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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  ג' אלול, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ארי' שי' שרון

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא קבלתי מכתב ממר, אף על פי שאני דורש עליו על ידי ידידינו המשותף 

מר שלמה שי' מידנצ'יק.

כתבי עתה הוא בקשר עם הזדמנות שבאה לידי )בהפתעה( להביע דעתי, אף כי באופן חשאי, 

בשאלת ההסדר חלקי וכו', ובפרט שנתבקשתי גם כן לפרש שתיקתי בשבועות האחרונים בנוגע להחזרת 

השטחים בכלל ולבעיות הסדר חלקי בפרט.

ומרשה אני לעצמי להמציא גם למר הערכתי בזה על פי המצורף בזה. ואסיר תודה אהי' לו אם 

יודיעני תגובתו בהאמור, ובאם יש לו הרשות לכתוב בזה – באופן גלוי-לב. ומובן ופשוט אשר מכתבו 

מענה יהיה רק בינו וביני באם רצונו של מר בזה.

כיון שנכנסנו לחודש אלול, אביע למר ולכל אשר לו ברכתי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

בכבוד ובברכת הצלחה בתפקידו הכי אחראי,

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

 מפתח  כללי

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

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

שופטים ושוטרים תתן לך בכל ה "מאמר ד  )ג

ה   ...........  ט"תשכ'ה, אלול' ב, פ שופטים"ש 'שעריך וגו

  ,פרשת שופטים שבתשיחת   )ד

ט  ............................................  ט"כתש'ה, אלול 'ב

  פרשת שופטים –לקוטי שיחות   )ה

אכ  ..............................................  טכרך ) ק"בלה(

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

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

כט  .........  פרשת שופטים –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

ל  ..........  פרשת שופטיםלשבוע יומי חומש שיעור   )ח

עג  ...........  פרשת שופטיםלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

עד  .................................  פרשת שופטיםלשבוע  

פג  ..........  פרשת שופטיםלשבוע " היום יום"לוח   )יא

פה  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

ם"שיעורי רמב

פח   ........  פרשת שופטיםלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

מהק   .... פרשת שופטיםלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

גסק  .........  פרשת שופטיםלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

סוק  .......................................  יזפרק  משלי, יפרק  ישעיה

  פרהמסכת  –משניות   )יז

סחק  ................................................  ביאור קהתי

דעק .........................................  מסכת יומא עקביעין   )יח

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )יט

  עדק  ..............................................  צד דף ע פדמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

בר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

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

   תורהלקוטי   )כב

הר  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

זר  ................................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

רז  ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

רח  ...............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

חר  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"תרצמאמרים ספר ה  )כז

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

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

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

  אגרות קודש   )כט

איר  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

ביר  .................................  ופרק ביאורים לפרקי אבות   )ל

גיר  ... פרשת שופטים תלשבחומש לקריאה בציבור   )לא

כבר  ..................  פרשת שופטיםלשבוע לוח זמנים   )לב

כגר  .......  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג

'a ,mihtey zyxt zay .*c"qa
.h"kyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈËÙBL'וגֹו ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ,1וׁשֹוטרים ¿ƒְְְְְְִִֶֶָָ

מּקרּב הרע ּובערּת ּובערּת2ּומסּים , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מּיׂשראל  חכמינּו3הרע אמרּו ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

-4ז"ל  מעט ּבּה ואנׁשים הּגּוף, זה - קטּנה עיר ְְֲִִֶַַַַַָָָ

יצר  זה - ּגדֹול מל אליה ּובא איבריו, ֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאּלּו

ועל  כּו'. מצֹודים עליה ּובנה אֹותּה וסבב ְְְִֶַַַָָָָָָָהרע,

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים נאמר ְְְְְֱִִִֶֶֶַָזה

ּבכל  וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ליּתן ׁשּצרי ,ְְְְְִִִִֵֶֶָָָׁשערי

קטּנה) (עיר אדם ׁשל ׁשּבגּופֹו .5הּׁשערים ְְְִִֶֶַַָָָָ

,מּקרּב הרע ּובערּת לפעל היא העבֹודה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹותכלית

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הרע, הּיצר על ְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּדקאי

סּכה  הרע,6ּבגמרא לּיצר לֹו יׁש ׁשמֹות ׁשבעה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

הרע  ּובערּת נאמר זה ועל רע, קראֹו ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה

מּקרּבֹו7מּקרּב הרע ׁשּמגרׁש ועלֿידיֿזה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

את  ׁשּמגרׁש מּיׂשראל, הרע ּובערּת ּגם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנעׂשה

 ֿ [ועל ּכּולֹו העֹולם ּומּכל יׂשראל מּכללּות ְְְִִִֵַַָָָָָָהרע

הרמּב"ם  ּׁשּכתב מה ׁשּיראה 8ּדר אדם צרי ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

חיב  וחציֹו זּכאי חציֹו העֹולם ּכל וכן כּו' ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו

ואת  עצמֹו את הכריע הרי אחת, מצוה עׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָכּו'

ּדמאחר  כּו'], זכּות לכף ּכּולֹו העֹולם ְְְֵַַַָָָּכל

יׂשראל  ּבׁשביל היא העֹולם ְְְִִִִִֵֶַָָָׁשּבריאת

ראׁשית  ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל "ּבראׁשית", -9, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָ

אזי  מּיׂשראל, מתּבער ׁשהרע עלֿידיֿזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

זה  וכל ּכּולֹו. העֹולם מן הרע מתּבער ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבמילא

ּדענין  וׁשֹוטרים, ׁשֹופטים עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַנעׂשה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא יצר 10ה'ּׁשֹופטים' על טֹוב יצר אדם ירּגיז לעֹולם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
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(1 (המו"ל). בלבד פרקים ראשי יח).*) (טז, פרשתנו ז.2)ריש יז, יב.3)שם טו.4)שם, פ"ט, עה"ת 5)קה"ר ש"ך ראה

תתכב. ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. א.6)ריש תתכח).7)נב, (ע' שם באוה"ת הובא ו. יג, ראה פ' עה"ת החיים אור ראה

שיט). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ושוטרים שופטים ה"ד.8)ד"ה פ"ג תשובה א.9)הל' א, בראשית ורמב"ן פירש"י

א.10) ה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

'B‚Â EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL1, אלוקיך ה' אשר ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿
צדק  משפט העם את ושפטו לשבטיך לך פירוט ÌiÒÓeנותן אחרי הכתוב ¿«≈

נוספות  מצוות Ea¯wÓכמה Ú¯‰ z¯Ú·e2, נאמר העניין ובהמשך ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆
Ï‡¯NiÓ Ú¯‰ z¯Ú·e3. ƒ«¿»»»ƒƒ¿»≈

,‰Êa ÔÈÚ‰Â המשמעות לפי ¿»ƒ¿»»∆
הדברים, של ‡e¯Óהפנימית ‰p‰c¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ4 הכתוב על במדרש ¬»≈«
מעט  בה ואנשים קטנה "עיר בקהלת

ובנה  אתה, וסבב גדול מלך אליה ובא

איש  בה ומצא גדלים מצודים עליה

העיר  את הוא ומלט חכם מסכן

האיש בחכמתו, את זכר לא ואדם

ההוא", Ê‰המסכן - ‰pË˜ ¯ÈÚƒ¿«»∆
,Ûeb‰ נמשל האדם קטנה גוף לעיר «

el‡ - ËÚÓ da ÌÈL‡Â«¬»ƒ»¿«≈
ÂÈ¯·È‡,הגוף ‡ÈÏ‰של ‡·e ≈»»»≈∆»

Ú¯‰ ¯ˆÈ ‰Ê - ÏB„b CÏÓ∆∆»∆≈∆»«
באדם, ·e‰ששוכן d˙B‡ ··ÒÂ¿»«»»»

'eÎ ÌÈ„BˆÓ ‰ÈÏÚ עושה והיצר »∆»¿ƒ
ולכבוש  האדם על להשתלט מאמצים

ממשלתו. תחת Ó‡¯אותו ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿

CÈ¯vL ,EÈ¯ÚL ÏÎa אדם כל ¿»¿»∆∆»ƒ
ÔzÈÏ לקבוע ÌÈËÙBLלתת, ƒ≈¿ƒ

ÌÈ¯ÚM‰ ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒ¿»«¿»ƒ
Ú) Ì„‡ ÏL BÙe‚aL¯È ∆¿∆»»ƒ

(‰pË˜5 הרע מהיצר למנוע כדי ¿«»
עליו. המטרה ÈÏÎ˙Â˙לשלוט ¿«¿ƒ

של  ה'‰B·Ú„‰הסופית עבודת »¬»
המאבק  של זה הרע בעניין היצר מול

Ú¯‰ z¯Ú·e ÏÚÙÏ ‡È‰ƒƒ¿…ƒ«¿»»»
È‡˜c ,Ea¯wÓ"ב"הרע שהכוונה ƒƒ¿∆¿»≈

‰¯Ú,היא  ¯ˆi‰ ÏÚ היא והתכלית ««≈∆»«
לגמרי, ולבטלו »¬»¿Ó‡Ók¯לבערו

‡¯Ó‚a Ï"Ê eÈ˙Ba¯ מסכת «≈«ƒ¿»»
‰kÒ6BÏ LÈ ˙BÓL ‰Ú·L À»ƒ¿»≈≈

Ú¯ B‡¯˜ ‰"aw‰ ,Ú¯‰ ¯ˆiÏ«≈∆»««»»¿»«
יצר  "כי הפסוק כך על מובא (ובגמרא

מנעוריו") רע האדם Ê‰לב ÏÚÂ¿«∆

Ea¯wÓ Ú¯‰ z¯Ú·e ¯Ó‡7 שנמצא הרע היצר את לבער יש כלומר, ∆¡«ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆
האדם. L¯‚nLבתוך ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂאת Ba¯wÓהאדם Ú¯‰ היצר ¿«¿≈∆∆¿»≈»«ƒƒ¿
הנמצא  Ìbבתוכוהרע ‰NÚהענין בהמשך שנאמר ‰¯Úכפי z¯Ú·e «¬∆«ƒ«¿»»»

ÌÏBÚ‰ ÏkÓe Ï‡¯NÈ ˙eÏÏkÓ Ú¯‰ ˙‡ L¯‚nL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆¿»≈∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»»»
·˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ] BÏek¿«∆∆«∆»«

Ì"aÓ¯‰8‰‡¯iL Ì„‡ CÈ¯ˆ »«¿«»ƒ»»∆ƒ¿∆
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ 'eÎ BÓˆÚ«¿¿≈»»»
'eÎ ·ÈÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ BÈˆÁ∆¿««¿∆¿«»
ÚÈ¯Î‰ È¯‰ ,˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ»»ƒ¿»««¬≈ƒ¿ƒ«
ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿∆»»»

'eÎ ˙eÎÊ ÛÎÏ BÏek מובן ומזה ¿«¿
יכולה  אחד אדם של פעולה שאכן

גם  וכך כולו, העולם מצב על להשפיע

הרע  היצר וביטול ביעור בענייננו

ביעור  לפעול בכוחו האדם של הפרטי

ישראל  מכלל הרע כללות של וביטול

שביעור  לכך והטעם העולם], ומכל

ישראל  כלל ושל פרטי אדם של הרע

הוא  מהעולם הרע כל את מבער

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ¯Á‡Óc¿≈««∆¿ƒ«»»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La שדרש כמו ו – ƒ¿ƒƒ¿»≈

ז"ל  ÏÈ·Laחכמינו ,"˙ÈL‡¯a"¿≈ƒƒ¿ƒ
˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ9 ƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ

ישראל  "קדש כנאמר הנביא, (בדברי

תבואתו"), ראשית ŒÏÚלה' È¯‰¬≈«
¯Úa˙Ó Ú¯‰L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»«ƒ¿«≈

Ï‡¯NiÓ בריאת תכלית שהם ƒƒ¿»≈
Úa˙Ó¯העולם, ‡ÏÈÓa ÈÊ‡¬«¿≈»ƒ¿«≈

.BÏek ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ú¯‰»«ƒ»»
‰Ê ÏÎÂ תחילה הרע ביעור פעולת ¿»∆

ישראל  מכלל ואחרֿכך מהאדם,

העולם È„ÈŒÏÚומכללות ‰NÚ«¬∆«¿≈
ÔÈÚc ,ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«

'ÌÈËÙBM'‰ של הרוחנית בעבודה «¿ƒ
¯eÈ˙Baהאדם ¯Ó‡Ók ‡e‰¿«¬««≈
Ï"Ê10¯ˆÈ Ì„‡ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ «¿»«¿ƒ»»≈∆

,Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ ·BË:רש"י ופירש «≈∆»«
הרע" יצר עם מלחמה שיעשה "
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ה

 מפתח  כללי

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

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

שופטים ושוטרים תתן לך בכל ה "מאמר ד  )ג

ה   ...........  ט"תשכ'ה, אלול' ב, פ שופטים"ש 'שעריך וגו

  ,פרשת שופטים שבתשיחת   )ד

ט  ............................................  ט"כתש'ה, אלול 'ב

  פרשת שופטים –לקוטי שיחות   )ה

אכ  ..............................................  טכרך ) ק"בלה(

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

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

כט  .........  פרשת שופטים –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

ל  ..........  פרשת שופטיםלשבוע יומי חומש שיעור   )ח

עג  ...........  פרשת שופטיםלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

עד  .................................  פרשת שופטיםלשבוע  

פג  ..........  פרשת שופטיםלשבוע " היום יום"לוח   )יא

פה  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

ם"שיעורי רמב

פח   ........  פרשת שופטיםלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

מהק   .... פרשת שופטיםלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

גסק  .........  פרשת שופטיםלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

סוק  .......................................  יזפרק  משלי, יפרק  ישעיה

  פרהמסכת  –משניות   )יז

סחק  ................................................  ביאור קהתי

דעק .........................................  מסכת יומא עקביעין   )יח

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )יט

  עדק  ..............................................  צד דף ע פדמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

בר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

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

   תורהלקוטי   )כב

הר  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

זר  ................................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

רז  ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

רח  ...............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

חר  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"תרצמאמרים ספר ה  )כז

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

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

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

  אגרות קודש   )כט

איר  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

ביר  .................................  ופרק ביאורים לפרקי אבות   )ל

גיר  ... פרשת שופטים תלשבחומש לקריאה בציבור   )לא

כבר  ..................  פרשת שופטיםלשבוע לוח זמנים   )לב

כגר  .......  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג

'a ,mihtey zyxt zay .*c"qa
.h"kyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈËÙBL'וגֹו ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ,1וׁשֹוטרים ¿ƒְְְְְְִִֶֶָָ

מּקרּב הרע ּובערּת ּובערּת2ּומסּים , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מּיׂשראל  חכמינּו3הרע אמרּו ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

-4ז"ל  מעט ּבּה ואנׁשים הּגּוף, זה - קטּנה עיר ְְֲִִֶַַַַַָָָ

יצר  זה - ּגדֹול מל אליה ּובא איבריו, ֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאּלּו

ועל  כּו'. מצֹודים עליה ּובנה אֹותּה וסבב ְְְִֶַַַָָָָָָָהרע,

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים נאמר ְְְְְֱִִִֶֶֶַָזה

ּבכל  וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ליּתן ׁשּצרי ,ְְְְְִִִִֵֶֶָָָׁשערי

קטּנה) (עיר אדם ׁשל ׁשּבגּופֹו .5הּׁשערים ְְְִִֶֶַַָָָָ

,מּקרּב הרע ּובערּת לפעל היא העבֹודה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹותכלית

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הרע, הּיצר על ְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּדקאי

סּכה  הרע,6ּבגמרא לּיצר לֹו יׁש ׁשמֹות ׁשבעה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

הרע  ּובערּת נאמר זה ועל רע, קראֹו ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה

מּקרּבֹו7מּקרּב הרע ׁשּמגרׁש ועלֿידיֿזה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

את  ׁשּמגרׁש מּיׂשראל, הרע ּובערּת ּגם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנעׂשה

 ֿ [ועל ּכּולֹו העֹולם ּומּכל יׂשראל מּכללּות ְְְִִִֵַַָָָָָָהרע

הרמּב"ם  ּׁשּכתב מה ׁשּיראה 8ּדר אדם צרי ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

חיב  וחציֹו זּכאי חציֹו העֹולם ּכל וכן כּו' ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו

ואת  עצמֹו את הכריע הרי אחת, מצוה עׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָכּו'

ּדמאחר  כּו'], זכּות לכף ּכּולֹו העֹולם ְְְֵַַַָָָּכל

יׂשראל  ּבׁשביל היא העֹולם ְְְִִִִִֵֶַָָָׁשּבריאת

ראׁשית  ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל "ּבראׁשית", -9, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָ

אזי  מּיׂשראל, מתּבער ׁשהרע עלֿידיֿזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

זה  וכל ּכּולֹו. העֹולם מן הרע מתּבער ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבמילא

ּדענין  וׁשֹוטרים, ׁשֹופטים עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַנעׂשה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא יצר 10ה'ּׁשֹופטים' על טֹוב יצר אדם ירּגיז לעֹולם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
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(1 (המו"ל). בלבד פרקים ראשי יח).*) (טז, פרשתנו ז.2)ריש יז, יב.3)שם טו.4)שם, פ"ט, עה"ת 5)קה"ר ש"ך ראה

תתכב. ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. א.6)ריש תתכח).7)נב, (ע' שם באוה"ת הובא ו. יג, ראה פ' עה"ת החיים אור ראה

שיט). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ושוטרים שופטים ה"ד.8)ד"ה פ"ג תשובה א.9)הל' א, בראשית ורמב"ן פירש"י

א.10) ה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

'B‚Â EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL1, אלוקיך ה' אשר ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿
צדק  משפט העם את ושפטו לשבטיך לך פירוט ÌiÒÓeנותן אחרי הכתוב ¿«≈

נוספות  מצוות Ea¯wÓכמה Ú¯‰ z¯Ú·e2, נאמר העניין ובהמשך ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆
Ï‡¯NiÓ Ú¯‰ z¯Ú·e3. ƒ«¿»»»ƒƒ¿»≈

,‰Êa ÔÈÚ‰Â המשמעות לפי ¿»ƒ¿»»∆
הדברים, של ‡e¯Óהפנימית ‰p‰c¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ4 הכתוב על במדרש ¬»≈«
מעט  בה ואנשים קטנה "עיר בקהלת

ובנה  אתה, וסבב גדול מלך אליה ובא

איש  בה ומצא גדלים מצודים עליה

העיר  את הוא ומלט חכם מסכן

האיש בחכמתו, את זכר לא ואדם

ההוא", Ê‰המסכן - ‰pË˜ ¯ÈÚƒ¿«»∆
,Ûeb‰ נמשל האדם קטנה גוף לעיר «

el‡ - ËÚÓ da ÌÈL‡Â«¬»ƒ»¿«≈
ÂÈ¯·È‡,הגוף ‡ÈÏ‰של ‡·e ≈»»»≈∆»

Ú¯‰ ¯ˆÈ ‰Ê - ÏB„b CÏÓ∆∆»∆≈∆»«
באדם, ·e‰ששוכן d˙B‡ ··ÒÂ¿»«»»»

'eÎ ÌÈ„BˆÓ ‰ÈÏÚ עושה והיצר »∆»¿ƒ
ולכבוש  האדם על להשתלט מאמצים

ממשלתו. תחת Ó‡¯אותו ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿

CÈ¯vL ,EÈ¯ÚL ÏÎa אדם כל ¿»¿»∆∆»ƒ
ÔzÈÏ לקבוע ÌÈËÙBLלתת, ƒ≈¿ƒ

ÌÈ¯ÚM‰ ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒ¿»«¿»ƒ
Ú) Ì„‡ ÏL BÙe‚aL¯È ∆¿∆»»ƒ

(‰pË˜5 הרע מהיצר למנוע כדי ¿«»
עליו. המטרה ÈÏÎ˙Â˙לשלוט ¿«¿ƒ

של  ה'‰B·Ú„‰הסופית עבודת »¬»
המאבק  של זה הרע בעניין היצר מול

Ú¯‰ z¯Ú·e ÏÚÙÏ ‡È‰ƒƒ¿…ƒ«¿»»»
È‡˜c ,Ea¯wÓ"ב"הרע שהכוונה ƒƒ¿∆¿»≈

‰¯Ú,היא  ¯ˆi‰ ÏÚ היא והתכלית ««≈∆»«
לגמרי, ולבטלו »¬»¿Ó‡Ók¯לבערו

‡¯Ó‚a Ï"Ê eÈ˙Ba¯ מסכת «≈«ƒ¿»»
‰kÒ6BÏ LÈ ˙BÓL ‰Ú·L À»ƒ¿»≈≈

Ú¯ B‡¯˜ ‰"aw‰ ,Ú¯‰ ¯ˆiÏ«≈∆»««»»¿»«
יצר  "כי הפסוק כך על מובא (ובגמרא

מנעוריו") רע האדם Ê‰לב ÏÚÂ¿«∆

Ea¯wÓ Ú¯‰ z¯Ú·e ¯Ó‡7 שנמצא הרע היצר את לבער יש כלומר, ∆¡«ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆
האדם. L¯‚nLבתוך ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂאת Ba¯wÓהאדם Ú¯‰ היצר ¿«¿≈∆∆¿»≈»«ƒƒ¿
הנמצא  Ìbבתוכוהרע ‰NÚהענין בהמשך שנאמר ‰¯Úכפי z¯Ú·e «¬∆«ƒ«¿»»»

ÌÏBÚ‰ ÏkÓe Ï‡¯NÈ ˙eÏÏkÓ Ú¯‰ ˙‡ L¯‚nL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆¿»≈∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»»»
·˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ] BÏek¿«∆∆«∆»«

Ì"aÓ¯‰8‰‡¯iL Ì„‡ CÈ¯ˆ »«¿«»ƒ»»∆ƒ¿∆
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ 'eÎ BÓˆÚ«¿¿≈»»»
'eÎ ·ÈÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ BÈˆÁ∆¿««¿∆¿«»
ÚÈ¯Î‰ È¯‰ ,˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ»»ƒ¿»««¬≈ƒ¿ƒ«
ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿∆»»»

'eÎ ˙eÎÊ ÛÎÏ BÏek מובן ומזה ¿«¿
יכולה  אחד אדם של פעולה שאכן

גם  וכך כולו, העולם מצב על להשפיע

הרע  היצר וביטול ביעור בענייננו

ביעור  לפעול בכוחו האדם של הפרטי

ישראל  מכלל הרע כללות של וביטול

שביעור  לכך והטעם העולם], ומכל

ישראל  כלל ושל פרטי אדם של הרע

הוא  מהעולם הרע כל את מבער

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ¯Á‡Óc¿≈««∆¿ƒ«»»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La שדרש כמו ו – ƒ¿ƒƒ¿»≈

ז"ל  ÏÈ·Laחכמינו ,"˙ÈL‡¯a"¿≈ƒƒ¿ƒ
˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ9 ƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ

ישראל  "קדש כנאמר הנביא, (בדברי

תבואתו"), ראשית ŒÏÚלה' È¯‰¬≈«
¯Úa˙Ó Ú¯‰L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»«ƒ¿«≈

