈ƒ
Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ˙B¯‰Ë ˙BOÚÏÂ ‰Ê ‰Â˜Óa ÏaËÏƒ¿…¿ƒ¿∆∆¿«¬¿»¿«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰OÚÂ Ï·Ë»«¿»»»√»¿

יודעים 3) אנו שאין אלא שנפלו, לנו ידוע אפילו או פירוש,
ספק  א. דינים: שני כאן והרי לוגין. שלושה בהם היו אם
שאין  אלא שאובים, מים נפלו ודאי ב. נפלו; לא ספק נפלו,
בפירושו  (רבינו הזה כשיעור בהם היה אם ידוע הדבר

ה"ג,4)למשנתינו). פ"ב מקוואות בתוספתא יוסי, כרבי
מקוואות. בשני

.‚ı¯L ?„ˆÈk ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ5 ¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ≈«∆∆
ÌÈÏÎa ÌÈn‰ eÈ‰L ÔÈa ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‰È‰L6B‡ ∆»»»«¿≈««ƒ≈∆»««ƒ¿≈ƒ

ÌÈnÏ „¯ÈÂ ,˙BÚw¯˜a7‡ÏÓ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ elÙ‡ , ¿«¿»¿»«««ƒ¬ƒ≈»∆»¿…
‰‡ÓËÂ Ì„‡8¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -9È‡cÂ Ú„iL „Ú , »»¿À¿»¬≈∆»«∆≈«««

ı¯LÏ ‡l‡ ¯B‰Ë ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .Ú‚pL∆»«¿…»¿¿≈À¿»»»»∆»¿∆∆
„·Ïa10ÌÈÏ˙p‰ ÏÎÂ .11ÔÈ¯¯‚p‰Â12Ô‰ È¯‰ - ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬≈≈

ÔÈÁpÓk13. ¿À»ƒ

סתם,5) צפה טומאה כתוב זֿח) פ"ד, (טהרות במשנתינו
ב) (סג, נזיר בגמרא אולם שהיא. טומאה כל לפרש ואפשר
מהכתוב, זה ולמדו שרץ" לענין מטמאה אינה "צפה אמרו:
בפירוש. א) (סד, שם שנינו וכן מטמא, שמת ומשמע

במשנתינו.6) היתה 7)כתנאֿקמא לא אם וכלֿשכן
שעלה. לפני שם ונפלה כשירד, במים הטומאה

שנגע.8) נותנת והדעת מאוד, צר יוסי,9)שהמקום כרבי
בשרץ 10)שם. כט): יא, (ויקרא מהכתוב נלמד שזה מפני

הארץ. על וכדומה.11)השורץ בחבל תלויה הטומאה
נכנס 12) אחר ואדם המים, פני על שרץ גורר מישהוא אם

כל,13)לתוכם. ד"ה שם ב'תוספות' ופירשו שם. נזיר,
כצף. דינו אין בשרץ אוחז שאדם מפני

.„ı¯L14,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ÈÏÎe ÈÏÎa ÁpÓ ‰È‰L ∆∆∆»»À»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈««ƒ
˙n‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L B‡15elÙ‡Â ,‰Ï·p‰ ÏÚ B‡ ∆»»À»««≈««¿≈»«¬ƒ

‰Ï·p‰ ÁBn16ÁpÓ ‰È‰L B‡ ,ÂÈzÁzL ˙Ó ¯Oa B‡ ƒ««¿≈»¿«≈∆«¿»∆»»À»
ÁpÓk ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ«ƒ¿«∆««»»«¿≈««ƒ¬≈∆¿À»
BÓk ,‡ÓË „ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙqL ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆∆¿≈ƒ¿«»ƒ»≈¿
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ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ı¯L Èab ÏÚ ı¯L ‰È‰ .¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈»»∆∆««≈∆∆»«¿≈««ƒ
B˜ÙÒe ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ÙvL ‰·Ú ‰‡ÓËk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿À¿»»»∆»»«¿≈««ƒ¿≈

˙‡hÁ ÈÓ Èab ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ .¯B‰Ë17ÔÈÙˆ ˙‡hÁ ÈÓe »»»À»««≈≈«»≈«»»ƒ
BÈ‡ B‡ ÁpÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¬≈∆»≈ƒ¿À»≈

.¯B‰Ë B˜ÙqL ,ÈÏ ‰‡¯È CÎÈÙÏ .ÁpÓk¿À»¿ƒ»≈»∆ƒ∆¿≈»

בעיא 14) וכל שם. בנזיר בעיות הם זו, שבהלכה הדינים
תמצי  "אם של בשרשרת כחוליה לה, שקדמה בזו אחוזה
לומר". תימצי כ"אם מקום בכל פוסק ורבינו לומר".

כן 15) לא שאם במת, נגע שלא לו וברור המת מן כזית על
אלא  טהורה אינה צפה שטומאה רבינו, לדעת - נטמא הרי

בלבד. (עבה).16)בשרץ סמיך כמשקה ונעשתה
האחרון 17) הוא זה דין שבהם. האפר מפני סמיכים שהם

בתיקו. ונשאר הבעיות, בשרשרת

.‰e¯‰hL C¯„k18ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ¿∆∆∆ƒ¬¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ
‰¯‰Ë ˜ÙÒ e¯‰Ë Ck ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa≈¿≈ƒ≈¿«¿»»ƒ¬¿≈»√»

ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰19.˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa «»»«¿≈««ƒ≈¿≈ƒ≈¿«¿»
k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ˙Ó ‡ÓË ‡È‰L ‰·¯Ú ?„ˆÈkCe¯ ≈«¬≈»∆ƒ¿≈≈¿ƒ«¿»»

·ÈÒa20ÈÓ dÎB˙Ï e„¯ÈÂ ,dÎB˙a Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»¿¿»≈
ÏÚ Ûˆ ¯kk‰ È¯‰Â ¯Èp‰ ËLÙÂ ,˙‡lÓ˙Â ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿««¿»«¬≈«ƒ»»«

ÌÈn‰ Èt21Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÌÈn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÏÈc·Ó ¯Èp‰Â ¿≈««ƒ¿«¿»«¿ƒ≈¿≈««ƒ¿»≈»«
Bcˆ22B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ‰·¯Úa23, ƒ»¬≈»»≈…»«¬≈¿»√»

.Ûˆ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»

ה"ד.18) פ"ה טהרות נחה 19)תוספתא, הטומאה פירוש,
נחה. שהיא בטומאה נגעה אם וספק צפה, והטהרה

ואינם 20) אילנות גזעי שעל לחוטים דומים גידולים
טומאה. מקבל אינו נייר וכן טומאה. ולא 21)מקבלים

הכיכר. את המים הכיכר.22)טימאו שם.23)של

.Âı¯L24˙b‰ CB˙a ¯Ba Èab ÏÚ Ûˆ ‡ˆÓpL25: ∆∆∆ƒ¿»»««≈¿««
‡ÓË B˜ÙÒ - ‰Óe¯˙Ï26ÔÈÏÚBÙÏe ,27¯B‰Ë Ô˜ÙÒ -28, ƒ¿»¿≈»≈¿¬ƒ¿≈»»

.‰Ùˆ ‰‡ÓË ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒÀ¿»»»

ה"ט.24) פי"א על 25)שם צף והשרץ יין, בו שדורכים
היין. (ראה 26)גבי לתרומה אף חכמים טיהרו במים

ביין. לא אבל ה), בטהרה.27)הלכה חולין אוכלי
חולין 28) לאוכלי אבל במים, אלא טיהרו לא ממש בתרומה

(כסףֿמשנה). ליין מים בין חילקו לא בטהרה

.ÊÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ29¯B‰Ë - ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ30˙‡ÓËÏ , ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ»¿À¿«
BL‡¯·e B„Èa ÏwÓ ‰È‰ ?„ˆÈk ,‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»»≈≈«»»«≈¿»¿…
˜ÙÒ ,˙B¯B‰Ë ˙B¯kk CB˙Ï Ô˜¯Êe ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ»¿»≈
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ˙B¯kka ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚»¿««¿ƒ«ƒ»»≈…»¿¿¿≈
B‡ ‰Ê ÈÏÎa ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆
Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ÈÏk‰ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï…»¿¬≈«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈ƒ
‡Ï B‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡Óh‰ el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚»¿«¿ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒ…
‡ÓË Ï·‡ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - eÚ‚»¿¬≈««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¬»»≈
˜¯fL B‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï BÏ‚¯ B‡ B„È ËLtL∆»«»«¿¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«

¯kk‡ÓË31ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï ƒ»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ»≈»«««¿ƒ

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜ÙÒa ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»«¬≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

מ"ט.29) פ"ד אחרים 30)טהרות מטמאים אינם שמשקין
כתנאֿ פסק לקולא. דרבנן וספק מדרבנן, אלא התורה מן
שלא  רבינו, דעת משנה' ה'כסף מבאר (ה"ח) [לקמן קמא.
ספק  אבל לבד, במשקין אלא טמא, – ליטמא ספק אמרו
מפני  טעמו, ונראה עצמם. לטומאת אפילו טהור אוכלין
אוכלין. מבטומאת יותר משקין בטומאת החמירו שחכמים
בהניח  יוד, בהלכה לקמן שהרי מאוד, תמוהים ודבריו
כתב  עליה, שנפלו טמאים ספק משקין שיינגבו עד הכיכר
אלא  משקין כאן אין "והרי ומנמק: טמאה, שהיא רבינו

וצע"ג]. ה"ו.31)כיכר" פט"ו לקמן ראה

.Á˙È·Á32˙‡ ‡Óh‰ ËLÙe ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ»««»≈∆
d¯ÈÂ‡Ï B„È33Ô‰a Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ , »«¬ƒ»»≈»«««¿ƒ»≈…»«»∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ -34‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,35˜ÙÒ ÔÈ‡L ; ««¿ƒ¿≈ƒ¿∆»ƒ¿»∆≈¿≈
ÔÈ‡ÓË Ô‰L ÔÈ˜LÓ eÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿¿«¿ƒ∆≈¿≈ƒ

˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï ˜ÙqÓ36‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ È¯‰ -37, ƒ»≈«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿»
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â38‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L , ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»

˙È·Á‰ ÔÓ39˜Ùq‰ el‡ ÔÈ˜LÓ e·¯Ú˙ Ì‡Â . ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈«»≈
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ïk È¯‰ - ˙È·ÁaL ÔÈ˜Lna««¿ƒ∆∆»ƒ¬≈»««¿ƒ¿≈ƒ

˜ÙÒa40‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,41el‡ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¿∆»ƒ¿»¿≈ƒ»¿«¿ƒ≈
¯epz‰ CB˙Ï42¯epz‰Â ˙t‰ È¯‰ -ÔÈ¯B‰Ë43. ¿««¬≈««¿««¿ƒ

וה"ז.32) ה"ו פ"ה שם חרס 33)תוספתא, של חבית סתם
נגיעה. בלי מאוירה שמטמאה בהלכה 34)היא נתבאר

טמא. – עצמם לטומאת משקין שספק אף35ֿ)הקודמת,
הגירסא  ה"ו, שם בתוספתא כלים. מטמאים שמשקין עלֿפי
ולכתוב  להגיה יש רבינו בדברי שגם ונראה, יום". "טבול
החבית  את מטמא טמא שהרי "טמא", במקום יום" "טבול
הגירסא  את ליישב אפשר ובדוחק לאוירה. ידו כשהושיט
מטמא  שאינו לטומאה, ראשון שהוא באדם ולפרש שלפנינו

שבה.36)כלים. במשקין ולא בחבית לא נגעו ולא
הקודם.37) בדין משקין 38)כמו שספק אףֿעלֿפי

טמא. – חרס,39)להיטמא כלי לאויר שרץ נפל אם
השרץ  בו נגע כאילו הכלי נטמא בתוכו, משקין או ואוכלין
ישר  מתטמאים אינם והמשקין האוכלין אבל ראשון, ונעשה
ובנידון  שניים, נעשו ולפיכך הכלי, מאויר אלא השרץ מן
כלל. המשקין נטמאו לא טהורה שהחבית מכיוון - שלפנינו

מספק.40) טמאים שהם משקין תערובת  כמו 41)מפני
הקודמים. חרס.42)בדינים שם.43)של

.Ëıa¯Ó‰44ÔÙlfL B‡ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa45eÈ‰Â «¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»
B˜ÙÒ - eÊz ‡Ï ˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ eÊz ˜ÙÒ ,˙B¯‰Ë ÌL»¿»»≈ƒ¿¬≈∆»≈…ƒ¿¿≈

¯B‰Ë46. »

ה"ח.44) טיפות.45)שם טיפות ספק 46)שפך כדין
אחרים. לטמא משקין

.ÈÛlÊ47,˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓËe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ƒ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
ÔÈ˜LÓ Ck ¯Á‡ e‡ˆÓÂ48:‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ¿ƒ¿¿««»«¿ƒ«ƒ»∆¿»

dÏË49‰ÈÏÚ Ï‡LÂ50˜ÙqL ;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¿ƒ¿«»∆»¬≈¿»∆¿≈
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ze`nehdקיד zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e·‚piL „Ú ¯kk‰ ÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‡nËÏ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈»ƒƒ««ƒ»«∆ƒ»¿
‰‡ÓË ˜ÙqL ;˜ÙÒa ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»¬≈¿≈»¿»≈∆¿≈À¿»

¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a51ÔÈ‡ È¯‰Â , ƒ¿«»ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈≈
¯kk ‡l‡ ,ÔÈ˜LÓ Ô‡k52˜ÙÒ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L »«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈¿≈»»≈

.‰¯B‰Ë¿»

טמאים.48)שם.47) ספק טהורים בעוד 49)ספק
הכיכר. על דינה.50)המשקין מה לחכם שאל

וי"ח 51) פט"ז הרואים,52).לקמן יטעו נטהרה ואם
ברשות  שספק ויחשבו לפנינו, משקין שספק יודעים שאינם
ונראה  כאן. [ראב"ד טהור. עצמו לטומאת אפילו היחיד
זמן  שכל רבינו, של סברתו מפרש אלא משיג שאינו
המשקין, מבחינת השאלה את דנים אנו קיימים, שהמשקין
טהור, – אחרים לטמא משקין שספק בידינו, קבלה והרי
משקין, טומאת מדין הענין יצא המשקין, כשנתנגבו אבל

ברה"י]. טומאה ספק ככל הכיכר את דנים ולפיכך

.‡È˜ÙÒ53ÌÈ„È54ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ‡nË˙‰Ï ÔÈa , ¿≈»«ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿«≈¬≈ƒ
Ô˙¯‰ËÏ ÔÈa55˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰ ?„ˆÈk ,¯B‰Ë - ≈¿»√»»»≈«»»»¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe56;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ , ¿»»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ»≈»«»≈…»«
,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L B‡∆»»»¿≈¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ»≈»«»≈…»«∆»»»««¿»
„Á‡a Ú‚Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ‰‡ÓË ˙Á‡Â¿««¿≈»¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿∆»
eÈ‰L B‡ ;‰¯B‰ha ˜ÙÒ Ú‚ ‰‡Óha ˜ÙÒÂ ,Ô‰Ó≈∆¿»≈«¿≈»»«»≈«¿»∆»
„Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿¿»»¿≈ƒ»ƒ∆»»¿∆»
˜ÙÒ Ú‚ ‡Óha ˜ÙÒ ,Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,‡ÓË»≈¿»«¿∆»≈∆»≈«»≈»«»≈
˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ¯B‰ha«»»«∆»»»««¿»¿««
,Ô‰ÈLa Ú‚Â ¯B‰Ë ¯kÎÂ ‡ÓË ¯kk ÂÈÙÏe ‰‡ÓË¿≈»¿»»ƒ»»≈¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈∆
‰‡ÓË B‡ ¯B‰ha ‰¯B‰h‰Â ‡Óha ‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»«»≈¿«¿»«»¿≈»
,eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ„i‰ - ‡Óha ‰¯B‰h‰Â ¯B‰ha«»¿«¿»«»≈«»«ƒ¿∆»

eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ¯kk‰Â57˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈ƒ»»»¿≈
ÔÏÈaË‰Â58ÔÏË B‡59Ô‰a e¯‰hL ÌÈn‰L ˜ÙÒ , ¿ƒ¿ƒ»¿»»»≈∆««ƒ∆»¬»∆

ÔÈÏeÒt Ô‰L ˜ÙÒ ÌÈ„iÏ ÌÈ¯Lk60Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , ¿≈ƒ«»«ƒ»≈∆≈¿ƒ»≈≈»∆
¯eÚMk61ÏÚ ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰L ˜ÙÒ ,Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ «ƒ»≈≈»∆»≈∆»»»»≈«

.˙B¯B‰Ë ÂÈ„È È¯‰ - ‰È‰ ‡lL ˜ÙÒ B„È»»≈∆…»»¬≈»»¿

מ"ד.53) פ"ב למעלה 54)ידים נתבארו ידים, טומאת דיני
אם 55)בפ"ח. שנסתפק אלא וודאית, היא הטומאה אם

כדין. אותן נתבאר 56)טיהר לטומאה, ראשונים שהם
מראשון  אלא מתטמאים אינם שידיים ה"א), (פ"ח למעלה

להתטמא. דוגמא זאת דוגמאות 57)לטומאה. כאן עד
"לטהרתן". דוגמאות ואילך ומכאן לקודש 58)לטמא,

הי"ב). פי"ב למעלה מים 60)לתרומה.59)(ראה כגון
מונה  ה"ז ברכות מהל' בפ"ו [רבינו מלאכה. בהם שנעשתה

המים]. את הפוסלים דברים –61)ארבעה לנטילה שיעור
הגוף. לטבילת כמו סאה, ארבעים – לטבילה הלוג, רביעית

.·È- ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ B„È ‰˙È‰»¿»»««¿≈»¿≈≈«≈ƒ
˙B¯‰Ë ‰OÚÈ ‡lL BÏ ÔÈ¯ÓB‡62ÈzL ÏhiL „Ú ¿ƒ∆…«¬∆¿»«∆ƒ…¿≈

ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ˙B¯‰Ëa Ô‰Ó ˙Á‡a Ú‚ Ì‡Â ;ÂÈ„È»»¿ƒ»«¿««≈∆ƒ¿»…∆∆ƒ…»»
.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë -»√»¿

בתוספתא 62) מקוואות, שני לדין זה דין מדמה רבינו
ה"ב. למעלה שהובאה ה"ג, פ"ב מקוואות

ה'תשפ"א  אדר ד' שלישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבאר

דבר.

.‡ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ ˜ÙÒ ?„ˆÈk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈«»≈»«√»ƒ
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙LÂ ÔÈ‡ÓË2‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ˜ÙÒ ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈ƒ»≈∆…»«¿∆…

eÏÙpL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL ˜ÙÒ ,‰˙L»»»≈∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿
‡lLÂ ‡a ‡lL ˜ÙÒ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈∆…»¿∆…
B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - eÏÙ»¿¬≈∆»¿≈ƒ»«√»ƒ¿≈ƒ
eÏÙ B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L»»«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿
˙B¯‰Ëa Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ ˙B¯‰Ë È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ el‡≈»≈…»«¬≈¿»≈¿¿≈
Ô‰L ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˜ÙÒ ÏÎB‡‰»≈¿≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ∆≈
‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿»≈¬≈∆»¿≈»≈¿»

‰ÈeÏz3˙B‡ÓË È„ÏeÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë -4 ¿»»¿≈…«≈¿≈ƒ«¿≈À¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L5·‡ Ï·‡ .¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»»¬»«

‡l‡ ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L [‰‡Óh‰]«À¿»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»≈∆»
Ò¯t‰ ˙Èa ÔB‚k ,˜ÙÒa ‡ÓË BÓˆÚ ·‡‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»»«¿»≈¿»≈¿≈«¿»
BÓk ,ÔÚbÓ ˜ÙÒ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â¿∆∆»«ƒ∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

עליו 2) גזרו שחכמים י) הלכה ח (פרק למעלה נתבאר
לטומאה. כשני מדרבנן 3)שיהיה טמאה שהיא תרומה

לשרוף  אסרה שהתורה אותה, לשרוף ואסור באכילה אסורה
ולפיכך  התורה, מן טהורה זו תרומה והרי טהורה תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", הטומאות 4)נקראת כל
הטומאה". "וולד נקראים ולמטה גויים,5)מראשון כגון

חכמים. גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה

.·,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ˙¯‰Ë ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ¿≈«Àƒƒ»√«¿≈À≈∆¿»√»
‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ?„ˆÈk .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈À≈∆¿»√»

˙B¯‰Ëa ‰‡ÓË ˜ÙÒ Ô‰Ï „ÏBpLel‡ È¯‰ - Ô‰È ∆«»∆¿≈À¿»¿»√≈∆¬≈≈
ÏÎk ,ÌÈ¯B‰Ë6‡l‡ ‰‡ÓË Ô‰Ï ÔÈ‡Â .Ôlk ˙B˜Ùq‰ ¿ƒ¿»«¿≈À»¿≈»∆À¿»∆»

.˙È‡cÂ ‰‡ÓËÀ¿»«»ƒ

ר"מ).6) רומא (דפוס "בכל" להיות: צריך

.‚ÂÈÏÚ LiL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ?„ˆÈk ˙Ba¯w‰ ˜ÙÒ¿≈«»¿»≈«¿À«ƒƒ∆≈»»
˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰ ÔB‚k ,˙Ba¯˜ ‰MÓÁ ˜ÙÒ¿≈¬ƒ»»¿»¿»ƒ»∆≈»∆»¿≈

˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ B‡ ˙B·ÈÊ LÓÁ7Ôa¯˜ ‰‡È·Ó - »≈ƒ¿≈»≈≈≈ƒ»»¿»
ÂÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯B‰ËÂ „Á‡∆»¿»∆¡…«√»ƒ¿≈«¿»»»

.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰·BÁ»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿À¿≈«»»

יולדת 7) לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק שהפילה כגון
אסורה  הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה

קודש. לאכול

.„‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ?„ˆÈk ÌÈÚ‚ ˜ÙÒ8- ¿≈¿»ƒ≈««∆…ƒ¿«¿À¿»
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קטו ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e·‚piL „Ú ¯kk‰ ÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‡nËÏ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈»ƒƒ««ƒ»«∆ƒ»¿
‰‡ÓË ˜ÙqL ;˜ÙÒa ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»¬≈¿≈»¿»≈∆¿≈À¿»

¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a51ÔÈ‡ È¯‰Â , ƒ¿«»ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈≈
¯kk ‡l‡ ,ÔÈ˜LÓ Ô‡k52˜ÙÒ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L »«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈¿≈»»≈

.‰¯B‰Ë¿»

טמאים.48)שם.47) ספק טהורים בעוד 49)ספק
הכיכר. על דינה.50)המשקין מה לחכם שאל

וי"ח 51) פט"ז הרואים,52).לקמן יטעו נטהרה ואם
ברשות  שספק ויחשבו לפנינו, משקין שספק יודעים שאינם
ונראה  כאן. [ראב"ד טהור. עצמו לטומאת אפילו היחיד
זמן  שכל רבינו, של סברתו מפרש אלא משיג שאינו
המשקין, מבחינת השאלה את דנים אנו קיימים, שהמשקין
טהור, – אחרים לטמא משקין שספק בידינו, קבלה והרי
משקין, טומאת מדין הענין יצא המשקין, כשנתנגבו אבל

ברה"י]. טומאה ספק ככל הכיכר את דנים ולפיכך

.‡È˜ÙÒ53ÌÈ„È54ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ‡nË˙‰Ï ÔÈa , ¿≈»«ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿«≈¬≈ƒ
Ô˙¯‰ËÏ ÔÈa55˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰ ?„ˆÈk ,¯B‰Ë - ≈¿»√»»»≈«»»»¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe56;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ , ¿»»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ»≈»«»≈…»«
,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L B‡∆»»»¿≈¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ»≈»«»≈…»«∆»»»««¿»
„Á‡a Ú‚Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ‰‡ÓË ˙Á‡Â¿««¿≈»¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿∆»
eÈ‰L B‡ ;‰¯B‰ha ˜ÙÒ Ú‚ ‰‡Óha ˜ÙÒÂ ,Ô‰Ó≈∆¿»≈«¿≈»»«»≈«¿»∆»
„Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿¿»»¿≈ƒ»ƒ∆»»¿∆»
˜ÙÒ Ú‚ ‡Óha ˜ÙÒ ,Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,‡ÓË»≈¿»«¿∆»≈∆»≈«»≈»«»≈
˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ¯B‰ha«»»«∆»»»««¿»¿««
,Ô‰ÈLa Ú‚Â ¯B‰Ë ¯kÎÂ ‡ÓË ¯kk ÂÈÙÏe ‰‡ÓË¿≈»¿»»ƒ»»≈¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈∆
‰‡ÓË B‡ ¯B‰ha ‰¯B‰h‰Â ‡Óha ‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»«»≈¿«¿»«»¿≈»
,eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ„i‰ - ‡Óha ‰¯B‰h‰Â ¯B‰ha«»¿«¿»«»≈«»«ƒ¿∆»

eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ¯kk‰Â57˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈ƒ»»»¿≈
ÔÏÈaË‰Â58ÔÏË B‡59Ô‰a e¯‰hL ÌÈn‰L ˜ÙÒ , ¿ƒ¿ƒ»¿»»»≈∆««ƒ∆»¬»∆

ÔÈÏeÒt Ô‰L ˜ÙÒ ÌÈ„iÏ ÌÈ¯Lk60Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , ¿≈ƒ«»«ƒ»≈∆≈¿ƒ»≈≈»∆
¯eÚMk61ÏÚ ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰L ˜ÙÒ ,Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ «ƒ»≈≈»∆»≈∆»»»»≈«

.˙B¯B‰Ë ÂÈ„È È¯‰ - ‰È‰ ‡lL ˜ÙÒ B„È»»≈∆…»»¬≈»»¿

מ"ד.53) פ"ב למעלה 54)ידים נתבארו ידים, טומאת דיני
אם 55)בפ"ח. שנסתפק אלא וודאית, היא הטומאה אם

כדין. אותן נתבאר 56)טיהר לטומאה, ראשונים שהם
מראשון  אלא מתטמאים אינם שידיים ה"א), (פ"ח למעלה

להתטמא. דוגמא זאת דוגמאות 57)לטומאה. כאן עד
"לטהרתן". דוגמאות ואילך ומכאן לקודש 58)לטמא,

הי"ב). פי"ב למעלה מים 60)לתרומה.59)(ראה כגון
מונה  ה"ז ברכות מהל' בפ"ו [רבינו מלאכה. בהם שנעשתה

המים]. את הפוסלים דברים –61)ארבעה לנטילה שיעור
הגוף. לטבילת כמו סאה, ארבעים – לטבילה הלוג, רביעית

.·È- ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ B„È ‰˙È‰»¿»»««¿≈»¿≈≈«≈ƒ
˙B¯‰Ë ‰OÚÈ ‡lL BÏ ÔÈ¯ÓB‡62ÈzL ÏhiL „Ú ¿ƒ∆…«¬∆¿»«∆ƒ…¿≈

ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ˙B¯‰Ëa Ô‰Ó ˙Á‡a Ú‚ Ì‡Â ;ÂÈ„È»»¿ƒ»«¿««≈∆ƒ¿»…∆∆ƒ…»»
.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë -»√»¿

בתוספתא 62) מקוואות, שני לדין זה דין מדמה רבינו
ה"ב. למעלה שהובאה ה"ג, פ"ב מקוואות

ה'תשפ"א  אדר ד' שלישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבאר

דבר.

.‡ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ ˜ÙÒ ?„ˆÈk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈«»≈»«√»ƒ
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙LÂ ÔÈ‡ÓË2‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ˜ÙÒ ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈ƒ»≈∆…»«¿∆…

eÏÙpL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL ˜ÙÒ ,‰˙L»»»≈∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿
‡lLÂ ‡a ‡lL ˜ÙÒ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈∆…»¿∆…
B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - eÏÙ»¿¬≈∆»¿≈ƒ»«√»ƒ¿≈ƒ
eÏÙ B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L»»«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿
˙B¯‰Ëa Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ ˙B¯‰Ë È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ el‡≈»≈…»«¬≈¿»≈¿¿≈
Ô‰L ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˜ÙÒ ÏÎB‡‰»≈¿≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ∆≈
‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿»≈¬≈∆»¿≈»≈¿»

‰ÈeÏz3˙B‡ÓË È„ÏeÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë -4 ¿»»¿≈…«≈¿≈ƒ«¿≈À¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L5·‡ Ï·‡ .¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»»¬»«

‡l‡ ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L [‰‡Óh‰]«À¿»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»≈∆»
Ò¯t‰ ˙Èa ÔB‚k ,˜ÙÒa ‡ÓË BÓˆÚ ·‡‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»»«¿»≈¿»≈¿≈«¿»
BÓk ,ÔÚbÓ ˜ÙÒ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â¿∆∆»«ƒ∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

עליו 2) גזרו שחכמים י) הלכה ח (פרק למעלה נתבאר
לטומאה. כשני מדרבנן 3)שיהיה טמאה שהיא תרומה

לשרוף  אסרה שהתורה אותה, לשרוף ואסור באכילה אסורה
ולפיכך  התורה, מן טהורה זו תרומה והרי טהורה תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", הטומאות 4)נקראת כל
הטומאה". "וולד נקראים ולמטה גויים,5)מראשון כגון

חכמים. גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה

.·,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ˙¯‰Ë ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ¿≈«Àƒƒ»√«¿≈À≈∆¿»√»
‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ?„ˆÈk .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈À≈∆¿»√»

˙B¯‰Ëa ‰‡ÓË ˜ÙÒ Ô‰Ï „ÏBpLel‡ È¯‰ - Ô‰È ∆«»∆¿≈À¿»¿»√≈∆¬≈≈
ÏÎk ,ÌÈ¯B‰Ë6‡l‡ ‰‡ÓË Ô‰Ï ÔÈ‡Â .Ôlk ˙B˜Ùq‰ ¿ƒ¿»«¿≈À»¿≈»∆À¿»∆»

.˙È‡cÂ ‰‡ÓËÀ¿»«»ƒ

ר"מ).6) רומא (דפוס "בכל" להיות: צריך

.‚ÂÈÏÚ LiL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ?„ˆÈk ˙Ba¯w‰ ˜ÙÒ¿≈«»¿»≈«¿À«ƒƒ∆≈»»
˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰ ÔB‚k ,˙Ba¯˜ ‰MÓÁ ˜ÙÒ¿≈¬ƒ»»¿»¿»ƒ»∆≈»∆»¿≈

˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ B‡ ˙B·ÈÊ LÓÁ7Ôa¯˜ ‰‡È·Ó - »≈ƒ¿≈»≈≈≈ƒ»»¿»
ÂÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯B‰ËÂ „Á‡∆»¿»∆¡…«√»ƒ¿≈«¿»»»

.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰·BÁ»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿À¿≈«»»

יולדת 7) לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק שהפילה כגון
אסורה  הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה

קודש. לאכול

.„‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ?„ˆÈk ÌÈÚ‚ ˜ÙÒ8- ¿≈¿»ƒ≈««∆…ƒ¿«¿À¿»
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˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»¿∆≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿
ÌÈÚ‚9. ¿»ƒ

נטמא 8) אינו מצורע הכהן. שטימאו לפני הספק נולד אם
טמא. שהוא הכהן אמר שלא זמן ה.9)כל הלכה
צרעת"]. טומאת "הלכות נקראו: [במקומן

.‰˙Áz ·LBiL Ú¯ˆÓ ?„ˆÈk ¯·BÚÂ „ÓBÚ ˜ÙÒ¿≈≈¿≈≈«¿…»∆≈««
ÔÏÈ‡‰ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿«»≈»≈∆¡ƒ»»»ƒ»
¯B‰h‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ‡Ï ˜ÙÒ ‡ÓËÂ¿»≈»≈…∆¡ƒ»»¿≈ƒ»»«»

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ·LBÈ10˜ÙÒ ,ÂÈzÁz ¯·BÚ Ú¯Bˆn‰Â ≈««»ƒ»¿«¿»≈«¿»»≈
B˜ÙÒ - „ÓÚ ‡Ï ˜ÙÒ ¯B‰h‰ ‡ÓËÂ Ú¯Bˆn‰ „ÓÚ»««¿»¿ƒ¿»«»»≈…»«¿≈

.¯B‰Ë»

מן 10) למדו יד סימן י"ב הלכה תזריע פרשת כהנים בתורת
והטהור  האילן תחת עומד "הטמא מו): יג, (ויקרא הכתוב
המצורע  ועל עליו מאהיל שהאילן (מפני טמא - עובר
- עובר והטמא האילן תחת עומד הטהור כאן), שמקומו
הוא  שהרי המצורע, של מושבו מקום זה שאין (מפני טהור

טמא". - עמד אם עובר), רק

.ÂÌÈˆ¯L ˜ÙÒ11ı¯L ˜¯Ê ?„ˆÈk .ÔÈ˜¯Êp‰ ˜ÙÒ ‰Ê ¿≈¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ≈«»«∆∆
ÔÈ·Ï ¯kk ˜¯fL B‡ ,˙B¯kk‰ ÔÈ·Ï ‡ÓË ¯·„ B‡»»»≈¿≈«ƒ»∆»«ƒ»¿≈

Ú‚ ˜ÙÒÂ ,˙B‡Óh‰12B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ,¯ «¿≈¿»≈»«»≈…»«¬≈∆»
.‰‡ÓËa Ú‚B BÈ‡L ¯B‰h‰ ¯kk‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ƒ»»«ƒ»«»∆≈≈«¿À¿»
‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk - ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒ∆»
˙ÚLk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,Bcˆa ÏÙ Ck ¯Á‡Â Ba Ú‚»«¿««»»«¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿«

.Ô˙‡ÈˆÓ¿ƒ»»

מציאתן".11) כשעת שרצים "ספק י"ב: הלכה ד פרק שם
שרצים  ספק "ואיזהו אמרו: ה) הלכה ה (פר שם ובתוספתא

הנזרקין". ספק זה חכמים? שעבר 12)שטיהרו בשעה
בכיכרות. נוגע אינו שנח אחר אבל עליהן,

.ÊÏL ˙B¯kk Èab ÏÚ ˙Îl‰Óe ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰«∆∆¿ƒ«À¿»¿«∆∆««≈ƒ»∆
Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Óe¯z13¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ14, ¿»»≈»«»≈…»«¿≈»

‰‡Óh‰ ‰Á ‡lL ÈtÓ15Ú‚BÂ Ba ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ .16 ƒ¿≈∆…»»«À¿»»¿»¿«∆∆¿≈«
‰na .˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ˙Ó ˜ÙÒ ÈÁ ˜ÙÒ ,˙B¯kka«ƒ»»≈«»≈≈¬≈≈¿«∆
Ì‡ Ï·‡ ;dÏ ‰ÎÏ‰Â ezÏËpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»«¿»¿»»¬»ƒ

‰ÈÙa ˙Ó ‡ˆÓ17˙B‡ÓË el‡ È¯‰ -18ÈÁ e‰e‡¯ . ƒ¿»≈¿ƒ»¬≈≈¿≈»«
e‰e‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÙa19el‡ È¯‰ - ‰ÈÙa ˙Ó ¿ƒ»««ƒ∆¿»≈¿ƒ»¬≈≈

˙B¯B‰Ë20ÈÙa ‰Ï·p‰Â ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰ ÔÎÂ . ¿¿≈«∆∆¿ƒ«À¿»¿«¿≈»¿ƒ
ÌÈ¯B‰Ë e¯·ÚL B‡ ÌÈ¯B‰h‰ ÔÈa e¯·ÚÂ ·Ïk‰«∆∆¿»¿≈«¿ƒ∆»¿¿ƒ
ÌB˜Ó ‰‡ÓhÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ¿≈∆≈«À¿»»

Úe·˜21Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ Ô‰a ÔÈ¯wÓ eÈ‰ . »«»¿«¿ƒ»∆«»»∆¬≈≈
ÔÈÁpÓk22˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ ˜ÙqÓ Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡nËÓe , ¿À»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«ƒ»≈ƒ»ƒ¿

¯‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰23. «»ƒ¿∆ƒ¿»≈

המת.13) היחיד.14)השרץ ברשות טומאה 15)אפילו
טהור. שספקם "הנזרקים", בגדר נכללה בתנועה שהיא

בכיכרות.16) נגע שהשרץ ראינו שירדה 17)פירוש אחר
הכיכרות. מציאתן.18)מן כשעת הטומאות שכל

כן.19) חזקת 20)אחר זה) (לשרץ לו שהייתה מפני
הוא 21)טהרה. ולפיכך קבוע, מקום אינו חיים בעלי פי

"נזרקים". השרץ 22)בכלל הניקור שבשעת פי על אף
טומאה 23)מתנועע. אפילו הרבים שברשות ח, בהלכה

מספק. מטמאה אינה מונחת

.Á˙eL¯a ˙ÁpnL ‰‡ÓË ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ¿≈¿»«ƒ≈«À¿»∆À««ƒ¿
.¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒ ,ÌÈa¯‰»«ƒ»≈»«»»≈…»«¿≈»
- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿»≈»«»»≈…»«

˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ24ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ¿≈»≈¿»≈«¿≈∆ƒ¬¬»ƒ
‡L ÈtÓ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a elÙ‡˙Úc Ô‰a ÔÈ ¬ƒƒ¿«»ƒƒ¿≈∆≈»∆««

Ï‡M‰Ï25¯‡a˙iL BÓk ,26. ¿ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈

לזו.24) הקודמות בהלכות שנמנו הספיקות עשרת
מנימוק 25) חכמים טיהרו הספיקות אלו שכל רבינו, דעת

משנה). (כסף שאין 26)זה שמי ב, הלכה ט"ז פרק לקמן
והטעם, היחיד. ברשות אפילו טהור ספיקו להישאל דעת בו
למדנו  טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה שספק מפני

בה יש ואשה השאלה מסוטה, על ולענות להישאל דעת
בלבד. לה הדומה את ממנה ללמוד ואפשר

.Ë˙eL¯a ‡ÓË ¯·„ ‰È‰ ?„ˆÈk ˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ¿≈¿≈¿À≈«»»»»»≈ƒ¿
¯·c‰ ‰È‰L B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯B‰Ë ¯·„Â „ÈÁi‰«»ƒ¿»»»ƒ¿»«ƒ∆»»«»»
,Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,CÙ‰Ï¿≈∆¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«

ËÈÒ‰L B‡27,ËÈÒ‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ∆≈ƒ∆∆»≈∆¿≈»«≈∆≈ƒ
‡OÓa ‡nËÓ ‡Óh‰ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡28‰È‰L B‡ , ƒ»»«»»«»≈¿«≈¿«»∆»»

ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡a ‡nËÓ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿«≈¿…∆¿∆¡ƒ«∆»≈∆¿≈
Èt ÏÚ Û‡ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆∆¡ƒ¬≈∆»««ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡MÏ ‡B·iLk ,¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL∆¿≈¿»«ƒ»¿∆»ƒ»≈¿ƒ

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ ,zÏ·Ë Ì‡ :BÏ29‰Ê È¯‰ - Ï·Ë Ì‡ . ƒ»«¿»≈¿»∆¿≈ƒ»«¬≈∆
Ô‰ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â ;ÁaLÓ¿À»¿ƒ…»«¿»»¿»¬≈≈

.¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL ,˙B¯B‰Ë¿∆¿≈¿»«ƒ»

ממקומו.27) כמשא.28)הזיז שהיסט רבינו דעת
תטבול.29) ולפיכך

.ÈÛe¯O ‡ˆÓpL ı¯L30ÔÎÂ ,ÔÈÏÎ‡ Èab ÏÚ ÁpÓe ∆∆∆ƒ¿»»À»««≈√»ƒ¿≈
‰ÈeÏa ˙‡ˆÓpL ˙ÈlË31B‡ ‰¯e·L ˙‡ˆÓpL ËÁÓe «ƒ∆ƒ¿≈¿»««∆ƒ¿≈¿»

‰„eÏÁ32˙eL¯a ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÈa ¬»≈«≈ƒ¬≈≈¿ƒ≈ƒ¿
¯Á‡ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿≈¿ƒ∆»««
ÚbÓa ÌÈÏk‰ e‡ÓËpL ¯Á‡Â Û¯O ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL∆»«»√»ƒƒ¿«¿««∆ƒ¿¿«≈ƒ¿««
˙Èlh‰ ‰˙Ï·e ‰„ÈÏÁ‰ B‡ ‰¯aL ËÁn‰Â ˙Èlh‰««ƒ¿«««ƒ¿¿»∆¡ƒ»»¿»««ƒ

‰¯‰hL „Ú33.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL , «∆»¬»∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מטמא.30) שבלתה.31)ואינו לפני שנטמאה וידוע
בה.32) להשתמש ראוייה שאינה מפני מטומאתה ויצאה
נטהר.33) - שבלה טמא בגד

.‡È¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‡ÓË BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»
BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ ‡e‰ - È‡34ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆¡»«¿≈«¿¿««ƒ≈≈

- ˙B¯‰Ë ‰OÚ Ì‡ ‡l‡ ;˙B¯‰Ëa ˜ÒÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¬…ƒ¿»∆»ƒ»»¿»
Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰BÓˆÚÏ LeÁÈ35,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú . ¬≈≈¿¿»¿«¿≈≈ƒ¿»
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ze`nehdקטז zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ≈
„ÚÂ ,‡ÓË ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL .¯B‰Ë - „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿≈
˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈…ƒ¿»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿
¯ÓB‡ „ÚÂ ,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,‡ÓË ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ;‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ»∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆∆…
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a :‡ÓËƒ¿»ƒ¿«»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ

¯B‰Ë36. »

"שאדם 34) א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים
עדים" ממאה יותר עצמו על עצמו 35)נאמן הוא פירוש,

(כסף  שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק ולא ייזהר כן גם
דין 36)משנה). מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל

וגם  נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים
כמו  שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה

אחד]. בעד

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הרבים 1) ברשות טומאה ספק טיהרו מה מפני יבאר

טהור  בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו
בגדי  ודין היחיד. ברשות שורפים חזקה זו אי על טמא. או
גבם  על עושים ואם הארץ עם כבגדי מידרס הם אם התינוק

טהרות.

.‡‰Ó ÈtÓ2˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒ ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ƒ¿≈»ƒ¬¬»ƒ¿≈À¿»ƒ¿
ÔÓÊa ‰‡ÓËa ÁÒt ÔÈOBÚ ¯eav‰ È¯‰L ?ÌÈa¯‰»«ƒ∆¬≈«ƒƒ∆«¿À¿»ƒ¿«

ÔÈa¯Ó ÌÈ‡Óh‰L3˙ÈÁ„ ˙È‡cÂ ‰‡ÓË Ì‡ . ∆«¿≈ƒ¿ÀƒƒÀ¿»«»ƒƒ¿≈
Ïk ¯eq‡L ;‰‡ÓË ˜ÙÒÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ô‰ÈtÓƒ¿≈∆«»…∆ƒ¿≈À¿»∆ƒ»
˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ˙B˜Ùq‰«¿≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

˙B¯eÒ‡4?„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . ¬ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ
‰¯zÒpL ‰ËBÒ È¯‰L5- ˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆¬≈»∆ƒ¿¿»««ƒ∆«»»»≈

dÏÚ·Ï ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰6‰zLzL „Ú7. ¬≈ƒ¿≈»¿«¿»«∆ƒ¿∆

ה"י.2) פ"ו טהרות טמאים 3)תוספתא ישראל שרוב
שני  לפסח נדחים - מועטים טמאים אבל מת, טומאת
[בסוטה  בטהרה. מקריבים והטהורים באייר, עשר בארבעה
שספק  למדו, מסוטה אחר: נימוק אמרו ב ט, ובחולין ב כח,
היחיד  ברשות היא וסוטה טמא, – היחיד ברשות טומאה

לרה"ר]. ממנה ללמוד הי"ז.4)ואין אשה 5)פי"ח
פלוני  איש עם תסתרי אל לה ואמר בעלה, לה שקינא

סוטה. נקראת - עמו -6)ונסתרה שזינתה איש אשת
"טומאה". לזנות קראה והתורה לבעלה, מים 7)אסורה

ואילך). ו ה, (במדבר בתורה ככתוב המאררים

.·ÌÈL dÏÚB·e ‰ËBq‰L ÌLÎe8‰‡ÓË ˜ÙÒ Ck , ¿≈∆«»¬»¿«ƒ»¿≈À¿»
È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰LÏL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈLaƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿»ƒ¿«»ƒ¬≈
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ¯B‰Ë ÌL Ì˙‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»»»»ƒ¿»«ƒ«∆¿»ƒ
˙Ú„ Ba LÈ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ‰Ê ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿»¿»≈≈««

‰ËBÒk ,BÏ Ú¯‡ ‰Ó epnÓ L¯„ÏÂ Ï‡M‰Ï9Ï·‡ ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«¿»¬»
·ÈL‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆»»∆≈≈«¿»ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈÏ‡BMLk ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»¿∆¬ƒ¬≈¿≈»

?„ˆÈk10„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á˙Ú ≈«≈≈∆»»∆≈««
ÈB·Óa B‡ ¯ˆÁa e‡ˆÓpL Ï‡M‰Ï11ÌL LiL ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿»≈¿»∆≈»

el‡ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒÂ eÚ‚ ˜ÙÒÂ ,‰‡ÓËÀ¿»¿»≈»¿¿»≈…»¿¬≈≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈…∆≈««¿ƒ»≈««ƒ

.¯B‰Ë B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL∆««»≈ƒ¿«»ƒ¿≈»

א.8) נז, על 9)נזיר לענות דעת בה ויש גדולה שהיא
מ"ו.10)שאלות. פ"ג חכמי 11)טהרות בתקופת

בתים  אלא לרחוב ישר פתוחים הבתים היו לא התלמוד
פתוחות  החצרות ופתחי לחצר, פתוחים היו אחדים
והמבוי. החצר דרך היתה הרבים לרשות והיציאה למבואות,

.‚‡Óeq‰12˙eL¯a Ô˜ÙÒ - ‰ÏÈla Cl‰Ó‰Â ÔLi‰Â «»¿«»≈¿«¿«≈««¿»¿≈»ƒ¿
Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba LiL ÈtÓ ,‡ÓË „ÈÁi‰13‰na . «»ƒ»≈ƒ¿≈∆≈««¿ƒ»≈«∆

B˜ÙÒ Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÏkL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…∆≈««ƒ»≈¿≈
Ïe˜L ¯·c‰ ‰È‰La ?¯B‰Ë14Ï·‡ ;‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡Â »¿∆»»«»»»¿≈»¬»»¬»

‡ÓËpL B˙˜ÊÁL Úe„È ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡15‰Ê È¯‰ - ƒ»»«»»»«∆∆¿»∆ƒ¿»¬≈∆
˜BÈz ?„ˆÈk .‡ÓË16‡ÓË17‰qÚ‰ „ˆa ‡ˆÓpL »≈≈«ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»ƒ»

‰‡ÓË ‰qÚ‰ È¯‰ - B„Èa ˜ˆa‰Â18˜BÈz‰ C¯cL , ¿«»≈¿»¬≈»ƒ»¿≈»∆∆∆«ƒ
ÁtËÏ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â .B˙˜ÊÁ ‡È‰ CÎ·e20‰˜ÊÁ ÏÚ ¿«≈«¿»ƒ∆¿»¿≈¿ƒ«¬»»

BÊ21.

ה"ו.12) פ"ג טהרות שבענין 13)תוספתא ואףֿעלֿפי
שאלות. על לענות אפשרות לו אין שתי 14)הנידון

יותר  לאחת נוטה הדעת ואין שקולות, האפשרויות
אפשרות 15)מלחברתה. את מחזק הדברים מצב

מ"ח.16)הטומאה. פ"ג כתוב 17)טהרות במשנה
יודעים  אנו אין שאם "טמא", הוסיף ורבינו סתם, "תינוק"
הוא  שמא ספיקות: שני כאן יש הרי טמא, או טהור הוא אם
לידו. הבצק נתן טהור אדם אלא נגע לא ושמא טהור,
מפני  טמא שהתינוק אמרו, ה"ה שם בתוספתא [אמנם
ואמרו  התנו אולם אותו, ומנשקות מגפפות נדות שנשים
שאין  מפני טהור, מלוכלך אבל בלבד נקי בילד רק שזה
לכתוב  רבינו העדיף ולפיכך המלוכלך, את לנשק דרכן
מאיזה  טמא שהוא בו כשיודעים זאתֿאומרת טמא, תינוק

שהוא]. בפירושו 19)כחכמים.18)טעם (רבינו בעיסה
מפרש, א פו, בחולין וכן א. פ, בקידושין [רש"י למשנה).
שם, מצויים מתים ושרצים באשפה, לטפח תינוק של שדרכו
מפרש  שם) (בחולין תם ורבינו ודאית. היא בבצק והנגיעה

ה"י. לקמן ראה או 20)כרבינו]. תרומה היה הבצק אם
א.21)חלה. פ, קידושין יוחנן, כר'

.„ÔÈ˜LÓ eÈ‰22‰iÁ B‡ ‰Ó‰·e ,¯B‰Ë ˜ˆ·e ÔÈ‡ÓË »«¿ƒ¿≈ƒ»≈»¿≈»«»
- Ô˙ÎÈL ÌB˜Ó ˜ˆaa ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ˙BÙBÚ B‡««ƒ¿ƒ¿»«»≈¿¿ƒ»»

‰˜ÊÁ23e‰e‡nËÂ ˜ˆaa eÎLÂ ÔÈ˜LÓ e˙ML24. ¬»»∆»«¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿
CÁÏzL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈ·e ,‰¯t ÌL ‰˙È‰»¿»»»»≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«≈

¯B‰Ë ˜ˆa‰ È¯‰ - dBLÏ ˙‡25‰Ó‰a‰ Ïk ¯‡L·e . ∆¿»¬≈«»≈»ƒ¿»»«¿≈»
‰Èt ˙‡ ·bzL È„k -26.‡ÓË ˜ˆa‰ - ‰fÓ ˙BÁt . ¿≈∆¿«≈∆ƒ»»ƒ∆«»≈»≈

È¯‰ - ˜ˆa‰ „ˆa ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,·Ïk ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿««»≈¬≈
CÏÈÏÂ ÔBÊn‰ ÁÈp‰Ï ·Ïk ÏL Bk¯c ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ‰Ê∆»∆≈«¿∆∆∆¿«ƒ««»¿≈≈

ÌÈn‰ Ï‡ BÏ27ÔÈÏB‚¯z‰ ˙¯È˜ ˜ˆaa ‡ˆÓ .28Ì‡ : ∆««ƒƒ¿»«»≈¿ƒ«««¿¿ƒƒ
Ô‰Èt ˙‡ e·biL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈa LÈ≈≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«¿∆ƒ∆

ı¯‡a29Ô˙˜ÊÁL ,‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë ˜ˆa‰ - »»∆«»≈»¿ƒ»»≈∆∆¿»»
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קיז ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ≈
„ÚÂ ,‡ÓË ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL .¯B‰Ë - „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿≈
˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈…ƒ¿»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿
¯ÓB‡ „ÚÂ ,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,‡ÓË ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ;‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ»∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆∆…
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a :‡ÓËƒ¿»ƒ¿«»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ

¯B‰Ë36. »

"שאדם 34) א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים
עדים" ממאה יותר עצמו על עצמו 35)נאמן הוא פירוש,

(כסף  שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק ולא ייזהר כן גם
דין 36)משנה). מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל

וגם  נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים
כמו  שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה

אחד]. בעד

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הרבים 1) ברשות טומאה ספק טיהרו מה מפני יבאר

טהור  בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו
בגדי  ודין היחיד. ברשות שורפים חזקה זו אי על טמא. או
גבם  על עושים ואם הארץ עם כבגדי מידרס הם אם התינוק

טהרות.

.‡‰Ó ÈtÓ2˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒ ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ƒ¿≈»ƒ¬¬»ƒ¿≈À¿»ƒ¿
ÔÓÊa ‰‡ÓËa ÁÒt ÔÈOBÚ ¯eav‰ È¯‰L ?ÌÈa¯‰»«ƒ∆¬≈«ƒƒ∆«¿À¿»ƒ¿«

ÔÈa¯Ó ÌÈ‡Óh‰L3˙ÈÁ„ ˙È‡cÂ ‰‡ÓË Ì‡ . ∆«¿≈ƒ¿ÀƒƒÀ¿»«»ƒƒ¿≈
Ïk ¯eq‡L ;‰‡ÓË ˜ÙÒÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ô‰ÈtÓƒ¿≈∆«»…∆ƒ¿≈À¿»∆ƒ»
˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ˙B˜Ùq‰«¿≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

˙B¯eÒ‡4?„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . ¬ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ
‰¯zÒpL ‰ËBÒ È¯‰L5- ˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆¬≈»∆ƒ¿¿»««ƒ∆«»»»≈

dÏÚ·Ï ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰6‰zLzL „Ú7. ¬≈ƒ¿≈»¿«¿»«∆ƒ¿∆

ה"י.2) פ"ו טהרות טמאים 3)תוספתא ישראל שרוב
שני  לפסח נדחים - מועטים טמאים אבל מת, טומאת
[בסוטה  בטהרה. מקריבים והטהורים באייר, עשר בארבעה
שספק  למדו, מסוטה אחר: נימוק אמרו ב ט, ובחולין ב כח,
היחיד  ברשות היא וסוטה טמא, – היחיד ברשות טומאה

לרה"ר]. ממנה ללמוד הי"ז.4)ואין אשה 5)פי"ח
פלוני  איש עם תסתרי אל לה ואמר בעלה, לה שקינא

סוטה. נקראת - עמו -6)ונסתרה שזינתה איש אשת
"טומאה". לזנות קראה והתורה לבעלה, מים 7)אסורה

ואילך). ו ה, (במדבר בתורה ככתוב המאררים

.·ÌÈL dÏÚB·e ‰ËBq‰L ÌLÎe8‰‡ÓË ˜ÙÒ Ck , ¿≈∆«»¬»¿«ƒ»¿≈À¿»
È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰LÏL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈLaƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿»ƒ¿«»ƒ¬≈
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ¯B‰Ë ÌL Ì˙‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»»»»ƒ¿»«ƒ«∆¿»ƒ
˙Ú„ Ba LÈ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ‰Ê ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿»¿»≈≈««

‰ËBÒk ,BÏ Ú¯‡ ‰Ó epnÓ L¯„ÏÂ Ï‡M‰Ï9Ï·‡ ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«¿»¬»
·ÈL‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆»»∆≈≈«¿»ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈÏ‡BMLk ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»¿∆¬ƒ¬≈¿≈»

?„ˆÈk10„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á˙Ú ≈«≈≈∆»»∆≈««
ÈB·Óa B‡ ¯ˆÁa e‡ˆÓpL Ï‡M‰Ï11ÌL LiL ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿»≈¿»∆≈»

el‡ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒÂ eÚ‚ ˜ÙÒÂ ,‰‡ÓËÀ¿»¿»≈»¿¿»≈…»¿¬≈≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈…∆≈««¿ƒ»≈««ƒ

.¯B‰Ë B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL∆««»≈ƒ¿«»ƒ¿≈»

א.8) נז, על 9)נזיר לענות דעת בה ויש גדולה שהיא
מ"ו.10)שאלות. פ"ג חכמי 11)טהרות בתקופת

בתים  אלא לרחוב ישר פתוחים הבתים היו לא התלמוד
פתוחות  החצרות ופתחי לחצר, פתוחים היו אחדים
והמבוי. החצר דרך היתה הרבים לרשות והיציאה למבואות,

.‚‡Óeq‰12˙eL¯a Ô˜ÙÒ - ‰ÏÈla Cl‰Ó‰Â ÔLi‰Â «»¿«»≈¿«¿«≈««¿»¿≈»ƒ¿
Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba LiL ÈtÓ ,‡ÓË „ÈÁi‰13‰na . «»ƒ»≈ƒ¿≈∆≈««¿ƒ»≈«∆

B˜ÙÒ Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÏkL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…∆≈««ƒ»≈¿≈
Ïe˜L ¯·c‰ ‰È‰La ?¯B‰Ë14Ï·‡ ;‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡Â »¿∆»»«»»»¿≈»¬»»¬»

‡ÓËpL B˙˜ÊÁL Úe„È ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡15‰Ê È¯‰ - ƒ»»«»»»«∆∆¿»∆ƒ¿»¬≈∆
˜BÈz ?„ˆÈk .‡ÓË16‡ÓË17‰qÚ‰ „ˆa ‡ˆÓpL »≈≈«ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»ƒ»

‰‡ÓË ‰qÚ‰ È¯‰ - B„Èa ˜ˆa‰Â18˜BÈz‰ C¯cL , ¿«»≈¿»¬≈»ƒ»¿≈»∆∆∆«ƒ
ÁtËÏ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â .B˙˜ÊÁ ‡È‰ CÎ·e20‰˜ÊÁ ÏÚ ¿«≈«¿»ƒ∆¿»¿≈¿ƒ«¬»»

BÊ21.

ה"ו.12) פ"ג טהרות שבענין 13)תוספתא ואףֿעלֿפי
שאלות. על לענות אפשרות לו אין שתי 14)הנידון

יותר  לאחת נוטה הדעת ואין שקולות, האפשרויות
אפשרות 15)מלחברתה. את מחזק הדברים מצב

מ"ח.16)הטומאה. פ"ג כתוב 17)טהרות במשנה
יודעים  אנו אין שאם "טמא", הוסיף ורבינו סתם, "תינוק"
הוא  שמא ספיקות: שני כאן יש הרי טמא, או טהור הוא אם
לידו. הבצק נתן טהור אדם אלא נגע לא ושמא טהור,
מפני  טמא שהתינוק אמרו, ה"ה שם בתוספתא [אמנם
ואמרו  התנו אולם אותו, ומנשקות מגפפות נדות שנשים
שאין  מפני טהור, מלוכלך אבל בלבד נקי בילד רק שזה
לכתוב  רבינו העדיף ולפיכך המלוכלך, את לנשק דרכן
מאיזה  טמא שהוא בו כשיודעים זאתֿאומרת טמא, תינוק

שהוא]. בפירושו 19)כחכמים.18)טעם (רבינו בעיסה
מפרש, א פו, בחולין וכן א. פ, בקידושין [רש"י למשנה).
שם, מצויים מתים ושרצים באשפה, לטפח תינוק של שדרכו
מפרש  שם) (בחולין תם ורבינו ודאית. היא בבצק והנגיעה

ה"י. לקמן ראה או 20)כרבינו]. תרומה היה הבצק אם
א.21)חלה. פ, קידושין יוחנן, כר'

.„ÔÈ˜LÓ eÈ‰22‰iÁ B‡ ‰Ó‰·e ,¯B‰Ë ˜ˆ·e ÔÈ‡ÓË »«¿ƒ¿≈ƒ»≈»¿≈»«»
- Ô˙ÎÈL ÌB˜Ó ˜ˆaa ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ˙BÙBÚ B‡««ƒ¿ƒ¿»«»≈¿¿ƒ»»

‰˜ÊÁ23e‰e‡nËÂ ˜ˆaa eÎLÂ ÔÈ˜LÓ e˙ML24. ¬»»∆»«¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿
CÁÏzL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈ·e ,‰¯t ÌL ‰˙È‰»¿»»»»≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«≈

¯B‰Ë ˜ˆa‰ È¯‰ - dBLÏ ˙‡25‰Ó‰a‰ Ïk ¯‡L·e . ∆¿»¬≈«»≈»ƒ¿»»«¿≈»
‰Èt ˙‡ ·bzL È„k -26.‡ÓË ˜ˆa‰ - ‰fÓ ˙BÁt . ¿≈∆¿«≈∆ƒ»»ƒ∆«»≈»≈

È¯‰ - ˜ˆa‰ „ˆa ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,·Ïk ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿««»≈¬≈
CÏÈÏÂ ÔBÊn‰ ÁÈp‰Ï ·Ïk ÏL Bk¯c ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ‰Ê∆»∆≈«¿∆∆∆¿«ƒ««»¿≈≈

ÌÈn‰ Ï‡ BÏ27ÔÈÏB‚¯z‰ ˙¯È˜ ˜ˆaa ‡ˆÓ .28Ì‡ : ∆««ƒƒ¿»«»≈¿ƒ«««¿¿ƒƒ
Ô‰Èt ˙‡ e·biL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈa LÈ≈≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«¿∆ƒ∆

ı¯‡a29Ô˙˜ÊÁL ,‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë ˜ˆa‰ - »»∆«»≈»¿ƒ»»≈∆∆¿»»
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ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈÙaL ÔÈ˜Lna ˜ˆaa e¯wÂ e˙ML∆»¿ƒ¿«»≈««¿ƒ∆¿ƒ∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡30ÏL ‰‡e·aL ,ÔÈÏeÏˆ ÔÈ˜Ln‰ eÈ‰La ¬ƒ¿∆»««¿ƒ¿ƒ∆»»∆

ÌÈ¯eÎÚ Ï·‡ ;Ô‰a ˙¯k ˜BÈz31,¯B‰Ë ˜ˆa‰ - ƒƒ∆∆»∆¬»¬ƒ«»≈»
¯k ÔÈ˜Ln‰ ÌB˜Ó ‰È‰ - ÔÈ˜Lna e¯w el‡L∆ƒƒ¿««¿ƒ»»¿««¿ƒƒ»

t ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÏˆ eÈ‰ Ì‡ .˜ˆaa˙˜ÊÁa ˜ˆa‰L È «»≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆«»≈¿∆¿«
ÔÈÏBz ‡l‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ‰‡ÓË32. À¿»≈¿ƒ«¬»»∆»ƒ

כאן.23)שם.22) יש מכריעה ואףֿעלֿפי 24)הנחה
החזקה. מפני טמא הבצק להישאל, דעת בהם שאין

לבצק,25) שהגיעה לפני לשונה שליחכה תולים אנו
ללחך  פרות של דרכן שכן הטמאים, המשקין את והעבירה

השתייה. אחר לשונן "כדי 26)את הגירסא במשנה
שאר  של דרכן שאין מפני מאליו, שיתנגב פירוש שיתנגב",

בלשונן. הפה את לנגב יעקב 27)הבהמות בן אליעזר כר'
אנו 29)שם.28)שם. ולפיכך תרנגולים, של דרכם כך

מקוריהם. על טמאים מים היו לא הנקירה שבשעת תולים
ב.30) פ, ר'31)קידושין בדברי יוחנן ר' של כפירושו

לבנים  מים בין הבדל כל שאין ומשמע, שם. לוי בן יהושע
בלבד. צלילותם ומכריעה אדומים, שם,32)או יוחנן כר'

לו. מסייעת שברייתא

.‰‡È‰ BÊÈ‡33˙eL¯a ‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ‰˜ÊÁ ≈ƒ¬»»∆¿ƒ»∆»ƒ¿
ÌÈÚc¯Ùˆe ÌÈˆ¯Le ˙Èaa ‰qÚ ?„ÈÁi‰34ÔÈÏtËÓ «»ƒƒ»««ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

·¯ Ì‡ :‰qÚa Ô¯OaÓ ˙BÎÈ˙Á e‡ˆÓÂ ,ÌL»¿ƒ¿¿¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ…
ÌÈˆ¯L ÌÈÏtËÓ‰35Ì‡Â ,Û¯O˙Â ‰‡ÓË ‰qÚ‰ - «¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ

.‰¯B‰Ë - ÌÈÚc¯Ùˆ ·¯‰»…¿«¿¿ƒ¿»

יוחנן.33) כר' בתורה 34)שם, מטמאים. אינם צפרדעים
ושרצים  המטמאים, שרצים שמונה נמנו כטֿל) יא, (ויקרא
מקום, בכל האמור "שרצים" [סתם מטמאים. אינם אחרים

אלה]. לשמונה ורש"י 35)הכוונה יוחנן, ר' של לשונו
שם  מצויים שרצים להיות מוחזק הבית "אם שם: מפרש
לזה  יוחנן ר' קורא למה לבאר התכוון מצפרדעים". יותר
הוא  ולפיכך מחזקה. עדיף ורוב כאן רוב והלא "חזקה",
אם  יודעים אנו אין שהרי ממש, רוב אינו שהרוב מפרש,
שהבית  אלא בבית שרצים רוב היה החתיכות שנפלו בשעה

חזקה. על שסמכנו מזה, ויוצא בכך. מוחזק

.ÂeÈ‰36˙B¯‰Ëe ˙B‡ÓË37Bcˆa38,epnÓ ‰ÏÚÓÏ B‡ »À¿¿»¿ƒ¿«¿»ƒ∆
eÚ‚ ˜ÙÒÂ B˙ÈlËa ÛhÚ˙Â39˙Úa eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈»¿»≈…»¿»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ :ÛhÚ˙pL40; ∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈»≈
‰ÈÏÚ ÔÈÏ‡L - Ì„‡ È„Èa ‰‡a‰ ‰‡ÓË ˜ÙqL41. ∆¿≈À¿»«»»ƒ≈»»ƒ¿»ƒ»∆»

ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ápn‰ ÈÏÎa elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«À»««≈«¿«¬≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba LiL∆≈««ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿≈

ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .¯B‰Ë42.‡ÓË B˜ÙÒ - »¿ƒƒ∆¿»∆…ƒ«¿≈»≈

ב.36) ה, בנדה מובאה ה"א, פ"ד טהרות תוספתא
כגון 37) פירוש, וטומאות". "וטהרות הגירסא שם בגמרא

טהור.38)שרץ. הגירסא 39)והוא ובגמרא , בתוספתא
הדברים: ופירוש רבינו. בדברי גם כך לגרוס ונראה "נגע".
והמדובר  ונטמאה, בטלית השרץ נגע אם הוא הספק
טמאה  הטלית אם והואֿהדין בטהרות, נגעה ודאי כשהטלית

ולא  בה ונתעטף ידיו שפשט בשעה בטהרות נגעה וספק
אופנים  כמה עוד שביארו שם, ותוספות רש"י ראה הרגיש.

ספיקות. דעת 40)של בה אין שהטלית ואףֿעלֿפי
להישאל  דעת בו שאין שדבר למעלה ואמרנו להישאל,
שהספק  מפני טמא כאן טהור, ספיקו היחיד ברשות אפילו

שם). (נדה ידיו שפשט האדם עלֿידי האנשים 41)בא
להישאל.נשא  דעת בו שיש כמי הדין ולפיכך עליה, לים
מאליו 42) מובן ממש, איֿאפשר אם שנגע. לוודאי קרוב

(כסףֿמשנה). להשמיענו צריך ולא טמא שהוא

.Ê‰Óe¯z ÏL ¯kk43Ò¯„Óe Ûc‰ Èab ÏÚ Ôe˙pL44 ƒ»∆¿»∆»««≈««ƒ¿»
,Ò¯„na ÚbÈ ‡lL ÏtiLk BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,ÂÈzÁz Ôe˙»«¿»¿ƒ∆¿»¿∆ƒ…∆…ƒ««ƒ¿»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡45¯kk‰ ‡ˆÓe ‡·e , ««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»»«ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa46B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ -47:¯ÓB‡ È‡L ; ¿»«≈¬≈¿»√»∆¬ƒ≈

‰Ê ÌB˜Óa B˙e BÏËe ‡a Ì„‡48È¯a :¯Ó‡ Ì‡Â . »»»¿»¿»¿»∆¿ƒ»«»ƒ
Ú‚Â ÏÙ È‡ceL ;‡ÓË - Ô‡ÎÏ Ì„‡ ‡a ‡lL ÈÏƒ∆…»»»¿»»≈∆««»«¿»«

.ÏÙpLk Ò¯„na«ƒ¿»¿∆»«

א.43) ד, נדה ונטמא.44)ברייתא, הזב עליו שדרס דבר
למקום 45) מתגלגלת עליו הנופלת והכיכר משופע, מקום

הטהור.46)טהור. הכיכר 47)במקום אומרים אנו ואין
למקום  והגיעה נתגלגלה השיפוע ומפני המדרס, על נפלה

ותיטמא.48)הטהור. תיפול שלא כדי

.Á˜BÈz49ÌÈpLBM‰Â ˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ‡ˆÓpL ƒ∆ƒ¿»¿«≈«¿»¿««ƒ
ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈpLBL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa¿»««ƒ∆≈»«ƒ∆»ƒ¿

¯B‰Ë B˜ÙÒ - ‰‡Óh‰50Ì˙e ÔËwÏ ¯Á‡ ‡nL , «À¿»¿≈»∆»«≈ƒ¿»¿»»
BÏ51ÂÈÏk - ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ‰ ¯BÓÁ ÔÎÂ .52 ¿≈¬»≈¿≈«¿»≈»

Ô‰a CÚÓ˙ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë53eÚ‚Â ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈»∆¿»¿
‡Ï e‡ˆÓpLÎe ,Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯·˜a¿∆∆ƒ¿≈∆≈««ƒ»≈¿∆ƒ¿¿…

ÔÈÚ‚B e‡ˆÓ54.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏÎÂ , ƒ¿¿¿ƒ¿»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מ"ז.49) פ"ג אומרים 50)טהרות אנו ואין טהור, התינוק
ונטמא. וקטפן הקברות לבית בהלכה 51)שנכנס נתבאר

היחיד  ברשות אף ספיקו להישאל, דעת בו שאין שקטן ב,
שעליו.52)טהור. החמורים 53)הכלים כדרך

ולכאן. לכאן ומתגלגלים הארץ על במקום 54)ששוכבים
טומאה.

.Ë˜BÈz55‰È‰L B‡ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa OÙBz ‰È‰L ƒ∆»»≈¿»∆»ƒ∆»»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙÒ - ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k Èab ÏÚ ·ÎB¯≈««≈¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ

‡ÓË56ÂÈÏÚ Ï‡L ÂÈ·‡L ÈtÓ ,57. »≈ƒ¿≈∆»ƒƒ¿»»»

ה"ד.55) פ"ג טהרות דעת 56)תוספתא בו שאין אע"פ
אביו.57)להישאל. את שואלים לתינוק, הנוגע בכל

.È˙B˜ÙÒ ‰Úa¯‡Â58˜BÈz :˜BÈ˙a ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¿«¿»»¿≈»¿¬»ƒ¿ƒƒ
ÏBÎÈ BÈ‡LBÓk ez‡ˆÓe ‰‡·e Bn‡ ezÁÈp‰L Cl‰Ï ∆≈»¿«≈∆ƒƒ«ƒ»»¿»«¿

‰‡ÓË ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - BÓB˜Óa ‡e‰L59 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿≈»
ezÙt‚Â ez˜MÂ ‰‡a60˙‡ˆÏ ˜BÈz‰ ÏÈÁ˙‰ . »»¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»≈

Òk‰Ïe61ÌÚ È„‚a ¯‡Lk Ò¯„Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a - ¿ƒ»≈¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈«
ı¯‡‰62ÏÚ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»∆¿««ƒ∆≈¿ƒ≈ƒ«

˙B¯‰Ë Ô‰Èab63- Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ . «≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««ƒ»≈
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˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ .„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ¿≈»≈ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««
BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ64˙B¯‰Ë BÙeb ·b ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -65Ú„BÈ ; ƒ¿…∆¿ƒ««¿»≈«
ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ66Ôab ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -67„ˆÈk .˙B¯‰Ë ƒ¿…∆»»¿ƒ««»¿»≈«
?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba68ÌLÏ ÔÈlÁ BÏ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒÀƒ¿≈

‰Óe¯z69Ú„BÈ Ì‡ .70·b‡ ÔÈÏÎB‡ - BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ ¿»ƒ≈«ƒ¿…∆¿ƒ««
·b‡ ÌÈÏÎB‡ - ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ Ú„BÈ Ì‡Â ;˙B¯‰Ë BÙeb¿»¿ƒ≈«ƒ¿…∆»»¿ƒ««

.˙B¯‰Ë ÂÈ„È»»¿»

ה"ה.58) שם נדה".59)תוספתא "אשה בתוספתא:
נקי 60) בין יהודה ר' מחלק שם [בתוספתא אותו. וטימאה

תינוק?]. סתם: רבינו כתב למה היא ופליאה למלוכלך,
ולהיכנס.61) רומא: עליהם 62)בדפוס גזרו שחכמים

למ  (ראה מדרס ה"א).טומאת פי"ג לכתחילה,63)עלה
נטמאו. לא עשו שנגעו 65)מטומאה.64)ואם טהרות

טהורות. - בידיו נגעו ולא (פ"ט 66)בגופו למעלה נתבאר
שמירה  נשמרו שלא ידיים סתם על טומאה שגזרו ה"ח)
להישמר  שיודע קטן ויש תרומה, טהרת לשם מעולה
ידיו  את מעולה שמירה לשמור לא אבל בטומאה מלנגוע
א). מב, סוכה (רש"י ידיים כסתם תהיינה שלא כדי עד

בידיו.67) נגעו גופו 68)אם את לשמור יודע הוא אם
ידיו. בטהרת 69)ואת אותם לשמור שצריך לו אומרים

ישמור  לא שמא ממש, תרומה לו מוסרים אין אבל תרומה,
ותיטמא. כראוי הוא 70)אותם כיצד ומסתכלים מתבוננים

שומר.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) האדם על האהיל ספק העורב בפי המת מן כזית יבאר

ונתן  אזניים לו שיש בכלי הממלא היחיד. ברשות לא
בתחתון. השרץ ונמצא לכלי מכלי המערה או כלים בעשרה
מיקרצת  הקורץ וכו'. חביות ממנו וממלא הבור את הזולף
שנמצאה  טמא אוכל או במיקרצת שרץ ונמצא העיסה מן
היו  וכו'. רותח תבשיל גבי על או הכיכר בתוך שלה גרעינה
וכו'. בבית גרעינה ונמצאה וטהורים טמאים אוכלין בבית

.‡˙ÈÊk2ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,·¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ3ÏÚ ¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈»≈∆¡ƒ«
ÏÈ‰‡‰ ‡lL ˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌÈÏk‰ ÏÚÂ Ì„‡‰»»»¿««≈ƒƒ¿«»ƒ»≈∆…∆¡ƒ
˙Ú„ Ba ‰È‰iL ‡e‰Â ,˜ÙqÓ ‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ -¬≈»»»»≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆««

Ï‡MÏ4˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â , ƒ»≈¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆««
‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .Ï‡MÏ5ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ÈÏÎa6 ƒ»≈¿≈«¿«≈ƒ¿ƒ¿»««¬»»≈ƒ

Ô‰Ó „Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ7‡ÓË ‡e‰ -8ÌÈÏk‰Â9 ¿ƒ¿»«∆∆¿∆»≈∆»≈¿«≈ƒ
ÈÏka ı¯M‰ ‡nL ˜ÙÒ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆À»»≈∆»«∆∆«¿ƒ

‡lnL‰lÁz ‰È‰ Ba10Ô‰a ÔÈ‡Â ÌÈÏk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»∆
ÌÈÊ‡ Ba ‡lnL ÈÏkÏ ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Úc11, ««ƒ»≈¿ƒ»»«¿ƒ∆ƒ≈√¿«ƒ
ı¯M‰ Ba ¯Á‡˙ÈÂ ÌÈn‰ e‡ˆiL ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰12- ƒ¿∆¿»∆≈¿««ƒ¿ƒ¿«≈«∆∆

ÌÈ‡ÓË Ôlk13ÌÈÈÏ„ ‰¯OÚa ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .14¯Á‡ ‰Ê À»¿≈ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ∆««
„Á‡ ÈÏcÓ ,ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ‰Ê15ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏÎÏ ∆¿»««¬»»≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈¿≈

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ÔBL‡¯‰ Úe„È16ÈÏÎa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , »«»ƒƒ»«¬¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈÈÏc‰ ˙¯OÚ ÌÚ ÌÈÏk ‰ÚLz‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈«ƒ¿»≈ƒƒ¬∆∆«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë17‰Ê ÈÏÎa ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;18ı¯M‰ ‰È‰ ¿ƒ∆¬ƒ≈∆»ƒ¿ƒ∆»»«∆∆
ÌÈÊ‡ ÌÈÈÏcÏ LÈ Ì‡Â .B˙lÁzÓ19ÌÈÈÏc‰ Ïk È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«¿»ƒ√¿«ƒ¬≈»«¿»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ20ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓ‰ .21 ƒ»«≈ƒ¿≈ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÔBÈÏÚ‰ - ÔBzÁza ı¯M‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆««¿»∆¿»¿≈¿ƒ
Ô‰L ÈtÓ .‰È‰ ÔBzÁza ‡nL ‡l‡ ,ÏÙ ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿»«∆»∆»««¿»»ƒ¿≈∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ï‡MÏ ˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÏk≈ƒ¿≈»∆««ƒ»≈¿≈…«≈»∆

מ"ד.2) פ"ד אדם 3)טהרות על המאהיל המת מן כזית
ה"י). פ"א מת טומאת (הל' נטמאו – כלים ולא 4)או

טומאה  הלא שואל, משאנץ [הר"ש קטן. או שוטה חרש,
מספק? מטמאה שאינה נזרקת טומאה היא פורח עורב בפי
ולא  חמורה, אוהל שטומאת ותירץ ה"ו). פט"ו למעלה (ראה

נזרקת]. טומאה ספק  בה במשנה 6)שם.5)טיהרו
אותו  שמילא רבינו ומפרש דליים", בעשרה "הממלא כתוב:
כל  ואחרי ב) ג, בנדה פירש (וכן פעמים עשר עצמו הדלי

אחר. לכלי שבדלי המים כל שפך הכלים 7)מילוי באחד
לתוכם. השרץ.8)ששפך בו שנמצא תשעת 9)הכלי

שבהם. והמים שנתמלאו האחרים מתקבל 10)הכלים וזה
מאשר  בבור יותר מצויים מתים ששרצים מפני הדעת , על
מפני  הכלים תשעת טהורים ואףֿעלֿפיֿכן ריקנים, בכלים
וסברא  בראשונה. לתוכו ששפך לכלי נופל שבדלי שהשרץ
בכלים, ולא בבור מצויים ששרצים הסברא נגד שקולה  זו
שאר  טהורים האחרון, בכלי השרץ נמצא אם אפילו ולפיכך
באין  טהור שהוא השקול כספק נידון זה שספק מפני הכלים
בו. שמילא הכלי של דינו נתבאר [לא לישאל. דעת בו
בראשונה, לתוכו ששפך בכלי השרץ נמצא שאם ומסתבר,
ששרצים  הסברא מכריעה כאן שהרי בו, שמילא הכלי נטמא
נמצא  אם אבל כמובן, נגדית, סברא כל ואין בבור מצויים
עצמו  הטעם מאותו טהור זה כלי גם הכלים משאר באחד

הכלים]. תשעת את כתוב 11)שמטהרים ושם ב. ג, נדה
אמר  שם פנים. כלפי כפופה שפה רש"י ופירש "אוגנים",
לדין  גם ממנו למד ורבינו הברייתא, על זאת לקיש ריש

אחרונה.12)שבמשנתינו. בשפיכה שנפל ואפשר
על 13) המתקבלת הסברא את נוגדת סברא כאן שאין מפני

[לפי  בו. שמילא בכלי ונשאב בבור היה שהשרץ הדעת,
על  משנה' ה'כסף של התמיהות שתי מתיישבות זה, פירוש

שם]. ראה זו. שם.14)בבא נדה צ"ל.15)ברייתא, כן
אחר. בדפוסים: אחד. מדלי כלים לשני נתן לא פירוש,

אחרון.16) מילא ואיזה ראשון, מילא כלי איזה יודע אינו
ברו 17) הכלים הגיעו תשעת לא שהרי טהורים, שהם ר

טהורים, והדליים בתוכו. שהשרץ מדלי המים אליהם
שזה  מפני נטמא לא בדלי, ונשאב בבור היה אם שאפילו
נגע  לא ושמא ה"ו) פי"ד למעלה (ראה צפה טומאה ספק
גם  ולפיכך שפיכה, אגב המים עם יצא אלא בדלי השרץ
ודאית  לטומאה מכריעה אינה בבור היה שהשרץ האפשרות
מפני  שבתוכו, הטמאים ממשקין נטמא [ולא הדלי. של
חכמים  החמירו לא טהור, – אחרים לטמא משקין שספק

היה]. שבכלי ותולים בדלי.18)כלֿכך מתקבל 19)ולא
הדלי, ונטמא בו ונגעו השרץ את עיכבו שהאזנים הדעת, על
למעלה, שאמרנו מהטעם בכלי, שהיה תולים אנו ואין
מזה, ויוצא השרץ. היה שבבור הדעת על מתקבל שיותר
ולפיכך  איזהו, יודעים אנו ואין טמא ודאי אחד שדלי
שפך  דלי מאיזה ידוע כשלא זאת וכל כולם. את מטמאים
אין  הרי - זאת יודעים כשאנו אבל השרץ, בו שנמצא לכלי
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˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ .„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ¿≈»≈ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««
BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ64˙B¯‰Ë BÙeb ·b ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -65Ú„BÈ ; ƒ¿…∆¿ƒ««¿»≈«
ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ66Ôab ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -67„ˆÈk .˙B¯‰Ë ƒ¿…∆»»¿ƒ««»¿»≈«
?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba68ÌLÏ ÔÈlÁ BÏ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒÀƒ¿≈

‰Óe¯z69Ú„BÈ Ì‡ .70·b‡ ÔÈÏÎB‡ - BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ ¿»ƒ≈«ƒ¿…∆¿ƒ««
·b‡ ÌÈÏÎB‡ - ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ Ú„BÈ Ì‡Â ;˙B¯‰Ë BÙeb¿»¿ƒ≈«ƒ¿…∆»»¿ƒ««

.˙B¯‰Ë ÂÈ„È»»¿»

ה"ה.58) שם נדה".59)תוספתא "אשה בתוספתא:
נקי 60) בין יהודה ר' מחלק שם [בתוספתא אותו. וטימאה

תינוק?]. סתם: רבינו כתב למה היא ופליאה למלוכלך,
ולהיכנס.61) רומא: עליהם 62)בדפוס גזרו שחכמים

למ  (ראה מדרס ה"א).טומאת פי"ג לכתחילה,63)עלה
נטמאו. לא עשו שנגעו 65)מטומאה.64)ואם טהרות

טהורות. - בידיו נגעו ולא (פ"ט 66)בגופו למעלה נתבאר
שמירה  נשמרו שלא ידיים סתם על טומאה שגזרו ה"ח)
להישמר  שיודע קטן ויש תרומה, טהרת לשם מעולה
ידיו  את מעולה שמירה לשמור לא אבל בטומאה מלנגוע
א). מב, סוכה (רש"י ידיים כסתם תהיינה שלא כדי עד

בידיו.67) נגעו גופו 68)אם את לשמור יודע הוא אם
ידיו. בטהרת 69)ואת אותם לשמור שצריך לו אומרים

ישמור  לא שמא ממש, תרומה לו מוסרים אין אבל תרומה,
ותיטמא. כראוי הוא 70)אותם כיצד ומסתכלים מתבוננים

שומר.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) האדם על האהיל ספק העורב בפי המת מן כזית יבאר

ונתן  אזניים לו שיש בכלי הממלא היחיד. ברשות לא
בתחתון. השרץ ונמצא לכלי מכלי המערה או כלים בעשרה
מיקרצת  הקורץ וכו'. חביות ממנו וממלא הבור את הזולף
שנמצאה  טמא אוכל או במיקרצת שרץ ונמצא העיסה מן
היו  וכו'. רותח תבשיל גבי על או הכיכר בתוך שלה גרעינה
וכו'. בבית גרעינה ונמצאה וטהורים טמאים אוכלין בבית

.‡˙ÈÊk2ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,·¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ3ÏÚ ¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈»≈∆¡ƒ«
ÏÈ‰‡‰ ‡lL ˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌÈÏk‰ ÏÚÂ Ì„‡‰»»»¿««≈ƒƒ¿«»ƒ»≈∆…∆¡ƒ
˙Ú„ Ba ‰È‰iL ‡e‰Â ,˜ÙqÓ ‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ -¬≈»»»»≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆««

Ï‡MÏ4˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â , ƒ»≈¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆««
‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .Ï‡MÏ5ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ÈÏÎa6 ƒ»≈¿≈«¿«≈ƒ¿ƒ¿»««¬»»≈ƒ

Ô‰Ó „Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ7‡ÓË ‡e‰ -8ÌÈÏk‰Â9 ¿ƒ¿»«∆∆¿∆»≈∆»≈¿«≈ƒ
ÈÏka ı¯M‰ ‡nL ˜ÙÒ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆À»»≈∆»«∆∆«¿ƒ

‡lnL‰lÁz ‰È‰ Ba10Ô‰a ÔÈ‡Â ÌÈÏk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»∆
ÌÈÊ‡ Ba ‡lnL ÈÏkÏ ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Úc11, ««ƒ»≈¿ƒ»»«¿ƒ∆ƒ≈√¿«ƒ
ı¯M‰ Ba ¯Á‡˙ÈÂ ÌÈn‰ e‡ˆiL ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰12- ƒ¿∆¿»∆≈¿««ƒ¿ƒ¿«≈«∆∆

ÌÈ‡ÓË Ôlk13ÌÈÈÏ„ ‰¯OÚa ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .14¯Á‡ ‰Ê À»¿≈ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ∆««
„Á‡ ÈÏcÓ ,ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ‰Ê15ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏÎÏ ∆¿»««¬»»≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈¿≈

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ÔBL‡¯‰ Úe„È16ÈÏÎa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , »«»ƒƒ»«¬¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈÈÏc‰ ˙¯OÚ ÌÚ ÌÈÏk ‰ÚLz‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈«ƒ¿»≈ƒƒ¬∆∆«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë17‰Ê ÈÏÎa ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;18ı¯M‰ ‰È‰ ¿ƒ∆¬ƒ≈∆»ƒ¿ƒ∆»»«∆∆
ÌÈÊ‡ ÌÈÈÏcÏ LÈ Ì‡Â .B˙lÁzÓ19ÌÈÈÏc‰ Ïk È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«¿»ƒ√¿«ƒ¬≈»«¿»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ20ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓ‰ .21 ƒ»«≈ƒ¿≈ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÔBÈÏÚ‰ - ÔBzÁza ı¯M‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆««¿»∆¿»¿≈¿ƒ
Ô‰L ÈtÓ .‰È‰ ÔBzÁza ‡nL ‡l‡ ,ÏÙ ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿»«∆»∆»««¿»»ƒ¿≈∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ï‡MÏ ˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÏk≈ƒ¿≈»∆««ƒ»≈¿≈…«≈»∆

מ"ד.2) פ"ד אדם 3)טהרות על המאהיל המת מן כזית
ה"י). פ"א מת טומאת (הל' נטמאו – כלים ולא 4)או

טומאה  הלא שואל, משאנץ [הר"ש קטן. או שוטה חרש,
מספק? מטמאה שאינה נזרקת טומאה היא פורח עורב בפי
ולא  חמורה, אוהל שטומאת ותירץ ה"ו). פט"ו למעלה (ראה

נזרקת]. טומאה ספק  בה במשנה 6)שם.5)טיהרו
אותו  שמילא רבינו ומפרש דליים", בעשרה "הממלא כתוב:
כל  ואחרי ב) ג, בנדה פירש (וכן פעמים עשר עצמו הדלי

אחר. לכלי שבדלי המים כל שפך הכלים 7)מילוי באחד
לתוכם. השרץ.8)ששפך בו שנמצא תשעת 9)הכלי

שבהם. והמים שנתמלאו האחרים מתקבל 10)הכלים וזה
מאשר  בבור יותר מצויים מתים ששרצים מפני הדעת , על
מפני  הכלים תשעת טהורים ואףֿעלֿפיֿכן ריקנים, בכלים
וסברא  בראשונה. לתוכו ששפך לכלי נופל שבדלי שהשרץ
בכלים, ולא בבור מצויים ששרצים הסברא נגד שקולה  זו
שאר  טהורים האחרון, בכלי השרץ נמצא אם אפילו ולפיכך
באין  טהור שהוא השקול כספק נידון זה שספק מפני הכלים
בו. שמילא הכלי של דינו נתבאר [לא לישאל. דעת בו
בראשונה, לתוכו ששפך בכלי השרץ נמצא שאם ומסתבר,
ששרצים  הסברא מכריעה כאן שהרי בו, שמילא הכלי נטמא
נמצא  אם אבל כמובן, נגדית, סברא כל ואין בבור מצויים
עצמו  הטעם מאותו טהור זה כלי גם הכלים משאר באחד

הכלים]. תשעת את כתוב 11)שמטהרים ושם ב. ג, נדה
אמר  שם פנים. כלפי כפופה שפה רש"י ופירש "אוגנים",
לדין  גם ממנו למד ורבינו הברייתא, על זאת לקיש ריש

אחרונה.12)שבמשנתינו. בשפיכה שנפל ואפשר
על 13) המתקבלת הסברא את נוגדת סברא כאן שאין מפני

[לפי  בו. שמילא בכלי ונשאב בבור היה שהשרץ הדעת,
על  משנה' ה'כסף של התמיהות שתי מתיישבות זה, פירוש

שם]. ראה זו. שם.14)בבא נדה צ"ל.15)ברייתא, כן
אחר. בדפוסים: אחד. מדלי כלים לשני נתן לא פירוש,

אחרון.16) מילא ואיזה ראשון, מילא כלי איזה יודע אינו
ברו 17) הכלים הגיעו תשעת לא שהרי טהורים, שהם ר

טהורים, והדליים בתוכו. שהשרץ מדלי המים אליהם
שזה  מפני נטמא לא בדלי, ונשאב בבור היה אם שאפילו
נגע  לא ושמא ה"ו) פי"ד למעלה (ראה צפה טומאה ספק
גם  ולפיכך שפיכה, אגב המים עם יצא אלא בדלי השרץ
ודאית  לטומאה מכריעה אינה בבור היה שהשרץ האפשרות
מפני  שבתוכו, הטמאים ממשקין נטמא [ולא הדלי. של
חכמים  החמירו לא טהור, – אחרים לטמא משקין שספק

היה]. שבכלי ותולים בדלי.18)כלֿכך מתקבל 19)ולא
הדלי, ונטמא בו ונגעו השרץ את עיכבו שהאזנים הדעת, על
למעלה, שאמרנו מהטעם בכלי, שהיה תולים אנו ואין
מזה, ויוצא השרץ. היה שבבור הדעת על מתקבל שיותר
ולפיכך  איזהו, יודעים אנו ואין טמא ודאי אחד שדלי
שפך  דלי מאיזה ידוע כשלא זאת וכל כולם. את מטמאים
אין  הרי - זאת יודעים כשאנו אבל השרץ, בו שנמצא לכלי
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האחרים. הדליים תשעת את לטמא יודע 20)טעם אינני
לא  הכלים לתשעת הרי טמאים. הכלים כל למה לפרש
ולא  משנה' ה'כסף כבר השמיע זו (תמיהה הטומאה? הגיעה

יישוב). לה השקול 21)מצא ספק – כלים בשני – כאן
כל  ואין בתחתון, או העליון בכלי השרץ היה אם הוא,

לכאן. או לכאן מכריעה סברא

.·‰t˜22ı¯L da ‡ˆÓÂ ˙B¯‰Ëa da LnzLpL23, À»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆∆
ÌÈÊ‡ B‡ ,ÌÈÏeL dÏ LÈ Ì‡24dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ≈»«ƒ√¿«ƒ««ƒ∆≈»

ÌÈÏeL25da eLnzLpL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - «ƒ¬≈»«¿»∆ƒ¿«¿»
˙B‡ÓË26‰˜e„a ‰˙È‰ elÙ‡ .27ÌÚ ‡nL ,‰qÎÓe ¿≈¬ƒ»¿»¿»¿À»∆»ƒ

ı¯M‰ ÏÙ ‰˜È„a‰ ÔÓ B„È ˙‰a‚‰28elÙ‡Â . «¿»«»ƒ«¿ƒ»»««∆∆«¬ƒ
˙¯Á‡ ˙ÈÂÊÏ dÏËÏËÂ BÊ ˙ÈÂÊa ˙B¯‰Ëa da LnzLƒ¿«≈»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿»ƒ«∆∆

˙B‡ÓË Ôlk - ı¯M‰ da ‡ˆÓÂ29ÔÈ˜ÈÊÁnL ÈÙÏ ; ¿ƒ¿»»«∆∆À»¿≈¿ƒ∆«¬ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰‡ÓË30.Û¯OÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BÏ˙Ï À¿»ƒ»¿»ƒ¿¬»…ƒ¿…

פירות.22) בה שנותנים את 23)חבית שהוציא אחר
תוכה,24)הטהרות. כלפי כפופים החבית קרשי ראשי

ט. הערה למעלה אפשר 25)ראה לארכה מונחת וכשהיא
פירות. בה והטעם,26)להניח ב. ג, בנדה יוחנן, כרבי

הפירות, את שהוציא לפני שם היה השרץ אומרים: שאנו
עיכבו  הפירות, את להוריק כדי החבית, את וכשהיטה

בחבית. ונשאר השרץ את בה 27)האוגנים ששמו לפני
שרץ. שם היה ולא בדקוה הפירות, החבית 28)את לתוך

בו. הרגיש תרומה,29)ולא של הן אם באכילה אסורות
רבינו. שמסיים כמו לשורפם, אסור כשהעבירו 30)אבל

העברתו, אחר בכלי טומאה ונמצאה למקום ממקום טהרות
למעלה  ראה העברתו. לפני עוד בכלי שהיתה מניחים אנו

לזמן. מזמן טומאה מחזיקים שאין ה"ו, פט"ו

.‚ÛÏBf‰31¯Ba‰ ˙‡32Ì‡ :˙Bi·Á epnÓ ‡lÓÓe «≈∆«¿«≈ƒ∆»ƒƒ
,Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯Baa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk ÚÈ˜LÓ ‰È‰»»«¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ«¿«≈»

‰BL‡¯a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ33˙B‡ÓË Ôlk -34‡ˆÓ . ¿ƒ¿»«∆∆»ƒ»À»¿≈ƒ¿»
:¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰B¯Á‡a»«¬»ƒ¿≈»¿À»¿∆¬ƒ≈

¯BaÏ ı¯L ÏÙ ˙BBL‡¯‰ ˙‡ ‡lnL ¯Á‡35‰È‰ . ««∆ƒ≈∆»ƒ»«∆∆«»»
‡ˆÓÂ ,Ô‡ÏnL „Ú ˙Bi·Á‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎa ÛÏBÊ≈ƒ¿ƒ¿≈¿∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔlÎÂ ,‰‡ÓË „·Ïa ‡È‰ - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰«∆∆¿««≈∆ƒƒ¿«¿≈»¿À»

ı¯M‰ ÏÙ „·Ïa BÊa :¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë36B‡ ¿∆¬ƒ≈»ƒ¿«»««∆∆
˜„Ba ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÎB˙Ï ÛÏÊ ‡lL „Ú da ‰È‰»»»«∆…»«¿»¿ƒ»ƒ»»≈
d˙B‡ ‰qÎÓe ÔÈi‰ da Ô˙B Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó ˙È·Á Ïk»»ƒ≈∆¿««»≈»««ƒ¿«∆»
Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï ÛÏBfL ¯Á‡««∆≈¿»¿ƒ¿»«∆∆¿««≈∆À»

‡ÓË˙B37ÈÏka B‡ ¯Baa ı¯M‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈¿≈ƒƒ¿»«∆∆««¿ƒ
‡ÓË Ïk‰ - Ba ÛÏBfL38. ∆≈«…»≈

מ"ז.31) פ"י והוא 32)טהרות שמן, או יין מלא הבור
לחביות. קימעא קימעא המשקה את אחר 33)מעביר

כולן. את היה 34)שמילא אם או בבור היה השרץ אם בין
שבבור, היין כל נטמא – בה ששאב לפני הראשונה בחבית
מפני  השאיבה, אחר לחבית שנפל אומרים אנו ואין
החביות  את בדק אם ואפילו לזמן, מזמן טומאה שמחזיקים
יפה, בדק שלא תולים – שרץ מצא ולא השאיבה לפני

שבבור. היין כל את השרץ טימא היה 35)וכששאב או
החביות  כל טמאות באמצעית, נמצא שאם מובן זו. בחבית

אחריה. א.36)שנתמלאו בהלכה ברור 37)נתבאר
בבור. היה שהשרץ מזמן 38)הדבר, טומאה מחזיקים

השאיבה. מתחילת בכלי היה שהשרץ ואומרים לזמן,

.„‰È‰39‰ˆB˜40ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ41Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe »»∆≈ƒƒ««¬»«¬∆»
‚bÏ42ÔËÚnaL ÌÈ˙ÈÊ - ‚ba ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , ««¿ƒ¿»«∆∆««≈ƒ∆««¬»

ÌÈ¯B‰Ë43‡ÓË ÔËÚn‰ - ÔËÚna ‡ˆÓ .44‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿»««¬»««¬»»≈ƒ¿»
ÌÈ˙ÈÊÏ Ï˙k ÔÈa45ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ -46ı¯M‰ ‡ˆÓ . ≈…∆¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆∆

ÌÈ˙ÈÊ ÏL Leb CB˙a47˙LÏL CB˙a Ì‡ :‚ba Leb‰Â ¿∆≈ƒ¿«««ƒ¿¿∆
ÌÈÓÈ48ÔÓ ‰Ê Leb :¯ÓB‡ È‡L ,‡ÓË ÔËÚn‰ Û‡ - »ƒ«««¬»»≈∆¬ƒ≈∆ƒ

BÎB˙a ı¯M‰Â ‰ÏÚ ÔËÚn‰49¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â ; ««¬»»»¿«∆∆¿¿ƒƒ¿»««
ÔËÚn‰ È¯‰ - ‚bÏ ÌÈ˙ÈÊ‰ ‰ÏÚ‰MÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ∆∆¡»«≈ƒ««¬≈««¬»
‰LÏM‰ CB˙a Le‚ eOÚÂ eˆa˜˙ ‚ba ‡nL ,¯B‰Ë»∆»««ƒ¿«¿¿«¬¿«¿»

ÌÈÓÈ50. »ƒ

ה"א.39) פי"א טהרות מלקט.40)תוספתא,
בחפירה 41) אותם נותנים הזיתים את (קוטפים) "כשמוסקים

בשעת  שמן הרבה ויוציאו שיתרככו כדי לכך, שהוכנה
לטהרות  בפירושו [רבינו מעטן" נקראת זו וחפירה סחיטתם.
הזיתים]. בו שנותנים כלי מפרש, שם והר"ש מ"א. פ"ט

שעליהם.42) הזיעה שתתייבש אומרים 43)כדי אנו
[ואין  שבגג. הזיתים על נפל אלא במעטן היה לא שהשרץ
ב, שבהלכה בטהרות בה שנשתמש קופה לדין דומה זה
זזה  אמנם עצמה שהקופה מפני למקום, ממקום שמחזיקים
שבתוך  מקומם את עזבו לא והשרץ הטהרות אבל ממקומה,
אבל  טומאה. שמחזיקים לזמן מזמן כעין זה ולפיכך הקופה,
מחזיקים  אין זה וכגון שבמעטן, מקומם עזבו הזיתים כאן
סד]. אות 'יכין' פ"ט טהרות ישראל' 'תפארת ראה טומאה.

נפל 44) שהשרץ תולים שאנו מפני טהורים, שבגג והזיתים
שם. בתוספתא, כחכמים לגג. הזיתים שהעלה אחר למעטן
טילטל  כשלא רק זה לזמן, מזמן שמחזיקים ואףֿעלֿפי
אותו  טילטל אם אבל הספק, בו שנולד הדבר את ממקומו
למה  מתפלא, משנה' [ב'כסף למקום. ממקום כעין זה הרי
משנה' ה'סתם נגד שם בתוספתא כחכמים רבינו פסק
ב) מב, (יבמות בידינו כלל והלא מ"ט)? (פ"ט, בטהרות
ואולי  כסתם? הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה שסתם
בדין  חכמים על החולק היחיד הוא רבי - שבתוספתא מפני
לבדו  רבי כדעת המשנה את לראות שיש רבינו סובר זה,
לדין  זה בין מה לפרש, יודע (אינני ה'סתם']. את שסידר

ג). בהלכה בבור בזיתים.45)נמצא נוגע ואין 46)ואינו
שם). (טהרות, השרץ בהם נגע שמא זיתים 47)חוששים
ביניהם. לחוץ והשרץ יחד, מדובקים משעת 48)אחדים

מהמעטן. זיתים 49)הוצאתם של דרכם שאין מפני
שכזה. קצר בזמן לגוש במשך 50)להתדבק פירוש,

הימים. שלושת

.‰ı¯Bw‰51˙ˆ¯˜Ó52ı¯L ‡ˆÓÂ ‰qÚ‰ ÔÓ «≈ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»¿ƒ¿»∆∆
˙ˆ¯˜na53‰‡ÓË dc·Ï ˙ˆ¯˜n‰ -54‰qÚa ‡ˆÓ . «ƒ¿∆∆«ƒ¿∆∆¿«»¿≈»ƒ¿»»ƒ»

‰‡ÓË dc·Ï ‰qÚ‰ -55Û‡ - ˙ˆ¯˜n‰ CB˙a ‡ˆÓ . »ƒ»¿«»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿∆∆«
‰‡ÓË ‰qÚ‰56. »ƒ»¿≈»
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שם.51) תוספתא, תולש. או עיסה.52)חותך חתיכת
לעין.53) הנראה במקום גבה, על 54)על אומרים שאנו 

נפל. שהשרץ 55)המקרצת תולים, אנו טהורה. והמקרצת
שם. כחכמים, המקרצת. את שנטל אחר לעיסה נפל

על 56) נפלה שאם נפלה, שלעיסה הדעת על מתקבל
הגר"א  (ביאור במקרצת כלֿכך שוקעת היתה לא המקרצת

בתוספתא).

.Â‡ÓË ÏÎ‡57BlL ‰ÈÚ¯b ‡ˆÓpL58B‡ ¯kk‰ CB˙a …∆»≈∆ƒ¿»«¿ƒ»∆¿«ƒ»
‰˜LÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Á˙B¯ ÏÈL·z Èa‚ ÏÚ««≈«¿ƒ≈«««ƒ∆≈»∆»«¿∆

ÁÙBË59Ô‰ È¯‰ -60ÌÈ‡ÓË61ÏÎ‡‰ :¯ÓB‡ È‡L ; ≈«¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈»…∆
‰ÁÈ˙¯‰ ˙ÓÁÓ B‡ ¯kk‰ CB˙a ÁBnÂ ÌL ÏÙ BlkÀ»«»¿ƒ«¿«ƒ»≈¬«»¿ƒ»
B‡ ¯kk‰ Èab ÏÚ ‰ÈÚ¯b‰ ˙‡ˆÓ .B˙ÈÚ¯‚ ‰¯‡LÂ¿ƒ¿¬»«¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ»««≈«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔBˆ ÏÈL·z CB˙a¿«¿ƒ≈¬≈≈¿ƒ««ƒ

‰˜LÓ ‰ÈÏÚ LiL62dc·Ï BÊ ‰ÈÚ¯b :¯ÓB‡ È‡L ; ∆≈»∆»«¿∆∆¬ƒ≈«¿ƒ»¿«»
dÈ‡ È¯‰L ,‰ÈÏÚÓ ÏÎ‡‰ „·‡L ¯Á‡ ‰ÏÙ»¿»««∆»«»…∆≈»∆»∆¬≈≈»

.‰‡nËÓ¿«¿»

ה"ו.57) פ"ד שם של 58)תוספתא, או תמרה של גרעין
במקום  "גרעינה" בתלמוד פעמים כמה [מצאנו וכדומה. זית
מ"ב  פ"ב עוקצין וכגרעינתה: כמוה – יומא (משנה "גרעין"
גפת]. של גרעינה – כאן ובתוספתא רוטב, של גלעינה –

בה.59) הנוגע את להרטיב כדי בה שיש משקה
והתבשיל.60) יבישה 61)הכיכר שגרעינה אףֿעלֿפי

טמאה. מן 62)אינה בא זה שמשקה אומרים אנו אין
גפת  של "גרעינה שנינו: שם, [בתוספתא הטמא. האוכל
שנמצאת  סחיטתם) אחר זיתים של פסולת = (גפת טמאה
עליה  שאין אףֿעלֿפי רותח, תבשיל גבי על או הכיכר בתוך
על  או צונן כיכר בתוך נמצאת טימאתה. – טופח משקה
טהורה". – טופח משקה עליה שיש אע"פ צונן תבשיל גבי
לתוספתא  בביאורו והגר"א למעלה. כמבואר רבינו ופירשה
קצת  נבלע הזיתים, סחיטת בשעת הלחץ שמכוח מפרש,
את  פולט הוא רותח דבר גבי על נתון וכשהוא בגרעין שמן
פולט. אינו בצונן אבל בו, הנוגע את ומטמא בו הבלוע
גבי  על או כיכר גבי "על בתוספתא: לגרוס רצוי ולפירושו,

התבשיל"].

.ÊeÈ‰63ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙Èaa »««ƒ√»ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿ƒ
˙Èaa ‰ÈÚ¯b ˙‡ˆÓÂ64·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -65ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈«¿ƒ»««ƒ¿ƒ««»…¿≈

eÈ‰ Ì‡66˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ„ ƒ»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
‰OÚÓ .·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ÏÎ‡‰ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»«»…∆¿ƒ««»…«¬∆
‰OÚÓ ‡·e ,Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ¯kÎa ‰È‰»»¿ƒ»∆¿»∆ƒ¿»»»»»«¬∆
ı¯L Ìc :¯Ó‡ elÙ‡L .e‰e¯‰ËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¬∆¬ƒ…««∆∆
.¯B‰Ë ‡e‰L ,‡e‰ ÈÁ ı¯L Ìc :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ ,‡e‰¬≈ƒ≈«∆∆«∆»

שם.63) ואין 64)תוספתא, רותח, תבשיל על או בכיכר
טהור. או טמא מאוכל הגרעינה אם יודעים אם 65)אנו

ואם  והתבשיל, הכיכר נטמאו טמאים שבבית האוכלין רוב
זהב' ו'זר הגר"א ביאור (ראה טהורים הם – טהורים הרוב

ה"א.66)שם). פ"ו שם תוספתא,

.Á¯ÈÚ67‡ˆÓp‰ ¯Oa - ˙BËeÁLe ˙BÏ· da LiL ƒ∆≈»¿≈¿»»«ƒ¿»
da68·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰69da ‡ˆÓp‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿ƒ««»…¿≈ƒ»»«ƒ¿»»

LiL ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Úc¯Ùˆ ˜ÙÒ ı¯L ˜ÙÒ¿≈∆∆¿≈¿«¿≈«¿ƒ««»…∆≈
‡ˆÓa :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÓf‰ B˙B‡a ¯ÈÚ‰ d˙B‡a70Cl‰ ¿»»ƒ¿«¿«∆«¿»¿ƒ¿»«≈

.·¯‰ ¯Á‡««»…

בחוץ.68)שם.67) ובין 69)מושלך לקולא בין
גמליאל  בן שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק לחומרא.
שנבילות  מפני טמא, – שחוטות רוב שאפילו האומר

מושלכות. משחוטות יותר שכיחות להוציא 70)מושלכות
בחנות, או במחסן כגון לו, המיוחד במקומו שהוא בשר
אסורות  מאכלות הל' (ראה מחצה על מחצה דין בו שדנים

הי"א). פ"ח

.Ë‰M‡‰71‡··b ˙·a‚nL72ı¯L ‡ˆÓÂ ,¯ˆÁa »ƒ»∆¿«∆∆¿»»∆»≈¿ƒ¿»∆∆
‡nËÓ ı¯M‰ ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‡··b CB˙a¿¿»»¬≈¿»∆≈«∆∆¿«≈

‡OÓa73‡nL ,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‡··‚ Èab ÏÚ ‡ˆÓ . ¿«»ƒ¿»««≈¿»»¬≈¿≈»∆»
˙¯·Bk ‰˙È‰ .Ba ‰Ú‚74CB˙a ı¯L ‡ˆÓÂ ‰¯·Îa »¿»»¿»∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿»∆∆¿

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯·kaL ˙B¯t‰75Èab ÏÚ ‡ˆÓ . «≈∆«¿»»¬≈¿»ƒ¿»««≈
ÏÎÂ ,Ba ‰Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰¯·k‰«¿»»¬≈¿≈¿≈»∆»»¿»¿»

e¯‡aL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ76. »≈ƒ¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ה"ג.71) פ"ג מפרש 72)שם פ"ג, שבת למשנה, בפירושו
לחלק  שהתכוון ונראה השדות. זבל – גבבא רבינו:
זבל  משמש והוא הקצירה אחר בקרקע שנשאר השיבולת

בו.73)לשדה. נגעה שלא אומרים ואנו במגע, אלא
גרעינים.74) בפירות 75)מנקה לנגוע אשה של דרכה אין

פט"ז.76)שבכברה. למעלה

ה'תשפ"א  אדר ה' רביעי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ספיקות 1) וספק ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל יבאר

וכיצד. טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות

.‡,˙B˜ÙÒ È˜ÙÒe ˙B˜ÙÒ ˙Ba¯Ï ÏBÎÈ ‰z‡L Ïk…∆«»»¿«¿≈¿≈≈¿≈
?„ˆÈk .‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈≈«

ÈB·ÓÏ ÒÎ2˜ÙÒ ¯ˆÁÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,¯ˆÁa ‰‡Óh‰Â ƒ¿«¿»¿«À¿»¿»≈»≈ƒ¿«∆»≈»≈
‡Ï ˜ÙÒ ˙ÈaÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,˙Èaa ‰‡ÓË ;ÒÎ ‡Ï…ƒ¿«À¿»««ƒ»≈ƒ¿«««ƒ»≈…
‰˙È‰ ˜ÙÒ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ˜ÙÒ ,ÒÎ elÙ‡Â ;ÒÎƒ¿««¬ƒƒ¿«»≈∆…»¿»»»≈»¿»
da LÈ ˜ÙÒ ,ÒÎpL ˙Úa ÌL ‰˙È‰ ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌL»¿ƒ…«»¿»»¿≈∆ƒ¿«»≈≈»
‡È‰L ˜ÙÒ ,da LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ;da ÔÈ‡ ˜ÙÒ ¯eÚMk«ƒ»≈≈»¿ƒ…«≈»»≈∆ƒ
˜ÙÒ ,‰‡ÓË ‡È‰ elÙ‡Â ;‰‡ÓË dÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡ÓËÀ¿»»≈≈»À¿»«¬ƒƒÀ¿»»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚3˙eL¯ ÈB·n‰L , »«»≈…»«¿≈»≈∆«»¿
.„ÈÁi‰«»ƒ

לתוכו.2) פתוחות הבתים  בבא 3)שחצרות התוספות
תם  רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא
מסוטה  למדו היחיד ברשות טומאה ספק שדין מפני נימקו:
האשה  את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם
אין  ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני
למעלה  כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין הבדל
שהתורה  מסוטה, למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק

טומאה. - לזנות קראה
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שם.51) תוספתא, תולש. או עיסה.52)חותך חתיכת
לעין.53) הנראה במקום גבה, על 54)על אומרים שאנו 

נפל. שהשרץ 55)המקרצת תולים, אנו טהורה. והמקרצת
שם. כחכמים, המקרצת. את שנטל אחר לעיסה נפל

על 56) נפלה שאם נפלה, שלעיסה הדעת על מתקבל
הגר"א  (ביאור במקרצת כלֿכך שוקעת היתה לא המקרצת

בתוספתא).

.Â‡ÓË ÏÎ‡57BlL ‰ÈÚ¯b ‡ˆÓpL58B‡ ¯kk‰ CB˙a …∆»≈∆ƒ¿»«¿ƒ»∆¿«ƒ»
‰˜LÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Á˙B¯ ÏÈL·z Èa‚ ÏÚ««≈«¿ƒ≈«««ƒ∆≈»∆»«¿∆

ÁÙBË59Ô‰ È¯‰ -60ÌÈ‡ÓË61ÏÎ‡‰ :¯ÓB‡ È‡L ; ≈«¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈»…∆
‰ÁÈ˙¯‰ ˙ÓÁÓ B‡ ¯kk‰ CB˙a ÁBnÂ ÌL ÏÙ BlkÀ»«»¿ƒ«¿«ƒ»≈¬«»¿ƒ»
B‡ ¯kk‰ Èab ÏÚ ‰ÈÚ¯b‰ ˙‡ˆÓ .B˙ÈÚ¯‚ ‰¯‡LÂ¿ƒ¿¬»«¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ»««≈«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔBˆ ÏÈL·z CB˙a¿«¿ƒ≈¬≈≈¿ƒ««ƒ

‰˜LÓ ‰ÈÏÚ LiL62dc·Ï BÊ ‰ÈÚ¯b :¯ÓB‡ È‡L ; ∆≈»∆»«¿∆∆¬ƒ≈«¿ƒ»¿«»
dÈ‡ È¯‰L ,‰ÈÏÚÓ ÏÎ‡‰ „·‡L ¯Á‡ ‰ÏÙ»¿»««∆»«»…∆≈»∆»∆¬≈≈»

.‰‡nËÓ¿«¿»

ה"ו.57) פ"ד שם של 58)תוספתא, או תמרה של גרעין
במקום  "גרעינה" בתלמוד פעמים כמה [מצאנו וכדומה. זית
מ"ב  פ"ב עוקצין וכגרעינתה: כמוה – יומא (משנה "גרעין"
גפת]. של גרעינה – כאן ובתוספתא רוטב, של גלעינה –

בה.59) הנוגע את להרטיב כדי בה שיש משקה
והתבשיל.60) יבישה 61)הכיכר שגרעינה אףֿעלֿפי

טמאה. מן 62)אינה בא זה שמשקה אומרים אנו אין
גפת  של "גרעינה שנינו: שם, [בתוספתא הטמא. האוכל
שנמצאת  סחיטתם) אחר זיתים של פסולת = (גפת טמאה
עליה  שאין אףֿעלֿפי רותח, תבשיל גבי על או הכיכר בתוך
על  או צונן כיכר בתוך נמצאת טימאתה. – טופח משקה
טהורה". – טופח משקה עליה שיש אע"פ צונן תבשיל גבי
לתוספתא  בביאורו והגר"א למעלה. כמבואר רבינו ופירשה
קצת  נבלע הזיתים, סחיטת בשעת הלחץ שמכוח מפרש,
את  פולט הוא רותח דבר גבי על נתון וכשהוא בגרעין שמן
פולט. אינו בצונן אבל בו, הנוגע את ומטמא בו הבלוע
גבי  על או כיכר גבי "על בתוספתא: לגרוס רצוי ולפירושו,

התבשיל"].

.ÊeÈ‰63ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙Èaa »««ƒ√»ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿ƒ
˙Èaa ‰ÈÚ¯b ˙‡ˆÓÂ64·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -65ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈«¿ƒ»««ƒ¿ƒ««»…¿≈

eÈ‰ Ì‡66˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ„ ƒ»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
‰OÚÓ .·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ÏÎ‡‰ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»«»…∆¿ƒ««»…«¬∆
‰OÚÓ ‡·e ,Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ¯kÎa ‰È‰»»¿ƒ»∆¿»∆ƒ¿»»»»»«¬∆
ı¯L Ìc :¯Ó‡ elÙ‡L .e‰e¯‰ËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¬∆¬ƒ…««∆∆
.¯B‰Ë ‡e‰L ,‡e‰ ÈÁ ı¯L Ìc :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ ,‡e‰¬≈ƒ≈«∆∆«∆»

שם.63) ואין 64)תוספתא, רותח, תבשיל על או בכיכר
טהור. או טמא מאוכל הגרעינה אם יודעים אם 65)אנו

ואם  והתבשיל, הכיכר נטמאו טמאים שבבית האוכלין רוב
זהב' ו'זר הגר"א ביאור (ראה טהורים הם – טהורים הרוב

ה"א.66)שם). פ"ו שם תוספתא,

.Á¯ÈÚ67‡ˆÓp‰ ¯Oa - ˙BËeÁLe ˙BÏ· da LiL ƒ∆≈»¿≈¿»»«ƒ¿»
da68·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰69da ‡ˆÓp‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿ƒ««»…¿≈ƒ»»«ƒ¿»»

LiL ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Úc¯Ùˆ ˜ÙÒ ı¯L ˜ÙÒ¿≈∆∆¿≈¿«¿≈«¿ƒ««»…∆≈
‡ˆÓa :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÓf‰ B˙B‡a ¯ÈÚ‰ d˙B‡a70Cl‰ ¿»»ƒ¿«¿«∆«¿»¿ƒ¿»«≈

.·¯‰ ¯Á‡««»…

בחוץ.68)שם.67) ובין 69)מושלך לקולא בין
גמליאל  בן שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק לחומרא.
שנבילות  מפני טמא, – שחוטות רוב שאפילו האומר

מושלכות. משחוטות יותר שכיחות להוציא 70)מושלכות
בחנות, או במחסן כגון לו, המיוחד במקומו שהוא בשר
אסורות  מאכלות הל' (ראה מחצה על מחצה דין בו שדנים

הי"א). פ"ח

.Ë‰M‡‰71‡··b ˙·a‚nL72ı¯L ‡ˆÓÂ ,¯ˆÁa »ƒ»∆¿«∆∆¿»»∆»≈¿ƒ¿»∆∆
‡nËÓ ı¯M‰ ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‡··b CB˙a¿¿»»¬≈¿»∆≈«∆∆¿«≈

‡OÓa73‡nL ,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‡··‚ Èab ÏÚ ‡ˆÓ . ¿«»ƒ¿»««≈¿»»¬≈¿≈»∆»
˙¯·Bk ‰˙È‰ .Ba ‰Ú‚74CB˙a ı¯L ‡ˆÓÂ ‰¯·Îa »¿»»¿»∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿»∆∆¿

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯·kaL ˙B¯t‰75Èab ÏÚ ‡ˆÓ . «≈∆«¿»»¬≈¿»ƒ¿»««≈
ÏÎÂ ,Ba ‰Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰¯·k‰«¿»»¬≈¿≈¿≈»∆»»¿»¿»

e¯‡aL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ76. »≈ƒ¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ה"ג.71) פ"ג מפרש 72)שם פ"ג, שבת למשנה, בפירושו
לחלק  שהתכוון ונראה השדות. זבל – גבבא רבינו:
זבל  משמש והוא הקצירה אחר בקרקע שנשאר השיבולת

בו.73)לשדה. נגעה שלא אומרים ואנו במגע, אלא
גרעינים.74) בפירות 75)מנקה לנגוע אשה של דרכה אין

פט"ז.76)שבכברה. למעלה

ה'תשפ"א  אדר ה' רביעי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ספיקות 1) וספק ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל יבאר

וכיצד. טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות

.‡,˙B˜ÙÒ È˜ÙÒe ˙B˜ÙÒ ˙Ba¯Ï ÏBÎÈ ‰z‡L Ïk…∆«»»¿«¿≈¿≈≈¿≈
?„ˆÈk .‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈≈«

ÈB·ÓÏ ÒÎ2˜ÙÒ ¯ˆÁÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,¯ˆÁa ‰‡Óh‰Â ƒ¿«¿»¿«À¿»¿»≈»≈ƒ¿«∆»≈»≈
‡Ï ˜ÙÒ ˙ÈaÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,˙Èaa ‰‡ÓË ;ÒÎ ‡Ï…ƒ¿«À¿»««ƒ»≈ƒ¿«««ƒ»≈…
‰˙È‰ ˜ÙÒ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ˜ÙÒ ,ÒÎ elÙ‡Â ;ÒÎƒ¿««¬ƒƒ¿«»≈∆…»¿»»»≈»¿»
da LÈ ˜ÙÒ ,ÒÎpL ˙Úa ÌL ‰˙È‰ ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌL»¿ƒ…«»¿»»¿≈∆ƒ¿«»≈≈»
‡È‰L ˜ÙÒ ,da LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ;da ÔÈ‡ ˜ÙÒ ¯eÚMk«ƒ»≈≈»¿ƒ…«≈»»≈∆ƒ
˜ÙÒ ,‰‡ÓË ‡È‰ elÙ‡Â ;‰‡ÓË dÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡ÓËÀ¿»»≈≈»À¿»«¬ƒƒÀ¿»»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚3˙eL¯ ÈB·n‰L , »«»≈…»«¿≈»≈∆«»¿
.„ÈÁi‰«»ƒ

לתוכו.2) פתוחות הבתים  בבא 3)שחצרות התוספות
תם  רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא
מסוטה  למדו היחיד ברשות טומאה ספק שדין מפני נימקו:
האשה  את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם
אין  ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני
למעלה  כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין הבדל
שהתורה  מסוטה, למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק

טומאה. - לזנות קראה
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.·˙eL¯a Ô‰ÈÈa „Á‡ ı¯LÂ ÌÈÚc¯Ùˆ ‰ÚLzƒ¿»¿«¿¿ƒ¿∆∆∆»≈≈∆ƒ¿
B˜ÙÒ - e‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,„ÈÁi‰«»ƒ¿»«¿∆»≈∆¿≈≈«≈∆¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÈa Úc¯Ùˆe ÌÈˆ¯L ‰ÚLz .‡ÓË»≈ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈«≈≈∆ƒ¿»«ƒ
˜ÙÒ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¿≈»∆«¿»»»≈
È‡cÂa È˙‡ÓË ¯Ó‡iL „Ú ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a4; ƒ¿»«ƒ»«∆…«ƒ¿≈ƒ¿««

È‡cÂ ¯Ó‡iL „Ú ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿«»ƒ»≈«∆…«««
˙n‰ ˙BÓˆÚ ,CÎÈÙÏ .È˙‡ÓË ‡lL5‰Ï· ÌˆÚÂ6 ∆…ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«≈¿∆∆¿≈»

˙ÈaÓ ÌÈLe‚Â ‰¯B‰Ë ı¯‡Ó Le‚ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈∆∆¿»¿ƒƒ≈
Ò¯t‰7ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó B‡8B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â , «¿»≈∆∆»«ƒ¿»«¿∆»≈∆
BËÈÒ‰9Ô‰Ó Ú‚ ‰na Úe„È ÔÈ‡Â ,10‰n·e11;ËÈÒ‰ ¡ƒ¿≈»««∆»«≈∆«»≈ƒ

„Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ,‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«≈¿«ƒƒ«¿≈»¿∆¡ƒ«∆»
,ÔÈÏÈ·L ÈL ;ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿≈»««≈∆≈∆∆¡ƒ¿≈¿ƒƒ

‡ÓË „Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡12Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a CÏ‰ , ∆»»¿∆»»≈»«¿∆»≈∆¿≈»«
Úe„È ÔÈ‡Â ,C¯ca ‰Ê Ì„‡a Ú‚pL B‡ ;CÏ‰ ‰Ê È‡a¿≈∆»«∆»«¿»»∆«∆∆¿≈»«
„Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL eÈ‰L B‡ ;¯B‰Ë B‡ ‡ÓË ‡e‰ Ì‡ƒ»≈»∆»¿≈¬»ƒ∆»
È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË»≈¿∆»»¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈

.¯B‰Ë ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎa - Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê∆≈∆»«¿»≈«¿≈»

טהור.4) - לטומאה רוב במגע 5)ואפילו שמטמאים
הלכה  ב פרק מת טומאת (הלכות כשעורה בשיעור ובמשא

כלל.6)ט). מטמאה קבר 7)שאינה בה שנחרש שדה
טומאה. עליו גזרו לארץ,8)וחכמים חוץ אדמת גוש

מדרבנן. מטמאה היא ישראל, לארץ דין 9)שהובא הזיזו.
במשא. מטמאים אלה וגושים משא, כדין אם 10)היסט

בטהור. או הטמא במה.11)בגוש או כגון 12)פירוש,
למשנה). בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל

.‚·kLÓ ˙Ó ‡ˆBn‰13¯„ ÏL BaÁ¯Ï‰È‰ Ì‡ C «≈≈À¿»¿»¿∆∆∆ƒ»»
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÌÏL»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆»≈

Ú‚pL B˙˜ÊÁL ,‰Óe¯˙Ï14B‡ ,¯·ÚÏ ÌB˜Ó BÏ ‰È‰ ; ƒ¿»∆∆¿»∆»«»»»«¬…
ÂÈ˜BL ÔÈa ¯·ÚL ¯LÙ‡L ˜¯ÙÓe ¯aLÓ ‰È‰L∆»»¿À»¿…»∆∆¿»∆»«≈»
·Á¯ ÏÎÏ ¯·˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˜¯Ùe¿»»¬≈∆»¿ƒ»»∆∆¿»…«

BÙ¯ˆÓ ¯·w‰ - C¯c‰15ÌL ¯·BÚ‰Â ,16ÔÈ‡L .‡ÓË «∆∆«∆∆¿»¿¿»≈»»≈∆≈
.Ú‚pL B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B˜ÙÒ ¯‡Lk ‰Ê∆ƒ¿»¿≈∆»∆¿»∆»«

בו.13) הרגיש עליו שעבר הדעת 14)אחר על מתקבל
"וודאי  כתב ולא שנגע" "שחזקתו וכתב רבינו [דייק שנגע.
כגון  נגע, שלא שהיא אפשרות כשיש שהמדובר מפני נגע",
הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי שנטה
טהור. הרבים ברשות טומאה שספק פי על אף טמא ולפיכך
הדינים  נתבארו פסח ועושה ולנזיר לתרומה, זה וכל
פרק  נזירות ובהלכות י"א הלכה ו פרק פסח קרבן בהלכות
סתם  כמו זו חזקה לפרש ואין י"ט. והלכה י"ח הלכה ט
מכריע  ואינו מחזקה עדיף רוב שהרי מקום, בכל חזקה
חזקה]. שכן ומכל קודמת בהלכה כמבואר לטמא,

טומאה.15) מלא הקבר וכאילו החלקים כל את מצרף
שאין 16) במקום, ושעבר במת נגע שלא יודע הוא ואפילו

המת. מן כלום שם

.„˙Ú‰ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ - ÈB·Óa ‡ˆÓpL ı¯L∆∆∆ƒ¿»¿»¿«≈¿«¿≈««»≈
‰È‰ ‡ÏÂ ÈBÏt ÌBÈa ‰f‰ ÈB·n‰ ˙‡ Èz˜„a :¯Ó‡iL∆…«»«¿ƒ∆«»«∆¿¿ƒ¿…»»

ı¯L Ba17B„ak elÙ‡ .18‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - B˜„a ‡ÏÂ ∆∆¬ƒƒ¿¿…¿»¬≈∆¿«≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„eak‰ Ì„˜Ó Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ…∆«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‡nËÓ BÈ‡ - ÁÏ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;L·È B‡ˆnL∆¿»»≈¬»ƒ¿»«≈¿«≈
‰È‰ÈÂ da ˙eÓiL ¯LÙ‡L ‰ÚL „Ú ‡l‡ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«∆»«»»∆∆¿»∆»»¿ƒ¿∆

‡ˆÓpL ˙Úa ÁÏ ‰zÚ19. «»«»≈∆ƒ¿»

זה 17) שרץ שהרי ואילך, הבדיקה משעת אלא מטמא ואינו
הבדיקה. אחר לכאן הכיבוד 18)הגיע אומרים, אנו אין

כאן. היה אילמלי השרץ את מעביר שמעון 19)היה כרבי
[בפיר  כרבי שם. הלכה "ואין רבינו: מסיים למשנה ושו

(שם  אלעזר שרבי מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן שמעון"
דבריו]. את מבאר ב) עמוד

.‰ÔÓ „Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈw¯ ÈL¿≈Àƒƒ¿«»ƒ∆»»¿∆»ƒ
,e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰»Àƒ«ƒ¿»ƒ∆»¿¬≈∆À¿»¿∆≈«¿
- e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â BËÈÒ‰ B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¡ƒ¿≈»«≈∆

ÔÈÏBz20˙B˜ÙÒ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÂÈÏÚ21: ƒ»»∆«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈
,‡ˆÓpa ¯Ó‡z Ì‡Â ;‡ˆÓpa ˜ÙÒ Ú‚ ¯B‰ha ˜ÙÒ»≈«»»«»≈«ƒ¿»¿ƒ…««ƒ¿»
ÔÈw¯‰ ÈL eÈ‰ .¯B‰Ë ‡e‰L ˜ÙÒ ‡ÓË ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»≈»≈∆»»¿≈»Àƒ
Ú‚Â ÌL ÔÈÁpÓe ÔÈ·e‚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»¿ƒÀ»ƒ»¿»«
ÔÈÏBz - Ô‰Ó „Á‡ ‡O ;¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿≈»»»∆»≈∆ƒ
ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ BÈ‡ B‡OpMÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈ƒ∆¿»≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈
ÔÈÏBz - Ál‰ ˜¯‰ Ba ‰Ï˙Â ÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ¿»»…««ƒ
‰È‰iL È„k ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ BÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈∆ƒ¿∆
,e¯‡a ¯·k .B„‚a ÏÚ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»∆»¬≈«ƒ¿¿»≈«¿
ÏÎa BËÈÒ‰ B‡ B‡O B‡ ‡ˆÓp‰ ˜¯a Ú‚ Ì‡L∆ƒ»«¿…«ƒ¿»¿»¡ƒ¿»

ÌB˜Ó22Ò¯t‰ ˙È·k ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO - »¿ƒ»»∆«¿»¿≈«¿»
ÔÚbÓ È‡cÂ ÏÚ ÔÈÙ¯BOL da ‡ˆBiÎÂ23.ÌB˜Ó ÏÎa ¿«≈»∆¿ƒ««««»»¿»»

שורפים.20) ולא אוכלים גם 21)לא אם רבינו ביאר לא
ולא  תולין א בהלכה למעלה שנמנו הספיקות באותם
מדרבנן, שעיקרן בטומאות אלא תולין אמרו לא או שורפין,

הפרס. ובית רוקים ובין 22)כגון היחיד ברשות בין
הרבים. שגזרו 23)ברשות הספיקות מששת הם אלה

שם. שנמנו וקדשים תרומה עליהם לשרוף חכמים

.Â„Á‡ ‡·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ·LiL ÈÓ24ÏÚ Ò¯„Â ƒ∆»«ƒ¿»«ƒ»∆»¿»««
Ba Ú‚Â ˜˜¯L B‡ ÂÈ„‚a25ÔÈÙ¯BO Bw¯ ÏÚ - ˜¯‰ ¿»»∆»«¿»«»…«À¿ƒ

‰Óe¯z‰ ˙‡26·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÂÈ„‚a ÏÚÂ , ∆«¿»¿«¿»»¿ƒ««»…ƒ…
ÔÈ‡ÓË ¯ÈÚ‰27ÌÈ¯B‰Ë ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡Â ,Ò¯„Ó ÂÈ„‚a - »ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ…»ƒ¿ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»

טמא.24) או טהור הוא אם יודעים אנו ביושב.25)ואין
רוקים.26) ספק מן 27)כדין כמעט זה [אמנם זבים.

אפשר  אי אבל זבים, יהיו העיר תושבי שרוב הנמנעות
ומה  מדרס, מטמא גופו אין הארץ עם שהרי אחרת, לפרש
נידה  שאשתו מפני הוא בגדיהם על מדרס טומאת שגזרו
שדינם  גויים לרוב שהכוונה לפרש ואין עליהם, יושבת
עליה. שורפים ואין מדרבנן היא גויים טומאת שהרי כזבים,

טוב]. יום תוספות ובעל הברטנורה פירשו וכן

.Ê‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe ÈÏk BÏ „·‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¬≈∆
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ „·‡ .˙Ó ‡ÓË ‡ÓËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË»≈ƒ¿»¿»≈¿≈≈»«ƒ¿»«ƒ
B·Ï B‡ˆÓe ÌBia B„a‡ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe¿»ƒ¿»«ƒƒƒ¿«¿»¿
‰ÏÈla ,‰ÏÈla B‡ˆÓe ÌBia „·‡ ;¯B‰Ë - ÌBia«»»««¿»««¿»««¿»
ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBia B‡ˆÓe ÌBia „·‡L B‡ ,ÌBia B‡ˆÓe¿»«∆»««¿»«∆«¬»
ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«»≈∆«¿»…∆»«»»

.‡ÓË - B˙ˆ˜Ó B‡ ‰ÏÈl‰««¿»ƒ¿»»≈

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÎL B‡ ÈÏk ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ««ƒ
˙eL¯a BÁÎL B‡ BÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‰ÏÈl‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL∆»«»»««¿»»ƒƒ¿»ƒ¿
.˙Ó ‡ÓhÓ ¯B‰ËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰«»ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈

a‡Ók ÁÈpÓe ÁÎBLa e¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÈtÓ ?„ ƒ¿≈»…∆¿ƒ¿≈««ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L∆≈»»»»ƒ…»¿»»

.ËÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ CB˙a ‡ˆÓe „a‡Ó‰«¿«≈»»¿««ƒ¬≈∆»ƒ¿≈
.¯enL ˙˜ÊÁa ‡e‰L∆¿∆¿«ƒ

.È;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏk ÁËBM‰«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ¬≈≈¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰a eÚ‚ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯·eƒ¿«»ƒ¿≈ƒ∆»»¿»∆¿≈ƒ
- Ì‡È·‰Ï CÏ‰Â eÏÙ .ÌÈ¯B‰Ë - Ô¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»¿«¿»¿ƒ»¿¿»««¬ƒ»
ÂÈÏk e„·‡L ÈÓ ÔÎÂ .ÂÈÈÚÓ eÓÏÚpL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¿≈»
Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ÌBia Ba elÙ‡ Ô‡ˆÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.e¯‡aL BÓk ,˙Ó ‡ÓËe¿≈≈¿∆≈«¿

.‡È¯ÈÚaL ÔÈw¯‰ Ïk - ˙È¯Î B‡ ¯ÈÚa ˙Á‡ ‰ËBL»««»ƒ»¿ƒ»»Àƒ∆»ƒ
.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«À¿»¿»¿»»

.·ÈBnÚ ‰·LiL B‡ ÂÈ„‚a ÏÚ ‰M‡ ‰Ò¯cL ÈÓƒ∆»¿»ƒ»«¿»»∆»¿»ƒ
ÂÈÏk - ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ez¯ÈkÓ Ì‡ :‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»ƒ«ƒ«∆≈ƒ¿»≈»

.‰pÏ‡LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆»

.‚È.ÌÈ¯B‰Ë ÂÈÏk - „ÓÚÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈ƒ¿»«ƒ¿»«≈»¿ƒ

.„ÈÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ÏÈla „Á‡a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ú‚»«ƒ¿»«ƒ¿∆»««¿»¿≈»«ƒ
,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓe „ÓÚ ¯ÁM·e ,˙Ó Ì‡ ÈÁ«ƒ≈«««»«¿»≈¬≈∆»≈
ÈÁ e‰e‡¯ Ì‡Â .Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«
˙eL¯a ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓ ¯ÁM·e ,·¯Úa»∆∆«««¿»≈¬≈∆»≈ƒ¿

.¯B‰ËÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿»

.ÂËÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÛlÚ˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔkÒÓ‰«¿À»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï e‰e‡ÈˆB‰Â ,ÈÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú B‡ ˙Ó≈¬«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯a ‡e‰Lk :„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï e‰eÒÈÎ‰Â e¯ÊÁÂ¿»¿¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿

Ái‰- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ - „È «»ƒ¿≈»≈¿∆ƒ¿»«ƒ
e‰eÎÈÏB‰Â ÔkÒÓ ‰È‰L „Á‡a ‰OÚÓ .¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»«¬∆¿∆»∆»»¿À»¿ƒ
,ÂÈzÁz ˙BÙlÁ˙Ó ˙Bzk eÈ‰Â ,‰hÓa ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿«¿»
˙k ‡l‡ ÌÈÓÎÁ e‡nË ‡ÏÂ ,˙Ó ‡ˆÓ ‰B¯Á‡·e»«¬»ƒ¿»≈¿…ƒ¿¬»ƒ∆»«

.„·Ïa ‰B¯Á‡«¬»ƒ¿«

.ÊË‡¯Bpˆ ‰ÊzÂ ¯Ba‰ ÏÚ ¯a„Óe „ÓBÚ ‰È‰L ‡ÓË»≈∆»»≈¿«≈««¿ƒ¿»ƒ»

¯Ba ‰È‰ Ì‡ :ÚÈb‰ ‡Ï ˜ÙÒ ¯BaÏ ÚÈb‰ ˜ÙÒ ,ÂÈtÓƒƒ»≈ƒƒ««»≈…ƒƒ«ƒ»»
¯Ba ‰È‰ Ì‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ - ÔÓL ÏL∆∆∆¿≈»≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ»»
¯Ba‰ ˙ÙOL ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¿««

.˙ËÏB˜∆∆

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
באחד 1) והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני יבאר

אחד  שבילים, שני ודין וכו'. הלך זה באי יודע ואינו מהם
וחבירו  טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור
בתשע  שנתערבה טמאה כיכר וכו'. טהרות ועשה בשני הלך
כיכרות  חמש ואכלו אדם בני חמישה ובאו טהורות כיכרות
והלכו  טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני ודין וכו'. מהן

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני בהם

.‡ÔÈÏÈ·L ÈL2‡ÓË „Á‡ ,3¯B‰Ë „Á‡Â4CÏ‰ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
CÏ‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a5‰OÚÂ , ¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«¿»»

eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë6ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰Â ,7¯‰ËÂ Ï·ËÂ8, ¿»¿∆∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»≈
˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa CÏ‰Â9Ì‡ . ¿»««≈ƒ¿»»¿»¬≈≈¿ƒ

˙BBL‡¯‰ ˙BÓi˜10˙BÈeÏz el‡Â el‡ -11È‡cÂaL , «»»ƒ≈»≈¿∆¿««
‡ÓË ˙B¯‰h‰ ÔÓ „Á‡L12ÌÈ˙Èa ¯‰Ë ‡Ï Ì‡Â .13 ∆∆»ƒ«¿»»≈¿ƒ…»«≈»«ƒ

˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -14Ô‰ È¯‰L ,eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â , »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿∆¬≈≈
ÈLa CÏ‰L ÈtÓ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL ,È‡cÂa ˙B‡ÓË¿≈¿««∆∆»≈ƒ¿≈∆»«ƒ¿≈

ı¯M‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÈ·M‰15Úc¯Ùv‰Â16ÌÈa¯‰ ˙eL¯a17 «¿ƒƒ¿≈«∆∆¿«¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ
Ú‚Â ,ı¯M‰ e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˙¯k Ô˙¯eˆ ÔÈ‡Â¿≈»»ƒ∆∆¿≈»«≈∆«∆∆¿»«
ÈMa Ú‚Â ,Ï·ËÂ ,eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ,Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»¿∆∆¿¿»«¿»««≈ƒ
˙BÓi˜ Ì‡Â .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬≈≈¿¿ƒ«»
ÌÈ˙Èa Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â .˙BÈeÏz el‡Â el‡ - ˙BBL‡¯‰»ƒ≈»≈¿¿ƒ…»«≈»«ƒ

.eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -»ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿

מ"ג.2) פ"ה מת.3)טהרות ברשות 4)טומאת ושניהם
או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,

לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע אבל הטמא,
כתב  שהרי הלך, שביל באיזה יודע שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע אינו הוא ואם בשני", "והלך לקמן

בשני. הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע"פ

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט). טבולֿיום 8)פט"ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב'). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני 9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי, טמאה אף11ֿ)מהן
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי.12) טמא לטהר קיימות.13)ואיֿאפשר והראשונות
שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת

שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ"ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס וכן במשנה.
שהשניות  אףֿעלֿפי מהן, אחת אף לטהר אין קיימות,

השלמות). (ראה ודאי מ"ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו
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קכג ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ „·‡ .˙Ó ‡ÓË ‡ÓËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË»≈ƒ¿»¿»≈¿≈≈»«ƒ¿»«ƒ
B·Ï B‡ˆÓe ÌBia B„a‡ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe¿»ƒ¿»«ƒƒƒ¿«¿»¿
‰ÏÈla ,‰ÏÈla B‡ˆÓe ÌBia „·‡ ;¯B‰Ë - ÌBia«»»««¿»««¿»««¿»
ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBia B‡ˆÓe ÌBia „·‡L B‡ ,ÌBia B‡ˆÓe¿»«∆»««¿»«∆«¬»
ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«»≈∆«¿»…∆»«»»

.‡ÓË - B˙ˆ˜Ó B‡ ‰ÏÈl‰««¿»ƒ¿»»≈

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÎL B‡ ÈÏk ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ««ƒ
˙eL¯a BÁÎL B‡ BÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‰ÏÈl‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL∆»«»»««¿»»ƒƒ¿»ƒ¿
.˙Ó ‡ÓhÓ ¯B‰ËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰«»ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈

a‡Ók ÁÈpÓe ÁÎBLa e¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÈtÓ ?„ ƒ¿≈»…∆¿ƒ¿≈««ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L∆≈»»»»ƒ…»¿»»

.ËÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ CB˙a ‡ˆÓe „a‡Ó‰«¿«≈»»¿««ƒ¬≈∆»ƒ¿≈
.¯enL ˙˜ÊÁa ‡e‰L∆¿∆¿«ƒ

.È;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏk ÁËBM‰«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ¬≈≈¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰a eÚ‚ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯·eƒ¿«»ƒ¿≈ƒ∆»»¿»∆¿≈ƒ
- Ì‡È·‰Ï CÏ‰Â eÏÙ .ÌÈ¯B‰Ë - Ô¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»¿«¿»¿ƒ»¿¿»««¬ƒ»
ÂÈÏk e„·‡L ÈÓ ÔÎÂ .ÂÈÈÚÓ eÓÏÚpL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¿≈»
Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ÌBia Ba elÙ‡ Ô‡ˆÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.e¯‡aL BÓk ,˙Ó ‡ÓËe¿≈≈¿∆≈«¿

.‡È¯ÈÚaL ÔÈw¯‰ Ïk - ˙È¯Î B‡ ¯ÈÚa ˙Á‡ ‰ËBL»««»ƒ»¿ƒ»»Àƒ∆»ƒ
.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«À¿»¿»¿»»

.·ÈBnÚ ‰·LiL B‡ ÂÈ„‚a ÏÚ ‰M‡ ‰Ò¯cL ÈÓƒ∆»¿»ƒ»«¿»»∆»¿»ƒ
ÂÈÏk - ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ez¯ÈkÓ Ì‡ :‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»ƒ«ƒ«∆≈ƒ¿»≈»

.‰pÏ‡LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆»

.‚È.ÌÈ¯B‰Ë ÂÈÏk - „ÓÚÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈ƒ¿»«ƒ¿»«≈»¿ƒ

.„ÈÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ÏÈla „Á‡a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ú‚»«ƒ¿»«ƒ¿∆»««¿»¿≈»«ƒ
,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓe „ÓÚ ¯ÁM·e ,˙Ó Ì‡ ÈÁ«ƒ≈«««»«¿»≈¬≈∆»≈
ÈÁ e‰e‡¯ Ì‡Â .Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«
˙eL¯a ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓ ¯ÁM·e ,·¯Úa»∆∆«««¿»≈¬≈∆»≈ƒ¿

.¯B‰ËÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿»

.ÂËÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÛlÚ˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔkÒÓ‰«¿À»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï e‰e‡ÈˆB‰Â ,ÈÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú B‡ ˙Ó≈¬«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯a ‡e‰Lk :„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï e‰eÒÈÎ‰Â e¯ÊÁÂ¿»¿¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿

Ái‰- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ - „È «»ƒ¿≈»≈¿∆ƒ¿»«ƒ
e‰eÎÈÏB‰Â ÔkÒÓ ‰È‰L „Á‡a ‰OÚÓ .¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»«¬∆¿∆»∆»»¿À»¿ƒ
,ÂÈzÁz ˙BÙlÁ˙Ó ˙Bzk eÈ‰Â ,‰hÓa ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿«¿»
˙k ‡l‡ ÌÈÓÎÁ e‡nË ‡ÏÂ ,˙Ó ‡ˆÓ ‰B¯Á‡·e»«¬»ƒ¿»≈¿…ƒ¿¬»ƒ∆»«

.„·Ïa ‰B¯Á‡«¬»ƒ¿«

.ÊË‡¯Bpˆ ‰ÊzÂ ¯Ba‰ ÏÚ ¯a„Óe „ÓBÚ ‰È‰L ‡ÓË»≈∆»»≈¿«≈««¿ƒ¿»ƒ»

¯Ba ‰È‰ Ì‡ :ÚÈb‰ ‡Ï ˜ÙÒ ¯BaÏ ÚÈb‰ ˜ÙÒ ,ÂÈtÓƒƒ»≈ƒƒ««»≈…ƒƒ«ƒ»»
¯Ba ‰È‰ Ì‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ - ÔÓL ÏL∆∆∆¿≈»≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ»»
¯Ba‰ ˙ÙOL ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¿««

.˙ËÏB˜∆∆

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
באחד 1) והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני יבאר

אחד  שבילים, שני ודין וכו'. הלך זה באי יודע ואינו מהם
וחבירו  טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור
בתשע  שנתערבה טמאה כיכר וכו'. טהרות ועשה בשני הלך
כיכרות  חמש ואכלו אדם בני חמישה ובאו טהורות כיכרות
והלכו  טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני ודין וכו'. מהן

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני בהם

.‡ÔÈÏÈ·L ÈL2‡ÓË „Á‡ ,3¯B‰Ë „Á‡Â4CÏ‰ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
CÏ‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a5‰OÚÂ , ¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«¿»»

eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë6ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰Â ,7¯‰ËÂ Ï·ËÂ8, ¿»¿∆∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»≈
˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa CÏ‰Â9Ì‡ . ¿»««≈ƒ¿»»¿»¬≈≈¿ƒ

˙BBL‡¯‰ ˙BÓi˜10˙BÈeÏz el‡Â el‡ -11È‡cÂaL , «»»ƒ≈»≈¿∆¿««
‡ÓË ˙B¯‰h‰ ÔÓ „Á‡L12ÌÈ˙Èa ¯‰Ë ‡Ï Ì‡Â .13 ∆∆»ƒ«¿»»≈¿ƒ…»«≈»«ƒ

˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -14Ô‰ È¯‰L ,eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â , »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿∆¬≈≈
ÈLa CÏ‰L ÈtÓ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL ,È‡cÂa ˙B‡ÓË¿≈¿««∆∆»≈ƒ¿≈∆»«ƒ¿≈

ı¯M‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÈ·M‰15Úc¯Ùv‰Â16ÌÈa¯‰ ˙eL¯a17 «¿ƒƒ¿≈«∆∆¿«¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ
Ú‚Â ,ı¯M‰ e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˙¯k Ô˙¯eˆ ÔÈ‡Â¿≈»»ƒ∆∆¿≈»«≈∆«∆∆¿»«
ÈMa Ú‚Â ,Ï·ËÂ ,eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ,Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»¿∆∆¿¿»«¿»««≈ƒ
˙BÓi˜ Ì‡Â .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬≈≈¿¿ƒ«»
ÌÈ˙Èa Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â .˙BÈeÏz el‡Â el‡ - ˙BBL‡¯‰»ƒ≈»≈¿¿ƒ…»«≈»«ƒ

.eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -»ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿

מ"ג.2) פ"ה מת.3)טהרות ברשות 4)טומאת ושניהם
או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,

לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע אבל הטמא,
כתב  שהרי הלך, שביל באיזה יודע שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע אינו הוא ואם בשני", "והלך לקמן

בשני. הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע"פ

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט). טבולֿיום 8)פט"ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב'). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני 9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי, טמאה אף11ֿ)מהן
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי.12) טמא לטהר קיימות.13)ואיֿאפשר והראשונות
שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת

שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ"ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס וכן במשנה.
שהשניות  אףֿעלֿפי מהן, אחת אף לטהר אין קיימות,

השלמות). (ראה ודאי מ"ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו
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זה  להודיע לנחוץ מצא לא ורבינו טמאים, הספיקות
הם. הרבים רשות שבילים שסתם מפני בפירוש,

.·ÔÈÏÈ·L ÈL18CÏ‰ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
ÈMa CÏ‰Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»»¬≈¿»««≈ƒ
ÔÈ¯BÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡LÂ e‡a Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒ»¿ƒ¿¬∆««∆ƒ
Ô‰ÈL e‡a ;¯B‰Ë ‡e‰L BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»≈∆ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆
B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LÂ „Á‡‰ ‡aL B‡ ,„Á‡k19 ¿∆»∆»»∆»¿»«»»¿«¬≈

ÈzLe eÎÏ‰ ÌÈÏÈ·M‰ ÈL·e eÈÈ‰ ÌÈL :¯Ó‡Â¿»«¿«ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒƒ»«¿¿≈
eOÚL ˙B¯‰Ëe ,ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL È¯‰ - eÈOÚ ˙B¯‰Ë¿»»ƒ¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿»∆»

˙BÙ¯O20ÔÎÂ .21?„ˆÈk .‰l˜ ‰‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ ƒ¿»¿≈ƒƒ¿¿¿À¿»«»≈«
ÌÈ¯kk ÈL22„Á‡ ˙‡ ÏÎ‡ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈ƒ»ƒ∆»»≈¿∆»»»«∆∆»

Ì‰Ó23ÈM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ≈∆¿»»¿»»¬≈¿»«∆«≈ƒ
Ô‰ÈL - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡L Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒƒ¿¬∆««∆¿≈∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë24‡e‰L , ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ˙B˜Ùq‰ ÏÏkÓ25; ƒ¿««¿≈∆ƒ¬¬»ƒ¿∆≈«¿

- B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LpL B‡ ˙Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡Lƒ¿¬¿≈∆¿««∆ƒ¿«»»¿«¬≈
È‡cÂ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì˙B¯‰ËÂ ,˜ÙqÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL¿≈∆¿≈ƒƒ»≈¿»√»ƒ¿»∆¬≈««

„Á‡ ¯kk elÙ‡Â .‰‡ÓË Ô‰Ó ˙Á‡26·¯Ú˙pL ‡ÓË ««≈∆¿≈»«¬ƒƒ»∆»»≈∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰‡Óa27.eÙ¯OÈÂ ¿≈»ƒ»¿ƒÀ»¿≈ƒ¿ƒ»¿

מ"ה.18) את 19)שם מפרש א  י, בפסחים רבא,
עצמו  על בשאל במשנתנו, יוסי ור' יהודה ר' של מחלוקתם
טמאים. - שאמר יוסי כר' רבינו ופסק חבירו, ועל

אדם 20) בני ובשני "תלויות", במ"ג שנינו אחד, באדם
שדינן  רבינו למד זה, לשון ומשינוי "טמאים". שנינו
וההגיון  זה, הבדל של טעמו נתבאר ולא ממש. כטמאות
בזה  בשאל שהחמרנו כשם אחד, באדם יותר להחמיר מחייב
שבגליון  חדשים' [ב'תוספות תלויות. שכולן זה, אחר
לשני  הכוונה "טמאים" במשנה שאמרו מה מפרש המשניות,
"וטהרות  כותב רבינו אולם תלויות. הטהרות אבל האנשים,

נשרפות"]. מ"ו.21)שעשו המשנה.22)שם לשון 
טמאים,23) אוכלין שהאוכל הי"א), (פי"א למעלה ונתבאר

מ  תרומה לאכילת זה 24)דרבנן.פסול נימוק לכאורה
בזה  הרגיש כן. פסק דאורייתא בטומאה גם שהרי מיותר,
שגם  בזה לרמז התכוון שרבינו ופירש המשנהֿלמלך,

טהור. היחיד ה"א.25)ברשות פט"ו זה 26)למעלה
ד, הלכה שם ובתוספתא נשרפות. למה הנימוק המשך

וכו'. אחד ככר "שאפילו" יוסי 27)הגירסא: ר' דברי
ה"ד. שם בתוספתא

.‚e‡·e ,ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰ÚL˙a ·¯Ú˙pL ‡ÓË ¯kkƒ»»≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
Ì„‡ Èa ‰MÓÁ28e‡·e ,Ô‰Ó ˙B¯kk ‰MÓÁ eÏÎ‡Â ¬ƒ»¿≈»»¿»¿¬ƒ»ƒ»≈∆»

- ÌÈ¯‡Lp‰ ‰MÓÁ‰ eÏÎ‡Â ÌÈ¯Á‡ Ì„‡ Èa ‰MÓÁ¬ƒ»¿≈»»¬≈ƒ¿»¿«¬ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈»∆¬»ƒ¬≈ƒ

Ô‰a eÏ˙iL29ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ‰Â ; ∆ƒ¿»∆¿«¬ƒ»»¬»ƒ»«¬ƒ
ÌÈBL‡¯a ÔÈÏBz Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë30. ¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»ƒƒ

ה"ה.28) שם טמאה,29)תוספתא התערובת שכל ומפני
אכלו  שהרי נטמאו, - הקודמת ההלכה בסוף כלמעלה

טמאים. שטימאנו 30)אוכלין שהראשונים אומרים אנו

את  אכלו והם הטמאות, הכיכרות את אכלו - אותם
הטהורות.

.„ÔÈÏÈ·L ÈL31eÎÏ‰Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»¿»¿
,‡ÓË „Á‡ LÈ‡Â ¯B‰Ë „Á‡ LÈ‡ ,ÌÈL‡ ÈL Ô‰a»∆¿≈¬»ƒƒ∆»»¿ƒ∆»»≈
‰ÏBz ¯B‰h‰ ‰Ê È¯‰ - ÈeÏz „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»»∆»»¬≈∆«»∆
¯B‰h‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ¯B‰h‰ ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÈeÏza«»¿¿ƒ∆«»»««¿ƒ«»
.‡Óh‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ÈeÏz‰ ‰ÊÂ ,B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿»√»¿∆«»»««¿ƒ«»≈

.„Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡LpL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ¿¬¿≈∆¿∆»

ברשות 31) המדובר א. ס, נדה חנינא, בר יוסי ר' של מימרא
הרבים.

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
דברים 1) טומאה. לענין הרבים רשות שהם המקומות יבאר

ברשות  וחמור הרבים. כרשות דינם אם הרבים ברשות שהם
רוכב  זה היה ודין עליו. וטומאה טפחים עשרה גבוה הרבים

וכו'. בדרך ומהלכים חמורו על רוכב וזה חמורו על

.‡‡e‰L ÌB˜Ó Ïk˙aL ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯2Ck , »»∆¿»«ƒ¿ƒ¿««»»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰3. ¿»«ƒ¿ƒ¿«À¿»

לרשות 2) היחיד מרשות בשבת להוציא תורה שאסרה
להיפך. וכן יש 3)הרבים, אבל טהור. ספיקו שיהיה

הרבים  רשות ואינם לטומאה הרבים רשות שהם דברים,
הבאות. בהלכות שיתבאר כמו לשבת,

.·˙Bn‡ Úa¯‡4Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ˙BÎeÓq‰ «¿«««¿ƒ¿»«ƒ¬≈≈
‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k5˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÎÂ .6Ìi‰ ÔB‚k , ƒ¿»«ƒ¿À¿»¿≈««¿¿ƒ¿«»

˙ÈÂËˆ‡‰Â7‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ -8. ¿»ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»

א.4) יב, שספק 5)בבאֿבתרא למדנו, שנסתרה מסוטה
ולפיכך  טהור, סתירה) מקום (שאינה הרבים ברשות טומאה

טהור. ספיקו - סתירה בו שאין מקום שאינו 6)כל מקום
"כרמלית". נקרא היחיד, רשות ולא הרבים רשות לא
ספר  בהערות לעם' ב'רמב"ם נתבאר זו תיבה של [מקורה

ה"א]. פי"ד שבת הל' פירוש,7)זמנים מ"ו. פ"ו טהרות
רגילים  הציבור וראשי ציבורי רכוש שהוא גדול, אולם
זה. כנגד זה מכוונים ופתחיו התייעצות, לשם בו להתאסף

בה.8) להיסתר שאיֿאפשר מפני

.‚ÌL LÈ9˙BÓB˜Ó10˙eL¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡L , ≈»¿∆««ƒ∆≈¿
ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ˙aLÏ „ÈÁi‰«»ƒ¿«»¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«

‰‡ÓË11ÔÈÁÈLÏ ÔÈLlÙÓ‰ ÔÈÏÈ·M‰ :Ô‰ el‡Â . À¿»¿≈≈«¿ƒƒ«¿À»ƒ«ƒƒ
˙BzbÏÂ ˙B¯B·ÏÂ12‰Ú˜a‰Â ;13˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ ¿¿¿«ƒ¿«ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ

‰nÁ‰14È˜ÏÈÒ·e ;15‰a¯‰ ·Á¯ ÔÈa ‡e‰L ,ÌÈÎÏÓ ««»»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»»»«¿≈
‰·k¯n‰ ÈL‡ Ba „ÓÚÏ16‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LÈÂ «¬…«¿≈«∆¿»»¿≈¿»ƒ«¿≈

ÏB„b‰ ÔÈa‰ ‡e‰Â ,Ô¯Bt‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈÁe˙t¿ƒƒ¿»«ƒ¿«»¿«ƒ¿»«»
ÌÈa¯‰L ,¯ˆÁÂ ‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL BÏ LiL∆≈¿≈¿»ƒ∆¿∆∆∆¿»≈∆»«ƒ
˙B‡B·Ó ÔÎÂ .¯Á‡ Á˙Ùa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÔÈÒÎ17 ƒ¿»ƒ¿∆«∆¿¿ƒ¿∆««≈¿≈¿
ÔÈ¯e„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰pÏ B‡ ÌiÏ ÌÈ„¯Bi‰18 «¿ƒ«»«»»««ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈa¯Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ19,Ô‰a ÔÈÏBÚÂ ÔÈÒtËÓ ƒ»ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆
˙BÒBÓÈa‰Â20˙B‡ˆÁ¯n‰Â21ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿«∆¿¬»¬≈≈ƒ¿»«ƒ

‰¯ÊÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ22.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k - ¿À¿»¿≈»»¬»»ƒ¿»«ƒ¿À¿»
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ערבי).9) (סיגנון במציאות מ"וֿט.10)יש לא 11)שם
שהיא  אמרו לשבת, היחיד רשות שאינה בלבד, בכרמלית

אלא  לטומאה, הרבים רשות כרשות שהם מקומות גם ישנם
לענין  הרבים רשות הם ואעפ"כ שבת לענין ממש היחיד

משני 12)טומאה. (פתוח מפולש מבוי פירוש, מ"ו. שם
ושביל  היציאה, את החוסמת גת או בור ובסופו צדדים)
הבורות  מן לשאוב אדם בני בו שהולכים מבוי באותו עובר

למשנה). בפירושו בו 13)(רבינו שיש במישור גדול שטח
שדות. את 14)הרבה לקצור פועלים לשם ובאים

היחיד  כרשות דינה כזו בקעה ולדוש. לאסוף התבואה,
הפועלים. מעיני להיסתר מקום שם אין אבל לשבת,

"בסיליאוס".15) ביוונית "מלך" יוונית. מלה
המלך.16) מרכבות על ה"ד.17)הממונים פ"ז תוספתא
הכניסה.18) את המכבידות צידיהם משני גדירות
רבים.19) אם פירוש,20)פירוש, והדימוסות. צ"ל:

טבריה. חמי כגון חמים, מעיינות מי של מרחצאות
ה"ה.21) פ"ז שם (פסחים 22)תוספתא, המקדש שבבית

ב). יח,

.„¯ÈÚ‰ ˙Bpb23˙eL¯ - Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚ ¯ÈÚ‰ C¯cL «»ƒ∆∆∆»ƒ∆∆¬≈∆¿
.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰»«ƒ¿À¿»

שם.23) תוספתא,

.‰‰pb‰24˙¯nzLÓ ‡È‰L ÔÓÊa ,25,„ÈÁi‰ ˙eL¯ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿«∆∆¿«»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - ˙¯nzLÓ dÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿À¿»¿≈

‰ÏB„‚ È˜ÏÈÒa26˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÁ˙BtL ÔÓÊa , »ƒ¿≈¿»ƒ¿«∆¿ƒ»¿
Ï ÌÈa¯‰˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÏÚBpL ÔÓÊ·e ,‰‡ÓË »«ƒ¿À¿»ƒ¿«∆¬ƒ»¿

.ÏkÏ „ÈÁi‰«»ƒ«…

ייכנסו 25)שם.24) שלא עליה שומרים מסוימות, בשעות
אדם. בני ביום.26)לה ונפתחת בלילה שננעלת

.Â‰Ú˜a‰27˙eL¯ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ «ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ«¿»ƒ¿
‰‡ÓËÏe ˙aLÏ „ÈÁi‰28- ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; «»ƒ¿«»¿À¿»¿ƒ…»¿»À∆∆

„·Ïa ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡È‰ È¯‰29‰Ú˜·e . ¬≈ƒ¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯·ÚL30˙BÓÈa ‰ÈÏÚ31ÌÈÓLb‰32˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿»∆»ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰33Ô‰ eÏ‡Â .34 «»ƒ¿À¿»¬ƒƒ««»¿≈≈
Ô‰ eÏ‡Â .dÎBzÓ ‰‡e·z‰ ¯˜ÚzMÓ ?‰nÁ‰ ˙BÓÈ¿««»ƒ∆≈»≈«¿»ƒ»¿≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zMÓ ?ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ35ÔÈa . ¿«¿»ƒƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»≈
ÌÈÏebÚ‰36ÔÈ‚efÏ ÌÈ·Ú ÏL37ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - »ƒƒ∆¬»ƒ«ƒ¿»«ƒ

‰‡ÓËÏ38. ¿À¿»

(שבת 27) אשי רב של פירושו פי על פ"וֿז, טהרות משנה
א). לשדות,28)ז, נכנסים אדם בני אין הגשמים בימות

התבואה. את לדרוס שלא לא 29)כדי אינה לשבת אבל
שדינה  ככרמלית, אלא הרבים כרשות ולא היחיד כרשות
מצויה  תבואה אין החמה בימות גם שבת. בהל' נתבאר
וגם  התבואה את לקצור לתוכם נכנסים אדם ובני בשדות,

סת  מקום אינם ולפיכך הרבים לטייל, כרשות ודינם ירה,
לטומאה. ב.30)אפילו קנג, בבבאֿבתרא רבא

גם 31) כך לגרוס ונראה "ימות". הגירסא שם, בבבאֿבתרא
רבינו. רשות 32)בדברי דין עליה וחל הגדר, הקמת אחר

חוזרת 33)היחיד. אינה היחיד, רשות שנעשתה מכיוון
עלֿפי  הוא זה [ביאור ה"י. לקמן ראה הרבים. רשות להיות
שני  הביאו אמר, ד"ה ב'תוספות' שם. הרשב"ם של פירושו
את  פיהם על ליישב אפשר ואי רבא, לדברי אחרים פירושים

כאן]. רבינו ה"ד.34)דברי פ"ז טהרות תוספתא,
במרֿחשון 35) ושלושה בעשרים מתחיל שזמנו השני הגשם

הי"א). פ"ו נדרים בהל' מ"ח.36)(רבינו פ"י, שם משנה,
הענבים  בהם שמונחים עגולים גדולים כלים רבינו: ופירש

בגת. לדריכה אחר 37)המוכנים הענבים של הפסולת
שם). (רבינו, גדולה לערימה שמתקבץ מפני 38)הדריכה

הדורכים. לעיני גלוי זה שמקום

.ÊÌ¯k39ÌÈ¯ˆBa‰ ÈÙlL40„ÈÁi‰ ˙eL¯ -41¯Á‡Ïe , ∆∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿««
ÌÈ¯ˆBa‰42?È˙ÓÈ‡ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ -43ÔÓÊa «¿ƒ¿»«ƒ¿À¿»≈»«ƒ¿«

dc‚kL Áe¯a ÌÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÌÈÒÎ ÌÈa¯‰L44. ∆»«ƒƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»«∆¿∆¿»
ÌLk - ÌÈ„ e¯‡aL el‡Ó ıeÁ ˙BÓB˜n‰ Ïk ¯‡L¿»»«¿≈≈∆≈«¿ƒ»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ Ck ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰L∆≈¿«»ƒ¿«»»≈¿«»ƒ

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

עדיין.40)שם.39) נבצרו שלא מפני 41)המקומות
בהם  יחשדו שלא כדי שמה, מלהיכנס נמנעים אדם שבני
שהגפנים  הבוצרים, לעיני גלוי אינו והמקום ענבים, בגניבת

שנבצר.42)חוצצים. דינו 43)השטח הבוצרים לאחר
הרבים? לקצר 44)כרשות כדי שם נכנסים רבים כן ואם

('תפארת  הרבים רשות עושה אינו אחד פתח אבל הדרך, את
רשות  המקום אין למה המשנה מפרשי ביארו לא ישראל').

בוצרים. שם כשאין מדובר ואולי הבוצרים. מפני הרבים

.ÁÛ‡Â ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆≈»¿«»ƒ¿«»¿«
ÌÚ‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿≈∆≈»»

Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL¯ È¯BÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa¯‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡¯Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49¯BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב, ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אףֿעלֿפי

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ı¯L BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .¯B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
- ¯B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬
‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL¯56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»

,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O d·e ,‰a¯‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
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ערבי).9) (סיגנון במציאות מ"וֿט.10)יש לא 11)שם
שהיא  אמרו לשבת, היחיד רשות שאינה בלבד, בכרמלית

אלא  לטומאה, הרבים רשות כרשות שהם מקומות גם ישנם
לענין  הרבים רשות הם ואעפ"כ שבת לענין ממש היחיד

משני 12)טומאה. (פתוח מפולש מבוי פירוש, מ"ו. שם
ושביל  היציאה, את החוסמת גת או בור ובסופו צדדים)
הבורות  מן לשאוב אדם בני בו שהולכים מבוי באותו עובר

למשנה). בפירושו בו 13)(רבינו שיש במישור גדול שטח
שדות. את 14)הרבה לקצור פועלים לשם ובאים

היחיד  כרשות דינה כזו בקעה ולדוש. לאסוף התבואה,
הפועלים. מעיני להיסתר מקום שם אין אבל לשבת,

"בסיליאוס".15) ביוונית "מלך" יוונית. מלה
המלך.16) מרכבות על ה"ד.17)הממונים פ"ז תוספתא
הכניסה.18) את המכבידות צידיהם משני גדירות
רבים.19) אם פירוש,20)פירוש, והדימוסות. צ"ל:

טבריה. חמי כגון חמים, מעיינות מי של מרחצאות
ה"ה.21) פ"ז שם (פסחים 22)תוספתא, המקדש שבבית

ב). יח,

.„¯ÈÚ‰ ˙Bpb23˙eL¯ - Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚ ¯ÈÚ‰ C¯cL «»ƒ∆∆∆»ƒ∆∆¬≈∆¿
.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰»«ƒ¿À¿»

שם.23) תוספתא,

.‰‰pb‰24˙¯nzLÓ ‡È‰L ÔÓÊa ,25,„ÈÁi‰ ˙eL¯ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿«∆∆¿«»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - ˙¯nzLÓ dÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿À¿»¿≈

‰ÏB„‚ È˜ÏÈÒa26˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÁ˙BtL ÔÓÊa , »ƒ¿≈¿»ƒ¿«∆¿ƒ»¿
Ï ÌÈa¯‰˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÏÚBpL ÔÓÊ·e ,‰‡ÓË »«ƒ¿À¿»ƒ¿«∆¬ƒ»¿

.ÏkÏ „ÈÁi‰«»ƒ«…

ייכנסו 25)שם.24) שלא עליה שומרים מסוימות, בשעות
אדם. בני ביום.26)לה ונפתחת בלילה שננעלת

.Â‰Ú˜a‰27˙eL¯ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ «ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ«¿»ƒ¿
‰‡ÓËÏe ˙aLÏ „ÈÁi‰28- ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; «»ƒ¿«»¿À¿»¿ƒ…»¿»À∆∆

„·Ïa ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡È‰ È¯‰29‰Ú˜·e . ¬≈ƒ¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯·ÚL30˙BÓÈa ‰ÈÏÚ31ÌÈÓLb‰32˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿»∆»ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰33Ô‰ eÏ‡Â .34 «»ƒ¿À¿»¬ƒƒ««»¿≈≈
Ô‰ eÏ‡Â .dÎBzÓ ‰‡e·z‰ ¯˜ÚzMÓ ?‰nÁ‰ ˙BÓÈ¿««»ƒ∆≈»≈«¿»ƒ»¿≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zMÓ ?ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ35ÔÈa . ¿«¿»ƒƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»≈
ÌÈÏebÚ‰36ÔÈ‚efÏ ÌÈ·Ú ÏL37ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - »ƒƒ∆¬»ƒ«ƒ¿»«ƒ

‰‡ÓËÏ38. ¿À¿»

(שבת 27) אשי רב של פירושו פי על פ"וֿז, טהרות משנה
א). לשדות,28)ז, נכנסים אדם בני אין הגשמים בימות

התבואה. את לדרוס שלא לא 29)כדי אינה לשבת אבל
שדינה  ככרמלית, אלא הרבים כרשות ולא היחיד כרשות
מצויה  תבואה אין החמה בימות גם שבת. בהל' נתבאר
וגם  התבואה את לקצור לתוכם נכנסים אדם ובני בשדות,

סת  מקום אינם ולפיכך הרבים לטייל, כרשות ודינם ירה,
לטומאה. ב.30)אפילו קנג, בבבאֿבתרא רבא

גם 31) כך לגרוס ונראה "ימות". הגירסא שם, בבבאֿבתרא
רבינו. רשות 32)בדברי דין עליה וחל הגדר, הקמת אחר

חוזרת 33)היחיד. אינה היחיד, רשות שנעשתה מכיוון
עלֿפי  הוא זה [ביאור ה"י. לקמן ראה הרבים. רשות להיות
שני  הביאו אמר, ד"ה ב'תוספות' שם. הרשב"ם של פירושו
את  פיהם על ליישב אפשר ואי רבא, לדברי אחרים פירושים

כאן]. רבינו ה"ד.34)דברי פ"ז טהרות תוספתא,
במרֿחשון 35) ושלושה בעשרים מתחיל שזמנו השני הגשם

הי"א). פ"ו נדרים בהל' מ"ח.36)(רבינו פ"י, שם משנה,
הענבים  בהם שמונחים עגולים גדולים כלים רבינו: ופירש

בגת. לדריכה אחר 37)המוכנים הענבים של הפסולת
שם). (רבינו, גדולה לערימה שמתקבץ מפני 38)הדריכה

הדורכים. לעיני גלוי זה שמקום

.ÊÌ¯k39ÌÈ¯ˆBa‰ ÈÙlL40„ÈÁi‰ ˙eL¯ -41¯Á‡Ïe , ∆∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿««
ÌÈ¯ˆBa‰42?È˙ÓÈ‡ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ -43ÔÓÊa «¿ƒ¿»«ƒ¿À¿»≈»«ƒ¿«

dc‚kL Áe¯a ÌÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÌÈÒÎ ÌÈa¯‰L44. ∆»«ƒƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»«∆¿∆¿»
ÌLk - ÌÈ„ e¯‡aL el‡Ó ıeÁ ˙BÓB˜n‰ Ïk ¯‡L¿»»«¿≈≈∆≈«¿ƒ»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ Ck ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰L∆≈¿«»ƒ¿«»»≈¿«»ƒ

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

עדיין.40)שם.39) נבצרו שלא מפני 41)המקומות
בהם  יחשדו שלא כדי שמה, מלהיכנס נמנעים אדם שבני
שהגפנים  הבוצרים, לעיני גלוי אינו והמקום ענבים, בגניבת

שנבצר.42)חוצצים. דינו 43)השטח הבוצרים לאחר
הרבים? לקצר 44)כרשות כדי שם נכנסים רבים כן ואם

('תפארת  הרבים רשות עושה אינו אחד פתח אבל הדרך, את
רשות  המקום אין למה המשנה מפרשי ביארו לא ישראל').

בוצרים. שם כשאין מדובר ואולי הבוצרים. מפני הרבים

.ÁÛ‡Â ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆≈»¿«»ƒ¿«»¿«
ÌÚ‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿≈∆≈»»

Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL¯ È¯BÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa¯‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡¯Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49¯BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב, ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אףֿעלֿפי

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ı¯L BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .¯B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
- ¯B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬
‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL¯56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»

,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O d·e ,‰a¯‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
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ÈzÒÎ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â BÊ ‰Ú˜·Ï ÈzÒÎ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ
˜ÙqL ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÈzÒÎ ‡Ï B‡ ‰„O d˙B‡Ï¿»»∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿≈

‡ÓË - ‰‡Èa ˜ÙÒ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË57. À¿»ƒ¿«»ƒ¬ƒ¿≈ƒ»»≈

מ"ג.52) פ"ו באוהל.53)שם נטמא והנכנס בה, מונח מת
דומה 54) הרבים לרשות הפתוחה לחנות הכניסה פירוש,

עמד  ודאי האדם שהרי הרבים, ברשות המונח השרץ למגע
ולפיכך  הטומאה, למקום נכנס אם וספק הרבים, ברשות
הרבים  ברשות המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונית

בפירושו). היחיד,55)(רבינו לרשות נכנס שוודאי מפני
הספק  ואםֿכן נכנס, טמא למקום אם יודעים אנו שאין אלא
הן  היחיד רשות החנויות שתי שהרי היחיד, ברשות הוא

וכסףֿמשנה). ראב"ד מ"ה.56)(ראה  נחלקו 57)שם
לדעת  היחיד, ברשות טומאה ספק בדין וחכמים אליעזר רבי
נגע  לא ספק בה, המונחת בטומאה נגע ספק - אליעזר רבי
(ספק  בו שהטומאה למקום נכנס אם ספק אבל טמא, –
ופסק  ביאה, בספק גם מטמאים וחכמים טהור, – ביאה)

כחכמים. רבינו

.ÈÌB˜Ó58˙eL¯ ‰OÚÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰È‰L »∆»»¿«»ƒ¿«¬»¿
ÌÈa¯‰59„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ60‡e‰Lk - »«ƒ¿»«¿«¬»¿«»ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿≈»≈¿∆¿»«ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»

מ"א.58) לרבים.59)שם שמכרו וקנאו 60)כגון חזר
בקעה  לדין דומה זה ואין ישראל'). ('תפארת מהרבים

ה"ו). למעלה (ראה הגשמים בימות עליה שעברו

.‡ÈÌÈ¯·c61˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰L ¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¬≈≈ƒ¿
‰¯OÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰t˜ ?„ˆÈk .ÌÈa¯‰»«ƒ≈«À»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»

ÌÈÁÙË62Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙a ‰‡Óh‰Â63Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»ƒ¿«À¿»¿»»≈»«»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ -64˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï B„È ÒÈÎ‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»»≈»«»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï65‰LÈÙk ‰˙È‰ .66ÏÚ ‰e˙ …»«¿≈»≈»¿»¿ƒ»¿»«
·ÈÒa Ce¯k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ,BÙ˙k67Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿»

¯Á‡ da Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï68B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»»≈»«»«≈»≈…»«¿≈
‡ÓË69. »≈

ה"ב.61) פ"ז שם היחיד.62)תוספתא, רשות שיעור
הקופה.63) לתוך ידו הכניס אם ספק זה 64)פירוש, ואין

ברשות  מונחת עצמה שהקופה מפני ביאה, לספק דומה
ט. שבהלכה ראשון לדין דומה זה והרי הרבים,

ספק 65) זה הרי שם, והטומאה היחיד ברשות שידו מכיוון
טמא. וספיקו - היחיד ברשות אבן 66)טומאה כלי

טומאה. מקבל שאינו על 67)וכדומה, המטפסים חוטים
מקבל  אינו נייר וכן טומאה, מקבלים ואינם האילנות גזעי
שלא  תרומה של לכיכר מעולה שמירה נעשתה ובכן טומאה,

לתרומה.68)תיטמא. טהור אם  ידוע כמו 69)ואין
רשות  אינה שהכפישה ואע"פ הקופה. לתוך ידו בהכניס
אדם  של כתיפו על שהיא מפני טמא ספיקו היחיד,
הכוונה  בנייר" או בסיב "כרוך שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
נגע  שמא אנו חוששים שאףֿעלֿפיֿכן רבותא, להשמיענו

עצמה. בכיכר

.·È¯BÓÁ70ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¬ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»ƒ
Ò ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂÚ‚ ˜Ù71B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈…»«¿≈

- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈab ÏÚ B„È ËLt .¯B‰Ë»»«»««»»≈»«»≈…»«
‡ÓË B˜ÙÒ72dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ÚÏÒ ÔÎÂ . ¿≈»≈¿≈∆««À»ƒ¿»«ƒ»«

˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ¬»»¿»ƒ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈
ÚÏq‰ L‡¯a ‰ÏÚ .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï73˜ÙÒ , …»«¿≈»»»¿…«∆«»≈
.‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«¿≈»≈

רשות 72)אדם.71)שם.70) לאויר ידו שהושיט מכיוון
ידו",73)היחיד. "פשט כתוב בחמור למה נתבאר, לא

טמא. אינו ידו שפשט ומשמע "עלה". כתב וכאן

.‚È‰È‰74‰ÊÂ B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ ·Ê75B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ »»»≈«¬¿∆≈«¬
˜BÈz ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ·fa Ú‚ ˜ÙÒ ,C¯ca ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ«∆∆»≈»««»»≈…»«ƒ
·k¯Ó ¯B‰Ë ˜BÈ˙Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó ‡ÓË»≈À¿»«¿≈∆»ƒ¿ƒ»À¿»
˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eÎÏ‰Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»¿∆¿«∆»≈»«»≈

Ï˙ka ˜a„Ó ˜¯‰Â BÙ˙k ÏÚ ‰ÏÈ·Á ;Ú‚ ‡Ï76˜ÙÒ , …»«¬ƒ»«¿≈¿»…À¿»«…∆»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁeËL ÌÈÏk ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ

‰¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ77‡Ï ˜ÙÒ ËÈÒ‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ‡Óh‰Â ¿«¿»≈¬»»¿«»≈≈»≈≈ƒ»≈…
ËÈÒ‰78¯B‰Ë Ïk‰ -79. ≈ƒ«…»

ה"ג.74) טהור.75)שם טמא.76)אדם רוקין וספק
היחיד.77) כרשות נידון זה הזיז.78)ומקום
יעקב 79) רבי מחלוקת בהיסט. שמטמא זב הוא אם ואפילו

דרך  שהוא "שכל האומר יוסי, כרבי ופסק שם, יוסי ורבי
טהור". – הילוכו

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

ה'תשפ"א  אדר ו' חמישי יום

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒÀ¿«√»ƒ«¿ƒ

.Ô¯LÎ‰Â¿∆¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אין 1) מיוחד ושאינו אדם, למאכל המיוחד אוכל יבאר

אינם  או האוכלין את שמכשירים המשקין טומאה. מקבל
שבני  פי על אף טומאה מקבלים שאינם הדברים מכשירים.
דעתו  בטלה עליהם חשב שאם הדברים אותם. אוכלים אדם

מחשבה. הזק או

.‡¯O·e ÌÁÏ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ‰ ÏÎ‡ Ïk»…∆«¿À»¿«¬«»»¿∆∆»»
ÏÎÂ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆¿«≈À¿»¿…
BÈ‡Â ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L∆≈¿À»¿«¬«»»¬≈∆»¿≈
ÏÎ‡ÓÏ B„ÁÈÂ ÂÈÏÚ ·MÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»ƒ≈ƒ≈»»¿ƒ¬¿«¬«
‰lÁz ÏÏaiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‰ÊÂ ‰ÊÂ .Ì„‡»»¿∆»∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ»
:¯Ó‡pL .¯LÎ‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÔÈ˜LÓ ‰Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿»«¿ƒ¿∆«ƒ¿»∆¿≈∆∆¡«

Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ2. ¿ƒÀ««ƒ«∆«

משמע,2) לכם", הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל ומסיים
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פרק  שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא

.·ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎnL ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»√»ƒ
,·ÏÁ‰Â ,ÔÈi‰Â ,ÔÓM‰Â ,Ïh‰Â ,ÌÈn‰ :‰‡ÓËÏ¿À¿»««ƒ¿««¿«∆∆¿««ƒ¿∆»»

L·c‰Â ,Ìc‰Â3ÏÚ eÏtiL „Ú ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡Â . ¿«»¿«¿«¿≈»«¿ƒƒ«∆ƒ¿«
,ÔÈÁe¯Ò eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ

¯ÈLÎÓ BÈ‡ Áe¯q‰ ‰˜Ln‰L4¯LÎ‰L ÔÂÈÎÂ . ∆««¿∆«»«≈«¿ƒ¿≈»∆À¿«
Ú Û‡ ,ÏÎ‡‰‰Ê È¯‰ - ·e‚ ‡e‰ È¯‰Â L·iL Èt Ï »…∆««ƒ∆»≈«¬≈»¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

א 3) הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
נוסף) (שם לוואי שם להם שאין המשקין שכל אמרו,
דבש  אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי להוציא מכשירים,
שסתם  מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים
רגליים, שמי שנינו, שם ה במשנה דבורים. דבש הוא דבש
מפני  כאן רבינו מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק

מים. תולדות "אשר 4)שהם ד: הלכה שם כהנים תורת
סרוח. למשקה פרט ישתה"

ãycew zegiyn zecewpã

אוכלין: לטומאת הרמב"ם ציין תנאים שלושה

באחד  תחילה שיבלל ב: לאדם. מיוחד אוכל שיהיה א:
אפילו  לקרקע מחובר יהיה שלא ג. המשקין. משבעת
שכל  בזה הפנימית והסיבה ב'). פרק (ריש קטן כשורש
אפשרות  או קדושה שיש במקום רק שייך הטומאה גדר
חיות  לקליפות הוקצבה הבריאה טבע מצד כי לקדושה,
למקום  להגיע משתדלים הם ולכן מאוד, מצומצמת
האדם  את שמורידים ידי על חיות תוספת ולקבל הקדושה

ובטומאה. בקליפה
היינו  אדם ומאכל האדם, צרכי כל היא הרחב במובן אכילה
אוכל  רק ולכן ומצוותי', התורה ענייני הם נשמתו צרכי
תוספת  בו יש כי טומאה לקבל יכול לאדם המיוחד
לעזוב  טבעם כי והשפעה חסד על מורים משקין, קדושה.
מטה. למטה ולהשפיע נמוך למקום ולירד גבוה מקום
חז"ל  אמרו (שלכן בגוף האוכל את המוליכים הם ובנוסף,

דם"). אכילתו שתה ולא "אכל
כדבעי  היא יהודי של ה' עבודת כאשר האדם, ובעבודת
ומשפיעה  הסביבה את ומחברת המדבקת לחלוחית בו יש
הקליפה  רוצה "אוכל" של זה בסוג ולכן, לו. הקרובים על
קדושה  השפעת בו יש כי עצמו מהאוכל יותר להתדבק
מעל  יותר משקין על גזירות ריבוי מצינו כך ומשום לרבים

אוכלין.
אוכלין: שבטומאת השלישי בתנאי היא מכך להינצל העצה
מקבלין  אינן קטן... כשורש אפילו מחוברין שהן זמן "...כל
פנימיות  עם מקושרות האדם פעולות כשכל טומאה"
של  האמיתית במטרה וההכרה הידיעה עם כלומר נשמתו,

כי  כלל בו לגעת יכולה הטומאה אין בעולם, תפקידו
בשלימות. לעולם היא יהודי של נשמתו פנימיות

בתורה. הוא זה עניין של מקורו גם ה' בעבודת עניין ככל
"סם  לו שתהיה ובכדי התורה, בידיעת די שאין מצינו שבה
בתורה  "ברכו התורה נותן עם לימודו לקשר חייב החיים"
עם  תורה גופי שהן דתורה נגלה חיבור ידי על תחילה"
תלמוד  "וגדול דאורייתא. נשמתא שהיא התורה פנימיות
ופנימיות  דתורה גליא חיבור שע"י מעשה" לידי שמביא
עד  הנשמה פנימיות עם חיבור עבודתו בכל נפעל התורה

כלל. טומאה קבלת בגדר שאינו
(ak oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr .74 'r fk wlg y"ewl t"r)

.‚ÏeÏa ‰È‰L ÏÎ‡5ÌÈ˙ez ÈÓ ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa …∆∆»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈBn¯Â6ÏeÏa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,7B‡ ·f‰ Ba Ú‚Â ¿ƒƒ««ƒ∆»¿»««»

¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˙n‰ ¯Oa8 ¿««≈¬≈»ƒ¿≈∆…À¿«
.ÔÈ˜Ln‰ ˙Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿«««¿ƒ

ומי 6)רטוב.5) תותים מי אני "ומוציא א: הלכה שם
לוואי". שם להם שיש פירות מיני כל ושאר רימונים

לומר 7) ואפשר בטומאה שנגע בשעה רטוב עודנו
נטמא. ובסמוך 8)שהמשקה האוכל. נטמא לא למה נימוק

האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר

.„˙Ú·L ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜nL ‰˜LÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¿∆∆¿«≈À¿»∆»ƒ¿«
ÔÈ˜Ln‰9C¯„k - ˙B¯t ÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa eÈnL ««¿ƒ∆»ƒƒ¿«¬»¿»≈≈¿∆∆

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ck ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L10. ∆≈«¿ƒƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿»

הקודמת.9) שבהלכה לדין הנימוק סיום הם כאן רבינו דברי
כשהוא  האוכל את לטהר רק מספיק שם שנאמר הנימוק
את  ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו,
ולפיכך  האדם? שבפי הרוק ידי על שיוכשר אחר האוכל
גם  אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף

טומאה. מקבלים א 10)אינם הלכה שם כהנים בתורת
ישתה  אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב את דרשו
מי  לחשוב) (אפשר יכול משקה כל אי יטמא". כלי בכל
פירות, מיני כל ושאר רימונים מי או פירות מי או תותים
שם  להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד
שם  להם שיש וכו' רמונים ומי תותים מי ומוציא לוואי,
טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי".

.‰ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ11LÈÏL e‡È·‰ ‡lL12ÔÈ˜LÓ - ≈ƒ«¬»ƒ∆…≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰13, «¿ƒ≈∆≈»«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒÀ¿»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙B¯t ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈ƒ¿»≈≈∆≈¿ƒ¿»

ג.11) הלכה סוף א פרק מעשרות יסחוט 12)ירושלמי אם
שיוציאו  ממה שליש כדי ושמן יין יוציאו לא אותם

שאינם 13)כשיובשלו. אמרו למעלה המובא בירושלמי
טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף ורבינו מכשירים.
אינו  מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע וכן טומאה. מקבל

.ÂÌÈ¯·„ el‡14ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»««
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פרק  שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא

.·ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎnL ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»√»ƒ
,·ÏÁ‰Â ,ÔÈi‰Â ,ÔÓM‰Â ,Ïh‰Â ,ÌÈn‰ :‰‡ÓËÏ¿À¿»««ƒ¿««¿«∆∆¿««ƒ¿∆»»

L·c‰Â ,Ìc‰Â3ÏÚ eÏtiL „Ú ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡Â . ¿«»¿«¿«¿≈»«¿ƒƒ«∆ƒ¿«
,ÔÈÁe¯Ò eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ

¯ÈLÎÓ BÈ‡ Áe¯q‰ ‰˜Ln‰L4¯LÎ‰L ÔÂÈÎÂ . ∆««¿∆«»«≈«¿ƒ¿≈»∆À¿«
Ú Û‡ ,ÏÎ‡‰‰Ê È¯‰ - ·e‚ ‡e‰ È¯‰Â L·iL Èt Ï »…∆««ƒ∆»≈«¬≈»¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

א 3) הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
נוסף) (שם לוואי שם להם שאין המשקין שכל אמרו,
דבש  אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי להוציא מכשירים,
שסתם  מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים
רגליים, שמי שנינו, שם ה במשנה דבורים. דבש הוא דבש
מפני  כאן רבינו מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק

מים. תולדות "אשר 4)שהם ד: הלכה שם כהנים תורת
סרוח. למשקה פרט ישתה"

ãycew zegiyn zecewpã

אוכלין: לטומאת הרמב"ם ציין תנאים שלושה

באחד  תחילה שיבלל ב: לאדם. מיוחד אוכל שיהיה א:
אפילו  לקרקע מחובר יהיה שלא ג. המשקין. משבעת
שכל  בזה הפנימית והסיבה ב'). פרק (ריש קטן כשורש
אפשרות  או קדושה שיש במקום רק שייך הטומאה גדר
חיות  לקליפות הוקצבה הבריאה טבע מצד כי לקדושה,
למקום  להגיע משתדלים הם ולכן מאוד, מצומצמת
האדם  את שמורידים ידי על חיות תוספת ולקבל הקדושה

ובטומאה. בקליפה
היינו  אדם ומאכל האדם, צרכי כל היא הרחב במובן אכילה
אוכל  רק ולכן ומצוותי', התורה ענייני הם נשמתו צרכי
תוספת  בו יש כי טומאה לקבל יכול לאדם המיוחד
לעזוב  טבעם כי והשפעה חסד על מורים משקין, קדושה.
מטה. למטה ולהשפיע נמוך למקום ולירד גבוה מקום
חז"ל  אמרו (שלכן בגוף האוכל את המוליכים הם ובנוסף,

דם"). אכילתו שתה ולא "אכל
כדבעי  היא יהודי של ה' עבודת כאשר האדם, ובעבודת
ומשפיעה  הסביבה את ומחברת המדבקת לחלוחית בו יש
הקליפה  רוצה "אוכל" של זה בסוג ולכן, לו. הקרובים על
קדושה  השפעת בו יש כי עצמו מהאוכל יותר להתדבק
מעל  יותר משקין על גזירות ריבוי מצינו כך ומשום לרבים

אוכלין.
אוכלין: שבטומאת השלישי בתנאי היא מכך להינצל העצה
מקבלין  אינן קטן... כשורש אפילו מחוברין שהן זמן "...כל
פנימיות  עם מקושרות האדם פעולות כשכל טומאה"
של  האמיתית במטרה וההכרה הידיעה עם כלומר נשמתו,

כי  כלל בו לגעת יכולה הטומאה אין בעולם, תפקידו
בשלימות. לעולם היא יהודי של נשמתו פנימיות

בתורה. הוא זה עניין של מקורו גם ה' בעבודת עניין ככל
"סם  לו שתהיה ובכדי התורה, בידיעת די שאין מצינו שבה
בתורה  "ברכו התורה נותן עם לימודו לקשר חייב החיים"
עם  תורה גופי שהן דתורה נגלה חיבור ידי על תחילה"
תלמוד  "וגדול דאורייתא. נשמתא שהיא התורה פנימיות
ופנימיות  דתורה גליא חיבור שע"י מעשה" לידי שמביא
עד  הנשמה פנימיות עם חיבור עבודתו בכל נפעל התורה

כלל. טומאה קבלת בגדר שאינו
(ak oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr .74 'r fk wlg y"ewl t"r)

.‚ÏeÏa ‰È‰L ÏÎ‡5ÌÈ˙ez ÈÓ ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa …∆∆»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈBn¯Â6ÏeÏa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,7B‡ ·f‰ Ba Ú‚Â ¿ƒƒ««ƒ∆»¿»««»

¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˙n‰ ¯Oa8 ¿««≈¬≈»ƒ¿≈∆…À¿«
.ÔÈ˜Ln‰ ˙Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿«««¿ƒ

ומי 6)רטוב.5) תותים מי אני "ומוציא א: הלכה שם
לוואי". שם להם שיש פירות מיני כל ושאר רימונים

לומר 7) ואפשר בטומאה שנגע בשעה רטוב עודנו
נטמא. ובסמוך 8)שהמשקה האוכל. נטמא לא למה נימוק

האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר

.„˙Ú·L ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜nL ‰˜LÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¿∆∆¿«≈À¿»∆»ƒ¿«
ÔÈ˜Ln‰9C¯„k - ˙B¯t ÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa eÈnL ««¿ƒ∆»ƒƒ¿«¬»¿»≈≈¿∆∆

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ck ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L10. ∆≈«¿ƒƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿»

הקודמת.9) שבהלכה לדין הנימוק סיום הם כאן רבינו דברי
כשהוא  האוכל את לטהר רק מספיק שם שנאמר הנימוק
את  ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו,
ולפיכך  האדם? שבפי הרוק ידי על שיוכשר אחר האוכל
גם  אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף

טומאה. מקבלים א 10)אינם הלכה שם כהנים בתורת
ישתה  אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב את דרשו
מי  לחשוב) (אפשר יכול משקה כל אי יטמא". כלי בכל
פירות, מיני כל ושאר רימונים מי או פירות מי או תותים
שם  להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד
שם  להם שיש וכו' רמונים ומי תותים מי ומוציא לוואי,
טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי".

.‰ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ11LÈÏL e‡È·‰ ‡lL12ÔÈ˜LÓ - ≈ƒ«¬»ƒ∆…≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰13, «¿ƒ≈∆≈»«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒÀ¿»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙B¯t ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈ƒ¿»≈≈∆≈¿ƒ¿»

ג.11) הלכה סוף א פרק מעשרות יסחוט 12)ירושלמי אם
שיוציאו  ממה שליש כדי ושמן יין יוציאו לא אותם

שאינם 13)כשיובשלו. אמרו למעלה המובא בירושלמי
טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף ורבינו מכשירים.
אינו  מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע וכן טומאה. מקבל

.ÂÌÈ¯·„ el‡14ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»««
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ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡ ÈaL Ètƒ∆¿≈»»¿ƒ»¿ƒ∆≈»∆¡»ƒ
ÔÙeb ˙‡‰Ï15˙BÏÎ‡na ÌÚË ÔÈ˙BpL ÈtÓ ‡l‡ , «¬»«»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ««««¬»

ËLw‰ :Ô‰ el‡Â .‰‡¯n‰ B‡ ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ƒ¿≈»≈«««¿∆¿≈≈«¿¿
˙ÈzÏÁ‰Â ‰‡Èz‰Â ÌÈÓOa ÈL‡¯Â ÒÓÁ‰Â¿«¬«¿»≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿ƒ

ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ ÔÈÏtÏt‰Â16.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿≈…«≈»∆

ה.14) משנה ג אלה.15)פרק דברים מגוף ליהנות
לשיפור 16) בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני אלה כל

התבשיל. של הגוון או הריח או הטעם

.Ê˙·M‰17˙B˜¯È ¯‡Lk BÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï BÓ˙Ò - «∆∆¿»«¬ƒ«ƒ¿»«¿
‡nË˙Ó BÈ‡ - ‰¯„wÏ ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;‰„O‰«»∆¿ƒ»«»»«¿≈»≈ƒ¿«≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË18È¯‰ - ‰¯„wÏ ÌÚË ‰˙pMÓ ˙·M‰Â . À¿«√»ƒ¿«∆∆ƒ∆»¿»«««¿≈»¬≈
Ï·Êk BÊ19.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó dÈ‡Â ¿∆∆¿≈»ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ

שנקרא 17) ירק מין שהוא שם רבינו ופירש ד. משנה שם
הגמרא  פי (על חי כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן
אותו  נותנים ואם עשוייה"). לכמך שבת "סתם ב: נא, נדה
כפסולת  הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל

אדם. למאכל ראוייה לקדירה 18)שאינה עליו חישב אם
מקבלים  אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין, הוא הרי

החלק 19)טומאה. מפני טומאה מקבל אינו למה נימוק
כתבלין. ואינו בקדירה נימוח שאינו

.ÁÌÈ¯Óz‰20˙B¯‚B¯b‰Â21˙k ‰¯„wÏ Ô˙pL- ÔÈÏ· «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»«¿≈»¿«¿ƒ
ÏÎ‡lÓ e„ÒtiL „Ú ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ«∆ƒ»¿ƒ∆¡…

Ì„‡22. »»

ח.20) הלכה ג פרק עוקצין יבשות.21)תוספתא תאנים
גורס 22) ורבינו לכלב" "שיפסלו כתוב: שלפנינו בתוספתא

ד, הלכה ב פרק לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב כמו
שנפסלו  ולפני טומאה. מקבל אינו לאדם שנפסל שדבר
מתורת  להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים
אוכל  שהם מפני - הקודמת שבהלכה שבת כמו - אוכל

חשוב.

.ËÌÈÈL¯k‰23ÔÈ‡nË˙Ó - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Ô„ÁÈ Ì‡ , ««¿ƒƒƒƒ¬»¿«¬«»»ƒ¿«¿ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ

גרעינים 23) ובתוכם עדשים לשרביטי דומים שרביטים
ידי  על גם נאכלים הדחק ובשעת בהמה, מאכל והם קטנים

אדם. בני

.È¯Bw‰24B˜ÏL Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ıÚk ‡e‰ È¯‰ - «¬≈¿≈¿»»»¿ƒ¿»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - BbËÂ¿ƒ¿ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בני 24) אותו ואוכלין ... רך לבן עץ והוא הדקל "ראש
ז). משנה ג פרק עוקצין למשנה בפירושו (רבינו אדם"

.‡ÈÔÈpˆ¯Á‰25ÔÈbf‰Â26ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ ,27 ««¿«ƒ¿««ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -28.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

הענבים.25) הענבים.26)גרעיני אחר 27)קליפות
יינם ויצא הענבים החרצנים שנדרכו הפסולת, את כנס
אותם. לאכול וחישב בני 28)והזגים של דרכם שאין מפני

זה. של דעתו בטלה לאכלם אדם

.·ÈÔÈˆ¯ÙpL ÌÈLw‰ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ29˙ÁzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ ≈ƒ«¬»ƒ«»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ««
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯c‰ ˙ÚLa ‰¯Bw‰30„ÚÂ . «»ƒ¿««¿ƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿»¿«

‰nk31¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ „Ú ?32ı¯Ùp‰ ‰È‰ . «»««¿»»«ƒ¿»»»«ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‰fÓ ¯˙È33Û‡ ,ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk Ì‡Â . »≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»»√»ƒ«

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈«¿»»«ƒ¿«¿ƒÀ¿»

עליהם.29) הלוחצת הקורה מתחת מפני 30)קופצים
ויין. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם

טומאה.31) יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור 32)תהא
מחזיק  שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא
לכור  קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה
מוותר  אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים או זיתים

אוכל,33)עליהם. מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
מועילה. המחשבה

.‚È˙BiÙk‰34ÔÈbt‰Â35¯Òa‰Â36Áˆw‰Â37Ô‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿««ƒ¿«…∆¿«∆«¬≈≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÏÎ‡k»√»ƒ¿«¿ƒÀ¿»

(לשון 34) צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה שם
שם). בפירושו בשלו.35)רבינו שלא ענבים 36)תאנים

עקיבא. כרבי ופסק ו. משנה שם בשלו. כמון 37)שטרם
(ערוך). שחור

.„ÈÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ38Ûel‰ ÈÏÚÂ Ï¯Ú ÏLÂ ÔÈ·e¯ÁÂ ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿∆¬»«¬≈«
e˜zÓ˙iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ËBM‰39. «∆≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿«¿

(הענפים 38) השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת טעמם 39)הדקים) שישופר

וכדומה. כבישה ידי על

.ÂËÔÈÒBÓ¯ez‰Â Ïc¯Á‰40- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ««¿»¿«¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓ‰MÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ≈«∆…

e˜ÈzÓ‰41. ƒ¿ƒ

אותו 40) ששולקים אמרו ב כה, ביצה במסכת קטנית. מין
סעודה. בקינוח אותו ואוכלים פעמים של 41)שבע דרכם

אוכלין  תורת עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני
כבישתם. לפני אפילו

.ÊËÔÈÏÚ‰ ÔÈ‡ - Ô‰lL ÔÈÏÚa ÔL·kL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»∆»ƒ∆»∆≈∆»ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó42‡l‡ ÔÈÏÎ‡Ï ÔL·k ‡lL ; ¿«¿ƒÀ¿»∆…¿»»¿√»ƒ∆»

‰‡¯ÓÏ43. ¿«¿∆

נאכלים.42) שאינם ויפים 43)מפני טריים נראים הזיתים
לעלים. מחוברים כשהם

.ÊÈ˙eM˜ ÏL ˙eLk44ıp‰Â45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - dlL ¿∆ƒ¿«≈∆»≈¿«¿ƒ
‰‡ÓË46.ÏÎ‡ BÈ‡L ÈtÓ , À¿»ƒ¿≈∆≈…∆

שערות 44) כעין עליהם יש קטנים וכשהם קישואים
לאכילה. ראויות ואינן כשות שבראש 45)ונקראות הפרח

הקישות,46)הקישוא. נטמאו לא טומאה בהם נגעה אם
הלכה  ה פרק לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני

ב. והלכה א

.ÁÈBz¯eÎa L·c47ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ -48‡lL ¿«¿««¿ƒ«≈À¿«√»ƒ∆…
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`oilkeקכח z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

L·c‰ ‰„¯ .‰·LÁÓa49˙BlÁ‰ ˜q¯iMÓ -50 ¿«¬»»»»«¿«ƒ∆¿«≈««
‰˜LÓ ÌeMÓ ‡nË˙Ó51·f‰ L·c .52- Bz¯ekÓ ƒ¿«≈ƒ«¿∆¿««»ƒ««¿
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó53- ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ; ƒ¿«≈À¿««¿ƒ»«»»»√»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó54. ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בכוורת.47) משקין 48)כשעודנו טומאת כמשקה. אינו
אוכלין. מטומאת הדבש 49)חמורה את אוגרות הדבורים

גדולות  לחתיכות המדובקות לשעווה משושות בשפופרות
נקראת  מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות
דבש  חלות הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה.

דובשן.50)מהכוורת. להוציא לפני 51)כדי אבל
אוכל. דין עליו יש חלות 53)מאליו.52)הריסוק כדין

דובשן. להוציא מחשבת 54)שריסקן אין החלות כשריסק
שנתכוון  המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה אוכלין

מחשבתו. מועילה מאליו בזב אבל למשקה,

.ËÈLe¯w‰ ÔÓM‰55·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - «∆∆«»≈…∆¿…«¿∆»«
‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Le¯˜ ‡e‰Lk ÂÈÏÚ»»¿∆»≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„56.‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - L¯wL Ìc‰ ÔÎÂ . «¿¿≈«»∆»«≈…∆¿…«¿∆
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ57·LÁ ; »«»»»√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ»«

.BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿»«¿

מדעתו 55) הוסיף ורבינו "השמן" סתם כתוב בתוספתא
המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש",

אין 56) קרוש שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון
[הראב"ד  משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת
מן  מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג
כדעת  תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים.

הפשוט 57)רבינו]. וההגיון לשמן, דם בין מה נתפרש לא
ואולי  קרוש. מדם לאכילה ראוי יותר קרוש ששמן מחייב
אמרו  והרי קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם

דם". כולו "כבד

.ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - L¯wL ·ÏÁ»»∆»«……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡Ï58- ÔÈ˜LÓÏ ;ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó -‰ÏËa »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

.BzÚ„«¿

צריכין 58) "אין הגירסא: ב) הלכה (שם שלפנינו בתוספתא
שלישי]. בפרק לקמן יתבארו חלב [דיני לאוכלין". ֵֶמחשבה
ואין  קרוש חלב לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת
שהרי  רך, עגל במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש
לקמן  (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו

ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה

.‡ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - ÌÈ¯Óz L·c¿«¿»ƒ……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï59‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ; »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„60‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - Ôlk ˙B¯t ÈÓ Ïk ¯‡Le . «¿¿»»≈≈À»……∆¿…
- ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Ô‰ÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ«¿∆»«¬≈∆≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ

.BzÚ„ ‰ÏËa»¿»«¿

מועילה 59) ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד אדם 60)מחשבתו שאין מפני

תמרים. דבש שותה

.·ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - ‚ÏM‰«∆∆≈…∆¿…«¿∆»«»»
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈ˜LÓÏ ;BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈÏÎ‡Ï»√»ƒ»¿»«¿¿«¿ƒƒ¿«≈À¿«

Blk ‡ÓË ‡Ï - B˙ˆ˜Ó ‡ÓË .ÔÈ˜LÓ61B¯È·Ú‰ ;62 «¿ƒƒ¿»ƒ¿»…ƒ¿»À¡¡ƒ
‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk Èab ÏÚ63Blk ‡ÓË -64. ««≈¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿»À

אינו 61) שהשלג מפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא
בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש

השלג.62) הכלי.63)את אוויר לתוך שהכניסו פירוש ,
אמרה 64) והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני

שם  בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא
מטמא  (שהוא חרס כלי על העידה התורה מסיימים:
הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו),
כלי  גבי "על וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו
מטמא  אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס".

מגבו].

.‚ÎÏÁkaL ·ÏÁ‰65,BzÚ„ ‰ÏËa - ÂÈÏÚ ·MÁL ∆»»∆«¿»∆ƒ≈»»»¿»«¿
‰·waL ·ÏÁ‰ ÏÚ ·LÁ .¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â66È¯‰ - «¬≈»»««∆»»∆«≈»¬≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‰Ê67. ∆ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

הבהמה.65) יונק.66)שד עגל בקיבת רוב 67)הנמצא
אין  עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני
האוכלים  איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו
ראה  איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,
כ  בהלכה [למעלה ט). פרק אסורות מאכלות בהלכות
כרחנו  ובעל בו מועילה מחשבה אין קרוש שחלב אמרנו,
קצת  תמוה אולם ניגר. בחלב המדובר שכאן לפרש, עלינו
אוכלין  ומחשבת מועילה אינה משקין מחשבת למה
אלא  לשתותו אדם בני של דרכם אין ואולי מועילה.

וכדומה]. לחם בו מטבילים

.„ÎÔÎ¯cL ÌÈ·Ú68È˙L C¯Bc‰ Ô‰a Cl‰iMÓ - ¬»ƒ∆¿»»ƒ∆¿«≈»∆«≈¿ƒ
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ·¯ÚÂ69ÔÈ¯b¯b Ô‰a ¯izL . »≈∆ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆«¿¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ¯b¯b Ô˙B‡ - ÌÈÓÏL70. ¿≈ƒ»«¿¿ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ
ÌeÚËiMÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ71.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈«≈ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒ

˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÓÏL ÔÈ¯b¯b Ô‰a e¯izLƒ¿«¿»∆«¿¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«
.ÔÈÏÎ‡√»ƒ

יינם.68) להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר אפילו
שנשארו 70) בענבים שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו

הדריכה. במקום הקורה 71)שלמים את עליהם יטעינו
הכבידה.

.‰Î‰Ï¯Ú‰72È‡ÏÎÂ ,73Ï˜Òp‰ ¯BLÂ ,Ì¯k‰74 »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿«ƒ¿»
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,ËÁLpL75ÔÈa ‰ËÁLpL ÔÈa ∆ƒ¿«¿∆¿»¬»≈∆ƒ¿¬»≈

‰Ù¯ÚpL76¯BÓÁ ¯ËÙe ,Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ ,77¯O·e , ∆∆∆¿»¿ƒ√≈¿…»∆∆¬»»
‰n„‡ ‰¯t ¯O·e ,·ÏÁa78Ïebt‰Â ,79¯˙Bp‰Â ,80Û‡ , ¿»»¿«»»¬À»¿«ƒ¿«»«

ÔÈ‡nË˙Ó Ôlk - ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»≈¬ƒ«¬»»À»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË81. À¿«√»ƒ

לנטיעתו 72) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
קדושים  (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים

ג). התבואה 73)יט, נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
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L·c‰ ‰„¯ .‰·LÁÓa49˙BlÁ‰ ˜q¯iMÓ -50 ¿«¬»»»»«¿«ƒ∆¿«≈««
‰˜LÓ ÌeMÓ ‡nË˙Ó51·f‰ L·c .52- Bz¯ekÓ ƒ¿«≈ƒ«¿∆¿««»ƒ««¿
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó53- ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ; ƒ¿«≈À¿««¿ƒ»«»»»√»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó54. ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בכוורת.47) משקין 48)כשעודנו טומאת כמשקה. אינו
אוכלין. מטומאת הדבש 49)חמורה את אוגרות הדבורים

גדולות  לחתיכות המדובקות לשעווה משושות בשפופרות
נקראת  מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות
דבש  חלות הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה.

דובשן.50)מהכוורת. להוציא לפני 51)כדי אבל
אוכל. דין עליו יש חלות 53)מאליו.52)הריסוק כדין

דובשן. להוציא מחשבת 54)שריסקן אין החלות כשריסק
שנתכוון  המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה אוכלין

מחשבתו. מועילה מאליו בזב אבל למשקה,

.ËÈLe¯w‰ ÔÓM‰55·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - «∆∆«»≈…∆¿…«¿∆»«
‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Le¯˜ ‡e‰Lk ÂÈÏÚ»»¿∆»≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„56.‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - L¯wL Ìc‰ ÔÎÂ . «¿¿≈«»∆»«≈…∆¿…«¿∆
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ57·LÁ ; »«»»»√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ»«

.BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿»«¿

מדעתו 55) הוסיף ורבינו "השמן" סתם כתוב בתוספתא
המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש",

אין 56) קרוש שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון
[הראב"ד  משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת
מן  מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג
כדעת  תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים.

הפשוט 57)רבינו]. וההגיון לשמן, דם בין מה נתפרש לא
ואולי  קרוש. מדם לאכילה ראוי יותר קרוש ששמן מחייב
אמרו  והרי קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם

דם". כולו "כבד

.ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - L¯wL ·ÏÁ»»∆»«……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡Ï58- ÔÈ˜LÓÏ ;ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó -‰ÏËa »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

.BzÚ„«¿

צריכין 58) "אין הגירסא: ב) הלכה (שם שלפנינו בתוספתא
שלישי]. בפרק לקמן יתבארו חלב [דיני לאוכלין". ֵֶמחשבה
ואין  קרוש חלב לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת
שהרי  רך, עגל במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש
לקמן  (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו

ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה

.‡ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - ÌÈ¯Óz L·c¿«¿»ƒ……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï59‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ; »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„60‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - Ôlk ˙B¯t ÈÓ Ïk ¯‡Le . «¿¿»»≈≈À»……∆¿…
- ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Ô‰ÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ«¿∆»«¬≈∆≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ

.BzÚ„ ‰ÏËa»¿»«¿

מועילה 59) ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד אדם 60)מחשבתו שאין מפני

תמרים. דבש שותה

.·ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - ‚ÏM‰«∆∆≈…∆¿…«¿∆»«»»
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈ˜LÓÏ ;BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈÏÎ‡Ï»√»ƒ»¿»«¿¿«¿ƒƒ¿«≈À¿«

Blk ‡ÓË ‡Ï - B˙ˆ˜Ó ‡ÓË .ÔÈ˜LÓ61B¯È·Ú‰ ;62 «¿ƒƒ¿»ƒ¿»…ƒ¿»À¡¡ƒ
‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk Èab ÏÚ63Blk ‡ÓË -64. ««≈¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿»À

אינו 61) שהשלג מפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא
בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש

השלג.62) הכלי.63)את אוויר לתוך שהכניסו פירוש ,
אמרה 64) והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני

שם  בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא
מטמא  (שהוא חרס כלי על העידה התורה מסיימים:
הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו),
כלי  גבי "על וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו
מטמא  אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס".

מגבו].

.‚ÎÏÁkaL ·ÏÁ‰65,BzÚ„ ‰ÏËa - ÂÈÏÚ ·MÁL ∆»»∆«¿»∆ƒ≈»»»¿»«¿
‰·waL ·ÏÁ‰ ÏÚ ·LÁ .¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â66È¯‰ - «¬≈»»««∆»»∆«≈»¬≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‰Ê67. ∆ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

הבהמה.65) יונק.66)שד עגל בקיבת רוב 67)הנמצא
אין  עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני
האוכלים  איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו
ראה  איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,
כ  בהלכה [למעלה ט). פרק אסורות מאכלות בהלכות
כרחנו  ובעל בו מועילה מחשבה אין קרוש שחלב אמרנו,
קצת  תמוה אולם ניגר. בחלב המדובר שכאן לפרש, עלינו
אוכלין  ומחשבת מועילה אינה משקין מחשבת למה
אלא  לשתותו אדם בני של דרכם אין ואולי מועילה.

וכדומה]. לחם בו מטבילים

.„ÎÔÎ¯cL ÌÈ·Ú68È˙L C¯Bc‰ Ô‰a Cl‰iMÓ - ¬»ƒ∆¿»»ƒ∆¿«≈»∆«≈¿ƒ
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ·¯ÚÂ69ÔÈ¯b¯b Ô‰a ¯izL . »≈∆ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆«¿¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ¯b¯b Ô˙B‡ - ÌÈÓÏL70. ¿≈ƒ»«¿¿ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ
ÌeÚËiMÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ71.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈«≈ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒ

˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÓÏL ÔÈ¯b¯b Ô‰a e¯izLƒ¿«¿»∆«¿¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«
.ÔÈÏÎ‡√»ƒ

יינם.68) להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר אפילו
שנשארו 70) בענבים שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו

הדריכה. במקום הקורה 71)שלמים את עליהם יטעינו
הכבידה.

.‰Î‰Ï¯Ú‰72È‡ÏÎÂ ,73Ï˜Òp‰ ¯BLÂ ,Ì¯k‰74 »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿«ƒ¿»
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,ËÁLpL75ÔÈa ‰ËÁLpL ÔÈa ∆ƒ¿«¿∆¿»¬»≈∆ƒ¿¬»≈

‰Ù¯ÚpL76¯BÓÁ ¯ËÙe ,Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ ,77¯O·e , ∆∆∆¿»¿ƒ√≈¿…»∆∆¬»»
‰n„‡ ‰¯t ¯O·e ,·ÏÁa78Ïebt‰Â ,79¯˙Bp‰Â ,80Û‡ , ¿»»¿«»»¬À»¿«ƒ¿«»«

ÔÈ‡nË˙Ó Ôlk - ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»≈¬ƒ«¬»»À»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË81. À¿«√»ƒ

לנטיעתו 72) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
קדושים  (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים

ג). התבואה 73)יט, נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
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הלכות  זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים
בסקילה,74)כלאיים. דינו אשה רבע או אדם שנגח שור

בשרו  לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם
ובהנאה. באכילה רצחו 75)אסור מי נודע ולא הרוג נמצא

באכילה  אסור ובשרה אותה, ועורפים עגלה דין בית מביא
פרק  רוצח הלכות נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה.

נבילות.76)ט. טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר
במקום  עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני

את 77)שחיטה. ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור
בתורה  ככתוב אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן, השה
ואינו  מפרכס, ועודו כשנשחט והמדובר, יג). יג, (שמות
על  ואף חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא
בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה מקבל כאוכלין, דינו כן פי
לגוי, טמאה בהמה "השוחט ב): (קיז, בחולין ששניניו כמו

או  טומאת עד מטמאה נבילות טומאת לא אבל כלין
טומאה  ומטמא נבילה הוא הרי שמת אחר אבל שתמות".
גם  זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע לא אפילו חמורה
החמור  מנבלת מכזית פחות שלקח כגון החמור, מיתת אחר
והשלים  טהור אוכל וצירף מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות
מכביצה) בפחות מטמאים אינם טמאים (אוכלין לכביצה
האוכלין  את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ, ונגעו

בהם. ובהנאה.78)שיגעו באכילה אסור בשרה
או 79) אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב קדשים

כולל  (לפעמים למקום מחוץ או הזמן אחר בשרם לאכול
תורה. שקבעה למקומם), חוץ מחשבת גם "פיגול" המונח

בזמנו.80) נאכל שלא קדשים שכל 81)בשר פי על אף
יצאו  לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו הדברים
בתוספתא  שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק אוכל. מתורת

שם.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טומאה 1) מקבלים אם הקרקע מן הגדלים האוכלין יבאר

מחוברים  כשהם שהוכשרו אוכלין ודין שייעקרו. לפני
על  שנפלו טמאים משקין ודין שבקרקע. במים או לקרקע
וכו'. לאכילה ראוי שאינו עד ונסרח שנפסד ואוכל האוכלין,
נפסד  שנטמא ואחר שנטמא ומשקה שזרעם טמאים זרעים
ופשט  המקווה בתוך ונתונה משקין מלאה קדירה ונסרח.
הם  אם שפיכות מי וכו'. בה ונגע ידו לטומאה ראשון

גשמים. עליהם ירדו ואם טומאה בחזקת

.‡ÔÈÏÎ‡‰ Ïk2ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏ„b‰ »»√»ƒ«¿≈ƒƒ««¿«≈»¿«¿ƒ
,ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ï·‡ ;e¯˜ÚiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆≈»¿¬»»¿«∆≈¿À»ƒ

epnÓ ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎiL ÔË˜ L¯La elÙ‡3ÔÈ‡ - ¬ƒ¿…∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ∆≈»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

מ"ח.2) פ"ג ומעורה 3)עוקצין סתם: כתוב במשנה
לחיות  יכולה התבואה אין שאם רבינו, וסובר קטן". בשורש

לגמרי. כעקורה היא הרי זה, משורש

.·¯eÁÈ4‰‡z ÏL5ÁLÙpL6BÈ‡L ‰tÏ˜a ‰¯ÚÓe ƒ∆¿≈»∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿ƒ»∆≈
‰pnÓ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ7ÔÈ‡nË˙Ó BaL ÔÈÏÎ‡‰ Ïk -8. »ƒ¿ƒ∆»»»√»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

„È BÓk ÔÏÈ‡‰ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ9‰ÊÏ ¿≈«»»»≈ƒ»»¿»»ƒ»¿»¿∆
Â‡Ï B‡ ¯aLpL ¯eÁi‰10. «ƒ∆ƒ¿«»

בו.5)שם.4) תלויות ותאנים אם 7)נשבר.6)ענף,
עלים, להוציא לשוב יתרפא לא לקליפתו, הענף את תקשור

ופירות. נגעה 8)פרחים לא שהטומאה שם. חכמים כדעת
לאוכל. יד נקרא וזה טומאה 9)באוכל. נגעה אם פירוש,

בעיא  בייחור. התלויות התאנים נטמאו אם הוא ספק באילן,
ראשון  [בלשון בתיקו. ונשארה ב קכח, בחולין פפא רב של
והייחור  הייחור, זה נפשח אם היא, שהבעיא רש"י מפרש
טומאה, מקבלות שבו ופירות לחיות, יכול אינו השני
פפא, רב ושאל כמחובר. ודינו לחיות, יכול הראשון והייחור
בו  הנוגעת וטומאה לשני, יד נעשה הראשון הייחור אם
פפא  רב של ולשונו השני. שבייחור הפירות את מטמאה
שתעשה  "מהו אמר: שהרי זה, פירוש לפי יותר מתיישבת

לחברתה?"]. מובאה 10)יד ה"ג, פ"ב עוקצין תוספתא
ב. קכז, בחולין

.‚eL·iL ˙B˜¯È11Ô‰Èa‡a12,˙ÚÏ„e ·e¯k ÔB‚k ¿»∆»¿¿ƒ≈∆¿¿¿««
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Èa‡a eL·iL13. ∆»¿¿ƒ≈∆≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

ÔËwÏ14eÈ‰Lk ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÔLaÈÏ15eL·ÈiL „Ú ƒ¿»¿«¿»¬≈≈√»ƒ¿∆»«∆ƒ¿
.ıÚk eOÚÈÂ¿≈»¿≈

שנקצצו.11) לאכילה.12)טרם ראויים שאינם מפני
התוספתא]. לשון נקט ורבינו "שצמקו", כתוב שם [בחולין

לאכילה.13) וראויים לחים המחשבה 14)כשהם ואין
ד). הלכה (ראה אוכל תורת מהם להוריד שם 15)מועילה

ה"ד.

.„ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÁLÙpL ÔÏÈ‡16ÔÎÂ . ƒ»∆ƒ¿«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÔÏÈ‡‰ L·È Ì‡17. ƒ»≈»ƒ»≈¬≈≈ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

בחי' הוא שהאוכל ו'משקה', 'אוכל' נקראו ובינה חכמה
בינה, - בגוף האוכל התפשטות מביאה השתיה אבל נקודה

המזונות. מן אינם כי במים" מערבין "אין ולכן
"מה  חז"ל כמאמר ומצוות, תורה עשיית על מרמז דבש
כך  לבעליה, מסגלת מסגלת שהיא מה כל הזאת הדבורה
הם  טובים ומעשים מצוות מסגלין שישראל מה כל
הם  העיקר המצוות, בעשיית שבשמים". לאביהם מסגלים
ועל  המצוה נעשית שבהם שבדומם־צומח־וחי הניצוצות
אבל  אכילה. של החיות בדוגמת חיות האדם מקבל ידם
העושה, באדם המים) (פעולת יתלבשו שהניצוצות כדי
תפיסת  שאין עוד שכל ומובן בידו". "תלמודו שיהיה צריך
במחובר. טומאה שאין וזהו לטומאה, מקום אין אדם יד
את  המביאים הם כי יותר נעלה עניינם שמים וכיון
לקבל  יותר עלולים לכן הגוף, לכל החיות התפשטות

טומאה.
משום  מיטמאות מאימתי דבש "חלות וב"ה ב"ש ונחלקו
עצמו  לשמור האדם צריך אופן באיזה היינו משקין"
בית־שמאי  עמו. ויתאחד הניצוץ בו שיתלבש כדי בעבודתו

ומחמירים xdxdiynאומרים: הדבש, לרדות בלבו מחשבה
שבאדם. המחשבה לבוש על גם וזהירות שימור להצריך
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ואומרים מקילים בית־הלל על wqxiynאבל רק הקפידו כי
כמחוברים  נחשבים ריסק שלא עוד וכל המעשה, לבוש
ומתחיל  המצוה כשעושה ומיד טומאה, מקבלים ואינם
ומתאחד  משקה נעשה חיבורו ממקום גשמי דבר בהעלאת

הניצוץ. עם
(c"q a"lw 'g zeniyx t"r)

אוכלין.16) טומאת ומטמאים בתוספתא 17)מתטמאים
שהמדובר  פירשו שם בגמרא אבל "כמחוברין", כתוב שם
השיג  [הראב"ד כתלושים. דינם לטומאה אבל שבת, לענין
את  קיבל שהוא ברור זה, דין מקור נמצא שלא ואומר
רבינו  אולם הפירות. פירוש, "יבשו". שם שבגמרא הגירסא
יבש. האילן פירוש, "יבש". התוספתא גירסת על הסתמך
ברייתא  של הרישא שהרי הדעת, על יותר מתקבלת וגירסתו
"יבש", ואומרת: ממשיכה והיא שנפשח, באילן מדברת זו
שמואל, על הגמרא וקושיית כמחוברין". הן "הרי ומסיימת:
האילן  יבש אם מקלֿוחומר: היא שיבשו, פירות על המדבר
לא  - לבדם הפירות כשיבשו כמחוברים, הפירות דין - כולו

משנהֿלמלך]. וראה בגמרא, שם ע' כלֿשכן.

.‰ÌÈ‡z18eL·iL19˙‡ÓË ˙B‡nhÓ - Ô‰Èa‡a ¿≈ƒ∆»¿¿ƒ≈∆ƒ«¿À¿«
ÔÓB˜Óa ÔÈÏÎ‡20. √»ƒƒ¿»

שם.18) שמואל של כתוב 19)מימרא שם בגמרא
שיבשו. שם) רש"י (וכן רבינו ומפרש "שצמקו",

באילן.20) מחוברים כשעודם אפילו

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈiÁ ÈÏÚaÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ∆≈ƒ«¬≈«ƒ≈»¿«¿ƒ
e˙eÓiL „Ú ‰‡ÓË21ËÁL .22Û‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a À¿»«∆»»«¿≈»«»»«

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ23ÌÈ‚„Â . «ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿»ƒ
e˙eÓiMÓ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó24Ô‰a „ÏB .25 ≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆»«»∆

‰Ù¯Ë26e‡nË˙Â27¯·ca LÈ È¯‰ - ÔÈ„„˙Ó Ô‰Lk ¿≈»¿ƒ¿«¿¿∆≈ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈«»»
eÙ¯ËÂ ÏÈ‡B‰ ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ Ô‰ Ì‡ ,˜ÙÒ28B‡ , »≈ƒ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿

.e„„˙È ‡ÏÂ Ô·‡k eÓciL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿¿∆∆¿…ƒ¿«¿¿
ÔÈ‡L ‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·È‡‰»≈»«»»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»∆≈»

˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ29e¯LÎ‰ Ì‡ ,30‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¿ƒƒ¿ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»
‰ËÁL .L¯tL ÏÎ‡k ÔÈ·eLÁ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿…∆∆≈≈ƒ¿¬»

Î‰ - ‰Ó‰a‰‰ËÈÁMa e¯L31BÓk dlk ‰Ó‰a‰L ; «¿≈»À¿¿«¿ƒ»∆«¿≈»À»¿
BÓk ,Blk ¯·È‡‰ ¯LÎ‰ - ¯LÎ‰L „ÈÂ ,‰Ê ¯·È‡Ï „È»¿≈»∆¿»∆À¿«À¿«»≈»À¿

¯‡a˙iL32‰ÈiÁa ‰Ó‰a‰ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆ƒ¿»≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆«¿≈»¿«∆»
ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa B‡ ¯·È‡Ï „È BÓk33.da ¿»¿≈»»»«¿À¿»ƒ»

אוכל.21) תורת עליהם אין חיים, שהם זמן שם 22)כל
ב. לגוי.23)קיז, טמאה בהמה בשוחט שם, שנינו זה דין

לאכילה  טהורה בהמה מתירה ששחיטה מפני והטעם,
להוריד  טמאה בבהמה גם היא מועילה מפרכסת, כשעודה
שניתרת  טהורה, בהמה השוחט ומכלֿשכן אוכל, תורת לה

שתמות. לפני בשחיטה מ"ח,24)לאכילה פ"ג עוקצין
או 26)בדגים.25)כביתֿהלל. מום בהם נולד פירוש,

טריפה. - ועוף חיה בבהמה בהם שכיוצא מחלה,
בטומאה.27) א).28)נגעו עה, (חולין נפשטה שלא בעיא
שנמנו 30)להתרפא.29) המשקין משבעת באחד נרטבו

ה"א. בפ"א בשעת 31)למעלה שיצא בדם פירוש,
יד  נעשית שבהמה ב) קכז, (שם מאיר כר' פסק שחיטה.

תאנה. של ייחור דין ה"ב למעלה ראה לקמן 32)לאבר.
ה"ג. א.33)פ"ה קכח, שם נפשטה, שלא בעיא

.ÊÌca ¯Oa‰ Ïk ¯LÎ‰ - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»À¿«»«»»«»
‰ËÈÁMa ‡ˆiL34Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…»»≈∆»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ô¯Oa Ïk È¯‰ - ‰ËÈÁMa35ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎk «¿ƒ»¬≈»¿»»»ƒ∆¿≈¿»»√»ƒ
¯LÎ‰ ‡lL.e ∆…À¿¿

לדין 34) מבוא כעין כאן ונכפל כבר, נתבאר זה דין
דעת 35)שלאחריו. נגד א) לג, (שם במשנה כתנאֿקמא

מכשירה. עצמה שהשחיטה שמעון ר'

.ÁÔÈÏÎ‡36Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk e¯LÎ‰L37B‡ , √»ƒ∆À¿¿¿∆≈¿À»ƒ««¿«
ÌÈ¯aÁÓ‰ ÌÈna e¯LÎ‰L38,¯LÎ‰ BÈ‡ - Ú˜¯waL ∆À¿¿««ƒ«¿À»ƒ∆««¿«≈∆¿≈

Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ÌÈÓa e¯˜ÚpL ¯Á‡ e¯LÎiL „Ú«∆À¿¿««∆∆∆¿¿«ƒ«¿ƒƒ««¿«
¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ÈÏk ÏÎa :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜LÓ ¯‡La B‡ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ≈«¿ƒ

ÌÈÏÎaL ÌÈn‰ ÔÈÚk Ú˜¯w‰ ÔÓ LÏziL „Ú39·‡L . «∆ƒ»≈ƒ««¿«¿≈««ƒ∆¿≈ƒ»«
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯wa Ô˙e ÈÏÎa ÌÈn‰40. ««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿«≈»«¿ƒƒ

ב.36) קיח, שנוגבו.37)שם אחר מים 38)ונעקרו
במים  בעודם טומאה בהם ונגעה ובמערות, שבבורות
שעל  במים הוכשרו הבור מן הוציאם אם אבל המחוברים,
מכשירים. מחוברים שמים אמרו, א טז, [בפסחים גבם.
כשהוציאו  שהמדובר חד, ד"ה שם ב'תוספות' ריב"א ופירש
מכשירין  המשנה על ומסתמך המחוברים, המים מן האוכל

מ"ו]. ב.39)פ"ד ח, פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
להכשרה 40) ראויים והיו בכלי, כן לפני שהיו אףֿעלֿפי

ב'תורת המקור מציין נפלו (הכסףֿמשנה אולם שם, כהנים'
ראה  הנכונה. הגירסא את לקבוע וקשה שיבושים, כמה שם

שם). אהרן קרבן

.Ë˙eM˜41ıÈˆÚa dÚËpL42Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈc‚‰Â ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»««ƒ
ıÈˆÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiL43‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -44. ∆»»∆»ƒ≈»¿«∆∆À¿»

Ba ‡ˆiL È„k ·e˜ ‡e‰L ıÈˆÚÂ45ÔË˜ L¯L46- ¿»ƒ∆»¿≈∆≈≈…∆»»
ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Ba ÚeËp‰Â ,ı¯‡k ‡e‰ È¯‰¬≈»»∆¿«»«≈¿«≈À¿»¿≈

ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓ Ba eÈ‰ Ì‡47. ƒ»«ƒ≈»«¿ƒƒ

מ"ט.41) פ"ב דינם 42)עוקצין שבו והזרעים נקוב,
לקרקע. חוץ 43)כמחובר ממנה חלק ויצא הגדילה,

העציץ,44)לעציץ. מן נתלש זה שחלק אומרין אנו אין
ראה  במשנתנו. רבינו פירוש (עלֿפי תלושים כפירות ודינו
בעציץ  שהמדובר לפרש, גם [ואפשר וכסףֿמשנה). ראב"ד
ממנה  חלק יצא ואפילו כתלושה, הקישות ודין נקוב, שאינו
שכנגד  האוויר מן יונקת שהיא אומרים אנו אין לעציץ, חוץ
על  יותר מתקבל זה ופירוש כמחוברת. היא והרי הקרקע,
נקוב", שהוא "ועציץ מתחילה: הבאה שהבבא מפני הדעת,

נקוב]. באינו המדובר כאן שעד הנקב.45)משמע דרך
מ"ו.46) שם.47)שם

.ÈıÈˆÚ48Ïa˜Ó Ba ÚeËp‰ È¯‰ - ·e˜ BÈ‡L »ƒ∆≈»¬≈«»«¿«≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ - BÎB˙a ÌÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ

שם.48)
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ואומרים מקילים בית־הלל על wqxiynאבל רק הקפידו כי
כמחוברים  נחשבים ריסק שלא עוד וכל המעשה, לבוש
ומתחיל  המצוה כשעושה ומיד טומאה, מקבלים ואינם
ומתאחד  משקה נעשה חיבורו ממקום גשמי דבר בהעלאת

הניצוץ. עם
(c"q a"lw 'g zeniyx t"r)

אוכלין.16) טומאת ומטמאים בתוספתא 17)מתטמאים
שהמדובר  פירשו שם בגמרא אבל "כמחוברין", כתוב שם
השיג  [הראב"ד כתלושים. דינם לטומאה אבל שבת, לענין
את  קיבל שהוא ברור זה, דין מקור נמצא שלא ואומר
רבינו  אולם הפירות. פירוש, "יבשו". שם שבגמרא הגירסא
יבש. האילן פירוש, "יבש". התוספתא גירסת על הסתמך
ברייתא  של הרישא שהרי הדעת, על יותר מתקבלת וגירסתו
"יבש", ואומרת: ממשיכה והיא שנפשח, באילן מדברת זו
שמואל, על הגמרא וקושיית כמחוברין". הן "הרי ומסיימת:
האילן  יבש אם מקלֿוחומר: היא שיבשו, פירות על המדבר
לא  - לבדם הפירות כשיבשו כמחוברים, הפירות דין - כולו

משנהֿלמלך]. וראה בגמרא, שם ע' כלֿשכן.

.‰ÌÈ‡z18eL·iL19˙‡ÓË ˙B‡nhÓ - Ô‰Èa‡a ¿≈ƒ∆»¿¿ƒ≈∆ƒ«¿À¿«
ÔÓB˜Óa ÔÈÏÎ‡20. √»ƒƒ¿»

שם.18) שמואל של כתוב 19)מימרא שם בגמרא
שיבשו. שם) רש"י (וכן רבינו ומפרש "שצמקו",

באילן.20) מחוברים כשעודם אפילו

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈiÁ ÈÏÚaÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ∆≈ƒ«¬≈«ƒ≈»¿«¿ƒ
e˙eÓiL „Ú ‰‡ÓË21ËÁL .22Û‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a À¿»«∆»»«¿≈»«»»«

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ23ÌÈ‚„Â . «ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿»ƒ
e˙eÓiMÓ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó24Ô‰a „ÏB .25 ≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆»«»∆

‰Ù¯Ë26e‡nË˙Â27¯·ca LÈ È¯‰ - ÔÈ„„˙Ó Ô‰Lk ¿≈»¿ƒ¿«¿¿∆≈ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈«»»
eÙ¯ËÂ ÏÈ‡B‰ ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ Ô‰ Ì‡ ,˜ÙÒ28B‡ , »≈ƒ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿

.e„„˙È ‡ÏÂ Ô·‡k eÓciL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿¿∆∆¿…ƒ¿«¿¿
ÔÈ‡L ‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·È‡‰»≈»«»»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»∆≈»

˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ29e¯LÎ‰ Ì‡ ,30‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¿ƒƒ¿ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»
‰ËÁL .L¯tL ÏÎ‡k ÔÈ·eLÁ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿…∆∆≈≈ƒ¿¬»

Î‰ - ‰Ó‰a‰‰ËÈÁMa e¯L31BÓk dlk ‰Ó‰a‰L ; «¿≈»À¿¿«¿ƒ»∆«¿≈»À»¿
BÓk ,Blk ¯·È‡‰ ¯LÎ‰ - ¯LÎ‰L „ÈÂ ,‰Ê ¯·È‡Ï „È»¿≈»∆¿»∆À¿«À¿«»≈»À¿

¯‡a˙iL32‰ÈiÁa ‰Ó‰a‰ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆ƒ¿»≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆«¿≈»¿«∆»
ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa B‡ ¯·È‡Ï „È BÓk33.da ¿»¿≈»»»«¿À¿»ƒ»

אוכל.21) תורת עליהם אין חיים, שהם זמן שם 22)כל
ב. לגוי.23)קיז, טמאה בהמה בשוחט שם, שנינו זה דין

לאכילה  טהורה בהמה מתירה ששחיטה מפני והטעם,
להוריד  טמאה בבהמה גם היא מועילה מפרכסת, כשעודה
שניתרת  טהורה, בהמה השוחט ומכלֿשכן אוכל, תורת לה

שתמות. לפני בשחיטה מ"ח,24)לאכילה פ"ג עוקצין
או 26)בדגים.25)כביתֿהלל. מום בהם נולד פירוש,

טריפה. - ועוף חיה בבהמה בהם שכיוצא מחלה,
בטומאה.27) א).28)נגעו עה, (חולין נפשטה שלא בעיא
שנמנו 30)להתרפא.29) המשקין משבעת באחד נרטבו

ה"א. בפ"א בשעת 31)למעלה שיצא בדם פירוש,
יד  נעשית שבהמה ב) קכז, (שם מאיר כר' פסק שחיטה.

תאנה. של ייחור דין ה"ב למעלה ראה לקמן 32)לאבר.
ה"ג. א.33)פ"ה קכח, שם נפשטה, שלא בעיא

.ÊÌca ¯Oa‰ Ïk ¯LÎ‰ - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»À¿«»«»»«»
‰ËÈÁMa ‡ˆiL34Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…»»≈∆»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ô¯Oa Ïk È¯‰ - ‰ËÈÁMa35ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎk «¿ƒ»¬≈»¿»»»ƒ∆¿≈¿»»√»ƒ
¯LÎ‰ ‡lL.e ∆…À¿¿

לדין 34) מבוא כעין כאן ונכפל כבר, נתבאר זה דין
דעת 35)שלאחריו. נגד א) לג, (שם במשנה כתנאֿקמא

מכשירה. עצמה שהשחיטה שמעון ר'

.ÁÔÈÏÎ‡36Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk e¯LÎ‰L37B‡ , √»ƒ∆À¿¿¿∆≈¿À»ƒ««¿«
ÌÈ¯aÁÓ‰ ÌÈna e¯LÎ‰L38,¯LÎ‰ BÈ‡ - Ú˜¯waL ∆À¿¿««ƒ«¿À»ƒ∆««¿«≈∆¿≈

Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ÌÈÓa e¯˜ÚpL ¯Á‡ e¯LÎiL „Ú«∆À¿¿««∆∆∆¿¿«ƒ«¿ƒƒ««¿«
¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ÈÏk ÏÎa :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜LÓ ¯‡La B‡ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ≈«¿ƒ

ÌÈÏÎaL ÌÈn‰ ÔÈÚk Ú˜¯w‰ ÔÓ LÏziL „Ú39·‡L . «∆ƒ»≈ƒ««¿«¿≈««ƒ∆¿≈ƒ»«
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯wa Ô˙e ÈÏÎa ÌÈn‰40. ««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿«≈»«¿ƒƒ

ב.36) קיח, שנוגבו.37)שם אחר מים 38)ונעקרו
במים  בעודם טומאה בהם ונגעה ובמערות, שבבורות
שעל  במים הוכשרו הבור מן הוציאם אם אבל המחוברים,
מכשירים. מחוברים שמים אמרו, א טז, [בפסחים גבם.
כשהוציאו  שהמדובר חד, ד"ה שם ב'תוספות' ריב"א ופירש
מכשירין  המשנה על ומסתמך המחוברים, המים מן האוכל

מ"ו]. ב.39)פ"ד ח, פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
להכשרה 40) ראויים והיו בכלי, כן לפני שהיו אףֿעלֿפי

ב'תורת המקור מציין נפלו (הכסףֿמשנה אולם שם, כהנים'
ראה  הנכונה. הגירסא את לקבוע וקשה שיבושים, כמה שם

שם). אהרן קרבן

.Ë˙eM˜41ıÈˆÚa dÚËpL42Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈc‚‰Â ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»««ƒ
ıÈˆÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiL43‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -44. ∆»»∆»ƒ≈»¿«∆∆À¿»

Ba ‡ˆiL È„k ·e˜ ‡e‰L ıÈˆÚÂ45ÔË˜ L¯L46- ¿»ƒ∆»¿≈∆≈≈…∆»»
ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Ba ÚeËp‰Â ,ı¯‡k ‡e‰ È¯‰¬≈»»∆¿«»«≈¿«≈À¿»¿≈

ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓ Ba eÈ‰ Ì‡47. ƒ»«ƒ≈»«¿ƒƒ

מ"ט.41) פ"ב דינם 42)עוקצין שבו והזרעים נקוב,
לקרקע. חוץ 43)כמחובר ממנה חלק ויצא הגדילה,

העציץ,44)לעציץ. מן נתלש זה שחלק אומרין אנו אין
ראה  במשנתנו. רבינו פירוש (עלֿפי תלושים כפירות ודינו
בעציץ  שהמדובר לפרש, גם [ואפשר וכסףֿמשנה). ראב"ד
ממנה  חלק יצא ואפילו כתלושה, הקישות ודין נקוב, שאינו
שכנגד  האוויר מן יונקת שהיא אומרים אנו אין לעציץ, חוץ
על  יותר מתקבל זה ופירוש כמחוברת. היא והרי הקרקע,
נקוב", שהוא "ועציץ מתחילה: הבאה שהבבא מפני הדעת,

נקוב]. באינו המדובר כאן שעד הנקב.45)משמע דרך
מ"ו.46) שם.47)שם

.ÈıÈˆÚ48Ïa˜Ó Ba ÚeËp‰ È¯‰ - ·e˜ BÈ‡L »ƒ∆≈»¬≈«»«¿«≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ - BÎB˙a ÌÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ

שם.48)

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

oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÈÈÏk49ÌÈÏÏ‚50‰Ó„‡ ÈÏÎe51ÔÈÏBÎÈ ÌÈL¯M‰L ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»∆«»»ƒ¿ƒ
Ô‰a Ú˜·Ï52ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏÂ53, ƒ¿…«»∆¿»≈≈»«¿ƒƒ∆«¿»ƒ

.ÔÈ·e˜k Ô‰ È¯‰ - ÔÈ·e˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ

מיובש.50)שם.49) בהמות מרפש העשויים כלים
באש.51) מוסקים רכים.52)בלתי שהם מפני
ואינם 53) לקרקע כמחובר דינם בהם, הגדלים הזרעים

(במשנתנו  מכשירים אינם שבתוכו והמים הכשר, מקבלים
בו). חזר וכאן מאד, מסובך אחר פירוש רבינו כתב

.·Èe‰‡ÏnL ıÈˆÚ54·eLÁ BÈ‡ - B˙ÙO „Ú ¯ÙÚ »ƒ∆ƒ¿»»»«¿»≈»
ÈÏk55BÈ‡L ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡L ‡Ï·Ëk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¬≈¿«¿»∆≈»»»∆≈

Ïea˜ ÈÏk56. ¿ƒƒ

ביטלו 55)שם.54) שהעפר מפני נקוב, אינו אפילו
כלי. טומאה 56)מתורת מקבלים אינם חרס וכלי עץ כלי

שהמים  כאן ומשמיענו קיבול, בית להם יש אם אלא
מכשירים. אינם - עפר שמילאהו זה בכלי הנמצאים

.‚ÈÔÈ˜LÓ57ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ eÏÙpL ÔÈ‡ÓË58,e‡ÓË - «¿ƒ¿≈ƒ∆»¿«»√»ƒƒ¿¿
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL eÏÙpL Èt ÏÚ Û‡59È¯‰L , ««ƒ∆»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ∆¬≈

˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰60eÈ‰È ‡lL ‡e‰Â . «À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿∆…ƒ¿
Ú˜¯wa61. ««¿«

מ"א.57) פ"א טומאה.58)מכשירין לקבל הוכשרו שלא
לח)59) יא, (ויקרא הכתוב מן למדו ב כב, מציעא בבבא

בעלים. רצון צריך לדין 60)שהכשר גם נמשך זה נימוק
את  בארוכה רבינו מבאר במשנתנו לרצון. שלא מכשירים
בעלים  שרצון מכיוון היא: דבריו ותמצית הזה, הנימוק
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי הכתוב מן למדנו
לפני  שבא בהכשר נאמר זה כתוב והרי לכם", הוא טמא
אחת  בבת באים והטומאה כשההכשר אבל הטומאה, נפילת
גזירת  שהוא דבר על מדעתנו להוסיף ואין שמענו, לא

למדנו 61)הכתוב. מכשירים, אינם שמחוברים הדין
לד). ו, (שם כלי" בכל ישתה "אשר מכתוב

.„ÈÏÎ‡ Ïk62ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L „Ú Á¯ÒÂ „ÒÙpL »…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿««∆≈»¿«¬«
‰˜LÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡63Á¯ÒpL »»≈¿«≈À¿»¿≈«¿∆∆ƒ¿«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ˙i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡Â „ÒÙÂ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«»»≈¿«≈À¿»
¯ÈLÎÓ BÈ‡L C¯„k64‰˙MÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,65. ¿∆∆∆≈«¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ»∆

בטהרות:62) אמרו "כלל מ"ו: פ"ח טהרות במסכת שנינו
כלב". מאכילת שייפסל עד טמא אדם, לאוכל המיוחד כל
טומאה  לאסוקי "ההוא א: כא, בכריתות זו משנה על ואמרו
כבר  שישנה הטומאה את ממנו להעלות (פירוש, מיניה
לאדם  ראוי אינו שאם כאן שאמרנו (מה הכא עליו),
ליה  לאחותי טמא) אינו לכלב ראו שהוא אףֿעלֿפי
הלכה  מקור וכאן טהור). אוכל על טומאה (להוריד טומאה"

ה"ד.63)זו. ח פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ה"ב.64) בפ"א למעלה פרט 65)שאמרנו שם: ודרשו

להכשר, בעיקר שם בתו"כ נדרש זה [פסוק סרוח. למשקה
"יטמא"]. מסיים שהרי טומאה, גם כולל אבל

.ÂË¯BÚ‰66‰ÈÏÚ ·MÁL ‡ÈÏM‰Â B˜ÏML »∆¿»¿«ƒ¿»∆ƒ≈»∆»
‰ÏÈÎ‡Ï67ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó -68. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒƒ¿≈«¿»

ב.66) עז, חולין עור 67)ברייתא שלקה, שלא אףֿעלֿפי
רכה, היא שליא אבל שליקה, בלי נאכל אינו קשה שהוא
בלי  אוכל תורת לה להוריד המחשבה מועילה ולפיכך

אחר.68)שליקה. אוכל עם עירבם לא אפילו

.ÊË¯BÓÁ‰ ¯BÚ69,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - B˜ÏMLÌ‡ «¬∆¿»¬≈∆»≈ƒ
B‡ ,B˜ÏML ÈtÓ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Óƒ¿«≈À¿«√»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆¿»

.‰a¯‰ Òe‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ‡nË˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»«¿≈

אמרו,69) שם בגמרא נפשטה. שלא בעיא א, עמוד שם
שליקה. ע"י אפילו אותו אוכלים ואין מאוס החמור שעור

.ÊÈÌÈhÁ70¯˜a ÈÏÏ‚aL71ÈÏÏ‚aL ÌÈ¯BÚOe ƒƒ∆¿∆¿≈»»¿ƒ∆¿∆¿≈
ÔËwlL ‰Ó‰a‰72·MÁ Ì‡Â .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -73 «¿≈»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙B‡nË˙Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬ƒ»ƒ¿«¿À¿«√»ƒ

א.70) סט, מנחות הבקר 71)ברייתא, את להאכיל רגילים
- וגמלים סוסים כגון האחרות, הבהמות ואת חטים, -

(רש"י). לאכלן.72)שעורים חישב בשעה 73)ולא
(כ"מ). מועילה אינה הליקוט שלאחר והמחשבה שליקטן.
אינן  לאכילה, עליהן שחשב אע"פ כתוב: שם [בברייתא
טומאת  מטמאין - לאוכלין כנסן אוכלין. טומאת מטמאין
פירשם  הברייתא, לאותה רבינו דברי להתאים וכדי אוכלין.

כך]. הכסףֿמשנה

.ÁÈÏÎ‡ Ïk74:Á¯ÒÂ ÏÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL »…∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
O¯Ák L·iL B‡ ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡75‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿«ƒ∆¡…«∆∆∆»≈¿∆∆¬≈∆

¯B‰Ë76Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ Ì„‡ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡Â ; »¿ƒƒ¿«ƒ∆¡…»»«¬«ƒ»
e‡ÓËpL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈∆»≈¿∆»»¿»»√»ƒ∆ƒ¿¿

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ -77. ≈»∆»√»¿ƒ¿∆

יד.74) בהלכה למעלה ראוי 75)נתבאר אינו כך ומתוך
מציין  [הכסףֿמשנה נסרח. שלא אףֿעלֿפי כלב, לאכילת
המדובר  שם אולם א, נה, נדה בגמרא כחרס, יבש דין מקור
(לדעת  כקמח נעשה או יוחנן) ר' (לדעת שנפרך המת בבשר
ורבינו  כחרס, יבש בדין כלום שם נאמר ולא לקיש), ריש
המת  שבשר פסק ה,א) מת טומאת מהלכות (בפ"ב עצמו
כאן. לדבריו סתירה בזה יש ולכאורה מטמא. כחרס יבש
קשה  אבל אוכלין, לטומאת מת טומאת לדמות אין אולם
להלכה  מקור זו בסוגיא הכסףֿמשנה מצא כיצד להבין

כאן]. בה עוסקים טומאתו.76)שאנו פקעה
טהרה 77) להן "ואין ה"ב: פ"א טבולֿיום תוספתא

מטומאתן".

.ËÈÌÈÚ¯Ê78Ô‰Ó ÁÓBv‰ È¯‰ - ÌÚ¯fL ÌÈ‡ÓË ¿»ƒ¿≈ƒ∆¿»»¬≈«≈«≈∆
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ,¯B‰Ë79‡e‰Â . »«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆¿

eLÈ¯L‰L80,Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - ‰L¯L‰ Ì„˜ Ï·‡ ; ∆ƒ¿ƒ¬»…∆«¿»»¬≈≈¿À¿»»
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a elÙ‡81. ¬ƒ¿»»∆«¿»∆

מנין 78) דרשו: ה"ב, פי"א שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
יזרע  "אשר לומר תלמוד טהרו? שזרען טמאים לזרעים
השרישו, שלא אףֿעלֿפי יכול לז). יא, (ויקרא טהור"

"הוא". לומר בצלצל 79)תלמוד ששותלים בצלים כגון
"בצלים  שנינו: מ"ב, פ"ה [במעשרות והולך. גדל והוא קטן,
הר"ש, ומפרש מלטמא". טהרו - בעליה משהשרישו
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שעפר  המעזיבה, גבי על בעלייה מונחים היו שהבצלים
שבסל, בצלים אבל עפר. באותו והשרישו עליה שטוח
א) לד, (פסחים ורש"י טהרו]. לא עלים הוציאו אפילו
ויצאו  לגבה בטלו - לקרקע שחוברו שכיוון הטעם, מפרש

אוכל. שרשים.80)מתורת באדמה.81)הוציאו נרקב

.ÎÔÈÏÎ‡82ÌÈÏÎÏ ÔÈ¯aÁnL83.ÏÎ‡ ˙¯BzÓ eÏËa - √»ƒ∆¿À»ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«…∆
˙‡ÓËa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿À¿«

ÈÏk‰84ıÚ LÈÓLz ÔÈLnLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ;85È¯‰ - «¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ≈¬≈
.ıÚk Ô‰≈¿≈

א.82) קכט, הדבוקים 83)חולין עיסה שיירי כגון
לאכלם. דעתו ואין של 84)בעריבה הטומאה בדרגת

הטומאה. אב האוכל שיירי גם הטומאה, אב הכלי אם הכלי.
הכלי.85) מדופן חלק נעשו

.‡ÎÁ¯ÒÂ „ÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL ‰˜LÓ Ïk»«¿∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÏBÚÏ B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ -86‡ˆBÈ ‰˜Ln‰ ÔÈ‡L ,87 ¬≈∆¿À¿»¿»∆≈««¿∆≈

·Ïk‰ È„È ÏÚ88‰¯‰Ë ‡ÓËpL ‰˜LÓÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚÏ «¿≈«∆∆¿»¿≈¿«¿∆∆ƒ¿»»√»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÏÈaË‰ Ì‡L ,„·Ïa ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁƒ««ƒƒ¿«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ eÙvL ÔÂÈk - ‰Â˜Óa89e¯‰Ë90. ¿ƒ¿∆≈»∆»≈ƒ¿∆¬≈∆»¬
ÌÈÙÈa ÌÈÚ¯Â ,ÔÈnÁa ÔBˆÂ ÔBˆa ÔÈnÁ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÚ¯a ÌÈÙÈÂ91. ¿»ƒ¿»ƒ

שמשקה 86) הי"ד) (למעלה רבינו פסק טומאה, קבלת לענין
אבל  טומאה. מקבל אינו אדם מאוכל נפסד ואם כאוכל, דינו
כתב  באוכל ביניהם. רבינו מחלק - מטומאתו יציאה לענין
משקה  אבל נטהר, כלב מאכילת ונפסד נטמא שאם (בהי"ח)
פרשת  כהנים' ב'תורת הדין ומקור טומאתו. מידי יוצא אינו
"אשר  אומר אליעזר ר' שם: שנינו ה"ד. ח, פרשתא שמיני
יוצאים  משקין אין לו, אמרו סרוח. למשקה פרט ישתה",
ומפרש  מידי). גורסים: (יש פרה לידי ולא עופות לידי לא
- טומאה מכל התורה מיעטה אליעזר ר' שלדעת רבינו
לפני  נטמא אם ואפילו אדם, לשתיית ראוי שאינו משקה
לו  ואמרו כשנפסל; מטומאתו יוצא - אדם משתיית שנפסל

לעופות  ראוי זה משקה הרי כבר חכמים, אם ולפיכך ולפרה,
שנפסל  שמשקה הם מודים אבל מטומאתו, יוצא אינו נטמא
לו. כאמרו רבינו ופסק טומאה. מקבל אינו אדם משתיית

שהוא,88)מטומאתו.87) סרוח משקה כל מלקק שהכלב
[וב'תורת  כלב. משתיית שנפסל משקה בכלל אין ולפיכך
בהמה  לכל שהכוונה סובר, ורבינו "פרה". כתוב כהנים'

השלמות)]. (ראה מים 89)שהיא מלא כלי השקיע אם
המקוה. במי שנגעו עד במקוה ביצה 90)טמאים משנה

מים  טהרת והיא "השקה", נקרא זה חכמים בלשון ב. יז,
מ"ח). פ"ד (מכשירין משקין שאר לא אבל בלבד

ו.91) פ"ו, מקוואות במשנה כביתֿהלל

.·ÎÏwÓ92ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L93ÏÈaË‰Â «≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Â˜Óa d˙ˆ˜Ó94d˙ˆ˜Ó ÏÚL ÌÈn‰ e¯‰Ë ‡Ï -95 ƒ¿»»¿ƒ¿∆…»¬««ƒ∆«ƒ¿»»

.dlk ˙‡ ÏaËiL „Ú«∆ƒ¿…∆À»

מ"ט.92) פ"ח טמאים.93)טהרות במים נרטב המקל כל
אמרנו  שהרי בלבד, למים הכוונה "משקין" שכתב [מה

בלבד]. מים אלא מטהרת אינה שהשקה בהכ"א) (למעלה
המקל.94) שעל המים במצקת המקוה מי שעל 95)ונגעו

שבחלק  למים מחוברים שהם אע"פ הוטבל, שלא המקצת
טמאים, המוטבל בחלק הנמצאים המים שגם [ונראה המושק.
דבר, של וטעמו בטומאתם]. שנשארו במים נגיעתם מפני
שסופם  אףֿעלֿפי משופע, במקום הנמצאים שמשקין מפני
"הניצוק  שם: ששנינו כמו חיבור, בגדר אינם למטה, לרדת
פני  על לאט לאט הזוחלים (משקין חיבור" אינו והקטפרס
- כלי אבל מקל, ודווקא "קטפרס"). נקראים משופע, שטח
המים  מקצת רק נגעו ואפילו בגומא), (מים כאשבורן דינו
המקוה  מי עם אחד שטח שנעשו מפני כולם, נטהרו במקוה
המשקין  טימאו לא למה לי נתבאר [ולא שם). בפירושו (רבינו
שנטהרו  אחר המשקין את ויטמא יחזור והכלי הכלי, את

טומאה]. מקבל שאינו לכלי רבינו התכוון ואולי בהשקה?

.‚Î‚ÏL96- ‰Â˜Ó ÈÓÏ B˙ˆ˜Ó ˜ÈM‰Â ‡ÓËpL ∆∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ¿∆
Blk ¯‰Ë ,B˙ˆ˜Ó ¯‰ËÂ ÏÈ‡B‰97. ƒ¿»«ƒ¿»»«À

א.96) יז, נדה למדנו 97)ברייתא, הכ"ב) (פ"א  למעלה
פתיתי  את דנים שאין מפני כולו, נטמא לא מקצתו שנטמא
לענין  אחד כגוף נחשב ולמה אחד, לגוש כמחוברים השלג
ב, פ"ג, טהרות למשנה בפירושו משאנץ הר"ש השקה?
המקוה  את משלים ששלג מפני הזה, ההבדל את מסביר
השלג  כל ואםֿכן מ"א), פ"ז (מקוואות סאה לארבעים

נטהר. ולכן מהמקווה, חלק נעשה המושק

.„Î„Óz‰98ÔÈa B„nzL ¯Á‡ ‡ÓËpL ÔÈa ,‡Óh‰ «∆∆«»≈≈∆ƒ¿»««∆ƒ¿≈
B˜ÈMÓ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú :ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B„nzL∆ƒ¿¿«ƒ¿≈ƒ«∆…∆¿ƒ«ƒ
È¯‰ - ıÈÓÁ‰MÓ ;ÌÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯‰ËÈÂ ‰Â˜Óa¿ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¬≈¿«ƒƒ∆∆¿ƒ¬≈

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈk ‡e‰99. ¿«ƒ¿≈»√»¿ƒ¿∆

יין.98) ושמרי ממים שעושים חולין 99)משקה ברייתא,
ב. כו,

.‰Î‰¯„˜100ÔÈÈÂ L·c ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL ¿≈»∆¿≈»«¿ƒ¿¿«¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ101‰Â˜n‰ CB˙a ‰e˙e ,102ËLÙe , ¿«≈»∆¿»¿«ƒ¿∆»«

da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰103‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¿À¿»∆»¿»«»¬≈∆¿«≈
˙‡ÓËÂ ,‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˜Ln‰ ˙‡∆««¿ƒ««ƒ∆≈¿«ƒ¿∆¿ƒ¿≈

‰¯„w‰104‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ «¿≈»≈¬«««¿ƒ∆¿»««ƒ∆ƒ
‰Â˜n‰ CB˙a105‰¯„w‰ - ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰ . ¿«ƒ¿∆»¿»¿≈»«ƒ«¿≈»

‰¯B‰Ë106,ÌÏBÚÏ Ò¯Á ÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¿»
ÌÈn‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡ÓË dÎB˙aL107ÌÈ·¯ÚÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿≈««ƒ∆¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿…»ƒ

‰Â˜n‰ ÈÓa108da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡Óh‰ ·‡ ËLt . ¿≈«ƒ¿∆»«««À¿»∆»¿»«»
Ò¯Á ÈÏk ¯‰ËÓ ‰Â˜n‰ ÔÈ‡L ,‰¯„w‰ ˙‡ÓË -109. ƒ¿≈«¿≈»∆≈«ƒ¿∆¿«≈¿≈∆∆

היא.100) חרס של קדירה סתם מ"ח. פ"ד מכשירין
למים.101) חוץ טומאה המקבלים המשקין כל
למים 102) אלא מועילה אינה שהשקה כ"א בהלכה נתבאר

עצמה 103)בלבד. בקדירה נגע ואם שבקדירה. במשקין
כלי. מטמא אינו שראשון מפני טהור, משום 104)הכול

ה"ב). ז פרק הטומאות אבות (הלכות משקין גזירת
(ויקרא 105) בתורה ככתוב במקוה, טהרה לו אין חרס שכלי

תשבורו". ואותו . . . חרש כלי "וכל לג): אפילו 106)יא,
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שעפר  המעזיבה, גבי על בעלייה מונחים היו שהבצלים
שבסל, בצלים אבל עפר. באותו והשרישו עליה שטוח
א) לד, (פסחים ורש"י טהרו]. לא עלים הוציאו אפילו
ויצאו  לגבה בטלו - לקרקע שחוברו שכיוון הטעם, מפרש

אוכל. שרשים.80)מתורת באדמה.81)הוציאו נרקב

.ÎÔÈÏÎ‡82ÌÈÏÎÏ ÔÈ¯aÁnL83.ÏÎ‡ ˙¯BzÓ eÏËa - √»ƒ∆¿À»ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«…∆
˙‡ÓËa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿À¿«

ÈÏk‰84ıÚ LÈÓLz ÔÈLnLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ;85È¯‰ - «¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ≈¬≈
.ıÚk Ô‰≈¿≈

א.82) קכט, הדבוקים 83)חולין עיסה שיירי כגון
לאכלם. דעתו ואין של 84)בעריבה הטומאה בדרגת

הטומאה. אב האוכל שיירי גם הטומאה, אב הכלי אם הכלי.
הכלי.85) מדופן חלק נעשו

.‡ÎÁ¯ÒÂ „ÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL ‰˜LÓ Ïk»«¿∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÏBÚÏ B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ -86‡ˆBÈ ‰˜Ln‰ ÔÈ‡L ,87 ¬≈∆¿À¿»¿»∆≈««¿∆≈

·Ïk‰ È„È ÏÚ88‰¯‰Ë ‡ÓËpL ‰˜LÓÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚÏ «¿≈«∆∆¿»¿≈¿«¿∆∆ƒ¿»»√»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÏÈaË‰ Ì‡L ,„·Ïa ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁƒ««ƒƒ¿«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ eÙvL ÔÂÈk - ‰Â˜Óa89e¯‰Ë90. ¿ƒ¿∆≈»∆»≈ƒ¿∆¬≈∆»¬
ÌÈÙÈa ÌÈÚ¯Â ,ÔÈnÁa ÔBˆÂ ÔBˆa ÔÈnÁ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÚ¯a ÌÈÙÈÂ91. ¿»ƒ¿»ƒ

שמשקה 86) הי"ד) (למעלה רבינו פסק טומאה, קבלת לענין
אבל  טומאה. מקבל אינו אדם מאוכל נפסד ואם כאוכל, דינו
כתב  באוכל ביניהם. רבינו מחלק - מטומאתו יציאה לענין
משקה  אבל נטהר, כלב מאכילת ונפסד נטמא שאם (בהי"ח)
פרשת  כהנים' ב'תורת הדין ומקור טומאתו. מידי יוצא אינו
"אשר  אומר אליעזר ר' שם: שנינו ה"ד. ח, פרשתא שמיני
יוצאים  משקין אין לו, אמרו סרוח. למשקה פרט ישתה",
ומפרש  מידי). גורסים: (יש פרה לידי ולא עופות לידי לא
- טומאה מכל התורה מיעטה אליעזר ר' שלדעת רבינו
לפני  נטמא אם ואפילו אדם, לשתיית ראוי שאינו משקה
לו  ואמרו כשנפסל; מטומאתו יוצא - אדם משתיית שנפסל

לעופות  ראוי זה משקה הרי כבר חכמים, אם ולפיכך ולפרה,
שנפסל  שמשקה הם מודים אבל מטומאתו, יוצא אינו נטמא
לו. כאמרו רבינו ופסק טומאה. מקבל אינו אדם משתיית

שהוא,88)מטומאתו.87) סרוח משקה כל מלקק שהכלב
[וב'תורת  כלב. משתיית שנפסל משקה בכלל אין ולפיכך
בהמה  לכל שהכוונה סובר, ורבינו "פרה". כתוב כהנים'

השלמות)]. (ראה מים 89)שהיא מלא כלי השקיע אם
המקוה. במי שנגעו עד במקוה ביצה 90)טמאים משנה

מים  טהרת והיא "השקה", נקרא זה חכמים בלשון ב. יז,
מ"ח). פ"ד (מכשירין משקין שאר לא אבל בלבד

ו.91) פ"ו, מקוואות במשנה כביתֿהלל

.·ÎÏwÓ92ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L93ÏÈaË‰Â «≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Â˜Óa d˙ˆ˜Ó94d˙ˆ˜Ó ÏÚL ÌÈn‰ e¯‰Ë ‡Ï -95 ƒ¿»»¿ƒ¿∆…»¬««ƒ∆«ƒ¿»»

.dlk ˙‡ ÏaËiL „Ú«∆ƒ¿…∆À»

מ"ט.92) פ"ח טמאים.93)טהרות במים נרטב המקל כל
אמרנו  שהרי בלבד, למים הכוונה "משקין" שכתב [מה

בלבד]. מים אלא מטהרת אינה שהשקה בהכ"א) (למעלה
המקל.94) שעל המים במצקת המקוה מי שעל 95)ונגעו

שבחלק  למים מחוברים שהם אע"פ הוטבל, שלא המקצת
טמאים, המוטבל בחלק הנמצאים המים שגם [ונראה המושק.
דבר, של וטעמו בטומאתם]. שנשארו במים נגיעתם מפני
שסופם  אףֿעלֿפי משופע, במקום הנמצאים שמשקין מפני
"הניצוק  שם: ששנינו כמו חיבור, בגדר אינם למטה, לרדת
פני  על לאט לאט הזוחלים (משקין חיבור" אינו והקטפרס
- כלי אבל מקל, ודווקא "קטפרס"). נקראים משופע, שטח
המים  מקצת רק נגעו ואפילו בגומא), (מים כאשבורן דינו
המקוה  מי עם אחד שטח שנעשו מפני כולם, נטהרו במקוה
המשקין  טימאו לא למה לי נתבאר [ולא שם). בפירושו (רבינו
שנטהרו  אחר המשקין את ויטמא יחזור והכלי הכלי, את

טומאה]. מקבל שאינו לכלי רבינו התכוון ואולי בהשקה?

.‚Î‚ÏL96- ‰Â˜Ó ÈÓÏ B˙ˆ˜Ó ˜ÈM‰Â ‡ÓËpL ∆∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ¿∆
Blk ¯‰Ë ,B˙ˆ˜Ó ¯‰ËÂ ÏÈ‡B‰97. ƒ¿»«ƒ¿»»«À

א.96) יז, נדה למדנו 97)ברייתא, הכ"ב) (פ"א  למעלה
פתיתי  את דנים שאין מפני כולו, נטמא לא מקצתו שנטמא
לענין  אחד כגוף נחשב ולמה אחד, לגוש כמחוברים השלג
ב, פ"ג, טהרות למשנה בפירושו משאנץ הר"ש השקה?
המקוה  את משלים ששלג מפני הזה, ההבדל את מסביר
השלג  כל ואםֿכן מ"א), פ"ז (מקוואות סאה לארבעים

נטהר. ולכן מהמקווה, חלק נעשה המושק

.„Î„Óz‰98ÔÈa B„nzL ¯Á‡ ‡ÓËpL ÔÈa ,‡Óh‰ «∆∆«»≈≈∆ƒ¿»««∆ƒ¿≈
B˜ÈMÓ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú :ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B„nzL∆ƒ¿¿«ƒ¿≈ƒ«∆…∆¿ƒ«ƒ
È¯‰ - ıÈÓÁ‰MÓ ;ÌÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯‰ËÈÂ ‰Â˜Óa¿ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¬≈¿«ƒƒ∆∆¿ƒ¬≈

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈk ‡e‰99. ¿«ƒ¿≈»√»¿ƒ¿∆

יין.98) ושמרי ממים שעושים חולין 99)משקה ברייתא,
ב. כו,

.‰Î‰¯„˜100ÔÈÈÂ L·c ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL ¿≈»∆¿≈»«¿ƒ¿¿«¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ101‰Â˜n‰ CB˙a ‰e˙e ,102ËLÙe , ¿«≈»∆¿»¿«ƒ¿∆»«

da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰103‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¿À¿»∆»¿»«»¬≈∆¿«≈
˙‡ÓËÂ ,‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˜Ln‰ ˙‡∆««¿ƒ««ƒ∆≈¿«ƒ¿∆¿ƒ¿≈

‰¯„w‰104‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ «¿≈»≈¬«««¿ƒ∆¿»««ƒ∆ƒ
‰Â˜n‰ CB˙a105‰¯„w‰ - ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰ . ¿«ƒ¿∆»¿»¿≈»«ƒ«¿≈»

‰¯B‰Ë106,ÌÏBÚÏ Ò¯Á ÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¿»
ÌÈn‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡ÓË dÎB˙aL107ÌÈ·¯ÚÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿≈««ƒ∆¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿…»ƒ

‰Â˜n‰ ÈÓa108da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡Óh‰ ·‡ ËLt . ¿≈«ƒ¿∆»«««À¿»∆»¿»«»
Ò¯Á ÈÏk ¯‰ËÓ ‰Â˜n‰ ÔÈ‡L ,‰¯„w‰ ˙‡ÓË -109. ƒ¿≈«¿≈»∆≈«ƒ¿∆¿«≈¿≈∆∆

היא.100) חרס של קדירה סתם מ"ח. פ"ד מכשירין
למים.101) חוץ טומאה המקבלים המשקין כל
למים 102) אלא מועילה אינה שהשקה כ"א בהלכה נתבאר

עצמה 103)בלבד. בקדירה נגע ואם שבקדירה. במשקין
כלי. מטמא אינו שראשון מפני טהור, משום 104)הכול

ה"ב). ז פרק הטומאות אבות (הלכות משקין גזירת
(ויקרא 105) בתורה ככתוב במקוה, טהרה לו אין חרס שכלי

תשבורו". ואותו . . . חרש כלי "וכל לג): אפילו 106)יא,
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עצמה. בקדירה בהם.107)נגע נגע אם אפילו
בהשקה.108) המים 109)ונטהרים את מטמאה והקדירה

במקוה  העומד לאדם דומה זה ואין המקוה, מן כשמוציאה
שבתוכה. בטומאה ונגע

.ÂÎÈÓ110˙eÎÈÙL111e„¯È .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿«À¿»»¿
;ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓL‚ ÈÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿»ƒƒ«¬≈∆¬≈≈¿ƒ
ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»«…»≈≈¿≈ƒ≈

˙BÚ˜¯˜a112Ï·‡ ;‰ÎÈÙL ÈÓ eÓ„wL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ¿«¿»≈»«ƒ¿«∆»¿≈¿ƒ»¬»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ eÓ„»̃¿≈¿»ƒ¿»¿¬≈∆»∆ƒ≈

‡ÓË Ïk‰ - ˙eÎÈÙL113e„¯iL ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ¿ƒ«…»≈∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»¿
.‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡nËÓ - ÌÈ¯B‰ËÏƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆

מ"ג.110) פ"ב שופכים.111)מכשירין רבינו 112)מי
מיטמאים  מחוברים שמשקין ה"י, בפט"ו לשיטתו

בעלים. ברצון נגעו אם במשנה הרא"113)ומטמאים, ש
מי  את האדם החשיב לא השפיכה מי כשקדמו מסביר,
לרצונו  נפלו לא ולפיכך בשופכין, יוזהמו שהרי הגשמים,
לרצונו  גשמים, מי קדמו אם אבל טומאה. מקבלים ואינם

טומאה. ומקבלים הם

.ÊÎÛ¯Bh‰114Bbb ˙‡115B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â116È¯‰Â «≈∆«¿«¿«≈∆¿«¬≈
˙BÙÈËp‰ ea¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È ,ÌÈÙhÓ Ô‰117- ≈¿«¿ƒ»¿¬≈∆¿»ƒ¿««¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈÙËBp‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯ È¯‰¬≈«≈¿»ƒ¬≈∆¿«¿ƒ≈∆¿ƒ

מ"ד.114) הגג.115)שם על שטח הטיט את מחליק
במקום  הגג על חדש טיט נותנים היו הגשמים, ימות בפרוס
ומחליקים  מים עליו ושופכים החום, מחמת שנפרך הישן

במעגילה. משמע 116)אותו (כך כשופכין דינם אלה ומים
שהמדובר  מפרש שם והרא"ש למשנתנו, רבינו של מפירושו

טמאים). טפטוף 117)במים התגבר הגשמים, ירידת עם
המים.

.ÁÎCq‰118È¯‰Â Ï·ËÂ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ÓËÂ ¯B‰Ë ÔÓL «»∆∆»¿ƒ¿»∆»»»¿»««¬≈
ÔË˜ ¯·È‡ ˙ÎÈÒ È„k ‰È‰ Ì‡ ,B¯Oa ÏÚ ÔÓM‰119- «∆∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«≈»»»

Ì„wÓ ‰È‰Lk ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰120‡ÓË ÔÓL CÒ . ¬≈»¿∆»»ƒ…∆»∆∆»≈
¯‡L Ì‡ ‡l‡ ;ÂÈÏÚL ÔÓM‰ ¯‰Ë ‡Ï - Ï·ËÂ¿»«…»««∆∆∆»»∆»ƒƒ¿«

ÁÙBË ‰˜LÓ epnÓ121Ì‡Â ,B˙‡ÓËa ÔÓM‰ È¯‰ - ƒ∆«¿∆≈«¬≈«∆∆¿À¿»¿ƒ
.BËeÚÓa ÏËa - epnÓ ÁÈtË‰Ï È„k epnÓ ¯‡L ‡Ï…ƒ¿«ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ

מ"ו.118) פ"ד בפירושו 119)עדיות (רבינו קטנה אצבע
אגב 120)למשנה). נתבטל שהשמן לפי הסיכה, לפני

נתבטל, לא - זה שיעור מכדי יותר היה אם אבל הגוף,
משקין. מטהר אינו והמקוה הטמא, הגוף מן ונטמא

מקולי 121) הם אלה דינים תורטב. - אצבע בו תיגע אם
כביתֿהלל, רבינו ופוסק ביתֿהלל, ומחומרי ביתֿשמאי

לחומרא. ובין לקולא בין מקום, בכל כמותם שהלכה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיוחד 1) ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר

מחשבה  שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום
לא  או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא הכשר והכשר,

זה. ולא זה

.‡e¯‡a ¯·k2„Ú ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»√»ƒƒ¿«¿ƒ«
- Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎ‡ ÏkLÂ ;e¯LÎiL∆À¿¿¿∆»…∆∆≈¿À»¿«¬«»»

È‡.Ì„‡Ï B„ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó B ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¬¿»»

ה"א.2) פ"א,

.·ÏÎ‡3BÈ‡Â ‰f‰ ÌB˜na Ì„‡Ï „ÁÈÓ ‡e‰L …∆∆¿À»¿»»«»«∆¿≈
Ba „ÁÈÓ ‡e‰L ÌB˜na - ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì„‡Ï „ÁÈÓ¿À»¿»»¿»«≈«»∆¿À»
BÈ‡L ÌB˜n·e ,Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¬»»¿«¬¿»»«»∆≈
Ïa˜È Ck ¯Á‡Â Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ Ba „ÁÈÓ¿À»»ƒ«¬»»¿«¬¿»»¿««»¿«≈

‰‡ÓË4ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ BÙBqL ÏÎ‡ ÏÎÂ .5BÈ‡ À¿»¿»…∆∆¿«≈»»¿≈ƒ≈
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ6. »ƒ∆¿≈

מ"ג.3) פ"ג והכשר 4)עוקצין טומאה מדיני ברבים
מכריע. משקל בעלת היא האדם מחשבת כגון 5)טומאה,

מטמאה  אינה - מפרכסת והיא לגוי, טמאה בהמה השוחט
לאחר  אבל ב). קיז, חולין (משנה, הפירכוס זמן כל כנבילה
ראה  וכלים. אדם חמורה טומאה תטמא – מלפרכס שתפסיק

ה"ד. אוכלין.6)לקמן טומאת מטמא וגם ומתטמא

.‚ÔÈÏÎ‡ LÈ7ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯vL ≈√»ƒ∆¿ƒƒ∆¿≈¿≈»¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,‰·LÁÓ«¬»»¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡L LÈÂ ,¯LÎ‰Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,¯LÎ‰∆¿≈¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿∆¿≈¿≈∆≈
ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ?„ˆÈk .¯LÎ‰ ‡ÏÂ ‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈≈«»»√»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰8ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ - «¿À»ƒ¿»»¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿≈
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‚c .‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¬»»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„Â ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚ÁÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa9 ¿»»«¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÏÂ ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆe ,Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿…

‰·LÁÓ10CÈ¯ˆ - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . «¬»»¿≈≈∆¿≈»¿»∆≈»»ƒ
¯LÎ‰11ÌB˜Ó ÏÎa ‰·LÁÓ ‡ÏÂ12ÔÈÎÈ¯ˆ el‡Â . ∆¿≈¿…«¬»»¿»»¿≈¿ƒƒ

‰Â ‰·LÁÓ¯LÎ13ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa :14ÔÓ ÔÈa , «¬»»¿∆¿≈»»«≈ƒ««≈ƒ
ÛBÚ‰ ˙Ï·Â ,ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa Ì„‡‰»»»≈ƒ«¿≈»≈ƒ»¿ƒ¿«»

‡Óh‰15ÌÈ¯Ùka ‰ËeÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ ,16. «»≈¿≈∆¿≈»¿»¿»«¿»ƒ
‰ËÈÁMa ¯LÎ‰L Èt ÏÚ Û‡17ÈL ¯LÎ‰ CÈ¯ˆ , ««ƒ∆À¿««¿ƒ»»ƒ∆¿≈≈ƒ

‰·LÁn‰ ¯Á‡18‰„O‰ ˙B˜¯È Ïk ¯‡Le .19ÔB‚k ,20 ««««¬»»¿»»«¿«»∆¿
ÌÈ·‚Á ÔÎÂ .˙Bi¯Ët‰Â ¯˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ«»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â21ÔÈLÏÚ .ÌÈ¯Ùka ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ -22 ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¬»»«¿»ƒÀ¿ƒ
‰Ó‰·Ï ÔÚ¯fL23ÔÈ‡ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»≈»

,eLÏziL ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·LÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»«∆«¿…¬≈∆««∆ƒ»¿
¯eaÁ ˙·LÁnL24ÔËwÏL ÔÈLÏÚ .‰·LÁÓ dÈ‡ ∆«¬∆∆ƒ≈»«¬»»À¿ƒ∆ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯ˆ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,ÔÁÈ„‰Â BzÓ‰·Ïƒ¿∆¿∆¡ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»¿ƒƒ
‰·LÁn‰ ¯Á‡ ÈL ¯LÎ‰25.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈≈ƒ««««¬»»¿≈…«≈»∆

ÏÏ‡‰26˙‡ÓË Ïa˜Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡ , »¬»ƒ»«»»«¬ƒ»¿«≈À¿«
ÔÈÏÎ‡27ıÚk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,28Ïa˜Ó BÈ‡Â √»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈¿«≈

,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿≈»¬»«¿À»ƒ«»»¿«ƒƒ
ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â29, ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ«¿»«ƒ

k‰ÂÌÈÙ30‰ˆBp‰Â31ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â , ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»¿ƒƒ
‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L el‡Â .‰·LÁÓe ¯LÎ‰∆¿≈«¬»»¿≈∆≈¿ƒƒ…«¬»»
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ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï· :¯LÎ‰ ‡ÏÂ32, ¿…∆¿≈ƒ¿«¿≈»¿»¿»»
¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·Â33‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ34 ¿ƒ¿«»«»¿≈∆¿≈»¿»

ÌÈk¯ka35„Á‡ ÔÈ‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÈÙÏ . «¿«ƒ¿ƒ∆≈¿À»ƒ¿«¬«»»≈∆»
ÈtÓ ,¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;‰·LÁÓ CÈ¯ˆ el‡Ó≈≈»ƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿≈

‡nËÏ ÔÙBqL36˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡37‡nËÓ‰ ÏÎÂ , ∆»¿«≈»»¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«≈
ÌÈÎÈ¯ˆ el‡Â .¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»≈»ƒ∆¿≈¿≈¿ƒƒ

¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ38¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· : «¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿«»«»
‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·Â ,ÌÈ¯Ùka«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿≈»¿»»¿
‰‡ÓË ·‡ - ˙ÈÊk Ï·‡ ;˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ·MÁL∆ƒ≈«»ƒ¿«ƒ¬»¿«ƒ«À¿»

.‡e‰

מ"א.7) פ"ג בין 8)עוקצין בערים בין הם נאכלים
לאוכלם.9)בכפרים. רגילים אינם הערים תושבי

"צריכים 10) הגירסא שלפנינו במשנה ה"א. שם תוספתא,
רבינו, לעיני היתה אחרת שגירסא ברור בכפרים". מחשבה

המשנה. על התוספתא את להעדיף אין חלב 11)שהרי
כד): ז, (ויקרא שנאמר נבילות, טומאת מטמא אינה נבילה
ואפילו  מלאכה", לכל יעשה טריפה וחלב נבילה "וחלב
בפירושו  אוכלין. טומאת מטמא אבל קודש, למלאכת
טומאת  מטמא הוא במים הוכשר שאם רבינו, כתב למשנה
אותו  טיהרה שהתורה מפני בטומאה נגע שלא אע"פ אוכלין
חולקים  וכלים. אדם יטמא שלא כדי בלבד, נבילות מטומאת
שרץ, הכשר גם שצריך ודעתם המשנה, מפרשי כל עליו
אבות  הל' (ראה יטמא ואחרֿכך בשרץ שיגע פירוש,

ה"ה). פ"א בכפרים.12)הטומאות ובין בכרכים בין
צריכה  מקום בכל מתה "חלב שונים: אנו שם, בתוספתא
(ראה  כגופה" שהיא מפני מחשבה צריכה ואינה הכשר,

טו). הערה ב.13)לקמן פ"ג, שם במשנה 14)משנה,
בשר  וכתב דייק ורבינו וכו'" האדם מן "החותך כתוב:
יש  - אדם חתכו אם אבל מאליו, שפרש פירוש הפורש,
לכלב, להאכילו ובין לאדם להאכילו חתכו בין הבדל
היא  חתיכתו לאדם חתכו שאם בה"ט, לקמן כמבואר
תתפרש  ומשנתינו שניה. מחשבה צריך ואינו מחשבתו
לכלב. במתכוון או כוונה כל בלי או מאליו, בנחתך

אוכל.15) ככל טומאה מקבל אבל כלל, מטמא שאינו
בין16) מחלק חלב רבינו ובין שנתנבלה טהורה בהמה חלב

מחשבה  צריכה שאינה למעלה כתב נבילה בחלב שחוטה,
צריכה  שבכפרים כאן פוסק ובשחוטה בכפרים, אפילו
למעלה  שהבאנו בתוספתא הוא זה הבדל מקור מחשבה.
צריך  בכפרים שחוטה "חלב ואומרת: הממשיכה יא) (הערה
נאכל  אינו לבדו חלב דבר: של וטעמו והכשר". מחשבה
שמרובים  בכרכים אבל מחשבה, צריך ולפיכך בכפרים
שפורש  בחלב זה וכל לחלב. גם קונים נמצאים תושביהם
ומכאן  בכפרים. גם נאכל לבשר מחובר חלב אבל הבשר, מן
שנשחטה  בהמה שחוטה. וחלב נבילה חלב בין ההבדל
ומוכרים  חותכים החלב ואת ליהודים נאכל בשרה כהלכה,
לגויים  כולה אותה מוכרים - שנתנבלה בהמה אבל לגויים,
איש'. ('חזון שעליו החלב עם ביחד הבשר את אוכלים והם

השלמות). הכשירה.17)ראה  השחיטה  ההכשר 18)דם
אז  היה לא שהחלב מפני מועיל, אינו המחשבה שלפני
עלֿידי  אוכל שנעשה אחר הכשר טעון הוא ולכן אוכל,

בה"א.19)מחשבתו. נמנו שלא אלה פירוש,
"חוץ 20) הגירסא: מ"ב) פ"ג (שם שלפנינו במשנה

גירסת  אולם ופטריות". מאוד) חריפים (בצלים משמרקעין
אלה  שני נקטה שהמשנה מפרש והוא "ושמרקעין" רבינו:

דגים 21)לדוגמא. כתוב: שלפנינו, ט) (שם במשנה
קטנים. רבינו: וגירסת ראוי 22)טמאים. שהוא ירק מין

בהמה. מאכל משמש הוא ובעיקרו אדם, למאכל בדוחק
לקפה  תחליף ממנו שעושים לירק "עולש" קוראים כיום

בלעז). את 23)(ציקוריה להאכיל חישב זריעה בשעת
לבהמה. היה 24)הגידולים כשהירק שחישב המחשבה

לקרקע. מחובר 25)מחובר בדבר מועיל אינו שהכשר
המים  כשנתייבשו מדובר שחוטה). חלב בדין למעלה (ראה
אם  אבל אדם, לאכילת עליהם שחישב לפני שעליהם
הנוגעת  האצבע את להרטיב כדי לחלוחית עליהם נשארה

זו. בלחלוחית הוכשרו – למשנה 26)בהם בפירושו
דבוק  הנשאר הבשר הוא שאלל רבינו, כותב ב) קיז, (חולין
דעת  נגד שם, לקיש כריש הבהמה. את כשמפשיטים בעור

יוחנן. א.27)רבי קכא, זה 28)שם דבר אמרו שם
והצואר  השדרה (גיד מרקטא הוא שאלל יוחנן, רבי לדעת
משום  הוא הנימוק לקיש, ריש של לפירושו אבל רש"י). –
רבי  של נימוקו רבינו נקט למה קצת ותמוה חשוב. שאינו

לקיש. ריש של ופירושו הטלפיים 29)יוחנן, חלקי
הם. רכים בבשר, המובלעים הנוצה 30)והקרניים

הגדולה. הנוצה מריטת אחר הדקה 31)הנשארת מן הדקה
במס' רבינו פירוש (עלֿפי הנוצות כל מריטת אחר הנשארת

שם). הגר"א וכגירסת מ"ב, פ"א פ"ג 32)טהרות עוקצין
טהורה 34)שם.33)מ"ג. בהמה חלב דין שחוטה.

למעלה. נתבאר - שתושביהם 35)שנתנבלה בכפרים
דבוק  שאינו חלב ולא עוף נבלת אוכלים אין מועטים,

למעלה. שנתבאר כמו לנבלת 36)לבשר, נמשך זה נימוק
– נבילה של אפילו – חלב שהרי לחלב, ולא ועוף, בהמה
אינו  שחוטה חלב ולמה לעולם. חמורה טומאה מטמא אינו

בשחיטה. שהוכשר מפני הכשר? בהמה 37)צריך בנבלת
והשלימו  אחר, טמא לאוכל וצירפו מכזית, בפחות מדובר
שאם  מכביצה), בפחות אחרים מטמא אינו (אוכל לכביצה
חמורה  שהיא נבילות טומאת מטמא הוא הרי כזית בו יש
(ראה  אוכלין בטומאת דנים אנו מה ולשם אוכלין, מטומאת
נבילה  מכזית שהפחות רבינו, ומשמיענו זו)? הלכה סוף
שלם  שכזית מפני הכשר, בלי אוכלין טומאת לענין מצטרף

ה"ו). לקמן (ראה חמורה טומאה שם.38)מטמא משנה,
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מ"א.7) פ"ג בין 8)עוקצין בערים בין הם נאכלים
לאוכלם.9)בכפרים. רגילים אינם הערים תושבי

"צריכים 10) הגירסא שלפנינו במשנה ה"א. שם תוספתא,
רבינו, לעיני היתה אחרת שגירסא ברור בכפרים". מחשבה

המשנה. על התוספתא את להעדיף אין חלב 11)שהרי
כד): ז, (ויקרא שנאמר נבילות, טומאת מטמא אינה נבילה
ואפילו  מלאכה", לכל יעשה טריפה וחלב נבילה "וחלב
בפירושו  אוכלין. טומאת מטמא אבל קודש, למלאכת
טומאת  מטמא הוא במים הוכשר שאם רבינו, כתב למשנה
אותו  טיהרה שהתורה מפני בטומאה נגע שלא אע"פ אוכלין
חולקים  וכלים. אדם יטמא שלא כדי בלבד, נבילות מטומאת
שרץ, הכשר גם שצריך ודעתם המשנה, מפרשי כל עליו
אבות  הל' (ראה יטמא ואחרֿכך בשרץ שיגע פירוש,

ה"ה). פ"א בכפרים.12)הטומאות ובין בכרכים בין
צריכה  מקום בכל מתה "חלב שונים: אנו שם, בתוספתא
(ראה  כגופה" שהיא מפני מחשבה צריכה ואינה הכשר,

טו). הערה ב.13)לקמן פ"ג, שם במשנה 14)משנה,
בשר  וכתב דייק ורבינו וכו'" האדם מן "החותך כתוב:
יש  - אדם חתכו אם אבל מאליו, שפרש פירוש הפורש,
לכלב, להאכילו ובין לאדם להאכילו חתכו בין הבדל
היא  חתיכתו לאדם חתכו שאם בה"ט, לקמן כמבואר
תתפרש  ומשנתינו שניה. מחשבה צריך ואינו מחשבתו
לכלב. במתכוון או כוונה כל בלי או מאליו, בנחתך

אוכל.15) ככל טומאה מקבל אבל כלל, מטמא שאינו
בין16) מחלק חלב רבינו ובין שנתנבלה טהורה בהמה חלב

מחשבה  צריכה שאינה למעלה כתב נבילה בחלב שחוטה,
צריכה  שבכפרים כאן פוסק ובשחוטה בכפרים, אפילו
למעלה  שהבאנו בתוספתא הוא זה הבדל מקור מחשבה.
צריך  בכפרים שחוטה "חלב ואומרת: הממשיכה יא) (הערה
נאכל  אינו לבדו חלב דבר: של וטעמו והכשר". מחשבה
שמרובים  בכרכים אבל מחשבה, צריך ולפיכך בכפרים
שפורש  בחלב זה וכל לחלב. גם קונים נמצאים תושביהם
ומכאן  בכפרים. גם נאכל לבשר מחובר חלב אבל הבשר, מן
שנשחטה  בהמה שחוטה. וחלב נבילה חלב בין ההבדל
ומוכרים  חותכים החלב ואת ליהודים נאכל בשרה כהלכה,
לגויים  כולה אותה מוכרים - שנתנבלה בהמה אבל לגויים,
איש'. ('חזון שעליו החלב עם ביחד הבשר את אוכלים והם

השלמות). הכשירה.17)ראה  השחיטה  ההכשר 18)דם
אז  היה לא שהחלב מפני מועיל, אינו המחשבה שלפני
עלֿידי  אוכל שנעשה אחר הכשר טעון הוא ולכן אוכל,

בה"א.19)מחשבתו. נמנו שלא אלה פירוש,
"חוץ 20) הגירסא: מ"ב) פ"ג (שם שלפנינו במשנה

גירסת  אולם ופטריות". מאוד) חריפים (בצלים משמרקעין
אלה  שני נקטה שהמשנה מפרש והוא "ושמרקעין" רבינו:

דגים 21)לדוגמא. כתוב: שלפנינו, ט) (שם במשנה
קטנים. רבינו: וגירסת ראוי 22)טמאים. שהוא ירק מין

בהמה. מאכל משמש הוא ובעיקרו אדם, למאכל בדוחק
לקפה  תחליף ממנו שעושים לירק "עולש" קוראים כיום

בלעז). את 23)(ציקוריה להאכיל חישב זריעה בשעת
לבהמה. היה 24)הגידולים כשהירק שחישב המחשבה

לקרקע. מחובר 25)מחובר בדבר מועיל אינו שהכשר
המים  כשנתייבשו מדובר שחוטה). חלב בדין למעלה (ראה
אם  אבל אדם, לאכילת עליהם שחישב לפני שעליהם
הנוגעת  האצבע את להרטיב כדי לחלוחית עליהם נשארה

זו. בלחלוחית הוכשרו – למשנה 26)בהם בפירושו
דבוק  הנשאר הבשר הוא שאלל רבינו, כותב ב) קיז, (חולין
דעת  נגד שם, לקיש כריש הבהמה. את כשמפשיטים בעור

יוחנן. א.27)רבי קכא, זה 28)שם דבר אמרו שם
והצואר  השדרה (גיד מרקטא הוא שאלל יוחנן, רבי לדעת
משום  הוא הנימוק לקיש, ריש של לפירושו אבל רש"י). –
רבי  של נימוקו רבינו נקט למה קצת ותמוה חשוב. שאינו

לקיש. ריש של ופירושו הטלפיים 29)יוחנן, חלקי
הם. רכים בבשר, המובלעים הנוצה 30)והקרניים

הגדולה. הנוצה מריטת אחר הדקה 31)הנשארת מן הדקה
במס' רבינו פירוש (עלֿפי הנוצות כל מריטת אחר הנשארת

שם). הגר"א וכגירסת מ"ב, פ"א פ"ג 32)טהרות עוקצין
טהורה 34)שם.33)מ"ג. בהמה חלב דין שחוטה.

למעלה. נתבאר - שתושביהם 35)שנתנבלה בכפרים
דבוק  שאינו חלב ולא עוף נבלת אוכלים אין מועטים,

למעלה. שנתבאר כמו לנבלת 36)לבשר, נמשך זה נימוק
– נבילה של אפילו – חלב שהרי לחלב, ולא ועוף, בהמה
אינו  שחוטה חלב ולמה לעולם. חמורה טומאה מטמא אינו

בשחיטה. שהוכשר מפני הכשר? בהמה 37)צריך בנבלת
והשלימו  אחר, טמא לאוכל וצירפו מכזית, בפחות מדובר
שאם  מכביצה), בפחות אחרים מטמא אינו (אוכל לכביצה
חמורה  שהיא נבילות טומאת מטמא הוא הרי כזית בו יש
(ראה  אוכלין בטומאת דנים אנו מה ולשם אוכלין, מטומאת
נבילה  מכזית שהפחות רבינו, ומשמיענו זו)? הלכה סוף
שלם  שכזית מפני הכשר, בלי אוכלין טומאת לענין מצטרף

ה"ו). לקמן (ראה חמורה טומאה שם.38)מטמא משנה,
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ÌÈL40˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - [ÌÈL ·¯ B‡] ¿«ƒ…¿«ƒ¬≈ƒ¿«¿»À¿«

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÎ‡41‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈¿ƒ»
„·BÚ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï dËÁL Ï‡¯OÈ È¯‰L ,‰·LÁÓ«¬»»∆¬≈ƒ¿»≈¿»»«¬ƒ«»≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ;BfÓ ‰ÏB„‚ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈¿«¬»»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»
da ËÁL .‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÏ dÙBqL ÈÙÏ ,¯LÎ‰∆¿≈¿ƒ∆»¿«≈À¿»¬»»«»

„Á‡42d¯ÁpL B‡43ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡ÓhÓ dÈ‡ -44. ∆»∆¿»»≈»ƒ«¿»À¿«√»ƒ
,Ï‡¯OÈÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿≈»¿»¿ƒ¿»≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÌÈL ·¯ B‡ ÌÈL da ËÁLÂ¿»«»¿«ƒ…¿«ƒƒ¿«≈À¿«

ÔÈÏÎ‡45‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»¿ƒ»
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‰‡nËÓ dÈ‡ - d¯Á B‡ „Á‡ da ËÁL .¯LÎ‰∆¿≈»«»∆»¿»»≈»¿«¿»
.˙BÏ·p‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ«¬≈ƒƒ¿»«¿≈

ב 39) קיז, וקנה.40)חולין וושט הסימנים: שני
טהורה 41) בהמה המתירה שחיטה שחטה שישראל מפני

מפרכסת, שעודנה אףֿעלֿפי כאוכל היא הרי באכילה,
טומאת  מטמאה שתמות ולאחר אוכלין, טומאת ומטמאה

קנה.42)נבילות. או וושט אחד, דקרה.43)סימן
גם 44) עושה באכילה, מפרכסת טהורה המתירה שחיטה

נחירה, או שחיטה אבל כאוכל, מפרכסת טמאה בהמה
מועילה  אינה – באכילה מתירה אינה בטהורה שדוגמתן

עלֿידי 45)בטמאה. שכזו ששחיטה מפני ב. קכא, שם
גוי  שחיטת מועילה באכילה, המפרכסת את מתירה ישראל
וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה (רש"י. אוכל תורת עליה להוריד

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰46¯Á‡Â ‰Ó‰a ÏL «≈»»≈≈»ƒ««∆¿≈»¿««
ÂÈÏÚ ·MÁ Ck47¯LÎ‰ CÈ¯ˆ -48¯Á‡Â ÂÈÏÚ ·MÁ . »ƒ≈»»»ƒ∆¿≈ƒ≈»»¿««

BÎ˙Á Ck49‡nËnL ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ - »¬»≈»ƒ∆¿≈ƒ¿≈∆¿«≈
Á ‰‡ÓË‰Ï·k ‰¯eÓ50‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ‰ ÏÎÂ , À¿»¬»ƒ¿≈»¿»«¿«≈À¿»¬»

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ∆¿≈

ממנו 46) הפורש והבשר כנבילה, מטמא החי מן שלם אבר
עצמו. טומאת טמא אוכל.47)אינו ואף48ֿ)ונעשה

בתורת  חמורה טומאה עליו היתה שחתכו שלפני עלֿפי
אבר  מתורת יצא הזה שהבשר מפני מועיל, זה אין אבר,
טומאה  טימא לא אוכל שנעשה ומשעה אוכל, ונעשה
ב). קכח, בחולין רש"י (סברת חדשות כפנים והוא חמורה

לאבר.49) מחובר בעודו אוכל, תורת עליו וירדה
שלאו 50) מכאן, למדנו אוכל. כבר כשהיה שחתכו לפני

צריך  אינו חמורה טומאה לטמא "שסופו אמרו דווקא
כך. הדין - חמורה טומאה תחילתו אם גם אלא הכשר"
רבינו  אולם הכשר, שצריך משמע, א) (קכט, שם [בגמרא
שרבינו  מציין (הראב"ד המפורשת התוספתא את מעדיף
נמנע  רבינו שבגמרא. שקלאֿוטריא על כזו) תוספתא מצא
ראה  שקלאֿוטריא. מתוך הלכות מלהוציא כלל בדרך

וכסףֿמשנה]. ראב"ד

.Â˙ÈÊkÓ ˙BÁt51·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ »ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈
ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¬≈ƒ≈

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰52˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe ÏÈ‡B‰ ;53ÏÎaL «…»ƒ∆¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ∆¿»
.‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ ,˙ÈÊÎÏ BÓÈÏL‰ Ì‡ ,‰ˆÈa‰«≈»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈À¿»¬»

˙ÈÊk ÔÎÂ54,ÂÈÏÚ ·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ ¿≈¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈»»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆÈ·ÎÏ ÌÈÏL‰L „Ú ˜ˆ·a dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»≈«∆ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈

˜ˆa‰ ÈtÓ ÚbÓa ‡nËÓ55.‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ¿«≈¿«»ƒ¿≈«»≈¬≈∆»ƒ«¬»»
¯eÚM‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ‰f‰ ˜ˆa‰ ÔÈ‡Â¿≈«»≈«∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»«ƒ

‡OÓa ‡nËÓ ‰f‰56Û‡ ,BÎB˙aL ‰Ï· ˙ÈÊk ÈtÓ «∆¿«≈¿«»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈»∆¿«
BÙBÒ È¯‰ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ57‡nËÏ «ƒ∆≈¿«≈¿«»¬≈¿«≈

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»¿ƒ»≈»ƒ∆¿≈

א.51) כא, אחרים.52)כריתות אוכלין של החלק אפילו 
בהמה 53) בנבלת [גם לה"ז). השלמות (ראה הנבילה של

עליו", "חישב משום טמאה, בהמה ונקט כך, הדין טהורה
רמז  רבינו מחשבה. צריכה אינה טהורה בהמה נבלת שהרי

ביארנו]. ושם ה"ג, בסוף זה דין ב.54)על עמוד שם
הנוגע.55) ובין הנבילה בין מטמא 56)החוצץ משא

ה"ז). פ"א מת טומאת (הל' נגיעה בלא פירוש,57)אפילו
למעלה  ראה חמורה. טומאה לטמא סופו בדין נכלל זה הרי

נא. הערה

.Ê˙ÈÊkÓ ˙BÁt58‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ˙n‰ ¯OaÓ »ƒ¿«ƒƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»
Ïk‰ - ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ59ÏË· È¯‰L ,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ƒ¿»√»ƒ«…»ƒ«¬»»∆¬≈»«

Ïk‰60ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÈ‡Â ;Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ «…≈∆»»»¿≈«…»ƒ∆¿≈ƒ¿≈
.BÏÏÎaL ˙n‰ ¯Oa¿««≈∆ƒ¿»

שעליו.59)שם.58) הבצק גירסת 60)אפילו היא כך
שכתוב  כמו ולא להמבי"ט) ספר' ('קרית שם בגמרא רבינו
[ולעיני  אדם" כל אצל דעתו "בטלה שלפנינו: בספרים
שמחשבה  כתב ולפיכך שלפנינו, הגירסא היתה הראב"ד
שההבדל  יוצא ומדבריו דעתו]. בטלה שהרי מועילה, אינה
הבצק  אין נבילה שבבשר הוא, המת לבשר נבילה בשר בין
מהֿשאיןֿכן  אדם, למאכל ראוי הוא כי מחשבה, צריך
המת, בשר ממולא שהיה בצק אוכל אדם שאין המת, בבשר
לא  לעצמו שכשהוא מפני מחשבתו, מועילה ואףֿעלֿפיֿכן
לבשר  כיסוי ששימש ידע ואילמלא אדם, מאכילת נפסל

השלמות). (ראה אוכלו היה המת

.Á˙ÈÊk61‡nË˙Ó Ïk‰ - ˜ˆ·a e‰tÁL ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆ƒ»¿»≈«…¿¿«≈
‰¯eÓÁ ‰‡ÓË62. À¿»¬»

מפני 62)שם.61) בבצק, שנגעו וכלים אדם אפילו
ויורדת. ובוקעת ועולה בוקעת מת שטומאת

.Ë·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÈÁ Ì„‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰63Ì‡ , «≈»»≈»»«¿«¬ƒ¿∆∆ƒ
ÂÈÏÚ ·MÁ64,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ƒ≈»»¿«¬«»»¬≈∆»ƒ«¬»»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â65. ¿≈»ƒ∆¿≈

לענין 63) כאוכל הבשר את לעשות מועילה אינה זו מחשבה
טומאה  מקבל אינו לאדם ראוי שאינו שאוכל מפני טומאה,

שם). כריתות מס' וחישב 64)(ראה נמלך שחתכו לאחר
שהרי  מיותרות, מחשבה" "צריך המילים אדם. למאכל עליו
עוקצין  מס' המשנה לשון שנקט אלא עליו, בחישב מדובר
והכשר. מחשבה צריך וכו' האדם מן החותך ב: פ"ג,

רבינו 65) כתב וכן הכשר". "צריך וגורס מגיה איש' ה'חזון
ולענין  החי, מן הפורש בשר בדין ה"ג, למעלה בפירוש

מאליו. פורש לבין חותך בין לחלק סברא אין הכשר

.ÈÏÊBb66˙‚Ï ÏÙpL67˙b‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÓÂ »∆»«¿«»≈««ƒ∆««
‰È„na68˙ba Ò‡Ó È¯‰ -69CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , «¿ƒ»¬≈ƒ¿«««¿ƒ»»ƒ
‰·LÁÓ70- È¯ÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï e‰ÏÚ‰Lk ÂÈÏÚ ·MÁ . «¬»»ƒ≈»»¿∆∆¡»¿«¬ƒ¿»¿ƒ

·MÁ .Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁ È¯‰L ,‡nËÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈∆¬≈ƒ≈»»¿«¬«»»ƒ≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó BÈ‡ - ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ»»¿«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈À¿«

ÌÈÏÎ‡71L¯Á Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ‰Ê ‰È‰ . √»ƒ»»∆∆ƒ≈»»¿«¬ƒ»»»≈≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔË˜Â ‰ËBL72È„k e‰eÏÚ‰ . ∆¿»»¬≈∆»∆¡¿≈

‰OÚÓ Ô‰Ï LiL ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï73, ¿«¬ƒ¿»»¬≈∆»≈∆≈»∆«¬∆
.‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆«¬»»

קטן.66) מ"ו.67)עוף פ"ח בעיר 68)טהרות
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טהור. עוף נבלת ואוכלים מרובים, נדה 69)שאוכלוסיה
ב. צריכה 70)נ, אינה טהור עוף שנבלת אףֿעלֿפי

ה"ג). סוף למעלה (ראה בכרכים שלא 71)מחשבה מפני
ה"א). פ"א למעלה (ראה אדם למאכל ייחדו

מועילה.72) אינה מועילים 73)שמחשבתם מעשיהם
נשנו  זו שבהלכה הדינים כל ומבוגר. בריא אדם כמעשה

שם.

ה'תשפ"א  אדר ז' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) עצמם לטמא ומשקין אוכלין שיעור כמה יבאר

לשיעור. מצטרפים והמשקין האוכלין כל אם ודין אחרים.

ונתפחו. בגשמים הניחם או ונתמעטו בחמה שהניחם דברים
שיעורם  ולא טומאתם או שוים וטומאתם ששיעורם כל ודין

טומאתם. ולא שיעורם או

.‡‰nk2Ïk - ÔÓˆÚ ˙‡ÓËÏ ?‰‡ÓËÏ ÔÈÏÎ‡ ¯eÚL «»ƒ√»ƒ¿À¿»¿À¿««¿»»
Ïk :¯Ó‡pL .‡nË˙Ó Ïc¯Á B‡ ÌeLÓL elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒÀ¿«¿»ƒ¿«≈∆∆¡«»

‡e‰L Ïk - ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰3‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . »…∆¬∆≈»≈»∆¿≈…∆»≈
Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ„È B‡ ÔÈ˜LÓ B‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈…∆«≈«¿ƒ»«ƒ«∆ƒ¿∆

d˙tÏ˜ ‡Ïa ‰ˆÈ·k4- ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»¿…¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÏÒÙ BÈ‡5‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ÏÎ‡iL „Ú6ÈˆÁ e‰ÊÂ . ≈ƒ¿»«∆…«¿≈»∆¡»¿∆¬ƒ

.Ò¯t¿»

א.2) הלכה ט פרק שמיני פרשת כהנים דרשו 3)תורת
המיותרת. "כל" מהתיבה פסק 4)זאת הקשה. הקליפה

א. פג, בעירובין וקדשים.5)כחכמים תרומה מלאכול
שחכמים  נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק
משקין  שותה או טמאים אוכלין האוכל על טומאה גזרו
זו  טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים,

גווייה". כתב 6)"פסול שם הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו

.·ÔÈ‡nËÓe ,Ô‰L Ïk ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ˜Ln‰7ÏÎa ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿»
‰Ú‚pL Ïc¯Ák ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙tË elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿«¿»∆»¿»
Û‡Â .e‡ÓË - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa B‡ ÌÈÏÎa B‡ ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿«
„Ú ÏÒÙ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»«

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL8.e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿

הלוג.8)אחרים.7) רביעית שהן וחצי כביצה

.‚b‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ Ïk.˙ÈÚÈ·¯Ï ‰iÂ »««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
˙‡ÓË ‡nËÏ ‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»¿«≈À¿«
‰hÁ elÙ‡ .‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ Ò¯t ÈˆÁÎÏe ,ÌÈÏÎ‡√»ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»¬ƒƒ»
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ¯O·e ‰‡z ÌÚ ˜ˆa ÌÚ ÁÓ˜ ÌÚƒ∆«ƒ»≈ƒ¿≈»»»¿«≈¿≈

.Û¯ËˆÓ Ïk‰«…ƒ¿»≈

.„¯BÚ‰9¯Oaa ¯aÁÓ‰10˜¯n‰Â ,11ÔÈÏ·z‰Â12, »«¿À»«»»¿«»»¿««¿ƒ
ÏÏ‡‰Â13ÂÈÏÚ ·MÁ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ -14 ¿»¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ≈»»

‰iÁ ezËÏt B˙ˆ˜Ó ,ÂÈÏÚ ·MÁ ‡Ï B˙ˆ˜Óe15 ƒ¿»…ƒ≈»»ƒ¿»¿»««»
ÔÈkÒ ezËÏt B˙ˆ˜Óe16˙B¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰Â - ƒ¿»¿»««ƒ¿»¬»«¿À»

ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa«»»¿«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ
ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,‰ˆBp‰Â ÌÈÙk‰Â ,ÌÈÙÏh‰«¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
„Á‡ Ïk - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»»∆»

‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡Ó17B‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»
Ò¯t ÈˆÁÎÏ18. ¿«¬ƒ¿»

והאלל 9) והקופה והרוטב העור שנינו: קיז, בחולין
לטמא  מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות
שנאמרו  הדינים את כאן מביא ורבינו אוכלין. טומאת

בגמרא. שנתבארו כפי לעצמו 10)במשנה כשהוא עור
דבוק  הוא אם אבל לאכילה, ראוי שאינו מפני מטמא, אינו
מפני  ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות
א  פרק (עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא

א). בגמ 11)משנה "הרוטב". כתוב: (קכ,במשנה שם רא
פירש  ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי פירש א)
"מרק" וכנראה המרק) שעל השומן רש"י (פירש "שומנא"

אלה. משני אחד כרב 12)הוא שבמשנה, "קיפה" פירוש
שם. דבוקות 13)פפא שנשארו בשר של קטנות חתיכות

הפשטו. אגב א.14)בעור קכא, שם חיה 15)לאכילה.
דבוקים  בשר ושרידי העור את והשאירה הבשר את אכלה

פי 16)בו. מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
מקצתו  א. היינו: הללו הפירושים שני נאמרו שם הסכין.
ומקצתו  חיה פלטתו מקצתו ב. חישב; לא ומקצתו חישב

להלכה. שניהם את רבינו וקיבל אוכלין.17)סכין, לטמא
אינם 18) זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול

את  משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש השיעור

.‰eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·k19 ¿≈»√»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
‰Ï·p‰ ÔÓ B‡ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÔÎÂ .ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ¿≈¿«ƒƒ«≈ƒ«¿≈»

ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎÂ20- eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«¬»»ƒ«∆∆∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

בהם 19) נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתייבשו
הטומאות 20)כביצה. אבות מהלכות ד בפרק נתבאר

מטמאים  בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה
זו  הלכה פרטי והערות, פנים י"ג, הלכה שם (ראה בכעדשה

ו). והלכה

.Â¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ˙ÈÊk21ÏebÙe22‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«ƒ≈∆¿»¿»ƒ∆ƒƒ»««»
ÌÈÓLba ÔÁÈp‰ .˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - eËÚÓ˙Â23 ¿ƒ¿«¬≈«»ƒ¬≈∆»≈ƒƒ»«¿»ƒ

eÁt˙Â24‰‡ÓËÏ ÔÈa .eÈ‰L ˙BÓÎÏ e¯ÊÁ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»≈¿À¿»
‰¯eÓÁ25‰l˜ ‰‡ÓËÏ ÔÈa ,26¯eq‡Ï ÔÈa ,27. ¬»≈¿À¿»«»≈¿ƒ

התורה 21) שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים בשר
בשעת 22)לאכילתו. חישב הקרבן את המקריב הכהן אם

הרי  - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו
עונשו  כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה

שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם בהם 24)את  ויש
ונבילה.25)כזית. אוכלין.26)מת טומאת

ותפח 27) מעיקרו מכזית פחות בגשמים הניח ואם אכילה.
סופרים. מדברי אסור לכזית עד

.ÊÌÈÏˆa ÈÏÚ28ÌÈÏˆa È·e29LÈ Ì‡ :ÔÈÏeÏÁ Ô‰L ¬≈¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈¬ƒƒ≈
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טהור. עוף נבלת ואוכלים מרובים, נדה 69)שאוכלוסיה
ב. צריכה 70)נ, אינה טהור עוף שנבלת אףֿעלֿפי

ה"ג). סוף למעלה (ראה בכרכים שלא 71)מחשבה מפני
ה"א). פ"א למעלה (ראה אדם למאכל ייחדו

מועילה.72) אינה מועילים 73)שמחשבתם מעשיהם
נשנו  זו שבהלכה הדינים כל ומבוגר. בריא אדם כמעשה

שם.

ה'תשפ"א  אדר ז' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) עצמם לטמא ומשקין אוכלין שיעור כמה יבאר

לשיעור. מצטרפים והמשקין האוכלין כל אם ודין אחרים.

ונתפחו. בגשמים הניחם או ונתמעטו בחמה שהניחם דברים
שיעורם  ולא טומאתם או שוים וטומאתם ששיעורם כל ודין

טומאתם. ולא שיעורם או

.‡‰nk2Ïk - ÔÓˆÚ ˙‡ÓËÏ ?‰‡ÓËÏ ÔÈÏÎ‡ ¯eÚL «»ƒ√»ƒ¿À¿»¿À¿««¿»»
Ïk :¯Ó‡pL .‡nË˙Ó Ïc¯Á B‡ ÌeLÓL elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒÀ¿«¿»ƒ¿«≈∆∆¡«»

‡e‰L Ïk - ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰3‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . »…∆¬∆≈»≈»∆¿≈…∆»≈
Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ„È B‡ ÔÈ˜LÓ B‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈…∆«≈«¿ƒ»«ƒ«∆ƒ¿∆

d˙tÏ˜ ‡Ïa ‰ˆÈ·k4- ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»¿…¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÏÒÙ BÈ‡5‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ÏÎ‡iL „Ú6ÈˆÁ e‰ÊÂ . ≈ƒ¿»«∆…«¿≈»∆¡»¿∆¬ƒ

.Ò¯t¿»

א.2) הלכה ט פרק שמיני פרשת כהנים דרשו 3)תורת
המיותרת. "כל" מהתיבה פסק 4)זאת הקשה. הקליפה

א. פג, בעירובין וקדשים.5)כחכמים תרומה מלאכול
שחכמים  נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק
משקין  שותה או טמאים אוכלין האוכל על טומאה גזרו
זו  טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים,

גווייה". כתב 6)"פסול שם הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו

.·ÔÈ‡nËÓe ,Ô‰L Ïk ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ˜Ln‰7ÏÎa ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿»
‰Ú‚pL Ïc¯Ák ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙tË elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿«¿»∆»¿»
Û‡Â .e‡ÓË - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa B‡ ÌÈÏÎa B‡ ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿«
„Ú ÏÒÙ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»«

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL8.e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿

הלוג.8)אחרים.7) רביעית שהן וחצי כביצה

.‚b‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ Ïk.˙ÈÚÈ·¯Ï ‰iÂ »««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
˙‡ÓË ‡nËÏ ‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»¿«≈À¿«
‰hÁ elÙ‡ .‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ Ò¯t ÈˆÁÎÏe ,ÌÈÏÎ‡√»ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»¬ƒƒ»
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ¯O·e ‰‡z ÌÚ ˜ˆa ÌÚ ÁÓ˜ ÌÚƒ∆«ƒ»≈ƒ¿≈»»»¿«≈¿≈

.Û¯ËˆÓ Ïk‰«…ƒ¿»≈

.„¯BÚ‰9¯Oaa ¯aÁÓ‰10˜¯n‰Â ,11ÔÈÏ·z‰Â12, »«¿À»«»»¿«»»¿««¿ƒ
ÏÏ‡‰Â13ÂÈÏÚ ·MÁ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ -14 ¿»¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ≈»»

‰iÁ ezËÏt B˙ˆ˜Ó ,ÂÈÏÚ ·MÁ ‡Ï B˙ˆ˜Óe15 ƒ¿»…ƒ≈»»ƒ¿»¿»««»
ÔÈkÒ ezËÏt B˙ˆ˜Óe16˙B¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰Â - ƒ¿»¿»««ƒ¿»¬»«¿À»

ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa«»»¿«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ
ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,‰ˆBp‰Â ÌÈÙk‰Â ,ÌÈÙÏh‰«¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
„Á‡ Ïk - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»»∆»

‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡Ó17B‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»
Ò¯t ÈˆÁÎÏ18. ¿«¬ƒ¿»

והאלל 9) והקופה והרוטב העור שנינו: קיז, בחולין
לטמא  מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות
שנאמרו  הדינים את כאן מביא ורבינו אוכלין. טומאת

בגמרא. שנתבארו כפי לעצמו 10)במשנה כשהוא עור
דבוק  הוא אם אבל לאכילה, ראוי שאינו מפני מטמא, אינו
מפני  ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות
א  פרק (עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא

א). בגמ 11)משנה "הרוטב". כתוב: (קכ,במשנה שם רא
פירש  ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי פירש א)
"מרק" וכנראה המרק) שעל השומן רש"י (פירש "שומנא"

אלה. משני אחד כרב 12)הוא שבמשנה, "קיפה" פירוש
שם. דבוקות 13)פפא שנשארו בשר של קטנות חתיכות

הפשטו. אגב א.14)בעור קכא, שם חיה 15)לאכילה.
דבוקים  בשר ושרידי העור את והשאירה הבשר את אכלה

פי 16)בו. מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
מקצתו  א. היינו: הללו הפירושים שני נאמרו שם הסכין.
ומקצתו  חיה פלטתו מקצתו ב. חישב; לא ומקצתו חישב

להלכה. שניהם את רבינו וקיבל אוכלין.17)סכין, לטמא
אינם 18) זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול

את  משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש השיעור

.‰eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·k19 ¿≈»√»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
‰Ï·p‰ ÔÓ B‡ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÔÎÂ .ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ¿≈¿«ƒƒ«≈ƒ«¿≈»

ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎÂ20- eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«¬»»ƒ«∆∆∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

בהם 19) נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתייבשו
הטומאות 20)כביצה. אבות מהלכות ד בפרק נתבאר

מטמאים  בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה
זו  הלכה פרטי והערות, פנים י"ג, הלכה שם (ראה בכעדשה

ו). והלכה

.Â¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ˙ÈÊk21ÏebÙe22‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«ƒ≈∆¿»¿»ƒ∆ƒƒ»««»
ÌÈÓLba ÔÁÈp‰ .˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - eËÚÓ˙Â23 ¿ƒ¿«¬≈«»ƒ¬≈∆»≈ƒƒ»«¿»ƒ

eÁt˙Â24‰‡ÓËÏ ÔÈa .eÈ‰L ˙BÓÎÏ e¯ÊÁ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»≈¿À¿»
‰¯eÓÁ25‰l˜ ‰‡ÓËÏ ÔÈa ,26¯eq‡Ï ÔÈa ,27. ¬»≈¿À¿»«»≈¿ƒ

התורה 21) שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים בשר
בשעת 22)לאכילתו. חישב הקרבן את המקריב הכהן אם

הרי  - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו
עונשו  כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה

שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם בהם 24)את  ויש
ונבילה.25)כזית. אוכלין.26)מת טומאת

ותפח 27) מעיקרו מכזית פחות בגשמים הניח ואם אכילה.
סופרים. מדברי אסור לכזית עד

.ÊÌÈÏˆa ÈÏÚ28ÌÈÏˆa È·e29LÈ Ì‡ :ÔÈÏeÏÁ Ô‰L ¬≈¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈¬ƒƒ≈
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Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ - ¯È¯ Ì‰a30ÔÈÏeÏÁ eÈ‰ Ì‡Â ; »∆ƒƒ¿«¬ƒ¿∆≈¿ƒ»¬ƒ
ÔÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - ÌÈ˜È¯Â31. ¿≈»ƒ¿«≈∆¬»»

לקנים 28) דומים אלה עלים ח. משנה ב פרק עוקצין
סמיך. ריר ובתוכם מבצלים 29)חלולים היוצאים העלים

לקרקע. מחוברים ולכן 30)שאינם נאכל הריר שגם מפני
כביצה. לשיעור אחר 31)מצטרף כשיעור אין ואם

מטמא. אינו שמיעכו

.ÁÔÈbÙÒ ˙t32‡È‰L ˙BÓk ˙¯ÚzLÓ -33LÈ Ì‡Â . «À¿»ƒƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿ƒ≈
ÏÏÁ da34.dÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - »»»¿«≈∆¬»»

כספוג.32) הקטנים.33)נקבובי הנקבים מקום 34)עם
גדול. ריק

.ËÁt˙pL Ï‚Ú‰ ¯Oa35‰ËÚÓ˙pL ‰˜Ê ¯O·e36- ¿«»≈∆∆ƒ¿«¿«¿≈»∆ƒ¿«¬»
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ37. ƒ¿«¬ƒ¿∆≈

הרבה 35) אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.
שם). בבישול.36)(רבינו ומתמעט מצטמק כזה בשר

ורבי 37) חייא ורבי רב כגירסת הנגיעה. בשעת כמותם כפי
א. נד, במנחות יוחנן

.ÈÌÈL˜¯˜˙n‰ „˜M‰Â ÌÈ¯Óz‰Â ÊB‚‡‰38- »¡¿«¿»ƒ¿«»≈«ƒ¿«¿¿ƒ
.Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓƒ¿«¬ƒ¿∆≈

וכשהם 38) מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים מתייבשים

.‡ÈB˙‡ÓhL Ïk39ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈÂL B¯eÚLÂ …∆À¿»¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ
Ï·‡ Ô¯eÚL ,Ô¯eÚL ‡Ï Ï·‡ ÔÈÂL Ô˙‡ÓË eÈ‰ .‰Ê∆»À¿»»»ƒ¬»…ƒ»ƒ»¬»

¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô˙‡ÓË ‡ÏÏwk ‡nËÏ elÙ‡Â ÔÈÙ …À¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿«≈««
Ô‰ÈLaL40¯Oa ÔB‚k ?B¯eÚL ‡ÏÂ B˙‡ÓË „ˆÈk . ∆ƒ¿≈∆≈«À¿»¿…ƒ¿¿«

˙n‰41BlL ·˜¯Â42¯Oa ÔB‚k ?B˙‡ÓË ‡ÏÂ B¯eÚL . «≈¿»»∆ƒ¿…À¿»¿¿«
‰Ï·p‰ ¯O·e ˙n‰43eÈ‰ ‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈¿««¿≈»¿≈»ƒ«∆ƒ…»

‰Ï· ¯Oa ÔB‚k ,‰‡Óha ‡ÏÂ ¯eÚMa ‡Ï ÌÈÂL44 »ƒ…«ƒ¿…«À¿»¿¿«¿≈»
ı¯M‰ ¯O·e45.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L - ¿««∆∆∆≈ƒ¿»¿ƒ

הטומאה.39) הטומאה 40)חומרת הרי אומרים אנו ואין
להצטרף  לחמורה לה וראוי קלה טומאה גם כוללת החמורה
יצטרף  בשיעורים הבדל לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם
כשיש  גדול, יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר
מפני  מצטרפים? אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם

טומאה. מיני שני בכזית.41)שהם בשר 42)שמטמא
מת  טומאת (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת
טומאתן  אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק
[ואף  ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה,
בעצם  שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת פי על
שלם  בכזית ליגע לו אפשר שאי מפני אלא הטומאה, חומרת
זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי חפניו, במלוא או

שבעה 43) טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל בלי 44)ומטמא במשא מטמא

בכזית. ושיעורו מטמא 45)נגיעה ואינו בכעדשה שיעורו
במשא.

.·È‡ÓË ÏÎ‡ ÏkL ,‰ÂL Ì¯eÚL - ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒƒ»»∆∆»…∆»≈

‡nËÓ BÈ‡46‰ÂL Ì˙‡ÓËÂ ,‰ˆÈ·k ‡l‡47ÏkL , ≈¿«≈∆»¿≈»¿À¿»»»»∆»
‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ ‡ÓË ÏÎ‡…∆»≈≈¿«≈∆»¿«»¿≈¿«≈…
Ïwk ‡nËÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«≈««

ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk ?„ˆÈk .Ô‰ÈLaL48ÈˆÁÎÂ ∆ƒ¿≈∆≈««¬ƒ≈»…∆ƒ¿«¬ƒ
Ì‡Â ,ÈL ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆»∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ

dÏÒt - ‰Óe¯˙a Ú‚49ÈˆÁÎÂ ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk . »«ƒ¿»¿»»«¬ƒ≈»…∆≈ƒ¿«¬ƒ
ÈLÈÏL ‰Ê È¯‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈa50ÔÎÂ . ≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»¬≈∆¿ƒƒ¿≈

ÈˆÁÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¬ƒ¬ƒ≈»…∆ƒ«¬ƒ
È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL L„˜ ÏL ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆¿ƒƒ∆…∆∆¿»»∆»∆¬≈

ÈÚÈ·¯ Ïk‰51. «…¿ƒƒ

אחרים.46) טומאתם 47)אוכלין חומרת האוכלין כל
אין  רביעי והשני לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה
נגע  וזה באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות

ראשון 48)בשלישי. נעשה הטומאה באב הנוגע אוכל
הלאה. וכן לטומאה שני בו הנוגע את היא 49)ועושה

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל פסולה, עצמה
רביעי 50) שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ופוסל

בקודש 51)לתרומה. חמישי שאין הקודש, את פוסל ואינו
את  תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא
כוחה  את במקצת להעלות משפיע הראשון לומר הממוצע

הרביעי. טומאת של

.‚È‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆
ÔBL‡¯ Ïk‰ - ‰Êa52Ô˜lÁ .53ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -54. »∆«…ƒƒ¿»»∆»≈∆≈ƒ

- ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆¿»
e‰eÏÒt55ÈL e‰e‡OÚ - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .56. ¿»»¿¿≈∆¿∆»¬»≈ƒ

ראשון.52) של שלם שיעור כאן שיש לשני 53)מפני
כשיעור.54)חלקים. לבדו בראשון אין שהרי

שאתה 55) מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי נעשה
פוסל  ואינו מטמא שאינו הכוונה פסול, של ההגדרה  מוצא

של 56)אחרים. שלם בשיעור אחת בבת נגע שהרי
ראשון.

.„ÈÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆≈ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈«…≈ƒƒ¿»»∆»≈∆
ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ .ÈLÈÏL¿ƒƒ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆
,e‰eÏÒt - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z¿»…¿»»¿¿≈∆¿∆»¿»

.ÈLÈÏL e‰e‡OÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬»¿ƒƒ

.ÂËÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
ÔBL‡¯ - ‰Êa ‰Ê57,ÈL ‰ÊÂ ÈL ‰Ê - Ô˜lÁ . ∆»∆ƒƒ¿»∆≈ƒ¿∆≈ƒ

.ÈL ‰OÚ ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬»≈ƒ

כראשון.57) כולו

.ÊËÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLÎÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLkƒ¿≈≈ƒ…∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ…∆
„Á‡ Ïk - ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈL≈ƒ∆¿»»«…ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ»∆»
- ‰Úa¯‡Ï B‡ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ô‰Ó≈∆ƒƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»»
ÈzLÎÂ ÈL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLk ÔÎÂ .ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ…∆≈ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa≈ƒ…∆¿ƒƒ∆¿»»«…≈ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ
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Ïk È¯‰ - ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ ;ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈∆≈ƒƒ¿»¿«¿»»¬≈»
.ÈLÈÏL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿ƒƒ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מי 1) דינם. ומה ושומריהם האוכלין ידות הן מה יבאר

אם  זה ולא זה לא או יד ולא שומר שומר, ואינו יד שהוא
או  ידות לו יש אם לגת הבוצר ומצטרף. ומטמא מתטמא
שומר  ודין בגורן. שבססם האוכלין וידות לסיכוך, הקוצר
ודין  ומצטרפים. שמטמאין והגרעינים והקליפות שומר ע"ג
או  מצטרפים שאינם או ומצטרפין ומטמאים המתטמאים

מצטרפים. ולא מטמאים ולא מתטמאים שאין

.‡ÌÈÏÎ‡‰ ˙B„È2ÔÈÎeÓq‰ ÔÈk¯‰ ÌÈˆÚ‰ Ô‰ - ¿»√»ƒ≈»≈ƒ»«ƒ«¿ƒ
ÏÎ‡‰L ÏÎ‡Ï3‰ ÔÓ Ô‰a ‰Ï˙Èˆ˜Ú BÓk ,ÔÏÈ‡ »…∆∆»…∆ƒ¿∆»∆ƒ»ƒ»¿À¿≈

ÏBkL‡‰ ˙ˆ˜e ÌÈqb‡‰Â ÌÈ‡z‰4ÌÈÈÚ¯b‰ ÔÎÂ , «¿≈ƒ¿»¬«ƒ¿«»∆¿¿≈««¿ƒƒ
È¯ÓBLÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÏÎ‡‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»…∆»ƒ»∆¿¿≈
.ez¯ÓBL ‡È‰L ÏÎ‡‰ ÏÚL ‰tÏw‰ Ô‰ - ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ≈«¿ƒ»∆«»…∆∆ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ5. ¿≈…«≈»∆

מ"א.2) פ"א בהלכה 4)הפרי.3)עוקצין לקמן יבואר
ובהלכות 5)כ. המונחים, את רבינו מבאר זו בהלכה

דיניהם. יבוארו הבאות

.·„È ‡e‰L Ïk6‡ÏÂ ‡nËÓe ‡nË˙Ó - ¯ÓBL BÈ‡Â …∆»¿≈≈ƒ¿«≈¿«≈¿…
Û¯ËˆÓ7- „È BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓBL ‡e‰L ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿…∆≈««ƒ∆≈»

‡ÏÂ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡L ÏÎÂ ;Û¯ËˆÓe ‡nË˙Óe ‡nËÓ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿…∆≈…≈¿…
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‡nËÓ ‡ÏÂ ‡nË˙Ó BÈ‡ - „È»≈ƒ¿«≈¿…¿«≈¿≈»ƒ«

Û¯ËˆÓ BÈ‡L8BÈ‡Â ‡nËÓe ‡nË˙Ó „ˆÈk . ∆≈ƒ¿»≈≈«ƒ¿«≈¿«≈¿≈
ÏÎ‡‰ ‡ÓË - „ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L ?Û¯ËˆÓƒ¿»≈∆ƒ»¿»À¿»«»ƒ¿»»…∆

Ba ÈeÏz‰9„i‰ ‡ÓË - ÏÎ‡a ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ;10; «»¿ƒ»¿»À¿»»…∆ƒ¿»«»
‰ˆÈ·ÎÏ BÓÈÏL‰Ï ÏÎ‡‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ „i‰ ÔÈ‡Â11B‡ ¿≈«»ƒ¿»∆∆ƒ»…∆¿«¿ƒƒ¿≈»

Ò¯t ÈˆÁÎÏ12Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿»¬»ƒ»»≈¬≈∆ƒ¿»≈
.Ò¯t ÈˆÁÎÏe ‰ˆÈ·ÎÏƒ¿≈»¿«¬ƒ¿»

זו.7)שם.6) בהלכה לקמן שלמדנו 8)יתבאר מכיוון
יש  מצטרף, אינו ואףֿעלֿפיֿכן ומטמא, שמיטמא ביד
אינו  ומטמא מיטמא שאינו שהדבר בקלֿוחומר ללמוד
שאינו  במשנה נאמר לא למה לתרץ רבינו [כותב מצטרף.
לומר"]. צריך "ואין וכתב: הדגיש ולפיכך מצטרף,

"מטמא".9) "מתטמא".10)היינו למדנו 11)היינו
כביצה. בו אין אם אחרים מטמא אינו שאוכל הקודם, בפרק
- היד בלי - עצמו באוכל אין שאם כאן, רבינו ומשמיענו
השיעור. את להשלים היד את מצרפים אין שלם, כזית

ראה 12) בתרומה, מלאכול האוכלו האדם את לפסול
ושומר  יד דיני למדו א קיח, בחולין ה"א. פ"ד למעלה

מהמקרא.

.‚ÌLk13¯LÎ‰Ï „È LÈ Ck ,‰‡ÓËÏ „iL14Ì‡L . ¿≈∆»¿À¿»»≈»¿∆¿≈∆ƒ
Ba ÈeÏz‰ ÏÎ‡‰ Ïk ¯LÎ‰ - „i‰ ¯LÎ‰15„È LÈÂ . À¿««»À¿«»»…∆«»¿≈»

˙ÈÊkÓ ˙BÁÙÏ16ÏBÙkÓ ˙BÁÙÏ ¯ÓBL LÈÂ .17¯ÓBLÂ . ¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿≈
B˜lÁL18ÏÎ‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -19. ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»…∆

ב.13) קיח, מקבל 14)חולין אינו שאוכל כבר, נתבאר

שנמנו  המשקין משבעת באחד הורטב שלא זמן כל טומאה
ה"ב). (פ"א שם.15)למעלה יוחנן הכוונה 16)כר'

ה"א) בפ"ד (למעלה רבינו לדעת בהתאם עצמו, לטומאת
יד). אין ד"ה שם 'תוספות' (ראה שהן בכל עצמם שטומאת

מכפול.17) לפחות יד שאין משמע מלשונו שם. יוחנן כר'
ד"ה  שם רש"י (ראה זית כחצי בו ואין שעועית, מין = פול

יוחנן). ב.18)ור' קיט, בפני 19)שם חלק שכל מכיוון
שמירה. כדי בו אין עצמו

.„ÔÈpÓe20È¯ÓBLÏ21ÌÚ ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡ ƒ«ƒ¿¿≈√»ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ
Ú¯Ê Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ?Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿∆≈¿À»ƒ»∆∆∆¡««»∆«

Ú¯fÈ ¯L‡ Úe¯Ê22ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì„‡ ÈaL C¯„k - ≈«¬∆ƒ»≈«¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ
Ô‰È¯BÚOa ÌÈhÁ :‰ÚÈ¯ÊÏ23Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈ¯BÚOe ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈∆

.ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈL„ÚÂ«¬»ƒƒ¿ƒ≈∆¿«ƒƒ¿»«¿ƒ

ב.20) קיז, רומי.21)שם ודפוס תימן כת"י ע"פ
לשמורי. "ונפל 22)בדפוסים: כתוב: שלאחריו ובפסוק

לכם". הוא טמא עליו, לפרש 23)מנבלתם יודע אינני
רבינו  וגם בקליפתה, חיטה כתוב שם בגמרא זו. תיבה
שהשין  להניח [יש כך. גורס מ"א פ"א לעוקצין בפירושו
לחיטה  קליפה אין כי "בעוריהן" לקרוא ויש מיותרת,
שאיֿאפשר  דקיק עור אלא עדשים, או לשעורים בדומה
ומלשונו  וניפוי. טחינה בלי שבחיטה הקמח מגוש להפרידו
שהכוונה  משמע קליפת, ד"ה ב ע, במנחות רש"י של
אגב  ונופלת הדישה לפני בה טמונה שהחיטה לקליפה

דישה].

.‰˙B„ÈÏ ÔÈpÓe24˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ ƒ«ƒƒ»√»ƒ∆≈ƒ¿«¿¿«¿
ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ?ÔÈÏÎ‡‰ ÌÚ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk¿∆≈¿À»ƒƒ»√»ƒ∆∆¡«»≈»∆

ÌÎÈÎ¯ˆaL ÏÎÏ -25. ¿…∆¿»¿≈∆

א.24) קיח, עם 25)חולין בקשר לכם הנצרך דבר כל
אוכל. אותו

.Â¯ˆBa‰26˙bÏ27C¯ˆ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B„È BÏ ÔÈ‡ - «≈««≈»∆¬≈≈…∆
ÈtÓ ,„ia‰˜Ln‰ ˙‡ ıˆBnL28. «»ƒ¿≈∆≈∆««¿∆

ב.26) יג, בגת 27)סוכה אותם לדרוך כדי ענבים הקוטף
יין. רוצה 28)לעשיית האדם אין ולפיכך יין, סופגת היד

בו.

.Ê¯ˆBw‰29CekÒÏ30˙B„È BÏ ÔÈ‡ -31BÈ‡ È¯‰L , «≈¿ƒ≈»∆¬≈≈
.„iÏ CÈ¯»̂ƒ«»

סוכתו.30)שם.29) בו שם.31)לסכך מנשיא כרב

.Á˙B„È Ïk32ÔÒÒaL ÔÈÏÎ‡‰33.ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯ba »¿»√»ƒ∆¿»»«…∆¿ƒ

מ"ה.32) פ"ג בוססו 33)עוקצין מלשון ורצצן, "מכתתן
יוחנן  כר' שם). בפירושו (רבינו יח)" סג, (ישעיה מקדשך

א. יד, בסוכה

.Ë‰‚ÈÒt34dw¯L ÏBkL‡ ÏL35Ì‡Â .‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ
¯b¯b da ¯izL36¯b¯‚ B˙B‡Ï „È BÊ È¯‰ - „Á‡ ƒ¿«≈»«¿≈∆»¬≈»¿«¿≈

ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe37‰¯Óz ËÈ·¯L38- Bw¯L ¿«∆∆À¿»¿≈«¿ƒ¿»»∆ƒ¿
ËÈ·¯L ÔÎÂ .‡ÓË - ˙Á‡ ‰¯Óz Ba ¯iL .¯B‰Ë»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



קלט oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ïk È¯‰ - ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ ;ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈∆≈ƒƒ¿»¿«¿»»¬≈»
.ÈLÈÏL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿ƒƒ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מי 1) דינם. ומה ושומריהם האוכלין ידות הן מה יבאר

אם  זה ולא זה לא או יד ולא שומר שומר, ואינו יד שהוא
או  ידות לו יש אם לגת הבוצר ומצטרף. ומטמא מתטמא
שומר  ודין בגורן. שבססם האוכלין וידות לסיכוך, הקוצר
ודין  ומצטרפים. שמטמאין והגרעינים והקליפות שומר ע"ג
או  מצטרפים שאינם או ומצטרפין ומטמאים המתטמאים

מצטרפים. ולא מטמאים ולא מתטמאים שאין

.‡ÌÈÏÎ‡‰ ˙B„È2ÔÈÎeÓq‰ ÔÈk¯‰ ÌÈˆÚ‰ Ô‰ - ¿»√»ƒ≈»≈ƒ»«ƒ«¿ƒ
ÏÎ‡‰L ÏÎ‡Ï3‰ ÔÓ Ô‰a ‰Ï˙Èˆ˜Ú BÓk ,ÔÏÈ‡ »…∆∆»…∆ƒ¿∆»∆ƒ»ƒ»¿À¿≈

ÏBkL‡‰ ˙ˆ˜e ÌÈqb‡‰Â ÌÈ‡z‰4ÌÈÈÚ¯b‰ ÔÎÂ , «¿≈ƒ¿»¬«ƒ¿«»∆¿¿≈««¿ƒƒ
È¯ÓBLÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÏÎ‡‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»…∆»ƒ»∆¿¿≈
.ez¯ÓBL ‡È‰L ÏÎ‡‰ ÏÚL ‰tÏw‰ Ô‰ - ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ≈«¿ƒ»∆«»…∆∆ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ5. ¿≈…«≈»∆

מ"א.2) פ"א בהלכה 4)הפרי.3)עוקצין לקמן יבואר
ובהלכות 5)כ. המונחים, את רבינו מבאר זו בהלכה

דיניהם. יבוארו הבאות

.·„È ‡e‰L Ïk6‡ÏÂ ‡nËÓe ‡nË˙Ó - ¯ÓBL BÈ‡Â …∆»¿≈≈ƒ¿«≈¿«≈¿…
Û¯ËˆÓ7- „È BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓBL ‡e‰L ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿…∆≈««ƒ∆≈»

‡ÏÂ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡L ÏÎÂ ;Û¯ËˆÓe ‡nË˙Óe ‡nËÓ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿…∆≈…≈¿…
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‡nËÓ ‡ÏÂ ‡nË˙Ó BÈ‡ - „È»≈ƒ¿«≈¿…¿«≈¿≈»ƒ«

Û¯ËˆÓ BÈ‡L8BÈ‡Â ‡nËÓe ‡nË˙Ó „ˆÈk . ∆≈ƒ¿»≈≈«ƒ¿«≈¿«≈¿≈
ÏÎ‡‰ ‡ÓË - „ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L ?Û¯ËˆÓƒ¿»≈∆ƒ»¿»À¿»«»ƒ¿»»…∆

Ba ÈeÏz‰9„i‰ ‡ÓË - ÏÎ‡a ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ;10; «»¿ƒ»¿»À¿»»…∆ƒ¿»«»
‰ˆÈ·ÎÏ BÓÈÏL‰Ï ÏÎ‡‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ „i‰ ÔÈ‡Â11B‡ ¿≈«»ƒ¿»∆∆ƒ»…∆¿«¿ƒƒ¿≈»

Ò¯t ÈˆÁÎÏ12Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿»¬»ƒ»»≈¬≈∆ƒ¿»≈
.Ò¯t ÈˆÁÎÏe ‰ˆÈ·ÎÏƒ¿≈»¿«¬ƒ¿»

זו.7)שם.6) בהלכה לקמן שלמדנו 8)יתבאר מכיוון
יש  מצטרף, אינו ואףֿעלֿפיֿכן ומטמא, שמיטמא ביד
אינו  ומטמא מיטמא שאינו שהדבר בקלֿוחומר ללמוד
שאינו  במשנה נאמר לא למה לתרץ רבינו [כותב מצטרף.
לומר"]. צריך "ואין וכתב: הדגיש ולפיכך מצטרף,

"מטמא".9) "מתטמא".10)היינו למדנו 11)היינו
כביצה. בו אין אם אחרים מטמא אינו שאוכל הקודם, בפרק
- היד בלי - עצמו באוכל אין שאם כאן, רבינו ומשמיענו
השיעור. את להשלים היד את מצרפים אין שלם, כזית

ראה 12) בתרומה, מלאכול האוכלו האדם את לפסול
ושומר  יד דיני למדו א קיח, בחולין ה"א. פ"ד למעלה

מהמקרא.

.‚ÌLk13¯LÎ‰Ï „È LÈ Ck ,‰‡ÓËÏ „iL14Ì‡L . ¿≈∆»¿À¿»»≈»¿∆¿≈∆ƒ
Ba ÈeÏz‰ ÏÎ‡‰ Ïk ¯LÎ‰ - „i‰ ¯LÎ‰15„È LÈÂ . À¿««»À¿«»»…∆«»¿≈»

˙ÈÊkÓ ˙BÁÙÏ16ÏBÙkÓ ˙BÁÙÏ ¯ÓBL LÈÂ .17¯ÓBLÂ . ¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿≈
B˜lÁL18ÏÎ‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -19. ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»…∆

ב.13) קיח, מקבל 14)חולין אינו שאוכל כבר, נתבאר

שנמנו  המשקין משבעת באחד הורטב שלא זמן כל טומאה
ה"ב). (פ"א שם.15)למעלה יוחנן הכוונה 16)כר'

ה"א) בפ"ד (למעלה רבינו לדעת בהתאם עצמו, לטומאת
יד). אין ד"ה שם 'תוספות' (ראה שהן בכל עצמם שטומאת

מכפול.17) לפחות יד שאין משמע מלשונו שם. יוחנן כר'
ד"ה  שם רש"י (ראה זית כחצי בו ואין שעועית, מין = פול

יוחנן). ב.18)ור' קיט, בפני 19)שם חלק שכל מכיוון
שמירה. כדי בו אין עצמו

.„ÔÈpÓe20È¯ÓBLÏ21ÌÚ ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡ ƒ«ƒ¿¿≈√»ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ
Ú¯Ê Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ?Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿∆≈¿À»ƒ»∆∆∆¡««»∆«

Ú¯fÈ ¯L‡ Úe¯Ê22ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì„‡ ÈaL C¯„k - ≈«¬∆ƒ»≈«¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ
Ô‰È¯BÚOa ÌÈhÁ :‰ÚÈ¯ÊÏ23Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈ¯BÚOe ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈∆

.ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈL„ÚÂ«¬»ƒƒ¿ƒ≈∆¿«ƒƒ¿»«¿ƒ

ב.20) קיז, רומי.21)שם ודפוס תימן כת"י ע"פ
לשמורי. "ונפל 22)בדפוסים: כתוב: שלאחריו ובפסוק

לכם". הוא טמא עליו, לפרש 23)מנבלתם יודע אינני
רבינו  וגם בקליפתה, חיטה כתוב שם בגמרא זו. תיבה
שהשין  להניח [יש כך. גורס מ"א פ"א לעוקצין בפירושו
לחיטה  קליפה אין כי "בעוריהן" לקרוא ויש מיותרת,
שאיֿאפשר  דקיק עור אלא עדשים, או לשעורים בדומה
ומלשונו  וניפוי. טחינה בלי שבחיטה הקמח מגוש להפרידו
שהכוונה  משמע קליפת, ד"ה ב ע, במנחות רש"י של
אגב  ונופלת הדישה לפני בה טמונה שהחיטה לקליפה

דישה].

.‰˙B„ÈÏ ÔÈpÓe24˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ ƒ«ƒƒ»√»ƒ∆≈ƒ¿«¿¿«¿
ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ?ÔÈÏÎ‡‰ ÌÚ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk¿∆≈¿À»ƒƒ»√»ƒ∆∆¡«»≈»∆

ÌÎÈÎ¯ˆaL ÏÎÏ -25. ¿…∆¿»¿≈∆

א.24) קיח, עם 25)חולין בקשר לכם הנצרך דבר כל
אוכל. אותו

.Â¯ˆBa‰26˙bÏ27C¯ˆ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B„È BÏ ÔÈ‡ - «≈««≈»∆¬≈≈…∆
ÈtÓ ,„ia‰˜Ln‰ ˙‡ ıˆBnL28. «»ƒ¿≈∆≈∆««¿∆

ב.26) יג, בגת 27)סוכה אותם לדרוך כדי ענבים הקוטף
יין. רוצה 28)לעשיית האדם אין ולפיכך יין, סופגת היד

בו.

.Ê¯ˆBw‰29CekÒÏ30˙B„È BÏ ÔÈ‡ -31BÈ‡ È¯‰L , «≈¿ƒ≈»∆¬≈≈
.„iÏ CÈ¯»̂ƒ«»

סוכתו.30)שם.29) בו שם.31)לסכך מנשיא כרב

.Á˙B„È Ïk32ÔÒÒaL ÔÈÏÎ‡‰33.ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯ba »¿»√»ƒ∆¿»»«…∆¿ƒ

מ"ה.32) פ"ג בוססו 33)עוקצין מלשון ורצצן, "מכתתן
יוחנן  כר' שם). בפירושו (רבינו יח)" סג, (ישעיה מקדשך

א. יד, בסוכה

.Ë‰‚ÈÒt34dw¯L ÏBkL‡ ÏL35Ì‡Â .‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ
¯b¯b da ¯izL36¯b¯‚ B˙B‡Ï „È BÊ È¯‰ - „Á‡ ƒ¿«≈»«¿≈∆»¬≈»¿«¿≈

ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe37‰¯Óz ËÈ·¯L38- Bw¯L ¿«∆∆À¿»¿≈«¿ƒ¿»»∆ƒ¿
ËÈ·¯L ÔÎÂ .‡ÓË - ˙Á‡ ‰¯Óz Ba ¯iL .¯B‰Ë»ƒ≈¿»»««»≈¿≈«¿ƒ
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˙BiË˜39Ïa˜Ó - „Á‡ ¯b¯‚ Ba ¯iL .¯B‰Ë - Bw¯L ƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈«¿≈∆»¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

של 34) האמצעית משידרה היוצא קטן ענבים אשכול
בו. תלויים וענבים הענבים 35)האשכול, את ממנה הוריד

שם). תלויות 38)שם.37)ענב.36)(משנה תמרים
גדולה  שידרה ענבים, לאשכולות דומה באופן בדקל,
ענפים  כעין צומחים וממנה לאילן, ישר מחוברת מרכזית
"שרביטים". ונקראים בהם מחוברות שהתמרים קטנים

אבל 39) לאכילה, ראויים שאינם בשרביטים המדובר שם.
שלא  זמן כל לאכילה ראויים וכדומה אפונה שרביטי

אוכל. בתורת טומאה ומקבלים נתייבשו,

.ÈÌÏBÚÏ40¯ÓBL Èab ÏÚ ¯ÓBL ÔÈ‡41¯ÓBL ‡l‡ , ¿»≈≈««≈≈∆»≈
.BnÚ ·LÁp‰ ‡e‰ ÏÎ‡Ï CeÓq‰ „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿««»»…∆«∆¿»ƒ

ב.40) קיט, גבי 41)חולין שעל הירוקה הקליפה כגון
האגוז. קליפת

.‡ÈLÏL42˙ÈÓÈt :Ïˆ·a ˙BtÏ˜43‰ÓÏL ÔÈa - »¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈¿≈»
‰¯e„˜ ÔÈa44˙Ù¯ËˆÓ45˙ÈÚˆÓ‡ ;46‰ÓÏL - ≈¿»ƒ¿»∆∆∆¿»ƒ¿≈»

˙Ù¯ËˆÓ47˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ ‰¯e„˜ ,48ÔÈa - ‰BˆÈÁ‰ ; ƒ¿»∆∆¿»≈»ƒ¿»∆∆«ƒ»≈
‰¯B‰Ë Ck ÔÈ·e Ck49. »≈»¿»

מ"ד.42) פ"ב הבצל.43)עוקצין של הלבן בשר
נקובה.44) מובן 45)חתוכה, אוכל. עצמה שהיא מפני

ונקט  צירוף. צריכה ואינה עצמה, מחמת מיטמאה שהיא
הבאים. הדינים משום צירוף, שאינה 46)לשון קליפה

אותה. מקיפה (חיצונה) שניה וקליפה מדין 47)נאכלת,
ונקלפת 48)שומר. הבצל, על שומרת אינה חתוכה קליפה

בידים. משמוש גבי 49)אגב על שומר שאין מפני א.
כר' פסק בה. כשנוגעים ליפול נוחה שהיא מפני ב. שומר;
"ואין  שם: שמסיים בפירושו עצמו מדברי בו וחזר יהודה,
תנאֿקמא? נגד יהודה כר' פסק ולמה יהודה". כר' הלכה
(כסףֿ דבריו על הגמרא מסתמכת ב) (קיט, שבחולין מפני

משנה).

.·ÈÔÈtÏw‰ Ïk50,˙BÙ¯ËˆÓe ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »«¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿
ÔÈÏBt ÈtÏ˜ .¯ÓBL Ô‰L ÈtÓ51ÔÈÒBÓ¯e˙Â52- Ô˜¯Ê : ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»»

¯‡L Ì‡Â .ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk ,˙B‡nË˙Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÏÎ‡ Ô‰aÔBÙÙÏÓ ÈtÏ˜ .ÔÈ‡nË˙Ó Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -53, »∆…∆≈»≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»¿

ÔBÙÙÏn‰ CBzÓ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡54˙B‡nË˙Ó - ««ƒ∆≈»∆ƒ«¿»¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯BÚO‰ .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË55Ô˙tÏ˜ - ÔÈL·È Ô‰L ÔÓÊa , À¿«√»ƒ«¿ƒƒ¿«∆≈¿≈ƒ¿ƒ»»

˙Ù¯ËˆÓ56.˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰L ÔÓÊ·e ,Ô‰nÚ ƒ¿»∆∆ƒ»∆ƒ¿«∆≈«ƒ≈ƒ¿»∆∆
.˙Ù¯ËˆÓ d˙tÏ˜ - ‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa ,‰hÁ‰ Ï·‡¬»«ƒ»≈«»≈¿≈»¿ƒ»»ƒ¿»∆∆

שם.50) ה"ג.51)עוקצין פ"ב עוקצין מין 52)תוספתא
ואוכלים  ששולקים אדם בני יש הט"ו). פ"א (ראה קטנית

אלו. מאוד,54)שם.53)קליפות דקה קליפה שקלף
עצמו. המלפפון מבשר כלום עליה נשאר ולא

מצטרפת".55) אינה קלופה שאינה שעורה ב: ע, במנחות
ישמעאל  ר' דבי תנא של מהדרשה זו ברייתא על והקשו
הא  בלחות, (כאן) "הא ותירצו ד, בהלכה למעלה המובאה

מצטרפות. יבשות מצטרפות, אין לחות פירוש, ביבשות".
ששעורה  מפני טעמו ואולי זה. הבדל של טעמו נתבאר ולא
אינן  יבשות להיפך: מפרש שם [רש"י בנקל. מתקלפת רכה
ראויות  לחות אבל לאכילה, ראויות שאינן מפני מצטרפות

ומצטרפות]. ה"ד.56)לאכילה למעלה ראה

.‚ÈÔÈÈÚ¯b‰ Ïk57‡ÏÂ ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »««¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿¿…
˙BÙ¯ËˆÓ58·Ë¯‰ ˙BÈÚ¯bÓ ıeÁ ,59ÏL Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»…∆¬»∆

.˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ‰L·È ‰¯Óz¿»»¿≈»≈»ƒ¿»∆∆

מ"ב.57) פ"ב (ראה 58)עוקצין כשומר ולא כיד נידונים
את 59)ה"ב). תוציא ואם ולחה. צעירה רטובה, תמרה

(רבינו  ומצטרף כשומר הגרעין דין ולפיכך תתקלקל, גרעינה
למשנה). בפירושו

.„ÈÏ˙BÁ‰60·Ë¯ ÏL ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚL61ÔÈ‡ - «»∆«««¿ƒ»∆…∆≈
Û¯ËˆÓ62Û¯ËˆÓ - ‰L·È‰ ˙ÈÚ¯b ÏÚLÂ ,63ÈtÓ ; ƒ¿»≈¿∆««¿ƒ««¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÏÎ‡k ·LÁ ,ÏÎ‡a ˜e·„ ‡e‰L64. ∆»»…∆∆¿»¿…∆

גרעינה.60) לבין התמרה בשר בין המבדיל דק קרום
ד): טז, (יחזקאל המקרא מלשון ליפוף, משמעותו "חותל"

חתלת". לא  לחה.61)"והחתל תמרה משום 62)של
שביארנו. כמו הגרעין, אלא הפרי על שומר הוא שלא

שומר.63) שאינו עצמו 64)אףֿעלֿפי שהוא משמע,
התמרים  בעצם דבק "הוא כתב: למשנה [בפירושו אוכל.

הגרעין"]. לא השומר, והוא

.ÂË‰ÈÚ¯b65d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ·Ë¯ ÏL66Ïk - «¿ƒ»∆…∆∆»»ƒ¿»»…
ÔÎÂ .Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆBi‰Â ,Û¯ËˆÓ ÏÎ‡‰ „‚kL∆¿∆∆»…∆ƒ¿»≈¿«≈≈ƒ¿»≈¿≈

¯Oa‰ „‚kL Ïk - ¯Oa ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ67.Û¯ËˆÓ ∆∆∆≈»»»»…∆¿∆∆«»»ƒ¿»≈
„Á‡ „vÓ ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ‰È‰68epnÓ Û¯ËˆÓ BÈ‡ - »»»»«»»ƒ«∆»≈ƒ¿»≈ƒ∆

ÌˆÚ‰ ÏÏÁ „Ú ¯Oa‰ ˙ÁzL ÌˆÚ‰ ‡l‡69‡Ï Ì‡Â . ∆»»∆∆∆«««»»«¬«»∆∆¿ƒ…
È·Úk ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÏÏÁ ÌˆÚÏ ‰È‰»»»∆∆»»ƒ¿ƒ»√ƒ

·BÊ‡‰70˙BÓˆÚ‰L ,Û¯ËˆÓ ÔÈ‡ ÌˆÚ‰ ¯‡Le .71 »≈¿»»∆∆≈ƒ¿»≈∆»¬»
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯ÓBLk ¯OaÏ«»»¿≈≈¬ƒ

שנאכל 66)שם.65) "רוטב שנינו: ה"א שם בתוספתא
האוכל  כנגד ושלא מצטרף. האוכל כנגד קיים, וחציו חציו
דוגמא, מביאה שהתוספתא רבינו וסובר מצטרף", אינו -
הדין  - מהגרעין חלק ויצא קיימת התמרה כל אם גם אבל

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מהעצם 67)כך שחלק כגון,
צד. מכל בשר מוקף וחלק לגמרי, אינו 68)מגולה הבשר

סביב. סביב העצם את הן 69)מקיף חלולות עצמות רוב
ה"א). שם שמתחת 70)(תוספתא העצם נחתכה כאילו

דק  וחלק לבשר, מודבקת איזוב כעובי ממנה ונשאר לבשר,
כדי  מספיקה דקה עצם כי מצטרף. אינו והשאר מצטרף זה

למשנה). רבינו פירוש (ע"פ הבשר על נימוק 71)לשמור
מצטרפת. העצם למה

.ÊË˙ÈÏe˜72¯¯Bb - ÏBÙk elÙ‡ ¯Oa ‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ∆»»»∆»»»¬ƒ¿≈
‰‡ÓËÏ dlk ˙‡73. ∆À»¿À¿»

א).72) קיט, (חולין הירך לפי 73)עצם שם, כחכמים
ה"ג. למעלה ראה הגר"א. גירסת
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.ÊÈÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b74Ô˜ÏML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ó˙e «¿ƒ≈≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡Ï75. »√»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

ה"ג.74) פ"ב עוקצין יג 75)תוספתא בהלכה למעלה
מיטמא  אבל מצטרפת, אינה יבישה תמרה שגרעיני אמרנו
התמרה, בתוך כשהגרעין שם המדובר יד. משום ומטמא

הפרי. מן לגמרי כשיצא וכאן

.ÁÈÔÈ·e¯Á ÈÈÚ¯b76- ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ , «¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï Ô˜ÏL ;ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡77. ≈ƒ¿«¿ƒ¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ

וראויים 77)שם.76) בבישול, מתרככים שהם משום
אדם. למאכל

.ËÈel‡Â78ÈL¯L :ÔÈÙ¯ËˆÓe ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿≈
˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰79‰L ÔÓÊa,ÔÈÁÏ Ô «¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈«ƒ

‰ÓËt‰Â80„enÚ‰Â ,‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa Ô‰lL81 ¿«ƒ¿»∆»∆≈«»≈¿≈»¿»«
ÔÈ¯ÊÁ‰ ÈL¯LÂ .ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ ‡e‰L82ÒeÙp‰Â83. ∆¿À»¿∆∆»…∆¿»¿≈««¿ƒ¿«»

BlL ·Èq‰Â ,Û¯ËˆÓ - ÏB„b ÔBˆ L¯LÂ84BÈ‡ - ¿…∆¿»ƒ¿»≈¿«ƒ∆≈
‡zn‰ ÈL¯LÂ .Û¯ËˆÓ85Ì‚Èt‰Â86˙B˜¯È ÈL¯LÂ . ƒ¿»≈¿»¿≈«ƒ¿»¿«≈»¿»¿≈«¿

‰„O87‰pb ˙B˜¯ÈÂ88Ô¯˜ÚL89ÌÈÏ˙LÏ90‰¯eM‰Â .91 »∆¿«¿ƒ»∆¬»»ƒ¿»ƒ¿«»
dlL Le·l‰Â ˙ÏaL ÏL92˙B¯‚B¯‚e ÌÈ‡z Èˆ˜ÚÂ . ∆ƒ…∆¿«¿∆»¿À¿≈¿≈ƒ¿»
ÌÈÒÏk‰Â93ÔÈ·e¯Á‰Â94. ¿«¿»ƒ¿∆»ƒ

מ"ב.78) פ"א (הרא"ש 79)עוקצין קטנים בצלים מין
הבצל.80)במשנה). שבראש כפתור קנה 81)כעין כעין

הבצל. זרע ובתוכו כיס ובראשו הבצל, של מאמצעותו יוצא
צנון.83)חסא.82) היוצאים 84)מין חוטים כעין

(מם 85)מהצנון. "מנתה" שפות בכמה ושמו עשב, מין
דגושה). ותיו רבינו 86)סגולה בערבית. פג'אן אל

בשדה.87)בפיה"מ. מעצמם או 88)הגדלים שזורעים
בגינה. אותה הגירסא 89)שותלים וכן תימן, בכ"י כך

שעיקרם. בדפוסים: ולפיכך 90)במשנה. אחר, במקום
לשרשיהם. צריך וכן 91)הוא תימן, (כת"י והשדרה צ"ל

נשאר  מהשיבולת, החיטה את כשמוציאים במשנה). הגירסא
כשידרה  חוליות חוליות עשויה שלשלת כעין במקומה שם

במשנה). טמונים 92)(רבינו התבואה שגרעיני הקליפה
"קרום", כתוב [בפיה"מ דישה. בשעת נופלת והיא בה,

שאמרנו]. לקליפה התכוון רבינו תאנים 93)אולם מין
שם). למשנה בפירושו (רבינו של 94)דקות עוקצין

מקדימים  עוקציהם שניטלו וחרובים כלוסים חרובים.
כשומר. העוקץ דין ולפיכך להתייבש,

.Îel‡Â95ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÌÈ‡nË˙Ó96: ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
Ô‰L ÔÓÊa ˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰ ÈL¯L»¿≈«¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈

ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ BÈ‡L „enÚ‰Â ,ÌÈL·È97ÔÈÚÏÓe . ¿≈ƒ¿»«∆≈¿À»¿∆∆»…∆«¿ƒ
L‡¯aL ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO‰ Ô‰Â .ÌÈÏaL ÏL∆ƒ√ƒ¿≈«¿»«¿∆¿…

¯qÓ BÓk ÔÈÓBcL ˙ÏaM‰98ÌÈÒb‡‰ Èˆ˜ÚÂ . «ƒ…∆∆ƒ¿«»¿À¿≈»«»ƒ
ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â99ÔÈLÈ¯t‰Â100ÔÈ„¯ÊÚ‰Â101ı˜ÚÂ . ¿«¿¿¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»À¿»ƒ¿…∆

Ò„e˜ ı˜ÚÂ .ÏÎ‡Ï CeÓq‰ ÁÙË - ˙ÚÏc102.ÁÙË - ¿««∆««»»…∆¿…∆¿»∆«
ÏÈk¯t‰Â .Ô‡kÓ ÁÙËÂ Ô‡kÓ ÁÙË - ÏÈk¯t‰ „È ÔÎÂ¿≈«««¿ƒ∆«ƒ»¿∆«ƒ»¿««¿ƒ

‚È¯O‰ ‡e‰103„ÈÂ .Ba ÔÈÈeÏz ˙BÏBkL‡‰L «»ƒ∆»«¿¿ƒ¿«
ÏBkL‡‰104ÏBkL‡‰ ·Êe .‡e‰L Ïk -105Bw¯L106 »∆¿»∆¿«»∆¿∆ƒ¿

„aÎn‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ‰¯Óz ÏL „aÎn‰ „ÈÂ¿«««¿≈∆¿»»«¿»»¿»ƒ¿««¿≈
ÔÈ¯Óz‰Â ,Ba ÔÈÈeÏz ÔÈËÈ·¯M‰L Ì„‡‰ ıÚ‰ ‡e‰»≈»»…∆««¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙ÏaM‰ ‰˜e .ÔÈËÈ·¯Ma ˙B˜e·c107‰LÏL - ¿««¿ƒƒ¿≈«ƒ…∆¿»
ÔÈ‡LÂ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈ¯ˆ˜p‰ Ïk „ÈÂ .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿∆≈

¯ˆw‰Ï Ôk¯c108Ô‰L Ïk Ô‰ÈL¯LÂ Ì‰È„È -109Ïk . «¿»¿ƒ»≈¿≈∆¿»¿≈∆»∆≈»
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙B„È¿√»ƒ

מ"ג.95) כשומר.96)שם ולא כיד, רבינו 97)דינם
הבצל  שבמרכז הפנימי הגוש את רק "אוכל" במונח מגדיר
הגוש  את הסובבים הבצל חלקי כל את להוציא בלבד,

נאכלים. הם שגם ואףֿעלֿפי משור.98)הפנימי,
מ"ו).99) (שם זעירים תפוחים חבושים.100)מין

בישראל.101) המדוברת בשפה ירק 102)"זערורים" מין
במים  שרייה עלֿידי מתנדפת ומרירותו חי, כשהוא מר

(ערוך). שריגים,103)חמים נקראים הדקים הגפן ענפי
ליד  הוא צריך שריג בכל תלויים אשכולות שכמה ומפני

מכאן. וטפח מכאן טפח המחובר 104)באורך העוקץ
האשכול.105)לשריג. את 106)סוף ממנו הוריד

מחובר  שהיה בקצהו שבאשכול הענבים ונשארו הענבים,
הנשאר  שבחלק והענבים דק, הוא הזנב שעץ מפני לשריג,
את  להחזיק כדי גדול שיעור צריך - וגדולים מרובים

התבואה,107)האשכול. של העליון החלק הוא שיבולת
נקרא  - מהשיבולת שלמטה וכל הגרגירים. טמונים שבו

אותו.108)קנה. עוקרים קטן.109)אלא ובין גדול בין

.‡Îel‡Â110‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ¿≈…ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿…
.·e¯k‰ ÈÁÏ˜ ÈL¯LÂ .ÌÈˆ˜Ú‰ Ïk ¯‡L :ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»»À¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿

ÌÈ„¯z ÈÙÏÁÂ111e¯‡LpL ÔÈ¯wÚ‰ Ô‰Â .˙Ùl‰ ÈÙÏÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿¬
eÙÈÏÁ‰Â e¯ÊÁÂ ˙Ùl‰Â ·e¯k‰ eËwlLk Ú˜¯wa112. ««¿«¿∆ƒ¿«¿¿«∆∆¿»¿¿∆¡ƒ

ÊÊb‰Ï Ôk¯cL ÔÈL¯M‰ ÏÎÂÏÎ‡‰ ÌÚ e¯˜ÚpL113. ¿»«»»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈∆∆∆¿ƒ»…∆
‰ÓËt‰114ıp‰Â ,˙Ù¯ËˆÓ - ÔBn¯ ÏL115BÈ‡ - BlL «ƒ¿»∆ƒƒ¿»∆∆¿«≈∆≈

.Û¯ËˆÓƒ¿»≈

מ"ד.110) בפירושו 111)שם (רבינו "סלק" בערבית
ולפת.112)למשנה). תרד שנית ואין 113)הצמיחו

כלל. להם צריך כעין 114)האוכל נמצא הרימון בראש
כשומר. דינו ולפיכך לפרי, נזק ייגרם יינטל ואם כפתור,

הפיטמא.115) סביב הגדלות השערות

.·ÎÔBn¯‰116˜BnpL ÁÈh·‡‰Â117ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Ó »ƒ¿»¬«ƒ«∆ƒƒ¿»≈
˜BnpL B˙B‡Ï ¯eaÁ ¯‡Lp‰118ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

‰tÏw‰119˙ÏÚBÓ B˙¯ÈÓL ÔÈ‡ È¯‰L ,Û¯ËˆÓ «¿ƒ»ƒ¿»≈∆¬≈≈¿ƒ»∆∆
ÌeÏk120˜BnÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»»»≈ƒ»ƒ»¿ƒ

ÚˆÓ‡a121B˙tÏ˜ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡ - »∆¿«≈«¿»ƒƒ∆»∆¿≈¿ƒ»
ÔÈw¯È :˙B˜¯È ÈÏÚ .˙Ù¯ËˆÓ122,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿»∆∆¬≈¿»¿Àƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈ·Ïe123.ÌeÏk ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - ¿»ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¬≈≈»¿

מ"ג.116) פ"ב הרקיב.117)שם ואין 118)נמס,
שומר. ולא יד נרקבה.119)הנימוק שהרי 120)שלא

עליו. שמרה שהיא הפרי חלק אותו פירוש,121)הרקיב
נימוק  שלא הרימון שחלק באופן הרימון מבשר חלק נימוק
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.ÊÈÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b74Ô˜ÏML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ó˙e «¿ƒ≈≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡Ï75. »√»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

ה"ג.74) פ"ב עוקצין יג 75)תוספתא בהלכה למעלה
מיטמא  אבל מצטרפת, אינה יבישה תמרה שגרעיני אמרנו
התמרה, בתוך כשהגרעין שם המדובר יד. משום ומטמא

הפרי. מן לגמרי כשיצא וכאן

.ÁÈÔÈ·e¯Á ÈÈÚ¯b76- ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ , «¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï Ô˜ÏL ;ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡77. ≈ƒ¿«¿ƒ¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ

וראויים 77)שם.76) בבישול, מתרככים שהם משום
אדם. למאכל

.ËÈel‡Â78ÈL¯L :ÔÈÙ¯ËˆÓe ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿≈
˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰79‰L ÔÓÊa,ÔÈÁÏ Ô «¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈«ƒ

‰ÓËt‰Â80„enÚ‰Â ,‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa Ô‰lL81 ¿«ƒ¿»∆»∆≈«»≈¿≈»¿»«
ÔÈ¯ÊÁ‰ ÈL¯LÂ .ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ ‡e‰L82ÒeÙp‰Â83. ∆¿À»¿∆∆»…∆¿»¿≈««¿ƒ¿«»

BlL ·Èq‰Â ,Û¯ËˆÓ - ÏB„b ÔBˆ L¯LÂ84BÈ‡ - ¿…∆¿»ƒ¿»≈¿«ƒ∆≈
‡zn‰ ÈL¯LÂ .Û¯ËˆÓ85Ì‚Èt‰Â86˙B˜¯È ÈL¯LÂ . ƒ¿»≈¿»¿≈«ƒ¿»¿«≈»¿»¿≈«¿

‰„O87‰pb ˙B˜¯ÈÂ88Ô¯˜ÚL89ÌÈÏ˙LÏ90‰¯eM‰Â .91 »∆¿«¿ƒ»∆¬»»ƒ¿»ƒ¿«»
dlL Le·l‰Â ˙ÏaL ÏL92˙B¯‚B¯‚e ÌÈ‡z Èˆ˜ÚÂ . ∆ƒ…∆¿«¿∆»¿À¿≈¿≈ƒ¿»
ÌÈÒÏk‰Â93ÔÈ·e¯Á‰Â94. ¿«¿»ƒ¿∆»ƒ

מ"ב.78) פ"א (הרא"ש 79)עוקצין קטנים בצלים מין
הבצל.80)במשנה). שבראש כפתור קנה 81)כעין כעין

הבצל. זרע ובתוכו כיס ובראשו הבצל, של מאמצעותו יוצא
צנון.83)חסא.82) היוצאים 84)מין חוטים כעין

(מם 85)מהצנון. "מנתה" שפות בכמה ושמו עשב, מין
דגושה). ותיו רבינו 86)סגולה בערבית. פג'אן אל

בשדה.87)בפיה"מ. מעצמם או 88)הגדלים שזורעים
בגינה. אותה הגירסא 89)שותלים וכן תימן, בכ"י כך

שעיקרם. בדפוסים: ולפיכך 90)במשנה. אחר, במקום
לשרשיהם. צריך וכן 91)הוא תימן, (כת"י והשדרה צ"ל

נשאר  מהשיבולת, החיטה את כשמוציאים במשנה). הגירסא
כשידרה  חוליות חוליות עשויה שלשלת כעין במקומה שם

במשנה). טמונים 92)(רבינו התבואה שגרעיני הקליפה
"קרום", כתוב [בפיה"מ דישה. בשעת נופלת והיא בה,

שאמרנו]. לקליפה התכוון רבינו תאנים 93)אולם מין
שם). למשנה בפירושו (רבינו של 94)דקות עוקצין

מקדימים  עוקציהם שניטלו וחרובים כלוסים חרובים.
כשומר. העוקץ דין ולפיכך להתייבש,

.Îel‡Â95ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÌÈ‡nË˙Ó96: ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
Ô‰L ÔÓÊa ˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰ ÈL¯L»¿≈«¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈

ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ BÈ‡L „enÚ‰Â ,ÌÈL·È97ÔÈÚÏÓe . ¿≈ƒ¿»«∆≈¿À»¿∆∆»…∆«¿ƒ
L‡¯aL ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO‰ Ô‰Â .ÌÈÏaL ÏL∆ƒ√ƒ¿≈«¿»«¿∆¿…

¯qÓ BÓk ÔÈÓBcL ˙ÏaM‰98ÌÈÒb‡‰ Èˆ˜ÚÂ . «ƒ…∆∆ƒ¿«»¿À¿≈»«»ƒ
ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â99ÔÈLÈ¯t‰Â100ÔÈ„¯ÊÚ‰Â101ı˜ÚÂ . ¿«¿¿¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»À¿»ƒ¿…∆

Ò„e˜ ı˜ÚÂ .ÏÎ‡Ï CeÓq‰ ÁÙË - ˙ÚÏc102.ÁÙË - ¿««∆««»»…∆¿…∆¿»∆«
ÏÈk¯t‰Â .Ô‡kÓ ÁÙËÂ Ô‡kÓ ÁÙË - ÏÈk¯t‰ „È ÔÎÂ¿≈«««¿ƒ∆«ƒ»¿∆«ƒ»¿««¿ƒ

‚È¯O‰ ‡e‰103„ÈÂ .Ba ÔÈÈeÏz ˙BÏBkL‡‰L «»ƒ∆»«¿¿ƒ¿«
ÏBkL‡‰104ÏBkL‡‰ ·Êe .‡e‰L Ïk -105Bw¯L106 »∆¿»∆¿«»∆¿∆ƒ¿

„aÎn‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ‰¯Óz ÏL „aÎn‰ „ÈÂ¿«««¿≈∆¿»»«¿»»¿»ƒ¿««¿≈
ÔÈ¯Óz‰Â ,Ba ÔÈÈeÏz ÔÈËÈ·¯M‰L Ì„‡‰ ıÚ‰ ‡e‰»≈»»…∆««¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙ÏaM‰ ‰˜e .ÔÈËÈ·¯Ma ˙B˜e·c107‰LÏL - ¿««¿ƒƒ¿≈«ƒ…∆¿»
ÔÈ‡LÂ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈ¯ˆ˜p‰ Ïk „ÈÂ .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿∆≈

¯ˆw‰Ï Ôk¯c108Ô‰L Ïk Ô‰ÈL¯LÂ Ì‰È„È -109Ïk . «¿»¿ƒ»≈¿≈∆¿»¿≈∆»∆≈»
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙B„È¿√»ƒ

מ"ג.95) כשומר.96)שם ולא כיד, רבינו 97)דינם
הבצל  שבמרכז הפנימי הגוש את רק "אוכל" במונח מגדיר
הגוש  את הסובבים הבצל חלקי כל את להוציא בלבד,

נאכלים. הם שגם ואףֿעלֿפי משור.98)הפנימי,
מ"ו).99) (שם זעירים תפוחים חבושים.100)מין

בישראל.101) המדוברת בשפה ירק 102)"זערורים" מין
במים  שרייה עלֿידי מתנדפת ומרירותו חי, כשהוא מר

(ערוך). שריגים,103)חמים נקראים הדקים הגפן ענפי
ליד  הוא צריך שריג בכל תלויים אשכולות שכמה ומפני

מכאן. וטפח מכאן טפח המחובר 104)באורך העוקץ
האשכול.105)לשריג. את 106)סוף ממנו הוריד

מחובר  שהיה בקצהו שבאשכול הענבים ונשארו הענבים,
הנשאר  שבחלק והענבים דק, הוא הזנב שעץ מפני לשריג,
את  להחזיק כדי גדול שיעור צריך - וגדולים מרובים

התבואה,107)האשכול. של העליון החלק הוא שיבולת
נקרא  - מהשיבולת שלמטה וכל הגרגירים. טמונים שבו

אותו.108)קנה. עוקרים קטן.109)אלא ובין גדול בין

.‡Îel‡Â110‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ¿≈…ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿…
.·e¯k‰ ÈÁÏ˜ ÈL¯LÂ .ÌÈˆ˜Ú‰ Ïk ¯‡L :ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»»À¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿

ÌÈ„¯z ÈÙÏÁÂ111e¯‡LpL ÔÈ¯wÚ‰ Ô‰Â .˙Ùl‰ ÈÙÏÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿¬
eÙÈÏÁ‰Â e¯ÊÁÂ ˙Ùl‰Â ·e¯k‰ eËwlLk Ú˜¯wa112. ««¿«¿∆ƒ¿«¿¿«∆∆¿»¿¿∆¡ƒ

ÊÊb‰Ï Ôk¯cL ÔÈL¯M‰ ÏÎÂÏÎ‡‰ ÌÚ e¯˜ÚpL113. ¿»«»»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈∆∆∆¿ƒ»…∆
‰ÓËt‰114ıp‰Â ,˙Ù¯ËˆÓ - ÔBn¯ ÏL115BÈ‡ - BlL «ƒ¿»∆ƒƒ¿»∆∆¿«≈∆≈

.Û¯ËˆÓƒ¿»≈

מ"ד.110) בפירושו 111)שם (רבינו "סלק" בערבית
ולפת.112)למשנה). תרד שנית ואין 113)הצמיחו

כלל. להם צריך כעין 114)האוכל נמצא הרימון בראש
כשומר. דינו ולפיכך לפרי, נזק ייגרם יינטל ואם כפתור,

הפיטמא.115) סביב הגדלות השערות

.·ÎÔBn¯‰116˜BnpL ÁÈh·‡‰Â117ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Ó »ƒ¿»¬«ƒ«∆ƒƒ¿»≈
˜BnpL B˙B‡Ï ¯eaÁ ¯‡Lp‰118ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

‰tÏw‰119˙ÏÚBÓ B˙¯ÈÓL ÔÈ‡ È¯‰L ,Û¯ËˆÓ «¿ƒ»ƒ¿»≈∆¬≈≈¿ƒ»∆∆
ÌeÏk120˜BnÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»»»≈ƒ»ƒ»¿ƒ

ÚˆÓ‡a121B˙tÏ˜ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡ - »∆¿«≈«¿»ƒƒ∆»∆¿≈¿ƒ»
ÔÈw¯È :˙B˜¯È ÈÏÚ .˙Ù¯ËˆÓ122,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿»∆∆¬≈¿»¿Àƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈ·Ïe123.ÌeÏk ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - ¿»ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¬≈≈»¿

מ"ג.116) פ"ב הרקיב.117)שם ואין 118)נמס,
שומר. ולא יד נרקבה.119)הנימוק שהרי 120)שלא

עליו. שמרה שהיא הפרי חלק אותו פירוש,121)הרקיב
נימוק  שלא הרימון שחלק באופן הרימון מבשר חלק נימוק
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ביניהם. מפריד והרקב חלקים, לשני ראויים 122)נחלק
הירק. על שומרים או נכמשו.123)לאכילה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
חיבור.1) אדם חיבור ואם לאוכל חיבור שהוא הדבר יבאר

לכביצה  מצטרף אם בזה זה ודבק מכונס שהוא פירות אוכל
אב  ונגע זה בצד זה הרבה גושים היו אחרים. אוכלין לטמא

וכו'. מהם באחד הטומאה

.‡ÔÈÊB‚‡‰2‡e‰ ÔÈ„Ú - Ô˙tÏ˜ ‰˜cÒpL ÌÈ„˜M‰Â »¡ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»»¬«ƒ
ÏÎ‡Ï ¯eaÁ3ıv¯iL „Ú4.‰tÏw‰ ˙‡ ƒ»…∆«∆¿«≈∆«¿ƒ»

מ"ה.2) פ"ב, לאוכל,3)עוקצין כמחוברת היא הקליפה
שומר. תורת עליה ישבר.4)ויש

.·‰ˆÈa5˙ÏbÏ‚Ó6·wiMÓ -7dÚÓ‚Ï ÌB˜Ó da ≈»¿À¿∆∆ƒ∆ƒ…»»¿»¿»
¯eaÁ d˙tÏ˜ ¯‡L ÔÈ‡ epnÓ8‰˜eÏLe .9d˙tÏ˜ - ƒ∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ»»

‰tÏw‰ ˙‡ ıv¯iL „Ú ¯eaÁ10‰Ïaz Ì‡Â .11 ƒ«∆¿«≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ«¿»
d˙tÏ˜a12¯eaÁ - dlk dˆv¯L Èt ÏÚ Û‡ ,13. ƒ¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿»À»ƒ

מ"ו.5) משנה,6)שם (ראה עדיין נקרשה ולא קצת צלויה
ב). לב, רבינו 7)שבת ומפרש שיגוס", "עד שם: בעוקצין

נקב. שיעשה האוכל 8)עד על שומרת שאינה משום
הנקב. דרך יצא שהרי קצת,9)שבביצה, ונקרשה נתבשלה

קטן. נקב ע"י לגומעה הקליפה 10)ואיֿאפשר כי
הביצה. על שומרת תבלין.11)השלימה בה נתן

הביצה 12) לתוך נספגים והם קליפה, על התבלין את הדביק
הקליפה. בתוך 13)דרך להחזיקה רוצה שהאדם מפני

(ע"פ  התבלין את שתספוג כדי המתובלת הקליפה שברי
משנה'). 'כסף

.‚ÌˆÚ14ıv¯iL „Ú ¯eaÁ - ÁÓ Ba LiL15¯Óˆ .16 ∆∆∆≈…«ƒ«∆¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ÌÈO·k‰ ÈL‡¯aL∆¿»≈«¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ««ƒ
.LÏ˙Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ¯e‡a ÔÎ¯ÁL∆¬»»»¬≈≈ƒ«∆«¿ƒƒ¿

שם.14) העצם.15)משנה, עוקצין 16)את תוספתא
ה"ו. פ"ב

.„ÌÈ·‚Á ÈÙk17¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‚„ ÈO˜O˜Â «¿≈¬»ƒ¿«¿«≈»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈkÒ18ÔBn¯‰ .Ûl˜Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ - «ƒ¬≈∆ƒ«∆«¿ƒ¿«≈»ƒ
B„¯tL19‰˜a ÂÈÏÚ LÈwiL „Ú ¯eaÁ -20. ∆¿»ƒ«∆«ƒ»»¿»∆

טבולֿיום 17) תוספתא מציין: משנה' [ה'כסף שם. תוספתא,
משני  יותר טבולֿיום במס' אין שלפנינו, בספרים פ"ד.
הפרקים  שני את עליהם הוסיף משנה' וה'כסף פרקים,
ממס' פ"ד הוא מעוקצין שפ"ב לו ויצא מעוקצין, הראשונים
מוכיח  הללו הפרקים שני שתוכן להעיר, יש טבולֿיום.