Ï‡¯NiÓ בריאת תכלית שהם ƒƒ¿»≈
Úa˙Ó¯העולם, ‡ÏÈÓa ÈÊ‡¬«¿≈»ƒ¿«≈

.BÏek ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ú¯‰»«ƒ»»
‰Ê ÏÎÂ תחילה הרע ביעור פעולת ¿»∆

ישראל  מכלל ואחרֿכך מהאדם,

העולם È„ÈŒÏÚומכללות ‰NÚ«¬∆«¿≈
ÔÈÚc ,ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«

'ÌÈËÙBM'‰ של הרוחנית בעבודה «¿ƒ
¯eÈ˙Baהאדם ¯Ó‡Ók ‡e‰¿«¬««≈
Ï"Ê10¯ˆÈ Ì„‡ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ «¿»«¿ƒ»»≈∆

,Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ ·BË:רש"י ופירש «≈∆»«
הרע" יצר עם מלחמה שיעשה "
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h"kyz'dו ,lel` 'a ,mihtey t"y

רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא ה'ּׁשֹוטרים' וענין ְְְְֲִִֵַַַַַַָהרע,

ענין 10ז"ל  עלּֿדר (ׁשּזהּו הּמיתה יֹום לֹו יזּכֹור ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ

היֹות  ועם כּו'). העֹונׁש ׁשּנֹותנים ְְְֱִִִֶֶַָהּׁשֹוטרים

 ֿ מה ּבוּדאי, מֹועיל (ׁשֹוטרים) הענׁש ְְְִִֶֶַַַַַָָֹׁשהזּכרת

הרע  יצר על טֹוב יצר ּדירּגיז הענין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאיןּֿכן

מּמאמר  ּכּמּובן ּפעם, ּבכל מֹועיל אינֹו ְְֲִִִֵַַַַַָָ(ׁשֹופטים)

מּוטב, נּצחֹו אם כּו' ירּגיז לעֹולם הּנ"ל ְְְִִִַַַַַָָרז"ל

סדר  מּכלֿמקֹום כּו', לֹו יזּכֹור כּו' לאו ְְִִִֵֶָָָואם

הענין  להיֹות צרי ׁשּבתחלה הּוא ְְְֲִִִִִֶָָָָָָהעבֹודה

אם  ורק (ׁשֹופטים), הרע יצר על טֹוב יצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּדירּגיז

העבֹודה  להיֹות צריכה אזי מֹועיל, זה ְְֲֲִִִֵֶַָָָאין

(ׁשֹוטרים). כּו' לֹו ְְְִִּדיזּכֹור

לe‡·e¯ב) ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ≈ְְְְְְִִִִֶָָ

הּנה  י ֹותר, ּבעֹומק - ׁשערי 11ּבכל ְְְִֵֵֶֶָָ

הּוא 12ּכתיב  ּבעלּה ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע ְְְְִִַַַָָָָ

ּביּה13קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּתפיסא מחׁשבה ּדלית , ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

ּבעלּה,14ּכלל  ּבּׁשערים נֹודע ּומּכלֿמקֹום , ְְְִִַַָָָָָָ

ׁשערים, עלֿידי הּׂשגה) (ּבבחינת נֹודע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּנעׂשה

הראׁשֹון, ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ּב' ּבזה ִִֵֵֵֶֶָָׁשּיׁש

ׁשיעּורא  לפּום וחד חד לכל מּלׁשֹון ְְְְְִִִַַָָָ"ׁשערים"

אחד 15ּדיליּה ׁשל העבֹודה ּדֹומה אינּה ׁשהרי , ֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

מתאימֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל ּדאףֿעלּֿפי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָלחבירֹו,

ּכאחד" ּכללּות 16ו"ּכּולנּו הרי מּכלֿמקֹום , ְְְֲִֵֶָָָָָ

נחלקֹות  יׂשראל נׁשמֹות נׁשמֹות ריּבֹוא לׁשּׁשים ְְְְְִִִִִֵֶָָָ

מתחּלק  ׁשרׁש וכל ׁשרׁשים, ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּפרטּיֹות

כּו' ניצֹוצֹות ריּבֹוא ּדֹומה 17לׁשּׁשים אינֹו ולכן , ְְִִִִֵֵֶָ

העבֹודה  ּוכמֹו לחבירֹו, אחד ׁשל העבֹודה ְֲֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָסדר

ּדׁשמעֹון  והעבֹודה ראּיה, ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּדראּובן

ענין  הּוא ּדלוי והעבֹודה ׁשמיעה, ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָהיא

אלי  איׁשי ּפרׁשת 18ּדיּלוה אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

העבֹודה 19ויחי  (סדר ּב"ׁשערים" זה ּופירּוׁש . ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
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ואילך).11) תתכג (ע' שם אוה"ת גם וראה שם. תרכ"ט סה"מ ראה - לקמן כג.12)בהבא לא, קג,13)משלי זח"א ראה

א).14)א. (יז, בהקדמה תקו"ז שם.15)ראה פל"ב.16)זהר תניא א).17)ראה (מח, פל"ז לד.18)תניא כט, מה,19)ויצא

ואילך. א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ‡e‰ 'ÌÈ¯ËBM'‰ ÔÈÚÂ10 דברי בהמשך ¿ƒ¿««¿ƒ¿«¬««≈«

בן  שמעון רבי אמר חמא בר לוי רבי "אמר שם: הגמרא לשון (וזה חז"ל

אם  תחטאו, ואל רגזו שנאמר הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם לקיש:

מוטב, נצחו אם בלבבכם, אמרו שנאמר בתורה יעסוק לאו ואם מוטב, נצחו

על  שנאמר שמע קריאת יקרא לאו ואם

לאו  ואם מוטב, נצחו אם משכבכם,

ודומו  שנאמר המיתה יום לו יזכור

‰Èn˙‰סלה) ÌBÈ BÏ ¯BkÊÈƒ¿«ƒ»
e‰fL) הרע היצר על הניצחון ∆∆

הוא  אלה, ÔÈÚבאמצעים C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿«
LBÚ‰ ÌÈ˙BpL ÌÈ¯ËBM‰«¿ƒ∆¿ƒ»∆
˙¯kÊ‰L ˙BÈ‰ ÌÚÂ .('eÎ¿ƒ¡∆«¿»«
ÏÈÚBÓ (ÌÈ¯ËBL) LÚ‰»…∆¿ƒƒ

È‡cÂa,הרע היצר Œ‰Óלניצחון ¿«««
¯ˆÈ ÊÈb¯Èc ÔÈÚ‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»ƒ¿»¿«¿ƒ≈∆
(ÌÈËÙBL) Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ ·BË«≈∆»«¿ƒ

ÌÚt ÏÎa ÏÈÚBÓ BÈ‡ בוודאות ≈ƒ¿»««
יצליח  ולא ביצרו יילחם שאדם ויתכן

אותו, Ô·enk¯Ó‡nÓלנצח «»ƒ«¬«
'eÎ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ Ï"p‰ Ï"Ê«̄«««¿»«¿ƒ
'eÎ Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ BÁv Ì‡ƒƒ¿»¿ƒ»

,'eÎ BÏ ¯BkÊÈ שייתכן כלומר ƒ¿
לניצחון  תביא אלה אמצעים שהפעלת

שלא, וייתכן הרע היצר «ŒÏkÓƒעל
‰„B·Ú‰ ¯„Ò ÌB˜Ó הרגיל‡e‰ »≈∆»¬»

‰ÏÁ˙aL לכתחילהCÈ¯ˆ ∆ƒ¿ƒ»»ƒ
·BË ¯ˆÈ ÊÈb¯Èc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈∆
,(ÌÈËÙBL) Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ«≈∆»«¿ƒ
כדי  בו התלוי את לעשות צריך והאדם

הרע, ביצר Ê‰ללחום ÔÈ‡ Ì‡ ˜¯Â¿«ƒ≈∆
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÈÊ‡ ,ÏÈÚBÓƒ¬«¿ƒ»ƒ¿
'eÎ BÏ ¯BkÊÈc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿

(ÌÈ¯ËBL).תועיל שבוודאי ¿ƒ
ÌÈËÙBLc ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»¿¿ƒ
EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆

Y בעבודת ביטוי לידי בא שהוא כפי

יחיד כל של BÈ˙¯,ה' ˜ÓBÚa¿∆≈
‰p‰11·È˙k12'חיל 'אשת במזמור ƒ≈¿ƒ

משלי ÌÈ¯ÚMaבספר Ú„B»«¿»ƒ
,dÏÚa הפנימי הפירוש dÏÚaולפי «¿»«¿»

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ ‡e‰13, ¿»¿ƒ
הוא  ברוך LÁÓ·‰הקדוש ˙ÈÏc¿≈«¬»»

ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz14,(ולהשיג להבין (יכולה תופסת מחשבה כל שאין ¿ƒ»≈¿»
אותו ÌB˜ÓŒÏkÓeכלל בו  ולהשיג לדעת שאיֿאפשר Ú„Bלמרות ƒ»»»

(‰‚O‰ ˙ÈÁ·a) Ú„B ‰NÚpL ,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa להבין ואפשר «¿»ƒ«¿»∆«¬»»ƒ¿ƒ««»»
בו  Êa‰ו'לתפוס' LiL ,ÌÈ¯ÚL È„ÈŒÏÚ"שערים" המושג a'בביאור «¿≈¿»ƒ∆≈»∆

,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt .ÌÈLe¯Èt≈ƒ≈»ƒ
„Á ÏÎÏ ÔBLlÓ "ÌÈ¯ÚL"¿»ƒƒ¿¿»«

dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ15, ¿«¿ƒ»ƒ≈
הוא  שבעצם הוא ברוך הקדוש כלומר,

ידוע  נעשה והשגה, מתפיסה למעלה

השיעור  לפי ואחד אחד לכל ומושג

מסוגל  זה שאדם כמה עד שלו, והמידה

ולהבין לדע  ÓBc‰ת dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»»
‰„B·Ú‰'ה ÏLהרוחנית עבודת »¬»∆

,B¯È·ÁÏ „Á‡ את עובד אחד וכל ∆»«¬≈
שלו, לדרגה בהתאם עניינו, לפי ה'

˙BÓLp‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆»«¿»
˙BÓÈ‡˙Ó לזו זו eÏek"Âשוות «¿ƒ¿»

"„Á‡k16, מסויים כל ובמובן ¿∆»
נחשבות  ישראל בני כל של הנשמות

אחת, עדיין ÌB˜ÓŒÏkÓלמציאות ƒ»»
אחד יש  ולכל לחברו אדם בין הבדלים

ה'שיעור' את המיוחדת יש והדרגה

כי BÓL˙שלו, ˙eÏÏk È¯‰¬≈¿»ƒ¿
Ï‡¯NÈ,אחת מציאות הן שבעצם ƒ¿»≈

¯BaÈ‡כאמור, ÌÈMLÏ ˙B˜ÏÁ∆¿»¿ƒƒƒ
Ì‰L ˙BiË¯t ˙BÓL¿»¿»ƒ∆≈
˜lÁ˙Ó L¯L ÏÎÂ ,ÌÈL¯L»»ƒ¿»…∆ƒ¿«≈
˙BˆBˆÈ ‡BaÈ¯ ÌÈMLÏ¿ƒƒƒƒ

'eÎ17, הבדלים יש שלמעשה ונמצא

בפני  עניין היא נשמה וכל הנשמות בין

Ò„¯עצמו  ‰ÓBc BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆≈∆
‰„B·Ú‰'ה ‡Á„בעבודת ÏL »¬»∆∆»

‰„B·Ú‰ BÓÎe ,B¯È·ÁÏ«¬≈¿»¬»
‰i‡¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰L Ô·e‡¯cƒ¿≈∆ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔBÚÓLcבאלוקות  ‰„B·Ú‰Â ,¿»¬»¿ƒ¿
‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·a ‡È‰,באלוקות ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔÈÚ ‡e‰ ÈÂÏc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿≈ƒƒ¿«
ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈc18, ליווי ¿ƒ»∆ƒƒ≈«

לאלוקות, «…¿»Ók·‡¯והתחברות
ÈÁÈÂ ˙L¯t '¯B‡ ‰¯B˙'a19 ¿»»»««¿ƒ

לראובן, המיוחדת העבודה פרטי

המיוחדת  השבטים, שאר וכן שמעון
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ז 'ebe jixry lka jl ozz mixheye mihtey

עם  קׁשּור ּדיליּה) ׁשיעּורא לפּום וחד חד ְְְִִִֵַַָָָּדכל

ּוגבּול, ׁשיעּור מּלׁשֹון ּב"ׁשערים", הּׁשני ְְְִִִִֵֵַַַָהּפירּוׁש

אצלֹו ּכׁשהיא אפילּו אחד, ּכל ׁשל עבֹודתֹו ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשהרי

הּקּב"ה  לגּבי מּכלֿמקֹום ּגבּול, ּבלי ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבאֹופן

ּומּצב  ּבמעמד ּבהיֹותֹו וכלֿׁשּכן ּבגבּול, זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָהרי

נֹודע  ּומּכלֿמק ֹום ׁשּלֹו. מהגּבלה יצא לא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשעדין

לכל  אתידע ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּבעלּה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָּבּׁשערים

ּדיליּה. ׁשיעּורא לפּום וחד ְְִִֵַַָחד

ּבעלּה,‡ÌÓג) ּבּׁשערים נֹודע ׁשּיהיה ּכדי »¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

 ֿ ּד העבֹודה הקּדמת להיֹות ְְְְֲִִַַָָָָצריכה

והענין  .ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָׁשֹופטים

ראּיה 20ּבזה  ּדהינּו ּבּנפׁש, ׁשערים ד' יׁש ּדהּנה, , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

היא  ראּיה ּדבחינת העבֹודה ודּבּור. ריח ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָׁשמיעה

ׁשּכתּוב  ּברא 21ּכמֹו מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְְִֵֵֶֶָָָָ

ּכמֹו היא ׁשמיעה ּדבחינת העבֹודה ְְְֲִִִִֵֶַָָָאּלה.

העבֹודה 22ׁשּכתּוב  גֹו'. ׁשמע יׂשראל ועּתה ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו היא ריח קטֹורה 23ּדבחינת יׂשימּו ְְְִִִִֵֶַַָָָ

ענין  הּוא הּדּבּור ּדבחינת והעבֹודה ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּבאּפי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וּתעמֹוד 24הּתפלה, גֹו' אֹודה הּפעם ְְֲִֶֶַַַַַַָָ

ׁשֹופטים  ענין הּוא לזה וההקּדמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָמּלדת.

ׁשּצרי והינּו ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָוׁשֹוטרים

עיניו  עֹוצם ׁשּיהיה הראּיה, ּבענין עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלהגּדיר

ּברע  ּבספרי 25מראֹות ּבאריכּות וכּמבאר , ְְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

ּב'קּונטרס 26מּוסר  ּבחסידּות ּבקיצּור ּגם ּומּובא , ְְְְֲִִֶַַָָ

רּוח,27העבֹודה' ּבקֹור היא ההּבטה ּכאׁשר ׁשּגם , ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָ

איזה  ּבעצמֹו מרּגיׁש אינֹו מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַּובׁשעת

ּגדֹולה  וחקיקה רֹוׁשם עֹוׂשה זה הרי ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָהתּפעלּות,

ּבהתּגּלּות  רע התעֹוררּות ּבלי תעבֹור ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַֹּבּנפׁש,

ההגּדרה  להיֹות צריכה ּוכמֹוֿכן ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָרחמנאֿליצלן.

ּדבר  מּׁשמֹוע אזניו אֹוטם להיֹות הּׁשמיעה, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבענין

מּציל  ׁשעלֿידיֿזה הרע, לׁשֹון ּכמֹו ְְְִֵֶֶַַַַָרע,
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שכד.20) ע' תרכ"ט סה"מ כו.21)ראה מ, ג.22)ישעי' ג, ואתחנן ב. יז, צו לקו"ת וראה א. ד, י.23)ואתחנן לג, ברכה

פפ"ט. האמצעי לאדמו"ר המלות פירוש ובכ"מ.24)וראה טז. ע' תרכ"ט סה"מ וראה לה. כט, טו.25)ויצא לג, ישעי'

ובכ"מ.26) פ"ב. הישר קב פ"ח. הקדושה שער חכמה ראשית פ"ב.27)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ÚL"a"לו. ‰Ê Le¯ÈÙe וכמות מידה של במובן שיעור לשון ≈∆«¿»ƒ

dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ „Á ÏÎc ‰„B·Ú‰ ¯„Ò) שעלֿידו ≈∆»¬»¿»«¿«¿ƒ»ƒ≈
באלוקות מגיע  ו'תפיסה' לידיעה ‰ÈMהאדם Le¯Èt‰ ÌÚ ¯eL˜ (»ƒ«≈«≈ƒ

Ïk ÏL B˙„B·Ú È¯‰L ,Ïe·‚e ¯eÚÈL ÔBLlÓ ,"ÌÈ¯ÚL"a«¿»ƒƒ¿ƒ¿∆¬≈¬»∆»
„Á‡,דרגה בכל ‡eÏÈÙמישראל, ∆»¬ƒ

ÈÏa ÏL ÔÙB‡a BÏˆ‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ∆¿¿∆∆¿ƒ
,Ïe·b כזה באופן ה' את לעבוד וכדי ¿

מציאותו, מגדרי לצאת «ŒÏkÓƒעליו
‰"aw‰ Èa‚Ï ÌB˜Ó בלי שהוא »¿«≈«»»

האדם  שמצד מה גם אמיתי, גבול

גבול  בלי Ïe·‚a,נחשב ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿
B˙BÈ‰a ÔkLŒÏÎÂ האדם כאשר ¿»∆≈ƒ¿

Ï‡הוא  ÔÈ„ÚL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆¬«ƒ…
BlL ‰Ïa‚‰Ó ‡ˆÈ עדיין והוא »»≈«¿»»∆

לעובד  מוגבלת.נחשב במידה ה'

ÌB˜ÓŒÏkÓe שמדובר למרות ƒ»»
זאת בכל מוגבלת, ה' «Ú„Bבעבודת

Œ‡L„e˜c ,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa«¿»ƒ«¿»¿¿»
„Á ÏÎÏ Ú„È˙‡ ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒƒ¿»«¿»«

dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ כי ¿«¿ƒ»ƒ≈
(נראה  עצמו את 'מודיע ברוך הקדוש

השיעור  לפי ואחד אחד לכל ומתגלה)

לתפוס  מסוגל שהוא כמה עד שלו,

ולהבין.

Ú„B ‰È‰iL È„k ÌÓ‡ (‚»¿»¿≈∆ƒ¿∆»
,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa המובן לפי «¿»ƒ«¿»

מסויימת  השגה לאדם שתהיה הפנימי,

הפירושים  שני (לפי באלוקות

ומידתו  דרגתו לפי היינו האמורים,

שלו) ההגבלות BÈ‰Ï˙ולפי ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
לזה  ‰B·Ú„‰קודם ˙Óc˜‰«¿»«»¬»

ÌÈ¯ËBLÂהרוחנית  ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒ
.EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzzƒ∆¿¿»¿»∆

‰Êa ÔÈÚ‰Â20'„ LÈ ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
,LÙpa ÌÈ¯ÚL'שערים' ארבעה ¿»ƒ«∆∆

ה' את ועובדת פועלת הנפש שדרכם

לאלוקות  להתקרב ¯‡i‰כדי eÈ‰c¿«¿¿ƒ»
¯ea„Â ÁÈ¯ ‰ÚÈÓL ומפרט והולך ¿ƒ»≈«¿ƒ

הוא  אחד שער הרוחני. עניינם את

‰i‡¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ לראות »¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
e˙kL·אלוקות  BÓk ‡È‰21 ƒ¿∆»

‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N באלוקות התבוננות כלומר, ¿»≈≈∆¿ƒ»»≈∆
השני  השער בעיניים. לראייה שדומה ÚÈÓL‰בדרגה ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

·e˙kL BÓk ‡È‰22'B‚ ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ והשגה הבנה ƒ¿∆»¿«»ƒ¿»≈¿«
השלישי  השער לשמיעה. הדומה ‰È‡באלוקות ÁÈ¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«≈«ƒ

·e˙kL BÓk23 רבנו משה בברכת ¿∆»
לוי  EÈt‡aלשבט ‰¯BË˜ eÓÈNÈ»ƒ¿»¿«∆

הקטורת  להקטרת שדומה ה' עבודת

הרביעי  השער ה', «¬«¿B·Ú‰Â„‰לפני
ÔÈÚ ‡e‰ ¯eac‰ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ««ƒƒ¿«

·e˙kL BÓk ,‰ÏÙz‰24ÌÚt‰ «¿ƒ»¿∆»«««
˙„lÓ „BÓÚzÂ 'B‚ ‰„B‡∆««¬ƒ∆∆
שהיא, בדיבור לה' הודאה של העבודה

התפילה. עבודת כאמור,

‰ÊÏ ‰Óc˜‰‰Â'ה את לעבוד כדי ¿««¿»»¿∆
האמורים  ה'שערים' ‰e‡בארבעת

Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ÔÈÚƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆
eÈ‰Â ,EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ¿¿»¿»∆¿«¿

¯Èc‚‰Ï CÈ¯vL ולשמור להגביל ∆»ƒ¿«¿ƒ
‰¯‡i‰,את ÔÈÚa BÓˆÚ«¿¿ƒ¿«»¿ƒ»

ÌˆBÚ ‰È‰iLסוגרÂÈÈÚ ∆ƒ¿∆≈≈»
Ú¯a ˙B‡¯Ó25¯‡·nÎÂ , ≈¿¿»¿«¿…»

¯ÒeÓ È¯ÙÒa ˙eÎÈ¯‡a26, עד «¬ƒ¿ƒ¿≈»
דבר  היא אסורים דברים ראיית כמה

eˆÈ˜a¯חמור  Ìb ‡·eÓe»«¿ƒ
Ò¯Ëe˜'a ˙e„ÈÒÁa«¬ƒ¿¿¿∆

'‰„B·Ú‰27,הרש"ב הרבי שכתב »¬»
‰Ëa‰‰ ¯L‡k ÌbL בדבר ∆««¬∆««»»

ÚL·e˙האסור  ,Áe¯ ¯B˜a ‡È‰ƒ¿«ƒ¿«
BÓˆÚa LÈb¯Ó BÈ‡ ‰NÚÓ«¬∆≈«¿ƒ¿«¿

˙eÏÚt˙‰ ‰ÊÈ‡,והתרגשות ≈∆ƒ¿«¬
עליו, השפיע לא המראה ולכאורה

זאת  ¯ÌLBבכל ‰NBÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆
‰ÏB„b ‰˜È˜ÁÂ ועמוקה,LÙpa «¬ƒ»¿»«∆∆

¯B·Ú˙ ‡ÏÂ לא האסורה והראיה ¿…«¬
¯Úתחלוף ˙e¯¯BÚ˙‰ ÈÏa¿ƒƒ¿¿«

.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ˙elb˙‰a¿ƒ¿««¬»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿

‰¯c‚‰‰ והזהירות ÔÈÚaההגבלה ««¿»»¿ƒ¿«
ÂÈÊ‡ ÌËB‡ ˙BÈ‰Ï ,‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»ƒ¿≈»¿»
ÔBLÏ BÓk ,Ú¯ ¯·c ÚBÓMÓƒ¿«»»«¿¿
ÏÈvÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ú¯‰»«∆«¿≈∆«ƒ
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h"kyz'dח ,lel` 'a ,mihtey t"y

ּגם 28ּתליתאי  ּפֹועל ׁשעלֿידיֿזה זאת ועֹוד , ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

רֹוצים  לא עליו, לקטרג ּבאים ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אלקי29לׁשמֹוע, הוי' אבה ולא ְְְֱֲִֶֶַָָָָָֹֹ

היא  מּלמעלה ׁשההנהגה לפי והינּו גֹו', ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלׁשמֹוע

מּדה  ּכנגד ּדמּדה אינֹו30ּבאֹופן הּוא ּכאׁשר ולכן , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּכאׁשר  ּפֹועל אזי חבירֹו, על רע לׁשמֹוע ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַרֹוצה

ׁשֹומעין  אין למעלה, רע עליו לדּבר ְְְְִִֵֵַַַָָָרֹוצים

ההגּדרה  להיֹות צריכה ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָמּלכתחלה.