עוקצין]. במסכת הוא הנכון קצת 18)שמקומם והפרידן
הבשר. עשוי 19)מן רימון של תוכו מ"ו. פ"ב שם משנה,

בקליפותיהם, דבוקים הנאכלים והגרגירים חדרים חדרים
הגרעינים  נפרדים אותו ומנענעים הרימון את וכשמייבשים

בפירושו). (רבינו הקליפה נפרדים 20)מן אינם הגרעינים
במקל. עליה מכים אם אלא היבשה, הקליפה מן לגמרי

בקנה. הקיש שלא זמן כל כשומר הקליפה דין ולפיכך

.‰ÌÈËÈ·¯M‰21‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Óz ÏL22. ««¿ƒƒ∆¿»ƒ≈»ƒ∆»∆

הדקל 21) מגזע היוצא במכבד ה"ד. פ"א שם תוספתא,
תלויות  שהתמרים דקים) (שבטים שרביטים כמה צומחים

ה"כ). פ"ה למעלה (ראה טומאה 22)בהם נגעה ואם
יוצאות  שכולן ואףֿעלֿפי האחרים, נטמאו לא מהם באחד

המכבד. מאותו

.ÂÔBÙÙÏÓ23BÎ˙ÁL24¯eaÁ - ÔÁÏM‰ ÏÚ B˙e25 ¿»¿∆¬»¿»««À¿»ƒ
˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙iL „Ú26ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á - ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ»¿»

dnÚ ‰ÏBÚ‰27¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ28‰wt . »∆ƒ»ƒ¿«¿»≈ƒƒ»
‰BzÁz‰29.˙BÎÈ˙ÁÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,dÓˆÚÏ ¯eaÁ - ««¿»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«¬ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk C˙ÁÂ ,˙BBÙÙÏÓ ‰LÏL B‡ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿»¿»¿¿»«»∆»≈∆
‰Ê - Ô‰Ó „Á‡a ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÁÈp‰Â¿ƒƒ»««À¿»¿ƒ¿ƒ¿∆»≈∆∆

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L30:¯Ó‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ¬ƒ»«
˙È¯ÁL ÏÎB‡ È‡ BÈˆÁ31ÈˆÁ‰ ‰Ê - ˙È·¯Ú BÈˆÁÂ ∆¿¬ƒ≈«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L32. ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ

ה"ה.23) פ"ב אלא 24)שם החתיכות את הפריד ולא
למטה. קצת מחוברות טומאה 25)נשארו נגעה אם

כולן. נטמאו אחת זו 26)בחתיכה הפרוסות את להפריד
שתים 27)מזו. עוד עמה עולות אחת, פרוסה כשמגביהים

לזו. זו דבוקות שהן מפני פרוסות, שלוש לחלק 28)או
לזו. זו חיבור שנשארו הפרוסות אבל במקום 29)שעלה,

הקנה. מן הן 30)הצומח כאילו דינן שבו, הפרוסות כל
ומלפפון.31)מחוברות. מלפפון מכל החצי פירושו,

עכשיו.32) לאכלו שבדעתו מהמלפפון השני חציו אפילו
החצאים  כל לאכול שבדעתו שמכיוון אומרים אנו ואין
לפי  התוספתא [דברי אחת. כחתיכה דינם - לאכול והתחיל
ולהסבירם, להבינם מאוד וקשה סתומים הם רבינו, גירסת
ולהגר"א  מאוד. דחוקים הם בהם שנאמרו הפירושים וכל
לר"ש  ראשונים' 'תוספת ראה זו. בתוספתא אחרת גירסא

ליברמן].

.Ê˙B˜¯È CzÁÓ‰33Èt ÏÚ Û‡ ,ÏM·Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈¿»¿«≈»∆¿«≈««ƒ
˜¯Ó ‡lL34ÏÈc·‰Â35¯eaÁ BÈ‡ -36Ì‡ ‡l‡ ; ∆…≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»ƒ

‰¯ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‡ÓË ‡Ï - ‰Ê ‡ÓË37 ƒ¿»∆…ƒ¿»∆««ƒ∆¿…∆
˜ÏLÏ B‡ LaÎÏ C˙Á .Ba38- ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï B‡ »«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ«««À¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰39C˙ÁM ‰Ó ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â ,40. ¬≈∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆»«

ה.33) פ"ב, שם החיתוך,34)משנה, את גמר לא
במשהו. מחוברות הבדיל.35)והחתיכות ולא – פירוש

ל"והבדיל". גם נמשכת "שלא" הוא 36)התיבה יודע
כלל  מעוניין אינו ולכן בבישול, תתפרקנה שהחתיכות
פעמים, כמה [נתבאר לטומאה. חיבור אינו ולפיכך בחיבורן
הגורמים  אחד היא המחשבה וטהרה, טומאה שלענין

קצת.37)המכריעים]. רבינו 38)מחובר קל. לבישול
כאן  והר"ש מבישול. פחותה ששליקה מקום, בכל מפרש
מבושל  משמעותו ששלוק פירשו, מקומות בכמה רש"י וגם

ה"ב. למעלה ראה בכך 39)הרבה. מעוניין שהוא מפני
אחת. בבת שלא 40)שיינטלו החתיכות אףֿעלֿפיֿכן

שרוצה  דעתו גילה הרי אומרים אנו ואין חיבור, הן פירק
שם). למשנה, רבינו פירוש פי (על הכול את לפרק
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.ÁÏÎ‡ Ïk41‡ÓË Ì‡Â ,¯eaÁ - B˜¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL »…∆∆¬«ƒ…≈¿ƒ¿ƒƒ¿»
.Blk ‡ÓË - B˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿»À

הקודמת.41) ההלכה סיום הוא זו בהלכה האמור

.ËÏÎ‡42Ò¯ÙpL43‡ÓË Ú‚Â ,˙ˆ˜Óa ‰¯ÚÓe …∆∆ƒ¿«¿…∆¿ƒ¿»¿»«»≈
‰ÏBÚ ÈM‰Â Ba Ú‚pL ‰Êa ÊÁB‡ Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆ƒ≈»∆∆»«¿«≈ƒ∆

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ - BnÚ44‡Óh‰ ‰Êa ÊÁB‡Lk Ì‡Â ; ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿∆≈¿∆«»≈
¯eaÁ BÈ‡ - ÏtÈÂ ¯Á‡‰ ËÓMÈ B‰Èa‚Óe45È¯‰ ‡l‡ , «¿ƒƒ»≈»«≈¿ƒ…≈ƒ∆»¬≈

.‡ÓËpL ÔBL‡¯a Ú‚Bk ¯Á‡‰ ‰Ê∆»«≈¿≈«»ƒ∆ƒ¿»

מ"א.42) פ"ג שם.44)נחלק.43)טבולֿיום כחכמים,
בטומאה.45) נגע שלא זה עם עולה שהטמא ואףֿעלֿפי

שבה"ז  ירקות המחתך דין את לפרש עלינו זה, ולפי
הטמא. עם עולה כשהטהור

.ÈÔÈÏÎ‡‰ Ïk46ÔÈÏÚ eÈ‰L47:Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ ÔÈÁÏ˜ B‡ »»√»ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ»∆
,‰ÏÚa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚa ÊÁ‡‰Ï Bk¯cL ˙‡∆∆«¿¿≈»≈∆»∆¬ƒ∆»∆

Ïwa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ÁÏwaÈ¯‰ - BnÚ ‰Ï˙ Ì‡ ;Á «∆«¬ƒ«∆«ƒƒ¿»ƒ¬≈
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ‰Ê48¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ¿¿≈»ƒ«ƒ¿»

„ia B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - „È BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B‡ÓË‰«À¿¿≈ƒ»»»¬ƒ«»
BlL49Ô‰Ó ‰Ê È‡a B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚÂ „È BÏ ‰˙È‰ . ∆»¿»»¿»∆¬ƒ¿≈∆≈∆

‰ˆ¯iL50Ì‡ :e¯Ó‡ ‰Êa - ‰ÏÚ ‡ÏÂ „È BÏ ‰˙È‰ ‡Ï . ∆ƒ¿∆…»¿»»¿…»∆»∆»¿ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,¯eaÁ - BnÚ ‰ÏBÚ ÈM‰Â ‡Óha ÊÁB‡≈«»≈¿«≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ»

.¯eaÁ BÈ‡≈ƒ

שלו.47)שם.46) 'טבול 48)עלים נקרא שטבל טמא
הלילה. עד קלה טומאה עליו ונשארה ואם 49)יום',

חיבור. זה הרי היד, את כשמגביהים עולה האוכל
ויעלה 50) – בעלה או ביד – מהם באחד יאחז אם פירוש,

ה"ג). פ"ב שם (תוספתא חיבור זה הרי עמו, הכול

.‡ÈÔÈÊB‚‡‰51Ô‰Èˆ˜Úa ÔˆˆwL52ÔÈk¯ Ô‰Lk »¡ƒ∆¿»»¿À¿≈∆¿∆≈«ƒ
ÔÓ‡Â53Ï·Á BÓk Ôlk54C¯ca Ô¯aÁL ÌÈÏˆa‰ ÔÎÂ , «¬»»À»¿∆∆¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»«∆∆

¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙‡f‰55ÌÈÊB‚‡a ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «…¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»¡ƒ
ÏwÙÏe56¯eaÁ ¯‡M‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆaa57eÈ‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ¬ƒ»

ÁÈÎB‰ È¯‰L ,¯eaÁ Ôlk ÔÈ‡ - ¯Bk ‰‡Ó ÂÈÙÏ¿»»≈»≈À»ƒ∆¬≈ƒ«
.Ïk‰ ˜¯ÙÏ BzÚcL∆«¿¿»≈«…

מ"ה.51) פ"ב העוקצים.52)עוקצין חרזם 53)עם
מלשון  כותב, למשנה בפירושו [רבינו למחרוזת. וחיברם
מאסף  ומשמעותה ב) אסתר (מגילת הדסה" את אומן "ויהי

זה,54)ומקבץ]. יד על זה בחוט בעוקציהם אותם קשר
אגוזים. מלא ארוך חבל עלֿמנת 55)ויצא שנתחברו מפני

רב. זמן יחד את 56)לקיימם ולהסיר שלו עלין "להכרית
מ"ו). פ"א, מעשרות למשנה, בפירושו (רבינו בו" הנתלה

כאילו 57) דינם כמקודם, מחוברים עדיין שהם אףֿעלֿפי
והטעם, חיבור). שאינם כלֿשכן (והנפרדים מזה זה נפרדו
הי"ב) (ראה חיבור אינו אדם בידי מלאכותי שחיבור מפני
במשנה). נחום' ('חזון קבע של לקיום נתחברו אלאֿאםֿכן

.·È‰ÚÈÏ˜58ÌeL ÏL59„Á‡ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ¿ƒ»∆∆»¿«¿ƒ«∆»
Ô‰Ó60‡ÓË ‡e‰ -61B¯eaÁÂ62È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ≈∆»≈¿ƒ»∆≈ƒ≈

¯eaÁ Ì„‡63L¯ÙpL ‚B¯˙‡ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ64B·Á˙e »»ƒ¿»»»¿≈∆¿∆ƒ¿«¿»
LBÎa65.¯eaÁ BÈ‡ - ÌÒÈ˜a B‡ ¿¿≈»≈ƒ

ה"ד.58) פ"א שם לחבר 59)תוספתא, רגילים שום מגדלי
שער. קליעת כעין המיובשים השומים עלי על 60)את

אחד. טומאה.61)שום לקבל השומים 62)הוכשר
קליעה. באותה אליו לקיום 63)המחוברים נתחברו כשלא

נחום'). ('חזון הוא עראי חיבור שום וקליעת רב, זמן
נחתך.64) הפלך.65)נתחלק, שבראש הברזל

.‚È‰qÚ66a dLlL˙B¯t ÈÓ67ÔÈ‡L ;¯eaÁ BÈ‡ - ƒ»∆»»¿≈≈≈ƒ∆≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ¯aÁnL ¯·„ EÏ¿»»∆¿«≈∆»√»ƒ∆»ƒ¿»«¿ƒ

.„·Ïaƒ¿«

ה"ב 67)שם.66) בפ"א למעלה נמנו שלא פירות מיצי
טומאה. לקבל האוכלין את המכשירים המשקין שבעת בין

.„ÈCÚÓÓ‰68‰Ï·c‰ ÔB‚k ,Ôˆa˜Â ‰Êa ‰Ê ÔÈÏÎ‡69 «¿«≈√»ƒ∆»∆¿ƒ¿»¿«¿≈»
„Á‡ Ûeb Ô‡OÚÂ ÔˆawL ÔÈ˜env‰Â ÌÈ¯Óz‰Â70- ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»«¬»»∆»

‰Ï·c ÏL ÏebÚ ,CÎÈÙÏ .¯eaÁ ÔÈ‡71ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ≈»ƒ¿ƒ»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿ƒ
ÌB˜Ó epnÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«ƒ¿»¬≈∆≈ƒ∆¿

¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,„·Ïa ÔÈ˜Ln‰72. ««¿ƒƒ¿«¿«¿»»

ה"א.68) פ"א טהרות יבישה 69)תוספתא, תאינה
חזק.70)('ערוך'). לחץ את 71)על ֿידי לקבץ דרכם

ונקראים  - עגולים לגושים לחץ, עלֿידי ולחברן, התאנים
דבילה". ה"ו.72)"עיגולי פ"ב טבולֿיום תוספתא,

.ÂËÌÈ¯Óz‰73˙B¯‚B¯b‰Â74ÌB‡ eOÚÂ Ô˜ÏML75- «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»¿«¬
¯eaÁ ‰Ê È¯‰76. ¬≈∆ƒ

ה"ב.73) פ"ב עוקצין נפרדת.74)תוספתא, יבישה תאנה
אחד.75) גדול קבע.76)גוש של חיבור שזה מכיוון

.ÊËÌÈ˙Èf‰77ÔËÚL78Â‰Ê È¯‰ - „Á‡ Le‚ eOÚ «≈ƒ∆¬»»¿«¬∆»¬≈∆
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ÔËÚnÏ Ô˙ ‡Ï ‰lÁznL ÈtÓ ,¯eaÁƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»…¿»»««¬»∆»«¿»

‰fÓ ‰Ê e˜ÈiL79ı¯L ,CÎÈÙÏ .80ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓpL ∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»«
elÙ‡ ,„Á‡ Ûeb Ôlk eOÚpL ÌÈ˙Èf‰ Ô‰Â ,ÌÈ˙ÈÊ ÏL∆≈ƒ¿≈«≈ƒ∆«¬À»∆»¬ƒ
‰˙È‰ .„Á‡ Ûeb Ïk‰L ,‡ÓË Ïk‰ - ‰¯BÚOÎa Ú‚»«¿ƒ¿»«…»≈∆«…∆»»¿»

BÏ81dÎÙ‰Ï „È˙ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌB‡82Ú˜zL ÔÂÈk - ∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿»≈»∆»«
„˙i‰ ˙‡ da83‰a¯‰ ÌÈLeb da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,84, »∆«»≈««ƒ∆≈»ƒ«¿≈
¯eaÁ ÔÈ‡85ÌB‡ eOÚ dÎÙ‰MÓ Ì‡Â .86ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿ƒƒ∆¬»»«¬≈»

¯eaÁ87. ƒ

ה"ב.77) פ"א טהרות בה 78)תוספתא, שנותנים החפירה
"מעטן" נקרא שיתרככו, כדי לסחיטה העומדים הזיתים את
את  נתן ופירושו, "עטנן", המונח ומכאן המשנה, בלשון
מ"א. פ"ט לטהרות רבינו פירוש ראה במעטן. הזיתים

בהם,79) האצור השמן כל מוציאים אינם נפרדים זיתים
מזית  השמן טיפות עוברות אחד כגוש נעשים כשהם אבל
בלחץ  הגוש מן המתמצית ניכרת לכמות ומתקבצות לחבירו

והאבנים. ח.80)הקורה פ"ט טהרות משנה,
ה"ז.81) פ"י שם תתפרק.82)תוספתא, אותה וכשיהפוך
זיתים.83) גושי להפיכת מיוחדת נתפרקו.84)יתד שטרם
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.ÁÏÎ‡ Ïk41‡ÓË Ì‡Â ,¯eaÁ - B˜¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL »…∆∆¬«ƒ…≈¿ƒ¿ƒƒ¿»
.Blk ‡ÓË - B˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿»À

הקודמת.41) ההלכה סיום הוא זו בהלכה האמור

.ËÏÎ‡42Ò¯ÙpL43‡ÓË Ú‚Â ,˙ˆ˜Óa ‰¯ÚÓe …∆∆ƒ¿«¿…∆¿ƒ¿»¿»«»≈
‰ÏBÚ ÈM‰Â Ba Ú‚pL ‰Êa ÊÁB‡ Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆ƒ≈»∆∆»«¿«≈ƒ∆

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ - BnÚ44‡Óh‰ ‰Êa ÊÁB‡Lk Ì‡Â ; ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿∆≈¿∆«»≈
¯eaÁ BÈ‡ - ÏtÈÂ ¯Á‡‰ ËÓMÈ B‰Èa‚Óe45È¯‰ ‡l‡ , «¿ƒƒ»≈»«≈¿ƒ…≈ƒ∆»¬≈

.‡ÓËpL ÔBL‡¯a Ú‚Bk ¯Á‡‰ ‰Ê∆»«≈¿≈«»ƒ∆ƒ¿»

מ"א.42) פ"ג שם.44)נחלק.43)טבולֿיום כחכמים,
בטומאה.45) נגע שלא זה עם עולה שהטמא ואףֿעלֿפי

שבה"ז  ירקות המחתך דין את לפרש עלינו זה, ולפי
הטמא. עם עולה כשהטהור

.ÈÔÈÏÎ‡‰ Ïk46ÔÈÏÚ eÈ‰L47:Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ ÔÈÁÏ˜ B‡ »»√»ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ»∆
,‰ÏÚa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚa ÊÁ‡‰Ï Bk¯cL ˙‡∆∆«¿¿≈»≈∆»∆¬ƒ∆»∆

Ïwa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ÁÏwaÈ¯‰ - BnÚ ‰Ï˙ Ì‡ ;Á «∆«¬ƒ«∆«ƒƒ¿»ƒ¬≈
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ‰Ê48¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ¿¿≈»ƒ«ƒ¿»

„ia B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - „È BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B‡ÓË‰«À¿¿≈ƒ»»»¬ƒ«»
BlL49Ô‰Ó ‰Ê È‡a B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚÂ „È BÏ ‰˙È‰ . ∆»¿»»¿»∆¬ƒ¿≈∆≈∆

‰ˆ¯iL50Ì‡ :e¯Ó‡ ‰Êa - ‰ÏÚ ‡ÏÂ „È BÏ ‰˙È‰ ‡Ï . ∆ƒ¿∆…»¿»»¿…»∆»∆»¿ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,¯eaÁ - BnÚ ‰ÏBÚ ÈM‰Â ‡Óha ÊÁB‡≈«»≈¿«≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ»

.¯eaÁ BÈ‡≈ƒ

שלו.47)שם.46) 'טבול 48)עלים נקרא שטבל טמא
הלילה. עד קלה טומאה עליו ונשארה ואם 49)יום',

חיבור. זה הרי היד, את כשמגביהים עולה האוכל
ויעלה 50) – בעלה או ביד – מהם באחד יאחז אם פירוש,

ה"ג). פ"ב שם (תוספתא חיבור זה הרי עמו, הכול

.‡ÈÔÈÊB‚‡‰51Ô‰Èˆ˜Úa ÔˆˆwL52ÔÈk¯ Ô‰Lk »¡ƒ∆¿»»¿À¿≈∆¿∆≈«ƒ
ÔÓ‡Â53Ï·Á BÓk Ôlk54C¯ca Ô¯aÁL ÌÈÏˆa‰ ÔÎÂ , «¬»»À»¿∆∆¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»«∆∆

¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙‡f‰55ÌÈÊB‚‡a ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «…¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»¡ƒ
ÏwÙÏe56¯eaÁ ¯‡M‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆaa57eÈ‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ¬ƒ»

ÁÈÎB‰ È¯‰L ,¯eaÁ Ôlk ÔÈ‡ - ¯Bk ‰‡Ó ÂÈÙÏ¿»»≈»≈À»ƒ∆¬≈ƒ«
.Ïk‰ ˜¯ÙÏ BzÚcL∆«¿¿»≈«…

מ"ה.51) פ"ב העוקצים.52)עוקצין חרזם 53)עם
מלשון  כותב, למשנה בפירושו [רבינו למחרוזת. וחיברם
מאסף  ומשמעותה ב) אסתר (מגילת הדסה" את אומן "ויהי

זה,54)ומקבץ]. יד על זה בחוט בעוקציהם אותם קשר
אגוזים. מלא ארוך חבל עלֿמנת 55)ויצא שנתחברו מפני

רב. זמן יחד את 56)לקיימם ולהסיר שלו עלין "להכרית
מ"ו). פ"א, מעשרות למשנה, בפירושו (רבינו בו" הנתלה

כאילו 57) דינם כמקודם, מחוברים עדיין שהם אףֿעלֿפי
והטעם, חיבור). שאינם כלֿשכן (והנפרדים מזה זה נפרדו
הי"ב) (ראה חיבור אינו אדם בידי מלאכותי שחיבור מפני
במשנה). נחום' ('חזון קבע של לקיום נתחברו אלאֿאםֿכן

.·È‰ÚÈÏ˜58ÌeL ÏL59„Á‡ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ¿ƒ»∆∆»¿«¿ƒ«∆»
Ô‰Ó60‡ÓË ‡e‰ -61B¯eaÁÂ62È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ≈∆»≈¿ƒ»∆≈ƒ≈

¯eaÁ Ì„‡63L¯ÙpL ‚B¯˙‡ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ64B·Á˙e »»ƒ¿»»»¿≈∆¿∆ƒ¿«¿»
LBÎa65.¯eaÁ BÈ‡ - ÌÒÈ˜a B‡ ¿¿≈»≈ƒ

ה"ד.58) פ"א שם לחבר 59)תוספתא, רגילים שום מגדלי
שער. קליעת כעין המיובשים השומים עלי על 60)את

אחד. טומאה.61)שום לקבל השומים 62)הוכשר
קליעה. באותה אליו לקיום 63)המחוברים נתחברו כשלא

נחום'). ('חזון הוא עראי חיבור שום וקליעת רב, זמן
נחתך.64) הפלך.65)נתחלק, שבראש הברזל

.‚È‰qÚ66a dLlL˙B¯t ÈÓ67ÔÈ‡L ;¯eaÁ BÈ‡ - ƒ»∆»»¿≈≈≈ƒ∆≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ¯aÁnL ¯·„ EÏ¿»»∆¿«≈∆»√»ƒ∆»ƒ¿»«¿ƒ

.„·Ïaƒ¿«

ה"ב 67)שם.66) בפ"א למעלה נמנו שלא פירות מיצי
טומאה. לקבל האוכלין את המכשירים המשקין שבעת בין

.„ÈCÚÓÓ‰68‰Ï·c‰ ÔB‚k ,Ôˆa˜Â ‰Êa ‰Ê ÔÈÏÎ‡69 «¿«≈√»ƒ∆»∆¿ƒ¿»¿«¿≈»
„Á‡ Ûeb Ô‡OÚÂ ÔˆawL ÔÈ˜env‰Â ÌÈ¯Óz‰Â70- ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»«¬»»∆»

‰Ï·c ÏL ÏebÚ ,CÎÈÙÏ .¯eaÁ ÔÈ‡71ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ≈»ƒ¿ƒ»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿ƒ
ÌB˜Ó epnÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«ƒ¿»¬≈∆≈ƒ∆¿

¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,„·Ïa ÔÈ˜Ln‰72. ««¿ƒƒ¿«¿«¿»»

ה"א.68) פ"א טהרות יבישה 69)תוספתא, תאינה
חזק.70)('ערוך'). לחץ את 71)על ֿידי לקבץ דרכם

ונקראים  - עגולים לגושים לחץ, עלֿידי ולחברן, התאנים
דבילה". ה"ו.72)"עיגולי פ"ב טבולֿיום תוספתא,

.ÂËÌÈ¯Óz‰73˙B¯‚B¯b‰Â74ÌB‡ eOÚÂ Ô˜ÏML75- «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»¿«¬
¯eaÁ ‰Ê È¯‰76. ¬≈∆ƒ

ה"ב.73) פ"ב עוקצין נפרדת.74)תוספתא, יבישה תאנה
אחד.75) גדול קבע.76)גוש של חיבור שזה מכיוון

.ÊËÌÈ˙Èf‰77ÔËÚL78Â‰Ê È¯‰ - „Á‡ Le‚ eOÚ «≈ƒ∆¬»»¿«¬∆»¬≈∆
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ÔËÚnÏ Ô˙ ‡Ï ‰lÁznL ÈtÓ ,¯eaÁƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»…¿»»««¬»∆»«¿»

‰fÓ ‰Ê e˜ÈiL79ı¯L ,CÎÈÙÏ .80ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓpL ∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»«
elÙ‡ ,„Á‡ Ûeb Ôlk eOÚpL ÌÈ˙Èf‰ Ô‰Â ,ÌÈ˙ÈÊ ÏL∆≈ƒ¿≈«≈ƒ∆«¬À»∆»¬ƒ
‰˙È‰ .„Á‡ Ûeb Ïk‰L ,‡ÓË Ïk‰ - ‰¯BÚOÎa Ú‚»«¿ƒ¿»«…»≈∆«…∆»»¿»

BÏ81dÎÙ‰Ï „È˙ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌB‡82Ú˜zL ÔÂÈk - ∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿»≈»∆»«
„˙i‰ ˙‡ da83‰a¯‰ ÌÈLeb da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,84, »∆«»≈««ƒ∆≈»ƒ«¿≈
¯eaÁ ÔÈ‡85ÌB‡ eOÚ dÎÙ‰MÓ Ì‡Â .86ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿ƒƒ∆¬»»«¬≈»

¯eaÁ87. ƒ

ה"ב.77) פ"א טהרות בה 78)תוספתא, שנותנים החפירה
"מעטן" נקרא שיתרככו, כדי לסחיטה העומדים הזיתים את
את  נתן ופירושו, "עטנן", המונח ומכאן המשנה, בלשון
מ"א. פ"ט לטהרות רבינו פירוש ראה במעטן. הזיתים

בהם,79) האצור השמן כל מוציאים אינם נפרדים זיתים
מזית  השמן טיפות עוברות אחד כגוש נעשים כשהם אבל
בלחץ  הגוש מן המתמצית ניכרת לכמות ומתקבצות לחבירו

והאבנים. ח.80)הקורה פ"ט טהרות משנה,
ה"ז.81) פ"י שם תתפרק.82)תוספתא, אותה וכשיהפוך
זיתים.83) גושי להפיכת מיוחדת נתפרקו.84)יתד שטרם

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

oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבגוש,85) הזיתים שאר נטמאו לא אחד בזית נגע ואם
ולפרקם. להפכם שדעתו מאליהם.86)מפני שנית נתחברו

ועוד:87) בחיבורם, מעוניין האדם אין שמנם, הוצאת אחר
האדם  של מיוחדת פעולה בלי מאליהם שנתחברו מפני

לתוספתא). בפירושו (הגר"א

.ÊÈÏÎ‡88„e¯t89,‰Êa ‰Ê ˜·„Â ÒpÎÓ Blk ‡e‰L …∆»∆À¿À»¿»≈∆»∆
‡nË˙‰Ï ¯eaÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡90Ûe‚k BÈ‡Â ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿≈¿

e¯‡aL BÓk „Á‡91‰ˆÈ·ÎÏ Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - ∆»¿∆≈«¿¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡ ˙‡Óh ‡nËÏ92BÒk ‡Ï Ì‡Â .93 ¿«≈À¿«…»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿»

‰¯„˜ ‰OÚÓk ,„¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡94- ˙ÈËw‰Â ∆»¬≈¿…»¿«¬≈¿≈»¿«ƒ¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡95„Á‡ Leb ÌOÚÈÂ Ìˆa˜iL „Ú96. ≈ƒ¿»≈«∆¿«¿≈¿«¬≈∆»

‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ‰a¯‰ ÌÈLe‚ eÈ‰»ƒ«¿≈∆¿«∆¿»«««À¿»
,ÈL BcˆaL Leb‰Â ,ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¬≈ƒ¿«∆¿ƒ≈ƒ

ÈÚÈ·¯ ÈLÈÏM‰ „ˆaLÂ ,ÈLÈÏL ÈM‰ „ˆaLÂ97. ¿∆¿««≈ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿ƒƒ

מ"ב.88) פ"ג עדיות או 89)משנה, תאנים כמה ובו גוש
יחד. דבוקים וכדומה אחד 90)תמרים בפרי נגע אם
האחרים. נטמאו לא יד.91)שבגוש, בהלכה למעלה

מכביצה 92) פחות שאוכל ה"א) (פ"ד למעלה נתבאר
שם. כחכמים, פסק אחרים. מטמא אינו אבל מתטמא,

מ"ה.93) פ"ב וגרגירים 94)טבולֿיום תבואה גרעיני
בפירושו  (רבינו בקדירה אותם שמבשלים אחרים קטנים

טמאים.95)למשנה). כולם אם אפילו אחרים, לטמא
הכוונה 96) חיבור" "אינו במשנה שאמרו מה מפרש רבינו

אחרים. ופירש 97)לטמא יימנו". אלו "הרי במשנתנו:
הלאה. וכן ושני, ראשון בהם מונים רבינו:

.ÁÈ¯kk98‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰˙È‰L ‰Óe¯z ÏL ƒ»∆¿»∆»¿»ƒ¿À¿»
CÈM‰Â99ÔBL‡¯ Ìlk - ˙B¯Á‡ dÏ100- ‰L¯t ; ¿ƒƒ»¬≈À»ƒ≈¿»

ÔlÎÂ ÔBL‡¯ ‡È‰101˙BiL102CÈM‰Â ‰iL ‰˙È‰ . ƒƒ¿À»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ
ÔlÎÂ ‰iL ‡È‰ - ‰L¯t ;˙BiL Ôlk - ˙B¯Á‡ dÏ»¬≈À»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿À»

˙BiLÈÏL103- ˙B¯Á‡ dÏ CÈM‰Â ˙ÈLÈÏL ‰˙È‰ . ¿ƒƒ»¿»¿ƒƒ¿ƒƒ»¬≈
˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ˙ÈLÈÏL ‡È‰104ÔÈa eL¯tL ÔÈa , ƒ¿ƒƒ¿À»¿≈∆≈¿≈
eL¯Ù ‡lL105. ∆…≈¿

מ"ח.98) פ"א בבצק,99)טהרות, מדובר והדביק. קירב
בשעה  מחברתה נושכת שאחת מפני נשיכה, לשון ונקט
(הרא"ש  מכאן לאחר ובין אפיה לפני בין אותן, שמפרידים

נגע 100)מ"ז). כאילו שני, נעשה אוכל בה נגע אם
מפני  והטעם, ממש. אחד גוש נעשו שלא אע"פ בראשונה,

חיבור. עושה האחרות.101)שהנשיכה כל
שנשאר 102) אחיד גוש כמו מלא חיבור אינה הנשיכה

רק  מועילה (הנשיכה) והיא שנחלק, אחר אפילו בטומאתו
כנוגע  דינו יהיה נפרדו, שלא זמן כל בהן שהנוגע לענין

הראשונ  -103)ה.בכיכר בחולין אבל בתרומה, מדובר
לטומאה. שלישי בתרומה.104)אין רביעי שאין

פוסלת 105) שאינה קלה, היא הראשונה שטומאת מפני
[והר"ש  כחיבור. נשיכה לעשות יפה כוחה אין אחרים,
טומאה  כל בהן תישאר לא יפרשו שאם מכיוון מפרש,
שפירשו, לפני אפילו מועיל זה קל חיבור אין לפיכך שהיא,

אחר  גם טומאה בהן שנשארה ושני בראשון מהֿשאיןֿכן
שפירשו].

.ËÈ˙B¯kk106BÊa BÊ ˙BÎLB ‰Óe¯z ÏL107˙‡ÓË , ƒ»∆¿»¿»ƒ¿»
eL¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔBL‡¯ Ôlk - ı¯La Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿∆∆À»ƒ¿««ƒ∆≈¿

Ô‡kÓ ¯Á‡108Ôlk - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ˙Á‡ ˙‡ÓË] . ««ƒ»ƒ¿»««¿«¿ƒ¿≈ƒÀ»
˙BiL109˙‡ÓË [.Ô‡kÓ ¯Á‡ eL¯tL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈¿««ƒ»ƒ¿»

˙BiLÈÏL Ôlk - ÌÈ„Èa Ô‰Ó ˙Á‡110Èt ÏÚ Û‡Â , ««≈∆¿»«ƒÀ»¿ƒƒ¿««ƒ
eÈ‰L ÈtÓ .eL¯tL111.Ô˙‡ÓË ˙ÚLa „Á‡ Ûe‚ ∆≈¿ƒ¿≈∆»∆»ƒ¿«À¿»»

את 106) והקדים שבמשנה, מהסדר שינה רבינו מ"ז. שם
נימוקו. לנו נתבאר ולא מפרש,107)המאוחר, שם רבינו

וחותכים  גדולים, ללוחות דומות גדולות עוגות עושים שהיו
חיבור  ונשאר לגמרי, להפרידן מבלי חתיכות לכמה אותם
תנועה  ידי על נפרקות הן האפייה ואחר החתיכות, בין קל

"נושכות". נקרא וזה השיך 108)קלה. לדין דומה זה אין
מחוברות  החתיכות כל היו שכאן מפני הקודמת, שבהלכה
נשיכה, שנשארה זמן כל החיבור, כוח בטל לא מלא, חיבור
כשלא  מדובר בהשיך אבל השרץ, בהן נגע כאילו דינן ולכן
מלא. חיבור עושה הנשיכה ואין ממש, מחוברות מעולם היו
כשהטומאה  מדובר בהי"ח והי"ט, הי"ח בין הבדל עוד [ויש
היו  כשהכיכרות הטומאה נגעה ובהי"ט שהשיך, לפני נגעה

לטומאה 109)מחוברות]. ראשון תמיד הם שמשקין מפני
ה"ה). פ"ז הטומאות אבות טומאה 110)(הל' גזרו חכמים

ה"ב). פ"ח (שם ידים סתם דיני 111)על לכל נימוק
זו. שבהלכה "פירשו"

ה'תשפ"א  אדר ח' ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מחם 1) ולטהרה לטומאה חיבור הוא אם הניצוק יבאר

יום  בטבול חיבור שאינם דברים ודין לחם. מצונן או לצונן
שהם  אוכלים ודין דברים. לשאר חיבור שהם פי על אף

יום. בטבול טהורים והם הטומאות בכל מתטמאים

.‡˜Bvp‰2.‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡ «ƒ≈ƒ…¿À¿»¿…¿»√»
,‡ÓË ÈÏk CB˙Ï ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈
,¯B‰Ë ˜Bvp‰ „enÚ‰ È¯‰ - ı¯M‰ Èab ÏÚ elÙ‡Â«¬ƒ««≈«∆∆¬≈»««ƒ»

¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ÔÈ¯bp‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ËÏ˜ Ì‡Â3‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ««¿ƒ«ƒ»ƒƒ»¬ƒ¬≈∆
‰¯ÚnL ÔÈ˜Ln‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë ËÏwL∆»«»¿≈»ƒ«∆««¿ƒ∆¿»∆

Ô‰Ó4.ÔÈ¯B‰Ë ≈∆¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevipd"

אופנים: שלושה מצינו הניצוק מהות zribpבהסבר :`

עובדיה  רבנו (כפירוש ההבל ידי על בעליון התחתון
oezgzdמברטנורא). xeaig :a לשון) ההבל ע"י לעליון

המשניות). בפירוש גורםb:הרמב"ם wevipdההבל xeaig

השווה  והצד הי"ד). בספר (כפירושו לתחתון העליון שבין
שהרי  קשה ולכאורה חם, כשהוא גבר' ש'תתאה ביניהם
לטהרה". ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק הוא הכלל
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על  רומז "עליון" העניינים: פנימיות פי על הוא והביאור
על  רומז ו"תחתון" ממנו, למעלה עליון שאין הקב"ה
לתחתון  העליון בין ניצוק הגשמי. הזה והעולם הנבראים
ומלמדנו  העולם, עם הקב"ה של התמידי החיבור על  רומז
לטהרה" ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק התורה דין
רגע, בכל העולם התהוות לעניין רק הוא שהחיבור היינו
רק  תלוי זה כי האדם של וטהרתו לטומאתו בנוגע לא אבל
העליון  עם מחובר שהתחתון ואף בחיים" "ובחרת בבחירתו
להיות  יכול לאידך וכן "טומאה" של מצב אצלו להיות יכול
ידי  על מחיבורו נובעת אינה זו אבל טהרה של מצב אצלו
עצמו. בכח העליון עם שמתחבר ע"י אלא העליון" "קילוח
המערה  אבל לצונן, מצונן שעירה אמורים דברים ו"במה
עצמם  מצד שהם כפי המים כי חיבור" לחמין צונן משקין
פעולה  בה שנעשתה מראה המים חמימות אבל קרים הם
האמורים  הנ"ל האופנים ושלושת האדם. ידי על ועבודה
האדם  בעבודת שלבים שלושה הם ניצוק, דין בהסבר

למטה.
שהתחתון שכתב מברטנורא עובדיה רבנו ladדברי dlrn

האדם  בעבודת הראשון לשלב מתאימים הצונן, לעליון
בזה  נראה ואין עצמו, ובכח חופשית בחירה מצד שכולה
שעליית  המשניות בפירוש הרמב"ם פירוש לעליון. החיבור

פועלת החם (ו xeaigdההבל העליון נגיעה)עם רק לא
מלמעלה  העזר עם חיבור פועלת התחתון שעבודת מגלה
הקב"ה. ובעזרת בכח היא האדם שעבודת נרגש כבר ובה

"הרי החזקה היד בספר הרמב"ם xeaigודברי wevipd"
כל  סוף שסוף מתגלה התחתון עבודת ידי שעל מדגישים
על  והתהוותו בריאתו כל כי גופא הניצוק של ענינו הוא זה
לעבודת  היינו זו, לכוונה מלכתחילה היתה הקב"ה ידי

תכסוף". ידיך "למעשה האדם
הרי  טומאה, לעניין נאמר הנ"ל החיבור עניין שכל והגם
ידי  על נעשית החיבור עבודת שעיקר זה בפרט הרמז
על  ולא עצמו בכח העבודה עיקר שהיא התשובה עבודת
פועלים  עבודתם ידי ועל הצדיקים, כעבודת אור גילוי ידי
דווקא  כי יתיר" "בחילא העליון עם חיבור הבעלי־תשובה

החמימות. עניין ישנו זו בעבודה
(27 cenr fl wlg y"ewl)

את 2) המחבר הקילוח עמוד ט. משנה ח פרק טהרות
המקבל  שבכלי הנוזלים עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים

"ניצוק". נקרא ונפלו 3)אותם, העמוד באמצע כלי הכניס
הטמא. לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו

העליון.4) מהכלי יצאו שטרם

.·B‡ ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ≈¿≈
ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ Ï·‡ ;ÔBˆÏ ÌÁÓ B‡ ÌÁÏ ÌÁÓ≈«¿«≈«¿≈¬»«¿»∆«¿ƒ
˜Bvp‰ È¯‰ - ÔÈnÁ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ CB˙Ï ÔBˆ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈«ƒ
,Ô‰Ó ‰¯ÚÓ ‡e‰L Ôlk ÔBv‰ ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËÂ ,¯eaÁƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ«≈À»∆¿»∆≈∆

,BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ epnÓ ‰¯ÚnL ÈÏk‰ ‡ÓËÂ¿ƒ¿»«¿ƒ∆¿»∆ƒ∆≈¬«««¿ƒ∆¿
ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .e‡ÓË È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿ƒ¿≈»»¿«¿»∆«¿ƒƒ

ÔÈnÁ‰ ÔLÚL ÈtÓ ?¯eaÁ - ÔÈnÁÏ5˙B¯ÓÈ˙k ‰ÏBÚ ¿«ƒƒƒ¿≈∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿
ÔLÚ6‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈn·e ˜Bvpa ·¯Ú˙Óe »»ƒ¿»≈«ƒ««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈
ÈÏk‰7.·eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L , «¿ƒ∆∆»»»∆ƒ««ƒ«¿ƒ»

ה 5) המים הקיטור אד שהוא החמים, מהמים עולה
עשן.6)המתנדפים. ואת 7)כעמוד שבתוכו מה וכל

אדי  את סופג הניצוק אין חם לתוך בחם אבל הניצוק,
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון

.‚‰ÒÈ‚‰Â ˙B¯B‰Ë ‰È„È eÈ‰L ‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ8 ¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿¿≈ƒ»
‰¯„˜a9e‡ÓË - ‰¯„w‰ Ï·‰Ó ‰È„È eÚÈf‰Â ‰‡ÓË ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ»∆»≈∆∆«¿≈»ƒ¿¿

‰¯„waL ‰˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰È„È10eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿ƒ»¿»««¿∆∆«¿≈»¿≈ƒ»
‡ÓË - ‰È„È eÚÈf‰Â ‰¯„wa ‰ÒÈ‚‰Â ˙B‡ÓË ‰È„È»∆»¿≈¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒƒ»∆»ƒ¿»
.‰¯„waL ÔÈ˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰¯„waM ‰Ó Ïk»«∆«¿≈»¿ƒ»¿»««¿ƒ∆«¿≈»

בכף.8) נוגעת 9)בוחשת ואינה שבקדירה חם בתבשיל
ביד. במשקין 10)בו שנגעו ידיים על טומאה גזרו חכמים
טמאים.

.„ÏÈÁ11L·c12˙Átv‰ L·„e ÌÈÙÈf‰13˜Bvp‰ - ¿ƒ¿««ƒƒ¿««««««ƒ
ÈtÓ ,ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,¯eaÁ Ô‰lL∆»∆ƒ«¬ƒ»»¿»∆ƒ≈¿≈ƒ¿≈

ÔÈÎLÓ Ô‰ È¯‰Â ¯È¯ Ô‰Ï LiL14CÎÈÙÏ .˜·„k15, ∆≈»∆ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»
eÈ‰ elÙ‡Â ¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ≈«ƒ∆»∆ƒ«¬ƒ»
‡ˆBiÎÂ Czn‰ ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰ ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒ¿«≈∆«À»¿«≈
- ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .¯È¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰a»∆¿ƒ∆≈»∆ƒ¿≈¿»»««¿ƒ
ÔBvÓ ‰¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡≈«ƒ∆»∆ƒ∆»ƒ≈≈»ƒ≈

.e¯‡aL BÓk ,ÌÁÏ¿«¿∆≈«¿

משמעותה 11) "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
סתם: כתוב במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת

"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" משנה 12)"דבש שם
וצפחת"13)ט. ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו

היה  מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות
יוחנן  ורבי לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה מאוד. סמיך

ז  היה מפרש אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון יפים
כרבי  הלכה מקום שבכל פי על אף מים. ולהוסיף לזייפו
לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן
להלכה, הבדל בזה שאין מפני דעתו, על יותר שנתקבל

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת בכל 14)שהרי נוגע כשאדם
שהוא  ברגע המשקה ובין שבינו הקשר ניתק שהוא, משקה
ידו  את ומסלק סמיך בדבש כשנוגע אבל ידו, את מסלק
נידון  ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק עמוד נמשך
היא  טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק עמוד

עצמו. בפני מנומק 15)גוש דבש של ניצוק שחיבור מפני
ניצוק  יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים
ואין  ניצוק להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין
קובעים  שרירים שם ומשמע רירים, לו שיש לדבש לדמותם

כאן]. רבינו בדברי ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ולא

.‰‰¯‰ËÏ ¯eaÁ BÈ‡ ˜Bvp‰16‰¯Ú Ì‡L ?„ˆÈk . «ƒ≈ƒ¿»√»≈«∆ƒ≈»
Ô·‡ ÈÏkÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ17Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18CB˙Ï «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¿«≈»∆¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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על  רומז "עליון" העניינים: פנימיות פי על הוא והביאור
על  רומז ו"תחתון" ממנו, למעלה עליון שאין הקב"ה
לתחתון  העליון בין ניצוק הגשמי. הזה והעולם הנבראים
ומלמדנו  העולם, עם הקב"ה של התמידי החיבור על  רומז
לטהרה" ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק התורה דין
רגע, בכל העולם התהוות לעניין רק הוא שהחיבור היינו
רק  תלוי זה כי האדם של וטהרתו לטומאתו בנוגע לא אבל
העליון  עם מחובר שהתחתון ואף בחיים" "ובחרת בבחירתו
להיות  יכול לאידך וכן "טומאה" של מצב אצלו להיות יכול
ידי  על מחיבורו נובעת אינה זו אבל טהרה של מצב אצלו
עצמו. בכח העליון עם שמתחבר ע"י אלא העליון" "קילוח
המערה  אבל לצונן, מצונן שעירה אמורים דברים ו"במה
עצמם  מצד שהם כפי המים כי חיבור" לחמין צונן משקין
פעולה  בה שנעשתה מראה המים חמימות אבל קרים הם
האמורים  הנ"ל האופנים ושלושת האדם. ידי על ועבודה
האדם  בעבודת שלבים שלושה הם ניצוק, דין בהסבר

למטה.
שהתחתון שכתב מברטנורא עובדיה רבנו ladדברי dlrn

האדם  בעבודת הראשון לשלב מתאימים הצונן, לעליון
בזה  נראה ואין עצמו, ובכח חופשית בחירה מצד שכולה
שעליית  המשניות בפירוש הרמב"ם פירוש לעליון. החיבור

פועלת החם (ו xeaigdההבל העליון נגיעה)עם רק לא
מלמעלה  העזר עם חיבור פועלת התחתון שעבודת מגלה
הקב"ה. ובעזרת בכח היא האדם שעבודת נרגש כבר ובה

"הרי החזקה היד בספר הרמב"ם xeaigודברי wevipd"
כל  סוף שסוף מתגלה התחתון עבודת ידי שעל מדגישים
על  והתהוותו בריאתו כל כי גופא הניצוק של ענינו הוא זה
לעבודת  היינו זו, לכוונה מלכתחילה היתה הקב"ה ידי

תכסוף". ידיך "למעשה האדם
הרי  טומאה, לעניין נאמר הנ"ל החיבור עניין שכל והגם
ידי  על נעשית החיבור עבודת שעיקר זה בפרט הרמז
על  ולא עצמו בכח העבודה עיקר שהיא התשובה עבודת
פועלים  עבודתם ידי ועל הצדיקים, כעבודת אור גילוי ידי
דווקא  כי יתיר" "בחילא העליון עם חיבור הבעלי־תשובה

החמימות. עניין ישנו זו בעבודה
(27 cenr fl wlg y"ewl)

את 2) המחבר הקילוח עמוד ט. משנה ח פרק טהרות
המקבל  שבכלי הנוזלים עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים

"ניצוק". נקרא ונפלו 3)אותם, העמוד באמצע כלי הכניס
הטמא. לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו

העליון.4) מהכלי יצאו שטרם

.·B‡ ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ≈¿≈
ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ Ï·‡ ;ÔBˆÏ ÌÁÓ B‡ ÌÁÏ ÌÁÓ≈«¿«≈«¿≈¬»«¿»∆«¿ƒ
˜Bvp‰ È¯‰ - ÔÈnÁ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ CB˙Ï ÔBˆ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈«ƒ
,Ô‰Ó ‰¯ÚÓ ‡e‰L Ôlk ÔBv‰ ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËÂ ,¯eaÁƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ«≈À»∆¿»∆≈∆

,BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ epnÓ ‰¯ÚnL ÈÏk‰ ‡ÓËÂ¿ƒ¿»«¿ƒ∆¿»∆ƒ∆≈¬«««¿ƒ∆¿
ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .e‡ÓË È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿ƒ¿≈»»¿«¿»∆«¿ƒƒ

ÔÈnÁ‰ ÔLÚL ÈtÓ ?¯eaÁ - ÔÈnÁÏ5˙B¯ÓÈ˙k ‰ÏBÚ ¿«ƒƒƒ¿≈∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿
ÔLÚ6‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈn·e ˜Bvpa ·¯Ú˙Óe »»ƒ¿»≈«ƒ««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈
ÈÏk‰7.·eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L , «¿ƒ∆∆»»»∆ƒ««ƒ«¿ƒ»

ה 5) המים הקיטור אד שהוא החמים, מהמים עולה
עשן.6)המתנדפים. ואת 7)כעמוד שבתוכו מה וכל

אדי  את סופג הניצוק אין חם לתוך בחם אבל הניצוק,
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון

.‚‰ÒÈ‚‰Â ˙B¯B‰Ë ‰È„È eÈ‰L ‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ8 ¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿¿≈ƒ»
‰¯„˜a9e‡ÓË - ‰¯„w‰ Ï·‰Ó ‰È„È eÚÈf‰Â ‰‡ÓË ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ»∆»≈∆∆«¿≈»ƒ¿¿

‰¯„waL ‰˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰È„È10eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿ƒ»¿»««¿∆∆«¿≈»¿≈ƒ»
‡ÓË - ‰È„È eÚÈf‰Â ‰¯„wa ‰ÒÈ‚‰Â ˙B‡ÓË ‰È„È»∆»¿≈¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒƒ»∆»ƒ¿»
.‰¯„waL ÔÈ˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰¯„waM ‰Ó Ïk»«∆«¿≈»¿ƒ»¿»««¿ƒ∆«¿≈»

בכף.8) נוגעת 9)בוחשת ואינה שבקדירה חם בתבשיל
ביד. במשקין 10)בו שנגעו ידיים על טומאה גזרו חכמים
טמאים.

.„ÏÈÁ11L·c12˙Átv‰ L·„e ÌÈÙÈf‰13˜Bvp‰ - ¿ƒ¿««ƒƒ¿««««««ƒ
ÈtÓ ,ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,¯eaÁ Ô‰lL∆»∆ƒ«¬ƒ»»¿»∆ƒ≈¿≈ƒ¿≈

ÔÈÎLÓ Ô‰ È¯‰Â ¯È¯ Ô‰Ï LiL14CÎÈÙÏ .˜·„k15, ∆≈»∆ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»
eÈ‰ elÙ‡Â ¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ≈«ƒ∆»∆ƒ«¬ƒ»
‡ˆBiÎÂ Czn‰ ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰ ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒ¿«≈∆«À»¿«≈
- ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .¯È¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰a»∆¿ƒ∆≈»∆ƒ¿≈¿»»««¿ƒ
ÔBvÓ ‰¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡≈«ƒ∆»∆ƒ∆»ƒ≈≈»ƒ≈

.e¯‡aL BÓk ,ÌÁÏ¿«¿∆≈«¿

משמעותה 11) "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
סתם: כתוב במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת

"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" משנה 12)"דבש שם
וצפחת"13)ט. ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו

היה  מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות
יוחנן  ורבי לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה מאוד. סמיך

ז  היה מפרש אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון יפים
כרבי  הלכה מקום שבכל פי על אף מים. ולהוסיף לזייפו
לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן
להלכה, הבדל בזה שאין מפני דעתו, על יותר שנתקבל

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת בכל 14)שהרי נוגע כשאדם
שהוא  ברגע המשקה ובין שבינו הקשר ניתק שהוא, משקה
ידו  את ומסלק סמיך בדבש כשנוגע אבל ידו, את מסלק
נידון  ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק עמוד נמשך
היא  טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק עמוד

עצמו. בפני מנומק 15)גוש דבש של ניצוק שחיבור מפני
ניצוק  יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים
ואין  ניצוק להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין
קובעים  שרירים שם ומשמע רירים, לו שיש לדבש לדמותם

כאן]. רבינו בדברי ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ולא

.‰‰¯‰ËÏ ¯eaÁ BÈ‡ ˜Bvp‰16‰¯Ú Ì‡L ?„ˆÈk . «ƒ≈ƒ¿»√»≈«∆ƒ≈»
Ô·‡ ÈÏkÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ17Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18CB˙Ï «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¿«≈»∆¿
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˜Bvp‰ ˙ˆ˜ ÚÈb‰MÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰Â˜n‰«ƒ¿∆≈¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»«ƒ
ÌÈn‰ e¯‰Ë ‰Â˜nÏ19„Ú Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ¿∆»¬««ƒ∆»¬≈≈¿À¿»»«

˜ÈMiL20„Á‡ „vÓ ÔlÎÏ ‰Â˜n‰21e¯‡aL BÓk ,22. ∆«ƒ«ƒ¿∆¿À»ƒ«∆»¿∆≈«¿
Ò¯ÙËw‰ ÔÎÂ23ÁÙBË ‰˜LÓ ÂÈÏÚ LiL24BÈ‡ - ¿≈«¿«¿≈∆≈»»«¿∆≈«≈

ÔB¯„naL ÔÈ˜Ln‰ ¯‡LÏ Ô¯aÁÓ25‰‡ÓËÏ ‡Ï26 ¿«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆»ƒ¿…¿À¿»
‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ27Ô¯aL‡aL ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ .28Ôlk - ¿…¿»√»¬»««¿ƒ∆»«¿…∆À»

.‰¯‰ËÏe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¿»√»

ולא 16) לטומאה לא חיבור אינו הניצוק אמרנו א בהלכה
לטומאה, ניצוק דיני נתפרשו וֿד ג ב, ובהלכות לטהרה,

כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו מקבל 17)ומבאר שאינו
בהמה.18)טומאה. גללי וכלי אדמה מדין 19)כלי

כא). הלכה ב פרק למעלה (ראה מי 20)השקה שיגעו
הטמאים. המים במי העליון.21)המקווה השטח כל כגון

המקבלים 22) שבכלים משום אבן? כלי נקט ולמה שם.
שהרי  חיבור, ניצוק אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה
את  ומטמא הכלי וחוזר הכלי, את טימאו הטמאים המשקין
המקבלים  בכלים והשקה ניצוק. ידי על שטהרו המשקין
שמי  עד במקווה הכלי הטבלת ידי על נעשית טומאה
הכלי  נטהר ואז הטמאים המים גבי על צפים המקווה

בהשקה. והמים והמים 23)בטבילה משופע מקום
כלל. מתעכבים ואינם למטה תיכף יורדים עליו שנשפכו

בה.24) הנוגעת היד את המרטיב משקה שיש 25)קצת
טופח. ממשקה יותר במשקה 26)בהם טומאה נגעה אם

המדרון. שבמקום המשקין נטמאו לא נגעו 27)טופח אם
להיפך. וכן טופח המשקה נטהר לא מקווה בבקע 28)במי

שבאדמה.

.ÂÒ¯ÙË˜ ‡È‰L ‰·¯Ú29,ÁÙBË ‰˜LÓ ‰ÈÏÚÂ ¬≈»∆ƒ»«¿≈¿»∆»«¿∆≈«
‰ˆÈ·Îa ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙BÎÈ˙Á LÏLÂ30‰ÈÏÚ ÔÈÁpÓ ¿»¬ƒ√»ƒ¿≈ƒƒ¿≈»À»ƒ»∆»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BfÓ ‰hÓÏ BÊ31È¯‰ - ÌÈzL eÈ‰ ; ¿«»ƒ≈»ƒ¿»¿»¿«ƒ¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡32„ÓBÚ ‰˜LÓ Ì‰ÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .33, ≈ƒ¿»¿¿ƒ»»«¿≈∆«¿∆≈

Ïc¯Á‰ ÔÈÚk elÙ‡34Ôlk ˙‡ Û¯ˆÓ ‰Ê È¯‰ -35. ¬ƒ¿≈««¿»¬≈∆¿»≈∆À»

מדרון.29) מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
זו 30) כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד שלשתן

נושכות. ואינן ויטמאו 31)בזו יחזרו והם המשקין לטמא
שהם  בכל אחרים שמטמאים משקין כל כדין העריבה, את

הכלים. את שתי 32)ואפילו שבין המשקין שטיפת מפני
נוגעת והיא קטפרס דין עליה אין אוכלין החתיכות בכביצה

בשלוש  אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים
נוגעת  אינה והאמצעית העליונה שבין הטיפה חתיכות
והטיפות  והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה וכן בכביצה

קטפרס. שהן מפני מתחברות, ששולי 33)אינן כגון
עומד  המשקה כך ומתוך ישר, שטוח מקום הם העריבה

החתיכות. כל כחרדל 34)תחת קטנות הן הבצק חתיכות
כביצה. הן ביחד כל 35)וכולן את מצרף המשקה

מטמא  וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים
למעלה. שנתבאר כמו העריבה את

.Ê,ÏÏk ÔÈlÁ ‡nËÓ BÈ‡ ÌBÈ Ïe·hL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆¿≈¿«≈Àƒ¿»
ÏÒBt ‡l‡36‰OBÚÂ ‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ∆»≈»¿≈¿»«¿≈¿»¿∆

Ïk‰37ÈLÈÏL38‰˜LÓ B‡ L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ , «…¿ƒƒ¿≈ƒ»«¿»¿≈…∆«¿≈
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚÂ ÔÏÒt - L„…̃∆¿»»«¬»»¿ƒƒ

בנגיעתו.36) אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, נתבאר
המשקין.37) את ז 38)אפילו פרק (שם שאמרנו ומה

(פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע שני שאפילו ה) הלכה
ונעשה  בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון
את  ולא התרומה את מטמא אינו יום טבול אבל שני,
משמשת  זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש,

אחריה. לבאות הקדמה

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»ƒƒ¿¿««ƒ
Ïe·Ë Ô‰a Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯eaÁ Ô‰L∆≈ƒ¿»«À¿∆»ƒ»«»∆¿
Ú‚Bp‰ ‰È‰ el‡Â ,Ba Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ…»«∆»∆∆»«¿ƒ»»«≈«

¯Á‡ Ì„‡ ÌBÈ Ïe·Ë ÌB˜Óa39.Ïk‰ ÏÒBt ‰È‰ - ƒ¿¿»»«≈»»≈«…
‰˙L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L Ì„‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»«≈«»»∆»«√»ƒ¿≈ƒ»»

‰l˜ ‰‡ÓË ‡È‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ40ÏÒt ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¿≈ƒ∆ƒÀ¿»«»¬≈∆»«
Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌBÈ Ïe·Ë BÏÒt ‡lL ,Ïk‰«…∆…¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ
‡nËÓ ‡e‰L ,ÔBL‡¯ B‡ ‰‡ÓË ·‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰»»«≈««À¿»ƒ∆¿«≈
¯·kL ÈtÓ ?ÌBÈ Ïe·Ëa el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .Ïk‰«…ƒ¿≈»≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿»

¯‰Ë41LÓL ·¯Ú‰ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â42el˜‰ „BÚÂ . »«¿≈¿À»∆»∆¡≈∆∆¿≈≈
Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡ LiL ,ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿∆≈√»ƒ∆≈¿À»ƒ¿»»
.ÌBÈ Ïe·Ëa ˙B¯B‰Ë Ô‰Â ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¿≈¿ƒ¿
.ÔÈÙeÏ˜ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Óqk‰Â ‰¯BÚO‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»¿«À∆∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ

‰hÁ‰Â ,ÔÈÙeÏ˜ Ô‰L ÔÓÊa Ï·‡43dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¬»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿«ƒ»««ƒ∆≈»
Áˆw‰Â ,‰ÙeÏ˜44,ÌBÈ Ïe·Ëa ÔÈÏÒÙ - ÌeLÓM‰Â ¿»¿«∆«¿«À¿ƒ¿»ƒƒ¿

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿

טבל.39) שלא אחר טמא ראה 40)אדם חכמים. גזירת
י"א. והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות

טבילה.41) ידי מאליו.42)על ויטהר השמש שקיעת
לגופה.43) וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון מין

.ËÈ¯‰ - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ „È Ïk»«»√»ƒ∆≈ƒ¿««À¿»¬≈
‰¯ÚÓe Ò¯ÙpL ÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ Ô‰≈ƒƒ¿¿≈»»…∆∆ƒ¿«¿…∆

˙ˆ˜Óa45¯eaÁ ‡e‰ Ck - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ ‡e‰L , ¿ƒ¿»∆ƒ¿««À¿»»ƒ
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ BÈ‡L ÏÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa46È¯‰ - ƒ¿¿…∆≈ƒƒ¿¬≈

ÌÈ„ia ¯eaÁ ‡e‰47ÌÈ„È ˙‡ÓËa ¯ÓÁ ‰Ê Ì‚Â . ƒ«»«ƒ¿«∆…∆¿À¿«»«ƒ
ÌBÈ Ïe·hÓ48. ƒ¿

באב 45) ונגע שנפרס אוכל דין ט הלכה ו פרק למעלה ראה
לקמן 46)הטומאה. (ראה טומאות. בשאר חיבור והוא

א). הלכה ח שווים 47)פרק יום וטבול שידיים פי, על אף
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול

חומר 48) נתבאר ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות
של  משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר
לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנגע 1) והדברים יום, לטבול חיבור שהם הדברים יבאר
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נידה  ומבעילת מת מטומאת יום טבול ודין פוסלם. אם בהם
בטהרות. עושה אם

.‡˙BlÁ2ÌÈ¯kk B‡3BÊa BÊ ˙BÎLB eÈ‰Â ÔÒkL4 «ƒ»ƒ∆¿»»¿»¿»
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,ÔLÈ¯Ù‰Ï BzÚ„Â5 ¿«¿¿«¿ƒ»∆»»«»««≈«»

‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯epza6˙Á‡a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â , «««¬«ƒ…»¿»∆»¿»«¿¿««
da Ú‚pL ‰lÁ‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰Ó7ÌÈn‰ ÔÎÂ . ≈∆…»«∆»««»∆»«»¿≈««ƒ

‰a˜k eOÚÂ eÁÈz¯‰L8,ÔÈÒÈ¯b‰Â9eÁÈz¯‰L ∆ƒ¿ƒ¿«¬¿À»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ
‰BL‡¯ ‰ÁÈ˙¯10L„Á ÔÈÈÂ ,11Ê¯‡Â12,eÁÈz¯‰L ¿ƒ»ƒ»¿«ƒ»»¿…∆∆ƒ¿ƒ

‡l‡ ÏÒt ‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ‰ÁÈ˙¯a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿»¿ƒ»≈ƒ¿…»«∆»
˙Bl˜ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡L·e .„·Ïa ‰ÁÈ˙¯‰13ÔÈa »¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»«À¿≈«≈

BÊ ˙BÎLB eÈ‰L ˙BlÁ Ï·‡ .¯eaÁ Ïk‰ - ˙B¯eÓÁ¬«…ƒ¬»«∆»¿
Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,LÈ¯Ù‰Ï BzÚc ÔÈ‡Â BÊa»¿≈«¿¿«¿ƒ∆»»«»««≈

¯epza eÓ¯˜Â eÎLÂ ‰lÁ14dÈ‡L ÌÈn‰ ˙ÁÈ˙¯e , «»¿»¿¿»¿««¿ƒ«««ƒ∆≈»
‰a˜k ˙ÏÁÏÁÓ15‰iL ÔÈÒÈ¯b‰ ˙ÁÈ˙¯e ,16˙ÁÈ˙¯e , ¿À¿∆∆¿À»¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔLÈ ÔÈÈ17ÔÈa ÔÓM‰ ˙ÁÈ˙¯e ,˙ÁÈ˙¯e ,L„Á ÔÈa ÔLÈ «ƒ»»¿ƒ««∆∆≈»»≈»»¿ƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ÌÈL„Ú¬»ƒ¬≈≈ƒƒ¿¿≈»ƒ

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ«¿»«À¿

חלה 2) עריסותיכם "מראשית כ): טו, (במדבר בתורה כתוב
כתרומה. וקדושה לכהן, ליתן צריך זו חלה תרומה". תרימו

תרומה.3) ככר 4)של מכל חתיכה תשאר תפרידן, ואם
ממנה. נשכה כאילו בחברתה, "חלה"5)דבוקה

ושטוח. דק בצק על 6)משמעותה קרום שעלה לפני
שבדעתו  ומובן שניה. חלה עליה הניח התחתונה, החלה
מכובד  התחתונה תבנית תתקלקל שלא כדי להפרידן,

למשנה). בפירושו (רבינו בטבול7ֿ)העליונה כביתֿהלל
בשאר  אבל טבולֿיום, בנגיעת נאמר וזה מ"א. פ"א יום
במשנתנו  [הר"ש האחרות. נטמאו באחת נגע אם טומאות,
זו  אלא מטמאות אינן טומאות שאר אפילו שכאן מפרש,

שכתבנו]. כמו רבינו ודעת בה, אבעבועות 8)שנגע העלו
זעיר. לאוהל ודומות ריק, שתוכן פולים 9)גדולות

המים 10)כתושים. את לספוג הגריסים שהספיקו טרם
מים. כבועות ריקות הבועות ולפיכך מיקפה, ולהיעשות

בועות.11) במשנתנו.12)שהעלה יהודה כר'
חכמים.13) שגזרו טומאות הקשה 14)ואפילו והקרום

התחתונה. החלה על ואינן 15)מגן זעירות הן שהבועות
הרתיחות 16)חלולות. מעלות קצת, עבה כשהתבשיל

המיקפה. בהן 17)חלקי ויש סמיכות, הן אלה רתיחות
היין.ממשו  ת

.·˜ˆa18‰iÙ‡ ˙ÚLa ‡ˆiL19¯kk‰ ÚˆÓ‡a ‡ˆÓÂ »≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿««ƒ»
CLÓpL ˜ˆa‰ ˙ˆ˜ ÔÎÂ ,‡ˆBÈ ¯ÓÒÓ BÓk20C¯ÁÂ ¿«¿≈≈¿≈¿»«»≈∆ƒ¿«¿∆¡«

ÌÈ˙eÁt eÈ‰ Ì‡ ,¯eÁ¯Á ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰iÙ‡ ˙Úa¿≈¬ƒ»¿«ƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .¯kk‰ Ïk ÏÒt - Ô‰a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«¿»«¿»∆»«»«ƒ»¿≈

Ú‚ Ì‡21Ïk ÏÒÙ - ¯kkaL ÔË˜ ÁÏÓ ¯b¯‚a ƒ»«¿«¿≈∆«»»∆«ƒ»ƒ¿«»
¯B¯ˆ Ï·‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯kk‰«ƒ»¿≈»ƒ«¿»«À¿¬»¿

ÒBÓ¯ez B‡ ¯kkaL22¯˙È ¯eÁ¯ÁÂ ÏB„b ÁÏÓ ¯b¯‚Â ∆«ƒ»¿¿«¿≈∆«»¿«¿»≈
¯kk‰ - ‰‡Óh‰ ·‡ elÙ‡ Ô‰a Ú‚pL Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«∆»«»∆¬ƒ««À¿»«ƒ»

¯B‰Ë23.ÌBÈ Ïe·Ëa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿≈»ƒ«ƒ¿

מ"ג.18) ויצא 19)שם הכיכר, נסדקה הרב החום מפני
בצק. קצת פניה בצק,20)על קצת הככר מצידי נמשך
נחרך. דקותו למעלה 22)טבולֿיום.21)ומתוך ראה

הט"ו. ואינם 23)פ"א הם, עצמם בפני גופים אלה כל
הכיכר. לגבי בטלים

.‚˜È˜¯24C¯ÁpL25BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi˜ dÈˆÁÂ dÈˆÁ »ƒ∆∆¡«∆¿»¿∆¿»«»¬≈∆≈
¯eaÁ26ÚˆÓ‡‰ C¯Á .27¯eaÁ ÔÈ‡ - ÔÈÓi˜ ÔÈ„„v‰Â ƒ∆¡«»∆¿«¿«¿»ƒ«»ƒ≈»ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ·‡a elÙ‡ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬ƒ¿««À¿»¿≈»ƒ«
L„˜ ¯Oa .ÌBÈ Ïe·Ëa28Ì¯wL29Ú‚Â ˜¯n‰ ÂÈÏÚ ƒ¿¿«…∆∆»«»»«»»¿»«

‰ÙÈwa ÌBÈ Ïe·Ë30‰ÎÈ˙Áa Ú‚ .˙B¯zÓ ˙BÎÈ˙Á‰ - ¿«ƒ»«¬ƒÀ»»««¬ƒ»
dnÚ ÔÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á‰ -31ÏÈL·˙a ÔÎÂ .¯eaÁ «¬ƒ»¿»»ƒƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ

˙BÒe¯t Èab ÏÚ Ì¯wL ˙BiË˜32ÔÓL .33ÏÚ ÛvL ƒ¿ƒ∆»«««≈¿∆∆∆»«
È Èab.ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ÔÈ «≈«ƒ¿»«¿«∆∆…»«∆»«∆∆

דקה.24) עוקצין 25)עוגה בתוספתא רבינו גירסת היא כך
(ראה  שנימוק רימון דין נאמר זו בבא של ובסיפא ה"ג, פ"ב

וכסףֿמשנה). לא 26)ראב"ד שנחרך בחלק נגע ואם
השני. החלק אחד 27)נטמא מקצה פס כעין נחרך פירוש,

הצדדים  שני בין מפסיק זה ופס השני, לקצהו עד הרקיק של
שנימוק). רימון בדין הכ"ב פ"ה למעלה (ראה נחרכו שלא

מ"ה.28) פ"ב הקרוש.30)נקרש.29)טבולֿיום במרק
אותה.31) כשיגביה החתיכה עם שיעלה מה של 32)כל

שם.33)לחם.

.„˜¯È34‰Ùe¯Ë ‰ˆÈ·e ‰Óe¯z35ÂÈab ÏÚ ‰e˙36, ¿«¿»≈»¿»¿»««»
ÁÏ˜ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ‰ˆÈaa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿«≈»…»«∆»∆«

Bc‚kL37Ú·Bk ÔÈÓk ‰˙È‰ Ì‡Â .38¯eaÁ BÈ‡ -39. ∆¿∆¿¿ƒ»¿»¿ƒ«≈ƒ

מ"ב.34) פ"ג החלבון 35)טבולֿיום יפה שנתערבו
הביצה. מקליפת שהוצאו אחר ומפני 36)והחלמון

והמדובר  מהירק. נשמטים אינם והחלמון החלבון שנתערבו
ירק  של קלחים כמה שם הנגיעה,37)כשיש מקום שכנגד

טבולֿיום, במגע נפסלת ואינה חולין היא שביצה ואע"פ
מחברת  אינה שביצה נטמאו, לא האחרים הקלחים אבל
שזה  משום שכנגדו? הקלח נפסל ולמה לטומאה. אוכלין
הקלח  שנפסל מפרש [הרא"ש עצמו. בקלח נגע כאילו

הר"ש]. ע"פ הוא ופירושנו הביצה, היתה 38)שכנגד ולא
הנגיעה. במקום לירק הקלח 39)דבוקה אפילו נטמא ולא

תרומה, שאינה מפני נפסלה, לא עצמה הביצה וגם שכנגדו.
רבינו  לדעת כן, על יתר טבולֿיום. במגע נפסלת ואינה
כלל, טומאה מקבלים אינם פירות שמי הי"ד), פ"א (למעלה
שהרי  ממש, טמא בה נגע אם אפילו הביצה נטמאה לא

פירות. כמי דינה ביצה

.‰ËeÁ40ÒtÏ‡ ÏL dÙc ÏÚ Ì¯wL ‰ˆÈa ÏL41 ∆≈»∆»««»¿»∆ƒ¿»
‰ÙO‰ ÔÓ :ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â42¯eaÁ - ÌÈÙÏÂ43, ¿»«¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒƒ

˙BiË˜a ÔÎÂ .¯eaÁ BÈ‡ - ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ44 ƒ«»»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.‰¯„w‰ ˙ÙO ÏÚ eÓ¯wL∆»¿«¿««¿≈»

מ"ג.40) תרומה.41)שם של תבשיל ובה גדולה, מחבת
שבאילפס. התבשיל עד מגיע כשהחוט של 42)המדובר

האילפס 43)האילפס. משפת הדבוק החוט בחלק נגע אם
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קמז oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נידה  ומבעילת מת מטומאת יום טבול ודין פוסלם. אם בהם
בטהרות. עושה אם

.‡˙BlÁ2ÌÈ¯kk B‡3BÊa BÊ ˙BÎLB eÈ‰Â ÔÒkL4 «ƒ»ƒ∆¿»»¿»¿»
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,ÔLÈ¯Ù‰Ï BzÚ„Â5 ¿«¿¿«¿ƒ»∆»»«»««≈«»

‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯epza6˙Á‡a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â , «««¬«ƒ…»¿»∆»¿»«¿¿««
da Ú‚pL ‰lÁ‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰Ó7ÌÈn‰ ÔÎÂ . ≈∆…»«∆»««»∆»«»¿≈««ƒ

‰a˜k eOÚÂ eÁÈz¯‰L8,ÔÈÒÈ¯b‰Â9eÁÈz¯‰L ∆ƒ¿ƒ¿«¬¿À»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ
‰BL‡¯ ‰ÁÈ˙¯10L„Á ÔÈÈÂ ,11Ê¯‡Â12,eÁÈz¯‰L ¿ƒ»ƒ»¿«ƒ»»¿…∆∆ƒ¿ƒ

‡l‡ ÏÒt ‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ‰ÁÈ˙¯a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿»¿ƒ»≈ƒ¿…»«∆»
˙Bl˜ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡L·e .„·Ïa ‰ÁÈ˙¯‰13ÔÈa »¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»«À¿≈«≈

BÊ ˙BÎLB eÈ‰L ˙BlÁ Ï·‡ .¯eaÁ Ïk‰ - ˙B¯eÓÁ¬«…ƒ¬»«∆»¿
Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,LÈ¯Ù‰Ï BzÚc ÔÈ‡Â BÊa»¿≈«¿¿«¿ƒ∆»»«»««≈

¯epza eÓ¯˜Â eÎLÂ ‰lÁ14dÈ‡L ÌÈn‰ ˙ÁÈ˙¯e , «»¿»¿¿»¿««¿ƒ«««ƒ∆≈»
‰a˜k ˙ÏÁÏÁÓ15‰iL ÔÈÒÈ¯b‰ ˙ÁÈ˙¯e ,16˙ÁÈ˙¯e , ¿À¿∆∆¿À»¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔLÈ ÔÈÈ17ÔÈa ÔÓM‰ ˙ÁÈ˙¯e ,˙ÁÈ˙¯e ,L„Á ÔÈa ÔLÈ «ƒ»»¿ƒ««∆∆≈»»≈»»¿ƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ÌÈL„Ú¬»ƒ¬≈≈ƒƒ¿¿≈»ƒ

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ«¿»«À¿

חלה 2) עריסותיכם "מראשית כ): טו, (במדבר בתורה כתוב
כתרומה. וקדושה לכהן, ליתן צריך זו חלה תרומה". תרימו

תרומה.3) ככר 4)של מכל חתיכה תשאר תפרידן, ואם
ממנה. נשכה כאילו בחברתה, "חלה"5)דבוקה

ושטוח. דק בצק על 6)משמעותה קרום שעלה לפני
שבדעתו  ומובן שניה. חלה עליה הניח התחתונה, החלה
מכובד  התחתונה תבנית תתקלקל שלא כדי להפרידן,

למשנה). בפירושו (רבינו בטבול7ֿ)העליונה כביתֿהלל
בשאר  אבל טבולֿיום, בנגיעת נאמר וזה מ"א. פ"א יום
במשנתנו  [הר"ש האחרות. נטמאו באחת נגע אם טומאות,
זו  אלא מטמאות אינן טומאות שאר אפילו שכאן מפרש,

שכתבנו]. כמו רבינו ודעת בה, אבעבועות 8)שנגע העלו
זעיר. לאוהל ודומות ריק, שתוכן פולים 9)גדולות

המים 10)כתושים. את לספוג הגריסים שהספיקו טרם
מים. כבועות ריקות הבועות ולפיכך מיקפה, ולהיעשות

בועות.11) במשנתנו.12)שהעלה יהודה כר'
חכמים.13) שגזרו טומאות הקשה 14)ואפילו והקרום

התחתונה. החלה על ואינן 15)מגן זעירות הן שהבועות
הרתיחות 16)חלולות. מעלות קצת, עבה כשהתבשיל

המיקפה. בהן 17)חלקי ויש סמיכות, הן אלה רתיחות
היין.ממשו  ת

.·˜ˆa18‰iÙ‡ ˙ÚLa ‡ˆiL19¯kk‰ ÚˆÓ‡a ‡ˆÓÂ »≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿««ƒ»
CLÓpL ˜ˆa‰ ˙ˆ˜ ÔÎÂ ,‡ˆBÈ ¯ÓÒÓ BÓk20C¯ÁÂ ¿«¿≈≈¿≈¿»«»≈∆ƒ¿«¿∆¡«

ÌÈ˙eÁt eÈ‰ Ì‡ ,¯eÁ¯Á ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰iÙ‡ ˙Úa¿≈¬ƒ»¿«ƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .¯kk‰ Ïk ÏÒt - Ô‰a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«¿»«¿»∆»«»«ƒ»¿≈

Ú‚ Ì‡21Ïk ÏÒÙ - ¯kkaL ÔË˜ ÁÏÓ ¯b¯‚a ƒ»«¿«¿≈∆«»»∆«ƒ»ƒ¿«»
¯B¯ˆ Ï·‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯kk‰«ƒ»¿≈»ƒ«¿»«À¿¬»¿

ÒBÓ¯ez B‡ ¯kkaL22¯˙È ¯eÁ¯ÁÂ ÏB„b ÁÏÓ ¯b¯‚Â ∆«ƒ»¿¿«¿≈∆«»¿«¿»≈
¯kk‰ - ‰‡Óh‰ ·‡ elÙ‡ Ô‰a Ú‚pL Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«∆»«»∆¬ƒ««À¿»«ƒ»

¯B‰Ë23.ÌBÈ Ïe·Ëa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿≈»ƒ«ƒ¿

מ"ג.18) ויצא 19)שם הכיכר, נסדקה הרב החום מפני
בצק. קצת פניה בצק,20)על קצת הככר מצידי נמשך
נחרך. דקותו למעלה 22)טבולֿיום.21)ומתוך ראה

הט"ו. ואינם 23)פ"א הם, עצמם בפני גופים אלה כל
הכיכר. לגבי בטלים

.‚˜È˜¯24C¯ÁpL25BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi˜ dÈˆÁÂ dÈˆÁ »ƒ∆∆¡«∆¿»¿∆¿»«»¬≈∆≈
¯eaÁ26ÚˆÓ‡‰ C¯Á .27¯eaÁ ÔÈ‡ - ÔÈÓi˜ ÔÈ„„v‰Â ƒ∆¡«»∆¿«¿«¿»ƒ«»ƒ≈»ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ·‡a elÙ‡ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬ƒ¿««À¿»¿≈»ƒ«
L„˜ ¯Oa .ÌBÈ Ïe·Ëa28Ì¯wL29Ú‚Â ˜¯n‰ ÂÈÏÚ ƒ¿¿«…∆∆»«»»«»»¿»«

‰ÙÈwa ÌBÈ Ïe·Ë30‰ÎÈ˙Áa Ú‚ .˙B¯zÓ ˙BÎÈ˙Á‰ - ¿«ƒ»«¬ƒÀ»»««¬ƒ»
dnÚ ÔÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á‰ -31ÏÈL·˙a ÔÎÂ .¯eaÁ «¬ƒ»¿»»ƒƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ

˙BÒe¯t Èab ÏÚ Ì¯wL ˙BiË˜32ÔÓL .33ÏÚ ÛvL ƒ¿ƒ∆»«««≈¿∆∆∆»«
È Èab.ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ÔÈ «≈«ƒ¿»«¿«∆∆…»«∆»«∆∆

דקה.24) עוקצין 25)עוגה בתוספתא רבינו גירסת היא כך
(ראה  שנימוק רימון דין נאמר זו בבא של ובסיפא ה"ג, פ"ב

וכסףֿמשנה). לא 26)ראב"ד שנחרך בחלק נגע ואם
השני. החלק אחד 27)נטמא מקצה פס כעין נחרך פירוש,

הצדדים  שני בין מפסיק זה ופס השני, לקצהו עד הרקיק של
שנימוק). רימון בדין הכ"ב פ"ה למעלה (ראה נחרכו שלא

מ"ה.28) פ"ב הקרוש.30)נקרש.29)טבולֿיום במרק
אותה.31) כשיגביה החתיכה עם שיעלה מה של 32)כל

שם.33)לחם.

.„˜¯È34‰Ùe¯Ë ‰ˆÈ·e ‰Óe¯z35ÂÈab ÏÚ ‰e˙36, ¿«¿»≈»¿»¿»««»
ÁÏ˜ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ‰ˆÈaa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿«≈»…»«∆»∆«

Bc‚kL37Ú·Bk ÔÈÓk ‰˙È‰ Ì‡Â .38¯eaÁ BÈ‡ -39. ∆¿∆¿¿ƒ»¿»¿ƒ«≈ƒ

מ"ב.34) פ"ג החלבון 35)טבולֿיום יפה שנתערבו
הביצה. מקליפת שהוצאו אחר ומפני 36)והחלמון

והמדובר  מהירק. נשמטים אינם והחלמון החלבון שנתערבו
ירק  של קלחים כמה שם הנגיעה,37)כשיש מקום שכנגד

טבולֿיום, במגע נפסלת ואינה חולין היא שביצה ואע"פ
מחברת  אינה שביצה נטמאו, לא האחרים הקלחים אבל
שזה  משום שכנגדו? הקלח נפסל ולמה לטומאה. אוכלין
הקלח  שנפסל מפרש [הרא"ש עצמו. בקלח נגע כאילו

הר"ש]. ע"פ הוא ופירושנו הביצה, היתה 38)שכנגד ולא
הנגיעה. במקום לירק הקלח 39)דבוקה אפילו נטמא ולא

תרומה, שאינה מפני נפסלה, לא עצמה הביצה וגם שכנגדו.
רבינו  לדעת כן, על יתר טבולֿיום. במגע נפסלת ואינה
כלל, טומאה מקבלים אינם פירות שמי הי"ד), פ"א (למעלה
שהרי  ממש, טמא בה נגע אם אפילו הביצה נטמאה לא

פירות. כמי דינה ביצה

.‰ËeÁ40ÒtÏ‡ ÏL dÙc ÏÚ Ì¯wL ‰ˆÈa ÏL41 ∆≈»∆»««»¿»∆ƒ¿»
‰ÙO‰ ÔÓ :ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â42¯eaÁ - ÌÈÙÏÂ43, ¿»«¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒƒ

˙BiË˜a ÔÎÂ .¯eaÁ BÈ‡ - ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ44 ƒ«»»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.‰¯„w‰ ˙ÙO ÏÚ eÓ¯wL∆»¿«¿««¿≈»

מ"ג.40) תרומה.41)שם של תבשיל ובה גדולה, מחבת
שבאילפס. התבשיל עד מגיע כשהחוט של 42)המדובר

האילפס 43)האילפס. משפת הדבוק החוט בחלק נגע אם
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התבשיל. כל נפסל - לתבשיל בכיוון תבשיל 44)ולמטה
סמיך. קטניות של

.Â˙È·Á45Ì˙ÒÂ ,‰ÈcvÓ ÔÈa ‰ÈÏeMÓ ÔÈa ,‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»≈ƒ∆»≈ƒƒ∆»¿»«
dlk ‰ÏÒÙ - B„Èa ·˜p‰ ÌBÈ Ïe·Ë46. ¿«∆∆¿»ƒ¿¿»À»

מ"ז.45) בטומאה 46)שם כאן מחמיר [רבינו כתנאֿקמא.
ה"י  פי"ב אסורות מאכלות בהלכות שהרי נסך, מביין יותר
- בידו גוי וסתמה מצידה, יין של חבית ניקבה שאם פסק,

כסףֿמשנה]. ראה ולמטה. הנקב שממקום היין נאסר לא

.Ê‰¯ÚÓ‰47ÈÏÎÏ ÈÏkÓ48Áelwa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â49 «¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ«
‰‡Óe „Á‡a Ba Ú‚pL ‰Ê ÔÈ¯ÚLÓ -50‰Óe¯zL ; ¿«¬ƒ∆∆»«¿∆»≈»∆¿»

,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óe „Á‡a ‰·¯Ú˙pL ‰‡ÓË¿≈»∆ƒ¿»¿»¿∆»≈»»¿»¿ƒ»
˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿

תרומה.48)שם.47) של היורד 49)משקה בעמוד
ה"א. בפ"ז למעלה האמור "ניצוק" וזהו לכלי, מכלי

ואחד 50) מאה פי התחתון שבכלי המשקה בכל יש אם
הטיפה  אותה בטלה ונפסלה, בה שנגע המשקה בכמות

טהור. השלמות).51)והכל (ראה הי"ד פי"ד

.ÁÌBÈ Ïe·Ë52¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz ‰È‰L53epnÓ ‰ÏÙÂ ¿∆»»≈∆«¿»¿»ƒ∆
ÔÈÈ ÏL ¯Baa ‰Ú˜LÂ ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á54ÔÈia Ú‚Â »ƒ∆¿»¿»¿»«∆«ƒ¿»«««ƒ

ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ :¯BaaL55¯eaÁ BÈ‡ -56ÔÓ , ∆«ƒ«»»¿«≈ƒƒ
ÌÈÙÏÂ ‰ÙO‰57¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯eaÁ -58ÒËÈt59, «»»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»«ƒ»

Blk - ¯k ‰‡Ó ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ»∆«¬ƒ≈»…À
¯eaÁ60‰Óe¯z‰ ÏÒt - ÔÈi‰ ˙ˆ˜Óa Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»««ƒ»««¿»

.ÈÏk‰ Ú˜¯˜aL ˙È·ÁaL∆∆»ƒ∆¿«¿««¿ƒ

מ"ו.52) ונזהר 53)שם יין, של מבור תרומה מפריש היה
תרומה. שם עליו שקרא ביין חולין.54)מלנגוע

מצידיה.55) או החבית משפת אףֿעלֿפי 56)למעלה
שהוא  מפני נפסלה, לא - התרומה פני על צף הבור שיין
שאינו  טבולֿיום, ודוקא שבבור. ליין חיבור ואינה בכלי
ביין  שנגע טמא אבל ה"ו), פ"ז (למעלה כלל חולין מטמא
הלכות  (ראה משקין גזירת מדין ראשון היין נעשה - שבבור
התרומה. חבית את ומטמא ה"ה) פ"ז הטומאות אבות

החבית,57) בתוך התרומה גבי על הצף חולין של ביין נגע
ונתמלאה  לבור, כשנפלה מלאה היתה לא שהחבית כגון
(ברטנורא). הכל נפסל - שהתווסף ביין ונגע שבבור מיין

ה"א.58) פ"ב שם שלפנינו 59)תוספתא בתוספתא
יש  רבינו בדברי שגם ונראה פיטס". היה "ואם הגירסא:
נפלה  לא שהחבית פירוש, כסףֿמשנה). (ראה כך לגרוס
מאוד. גדול כלי = פיטס לפיטס. אלא בקרקע חפור לבור

סוגים 60) ובור שחבית הוא, לפיטס בור בין ההבדל טעם
ולפיכך  כלים, שניהם ופיטס חבית אבל הם. שונים

(כסףֿמשנה). מתחברים

.Ë˙Ïq‰61l‰Â ˙BÁÓ ÏL‰B·62˙¯Ëw‰Â «…∆∆¿»¿«¿»¿«¿…∆
ÌÈÏÁb‰Â63˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL ¿«∆»ƒ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆

Blk64‰˙BÁL ÌÈÏÁba ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À«∆¿»ƒ¬ƒ«∆»ƒ∆∆
‰˙BÁL ‰zÁn‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰zÁna65da - ««¿»¿«ƒƒ∆««¿»∆∆»

ÏÎÈ‰Ï ÒÎ66,ÌBÈ ÏÎa ‰˙BÁL ÌÈÏÁb Ï·‡ ; ƒ¿»«≈»¬»∆»ƒ∆∆¿»

Ì‡ ,·‰Ê ÏLÏ ÛÒk ÏL ‰zÁÓa ‰¯ÚÓ ‡e‰Lk¿∆¿»∆¿«¿»∆∆∆¿∆»»ƒ
ÌÈÏÁb‰ ÔÓ e¯ft˙67‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡ -68‡l‡ , ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ≈»∆¿À»∆»

‰n‡Ï Ô„aÎÓ69. ¿«¿»»«»

ב.61) כג, חגיגה בבלי מ"א; פ"ח בושם 62)עדיות מין
הסממנים  אחד והיא המנחות, קומצי עם שמקטירים

הקטורת.63)שבקטורת. את עליהן שנותנים אש גחלי
עצמו.64) בפני גוף הוא וקורט קורט שכל אףֿעלֿפי

שהכלי  אדומה) פרה באפר (וכן בקדשים מעלה עשו חכמים
על  זו מעלה והסמיכו זה, לענין אחד כגוף להיות מצרפם
הכתוב  עשה זהב", עשרה אחת "כף יד): ז, (במדבר הכתוב
הטומאות  אבות שאר הלכות (ראה אחת - שבכף מה כל
שאין  כלי שגם רבינו, כותב למשנתנו [בפירושו ה"ז). פי"ב
א  כד, בחגיגה הדין ומקור שעליו, מה כל מצרף תוך לו
שם]. טוב' יום 'תוספות ראה עקיבא. ר' של לדעתו

הגחלים.65) את יום משנה 66)שגורף "בכל מג: יומא
(ביום  והיום זהב, של בתוך ומערה כסף, בשל חותה היה
הגחלים  ואותן מכניס", היה ובה זהב בשל חותה הכיפורים)

זהב.67)נתקדשו. של למחתה הגיעו מכיוון 68)שלא
יש  להקטרה.שלא בהן העזרה.69)תמשו שברצפת מרזב

בון. כר' ה"ב. פ"ג חגיגה ירושלמי

.È‰t˜Ó70ÔÈlÁ ÏL71˜È˜¯ B‡72ÔÓLÂ ÔÈlÁ ÏL ƒ¿»∆Àƒ»ƒ∆Àƒ¿∆∆
- ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ,Ô‰Èab ÏÚ Ûˆ ‰Óe¯z ÏL∆¿»»««≈∆¿»«¿«∆∆

„·Ïa ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï73ıaÁ Ì‡Â .74ÌB˜Ó Ïk - …»«∆»«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ≈»»
.ÏÒt ÔÓM‰ Ba CÏ‰L∆»««∆∆»«

סמיך.70) מ"ד.71)תבשיל פ"ב עוגה.72)טבולֿיום
ונכתב 73) חולין, מטמא אינו טבולֿיום שהרי פשוט, זה דין

שלאחריו. לדין הקדמה השמן 74)כעין את עירבב
ר"ש  (ראה השמן באותו הרקיק את לש או והמקפה,

במשנתנו). שלמה ומלאכת

.‡È˜¯È75‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÏMaL ÔÈlÁ ÏL76 »»∆Àƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¿»
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â77. ¿»«¿…»«∆»¿«»

מ"ה.75) פ"ג ירק,76)שם קלחי הרבה בתבשיל והיו
השמן. כל בהם ואין 77)ונבלע בלבד, בו שנגע הקלח

מפני  אחיד, כגוש דינם להיות הקלחים כל את מחבר השמן
הוא  עומד, שמן קצת נשאר אם אבל בירק. בלוע שכולו
וראה  ה"ו. פ"ז למעלה (ראה הקלחים כל את מצרף

יהושע. ר' בשם עקיבא כר' פסק השלמות).

.·È‰t˜n‰78ÔÈlÁ ÏL ÔÓM‰Â ÌeM‰Â ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆¿»¿«¿«∆∆∆Àƒ
Ôlk ˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL79. ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆À»

מ"ג.78) פ"ב מחבר 79)שם והוא עיקר, שהמקפה מפני
אחד. לגוש הכל את

.‚ÈÔÈlÁ ÏL ‰t˜n‰80ÔÓM‰Â81Ú‚pL ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆Àƒ¿«∆∆∆¿»∆»«
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë82. ¿¿ƒ¿»»…»«∆»¿«»
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰a¯Ó ÌeM‰ ‰È‰ Ì‡83. ƒ»»«¿À∆¿ƒ««»…

?È˙ÓÈ‡84‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ú˜a Le‚ ‡e‰L ÔÓÊa ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»»¬»ƒ»»
‰ÎB„Óa ¯fÙÓ85ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - B˙ˆ˜Óa Ú‚Â ¿À»ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»…»«∆»¿
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BÚbÓ86B¯efÙa ‰ˆB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,87¯‡Le .88Ïk «»ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»»
,ÔÓLa ÌeM‰ ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓa ÔÎe„Ï Ôk¯cL ÔÈÎBcp‰«ƒƒ∆«¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿∆∆
Leb Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôˆa˜Â ÔÈ˜LÓa ‡lL ÔÎc Ì‡ƒ»»∆…¿«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈
;BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰a Ú‚Â ,‰¯Ú˜aƒ¿»»¿»«»∆…»«∆»¿«»

‰Ï·c ÏL ÏebÚk Ì‰ È¯‰L89- B˙ˆ˜Ó ‡ÓË Ì‡L , ∆¬≈≈¿ƒ∆¿≈»∆ƒƒ¿»ƒ¿»
.Blk ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»À

וכת"י 81)שם.80) ר"מ רומא (דפוס והשמן והשום צ"ל
במשנתנו). הגירסא וכן חולין 82)תימן, שהוא התבשיל

השום אינו כל את מצרף אינו ולפיכך טבולֿיום, במגע נפסל
מגעו  מקום נפסל ואףֿעלֿפיֿכן להיפסל, אחד לגוש והשמן
השמן  כל כשנבלע [והמדובר שבו. והשמן השום מפני
כל  את מצרפת היא - בעין טיפה נשארה אם אבל בתבשיל,
בהלכה  למעלה שביארנו כמו כולו, ונפסל תרומה של השום
שם]. ותוספות ורש"י א. מד, פסחים בבלי ראה יא.

יותר 83) השום היה "ואם שם: מפרש ורבינו המשנה, לשון
במקצת  נגע וכאשר תרומה, כדין הכל דין יהיה המקפה, מן
אמרו  בלבד שלחומרא מלשונו משמע הכל". פסול
והשום  תרומה, של כשהמקפה אבל הרוב, אחר שהולכים
מפני  כולו, את פסל - רוב הם אפילו חולין של והשמן

במשנתנו). טוב' יום ('תוספות עיקר פסל 84)שהמקפה
כולו? אותו.85)את שכותשים החתיכה 86)בשעה

שהחלק  רבינו ומפרש "טהור". כתוב: במשנה בה. שנגע
טמא. מגעו מקום אבל טהור, בו נגע הוא 87)שלא רוצה

חלקי  כל את רואים אין ולפיכך זעירים, לפירורים לכותשו
אחד. כגוש שאר 88)השום "וכן במשנתנו: גורס הגר"א

כאן. גם כך לתקן יש שלדעתו ומובן הנידוכין", כל
הדברים  כל ושאר ומפרש: גירסתנו, מקיים [בכסףֿמשנה
ולפי  כך. דינם כן גם בשמן, שום כמו במשקין נידוכים שהם

דכן"]. "ואם ולגרוס: וא"ו, להוסיף יש ראה 89)פירושו,
הי"ד. פ"ו למעלה

.„È‰qÚ90d˙lÁ ÌL ‡¯wL91,dÓB¯„a B‡ dBÙˆa ƒ»∆»»≈«»»ƒ¿»ƒ¿»
˙eMw‰ ÔÎÂ92B‡ dBÙˆa ‰Óe¯z ÌL ‡¯wLdÓB¯„a ¿≈«ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ -93˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿ƒ»«¿¿ƒ¿»
‰qÚ‰94‰¯ÊÁÂ dÎBzÓ d˙lÁ ‰Ïh .‰lÁ‰ ‰ÏÒÙ - »ƒ»ƒ¿¿»««»ƒ¿»«»»ƒ»¿»¿»

¯eaÁ BÈ‡ - dÎB˙Ï95. ¿»≈ƒ

א.90) הלכה פ"ב טבולֿיום חלה 91)תוספתא קדושת
מן  החלה את עדיין הפריש לא אם ואפילו תרומה. כקדושת
זו  אמירה - בעיסה מקומה את באמירה קבע אלא העיסה
שם". "קרא נקרא וזה התרומה, בקדושת החלה את מקדשת

"קוסה".92) אומרים ואחרים מלפפון, מפרשים יש ירק. מין
ששני 93) מפני והטעם, חולין. שהוא בחלק שנגע אףֿעלֿפי

ברייתם. מתחילת מחוברים שבה.94)החלקים בחולין
רוצה 95) אינו עכשיו וגם העיסה, מן פעם שהופרשה מכיוון

שם). (הגר"א בעיסה שתתערב

.ÂË‰qÚ96‰ÚncpL97ÏL ¯B‡Oa ‰ˆnÁ˙pL B‡ ƒ»∆ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‰Óe¯z98˙ÏÒÙ dÈ‡ -99ÌBÈ Ïe·Ëa100. ¿»≈»ƒ¿∆∆ƒ¿

ד.96) פ"ג, שם יותר 97)משנה תרומה בה שנתערבה
מי  = (זר לזרים ונאסרה חולין, חלקי ממאה אחד מחלק

הכהן). אהרן מזרע אם 98)שאינו אפילו לזרים, ונאסרה
פ"ב  בערלה ששנינו כמו בעיסה, מאלף אחד השאור  היה

ניכרת. השאור שפעולת מפני והטעם, שפעולת 99)מ"ד.
לאיסור, יפה כוחה לטומאה.השאור לא אבל

שאור 100) היה שאם ביתֿהלל מודים שם ערלה במשנה
שאפילו  ומשמע חילקו. לא וכאן מטמא. ביצה כשיעור
המדובר  שם כי סתירה, כל בזה ואין מטמא, אינו בכביצה
בה  יש ואם שם) רבינו פירש (כך טמאה תרומה של בשאור
אוכלין  מכביצה פחות אבל העיסה, כל את טימאה כביצה

טהורה. בתרומה המדובר וכאן מטמא, אינו

.ÊË‰qÚ101‰¯LÎ‰L102ÔÈ˜LÓa103ÈÓa ‰LBlÂ ƒ»∆À¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈
˙B¯t104ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚Â ≈¿»«»¿…»«∆»¿

„·Ïa BÚbÓ105. «»ƒ¿«

טומאה.102)שם.101) נרטבו 103)לקבל החטים
בפירושו  (רבינו המכשירים המשקין משבעת באחד

המכשירים.104)למשנתנו). המשקין משבעת שאינם
הי"א,105) למעלה [ראה חיבור. עושים אינם פירות שמי

אינו  המכשירים, המשקין משבעת שהוא שמן שאפילו
מזה, ויוצא בעין. טיפה נשארה לא אם חיבור עושה
אינו  ואעפ"כ בעין, טופח משקה כשנשאר כאן שהמדובר
מכשירים]. שאינם כשם חיבור אינם פירות שמי מפני חיבור

.ÊÈ¯OÚÓ106ÔBL‡¯107ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â ¯LÎ‰L «¬≈ƒ∆À¿«¿»«¿
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„È B‡108¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - »«ƒ¿…»«¿ƒƒƒ∆¿««¬≈

‰¯‰Ëa109OÚnL ÈtÓ .ÌBÈ Ïe·Ëe ,ÔÈlÁk ÔBL‡¯ ¯ ¿»√»ƒ¿≈∆«¬≈ƒ¿Àƒ¿
ÈLÈÏM‰L ;ÔÈlÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ‡ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„ÈÂ¿»«ƒ¿…»≈»¿ƒ∆«Àƒ∆«¿ƒƒ

¯B‰Ë - ÔÈlÁa110e¯‡aL BÓk ,111‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿Àƒ»¿∆≈«¿¿≈»ƒ»∆ƒ
‰qÚ‰ ˙‡ ‰LÏ - ÌBÈ ˙Ïe·Ë112‰ˆB˜Â113‰lÁ dÏ114 ¿«»»∆»ƒ»¿»»«»
ÌÈÏka ‰zÁÈpÓe dzLÈ¯ÙÓe115Bz˙BÂ ,116¯‡L ÌÚ «¿ƒ«»«ƒ«»«≈ƒ¿¿«ƒ¿»

˙Á‡k ‰qÚ‰117˙ÙwÓe118ÔÓ Ì¯˙Ï È„k Ïk‰ ÏÚ »ƒ»¿«««∆∆««…¿≈ƒ¿…ƒ
Ûwn‰119BÊ È¯‰ :˙¯ÓB‡Â ÌL dÏ ‰‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â , «À»¿««»¿»»≈¿∆∆¬≈

‡lL ,da Úbz ‡Ï ÌL dÏ ‡¯˜zMÓe .‰lÁ«»ƒ∆ƒ¿»»≈…ƒ«»∆…
‡È‰L ‰·¯Úa ‰LÏ Ì‡ ‰OBÚ ‡È‰ CÎÂ .‰pÏÒÙz120 ƒ¿¿∆»¿»ƒ»ƒ»»«¬≈»∆ƒ

.ÌBÈ ˙Ïe·Ë¿«

מ"ב.106) פ"ד אחד 107)שם ממנו להפריש וצריך
גדולה. כתרומה שדינה מעשר, לתרומת מעשרה

שני 108) דין עליהן חכמים וגזרו טהרתן. על שמר שלא
וקודש. תרומה לפסול טהורה.109)לטומאה, ותהיה

שלישי.110) עושים - וידים בפי"א 111)וטבולֿיום
הטומאות. אבות החייבת 112)מהלכות חולין עיסת

שבדעתה חתי 114)חותכת.113)בחלה. הבצק כת
חלה. שם עדיין עליה קוראת אינה אבל חלה, לעשותה

בכלי.115) תימן: הזה.116)בכת "י הכלי את
אחד.117) גדול הסמוך,119)ומקרבת.118)בכלי

מפירות  או מעיסה להפריש צריך תרומה וכן (חלה, הקרוב
פ"א, חלה משנה ראה עליהם. שמפרישים לאלה הסמוכים

בכלי 120)ט). החתיכה לתת הצריכוה ולמה העריבה.
"חלה" השם קריאת אחר בה תיגע שלא כדי מיוחד,
[בפירושו  טבולֿיום. במגע ניטמא אינו כלי אבל ותיפסל,

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



קמט oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÚbÓ86B¯efÙa ‰ˆB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,87¯‡Le .88Ïk «»ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»»
,ÔÓLa ÌeM‰ ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓa ÔÎe„Ï Ôk¯cL ÔÈÎBcp‰«ƒƒ∆«¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿∆∆
Leb Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôˆa˜Â ÔÈ˜LÓa ‡lL ÔÎc Ì‡ƒ»»∆…¿«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈
;BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰a Ú‚Â ,‰¯Ú˜aƒ¿»»¿»«»∆…»«∆»¿«»

‰Ï·c ÏL ÏebÚk Ì‰ È¯‰L89- B˙ˆ˜Ó ‡ÓË Ì‡L , ∆¬≈≈¿ƒ∆¿≈»∆ƒƒ¿»ƒ¿»
.Blk ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»À

וכת"י 81)שם.80) ר"מ רומא (דפוס והשמן והשום צ"ל
במשנתנו). הגירסא וכן חולין 82)תימן, שהוא התבשיל

השום אינו כל את מצרף אינו ולפיכך טבולֿיום, במגע נפסל
מגעו  מקום נפסל ואףֿעלֿפיֿכן להיפסל, אחד לגוש והשמן
השמן  כל כשנבלע [והמדובר שבו. והשמן השום מפני
כל  את מצרפת היא - בעין טיפה נשארה אם אבל בתבשיל,
בהלכה  למעלה שביארנו כמו כולו, ונפסל תרומה של השום
שם]. ותוספות ורש"י א. מד, פסחים בבלי ראה יא.

יותר 83) השום היה "ואם שם: מפרש ורבינו המשנה, לשון
במקצת  נגע וכאשר תרומה, כדין הכל דין יהיה המקפה, מן
אמרו  בלבד שלחומרא מלשונו משמע הכל". פסול
והשום  תרומה, של כשהמקפה אבל הרוב, אחר שהולכים
מפני  כולו, את פסל - רוב הם אפילו חולין של והשמן

במשנתנו). טוב' יום ('תוספות עיקר פסל 84)שהמקפה
כולו? אותו.85)את שכותשים החתיכה 86)בשעה

שהחלק  רבינו ומפרש "טהור". כתוב: במשנה בה. שנגע
טמא. מגעו מקום אבל טהור, בו נגע הוא 87)שלא רוצה

חלקי  כל את רואים אין ולפיכך זעירים, לפירורים לכותשו
אחד. כגוש שאר 88)השום "וכן במשנתנו: גורס הגר"א

כאן. גם כך לתקן יש שלדעתו ומובן הנידוכין", כל
הדברים  כל ושאר ומפרש: גירסתנו, מקיים [בכסףֿמשנה
ולפי  כך. דינם כן גם בשמן, שום כמו במשקין נידוכים שהם

דכן"]. "ואם ולגרוס: וא"ו, להוסיף יש ראה 89)פירושו,
הי"ד. פ"ו למעלה

.„È‰qÚ90d˙lÁ ÌL ‡¯wL91,dÓB¯„a B‡ dBÙˆa ƒ»∆»»≈«»»ƒ¿»ƒ¿»
˙eMw‰ ÔÎÂ92B‡ dBÙˆa ‰Óe¯z ÌL ‡¯wLdÓB¯„a ¿≈«ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ -93˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿ƒ»«¿¿ƒ¿»
‰qÚ‰94‰¯ÊÁÂ dÎBzÓ d˙lÁ ‰Ïh .‰lÁ‰ ‰ÏÒÙ - »ƒ»ƒ¿¿»««»ƒ¿»«»»ƒ»¿»¿»

¯eaÁ BÈ‡ - dÎB˙Ï95. ¿»≈ƒ

א.90) הלכה פ"ב טבולֿיום חלה 91)תוספתא קדושת
מן  החלה את עדיין הפריש לא אם ואפילו תרומה. כקדושת
זו  אמירה - בעיסה מקומה את באמירה קבע אלא העיסה
שם". "קרא נקרא וזה התרומה, בקדושת החלה את מקדשת

"קוסה".92) אומרים ואחרים מלפפון, מפרשים יש ירק. מין
ששני 93) מפני והטעם, חולין. שהוא בחלק שנגע אףֿעלֿפי

ברייתם. מתחילת מחוברים שבה.94)החלקים בחולין
רוצה 95) אינו עכשיו וגם העיסה, מן פעם שהופרשה מכיוון

שם). (הגר"א בעיסה שתתערב

.ÂË‰qÚ96‰ÚncpL97ÏL ¯B‡Oa ‰ˆnÁ˙pL B‡ ƒ»∆ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‰Óe¯z98˙ÏÒÙ dÈ‡ -99ÌBÈ Ïe·Ëa100. ¿»≈»ƒ¿∆∆ƒ¿

ד.96) פ"ג, שם יותר 97)משנה תרומה בה שנתערבה
מי  = (זר לזרים ונאסרה חולין, חלקי ממאה אחד מחלק

הכהן). אהרן מזרע אם 98)שאינו אפילו לזרים, ונאסרה
פ"ב  בערלה ששנינו כמו בעיסה, מאלף אחד השאור  היה

ניכרת. השאור שפעולת מפני והטעם, שפעולת 99)מ"ד.
לאיסור, יפה כוחה לטומאה.השאור לא אבל

שאור 100) היה שאם ביתֿהלל מודים שם ערלה במשנה
שאפילו  ומשמע חילקו. לא וכאן מטמא. ביצה כשיעור
המדובר  שם כי סתירה, כל בזה ואין מטמא, אינו בכביצה
בה  יש ואם שם) רבינו פירש (כך טמאה תרומה של בשאור
אוכלין  מכביצה פחות אבל העיסה, כל את טימאה כביצה

טהורה. בתרומה המדובר וכאן מטמא, אינו

.ÊË‰qÚ101‰¯LÎ‰L102ÔÈ˜LÓa103ÈÓa ‰LBlÂ ƒ»∆À¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈
˙B¯t104ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚Â ≈¿»«»¿…»«∆»¿

„·Ïa BÚbÓ105. «»ƒ¿«

טומאה.102)שם.101) נרטבו 103)לקבל החטים
בפירושו  (רבינו המכשירים המשקין משבעת באחד

המכשירים.104)למשנתנו). המשקין משבעת שאינם
הי"א,105) למעלה [ראה חיבור. עושים אינם פירות שמי

אינו  המכשירים, המשקין משבעת שהוא שמן שאפילו
מזה, ויוצא בעין. טיפה נשארה לא אם חיבור עושה
אינו  ואעפ"כ בעין, טופח משקה כשנשאר כאן שהמדובר
מכשירים]. שאינם כשם חיבור אינם פירות שמי מפני חיבור

.ÊÈ¯OÚÓ106ÔBL‡¯107ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â ¯LÎ‰L «¬≈ƒ∆À¿«¿»«¿
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„È B‡108¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - »«ƒ¿…»«¿ƒƒƒ∆¿««¬≈

‰¯‰Ëa109OÚnL ÈtÓ .ÌBÈ Ïe·Ëe ,ÔÈlÁk ÔBL‡¯ ¯ ¿»√»ƒ¿≈∆«¬≈ƒ¿Àƒ¿
ÈLÈÏM‰L ;ÔÈlÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ‡ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„ÈÂ¿»«ƒ¿…»≈»¿ƒ∆«Àƒ∆«¿ƒƒ

¯B‰Ë - ÔÈlÁa110e¯‡aL BÓk ,111‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿Àƒ»¿∆≈«¿¿≈»ƒ»∆ƒ
‰qÚ‰ ˙‡ ‰LÏ - ÌBÈ ˙Ïe·Ë112‰ˆB˜Â113‰lÁ dÏ114 ¿«»»∆»ƒ»¿»»«»
ÌÈÏka ‰zÁÈpÓe dzLÈ¯ÙÓe115Bz˙BÂ ,116¯‡L ÌÚ «¿ƒ«»«ƒ«»«≈ƒ¿¿«ƒ¿»

˙Á‡k ‰qÚ‰117˙ÙwÓe118ÔÓ Ì¯˙Ï È„k Ïk‰ ÏÚ »ƒ»¿«««∆∆««…¿≈ƒ¿…ƒ
Ûwn‰119BÊ È¯‰ :˙¯ÓB‡Â ÌL dÏ ‰‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â , «À»¿««»¿»»≈¿∆∆¬≈

‡lL ,da Úbz ‡Ï ÌL dÏ ‡¯˜zMÓe .‰lÁ«»ƒ∆ƒ¿»»≈…ƒ«»∆…
‡È‰L ‰·¯Úa ‰LÏ Ì‡ ‰OBÚ ‡È‰ CÎÂ .‰pÏÒÙz120 ƒ¿¿∆»¿»ƒ»ƒ»»«¬≈»∆ƒ

.ÌBÈ ˙Ïe·Ë¿«

מ"ב.106) פ"ד אחד 107)שם ממנו להפריש וצריך
גדולה. כתרומה שדינה מעשר, לתרומת מעשרה

שני 108) דין עליהן חכמים וגזרו טהרתן. על שמר שלא
וקודש. תרומה לפסול טהורה.109)לטומאה, ותהיה

שלישי.110) עושים - וידים בפי"א 111)וטבולֿיום
הטומאות. אבות החייבת 112)מהלכות חולין עיסת

שבדעתה חתי 114)חותכת.113)בחלה. הבצק כת
חלה. שם עדיין עליה קוראת אינה אבל חלה, לעשותה

בכלי.115) תימן: הזה.116)בכת "י הכלי את
אחד.117) גדול הסמוך,119)ומקרבת.118)בכלי

מפירות  או מעיסה להפריש צריך תרומה וכן (חלה, הקרוב
פ"א, חלה משנה ראה עליהם. שמפרישים לאלה הסמוכים

בכלי 120)ט). החתיכה לתת הצריכוה ולמה העריבה.
"חלה" השם קריאת אחר בה תיגע שלא כדי מיוחד,
[בפירושו  טבולֿיום. במגע ניטמא אינו כלי אבל ותיפסל,
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אינו  אבן (כלי אבן בכלי שמניחתו רבינו אומר למשנתנו,
נימוקו]. מבינתי ונשגב טומאה). מקבל

.ÁÈÔÈ‚Ï121¯OÚÓ ˙È·ÁÓ e‰‡ÏnL ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰L »ƒ∆¿∆ƒ¿»≈»ƒ«¬≈
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL122¯OÚÓ ˙Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ∆…ƒ¿»¿»¿»«¬≈¿««¬≈

CLÁzL ¯Á‡ ˙È·ÁaM ‰Ó ÏÚ123‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ««∆∆»ƒ««∆∆¿«¬≈¿»
„Ú ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÈOÚ dÈ‡L ÈÙÏ ;‰¯B‰Ë¿»¿ƒ∆≈»«¬≈¿««¬≈«
ÏL BLÓL ·È¯ÚÈ CLÁzL ¯Á‡Â ,B‡z ÈÙk CLÁzL∆∆¿«¿ƒ¿»¿««∆∆¿««¬ƒƒ¿∆

˙È·Á‰ ‰¯aL .¯‰ËÈÂ ÔÈ‚Ï124- CLÁzL Ì„˜ »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆»ƒ…∆∆∆¿«
BÏ·Ëa ÔÈ‚l‰125dÏ·Ëa ˙È·Á‰ - ÔÈ‚l‰ ¯aL ;126. «»ƒ¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»

מ"ד).121) (שם מעשר.122)כד קדושת 123)תרומת
השמש. שקיעת לפני עליה יחול לא מעשר תרומת

שבתוכו.124) המשקה כל שלא 125)ונשפך מעשר
שנאבד  מפני טבל. נקרא - מעשר תרומת ממנו ניטלה
נשאר  כך ומתוך תרומה, שבכד המשקה נעשה לא המעשר
מעשר. תרומת ממנו להפריש וצריך שהיה, כמו טבל

שם 126) עליו שחל לפני נשפך שבכד השמן או שהיין מפני
מעשר. תרומת

.ËÈ‰OBÚ - ‰c ˙ÏÈÚaÓe ˙Ó ˙‡ÓhÓ ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒÀ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆
„a‰ ˙È·a127ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L ÔÎÂ .128ÔÈOBÚ - eÏ·hL ¿≈««¿≈¿»«¿≈ƒ∆»¿ƒ
˙B¯‰Ëa129‰·ÊÂ ·fÓ ıeÁ .130Ô‰lL ÈÚÈ·Ma131, ƒ¿»ƒ»¿»»«¿ƒƒ∆»∆

‡ÏÂ „a‰ ˙È·a eOÚÈ ‡Ï - eÏ·hL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»¿…«¬¿≈««¿…
e‡¯È ‡nL ,˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È132ÌÈ‡ÓË e‡ˆÓÂ ƒ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ È¯‰L ;Ú¯ÙÓÏ133e¯‡aL BÓk ,134. ¿«¿≈«∆¬≈¿ƒ∆«…¿∆≈«¿

שמנם.127) להוציא זיתים בו שסוחטין כגון 128)מקום
ובעילת  מת טומאת מפרט רבינו בשרץ. או בנבילה נוגע
הטמאים  כל כלל ואחרֿכך ימים, שבעת טמאים שהם נדה,

שהרי 129)האחרים. לגופה, צריכה אינה זו בבא
לנגוע. מותרים במעשר שאפילו יז) (בהלכה כבר השמיענו
[ואפשר  השניה. לבבא הקדמה כעין כאן הדברים וכפל
שנעשו  חולין פוסל אינו שטבולֿיום להשמיענו שהתכוון

תרומה]. טהרת שבעה 130)על לספור מחוייבים שהם
זוב. מראיית נקיים ספירת 131)ימים של השביעי ביום

ואעפ"כ  טבולֿיום, ככל ודינם ביום, לטבול שמותרים נקיים
בטהרות. יגעו החמה.132)לא שקיעת לפני זוב

הספירה 133) ימי כל סותרים הטבילה, אחר ראו אם אפילו
להתחיל  וצריכים לטומאתם וחוזרים מזוב, נקיים שהיו
ב  כט, בנדה ולטבול. אחרים נקיים ימים שבעת ולספור
לבעלה. טהרה לענין שמעון, ר' בשם זו חששא נאמרה

הי"ד.134) פ"ו ביאה איסורי בהלכות

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כך 1) ואחר קרשו כך ואחר שנטמאו והדבש השמן יבאר

אוכל  בהם ונגע שקרשו והחלב והגריסים הרוטב נימוחו.
קפואים  כשהם או וקפאו, משקין כשהם נטמאו ראשון.
ממנו  ונפל מוכשרים ענבים אוכל שהיה טמא וכו'. ונימוחו

טמא  זיתים של גוש וכו'. לגת מקובץ גרגיר שהיה ים
משקין  בהם בלועים שהיו עצים והוסק. לתנור והשליכו
זיתים. של בריחיים שנמצא שרץ בתנור. והסיקם טמאים
כיכרות  טמאים. עליהם והלכו בטהרה שנעשו והזגים הגפת

באחד  שרץ ונגע משקין ובגומות גומות, בהן שהיו הקודש
הטומאה  אב ונגע החבית בעובי הנעשה אבעבוע ודין מהן.

שבאבעבוע. במשקה

.‡L·c‰ B‡ ÔÓM‰2e‡ÓËpL3eL¯˜ Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿«∆ƒ¿¿¿««»»¿
,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - eÁBn Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿»

ÔÈ˜LÓk Ô‰L ÈtÓ4¯Á‡ e‡ÙwL Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ¿««ƒ∆»¿««
.e‡ÓËpL∆ƒ¿¿

תחילה 2) השמן אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ג בטהרות
שם, רבינו ופירש הדבש". אף אומרים, וחכמים לעולם.

קרשו. ואחרֿכך שנטמאו ודבש בשמן ונעשו 3)שמדובר
משקין. כדין לטומאה שהם 4)ראשון בזמן אפילו

לדבריו  סתירה בזה ואין למשנתנו). בפירושו (רבינו קרושים
מפני  משקה, ולא אוכל לא אינו קרוש ששמן הי"ט פ"א
אדם, למאכל עי"ז ונפסל שקרש טהור בשמן שם שמדובר
שנטמא  בשמן מדובר וכאן טומאה, מקבל אינו ולפיכך
שייפסל  עד ממנו יורדת הטומאה אין קרש ואחרֿכך
שאמר: ומה הי"ח. פ"ב למעלה כאמור כלב, מאכילת
וקפאו  נימוחו שאפילו להשמיענו, בא נימוחו" "ואחרֿכך

כאן). כסףֿמשנה (ראה כמשקה דינם - פעמים אלף

.··Ë¯‰5Ô‰ È¯‰ - eL¯wL ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰Â »…∆¿«¿ƒƒ¿∆»»∆»¿¬≈≈
ÔÈÏÎ‡k6‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆe ,7ÏÎ‡ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . »√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿ƒ»«»∆…∆

‰˜LÓ Ô‰a ‰È‰ .ÌÈiL eOÚ - ‰˜LÓ B‡ ÔBL‡ƒ̄«¿∆«¬¿ƒƒ»»»∆«¿∆
ÁÙBË8.‰‡ÓËÏ ‰lÁz Ô‰Â ÔÈ˜LÓk Ô‰ È¯‰ - ≈«¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»¿À¿»

È¯‰ - eL¯˜Â Ôk ¯Á‡ e‡Ù˜Â ÔÈ˜LÓ Ô‰Lk e‡ÓËƒ¿¿¿∆≈«¿ƒ¿»¿««≈¿»¿¬≈
ÌÈiL Ô‰9ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡ BÓk ,10. ≈¿ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈÈeÙ˜ Ô‰Lk e‡ÓË11Ì‡ :ÔÈ˜LÓ eOÚÂ eÁBnÂ ƒ¿¿¿∆≈¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿ƒƒ
ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰12ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -13eÈ‰ ; »¿≈»¿À»¬≈««¿ƒ¿ƒ»

‰tË ‰ÁBnpLkL ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿≈»««¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ƒ»ƒ»
‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯14‰ÁBnpL ‡ÓË ÏÎ‡ ƒ»ƒ¿≈¿«≈»…∆»≈∆ƒ»

epnÓ15eÁBnpL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËz ‰th‰ ‰˙B‡Â , ƒ∆¿»«ƒ»¿«≈»««¿ƒ∆ƒ
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ËÁqL ˙Ó ‡ÓË ÔÎÂ .‰È¯Á‡«¬∆»¿≈¿≈≈∆»«≈ƒ«¬»ƒ

‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ :e¯LÎ‰L16ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ∆À¿¿ƒ»¿≈»¬≈««¿ƒ«¿ƒ
‰˜Ln‰ ÌB˜Óa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó17; ≈∆¿ƒƒ¿«∆…ƒ«ƒ¿««¿∆

‰˜Ln‰L18ÏÎ‡a „˜ÙÓk19¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ el‡Îe20. ∆««¿∆¿À¿»»…∆¿ƒ«≈
ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ Ô˙B‡ eÈ‰»»≈ƒ«¬»ƒ»≈ƒ¿≈»¬≈««¿ƒ
‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;ÔÈ‡ÓË Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿≈ƒ∆≈»∆»»ƒ»ƒ»

‰ˆÈ·kÓ ˙‡ÓË21‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‰‡nËÂ ƒ¿≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ»»
ËÁBq‰‰·ÊÂ ·Ê22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23¯b¯b ËÁÒ elÙ‡ , «≈»¿»»¿«≈»∆¬ƒ»««¿≈

‰˜Ln‰ - ‰˜Lna Ú‚ ‡ÏÂ ¯LÎ‰ ‡lL È„ÈÁÈ „Á‡∆»¿ƒƒ∆…À¿«¿…»«««¿∆««¿∆
‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«»
BÓk ,ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‡OpL ·f‰L ,·f‰«»∆«»∆»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿

e¯‡aL24‡ÓË ·ÏÁ‰ - ÊÚ‰ ˙‡ ·ÏÁL ·Ê ÔÎÂ .25; ∆≈«¿¿≈»∆»«∆»≈∆»»»≈
·f‰ ‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯‰ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL26. ∆≈»∆»»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈¿«»«»

מ"א.5) משקין.6)שם גזירת עליהם חל ולא
אינם 7) כך חישב שלא זמן וכל לאוכלם, יחשוב שהאדם

(למעלה  כלל טומאה מקבלים ואינם משקין ולא אוכלין
ה"ד). ופ"ד ה"כ, הנוגעת 8)פ"א היד את להרטיב כדי
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להטפיח" עלֿמנת ל"טופח שהכוונה מפרש [הרע"ב בו.
רבינו  שגם ואפשר בנגיעתה, תרטיב שנרטבה שהיד פירוש,
במקומות  כדרכו המשנה, לשון שנקט אלא לכך, התכוון

שהאוכל 9)רבים]. מפני הראשונה, בטומאתם נשארו לא
חדש. גוף במגע 10)הוא נטמאה שנקרשה טיפה שכל

שהוא, בכל טומאה מקבל שאוכל הטמאים, במשקין
אם  אפילו ולפיכך שהם, בכל אחרים מטמאים ומשקין
לשמן  אלה בין ומה הקרוש. נטמא מכביצה פחות המשקין
דינם  קפאו שאפילו שם שאמרנו הקודמת, שבהלכה ודבש
שלא  עד כלֿכך נקפאים אינם ודבש ששמן מפני כמשקין?
בפירושו). (רבינו שהיא לחלוחית כל בהם תישאר

מכביצה.12)שם.11) פחות היה אם וכלֿשכן
הם 13) שהמשקין מפני ממש, טהורים שהם מפרש רבינו

בדין  ג, הערה למעלה (ראה מעולם נטמא שלא חדש גוף
לא  כן גם הטמא באוכל והנגיעה משקין), כשהן נטמאו
באוכל  נשאר לא כלשהוא כשנימוח כי המשקין, את טימאה
אחרים  מטמא אינו אוכלין מכביצה ופחות כביצה, שיעור

ה"א). פ"ד בכביצה.14)(למעלה שמשקין 15)בנגיעה
ה"ב). (שם שהן בכל אחרים מטמאים וגם מתטמאים

ממנה.16) פחות שנעשה 17)או משקה במקום כבר
כביצה. בו שאין טהורים.18)אע"פ לדין נימוק

נתון 19) הוא כאילו אלא אוכל, שהוא לזג מחובר אינו
הטמא,20)בכלי. בזג מהנגיעה מתטמא המשקה ואין

פסחים  יוחנן, (רבי סחיטתו לפני משקה נעשה שאינו מפני
לשיעוריה. ליתיה להו סחיט לכי ב): אףֿעלֿפי 21)לג,

עצמם  ובזגים טהור, הוא ובזיתים בזגים המופקד שהמשקה
את  להשלים הטהור המשקה עמהם מצטרף כביצה, אין

מת). טמא ד"ה שם, פסחים (רש"י המשך 22)השיעור
שם. ויולדת.23)המשנה, משכב 24)נדה מהל' פ"ח
ה"ב. בו.25)ומושב נגע לא את 26)אפילו שהזיז מפני

ממקומו. החלב

.‚‰¯„˜27ÔÈL·k ‰‡ÏnL28e‡ˆÈÂ ÔÈlÁ ÏL ¿≈»∆¿≈»¿»ƒ∆Àƒ¿»¿
Ì‰ÈÏÚ29‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰¯„wÏ ıeÁ30ÔBL‡¯ B‡ ¬≈∆«¿≈»¿»«««À¿»ƒ

LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·e‚p‰ ÌB˜na ‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa¿»∆∆«¿≈»«»«»««ƒ∆≈
¯B‰Ë Ïk‰Â ‡ÓË ‡e‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa31¯ÊÁ .32 ∆»∆¿≈»»≈¿«…»»«

daL ÔÈ˜Ln‰ ˙‡ ‡nË - ‰¯„wÏ33˙‡ÓËÂ , «¿≈»ƒ≈∆««¿ƒ∆»¿ƒ¿»
‰¯„w‰34‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa Ú‚ .ÔÈL·k‰ ÏÎÂ «¿≈»¿»«¿»ƒ»«¿»∆∆«¿≈»

‰˜LÓ Ba ‰È‰Â35Ïk‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa LÈ Ì‡ , ¿»»«¿∆ƒ≈∆»∆¿≈»«…
‰˜Ln‰Â ,ÂÈÏÚL ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰ÏÚ‰L ;‡ÓË»≈∆∆»∆¿«≈«¿∆∆»»¿««¿∆

‰¯„waL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËÓ36.‰¯„w‰ ˙‡ ‡nËÓe , ¿«≈»««¿ƒ∆«¿≈»¿«≈∆«¿≈»
‰¯„w‰ ‰˙È‰37‰Óe¯z ÏL ÌÈL·k ‰‡ÏÓ38¯ÚÂ »¿»«¿≈»¿≈»¿»ƒ∆¿»¿ƒ≈

ÔÓ ˜ÙÒ ,B„È ÏÚ ÔÈ˜LÓ ‰‡¯Â ÌBÈ Ïe·Ë d˙B‡»¿¿»»«¿ƒ«»»≈ƒ
ÏeÒt ˜¯i‰ - B„Èa Ú‚ ÁÏw‰L ˜ÙÒ eÊz ‰¯„w‰39 «¿≈»ƒ¿»≈∆«∆«»«¿»«»»»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â40. ¿«¿≈»¿»

מ"א.27) פ"ב בחולין 28)טהרות ומדובר כבושים. ירקות
בפירושו). הירקות.29)(רבינו של במשנה 30)העלים

"אב  המילים את הוסיף ורבינו "ונגעה", סתם כתוב
יתבאר. לקמן הוא 31)הטומאה". הטמא שהעלה מכיוון

וכאילו  שבקדירה, לירק לטומאה חיבור אינו לקדירה, מחוץ

ולפיכך  הקדירה, שבתוך העלה מחלק לגמרי מובדל הוא
בנגיעתו. מטמאו כביצה.32)אינו בו ויש שנטמא אחר

מטמא 33) בחולין שני שאפילו כבר נתבאר ראשון. ונעשו
תחילה. להיות מטמאים 34)משקין טמאים שמשקין

ה"א). פ"ז הטומאות אבות (הל' היה 35)כלים העלה על
במשקה. נגע ולא העלה 36)משקה שעל שהמשקה מפני

רבינו  פירוש לפי [ביארנו שבקדירה. למשקה מחובר
"היתה  הבבא: על רבינו דילג למה נתבאר ולא למשנתינו.
לגמרי  אחרת שיטה משאנץ ולהר"ש מת". טמא מגע
כ, (ברכות עליה אמר יהודה שרב זו, חמורה משנה בפירוש

הכא]. חזינא ושמואל דרב הוויות של 37)א): סיפא
שם. בתרומה,38)המשנה, הסיפא את מפרש כאן רבינו

פוסל  אינו וטבולֿיום יום" טבולת "היתה בה שכתוב מפני
בסיפא  שגם רבינו כותב למשנה, [בפירושו החולין. את
ומיישב  הידיים, טומאת מפני נפסל והירק בחולין, מדובר
כאן  בו שחזר ונראה יום". "טבולת המילים את גדול בדוחק
מ"ב) פ"ב יום (טבול ששנינו מפני כנראה במשנה, מפירושו
ולא  מספק. העלה את מטמא וכאן טהור". ספיקן "והידים
"בידים  במשנתינו שכתוב מה רבינו יפרש כיצד לי  נתבאר

אבות 39)מסואבות"]. (הל' פסול ספיקו טבולֿיום שספק
ה"ה). פ"י טבול40ֿ)הטומאות במגע שנטמאו שמשקין

ה"ג). שם (רבינו כלים מטמאים אינם יום

.„‡ÓË41ÌÈ¯LÎÓ ÌÈ·Ú ÏÎB‡ ‰È‰L42epnÓ ÏÙÂ »≈∆»»≈¬»ƒÀ¿»ƒ¿»«ƒ∆
˙bÏ È„ÈÁÈ ¯b¯‚43epnÓ ËÓL ‡ÏÂ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ : «¿≈¿ƒƒ««ƒ»»»≈¿…ƒ¿«ƒ∆

Bˆ˜Ú44¯B‰Ë ˙b‰ -45Bˆ˜Ú Ïh Ì‡Â ;46eÈ‰Â , À¿««»¿ƒƒ«À¿¿»
ÌÈ·Ú47ËÈ·Úa ÌÈÎeÓ48È¯‰L ,ÔÎ¯„Ï Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈¿»¿»∆¬≈

Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Lna ‰ˆB¯49˙tËa ˙b‰ ‡ÓË - ∆««¿∆«≈≈∆ƒ¿»««¿ƒ«
ı˜Ú‰ ÌB˜Óa ¯b¯b‰ L‡¯aL ‰˜LÓ50epnÓ eÏÙ .51 «¿∆∆¿…««¿≈ƒ¿»…∆»¿ƒ∆

ÌÈ·Ú52‰ÙÓ ÌB˜Óa ÔÎ¯„e53ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ : ¬»ƒ¿»»¿»À¿∆ƒ»¿≈»¿À»
BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -¬≈««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ¿

e¯‡aL54;‡ÓË Ô‰Ó ‡ˆBi‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È eÈ‰ . ∆≈«¿»»≈ƒ¿≈»«≈≈∆»≈
,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«≈»

.‰È¯Á‡ ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ Ïk ˙‡ ˙‡nËÓe¿«≈∆»««¿∆«≈«¬∆»

מ"ה.41) פ"י טומאה.42)טהרות ענבים 43)לקבל ובה
לדריכה. יצאה 44)מוכנים ולא הגרגר, פי את הסותם

משקה. טיפת ואוכל 45)ממנו כביצה, בגרגר שאין מפני
ישראל' 'תפארת (ראה אחרים מטמא אינו מכביצה פחות

ומשקה 46)שם). הגרגר, בפי משקה מעט יש כך ומתוך
שהוא. בכל הגרגיר.47)מטמא את לקח שמהם

הולך 48) אינו מהענבים הזב והמשקה מנוקב, בלתי כלי
טומאה.49)לאיבוד. לקבל הענבים את הכשירו ולפיכך

אלא  מכשירים אינם שמשקין שנינו, מ"א פ"א [במכשירין
בעלים]. בה 50)מרצון כשנגע נטמאה המשקה וטיפת

הטמא.51)הטמא. שם 53)טמאים.52)מן היו שלא
אחרים. ה"ב.54)ענבים למעלה

.‰Leb55ÌÈ˙ÈÊ ÏL56¯aÁÓe ıa˜Ó ‰È‰L ÔÈ‡ÓË ∆≈ƒ¿≈ƒ∆»»¿À»¿À»
˜q‰Â ¯epz CB˙Ï BÎÈÏL‰Â57ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k ‰È‰ Ì‡ : ¿ƒ¿ƒ¿«¿À«ƒ»»¿≈»¿À»

,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆≈»√»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
‰È‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰Â¿««¿∆«≈≈∆»¿∆≈«¿»»
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להטפיח" עלֿמנת ל"טופח שהכוונה מפרש [הרע"ב בו.
רבינו  שגם ואפשר בנגיעתה, תרטיב שנרטבה שהיד פירוש,
במקומות  כדרכו המשנה, לשון שנקט אלא לכך, התכוון

שהאוכל 9)רבים]. מפני הראשונה, בטומאתם נשארו לא
חדש. גוף במגע 10)הוא נטמאה שנקרשה טיפה שכל

שהוא, בכל טומאה מקבל שאוכל הטמאים, במשקין
אם  אפילו ולפיכך שהם, בכל אחרים מטמאים ומשקין
לשמן  אלה בין ומה הקרוש. נטמא מכביצה פחות המשקין
דינם  קפאו שאפילו שם שאמרנו הקודמת, שבהלכה ודבש
שלא  עד כלֿכך נקפאים אינם ודבש ששמן מפני כמשקין?
בפירושו). (רבינו שהיא לחלוחית כל בהם תישאר

מכביצה.12)שם.11) פחות היה אם וכלֿשכן
הם 13) שהמשקין מפני ממש, טהורים שהם מפרש רבינו

בדין  ג, הערה למעלה (ראה מעולם נטמא שלא חדש גוף
לא  כן גם הטמא באוכל והנגיעה משקין), כשהן נטמאו
באוכל  נשאר לא כלשהוא כשנימוח כי המשקין, את טימאה
אחרים  מטמא אינו אוכלין מכביצה ופחות כביצה, שיעור

ה"א). פ"ד בכביצה.14)(למעלה שמשקין 15)בנגיעה
ה"ב). (שם שהן בכל אחרים מטמאים וגם מתטמאים

ממנה.16) פחות שנעשה 17)או משקה במקום כבר
כביצה. בו שאין טהורים.18)אע"פ לדין נימוק

נתון 19) הוא כאילו אלא אוכל, שהוא לזג מחובר אינו
הטמא,20)בכלי. בזג מהנגיעה מתטמא המשקה ואין

פסחים  יוחנן, (רבי סחיטתו לפני משקה נעשה שאינו מפני
לשיעוריה. ליתיה להו סחיט לכי ב): אףֿעלֿפי 21)לג,

עצמם  ובזגים טהור, הוא ובזיתים בזגים המופקד שהמשקה
את  להשלים הטהור המשקה עמהם מצטרף כביצה, אין

מת). טמא ד"ה שם, פסחים (רש"י המשך 22)השיעור
שם. ויולדת.23)המשנה, משכב 24)נדה מהל' פ"ח
ה"ב. בו.25)ומושב נגע לא את 26)אפילו שהזיז מפני

ממקומו. החלב

.‚‰¯„˜27ÔÈL·k ‰‡ÏnL28e‡ˆÈÂ ÔÈlÁ ÏL ¿≈»∆¿≈»¿»ƒ∆Àƒ¿»¿
Ì‰ÈÏÚ29‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰¯„wÏ ıeÁ30ÔBL‡¯ B‡ ¬≈∆«¿≈»¿»«««À¿»ƒ

LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·e‚p‰ ÌB˜na ‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa¿»∆∆«¿≈»«»«»««ƒ∆≈
¯B‰Ë Ïk‰Â ‡ÓË ‡e‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa31¯ÊÁ .32 ∆»∆¿≈»»≈¿«…»»«

daL ÔÈ˜Ln‰ ˙‡ ‡nË - ‰¯„wÏ33˙‡ÓËÂ , «¿≈»ƒ≈∆««¿ƒ∆»¿ƒ¿»
‰¯„w‰34‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa Ú‚ .ÔÈL·k‰ ÏÎÂ «¿≈»¿»«¿»ƒ»«¿»∆∆«¿≈»

‰˜LÓ Ba ‰È‰Â35Ïk‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa LÈ Ì‡ , ¿»»«¿∆ƒ≈∆»∆¿≈»«…
‰˜Ln‰Â ,ÂÈÏÚL ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰ÏÚ‰L ;‡ÓË»≈∆∆»∆¿«≈«¿∆∆»»¿««¿∆

‰¯„waL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËÓ36.‰¯„w‰ ˙‡ ‡nËÓe , ¿«≈»««¿ƒ∆«¿≈»¿«≈∆«¿≈»
‰¯„w‰ ‰˙È‰37‰Óe¯z ÏL ÌÈL·k ‰‡ÏÓ38¯ÚÂ »¿»«¿≈»¿≈»¿»ƒ∆¿»¿ƒ≈

ÔÓ ˜ÙÒ ,B„È ÏÚ ÔÈ˜LÓ ‰‡¯Â ÌBÈ Ïe·Ë d˙B‡»¿¿»»«¿ƒ«»»≈ƒ
ÏeÒt ˜¯i‰ - B„Èa Ú‚ ÁÏw‰L ˜ÙÒ eÊz ‰¯„w‰39 «¿≈»ƒ¿»≈∆«∆«»«¿»«»»»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â40. ¿«¿≈»¿»

מ"א.27) פ"ב בחולין 28)טהרות ומדובר כבושים. ירקות
בפירושו). הירקות.29)(רבינו של במשנה 30)העלים

"אב  המילים את הוסיף ורבינו "ונגעה", סתם כתוב
יתבאר. לקמן הוא 31)הטומאה". הטמא שהעלה מכיוון

וכאילו  שבקדירה, לירק לטומאה חיבור אינו לקדירה, מחוץ

ולפיכך  הקדירה, שבתוך העלה מחלק לגמרי מובדל הוא
בנגיעתו. מטמאו כביצה.32)אינו בו ויש שנטמא אחר

מטמא 33) בחולין שני שאפילו כבר נתבאר ראשון. ונעשו
תחילה. להיות מטמאים 34)משקין טמאים שמשקין

ה"א). פ"ז הטומאות אבות (הל' היה 35)כלים העלה על
במשקה. נגע ולא העלה 36)משקה שעל שהמשקה מפני

רבינו  פירוש לפי [ביארנו שבקדירה. למשקה מחובר
"היתה  הבבא: על רבינו דילג למה נתבאר ולא למשנתינו.
לגמרי  אחרת שיטה משאנץ ולהר"ש מת". טמא מגע
כ, (ברכות עליה אמר יהודה שרב זו, חמורה משנה בפירוש

הכא]. חזינא ושמואל דרב הוויות של 37)א): סיפא
שם. בתרומה,38)המשנה, הסיפא את מפרש כאן רבינו

פוסל  אינו וטבולֿיום יום" טבולת "היתה בה שכתוב מפני
בסיפא  שגם רבינו כותב למשנה, [בפירושו החולין. את
ומיישב  הידיים, טומאת מפני נפסל והירק בחולין, מדובר
כאן  בו שחזר ונראה יום". "טבולת המילים את גדול בדוחק
מ"ב) פ"ב יום (טבול ששנינו מפני כנראה במשנה, מפירושו
ולא  מספק. העלה את מטמא וכאן טהור". ספיקן "והידים
"בידים  במשנתינו שכתוב מה רבינו יפרש כיצד לי  נתבאר

אבות 39)מסואבות"]. (הל' פסול ספיקו טבולֿיום שספק
ה"ה). פ"י טבול40ֿ)הטומאות במגע שנטמאו שמשקין

ה"ג). שם (רבינו כלים מטמאים אינם יום

.„‡ÓË41ÌÈ¯LÎÓ ÌÈ·Ú ÏÎB‡ ‰È‰L42epnÓ ÏÙÂ »≈∆»»≈¬»ƒÀ¿»ƒ¿»«ƒ∆
˙bÏ È„ÈÁÈ ¯b¯‚43epnÓ ËÓL ‡ÏÂ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ : «¿≈¿ƒƒ««ƒ»»»≈¿…ƒ¿«ƒ∆

Bˆ˜Ú44¯B‰Ë ˙b‰ -45Bˆ˜Ú Ïh Ì‡Â ;46eÈ‰Â , À¿««»¿ƒƒ«À¿¿»
ÌÈ·Ú47ËÈ·Úa ÌÈÎeÓ48È¯‰L ,ÔÎ¯„Ï Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈¿»¿»∆¬≈

Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Lna ‰ˆB¯49˙tËa ˙b‰ ‡ÓË - ∆««¿∆«≈≈∆ƒ¿»««¿ƒ«
ı˜Ú‰ ÌB˜Óa ¯b¯b‰ L‡¯aL ‰˜LÓ50epnÓ eÏÙ .51 «¿∆∆¿…««¿≈ƒ¿»…∆»¿ƒ∆

ÌÈ·Ú52‰ÙÓ ÌB˜Óa ÔÎ¯„e53ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ : ¬»ƒ¿»»¿»À¿∆ƒ»¿≈»¿À»
BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -¬≈««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ¿

e¯‡aL54;‡ÓË Ô‰Ó ‡ˆBi‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È eÈ‰ . ∆≈«¿»»≈ƒ¿≈»«≈≈∆»≈
,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«≈»

.‰È¯Á‡ ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ Ïk ˙‡ ˙‡nËÓe¿«≈∆»««¿∆«≈«¬∆»

מ"ה.41) פ"י טומאה.42)טהרות ענבים 43)לקבל ובה
לדריכה. יצאה 44)מוכנים ולא הגרגר, פי את הסותם

משקה. טיפת ואוכל 45)ממנו כביצה, בגרגר שאין מפני
ישראל' 'תפארת (ראה אחרים מטמא אינו מכביצה פחות

ומשקה 46)שם). הגרגר, בפי משקה מעט יש כך ומתוך
שהוא. בכל הגרגיר.47)מטמא את לקח שמהם

הולך 48) אינו מהענבים הזב והמשקה מנוקב, בלתי כלי
טומאה.49)לאיבוד. לקבל הענבים את הכשירו ולפיכך

אלא  מכשירים אינם שמשקין שנינו, מ"א פ"א [במכשירין
בעלים]. בה 50)מרצון כשנגע נטמאה המשקה וטיפת

הטמא.51)הטמא. שם 53)טמאים.52)מן היו שלא
אחרים. ה"ב.54)ענבים למעלה

.‰Leb55ÌÈ˙ÈÊ ÏL56¯aÁÓe ıa˜Ó ‰È‰L ÔÈ‡ÓË ∆≈ƒ¿≈ƒ∆»»¿À»¿À»
˜q‰Â ¯epz CB˙Ï BÎÈÏL‰Â57ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k ‰È‰ Ì‡ : ¿ƒ¿ƒ¿«¿À«ƒ»»¿≈»¿À»

,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆≈»√»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
‰È‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰Â¿««¿∆«≈≈∆»¿∆≈«¿»»
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‰tË ‰‡ˆiLkL ;¯epz‰ ‡ÓË - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È Leb‰«»≈ƒ¿≈»ƒ¿»««∆¿∆»¿»ƒ»
,CÎÈÙÏ .¯epz‰ ˙‡ ‰‡nËÂ ,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ˙Á‡««ƒ¿≈¿«≈»¿ƒ¿»∆««¿ƒ»

ÔÈ¯e¯t ÔÈ‡Óh‰ ÌÈ˙Èf‰ eÈ‰ Ì‡58elÙ‡ ,Leb ÔÈ‡Â ƒ»«≈ƒ«¿≈ƒ≈ƒ¿≈»¬ƒ
¯B‰Ë ¯epz‰ - ‰‡Ó Ô‰59. ≈≈»««»

מ"ב.55) פ"ג אחד.56)שם גוש ונעשו נדבקו הזיתים
הגוש.57) מן שמן הפליט הגירסא 58)והחום במשנה,

מתכוונות  הגירסאות ושתי במשמעות, הבדל ואין "פרודין".
אחד. לגוש נתחברו שלא לא 59)לזיתים הנפלט שהשמן

כביצה. בשיעור נגע

.ÂÌÈˆÚ60- Ô˜Èq‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ì‰· eÚÏ·pL ≈ƒ∆ƒ¿¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»
‡ÈˆB‰ elÙ‡Â .ÌÈˆÚa eÏËa È¯‰L ,¯B‰Ë ¯epz‰««»∆¬≈»¿»≈ƒ«¬ƒƒ

eÏÙpL ÌÈˆÚ‰61,BBˆ¯Ï eÏÙÂ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ »≈ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿
Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯epz‰ - Ô˜Èq‰Â¿ƒƒ»««»¿≈««ƒ∆¬≈∆

Ì‰a ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ÔÈ‡nË˙Ó62Ì˜ÈqÈ ‡ÏÂ .63 ƒ¿«¿ƒƒ««¿ƒ«¿ƒ»∆¿…«ƒ≈
˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa ‡l‡64‡Óh‰ Ì˜ÈqÈ ‡lL ‰¯Êb .65, ∆»¿»«ƒ¿¿≈»∆…«ƒ≈«»≈

.¯epz‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ì‰ÈÏÚL ÔÈ˜Ln‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿««¿ƒ∆¬≈∆¿«¿ƒ∆««

מ"י.60) פ"ד שיפלו.61)מכשירין מפני 62)צ"ל
האש. מחום במקומם ּכלים הטמאים עצים 63)שהמשקין ִָ

משקין. עליהם ואףֿעלֿפי 64)שנפלו בטהרה. שנשמרו
כלים. מטמאים אינם ידיים טומאת מחמת שנטמאו שמשקין

טופח.65) משקה כשעליהם

.Êı¯L66ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌÈÁ¯a ‡ˆÓpL67‡ÓË ÔÈ‡ - ∆∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ∆≈ƒ≈»≈
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡68Cl‰Ó ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡ .69Ïk‰ - ∆»¿«»ƒ»»«¿∆¿«≈«…

,Blk ‡ÓË ‰˜Ln‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆ƒ¿»ƒ¿»««¿∆ƒ¿»À
Èab ÏÚ ‡ˆÓ .ÌÈ˙Èf‰ Ïk ˙‡ ‡nËÓ ÔÓM‰Â¿«∆∆¿«≈∆»«≈ƒƒ¿»««≈

ÔÈÏÚ‰70ÔÈ„ca‰ ÔÓ eÏ‡LÈ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ71. ∆»ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒƒ¿¬ƒ««»ƒ
eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡ Ì‡72ÔÈÓ‡ -73ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓ .74 ƒ»¿…»«¿∆¡»ƒƒ¿»«

Leb‰ Ïk ‡ÓË - ÌÈ˙ÈÊ ÏL75e¯‡aL BÓk ,76. ∆≈ƒƒ¿»»«¿∆≈«¿
‡ˆÓ77ÔÈ¯e¯t ÌÈ˙ÈÊ Èab ÏÚ78‰ˆÈ·Îa Ú‚B ‡e‰Â79 ƒ¿»««≈≈ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿≈»

‰˜Ln‰ ‡nËÓ ‰ˆÈ·k ‡e‰L ÏÎ‡‰L ;‡ÓË Ïk‰ -«…»≈∆»…∆∆¿≈»¿«≈««¿∆
Ô‰a ·¯ÚÓ‰80eÈ‰ .ÌÈ˙Èf‰ ¯‡L ‡nËÓ ‰˜Ln‰Â , «¿…»»∆¿««¿∆¿«≈¿»«≈ƒ»

‰hÓlÓ ‰˜Ln‰Â ÔÈ¯e¯t Èab ÏÚ ÔÈ¯e¯t81ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««≈≈ƒ¿««¿∆ƒ¿«»««
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰ˆÈ·Îa Ú‚pL Èt82. ƒ∆»«ƒ¿≈»≈»≈∆»¿«»

מ"ח.66) פ"ט הזיתים 67)טהרות את שנותנים לפני
בבית  שיוציאו כדי בריחיים, אותם טוחנים סחיטתם, במקום

והאבנים. הקורות בלחץ שמנם כל שנגע 68)הבד הזיתים
הטהורים, את מטמאים אינם הטמאים והזיתים השרץ, בהם

כביצה. מהם באחד שאין הזיתים.69)מפני בכל ונוגע
כלל.70) טומאה מקבלים ואינם אוכלין, שאינם
חבר,71) שטיהרם הארץ בעמי ומדובר הבד. בית פועלי

הבד. בבית אותם גורס 72)ומעסיק [הגר"א בשרץ.
בזיתים]. נגע לא השרץ פירוש: נגע", "לא במשנתנו

היינו 73) הטהרות, על נאמן אינו עםֿהארץ שאמרו מה
משכב  הל' (ראה נאמן אחרים של על אבל שלו, בטהרות

ה"ג). פי"ג אחד.74)ומושב לגוש שנדבקו זיתים
אחד.75) כגוף שבאום הזיתים כל את למעלה 76)דנים

שם. הערות, ראה הט"ז. מ"ט.77)פ"ו האום 78)שם

קטנים. גושים לכמה שיש 79)התפורר בפירור נגע השרץ
רבינו  של לשונו את ולפרש לדחוק [עלינו כביצה. בו
פסק  שהרי כאן, ביאורנו לפי מפורדים" "זיתים במשנתינו
מן  זיתים חצאי ששני הי"ב, הטומאות אבות מהל' בפ"א
ואפילו  אחת, בבת נגעו אם אפילו מטמאים אינם הנבילה
אבל  דבוקים, הזיתים שאין וכלֿשכן אדם בידי נדבקו
פ"ו  ראה חיבור. שהם למעלה נתבאר גוש, ונעשו כשנדבקו

דבר]. של טעמו שאינו 80)הט"ז מועט במשקה מדובר
אם  אבל אחד, כגוש דינם שיהיה הפירורים כל את מחבר
מונח  כשהשרץ אפילו הכול, נטמא בעין שמן כולם תחת יש
מצרפם. שהמשקה מפני מכביצה, פחות פירור על

השרץ.81) בו שנגע בפירור נוגע שהפירור 82)ואינו מפני
במשקה. נוגע אינו הטמא

.Áı¯‡‰ ÌÚ83˙BÏBkL‡a Ú‚Â ˙‚Ï ÂÈ„È ËÈLB‰L «»»∆∆ƒ»»¿«¿»«¿∆¿
˙b‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ÏBkL‡ -84dlk ∆¿¿»¿ƒ»¿≈ƒ¿««À»

˙BÏBkL‡‰ ÔÈ˜ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë85‰Ê ˙B·È·qL ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ∆
.˙b‰ ¯‡L ÔÈ·e BÈa ÏBkL‡‰»∆¿≈≈¿»««

ב.83) עה, זרה עבודה שאינם 84)בבלי, שבגת הענבים
זה. באשכול אשכולות,85)נוגעים להם אין זיתים אבל

ונראה  בו. הנוגעים כל נטמאו - אחד בגוש נגע אם ולפיכך
עםֿהארץ, בטומאת חכמים שהקילו מהדברים אחד שזה
שבגת  האשכולות כל נטמאו - באשכול טמא נגע אם אבל

מחברם. כשהמשקה

.Ë˙Ùb‰86ÌÈbf‰Â87‰¯‰Ëa eOÚpL88Ô‰ÈÏÚ eÎÏ‰Â «∆∆¿««ƒ∆«¬¿»√»¿»¿¬≈∆
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈ‡ÓË89el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿««»»¿≈∆«¿ƒ¬≈≈
‰¯‰Ëa eOÚ ‰lÁznL ,ÔÈ¯B‰Ë90eOÚ Ì‡Â . ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»«¬¿»√»¿ƒ«¬

‰‡ÓËa ‰lÁzÓ91ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈÂ92. ƒ¿ƒ»¿À¿»¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ

מ"ו).86) פ"ט (כלים שמנם סחיטת אחר זיתים של פסולת
דריכתם.87) אחר הענבים ונדרכו 88)פסולת נסחטו

טהורים. את 89)עלֿידי במשנתינו גורס אינו הגר"א
ומפרש  "ויצאו". וגורס ואו, ומוסיף "ואחרֿכך", המלים
שגם  להניח ויש המשקין. יצאו הטמאים דריכת שעלֿידי
בתוספתא  הגירסא היא וכך כך. גורס הוא כאן רבינו בדברי

ה"א. פ"ג שהמשקין 90)טהרות מבואר, שם בתוספתא
סר  וכאשר ודריכה, סחיטה בשעת יצאו הפסולת שבתוך
הטמאים  דריכת מחמת יוצאים וכשהם ונבלעו, חזרו הלחץ
מ"ח) (פ"ו במכשירין ושנינו בעלים, רצון בלי יוצאים
טומאה  מקבלים אינם בעלים, לרצון שלא שיצאו שמשקין
לרצון, יצאו שמתחילה ואףֿעלֿפי שם). רבינו, פירוש (ראה
כמשקין, ואינם כפסולת דינם הפסולת בתוך שנבלעו כיון

(הגר"א). לרצון שיצאו צריך שם.91)ולפיכך תוספתא,
וכשנבלעו 92) לרצון, שהיו ראשונה בדריכה שנטמאו מפני

(הגר"א). טומאתם מהם ירדה לא בפסולת

.ÈÔÈ„ca‰93ÔÈÒÎpL94ÔÈ‡ˆBÈÂ95ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓe ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
„a‰ ˙Èa CB˙a96ÌÈ˙ÈÊÏ ÔÈ˜LÓ ÔÈa LÈ Ì‡ ,97È„k ¿≈««ƒ≈≈«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

ı¯‡a Ô‰ÈÏ‚¯ ˙‡ e·biL98;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ È¯‰ - ∆¿«¿∆«¿≈∆»»∆¬≈«≈ƒ¿ƒ
¯B‰Ë - ÂÈ„Èa ‡lL ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚Bp‰L99 ∆«≈«¿«¿ƒ¿≈ƒ∆…¿»»»

˙B¯kk .L„˜Ï elÙ‡Â100˙Bnb Ô‰a eÈ‰L L„w‰ «¬ƒ¿…∆ƒ¿«…∆∆»»∆À
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`zeyiקנב zekld - miyp xtq - xc` 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ı¯M‰ Ú‚Â ,L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓ eÈ‰ ˙Bnb‰ CB˙·e¿«À»«¿ƒ∆…∆¿»««∆∆
‰iLe ‰iLa ‰BL‡¯ ‰Ú‚Â ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈLÈÏLa101, ƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»À»ƒ¿À¿»
Ôlk Ô‰ È¯‰ L„w‰ ˙aÁÂ ˙BnbaL ‰˜Ln‰ ÈtÓƒ¿≈««¿∆∆«À¿ƒ««…∆¬≈≈À»

Ô‰a ÔÈBÓ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓk102˙B¯kk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆≈ƒ»∆¬»ƒ»ƒ¿
‰ÏeÒt „·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ¯kk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z103, ¿»¬≈«ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿»

¯B‰Ë ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÈÏMÓe104ÁÙBË ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒƒ»»¿»»¿ƒ»»«¿∆≈«
ÔlÎÂ .˙B‡ÓË Ïk‰ ‰Óe¯˙a Û‡ - ˙B¯kk‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ»«ƒ¿»«…¿≈¿À»

˙BiL105‡È‰L ı¯M‰ da Ú‚pL ‰BL‡¯‰ ÔÓ ıeÁ , ¿ƒƒ»ƒ»∆»«»«∆∆∆ƒ
ÔBL‡¯106. ƒ

מ"ב).93) פ"י (טהרות 71 הערה ה"ז, לעיל ראה
הבד.94) שבחוץ.95)לבית בזיתים נוגעות ורגליהם
רגליהם.96) פנוי.97)ונרטבו מקום אגב 98)שבחוץ

נטמאו 99)הילוך. הרגלים, לנגב כדי מקום וכשאין
ברגלים  ומדובר רגליהם. שעל הטמאים המשקין מן הזיתים
משקין  שהרי הנעליים, נטמאו נעליים כשעליהן אבל יחפות,

הזיתים. את מטמאות והן כלים, פ"א 100)מטמאים שם
אם 101)מ"ט. אפילו לטומאה, ראשון שהם משקים, כדין

הטומאה. בולד [במשנתינו 102)נגעו וכו'. ושני ראשון
נעשו  שהמשקין רבינו, שם ומפרש טמאות", "כולן כתוב
בו  חזר וכאן שניות, והן הכיכרות את ומטמאים ראשון
כאן  שהתכוון לומר, אפשר ובדוחק ראשון. שכולן ואומר

שבגומות]. המשקין היא 103)לכל שהראשונה מובן
שם: ששנינו כמו לטומאה, שני היא והשנייה ראשון,

אחד". ופוסל שנים תרומה.104)"מטמא אוכל כדין
משקים 105) כדין ראשון, ונעשו נטמאו שעליהם המשקין

שניות. נעשו בהם שנגעו והכיכרות בשני, או בראשון שנגעו
בשרץ.106) שנגעה מפני

.‡ÈÚeaÚ·‡107È·Úa ‰OÚp‰108˙È·Á‰109‡e‰ È¯‰Â ¬«¿«««¬∆»√ƒ∆»ƒ«¬≈
¯ÈÂ‡Ï ÚeaÚ·‡‰ ·w Ì‡ ,dcˆa ¯Á‡ ÈÏk BÓk¿¿ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ«»¬«¿««¬ƒ

‰Ê „‚k ‰Ê ıeÁÏ ¯Á‡ ·˜ ·wÂ ˙È·Á‰110B‡ , ∆»ƒ¿ƒ«∆∆«≈«∆¿∆∆∆
‰ÏÚÓÏÓ ÔBˆÈÁ‰Â ‰hÓlÓ ÈÓÈt‰ ·˜p‰ ‰È‰L111, ∆»»«∆∆«¿ƒƒƒ¿«»¿«ƒƒ¿«¿»

·‡ Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ˜LÓ ÌÈ‡ÏÓ ˙È·Á‰Â ÚeaÚ·‡‰ ‰È‰Â¿»»»¬«¿«¿∆»ƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ»««
˙BÚeaÚ·‡aL ‰˜Lna ‰‡Óh‰112Ïk e‡ÓË - «À¿»««¿∆∆»¬«¿ƒ¿¿»

aL ÔÈ˜Ln‰˙È·Á113„ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰ ‰˙È‰ . ««¿ƒ∆∆»ƒ»¿»∆»ƒÀ∆∆»ƒ
ÏÈ˙t114˙n‰ Ï‰‡a ‰e˙e115·˜p‰ ÈtÓ ˙‡ÓË - »ƒ¿»¿…∆«≈ƒ¿≈ƒ¿≈«∆∆

d¯ÈÂ‡Ï LlÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê ÚeaÚ·‡aL116ÔÎÂ . ∆«¬«¿«∆∆¬≈¿À»«¬ƒ»¿≈
‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÙaL ÚeaÚ·‡aL ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«∆∆∆»¬«¿«∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
„ÈÓˆa ˙Ïv dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔBˆÈÁ‰Â¿«ƒƒ¿«»¬≈≈»ƒ∆∆¿»ƒ

ÏÈ˙t117ÚeaÚ·‡a ‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;118- »ƒ¬»ƒ»«««À¿»»¬«¿«
Ô‰Ó ÔÈÏc·Ók Ìp‰Â ,˙È·ÁaL ÔÈ˜LÓ e‡ÓË ‡Ï119. …ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À¿»ƒ≈∆

מ"ח.107) פ"ב של 109)בדופן.108)טבולֿיום חביות
הן  ולפעמים בכבשן, אותן ושורפים מטיט, נעשות חרס
בדפנותיהן. חלולים אבעבועות כעין מעלות

ונשפכים 110) הפנימי, בנקב נכנסים שבחבית והמשקין
החיצון. הנקב דרך הללו,111)לחוץ המקרים בשני

הנקב  למקום עד שבאבעבוע לחלול הנכנסים המשקין
שם. מתעכבים החיצון.112)החיצון בנקב נגע

למשקין 113) מחוברים שבאבעבוע שמשקין מכיון
טבולֿיום  אפילו אלא הטומאה, אב דווקא ולאו שבחבית.
להשמיענו  האחרונה הבבא משום הטומאה אב ונקט מטמא.
ראה  ישראל'. ('תפארת מטמא אינו הטומאה אב שאפילו

יפה.114)ראב"ד). ומחובר מהודק כלי 115)כיסוי
באוהל. מתטמא אינו פתיל צמיד מוקף ואינה 116)חרס

צד. מכל אוויר 117)סגורה לכניסת פתוחה היא שהרי
שמלמטה.118)ומשקין. החיצון המשקין 119)בנקב

לחוץ  תיכף יוצאים שמלמעלה הנקב דרך לאבעבוע הנכנסים
למעלה  שאמרנו כניצוק זה והרי הימנו, שלמטה הנקב דרך
מפרש, שני בפירוש [הר"ש חיבור. שאינו ה"א) (פ"ז
כלי  תורת עליו אין בו מתעכבים אינם שהמשקין שאבעבוע

מגבו]. מטמא אינו חרס וכלי הדופן, כגב ודינו כלל,



meil cg` wxt m"anx ixeriyxc` 'gÎ'a -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אדר ב' ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦
עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨

ביתו,1) יעזוב שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים
שלא  לעכב האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין
נשים, מארבע יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה בעלה ישא
פדיונה  מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר

וקבורתה.

.‡‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰BÚ2ÈÙk LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ - »»¬»«»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡È¯a‰ Ì„‡ Èa ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÈÙÎe BÁk…¿ƒ¿«¿≈«¿≈»»«¿ƒƒ

ÌÈbÚ‰Â ÌÈk¯‰Â3˙ÏLÎnL ‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»¬Àƒ∆≈»∆¿»»∆«¿∆∆
Ô˙BÚ - Ô‰Èz·a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÔÁk…»∆»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈∆»»
ÔÈ‚¯B‡‰Â ÔÈËiÁ‰ ÔB‚k ,ÔÈÏÚBt‰ .‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»«¬ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ
- ¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBa‰Â¿«ƒ¿«≈»∆ƒ»¿»¿«¿»»ƒ
¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙aLa ÌÈÓÚt Ô˙BÚ»»«¬«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿«¿»¿ƒ

ÌÈ¯nÁ‰ .˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ - ˙¯Á‡4ÌÚt - «∆∆»»««««¿«»««»ƒ««
ÌÈÏnb‰Â .˙aLa ˙Á‡5.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ - ««¿«»¿««»ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈÁln‰Â6- ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz .ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡ - ¿««»ƒ««¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
LÈzÓ ‰¯Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»
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קנג zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ı¯M‰ Ú‚Â ,L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓ eÈ‰ ˙Bnb‰ CB˙·e¿«À»«¿ƒ∆…∆¿»««∆∆
‰iLe ‰iLa ‰BL‡¯ ‰Ú‚Â ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈLÈÏLa101, ƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»À»ƒ¿À¿»
Ôlk Ô‰ È¯‰ L„w‰ ˙aÁÂ ˙BnbaL ‰˜Ln‰ ÈtÓƒ¿≈««¿∆∆«À¿ƒ««…∆¬≈≈À»

Ô‰a ÔÈBÓ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓk102˙B¯kk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆≈ƒ»∆¬»ƒ»ƒ¿
‰ÏeÒt „·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ¯kk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z103, ¿»¬≈«ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿»

¯B‰Ë ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÈÏMÓe104ÁÙBË ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒƒ»»¿»»¿ƒ»»«¿∆≈«
ÔlÎÂ .˙B‡ÓË Ïk‰ ‰Óe¯˙a Û‡ - ˙B¯kk‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ»«ƒ¿»«…¿≈¿À»

˙BiL105‡È‰L ı¯M‰ da Ú‚pL ‰BL‡¯‰ ÔÓ ıeÁ , ¿ƒƒ»ƒ»∆»«»«∆∆∆ƒ
ÔBL‡¯106. ƒ

מ"ב).93) פ"י (טהרות 71 הערה ה"ז, לעיל ראה
הבד.94) שבחוץ.95)לבית בזיתים נוגעות ורגליהם
רגליהם.96) פנוי.97)ונרטבו מקום אגב 98)שבחוץ

נטמאו 99)הילוך. הרגלים, לנגב כדי מקום וכשאין
ברגלים  ומדובר רגליהם. שעל הטמאים המשקין מן הזיתים
משקין  שהרי הנעליים, נטמאו נעליים כשעליהן אבל יחפות,

הזיתים. את מטמאות והן כלים, פ"א 100)מטמאים שם
אם 101)מ"ט. אפילו לטומאה, ראשון שהם משקים, כדין

הטומאה. בולד [במשנתינו 102)נגעו וכו'. ושני ראשון
נעשו  שהמשקין רבינו, שם ומפרש טמאות", "כולן כתוב
בו  חזר וכאן שניות, והן הכיכרות את ומטמאים ראשון
כאן  שהתכוון לומר, אפשר ובדוחק ראשון. שכולן ואומר

שבגומות]. המשקין היא 103)לכל שהראשונה מובן
שם: ששנינו כמו לטומאה, שני היא והשנייה ראשון,

אחד". ופוסל שנים תרומה.104)"מטמא אוכל כדין
משקים 105) כדין ראשון, ונעשו נטמאו שעליהם המשקין

שניות. נעשו בהם שנגעו והכיכרות בשני, או בראשון שנגעו
בשרץ.106) שנגעה מפני

.‡ÈÚeaÚ·‡107È·Úa ‰OÚp‰108˙È·Á‰109‡e‰ È¯‰Â ¬«¿«««¬∆»√ƒ∆»ƒ«¬≈
¯ÈÂ‡Ï ÚeaÚ·‡‰ ·w Ì‡ ,dcˆa ¯Á‡ ÈÏk BÓk¿¿ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ«»¬«¿««¬ƒ

‰Ê „‚k ‰Ê ıeÁÏ ¯Á‡ ·˜ ·wÂ ˙È·Á‰110B‡ , ∆»ƒ¿ƒ«∆∆«≈«∆¿∆∆∆
‰ÏÚÓÏÓ ÔBˆÈÁ‰Â ‰hÓlÓ ÈÓÈt‰ ·˜p‰ ‰È‰L111, ∆»»«∆∆«¿ƒƒƒ¿«»¿«ƒƒ¿«¿»

·‡ Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ˜LÓ ÌÈ‡ÏÓ ˙È·Á‰Â ÚeaÚ·‡‰ ‰È‰Â¿»»»¬«¿«¿∆»ƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ»««
˙BÚeaÚ·‡aL ‰˜Lna ‰‡Óh‰112Ïk e‡ÓË - «À¿»««¿∆∆»¬«¿ƒ¿¿»

aL ÔÈ˜Ln‰˙È·Á113„ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰ ‰˙È‰ . ««¿ƒ∆∆»ƒ»¿»∆»ƒÀ∆∆»ƒ
ÏÈ˙t114˙n‰ Ï‰‡a ‰e˙e115·˜p‰ ÈtÓ ˙‡ÓË - »ƒ¿»¿…∆«≈ƒ¿≈ƒ¿≈«∆∆

d¯ÈÂ‡Ï LlÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê ÚeaÚ·‡aL116ÔÎÂ . ∆«¬«¿«∆∆¬≈¿À»«¬ƒ»¿≈
‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÙaL ÚeaÚ·‡aL ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«∆∆∆»¬«¿«∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
„ÈÓˆa ˙Ïv dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔBˆÈÁ‰Â¿«ƒƒ¿«»¬≈≈»ƒ∆∆¿»ƒ

ÏÈ˙t117ÚeaÚ·‡a ‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;118- »ƒ¬»ƒ»«««À¿»»¬«¿«
Ô‰Ó ÔÈÏc·Ók Ìp‰Â ,˙È·ÁaL ÔÈ˜LÓ e‡ÓË ‡Ï119. …ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À¿»ƒ≈∆

מ"ח.107) פ"ב של 109)בדופן.108)טבולֿיום חביות
הן  ולפעמים בכבשן, אותן ושורפים מטיט, נעשות חרס
בדפנותיהן. חלולים אבעבועות כעין מעלות

ונשפכים 110) הפנימי, בנקב נכנסים שבחבית והמשקין
החיצון. הנקב דרך הללו,111)לחוץ המקרים בשני

הנקב  למקום עד שבאבעבוע לחלול הנכנסים המשקין
שם. מתעכבים החיצון.112)החיצון בנקב נגע

למשקין 113) מחוברים שבאבעבוע שמשקין מכיון
טבולֿיום  אפילו אלא הטומאה, אב דווקא ולאו שבחבית.
להשמיענו  האחרונה הבבא משום הטומאה אב ונקט מטמא.
ראה  ישראל'. ('תפארת מטמא אינו הטומאה אב שאפילו

יפה.114)ראב"ד). ומחובר מהודק כלי 115)כיסוי
באוהל. מתטמא אינו פתיל צמיד מוקף ואינה 116)חרס

צד. מכל אוויר 117)סגורה לכניסת פתוחה היא שהרי
שמלמטה.118)ומשקין. החיצון המשקין 119)בנקב

לחוץ  תיכף יוצאים שמלמעלה הנקב דרך לאבעבוע הנכנסים
למעלה  שאמרנו כניצוק זה והרי הימנו, שלמטה הנקב דרך
מפרש, שני בפירוש [הר"ש חיבור. שאינו ה"א) (פ"ז
כלי  תורת עליו אין בו מתעכבים אינם שהמשקין שאבעבוע

מגבו]. מטמא אינו חרס וכלי הדופן, כגב ודינו כלל,



meil cg` wxt m"anx ixeriyxc` 'gÎ'a -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אדר ב' ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦
עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨

ביתו,1) יעזוב שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים
שלא  לעכב האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין
נשים, מארבע יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה בעלה ישא
פדיונה  מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר

וקבורתה.