ּכמאמר  רעים, מהרהּורים להּזהר הריח, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּבענין

ז"ל  מעברה,31רּבֹותינּו קׁשים עברה הרהּורי ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ההגּדרה  להיֹות צריכה ּוכמֹוֿכן ריחא. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָוסימני

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו הּדּבּור, ואפילּו32ּבענין ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ּדברים אדם ירּבה לא הּגּוף ואמרּוּבצרכי 33כּו', ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

וכאׁשר  ׁשתיקה. אּלא טֹוב לגּוף מצאתי ְְֲִִֶֶַַָָָָֹלא

ענין  ׁשּזהּו אּלּו, ענינים ד' ּבכל ההגּדרה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׁשנּה

 ֿ ׁשעל ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִֶֶֶַָָׁשֹופטים

ועלֿידיֿזה  ,מּקרּב הרע ּובערּת נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידיֿזה

יכֹול  אזי (ּכּנ"ל), מּיׂשראל הרע ּובערּת ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּגם

 ֿ ׁשּקּודׁשא ּבעלּה, ּבּׁשערים ּדֿנֹודע הענין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָלהיֹות

לפּום  וחד חד לכל  אתידע יהיה ְְְְְְִִִֶַַַָָּבריֿהּוא

ּדיליּה. ִִֵָׁשיעּורא

ּתּתן È„ÈŒÏÚÂד) וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים הענין ¿«¿≈ְְְְְִִִִֶָָ

ׁשהּוא  ּכפי "ׁשערי ּבכל ְְְְִֶֶָָל

ׁשּיהיה  ּפֹועלים מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבעבֹודתֹו

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים ְְְְְְְִִִִֶָָָהענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכפׁשּוטֹו, ּגם "34ׁשעריויעצי ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטי ואׁשיבה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכבתחלה,
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ב.28) טו, ערכין ואילך.29)ראה ג לח, תצא לקו"ת וראה ו. כג, א.30)תצא צ, סנהדרין רע"א.31)ראה כט, הל'32)יומא

ה"ד. פ"ב מי"ז.33)דעות פ"א כו.34)אבות א, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡˙ÈÏz28,הרע מלשון (כמובן הימנעות שלושה של חייהם את מצילה ¿ƒ»ƒ

הורג  תליתאי", "קטיל שהדבר הרע לשון חומרת לגבי ז"ל חכמינו מדברי

עליו) שמדברים מי ואת השומע את המדבר, את Ê‡˙שלושה, „BÚÂ¿…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL,הרע לשון של דיבור מלשמוע נמנע Ìbשהאדם ÏÚBt ∆«¿≈∆≈«

ÌÈ‡a ¯L‡kL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«¬∆»ƒ
ÂÈÏÚ ‚¯Ë˜Ï,עצמוÌÈˆB¯ ‡Ï ¿«¿≈»»…ƒ

·e˙kL BÓk ,ÚBÓLÏ29 בתורה ƒ¿«¿∆»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆

,'B‚ ÚBÓLÏ רצויים לא לדברים ƒ¿«
בלעם, ÈÙÏמפי eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‰ÏÚÓlÓ ‰‚‰‰‰L בני עם ∆««¿»»ƒ¿«¿»
k‚„האדם  ‰cÓc ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆
‰cÓ30‡e‰ ¯L‡k ÔÎÏÂ , ƒ»¿»≈«¬∆

למטה  ÚBÓLÏהאדם ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆ƒ¿«
B¯È·Á ÏÚ Ú¯ אזניו אוטם וכאמור, ««¬≈

הרע,מלשמוע  ÏÚBtלשון ÈÊ‡¬«≈
¯L‡kL המקטרגיםÌÈˆB¯ ∆«¬∆ƒ

ÔÈ‡ ,‰ÏÚÓÏ Ú¯ ÂÈÏÚ ¯a„Ï¿«≈»»«¿«¿»≈
ÓBL.‰ÏÁ˙ÎlÓ ÔÈÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿
‰¯c‚‰‰ והזהירות וההגבלה ««¿»»

¯‰f‰Ï ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»≈«¿ƒ»≈
¯Ó‡Ók ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Ó≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯31‰¯·Ú È¯e‰¯‰ «≈«ƒ¿≈¬≈»
ÌÈL˜ יותר ÚÓ·¯‰חמורים »ƒ≈¬≈»

¯ÁÈ‡,עצמה  CÈÓÈÒÂ (כלשון , ¿ƒ»»≈»
מעבירה  קשו עבירה "הרהורי הגמרא:

רש"י: ופירש דבישרא", ריחא וסימניך

קשים  נשים תאוות ֿ עבירה "הרהורי

של  מגופו יותר בשרו את להכחיש

בשר  המריח ֿ דבישרא ריחא מעשה.

לו"). שמתאווה מאד ריח לו קשה צלי

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿
‰¯c‚‰‰ וזהירות ÔÈÚaהגבלה ««¿»»¿ƒ¿«

·˙kL BÓÎe ,¯eac‰«ƒ¿∆»«
Ì"aÓ¯‰32 השתיקה מעלת לגבי »«¿«

‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆

e¯Ó‡Â ,'eÎ ÌÈ¯·c Ì„‡33 אבות בפרקי ז"ל È˙‡ˆÓחכמינו ‡Ï »»¿»ƒ¿»¿…»»ƒ
.‰˜È˙L ‡l‡ ·BË Ûe‚Ï«∆»¿ƒ»

‰¯c‚‰‰ dLÈ ¯L‡ÎÂ עצמו ומגביל מגדיר „'שהאדם ÏÎa ¿«¬∆∆¿»««¿»»¿»
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ÔÈÚ e‰fL ,el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»

,EÈ¯ÚL של השערים ארבעת כל ¿»∆
ודיבור  ריח שמיעה, »∆ŒÏÚLראייה,

Ú¯‰ z¯Ú·e ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ«¿»»»
,Ea¯wÓ האדם מתוך הרע יצר ביעור ƒƒ¿∆

z¯Ú·eעצמו  Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒ«¿»
,(Ï"pk) Ï‡¯NiÓ Ú¯‰ ביעור »»ƒƒ¿»≈««

ישראל, בכללות הרע »¬‡ÈÊוביטול
Ú„Bc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»ƒ¿»¿»
Œ‡L„ewL ,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa«¿»ƒ«¿»∆¿»

Ú„È˙‡ ‰È‰È ‡e‰ŒCÈ¯a הקדוש ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»«
ומושג ידוע יהיה הוא Á„ברוך ÏÎÏ¿»«

„ÁÂ מישראל ואחד אחד ÌeÙÏלכל ¿«¿
dÈÏÈc ‡¯eÚÈL.מידתו לפי ƒ»ƒ≈

ÌÈËÙBL"c ÔÈÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ („¿«¿≈»ƒ¿»¿¿ƒ
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»
B˙„B·Úa ‡e‰L ÈÙk "EÈ¯ÚL¿»∆¿ƒ∆«¬»

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL במובן ∆»∆»ƒƒ¿»≈
בפרטיות, לעיל כמבואר הרוחני,

ÔÈÚ‰ ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿»
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL"c¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
,BËeLÙk Ìb "EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆«ƒ¿

e˙kL·בפועל  BÓk34 בייעודי ¿∆»
CÈËÙBLהגאולה  ‰·ÈL‡Â¿»ƒ»¿«ƒ

,‰ÏÁ˙·k CÈˆÚÈÂ ‰BL‡¯·k¿»ƒ»¿…¬«ƒ¿«¿ƒ»
כפי  ויועצים שופטים להיות שיחזרו

(וכמו  קיים המקדש שבית בזמן שהיה

 ֿ שמונה בתפילת ומבקשים שמתפללים

יום) בכל ‰‡ÈzÓ˙עשרה ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
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.h"kyz'd ,lel` 'a ,mihtey zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הזקן ‡ רבינו של המפורסם הפתגם נאמר (שאודותה השבוע לפרשת בנוגע פעמים כמה דובר .1

ענין  הוא "שופטים", ובנידוןֿדידן: כולה, הפרשה נקראת שבו הפרשה, ששם הזמן), עם לחיות שצריכים
נצחית  היא שהתורה וכיון בפרשה, השבוע.2עיקרי עניני לכל בנוגע עתה, גם  עיקרי ענין זה הרי ,

גו'" לך תתן ושוטרים ד"שופטים המצוה קיום שייך לא שעתה שאףֿעלֿפי – בגשמיות,3ובהקדמה
לקיימן  שאיֿאפשר מצוות כמה ישנן אדמתם, על יושבים אינם ישראל ובני קיים, ביתֿהמקדש כשאין כי
גם  ישנו הרוחנית בעבודה ד"שופטים" הענין מכלֿמקום שופטים, מינוי מצות גם וביניהן בגשמיות,
דאם  התוקף. ובכל הזמנים, בכל התורה עניני כל ישנם נצחית, היא שהתורה דכיון התוקף, ובכל עתה,

התורה. בענין חלישות זו הרי כן, לא

ענין  ביאור להקדים יש – הרוחנית בעבודה עתה גם שישנו ה"שופטים" ענין להבין כדי אך
כפשוטו. ה"שופטים"

בזה:· והענין .

בחיים"4כתיב  "ובחרת ולכן, ההיפך. את וגם הטוב", ואת החיים את גו' לפניך נתתי באופן 5"ראה ,
חפשית. בחירה של

ש"מפי  אףֿעלֿפי כי גו'", "נתתי הקב"ה  אומר והטוב, החיים דהיפך הענין על שגם – ובהקדמה
"הטוב" כיֿאם תצא" לא הטוב,6עליון תכלית את ישראל לבני לתת רוצה שהקב"ה כיון מכלֿמקום ,

דכיסופא" ד"נהמא הענין אצלם יהיה שלא בכדי הבחירה, ענין את להם נתן יהי 7לכן עניניהם כל אלא ו ,
ז"ל  רבותינו ממאמר כמובן העילוי, תכלית הוא שאז דוקא, עבודה (שבא 8עלֿידי שלו בקב רוצה "אדם

שזה  כפי אחד", "קב רק בידו כשנשאר אפילו שזהו – חבירו" של קבין מתשעה עבודתו) עלֿידי
של  קבין ה"תשעה את גם מקבל הוא שאחרֿכך ברוחניות, הוא שכן ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה בגשמיות,

מקומות  בכמה מהמבואר (כמובן ).9חבירו"

הדין" את הפוסקים ("דיינים ב"שופטים" צורך יש – בחירה ליהודי שניתנה הסנהדרין,10וכיון שהם ,(
אליהו  דבי בתנא וכדאיתא בה, ילכו אשר הדרך את ישראל בני את (לסנהדרין)11שילמדּו להם ש"היה ְְַ

עיירות  בכל ויחזרו מארכובותיהן למעלה בגדיהם ולהגביה במתניהם ברזל של חבלים ולקשור לילך
כו'". ישראל את וילמדו ישראל..

המשנה  בדין ההסברה גם לשבעים 12וזוהי "אחד אפילו דעה (ויש בשבוע אחד ההורגת ש"סנהדרין
מיתות  בחייבי "לדון היא מצוות מתרי"ג אחת הרי מובן: אינו דלכאורה – חובלנית" נקראת שנה")

פועלים 13ביתֿדין" היו כדבעי, הסנהדרין הנהגת היתה אילו כי, – "חובלנית"? נקראת למה ואםֿכן ,
מיתה! עליו שחייבים דבר להעשות יוכל ובעדים ההתראה שלאחר כזו, מציאות תהיה לא שמלכתחילה

לשאול  שיבואו ולהמתין הגזית בלשכת בירושלים לישב לא – הוא הסנהדרין ענין שאמיתית וכאמור,
שיש  כלל יודעים שאינם כאלו ליהודים גם לצאת והיינו, ישראל, עיירות בכל ולחזר לילך אלא שאלה,

מעשה" לידי שמביא תלמוד ו"גדול תורה, וללמדם בדבר, לא 14שאלה שמלכתחילה יפעלו ועלֿידיֿזה ,
רצויים. בלתי דברים יהיו
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חשון).1) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ובכ"מ.2) רפי"ז. תניא
פרשתנו.3) ריש
טו.4) ל, נצבים
יט.5) שם,
לח.6) ג, איכה
ע"ד.7) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה

ובכ"מ.

א.8) לח, ב"מ
וש"נ.9) .143 ע' ריש חנ"ד תו"מ גם ראה

פרשתנו.10) ריש פירש"י
פי"א.11) – רבה
וש"נ.12) א. ז, מכות
רסתכ"ה.13) טוחו"מ
וש"נ.14) ב. מ, קידושין
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בצדיקים  הקב"ה ו"ראה בגוף, נשמה אודות שמדובר יודע שהקב"ה כיון – ה"שופטים" ענין על ונוסף
מועטים" תדבר 15שהם הרוב על והתורה עד 16, העם.. את "הרודין "שוטרים", מינוי על גם ציוה לכן ,

השופט" דין את עליו .10שיקבל

מא  ז"ל ועלֿדרך רבותינו לאו..17מר ואם מוטב, נצחו אם יצרֿהרע.. על יצרֿטוב אדם ירגיז "לעולם
ב"שוטרים", גם צורך יש ה"שופטים" על שנוסף בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה העונש). (ענין כו'" לו יזכור

התורה. דיני היפך יעשו לא שלכן העונש, יראת לו") ("יזכור פועל כשלעצמו השוטר שמינוי ובאופן

די  שיהיה באופן ההנהגה להיות צריכה לכתחילה כי ה"שוטרים", בענין אינה ההתחלה –
ב"שוטרים". צורך ויש ב"שופטים", די שלא מצב שיש אלא ב"שוטרים"; צורך יהיה ולא ב"שופטים",

בגשמיות,‚ גו'" לך תתן ושוטרים ד"שופטים הענין אין הזה בזמן אמנם, .

מסויימים  דינים מהם ובטלו הגזית, מלשכת סנהדרין גלתה כבר החורבן קודם אפילו שהרי –18,
הענין  שייך לא מישראל, 'סמיכה' שבטלה לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה החורבן, לאחר ומכלֿשכן
ב'טור' כמבואר דינים, כמה לגבי ורק עבדינן", דקמאי "שליחותייהו רק אלא ושוטרים", ד"שופטים

ערוך' –19ו'שולחן

עתה: גם זה ענין ישנו - ברוחניות אבל

ז"ל 20כתיב  חכמינו ופירשו וגו'", מצודים עליה ובנה גו' גדול מלך אליה ובא גו' קטנה "עיר 21"עיר
וכו'. נגדו ללחום וצריך לכבשה, שרוצה כו'", הרע יצר זה גדול.. מלך הגוף.. זה קטנה

מלך  מינוי מצות גם נאמרה [שבה שופטים בפרשת נאמר זה מלך"22ועל עליך תשים "שום וכן 23, ,
וגו'" אויבך על למלחמה תצא מלחמה)24"כי עם הקשורים הענינים פרטי לכלֿלראש]25(כל אבל ,

די  לא ואם להתנהג; צריך כיצד ערוך' ב'שולחן להסתכל – "שופטים" לך": תתן ושוטרים "שופטים
צו  יש התורה.בכך, עניני היפך לעשות יתיירא שעלֿידיֿזה העונש, ענין הזכרת – ב"שוטרים" גם רך

לך תתן ושוטרים "שופטים יותר: jixryובפרטיות lka גם אלא ומצוות, תורה בעניני רק לא – "
דעות  בהלכות הרמב"ם שמונה הענינים פרטי (כל ובמתנו" ובמשאו ובמשקהו.. שכולם 26"במאכלו ,(

כאשר  הנה אינםֿיהודים, אצל גם ישנם אלו שענינים שאףֿעלֿפי והיינו, תורה, עלֿפי להיות צריכים
תורה. עלֿפי – יהודי זאת שעושה ניכר להיות צריך ומתן, במשא עוסק או ושותה אוכל יהודי

שעריך" בכל לך תתן ושוטרים "שופטים הציווי את לקיים האמור, באופן שמתנהגים ועלֿידיֿזה
בימינו. במהרה צדקנו, משיח בביאת בגשמיות, גם זאת לקיים זוכים הרוחנית, בעבודה

***

שופטים „ שפרשת מובן שמזה א), סעיף (כנ"ל הזמן עם לחיות שצריכים הזקן רבינו פתגם עלֿפי .
אלול, חודש מברכים שבת שלפניֿזה, בשבת כי אלול, לחודש גם שייך זה הרי – השבוע לעניני שייכת 

ד"ויכולו" הענין נעשה הזה השבתֿקודש וביום אלול, חודש על כח נתינת של 27נמשכה העילוי שזהו ,
בפועל. אלול חודש התחלת גם כולל השבוע, עניני כל

בזה: והענין

גם  היה כשלעצמו התשובה ענין כי ברצון, התשובה ענין שהיה – הוא אלול חודש של החידוש
סליחה  מחילה – ישראל בני כל בשליחות – משה ביקש האמצעיים יום שבארבעים מזה וכמובן לפניֿזה,
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פ"א).15) בתניא (הובא ב לח, יומא
פל"ד.16) ח"ג מו"נ ראה
א.17) ה, ברכות
ספי"ד.18) סנהדרין הל' רמב"ם ראה
בתחלתו.19) חו"מ
יד.20) ט, קהלת
ב.21) לב, נדרים

ס"י.22) לקמן גם ראה
טו.23) יז,
א.24) כ,
סי"א.25) לקמן גם ראה
רפ"ה.26)
ובכ"מ.27) א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
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שכתוב  כמו ישראל, כלל עבור חכמי 28וכפרה דעת לפי (ובפרט החטא את לקנח וכדי גו'", משה "ויחל
ומסובב  סיבה בדרך הם ועונש שחטא ישראל;29ישראל בני כל אצל התשובה ענין להיות הוצרך ,(

גם  הדבר פעל שלכן ברצון, התשובה ענין שהיה – האחרונים יום ארבעים – אלול חודש של והחידוש
כדברך" סלחתי למשה לו ו"אמר שלם" (ו)ברצון בשמחה.. לישראל ש"נתרצה הקב"ה, כיון 30על ,

כזה. באופן היתה ישראל של שתשובתם

יום ארבעים ברצון ועלֿדרך שהיו אפשריות 30הראשונים מצד – החטא ענין היה שלאחריהם אלא ;
במתןֿתורה  שבטלה הזוהמא חזרה ואז הטוב, בהיפך יום 31הבחירה בארבעים היה זה על והתיקון ,

ברצון. שהיו האחרונים יום הארבעים באו ואחרֿכך ברצון, שלא שהיו האמצעיים

כדברך"), "סלחתי נאמר (שאז הכיפורים יום יום, הארבעים לסיום עד להמתין צריך לא זה ובשביל
ז"ל  חכמינו מלשון כמובן – ברצון הם הרי אלול, חודש מהתחלת מתחילתם, כבר הראשונים 30אלא "מה

הראשונים, יום לארבעים האחרונים יום ארבעים את שמשווים והיינו, ברצון", האחרונים אף ברצון,
יום  לארבעים בנוגע גם הוא כן מתחילתם, מיד ברצון, כולם היו הראשונים יום שארבעים כשם ואםֿכן

האחרונים.

שרואים  וכפי החדשה, לשנה טובה וחתימה כתיבה כבר נמשכת אלול חודש שמתחילת גם מובן ומזה
ישראל  במנהג הוא"32גם איש 33(ש"תורה ששולחים שלומים' ב'אגרות כותבים אלול חודש שמתחילת ,(

אלול. חודש מתחילת כבר ואחד אחד לכל שנמשכת כיון טובה, וחתימה כתיבה ברכת לרעהו

לכך:‰ לב ׂשמּו מעטים שרק אלול, לחודש בנוגע שמצינו תמוה דבר  לבאר יש עלֿפיֿזה .ָ

ה'טור' בדברי לקבל 34הביאור עלה שאז ההרה, אלי עלה למשה הקב"ה אמר אלול, "בראשֿחודש
שנאמר  שופר, באותו נתעלה והקב"ה במחנה.. שופר והעבירו אחרונות בתרועה 35לוחות אלקים עלה

להזהיר  כדי החודש, וכל ושנה שנה בכל אלול בראשֿחודש תוקעין שיהיו ז"ל חכמינו התקינו לכן וגו',
שנאמר  תשובה, שיעשו וגו'"36ישראל בעיר שופר יתקע אלול 37אם שבחודש שופר לתקיעת שבנוגע –

ראשֿהשנה  על קאי זה שפסוק אף בתרועה", אלקים "עלה הפסוק שבראש 38מביא מובן, שמזה ֿחודש ,
דראשֿהשנה  התקיעות ענין עלֿכלֿפנים) (בהעלם כבר ישנו עלֿידי 39אלול שהוגהה בשיחה נכלל –
.129 עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק
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יא.28) לב, תשא
אֿב).29) (יב, דוד בית אחרון בית של"ה ראה
יח.30) ט, עקב פירש"י
ח"ב 31) ב. קכו, ב. נב, ח"א זהר וש"נ. רע"א. קמו, שבת

סע"ב. קצג,
הל'32) מהרי"ל (מלקוטי ס"ט סתקפ"א או"ח אפרים מטה

הנוראים). ימים
ברמ"א 33) הובא – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

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

סתקפ"א.34) או"ח
ו.35) מז, תהלים
ו.36) ג, עמוס
מרגיש 37) שאינו טוען מישהו כאשר שגם מובן, ומזה

ש"יתקע  מציאות תתכן שלא פוסקת שהתורה לו, אומרים מאומה,
מי  יש חילוקים: בזה שיש אלא יחרדו", לא ועם בעיר שופר
פועלת  שהחדרה מי ויש שברגל, העקב עד עליו פועלת שהחרדה

חרדה. של ענין שישנו בהכרח אבל בגוף, אחר חלק על
בתרועה 38) אלקים "עלה ג) פכ"ט, (ויק"ר במדרש כדאיתא

בדין  דין, כסא על ועולה יושב שהקב"ה בשעה שופר, בקול ה'
ע  את הוא נוטלין שישראל ובשעה בתרועה, אלקים עלה .. ולה

בכסא  ויושב הדין מכסא עומד הקב"ה, לפני ותוקעין שופריהן

ומרחם  רחמים עליהם ומתמלא שופר, בקול ה' דכתיב רחמים,
לרחמים". הדין מדת עליהם והופך עליהם,

בשעתא 39) אלול, חודש בתחילת מיד נעשה זה שענין והיינו,
לפי  יום בכל בפרטיות נמשך שלאח"ז אלא חדא, וברגעא חדא

בגלוי. כדברך" ד"סלחתי הענין נעשה שבו ליוהכ"פ, עד ענינו,
מיד  בגלוי מרגיש שאינו לטעון יכול שיהודי שאף ולהעיר,
לגמרי  משתנה חדא וברגעא חדא שבשעתא אלול, חודש בתחילת
של  שענינו ב) לב, ראה (לקו"ת הזקן רבינו מבאר זה על הנה –
אנשי  יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל ע"פ "יובן אלול חודש
בחודש  עד"מ הענין וכך .. בשדה פניו ומקבלין לקראתו העיר
בא  שהמלך והיינו, בשדה", ית' פניו אור להקביל יוצאין אלול
– השדה ובלבושי החול, ימות של ומצב במעמד שהוא כפי אליו
אלא  אלקינו", ו"עיר ד"בית" הענין שזהו תומ"צ, בעניני רק לא

השדה. שזהו"ע הרשות, בעניני גם
אחריו, הולכים הם הרי העירה ש"בלכתו היא שהתכלית ואף
לקו"ש  (ראה בר"ה שזהו כו'", מלכותו להיכל בבואו ואח"כ
אלול  בחודש מעלה יש הרי – וש"נ) .58 הערה 132 ע' שבפנים
מו"ח  כ"ק שמוסיף [וכפי רשאין ש"אז בשדה, המלך נמצא שבו
שרוצה  מי כל "ויכולין"] ה'ש"ת): לבי אמר לך (בסד"ה אדמו"ר
בסבר  כולם את מקבל ו"הוא ממוצעים, ללא פניו", להקביל לצאת

לכולם". שוחקות פנים ומראה יפות פנים
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Â:שופטים פרשת עם גם קשור – אלול) חודש של החידוש (שזהו ברצון התשובה וענין .

כל  כאן ומנה תוכחות, דברי "הן הדברים" "אלה שהרי התשובה, ענין הוא דברים ספר כל של ענינו
בהן" המקום לפני שהכעיסו כו'.40המקומות בתשובה שיחזרו כדי ,

"שופטים  הלשון מדיוק כמובן – ברצון התשובה ענין הוא שופטים פרשת של החידוש אמנם,
עליך ozzושוטרים תשים "שום מלך: במינוי כמו "תשים", [או "תעשה" ולא דייקא, "תתן" לך",

לשון 23מלך" ואדרבה: כפיה, בדרך גם להיות יכול זה הרי ברצון, גם להיות שיכול אף עשיה, לשון כי ,[
ה'ביתֿיוסף' כלשון כפיה, מלשון בעיקר הוא נתינה 41עשיה לשון מהֿשאיןֿכן הצדקה"; על "מעשין :

נותן" הוא יפה בעין הנותן "כל הרי מדאי"42("תתן"), "יותר שפירושו שהעבודה 43, מובן, ומזה ,
ברצון. תשובה – אלול חודש של ענינו גם וזהו ברצון, היא לך" תתן ושוטרים ד"שופטים

Ê:אלול חודש עם שופטים פרשת של בשייכות ענין ועוד .

וידוע  הדין, ענין הוא – וגו'" למעלה".44"שופטים דין אין למטה, דין ש"כשיש

המלך; אל מיד לגשת ויכולים הפתח, שומרי כל את מסלקים אזי למעלה, דין של ענין שאין וכיון
(כנ"ל  ממוצעים ללא פניו", להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ש"אז אלול, חודש של ענינו זהו והרי

ה). סעיף

Á היא הכוונה אלא לעצמו, בנוגע רק לא להיות צריך גו'" ושוטרים ד"שופטים הענין כללות והנה, .
נוספים  יהודים על גם זאת לךלפעול תתן ושוטרים "שופטים הכתוב: כהמשך –jixry lka ועד ,"

שדֿי" במלכות עולם "לתקן היא הכוונה שהרי העולם, בכל זאת הקב"ה 45שפועלים שנתאווה כיון ,
בתחתונים  דירה יתברך לו .46להיות

שלם, חוזר הוא – ומנצח בעולם חלקו בבירור שעוסק בעולם, וגם בעצמו, זאת פועל יהודי וכאשר
שכתוב  כמו בממונו, גם אלא ובתורתו, ובנשמתו בגופו רק "שלם 47לא רש"י: ופירש שלם", יעקב "ויבוא

הניצוצות. כל את שבירר כיון בממונו", שלם כו' בגופו

שנאמר  מצרים, ביציאת ו"כמצולה 48וכמו דגן" בה שאין כמצודה "שעשאוה מצרים", את "וינצלו
דגים" בה שב"מצודה",49שאין "דגן" כמו המגולים הענינים הן הקדושה, ניצוצות כל את שביררו והיינו, ,

שב"מצולה" "דגים" כמו המכוסים הענינים חטאתם)"50והן (כל ים ב)מצולות "(ותשליך רק 51, לא –
מקומות  בכמה (כמבואר ההעלם תכלית על שמורה ים", "מצולות אלא מכוסה, שהוא ),52"ים"

נשמות  מגולגלים שבדגים (וכידוע ה"דגים" שהם הטובים, הענינים את מוציאים משם גם ֿ פיֿכן ואףֿעל
שלישית  בסעודה דגים לאכול מצוה ולכן צדיקים, קבלה 53של בספרי כמבואר ,54,(

פרסה" תשאר ש"לא באופן מצרים יציאת היתה אתם"55ולכן וזהבם ו"כספם בגאולה 56, גם יהיה וכך .
והשלימה. האמיתית

היעוד  יקויים הציווי 57ואז את בפועל ויקיימו כבתחילה", ויועציך כבראשונה שופטיך "ואשיבה
"עתידה  (שהרי הי"ג בחלק וגם השבטים, י"ב בכל לשבטיך", שעריך.. בכל לך תתן ושוטרים "שופטים
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ובפירש"י.40) דברים ר"פ
סרמ"ח.41) יו"ד
וש"נ.42) רע"א. נג, ב"ב ראה
א.43) עא, שם – אבל ד"ה פרשב"ם
וש"נ.44) סוסתר"ב. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
נקוה".45) כן "ועל – התפילה נוסח
במדב"ר 46) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
יח.47) לג, וישלח
לו.48) יב, בא

וש"נ.49) ב. ט, ברכות
ער.50) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי גם ראה
יט.51) ז, מיכה
ועוד.52) תשסז. ע' תשמו. ע' יתרו אוה"ת ראה
סקכ"ה.53) פי"ז הכולל שער אדה"ז. סידור ראה
מאמרי 54) ג). (יז, פ"ה התשובה תיקוני שער עמה"מ ראה

תי. ע' ענינים ט. ע' הקצרים אדה"ז
כו.55) יו"ד, בא
ט.56) ס, ישעי'
כו.57) א, שם
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שבטים" עשר לשלשה שתתחלק ישראל משיח 58ארץ של חלקו בהמשך 59), יחזקאל, ספר בסוף כמבואר ,
צדקנו. משיח בביאת בימינו, במהרה שיבנה השלישי, ביתֿהמקדש לתיאור

***

Ë.'גו לך תתן ושוטרים שופטים דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר .

***

È:דרגות כמה יש – א) סעיף (כנ"ל הפרשה כל של וענינה שמה שזהו – (דיינים) ד"שופטים" בענין .
של  ביתֿדין שלשה, של ביתֿדין צריך שבהם ענינים ויש אחד, (שופט) דיין מספיק שבהם ענינים יש

גדולה  סנהדרין שנקראים ואחד, שבעים של לביתֿדין ועד ושלושה, .60עשרים

המלך  גם נקרא "שופט" בשם – יותר יביאם"61ובכללות ואשר יוציאם "אשר הוא שענינו שלכן 62, ,
בדוד  שמצינו כפי דוקא, תורה עלֿפי ישראל בני את להנהיג שצריך כיון שמים, ירא להיות המלך צריך

בתורה  עוסק היה שדוד עלֿידיֿזה במלחמה מנצח היה שיואב בשפיר 63המלך, מלוכלכות ידיו והיו ,
לבעלה  אשה לטהר כדי הקב"ה 64ושליא זה - לבעלה ישראל' ד'כנסת הטהרה גם נעשית שעלֿידיֿזה ,65.

ב'פוסקים' (כמבואר תמיד ספרֿתורה עמו שיהא צריך שהמלך הטעם של 66וזהו ספרֿתורה דיני פרטי
גדולי  כמה אצל שמצינו (כפי ודיבור במחשבה רק לא אצלו הוא התורה שענין – בזה שהחידוש מלך),

מגירסא  פומיה פסק דלא ההנהגה שנכתב 67ישראל בספרֿתורה במעשה, גם נמשך להיות צריך אלא ,(
כו'. הקלף על בדיו

(כנ"ל  מלך" עליך תשים ד"שום הציווי גם נאמר שופטים בפרשת לכן שופט, הוא המלך שגם וכיון
המתאים  באופן נעשה הדבר (כאשר התורה  מן מצוה שזוהי ג), ).68סעיף

‡È– העולם כל כיבוש עלֿידו נעשה אזי ובשלימות, בהתגלות הוא המלך של ענינו כאשר והנה, .
נאמר  [עליו המלך בשלמה שכתוב כמו שלום, של באופן אלא מלחמה, של באופן שלמה 69לא "וישב

באשלמותא" סיהרא "קיימא המלכות, דספירת השלימות היתה ובימיו ה'", כסא איש 70על יהיה "הוא [
בימיו" ישראל על אתן ושקט ושלום שמו, יהיה שלמה רחוקות 71מנוחה.. ממדינות אליו שבאו ועד ,

זאת. לפעול כדי מלחמה של בענין צורך היה אחרים, בזמנים אמנם, כו'. מתנות והביאו

ו)מלחמות" (משפט "לעשות – מלך של השני הענין שנאמרה 61וזהו מלך מינוי למצות בהמשך ולכן ,
תירא  לא גו' אויבך על למלחמה תצא "כי ולכלֿלראש: המלחמה. דיני גם בה נאמרו שופטים, בפרשת

וגו'" .24מהם

מתיירא  יהודי ואם מגוי, להתיירא ליהודי שאסור לאחרונה, באריכות המדובר עם קשור זה וענין
הגוי  אצל כח מוסיף הוא הרי ז"ל 72מגוי, רבותינו שאמרו ועלֿדרך הפסוק 73, המשפטים 74על "ואלה
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א.58) קכב, ב"ב
ובפרשב"ם.59) שם ב"ב ראה
ה"ג.60) פ"א סנהדרין הל' רמב"ם בתחלתה. סנהדרין
ספ"ד.61) מלכים הל' רמב"ם ראה
יז.62) כז, פינחס
א.63) מט, סנהדרין
א.64) ד, ברכות
וש"נ.65) .272 ע' חל"ח תו"מ גם ראה
רפ"ג.66) שם רמב"ם ראה
א.67) פו, ב"מ ע"ב. ריש ל, שבת – לדוגמא – ראה

(68104 ע' חכ"ד לקו"ש גם וראה ה"ב. פ"א שם רמב"ם ראה
וש"נ. ואילך.

כג.69) כט, הימיםֿא דברי
כו.70) פט"ו, שמו"ר גם וראה אֿב. רכג, רע"א. קנ, זח"א
ט.71) כב, שם
שממשיך 72) כיון הכחות, כל במקור כח תשות פועל ועי"ז

ניתן  הבחירה ענין מצד ורק כח, בו אין שמצדֿעצמו למקום כח
כו'. כח לו

משפטים.73) ר"פ פירש"י ג. משפטים תנחומא
משפטים.74) ר"פ
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ישראל, כדיני אותו דנין שהם אחד בדין ידעת "אפילו עכו"ם", לפני ולא "לפניהם לפניהם", תשים אשר
תחילה  בהקב"ה כפר עכו"ם, לפני והולך ישראל דייני שמניח מי ש"כל שלהם", בערכאות תביאהו אל

שנאמר  בתורה, כפר פלילים".75ואחריֿכן ואויבינו צורם כצורנו לא כי

שיהו  סיבה אין מזה: ז"ל ויתירה רבותינו אמרו שהרי מהגוי, יתיירא –76די באומות" עזין "ישראל
ש"ישראל  להבהיר צורך אין כן, לא (דאם האומות מפני להתיירא מקום יש לכאורה כאשר אפילו שזהו
תירא  "לא להתיירא, מקום שאין אומרת שהתורה בנידוןֿדידן, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבאומות"), עזין

גו'". עמך אלקיך ה' כי מהם

ממנו! להתיירא כלל מקום אין שכאשר אפילו מהגוי שמתייראים – להיפך רואים לפועל, בנוגע אך

באומות"? עזין ש"ישראל בשעה בה המורא, סיבת מהי ולכאורה:

שבידו" מעבירות "ירא האלקית שהנפש בגלל זה הרי דבר, של שלאמיתו – הוא הענין ומזה 77אך ,
מהגוי! שירא הבהמית נפש אצל נמשך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמבאר שנפשו 78ועלֿדרך בגלל היא לחם לפרוסת רעב שיהודי לכך שהסיבה ,
יש  מישראל אחד לכל (שהרי עלֿידו להתברר שצריכים בלחם שישנם הקדושה לניצוצות רעבה האלקית
אבל  בכך, מרגיש אינו זכה, שלא וכיון זאת, מרגיש היה זכה, ואילו לבררם), שתפקידו קדושה ניצוצות

ללחם. רעבון הבהמית הנפש אצל נעשה מזה כתוצאה

של באופן גם להיות יכול זה זהו oeiqp[ענין אם המותר, במאכל אפילו או אסור, מאכל זהו אם –
הזקן  רבינו (כלשון ממש" וחיותו וקיומו הגוף "צורך שהיא לאכילה בנוגע אבל מותרות; של ענין

נמשכת 79בתניא  האלקית שנפשו בגלל היא דוקא זו לחם לפרוסת משיכה לו שיש לכך הסיבה הנה ,(
אליו]. שייכים אלו שניצוצות כיון זו, לחם בפרוסת שנמצאים הניצוצות לבירור

שאצל  אלא שבידו", מעבירות ש"ירא מפני היא לכך האמיתית שהסיבה מהגוי, ליראה בנוגע הוא וכן
נאמר  זה על אך מהגוי. שירא באופן נמשך זה הרי הבהמית ילך 80הנפש הלבב ורב הירא האיש "מי

וגו'". לביתו וישוב

זה. בפסוק רש"י פירוש על עתה נתעכב – לזה ובהמשך

·È בקשרי לעמוד יכול שאינו כמשמעו, אומר עקיבא "רבי הלבב", ורך "הירא רש"י, בפירוש הביאור .
ה  ב' (כנגד שלופה חרב ולראות הלבב"המלחמה ורב "הירא הירא 81לשונות אומר, הגלילי יוסי רבי .(

שבידו  עבירות 82מעבירות בשביל החוזרים על לכסות ואשה, וכרם בית על לחזור תורה לו תלתה ולכך ,
אשה", ארש או כרם נטע או בית בנה שמא אומר חוזר והרואהו עבירה, בעלי שהם יבינו שלא שבידם,

מובן  אינו דלכאורה עיקרי,83– הכי ענין הוא גו'" ילך הלבב ורך הירא האיש "מי שהציווי כיון :
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לא.75) לב, האזינו
ב.76) כה, ביצה
ח.77) כ, פרשתנו פירש"י
ועוד.78) תמה. ע' חי"ד שלו אג"ק ראה
רפ"ז.79)
שם.80) פרשתנו
[ודאי],81) "הירא יד: פ"ז, סוטה התוספתא מדברי ולהעיר

שבחזקים  וחזק שבגיבורים גיבור שאפי' הלבב, ורך שוב ת"ל מה
להיות  יכול מהאויב, מתיירא שאינו גיבור שגם י"ל, ועפ"ז וכו'".
חרב  אפילו – שלופה" חרב לראות .. יכול ש"אינו הלבב", "רך

.elyשלופה
הגלילי 82) ר"י שיטת על להקשות יש שלכאורה ולהעיר,

בר"פ  רש"י ממ"ש למלחמה, יוצא אינו שבידו" מעבירות ש"הירא
לאשת  בנוגע יצה"ר,תצא כנגד אלא תורה דיברה "לא תואר: יפת

אודות  שמדובר דכיון – באיסור" ישאנה מתירה הקב"ה אין שאם
אויבך  אל למלחמה תצא ("כי בה וניצחו למלחמה שיצאו אלו
שיש  מי (שהרי עבירות להם אין בוודאי הרי שביו"), ושבית גו'
לומר  אפשר איך וא"כ, למלחמה), יוצא אינו בידו עבירות

באיסור"? ש"ישאנה
דכיון 83) – הפסוק בפירוש הצורך לבאר אפשר לכאורה

וגו'", תיראו אל לבבכם ירך אל גו' מהם תירא "לא נאמר שכבר
ילך  הלבב ורך הירא האיש "מי ולהכריז להוסיף הוצרכו למה
יש  שאעפ"כ רש"י, מתרץ זה ועל מעצמו? מובן זה הרי וגו'",
כי  – כו'" המלחמה בקשרי לעמוד יכול שאינו "כמשמעו, לפרשו
וכפי  מורא. שיהי' יתכן עדיין לירא, שלא כמ"פ שנצטוו לאחרי גם
כמ"פ  לו אומרים כאשר שגם בעצמו למקרא' חמש ה'בן שיודע
בנוגע  אמורים הדברים ואם זאת. יעשה שלא יתכן דבר, לעשות
רגש  שהוא המורא לענין בנוגע הוא שכן עאכו"כ בפועל, לעשי'
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ולא  אשה"), ארש כרם.. נטע בית.. בנה אשר האיש "מי ההכרזה (לאחרי לבסוף רק נאמר זה מדוע
גו'"? לבבכם ירך ל"אל בסמיכות

רק שמתעורר  פחד אודות מדובר שכאן רש"י מפרש –seqalולכן למלחמה ביותר שמתקרבים ,
כל  כי לגמרי, מחוור אינו זה פירוש אבל, שלופה". חרב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד יכול "שאינו
מוסיף  ולכן המלחמה. קרבת מפני הפחד את שיחזק דבר ניתוסף לא ובינתיים זו, לאחרי זו היו ההכרזות
כרם  בית אודות ההכרזות לאחרי נאמר ולכן שבידו", מעבירות "הירא על שקאי – פירוש עוד רש"י

שבידם". עבירות בשביל החוזרים על "לכסות ואשה,

"איש  שיהיה יתכן איך הקושי בגלל הוא שבידו" מעבירות ד"הירא בפירוש שהצורך לומר אין [אבל
לא  אם גם ייענש רחמנאֿליצלן, מיתה עליה שחייבים עבירה עבר אם דממהֿנפשך, הלבב", ורך הירא
יתכן  איך לשאלה מקום אין הפשט, בדרך כי – במלחמה ינזק לא מיתה, מחוייב אינו ואם למלחמה. ילך

ממלחמה  יפחד שבידו 84שאדם עבירות לולי ,85.[

כולל  עקיבא, רבי שלדעת מקומות בכמה שמצינו – המאמר בעלי לשיטת בהתאם הם הפירושים וב'
אחד  פרט על רק קאי הגלילי יוסי רבי לשיטת ואילו יראה), סוגי כל (ובנידוןֿדידן: פרטים כמה הפסוק

ולדוגמא  שבידו). מעבירות הירא לב 86(ובנידוןֿדידן: בנוגע בכל : או הקדירה" "בתוך רק הוא אם ישול,
שהוא  ב"למשמרת 87אופן נכללים פרה ששתתה חטאת מי גם אם נדה", ל"מי בנוגע נדה"88; ;89למי

בזה  נכללת ונתגרשה שנתארסה נערה גם אם המאורסה, בנערה קנס לדין –90ובנוגע

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי יח 91הוגה ע' לקמן ואילך, 121 עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי
ואילך.