.‡‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰BÚ2ÈÙk LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ - »»¬»«»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡È¯a‰ Ì„‡ Èa ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÈÙÎe BÁk…¿ƒ¿«¿≈«¿≈»»«¿ƒƒ

ÌÈbÚ‰Â ÌÈk¯‰Â3˙ÏLÎnL ‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»¬Àƒ∆≈»∆¿»»∆«¿∆∆
Ô˙BÚ - Ô‰Èz·a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÔÁk…»∆»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈∆»»
ÔÈ‚¯B‡‰Â ÔÈËiÁ‰ ÔB‚k ,ÔÈÏÚBt‰ .‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»«¬ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ
- ¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBa‰Â¿«ƒ¿«≈»∆ƒ»¿»¿«¿»»ƒ
¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙aLa ÌÈÓÚt Ô˙BÚ»»«¬«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿«¿»¿ƒ

ÌÈ¯nÁ‰ .˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ - ˙¯Á‡4ÌÚt - «∆∆»»««««¿«»««»ƒ««
ÌÈÏnb‰Â .˙aLa ˙Á‡5.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ - ««¿«»¿««»ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈÁln‰Â6- ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz .ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡ - ¿««»ƒ««¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
LÈzÓ ‰¯Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»
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zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אישות.2) על 4)מפונקים.3)חיי תבואה מוליכים
שבעיר. לשוק מכפרים על 5)חמורים סחורות מביאים

רחוק. ממקום ולקצווי 6)הגמלים הגדול לים פורשים
ארץ.

.·LÈ7‰¯BÁÒÏ ‡ˆÈ ‡lL dÏÚa ÏÚ ·kÚÏ ‰M‡Ï ≈¿ƒ»¿«≈««¿»∆…≈≈ƒ¿»
‡ˆÈ ‡ÏÂ d˙BÚÓ ÚÓÈ ‡lL ,·B¯˜ ÌB˜ÓÏ ‡l‡∆»¿»»∆…ƒ¿«≈»»¿…≈≈
‰Î‡ÏnÓ ˙‡ˆÏ BÚÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .d˙eL¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿≈≈»¿»¿»≈ƒ¿»»
ÔB‚k ,‰˜BÁ¯ d˙BÚL ‰Î‡ÏÓÏ ‰·B¯˜ d˙BÚL∆»»¿»ƒ¿»»∆»»¿»¿
ÁlÓ ˙BOÚ‰Ï Ïn‚ B‡ ,Ïnb ˙BOÚ‰Ï LwaL ¯nÁ8. «»∆ƒ≈¿≈»«»«»¿≈»«»

˙eL¯a ‡lL ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿
ÚÂ C¯ ÔÎÂ .ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL Ô‰È˙BL‰OÚpL ‚ ¿≈∆¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»…∆«¬»

.·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈ƒ¿¿»¿«≈

יותר,8)יכולה.7) מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף
מעשרה  עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב אשה "רוצה כי

ופרישות". קבים

.‚˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈL ‰nk Ì„‡ ‡OB≈»»«»»ƒ¬ƒ≈»≈¿«««
·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊa ÔÈa9,‡e‰Â . ≈¿««¿≈ƒ¿¿»¿«≈¿

˙Á‡ ÏÎÏ Èe‡¯k ‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÔzÏ ÏBÎÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ≈¿≈¿¿»»»¿»««
‡l‡ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÔkLÏ Ô˙B‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙Á‡Â¿««¿≈»»…»ƒ¿…¿»≈««∆»

dÓˆÚÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk10. »««¿««¿«¿»

רשאי 9) אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
דרבינו  "חרם תקנת ואחרי אשתו" על אחרת אשה  לישא
הראשונה  אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום"

בזו.10)מסכימה. זו יתקנאו שלא כדי

.„ÔÈÓ ÈÙÏ ?Ô˙BÚ ‡È‰ ‰nÎÂ11ÏÚBt ?„ˆÈk .12 ¿«»ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«≈
LÈÂ ,˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ LÈ - ÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ≈»»««¿«»¿≈

˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ13‡ˆÓ - ÌÈL Úa¯‡ BÏ eÈ‰ . »»««¿«»»«¿«»ƒƒ¿»
˙B˙aL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ˙BÚ14ÔÎÂ . «»««≈∆««««ƒ¿≈«»¿≈

Ïk ˙BÚ ‰È‰z - ÌÈL Úa¯‡ BÏ LÈÂ ÁlÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«»¿≈«¿«»ƒƒ¿∆«»
CÎÈÙÏ .ÌÈL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡15eeˆ ««≈∆««««ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ

Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ16,ÌÈL Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ ¬»ƒ∆…ƒ»»»≈««¿«»ƒ
Ô‰Ï ÚÈbzL È„k ,‰a¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«¿≈¿≈∆«ƒ«»∆

L„Áa ˙Á‡ ÌÚt ‰BÚ17. »««««¿…∆

הנשים.11) מספר פעמים 12)לפי ועונתו בעיר שמלאכתו
והמנהג 13)בשבוע. הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף

ליקח  עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לישא במקום
נשים. אחת 14)עוד לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי

מהזמן  פחות ולרבות מלפרות יימנע לא שהאיש אלא
לו. מניינן.15)שקבעו לפי ועונתן המתנהג 16)הואיל

בשבוע. פעם שעונתו חכם הענוגים 17)כתלמיד אבל
יותר  לישא יכולים לילה בכל שעונתם ממלאכתם הבטלים

נשים. מארבע

.‰¯Ó‡M ‰Ó ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡zL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO È¯·cÓ BÏ ‰¯Ó‡M ‰Ó B‡ dÏ»«∆»¿»ƒƒ¿≈¿¿«…

ÌÚ Ì„‡ ¯a„nL‰Ê È¯‰ - LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ BzL‡ ∆¿«≈»»ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¬≈∆
¯ÓBÏÂ ‰Èt ÊÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ÔÈ‡L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈¿À»∆≈¿»¿»≈»∆»¿«

˙ÏÚBt ‰È‰zL d¯Èc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ È¯·c ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆
‰OÚzL d¯Èc‰L B‡ ,¯aÚ˙z ‡lL LÈÓLz ˙Úa¿≈«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒƒ»∆«¬∆
˙eËLk ‡l‡ LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ÌÈËBL ‰OÚÓ«¬≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»∆»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»

.Â˙Á‡ ˙aL :‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰18 ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»«»««
BÏ ÔÈÈzÓÓ -19B‡ ‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¿ƒƒ»≈«≈ƒ¿ƒ≈¿À»

;ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯„ ¯ÙÈ»≈ƒ¿¬ƒ»»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
?d¯ÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â d¯Úˆ È¯‰ - ¯„pL ÔÂÈkL∆≈»∆»«¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¬»¿≈««ƒ»
‡lL ÚaLpL B‡ ,CÈÏÚ ¯eÒ‡ ÈLÈÓLz :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»«¿ƒƒ»»«ƒ∆ƒ¿«∆…
ÚaL - ÚaL Ì‡Â ,ÌeÏk ¯„ ‡Ï - B˙hÓ LnLÈ¿«≈ƒ»…»«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿«

dÏ „aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂMÏ20˙‡‰ :dÏ ¯Ó‡ . «»¿ƒ¿≈∆¿À¿»»»«»¬»«
ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz21¯eÒ‡Â ,¯„ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ≈¬»»«¬≈∆∆∆¿»

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡Ï ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;LnLÏ22. ¿«≈∆≈«¬ƒƒ¿»»»»»»

נדרו.19)אחד.שבוע 18) את יתיר התורה.20)שמא מן
זה. שעבוד להפקיע יכולים אינם והשבועה כאן 21)והנדר

תשמישה  הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא
הוא.22)עליו. שאסור כיוון מאליו בטל ושעבודו

.ÊÚÓe ¯·Ú Ì‡Â .d˙BÚÓ BzL‡ ÚÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…«ƒ¿≈»»¿ƒ»«»«
:¯Ó‡pL ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - d¯ÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ - ÏÚ·Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡È¯·È23B‡ Ck ¯Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL¯ ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח.23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי

.Á‡È‰ ,‰hn‰ LÈÓLzÓ dÏÚa ‰ÚnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»ƒ
.‰„¯Ó ‰Ó ÈtÓ d˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ .˙„¯BÓ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿¬ƒ»ƒ¿≈»»¿»
BÏ ÏÚa‰Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡Â e‰ÈzÒ‡Ó :‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÈzÚcÓ24B˙ÚLÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -25dÈ‡L ÈÙÏ ,dL¯‚Ï ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿»¿»¿ƒ∆≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏ ‡eOÏ ÏÚazL ‰Èe·Lkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa - ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙Â dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ ‡lL ‚BÏÓ29ÏLa ˙ÏËB dÈ‡Â . ¿∆…ƒ¿«≈¿«¬»»¿≈»∆∆¿∆
˙ÁtËÓe ‰ÈÏ‚¯aL ÏÚÓ elÙ‡Â .ÌeÏk ÏÚa««¿«¬ƒƒ¿»∆¿«¿∆»ƒ¿««
‰Ó ÏÎÂ .BÏ ˙˙BÂ ˙ËLBt ,dÏ ÔÁ˜lL dL‡¯aL∆¿…»∆¿»»»∆∆¿∆∆¿»«
˙Ó ÏÚ dÏ Ô˙ ‡lL ,B˙B‡ ˙¯ÊÁÓ ‰zÓ dÏ Ô˙pM∆»«»«»»«¬∆∆∆…»«»«¿»

.‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈

ודחיות.25)מרצוני.24) שהיות כל ללא כי 26)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה במרדה

לשאר 27) הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. מרוב שנפחתו צאן 28)נכסים "נכסי ונקראים:

פחתו 29)ברזל". - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא
אוכל  שהבעל שם על - מלוג לה. הותירו - הותירו אם לה,

התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות

.Ë:‰¯Ó‡Â ,B¯ÚˆÏ È„k dÏÚa ˙ÁzÓ ‰„¯Ó Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ«««¿»¿≈¿«¬¿»¿»
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`zeyiקנד zekld - miyp xtq - xc` 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙¯ÚˆÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»
,‰·È¯Ó ÈnÚ ‰OÚL ÈtÓ B‡ ,ÈÏÏwL ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿≈∆»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈaÓ dÏ ÌÈÁÏBL - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ
Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck ¯Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ -¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa¯‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„¯Ó»¿»««¿»

.È‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰Ê¯Î‰‰ ¯Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ - ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ dc¯Óa ‰„ÓÚ Ì‡ .CÈ˙a˙k¿À»ƒƒ»¿»¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈ‡Â .ÏÏk ‰a˙k dÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙a˙k „·‡˙Â¿…«¿À»»¿…ƒ¿∆»¿À»¿»¿≈
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú Ëb dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»≈«¿≈»»…∆¿≈»¿
dÏÚa - Ëb‰ Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ≈»…∆«≈«¿»

.dL¯BÈ¿»

.‡È.B¯ÚˆÏ È„k ‰„¯Ó Ì‡ dÏ ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ»ƒ»¿»¿≈¿«¬
.LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ,‰ÏBÁ B‡ ‰c ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»ƒ»»∆≈»¿»¿«¿ƒ
.ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«¿»«»∆»¿ƒ»√»ƒ

.˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«∆∆

.·ÈÈ„k ‰„¯Óe ,‡Op‰Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ‰Òe¯‡ ÔÎÂ¿≈¬»∆ƒƒ«¿«»¿ƒ»≈»¿»¿≈
ÔÎÂ .LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ BÊ È¯‰ - ˙‡O ‡ÏÂ B¯ÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯„qk ,B¯ÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.‚È¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ,˙‡f‰ ˙„¯Bn‰«∆∆«…¿∆ƒ≈««¿≈»»
.ÏÚa ÏL ‡e‰L ¯·c Ïk ¯ÈÊÁz ,‰a˙k ‡Ïa L„Á…∆¿…¿À»«¬ƒ»»»∆∆««
Ì‡ ,ÌÈÓi˜ Ô‰È˙B‡Ï·e BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ Ï·‡¬»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÔÒÙz Ì‡Â ,d„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÒÙz»¿»≈ƒƒƒ»»¿ƒ¿»»«««≈
ÏawL ‰ÈÒÎpÓ „·‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»¿≈»«∆»«ƒ¿»∆»∆ƒ≈
‡e‰ ‰Ê .ÌeÏk dÏ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ Ô˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„¯BÓa ‡¯Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.„È˙B‚‰Ó Ï··a Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
·¯a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„¯BÓa ˙B¯Á‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
·¯a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…

.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡¯ ‡¯Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.ÂËÒ¯ÙÓe ÔÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â BzL‡ ÏÚ „¯Bn‰«≈«ƒ¿¿»«¬≈ƒ»¿«¿≈
- ‰È˙‡OL ÈtÓ ‰ÈÏÚ ‡a ÈÈ‡ Ï·‡ ,d˙B‡»¬»≈ƒ»»∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ»
ÌÈLÏLe LL Ï˜LÓ d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»«¿À»»ƒ¿«≈¿ƒ
LnLÈ ‡ÏÂ ·LÈÂ .˙aLÂ ˙aL ÏÎa ÛÒk ÏL ˙B¯BÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆ƒ≈≈¿««ƒ∆¿À»»
,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙ÙÒBÂ ˙ÎÏB‰∆∆¿∆∆¬≈≈¿…«¬∆

:¯Ó‡pLÏ·‡ ,dÁlLÈ - d‡O Ì‡L .Ú¯‚È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿»∆ƒ¿≈»¿«¿»¬»

ÈtÓ ?‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ .¯eÒ‡ - ˙BpÚÏ¿«»¿»»…ƒ¿∆««∆ƒ¿≈
.‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L∆≈«¬∆

.ÊËBÊ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ≈
C¯„k ‡l‡ ,Èk ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ∆»¿∆∆
‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ ;BnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk»»»∆¬ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»¿»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,LÈÓLzÓ „¯BÓ ‡e‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓ ÏÚ ‰lÁza ÔÈÓÈ¯ÁÓ - dnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk C¯„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ‰„BÈ ‡ÏÂ „¯BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,e„B‰30,e„ÁÈ˙ .ÌÈ„Ú ÈÙa ¿ƒ»∆ƒ¿«¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«¬
ÔÈÚBË Ì‰ ÔÈ„ÚÂ31ÔÈOBÚÂ ÔÚËp‰ ÔÓ ÔÈL˜·Ó - «¬«ƒ≈¬ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ

ÔÈc‰ Ák ÈÙk ‰¯Lt32È‡ Ì„‡ Èa ÈÙa ÏÚ·Ï Ï·‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ
.‰È¯a Ïk ÈÙa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»

ביאה.30) מתשמיש.31)לשם השני על מורד שאחד
ופירשו 32) בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים

מעל  רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי:
- בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
וסובר  סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו
היא  סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבינו
דרך  אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת
מכריחין  אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס, - בקשה
אלא  בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר
ואין  השלום, דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים

.ÊÈ„Ú d˙B‡ ˙‡t¯Ï ·iÁ - ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a¯‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C¯‡ ÈÏÁ‰L ‰‡¯ .‡È¯·zL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰‡eÙ¯Ï33È‡t¯ B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
‰a˙k Ô˙BÂ CL¯‚Ó ÈÈ¯‰ B‡ CÈ˙a˙kÓ CÓˆÚ«¿≈ƒ¿À»ƒ¬≈ƒ¿»¿≈¿≈¿À»

BÏ ÔÈÚÓBL - CÏB‰Â34ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¿≈¿ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿≈
ı¯‡ C¯c35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי 35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.ÁÈ˙ÈaL36¯·kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ ·iÁ - ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡37d˙B‡ ‰„Bt -38.‰È·‡ ˙È·Ï d¯ÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

d¯ÈÊÁnL „Ú dÏ ÏthÓ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ«∆∆ƒ«≈»«∆«¬ƒ»
dÏÚa ‰È‰ .d˙a˙k Ïk dÏ Ô˙BÂ dL¯‚Óe .d˙È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿»¿»¿≈»»¿À»»»»«¿»

BÏ ˙¯zÓ ‰Èe·M‰L ,Ï‡¯OÈ39‰M‡Ï BÏ d¯ÈÊÁÓ , ƒ¿»≈∆«¿»À∆∆«¬ƒ»¿ƒ»
dL¯‚Ó ,Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk40dÏ Ô˙BÂ ¿∆»¿»¿ƒ»»««»¿»¿»¿≈»

.d˙a˙k¿À»»

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע אפילו 39)שלא כי

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי, נבעלה
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קנה zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙¯ÚˆÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»
,‰·È¯Ó ÈnÚ ‰OÚL ÈtÓ B‡ ,ÈÏÏwL ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿≈∆»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈaÓ dÏ ÌÈÁÏBL - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ
Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck ¯Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ -¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa¯‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„¯Ó»¿»««¿»

.È‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰Ê¯Î‰‰ ¯Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ - ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ dc¯Óa ‰„ÓÚ Ì‡ .CÈ˙a˙k¿À»ƒƒ»¿»¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈ‡Â .ÏÏk ‰a˙k dÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙a˙k „·‡˙Â¿…«¿À»»¿…ƒ¿∆»¿À»¿»¿≈
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú Ëb dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»≈«¿≈»»…∆¿≈»¿
dÏÚa - Ëb‰ Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ≈»…∆«≈«¿»

.dL¯BÈ¿»

.‡È.B¯ÚˆÏ È„k ‰„¯Ó Ì‡ dÏ ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ»ƒ»¿»¿≈¿«¬
.LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ,‰ÏBÁ B‡ ‰c ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»ƒ»»∆≈»¿»¿«¿ƒ
.ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«¿»«»∆»¿ƒ»√»ƒ

.˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«∆∆

.·ÈÈ„k ‰„¯Óe ,‡Op‰Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ‰Òe¯‡ ÔÎÂ¿≈¬»∆ƒƒ«¿«»¿ƒ»≈»¿»¿≈
ÔÎÂ .LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ BÊ È¯‰ - ˙‡O ‡ÏÂ B¯ÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯„qk ,B¯ÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.‚È¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ,˙‡f‰ ˙„¯Bn‰«∆∆«…¿∆ƒ≈««¿≈»»
.ÏÚa ÏL ‡e‰L ¯·c Ïk ¯ÈÊÁz ,‰a˙k ‡Ïa L„Á…∆¿…¿À»«¬ƒ»»»∆∆««
Ì‡ ,ÌÈÓi˜ Ô‰È˙B‡Ï·e BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ Ï·‡¬»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÔÒÙz Ì‡Â ,d„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÒÙz»¿»≈ƒƒƒ»»¿ƒ¿»»«««≈
ÏawL ‰ÈÒÎpÓ „·‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»¿≈»«∆»«ƒ¿»∆»∆ƒ≈
‡e‰ ‰Ê .ÌeÏk dÏ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ Ô˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„¯BÓa ‡¯Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.„È˙B‚‰Ó Ï··a Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
·¯a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„¯BÓa ˙B¯Á‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
·¯a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…

.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡¯ ‡¯Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.ÂËÒ¯ÙÓe ÔÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â BzL‡ ÏÚ „¯Bn‰«≈«ƒ¿¿»«¬≈ƒ»¿«¿≈
- ‰È˙‡OL ÈtÓ ‰ÈÏÚ ‡a ÈÈ‡ Ï·‡ ,d˙B‡»¬»≈ƒ»»∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ»
ÌÈLÏLe LL Ï˜LÓ d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»«¿À»»ƒ¿«≈¿ƒ
LnLÈ ‡ÏÂ ·LÈÂ .˙aLÂ ˙aL ÏÎa ÛÒk ÏL ˙B¯BÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆ƒ≈≈¿««ƒ∆¿À»»
,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙ÙÒBÂ ˙ÎÏB‰∆∆¿∆∆¬≈≈¿…«¬∆

:¯Ó‡pLÏ·‡ ,dÁlLÈ - d‡O Ì‡L .Ú¯‚È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿»∆ƒ¿≈»¿«¿»¬»

ÈtÓ ?‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ .¯eÒ‡ - ˙BpÚÏ¿«»¿»»…ƒ¿∆««∆ƒ¿≈
.‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L∆≈«¬∆

.ÊËBÊ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ≈
C¯„k ‡l‡ ,Èk ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ∆»¿∆∆
‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ ;BnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk»»»∆¬ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»¿»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,LÈÓLzÓ „¯BÓ ‡e‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓ ÏÚ ‰lÁza ÔÈÓÈ¯ÁÓ - dnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk C¯„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ‰„BÈ ‡ÏÂ „¯BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,e„B‰30,e„ÁÈ˙ .ÌÈ„Ú ÈÙa ¿ƒ»∆ƒ¿«¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«¬
ÔÈÚBË Ì‰ ÔÈ„ÚÂ31ÔÈOBÚÂ ÔÚËp‰ ÔÓ ÔÈL˜·Ó - «¬«ƒ≈¬ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ

ÔÈc‰ Ák ÈÙk ‰¯Lt32È‡ Ì„‡ Èa ÈÙa ÏÚ·Ï Ï·‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ
.‰È¯a Ïk ÈÙa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»

ביאה.30) מתשמיש.31)לשם השני על מורד שאחד
ופירשו 32) בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים

מעל  רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי:
- בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
וסובר  סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו
היא  סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבינו
דרך  אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת
מכריחין  אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס, - בקשה
אלא  בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר
ואין  השלום, דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים

.ÊÈ„Ú d˙B‡ ˙‡t¯Ï ·iÁ - ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a¯‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C¯‡ ÈÏÁ‰L ‰‡¯ .‡È¯·zL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰‡eÙ¯Ï33È‡t¯ B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
‰a˙k Ô˙BÂ CL¯‚Ó ÈÈ¯‰ B‡ CÈ˙a˙kÓ CÓˆÚ«¿≈ƒ¿À»ƒ¬≈ƒ¿»¿≈¿≈¿À»

BÏ ÔÈÚÓBL - CÏB‰Â34ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¿≈¿ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿≈
ı¯‡ C¯c35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי 35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.ÁÈ˙ÈaL36¯·kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ ·iÁ - ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡37d˙B‡ ‰„Bt -38.‰È·‡ ˙È·Ï d¯ÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

d¯ÈÊÁnL „Ú dÏ ÏthÓ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ«∆∆ƒ«≈»«∆«¬ƒ»
dÏÚa ‰È‰ .d˙a˙k Ïk dÏ Ô˙BÂ dL¯‚Óe .d˙È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿»¿»¿≈»»¿À»»»»«¿»

BÏ ˙¯zÓ ‰Èe·M‰L ,Ï‡¯OÈ39‰M‡Ï BÏ d¯ÈÊÁÓ , ƒ¿»≈∆«¿»À∆∆«¬ƒ»¿ƒ»
dL¯‚Ó ,Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk40dÏ Ô˙BÂ ¿∆»¿»¿ƒ»»««»¿»¿»¿≈»

.d˙a˙k¿À»»

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע אפילו 39)שלא כי

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי, נבעלה
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zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'b ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהיא 40) או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה
בעל  מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה

לגרשה. יכול אינו כורחה,

.ËÈ¯˙BÈ BzL‡ ˙‡ ˙BcÙÏ ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈
‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41¯‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»

˙BÈe·M‰42:¯Ó‡Â ,d˙a˙k È„k ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÈÓ„ eÈ‰ . «¿»»∆»≈«¿≈¿À»»¿»«
dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙ˙Â CÏ˙Â ,d˙a˙k BÊÂ ,dL¯‚Ó ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿»¿»¿¿À»»¿≈≈¿ƒ¿∆∆«¿»
.d˙B‡ ‰„BÙe B˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ∆»
BÏ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,d˙a˙Îa ‰¯OÚ „Ú ‰ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆»«¬»»ƒ¿À»»«¬ƒ≈
ÌÚÙa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆ¯Â ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï·‡ ;‰BL‡ƒ̄»¬»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««¿ƒ»¿»»
‰cÙz ‡È‰Â ,‰a˙k Ô˙BÂ dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - dL¯‚Ï¿»¿»¬≈∆¿»¿»¿≈¿À»¿ƒƒ¿∆

dÓˆÚ ˙‡43. ∆«¿»

בשוק.41) להימכר העומדת פודים 42)כשפחה שאין
יהיו  שלא העולם תיקון מפני שוויין מכדי יותר אותן

לשבותן. אחריהן רודפים תקנו 43)האויבים אחד פדיון
שניים. ולא חכמים לה

.ÎÔÈc ˙Èa - Ìi‰ ˙È„Óa ‡e‰Â BzL‡ ˙ÈaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««»≈ƒ
ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ44‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe45d˙B‡ ÔÈ„BÙe , ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»»ƒ»

.‰„Bt ÏÚa‰L C¯„k¿∆∆∆«««∆

מוכרין.44) שבכתובתה דין בית תנאי כל על
המוסיפים.45) שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

.‡ÎBÏÏ‚a ·iÁ ‡e‰L ¯„ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿»
BÈ‡ - d¯Èc‰L ¯Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ dL¯‚Ï¿»¿»¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈
dL¯‚Ï ·iÁ˙ d¯Èc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏ ·iÁ«»ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.‰a˙k dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¿À»

.·ÎÈ¯eq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰Èe·M‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È¯‰Â Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
Ì¯bL ‡e‰ ‰È·M‰ ¯eq‡Â ,Ì„wÓ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ…∆¿ƒ«ƒ¿»∆»«

dÏ47. »

ממזרת 46) או הדיוט, לכהן גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן "כל 47)לישראל

אחר  דבר איסור לפדותה, חייב לה גורם שבייה שאיסור
חייב  אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון

לפדותה".

.‚Î„tÒÓ dÏ ˙BOÚÏÂ ,d˙¯e·˜a ·iÁ - BzL‡ ‰˙Ó≈»ƒ¿«»ƒ¿»»¿«¬»ƒ¿≈
ÌÈÈ˜Â48Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .‰È„n‰ Ïk C¯„k ¿ƒƒ¿∆∆»«¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÏÈÏÁ ÈMÓ BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï49˙B˜Óe50‰È‰ Ì‡ . …ƒ¿¬ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆ƒ»»
¯˙BÈ d„B·k ‰È‰ Ì‡Â .B„B·k ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈
‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„B·k ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - B„B·kÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆»ƒ»»

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa ÌÚƒ«¿»¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

מקוננת.48) ידי על ויגון אבל חלולים 49)שירי ניגון כלי
בכי. מעורר הספד.50)שקולם דברי בקול מקוננת אשה

.„Î˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚÂ ,BzL‡ ˙‡ ¯a˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï…»»ƒ¿…∆ƒ¿¿»«∆»ƒ««
ÔÈ˙BÂ BÁ¯k ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d¯·˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈ·ÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»
ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - BzL‡ ‰˙nLk ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ
d„B·k ÈÙÏ B‡ B„B·k ÈÙÏe ÏÚa‰ ÔBÓÓ52. »«««¿ƒ¿¿ƒ¿»

הלווה 51) מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי
בלא  מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי קבורה, לצורך

חסדים. גומלי בפני דלת תנעל שלא כדי אם 52)הכרזה
מכבודו. יותר הוא

ה'תשפ"א  אדר ג' שני יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
עמד 1) ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

שאינו  בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם
איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב שלא להוליד, יכול
שתהא  מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב

זה. את זה שיכבדו לבעלה, ותשמע בביתה צנועה האשה

.‡ÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏÚa ˙‡ ˙L¯‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d˙BÚ2?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»
‰BÚ ÏÎa ÏÚ·Ï ·iÁ - Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ

e¯t :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿
e·¯e5. ¿

ãycew zegiyn zecewpã

"..eaxe ext xn`py.."

כציווי  בראשית בפרשת גם מופיע ורבו" "פרו הפסוק
לומר  ויש לנח. כציווי נח בפרשת וגם הראשון, לאדם
כי  בראשית, שבפרשת ורבו" ל"פרו מתכוון כאן שהרמב"ם
הביא  לכן בנים, עדיין לו שאין במי החיוב על מדבר כאן
בנים, להם היו לא כשעדיין וחוה באדם המדבר הפסוק
שלושה  לו היו וכבר מהתיבה כשיצא היה לנח הציווי אבל

בבנים. ההוספה על הוא הציווי ששם לומר ויש בנים,
(75 cenr '` wlg `''ypz 'zegiyd xtq' itÎlr)

(2. . . "שארה הכתוב: על עובר ואינו ב. סא, כתובות
ברשותה, שלא עונתה מנע אלאֿאםֿכן יגרע", לא ועונתה

ה"ז. פי"ד לעיל כוחו 3)כמבואר כפי לו הראויה
ה"א. פי"ד, לעיל כמבואר כי 4)ומלאכתו, ב. סא, יבמות

היא  זה ואת לאשתו, הבעל של התחייבות היא עונה מצות
לבטל. יכול אינו - ורביה פריה מצות אבל לו. למחול יכולה

המצוות'5) ב'ספר וכן סה:), (יבמות במשנה הובא זה פסוק
הובא  נט: בסנהדרין אבל רי"ב. 'עשה' הליר, מהדורת
הוא  וכן ורבו". פרו "ואתם ז) ט, (בראשית הפסוק

וקסה. ה סי' בשאילתות

.·‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰6. »ƒ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»…»ƒ»
‰¯OÚ Ú·L ÔaÓ ?BÊ ‰ÂˆÓa ·iÁ˙ LÈ‡‰ È˙ÓÈ‡Â7. ¿≈»«»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆¿«∆¿≈
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‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚ e¯·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Óe ¯·BÚ8‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»

‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰Â ,da „e¯ËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ ¯e·Úa ˙BBÊÓa Á¯ËÈƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«»¬≈

¯Á‡˙‰Ï ¯zÓ ‰Ê9ÔÓ ¯eËt ‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ‰L ; ∆À»¿ƒ¿«≈∆»≈¿ƒ¿»»ƒ
‰Âˆn‰10‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔkL ÏÎÂ ,11. «ƒ¿»¿»∆≈¿«¿»

ומלאו 6) ורבו "פרו כח): א, (בראשית שנאמר שם: יבמות,
ואין  הארץ], [את לכבוש דרכו "איש - וכבשוה" הארץ את

הארץ]". [את לכבוש דרכה שנה 7)אשה י"ז לו משמלאו
"בן  מכ"א): פ"ה (אבות ששנינו וכמו הי"ח. לשנתו ונכנס
הנוסחה  משנה' ה'מגיד ולדעת לחופה". שמונהֿעשרה
שמונהֿעשרה". "מבן ספרים בקצת הכתובה היא האמיתית

ומצפה 8) הקב"ה יושב שנה עשרים "עד ב: כט, קידושין
אומר: נשא, ולא עשרים שהגיע כיון אשה, ישא מתי לאדם

עצמותיו". א.10)שם.9)תיפח יא, ברכות
פ"ג 11) תורה תלמוד הל' וראה המצוות. כל כנגד השקולה

תורה  בתלמוד העוסק את פטרו שלא [ואףֿעלֿפי ה"ג.
ט.) קטן (מועד אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ פטור במצוה "עוסק בזה: אמרו ולא
'מאירי' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ורביה פריה מצות - מז) עמוד שם
מצוה  אינה שהרי זה, בכלל אינה אחרים, ידי על לעשותה
ידידיה, רבינו בשיטת וראה כך. אחר לקיימה ואפשר עוברת

סח]. עמ' שם קטן למועד

.‚‰‚BLÂ „ÈÓz ‰¯Bza BLÙ ‰˜LÁL ÈÓ12Ô·k da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜·„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ ·iÁ - ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈa BÏ14. »ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿

יט):12) ה, (משלי הכתוב מלשון תמיד, בה עוסק
ברש"י  (הובא הדרשן משה ורבי תמיד". תשגה "באהבתה
ורבותינו  עסק. פירושה - שגייה שבערבית, אומר: שם)
הוא  התורה אהבת בעבור כמשמעו, משנה לשון פירשו,
(עירובין  שאמרו כמו מהם, דעתו ומסיח עסקיו בשאר שוגג
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה פדת בן אלעזר רבי על נד:)
בא  פעם העליון. בשוק מוטל וסדינו ציפורי, של התחתון
הראב"ד  וגם שם). (רש"י עליו כרוך נחש ומצא ליטלו אדם

כן. פירש ה"ו פ"י תשובה ופירש 13)בהל' אשה שנשא
שאינו  "כל לחבריו: ואמר סג:) ויבמות ד: (סוטה ממנה
. . הדמות וממעט דמים שופך כאילו ורביה, בפריה עוסק
שיתקיים  לעולם אפשר בתורה? חשקה שנפשי אעשה ומה .

אחרים". עצמה 14)ע"י מעבירה קשים עבירה והרהורי
כט.). (יומא

.„?B„Èa BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜˙˙Â LÈ‡Ï eÈ‰È ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»
‰·˜e ¯ÎÊ15Ôa‰ ‰È‰ .Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ :¯Ó‡pL . »»¿≈»∆∆¡«»»¿≈»¿»»»»«≈

‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÒÈ¯Ò»ƒ∆»¿»«««¿ƒ…ƒ≈ƒ¿»
BÊ16.

ב.15) סא, פ"ו 16)יבמות שם ו'ירושלמי' ב. סב, יבמות

(ישעיה  אומר והכתוב להוליד, ראויים אינם אלו שהרי ה"ו),
העולם. ליישב יצרה", לשבת בראה תוהו "לא יח): מה,

יבֿיג. והלכות ה"ז, פ"ב לעיל מפורשים - ואילונית סריס

.‰˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa eÁÈp‰Â e˙ÓÂ BÏ e„ÏB¿»≈¿ƒƒ»ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«
ÌÈ·k Ì‰ È¯‰ ÌÈa Èa .‰i·¯e ‰i¯t17ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰·˜e ¯ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈«»ƒ»»¿≈»¿»»ƒ
˙a ‰·˜p‰Â Bza Ôa ¯Îf‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰·˜e ¯ÎfÓƒ»»¿≈»««ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿≈»«

˜ È¯‰ ,ÌÈ‡a Ô‰ ÂÈa ÈMÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ - BaÌi ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»≈»ƒ¬≈ƒ≈
,e˙ÓÂ ˙·e Ôa BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»≈«»≈
Ìi˜ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰·˜e ¯ÎÊ Ô‰Ó „Á‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»≈∆»»¿≈»¬«ƒ…ƒ≈

‰Âˆn‰18. «ƒ¿»

"בתך 17) גֿד): ז, (דברים אומר הכתוב וגם שם. יבמות,
בתו  שבן הרי מאחרי", בנך את יסיר כי . . . לבנו תתן לא

בנו. אינם 18)קרוי שמבנו, השנים אלה שם. יבמות,
כלום. נשאר לא - שמתה בתו ובמקום כאחד, אלא נחשבים

.Â‰Ê È¯‰ - Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙Â ,B˙ei‚a ÌÈa BÏ eÈ‰»»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜19„·Ú ‡e‰Â ÌÈa BÏ eÈ‰ .20¯¯ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈

„ÈÏBiL „Ú ‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - Ì‰Â ‡e‰»≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«∆ƒ
ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·Ú‰L ;¯¯ÁzLpL ¯Á‡21. ««∆ƒ¿«¿≈∆»∆∆≈ƒ

אם 19) אבל יוחנן. רבי לדעת א מז, ובכורות ב סב, יבמות
אומר  שהכתוב המצוה, קיים לא עדיין עמו, בניו נתגיירו לא

ישוב. אינה גויים וישיבת יצרה" כנעני.20)"לשבת
אחריו,21) מתייחסים בעבודתו לו הנולדים בניו שאין

החמור", עם פה לכם "שבו ה): כב, (בראשית שנאמר
בעי"ן  (עם החמור" "עם סב.) (יבמות חכמים ַודרשו
היה. אברהם עבד ואליעזר לחמור, הדומה עם - פתוחה)
שנאמר  בגיותו, אחריו מתייחסין שבניו הגוי כן ולא
בן  בלאדן בראדך שלח ההיא "בעת יב): כ, (מלכיםֿב
ולמעלה  אביו. ושם שמו שהזכיר הרי בבל", מלך בלאדן
בן  אל אסא המלך "וישלחם יח): טו, (מלכיםֿא מצאנו מזה
אבי  שם שאפילו הרי ארם", מלך חזיון בן טברימון בן הדד

(שם). בייחוסן הוזכר אביו

.Ê˙ÈBÏÈ‡Â ‰˜Êe ‰¯˜Ú Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï22‰pË˜e23 …ƒ»»»¬»»¿≈»¿«¿ƒ¿«»
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰i·¯e¿ƒ»∆»¿»ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿
‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ‰M‡ ‡O .‰pnÓƒ∆»»»ƒ»¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»

‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -24‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ,‰a˙k ÔzÈÂ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ»ƒ»»¿»
ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .„ÏÈÏ≈≈¿ƒ…»»¿ƒƒ«ƒ

‡ÈˆBiL „Ú ËBLa B˙B‡25,dÏÚBa ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¬»
dnÚ „ÁÈ˙‡ ‡lL È„k ÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ ÔÎBL ÈÈ¯‰Â«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆…∆¿«≈ƒ»

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯Ó‡L ÔÈa ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ÔÈa -26, ≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈¿ƒ
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ‡ÈˆBÈ ‡l‡27. ∆»ƒƒ»ƒ»»¿»≈≈

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ"ח.23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
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‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚ e¯·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Óe ¯·BÚ8‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»

‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰Â ,da „e¯ËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ ¯e·Úa ˙BBÊÓa Á¯ËÈƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«»¬≈

¯Á‡˙‰Ï ¯zÓ ‰Ê9ÔÓ ¯eËt ‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ‰L ; ∆À»¿ƒ¿«≈∆»≈¿ƒ¿»»ƒ
‰Âˆn‰10‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔkL ÏÎÂ ,11. «ƒ¿»¿»∆≈¿«¿»

ומלאו 6) ורבו "פרו כח): א, (בראשית שנאמר שם: יבמות,
ואין  הארץ], [את לכבוש דרכו "איש - וכבשוה" הארץ את

הארץ]". [את לכבוש דרכה שנה 7)אשה י"ז לו משמלאו
"בן  מכ"א): פ"ה (אבות ששנינו וכמו הי"ח. לשנתו ונכנס
הנוסחה  משנה' ה'מגיד ולדעת לחופה". שמונהֿעשרה
שמונהֿעשרה". "מבן ספרים בקצת הכתובה היא האמיתית

ומצפה 8) הקב"ה יושב שנה עשרים "עד ב: כט, קידושין
אומר: נשא, ולא עשרים שהגיע כיון אשה, ישא מתי לאדם

עצמותיו". א.10)שם.9)תיפח יא, ברכות
פ"ג 11) תורה תלמוד הל' וראה המצוות. כל כנגד השקולה

תורה  בתלמוד העוסק את פטרו שלא [ואףֿעלֿפי ה"ג.
ט.) קטן (מועד אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ פטור במצוה "עוסק בזה: אמרו ולא
'מאירי' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ורביה פריה מצות - מז) עמוד שם
מצוה  אינה שהרי זה, בכלל אינה אחרים, ידי על לעשותה
ידידיה, רבינו בשיטת וראה כך. אחר לקיימה ואפשר עוברת

סח]. עמ' שם קטן למועד

.‚‰‚BLÂ „ÈÓz ‰¯Bza BLÙ ‰˜LÁL ÈÓ12Ô·k da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜·„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ ·iÁ - ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈa BÏ14. »ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿

יט):12) ה, (משלי הכתוב מלשון תמיד, בה עוסק
ברש"י  (הובא הדרשן משה ורבי תמיד". תשגה "באהבתה
ורבותינו  עסק. פירושה - שגייה שבערבית, אומר: שם)
הוא  התורה אהבת בעבור כמשמעו, משנה לשון פירשו,
(עירובין  שאמרו כמו מהם, דעתו ומסיח עסקיו בשאר שוגג
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה פדת בן אלעזר רבי על נד:)
בא  פעם העליון. בשוק מוטל וסדינו ציפורי, של התחתון
הראב"ד  וגם שם). (רש"י עליו כרוך נחש ומצא ליטלו אדם

כן. פירש ה"ו פ"י תשובה ופירש 13)בהל' אשה שנשא
שאינו  "כל לחבריו: ואמר סג:) ויבמות ד: (סוטה ממנה
. . הדמות וממעט דמים שופך כאילו ורביה, בפריה עוסק
שיתקיים  לעולם אפשר בתורה? חשקה שנפשי אעשה ומה .

אחרים". עצמה 14)ע"י מעבירה קשים עבירה והרהורי
כט.). (יומא

.„?B„Èa BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜˙˙Â LÈ‡Ï eÈ‰È ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»
‰·˜e ¯ÎÊ15Ôa‰ ‰È‰ .Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ :¯Ó‡pL . »»¿≈»∆∆¡«»»¿≈»¿»»»»«≈

‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÒÈ¯Ò»ƒ∆»¿»«««¿ƒ…ƒ≈ƒ¿»
BÊ16.

ב.15) סא, פ"ו 16)יבמות שם ו'ירושלמי' ב. סב, יבמות

(ישעיה  אומר והכתוב להוליד, ראויים אינם אלו שהרי ה"ו),
העולם. ליישב יצרה", לשבת בראה תוהו "לא יח): מה,

יבֿיג. והלכות ה"ז, פ"ב לעיל מפורשים - ואילונית סריס

.‰˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa eÁÈp‰Â e˙ÓÂ BÏ e„ÏB¿»≈¿ƒƒ»ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«
ÌÈ·k Ì‰ È¯‰ ÌÈa Èa .‰i·¯e ‰i¯t17ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰·˜e ¯ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈«»ƒ»»¿≈»¿»»ƒ
˙a ‰·˜p‰Â Bza Ôa ¯Îf‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰·˜e ¯ÎfÓƒ»»¿≈»««ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿≈»«

˜ È¯‰ ,ÌÈ‡a Ô‰ ÂÈa ÈMÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ - BaÌi ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»≈»ƒ¬≈ƒ≈
,e˙ÓÂ ˙·e Ôa BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»≈«»≈
Ìi˜ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰·˜e ¯ÎÊ Ô‰Ó „Á‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»≈∆»»¿≈»¬«ƒ…ƒ≈

‰Âˆn‰18. «ƒ¿»

"בתך 17) גֿד): ז, (דברים אומר הכתוב וגם שם. יבמות,
בתו  שבן הרי מאחרי", בנך את יסיר כי . . . לבנו תתן לא

בנו. אינם 18)קרוי שמבנו, השנים אלה שם. יבמות,
כלום. נשאר לא - שמתה בתו ובמקום כאחד, אלא נחשבים

.Â‰Ê È¯‰ - Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙Â ,B˙ei‚a ÌÈa BÏ eÈ‰»»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜19„·Ú ‡e‰Â ÌÈa BÏ eÈ‰ .20¯¯ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈

„ÈÏBiL „Ú ‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - Ì‰Â ‡e‰»≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«∆ƒ
ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·Ú‰L ;¯¯ÁzLpL ¯Á‡21. ««∆ƒ¿«¿≈∆»∆∆≈ƒ

אם 19) אבל יוחנן. רבי לדעת א מז, ובכורות ב סב, יבמות
אומר  שהכתוב המצוה, קיים לא עדיין עמו, בניו נתגיירו לא

ישוב. אינה גויים וישיבת יצרה" כנעני.20)"לשבת
אחריו,21) מתייחסים בעבודתו לו הנולדים בניו שאין

החמור", עם פה לכם "שבו ה): כב, (בראשית שנאמר
בעי"ן  (עם החמור" "עם סב.) (יבמות חכמים ַודרשו
היה. אברהם עבד ואליעזר לחמור, הדומה עם - פתוחה)
שנאמר  בגיותו, אחריו מתייחסין שבניו הגוי כן ולא
בן  בלאדן בראדך שלח ההיא "בעת יב): כ, (מלכיםֿב
ולמעלה  אביו. ושם שמו שהזכיר הרי בבל", מלך בלאדן
בן  אל אסא המלך "וישלחם יח): טו, (מלכיםֿא מצאנו מזה
אבי  שם שאפילו הרי ארם", מלך חזיון בן טברימון בן הדד

(שם). בייחוסן הוזכר אביו

.Ê˙ÈBÏÈ‡Â ‰˜Êe ‰¯˜Ú Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï22‰pË˜e23 …ƒ»»»¬»»¿≈»¿«¿ƒ¿«»
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰i·¯e¿ƒ»∆»¿»ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿
‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ‰M‡ ‡O .‰pnÓƒ∆»»»ƒ»¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»

‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -24‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ,‰a˙k ÔzÈÂ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ»ƒ»»¿»
ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .„ÏÈÏ≈≈¿ƒ…»»¿ƒƒ«ƒ

‡ÈˆBiL „Ú ËBLa B˙B‡25,dÏÚBa ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¬»
dnÚ „ÁÈ˙‡ ‡lL È„k ÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ ÔÎBL ÈÈ¯‰Â«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆…∆¿«≈ƒ»

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯Ó‡L ÔÈa ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ÔÈa -26, ≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈¿ƒ
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ‡ÈˆBÈ ‡l‡27. ∆»ƒƒ»ƒ»»¿»≈≈

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ"ח.23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
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להבנות  הגר את לקח ג) טז, (בראשית כנען" בארץ אברם
חוץֿלארץ  ישיבת אין כי - לכן קודם לקחה (ולא ממנה
אע"פ  אחד בן לו שילדה וכל סד.) יבמות המנין. מן עולה
אותם  כופין אין ורביה, פריה מצות בזה קיים לא שעדיין
"ושהה  סד.) (יבמות משנתנו אמרה בפירוש שהרי להתגרש,
הרשב"א). בשם שם (ר"ן ילדה" ולא שנים עשר עמה

ורביה.25) פריה מצות שיקיים כדי א. עז, כתובות
להן".26) שומעין "אין התימנים: כתובות,27)ובכת"י

שניה  אשה תתרצה לא אולי יגרשה, שלא עוד על כי שם.
את  להוציא חייב אינו שניה נשא אם אבל לו, להנשא

הראשונה.

.Á‰¯BÈ ‡e‰ È¯‰Â ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ‰˙‰L»¬»∆∆»ƒ¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28Ú¯Ê ˙·ÎL29‰pnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ -30‡ˆ˙Â , ¿≈ƒ¿«∆«∆¿««…ƒƒ∆»¿≈≈

‰˙eÁt BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÙÒBz dÏ LÈÂ .‰a˙Îa ‡lL∆…ƒ¿À»¿≈»∆∆…ƒ¿∆¿»
da ¯Èk‰ ‡lL ˙ÈBÏÈ‡Ó31BÓk ,˙ÙÒBz dÏ LiL , ≈«¿ƒ∆…ƒƒ»∆≈»∆∆¿

¯‡a˙iL32ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡ Ì‡Â .33epnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿≈∆¿««…ƒƒ∆
„·Ïa34˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,dlk ‰a˙k‰ ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,35. ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¿À»À»ƒ»¿∆∆

כחץ".28) זרע "שכבת התימנים: וראוי 29)ובכת"י
מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל

ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"בֿג. פכ"ד לקמן
ולא  הואיל . . . חכמים תקנת שהוא העיקר, תוספת? להם
כל  בה, עצמו חייב שהוא תוספות אבל לה. אין בה הכיר
בתנאי  עמדה הרי (לשמשו) לפניו ותעמוד שתרצה זמן
עליו, אסרה התורה אבל . . . הנאתה לו הקנית  והרי שלה,
אומר: א קא, בכתובות ורש"י לעשות?". יכולה היא ומה

ביאה". בחיבת לה שנתן היא מתנה - "כל 33)"תוספת
טו.). (חגיגה מזרעת" אינו - כחץ יורה שאינו זרע שכבת

האשה.34) לטענת שותק או ומודה סה,35)הואיל יבמות
א.

.Ë‰„ÏB‰ ÚÓ ‰pnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰36:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , ≈ƒ∆»ƒ¿«»»¿ƒ∆∆
˙Ó‡ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÚÓ epnÓ37LÈÂ . ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈∆¡∆∆¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ38dÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆∆∆»»∆≈»
:‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡cÂa Ba ˙Ú„BÈ««¿««¿««»ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»
,‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - epnÓ Ì‡ ÈpnÓ Ì‡ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ««ƒƒ∆ƒƒƒ∆≈»ƒ«¿À»

e¯Ó‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰¯BÈ Ì‡ ˙Lb¯Ó ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈb¯Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,ıÁk ‰¯BÈ ‡Ï40. …∆¿≈¿≈«¿ƒ

והוא 36) ילדה, ולא שנים עשר בשהתה ג"כ עוסק זה דין
כתובתה. להפסידה כדי הולדה נמנע שממנה טוען

בסמוך.37) ה"י.38)כמבואר פ"י, לעיל מפורש
שם.39) כמבואר לה, יש ותוספת ה"ח. יבמות 40)לעיל

א. סה,

.È¯OÚ ¯Á‡ dL¯‚Ï dÏÚaÓ Úa˙Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»ƒ¿…«ƒ«¿»¿»¿»««∆∆
‰„ÏÈ ‡lL ÈtÓ ÌÈL41‰¯BÈ BÈ‡L ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , »ƒƒ¿≈∆…»¿»¿ƒ∆∆∆≈∆

ıÁk42ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÏ ÔÈÚÓBL - ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈»¿À»«
d˙e˜ÊÏ ÌÈ·Ï ‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰i·¯e ‰i¯t43ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡44·˙k ‡lL ;„·Ïa ‰a˙k ¯wÚ ÔzÈÂ , ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»ƒ¿«∆…»«
.Ïh˙Â dBˆ¯Ï ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ ˙ÙÒBz‰ dÏ»«∆∆«¿»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ…

שאם 41) אחרת, מאשה ורביה פריה מצות קיים כבר והוא
וליתן  להוציא אותו כופין הרי ולטענתה, לנו מה - כן לא
קיים  לא הוא גם אפילו או ה"ז. לעיל כמבואר כתובה,
ואינו  עליה, אחרת אשה אשא טוען: שהוא אלא המצוה,
רוקח'). ('מעשה גירושין תובעת והיא לגרשה. רוצה

בנים 42) הוליד שפעם ואףֿעלֿפי ממנו. ילדה לא ולפיכך
ואינו  נתקלקל שוב - הקודמת) בהערה (כנ"ל אחרת מאשה

יטפלו 43)מוליד. מותה וביום זקנתה, לעת בה שיחזיקו
הר"ן 44)בקבורתה. וכתב שם). וב'אלפסי' ב סה, שם

לטעון  יכולה אינה אחת, בת ואפילו אחד בן ילדה אם שם,
להוציא. אותו כופין ואין ובת, בבן או בבן אני רוצה עוד:

.‡È‰¯BÁÒa CÏ‰45‰È‰L B‡ ,ÌÈL ¯OÚ CB˙a »«ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆»»
‰ÏBÁ ‡È‰ ‰˙È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ÏÚa‰46eÈ‰L B‡ , «««∆∆»¿»ƒ»∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ÔÈLe·Á47ÔÓÊ B˙B‡ Ô‰Ï ‰ÏBÚ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈»¬ƒ≈∆»∆¿«
n‰ ÔÓÔÈ48. ƒ«ƒ¿»

ה"ו.45) פ"ו, יבמות מנעם 46)'ירושלמי' לא ואפילו
אישות. מחיי בבית 47)החולי מיטותיהם שימשו ואפילו

הרא"ש 48)האסורים. ופירש סד.). (יבמות שנים עשר של
להחבש  או לחלות להם שגרם העוון כי תולים שאנו שם:
שמצאנו  כמו מלהוליד, גםֿכן מנעם האסורים, בבית
לחוצהֿלארץ, ישראל מארץ שיצא שבעוון אבינו באברהם

בחוץֿלארץ. ישיבתו את לו מנו ולא הוליד, ולא נענש

.·È‰BÓ - ‰ÏÈt‰49‰ÏÈt‰L ÌBiÓ50‰ÏÈt‰ Ì‡ . ƒƒ»∆ƒ∆ƒƒ»ƒƒƒ»
,ÌÈÏÙÏ ‰˜ÊÁ‰ - ÌÈÓÚt LÏL ‰ÏÈt‰Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿ƒƒ»»¿»ƒÀ¿¿»ƒ¿»ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰pnÓ ˙Ba‰Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡nLÂ51. ¿∆»…»»¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

שנים.49) שם.50)עשר עשר 51)יבמות, בתוך אפילו
סה:). (יבמות שנים

.‚È‰‰LiL È„k ,¯OÚ CB˙a ‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆
dnÚ52ÈzÏt‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,53dÈ‡L ,˙Ó‡ - ƒ»¿ƒ∆∆…ƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈»

˙e¯˜Úa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ54‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ . «¬∆∆«¿»«¬»≈ƒƒ»
ÌÈL55‰LÏL ÈzÏt‰ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,56,˙Ó‡ - ¿«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ¿»∆¡∆∆

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,˙ÏtÓa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ dÈ‡L∆≈»«¬∆∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿À»
˙q‰ ˙Úe·L dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎ·e57B‡ ‰ÏÈt‰ ‡lL ¿»∆«¿ƒ»¿«∆≈∆…ƒƒ»

ÚËaL ,‰LÏL ‰ÏÈt‰L‰a˙k ÔzÏ ·iÁ˙È BÊ ‰58. ∆ƒƒ»¿»∆¿«¬»ƒ¿«≈ƒ≈¿À»

לא 52) שעדיין טוען הוא - להוציא לכופו באים כשאנו
שהפילה. מיום לה ומונים הואיל הזמן, ואין 53)הגיע

תבעה  לא היא שהרי באחר, עיניה נתנה שמא חשש כאן
אמרה  שהפילה, וטען לגרשה אותו כשכפו ורק להתגרש,

הפילה. שלא כתובה.54)היא ויתן ויוציא ב. סה, שם,
אוציא.55) כדלעיל 56)ולא להתגרש תבעה לא והיא

שם). הכ"א.57)(ר"ן פי"ב לעיל הוא 58)מפורש והרי
להוציאה, חייב שאינו ודאי טענת נגדה וטוען מכחישה
למוציא  דומה זה והרי כתובתה, ליתן חייב אינו וממילא
שנשבע  זמן", לי "קבעת הלוה: וטוען חבירו, על חוב שטר
מהל' בפי"ג רבינו שכתב כמו ונוטל, היסת שבועת המלוה

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



`zeyiקנח zekld - miyp xtq - xc` 'b ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"ויש  רבינו: כתב ה"ט ולעיל משנה'). ('כסף ה"ז ולוה מלוה
טוען  אינו שם כי - "להשביע" כתב ולא סתם", להחרים לו
היסת  שבועת נשבעין ואין מרגיש אינו שהרי ודאי, טענת

משנה'). ('מגיד ספק טענת על

.„È‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ÔBL‡¯Ï ˙‡Oƒ»»ƒ¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - d‡ÈˆB‰Â ‰„ÏÈ59ÌÚ ‰˙‰L . »¿»¿ƒ»À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒ»¬»ƒ

ÈLÈÏLÏ ‡Opz ‡Ï - ‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ÈM‰60. «≈ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»…ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‡ˆz - ÈLÈÏLÏ ˙‡O Ì‡Â61‰a˙Îa ‡lL62‡l‡ , ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ≈≈∆…ƒ¿À»∆»

‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰i·¯e63. ¿ƒ»

זכה 59) לא הראשון שמא כי עקרה, זו הוחזקה לא שעדיין
סד.). (יבמות ממנה עקרה.60)להבנות הוחזקה שכבר

אם 62)לאלתר.61) אבל כשנשאה, בה הכיר שלא ודוקא
שהכיר  מאיילונית פחותה זו תהא לא - כשנשאה בה הכיר
כמבואר  בנכסיו, ליזוק שרצה מפני כתובה לה שיש בה

משנה'). ('מגיד ה"א פכ"ד א.63)לקמן סה, יבמות

.ÂËBÈ‡ ÈÏÚa :‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı¯‡‰ Ïk C¯„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰¯Lt ÔÈic‰ eOÚÈ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L66ÌÈ¯ÓB‡Â . ∆≈∆¿≈«¬««»ƒ¿»»¿¿ƒ
¯OÚ È‰LzL „Ú CÈÏÚa ÌÚ È‚‰zL CÈÏ Èe‡¯ :dÏ»»ƒ∆ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ«∆ƒ¿ƒ∆∆

ÈÚa˙z Ck ¯Á‡Â ,È„ÈÏBz ‡ÏÂ ÌÈL67ÔÈÏbÏ‚Óe .68 »ƒ¿…ƒƒ¿««»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÏÂ ,·LÈÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a dnÚƒ»¿»»∆¿≈ƒ»≈≈¿…»ƒ

˙„¯Bn‰ ÔÈ„k d˙B‡69„Ú ‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ‡l‡ , »¿ƒ«∆∆∆»«¬ƒƒ¿»»∆«
‰¯Lt eOÚiL70. ∆«¬¿»»

מיד.64) להתגרש רוצה והיא אנשים, גבורת לו שאין
וב'מעשה 65) הגדולה' ב'כנסת שהובא קדום כת"י בנוסח

אחת. טענה אלא כאן אין ולפ"ז "או", תיבת חסירה רוקח'
לשון 66) - פשרה צד. מכל מסויים ויתור עלֿידי פיצוי

כתובות  למשנה, בפירושו (רבינו קר ולא חם לא פושרים,
מ"ו). ומתעסקים.68)גט.67)פ"י, מטפלים

ה"ח.69) פי"ד, לעיל במשנה:70)השנוי ב צ, נדרים
יעשו  שם) גמרא - כחץ יורה (שאינו לבינך ביני "השמים
מודה  הבעל אם אבל מכחיש, כשהוא זה וכל בקשה". דרך
('תוספות' מיד וכתובה גט יתן - אנשים גבורת לו שאין

הא"). "כי דיבורֿהמתחיל: סה: יבמות

.ÊËÈ¯‰ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙B¯ÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯ÏÂ71LÙ ÛÈÒBn‰ ÏkL ; ¿ƒ¿»¿«∆≈…«∆»«ƒ∆∆
ÌÏBÚ ‰a el‡k - Ï‡¯OÈa ˙Á‡72˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿»≈¿ƒ»»»¿≈ƒ¿«

‰M‡ ‡Ïa Ì„‡ ·LÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ73‡lL , ¬»ƒƒ∆…≈≈»»¿…ƒ»∆…
¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ ·Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

ãycew zegiyn zecewpã

ixacn deevn `ed ixd ,diaxe dixt zevn mc` miiwy t"r`
zg` ytp siqend lky ,diaxe dixtn lhai `ly mixteq

.`ln mler dpa eli`k l`xyin

שם  יבמות, בגמרא הוא זה לדין המקור הרי להבין, וצריך
ולערב  זרעך זרע "בבוקר מהפסוק זה דין יהושע רבי למד
צריך  ועוד חדש. טעם הרמב"ם כתב ומדוע ידך", תנח אל
נפש  המקיים "כל הוא סנהדרין בגמרא הלשון הרי להבין,
מתאים  ואין הולדה על מדובר כאן ואמנם מישראל", אחת
לכאורה  לכתוב לו היה מכל־מקום נפש", "מקיים הלשון

חדשה. הולדה על שמדובר כיון המוליד, כל
כו'" זרעך את זרע "בבוקר הפסוק בהמשך בזה: והביאור
או  הזה יכשר זה אי יודע אינך "כי א: פרטים. שני מובאים

טובים". כאחד שניהם "ואם ב: זה".
ישראל  כל כי להלכה, אינו הראשון שהטעם הרמב"ם וסבר
יש  אם ולאידך טובים. שניהם יהיו ובוודאי כשרות, בחזקת
סוף, לדבר אין הרי זה" או הזה יכשר זה "אי לחשש מקום

בני  כמה שילד כדי נשים כמה לשאת עליו שאולי ויהיה ם,
לאשה  גם נוגע זה שעניין ובפרט כשר, מהם האחד יהיה

הבן. אצל גם לחסרון הדבר יגרום צדקנית אינה שאם
"שניהם  הוא להלכה הנוגע שהטעם הרמב"ם סובר לכן
יכשר  זה אי החשש מצד זה שאין ומכיון טובים", כאחד
אישה  לישא מספקת סיבה זו אין בטוב, להוסיף רק אלא

לחברתה. צרה אחת כל נעשית שאז אשתו על
"בבוקר  שבגמרא הפסוק את הרמב"ם הביא לא גם לכן
זה  אי יודע אינך כי ידך, תנח אל ולערב זרעך את זרע
שסובר  כיון טובים" כאחד שניהם ואם זה, או הזה יכשר
הזה  יכשר זה אי יודע "אינך - שבפסוק הראשון שהחלק

להלכה. אינו - זה" או
כי  וכד', המוליד כל ולא המוסיף" "כל הלשון כתב גם לכן
על  הוספה של עניין בזה הרי טובים" כאחד ש"שניהם כיון

הטוב.
חדש  טעם הרמב"ם הביא מדוע גם להבין נבוא ומכאן
הטעם  כי עולם", בנה כאילו מישראל נפש המוסיף "שכל
ועתה  טובים", שניהם "ואם כאמור הוא ההוספה לציווי
בישראל, נפש הוספת של העילוי גודל את ומסביר מפרש
בנין  אלא סתם הוספה רק לא היינו עולם", "בנה שעניינו

מלא. עולם של חדש
כי־אם  גרידא הוספה על מדובר לא אם להבין, צריך ועדיין
"ברא" ולא עולם" "בנה הלשון נקט מדוע חדש, עולם על

עולם". "יצר או
חדש, עולם יצירת היא אחת נפש שהוספת הגם והביאור:
באה  הגוף מציאות עיקר כי לאדם בנוגע מכל־מקום
ואעפ"כ  הקב"ה, בו שנותן הנשמה ובוודאי מהקב"ה,
הדבר  נעשה סוף־סוף שהרי עולם" "בנה הלשון מתאים
כפשוטו  בית לבנין בנוגע שמצינו ועל־דרך פעולתו, על־ידי
הבנין  כל נקרא שנבנה לאחרי הבית דלתות את שהמציב

שמו. על
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קנט zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'b ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"ויש  רבינו: כתב ה"ט ולעיל משנה'). ('כסף ה"ז ולוה מלוה
טוען  אינו שם כי - "להשביע" כתב ולא סתם", להחרים לו
היסת  שבועת נשבעין ואין מרגיש אינו שהרי ודאי, טענת

משנה'). ('מגיד ספק טענת על

.„È‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ÔBL‡¯Ï ˙‡Oƒ»»ƒ¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - d‡ÈˆB‰Â ‰„ÏÈ59ÌÚ ‰˙‰L . »¿»¿ƒ»À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒ»¬»ƒ

ÈLÈÏLÏ ‡Opz ‡Ï - ‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ÈM‰60. «≈ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»…ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‡ˆz - ÈLÈÏLÏ ˙‡O Ì‡Â61‰a˙Îa ‡lL62‡l‡ , ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ≈≈∆…ƒ¿À»∆»

‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰i·¯e63. ¿ƒ»

זכה 59) לא הראשון שמא כי עקרה, זו הוחזקה לא שעדיין
סד.). (יבמות ממנה עקרה.60)להבנות הוחזקה שכבר

אם 62)לאלתר.61) אבל כשנשאה, בה הכיר שלא ודוקא
שהכיר  מאיילונית פחותה זו תהא לא - כשנשאה בה הכיר
כמבואר  בנכסיו, ליזוק שרצה מפני כתובה לה שיש בה

משנה'). ('מגיד ה"א פכ"ד א.63)לקמן סה, יבמות

.ÂËBÈ‡ ÈÏÚa :‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı¯‡‰ Ïk C¯„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰¯Lt ÔÈic‰ eOÚÈ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L66ÌÈ¯ÓB‡Â . ∆≈∆¿≈«¬««»ƒ¿»»¿¿ƒ
¯OÚ È‰LzL „Ú CÈÏÚa ÌÚ È‚‰zL CÈÏ Èe‡¯ :dÏ»»ƒ∆ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ«∆ƒ¿ƒ∆∆

ÈÚa˙z Ck ¯Á‡Â ,È„ÈÏBz ‡ÏÂ ÌÈL67ÔÈÏbÏ‚Óe .68 »ƒ¿…ƒƒ¿««»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÏÂ ,·LÈÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a dnÚƒ»¿»»∆¿≈ƒ»≈≈¿…»ƒ

˙„¯Bn‰ ÔÈ„k d˙B‡69„Ú ‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ‡l‡ , »¿ƒ«∆∆∆»«¬ƒƒ¿»»∆«
‰¯Lt eOÚiL70. ∆«¬¿»»

מיד.64) להתגרש רוצה והיא אנשים, גבורת לו שאין
וב'מעשה 65) הגדולה' ב'כנסת שהובא קדום כת"י בנוסח

אחת. טענה אלא כאן אין ולפ"ז "או", תיבת חסירה רוקח'
לשון 66) - פשרה צד. מכל מסויים ויתור עלֿידי פיצוי

כתובות  למשנה, בפירושו (רבינו קר ולא חם לא פושרים,
מ"ו). ומתעסקים.68)גט.67)פ"י, מטפלים

ה"ח.69) פי"ד, לעיל במשנה:70)השנוי ב צ, נדרים
יעשו  שם) גמרא - כחץ יורה (שאינו לבינך ביני "השמים
מודה  הבעל אם אבל מכחיש, כשהוא זה וכל בקשה". דרך
('תוספות' מיד וכתובה גט יתן - אנשים גבורת לו שאין

הא"). "כי דיבורֿהמתחיל: סה: יבמות

.ÊËÈ¯‰ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙B¯ÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯ÏÂ71LÙ ÛÈÒBn‰ ÏkL ; ¿ƒ¿»¿«∆≈…«∆»«ƒ∆∆
ÌÏBÚ ‰a el‡k - Ï‡¯OÈa ˙Á‡72˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿»≈¿ƒ»»»¿≈ƒ¿«

‰M‡ ‡Ïa Ì„‡ ·LÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ73‡lL , ¬»ƒƒ∆…≈≈»»¿…ƒ»∆…
¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ ·Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

ãycew zegiyn zecewpã

ixacn deevn `ed ixd ,diaxe dixt zevn mc` miiwy t"r`
zg` ytp siqend lky ,diaxe dixtn lhai `ly mixteq

.`ln mler dpa eli`k l`xyin

שם  יבמות, בגמרא הוא זה לדין המקור הרי להבין, וצריך
ולערב  זרעך זרע "בבוקר מהפסוק זה דין יהושע רבי למד
צריך  ועוד חדש. טעם הרמב"ם כתב ומדוע ידך", תנח אל
נפש  המקיים "כל הוא סנהדרין בגמרא הלשון הרי להבין,
מתאים  ואין הולדה על מדובר כאן ואמנם מישראל", אחת
לכאורה  לכתוב לו היה מכל־מקום נפש", "מקיים הלשון

חדשה. הולדה על שמדובר כיון המוליד, כל
כו'" זרעך את זרע "בבוקר הפסוק בהמשך בזה: והביאור
או  הזה יכשר זה אי יודע אינך "כי א: פרטים. שני מובאים

טובים". כאחד שניהם "ואם ב: זה".
ישראל  כל כי להלכה, אינו הראשון שהטעם הרמב"ם וסבר
יש  אם ולאידך טובים. שניהם יהיו ובוודאי כשרות, בחזקת
סוף, לדבר אין הרי זה" או הזה יכשר זה "אי לחשש מקום

בני  כמה שילד כדי נשים כמה לשאת עליו שאולי ויהיה ם,
לאשה  גם נוגע זה שעניין ובפרט כשר, מהם האחד יהיה

הבן. אצל גם לחסרון הדבר יגרום צדקנית אינה שאם
"שניהם  הוא להלכה הנוגע שהטעם הרמב"ם סובר לכן
יכשר  זה אי החשש מצד זה שאין ומכיון טובים", כאחד
אישה  לישא מספקת סיבה זו אין בטוב, להוסיף רק אלא

לחברתה. צרה אחת כל נעשית שאז אשתו על
"בבוקר  שבגמרא הפסוק את הרמב"ם הביא לא גם לכן
זה  אי יודע אינך כי ידך, תנח אל ולערב זרעך את זרע
שסובר  כיון טובים" כאחד שניהם ואם זה, או הזה יכשר
הזה  יכשר זה אי יודע "אינך - שבפסוק הראשון שהחלק

להלכה. אינו - זה" או
כי  וכד', המוליד כל ולא המוסיף" "כל הלשון כתב גם לכן
על  הוספה של עניין בזה הרי טובים" כאחד ש"שניהם כיון

הטוב.
חדש  טעם הרמב"ם הביא מדוע גם להבין נבוא ומכאן
הטעם  כי עולם", בנה כאילו מישראל נפש המוסיף "שכל
ועתה  טובים", שניהם "ואם כאמור הוא ההוספה לציווי
בישראל, נפש הוספת של העילוי גודל את ומסביר מפרש
בנין  אלא סתם הוספה רק לא היינו עולם", "בנה שעניינו

מלא. עולם של חדש
כי־אם  גרידא הוספה על מדובר לא אם להבין, צריך ועדיין
"ברא" ולא עולם" "בנה הלשון נקט מדוע חדש, עולם על

עולם". "יצר או
חדש, עולם יצירת היא אחת נפש שהוספת הגם והביאור:
באה  הגוף מציאות עיקר כי לאדם בנוגע מכל־מקום
ואעפ"כ  הקב"ה, בו שנותן הנשמה ובוודאי מהקב"ה,
הדבר  נעשה סוף־סוף שהרי עולם" "בנה הלשון מתאים
כפשוטו  בית לבנין בנוגע שמצינו ועל־דרך פעולתו, על־ידי
הבנין  כל נקרא שנבנה לאחרי הבית דלתות את שהמציב

שמו. על

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ו"כל  ברוחניות, ורבו" "פרו גם ישנו העניינים, ובפנימיות
ילדו" כאילו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן המלמד
הזולת, על בהשפעה כולו היום כל עוסק יהודי כאשר וגם
לו  אומרים אזי מעבודתו, לנוח רוצה הערב וכשמגיע

ידך". תנח אל "ולערב
(i oniq miyp xtq "zekln oii" itÎlr)

ו):71) יא, (קהלת שנאמר ממה כן למדו ב סב, ביבמות
ידך". תנח אל ולערב זרעך, את זרע זה 72)"בבוקר כעין

כאילו  - מישראל אחת נפש המקיים "כל א: לז, בסנהדרין
בפריה  עוסק שאינו "כל ב: סג, וביבמות מלא". עולם קיים

הדמות". וממעט דמים שופך כאילו סא,73)ורביה, שם,
האדם  היות טוב "לא יח): ב, (בראשית שנאמר משום ב.

בנינו,74)לבדו". את שמגדלות "דיינו א: סג, יבמות
החטא". מן אותנו א.75)ומצילות עא, בבאֿמציעא ראה

ביאה  איסורי (הל' איש בלא לשבת לה מותר הדין מצד אבל
הכ"ו). פכ"א,

.ÊÈ˙‡p˜Ï LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰·BÁÂ76e¯Ó‡ .BzL‡Ï ¿»«»ƒ¿«…¿ƒ¿»¿
‰ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡Ï ‡p˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈»»¿«≈¿ƒ¿∆»ƒ≈ƒ¿¿»

‰¯‰Ë Áe¯ Ba77È‡cÓ ¯˙BÈa dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ .78‡ÏÂ . «»√»¿…¿«≈»¿≈ƒ«¿…
dÁ¯k ÏÚa ÏÚ·ÈÂ d˙B‡ Ò‡È79CBzÓe dzÚ„a ‡l‡ , ∆¡…»¿ƒ¿…¿«»¿»∆»¿«¿»ƒ

‰ÁÈO80‰ÁÓOÂ81. ƒ»¿ƒ¿»

אומר 76) והכתוב בפריצות. להתנהג שלא בה להתרות
(סוטה  חכמינו ואמרו אשתו", את "וקנא יד): ה, (במדבר
המשנה, בפירוש ורבינו התראה". לשון אלא קינוי "אין ג.):
מהדברים  המניעה היא - הקינוי אומר: מ"א, פ"א סוטה
קינוי  מפרש: שם, יו"ט' וב'תוספות החשד. להביא הדומים
כא): לב, (דברים כמו: ומקניטה, שמכעיסה כעס לשון -
קנאה  "כי לד): ו, (משלי וכן אל", בלא קנאוני "הם

(רש"י 77)חמתֿגבר". הפרוצות את ששונא א. ג, סוטה
הי"ח.78)שם). פ"ד, סוטה הל' בזה נכוחים דברים ראה

יט, הלכה בפני ושם ולקנאות לקפוץ ראוי "אין רבינו: כותב
ואזהרה  טהרה ובדרך בנחת לבינה בינו אלא תחילה, עדים

המכשול". ולהסיר ישרה בדרך להדריכה עירובין 79)כדי
שאינם  בנים לו יהיו מצוה, לדבר אשתו הכופה "כל ב: ק,
לא  נפש דעת בלא וגם ב): יט, (משלי שנאמר מהוגנים,
שהיה  האשה, דעת בלא הנעשים הבנים טובים "לא - טוב".

שם). (רש"י ברגלים" אץ ב.80)בעלה ה, חגיגה
בדבר 81) אשתו את לשמח אדם "חייב ב: עב, פסחים

ביאה  איסורי והל' ה"ד, פ"ה דעות הל' והשווה מצוה".
בני  . . . מדות תשע בני "אלו כ: נדרים וראה הי"ב, פכ"א
אע"פ  מפרש: שם והר"ן (רש"י). במריבה שמשמש מריבה",

שעה. לפי ביניהם מריבה שהיתה אלא שונאה שאינו

.ÁÈCB˙a ‰Úeˆ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿
d˙Èa82dÏÚa ÈÙa L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO ‰a¯z ‡ÏÂ ,83. ≈»¿…«¿∆¿¿«…ƒ¿≈«¿»

‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz Úa˙z ‡ÏÂ84‰È‰z ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙¯a„Ó85B¯ÚˆÏ È„k dÏÚaÓ ÚÓz ‡ÏÂ .‰Ê ˜ÒÚa86 ¿«∆∆¿≈∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿»¿≈¿«¬

˙Ú ÏÎa BÏ ˙ÚÓL ‡l‡ ,d˙·‰‡a ÛÈÒBiL „Ú«∆ƒ¿«¬»»∆»ƒ¿««¿»≈
¯·ÚÈ ‡lL È„k ,B˙Èa È·e ÂÈ·B¯wÓ ¯‰f˙Â .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿»¿≈≈¿≈∆…«¬…

¯eÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙˙Â .‰‡˜ Áe¯ ÂÈÏÚ87‰ÓBc‰ ÔÓe »»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ«∆
¯eÚkÏ88. ¿ƒ

שערי".82) קלעי ביתי קורות ראו לא "מימי א: מז, יומא
"כל  יד): מה, (תהלים אמרו ה"י, פ"א מגילה וב'ירושלמי'

זהב". ממשבצות פנימה מלך בת "תחילת 83)כבודה
פ"ג). זוטא ארץ (דרך לניאוף" פתח - בנשים ראש קלות

חצופה".84) "בני ב: כ, "והוא 85)נדרים ב: ק, עירובין
מידה  זוהי . . . בלב תובעת שהאשה מלמד - בך" ימשול

בנשים. מורדת.86)טובה נקראת לצערו כדי המונעת
עדות 87) שם שאין אלא עבירה, שם שיש המראים דברים

הט"ו. פכ"ד, לקמן ראה זנותה, על מד,88)ברורה חולין
פ"ב). נתן' דרבי ו'אבות ב.

.ËÈÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ89BzL‡ ˙‡ „aÎÓ Ì„‡ ‡‰iL ,90 ¿≈ƒ¬»ƒ∆¿≈»»¿«≈∆ƒ¿
,ÔBÓÓ BÏ LÈ Ì‡Â .BÙe‚k d·‰B‡Â ,BÙebÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿¬»¿¿ƒ≈»
‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈËÈ ‡ÏÂ .BBÓÓ ÈÙk d˙·BËa ‰a¯Ó«¿∆¿»»¿ƒ»¿…»ƒ»∆»≈»

‰¯˙È91·ˆÚ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙Áa dnÚ B¯ea„ ‰È‰ÈÂ . ¿≈»¿ƒ¿∆ƒƒ»¿««¿…ƒ¿∆»≈
ÔÊ‚¯ ‡ÏÂ92. ¿…«¿»

ב.89) סב, זלזול 90)יבמות כי ובתכשיטים, במלבושים
שם). (רש"י האיש מזלזול יותר קשה ו,91)האשה גיטין

יתירה, אימה בעלה עליה הטיל בגבעה פילגש "שהרי ב:
מישראל". רבבות כמה א:92)והפילה נט, בבאֿמציעא

דברים  (אונאת אשתו באונאת זהיר אדם יהא "לעולם
- קרובה" אונאתה מצויה, שדמעתה שמתוך רש"י) לצערה,

(רש"י). לבוא ממהרת אונאתה פורענות

.ÎdÏÚa ˙‡ ˙„aÎÓ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»
epnÓ ‡¯BÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,È‡cÓ ¯˙BÈa93Ïk ‰OÚ˙Â , ¿≈ƒ«¿ƒ¿∆»∆»»ƒ∆¿«¬∆»

ÂÈt ÏÚ ‰ÈOÚÓ94CÏÓ B‡ ¯O BÓk ‰ÈÈÚa ‰È‰ÈÂ .95, «¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿≈∆»¿«∆∆
‡OiM ‰Ó Ïk ˙˜Á¯Óe BaÏ ˙Â‡˙a ˙Îl‰Ó96‰ÊÂ . ¿«∆∆¿«¬«ƒ¿«∆∆»«∆ƒ¿»¿∆

ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ È·e Ï‡¯OÈ ˙Ba C¯c∆∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÁaLÓe ‰‡ Ô·eMÈ ‰È‰È el‡ ÌÈÎ¯„·e .Ô‚eeÊa¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆ƒ»»∆¿À»

בכבוד 93) חייבים ואמך "אתה אמרו: א לא, [בקידושין
חייב  שהבן כשם כן, ואם לבן. האם השוו הרי - אביך"
חייבת  (=האשה) האם גם כן ובמוראו, אביו בכבוד

תשועה 94)בשניהם]. שבאת יעל של טיבה מה "וכי
בעלה  רצון ועושה היתה כשרה אשה אמרו, ידה? על גדולה
שהיא  אשה אלא בנשים כשרה אשה לך אין אמרו: מכאן -
וביתר  יא, פרק סוף אליהו' דבי ('תנא בעלה" רצון רוצה
מב). אות סוף ד, שופטים שמעוני' ב'ילקוט דיוק

הוא".95) ונגיד פקיד בביתו, קרח "אפילו ב: יב, מגילה
שורר  איש כל "להיות כב): א, (אסתר לפסוק שם מקביל

א 96)בביתו". סג, יבמות ראה רעה. באשה וחילופיהן
עדשים  תבשיל לי עשי לה כשאמר מצערתו; רב של שאשתו

עדשים. לו עשתה - קטנית קטנית, לו עשתה -

ה'תשפ"א  אדר ד' שלישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברזל 1) צאן נכסי נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר
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תקנת  הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי
וכיצד  שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה שתגבה הגאונים
הפוגמת  בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין
מקום  כתובתה, הפוחתת או בפניו שלא הנפרעת כתובתה,
אומרת  היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין
הקטן  נאמן אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה
ושתי  גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד

כתובות.

.‡,Ú˜¯˜ ÔÈa - dÏÚ·Ï ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈ·zÎ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ„·Ú ÔÈa , ≈¿«¿¿ƒ≈¬»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»ƒ

‡Èe„ ‡l‡ ,‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa3 ƒ¿««¿À»≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»¿¿»
ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡ - B˙eL¯a ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰¯È˙B‰6BÏ ‰¯È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…

ÏÊ¯a8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
È¯‰‰˙Át Ì‡ - ‰M‡‰ ˙eL¯a ‡È‰9,dÏ ‰˙Át ¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ»¬»»¬»»

ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - dÏ ‰¯È˙B‰ ‰¯È˙B‰ Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‚BÏÓ10. ¿

למקום,2) ממקום ולהעבירם לטלטלם שאפשר חפצים
ניידי'. דלא 'נכסי שהם: לקרקעות בניגוד דניידי', 'נכסי

נדניך".3) את נתת "ואת לג): טז, (יחזקאל הפסוק מלשון
תוזל.4) או לה 5)תפסד לשלם אחראי והוא לחובתו,

הכתובה. בשטר שהוערכה כפי התמורה כל את כשיגרשנה
הוקרה.6) את 7)השביחה, לה מחזיר ואינו לזכותו,

כברזל,8)השבח. קיימת שהקרן מ"א. פ"ז, יבמות
שהיו  ולפי לשלם, חייב - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי באחריותן
ברזל" צאן "נכסי אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב'בראשית 10)או אמרו
עבדי  "מהו ה"א): פ"ז, יבמות ב'ירושלמי' (וכן פמ"ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.·Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e·˙k ‡ÏÂ dÏÚ·Ï11e¯‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò¯‡˙pL ¯Á‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡¯˜ Ïk‰ - ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eL¯a12,‰a˙k ¯wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„·Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
לאכול 12) כיֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין

ה"ז. פכ"ב לקמן שיתבאר כפי בלבד, זוז 13)פירותיהם
לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף שהוא

רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ"י (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי

הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב כשאר ודינו מ'כתובה' עדיף זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ:): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי  (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק:): (שם וכן שם). רש"י - מלוג
בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
במוספנו  וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי כתובה

רבינו'. 'תשובת

.‚eÚ„B‰ ¯·k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
¯wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL ·BÁk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ˆ¯zL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dL¯b19˙B·BË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡·e ,˙BiBÈ·e ˙BÚ¯Â¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú¯‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙È¯eaÊ ˙‡¯˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ"י למקומות 17)לעיל (פרט הדברים לרוב
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב פכ"ד ולקמן ה"ח, פט"ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי ב נד, בכתובות

"שקבוע".18) התימנים: "לא 19)ובכת"י א: פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ואין 20)ניתנה ב. מח, גיטין

שאיש  ממה "יותר כי להנשא, כך משום שתימנע לחוש
וב'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי  תקניטנו שמא חכמים חשו כי מפרש: שם יו"ט'
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס"ה, קא סי' חו"מ לשו"ע בהגהותיו והרמ"א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע, הגרוע החלק - "זיבורית אומר

הע  מבעליֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב, ככל היא הרי

.„B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MzL „Ú ‰a‚z ‡Ï -22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰·Bb - BBˆ¯Ï dL¯b Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰Úe·L25dÏ ÔÁ˜Ï È¯‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע
כי  ה"ח). פי"א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי" או בשם
אלא  יפרע לא יתומים, מנכסי להפרע "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"
בהל' וכמבואר חוב, כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי יצחק רבנו וכתב ה"א. פי"ד ולוה מלוה

חפץ. בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע שהרי
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תקנת  הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי
וכיצד  שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה שתגבה הגאונים
הפוגמת  בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין
מקום  כתובתה, הפוחתת או בפניו שלא הנפרעת כתובתה,
אומרת  היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין
הקטן  נאמן אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה
ושתי  גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד

כתובות.

.‡,Ú˜¯˜ ÔÈa - dÏÚ·Ï ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈ·zÎ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ„·Ú ÔÈa , ≈¿«¿¿ƒ≈¬»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»ƒ

‡Èe„ ‡l‡ ,‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa3 ƒ¿««¿À»≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»¿¿»
ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡ - B˙eL¯a ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰¯È˙B‰6BÏ ‰¯È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…

ÏÊ¯a8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
È¯‰‰˙Át Ì‡ - ‰M‡‰ ˙eL¯a ‡È‰9,dÏ ‰˙Át ¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ»¬»»¬»»

ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - dÏ ‰¯È˙B‰ ‰¯È˙B‰ Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‚BÏÓ10. ¿

למקום,2) ממקום ולהעבירם לטלטלם שאפשר חפצים
ניידי'. דלא 'נכסי שהם: לקרקעות בניגוד דניידי', 'נכסי

נדניך".3) את נתת "ואת לג): טז, (יחזקאל הפסוק מלשון
תוזל.4) או לה 5)תפסד לשלם אחראי והוא לחובתו,

הכתובה. בשטר שהוערכה כפי התמורה כל את כשיגרשנה
הוקרה.6) את 7)השביחה, לה מחזיר ואינו לזכותו,

כברזל,8)השבח. קיימת שהקרן מ"א. פ"ז, יבמות
שהיו  ולפי לשלם, חייב - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי באחריותן
ברזל" צאן "נכסי אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב'בראשית 10)או אמרו
עבדי  "מהו ה"א): פ"ז, יבמות ב'ירושלמי' (וכן פמ"ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.·Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e·˙k ‡ÏÂ dÏÚ·Ï11e¯‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò¯‡˙pL ¯Á‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡¯˜ Ïk‰ - ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eL¯a12,‰a˙k ¯wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„·Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
לאכול 12) כיֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין

ה"ז. פכ"ב לקמן שיתבאר כפי בלבד, זוז 13)פירותיהם
לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף שהוא

רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ"י (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי

הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב כשאר ודינו מ'כתובה' עדיף זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ:): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי  (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק:): (שם וכן שם). רש"י - מלוג
בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
במוספנו  וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי כתובה

רבינו'. 'תשובת

.‚eÚ„B‰ ¯·k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
¯wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL ·BÁk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ˆ¯zL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dL¯b19˙B·BË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡·e ,˙BiBÈ·e ˙BÚ¯Â¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú¯‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙È¯eaÊ ˙‡¯˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ"י למקומות 17)לעיל (פרט הדברים לרוב
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב פכ"ד ולקמן ה"ח, פט"ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי ב נד, בכתובות

"שקבוע".18) התימנים: "לא 19)ובכת"י א: פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ואין 20)ניתנה ב. מח, גיטין

שאיש  ממה "יותר כי להנשא, כך משום שתימנע לחוש
וב'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי  תקניטנו שמא חכמים חשו כי מפרש: שם יו"ט'
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס"ה, קא סי' חו"מ לשו"ע בהגהותיו והרמ"א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע, הגרוע החלק - "זיבורית אומר

הע  מבעליֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב, ככל היא הרי

.„B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MzL „Ú ‰a‚z ‡Ï -22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰·Bb - BBˆ¯Ï dL¯b Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰Úe·L25dÏ ÔÁ˜Ï È¯‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע
כי  ה"ח). פי"א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי" או בשם
אלא  יפרע לא יתומים, מנכסי להפרע "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"
בהל' וכמבואר חוב, כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי יצחק רבנו וכתב ה"א. פי"ד ולוה מלוה

חפץ. בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע שהרי
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"תשבע  טען: אם אולם, לו? יטען מי כלום, טוען אינו הוא
הי"ט. לקמן מפורש דינו - טענתי" על אין 26)לי ולפיכך

דכתובות). פ"ד סוף בהלכותיו (רי"ף גופה שעל כסות שמין

עז. כתובות (ראה להוציא אותם שכופים אלה כל אולם,
ואינו  הואיל שעליה, מה כל שמין - ה"ז) פט"ו, ולעיל

(מגידֿמשנה). לרצונו מגרשה

.‰ÎÂ‡l‡ d˙a˙k ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‡lL ,eÈ˜˙‰ Ô ¿≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆»«¿»»¿À»»∆»
Ú˜¯w‰ ÔÓ27ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ ‰·Bb dÈ‡Â . ƒ««¿«¿≈»»ƒ∆«∆»¿¿»ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï28˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙BBf ˙Ba‰ ÔÈ‡Â . ¿««ƒ««««¿≈«»ƒ¿««ƒ«
dÈ‡Â .B˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ Ô‰È·‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙Ù¯BË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L Á·La d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ¯·„e .Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb ·BÁ ÏÚaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆««∆∆«∆«¿»ƒ≈

Ì‰ ‰a˙k ÈlwÓ31. ƒÀ≈¿À»≈

נוסח 27) ולפי מאיר. דרבי כרבנן ב. פא, ודף א. נא, כתובות
מפני  גובה אינה אלמנה רק האלמנה", תגבה "שלא זה:
שאינה  כשם לה, משועבדים אינם היתומים של שמטלטלין
הי"א). ממון נזקי מהל' (פ"ח אחר לבעלֿחוב משועבדים
אפילו  היא גובה עצמו, מהבעל כתובתה שגובה גרושה אבל
נראה  וכן ה"י). (שם אחר בעלֿחוב כמו המטלטלין, מן
שתגבה  שתיקנו הגאונים בתקנת ה"ז להלן רבינו מלשון
וכמו  לתקנה, צורך אין שבחייו הרי - בעלה" מות "אחרי
('מעשה  המטלטלין" מן גובה האלמנה "ונמצא בה"ח: כן
רבינו: בדברי הביא בתשובה הרשב"א אבל רוקח').
- הקרקע" מן אלא כתובתה האשה תגבה שלא "התקינו
(נדרים  הר"ן וכתב גרושה. ובין אלמנה בין משמע "האשה"
זמן  שאין מפני אחר מבעלֿחוב בזה גרועה שכתובה סה:)
(כשתמות  לעולם אותה תגבה שלא גם ויתכן ידוע, פרעונה
גם  וראה הקרקע. על אלא סומכת אינה ולפיכך בעלה) לפני

כט. הערה היו 28)להלן לא הנכסים אם א. נב, בכורות
ואח"כ  כתובתה, שיעור כדי בעלה מיתת בשעת שוים
מיתת  בשעת שוים שהיו כמה אלא גובה אינה - השביחו

שם). (רש "י תופסת.29)הבעל שלקח 30)חוטפת ,
כמבואר  לכתובתה, משועבדים שהם בחייו מבעלה קרקעות

ה"י. חכמים 31)בסמוך שהקילו הוא קל שם. בכורות,
אשה  - לישא רוצה משאיש ויותר הואיל כתובתה, בגביית
בעלֿחוב  אבל כ"כ, טובה עמו עשתה ולא להנשא, רוצה
ולא  השבח מן זכויותיו לאבד לו אין - ללוה טובה עשה
לשון  [ומסתימת קלב:). לבבאֿבתרא (רשב"ם בו מקילים
גם  מוסב שזה נראה כתובה", מקולי אלו "ודברים רבינו:
- הקרקע מן אלא כתובתה גובה שאינה הראשון, הדין על
הרשב"א  וכדעת אחר, בעלֿחוב מדין גרוע כתובה שדין הרי

כה]. הערה למעלה

.ÂÔÓ d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÏhzL ,‰a˙k ÈlwÓ ÔÎÂ¿≈ƒÀ≈¿À»∆ƒ…»ƒ»ƒ¿À»»ƒ
˙BÁt‰32ÌB˜Óa ‰M‡ ‡O ?„ˆÈk .˙BÚaËnaL «»∆««¿¿≈«»»ƒ»¿»

ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÌB˜Óa dL¯‚Â ,„Á‡∆»¿≈¿»¿»«≈ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈ‡eOp‰«ƒƒƒƒ»¿«≈ƒ≈»
ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓƒ»¿«≈ƒ¿ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒƒ»¿«ƒƒ≈»

ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»¿«ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

da L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò ˙BÚÓ d˙a˙Îa ‰È‰La¿∆»»ƒ¿À»»»¿»¬»ƒ≈≈»
˙ÙÒBza ÔÈa ¯wÚa ÔÈa ,Úe„È ÚaËÓ34‡È‰ È¯‰ - «¿≈«»«≈»ƒ»≈«∆∆¬≈ƒ

‰nk BÏ Ô˙BpL ,Úe„È ÚaËÓ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÈ„k¿ƒ««¿∆∆¬≈«¿≈«»«∆≈«»
‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,e‰ÂÏ‰L35. ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

ובמשקלן.32) "מפני 33)בגדלן ב: קי, כתובות
מקום  לפי פעם שיפרע בה הקילו מדרבנן, היא שהכתובה
להקל  זה בכל וכוונתנו הגירושין, מקום לפי ופעם הנישואין
כשיש  זה וכל שם). לרבינו, המשנה (פירוש הפרעון" עליו
שהם  חכמים, לה שתיקנו ומנה מאתיים כדי המטבע בשווי
פ"י, לעיל כמבואר טהור, כסף של דינר ועשרים חמשה
אין  שהרי לפרוע, יכול הוא אין מזה פחות אבל ה"ח.
בעילת  בעילתו - הפוחת וכל . . ממאתיים. לבתולה פוחתין

ה"ט). (שם, משיעור 34)זנות פחות בו יהיה שלא ובלבד
כדלעיל. ומנה מאתיים ודין 35)החכמים, הי"א. פ"ד,

השטר, כתיבת מקום אחרי בו שהולכים החוב, כדין הנדוניא
ה"ט. פי"ז, ולוה מלוה בהל' וכמבואר

.Ê˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa ÌÈB‡b‰ ewz36‰M‡‰ ‰È‰zL , ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ dÏÚa ˙BÓ È¯Á‡ d˙a˙k ‰·B‚37, »¿À»»«¬≈«¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

eÈ˜˙‰L C¯„k38ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ·BÁ ÏÚ·Ï39. ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ
Ï‡¯OÈ ·¯a BÊ ‰wz ‰ËLÙe40È‡z ¯‡L ÔÎÂ . »¿»«»»¿…ƒ¿»≈¿≈¿»¿»≈

‰a˙k41ÔÈÏËÏhÓa ÔLÈÂ ,Ô‰ ‰a˙kk Ôlk - ¿À»À»«¿À»≈¿∆¿»¿ƒ«¿¿ƒ
'ÔÈ¯Îc ÔÈa' ˙a˙kÓ ıeÁ .Ú˜¯˜·k42e‡ˆÓ ‡lL , ƒ¿«¿«ƒ¿À«¿ƒƒ¿ƒ∆…»»

ËeLt Ô˙M¯È ‚‰Ó43·ÈLÈ‰ ÏÎa˙B44È‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿À»»»¿»«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ,‡¯Ób‰ ÔÈc ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ :¯ÓB‡≈«¬ƒƒ»«ƒ«¿»»∆≈¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ Ôn‡ ˙a˙k¿À«ƒ»∆»ƒ««¿«

עמ'36) התשובות חלק לכתובות, הגאונים' ב'אוצר ראה
א. נא, כתובות ב'תוספות' פ"ו, לכתובות ברי"ף ואילך, 210

יד. סי' דקידושין פ"ג ורא"ש א. סז, שהרבה 37)ודף מפני
ואשה  בלבד, מטלטלין במסחר בעיקר עוסקים אנשים
אנשים  היו כבר שבזמנם משום וגם עליהם. דעתה סומכת
סז.). לכתובות ורש"י (מגידֿמשנה, כלל קרקעות להם שאין
שכתב  מ"ט) פ"ח (בכורות לרבינו המשניות בפירוש וראה
שמואל' 'בית ועי' השבח. מן אף שגובה זו תקנה שבכלל

סקי"ב. ק שמדין 39)הגאונים.38)סי' היתומים. של
לא.) פסחים (ראה לבעלֿחוב משועבדים הם אין תורה
אפילו  קיים, הלוה "בעוד סז:): (ב"מ רש"י וכביאור
מעותיו  הלוה לו שהרי בעלֿחוב, גובה כתפו שעל מגלימה
לביתו  ויכנס ביתֿדין שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
אתה  אשר "והאיש יא): כד, (דברים שנאמר משכונו, ויטול
כשמת  אבל החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה
ירשו  ואילו ממנו, לוו לא הרי וליתומים? לו מה הלוה,
של  נכסיו כי ערב, כדין מחיים, הנכסים משועבדים קרקעות,
מטלטלים  אבל סמך, עליהם - לו וכשהלוה ערביו, הם אדם
הואיל  המלוה, סמך עליהם לא שהרי ערב, דין להם אין
בבעלֿחוב, הגאונים ותקנת ולאבדם". להצניעם הלוה וביד

הי"ב. ממון נזקי מהל' בפ"ח גם 40)כתבה רבינו כתב כן
(אוצר  הגאונים' ב'תשובות הוא וכן שם. ממון, נזקי בהל'

.(211 עמ' שם, ועוד 41)הגאונים רפואתה הבנות, מזונות
שם. וב'תוספות' ברי"ף ראה ה"ב). פי"ב, (לעיל

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



`zeyiקסב zekld - miyp xtq - xc` 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בנים 42) - דכרין בנין ה"אֿב. פי"ט, לקמן מפורשת
ומקובל.43)הזכרים. ביטלוה 44)נפוץ גאונים וקצת

סי' פ"ד, כתובות ורא"ש ,186 עמ' נ: לכתובות ('מאירי'
כד).

.ÁeÚÓMLÂ eÚ„iL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa e‚‰ ¯·k¿»»¬¿»«¿∆»«¿¿∆»«¿
ÔÈa ÈÚ˜¯˜nÓ ÔÈa :‰a˙ka e·zÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈

ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê ¯·„Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ
z ‰Ê È¯‰L ;‰Ê ¯·„ e‚È‰‰ ÌÈB·e ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«

ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰·B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי 45) ועל עלי קיבלתי . . . זו כתובה "אחריות שכותב:
מקרקעות  לקנות אני שעתיד מה ועל . . . אחרי
יבום  מהל' פ"ד לרבינו הכתובה נוסח ראה וממטלטלין".

שם. הגאונים' ב'אוצר הוא וכן שאפשר 46)הל"ג.
ה"ט. פ"ו, לעיל ראה בתורה, שכתוב מה על אפילו להתנותו

ה"ט.47) בסמוך מתבאר לזה, זה בין וההבדל

.Ë·˙k ‡lL È¯‰48‡O ‡l‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa Ck ¬≈∆…»«»ƒ¿««¿À»∆»»»
‰·Bb - ÌÈB‡b ÏL BÊ ‰w˙a Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙Ò49, ¿»ƒ»»≈«¿«»»∆¿ƒ»

¯·ca ÔÈ·MÈ˙Ó - ¯·c‰ eÏ ˜tzÒpL B‡ ,Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«∆ƒ¿«≈»«»»ƒ¿«¿ƒ«»»
ŒÏÚŒÛ‡ da Ôe„Ï ÌÈB‡b‰ ˙w˙a Ák ÔÈ‡L ;‰a¯‰«¿≈∆≈…«¿«»««¿ƒ»»««
˙wz Ì‰L ‰a˙k È‡z ÔÈ„k ,‰L¯t˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ¯„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈL¯Bi‰52. «¿ƒ

ממטלטלי".48) בין ממקרקעי שידע 49)"בין שכיון
שישארו  המטלטלין אפילו נכסיו, כל לה שעבד - זו בתקנה

מותו. נכתבו 50)לאחר שלא אע"פ אומרים: אנו ובהם
ביתֿדין  תנאי שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר

ה"ה). פי"ב, ולעיל נא., הגאונים.51)(כתובות תקנת בכח
הכתובה.52) בשטר כן כתב לא וגם זו, בתקנה ידע כשלא

שתגבה  ח', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו
דברי  והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח לא ה'תנאי' מכח
היו  במערב "אבל הי"א: פי"א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע מן לגבות שיש חובות בשטרי כותבים
תנאי  על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב האחרונים

.ÈÔÈ‡¯Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰ - ÌÈ·e‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜¯˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ B¯kÓnL Èt56‰ˆ¯È Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
Û¯ËÏ dÏ LÈ -57B‡ ‰pL¯‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ
‰Úe·La ‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - Û¯ËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ60˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו  שלא

וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח, שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ"ב): פ"ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי חורין", בני נכסים שיש מקום משועבדים
הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי למלוה: אומר

א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ"ט. לכתובות רי"ף
ה"א.61)ה"ד. פי"ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב: פב, כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי  וצאי כתובתך טלי לה אומר עליה, כועס כשהיה
ותיקן  שטח בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי כל לה כותב שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.‡È‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈL¯Bi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰Úe·Ma dÓˆÚ63- d¯Èc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ¯ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙¯„B64˙È·a d˙B‡ ÔÈ¯ÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני טורחת שהיא מפני
וסוברת  מועט, דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע
חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
ארור, בקללת אלא בכינוי או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
ושמא  שם). ו'תוספות' רש"י (ראה כך כל חמור עונשה ואין
רוקח). ('מעשה לביתֿדין חוץ השביעוה הדיוטות שלשה

אם 64) אלו, מזונות מיני עלי "יאסרו ביתֿדין: לפני שתאמר
ענשה  אין נדרה על תעבור ואפילו מכתובתי", כלום קיבלתי

שם). ('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור

.·È‰ÈL¯BÈ ÔÈ‡ - Ú·MzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈL¯BÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

Ú·MzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È¯‰ - Ú·MzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÏÚa‰ dÏ ¯ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙¯„B dÈ‡ Ï·‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי מח.). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י אביהם שנתחייב זו שבועה

ה"ג. פי"ז, שני.67)ולוה זה 68)לבעל על סומכת והיא
כשנדרה  אבל וברש"י). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת
הבעל  ש"אין להפר יכול השני בעלה אין - נישואיה לפני

(שם). בקודמין" מיפר

.‚ÈÚ˜¯˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa - d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈ¯ˆn‰ ˙Úa¯‡a70„Á‡ ¯ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰·Bb - ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰Úe·L ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ e¯kÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ
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בנים 42) - דכרין בנין ה"אֿב. פי"ט, לקמן מפורשת
ומקובל.43)הזכרים. ביטלוה 44)נפוץ גאונים וקצת

סי' פ"ד, כתובות ורא"ש ,186 עמ' נ: לכתובות ('מאירי'
כד).

.ÁeÚÓMLÂ eÚ„iL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa e‚‰ ¯·k¿»»¬¿»«¿∆»«¿¿∆»«¿
ÔÈa ÈÚ˜¯˜nÓ ÔÈa :‰a˙ka e·zÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈

ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê ¯·„Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ
z ‰Ê È¯‰L ;‰Ê ¯·„ e‚È‰‰ ÌÈB·e ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«

ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰·B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי 45) ועל עלי קיבלתי . . . זו כתובה "אחריות שכותב:
מקרקעות  לקנות אני שעתיד מה ועל . . . אחרי
יבום  מהל' פ"ד לרבינו הכתובה נוסח ראה וממטלטלין".

שם. הגאונים' ב'אוצר הוא וכן שאפשר 46)הל"ג.
ה"ט. פ"ו, לעיל ראה בתורה, שכתוב מה על אפילו להתנותו

ה"ט.47) בסמוך מתבאר לזה, זה בין וההבדל

.Ë·˙k ‡lL È¯‰48‡O ‡l‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa Ck ¬≈∆…»«»ƒ¿««¿À»∆»»»
‰·Bb - ÌÈB‡b ÏL BÊ ‰w˙a Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙Ò49, ¿»ƒ»»≈«¿«»»∆¿ƒ»

¯·ca ÔÈ·MÈ˙Ó - ¯·c‰ eÏ ˜tzÒpL B‡ ,Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«∆ƒ¿«≈»«»»ƒ¿«¿ƒ«»»
ŒÏÚŒÛ‡ da Ôe„Ï ÌÈB‡b‰ ˙w˙a Ák ÔÈ‡L ;‰a¯‰«¿≈∆≈…«¿«»««¿ƒ»»««
˙wz Ì‰L ‰a˙k È‡z ÔÈ„k ,‰L¯t˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ¯„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈL¯Bi‰52. «¿ƒ

ממטלטלי".48) בין ממקרקעי שידע 49)"בין שכיון
שישארו  המטלטלין אפילו נכסיו, כל לה שעבד - זו בתקנה

מותו. נכתבו 50)לאחר שלא אע"פ אומרים: אנו ובהם
ביתֿדין  תנאי שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר

ה"ה). פי"ב, ולעיל נא., הגאונים.51)(כתובות תקנת בכח
הכתובה.52) בשטר כן כתב לא וגם זו, בתקנה ידע כשלא

שתגבה  ח', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו
דברי  והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח לא ה'תנאי' מכח
היו  במערב "אבל הי"א: פי"א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע מן לגבות שיש חובות בשטרי כותבים
תנאי  על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב האחרונים

.ÈÔÈ‡¯Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰ - ÌÈ·e‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜¯˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ B¯kÓnL Èt56‰ˆ¯È Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
Û¯ËÏ dÏ LÈ -57B‡ ‰pL¯‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ
‰Úe·La ‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - Û¯ËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ60˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו  שלא

וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח, שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ"ב): פ"ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי חורין", בני נכסים שיש מקום משועבדים
הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי למלוה: אומר

א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ"ט. לכתובות רי"ף
ה"א.61)ה"ד. פי"ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב: פב, כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי  וצאי כתובתך טלי לה אומר עליה, כועס כשהיה
ותיקן  שטח בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי כל לה כותב שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.‡È‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈL¯Bi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰Úe·Ma dÓˆÚ63- d¯Èc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ¯ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙¯„B64˙È·a d˙B‡ ÔÈ¯ÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני טורחת שהיא מפני
וסוברת  מועט, דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע
חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
ארור, בקללת אלא בכינוי או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
ושמא  שם). ו'תוספות' רש"י (ראה כך כל חמור עונשה ואין
רוקח). ('מעשה לביתֿדין חוץ השביעוה הדיוטות שלשה

אם 64) אלו, מזונות מיני עלי "יאסרו ביתֿדין: לפני שתאמר
ענשה  אין נדרה על תעבור ואפילו מכתובתי", כלום קיבלתי

שם). ('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור

.·È‰ÈL¯BÈ ÔÈ‡ - Ú·MzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈL¯BÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

Ú·MzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È¯‰ - Ú·MzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÏÚa‰ dÏ ¯ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙¯„B dÈ‡ Ï·‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי מח.). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י אביהם שנתחייב זו שבועה

ה"ג. פי"ז, שני.67)ולוה זה 68)לבעל על סומכת והיא
כשנדרה  אבל וברש"י). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת
הבעל  ש"אין להפר יכול השני בעלה אין - נישואיה לפני

(שם). בקודמין" מיפר

.‚ÈÚ˜¯˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa - d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈ¯ˆn‰ ˙Úa¯‡a70„Á‡ ¯ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰·Bb - ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰Úe·L ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ e¯kÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ
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ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ
ÔzÏËB - ÌÈBL‡¯‰73‰Úe·L ‡Ïa74. »ƒƒ«¿»¿…¿»

לכתובתך".69) תהא פלונית "שדה לה: שכתב
כל 71)הגבולים.70) את סימן שלא מתוך אומרים: ואין

עליה. דעתה סומכת ואינה צרכה, כל מיוחדת זו אין מצריה,
שמא 72) מחשש הוא השבועה עיקר כל כי א. נה, כתובות

- שדה לה שייחד זו אבל לכתובתה, כסף  צרור התפיסה
שם). (רש"י שהתפיסה הצרור היא ובכת"י 73)היא

נוטלת. לא 74)התימנים: שהראשונים הרי"ף, וכדעת שם.
שהם  זמן כל נדונייתה בנכסי והואֿהדין נמכרו. אלא נאבדו
ועומדים  מיוחדים שהם שבועה בלא נוטלתם קיימים,
הבעל  ואין נוטלת" אני "כלי לומר: יכולה שהרי לרשותה.
יבמות  ראה אביה. בית שבח משום - בדמיהם לסלקה יכול

הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה ב סו,

.„È.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰«∆∆¿À»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÏÚa‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk≈«ƒ»¿«¿À»∆≈∆∆«««
ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :¯ÓB‡≈ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ

CÎÂ Ck ‡l‡75˙ˆ˜na ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ LÈ elÙ‡Â .76 ∆»»»»«¬ƒ≈»∆»≈ƒ«ƒ¿»
‰ÏËpM ‰Ó ÔBaLÁa dÓˆÚ ‰˜c˜„ elÙ‡Â ,‰ÏËpL∆»¿»«¬ƒƒ¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëe¯t ÈˆÁa77‰Úe·La ‡l‡ ¯‡M‰ Ïhz ‡Ï -78. «¬ƒ¿»…ƒ…«¿»∆»ƒ¿»

לב 75) לשום מדקדק אינו מחבירו הנפרע ב. פז, כתובות
ונפרעה  הואיל וזו מדייק). (והפורע מחברו שקיבל מה לכל
כדי  שבועה עליה הטילו - הכל שנפרעה אפשר במקצת,

יותר,76)שתדייק. לה פורע היה אילו אומרים: אנו אין
הראשון. בפרעון שעשה כדרך עדים מזמין אין 77)היה

בשבועה. שלא כך משום ותיטול דייקנית שהיא מוכיח זה
ללשון  מקביל פרוטה", חצי בחצי הנוסח: התימנים ובכת"י
רש"י: ומפרש פרוטה", משוה פחות "פחות שם: התלמוד
פלוני, ביום לי נתת כך חשבון, עמו עושה שקיבלה במנה
משוה  פחות אפילו בחשבון ומצרפת פלוני, ביום וכך

הדין 78)פרוטה. חוב בשאר שגם בנדונייתה, הדין וכן
ה"א. פי"ד, ולוה מלוה בהל' כמבואר כך,

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…
‰Ïa˜˙pL ‰ÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ƒ¿««¿ƒ¿¿≈∆»≈ƒ»∆»∆ƒ¿«¿»
‡l‡ ‰a˙k‰ Ïk Ú¯tz ‡Ï - ˙ˆ˜Ó B‡ Ïk‰«…ƒ¿»…ƒ»«»«¿À»∆»

‰Úe·La79. ƒ¿»

של 79) דעתו להפיס כדי היא חכמים ותקנת שם. כתובות,
המכחיש  את מחייב אחד ש"עד התורה שבועת זו ואין בעל.
ולא  נשבעים שבתורה הנשבעים כל שהרי שבועה", -
כנ"ל. היא חכמים תקנת אלא ונוטלת, נשבעת וזו משלמין,

.ÊË.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÂÈÙa ‡lL ˙Ú¯Ùp‰«ƒ¿««∆…¿»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èa - BÏ CÏ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯bL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆≈≈∆ƒ¿¿»«≈ƒ

d˙a˙k d˙B‡ ÔÈa‚Óe Ú·MzL ¯Á‡ ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ80. ¿ƒƒ¿»»««∆ƒ»««¿ƒ»¿À»»
Á¯Ë Ô‰Ï LiL ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»»∆≈»∆…«
- BÚÈ„B‰Ï ·B¯˜ ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¬»ƒ»»¿»»¿ƒ

BLÔÈÚÈ„BÓe BÏ ÔÈÁÏ81Ú·Mz - ‡B·È ‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ¿ƒƒƒ¿ƒ…»ƒ»«
Ïh˙Â82. ¿ƒ…

א.80) פח, קעד,81)שם בבבאֿבתרא ומקורו שם. הרי"ף
יתבע  לא חבירו את והמלוה ערביו, הם אדם של שנכסיו א

תחילה. הערב "שלא 82)את כן, הדין בבעלֿחוב ואפילו
ויושב  והולך חבירו של מעותיו נוטל ואחד אחד כל יהא

פח.). (שם לווין" בפני דלת נועל ואתה הים, במדינת

.ÊÈ?„ˆÈk .‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù - d˙a˙k ˙˙ÁBt‰«∆∆¿À»»ƒ¿««∆…ƒ¿»≈«
zÏa˜˙ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡a ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ƒ»¿«¿À»¿∆∆≈ƒ¿««¿¿
ÈÏ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ¿¿≈ƒ
‰Ó‡ ,ÛÏ‡ ÈÏ ·˙kL ‰ÊÂ ;ÊeÊ ˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡83 ∆»¬≈≈¿∆∆»«ƒ∆∆¬»»
‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù BÊ È¯‰ - BÈ·Ï ÈÈa ‰˙È‰84. »¿»≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿««∆…ƒ¿»

˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡ È˙a˙k ¯ËLa ÔÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¬≈≈
,ÌeÏk ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰Ê ¯ËLa ˙Ú¯Ù dÈ‡ -≈»ƒ¿««ƒ¿»∆∆≈∆∆¿
CÎÈÙÏ .¯˜L ‡e‰L ˙„B‰ el‡Îe B˙B‡ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿ƒ»

¯ËÙÂ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL85. ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»

זוז.83) מאות חמש אלא אתבענו שלא בי האמין הוא
ב.84) פז, -85)כתובות זוז מאה חבירו את הטוען כדין

(ראה  מדרבנן היסת שבועת שנשבע בכל, כופר והלה
ה"ג). פ"א, ונטען טוען והל' מ: שבועות

.ÁÈ- ‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï :e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÌB˜Óe ;ÈÏËe ÈÚ·M‰ :ÔÈc ˙Èa dÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»
:ÏÚaÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Úe·La ‡lL Ú¯tz :e¯Ó‡L∆»«¿ƒ»«∆…ƒ¿»¿ƒ«««

dÏ Ô˙Â „ÓÚ86„Ú BÊ ‰ÚËa ÔÓ‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¬…¿≈»¿≈«»∆¡»¿«¬»«
.EÈ¯·„Ï ‰È‡¯ ‡È·zL∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆

בעלה.86) דעת להפיס כדי אותה משביעים אנו ואין

.ËÈ- È˙ÚË ÏÚ ÈÏ Ú·Mz :BÓˆÚÓ ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««≈«¿ƒ»«ƒ««¬»ƒ
ÈÏËe ÈÚ·M‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡87.ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·M˙Â , ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆

‰Úe·La ‡lL d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙È˙‰88B‡ , ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿À»»∆…ƒ¿»
ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‡‰zL89‡Ïa epnÓ ‰·Bb - ∆¿≈∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…»ƒ∆¿…

- ÂÈL¯BiÓ ˙Ba‚Ï ‰‡a Ì‡ Ï·‡ .ÏÏk ‰Úe·L¿»¿»¬»ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
Ú·Mz90.Ïhz Ck ¯Á‡Â ƒ»«¿««»ƒ…

רבינו 87) בדברי הוא וכן שם, וברי"ף א. מא, שבועות
למד  ומשם חוב, שטר בענין ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

אשה. כתובת לענין לה:88)רבינו שיאמר אףֿעלֿפי
וטלי". שאינה 89)"השבעי ה"יד) (דלעיל פוגמת כגון

בשבועה. אלא אם 90)נפרעת ממנו, אלא פטרה שלא
פו:). (כתובות בחייו כתובתה תגבה

.Î‡Ïa ÂÈL¯BiÓ d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙˙‰ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»ƒ¿»¿…
‰Úe·L91ÏÚ ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‰È‰zL B‡ , ¿»∆ƒ¿∆∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…«

‰Úe·L ‡Ïa Ô‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ÂÈL¯BÈ92Ï·‡ .Ì‡ ¿»¬≈∆∆≈∆¿…¿»¬»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯ËÏ ‰‡a93‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - »»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ…ƒ¿…∆»

‰Úe·La94ÔÈ‡L ;ÏÚa‰ dÈÓ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡ƒ»«««∆≈
Ï·‡ ,ÂÈL¯BÈ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ÏÚa‰ È‡z¿««««ƒ∆»»»¿«¿»¬»

ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ „ÈÒÙ‰Ï95. ¿«¿ƒ»¬≈ƒ≈ƒ

מנכסי 91) נפרעים שאין להשבע, עליה הדין שמן אףֿעלֿפי
פז.). (כתובות בשבועה אלא שם.92)יתומים
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הם 93) והרי נישואיה, אחרי הבעל בחיי ללקוחות שנמכרו
נכסים  שם אין אם כתובתה, לפרעון ואחראים משועבדים

ה"י. כדלעיל חורין, נתקבלה 94)בני שלא ללקוחות,
ה"ד. כדלעיל עדיין, בפט"ו 95)כתובתה רבינו כתב כן

פ"ט. בכתובות הרי"ף דעת וכן ה"ז. ולוה מלוה מהל'
הלוקח, למקח הבעל נאמנות שקדמה שכל סובר והראב"ד
נכסים  לקנות לו היה לא שהלוקח בשבועה, שלא גובה היא

לעצמו). הפסיד (והוא אנפשיה אפסיד ואיהו אלה.

.‡Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰L ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿«¿À»≈ƒ««»»
‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰·B‚Â ˙ÚaLƒ¿««¿»¿À»»¿»¬ƒ««≈»

‰L96˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa . »»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»¿≈
‰È·‡97ÔÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ≈¿«¿À»≈ƒ««»»≈

‰a˙k ¯wÚ elÙ‡Â ,ÌeÏk dÏ98ÌBÈa ‰Ú·z elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k ¯wÚ elÙ‡ ,‰Le¯b‰ ÔÎÂ . ƒ««¿»¿≈«¿»¬ƒƒ«¿À»≈
dÏ100‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú101. »«∆ƒ¿«¿À»

היתה 96) ליורשים, הכתובה מחלה אילו כי א. קד, כתובות
הכתובה. שטר להם הכ"ג.97)מוסרת בסמוך ראה

לאלמנה.98) זוז ומאה לבתולה, זוז שמא 99)מאתיים
שטרה. לו והחזירה מחלתה, או כתובתה נתקבלה

הוא 100) אם אבל לי, מחלה או פרעתי הבעל כשטוען
לפורעה. חייב - שם.101)מודה ברי"ף וכן א. פט, שם

.·Î·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï·‡ ;‰a˙k¿À»¬»¿»∆≈«¿»ƒ¿…¿À»∆»
‰a˙k ¯wÚ ‰·B‚ BÊ È¯‰ - ÔÈc ˙Èa È‡z ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿«≈ƒ¬≈»ƒ«¿À»
‰L¯b˙ ÔÈa - ‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»

‰È·‡ ˙È·a102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï·‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a103. ƒ¿»»¿»

אע"פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי שאינה
הוא  הטוב מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב,

.‚ÎÔÈ‡L ÌB˜Óa ¯wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰·Bb - dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈ¯OÚ „Ú - ‰È·‡ ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï - ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:¯Ó‡zL È„k ÌÈL¯Bi‰ ÌÚ dÈ‡ È¯‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ·˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ

אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני

כתובתה. משלהם,105)לתבוע ניזונית שהיא אע"פ
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט' ב'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.„ÎCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ L¯Bi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ - da ÏtËÓe ‰È·‡ ˙È·Ï ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆

LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Ú·z ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
L¯Bi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.‰ÎÈ˙a˙k ¯wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈL¯BÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈ¯ÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ - ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙·Ï109B‡ ÌÈ¯˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ¯‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙·Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È¯‰L ,‰¯Bz‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ - Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :¯ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L115.e¯Ó‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿

נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב: טז,
כלומר  תרומה, יין של כוס בשורה", של כוס לפניה העבירו

ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף "הינומא"
מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב ראשה
יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת

טו:111)וברש"י). (שם לתינוקות קליות חילוק כגון

נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב א: טז, שם
בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל

רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו
ומב:). לח: (שבועות התורה מן שבועה חייב במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואףֿעלֿפי
הוא  חייב המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
ובלחםֿ בראב"ד ,72 עמ' טז. לכתובות (ה'מאירי' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני נשבע איני אמר (אם הנתבע לנכסי יורדים
אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע. ונותנים
נידויו, תבע ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ"א בתולות - נשים ורוב הואיל
שכתב  ומכיון כח.). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
כסףֿ ועי' ,132 עמ' שם ('מאירי' נאמנים קטנים שניהם

הרי 115)משנה). שכותבים במקום כי ב. טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר
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הם 93) והרי נישואיה, אחרי הבעל בחיי ללקוחות שנמכרו
נכסים  שם אין אם כתובתה, לפרעון ואחראים משועבדים

ה"י. כדלעיל חורין, נתקבלה 94)בני שלא ללקוחות,
ה"ד. כדלעיל עדיין, בפט"ו 95)כתובתה רבינו כתב כן

פ"ט. בכתובות הרי"ף דעת וכן ה"ז. ולוה מלוה מהל'
הלוקח, למקח הבעל נאמנות שקדמה שכל סובר והראב"ד
נכסים  לקנות לו היה לא שהלוקח בשבועה, שלא גובה היא

לעצמו). הפסיד (והוא אנפשיה אפסיד ואיהו אלה.

.‡Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰L ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿«¿À»≈ƒ««»»
‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰·B‚Â ˙ÚaLƒ¿««¿»¿À»»¿»¬ƒ««≈»

‰L96˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa . »»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»¿≈
‰È·‡97ÔÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ≈¿«¿À»≈ƒ««»»≈

‰a˙k ¯wÚ elÙ‡Â ,ÌeÏk dÏ98ÌBÈa ‰Ú·z elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k ¯wÚ elÙ‡ ,‰Le¯b‰ ÔÎÂ . ƒ««¿»¿≈«¿»¬ƒƒ«¿À»≈
dÏ100‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú101. »«∆ƒ¿«¿À»

היתה 96) ליורשים, הכתובה מחלה אילו כי א. קד, כתובות
הכתובה. שטר להם הכ"ג.97)מוסרת בסמוך ראה

לאלמנה.98) זוז ומאה לבתולה, זוז שמא 99)מאתיים
שטרה. לו והחזירה מחלתה, או כתובתה נתקבלה

הוא 100) אם אבל לי, מחלה או פרעתי הבעל כשטוען
לפורעה. חייב - שם.101)מודה ברי"ף וכן א. פט, שם

.·Î·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï·‡ ;‰a˙k¿À»¬»¿»∆≈«¿»ƒ¿…¿À»∆»
‰a˙k ¯wÚ ‰·B‚ BÊ È¯‰ - ÔÈc ˙Èa È‡z ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿«≈ƒ¬≈»ƒ«¿À»
‰L¯b˙ ÔÈa - ‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»

‰È·‡ ˙È·a102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï·‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a103. ƒ¿»»¿»

אע"פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי שאינה
הוא  הטוב מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב,

.‚ÎÔÈ‡L ÌB˜Óa ¯wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰·Bb - dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈ¯OÚ „Ú - ‰È·‡ ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï - ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:¯Ó‡zL È„k ÌÈL¯Bi‰ ÌÚ dÈ‡ È¯‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ·˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ

אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני

כתובתה. משלהם,105)לתבוע ניזונית שהיא אע"פ
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט' ב'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.„ÎCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ L¯Bi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ - da ÏtËÓe ‰È·‡ ˙È·Ï ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆

LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Ú·z ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
L¯Bi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.‰ÎÈ˙a˙k ¯wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈL¯BÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈ¯ÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ - ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙·Ï109B‡ ÌÈ¯˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ¯‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙·Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È¯‰L ,‰¯Bz‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ - Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :¯ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L115.e¯Ó‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿

נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב: טז,
כלומר  תרומה, יין של כוס בשורה", של כוס לפניה העבירו

ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף "הינומא"
מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב ראשה
יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת

טו:111)וברש"י). (שם לתינוקות קליות חילוק כגון

נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב א: טז, שם
בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל

רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו
ומב:). לח: (שבועות התורה מן שבועה חייב במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואףֿעלֿפי
הוא  חייב המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
ובלחםֿ בראב"ד ,72 עמ' טז. לכתובות (ה'מאירי' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני נשבע איני אמר (אם הנתבע לנכסי יורדים
אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע. ונותנים
נידויו, תבע ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ"א בתולות - נשים ורוב הואיל
שכתב  ומכיון כח.). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
כסףֿ ועי' ,132 עמ' שם ('מאירי' נאמנים קטנים שניהם

הרי 115)משנה). שכותבים במקום כי ב. טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר
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שלא  מודים היורשים או והבעל הכתובה, שנאבדה לא
(מגידֿמשנה). נשאת" "בעולה שטוענים: אלא נפרעה,

.ÂÎ,˙Ó‡ - ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒ∆¡∆∆
dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ dÈ‡L116‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»

‰¯Ó‡Â ,Ëb dnÚ ÔÈ‡Â ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿«¿À»¿≈ƒ»≈¿»¿»
‡e‰Â ,È˙a˙k ÈÏ Ôz ,Èhb „·‡Â ÈzL¯b :dÏÚ·Ï¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï·‡ ;‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔzÏ ·iÁ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dL¯bL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú ,˙ÙÒBz‰ dÏ Ô˙B BÈ‡≈≈»«∆∆«∆»ƒ¿»»∆≈¿»

d„È ˙ÁzÓ ‰a˙k‰ ÌÚ Ë‚ ‡ˆiL B‡117. ∆≈≈≈ƒ«¿À»ƒ««»»

א.116) קטז, רבינו,117)יבמות על משיג הראב"ד
הכתוב  (מלשון הם טלואות במות אלו דברים ואומר:
יוצא  גט וכאילו פניה, מעיזה אינה שאם טז) טז, יחזקאל
ועוד  התוספת. על גם נאמנת תהיה לא למה  ידה, מתחת
לגבות  נאמנת היא שאין וסובר, רבינו דברי על חולק הוא
אלא  לכתחילה לאחר להנשא נאמנת אינה וגם כתובתה,
"לא  לכתחילה תינשא תאמר שאם תצא. לא נשאת שאם
וה'מגיד  בעלה". תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת
במליצה: הראב"ד דברי על ומשיב רבינו, את מצדיק משנה'
מפרשים" הרבה קרבן עליהן הקריבו כבר אלו, "במות
ראיות  ומביאים לכתחילה, להנשא שנאמנת ג"כ הסוברים
להנשא  שמותרת ומכיון בש"ס, סוגיות מכמה לכך
בשטר  לה כתב שכך כתובתה, מקבלת ממילא לכתחילה,
(יבמות  לך" שכתוב מה תטלי לאחר, תנשאי "אם כתובתה:
תוספת  גם תקבל "א"כ הראב"ד: שהקשה ובמה קיז.).
מתגרשת  מצינו "לא עוז': ה'מגדל השיב יפה - כתובתה?"
עלֿמנת  לה כתב שלא תוספת, שתגבה ולרצונה כרחו בעל
פט"ו  לעיל (השווה אחר" עם ותאכל ותלך ממנו שתצא
לאברהם  בת הנחת לא כן אם הראב"ד: שהשיג ובמה ה"י).
"בת  ואמר: עוז', ה'מגדל תמה בעלה? תחת יושבת אבינו
אברהם  לזרע סימן והלא פניה, תעיז איך אבינו אברהם
רבינו, וכדעת עט.). ביבמות (כמבואר ביישנים?!" אבינו
אלא  ז"ל. והרשב"א התוספות בעלי רבותינו גם קיבלו
אלא  נאמנת שאינה העירו א קטז, ליבמות שב'תוספות'
אינה  - כתובתה תבעה אם אבל כתובתה, תובעת כשאינה
רבינו, לדעת ואילו לא. הלכה בסמוך וכמבואר נאמנת,
וראה  לפנינו. כמבואר כתובתה, כשתובעת אפילו נאמנת

ס"ב. יז סי' אהע"ז שו"ע

.ÊÎÏk dÏ Èz˙Â ÈzL¯b ,‰È‰ Ck :ÏÚa‰ dÏ ¯Ó‡»«»«««»»»≈«¿ƒ¿»«ƒ»»
¯·BL ÈÏ ‰·˙ÎÂ ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,‰a˙k‰118„·‡Â , «¿À»ƒ»¿∆∆¿»¿»ƒ≈¿»«

·iÁ˙È ‡ÏÂ 'ÈzL¯‚ ‡Ï' ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ - È¯·BL¿ƒƒ∆»«…≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
˙ÙÒBza119ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaLÓe .ÔÓ‡ ,120˙BÂ ,Ô «∆∆∆¡»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈

˙q‰ ˙Úe·L ‡e‰ ÚaLÂ ,¯wÚ‰ ˙‡ dÏ121ÏÚ »∆»ƒ»¿ƒ¿«¿«∆≈«
.˙ÙÒBz‰«∆∆

קבלה.118) כו.119)שטר הלכה למעלה כמבואר
כתובתה.120) עיקר טענת 121)על תובעתו היא שהרי

ויפטר. היסת שבועת להשבע עליו כופר, והוא ודאי

.ÁÎC¯c Ì‡ ,‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡Â Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ƒ»≈¿≈¿»»¿«¿À»ƒ∆∆
d˙a˙k ¯wÚ ‰·Bb - ‰a˙k e·zÎÈ ‡lL ÌB˜Ó B˙B‡»∆…ƒ¿¿¿À»»ƒ«¿À»»

d„ÈaL Ëba122¯wÚ elÙ‡ - ‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c Ì‡Â ; «≈∆¿»»¿ƒ«¿»ƒ¿…¿À»¬ƒƒ»
‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú dÏ ÔÈ‡123e¯‡aL BÓk ,124. ≈»«∆ƒ¿«¿À»¿∆≈«¿

.¯ËÙÂ ,d˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Úe·L ÏÚa‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»«««¿«∆≈««¬»»¿ƒ¿»

לה 122) וכתבתי עירי בני מנהג שיניתי לומר נאמן ואינו
פט.). עכשיו,123)(כתובות לה אשלם אם לומר: שיכול

אלמנה, בתורת ותגבה כתובתה תוציא מותי אחרי שמא
עדים  יש ואם שם). (רש"י נפרעתי ולא נתגרשתי לא לומר
כותבים  שאין כמקום זה הרי - נשרפה או הכתובה שאבדה
ס"ו). ק סי' אהע"ז (רמ"א שבידה בגט וגובה כתובה,

הכ"א.124) לעיל

.ËÎ˙Ba˙k ÈzLe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰125ÈzL ‰·Bb - ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿À»¿≈
˙Ba˙k126Ë‚Â ˙Ba˙k ÈzL ‰‡ÈˆB‰ .„Á‡127dÈ‡ - ¿Àƒ»¿≈¿À¿≈∆»≈»

Ì‡ ?‰·Bb Ô‰Ó BÊ È‡Â .˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡ ‰·Bb»∆»¿À»««¿≈≈∆»ƒ
˙BÂL Ô‰ÈzL128,‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰B¯Á‡‰ ‰Ïha - ¿≈∆»ƒ¿»»«¬»∆»ƒ»
˙Ù¯BË dÈ‡Â129‰B¯Á‡‰ ÔÓfÓ ‡l‡130‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»∆∆∆»ƒ¿«»«¬»¿ƒ»»

dz¯·Á ÏÚ ˙ÙÒBz Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a131‰ÊÈ‡a ‰·Bb - ¿««ƒ¿≈∆∆∆«¬∆¿»»¿≈∆
‰ˆ¯zL Ô‰Ó132.‰iM‰ ÏËa˙e , ≈∆∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»

גט 125) לזמן קודם ראשונה כתובה וזמן פעמיים. שגירשה
שני. לגט קודם שניה כתובה וזמן משני 126)ראשון,

פט:). (כתובות הרי 127)נישואיה לגט, קודם שתיהן וזמן
אחת. פעם אלא נתגרשה שתיהן.128)שלא סכום

המגרש.129) מבעלה נכסים שקנו מהלקוחות
על 130) לו שתמחול שניה כתובה לה כתב שלפיכך

בין  הלקוחות שקנו מה וכל ראשונה, כתובה של שעבודה
משועבד  אינו - השניה לכתיבת הראשונה הכתובה זמן

מסכום 131)לכתובתה. גדול יותר סכום לה כתב שבשניה

טורפת 132)הראשונה. אינה המרובה בכתובה רוצה אם
שבראשונה, מזמן לטרוף רוצה ואם האחרונה, מזמן אלא
אמר  כאילו והרי שבשניה. הסכום את לגבות זכות לה אין
גבי  - ראשונה על שעבוד למחול תתרצי "אם מתחילה: לה
הראשונה  גבי - לא ואם מרובה. שהיא שניה  כתובה
בהכרח  שוה, שתיהן כשסכום אבל וברש"י). (שם המועטת"

כתבה. למה כן לא שאם הראשונה, את שניה בטלה

.Ï˙Á‡ ‰a˙Îe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰133‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒƒ¿À»««≈»∆»
Ì˙Ò d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰L ;˙Á‡ ‰a˙k134 ¿À»««∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»¿»

Ú -d¯ÈÊÁ‰ ‰BL‡¯‰ d˙a˙k Ï135Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . «¿À»»»ƒ»∆¡ƒ»ƒ»≈
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰a˙Îe136‰a˙kÏ Ì„B˜ Ëb Ì‡ :137 ¿À»««ƒ««««ƒ≈∆«¿À»

·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,‰a˙k ¯wÚ ‰Ê Ë‚a ‰·Bb -»¿≈∆ƒ«¿À»ƒ≈«¿»ƒ¿…
‰˙ÎÊ È¯‰L ,BÊ d˙a˙Îa LiM ‰Ó Ïk ‰·B‚Â ,‰a˙k¿À»¿»»«∆≈ƒ¿À»»∆¬≈»¿»

Ëb‰ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰a˙k Ì‡Â ;B˙˙ÈÓa da138dÏ ÔÈ‡ - »¿ƒ»¿ƒ¿À»»¿»∆«≈≈»
‰BL‡¯‰ d˙a˙k ÏÚL ,˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡∆»¿À»««∆«¿À»»»ƒ»

d¯ÈÊÁ‰139. ∆¡ƒ»

והיא 133) כתובה, לה כתב ולא שנית נשאה שגירשה, אחרי
גירשה  ואח"כ הראשונה, כתובתה מה משום גבתה לא

אחת. וכתובה גיטין שני בידה הרי כתב 134)שנית, ולא
הראשונה. כתובתה את גבתה לא והיא חדשה, כתובה לה

ומת.136)שם.135) ונשאה וחזר שכתב 137)שגירשה
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השניים. נישואיו עם כתב 138)לה לא שנית, שכשנשאה
כתובה. א.139)לה צ, שם

.‡Ï,‡OpzL È„k 'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk140- ‰a˙k‰ È‡zÓe . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«¿À»

·˙kM ‰Ó Ïk Ïhz ,B˙BÓ ¯Á‡ ¯Á‡Ï ‡Opz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿«≈««ƒ…»«∆»«
d˙a˙Îa dÏ141:‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»

‰a˙k ÌL ‰¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»
d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»

ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿
a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ‡Op‰Ï Û‡ - È˙ ƒ∆¿À»ƒ«¿ƒ»≈≈«ƒƒ»

,˙Ó ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰‡a ‰a˙k‰ È˜ÒÚ ÏÚL∆«ƒ¿≈«¿À»»»«¬≈∆¿∆¿«∆…≈
ÌÈiÁÓ ‰a˙k ÏhÏ ‡l‡ ,‡Op‰Ï dzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈∆»ƒ…¿À»≈«ƒ

„·Ïa143‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰È¯·c ¯wÚL ÈtÓ ,d˙a˙k dÏ»¿À»»ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆»«ƒ¿≈«ƒƒ
È˙a˙k ˙‡ ÈÏ ez :‰¯Ó‡Â ‰‡a Ì‡ Ï·‡ ;‰‡a»»¬»ƒ»»¿»¿»¿ƒ∆¿À»ƒ
dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ‡Op‰Ï Èe¯Èz‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»¿≈¿ƒ»

d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰OÙz Ì‡Â .‰a˙k144. ¿À»¿ƒ»¿»≈ƒƒƒ»»

הט"ו.140) אלא 141)פי"ב נגבה ממון שאין אע"פ
תיטול  זאת בכל בלעדה, עדות שום אין וכאן שנים, בעדות
לאחר, תנשאי "אם הכתובה: בשטר לה כתב שכך כתובתה,
קיז.). (יבמות להנשא הותרה והרי לך" שכתוב מה תטלי

מחלה 142) ולא כלום אצלה הניח שלא האלמנה, שבועת
ה"ד. לעיל כמבואר כתובתה, שם.143)לו

ולפיכך 144) באה, הכתובה עסקי על אם אנו, מסופקים
באה  נישואין עסקי על או כתובתי", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק וכל כראוי, דבריה לנסח יודעת שאינה  אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי מידו, מוציאין אין תפש אם -
כתובתה, לה נותנים שאין ואע"פ מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי, מת
סופו  חי, הוא שאם . . . השני ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי" שהוא ייודע או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק וכל הט"ז), פי"ב
יז, סי' (אהע"ז ובשו"ע (כסףֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ"ד):

כתובה". שהזכירה כיון

ה'תשפ"א  אדר ה' רביעי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב הכתובות, כל כדי
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.‡˙‡OpL Ïk - ˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰Úe·La ‡l‡3‰¯iMM ‰Ó ‡l‡ ‰B¯Á‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ

‰·Bb - Ì„B˜ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆
‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz ·BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰·Bb - ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»

‰lÁza7.·BÁ ÏÚ·Ï ¯‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן
הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה,
וכן  כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום  בעלי
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי

וסוף  גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את האחרונה מידי
האחרונה  זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף סוף כי היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי  ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה כי 7)שנשא
חוב. בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה

.·e‡aL Ú˜¯w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚL·e ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ¯ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï·‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL ¯Á‡Â ,ÔÈ‡eO ¯Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk - Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»

ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב היה כבר הקרקע שקנה בשעה
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי.

.‚„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙B¯ËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»
˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ - »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ

‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k È„k B‡ B·BÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilhlhna dnicw oic oi`y"

אדם  שכאשר העניינים, פנימיות על־פי זה דין לבאר יש
החומריים  ענייניו ואת עצמו את ועושה מחשיב
וממילא  במטלטלין" קדימה דין ש"אין הרי "מטלטלין",
אין  כי טענתי'" "אקדמי' שהוא היצה"ר טענת מתבטלת

במטלטלין. קדימה
(214 cenr a"l wlg y"ewl itÎlr)

פלוני 10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין
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השניים. נישואיו עם כתב 138)לה לא שנית, שכשנשאה
כתובה. א.139)לה צ, שם

.‡Ï,‡OpzL È„k 'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk140- ‰a˙k‰ È‡zÓe . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«¿À»

·˙kM ‰Ó Ïk Ïhz ,B˙BÓ ¯Á‡ ¯Á‡Ï ‡Opz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿«≈««ƒ…»«∆»«
d˙a˙Îa dÏ141:‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»

‰a˙k ÌL ‰¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»
d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»

ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿
a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ‡Op‰Ï Û‡ - È˙ ƒ∆¿À»ƒ«¿ƒ»≈≈«ƒƒ»

,˙Ó ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰‡a ‰a˙k‰ È˜ÒÚ ÏÚL∆«ƒ¿≈«¿À»»»«¬≈∆¿∆¿«∆…≈
ÌÈiÁÓ ‰a˙k ÏhÏ ‡l‡ ,‡Op‰Ï dzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈∆»ƒ…¿À»≈«ƒ

„·Ïa143‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰È¯·c ¯wÚL ÈtÓ ,d˙a˙k dÏ»¿À»»ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆»«ƒ¿≈«ƒƒ
È˙a˙k ˙‡ ÈÏ ez :‰¯Ó‡Â ‰‡a Ì‡ Ï·‡ ;‰‡a»»¬»ƒ»»¿»¿»¿ƒ∆¿À»ƒ
dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ‡Op‰Ï Èe¯Èz‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»¿≈¿ƒ»

d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰OÙz Ì‡Â .‰a˙k144. ¿À»¿ƒ»¿»≈ƒƒƒ»»

הט"ו.140) אלא 141)פי"ב נגבה ממון שאין אע"פ
תיטול  זאת בכל בלעדה, עדות שום אין וכאן שנים, בעדות
לאחר, תנשאי "אם הכתובה: בשטר לה כתב שכך כתובתה,
קיז.). (יבמות להנשא הותרה והרי לך" שכתוב מה תטלי

מחלה 142) ולא כלום אצלה הניח שלא האלמנה, שבועת
ה"ד. לעיל כמבואר כתובתה, שם.143)לו

ולפיכך 144) באה, הכתובה עסקי על אם אנו, מסופקים
באה  נישואין עסקי על או כתובתי", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק וכל כראוי, דבריה לנסח יודעת שאינה  אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי מידו, מוציאין אין תפש אם -
כתובתה, לה נותנים שאין ואע"פ מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי, מת
סופו  חי, הוא שאם . . . השני ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי" שהוא ייודע או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק וכל הט"ז), פי"ב
יז, סי' (אהע"ז ובשו"ע (כסףֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ"ד):

כתובה". שהזכירה כיון

ה'תשפ"א  אדר ה' רביעי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב הכתובות, כל כדי
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.‡˙‡OpL Ïk - ˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰Úe·La ‡l‡3‰¯iMM ‰Ó ‡l‡ ‰B¯Á‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ

‰·Bb - Ì„B˜ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆
‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz ·BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰·Bb - ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»

‰lÁza7.·BÁ ÏÚ·Ï ¯‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן
הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה,
וכן  כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום  בעלי
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי

וסוף  גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את האחרונה מידי
האחרונה  זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף סוף כי היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי  ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה כי 7)שנשא
חוב. בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה

.·e‡aL Ú˜¯w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚL·e ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ¯ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï·‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL ¯Á‡Â ,ÔÈ‡eO ¯Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk - Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»

ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב היה כבר הקרקע שקנה בשעה
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי.

.‚„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙B¯ËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»
˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ - »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ

‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k È„k B‡ B·BÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilhlhna dnicw oic oi`y"

אדם  שכאשר העניינים, פנימיות על־פי זה דין לבאר יש
החומריים  ענייניו ואת עצמו את ועושה מחשיב
וממילא  במטלטלין" קדימה דין ש"אין הרי "מטלטלין",
אין  כי טענתי'" "אקדמי' שהוא היצה"ר טענת מתבטלת

במטלטלין. קדימה
(214 cenr a"l wlg y"ewl itÎlr)

פלוני 10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין
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מטלטלים  שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב.
אין  שהרי המוכר, של חוב בעלי ממנו יטרפו שמא מחבירו

להיזהר הלקוחות שידעו קול, בקנייתם.להם

.„ÏÚa ‡·e ,·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚÂ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ¿¿»»¿«»««
·BÁ‰ È„k Ú˜¯˜Â ˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,˙Ba‚Ï ‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»ƒ¿¿»»¿«¿«¿≈«

˙BÚÓ ÏËB ·BÁ ÏÚa - ‰a˙k‰Â12˙ÏËB ‰M‡‰Â , ¿«¿À»««≈»¿»ƒ»∆∆
Ú˜¯w‰ ÔÓ d˙a˙k13ÔÈ‡L Ú˜¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿À»»ƒ««¿«¿ƒ≈∆»«¿«∆≈

‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL ˙Ba‚Ï È„k da14- »¿≈ƒ¿¿≈∆¿…»»»ƒ¿ƒ»
- ÌeÏk ‰M‡Ï ¯‡L Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï B˙B‡ ÔÈ˙B¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«»ƒ»¿
ÏÚa È¯‰L .·BÁ ÏÚa ÈtÓ ‰Ácz - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhzƒ…¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈««∆¬≈««
‰¯ÒÁ ‡Ï ‰M‡‰Â ,ÂÈ˙BÚÓ ‡ÈˆB‰Â „ÈÒÙ‰ ·BÁƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»…»¿»
‰ˆB¯ ‰M‡ ,‡OÏ ‰ˆB¯ LÈ‡‰MÓ ¯˙BiL ;¯·„»»∆≈ƒ∆»ƒ∆ƒ»ƒ»»

.‡Op‰Ï¿ƒ»≈

מעות.12) לו הלווה כלום,13)שהרי לו נתנה לא שהרי
הקרקע. שיעבוד על רק זמן 14)וסמכה שהיה כגון

כן  ואחרי ולווה שנשא או אחד. מיום חוב והשטר הכתובה
קרקע. קנה

.‰˙nL ÈÓ ÔÎÂ15Ú˜¯˜Â ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡ ÁÈp‰Â ¿≈ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««¿«¿«
ÏÚa ÈtÓ ˙ÈÁ„ ‰M‡‰ - ‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈««

.‰lÁz B·BÁ ‰·B‚ ‡e‰Â ,·BÁ¿∆¿ƒ»

את 15) לייפות צריכים היינו לא זה שבמקרה פי על אף
לווין, בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו
דעתו  על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל
משמיענו  - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא

כנ"ל. והפסיד הואיל האלמנה, נדחית בזה שגם רבינו

.Âa‚zL ,ÌÈB‡b‰ ewzL ÔÂÈÎÂ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰ ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»««
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ16‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰Â , ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«»»»«∆≈ƒ¿ƒ»

ÔzÏ È„k ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ≈
‰lÁz B·BÁ Ïk ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B - Ì‰ÈLÏ17Ì‡Â ; ƒ¿≈∆¿ƒ¿««»¿ƒ»¿ƒ

Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhz - d˙a˙Îa ÏhzM ‰Ó ‰M‡Ï ¯‡Lƒ¿«»ƒ»«∆ƒ…ƒ¿À»»ƒ…¿ƒ«
‰Ácz -18. ƒ»∆

היתומים.16) מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא כי
"אחריות 18) בכתובתה בעלה לה כתב אם הטור: וכתב

לה  שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה
כך  הקרקע על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין
קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על הוא חל

יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם

.Ê‰ÚËÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ d˙a˙Îa ÔÈ·e˙k eÈ‰»¿ƒƒ¿À»»ƒ¿≈…«¿∆¿»¬»
ÏÚa‰ ÌÁ˜lL B‡ e„·‡L19Ô‡ˆ ÈÒÎa ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿∆¿»»«««¬≈ƒ¿ƒ¿≈…

‰Á˜Ï ‡lL ˙ÚaLÂ ,˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk dlL ÏÊ¯a«¿∆∆»ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿««∆…»¿»
ÈÏÚa ÌÚ ˙˜ÏBÁÂ ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡ÏÂ Ô˙B‡»¿…»¿»¿…»¬»¿∆∆ƒ«¬≈

˙B·BÁ20.

אלא 20)לעצמו.19) ככתובה, אינם ברזל צאן שנכסי
מעותיה. הפסידה שהרי אחר, כחוב

.ÁÌL ÔÈ‡Â ,˙Ba¯ ÌÈL BÏ LÈÂ ,L¯‚ B‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈≈¿≈»ƒ«¿≈»

‰ÓÈ„˜ ÔÈc21Ô‰ „ˆÈk - ˙Ba˙k‰ Ïk È„k BÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¿≈¿≈»«¿À≈«≈
ÔÈÓ ÏÚ ÔBÓn‰ ˜ÏÁiLk Ì‡ :ÌÈ‡B¯ ?˙B˜ÏBÁ¿ƒƒ¿∆≈»≈«»«ƒ¿«

Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈLp‰22˙BÁt B‡ d˙a˙k È„k «»ƒ«ƒ««¿»∆»∆¿≈¿À»»»
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ -23- ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÓn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿¿»∆¿ƒ»»«»≈«∆

¯eÚLk Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k epnÓ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ∆¿≈∆«ƒ««¿»∆»∆¿ƒ
˙B¯˙Bp‰ ÔÈa ¯˙Bn‰ ˙‡ ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,d˙a˙k¿À»»¿¿¿¿∆«»≈«»
Úa¯‡ ÈeO ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .ÔBL‡¯‰ C¯c ÏÚ«∆∆»ƒ≈«ƒ∆»»»«¿«
‰iL ÏLÂ ,˙B‡Ó Úa¯‡ ‰BL‡¯ ÏL d˙a˙k ,ÌÈL»ƒ¿À»»∆ƒ»«¿«≈¿∆¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏL ÏLÂ ,˙B‡Ó LÏL¿≈¿∆¿ƒƒ»«ƒ¿∆¿ƒƒ

Ï‡ Ïk‰ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÁÈp‰ Ì‡ :˙Ó B‡ Ôlk L¯‚Â ,Û ≈»ƒ¿»«…∆∆¿≈«À»≈ƒƒƒ«
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈»¿¿»∆¿»««

˙BÁt B‡ ‰‡Ó ˙ÏËB24Ì‡ - ˙B‡Ó ‰BÓL ÁÈp‰ . ∆∆≈»»ƒƒ«¿∆≈ƒ
˙ÏËB ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ ,‰ÂLa Ôlk ÔÈa ˜lÁz¿«≈≈À»¿»∆ƒ¿≈»¿ƒƒ∆∆
„ˆÈk ‡l‡ .‰‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ¿À»»∆»≈»∆»≈«
Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÔÈÁ˜BÏ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«¿«≈¿¿ƒ»

‰‡Ó ‰‡Ó ‰ÂLa Ô‰ÈÈa25‰ÏË ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ , ≈≈∆¿»∆≈»≈»ƒ¿≈»¿ƒƒ»¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â d˙a˙k È„k¿≈¿À»»¿»¿»»ƒ¿«»«¿«≈
Ì‡ .ÊeÊ ‰‡Ó ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk „ÈaL ,ÌÈL LÏLÂ¿»»ƒ∆¿«»««ƒ¿»¿»≈»ƒ
‡ˆÓ ,‰ÂLa ÔzLÏL ÔÈa ˙B‡Ó Úa¯‡‰ ˜ÏÁz«¬…»«¿«≈≈¿»¿»¿»∆ƒ¿»
,LÈÏLe LÏLÂ ÌÈLÏLe ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆∆»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÁ˜BÏ CÎÈÙÏ .ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿À»»∆»»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔzLÏL ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,˙B‡Ó LÏL ˙B‡n‰ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿≈¿¿ƒ≈¿»¿»
‰lL ÌÈ˙‡Ó ‰ÏËpL ˙ÈLÈÏM‰ ˙‡ˆÓpL ,‰ÂLa26 ¿»∆∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿»»«ƒ∆»

˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ .ÌÈL ÈzLe ‰‡Ó Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»»ƒ¿«»≈»¿≈»ƒ¿ƒ∆
„Èa ‡ˆÓ .‰iLe ‰BL‡¯ ÔÈa ‰ÂLa ‰‡n‰«≈»¿»∆≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿«
‡ˆÓÂ ,‰iM‰ „Èa ÔÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó ‰BL‡¯‰»ƒ»»«ƒ«¬ƒƒ¿≈¿««¿ƒ»¿ƒ¿»
ÏÚÂ .‰‡Ó ˙ÈÚÈ·¯‰ „È·e ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏM‰ „Èa¿««¿ƒƒ»«ƒ¿«»¿ƒƒ≈»¿«

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ˙B˜ÏBÁ BÊ C¯c∆∆¿¿»¬ƒ≈≈»

או 21) שווה. כתובותיהן וזמן אחד ביום כולן נישאו כי
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא

הפחותה.22) הכתובה משועבד 23)בעלת הכסף שכל
חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה אם 24)לבעלת

זוז. מאות מארבע פחות אחת 25)הניח כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של סכום מגיע יחד 26)משלושתן

הראשונה. בחלוקה שלקחה המאה עם

.Ëd˙a˙Îa ‰M‡Ï ·¯Ú‰27ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ∆»≈¿ƒ»ƒ¿À»»««ƒ∆»
B„iÓ28‰OÚ ‰ÂˆnL ;ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,29‡Ï È¯‰Â , ƒ»≈«»¿«≈∆ƒ¿»»»«¬≈…

ÌeÏk ‰¯ÒÁ30e˜Â ,‡e‰ Ba ˙a˙k ÏL ·¯Ú Ì‡Â . »¿»¿¿ƒ»≈∆¿À«¿¿»
BÓˆÚ „aÚLÓ Ba ÏÏ‚a ·‡‰L ;ÌlLÏ ·iÁ - B„iÓƒ»«»¿«≈∆»»ƒ¿«¿¿«¿≈«¿

‰˜Óe ¯ÓB‚Â31,ÌlLÏ ·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â . ¿≈«¿∆¿«¿»∆¿À»«»¿«≈
‰Ê ?ÔÏa˜ ‡e‰ ‰Ê È‡Â .B„iÓ e˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»ƒ»¿≈∆«¿»∆

Ô˙B È‡Â ,‰ÊÏ È‡Op‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L32a˙k.BÊ ‰ ∆»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ»∆«¬ƒ≈¿À»
Ú¯Bt È‡ ,BÊ ‰a˙k ·¯Ú ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈ƒ»≈¿À»¬ƒ≈«
‡l‡ ,¯eËt - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,da ·iÁ È‡ ,BÊ ‰a˙k¿À»¬ƒ«»»¿«≈»∆»∆»
‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ .ÂÈ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»ƒ«¿»≈∆ƒ¿«ƒ∆»

‰‡‰33B‡ ÔÏaw‰ ÔÓ d˙a˙k Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ¬»»¿««»ƒ»«¿À»»ƒ««¿»
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תשלומי 27) בעד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר
לך". ישלם לא בעלך אם על 28)כתובתך קניין קבלו

מתכוון 29)התחייבותו. אבל ערבותו לפרוע דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי שעל הוציאה 30)לזווגן שלא

הוא  הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב אם ואמנם, משלה.
ערב. כשאר בליבו 31)חייב גמר בנו חיתוני לחיבת

בהתחייבותו. לעמוד עצמו ערב"32)ומקנה "ואני לא
מאיזה  - בקבלן כי מערב, קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא
הערב  את יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה
הערב  אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה,
שליחותו  עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו. ונפרע

תחילה. לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן דעת 33)של על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין שלא 34)רבים, הערמה,

הקבלן. מידי הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה
עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבעל כשנדר אבל

.ÈÂÈÒÎ LÈc˜n‰ ÔÎÂ35‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Â ¿≈««¿ƒ¿»»¿≈≈∆ƒ¿«ƒ∆»
Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰ ÔÓ Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ‰‡‰36; ¬»»¿««»ƒ»«ƒ«∆ƒ««∆¿≈

˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL∆»«¬¿¿»««∆¿≈¬»«¿»≈∆
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙BÁB˜l‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‰‡·e BzL‡ƒ¿»»ƒ¿…ƒ«»≈¿«¿ƒ
¯ÊÁz ,‰˙ˆ¯ Ì‡Â .˙Ù¯BËÂ ˙ÚaL ‡l‡ ,d¯Èc‰Ï¿«ƒ»∆»ƒ¿««¿∆∆¿ƒ»¿»«¬…
˙a˙k ÂÈÏÚ LiL ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ¯·kL .dÏÚ·Ï¿«¿»∆¿»»¿«»∆≈»»¿À«
˙ÁzL ÌÈÒÎ eÁ˜lL ÌÓˆÚ ÏÚ e„ÈÒÙ‰ Ì‰Â ,‰M‡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ««¿»∆»¿¿»ƒ∆««

.d„eaÚLƒ¿»

הבית.35) בדק עצמו 36)לתיקון מההקדש גובה היא אין
כאשר  אלא שקדם, השעבוד מפקיע "הקדש היא שהלכה
לגבות  לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור

זו. קרקע על עומד שעבודה שהרי הפודה מן

.‡ÈÂÈÒÎ ¯ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰·˙k Ck ¯Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -39BÊ È¯‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙Ù¯BË40ÔÈ·Ï dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰·˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚ·Ï41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL- ÏÚa‰ B˙B‡ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙Ù¯BË dÈ‡42¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ ·zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
¯În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰·˙k43¯ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï ¯ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ¯ÎnL ¯Á‡Â ,˙¯Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;Û¯ËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ¯ ‡lLk ,‰BL‡¯a È¯‰L ,'ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»

dÏÚa ÔBˆ¯a44. ƒ¿«¿»

לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים

הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע
המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי חורין בני
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי". עשיתי רוח נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת

לכתוב.43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט ודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.·ÈÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ¯ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡¯‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙Ù¯BË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰ - Ô‰ÈzL L¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È¯‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡¯‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
¯ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ ,‰BL‡¯Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»

‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ .BÏ e˜ È¯‰L47‰¯Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו "מחול") זה (משורש

.‚È,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙Ú¯ÙÂ dÏÚa.Ú˜¯wÓ ˙¯ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¯În‰ ˙eÈ¯Á‡Â .Ú˜¯w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï ‰Le¯b‰ Ï·‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰Ê¯Î‰a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï - ÔÈc ˙È·a ˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰·e53ÔÈc ˙Èa ˙¯ÈÎÓ ËtLÓ ¯‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡ - ÔÈc ˙È·a ‡lL ˙¯ÎBn‰ Ï·‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי אם 50)וחומר
הלוקח  חוזר מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי
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תשלומי 27) בעד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר
לך". ישלם לא בעלך אם על 28)כתובתך קניין קבלו

מתכוון 29)התחייבותו. אבל ערבותו לפרוע דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי שעל הוציאה 30)לזווגן שלא

הוא  הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב אם ואמנם, משלה.
ערב. כשאר בליבו 31)חייב גמר בנו חיתוני לחיבת

בהתחייבותו. לעמוד עצמו ערב"32)ומקנה "ואני לא
מאיזה  - בקבלן כי מערב, קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא
הערב  את יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה
הערב  אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה,
שליחותו  עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו. ונפרע

תחילה. לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן דעת 33)של על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין שלא 34)רבים, הערמה,

הקבלן. מידי הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה
עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבעל כשנדר אבל

.ÈÂÈÒÎ LÈc˜n‰ ÔÎÂ35‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Â ¿≈««¿ƒ¿»»¿≈≈∆ƒ¿«ƒ∆»
Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰ ÔÓ Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ‰‡‰36; ¬»»¿««»ƒ»«ƒ«∆ƒ««∆¿≈

˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL∆»«¬¿¿»««∆¿≈¬»«¿»≈∆
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙BÁB˜l‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‰‡·e BzL‡ƒ¿»»ƒ¿…ƒ«»≈¿«¿ƒ
¯ÊÁz ,‰˙ˆ¯ Ì‡Â .˙Ù¯BËÂ ˙ÚaL ‡l‡ ,d¯Èc‰Ï¿«ƒ»∆»ƒ¿««¿∆∆¿ƒ»¿»«¬…
˙a˙k ÂÈÏÚ LiL ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ¯·kL .dÏÚ·Ï¿«¿»∆¿»»¿«»∆≈»»¿À«
˙ÁzL ÌÈÒÎ eÁ˜lL ÌÓˆÚ ÏÚ e„ÈÒÙ‰ Ì‰Â ,‰M‡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ««¿»∆»¿¿»ƒ∆««

.d„eaÚLƒ¿»

הבית.35) בדק עצמו 36)לתיקון מההקדש גובה היא אין
כאשר  אלא שקדם, השעבוד מפקיע "הקדש היא שהלכה
לגבות  לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור

זו. קרקע על עומד שעבודה שהרי הפודה מן

.‡ÈÂÈÒÎ ¯ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰·˙k Ck ¯Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -39BÊ È¯‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙Ù¯BË40ÔÈ·Ï dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰·˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚ·Ï41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL- ÏÚa‰ B˙B‡ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙Ù¯BË dÈ‡42¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ ·zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
¯În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰·˙k43¯ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï ¯ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ¯ÎnL ¯Á‡Â ,˙¯Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;Û¯ËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ¯ ‡lLk ,‰BL‡¯a È¯‰L ,'ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»

dÏÚa ÔBˆ¯a44. ƒ¿«¿»

לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים

הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע
המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי חורין בני
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי". עשיתי רוח נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת

לכתוב.43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט ודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.·ÈÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ¯ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡¯‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙Ù¯BË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰ - Ô‰ÈzL L¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È¯‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡¯‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
¯ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ ,‰BL‡¯Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»

‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ .BÏ e˜ È¯‰L47‰¯Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו "מחול") זה (משורש

.‚È,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙Ú¯ÙÂ dÏÚa.Ú˜¯wÓ ˙¯ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¯În‰ ˙eÈ¯Á‡Â .Ú˜¯w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï ‰Le¯b‰ Ï·‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰Ê¯Î‰a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï - ÔÈc ˙È·a ˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰·e53ÔÈc ˙Èa ˙¯ÈÎÓ ËtLÓ ¯‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡ - ÔÈc ˙È·a ‡lL ˙¯ÎBn‰ Ï·‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי אם 50)וחומר
הלוקח  חוזר מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי
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היא 52) בכמה למכירה, העומדת זו שדה על שמכריזים
למכרה. רוצים מה ומפני ח'.53)שומה, הלכה יב, פרק

נעשה  בהכרזה שלא שמכר דין "בית מבואר: י' הלכה ושם
בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כי 54)כמי

קיים  המקח - המקח משישית בפחות דין בית טעה אם
כאשר  אבל ובמכירה, בשומה לדקדק הכרזה צריך לפיכך
ודינר, מנה שווה מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה

.„Èd˙a˙Îa Ú˜¯˜ ‰¯ÎnL ‰ÓÏ‡55ÔÈ·Ï dÈa «¿»»∆»¿»«¿«ƒ¿À»»≈»¿≈
dÓˆÚ56‰ÂLa ‰ÂL ‰¯ÎÓ Ì‡ ,57,Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»ƒ»¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»

,‡e‰Â .‰¯ÎnL ¯Á‡ ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ˙ÚaLÂ¿ƒ¿««¿««¿»»««∆»¿»¿
dÓˆÚÏ ‰ÓL Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï ‰¯ÎnL58‡Ï - ∆»¿»¿«≈¬»ƒ»»¿«¿»…

‰ÊÈ¯Î‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk ‰˙OÚ59. »¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»

כתובתה.55) גביית שלושה 56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים טעתה 57)הדיוטות שלא

בשומת 58)במכירה. לעצמה היתומים שדה לקחת
בשומתה,59)כתובתה. טעתה ולא פומבית מכירה על

זמן  לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל
הר  מפרש והטעם, ממנה. השדה ונוטלים כי חוזרים שב"א,

שנתמנה  שליח וכל לאחרים, למכור שליח אלא נעשתה לא
שאין  מכר, באותו ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור
ולגבי  אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר
במקום  עומד הוא כי מרשות, הוצאה כאן אין השליח

לעצמו". מקנה אדם ו"אין הבעלים,

.ÂË‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»»«ƒ»¿»»∆≈»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿À»»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡Â60.‰ÓÏ‡ ˙Úe·L Ú·MzL „·Ï·e , ¿≈»¿ƒ¿«∆ƒ»«¿««¿»»
‰‡Óa ¯È„Â ‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,‰‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»≈»»¿»»∆≈»¿ƒ»¿≈»

ÏËa d¯ÎÓ -61¯Èc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‡ È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â , ƒ¿»»≈«¬ƒ»¿»¬ƒ«¬ƒ∆«ƒ»
.ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ

ואין 60) לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי
לקרקעות. אונאה דין אין כי המכר, ייבטל אומרים
אני  לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה
לשוק  שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי
לו  שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, ולקח לסחורה
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה,

המכר 61) שכל נמצא למכור, רשות לה אין דינר שאותו
היה. אחת בבת שהרי טעות,

.ÊË‰ÊÏ ‰¯ÎÓe ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈»¿»»∆
‰‡Ó ‰ÂL ÔB¯Á‡ÏÂ ,‰ÂLa ‰ÂL ‰Óa ‰ÊÏÂ ‰Óa¿»∆¿»∆¿»∆»∆¿»∆¿»«¬»∆≈»

Ìi˜ Ìlk ÏLÂ ,ÏËa ÔB¯Á‡ ÏL - ‰‡Óa ¯È„Â62. ¿ƒ»¿≈»∆«¬»≈¿∆À»«»

המכר 62) אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד אלא בטל,

.ÊÈLÈ63d˙a˙k ¯kÓÏ ‰M‡Ï64.‰zÓa dzÏ B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿…¿À»»ƒ¿»¿«»»
ÏhÈÂ ‰l‰ ‡B·È - dL¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡65Ì‡Â ; ƒ≈«««≈¿»»«»¿ƒ…¿ƒ

dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó66‰ÚaLpL Ì„˜ B‡67ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿«≈«¿»…∆∆ƒ¿¿»≈
ÌeÏk BÏ68. ¿

רשאית.63) והתוספת.64)יכולה, הלוקח 65)העיקר
גרושה. או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי את יטול

ליגבות 66) כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא לידי באה לא
מוריש 67)מחיים. אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין

ליורשיו. הלוקח 68)שבועה נותן ולפיכך מעותיו. והפסיד
מועט. דבר זה מכר בעד

.ÁÈ˙ˆ˜Ó ‰kLÓ B‡ ,d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ‰¯ÎnL È¯‰¬≈∆»¿»ƒ¿»¿À»»ƒ¿¿»ƒ¿»
˙¯ÎBÓ - d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ¯Á‡Ï ‰˙ B‡ ,d˙a˙k¿À»»»¿»¿«≈ƒ¿»¿À»»∆∆

dÏÚa Ú˜¯wÓ69ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ÔÈa ¯‡M‰ ‰a‚˙Â ƒ«¿««¿»¿ƒ¿∆«¿»≈¿≈ƒÀ¿ƒ
ÌÈÓÚt elÙ‡ d˙a˙ÎÏ ˙¯ÎBÓe .ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa≈ƒ¿»∆¡»ƒ∆∆ƒ¿À»»¬ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa ÔÈc ˙È·a ÔÈa ˙Ba«̄≈¿≈ƒ≈ƒ¿»∆¡»ƒ¿¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ˙ÓeL«««¿«

כתובתה.69) לגבוי קרקע מוכרת

.ËÈd˙a˙k ˙¯ÎBn‰70dÏÚ·Ï ÔÈa ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa ,71, «∆∆¿À»»≈«¬≈ƒ≈¿«¿»
‰a˙k È‡z ¯‡L ‰„a‡ ‡Ï72¯ÎÊ Ôa dÏ ‰È‰ Ì‡Â . …ƒ¿»¿»¿»≈¿À»¿ƒ»»»≈»»

ÂÈ·‡ ÈÒÎpÓ ‰¯kÓpL ˙‡f‰ ‰a˙k‰ „‚k L¯BÈ -73 ≈¿∆∆«¿À»«…∆ƒ¿¿»ƒƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‡z ÔÈ„k ,B˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ74˙ÏÁBn‰ Ï·‡ . ≈«∆¿¿ƒ¿«∆¬»«∆∆

elÙ‡Â ,d˙a˙k È‡z Ïk ‰„a‡ - dÏÚ·Ï d˙a˙k¿À»»¿«¿»ƒ¿»»¿»≈¿À»»«¬ƒ
ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡ ˙BBÊÓ75‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ d˙a˙k ˙ÏÁBÓe . ¿≈»»»∆∆¿À»»≈»¿ƒ»

ÔÈ˜76ÌÈ„Ú ‡ÏÂ77ÔÈ‡L ,ÌÈÏÁBn‰ Ïk ¯‡Lk ; ƒ¿»¿…≈ƒƒ¿»»«¬ƒ∆≈»
„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡ ,ÔÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ78. ¿ƒƒ…≈ƒ¿…ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒƒ¿«

Ô‰ÈÏÚ ˙ÎÓBÒ ˙Úc‰L ÌÈ¯·„ eÈ‰iL ,‡e‰Â79‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿¿»ƒ∆«««∆∆¬≈∆¿…
dÓz È¯·„ B‡ Ïez‰Â ˜BÁO È¯·„ eÈ‰È80˙Ú„a ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈≈«∆»¿««

.‰BÎ¿»

כתובתה.70) כל לא 71)כלומר יגרשנה או ימות שאם
כתובתה. התנאים 72)תגבה ושאר ופדיונה רפואתה כגון

שמכרה  כיוון מזונותיה אבדה וכשתתאלמן לעיל. המנויים
כתובתה. הזכרים 74)כשימות.73)כל  הבנים  "שיהיו

צאן  נכסי בתורת שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים
נשים  (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל,

בשווה". בחייו ו 75)אחרות) שאפילו רבינו מדברי נראה
ממנו. ניזונת או 76)אינה במכירה הדרושה קניין קבלת

"כי 77)במתנה. מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני עדים התורה הצריכה לא

טעם 78) לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
או  . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון בהם,
רוב  נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל
אינו  זה קניין . . . הדברים אלו למקצת להקנות המקומות
כמשחק  אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל
אמר  אם לפיכך אמר, כן ואחרי בליבו שגמר אלא ומהתל,
דבר  צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב

כלל". המוחלת 79)אחר רוח ואין "נחת לטעון: יכולה
יש  הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי
היא  ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן
ממני  מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך לו: לומר יכולה

כתובתי". לך לאו 80)שאמחול ויש כלאו שהוא הן ש"יש
לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן" אמר שאם כהן", שהוא

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



`zeyiקע zekld - miyp xtq - xc` 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ה'תשפ"א  אדר ו' חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וזכויותיהם 1) היורשים כלפי האלמנה זכויות רבינו בו ביאר

לפני  שנפלה אלמנה תפיסה, דיני נשבעה, ולא מתה אצלה,
שבאה  אלמנה במזונותיה, קרקע ייחד ניזונת, ממי היבם
עשירה  או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע דין לבית
מזונות  שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו

מהיורשים.

.‡ÔÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡2d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk3 «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿««¿¿»
d˙a˙k ÏhzL „Ú4,ÔÈc ˙È·a d˙a˙k Úa˙zMÓe . «∆ƒ…¿À»»ƒ∆ƒ¿«¿À»»¿≈ƒ

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡5d˙a˙k ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .6B‡ ,dlk ≈»¿¿≈ƒ»¿»¿À»»À»
d˙a˙k ‰˙OÚ B‡ ,d˙a˙k ‰kLÓ7È˜È˙Bt‡8 ƒ¿¿»¿À»»»¿»¿À»»«≈≈

E·BÁ ‰a‚z ‰t :BÏ ¯Ó‡zL ‡e‰Â ,¯Á‡Ï9ÔÈa - ¿«≈¿∆…«…ƒ¿∆¿≈
˙È·a ‡lL ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a el‡ ÌÈ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»¿»ƒ≈¿≈ƒÀ¿ƒ≈∆…¿≈
¯Á‡Ï ‰˙OÚL ÔÈa dÏÚa ÈiÁa ‰˙OÚL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆»¿»¿«≈«¿»≈∆»¿»¿««

ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙˙ÈÓ10Ï·‡ . ƒ««¿»≈»¿ƒ«¿ƒ¬»
˙BBÊÓ dÏ LÈ - d˙ˆ˜Ó ‰¯ÎÓ Ì‡11Ò¯‡˙zMÓe . ƒ»¿»ƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰È˙BBÊÓ ‰„a‡ ‰ÓÏ‡‰12. »«¿»»ƒ¿»¿∆»

מבעלה.2) כמבואר 3)שירשו בכתובתה, לה התחייב שכן
נכתב  שלא שאע"פ הוא ביתֿדין ותנאי ה"ב. פי"ב לעיל

נב:). (כתובות נכתב כאילו זה הרי אין 4)בכתובה, אבל
המזונות  מן ולסלקה כתובתה לה לפרוע יכולים היורשים

נד.). לא 5)(שם והוא להינשא, שרוצה דעתה שגילתה
ימי  כל מנכסי ותתזני בביתי יושבת תהי "את אלא: לה כתב
גיטין  (רש"י כבודו בשביל אלמנה שהיא אלמנותיך" משך

הכ"ח.6)לה.). לקמן ראה והתוספת, קרקע 7)העיקר
נד.). כתובות (רש"י לכתובתה יוונית:8)המיוחדת מילה

שאמרה  - בנין או קרקע שעבוד משכנתא, היפותיקו,
רש"י  ובפירוש מזה". אלא פרעון לך יהא "לא לבעלֿחובה:

קאי". תהא אפה - "אפותיקי יא:): כתובות 9)(בבאֿקמא
וכל  כתובתה, גבתה כאילו היא הרי אלה שבכל א. נד,
כתובות  (ר"ן מזונות לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה

חיוב 10)פי"א). שהרי מזונות, לה יש בעלה בחיי אבל
שזלזלה  ומוחלת ה"ב). פי"ב (למעלה התורה מן הוא מזונות
פי"ז  (למעלה בעלה בחיי אף מזונות לה אין - בכתובתה
סקי"ח. צג סי' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי"ט

מותר 11) לה פורעים היורשים, רצו "ואם ב: צז, כתובות
תמכור  אשה כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה
הדינר" בחסכון ימיה כל ותתפרנס דינר תשלום עד כתובתה

ס"י). צג סי' באהע"ז וכן שם, כיון 12)(הרא"ש
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,
(מגידֿמשנה). אלמנותיך" משך ימי "כל אלא: לה כתב לא
רק  אם שהואֿהדין צג, סי' אהע"ז יוסף' ה'בית וכתב
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע אלמנותיך" ד"ימי
ומשנשתדכה  פלוני", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):

לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי פלוני "מחמת אמרה:
לה  אין - לי מהוגנים שאינם אדם בני מחמת מזונות.
היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי מזונות",
(רש"י  אלמנותיך" "משך בה קורא אני ואין לה. הגון תובעה

שם).

.·dÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ ¯Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»
¯B„na ˙·LBÈ B‡) ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯ka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙM·e ÌÈ„·ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰· ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙B·Ï ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ¯B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlMÓ ep·‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ

dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»
¯B„Ó e¯ÎnL ÔÈL¯BÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba ·Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï - ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י 13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח: התימנים

כדרך 14) זהב וכלי כסף בכלי הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי לפי 15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב, (מלכיםֿב הכתוב מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט של בטיח תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני בו ישבה שהרי שם)

.‚¯ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚ·Ï ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B -21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„B·k ÈÙÏ ¯B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„B·k ÈÙÏ - d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „B·k ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„B·k ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B - d„B·kÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי'21)שגר לה שוכרים
שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי"ג). פ"ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי  אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי' אהע"ז בט"ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי"ב, כתובות ('ירושלמי' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח, כתובות

.„˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰a¯Ó ˙Èa‰ ˙k¯aƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
·˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,Bc·Ï ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa¯‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ - ·e¯Úa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È·‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ¯ÓBÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈÏBÎÈ - ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ -≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B - ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
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ה'תשפ"א  אדר ו' חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וזכויותיהם 1) היורשים כלפי האלמנה זכויות רבינו בו ביאר

לפני  שנפלה אלמנה תפיסה, דיני נשבעה, ולא מתה אצלה,
שבאה  אלמנה במזונותיה, קרקע ייחד ניזונת, ממי היבם
עשירה  או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע דין לבית
מזונות  שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו

מהיורשים.

.‡ÔÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡2d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk3 «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿««¿¿»
d˙a˙k ÏhzL „Ú4,ÔÈc ˙È·a d˙a˙k Úa˙zMÓe . «∆ƒ…¿À»»ƒ∆ƒ¿«¿À»»¿≈ƒ

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡5d˙a˙k ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .6B‡ ,dlk ≈»¿¿≈ƒ»¿»¿À»»À»
d˙a˙k ‰˙OÚ B‡ ,d˙a˙k ‰kLÓ7È˜È˙Bt‡8 ƒ¿¿»¿À»»»¿»¿À»»«≈≈

E·BÁ ‰a‚z ‰t :BÏ ¯Ó‡zL ‡e‰Â ,¯Á‡Ï9ÔÈa - ¿«≈¿∆…«…ƒ¿∆¿≈
˙È·a ‡lL ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a el‡ ÌÈ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»¿»ƒ≈¿≈ƒÀ¿ƒ≈∆…¿≈
¯Á‡Ï ‰˙OÚL ÔÈa dÏÚa ÈiÁa ‰˙OÚL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆»¿»¿«≈«¿»≈∆»¿»¿««

ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙˙ÈÓ10Ï·‡ . ƒ««¿»≈»¿ƒ«¿ƒ¬»
˙BBÊÓ dÏ LÈ - d˙ˆ˜Ó ‰¯ÎÓ Ì‡11Ò¯‡˙zMÓe . ƒ»¿»ƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰È˙BBÊÓ ‰„a‡ ‰ÓÏ‡‰12. »«¿»»ƒ¿»¿∆»

מבעלה.2) כמבואר 3)שירשו בכתובתה, לה התחייב שכן
נכתב  שלא שאע"פ הוא ביתֿדין ותנאי ה"ב. פי"ב לעיל

נב:). (כתובות נכתב כאילו זה הרי אין 4)בכתובה, אבל
המזונות  מן ולסלקה כתובתה לה לפרוע יכולים היורשים

נד.). לא 5)(שם והוא להינשא, שרוצה דעתה שגילתה
ימי  כל מנכסי ותתזני בביתי יושבת תהי "את אלא: לה כתב
גיטין  (רש"י כבודו בשביל אלמנה שהיא אלמנותיך" משך

הכ"ח.6)לה.). לקמן ראה והתוספת, קרקע 7)העיקר
נד.). כתובות (רש"י לכתובתה יוונית:8)המיוחדת מילה

שאמרה  - בנין או קרקע שעבוד משכנתא, היפותיקו,
רש"י  ובפירוש מזה". אלא פרעון לך יהא "לא לבעלֿחובה:

קאי". תהא אפה - "אפותיקי יא:): כתובות 9)(בבאֿקמא
וכל  כתובתה, גבתה כאילו היא הרי אלה שבכל א. נד,
כתובות  (ר"ן מזונות לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה

חיוב 10)פי"א). שהרי מזונות, לה יש בעלה בחיי אבל
שזלזלה  ומוחלת ה"ב). פי"ב (למעלה התורה מן הוא מזונות
פי"ז  (למעלה בעלה בחיי אף מזונות לה אין - בכתובתה
סקי"ח. צג סי' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי"ט

מותר 11) לה פורעים היורשים, רצו "ואם ב: צז, כתובות
תמכור  אשה כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה
הדינר" בחסכון ימיה כל ותתפרנס דינר תשלום עד כתובתה

ס"י). צג סי' באהע"ז וכן שם, כיון 12)(הרא"ש
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,
(מגידֿמשנה). אלמנותיך" משך ימי "כל אלא: לה כתב לא
רק  אם שהואֿהדין צג, סי' אהע"ז יוסף' ה'בית וכתב
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע אלמנותיך" ד"ימי
ומשנשתדכה  פלוני", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):

לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי פלוני "מחמת אמרה:
לה  אין - לי מהוגנים שאינם אדם בני מחמת מזונות.
היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי מזונות",
(רש"י  אלמנותיך" "משך בה קורא אני ואין לה. הגון תובעה

שם).

.·dÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ ¯Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»
¯B„na ˙·LBÈ B‡) ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯ka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙM·e ÌÈ„·ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰· ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙B·Ï ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ¯B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlMÓ ep·‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ

dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»
¯B„Ó e¯ÎnL ÔÈL¯BÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba ·Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï - ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י 13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח: התימנים

כדרך 14) זהב וכלי כסף בכלי הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי לפי 15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב, (מלכיםֿב הכתוב מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט של בטיח תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני בו ישבה שהרי שם)

.‚¯ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚ·Ï ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B -21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„B·k ÈÙÏ ¯B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„B·k ÈÙÏ - d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „B·k ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„B·k ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B - d„B·kÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי'21)שגר לה שוכרים
שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי"ג). פ"ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי  אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי' אהע"ז בט"ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי"ב, כתובות ('ירושלמי' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח, כתובות

.„˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰a¯Ó ˙Èa‰ ˙k¯aƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
·˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,Bc·Ï ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa¯‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ - ·e¯Úa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È·‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ¯ÓBÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈÏBÎÈ - ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ -≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B - ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
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‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â dc·Ï dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26¯˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«
ÔÈL¯BiÏ - ˙eÒk‰ ¯˙BÓe ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊÓ27. ¿»«¿»»««¿«¿ƒ

הס 24) ששית והוא היבש, כה.מדת ו, במלכיםֿב ונזכר אה,
עמהם.25) תדור אם רע, שם עליה יצא ושמא צעירה.
א.26) קג, חולק.27)כתובות והראב"ד ב. סה, שם

.‰dÏ ÔÈ‡L ‰‡eÙ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
‰·ˆ˜28˙BBÊÓk BÊ È¯‰ -29Ì‡Â ;da ÔÈ·iÁ ÔÈL¯BÈÂ ƒ¿»¬≈ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ»¿ƒ

BÊ È¯‰ - ‰·ˆ˜ dÏ LiL ‰‡eÙ¯ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»∆≈»ƒ¿»¬≈
d˙a˙kÓ ‰‡t¯˙Ó30ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ˙ÈaL . ƒ¿«¿»ƒ¿À»»ƒ¿≈≈«¿ƒ«»ƒ

d˙BcÙÏ31‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ .32ÈiÁa ˙ÈaL elÙ‡Â , ƒ¿»¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒƒ¿≈¿«≈
d˙BcÙÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰È·Ma ‡È‰Â ˙Óe dÏÚa«¿»≈¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»

ÂÈÒÎpÓ33d˙a˙k Ïhz B‡ ,dÓˆÚ ÏMÓ ˙ÈcÙ ‡l‡ ; ƒ¿»»∆»ƒ¿≈ƒ∆«¿»ƒ…¿À»»
.dÓˆÚ ‰cÙ˙Â¿ƒ¿∆«¿»

רפואי.28) לטיפול תמיד וזקוקה תדיר, חולה שהיא
קצבה.29) אין להן הרא"ש 30)שגם וכתב ב. נב, כתובות

בבת  הבא לפדיונה דומה קצבה לה שיש רפואה (שם):
פטורים  הם כך מלפדותה, פטורים שהיורשים וכשם אחת,

הי"ז. פי"ד, לעיל וראה א:31)מרפואתה. נב, כתובות
לאשה". לי ואחזירך בה קורא אני הזקוקה 32)"שאין

אינם  זאת בכל - לאשה אותה שייבמו האחים מן לאחד
לפי  וזהו אותה. ייבמו שלא זמן כל לפדותה חייבים
בספר  (הרמב"ן שם כתובות בגמרא מדוייקות נוסחאות
ברי"ף  הוא וכן מתניתין), ועוד ד"ה פ"ד, יבמות ה'מלחמות'

אינם 33)שם. לפדותה, חייבים שאין ולפי שם. כתובות,
משום  אלא "פירותיה תיקנו שלא נכסיה. פירות אוכלים

ה"ח. ובסמוך ה"ד. פי"ב, לעיל ראה פדיונה".

.Â‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó34d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ -35. ≈»»«¿»»¿≈««««»ƒƒ¿»»
- ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ‰ÚaL Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»¿««¿»»¿««»≈»

d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ36Ï·‡ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ Ô‰Â ¿∆»¿ƒ¿À»»¿≈«»ƒƒ¿»»¬»
ÔÈL¯BiÏ - ‰ÓÏ‡‰ È„È ‰OÚÓ .ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ‡Ï37. …¿≈««««¬≈¿≈»«¿»»«¿ƒ

CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ ÈÏË :‰ÓÏ‡Ï ¯Ó‡L L¯BÈÂ¿≈∆»«¿«¿»»¿ƒ«¬≈»«ƒƒ¿«ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -38- ‰Êa ‰˙ˆ¯L ‡È‰ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¬»ƒ∆»¿»»∆

dÏ ÔÈÚÓBL39. ¿ƒ»

להשבע 34) הספיקה לא וגם מהיורשים, כתובה גבתה ולא
אלמנה. (יב,35)שבועת לעיל שנינו וכן ב. צה, כתובות

לכתובתה". ירושתו תחת "וקבורתה לעיל 36)ד) כמבואר
הבעל. מיורשי אותה וגובים מח.). ובשבועות הי"ב. (פט"ז,
- האלמנה נשבעה כשלא אפילו ולדעתו חולק, והראב"ד
שלא  היא שבועתה כי בקבורתה, חייבים בעלה יורשי אין
שלא  עוד וכל בחייו, כסף צרור התפיסה ולא מבעלה נפרעה
והורישה  נפרעה כבר שמא הבעל יורשי אומרים נשבעה
נוטלים  שהם גם ומה לקוברה, ועליהם - ליורשיה הכסף

ה"ט. בסמוך כמבואר שבועה, בלא כתובות,37)נדונייתה
-38)שם. יתומים" מנכסי ניזונת "אלמנה שם: במשנה,

מבלי  עלֿכלֿפנים, מהם ניזונת שהיא ניזונת ענין וזהו
לומר  יכול אינו שהבעל כשם שם) ('מאירי' להפטר שיוכלו
כמבואר  למזונותיה, ידיה מעשי יספיקו לא שמא לאשתו, כן

ה"ד. פי"ב כנגד 39)למעלה תוקנו לטובתה המזונות כי
לה  שומעים חכמים תקנת על מוותרת היא ואם ידיה, מעשי

ה"א). פי"א, כתובות ('ירושלמי'

.ÊdÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ ÏÎÂ40‰ÓÏ‡ , ¿»¿»∆»ƒ»»¿«¿»«¿»»
‰hn‰ ˙Úv‰Â ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ‰OBÚ»«¿ƒƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Â41. ¿«¿»«»»»»¿«¿»

ה"ז.40) פכ"א, לקמן שהן 41)המנויות א. צו, כתובות
לקמן  וראה (רש"י) דבר והרגל חיבה המקרבות מלאכות

ה"ח. פכ"א,

.ÁÏÚaÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ˙B¯Ùe ‰ÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«»«¿»»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»«««
Ì‰a L¯BiÏ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ -42.ÌeÏk ¿«¿»¿≈«≈»∆¿

כדי 42) הוא לבעלה אשה מציאת שתיקנו הטעם כל שהרי
בנוגע  שייך לא וזה בעלה, לבין בינה איבה תהא שלא
צו.). (כתובות מזונותיה לה נותנים הם כרחם שעל ליורשים,
להם  אין בפדיונה חייבים ואינם הואיל נכסיה, לפירות ואשר
כתובות  (רי"ף פדיונה" כנגד פירותיה "תיקנו שהרי פירות,

לב. הערה למעלה וראה פ"ד),

.Ëd˙Èe„ Ì‰L ÌÓˆÚ ÌÈÒÎp‰Â43Ô˙B‡ ˙ÏËB - ¿«¿»ƒ«¿»∆≈¿¿»»∆∆»
ÌÏBÚÏ ÔÈc Ì‰a ÌÈL¯BiÏ ÔÈ‡Â ,‰Úe·L ‡Ïa44‡l‡ , ¿…¿»¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

e¯È˙B‰ Ôk Ì‡45ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ eÈ‰Â ÏÚa‰ ÈiÁa ƒ≈ƒ¿«≈«««¿»ƒ¿≈…«¿∆
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰L46‰Úe·L ‡Ïa ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó Ì‡Â . ∆«»«««¿ƒ≈»»«¿»»¿…¿»

ÈÒÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d˙Èe„ ÌÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ -¿∆»¿ƒ¿¿»»««ƒ∆ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ47ÈL¯BÈÏ ¯˙Bn‰ - ¯˙BÓ Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . …«¿∆¿ƒ»»»∆»«»¿¿≈

.ÏÚa‰«««

קיימים.43) הם.44)ועדיין שלה או 45)שהרי נתייקרו
יש 46)נשתבחו. וממילא ה"א. פט"ז, לעיל כמבואר

ובאה  פחתה או הנדוניא אבדה שאם ומובן בו. דין ליורשים
שאינה  להשבע, צריכה שפחתה מה היורשין מן לגבות
שדינו  יתומים, מנכסי להפרע הבא בעלֿחוב משאר עדיפה

(מגידֿמשנה). כסף,47)להשבע בסכום אותם ושמו
חשובים  אינם זאת בכל - סכום אותו על אחריות עליו וקיבל
האלמנה  בחזקת אלא - ליתומים להשבע שיצטרכו כנכסיו,
בעלה  לה ייחד ואם ליורשיה. מורישתם היא וממילא הם,
נוטלתם  - קיימים הם ועדיין מטלטלין או לכתובתה קרקע
פט"ז, לעיל כמבואר לבניה, מורישתם וממילא שבועה, בלא

הי"ג.