***

‚È ביום ובפרט אלול, בחודש כן לנהוג יש ובוודאי התשובה', ב'אגרת ענין ללמוד לאחרונה נהוג .
התשובה' ב'אגרת כמובא התשובה, ענין הוא עצמו מצד שבת שהרי אלול, שבחודש ַָש"ׁשּבת 92השבת

אלול. שבחודש בשבת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כולה, השנה שבכל שבת בכל גם שזהו ּתׁשב", ֵָאותיות
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הלבב" ורך ש"הירא ולצוות לחזור התורה צריכה ולכן שבלב*.
לאו  – נוסף ציווי גם הרי הא, משום אי אבל: למלחמה. ילך לא
הקב"ה  ש"א"ל במשה, אפילו שמצינו (וכפי פעולתו שיפעל דוקא
ועוג) סיחון** במלחמת (כמ"ש נתיירא, ולבסוף עמך, אהי' כי
אלא  אותו תירא אל אומר אינו אותו, תירא אל משה אל ה' ויאמר

רפע"ו)). (ב"ר שנתיירא" למי
ידי 84) בהרמת צורך שהי' עמלק, במלחמת שמצינו וכפי

יז, (בשלח ונכונה נאמנה בתפילה השמים פרושות שיהיו משה
הי' זאת, ולולי במלחמה, יהושע ניצח ועי"ז ובפירש"י), יאֿיב

כו'. למורא מקום
ירא 85) משה "שהי' עוג , במלחמת שמצינו ממה גם ולהעיר

יד, (לךֿלך שנאמר אברהם, של זכותו לו תעמוד שמא להלחם
חוקת), ס"פ (פירש"י כו'" שפלט עוג הוא הפליט, ויבוא יג)
יש  עדיין שבידו", "מעבירות לחשש מקום אין כאשר שגם והיינו,

זכות. איזו לו תעמוד שמא האויב, מפני להתיירא מקום
דוגמאות.86) ג' – "חזקה" של ענין שיהי' וכדי

א.87) עד, פסחים
ובספרי.88) ט יט, חוקת
שאין 89) ואף – זה בענין פלא דבר על אגב, דרך להעיר ויש

כדי  זאת, שידעו כדאי כי זאת, להזכיר ברצוני לעניננו, נוגע זה
בזה: ביאור ימצאו והלוואי בזה, שיעיינו

שם: בספרי איתא – הגלילי ור"י ר"ע לפלוגתת בהמשך
חיות  וכל ונגבה, וצפונה ימה מנגח האיל ראיתי טרפון, ר' "אמר
ח, (דניאל והגדיל כרצונו ועשה מידו מציל ואין לפניו יעמדו לא
מן  בא העזים צפיר והנה מבין הייתי ואני עקיבא. ר' זה ד),
בין  חזות קרן והצפיר בארץ נוגע ואין הארץ כל פני על המערב

הגלילי". יוסי ר' זה ואילך), ה (שם, וגו' עיניו
בנוגע  בדניאל פסוק – זה ענין שייך מה מובן: אינו ולכאורה

הנ"ל?! הגלילי ור"י ר"ע לפלוגתת – הימים לאחרית
א.90) לח, כתובות
תשכ"ז.91) שופטים ש"פ שיחת בשילוב
ספ"י.92)

(*pa (64 dxrd 162 'r b"lg n"eza onqp) enya owfd epiax `iany cibnd axd mbztn xirdlee opgz`e) ieeivl rbe,(d"'d z` zad`e
jiwl`,"dxe`klc,alay ybx `idy dad` lr ieeiv jiiy ji`,dad`d z` mixxernd mixaca zeppeazdd lr `ed ieeivd `l`.f"cre

dnglna d`xid zlilyl rbepa,y (f"tq mikln 'ld) m"anxd y"nke"'ek aeygi `l,""envr lidane dnglna xdxdle aeygl ligznd lke
'eke,"epiide,d`xi mixxernd mixaca opeazi `ly.
(**(zweg t"q `negpze x"acna) lel` ycega dzidy– .dgpdd zniyxa:dkex`a mrt xaecnk,ep`vn `l r"rl) dzr df qtcpe–

(l"end.
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סעיף  (כנ"ל בשדה למלך כמשל הוא אלול חודש של שענינו הזקן רבינו של הביאור עלֿפי ובפרט
מדבר, או שדה כמו אדם, בני מושב שאינו במקום נמצא שהמלך והיינו, ה),

"למלך.. במשל שהרי –dcya הענין לשלול אלא ד"מדבר", הענין לשלול הזקן רבינו כוונת אין "
– מדבר או שדה כמו אדם, בני מושב שאינו מקום היינו, מושב", ד"עיר

שהוא  "בית", בו שאין מושב", "עיר שאינו במקום  גם לפעול – הוא דתשובה העילוי אמיתית והרי
המצוות  ענין שהוא הבית, כלי בו ואין התורה, שהיא 93ענין התשובה, עבודת בו נעשית ואףֿעלֿפיֿכן ,

היא  התשובה עבודת ואילו והגבלה. במדידה הם הרי בכלים, אורות שלהיותם ומצוות, מתורה למעלה
שם  ולכן אדם, בני דמושב הציור בו שאין ב"שדה", דוקא נפעל זה וענין והגבלה; ממדידה למעלה

והגבלה. מדידה מציור, למעלה שהוא כפי דלמעלה' ה'עצם את לוקחים

„È מע או ודיבור "קול בענין ד, פרק סוף התשובה' ב'אגרת הביאור המשך ה"א". וא"ו אותיות הן שה
ואילך. יד סעיף ראה פרשת שבת בשיחת נכלל –

ÂË רישא דלאו – כלל מובן אינו שלכאורה ענין ה', פרק ריש התשובה' ב'אגרת ולבאר להוסיף ויש .
רישא: סיפא ולאו סיפא

שכתוב  מה אודות מדובר הפרק שכתוב 94בתחילת מה הכתוב ש"פשט חיים", נשמת באפיו "ויפח
ומפסיק  חוצץ דבר איזה יש אם מקום, לאיזה נופח כשהאדם  שעלֿדרךֿמשל שכמו לנו להורות הוא ויפח,
גוף  בין ומפסיק חוצץ דבר יש אם ממש ככה מקום, לאותו כלל ומגיע עולה הנופח הבל אין בינתיים,

לבחינת העליון".ladהאדם

בישעיהו  שכתוב כמו אלא יתברך.. לפניו חוצץ ורוחני גשמי דבר שום אין באמת "אך כי 95וממשיך,
נגד שהם לפי והטעם אלקיכם, ובין ביניכם מבדילים היו עונותיכם כו'".oevxאם העליון

ב" שמתחיל הטעם מובן ב"ladואינו ומסיים העליון"?oevxהעליון"

דלמעלה, הענינים על דלמטה מהענינים דוגמא רק הוא ה"הבל" שענין לומר שאין – ובהקדמה
שלמעלה  מהענינים נשתלשלו שלמטה הענינים כל שהרי ההבל), ענין (ולא הרצון ענין הוא ולמעלה
"בחינת  – ה"הבל" ענין ישנו למעלה שגם כך מהן"), "נשתלשלו ג: פרק ראשון בחלק הזקן רבינו (כלשון

העליון". הבל

מדריגות  שהן בשעה בה – העליון" ב"רצון ומסיים העליון" ב"הבל שמתחיל מה מובן, אינו ולכן
בקוצו  "נרמז – העליון רצון ואילו תתאה", ה"א באות "מרומז – העליון הבל לגמרי: מזו זו חלוקות

עצמה? יו"ד מאות אפילו שלמעלה ביותר נעלית דרגא שזוהי יו"ד", של

עליונה, דרגא לגבי מהֿשאיןֿכן נמוכה, דרגא לגבי חוצץ אינו מסויים שענין מצינו שלפעמים ולהעיר,
בנו  שמצינו כפי – הגילוי את מונע קטן דבר אפילו שלפני הנה הגילויים שלגבי למתןֿתורה, גע

הגילויים  לגבי מהֿשאיןֿכן בלבד, הגסה הערלה הסרת שהוא המילה ענין מספיק היה מתןֿתורה,
שהוא  הפריעה, ענין גם להיות צריך ולכן המפסיק, לדבר הדקה הערלה גם נחשבת מתןֿתורה, שלאחרי 

ה  לגבי כי הדקה, הערלה הסרת הדק `ענין עור גם וסותר מונע מתן ֿתורה, שלאחרי ;96ור

להיפך  מצינו ממלאֿכלֿעלמין,97ולפעמים דבחינת הגילוי לגבי הפסק להיות יכול מסויים שענין ,
בסיום  שכתוב מה (ועלֿדרך בשלימותו שנשאר סובבֿכלֿעלמין דבחינת הגילוי את מונע זה אין אבל
חבלים  מתרי"ג שזור עב "חבל כמשל שהוא מצוות", מתרי"ג (ש)כלול ההמשכה.. "חבל לענין הפרק
שעלֿידי  הקשר נשאר אףֿעלֿפיֿכן אבל הדק", חבל נפסק מהנה אחת על חסֿושלום ש"כשעובר ֵֵָדקים",

כו'). החיות לכללות בנוגע החבל כללות
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תרל"ו 93) רבים מים המשך א. יו"ד, ואתחנן לקו"ת ראה
ועוד. בסופו.

ז.94) ב, בראשית
ב.95) נט, ישעי'

אוה"ת 96) ב). (יו"ד, פ"ג מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ועוד. ואילך. תתי ע' יתרו

אֿב.97) קמד, המילה שער דא"ח) (עם סידור גם ראה
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מדריגה  שזוהי העליון, הבל לגבי ההפסק בענין מתחיל – ומפסיק החוצץ לדבר בנוגע כאן, ואילו
ביותר. נעלית מדריגה שזוהי העליון, רצון לגבי ההפסק בענין ומסיים תחתונה,

ÊË:בזה הביאור לומר ויש .

מקור  שהוא סתם הבל שישנו למטה, ה"הבל" מענין כמובן – דרגות כמה יש העליון" "הבל בענין
לנפיחה  ועד בכח, לנפיחה סתם נפיחה בין חילוק יש  גופא ובזה נפיחה, עלֿידי שבא הבל וישנו הדיבור ,

בדברו" יצא "נפשי (עלֿדרך חזק הכי שהוא 98בכח כפי העליון הבל בחינת שישנו – למעלה ודוגמתו ;(
מצד  שהוא כפי ההבל לבחינת ועד וכו', המדות בחינת מצד שהוא כפי או (דיבור), המלכות בחינת מצד

הרצון. בחינת

– ברוךֿהוא העליון רצון בענין ומסיים העליון, הבל בחינת בענין שמתחיל בכך סתירה אין ולכן
הרצון. בחינת מצד שהוא כפי ההבל לבחינת היא שהכוונה כיון

לבאר כדי זה הרי – ההבל) ענין רק (ולא דוקא הרצון ענין ומדגיש שמדייק לכך mrhdומה
ש"באמ  אף גו'", מבדילים שהם ש"עוונותיכם "לפי – יתברך" לפניו חוצץ ורוחני  גשמי דבר שום אין ת

oeilrd oevx cbp ונפסק "נכרת שעלֿידה כרת, בה שיש עבירה בין חילוק יש גופא, שבזה (אלא ברוךֿהוא"
החבל). כללות לא אבל הדק", חבל "נפסק שעלֿידן כרת בהן שאין לעבירות כו'", ההמשכה חבל

באופן  התשובה מועילה כיצד מובן: אינו דלכאורה – התשובה ענין כללות לביאור גם נוגע זה וענין
חדא" וברגעא חדא ענין 99ש"בשעתא חומר כל כי, – גמור"?! "צדיק להיות הקצה אל הקצה מן יתהפך

מן  איבערשטעלן") ("זיך להשתנות יכול ולכן ברוךֿהוא", העליון רצון "נגד היותה בגלל הוא העבירה
הבעלֿשםֿטוב  וכמאמר ברוךֿהוא, העליון רצון לקיים – אחד רצון עלֿידי הקצה אל שבמקום 100הקצה

מציאותו. בכל שם שנמצא נמצא, הוא שם - אדם של שרצונו

***

ÊÈ הפרשה לכללות בהמשך שבא הלבב", ורך הירא האיש "מי הפסוק אודות לעיל להמדובר בהמשך .
וגו'" מהם תירא לא גו' למלחמה תצא לחיות 24"כי שצריכים הזקן רבינו של הידוע הפתגם עלֿפי הרי –

זה. בזמננו גם נוגע זה שענין מובן א), סעיף (כנ"ל הזמן עם

עם  ורכב סוס וראית אויבך, על למלחמה תצא "כי בכתוב: המפורשת ההוראה זו הרי – ובפשטות
"בעיני  יחיד, לשון ורכב", "סוס הכתוב לשון דיוק רש"י שמפרש וכפי וגו'", מהם תירא לא ממך, רב
אותם  ועושה מחשיב שאתה כיון רב", הוא "בעיניך ממך", רב "עם וכן כו'", אחד כסוס כולם חשובים

רב". אינו בעיני "אבל ל"מציאות",

למקרא': חמש ה'בן שואל עדיין אך

"וראי  נאמר אודות zבפסוק אלא "בעיני", – הקב"ה של ראייתו אודות כאן מדובר שלא היינו, ,"
אמת" ש"תורת בשעה בה רב", אינו ש"בעיני העובדה מועילה מה ואםֿכן "בעיניך", – יהודי של ראייתו

ש  יתכן איך ואםֿכן "עור"... אודות מדובר לא והרי רב", הוא ש"בעיניך אומרת מהם"?!עצמה תירא "לא ִֵ

כולם  "חשובים אלא רב", אינו ש"בעיני כיון הרי רב", הוא ש"בעיניך שאףֿעלֿפי לומר, צריך כן ועל
מהם". תירא "לא ולכן יהודי, אצל גם כן נעשה כו'", אחד כסוס

של  בכחו אלא עצמו, בכח הולך שאינו כך עמך", אלקיך ה' "כי הכתוב כהמשך – בזה וההסברה
כו'". אחד כסוס כולם "חשובים אלא רב", אינו ש"בעיני הקב"ה,

רב  "עם זה הרי שבפועל רואה ואז כו', חשבון לעשות שצריך כיון לשאלה: מקום יש עדיין אך
מהם?! יירא לא איך אםֿכן ממך",
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ו.98) ה, שה"ש
סע"א.99) קכט, זח"א

וש"נ.100) סמ"ח. בהוספות טוב שם כתר ראה
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לא  היינו, דייקא, "המעלך" – מצרים" מארץ המעלך עמך) אלקיך ה' "(כי הכתוב: ממשיך זה ועל
" "j`ivendרק אלא ומצב, מעמד דרגא, שטח, באותו עדיין נשאר אחרֿכך שגם ,"jlrnd,"מצרים מארץ

שמצד  אףֿעלֿפי ולכן החשבון, ענין כללות שייך שלא כך דמצרים, הענין מכללות לגמרי למעלה
כסוס  אלא אינם  דבר  של שלאמיתו  כיון מהם", תירא "לא מכלֿמקום ממך", רב "עם זה הרי החשבון,

אחד.

צורך  יש בוודאי כלל; במלחמה צורך אין אחד" כסוס כולם ש"חשובים שכיון הכוונה אין אמנם,
מיני  כל ועושים עצמם את שמסכנים מרגלים לשלוח וכן כו', גשמיים נשק כלי וליטול למלחמה, לצאת
שהעיקר  לדעת צריך אלא וכו', שלו המלחמה כלי השונא, של במחנה שנעשה מה לברר כדי תחבולות
לכללות  מפריעה היראה כי מהם", תירא "לא ולכן מצרים", מארץ המעלך עמך אלקיך ש"ה' הוא

המלחמה.

ÁÈ שהתנאי ואמר, אחדים, ימים לפני ישראל בארץ שדיבר פלוני, של דבריו על מענה גם וזהו .
שנאמרו  פסוקים מכמה לדבר ראיות להביא והוסיף מהם", תירא "לא הוא: למלחמה ביציאה הראשון

גו'" אברם תירא "אל להאבות: גו'"101בנוגע תירא "אל נאמר ביצחק וכן עבדי 102, תירא "אל וכן ,
קם 103יעקב" לא אחד שאף ולפלא ממך", רב מ"עם להתיירא אין אמנם מדוע הסביר לא הוא אבל ;

מהם"! תירא ש"לא הטעם אכן מהו לשאול

מ  שבו הפסוק, של השני חציו הוא העיקר "כי ובכן: – מהם" תירא "לא מדוע והסברה טעם פורש
הכתובים  וכהמשך מצרים", מארץ המעלך עמך אלקיך עם 104ה' להלחם עמכם ההולך אלקיכם ה' "כי :

אתכם". להושיע אויביכם

עמך"! אלקיך ה' "כי – היא שכל עלֿפי היחידה ההסברה מהם"; תירא "לא מדוע אחרת הסברה אין

קשורה  שאינה הדרך ואילו אמונה, של בענין צורך יש ומצוות לתורה שבנוגע שטוענים אלו כמו ולא
להיפך: בדיוק היא האמת כי – שכל של ענין היא ומצוות תורה עם

ורואים  מסביב מסתכלים כאשר ומצוות, התורה ענין לולי כי שבשכל. ענין היא ומצוות התורה דרך
באמונה; צורך שיש כך מהם", תירא "לא מדוע בשכל  הסברה ואין להתיירא, צריך ממך", רב "עם שישנו

ישנה אזי ומצוות, התורה דרך מצד מסתכלים כאשר lkyaורק dxaqdd המעלך עמך אלקיך ש"ה' –
שלפניֿזה  הכתובים ובלשון מצרים", במסות 105מארץ גוי, מקרב גוי לו לקחת לבוא אלקים "הנסה :

לעיניך". במצרים אלקיכם ה' לכם עשה אשר ככל וגו' ובמלחמה ובמופתים באותות

להשתנות  שאיֿאפשר כיון הנה בפיו, שגור שמים שם אין שלעתֿעתה מי אודות כשמדובר אמנם,
ומזה  מהם", תירא "לא הפסוק: של הראשון חציו את תחילה אומר לכן הקצה, אל הקצה מן אחת בבת
אלקיך  ה' "כי  הפסוק: להמשך – בגילוי אצלו גם תבוא שלבסוף – שבדבר הכוונה את כבר מבינים

עמך".

ËÈ בכתוב וממשיך וגו'":106. המלחמה אל כקרבכם "והיה

ארצכם" מגבול הספר מן לצאתכם "סמוך המלחמה, אל יותר מתקרבים להתעורר 107כאשר יכולה אזי ,
מקושר  הוא כאשר רק שייך זה ענין כי עמך", אלקיך "ה' שיהיה לכך ראוי אינו שאולי מחשבה, אצלו
כולם  חשובים הקב"ה שבעיני כיון ולכן, עצמו), בפני מציאות בתור (לא בשליחותו והולך הקב"ה עם
של  ומצב במעמד שהוא בטוח שאינו כיון אבל במלחמה; ומנצח מהם, להתיירא מה לו אין אחד, כסוס

מהם. מתיירא לכן כו', כדבעי הקב "ה עם התקשרות

נאמר  זה וגו'":106ועל ישראל שמע אליהם ואמר העם, אל ודבר הכהן "ונגש
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הקדימו  ישראל בני עם שדיברו פעם שבכל מצינו לא הרי – ישראל" "שמע הלשון מובן אינו לכאורה
"ה' מיד ומתחיל וגו'", ישראל כל אל משה דיבר אשר הדברים "אלה ולדוגמא: ישראל", "שמע לומר

וגו'" לאמר בחורב אלינו דיבר נאמר 108אלקינו וחוקים למצוות בנוגע ורק ישראל"; "שמע הקדמת ללא ,
גו'" המשפטים ואל החוקים אל שמע ישראל "ועתה שכתוב כמו ישראל", "שמע ישראל 109הלשון "שמע ,

גו'" המשפטים ואת החוקים ישראל"?110את "שמע הלשון כאן נאמר למה ואםֿכן .

רש"י  מפרש אתכם".111ולכן שיושיע אתם כדאי בלבד, קריאתֿשמע אלא זכות בכם אין "אפילו :
יהודי, כל אצל בשלימות הוא ישראל" ד"שמע הענין והרי

הידוע  וכהסיפור הנמצאים 112– שכל סכנה, של ומצב במעמד בווארשא, בהיותו אדמו"ר מו"ח מכ"ק
"שמע  ביחד זעקו ומצוות, לתורה שייכות לו אין הכיפורים ביום שאפילו ליהודי עד נשיאנו מרבינו שם,

– ישראל"...

כמו  בתחילה ישראל", "שמע לעומתו הוא גם יזעק ואז ישראל", "שמע לו יאמר שמישהו רק צריך
ומאליו. מעצמו גם ואחרֿכך קול", "בת

למלחמה" היום קרבים "אתם כאשר הנה – ישראל" "שמע – קריאתֿשמע של הזכות שישנה וכיון
ד" באופן זה תערצו lrהרי ואל תחפזו ואל תיראו אל לבבכם ירך "אל ולכן מאויביכם, למעלה אויבכם",

רש"י  כפירוש מהם;111מפניהם", שיתייראו כדי כו'" עושים האומות שמלכי דברים ד' כנגד אזהרות "ד' :
להושיע  אויביכם עם לכם להלחם עמכם ההולך אלקיכם ה' "כי מזה, להתיירא צריכים אינכם אתם אבל

אתכם".

.Î:התפילין ענין אודות לאחרונה להמדובר באים ומכאן

יקר' ב'כלי איתא – כו'" בלבד קריאתֿשמע זכות אלא בידכם אין "אפילו רש"י לפירוש בנוגע
הוא (מהספרים שהעיקר לי ונראה היא, זוטרתי מילתא קריאתֿשמע "אטו החסידות): בתורת שהובאו

כמעיד  יהא שלא תפילין, עלֿידי כיֿאם קורא אינו מסתמא קריאתֿשמע הקורא כי שבראש, התפילין על
בעצמו  שקר שכתוב 113עדות כמו האויבים, על ופחד אימתה תפול שבראשו תפילין ועלֿידי כל 114, וראו

ז"ל  רבותינו ואמרו ממך, ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ היו 115עמי זה ולדבר שבראש, תפילין אלו
מהם". וייראו השונאים שיראו במלחמה, צריכין

עליך", נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו ומצב במעמד להיות צריך שיהודי – בזה הענין וכללות
העמים" מכל בחרתנו ש"אתה הרגש אצלו שיהיה כו', ואדרבה בכך, להתבייש נעשה 116ולא ועלֿידיֿזה ,

בכך. צורך יש אם – יראה של להרגש ועד כבוד, של הרגש הגוי אצל גם

‡Î להושיע גו' עמכם ההולך אלקיכם ה' כי וגו' מהם תירא ד"לא באופן ההנהגה שתהיה – והעיקר .
אתכם",

היעוד  שיקויים כיון במלחמה, צורך יהיה שלא ומצב למעמד שיבואו בארץ",117ועד שלום "ונתתי

ולאחריֿזה  דגאולה, לאתחלתא ונכנסים דמשיחא, עקבתא של התקופה את מסיימים כזה ובאופן
לעולם" להם נשיא עבדי "דוד עלֿידי – בפועל ישראל,118לגאולה נדחי ויקבץ במקומו מקדש שיבנה ,

ישראל  כל ויכוף אביו.. כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך ש"יעמוד ההקדמה לאחרי –
נדחי  וקבץ במקומו מקדש ובנה והצליח עשה "אם ואז ה'", מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך

בוודאי" משיח זה הרי –119ישראל,
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אֿו.108) א, דברים
א.109) ד, ואתחנן
א.110) ה, שם
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דגאולה  אתחלתא תהיה דידן.120ועלֿידו בעגלא והשלימה, האמיתית גאולה – לאחריֿזה ומיד ,

***

·Î"תורה של ה"יינה – הלבב" ורך "הירא רש"י בפירוש הביאור סיום עקיבא 121. שרבי שכיון ,
ישראל" את לזכות היה לתנועת 122"רגיל* בדומה (שהיא תשובה של בתנועה שעומד יהודי מיד זיכה ,

זו 123מסירתֿנפש  יראה כי ממלחמה**, לחזור צריך שבידו מעבירות שהירא לפרש יכול אינו ולכן ,(
עלֿידי  שהוגהה הנ"ל בשיחה נכלל – גמור צדיק נעשה שעלֿידיֿזה תשובה והרהור לחרטה מביאה גופא

שליט"א. אדמו"ר כ"ק

(וסיים:)

אזי  חדא, וברגעא חדא בשעתא תשובה, עושין ישראל שכאשר – העתידה לגאולה בנוגע הוא וכן
נגאלין" הן ממש.125"מיד בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה, תפילת [לאחרי

"רגיל" (*124–`hiyt שקלים ובירושלמי סע"א. לח, יומא וראה אחת! פעם על רק והראי' – אחת מפעם יותר שזהו

דמעות. עיניו זלגו ה"א: סוף פ"ה

מכלֿמקום  שבידו, מעבירות הירא ע"ד גם הלבב" ורך "הירא הכתוב מדבר שלר"ע אפ"ל מקרא של שבפשוטו אף (**

כבפנים. עבירה, ע"ד כאן מדובר אין לר"ע, תורה, של ביינה
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וש"נ.120) .315 ע' חנ"ב תו"מ גם ראה
ששייך 121) ענין"), געשמאקער א ("זייער ביותר ערב ַַענין

אלול. לחודש
בפירוש 122) רש"י") אפענע ("א ברש"י להדיא ַָכמפורש

עקיבא  רבי "שבקיה א): (קי, סנהדרין במסכת הגמרא דברי
("א  ליטאי הוא אם חילוק ללא – אחד שכל כך ַלחסידותיה",
י"ב  משאר אחד או ּפוילישער"), ("א פולין מחסידי ַַליטוואק"),

ש" לראות, יכול – ישראל לזכות ciqgשבטי ש"רגיל מי הוא "
"דור  אודות או צדיקים אודות מדובר אם חילוק ללא ישראל", את
מחייב  ("והשתא כן הי' לא אחת פעם כאשר שלכן המדבר",
רבי  "שבקיה טומל"): גאנצער ("א "רעש" מזה עושים ַַלהו"),

לחסידותיה"!... עקיבא
(ברכות 123) בגמרא כדאיתא ר"ע, של המיוחד ענינו שזהו

מצטער  הייתי ימי "כל בפועל: המס"נ לענין בנוגע שאמר ב) סא,
נשמתך. את נוטל אפילו ה), ו, (ואתחנן נפשך בכל זה, פסוק על
לו  שהיתה אברהם, כמו (לא ואקיימנו" לידי יבוא מתי אמרתי,
אצלו  שהיתה שאף והיינו, המס"נ), ענין את חיפש לא אבל מס"נ,
בעבודה  רצונו הי' בכלים, דאורות באופן התומ"צ דקיום העבודה

דוקא. בפועל דמס"נ
ק"ש  באמירת – מישראל אחד כל אצל ישנו המס"נ ענין והרי

ר"ע  אצל שהי' כפי זה שאין אלא יום, בכל המס"נ) (שהו"ע
לאח"ז  שגם באופן היא שהמס"נ אלא גוף, ללא נשמה שנשאר

שנה. ועשרים מאה עד בגוף נשמה נשאר
"שמע  מכריזים שבסיומה דיוהכ"פ נעילה בתפילת וכמו
נשמה  נשארים ולאח"ז מס"נ, של כוונה מתוך אחד" ה' גו' ישראל
מלכותו  כבוד שם "ברוך ג"פ שאומרים בכך כמודגש בגוף,
עולמות  ג' שקאי אדמו"ר מו"ח כ"ק שמפרש כפי ועד", לעולם

בירושלים". הבאה "לשנה בהכרזה ומסיימים בי"ע,
ישראל 124) את לזכות ר"ע הנהגת הרי השאלה: על מענה

באים  .. ישראל רשעי בני ש"קטני שס"ל "חסידותיה", על קאי
על רק שקאי – שם) (סנהדרין לעוה"ב" miphwהם mipa שלהם

e`hg `lyפשיטא עצמם ישראל רשעי אבל ,oi`c חלק להם
ועשרת  קורח עדת המדבר, לדור בנוגע וכן שם), (פירש"י לעוה"ב

ס"ל היפך oi`yהשבטים, זה הרי  ולכאורה, לעוה"ב, חלק להם
ישראל. את לזכות ההנהגה

שייך זה שאין שליט"א, אדמו"ר כ"ק llkeוענה llk להמבואר
שם. הש"ס במפרשי לעיין ויש בגמרא, שאלה אלא cereבשיחה,

xwir f"be.(כבפנים) כו'
ה"ה.125) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

mihtey zyxt zegiyÎihewlh jxk

.‡
"··Ï‰ Í¯Â ‡¯È‰"

ורך מ  הירא האיש מי השוטרים... "ויספו הפסוק ן

לביתו" וישוב ילך ב"דיבור 1הלבב רש"י, מצטט
הלבב" ורך "הירא המלים את השני, המתחיל"

יכול 2ומפרש  שאינו כמשמעו, אומר: עקיבא "רבי :

שלופה  חרב ולראות המלחמה בקשרי רבי 3לעמוד .
תלתה  ולכך שבידו. מעבירות הירא אומר: הגלילי יוסי

על  לכסות ואשה, וכרם בית על לחזור תורה לו
בעלי  שהם יבינו שלא שבידם, עבירות בשביל החוזרים

נטע  או בית בנה שמא אומר חוזר, והרואהו עבירה,

אשה". ארש או כרם

בזה: להבין וצריך

דורשות, אינן הלבב" ורך "הירא המלים א)
ייתכן  למלחמה יוצאים שכאשר מובן, הסבר. לכאורה,

שיפחדו,

תצא  "כי לצוות רבינו משה היה צריך ולכן

מהם" תירא לא אויבך... על בכל 4למלחמה וכן :

אל  לבבכם ירך "אל לומר הכהן צריך מלחמה,
.5תיראו..."

שרש"י  הלבב", ורך ב"הירא הקושי אפוא ומהו
לבאר? צריך

הלבב" ורך "הירא לפרש לנכון מוצא רש"י אם ב)
צורך יש מדוע –ipya די שאין מובן, פירושים?

המשמעות  כי בלבד, שבידו" מעבירות "הירא בפירוש

חושש  הוא היא: הלבב" ורך "הירא של הפשוטה

לבבכם" ש"ירך כפי בדיוק עצמה, מהמלחמה
של  אפשרית תוצאה הם כן לפני המופיעים ו"תיראו"
מסתפק  רש"י אין מדוע אך למלחמה". קרבים... "אתם

בקשרי oey`xdבפירוש לעמוד יכול "שאינו
כפי  הוא, זה פירוש כאשר במיוחד המלחמה...",

חז"ל, לשון את רש"י ?ernynk"6"שמציין

הוא  לעמוד..." יכול "שאינו שהפירוש כיון ג)
ernynk זה בפירוש חידוש שאין לכאורה, יוצא ,

"הירא  הפירוש את מביא שרש"י כיון אלא כשלעצמו,
הפירוש  את גם לציין צריך הוא שבידו", מעבירות

השני "שאינו  הפירוש את כותב היה אילו כי יכול...",
שהוא לחשוב היה ניתן הפירוש lleyבלבד, את

כמשמעו.

יכול  "שאינו שהפירוש כיון מובן: לא זה לפי אך
לכתוב ed`לעמוד..." לרש"י היה די הפשוט, הפירוש

"כמשמעו" המילה בפירושו 7את אחרים כבמקומות ,
התורה  יכול 8על "שאינו מכן לאחר לפרט עליו מדוע .
?9לעמוד..."

דוקא  הקודמים בפסוקים המתעורר הקושי מהו ד)
צריך  שבגללו שבידו", מעבירות "הירא הפירוש לפי

להוסיף ש o`kרש"י למרות ,enewnaהוא`l,זאת אמר
צריך  אינו אשה ארש או כרם נטע או בית שבנה שמי
החוזרים  על "לכסות כדי אלא עצמו, בגלל לחזור

שבידם"? עבירות בשביל

llkה) jxca שמו את בפירושו מציין רש"י אין
שני  מובאים כאשר לא אף המובא, הפירוש בעל של

זה  על זה החולקים רש"י,10פירושים מציין כאן אך .
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ח.1) כ, פרשתנו
שינוים).2) (כמה כאן ספרי גם וראה סע"א. מד, סוטה במשנה והוא
לנגד 3) הם – כו' ולראות כו' לעמוד יכול שאינו – אלו ענינים וב'

הלבב. ורך הירא – שבפסוק הלשונות ב'
(4lirl.א כ,
ג.5) שם,
הלבב6) ורך (שהירא דריה"ג שטעמא כאן: כמשמעו),`epiבגו"א

כי  תירא "אל הפעם עוד לו לומר יכול הכהן – "כמשמעו" להירא כי
לומר  אין אבל בחנם. מהמלחמה יחזור ולמה גו'", עמכם ההולך ה"א
– כי כאן, הראשון בפירושו מסתפק שאינו בזה רש"י של טעמו שזהו
גו'" תירא "לא שהציווי שאפשר הוא, פשוט (למקרא)" חמש ל"בן אפילו

שבא "dxaqda(אף –ik(מ"מ אתכם", להושיע גו' עמכם ההולך ה"א
ספ"ז). מלכים הל' מרמב"ם (ולהעיר הלבב ורך ירא שהוא לזה יועיל לא

אלא עוד עצה yxetnyולא דאין בשלח) (ר "פ ובכ"מ: בקרא הוא
אלקים  נחם "לא ולכן מלחמה" בראותם העם ינחם "פן החשש לבטל

ועוד. מרגלים במעשה פלשתים"; ארץ דרך
אף מבוססת היראה ש(לכאורה) בנדו"ד, ההולך ובפרט ה"א "כי

שהרי – להלן dxezdעמכם" (וראה במלחמה"* ימות "פן אומרת עצמה
.(14 הערה

כאן.7) כבספרי
יט.8) יז, יט. טז, בפרשתנו לדוגמא
ומצהלת 9) תריסין מהגפת היא שהיראה מפרש אינו למה וגם:

ג'? פסוק כדלעיל וכו', הסוסים
"ויש 10) מרבותינו" "יש כותב דרש"י ה) (יט, בפרשתנו לדוגמא

בקיצור  הי' שאז (ובפרט – ב) ז, (מכות "וחכמים" "רבי" ולא מהם",
להפירוש. כשנוגע רק הוא השם שהזכרת מובן מזה שגם יותר),

la` .'eke mxk rhp ,zia dpay inl `wec `ed "dnglna zeni ot" yygd (r"xc `ail` mb)y :dzlz jkitle d"c o`k `"eba (*zehytalkl rbepa `ed df yyg ,
,"df `ed ytp znbr ly xac" el` 'bay `l` ,dyxtay mibeqdi"yxtck.
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ורך מ  הירא האיש מי השוטרים... "ויספו הפסוק ן

לביתו" וישוב ילך ב"דיבור 1הלבב רש"י, מצטט
הלבב" ורך "הירא המלים את השני, המתחיל"

יכול 2ומפרש  שאינו כמשמעו, אומר: עקיבא "רבי :

שלופה  חרב ולראות המלחמה בקשרי רבי 3לעמוד .
תלתה  ולכך שבידו. מעבירות הירא אומר: הגלילי יוסי

על  לכסות ואשה, וכרם בית על לחזור תורה לו
בעלי  שהם יבינו שלא שבידם, עבירות בשביל החוזרים

נטע  או בית בנה שמא אומר חוזר, והרואהו עבירה,

אשה". ארש או כרם

בזה: להבין וצריך

דורשות, אינן הלבב" ורך "הירא המלים א)
ייתכן  למלחמה יוצאים שכאשר מובן, הסבר. לכאורה,

שיפחדו,

תצא  "כי לצוות רבינו משה היה צריך ולכן

מהם" תירא לא אויבך... על בכל 4למלחמה וכן :

אל  לבבכם ירך "אל לומר הכהן צריך מלחמה,
.5תיראו..."

שרש"י  הלבב", ורך ב"הירא הקושי אפוא ומהו
לבאר? צריך

הלבב" ורך "הירא לפרש לנכון מוצא רש"י אם ב)
צורך יש מדוע –ipya די שאין מובן, פירושים?

המשמעות  כי בלבד, שבידו" מעבירות "הירא בפירוש

חושש  הוא היא: הלבב" ורך "הירא של הפשוטה

לבבכם" ש"ירך כפי בדיוק עצמה, מהמלחמה
של  אפשרית תוצאה הם כן לפני המופיעים ו"תיראו"
מסתפק  רש"י אין מדוע אך למלחמה". קרבים... "אתם

בקשרי oey`xdבפירוש לעמוד יכול "שאינו
כפי  הוא, זה פירוש כאשר במיוחד המלחמה...",

חז"ל, לשון את רש"י ?ernynk"6"שמציין

הוא  לעמוד..." יכול "שאינו שהפירוש כיון ג)
ernynk זה בפירוש חידוש שאין לכאורה, יוצא ,

"הירא  הפירוש את מביא שרש"י כיון אלא כשלעצמו,
הפירוש  את גם לציין צריך הוא שבידו", מעבירות

השני "שאינו  הפירוש את כותב היה אילו כי יכול...",
שהוא לחשוב היה ניתן הפירוש lleyבלבד, את

כמשמעו.

יכול  "שאינו שהפירוש כיון מובן: לא זה לפי אך
לכתוב ed`לעמוד..." לרש"י היה די הפשוט, הפירוש

"כמשמעו" המילה בפירושו 7את אחרים כבמקומות ,
התורה  יכול 8על "שאינו מכן לאחר לפרט עליו מדוע .
?9לעמוד..."

דוקא  הקודמים בפסוקים המתעורר הקושי מהו ד)
צריך  שבגללו שבידו", מעבירות "הירא הפירוש לפי

להוסיף ש o`kרש"י למרות ,enewnaהוא`l,זאת אמר
צריך  אינו אשה ארש או כרם נטע או בית שבנה שמי
החוזרים  על "לכסות כדי אלא עצמו, בגלל לחזור

שבידם"? עבירות בשביל

llkה) jxca שמו את בפירושו מציין רש"י אין
שני  מובאים כאשר לא אף המובא, הפירוש בעל של

זה  על זה החולקים רש"י,10פירושים מציין כאן אך .
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ח.1) כ, פרשתנו
שינוים).2) (כמה כאן ספרי גם וראה סע"א. מד, סוטה במשנה והוא
לנגד 3) הם – כו' ולראות כו' לעמוד יכול שאינו – אלו ענינים וב'

הלבב. ורך הירא – שבפסוק הלשונות ב'
(4lirl.א כ,
ג.5) שם,
הלבב6) ורך (שהירא דריה"ג שטעמא כאן: כמשמעו),`epiבגו"א

כי  תירא "אל הפעם עוד לו לומר יכול הכהן – "כמשמעו" להירא כי
לומר  אין אבל בחנם. מהמלחמה יחזור ולמה גו'", עמכם ההולך ה"א
– כי כאן, הראשון בפירושו מסתפק שאינו בזה רש"י של טעמו שזהו
גו'" תירא "לא שהציווי שאפשר הוא, פשוט (למקרא)" חמש ל"בן אפילו

שבא "dxaqda(אף –ik(מ"מ אתכם", להושיע גו' עמכם ההולך ה"א
ספ"ז). מלכים הל' מרמב"ם (ולהעיר הלבב ורך ירא שהוא לזה יועיל לא

אלא עוד עצה yxetnyולא דאין בשלח) (ר "פ ובכ"מ: בקרא הוא
אלקים  נחם "לא ולכן מלחמה" בראותם העם ינחם "פן החשש לבטל

ועוד. מרגלים במעשה פלשתים"; ארץ דרך
אף מבוססת היראה ש(לכאורה) בנדו"ד, ההולך ובפרט ה"א "כי

שהרי – להלן dxezdעמכם" (וראה במלחמה"* ימות "פן אומרת עצמה
.(14 הערה

כאן.7) כבספרי
יט.8) יז, יט. טז, בפרשתנו לדוגמא
ומצהלת 9) תריסין מהגפת היא שהיראה מפרש אינו למה וגם:

ג'? פסוק כדלעיל וכו', הסוסים
"ויש 10) מרבותינו" "יש כותב דרש"י ה) (יט, בפרשתנו לדוגמא

בקיצור  הי' שאז (ובפרט – ב) ז, (מכות "וחכמים" "רבי" ולא מהם",
להפירוש. כשנוגע רק הוא השם שהזכרת מובן מזה שגם יותר),

la` .'eke mxk rhp ,zia dpay inl `wec `ed "dnglna zeni ot" yygd (r"xc `ail` mb)y :dzlz jkitle d"c o`k `"eba (*zehytalkl rbepa `ed df yyg ,
,"df `ed ytp znbr ly xac" el` 'bay `l` ,dyxtay mibeqdi"yxtck.
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– השני ואת עקיבא, רבי אומר הראשון הפירוש שאת
זאת  לציין יש מדוע ולכאורה, הגלילי. יוסי ?11רבי

.·
"...‰¯Â˙ ÂÏ ‰˙Ï˙ ÍÎÏÂ"

הפירוש  את כאן מביא שרש"י העובדה, לגבי

המאמר  סוף את גם ומציין שבידו", מעבירות "הירא
ניתן  – תורה..." לו תלתה "ולכך הגלילי יוסי רבי של

לבאר  לכאורה, הוא:12היה, רש"י של שהקושי ,

ממהֿנפשך:ernynkהענין שהרי מובן, אינו

עליהן  שחייבים עבירות שעבר מי על מדובר אם
יצא  לא אם גם ייענש הוא שמים, בידי ר"ל מיתה

ואם נזק `oiלמלחמה, לו ייגרם לא – מיתה חייב הוא

"איש  אפשרי כיצד מובן: ואינו למלחמה. יצא אם אף
למלחמה? לצאת הפוחד הלבב", ורך הירא

השני: בפירושו רש"י אומר זה, קושי ליישב כדי
שעבר zexiarn"הירא אדם על שמדובר – שבידו"

zexiar.מיתה עליהן שחייבים חמורות עבירות לא –
הסכנה" בשעת מקטרג ש"השטן ידוע, הוא 13אך ולכן ,

למלחמה. לצאת חושש

ממשיך כך לו o`kמשום תלתה "ולכך ואומר  רש"י

מתאים  במלחמה" ימות "פן שהחשש כיון תורה...":

השאלה: מתעוררת כדלעיל, עבירה", "בעל לגבי רק
הוא אם צריך `eppiממהֿנפשך, הוא אין עבירה, בעל

צריך  הוא אין כי וכו', בית בנה כאשר גם לחזור
– עבירה בעל הוא ואם במלחמה". ימות "פן לחשוש
"בנה  לא אם אף שבידו", "עבירות מפני לחזור עליו
שלא  תורה... לו תלתה "ולכך רש"י אומר לכן בית..."?

עבירה...". בעלי שהם יבינו

.‚
Ë˘Ù‰ ÈÙÏ Ï·˜˙Ó ÂÈ‡ ¯·Ò‰‰

כך: להסביר אין דבר, של לאמיתו אך

בדרך התורה hytdא) חוששת מדוע לשאול אין
במלחמה" ימות אין 14"פן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .
ש  ייתכן כיצד למלחמה `mcלשאול לצאת .15יפחד

היה אילו "פן yxcpב) לחשש הפשט בדרך הסבר
בפעם זאת מסביר רש"י היה במלחמה", dpey`xdימות

פסוקים  מספר ממתין היה ולא בפסוק, הענין שמופיע
יותר  .16מאוחר

הסכנה" בשעת מקטרג ש"השטן הסיבה מפני ,17ג)
היו למלחמה mlekצריכים לצאת "אין 18לפחד שהרי ,

יחטא" ולא טוב יעשה אשר בארץ מדוע 19צדיק .
וישוב  ילך שבידו מעבירות "הירא שדוקא אומרים,

מסויים  סוג רק – כלומר עבירות 20לביתו", ?21של
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הי'11) מרבותינו" "יש סתם כותב רש"י הי' באם בנדו"ד מזו: יתרה
ות"ק  סע"א) מד, (סוטה יוסי ר' גם שבידו") "מעבירות (בפירוש כולל

שוללם! ריה"ג ובכתבו כאן. דספרי
כאן.12) רא"ם עד"ז ראה
כט.lirlכדפרש"י13) מד, ויגש ד. מב, מקץ
הרי 14) אתכם", להושיע גו' עמכם ההולך ה"א "כי שהובטחו ואף

בנוגע שזהו אפשר כאן llkdl(א) רמב"ן וראה ליחידים. בנוגע ולא ,
מכת  גם אנשים ימותו המלחמות בכל הארץ "בדרך ד'): (פסוק
משה  ע"י שהיתה אף – מדין במלחמת שאפילו (ולהעיר, הנוצחים".
56 ע' לעיל (ראה מהטבע שלמעלה באופן – היתה ידו על [שההנהגה

) – איש ממנו נפקד "לא כאשר מ"מ שם)], קרבן `ifובהנסמן את ונקרב (
שמדובר  דפרשתנו, גו'" למלחמה תצא "כי ומכ"ש מטֿנ). לא, (מטות ה'"

משה). הסתלקות שלאחרי המלחמות ע"ד
אפשר, הרי ליחידים), בנוגע גם היא שההבטחה את"ל (אפילו (ב)

פרש"י (ראה החטא יגרום השטן קטרוג בלי –lirlשגם יא לב, וישלח
רש"י מודיע שזה הסכנה" בשעת מקטרג ד"השטן מטעם ixg`lשאינו

df" ובהדגשה שם) מקץ כשהחטא o`kn(בפ' – וגם וישלח). בפ' ולא – "
epi`,(בפנים לקמן (ראה שבידו" מעבירות ד"הירא העבירות בסוג

שם. וישלח בפרש"י כדמוכח
(15.6 הערה לעיל וראה
כדאי 16) כהן לדברי ישמע לא שאם ימות, פן "ישוב רש"י ומ"ש

הוא  שימות" הוא
]`l מקום אין הרי חטא בלא מיתה שאין מכיון לי': שהוקשה לפי

קושיא, אי"ז הפשט שבדרך לזה (נוסף כי – במלחמה" ימות "פן להחשש
ה' בפסוק זה לפרש לרש"י הו"ל לפ"ז (14 dfכבהערה iptly כמ"ש ,

אם]: כי – בפנים
על  "לכסות כדי – הוא ואשה כרם בית על שהחוזרים הפי' לפי

שבידם" עבירות בשביל "le`החוזרים מ"ש מובן אינו עצמם, otמצד
zeniשלאחרי מפרש, ולכן במלחמה"? בית) וישוב eehvpy(הבונה "ילך
לא לבי  אם – כו' לכסות בכדי הוא מלכתחלה להציווי שהטעם אף – תו"

שימות. הוא כדאי הכהן לדברי ישמע
"ישוב.. זה שפירוש מה בפשטות מובן כו'",ועפ"ז ישמע לא שאם

רש"י בפסוקים `ixgכותב ולא שבידו", מעבירות הירא.. האיש "מי *
בש"ח. וראה – שלפנ"ז.

עמכם 17) ההולך אלקיכם ש"ה' מכיון דריה"ג, שאליבא כאן: בגו"א
אפשר  ולפ"ז סכנה". שעת מלחמה שעת נקרא "לא – אתכם" להושיע גו'

ישראל לכל שבנוגע עכ"פ), (בדוחק במלחמה"`oiלומר ימות "פן חשש
שעת  אינה שהמלחמה מכיון – הסכנה בשעת מקטרג שהשטן אף –
(וע"ד  ר"ל עמו הקב"ה שאין חמורות, עבירות על  שעבר מי ושאני סכנה.

הכהן"). לדברי ישמע לא "אם בענין בגו"א מ"ש
הפשט, דרך ע"פ הערה heytאבל, כנ"ל סכנה, שעת היא שמלחמה

שהשטן  – ונשמרת גו' תצא "כי יו"ד: כג, תצא רש"י גם וראה .14
שהסכנה (ופשוט, הסכנה" בשעת כ"א `dpiמקטרג רע", דבר "כל מצד

גו'" תצא envrש"כי cvn,סכנה שעת גו'").okleהוא "ונשמרת
בנוגע18) אסון" יקראנו "פן יעקב שחשש ממה לפי oinipalוכמובן ,

.(13 בהערה בהנסמן (ראה כו' מקטרג שהשטן
כ.19) ז, קהלת
אֿב.20) מג, סוטה ראה
חוששת21) זה פירוש שלפי מכיון ימותו dxezdוגם: עבירה שבעלי

עבירה בעלי גם (א) הרי רק mpi`yבמלחמה, ולא לחזור, צריכים יראים

!'f weqta `ed miqetc dnkae .cere .oey`xd qetca d"k (*
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ורך  "הירא את לפרש צריך שרש"י לכך ההסבר

רש"י  פירוש ללא הפסוק שבלימוד הוא, הלבב"
קושי: מתעורר

את  מסכן הוא המפחד, אדם למלחמה יוצא כאשר
"ולא  כנאמר המלחמה, מהלך כל ואת החיל אנשי שאר

להכריז  היה צריך כך, ואם כלבבו". אחיו לבב את ימס

ורך  הירא האיש "מי – ביותר החשובה ההוראה את
מעכבים  מדוע ראשונה. – לביתו" וישוב ילך הלבב

עד בנה seqlזאת אשר האיש "מי ההכרזות לאחר ,
אשה"? ארש כרם... נטע בית...