.ÈÔ‰Ó ÔBfzL È„k ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙzL ‰ÓÏ‡48ÔÈa - «¿»»∆»¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈∆ƒ≈∆≈
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙzL ÔÈa ÌÈiÁÓ ‰ÒÙzL49elÙ‡ , ∆»¿»≈«ƒ≈∆»¿»««¬ƒ

¯kk ‰ÒÙz50ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ;d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê »¿»ƒ«»»≈ƒƒƒ»»∆»¿ƒ
,˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe ,‰ÒÙzM ‰Ó ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ«∆»¿»¿ƒ»¿

ÔÈ·MÁÓe˙eÓzL „Ú d„ÈaM ‰nÓ ˙Bf ‡È‰Â ,dnÚ ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ∆ƒ«∆¿»»«∆»
˙BBÊÓ dÏ eÈ‰È ‡lL „Ú B‡51˙‡ ÔÈL¯Bi‰ eÁ˜ÈÂ , «∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ∆
¯‡M‰52. «¿»

המטלטלין 48) מן נגבים המזונות אין הדין שמצד אע"פ
צו.). (שם לה מועילה תפיסתה סט:) שכבר 49)(כתובות

משועבדים  אינם יתומים של ומטלטלין היתומים, בהם זכו
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`zeyiקעב zekld - miyp xtq - xc` 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חוב. יתר 50)לשום שהוא ואע"פ ה"ז. פ"י, לעיל מפורש
בכל  לה להנתן הראויים מזונותיה מכדי או כתובתה מכדי

הכ"א. להלן כמבואר יום, תגבה 51)שלשים אם כגון
ה"א. לעיל כמבואר תתארס, אם או וכן 52)כתובתה

להראות  שעליה ה"א): פי"א, (כתובות ב'ירושלמי' אמרו
כנ"ל. עמה לחשב שנדע כדי תפסה, מה ליתומים

.‡ÈdÏÚa ÈiÁa d˙a˙Îa ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙz Ì‡ ÔÎÂ53, ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿À»»¿«≈«¿»
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ó ‰·Bb - ˙Óe≈»≈∆¬»ƒ»¿»««

Ô‰Ó ‰·Bb dÈ‡ - d˙a˙ÎÏ54·‚ŒÏÚŒÛ‡ ,55ewzL ƒ¿À»»≈»»≈∆«««∆ƒ¿
ÌÈB‡b‰56ÔÓ ‰a˙k‰ È‡˙e ‰a˙k‰ ‰a‚zL «¿ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»≈«¿À»ƒ

CÎÈÙÏ .ÔÈÏËÏhn‰57ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡‰ ÔBfz «ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
.‰ÒÙz ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»

יורשים.53) בהם זכו לא בהם 54)שעדיין זכו שכבר
אמרנו  שכבר היורשים, כלפי מועילה תפיסתה ואין יורשים,
כמבואר  לבעלֿחוב, משועבדים יתומים של מטלטלין אין
משום  תפיסתה, מועילה שלמזונות והטעם א. לא, בפסחים
שנמכרו) (נכסים משועבדים מנכסים נגבים אינם שהמזונות
כתובה  אבל תפיסה, לה תיקנו לפיכך הי"ג, להלן כמבואר
הי"ד, פט"ז לעיל כמבואר משועבדים, מנכסים נגבית
לא  מהיתומים תפיסתה ולפיכך הלקוחות, מן לטרוף ויכולה
שתפסה). אלמנה ד"ה: צו. כתובות ('תוספות' לה מועילה

דעת אחרי כאן נמשך בהבנת ורבינו פי"א בכתובות הרי"ף
אלו, בדינים אחרות שיטות ויש שם, בכתובות הש"ס סוגיית

צו. שם וב'תוספות' ברי"ף כאן 55)ראה התימנים, בכת"י
עם  מחובר זה משפט שלפנינו, ובדפוסים הלכה. התחלת
סי' הגדולה" וב"כנסת מובן. כל לו ואין הקודמת, ההלכה
לכת"י  וכיוון חדש, משפט שזהו מדעתו שיער ט, אות צג

ה"ז.56)התימנים. פט"ז, התימנים:57)לעיל בכת"י
שלמעלה. למה מחובר וזה "ולפיכך",

.·ÈÌ‡Â58- Ô˙B‡ ‰ÒÙz ‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ dÏÚa ÁÈp‰ ¿ƒƒƒ««¿»ƒ«¿¿ƒ¿…»¿»»
Ô˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈL¯Bi‰59,˙BBÊÓ dÏ ÔÈÏÚÓ Ô‰Â «¿ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»¿

ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰È :¯ÓBÏÂ Ô‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â¿≈»¿»¿«≈¬≈∆¿«ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ
‡ÏÂ e„·‡È ‡nL ,Ô‰Ó ÔBf‡L „Ú ÔÈc ˙È·a ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60Le¯Ùa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙·kÚÓ dÈ‡ - ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי. בדפוס וכן "אם" התימנים: בכת"י
שתיקנו  "אע"ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח" אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע שאם

שאינה  במטלטלין - הי"ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב יכולה אינה ודאי - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.‚ÈÔ‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
e¯kÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡ - e¯ÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Á Èa63. ¿≈…ƒ

'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב"א: וכתב א. סט, כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי למזונותיה מכוונת היא כי לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.„ÈBÊ ¯Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba¯ ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf -64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

deeya zepefip ,ef xg` ef o`ypy t"r` ,zeax miyp gipd"
."oilhlhna dnicw oic oi`y

היא  והסברא קדימה. דין יש מקרקע, ניזונות שאם ומשמע
להיגנב  היכולים מטלטלין על חל אינו מזונות ששעבוד
קדימת  לפי ניזונות בקרקעות ולכן הקרקע, על אלא

השיעבוד.
הקרקע  מן ניזונות שאפילו וכתב כך על השיג והראב"ד
מותו, לאחר נוצר המזונות חיוב כי בשוה, כולן ניזונות

הזמן. באותו לכולן הגיע וממילא
שניזונות  כהראב"ד סבר הרמב"ם שגם המגיד, הרב וכתב
"כמו  הוא שהלשון ברמב"ם וגורס בשווה, מהקרקע גם

במטלטלין". קדימה דין שאין
והראב"ד  שהרמב"ם הרוגוצו'בי כתב הדברים, ובביאור
מחיי  שנשתעבד או חדש שעבוד הוא יום כל האם חולקים
שהחיוב  האחד האופנים, שני את יש בנישואין כי הבעל,
המשך  הוא שאח"כ הזמן משך וכל הנישואין, בזמן חל
ובזה  חדש, חיוב ישנו ויום יום שכל והשני הראשון, לחיוב
חיוב  הוא הרמב"ם שלדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו
הראב"ד  אבל קדימה. דין יש ולכן הנישואין, מיום נמשך
גם  בשוה ניזונות ולכן חדש, חיוב הוא יום שכל סובר

בקרקע.
ששם  גירושין, בהל' נוסף עניין הרוגוצו'בי מבאר ועפ"ז
וגם  לרפאותה", חייב אינו נשתטית.. ש"אם הרמב"ם כתב
לרפאותה", חייב יהיה לא "למה הראב"ד עליו השיג שם
הוא  שלרפאותה סובר שהרמב"ם הרוגוצו'בי ומבאר
חיוב  הוא ויום יום שבכל הנישואין שמחמת מהדברים
לכן  בכפיפה, נחש עם דר אדם אין בשוטה והרי חדש,

החיוב. פקע
לומר  אפשר אי בזה כי פקע, לא דירה של החיוב אמנם,
שהיא  דירה של הגדר שהרי מחדש, יום בכל חיוב שהוא

קבע. של דבר
שזהו  לחורבן, בנוגע הרוגוצו'בי דברי עם זה לקשר ויש
שאינו  דור "כל בירושלמי מפורש שזה וכתב נמשך. דבר
עד  מובן ועפ"ז החריבו", הוא כאילו עליו מעלין בימיו נבנה
אחרי  מתי", "עד הצעקה גדולה להיות צריכה כמה
העומד  יהודי כמו ממש נבנה. לא ועדיין צעקו שאתמול
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קעג zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חוב. יתר 50)לשום שהוא ואע"פ ה"ז. פ"י, לעיל מפורש
בכל  לה להנתן הראויים מזונותיה מכדי או כתובתה מכדי

הכ"א. להלן כמבואר יום, תגבה 51)שלשים אם כגון
ה"א. לעיל כמבואר תתארס, אם או וכן 52)כתובתה

להראות  שעליה ה"א): פי"א, (כתובות ב'ירושלמי' אמרו
כנ"ל. עמה לחשב שנדע כדי תפסה, מה ליתומים

.‡ÈdÏÚa ÈiÁa d˙a˙Îa ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙz Ì‡ ÔÎÂ53, ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿À»»¿«≈«¿»
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ó ‰·Bb - ˙Óe≈»≈∆¬»ƒ»¿»««

Ô‰Ó ‰·Bb dÈ‡ - d˙a˙ÎÏ54·‚ŒÏÚŒÛ‡ ,55ewzL ƒ¿À»»≈»»≈∆«««∆ƒ¿
ÌÈB‡b‰56ÔÓ ‰a˙k‰ È‡˙e ‰a˙k‰ ‰a‚zL «¿ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»≈«¿À»ƒ

CÎÈÙÏ .ÔÈÏËÏhn‰57ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡‰ ÔBfz «ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
.‰ÒÙz ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»

יורשים.53) בהם זכו לא בהם 54)שעדיין זכו שכבר
אמרנו  שכבר היורשים, כלפי מועילה תפיסתה ואין יורשים,
כמבואר  לבעלֿחוב, משועבדים יתומים של מטלטלין אין
משום  תפיסתה, מועילה שלמזונות והטעם א. לא, בפסחים
שנמכרו) (נכסים משועבדים מנכסים נגבים אינם שהמזונות
כתובה  אבל תפיסה, לה תיקנו לפיכך הי"ג, להלן כמבואר
הי"ד, פט"ז לעיל כמבואר משועבדים, מנכסים נגבית
לא  מהיתומים תפיסתה ולפיכך הלקוחות, מן לטרוף ויכולה
שתפסה). אלמנה ד"ה: צו. כתובות ('תוספות' לה מועילה

דעת אחרי כאן נמשך בהבנת ורבינו פי"א בכתובות הרי"ף
אלו, בדינים אחרות שיטות ויש שם, בכתובות הש"ס סוגיית

צו. שם וב'תוספות' ברי"ף כאן 55)ראה התימנים, בכת"י
עם  מחובר זה משפט שלפנינו, ובדפוסים הלכה. התחלת
סי' הגדולה" וב"כנסת מובן. כל לו ואין הקודמת, ההלכה
לכת"י  וכיוון חדש, משפט שזהו מדעתו שיער ט, אות צג

ה"ז.56)התימנים. פט"ז, התימנים:57)לעיל בכת"י
שלמעלה. למה מחובר וזה "ולפיכך",

.·ÈÌ‡Â58- Ô˙B‡ ‰ÒÙz ‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ dÏÚa ÁÈp‰ ¿ƒƒƒ««¿»ƒ«¿¿ƒ¿…»¿»»
Ô˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈL¯Bi‰59,˙BBÊÓ dÏ ÔÈÏÚÓ Ô‰Â «¿ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»¿

ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰È :¯ÓBÏÂ Ô‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â¿≈»¿»¿«≈¬≈∆¿«ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ
‡ÏÂ e„·‡È ‡nL ,Ô‰Ó ÔBf‡L „Ú ÔÈc ˙È·a ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60Le¯Ùa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙·kÚÓ dÈ‡ - ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי. בדפוס וכן "אם" התימנים: בכת"י
שתיקנו  "אע"ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח" אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע שאם

שאינה  במטלטלין - הי"ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב יכולה אינה ודאי - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.‚ÈÔ‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
e¯kÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡ - e¯ÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Á Èa63. ¿≈…ƒ

'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב"א: וכתב א. סט, כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי למזונותיה מכוונת היא כי לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.„ÈBÊ ¯Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba¯ ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf -64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

deeya zepefip ,ef xg` ef o`ypy t"r` ,zeax miyp gipd"
."oilhlhna dnicw oic oi`y

היא  והסברא קדימה. דין יש מקרקע, ניזונות שאם ומשמע
להיגנב  היכולים מטלטלין על חל אינו מזונות ששעבוד
קדימת  לפי ניזונות בקרקעות ולכן הקרקע, על אלא

השיעבוד.
הקרקע  מן ניזונות שאפילו וכתב כך על השיג והראב"ד
מותו, לאחר נוצר המזונות חיוב כי בשוה, כולן ניזונות

הזמן. באותו לכולן הגיע וממילא
שניזונות  כהראב"ד סבר הרמב"ם שגם המגיד, הרב וכתב
"כמו  הוא שהלשון ברמב"ם וגורס בשווה, מהקרקע גם

במטלטלין". קדימה דין שאין
והראב"ד  שהרמב"ם הרוגוצו'בי כתב הדברים, ובביאור
מחיי  שנשתעבד או חדש שעבוד הוא יום כל האם חולקים
שהחיוב  האחד האופנים, שני את יש בנישואין כי הבעל,
המשך  הוא שאח"כ הזמן משך וכל הנישואין, בזמן חל
ובזה  חדש, חיוב ישנו ויום יום שכל והשני הראשון, לחיוב
חיוב  הוא הרמב"ם שלדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו
הראב"ד  אבל קדימה. דין יש ולכן הנישואין, מיום נמשך
גם  בשוה ניזונות ולכן חדש, חיוב הוא יום שכל סובר

בקרקע.
ששם  גירושין, בהל' נוסף עניין הרוגוצו'בי מבאר ועפ"ז
וגם  לרפאותה", חייב אינו נשתטית.. ש"אם הרמב"ם כתב
לרפאותה", חייב יהיה לא "למה הראב"ד עליו השיג שם
הוא  שלרפאותה סובר שהרמב"ם הרוגוצו'בי ומבאר
חיוב  הוא ויום יום שבכל הנישואין שמחמת מהדברים
לכן  בכפיפה, נחש עם דר אדם אין בשוטה והרי חדש,

החיוב. פקע
לומר  אפשר אי בזה כי פקע, לא דירה של החיוב אמנם,
שהיא  דירה של הגדר שהרי מחדש, יום בכל חיוב שהוא

קבע. של דבר
שזהו  לחורבן, בנוגע הרוגוצו'בי דברי עם זה לקשר ויש
שאינו  דור "כל בירושלמי מפורש שזה וכתב נמשך. דבר
עד  מובן ועפ"ז החריבו", הוא כאילו עליו מעלין בימיו נבנה
אחרי  מתי", "עד הצעקה גדולה להיות צריכה כמה
העומד  יהודי כמו ממש נבנה. לא ועדיין צעקו שאתמול
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מרעיש  היה שבוודאי חורבנו, בשעת בית־המקדש ליד
לבנות  הקב"ה שהתחייב לחיוב בנוגע מובן כמו"כ עולמות.
לבנות  ויום יום בכל חיוב שזהו מחדש, בית־המקדש את

נצחי. באופן - מזו ויתירה מחדש, בית־המקדש את
(ai oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

('ירושלמי'64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי 65)פ"י, ולהפקיעם למכרם יכול שהלווה לפי

יכול  הוא שהרי במזונות, קדימה דין אין כך המלוה, שעבוד
(מגידֿמשנה), מזונותיה משעבוד ולהפקיעה נכסיו למכור
ותיבת  במזונות", קדימה דין "שאין הנוסח: רומי, ובדפוס
צג  סי' אבןֿהעזר יוסף' ה'בית הביא וכן שם. חסרה "כמו"

בידו. שהיו הרמב"ם מספרי

.ÂËÌÈL„Á ‰LÏLa ,Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡¯‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf -67¯aÚ‰ ¯k‰ Ì‡Â .68, »ƒƒƒ∆ƒ∆««¿ƒÀ«»À»

˙¯aÚÓ dÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ69„Ú ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ¿≈ƒƒƒ»¿À∆∆ƒ∆¿∆∆«
„ÏzL70‡Ói˜ ÏL Ôa ‰„ÏÈ .71Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ∆≈≈»¿»≈∆«»»ƒ∆¿∆∆»

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙eÓÏ‡ ÈÓÈ72˙‡ˆÓ ‡Ï . ¿≈«¿¿»ƒ¿»»«»ƒ…ƒ¿≈
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌÈL„Á ‰LÏL ¯Á‡ ˙¯aÚÓ73dÈ‡ - ¿À∆∆««¿»√»ƒ∆ƒƒ»≈»

ÏMÓ ‡Ï ˙BfÏÚa74Ì·È ÏMÓ ‡ÏÂ75˙Ú·Bz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È¿»»ƒ¿…«¬…

בהל'66) כמבואר לחליצה, ולא ליבום אז ראויה שאינה
להנשא  יכולה שאינה וממילא הי"ט, פ"א וחליצה יבום

להנשא 67)לאחרים. היא מעוכבת שהרי ב. מא, יבמות
(יבמות 68)בגללו. הראשונים החדשים שלושת אחרי

ובכת"י 69)לז.). מעוברת. שהיא ידעו כבר שבמותו
ואם  העובר, הוכר לא אם בעל, "משל הנוסח: אברבנאל,

לחליצה 70)הניחה". ולא ליבום לא ראויה אינה אז שעד
לאחר, להנשא יכולה שאינה וקלֿוחומר לו.). שם (כמבואר

ממנו. ניזונת - מבעלה היא ומעוכבת ראוי 71)והואיל
נפל. שאינו היא 72)לחיות, והרי ליבום, זקוקה זו שאין

אחרת. ליבם,73)כאלמנה זקוקה שהיא ודאי ומעתה
בן. אחריו הניח לא המת שבעלה נתברר שכבר 74)שהרי

ביבם  היא שאגודה מחמת אלא ממנו, להנשא מעוכבת אינה
אלמנה  לשאר דומה ואינה כלום, בעלה נכסי על לה ואין
בעלי  פלוני "מחמת ואומרת: לאחר נשאת שלא זמן שכל
הוא  העיכוב כל וכאן מנכסיו, ניזונת - עלי" גדול שכבודו

וברש"י). מא: (יבמות היבם מצד לא 75)רק שעדיין
לו. נתייבמה

.ÊË,ÔÈc ˙È·a „ÓÚÂ ,ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È ‰Ú·z»¿»¿»»ƒ¿…«¬…¿»«¿≈ƒ
Á¯·e76Ìi‰ ˙È„Óa Ì·i‰ ‰È‰L B‡ ,‰ÏÁL B‡77- »«∆»»∆»»«»»ƒ¿ƒ««»

ÏÏk ‰Úe·L ‡Ïa Ì·È ÏMÓ ˙Bf BÊ È¯‰78. ¬≈ƒ∆ƒ∆»»¿…¿»¿»

ה"ד).76) פ"ה, כתובות ('ירושלמי' בביתֿדין שעמד אחר
חייב 77) מיד שליחה, ע"י או מעצמה לדין תבעתו ושם

אחרת  במדינה והוא הואיל ברח, לא ואפילו במזונותיה
כסף,78)(כסףֿמשנה). צרור לה שהניח לחוש אין כי

אינם  ידיה מעשי וגם לו, מקורבת היא אין שעדיין
קז:). (כתובות לו משועבדים

.ÊÈÔË˜ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ79„Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - »¿»ƒ¿≈»»»»≈»¿«
ÔÈÓ·È‰ ¯‡Lk ‰È‰ÈÂ Ïc‚iL80. ∆ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ

שלשֿעשרה 79) בן שיהיה עד לחלוץ או לייבם ראוי ואינו
שערות. שתי אין 80)ויביא מבעלה וגם א. שם, יבמות

משלה, נדוניא הכניסה ואם (שם). קנסוה" משמים "כי לה,
ואני  לידי, הנכסים ינתנו אומרת שהיא או שליש, ביד והיא
הכסף  נותנים הריוח, מן ואזון הנער שיגדל עד הקרן אקיים

הרי"ף). בשם ס"ג קס, סי' (אהע"ז לידה

.ÁÈ˙ÚLa ‰È˙BBÊÓa BzL‡Ï Ú˜¯˜ „ÁiL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«
‰˙ÈÓ81È¯‰ - ˙BBÊnÏ ÈBÏt ÌB˜Ó ‰È‰È :¯Ó‡Â , ƒ»¿»«ƒ¿∆»¿ƒ«¿¬≈

B¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â .˙BBÊÓ dÏ ‰a¯82˙BBÊnÓ ˙BÁt ƒ»»¿¿ƒ»»¿»»ƒ¿
Ì‡Â ;ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ¯‡M‰ ˙ÏËB - dÏ ˙BÈe‡¯‰»¿»∆∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

Ïk‰ ˙ÏËB - dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ B¯ÎO ‰È‰83Ï·‡ . »»¿»≈ƒ»»»∆∆«…¬»
ÌB˜Óa ‰È‰È :dÏ ¯Ó‡ Ì‡84‰È˙BBÊÓa ÈBÏt85, ƒ»«»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿∆»

‰˜˙LÂ86,„·Ïa ÌB˜Ó B˙B‡ ˙B¯t ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¿»¿»≈»∆»≈»ƒ¿«
ıˆ˜ È¯‰L87.˙BBÊÓ dÏ ∆¬≈»«»¿

למיתתו)81) סמוך (חולה שכיבֿמרע מתנת כדין ובעדים,
שדבריו  בכתב, תעודה ולא קנין קבלת צריכה שאינה
תטרף  שלא כדי חכמים מתקנת הם, וכמסורים ככתובים
הל' רבינו (מלשון קיימים דבריו שאין כשידע עליו דעתו

ה"ב). פ"ח, המקום.82)זכיה זה 83)ריוח נתכוין לא
ההוא. מהמקום בריוח מזונות לה ליתן ובכת"י 84)אלא

רומי. בדפוס וכן "מקום". בחוב 85)התימנים: משמעה:
לכך. פרעון זו תהא עלי, לך שיש מיחתה,86)מזונות ולא

לגרוע  יכול אינו - ומיחתה נכחה או שם, עמדה לא אילו כי
בהסכמתה. שלא נד:).87)ממזונותיה (כתובות קצב

.ËÈÈÓ LÈ - ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿≈ƒ
ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L∆»∆¿ƒ»¿¿≈«¿ƒƒ

d˙B‡88ÈtÓ ,BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . »¿≈»ƒ¿…«»»ƒ¿≈
˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡a ¯·c‰ BÏ ÛlÁ˙pL∆ƒ¿«≈«»»¿ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ«

Ìi‰89„Ú ÔÈc ˙ÈaÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â . «»¿««∆≈»¿ƒ≈ƒ«
ÏÎÂ ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰‡a BÊ È¯‰L ;Ú·MzL∆ƒ»«∆¬≈»»¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯Ùp‰90. «ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ¿»
Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ91. ¿»∆«¿ƒ»¿≈»»

כלום.88) בעלה משל עיכבה (כתובות 89)שלא שאמרו
כשיבוא  או כתובתה גביית (בשעת בסוף "תשבע קה.):
כי  לאלמנה, ראיה מכאן ואין בתחילה". תשבע ולא בעלה)
תתבזה  שלא כדי מותו לאחר צרור לה שהניח לחוש יש
התורה, מן הם בעלה בחיי אשה מזונות וגם היתומים, אצל
פי"ב, לעיל (ראה חכמים תקנת אלא אינם אלמנה ומזונות

א.90)הי"ח). פז, צח.):91)כתובות (שם  אמרו וכן
במזונות  שם עוסקת הסוגיא וכל שבועה". צריכא "והלכתא,

לא). ס"ק צג סי' אהע"ז (הגר"א

.Î- ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿
‰lÁza d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ92‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ,93, «¿ƒƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿…«¿»»

‡lL ˙BBÊÓÏ ¯kÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿¿≈≈»ƒ¿…ƒ¿∆…
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a94,ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‰LÏLa ‡l‡ , ¿≈ƒÀ¿ƒ∆»ƒ¿»¬»ƒ∆¡»ƒ
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ÔÈ·Ï dÈa ˙BBÊÓÏ ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê¯Î‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡B·iLÎe .Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL - d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈL¯Bi‰96. «¿ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿««

בשעת 92) "בסוף" שתשבע הסוברים אחרים כדעת ולא
כתובתה. פי"ז 93)גביית לעיל כמבואר פומבית, מכירה

במזונות  להכרזה צורך שאין ק:): (כתובות אמרו וכן הי"ג.
ההכרזה. ימי תום עד מזונותיה לעכב שאיֿאפשר האלמנה,

ב.94) צז, יד.95)שם פי"ז, לעיל שבועת 96)השווה
נשבעה  ולא הואיל כלום, בעלה משל עיכבה שלא אלמנה

המכירה. לפני

.‡Î‰ML Ì‰Ó ÔeÊÏ È„k ?˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ‰nÎÂ¿«»¿ƒƒ¿¿≈»≈∆ƒ»
‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ‡Ï ,ÌÈL„Á97‰È‰iL ˙Ó ÏÚ ÔÈ¯ÎBÓe . √»ƒ…≈«∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿∆

ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ dÏ Ô˙B Á˜Bl‰98˙¯ÎBÓe ˙¯ÊBÁÂ . «≈«≈»¿¿ƒ¿∆∆∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙¯ÎBÓ ÔÎÂ .ÌÈL„Á ‰MLÏ ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿ƒ»√»ƒ¿≈∆∆¿∆∆
‰·Bb ,d˙a˙k È„k ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈¿À»»»

d˙a˙k99.dÏ ˙ÎÏB‰Â ¯‡M‰ ÔÓ ¿À»»ƒ«¿»¿∆∆»

ותפסיד 97) כתובתה תתבע או תתארס שמא א. צז, כתובות
שבידו 98)מזונותיה. מה יחזיר לאחר, תינשא שאם

שם). (רש"י יותר 99)ליורשים עולה כתובתה ואפילו
(שם). ביחד השאר מוכרת - חדשים ששה כדי ממזון

.·ÎÔÈ‡ - ˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒtL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»≈ƒ¿≈
dnÚ ÔÈ·MÁÓ100e‡B·iL „Ú ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

- ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e‡ˆÓ Ì‡ .‰eÚa˙ÈÂ ÌÈL¯Bi‰«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»«¬≈»∆»
B˙B‡ ÔÈÏËB101Ìk¯„Ï ÔÈÎÏB‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,102È‡Â . ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa - ÌÈpË˜ ÌÈL¯Bi‰ eÈ‰ Ì‡L ,¯ÓB‡≈∆ƒ»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
dnÚ103‰È„È ‰OÚÓ ÔÈ˜ÒBÙe ,104dÏ ÔÈ˜ÒBtL C¯„k , ƒ»¿ƒ«¬≈»∆»¿∆∆∆¿ƒ»

.˙BBÊÓ¿

למזונותיה.100) מספיקים ידיה מעשי אם לבדוק
הֿו.101) לעיל כמבואר מזונותיה, תחת שלהם שהוא
לעיל 102) הים, למדינת בעלה שהלך באשה ששנינו כדרך

מודים  הכל שבאלמנה קז.) (כתובות נראה וכן הט"ז. פי"ב
ידיה. מעשה על לדקדק מבלי מזונותיה לה שפוסקים

לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים
ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל

על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב:) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום אשה,
ידיה  מעשי הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי על
ידיה  מעשה על מחשב שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס"ק ע סי' מילואים' ('אבני מזונות לה כשפוסק

.‚Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰¯ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105- L¯BÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È·‰ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚ·M‰Â106·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»

הכ"ח.105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי"ב, למעלה וראה הי"ט. לעיל כמבואר יתומים, מנכסי
ליורש". טוענים "ולעולם הי"ח:

.„Î‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf - ‰˙ˆ¯ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB - ‰˙ˆ¯ ,˙BÓÏ‡‰107ÈL¯b :‰¯Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ - BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ - ‰¯Ó‡L BÓk dL¯b Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È¯‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי מת לומר נאמנת שהאשה ב. קז, כתובות
גירושין  מהל' פי"ב (להלן להגלות הדבר עשוי חי הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט"ו),

הל"א). פט"ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי" ב"מת כמו להגלות עשוי הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.‰ÎÔÈLe¯b ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110- dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
L¯Bi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ - dÏÚa ÈiÁa Ï·‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b L¯b˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב ספק גיטה לה זרק כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב"ם  וכן וברש"י, צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב"ב

.ÂÎ‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰¯ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰¯zÂ -112‡l‡ ,e¯·ÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰Ú·zL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙Ú·Bz ‡l‡ ,‰¯zÂ ‡Ï - „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.e¯·ÚL∆»¿

פי"א,112) (שם וב'ירושלמי' וברש"י) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב)
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע. גובה
הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי כלום, משכונה

.ÊÎÌ‰ ,ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰Ú·zL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk - ÈzÏË ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
Ú·Mz B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ - ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«
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קעה zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ·Ï dÈa ˙BBÊÓÏ ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê¯Î‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡B·iLÎe .Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL - d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈL¯Bi‰96. «¿ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿««

בשעת 92) "בסוף" שתשבע הסוברים אחרים כדעת ולא
כתובתה. פי"ז 93)גביית לעיל כמבואר פומבית, מכירה

במזונות  להכרזה צורך שאין ק:): (כתובות אמרו וכן הי"ג.
ההכרזה. ימי תום עד מזונותיה לעכב שאיֿאפשר האלמנה,

ב.94) צז, יד.95)שם פי"ז, לעיל שבועת 96)השווה
נשבעה  ולא הואיל כלום, בעלה משל עיכבה שלא אלמנה

המכירה. לפני

.‡Î‰ML Ì‰Ó ÔeÊÏ È„k ?˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ‰nÎÂ¿«»¿ƒƒ¿¿≈»≈∆ƒ»
‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ‡Ï ,ÌÈL„Á97‰È‰iL ˙Ó ÏÚ ÔÈ¯ÎBÓe . √»ƒ…≈«∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿∆

ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ dÏ Ô˙B Á˜Bl‰98˙¯ÎBÓe ˙¯ÊBÁÂ . «≈«≈»¿¿ƒ¿∆∆∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙¯ÎBÓ ÔÎÂ .ÌÈL„Á ‰MLÏ ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿ƒ»√»ƒ¿≈∆∆¿∆∆
‰·Bb ,d˙a˙k È„k ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈¿À»»»

d˙a˙k99.dÏ ˙ÎÏB‰Â ¯‡M‰ ÔÓ ¿À»»ƒ«¿»¿∆∆»

ותפסיד 97) כתובתה תתבע או תתארס שמא א. צז, כתובות
שבידו 98)מזונותיה. מה יחזיר לאחר, תינשא שאם

שם). (רש"י יותר 99)ליורשים עולה כתובתה ואפילו
(שם). ביחד השאר מוכרת - חדשים ששה כדי ממזון

.·ÎÔÈ‡ - ˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒtL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»≈ƒ¿≈
dnÚ ÔÈ·MÁÓ100e‡B·iL „Ú ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

- ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e‡ˆÓ Ì‡ .‰eÚa˙ÈÂ ÌÈL¯Bi‰«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»«¬≈»∆»
B˙B‡ ÔÈÏËB101Ìk¯„Ï ÔÈÎÏB‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,102È‡Â . ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa - ÌÈpË˜ ÌÈL¯Bi‰ eÈ‰ Ì‡L ,¯ÓB‡≈∆ƒ»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
dnÚ103‰È„È ‰OÚÓ ÔÈ˜ÒBÙe ,104dÏ ÔÈ˜ÒBtL C¯„k , ƒ»¿ƒ«¬≈»∆»¿∆∆∆¿ƒ»

.˙BBÊÓ¿

למזונותיה.100) מספיקים ידיה מעשי אם לבדוק
הֿו.101) לעיל כמבואר מזונותיה, תחת שלהם שהוא
לעיל 102) הים, למדינת בעלה שהלך באשה ששנינו כדרך

מודים  הכל שבאלמנה קז.) (כתובות נראה וכן הט"ז. פי"ב
ידיה. מעשה על לדקדק מבלי מזונותיה לה שפוסקים

לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים
ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל

על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב:) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום אשה,
ידיה  מעשי הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי על
ידיה  מעשה על מחשב שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס"ק ע סי' מילואים' ('אבני מזונות לה כשפוסק

.‚Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰¯ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105- L¯BÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È·‰ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚ·M‰Â106·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»

הכ"ח.105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי"ב, למעלה וראה הי"ט. לעיל כמבואר יתומים, מנכסי
ליורש". טוענים "ולעולם הי"ח:

.„Î‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf - ‰˙ˆ¯ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB - ‰˙ˆ¯ ,˙BÓÏ‡‰107ÈL¯b :‰¯Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ - BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ - ‰¯Ó‡L BÓk dL¯b Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È¯‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי מת לומר נאמנת שהאשה ב. קז, כתובות
גירושין  מהל' פי"ב (להלן להגלות הדבר עשוי חי הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט"ו),

הל"א). פט"ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי" ב"מת כמו להגלות עשוי הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.‰ÎÔÈLe¯b ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110- dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
L¯Bi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ - dÏÚa ÈiÁa Ï·‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b L¯b˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב ספק גיטה לה זרק כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב"ם  וכן וברש"י, צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב"ב

.ÂÎ‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰¯ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰¯zÂ -112‡l‡ ,e¯·ÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰Ú·zL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙Ú·Bz ‡l‡ ,‰¯zÂ ‡Ï - „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.e¯·ÚL∆»¿

פי"א,112) (שם וב'ירושלמי' וברש"י) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב)
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע. גובה
הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי כלום, משכונה

.ÊÎÌ‰ ,ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰Ú·zL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk - ÈzÏË ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
Ú·Mz B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ - ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«
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˙q‰ ˙Úe·L113‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÌÈL¯Bi‰ eÚ·MÈ B‡ ,‰È‡¿̄»»ƒ»¿«¿ƒ¿«∆≈∆»¿

dÏ114. »

מוחזקת 113) היא שהרי נטלה, שכבר ראיה הביאו לא אם
את  כטוען זה והרי ממנה, להוציא באים והם בנכסים
הנתבע  נשבע בכל, כופר והלה בידך", לי "מנה חבירו:
כאן  אף ה"ג) פ"א, ונטען טוען (הל' ונפטר היסת שבועת
שבועת  בחזקתה. נשארים והנכסים נטלה שלא נשבעת היא

הי"ג. פט"ו לעיל מפורשת - עברו 114)היסת משנישאת
ישבעו  מידם, להוציא באה והיא היתומים לרשות הנכסים

ובמגידֿמשנה). צו: (כתובות ויפטרו היסת שבועת

.ÁÎ¯wÚ‰ ÔÈ„k ‰a˙k ˙ÙÒBz ÔÈc115,CÎÈÙÏ . ƒ∆∆¿À»¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
‰Ú·zL ‰ÓÏ‡116‰kLÓ B‡ ‰ÏÁÓ B‡ ‰¯ÎÓ B‡ «¿»»∆»¿»»¿»»¬»ƒ¿¿»
d˙a˙k ˙ÙÒBz117˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ¯wÚ‰ ÌÚ118. ∆∆¿À»»ƒ»ƒ»≈»¿

˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ˙ˆ˜Ó ‰Ú·z Ì‡Â119ÈÓk BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿ƒ
˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ .B˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ¯wÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰Ú·zL∆»¿»ƒ¿»»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿»¿»«∆∆
ÌÚ ˙ÙÒBz‰ ‰ÏÁÓe ‰¯ÎÓ - Ì˙Ò ˙ÏÁBn‰ B‡«∆∆¿»»¿»»¬»«∆∆ƒ

¯wÚ‰120˙k Ì‰ÈML ;.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÓL ‰a »ƒ»∆¿≈∆¿À»¿»¿»»

נד:).115) (כתובות לבתולה ומאתיים לאלמנה, מנה
ה"א.116) לעיל כמבואר בעלה 117)בביתֿדין בחיי בין

שם. כמבואר מותו, לאחר ואם 118)בין באלמנותה,
פי"ז  לעיל כמבואר מזונות, לה אין בחייו אפילו - מחלה

משנה'),119)הי"ט. ('לחם התוספת והניחה העיקר תבעה
"ולתובעת"). ד"ה נד: (כתובות ה'תוספות' פירשו וכן

נקראים 120) "ואין ה"ב: פט"ז לעיל השווה ב. נד, שם
עם  מאתיים או מאה שהוא כתובה עיקר אלא כתובה

בלבד". התוספת

ה'תשפ"א  אדר ז' שישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הבנות 1) זכויות דיכרין", בנין "כתובת דין רבינו בו ביאר

בת  הממאנת. בת הכתובה, תנאי לעקור שאין אביהן, מנכסי
הבנים  מזונות, לענין השנייה ובת הארוסה, בת היבמה,

מזונות. לענין והבנות

.‡ÌÈL¯BÈ ÌÈ¯Îf‰ ÌÈa eÈ‰iL ,‰a˙k‰ È‡zÓƒ¿»≈«¿À»∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ôn‡ ˙a˙k2Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙¯B˙· ‰ÒÈÎ‰L d˙Èe„e ¿À«ƒ»¿¿»»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈…

ÏÊ¯·3‰M¯È‰ ¯‡L ÔÈ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â ,4Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ5 «¿∆¿««»¿ƒ¿»«¿À»ƒ¬≈∆
‰ÂLa6. ¿»∆

אביהם.2) לה שכתב והתוספת לעיל 3)העיקר מפורש
כדין  אביהם אותה וירש אביהם בחיי מתה והיא ה"א, פט"ז

האב. גם מת ואח"כ אשתו, את היורש שנשארה 4)בעל
האב. אחרות.5)מעזבון מנשים לאביהם שנולדו

הנקראת:6) וזוהי ה"ב, פי"ב לעיל ראה ב. נב, כתובות
ה"ז. פט"ז, לעיל הזכרים) (הבנים דכרין" בנין "כתובת

.·d˙a˙k ,‰M‡ ‡O „ˆÈk7d˙Èe„e8‰„ÏÈÂ ,ÛÏ‡ ≈«»»ƒ»¿À»»¿¿»»∆∆¿»¿»
ÂÈiÁ· ‰˙Óe Ô·9˙¯Á‡ ‰M‡ ‡O Ck ¯Á‡Â .10 ≈≈»¿«»¿««»»»ƒ»«∆∆

.ÂÈiÁa ‰˙Óe ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙Èe„e d˙a˙k¿À»»¿¿»»»«ƒ¿»¿»≈≈»¿«»
‰BL‡¯‰ ÔÓ Ba .ÌÈtÏ‡ ÁÈp‰Â ,‡e‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒƒ««¿«ƒ¿ƒ»ƒ»

Bn‡ ˙a˙ÎaL ÛÏ‡ L¯BÈ11L¯BÈ ‰iM‰ ÔÓ B·e , ≈∆∆∆ƒ¿À«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
¯‡M‰Â ,Bn‡ ˙a˙ÎaL ÌÈ˙‡Ó12B˙B‡ ÌÈL¯BÈ »«ƒ∆ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ

‰ÂLa13Úa¯‡Â ÛÏ‡ ‰BL‡¯‰ Ôa „Èa ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿»¿«∆»ƒ»∆∆¿«¿«
˙B‡Ó14˙B‡Ó LL ‰iM‰ Ôa „È·e ,15. ≈¿«∆«¿ƒ»≈≈

משלו.7) לה משלה.8)שכתב לו ירש 9)שהכניסה הרי
גבייה. לידי באה לא וכתובתה נדונייתה, את בעלה

שתיהן 10) נשא אפילו אלא הראשונה, מות אחרי דוקא לאו
ה"ד. בסמוך כמבואר כן, הדין - 'בנין 11)כאחת בתורת

זוז.12)דכרין'. מאות היורשים 13)שמונה בנים כדין
אביהם. מירושת 14)את מאות וארבע האם, מכתובת אלף

בירושה 15)האב. מאות וארבע האם, מכתובת מאתיים
דכרי  בנין 'כתובת תקנת וטעם צא.), (כתובות "כדי מהאב ן'

האב  ידע שאם נב:) (שם כבנו" לבתו ויתן אדם שיקפוץ
נדוניא  לתת ירבה הוא נדונייתו, מתנת את יירשו בתו שבני
- הבעל כתובת שגם תיקנו וממילא נישואיה. לקראת לבתו
זה  אם האב יאמר שלא כדי בניה, יירשוה - ותוספת עיקר
ידי  אמשוך אני אף בתי, לבני מלהוריש שלו, על מקפיד

שם). (רש"י נדוניא לו מלהרבות

.‚ÈzL È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«≈«¿≈¿≈
¯‡M‰ e˜ÏÁiL È„k ¯˙BÈ B‡ „Á‡ ¯Èc ˙Ba˙k16 ¿Àƒ»∆»≈¿≈∆«¿¿«¿»

‰ÂLa17ÌÈ˜ÏBÁ - ¯Èc ¯˙BÈ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆¬»ƒ…ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ
˙a˙k el‡Â Ôn‡ ˙a˙k el‡ eL¯ÈÈ Ì‡L .‰ÂLa Ïk‰«…¿»∆∆ƒƒ¿≈¿À«ƒ»¿≈¿À«
ÔÈa B˙B‡ ˜ÏÁÏ „Á‡ ¯Èc ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,Ôn‡ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»∆»«¬…≈
ÔÈa ‰M¯È ˜elÁ Ïh·Ó ‰Ê È‡z ‡ˆÓ ,ÌÈL¯Bi‰«¿ƒƒ¿»¿«∆¿«≈ƒ¿À»≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÂLa ÌÈa‰18. «»ƒ¿»∆∆ƒ«»

הנשאר.16) הדינר מקיימים 17)את ובו הגולגולת, לפי
חֿיא). כז, (במדבר בתורה האמורה ירושה ולא 18)דין

נחלה  שנעקרת במקום דכרין' 'בנין כתובת חכמים תיקנו
נב:). (כתובות עלֿידם שבתורה

.„¯Á‡ BÊa ÔÈa ,˙Ba¯ ÌÈL ‡OpL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ«≈¿««
ÌÈa Ô‰Ó BÏÂ ,ÂÈiÁa Ôlk e˙Óe ,˙Á‡ ˙·a ÔÈa BÊ≈¿«««≈À»¿«»¿≈∆»ƒ
¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒƒ»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»

Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk -19ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿∆»≈¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÂLa20. ¿»∆

הבנים 19) רוצים כזה, זה שוה הכתובות סכום ואפילו
אחת  אשה שבני כגון בשוה, לחלוק ולא אמם כתובת ליטול
ליטול  למועטים וטוב מרובים, בניה והשניה מועטים,
לפי  בשוה אחיהם עם לחלוק ולא אמם כתובת לעצמם

שם). (רש"י והעיד 20)הגולגולת תורה. של ירושה כדין
'בנין  (של ירושתן מנהג מצאנו "שלא ה"ז פט"ז לעיל רבינו
סימן  פ"ד לכתובות והרא"ש הישיבות". בכל פשוט דכרין')
בזמן  דכרין בנין כתובת דנין "שאין הגאונים: בשם כתב כד,
כבנו, לבתו ויתן אדם שיקפוץ אלא הטעם שאין  כיון הזה,
לבנו  אדם שיתן הלוואי . . ויותר. יותר ליתן נהגו ועכשיו
במתנת  שירבה מי כל לנדות הדבר הוצרך וכמה כבתו,
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שאין  כתב: סט"ז קיא, סי' באהע"ז הרמ"א וגם בתו".
אלו. במדינות נוהגת דכרין' 'בנין כתובת

.‰ÌÈÓB˙È‰ e¯Ó‡21 ÏÚ ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ :eÈ·‡ ÈÒÎ »¿«¿ƒ¬≈»«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
¯Èc ¯˙BÈ22ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ôn‡ ˙a˙k eÏhiL È„k , ≈ƒ»¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»≈¿ƒ

eÈ‰L ‰nk ÔÈc ˙È·a ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡ ,Ì‰Ï»∆∆»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ«»∆»
B‡ ea¯˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÔÈÂL»ƒƒ¿«ƒ«¬ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«

eËÚÓ˙23- ˜ÏÁÏ e‡B·iL Ì„˜ Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ È¯Á‡ ƒ¿«¬«¬≈ƒ«¬ƒ∆…∆∆»«¬…
Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÓL ÔÈ‡24. ≈»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ∆

הגדולה.21) הכתובה לקבלם 22)בני דמיהם מעלים
בשוה. לחלוק דינר שישאר ביוקר, או 23)עלינו שהוקרו

א.24)שהוזלו. צא, כתובות

.Â,¯˙BÈ B‡ ¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»≈
ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡25BÈ‡ - ¯˙Bi‰ „‚k ·BÁ ¯ËL ««ƒ∆≈»»¿«¿∆∆«≈≈

ËÚÓÓ26.Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ , ¿«≈∆»»∆»≈∆≈¿À«ƒ

למלוה.25) יותר או דינר שחייב אביהם, לך 26)על אין
יורשים  לפני נכסים נפלו שכשמת מזו, גדולה ירושה
לפרוע  מצוה עושים ואלו אלו אביהם, על חוב שטר וכשיצא

וברש"י). צ: (שם ירושתם היא והיא אביהם, חוב

.ÊÂÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»¿≈»ƒ≈»««≈∆¿«»
B˙BÓ ¯Á‡ ˙Á‡Â27ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰È˙MÓ ÌÈa BÏÂ , ¿««««¿»ƒƒ¿≈∆««ƒ

‰iM‰ ‰ÚaL Ì‡ :˙Ba˙k‰ ÈzL ÏÚ ¯˙È ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ«»≈«¿≈«¿Àƒƒ¿¿»«¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙Úe·L28ÌÈÓ„B˜ ‰Èa - ˙eÓzL Ì„˜ ¿««¿»»…∆∆»»∆»¿ƒ

˙M¯ÈÏ29d˙a˙k30Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ÈtÓ , ƒÀ«¿À»»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿À«ƒ»
‰Ê È‡˙a31ÔÈL¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,‰¯Bz ÏL ‰M¯È ‡l‡ , ƒ¿«∆∆»¿À»∆»¿««»¿ƒ

‰Ê È‡˙a Ôn‡ ˙a˙k ‰BL‡¯‰ Èa32ÌL ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»ƒ»¿À«ƒ»ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«»
Ú·MzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ÌeÏk33 ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ≈»…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ôn‡ ˙a˙k ÌÈL¯BÈ ‰BL‡¯‰ Èa -34¯‡M‰Â , ¿≈»ƒ»¿ƒ¿À«ƒ»ƒ¿«¿«¿»
.‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»∆

שמתה.27) עד כתובתה לגבות הספיקה שלא 28)ולא
לעיל  כמבואר כתובתה, לו מכרה ולא כלום, אצלה הניח

ה"ד. "לירש".29)פט"ז התימנים: המגיעה 30)ובכת "י
אביהם. מנכסי ל'מותר 31)לאמם הזקוק דכרין' 'בנין של

צא.). (שם על 32)דינר' דינר' 'מותר כאן שאין ואע"פ
עצמה  היא השניה לבני הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי
לך  אין - כחוב ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע הבנים כל על שהרי מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ:). (שם חוב אמם,33)שטר כתובת השניה לבני שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב ממון מוריש אדם אין כי

הי"ב. פט"ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.Á˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
- e˙Ó Ck ¯Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈

‰¯Bz ÏL ‰M¯Èa Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»
ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡¯‰ ÈL¯BÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ¯˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈

‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ - eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙M¯È ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

Ú·MzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי

ה"א. פי"ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי הנשים מתו לא כי כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.Ë‰ÚaLpL BÊ - ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
‰lÁz d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ

- ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k L¯Bi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BË BÈ‡40,ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב, בעל כדין
האב.40) בחיי לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני  אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף 'חוב' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני, לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף יירשו הם

נב:). (כתובות אחיהם"

.ÈÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ ¯Á‡ Ô‰È·‡42eÒ¯‡˙iL „Ú43.e¯b·iL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò¯‡˙ B‡ ,‰Ò¯‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙·e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ - B˙BÓ ¯Á‡Ï ‰È·‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב הוא אין האב שבחיי אע"פ
ניזונות  - משמת הי"ד), פי"ב (למעלה שנים שש  בנות
פ"ב  (למעלה לה כתב שלא פי על אף ביתֿדין מכח מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב. נג, כתובות
הט"ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח לאב לו נוח א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"

שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב אינו שהרי
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי כרחם

וברש"י). (שם לאיבה

.‡È˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ ¯B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C¯„k ,‰È·‡46ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBnL C¯„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „B·Îe d„B·k48¯·c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„·Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»
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שאין  כתב: סט"ז קיא, סי' באהע"ז הרמ"א וגם בתו".
אלו. במדינות נוהגת דכרין' 'בנין כתובת

.‰ÌÈÓB˙È‰ e¯Ó‡21 ÏÚ ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ :eÈ·‡ ÈÒÎ »¿«¿ƒ¬≈»«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
¯Èc ¯˙BÈ22ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ôn‡ ˙a˙k eÏhiL È„k , ≈ƒ»¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»≈¿ƒ

eÈ‰L ‰nk ÔÈc ˙È·a ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡ ,Ì‰Ï»∆∆»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ«»∆»
B‡ ea¯˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÔÈÂL»ƒƒ¿«ƒ«¬ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«

eËÚÓ˙23- ˜ÏÁÏ e‡B·iL Ì„˜ Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ È¯Á‡ ƒ¿«¬«¬≈ƒ«¬ƒ∆…∆∆»«¬…
Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÓL ÔÈ‡24. ≈»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ∆

הגדולה.21) הכתובה לקבלם 22)בני דמיהם מעלים
בשוה. לחלוק דינר שישאר ביוקר, או 23)עלינו שהוקרו

א.24)שהוזלו. צא, כתובות

.Â,¯˙BÈ B‡ ¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»≈
ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡25BÈ‡ - ¯˙Bi‰ „‚k ·BÁ ¯ËL ««ƒ∆≈»»¿«¿∆∆«≈≈

ËÚÓÓ26.Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ , ¿«≈∆»»∆»≈∆≈¿À«ƒ

למלוה.25) יותר או דינר שחייב אביהם, לך 26)על אין
יורשים  לפני נכסים נפלו שכשמת מזו, גדולה ירושה
לפרוע  מצוה עושים ואלו אלו אביהם, על חוב שטר וכשיצא

וברש"י). צ: (שם ירושתם היא והיא אביהם, חוב

.ÊÂÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»¿≈»ƒ≈»««≈∆¿«»
B˙BÓ ¯Á‡ ˙Á‡Â27ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰È˙MÓ ÌÈa BÏÂ , ¿««««¿»ƒƒ¿≈∆««ƒ

‰iM‰ ‰ÚaL Ì‡ :˙Ba˙k‰ ÈzL ÏÚ ¯˙È ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ«»≈«¿≈«¿Àƒƒ¿¿»«¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙Úe·L28ÌÈÓ„B˜ ‰Èa - ˙eÓzL Ì„˜ ¿««¿»»…∆∆»»∆»¿ƒ

˙M¯ÈÏ29d˙a˙k30Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ÈtÓ , ƒÀ«¿À»»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿À«ƒ»
‰Ê È‡˙a31ÔÈL¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,‰¯Bz ÏL ‰M¯È ‡l‡ , ƒ¿«∆∆»¿À»∆»¿««»¿ƒ

‰Ê È‡˙a Ôn‡ ˙a˙k ‰BL‡¯‰ Èa32ÌL ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»ƒ»¿À«ƒ»ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«»
Ú·MzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ÌeÏk33 ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ≈»…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ôn‡ ˙a˙k ÌÈL¯BÈ ‰BL‡¯‰ Èa -34¯‡M‰Â , ¿≈»ƒ»¿ƒ¿À«ƒ»ƒ¿«¿«¿»
.‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»∆

שמתה.27) עד כתובתה לגבות הספיקה שלא 28)ולא
לעיל  כמבואר כתובתה, לו מכרה ולא כלום, אצלה הניח

ה"ד. "לירש".29)פט"ז התימנים: המגיעה 30)ובכת "י
אביהם. מנכסי ל'מותר 31)לאמם הזקוק דכרין' 'בנין של

צא.). (שם על 32)דינר' דינר' 'מותר כאן שאין ואע"פ
עצמה  היא השניה לבני הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי
לך  אין - כחוב ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע הבנים כל על שהרי מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ:). (שם חוב אמם,33)שטר כתובת השניה לבני שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב ממון מוריש אדם אין כי

הי"ב. פט"ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.Á˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
- e˙Ó Ck ¯Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈

‰¯Bz ÏL ‰M¯Èa Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»
ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡¯‰ ÈL¯BÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ¯˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈

‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ - eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙M¯È ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

Ú·MzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי

ה"א. פי"ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי הנשים מתו לא כי כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.Ë‰ÚaLpL BÊ - ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
‰lÁz d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ

- ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k L¯Bi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BË BÈ‡40,ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב, בעל כדין
האב.40) בחיי לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני  אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף 'חוב' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני, לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף יירשו הם

נב:). (כתובות אחיהם"

.ÈÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ ¯Á‡ Ô‰È·‡42eÒ¯‡˙iL „Ú43.e¯b·iL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò¯‡˙ B‡ ,‰Ò¯‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙·e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ - B˙BÓ ¯Á‡Ï ‰È·‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב הוא אין האב שבחיי אע"פ
ניזונות  - משמת הי"ד), פי"ב (למעלה שנים שש  בנות
פ"ב  (למעלה לה כתב שלא פי על אף ביתֿדין מכח מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב. נג, כתובות
הט"ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח לאב לו נוח א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"

שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב אינו שהרי
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי כרחם

וברש"י). (שם לאיבה

.‡È˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ ¯B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C¯„k ,‰È·‡46ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBnL C¯„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „B·Îe d„B·k48¯·c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„·Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»
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מזונות.45) בכלל שהכל ה"א, פי"ב כתובות 'ירושלמי'
ה"ב.46) פי"ח שאיֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי תום עד מזונותיהן לעכב
פי"ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי 48)הט"ז. וניזונת עמו עולה היא עשיר בעלה שאם
ה"ג. פי"ח, למעלה כמבואר 'ירושלמי'49)כבודו,

יורדת". ולא עולה לא "הבת ה"א: פי"ב, כתובות
פי"ח 50) (למעלה מזונותיה על נשבעת שאלמנה אףֿעלֿפי

כסף, צרור להן התפיס שאביהן לחוש אין בבנות - הי"ט)
סי' שמואל' 'בית - קז: (כתובות לקטנה כסף מתפיסין שאין
ומדברי  להשבע, צריכה נערה זה לפי אבל טו), ס"ק קיב
ה'מגיד  ולדעת להשבע. צריכה אינה נערה שגם נראה רבינו
שיש  שאמרו: א. סט, בכתובות רבינו דברי מקור משנה'
כדרך  להם נשבעת ואינה האחים, של חוב בעלת דין לבת,
להפרע  "הבא אמרו: ולא ללווה. נשבע בעלֿחוב שאין
להפרע  בבא אלא - בשבועה" אלא יפרע לא יתומים, מנכסי
הבת  פרנסת לענין שם, נאמר זה אולם אביהם. חוב
נא, גיטין ב'תוספות' (וראה מזונותיה לענין ולא (נדונייתה)

אתפסה). צררי אימור דיבורֿהמתחיל: א.

.·È˙BBf ˙Ba‰ ‡ÏÂ Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿ƒ¿À«ƒ»¿…«»ƒ
.Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰iL „Ú ,el‡ ÌÈ‡˙aƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿∆¿«¿À»≈ƒ««»»
‡nL ,ÌeÏk Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈»¿«¿À»≈»∆¿∆»

d˙a˙k Ôn‡ ‰ÏÁÓ51- ‰a˙k ·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »¬»ƒ»¿À»»¿ƒ≈«¿»ƒ¿…¿À»
.ÌÈ‡z‰ ÈÙk Ô‰Ï LÈ≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

(לעיל 51) כתובתה" תנאי כל איבדה כתובתה, ו"המוחלת
בפרעון  תלוי הבנות מזון וכי מתפלא: והראב"ד יט). יז,
הבעל  פרע ואם כפרעון, אלא אינה המחילה והלא כתובתה,
אולם  מזונותיהן? בנותיו יטלו לא (כשגירשה) אשתו כתובת
ואמרה  כתובתה, מחלה שמא לחוש שיש סובר רבינו
מחלה  לא בפירעון אבל הבנות מזון על שמוחלת בפירוש
הואיל  רבינו, על מגין עוז' וה'מגדל (לחםֿמשנה). כלום
והלא  מזונות, לה אין כתובתה מוחלת נג.): (כתובות ואמרו
הניח  מג.): (שם אמרו שכן מבתו, לו עדיפה שאלמנתו ידוע
תשאל  והבת ניזונת האלמנה מועטים) (ונכסים ובת אלמנה
מעתה  ביותר, לו קשה אלמנתו שזלזול הפתחים, על
ניזונות. הבנות שאין כלֿשכן מזונותיה, שאיבדה - במוחלת

.‚ÈÈ‡zÓ „Á‡ ¯˜ÚÏ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¬…∆»ƒ¿»≈
Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÂÈ˙Ba eBfÈ Ï‡ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰a˙k¿À»¿∆»««ƒ¿»ƒ¿»»«
˙a˙k ÂÈa eL¯ÈÈ Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ B˙ÓÏ‡ ÔBfzƒ«¿¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»¿À«

Ôn‡52ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -BÏ53‰zÓa ÂÈÒÎ Ïk Ô˙ . ƒ»≈¿ƒ»«»¿»»¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï54Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓe ÏÈ‡B‰ -55‰B˜ dÈ‡ «¬≈ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈»»

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡56¯‡a˙iL BÓk ,57‰zn‰ È¯‰ ,58 ∆»¿««ƒ»¿∆ƒ¿»≈¬≈««»»
CÎÈÙÏe ,„Á‡k ÔÈ‡a el‡ ÔÈ‡˙a ÌÈÒÎp‰ ·eiÁÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»¿ƒ»
˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÂÈ·e ,ÂÈÒÎpÓ ˙BBf ÂÈ˙B·e B˙ÓÏ‡«¿¿»¿»ƒƒ¿»»»»¿ƒ¿À«

dÏÚa ÈiÁa ‰˙nL Ôn‡59. ƒ»∆≈»¿«≈«¿»

ה"א).52) (למעלה דכרין' בנין 'כתובת והיא בחייו, שמתה
ביתֿדין 53) בתנאי הוא משועבד שהרי ב. סח, כתובות

שנשאה. נכסיו 54)משעה ליתן אמר מיתתו בשעת

שהיא  בריא כמתנת תוקף לה ואין מידו, קנו  ולא לאחרים,
הגוף,55)בקנין. כל כח שתשש "חולה חולה, שכוב

רגליו  על להלך יכול שאינו עד החולי מחמת כוחו וכשל
מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה על נופל הוא והרי בשוק,

א). פ"ח, זכיה הל' רבינו ליתן 56)(לשון זה נתכוין לא כי
מותו. לאחר ה"ח.57)אלא פ"ח, זכיה הל'

מדברי 59)לאחרים.58) אלא אינה מרע שכיב מתנת
כי  - קמז:) (בבאֿבתרא עליו דעתו תטרף שלא כדי חכמים,
או  הנותן מיד קנו לא אם תוקף למתנה אין תורה מדין
אלא  קונה ואינה - למקבל וימסור מתנה שטר שיכתוב
והואיל  היא חכמים תקנת ג"כ כתובה ותנאי מיתה, לאחר
חברתה  את דוחה האחת אין מיתה לאחר אחת בבת וחלים
של  בירושה אם קלג.): (ב"ב אמרו וכן פ"ח). לב"ב (רי"ף
מסכם: ה"ט, פ"ח נחלות בהל' ורבינו ניזונת. אלמנה תורה
אלו  מיד הבנות ומזון . . האשה. לכתובת מוציאים "לפיכך
בכתובה  הנכסים נתחייבו במיתתו שהרי להם, לתת שצוה
כוונתו  מיתה", לאחר אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ומזונות,
שכיב  למתנת קדמה ומזונות לכתובה הבעל שהתחייבות
כאן  שכתב כמו כאחד, באה החיוב חלות אבל מרע,

שם). (לחםֿמשנה

.„È˙‡ÓÓ‰ ˙a60dÏ LÈÂ ˙Ba‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ««¿»∆∆¬≈ƒƒ¿»«»¿≈»
˙BBÊÓ61‰Ó·È‰ ˙a Ï·‡ .62‰iM‰ ˙·e63˙·e ¿¬»««¿»»««¿ƒ»«

‰Òe¯‡‰64‰Òe‡‰ ˙·e65¯Á‡ ˙BBÊÓ Ô‰Ï ÔÈ‡ - »¬»«»¬»≈»∆¿««
‰Ê È‡˙a Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ66‡e‰ - Ô‰È·‡ ÈiÁa Ï·‡ . ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«∆¬»¿«≈¬ƒ∆

ÈiÁa ˙Ba‰Â ÌÈa‰ ¯‡L ÔÈ„k ,Ô˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»¿ƒ¿»«»ƒ¿«»¿«≈
Ô‰È·‡67. ¬ƒ∆

הבאה)60) בהערה (ראה ונתעברה יתומה קטנה הנושא
בת. ילדה ואחרֿכך בבעל האב.61)ומיאנה מות לאחר

ה"ה, פכ"ד לקמן כמבואר כתובה, לה אין שהממאנת ואע"פ
הבת? מזונות המחייבים כתובה תנאי גם לה אין כן ואם
ולפיכך  כתובה, לה שאין שניה לענין נד. בכתובות (כמבואר
כתובה  קיבלה זו שממאנת לדון, אפשר מזונות) לבתה אין
גרמה  שאח"כ אלא כתובה, תנאי כל עם קידושיה בעת
לא  בתה אולם כתובתה, ואבדה מיאונה ע"י הפסד לעצמה
כתובתה  והפסידה שזנתה אשה אם כי זכותה, הפסידה
מזונותיה? זכות את בתה תפסיד האם ה"ו), פכ"ד (לקמן
כל  הראב"ד ולדעת יא). ס"ק קיב סי' אהע"ז שמואל' ('בית
יכולה  אינה הממאנת קטנה שהרי מציאותית, אינה זו הלכה
רבינו  אולם יב:). יבמות (ראה לה? מנין ובת ללדת עדיין
תלד  ואח"כ ולמאן, בקטנותה להתעבר לה שאפשר סובר
ה"ט, פ"ב לעיל וראה (מגידֿמשנה). קיימא של ולד
זה. לדין נאמן מקור נמצא לא ועדיין שם. ובביאורנו

ומת.62) בת, לו וילדה יבמתו לעריות,63)שכנס שניה
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר סופרים, מדברי לו להנשא ואסורה

ומת.6)4 - בת לו וילדה ארוסתו, על את 65)בא אנס
ומת. - בת לו וילדה אח"כ, ונשאה אלה 66)הנערה  כל

ומספק  נד.) נג: (כתובות בתלמוד נפשטו שלא בעיות הן
- ביבמה הספק, וטעם הבת. אחי מנכסי ממון להוציא אין
תנאי  גם כן אם הראשון, בעלה נכסי על וכתובתה הואיל
כתובה  לה שאין כיון - בשניה היבם. נכסי על אינם כתובתה
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כתובה. תנאי לה אין ממילא ה"ב) פכ"ד, לקמן (ראה
שעת  עד כתובה חכמים לה תיקנו שלא כיון - בארוסה
ואין  הואיל - באנוסה כתובה. תנאי לה אין ממילא נישואין,
הל' לקמן (ראה - בכתובתה קנסה כסף יצא כי - כתובה לה
כתובה, תנאי דיני ממנה נפקעו ממילא ה"ד) פ"א, נערה
אח"כ  שנשאה באישות, בת (האנוסה) לו ילדה אם ואפילו

כן. הדין הי"ד.67)- פי"ב, לעיל כמבואר שש, גיל עד

.ÂË‰È˙BBÊÓa ·iÁ - ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Bfp‰ ˙a Ò¯‡Ó‰«¿»≈««ƒ∆ƒ»«ƒ«»ƒ¿∆»
‰ÈÁ‡Ó ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÔÈÒe¯‡‰ ˙ÚMÓƒ¿«»≈ƒ∆¬≈≈»¿≈«∆»
˙¯‚Ba dÈ‡ (BÊÂ ,¯b·zL „Ú B‡ Ò¯‡˙zL „Ú ‡l‡)∆»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿«¿≈»∆∆

‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÔeÊzL È„k68Ì„‡ ÔÈ‡Â , ¿≈∆»«¿»∆»¿«»«¬»¿≈»»
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡L˙Â CÏ˙Â B˙Òe¯‡ ‰fa˙zL ‰ˆB¯69. ∆∆ƒ¿«∆¬»¿≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ

(ר"ן 68) באירוסיו מזונותיה להפסיד לה גרם שהוא נמצא
פ"ד). כן 69)כתובות דעת על ובוודאי ב. נג, כתובות

מתחילה. אירסה

.ÊË‰‡Óe ˙a‰ ˙‡O70‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ B‡71, ƒ»««≈¬»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»
˙¯ÓBL ‡È‰ elÙ‡72‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ - Ì·È ¬ƒƒ∆∆»»ƒ¿»¿»¿≈»ƒ»

„Ú ‰È·‡ ÈÒÎpÓ ˙Bf BÊ È¯‰ ,‰¯‚a ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿»¬≈ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ»«
Ò¯‡˙zL „Ú B‡ ¯b·zL73. ∆ƒ¿««∆ƒ¿»≈

למפרע.70) קידושיה ה'מאירי'71)שעקרה לדעת
המדובר  נתאלמנה, או בנתגרשה גם (201 עמ' שם, (כתובות
ניזונת  היא ולפיכך מדרבנן, אלא שאינם קטנה בקידושי
או  נתגרשה ושוב שנתקדשה נערה אבל אביה, מנכסי
כסףֿמשנה). (ועי' אביה מנכסי ניזונת אינה - נתאלמנה

שייבמה.72) ליבם וממתנת (כתובות 73)מצפה שנית
נג:).

.ÊÈÏk ÌÈa‰ eL¯ÈÈ - ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»ƒ¿«»ƒ»
ÌÈÒÎp‰74Ì‰È˙BÈÁ‡ ˙‡ ÔÈÊ Ì‰Â ,75B‡ e¯b·iL „Ú «¿»ƒ¿≈»ƒ∆«¿≈∆«∆ƒ¿¿

ÌÈÒÎ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .eÒ¯‡˙iL „Ú«∆ƒ¿»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«¿»ƒ
„Ú ˙Á‡k ˙Ba‰Â ÌÈa‰ Ì‰Ó eBfiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ≈∆«»ƒ¿«»¿«««
.ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ e¯b·iL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
- ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

e¯b·iL „Ú ˙BaÏ ˙BBÊÓ Ì‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ76ÔÈ˙BÂ , ƒƒ≈∆¿«»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ
˙Ba‰ ÔBÊÓ È„k ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈaÏ ¯‡M‰«¿»«»ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¿«»
„Ú B‡ e¯b·iL „Ú Ô‰Ó ˙BBf ˙Ba‰ - „·Ïaƒ¿««»ƒ≈∆«∆ƒ¿¿«

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏ‡LÈ ÌÈa‰Â ,eÒ¯‡˙iL77. ∆ƒ¿»¿¿«»ƒƒ¿¬««¿»ƒ

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס. אמרו וכן ב. קלט, בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני  היתום, את מפרנסים ואח"כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.ÁÈÌ‡ Ï·‡ ;Ú˜¯˜ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙·e ÏÈ‡B‰ - ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È¯‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ e¯B‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט"ז, לעיל ברי"ף 79)ראה דעתם הובאה
ט'. פרק תחילת לבבאֿבתרא

.ËÈÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜¯˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk ¯Á‡81ÌÈL¯BÈ Ô‰a eÎÊ ¯·k -82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - Ck ¯Á‡ ea¯˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83e¯ÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea¯˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»

מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק לבנים יש כי
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי א. קמ, בבאֿבתרא

רש"י  ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ÎÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,·BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ ·BÁ‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eL¯ÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,B·BÁ ·BÁ ÏÚ·Ï ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
e¯b·iL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È·‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ¯‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆

שמת.85) האב נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ, בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע, וקולא לתובע חומרא ודינן:

שם). (רי"ף ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי

.‡Î,˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆
,˙Bf ‰ÓÏ‡‰ - Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿
Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙M¯ÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»

·‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»
‰¯Bz ÏL ‰M¯È ˙Ác Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»

˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙M¯È ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ
?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב"ב בנותיו מכבוד לו עדיף אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי שנותיה לפי הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
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כתובה. תנאי לה אין ממילא ה"ב) פכ"ד, לקמן (ראה
שעת  עד כתובה חכמים לה תיקנו שלא כיון - בארוסה
ואין  הואיל - באנוסה כתובה. תנאי לה אין ממילא נישואין,
הל' לקמן (ראה - בכתובתה קנסה כסף יצא כי - כתובה לה
כתובה, תנאי דיני ממנה נפקעו ממילא ה"ד) פ"א, נערה
אח"כ  שנשאה באישות, בת (האנוסה) לו ילדה אם ואפילו

כן. הדין הי"ד.67)- פי"ב, לעיל כמבואר שש, גיל עד

.ÂË‰È˙BBÊÓa ·iÁ - ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Bfp‰ ˙a Ò¯‡Ó‰«¿»≈««ƒ∆ƒ»«ƒ«»ƒ¿∆»
‰ÈÁ‡Ó ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÔÈÒe¯‡‰ ˙ÚMÓƒ¿«»≈ƒ∆¬≈≈»¿≈«∆»
˙¯‚Ba dÈ‡ (BÊÂ ,¯b·zL „Ú B‡ Ò¯‡˙zL „Ú ‡l‡)∆»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿«¿≈»∆∆

‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÔeÊzL È„k68Ì„‡ ÔÈ‡Â , ¿≈∆»«¿»∆»¿«»«¬»¿≈»»
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡L˙Â CÏ˙Â B˙Òe¯‡ ‰fa˙zL ‰ˆB¯69. ∆∆ƒ¿«∆¬»¿≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ

(ר"ן 68) באירוסיו מזונותיה להפסיד לה גרם שהוא נמצא
פ"ד). כן 69)כתובות דעת על ובוודאי ב. נג, כתובות

מתחילה. אירסה

.ÊË‰‡Óe ˙a‰ ˙‡O70‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ B‡71, ƒ»««≈¬»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»
˙¯ÓBL ‡È‰ elÙ‡72‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ - Ì·È ¬ƒƒ∆∆»»ƒ¿»¿»¿≈»ƒ»

„Ú ‰È·‡ ÈÒÎpÓ ˙Bf BÊ È¯‰ ,‰¯‚a ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿»¬≈ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ»«
Ò¯‡˙zL „Ú B‡ ¯b·zL73. ∆ƒ¿««∆ƒ¿»≈

למפרע.70) קידושיה ה'מאירי'71)שעקרה לדעת
המדובר  נתאלמנה, או בנתגרשה גם (201 עמ' שם, (כתובות
ניזונת  היא ולפיכך מדרבנן, אלא שאינם קטנה בקידושי
או  נתגרשה ושוב שנתקדשה נערה אבל אביה, מנכסי
כסףֿמשנה). (ועי' אביה מנכסי ניזונת אינה - נתאלמנה

שייבמה.72) ליבם וממתנת (כתובות 73)מצפה שנית
נג:).

.ÊÈÏk ÌÈa‰ eL¯ÈÈ - ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»ƒ¿«»ƒ»
ÌÈÒÎp‰74Ì‰È˙BÈÁ‡ ˙‡ ÔÈÊ Ì‰Â ,75B‡ e¯b·iL „Ú «¿»ƒ¿≈»ƒ∆«¿≈∆«∆ƒ¿¿

ÌÈÒÎ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .eÒ¯‡˙iL „Ú«∆ƒ¿»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«¿»ƒ
„Ú ˙Á‡k ˙Ba‰Â ÌÈa‰ Ì‰Ó eBfiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ≈∆«»ƒ¿«»¿«««
.ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ e¯b·iL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
- ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

e¯b·iL „Ú ˙BaÏ ˙BBÊÓ Ì‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ76ÔÈ˙BÂ , ƒƒ≈∆¿«»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ
˙Ba‰ ÔBÊÓ È„k ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈaÏ ¯‡M‰«¿»«»ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¿«»
„Ú B‡ e¯b·iL „Ú Ô‰Ó ˙BBf ˙Ba‰ - „·Ïaƒ¿««»ƒ≈∆«∆ƒ¿¿«

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏ‡LÈ ÌÈa‰Â ,eÒ¯‡˙iL77. ∆ƒ¿»¿¿«»ƒƒ¿¬««¿»ƒ

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס. אמרו וכן ב. קלט, בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני  היתום, את מפרנסים ואח"כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.ÁÈÌ‡ Ï·‡ ;Ú˜¯˜ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙·e ÏÈ‡B‰ - ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È¯‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ e¯B‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט"ז, לעיל ברי"ף 79)ראה דעתם הובאה
ט'. פרק תחילת לבבאֿבתרא

.ËÈÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜¯˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk ¯Á‡81ÌÈL¯BÈ Ô‰a eÎÊ ¯·k -82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - Ck ¯Á‡ ea¯˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83e¯ÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea¯˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»

מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק לבנים יש כי
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי א. קמ, בבאֿבתרא

רש"י  ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ÎÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,·BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ ·BÁ‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eL¯ÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,B·BÁ ·BÁ ÏÚ·Ï ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
e¯b·iL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È·‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ¯‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆

שמת.85) האב נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ, בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע, וקולא לתובע חומרא ודינן:

שם). (רי"ף ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי

.‡Î,˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆
,˙Bf ‰ÓÏ‡‰ - Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿
Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙M¯ÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»

·‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»
‰¯Bz ÏL ‰M¯È ˙Ác Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»

˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙M¯È ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ
?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב"ב בנותיו מכבוד לו עדיף אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי שנותיה לפי הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
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ממעטת  אלמנה כל זה, ולפי הכ"א. פי"ח, לעיל כמבואר
(מגידֿ בתחילה מזונותיה לה שמוציאים מאחר בנכסים

לעיל 91)משנה). הנזכרת דכרין' 'בנין כתובת היא

הזכרים.92)ה"אֿב. לבנים ניזונת,93)הראויה שהיא
הי"ז. כדלעיל הפתחים, על ישאלו והבנים

.·ÎÁÈp‰ ‡ÏÂ ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ˙Ba ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»¿¿«¿…ƒƒ«
e˜ÏÁÈÂ e¯b·iL „Ú ˙BpËw‰ eBfÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ôa≈≈¿ƒƒ«¿««∆ƒ¿¿¿«¿¿

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ Ôlk ‡l‡ ,‰ÂLa ÌÈÒÎp‰ ¯‡L94. ¿»«¿»ƒ¿»∆∆»À»¿¿»∆

לא 94) כאחד, הנכסים כל יורשות הבנות שכל במקום כי
בזמן  אלא שאינו למזונות, מיוחד תנאי ביתֿדין להן תיקן
קלט.). (בבאֿבתרא ניזונות והבנות היורשים, הם בנים, שיש

ה'תשפ"א  אדר ח' ש"ק יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
האב 1) מת להנשא, לבתו מעות לתת האב שחייב בו נתבאר

בנותיו  יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח
קטנה  יתומה למזונות, קודמת זו אי ובת אלמנה מנכסיו,

מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה

.‡È„k Bz·Ï ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Ò¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ba ‡OpzL2˙‡ ‡ÈOn‰ . ∆ƒ»≈¿∆«ƒ¿»«¿»»««ƒ∆

˙L‡Ï ÔÈ˜ÒBtL ˙eÒkÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡Ï - Ì˙Ò Bzaƒ¿»…ƒ¿…»ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆
Ï‡¯OÈaL ÈÚ3ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚ ·‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
B¯LÚ ÈÙk dÏ ÔzÏ Èe‡¯ ‰Ê È¯‰4. ¬≈∆»ƒ≈»¿ƒ»¿

נדוניה.2) זוז".3)והיא מחמשים לה יפחות "לא
זה 4) "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין אבל

ליתן". ראוי

.·‰n¯Ú ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ L¯t≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
È˙È·Ï ‡B·zLk :ÏÚa‰ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ -≈»¿¿……««««¿∆»¿≈ƒ

.‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰pqÎÓ ‡l‡ ,‰pqÎ‡¬«∆»∆»¿«∆»¿ƒ¿≈»ƒ»

.‚‰È‰ ‰nk BzÚc ÔÈ„ÓB‡ - ˙a ÁÈp‰Â ˙nL ·‡‰»»∆≈¿ƒƒ««¿ƒ«¿«»»»
dÏ ÔÈ˙BÂ ‰Ò¯ÙÏ dÏ ÔzÏ BaÏa5ÔÈÚ„BÈ ÔÈpÓe . ¿ƒƒ≈»¿«¿»»¿¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ

.B„B·Îe BzÓe B‡OÓe ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯Ó ?BzÚc ÔcÓ‡À¿««¿≈≈»¿À»»«»«»¿
da ÔÈ„ÓB‡ - ÂÈiÁa ˙a ‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ6‡Ï Ì‡Â . ¿≈ƒƒƒ«¿«»¿ƒ»¿ƒ…

˙Úc ÔcÓ‡ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ„È7ÂÈÒÎpÓ dÏ ÔÈ˙B - »¿≈ƒÀ¿«««¿ƒ»ƒ¿»»
¯eOÚ8.d˙Ò¯ÙÏ ƒ¿«¿»»»

נכסיו.5) מעישור יותר היה אם לשנייה 6)אפילו יינתן
בחייו. לראשונה שנתן עמדנו 7)כדרך ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או וותרן אם דעתו סוף עשירי.8)על חלק

.„‡Op‰Ï ‡B·zL Ïk - ˙Ba¯ ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ ¯eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ̄»¿∆«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»
˙ÏËB ‰BL‡¯ - ˙Á‡k ‡Op‰Ï Ôlk e‡a Ì‡Â¿ƒ»À»¿ƒ»≈¿««ƒ»∆∆
,‰BL‡¯ ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰iM‰Â ,¯eOÚƒ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒ»

Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ ,‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬ƒ≈
‰ÂLa ÌÈ¯eOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,¯OÚ10, ∆∆¿¿¿¿»»ƒƒ¿»∆

.ÌÈÁ‡Ï ÌÈÒÎp‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ»«ƒ

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין כי
כדין 10) ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל

נכסים  עישור אחת כל נוטלות הבנות היו אילו כי תורה,
תורה  של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני נדחית

.‰.‰a˙k È‡zÓ BÈ‡ ‰Ò¯ÙÏ ‡e‰L ‰Ê ¯eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡¯‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈB¯Á‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎOÓ ‰Ê ¯eOÚ ˙Ba‚Ï13eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»

ÔÈ˙B - Ú˜¯w‰ ¯eOÚ „‚k ˙BÚÓ dÏ ÔzÏ ÔÈÁ‡‰14. »«ƒƒ≈»»¿∆∆ƒ««¿«¿ƒ

להגבות 11) תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
שאינו  זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה
אלא  אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי
היא  גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור

המטלטלין. מן להגבות 13)יכולה.12)אפילו העומדת
עברה  שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה
נגבה  לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום שנה חצי
בסוף  אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר,

מהלווה 14)השנה. חובו את הגובה חוב בעל כל כדין
נוטלת  הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו.
יתומים. מנכסי להיפרע הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק

.ÂCÎÈÙÏ ,‡È‰ ÔÈÁ‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·k ‰Ê ¯eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙È¯eafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰Úe·L·e15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Ú¯Ù ‡È‰ È¯‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ
˙È¯eafÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ

iL BÓk ,‰Úe·L·e.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.Ê˙a‰ - Ì‰È·‡ Ú˜¯˜ ekLÓ B‡ e¯ÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Ò¯t ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙Ù¯BË16Ïk ÌÈÙ¯BhL C¯„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»

˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙B·BÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
.‰‡ÂÏ‰«¿»»

היה 17)ובשבועה.16) הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל
פרנסתה  כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם
אין  קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל

העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים

.Á˙Óe ˙BpË˜ e¯‡LÂ ˙BÏB„b ˙Ba ‡ÈO‰L ÈÓƒ∆ƒƒ»¿¿ƒ¿¬¿«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BpËwÏ ‰Ò¯t ÔÈÏËB ÔÈ‡ - Ôa ‡Ïa¿…≈≈¿ƒ«¿»»«¿«¿««»

‰ÂLa Ôlk ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈÒÎp‰ ˙B˜ÏBÁ18. ¿«¿»ƒ∆»¿À»¿»∆

בנים,18) שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי
כולן  - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות

שוות.
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.Ë‰BL‡¯ ‰Ó„˜Â ,Ô·Â ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ ¯eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡ - «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,¯eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL ¯eOÚa ‰BL‡¯‰»ƒ»»ƒ∆»

הכול.19) יורש הבן שהרי יורשות 20)כדינה, ושתיהן
נכסים 21)בשווה. עישור השנייה תיטול אומרים ואין

ראשונה  אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה
שוות  שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה,

בירושה.

.ÈÈÒÎpÓ È˙Ba eÒ¯Ùz Ï‡ :‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¿«¿¿¿«ƒ¿»«
‰a˙k È‡zÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,BÏ ÌÈÚÓBL -22. ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»≈¿À»

שלא 22) האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן

.‡Èe¯‡a ¯·k - ˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««¿»»«¿»≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ ˙BBÊÓÏ ÔÈÓ„B˜ ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊnL∆¿»«¿»»¿ƒƒ¿««¿≈ƒ
˙BBÊÓ ÈtÓ ÌÈÒÎ ¯eOÚ ˙ÏËB dÈ‡ - ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««≈»∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿

‰ÓÏ‡‰23ÔÈ‡ - ˙‡OpL ¯Á‡ ˙a‰ ‰˙Ó elÙ‡Â . »«¿»»«¬ƒ≈»««««∆ƒ»≈
dÏ Ô˙p‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t L¯BÈ ÏÚa‰24È¯‰L ; «««≈«¿»»»¿»¿ƒ»≈»∆¬≈

.Ô‰Ó ˙Bf ‡‰zL ‰ÓÏ‡‰ ˙˜ÊÁa Ôlk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒÀ»¿∆¿«»«¿»»∆¿≈ƒ∆≈∆

מתנאי 23) שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד
תקנת  אלא שאינו נכסים לעישור וחומר קל כן, אמרו כתובה

ה  וטעם של חכמים. חוב בעלת היא שהאלמנה מפני דבר:
האחים. של חוב בעלת היא הבת ואילו ואין 24)האב

של  אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים
האלמנה  למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו,
כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים

האלמנה. למזון מוציאים ומיורש

.·È‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L ‰ÓB˙È ‰pË¿̃«»¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»
dzÚ„Ï25‰ÏBÎÈ - ÊeÊ ÌÈMÓÁ B‡ ‰‡Ó dÏ e˙Â , ¿«¿»¿»¿»≈»¬ƒƒ¿»

,dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÈc‚zMÓ ‡È‰ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ»»«¿»»»¿»»
˙Úc ÔcÓ‡a B‡26˙BÚ˜¯w‰ ¯eOÚa B‡ ·‡‰27. ¿À¿«««»»¿ƒ««¿»

d˙B‡ ÔÈÊ ÔÈÁ‡‰ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡Â28‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ…»»«ƒ»ƒ»¿««ƒ∆…
‰˙ÁÓ29˙a dÈ‡ ‰pËw‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa »¬»ƒ¿«ƒƒƒ¿≈∆«¿«»≈»«

‰‡ÁÓ30. ∆»»

לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב מלשון ד,התנגדה,

בידּה". ימחא די איתי "ולא למחות 30)לב): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ
תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף,

למחות. צריכה אינה שוב נשואיה

.‚È,˙¯‚Ba ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰Ï„bL ¯Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Ò¯t ‰„a‡ - d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È¯‰ - ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰¯‚aL ÔÈa ,‰È·‡ ˙È·a d„BÚÂ ‰¯‚a .‰ˆ¯zL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»
ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙¯‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ ¯Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„·‡ d˙Ò¯t ‰Ú·˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Ò¯t«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

¯‚aa33d˙Ò¯t ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»
Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈
‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…

˙‡O34d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב. מחמת ולא צריכה 34)הטוב, ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי על אף הבושה.35)למחות מפני

.„Èd˙Ò¯ÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck Bz·Ï ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜¯˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È¯‰Â ,˙ÓÂ ,‡È¯a36‰¯Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»
Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚ·Ï Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

d„Èa ˙eL¯‰ - ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ -37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ
LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ - ‡È‰ ˙Ò¯‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«

B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡ - ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈
dÏ ÔÈÚÓBL39·‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני על הנאמן שלישי האב 37)אדם "שאף
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי  הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע קטנה 39)שכיב מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי קרקע. בהן ליקח

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלי יוציא בעלי
כאשר  שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא

לה. שומעין אין - ארצה,
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ה'תשפ"א  אדר ב' ראשון יום

צז. עשה מצות
― הצ"ז מיניםהּמצוה ׁשמֹונה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

ודיניה. ׁשרץ טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻמן

ה'תשפ"א  אדר ג' שני יום

קה. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני ב ֿ'ג 'אדר 
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

ּכֹולל זֹו ּומצוה זרע.מּטמאה, ׁשכבת ּכלּֿדיני ת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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.Ë‰BL‡¯ ‰Ó„˜Â ,Ô·Â ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ ¯eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡ - «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,¯eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL ¯eOÚa ‰BL‡¯‰»ƒ»»ƒ∆»

הכול.19) יורש הבן שהרי יורשות 20)כדינה, ושתיהן
נכסים 21)בשווה. עישור השנייה תיטול אומרים ואין

ראשונה  אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה
שוות  שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה,

בירושה.

.ÈÈÒÎpÓ È˙Ba eÒ¯Ùz Ï‡ :‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¿«¿¿¿«ƒ¿»«
‰a˙k È‡zÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,BÏ ÌÈÚÓBL -22. ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»≈¿À»

שלא 22) האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן

.‡Èe¯‡a ¯·k - ˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««¿»»«¿»≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ ˙BBÊÓÏ ÔÈÓ„B˜ ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊnL∆¿»«¿»»¿ƒƒ¿««¿≈ƒ
˙BBÊÓ ÈtÓ ÌÈÒÎ ¯eOÚ ˙ÏËB dÈ‡ - ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««≈»∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿

‰ÓÏ‡‰23ÔÈ‡ - ˙‡OpL ¯Á‡ ˙a‰ ‰˙Ó elÙ‡Â . »«¿»»«¬ƒ≈»««««∆ƒ»≈
dÏ Ô˙p‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t L¯BÈ ÏÚa‰24È¯‰L ; «««≈«¿»»»¿»¿ƒ»≈»∆¬≈

.Ô‰Ó ˙Bf ‡‰zL ‰ÓÏ‡‰ ˙˜ÊÁa Ôlk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒÀ»¿∆¿«»«¿»»∆¿≈ƒ∆≈∆

מתנאי 23) שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד
תקנת  אלא שאינו נכסים לעישור וחומר קל כן, אמרו כתובה

ה  וטעם של חכמים. חוב בעלת היא שהאלמנה מפני דבר:
האחים. של חוב בעלת היא הבת ואילו ואין 24)האב

של  אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים
האלמנה  למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו,
כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים

האלמנה. למזון מוציאים ומיורש

.·È‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L ‰ÓB˙È ‰pË¿̃«»¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»
dzÚ„Ï25‰ÏBÎÈ - ÊeÊ ÌÈMÓÁ B‡ ‰‡Ó dÏ e˙Â , ¿«¿»¿»¿»≈»¬ƒƒ¿»

,dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÈc‚zMÓ ‡È‰ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ»»«¿»»»¿»»
˙Úc ÔcÓ‡a B‡26˙BÚ˜¯w‰ ¯eOÚa B‡ ·‡‰27. ¿À¿«««»»¿ƒ««¿»

d˙B‡ ÔÈÊ ÔÈÁ‡‰ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡Â28‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ…»»«ƒ»ƒ»¿««ƒ∆…
‰˙ÁÓ29˙a dÈ‡ ‰pËw‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa »¬»ƒ¿«ƒƒƒ¿≈∆«¿«»≈»«

‰‡ÁÓ30. ∆»»

לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב מלשון ד,התנגדה,

בידּה". ימחא די איתי "ולא למחות 30)לב): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ
תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף,

למחות. צריכה אינה שוב נשואיה

.‚È,˙¯‚Ba ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰Ï„bL ¯Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Ò¯t ‰„a‡ - d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È¯‰ - ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰¯‚aL ÔÈa ,‰È·‡ ˙È·a d„BÚÂ ‰¯‚a .‰ˆ¯zL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»
ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙¯‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ ¯Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„·‡ d˙Ò¯t ‰Ú·˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Ò¯t«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

¯‚aa33d˙Ò¯t ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»
Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈
‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…

˙‡O34d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב. מחמת ולא צריכה 34)הטוב, ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי על אף הבושה.35)למחות מפני

.„Èd˙Ò¯ÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck Bz·Ï ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜¯˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È¯‰Â ,˙ÓÂ ,‡È¯a36‰¯Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»
Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚ·Ï Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

d„Èa ˙eL¯‰ - ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ -37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ
LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ - ‡È‰ ˙Ò¯‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«

B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡ - ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈
dÏ ÔÈÚÓBL39·‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני על הנאמן שלישי האב 37)אדם "שאף
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי  הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע קטנה 39)שכיב מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי קרקע. בהן ליקח

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלי יוציא בעלי
כאשר  שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא

לה. שומעין אין - ארצה,
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ה'תשפ"א  אדר ב' ראשון יום

צז. עשה מצות
― הצ"ז מיניםהּמצוה ׁשמֹונה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

ודיניה. ׁשרץ טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻמן

ה'תשפ"א  אדר ג' שני יום

קה. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני ב ֿ'ג 'אדר 
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

ּכֹולל זֹו ּומצוה זרע.מּטמאה, ׁשכבת ּכלּֿדיני ת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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ה'תשפ"א  אדר ד' שלישי יום

קה. עשה מצות
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

ה'תשפ"א  אדר ה' רביעי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תשפ"א  אדר ו' חמישי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תשפ"א  אדר ז' שישי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תשפ"א  אדר ח' ש"ק יום

צח. עשה מצות
יום שלישיֿ שבתֿ קודש ד ֿ'ח 'אדר 
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc migqt(iyily meil)

íøéáòä ,àeä ElL íìBòä ìk íìBò ìL BðBaø åéðôì øîà[mtilgd-] ¨©§¨¨¦¤¨¨¨¨¤§©£¦¥
äæ ï÷æì äNòà äî àeä Ceøa LBãwä øîà .úøçà äneàa[ryedl-] §¨©¤¤¨©©¨¨¨¤¡¤§¨¥¤

,eixacn ea xefgiy ickç÷å Cì ,Bì øîBàjlEì ãéìBäå ,äðBæ äMà ©¥§©¦¨¨§¥§
dpnníéðamdyíéðeðæ,mixg` ly e` jly md m` wtq ±øçàå ¨¦§¦§©©

éðt ìòî dçlL ,Bì øîBà Ckì ìBëé àeä íà ,EçBìL,dze` ¨©©§¨¥©¨¤¦¨¦§©
,zxg` dy`a dtilgdleìàøNé úà çìLà éðà óàmtilg`e ©£¦¤§©¤¦§¨¥

.zxg` dne`aøîàpL(my)úLà Eì ç÷ Cì òLBä ìà 'ä øîàiå' ¤¤¡©©Ÿ¤¤¥©¥©§¥¤
.'íéðeðæ éãìéå íéðeðæ§¦§©§¥§¦

:ryed mr rxi`y dn z` yexcl dkiynn `xnbdáéúëe(b my) §¦
,'íéìác úa øîBb úà çwiå Cìiå'z`xwp dzid recn,áø øîà ,øîBb ©¥¤©¦©¤¤©¦§¨¦¤¨©©

meynìkäLeidda íéøîBb,xnelk ,mal zee`z z`e mz`ia z` ¤©Ÿ§¦¨
z`xwp dzide .lkl zxwten dzidyúa©
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי זמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbd zl`eyéà÷ àééäàini x`yay `ziixad dxn` dn lr ± ©¥¨¨¥
,zeyx gqtdçñtà àîéìéà,gqt oaxw lr ok dxn`y xn`p m` ± ¦¥¨©¤©

,dywàkéà éî äòáL ìk çñtini x`ya gqt oaxw yi ike ± ¤©¨¦§¨¦¦¨
,zeyx `edy eilr xnel ozipy ,gqtdàlàåok dxn`y ,i`ce §¤¨

,øBøîe ävnàini x`ya mlk`l daeg oi`y,ok m`e ,gqtdàîéà ©©¨¨¥¨
àôéñ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` ±øîBà ïBòîL éaø ¥¨©¦¦§¥

,úeLø íéLpáe äáBç íéLðàa`ziixad dxaic `yixay oeiky ¨£¨¦¨©¨¦§
,xn`e ,xexne dvna xacn oerny iax s` mzqd on ,xexne dvna
`l` df oi` ,daeg mdy `nw `pz xn`y oey`xd dlila s`y
dvna zeaiig opi` miypy ,zeyx `ed miypl la` ,miyp`l

e ,dywe ,xexneøæòìà éaø øîàc àä ïBòîL éaøì déì úéìoi` ike ± ¥¥§©¦¦§¨§¨©©¦¤§¨¨
y ,xfrl` iax xn`y dn z` ,xaeq oerny iaxúBáéiç íéLð̈¦©¨

øîàpL ,äøBz øác ävî úìéëàa(b fh mixac),õîç åéìò ìëàú àì' ©£¦©©¨§©¨¤¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥
,'úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáLung zlik` xeqi` eywedy dnne ¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

y ,cenll yi ,dfl df dvn zlik` zevnea BðLiL ìkxeqi`d llk Ÿ¤¤§¦
lya BðLé ,õîç ìëàz ìaly aeigd llkéðäå ,ävî ìBëà íe÷ ©Ÿ©¨¥¤§¦¡©¨§¨¥

a ïðLéå ìéàBä ,íéLðly xeqi`a ïðLé ,õîç ìëàz ìaly devn ¨¦¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥¤§¨§
,ävî ìBëà íe÷zvxzn .dvn zlik`a zeaiig miyp s`y ixd ¡©¨

:`xnbdàîéà ,àlà,jk `ziixad z` yxtle xnel jl yi ±çñt ¤¨¥¨¤©

àå ïàkî ,äáBç ïBLàøa ,øBøîe ävîCìé`l` mpi` xexne dvn ©¨¨¨¦¨¦¨§¥©
,úeLø íéLpa äáBç íéLðàa ,çñt ,øîBà ïBòîL éaø ,úeLøixacy §©¦¦§¥¤©¨£¨¦¨©¨¦§

daeg gqty xn`y ,`nw `pz ixac zligz lr exn`p oerny iax
.zeyx `l` daeg epi` miypay ,oerny iax df lr xn`e ,`ed

äðùî
meia if` ,mdilr la`zdl aiig `edy eiaexwn cg` zny in
oxd` xn`y enk ,miycw zlik`a xeq`e ope` `xwp `ed dzind

`edia`e acp zzin meia(hi i `xwie)ahiId mFId z`Hg iYlk`e' ,§¨©§¦©¨©©¦©
.ope` ip`y zngn ,miycwa lek`l il xeq`y xnelk ,''d ipirA§¥¥

.gqtd zlik` iabl ope` ly epic dn zx`an ef dpyn
,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè ïðBà,znd xawpy mcew s` ¥¥§¥¤¦§¨¤¤

,eixg`ly dlila la` ,dzind meia `l` ope` epi` `ziixe`cny
meyn ,gqtd z` lek`l minkg el exizde ,opaxcn `l` ope` epi`

.zxk aeig da yiy devn `idyàì ìáàlk`i,íéLãwaopaxcny £¨Ÿ©¢¨¦
minkg el exizd `le ,dzind mei xg`ly dlila s` ope` `ed

.dyr `l` epi`y xg`n ,miycw lek`l
Búî ìò òîBMäexn`y ,onf xg`l jk lr rnye eaexw zny in ± ©¥©©¥

,ope` `ed ixd ,rnyy meiay minkg
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àð-÷øô äéîøélÎk

ë:úBëìîî Eá ézçLäå íéBb Eá ézötðå äîçìî éìk éì äzà-õtîàëBáëøå ñeñ Eá ézötðå ©¥©¨´¦½§¥−¦§¨¨®§¦©§¦³§Æ¦½§¦§©¦¬§−©§¨«§¦©§¦´§½−§«Ÿ§®
:Báëøå áëø Eá ézötðåáë:äìeúáe øeça Eá ézötðå øòðå ï÷æ Eá ézötðå äMàå Léà Eá ézötðå §¦©§¦´§½¤−¤§Ÿ§«§¦©§¦³§Æ¦´§¦½̈§¦©§¦¬§−¥̈´¨¨®©§¦©§¦´§½¨−§¨«

âë:íéðâñe úBçt Eá ézötðå Bcîöå økà Eá ézötðå Bøãòå äòø Eá ézötðåãëìëìe ìááì ézîlLå §¦©§¦³§ÆŸ¤´§¤§½§¦©§¦¬§−¦¨´§¦§®§¦©§¦´§½©−§¨¦«§¦©§¦̧§¨¤¹§´Ÿ
:ýåýé íàð íëéðéòì ïBiöá eNò-øLà íúòø-ìk úà íécNë éáLBé |äëéìà éððäúéçLnä øä E §¥´©§¦À¥¯¨¨¨¨²£¤¨¬§¦−§¥«¥¤®§ª−§¨«¦§¦̧¥¤¹©³©©§¦Æ

éìò éãé-úà éúéèðå õøàä-ìk-úà úéçLnä ýåýé-íàðézìbìâå Eézúðe íéòìqä-ïî E:äôøN øäì E §ª§½̈©©§¦−¤¨¨¨®¤§¨¦̧¦¤¨¦¹¨¤À§¦§©§¦ÆÆ¦©§¨¦½§©¦−§©¬§¥¨«
åë:ýåýé-íàð äéäz íìBò úBîîL-ék úBãñBîì ïáàå äpôì ïáà Enî eç÷é-àìåæëõøàa ñð-eàN §«Ÿ¦§³¦§Æ¤´¤§¦½̈§¤−¤§«¨®¦«¦§¬¨²¦«§¤−§ª§¨«§¥´¨À̈¤

øñôè äéìò eã÷t æðkLàå épî èøøà úBëìîî äéìò eòéîLä íéBb äéìò eLc÷ íéBba øôBL eò÷z¦§¸¨³©¦Æ©§³¨¤Æ¨Æ¦½©§¦¯¨¤²¨©§§¬£¨©−¦¦´§©§§¨®¦§³¨¤Æ¨Æ¦§½̈
:øîñ ÷ìék ñeñ-eìòäçëõøà-ìk úàå äéðâñ-ìk-úàå äéúBçt-úà éãî éëìî-úà íéBâ äéìò eLc÷ ©«£−§¤¬¤¨¨«©§¸¨¤³¨¦Æ¤©§¥´¨©½¤©¤−¨§¤¨§¨¤®¨§¥−¨¤¬¤

:BzìLîîèëì ìáa õøà-úà íeNì ýåýé úBáLçî ìáa-ìò äî÷ ék ìçzå õøàä Lòøzåïéàî änL ¤§©§«©¦§©¬¨−̈¤©¨®Ÿ¦´¨³¨©¨¤Æ©§§´§½̈¨º¤¤¯¤¨¤²§©−̈¥¥¬
:áLBéìeøaLð äéúðkLî eúévä íéLðì eéä íúøeáâ äúLð úBãöna eáLé íçläì ìáá éøBaâ eìãç ¥«¨§Á¦¥̧¨¤¹§¦¨¥À¨«§Æ©§¨½¨§¨¬§¨−̈¨´§¨¦®¦¦¬¦§§Ÿ¤−¨¦§§¬

:äéçéøá§¦¤«¨

i"yx
(Î).éì äúà õôî למשחית לי העמדתיך הנה עד

גולה: עליהם שגזרתי האומות את ולמפץ
(„Î).ìááì éúîìùå על נקמתי שאגמור זאת כל אחרי

כוכבים: בעובדי לשון øñôè.זמנו:÷åùã.(ÁÎ)ידו

אדון)חיל ל ' תסמר øîñ.:(או כמו בלע"ז הריצי"יר
בשרי ד )שערי חלחלה:ìåçúå.(ËÎ):(איוב  לשון

(Ï).äúùðהנשה גיד כמו לג)קפצה שנשה (בראשית
ממקומו:

cec zcevn
(Î).ÈÏ ‰˙‡ ıÙÓוכלי מפץ  ככלי בידי היית  בבל  את

לאנשים:¯Î·.(Î‡)מלחמה : המיוחדת  המרכבה  הוא
.Â·ÎÂ¯Â:המרכבה על היושב  Â„ÓˆÂ.(Î‚)הוא  ¯Î‡ עובד

בהם: יחרוש אשר  הבקר  צמד  עם  בחרישה האדמה
(„Î).È˙ÓÏ˘Â: רעתם גמול לבבל אשלם  ÌÎÈÈÚÏ.והנה

בבל : על הבאה הרעה  בעיניכם תראו  È‰Â(Î‰)כולכם
.ÍÈÏ‡ בבל והוא המשחית  הר אתה בך  אלחם אני הנה

מפני הר קראה  בקעה היותה (ועם הארץ כל את  המשחית
ÂÎÂ'.חזקה): È˙ÈËÂ:בך ‰ÌÈÚÏÒ.להכות ÔÓ על משל  הוא 

שבבבל : הגבוהים  ˘¯Ù‰.המגדלים ¯‰Ïכסדום תהפך כי
כמוה: ואש גפרית עליה ÂÎÂ'.(ÂÎ)ותמטר  ÂÁ˜È ‡ÏÂמאבני

(כי הבית  בפנת לשומה הראוי אבן יקחו לא  חרבותיך  מפולת 
משתי נראה להיות  יפה היותר האבן הבית  בפנת לשום הדרך 

Â„ÒÂÓÏ˙.הרוחות): Ô·‡Â:ביסוד לשומו הראוי חזק ÈÎאבן
.ÌÏÂÚ ˙ÂÓÓ˘:מאבניה לקחת לשם מי יבוא לא ולכן

(ÊÎ).Ò Â‡˘לבוא שיתאספו  כוכבים  העובדי על  לרמז 
בבל : על ˘ÙÂ¯.למלחמה ÂÚ˜˙:לאסיפה רמז הוא  זה  גם

.Â˘„˜מנו וכו' אררט ממלכות התאספו גוים עליה הזמינו
המספר רבי  סוסים  קבוצת והעלו  המלחמה לאסוף  שר עליה
(כי הקרב בעת בשרו  שערות  תסמר מהסוסים וכ "א  כארבה 

כמסמר): שערותם יתקשו אשר ולב  כח בעלי הטובים  הסוסים  דרך ÂÎÂ'.(ÁÎ)זהו  Â˘„˜מלכי שהם לפרש  שוב לומר חזר 
וחת דריוש  והם מותו:מדי אחרי המלוכה  שירש  כורש Â˙Ï˘ÓÓ.נו ı¯‡:בה מושל הוא אשר ˜Ó‰.(ËÎ)הארץ ÈÎעמדה

לשממה: אותה לשום שחשב  ה ' מחשבות בבל  על  ÂÎÂ'.(Ï)ונתקיימה  ÂÏ„Á:בלבבם מורך בא ·Â„ˆÓ˙.כי  Â·˘Èלהתחזק
המבצר : הכח:˘˙‰.במשגב תשות  בדבר  לנשים דומים והיו גבורתם מהם  וסרה  משכנותיה‰ˆÂ˙È.נעתקה  הציתו האויבים

בהם: לבוא האויב  לפני ונפתחו שעריה בריחי ונשברו

oeiv zcevn
(Î).ıÙÓואיש וכן החומות  בו ולשבור לרצץ עשוי כלי שם 

בידו מפצו ט')כלי והריצוץ:È˙ˆÙÂ.:(יחזקאל השבר ענין
(‚Î).¯Î‡בושו וכן וזריעה בחרישה האדמה  העובד  הוא 

י"ד)אכרים ילכוÂ„ÓˆÂ.:(לעיל כי על  הבקר  זוג  יקרא  כן
בקר  צמד  וכן ומחוברי' א)צמודים ÌÈ‚ÒÂ.:(איוב ˙ÂÁÙשמות

שררות: אל ÍÈ˙Ï‚Ï‚Â.(Î‰)מיני הגובה מן ההפלה היא
גלגול : ע "י מלשוןÂ„ÒÂÓÏ˙.לזויות:ÙÏ‰.(ÂÎ)הנמוך 

Ò.(ÊÎ)יסוד : Â‡˘: ארוך כלונס הזמנה˜„˘Â.הרימו ענין
מלחמה עליה  קדשו ו')כמו כמו‰˘ÂÚÈÓ.:(לעיל אסיפה  ענין
רבים בבל  אל  נ')השמיעו Â‚Â'.:(לעיל Ë¯¯‡שמות הם

וגזברות :Â„˜Ù.מקומות : מינוי וכןÒÙË¯.ענין שררה ענין
גובי כגוב ג')טפסריך ארבה:ÏÈÎ˜.:(נחום עניןÓÒ¯.מין

בשרי  שערת תסמר כמו כמסמר ד')התקשות :(איוב
(ÁÎ).‰È˙ÂÁÙ.‰È‚ÒÂ:שררה חיל ÏÂÁ˙Â.(ËÎ)מין מל '

ונתקיימה :˜Ó‰.וחלחלה : מבצר·Â„ˆÓ˙.(Ï)עמדה  ענין
ציון מצודת  י"א)כמו א כמו˘˙‰.:(ד"ה והסרה העתקה ענין

מהים מים  י"ט)ונשתו והבערה:‰ˆÂ˙È.:(ישעיה הדלקה ענין
.‰È˙ÂÎ˘Ó:ומדור משכן עשוי·¯ÈÁÈ‰.מלשון מטה כעין

השערים: לסגור

` wxt `xfr - miaezk

à-÷øô àøæòhÎb

âìàøNé éýìà ýåýé úéa-úà ïáéå äãeäéa øLà íìLeøéì ìòéå Bnò åéýìà éäé Bnò-ìkî íëá-éî¦«¨¤´¦¨©À§¦³¡Ÿ¨Æ¦½§©¾©¦¨©−¦£¤´¦¨®§¦À¤¤¥³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½
:íìLeøéa øLà íéýìàä àeäãBî÷î éLðà eäeàOðé íL-øâ àeä øLà úBî÷nä-ìkî øàLpä-ìëå ¬¨¡Ÿ¦−£¤¬¦¨¨¦«§¨©¦§À̈¦«¨©§Ÿ»£¤´´¨«¨¼§©§ÆÆ©§¥´§Ÿ½

:íìLeøéa øLà íéýìàä úéáì äáãpä-íò äîäááe Leëøáe áäæáe óñëaäúBáàä éLàø eîe÷iå §¤¬¤§¨−̈¦§´¦§¥¨®¦©̧§¨½̈§¥¬¨¡Ÿ¦−£¤¬¦¨¨¦«©¨¹¨¥´¨¨À
øLà ýåýé úéa-úà úBðáì úBìòì Bçeø-úà íéýìàä øéòä ìëì íiåìäå íéðäkäå ïîéðáe äãeäéì¦«¨Æ¦§¨¦½§©Ÿ£¦−§©§¦¦®§¸Ÿ¥¦³¨¡Ÿ¦Æ¤½©£´¦§½¤¥¬§−̈£¤¬

:íìLeøéaåãáì úBðcânáe äîäaáe Leëøa áäfa óñë-éìëa íäéãéá e÷fç íäéúáéáñ-ìëå ¦¨¨¦«§¨§¦«Ÿ¥¤Æ¦§´¦«¥¤½¦§¥¤¯¤©¨¨²¨§¬©§¥−̈©¦§¨®§©−
(ñ) :ácðúä-ìk-ìòæíðziå íìLeøéî øvðãëeáð àéöBä øLà ýåýé-úéá éìk-úà àéöBä LøBk Cìnäå ©¨¦§©¥«§©¤´¤½¤¦−¤§¥´¥§¨®£¤̧¦³§«©§¤©Æ¦´¨©¦ ½©«¦§¥−

:åéäìà úéáaçì íøtñiå øaæbä úãøúî ãé-ìò ñøt Cìî LøBk íàéöBiå:äãeäéì àéNpä øvaLL §¥¬¡Ÿ¨«©«¦¥Àµ¤¤´¤¨©½©©−¦§§¨´©¦§¨®©«¦§§¥Æ§¥§©©½©¨¦−¦¨«
èìL áäæ éìèøâà íøtñî älàå(ñ) :íéøNòå äòLz íéôìçî óìà óñë-éìèøâà íéL §¥−¤¦§¨¨®£©§§¥̧¨¹̈§Ÿ¦À£©§§¥¤Æ¤Æ½̈¤©£¨¦−¦§¨¬§¤§¦«

i"yx
(‚).íëá éî מי הממלכות לכל וכותב מכריז היה כך

ויעלה  בעזרו הקב"ה יהי הקב"ה של עמו מכל בכם
בירושלים: אשר ביתו øàùðä.(„)לבנות ìëå וכל

ש  מחמת לעלות יוכל שלא במקומו הנשאר לו יהודי אין
שיעניקוהו åäåàùðé.ממון: מקומו לאנשי אני מצוה

יוכל  למען ובהמות ורכוש ובזהב בכסף וינשאוהו
מקומו  אנשי יתנדבו אשר הנדבה עם לירושלים לעלות
מתנדבים  היו אשר בהם יש האומות שאף הבית לבנין

הבית: לבנין íéìùåøéá.נדבה øùà íéäìàä úéáì כה מן
אגרת  ושליחות הכרוז הכרזת כאן עד כורש אמר

ïéîéðáå.(‰)המכתב: äãåäéì אשר האבות ראשי אותן
ובנימין: יהודה של הללו øéòä.לשבטים ìëì כל עם

עלו  הבית ולבנות לעלות רוחו ה' שהעיר אות'
הבית: לבנות íäéúåáéáñ.(Â)לירושלים ìëå וכל

ידי  והחזיקו סייעו ישראל של שכניהם שהיו העמים
לעלות  יוכלו למען הללו ומתנות ובכסף בזהב היהודים

áãðúä.לירושלים: ìë ìò ãáì עושים היו זאת כל
לבנין  בעצמם מתנדבים שהם מה לבד היהודים שכיני

åéäìà.(Ê)הבית: úéáá íðúéå נבוכדנצר נתנם אשר
שלו: כוכבים עבודת øáæâä.(Á)בבית úãøúî ãé ìò

להוציאם: כורש וצוהו לכורש אשר גזבר של שמו כך
.íøôñéå למען לששבצר ומסרם אותם מנה הזה הגזבר

ששבצר  הוא רבותינו ואמרו לירושלים ויוליכם ישאם
צרות: בשש שעמד ששבצר שמו נקרא ולמה דניאל הוא

.äãåäéì àéùðä:יהודה לשבט אשר הנשיא הוא
(Ë).íøôñî:'ה בית כלי הם:éìèøâà.של כלים מיני

.íéôìçî שהיו כן שעל החלפות בית ל' והוא סכינים הם
החלפות: בית לשכת נקרא' היתה הסכינין בה נותנין

cec zcevn
(‚).ÌÎ· ÈÓהעובדי בין ושלח  להכריז צוה  האלה  הדברים  כי

עמו ה ' יהיה  ה' מעם בכם הנמצא  מי אמר ולזה  כוכבים
לעלות : ממני נתון הרשות  ר "ל  וגו' ויעל ‰Â‡ובעזרתו

.ÌÈ‰Ï‡‰השוכן האלהים הוא  ישראל  שאלהי לומר  פירש 
‰˘‡¯.(„)בירושלים: ÏÎÂישאר בע"כ  אשר  וכל  ר "ל 

לעלות : משגת ידו ואין  הוא דל  כי ‰ÂÓÂ˜Ó˙.במקומו ÏÎÓ
שאנשי שם  גר  כזה דל  אשר המקומות כל  אשר  אני מצוה  ר"ל 

לירושלים : ללכת  וכו' כסף במתן אותו ירוממו כ "א ÌÚמקום
.‰·„‰לבית יתנו אשר  הנדבה  מלבד  תהיה  ההיא  הנדבה ר"ל 

ליהודה:Â‰ÈÏ„‰.(‰)ה ': ‰ÈÚ¯.אשר ÏÎÏהעיר אשר כל את 
וכו': Ì‰È˙Â·È·Ò.(Â)האלהים ÏÎÂאשר כוכבים העובדי  כל

כסף כלי ספוקם  די להם בתת העולים בידי חזקו סביבותיהם
ה':Ï·„.וכו': לבית  מהם מה  התנדב כל  מאשר חוץ 
(Ê).‡ÈˆÂ‰נ"נ שם נתנם אשר כוכבים  העבודת  בית מאוצר 

בדניאל: È„.(Á)כמ "ש  ÏÚ:המלך בפקודת פרס,Ì¯ÙÒÈÂ.הוציאם  בל ' נקרא היה וכן זרובבל והוא לששבצר במספר מסרם 
צרות: בשש  שעמד על  כן ונקרא  דניאל  שהוא אמרו ורז"ל

oeiv zcevn
(„).˘ÂÎ¯·Âרכושו כל ואת  כמו  כסף שוה כל  יקרא כן

יד): ‰‡·Â˙.(‰)(בראשית È˘‡¯:המשפחות ÏÎÏראשי
.¯ÈÚ‰ש "ב) לאבנר  הרגו  וכן את  במקום  הלמ"ד  העיר כל  את

דברÂ„‚Ó·Â˙.(Â)רצונו:¯ÂÁÂ.ו ): על  יורה ההיא  המלה
ומגדנות וכן  בכלים בין במלבושים  בין בפירות  בין המעולה

ל "ב): (דה"ב ÏÚ.לחזקיה „·Ïוכן ביאור  לתוספ' כפול  הוא
יב): (במדב' במשה אך È„.(Á)הרק ÏÚבי"ת במקום על  ביד

כמוהו : ורבים  יב) (שמות צבאותם על הפקיד :‰‚Ê·¯.וכן
(Ë).ÈÏË¯‚‡:הידים לנטילת  המים  בו ינתן כלי ÌÈÙÏÁÓ.שם 

שוחטים שבהם ע"ש ב) (ישעיה יחלוף כליל  מל' והוא סכינים 
האולם לצדדי חז "ל  קראו  ועש"ז למיתה  מחיים  ומחליפים 
הכהנים גנזו שם  כי פ "ד ) (מדות  החליפות  בית ומזה  מזה

סכיניהם:



קפג `p wxt dinxi - mi`iap

àð-÷øô äéîøélÎk

ë:úBëìîî Eá ézçLäå íéBb Eá ézötðå äîçìî éìk éì äzà-õtîàëBáëøå ñeñ Eá ézötðå ©¥©¨´¦½§¥−¦§¨¨®§¦©§¦³§Æ¦½§¦§©¦¬§−©§¨«§¦©§¦´§½−§«Ÿ§®
:Báëøå áëø Eá ézötðåáë:äìeúáe øeça Eá ézötðå øòðå ï÷æ Eá ézötðå äMàå Léà Eá ézötðå §¦©§¦´§½¤−¤§Ÿ§«§¦©§¦³§Æ¦´§¦½̈§¦©§¦¬§−¥̈´¨¨®©§¦©§¦´§½¨−§¨«

âë:íéðâñe úBçt Eá ézötðå Bcîöå økà Eá ézötðå Bøãòå äòø Eá ézötðåãëìëìe ìááì ézîlLå §¦©§¦³§ÆŸ¤´§¤§½§¦©§¦¬§−¦¨´§¦§®§¦©§¦´§½©−§¨¦«§¦©§¦̧§¨¤¹§´Ÿ
:ýåýé íàð íëéðéòì ïBiöá eNò-øLà íúòø-ìk úà íécNë éáLBé |äëéìà éððäúéçLnä øä E §¥´©§¦À¥¯¨¨¨¨²£¤¨¬§¦−§¥«¥¤®§ª−§¨«¦§¦̧¥¤¹©³©©§¦Æ

éìò éãé-úà éúéèðå õøàä-ìk-úà úéçLnä ýåýé-íàðézìbìâå Eézúðe íéòìqä-ïî E:äôøN øäì E §ª§½̈©©§¦−¤¨¨¨®¤§¨¦̧¦¤¨¦¹¨¤À§¦§©§¦ÆÆ¦©§¨¦½§©¦−§©¬§¥¨«
åë:ýåýé-íàð äéäz íìBò úBîîL-ék úBãñBîì ïáàå äpôì ïáà Enî eç÷é-àìåæëõøàa ñð-eàN §«Ÿ¦§³¦§Æ¤´¤§¦½̈§¤−¤§«¨®¦«¦§¬¨²¦«§¤−§ª§¨«§¥´¨À̈¤

øñôè äéìò eã÷t æðkLàå épî èøøà úBëìîî äéìò eòéîLä íéBb äéìò eLc÷ íéBba øôBL eò÷z¦§¸¨³©¦Æ©§³¨¤Æ¨Æ¦½©§¦¯¨¤²¨©§§¬£¨©−¦¦´§©§§¨®¦§³¨¤Æ¨Æ¦§½̈
:øîñ ÷ìék ñeñ-eìòäçëõøà-ìk úàå äéðâñ-ìk-úàå äéúBçt-úà éãî éëìî-úà íéBâ äéìò eLc÷ ©«£−§¤¬¤¨¨«©§¸¨¤³¨¦Æ¤©§¥´¨©½¤©¤−¨§¤¨§¨¤®¨§¥−¨¤¬¤

:BzìLîîèëì ìáa õøà-úà íeNì ýåýé úBáLçî ìáa-ìò äî÷ ék ìçzå õøàä Lòøzåïéàî änL ¤§©§«©¦§©¬¨−̈¤©¨®Ÿ¦´¨³¨©¨¤Æ©§§´§½̈¨º¤¤¯¤¨¤²§©−̈¥¥¬
:áLBéìeøaLð äéúðkLî eúévä íéLðì eéä íúøeáâ äúLð úBãöna eáLé íçläì ìáá éøBaâ eìãç ¥«¨§Á¦¥̧¨¤¹§¦¨¥À¨«§Æ©§¨½¨§¨¬§¨−̈¨´§¨¦®¦¦¬¦§§Ÿ¤−¨¦§§¬

:äéçéøá§¦¤«¨

i"yx
(Î).éì äúà õôî למשחית לי העמדתיך הנה עד

גולה: עליהם שגזרתי האומות את ולמפץ
(„Î).ìááì éúîìùå על נקמתי שאגמור זאת כל אחרי

כוכבים: בעובדי לשון øñôè.זמנו:÷åùã.(ÁÎ)ידו

אדון)חיל ל ' תסמר øîñ.:(או כמו בלע"ז הריצי"יר
בשרי ד )שערי חלחלה:ìåçúå.(ËÎ):(איוב  לשון

(Ï).äúùðהנשה גיד כמו לג)קפצה שנשה (בראשית
ממקומו:

cec zcevn
(Î).ÈÏ ‰˙‡ ıÙÓוכלי מפץ  ככלי בידי היית  בבל  את

לאנשים:¯Î·.(Î‡)מלחמה : המיוחדת  המרכבה  הוא
.Â·ÎÂ¯Â:המרכבה על היושב  Â„ÓˆÂ.(Î‚)הוא  ¯Î‡ עובד

בהם: יחרוש אשר  הבקר  צמד  עם  בחרישה האדמה
(„Î).È˙ÓÏ˘Â: רעתם גמול לבבל אשלם  ÌÎÈÈÚÏ.והנה

בבל : על הבאה הרעה  בעיניכם תראו  È‰Â(Î‰)כולכם
.ÍÈÏ‡ בבל והוא המשחית  הר אתה בך  אלחם אני הנה

מפני הר קראה  בקעה היותה (ועם הארץ כל את  המשחית
ÂÎÂ'.חזקה): È˙ÈËÂ:בך ‰ÌÈÚÏÒ.להכות ÔÓ על משל  הוא 

שבבבל : הגבוהים  ˘¯Ù‰.המגדלים ¯‰Ïכסדום תהפך כי
כמוה: ואש גפרית עליה ÂÎÂ'.(ÂÎ)ותמטר  ÂÁ˜È ‡ÏÂמאבני

(כי הבית  בפנת לשומה הראוי אבן יקחו לא  חרבותיך  מפולת 
משתי נראה להיות  יפה היותר האבן הבית  בפנת לשום הדרך 

Â„ÒÂÓÏ˙.הרוחות): Ô·‡Â:ביסוד לשומו הראוי חזק ÈÎאבן
.ÌÏÂÚ ˙ÂÓÓ˘:מאבניה לקחת לשם מי יבוא לא ולכן

(ÊÎ).Ò Â‡˘לבוא שיתאספו  כוכבים  העובדי על  לרמז 
בבל : על ˘ÙÂ¯.למלחמה ÂÚ˜˙:לאסיפה רמז הוא  זה  גם

.Â˘„˜מנו וכו' אררט ממלכות התאספו גוים עליה הזמינו
המספר רבי  סוסים  קבוצת והעלו  המלחמה לאסוף  שר עליה
(כי הקרב בעת בשרו  שערות  תסמר מהסוסים וכ "א  כארבה 

כמסמר): שערותם יתקשו אשר ולב  כח בעלי הטובים  הסוסים  דרך ÂÎÂ'.(ÁÎ)זהו  Â˘„˜מלכי שהם לפרש  שוב לומר חזר 
וחת דריוש  והם מותו:מדי אחרי המלוכה  שירש  כורש Â˙Ï˘ÓÓ.נו ı¯‡:בה מושל הוא אשר ˜Ó‰.(ËÎ)הארץ ÈÎעמדה

לשממה: אותה לשום שחשב  ה ' מחשבות בבל  על  ÂÎÂ'.(Ï)ונתקיימה  ÂÏ„Á:בלבבם מורך בא ·Â„ˆÓ˙.כי  Â·˘Èלהתחזק
המבצר : הכח:˘˙‰.במשגב תשות  בדבר  לנשים דומים והיו גבורתם מהם  וסרה  משכנותיה‰ˆÂ˙È.נעתקה  הציתו האויבים

בהם: לבוא האויב  לפני ונפתחו שעריה בריחי ונשברו

oeiv zcevn
(Î).ıÙÓואיש וכן החומות  בו ולשבור לרצץ עשוי כלי שם 

בידו מפצו ט')כלי והריצוץ:È˙ˆÙÂ.:(יחזקאל השבר ענין
(‚Î).¯Î‡בושו וכן וזריעה בחרישה האדמה  העובד  הוא 

י"ד)אכרים ילכוÂ„ÓˆÂ.:(לעיל כי על  הבקר  זוג  יקרא  כן
בקר  צמד  וכן ומחוברי' א)צמודים ÌÈ‚ÒÂ.:(איוב ˙ÂÁÙשמות

שררות: אל ÍÈ˙Ï‚Ï‚Â.(Î‰)מיני הגובה מן ההפלה היא
גלגול : ע "י מלשוןÂ„ÒÂÓÏ˙.לזויות:ÙÏ‰.(ÂÎ)הנמוך 

Ò.(ÊÎ)יסוד : Â‡˘: ארוך כלונס הזמנה˜„˘Â.הרימו ענין
מלחמה עליה  קדשו ו')כמו כמו‰˘ÂÚÈÓ.:(לעיל אסיפה  ענין
רבים בבל  אל  נ')השמיעו Â‚Â'.:(לעיל Ë¯¯‡שמות הם

וגזברות :Â„˜Ù.מקומות : מינוי וכןÒÙË¯.ענין שררה ענין
גובי כגוב ג')טפסריך ארבה:ÏÈÎ˜.:(נחום עניןÓÒ¯.מין

בשרי  שערת תסמר כמו כמסמר ד')התקשות :(איוב
(ÁÎ).‰È˙ÂÁÙ.‰È‚ÒÂ:שררה חיל ÏÂÁ˙Â.(ËÎ)מין מל '

ונתקיימה :˜Ó‰.וחלחלה : מבצר·Â„ˆÓ˙.(Ï)עמדה  ענין
ציון מצודת  י"א)כמו א כמו˘˙‰.:(ד"ה והסרה העתקה ענין

מהים מים  י"ט)ונשתו והבערה:‰ˆÂ˙È.:(ישעיה הדלקה ענין
.‰È˙ÂÎ˘Ó:ומדור משכן עשוי·¯ÈÁÈ‰.מלשון מטה כעין

השערים: לסגור

` wxt `xfr - miaezk

à-÷øô àøæòhÎb

âìàøNé éýìà ýåýé úéa-úà ïáéå äãeäéa øLà íìLeøéì ìòéå Bnò åéýìà éäé Bnò-ìkî íëá-éî¦«¨¤´¦¨©À§¦³¡Ÿ¨Æ¦½§©¾©¦¨©−¦£¤´¦¨®§¦À¤¤¥³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½
:íìLeøéa øLà íéýìàä àeäãBî÷î éLðà eäeàOðé íL-øâ àeä øLà úBî÷nä-ìkî øàLpä-ìëå ¬¨¡Ÿ¦−£¤¬¦¨¨¦«§¨©¦§À̈¦«¨©§Ÿ»£¤´´¨«¨¼§©§ÆÆ©§¥´§Ÿ½

:íìLeøéa øLà íéýìàä úéáì äáãpä-íò äîäááe Leëøáe áäæáe óñëaäúBáàä éLàø eîe÷iå §¤¬¤§¨−̈¦§´¦§¥¨®¦©̧§¨½̈§¥¬¨¡Ÿ¦−£¤¬¦¨¨¦«©¨¹¨¥´¨¨À
øLà ýåýé úéa-úà úBðáì úBìòì Bçeø-úà íéýìàä øéòä ìëì íiåìäå íéðäkäå ïîéðáe äãeäéì¦«¨Æ¦§¨¦½§©Ÿ£¦−§©§¦¦®§¸Ÿ¥¦³¨¡Ÿ¦Æ¤½©£´¦§½¤¥¬§−̈£¤¬

:íìLeøéaåãáì úBðcânáe äîäaáe Leëøa áäfa óñë-éìëa íäéãéá e÷fç íäéúáéáñ-ìëå ¦¨¨¦«§¨§¦«Ÿ¥¤Æ¦§´¦«¥¤½¦§¥¤¯¤©¨¨²¨§¬©§¥−̈©¦§¨®§©−
(ñ) :ácðúä-ìk-ìòæíðziå íìLeøéî øvðãëeáð àéöBä øLà ýåýé-úéá éìk-úà àéöBä LøBk Cìnäå ©¨¦§©¥«§©¤´¤½¤¦−¤§¥´¥§¨®£¤̧¦³§«©§¤©Æ¦´¨©¦ ½©«¦§¥−

:åéäìà úéáaçì íøtñiå øaæbä úãøúî ãé-ìò ñøt Cìî LøBk íàéöBiå:äãeäéì àéNpä øvaLL §¥¬¡Ÿ¨«©«¦¥Àµ¤¤´¤¨©½©©−¦§§¨´©¦§¨®©«¦§§¥Æ§¥§©©½©¨¦−¦¨«
èìL áäæ éìèøâà íøtñî älàå(ñ) :íéøNòå äòLz íéôìçî óìà óñë-éìèøâà íéL §¥−¤¦§¨¨®£©§§¥̧¨¹̈§Ÿ¦À£©§§¥¤Æ¤Æ½̈¤©£¨¦−¦§¨¬§¤§¦«

i"yx
(‚).íëá éî מי הממלכות לכל וכותב מכריז היה כך

ויעלה  בעזרו הקב"ה יהי הקב"ה של עמו מכל בכם
בירושלים: אשר ביתו øàùðä.(„)לבנות ìëå וכל

ש  מחמת לעלות יוכל שלא במקומו הנשאר לו יהודי אין
שיעניקוהו åäåàùðé.ממון: מקומו לאנשי אני מצוה

יוכל  למען ובהמות ורכוש ובזהב בכסף וינשאוהו
מקומו  אנשי יתנדבו אשר הנדבה עם לירושלים לעלות
מתנדבים  היו אשר בהם יש האומות שאף הבית לבנין

הבית: לבנין íéìùåøéá.נדבה øùà íéäìàä úéáì כה מן
אגרת  ושליחות הכרוז הכרזת כאן עד כורש אמר

ïéîéðáå.(‰)המכתב: äãåäéì אשר האבות ראשי אותן
ובנימין: יהודה של הללו øéòä.לשבטים ìëì כל עם

עלו  הבית ולבנות לעלות רוחו ה' שהעיר אות'
הבית: לבנות íäéúåáéáñ.(Â)לירושלים ìëå וכל

ידי  והחזיקו סייעו ישראל של שכניהם שהיו העמים
לעלות  יוכלו למען הללו ומתנות ובכסף בזהב היהודים

áãðúä.לירושלים: ìë ìò ãáì עושים היו זאת כל
לבנין  בעצמם מתנדבים שהם מה לבד היהודים שכיני

åéäìà.(Ê)הבית: úéáá íðúéå נבוכדנצר נתנם אשר
שלו: כוכבים עבודת øáæâä.(Á)בבית úãøúî ãé ìò

להוציאם: כורש וצוהו לכורש אשר גזבר של שמו כך
.íøôñéå למען לששבצר ומסרם אותם מנה הזה הגזבר

ששבצר  הוא רבותינו ואמרו לירושלים ויוליכם ישאם
צרות: בשש שעמד ששבצר שמו נקרא ולמה דניאל הוא

.äãåäéì àéùðä:יהודה לשבט אשר הנשיא הוא
(Ë).íøôñî:'ה בית כלי הם:éìèøâà.של כלים מיני

.íéôìçî שהיו כן שעל החלפות בית ל' והוא סכינים הם
החלפות: בית לשכת נקרא' היתה הסכינין בה נותנין

cec zcevn
(‚).ÌÎ· ÈÓהעובדי בין ושלח  להכריז צוה  האלה  הדברים  כי

עמו ה ' יהיה  ה' מעם בכם הנמצא  מי אמר ולזה  כוכבים
לעלות : ממני נתון הרשות  ר "ל  וגו' ויעל ‰Â‡ובעזרתו

.ÌÈ‰Ï‡‰השוכן האלהים הוא  ישראל  שאלהי לומר  פירש 
‰˘‡¯.(„)בירושלים: ÏÎÂישאר בע"כ  אשר  וכל  ר "ל 

לעלות : משגת ידו ואין  הוא דל  כי ‰ÂÓÂ˜Ó˙.במקומו ÏÎÓ
שאנשי שם  גר  כזה דל  אשר המקומות כל  אשר  אני מצוה  ר"ל 

לירושלים : ללכת  וכו' כסף במתן אותו ירוממו כ "א ÌÚמקום
.‰·„‰לבית יתנו אשר  הנדבה  מלבד  תהיה  ההיא  הנדבה ר"ל 

ליהודה:Â‰ÈÏ„‰.(‰)ה ': ‰ÈÚ¯.אשר ÏÎÏהעיר אשר כל את 
וכו': Ì‰È˙Â·È·Ò.(Â)האלהים ÏÎÂאשר כוכבים העובדי  כל

כסף כלי ספוקם  די להם בתת העולים בידי חזקו סביבותיהם
ה':Ï·„.וכו': לבית  מהם מה  התנדב כל  מאשר חוץ 
(Ê).‡ÈˆÂ‰נ"נ שם נתנם אשר כוכבים  העבודת  בית מאוצר 

בדניאל: È„.(Á)כמ "ש  ÏÚ:המלך בפקודת פרס,Ì¯ÙÒÈÂ.הוציאם  בל ' נקרא היה וכן זרובבל והוא לששבצר במספר מסרם 
צרות: בשש  שעמד על  כן ונקרא  דניאל  שהוא אמרו ורז"ל

oeiv zcevn
(„).˘ÂÎ¯·Âרכושו כל ואת  כמו  כסף שוה כל  יקרא כן

יד): ‰‡·Â˙.(‰)(בראשית È˘‡¯:המשפחות ÏÎÏראשי
.¯ÈÚ‰ש "ב) לאבנר  הרגו  וכן את  במקום  הלמ"ד  העיר כל  את

דברÂ„‚Ó·Â˙.(Â)רצונו:¯ÂÁÂ.ו ): על  יורה ההיא  המלה
ומגדנות וכן  בכלים בין במלבושים  בין בפירות  בין המעולה

ל "ב): (דה"ב ÏÚ.לחזקיה „·Ïוכן ביאור  לתוספ' כפול  הוא
יב): (במדב' במשה אך È„.(Á)הרק ÏÚבי"ת במקום על  ביד

כמוהו : ורבים  יב) (שמות צבאותם על הפקיד :‰‚Ê·¯.וכן
(Ë).ÈÏË¯‚‡:הידים לנטילת  המים  בו ינתן כלי ÌÈÙÏÁÓ.שם 

שוחטים שבהם ע"ש ב) (ישעיה יחלוף כליל  מל' והוא סכינים 
האולם לצדדי חז "ל  קראו  ועש"ז למיתה  מחיים  ומחליפים 
הכהנים גנזו שם  כי פ "ד ) (מדות  החליפות  בית ומזה  מזה

סכיניהם:
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‚àéîéèlî LøBçä,úBîöòä úøéávî,dëBúa øáwä ãáàL äãOî,øá÷ da àöîpL Bà,BðéàL úà LøBçä ©¥¦¨¦§¨¦§¦©¨£¨¦¨¤¤¨©©¤¤§¨¤¦§¨¨¤¤©¥¤¤¥
BlL,LøçL éøëð ïëå–ñøt úéa dúBà äNBò Bðéà;íéiúekì ñøt úéa ïéàL. ¤§¥¨§¦¤¨©¥¤¨¥§©¤¥¥§©©¦¦
„äøBäè éab ìò ñøtä úéa äãN,äøBähì ñøt úéaî íéîLb eôèL,äeðéaìäå änãà elôà,äeîécàäå äðáì Bà §¥¥©§©©©¥§¨¨§§¨¦¦¥§©©§¨£¦£ª¨§¦§¦¨§¨¨§¤§¦¨
–ñøtä úéa dúBà ïéNBò ïéà. ¥¦¨¥©§©
‰dëBúa øá÷ ãáàL äãN,åéab ìò äiìòå úéa da äðáe,úéa ìL Bçút ãâðk ïeëî äiìò ìL dçút äéä íà ¨¤¤¨©¤¤§¨¨¨¨©¦©£¦¨©©¨¦¨¨¦§¨¤£¦¨§ª¨§¤¤¦§¤©¦
–äøBäè äiìòä;åàì íàå–äàîè äiìòä.÷øéa àaL õøàì äöeç øôòå ñøtä úéa øôò–íúBçk ïéôøèöî ¨£¦¨§¨§¦¨¨£¦¨§¥¨£©¥©§©©£©¨¨¨¤¤¨§¨¨¦§¨§¦§©

b.`inihln:íéúî ìù úåîöò éîøà ïåùìá àéîè .äæ éáâ ìò äæ íéúî äàìî äøéôç .àéîè àìî åîëxiavne.zenvrd zíéøåáö úåîöòäù íå÷îî
:éåöîä øáã àåäù ùøçðù øá÷á àìà åøæâ àìå ,íééåìâ úåîöò úøéáö ìòå íéúî äàìî àéäù äøéôç ìò ùøåç íãà äéäéù éåöî åðéàù øáã äæã .íù

.xaw da ca`y dcyne:íöò äðîî êéìåä àì àîù ùøç øîåì éöîéú íàå ,øá÷ä íå÷îá ùøç àì àîù ,à÷éôñ ÷ôñ äéì éåäã.xaw da `vnpy e`
:òãé àìã ïåéë äéì åñð÷ àìå ,ïðáøã ñøôä úéáã .àöîð ë"çàå ùøçù.ely epi`y z` yxegdéøëð ïëå .ñøôä úéá äéøáçã àòøà éåäîì ïðáø åñð÷ àì

:ñð÷ äéá êééù àì.miizekl qxtd zia oi`y:éøëðä ìò åñð÷ àìù ïëù ìë ,åñð÷ àì íééúåëä ìò óà éøäù ,øîåìë
c.dxedh iab lr:äèîì äøåäèå äìòîì ñøôä úéá äãùù.dnec` elit`:äîåãà äøåäè ìù äøôò äúéäù.dpialdeäéäù ñøôä úéá øôò úîçî

:ïáì.qxtd zia dze` oiyer oi`:íéîä íò óèùðä øôòä ìò åøæâ àìå ,åúééøáë ùåâ ìò àìà äàîåè åøæâ àìù
d.dxedh dilr.äøåäè äéìòå úéáì úñðëð äàîåè ,úéáä çúô úôå÷ñà úçú øá÷ä íàå .äøåäè äéìòäå àîè úéáä ,úéáä êåúá øá÷ä íà ,êùôð äîî

å ,äéìò ìù äçúô ãâðë ïååëî ìúåëä úçú øá÷ éà÷ àîìã ïðéùééç ,úéáä çúô ãâðë ïååëî äéìòä çúô ïéàùë ìáàäçúôì úòâîù ãò äàîåèä úò÷åá
:çúôä êøã äéìòì úñðëðå ,äéìò ìù.ux`l dveg xtre:àùîáå òâîá åîèî åäééåøú ñøôä úéáå íéîòä õøàã .ì"åç øôò åà øîåìë.wxia `ayïåâë

`xephxa yexit
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àéîéèlî LøBçäעצמות מלאה מחפירה –)`inihinx` oeyla ÇÅÄÈÄÀÈ
Ð `inih `ln :zakxen dln `id `inihln ;mizn ly zenvr רמב"ם,(

úBîöòä úøéávîעל עצמות שם שצבורים ממקום החורש  או – ÄÀÄÇÈÂÈ
הקרקע, qxtdפני  zia dyer epi` בית טומאת חכמים גזרו  שלא –

המצוי  דבר  שהוא שנחרש , בקבר  אלא שמצוי(ברטנורא ),הפרס כלומר

על המחרשה והלכה לקבר , סמוך לחרוש סבור  בשדה שהחורש הוא
זה  ואין  הואיל  עצמות, מצבירת או מלטימיא החורש אבל  הקבר , גבי 

עצמות  ציבור ועל עצמות מלאה חפירה על  חורש  אדם שיהא מצוי
הפרס; בית טומאת בו גזרו לא הקרקע, פני yxegdשעל  okeäãOîÄÈÆ

dëBúa øáwä ãáàLחרש לא שמא ספקא: ספק כאן  ויש הואיל – ÆÈÇÇÆÆÀÈ
כשעורה, עצם הקבר  מן הוליך לא שמא חרש, ואפילו הקבר, במקום

הפרס; בית עושה אינו  pLלפיכך  Bàøá÷ da àöîשחרש – ÆÄÀÈÈÆÆ
הפרס, בית עושה אינו  קבר, בה נמצא כך ואחר השדה את בתחילה

החורש על שקנסו משום מדרבנן , גזרה אלא אינה הפרס בית שטומאת
בכגון  ואילו אותם, לחרוש  יבוא ולא בקברים ראש קלות ינהג שלא
גזרו  ולא חכמים, קנסוהו לא בשדהו, קבר שיש  החורש  ידע שלא זה

הפרס. בית טומאת השדה BlLעל  BðéàL úà LøBçä אינו – ÇÅÆÆÅÆ
חברו  של שדהו עושה אדם שיהא חכמים גזרו שלא פרס, בית עושה

שבארנו  כמו  קנס, משום אלא אינה שהגזירה זה שבכגון הפרס, בית
שלו . שאינו  דבר  אוסר אדם אין הרי LøçLלעיל, éøëð ïëå– ÀÅÈÀÄÆÈÇ

שדהו, את ñøtאפילו  úéa ïéàL ;ñøt úéa dúBà äNBò BðéàÅÆÈÅÀÇÆÅÅÀÇ
íéiúekì לא הפרס בית בטומאת זהירים הכותיים ואין שהואיל – ÇÄÄ

שכן  ומכל  אחרים, לגבי  הפרס בית טומאת שלהם בשדה שתחול גזרו
לנכרים. הפרס בית שאין 
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äøBäè éab ìò ñøtä úéa äãNבמורד שדות שתי שהיו – ÀÅÅÇÀÇÇÇÅÀÈ
טהורה, והתחתונה הפרס בית היא העליונה והשדה זו, גבי  על  זו ההר ,

äøBähì ñøt úéaî íéîLb eôèL הגשמים זרם ידי  שעל  – ÈÀÀÈÄÄÅÀÇÇÀÈ
הטהורה, השדה לתוך הפרס בית מאדמת עפר änãàנסחף elôàÂÄÂËÈ

äeðéaìäå, לבן הפרס בית ועפר אדום הטהורה השדה עפר שהיה – ÀÄÀÄÈ
הטהורה  השדה את עשו  לטהורה הפרס בית עפר  הגשמים וכששטפו

äeîécàäåלבנה, äðáì Bàועפר לבן  הטהורה השדה עפר  שהיה – ÀÈÈÀÆÀÄÈ
הטהורה  השדה נעשתה הגשמים שטפון ידי  ועל אדום, הפרס בית

NBòאדומה, ïéàñøtä úéa dúBà ïé את עושים הגשמים אין – ÅÄÈÅÇÀÇ
אדמה  גוש  על אלא טומאה גזרו  שלא הפרס, בית האחרת השדה
המים  עם הנשטף העפר על לא אבל הפרס מבית הבא כברייתו

הטעם,(ברטנורא ). כותב le`והרמב"ם qxt zia dyer qxtd zia oi`y
eziixak yeb lr `l` d`neh exfb.( ז י, מת טומאת (הל '

הטעם  השדה טהרת שלעניין  הרמב"ם, דברי  מפרש אחרונה" "משנה בעל 
מבאר עצמו  הנשטף העפר  ולענין  פרס, בית עושה הפרס בית שאין לפי  הוא,
חשוב  אינו  זה ועפר כברייתו . גוש על  אלא גזרו שלא משום שטהור, הטעם

שבתוכו. המים תערובת משום או שנתפורר  משום כברייתו 

i p y m e i
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dëBúa øá÷ ãáàL äãNוכל הקבר, מקום היכן ידוע שאין  – ÈÆÆÈÇÆÆÀÈ
ובאוהל ובמשא במגע מטמאה והיא הפרס, בית נקראת (oldlkהשדה

,(b ,giìL dçút äéä íà ,åéab ìò äiìòå úéa da äðáeÈÈÈÇÄÇÂÄÈÇÇÈÄÈÈÄÀÈÆ
úéa ìL Bçút ãâðk ïeëî äiìò זה ממש  מכוונים שהפתחים – ÂÄÈÀËÈÀÆÆÄÀÆÇÄ

זה, äøBäèתחת äiìòä,הבית בתוך  הקבר  אם נפשך : ממה – ÈÂÄÈÀÈ
בפני חוצצת הבית שתקרת טהורה, העלייה אבל  טמא, אמנם הבית
הבית  כותל תחת הקבר  אם הדין והוא לעלייה; תבקע שלא הטומאה

הבית; בתוך  הוא כאילו  הקבר  נחשב זה בכגון שאף ולפנים, מחציו 
רצוצה  טומאה זו  הרי ולחוץ מחציו  הבית כותל תחת הקבר  ואם

לעלייה, ולא לבית לא מתפשטת ואינה ויורדת, בוקעת ועולה הבוקעת
מכל הבית, פתח מפתן תחת הקבר  ואפילו טהור; הבית אף ונמצא

בפני חוצץ הבית פתח משקוף מכוונים, והפתחים הואיל מקום
טהורה; והעלייה טמא הבית ונמצא למעלה תבקע שלא הטומאה,

åàì íàå או הבית פתח כנגד ממש מכוון  העלייה פתח שאין  – ÀÄÈ
הבית, מפתח יותר רחב העלייה äàîèשפתח äiìòä שחוששים – ÈÂÄÈÀÅÈ

הטומאה  ובוקעת העלייה, פתח כנגד  הכותל תחת הקבר  נמצא שמא
המאהיל העלייה פתח ומשקוף העלייה, לפתח שמגעת עד למעלה

הלכך פתחה, דרך העלייה לתוך הטומאה את מביא הטומאה על 
טמאה. ñøtäהעלייה úéa øôòמשדה משדה – או  קבר בה שנחרש ÂÇÅÇÀÇ
קבר, בה õøàìשאבד  äöeç øôòå א ששניהם – לארץ, חוץ עפר  ו ÇÂÇÈÈÈÆ

ג), ב, לעיל  (עיין ובמשא במגע øéa÷מטמאים àaL אגודה כגון – ÆÈÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr dpeny wxt zeld` zkqn

íéôeöønä;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:ïéôeöønä íúBçk ãçà íB÷îa äéäiL ãò.øîàäãeäé éaø: ©©§¦¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©¤¦§¤§¨¤¨§©©©§¦¨©©¦§¨
íiä úðéãnî úBàa úBøbà eéäL äNòî,íéìBãb íéðäk éðáì,úBîúBç íéúàñëe äàñk íäa eéäå–eLç àGå ©£¤¤¨¦§¨¦§¦©©¨¦§¥Ÿ£¦§¦§¨¨¤¦§¨§¨©¦¨§¨

íäìíéîëçäàîè íeMî. ¨¤£¨¦¦ª§¨
¯ ˘ Ú ‰  Â Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡ñøtä úéa íéøöBa ãöék?íéìkä ìòå íãàä ìò íéfî,íéðBLå,ñøtä úéáì õeç íéàéöBîe íéøöBáe,íéøçàå ¥©§¦¥©§©©¦©¨¨¨§©©¥¦§¦§¦¦¦§¥©§©©£¥¦
úbì íéëéìBîe íäî íéìa÷î;elàa elà eòâð íà–íéàîè;éøáãkìlä úéa.éànL úéaíéøîBà:úà æçBà §©§¦¥¤¦¦©©¦¨§¥¨¥§¥¦§¦§¥¥¦¥¥©©§¦¥¤

:àîèì ùåâä øåòéù àåäù ïéôåöøîä íúåçë øôò àëéì åîöò éðôá çì÷ ìëáå ,ïäéùåâá åø÷òðù äáøä íéçì÷ äá ùéù ÷øé ìù äãåâà.oitevxnd mzeg
:èéè ìù íúåçá íäéìò íéîúåçå íëåúá íäéìë íéðúåð íéëøã éëìåäù ïé÷ù ïéòë øåò ìù úåçúîà.zenzeg miz`qke d`qkàãáåò éàäå .èéè ìù

äëìäå .ïéôåöøîä íúåçë åîöò éðôá ãçà íúåçá äéä àìå ìéàåä ,åùùç àì õøàì äöåçî àáù øôòî íéúàñå äàñìã ïðáøì éòåéñì äãåäé éáø éúééî
:íéîëçë
gi`.qxtd zia oixvea cvik:íéøåäè åá åìãâù íéáðòä åéäéå.milkd lre mc`d lr oifn:éùéìùá.oipeye:éòéáùá.qxtd zial ueg oi`ivene

àì àéä ïðáøã ñøôä úéá úàîåèì ìáà ,àúééøåàã äàîåèì éìéî éðä ,íåéá åøæâù øáã øùò äðåîùî àåäå äàîåè ìá÷ì øùëåä úâì øöåáäã â"òàå
úòùá ñøôä úéáá ïéàîèéîå ïéøæåçù ô"òàå ,àúééøåàã äàîåèî íéøåäè åéäéù éãë íéìëä ìòå íãàä ìò ïéæî éðúå è÷ð éëä íåùîå .øùëä äì ïðéáùç

:øåîâ øùëä øùëåä àìã äîë ìë ñøôä úéá úàîåè íåùî íúòéâðá íéáðò åîèéî àì åú ,äøéöá.mixg`e:ñøôä úéáá åñðëð àìù.oilawn:íéøöåáä ïî
.zbl oikileneåîâ øùëä åäá éøùëúîå ïé÷ùî àìî úâäù éôì ,úâì íúåà ïéëéìåî ïéà íéøöåáä ìáà .íéøçà íéìëá:ø.el`a el` erbp m`eíéøöåáä

:ïéìá÷îä íéøçàá åòâð.mi`nh:íéìëå íãà àîèîå äàîåèä áà äùòð ñøôä úéáá àîèðù íãàäù .íéáðòä ìë ïéàîèîå íéìá÷îämixne` i`ny zia

`xephxa yexit

העפר בגושי האדמה מן שנעקרו הרבה קלחים בה שיש ירק של
כשיעור עפר וקלח קלח בכל ואין  העמים, מארץ או  הפרס בית מאדמת

íéôeöønäטומאה, íúBçk ïéôøèöîכל של  העפר גושי – ÄÀÈÀÄÀÇÇÇÀÄ
חותם  כשיעור  כולם בין  יש ואם זה, עם זה מצטרפים הקלחים
הגדולים  השקים על שחותמים הטיט חותם כשיעור היינו  המרצופין ,

טמא; העפר  סחורות, בהם íéîëçåשנותנים .øæòéìà éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÂÈÄ
ïéôeöønä íúBçk ãçà íB÷îa äéäiL ãò :íéøîBà אין – ÀÄÇÆÄÀÆÀÈÆÈÀÇÇÇÀÄ

המרצופין , חותם כשיעור אחד  במקום היה כן  אם אלא טמא העפר 
כברייתו  גוש על  אלא גזרו äNòî(רמב "ם).שלא :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÂÆ

eéäå ,íéìBãb íéðäk éðáì ,íiä úðéãnî úBàa úBøbà eéäLÆÈÄÀÈÄÀÄÇÇÈÄÀÅÙÂÄÀÄÀÈ
úBîúBç íéúàñëe äàñk íäa,עפר של –íäì eLç àGå ÈÆÄÀÈÀÈÇÄÈÀÈÈÆ

äàîè íeMî íéîëç בחותם היה שלא לפי העמים, עפר  של – ÂÈÄÄËÀÈ
לדברי לסייע בא יהודה רבי  המרצופים. כחותם עצמו בפני  אחד 

אחד במקום יש כן  אם אלא מטמא העמים ארץ עפר  שאין חכמים,
המרצופין. minkgk.כחותם dklde
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שנינו: ד) (א, שבת oaבמסכת diwfg oa dippg ziilra exn`y zekldd on el`e"
ea exfb mixac xyr dpenye ,lld zia lr i`ny zia eaxe epnp .exwal elryk oeixeb

."meia ביום בו שגזרו הדברים עשר משמונה שאחד  מובא, (שם) בגמרא ובברייתא

zblהוא: miapr xvead אף טומאה, לקבל  הענבים הוכשרו  בגת), אותם (לדרוך 
שאפילו הוכשרו , לא הדין  שמן פי על  ואף כלל. הבציר על  משקים נפלו לא אם

ניחא  ולא לאיבוד הולך זה משקה הרי הענבים, מן הנדלף משקה גביהם על  יש

שהמשקה  לבעלים ניחא כן אם אלא טומאה לקבל  מכשיר משקה ואין לבעלים,
המשקה  שאין שכיון  מזופפות, בקופות יבצור שמא כאן , גזרו מקום מכל יוצא,

הגזירה, טעם אומרים ויש  התורה. מן  ומכשיר  בו, רוצים הבעלים הרי לאיבוד , הולך 

לבצירה, הענבים הגיעו  אם לדעת כדי לסחטו, ענבים של  אשכול  נוטל  אדם שפעמים
אותם  ומכשיר עליהם טופח משקה עדיין  בצירה ובשעת הענבים, גבי על ומזלף

טומאה mitqep).לקבל minrh my oiir ;` ,fi zay `xnb) לבצור שצריכים מכאן 

בשוק, למכור  ענבים הבוצר  אבל  לגת, בבוצר  אמורים? דברים במה בטהרה. ענבים
כמו הבעלים, לרצון  משקים עליהם נפלו כן אם אלא טומאה לקבל הוכשרו  לא

בו שנחרש היינו הפרס, בית שהוא כרם בבוצר דנה משנתנו  – אוכלים. בשאר 

בבצירה. הכשר  גזירת גזרו מדרבנן , שהיא הפרס, בית טומאת לענין  גם אם קבר,

ñøtä úéa íéøöBa ãöék שיבצרו הענבים שיהיו  שבכרם, – ÅÇÀÄÅÇÀÇ
íéìkäטהורים? ìòå íãàä ìò íéfîלבצור העומד  האדם – ÇÄÇÈÈÈÀÇÇÅÄ

וביום  לבצירה, הכלים את שהכין מיום ימים שלושה סופר  הענבים את

הכלים, ועל עליו  האדומה הפרה אפר מי  מזים –íéðBLåהשלישי ÀÄ
השביעי , ביום עליהם מזים הענבים.íéøöBáeושוב את –miyxtn yi ÀÄ

טומאה  טמאים הבצירה וכלי הבוצרים היו  שאם היא, משנתנו  שכוונת
פי על ואף מטומאתם; אותם ומטהרים עליהם מזים תורה, של

בית  בטומאת ומיטמאים חוזרים הפרס, בבית לבצור  שכשנכנסים
גזירת  אין  מדרבנן, שהיא הפרס, בית טומאת לגבי מקום מכל  הפרס,
יכולים  הוודאית מטומאתם משנטהרו הלכך הוכשר ", לגת "הבוצר 

לקבל גמור הכשר  הוכשרו שלא זמן שכל הענבים, את לבצור  הם
הפרס בית טומאת משום מיטמאים אינם הרא"ש ;טומאה, (הר "ש;

מפרשיםברטנורא). dpynd),ויש  oeyl zernynk) הבוצרים אם שאף
השביעי, וביום השלישי ביום עליהם מזים לגמרי, טהורים הבצירה וכלי

בית  בטומאת מקילים שאין היכר  שיהא כדי מת, טמאי היו כאילו 
ספק שהיא מפני  אלא לבאר (רמב"ם ).הפרס מוסיפים (zhiylויש

,(m"anxd בטומאת מיטמאים לבצור  הפרס לבית ובכניסתם שהואיל
יאמרו  שלא היכר , משום הזאה תחילה להצריכם החמירו הפרס, בית

הוכשר " לגת "הבוצר  גזירת טהרות").שנתבטלה פנים ("סדרי כל על
הענבים  ואין  ובוצרים, לכרם נכנסים ובשביעי  בשלישי  ההזאה לאחר

שעדיין  לפי  הפרס, בבית שנטמאו והכלים האדם ידי על מיטמאים
לא  הפרס בבית שהוא כרם ועל טומאה, לקבל הענבים הוכשרו  לא

הוכשר ", לגת "הבוצר  גזירת ñøtäגזרו úéáì õeç íéàéöBîe– ÄÄÀÅÇÀÇ
הענבים, לבצור,íéøçàåאת הפרס לבית נכנסו שלא טהורים – ÇÂÅÄ

íäî íéìa÷î,הענבים את הבוצרים מן –úbì íéëéìBîeאבל – ÀÇÀÄÅÆÄÄÇÇ
שהגת  לפי לגת, הענבים את יוליכו לא הפרס בבית שנטמאו הבוצרים

הבוצרים  ויטמאום גמור , הכשר הענבים שם ויוכשרו  משקים מלאה

ברטנורא ). הפרס (הר "ש; בבית שהענבים זמן  כל  שדווקא מבארים, ויש 
מדרבנן , הפרס בית וטומאת שהואיל טומאה, לקבל  הוכשרו  לא

על גזרו  לא לפיכך מדבריהם, גזירה אלא אינה הוכשר " לגת ו"הבוצר
מבית  משיצאו  אבל  הפרס, מבית שיצאו עד שיוכשרו  אלו ענבים

לגת  הענבים את מוליכים עצמם הבוצרים אין הלכך הוכשרו. הפרס
יוכשרו  הפרס מבית כשיצאו מיד  שהרי  לאחרים, אותם מוסרים אלא

elàa(רמב"ם ).ויטמאום elà eòâð íà באחרים הבוצרים נגעו  אם – ÄÈÀÅÈÅ
לגת, להוליכם הענבים את מהם והם íéàîèהמקבלים המקבלים, – ÀÅÄ

הטומאה  אב נעשה הפרס בבית שנטמא שהאדם הענבים, את מטמאים
וכלים אדם `elומטמא erbp m`e :qxeby y"x oiir)el`ezetqez oiire ;

;(ef dqxib itl mixacd yexita my iyp` zetqezeìlä úéa éøáãk– ÀÄÀÅÅÄÅ
הלל. בית דברי הם ìbnäכך úà æçBà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÆÇÇÈ

בה, שבוצר –áéña מקבלת שאינה לדקל, סביב הגדלה בקליפה – ÀÄ
øöBaטומאה, Bà,הענבים את –øeöa מקבלת שאינה חדה, אבן – ÅÀ
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àéîéèlî LøBçäעצמות מלאה מחפירה –)`inihinx` oeyla ÇÅÄÈÄÀÈ
Ð `inih `ln :zakxen dln `id `inihln ;mizn ly zenvr רמב"ם,(

úBîöòä úøéávîעל עצמות שם שצבורים ממקום החורש  או – ÄÀÄÇÈÂÈ
הקרקע, qxtdפני  zia dyer epi` בית טומאת חכמים גזרו  שלא –

המצוי  דבר  שהוא שנחרש , בקבר  אלא שמצוי(ברטנורא ),הפרס כלומר

על המחרשה והלכה לקבר , סמוך לחרוש סבור  בשדה שהחורש הוא
זה  ואין  הואיל  עצמות, מצבירת או מלטימיא החורש אבל  הקבר , גבי 

עצמות  ציבור ועל עצמות מלאה חפירה על  חורש  אדם שיהא מצוי
הפרס; בית טומאת בו גזרו לא הקרקע, פני yxegdשעל  okeäãOîÄÈÆ

dëBúa øáwä ãáàLחרש לא שמא ספקא: ספק כאן  ויש הואיל – ÆÈÇÇÆÆÀÈ
כשעורה, עצם הקבר  מן הוליך לא שמא חרש, ואפילו הקבר, במקום

הפרס; בית עושה אינו  pLלפיכך  Bàøá÷ da àöîשחרש – ÆÄÀÈÈÆÆ
הפרס, בית עושה אינו  קבר, בה נמצא כך ואחר השדה את בתחילה

החורש על שקנסו משום מדרבנן , גזרה אלא אינה הפרס בית שטומאת
בכגון  ואילו אותם, לחרוש  יבוא ולא בקברים ראש קלות ינהג שלא
גזרו  ולא חכמים, קנסוהו לא בשדהו, קבר שיש  החורש  ידע שלא זה

הפרס. בית טומאת השדה BlLעל  BðéàL úà LøBçä אינו – ÇÅÆÆÅÆ
חברו  של שדהו עושה אדם שיהא חכמים גזרו שלא פרס, בית עושה

שבארנו  כמו  קנס, משום אלא אינה שהגזירה זה שבכגון הפרס, בית
שלו . שאינו  דבר  אוסר אדם אין הרי LøçLלעיל, éøëð ïëå– ÀÅÈÀÄÆÈÇ

שדהו, את ñøtאפילו  úéa ïéàL ;ñøt úéa dúBà äNBò BðéàÅÆÈÅÀÇÆÅÅÀÇ
íéiúekì לא הפרס בית בטומאת זהירים הכותיים ואין שהואיל – ÇÄÄ

שכן  ומכל  אחרים, לגבי  הפרס בית טומאת שלהם בשדה שתחול גזרו
לנכרים. הפרס בית שאין 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äøBäè éab ìò ñøtä úéa äãNבמורד שדות שתי שהיו – ÀÅÅÇÀÇÇÇÅÀÈ
טהורה, והתחתונה הפרס בית היא העליונה והשדה זו, גבי  על  זו ההר ,

äøBähì ñøt úéaî íéîLb eôèL הגשמים זרם ידי  שעל  – ÈÀÀÈÄÄÅÀÇÇÀÈ
הטהורה, השדה לתוך הפרס בית מאדמת עפר änãàנסחף elôàÂÄÂËÈ

äeðéaìäå, לבן הפרס בית ועפר אדום הטהורה השדה עפר שהיה – ÀÄÀÄÈ
הטהורה  השדה את עשו  לטהורה הפרס בית עפר  הגשמים וכששטפו

äeîécàäåלבנה, äðáì Bàועפר לבן  הטהורה השדה עפר  שהיה – ÀÈÈÀÆÀÄÈ
הטהורה  השדה נעשתה הגשמים שטפון ידי  ועל אדום, הפרס בית

NBòאדומה, ïéàñøtä úéa dúBà ïé את עושים הגשמים אין – ÅÄÈÅÇÀÇ
אדמה  גוש  על אלא טומאה גזרו  שלא הפרס, בית האחרת השדה
המים  עם הנשטף העפר על לא אבל הפרס מבית הבא כברייתו

הטעם,(ברטנורא ). כותב le`והרמב"ם qxt zia dyer qxtd zia oi`y
eziixak yeb lr `l` d`neh exfb.( ז י, מת טומאת (הל '

הטעם  השדה טהרת שלעניין  הרמב"ם, דברי  מפרש אחרונה" "משנה בעל 
מבאר עצמו  הנשטף העפר  ולענין  פרס, בית עושה הפרס בית שאין לפי  הוא,
חשוב  אינו  זה ועפר כברייתו . גוש על  אלא גזרו שלא משום שטהור, הטעם

שבתוכו. המים תערובת משום או שנתפורר  משום כברייתו 

i p y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

dëBúa øá÷ ãáàL äãNוכל הקבר, מקום היכן ידוע שאין  – ÈÆÆÈÇÆÆÀÈ
ובאוהל ובמשא במגע מטמאה והיא הפרס, בית נקראת (oldlkהשדה

,(b ,giìL dçút äéä íà ,åéab ìò äiìòå úéa da äðáeÈÈÈÇÄÇÂÄÈÇÇÈÄÈÈÄÀÈÆ
úéa ìL Bçút ãâðk ïeëî äiìò זה ממש  מכוונים שהפתחים – ÂÄÈÀËÈÀÆÆÄÀÆÇÄ

זה, äøBäèתחת äiìòä,הבית בתוך  הקבר  אם נפשך : ממה – ÈÂÄÈÀÈ
בפני חוצצת הבית שתקרת טהורה, העלייה אבל  טמא, אמנם הבית
הבית  כותל תחת הקבר  אם הדין והוא לעלייה; תבקע שלא הטומאה

הבית; בתוך  הוא כאילו  הקבר  נחשב זה בכגון שאף ולפנים, מחציו 
רצוצה  טומאה זו  הרי ולחוץ מחציו  הבית כותל תחת הקבר  ואם

לעלייה, ולא לבית לא מתפשטת ואינה ויורדת, בוקעת ועולה הבוקעת
מכל הבית, פתח מפתן תחת הקבר  ואפילו טהור; הבית אף ונמצא

בפני חוצץ הבית פתח משקוף מכוונים, והפתחים הואיל מקום
טהורה; והעלייה טמא הבית ונמצא למעלה תבקע שלא הטומאה,

åàì íàå או הבית פתח כנגד ממש מכוון  העלייה פתח שאין  – ÀÄÈ
הבית, מפתח יותר רחב העלייה äàîèשפתח äiìòä שחוששים – ÈÂÄÈÀÅÈ

הטומאה  ובוקעת העלייה, פתח כנגד  הכותל תחת הקבר  נמצא שמא
המאהיל העלייה פתח ומשקוף העלייה, לפתח שמגעת עד למעלה

הלכך פתחה, דרך העלייה לתוך הטומאה את מביא הטומאה על 
טמאה. ñøtäהעלייה úéa øôòמשדה משדה – או  קבר בה שנחרש ÂÇÅÇÀÇ
קבר, בה õøàìשאבד  äöeç øôòå א ששניהם – לארץ, חוץ עפר  ו ÇÂÇÈÈÈÆ

ג), ב, לעיל  (עיין ובמשא במגע øéa÷מטמאים àaL אגודה כגון – ÆÈÀÈÈ
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:àîèì ùåâä øåòéù àåäù ïéôåöøîä íúåçë øôò àëéì åîöò éðôá çì÷ ìëáå ,ïäéùåâá åø÷òðù äáøä íéçì÷ äá ùéù ÷øé ìù äãåâà.oitevxnd mzeg
:èéè ìù íúåçá íäéìò íéîúåçå íëåúá íäéìë íéðúåð íéëøã éëìåäù ïé÷ù ïéòë øåò ìù úåçúîà.zenzeg miz`qke d`qkàãáåò éàäå .èéè ìù

äëìäå .ïéôåöøîä íúåçë åîöò éðôá ãçà íúåçá äéä àìå ìéàåä ,åùùç àì õøàì äöåçî àáù øôòî íéúàñå äàñìã ïðáøì éòåéñì äãåäé éáø éúééî
:íéîëçë
gi`.qxtd zia oixvea cvik:íéøåäè åá åìãâù íéáðòä åéäéå.milkd lre mc`d lr oifn:éùéìùá.oipeye:éòéáùá.qxtd zial ueg oi`ivene

àì àéä ïðáøã ñøôä úéá úàîåèì ìáà ,àúééøåàã äàîåèì éìéî éðä ,íåéá åøæâù øáã øùò äðåîùî àåäå äàîåè ìá÷ì øùëåä úâì øöåáäã â"òàå
úòùá ñøôä úéáá ïéàîèéîå ïéøæåçù ô"òàå ,àúééøåàã äàîåèî íéøåäè åéäéù éãë íéìëä ìòå íãàä ìò ïéæî éðúå è÷ð éëä íåùîå .øùëä äì ïðéáùç

:øåîâ øùëä øùëåä àìã äîë ìë ñøôä úéá úàîåè íåùî íúòéâðá íéáðò åîèéî àì åú ,äøéöá.mixg`e:ñøôä úéáá åñðëð àìù.oilawn:íéøöåáä ïî
.zbl oikileneåîâ øùëä åäá éøùëúîå ïé÷ùî àìî úâäù éôì ,úâì íúåà ïéëéìåî ïéà íéøöåáä ìáà .íéøçà íéìëá:ø.el`a el` erbp m`eíéøöåáä

:ïéìá÷îä íéøçàá åòâð.mi`nh:íéìëå íãà àîèîå äàîåèä áà äùòð ñøôä úéáá àîèðù íãàäù .íéáðòä ìë ïéàîèîå íéìá÷îämixne` i`ny zia

`xephxa yexit

העפר בגושי האדמה מן שנעקרו הרבה קלחים בה שיש ירק של
כשיעור עפר וקלח קלח בכל ואין  העמים, מארץ או  הפרס בית מאדמת

íéôeöønäטומאה, íúBçk ïéôøèöîכל של  העפר גושי – ÄÀÈÀÄÀÇÇÇÀÄ
חותם  כשיעור  כולם בין  יש ואם זה, עם זה מצטרפים הקלחים
הגדולים  השקים על שחותמים הטיט חותם כשיעור היינו  המרצופין ,

טמא; העפר  סחורות, בהם íéîëçåשנותנים .øæòéìà éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÂÈÄ
ïéôeöønä íúBçk ãçà íB÷îa äéäiL ãò :íéøîBà אין – ÀÄÇÆÄÀÆÀÈÆÈÀÇÇÇÀÄ

המרצופין , חותם כשיעור אחד  במקום היה כן  אם אלא טמא העפר 
כברייתו  גוש על  אלא גזרו äNòî(רמב "ם).שלא :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÂÆ

eéäå ,íéìBãb íéðäk éðáì ,íiä úðéãnî úBàa úBøbà eéäLÆÈÄÀÈÄÀÄÇÇÈÄÀÅÙÂÄÀÄÀÈ
úBîúBç íéúàñëe äàñk íäa,עפר של –íäì eLç àGå ÈÆÄÀÈÀÈÇÄÈÀÈÈÆ

äàîè íeMî íéîëç בחותם היה שלא לפי העמים, עפר  של – ÂÈÄÄËÀÈ
לדברי לסייע בא יהודה רבי  המרצופים. כחותם עצמו בפני  אחד 

אחד במקום יש כן  אם אלא מטמא העמים ארץ עפר  שאין חכמים,
המרצופין. minkgk.כחותם dklde

א ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: ד) (א, שבת oaבמסכת diwfg oa dippg ziilra exn`y zekldd on el`e"
ea exfb mixac xyr dpenye ,lld zia lr i`ny zia eaxe epnp .exwal elryk oeixeb

."meia ביום בו שגזרו הדברים עשר משמונה שאחד  מובא, (שם) בגמרא ובברייתא

zblהוא: miapr xvead אף טומאה, לקבל  הענבים הוכשרו  בגת), אותם (לדרוך 
שאפילו הוכשרו , לא הדין  שמן פי על  ואף כלל. הבציר על  משקים נפלו לא אם

ניחא  ולא לאיבוד הולך זה משקה הרי הענבים, מן הנדלף משקה גביהם על  יש

שהמשקה  לבעלים ניחא כן אם אלא טומאה לקבל  מכשיר משקה ואין לבעלים,
המשקה  שאין שכיון  מזופפות, בקופות יבצור שמא כאן , גזרו מקום מכל יוצא,

הגזירה, טעם אומרים ויש  התורה. מן  ומכשיר  בו, רוצים הבעלים הרי לאיבוד , הולך 

לבצירה, הענבים הגיעו  אם לדעת כדי לסחטו, ענבים של  אשכול  נוטל  אדם שפעמים
אותם  ומכשיר עליהם טופח משקה עדיין  בצירה ובשעת הענבים, גבי על ומזלף

טומאה mitqep).לקבל minrh my oiir ;` ,fi zay `xnb) לבצור שצריכים מכאן 

בשוק, למכור  ענבים הבוצר  אבל  לגת, בבוצר  אמורים? דברים במה בטהרה. ענבים
כמו הבעלים, לרצון  משקים עליהם נפלו כן אם אלא טומאה לקבל הוכשרו  לא

בו שנחרש היינו הפרס, בית שהוא כרם בבוצר דנה משנתנו  – אוכלים. בשאר 

בבצירה. הכשר  גזירת גזרו מדרבנן , שהיא הפרס, בית טומאת לענין  גם אם קבר,

ñøtä úéa íéøöBa ãöék שיבצרו הענבים שיהיו  שבכרם, – ÅÇÀÄÅÇÀÇ
íéìkäטהורים? ìòå íãàä ìò íéfîלבצור העומד  האדם – ÇÄÇÈÈÈÀÇÇÅÄ

וביום  לבצירה, הכלים את שהכין מיום ימים שלושה סופר  הענבים את

הכלים, ועל עליו  האדומה הפרה אפר מי  מזים –íéðBLåהשלישי ÀÄ
השביעי , ביום עליהם מזים הענבים.íéøöBáeושוב את –miyxtn yi ÀÄ

טומאה  טמאים הבצירה וכלי הבוצרים היו  שאם היא, משנתנו  שכוונת
פי על ואף מטומאתם; אותם ומטהרים עליהם מזים תורה, של

בית  בטומאת ומיטמאים חוזרים הפרס, בבית לבצור  שכשנכנסים
גזירת  אין  מדרבנן, שהיא הפרס, בית טומאת לגבי מקום מכל  הפרס,
יכולים  הוודאית מטומאתם משנטהרו הלכך הוכשר ", לגת "הבוצר 

לקבל גמור הכשר  הוכשרו שלא זמן שכל הענבים, את לבצור  הם
הפרס בית טומאת משום מיטמאים אינם הרא"ש ;טומאה, (הר "ש;

מפרשיםברטנורא). dpynd),ויש  oeyl zernynk) הבוצרים אם שאף
השביעי, וביום השלישי ביום עליהם מזים לגמרי, טהורים הבצירה וכלי

בית  בטומאת מקילים שאין היכר  שיהא כדי מת, טמאי היו כאילו 
ספק שהיא מפני  אלא לבאר (רמב"ם ).הפרס מוסיפים (zhiylויש

,(m"anxd בטומאת מיטמאים לבצור  הפרס לבית ובכניסתם שהואיל
יאמרו  שלא היכר , משום הזאה תחילה להצריכם החמירו הפרס, בית

הוכשר " לגת "הבוצר  גזירת טהרות").שנתבטלה פנים ("סדרי כל על
הענבים  ואין  ובוצרים, לכרם נכנסים ובשביעי  בשלישי  ההזאה לאחר

שעדיין  לפי  הפרס, בבית שנטמאו והכלים האדם ידי על מיטמאים
לא  הפרס בבית שהוא כרם ועל טומאה, לקבל הענבים הוכשרו  לא

הוכשר ", לגת "הבוצר  גזירת ñøtäגזרו úéáì õeç íéàéöBîe– ÄÄÀÅÇÀÇ
הענבים, לבצור,íéøçàåאת הפרס לבית נכנסו שלא טהורים – ÇÂÅÄ

íäî íéìa÷î,הענבים את הבוצרים מן –úbì íéëéìBîeאבל – ÀÇÀÄÅÆÄÄÇÇ
שהגת  לפי לגת, הענבים את יוליכו לא הפרס בבית שנטמאו הבוצרים

הבוצרים  ויטמאום גמור , הכשר הענבים שם ויוכשרו  משקים מלאה

ברטנורא ). הפרס (הר "ש; בבית שהענבים זמן  כל  שדווקא מבארים, ויש 
מדרבנן , הפרס בית וטומאת שהואיל טומאה, לקבל  הוכשרו  לא

על גזרו  לא לפיכך מדבריהם, גזירה אלא אינה הוכשר " לגת ו"הבוצר
מבית  משיצאו  אבל  הפרס, מבית שיצאו עד שיוכשרו  אלו ענבים

לגת  הענבים את מוליכים עצמם הבוצרים אין הלכך הוכשרו. הפרס
יוכשרו  הפרס מבית כשיצאו מיד  שהרי  לאחרים, אותם מוסרים אלא

elàa(רמב"ם ).ויטמאום elà eòâð íà באחרים הבוצרים נגעו  אם – ÄÈÀÅÈÅ
לגת, להוליכם הענבים את מהם והם íéàîèהמקבלים המקבלים, – ÀÅÄ

הטומאה  אב נעשה הפרס בבית שנטמא שהאדם הענבים, את מטמאים
וכלים אדם `elומטמא erbp m`e :qxeby y"x oiir)el`ezetqez oiire ;

;(ef dqxib itl mixacd yexita my iyp` zetqezeìlä úéa éøáãk– ÀÄÀÅÅÄÅ
הלל. בית דברי הם ìbnäכך úà æçBà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÆÇÇÈ

בה, שבוצר –áéña מקבלת שאינה לדקל, סביב הגדלה בקליפה – ÀÄ
øöBaטומאה, Bà,הענבים את –øeöa מקבלת שאינה חדה, אבן – ÅÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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.lbnd z` fge`:äàîåè ìá÷î àìã ì÷ã ìù áéñá åá øöåá àåäù ìâîä æçàéù êéøö éëä íåùîå ,ñøôä úéá úàîåèì åìéôà øùëåä úâì øöåáä éøáñã

.xeva xvea e`:àéä éìë åàìã ,äãç ïáà àåäå.dyitk jezl ozepe:àåä äàîåè éìåá÷ úá åàìã ,íéúéæ åá íéùáåëù ìåãâ éìë.zbl jileneàåä åìéôà
:òâð àì äùéôëá çéðîù àøëéä äéì úéàå øéäæã ïåéëã .åîöò.qxtd zia dyrpd mxka mixen` mixac dnaäùòðù íãå÷ åá íéòåèð úåðìéàå íéðôâ åéäù

,ñøôä úéáá äìéçúëì òèåðä ìáà .ñøôä úéá.weyl xkni:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ñøôä úéáá òèéì åì äéä àìù éðôî ,äéì ïðéñð÷ã
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:úåðìéà øàù àì ìáà ,øùëåä úâì øöåáäã íåùî ,ãáìá íøë äá òèéì àìà øñà àì éñåé 'ø óàã øîéîì àëéàå .ìéòì øñàã éñåé éáøë àìã ïéúéðúîå
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.ekezl epxeb z` xaev:äàîåèä úà úåáøäì àìù ,äùéã øçà ãò úéáì åðàéáé àìå .íù åúåà ùãå .äîöò äãùä êåúì.zexak izya exaekeåæøçà
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:íéîëçë äëìäå .åøùëåä.dvrd z`e ywd z` sxeye:äøåòùë íöò ïäá ùé àîù .äãùä êåúá.yw:äàåáú ìù ïáú.dvr:úåéðè÷ ìù ïáúd`nhne
.`ynae rbna:åðøîàù ñøôä úéá äãù.lde`a d`nhn dpi`e:ìäåàá àîèî åðéà äøåòùë íöòå äøåòùë íöò íåùî äúàîåè ìëã
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אותם,ïúBðåטומאה, –äLéôkä CBúìמקבל שאינו  גדול , סל  – ÀÅÀÇÀÄÈ
לתוכו  נופלים האשכולות וכשחותך  הגפן, תחת שמעמידו  טומאה,
שהבוצר גזרו , הפרס בית לטומאת שאף סוברים, שמאי  בית מאליהם;

בב  שהוא כרם הבוצר הלכך  טומאה, לקבל הענבים הוכשרו  ית לגת
את  ויטמא הפרס בבית נטמא שהרי  בידיו , האדם יבצור  לא הפרס,

את  יטמא שהוא טומאה, המקבלים בכלים יבצור לא וכן  הענבים,
מקבלים  שאינם בכלים יבצרם אלא הענבים, את יטמאו  והם הכלים

ששנינו: וזהו טומאה. מקבלים שאינם כלים לתוך  ויתנם `fgeטומאה
,dyitkd jezl ozepe xeva xvea e` aiqa lbnd z`úbì CéìBîe– ÄÇÇ

בכלי שהניחם היכר  לו ויש בהם, וזהיר שהואיל  עצמו, הוא אפילו
הולכתם  בשעת בהם יגע שמא חוששים אין טומאה, מקבל  שאינו 

íéøeîàלגת. íéøác äna :éñBé éaø øîàלבצור שמתירים – ÈÇÇÄÅÇÆÀÈÄÂÄ
הפרס בבית שהוא ezhiyk)?בכרם `pz lk zrcl)äNòpä íøëaÀÆÆÇÇÂÆ

ñøtä úéaהקבר את בו  חרשו כך ואחר  נטוע הכרם היה שתחילה – ÅÇÀÇ
הפרס. בית ñøtäועשוהו  úéa òèBpä ìáà בבית כרם שנטע – ÂÈÇÅÇÅÇÀÇ

eMì÷הפרס, øëné,לאכילה לשוק וימכרם הענבים את יבצור  – ÄÈÅÇ
יבצור שלא חכמים קנסוהו  הטומאה, במקום הכרם את שנטע שמפני 

הבוצר שדווקא למשנתנו בהקדמה הזכרנו  וכבר  לגת. הענבים את
אבל טומאה, לקבל  בבצירה הענבים שיוכשרו  בו גזרו  לגת ענבים

שיפלו  עד טומאה לקבל מוכשרים הענבים אין  לשוק, למכור הבוצרם
הבעלים לרצון  משקים א ).עליהם יא, אוכלין טומאת הל' (רמב "ם

i y i l y m e i
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GLïä úBñøt úéa äLקבר שאבד  שדה הקבר , את החורש – ÀÈÅÀÈÅ
בוכין  ושדה znd),בתוכה, lr my mikeay) כמו בדיניהם, הם וחלוקים

והולך : מפרש  øáwäשהתנא úà LøBçä הפרק בתחילת ששנינו  – ÇÅÆÇÆÆ
המענה, מלוא ששיעורו òèðהקודם, ìk úòhðשנחרש השדה – ÄÇÇÈÆÇ

מיני כל בה לנטוע מותר  היינו נטעים, מיני  כל ניטעת הקבר בה
משלושה  למטה יורדים האילן  ששרשי לפי  הטעם, מבארים יש  אילנות.