ההכרזה  למלחמה, ביציאה מתגבר: אף הקושי

של ירך dodkהראשונה, אל ישראל... "שמע היא ,
תיראו...", אל "ודברו cineלבבכם – מכן לאחר

לביתו" וישוב ילך בנה... אשר האיש מי .22השוטרים...
הירא  האיש "מי ההכרזה אין מדוע יותר: קשה זה ולפי

אל  לבבכם ירך ל"אל סמוכה ילך..." הלבב ורך

תיראו..."?

ירך  "אל – הפסוקים שבשני לומר, הכרחי

לשני  היא הכוונה – הירא..." האיש ו"מי לבבכם..."
הם  אין ולכן לבב, ורכות מורא של שונים סוגים

ורך  "הירא של החשש סוג ושאת בסמיכות, מופיעים

דוקא להכריז מתאים ההכרזות.xg`lהלבב" שאר

פירושים: בשני רש"י זאת מפרש לכן

ורך  "הירא של המשמעות הראשון, הפירוש לפי
מהמלחמה  חושש הוא – "כמשמעו" אכן היא הלבב"
הכריזו  שעליו הפחד סוג זה אין זאת בכל אך עצמה.

ok iptl שאינו" – הוא זה פחד כי לבבכם...", ירך "אל
שלופה" חרב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד :23יכול

המפחיד, לדבר מתקרב שהוא ככל האדם, של בטבעו
עם  להמתין היה צריך לכן להיבהל. יותר עלול הוא כך

לסוף, עד הירא..." האיש "מי c`nההכרזה jenqa
לעמוד יכול ש"אינו מי גם שישוב כדי ixywaלקרב,

dnglndולראותdtely axg כשמתקרבים רק הנבהל ,"
למלחמה. מאד

שלוש  כל "חלק": אינו כשלעצמו זה פירוש אך
"כהן  אשר ירך...", אל ישראל... "שמע – ההכרזות

ומשמיע" האיש"24מדבר "מי ההכרזות שלוש ;
ארש  כרם... נטע בית... בנה "אשר – הראשונות

משמיע" ושוטר מדבר "כהן אשר ו"ויספו 22אשה...", ,
מדבר  "שוטר אשר הירא...", האיש מי השוטרים...

משמיע" התרחש 22ושוטר ולא זו, אחר בזו באו –
הפחד. את להגביר היה שיכול דבר ביניהן

מעבירות  "הירא נוסף: פירוש רש"י מביא לכן
לכך 25שבידו  שהסיבה כיון – תורה..." לו תלתה ולכך .

אשה" ארש כרם... נטע בית... בנה אשר "האיש שגם
" כדי היא עבירות zeqklשבים, בשביל החוזרים על

epiaiשבידם `ly את עכבו לכן עבירה", בעלי שהם
שלא כדי לסוף, הלבב" ורך "הירא epiai26ההכרזה

שבידם" עבירות בשביל "חוזרים העבירה .27שבעלי
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`xid ימותו שלא כדי – הוא לחזור שצריכים הטעם (ב) שבידו. מעבירות
גו'". ימס "ולא מצד רק ולא

דברי 22) שמעו אומר הוא מה "בספר ואילך: סע"א מב, בסוטה
כו'". לבבכם ירך אל אומר הוא מה במלחמה וחזרו, המלחמה מערכי

zehytneלפי שכ"ה ה"ב, פ"ז מלכים הל' לח"מ (ראה שם )i"yxtהסוגיא
ש"מ  –מוכח, לבבכם" ירך "אל אמר ולפ"ז בספר. רק אמר גו'" האיש י

ixg`l אמר לבבכם" ירך ש"אל ה"ה, מקרא של פשוטו אבל האיש". "מי
iptl."האיש "מי

סדר  "שדחקו (ה"ב) שם ובלח"מ ה"ג, שם מרמב"ם ולהעיר
בעת  הוא הכתוב סדר – ההלכה דרך – הרמב"ם שלפי אלא הכתוב".
דרך  לפי משא"כ קרא. בה איירי לא – דספר וההתראה המלחמה, עריכת

(ובהסדר  ההכרזות שתי – aezkaהפשט exn`py אל "כקרבכם היו (
שם). פרש"י ב. כ, (לעיל הספר" מן לצאתכם סמוך – המלחמה

הם 23) והיראה הלבב שרך כאן מפרש אינו שרש"י מה יובן ועפ"ז
צהלת  כי – (9 הערה לעיל (ראה וכו' הסוסים ומצהלת תריסין מהגפת
גם  ובמילא, ג), כ, רש"י (ראה גופא המלחמה בעת היינו וכו' הסוסים
מגבול  הספר מן לצאתכם "סמוך עדיין שנמצאים מכיון – ההכרזות בסוף
מפחידים  אלו דברים ע"ד הידיעות אין – הקודמת) הערה (ראה ארצכם"
לעמוד  [שמתקשרים המלחמה" "קשרי משא"כ מלפנ"ז. יותר הירא את
– שלופה" ו"חרב א)] מד, סוטה (רש"י אויבים יפרידום שלא צפופים

ש  הראשון), פירוש (לפי לעמוד mxhי"ל מתקשרים מהספר, יציאתם
שלופות. ובחרבות צפופים

ח.24) כ, פרש"י
(25– הוא שבידו" מעבירות "הירא פירוש ולא yi`dyולפ"ז, ירא
dxezdy להיות אפשר השטן קטרוג כי – שבידו מעבירות שימות חוששת

עמכם  ההולך "ה"א מ"ש גיסא: ולאידך ג'); סו"ס (כנ"ל לכולם בנוגע
ישנו  להם גם (שהרי עבירה לבעלי בנוגע גם הוא אתכם", להושיע גו'

ג. כ, רש"י ראה – ק"ש מתורצות lce`זכות ועפ"ז .(16 כבהערה
.21 שבהערה הקושיות

באם26) חוזריםlretaגם עבירה בעלי היו ,ixg`,ההכרזות שאר
שמכינים cinהרי עבירה בעלי על ניכר – גו'" הירא האיש "מי שמכריזים

לחזור. עצמם
אשר 27) האיש החזרת שטעם לרש"י מנ"ל להקשות: אפשר לכאורה

הוא וכו' בית שבידם wxבנה עבירות בשביל החוזרים על לכסות בכדי
בשביל  (גם) חוזרים היו אם אפילו דלכאורה: ,(16 הערה לעיל (ראה
בכדי  – לבסוף היתה גו'" הירא האיש "מי שההכרזה מה מובן עצמם,

כו'? לכסות
הי' ואשה וכרם בית על החוזרים דין באם כי אינו. – envrאבל cvn

מכריזי  הכרזההיו שהיא – גו'" הירא האיש "מי קודם ikdם – עיקרית
הירא  כחזרת כ"כ נוגע אינו הנ"ל של שחזרתם מכיון מהם, לשנים
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ורך  "הירא את לפרש צריך שרש"י לכך ההסבר

רש"י  פירוש ללא הפסוק שבלימוד הוא, הלבב"
קושי: מתעורר

את  מסכן הוא המפחד, אדם למלחמה יוצא כאשר
"ולא  כנאמר המלחמה, מהלך כל ואת החיל אנשי שאר

להכריז  היה צריך כך, ואם כלבבו". אחיו לבב את ימס

ורך  הירא האיש "מי – ביותר החשובה ההוראה את
מעכבים  מדוע ראשונה. – לביתו" וישוב ילך הלבב

עד בנה seqlזאת אשר האיש "מי ההכרזות לאחר ,
אשה"? ארש כרם... נטע בית...

ההכרזה  למלחמה, ביציאה מתגבר: אף הקושי

של ירך dodkהראשונה, אל ישראל... "שמע היא ,
תיראו...", אל "ודברו cineלבבכם – מכן לאחר

לביתו" וישוב ילך בנה... אשר האיש מי .22השוטרים...
הירא  האיש "מי ההכרזה אין מדוע יותר: קשה זה ולפי

אל  לבבכם ירך ל"אל סמוכה ילך..." הלבב ורך

תיראו..."?

ירך  "אל – הפסוקים שבשני לומר, הכרחי

לשני  היא הכוונה – הירא..." האיש ו"מי לבבכם..."
הם  אין ולכן לבב, ורכות מורא של שונים סוגים

ורך  "הירא של החשש סוג ושאת בסמיכות, מופיעים

דוקא להכריז מתאים ההכרזות.xg`lהלבב" שאר

פירושים: בשני רש"י זאת מפרש לכן

ורך  "הירא של המשמעות הראשון, הפירוש לפי
מהמלחמה  חושש הוא – "כמשמעו" אכן היא הלבב"
הכריזו  שעליו הפחד סוג זה אין זאת בכל אך עצמה.

ok iptl שאינו" – הוא זה פחד כי לבבכם...", ירך "אל
שלופה" חרב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד :23יכול

המפחיד, לדבר מתקרב שהוא ככל האדם, של בטבעו
עם  להמתין היה צריך לכן להיבהל. יותר עלול הוא כך

לסוף, עד הירא..." האיש "מי c`nההכרזה jenqa
לעמוד יכול ש"אינו מי גם שישוב כדי ixywaלקרב,

dnglndולראותdtely axg כשמתקרבים רק הנבהל ,"
למלחמה. מאד

שלוש  כל "חלק": אינו כשלעצמו זה פירוש אך
"כהן  אשר ירך...", אל ישראל... "שמע – ההכרזות

ומשמיע" האיש"24מדבר "מי ההכרזות שלוש ;
ארש  כרם... נטע בית... בנה "אשר – הראשונות

משמיע" ושוטר מדבר "כהן אשר ו"ויספו 22אשה...", ,
מדבר  "שוטר אשר הירא...", האיש מי השוטרים...

משמיע" התרחש 22ושוטר ולא זו, אחר בזו באו –
הפחד. את להגביר היה שיכול דבר ביניהן

מעבירות  "הירא נוסף: פירוש רש"י מביא לכן
לכך 25שבידו  שהסיבה כיון – תורה..." לו תלתה ולכך .

אשה" ארש כרם... נטע בית... בנה אשר "האיש שגם
" כדי היא עבירות zeqklשבים, בשביל החוזרים על

epiaiשבידם `ly את עכבו לכן עבירה", בעלי שהם
שלא כדי לסוף, הלבב" ורך "הירא epiai26ההכרזה

שבידם" עבירות בשביל "חוזרים העבירה .27שבעלי
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`xid ימותו שלא כדי – הוא לחזור שצריכים הטעם (ב) שבידו. מעבירות
גו'". ימס "ולא מצד רק ולא

דברי 22) שמעו אומר הוא מה "בספר ואילך: סע"א מב, בסוטה
כו'". לבבכם ירך אל אומר הוא מה במלחמה וחזרו, המלחמה מערכי

zehytneלפי שכ"ה ה"ב, פ"ז מלכים הל' לח"מ (ראה שם )i"yxtהסוגיא
ש"מ  –מוכח, לבבכם" ירך "אל אמר ולפ"ז בספר. רק אמר גו'" האיש י

ixg`l אמר לבבכם" ירך ש"אל ה"ה, מקרא של פשוטו אבל האיש". "מי
iptl."האיש "מי

סדר  "שדחקו (ה"ב) שם ובלח"מ ה"ג, שם מרמב"ם ולהעיר
בעת  הוא הכתוב סדר – ההלכה דרך – הרמב"ם שלפי אלא הכתוב".
דרך  לפי משא"כ קרא. בה איירי לא – דספר וההתראה המלחמה, עריכת

(ובהסדר  ההכרזות שתי – aezkaהפשט exn`py אל "כקרבכם היו (
שם). פרש"י ב. כ, (לעיל הספר" מן לצאתכם סמוך – המלחמה

הם 23) והיראה הלבב שרך כאן מפרש אינו שרש"י מה יובן ועפ"ז
צהלת  כי – (9 הערה לעיל (ראה וכו' הסוסים ומצהלת תריסין מהגפת
גם  ובמילא, ג), כ, רש"י (ראה גופא המלחמה בעת היינו וכו' הסוסים
מגבול  הספר מן לצאתכם "סמוך עדיין שנמצאים מכיון – ההכרזות בסוף
מפחידים  אלו דברים ע"ד הידיעות אין – הקודמת) הערה (ראה ארצכם"
לעמוד  [שמתקשרים המלחמה" "קשרי משא"כ מלפנ"ז. יותר הירא את
– שלופה" ו"חרב א)] מד, סוטה (רש"י אויבים יפרידום שלא צפופים

ש  הראשון), פירוש (לפי לעמוד mxhי"ל מתקשרים מהספר, יציאתם
שלופות. ובחרבות צפופים

ח.24) כ, פרש"י
(25– הוא שבידו" מעבירות "הירא פירוש ולא yi`dyולפ"ז, ירא
dxezdy להיות אפשר השטן קטרוג כי – שבידו מעבירות שימות חוששת

עמכם  ההולך "ה"א מ"ש גיסא: ולאידך ג'); סו"ס (כנ"ל לכולם בנוגע
ישנו  להם גם (שהרי עבירה לבעלי בנוגע גם הוא אתכם", להושיע גו'

ג. כ, רש"י ראה – ק"ש מתורצות lce`זכות ועפ"ז .(16 כבהערה
.21 שבהערה הקושיות

באם26) חוזריםlretaגם עבירה בעלי היו ,ixg`,ההכרזות שאר
שמכינים cinהרי עבירה בעלי על ניכר – גו'" הירא האיש "מי שמכריזים

לחזור. עצמם
אשר 27) האיש החזרת שטעם לרש"י מנ"ל להקשות: אפשר לכאורה

הוא וכו' בית שבידם wxבנה עבירות בשביל החוזרים על לכסות בכדי
בשביל  (גם) חוזרים היו אם אפילו דלכאורה: ,(16 הערה לעיל (ראה
בכדי  – לבסוף היתה גו'" הירא האיש "מי שההכרזה מה מובן עצמם,

כו'? לכסות
הי' ואשה וכרם בית על החוזרים דין באם כי אינו. – envrאבל cvn

מכריזי  הכרזההיו שהיא – גו'" הירא האיש "מי קודם ikdם – עיקרית
הירא  כחזרת כ"כ נוגע אינו הנ"ל של שחזרתם מכיון מהם, לשנים
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מהפירוש  יותר (ואף קושי יש זה בפירוש גם אך
מהמלחמה,הראש  חשש "כמשמעו": הוא אין כי ון),

וכפירוש  – הראשון הפירוש את רש"י מביא ולכן
הוא  הלבב" ורך ש"הירא – הפשט לפי ועיקרי ראשון

"ernynk."
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ורך  ל"הירא שהסיבה כיון להבין: יש עדיין אך
את  ימס "ולא – כנאמר היא, לביתו" וישוב ילך הלבב
"הירא  הפירוש לפי שאפילו מובן, כלבבו", אחיו לבב
הלבב  ורך "הירא גם לשוב צריך שבידו" מעבירות
מעבירות  "הירא על רק הכריזו אפוא ומדוע כמשמעו".

?28שבידו"

הלבב" ורך "הירא של שהמשמעות הפירוש לפי
אין  המלחמה...", בקשרי לעמוד יכול "שאינו היא
שבידו, מעבירות שהירא גם הכריזו לא מדוע לשאול,
וישוב  "ילך למלחמה, שמתקרבים לפני אף והירא

פירוש לפי כי – נכללdfלביתו" אכן ,lk מורא
ההכרזה  נאמרת זאת בכל אך הלבב". ורך ב"הירא

בה נכלל כי לעמוד...",mbבסוף, יכול שאינו "מי
כדלעיל. יותר, מאוחר מתעורר שפחדו

לומר  אין שבידו" מעבירות "הירא הפירוש לפי אך
כי  – כמשמעו" "הירא גם נכלל הלבב" ורך שב"הירא

הירא..." האיש "מי להכריז היה אפשר "מי iptlאז
העבירה  שבעלי ניכר היה ולא בית...", בנה אשר האיש
היתה  שההכרזה כיון שבידם, העבירות מפני שבים

כלפי החוששים.lkמכוונת

את  לשחרר כלל צורך היה לא זה לפי מכך: יותר
– העבירות משום החוזר שהרי וכו', בית שבנה מי
וכו', בית שבנה מי את שמשחררים מכך "מכוסה".

" כדי בסוף  באה בשביל zeqklושההכרזה החוזרים על
הלבב" ורך שב"הירא לומר, הכרחי שבידם", עבירות

היא וקשה:wxהכוונה שבידו". מעבירות ל"הירא
עצמה  מהמלחמה החושש שגם הכריזו לא מדוע

ישוב?

מובן  כבר זה שדבר לומר, הכרחי זה פירוש לפי
ההולכים  לפני שהכריזו כיון לבבכם...": ירך מ"אל
מסוגל  שאינו שמי הובן, כבר יחששו, שלא למלחמה,
זו  הכרזה לביתו. לשוב צריך הכהן, לדברי לציית

יכלו zligzaנאמרה אלו וכל כדלעיל, הכהן, דברי
החוזר  אין ולכן השוטרים, הכרזות לפני אף לשוב
תורה...". לו תלתה ו"לכך "מכוסה", העבירות משום

מובן  אינו עדיין זאת 29אך להבין אפשר אמנם, :
לבבכם,`lמ" הוכרז תיר `lירך לא מדוע אך – או..."

yxetna וישוב ילך כמשמעו הלבב ורך ש"הירא ,
לביתו"?

שני  בעלי שמות את בציינו רש"י מבהיר זו שאלה
כדלהלן. הגלילי, יוסי ורבי עקיבא רבי – הפירושים

.Â
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„Á‡ Ë¯Ù
אופנים: בשני מסויים פסוק לבאר אפשר כאשר
אחד  בפרט עוסק שהוא או פרטים, מספר כולל שהוא
מבאר, עקיבא שרבי רבים, במקומות מוצאים – בלבד
הגלילי  יוסי רבי ואילו פרטים, מספר כולל שהפסוק

בלבד. אחד פרט בו שיש :nbecle`מבאר

מבושל  ובשל נא ממנו תאכלו "אל הפסוק על
עקיבא 30במים" רבי מבאר הוא 31, מבושל" ש"ובשל ,

כאשר  אף כלומר, בישול. להיקרא שיכול אופן כל
הפסח, לתוך המעיים בני ואת הכרעיים את מכניסים
מפרש, הגלילי יוסי רבי ואילו הקדירה". "בתוך רק ולא
כאשר  בלבד: אחד פרט הוא מבושל" ש"ובשל
ובני  הכרעיים הכנסת ואילו הקדירה, בתוך מבשלים

לבישול. נחשבת אינה הפסח לתוך המעיים
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ובשביל  הסעיף. בתחלת כנ"ל גו'", לבב את ל"ימס שגורם הלבב ורך
היינו  – הירא" האיש "מי לפני אחת* בהכרזה די הרי כו'" "לכסות

היו ly`הכרזה לא – כו'" ד"לכסות הטעם שלולא ועכצ"ל במקומה.
באו ההכרזות ג' כל ולכן גו'".iptlחוזרים, הירא האיש "מי

(גם 28) למדים גו'" ימס "ולא שממ"ש אמרו, ב) (מד, בסוטה
אף  – לביתו ישוב ילך כפשוטה, יראה ע"י זה חשש שכשישנו לריה"ג)
ש"ולא  מכיון א) הפשט: דרך לפי אבל הלבב". ורך ב"הירא נכלל שאינו

רק הוא גו'" הצרכו mrhימס לביתו", וישוב ילך הלבב ורך ל"הירא
fixkdl ע"י כו' לכסות הוצרכו למה ב) כו'. וישוב ילך כמשמעו הירא שגם

בפנים). (כדלקמן כפשוטו הירא ע"י מכוסה בלאה"כ הרי – כו' בית בנה
אינה 29) גמורה קושיא

וכיו"ב  כללית מאמירה נלמדים שבתורה ודינים ענינים כמה שהרי –
אמורים  ועניניו דיניו שהרי (=חלק), גלאטיק זה אין בעניננו אבל –ַ

zeihxta ולא חדש בית בנה אשר (בקיצור): נאמר שלא בזה גם וכנראה ,
– גו' לביתו וישוב ילך גו' אשה ארש או גו' כרם נטע או חנכו

ע"ז התירוץ גם כותבוefnxnולכן אינו אבל .yexitaרש"י,
ט.30) יב, בא
א.31) עד, פסחים

dl` dylyn cg` wxy ic k"`c zeywdl oi`e (*xefgidl` 'b lkc mrhd ixdy ,epi`c ±cg`rbepa wlgl oi` okle (a"eik e` df `ed ytp znbr ly xac) `ed
mpicl.l"we .envr ipta `"e`k lr mifixkny hxtae .dfxkda k"`yn ,
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" הפסוק לגבי גם נדה"zxnynlכך רבי 32למי :
סובר  הגלילי טהורה 33יוסי חטאת מי ששתתה שפרה ,

הפרה  ששתתה החטאת מי כי השתיה, לאחר מיד אף
millkp mpi` שמורים הם אלא נדה", למי ב"למשמרת

רבי  זאת, לעומת מטמאים. אינם ולכן נדה, למי רק
נכללים נדה" למי שב"משמרת סובר, מים mbעקיבא

okשהיו iptl אין שעתה למרות נדה", למי "למשמרת
שמורים. הם

איש  ימצא "כי הפסוק בביאור גם נחלקים הם כך
אורשה" לא אשר בתולה הגלילי 34נערה יוסי רבי :

ונתגרשה35סובר  שנתארסה ש"נערה ,oi` כי קנס", לה
נתארסה l`"אשר ש"לא הפרט את רק כולל אורשה"

ש  סובר, עקיבא רבי ואילו נערה mbמעולם". של הפרט
לה  ו"יש אורשה", ב"לא נכלל ונתגרשה שנתארסה
של  במצב נמצאת היא שנתגרשה לאחר כי קנס...",

ארוסה. פעם שהיתה למרות אורשה", "לא

לגבי  – לשיטתו אחד כל – נחלקים הם וכך
רבי  שיטת לפי הלבב": ורך "הירא של המשמעות

כולל שהפסוק מקום בכל המבאר dagxdaעקיבא,
עניני  שיותר הלבב"כמה ורך ש"הירא לומר, יש ם,

יוסי lkכולל רבי שיטת לפי ואילו פחד. של סוג
אחד  בענין עוסק שהפסוק מקום בכל המבאר הגלילי,
ורך  "הירא שגם לומר, יש ובצמצום, בדיוק בלבד

סוג כולל מעבירות `cgהלבב" "הירא – פחד של
שבידו".