טהור הפרס בבית טפחים משלושה ולמטה טומאת טפחים, הל' (רמב"ם 

ח). י, תהיה מת ואם לעקור , בדעתו  אין  שהנוטע הטעם, אומרים ויש

יוסי רבי לדעת ברם, כלום. בכך  אין האילן  תחת טמונה הטומאה
(zncewd dpyna) אותו קונסים ונטע, עבר ואם כרם, בה לנטוע אסור 

משנתנו  שסתם כאן , מהלשון  ומשמע לגת; הענבים את יבצור שלא
יוסי ; כרבי  òøæאינה ìk úòøæð dðéàåמיני כל בה זורעים אין – ÀÅÈÄÀÇÇÈÆÇ

עם  כשעורה עצם יעלה שמא שחוששים השורש, עם הנעקרים זרעים

מרבה  נמצא לביתו  וכשיביאם הנעקרים, השרשים עם העולה העפר 
øö÷päהטומאה, òøfî õeç;אותו קוצרים שהכל –Bø÷ò íàå ÄÆÇÇÄÀÈÀÄÂÈ

להקצר , שדרכו  הזרע את –BëBúì Bðøb úà øáBö בית לתוך – ÅÆÈÀÀ
דישה, אחר עד  לביתו יביאנו  ולא שם, הזרע את ודש  השדה של  הפרס

הטומאה; את להרבות úBøáëשלא ézLa BøáBëå, זו אחר  בזו – ÀÀÄÀÅÀÈ
כשעורה, עצם בו  יישאר  שלא הדישה, אחר הזרע את éøácÄÀÅלנקות

äàeázä :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaøמיני חמשת היינו  – ÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÇÀÈ
עולה  שאין שועל , ושיבולת שיפון  כוסמין, שעורה, חיטה, הדגן :

עפר, הרבה úBøáëבשרשיהם ézLa,כברות בשתי  לכברה די  – ÄÀÅÀÈ
úBiðèwäå,והעדשים והאפונה הפולים –GLaúBøák Lצריך – ÀÇÄÀÄÀÈÀÈ

ברם, מבתבואה. יותר  עפר בהן שמתערב לפי כברות, בשלוש לכברן 
היה  שאפילו  הן, טהורות הקטניות, את או  התבואה את שניקה לאחר

הוכשרו. לא שהרי נטמאו , לא כשעורה עצם Lwäבהן úà óøBNåÀÅÆÇÇ
äöòä úàå עם יחד  נסתבכו  הדישה ידי על שהרי השדה, בתוך – ÀÆÆÈÈ

על ולנקותם אותם לבדוק אפשר  ואי  עמהם, העולה והעפר  שרשיהם
את  מרבה ונמצא למכירה יוציאם בהנאה לו  נתירם ואם כברות, ידי 

ורמב"ם ).הטומאה טוב " יום  "תוספות פי על טהרות" היינו yw("סדרי
התבואה; של  הקטניות.dvrתבן  של תבן –ànèîe הפרס בית – ÀÇÅ

קבר , בו  àOîáeשנחרש  òbîaבגוש או  הפרס בבית הנוגע שכל  – ÀÇÈÀÇÈ
פי על  אף ממנו, עפר גוש הנושא וכן  אחר , למקום ממנו  הבא עפר 

טמא; בו, נגע ìäàaשלא ànèî Bðéàå הפרס בית טומאת שכל  – ÀÅÀÇÅÈÙÆ
אינו  כשעורה עצם והרי  המת, מן כשעורה עצם מחשש  אלא אינה

באוהל. מטמא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

קבר . בה שאבד  בשדה הפרס בית דיני ללמד באה משנתנו 

òøæ ìk úòøæð ,dëBúa øá÷ ãáàL äãN בה לזרוע מותר – ÈÆÆÈÇÆÆÀÈÄÀÇÇÈÆÇ
חוששים  אין שכאן שרשיו, עם הנעקר זרע ואפילו  זרעים, מיני  כל
שחוששים  כמו השורש  עם העולה בעפר  כשעורה עצם יידבק שמא

קבר בה שנחרש zncewd),בשדה dpyna)הקבר נחרש  לא כאן  שהרי
פני על המת עצמות נתפזרו  ולא שלם הוא שהקבר דהיינו אבד, אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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úBøt äNBò BðéàL.ìäàáe àOîáe òbîa ànèîe. ¤¥¤¥§©¥§©¨§©¨¨Ÿ¤
„ïéëBá äãN–úòøæð àGå úòhð àG,øBäè døôòå,Lãwì íéøepz äpnî ïéNBòå.íéãBîeìlä úéáe éànL úéa, §¥¦¦©©§¦§©©©£¨¨¨§¦¦¤¨©¦©Ÿ¤¦¥©©¥¦¥

çñt äNBòì íé÷ãBaL,äîeøúì ïé÷ãBa ïéàå.øéæðìe–éànL úéaíéøîBà:ïé÷ãBa;ìlä úéáeíéøîBà:ïé÷ãBa ïéà. ¤§¦§¤¤©§¥§¦¦§¨§¨¦¥©©§¦§¦¥¦¥§¦¥§¦
÷ãBa àeä ãöék?Bèéñäì ìBëé àeäL øôòä úà àéáî,íéwc äéá÷pL äøák CBúì ïúBðå,äçîîe,íL àöîð íà ¥©¥¥¦¤¤¨¨¤¨©£¦§¥§§¨¨¤§¨¤¨©¦§©¤¦¦§¨¨

:éôè äá øåîçà ìäåàá äàîèîã íåùî ,íùì íãà éðá ìéâøäì àìù ,íéé÷é àì òåèðä óà àìà ,äìéçúëì.wxq oli`n uegïìéà åäîå .äá òèéì øúåîã
:úåøéô äùåò åðéàù ,÷øñ

c.mikea dcyåúîå úîä ìù äèîä íù ïéáéùåîù úåøá÷ä úéáî ÷åçø íå÷î:íù ïéëåáå ïéãòå.zrxfp `le zrhip `l,àøîâá ïè÷ ãòåîã àî÷ ÷øôá
,íéìòáä åùàéúðùë à÷åãå .åì÷ì÷ì øåñàå íéáø åá å÷éæçäù øöéîë äéì äåäå äðîî íéìòáä íéùàéúî ,àåä ïëù ïåéëã ,äá åòâð íéìòá ùåàé íåùîã ùøôî

:åì÷ì÷ì øúåî ,åá å÷éæçä ïéãë àìù àúùäã ,åùàéúð àì ìáà .ïéãë íéáøä åá å÷éæçäù.xedh dxtre:ììë äàîåè äá ïðé÷æçî àìãepnn miyere
.ycewl mixepz:íéðåùàøä ñøôä úéá éðùá ïë ïéàù äî.gqt dyerl miwceayúà èåçùì êéøöå íãà íù êìåä íàã .éà÷ øá÷ äá ùøçðù äãùà

:åçñô úà äùåòå êìåä äøåòùë íöò íù àöîð àì íàå ,àôéñá ùøôîãë äúåà íé÷ãåá ,åçñô.dnexzl oiwcea oi`e,åæ ä÷éãáà êîåñ çñôì à÷åãã
äúìéëàá ïéàã äîåøúá ìáà .úøë áééç åãòåîá çñô ïáø÷ áéø÷î åðéàù éîù ,úøë íå÷îá íäéøáã åãéîòä àì íéîëçå ,ïðáøã ñøôä úéá úàîåèã íåùî

:äîåøúá åøéúäì åæ ä÷éãá úìòåî ïéàå äùò íå÷îá íäéøáã åãéîòä ,äùò íà éë.xifple:íù êìäù.oiwcea mixne` i`ny ziaíù àöîð àì íàå
:çìâî åðéà äøåòùë íöò.oiwcea oi` mixne` lld ziae:ïáø÷ àéáîå çìâî àöîð àì ïéá àöîð ïéáã.ehiqdl leki `edy xtrd z`:çåçú øôò ïåâë

`xephxa yexit

גורסים  ויש  שבקבר. העצמות עד מגיעים הזרעים שרשי ואין השדה
,rxf lk zrxfp dpi` :(`ztqezd it lr),קבר בה שנחרש  בשדה כמו 

בעפר, כשעורה עצם חשש  משום במשא מטמא זו  שדה שעפר  שכיון
כמו  ויטמא, עפר  הזרע בשרשי  יעלה שמא הנעקר , זרע לזרוע אסור

שנחרש; בשדה זה מטעם òèðשחוששים ìk úòhð dðéàåאסור – ÀÅÈÄÇÇÈÆÇ
המת, עד  ומגיעים מעמיקים הנטיעות ששרשי  לפי אילנות, בה לנטוע

úBðìéà da ïéîi÷î ïéàå את בה מקיימים אין ונטע עבר שאם – ÀÅÀÇÀÄÈÄÈ
לשם  לבוא אנשים להרגיל  שלא כדי  אותם, עוקרים אלא האילנות

הפירות ברטנורא );בשביל  ראב "ד; באוהל(ר"ש ; שמטמאה ומפני 

קבר  בה שנחרש מבשדה יותר בה הטעם,(ר "ש).החמירו  מבארים ויש 
על מאהיל  האילן  ונמצא האילן , תחת הוא הקבר  שמא שחוששים

השדה אל  הבא האדם ועל  BðéàL(הגר"א );הקבר  ÷øñ ïìéàî õeçÅÄÇÀÈÆÅ
úBøt äNBò שבאילנות לפי קבר , בה שאבד בשדה לנטוע שמותר  – ÆÅ

אסור שלכתחילה מבארים, ויש  לשם. להימשך  אדם בני  דרך אין  סרק
לקיים  אלא סרק באילנות מתירה משנתנו  ואין  סרק, אילן אף לנטוע

כבר. הנטועים קבר,ànèîeאת בו שאבד  הפרס בית –òbîa ÀÇÅÀÇÈ
ìäàáe àOîáe שדה של הפרס כבית ובמשא במגע מטמא עפרו – ÀÇÈÈÙÆ

כשעורה  עצמות ויש  בה הקבר נידש  שמא שחוששים קבר , בה שנחרש
טמא, עליה שהמאהיל  באוהל, מטמאה כולה השדה וכל  עפרה, בתוך

הקבר. על האהיל  שמא שחוששים

i r i a x m e i
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שונ ופירושים בוכין". "שדה הנקרא השלישי  הפרס בית דיני לפרש  באה ים משנתנו 
בוכין : שדה על  נאמרו

שדה היא בוכין " "שדה מבואר: ב) ה, קטן (מועד מתים,mixihtnyבגמרא בה
לעיר  סמוך בשדה באים לקבור , למקום ממקום מתים שכשמביאים רש "י : ומפרש 
ורוחצים  אותם ומקבלים באים המקום ואנשי להם, והולכים שהביאום אלו ונפטרים
בגמרא  מבואר טומאה, משום בה שחוששים והטעם אותם. וקוברים שם אותם

milra,(שם): ye`i meynכשהביאוהו מהמת אבר  נידלדל שמא רש "י : ומפרש
ונתייאשו  שם ונפל רחוק, eknq)ממקום xnelk).שם והניחוהו  אלו על אלו 

מפרשים oikeaיש  dcyy שם להושיב מזומן  הקברות, מבית רחוק מקום היינו 
בגמרא: המבואר  והטעם שם; ובוכים ומתוועדים erbpהמיטה, milra ye`i meyn

,da לזרוע חכמים שאסרו  ומה בוכין, בשדה טומאה חשש כל  שאין הוא, פירושו 
בה epzpyna)ולנטוע cnlpy itk)שכיון גזל חשש משום אלא האיסור  טעם אין 

כדין זה הרי  רבים, של  לתשמיש  שהוחזקה לאחר מהשדה נתייאשו שהבעלים
לקלקלו  שאסור רבים בו שהחזיקו  a"xd).מיצר  ;y"xd)

מפרש, mikeaהרמב"ם dcyy יושבות שהנשים הקברות, לבית הקרוב המקום הוא
ובוכות. milra"שם ye`i meyne" קרוב שהוא ומפני  טומאה, שם יש  שמא פירושו:

בו, ויקבור אדם שיבוא אפשר  לפיכך ממנו ; הבעלים נתייאשו  כבר הקברות לבית
לו. חששו זה ומפני

:miqxeb yieoi k ek dcy,לפי המת שם ומניחים כוכים, בה שיש  שדה ומפרשים:
טומאה, חשש כאן ויש לקוברו . הקברות לבית להוליכו  פנויים שיהיו עד שעה

משם לקחוהו ולא המת, נשכח שעה לפי שהניחוהו אחר i"trשמא `"xbd)
zd.(`ztqe

úòøæð àGå úòhð àG ,ïéëBá äãN בהקדמה שהבאנו  מהטעמים – ÀÅÄÄÇÇÀÄÀÇÇ
mipeyd):למשנתנו miyexitd itl)חשש בוכין בשדה שיש מפני  אם

הגר"א ),טומאה רמב"ם , רש"י, שהואיל(לפי גזל , חשש משום או 
לקלקלה אסור רבים בה הר "ב);והחזיקו הטעם,(הר "ש; מבארים ויש

התחוח בעפר שם המתקבצים בגדי  ללכלך  døôòåÇÂÈÈ(הראב"ד ),שלא
øBäèחשש משום בה ולזרוע לנטוע שאסור  הסוברים, לדעת שאף – È

טומאה  בה מחזיקים אנו  אין ממש , לטומאה בנוגע מקום מכל  טומאה,
ונטיעה  זריעה איסור  משום אלא הפרס" "בית נקראת ואינה כלל ;

טהור; עפרה הלכך  Lãwìבלבד , íéøepz äpnî ïéNBòå אפילו – ÀÄÄÆÈÇÄÇÙÆ
בית  של טמא מעפר העשוי  תנור  אבל קדשים. בהם ולבשל  לאפות

xaw),הפרס da ca`y e` xaw da yxgpy dcy ly epiid)כלי הריהו 
מפרשים: יש  טמא. xedhחרס dxtre מאותה העפר כשניטלטל היינו –

במקום  היה לא שמא ספיקא: ספק כאן שיש אחר, למקום שדה

כלל  המת אבר epzpynl),הראשון  dncwda ep`ady i"yx yexit itl epiid)
מחזיקים  שאין  ועוד  השני . למקום כשעורה עצם ממנו  נפרד לא ושמא

בספק  היא בוכים שדה שאף סוברים, יש  ברם, למקום. ממקום טומאה
באוהל  אף לומר מצדדים ויש  ומשא, למגע קצת טומאה בשם  (המאירי

xedhמפרשים ), dxtre טומאה בו  שאין  וראו שניפוהו לאחר  היינו –

קטן). מועד  íé÷ãBaL(המאירי, ,ìlä úéáe éànL úéa íéãBîeÄÅÇÇÅÄÅÆÀÄ
çñt äNBòìלדבר חוזרת זו פיסקה קבר,– בה שנחרש  בשדה ÀÆÆÇ

בה  בודקים אם לקמן , הלל  ובית שמאי בית שחולקים פי על שאף

שהלך שאדם הם מודים להלן, שנבאר כמו qxtdלנזיר, zia dcya
,xaw da yxgpy את בשבילו בודקים פסחו , קרבן  את להקריב וצריך

ועושה  הולך כשעורה, עצם שם נמצא לא ואם להלן, כמפורש השדה,
פסחו ; äîeøúìאת ïé÷ãBa ïéàå אין הפרס, בבית שהלך כהן – ÀÅÀÄÄÀÈ

הפרס  שבבית לפי תרומה, באכילת להתירו  כדי  זו  בדיקה על סומכים
מי שהרי  כרת, במקום דבריהם העמידו  לא וחכמים מדרבנן , טומאתו 

שאין  בתרומה, אבל  כרת; חייב במועדו פסח קרבן מקריב שאינו 
דבריהם  את חכמים העמידו  בלבד , עשה מצוות אלא אכילתה במניעת

בתרומה להתירו זו בדיקה מועילה ואין עשה, (רמב"ם ;במקום

חששøéæðìeברטנורא). ויש הפרס, בית בשדה שהלך  לנזיר  אבל – ÀÈÄ
הלל ; ובית שמאי  בית חולקים בזה נטמא, íéøîBà:שמא éànL úéaÅÇÇÀÄ

ïé÷ãBa הריהו כשעורה עצם שם נמצא לא ואם הפרס, בית את – ÀÄ
ïé÷ãBaטהור . ïéà :íéøîBà ìlä úéáe עצם נמצא שבין – ÅÄÅÀÄÅÀÄ
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áéña ìbnä,øeöa øöBa Bà,éìBîe äLéôkä CBúì ïúBðåúbì C.øîàéñBé éaø:íéøeîà íéøác äna?äNòpä íøëa ©©¨§¦¥§§¥§©§¦¨¦©©¨©©¦¥©¤§¨¦£¦§¤¤©©£¤
ñøtä úéa,ñøtä úéa òèBpä ìáà–÷eMì øëné. ¥©§©£¨©¥©¥©§©¦¨¥©

·ïä úBñøt úéa äLGL:øáwä úà LøBçä–òèð ìk úòhð,òøæ ìk úòøæð dðéàå,øö÷pä òøfî õeç;íàå §¨¥§¨¥©¥¤©¤¤¦©©¨¤©§¥¨¦§©©¨¤©¦¤©©¦§¨§¦
Bø÷ò,BëBúì Bðøb úà øáBö,úBøáë ézLa BøáBëå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:úBøáë ézLa äàeázä, £¨¥¤¨§§§§¦§¥§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©§¨¦§¥§¨

úBøák LGLa úBiðèwäå.äöòä úàå Lwä úà óøBNå.àOîáe òbîa ànèîe,ìäàa ànèî Bðéàå. §©¦§¦§¨§¨§¥¤©©§¤¤¨¨§©¥§©¨§©¨§¥§©¥¨Ÿ¤
‚dëBúa øá÷ ãáàL äãN–òøæ ìk úòøæð,òèð ìk úòhð dðéàå,úBðìéà da ïéîi÷î ïéàå,÷øñ ïìéàî õeç ¨¤¤¨©¤¤§¨¦§©©¨¤©§¥¨¦©©¨¤©§¥§©§¦¨¦¨¥¦©§¨

.lbnd z` fge`:äàîåè ìá÷î àìã ì÷ã ìù áéñá åá øöåá àåäù ìâîä æçàéù êéøö éëä íåùîå ,ñøôä úéá úàîåèì åìéôà øùëåä úâì øöåáä éøáñã

.xeva xvea e`:àéä éìë åàìã ,äãç ïáà àåäå.dyitk jezl ozepe:àåä äàîåè éìåá÷ úá åàìã ,íéúéæ åá íéùáåëù ìåãâ éìë.zbl jileneàåä åìéôà
:òâð àì äùéôëá çéðîù àøëéä äéì úéàå øéäæã ïåéëã .åîöò.qxtd zia dyrpd mxka mixen` mixac dnaäùòðù íãå÷ åá íéòåèð úåðìéàå íéðôâ åéäù

,ñøôä úéáá äìéçúëì òèåðä ìáà .ñøôä úéá.weyl xkni:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ñøôä úéáá òèéì åì äéä àìù éðôî ,äéì ïðéñð÷ã
a.od qxtd zia dyly:íéëåá äãùå ,øá÷ äá ãáàù äãùå ,øá÷ äá ùøçðù äãù .ìéæàå åäì áéùç à÷ãë.rhp lk zrhip.äöøéù úåðìéà ìë äá òèåð

:úåðìéà øàù àì ìáà ,øùëåä úâì øöåáäã íåùî ,ãáìá íøë äá òèéì àìà øñà àì éñåé 'ø óàã øîéîì àëéàå .ìéòì øñàã éñåé éáøë àìã ïéúéðúîå
.xvwpd rxfn ueg:íéø÷òðä íéùøùä íò äìåòä øôòä íò äøåòùë íöò àéáé àîù ïðéùééç åéùøù íò ø÷òðä òøæ ìáà.exwr m`e:øö÷ðä òøæ åúåà

.ekezl epxeb z` xaev:äàîåèä úà úåáøäì àìù ,äùéã øçà ãò úéáì åðàéáé àìå .íù åúåà ùãå .äîöò äãùä êåúì.zexak izya exaekeåæøçà
:äøåòùë íöò åîò áøòúð àîù .åæ.ylya zeiphwdeàì éøäù ,ïä ïéøåäè ìáà .éôè åäá éùééç éëä íåùî äàåáúáî øúåé øôò ïäá ùé úåéðè÷äù éôì

:íéîëçë äëìäå .åøùëåä.dvrd z`e ywd z` sxeye:äøåòùë íöò ïäá ùé àîù .äãùä êåúá.yw:äàåáú ìù ïáú.dvr:úåéðè÷ ìù ïáúd`nhne
.`ynae rbna:åðøîàù ñøôä úéá äãù.lde`a d`nhn dpi`e:ìäåàá àîèî åðéà äøåòùë íöòå äøåòùë íöò íåùî äúàîåè ìëã

b.rxf lk zrxfp:éðéòá àéä ïëå .òøæ ìë úòøæð äðéà éðú÷ 'úôñåúá ìáà .íéøôñä áåøá ïðéñøâ éëä.rhp lk zrhip oi`eïéòèåð ïéàã àéòáéî àìå
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אותם,ïúBðåטומאה, –äLéôkä CBúìמקבל שאינו  גדול , סל  – ÀÅÀÇÀÄÈ
לתוכו  נופלים האשכולות וכשחותך  הגפן, תחת שמעמידו  טומאה,
שהבוצר גזרו , הפרס בית לטומאת שאף סוברים, שמאי  בית מאליהם;

בב  שהוא כרם הבוצר הלכך  טומאה, לקבל הענבים הוכשרו  ית לגת
את  ויטמא הפרס בבית נטמא שהרי  בידיו , האדם יבצור  לא הפרס,

את  יטמא שהוא טומאה, המקבלים בכלים יבצור לא וכן  הענבים,
מקבלים  שאינם בכלים יבצרם אלא הענבים, את יטמאו  והם הכלים

ששנינו: וזהו טומאה. מקבלים שאינם כלים לתוך  ויתנם `fgeטומאה
,dyitkd jezl ozepe xeva xvea e` aiqa lbnd z`úbì CéìBîe– ÄÇÇ

בכלי שהניחם היכר  לו ויש בהם, וזהיר שהואיל  עצמו, הוא אפילו
הולכתם  בשעת בהם יגע שמא חוששים אין טומאה, מקבל  שאינו 

íéøeîàלגת. íéøác äna :éñBé éaø øîàלבצור שמתירים – ÈÇÇÄÅÇÆÀÈÄÂÄ
הפרס בבית שהוא ezhiyk)?בכרם `pz lk zrcl)äNòpä íøëaÀÆÆÇÇÂÆ

ñøtä úéaהקבר את בו  חרשו כך ואחר  נטוע הכרם היה שתחילה – ÅÇÀÇ
הפרס. בית ñøtäועשוהו  úéa òèBpä ìáà בבית כרם שנטע – ÂÈÇÅÇÅÇÀÇ

eMì÷הפרס, øëné,לאכילה לשוק וימכרם הענבים את יבצור  – ÄÈÅÇ
יבצור שלא חכמים קנסוהו  הטומאה, במקום הכרם את שנטע שמפני 

הבוצר שדווקא למשנתנו בהקדמה הזכרנו  וכבר  לגת. הענבים את
אבל טומאה, לקבל  בבצירה הענבים שיוכשרו  בו גזרו  לגת ענבים

שיפלו  עד טומאה לקבל מוכשרים הענבים אין  לשוק, למכור הבוצרם
הבעלים לרצון  משקים א ).עליהם יא, אוכלין טומאת הל' (רמב "ם

i y i l y m e i
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GLïä úBñøt úéa äLקבר שאבד  שדה הקבר , את החורש – ÀÈÅÀÈÅ
בוכין  ושדה znd),בתוכה, lr my mikeay) כמו בדיניהם, הם וחלוקים

והולך : מפרש  øáwäשהתנא úà LøBçä הפרק בתחילת ששנינו  – ÇÅÆÇÆÆ
המענה, מלוא ששיעורו òèðהקודם, ìk úòhðשנחרש השדה – ÄÇÇÈÆÇ

מיני כל בה לנטוע מותר  היינו נטעים, מיני  כל ניטעת הקבר בה
משלושה  למטה יורדים האילן  ששרשי לפי  הטעם, מבארים יש  אילנות.

טהור הפרס בבית טפחים משלושה ולמטה טומאת טפחים, הל' (רמב"ם 

ח). י, תהיה מת ואם לעקור , בדעתו  אין  שהנוטע הטעם, אומרים ויש

יוסי רבי לדעת ברם, כלום. בכך  אין האילן  תחת טמונה הטומאה
(zncewd dpyna) אותו קונסים ונטע, עבר ואם כרם, בה לנטוע אסור 

משנתנו  שסתם כאן , מהלשון  ומשמע לגת; הענבים את יבצור שלא
יוסי ; כרבי  òøæאינה ìk úòøæð dðéàåמיני כל בה זורעים אין – ÀÅÈÄÀÇÇÈÆÇ

עם  כשעורה עצם יעלה שמא שחוששים השורש, עם הנעקרים זרעים

מרבה  נמצא לביתו  וכשיביאם הנעקרים, השרשים עם העולה העפר 
øö÷päהטומאה, òøfî õeç;אותו קוצרים שהכל –Bø÷ò íàå ÄÆÇÇÄÀÈÀÄÂÈ

להקצר , שדרכו  הזרע את –BëBúì Bðøb úà øáBö בית לתוך – ÅÆÈÀÀ
דישה, אחר עד  לביתו יביאנו  ולא שם, הזרע את ודש  השדה של  הפרס

הטומאה; את להרבות úBøáëשלא ézLa BøáBëå, זו אחר  בזו – ÀÀÄÀÅÀÈ
כשעורה, עצם בו  יישאר  שלא הדישה, אחר הזרע את éøácÄÀÅלנקות

äàeázä :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaøמיני חמשת היינו  – ÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÇÀÈ
עולה  שאין שועל , ושיבולת שיפון  כוסמין, שעורה, חיטה, הדגן :

עפר, הרבה úBøáëבשרשיהם ézLa,כברות בשתי  לכברה די  – ÄÀÅÀÈ
úBiðèwäå,והעדשים והאפונה הפולים –GLaúBøák Lצריך – ÀÇÄÀÄÀÈÀÈ

ברם, מבתבואה. יותר  עפר בהן שמתערב לפי כברות, בשלוש לכברן 
היה  שאפילו  הן, טהורות הקטניות, את או  התבואה את שניקה לאחר

הוכשרו. לא שהרי נטמאו , לא כשעורה עצם Lwäבהן úà óøBNåÀÅÆÇÇ
äöòä úàå עם יחד  נסתבכו  הדישה ידי על שהרי השדה, בתוך – ÀÆÆÈÈ

על ולנקותם אותם לבדוק אפשר  ואי  עמהם, העולה והעפר  שרשיהם
את  מרבה ונמצא למכירה יוציאם בהנאה לו  נתירם ואם כברות, ידי 

ורמב"ם ).הטומאה טוב " יום  "תוספות פי על טהרות" היינו yw("סדרי
התבואה; של  הקטניות.dvrתבן  של תבן –ànèîe הפרס בית – ÀÇÅ

קבר , בו  àOîáeשנחרש  òbîaבגוש או  הפרס בבית הנוגע שכל  – ÀÇÈÀÇÈ
פי על  אף ממנו, עפר גוש הנושא וכן  אחר , למקום ממנו  הבא עפר 

טמא; בו, נגע ìäàaשלא ànèî Bðéàå הפרס בית טומאת שכל  – ÀÅÀÇÅÈÙÆ
אינו  כשעורה עצם והרי  המת, מן כשעורה עצם מחשש  אלא אינה

באוהל. מטמא
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קבר . בה שאבד  בשדה הפרס בית דיני ללמד באה משנתנו 

òøæ ìk úòøæð ,dëBúa øá÷ ãáàL äãN בה לזרוע מותר – ÈÆÆÈÇÆÆÀÈÄÀÇÇÈÆÇ
חוששים  אין שכאן שרשיו, עם הנעקר זרע ואפילו  זרעים, מיני  כל
שחוששים  כמו השורש  עם העולה בעפר  כשעורה עצם יידבק שמא

קבר בה שנחרש zncewd),בשדה dpyna)הקבר נחרש  לא כאן  שהרי
פני על המת עצמות נתפזרו  ולא שלם הוא שהקבר דהיינו אבד, אלא

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn xyr dpeny wxt zeld` zkqn

úBøt äNBò BðéàL.ìäàáe àOîáe òbîa ànèîe. ¤¥¤¥§©¥§©¨§©¨¨Ÿ¤
„ïéëBá äãN–úòøæð àGå úòhð àG,øBäè døôòå,Lãwì íéøepz äpnî ïéNBòå.íéãBîeìlä úéáe éànL úéa, §¥¦¦©©§¦§©©©£¨¨¨§¦¦¤¨©¦©Ÿ¤¦¥©©¥¦¥

çñt äNBòì íé÷ãBaL,äîeøúì ïé÷ãBa ïéàå.øéæðìe–éànL úéaíéøîBà:ïé÷ãBa;ìlä úéáeíéøîBà:ïé÷ãBa ïéà. ¤§¦§¤¤©§¥§¦¦§¨§¨¦¥©©§¦§¦¥¦¥§¦¥§¦
÷ãBa àeä ãöék?Bèéñäì ìBëé àeäL øôòä úà àéáî,íéwc äéá÷pL äøák CBúì ïúBðå,äçîîe,íL àöîð íà ¥©¥¥¦¤¤¨¨¤¨©£¦§¥§§¨¨¤§¨¤¨©¦§©¤¦¦§¨¨

:éôè äá øåîçà ìäåàá äàîèîã íåùî ,íùì íãà éðá ìéâøäì àìù ,íéé÷é àì òåèðä óà àìà ,äìéçúëì.wxq oli`n uegïìéà åäîå .äá òèéì øúåîã
:úåøéô äùåò åðéàù ,÷øñ

c.mikea dcyåúîå úîä ìù äèîä íù ïéáéùåîù úåøá÷ä úéáî ÷åçø íå÷î:íù ïéëåáå ïéãòå.zrxfp `le zrhip `l,àøîâá ïè÷ ãòåîã àî÷ ÷øôá
,íéìòáä åùàéúðùë à÷åãå .åì÷ì÷ì øåñàå íéáø åá å÷éæçäù øöéîë äéì äåäå äðîî íéìòáä íéùàéúî ,àåä ïëù ïåéëã ,äá åòâð íéìòá ùåàé íåùîã ùøôî

:åì÷ì÷ì øúåî ,åá å÷éæçä ïéãë àìù àúùäã ,åùàéúð àì ìáà .ïéãë íéáøä åá å÷éæçäù.xedh dxtre:ììë äàîåè äá ïðé÷æçî àìãepnn miyere
.ycewl mixepz:íéðåùàøä ñøôä úéá éðùá ïë ïéàù äî.gqt dyerl miwceayúà èåçùì êéøöå íãà íù êìåä íàã .éà÷ øá÷ äá ùøçðù äãùà

:åçñô úà äùåòå êìåä äøåòùë íöò íù àöîð àì íàå ,àôéñá ùøôîãë äúåà íé÷ãåá ,åçñô.dnexzl oiwcea oi`e,åæ ä÷éãáà êîåñ çñôì à÷åãã
äúìéëàá ïéàã äîåøúá ìáà .úøë áééç åãòåîá çñô ïáø÷ áéø÷î åðéàù éîù ,úøë íå÷îá íäéøáã åãéîòä àì íéîëçå ,ïðáøã ñøôä úéá úàîåèã íåùî

:äîåøúá åøéúäì åæ ä÷éãá úìòåî ïéàå äùò íå÷îá íäéøáã åãéîòä ,äùò íà éë.xifple:íù êìäù.oiwcea mixne` i`ny ziaíù àöîð àì íàå
:çìâî åðéà äøåòùë íöò.oiwcea oi` mixne` lld ziae:ïáø÷ àéáîå çìâî àöîð àì ïéá àöîð ïéáã.ehiqdl leki `edy xtrd z`:çåçú øôò ïåâë
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גורסים  ויש  שבקבר. העצמות עד מגיעים הזרעים שרשי ואין השדה
,rxf lk zrxfp dpi` :(`ztqezd it lr),קבר בה שנחרש  בשדה כמו 

בעפר, כשעורה עצם חשש  משום במשא מטמא זו  שדה שעפר  שכיון
כמו  ויטמא, עפר  הזרע בשרשי  יעלה שמא הנעקר , זרע לזרוע אסור

שנחרש; בשדה זה מטעם òèðשחוששים ìk úòhð dðéàåאסור – ÀÅÈÄÇÇÈÆÇ
המת, עד  ומגיעים מעמיקים הנטיעות ששרשי  לפי אילנות, בה לנטוע

úBðìéà da ïéîi÷î ïéàå את בה מקיימים אין ונטע עבר שאם – ÀÅÀÇÀÄÈÄÈ
לשם  לבוא אנשים להרגיל  שלא כדי  אותם, עוקרים אלא האילנות

הפירות ברטנורא );בשביל  ראב "ד; באוהל(ר"ש ; שמטמאה ומפני 

קבר  בה שנחרש מבשדה יותר בה הטעם,(ר "ש).החמירו  מבארים ויש 
על מאהיל  האילן  ונמצא האילן , תחת הוא הקבר  שמא שחוששים

השדה אל  הבא האדם ועל  BðéàL(הגר"א );הקבר  ÷øñ ïìéàî õeçÅÄÇÀÈÆÅ
úBøt äNBò שבאילנות לפי קבר , בה שאבד בשדה לנטוע שמותר  – ÆÅ

אסור שלכתחילה מבארים, ויש  לשם. להימשך  אדם בני  דרך אין  סרק
לקיים  אלא סרק באילנות מתירה משנתנו  ואין  סרק, אילן אף לנטוע

כבר. הנטועים קבר,ànèîeאת בו שאבד  הפרס בית –òbîa ÀÇÅÀÇÈ
ìäàáe àOîáe שדה של הפרס כבית ובמשא במגע מטמא עפרו – ÀÇÈÈÙÆ

כשעורה  עצמות ויש  בה הקבר נידש  שמא שחוששים קבר , בה שנחרש
טמא, עליה שהמאהיל  באוהל, מטמאה כולה השדה וכל  עפרה, בתוך

הקבר. על האהיל  שמא שחוששים

i r i a x m e i
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שונ ופירושים בוכין". "שדה הנקרא השלישי  הפרס בית דיני לפרש  באה ים משנתנו 
בוכין : שדה על  נאמרו

שדה היא בוכין " "שדה מבואר: ב) ה, קטן (מועד מתים,mixihtnyבגמרא בה
לעיר  סמוך בשדה באים לקבור , למקום ממקום מתים שכשמביאים רש "י : ומפרש 
ורוחצים  אותם ומקבלים באים המקום ואנשי להם, והולכים שהביאום אלו ונפטרים
בגמרא  מבואר טומאה, משום בה שחוששים והטעם אותם. וקוברים שם אותם

milra,(שם): ye`i meynכשהביאוהו מהמת אבר  נידלדל שמא רש "י : ומפרש
ונתייאשו  שם ונפל רחוק, eknq)ממקום xnelk).שם והניחוהו  אלו על אלו 

מפרשים oikeaיש  dcyy שם להושיב מזומן  הקברות, מבית רחוק מקום היינו 
בגמרא: המבואר  והטעם שם; ובוכים ומתוועדים erbpהמיטה, milra ye`i meyn

,da לזרוע חכמים שאסרו  ומה בוכין, בשדה טומאה חשש כל  שאין הוא, פירושו 
בה epzpyna)ולנטוע cnlpy itk)שכיון גזל חשש משום אלא האיסור  טעם אין 

כדין זה הרי  רבים, של  לתשמיש  שהוחזקה לאחר מהשדה נתייאשו שהבעלים
לקלקלו  שאסור רבים בו שהחזיקו  a"xd).מיצר  ;y"xd)

מפרש, mikeaהרמב"ם dcyy יושבות שהנשים הקברות, לבית הקרוב המקום הוא
ובוכות. milra"שם ye`i meyne" קרוב שהוא ומפני  טומאה, שם יש  שמא פירושו:

בו, ויקבור אדם שיבוא אפשר  לפיכך ממנו ; הבעלים נתייאשו  כבר הקברות לבית
לו. חששו זה ומפני

:miqxeb yieoi k ek dcy,לפי המת שם ומניחים כוכים, בה שיש  שדה ומפרשים:
טומאה, חשש כאן ויש לקוברו . הקברות לבית להוליכו  פנויים שיהיו עד שעה

משם לקחוהו ולא המת, נשכח שעה לפי שהניחוהו אחר i"trשמא `"xbd)
zd.(`ztqe

úòøæð àGå úòhð àG ,ïéëBá äãN בהקדמה שהבאנו  מהטעמים – ÀÅÄÄÇÇÀÄÀÇÇ
mipeyd):למשנתנו miyexitd itl)חשש בוכין בשדה שיש מפני  אם

הגר"א ),טומאה רמב"ם , רש"י, שהואיל(לפי גזל , חשש משום או 
לקלקלה אסור רבים בה הר "ב);והחזיקו הטעם,(הר "ש; מבארים ויש

התחוח בעפר שם המתקבצים בגדי  ללכלך  døôòåÇÂÈÈ(הראב"ד ),שלא
øBäèחשש משום בה ולזרוע לנטוע שאסור  הסוברים, לדעת שאף – È

טומאה  בה מחזיקים אנו  אין ממש , לטומאה בנוגע מקום מכל  טומאה,
ונטיעה  זריעה איסור  משום אלא הפרס" "בית נקראת ואינה כלל ;

טהור; עפרה הלכך  Lãwìבלבד , íéøepz äpnî ïéNBòå אפילו – ÀÄÄÆÈÇÄÇÙÆ
בית  של טמא מעפר העשוי  תנור  אבל קדשים. בהם ולבשל  לאפות

xaw),הפרס da ca`y e` xaw da yxgpy dcy ly epiid)כלי הריהו 
מפרשים: יש  טמא. xedhחרס dxtre מאותה העפר כשניטלטל היינו –

במקום  היה לא שמא ספיקא: ספק כאן שיש אחר, למקום שדה

כלל  המת אבר epzpynl),הראשון  dncwda ep`ady i"yx yexit itl epiid)
מחזיקים  שאין  ועוד  השני . למקום כשעורה עצם ממנו  נפרד לא ושמא

בספק  היא בוכים שדה שאף סוברים, יש  ברם, למקום. ממקום טומאה
באוהל  אף לומר מצדדים ויש  ומשא, למגע קצת טומאה בשם  (המאירי

xedhמפרשים ), dxtre טומאה בו  שאין  וראו שניפוהו לאחר  היינו –

קטן). מועד  íé÷ãBaL(המאירי, ,ìlä úéáe éànL úéa íéãBîeÄÅÇÇÅÄÅÆÀÄ
çñt äNBòìלדבר חוזרת זו פיסקה קבר,– בה שנחרש  בשדה ÀÆÆÇ

בה  בודקים אם לקמן , הלל  ובית שמאי בית שחולקים פי על שאף

שהלך שאדם הם מודים להלן, שנבאר כמו qxtdלנזיר, zia dcya
,xaw da yxgpy את בשבילו בודקים פסחו , קרבן  את להקריב וצריך

ועושה  הולך כשעורה, עצם שם נמצא לא ואם להלן, כמפורש השדה,
פסחו ; äîeøúìאת ïé÷ãBa ïéàå אין הפרס, בבית שהלך כהן – ÀÅÀÄÄÀÈ

הפרס  שבבית לפי תרומה, באכילת להתירו  כדי  זו  בדיקה על סומכים
מי שהרי  כרת, במקום דבריהם העמידו  לא וחכמים מדרבנן , טומאתו 

שאין  בתרומה, אבל  כרת; חייב במועדו פסח קרבן מקריב שאינו 
דבריהם  את חכמים העמידו  בלבד , עשה מצוות אלא אכילתה במניעת

בתרומה להתירו זו בדיקה מועילה ואין עשה, (רמב"ם ;במקום

חששøéæðìeברטנורא). ויש הפרס, בית בשדה שהלך  לנזיר  אבל – ÀÈÄ
הלל ; ובית שמאי  בית חולקים בזה נטמא, íéøîBà:שמא éànL úéaÅÇÇÀÄ

ïé÷ãBa הריהו כשעורה עצם שם נמצא לא ואם הפרס, בית את – ÀÄ
ïé÷ãBaטהור . ïéà :íéøîBà ìlä úéáe עצם נמצא שבין – ÅÄÅÀÄÅÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äøBòOk íöò–àîè. ¤¤©§¨¨¥
‰ñøtä úéa ïéøäèî ãöék?íéçôè äLGL epnî íéìèBð,íéçôè äLGL åéab ìò ïúBð Bà.ãçà Béöçî ìèð íà ¥©§©£¦¥©§©§¦¦¤§¨§¨¦¥©©¨§¨§¨¦¦¨©¥¤§¤¨

íéçôè äLGL,íéçôè äLGL øçà Béöç éab ìò ïúðå–øBäè.ïBòîL éaøøîBà:äöçîe çôè epnî ìèð elôà, §¨§¨¦§¨©©©¥¤§©¥§¨§¨¦¨©¦¦§¥£¦¨©¦¤¤©¤¡¨
øçà íB÷nî äöçîe çôè åéìò ïúðå–øBäè.ïèéñäì ìBëé BðéàL íéðáàa ñøtä úéa óöBøä–øBäè.ïBòîL éaø §¨©¨¨¤©¤¡¨¦¨©¥¨¨¥¥©§©¨£¨¦¤¥¨©£¦¨¨©¦¦§

øîBà:ñøtä úéa ÷æBòä óà–øBäè. ¥©¨¥¥©§©¨
Âïèéñäì ìBëé BðéàL íéðáà ìò ñøtä úéáa Cläîä,äôé ïçkL äîäaä ìòå íãàä ìò–øBäè;íéðáà ìò ©§©¥§¥©§©©£¨¦¤¥¨©£¦¨©¨¨¨§©©§¥¨¤Ÿ¨¨¤¨©£¨¦

.dgnneá ùé íà äàøéù éãë åãéá ÷ã ÷ã åäùåò:äøåòùë íöò å
d.qxtd zia oixdhn cvik:øá÷ åá ùøçðù äãù àåäù ,éà÷ ïåùàøä ñøôä úéáà.migth dyly epnn oilhepúìâìâîù äùéøçîä ÷îåò øåòéùë

:úåîöòä.'ek xne` oerny 'x:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå.svexd:íéðáà ìù äôöø ïåùì.xedh,úåèñéðå ïáâ ìò êìäî äéä íàù .ïèéñäì ìåëé ïéàã ïåéë
:ïäéúçúù íöò èñéäà ùçéîì àëéà.wferd s`åäì÷ñéå åä÷æòéå ïåùì ,÷æåò .øåäè ,ñøôä úéá ìëá ïë äùò íà ,íéðáàä êéìùîå øôåçä( 'ä äéòùé).

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå
e.qxtd ziaa jldnd:øá÷ äá ùøçðù äãùá.ohiqdl lekiy mipa` lrøáåòä úîçî úåèñéð ïäå õøàá úåòåá÷å úåòå÷ú ïðéàù íéðáà éáâ ìò ïåâë

`xephxa yexit

קרבן , מביא ואינו מגלח אינו אבל טמא, הוא נמצא לא ובין  כשעורה
מספק אלא טומאתו  הלל(רמב"ם ).שאין בית שלדעת מפרשים, ויש

קרבן . ומביא מגלח והוא טמא, הנזיר  כשעורה, עצם נמצא לא אפילו

שתמהו שלמה ומלאכת  טוב" יום  "תוספות עיין ברטנורא; הרא "ש; (הר "ש;

זה). פירוש הגירסה:על  מהפכים miwcea,ויש oi` :mixne` i`ny zia
miwcea :mixne` lld ziaeרבא").("אליהוàéáî ?÷ãBa àeä ãöékÅÇÅÅÄ

Bèéñäì ìBëé àeäL øôòä úàל שאפשר  העפר– גוש  את הזיז  ÆÆÈÈÆÈÇÂÄ
שאינו  קשה קרקע שאילו  תחוח, עפר כגון  עליו , כשהולכים ממקומו 

תחתיו  נמצא ואפילו עליו, העובר הסיטו לא בודאי  להסיטו, יכול
נטמא לא כשעורה, טהרות"),עצם –ïúBðå("סדרי העפר  את –CBúì ÀÅÀ

äçîîe ,íéwc äéá÷pL äøák:בכברה וכוברו  העפר  את ומפרר – ÀÈÈÆÀÈÆÈÇÄÀÇÆ
àîè ,äøBòOk íöò íL àöîð íà קודם שם שעבר זה – ÄÄÀÈÈÆÆÇÀÈÈÅ

מספק. טמא הבדיקה

בדיקות: שתי עוד מובאות ב) ל , (עירובין  בגמרא
jlede,א) qxtd zia mc` gtpn יש ואם רגליו, לפני  בפיו  העפר  את שמנפח

ברגליו. מסיטו ואינו  בנפיחה נראה קטן ועצם מאליו, נראה גדול עצם
xedh,ב) ycipy qxtd ziaנפחתו כבר  אדם, בני  רגלי  בדריסת נידש שאם

משעורה עצם (i"yx),העצמות שמא שנחוש אבק כאן אין  נידש, שאם או
שם נסתר לא (ixi`nd).כשעורה או  נידש אם שבודק הפרס, בית בדיקת וזוהי

נידש.
התירו לא ודישה ניפוח של שהבדיקות אומרים, יש המפרשים: נחלקו מכאן
שבודקים  במשנתנו, ששנינו  וזהו תרומה, לאוכלי לא אבל  פסח, לעושי אלא
לאוכלי אף מועילה כברה של  הבדיקה אבל לתרומה. בודקין ואין  פסח לעושה

(y"xd).תרומה
ניפוח  ובדיקת לתרומה, ולא לפסח היא כברה שבדיקת להיפך, אומרים ויש

תרומה לאוכלי  אף ומועילה יותר, עדיפה בדיקה היא zetqezaודישה mz epax)
.(` ,hk zexeka

לאוכלי ולא פסח לעושי  אלא נאמרו  ולא שוות, הבדיקות שכל אומרים, ויש
ובדיקת  הפרס, בבית עבר  שכבר  לאחר  נאמרה הכברה שבדיקת אלא תרומה,
כדי אלו בבדיקות הפרס בבית לעבור שיכול  לכתחילה, אמרו  ודישה נפיחה

ה  a).פסחלעשות ,av zetqez ;a ,ek oiaexir zetqez)
טהרות, עשה כשכבר  בדיעבד , היא ודישה ניפוח שבדיקת להיפך, אומרים ויש

לכתחילה היא הכברה a).ובדיקת ,gk zeaezk zetqez)

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ñøtä úéa ïéøäèî ãöékכיצד קבר , בה שנחרש  שדה כלומר  – ÅÇÀÇÂÄÅÇÀÇ
הפרס? בית להיות תוסיף שלא אותה epnîמטהרים íéìèBð מן – ÀÄÄÆ

שבקרקע, GLíéçôèהעפר äL המחרשה עומק כשיעור בעומק, – ÀÈÀÈÄ
העצמות את יב),שמגלגלת ב, בתרא בבא משנה ìò(עיין ïúBð BàÅÇ

åéab,הפרס בית של  הקרקע גבי  על –GLíéçôè äLעפר – ÇÈÀÈÀÈÄ
אחר. ממקום GLטהור ãçà Béöçî ìèð íàíéçôè äL– ÄÈÇÅÆÀÆÈÀÈÀÈÄ

GLעפר, øçà Béöç éab ìò ïúðåíéçôè äL אותם היינו  – ÀÈÇÇÇÅÆÀÇÅÀÈÀÈÄ

אחר האחר , חציו גבי על נתנם האחד  מחציו שנטל טפחים שלושה
כשעורה מעצם אותם הר"ש),שבדק דברי ממשמעות  טוב" יום ("תוספות 

øBäèמבארים ויש  כולו. הר"ש),– העפר,(עפ "י את בדק לא שאפילו È
האחד מחציו  כשנטלו  העפר  שאותו  טהור, שהוא, כמות נתנו  אלא

גוש הוא כן אם אלא טמא אינו הפרס מבית הבא שעפר  לפי נטהר,
גביו  על  נתן כאילו זה הרי האחר , חציו על ונתנו וכשחזר כברייתו,

טהור  כולו  הלכך  טפחים, שלושה אחר ממקום טהרות"עפר ).("סדרי

חציו  ועל עפר, טפחים שלושה נטל  האחד שמחציו מפרשים, ויש 

חוששים  ואין  אחר ; ממקום טהור  עפר  טפחים שלושה נתן האחר 
שעה  שנטהר  שכיון  לטומאתו , ויחזור  לנמוך הגבוה מן יפול שמא

אותו מטמאים אין  שוב מהר"ם ).אחת בשם טוב " יום  éaøÇÄ("תוספות
epnî ìèð elôà :øîBà ïBòîL,הפרס בית שבקרקע העפר  מן – ÄÀÅÂÄÈÇÄÆ

äöçîe çôè,בעומק –åéìò ïúðåשנטל הפרס בית אותו על  – ÆÇÆÁÈÀÈÇÈÈ
ומחצה, טפח עפר øçàממנו íB÷nî äöçîe çôèטהור עפר – ÆÇÆÁÈÄÈÇÅ

אחר, בנטילה øBäèממקום חציים אפילו שאמרו, טפחים ששלושה – È
בנתינה שדרך(מהר"ם ).וחציים לפי  שמעון , רבי  של  טעמו מבארים יש 

ועיקר למטה, שלמעלה ומה למעלה שלמטה מה להפוך המחרשה

עומק  עד העליון בשטח אלא אינו  העצמות דלדול של  הרחוק החשש
כשעורה  עצם חשש  שייך  לא ומחצה מטפח למטה אבל ומחצה, טפח

שהרי נטהר, לא בלבד  ומחצה טפח ניטל  שאם פי  על  אף הלכך כלל ,
שלושה  שהוא המחרשה, עומק שיעור כל  על  טומאה גזרו חכמים

ממקום  עפר ומחצה טפח גביו  על ונותן כשחוזר  מקום מכל  טפחים,
טומאת  בטלה לכאן , באו חדשות ופנים שהואיל  מיטהר, הריהו  אחר ,

הפרס טהרות").בית oerny.("סדרי iaxk dkld oi`eúéa óöBøäÈÅÅ
ïèéñäì ìBëé BðéàL íéðáàa ñøtä בית קרקע כל על  שעשה – ÇÀÇÈÂÈÄÆÅÈÇÂÄÈ

אדם, בני  רגלי מדריסת מתנדנדות שאינן  אבנים של רצפה הפרס
øBäè שתחת העצמות את מסיט אינו  שם ההולך  שהרי הפרס, בית – È

ñøtäהאבנים. úéa ÷æBòä óà :øîBà ïBòîL éaøהחופר – ÇÄÄÀÅÇÈÅÅÇÀÇ
– ויסקלהו " "ויעזקהו (מלשון האבנים ומשליך הפרס בית כל  את

ב  ה, האחר,øBäè),ישעיה חציו על  ונותן  מחציו כנוטל  זה שהרי  – È
מקומות מקומות כן שעושה אלא עוזק, דרך מפרשים (הר "ש).שכן ויש

התוספתא), פי כלומר(על בודק, מטעם בעוזק מטהר  שמעון שרבי
לך שאין טהור , הריהו  עצמות, מצא ולא הפרס בית כל  חפר  שאם

מזו  גדולה ישראל").בדיקה "תפארת  (הגר"א ;

i y i n g m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ñøtä úéáa Cläîä, קבר בו  שנחרש שדה של –íéðáà ìò ÇÀÇÅÀÅÇÀÇÇÂÈÄ
ïèéñäì ìBëé BðéàL בית בקרקע התקועות האבנים על שקפץ – ÆÅÈÇÂÄÈ

בקרקע, נגע ולא לאבן מאבן  ïçkLהפרס äîäaä ìòå íãàä ìòÇÈÈÈÀÇÇÀÅÈÆÙÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïèéñäì ìBëé àeäL,òø ïçkL äîäaä ìòå íãàä ìò–àîè.õøàa Cläîäíénòä,íéòìqáe íéøäa–àîè; ¤¨©£¦¨©¨¨¨§©©§¥¨¤Ÿ¨©¨¥©§©¥§¤¤¨©¦¤¨¦©§¨¦¨¥
úéðeMáe íia–øBäè.úéðeMä éäBæéàå?Btòæa äìBò íiäL íB÷î ìk. ©¨©¦¨§¥¦©¦¨¨¤©¨¤§©§

Êàéøeña äãN äðBwä,ìàøNé õøàì äëeîñ,äøäèa dì ñðkäì ìBëé íà–äøBäè,úéòéáMáe úBøNòna úáiçå; ©¤¨¤§§¨§¨§¤¤¦§¨¥¦¨§¦¨¥¨§©£¨§¨§©¤¤©©©§©§¦¦
äøäèa dì ñðkäì ìBëé Bðéà íàå–äàîè,úéòéáMáe úBøNòna úáiçå.íéBbä úBøBãî–íéàîè;àäLé änk §¦¥¨§¦¨¥¨§©£¨§¥¨§©¤¤©©©§©§¦¦§©¦§¥¦©¨¦§¤

ïåéìòä àùî úîçî ,òø ïåúçúä çåëã ïåéëã ,áëåøä àîè ,ïäéìò åäåëéìåäå òø [ïçåëù] äîäá åà íãà éáâ ìò áëåøå .åçåëî èñéð äøåòùë íöòå ,ïäéìò
åéúåáåëøàå åáëåøù ìë ,òø åçåëù íãà éîã éëéäå .íöòä èéñîë áëåøä áéùç àì ,äôé áëøðä çë äéä íà ìáà .íöòä èéñî àåä åìéàë éåäå åèñéð

:íéììâ äìéèîå äáëåøù ìë ,òø äçåëù äîäáå .úåù÷åð.mirlqae mixda:úî íù ïéøáå÷ ïéàù ô"òà.`nh:íù ìâìâúîù íéîòä õøà øôò éðôîmia
.xedh zipeyae,úéðåùáå íéá åàáù íéùã÷å äîåøú íéôøåù ïéàå äøôòá åòâðù íéùã÷å äîåøú óåøùì íéîòä õøà ìù äùåâ ìò åøæâù .äùåâ úàîåèî

øæâù ,ïäá ùé íéîòä õøà ìù äøéåà úîåè ìáà ,úî íù íéøáå÷ ïéàù,äùåâá åòâð àìå íéîòä õøà øéåàì åñðëðù íéùã÷å äîåøúù ,úåìúì äøéåà ìò å
:ïéôøåù àìå ïéìëåà àì.etrfa:øòåñå êìåä íéäùë

f.`ixeqa dcy dpewd:ìàøùé õøàë úéòéáùáå úåøùòîá úáééçå ,õøàì äöåçë àîè äøôòå .ãåã ùáëù äáåö íøàå íéøäð íøàdl qpkdl leki m`
.dxdha:ìàøùé õøàì äð÷ù äãù äúåà ïéá ÷éñôî íéîòä õøà ïéàù.dxedhíåùîã ,ìàøùé ìù àéäù ïåéë ,åøæâ àì äãéã äùåâà åìéôàå .äãù äúåà

ñðëéì ìåëé ïéà àúùäã ,àéøåñá äð÷ù äãùì ìàøùé õøà ïéá ÷éñôî úåøá÷ä úéáî åà íéîòä õøàî çôè áçåø äéä íà ìáà .äãù äðå÷ä éðú÷ éëä
:õøàì äöåçë àîè äãù äúåà ìù äøôò ,äøäèá äá.miebd zexecn:ìàøùé õøàáù.mi`nh:ïäéúáá ïäéìôð ïéøáå÷ù.mei mirax`úøéöé øåòéùë

`xephxa yexit

äôé,יפה שכוחם בהמה על או  אדם על הפרס בבית שרכב או  – ÈÆ
מסיטו, אינו עליהם הרוכב עצם, מסיטים הם שאפילו øBäèÈונמצא

המהלך –.(akexd e`) שהאדם בכגון  כאן  שמדובר  מפרשים, יש

ישראל הוא אפילו  או  בעצמו, טומאה מקבל  שאינו נכרי , הוא התחתון 
נטמא  התחתון  הרי  כן, לא שאם בגדים, הרבה לבוש שהוא אלא

עליו הרוכב את ומטמא הפרס בית קה ,בטומאת מציעא  בבא  (תוספות 

שהואב). המשנה כוונת שאין מבארים, שאינו xedhויש  אלא לגמרי,

טמא  פנים כל  על  אבל כשעורה, עצם היסט מחשש הטומאה אב
ערב ישראל").טומאת ðáà("תפארת  ìòïèéñäì ìBëé àeäL íé ÇÂÈÄÆÈÇÂÄÈ

שמהלך בשעה שמתנדנדות אבנים גבי  על הפרס בבית המהלך אבל –
מכוחו, ניסט הריהו כשעורה, עצם שם נמצא ואם íãàäעליהן, ìòÇÈÈÈ

òø ïçkL äîäaä ìòåעד רע, שכוחו אדם גבי  על  הרוכב או  – ÀÇÇÀÅÈÆÙÈÇ
או  נושאו , כשהוא רועדות ושוקיו  לזו  זו נוקשות ארכובותיו  שתהיינה

רכיבה בשעת גללים שתטיל עד רע, שכוחה בהמה בבא על (גמרא 

יא ), י, מת טומאת  הל' רמב"ם ב; קה , או מציעא  האדם שאם ונמצא

ניסט, הוא הרוכב של כוחו  מחמת אף עצם, מסיטים àîèÈÅהבהמה
המהלך  –.(akexd e`)íénòä õøàa Cläîä גזרו חכמים שכן  – ÇÀÇÅÀÆÆÈÇÄ

או  בה והמהלך הנכרים, קברות ספק משום העמים ארץ על  טומאה
מת כטמא הוא הרי  בעפרה, הל'נוגע רמב"ם  ב; טו, שבת  גמרא (עיין

א ), יא, מת שםטומאת  שהמהלך ללמד , המשנה íéøäaÆÈÄובאה
íéòìqáe,ישוב מקום שאינו מת, שם קוברים שאין פי  על אף – ÇÀÈÄ
מקום עליהם àîèמכל ומתפזר שמתגלגל העמים ארץ עפר מפני – ÈÅ

הרוח; ידי úéðeMáeעל íiaובשונית בים המהלך  אבל –oldle) ÇÈÇÄ
,("zipey" idn dpynd zyxtnøBäè אינו ברם, העמים. ארץ משום – È

טמא  הוא אבל  בעפרה, נוגע משום היינו  גושה, מטומאת אלא טהור
העמים, ארץ של  אווירה על אף גזרו  חכמים שכן  אווירה, משום

כגון  נשאו , ולא בעפרה נגע שלא פי על אף לאווירה, שהנכנס  כלומר
אווירה  בטומאת שהקלו  אלא טמא, מקום מכל סוס, על רוכב שהיה

והנטמא  וקדשים, תרומה שורפים גושה טומאת שעל  גושה, מטומאת
הנטמא  ואילו ושביעי , שלישי  הזאה וצריך שבעה טומאת טמא בגושה

וקדשים ב  תרומה וכן שמש, והערב טבילה אלא צריך  אינו  אווירה
שורפים ולא אוכלים לא תולים, אווירה, מחמת הל'שנטמאו  (רמב"ם 

ה ). ב; יא, מת  äìBòטומאת  íiäL íB÷î ìk ?úéðeMä éäBæéàåÀÅÄÇÄÈÈÆÇÈÆ
Btòæa שבקרקע הבליטות ועל  הסלעים על עולה הוא סוער  כשהים – ÀÇÀ

נקראים והם העמים "zipey";החוף, ארץ עפר משום טמאים אלה ואין 
אותו  שוטפים הים גלי שהרי  הרוח, ידי על עליהם ומתפזר  המתגלגל

משם.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בארנו i`),כבר ,e i`nc dpynl dncwda)וסיפחן המלך  דוד  שכבש ארם ארצות כי
ישראל hi),לארץ wxt '` minid ixacae i wxt 'a l`enya xteqnk): בתלמוד נקראות

`ix eq. אותה כבש  ודוד שהואיל  דבר, לכל ישראל ארץ כדין  סוריא של דינה ואין 
מכלל יצאה ואמנם הארץ. כקדושת נתקדשה לא ישראל ארץ כל  שנכבשה קודם
לפרשת  בספרי שמובא כמו  הגיעה, לא ישראל  ארץ קדושת לכלל אבל לארץ, חוץ

myעקב: zebdep zeevn oi`e ,`aev mx`e mixdp mx` cec yak dn iptn" בארץ (כמו
l`xyi(חכמים):`exnישראל)? ux` eyakzyn :dxn` dxezd .dxezk `ly dyr cec

ux`l ueg yeakl mi`yx eidz גדולים גוים "וירשתם כג): יא, (דברים שנאמר –
בו רגליכם כף תדרך אשר  המקום "כל  כד ): שם, (שם כך ואחר מכם", ועצומים
ומכבשים  חוזרים ואתם בגילוליהם, מטמאה ישראל ארץ תהא שלא יהיה", לכם

– לארץ ed`חוץ la`(המלך mixdp(דוד mx` yake xfg `l` ,ok dyr `lmx`e
mixhltl jenq :d"awd el xn` .yixed `l milyexil jenq didy iqeaid z`e ,`aev

...?`aev mx`e miixdp mx` yakne xfeg dz` j`id ,zyxed `l jly דברים יש  מכאן,
ששנו כמו לארץ, כחוץ בהם שהיא דברים ויש ישראל, כארץ בהם היא שסוריא

א): ח, גיטין  (גמרא dyelyaeבברייתא l`xyi ux`l `ixeq dzeey mikxc dyelya"
:ux`l ueglux`l uegk `nh dxtr;(העמים ארץ טומאת עליה xkende(שגזרו 

ux`l dvega xkenk `ixeql ecar;(לחירות iank`(שיוצא `ixeqn hb `iande
ux`l dvegn.(נחתם ובפני נכתב בפני  לומר : zaiig(שצריך :l`xyi ux`l dyelyae

;l`xyi ux`k ziriayae xyrnaqpk p dxdha dl qpkil dvexde בשידה (כגון 
לעיל : ששנינו כמו חכמים, גזרו  גושה שעל ומגדל , nh`",תיבה dxtr" אווירה ועל 

גזרו); dcyלא dpewdemilyexi ix`eexta dpewk `ixeqaאפילו אונו עליו (שכותבים
ללמד באה משנתנו  – y"xd)בשבת). yexit itl),ישראל של  שהיא שבסוריה בשדה

ישראל, ארץ לבין  בינה מפסיק טמא מקום ואין ישראל, ארץ גבול  על  היא שאם
הברייתא ברם, טהור . עפרה lirl)אף ep`ady) לארץ סמוכה שאינה בסוריא מדברת

שם: ששנינו  וזהו qpkpישראל . dxdha dl qpkidl dvexde ,ux`l uegk `nh dxtr
מבארים ויש הגמרא). לפי  לעיל  שבארנו  כמו  ומגדל , תיבה y"xd),(בשידה zhiyl)

בברייתא: ששנינו  מה qpkp,שאף dxdha dl qpkidl dvexdeכמו היא הכוונה
שקנה  ישראל  לארץ סמוכה בשדה והיינו ומגדל, תיבה שידה בלא אפילו  במשנתנו,

טהור עפרה אף זה שבכגון  ישראל , zexdh").אותה ixcq")

àéøeña äãN äðBwä,העמים כארץ מטמא שעפרה –dcyde ÇÆÈÆÀÀÈ
ìàøNé õøàì äëeîñ:הגבול יד  על  –dì ñðkäì ìBëé íà ÀÈÀÆÆÄÀÈÅÄÈÀÄÈÅÈ

äøäèa שבסוריא השדה בין  מפסיקה העמים ארץ קרקע שאין – ÀÇÂÈ
ישראל , ארץ הואילäøBäèלבין טהור, עפרה שאף כלומר  השדה, – ÀÈ
ישראל ; של  úéòéáMáeוהיא úBøNòna úáiçå זה שלעניין  – ÀÇÆÆÇÇÇÀÇÀÄÄ

לעיל שהבאנו כמו  ישראל , כארץ סוריא של דינה (dncwdaהרי 
;(epzpynläøäèa dì ñðkäì ìBëé Bðéà íàå הפסק שיש – ÀÄÅÈÀÄÈÅÈÀÇÂÈ

או  ישראל, ארץ לבין  השדה בין טפח ברוחב העמים ארץ של  קרקע

ביניהן, מפסיק טפח ברוחב הקברות שעפרäàîèשבית השדה, – ÀÅÈ
העמים, ארץ כעפר  טמא השדה úéòéáMáeאותה úBøNòna úáiçåÀÇÆÆÇÇÇÀÇÀÄÄ

ובשביעית, במעשרות חייבת מקום מכל טמאה, שהשדה פי  על אף –
לעיל שבארנו epzpyn).מהטעם xe`a ileya zexrd oiir)úBøBãîÀ

izdw - zex`ean zeipyn



קפט e dpyn xyr dpeny wxt zeld` zkqn

äøBòOk íöò–àîè. ¤¤©§¨¨¥
‰ñøtä úéa ïéøäèî ãöék?íéçôè äLGL epnî íéìèBð,íéçôè äLGL åéab ìò ïúBð Bà.ãçà Béöçî ìèð íà ¥©§©£¦¥©§©§¦¦¤§¨§¨¦¥©©¨§¨§¨¦¦¨©¥¤§¤¨

íéçôè äLGL,íéçôè äLGL øçà Béöç éab ìò ïúðå–øBäè.ïBòîL éaøøîBà:äöçîe çôè epnî ìèð elôà, §¨§¨¦§¨©©©¥¤§©¥§¨§¨¦¨©¦¦§¥£¦¨©¦¤¤©¤¡¨
øçà íB÷nî äöçîe çôè åéìò ïúðå–øBäè.ïèéñäì ìBëé BðéàL íéðáàa ñøtä úéa óöBøä–øBäè.ïBòîL éaø §¨©¨¨¤©¤¡¨¦¨©¥¨¨¥¥©§©¨£¨¦¤¥¨©£¦¨¨©¦¦§

øîBà:ñøtä úéa ÷æBòä óà–øBäè. ¥©¨¥¥©§©¨
Âïèéñäì ìBëé BðéàL íéðáà ìò ñøtä úéáa Cläîä,äôé ïçkL äîäaä ìòå íãàä ìò–øBäè;íéðáà ìò ©§©¥§¥©§©©£¨¦¤¥¨©£¦¨©¨¨¨§©©§¥¨¤Ÿ¨¨¤¨©£¨¦

.dgnneá ùé íà äàøéù éãë åãéá ÷ã ÷ã åäùåò:äøåòùë íöò å
d.qxtd zia oixdhn cvik:øá÷ åá ùøçðù äãù àåäù ,éà÷ ïåùàøä ñøôä úéáà.migth dyly epnn oilhepúìâìâîù äùéøçîä ÷îåò øåòéùë

:úåîöòä.'ek xne` oerny 'x:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå.svexd:íéðáà ìù äôöø ïåùì.xedh,úåèñéðå ïáâ ìò êìäî äéä íàù .ïèéñäì ìåëé ïéàã ïåéë
:ïäéúçúù íöò èñéäà ùçéîì àëéà.wferd s`åäì÷ñéå åä÷æòéå ïåùì ,÷æåò .øåäè ,ñøôä úéá ìëá ïë äùò íà ,íéðáàä êéìùîå øôåçä( 'ä äéòùé).

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå
e.qxtd ziaa jldnd:øá÷ äá ùøçðù äãùá.ohiqdl lekiy mipa` lrøáåòä úîçî úåèñéð ïäå õøàá úåòåá÷å úåòå÷ú ïðéàù íéðáà éáâ ìò ïåâë

`xephxa yexit

קרבן , מביא ואינו מגלח אינו אבל טמא, הוא נמצא לא ובין  כשעורה
מספק אלא טומאתו  הלל(רמב"ם ).שאין בית שלדעת מפרשים, ויש

קרבן . ומביא מגלח והוא טמא, הנזיר  כשעורה, עצם נמצא לא אפילו

שתמהו שלמה ומלאכת  טוב" יום  "תוספות עיין ברטנורא; הרא "ש; (הר "ש;

זה). פירוש הגירסה:על  מהפכים miwcea,ויש oi` :mixne` i`ny zia
miwcea :mixne` lld ziaeרבא").("אליהוàéáî ?÷ãBa àeä ãöékÅÇÅÅÄ

Bèéñäì ìBëé àeäL øôòä úàל שאפשר  העפר– גוש  את הזיז  ÆÆÈÈÆÈÇÂÄ
שאינו  קשה קרקע שאילו  תחוח, עפר כגון  עליו , כשהולכים ממקומו 

תחתיו  נמצא ואפילו עליו, העובר הסיטו לא בודאי  להסיטו, יכול
נטמא לא כשעורה, טהרות"),עצם –ïúBðå("סדרי העפר  את –CBúì ÀÅÀ

äçîîe ,íéwc äéá÷pL äøák:בכברה וכוברו  העפר  את ומפרר – ÀÈÈÆÀÈÆÈÇÄÀÇÆ
àîè ,äøBòOk íöò íL àöîð íà קודם שם שעבר זה – ÄÄÀÈÈÆÆÇÀÈÈÅ

מספק. טמא הבדיקה

בדיקות: שתי עוד מובאות ב) ל , (עירובין  בגמרא
jlede,א) qxtd zia mc` gtpn יש ואם רגליו, לפני  בפיו  העפר  את שמנפח

ברגליו. מסיטו ואינו  בנפיחה נראה קטן ועצם מאליו, נראה גדול עצם
xedh,ב) ycipy qxtd ziaנפחתו כבר  אדם, בני  רגלי  בדריסת נידש שאם

משעורה עצם (i"yx),העצמות שמא שנחוש אבק כאן אין  נידש, שאם או
שם נסתר לא (ixi`nd).כשעורה או  נידש אם שבודק הפרס, בית בדיקת וזוהי

נידש.
התירו לא ודישה ניפוח של שהבדיקות אומרים, יש המפרשים: נחלקו מכאן
שבודקים  במשנתנו, ששנינו  וזהו תרומה, לאוכלי לא אבל  פסח, לעושי אלא
לאוכלי אף מועילה כברה של  הבדיקה אבל לתרומה. בודקין ואין  פסח לעושה

(y"xd).תרומה
ניפוח  ובדיקת לתרומה, ולא לפסח היא כברה שבדיקת להיפך, אומרים ויש

תרומה לאוכלי  אף ומועילה יותר, עדיפה בדיקה היא zetqezaודישה mz epax)
.(` ,hk zexeka

לאוכלי ולא פסח לעושי  אלא נאמרו  ולא שוות, הבדיקות שכל אומרים, ויש
ובדיקת  הפרס, בבית עבר  שכבר  לאחר  נאמרה הכברה שבדיקת אלא תרומה,
כדי אלו בבדיקות הפרס בבית לעבור שיכול  לכתחילה, אמרו  ודישה נפיחה

ה  a).פסחלעשות ,av zetqez ;a ,ek oiaexir zetqez)
טהרות, עשה כשכבר  בדיעבד , היא ודישה ניפוח שבדיקת להיפך, אומרים ויש

לכתחילה היא הכברה a).ובדיקת ,gk zeaezk zetqez)
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ñøtä úéa ïéøäèî ãöékכיצד קבר , בה שנחרש  שדה כלומר  – ÅÇÀÇÂÄÅÇÀÇ
הפרס? בית להיות תוסיף שלא אותה epnîמטהרים íéìèBð מן – ÀÄÄÆ

שבקרקע, GLíéçôèהעפר äL המחרשה עומק כשיעור בעומק, – ÀÈÀÈÄ
העצמות את יב),שמגלגלת ב, בתרא בבא משנה ìò(עיין ïúBð BàÅÇ

åéab,הפרס בית של  הקרקע גבי  על –GLíéçôè äLעפר – ÇÈÀÈÀÈÄ
אחר. ממקום GLטהור ãçà Béöçî ìèð íàíéçôè äL– ÄÈÇÅÆÀÆÈÀÈÀÈÄ

GLעפר, øçà Béöç éab ìò ïúðåíéçôè äL אותם היינו  – ÀÈÇÇÇÅÆÀÇÅÀÈÀÈÄ

אחר האחר , חציו גבי על נתנם האחד  מחציו שנטל טפחים שלושה
כשעורה מעצם אותם הר"ש),שבדק דברי ממשמעות  טוב" יום ("תוספות 

øBäèמבארים ויש  כולו. הר"ש),– העפר,(עפ "י את בדק לא שאפילו È
האחד מחציו  כשנטלו  העפר  שאותו  טהור, שהוא, כמות נתנו  אלא

גוש הוא כן אם אלא טמא אינו הפרס מבית הבא שעפר  לפי נטהר,
גביו  על  נתן כאילו זה הרי האחר , חציו על ונתנו וכשחזר כברייתו,

טהור  כולו  הלכך  טפחים, שלושה אחר ממקום טהרות"עפר ).("סדרי

חציו  ועל עפר, טפחים שלושה נטל  האחד שמחציו מפרשים, ויש 

חוששים  ואין  אחר ; ממקום טהור  עפר  טפחים שלושה נתן האחר 
שעה  שנטהר  שכיון  לטומאתו , ויחזור  לנמוך הגבוה מן יפול שמא

אותו מטמאים אין  שוב מהר"ם ).אחת בשם טוב " יום  éaøÇÄ("תוספות
epnî ìèð elôà :øîBà ïBòîL,הפרס בית שבקרקע העפר  מן – ÄÀÅÂÄÈÇÄÆ

äöçîe çôè,בעומק –åéìò ïúðåשנטל הפרס בית אותו על  – ÆÇÆÁÈÀÈÇÈÈ
ומחצה, טפח עפר øçàממנו íB÷nî äöçîe çôèטהור עפר – ÆÇÆÁÈÄÈÇÅ

אחר, בנטילה øBäèממקום חציים אפילו שאמרו, טפחים ששלושה – È
בנתינה שדרך(מהר"ם ).וחציים לפי  שמעון , רבי  של  טעמו מבארים יש 

ועיקר למטה, שלמעלה ומה למעלה שלמטה מה להפוך המחרשה

עומק  עד העליון בשטח אלא אינו  העצמות דלדול של  הרחוק החשש
כשעורה  עצם חשש  שייך  לא ומחצה מטפח למטה אבל ומחצה, טפח

שהרי נטהר, לא בלבד  ומחצה טפח ניטל  שאם פי  על  אף הלכך כלל ,
שלושה  שהוא המחרשה, עומק שיעור כל  על  טומאה גזרו חכמים

ממקום  עפר ומחצה טפח גביו  על ונותן כשחוזר  מקום מכל  טפחים,
טומאת  בטלה לכאן , באו חדשות ופנים שהואיל  מיטהר, הריהו  אחר ,

הפרס טהרות").בית oerny.("סדרי iaxk dkld oi`eúéa óöBøäÈÅÅ
ïèéñäì ìBëé BðéàL íéðáàa ñøtä בית קרקע כל על  שעשה – ÇÀÇÈÂÈÄÆÅÈÇÂÄÈ

אדם, בני  רגלי מדריסת מתנדנדות שאינן  אבנים של רצפה הפרס
øBäè שתחת העצמות את מסיט אינו  שם ההולך  שהרי הפרס, בית – È

ñøtäהאבנים. úéa ÷æBòä óà :øîBà ïBòîL éaøהחופר – ÇÄÄÀÅÇÈÅÅÇÀÇ
– ויסקלהו " "ויעזקהו (מלשון האבנים ומשליך הפרס בית כל  את

ב  ה, האחר,øBäè),ישעיה חציו על  ונותן  מחציו כנוטל  זה שהרי  – È
מקומות מקומות כן שעושה אלא עוזק, דרך מפרשים (הר "ש).שכן ויש

התוספתא), פי כלומר(על בודק, מטעם בעוזק מטהר  שמעון שרבי
לך שאין טהור , הריהו  עצמות, מצא ולא הפרס בית כל  חפר  שאם

מזו  גדולה ישראל").בדיקה "תפארת  (הגר"א ;

i y i n g m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ñøtä úéáa Cläîä, קבר בו  שנחרש שדה של –íéðáà ìò ÇÀÇÅÀÅÇÀÇÇÂÈÄ
ïèéñäì ìBëé BðéàL בית בקרקע התקועות האבנים על שקפץ – ÆÅÈÇÂÄÈ

בקרקע, נגע ולא לאבן מאבן  ïçkLהפרס äîäaä ìòå íãàä ìòÇÈÈÈÀÇÇÀÅÈÆÙÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïèéñäì ìBëé àeäL,òø ïçkL äîäaä ìòå íãàä ìò–àîè.õøàa Cläîäíénòä,íéòìqáe íéøäa–àîè; ¤¨©£¦¨©¨¨¨§©©§¥¨¤Ÿ¨©¨¥©§©¥§¤¤¨©¦¤¨¦©§¨¦¨¥
úéðeMáe íia–øBäè.úéðeMä éäBæéàå?Btòæa äìBò íiäL íB÷î ìk. ©¨©¦¨§¥¦©¦¨¨¤©¨¤§©§

Êàéøeña äãN äðBwä,ìàøNé õøàì äëeîñ,äøäèa dì ñðkäì ìBëé íà–äøBäè,úéòéáMáe úBøNòna úáiçå; ©¤¨¤§§¨§¨§¤¤¦§¨¥¦¨§¦¨¥¨§©£¨§¨§©¤¤©©©§©§¦¦
äøäèa dì ñðkäì ìBëé Bðéà íàå–äàîè,úéòéáMáe úBøNòna úáiçå.íéBbä úBøBãî–íéàîè;àäLé änk §¦¥¨§¦¨¥¨§©£¨§¥¨§©¤¤©©©§©§¦¦§©¦§¥¦©¨¦§¤

ïåéìòä àùî úîçî ,òø ïåúçúä çåëã ïåéëã ,áëåøä àîè ,ïäéìò åäåëéìåäå òø [ïçåëù] äîäá åà íãà éáâ ìò áëåøå .åçåëî èñéð äøåòùë íöòå ,ïäéìò
åéúåáåëøàå åáëåøù ìë ,òø åçåëù íãà éîã éëéäå .íöòä èéñîë áëåøä áéùç àì ,äôé áëøðä çë äéä íà ìáà .íöòä èéñî àåä åìéàë éåäå åèñéð

:íéììâ äìéèîå äáëåøù ìë ,òø äçåëù äîäáå .úåù÷åð.mirlqae mixda:úî íù ïéøáå÷ ïéàù ô"òà.`nh:íù ìâìâúîù íéîòä õøà øôò éðôîmia
.xedh zipeyae,úéðåùáå íéá åàáù íéùã÷å äîåøú íéôøåù ïéàå äøôòá åòâðù íéùã÷å äîåøú óåøùì íéîòä õøà ìù äùåâ ìò åøæâù .äùåâ úàîåèî

øæâù ,ïäá ùé íéîòä õøà ìù äøéåà úîåè ìáà ,úî íù íéøáå÷ ïéàù,äùåâá åòâð àìå íéîòä õøà øéåàì åñðëðù íéùã÷å äîåøúù ,úåìúì äøéåà ìò å
:ïéôøåù àìå ïéìëåà àì.etrfa:øòåñå êìåä íéäùë

f.`ixeqa dcy dpewd:ìàøùé õøàë úéòéáùáå úåøùòîá úáééçå ,õøàì äöåçë àîè äøôòå .ãåã ùáëù äáåö íøàå íéøäð íøàdl qpkdl leki m`
.dxdha:ìàøùé õøàì äð÷ù äãù äúåà ïéá ÷éñôî íéîòä õøà ïéàù.dxedhíåùîã ,ìàøùé ìù àéäù ïåéë ,åøæâ àì äãéã äùåâà åìéôàå .äãù äúåà

ñðëéì ìåëé ïéà àúùäã ,àéøåñá äð÷ù äãùì ìàøùé õøà ïéá ÷éñôî úåøá÷ä úéáî åà íéîòä õøàî çôè áçåø äéä íà ìáà .äãù äðå÷ä éðú÷ éëä
:õøàì äöåçë àîè äãù äúåà ìù äøôò ,äøäèá äá.miebd zexecn:ìàøùé õøàáù.mi`nh:ïäéúáá ïäéìôð ïéøáå÷ù.mei mirax`úøéöé øåòéùë

`xephxa yexit

äôé,יפה שכוחם בהמה על או  אדם על הפרס בבית שרכב או  – ÈÆ
מסיטו, אינו עליהם הרוכב עצם, מסיטים הם שאפילו øBäèÈונמצא

המהלך –.(akexd e`) שהאדם בכגון  כאן  שמדובר  מפרשים, יש

ישראל הוא אפילו  או  בעצמו, טומאה מקבל  שאינו נכרי , הוא התחתון 
נטמא  התחתון  הרי  כן, לא שאם בגדים, הרבה לבוש שהוא אלא

עליו הרוכב את ומטמא הפרס בית קה ,בטומאת מציעא  בבא  (תוספות 

שהואב). המשנה כוונת שאין מבארים, שאינו xedhויש  אלא לגמרי,

טמא  פנים כל  על  אבל כשעורה, עצם היסט מחשש הטומאה אב
ערב ישראל").טומאת ðáà("תפארת  ìòïèéñäì ìBëé àeäL íé ÇÂÈÄÆÈÇÂÄÈ

שמהלך בשעה שמתנדנדות אבנים גבי  על הפרס בבית המהלך אבל –
מכוחו, ניסט הריהו כשעורה, עצם שם נמצא ואם íãàäעליהן, ìòÇÈÈÈ

òø ïçkL äîäaä ìòåעד רע, שכוחו אדם גבי  על  הרוכב או  – ÀÇÇÀÅÈÆÙÈÇ
או  נושאו , כשהוא רועדות ושוקיו  לזו  זו נוקשות ארכובותיו  שתהיינה

רכיבה בשעת גללים שתטיל עד רע, שכוחה בהמה בבא על (גמרא 

יא ), י, מת טומאת  הל' רמב"ם ב; קה , או מציעא  האדם שאם ונמצא

ניסט, הוא הרוכב של כוחו  מחמת אף עצם, מסיטים àîèÈÅהבהמה
המהלך  –.(akexd e`)íénòä õøàa Cläîä גזרו חכמים שכן  – ÇÀÇÅÀÆÆÈÇÄ

או  בה והמהלך הנכרים, קברות ספק משום העמים ארץ על  טומאה
מת כטמא הוא הרי  בעפרה, הל'נוגע רמב"ם  ב; טו, שבת  גמרא (עיין

א ), יא, מת שםטומאת  שהמהלך ללמד , המשנה íéøäaÆÈÄובאה
íéòìqáe,ישוב מקום שאינו מת, שם קוברים שאין פי  על אף – ÇÀÈÄ
מקום עליהם àîèמכל ומתפזר שמתגלגל העמים ארץ עפר מפני – ÈÅ

הרוח; ידי úéðeMáeעל íiaובשונית בים המהלך  אבל –oldle) ÇÈÇÄ
,("zipey" idn dpynd zyxtnøBäè אינו ברם, העמים. ארץ משום – È

טמא  הוא אבל  בעפרה, נוגע משום היינו  גושה, מטומאת אלא טהור
העמים, ארץ של  אווירה על אף גזרו  חכמים שכן  אווירה, משום

כגון  נשאו , ולא בעפרה נגע שלא פי על אף לאווירה, שהנכנס  כלומר
אווירה  בטומאת שהקלו  אלא טמא, מקום מכל סוס, על רוכב שהיה

והנטמא  וקדשים, תרומה שורפים גושה טומאת שעל  גושה, מטומאת
הנטמא  ואילו ושביעי , שלישי  הזאה וצריך שבעה טומאת טמא בגושה

וקדשים ב  תרומה וכן שמש, והערב טבילה אלא צריך  אינו  אווירה
שורפים ולא אוכלים לא תולים, אווירה, מחמת הל'שנטמאו  (רמב"ם 

ה ). ב; יא, מת  äìBòטומאת  íiäL íB÷î ìk ?úéðeMä éäBæéàåÀÅÄÇÄÈÈÆÇÈÆ
Btòæa שבקרקע הבליטות ועל  הסלעים על עולה הוא סוער  כשהים – ÀÇÀ

נקראים והם העמים "zipey";החוף, ארץ עפר משום טמאים אלה ואין 
אותו  שוטפים הים גלי שהרי  הרוח, ידי על עליהם ומתפזר  המתגלגל

משם.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בארנו i`),כבר ,e i`nc dpynl dncwda)וסיפחן המלך  דוד  שכבש ארם ארצות כי
ישראל hi),לארץ wxt '` minid ixacae i wxt 'a l`enya xteqnk): בתלמוד נקראות

`ix eq. אותה כבש  ודוד שהואיל  דבר, לכל ישראל ארץ כדין  סוריא של דינה ואין 
מכלל יצאה ואמנם הארץ. כקדושת נתקדשה לא ישראל ארץ כל  שנכבשה קודם
לפרשת  בספרי שמובא כמו  הגיעה, לא ישראל  ארץ קדושת לכלל אבל לארץ, חוץ

myעקב: zebdep zeevn oi`e ,`aev mx`e mixdp mx` cec yak dn iptn" בארץ (כמו
l`xyi(חכמים):`exnישראל)? ux` eyakzyn :dxn` dxezd .dxezk `ly dyr cec

ux`l ueg yeakl mi`yx eidz גדולים גוים "וירשתם כג): יא, (דברים שנאמר –
בו רגליכם כף תדרך אשר  המקום "כל  כד ): שם, (שם כך ואחר מכם", ועצומים
ומכבשים  חוזרים ואתם בגילוליהם, מטמאה ישראל ארץ תהא שלא יהיה", לכם

– לארץ ed`חוץ la`(המלך mixdp(דוד mx` yake xfg `l` ,ok dyr `lmx`e
mixhltl jenq :d"awd el xn` .yixed `l milyexil jenq didy iqeaid z`e ,`aev

...?`aev mx`e miixdp mx` yakne xfeg dz` j`id ,zyxed `l jly דברים יש  מכאן,
ששנו כמו לארץ, כחוץ בהם שהיא דברים ויש ישראל, כארץ בהם היא שסוריא

א): ח, גיטין  (גמרא dyelyaeבברייתא l`xyi ux`l `ixeq dzeey mikxc dyelya"
:ux`l ueglux`l uegk `nh dxtr;(העמים ארץ טומאת עליה xkende(שגזרו 

ux`l dvega xkenk `ixeql ecar;(לחירות iank`(שיוצא `ixeqn hb `iande
ux`l dvegn.(נחתם ובפני נכתב בפני  לומר : zaiig(שצריך :l`xyi ux`l dyelyae

;l`xyi ux`k ziriayae xyrnaqpk p dxdha dl qpkil dvexde בשידה (כגון 
לעיל : ששנינו כמו חכמים, גזרו  גושה שעל ומגדל , nh`",תיבה dxtr" אווירה ועל 

גזרו); dcyלא dpewdemilyexi ix`eexta dpewk `ixeqaאפילו אונו עליו (שכותבים
ללמד באה משנתנו  – y"xd)בשבת). yexit itl),ישראל של  שהיא שבסוריה בשדה

ישראל, ארץ לבין  בינה מפסיק טמא מקום ואין ישראל, ארץ גבול  על  היא שאם
הברייתא ברם, טהור . עפרה lirl)אף ep`ady) לארץ סמוכה שאינה בסוריא מדברת

שם: ששנינו  וזהו qpkpישראל . dxdha dl qpkidl dvexde ,ux`l uegk `nh dxtr
מבארים ויש הגמרא). לפי  לעיל  שבארנו  כמו  ומגדל , תיבה y"xd),(בשידה zhiyl)

בברייתא: ששנינו  מה qpkp,שאף dxdha dl qpkidl dvexdeכמו היא הכוונה
שקנה  ישראל  לארץ סמוכה בשדה והיינו ומגדל, תיבה שידה בלא אפילו  במשנתנו,

טהור עפרה אף זה שבכגון  ישראל , zexdh").אותה ixcq")

àéøeña äãN äðBwä,העמים כארץ מטמא שעפרה –dcyde ÇÆÈÆÀÀÈ
ìàøNé õøàì äëeîñ:הגבול יד  על  –dì ñðkäì ìBëé íà ÀÈÀÆÆÄÀÈÅÄÈÀÄÈÅÈ

äøäèa שבסוריא השדה בין  מפסיקה העמים ארץ קרקע שאין – ÀÇÂÈ
ישראל , ארץ הואילäøBäèלבין טהור, עפרה שאף כלומר  השדה, – ÀÈ
ישראל ; של  úéòéáMáeוהיא úBøNòna úáiçå זה שלעניין  – ÀÇÆÆÇÇÇÀÇÀÄÄ

לעיל שהבאנו כמו  ישראל , כארץ סוריא של דינה (dncwdaהרי 
;(epzpynläøäèa dì ñðkäì ìBëé Bðéà íàå הפסק שיש – ÀÄÅÈÀÄÈÅÈÀÇÂÈ

או  ישראל, ארץ לבין  השדה בין טפח ברוחב העמים ארץ של  קרקע

ביניהן, מפסיק טפח ברוחב הקברות שעפרäàîèשבית השדה, – ÀÅÈ
העמים, ארץ כעפר  טמא השדה úéòéáMáeאותה úBøNòna úáiçåÀÇÆÆÇÇÇÀÇÀÄÄ

ובשביעית, במעשרות חייבת מקום מכל טמאה, שהשדה פי  על אף –
לעיל שבארנו epzpyn).מהטעם xe`a ileya zexrd oiir)úBøBãîÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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Áíé÷ãBa íä äî úà?íéwîòä íéáéaä úà,íéçeøqä íénä úàå.éànL úéaíéøîBà:øôòå úBztLàä óà ¤¨¥§¦¤©¦¦¨£ª¦§¤©©¦©§¦¥©©§¦©¨©§©§¨¨
çeçzä.ìlä úéáeíéøîBà:Ba Cläì íéìBëé äcìçäå øéæçäL íB÷î ìk–éøö Bðéàä÷éãa C. ©¦©¥¦¥§¦¨¨¤©£¦§©ª§¨§¦§©¥¥¨¦§¦¨

ËúBiðåèöàä–íéBb øBãî íeMî ïäa ïéà.ïBòîL ïaøìàéìîb ïaøîBà:äáøçL íéBb øéò–ïéàíeMî da ¨¦§§¨¦¥¨¤¦§¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦¦¤¨§¨¥¨¦
íéBb øBãî.ïéøñ÷ áøòîe ïéøñ÷ çøæî–÷úBøá.Bkò çøæîe,÷ôñ äéä,eäeøäèåíéîëç;Bðéc úéáe éaøìò eðîð §¦¦§©¥§¦©£¨¥§¦§¨¦§©©¨¨¨¥§¦££¨¦©¦¥¦¦§©

:ãìåä.dy` enr oi`y t"r`:äìéìá ïäéúáì íéùð ïéàéáîå úåéøòá íéöåøô íéøëã.car:ìàøùé ìù.dy` e`:úéìàøùé.oixnyn,íéøëðä ìù øåãîä
:íù åøá÷é àìù

g.miwenrd oiaiad:ò÷ø÷ä úçúù äøòî ,êåë ïåùì ,íéëåëä íäá áåúëù íéøôñ ùéå .íéáøä úåùøì íéëôåùä ïäî ïéçì÷îù úåøåðéö.gegizd xtre
:çåçéú øôòä äùòð íù åøá÷ù ìôðä úîçîã ùçéîì àëéàã.qlcxae xifg.íùî åäåàéöåé øåá÷ ìôð åàöîé íàå ,ò÷ø÷ä úçú ùôçìå øåôçì ïëøã

:òáöìà éáøòá äì ïéøå÷ù äéç ,ñìãøá
h.`ahv`:íéìôð íù íéøáå÷ ïéàå .íéúáä éðôì éåðì äéåùò.daxgy mixkp xir:íéøëðä ïî äáøçå íéøëð äá åøãù ìàøùé õøà éøòmeyn oda oi`

.miakek icaer xecn:ìàéìîâ ïá ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .íù åøá÷ðù íéìôðä ìë úåàéöåîå íù úåéåöî úåéçù.zexaw:úåøá÷ íäù òåãé øîåìëdid
.wtq:ìàøùé õøàî íà íéîòä õøàî íà.edexdiheíù ïéàù åãéòäù åäåøäéèå ,åàì íà úåøá÷ íù åéä íà ÷ôñ äéä ,éîð éà .ìàøùé õøàë åäåáùçã

`xephxa yexit

íéBbä, ישראל שבארץ הגויים דירות –íéàîè שהגויים מפני – ÇÄÀÅÄ
העמים; כארץ שיטמאו  חכמים גזרו  הלכך  בבתיהם, נפליהם את קוברים

ïëBúa àäLé änk,בדירה הגוי ידור  זמן  כמה –àäéåהמדור – ÇÈÄÀÆÀÈÄÅ
,(dxicd)Céøöä÷éãa?קבר שם אין  אם –íBé íéòaøàכשיעור – ÈÄÀÄÈÇÀÈÄ

שמטמא נפל ולהפיל להתעבר אשה חוששים (רמב"ם );שיכולה ואין

או  כאן , וקברו  לדירה שנכנס קודם אשתו  שהפילה נפל הביא שמא
שלא  כאן, והפילה לדירה שנכנס קודם מעוברת אשתו היתה שמא

כך; כל  לחשוש חכמים äMàהחמירו  Bnò ïéàL ét ìò óà– ÇÇÄÆÅÄÄÈ
שגוי לפי בדיקה, צריכה בדירתו, יום ארבעים שהה אם מקום מכל

בלילה לביתו  אשה הביא שמא חשש ויש בעריות, (הר"ש ;פרוץ

אשה ברטנורא ). בה שיש  דירה משום שגוזרים הטעם, מבארים ויש 

ãáò(רמב"ם ). äéä íàå ישראל של ברטנורא ),– עבד(הר"ש ; והיינו  ÀÄÈÈÆÆ
) ישראל שביד "תוספות כנעני ועיין אחרונה"; "משנה ישראל"; "תפארת 

שמבאר: טוב" משפחת יום לעקר או  תושב לגר שנמכר מישראל  עבד 
lrגר, miywne midnz "zexdh ixcq" lra oke epxkfdy miyxtnd la`

eyexit,(äMà Bà,ישראלית –BúBà íéønLîשל המדור את – ÄÈÀÇÀÄ
נפל , שם יקברו  שלא ä÷éãaהגוי Céøö Bðéàצריך המדור  אין  – ÅÈÄÀÄÈ

בדיקה.

הרישא את l`xyi")בארנו  ux`l dkenq `ixeqa dcy dpewd"),הר "ש שיטת לפי 
באה  ומשנתנו  טהור , אווירה ישראל , לארץ סמוכה שאינה בסוריא שאפילו 
טהור, עפרה אף ישראל , לארץ הסמוכה שבסוריא, ישראל  של ששדה ללמד ,

לעיל. שבארנו כמו
כותב:אבל הוא שכן  כך , סובר אינו  ux`l,הרמב"ם dvegk `nh dxtr Ð `ixeq

,dtya dty l`xyi ux`l dkenq dzid m` jkitl .dxiee` lr exfb `l ;xedh dxiee`e
leki df ixd ,qxtd zia `le zexawd zia `le miiebd ux` `l odipia wiqtn did `le

"dyeba rbi `ly `ede ,lcbne daiz dciya dxdha dl qpkidl,יא מת טומאת (הל'
ולא  ישראל , לארץ בסמוכה אפילו טמא שעפרה הרמב"ם, לדעת נמצא ו ).
לארץ  סמוכה היתה אם שדווקא אווירה, בענין אלא ללמד משנתנו  באה
בשידה  לה להיכנס ויכול  טהור, אווירה ביניהם מפסיק טמא מקום ואין ישראל ,
אם  ייכנס, לא ומגדל תיבה בשידה אף סמוכה, אינה אם אבל ומגדל . תיבה

שביניהם העמים ארץ באוויר שנטמא jlnl"),משום dpyn") שכשאינה משום ואם
אווירה על  אף גזרו  dk).סמוכה oniq zeld` ,yi` oefg)

הרמב"ם: לשיטת המשנה פירוש dxdhaוכך dl qpkidl leki m` בשידה היינו –
ומגדל , אווירה dxedhתיבה שעל ומגדל, תיבה בשידה לה להיכנס השדה, –

גזרו . dxdhaלא dl qpkidl leki epi` m`e העמים ארץ קרקע ביניהן שמפסיק –
קברות, בית ומגדל.d`nhאו תיבה בשידה אף בה מלהיכנס השדה –

שקנאה  שדה בין הטומאה בענין  הבדל אין הרמב"ם שלדעת להעיר , עוד ויש
משנתנו  נקטה ולא ישראל , קנאה שלא לשדה ixeqa`",ישראל  dcy dpewd"

חייבת  ישראל שקנאה שדה שדווקא ושביעית, מעשרות ענין משום אלא
ובשביעית zhiylבמעשרות zayiizn epzpyn oeyl oi` ezrcly ,"jlnl dpyn" oiir)

.(m"anxd itl yxtny "zexdh ixcq" oiire ;m"anxd
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מוסיפ  והיא הקודמת, המשנה המשך  היא מדור משנתנו  בדיקת בענין  ללמד ה
מפרש רש"י `),הגויים. ,h migqt `xnba),מדירתו הגוי  שיצא לאחר היא שהבדיקה

בדירה  שהה הגוי שאם הקודמת, במשנה שנינו  כך ועל  בה, לדור רוצה וישראל 
בודקים. מקומות איזה לפרט באה משנתנו  בדיקה. צריכה הריהי יום, ארבעים

íé÷ãBa íä äî úà?הגויים במדורות –íéwîòä íéáéaä úà ÆÈÅÀÄÆÇÄÄÈÂËÄ
הרבים, לרשות הבתים מן  השופכים מקלחים שדרכם התעלות –úàåÀÆ

íéçeøqä íénä משליכים אלו  שבמקומות בחצר , המכונסים – ÇÇÄÇÀÄ
אינם  אם שכן  העמוקים", "הביבים משנה ונקטה נפליהם; את הגויים
אם  רואים תיכף שהרי  חיפוש , דהיינו בדיקה, בהם שייך לא עמוקים

קבר. מקום שם øôòåיש  úBztLàä óà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÈÇÀÇÀÈÈ
çeçzäניכר שלא פי על  שאף נפל , שם נטמן  לא אם לבדוק צריך  – ÇÄÇ

בתוך או  אשפה בתוך נפל לטמון  קל  מקום מכל  קבר, מקום בהם
תחוח טהרות ").עפר  íB÷î("סדרי ìk :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÈ

ä÷éãa Céøö Bðéà ,Ba Cläì íéìBëé äcìçäå øéæçäL– ÆÇÂÄÀÇËÀÈÀÄÀÇÅÅÈÄÀÄÈ
גררוהו  או  אכלוהו  כבר  והחולדה החזיר בודאי נפל שם הוטמן שאם
ובעפר באשפתות לחטט והחולדה החזיר של שדרכם לפי אחר, למקום

גורסים: ויש  jldlתחוח. mileki dclegde qlcxade xifgdy mewn lk
ea.'וכו
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úBiðåèöàä,הבתים שלפני  האכסדרות –øBãî íeMî ïäa ïéà ÈÄÀÀÈÄÅÈÆÄÀ
íéBb.נפליהם שם לקבור  נוהגים שאין  –ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ÄÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

äáøçL íéBb øéò :øîBà,גויים בה שדרו ישראל בארץ עיר – ÅÄÄÆÈÀÈ
ממנה, הגויים ויצאו  העיר , íéBbוחרבה øBãî íeMî da ïéà– ÅÈÄÀÄ

שם. שנקברו הנפלים את אוכלות והן  בה, מצויות dkldשחיות oi`e
.l`ilnb oa oerny oaxkïéøñ÷ áøòîe ïéøñ÷ çøæîהעיר מזרח – ÄÀÇÅÀÄÇÂÈÅÀÄ

העיר, מערב וכן  קברות ÷úBøáקסריה של  כמקומות ידועים – ÀÈ
אחר: נוסח oeixqiwומטמאים. axrne oixqiw gxfnשמדובר כלומר –

התיכון , הים חוף על  הנמצאת קיסריה שונות: ערים שתי  על  כאן 
הירדן למעיינות בסמוך  הנמצאת äéä(רח "א).וקיסריון ,Bkò çøæîeÄÀÇÇÈÈ

÷ôñ, לאו אם קברות, שם היו  אם –íéîëç eäeøäèå שהעידו – ÈÅÀÄÂÂÈÄ
אחר: פירוש קברות; שם wtqשאין did ekr gxfn העמים מארץ אם –

ישראל, מארץ אם minkgהוא edexdhe מארץ שהוא להם שנתברר  –
÷éðéישראל. ìò eðîð Bðéc úéáe éaø דעה ויש מקום; שם – ÇÄÅÄÄÀÇÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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``mipy mirbp ze`xn:úøäáå úàù àéãäá àø÷á éáéúë.drax` odyäãìåúå úàùã äãìåú ïäå ,àø÷á éáéúë àìã íéøçà íéðù ãåò úåáøì êì ùé
øîåà àåä ïëå .äìôè ïåùì àìà òâð íù úçôñ ïéàù ,úçôñî åäì ïðéáøîã .úøäáã('á à ìàåîù)ïéá úçôñ áåúëä ìéèäå .úåðåäëä úçà ìà àð éðçôñ

:úøäáì äãìåú ùéå úàùì äãìåú ùéù êì øîåì ,úøäáì úàù.blyk dfr zxdaáéúëã .øúåéá äðáì(â"é àø÷éå)ïéàå äðáì àéä ,àéä äðáì úøäá íàå
:äðáì äðîî äìòîì.dvia mexwk z`yøîåà àåä ïëå .äáåâ ïåùì àìà úàù ïéà àðú éàä øáñã('á äéòùé)ääë êì ïéàå .úåàùðä úåòáâä ìë ìòå

:äîçä ïî äåáâ ìö äàøîë ,ïìåëî øúåé äåáâ àåä êëéôì ,äöéá íåø÷ë úåàøî äòáøà ìëá úéðåðáìá.oal xnvk dl dipyãéñî øúåé åúéðåðáìá æò àåäå
:úøäáã äãìåúî øúåé äðáì àéäù äúãìåúì êçøë ìò ,äðáì àðîçø äééø÷ éàî ïéðòì ,äðáì úàù àø÷ øîàã íåùî .úøäáã äãìåú àéäù ìëéääz`y

`xephxa yexit

סוף ים חוף על  כנראה ישראל, לארץ מדרום eäeøäèåÀÄÂ(רח"א ),שהוא
עליו  שנימנו  עד  קברות, מחשש  מספק, טומאה שם נוהגים שהיו  –
יש קברות. שם שאין  וביררו  שחקרו לאחר  וטהרוהו , דינו ובית רבי

מובא  וכן  אשקלון; תחומי  למקומות כולל  שם הוא שקיני  מפרשים,
וטיהרום אשקלון  תחומי  על חכמים שנימנו טהרות ").("סדריבתוספתא,
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íéBb øBãî íeMî ïäa ïéà úBîB÷î äøNòמדור שאינם לפי – ÂÈÈÀÅÈÆÄÀÄ
ליושביהם ישראל");קבוע שאין ("תפארת  לפי  הטעם, מבארים ויש 

עליהם: חכמים גזרו  לא ולכן אלו, במקומות שיגורו  שכיח éìäàÈÃÅזה
íéiáøòä במקום אותם מקימים אלא אחד , במקום קבועים שאינם – ÈÇÀÄÄ

אחר ; למקום ועוברים אותם מפרקים זמן  ולאחר  úBkqäåÀÇËשחונים,
פירות; שומרי  של  –ïéôéøväå בראשיהן נוגעות שדפנותיהן סוכות – ÀÇÀÄÄ

שאמרו  כמו ארעי , דירות אלא משמשות ואינן  תקרה, להן  ואין בזו , זו 
ב):בגמרא נה, קבועים;(עירובין ואינם חיים אינם חייהם צריפין יושבי

ïéðbøaäå,הגשמים מפני פירות בהם להכניס בשדה העשויות סוכות – ÀÇËÀÈÄ
úBiè÷ìàäå,הקיץ לימות סככות כעין –øòL úéáeשלפני בנין – ÀÈÇÀÀÄÅÇÇ

שם, יושב הבית ששומר  øöçהחצר  ìL døéåàåחצר היינו – ÇÂÄÈÆÈÅ
מקורה, íévçäשאינה íB÷îe ,õçønäå,העיר של  הנשק מחסן – ÀÇÆÀÈÀÇÄÄ

úBðBéâlä íB÷îe.קסרקטינים כעין  החיילים, בהם שחונים בתים – ÀÇÄÀ
גויים. מדור משום בהם אין הללו המקומות כל
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בעור  שנראה לבן כתם כעין  הוא הבשר עור  שנגע למסכתנו , בפתיחה הזכרנו כבר 
א) הבשר: עור בנגעי  לובן  של  מראות ארבעה שיש ללמד , באה משנתנו האדם.

,blyk oalבתורה הנקרא enei,ב)"zxda";והוא oa yak ly iwp xnvk oalשלבנוניתו
בתורה הנקראת והוא שלג, מלובן  ג)"z`y"פחותה חכמים); ciqk(לדעת oal

,lkidd( ד הצמר ; מלובן פחותה dvia,שלבנוניתו  mexwk oal פחותה שלבנוניתו 
בתורה נקראים האחרונים המראות שני ההיכל; סיד  בתורה "zgtq";מלובן שכן 

ב): יג, (ויקרא zxda",נאמר  e` zgtq e` z`y exya xera didi ik mc`"ודרשו

לבן,z`yחכמים: כצמר  –zxda,כשלג עזה –zgtqמראות היינו  –milthd
המראות  ששני כלומר  ביצה, כקרום או  ההיכל כסיד והם: המראות, לעיקרי

נקראים בכתוב המפורשים אותם `zea,הראשונים שלמדים האחרונים, ושניים

נקראים "ספחת", פחותה zeclez,מתיבת שלבנוניתו  נגע כל  אבל במשנה. כמבואר 

אחד בו  שיש  נגע כל  ברם, לגמרי. טהור  והוא "בוהק", בתורה נקרא ביצה, מקרום

בשם המשנה בלשון  להלן נקרא למעלה, הנזכרים הנגעים מראות "zxda",מארבעה
הבשר . עור  נגעי לכל כולל  כשם

íéòâð úBàøî,לעיל שבארנו כמו הבשר , עור  נגעי  מראות –íéðL ÇÀÀÈÄÀÇÄ
äòaøà ïäL נאמר בתורה שכן  ב):– יג, בעור(ויקרא  יהיה כי  "אדם ÆÅÇÀÈÈ

zxdaבשרו  e` zgtq e` z`y ובאה צרעת", לנגע בשרו  בעור  והיה
והם: בתורה, בפירוש כתובים נגעים מראות ששני  ל 8למד, המשנה

ובהרת  שאת שאת של התולדה שניים: עוד  עליהם הוסיפו וחכמים ,
שמשמעה  ספחת", "או  הכתוב מן אותם שלמדים בהרת, של והתולדה

שיש לך , לומר  לבהרת, שאת בין  "ספחת" הכתוב והטיל טפלה, לשון 
לבהרת. תולדה ויש לשאת mdipiaתולדה milcap el` ze`xn drax`

:rbpay oaelaâìMk äfò úøäa שאין ביותר, לבנה שהיא היינו  – ÇÆÆÇÈÇÆÆ
שנאמר  הימנה, למעלה ד):בלובן יג, היא"(ויקרא לבנה בהרת "ואם

לבנה ממנה למעלה ואין לבנה היא ב );ודרשו : י, שבועות (גמרא 

שנאמר  כמו  כשלג, י):ולבנוניתה יב, מצורעת (במדבר מרים "והנה

מראה  הוא הצרעת במראות ביותר החזק שהלובן ומכאן כשלג",
" מלשון בלובן, הבהירות על מורה "בהרת" והשם הוא xidaהשלג.

כא ).בשחקים" לז , dì(איוב äiðL,תולדתה היינו  לבהרת, –ãéñk ÀÄÈÈÀÄ
ìëéääבכל אותם שמלבנים ההיכל , שבקירות הלבן כסיד  לבנה – ÇÅÈ

פסח קודם ד );שנה ג, מידות äöéa(עיין íeø÷k úàOäå לבנה – ÀÇÀÅÄÀÅÈ
קליפתה שתחת הביצה ישראל ");כקרום לפי("תפארת  "שאת", ונקרא

גבוה  שהוא הצל כמראה ממנו, הבהיר  כנגד ומוגבה מנושא שנראה
החמה. dìמן äiðL,תולדתה לשאת, –ïáì øîökכצמר לבנה – ÀÄÈÈÀÆÆÈÈ

יומו, בן כבש של  øéàîנקי  éaø éøác– היא "בהרת" שלדעתו ÄÀÅÇÄÅÄ
בכל בלבנוניתו ביותר  הכהה המראה היא ושאת ביותר  הלבן  המראה
הממוצעים  הם התולדות, היינו  המראות, שני  ושאר  המראות, ארבעת

izdw - zex`ean zeipyn
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éøö àäéå ïëBúaä÷éãa C?íBé íéòaøà,äMà Bnò ïéàL ét ìò óà.Mà Bà ãáò äéä íàåBúBà íéønLî ä– §¨¦¥¨¦§¦¨©§¨¦©©¦¤¥¦¦¨§¦¨¨¤¤¦¨§©§¦
éøö Bðéàä÷éãa C. ¥¨¦§¦¨

Áíé÷ãBa íä äî úà?íéwîòä íéáéaä úà,íéçeøqä íénä úàå.éànL úéaíéøîBà:øôòå úBztLàä óà ¤¨¥§¦¤©¦¦¨£ª¦§¤©©¦©§¦¥©©§¦©¨©§©§¨¨
çeçzä.ìlä úéáeíéøîBà:Ba Cläì íéìBëé äcìçäå øéæçäL íB÷î ìk–éøö Bðéàä÷éãa C. ©¦©¥¦¥§¦¨¨¤©£¦§©ª§¨§¦§©¥¥¨¦§¦¨

ËúBiðåèöàä–íéBb øBãî íeMî ïäa ïéà.ïBòîL ïaøìàéìîb ïaøîBà:äáøçL íéBb øéò–ïéàíeMî da ¨¦§§¨¦¥¨¤¦§¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦¦¤¨§¨¥¨¦
íéBb øBãî.ïéøñ÷ áøòîe ïéøñ÷ çøæî–÷úBøá.Bkò çøæîe,÷ôñ äéä,eäeøäèåíéîëç;Bðéc úéáe éaøìò eðîð §¦¦§©¥§¦©£¨¥§¦§¨¦§©©¨¨¨¥§¦££¨¦©¦¥¦¦§©

:ãìåä.dy` enr oi`y t"r`:äìéìá ïäéúáì íéùð ïéàéáîå úåéøòá íéöåøô íéøëã.car:ìàøùé ìù.dy` e`:úéìàøùé.oixnyn,íéøëðä ìù øåãîä
:íù åøá÷é àìù

g.miwenrd oiaiad:ò÷ø÷ä úçúù äøòî ,êåë ïåùì ,íéëåëä íäá áåúëù íéøôñ ùéå .íéáøä úåùøì íéëôåùä ïäî ïéçì÷îù úåøåðéö.gegizd xtre
:çåçéú øôòä äùòð íù åøá÷ù ìôðä úîçîã ùçéîì àëéàã.qlcxae xifg.íùî åäåàéöåé øåá÷ ìôð åàöîé íàå ,ò÷ø÷ä úçú ùôçìå øåôçì ïëøã

:òáöìà éáøòá äì ïéøå÷ù äéç ,ñìãøá
h.`ahv`:íéìôð íù íéøáå÷ ïéàå .íéúáä éðôì éåðì äéåùò.daxgy mixkp xir:íéøëðä ïî äáøçå íéøëð äá åøãù ìàøùé õøà éøòmeyn oda oi`

.miakek icaer xecn:ìàéìîâ ïá ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .íù åøá÷ðù íéìôðä ìë úåàéöåîå íù úåéåöî úåéçù.zexaw:úåøá÷ íäù òåãé øîåìëdid
.wtq:ìàøùé õøàî íà íéîòä õøàî íà.edexdiheíù ïéàù åãéòäù åäåøäéèå ,åàì íà úåøá÷ íù åéä íà ÷ôñ äéä ,éîð éà .ìàøùé õøàë åäåáùçã

`xephxa yexit

íéBbä, ישראל שבארץ הגויים דירות –íéàîè שהגויים מפני – ÇÄÀÅÄ
העמים; כארץ שיטמאו  חכמים גזרו  הלכך  בבתיהם, נפליהם את קוברים

ïëBúa àäLé änk,בדירה הגוי ידור  זמן  כמה –àäéåהמדור – ÇÈÄÀÆÀÈÄÅ
,(dxicd)Céøöä÷éãa?קבר שם אין  אם –íBé íéòaøàכשיעור – ÈÄÀÄÈÇÀÈÄ

שמטמא נפל ולהפיל להתעבר אשה חוששים (רמב"ם );שיכולה ואין

או  כאן , וקברו  לדירה שנכנס קודם אשתו  שהפילה נפל הביא שמא
שלא  כאן, והפילה לדירה שנכנס קודם מעוברת אשתו היתה שמא

כך; כל  לחשוש חכמים äMàהחמירו  Bnò ïéàL ét ìò óà– ÇÇÄÆÅÄÄÈ
שגוי לפי בדיקה, צריכה בדירתו, יום ארבעים שהה אם מקום מכל

בלילה לביתו  אשה הביא שמא חשש ויש בעריות, (הר"ש ;פרוץ

אשה ברטנורא ). בה שיש  דירה משום שגוזרים הטעם, מבארים ויש 

ãáò(רמב"ם ). äéä íàå ישראל של ברטנורא ),– עבד(הר"ש ; והיינו  ÀÄÈÈÆÆ
) ישראל שביד "תוספות כנעני ועיין אחרונה"; "משנה ישראל"; "תפארת 

שמבאר: טוב" משפחת יום לעקר או  תושב לגר שנמכר מישראל  עבד 
lrגר, miywne midnz "zexdh ixcq" lra oke epxkfdy miyxtnd la`

eyexit,(äMà Bà,ישראלית –BúBà íéønLîשל המדור את – ÄÈÀÇÀÄ
נפל , שם יקברו  שלא ä÷éãaהגוי Céøö Bðéàצריך המדור  אין  – ÅÈÄÀÄÈ

בדיקה.

הרישא את l`xyi")בארנו  ux`l dkenq `ixeqa dcy dpewd"),הר "ש שיטת לפי 
באה  ומשנתנו  טהור , אווירה ישראל , לארץ סמוכה שאינה בסוריא שאפילו 
טהור, עפרה אף ישראל , לארץ הסמוכה שבסוריא, ישראל  של ששדה ללמד ,

לעיל. שבארנו כמו
כותב:אבל הוא שכן  כך , סובר אינו  ux`l,הרמב"ם dvegk `nh dxtr Ð `ixeq

,dtya dty l`xyi ux`l dkenq dzid m` jkitl .dxiee` lr exfb `l ;xedh dxiee`e
leki df ixd ,qxtd zia `le zexawd zia `le miiebd ux` `l odipia wiqtn did `le

"dyeba rbi `ly `ede ,lcbne daiz dciya dxdha dl qpkidl,יא מת טומאת (הל'
ולא  ישראל , לארץ בסמוכה אפילו טמא שעפרה הרמב"ם, לדעת נמצא ו ).
לארץ  סמוכה היתה אם שדווקא אווירה, בענין אלא ללמד משנתנו  באה
בשידה  לה להיכנס ויכול  טהור, אווירה ביניהם מפסיק טמא מקום ואין ישראל ,
אם  ייכנס, לא ומגדל תיבה בשידה אף סמוכה, אינה אם אבל ומגדל . תיבה

שביניהם העמים ארץ באוויר שנטמא jlnl"),משום dpyn") שכשאינה משום ואם
אווירה על  אף גזרו  dk).סמוכה oniq zeld` ,yi` oefg)

הרמב"ם: לשיטת המשנה פירוש dxdhaוכך dl qpkidl leki m` בשידה היינו –
ומגדל , אווירה dxedhתיבה שעל ומגדל, תיבה בשידה לה להיכנס השדה, –

גזרו . dxdhaלא dl qpkidl leki epi` m`e העמים ארץ קרקע ביניהן שמפסיק –
קברות, בית ומגדל.d`nhאו תיבה בשידה אף בה מלהיכנס השדה –

שקנאה  שדה בין הטומאה בענין  הבדל אין הרמב"ם שלדעת להעיר , עוד ויש
משנתנו  נקטה ולא ישראל , קנאה שלא לשדה ixeqa`",ישראל  dcy dpewd"

חייבת  ישראל שקנאה שדה שדווקא ושביעית, מעשרות ענין משום אלא
ובשביעית zhiylבמעשרות zayiizn epzpyn oeyl oi` ezrcly ,"jlnl dpyn" oiir)

.(m"anxd itl yxtny "zexdh ixcq" oiire ;m"anxd
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מוסיפ  והיא הקודמת, המשנה המשך  היא מדור משנתנו  בדיקת בענין  ללמד ה
מפרש רש"י `),הגויים. ,h migqt `xnba),מדירתו הגוי  שיצא לאחר היא שהבדיקה

בדירה  שהה הגוי שאם הקודמת, במשנה שנינו  כך ועל  בה, לדור רוצה וישראל 
בודקים. מקומות איזה לפרט באה משנתנו  בדיקה. צריכה הריהי יום, ארבעים

íé÷ãBa íä äî úà?הגויים במדורות –íéwîòä íéáéaä úà ÆÈÅÀÄÆÇÄÄÈÂËÄ
הרבים, לרשות הבתים מן  השופכים מקלחים שדרכם התעלות –úàåÀÆ

íéçeøqä íénä משליכים אלו  שבמקומות בחצר , המכונסים – ÇÇÄÇÀÄ
אינם  אם שכן  העמוקים", "הביבים משנה ונקטה נפליהם; את הגויים
אם  רואים תיכף שהרי  חיפוש , דהיינו בדיקה, בהם שייך לא עמוקים

קבר. מקום שם øôòåיש  úBztLàä óà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÈÇÀÇÀÈÈ
çeçzäניכר שלא פי על  שאף נפל , שם נטמן  לא אם לבדוק צריך  – ÇÄÇ

בתוך או  אשפה בתוך נפל לטמון  קל  מקום מכל  קבר, מקום בהם
תחוח טהרות ").עפר  íB÷î("סדרי ìk :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÈ

ä÷éãa Céøö Bðéà ,Ba Cläì íéìBëé äcìçäå øéæçäL– ÆÇÂÄÀÇËÀÈÀÄÀÇÅÅÈÄÀÄÈ
גררוהו  או  אכלוהו  כבר  והחולדה החזיר בודאי נפל שם הוטמן שאם
ובעפר באשפתות לחטט והחולדה החזיר של שדרכם לפי אחר, למקום

גורסים: ויש  jldlתחוח. mileki dclegde qlcxade xifgdy mewn lk
ea.'וכו
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úBiðåèöàä,הבתים שלפני  האכסדרות –øBãî íeMî ïäa ïéà ÈÄÀÀÈÄÅÈÆÄÀ
íéBb.נפליהם שם לקבור  נוהגים שאין  –ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ÄÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

äáøçL íéBb øéò :øîBà,גויים בה שדרו ישראל בארץ עיר – ÅÄÄÆÈÀÈ
ממנה, הגויים ויצאו  העיר , íéBbוחרבה øBãî íeMî da ïéà– ÅÈÄÀÄ

שם. שנקברו הנפלים את אוכלות והן  בה, מצויות dkldשחיות oi`e
.l`ilnb oa oerny oaxkïéøñ÷ áøòîe ïéøñ÷ çøæîהעיר מזרח – ÄÀÇÅÀÄÇÂÈÅÀÄ

העיר, מערב וכן  קברות ÷úBøáקסריה של  כמקומות ידועים – ÀÈ
אחר: נוסח oeixqiwומטמאים. axrne oixqiw gxfnשמדובר כלומר –

התיכון , הים חוף על  הנמצאת קיסריה שונות: ערים שתי  על  כאן 
הירדן למעיינות בסמוך  הנמצאת äéä(רח "א).וקיסריון ,Bkò çøæîeÄÀÇÇÈÈ

÷ôñ, לאו אם קברות, שם היו  אם –íéîëç eäeøäèå שהעידו – ÈÅÀÄÂÂÈÄ
אחר: פירוש קברות; שם wtqשאין did ekr gxfn העמים מארץ אם –

ישראל, מארץ אם minkgהוא edexdhe מארץ שהוא להם שנתברר  –
÷éðéישראל. ìò eðîð Bðéc úéáe éaø דעה ויש מקום; שם – ÇÄÅÄÄÀÇÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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:íéîùâä éðôî úåøéô ïäá ñéðëäì.zeihwl`,õé÷ä éúá ,úåéè÷ìà ïåùìå .åéããö ìëî åá úáùðî çåøäù õé÷á åá øø÷úäì íéãåîò äòáøà ìò ãîåò ââ

:àèéé÷ .õé÷ íåâøú.mivgd mewn:äîçìî úòì øåîùì íéöç åá ïéçéðî øéòä éðáù íå÷î.zepeibl mewn:êìî ìù úåìééç åá íéðåçù

ÌÈÚ‚ ˙ÎÒÓ

``mipy mirbp ze`xn:úøäáå úàù àéãäá àø÷á éáéúë.drax` odyäãìåúå úàùã äãìåú ïäå ,àø÷á éáéúë àìã íéøçà íéðù ãåò úåáøì êì ùé
øîåà àåä ïëå .äìôè ïåùì àìà òâð íù úçôñ ïéàù ,úçôñî åäì ïðéáøîã .úøäáã('á à ìàåîù)ïéá úçôñ áåúëä ìéèäå .úåðåäëä úçà ìà àð éðçôñ

:úøäáì äãìåú ùéå úàùì äãìåú ùéù êì øîåì ,úøäáì úàù.blyk dfr zxdaáéúëã .øúåéá äðáì(â"é àø÷éå)ïéàå äðáì àéä ,àéä äðáì úøäá íàå
:äðáì äðîî äìòîì.dvia mexwk z`yøîåà àåä ïëå .äáåâ ïåùì àìà úàù ïéà àðú éàä øáñã('á äéòùé)ääë êì ïéàå .úåàùðä úåòáâä ìë ìòå

:äîçä ïî äåáâ ìö äàøîë ,ïìåëî øúåé äåáâ àåä êëéôì ,äöéá íåø÷ë úåàøî äòáøà ìëá úéðåðáìá.oal xnvk dl dipyãéñî øúåé åúéðåðáìá æò àåäå
:úøäáã äãìåúî øúåé äðáì àéäù äúãìåúì êçøë ìò ,äðáì àðîçø äééø÷ éàî ïéðòì ,äðáì úàù àø÷ øîàã íåùî .úøäáã äãìåú àéäù ìëéääz`y

`xephxa yexit

סוף ים חוף על  כנראה ישראל, לארץ מדרום eäeøäèåÀÄÂ(רח"א ),שהוא
עליו  שנימנו  עד  קברות, מחשש  מספק, טומאה שם נוהגים שהיו  –
יש קברות. שם שאין  וביררו  שחקרו לאחר  וטהרוהו , דינו ובית רבי

מובא  וכן  אשקלון; תחומי  למקומות כולל  שם הוא שקיני  מפרשים,
וטיהרום אשקלון  תחומי  על חכמים שנימנו טהרות ").("סדריבתוספתא,

y c e w z a y
י ה נ ש מ ר ו א ב

íéBb øBãî íeMî ïäa ïéà úBîB÷î äøNòמדור שאינם לפי – ÂÈÈÀÅÈÆÄÀÄ
ליושביהם ישראל");קבוע שאין ("תפארת  לפי  הטעם, מבארים ויש 

עליהם: חכמים גזרו  לא ולכן אלו, במקומות שיגורו  שכיח éìäàÈÃÅזה
íéiáøòä במקום אותם מקימים אלא אחד , במקום קבועים שאינם – ÈÇÀÄÄ

אחר ; למקום ועוברים אותם מפרקים זמן  ולאחר  úBkqäåÀÇËשחונים,
פירות; שומרי  של  –ïéôéøväå בראשיהן נוגעות שדפנותיהן סוכות – ÀÇÀÄÄ

שאמרו  כמו ארעי , דירות אלא משמשות ואינן  תקרה, להן  ואין בזו , זו 
ב):בגמרא נה, קבועים;(עירובין ואינם חיים אינם חייהם צריפין יושבי

ïéðbøaäå,הגשמים מפני פירות בהם להכניס בשדה העשויות סוכות – ÀÇËÀÈÄ
úBiè÷ìàäå,הקיץ לימות סככות כעין –øòL úéáeשלפני בנין – ÀÈÇÀÀÄÅÇÇ

שם, יושב הבית ששומר  øöçהחצר  ìL døéåàåחצר היינו – ÇÂÄÈÆÈÅ
מקורה, íévçäשאינה íB÷îe ,õçønäå,העיר של  הנשק מחסן – ÀÇÆÀÈÀÇÄÄ

úBðBéâlä íB÷îe.קסרקטינים כעין  החיילים, בהם שחונים בתים – ÀÇÄÀ
גויים. מדור משום בהם אין הללו המקומות כל

í é ò â ð ú ë ñ î
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בעור  שנראה לבן כתם כעין  הוא הבשר עור  שנגע למסכתנו , בפתיחה הזכרנו כבר 
א) הבשר: עור בנגעי  לובן  של  מראות ארבעה שיש ללמד , באה משנתנו האדם.

,blyk oalבתורה הנקרא enei,ב)"zxda";והוא oa yak ly iwp xnvk oalשלבנוניתו
בתורה הנקראת והוא שלג, מלובן  ג)"z`y"פחותה חכמים); ciqk(לדעת oal

,lkidd( ד הצמר ; מלובן פחותה dvia,שלבנוניתו  mexwk oal פחותה שלבנוניתו 
בתורה נקראים האחרונים המראות שני ההיכל; סיד  בתורה "zgtq";מלובן שכן 

ב): יג, (ויקרא zxda",נאמר  e` zgtq e` z`y exya xera didi ik mc`"ודרשו

לבן,z`yחכמים: כצמר  –zxda,כשלג עזה –zgtqמראות היינו  –milthd
המראות  ששני כלומר  ביצה, כקרום או  ההיכל כסיד והם: המראות, לעיקרי

נקראים בכתוב המפורשים אותם `zea,הראשונים שלמדים האחרונים, ושניים

נקראים "ספחת", פחותה zeclez,מתיבת שלבנוניתו  נגע כל  אבל במשנה. כמבואר 

אחד בו  שיש  נגע כל  ברם, לגמרי. טהור  והוא "בוהק", בתורה נקרא ביצה, מקרום

בשם המשנה בלשון  להלן נקרא למעלה, הנזכרים הנגעים מראות "zxda",מארבעה
הבשר . עור  נגעי לכל כולל  כשם

íéòâð úBàøî,לעיל שבארנו כמו הבשר , עור  נגעי  מראות –íéðL ÇÀÀÈÄÀÇÄ
äòaøà ïäL נאמר בתורה שכן  ב):– יג, בעור(ויקרא  יהיה כי  "אדם ÆÅÇÀÈÈ

zxdaבשרו  e` zgtq e` z`y ובאה צרעת", לנגע בשרו  בעור  והיה
והם: בתורה, בפירוש כתובים נגעים מראות ששני  ל 8למד, המשנה

ובהרת  שאת שאת של התולדה שניים: עוד  עליהם הוסיפו וחכמים ,
שמשמעה  ספחת", "או  הכתוב מן אותם שלמדים בהרת, של והתולדה

שיש לך , לומר  לבהרת, שאת בין  "ספחת" הכתוב והטיל טפלה, לשון 
לבהרת. תולדה ויש לשאת mdipiaתולדה milcap el` ze`xn drax`

:rbpay oaelaâìMk äfò úøäa שאין ביותר, לבנה שהיא היינו  – ÇÆÆÇÈÇÆÆ
שנאמר  הימנה, למעלה ד):בלובן יג, היא"(ויקרא לבנה בהרת "ואם

לבנה ממנה למעלה ואין לבנה היא ב );ודרשו : י, שבועות (גמרא 

שנאמר  כמו  כשלג, י):ולבנוניתה יב, מצורעת (במדבר מרים "והנה

מראה  הוא הצרעת במראות ביותר החזק שהלובן ומכאן כשלג",
" מלשון בלובן, הבהירות על מורה "בהרת" והשם הוא xidaהשלג.

כא ).בשחקים" לז , dì(איוב äiðL,תולדתה היינו  לבהרת, –ãéñk ÀÄÈÈÀÄ
ìëéääבכל אותם שמלבנים ההיכל , שבקירות הלבן כסיד  לבנה – ÇÅÈ

פסח קודם ד );שנה ג, מידות äöéa(עיין íeø÷k úàOäå לבנה – ÀÇÀÅÄÀÅÈ
קליפתה שתחת הביצה ישראל ");כקרום לפי("תפארת  "שאת", ונקרא

גבוה  שהוא הצל כמראה ממנו, הבהיר  כנגד ומוגבה מנושא שנראה
החמה. dìמן äiðL,תולדתה לשאת, –ïáì øîökכצמר לבנה – ÀÄÈÈÀÆÆÈÈ

יומו, בן כבש של  øéàîנקי  éaø éøác– היא "בהרת" שלדעתו ÄÀÅÇÄÅÄ
בכל בלבנוניתו ביותר  הכהה המראה היא ושאת ביותר  הלבן  המראה
הממוצעים  הם התולדות, היינו  המראות, שני  ושאר  המראות, ארבעת

izdw - zex`ean zeipyn



`קצב dpyn oey`x wxt mirbp zkqn

.oal xnvkïäå äöéá íåø÷å ìëéää ãéñ ïäù ïäî úåäë úåàøî éðùå ,úàùå úøäá úåáà éðùì ïä ,ïáì øîöå âìù ïäù úåæò úåàøî éðù ,éøáñ ïðáø
äðéî à÷ôðå .úøäáî ïè÷ àåäù úàùì äöéá íåø÷ åðééäã ïè÷ì äðè÷ äãìåúå ,ìåãâ áà àåäù úøäáì ìëéää ãéñ åðééäã ,ìåãâì äìåãâ äãìåú ïú .úåãìåú
øåòá äéäå ïðéùøãã ,ïéôøèöî úøäáå úàù úåáàä éðù ïëå ,ïéôøèöî äéãéã äãìåúî ñéøâ éöçå áàî ñéøâ éöçã ,óåøéö ïéðòì àî÷ àðúå ïðáøã åäééúâåìôá

ïéôøèöîù ãîìî ,òâðì åøùáäðéà úøäáã äãìåúã ,úåôøèöî ïéà úåãìåúä éúù ìáà .ãçà íéòâðä ìë äùò ,åéäå áéúë àìå äéäå áéúëãî ,äæ íò äæ
,ïéôøèöî äöéá íåø÷å âìù àî÷ àðúì ,àúùäå .àéåáøî åúàã úåãìåúà àìå ,àéãäá éáéúëã úøäáå úàùà àìà äéäå éà÷ àìã ,úàùã äãìåú íò úôøèöî

:íéîëçë äëìäå .ïéôøèöî ïéà íåø÷å âìù ,ïéôøèöî øîöå âìù ,ïðáøìå .ïéôøèöî ïéà ïáì øîöå âìù.oal xnvåäåöçøù øçàì åîåé ïá ùáë ìù é÷ð øîö
:ïáìúðå
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שאת  של  שהתולדה מאיר , רבי וסובר לבהרת, שאת בין בלבנוניתם
שנאמר  לפי בהרת, של מהתולדה יותר  בהירה יג,לבנוניתה (ויקרא

שהיא י): שאת של  לתולדה התורה כוונת כרחך  ועל לבנה". "שאת
בהרת של מתולדתה יותר ברטנורא ).לבנה íéøîBà:(הר "ש; íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

äöéa íeø÷k dì äiðL ,ïáì øîök úàOä חכמים שלדעת – ÇÀÅÀÆÆÈÈÀÄÈÈÄÀÅÈ
בהרת  והיינו: ביותר , הלבנים המראות הם ושאת, בהרת האבות, שני 

הכהים  המראות הן התולדות ושתי  לבן, כצמר  לבנה ושאת כשלג, עזה
והתולדה  ההיכל, כסיד  לבנה בהרת של שהתולדה והיינו  מהאבות,

תולדתו  הוא שבתולדות הבהיר  המראה כלומר  ביצה, כקרום שאת של
שבאבות הבהיר ברטנורא).של minkgk.(הר"ש ; dklde

ומוסיפים  והר "ב. הר"ש לפי וחכמים מאיר  רבי של המחלוקת טעם את בארנו 
גריס  וחצי  אב של  גריס שחצי  צירוף, לענין  במחלוקתם מינה נפקא שיש הם,
שנאמר מצטרפים, ובהרת, שאת האבות, שני  וכן מצטרפים, תולדתו של 
מלמד – "והיה" ודרשו: צרעת", לנגע בשרו בעור  "והיה ב): יג, (ויקרא
מצטרפים, ותולדתו  אב כל או  האבות שני  ודווקא זה. עם זה שמצטרפים
ובהרת  שאת על אלא "והיה" נאמר שלא מצטרפות, אין התולדות שתי  אבל 
והוא  "ספחת". התיבה מריבוי  הנלמדות התולדות על  ולא בפירוש, הכתובות

וקרום  שלג מאיר  רבי  שלדעת נמצא, מצטרפים. שאין  חברו ותולדת לאב הדין 
שלג חכמים ולדעת מצטרפים, אינם לבן וצמר שלג אבל מצטרפים, ביצה

מצטרפים. אינם ביצה וקרום שלג  ואילו  מצטרפים, לבן  וצמר
ארבעת  שכל היא, הרמב"ם דעת אבל  והראב"ד . הרא"ש לשיטת זה כל ברם,

מצטרפים b),המראות ,` zrxv z`neh 'ld) אלא המראות, חילוקי כל  נימנו ולא
את  מכיר  שאינו כהן  שכל  השונים, ובמראיהם בהם בקי החכם שיהא כדי 
הבהרת  היא זו  ויאמר : ויכיר  שיבין  עד  הנגע יראה לא ושמותיהם, המראות

ספחתה היא וזו  השאת היא זו ספחתה, היא c).וזו  ,my my)של בטעמו אמנם
של דעתו סוף על "אבל  כתב: הר "ש ואף המפרשים. מתחבטים מאיר  רבי
כצמר לה שנייה ביצה, כקרום שאת אומר : שהוא לעמוד, יכולני  לא מאיר  רבי
ביותר הכהה המראה שהוא ביצה, כקרום המראה את כאב עושה היאך  לבן,
ועוד, תולדתו. הוא מעלות בשתי  ממנו  שבהיר לבן כצמר  ומראה בלבנוניתו,
בבאור הבאנו  וכבר בהרת". של מהתולדה בהירה שאת של  התולדה שלדעתו 
הפסוקים. דרש פי  על ליישבו הר "ש שנדחק כפי  מאיר, רבי של  טעמו המשנה

התוספות בעלי `)אבל  ,d zereay)מאיר רבי של לבן שצמר  "ונראה כותבים:
שאינו צמר אלא חכמים, של  ככוונתם יומו, בן  כבש של  נקי לצמר  כוונתו אין
הכהה  המראה שהיא שלשאת סברא, שאין ההיכל, מסיד כהה והוא נקי,
מכולן. הלבנה שהיא הבהרת, מתולדת לבנה תולדתה שתהא מכולם, בלבנוניתו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc migqt(iyily meil)

(fh `i,mec`a cec mglpy xg`'åâå íL áLé íéLãç úLL ék'a`Fi ¦¥¤¢¨¦¨©¨¨
cala miycg dyyay ± 'mFc`A xkf lM zixkd cr l`xUi lke§¨¦§¨¥©¦§¦¨¨¨¤¡

,mixkfd lk z` mdn ebxd mec`a l`xyi eayiyïðà elàå± §¦£©
,epgp`éãéî eëì ïðéãáò à÷ àìå éðL änk ïab eëðéúéàmz` ixd ± ¦¦§©¨©¨§¥§Ÿ¨¨§¦©§¦¦

.xac mkl miyer ep` oi`e ,mipy dnk xak epilv` mi`vnpøîà̈©
Bìa m`d ,oin eze`l `pipg iaxðBöøEyEì ìôhéjl delziy ± §§¦¨¥§

ãçà ãéîìz.daeyz jaiydldéì ìtèðeil` delzp ±éaø ©§¦¤¨¦§©¥©¦
déì øîà ,àéòLBà,xac epl miyer mz` oi`y dn ,`irye` iax ©§¨¨©¥

`l` ,xzei miaeh mz`y meyn df oi`éëéä eúéòãé àìc íeMî¦§Ÿ¨§¦¥¦
eãáòz,drx epl zeyrl ji` mircei mz` oi`y ±eäìek ïðéìëz± ©©§§©¦©§

oeik mileki mkpi` `ld ,l`xyi lk z` zelkl evxz m` ixdy
ceëééab eäðúéìmz` oi`e ,mklv` mi`vnp l`xyi lk oi` ± ¥©§©©§

wx zelkl evxz m`e ,mlek z` zelkl milekieëééab àkéàc éàî©§¦¨©©§
c oeik ,jka mivex mz` oi` ,mklv` mi`vnpy mze` z` ±eëì éø÷̈¥§

àúòéè÷ àúeëìîwlg dpnn xqgpy ,drehw zekln mkl e`xwi ± ©§¨§¦£¨
.zeklnd ipandéì øîà,`irye` iaxl oindéàîBøc àtbrayp ± ¨©¥©¨§¨¥

jixack ok`y ,inex ly dxf dceara ip`ïðé÷ìñ àäáe ïðéúçð àäa§¨¨§¦©§¨¨§¦©
miweqr ep` cinzy xnelk ,milere micxei ep` ef daygna ±
zngn ok miyer ep` oi`e ,mkzelkl mivex ep`y ,ef daygna

.zxn`y mrhd
:zelbd oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdàéiç éaø éðz,`ziixaa ¨¥©¦¦¨

áéúëc éàîdxezd lr xn`py dna yexitd dn ±(bk gk aei`) ©¦§¦
òãBé ,'dîB÷î úà òãé àeäå dkøc ïéáä íéäìà'did xikn -LBãwä ¡Ÿ¦¥¦©§¨§¨©¤§¨¥©©¨

úBiøæëà úBøéæb ìa÷ì ïéìBëé ïðéàL ,ìàøNé úà àeä Ceøaly,íBãà ¨¤¦§¨¥¤¥¨§¦§©¥§¥©§¨¦¡
eniiwi `le dxeza ewqri `ly l`xyi lr cny mixfeb mdy

,zeevn,ìááì íúBà äìâä Cëéôì,zene`d x`yk mixfk` mpi`y §¦¨¦§¨¨§¨¤

.dxeza weqrl elkeiy ick
:laal elb recn mitqep minrh d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

ä÷eîòL éðtî àlà ,ìááì ìàøNé úà àeä Ceøa LBãwä äìâä àìŸ¦§¨©¨¨¤¦§¨¥§¨¤¤¨¦§¥¤£¨
`id,ìBàLkgihad ixdy ,xdn myn mze` dcti jk meyne ¦§

,le`yk wenr `edy mewnn mze` dctiy d"awdøîàpLbi ryed) ¤¤¡©
(ci,,øîà àðéðç éaø .'íìàâà úånî ícôà ìBàL ãiî'dlbdy mrhd ¦©§¤§¥¦¨¤¤§¨¥©¦£¦¨¨©

`ed ,laal mze`ì áBøwL éðtîìì íðBLïBLd,äøBzjk meyne ¦§¥¤¨§¨¦§¨
.xdn dxezd mdn gkzyz `l,øîà ïðçBé éaødlbdy mrhd ©¦¨¨¨©

`ed ,laal mze`ïøbéML éðtî[mglyy-],ïnà úéáìmdxa`y ¦§¥¤¦§¨§¥¦¨
,laaa `idy micyk xe`n `vi epia`,BzLà ìò ñòkL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨©©¦§

ïëéäì`ed,dnà úéáì ,døbLîd"awd mdilr qrkyk l`xyi jk §¥¨§©§¨§¥¦¨
.laal mglyeðééäåeixaca x`eand `ed df xace ±éaøc §©§§©¦

ìL ,øîàc ,éøcðñkìàïúòhîì eøæç äLe ,mxewnl ±,ìàøNé ,ïä elà £¤§¨§§¦§¨©§Ÿ¨¨§§©¨¨¨¥¥¦§¨¥
dóñklyíéøöî,mz`va l`xyi effayáúëed.úBçeìzx`ane ¤¤¦§©¦§©

:mixacd zyly z` `xnbdìàøNéepiid ,mxewnl exfgàä ¦§¨¥¨
ïøîàc.on` zia `idy laal exfgy ,opgei iax xn`y dn ±óñk ©£¨¨¤¤
íéøöî,exewnl xfg l`xyi effayáéúëc(ek-dk ci '` mikln)éäéå' ¦§©¦¦§¦©§¦

ìLeøé ìò íéøöî Cìî ÷LéL äìò íòáçø Cìnì úéLéîçä äðMaí ©¨¨©£¦¦©¤¤§©§¨¨¨¦©¤¤¦§©¦©§¨¨¦
'åâålMd z`e KlOd ziA zFxvF` z`e 'd ziA zFxv` z` gTIe©¦©¤Ÿ§¥§¤§¥©¤¤§¤©Ÿ
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áéúëc(fi h mixac),zegeld zxiay iabl,'íëéðéòì íøaLàå'eàðz± ¦§¦¨£©§¥§¥¥¤¨¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי זמ' ב



קצג ` dpyn oey`x wxt mirbp zkqn

.oal xnvkïäå äöéá íåø÷å ìëéää ãéñ ïäù ïäî úåäë úåàøî éðùå ,úàùå úøäá úåáà éðùì ïä ,ïáì øîöå âìù ïäù úåæò úåàøî éðù ,éøáñ ïðáø
äðéî à÷ôðå .úøäáî ïè÷ àåäù úàùì äöéá íåø÷ åðééäã ïè÷ì äðè÷ äãìåúå ,ìåãâ áà àåäù úøäáì ìëéää ãéñ åðééäã ,ìåãâì äìåãâ äãìåú ïú .úåãìåú
øåòá äéäå ïðéùøãã ,ïéôøèöî úøäáå úàù úåáàä éðù ïëå ,ïéôøèöî äéãéã äãìåúî ñéøâ éöçå áàî ñéøâ éöçã ,óåøéö ïéðòì àî÷ àðúå ïðáøã åäééúâåìôá

ïéôøèöîù ãîìî ,òâðì åøùáäðéà úøäáã äãìåúã ,úåôøèöî ïéà úåãìåúä éúù ìáà .ãçà íéòâðä ìë äùò ,åéäå áéúë àìå äéäå áéúëãî ,äæ íò äæ
,ïéôøèöî äöéá íåø÷å âìù àî÷ àðúì ,àúùäå .àéåáøî åúàã úåãìåúà àìå ,àéãäá éáéúëã úøäáå úàùà àìà äéäå éà÷ àìã ,úàùã äãìåú íò úôøèöî

:íéîëçë äëìäå .ïéôøèöî ïéà íåø÷å âìù ,ïéôøèöî øîöå âìù ,ïðáøìå .ïéôøèöî ïéà ïáì øîöå âìù.oal xnvåäåöçøù øçàì åîåé ïá ùáë ìù é÷ð øîö
:ïáìúðå

`xephxa yexit

שאת  של  שהתולדה מאיר , רבי וסובר לבהרת, שאת בין בלבנוניתם
שנאמר  לפי בהרת, של מהתולדה יותר  בהירה יג,לבנוניתה (ויקרא

שהיא י): שאת של  לתולדה התורה כוונת כרחך  ועל לבנה". "שאת
בהרת של מתולדתה יותר ברטנורא ).לבנה íéøîBà:(הר "ש; íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

äöéa íeø÷k dì äiðL ,ïáì øîök úàOä חכמים שלדעת – ÇÀÅÀÆÆÈÈÀÄÈÈÄÀÅÈ
בהרת  והיינו: ביותר , הלבנים המראות הם ושאת, בהרת האבות, שני 

הכהים  המראות הן התולדות ושתי  לבן, כצמר  לבנה ושאת כשלג, עזה
והתולדה  ההיכל, כסיד  לבנה בהרת של שהתולדה והיינו  מהאבות,

תולדתו  הוא שבתולדות הבהיר  המראה כלומר  ביצה, כקרום שאת של
שבאבות הבהיר ברטנורא).של minkgk.(הר"ש ; dklde

ומוסיפים  והר "ב. הר"ש לפי וחכמים מאיר  רבי של המחלוקת טעם את בארנו 
גריס  וחצי  אב של  גריס שחצי  צירוף, לענין  במחלוקתם מינה נפקא שיש הם,
שנאמר מצטרפים, ובהרת, שאת האבות, שני  וכן מצטרפים, תולדתו של 
מלמד – "והיה" ודרשו: צרעת", לנגע בשרו בעור  "והיה ב): יג, (ויקרא
מצטרפים, ותולדתו  אב כל או  האבות שני  ודווקא זה. עם זה שמצטרפים
ובהרת  שאת על אלא "והיה" נאמר שלא מצטרפות, אין התולדות שתי  אבל 
והוא  "ספחת". התיבה מריבוי  הנלמדות התולדות על  ולא בפירוש, הכתובות

וקרום  שלג מאיר  רבי  שלדעת נמצא, מצטרפים. שאין  חברו ותולדת לאב הדין 
שלג חכמים ולדעת מצטרפים, אינם לבן וצמר שלג אבל מצטרפים, ביצה

מצטרפים. אינם ביצה וקרום שלג  ואילו  מצטרפים, לבן  וצמר
ארבעת  שכל היא, הרמב"ם דעת אבל  והראב"ד . הרא"ש לשיטת זה כל ברם,

מצטרפים b),המראות ,` zrxv z`neh 'ld) אלא המראות, חילוקי כל  נימנו ולא
את  מכיר  שאינו כהן  שכל  השונים, ובמראיהם בהם בקי החכם שיהא כדי 
הבהרת  היא זו  ויאמר : ויכיר  שיבין  עד  הנגע יראה לא ושמותיהם, המראות

ספחתה היא וזו  השאת היא זו ספחתה, היא c).וזו  ,my my)של בטעמו אמנם
של דעתו סוף על "אבל  כתב: הר "ש ואף המפרשים. מתחבטים מאיר  רבי
כצמר לה שנייה ביצה, כקרום שאת אומר : שהוא לעמוד, יכולני  לא מאיר  רבי
ביותר הכהה המראה שהוא ביצה, כקרום המראה את כאב עושה היאך  לבן,
ועוד, תולדתו. הוא מעלות בשתי  ממנו  שבהיר לבן כצמר  ומראה בלבנוניתו,
בבאור הבאנו  וכבר בהרת". של מהתולדה בהירה שאת של  התולדה שלדעתו 
הפסוקים. דרש פי  על ליישבו הר "ש שנדחק כפי  מאיר, רבי של  טעמו המשנה

התוספות בעלי `)אבל  ,d zereay)מאיר רבי של לבן שצמר  "ונראה כותבים:
שאינו צמר אלא חכמים, של  ככוונתם יומו, בן  כבש של  נקי לצמר  כוונתו אין
הכהה  המראה שהיא שלשאת סברא, שאין ההיכל, מסיד כהה והוא נקי,
מכולן. הלבנה שהיא הבהרת, מתולדת לבנה תולדתה שתהא מכולם, בלבנוניתו

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc migqt(iyily meil)

(fh `i,mec`a cec mglpy xg`'åâå íL áLé íéLãç úLL ék'a`Fi ¦¥¤¢¨¦¨©¨¨
cala miycg dyyay ± 'mFc`A xkf lM zixkd cr l`xUi lke§¨¦§¨¥©¦§¦¨¨¨¤¡

,mixkfd lk z` mdn ebxd mec`a l`xyi eayiyïðà elàå± §¦£©
,epgp`éãéî eëì ïðéãáò à÷ àìå éðL änk ïab eëðéúéàmz` ixd ± ¦¦§©¨©¨§¥§Ÿ¨¨§¦©§¦¦

.xac mkl miyer ep` oi`e ,mipy dnk xak epilv` mi`vnpøîà̈©
Bìa m`d ,oin eze`l `pipg iaxðBöøEyEì ìôhéjl delziy ± §§¦¨¥§

ãçà ãéîìz.daeyz jaiydldéì ìtèðeil` delzp ±éaø ©§¦¤¨¦§©¥©¦
déì øîà ,àéòLBà,xac epl miyer mz` oi`y dn ,`irye` iax ©§¨¨©¥

`l` ,xzei miaeh mz`y meyn df oi`éëéä eúéòãé àìc íeMî¦§Ÿ¨§¦¥¦
eãáòz,drx epl zeyrl ji` mircei mz` oi`y ±eäìek ïðéìëz± ©©§§©¦©§

oeik mileki mkpi` `ld ,l`xyi lk z` zelkl evxz m` ixdy
ceëééab eäðúéìmz` oi`e ,mklv` mi`vnp l`xyi lk oi` ± ¥©§©©§

wx zelkl evxz m`e ,mlek z` zelkl milekieëééab àkéàc éàî©§¦¨©©§
c oeik ,jka mivex mz` oi` ,mklv` mi`vnpy mze` z` ±eëì éø÷̈¥§

àúòéè÷ àúeëìîwlg dpnn xqgpy ,drehw zekln mkl e`xwi ± ©§¨§¦£¨
.zeklnd ipandéì øîà,`irye` iaxl oindéàîBøc àtbrayp ± ¨©¥©¨§¨¥

jixack ok`y ,inex ly dxf dceara ip`ïðé÷ìñ àäáe ïðéúçð àäa§¨¨§¦©§¨¨§¦©
miweqr ep` cinzy xnelk ,milere micxei ep` ef daygna ±
zngn ok miyer ep` oi`e ,mkzelkl mivex ep`y ,ef daygna

.zxn`y mrhd
:zelbd oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdàéiç éaø éðz,`ziixaa ¨¥©¦¦¨

áéúëc éàîdxezd lr xn`py dna yexitd dn ±(bk gk aei`) ©¦§¦
òãBé ,'dîB÷î úà òãé àeäå dkøc ïéáä íéäìà'did xikn -LBãwä ¡Ÿ¦¥¦©§¨§¨©¤§¨¥©©¨

úBiøæëà úBøéæb ìa÷ì ïéìBëé ïðéàL ,ìàøNé úà àeä Ceøaly,íBãà ¨¤¦§¨¥¤¥¨§¦§©¥§¥©§¨¦¡
eniiwi `le dxeza ewqri `ly l`xyi lr cny mixfeb mdy

,zeevn,ìááì íúBà äìâä Cëéôì,zene`d x`yk mixfk` mpi`y §¦¨¦§¨¨§¨¤

.dxeza weqrl elkeiy ick
:laal elb recn mitqep minrh d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

ä÷eîòL éðtî àlà ,ìááì ìàøNé úà àeä Ceøa LBãwä äìâä àìŸ¦§¨©¨¨¤¦§¨¥§¨¤¤¨¦§¥¤£¨
`id,ìBàLkgihad ixdy ,xdn myn mze` dcti jk meyne ¦§

,le`yk wenr `edy mewnn mze` dctiy d"awdøîàpLbi ryed) ¤¤¡©
(ci,,øîà àðéðç éaø .'íìàâà úånî ícôà ìBàL ãiî'dlbdy mrhd ¦©§¤§¥¦¨¤¤§¨¥©¦£¦¨¨©

`ed ,laal mze`ì áBøwL éðtîìì íðBLïBLd,äøBzjk meyne ¦§¥¤¨§¨¦§¨
.xdn dxezd mdn gkzyz `l,øîà ïðçBé éaødlbdy mrhd ©¦¨¨¨©

`ed ,laal mze`ïøbéML éðtî[mglyy-],ïnà úéáìmdxa`y ¦§¥¤¦§¨§¥¦¨
,laaa `idy micyk xe`n `vi epia`,BzLà ìò ñòkL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨©©¦§

ïëéäì`ed,dnà úéáì ,døbLîd"awd mdilr qrkyk l`xyi jk §¥¨§©§¨§¥¦¨
.laal mglyeðééäåeixaca x`eand `ed df xace ±éaøc §©§§©¦

ìL ,øîàc ,éøcðñkìàïúòhîì eøæç äLe ,mxewnl ±,ìàøNé ,ïä elà £¤§¨§§¦§¨©§Ÿ¨¨§§©¨¨¨¥¥¦§¨¥
dóñklyíéøöî,mz`va l`xyi effayáúëed.úBçeìzx`ane ¤¤¦§©¦§©

:mixacd zyly z` `xnbdìàøNéepiid ,mxewnl exfgàä ¦§¨¥¨
ïøîàc.on` zia `idy laal exfgy ,opgei iax xn`y dn ±óñk ©£¨¨¤¤
íéøöî,exewnl xfg l`xyi effayáéúëc(ek-dk ci '` mikln)éäéå' ¦§©¦¦§¦©§¦

ìLeøé ìò íéøöî Cìî ÷LéL äìò íòáçø Cìnì úéLéîçä äðMaí ©¨¨©£¦¦©¤¤§©§¨¨¨¦©¤¤¦§©¦©§¨¨¦
'åâålMd z`e KlOd ziA zFxvF` z`e 'd ziA zFxv` z` gTIe©¦©¤Ÿ§¥§¤§¥©¤¤§¤©Ÿ

.mixvnl sqkd lk xfgy ixd ,'gwlúBçelä áúk,exewnl xfg ¨¨§©©
áéúëc(fi h mixac),zegeld zxiay iabl,'íëéðéòì íøaLàå'eàðz± ¦§¦¨£©§¥§¥¥¤¨¨

,`ziixaa epipye,úBçøBt úBiúBàå ,eøaLð úBçeìeyxcy ¦§§§¦§
ixd ,eilr lkzqdl dpet oirdy `lt xac my didy 'mkipirl'n

.exewnl azkd xfgy
:laal l`xyi elb recn sqep mrh,øîà àleòl`xyi elby mrhd ¨¨©

`ed ,laaleìëàiL éãkmy §¥¤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

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: ט במעשה:דף הגמרא eäìממשיכה éòaî à÷å éáúé øãä והקשו ישבו שוב - ¨©¨§¥§¨¦¨¥§

טו)áéúkעוד. ג éöôç(משלי ìëå íéðéðtî àéä äø÷é','dá eåLé àì E ומשמע §¦§¨¨¦¦§¦¦§¨£¨¤Ÿ¦§¨
בהם, לעסוק יבטלה ולא לתורה שוים אינם 'חפציך' íéîLשרק éöôç àä דהיינו ¨¤§¥¨©¦

מצוות  da,שאר eåLé,לידו הבאה במצוה לעסוק התורה מן ח áéúëeויתבטל (שם ¦§¨§¦
dá',יא) eåLé àì íéöôç ìk' ומשמעda eåLé àì íéîL éöôç eléôàc- ¨£¨¦Ÿ¦§¨©£¦¤§¥¨©¦Ÿ¦§¨

אחרת. מצוה מחמת לבטלה ואין בתורה,

יישבו: בזה מדובר ïàkואף השני בפסוק -äåöîa לידו dúBNòìשנקרתה øLôàL ¨§¦§¨¤¤§¨©£¨
,íéøçà éãé ìò,בתורה שיעסוק תתבטל, לא יעשנה לא הראשון ïàkשאם בפסוק - ©§¥£¥¦¨

íéøçà,מדובר  éãé ìò dúBNòì øLôà éàL äåöîa ויעשה מתורה שיתבטל §¦§¨¤¦¤§¨©£¨©§¥£¥¦
המצוה.

מכן  àëäלאחר úéòa éàî déì eøîà.כאן רצונך מה שאלוהו -øîàc ,eäì øîà ¨§¥©¨¥¨¨¨©§§¨©
Ceëøáéìc eäééab ìéæ ,àaà éì.שיברכוך אליהם לך - ¦©¨¦©©§§¦¨§

משל: בלשון àåòøברכוהו àäé ,déì eøîà,רצון יהי -ãöçz àìå òøæúc- ¨§¥§¥©£¨§¦§©§Ÿ¤§©
תקצור, ולא etéz÷שתזרע àìå ìéiòz,למכרה תצליח ולא סחורה תביא -÷etéz §©¥§Ÿ¥¥

ìéiòz àìå,למכרה למקומך להביאה תצליח ולא אחר במקום סחורה על כסף תוציא - §Ÿ§©¥
æétLeà áeúéìå Cúéa áeøçéìC,במקומך בו יגור ואורחך ביתך יחרב -ìaìáì ¦§¥¨§¥§¦¨§©§¥

CøBút,מבולבל יהיה שולחנך -àzãç àzL éæçz àìå.חדשה שנה תראה ולא - §¨§Ÿ¤¡¥©¨©§¨
ולכן  שקיללוהו, הבין אלעזר àúàרבי ék כששב -àì ,déì øîà äeáà éaâì ¦¨¨§©¥£¨¨©¥Ÿ

ïøeòö éøeòö ìáà ïëøéa àì éëeøác àéòaî אף אלא ברכוני שלא רק לא - ¦©§¨§¨¥Ÿ¥§¨£¨©¥©¨
déìצערוני. øîà,אביו.Cì eøîà éàî,לו éìאמר eøîà éëäå éëä.לעיל כמובא ¨©¥©¨§¨¨¦§¨¦¨§¦

ðä ,äéì øîàeäðéð àúëøa eälek C.הם ברכות אלו כל - ¨©¥¨¨§¦§¨¨¦§
שאמרו  מה אביו: לו ãöçz,ופירט àìå òøæz ש eúeîéכוונתם àìå íéða ãéìBz ¦§©§Ÿ¤§©¦¨¦§Ÿ¨

שאמרו  ומה etéz÷,בחייך. àìå ìéiòz ד àúlkכוונתם ìéiòz כלותיך תכניס - §©¥§Ÿ¥§©¥©¨¨
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מאחרים. יתביישו שלא יבושו', 'ולא השני בפסוק הנאמר
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`xwna(en ai zeny),'Bá eøaLú àì íöòå'zpeeky jkn cenll yie §¤¤Ÿ¦§§

,zenvrd ibeq lk zxiay z` xeq`l dxezdãçà[oia-]LiL íöò ¤¨¤¤¤¤
ãçàå ,çBî Ba[oiae-].[çBî Ba ïéàL íöò:`ziixad zxxaneäîe ©§¤¨¤¤¤¥©¨

íéi÷î éðàaezkd ixac eniiwzi ok m` cvik -(g ai my)úà eìëàå' £¦§©¥§¨§¤
,'äfä äìéla øNaägend `ivedle mvrd z` xeayl xeq`e xg`n ©¨¨©©§¨©¤

eniiwl yi df `xwn :`ziixad zx`an .elke`le dkezay
ad zlik`,íöòä éab ìòL øNa.mvrd jezay gend zlik`a `le §¨¨¤©©¥¨¤¤

:zxxane `ziixad dayBðéà Bà,ok `xwnd yxtl oi` `ny - ¥
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המשך בזמוד רכב
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.dxiayåúö÷î àöéù øáàz` jezgl jixve Ð

.`veidêúåç.x"ipxwpi` ,aiaq xyad z` Ðãò
íöòì òéâîùóìå÷å.`vi `ly xyad Ðãò
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.opaxcníåùî øîà ãçäðåäë éãùçÐ
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âàäâà àä .íéðôìk íéðôìå óBîöò ó¯àîéà .õeçìk ¨£©§¦§¦§¦§¦¨£©©§§©¥¨
âàä ïî :àôéñõeçìå ó¯âà àä ,õeçìkBîöò ó¯ ¥¨¦¨£©§©§©¨£©©§

ïàk ,àéL÷ àì !íéðôìk¯ïàk ,äøæò éøòLa¯éøòLa §¦§¦¨©§¨¨§©£¥£¨¨¨§©£¥
éðtî :÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîàc .íéìLeøé§¨©¦§¨©©¦§¥©©¦§¨¦§¥

íéìLeøé éøòL eLc÷úð àì äî¯ïéòøBönL éðtî ¨Ÿ¦§©§©£¥§¨©¦¦§¥¤§¨¦
éðtî íéîLbáe ,änçä éðtî änça ïäézçz ïépéâî§¦¦©§¥¤©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥
äî éðtî :÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîàå .íéîLbä©§¨¦§¨©©¦§¥©©¦§¨¦§¥¨

øBðwð øòL äLc÷úð àì¯íL ïéãîBò ïéòøBönL éðtî Ÿ¦§©§¨©©¦¨¦§¥¤§¨¦§¦¨
."'åëå äîBçä éáBòå úBðBlçä" .íãé úBðBäa ïéñéðëîe©§¦¦§¨¨©©§¦©¨
áø øîàäå !?éðéà .eLc÷úð àì úBiìòå ïébb :áø øîà̈©©©¦©£¦Ÿ¦§©§¦¦§¨¨©©
."àøâéà ò÷t àìéläå àçñt àúéæk" :àéiç éaø íeMî¦©¦¦¨§¥¨¦§¨§©¥¨¨©¦§¨
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc migqt(oey`x meil)

äøeáçì äøeáçî,cg` ziaaïépîs` ,dyrz `la xaer `edy ¥£¨©£¨¦©¦
.zial uegn e`ived `ly

:`xnbd zx`anàéðúcaezka xn`p ,`ziixaa epipy jky -zeny) §©§¨
(en aiéì ïéà ,'äöeç øNaä ïî úéaä ïî àéöBú àì',rcei ip` oi` - Ÿ¦¦©©¦¦©¨¨¨¥¦
àlàgqtd xya z` `ivedl xeq`y,úéáì úéaîla`äøeáçî ¤¨¦©¦§©¦¥£¨

äøeáçìziad eze`aïépî,xeq`yøîBì ãeîìzepcnln jkl - ©£¨¦©¦©§©
zaiza aezkd,'äöeç'e`ivedl xeq`yì õeçmewn,Búìéëàelit` ¨§£¦¨
.[ziad eze`a

:dxeagl dxeagn gqt xya z`ved oipra oic d`ian `xnbdøîà̈©
çñt øNa àéöBnä ,énà éaøoqipa xyr dyng lilaäøeáçî ©¦©¦©¦§©¤©¥£¨

Bðéà ,äøeáçìáéiç,dcal d`vedd lr zewlnçépiL ãòxyad z` ©£¨¥©¨©¤©¦©
oeyle xg`n ,`ed xacd mrhe .zxg`d dxeagd lv`'äàöBä'¨¨

déa áéúkxyad on ziad on `ivez `l' ,df xeqi` iabl xn`p - §¦¥
epic jkitl ,'dveg,úaMkzeyxn] d`ved xeqi` xn`p da s`y §©¨

,[zeyxläîa epivny myk -úaM,d`vedd lr aiig epi`yãò ©©¨©
ãáòcmb dyry cr -äøé÷òzg` zeyxnåmbäçpäzeyxa §¨©£¦¨§©¨¨

,zxg`énð àëä óàdxeagn gqtd xya z`ved xeqi`a s` - ©¨¨©¦
,dcal d`vedd lr aiig epi` dxeaglãáòc ãòmb dyry cr - ©§¨©

äøé÷ò,zg` dxeagnåmbäçpä.zxg` dxeaga £¦¨§©¨¨
:dpynn in` iax ixac lr dywn `xnbdáéúî[dywd-]àaà éaø ¥¦©¦©¨

.ìnî øamigaf zkqna epipy(:cw)ueg mitxypd mixt oic iabl , ©©¨
,zepgn ylyl.úBèBîa ïúBà íéìáBñ eéäeid mipdkd ,xnelk ¨§¦¨§

mze` mi`yepe ,dxfra zehen lr mitxypd mixtd z` migipn
zepgn ylyl ueg,dfa oicde .mzeevnk my mtxeyl ick ,

`nhl dxeng d`neha mi`nhp mixtd ztixya miwqrzndy
aezkd xn`nk ,mdilry micba(gk fh `xwie)qAki mz` sxVde'§©Ÿ¥Ÿ¨§©¥

,jkitle .dxfrdn mz`ivi zryn mdilr dlg ef d`nehe ,'eicbA§¨¨
mipdkd m`íéðBLàøäly cg`d mcivn mixtd z` mi`yepd ¨¦¦

zehendeàöéxakå ,äøæòä úîBçì õeçmipdkd eli`íéðBøçàä ¨§§©¨£¨¨§¨©£¦
oiicr zehend ly ipyd mcivn mixtd z` mi`yepdeàöé àìon Ÿ¨§

if` ,dxfrdíéãâa ïéànèî íéðBLàøä,mdilryåmipdkd eli` ¨¦¦§©§¦§¨¦§
íéðBøçàäoiicr,íéãâa ïéànèî ïéà.dxfrl ueg md s` e`viy cr ¨©£¦¥§©§¦§¨¦

da `diy jixv 'd`ved' lky xaeqd in` iax ixacl ,denzl yie
e`viy mipey`xd mipdkd mi`nh recn ,'dgpd' mbe 'dxiwr' mb

,uegl xakçð àì àäå,mdicin xtd z` egipd `l oiicr ixde - §¨Ÿ¨
epivn mitxypd mixt iable ,dgpd `la dxiwr o`k yiy `vnpe

xn`py ,d`ved oeyl dxeza(`k c `xwie)l` xRd z` `ivFde'§¦¤©¨¤
.'ebe 'Fz` sxUe dpgOl uEgn¦©©£¤§¨©Ÿ

:`xnbd zvxznàeä,lnn xa `a` iax -dì áéúBîdywd - ¦¨
`iyew,in` iax ixac lr efàeäåenvrdì ÷øôîlr aiyd - §§¨¥¨

zwqer migafa dpyndy ,eziiyewamixtdy ote`ïéøøâðiab lr §¦§¨¦
ote`a ok`y] xie`a mze` mi`yep mipdkd oi`y ,epiidc .rwxwd
lr mze` mixxeb md `l` ,[mcin megipiy cr mi`nhp mpi` dfk
mb o`k yi mnr mirqet mdy crv lkay `vnpe ,rwxw iab

.'dgpd' mbe 'dxiwr'

äðùî
cvik zyxtn oke ,ezvignl ueg `viy xa` oica zwqer ef dpyn

:milyexi znegay mixryd igzt z` oecl yiøáàgqt oaxw ly ¥¤
Búö÷î àöiL,`veid wlgd eze` lqtpe ,milyexi znegl ueg ¤¨¨¦§¨

xeq`e xg`n j` ,mipta xzepy xykd wlgd on eyixtdl jixve
jkitl ,gqt oaxwa mvr xeaylCúBçmewna mvrl aiaq xyaa ¥

,uegl xa`d z`ivi,íöòì òébnL ãòxyad oia cixtdl ick ©¤©¦©¨¤¤
,leqtl xykdåokn xg`lóìB÷lr xzepy xykd xyad z` §¥

,[axra elke`e] miptan mvrd÷øtì òébnL ãòmewn - ©¤©¦©©¤¤
,zenvr izy ea mixagznyåmyCúBç,ocixtne zenvrd oia §¥

.uegl dzvwn `viy mvrd z` jilyne
ïéLc÷enáemda dxq`p `ly ,gqtn ueg ,miycw x`yae - ©§¨¦

,uegl xa` zvwn `vi m` ,mvr zxiayõöB÷wlgd z` jzeg - ¥

uegl `viyõéôBwa,dlecb oikq -LixdBa ïéàxeqi`íeMî ©¦¤¥¦
.íöòä úøéáL§¦©¨¤¤

agexe zepelgde gztd mewn z` oecl yi cvik zyxtn dpynd
,milyexi zneg ixry ly mgzta cnerd :milyexi znegïî¦

âàäógztd ly iniptd ecivn -,íéðôìåoecipíéðôìkcnerk - ¨£©§¦§¦§¦§¦
gzta cnerde ,milw miycw my lek`l i`yxe ,xird jeza

dnegdâàä ïîógztd ly ipevigd ecivn -,õeçìåoecipõeçìk ¦¨£©§©§©
.xirl uegn cnerk -

úBðBlçä,milyexi znegayéáBòåy`x,äîBçämipecipíéðôìk- ©©§¦©¨§¦§¦
.xird jezk

àøîâ
sexiv ipic dpyndn cenll ozip m` zwelgn d`ian `xnbd

:dlitzl.älôúì ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîàepipyy myk ,xnelk ¨©©§¨¨©©§¥¦§¦¨
oecip miptle sb`d on cnerdy ,milyexi xird oic iabl epzpyna
cnerk oecip uegle sb`d on cnerd eli`e ,xird jeza cnerk
,zqpkd ziaa oipnl dxyr sexiv oiprl s` oicd ok ,dl dveg
,egzta cner ixiyrde ,zqpkd zia jeza miyp` dryz yi m`y
m`e ,oipnl mdnr sxhvn miptle sb`d on cner `ed m` if`

.sxhvn epi` uegle sb`d on cner
àâéìôe`xnin lr ax wlgp df oicae -øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøc §¦¨§©¦§ª©¤¥¦§¨©

ìàøNé ïéa ú÷ñôî dðéà ìæøa ìL ävéçî eléôà ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦£¦§¦¨¤©§¤¥¨©§¤¤¥¦§¨¥
.íéîMaL íäéáàìoia zwqtnd dvign yi m` s`y ,xnelk ©£¦¤¤©¨©¦

mdn rpen df oi` uegay ixiyrl zqpkd ziaay dryzd
yecwd iptl dnizqe wqtd oi`y itl ,dlitzl eicgi sxhvdl

.eiptl recie ielb lkdy ,`ed jexa
:dpynd ixaca dxizq dywn `xnbdàéL÷ àôeb àäixac - ¨¨©§¨

.md miyw mnvr cvn dpyndúøîàgzty dpyna x`azp - ¨§©
dnegdâàä ïîó[gztd ly iniptd ecivn-]íéðôìåepic,íéðôìk ¦¨£©§¦§¦§¦§¦

,jkn wiicl yieàäd la` -âàó[gztd agex-]Bîöòepic,õeçìk ¨£©©§§©
,zeywdl yi jk lreàôéñ àîéàjynda epipyy oicd z` xen` - ¥¨¥¨

dnegd gzt ,dpynd ixacâàä ïîõeçìå óepic,õeçìkwiicl yie ¦¨£©§©§©
,jknàäd la` -âàBîöò óepic.íéðôìk ¨£©©§§¦§¦

:`xnbd zvxznàéL÷ àìmipicd oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.xg` mewna wqer oic lky itl ,dpyna mix`eandïàkoicd - ¨

wqer ipydéøòLad,äøæòsb`d on wxy dpynd zxne` jk lre §©£¥£¨¨
.ycwzp envr gztd agex la` ,dxfrd ixry eycwzp `l uegle

ïàkwqer oey`xd oicd -,íéìLeøé éøòLa,dpynd zxne` jk lre ¨§©£¥§¨©¦
gztd agex la` ,xird ixry eycwzp miptle sb`d on `weecy

.ycwzp `l envr
ly gztd agex ycwzp `ly xacd mrh z` `xnbd zx`ane

:milyexi ixryàì äî éðtî ,÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©¦§¨¦§¥¨Ÿ
eLc÷úðly migztdïéòøBönL éðtî ,íéìLeøé éøòLueg miayeid ¦§©§©£¥§¨©¦¦§¥¤§¨¦

xirlïäézçz ïépéâîlr obdl ick ,migztd agex zgz midey - §¥¦©§¥¤
mnvrad zgixf onfáe ,änçä éðtî änçd zcixi onféðtî íéîLb ¦©¨¦§¥©©¨¦§¨¦¦§¥

.íéîLbä©§¨¦
ixryy it lr s`y zyxtn `xnbd,mdigzt eycwzp dxfrd

:ycwzp `l mixryd on cg` mewn lknáø øa ìàeîL éaø øîàå§¨©©¦§¥©©
øBðwð øòL äLc÷úð àì äî éðtî ,÷çöé,dxfrd zyecwaéðtî ¦§¨¦§¥¨Ÿ¦§©§¨©©¦¨¦§¥

ïéòøBönLxdhil mi`adíL ïéãîBò,gztd jezaïéñéðëîez` ¤§¨¦§¦¨©§¦¦
íãé úBðBäalr my`d mcn zefdl jixve xg`n ,xnelk .dxfrl §¨¨

ixqegn oiicr j` ,mirxevnd ly mlbxe mci odeae mpf` jepz
z` minkg eyciw `l jkitl ,dxfrl qpkdl mixeq`e md mixetik
zvwn qipkdle my cenrl elkeiy ick ,xepwip xry ly eagex

.dxfrl mteb
:dpyna epipy'åëå äîBçä éáBòå úBðBlçä.miptlk ©©§¦©¨

:milyexiae dxfray zeilre zebb zyecw iabl oic d`ian `xnbd
ïébb ,áø øîà[zebb-]úBiìòå[daeba miiepad mixcg-]eLc÷úð àì ¨©©©¦©£¦Ÿ¦§©§

milyexi xird zeilre zebb ,xnelk .mdizgzy mewnd zyecwa
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc migqt(ipy meil)

:`xnbd zxxanéàî,ef `xnin zpeek `id dn -åàìoi` m`d - ©¨
dpeekdàøbéàa éøîàå àøbéàa éìëàcgqtd z` milke` eidy - §¨§¦§¦¨¨§¨§¦§¦¨¨

zebby jkn x`azne .lldd z` my eilr mixne`e ,zebba
.gqtd oaxw z` mda lek`l xzene ,eycwzp milyexi

:`xnbd zvxznàì,zebba gqtd z` milke` eidy dpeekd oi` - Ÿ
`l`àøbéàa éøîàå àòøàa éìëàc,rwxwa eze` milke` eid - §¨§¦§©§¨§¨§¦§¦¨¨

.lldd z` my mixne`e bbl miler eid jk xg`e
:dywne `xnbd dayéðéàlek`l xzeny ,xacd `ed jk ike - ¥¦

,dlrnl okn xg`l zelrle dhnlïðúäåepipy ixde -(:hiw onwl) §¨§©
,'ïîB÷éôà çñtä øçà ïéøéèôî ïéà'mixhtp oi`y ,xnelk ¥©§¦¦©©©¤©£¦¨

ici lr ,[seqal lk`pd gqtd zlik` xg` ,dcerqd on [micxtp-]
,onewit`øîàåmy,áø,`id dpynd ixac zpeekyeø÷òé àlL §¨©©¤Ÿ©©§

eklie ,mnewnn gqtd z` milke`däøeáçîzg`äøeáçì,zxg` ¥£¨©£¨
rl mi`yx rwxwa milke`d oi`y `vnpe.bbl zel

:`xnbd zvxznàéL÷ àì`xnind lr dpyndn zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.oipr eze`a miwqer mpi`y itl ,zebba lldd z`ixw oiprl ax ly

ïàkzwqer oldl dpynd -,äìéëà úòLamilke`d mixeq` f`y ¨¦§©£¦¨
,mnewnn xewrlïàkwqer ,'`xbi` rwt `lild' xn`y ,ax - ¨

,äìéëà úòLa àlLxnb xg` `idy ,lldd z`ixw zrya `l` ¤Ÿ¦§©£¦¨
ea zexwle bbl zelrl md mixzen ef dryae ,gqtd oaxw zlik`

.lldd z`
'eycwzp `l zeilre oibb'y ax ly epic lr dywn `xnbd

:`ziixanòîL àzepipy .ax ixack `ly di`x rnye `ea - ¨§©
,`ziixaaúéiìò ,øîBà ìeàL àaà[lrn iepad xcg-]éLã÷ úéa ©¨¨¥£¦©¥¨§¥

äøeîç íéLãwäxzeiíéLãwä éLã÷ úéaL ,íéLãwä éLã÷ úéaî ©¢¨¦£¨¦¥¨§¥©¢¨¦¤¥¨§¥©¢¨¦
úçà íòt Bì ñðëð ìBãb ïäk[cg` mei-],äðMa,mixetikd meia Ÿ¥¨¦§¨©©©©©¨¨

åeli`úçà íòt àlà dì ïéñðëð ïéà íéLãwä éLã÷ úéa úéiìò §£¦©¥¨§¥©¢¨¦¥¦§¨¦¨¤¨©©©©
òeáLa,mipy raya -dì éøîàådil` miqpkp eidy ,mixne` yie - §¨©§¨§¦¨

òeáLa íéîòt,mipy raya -dì éøîàåeidy ,mixne` yie - ©£©¦§¨©§¨§¦¨
wx dil` miqpkpìáBéa úçà íòtxacd mrhe .dpy miyinga - ©©©©§¥

,myl miqpkp eidy,äëéøö àéä äî òãéìz` wecal ick ,xnelk ¥©©¦§¦¨
.oewiz dkixv m` dzneg

,dycwzp miycwd ycew zia ziilry ,`ziixad ixacn x`ean
.'eycwzp `l zeilre oibb'y xaeqd ax ixack `lye

:`xnbd zvxznLéðéà áéúéðå íe÷éð ìëéäî ,óñBé áø øîàike - ¨©©¥¥¥¨¥§¥¦¦¦
eycwzpy epivny dnn ax ixac lr zeywdle cenrl mc` leki

ixd ,lkidd ly eizeilréðàLd ly epic dpey -áéúëc ,ìëéä- ¨¦¥¨¦§¦
ea xn`py(`i gk '` minid ixac)ì ãåc ïziå'úéðáz úà Bðá äîìL ©¦¥¨¦¦§ŸŸ§¤©§¦

åéøãçå ,åéúBiìòå ,[åékæðâå] (åéëæðâ úàå) ,åéza úàå ,íìeàä̈¨§¤¨¨§©§©¨©£¦¨©£¨¨
.'úøBtkä úéáe ,íéîéðtäepa dnly z` jlnd cec cnily ,epiidc ©§¦¦¥©©¤

lrn zeilr zepal edeive ,ycwnd zia z` zepal ote` dfi`a
.lkiddáéúëecer xn`pe -(hi gk my)éìò 'ä ãiî áúëa ìkä' §¦©Ÿ¦§¨¦©¨©
,ìékNädeiv `ed jexa yecwdy ,xnelk .'zipaYd zFk`ln lM ¦§¦Ÿ©§£©©§¦

zeyecwy ax dcen el` zeilra jkitle .dfk ote`a zepal cecl
dxfrd zeilra `l` 'eycwzp `l zeilre oibb' xn` `le ,od

.milyexie
:dpynn ax ixac lr dywn `xnbdòîL àzdi`x rnye `ea - ¨§©

ipy xyrn zkqna epipy .ax ixack `ly(g"n b"t),läúBëL ©§¨
[mixcg-]LãBwa úBéeðaä,dxfra -ìBçì úBçeúôeodl oi`y - ©§©¤§©

,ziad xdl `l` ,dxfrl gztìBç ïëBzxd zyecwk ozyecw - ¨
,odigzt xg` zepecip ody itl ,dxfrd zyecwk `le ,ziadåeli` §

LãB÷ ïäéúBbâ.dxfrd zyecwa miyecw - ©¥¤¤
.ax ixack `lye ,eycwzp dxfrd zebby ,dpynd ixacn x`ean

:`xnbd zvxznàîbøzx`iae cinrd -àcñç áøixac z` ©§§¨©¦§¨
,dpyndaote`ïäéúBbbLel` zekyl ly.äøæò ò÷ø÷ì ïéåL §¤©¥¤¨¦§©§©£¨¨

`l` ,dxfrd jezay zekyla zwqer dpynd oi` ,xnelk
obby `vnpe ,ziad xdl zegeztd ,dxfrd rwxw zgzy zeligna
mdizebb j` ,eycwzp okle ,dxfrd ztvxl oiey el` zelign ly

.ax zrcl eycwzp `l ok` dxfrd jezay zekyld ly

:`xnbd dywnéëä éàzgzy zeligna zwqer dpyndy ,ok m` - ¦¨¦
,dxfrdàîéàd z` yxte xen` -àôéñepipy ixdy ,dpynd ly ¥¨¥¨

zekyld eid m`y ,myìBça úBéeða,ziad xda -LãBwì úBçeúôe §©§©¤
if` ,dxfrl -zïëB`ed zekyld lyLãB÷,dxfrkåeli`ïäéúBbâ ¨¤§©¥¤

Czòc à÷ìñ éàå .ìBçxaecny xnel jzrc lr dlrz m`e - §¦¨§¨©§¨
azekyl,äøæò ò÷ø÷ì ïéåL ïäéúBbbL,'ycew okez' recn ok m` §¤©¥¤¨¦§©§©£¨¨
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ïéââá äéì éìëàã åàì éàîibb :`nl` Ð.eycwzp milyexiïéøéèôî ïéàlk zaeg oky ,rayd lr dpexg`a lk`p `edy gqtd xg` epiidc ,dcerqd on xhtdl epnf ribdyk Ð

) ol `niiwck ,zepaxwdoileg"dgynl" :(a,alw.onewit` ici lr oixhtp oi` ,oilke` miklndy jxck ,dlecbl Ðáø øîàåmkilk e`ived oeyl 'onewit`' Ð,o`knjlpecer lk`pe

.zxg` dxeagaäìéëà úòùá àìù.dlik` xg`l lldd z`ixw Ðäðùá úçà íòôziifdle zxehwl ,mixetkd meia Ð.micad oiaòåáùá.dhinya Ðäëéøö àéä äî`ny Ð

rwaz.eycwzp zeilr :`nl` ,oewiz dkixve dnegdìëéä éðàù" :dia aizkc Ð,"eizeilred cin azka lkd" :aizke.yecw `nl` ,"likyd ilr 'ùãå÷á.dxfra Ðìåçì úåçåúôå
.ziad xdl `l` dxfrl gzt mdl oi`y Ð

ìåç ïëåúzyecwk Ð,dxfrk `le ziad xd

.lif` dgizt xzacïäéúåââùáò÷ø÷ì ïéåù
äøæòzekyldy Ðzgz zelign zeiepa

.`rx` ik edl eed edcic mibb jkld ,rwxwdéë
ïðçåé éáø äøîàeycwzp `l zelignc `dl Ð

zegezta Ðixw lra geliy iabc ,ziad xdl

,"mixac el`"a dxn` ziad xdl ueg glzynd

glzyn ixw lrae eycwzp `l zelign xn`wc

zeligna qpkil xzene ,zepgn izyl uegxdc

.ziadàéää àéðú éëokezc ÐycewÐ

xzac ,zegezt hwp ikdl .dxfrl zegezta

.opilf` ozgiztìëéä úçúù úåìéçî àéðúäå
ìåçdxfrl zegezta jzrc `wlq `we Ð

zeligny ,legl zegezta :opipyne ,xn`w

ixeg`y dn` dxyr zg` zgzn zekldnzia

zegztpy cr ,zxetkduegn ziad xdl

.dxfrlòîù àúåââåùãå÷.lkid ly ebb Ð

ivn `l `kde .`id dcedi iaxc `dc `tiqe

ebb `dc ,yipi` aizip lkidn lirlck iiepyl

aizk `l.`xwaåììä ïéââdxfray Ð

.dizekyleíéùã÷ éùã÷ íù ïéìëåà ïéàÐ

oilk`pdmilw miycw my oihgey oi`e ,dxfra

.dxfra mewn lka oihgypdúåîà éúù ïúåàì
ycew ilk zpizp yeniyl oibb iycw ikdl Ð

.gafnl oikixvd `l la` ,oipal oikixvd

dcn ly zelwn zen` izy oze`y ogky`ck

eidzepezp.zeilrae oibba `edy ,xryd daeba

úåîà éúù ïðúã,dxiad oyeya eid dcn ipw Ð

zkqna opzck ,xryd daeb lr iepad zia `ede

) zecnb dpyn oey`x wxteilre igxfnd xry :(

= dxev dxiad oyeyopiyxtne .zxiievn

`ed ikdle .e`a okidn erciy ick :zegpna

ied `lc ,zen` izyl oincc lkl ,oibb iycwc

izixg` `zlinl la` .gafnd jxev`l Ð

.eycwäùî ìù.migth dyy Ðúçà åéä äîìå
äðè÷ úçàå äìåãâ.dyn lya edl ibqiz Ð

ïéðîåà åäéùoxkyy Ðzen` jke jk zepal

oipad oixifgne ,dyn ly dphwd zcnl oilhep

ick ,zelecbd el`n zg`d dcnl oixafbl

exzeeiy`ny .mevnva `le ycwdl odlyn

epdi.dlirn icil e`eaie ,mpga ycwdd on

éúøúåil dnl zelecb Ð?,dyn lya ibqiz

.jpdn `cgaeàãçàôñëå àáäãìoi`y efa Ð

eid rav` ivg `l` dyn ly lr dxizi

oink ,sqke adf zepne`lze`lahzepgleye

dxiziy efae .dciak zepne` odyo`pz lr oitiqene ,mipa` oipa oixifgn eid rav` odilr.dn` lkl rav`äîåçä éáåòencc ,ycwzp dnegd y`x `nl` Ðoibbl.zeilreàøåù øá
`ide ,dlecb dnegd on miptl dphw dneg Ðdkenprwxwy .dxfrd daeb rwxwl deye.zelrna dlere deabe jled dxfrdäðùîúåìëåà åéäù úåøåáç éúùziaa cg` gqt Ð

cg`.êìéà ïäéðô ïéëôåä åìàztki` `l zexeag izyk oi`xp elit`e .jli` el`e jli` el` mdipt jetdl oi`yx `l` ,zg` dxeagk oi`xp zeidl el` cbpk el` aqdl oikixv opi` Ð

.zexeag izyl miza izya s` lk`p gqtdy `xnba silick ,olíçéîäåoinngny Ðoibfeny oing eabefnl odizyl ynynd ynyl gep `diy ick ,rvn`a zzl oi`yx oiid ea

wiqtny it lr s`e .dpyd lk bdpn x`yn zepyl oikixv oi`e ,o`kle o`kl mynoiazexeagdynydyke .ol ztki` `l Ðcner odizyl ynyndxeagnlek`l ligzdy zg`

befnl ,gqtd on dnrdxeagl.zxg`dåéðô úà øéæçîå åéô úà õôå÷cvl Ð,ezxeag,zexeag izya lk`p gqtd :ocic `pzl dil `xiaqc .zxg`d dxeag mr lke`y edecygi `ly

"lk`i cg` ziaa" iwen ikdle .epnn zenewn ipya lke` epi` cg` mc` la`zexeag izye .miza ipya lke` cg` mc` oi`y Ðzektedd.enc miza izyk odiptäìëäå`idy Ð

izya lk`p gqt :oxn`ck ,lek`le xg` cvl dipt jetdl d`yx ,dyea.zexeagàøîâåúåà åìëàé øùà íéúáä ìòaizkc ,miza izya cg` gqt oilke` mc` ipa ipy :rnyn Ð

"eze`" mipy "elk`i".mipy miza ,gqt cg Ðàäé ìåëézexeag izya e` mixcg ipya oebk ,zenewn ipya lke` cg` mc` Ðmdipt zektedd."lk`i cg` ziaa" :xnel cenlz Ð

.daxd miza aizk daxd milke` iab la` .miza ipya `le ,cg` ziaa elke` cg` mc` rnyn ,aizk "lk`i" .onwlck ,zxeqnl m` yi :xaq dcedi iaxeùîùä,edlev didy Ð

.eilr dpnp did `ede eit jezl zifk qipkde gkyeåðîî åñéøë àìîî àåä ç÷éô íà.lk`i `l aey myn cenri m`c Ðúåîå÷î éðùá ìëåà ìëåàäù ãîìî`xwa aizkc "elk`i"e Ð

cge cg lk` Ð.i`w oilke`n
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àäé ìåëé.zexeag izya lk`p gqt ly exwir Ðìëàé ãçà úéáá øîåì ãåîìúÐ

"lk`i" ,`xwnl m` yi :xaqwegqt``le i`w`dz ezlik` zlgz xwir ,xnelk ,ixab`

`le ,zg` dxeagawlgzi`xab la` .zexeag izyllik`e lif`e `kdn i`w ira i` Ð

xwir` `l` `pngx citw `lc ,`kd,dlik` zlgzopixwcnlk`i `le ,gqtd "lk`i"

yi xaq dcedi iax :selig izrny ip`e .`xab`

`xwnl m`,zenewn ipya `le cg` ziaa Ð

xqny zxeqnl m` yi xaq oerny iaxe

`cg dxeaga :xbd qelwpe`,lk`ziipy` la`

`lc ,exne`l il dywe .citw `l zenewn

ol `niiwc :cere .mlern dfk zxeqn izrny

,dil `xiaq `xwnl m` yi oerny iaxc

`pyil :cere .oixcdpqc `ziinw `zrnya

gqt hwp zexeag iabc ,izeek `wiic `ziixac

iabe ,eze` oilke` zexeag izy hwp `le ,lk`p

.lk`p gqt hwp `le lke` lke`d hwp zenewn

`xwna "lk`i cg` ziaa" opiyxc ik ,jkldÐ

gqt`opiyxc ike .zexeag ihernl ,rnyn

lk`irnyn ixab`.zenewn ihernl Ðäñøôðå
ïäéðéá äöéçîzg` dxeag oiayei eid Ð opiqxb

,cg` gqt oilke`edqxtpeodipia dvign

me`yrelk`p gqt xne`d ixacl .zexeag ipy

zexeag izyaab lr s`e .ozlik` oixneb Ð

xqe` zexeag izya lk`p gqt dil zi`c o`nc

dyrp `l `kd ,zenewn ipya lek`l mc`l

dxeag lklixdy ,xg` mewnk mnewn dxeage

o`k oi`e ,eiykr cr d`x `ly xie` d`ex epi`

.ycg mewnïéáùåé åéäipya zexeag izy Ð

,mdigqt my elk`e ,mizadvignd dwlzqpe

dxeag lkl dyrpe ,ycg xie` o`k yi Ð

oey`xd mewna milke`k dil iede ,xg` mewnk

lke` lke`d oi` xne`d ixacl ,jkld .ipyae

zenewn ipya.milke` oi` Ðèùôî äéì èéùô
dxne` Ðrenylzyxetne dheyt ef denk

izy oze` dyer dvign ziiyry ,epxn`y

,zexeagweliqeipy oze` dyer dvign

.icin da dil `wtqn `le ,zenewnàîòè éàî
.ikda dgxe` i`ne ,dipt jetdl dl dnl Ð

äùåá àéäù éðôîlr ,miyp`d ipirl lek`l Ð

.da oilkzqny iciáéúéaqd mewn dhne Ð

,`id oiaeygmiphwdeiab lr oiayei,oilqtq

.zeaiyga envr bdepeàðîéæ ãçá äéìá÷`le Ð

aixqexvtiy cr.eaéðîéæ éøúá äééúùåÐ

.ea wiqtdäéôà øãäà àìå`l` ,xg` cvl Ð

.odipirl dzyàðà íùä ìòáÐizephwnjk

.`ped ax il oi`xewáéú êì éøîà éë àîòè éàî
àéøåôàúáéúéà`le rwxw iab lr zayi `le Ð

?lqtq iab lrmbdpn did `ly ,dil era ikdle

`dinze ,jk.edlúéáä ìòá êì øîàéù äî ìë
äùò) ("i`fr oa" wxta) ux` jxc zkqna `id `zipznÐ.(iying wxt dax ux` jxcïè÷ì ïéáøñîÐxivtiy cr eixac lawln.eaìåãâì ïéáøñî ïéàåmik`lna okyÐmdxa`l exn`y

) "dyrz ok"ziy`xa`le (gieaxiqhelle ,eaaegxa ik" exn`"oilp) "c`n ma xvtie" crmy.(hiäìëúëôåäïðú äéðôeqixk iqei iax xa l`rnyi iax .eipt jetdl yi`d jxc oi`e Ð

xkeyd"a opixn`ck ,i`ed dagx) "milretd z`.(`,ct `rivn `aaäøåáç éðá.i`w gqta e`l Ðäøåáç éðámipy e` cigi `a m`e ,aqdl dylya oiqpkp ozcerqa ynynd yny Ð

eaqde.ediilr ynyl ynyd lr oi` Ðãçà ãçàá ïéàöåéåz`vl `a m` ,mcew ezlik` miiqy in lk Ðmicigid zxyl ynyl dywy it lr s`e ,`vi Ð.oix`ypdàðãéòá éìééòã àåäå
éùðéà éìééòã`l ozqipka mbe ,mixg`d zcerq zryn xzei jix`n oexg`d oi`y Ðexdni.dcerq zry xnb onf cr ynyd xg`l ick aqdlàìééã åäá ùâøã àäåynyl ericedy Ð

.micigid ynyl el `ed gxehy itl ,cg` cg` z`vl okxc dfyéñåäì ïåøçàä êéøöåíéîã ó.ynyl Ð
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øîåoiyecwc `nw wxta oerny iaxl dil opirny `de :xn`z m`e Ð `xwnl m` yi xaq

mc` oi`c ,da ecbeaa da ecbaa yixcc ,zxeqnle `xwnl m` yi dil zi`c (a,gi)

ixzq `l mzdc :xnel yi !zegty xg` zeyi`l `le ,zeyi` xg` zegtyl eza z` xken

cg `l` yxcinl `kilc `kd la` .mdipy yexcl lekie ,iccd`Ðwxta oke .`xwn yixc

:(`,dt) lirl xn`c `de .(`,c) oixcdpqc `nw

`la `ed ixd dxeagl dxeagn gqt xya `ivend

dyrzÐlk`p gqt xn`c o`nl elit` iz`

dxeag lk egwle wlgpy xg`c .zexeag izya

dwlgÐdxeagl ef dxeag wlg `ivedl xeq`

.zxg`

äìëä,opirny`l jixhvi` Ð dipt zkted

dlk`y it lr s` zenewn izyk opiayg `lc

rnyn `w inp i` .dipt zkitd `la dcerq zvwn

.opz dlk :`xnba xn`ck ,dipt jetdl zaiigc ol

ïéà`l `ixet` aizic i`n` Ð lecbl oiaxqn

zaiyic ,oiaxqn oi`c meyn xninl jiiy

ayil el did `le ,`ed dxxye zeqb xac `ixet

.dyr ziad lra xn`iy dn lk meyn e`l i`

ïéñðëð:l`ppg epiax yxit Ð 'ek dylya

zra odn zvwn e`ae gqtd lr epnpy dxeag

`liicd exbye ,lek`l mc` ipa jxcyÐ:yexit

ynyÐevawzp m` .o`vn `le mdixg` ytgl

dyly wxÐodilr oi`e ,gqtd z` oilke`

dylyn zegt la` .mlek e`eaiy cr oizndlÐ

,exg`zpe e`vie cgi mivaewn eid m` la` .`l

o`vn `le `liic eda xcdeÐx`yp `l elit`

my eidy oeik .oizndl jixv oi` mdn cg` wx

.e`vie

øîàzile ,gqt lke`d Ð minc ozepe `piax

`pcira lrc dpin `wtpde .dizeek `zkld

.`liic eda xcde iypi` iliirc
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úBøeáç ézLa ìëàð àäé ìBëé¯úéáa" :øîBì ãeîìz ¨§¥¤¡¨¦§¥£©§©§©¦
íà Lé :øáñ äãeäé éaø ?éâìtéî÷ éàîa ."ìëàé ãçà¤¨¥¨¥§©¨¦©§¦©¦§¨¨©¥¥
ïéáLBé eéä .àø÷nì íà Lé :øáñ ïBòîL éaøå ,úøBñnì©¨¤§©¦¦§¨©¥¥©¦§¨¨§¦
ìëàð çñt øîBàä éøáãì ,íäéðéa ävéçî äñøôðå§¦§§¨§¦¨¥¥¤§¦§¥¨¥¤©¤¡¨

úBøeáç ézLa¯çñtä ïéà øîBàä éøáãì ,ïéìëBà ¦§¥£§¦§¦§¥¨¥¥©¤©
úBøeáç ézLa ìëàð¯ä÷lzñðå ïéáLBé eéä .ïéìëBà ïéà ¤¡¨¦§¥£¥§¦¨§¦§¦§©§¨

éðLa ìëBà ìëBàä øîBàä éøáãì ,ïäéðéa ävéçî§¦¨¥¥¤§¦§¥¨¥¨¥¥¦§¥
úBîB÷î¯ìëBà ìëBàä ïéà øîBàä éøáãì ,ïéìëBà §§¦§¦§¥¨¥¥¨¥¥

úBîB÷î éðLa¯èéLt à÷ àðäk áø áéúé .ïéìëBà ïéà ¦§¥§¥§¦§¥©¨£¨¨¨¥
Cì éòaéúå :àðäk áøì éLà áø déì øîà .èLôî déì¥¦§©£©¥©©¦§©¨£¨§¦¨¥¨
ézLk éåä éî ,ävéçî úéiNòå ävéçî ÷eléñ :àéòaéà¦©£¨¦§¦¨©£¦©§¦¨¦¨¥¦§¥
älkä" .e÷éz ?àì Bà éîc úBøeáç ézLëå úBîB÷î§§¦§¥£¨¥Ÿ¥©©¨
àéiç éaø øîà ?àîòè éàî ."'åëå äéðt úà úëôBä¤¤¤¨¤¨©©§¨¨©©¦¦¨
àðeä áø .äLBa àéäL éðtî :ïðçBé éaø øîà àaà øa©©¨¨©©¦¨¨¦§¥¤¦¨©¨
eøîà .÷çöé øa ïîçð áø éáì òì÷éà ïúð áøc déøa§¥§©¨¨¦§©§¥©©§¨©¦§¨¨§
øî áéúéð :eøîà .àðeä áø :eäì øîà ?CîM äî :déì¥©§¨¨©§©¨¨§¥¥¨

àñk déì eáäé .áéúé .àéøetà¯,àðîéæ ãça déìa÷ ©§¨§¥§©¥¨¨©§¥§©¦§¨
éàî :déì eøîà .détà øcäà àìå ,éðîéæ éøúa dééúLå§©§¥¦§¥¦§¥§¨©§©©¥¨§¥©

úéø÷ àîòè.éðà íMä ìòa :eäì øîà ?àðeä áø Cì ©§¨¨¥¨©¨¨©§©©©¥£¦
øîà ?záúé "àéøetà áéúéð" Eì eøîà ék àîòè éàî©©§¨¦¨§§¥¥©§¨§¥§§¨©
."àvî õeç äNò úéaä ìòa Eì øîàiM äî ìk" :eäì§¨©¤Ÿ©§©©©©¦£¥¦¥
øîà ?àðîéæ ãça zìa÷ àñk Cì éáäé ék àîòè éàî©©§¨¦§©¦¨¨¨©¥§§§©¦§¨¨©
àîòè éàî .ìBãbì ïéáøñî ïéàå ïèwì ïéáøñî :eäì§§¨§¦©¨¨§¥§¨§¦©¨©©§¨

,àéðúc :eäì øîà ?éðîéæ éøúa déúézLàBñBk äúBMä ¦§¦¥¦§¥¦§¥¨©§§©§¨©¤
úçà úáa¯íéðL ,ïøbøb äæ éøä¯ìL ,õøà CøcäL¯zøcäà àì àîòè éàî .çeøä éqbî §©©©£¥¤©§§¨§©¦¤¤¤¤§¨¦©¥¨©©©§¨¨©§©§§

éaøa ïBòîL éaø éáì òì÷éà éñBé éaøa ìàòîLé éaø .ïðz ,äéðt úëôBä älk :eäì øîà ?Ctà©¨¨©§©¨¤¤¨¤¨§©©¦¦§¨¥§©¦¥¦§©§¥©¦¦§§©¦
øáñ àì :déì éøîà .àðîéæ ãça dééúLå àðîéæ ãça déìa÷ àñk déì eáäé ,àéðB÷ì ïa éñBé¥¤¨§¨§©¥¨¨©§¥§©¦§¨§©§¥§©¦§¨¨§¦¥¨¨©

úçà úáa BñBk äúBMä" øî dì¯ðééå ,ïè÷ EñBëa éøîà àì :eäì øîà ?"ïøbøb äæ éøäE ¨¨©¤§©©©£¥¤©§§¨¨©§¨¨§¦§§¨¨§¥§
ìLa ïéñðëð äøeáç éða :àðeä áø øîà .äáçø éñéøëe ,÷Búîøîà .ãçàa eléôà ïéàöBéå äL ¨§¥¦§¨¨¨©©¨§¥£¨¦§¨¦¦§¨§§¦£¦§¤¨¨©

øëN ïéðúBðå :àðéáø øîà .àìéic eäa Lâøc àeäå ,ìòéîì éìéâøc àðcéòa ìééòc àeäå ;äaø©¨§§¨¥§¦¨¨¦§¦¦§¥©§§¨©§©¨¨¨©¨¦¨§§¦§©
éøöå ,íéîcéñBäì ïBøçàä C.déúååk àúëìä úéìå ,íéîc ó ¨¦§¨¦¨©£§¦¨¦§¥¦§§¨§¨¥
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

מבהיל הדבר איך זה מנגדים לחלק מתורת ה' ולבטח בא זה מחיסרון ידיעה מה זה תורת החסידות.
ממכתב ב' שבט, תשי"ז



רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc migqt(ipy meil)

ìBëélek`l i`yx dxeagd ipan cg` lky myky xnel ziid ¨
mipyl wlgidl zi`yx dxeagd lk didz jk ,zenewn ipya

gqtdeìëàð àäéezligzn,øîBì ãeîìz ,úBøeáç ézLa(en ai my) §¥¤¡¨¦§¥£©§©
,'ìëàé ãçà úéáa'zcnln lrtp oeyla dxen`d 'lk`i' daizd §©¦¤¨¥¨¥

epiid ,'cg` ziaa' `dz gqtd zlik` zligzy dcitwd dxezdy
,lek`l eligzdy xg`l mpn` ,[zg` dxeagae cg` mewna
cer lek`le jlil enewnn cenrl dxeagd ipan cg` i`yx

.xg` mewna gqtd xyan
:zwelgnd mrh z` `xnbd zxxan,éâìôéî÷ éàîadcedi iax §©¨¦§§¦

,`xnbd zx`an .oerny iaxeúøBñnì íà Lé ,øáñ äãeäé éaø± ©¦§¨¨©¥¥©¨¤
dxezd xtqa epiax dyn dazky itk daiz ly daizkd ote`
c"eia dazkp 'lk`i' daizdy oeike .xwird `ed l`xyil dxqne
oeyla `le lw oipaa] m"leg mr zcwepnk dze` mi`xew zg`
mc`d ,xnelk ,'lk`i cg` ziaA' `id weqtd zernyne ,[lrtp§©¦¤¨Ÿ¥

.zenewn ipya `le cg` mewna lk`i gqtd z` lke`yéaøå§©¦
àø÷nì íà Lé ,øáñ ïBòîLdaiz ly d`ixwd ote` `ed xwird ± ¦§¨©¥¥©¦§¨

'lk`i' daizde ,dcewipk dxez xtq jezn z`xwp `idy itk
ziaa lk`p `di gqtdy cnll d`a ,'lk`i' cewipa z`xwpy¥¨¥

zg` dxeagae cg` mewna ,cg`.
izy oia dkldl dpin `wtp mda yiy mipte` ipy d`ian `xnbd

:oey`x ote` .zercdeéäzg` dxeag ipaïéáLBé,cg` ziaa ¨§¦
,íäéðéa ävéçî äñøôðåmi`ex mpi` cg` cva miaeqndy xg`ne §¦§§¨§¦¨¥¥¤

izyl mze` dwlig dvigndy `vnp ipyd cva miaeqnd ipt z`
.zexeagøîBàä éøáãìdy dcedi iax zrcl ±ézLa ìëàð çñt §¦§¥¨¥¤©¤¡¨¦§¥

ïéìëBà ,úBøeáçgqtd zlik` z` jiyndl mlek mi`yx ± £§¦
ipya milke`k mze` daiygn dvignd zqixt oi`e .mdizenewna
zayei dxeag lk `l` ycg mewn o`k dyrp `l ixdy ,zenewn
dhrin wx dvignd zqixte ,dzr cr ea dzidy xie` llg eze`a
,mle` .mnewn z` dzpiy `l j` zexeagd ipa ly mnewn z`

øîBàä éøáãìy xaeqd oerny iax zrcl ±ézLa ìëàð çñtä ïéà §¦§¥¨¥¥©¤©¤¡¨¦§¥
,ïéìëBà ïéà ,úBøeáçdvignd ici lr zexeag izy eyrpe li`ed £¥§¦

dvignd iciv ipyn cg`a cgi mlek eaqi `l` ,mdipia dqxtpy
.mdipiay dvignd z` ewlqi e` gqtd zlik` z` my eniiqie

:ipy ote`ïéáLBé eéäipae ,miza ipya migqt ipy ly zexeag izy ¨§¦
,mdly gqtd xya z` milke` eid dxeag lkä÷lzñðådävéçî §¦§©§¨§¦¨

zvvegdïäéðéaoia ±xg`ne ,zexeagd ipa ly daiqdd zenewn ¥¥¤
dyrp zrke envr ipta xie` llga zayei dzid dxeag lky
ink md ixd ,ycg xie` llg mdl ycgzpe xzei agx llg mxear

.xg` mewna miiql mi`ae cg` mewna mzlik` eligzdyéøáãì§¦§¥
øîBàädxeag oay ,xaeqd oerny iax zrcl ±ìëBàäewlg z` ¨¥¨¥

`diy i`yx gqtd xyaaìëBàgqtd z`ïéìëBà ,úBîB÷î éðLa± ¥¦§¥§§¦
s` mdizenewna gqtd zlik` z` jiyndl mlek mi`yx

,mle` .mewn iepiy mdl mxb dvignd weliqyøîBàä éøáãì± §¦§¥¨¥
y ,xaeqd dcedi iax zrclïéà ,úBîB÷î éðLa ìëBà ìëBàä ïéà¥¨¥¥¦§¥§¥

ïéìëBà,mdizenewna gqtd z` lek`l jiyndl mi`yx mpi` ± §¦
exfgi ok m` `l` ,mnewn dpzype dvignd dwlzqpe li`ed

.zexeagd izy oia uevgzy dvign eqxtie
zqixt ly el` mipecip iabl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:zexeag izy oia dvign weliqe zg` dxeag ipa oia dvignáéúé̈¦
[ayi-]èLôî déì èéLt à÷ ,àðäk áøzekldd z` hyt ± ©©£¨¨¨¦¥¦§¨

.zeheyt zekldk ,lirl exkfedy,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨
àéòaéà Cì éòaéúåly el` mipecipa oecl jl ie`x wtq oeyla ± §¦¨¥¨¦©§¨

úéiNòå ävéçî ÷eléñ[zqixt-],ävéçî,jk le`yleéåä éîm`d ± ¦§¦¨©£¦©§¦¨¦¨¥
dvignd weliq zngn aygp dxeagd ipa zaiyi mewnéðLk¦§¥

,úBîB÷î,ycg xie` ea ycgzd ixdyådqxtpy dxeag ipa m`d §§
mdipia dvignéîc úBøeáç éðLëdvignd zngn ,[miaygp-] ¦§¥£¨¥

,zvvegdBàdvign ziiyre dvign weliq `nyàìmewn dyer Ÿ
ax miiqn .zexeag izyk zg` dxeag `le zenewn ipyk cg`

:iy`.e÷éz¥

jezne dxeaga zlke`d dlk iabl epzpyn ixacl zxfeg `xnbd
epipy .dizye dlik` ly ux` jxc zeklda oecl dkiynn df oic

:dpyna'åëå äéðt úà úëôBä älkä:`xnbd zl`ey .zlke`eéàî ©©¨¤¤¤¨¤¨©
,àîòèdkxc dlkd `weec recne zlke`yk dipt jetdl dl dnl ©£¨

:`xnbd daiyn .jkaéðtî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¥
Lda milkzqn miyp`äLBa àéä.mdipirl lek`l ¤¦¨

iptn dlik` zrya mipt zkitdy cnlnd dyrn d`ian `xnbd
:mc` lkl `le dlkl wx die`x dbdpd `id dyeaddéøa àðeä áø©¨§¥

ïúð áøcéáì òì÷éà[zial oncfd-]eøîà ,÷çöé øa ïîçð áøipa §©¨¨¦§©§¥©©§¨©¦§¨¨§
ongp ax ly eziadéì,`ped axl ±,eäì øîà .EîL äîinyáø ¥©§¤¨©§©

.àðeäe ,`ed lecb mc`y ziad ipa epiad ezaeyzneøîàjxc el ¨¨§
,ceakáéúéð[aWi-]àéøetà øîaqid mewn `edy ,dhn iab lr ± ¥¦¥¥©©§¨

ax bdp .miheyt miyp` jxck lqtq iab lr `le ,miaeyg miyp`
e zeaiyg jxca envr `pedáéúé.dhind lr ayi ±àñk déì eáäé §¦§©¥¨¨

e ,oii ly qek ziad ipa el epzp ±àðîéæ ãça déìa÷mdn dlaiw ± ¦§¥§©¦§¨
bedpl zgz ,cine skiz qekd z` mdicin lhp ,xnelk ,zg` mrta

,zgwl ea exivtiy cr mdl axqle ux` jxc zcinaéøúa dééúLå§©§¥¦§¥
éðîéæxg`le ,oiid on wlg dzy zg` dnibla ,minrt izya ± ¦§¥

.dlek z` miiqe dipy dnibl mbl wiqtdyedzyy dryaàìŸ
détà øcäàipirl oiid dzy `l` xg` cvl eipt jtd `l ± ©§©©¥

.migx`nd
déì eøîà:`ped axl ziad ipa ¨§¥

.`Cì úéø÷ àîòè éàî['jny dn' epzl`yl zipryk] dn iptn ± ©©£¨¨¥¨
,jnvrl z`xw,àðeä áø.'ax' x`ezd z` jnyl ztqedeøîà ©¨¨©

éðà íMä ìòa ,eäì.'`ped ax' il mi`xew izephwn ± §©©©¥£¦
.azáúé ,àéøetà áéúéð Cì eøîà ék àîòè éàîdhnd lr zayi ± ©©£¨¦¨§¨¥¦©§¨§©§§

.mc` lk jxck lqtq iab lr e` rwxwd lr `le ,aeyg mc` jxck
,eäì øîà,ux` jxc zeklda minkg epy jkEì øîàiL äî ìk ¨©§¨©¤Ÿ©§

(àvî õeç) äNò úéaä ìòa. ©©©©¦£¥¦¥
.b,àðîéæ ãça zìa÷ ,àñk Cì éáäé ék àîòè éàîzbdp `l recne ©©£¨¦¨£¦¨¨¨©¥§§§©¦§¨

mda mixivtny xg`l wxe dligz miaxqny mc` ipa xqen jxck
.lawl mipken,eäì øîà,minkg exn` jkïéàå ,ïè÷ì ïéáøñî ¨©§§¨§¦§¨¨§¥
.ìBãâì ïéáøñîaxql ie`x ,zzl dvex heyt mc`yk ,xnelk §¨§¦§¨

cg` e` ziad lrayk mle` ,zgwl xivti ok m` `l` epnn lawl
jkitl ,aexiq mey `la mdn lawl yi mipzep ziad ilecbn

.cin mkcin dizlaiw
.cdéúézLà àîòè éàîqekd z`,éðîéæ éøúazezyl xyt` `ld ©©£¨©§¦¥¦§¥¦§¥

.zg` dnibla dlek z`,eäì øîàmeyn jk iziyräúBMä ,àéðúc ¨©§§©§¨©¤
,úçà úáa BñBkzezyl ezee`z dlecb dnk cr d`xn eznible §©©©

,oii,ïøbøb äæ éøäa edzeye rvn`a wiqtn m` la`íéðLizya ± £¥¤©§§¨§©¦
zcn ef ixd ,zenibl,õøà Cøc`l` zg` mrtn xzei wiqtn m`e ¤¤¤¤

a eqek z` dzeyìLäL`ed ixd ,minrtçeøä éqbî.[de`b lra-] §Ÿ¨¦©¥¨©
.dCtà zøcäà àì àîòè éàîcvl jipt zxfgd `l dn iptn ± ©©£¨Ÿ©§©§§©¨

.epipta oiid z` zizy `l` ,xg`,'äéðt úëôBä älk' ,eäì øîà̈©§©¨¤¤¨¤¨
.ïðzdlkd jxcy meyn epiide 'dlk' epipy epzpyna xnelk §©

jxc oi` la` ,mixg` ipta dzeye zlke`y drya dipt jetdl
.eipt z` aaeql yi`d

eqek dzeyd mipte` el`a cnlnd sqep dyrn d`ian `xnbd
:oxbxb aygp zg` zaaéáì òì÷éà ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøoncfd-] ©¦¦§¨¥§©¦¥¦§©§¥

[zialàñk déì eáäé ,àéðB÷ì ïa éñBé éaøa ïBòîL éaøel epzp - ©¦¦§§©¦¥¤¨§¨§©¥¨¨
,oii qekàðîéæ ãça déìa÷,ea exivtiy cr oiznd `le ,axql ilan ¦§¥§©¦§¨

,àðîéæ ãça dééúLå.zg` dniblaøî dì øáñ àì ,déì éøîàike ± §©§¥§©¦§¨¨§¦¥Ÿ¨©¨©
,`ziixaa `pzd ixac z` xn rny `léøä úçà úáa BñBk äúBMä©¤§©©©£¥

éøîà àì ,eäì øîà .ïøbøb äæoxbxb aygp dzeydyael`k mipte` ¤©§§¨¨©§Ÿ¨§¦§
yðééå ,ïè÷ CñBë,äáçø éñéøëe ,÷Búî C,zrvenn qeka `weec `l` ¨¨¨§¥¨¨§¥¦§¨¨

.ipepia mc`e ievn oii
:dcerq ipicn ztqep dklda df oecip zniiqn `xnbdáø øîà̈©©

äøeáç éða ,àðeä,dcerq cgi lek`le aqdl erawy miyp` ± ¨§¥£¨
ogleyd zkixra ,dcerqa mze` zxyiy yny mxear exkye
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc migqt(iyily meil)

äùàä ¯ éðéîù ÷øô
dpyna epipy(.`q lirl).leqt eiiepnl `ly gqtd z` hgeydy

`xnba x`azpe(my)weqtdn cnlp df oicy(c ai zeny)zqknA'§¦§©
dkixv gqtd zhigyy ,'dVd lr EQkY Flk` itl Wi` zWtp§¨Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ©©¤
`ly ine ,okl mcewn gqtd lr miiepnd dxeagd ipa myl zeidl
wqer df wxt .epnn lek`l xeq` ,ezhigy zrya gqtd lr dpnp
zepnil ie`xd `ed ine ,gqtd z` mihgey in lr ,iepind ipipra

.eilr

äðùî
lg mdn dfi`a ,migqt ipy lr eze` epndy in oica dpc epzpyn

:iepind,dìòa úéáa àéäL ïîæa äMàäm`dìòa äéìò èçL- ¨¦¨¦§©¤¦§¥©§¨¨©¨¤¨©§¨
,egqt lr dze` dpndyåmb,dìòa ìMî ìëàz ,äéáà äéìò èçL §¨©¨¤¨¨¦¨Ÿ©¦¤©§¨

mixne` ep` ,dia` lya zepnil dvexy dyxit `ly onf lky
m` la` .dlra ly lr zepnil dzrc mzqd onyäëìäaìâø ¨§¨¤¤

ïBLàøoi`eyipd xg`lyúBNòìbgd zgny z`,äéáà úéáa ¦©£§¥¨¦¨
e ,odia` zial oey`xd lbxa jlil okxcy ze`eypd jxckèçL̈©

,äöBø àéäL íB÷îa ìëàz ,dìòa äéìò èçLå äéáà äéìòep`y oeik ¨¤¨¨¦¨§¨©¨¤¨©§¨Ÿ©§¨¤¦¨
l dticrn `id okid miwteqn.lek`íBúéoiqtexhet` ipy el yiy ¨

,eilr mipennyåéìò eèçMLd ipyàeäL íB÷îa ìëàé ,ïéñtBøèBtà ¤¨£¨¨©§§¦Ÿ©§¨¤
ïäéðL ìMî ìëàé àì ,ïéôzeL éðL ìL ãáò .äöBøleki epi` ± ¤¤¤¤§¥¨¦ŸŸ©¦¤§¥¤

oeik ,egqt lr cg`d edpnd m` elit` ,mdn cg` lyn lek`l
`l` lke` epi`e ,egqt lr eze` zepndl zeyx el ozp `l ipydy

.mdn cg` mr dpniiy oitzeyd ipy enikqd ok m`L éî`edBéöç ¦¤¤§
,Baø ìMî ìëàé àì ,ïéøBç ïa Béöçå ãáòdzid `l mzqd ony oeik ¤¤§¤§¤¦ŸŸ©¦¤©

.egqt lr ely zexigd wlg z` zepndl epec` zrc

àøîâ
oey`xd lbxa ,dlrae dia` dilr ehgyy dy`y ,dpyna epipy
:`xnbd zwiicn .dvex `idy mewna lk`z dia` ziaa `idy

dpéî úòîLy ,epzpyn ixacn cenll jl yi ±,äøéøa Léxnelk ¨§©¦¨¥§¥¨
mixne` ep` ,jk xg` xxazpe ,dligza xxean did `ly xacy
zrya eprci `l ef dy` ixdy ,rxtnl ok didy xxazpy
`idyk dlik`d zryae ,lek`l dvex `id in mr dhigyd
xxazpy mixne` ep` ,odn cg` mr lek`l dvex `idy zxne`
gqtd zhigye ,enr lek`l dzvx dhigyd zrya xaky rxtnl

:`xnbd dgec .dliaya mb eid ,enc zwixfeéàîmewna lk`z' ©
`idy'äöBødze` epl`yy ,dpyna xn`pyLaäèéçL úò ¨¦§©§¦¨

.lek`l dvex ip` df lyn dxn`e
,dvex `idy mewna lk`z oey`xd lbxay x`ean dpyna
:`xnbd dywn .dlra lyn zlke` i`ce ,jli`e ipyd lbxdne

,eäðéîøe,`ziixaa epipyäMàa ,dia` zial dkldy,ïBLàøä ìâø §¦§¦¨¤¤¨¦
,lek`l dvex `id in lyn dyxit `lyk,äéáà ìMî úìëBà¤¤¦¤¨¦¨

eïàkîipy lbxn -,Cìéàåm`,äéáà ìMî úìëBà ,äöBøm`e,äöBø ¦¨§¥©¨¤¤¦¤¨¦¨¨
zlke`.dìòa ìMîdpynd ixac z` mixzeq `ziixad ixace ¦¤©§¨

lk`zy dpyna x`ean oey`xd lbxd iably ,mipicd ipya
iable ,dia` lyn lk`zy x`ean `ziixaae ,dvex `idy mewna
`ziixaae ,dlra lyn lk`zy dpyna x`ean jli`e ipy lbxd

:`xnbd zvxzn .dvex `idy mewna lk`zy x`ean,àéL÷ àìŸ©§¨
ïàkxaecn ,`ziixaaa`idy dy`Cìéì äôeãø,dia` zial cinz ¨§§¨¥¥

,dia` lyn lek`l dzrc i`ce oey`xd lbxay mixne` ep` okle
e ,lek`l dvex `id inn miwteqn ep` ,jli`e ipy lbxneïàk̈

xaecn ,dpynaady`äôeãø dðéàL,dia` zial cinz jlil §¤¥¨§¨
i`ce jli`e ipy lbxny mixne` ep` okle ,dl aiag dlra ziay
inn miwteqn ep` oey`x lbxa wxe ,dlra lyn lek`l dzrc

.lek`l dzrc
:dia` zial jlil dtecxd dy` oipra dyxc d`ian `xnbd

áéúëc(i g mixiyd xiy),l`xyi zqpk zxne`yåéðéòá éúééä æà' ¦§¦¨¨¦¦§¥¨
'íBìL úàöBîk,eipira dnily iz`vnpe d"awd lr izaagzp ± §§¥¨

,ïðçBé éaø øîàåedfyäôeãøe ,äéîç úéáa äîéìL úàöîpL älëk §¨©©¦¨¨§©¨¤¦§¥§¥¨§¥¨¦¨§¨
Cìéìeãébäìz`dçáL,ding ziaa `id zlaewny.äéáà úéáa ¥¥§©¦¦§¨§¥¨¦¨

:oipr eze`a opgei iax ly ztqep dyxc d`ian `xnbdáéúk(ãë)§¦
(gi a ryed)ãBò éì éàø÷ú àìå éLéà éàø÷z 'ä íàð àeää íBiá äéäå'§¨¨©©§ª¦§§¦¦¦§Ÿ¦§§¦¦

,ïðçBé éaø øîà ,'éìòadidz `eal cizrly `id weqtd zpeek ©§¦¨©©¦¨¨
l`xyi zqpkälëk`idy,äéîç úéáadyea dpi`e d`yip xaky §©¨§¥¨¦¨

,dlran,äéáà úéáa älëk àìåiyi` i`xwz' aezkd zpeek idefe §Ÿ§©¨§¥¨¦¨
oi`eyip oeyl `ed zeyi`y 'ilra cer il i`xwz `le`ed ilrae ,

.oiqexi` oeyl
f`' weqtl mikenqd miweqta opgei iax yxcy dn d`ian `xnbd

xn`p :lirl `aedy 'eipira iziid(g g mixiyd xiy)äpè÷ eðì úBçà'¨¨§©¨
,'dì ïéà íéãLå,dpnn d`pd oi`e dwipn dpi`y xnelkéaø øîà §¨©¦¥¨¨©©¦

,ïðçBé,df weqta dxkfedy 'zeg`'dàìå ãBîìì äúëfL ,íìéò Bæ ¨¨¥¨¤¨§¨¦§§Ÿ
ãnìì äúëæuiaxdl dkf `l la` cenll dkfy ,l`ipc da didy ± ¨§¨§©¥

cnll dkf s`y xteqd `xfr z` dlcib laa la` ,l`xyia dxez
.l`xyi z`

xn`p(i weqt my),éðà' ,ïðçBé éaø øîà ,'úBìcânk éãLå äîBç éðà'£¦¨§¨©©¦§¨¨©©¦¨¨£¦
,äøBz Bæ ,'äîBç,`hgi `ly mc`d lr dpibn `idyéãLå' ¨¨§¨©

,íéîëç éãéîìz elà ,'úBìcânkmiwipny my lr miicy mi`xwpy ©¦§¨¥©§¦¥£¨¦
lr mipibnd milcbnk xecd lr mipibn mde ,mixg`l mzxez z`

.xird,ìàøNé úñðk Bæ ,'äîBç éðà' ,øîà àáøåz` mixceb mdy §¨¨¨©£¦¨§¤¤¦§¨¥
,miakek icaera rnhidln dnegk mnvrãLå'elà ,'úBìcânk é §¨©©¦§¨¥

,úBLøãî ézáe úBiñðë ézamde ,miaxl dxez my micnlny ¨¥§¥¦¨¥¦§¨
.xecd lr mipibn

:l`xyi ly mgay oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdáø øîà̈©©
áéúëc éàî ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ(ai cnw mildz),eðéða øLà' §¨©¦¨¨©©©¦§¦£¤¨¥

.'ìëéä úéðáz úBáheçî úBiåæë eðéúBða íäéøeòða íéìceâî íéòéèðk¦§¦¦§¨¦¦§¥¤§¥§¨¦§¨©§¦¥¨
,àèç íòè eîòè àlL ìàøNé éøeça elà ,'íéòéèðk eðéða øLà'edfe £¤¨¥¦§¦¦¥©¥¦§¨¥¤Ÿ¨£©©¥§

rxi` `le oiicr elwlwzp `ly zekx zerihpk mdy 'mirihpk'
e .xay odaúBãâBàL ,ìàøNé úBìeúa elà ,'úBiåæë eðéúBða'± §¥§¨¦¥§¦§¨¥¤§

z` zenzeqyïäéçútzewwcfny cr,ïäéìòáìzelrap opi`e ¦§¥¤§©£¥¤
enk `lnznd xac `ed zeiefy 'zeiefk epizepa' edfe ,mixg`l
od ixd ,zelrap opi`y oeikn epizepa s`e ,oldl x`eaiy
xac oeyl `ed 'zeief'y di`x `xnbd d`iane ,de`z ze`lnzn

,`lnznyøîBà àeä ïëå(eh h dixkf),'çaæî úBiåæk ÷øænk eàìîe' §¥¥¨§©¦§¨§¨¦¦§¥©
ztqep di`x `xnbd d`ian .`lnznd xac `ed zeiefy o`kne

,jkl,àëäî àîéà úéòaéàxn`p(bi my mildz)íéàìî eðéåæî' ¦¨¥¥¨¥¨¨§¨¥§¥¦
,'ïæ ìà ïfî íé÷éôîweqta x`eane ,'zeief' oeyln `ed 'epiefn'e §¦¦¦©¤¨

xac `edy:weqtd jynd z` yexcl zxfeg `xnbd .`lnzny
elàå elà ,'ìëéä úéðáz úBáheçî'zeleza mbe l`xyi ixega mb ± §¨©§¦¥¨¥¨¥

,l`xyiìëéä äðáð eléàk ,áeúkä ïäéìò äìòîycwnd zia - ©£¤£¥¤©¨§¦¦§¨¥¨
,ïäéîéaoipak `id mzeaiygy ,'lkid zipaz zeahegn' edfe ¦¥¤

.[lkidd
xn`p :ryed xtq zligza miweqtd z` zyxec oldl `xnbd

(` ` ryed)' ,æçà íúBé eäifeò éîéa 'åâå òLBä ìà äéä øLà 'ä øác§©£¤¨¨¤¥©¦¥¦¨¨¨¨
,'äãeäé [éëìî] (êìî) äi÷æçé,`xnbd zyxecãçà ÷øôa- §¦§¦¨©§¥§¨§¤¤¤¨

zg` dtewzaå ,íéàéáð äòaøà eàaðúðd `iapd,ïleëaL ìBãâdid ¦§©§©§¨¨§¦¦§¨¤§¨
øîàpL ,òLBä(a my ryed),'òLBäa 'ä øac úlçz'yxtp m`e ¥©¤¤¡©§¦©¦¤§¥©

dywi ,ryed `ed 'd enr xacy oey`xd `iapdyøac òLBäa éëå§¦§¥©¦¤
'dçzíéàéáð änk òLBä ãò äLnî àìäå ,äle ,eid,ïðçBé éaø øîà §¦¨©£Ÿ¦Ÿ¤©¥©©¨§¦¦¨©©¦¨¨

did ryedy ,`ed weqtd yexityälçzoey`x -íéàéáð äòaøàì §¦¨§©§¨¨§¦¦
ïä elàå ,÷øtä BúBàa eàaðúpL,mi`iapd zrax`äéòLé òLBä ¤¦§©§§©¤¤§¥¥¥©§©§¨

,äëéîe ñBîòinia ekiynde ,edifer inia `apidl elgd mleky ¨¦¨
.diwfgi fg` mzei edifer ,miklnd zrax`

ryeda xn`py dnn :`xnbd zyxec cer(my)gwiiy 'd el xn`y
jk mzqd ony ,xg` `iapl jk xn`py ep`vn `le ,mipepf zy`

y ,mixacd xcq didéða ,òLBäì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà,eàèç E ¨©©¨¨§¥©¨¤¨§
Bì äéäåryedløîBì,d"awdléðaéðeðç éða ,íä Eéða ,íä E §¨¨©¨¤¥§¥£¤¥§¥

éîçø ìbìb ,á÷òéå ÷çöé íäøáà,ïäéìò Eeàlà ,Ck øîà àlL Bic àì ©§¨¨¦§¨§©£Ÿ©§¥©£¤£¥¤Ÿ©¤Ÿ¨©¨¤¨
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המשך בזמוד קפא

ezny in` cenr ft sc ± iyily wxtmigqt
äðùîäìòá ìùî ìëàú .äùàäonf lk ,dlra ly lr zepnil dzrc `nzqnc Ð

.dia` lya dzrc `diy dyxit `lyïåùàøä ìâøzkll ze`eypd jxc jk Ð

.oi`eypd xg`y oey`xd lbx odia` zialäöåø àéäù íå÷îî ìëàúiwen `xnbae Ð

`l` ,dl `gip ida ol `wtqn jkld ,cinz dia` zial dpd cr jlil dtecx dpi`yk dl

.dyxit ok m`ïéñôåøèåôà,mipy el eidy Ð

edepnde.egqt lr dfe egqt lr dfìëàé àì
ïäéðù ìùî.df lyn `le df ly egqtn `l Ð

elit`eedpndegqt lr cg`dzeyx ozp in Ð

wlgl?df lr zepnil xg`d`l` dpwz el oi`e

dpniy odipy evx ok m`.cg`d mrìëàé àì
åáø ìùîeax zrc did `l `nzqnc Ð

zepnidlwlgzexigd.egqt lràøîâ
äøéøá ùé äðéî úòîùjzrc `wlq `w Ð

.xn`w dlik` zrya dvex `idy mewnn

,opixn`exxaedgqt i`dc dwixfe dhigyc

xitywixcfi`.`zz` i`dc dlrúòùá
äèéçùepl`yy Ð,dhigy zrya dit z`

.dvex ip` dfa :dxn`eäéáà ìùî úìëåàÐ

.mzqd onäôåãø äðéàùá ïéúéðúîjlil Ð

.dl aiag dlra ziac ,dia` zial cinz

,dixza `kiiy i`ce milbxd x`y lk ,jkld

oey`x lbxe,dtecxa `ziixae .wtq Ðjkld

oey`xd lbxjli`e o`kn ,dia` xza i`ce Ð

.wtq Ðíåìù úàöåîëÐizaagzp,eilr

.el dnily iz`vnpeäçáù ãéâäìj`id Ð

zlaewn.ding ziaa `idíéãùåwipdl Ð

.mixg`äì ïéà.dpnn d`pd oi`y Ðíìéò åæ
) xn`py ,l`ipc da didy Ðg l`ipcip`e" :(

mlira xy` oyeya (iziid l`ipc)."dpicnd

`le ,cenll dkfeuaxla` .l`xyia dxez

) aizkc ,xteqd `xfr dlcib laaf `xfr:(

[zxez z`] (zxeza) yexcl eaal oikd" (`ed)

d."htyne wg l`xyia cnlle [zeyrle] ,'

íéîëç éãéîìú åìà éãùåÐ,mixg` oiwipnd

miicyk.elldúåìãâîëoipibny Ð.xecd lr

íéòéèðëzerihp Ðzewpei,oiicr elwlwzp `ly

.xay oda rxi` `leúåãâåàùïäéçúôïäéìòáì
zenzeq Ðodigzt,odilral zewwcfny cr

opi`ezelrapzecibny :xg` oeyl .mixg`l

lr s`e ,odn yextl odilral dcp ly odigzt

.dax ozee`zy it÷øæîë åàìîå øîåà àåä ïëå
çáæî úåéåæëeda aizk mzdc zeief dn Ð

ici lr ,zeiefk epizepa inp `kd ,"e`lne"

ze`lnznyoi`e de`ze`eaiy cr `l` zewwfp

.odilraïäéîéá ìëéä äðáð åìéàëikdc Ð

rnyn.oipa oeyl zipaz ,lkid oipaa zeahegn

'åë åäéæåò éîéál`xyi zqpka ixii`c meyn Ð

dy` oeylaz`venk" oxn`ck ,lral z`ypd

,ryedc `dl inp hwp ,"mely:dia aizkc

.dinwl yixcck ,"iyi` i`xwz"íéàéáð äòáøà
edlekae ,edl yxtn dinwl Ðinia" :eda azk

fg` mzei edifer,"diwfgielgd oleky`apidl

,edifer iniaegtiwe.mikln drax` iigåéã àì
ïë øîà àìùel xn`y dnn cnl dz` Ð

zy` jl gw" :`ed jexa yecwd,"mipepf`le

oeyln d"dbd o`k iz`vn) :xg` `iapl ok xn`

xa ,"edifer inia" :eda aizk edlek mi`iap drax` :epiaxdkinnqenrae ."ediwfgi fg` mzei" :dia aizkc,rbpzp xaky `l` ,`apzp einia dkin ,edine ."edifer" `l` aizk `l

mzeieqenra .rxhvpy mcew eid dyly la` ,eny lr `xwp `l jkitl ,ux`d lr htey epaiptl mizpy" :xn`p,"yrxd) aizkc ,yrxd meia diryiee diryi" :(erepiezen`,"mitqd

eyrxyetxeyl mipeilrmipezgzeerlealgxw htynkezcreexrxry,rbpzp meid eze`e ,dpedkd lr.(olekl mcew ryedeïðéñøâ éëäzy` jl gw el xne` Ð,mipepfjk xg`e

.dgly el xne`éãìéåíéðåðæ.mixg` ly wtq jly wtq ,mipepf mipa jl clzy Ðäá ïéøîåâ,mz`ia Ð.mal zee`ze
íéìáã
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.äùàäéàîdxxia `l la` ,dhigy zrya dxxia `weece Ð dhigy zrya dvex

Ð`yixa la` .df lyn `le df lyn `l zlke` dpi`Ðzlke` `nzq elit`

.dlra lynïàëod zetecx miyp lkc :mz epiax xne` ± dtecx dpi`ya o`k dtecxa

,dtecx dpi`ya oizipzn iwen `zyde .oding ziaa zenily e`vnpyk odia` ziaa cibdl

zial dkld `l dteg xg`y oey`xd lbxay oebk

`ede ,dztegl ipy lbxa oizipzn ixiine .dia`

jkld .dkld `l eiptly lbxay ,dkildl oey`x

dtecx dpi`y oeikÐ`l dfa mb `nyc ,`ed wtq

lbxa ixiin oizipzn :inp i` .xxal dkixve ,jlz

dpi`e ,dztegl oey`xixiiny itl Ð dtecx

.dia` ziaa dgay dcibd lbxd mcew xaky

ipzwc `yixe .oey`x lbxa s` wtq ied jkle

dlra lyn lk`zÐxaky ,dzkildl ipy lbxa

dtecxa `ziixae .eiptly lbxa dia` ziaa dzid

dzrc i`cec ,dzkildle dztegl oey`xd lbxa

z`vnpy dgay cibdl dtecx `idc ,dia` lya

ipzwc jli`e o`kne .dnilyÐ.ipy lbxa epiid

dklde .wtq `ed f`c dgay dcibd `l oiicre

oizipzna ipzwcÐxak `wec i`c ,`wec e`l

elit` inp i` ,dia` lya dvexy dzrc dzlib

dkldÐla` .`ed wtq dxxia `ly onf lk

qxb i`e .qxb `l "zeyrl dkld"Ðxnel jixv
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Bnò ézøacL ïåékL ,Eaø äùnî ãBîìì Eì äéä àì :òLBäì àeä Ceøa¯,äMàä ïî Løét ¨§¥©Ÿ¨¨§¦§¦Ÿ¤©§¤¥¨¤¦©§¦¦¥¥¦¨¦¨
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¯ìz ìàïìðî .åéðBãà ìà ãáò ïL¯"ìàøNéa BðBæøt ú÷ãö" :áéúëc éàî ,àéòLBà éaø øîà .òLBäî¯Ceøa LBãwä äNò ä÷ãö ©©§¥¤¤¤£¨§¨©¥¥©¨©©¦©£¨©¦§¦¦§©¦§§¦§¨¥§¨¨¨¨©¨¨
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døbLî ïëéäì¯ìL :øîàc ,éøcðñkìà éaøc eðééäå .dnà úéáìáúëe ,íéøöî óñk ,ìàøNé :ïä elà ,ïzòhîì eøæç äL §¥¨§©§¨§¥¦¨§©§§©¦£¤§©§§¦§¨©§¨¨§§©©§¨¥¥¦§¨¥¤¤¦§©¦§¨
ìàøNé .úBçeì¯íéøöî óñk .ïøîàc àä¯ìò íéøöî Cìî ÷LåL äìò íòáçø Cìnì úéLéîçä äðMa éäéå" :áéúëc ¦§¨¥¨©£©©¤¤¦§©¦¦§¦©§¦©¨¨©£¦¦©¤¤§©§¨¨¨¦©¤¤¦§©¦©

'åâå íéìLeøéúBçelä áúk ."¯eìëàiL éãk øîà àleò .úBçøBt úBiúBàå eøaLð úBçeì :àðz ."íëéðéòì íøaLàå" :áéúëc §¨¨¦§¨©¦§¦¨£©§¥§¥¥¤¨¨¦§§§¦§¨¨©§¥¤Ÿ§
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d"awdøîàpL ,ïëøáìok ixg`(a-` a ryed)ìàøNé éða øtñî äéäå' §¨§¨¤¤¡©§¨¨¦§©§¥¦§¨¥
íäì øîàé ízà énò àì íäì øîàé øLà íB÷îa äéäå 'åâå íiä ìBçk§©¨§¨¨¦§£¤¥¨¥¨¤Ÿ©¦©¤¥¨¥¨¤

,'åâå 'åcçé ìàøNé éðáe äãeäé éða eöa÷ðå ,éç ìà éðadlhay o`kne §¥¥¨§¦§§§¥§¨§¥¦§¨¥©§¨
cer xn`pe ,zelbd zxifb(dk a my),úà ézîçøå õøàa éì äézòøæe'§©§¦¨¦¨¨¤§¦©§¦¤

,'äzà énò énò àìì ézøîàå äîçø àìzexifbd elhazpy o`kne Ÿª¨¨§¨©§¦§Ÿ©¦©¦©¨
.'inr' e`xwi `lye ,mingexn eidi `ly

lirl `xnbd(`"r),mikln drax` inia `apzp ryedy d`iad
:df oipra opgei iax ixac z` `xnbd d`ian dzre,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

úeðaøì dì éBàdxxyl -äéìòa úà úøa÷nLini z` zxvwny ± ¨¨©¨¤§©¤¤¤§¨¤¨
,da mi`ypzny oeik ,da miwifgndLixd,àéáðå àéáð ìk Eì ïéà ¤¥§¨¨¦§¨¦

çté÷ àlL[xaw±],åéîéa íéëìî äòaøàmini jix`dy xnelk ¤Ÿ¦©©§¨¨§¨¦§¨¨
,mdn xzeiøîàpL(` ` ediryi)ìò äæç øLà õBîà ïa eäéòLé ïBæç' ¤¤¡©£§©§¨¤¨£¤¨¨©

ìLeøéå äãeäé'åâå í.'dcEdi ikln EdIwfgi fg` mzFi EdIGr iniA §¨¦¨¨¦¦¥ª¦¨¨¨¨§¦§¦¨©§¥§¨

:ryeda miweqtdn micnely ztqep dyxc d`ian `xnbdøîà̈©
úBðnäì ,ìàøNé Cìî LàBé ïa íòáøé äëæ äî éðtî ,ïðçBé éaøcgi ©¦¨¨¦§¥¨¨¨¨¨§¨¤¨¤¤¦§¨¥§¦¨

ì ìa÷ àlL éðtî ,äãeäé éëìî íòñBîò ìò òøä ïBL.`iapd ¦©§¥§¨¦§¥¤Ÿ¦¥¨¨¨©¨
:zl`eye ,ef dyxc `xnbd zx`aneïìðîepivn okid ±éðîéàc± §¨¨§¦§¥

:`xnbd daiyn .dcedi ikln mr cgi mraxi dpnpyáéúëcryed) ¦§¦
(` `,æçà íúBé äifò éîéa éøàa ïa òLBä ìà äéä øLà 'ä øác'§©£¤¨¨¤¥©¤§¥¦¦¥ª¦¨¨¨¨

.'ìàøNé Cìî LàBé ïa íòáøé éîéáe ,äãeäé éëìî äi÷æçézxxan §¦§¦¨©§¥§¨¦¥¨¨§¨¤¨¤¤¦§¨¥
:`xnbdïìðîeepivn okide ±ìaé÷ àìcmraxiìòøä ïBL.qenr lr §¨¨§Ÿ¦¥¨¨¨

:`xnbd daiynáéúëc(i f qenr),ìà úéa ïäk äéöîà çìLiå' ¦§¦©¦§©£©§¨Ÿ¥¥¥
,[l` ziaa dzidy dxf dcearl odk didy-]Cìî íòáøé ìà¤¨¨§¨¤¤

éìò øL÷ ,øîàì ìàøNé'åâå Edivn` - 'l`xUi ziA axwA qFnr ¦§¨¥¥Ÿ¨©¨¤¨§¤¤¥¦§¨¥
,mraxia cxene xyew `edy qenr ly ezepba mraxil xtql gly

áéúëeok ixg`(`i f my)mraxil divn` xtiqy ,ñBîò øîà äë ék' §¦¦Ÿ¨©¨
,'åâå 'íòáøé úeîé áøça`l zn`ay oeik ,did rxd oeyl df xace ©¤¤¨¨¨§¨

mraxi zia lr xn` `l` ,axga zeni mraxiy qenr xn`
mcew aezky enk axga ezeniy(h f my)ly epa dixkf `ede ,

qenr z` zepbl dvxy divn` ixac z` laiw `l mraxie .mraxi
`l` ,eipiraCk ÷écö BúBà øîà íBìLå ñç ,øîà,axga bxd`y ± ¨©©§¨¨©©¦¨

ip` eli`e ,mikln eidi eipan zexec drax`y `edil xn`p ixdy
xec wx,`edil iyilyås`øîà íà,ok qenr,Bì äNòà äîixdy §¦¨©¨¤¡¤

Bì äøîà äðéëLdpzipy dghaddn xefgl `hgd mxb `nye ,ok §¦¨¨§¨
.mikln eidi eipan zexec drax`y `edil

:lirl e`aedy ryeda miweqtdn zetqep zeyxc d`ian `xnbd
àeä Ceøa LBãwä ìL Bñòk úòLa eléôà ,øæòìà éaø øîàlr ¨©©¦¤§¨¨£¦¦§©©§¤©¨¨

,l`xyiøëBæ`edøîàpL ,íéîçøä úà(e ` ryed)éñBà àì ék'ãBò ó ¥¤¨©£¦¤¤¡©¦Ÿ¦
,'ìàøNé úéa úà íçøàly oeyl xikfn ,`id zeprxety s`y ixd £©¥¤¥¦§¨¥

.mingxàëäî øîà àðéðç éaø øa éñBé éaøjyndn cnlp df xac ± ©¦¥©©¦£¦¨¨©¥¨¨
xn`py ,weqtd,'íäì àOà àNð ék's`e ,dgilq oeyl `edy ¦¨Ÿ¤¨¨¤

mdilr xikfn mewn lkn ,mdl glq` ike ,dinza ok weqtd xn`y
.dgilq my

ïéáì ìàøNé úà àeä Ceøa LBãwä äìâä àì ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¨©¨¨¤¦§¨¥§¥
úBneàä,mixg` mixaca myiprdl leki didy ,myiprdl liaya ¨

àlàmlbdøîàpL ,íéøb íäéìò eôñBziL éãk(dk a ryed),äézòøæe' ¤¨§¥¤¦§£¥¤¥¦¤¤¡©§©§¦¨
,'õøàa éìe ,drixf oirk didz zelbl mzkildyíeìkoi` m`d ± ¦¨¨¤§

íãàe gxehàlà ,äàñ òøBæickñéðëäìdpnn,ïéøBk änkjk ¨¨¥©§¨¤¨§©§¦©¨¦
.mixb l`xyi ux`a mdilr etqezi ,zelbdn exfgiykïðçBé éaøå§©¦¨¨

àëäî øîàxn`py ,weqtd jyndn cnlp df xac ±úà ézîçøå' ¨©¥¨¨§¦©§¦¤
äîçø àìexfgiyky cnlp o`kne ,'dY` iOr iOr `ll iYxn`e Ÿª¨¨§¨©§¦§Ÿ©¦©¦©¨

il eidie mda ewaci ,inrn eid `ly mze` s` ,zelbdn l`xyi
.mrl

:ryedn cnlpy sqep xac d`ian `xnbdéaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦
áéúëc éàî ,éçBé ïa ïBòîLxn`py weqtd yexit dn ±(`i-i l ilyn), ¦§¤©©¦§¦

ìz ìà''zîLàå Eìl÷é ït åéðBãà ìà ãáò ïLlr oic xeqnz l` - ©©§¥¤¤¤£¨¤§©¤§§¨¨§¨
,`ed ryxy 'dl eilr wervl ,mc`áéúëeixg`y weqta xn`pe ± §¦

,ok,'Cøáé àì Bnà úàå ,ìl÷é åéáà øBc'yneozil `a df weqty rn ¨¦§©¥§¤¦Ÿ§¨¥
ike ,dywe ,'eipec` l` car oylz l`' recn mrhc íeMîz`åéáà ¦§¨¦

,Cøáé àì Bnà úàå ìl÷éoklìz ìàïL.eze`àlàyexitd i`ce §©¥§¤¦Ÿ§¨¥©©§¥¤¨
y ,`edøBc eléôàmiryx lyìà ,Cøáé àì Bnà úàå ìl÷é åéáàL £¦¤¨¦§©¥§¤¦Ÿ§¨¥©

ìz,åéðBãà ìà ãáò ïLeïìðî,df xac micnl ep` oipne ±,òLBäî ©§¥¤¤¤£¨§¨¨¥¥©
eidy s` lr l`xyi z` yiprdl yiy xn`y dn lr yprpy

.miryx
:zelbd oipra zetqep zeyxc d`ian `xnbd,àéòLBà éaø øîà̈©©¦©§¨

áéúëc éàîxn`py weqtd yexit dn -(`i d mihtey),Bðæøt ú÷ãö' ©¦§¦¦§Ÿ¦§Ÿ
.'ìàøNéa:`irye` iax x`anàeä Ceøa LBãwä äNò ä÷ãö §¦§¨¥§¨¨¨¨©¨¨

,úBneàä ïéáì ïøftL ,ìàøNéamdy oeiky ,cg` mewnl mlbd `le §¦§¨¥¤¦§¨§¥¨
.cgi mzelkl xyt` i` ,mixfetneðééäådaeyzd `id efe ± §©§

:oind mr dyrnd z` `xnbd d`iane .oinl `irye` iax aiydy
àðéî àeää déì øîàccg` oin el xn`y ±ïðéìòî ïðà ,àðéðç éaøì §¨©¥©¦¨§©¦£¦¨£©©£¦©

eëéépéî,mkn xzei miaeh ep` ±eëa áéúkxn`p mkay ±'` mikln) ¦©§§¦§
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המשך בזמוד קוב



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc migqt(iriax meil)

íéøîzmicexh eidi `le ,laaa miievn mixnzdy ,mray ick §¨¦
,mzqpxtaådf ici lr.äøBza e÷ñòé §©©§©¨

:laaay mixnzd oipra dyrn d`ian `xnbdòì÷éà àleò- ¨¦§©
oncfdàúéãaîeôì,laaa `idyéøîúc àðéøéè déì eáéø÷eyibd ± §§§¦¨§¦¥¦§¨¨§©§¥

,mixnz `ln lq eiptlàæeæa éðä ék änk ,eäì øîàmilq dnk ± ¨©§©¨¦¨¥§¨
,cg` fefa mixknp el`kàæeæa úìz ,déì eøîàmilq dyly ± ¨§¥§¨§¨

,cg` fefa mixknpàæeæa àLáeãc àpö àìî ,øîàmixnz `ln lq ± ¨©§Ÿ©¨§§¨§¨
,cg` fefa laaa xknp yac mdn miyeryé÷ñò àì éàìááe©§¨¥Ÿ¨§¦

àúééøBàaweqrl mileki ixdy ,mzlki itk dxeza miwqer mpi` - §©§¨
.gxeh `lae lefa zepefn mdl yiy oeik cinzeäeøòö àéìéìa§¥§¨¦£

,leylya mixnzdìááa àæeæa àúBîc ànñ àpö àìî ,øîàlq ± ¨©§Ÿ©¨©¨§¨§¨§¨¤
,lefa mixknp mdy oeike ,cg` fefa laaa xknp zend mq `ln

,mze` mixrvne daxd mdn milke`àúééøBàa é÷ñò éàìááe± ©§¨¥¨§¦§©§¨
dxeza md miwqery ,mzlki itkn xzei dxeza miwqer laa ipae

.mixnzd mze` mixrvny it lr s`
:dle`bd oipra xfrl` iax ly ztqep dyxc d`ian `xnbdøîàå§¨©

áéúëc éàî ,øæòìà éaø(b a diryi)iyilyd ycwnd zia oiprl ©¦¤§¨¨©¦§¦
,`eal cizrl didiyøä ìà äìòðå eëì eøîàå íéaø íénò eëìäå'§¨§©¦©¦§¨§§§©£¤¤©

,'åâå 'á÷òé éäìà úéa ìà 'äzia' `weec `xwp recn ,wiicl yie ¤¥¡Ÿ¥©£Ÿ
àìå ,'á÷òé éäìàziaàlà ,÷çöéå íäøáà éäìàziady meyn ¡Ÿ¥©£Ÿ§Ÿ¡Ÿ¥©§¨¨§¦§¨¤¨

,iyilydàìdidiBa áeúkL ,íäøáàkziad xd elv` `xwpy ± Ÿ§©§¨¨¤¨
myaøîàpL ,øä(ci ak ziy`xa)àìå ,'äàøé 'ä øäa íBiä øîàé øLà' ¨¤¤¡©£¤¥¨¥©§©¥¨¤§Ÿ

Ba áeúkL ÷çöékmya ziad xd elv` `xwpy ±øîàpL ,äãNmy) §¦§¨¤¨¨¤¤¤¡©
(bq ck,àlà ,'äãOa çeNì ÷çöé àöiå'didiklv` xn`py en,á÷òé ©¥¥¦§¨¨©©¨¤¤¨§©£Ÿ

úéa BàøwL,ayein mewn `edyøîàpL(hi gk my),íL úà àø÷iå' ¤§¨©¦¤¤¡©©¦§¨¤¥
,'ìà úéa àeää íB÷nä`xwp jk meyne ,ziad xda did df mewne ©¨©¥¥

.awri my lr iyilyd ycwnd zia
:dle`bd oiprn ztqep dyxc d`ian `xnbdìBãb ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨

meiõea÷døîàpL ,õøàå íéîL Ba eàøápL íBék ,úBiìb(a a ryed), ¦¨ª§¤¦§§¨©¦¨¨¤¤¤¡©
ïî eìòå ãçà Làø íäì eîNå åcçé ìàøNé éðáe äãeäé éða eöa÷ðå'§¦§§§¥§¨§¥¦§¨¥©§¨§¨¨¤Ÿ¤¨§¨¦

,'ìàòøæé íBé ìBãâ ék õøàämei epiidc ,'oediyipk mei' `ed enebxze ¨¨¤¦¨¦§¤§¤
,zelbdn l`xyi ly mqepikáéúëe(d ` ziy`xa)miny z`ixaa §¦

,ux`e,'ãçà íBé ø÷Bá éäéå áøò éäéå'ueaiw meil weqtd `xwy ixd ©§¦¤¤©§¦¤¤¨
mei' ux`de minyd z`ixa mei `xwpy enk ,'l`rxfi mei' zeielb

.'cg`
:dpyna epipy'åëå ïéñtBøèBtà åéìò eèçML íBúémewna lk`i ¨¤¨£¨¨©§§¦

:`xnbd zxne` .dvex `edydpéî úòîL,o`kn cenll jl yi ± ¨§©¦¨
y,äøéøa Léep` ,jk xg` xxazpe ,xxean did `ly xacy ,xnelk ¥§¥¨

eprci `l df mezi ixdy ,rxtnl ok didy xxazpy mixne`
dlik`d zryae ,lek`l dvex `ed in mr dhigyd zrya
zrya xaky xxazpy mixne` ep` ,df mr lek`l dvexy xne`y
mb eid ,enc zwixfe gqtd zhigye ,enr lek`l dvx dhigyd

:`xnbd dgec .eliaya,àøéæ éaø øîàyiy o`kn cenll oi` ¨©©¦¥¨
lek`l mezid lekiy dne ,dxixa oi`y okzi zn`a ik ,dxixa

xn`py meyn `ed ,qetexhet`d lyn(b ai zeny),'úéaì äN'¤©¨¦
ezia ipa lk xear dy gwil ziad lra lekiy jkn miyxeceìkî¦¨

,íB÷îly ezia ipan `ed mezid s`e ,mzrc `la s` xnelk ¨
`ll s` egqt lr ezepndl qetexhet`d lekie ,qetexhte`d

.ezrc
ziad lra lekiy oicd da x`eany `ziixa d`ian `xnbd

:mzrcn `ly ezia iyp` xear hegyl,ïðaø eðzxn`p(my)äN' ¨©¨¨¤
,'úéaìgqtd z` hegyl ziad lra lekiy df weqt zernyne ©¨¦

,ezia ipa lk xearãnìî,jkn micnle -ìò èçBLå àéáî íãàL §©¥¤¨¨¥¦§¥©
éãé[liaya-],íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íépèwä Bzáe Bða §¥§¦©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©£¦

,ïzòcî ïéaeïzòcî àlL ïéaoeiky ,eilr zepnidl mivex mpi`yk ± ¥¦©§¨¥¤Ÿ¦©§¨
,ezia ipa miaygp md ixd ,miphwd eipa z` jpgl lhen eilry
mikenqy oeik ,miprpkd ezgtye ecar oke ,zegnl mileki mpi`e

.eixg` ekyni mgxk lrae ,ezia ipa md ixd ,eilr mdBðéà ìáà£¨¥
èçBL`lå ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò`lBúçôLå Bcáò éãé ìò ¥©§¥§¦©§¦§©§¥©§§¦§¨

å ,íéøáòä`l,ïzòcî àlà ,BzLà ãé ìòipa miaygp mpi`y iptn ¨¦§¦§©©¦§¤¨¦©§¨
.'zial dy'a millkp mpi`e ,df oiprl ezia
:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianeèBçLé àì ,Cãéà àéðz©§¨¦¨Ÿ¦§

å ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò àì íãà`lBúçôLå Bcáò éãé ìò ¨¨Ÿ©§¥§¦©§¦§©§¥©§§¦§¨
å ,íéøáòä`lBða éãé ìò àeä èçBL ìáà ,ïzòcî àlà ,BzLà ãé ìò ¨¦§¦§©©¦§¤¨¦©§¨£¨¥©§¥§

àlL ïéáe ïzòcî ïéa ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íépèwä Bzáe¦©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥¦©§¨¥¤Ÿ
ïleëå .ïzòcî,`ziixaa mixen`d lke ±eèçML,mnvraèçLå ¦©§¨§¨¤¨£§¨©

ïaø[mdly oec`d-]ìLa ïéàöBé ïéàå ,ïaø ìLa ïéàöBé ,ïäéìò ©¨£¥¤§¦§¤©¨§¥§¦§¤
äMàä ïî õeç ,ïîöòoeiky ,dnvr lya z`veiyäìBëiL`id ©§¨¦¨¦¨¤§¨

úBçîìleki dlra oi`e ,dlra lya z`vl dvex dpi`y xnele ¦§
.dnvr lya `id z`vei ,dgxk lra dxear hegyl

:`xnbd zl`eyäMà àðL éàîepane mixard ezgtye ecarn ©§¨¦¨
hegyl xyt` i` mdilr s`y `yixa epipy `lde ,milecbd ezae

:`xnbd zvxzn .mgxk lra,àáø øîà,`id `ziixad zpeek ¨©¨¨
léîãc ìëå äMà[minecd±],dì,mixard ezgtye ecar s` ok`y ¦¨§¨§¨¥¨

.mnvr lya mi`vei ,milecbd ezae epae
:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa ± ¨¨©§¨

úøîà,max lya mi`vei mleky ,`ziixad dxn`y ±ïî õeç ¨§©¦
äMàäoeik dnvr lya d`veiy,úBçîì äìBëiLc ,rnyneàîòè ¨¦¨¤§¨¦§©£¨

meyn `ed ,dlra lya `le dnvr lya z`veiy mrhdy -éçîc§¨¥
,dlra lya z`vl dvex dpi`y dxn`e dzginy ±éçî àì àä± ¨Ÿ¨¥

,dzgin `l m` la`à÷ôðd`vei -,dìòa ìLadilr hgyy s`e ¨§¨§¤©§¨
,dzrcn `lyàLéø éðz÷ àäåzligza epipy ixdy ,dywe ± §¨¨¨¥¥¨

,milecbd eipa liaya `l hgey mc` oi`y ,`ziixadéãé ìò àìå§Ÿ©§¥
àä ,ïzòcî àlà ,BzLàaàîúñ,mzrc z` eyxit `ly -àì ¦§¤¨¦©§¨¨§¨¨Ÿ

à÷ôð:`xnbd zvxzn .elya mi`vei mpi` ±éàîyexitd dn ± ¨§¨©
odilr hgey epi`y `yixa exn`y dnaéøîàc åàì ,'ïzòcî àlà'¤¨¦©§¨¨§¨§¦

ïéàz`vl mivexy yxetna xnel md mikixvy yexitd oi` ± ¦
,elyaàlàmdilr hgeyy `ed yexitdàîúñaeyxit `ly ± ¤¨¦§¨¨

e ,z`vl mivex md in lyaàì øeîàc àëéä é÷etàìzpeeke ± §©¥¥¨§¨Ÿ
,elya z`vl mivex mpi`y exn`e egn m`y wx hrnl `ziixad

.mliaya hegyl leki epi` f`
lya z`vei mzqa dy`y ,xnel ozip ji` :`xnbd dywn aey

,dlraàäåy ,xn`p `ziixaa ixde ±ïaø èçLå eèçML ílek §¨¨¤¨£§¨©©¨
c ,ïaø ìLa ïéàöBé ,ïäéìò`ed df oicàîúñayxetna exn` `ly ± £¥¤§¦§¤©¨§¦§¨¨

,elya z`vl mivex mpi`yéðz÷å,`ziixaa df lr xn`pe ±õeç §¨¨¥
,úBçîì äìBëiL éðtî äMàä ïîs`y ixd ,elyn zlke` dpi`y ¦¨¦¨¦§¥¤§¨¦§

:`xnbd zvxzn .elya d`vei dpi` `nzqaïåék ,àáø øîà̈©¨¨¥¨
eèçML,mnvr liaya md,äfî ìBãb éeçéî Eì ïéàenk df ixde ¤¨£¥§¦¨¦¤

.yexita eginy
:dpyna epipy'åëå ïéôzeL éðL ìL ãáò.odipy lyn lk`i `l ¤¤¤§¥¨¦

:`ziixal dpyndn dxizq dywn `xnbddéì éîødywd -áø §¦¥©
ïðz ,ïîçð áøì àáñ àðéò,epzpyna epipy ±ïéôzeL éðL ìL ãáò ¥¨¨¨§©©§¨§©¤¤¤§¥¨¦
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ci lr `le ,mixard ezgtye ecar ici lr `le

ueg .'ek `ed hgey la` .ozrcn `l` ,ezy`
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åáø úà íúð÷ú.el ie`xd on melk ciqtn epi`y Ðíúð÷ú àì åîöò úàå`dz dn Ð

.eilrìåëé åðéà äçôù àùéìcvc Ð) aizkc ,da xeq` zexigmixacbk"ycw didi `l" :(

`l Ðaqi.dn` `zzi`äðùîìëàé éãâ èçù,dlha libxc ab lr s`e ,epnn eax Ð

`lc oeikcdil yixt.jnq dilr Ðïåùàøä ïî ìëàé.sxyi ipyde Ðäî çëù
åáø åì øîàdfe ,dlh e` icb el yxity Ð

.gkyéìù äìèådpwy dn :jixt `xnbae Ð

?dicicl dil `pne !eax dpw caråáø çëù
åì øîà äî.mipyd hgy xak dfe Ðíäéðù

äôéøùä úéáì åàöéi`dc id rici `lc Ð

.eiepnl `l` lk`p gqt oi`e ,i`dc ide

éðù çñôî ïéøåèôådwixfe dhigyc Ð

`cge i`d` `cg ,`id `ziilrninwe ,i`dc`

`ilb `iny.àøîâåìò ïéðîð ïéà àéðúä
ãçàë íéçñô éðùdlik` zrya lek`l Ð

ira ike .dxixa oi`c ,dvxiy mdn cg`n

lkinlded `l dhigy zrya `nlic Ð

dpndy dfe .lik` `l jkld ,dilr dizrc

eilr jnq eaxe migqt ipy lr eax z`Ð

?oey`xd on lk`i j`idäëìîå êìîáÐ

oiielzylr,odicarlr oicitwn oi`eozcerq

oic o`k oi` jkld .mi`lh m` miicb m`

on lk`i jkitl .dil `gip ediieexzc ,dxixa

`citw `kilc oeikc ,oey`xdoey`xa `vi Ð

ici:opiqxb ikd .hgyp icka jci`e ,ezaeg

cg`k migqt ipy lr oipnp oi` `ipzde

.'ek dklne jlna dyrneíéçñô éðùicb Ð
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.dzid dnkgeïúòãùäì÷oi`y ,oxn`ck Ð

.dlh m` icb m` oicitwnìëàð àì åðàÐ

ehgypy epnn cg` did m`dlhe icb eilr

,ipyd on `le oey`xd on `l lk`i `l Ð

`l citwc oeikc.dil `gip ida riciäàèìä
mivxy dpnyn cg`eywiae ,orbna oi`nhnd

.dzny oixeaq eidy ,`nhlíéçáèîä úéá
ïðåö åà çúåøe` oigzexa z`vnp ,xnelk Ð
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"mzena".aizkäéáøã àúð÷úáel oi`y Ð
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éðúîã ïàîoi`y `l` oixiyk odipyy it lr s`y ,oizipzn` iia`c "epy `l" `dl Ðeiepnipy gqta oiaiig dwixf zrya wtqd did m`c xn`w ,oixkip,`ziixa` oky lk Ð

.odly dwixf zi`xp `le ,oleka yi men leqt wtqcàéìâ àéîù éî÷,cg` lk ly milra dfi` Ðmcdeikd .elke`l xeq`y it lr s`e ,oaxw leqt o`k oi` ixdy .dwixfl ozip
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éaø éì øîà éãb íà :øîàéå ,éãâe äìè èçLé¯éãb ¦§©¨¤§¦§Ÿ©¦§¦¨©¦©¦§¦
éaø éì øîà äìè íàå ,élL äìèå BlL¯BlL äìhä ¤§¨¤¤¦§¦¨¤¨©¦©¦©¨¤¤

Bì øîà äî Baø çëL .élL éãâe¯úéáì eàöé ïäéðL §¦¤¦¨©©¨¨©§¥¤¥§§¥
.éðL çñt úBNòlî ïéøeèôe ,äôéøOäàøîâ!àèéLt ©§¥¨§¦¦©£¤©¥¦§¦¨

äìè èçL .äìèa ìéâøc áb ìò óà ,ìëàé éãb èçL̈©§¦Ÿ©©©©§¨¦§¨¤¨©¨¤
ìëàé¯ìëàé äìèå éãb èçL" .éãâa ìéâøc áb ìò óà Ÿ©©©©§¨¦¦§¦¨©§¦§¨¤Ÿ©

:àéðúäå .äkìîe Cìîa ïéúéðúî !ãçàk íéçñô éðL ìò ïéðîð ïéà :àéðz àäå "ïBLàøä ïî¦¨¦§¨©§¨¥¦§¦©§¥§¨¦§¤¨©§¦¦§¤¤©§¨§¨©§¨
eðéìò eèçLå eàö :íäéãáòì eøîàL äkìîe Cìîa äNòîe ,ãçàk íéçñô éðL ìò ïéðîð ïéà¥¦§¦©§¥§¨¦§¤¨©£¤§¤¤©§¨¤¨§§©§¥¤§§©£¨¥
eìàLå eëì :íäì øîà ,Cìnä úà eìàLå eàa .íéçñô éðL ïäéìò eèçLå eàöéå ,çñtä úà¤©¤©§¨§§¨££¥¤§¥§¨¦¨§¨£¤©¤¤¨©¨¤§§©£
eìàLå eàa .ìàéìîb ïaø úà eìàLå eëì :íäì äøîà ,äkìnä ïî eìàLå eàa .äkìnä úà¤©©§¨¨§¨£¦©©§¨¨§¨¨¤§§©£¤©¨©§¦¥¨§¨£

ïäéìò äl÷ ïzòãc Cìîe äkìî :íäì øîà ,ìàéìîb ïaø úà¯ïðà ,ïBLàøä ïî eìëàé¯ ¤©¨©§¦¥¨©¨¤©§¨¤¤§©§¨©¨£¥¤Ÿ§¦¨¦£©
,íéçaènä úéáa äàèlä úàöîð úçà íòt áeLå .éðMä ïî àìå ïBLàøä ïî àì ìëàð àìŸŸ©Ÿ¦¨¦§Ÿ¦©¥¦§©©©©¦§¥©§¨¨§¥©¦§¨©¦
.äkìnä úà eìàLå eëì :íäì øîà ,Cìnä úà eìàLå eàa .dlek äceòqä ìk ànèì eLwáe¦§§©¥¨©§¨¨¨§¨£¤©¤¤¨©¨¤§§©£¤©©§¨

úà eìàLå eëì :íäì äøîà ,äkìnä úà eìàLå eàaøîà .BúBà eìàLå eàa .ìàéìîb ïaø ¨§¨£¤©©§¨¨§¨¨¤§§©£¤©¨©§¦¥¨§¨£¨©
ìL ñBk äéìò eìéhäå eëì :íäì øîà .çúBø :Bì eøîà ?ïðBö Bà çúBø íéçaènä úéa :íäì̈¤¥©¦§¨©¦¥©¥¨§¥©¨©¨¤§§©¦¨¤¨¤
àöîð .dlek äceòqä ìk ìàéìîb ïaø øäèå .äLçéøå ,ïðBö ìL ñBk äéìò eìéhäå eëìä .ïðBö¥¨§§¦¦¨¤¨¤¥§¦£¨§¦¥©¨©§¦¥¨©§¨¨¦§¨
ïaøa äéeìz äceòqä ìk úàöîð ,ìàéìîb ïaøa äéeìz äkìî úàöîðå ,äkìîa éeìz Cìî¤¤¨§©§¨§¦§¥©§¨§¨§©¨©§¦¥¦§¥¨©§¨§¨§©¨

'åëå Baø Bì øîàM äî çëL" .ìàéìîb:ééaà øîà !Baø äð÷ ãáò äðwM äî !?"élL" ." ©§¦¥¨©©¤¨©©¤¦©¤¨¨¤¤¨¨©¨©©©¥
ìò eäéépéî ãç déì éð÷îe ,déaøc àzðwúa déì àçéðc ,Bìöà Baø ìéâøä äòBø ìöà CìBä¥¥¤¤¨¨¦©¤§§¦¨¥§©©§¨§©¥©§¥¥©¦©§©

'åëå Bì øîàM äî Baø çëL" .Ba úeLø Baøì ïéàL úðîçëML àlà eðL àì :ééaà øîà ." §¨¤¥§©§¨©©©¤¨©¨©©©¥Ÿ¨¤¨¤¨©
íc ÷éøæéà éëc ,ä÷éøæ éðôì çëL ìáà .äìéëàì éæç äåä íc ÷éøæéàc àðcéòác ,ä÷éøæ øçà©©§¦¨¦§¦¨¨§¦§¦¨£¨£¦©£¦¨£¨¨©¦§¥§¦¨§¦¦§¦¨
eáøòúpL äMîç :àúééøaà dì éðúîc àkéà .éðL çñt úBNòì ïéáéiç äìéëàì éæç äåä àì̈£¨£¦©£¦¨©¨¦©£¤©¥¦¦¨§©§¥¨©¨©§¨£¦¨¤¦§¨§

ïäî ãçàa úìaé úàöîðå ,äæa äæ ïäéçñt úBøBò¯ïéøeèôe ,äôéøOä úéáì ïéàöBé ïlek ¦§¥¤¤¨¤§¦§¥©¤¤§¤¨¥¤¨§¦§¥©§¥¨§¦
íc ÷éøæéàc àðcéòác ,ä÷éøæ øçàì eáøòúpL àlà eðL àì :ééaà øîà .éðL çñt úBNòlî¦©£¤©¥¦¨©©©¥Ÿ¨¤¨¤¦§¨§§©©§¦¨¦§¦¨¨§¦§¦¨

ä÷éøæ éðôì eáøòúð ìáà .äìéëàì éæç äåä àäéî¯éðúîc ïàî .éðL çñt úBNòì ïéáéiç ¦¨£¨£¦©£¦¨£¨¦§¨§¦§¥§¦¨©¨¦©£¤©¥¦©§©§¥
ïéúéðúnà¯àúééøaà éðúîc ïàî .àúééøaà ïkL ìk¯ïéøéLëc ïåék ,àì ïéúéðúnà ìáà ©©§¦¦¨¤¥©¨©§¨©§©§¦©¨©§¨£¨©©§¦¦¨¥¨¦§¥¦

äìéëàì éæç éåä økãéà éàc ,eäðéð¯çñt úBNòlî ïéøeèôe" :øî øîà .àéìb àiîL én÷ ¦§§¦¦§©¨¥£¦©£¦¨©¥§©¨©§¨¨©¨§¦¦©£¤©
çñt ãçå ãç ìk éúéì ?ãéáòéì éëéä .øLôéà àìc íeMî !÷éôð àìc ãç àkéà àäå ."éðL¯ ¥¦§¨¦¨©§¨¨¥¦§¨¤§¨¥¦¦£¥¥¥¨©§©¤©

çñt ãç eälek éúéì .eäì éãáò eäéépéî äòaøàc ,äøæòì ïéleç éúééî à÷¯ìëàð çñt àöîð ¨©§¥¦¨£¨¨§©§¨¨¦©§¨§¦§¥¥§©¤©¦§¨¤©¤¡¨
íeî ìòa éãéc éà :àîéðå éðúéðå ,Bçñt eäéépéî ãç ìk éúéð !?éàî éàä .åéeðîì àlL¯éàä ¤Ÿ¦§¨©©¥¦¨©¦©§¦§§¦§¦§¥¨¦¦¦©©©

íz éãéc éàå ,çñt éåäéð àzLä éúééàc¯àì íéîìL éåäéð àzLä éúééàc éàä¯,øLôà §©§¦¨§¨¤¡¥¤©§¦¦¦¨©§©§¦¨§¨¤¡¥§¨¦Ÿ¤§¨
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc migqt(iriax meil)

,ok m`,Baø úà ízðwz,melk ciqtn epi`yBîöò úàåz` ± ¦©§¤¤©§¤©§
card,ízðwz àìixdy,ìBëé Bðéà äçôL àOéìoeikBéöç øákL Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨¥¨¤§¨¤§

,ïéøBç ïae ,dgtya xeq` oixeg oaeïéøBç úa àOéìok mb,ìBëé Bðéà ¤¦¦¨©¦¥¨
oeik,ãáò Béöç ïééãòLxn`z m`e ,oixeg zaa xeq` `ed ixde ¤£©¦¤§¤¤

yìèaé,dy` `la ayie,äiáøe äiøôì àlà íìBòä àøáð àì àìäå ¦¨¥©£ŸŸ¦§¨¨¨¤¨¦§¦¨§¦¨
øîàpL(gi dn diryi)ì (àìà) dàøá eäú àì''døöé úáL`l ,xnelk ¤¤¡©ŸŸ§¨¨¤¨¨¤¤§¨¨

ipa eaxiy ick `l` ,oennya cenrzy ick ux`d z` 'd `xa
,da eayizie mc`däNBòå ,Baø úà ïéôBk íìBòä ïewéz éðtî àlà¤¨¦§¥¦¨¨¦¤©§¤

áúBëå ,ïéøBç ïa BúBàeaxl cardøèLaegåéîc éöç ìòivg lr ± ¤¦§¥§¨©£¦¨¨
.oec`l jiiyy eieeyúBøBäì ìléä úéa eøæçådfa,éànL úéákefe §¨§¥¦¥§§¥©©

.dpexg` dpynd `id

äðùî
`le ,gqtd z` exear hegyl gily dyry ina zwqer dpynd
cvik ,gkye el yxity e` ,dlh e` icb exear hgyi m` el yxit

.dyer `ed
àö Bcáòì øîBàäizegilyaéìò èBçLe[ixeara-],çñtä úà`le ¨¥§©§¥§¨©¤©¤©

e ,eilr hegyl oin dfi`n el yxitèçLcardìëàé ,éãboec`d ¨©§¦Ÿ©
m`e ,icbìëàé ,äìè èçLdfi`n oec`d yxit `ly oeiky ,dlh ¨©¨¤Ÿ©

dn lr zepnidl ezrcae ,card lr jneq `ed ixd ,hegyl oin
m`e .exear hgyiyìëàé ,äìèå éãb èçLoec`d,ïBLàøä ïîoeiky ¨©§¦§¨¤Ÿ©¦¨¦

oi`y meyn ,sxyi ipyde ,ezaeg ici ea `vi xak oey`xd hgypy
e ,el hegyi oin dfi` carl oec`d yxit m`e .eilr iepn mc`çëL̈©

cardíà ,øîàéå ,éãâe äìè èçLé ,äNòé ãöék ,Baø Bì øîà äî̈¨©©¥©©£¤¦§©¨¤§¦§Ÿ©¦
,éaø éì øîà éãbdéãbdidiå ,BlLdäìèdidiélLøîà äìè íàå , §¦¨©¦©¦§¦¤§¨¤¤¦§¦¨¤¨©

.élL éãâe ,BlL äìhä ,éaø éìokn xg`le ,ok dyr m`eBaø çëL ¦©¦©¨¤¤§¦¤¦¨©©
ïäéðL ,Bì øîà äîdlhde icbd -,äôéøOä úéáì eàöéxyt` i`y ¨¨©§¥¤¥§§¥©§¥¨

dpnp in reci `le ,eiiepnl `l` lk`p gqtd oi`y oeik ,mlke`l
,mdn cg` lk lrïéøeèôemd,éðL çñt úBNòlîe`viy meyn §¦¦©£¤©¥¦

'd iptl ixdy ,icbde dlhd ly mcd zwixfae dhigya daeg ici
.mdn cg` lk lr dpnp in ielb

àøîâ
lke` ,exear hgyi dn carl oec`d yxit `l m`y ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .card hgyy dnn oec`dàèéLtheyt `ld ± §¦¨
:`xnbd daiyn .erinydl `pzd jxved dnle ,df oic `ed

m`y ,`ed yecigdìëàé ,éãb èçL,icb oec`dìéâøc áb ìò óà ¨©§¦Ÿ©©©©§¨¦
cinz `ed,äìèam`eìëàé ,äìè èçL,dlh oec`dáb ìò óà §¨¤¨©¨¤Ÿ©©©©

,éãâa ìéâøc`ed mikqn i`ce ,hegyl dn el yxit `ly oeiky §¨¦¦§¦
.card hegyiy dnl
m`y :dpyna epipyèçLcard.ïBLàøä ïî ìëàé ,äìèå éãb ¨©§¦§¨¤Ÿ©¦¨¦

,oey`xdn lek`l `ed leki ji` :`xnbd dywnïéà ,àéðz àäå§¨©§¨¥
ãçàk íéçñt éðL ìò ïéðîð,dvxiy mdn dfi`n lk`iy zpn lr ¦§¦©§¥§¨¦§¤¨

dfy xxazp ,eiykr lke` `edy dny mixne` oi`e ,dxixa oi`y
cg`n lek`l leki epi` okle ,dhigyd zrya lek`l ezrca did
oec` s`e ,dhigyd zrya ezrc dzid dn reci oi`y oeik ,mdn
enk df ixd ,migqt ipy lr card eze` dpnde ,ecar lr jnqy df
lek`l `ed leki recne ,migqt ipy lr dpnp envr `edy

:`xnbd zvxzn .oey`xdnïéúéðúîzxacn epzpyn ±Cìîa ©§¦¦§¤¤
,äkìîemxear ehgyi m` micitwn md oi`e ,mdicara miielzy ©§¨

dzid dligzny xnel ick ,dxixa oicl jixv oi`e ,icb e` dlh
gep did dhigyd zrya xak ixdy ,oey`x hgypy dna mzrc
ici md mi`vei micitwn mpi`y oeike ,dlha oia icba oia mdl

.oey`x hgypy dna daeg
:df uexizl di`x `xnbd d`ianeàéðúäå,`ziixaa epipy oke ± §¨©§¨

eøîàL äkìîe Cìîa äNòîe ,ãçàk íéçñt éðL ìò ïéðîð ïéà¥¦§¦©§¥§¨¦§¤¨©£¤§¤¤©§¨¤¨§
éðL ïäéìò eèçLå eàöéå ,çñtä úà eðéìò eèçLå eàö íäéãáòì§©§¥¤§§©£¨¥¤©¤©§¨§§¨££¥¤§¥

,íéçñte .dlhe icbCìnä úà eìàLå eàá,dfa oicd edníäì øîà §¨¦¨§¨£¤©¤¤¨©¨¤

,äkìnä úà eìàLå eëì,dzid dnkge d`iwayïî eìàLå eàa §§©£¤©©§¨¨§¨£¦
ìàéìîb ïaø úà eìàLå eëì íäì äøîà ,äkìnäúà eìàLå eàa , ©©§¨¨§¨¨¤§§©£¤©¨©§¦¥¨§¨£¤

ïäéìò äl÷ ïzòãc Cìîe äkìî ,íäì øîà ,ìàéìîb ïaømpi`y ± ©¨©§¦¥¨©¨¤©§¨¤¤§©§¨©¨£¥¤
,elk`i dn micitwnïðà ,ïBLàøä ïî eìëàéepl rx`i m` ,epgp` ± Ÿ§¦¨¦£©

,ok,éðMä ïî àìå ïBLàøä ïî àì ìëàð àìdn micitwn ep`y oeik ŸŸ©Ÿ¦¨¦§Ÿ¦©¥¦
.dhigyd zrya epizrc dzid dn reci oi`e ,lk`p

oax mr dklnde jlnl rx`y sqep dyrn d`ian `ziixad
:l`ilnbäàèlä úàöîð úçà íòt áeLåmivxydn zg` `idy ± §©©©©¦§¥©§¨¨

,mzena mi`nhnyíéçaènä úéáazendad zhigy mewna ± §¥©¦§§©¦
,jlnd ziaay,dlek äceòqä ìk ànèì eL÷áe`idy exaqy ¦§§©¥¨©§¨¨

e ,dcerqdn xaca drbp `ny eyyge ,dzn,Cìnä úà eìàLå eàä§¨£¤©¤¤
äkìnä úà eìàLå eëì íäì øîà,dnkge d`iwa `idyeìàLå eàa ¨©¨¤§§©£¤©©§¨¨§¨£

eìàLå eàa ,ìàéìîb ïaø úà eìàLå eëì íäì äøîà äkìnä úà¤©©§¨¨§¨¨¤§§©£¤©¨©§¦¥¨§¨£
íäì øîà ,BúBà,l`ilnb oax mze` l`y ±çúBø íéçaèîä úéa ¨©¨¤¥©¦§§©¦¥©

ïðBö Bàjeza e` ,migzex mixac jeza d`hld d`vnp m`d ± ¥
,mippev mixacçúBø Bì eøîà,migzex mixac jeza d`vnp ±øîà ¨§¥©¨©

ìL ñBk äéìò eìéhäå eëìä ,ïðBö ìL ñBk äéìò eìéhäå eëì ,íäì̈¤§§©¦¨¤¨¤¥¨§§¦¦¨¤¨¤
äLçéøå ,ïðBö,dqkxite ±ìàéìîb ïaø øäèåz`,dlek äceòqä ìk ¥§¦£¨§¦©©¨©§¦¥¨©§¨¨

.oiicr dzn `ly xxaedyàöîðdúàöîðå ,äkìna éeìz Cìî ¦§¨¤¤¨©©§¨§¦§¥
dïaøa äéeìz äceòqä ìk úàöîð ìàéìîb ïaøa äéeìz äkìî©§¨§¨§©¨©§¦¥¦§¥¨©§¨§¨§©¨

.ìàéìîb©§¦¥
:dpyna epipy'åëå Baø Bì øîàM äî çëLxn`ie icbe dlh hgyi ¨©©¤¨©©

ji` :`xnbd zl`ey .ily dlhe ely icbd iax il xn` icb m`
dlh xnel card leki,élLlk ixdeäðwM äîd,Baø äð÷ ãáò ¤¦©¤¨¨¤¤¨¨©

:`xnbd zvxzn .envr xear aixwdl dnda el oipne,ééaà øîà̈©©©¥
yCìBäicbde dlhd z` zepwl cardäòBø ìöàzendadìéâøä ¥¥¤¤¨¨¦

Baøzepwldéì àçéðc ,Bìöàdrexl el gepy ±déaøc àzðwúa± ©¤§§¦¨¥§©©§¨§©¥
,gqt lek`l lkeiy epec` zpwzaejkldéì éð÷îdrexdãç ©§¥¥©

eäéépéîmdn cg` ±úðî ìòe ely didiy,Ba úeLø Baøì ïéàL ¦©§©§¨¤¥§©§
dna dkef eax oi` df ote`ay.drexd el dpwdy

:dpyna epipy'åëå Bì øîàM äî Baø çëLgqt zeyrln oixehte ¨©©©¤¨©
gqtn md mixehty dpynd dxn` ote` dfi`a x`an iia` .ipy

:ipyeðL àì ,ééaà øîà,ipy gqtn exhtpyàlàkçëMLoec`d ¨©©©¥Ÿ¨¤¨¤¨©
løçàdä÷éøæ,gafnd lr mcd lyíc ÷éøféàc àðcéòáconfay ± ©©§¦¨¦§¦§¨§¦§¦¨

oiicr ,mcd wxfpyäìéëàì éæç äåäepnn lek`l ie`x gqtd did ± £¨£¦©£¦¨
,axraìáàm`çëLel xn` dnéðôìdä÷éøæ,mcd lyéëc £¨¨©¦§¥§¦¨§¦

äìéëàì éæç äåä àì íc ÷éøféàie`x did `l xak mcd wxfpyky ± ¦§¦¨Ÿ£¨£¦©£¦¨
ici e`vi `l ,oaxw lk lr iepn in reci did `ly oeik ,dlik`l

e mzaeg.éðL çñt úBNòì ïéáéiç©¨¦©£¤©¥¦
àúééøaà dì éðúîc àkéàdn lr ,el` iia` ixac z` epyy yie ± ¦¨§©§¥¨©¨©§¨

,`ziixaa epipyyúàöîðå ,äæa äæ ïäéçñt úBøBò eáøòúpL äMîç£¦¨¤¦§¨§¦§¥¤¤¨¤§¦§¥
a úìaély exer,ïäî ãçàreci oi`e ,dndaa lqetd men `ede ©¤¤§¤¨¥¤

zepaxwd ,leqtd edinïéøeèôe ,äôéøOä úéáì ïéàöBé ïlekmd ¨§¦§¥©§¥¨§¦
,éðL çñt úBNòlîdf lry ,exn`eeðL àì ,ééaà øîàexhtpy ¦©£¤©¥¦¨©©©¥Ÿ¨

,ipy gqtnàlàkeáøòúpLzexerdøçàìdä÷éøæ,mcd ly ¤¨¤¦§¨§§©©§¦¨
àäéî íc ÷éøféàc àðcéòác,mcd wxfpy onfa mewn lkny ±äåä ¦§¦§¨§¦§¦¨¦¨£¨

éæçmdn drax` ly xyad ie`x did ±,äìéëàìzlren f`y £¦©£¦¨
,ozaeg ici o`ivedl mcd zwixfìáàm`eáøòúðzexerdéðôì £¨¦§¨§¦§¥

,ä÷éøæ`l ,dlik`l ie`x xyad did `l xak dwixfd zryay §¦¨
e ozaeg ici e`vi.éðL çñt úBNòì ïéáéiç©¨¦©£¤©¥¦

:`xnbd zxne`ïéúéðúnà éðúîc ïàîiia` ixac z` dpeyy in ± ©§©§¥©©§¦¦
,dpynd lrïkL ìkok xne` `edyàúééøaà,`ziixad lr ± ¨¤¥©¨©§¨

envr cvn xyad ie`xe ,oaxwd seba leqt oi`y dpyna m` ixdy
,mcd zwixf zlren oi` ,eiiepn md in reci oi`y `l` ,dlik`l

lik`l ie`x epi` xyady ,`ziixaa oky lkmdn cg` lky oeik d
ea mi`vei oi`y i`ce ,oaxwd seba leqt `edy men lra wtq `ed

la` ,gqt iciàúééøaà éðúîc ïàîlr iia` ixac z` dpeyy in ± ©§©§¥©¨©§¨
,`ziixad lr `l` eixac z` xnel oi`y xaeq ,`ziixadìáà£¨

àì ïéúéðúnàxnel yi dpynay ,ok xnel oi` dpynd lr ± ©©§¦¦Ÿ
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המשך בזמוד לה



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc migqt(iying meil)

àkéàc íeMîminlya yiy ±déì éìëàc àeä íéðäëc ÷BLå äæç± ¦§¦¨¨¤¨§Ÿ£¦§¨§¦¥
mzzl elkei `l ,ok epzi m`e ,mze` lek`l mipdkl ozil jixvy©
,eiepnl `l` lk`p epi`e ,`ed gqt df oaxw `ny ,mipdkl
gqtd z` lik`n `ed ixd ,odkl weye dfgd z` ozep `edyke

.eiepnl `ly
:`xnbd zl`eyéúéðå`iaie -ãçå ãç ìkmdndéãäa ïäkcgi-] §©§¥¨©§©Ÿ¥©£¥

dgec .weyde dfgd z` odkl ozie ,egqt lr eze` dpnie ,[enr
:`xnbdéîc éëéä ïäk éàämdn cg` lk `iaiy zl`y odk dfi` ± ©Ÿ¥¥¦¨¥

,enréàodkl jzpeek m` ±çñt ãéáòcgqta gqt dyr xaky ± ¦§¨¦¤©
yeygl yiy meyn gqtd lr ezepndl ozip `l ixd ,oey`x

àîìécdid oey`xd egqty eze` `ed eze` dpnny in `ny ± ¦§¨
e ,men lraéàä,eiykr `ian `edy df oaxwe ±å ,àeä çñtm` ©¤©§

,epnn odkd lk`i,åéeðîì àlL ìëàð çñt àöîð`vi xaky oeiky ¦§¨¤©¤¡¨¤Ÿ¦§¨
,melk eilr eiepin oi` ,ezaeg ici df odkéàåodkl jzpeek m`e ± §¦

çñt ãéáò àìcyeygl yi ixd ,gqt dyr `l cery ±àîìéc± §Ÿ¨¦¤©¦§¨
df oaxw `nyå ,àeä íéîìLc `vnpçñt ãéáò àìaixwd `ly ± §¨¦§Ÿ¨¦¤©

.ipy gqta s` gqt oaxw odkd
:`xnbd zl`eyéúéðåe`iaie -ìkdäMîçzexer eaxrzpy §©§¥¨£¦¨

,mdigqtçñt ãáò àìc ïäk ãç,gqt aixwd `ly cg` odk ± ©Ÿ¥§Ÿ£©¤©
íéçñt äMîç éðä déåléò éðîéðådyng lk lr odkd z` epnie ± §¦§¥¦¨¥¨¥£¦¨§¨¦

,elld zepaxwçñt ãéáò àìc ãç àkéà CLôp änîci`ce ixdy ± §¦©©§¨¦¨©§Ÿ¨¦¤©
mr dpnp odkdy epzie ,gqt dyr `ly cg` mda yiy `ed xexa

,gqt dyr `ly cg` eze`déa é÷ôð à÷åmzaeg ici mlek e`vie ± §¨¨§¦¥
lk ly weye dfgd z` lk`i odkdy ,eiykr miaixwn mdy dna
mpi`y exn` recne ,gqtdn mb lk` i`cey `vnpe ,zepaxwd

.ipy gqt mi`ian
:`xnbd zvxznàlàm`y mipzne ,gqt mi`ian mpi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly df didiy ,oey`xa daeg ici xak e`viíeMî¦
`vnp ,ok dpzndyèéòîî à÷chirnn `edy ±aonfúìéëà §¨§©¥¦£¦©

d,çñt eléàc ,íéîìLlk`píéîìL eléàå ,äìéìå íBéìmilk`p §¨¦§¦¤©§¨©§¨§¦§¨¦
ìà äìéìå íéîé éðL,ãçmeiae daxwdd meia milk`p mdy ,xnelk ¦§¥¨¦§©§¨¤¨

oi` md migqty miyyeg mdy oeike ,mdipiay dlilae ,ezxgnly
,mze` etxyi df onf xg`le ,dlile mein xzei mze` milke`
mixyk eidyk etxyp ,md minlyy zepaxw mze`y `vnpe

.dlik`l
:`xnbd zl`eyéúéðåe`vi m`y epzie ,oaxw cg` lk e`iaie ± §©§¥

oaxwk ef dnda didz ,oey`x gqta xakàîéðå ,çñtä øúBî- ©©¤©§¥¨
,mdn cg` lk xn`ieéãéc éàd did ily m` ±éàä ,íeî ìòa ¦¦¦©©©

çñt éåäéð àzLä éúééàce ,gqt didi eiykr `ian ip`y dn ±éà §©§¥©§¨¤¡¥¤©¦
àeä íz éãéc,mz did ily m`e ±íéîìL àzLä éúééàc éàä éåäéð ¦¦¨¤¡¥©§©§¥©§¨§¨¦

df ote`ae ,gqtd xzen oick minly didi eiykr `ian ip`y dn ±
meyn ,ezlik` onf z` hrnn epi`cly minlyìëàð çñtä øúBî §©©¤©¤¡¨

wx ok mb.ãçà äìéìå íBéì§§©§¨¤¨
:`xnbd dgecúBøúBîì älçz ïéLéøôî éëå`iadl ozip ike ± §¦©§¦¦§¦¨§¨

didzy dligzkln dyicwdle gqtl deyicwd `ly dnda
.gqtd xzenk dyecw

:`xnbd zl`ey aeyçñtä øúBî éúééðå eçøèðåeytgie egxhie ± §¦§§§©§¦©©¤©
eyixtdy zern e` ,gqtl eyixtdy zepaxw mdl exzepy miyp`
m`y cg` lk dpzie ,gqt oaxwl zenda mdn egwie gqt oaxwl
x`yi ,xak `vi m`e ,gqtl df oaxw didi ,daeg ici `vi `l

.eiykr `edy enk gqtd xzen oaxwd
:`xnbd zvxznàlàepzie gqt e`iaiy mixne` oi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly df didiy ,oey`xa daeg ici xak e`vi m`yíeMî¦
oiprl mieey gqt xzene gqt oi`yéòa àì çñt eléàc ,äëéîñ- §¦¨§¦¤©Ÿ¨¥

oerh epi`øúBî eléàå ,äëéîñgqtdéòaoerh -,äëéîñixdy §¦¨§¦¨¨¥§¦¨
jenql xeq` didiy oeik ,ok zepzdl oi` okle ,minlyl axw `ed
`ed ixd dkinqd dyrnae ,`ed gqt `ny yeygl yiy ,eilr

.miycwa dcear dyer
:`xnbd dywnçpéz àä`iadl mileki mpi` recn zayii mpn` ± ¨¦©

ïaø÷ly gqt xzen `edy,íéLðài`e ,dkinq oerh `edy oeik ¨§©£¨¦
dywi oiicr la` ,eilr jenql xyt`øîéîì àkéà éàî íéLð ïaø÷̈§©¨¦©¦¨§¥©

.dkinq oerh epi`y ,miyp ly gqt xzen e`iai `l recn ±
:`xnbd zvxznàlàepzie gqt e`iaiy mixne` oi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly df didiy ,oey`xa daeg ici xak e`vi m`yíeMî¦
oiprl mieey minlyde gqtd oi`yúBðzî,mcdçñt eléàcjixv ©¨§¦¤©

wx wexflíéîìL eléàå ,úçà äðzîwexfl jixvòaøà ïäL íézL ©¨¨©©§¦§¨¦§©¦¤¥©§©
lr mcd d`xpy oeik rax`k mdy ,gafnd zepita zepzn izy ±
ody mizy wexfl leki epi` gqt yyg meyne ,milzk drax`

.minlyd oick rax`
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîmipey mdy jka yi welig dfi` - ©¨§¨¦¨
,dwixfd zxevaïðz àäå(:el migaf),ìkzepaxwdïéðzépäozny ± §¨§©¨©¦¨¦

`ed mnc,ïBöéçä çaæî ìòs`,øtk ,úçà ïzîa ïðúpLok m`e ©¦§¥©©¦¤§¨¨§©©©©¦¥
`ed oaxwd m` s` ezaeg ici dfa `vie zg` dpzn wexfl leki

.minly
:`xnbd zvxznàlàzepzdle gqt `iadl mileki mpi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly didiyçñt eléàc íeMî`id enc zpizp,äëéôLa ¦§¦¤©¦§¦¨
,zgpa wxfndn mikteyyíéîìL eléàå`id mnc zpizp,ä÷éøæa §¦§¨¦¦§¦¨

`l minlyk ezeyrl dpzi m`y `vnpe ,wegxn mcd z` wxefy
.epick enc ozn z` miiwl lkei

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîmipey mdy jka yi welig dfi` ± ©¨§¨¦¨
,mcd zepznaìk ,àéðz àäåzepaxwdïéðzépä`ed mnc ozny ± §¨©§¨¨©¦¨¦

,ä÷éøæas`,àöé ,äëéôLa ïðúpLmcd z` ozil leki ok m`e ¦§¦¨¤§¨¨¦§¦¨¨¨
:`xnbd zvxzn .ezaeg ici dfa `vie dkityaïðéøîà à÷c øîéà¥©§¨¨§¦©

`l` epi` ,`vi dkitya mipzipd z` jty m`y exn`y dn ±éàc§¦
ãáòc xnel epl yi m`d la` ,`vi ok dyre xar m`y ±älçzëì £©§©§¦¨
énðoaxw `iaiy xnel epl oi` ok m`e .ok zeyrl xyt` mb ± ©¦

.obedk `ly mcd z` ozi dligzkle

äðùî
ìò çñtä úà èçBL éðéøä ,åéðáì øîBàäxeara ±íkî äìòiL éî ¨¥§¨¨£¥¦¥¤©¤©©¦¤©£¤¦¤

ïBLàøä ñéðëäL ïåék ,íéìLeøéì ïBLàøz`Baeøå BLàø,milyexil ¦¦¨©¦¥¨¤¦§¦¨¦Ÿ§
ìça äëæB÷,oaxwa.Bnò åéçà úà äkæîe ¨¨§¤§§©¤¤¤¨¦

àøîâ
dlriy eipan in lr gqtd z` hegyl mc` lekiy ,dpyna epipy

:`xnbd zxne` .milyexil oey`xdpéî òîLy ,o`kn gken ±Lé §©¦¨¥
äøéøamixne` ep` ,jk xg` xxazpe ,xxean did `ly xacy ± §¥¨

drya ,epzpyna o`k ixdy ,ok xacd did dligzn s`y xxazpy
,oey`xd qpkpyke ,oey`x qpki in reci did `l ,gqtd hgypy
dgec .eliaya gqtd hgyp dligzny xxaedy mixne` ep`

:`xnbd,ïðçBé éaø øîàz` dpndy ote`a zxacn dpynd zn`a ¨©©¦¨¨
oey`x dlriy in lr hgeyy a`d xn`y dne ,gqtd lr mlek

wx ,milyexiløîà÷ úBöîa ïæøæì éãklky ick ,ef oeyla mdl §¥§¨§¨§¦§¨¨©
.eci lr eig` ekfie eig`l y`x didie zeevnl fxcfi mdn cg`

:opgei iax ly yexitl di`x `xnbd d`ianeénð à÷écwiecn oke ± ©§¨©¦
n mbéðz÷c,dpynd jynda epipyy dnn ±äkæîez`,Bnò åéçà §¨¨¥§©¤¤¨¦

càîìLa úøîà éàxn`z m` ±àøwéòî eäðéðîàcdligzny ± ¦¨§©¦§¨¨§©§¦§¥¦¨¨
` a`d dpnd,mlek zøétLz` zekfl leki ji` ,xacd oaen ± ©¦

,enr eig`àøwéòî eäðéðîà àìc úøîà éà àlàa`d dpnd `ly ± ¤¨¦¨§©§Ÿ©§¦§¥¦¨¨
ike ,gqtdn lek`l eig` mileki ji` ,dyw ,mlek z` dligzn

epîúî à÷ éî èéçLc øúáìozip gqtd hgypy xg`l m`d ± §¨©§¨¦¦¨¦§©
,eilr zepnidlïðz àäåy ,jenqa oldlïéðîð,gqtd lrïéëLBîe §¨§©¦§¦§¦

epnî ïäéãéwx ,eilr epnpy dnn ±èçMiL ãòxg`l la` ,gqtd §¥¤¦¤©¤¦¨¥
dkfn ji` ok m`e ,eilr zepnidl xyt` i` ,gqtd hgypy

i`ce `l` ,enr eig` z` oey`xddpéî òîL,o`kn gken ± §©¦¨
dgikene .mlek z` dpnd dligzny ote`a zxacn dpyndy

:`ziixan df uexizk `xnbd,éëä énð àéðzdidyäNòîxn`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 בזמוד רכה

ezny in` cenr ht sc ± iyily wxtmigqt
÷åùå äæç àëéàã íåùîcg lk `dc .zzl xyt` i`e odkl ozpil jixvy ,minlyc Ð

.eilr dpnp `ly odkl elik`n `vnpe ,gqt ied i`d `ny cgeãçå ãç ìë éúéðåÐ

,odk cg ediipindipnipe:opiqxb ikd .egqt`çñô ãáò àìã ïäë ãç äùîç åäìåë éúéðå
äéðîðåãçå ãç ìë éãäáÐdnncweye dfg lk`ie ,dia witp `wc cg `ki` jytp

.mlek lyíéîìùã äìéëàá èòîî à÷ãÐ

dlile meil mlek z` lke`y ,ezlik` onfa

`ed minly m`e .xzepd z` sxeyeoiicr Ð

.mixyk miycw sxey `vnpe ,xzep epi`éúéðå
øúåîáçñôäily m` :eilr dpzi ezlgzn Ð

did mzaxw `edy ,gqtd xzen didi df Ð

gqtk `ede ,minlydlile meil lk`pyikde .

gqtd) wxta migafc `ztqeza `ipz

dlgzn oaxw oiyixtn oi` :ipyne .(axrzpy

j`idy ,xzep myl,gqtd xzen zeidl leki

df ixdy ,mlern eilr lg `l gqt my ixde

.`vi xakåçøèðåçñôä øúåîá éúééðåÐ

exzezpy miyp` eywaie` ,ig gqt mdl

cg` lk dpzie ,zenda odn egwie ,gqt zern

did men lra ily m` :ely lrdf ixd Ð

e`l m`e ,gqtxzen .`edy zenk `ed ixd Ð

.dlile meil lk`pe ,minlyl gqtdéòá
äëéîñgqt `ny ,df lr jenql xyt` i`e Ð

.miycwa dcear ciar `we ,`edíéùð ïáø÷
.dkinq ira `l Ðäëéôùá çñôon zgpa Ð

wxfndxiwlol `wtpc .ceqid cbpk gafnd

gqtc mc oznzkqna ,"jtyi jigaf mce"n

) "i`ny zia" wxta migafminlyae .(a,fl

wegxnl wxefy ,dwixf `aizk

`l` rav` ozn oi`e .gafnl wxfnd on

x`y lka la` ."erav`a" da aizkc ,z`hga

cr oxwd cbpk wxefe ,aizk "ewxfe" zepaxw

ozip mcdyxiwliaxrnxiwe.inexcäìçúëì
éîð.dinza Ðäðùîäìòéù éî ìòÐ

.oey`xd `l` eilr dpnn epi`y rnynäëæîå
åîò åéçà úà.ipnzn ikid yxtn `xnba Ð

ofxfl icke ,`xwirn oedea` edpipn`c :uxzne

fxcfiy ,xn`wdidie ,oey`x zeidl cg` lk

ekfiy eig`l y`x `ed.mriced jke ,eci lr

àøîâäøéøá ùé äðéî òîù`wlq `w Ð

.cg `l` epni` `lc jzrcïæøæì éãëoleke Ð

.oexg` oia oey`x oia ,eilr epni`éëä éîð àéðú
.hwp zefixf meync Ðäðùîïéðîðdvexd Ð

.zepnilïéëùîðå.jynil dvexd Ðèçùéù ãò
la` Ðhgypynoikyen oi`e ,eilr oipnp oi` Ð

cr xn`e ,biltc oerny iaxl elit` .epnid

wxfiyla` ,biltc `ed jynilc miwen `d Ð

zepnila.dcenàøîâãïéðîðã áâ ìò óàåéìò
ïéøæåç åæ] äøåáçïéðîðåúøçà [äøåáç åéìòÐ

epnipy dnily dxeag lkcg` gqt lrekyni

onwl xn`c dcedi iaxk `lce .epnid odici olek

) "`nh didy in" wxtadidiy calae :(`,hv

.eilr miiw dpey`x dxeag ipan cg`ú÷åìçî
êùîéì.wxfiy cr oerny iax xn`w `idda Ð

úéáä èòîé íàe`a m` Ðhrniljynile

zeidndyncera Ðezeid.ehrnzi dyl

äéúåéçî.miiga ecera Ðäéúééååäîmcew Ð

.eizecear xnb
äðùî
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éàädpin `ticrc :xnel yie !ohw odk izipe :xn`z m`e Ð 'ek gqt carc i` inc ikid odk

.jixtéúéðådid ely m` xzen myl yicwiy qxhpewd yexitk `l Ð gqt xzen

ely men lra m`e ,gqtl yicwiy wgvi epiaxl d`xp `l` .`xnbd dreh did `l dfac mz

Ðe`l m`e ,dfa `viÐyxtedy `kid `l` gqt xzen ied `lc :jixte .gqt xzen `di

.xzezipe ,gqtl ixnbl

åçøèðåji`e :xn`z m`e Ð gqt xzen iziipe

wxta onwl `d ?gqtl df xzen xyki

dcedi iaxe iqei iax ibilt (`,hv) "`nh didy in"

ilek la` ,dpey`x dxeag ipan cg` opira i`

milra `la zg` dry x`yp m`c ecen `nlrÐ

ipy yixtdyk `kd :xnel yie !gqtl ez ifg `lc

lqtp epi`c ,cg` el xzezipe ,zeixg`l migqt

o`nl izk` :xn`z m`e .icigi edegipdy meyn

dxiwr ira `lcÐ!higyw gqt myl minly

ezler xkend onwl xn`d ?edxkni ji` :cere

`ki`c oeik :xnel yie !melk dyr `l einlye

dil jixvc ypi`Ð,dxiwr ira `nlr ilekl

eidy oebk (`,cq lirl) "hgyp cinz"a opixn`ck

,ixii` zerna gqt xzen i`e .mizn i`nh milra

qxhpewa yxitckÐ.xity iz`

åìéàã:wgvi epiaxl dyw Ð dlil meil gqt

lk :(`,a) zekxac `nw wxt opzc

cg` meil oilk`pdÐcenr dlriy cr ozevn

zlik` eli`e :(`,h my) `xnba xn`we .xgyd

'ek llde rny z`ixw edpinxe ,ipzw `l migqt

.xgyd cenr dlriy cr ozevn migqt zlik`e

ipzinl jiiyc rnyn `kd `de ?jixt `w i`ne

oilk`pd llka ied ok m`e ,dlile mei gqt iab

ded mzdc :xnel yie !mzd ipzwc dlile meil

cenr cr lk`pc `zi` m` ,`icda ipzinl dil

migaf) "onewn edfi`"c dpynn iwet`l ,xgyd

epiide zevg cr `l` lk`p epi` ipzwc (a,ep

dil ipzw `lc oeike .ipixg`c `inec ,`ziixe`cn

`icdaÐcr `l` lk`p epi`c xaqc dpin rny

."onewn edfi`" zpynk ,zevg

åìéàådil `xiaq Ð dkinq ira `l gqt

opira `l i`c .opira egk lka dkinq

edc lk `l`Ðoi`"ae .miycwa dcear ied `l

.`id i`pzc `zbelt (a,fh dbibg) "oiyxec

éðäopixn` edlek`c oicd `ede Ð caric ilin

ike :dnize .xzep`e zepzn`e dkinq` ;ikd

`lc dkinq meyn e` xzep didi `nyc liaya

icil qpki ,ozkldk zepzn eyri `l e` `akrn

aya zxk wtq dgciy aehc :xnel yie ?zxk wtq

ik ,obedk `ly maex eyriy dnn ,dyrz l`e

.gqt eyr maex xakàìà`lc zxn` i`

"xcend oia oi`" wxtac :dniz Ð 'ek edpipn`

opgei iaxc `ail` `xif iax wiqn (`,el mixcp)

i`c ,`ziixe`c e`l zea` zial dyc dpyn jdn

`ziixe`cÐ`kde .oedl dkfne ,i`w `xyia`

:xnel yie !`xwirn edpipn`ca opgei iax dl iwen

aeygc `nlya zxn` i` :eyexit ikd `kdc

c ,`xwirn edpipn` eli`kepiide ,iepin oikixv oi`

`ziixe`c e`l zea` zial dyc `nrhÐ.xity

,`xwirn edpipn`k aeyg epi` zxn` i` `l`

`ziixe`c zea` zial dyc ,iepin oikixv `l`Ð
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.íéìôL íéðáe úBæéøæ úBðaäðùîåéìò ïéðîð íìBòì ¨§¦¨¦§¨¦§¨¦§¦¨¨
ïéëLBîe ïéðîð .ãçàå ãçà ìëì úéfk Ba äéäiL ãò©¤¦§¤©©¦§¨¤¨§¤¨¦§¦§¦
ãò :øîBà ïBòîL éaø ,èçMiL ãò epnî ïäéãé úà¤§¥¤¦¤©¤¦¨¥©¦¦§¥©

.ícä úà ÷øæiLàøîâàä ?ïì òîLî à÷ éàî ¤¦§Ÿ¤©¨©¨©§©¨¨
Bæ äøeáç åéìò éðîéàc áb ìò óàc :ïì òîLî à÷̈©§©¨§©©©§¦§¦¨¨£¨

¯ïéëLBîe ïéðîð" .úøçà äøeáç åéìò ïéðîðå ,úøæBç¤¤§¦§¦¨¨£¨©¤¤¦§¦§¦
'åëå èçMiL ãò ïäéãé úàú÷Bìçî :ééaà øîà ." ¤§¥¤©¤¦¨¥¨©©©¥©£¤

,äNc déúeiçî "äOî úBéäî" :éøáñ ïðaøc ,CLnéì¦¨¥§©¨©¨§¦¦§¦¤¥©¥§¤
úBðnéì ìáà .äNc déúééåäî :øáñ ïBòîL éaøå¯ §©¦¦§¨©¥£¨¨¥§¤£¨¦¨

"úLôð úñëîa" àø÷ øîàc ,èçMiL ãò ìkä éøác¦§¥©Ÿ©¤¦¨¥§¨©§¨§¦§©§¨Ÿ
úà ïéëLBîe ïéðîð :éëä éîð àéðz ."eqëz" øãäå©£©¨Ÿ©§¨©¦¨¦¦§¦§¦¤
.ícä ÷øfiL ãò ïéëLBîe ,èçMiL ãò ïéðîð :øîBà ïBòîL éaø ,èçMiL ãò epnî ïäéãé§¥¤¦¤©¤¦¨¥©¦¦§¥¦§¦©¤¦¨¥§¦©¤¦¨¥©¨
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ריב
ezny ina cenr ht sc ± iyily wxtmigqt

äðùîäðîîäåçñô ìò íéøçà,ewlg lr enr mixg` dpndy dxeag ipan cg` Ð

.dxeag zrc `laïéàùødz` lek`e `ve jwlg leh :el xnel Ðjzxeage.jwlg z`

.zexeag izya lk`p gqt `pz i`dl dil zi`càøîâúåôé åéãé,`ilrn `pyil Ð

.daxd lek`l xdnnïåúìéá÷Ðipezlaw.elld minca igk lka lek`l mkilréðå÷úì
äçéáæ,xzep `di `ly Ðlk`nl jepxriye

.mc` ipa x`y'åë äéì äåäã íåùî åàìediy Ð

.oilke` enréðàù úåòãdxeag ipa oi` Ð

el` lk zeidl oivexnzercd,mzxeaga`ny

dlik` meyn `le .dcerqd mdilr eakri

cgk `l` edlek ilk` `l elit` `l` ,`zxizi

.dilr iakrn evn ,`xabåðîî åñéøë àìîîÐ

) "oilev cvik"a opixn`ckoi`y :(`,et lirl

.zenewn izya lke` lke`dàì åöø àìÐ

meyn ,inp `kd .dia ixcd `gxih meyn `nl`

.dia ixcd `ciqtàì êãéãì ïðéçøèàìêðéìá÷
i eici la` Ðeixg` ewca `lcn ,zetrny Ð

.odilr elaiw elk`n lka dpinúìåáéñÐ

.dpyd zeni lk ly dcerq zaexrzàìå éàî
ãåò.`dn `d dinle` i`n Ðäçéáæ éðå÷úìÐ

.cg` yi` zcnkàúååöìãxninl `ki`e Ð

meyn`zeev.elk`n lka dilr dilawïéàùø
÷ìçéìwlg cg` lkl odipia gqt wlgl Ð

.eribndïéàùø ïéà åà÷ìçìÐoilke` `l`

oipzepe ,cg`kzepnd.zecerq x`yk ,mdiptl

äðéî òîù.wlgil oi`yx oi` Ðàúáåéú éðä ìë
Ðdpnnd.ynyde ,mixg`äøåáç éðá äéáéúéà
Ð`idda dil ipye .jwlg leh :ipzwc ,diyixn

ipewzlc meyn.cg` yi` zcnke ,dilaw dgiaf

jlr `gipe ,jlr zliaw `zeev zp` la`izeev

lka jlr ileawl.izcerqåúâéâç ìòåzbibg Ð

.oiiepnd lkl d`a `id s`y ,xyr drax`

åãéáù úåòîon gwly Ðoipnpd.elldïéìåç
it lr s`y ,dinwl `nrh yxtnck Ð

dpnpdy,jkl eizern yicwd xakdpnnde

egqt yicwd xaklr zernd oillgzn Ð

.yxtn `nrhe ,gqtdåúìåò øëåîäÐ

xg` da xtkzdloi`e ,melk dyr `l Ð

.mipey`xd milra myl `l` daixw dlerd

ïäù ìë úåòîådlerd on laiwy dn lk Ð

,minlydeodinc ick lr xzei elit`eelti Ð

zerndzacpl,xeaivzexteylycwna eidy

dinwle .gafnd uiwl zeler odn oiaixwn eidy

elti i`n` ,melk `le dyr `lc xg`n :jixt

dacpl odinc?àñð÷ àáø øîàopax eqpw Ð

minlye dler izixg` `pnif ipwil `lc dpewl

ded `lc ,diytp` ciqt`c `ed edi`e ,xg`c

inp `peeb i`d ike .mixg` zxtk ipwinl dil

.apb `xeg `l` ,apb `xakr e`l :iypi` ixn`

jkld ,dpewd `l` ,ryt `l xkend ,xnelk

.dacp eizernåáäéå äòáøà àéåùã áâ ìò óà
äùîç äéìdpznc gkzyi` xn` `l Ð

.diqpwil `le ,dil adic `ed `nlraøùôà
'åë ïéòãédf mrh oircei ediy i`elde Ð

.epriceieêàéädlh lr lg ycwd zern Ð

oilegl zern ly ycwd z`vl ,xg` ycwd?

(oileg ly) zernl o`ived in?opzep did eli`

oileg zndaazyecwa zqtzp dzid Ð

dn ,eiykr la` .oilegl e`vi ode ,zernd

oilegl md e`viy mdizgz qtzp?`kil `de

,ok m`c .opiwqr eycwed `ly zerna ,xninl

`xninl i`n?
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

úåòãiiepyl jixv dn :wgvi epiaxl dniz .cgk `l` edlek ilk` `lc ab lr s` Ð ip`y

ly eicil llk inc `le ,oezliaw `d xninl jiiy `lc `kd ip`yc dil `nil ?ikd

mixg` dpnn [`wec :`kti`] wecip `lc ,ikd iiepyl jixhvi`c :xnel yie .zeti odn cg`

[oezliaw xninl ivnc ,zeti eici `d] ,oezliaw `d xninl ivn `lcÐozil oi`yx oi`

eicik iedc hytinl ira dedc `xwirne .ewlg

zeti odn cg` lyÐ,daxc` :jxtnl ivn ded

hytinl ivn `lc ipyn jkl .`xazqn `kti`

.icinéðám`e Ð `l e` wlgl oi`yx dxeag

m` `wecc ,oizipznn hiyt `l i`n` :xn`z

:xnel yie !ewlg ozil oi`yx enr mixg`d dpnd

.wlgil oi`yx inp dpnn `lac ,igcinl `ki`c

dpnn hwpc `deÐelit` ,ixiin oipr lkac meyn

la` .wlgil oi`yx dpnn m`e ,wlgil `ly epzd

aoivn `l `ziixepzd m`c `hiytc ,igcinl

i` Ð zetx eici mdn cg` elit` ,wlgil `ly

.epzd ok zrc lr `nzqnc ,ewlg ozil oi`yx

zeti eici odn cg` oi` m`cÐwlgil jxc oi`

.i`pz `la

úåòîdyw zvw Ð dacpl elti ody lk

yicwdyk ixiin `yixc :wgvi epiaxl

ixiin `tiqe ,jenqa gkenck ,gqt myl zern

minlyl oyicwd i`c .oileg zernaÐelti ji`

zeler odn eaixwie ,xeaiv zacpl minly zern

.?gafnd uiwl

øçàîåelti i`n` melk `le dyr `lc

`nlya zxn` i` :yexit Ð dacpl

zlren eziiyrcÐ`ly dil opiqpwc ,xity iz`

dyr `lc oeik la` .zxg` mrt ok zeyrl libxi

melk `leÐynn oi`y oeik ,dil opiqpw i`n`

.dil opiqpw mewn lknc :ipyne ?eziiyra

äæåzerna i`c Ð 'ek egqtl zern yixtd

oilegÐody `hiyt ?ol rnyn `w i`n

ixyc oeik ,`tiqa enk diqpwinl ol zilc ,oileg

eed i` elit` :xn`z m`e .egqt lr mixg` zepnl

zepnl leki ji` mewn lkn ,`xwirn oileg zern

zerna elit`c xaqc oeik ?eyicwdy xg` mixg`

`iywcn ,xiiyn `lc gqta oky lke ,xiiyn `l

lr s`c :xnel yie !ycwd lr lg ycwd oi` dil

icin dia xiiyn `lc abÐ,eyicwn ok zrc lr

zeny) aizk `xwc .eilr dpni xy` lk e`viy

"eqekz" :(my) dia aizke ,"epkye `ed gwle" :(ai

meyn ,xak eyicwd elit` ,oipr lkac rnyn

.ok mc`d zrcc
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äðùîB÷ìça øçà Bnò äðînä¯äøeáç éða ïéàMø ©©§¤¦©¥§¤§©¨¦§¥£¨
ïéìëBà ïäå BlMî ìëBà àeäå ,BlL úà Bì ïzéì¦¥¤¤§¥¦¤§¥§¦

.ïälMîàøîâåéãé eéäL äøeáç éða :eäì àéòaéà ¦¤¨¤¦©£¨§§¥£¨¤¨¨¨
E÷ìç ìBè" Bì eøîàiL eäî ,úBôé ïäî ãçà ìL¤¤¨¥¤¨©¤Ÿ§¤§¤
Bà ,"ïezìéa÷ àä" eäì øîà éöî :ïðéøîà éî ?"àöå§¥¦¨§¦©¨¥¨©§¨©¦§

ïðéìa÷ ék" déì øîéîì eöî :àîìéc¯,äçéáæ éðewéúì ¦§¨¨§¥©¥¦©§¦©§¦¥§¦¨
ïpéî éôè zìëàc àúòcà¯ðéìa÷ àì:òîL àz ."C ©©£¨§¨©§§§¥¦©¨©§¦¨¨§©

B÷ìç ìò Bnò íéøçà äðînä¯[äøeáç éða] ïéàMø ©©§¤£¥¦¦©¤§©¨¦§¥£¨
ïéìëBà ïäå BlL úà ìëBà àeäå ,BlL úà Bì ïzéì¦¥¤¤§¥¤¤§¥§¦
íéãék déì éåäc íeMî åàì ,àîòè éàî .ïälL úà¤¤¨¤©©§¨¨¦§¨¥¥§¨©¦
éöî úBôé åéãé Cúòc à÷ìñ éàå ?úBôé ïäî ãçà ìL¤¤¨¥¤¨§¦¨§¨©£¨¨¨¨¨¥

ïezìéa÷ eäì øîà¯:éøîà !úBôé åéãék éàä éåäéð ¨©§©¦§¤¡¥©§¨¨¨¨§¦
äøeáç éðaî ãçk eäééåøz éîð éàc .éðàL úBòc ,àì̈¥¨¥§¦©¦©§©§§©¦§¥£¨

éìëàc àeä¯Lðéà ïì àçéð àìc :déì éøîà éöî §¨§¦¨¥¨§¦¥§¨¦¨¨¡¨
ãöa øNa úéfk ìëàL LnMä :òîL àz .ïab àøëeð§¨©©¨§©©©¨¤¨©©©¦¨¨§©

çwt äéä íà ,øepzä¯íà .epnî Bñéøk àlîî ©©¦¨¨¦¥©§©¥§¥¦¤¦
Bnò äáBè úBNòì äøeáç éða eöø¯ïéáLBéå ïéàa ¨§¥£¨©£¨¦¨¦§§¦

eöø .äãeäé éaø éøác ,ïéìëBàå Bcöa¯àì ,ïéà §¦§§¦¦§¥©¦§¨¨¦Ÿ
eöø¯éðàL !ïezìéa÷ àä :eäì àîéð ?éànàå .àì ¨¨§©©¥¨§¨©¦§¨¥

ðéìa÷ ék :déì éøîàc ,íúäC¯Cçøèðc àúòcà ¨¨§¨§¦¥¦©§¦¨©©£¨§©§©¨
Cãéãì ïì çøèîì ,ïn÷¯ðéìa÷ àì:òîL àz .C ©©§¦§©¨§¦¨¨©§¦¨¨§©

ïéàMø ,úBôé ïäî ãçà ìL åéãé äéäL äøeáç éða§¥£¨¤¨¨¨¨¤¤¨¥¤¨©¨¦
äMîç eléôà àlà ,ãBò àìå .àöå E÷ìç ìBè :øîBì©¤§§§¥§Ÿ¤¨£¦£¦¨

úìBaéñ eNòå¯.àöå E÷ìç ìBè :Bì øîBì ïéàMø §¨¦¤©¨¦©¤§§§¥
:øîà÷ àéòaéî àì ?"ãBò àìå" éàî .dpéî òîL§©¦¨©§Ÿ¨¦¨£¨¨¨©

ðéìa÷ ék :déì éøîà éöîc çñt àéòaéî àìC¯ ¨¦¨£¨¤©§¨¥¨§¦¥¦©§¦¨
àzååöc ,éîð úìBaéñ eléôà àlà .äçéáæ éðewúì§¦¥§¦¨¤¨£¦¦¤©¦§©§¨

àeä àîìòa¯.àöå E÷ìç ìBè Bì øîBì ïéàMø §¨§¨©¨¦©¤§§§¥
àeä éëä àlà ,ïì àéòaéà àì àä :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨¨¦©£¨¨¤¨¨¦
ïéàMø ïðéà Bà ÷ìçì ïéàMø äøeáç éða :ïì àéòaéàc§¦©£¨¨§¥£¨©¨¦¥¨¥¥¨©¨¦
ãçà ìL åéãé eéäL äøeáç éða :òîL àz ?÷ìçì¥¨¥¨§©§¥£¨¤¨¨¨¤¤¨
úBôé åéãé .àöå E÷ìç ìBè :Bì øîBì ïéàMø ,úBôé ïäî¥¤¨©¨¦©¤§§§¥¨¨¨

¯úBôé åéãé ïéà ,ïéà¯eáéøò òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø .dpéî òîL .àì ¦¥¨¨¨¨§©¦¨©©¨§©¨§¥§©§ª©£¦
øîà .òaøà àtt áø ìéëà ,àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø ìéëàcà .éããä éãäa àzôéø¦§¨©£¥£¨¥©§¨¥©¨§¥§©§ª©£¨¨¥©©¨©§©£©
éða déáéúéà .ïðéðLãk éðLå ,àúáeéz éðä ìk déáéúéà .ïezìéa÷ :déì øîà !éì âìt :déì¥§©¦£©¥©¦§¥¦¥¨¨¥§¨¨§¨¥¦§¨¥©¥¦¥§¥

íúä :déì øîà .äøeáç¯ðéìa÷ ék :déì éøîàcC¯,úìBaéñ déáéúéà .äçéáæ éðewéúì £¨¨©¥¨¨§¨§¦¥¦©§¦¨§¦¥§¦¨¥¦¥¦¤
àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø ìéëàcà .àðéáø éãäa áéøò ìæà .déì âìt¯àðéáø ìéëà §©¥£©¨¦©£¥¨¦¨©§¨¥©¨§¥§©§ª©£¨¨¥¨¦¨

!àðéáø àãç àìå étt äàî :øîà .àéðîzBçñt ìò Bnò íéøçà äðînä :ïðaø eðz §¨§¨£©§¨©¥§¨£¨¨¦¨¨©¨©©©§¤£¥¦¦©¦§
Búâéâç ìòå¯åéîìLe BúìBò øëBnäå .ïéleç BãéaL úBòî¯,íeìk àìå äNò àì §©£¦¨¨¤§¨¦§©¥¨§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§

eìté éànà úBòî ,íeìk àìå äNò àìc øçàî éëå .äáãðì eìté ïäL ìk úBòîe¨¨¤¥¦§¦§¨¨§¦¥©©§Ÿ¨¨§Ÿ§¨©©¦§
"ïäL ìk" éàîe .àñð÷ :àáø øîà !?äáãðì¯,äòaøà àlà eåL eåä àìc áb ìò óà ¦§¨¨¨©¨¨§¨¨©¨¤¥©©©§¨¨¨¤¨©§¨¨

éaø àîéúéàå ,àleò øîà .ïðaø eäeñð÷ éîð àøéúé àéääa eléôà .äMîç déì eáäéå¦©¥£¦¨£¦§©¦§¥¨©¦§¨©¨©¨©¨§¦¥¨©¦
äæå Bçñôì äìè Léøôä äæ :àúlî éàäc àîòè éàìáa ïéøáç éòãé øLôà :àéòLBà©£¨¤§¨¨§¦©§¦©§¨¥©§¨§©¦§¨¤¦§¦¨¤§¦§§¤
?"ïéleç BãéaL úBòî" :éðú÷c ,Lc÷ä ìò ìç Lc÷ä Càéä ,Bçñôì úBòî Léøôä¦§¦¨§¦§¥©¤§¥¨©¤§¥§¨¨¥¨¤§¨¦
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc migqt(iying meil)

äðùî
mdn cg` wlql dxeagd ipa mi`yx eay ote` zx`an dpynd

gqt ly dxeag ipan cg` :dxeagdnBnò äpîîämc`øçà ©§©¤¦©¥
dxeagd ipan epi`yB÷ìça,dxeagd ipa x`y zrici `la ,gqta §¤§

éða ïéàMødBì ïzéì äøeáçdpnnl ±BlL úàgqta ewlg z` ± ©¨¦§¥£¨¦¥¤¤
,mzcerqn ewlqleBlMî ìëBà àeäålr dpndy df mc` mr cgi §¥¦¤

,ewlg,ïälMî ïéìëBà ïäå,xnel dxeagd ipa milekiy meyn §¥§¦¦¤¨¤
.mzrici `la dpiny df mc` mr cgi lek`l mivex mpi`y

àøîâ
dxeagd ipa mi`yx m`d daxd lke`y ina zwtzqn `xnbd

:mzxeagn e`ivedlL åéãé eéäL äøeáç éða ,eäì àéòaéàïäî ãçà ì ¦©§¨§§¥£¨¤¨¨¨¤¤¨¥¤
úBôé,daxd lek`l xdnny ±Bì eøîàiL eäîx`y mileki m`d ± ¨©¤Ÿ§

el xnel dxeagd ipaàöå ,E÷ìç ìBè`ly ick ,jcal lek`e ¤§§¨¥
.jwlgn xzei lk`zïðéøîà éîeiciy dfy ,xnel epl yi m`d ± ¦¨§¦©

zetieäì øîà éöî,mdl xnel leki ±ïezìéa÷ àäminc mze`a - ¨¥¨©§¨©¦§
lke`y zpn lr ize` mzlaiw ,mknr szzydl ick izzpy

,igek itk gqtdnàîìéc Bà,`ny ±déì øîéîì eöîmd mileki ± ¦§¨¨§¥©¥
,el xneläçéáæ éðewéúì ïðéìa÷ ékick `l` jze` eplaiw `l ± ¦©§¦©§¦¥§¦¨

ipa x`y itk lk`zy jepxriye ,xzep didi `ly oaxwd z` owzl
la` ,mc`ðéìa÷ àì ïpéî éôè úìëàc àzòcàClr jeplaiw `l ± ©©§¨§¨§©§¥¦¨Ÿ©§¦¨

.epz`n xzei lk`zy zrc
:epzpynn wtqd z` heytl dvex `xnbd,òîL àz,dpyna epipy ¨§©

éða] ïéàMø ,B÷ìç ìò Bnò íéøçà äpîîäd,BlL úà Bì ïzéì [äøeáç ©§©¤£¥¦¦©¤§©¨¦§¥£¨¦¥¤¤
,ïälL úà ïéìëBà ïäå ,BlL úà ìëBà àeäåz` `xnbd zx`ane §¥¤¤§¥§¦¤¤¨¤

:zl`eye di`xdàîòè éàîe`ivedl md milekiy mrhd edn ± ©©£¨
,mzxeagnåàìdf oi` m`d ±déì éåäc íeMîdf ixdy ±ìL íéãék ¨¦§¨¥¥§¨©¦¤

,úBôé ïäî ãçàmiyyeg ,enr elk`iy miyp` cer `iany oeiky ¤¨¥¤¨
,`ve jwlg leh el mixne` ok lre ,ewlgn xzei gwiy dxeagd ipa

Czòc à÷ìñ éàåy iny ,jzrca dler m`e -øîà éöî úBôé åéãé §¦¨§¨©§¨¨¨¨¨¥¨©
ïezìéa÷ eäìlr ize` mzlaiwy ,dxeagd ipa x`yl xnel leki ± §©¦§

ok m` ,ipwlql mileki mkpi`e igek itk lke`y zpnéàä éåäéð± ¤¡¥©
didi ewlg lr mixg` dpiny df s`ky mc`,úBôé åéãérecne §¨¨¨

,o`kn gken i`ce `l` ,`vie ewlg z` lehiy el xnel mileki
.`vie ewlg z` lehiy el xnel mileki ,zeti eiciy iny

:`xnbd dgecàì ,éøîà,dpyndn df wtq heytl xyt` i` ± ¨§¦Ÿ
a ixdyúBòc[zepey mdizercy miyp` ieaix-]éðàLdpey ± ¥¨¦

ewlg lr xg` dpnndy dpyna epipyy dny ,xnelk ,oicd
,ewlgn xzei milke` mdy meyn df oi` ,e`ivedl md mileki

,mzxeaga df yi` aqiy mivex dxeagd ipa oi`y meyn `l`éàc§¦
éìëàc àeä äøeáç éðaî ãçk eäééåøz énðelk`i mdipy m` s`y ± ©¦©§©§§©¦§¥£¨§¨§¦

,cg` mc`k wxïab àøëeð Lðéà ïì àçéð àìc déì éøîà éöî± ¨¦¨§¦¥§Ÿ¦¨¨¦¦§¨©¨
ok lre ,xf mc` epnr aqiy epl gep df oi`y ,el xnel mileki
mpi` zeti eiciy df mc` la` ,mzxeagn e`ivedl md mileki

.ewlgn xzei lk`i m` s` e`ivedl mileki
z` heytl zetqep zei`x d`ian `xnbd:wtqdòîL àz`a ± ¨§©

,`ziixaa epipyy ,`ziixan wtqd z` heytl di`x rnyeùnMä©©¨
,gqtd lr iepn `edyøNa úéfk ìëàLgqtdníà ,øepzä ãöa ¤¨©©©¦¨¨§©©©¦

,epnî Bñéøk àlîî ,çwt äéäleki `l aey ,myn jliy xg`y oeik ¨¨¦¥©§©¥§¥¦¤
x`eank zenewn ipya gqtdn lek`l xeq`y meyn ,epnn lek`l

lirl(:et)e ,ïéáLBéå ïéàa ,Bnò äáBè úBNòì äøeáç éða eöø íà¦¨§¥£¨©£¨¦¨¦§§¦
ïéìëBàå ,Bcöa,enr.äãeäé éaø éøácixacn `xnbd zwiicne §¦§§¦¦§¥©¦§¨

m` `weecy :`ziixadeöø,daeh enr zeyrlïéàmd mi`a ± ¨¦
m` la` ,ecva miayeieàì ,eöø àì,jka miaiig mpi` ±éànàå± Ÿ¨Ÿ§©©

,miaiig mpi` recneïezìéa÷ àä eäì àîéðmdl xnel leki ixd ± ¥¨§¨©¦§
icva lek`l `eal mz` miaiig mkzxeagl ize` mzlaiwy oeiky
mtekl leki epi`y gkene .ezenlya iwlg z` lek`l lke`y ick
cenll yie ,xaca dgxih mdl yiy xg`n ,enr lek`le `eal

,cgi enr lek`l mtekl leki epi` zeti eiciy in ok enky ,jkn
:`xnbd dgec .jka cqtd mdl yiy xg`níúä éðàLdpey ± ¨¦¨¨

meyn ,enr lek`le `eal miaiig mpi`y ynya my oicdéøîàc§¨§¦
déì,el xnel md milekiy ±ðéìa÷ ékïn÷ Cçøèðc àzòcà Cdn ± ¥¦©§¦¨©©§¨§¦§§¨©¨

,epiptl dz` gxhzy zrc lr df did dxeagl sxhvzy jeplawy
mle`ðéìa÷ àì Cãéãì ïì çøèîìCep` gxhpy ick jeplaw `l ± §¦§©¨§¦¨Ÿ©§¦¨

`ed dnk eixg` ewca `ly oeik ,zeti eiciy in la` ,jliaya
xzei lk`iy zpn lr s` mdilr edelawy xnel epl yi ,lke`

.libxd xeriydn
,òîL àz`ziixaa epipyy(i"d f"t `ztqez),åéãé äéäL äøeáç éða ¨§©§¥£¨¤¨¨¨¨

ïéàMø ,úBôé ïäî ãçà ìLdxeagd ipaøîBìel,àöå E÷ìç ìBè ¤¤¨¥¤¨©¨¦©¤§§¨¥
ãBò àìå,gqt ilke` ly dxeaga wx ok exn` `le ±eléôà àlà §Ÿ¤¨£¦

úìBaéñ eNòå äMîçzeni x`ya dcerq zeyrl cgi etxhvdy ± £¦¨§¨¦¤
,zeti odn cg` ly eici eid m` ,dpydïéàMødxeagd ipaøîBì ©¨¦©

.àöå E÷ìç ìBè Bì:`xnbd dwiqndpéî òîL,o`kn gken ok` ± ¤§§¨¥§©¦¨
leh el xnel dxeagd ipa mileki ,zeti odn cg` ly eici eid m`y

.`ve jwlg
:zl`eye ,`ziixad ixac z` zx`an `xnbdéàî`pzd `a dn ± ©

exn`a siqedl,'ãBò àìå'lk ly dcerqa yi yecig dfi` ,xnelk §Ÿ
:`xnbd daiyn .gqt ly dxeagn xzei dpydàìøîà÷ àéòaéî Ÿ¦©§¨¨¨©
c ,'xnel jixv oi`' ly jxca zipyp ef `ziixa ±àéòaéî àìoi`y ± Ÿ¦©§¨

d zxeaga xnel jixv,çñtjwlg leh el xnel mileki i`cey ¤©
meyn ,`vedéì éøîà éöîc,el xnel md milekiy ±ðéìa÷ ékC §¨¦¨§¦¥¦©§¦©

äçéáæ éðewúìick `l` epzxeagl sxhvzy jze` eplaiw `l ± §©¥§¦¨
,xzep epnn x`yi `ly oaxwd z` owzleléôà àlàaúìBaéñ ¤¨£¦¦¤

[dpyd zeni x`y ly dcerq±]énðxnel mewn didy s` ,ok mb ± ©¦
,ewlql mileki oi`yàeä àîìòa àzååöcenr etxhvd `ldy ± §©§¨§¨§¨

enikqdy xnel epl yie ,cgi lek`l md mivexy meyn wx
s`y `ziixad dycig ,mdn xzei lk`i m` s` enr sxhvdl

df ote`aïéàMømd.àöå E÷ìç ìBè Bì øîBì ©¨¦©¤§§¨¥
:lirl d`aedy `xnbd wtqa zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéà¦¨

éøîàcc ,xg` ote`a df wtq exn`y yi ±ïì àéòaéà àì àä`ly ± §¨§¦¨Ÿ¦©§¨¨
ipa x`y mileki i`ce dfay ,zeti eiciy mc`a llk epwtzqd

,`ve jwlg leh el xnel dxeagdïì àéòaéàc àeä éëä àlàjk ± ¤¨¨¦§¦©§¨¨
,wtqd didäøeáç éðalkl zzle gqtd z` wlgl mivex mwlgy §¥£¨

m`d ,eiptl ewlg z` cg`ïéàMømd,÷ìçìmileki m`d ,xnelk ©¨¦¥¨¥
,jkl dxeagd ipa x`y z` sekl mdBàyìçì ïéàMø ïðéà,÷lky ¥¨©¨¦¥¨¥

`l` ,exiag z` sekl leki cg`d oi` jka mivex mlek oi`y onf
.mlek iptl gqtd lk z` mipzep

:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyyäøeáç éða ¨§©§¥£¨
ïéàMø ,úBôé ïäî ãçà ìL åéãé eéäLdxeagd ipa x`yBì øîBì ¤¨¨¨¤¤¨¥¤¨©¨¦©

,àöå E÷ìç ìBècg` m` wxy `ziixaa x`ean :`xnbd zwiicne ¤§§¨¥
dxeagd ipanïéà ,úBôé åéãée`ivedle ewlg z` el zzl mileki ± ¨¨¨¦

m` la` ,mzxeagnàì ,úBôé åéãé ïéàcg`d sekl mileki mpi` ± ¥¨¨¨Ÿ
:`xnbd dwiqn .gqtd z` wlgl exiag z`dpéî òîLgken ok` ± §©¦¨

dxeagd ipa x`y z` sekl mileki dxeagd ipan wlg oi`y ,o`kn
.wlgl

:ea dxaicy wtqd oiprn dyrn d`ian `xnbdàðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨
éããä éãäa àzôéø eáéøò òLBäé áøc déøalek`l mzt z` eaxir ± §¥§©§ª©£¦¦§¨©£¥£¨¥

,cgiìéëàcàlke` didy cr ±àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø± ©©£¦©¨§¥§©§ª©£¨
,zg` ztdéì øîà ,òaøà àtt áø ìéëà,`tt axl `ped axâìt £¦©¨¨©§©¨©¥§©

éì,iwlg z` il oze welg ±déì øîà,`tt axïezìéa÷ixd ± ¦¨©¥©¦§
lke`y zpn lr jilr z`f zlaiw i`ceae ,jnr lek`l ipzlaiw

.izelibx itkdéáéúéà,`tt axl `ped ax el dywd ±éðä ìk ¥¦¥¨¨¥
àúáeéz,epiid] lirl `xnbd d`iady zeiyewd lk z` ± §§¨

,[lk`y yny ly `ziixadne eply dpyndnïðépLãk épLå± §©¦¦§©¦©
,lirl `xnbd dvxizy itk `tt ax el uxizedéáéúéàaeye ± ¥¦¥

y lirl d`aedy `ziixadn `ped ax el dywdäøeáç éðaly §¥£¨
,zeti eiciy in z` mzxeagn `ivedl mi`yx gqtdéì øîà- ¨©¥
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc migqt(iyiy meil)

yicwndy ,`ziixaa xn`y iax zrck `ziixad z` cinrn iia`
ick el epzpy zernd ,gqtd lr miyp` cer dpnde ,gqtl dnda
ixac z` yxtl ozipy iia` x`ane .md oileg ,gqtd lr zepnidl
zlaben gqtd zyecwy ,yxit `irye` iax .` :mipte` ipya iax
,ycwedy xg`l s` gqtdy ,zepaxwd x`y zyecwn dpeye ,`id
,yxit envr iia` .a .zernd zyecw z` eilr llgl ozip
zpn lr myicwn ,gqtd lr mda zepnidl ick zern yicwndy
el` mikxc ipyy ,iia` x`ane .oileg eidi ,gqtd lral mpziyky

dxenza dpynd yexita miielz iax ixac xe`iaa(:l),dxn`y ,
oi` ,gafnl dyecwy dnda dxkya dpefl ozp m`ydndad

my `ziixaa x`eane ,dpef opz` xeqi` meyn oaxwl zxq`p
z` mixqe` epiid weqtd ilely rnyne ,weqtn ok micnely
ef dnda ixd ,dndad z` xeq`l `ed leki cvik ,dywe .dndad
mpyie .ely epi`y xac xqe` mc` oi`e ,ely dpi` dyicwdy oeik
mipte` ipya ielz iax ixac xe`iae ,ef `iyew uxzl mipte` ipy

.el`
déî÷Bàc åàì éà ,ééaà øîàcinrdy `l m` ±àéääì àéòLBà éaø ¨©©©¥¦¨§§¥©¦©§¨§©¦

dxenza dpyn dze`l ±(my),Bçñt ìò äðBæ äpîîalre ,dxkya ¦§©¤¨©¦§
,dpef opz` meyn zxq`p dndad oi`y dpynd dxn` dfedn

epiid weqtn z`f micnel epiidy ilely `ziixaa rnyny
zrck ,dndad z` mixqe`,àéä éaødnda yicwndy xne`y ©¦¦

,md oileg gqtd lr zepnidl ick el mipzepy zernd ,gqtl
oenn gqt oaxwy meyn `ed iax ly enrhy ,`irye` iax xaeqy
eyicwn epi`e ezyecwa xiiyn ,gqtd z` yicwndy ,`ed milra
exq`l `ed lekiy mixeaq epiid weqtd `lel jk meyne ,[ixnbl

,ok xne` `irye` iax did `l m` ,dpef opz` meynàðéî÷Bî äåä£¨§¦¨
àéääì dìdxenza dpyn dze` z` cinrn ip` iziid ±alk ¨§©¦§

å ,íél÷ íéLã÷zkled ef dpyny xne` iziidàaélàezhiya ± ¨¨¦©¦§©¦¨
øîàc éìéìbä éñBé éaøc(:ai w"a)yàeä íéìòa ïBîî íél÷ íéLã÷, §©¦¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦§§¨¦

mipzip mdyk mixq`p mdy mixeaq epiid weqtd `lel okle
.opz`aìáàmeyn ,iax zhiya ef dpyn z` cinrn iziid `l £¨

y xaeq iaxy xne` iziidyçñôaenvrLéðéà øéiLî àìoi` ± §¤©Ÿ§©¥¦¦
iax xn`y dne ,ixnbl eyicwn `ed `l` ezyecwa xizen mc`
meyn `ed ,md oileg gqtd lr zepnidl ick mipzipd zerndy

y ,iax xaeqyúBòîa,gqtd lr mda zepnidl ick yixtn mc`y §¨
Léðéà øéiLî éàcå,ixnbl myicwn epi`e mzyecwaék àøwéòîc ©©§©¥¦¦§¥¦¨¨¦

eäì Léøôî éëäc àzòcà eäì Léøôî`edyk dligzny ± ©§¦§©©§¨§¨¦©§¦§
zxeza mze` ozil lkeiy ok zrc lr myixtn `ed ,myixtn

.eikxvl mda ynzydl gqtd lra lkeie ,gqtd lral oileg
åmpn`àälra laiwy zerndy dxn`y epziibeqay `ziixad ± §¨

zhiya ,md oileg iepind zxenz gqtdéëä íeMîe ,àéä éaø©¦¦¦¨¦
d(úåòîáå) (Léðéà øéiLî àì çñôác) ,ïéleç BãéaL úBòî̈¤§¨¦¦§¤©Ÿ§©¥¦¦

[úBòîaã]y ,iax xaeqLéðéà øéiLî éàcåz` yicwnd mc`d ± §§¨©©§©¥¦¦
,oileg zxeza gqtd lral mpzepe ,mzyecwa xizen zernd
lrae dpzna oileg ly zern gqtd lral ozep `edy epiidc

.dpzna gqta ewlg z` el ozep gqtdåeli`àéäädpyn dze` - §©¦
dxenzadì é÷Bî à÷c[dze` cinrdy-]àì ,éaøk àéòLBà éaø §¨¥¨©¦©§¨§©¦Ÿ

àðà déì àðéî÷Bîdcinrn iziid `l ±,éaøkoeikçñôácenvr §¦¨¥£¨§©¦¦§¤©
Léðéà øéiLî àìepi` eyicwdy oeike ,ezyecwa xiiyn mc` oi` ± Ÿ§©¥¦¦

mircei epiid weqtd `lel s`e ,dpef opz`a exq`l leki epi`e ely
opz` xeqi` eilr lg `lyék àøwéòîc Léðéà øéiLî úBòîáe)§¨§©¥¦¦§¥¦¨¨¦

,(eäì Léøôî éëäc àzòcà eäì Léøôîiaxk dcinrn iziid okle ©§¦§©©§¨§¨¦©§¦§
epiid okle ,md milra oenn milw miycwy xaeqy ,ililbd iqei
dze` xqe` `ed ixd dxkya dpefl dpzpy oeiky xnel mixeaq

.opz` xeqi`aåmle`àädxn`y epziibeqay `ziixad ± §¨
,md oileg gqtd lr zepnidl ick mipzipd zerndyéî÷Bàì àkéì¥¨§§¥

dcinrdl ozip `l ±éñBé éaøkzerndy mrhdy yxtle ,ililbd §©¦¥
oenn mpi` milw miycw lk iqei iax zrcly meyn `ed ,md oileg
mikiiy mzxenz mipzipy zernd jkle ,milra oenn `l` ,ycwd

,milralda éðz àäc,`ziixaa xn`p ixdy ±BúìBò øëBnäå §¨¨¥¨§©¥¨
,íeìk àìå äNò àì åéîìLeleki mc` ,ililbd iqei iax zrcl ixde §¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§

.md milra oenn milw miycwy xg`n ,einly z` xeknl
:eixac z` iia` miiqndéî÷Bàc àzLäåcinrdy dzre ±éaø §©§¨§§¥©¦

àéääì àéòLBà,dxenza dpyn dze` z` ±Bçñt ìò äðBæ äpîîa ©§¨§©¦¦§©¤¨©¦§
,dxkyaåzrck jkl weqt dkixvdy ef `ziixay xn`,àéä éaø §©¦¦

dpéî òîL,jkn gken ±déì àøéáñczrca `irye` iax xaeqy ± §©¦¨¦§¦¨¥
y ,iaxLéðéà øéiLî Bçñôa eléôà,ixnbl eyicwn epi`e ,ezyecwa £¦§¦§§©¥¦¦

lkei ,eycwedy zern el epzie egqt lr mixg` dpniyky ick
df itle .oileg eidi zernde egqt lr zernd zyecw z` qitzdl
zerndy epziibeqa `ziixaa epipyy dny uxzl xyt`y i`cea
oia xizen mc` ezhiyl ixdy ,`id iax zhiyk md oileg eciay
cvik zeywdl oi` aeye ,gqtd zyecwa oiae zernd zyecwa

.oilegl ze`vei zernd
.`irye` iax xaic dilry dxenza dpynd z` d`ian `xnbd

:`xnbd zxxanàéòLBà éaøc àéä éàîdilry dpynd idn ± ©¦§©¦©§¨
:`xnbd zx`an .`irye` iax xaicïðúc(:l dxenz),dì ïúð ¦§©¨©¨

mdy zenda [dpefl-]ïéLc÷eîgafnldððúàa,dxkya -elà éøä §¨¦§¤§¨¨£¥¥
ïéøzeî,mdilr lg dpef opz` xeqi` oi`y ,gafnd lr maixwdl ¨¦

dl ozp m`eïéøeñà elà éøä ,ïéleçc úBôBòdaxwdlzx`an . §¦£¥¥£¦
:dpyndLzn`aäéäzeterd z` xizdl eplïéca,xnege lwa ± ¤¨¨©¦
íà äîed zendadíéLc÷eîmixeng mdyïéà ,ïäa ìñBt íenäL ¨¦§¨¦¤©¥¨¤¥

xeqi`å ïðúàxeqi`øéçîalkúBôBò ,ïäéìò ìçxzei milw mdy ¤§¨§§¦¨£¥¤
,oiycwend zendanïäa ìñBt íenä ïéàL,gafnl myicwdln ¤¥©¥¨¤

ïéàL ïéc Bðéàxeqi`øéçîe ïðúàalkøîBì ãeîìz ,ïäéìò ìçmixac) ¥¦¤¥¤§¨§¦¨£¥¤©§©
(hi bk'ebe alM xignE dpFf opz` `iaz `l','øãð ìëì'lk' zaize Ÿ¨¦¤§©¨§¦¤¤§¨¤¤

`ae ,`ed ieaix,úBôBòä úà úBaøì.el` mixeqi` mdilr elegiy §©¤¨
`ziixaa jk lr el`ye(my)xigne opz`a milqtp zetery xg`n :

mdn cenll yi ok m` ,alkì øîBçå ì÷d zendaïéLc÷eîexq`iy ©¨¤¦§¨¦
y ,xigne opz`a md s`úBôBò äî äzòîmilw mdyíenä ïéàL ¥©¨¨¤¥©

,ïäéìò ìç øéçîe ïðúà ,ïäa ìñBtd zendaïéLc÷eîmixeng mdy ¥¨¤¤§¨§¦¨£¥¤§¨¦
zetern xzei,ïäa ìñBt íenäLikeìç øéçîe ïðúàL ïéc Bðéà ¤©¥¨¤¥¦¤¤§¨§¦¨

.ïäéìò:`ziixad daiyn,'øãð ìëì' øîBì ãeîìz,`ed ernyny £¥¤©§©§¨¤¤
øeãðì èøtm`y ,okl mcewn xak ycwen didy dn z` `ivedl ± §¨§¨

.xeqi`d eilr lg oi`y dpef opz`a dpzp
`xnbd dywne(my):df lràlàc `ziixad ixacn x`eanàîòè ¤¨©£¨

meyn `ed ,opz` xeqi` mdilr lg `l miycwy mrhdy ±áúëc§¨©
àðîçølkl' dxezd dazky ±éëä åàì àä ,'øãð`la la` ± ©£¨¨¤¤¨¨¨¦

,ef dyxcàðéîà äåäs`y xne` iziid ±ïðúà øeqéà ìç íéLc÷eî £¨¨¦¨§¨¦¨¦¤§¨
å ,ïäéìò,dywàäixd -,BlL BðéàL øác øñBà íãà ïéàoeike £¥¤§¨¥¨¨¥¨¨¤¥¤

e .mxq`l `ed leki ji`e ,ely mpi` myicwdyaø øîà,àéòLBà é ¨©©¦©§¨
zxacn dpyndye ,Bçñt ìò äðBæ äpîîazrck ef dpyn,àéä éaø ¦§©¤¨©¦§©¦¦

`ed ixde ,ixnbl eyicwn epi`e egqta xiiyn mc`y xaeqy
aezkd jxvede ,exq`l `ed lekiy mixeaq epiid ok lre epenn

.xq`p epi`y eprinydl
:`xnbd zxxan .gqt iabl iax ixac z` d`ian `xnbd dzréàî©

éaødaiyn .`ed milrad oenn gqty iax xn`y epivn okid ± ©¦
:`xnbd,àéðúcgqt oaxwa xn`p(c ai zeny)e'úéaä èòîé íà §©§¨§¦¦§©©©¦

äOî úBéäîyxcp df weqte ,'ebe 'FziA l` axTd FpkWE `Ed gwle ¦§¦¤§¨©§¥©¨Ÿ¤¥
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äøtk øqeçî ,äNòî¯ïé÷øBæå ïéèçBL äøtk øqeçîc áb ìò óàc :ïì òîLî à÷ ,àì ©£¤§©©¨¨¨¨©§©¨§©©©¦§©©¨¨£¦§§¦

ìL äàø ,ìéáè àìc éòéáMa úBiàø ézL äàø zøîà éà àlà .déåléò?éì änì éðéîMa L ¦¨¥¤¨¦¨§©§¨¨§¥§¦©§¦¦§¨§¥¨¨¨©§¦¦¨¨¦
àeä àélòî àîèc ,ìéáè àìc éòéáMa úBiàø ézL äàø øîBì Lé àzLä¯ïðé÷øæå ïðéèçL ¨§¨¥©¨¨§¥§¦©§¦¦§¨§¥§¨¥§©§¨¨£¦©§¨§¦©

ìL äàø ,déåléòäàîeè àLéì÷c ,éòéáMa déì ìéáèc éðéîMa L¯ïðéèçLc ïkL ìk àì ¦¨¥¨¨¨©§¦¦§¨¥¥©§¦¦¦§¦¨§¨Ÿ¨¤¥§¨£¦©
déåléò ïðéèçLc ,éòéáMa úBiàø ézL äàø :dpéî òîL åàì àlà ?déåléò ïðé÷øæå¯.ìéáèc §¨§¦©¦¨¥¤¨¨§©¦¨¨¨§¥§¦©§¦¦§¨£¦©¦¨¥¦§¥
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ïaø÷ áéø÷äì Bãéa ïéàc éðéîMa ìáà¯.äéòîL áøãk ïì òîLî à÷ ,íéðäk déa éòLt àîéà £¨©§¦¦§¥§¨§©§¦¨§¨¥¨¨§¦¥Ÿ£¦¨©§©¨¦§©§©§¨

'åëå ïéèçBL äáfäå"éî dlL éòéáMa äáæ :déì øîà .dlL éòéáMa äéìò ïéèçBL äáfäå :äáäà øa àcà áøc dén÷ àpz éðz ." §©¨¨£¦¨¥©¨©¥§©©¨©©£¨§©¨¨£¦¨¤¨©§¦¦¤¨¨©¥¨¨©§¦¦¤¨¦
õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîì eléôà ?àéæç¯àä ,àúøBàì éæçc ,õøL àîè éléî éðä¯àì äøtk àéúîc øçîì ãò ©§¨£¦§©§¨©£¦§§¦©§¥¤¤¨¥¦¥§¥¤¤©£¦§§¨¨©§¨¨§©§¨©¨¨¨

äøtk àøqçîc ïåék :àîéúc eäî !àèéLt .éðéîMa :àîéà .àéæç¯dén÷ àðz äcð :øîà àðéáø .äéòîL áøãk ïì òîLî à÷ ,àì ©§¨¥¨©§¦¦§¦¨©§¥¨¥¨¦§©§¨©¨¨¨¨©§©¨¦§©§©§¨¨¦¨¨©¦¨¨¨©¥
õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîì eléôà ?àéæç éî éòéáMa äcð :déì øîà ."éòéáMa äéìò ïéèçBL äcpäå"¯.àúøBàì éæçc §©¦¨£¦¨¤¨©§¦¦¨©¥¦¨©§¦¦¦©§¨£¦§©§¨©£¦§§¦©§¥¤¤©£¦§§¨

LîL áøòä äãáòc éðéîL ãò ,äìáèc àeä éòéáLc àúøBàì äcð¯äáf äîe ,àzLä !àèéLt .éðéîMa :àîéà àlà .àéæç àì ¦¨§§¨¦§¦¦§¨§¨©§¦¦§¨§¨©£¥¤¤¨©§¨¤¨¥¨©§¦¦§¦¨¨§¨©¨¨
äøtk àøqçéî àìc äcð ,éðéîMa äéìò ïé÷øBæå ïéèçBL äøtk àøqçéîc¯,déì àëéøèöéà äcð ?dìò ïðé÷øæå ïðéèçLc øîéîì äëéøö §¦©§¨©¨¨£¦§§¦¨¤¨©§¦¦¦¨§¨¦©§¨©¨¨§¦¨§¥©§¨£¦©§¨§¦©£¨¦¨¦§§¦¨¥

éðéîMa :ïì òîLî à÷ àä¯éòéáMa ,ïéà¯.àììBëé :àéðúc .äìéla ïúìéáè úãìBéå äcð ,íBia ïúìéáè úBìéáè éáéiç ìk :àéðúãk ¨¨©§©¨©§¦¦¦©§¦¦¨¦§©§¨¨©¨¥§¦§¦¨¨©¦¨§¤¤§¦¨¨©©§¨§©§¨¨
"dúcðá äéäz íéîé úòáL" :øîBì ãeîìz ,íBé ãBòaî úìáBè àäz¯.äcðì Lwzéà úãìBéå .äòáL ìk dúcða àäzäðùîïðBàä §¥¤¤¦§©§©¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨§¥§¦¨¨¨¦§¨§¤¤¦©©§¦¨¨¥
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc migqt(iyiy meil)

ïéèçBL ïéàågqtd z`ïé÷øBæåenc z`õøL àîè ìò.lahy mcew §¥£¦§§¦©§¥¤¤
,õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL óà ,øîà àleòåleahl lekiy meyn §¨¨©©£¦§§¦©§¥¤¤

.axra gqtdn lek`le
`nh lr oiwxefe oihgey oi`y ax ly enrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .uxyáøìlr gqtd z` oihgey oi`y xn`y §©
,dyw ,uxy `nhíBé ìeáè àðL éàîoeik eilr mihgeyyéæçc ©§¨§©£¦

àúøBàìixd ,axra gqtdn lek`l `ed ie`xy ±énð õøL àîè §§¨§¥¤¤©¦
àúøBàì éæçlekiy ,axra gqtdn lek`l `ed ie`x ok mb ± £¦§§¨

:`xnbd daiyn .axra gqtdn lek`l el xzen didi f`e ,leahl
`ed ixd uxy `nhäìéáè øqeçîink aygp `ed okle ,ezxdhl §©§¦¨

.gqtdn lek`l leki epi`y
:`xnbd dywnénð íBé ìeáè`ed ixdøqeçîezxdhl,LîL áøòä §©¦§©©£¥¤¤

,eilr oihgey ok it lr s`e ,dlil didiy cr xdhp epi`y xnelk
zvxzn .uxy `nhn `ed dpey dna ,dl`yd zxfeg ok m`e

oky ,ezxdhl dyrn xqegn epi` mei leah :`xnbdàìénî àLîL¦§¨¦¥¨
àáøòick melk zeyrl jixv epi`e ,zrwey `id dnvrn ynyd ± ¨§¨

`ed jixv ,uxy `nh la` ,axra gqtdn lek`l el xzen didiy
ixdy ,axra gqtdn lek`l el xzen didiy ick dyrn zeyrl

.xdhdl ick leahl `ed jixv
ick dyrn zeyrl jixvy in lky xnel okzi ji` :`xnbd dywn

ixde ,eilr mihgey oi` ,axra gqtdn lek`l lkeiyøqeçî§©
énð íéøetkc ,gqtdn lek`l lkeiy ick dyrn zeyrl jixvàä ¦¦©¦¨

ixdy -äøtk øqeçîlkeiy ick eizepaxw z` `iadl jixve ,`ed §©©¨¨
.gqtd z` eilr mihgeyy ax xn` ok it lr s`e ,miycwa lek`l
,mixetik xqegn lr mihgeyy ax xn`y dn :`xnbd zvxzn

k wx `edBpéwL[aixwdl jixv `edy mixetivd ipy-],Bãéa ¤¦§¨
oi` ,mhgeyl onefn `edy oeiky ,maixwdl onefn `edy xnelk

.ezxdhl dyrn xqegn `edy aygp df
lek`l lkeiy envr z` owzl ecia onefny dn m` :`xnbd dywn
,dyw ok m` ,gqtd z` eilr hegyl elkeiy liren ,axra gqtdn

y,åéðôì äå÷î éøä énð õøL àîèoi` recne ,ea leahl onefne ¨¥¤¤©¦£¥¦§¤§¨¨
uxy `nh s` `ziixe`cn zn`a :`xnbd zvxzn .eilr mihgey
`l` ,eilr mihgey ,axra gqtd z` lek`l `ed lekiy oeik

eyygy meyn ,eilr ehgyi `ly exfb minkgòLt àîìéc`ny ± ¦§¨¨©
.[leahi `le ryti

:`xnbd dywnéëä éà,driytl minkg eyygy ,ok m` ±øqeçî ¦¨¦§©
énð íéøetkyeygl yiòLt àîìécz` aixwi `le ryti `ny ± ¦¦©¦¦§¨¨©

zvxzn .eilr ehgyi `ly minkg exfb `l recne ,eizepaxw
`le ryti `ny yeygl yi mixetik xqegna s` ok` :`xnbd
,dxtk xqegn lr mihgeyy ax xn`y dne ,eizepaxw z` aixwi

wx `edeäðéøñîc ïBâkeizepaxw z` xqny ±ïéc úéáì,mipdk ly §¦©§¦§§¥¦
,meaixwi `le mipdkd eryti `ny yeygl oi` f`yáøãëe¦§©

,øîàc ,äéòîLexizdl ick zepaxw aixwdl jixv didy `nhy §©§¨§¨©
didy dxfra dzidy dtewa eizern z` ozp m` ,miycw lek`l
mipdkde ,zern my mipzep eid dxtk ixqegne ,'oipiw' dilr meyx
`ed leki ,mxear miaixwne mipiw zern mze`a migwel eid

y ,mei eze` ly axra miycw lek`lä÷æçy `idìL ïéc úéa ïéà £¨¨¥¥¦¤
íMî ïéãîBò íéðäk,[dxfrdn±]eìëiL ãòd lkúBøôBMaL úBòî Ÿ£¦§¦¦¨©¤¦§¨¤©¨

`ly ick ,zextey zxeva zeieyr eidy ,dxfra eidy zetewa ±
mcew miycw lek`l ,zern my epzpy dxtk ixqegn e`eai
mixetik xqegna ,o`k ok enke .mdizepaxw z` mxear eaixwdy
oi` ,mipdk ly oic zial eizepaxw z` xqny oeik ,gqt axra
elkei `ly minkg exfb `l jk meyne ,meaixwi `ly yegl

.gqtd z` eilr hegyl
:`xnbd dywnåy xnel ozip ikàúééøBàcî áøìuxy `nhàæçéî §§©¦§©§¨¦§¨

éæç,gqtd z` exear ehgyiy `ed ie`x ±déa eøæâc àeä ïðaøå± £¦§©¨¨§¨§¥
,ryti `ny exear ehgyi `ly ea exfby md minkg wxe(äîìà)

[àäå]ixde -áø øîà(.t lirl)mzivgn l`xyi lk eid m`y , §¨¨©©
,mi`nh mzivgne mixedh,õøLa ïäî ãçà ïéànèîeidiy ick §©§¦¤¨¥¤§¤¤

`nha ax xaq m`e ,d`neha gqtd z` mlek eyrie ,mi`nh maex
s` ok m` ,exear gqtd z` ehgyiy `ed ie`x `ziixe`cny uxy
xyt` i`y aex didi `l oiicr ,uxya mdn cg` e`nhi m`
s` uxy `nhy ,ax xaeqy gkene ,dxdha mxear aixwdl

.gqtd z` eilr mihgey oi` `ziixe`cn
:`xnbd zvxznàlày ,xnel yi,áøìuxy `nhénð àúééøBàcî ¤¨§©¦§©§¨©¦

éæç àìcnlp df oice ,gqtd z` exear ehgyiy ie`x epi` - Ÿ£¦
náéúëcipy gqta xn`py dnn ±(`i-i h xacna)äéäé ék Léà Léà' ¦§¦¦¦¦¦§¤

Lôðì àîè,'mFi xUr drAx`A ipXd WcgA 'dl gqt dUre 'ebe ¨¥¨¤¤§¨¨¤©©©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨
eïðé÷ñò àì éîzn `nha mb weqta xaecn oi` ike ±ìçLmei ¦Ÿ¨§¦©¤¨

deðééäc ,çñtä áøòa úBéäì BlL éòéáLl dey epicy ±úàîeè §¦¦¤¦§§¤¤©¤©§©§§©
,õøL,axra mixedhe milaehy `ed mpic mdipyyåok it lr s` ¤¤§

àðîçø øîàc dxez dxn` ±éçãéð.ipy gqt dyrie dgciy ±éëå ¨©©£¨¨¦§¥§¦
éëäc éànî àîéz`nha mb xacn weqtdy epl oipn ,xn`z m`e ± ¥¨¦©§¨¦

`l` xacn epi` weqtd `ny ,gqt axra ely iriay lgy zn
,axra xdhp epi`y ely iriayd meid ribd `l oiicry zn `nha

axy xnel yidì øáñ[xaeq-]øîàc ,÷çöé éaøk(:dk dkeq), ¨©¨§©¦¦§¨§¨©
el`d miyp`dyúBéäì ïälL éòéáL ìçL ,eéä äåöî úî éàîè§¥¥¥¦§¨¨¤¨§¦¦¤¨¤¦§

øîàpL ,çñtä áøòa(e h my),'àeää íBia çñtä úNòì eìëé àìå' §¤¤©¤©¤¤¡©§Ÿ¨§©£Ÿ©¤©©©
wxy ,weqtdn wiecneúBNòì ïéìBëé ïðéàc àeä 'àeää íBia'z` ©©§¥¨§¦©£

,gqtdïéìBëé øçîì ìáàmd,úBNòìiriayd meiay gkene £¨§¨¨§¦©£
,gqtdn lek`l elkie mixedh eid xak dlilae ,eid mz`nehl

åok it lr s`àðîçø øîàc dxezd dxn` ±eçãðzeyrl egciy ± §¨©©£¨¨¦§
,axra gqtdn lek`le xdhidl lekiy `nh s`y gkene ,ipy gqt

.gqtd z` eilr mihgey oi`
lr gqtd z` mihgey oi`y ax zrc lr epzpynn dywn `xnbd

:uxy `nhïðz,epzpyna epipy ±,úBiàø ézL äàøL áælaehy §©¨¤¨¨§¥§¦
,axra miycw zlik`a xzene iriayd meia,éòéáMa åéìò ïéèçBL£¦¨¨©§¦¦

:`xnbd zxxaneåàì éàîmihgeyy dpynd zpeek oi` m`d ± ©¨
ote`a s` ,ely iriaya eilrìéáè àìczaxwd iptl lah `ly ± §Ÿ¨¦

,axra lek`le leahl lekiy oeik ,gqtddpéî òîLegkene ± §©¦¨
y ,o`knõøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL,`ed dliah xqegny s` lr £¦§§¦©§¥¤¤

:`xnbd dgec .axra lek`le leahl lekiy oeikàìdpynd oi` ± Ÿ
afa `l` ,lah `ly afa zxacnìéáèczhigy iptl lahy ± §¨¦

uxy `nh ok enke ,eilr mihgey oi` ,lah `l m` la` ,gqtd
.eilr mihgey oi` ok mb lah `ly

:`xnbd zl`eyìéáè éàote`a `weec zxacn dpynd m` ± ¦¨¦
,lahyïì òîLî à÷ éàî.dfa dpynd epzrinyd yecig dfi` ± ©¨©§©¨

:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àä,dpynd epzrinyd df xac ± ¨¨©§©¨
øqeçîc áb ìò óàc`ed,LîMä áøòä,axrd cr xedh epi`y §©©©¦§©©£¥©¤¤

xqegnk aygpy oeik ,exear ehgyi `ly xnel xyt` dide
,dyrnïì òîLî à÷aygp df oi`y ,dpynd epzrinyd ± ¨©§©¨

oeik ,dyrn xqegnkàáøò àìénî àLîLcdnvrn ynydy ± §¦§¨¦¥¨¨§¨
.xdhidl ick dyrn zeyrl jixv epi`e ,zrwey `id

:df yexitk `xnbd dgikeneàøazñî énð éëäzxacn dpyndy ¨¦©¦¦§©§¨
gken oky ,xak lahy afa wxéðz÷cîa xn`py dnn ±àôéñly ¦§¨¨¥¥¨

y afy ,dpyndìL äàø,úBiàø Lmeia zepaxw `iadl jixvy ¨¨¨Ÿ§¦
,ipinyda åéìò ïéèçBLd mei,éðéîMeàîìLa úøîà éàzpaene - £¦¨¨©§¦¦¦¨§©¦§¨¨

y `yixa epipyy dny xn`z m` dpyndúBiàø ézL äàøL áæ̈¤¨¨§¥§¦
,éòéáMa åéìò ïéèçBLxg`l `l` df oi`,ìéáècrecn oaen f`y £¦¨¨©§¦¦§¨¦

éøèöéàCyly d`xy afy ,`tiqa eprinydl dpynd [dkxved±] ¦§§¦
c ,ipinya eilr mihgey zei`xàðéîà Czòc à÷ìñdler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

y af lr mihgeyy dny ,xnel jzrca,éòéáMa úBiàø ézL äàø̈¨§¥§¦©§¦¦
àeämeynàìcepi`y -äNòî øqeçîlek`l exizdl ick §Ÿ§©©£¤

dnvrn ynyde ,yny axrd `l` xqegn epi` ixdy ,miycwa
,zrwey `idìáày afìL äàøLzei`xäNòî øqeçîc ,éðéîMa £¨¨¨¨Ÿ©§¦¦¦§©©£¤

ixdy ,`edäøtk øqeçî,eizepaxw z` aixwdl jixvy ,`edàì §©©¨¨Ÿ
,exear hegyl xyt` i` ±ïì òîLî à÷dpynd epzrinyd ±óàc ¨©§©¨§©

äøtk øqeçîc áb ìò,`eddéåléò ïé÷øBæå ïéèçBLoeik ,[eilr±] ©©¦§©©¨¨£¦§§¦¦¨¥
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc migqt(ycew zay meil)

ìbä úà çwôîäåm` reci oi`e ,mc` lr eltpy mipa` dptnd ± §©§©¥©¤©©
lid`n lbd lr cnerde ,xak zny yeygl yie ,zn e` ig `ed

,gqtdn lek`l leki epi`e `nhpe eilréî ïëåziaa xeq`y §¥¦
,mixeq`d,íéøeñàä úéaî BàéöBäì eäeçéèáäL`ly yyg yie ¤¦§¦§¦¦¥¨£¦

,gqtdn lek`l lkei `le ede`iveiïéìBëé ïäL ï÷fäå äìBçäå§©¤§©¨¥¤¥§¦
úéfk ìBëàìelkei `l axrae cer elgi `ny yyg yie ,gqtdn ¤¡©©¦

el` lk lr ,zifk lek`lïäéìò ïéèçBLitly meyn ,gqtd z` £¦£¥¤
,mewn lkne .axra lek`l elkei eiykr mavnílek ìòlk±] ©¨

,[dpyna mixen`döò éðôa ïäéìò ïéèçBL ïéàïîmnir epniy `la ¥£¦£¥¤¦§¥©§¨
miyyegy meyn ,mixg` miyp`ànLlek`l elkei `l seqal ¤¨

e ,axraìeñt éãéì çñtä úà eàéáée .xzep lyCëéôìli`ede ± ¨¦¤©¤©¦¥§§¦¨
ehgye gqtd z` lek`l miie`x eid dwixfde dhigyd zryae

,mdilr ewxfeíàokn xg`l,ìeñt ïäa òøéàlek`l elki `le ¦¥©¨¤§
od ixd ,gqtdn,éðL çñt úBNòlî ïéøeètgqta xak e`viy §¦¦©£¤©¥¦

,mxear eaixwdy,ìba çwôîä ïî õeçif` ,lba zn `vnp m`y ¦©§©¥©©©
xxazpy oeik ,ipy gqt aixwdl `ed jixvàeäLdidàîè ¤¨¥

Búlçzî,lbd lr dlryk cin ixdy ,oaxwd zhigy mcew cer ± ¦§¦¨
.znd lr lid`d

àøîâ
zian z`vl edegihady ina mipic iwelig d`ian `xnbd

:mixeq`deðL àì ,ïðçBé éaø øîà àðeä øa äaø øîàiny ¨©©¨©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,eilr mihgey oi` mixeq`d zian z`vl edegihadyàlà¤¨

a `edyk,í"ekòc ïéøeñàä úéá,ede`ivei `ly yeygl yi f`y ¥¨£¦§©
ìáàa `ed m`ïéèçBL ,ìàøNéc ïéøeñàä úéás` eilr,Bîöò éðôa £¨¥¨£¦§¦§¨¥£¦¦§¥©§

yeäðéçèáàc ïåéki`ce ,z`vl edegihady ±déì ÷étî± ¥¨§©§§¦§©¦¥
,xwyl miceyg mpi` l`xyiy ,ede`iveiáéúëc(bi b diptv)úéøàL' ¦§¦§¥¦

.'áæë eøaãé àìå äìåò eNòé àì ìàøNé¦§¨¥Ÿ©£©§¨§Ÿ§©§¨¨
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פסחים. פרק שמיני - האשה דף צא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

הסיבה מה שאפשר אשר האדם יכול להיות חס-ושלום עובר עברה . . הוא רק לפי שאינו מרגיש שבזה הוא נפרד מאלוקות, ונדמה 
לו אשר עודנו ביהדותו.

ממאמר יו"ד שבט, ה'תש"י
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.cigid lr oihgeyåìëà éôìinp "yi`" e`la Ð

,cigid lr gqt oihgeyc cigi oeyln ol `wtp

.dy` ihernl dil opiyxc yi`eäçåãå úåùø
úáùä úà.dinza Ðåá å÷ã÷ãémeyn Ð

eilr exingi dxez ipa opi`y,wcwcledeliqtie

:opiqxb ikd .mpg lrøåøîå äöî çñô ïðáø åðú
'åë äáåç ïåùàøáey`xd dlil = oey`xa Ð.o

éà÷ àééäà`nw `pzc zeyx jli`e o`kn Ð?

`nip i`gqt``ki` in dray lk gqt Ð?

àìàåäöîàøåøîå.oerny iax xcdn dlre Ð

daeg zxn`wc oey`xa s``ed miyp`a Ð

.zeyx miypa la` ,`iedcïåòîù éáøì äéì úéì
xcdilc xninl `kil `de Ðxexn`,dicegl

lr" :aizk iccd icda xexne dvn `nzqc

miypy myke ,"mixexne zevndvn zlik`a

daeg.xexna inp ikd Ðìáá ïðùéå ìéàåä
õîç ìëàúdeydc Ðlkl yi`l dy` aezkd

) aizkc ,dxezay oiyperxacnade` yi`" :(

.'ebe "mc`d z`hg lkn eyri ik dy`àìàÐ

,daeg oey`xa xexne dvn gqt :xn`w ikd

"jli`e o`kn" i`d i`we .zeyx jli`e o`kn

.xexne dvn`bilt oerny iaxezxn`wc gqt`

daeg oey`xala` ,daeg dedc `ed miyp`a Ð

.dinrhl oerny iaxe ,zeyx miypaäðùî
áøòì åçñô úà ìëåàå ìáåè ïðåàit lr s`e Ð

`l` dxezd on zepip` oi`c .xawp `l oiicry

) xn`py ,meia`xwieiip`e "eaixwd meid od" :(

"meid z`hg izlk`e" ope`xneg"c zelrn dxyr zg`n zg` efe ,ira dliahe .xzen dlil ,xeq` mei Ð) "ycewaope`d :(`,`k dbibgxqegndejezn ,ycewl dliah oikixv mixetk

exq`pymiycwa eiykr credpikxv``l gqt iable .opaxcn dlil zepip` xeq`c ,miycw x`ya axrl ope` lk`i `l la` .lenz` lah mixetk xqegny it lr s`e .dliah opax

.zxk mewna odixac ecinrdåúî ìò òîåùä.opaxc ope` ied dreny mei Ð
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áéúëåzwg lkk"n dy` iqei iaxl `wtp `le Ð dy` elit` `idd ytpd dzxkpe ipya

"gqtd zwg lkk" "`idd ytpd" e`l i`c ,dlith dcedi 'x witn mzdnc ,"gqtd

"`idd ytpd" ilb ,jkld .daeg ihernl "yi`"e ,dcedi 'xk dlithl `l` opinwen ded `l

.yi`n dy` opihrnn `lcùéàaiigy epivn okidc ?jixhvi` i`n` :dniz Ð ohw `le

licbdy ohwl jixhvi`c :xnel yie ?zevna ohw

gqt zeyrl aiigc jzrc `wlqc .migqt ipy oia

.`ed oey`xc oinelyz ipyc ol rnyn `w ,ipy

rnyn (`,bv onwl) "`nh didy in" wxtae

"zezin rax`" wxtae ,`pixg` `xwn ol `wtpc

yi` jixhvi` i`n` :dyw inp (a,cp oixcdpq)

lre ,eia` zy` lre yi` zy` lr `aa ohwl hxt

.dndad lre xkfd

éàwgvi 'xckl dil irain `d dy yi`n `nip

ipy wxt yixac :wgvi epiaxl dniz Ð 'ek

wgvi iaxc dizlinc rnyn (`,an) oiyecwc

:wgvi epiax xne`e !`wtp "elk` itl yi`"n

`lc ,zegilyl witn "dy yi`"nc meyn mzdc

`wtp jkl "elk` itl yi`"n zegily witn ivn

`kdc `cenlz la` .elk` itl yi`n wgvi iaxc

jkle ,dgxw oa ryedi iaxcn zegily dil `wtp

ixiinc rnync ,wgvi iaxckl dy yi` iwen

."elk` itl yi`"n ith dikfaùéàoi`e dkef

`de ?`xw jixhvi` i`n` :dniz Ð dkef ohw

`aac `nw wxtae !ohwl zegily oi`c ol `niiw

ike .zegily mrhn dikfc gken (`,ai) `rivn

zegily el oi`c ol `niiw `kdn `nizÐizk`

`d ?dkef epi`c hrnl jixhvi` i`n` ,dyw

iptn `l` ez`ivna dikf el oi` envrl elit`

!(`,hp oihib) "oiwfipd"a opixn`ck ,mely ikxc

zrcc dpzn la` ,d`ivn `wecc :xnel yie

eze` dpwn zxg`Ðmipy"a wiqnck ,sicr

"lawzd" wxta oke (a,ai `rivn `aa) "oifge`

xefe xexv :opixn`w (a,cq oihib)elhepe feb` ewÐ

.`ziixe`c oipw iabl elit` ,envrl dkef

éáø:dniz Ð iqei iaxk dl xaq inp oerny

,dpin zrny izxze ,dcedi iaxk dl xaq `nlic

.dcedi iaxl lirl opixn`ck

àîù:dniz Ð leqt icil ede`iaie ea ewcwci

.xzeia miwcwcn mixbc xninl irac

devn lk :(`,c oileg) opixn`c `dl ince

da miwcwcn daxd mizeke mixb da ewifgdy

awri iax xn` :qixb inlyexiae .l`xyin xzei

ly zexeag oiyer oi` :iqei ax mya wgvi xa

,oiwcwcn oi` milwlewn ody jezny ,mixb

mixbc opifg inp `zkec lkae .leqt icil ede`iaie

mixbc xn`w `kde ,mil`xyik zevna iwiic `l

.xzei miwcwcn
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éðMáe ,dîöò¯éøác ,íéøçàì äìéôè dúBà ïéNBò ©§¨©¥¦¦¨§¦¨©£¥¦¦§¥

äMà :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø¯äéìò ïéèçBL éðMa ©¦§¨©¦¥¥¦¨©¥¦£¦¨¤¨
éøö ïéàå ,dîöò éðôaïBòîL éaø .ïBLàøa øîBì C ¦§¥©§¨§¥¨¦©¨¦©¦¦§
ïBLàøa ,äMà :øîBà¯,íéøçàì äìéôè dúBà ïéNBò ¥¦¨¨¦¦¨§¦¨©£¥¦

éðMa¯?éâìtéî÷ éàîa .øwéò ìk äéìò ïéèçBL ïéà ©¥¦¥£¦¨¤¨¨¦¨§©¨¦©§¦
"úLôð úñëîa" :øáñ äãeäé éaø¯éëå .íéLð eléôàå ©¦§¨¨©§¦§©§¨Ÿ©£¦¨¦§¦

éîð éðMa eléôà éëä éà àîéz¯àOé Bàèç" :áéúk ¥¨¦¨¦£¦©¥¦©¦§¦¤§¦¨
Léà ,"àeää Léàä¯äMà ,ïéà¯,àîéz éëå .àì ¨¦©¦¦¦¨¨§¦¥¨
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àîòè éàî éñBé éaøå .àîìòa äìéôèì "çñtä úwçª©©¤©¦§¦¨§¨§¨§©¦¥©©§¨
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Lôð¯"àeää Léàä àOé Bàèç" àlàå .íéLð eléôàå ¤¤©£¦¨¦§¤¨¤§¦¨¨¦©
áéúk :ïBòîL éaøå .úøkî ïè÷ éèBòîì ?éàî éèBòîì§©¥©§©¥¨¨¦¨¥§©¦¦§§¦

"Léà" ïBLàøa¯,àîéz éëå .àì äMà ,ïéà Léà ¨¦¦¦¦¦¨¨§¦¥¨
àì éîð äìéôè eléôà éëä éà¯úñëîa" déì éðäà ¦¨¦£¦§¦¨©¦¨©£¥¥§¦§©

éîð éðMa eléôà :àîéz éëå .äìéôèì "úLôð¯èòéî §¨Ÿ¦§¦¨§¦¥¨£¦©¥¦©¦¦¥
"Léàä àOé Bàèç" áéúëc ,éðMa àðîçø¯Léà¯,ïéà ©£¨¨©¥¦¦§¦¤§¦¨¨¦¦¦

äMà¯áeiçî éà ?déì èéòîî÷ éànî .àì¯àzLä ¦¨¨¦©¨©§¦¥¦¥¦¨§¨
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Léà íäì eç÷éå" àîéð éà ?ïBòîL éaø øîà÷c Léà¦§¨¨©©¦¦§¦¥¨§¦§¨¤¦
'åâå úBáà úéáì äN"¯éaøãëì déì éòaéî àeää ¤§¥¨©¦¨¥¥§¦§©¦

Léà"î àlàå .äëBæ ïè÷ ïéàå ,äëBæ Léà :øîàc ,÷çöé¦§¨§¨©¦¤§¥¨¨¤§¤¨¥¦
"Bìëà éôì¯,ïBòîL éaøk dì øáñ éñBé éaøcî àä §¦¨§¨¦§©¦¥¨©¨§©¦¦§

éòaéî àeääå ,éñBé éaøk dì øáñ éîð ïBòîL éaø©¦¦§©¦¨©¨§©¦¥§©¦¨¥
íà :Cì øîà !ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBLc déì¥§£¦¤©¤©©©¨¦¨©¨¦

"Léà" éàî "Bìëà éôì" àðîçø áBzëð ïk¯zòîL ¥¦§©£¨¨§¦¨§©¦¨§©§
äMà :øæòìà éaø øîàc àä àìæà ïàîk .ézøz dpéî¦¨©§¥§©¨§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¦¨
éà .úaMä úà äçBãå ,úeLø éðMáe ,äáBç ïBLàøä¦¨©¥¦§§¤¤©©¨¦
éðMa :àîéà àlà ?úaMä úà äçBc éànà ,úeLø§©©¤¤©©¨¤¨¥¨©¥¦
éaøk ïàîk .úaMä úà äçBãå ,äáBç ïBLàøáe ,úeLø§¨¦¨§¤¤©©¨§©§©¦
ïéNBò ïéà :ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîà .äãeäé§¨¨©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨¥¦
éãéì eäeàéáéå Ba e÷c÷ãé ànL ,íéøb dlekL äøeáç£¨¤¨¥¦¤¨§©§§¦¦¦¥

øBøîe ävîe çñt :ïðaø eðz .ìeñt¯:øîBà ïBòîL éaø .úeLø Cìéàå ïàkî ,äáBç ïBLàøa §¨©¨©¤©©¨¨¨¦¨¦¨§¥¨§©¦¦§¥
çñtà àîéìéà ?éà÷ àéiäà .úeLø íéLðáe ,äáBç íéLðàa¯àlàå ?àkéà éî äòáL ìk çñt ©£¨¦¨§¨¦§©©¨¨¥¦¥¨©¤©¤©¨¦§¨¦¦¨§¤¨

øBøîe ävnà¯éaøì déì úéì .úeLø íéLðáe äáBç íéLðàa :øîBà ïBòîL éaø ,àôéñ àîéà ©©¨¨¥¨¥¨©¦¦§¥©£¨¦¨§¨¦§¥¥§©¦
ìëàú àì" :øîàpL ,äøBz øác ävî úìéëàa úBáéiç íéLð :øæòìà éaø øîàc àä ïBòîL¦§¨§¨©©¦¤§¨¨¨¦©¨©£¦©©¨§©¨¤¤¡©ŸŸ©

"õîç ìëàz ìá"a BðLiL ìk ."úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò¯ìBëà íe÷a BðLé ¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©¨¤¤§§©Ÿ©¨¥¤§§¡
õîç ìëàz ìáa ïðLéå ìéàBä ,íéLð éðäå .ävî¯çñt :àîéà àlà !ävî ìBëà íe÷a ïðLé ©¨§¨¥¨¦¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥¤§¨§¡©¨¤¨¥¨¤©

øBøîe ävî¯,äáBç íéLðàa çñt :øîBà ïBòîL éaø .úeLø Cìéàå ïàkî ,äáBç ïBLàøa ©¨¨¨¦¨¦¨§¥¨§©¦¦§¥¤©©£¨¦¨
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc migqt(ycew zay meil)

yygàúeöéøt.xekf akyn ly §¦¨
miyp aeig iabl lirl d`aedy `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd

:gqt oaxwaàôeb.`ziixad ixac z` x`al aeyp ±a äMàgqt ¨¦¨§
,dîöò éðôa äéìò ïéèçBL ,ïBLàø,ea zaiig `idy meynéðMáeoi` ¦£¦¨¤¨¦§¥©§¨©¥¦

wx `l` ,dnvr ipta dilr mihgeyäìéôè dúBà ïéNBòxeaig - ¦¨§¥¨
íéøçàì,eaixwdl dcia `ed zeyx `l` ,ea zaiig dpi`y meyn §£¥¦

äMà ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøács`éðôa äéìò ïéèçBL éðMa ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¦¨©¥¦£¦¨¤¨¦§¥
,dîöò,ipy gqta mb zaiig dy`y meynéøö ïéàåøîBì C ©§¨§¥¨¦©

yïBLàøa.dnvr ipta dilr mihgeyäMà ,øîBà ïBòîL éaø ¨¦©¦¦§¥¦¨
ïBLàøawxe ,dnvr ipta dilr oihgey oi`äìéôè dúBà ïéNBò- ¨¦¦¨§¥¨

xeaig,íéøçàìe ,zeyx `l` dilr daeg df oi`y meynïéà éðMá ©£¥¦©¥¦¥
øwéò ìk äéìò ïéèçBL`id m`e ,llk ea zkiiy dpi`y ,llk ± £¦¨¤¨¨¦¨

.eiiepnl `ly lk`p `ed ixd ,epnn zlke`
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .el` mi`pz ewlgp dna ± §©¨¦§§¦

:`xnbd,øáñ äãeäé éaømeyn ,oey`x gqta zeaiig miypy ©¦§¨¨©
gqta xn`py(c ai zeny)úBLôð úñëîa','dVd lr EQkY 'ebe §¦§©§¨¨Ÿ©©¤

ey rnyn ,miyp` xn`p `le 'zeytp' xn`py dnníéLð eléôà£¦¨¦
.gqta zeaiigàîéz éëåxg`n ,xnele zeywdl dvxz m`e ± §¦¥¨

,gqta zeaiig miyp s`y weqtdn epcnlyéëä éàok m` ±eléôà ¦¨¦£¦
énð éðMa,zeaiig eidi ok mb ±áéúkipy gqta xn`p jkl ±xacna) ©¥¦©¦§¦

(bi h,,'àeää Léàä àOé Bàèç','yi`d' zaizn miyxeceïéà Léà± ¤§¦¨¨¦©¦¦
la` ,gqta aiig yi` wxyàì äMà.zaiig dpi` ±àîéz éëå± ¦¨Ÿ§¦¥¨

,ipy gqtn dhrnzp dy`y xg`n ,xnele zeywdl dvxz m`eéà¦
éëäok m` ±àì éðMa énð äìéôè eléôàmixg`l xeaig elit` ± ¨¦£¦§¥¨©¦©¥¦Ÿ

gqtn ixnbl dhrnzpy xnel yiy ,ipy gqta dyriz `l ok mb
dfl ,ipyéðäàipy gqta xn`py dn [liren±](ai h my)úwç ìëk' ©£¥§¨ª©

çñtäoey`x gqtl ipy gqt oic deyy epcnll ,'Fz` EUri ©¤©©£Ÿ
àîìòa äìéôèìzepnidl mixg` mr ztxhvn dy`y df oiprl ± ¦§¥¨§¨§¨

.eilr
oiae oey`xa oia zeaiig miypy iqei iax zhiy z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .ipyaéñBé éaøågqta oia zeaiig miypy xn`y §©¦¥
,ipy gqta oiae oey`x.àîòè éàîmeyn :`xnbd daiynáéúëc ©©£¨¦§¦

,'úBLôð úñëîa' ,ïBLàøa,miyp` xn`p `leey rnynäMà eléôà ¨¦§¦§©§¨£¦¦¨
,ea zaiigáéúëexn`pe -éðL çñôa(l eh xacna)Lôpä äúøëðå' §¦§¤©¥¦§¦§§¨©¤¤

,['äénòî] (ìàøùéî) àéäälky rnyneLôð,ipy gqta zaiig ©¦¥©¤¨¤¤
íéLð eléôàå.:`xnbd zl`eyàlàåipy gqta xn`py weqtd ©£¦¨¦§¤¨

','àeää Léàä àOé Bàèçopi` miypy dcedi iax yxc epnny] ¤§¦¨¨¦©
[ipy gqta zeaiigéàî éèeòîìiax zrcl hrnl `a `ed dn ± §©¥©

`a df weqt :`xnbd zvxzn .iqeiî ïè÷ éèeòîìaeig.úøk §©¥¨¨¦¨¥
llk zekiiy opi` miypy oerny iax zhiy z` zx`an `xnbd

:onvr ipta odilr mihgey oi` oey`xa s`e ,ipy gqtaïBòîL éaøå§©¦¦§
c ,`ed enrháéúëxn`py -,'Léà' ,ïBLàøarnyneïéà Léà± §¦¨¦¦¦¦

la` ,gqta aiig yi` wxyàì äMà.ea zaiig dpi` ±àîéz éëå ¦¨Ÿ§¦¥¨
,gqtn dhrnzp dy`y xg`n ,xnele zeywdl dvxz m`e ±éà¦

éëäok m` -è eléôààì énð äìéôok mb mixg`l xeaig elit` ± ¨¦£¦§¥¨©¦Ÿ
,llk dilr ehgyi `le ,dyriz `ldéì éðäàdn liren dfl ± ©£¥¥

xn`py,'úBLôð úñëîa',miyp` xn`p `leìziyrp `idy epcnl §¦§©§¨§
äìéôè.mixg`l xeaig ±àîéz éëå,xnele zeywdl dvxz m`e ± §¥¨§¦¥¨

ok m` ,gqta mixg`l xeaig ziyrp dy`y epcnly xg`neléôà£¦
agqténð éðMokl ,mixg`l xeaig dy` dyriz ok mb ±èòéî §¥¦©¦¦¥

àðîçømiyp dxezd dhrin ±agqtàOé Bàèç' áéúëc ,éðM ©£¨¨¥¦¦§¦¤§¦¨
,'Léàäy rnyneïéà Léàla` ,ipy gqt dyer yi` wxy ±äMà ¨¦¦¦¦¨

àìe .ipy gqt dyer dpi` ±déì èéòîî÷ éànîozhrin dnne ± Ÿ¦©¨§©¥¥
,dxezdéàwxy ,xn`p m` ±áeiçîzeyx la` ,dxezd ozhrin ¦¥¦

,dyw ,mixg` mr aixwdl ocia `edàzLäm` ,dzrn ixd ± ©§¨
àì ïBLàøa,zaiig dpi` ±àéòaéî éðMadxezd dkxved ± ¨¦Ÿ©¥¦¦©§¨

,ipya zaiig dpi`y eprinydlåàì àlàdhrin i`ce `l` ± ¤¨¨
elit` ,ipy gqta miyp dxezdäìéôhîmr zetxhvn opi`y ± ¦§¥¨
.llk dilr oihgey oi`e mixg`

:`xnbd zxxanéàîeea xn`py weqtd edne ±éaø øîà÷c ,'Léà' ©¦§¨¨©©¦
ïBòîL,gqta zeaiig opi` miypy epnn yexcl yiyàîéð éàm` ± ¦§¦¥¨

xn`py dnn ok cnly xn`p(b ai zeny)úéáì äN Léà íäì eç÷éå'§¦§¨¤¦¤§¥
,'åâå 'úBáàc dywdéì éòaéî àeää,df weqta xn`py 'yi`'dy ± ¨©¦¨¥¥

jxvpøîàc ,÷çöé éaøãëìzekfl leki cg`y micnel df weqtny §¦§©¦¦§¨§¨©
dpzn lawn e` mliaya xac dpew `edyk ,mixg` liaya xaca
lk xear dyd z` dpew cg`y weqtd xn` ixdy ,mliaya

wxy ,miyxec df weqtay 'yi`' zaizne ,dgtyndLéà[lecb-] ¦
äëBæ,mixg`läëBæ ïè÷ ïéàå.mixg`l ¤§¥¨¨¤

lirl(`"r)lr gqtd z` mihgey m` ,iqei iaxe dcedi iax ewlgp
xn`py dnn yxc dcedi iax ,cigid(d fh mixac)gAfl lkEz `l'Ÿ©¦§Ÿ©

,cigi liaya gqtd z` mihgey oi`y ,'LixrW cg`A gqRd z ¤̀©¨©§©©§¨¤
xn`py dnn yxc iqei iaxe(c ai zeny)mihgeyy ,'Flk` itl Wi`' ,¦§¦¨§

ly weqtdy ,xaeq iqei iaxy ,my `xnbd dx`iae ,cigi liaya
`ay ,oerny iax xn`y enk yxcp ,'gqtd z` geafl lkez `l'
,cigi znaa gqtd z` hgeyl dyrz `l xeqi` ozil weqtd
xeqi` zrya wx `ed df e`ly epcnll zkxvp 'cg`a' zaize

.zena
:zl`eye `xnbd dkiynnàlàåc oerny iaxy xn`p m`yxîdn §¤¨¦

xn`py,'Bìëà éôì Léà'dyxcl jxvp df weqty dywi oiicr ¦§¦¨§
c ,zxg`àäixdy ±îlirl x`azpy oeik(`"r)éñBé éaøcxn`y ¨¦§©¦¥

,cigid lr gqtd z` mihgeyyïBòîL éaøk dì øáñzaizy ¨©¨§©¦¦§
y cenll epl yi ,dna xeqi` oiprl zyxcp 'cg`a'énð ïBòîL éaø©¦¦§©¦

dì øáñxaeq `ed mb ±éñBé éaøk,cigid lr gqtd z` mihgeyy ¨©¨§©¦¥
dcedi iaxk 'cg`a' weqtd z` yexcl el did ,ok xaeq epi` m`y

,xzei dheytd dyxcd `idy ,cigid lr oihgey oi`yåok m` §
àeää,'elk` itl yi`' ly weqtd ±déì éòaéîoerny iaxl jxvp ± ©¦¨¥¥

epnn cenll,ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBLcepnn yexcl leki epi`e §£¦¤©¤©©©¨¦
.gqtn miyp hrnl

itl yi`' ly weqtdn yxec oerny iaxy s` :`xnbd zvxzn
miypy mb epnn yxec `ed ,cigid lr gqtd z` mihgeyy 'elk`

c ,gqta zeaiig opi`ïk íà ,Cì øîàwx weqtd `a `l ok` m` ± ¨©¨¦¥
,cigid lr hgyp gqtdy xnelàðîçø áBzëðaezkzy ic did ± ¦§©£¨¨

,dxezd'Bìëà éôì'lr mihgeyy jkn micnl epiide ,cigi oeyla §¦¨§
e ,cigiéàîdxezd dtiqed recne ±,'Léà'`l`ézøz dpéî úòîL ©¦¨§©¦¨©§¥

lr gqtd z` mihgeyy mb ,mixac ipy df weqtn cenll yi ±
.dy` `le gqta aiig yi` `weecy mbe ,cigi

:`xnbd zxxan .dcedi iaxk wqt xfrl` iaxy d`ian `xnbd
øæòìà éaø øîàc àä àìæà ïàîkxn`y `xnind `id in zhiyk ± §©¨§¨¨§¨©©¦¤§¨¨

y ,xfrl` iaxäáBç ïBLàøa äMà,oey`x gqta zaiig ±éðMáe ¦¨¨¦¨©¥¦
`ed `l` ,zaiig dpi`.úaMä úà äçBãå ,úeLødaiydy iptle §§¤¤©©¨

,xfrl` iax ixac mvr z` `xnbd zx`an ,dl`yd lr `xnbd
:dywneéàdgqtúeLø,daeg `le ,`edéànàrecn -äçBc`ed ¦§©©¤

.úaMä úà:`xnbd zvxznàîéà àlàiax ixaca xnel yi jk ± ¤©©¨¤¨¥¨
dy`y ,xfrl`éðMa`ed `l` zaiig dpi`äáBç ïBLàøáe ,úeLø ©¥¦§¨¦¨

,dl `ed.úaMä úà äçBãå:dpey`xd dl`yl `xnbd zxfege §¤¤©©¨
ïàîk:`xnbd daiyn .xfrl` iax z`f xn` in zhiyk ±kzhiy §©§

,äãeäé éaøipyae ,dnvr ipta daixwn oey`xa dy`y xn`y ©¦§¨
epi` ipyae ,zaiig dy` oey`xay ,dnvr ipta daixwn dpi`

.zeyx `l`
:gqt ly dxeaga sqep oic d`ian `xnbdéaø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦

äøeáç ïéNBò ïéà ,ïðçBégqt oaxw ly,íéøb dlekL,yeygl yiy ¨¨¥¦£¨¤¨¥¦
ànL,zeklda mi`iwa mpi`e ,dxez ipa mpi`y zngnBa e÷c÷ãé ¤¨§©§§

,icn xzei ea exingi -ìeñt éãéì eäeàéáéåoicdnyk mb edelqtie ± ¦¦¦¥§
.leqt epi`

ztqep `ziixa d`iane ,gqta miyp aeiga oecl zxfeg `xnbd
:gqta zeaiig opi` miypy oerny iax xn`y,ïðaø eðzoaxw,çñt ¨©¨¨¤©

a ,øBøîe ,ävîelilïBLàø,gqt lyCìéàå ïàkî ,äáBçx`yae - ©¨¨§¦¨¦¨§¥©
,gqtd ini.úeLø íéLpáe ,äáBç íéLðàa ,øîBà ïBòîL éaø ,úeLø§©¦¦§¥¨£¨¦¨©¨¦§
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רכב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc migqt(oey`x meil)

.'xzep' icil `eaiìáàleqt oiprl'àöBé'ixdy ,ok xefbl mewn oi` £¨¥
(íéãéa) déì é÷tî àì íéãéa é÷etàmicia oaxwd mi`iven oi` - ©¥§¨©¦Ÿ©§¦¥§¨©¦

jkitle ,cifnadéa eøæb àì[ea-]àðL àì àîìéc Bà ,äàîeè ïðaø Ÿ¨§¥©¨¨§¨¦§¨Ÿ§¨
z` `nhiy minkg exfb '`vei'a s`y ,xaca welig oi` `ny e` -

.micid
:dpynn wtqd heytl dqpn `xnbdòîL àzdi`x rnye `ea - ¨§©

dpyna epipy .wtqd heytl(a"r oldl),øáà,gqt oaxw lyàöiL ¥¤¤¨¨
Búö÷îx`yn ecixtdl dzr jixve ,jka lqtpe ,ezvignl ueg ¦§¨

jkitl gqta mvr xeayl xeq`e xg`n j` ,uegl `vi `ly xa`d
CúBç,xa`d z`ivi mewna xyad z`,íöòì òébnL ãòick ¥©¤©¦©¨¤¤

`viy leqtd xyal mipta xzepy xykd xyad oia yixtdl
,ueglóìB÷å,elke`e mvrd lrn miptay xykd xyad z`ãò §¥©

÷øtì òébnL,zenvr izy ea zexagzny mewn -CúBçåmy ¤©¦©©¤¤§¥
.uegl dwlga d`viy mvrd z` jilyne ,zenvrd oia cixtne

ixacn wtqd z` heytl ozip cvik `xnbd zyxtn dzre
:dpyndúøîà éàå'`vei'y ,xn`z m`e -déa eøæb[ea-]ïðaø §¦¨§©¨§¥©¨¨
,äàîeè,ok m`éúç ékéåä éàî déì Ccixtne jzeg `ed xy`k - §¨¦¨¦¥©¨¥

,jka lired dn leqtl xykd xyad oiadéì ànhî÷ àäixd - ¨¨¦©¥¥
xykd xyaa rbep `ed dzre ,'`vei' oicn `nhp leqtd xyad
`ly ,xnel jixv gxkda `l` .elqete eze` `nhne el xaegnd
xyad oia cixtdl ozip jkitle ,'`vei'd lr d`neh minkg exfb

.yyg `la leqtl xykd
exfby okzi `l` ,`ziixad ixacn ok gikedl oi` :`xnbd dgec
`nhn leqtd xyad oi` ok it lr s`e ,'`vei'd lr d`neh minkg

y meyn ,xykd z`,àéä íéøúñ úàîeèxeaigd mewn ,xnelk §©§¨¦¦
,oirl d`xp epi`e `ed xzqp xykl leqtd xyad oiayå`ed llk §

epicia(.bn dcp)yàénhî àì íéøúñ úàîeè.d`nhn dpi` - §©§¨¦Ÿ§©§¨
:`xnbd dywnøîàc ,àðéáøìe(.br oileg)øeaéç åàì ïéìëBà éøeaéç §©¦¨§¨©¦¥¨¦¨¦

,àeälk`n ly miwlg ipy oia xeaigy ,xnelk,xeaigk oecip epi`
,md mikxe xg`néîc éúøôîc ïàîëemicxten eli`k md ixde - §©§¦§§¦¨¥

,'mixzqd zia rbn'k oecip mrbn oi` `linne ,dfn dfàkéà éàî©¦¨
øîéîìdpynd ixacn di`xd z` ezhiyl zegcl ozip cvik - §¥©
,oldléããäa òâð÷ àä,dfa df leqtde xykd xyad mirbep ixd - ¨¨¨©©£¨¥

ànhî à÷åminkg exfby xn`p m` ,leqtd on xykd `nhpe - §¨¦©¥
.'`vei' lr d`neh

:xg` ote`a di`xd z` `xnbd dgec ef `iyew zngneïàîì ,àlà¤¨§©
úéfk éðúîcd`neh minkg exfby dpyy `xen`d zhiyl - §©§¥©©¦

dpynd ixac z` cinrdl yi if` ,zifk mda yiy xzepe lebita
ote`a oldlúéfk déa úéìc`viy xa`d zvwn eze`a oi`y - §¥¥©©¦

exfby xn`p m` elit` ,`nh epi` jkitle ,zifk xeriy uegl
xyad z` `nhn epi` mb `linne ,'`vei'd lr d`neh minkg

.xykdäöéak éðúîc ïàîeexfby dpyy `xen`d zhiyle - ©§©§¥©¥¨
dpynd ixac z` cinrdl yi ,dviak mda yiyk d`neh mdilr

ote`a oldläöéak déa úéìcuegl `viy xa`d zvwna oi`y - §¥¥©¥¨
.dviak xeriy

d`neh minkg exfb m` wtqd z` `ziixan heytl dqpn `xnbd
:'`vei'aòîL àzepipy .wtqd heytl di`x rnye `ea - ¨§©

,`ziixaaçñt øNa àéöBnäoqipa xyr dyng lilaäøeáçî ©¦§©¤©¥£¨

,äøeáçì,xnelkdxeagl ea lk`p `edy dxeagd on e`ivedy ©£¨
,zxg`àeäL ét ìò óàxaer,'äNòú àì'aea xn`p okyai zeny) ©©¦¤§Ÿ©£¤

(enxyad mewn lkn ,'dvEg xUAd on ziAd on `ivFz `l'.øBäè Ÿ¦¦©©¦¦©¨¨¨¨
:`xnbd zxxanéàî,`ziixad zpeek `id dn -åàìoi` m`d - ©¨

oaxwdy dzpeeky xnelå øBäè`ed mewn lknøeñà,dlik`a ¨§¨
meyncd oaxwéîc Búvéçîì õeç àöBék äøeáçì äøeáçî àöBé §¥¥£¨©£¨§¥¦§¦¨¨¥

`id xyr dyng lila gqt oaxw zvign oky ,[dnec `ed-]
,ezlik` mewnaìéñtîe,'`vei' meyn lqtp `ed `linne -eléôàå ¦§¦©£¦

éðz÷ éëädf oaxwy `ziixad dzpy ok it lr s`e -øBäè.`ed ¨¦¨¨¥¨
àîìày ,jkn gken -äàîeè ïðaø eøæb àì.'`vei'd lr ©§¨Ÿ¨§©¨¨§¨

:`xnbd dgecàì`l` ,xeq`e xedh `edy `ziixad zpeek oi` - Ÿ
,øzeîe øBäèmeyncd gqt oaxwàöBék åàì äøeáçì äøeáçî àöBé ¨¨§¥¥£¨©£¨¨§¥

éîc Búvéçîì õeç,ezvignl ueg `vi eli`k oecip epi` -àìå ¦§¦¨¨¥§Ÿ
ìéñtîmicid `nhn epi` ok lre ,'`vei' meyn lqtp epi`e -la` , ¦§¦

.d`neh minkg ea exfby okzi ezvignl ueg `viy oaxw
dxeagl dxeagn `veid gqt oaxwy okzi cvik :`xnbd dywn

,lqtp epi`àôéñ éðz à÷ àäå`ziixad ly `tiqa epipy ixde - §¨¨¨¥¥¨
,myBìëBàä,dxeagl dxeagn `viy oaxwläæ éøäxaeràìa ¨§£¥¤§Ÿ

.äNòúok it lr s`e ,'`vei' meyn lqtp oaxwdy jkn gkene ©£¤
lr d`neh minkg exfb `ly wtqd o`kn heytl yie ,`ed xedh

.ezvignl ueg `veid oaxw
:zxne`e `xnbd dkiynneäöéak øîàc ïàîì àîìLazrcl - ¦§¨¨§©§¨©©¥¨

mda yiyk wx xzepe lebit lr d`neh minkg exfby xaeqd
`ziixadn gikedl ozip `l ok`y ,oiprd ayein ,dviak xeriy
dcinrdl xyt`y meyn ,'`vei'a d`neh minkg exfb `ly

ote`aäöéak déa úéìå úéfk déa úéàc`veid xya eze`a yiy - §¦¥©©¦§¥¥©¥¨
`l'a xaer elke`d jkitle ,zifk xeriy dxeagl dxeagn
m` elit`] xedh `ed jkitle ,dviak xeriy ea oi` j` ,'dyrz

.[`veid lr d`neh minkg exfby xn`púéfk øîàc ïàîì àlà- ¤¨§©§¨©©©¦
yiy xzepe lebit lr d`neh minkg exfby xaeqd zrcl la`

,zifk xeriy mdaøîéîì àkéà éàîzegcl ick xnel yi dn - ©¦¨§¥©
`l'a xaer elke`dy x`azpe xg`n ixd ,`ziixadn di`xd

zifk xeriy ea yiy xnel jixv gxkda 'dyrzok it lr s`e ,
.xedh elke`dy my x`ean

:wtqd on zvwn `xnbd zhyet ef dgked zngnea àlàleqt ¤¨§
a 'àöBé'oaxwïì àéòaéî àì çñtheyt oky ,miwtzqn ep` oi` - ¥§¤©Ÿ¦©§¨¨

xacdeøæb àìcea,äàîeè ïðaø.`ziixad ixacn gkeny itkeéàî §Ÿ¨§©¨¨§¨©
àîòèy meyn ,xacd mrh `ed dne -éðadäøeáçlr mipnpd ©£¨§¥£¨
gqtdïä ïéæéøæmiaxe xg`n ,gqtd zevna df z` df md mifxfn - §¦¦¥

,mddéa éøéäæ øäæîe,ezvignl ueg e`ivedl `ly md mixdfpe - ¦§¨§¦¦¥
.'`vei'a d`neh xefble mdilr xingdl minkg ekxved `l ok lre

ïì àéòaéî÷ ék àlà,miwtzqn ep` ote` dfi`a j` -aleqt'àöBé' ¤¨¦¨¦©§¨¨§¥
ax`y,íéLãw,dxeag ipa my oi`yéàîexfb m`d ,epic dn - §¢¨¦©

.`l e` ,`ivedln exdfiy ick d`neh minkg eilr
:`xnbd dwiqne÷éz.hytp `ly itl ,enewna df wtq cenri - ¥

dxeagn gqt xya `ivedl xeqi`d xewn z` zxxan `xnbd
:dxeaglçñt øNa àéöBîe¦§©¤©
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xcde"המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון זמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc migqt(iriax meil)

xg` lld zia exaqy enk xnelk ,dpexg` dpynk zxaeq ,envr
oa eivge car eivgy iny ,[oldl x`eank] i`ny zial ecedy
`ed ixd ,exxgyl epiciay oeike ,exxgyl eax z` oitek ,oixeg
zxaeq `ziixad eli`e ,envr xear hegyl lekie ,oixeg oak
zial ecedy mcew lld zia exaqy enk xnelk ,dpey`x dpynk
hegyl leki epi` jk meyne ,exxgyl eax z` oitek oi`y ,i`ny

`xnbd d`iane .ea ielz zecard wlg oi`y oeik ,envr liaya
exfg seqale i`ny zia lr lld zia ewlg dligzay dpynd z`

,i`ny ziak zexedlïðúc(d"n c"t oihib),ïa Béöçå ãáò BéöçL éî ¦§©¦¤¤§¤¤§¤§¤
úéa éøác ,ãçà íBé Bîöò úàå ,ãçà íBé Baø úà ãáBò ,ïéøBç,ìlä ¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨¦§¥¥¦¥

,lld zia ixaca dpey`x dpynd efe,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
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כיוון שעוד סיבות לחלומות יש להיות זהיר בקריאת-שמע שעל המיטה, שיהיה גופו טהור יהיה זהיר בטבילת עזרא, והמזוזה בפתח 
חדרו כשרה.

ממכתב ב' שבט, תשי"ז



רכג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc migqt(iriax meil)

xg` lld zia exaqy enk xnelk ,dpexg` dpynk zxaeq ,envr
oa eivge car eivgy iny ,[oldl x`eank] i`ny zial ecedy
`ed ixd ,exxgyl epiciay oeike ,exxgyl eax z` oitek ,oixeg
zxaeq `ziixad eli`e ,envr xear hegyl lekie ,oixeg oak
zial ecedy mcew lld zia exaqy enk xnelk ,dpey`x dpynk
hegyl leki epi` jk meyne ,exxgyl eax z` oitek oi`y ,i`ny

`xnbd d`iane .ea ielz zecard wlg oi`y oeik ,envr liaya
exfg seqale i`ny zia lr lld zia ewlg dligzay dpynd z`

,i`ny ziak zexedlïðúc(d"n c"t oihib),ïa Béöçå ãáò BéöçL éî ¦§©¦¤¤§¤¤§¤§¤
úéa éøác ,ãçà íBé Bîöò úàå ,ãçà íBé Baø úà ãáBò ,ïéøBç,ìlä ¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨¦§¥¥¦¥

,lld zia ixaca dpey`x dpynd efe,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
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המשך ביאור למס' פסחים ליום רביזי זמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אדר, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

כבוד המשתתפים בלימוד הש"ס אשר בבית הכנסת שערי

אמונה בעיר טורונטה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נודעתי מהוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות ורב מרץ הר"א שי' פרשן, אשר מסיימים 

את הש"ס, ובודאי כמנהג ישראל גם הם מתכיפין התחלה להשלמה, התחלת הש"ס, אור ליום הרביעי, 

פרשה ויקחו אליך שמן זית וגו' להעלות נר תמיד,

בכתוב  שניהם  המרומזים  שבתורה(  )מאור  והפנימית  הנגלה  התורה,  לימוד  אשר  רצון  ויהי 

האמור: להעלות נר, ויקחו שמן זית וכמארז"ל, הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנאמר 

שמן זית וגו',

תורותי אשר טהורות הן, תורה הנגלית ופנימית התורה, כי דברי תורה אינן מקבלין טומאה, 

ומחויבים בתלמוד תורה תמיד, ביום ובלילה כפשוטם, וביום ובלילה ברוחניות, בזמן שבית המקדש 

קיים ובזמן הגלות, אשר על אז נאמר השוכן אתם בתוך טומאותם.

וכמרומז בכתוב ובמבואר במרז"ל תמיד ואפילו בטומאה, ימשיך אורה לכל בני ישראל בכל 

מושבותיהם.

וכמרומז בכתוב ומבואר במרחז"ל למה צריך לנר, בשביל להאיר לנו, להעלות נר תמיד שיהא 

אורך לפני תמיד.

לפני בני ישראל דוקא, וכמרומז בכתוב ומבואר ברז"ל ואתה תצוה את בנ"י - )ישראל דוקא( 

- מפני שהמליכוני עליהם על הים.

ומאז ועד עתה פעמיים בכל יום, כשקורין את שמע, בערבין ובשחרית, וכמרז"ל יקבל עליו עול 

מלכות שמים, אמליכתי' למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים.

התניא  בעל  הזקן  רבנו  וכפירוש  למאור,  כתית  בכתוב,  כאמור  הוא  האמור  לכל  והקדמה 

והשו"ע: ע"י כתית )ונפשי כעפר לכל תהי' - נעשה( למאור )פתח לבי בתורתך - ועד למאור שבתורה(.

בכבוד ובפ"ש כל המשתתפים בחגיגה הכי נעלית האמורה - שליט"א.



רכד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc migqt(iyiy meil)

.lirl x`eank ,mipdk ly oic zial eizepaxw z` xqnyéà àlà¤¨¦
úøîày afy dpynd dxn`y dny ,xn`z m` ±úBiàø ézL äàø ¨§©¨¨§¥§¦

eilr mihgey,éòéáMas` xaecnìéáè àìcmcew lah `lyk ± ©§¦¦§Ÿ¨¦
`tiqa epipyy dn ,dywi ok m` ,eilr mihgey ok it lr s`e ,okl

y afyìL äàøLeilr mihgeyy zei`xéì änì ,éðéîMadnl ± ¨¨¨Ÿ©§¦¦¨¨¦
,df oic eprinydl dpynd dkxvedàzLädzrn ixd ±,øîBì Lé ©§¨¥©

y af m`y,éòéáMa úBiàø ézL äàøs`àéìòî àîèc ,ìéáè àìc ¨¨§¥§¦©§¦¦§Ÿ¨¦§¨¥§©§¨
[xenb±]déåléò ïðé÷øæå ïðéèçL ,àeäaf ,eilr miwxefe mihgey ± ¨£¦©§¨§¦©¦¨¥

yìL äàøLgqtd axr lgyk ,zei`xad meidéì ìéáèc ,éðéîM± ¨¨¨Ÿ©§¦¦§¨¦¥
lenz`n lah xakyad meiàLéì÷c ,éòéáMd dylgpy ±äàîeè ©§¦¦¦§¦¨§¨

,elyïkL ìk àì`eddéåléò ïðé÷øæå ïðéèçLcmiwxefe mihgeyy ± Ÿ¨¤¥§¨£¦©§¨§¦©¦¨¥
,df oic eprinydl dpynd dkxved dnle ,eilròîL åàì àlà¤¨¨§©

dpéîy afy epipyy dny ,o`kn gken i`ce `l` ±ézL äàø ¦¨¨¨§¥
déåléò ïðéèçLc éòéáMa úBiàø`l` df oi` ,eilr mihgeyy ± §¦©§¦¦§¨£¦©¦¨¥

ote`aìéáèc.lah xaky ± §¨¦
:`xnbd dgecàì,di`x ef oi` -Cì àîéà íìBòìxnel ip` leki ± Ÿ§¨¥¨¨

iriaya eilr mihgey zei`x izy d`xy afy epipyy dny ,jl
afa s` xaecnéøèöéàå ,ìéáè àìcCdkxved ok it lr s`e ± §Ÿ¨¦§¦§§¦

,ipinya eilr mihgey zei`x yly d`xy afy eprinydl dpynd
c meynàðéîà Czòc à÷ìñmrhdy ,xnel jzrca dler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

eilr mihgey zei`x izy d`xy afyàeä éòéáMameynBãéác ©§¦¦¦§¨
ïwúìlekiy ,axra gqtd z` lek`l lkeiy envr z` xiykdle §©¥

,xdhidle leahl `edìáàzei`x yly d`xy af,éðéîMai` £¨©§¦¦
meyn ,exear hegyl xyt`ïéàcdfáéø÷äì Bãéad z`aø÷ï §¥§¨§©§¦¨§¨

e ,mipdkd cia exqny xg`nàîéà`ny xnele yeygl yie ± ¥¨
déa éòLtd eryti ±íéðäk,edeaixwi `le ,epaxwaïì òîLî à÷ ¨§¦¥Ÿ£¦¨©§©¨

z` xqny oeiky ,jkl yeygl oi`y ,dpynd epzrinyde ±
e ,meaixwi `ly yegl oi` ,mipdk ly oic zial eizepaxwáøcë¦§©

äéòîLcr dxfrdn micner mipdkd oi`y `id dwfgy xn`y §©§¨
.dxtk ixqegn ly zepaxwd lk z` aixwdl miniiqny

:dpyna epipy'åëå ïéèçBL äáfäåd`ian `xnbd .ipinya dilr §©¨¨£¦
:df oipra `ziixaäáäà øa àãà áøc dén÷ àpz éðzcg` dpy - ¨¥©¨©¥§©£¨©©£¨

,dad` xa `c` ax iptl [zeziixa zepyl libx didy] minkgd
déì øîà .dlL éòéáMa äéìò ïéèçBL äáfäå`c` ax el dywd ± §©¨¨£¦¨¤¨©§¦¦¤¨¨©¥

,mkg eze`l dad` xaàéæç éî dlL éòéáMa äáæ`id m`d ± ¨¨©§¦¦¤¨¦©§¨
ixde ,dxear hegyl die`xøîàc ïàîì eléôàxaeqy `lerl ± £¦§©§¨©

yéléî éðä ,õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBLa `l` epi` df oic ±àîè £¦§§¦©§¥¤¤¨¥¦¥§¥
àúøBàì éæçc ,õøLla` ,axra gqtdn lek`l `ed ie`xy ±àä ¤¤©£¦§§¨¨

ixd [ef daf-]äøtk àéúîc øçîì ãòdizepaxw z` d`iany ±àì ©§¨¨§©§¨©¨¨Ÿ
àéæçlek`l die`x dpi`y xg`ne ,miycwa lek`l die`x dpi` ± ©§¨

`l` .iriayd meia dxear hegyl xyt` i` i`cea axra gqtdn
àîéàmihgey dafy ,`ziixad ixaca xnele zepyl jl yi ± ¥¨
dilrad mei,éðéîM.axra gqtdn lek`l die`xy oeikn ©§¦¦

:`xnbd dywnàèéLtdkxved dnle ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
c ,dfa yi yecig :`xnbd daiyn .erinydl `ziixadàîéúc eäî©§¥¨

xn`z `nyy ±c ïåékoiicr dly ipinya dafàøqçîzxqegn - ¥¨§§©§¨
äøtk,dizepaxw z` aixwdl dkixvy ,`idàì,dxear eaixwi ©¨¨Ÿ

,`id dyrn zxqegny oeikïì òîLî à÷`ziixad epzrinyn ± ¨©§©¨

dxqny ote`a epiide ,dilr oihgey dyrn zxqegn `idy s`y
eryti `ny yeygl oi` f`y ,mipdk ly oic zial dizepaxw z`

e ,zepaxwd z` eaixwi `le mipdkd,äéòîL áøãëdwfgy xn`y ¦§©§©§¨
.dizepaxw z` mipdkd eaixwi i`cey `id

:xg` ote`a `ziixad z` `iad `piaxdén÷ àðz äcð ,øîà àðéáø©¦¨¨©¦¨¨¨©¥
dxaic `l ,dad` xa `c` ax iptl mkg eze` dpyy `ziixad ±

:d`py jke ,dcpa `l` ,dafaøîà .éòéáMa äéìò ïéèçBL äcpäå§©¦¨£¦¨¤¨©§¦¦¨©
éòéáMa äcð ,déìdz`nehlàéæç éîaixwdl die`x `id m`d ± ¥¦¨©§¦¦¦©§¨

ixde ,dxearøîàc ïàîì eléôày xaeqy `lerl ±ïé÷øBæå ïéèçBL £¦§©§¨©£¦§§¦
,õøL àîè ìòuxy `nha `l` df oi`àúøBàì éæçc`ed ie`xy ± ©§¥¤¤©£¦§§¨

die`x dpi` iriayd meia dcpd la` ,axra miycw lek`l
oky ,axra miycwd z` lek`läìáèc àeä éòéáLc àúøBàì äcð¦¨§§¨¦§¦¦§¨§¨

e ,iriayd meid xg`y dlild cr zlaeh dpi` ±äãáòc éðéîL ãò©§¦¦§¨§¨
àéæç àì LîL áøòädpi`y `vnp ipinyd meia zlaehy oeike ± ©£¥¤¤Ÿ©§¨

.ipinyd mei xg`ly axrd cr miycwa lek`l die`xàîéà àlà¤¨¥¨
dilr oihgey dcpdy ,`ziixaa xnele zepyl jl yi ±.éðéîMa©§¦¦

:`xnbd zl`eyàèéLtdkxved dnle df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
,`ld ,erinydl `ziixadàzLä,xnel yi [dzrn-]äáf äîe ©§¨©¨¨

,äøtk àøqçéîc,miycwa dxizdl ick zepaxw `iadl dkixvy §¦©§¨©¨¨
y dpyna x`eanàøqçéî àìc äcð ,éðéîMa äéìò ïé÷øBæå ïéèçBL£¦§§¦¨¤¨©§¦¦¦¨§Ÿ¦©§¨

äøtk,miycwa lek`l dxizdl zepaxw `iadl dkixv dpi`y ± ©¨¨
øîéîì äëéøöxnel jixv ±dìò ïðé÷øæå ïðéèçLcmihgeyy ± §¦¨§¥©§¨£¦©§¨§¦©£¨

:`xnbd daiyn .dxear mcd z` miwxefedéì àëéøèöéà äcð± ¦¨¦§§¦¨¥
dl `ziixad dkxved i`ceae ,dcpa oicd z` eprinyà÷ àä̈¨

ïì òîLîwxy ,`ziixad epzrinyd df xace ±ïéà éðéîMa± ©§©¨©§¦¦¦
la` ,dxear hegyl xyt`àì éòéáMahegyl xyt` i` ± ©§¦¦Ÿ

meia leahl dleki dpi` dcpy eprinydl `ziixad d`ae ,dxear
,gqtd z` lek`l die`x `dz `l jk meyne ,iriaydìk ,àéðúãk¦§©§¨¨

úBìéáè éáéiç,xdhidl ick leahl mikixvy mi`nhd lk ± ©¨¥§¦
ïúìéáè`idíBiaoizndl mikixv mpi`e ,mz`nehl oexg`d §¦¨¨©

n ueg ,mz`neh ini enlyiy cr leahlnúãìBéå äcðyïúìéáè ¦¨§¤¤§¦¨¨
`idäìéla`ziixa `xnbd d`iane .mz`neh ini enlypy xg` ©©§¨

:df oicl xewnd z` zx`anyìBëé ,àéðúcy ,xnel ziidàäzdcp §©§¨¨§¥
íBé ãBòaî úìáBè,dz`nehl iriayd meid mlypy mcew ±ãeîìz ¤¤¦§©§

øîBìdcp iabl(hi eh `xwie),'dúcðá äéäz íéîé úòáL'zaize ©¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨
y epicnll d`ae ,`id zxzein 'didz'àäzdcpdìk dúcða §¥§¦¨¨¨

,äòáLiriayd meid xeariy mcew leahl dleki dpi`y xnelk ¦§¨
.dz`nehlúãìBéåc oeik ,dlila `l` zlaeh dpi` ok mbL÷zéà §¤¤¦§©
dywedy ±äcðìzcleia xn`py ,dipic lkaie)(a ai `xwzCp iniM' §¦¨¦¥¦©

z`neh inik mini dray d`nh zcleid didzy ,'`nhY DzFC§¨¦§¨
.dcp

äðùî
`ly yeygl yiy in xear gqtd z` mihgey m`d dpc dpynd

:axra gqtd z` lek`l lkeiïðBàälk ,eiaexwn cg` zny in ± ¨¥
lek`l lkei `le ,eznl `nhiy yyg yiy ,znd xawp `ly onf

,axra gqtd z`
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי זמ' ב

התורה . . חשיבות נוספת ללימודה בימים המשמשים יסוד והכנה לדרך האדם כשיצא לחוץ מד' אמות של ביתו של בית הכנסת ושל 
בית המדרש.

ממכתב ב' שבט, תשי"ז



רכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc migqt(iying meil)

oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hgey ipixd ,eipal mc`
,milyexilúBða eîã÷åmcew milyexil eizepa elre ±,íéðaì §¨§¨©¨¦

,íéìôL íéðáe úBæéøæ úBða àöîðå`vnpy `ziixaa xn`p `le §¦§¨¨§¦¨¦§¨¦
miiepn eid mleky `ziixad dhwpy ixd ,mipad `le zepad ekfy

.oaxwd lr

äðùî
:gqtd lr iepind oipra zekld dnk zx`an dpyndïéðîð íìBòì§¨¦§¦

åéìò,gqtd lr zepnidl milekiy miyp`d xtqnl xeriy oi` - ¨¨
,cg` gqt lr miyp` daxd zepnidl milekieBa äéäiL ãò©¤¦§¤

[gqta-]úéfklek`l xyaãçàå ãçà ìëì.eilr mipnpdn ©©¦§¨¤¨§¤¨
ïéðîð,gqtd lr zepnidl mileki ±ïéëLBîejeynl milekie ±úà ¦§¦§¦¤

,øîBà ïBòîL éaø ,èçMiL ãò ,epnî ïäéãéepnn mdici z` mikyen §¥¤¦¤©¤¦¨¥©¦¦§¥
.ícä úà ÷øæiL ãò©¤¦§Ÿ¤©¨

àøîâ
zl`ey .'mlerl' oeyl dpynd dxn` recn zx`an `xnbd

:`xnbdïì òîLî à÷ éàîdxn`y dna ,dpynd epzrinyd dn ± ©¨©§©¨
:`xnbd zvxzn .'eilr oipnp mlerl'áb ìò óàc ,ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§©©©

éðîéàc[epnpy-],úøçà äøeáç åéìò ïéðîðå úøæBç ,Bæ äøeáç åéìò §¦§¥¨¨£¨¤¤§¦§¦¨¨£¨©¤¤
mileki ,epnn mdici z` ekyn dpey`xd dxeagd ipa lky s`e

.eilr zepnidl mixg`

:dpyna epipy'åëå èçMiL ãò ïäéãé úà ïéëLBîe ïéðîðoerny iax ¦§¦§¦¤§¥¤©¤¦¨¥
:oerny iax ixac z` yxtn iia` .mcd z` wexfiy cr xne`øîà̈©

,ééaàdú÷Bìçîxyt` izn cr `l` dpi` ,minkge oerny iax ly ©©¥©£¤
CLnéìgqta xn`py ,gqtdn(c ai zeny)zFidn ziAd hrni m`e' , ¦¨¥§¦¦§©©©¦¦§

hrnidl mivex m` ,xnelk 'ziad hrni m`'y ,jkn eyxce ,'dVn¦¤
df weqt zernynae ,'dyn zeidn' `weec df ixd ,gqtdn jynile

,minkge oerny iax ewlgpéøáñ ïðaøc,mixaeq minkgy ± §©¨¨¨§¦
y,äOî úBéäîezernyn,äNc déúeiçîdydy cera wxy epiidc ¦§¦¤¦©¥§¤

,epnn jynil xyt` ig,øáñ ïBòîL éaøådyn zeidny §©¦¦§¨©
,ezernyn,äNc déúééåäîlk epiidc ,`vnp dydy cera ,xnelk ¥£¨¨¥§¤

wxfpy cr epnn jynil xyt` okle ,eizecear exnbp `ly onf
.mcdúBðnéì ìáàl ,gqtd lr,ìkä éøáciaxl oiae minkgl oia £¨¦¨¦§¥©Ÿ

wx zepnil xyt` ,oernyàø÷ øîàc ,èçMiL ãòweqta xn`py ± ©¤¦¨¥§¨©§¨
(my),eyxce ,'dVd lr EQkY 'ebe zFWtp zqknA''úBLôð úñëîa' §¦§©§¨¨Ÿ©©¤§¦§©§¨

,gqtd lr zepnidl jixvy ,xnelk ,zeytp oipna ,epiidc ,'ebe
øãäåjk xg` wxe ±'eqBëz'zepnidl jixvy ixd ,ehgyz epiidc ©£©¨

.dhigyd mcew
:`ziixan iia` ixacl di`x `xnbd d`ianïéðîð ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¦§¦

epnî ïäéãé úà ïéëLBîe[gqtdn-],øîBà ïBòîL éaø ,èçMiL ãò §¦¤§¥¤¦¤©¤¦¨¥©¦¦§¥
ïéðîðeilrïéëLBîe ,èçMiL ãò,epnn mdici z`,ícä ÷øfiL ãò ¦§¦©¤¦¨¥§¦©¤¦¨¥©¨

gqtd lr mipnp oi`y dcen oerny iaxy ,`ziixaa yxetn ixd
.hgyiy cr wx
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המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי זמ' א

ס'  בית  מה  ודרוש  אשכח  קרא  דמשני  דהיינו  י"ל  לפי"ז 
אף מזבח ס' דבאמת לעזרא נגלה שכן מעיקרא ציוה ד' גם 
לשלמה אלא ששלמה לא ידע לדרוש ולא מפני שטעה אלא 
שכן הי' שורת הדין אז בימיו ובדורות ההם, כי לא הגיע העת 
הפירוש  נגלה  ולעזרא  האמיתי,  ופירוש  הטעם  לו  שיגלה 
האמת מה שנאמר לשלמה, וכן על זה האופן כל בנין יחזקאל 
מרומז בוודאי כמו שנגלה לדוד אלא שלא ידוע לנו עוד איך 

מרומז.
מרומז  שנעשו  דהשינויים  החת"ס  קושית  מיושב  וא"כ 
בכתוב אלא כיון שלא הגיע הזמן עוד לא נתגלה להם הפירוש 
האמיתי וליחזקאל נגלה אבל לא נגלה שכן מרומז בכתוב מה 
שנאמר לדוד עד לעתיד יוערה עלינו רוח ממרום להבינינהו 
בירושלמי  הוא  וכן  לדוד,  שנאמר  במה  זה  כל  מרומז  איך 
דמגילה פ"ג מגילה ששמואל מסר לדוד ניתנה לדרוש מ"ט 
עלי  ברוה"ק  המסורת  זו  ד'  מיד  השכיל  ד'  מיד  בכתב  הכל 
ג"כ מרומז בתורה  השכיל מכאן שניתנה לדרוש, ושכן הוא 
וכדאיתא בירושלמי פ"ב דסנהדרין דרשו ויתאו דוד ויאמר 
מי ישקנו מים מבאר בית לחם בנין ביהמ"ק נתאוה לדרוש 
לו מקרא דבין כתיפיו שכן  בנין בהמ"ק עד שנתגלה  מקום 

כדאיתא בזבחים שם.
דהביא  שהקדמנו  המשנה  שבפי'  רבינו  דברי  נבין  ובזה 
קרא דמיד ד' עלי השכיל ללמוד ממנו לעתיד, כי לכשיגלה 
ד' עינינו שנראה לבסוף דעתו של הקב"ה במה שאמר לדוד 
שהוא מסכים למה שנאמר ליחזקאל, ומעתה זאת גם כוונת 

רבינו כאן דהוקשה לו גם כן אותן שינויים שבמקרא בנבואות 
השכיל  ד'  מיד  בכתב  שהכל  כיון  זאת  אפשר  ואיך  יחזקאל 

לדוד וכקושיית החת"ס.
ובאמת  ומבואר  מפורש  דאין  כמתרץ  רבינו  כתב  ע"ז 
שנגלה  ממה  סתירה  כלל  יהא  לא  פירושו  לנו  יגלה  כאשר 
נתגלה  זמן שלא  ואולם כל  ליחזקאל,  ובין מה שנגלה  לדוד 
לנו האמת בכל זאת אין אנו טועין אם בנו בית שני כפי אשר 
הדרך  השי"ת  להם  שיגלה  העת  הגיע  שלא  דכיון  הם  הבינו 
להבין  משמים  הורוהו  אשר  כפי  לעשות  להם  יש  האמיתי 
ליחזקאל  שבא  וממה  לדוד  השכיל  בכתב  אשר  הדברים 
ומעין הדברים המפורשים  כבנין שלמה  בנוהו  ולכן  בנבואה 

ביחזקאל.
ואפשר לומר שגם לפי דרכו של החת"ס שכתבתי לעיל 
דאין נביא רשאי לחדש ולשנותו רק יען שהקב"ה מראשית 
יתכנו  נביא  עפ"י  להם  יגלה  אשר  כפי  שיעשו  הודיע  כזאת 
על  אותנו  להעיר  לשונו  במתק  לזה  שכיוון  רבינו  דברי 
השינויים שרק ע"י נביא אשר יגלה השי"ת על ידו נדע איך 
ובנין בית  לבנות לעתיד, כי בנין יחזקאל סתום ואין מבואר 
שני כבנין שלמה ומעין הדברים הנאמרים ליחזקאל כיון שכך 
הודיע השי"ת שיעשו לדורות כפי אשר יורם ויגלה להם בכל 
בנין ובנין ולעזרא גילה השי"ת לבנות מעין בנין שלמה ומעין 

בנין העתיד.
רמב"ם הל' בית הבחירה פ"א ה"ד

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תרומה
המשך מזמוד מג
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dkld ixe`ia
ìàåùä [èì÷.המבקש -

åøéáçî øáã [î÷ לומר לו מותר מנכרי השואל אבל -
"הלויני" .179בלשון
åì øîàé àì [àî÷ המלווה את להכשיל שלא כדי -180.
ïéòá úøæåç [áî÷ מחזירים אלא בעצמה, חוזרת אינה -

תמורתה. אחר דבר
äáåøî ïîæ [âî÷.ולפרוע נכסיו למכור זמן לו שיהיה -
ïéòá úøæåç [ãî÷ בסיום מיד אצלו לעכבה סיבה ואין -

.181השימוש 
áåúëì àåáé [äî÷ נתן שאלה בלשון לו כשאמר כי -

מיד  לתובעו רשות .182לו
ìàåù íà [åî÷ מכל כשאלה, ולא כהלוואה שדינו אף -

הקילו. - לכתוב יבוא שמא החשש שהוסר כיון מקום

ïéòá íéøæåç [æî÷ מדות וכך כך לי "תן לו יאמר לא -
וכך" כך בידי לך ויהיה וכך כך בידי לך יש .183וכבר

äìàùä ïéãë [çî÷ בלשון להשתמש שאין משמע -
כי  בעין) הדבר לו (מחזיר ממנו כששואל גם הלוואה

מייד  ממנו יתבע שלא רשות לו כנותן .184נחשב
äìàù ïåùìá [èî÷ של לאמיתו הלוואה זו אם אף -

בעין). חוזרת (שאינה דבר
ïéòøåô ïéà [ð÷ שאין בשבת שהותרה חוב פריעת -

מוקצה  טלטול משום בה "ממצוא 185לחוש משום או
דבר" ודבר יכתוב 186חפציך שמא לחוש יש אם וצ"ע ,

ארוך  שזמנה הלוואה בפריעת בפנקסו ימחוק .187או
äøæç ïåùìá àìà [àð÷ הדבר את לו מחזיר שלא אף -

תמורתו. אחר דבר לו פורע אלא ששאל

zetqede mipeiv
נקט 179) דבדקדוק צ: סי' ח"ד החכמה בצל שו"ת

כמה  לעצמו ירשום שהלוה חשש שאין משמע "חבירו"...
לכן  הלויתי... וכך כך פנקסו על יכתוב שהמלוה רק לוה
לו  יאמר שלא לדקדק צריך ישראל "מחבירו" בשואל דוקא
מעכו"ם  ללוות בא אבל לכתוב, המלוה יבא שלא הלויני
המלוה  העכו"ם יבא אם שגם הלויני, לו לומר מצי שפיר
לן, איכפת מאי הלויתי, וכך כך לצורכו פנקסו על לכתוב

כמבואר. לחוש אין הרי הלוה ולכתיבת
בצל 180) (שו"ת יכתוב שמא חששו לא הלווה אצל אבל

הלואה  לשון להזכיר הלוה על שאסרו וע"כ שם: החכמה
לשון  יזכיר שהלוה שע"י להמלוה מכשול יגרום שלא כדי

לכתוב  המלוה שיבוא לחוש יש .הלואה
בא"י  הנמצא חו"ל בן בנידון מזה היוצא עוד שם וראה
"הלויני"). לומר לו מותר אם ולהיפך גלויות של שני ביו"ט

מפורש.181) התנו כן אם אלא
(שבת 182) והר"ן הרשב"א וכדעת הסעיף בהמשך כדלהלן

לו  דיש התירו שאלה שבלשון שם כרש"י ודלא א), קמח
לכתוב. יבוא ולא בדבר היכר

ודומה 183) חול דרך זה הרי המדות בסכום כשמדקדק

א). סעיף שכג (סימן וממכר למקח
בלשון 184) להשתמש שאין שכן וכל ו, ס"ק תהל"ד

א"א  פמ"ג (ראה מייד לו יחזיר שלא תנאי בתוספת שאלה
בזה). שהסתפק יד ס"ק

לפרוע 185) חייב אם יעשה כיצד ס"כ שו סי' לעיל ראה
מצוה. צורך מצד בשבת

לקניין,186) (דומה משכון החזרת חשבונות, עשיית
וכיו"ב. החול וחפצי במסמכי עיון כדלהלן),

שווה 187) יכתוב" "שמא שחשש לומר מקום שיש אף
שנאסר  מצינו לא מכלֿמקום חוב, ובפריעת בהלוואה
לכתוב  חש שהמלווה מסברא גם לחלק מקום (ויש במפורש
הלווה  שאצל ועוד הפרעונות, מאשר יותר שנותן ההלוואות
חושן  ובשו"ע קפ). הערה כדלעיל יכתוב שמא חששו לא
בהחזרת  הדן ס"כ) שו סי' לעיל גם (צויין ס"ז עג סי' משפט
המשכון  ושומת משכון לנתינת רק חשש בשבת חוב
הזכיר  ולא שמיים בחפצי והותרו הרשות לדבר שנאסרו
בלשון  להשתמש מהאיסור ומאידך יכתוב, שמא חשש
(אף  עצמה החוב בפריעת איסור שיש משמע חוב" "פריעת

"השאילני"). מגזירת כחלק בא זה שאיסור לומר שאפשר
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יח  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
éðéìéàùäì éðéåìä ïéá [áð÷ לע"ז בלשון בשאלה -

שמא  לחוש ויש מרובה לזמן וגם קצר לזמן גם משמע
.188יכתוב 

éì ïú [âð÷ לשון שהיא לי" "תן בלשון לומר מותר -
מבין  אם אף לכותבה, דרך שאין (מתנה) נתינה

לו  להחזיר .189שכוונתו
êì ïúàå øéæçàå [ãð÷ שאם חושש שהמלווה כגון -

זאת  לומר ורשאי לו; יחזיר לא מתנה בלשון לו יאמר
להלוואה  שכוונתו ניכר שבזה .190אף

zetqede mipeiv
בין 188) החילוק מכירים שאינם אלו אצל לחוש יש וכן

פג). ס"ק החיים (כף להשאיליני הלויני
השבת,189) לצורך שלא בשבת מתנה לתת שאסור אף

במתנה. לו נותן לא כאן
גדר 190) בזה אין בפירוש, הלוואה הזכיר שלא כיון אך

"תן  לומר רשאי אם וצ"ע יום"; שלושים הלוואה "סתם של
ס"א  שכג סי' וראה וממכר, מקח קצת שנשמע לך" ואתן לי
לשון  שהוא אף השבת לאחר לו שישלם לנכרי לומר שמותר

קניין.

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

סעיפים: ט' ובו להבדלה בשמים דין רצז סימן ב חלק

Â של הדס על שבת במוצאי לברך שמצוה אומרים יש
בו  לעשות יש אחת מצוה בו שנעשה שהואיל מצוה
כך  כל נודף ריחו ואין יבש שהוא פי על ואף אחרת מצוה
לברך  טוב שיותר אומרים ויש קצת הוא מריח מקום מכל
יבש  הדס על מלברך בהם ריחם שעיקר בשמים שאר על
מקום  ומכל אלו במדינות נוהגין וכן קצת ריח אלא בו שאין
בורא  עליהם שמברכים הבשמים אצל הדס גם להניח  טוב
ויעשה  בשניהם ויריח בשמים עצי בורא או בשמים מיני

הכל: כדברי

Ê על יברך לא הריח חוש לו שאין מריח נהנה שאינו מי
ביתו  בני להוציא נתכוין כן אם אלא כשמבדיל הבשמים
אינו  אבל ברכות לחינוך כבר שהגיעו המריחים הקטנים
יודעים  שאינם אף המריחים גדולים בשביל לברך יכול
וברכת  הנהנין ברכת היא זו שברכה לפי בעצמן לברך
שנהנה  מי בשביל לברך יכול נהנה שאינו מי אין הנהנין

קס"ז. בסי' שנתבאר מטעם

הנהנין  ברכת ג"כ שהיא קידוש של היין לברכת דומה ואינו
קידוש  של שהיין לפי לברך נהנה שאינו מי יכול ואעפ"כ
הנאת  בשביל חכמים תקנוהו שלא כלל בהנאתו תלוי אינו
הבשמים  אבל היין על לזכרהו שצריך בשביל אלא האדם
האדם  הנאת בשביל אלא חכמים הנהיגו לא שבת במוצאי
כשאר  ברכתה והרי השבת ליציאת הדואבת נפשו להשיב

הנהנין: ברכת

Á להוציא ומבדיל וחוזר לעצמו כבר שהבדיל מי וכן

על  להם יברך לא בעצמם להבדיל יודעים שאינם אחרים
עמהם  ולהריח לחזור הוא גם צריך אלא הם שיריחו הריח

בלבד: בשבילם ולא עצמו בשביל ברכתו שתהא כדי

Ë אע"פ להם לברך יכול האש מאורי בורא ברכת אבל
האור  שברכת לפי עצמו בשביל אותה לברך צריך שאינו
האור  שנברא לזכר אלא האדם הנאת בשביל נתקנה לא
דומה  אינה לכך רח"צ בסי' שיתבאר כמו שבת במוצאי

הנהנין. לברכת

הנאת  בשביל נתקנה שלא שאף ואומרים זה על חולקין ויש
לברך  האור אחר לחזר צריך ואינו הואיל מקום מכל האדם
שהן  המצות כל אחר לחזר שצריך כדרך שבת במוצאי עליו
דומה  זו ברכה אין לפיכך רח"צ בסי' שיתבאר כמו חובה
שיצא  מי אותן לברך יכול חובה שהן שמפני המצות לברכת
ידי  עדיין יצאו שלא אחרים להוציא כדי חובתו ידי כבר
שלא  לדבריהם לחוש וטוב קס"ז בסי' שנתבאר כמו חובתן

לבטלה: ברכה בספק להכנס

* * *

סעיפים: כ"א ובו הבדלה נר דין רחצ סימן ב' חלק

אור ‡ על שבת מוצאי בכל האש מאורי בורא לברך צריך
אין  שבת במוצאי אור לו אין אם אבל לו יש אם הנר
לפי  מצות שאר אחר לחזר שצריך כדרך אחריו לחזר צריך
שבת  במוצאי האור שנברא לזכר אלא זו ברכה תקנו שלא
אור  מהן ויצא בזו זו והקישן אבנים ב' הראשון אדם שנטל
מכל  שנבראו בשעה הדברים כל שאר על מברכים שאין ואף
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זה  הרי שבת במוצאי והותר בשבת שנאסר כיון האור מקום
בריאתו: בשעת עליו ומברכים מחדש עתה נברא כאלו

במוצאי · אחריו לחזר צריך שאינו אמורים דברים במה
בחול  כשחל אפילו הכיפורים יום במוצאי אבל שבתות
כברכת  שהיא לפי האור ברכת אחר לחזר שצריך אומרים יש
יו"ט  משאר היום זה לנו שהבדיל להקב"ה שמברך הבדלה

בלילה: עתה עד אור להבעיר בו שנאסר

מיד ‚ האור על לברך צריך להבדיל כוס לו שאין מי
לו: יש אם הבשמים על וכן תקנ"ט) סי' (עיין שרואה

הרבה „ עצים בה שיש אבוקה על לברך המובחר מן מצוה
לשון  האש מאורי בורא מברכים שהרי הרבה ומאורות
בורא  יברך הנר על כשמברך אף מקום ומכל מאורות ריבוי
לבנה  אדומה שלהבת באור יש גוונין שהרבה האש מאורי

וירקרקת.

אבוקה  זו הרי דולקות הרבה פתילות בה שיש שמן של ונר
פתילות  ב' וכן יחד דולקים עצים ב' אלא שם אין אם ואף
זו  הרי אחד) בפה אלא הנר פיות בשתי אינן (אם אחד בנר

אבוקה.

זה  מקורבים וחלב שעוה של או שמן של נרות (ב' אם וכן
יש  שהרי אבוקה זו הרי יחד מדובקים שאורותיהם עד לזה
מדובקים  אורותיהם אין אם אבל ביחד מאורות ריבוי כאן
זה  מקורבים שהם אע"פ עצמו בפני נחשב נר כל הרי יחד

על  זה שעוה של נרות ב' קלע כן) אם אלא זה לזה גבי
אורותיהם  אין אם (אף כאבוקה דינם (שאז) אחד נר ועשאן
אחד  כל אין אחד גוף כעין שעשאן כיון יחד מדובקים

עצמו). בפני נחשב

רע  שריחן מעצים אבוקה להבדלה ליקח שלא ליזהר וטוב
שבת  במוצאי שהרי אחר בענין אפשר אם קי"ן) (שקורין
הידוע  מטעם נוהגין ויש טוב בריח נפש להשיב צריכים אנו
נרות  משאר ולא שעוה של מנרות אבוקה על להבדיל להם

מעצים: ולא

* * *
המובחר ‰ מן למצוה לו יש עכ"פ אבוקה לו אין אם

להאיר  המיוחד מהנר חוץ להבדלה אחד נר להדליק
שיהיו  עד זה אצל זה כך כל לקרבם אפשר אי (אם בבית

יחד): מדובקים אורותיהם

Â סמוך שיהיה עד שרואהו אע"פ האור על מברכים אין
לאורו  להשתמש כך כל ממנו ליהנות שיכול כך כל לו
מדינה  למטבע זו מדינה מטבע בין לאורו להכיר שיוכל עד

אחרת.

לאורו  להנות שיוכל לראות בצפרנים להסתכל ונוהגין
לבשר  צפורן בין שמכיר כמו למטבע מטבע בין ולהכיר
ויש  לעולם ורבות פרות שהן ברכה סימן הן שהצפרנים ועוד
שנתבאר  כמו בשמאלו הכוס ויאחוז ימין יד בצפרני לראות

רצ"ו. בסי'

סימן  היד בשרטוטי שיש הידים בכפות להסתכל ונוהגין
כף  לתוך האגודל על אצבעות הד' לכפוף ויש בו להתברך
אז  רואה ואינו אחת בבת הכף עם הצפרנים רואה שאז היד

ששם  אחוריהם אלא שבפנים [האצבעות] (הצפרנים) פני
ולראות  אצבעות הד' אח"כ לפשוט נוהגין ויש הצפרנים

הצפרנים: על מאחוריהם

Ê עבירה ממלאכת בשבת שבת שלא האור על מברכים אין
שבת  במוצאי עליו מברכים אין בשבת שהודלק נר כגון
בעבירה  זה באור בשבת הבערה מלאכת ונעשה הואיל
ישראל  היה שאם כיון עצמו לצורך נכרי הדליקו ואפילו
עבר  ואם עבירה מלאכת זו הרי עליו עובר היה מדליקו
לו  יש אם ששבת אור על לברך לחזור צריך עליו ובירך
אפילו  או סכנה בו שאין חולה לצורך נכרי הדליקו אם אבל
זו  אין סכנה בו שיש חולה שאר או חיה לצורך ישראל
עששית  וכן שבת במוצאי עליה ומברכים עבירה מלאכת
מברכים  שבת מוצאי עד שבת מערב והולכת דולקת שהיתה
שדלקה  מה עבירה מלאכת זו שאין שבת במוצאי עליה

שבת: מערב בהיתר והודלקה הואיל בשבת

* * *
Á ליהנות שאסור זרה עבודה של אור על מברכים אין

אסור  לפניה הדולק הנר ואף זרה עבודה מתשמישי
ושלהבת  השלהבת על היא שהברכה ואע"פ לאורו ליהנות
עצמה  בפני עליה חל זרה עבודה איסור ואין ממש בה אין
עבודה  של בגחלת קשורה שהשלהבת זמן כל מקום מכל
קשורה  שהיא הגחלת איסור מחמת ממנה ליהנות אסור זרה
כגון  בשבת שבתה אם אף עליה מברכים אין ולכן בה
אור  על אלא מברכים שאין לפי שבת במוצאי שהודלקה
צריך  ובירך עבר ואם שנתבאר כמו ממנו ליהנות שיוכל

לו. יש אם אחר אור על לברך

עליו  מברכין [נכרי] של מנר שלו נר הדליק ישראל אם אבל
עבודה  של משלהבת שהודלק אע"פ ממנו ליהנות שמותר
של  מנר שהדליק נכרי (אבל ממש בו אין שהשלהבת זרה
שיתבאר): כמו גזירה משום עליו מברכין אין זרה עבודה

Ë עבירה ממלאכת שבת שלא אור על לברך אסרו לא
אבל  עצמו נר אותו על אלא בשבת שהודלק נר דהיינו
עליו  מברכים שבת במוצאי אחר נר ממנו ישראל הדליק אם
מקום  מכל שבת שלא הראשון מהנר אור זה בנר שיש שאף
מאליו  מתוסף שהאור מה דהיינו היתר של תוספת בו יש
הוא  והרי היתר זמן שהוא שבת במוצאי השני בהדלקת

היתר. של התוספת על מברך

עליו  מברכין אין בשבת שהודלק עצמו נר אותו אבל
בו  ניתוסף שכבר מרובה זמן לאחר אפילו שבת במוצאי
על  לברך יבאו שמא גזירה משום היתר בזמן אור הרבה
השבת  ביציאת דהיינו שבת שלא האור של ראשון עמוד
ברגע  שדלק הראשון עמוד על כלום ניתוסף לא שעדיין מיד
ישראל  ממנו שהדליק בנר אבל השבת יציאת שלפני
לגזור  אין מיד שבת במוצאי הדליקו אפילו שבת במוצאי
שלא  הראשון נר על לברך יטעו שמא עליו לברך נתיר אם
ישראל  ע"י בשבת הודלק לא שבת שלא נר שסתם לפי שבת
ישראל  שהדליק נר על לברך שנתיר ומפני נכרי ע"י אלא
אינו  בנכרי שישראל נכרי שהדליק נר על לברך יטעו לא

מתחלף.
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* * *
במוצא  נר שהדליק נכרי אלא אבל עליו מברכים אין שבת י

אין  אחר מנכרי הדליקו אם אבל מישראל הדליקו כן אם
נכרי  שהדליק נר על לברך יבאו שמא גזירה עליו מברכים
האור  שיתוסף קודם מיד שבת במוצאי עליו ויברכו בשבת
בא  עליו שמברך נכרי של זה כשאור אבל היתר של
הישראל  שיד כל מנכרי הדליק הישראל שגם אע"פ מישראל
שהודלק  נר של הראשון עמוד משום לגזור אין באמצע
הוא  שהישראל בתחלתו ישראל יד אם שכן וכל  בשבת
שהדליקו  או שבת במוצאי ואבנים מעצים האור שהוציא
שבת  מערב שהובערו מגחלים או שבת מערב הדולק מאור

ממנו: הנכרי שהדליק נר על שמברכים

È או ואבנים מעצים שבת במוצאי אור הוציא נכרי ואם
בשבת  שהודלק מאור או שבת שמערב וגחלים מאור
הדליק  אם אבל בעצמן אלו אורות על מברכים אין בהיתר
שעל  בהיפך אומרים (ויש עליו מברכים אחר נר מהם הנכרי
נכרי  שהדליק נר כל על שגזרו עליו מברכים אין זה נר
אבל  בשבת שהדליקו נר משום מישראל שלא שבת במוצאי
מעצים  שבת במוצאי הנכרי שהוציא עצמו אור אותו על
לדברי  לחוש ויש כלל עליו גזרו לא מגחלים או ואבנים
עליו  ויברך זה מנר או זה מאור נר ישראל שידליק שניהם

הכל): לדברי

‡È צריך אין מנכרי נכרי שהדליק נר על ובירך עבר אם
והוא  גזרה משום אלא אסור שאין כיון ולברך לחזור
לאחר  שבת במוצאי עליו בירך אם בשבת שהודלק בנר הדין
גזירה: משום אלא איסורו שאין היתר של אור בו שניתוסף

·È שהדליקוהו פי על אף לפניהם נר שהדליקו נכרים
נכרים  מסיבת שסתם עליו מברכים אין מישראל

זרה: עבודה של כנר זה והרי זרה לעבודה

‚È הכרך אנשי רוב אם אור וראה לכרך חוץ הולך היה
נכרי  של אור הוא הסתם שמן עליו מברך אינו נכרים
על  מחצה אפילו או ישראל רוב ואם מישראל הדליק שלא
להכיר  לאורו כאן ליהנות יכול הוא אם עליו מברך מחצה

למטבע: מטבע בין

* * *
„È אע"פ ואבנים מעצים שבת במוצאי שהוציאוהו אור

עליו  מברכים מחדש עתה שנברא בשבת שבת שלא
האור  שנברא לזכר אלא האור על מברכים אין שהרי

שהקי  מאבנים שבת אבל במוצאי בזו זו הראשון אדם שן
ששבת  האור על אלא מברכין אין הכיפורים יום במוצאי
שיתבאר  כמו מנכרי ישראל שהדליק נר על אפילו ולא ממש

תרכ"ד: בסי'

ÂË הוא ביניהן קיסם מכניס שאלו כך כל הבוערות גחלים
אבל  להאיר כדי שעשויין והוא עליהם מברכים נדלק
שאפילו  עליהם מברכין אין כנגדן להתחמם כדי עשויין אם

שיתבאר: כמו להאיר עשוי אינו אם מברכין אין הנר על

ÊË מברכים אין הלבנים שריפת בתחלת כבשן של אור
אז  שנשרפה אחר אבל להאיר עשוי אינו שאז עליו

עליו: ומברכים להאיר עשוי

ÊÈ לפעמים עליו מברכים היו בימיהם הכנסת בית של נר
שאז  הכנסת בבית אצלם מתארח חשוב אדם היה אם
בחדר  אוכל הכנסת שמש אם או לו להאיר נעשה הנר
הכנסת  לבית פתוחים שחלונותיו הכנסת לבית הסמוך
אבל  שמה לו מאירה הלבנה אין אם לו להאיר הנר שנעשה
נר  ויש שם האוכל שמש ולא חשוב אדם שם היה לא אם
אלא  להאיר נעשה שלא עליו מברכין היו לא שם דולק

שכינה. לכבוד

שמש  ולא הכנסת בבית אורחים לנו שאין עכשיו לפיכך
שעכשיו  (ועוד הכנסת שבבית נר על מברכים אין שם האוכל
כבוד  בשביל ביום אפילו הכנסת בבית להדליק דרכנו
להאיר  בשביל גם בלילה מדליקים אם אף ולפיכך שכינה
(אבל  אותו) מדליקים היו ביום ואף הואיל עליו מברכים אין
מברכים  להאיר בשביל מביום יותר בלילה נרות מרבים אם

עליהם):

ÁÈ לקבורה אותו כשמוציאים מת של נר על מברכים אין
מקברים  היו שאילו חשוב מת הוא אם שבת במוצאי
זה  נר שנמצא לכבודו לפניו נר מוציאים ג"כ היו ביום אותו
להאיר  בשביל עשוי אינו שבת במוצאי לפניו שמוציאים
שאינו  מת אבל לפניו מוציאים היו ביום שאף כיון בלבד
ביום  אותו מקברים כשהיו נר לפניו להוציא כך כל חשוב
בשביל  עשוי שהוא בלילה לפניו שהוציא הנר על מברכים

בלבד: להאיר

ËÈ מברכין אין שהרי שבת במוצאי הנר על יברך לא סומא
ליהנות  כשיוכל אלא אותו כשרואה אפילו הנר על
אלא  למטבע מטבע בין להכיר שיוכל עד כך כל מאורו

הנר: ברכת בלא יבדיל

* * *
Î אור להם והביאו שבת במוצאי הכנסת בבית יושבים היו

אחד  אלא עצמו בפני ואחד אחד כל עליו יברכו לא
היה  שאם ואע"פ חובתן ידי ויוצאים שומעים וכולם מברך
מלימודם  כך כל מבטלים היו לא עצמו בפני מברך אחד כל
מכל  וישמעו כולם שישתקו עד לבטל שצריכים עכשיו כמו

מלך: הדרת עם ברוב כי יותר הידור יש עכשיו מקום

‡Î עליו מברך אינו בידו שהוא אע"פ בחיקו טמון נר היה
מטבע  בין ולהכיר לראותו יכול ואינו טמון שהוא כיון
שיכול  נר ואפילו מחיקו יוציאנו לא אם לאורו למטבע
את  לראות יכול שאינו אלא לאורו למטבע מטבע בין להכיר
הצד  מן עומד והוא זוית בקרן עומד שהנר כגון השלהבת
להשתמש  שיכול אע"פ השלהבת רואה שאינו בענין קצת
הוא  הנר ואם השלהבת לראות שיוכל עד יברך לא לאורה
יכול  העששית דופני מתוך השלהבת לראות שיכול בעששית

חולקים): (ויש עליו לברך

שום  לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב' חלק

סעיפים: כ"א ובו שיבדיל קודם מלאכה

משקה ‡ שום לשתות או דבר שום לאכול חכמים אסרו
אע"פ  הכוס על שיבדיל עד שבת במוצאי ממים חוץ
מטעם  אסור מעט לטעום ואפילו בתפלה כבר שהבדיל

רע"א: בסי' שנתבאר
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להפסיק · צריך יום מבעוד ושותה יושב היה ואפילו
היה  אם אבל לילה ספק שהוא השמשות בין כשמגיע
משתיה  אפילו להפסיק צריך אינו יום מבעוד ואוכל יושב
כמה  בסעודתו להמשיך ורשאי לילה ודאי כשמגיע אפילו
שכח  אם אבל בהיתר שהתחיל כיון הלילה תוך שירצה
צריך  ואילך השמשות מבין דהיינו באיסור הסעודה והתחיל

שנזכר. מיד להפסיק

בין  לאכול בין השמשות בבין להתחיל אפילו מתירין ויש
הראוי לשת  זמן הוא שאז לילה בודאי אלא איסור ואין ות

שמתחילין  גדולות בסעודות המנהג נתפשט וכן להבדלה

שיסמכו  מה על להם שיש כיון בידם למחות ואין בביה"ש
הראשונה. כסברא העיקר אבל

אם  להפסיק אפילו צריך לילה ודאי כשמגיע הכל ולדברי
אם  מאכילה ואפילו יום מבעוד בלבד לשתיה קבוע היה
ואם  שנזכר מיד להפסיק צריך לילה בודאי והתחיל שכח
המוציא  פרוסת שטעם קודם המוציא שבירך לאחר נזכר
תהא  מתחלה יבדיל שאם יבדיל כך ואחר מיד יטעמנה
ולברך  לחזור יצטרך כך שאחר לבטלה המוציא ברכת

לטעימה: ברכה בין כך כל שהפסיק כיון המוציא

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ziciqgd dyxtd - xzq` zlibn 'xe` dxez'

מלכּות  לבּוׁש 1יביאּו ¨¦§©§

E`iai"xW` qEqe KlOd FA Wal xW` zEkln WEal ¨¦§©§£¤¨©©¤¤§£¤
"FW`xA zEkln xzM oYp xW`e KlOd eilr akx,e xYq`) ¨©¨¨©¤¤©£¤¦©¤¤©§§Ÿ¤§¥

(g:
" oipr dPdzEkln WEalxn`PW dn oipr `Ed "miNdY) ¦¥¦§©§©§¦§©©¤¤¡©§¦¦

(` ,bv"zE`B" WEalA WAlzPW ,"Wal zE`B Kln 'd" :¨¨¥¨¥¤¦§©¥¦§¥
.mlFrd Kln zFidl¦§¤¤¨¨

"KlOd eilr akx xW` qEqe"aEzMX dn oipr `Ed §£¤¨©¨¨©¤¤¦§©©¤¨
dxFYÎoYnA2."drEWi LizFaMxn ,LiqEq lr aMxz iM" : §©©¨¦¦§©©¤©§§¤§¨

"FW`xA zEkln xzM oYp xW`e"aEzMX dn oipr `Ed ©£¤¦©¤¤©§§Ÿ¦§©©¤¨

(`i ,b mixiXd xiW)"FzPEzg mFiA FO` FN dxHrW dxhrA" : ¦©¦¦¨£¨¨¤¦§¨¦§£¨
"dxFYÎoYn df" ±3. ¤©©¨

mB dNBzp ,dxFYÎoYnA dNBzPW zFpigAd lM dPd iM¦¦¥¨©§¦¤¦§©¨§©©¨¦§©¨©
xn`PW ,ikCxn iniA mixEtA oM(bk ,h xYq`)lAwe" : ¥§¦¦¥¨§§©¤¤¡©¤§¥§¦¥

dxFYÎoYna iM ,"zFUrl ENgd xW` z` micEdId©§¦¥£¤¥¥©£¦§©©¨
l`xUi Exn`W(f ,ck mihRWn)"rnWpe dUrp" :4ENgd" ± ¤¨§¦§¨¥¦§¨¦©£¤§¦§¨¥¥

xnB did ikCxn iniaE ,dlgzd wx didW ,"zFUrl©£¤¨¨©©§¨¨¦¥¨§§©¨¨§©
dlATd5: . ©©¨¨

xE`iaE:l"fx xn`n x`al miCwdA ,oaEi mixaCd ¥©§¨¦¨§©§¦§¨¥©£©©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(1):eixE`iaE zEkln WEal E`iai ligzOd xEACligzOd xEAC dxF` ixrW ¦©©§¦¨¦§©§¥¨©£¥¨¦©©§¦

.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± .[` ,cp ± FzNgzA mixERd xrW] "WEal E`iai"¨¦§©©©¦¦§¦¨¦§§©©§

gqFp .l"ixdnd zgPd d`xPM `Ed EpiptNW xn`Od gQEp .a"rwz mixER xn`p¤¡©¦©©©£¨¤§¨¥©¦§¤©¨©©©©¦©

gvw cEOr a"rwz owGd x"Enc` ixn`nA qRcp ± wcv gnSd x"Enc` zgPd ± a©¨©©§©¤©¤¤¦§©§©©§¥©§©¨¥©

lM" ligznE kw ;dkw cEOr R"xd zFgPd owGd xEnc` ixn`n ± b gqFp .Kli`ë¥¨©©©§¥©§©¨¥©¨¨©©©§¦¨
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zpigA `Ed ,"zEkln xzM" zpigA oM oi`X dn©¤¥¥§¦©¤¤©§§¦©
FN dxHrW dxhrA"FO`"df zOErl df"A oi`W ,`weC " ¨£¨¨¤¦§¨¦©§¨¤¥§¤§©¤

llM Ff dpigA ± ond zpigaA ±114zpigA `id `N` , ¦§¦©¨¨§¦¨§¨¤¨¦§¦©
"rnWpl mcFw dUrp" ± WOn oFvxÎlEHA'כּו: .oiaOl ice . ¦¨©¨©£¤¤§¦§¨§©©¥¦
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(112):dnkgd `id xTird.(`id dnkgd xTir :ci azMA ¨¦¨¦©¨§¨©§©¨¦©©¨§¨¦

(113.(b ,`qw zFnW miIg zxFY .a ,aq dxF` ixrWl onqPd d`x)§¥©¦§¨§©£¥¨©©¦§

(114iM `vnp Fpi` oFvxd zCEwp mvr cSOW (`iv xrc) Ff dkWndC Epiide")§©§§©§¨¨¤¦¤¦©¤¤§©¨¨¥¦§¨¦

oFvxd mFlWe qg Fpi` miinWBd mibEprYd iEAixA mb 'Ek l`xUi zFnWpA m ¦̀§¦§¦§¨¥©§¦©©£¦©§¨¦¥©§¨¨¨

,`k rixfY dxFY ihETl d`xE .grxz cEOr z"xhr mixn`Od xtq d`xE ."dGd©¤§¥¥¤©©£¨¦©§¥¦¥¨©§¦©

.(b ,bk mixiXd xiW .c ,cl LzFlrdA .b§©£§¦©¦¦

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

היא ‰Â‰(כז) שהתורה איך היטב יובן זה כל אחר
פנ  התיקון בחי' לבחי' ומקור ועיקר ימי'

להיות  כנ"ל במע"ב דאצי' עליונות המדות דהתכללות
המדות  בהתכללות רק ג"כ עיקרה שהתורה שהגם
זו  התכללות לבחי' ומקור שרש אבל כו'. פנים דמ"ט
אופן  יהיה למה נכונה במדה וקצוב ברור באופן
דח"ע  העליון מכח בא זהו כך. ולא כך ההתכללו'
(וכמ"ש  מכבר ברורה חכמה שנק' דוקא הקדומה
שבונה  במי הנ"ל ועד"מ כו'. מכבר אמון אצלו ואהיה
הראשון  במקור תחלה בא ציורו אופן שכל בנין
א' וכן כו'). דוקא וכך כך באופן הציור שיהי' דחכמה
בשם  דהיינו כו' דנא מקדמת אז כו' ויספרה ראה אז
בסופר  כו' דברים בג' שאמר וכמו הקדומה דח"ע מ"ה
(ישעי' כמ"ש מתקלא דבחי' השרש (שזהו כו' וספר
לפי  במ"א) כמ"ש כו' שוקל איה סופר איה יח) לג,
כך  דתורה הקדומה בח"ע הוברר שכבר הבירור אופן
להיות  שבמע"ב במדות דחכמה התקון בחי' נמשך
לחסד  ומדין לדין מחסד להפוך הלב על שליט המוח
המדה  ע"פ קצובה במדה והבדלה התכללות ולעשות
רע  האדם לב דיצר א' וטעם משכל כמו הקדומה דח"ע
בחסד  כך ברור באופן כא' דחו"ד מדות לב' נהפך כו'

המוח  שליטת בענין למעלה שמבואר (כמו בדין וכך
וכמ"כ  האהוב ולשנוא השנאוי לאהוב שיחייב הלב על
ע"פ  הכל אבל לזכאי ולענוש החייב עם להתחסד
במדות  שהוא כמו החכ' מקור אופן לפי הנאות
מחדש  יום שבכל ממה לזה וראייה כו'). שבתורה
בחי' וע"פ בתורה. ועוסק יושב שעות דג' א' הרי מע"ב
שבבינה  המדות בהתכללות התקון בשרש דתורה הח"ע
כו' וזן ויושב העולם כל את ודן יושב הוא כן כנ"ל
דמדות  התכללות באופן למע' הוא וכך וד"ל. כנ"ל
הכל  היה בוימ"ב שהי' דאצילות חו"ב ע"י דאצילו'
דוקא  זה אופן שע"פ דתורה דח"ע התקון שרש ע"פ
ת"א  (ולפ"ז כנ"ל. והתחלקות התכללות בהם היה
דחכמה  התקון שרש הקדומה בח"ע היינו ברא בקדמין
באור  זה העלם גילוי ענין הוא בחוכמתא ות"י במע"ב
אופן  כמו המדות בהתכללות להיות במדות החכמה
רבתי  בי"ת בראשית וזהו כנ"ל: דתורה מדות התכללות
דחכמה  התקון שרש שהיא ותורה ישראל ובשביל
שמקבלים  העולמות שפע כל קיום עיקר הוא שבזה
כא' עולים הפי' ושני דאצי'. העליון דאדם מדות מבחי'

וד"ל: כנ"ל כלל מחלוקת בהם ואין

miwl` `xa ziy`xa
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רלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

החֹודׁש, קיּדּוׁש ּבא]מצות 1[ּפרׁשת ¦§©¦©¤¨¨©Ÿ

WCwl2xn`PW ,('c) miWcg3mkl dGd Wcgd" : §©¥¢¨¦¤¤¡©©Ÿ¤©¤¨¤
:"'Fbe miWcg W`xŸ¢¨¦§

WExiRd `aE4dxEqn `dY Ff zEcr" :mkl." ¨©¥¥§¥§¨¨¤

Wi`e Wi` lkl dxEqn Dpi` Ff devOW ,xnFlM§©¤¦§¨¥¨§¨§¨¦¨¦
"ziW`xA zAW" FnM5minI dXW dpni Wi` lMW §©¨§¥¦¤¨¦¦§¤¦¨¨¦

`NW ,Wcgd zriawA oM oi`X dn ;iriaXA zFAWie§¦§©§¦¦©¤¥¥¦§¦©©Ÿ¤¤Ÿ
,dpaNd z` oM mB Wi`e Wi` lM d`xIWMW :xn`pŸ©¤§¤¦§¤¨¦¨¦©¥¤©§¨¨
m`W ± WcgÎW`x rAwie oFAWgd iR lr dpni F`¦§¤©¦©¤§§¦§©ŸŸ¤¤¦
,WcgÎW`x Fpi` FWCge ,mElk `le dUr `l ,oM¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¨§¥ŸŸ¤
xYEnE ,crFn Fpi` FpFAWg iR lr rAwPW crFOde§©¥¤¦§©©¦¤§¥¥¨

.'Eke FpFAWg lW gqtA ung lFk`N¤¡¨¥§¤©¤¤§§

lW oiCÎziA `N` mlFrl EUri `l Ff devn la £̀¨¦§¨Ÿ©£§¨¤¨¥¦¤
rEci ± "zFkinQ"de .l`xUi ux`A KEnQd dWlW§Ÿ¨©¨§¤¤¦§¨¥§©§¦¨©

mFlXd eilr EpAx dWn cr Wi` iRn Wi` `EdW6. ¤¦¦¦¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨

xEArd zk`lnA mipFn mFId EpizFidW dfe§¤¤¡¥©¦¦§¤¤¨¦
mFId dfe WcgÎW`x mFId dGW mixnF`e ,EpiciAW¤§¨¥§§¦¤¤©ŸŸ¤§¤©
mEWA aFhÎmFi EprAwp EpipFAWg ipRn `l ,aFhÎmFiŸ¦§¥¤§¥¦§¨¤§

la` ,mipR7EplAw KMW ipRn8`iUPd lNd iAxW ,9, ¨¦£¨¦§¥¤¨¦©§¤©¦¦¥©¨¦
ux`A Knqpe ,FxFcA lFcB didW10WCiw `Ed , ¤¨¨¨§§¦§©¨¨¤¦¥

`aIW cr `al micizrd mipW xAire miWcg¢¨¦§¦¥¨¦¨£¦¦¨Ÿ©¤¨Ÿ
: mFId miknFq Ep` df lre ± EdIl ¥̀¦¨§©¤¨§¦©

oiadlE (`" oipr dPd ,oiprd WxWWcgd WECw`Ed " §¨¦Ÿ¤¨¦§¨¦¥¦§©¦©Ÿ¤
" `xwPd zEklnd ziIlrWcg"11"`A` xF`"A ,12`xwPW £¦©©©§©¦§¨Ÿ¤§©¨¤¦§¨

iM ."oFilrd Wcw""Wcw"dlCad oFWl ±13itlE , Ÿ¤¨¤§¦Ÿ¤§©§¨¨§¦
lCaEn `EdW ,sFqÎoi` xF` zEWAlzd `Ed dnkgAW¤©¨§¨¦§©§¥¤§¨
z`xwp Kkl ,llM mzEdnE mMxrn Fpi`e mi`vnPd lMn¦¨©¦§¨¦§¥¥¤§¨¨¨§¨§¨¦§¥

"Wcw" oM mB dnkgd14WcgdW ± "Wcgd WECiw"e . ©¨§¨©¥Ÿ¤§¦©Ÿ¤¤©Ÿ¤
.`A` xF`n lAwl zEklnd ziIlr Epiid ,oM mB WCwzn¦§©¥©¥©§£¦©©©§§©¥¥©¨
xg` mFwnA x`AzpW dn iR lr oaEi xaCd xE`iaE¥©¨¨¨©¦©¤¦§¨¥§¨©¥

wEqRd WExitA15qRcPW "'Fbe FWcgA Wcg iCn dide" §¥©¨§¨¨¦¥Ÿ¤§¨§§¤¦§©
"xECiQ"A16dlrn WIW ,WcgÎW`xl zAW oiAW WxtdA , ©¦©¤§¥¤¥©¨§ŸŸ¤¤¥©£¨

WcgÎW`xAW `Ede ,zAWA Fpi`W dn WcgÎW`xA§ŸŸ¤©¤¥§©¨§¤§ŸŸ¤
okle .`"f ici lr `NW `A` xF`n lAwl zEklnd dlFr¨©©§§©¥¥©¨¤Ÿ©§¥¨§¨¥

" WcgÎW`xC cinzA xn`pFMqpe"17dn .xkf oFWl ± ¤¡©§¨¦§ŸŸ¤§¦§§¨¨©
" aizM zAWC cinzA oM oi`XDMqpe"18,dawp oFWl ± ¤¥¥§¨¦§©¨§¦§¦§¨§§¥¨

ixd WcgÎW`xA la` ,Fl dlth `id zAWAW itl§¦¤§©¨¦§¥¨£¨§ŸŸ¤£¥
.dkWndd xFwOn Dnvr iptA zlAwn§©¤¤¦§¥©§¨¦§©©§¨¨

"'d xaC" `id zEklnd dPd iM19`Ed xEACdW rEcie , ¦¦¥©©§¦§©§¨©¤©¦
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(1:`A zWxRdxFYd xF`A dx`Azp ,zFxFkA WECiw ± Ff dWxtA ztqFp devn ¨¨©Ÿ¦§¨¤¤§¨¨¨¦§¦§¨£¨§©¨

.x"Enc` zXEcw cFaM zniWx ± .(a ,bny) uTn .(` ,eqw) zFclFY .(b ,fr) Kl¤§¦¥§¦©§§©©§

.zFtqFdA oOwl EqRcp¦§§§©¨§¨

(2:Wcgd WECw zevngnSdl zFNOd WExiR .[`Vz iM zWxR] mW xdGd ixE`A ¦§©¦©Ÿ¤¥¥©Ÿ©¨¨¨©¦¦¨¥©¦§©¤©
.a ,`"qx wcv.zFxrde mipEIvA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd ± ¤¤¤¨©§§©©§§¦¦§¤¨

oNdl WxFtOM) Kli`e c ,`ix g"`c mr xECiqA x`FaOd lr cQEin df xn`n©£¨¤§¨©©§¨§¦¦©¨¥¨©§¨§©¨

g"rxz mixn`Od xtq .` ,dk ` KxM ziW`xA dxFYd xF` mb d`xE .(miptA¦§¦§¥©©¨§¥¦¤¤¥¤©©£¨¦

.grw cEOr©

KEPigd xtqe ,bpw dUr zevn zFvOd xtqA m"Anxd ixaC iR lr `id dgizRd©§¦¨¦©¦¦§¥¨©§©§¥¤©¦§¦§©£¥§¥¤©¦

.xE`iA ztqFzA ,c devnA§¦§¨§¤¤¥

.KEPigd xtqA F`iade ,zg` devnM miWcg xEAr mr Ff devn dpn m"Anxd K ©̀¨©§©¨¨¦§¨¦¦¢¨¦§¦§¨©©¤¡¦§¥¤©¦

E`aEd) Ff devnA m"Anxd lr FzbVdA o"Anxde "zFlFcb zFkld" lrAd la £̀¨©©©£¨§§¨©§©§©¨¨©¨©§©§¦§¨§

.Dnvr iptA devnM Wcgd WECw zevn Epn ± (KEPigd xtqA§¥¤©¦¨¦§©¦©Ÿ¤§¦§¨¦§¥©§¨

(3.a ,ai `AŸ

(4.` ,ak dpXd W`xŸ©¨¨

(5zAW" EdA aizM inp zFcrFn lkC mEXn zAWl ixw ziW`xA zAW"©¨§¥¦¨¥§©¨¦§¨£¨¥§¦§©¨

ini zWXn d`aE zWCwOW ± "ziW`xA zAW" Dil ixw KMld ,"oFzAW©¨¦§¨¨¥¥©¨§¥¦¤§ª¤¤¨¨¦¥¤§¥

.(` ,`kw `xzA `aA m"AWx) "ziW`xA§¥¦©§©¨¨¨§¨

(6:mFlXd . . la`.mW o"Anxd zbVd iR lr £¨©¨©¦©¨©¨©§©¨

(7:mFId . . la`.KEPigd xtq iR lr £¨©©¦¥¤©¦

(8.c wxR oiHiB zEkGd xtqA o"Anx d`x§¥©§©§¥¤©§¦¦¤¤

(9."`iUPd dcEdi iAx lW FpA" :mW KEPigaE©¦¨§¤©¦§¨©¨¦

(10."xEArd oFAWg Epl oTYW mkgd `Ede :mW KEPigaE©¦¨§¤¨¨¤¦¥¨¤§¨¦

(11Kxre Wcg Kxr awri zNidwE .(bk xrW qCxR) w"nxl miiEPiMd ikxr d`x§¥¤§¥©¦¦¨©©©§¥©©§¦©©£Ÿ¥¤Ÿ¤§¥¤

.WCwOl mEn lrA odM zqipM xEQi` lirl mb d`xE .dpal§¨¨§¥©§¥¦§¦©Ÿ¥©©©¦§¨

(12.b wxR `ipY d`x ± "`A`" z`xwPW mrHd .dnkgd xF`©¨§¨©©©¤¦§¥©¨§¥©§¨¤¤

(13.en wxR `ipY d`xE .miWFcw zyxR Wix mipdM zxFze i"Wx WExiR d`x§¥¥©¦§©Ÿ£¦¥¨¨©§¦§¥©§¨¤¤

.i wxR daEWYd zxB ¦̀¤¤©§¨¤¤

(14wxR Wix oiNitY zevn .'d WECiw zevn lirl d`xE .f ,w zF` xF` ixF`n§¥§¥§¥¦§©¦¦§©§¦¦¥¤¤

.`

(15.bk ,eq dirWi§©§¨

(16zFdBde .c ,ev mixaC dxFY ihETl d`x .Kli`e c ,`ix sC g"`c mr¦©©¨¥¨§¥¦¥¨§¨¦§©¨

.Kli`e ` ,dk sC ` KxM ziW`xA dxFYd xF`A mixESiwe§¦¦§©¨§¥¦¤¤©¨¥¨

(17dUri cinYd zlr . . dpXd iWcgl FWcgA Wcg zlr" :ehÎci ,gk qgpR¦§¨Ÿ©Ÿ¤§¨§§¨§¥©¨¨Ÿ©©¨¦¥¨¤

."FMqpe§¦§

(18."DMqpe cinYd zlr lr FYAWA zAW zlr" :i ,gk qgpR¦§¨Ÿ©©©§©©©Ÿ©©¨¦§¦§¨

(19.e ,bl miNdY§¦¦



c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

FnM .zFCOd dNbOW mW lr "`iilBz`C `nlr" `xwPd©¦§¨¨§¨§¦§©§¨©¥¤§©¤©¦§
dad` ixaC FOr FxEAiC didi FzlEfl mc` aFd`i m ¦̀¤¤¨¨§¨¦§¤¦¦¦§¥©£¨
oke .xEACd ici lr dad`d dNBzn `vnpe ,dAige§¦¨§¦§¨¦§©¤¨©£¨©§¥©¦§¥
,`vnpe .'Ek xEACd ici lr DPNbi FAlA WIW zEx`Rzd¦§¨£¤¥§¦§©¤¨©§¥©¦§¦§¨

mdn lAwn zpigA xEACde ,mixFwOd md zFCOd20, ©¦¥©§¦§©¦§¦©§©¥¥¤
"mElM DinxBn Dil zil" Fnvr cSnE21. ¦©©§¥¥¦©§¥§

xW`M `Ede ,dGn dlrp ± xEACA dpigA cFr Wi dPde§¦¥¥§¦¨©¦©£¨¦¤§©£¤
on lAwOW m` iM ,zFCOdn llM lAwn zpigA Fpi ¥̀§¦©§©¥§¨¥©¦¦¦¤§©¥¦
zFCOl oi`W ,lkUe dnkg ixaC xAcOWM FnM .lkVd©¥¤§§¤§©¥¦§¥¨§¨§¥¤¤¥©¦
raFPW ,FxFwn `Ed lkVd `N` ,llM df xEAcl zEkiIW©¨§¦¤§¨¤¨©¥¤§¤¥©
`Ed oM ,zFCOl xFwn `Ed lkVdW FnkE .xEAcA FiENiB¦§¦§¤©¥¤¨©¦¥
d`eeWdA zFCOd mr xEACd f` ixde ,xEACl xFwn̈©¦©£¥¨©¦¦©¦©©§¨¨

.odipWl cg` xFwnE ,zg ©̀©¨¤¨¦§¥¤

x`Wl WcgÎW`x oiA Wxtdd oaEi df lWn Kxc lre§©¤¤¨¨¤¨©¤§¥¥ŸŸ¤¦§¨
"dUrOd ini" E`xwPW ,dUrOd ini 'e22mdAW itl §¥©©£¤¤¦§§§¥©©£¤§¦¤¨¤

xi`n oFW`x mFi :zEliv`C zFCOd on zEklnd zlAwn§©¤¤©©§¦©¦©£¦¦¥¦
xTire .'Ek dxEaB ± 'a mFi ,zEklnA zEliv`C cqg¤¤©£¦©©§§¨§¦©
.r"iaC DbFpA EltPW mivFvip g"Rx xxal icM ± mzx`d¤¡¨¨§¥§¨¥§©¦¦¤¨§§©§¦©

"aFh dUre rxn xEq" zpigA ,'d zcFarA FnM `Ede23 §§©£©§¦©¥¨©£¥
,mFId lM mc`A WIW`A `Ede ,mixExiAd xTir EdGW ¤¥§¨¨¨©¤¤¦©©¥¦§¨

,dNtYA Fl didW d`xId F` dad`dn "EniWx" zngn¥£©§¦¥¨©£¨©¦§¨¤¨¨©§¦¨
,'Ek lkVd on milAwn mde ,df xExial miIxFwnd odW¤¥©§¦¦§¥¤§¥§©§¦¦©¥¤

ini" E`xwp oM lredUrOdoETiY oFWl ± "24. §©¥¦§§§¥©©£¤§¦

iR lr s` "dUrOd mFi" `xwp `l WcgÎW`x la £̀¨ŸŸ¤Ÿ¦§¨©©£¤©©¦
aEzMW FnkE .dk`ln ziIUrA xYEOW25'Ek Wcg xgn" : ¤¨©£¦©§¨¨§¤¨¨¨Ÿ¤
mX YxYqp xW` mFwOd l` z`aEdUrOd mFiA± " ¨¨¤©¨£¤¦§©§¨¨§©©£¤

FAW itl ."dUrOd mFi" `xwp Fpi` WcgÎW`xW llMn¦§¨¤ŸŸ¤¥¦§¨©©£¤§¦¤
ici lr `NW dnkgd xF`n lAwl "'d xaC" zpigA dlFr¨§¦©§©§©¥¥©¨§¨¤Ÿ©§¥

.`awEpA miWcg oigFn KWnp f`e ,zFCOd©¦§¨¦§¨¦£¨¦©§¨

dnkg zEnvrn lAwn xEACdW lWOA l"PM :WExiR¥©©©¨¨¤©¦§©¥¥©§¨§¨
xEACd f`e ,zFCOA DzEWAlzd ici lr `NW dpFilr¤§¨¤Ÿ©§¥¦§©§¨©¦§¨©¦
lAwOWM iM .zFCOd on FzlAw zrn xzFi lEHiA zpigaA¦§¦©¦¥¥¥©¨¨¦©¦¦§¤§©¥
zpigA dad`d iM ,xace "Wi" zpigA `Ed ,zFCOd on¦©¦§¦©¥§¨¨¦¨©£¨§¦©

on lAwOWM la` ,xEAcA miNBzOWM oMW lke ,"Wi"¥§¨¤¥§¤¦§©¦§¦£¨§¤§©¥¦
zpigA `id dnkgd iM ,lEHiA zpigaA `Ed ,dnkgd©¨§¨¦§¦©¦¦©¨§¨¦§¦©
zpigA oM mB zFidl Kixv EpOn lAwn xEACdWkE ,"oi`"©¦§¤©¦§©¥¦¤¨¦¦§©¥§¦©

xn`nkE ."oi`"26minkg ixaC" :zgpAzgpA ,"mirnWp ©¦§©£©¦§¥£¨¦§©©¦§¨¦§©©
."Wi" zpigaA `EdWM `le FzE`ivn lEHiaA ,zExixwaE¦§¦§¦§¦§Ÿ§¤¦§¦©¥

"dkld Ff ± 'd xac"A wqrd `Ed ,'d zcFaraE27, ©£©¨¥¤¦§©£¨¨
FnM ,eitA 'd mVW dn `N` ,Fnvr cSn xAcn Fpi`W¤¥§©¥¦©©§¤¨©¤¨§¦§

aEzMW28,"LiRn EWEni `l LitA iYnU xW` ixacE" : ¤¨§¨©£¤©§¦§¦Ÿ¨¦¦
sqFi ziAdl ciBOd xn`nkE29zxAcOd dpWOd ip`" : §©£©©©¦§©¥¥£¦©¦§¨©§©¤¤

."LitA§¦
,zEklnd zlAwn WcgÎW`xA :dlrnl ok FnkE§¥§©§¨§ŸŸ¤§©¤¤©©§
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ÔÈÚ‰Â,'האלקי עשה זה לעומת זה את דכתי' הוא
חיוור  כתלג לבושי' בחי' בקדושה שיש וכמו
והציצית  הטלית רומזים שע"ז נקי כעמר רישי' ושער
לבן  בחי' הוא בלעו"ז דוגמתן יש כן בשרשן, שהן כמו
העליון  לובן נגד שהוא בקלי' לבן בחי' שהוא הארמי
וע' הגל, עד בד"ה בעומר ל"ג שער בסידור כמ"ש
הוא  שלבן משמע לבן וישכם בד"ה ויצא ס"פ בת"א
לבן  כ' ס"ו ל' אות שבמאו"א הגם ולכן כתר, בחי'
לבן  (ר"ל תחתון ורחל, לאה בנות ב' ולו עילאה אבא
ז"ל  רבינו לפי' מ"מ דקלי', חכמה התחתון) הארמי
שהוא  לבן גון פי' אחרי ס"פ בלק"ת וכן כתר שהוא

שנתלבשו  קודם שהן כמו האורות על מורה עצמי גוון
סי' (איוב בשחקים הוא בהיר אור דכתיב וז"ע בכלים,
א"כ  אני, שחורה בד"ה שה"ש בלק"ת וע' ך"א) ל"ז
עת"י. אפי' או כתר בחי' הוא דקלי' לבן כמו"כ
ובשער  בכתר, הוא זקן פי' זקן ערך בעה"כ ובפרדס
ולבן  כו' טומאה לובן אשמאי זקן ענין פ"ד התמורות
כרת  אותיות דקלי' כתר כן כי הכל את לעקור ביקש
שהם  נגעי' מראות ד' ענין י"ל ולפ"ז בפרדס. ע"ש
שנמשכי' היינו לבנים כולם שהם ארבע, שהן שתים
נגד  הם כי ארבע שהן שתים והיותם הנ"ל לבן מבחי'
מערכות  שתי הם הרי דקלי' וזו"נ או"א שהם נהרות ד'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

ך"ו. ך"ה סעי' ד' אות במאו"א וע' ארבע שהם
גבירות  ב' נגעי' מראות ד' ט', סעי' ד' אות ובמאו"א
לאה, שכנגד מה (ר"ל לאה שאת דקלי', שפחות וב'
שנלאה  לאות לשון היצה"ר, של רעה מח' והיינו

והוא  רחל שכנגד מה (ר"ל רחל בהרת כח), ומתשת
וע'ה  ולה"ר, רכילות רע שם מוציא כמו הרע דבור

הנספחות  שפחות הב' הם ספחת מצורע), ר"פ מד"ר
עכ"ל. אחת לכל
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הּוא p‰Â‰ה) יׂשראל ּדנׁשמֹות האמּונה ענין עּקר ¿ƒ≈ְְְְֱִִִִֵַַָָָ
איתא  ּדהּנה עלמין, ּכל סֹובב ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּבמדרגת
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא מה "ּכל נתן: ּדר' ְְֶַַָָָָָָָָּבאבֹות

חרׁשים ּברא ּבאדם; ּברא ּכנגּדן ּבעֹולם ּבעֹולם, (יערֹות) ְְְֳִֶָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּנבראּו הּדברים ּומֹונה והֹול ּבאדם", ׂשערֹות ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּברא
עֹולם  נקרא האדם ולכן ּבאדם, יׁש ּדגמתם אׁשר ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָָָָָָָֻּבעֹולם

נּתן 9קטן  ּדהעֹולם ּבלּבם", נתן העֹולם את "וגם ּוכתיב , ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָ
הּוא  הרי ּבעֹולם ּׁשּנמצא מה ּדכל והינּו אדם, ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבלּבֹו
ּגּוף  נקרא והעֹולם האדם, ידי על ּומזדּכ ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָמתּברר

ּוׁשס"ה 10ּגדֹול  אברים רמ"ח ּבֹו יׁש הרי ׁשהאדם ּדכמֹו , ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבעֹולם, יׁשנם ּדגמתם הּנה וכּו', וצּפרנים וׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻּגידים
המחּיה  חּיּות ּבֹו יׁש הרי ּגדֹול ּגּוף הּוא ׁשהעֹולם ְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָּומאחר
ׁשהעֹולם  רֹואים ואנּו חי, הּוא אי כן לא ּדאם ְְִִֵֵֶַָָָֹאֹותֹו,
המחּיה  חּיּות ּבהם יׁש הרי ּוצמחים אילנֹות ּוכמֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָחי,
ׁשהּוא  עלמין ּכל הּממּלא מאֹור הּוא זה ּדחּיּות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָאֹותם,
וחּיּות  ואֹור ּבפרט, ונברא נברא לכל ּפרטי וחּיּות ְְְְְְְְְִִִִַַָָָָָאֹור
ּפרטי, חּיּות ׁשהּוא עלמין ּכל הּממּלא ּדאֹור הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָזה

הּנׁשמה  "מה הּקדֹוׁש11ּוכמאמר אף הּגּוף, את ממּלא ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָ
ׁשהּוא  ׁשהּגּוף ּדכׁשם העֹולם", את ממּלא הּוא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָּברּו
ּבהעֹולם  החּיּות הּוא כן ּכמֹו הּנה מהּנפׁש, חי קטן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹולם
ּפרטי  חּיּות הּוא העֹולם ּדחּיּות והינּו ּגדֹול, ּגּוף ְְְְִֶַַַָָָָׁשהּוא
הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות אֹור ּבדגמת ונברא, נברא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלכל
ּבאֹור  והּנה ּבפרט. ואבר אבר ּבכל ׁשהּוא האדם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּבאברי
ּבכללּותֹו מתחּלק הרי ּבּגּוף, ׁשּמתלּבׁש הּנפׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוחּיּות
ּדֹומה  ּדאינֹו רגל, ּגּוף ראׁש ּכללּיים, חלקים ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֹלׁשלׁשה

ּד והגם הרגל, וחּיּות הּגּוף לחּיּות הראׁש הרגלים חּיּות ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
הּוא  אדם קֹומת צּיּור ּדׁשלמּות האדם, לצר ּכן ּגם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהם

האדם, מאברי הם והרגלים אבריו, ּבכל ׁשלם ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יתרֹון  ּומגּביהֹו,12ויׁש הראׁש את ׁשּמעמיד ּברגל מעלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּגבֹוּה אדם יׁש וקטנּות, ּבגדלּות חּלּוקים יׁש ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּדבאנׁשים
ּבראׁש נּכר והּגבּה ׁשהּגדלּות ּכי ואם קטן, אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹויׁש
ׁשּבכל  ּוכמֹו הרגלים, אמצעּות ידי על הּוא אבל ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּדוקא
ּדכׁשּיֹוׁשב  עֹומד, אֹו יֹוׁשב אם הפרׁש יׁש הרי ּגּופא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאדם
ּדהגם  יֹותר, ּגבֹוּה הּוא ּובעמידה ּכפּופה קֹומתֹו אז ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהּנה
ידי  על ּבא הּוא אבל ּבראׁש, נּכר והּגבּה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּגדלּות
למקֹום  הראׁש את מֹוליכים והרגלים הרגלים, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמצעּות
נעיצת  ויׁש לׁשם, להּגיע יכֹול אינֹו עצמֹו מּצד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשהראׁש
ּוכמֹו הּמתּפּׁשט, מּבראׁש יֹותר ּדוקא ּברגל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹההתחלה
ּבקרּבֹו", אנכי אׁשר העם רגלי אלף מאֹות "ׁשׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכתּוב
ּכתר, ּבחינת הּוא ו"אנכי" חכמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּדמׁשה
ּכתר  ּדבחינת הּגּלּוי הינּו ּבקרּבֹו", "אנכי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹוׁשּיהיה
ּדוקא, העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ידי על הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבחכמה,
ּבמׁשה, אֹור נּתֹוסף זה ידי על הּנה העם רגלי ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּדעל
ל נתּתי ּו"כלּום חלקֹו", ּבמּתנת מׁשה "יׂשמח ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָּוכמאמר

יׂשראל". ּבׁשביל אּלא ְְְִִִֵֶָָָֻּגדּלה
.¯ev˜ העֹולם ידי על מזּדּכ ּדעֹולם ּגדֹול ּדהּגּוף יבאר ƒְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבחּיּות  נפׁשֹו מחּיּות ּומרּגיׁש הּמבין ּדאדם ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָקטן
ויבאר  עלמין. ּכל הממּלא אֹור והּוא ׁשּבעֹולם, ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹאלקי
הּמעמיד  הרגל ויתרֹון ורגל, ּגּוף לראׁש נחלק ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּדהּגּוף
ּבקרּבֹו". אנכי אׁשר העם "רגלי ויפרׁש ּומגּביהֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהראׁש

המעּׂשה p‰Â‰ו) "ּגדֹול רז"ל, מן ז אמרּו יֹותר ¿ƒ≈ְְִֵֶַַַַָָ
ּדאֹורייתא  ּבתמכין וכּידּוע ּדמי ח העֹוׂשה", , ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

מן  יֹותר הּוא ּתֹורה לֹומדי ׁשּיחזיק חברֹו את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּמעּׂשה
לצרכי  הּצדקה ּבמעׂשה ׁשהּוא ּוכׁשם ּבעצמֹו, ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה
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לתחילתו.9) קרוב סט תיקון זוהר תיקוני ג. פקודי תנחומא
והיה  המתחיל דיבור [מאמר] ריש במדבר פרשת תורה לקוטי וראה

מספר.
עב.10) פרק א חלק נבוכים מורה

תהלים ראה 11) מדרש ד. פרשה סוף רבה ויקרא א. י, ברכות
אמור. פרשת ריש תורה לקוטי כן גם עיין - קג.

נצבים.12) פרשת ריש תורה לקוטי בתחילתו. אור תורה ראה
מקומות. ובכמה

לעשות.ז. לאחרים התורה.ח.הגורם בתומכי
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כן  ּכמֹו הּנה ּבמאד, ונעלה נׂשּגב ׁשהּוא ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹלֹומדי
לתֹורה  חברֹו את המעּׂשה ּדּגדֹול מּמׁש ּבלּמּוד ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָהּוא
ּבנפׁשֹו, חסדים ּגמילת ענין ּדזהּו ּבעצמֹו, מהּלֹומד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָיֹותר
ּתֹורה  לּמּוד קביעּות ּכׁשעֹוׂשין מׁשל ּדר על ְְְִִִֶֶֶַָָָּוכמֹו
הלכה  לּמּוד הינּו הרּבים, ער לפי הּוא והּלּמּוד ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָּברּבים,
ּוכמֹו ונּׂשאה, רמה היא זֹו ּדקביעּות וכּו', אּגדה ְְְְִִִִַָָָָָָאֹו
"עׂשּו רז"ל ואמרּו יׂשראל", ּוׁשמע "הסּכת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָׁשּכתּוב
אּלא  נקנית הּתֹורה ׁשאין ּבּתֹורה", ועסקּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכּתֹות

אלּו ּגם זה ּבלּמּוד להׁשּתּתף צריכים הּנה 13ּבחבּורה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
מיּבעי  ּדלא עּיּוני, לּמּוד ללמד ׁשהּוא ט ׁשּיכֹולים ּדמי ְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹ

נפׁשֹו את ּומרֹומם ׂשכרֹו ׁשּגדֹול רּבים לפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָלֹומד
ּגמילת  ענין הּוא ּבּלּמּוד ההׁשּתּתפּות ּגם אּלא ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָּכּנֹודע,
ּברּבים  הּלֹומדים את ׁשּמחּזקים ּבזה ּכי ּבנפׁשֹו, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָחסדים
ּפׁשּוטים  אנׁשים ּבין ודוקא ּדאֹורייתא, ּתמכין ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָהּוא

ׁשּמבאר  ּוכמֹו יֹותר, נפׁש14ׁשּנעלה הּמסירת ּבענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּדעה  ּבבעלי מּכמֹו יֹותר ּפׁשּוטים אנׁשים אצל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא
הּוא  הרגל ּדמעלת מּובן זה מּכל אׁשר מרּבה, ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוהּׂשגה
ּבאֹור  מקֹום מּכל אבל ּכן, הּוא והאמת ּגדֹולה, ְְְֱֲֲִֵֶַָָָָָָמעלה
ׁשּנקרא  האמצעי חלק הּנה ּבּגּוף ׁשּמתלּבׁש ּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוחּיּות
הרגל, חלק מּכמֹו יֹותר ּבחּיּות נעלה הּוא הּגּוף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָחלק
הּפנימּיים  והאברים הּלב ּבֹו יׁש הרי הּגּוף ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּדבחלק

ּבמּׁשהּו מה י ׁשּנקּובתם ּבזה, ּתלּוי האדם חּיּות וכל , ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ההּלּו ּכח ּבֹו יׁש הרי הרגל ּבחלק ּכן ּבלבד ּׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

נעלים  הם והּמּדֹות ׁשּבּנפׁש, אחרֹון ה ּיֹותר ּכח ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשהּוא
ּכח  רק ּכן ּגם ׁשהם הּידים אפּלּו ּדהרי יֹותר, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹהרּבה
ההּלּו ּכח מּכמֹו יֹותר נעלים הם ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹהּתנּועה
יׁשנֹו זה ּדכח צרֹורֹות, זריקת רק הּוא ּדברגל ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּברגל,
הּוא  ׁשּבּיד הּתנּועה ּבכח ּכן ּׁשאין מה חי, ּבבעל ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹּגם
מּמלאכת  וכן האדם, מּמעׂשה ׁשהם הּכתיבה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמלאכת
אחרֹון  ּכח ׁשהּוא הּמעׂשה ּכח ּכן ּגם ׁשהם ּדהגם ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹהּצּיּור,
ּבכל  ּדהּנה הּמעׂשה, ּדכח הּפנימּיּות הּוא אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבּנפׁש,
ּכח  וחיצֹונּיּות וחיצֹונּיּות, ּפנימּיּות ּבֹו יׁש הרי וכח ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַֹֹֹּכח
הם  והּצּיּור הּכתיבה אבל ּוזריקה, הּלּו הם ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמעׂשה
ּבזריקה, ּדגם הּוא, ּבזה והענין הּמעׂשה. ּכח ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּפנימּיּות
יחטא, ולא הּׂשערה אל קֹולע ּכמֹו מכּונת ּבזריקה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻאפּלּו
מקֹום  מּכל ׁשּבזה, ידים ואּמּון הּׂשכל מּפני ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
נֹופל  ּכחֹו ּדבכלֹות – והראיה הּמעׂשה, הּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹהעּקר
לבּוׁש ׁשהּוא זה מּלבד הּנה ּבּצּיּור, אבל ּבטבעֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּנזרק
הּׂשכל  התּגּברּות הּוא ׁשהעּקר זאת עֹוד הּנה הּׂשכל, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאל
ולא  המצּיר הּתכן הּוא ּבּצּיּור הּיפי עּקר ולכן הּכח, ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹֻעל

הּמעׂשה. ּכח ּפנימּיּות והּוא עצמֹו, ְְְֲִִִֶַַַַַֹהּצּיּור
.¯ev˜ּובטרחתֹו ּבממֹונֹו ּדאֹורייתא ּדבתמכין יבאר ƒְְְְְְְְִִִֵַַָָָָ

ּברּבים, ּבלּמּוד הּוא ּכן מהעֹוׂשה. המעּׂשה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹול
חסד  ּגמילּות זהּו מּמּנּו הּפׁשּוטים אנׁשים עם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָּדהּלֹומד
אחרֹון. ּכח ׁשהּוא הגם הרגל, מעלת ויסּביר ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַַָֹּבנפׁשֹו.

הּׂשכל. אל לבּוׁש ְִֵֶֶַצּיּור
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כג.13) סימן סוף הקודש מאגרת להעיר
אידית).14) - המאמרים (ספר ישנה, אני המתחיל דיבור ו[מאמר] בא, הוא ברוך הקדוש אין המתחיל דיבור [מאמר] ראה

(לומר).ט. צורך כך.י.שאין לחיות ניתן שלא מפני טרפה, – בתוכם משהו נקב אם

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

‰„ÂÚÒ· ,˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á„ '· ÌÂÈ
בברכת ‡. צדק' ה'צמח בני נהגו איך שאלה:

"ברשות  של בנוסח צדק' ה'צמח בפני כשברכו המזון
גם  אמרו אם הבית", בעל הרב  ורבנו מורנו אדוננו

ורבותי"? ורבנן "מרנן של הנוסח
ברכת  מברכים כשהיו צדק' ה'צמח בני תשובה:
הנוסח  את רק אומרים היו צדק', ה'צמח בפני המזון
ולא  הבית" בעל הרב  ורבנו מורנו אדוננו "ברשות

יותר.
ה'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל הסדר

אוכלים  היו שבניו – שנים כמה במשך – היה צדק'
מכבד  היה שבת־קודש יום בסעודת שבת. כל אתו
וחוזר  שנותיהם סדר לפי המזון בברכת הבנים את

חלילה.
אם  נוהג, היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
המזון  ברכת לוקח היה הקהל, עם בסעודה ישב
מברך  היה שבת־קודש בליל  בביתו ואילו לעצמו,
בברכת  מכבד היה שבת־קודש יום ובסעודת בעצמו,

המשפחה.המזו  לבני וכן חתניו או בניו את ן
הסתלקות  אחרי גם  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
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נוהג  היה  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
לרגע  מפסיק "ברשות", בנוסח להתחיל המזון בברכת
חייו, ימי כל נהג כך ורבותי". ורבנן "מרנן ומסיים
– ניכר היה שלא כזו בצורה זאת עושה שהיה אלא

וכדומה. הכוס על מבטו את מפנה היה
אאמו"ר  כ"ק הוד הסתלקות לפני שבועות כמה
הוד  את ושאל לנדא, יעקב הרב  בכך הרגיש הרה"ק,
המלה  אחרי מפסיק הוא מדוע הרה"ק, אאמו"ר כ"ק
בחיוך. לו ענה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד "ברשות"?

כ"ק  הוד לי אמר מהבית, לנדא יעקב הרב  כשיצא
על  עמד – לנדא יעקב הרב  – הוא הרה"ק: אאמו"ר

מדי. מאוחר כך
המנהג  הרי אצלנו סיפר: פרסון אבא ר' החסיד
המנהג  ובבית. בבוקר מיד השחר" "ברכות לומר
המדרש, בבית השחר" "ברכות לומר הוא בפולין
בטלים', 'דברים ומדבר הקפה את שותה שהוא אחרי
המדרש  לבית בא הוא בצהרים אחת בשעה הנה

חכם. תרנגול – בינה" לשכוי "הנותן לומר ועומד
.Á היומי "תניא" שלשה 10בשיעור הרבי דורש

בפני  רוח שפל והוי ב. רם. בקול להתפלל א. דברים:
רעהו. אהבת ג. אדם. כל

הוד  של שוד"ר תרכ"ז בשנת היה הרשב"ץ מורי
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר להיות 11כ"ק לו ויצא ,

שהיו  מאד, חריפים פולין חסידי היו שם בקרמנצ'וג.
"ליטאי". היותו על הרשב"ץ מורי את מקניטים

אז  מפורסם היה בקרמנצ'וג, פולין חסידי בין
לו  קראו חב"ד וחסידי פנחס, ר' בשם אחד  חסיד

שם. לתת יודעים חסידים "פנינה".
גדול. וגביר תקיף מאד, חריף היה פנחס הר'

לו  אמרו לקרמנצ'וג, בא הרשב"ץ כשמורי
פנחס. מר' להיזהר החסידים

של  אפילו שוד"ר, בא כשהיה נוהג, היה פנחס ר'
נכבדה. סעודה לכבודו ולערוך לכבדו אחר, רבי

קנקנו, על לתהות פנחס ר' רצה הרשב"ץ, כשבא
לרשב"ץ: ואמר פנחס ר' נענה להתוועדות. ובא

המגיד  הבעל־שם־טוב, היו וואהלין בפולין אצלנו
היה? מה בליטא, אצלכם ואילו ממזריטש,

'כפרי'. ולא 'עירוני' שאתם סימן הרשב"ץ: לו ענה
צומח  שפשתן יודעים הייתם 'כפרי', הייתם אילו

א  האיכר, אצל לבד בכפר הפשתן את להפוך כדי ך
המכונות  ישנן שם ללייפציג , אותו שולחים טוב,

משובח. לבד הפשתן את שמעבדות המתאימות

כשלקחו  אך אצלכם, היה אכן הבעל־שם־טוב
לרביים  אותם ומסרו הבעל־שם־טוב דברי את

שלם. לדבר אז נהיו הם בליובאוויטש,
תפס  מאד, כעס זו, תשובה פנחס ר' מששמע
הראשונה  בפעם הרשב"ץ. על וזרקו מהשולחן בקבוק
פגע  השניה בפעם מכך, התעלם והרשב"ץ במצחו, פגע 
פנחס  כשר' בידו. ממכה הרשב"ץ סבל ימיו כל בידו.
והתעלף. קשות בו פגע  זה ידו, על הבקבוק את זרק

.Ë,בקרמנצ'וג אז שבהיותו סיפר הרשב"ץ מורי
הבא: הסיפור את שמע

ר' גיסים, שני היו בקרמנצ'וג חב"ד חסידי שורש
תמר. של חתניה שמואל, ור' ברוך

בחיי  והיו בדעתם. ותקיפים צורה בעלי היו הם
לא  אך אחת, פעם הרבי את ראו הזקן, רבנו כ"ק הוד
היה  האמצעי אדמו"ר הוד כאשר רק התדבקו.

למקושרים. נעשו – בקרמנצ'וג
תקיפות. מדות עם ביותר, תקיף היה שמואל ר'
צדק', ה'צמח אל לליובאוויטש נסע תרצ"ד בשנת
על־ידי  היא תקיפות מדות להסרת העצה לו: שאמר
בפרק  הקודש" ב"אגרת שנאמר כפי רעהו, אהבת
ישנה  וכאשר בלבו", רעהו אהבת "לתקוע הנ"ל
כ"ק  הוד של ידידיי" ל"אהוביי נעשים רעהו, אהבת
הקודש" ב"אגרת שם אומר שהוא כפי הזקן, רבנו
וכו' ונא נא ידידיי, אהוביי "וע"כ דבריו: בתחילת

בלבו". רעהו אהבת לתקוע
שצריך  הרי צדק': ה'צמח את שמואל ר' שאל
מקום  באמת היה מעלתו בגדר – "רעהו"? להיות

: זו לשאלה
צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה

"רעהו". זהו – פשוט איש
ה'צמח  הרבי אצל מה'יחידות' שמואל ר' כשיצא
גם  יכול הוא אם ממני, 'לקח' אכן הוא אמר: צדק',

נראה. עוד – לתת
בתפילה, מאד להאריך היתה שמואל ר' של דרכו
מבולבל, כל־כך היה 'יחידות' מאותה כשיצא אך
מחשבותיו  את לרכז יכל לא ימים שלשה שבמשך
והתראה  לביתו, חזר מכן לאחר באריכות. לתפילה

שנים. שלוש כעבור בליובאוויטש שוב
ובהיכנסו  לליובאוויטש, בא שנים שלוש כעבור

אמר: ל'יחידות', צדק' ה'צמח אל
"רעהו". כבר לי יש רבי, 

"רבי". בשם צדק' ל'צמח לקרוא החל מאז,
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מלו"נ.10) ע"ב קל"ה עד אהובי ד"ה קל"ה דף ואילך.11)אגה"ק ס' עמוד ב' תו' התמים ראה
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.È כ"ק וסיפר בסוכה, גשם מעט לרדת התחיל
אדמו"ר:

אדמו"ר  כ"ק הוד של בתו רחל, מנוחה כשמרת
בתקופת  זה היה ישראל, לארץ נסעה האמצעי,
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד אל כשנכנסה הגשמים.
שהיא  התאוננה הפרידה, ברכת לקחת צדק' 'צמח

תצטנן. שמא הגשמים, בגלל מהנסיעה מפחדת
צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה

הטיפות. בין תיסעי – מה? אז נו,
חייה. כל במשך גשם טיפות עליה נפלו לא מאז
שם  לשקלוב, מליובאוויטש בעגלה אז נסעה היא
העגלה  כשבעל הנסיעה. להמשך שניה עגלה שכרה
מליובאוויטש  שבנסיעה סיפר לליובאוויטש, חזר
ירדו  לא העגלה על לנסוע, תענוג היה – לשקלוב
לו  היו לליובאוויטש משקלוב בשובו אך גשמים.

ובוץ. גשמים האמיתיות, הצרות
על  בגאווה תמיד מתרברב  היה העגלה בעל
על  ירד לא שהגשם אתו, שקרה הפלאי האירוע
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד פעם לו אמר שלו. העגלה

מוהר"ש:
הבעל־שם־טוב, של העגלה בעל להבדיל, הערל,

הדרך. מקפיצת נהנה גם־כן
.‡È,בליובאוויטש בסוכה גשם לרדת החל פעם

צחות: בדרך הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ואמר
הרי  לברך אבל בסוכה, לאכול אסור גשם כשיורד

מותר.
.·È היו הראשונה, העולם מלחמת בשנות

ושלמים. יראים היו וביניהם ה'מוסר'ניקים, ברוסטוב
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד להם נתן אחת פעם
מכן  לאחר השואבה. בית בשמחת להתוועד משקה
הסדר  היה איך הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד התעניין
שעסקו  סיפרו, והם ההתוועדות, בשעת אצלם
צוחק] [אני לאך! איך סכך! למשל: חרוזים, בהשמעת

אתך... יחד
ידעו  אילו ואמר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נענה

כלל. להם מצחיק היה לא מהם, צוחק הסכך איך
.‚È הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את שומעים כשהיו

להיות  כדי להכנה זקוקים הרי כלל בדרך – מתוועד
ממילא, בדרך הביטול נעשה – אז אך לקבלה, כלי

חכמה. של ראיה בהנחת
היא  ה'הנחה' הרי בשכל, המדריגות בסדר שאלה:

חכמה? של מראיה מטה למטה
של  מראיה שלמעלה עצמית' 'הנחה ישנה תשובה:

.12חכמה 
עצמית'? 'הנחה היא מה שאלה:

לי  אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד תשובה:
אצל  ישנה עצמית' 'הנחה : תרס"ד כסלו – ב'יחידות'
התפילה, לפני טובה הכנה אחרי חסידי מתפלל

השכלית. הנפש של עמוקה והתבוננות
ברבים  שאמר הזקן רבנו כ"ק הוד של מאמר ישנו

ממזריטש: הראשונה בפעם בבואו
ממך" למעלה מה הרי 13"דע שלמעלה מה פירוש: –

מתהווה  הספירות של המציאות כל כלומר, "ממך", זה
הנבראים. עבודת של אתערותא־דלתתא על־ידי רק

'הנחה  בענין להבין יש זה, למאמר בהתאם
עצמית', 'הנחה זו מה לשאלה מקום שאין עצמית',
עבודתו, מדריגת אופן לפי אחד בכל תלוי הדבר שכן,

הענין. מציאות היא כך
כך, פוסקת אינה החסידות הרי לכאורה, שאלה:

תמיד? ישנן שהספירות אלא
מי  אך תמיד, ישנן שהספירות בוודאי תשובה:
שלימוד  כלומר התפילה, בעבודת עוסק שאינו
טובות  שכליות סברות רק הוא שלו החסידות
לו  נוגע אינו החסידות של ההלכה ופסק ועמוקות,
אותו  הלימוד אחרי נשאר הוא הרי העבודה, לעניין

הלימוד. לפני כמו ואביון" "עני

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

תרצ"ד.12) משה. ירים כאשר והי' ד"ה א.13)ראה ב, אבות

•
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הנבילות. פושט בנימין, זבולון על הנפח, של חתנו שאול, יצחק ר' של השפעתו הייתה גדולה
כי  לידיעתו הביא ניסן, ר' אביו, בנימין. מזבולון תועלת שאול יצחק ר' הפיק מכך פחות לא
שנטל  המשימה עם בבד בד המגושם. בנימין זבולון של הרוחנית רמתו להעלאת להתמסר מחובתו 
זבולון  של במצבו להתעניין עצמו על קיבל בנימין, זבולון של בתו לדינה, חתן למצוא עצמו על
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מסוגל  הוא שכן "מציאה", כאל הנבלות לפושט להתייחס לבנו במכתבו הורה לפיכך עצמו. בנימין
שאינו  שיהא, ככל שפל יהא יהודי, שאין בכך ולהוכיח יחסית, גבוהה רוחנית לדרגה להתעלות

ולהתרומם. להתעלות מסוגל

החלטתו  נבעה ומכאן המלאכה, לאהבת דוגמא לשמש שאול יצחק ר' החליט מכך כתוצאה
לנפחייה. להכניסו עליו השפיע חותנו עם ודברים  דין לאחר נפח. להיות

למדנותו  בגלל לקח שאותו שחתנו, העובדה עם שהשלים עד קשות התלבט ראובן אליעזר ר'
את  לעכל היה יכול לא במיוחד פשוט. מלאכה לבעל יהפוך ולהתפאר, להשתעשע חשב ושאיתו
ברם, הישיבה. ראשי האחרים, חתניו לשני כבוד פחיתות משום בכך יהיה כי שסבר משום הדבר
ראובן  אליעזר ר' ידע מאוד מעט מגיסיו. שונה מעיסה נילוש זה חתנו כי לדעת נוכח במהרה
השתכנע  דבר של שבסופו בכך די היה לדידו אך חתנו, אצל לפעם שהחלה החסידית הרוח על

במלאכה. לעסוק כשיתחיל הרוחנית  ממעלתו ירד לא שאול יצחק כר' אדם כי

המלאכה  את למד עתה זה לנפחייה. הצלחה הביא אף שאול יצחק ר' כי התברר כך כדי תוך
כך  נוספת. להכנסה מקור ושמשו השתוממות שעוררו דברים להמציא הספיק וכבר חותנו אצל
אגב  האדמה את לפורר המסוגלת יתד למחרשה, עזר מיתקן שאול יצחק ר' המציא למשל,
אל  בהמוניהם לבוא החלו הללו האיכרים. אצל מיותרת עבודה לחיסכון הביא הדבר חרישה.
הם  שאול. יצחק ר' של המיתקן את מחרשותיהם על להרכיב כדי ראובן אליעזר ר' של הנפחייה

בתמורה. עתק סכומי לשלם מוכנים היו

א  להם להוסיף כדי מחרשות להביא החלו הפריצים מחצרות הגיעו גם כן החדש. המיתקן ת
אליעזר  ר' של חתנו כי לדעת נוכחו הפריצים שכן למרכבות, חדשות, למחרשות הזמנות משם

דבר. לכל אמן הוא ראובן

ומראה  בןֿישיבה בא והנה דבר, לחדש הצלחתי ולא שנה ארבעים כבר הסדן ליד עומד "אני
מתפלא. ראובן אליעזר ר' היה - נפלאות"!

חכמה". שם - תורה "במקום הייתה: הנפח, של אשתו החותנת, של תגובתה

- אמר - משלי" דבר חידשתי "לא בתורה. - המצאתו הצלחת את תלה שאול יצחק ר'
טומאה, מקבלים ושאינם טומאה המקבלים בכלים הדנה מהמשנה, הרעיון את לקחתי "כיֿאם
המחרשות  את לראשונה ראיתי כאשר חרישה. כדי תוך האדמה את המפוררת היתד מוזכרת ובה
להוסיף  בדעתי עלה - היתדות אליהן צמודות כשלא האיכרים עלֿידי המלאכה לבית המובאות

להמצאתי". המקור היא שהמשנה כך היתדות. את להן

אמצעי  גם כיֿאם כשרה, לפרנסה מקור רק לא המלאכה הייתה שאול יצחק ר' של לדידו
לדרגה  להעלותם  זו ובדרך הללו היהודים עם להתרועע הייתה  כוונתו העם. לפשוטי להתקרב
לפי  אחד כל עם איתם, תורה ולימוד בנפשם טובות מידות נטיעת ידי על - יותר גבוהה רוחנית 

גבול. היה לא הפשוטים לאנשים ומסירותו לחיבתו הבנתו.

ירש  זו חיבה הקב"ה. של בריותיו ולכל ולצומח, לחי חיבה גם שאול יצחק לר' לו הייתה
את  אף כי ההכרה ואת לכל, הרחמים מידת את בו החדיר ילדותו משחר אשר ניסן, ר' מאביו,
חשים  - האב לימד כך - הם גם שכן והעלים, העשבים את לא וגם לצער, אסור והתולעת הזבוב

וצער. כאב

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"agרמח i`iyp epizeax zxezn

ליידות  נוהג היה אחרים ילדים כמו בילדותו. רחמני שאול יצחק ר' היה לא דבר של לאמיתו
כך. על אחת לא הוכיחו ואביו מהעצים, ענפים ולתלוש ופרות, עזים להכות בעופות, אבנים

ר' היה שחר עם שבקריאתו משום זה היה במיוחד. עליו חביב שהיה תרנגול, היה לאביו
התרנגול, את ניסן ר' טיפח כך משום הכנסת. לבית ללכת ומזדרז ידיו נוטל מיד, מתעורר ניסן
התנור  מאחורי אל יוכנס המתאים בזמן ערב שמדי והקפיד בעצמו, תכופות והשקהו האכילו
שדווקא  אלא וחזק. רם שיהיה התרנגול של קולו על לשמור ניסן ר' התכוון  בכך הלילה. למשך
החיים  בעל את שנא הוא הקטן. שאול יצחק של רוגזו את עורר לתרנגול האב של המיוחד יחסו
תמיד  חיפש כך משום לאביו. רוח קורת שהביא זה קולו, את לסבול היה יכול ולא הזה,
אחריו  ורדף אבנים עליו השליך מבחין היה לא שהאב עת ובכל התרנגול, את לענות הזדמנויות

לעיי  אותו.כדי ף

ואפרוחיה  התרנגולת אפרוחים. מהם שבקעו עד ביצים על שדגרה תרנגולת גם הייתה בבית
מיוחדת  רוח קורת להנאתו. אבנים בהם וליידות להפחידם נוהג היה שאול ויצחק בחוץ, התרוצצו
עוקב  כשהוא עכביש קורי לתוך והשלכתם זבובים בתפיסת או בחתול, כלב בשיסוי לו הייתה

העכביש. עלֿידי שנבלע עד הזבוב התפתלויות אחרי

רישומו  והטביע בילדותו פעם שהתרחש המאורע היטב נחרת שאול יצחק ר' של בזיכרונו
חייו. ימי לכל עליו

על  מונחת יד הרגיש לפתע החיים. בעלי ורדיפת בעינוי כדרכו פעם עסק כאשר זה היה
זועפות. ופניו בקלקלתו שתפסו אביו את לפניו ראה ראשו את כשהסב כתפיו.

הרצועה  בתלמיד. מעולם נגע לא כמלמד בתפקידו גם מישהו. על יד מעולם הרים לא ניסן ר'
בדברי  ומוכיחו הרצועה על לו רומז רק היה במשהו תלמיד נכשל וכאשר הקיר, על תלויה הייתה
ארץ  ודרך כבוד יראת לו רחשו ניסן ר' של ותלמידיו השפעתה, את הוכיחה זו שיטה הסברה.

נאמנות. מכות אותם שהכו למלמדים תלמידים מאשר יותר

ולחזור  שבת מסכת להוציא לו והורה לבית הכניסו בנו, תעלולי את ניסן ר' ראה כאשר עתה
וירדו". שיעלו כדי האפרוחים לפני הסל את "כופין ב'): משנה י"ח, (פרק המשנה על בקול

צער  למנוע עלֿמנת חפץ לטלטל מותר בשבת "שאפילו - ניסן ר' אמר - בני", אתה, "רואה
מ'): (דף ברכות במסכת אומרת, הגמרא מהתורה. הוא בעליֿחיים צער כי לך דע מהאפרוחים.
ואילו  ושבעת". "ואכלת - מכן לאחר ורק - לבהמתו" מאכל שייתן קודם שיאכל לאדם "אסור

לך". נוגע אינו הבריות של צערן דם. צמא לרוצח המתאימה כזו, באכזריות נוהג בני, אתה

נפשו, עומק עד שחדרו התוכחה בדברי כדרכו, יסתפק, שאביו קיווה המבוהל שאול יצחק
המשיך: האב בידו. הייתה טעות אך

הרעים  מעשיך בגלל אך מישהו, ולהכות ברצועה להשתמש דרכי אין כי היטב לך "ידוע
כי  להענישך, במטרה לא וגם זאת, אעשה מרצוני לא ברצועה. בך להצליף נאלץ עצמי חש אני

לזולת". גורם אתה שכמותם  ייסורים, של טעמם בעצמך שתרגיש כדי אם

לו  הורה מכן לאחר לו. ולהגישה מהכותל הרצועה את להוריד שאול יצחק על פקד הוא
וה  ניסן  ר' חזר  שוב למטה. כשפניו הספסל על שהוא,לשכב כדי רק אך זאת עושה  הוא  כי צהיר 

החיים. לבעלי שגרם הייסורים  את ויזכור יחוש שאול, יצחק
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באהבה. אותן קיבל והוא האחרונות, וגם בחייו הראשונות היו שאול יצחק עתה שספג הצליפות
ונכנס  הרצועה את ניסן ר' הניח מכן לאחר הגה. השמיע לא הוא אך מאוד, לו כאבה צליפה כל
על  צער מרוב בא אביו של בכיו כי ידע הוא בקול. בוכה אביו את שמע שאול יצחק השני. לחדר
ובושה. חרטה חש הוא עצמן, מהמכות יותר גדול כאב לו גרם הזה הדבר כשורה. שלא התנהג שבנו

אביו, אל ניגש השלישי ביום כאבו. את איתו נושא כשהוא שאול יצחק התהלך מספר ימים
דמעות. מלאו ניסן ר' של עיניו סליחה. וביקש ידו, את לו נשק

גרוע. כך כל העניין אין זו מבחינה שכמי, על נופלים חטאיך וכל בשנים, רך עדיין "הנך
דם". צמאת וברייה לאכזר שתגדל האפשרות היא בהרבה מזה חמורה

כלפי  רחמנות של ורגש בנפשו, שינוי חש ומאז שאול, יצחק על מאוד השפיע הזה המאורע
לבו. את מילא הנבראים כל

הרגילים  ללימודים נוסף בנו. אצל שלו ההדרכה פעולות את ניסן ר' הגביר המאורע לאחר
טובות. מידות בליבו להשריש במגמה מוסר, בספרי  שיעור איתו קבע

יצחק  שהה שנים שבע בישיבה. ללמוד למינסק, אביו שלחו שנה אחתֿעשרה לו כשמלאו
"המתמיד  הכינוי: לו והודבק בהתמדתו הצטיין הוא רבה. בשקידה בתורה ועסק במינסק שאול
הטבעיות  נטיותיו את ולרסן מזמנו, לבטל שלא אביו הוראת על בקפדנות שמר הוא מהרקי".
חסרי  ושיחות לדברים להאזין או אמת של תוכן בעלת משמעות להם שאין דברים על להסתכל

כאלה. דברים ולדבר חשיבות,

ניהל  שאיתם ידידים זו בעיר עתה גם לו והיו במינסק, בצעירותו למד עצמו ניסן ר'
התנהגותו. על והשגיחו שאול יצחק את קירבו  אלו ידידים התכתבות .

תכופות  גדול, למדן אך במקצועו, אופה שהיה יהודי אבא, אברהם ר' נמנה אלו ידידים על
ובמיוחד  בהידור מצוות קיום שמים, יראת על מבוסס שאינו תורה לימוד כי שאול ליצחק הסביר
מצומצמים  למפגשים שאול יצחק את איתו לקח אבא אברהם ר' תורה. אינו ישראל, אהבת על
בשם  יהודי אל שאול יצחק התוודע אלו בפגישות הבורא. בעבודת עניינים על שוחחו שמשתתפיהם
רק  לא הקיפה בקיאותו עצום. למדן  אך גלמוד יהודי המדרש, בבית מהבטלנים אחד ניסן, משה ר'
ומים  מלחם ניזון השבוע ימות בכל בעלֿפה. כולו ידע אותו הרמב"ם את גם אם כי הש"ס, את

וב  בעבודה בלבד, גם אם כי בתורה, רק עסק לא ניסן משה ר' לגמרי. צם היה וחמישי שני ימי
מוסר  לימד גם הוא מוסר. בספרי לעיסוק גם והתמסר בתפילותיו האריך הוא חסדים. וגמילות
ניסן  משה ר' מכרעת. במידה מהם והושפע האלה המוסר בשיעורי השתתף שאול יצחק ברבים.
לבריות. בוערת אהבה אצלו עורר גם אם כי שאול, יצחק בלב טובות מידות להשריש רק לא הצליח

שקיים  דמתא, מגיד יוסף, עזריאל ר' אצל למד להרקי, ממינסק שאול יצחק שחזר לאחר
יצחק  של אביו ניסן, ר' עם יחד לפעם, מפעם לנסוע נוהג היה יוסף עזריאל ר' מקומית. ישיבה

שאול. יצחק אל החסידות תורת הגיעה כזה באופן הבעלֿשםֿטוב. אל אחרים, ועם שאול,

להתנהג  המשיך בדוברומיסל ראובן אליעזר ר' של לחתנו שאול יצחק נעשה כאשר כי מובן
שאול  יצחק ר' החליט זו תורה ברוח טיבה. ועל זו דרך על ידעו מעטים רק כי אם החסידות, בדרך
על  פשוטים ביהודים עצמו את להקיף וכך לנפח, להיות - בתורה וגדול לעילוי בינתיים שהיה -

רבות. שנים כמנודה שהיה מי בנימין, זבולון גם היה אלה כשבין ולהעלותם, לקרבם מנת
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לאחר  זה היה בדוברומיסל. חשיבות של מעמד בנימין לזבולון זימנה מסוימת התפתחות
ובכפרים  בדוברומיסל שהתפשטה קשה ממחלה וגויים יהודים להציל מסוגל הוא כי שהתברר
גדולה  בהלה מתו, מהם ורבים בבהמות, גם ולהבדיל בילדים במיוחד פגעה זו מחלה שסביבתה.
ניסיון  שרכש בנימין זבולון המגפה. את לעצור האפשרות בדבר עצות אובדי היו והכול באזור, פרצה

מגפה. של צביון שקיבלו באלה ובמיוחד בניֿאדם של במחלות גם הבין בהמות, בריפוי ממושך

מורעלים. מסוימים עשבים שאכלו ועזים פרות מחלב באה כזו שמחלה ידע בנימין זבולון
תרופות  והכין זו למלאכה התמסר מיד התפשטותה. ומניעת זו מחלה ריפוי דרכי ידע גם הוא
תוך  המחלה. התפשטות למניעת זהירות אמצעי לנקיטת הצבור הדרכת עם יחד החולים, לילדים

בבהמות. והן אדם בבני  הן בדוברומיסל, המגפה נעצרה מספר ימים

הנבלות, פושט של וחשיבותו נפלאות, הראה בנימין זבולון כי עתה ידעה דוברומיסל כל
פחות  כה הוא אין כי כולם הבחינו לפתע האנשים. בעיני גדלה מעולם, איתו התחבר לא שאיש

ושעה. מקום לו שאין אדם לך אין וכי תחילה, שדימו כפי ערך
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תרפ"ב  שבט יו"ד ב"ה

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' אהרן מוה"ר

וברכה, שלו'

הר"ש  הרב עם להתאחד מהראוי הי' אשר חושב הנני

העיר) (רב ראבינאוויץ שי' ר"ש הרב את ולצרף שי',

בספרים  נדבות קבלת על רשיון השגת בדבר ולהשתדל

התלמוד  עבור ומחו"ל המדינה מפנים והדומה כסף

ולמען  שם, לומדים עניים בני אשר והחדרים, תורה'ס

שבמרחבי  הת"ת כל עם בדברים לבוא מההכרח הנה זאת

לאזאראוו, שי' ר"ש להרב גם בזה כותב והנני המדינה.

זאת  להשיג ית' בעזרתו הוא נקל דבר אשר חושב והנני

יתנו  שי' הרבנים כי מכריח והזמן ע"ז. עצמם יתנו כאשר

ותלמוד  בחדרים הלומדים לטובת לעשות לבם אל

בגו"ר. בעזרם יהי' והשי"ת תורה'ס.

ומכבדו  מוקירו ידידו, והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

מו"ר, בן

ש"ס  י"י
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,ze`wynde milk`nd zybdeìLa ïéñðëðäLdyly eqpkp m` ± ¦§¨¦¦§Ÿ¨
mle` ,mzxyl ynyd lr lhen ,dcerqd mewnl dxeagd ipan
oi` oiicr ,dcerqa ligzdl mivexe mipy e` cg` mc` wx `a m`

.mzxyl aiig ynydãçàa eléôà ïéàöBéåipa oi` dcerqd meiqa ± §§¦£¦§¤¨
`l` ,df lr df oizndl e` cgi mzlik` miiql miaiig dxeagd
it lr s` z`vle enewnn mewl i`yx lek`l miiqy in lk
cr mix`ypd z` zxyl aiegny ynyl iyew znxeb ez`iviy

.lek`l miiqi oexg`dyéìéâøc àðcéòa ìééòc àeäå ,äaø øîà̈©©¨§§¨¥§¦§¨¦§¦¦
ìòéîì,oexg` x`ypy cigid z` zxyl aiig ynydy ef d`xed ± §¥©

ly libxd onfdn xzei ezcerqa jix`n `ed oi`y i`pza wx `id
aiig dyly miqpkp m`y zncewd d`xedd oke .ezxeag ipa x`y
drya lek`l miqpkp mdy i`pza wx `id ,mzxyl ynyd
ekix`ie dcerqd zry iptl aqdl exdni `le ,dligz drawpy
z` ynyl jiyndle mynyl jxhviy ynyd zcear z` jka

.dcerqd zry onf seq cr dxeagd ipa x`yàìéic eäa Lâøc àeäå§§¨©§©¨¨

ipay i`pza `ed ,cg`a elit` z`vl mixzeny oicd ok enk ±
ex mdy mzqipka ynyl ericei dxeagd,cg` cg` z`vl miv

.mix`ypd micigid z` zxyl ynyl dgxh yie li`edøîà̈©
íéîc øëN ïéðúBðå ,àðéáøexky z` ynyl mipzep mi`veid el` ± ©¦¨§§¦¨¨¨¦

,`lndéøöåä Cd `vei,ïBøçà,mipexg` mi`veiy mipy md m` oke §¨¦©©£
éñBäìóynylíéîc:`xnbd zniiqn .xky ztqez ±àúëìä úéìå §¦¨¦§¥¦§§¨

déúååkzxyl ynyd lr lhen `l` ,`piax ixack dkld oi` - §¨¥
eze` oi`e ,mzcerq z` eniiq x`yd lky it lr s` cigid z`
cg`dy micreqd jxc jky oeik exky lr el siqedl aiig cigi
mzqd on ynyd z` dxeagd ipa exkyyke ,xvwn ipyde jix`n

.edexky ok i`pz lr
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äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥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 ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ

:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬

:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á
-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc migqt(ipy meil)

,ze`wynde milk`nd zybdeìLa ïéñðëðäLdyly eqpkp m` ± ¦§¨¦¦§Ÿ¨
mle` ,mzxyl ynyd lr lhen ,dcerqd mewnl dxeagd ipan
oi` oiicr ,dcerqa ligzdl mivexe mipy e` cg` mc` wx `a m`

.mzxyl aiig ynydãçàa eléôà ïéàöBéåipa oi` dcerqd meiqa ± §§¦£¦§¤¨
`l` ,df lr df oizndl e` cgi mzlik` miiql miaiig dxeagd
it lr s` z`vle enewnn mewl i`yx lek`l miiqy in lk
cr mix`ypd z` zxyl aiegny ynyl iyew znxeb ez`iviy

.lek`l miiqi oexg`dyéìéâøc àðcéòa ìééòc àeäå ,äaø øîà̈©©¨§§¨¥§¦§¨¦§¦¦
ìòéîì,oexg` x`ypy cigid z` zxyl aiig ynydy ef d`xed ± §¥©

ly libxd onfdn xzei ezcerqa jix`n `ed oi`y i`pza wx `id
aiig dyly miqpkp m`y zncewd d`xedd oke .ezxeag ipa x`y
drya lek`l miqpkp mdy i`pza wx `id ,mzxyl ynyd
ekix`ie dcerqd zry iptl aqdl exdni `le ,dligz drawpy
z` ynyl jiyndle mynyl jxhviy ynyd zcear z` jka

.dcerqd zry onf seq cr dxeagd ipa x`yàìéic eäa Lâøc àeäå§§¨©§©¨¨

ipay i`pza `ed ,cg`a elit` z`vl mixzeny oicd ok enk ±
ex mdy mzqipka ynyl ericei dxeagd,cg` cg` z`vl miv

.mix`ypd micigid z` zxyl ynyl dgxh yie li`edøîà̈©
íéîc øëN ïéðúBðå ,àðéáøexky z` ynyl mipzep mi`veid el` ± ©¦¨§§¦¨¨¨¦

,`lndéøöåä Cd `vei,ïBøçà,mipexg` mi`veiy mipy md m` oke §¨¦©©£
éñBäìóynylíéîc:`xnbd zniiqn .xky ztqez ±àúëìä úéìå §¦¨¦§¥¦§§¨

déúååkzxyl ynyd lr lhen `l` ,`piax ixack dkld oi` - §¨¥
eze` oi`e ,mzcerq z` eniiq x`yd lky it lr s` cigid z`
cg`dy micreqd jxc jky oeik exky lr el siqedl aiig cigi
mzqd on ynyd z` dxeagd ipa exkyyke ,xvwn ipyde jix`n

.edexky ok i`pz lr
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éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnîáìäécvî íéàöé íéð÷ äMLå ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨
ìLìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLéð÷ äL §¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´

:éðMä dcvî äøðîâììLíéãwLî íéráâ äL §Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º
ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwaíéráâ äL ©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À

ì ïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîúLL §ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤
:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäãìäraøà äøðnáe ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§Ÿ̈−©§¨¨´

:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéráâäìøzôëå §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨§©§¿Ÿ
éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLåìíäéøzôk §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®

:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañ §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
åëàLL úòéøé øNr äNrz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²
:íúà äNrz áLç äNrîáäréøéä | Cøà ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´

òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäâäMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãúôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ®̈¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

äúçàä äréøéa äNrz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼
øLà äréøéä äö÷a äNrz úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤

:dúçàåzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨®̈§¦©§¨Æ

äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬
:ãçà ïkLnäæìäàì íéfr úòéøé úéNrå ©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤

ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«
çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ

úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½
:úréøé äøNr ézLrìèLîç-úà zøaçå §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³

zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äréøéä-úà¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéNrå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ
ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàééñø÷ úéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨©§¥¬
úàìla íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ

:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçåáéóãòä çøñå §¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½
ìr çøñz úôãòä äréøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−

:ïkLnä éøçàâéäfî änàäå äfî änàäå £Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ
écö-ìr çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòä«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯

:Búqëì äfîe äfî ïkLnäãéäñëî úéNrå ©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨¦§¤Æ
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמּיים  מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

לגּבי  ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּביׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכחֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחֹו

נעׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½

:ïkLnä éLø÷ ìëìçéíéLøwä-úà úéNrå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨
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èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−®̈¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה עלּֿפי לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´

äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈
:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©

ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®



xekfרנד zyxt - xihtn ,iriay - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úLçð íúà úétöåæúòaha åéca-úà àáeäå §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ
úàNa çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬

:Búàçäàøä øLàk Búà äNrz úçì áeáð Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬
:eNré ïk øäa Eúàñ «Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«
¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש ב.ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ
) ׁשלילּיים ּדברים מבּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. ויׁשaÁÓ·עוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. העֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,¯tÎÓּבזכּות חּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכבֹוד aÁÓ·ׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש ְִַַָָ

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì Cøàéíäéðãàå íéøNr åéãnrå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

àéCøà äàî íérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
áéúëåãîòåéø÷íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãenrå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçðáéáçøå §½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©
íäéãnr änà íéMîç íérì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©®̈©ª«¥¤´

:äøNr íäéðãàå äøNrâéúàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãéäøNr Lîçå ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«©«£¥̧¤§¥¬

ìL íäéãnr óúkì íérì÷ änàíäéðãàå äL ©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèíérì÷ äøNr Lîç úéðMä óúkìå §¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®

ìL íäéãnrìL íäéðãàå äL:äLæèìeørL ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©̧©
ïîbøàå úìëz änà íéøNr | Cñî øöçä¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
íäéãnr í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´

:äraøà íäéðãàå äraøàæéøöçä éãenr-ìk ©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥̧¤«¨¥³
íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ̈¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−®̈¤§©§¥¤−

:úLçðçé| áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©
LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça íéMîç£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´

:úLçð íäéðãàå øæLîèéïkLnä éìk ìëì ¨§®̈§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈
øöçä úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:úLçðqqq §«¤
.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»
קנה - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא È„ÈÁÈּפׁשּתן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒ

ּגרעין ב)מּכל יח, הם (זבחים ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּפני  ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהבּדילּו

– אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות והאמּונה העֹולם; ְְְְֱֵֶַַַַָָָָָָהׁשּפעת

עליהם  הּמגּנה והיא לעֹולם יׂשראל ּבני ּבין הּמבּדילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו ְְְִִִֵַַָָמּפני

øéèôî
øåëæúùøô̄

æéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéýìû àøéèééýìû ýåýé çéðäa äéäåE|Eì ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â

éáéà-ìkîéýìû-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈«Â¡Ÿ¤Â
øëæ *øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúðŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîr£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

.(ìåâñá) øëæ éðùáå (äøéöá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåà¥«¤¤«¤



רנה
.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

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 øåëæ úùøôì äøèôä

ú"åîùìååè à-ìàåîù

åèáézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦
-øLà ìûøNéì ÷ìîr äNr-øLà úà¥²£¤¨¨¬£¨¥−§¦§¨¥®£¤

:íéøönî Búìra Cøca Bì íNâ÷ìîr-úà äúékäå Cì äzr ¨¬Æ©¤½¤©«£Ÿ−¦¦§¨«¦©¨Á¥̧§¦¦¹̈¤£¨¥À
ììòî äMà-ãr Léàî äzîäå åéìr ìîçú àìå Bì-øLà-ìk-úà ízîøçäå§©«£©§¤Æ¤¨£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ¨¨®§¥«©º̈¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ

:øBîç-ãrå ìîbî äN-ãrå øBMî ÷ðBé-ãråãíã÷ôiå írä-úà ìeàL ònLéå §©¥½¦´§©¤½¦¨−̈§©£«©§©©³¨Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ
:äãeäé Léà-úà íéôìà úøNrå éìâø óìà íéúàî íéàìhaäøér-ãr ìeàL àáiå ©§¨¦½¨©¬¦¤−¤©§¦®©«£¤¬¤£¨¦−¤¦¬§¨«©¨¬Ÿ¨−©¦´
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לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה - זכור - בערים שונות בעולם רסב
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
6:236:178:338:309:079:0410:0410:0212:2512:2517:2717:3217:5417:5817:1118:09באר שבע )ח(

6:246:188:328:299:079:0410:0410:0212:2412:2417:2817:3317:5117:5616:5918:07חיפה )ח(

6:226:168:318:289:069:0310:0310:0112:2312:2317:3017:3517:5217:5616:5418:07ירושלים )ח(

6:246:188:338:309:089:0510:0510:0312:2512:2517:2617:3117:5317:5817:0918:08תל אביב )ח(

6:576:539:139:119:459:4210:4410:4213:0713:0618:1718:2018:4118:4518:0018:54אבו דאבי )ח(

7:036:538:498:449:349:2910:2710:2312:3912:3817:1517:2517:4917:5917:0518:12אוסטריה, וינה )ח(

6:486:559:299:3310:0910:1211:1911:2114:0814:0720:2120:1320:4920:4119:5520:53אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:026:528:528:479:359:3010:2810:2512:4112:4117:2117:3017:5418:0317:1018:15אוקראינה, אודסה )ח(

6:376:278:248:199:089:0310:019:5712:1312:1216:5016:5917:2417:3316:4017:46אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
6:496:388:358:309:209:1410:1210:0912:2412:2417:0017:0917:3417:4416:5017:57

7:187:079:008:559:479:4110:3910:3512:4912:4917:2217:3217:5718:0717:1218:21אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:117:008:538:489:409:3410:3210:2812:4212:4217:1417:2417:5018:0017:0418:13אוקראינה, קייב )ח(

7:267:179:189:1310:009:5510:5410:5013:0713:0717:5118:0018:2218:3017:3818:42איטליה, מילאנו )ח(

6:256:248:558:559:249:2410:2710:2712:5812:5818:3218:3118:5418:5418:1319:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:276:339:089:119:459:4810:5410:5613:4113:4019:4919:4220:1620:0919:2420:20ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:097:169:499:5410:3210:3511:4211:4414:3414:3220:4920:4121:2021:1220:2421:24ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:596:519:008:569:389:3410:3410:3112:5112:5017:4317:4918:1218:1817:3018:30ארה״ב, בולטימור )ח(

6:516:428:508:469:289:2410:2410:2112:4012:3917:3017:3718:0018:0717:1818:18ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:516:438:508:469:299:2510:2410:2112:4012:4017:3017:3718:0018:0717:1818:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:307:219:269:2210:0610:0211:0110:5813:1613:1618:0418:1118:3418:4217:5218:53ארה״ב, דטרויט )ח(

7:026:569:139:109:479:4410:4410:4213:0613:0518:1118:1518:3618:4017:5618:50ארה״ב, האוסטון )ח(

6:376:318:448:419:209:1610:1710:1412:3612:3617:3617:4118:0318:0817:2218:19ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:576:529:119:099:449:4110:4210:4013:0513:0518:1418:1818:3918:4217:5918:52ארה״ב, מיאמי )ח(

6:476:398:468:419:259:2010:2010:1712:3612:3517:2517:3217:5518:0217:1318:14ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:147:069:149:109:529:4810:4810:4513:0413:0417:5418:0118:2418:3117:4218:42ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:476:398:448:409:249:2010:1910:1612:3512:3417:2317:3017:5318:0017:1118:12ארה״ב, שיקגו )ח(

6:286:309:049:059:359:3610:4010:4113:1813:1819:0619:0219:2919:2618:4519:35בוליביה, לה-פס )ח(

7:577:469:379:3210:2510:1911:1711:1313:2613:2617:5718:0718:3318:4317:4818:57בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:577:459:389:3210:2510:1911:1711:1313:2713:2617:5818:0818:3418:4417:4818:58בלגיה, בריסל )ח(

5:545:588:328:349:059:0710:1210:1312:5312:5218:5218:4719:1219:0718:2519:17ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:435:468:218:238:548:5510:0010:0112:4112:4018:3418:3018:5918:5518:1319:04ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:167:048:558:509:439:3710:3510:3112:4512:4417:1617:2617:5118:0117:0818:15בריטניה, לונדון )ח(

7:297:179:048:589:549:4810:4510:4112:5312:5317:1817:3017:5618:0817:1318:22בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:247:129:028:569:519:4410:4210:3812:5112:5017:1917:3017:5518:0617:0918:21גרמניה, ברלין )ח(

7:387:279:209:1510:0710:0110:5910:5513:1013:0917:4217:5218:1818:2817:3318:41גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:515:558:318:339:049:0610:1110:1212:5412:5318:5818:5319:1719:1118:2919:21דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:077:049:279:269:589:5610:5810:5613:2313:2218:3818:4119:0219:0418:2219:14הודו, מומבאי )ח(

7:037:009:239:229:549:5210:5410:5213:1913:1818:3518:3718:5919:0118:1919:10הודו, פונה )ח(

6:516:408:388:349:229:1710:1610:1212:2812:2717:0617:1517:3917:4816:5518:01הונגריה, בודפשט )ח(

6:566:488:548:509:339:2910:2910:2612:4412:4417:3317:4118:0418:1117:2218:22טורקיה, איסטנבול )ח(

7:167:099:199:159:569:5210:5210:4913:0913:0918:0318:0918:3218:3817:5018:49יוון, אתונה )ח(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה - זכור - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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שבת

יציאת 
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
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7:026:528:528:479:359:3010:2810:2512:4112:4117:2117:3017:5418:0317:1018:15אוקראינה, אודסה )ח(

6:376:278:248:199:089:0310:019:5712:1312:1216:5016:5917:2417:3316:4017:46אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
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7:187:079:008:559:479:4110:3910:3512:4912:4917:2217:3217:5718:0717:1218:21אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:117:008:538:489:409:3410:3210:2812:4212:4217:1417:2417:5018:0017:0418:13אוקראינה, קייב )ח(

7:267:179:189:1310:009:5510:5410:5013:0713:0717:5118:0018:2218:3017:3818:42איטליה, מילאנו )ח(

6:256:248:558:559:249:2410:2710:2712:5812:5818:3218:3118:5418:5418:1319:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:276:339:089:119:459:4810:5410:5613:4113:4019:4919:4220:1620:0919:2420:20ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:097:169:499:5410:3210:3511:4211:4414:3414:3220:4920:4121:2021:1220:2421:24ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:596:519:008:569:389:3410:3410:3112:5112:5017:4317:4918:1218:1817:3018:30ארה״ב, בולטימור )ח(

6:516:428:508:469:289:2410:2410:2112:4012:3917:3017:3718:0018:0717:1818:18ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:516:438:508:469:299:2510:2410:2112:4012:4017:3017:3718:0018:0717:1818:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:307:219:269:2210:0610:0211:0110:5813:1613:1618:0418:1118:3418:4217:5218:53ארה״ב, דטרויט )ח(

7:026:569:139:109:479:4410:4410:4213:0613:0518:1118:1518:3618:4017:5618:50ארה״ב, האוסטון )ח(

6:376:318:448:419:209:1610:1710:1412:3612:3617:3617:4118:0318:0817:2218:19ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:576:529:119:099:449:4110:4210:4013:0513:0518:1418:1818:3918:4217:5918:52ארה״ב, מיאמי )ח(

6:476:398:468:419:259:2010:2010:1712:3612:3517:2517:3217:5518:0217:1318:14ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:147:069:149:109:529:4810:4810:4513:0413:0417:5418:0118:2418:3117:4218:42ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:476:398:448:409:249:2010:1910:1612:3512:3417:2317:3017:5318:0017:1118:12ארה״ב, שיקגו )ח(

6:286:309:049:059:359:3610:4010:4113:1813:1819:0619:0219:2919:2618:4519:35בוליביה, לה-פס )ח(

7:577:469:379:3210:2510:1911:1711:1313:2613:2617:5718:0718:3318:4317:4818:57בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:577:459:389:3210:2510:1911:1711:1313:2713:2617:5818:0818:3418:4417:4818:58בלגיה, בריסל )ח(

5:545:588:328:349:059:0710:1210:1312:5312:5218:5218:4719:1219:0718:2519:17ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:435:468:218:238:548:5510:0010:0112:4112:4018:3418:3018:5918:5518:1319:04ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:167:048:558:509:439:3710:3510:3112:4512:4417:1617:2617:5118:0117:0818:15בריטניה, לונדון )ח(

7:297:179:048:589:549:4810:4510:4112:5312:5317:1817:3017:5618:0817:1318:22בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:247:129:028:569:519:4410:4210:3812:5112:5017:1917:3017:5518:0617:0918:21גרמניה, ברלין )ח(

7:387:279:209:1510:0710:0110:5910:5513:1013:0917:4217:5218:1818:2817:3318:41גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:515:558:318:339:049:0610:1110:1212:5412:5318:5818:5319:1719:1118:2919:21דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:077:049:279:269:589:5610:5810:5613:2313:2218:3818:4119:0219:0418:2219:14הודו, מומבאי )ח(

7:037:009:239:229:549:5210:5410:5213:1913:1818:3518:3718:5919:0118:1919:10הודו, פונה )ח(

6:516:408:388:349:229:1710:1610:1212:2812:2717:0617:1517:3917:4816:5518:01הונגריה, בודפשט )ח(

6:566:488:548:509:339:2910:2910:2612:4412:4417:3317:4118:0418:1117:2218:22טורקיה, איסטנבול )ח(

7:167:099:199:159:569:5210:5210:4913:0913:0918:0318:0918:3218:3817:5018:49יוון, אתונה )ח(

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה - זכור - 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
7:117:018:598:559:439:3810:3610:3312:4912:4817:2717:3718:0118:1017:1718:22מולדובה, קישינב )ח(

7:057:019:259:239:559:5310:5510:5313:2013:1918:3518:3818:5919:0218:1919:11מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:546:038:308:369:169:2010:2610:2913:1713:1519:3119:2120:0419:5319:0520:07ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:426:378:558:529:289:2510:2610:2412:4812:4717:5417:5818:2018:2417:4018:34נפאל, קטמנדו )ח(

7:097:019:089:049:479:4210:4210:3912:5812:5817:4917:5618:1818:2517:3518:36סין, בייג'ין )ח(

7:177:169:469:4610:1610:1511:1811:1813:4913:4819:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

6:536:418:318:259:209:1410:1110:0712:2012:2016:4816:5917:2517:3616:3917:50פולין, ורשא )ח(

6:086:098:438:449:139:1310:1710:1812:5412:5318:3718:3419:0018:5718:1719:06פרו, לימה )ח(

7:447:359:359:3110:1810:1311:1211:0813:2513:2418:0618:1518:3918:4717:5518:59צרפת, ליאון )ח(

8:007:509:469:4010:3110:2511:2411:2013:3513:3418:1218:2118:4518:5418:0019:07צרפת, פריז )ח(

6:116:108:408:399:099:0810:1110:1012:4112:4018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:177:089:129:079:539:4810:4710:4413:0213:0117:4917:5718:1818:2617:3618:38קנדה, טורונטו )ח(

6:576:488:498:449:319:2610:2510:2112:3812:3817:2117:3017:5318:0117:0918:13קנדה, מונטריאול )ח(

6:326:268:388:359:149:1110:1110:0812:3012:2917:2717:3317:5518:0017:1418:11קפריסין, לרנקה )ח(

8:208:079:519:4510:4410:3711:3411:2913:4013:4018:0118:1418:4118:5317:5419:08רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:567:429:259:1810:1810:1111:0811:0313:1413:1317:3517:4818:1318:2517:2518:41רוסיה, מוסקבה )ח(

7:287:189:169:1110:009:5410:5310:4913:0513:0517:4417:5318:1718:2617:3318:39רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:337:229:219:1610:049:5910:5810:5413:1013:1017:5218:0218:2218:3117:3818:44שוויץ, ציריך )ח(

6:426:399:059:049:359:3410:3610:3413:0213:0218:2318:2518:4618:4818:0618:57תאילנד, 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 הדרךדסר

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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