.Ê
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את  מקבל אינו עקיבא שרבי לכך נוסף הסבר
שבידו": מעבירות "הירא ההסבר

" עקיבא ישראל"libxרבי את ש 36לזכות וכיון ,lk
eini בפועל נפש למסירות להגיע השתוקק ,37הוא

כאן  ומצוות תורה קיום ממנו ימנע שהדבר למרות
חזרה 38למטה  של כיוון יהודי אצל שבראותו מובן, ,

נפש  למסירות הדומה – הוא39בתשובה –dkif אותו
לשיפור  גרמה לא עדיין התשובה כאשר אף מיד,

יעבור lretaהתנהגותו ולא לכסלה... עוד ישוב ש"בל ,
במצות  והן במצותֿעשה הן ח"ו המלך מצות עוד

.40לאֿתעשה"

ש"הירא  להסביר, יכול עקיבא רבי אין לכן
כאשר  כי המלחמה, מן לשוב צריך שבידו" מעבירות

הואxi`היהודי הרי שבידו, נהג ygמהעבירות שלא
 ֿ ושהקדושֿברוך עונש, כך על לו שמגיע ויודע כשורה,

והוא כך, על ויענישנו להענישו יכול utgהוא epi`
שהוא הרגשתוd`vezבעונש לפי גם ,ely מהעבירה ,

`edyלידי יגיע שהוא הכרחי ואז – על dhxgעבר
mxebd"תשובה "הרהר – העבירה על אם 41, ואף .

לגמרי  מחטאיו "לפרוש בכוחו אין עדיין לפעמים
ועוזב" מודה הכוחות 42להיות לגבי רק שזאת כיון אך ,

להרהור  (שהביאה הנשמה עצם שהתעוררות הגלויים,
החלטה 43התשובה  כדי עד אליו חדרה לא עדיין (

תשובה, הרהר הוא אבל בפועל, התנהגותו את לשנות
עקיבא  רבי סובר כך יש 44ומשום מזכה ידי , שעל ראל,

לצדיק  גמור מרשע הופך הוא בלבד זה תשובה הרהור
גמור.

" היותו שעצם יוצא, שכך, מעבירות xi`וכיון
לחשוש  צריך הוא ואין עבירותיו, את מוחק שבידו"

למלחמה. מיציאה

.Á
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אנו  וכאן לחלוטין, מדוייקים בתורה הענינים כל
ושל  הגלילי יוסי רבי של הפירושים שני כיצד רואים
במיוחד  קשורים הלבב" ורך "הירא על עקיבא רבי
חודש  של הראשונה בשבת הנקראת שופטים, לפרשת

התשובה. חודש – אלול

לפעמים נקראת ראה פרשת ycegגם y`xa,אלול
חודש, ראש של הראשון ביום אך
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ט.32) יט, חקת
מקואות.33) סוף תוספתא שם. ספרי
כח.34) כב, תצא
א.35) לח, כתובות
ב.36) קי, סנה' – שבקי' ד"ה רש"י
של 37) שרצונו "במקום הרי – לזה שהשתוקק ומכיון ב. סא, ברכות

הערה  130 ע' ח"ו [המתורגם] בלקו"ש (נסמן כולו" נמצא הוא שם אדם
.(29

סותר 38) שאי"ז ,14 הערה 251 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
ויצא  בשלום שנכנס ר"ע בענין ובכ"מ) תרמ"ט אח"מ (בד"ה להמבואר

עיי"ש. בשלום.

שם.39) ובהנסמן שם 130 ע' ח"ו לקו"ש ראה
פ"א.40) באגה"ת אדה"ז לשון
ל"הירא 41) שייך שבידו" מעבירות ש"הירא כאן, מבעה"ט להעיר

.43 הערה לקמן וראה ה'". דבר את
פי"א.42) בתניא אדה"ז לשון
הרי 43) יענש, שלא שבידו מעבירות ירא הוא שבגילוי דאף

מהל' ספ"ב הרמב"ם מפסק כמובן הנשמה, עצם מצד זה בא בפנימיות,
ליקוט  עם (אגה"ק ג סעי' קיב ע' ח"ב התניא בס' לקו"ב וראה גירושין.

קפח). ע' תשמ"ו) (קה"ת, פירושים
"אחד 44) א: יד, חגיגה ראה – כ"כ מחשיב שאינו ריה"ג, משא"כ

עושה  אתה מתי עד עקיבא ריה"ג לו אמר ר"ע. דברי לדוד ואחד לו
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" הפסוק לגבי גם נדה"zxnynlכך רבי 32למי :
סובר  הגלילי טהורה 33יוסי חטאת מי ששתתה שפרה ,

הפרה  ששתתה החטאת מי כי השתיה, לאחר מיד אף
millkp mpi` שמורים הם אלא נדה", למי ב"למשמרת

רבי  זאת, לעומת מטמאים. אינם ולכן נדה, למי רק
נכללים נדה" למי שב"משמרת סובר, מים mbעקיבא

okשהיו iptl אין שעתה למרות נדה", למי "למשמרת
שמורים. הם

איש  ימצא "כי הפסוק בביאור גם נחלקים הם כך
אורשה" לא אשר בתולה הגלילי 34נערה יוסי רבי :

ונתגרשה35סובר  שנתארסה ש"נערה ,oi` כי קנס", לה
נתארסה l`"אשר ש"לא הפרט את רק כולל אורשה"

ש  סובר, עקיבא רבי ואילו נערה mbמעולם". של הפרט
לה  ו"יש אורשה", ב"לא נכלל ונתגרשה שנתארסה
של  במצב נמצאת היא שנתגרשה לאחר כי קנס...",

ארוסה. פעם שהיתה למרות אורשה", "לא

לגבי  – לשיטתו אחד כל – נחלקים הם וכך
רבי  שיטת לפי הלבב": ורך "הירא של המשמעות

כולל שהפסוק מקום בכל המבאר dagxdaעקיבא,
עניני  שיותר הלבב"כמה ורך ש"הירא לומר, יש ם,

יוסי lkכולל רבי שיטת לפי ואילו פחד. של סוג
אחד  בענין עוסק שהפסוק מקום בכל המבאר הגלילי,
ורך  "הירא שגם לומר, יש ובצמצום, בדיוק בלבד

סוג כולל מעבירות `cgהלבב" "הירא – פחד של
שבידו".

.Ê
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את  מקבל אינו עקיבא שרבי לכך נוסף הסבר
שבידו": מעבירות "הירא ההסבר

" עקיבא ישראל"libxרבי את ש 36לזכות וכיון ,lk
eini בפועל נפש למסירות להגיע השתוקק ,37הוא

כאן  ומצוות תורה קיום ממנו ימנע שהדבר למרות
חזרה 38למטה  של כיוון יהודי אצל שבראותו מובן, ,

נפש  למסירות הדומה – הוא39בתשובה –dkif אותו
לשיפור  גרמה לא עדיין התשובה כאשר אף מיד,

יעבור lretaהתנהגותו ולא לכסלה... עוד ישוב ש"בל ,
במצות  והן במצותֿעשה הן ח"ו המלך מצות עוד

.40לאֿתעשה"

ש"הירא  להסביר, יכול עקיבא רבי אין לכן
כאשר  כי המלחמה, מן לשוב צריך שבידו" מעבירות

הואxi`היהודי הרי שבידו, נהג ygמהעבירות שלא
 ֿ ושהקדושֿברוך עונש, כך על לו שמגיע ויודע כשורה,

והוא כך, על ויענישנו להענישו יכול utgהוא epi`
שהוא הרגשתוd`vezבעונש לפי גם ,ely מהעבירה ,

`edyלידי יגיע שהוא הכרחי ואז – על dhxgעבר
mxebd"תשובה "הרהר – העבירה על אם 41, ואף .

לגמרי  מחטאיו "לפרוש בכוחו אין עדיין לפעמים
ועוזב" מודה הכוחות 42להיות לגבי רק שזאת כיון אך ,

להרהור  (שהביאה הנשמה עצם שהתעוררות הגלויים,
החלטה 43התשובה  כדי עד אליו חדרה לא עדיין (

תשובה, הרהר הוא אבל בפועל, התנהגותו את לשנות
עקיבא  רבי סובר כך יש 44ומשום מזכה ידי , שעל ראל,

לצדיק  גמור מרשע הופך הוא בלבד זה תשובה הרהור
גמור.

" היותו שעצם יוצא, שכך, מעבירות xi`וכיון
לחשוש  צריך הוא ואין עבירותיו, את מוחק שבידו"

למלחמה. מיציאה

.Á
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אנו  וכאן לחלוטין, מדוייקים בתורה הענינים כל
ושל  הגלילי יוסי רבי של הפירושים שני כיצד רואים
במיוחד  קשורים הלבב" ורך "הירא על עקיבא רבי
חודש  של הראשונה בשבת הנקראת שופטים, לפרשת

התשובה. חודש – אלול

לפעמים נקראת ראה פרשת ycegגם y`xa,אלול
חודש, ראש של הראשון ביום אך
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ט.32) יט, חקת
מקואות.33) סוף תוספתא שם. ספרי
כח.34) כב, תצא
א.35) לח, כתובות
ב.36) קי, סנה' – שבקי' ד"ה רש"י
של 37) שרצונו "במקום הרי – לזה שהשתוקק ומכיון ב. סא, ברכות

הערה  130 ע' ח"ו [המתורגם] בלקו"ש (נסמן כולו" נמצא הוא שם אדם
.(29

סותר 38) שאי"ז ,14 הערה 251 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
ויצא  בשלום שנכנס ר"ע בענין ובכ"מ) תרמ"ט אח"מ (בד"ה להמבואר

עיי"ש. בשלום.

שם.39) ובהנסמן שם 130 ע' ח"ו לקו"ש ראה
פ"א.40) באגה"ת אדה"ז לשון
ל"הירא 41) שייך שבידו" מעבירות ש"הירא כאן, מבעה"ט להעיר

.43 הערה לקמן וראה ה'". דבר את
פי"א.42) בתניא אדה"ז לשון
הרי 43) יענש, שלא שבידו מעבירות ירא הוא שבגילוי דאף

מהל' ספ"ב הרמב"ם מפסק כמובן הנשמה, עצם מצד זה בא בפנימיות,
ליקוט  עם (אגה"ק ג סעי' קיב ע' ח"ב התניא בס' לקו"ב וראה גירושין.

קפח). ע' תשמ"ו) (קה"ת, פירושים
"אחד 44) א: יד, חגיגה ראה – כ"כ מחשיב שאינו ריה"ג, משא"כ

עושה  אתה מתי עד עקיבא ריה"ג לו אמר ר"ע. דברי לדוד ואחד לו
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הוא  חודש ראש של הראשון שהיום לכך ובנוסף
הקודם, החודש של השלושים יום

ורך  "הירא (שענין אלול חודש של התקיעות הרי
יד), בסעיף כדלהלן שבאלול, לתקיעות קשור הלבב"

חודש  ראש של השני ביום להישמע .45מתחילות

.Ë
"‰ÚÂ¯˙· ÌÈ˜Ï‡ ‰ÏÚ"

ה'טור' הוא 46בדברי באלול, השופר תקיעת על
הפסוק  את תחילה בתרועה...",47מביא אלקים "עלה

" ואומר: ממשיך הוא שיהו oklומיד חז"ל התקינו
החודש, וכל ושנה שנה בכל אלול חודש בראש תוקעין

שנאמר  תשובה, שיעשו ישראל להזהיר אם 48בכדי
בעיר...". שופר יתקע

עוסק  בתרועה" אלקים "עלה הפסוק ולכאורה:
של dpydבתרועה y`x"ב"טור מצוטט הוא וכיצד ,

אלול  של התקיעות שבתשובה 49לגבי רואים, מכך ?
– חודש מראש החל – אלול של התקיעות ידי שעל
של  התשובה דרגת גם בהעלם, ולפחות נכללת, כבר

השנה. ראש של התקיעות

.È
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הוא: לכך ההסבר

הרמב"ם  של התקיעות 50בביאורו של ה"רמז" על
אומר: הוא התשובה, ענין שזהו השנה, שבראש
הקיצו  ונרדמים משנתכם ישנים עורו "כלומר,
וזכרו  בתשובה וחזרו מעשיכם וחפשו מתרדמתכם

ושונים בוראכ  הזמן בהבלי האמת את השוכחים אלו ם.
הביטו  יציל ולא יועיל לא אשר וריק בהבל שנתם כל
אחד  כל ויעזוב ומעלליכם דרכיכם והטיבו לנפשותיכם

טובה". לא אשר ומחשבתו הרעה דרכו מכם

לנפשותיכם" הביטו בוראכם... "וזכרו ולכאורה,
את  זוכר יהודי כאשר בתשובה": ל"וחזרו הכנה היא

חוזר  הוא הרי נפשו, במצב ומתבונן הקדושֿברוךֿהוא
"וחזרו  לכתוב הרמב"ם היה צריך כך, אם בתשובה.

לנפשותיכם"xg`lבתשובה" הביטו בוראכם... "וזכרו
וחפשו  ישנים... "עורו לאחר זאת כותב שהוא כשם –

ש  כיון והחיפוש dfבמעשיכם", מהשינה ההתעוררות –
בתשובה"? "וחזרו לידי מביא – במעשים

שההכנה מובן, שהוא xwirlמכך התשובה, ענין
יעשהו  שלא בלבו ויגמור חטאו... החוטא "שיעזוב

במעשיכם".51עוד..." וחפשו ישנים... "עורו רק היא ,
לנפשותיכם..." הביטו בוראכם... "וזכרו המלים ואילו

בדרגות xzeiעוסקות zelrp.תשובה של

החסידות  בתורת וחזרו 52כמוסבר ישנים... ש"עורו ,
שהיהודי  "מלכיות", של התשובה היא בתשובה"

למרוד שלא ולהבא, מכאן עצמו על ezeklnaמקבל
– המלך" "מצות על לעבור ולא מצות idefyיתברך,

"53התשובה  ;exkf התשובה היא יציל", ולא בוראכם...
" היא zepexkfשבבחינת – לנפשותיכם..." ו"הביטו ;"

"שופרות". של התשובה

.‡È
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ל  בתשובה", ל"וחזרו בהכנה ענין xwirגם

כללי, באופן יש, ישנים ipyהתשובה, "עורו א) ענינים:
"וחפשו  ב) מתרדמתכם". הקיצו ונרדמים משנתכם

במעשיכם".

הוא: לכך ההסבר

להיות צריכה ובראשונה כל zexxerzdבראש כי ,
 ֿ ועל "שינה", של באופן אפילו "ישן", האדם עוד

"תרדמה" של במצב ערבה 54אחתֿכמהֿוכמה ר"ל,
התנהגותו. ואופן מצבו כלל לו אכפת ולא שנתו עליו

על  לחשוב והתחלתו מ"שנתו", התעוררותו לאחר
– אמיתית תהיה שתשובתו כדי הרי בתשובה, חזרה
עליו  – המלך ממצוות אחת אף על שוב יעבור שלא
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מכות  חלק. ס"פ במשנה ור"ע ריה"ג מפלוגתת גם ולהעיר חול". שכינה
ב. יא,

לנו 45) אין ואנו סתקפ"א. או"ח – השו"ע בנו"כ בזה הדיעות ראה
אלול  דר"ח השני שביום אדמו"ר, מו"ח כ"ק נשיאנו הוראת אלא

להתלמד. (רק) תוקעין – הראשון וביום לתקוע, מתחילין
שם.46) או"ח
ו.47) מז, תהלים
ו.48) ג, עמוס
(49– היא הטור שכוונת שם, שופר",בב"ח בקול "ה' הכתוב לסיום

רמזם  (ורק בפירוש הטור העתיק לא אלו שתיבות מכיון אבל עיי"ש.

ש(גם) משמע בפירוש, כתב בתרועה" אלקים "עלה והתיבות ב"וגו'"),
דאלול. להתקיעות שייכות אלו תיבות

ה"ד.50) פ"ג תשובה הל'
התשובה 51) היא "ומה לפנ"ז: (ושם ה"ב פ"ב שם הרמב"ם לשון

כו'").
פ"ג.52) תש"ב ר"ה של שופר ד"ה בתחלתו. תרס"ו ר"ה המשך
עיי"ש.

פ"א.53) אגה"ת
יו"ט 54) בד"ה דא"ח) (ע"פ נתבאר – לתרדמה שינה בין ההפרש

פ"הֿו. תש"י ר"ה של
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עליו ל  נכשל, כבר שבהם בדברים כי במעשיו. חפש
החלטה xzeiלקבל dyegpוחיזוק ,cgein שלא כדי ,

שוב. בהם ייכשל

.·È
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כ"ק  כותב אלול, חודש) (ראש של לתקיעות בקשר
אדמו"ר  חמי כששוכבים 55מורי חפשי*): (בתרגום

תקיעת  את שומעים... כבר בבוקר, שש בשעה במיטה
כלשהי  תחושה לאדם יש מעורר. השופר קול השופר.
כה  ישן הוא מדוע מעצמו, רצון איֿשביעות של
אלו  בימים ש... מחשבה... במוחו וחולפת מאוחר,
בזמן  לישון אין אדם, להיות צריך להשתנות, אפשר

כזה.

אין  מאוחר... כה ישן הוא "מדוע בדבריו ולכאורה:
ישנים  "עורו של לענין הרבי מתכוון כזה", בזמן לישון

מתרדמתכם" הקיצו ונרדמים אין 56משנתכם מדוע אך .
במפורש  מביא "וחפשו 57הוא של הענין את גם

ענין שגם ל dfבמעשיכם", כדלעיל, ענין xwirקשור,
התשובה?

הוא: לכך ההסבר

בענין  הן – אלול של השופר קול של החידוש
הוא  – להבא הקבלה בענין והן העבר, על החרטה

xwiraלגביzexxerzdd כלשהי תחושה לאדם ש"יש ,
כה  ישן הוא מדוע מעצמו, רצון איֿשביעות של
מכאן  – כזה" בזמן לישון וש"אין עתה, עד  מאוחר",

ולהבא.

מגיעים  אלול, בחודש התשובה התעוררות ולאחר

jk xg` וחזרו" של לשלימות גם השנה, בראש ,
– במעשיכם" "וחפשו של ההכנה מפני בתשובה",

לדרגות  גם שמגיעים ועד "מלכיות", של לתשובה

ו"הביטו  בוראכם...", "וזכרו – בתשובה יותר הנעלות
ו"שופרות". "זכרונות" כנגד שהם לנפשותיכם...",

.‚È
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סוגי  בשלושת נרמזות בתשובה אלו דרגות שלוש

ותרועה  שברים תקיעה, .58הקולות:

גם  לתקיעה, בנוסף תוקעים, אלול שבחודש מזה

סדר  את – מנהגנו לפי – ואף ותרועה, שברים
תר"ת  תש"ת תשר"ת כולו: מוכח,59התקיעות ,

נמצאות  באלול, א' מיום החל אלול, של שבהתעוררות

מלכיות, שכנגד התשובה שלימות רק (לא בהעלם
ושופרות, זכרונות שכנגד התשובה דרגות גם אלא)

הוא הנרמזות  והגילוי תרועה. ושל שברים של בקולות
השנה. בראש רק

אלקים  עלה "שנאמר ה"טור": דברי יובנו זה לפי
חודש  בראש תוקעין שיהו חז"ל התקינו לכן בתרועה...

שופר  יתקע אם שנאמר החודש... וכל אלול...

" של ענין רק זהו בגלוי שופר...",rwziבעיר...":
הכללית  אך 60החרדה מהשינה. וההתעוררות ,

באופן  היא (ובראש 61ההתעוררות בהעלם בה שיש ,

אלקים "עלה של הענין מתגלה) ...",drexzaהשנה
ל"הביטו  עד השנה, שבראש התשובה דרגת

בתשובה  ביותר הגבוהה הדרגה – לנפשותיכם"

"תרועה". בקול הנרמזת

) (*dgiyd ly ixewnd oeylqrtr fi` orn ..sie` hwree xteyd lew xrc .xtey hf`la orn f` ..oiey orn hxrd ,ixtxrc oi` xrbiif ` qwrf hra oi` wicprbil" (:
` oiif sx`c orn ,o`htie` yxrcp` x`b orn orw brh ic oi` ..f` ..jxec htiel oeirx oi` ,ot`lyrb hrty ief` qrtr fi` orn q`eex`t ,jif hin ocixtev hip

".ot`lyx`t hip hiiv ic sx`c orn ,yhprn
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מו"ח 55) כ"ק ע"י היתה השיחה רשימת – א. קטז, ח"א לקו"ד
בעצמו. אדמו"ר

דשינה 56) הענינים ב' הם – ו"פארשלאפן" "שלאפן" הלשונות ַָָוב'*
תרדמה  – ו"שלאפן" חזקה), (שאינה שינה – "פארשלאפן" ַָָותרדמה:

ביותר). חזקה (שינה
עפעס  איז מען "פארוואס כותב להעבר, שבנוגע מה גם שזהו וי"ל,

שפעט ניט ot`lyrbאזוי צייט די דארף "מען – ללהבא ובנוגע ," ¨
ot`lyx`t איז ער אז – (ועד התרדמה מן הוא מתעורר בתחלה כי – " ©¨

ocixtev hip כבר שנתעורר ולאחרי געשלאפן), שפעט אזוי איז ער וואס
לו  בא רפ"ו), הנ"ל ר"ה של יו"ט ד"ה (ראה בהאמת וחושב מתרדמתו

מ  גם שיתעורר פארשלאפן", ניט צייט די דארף מען "אז dpiyברעיונו ַָ
לאמת. השקר את יחשוב ולא

ב"57) שרמזו שי"ל oאף ` h t i e ` y x r c p ` x ` b במ"ש וכן " ¨©¨

ד  א"מען זיין מ"ע yhprnארף ברמ"ח וההתחזקות לההחלטה מרמז "
גידים  ושס"ה אברים ברמ"ח שלם "מענטש" הוא שאז מל"ת, ושס"ה

ג). מה, נצבים לקו"ת (ראה
שם.58) ר"ה של שופר ד"ה
התשובה 59) שגם מובן, שמזה – הנפש כחות עשר כנגד שהם

לכל  מ"מ היא שייכת כללית, הזזה רק היא שבעיקר אף אלול, ד(ר"ח)
הכחות.
לא 60) ועם ב"וגו'": מרמזו שהטור – שם) (עמוס הכתוב כסיום

ecxgi.
פניו 61) להקביל שהיציאה ,1344 ע' ח"ד בלקו"ש המבואר ובדוגמת

אחריו  ללכת ובאופן, מנת, על להיות צריכה אלול, בחדש – בשדה ית'
מלכותו. ולהיכל לעירו אח"כ

.l"end .[b"deya `aed] .v"iixden x"enc` w"k ly xewnd oeyla miweicl zeqgiizn 57Îe 56 zexrd (*



כז mihtey zyxt zegiyÎihewl

עליו ל  נכשל, כבר שבהם בדברים כי במעשיו. חפש
החלטה xzeiלקבל dyegpוחיזוק ,cgein שלא כדי ,

שוב. בהם ייכשל

.·È
‰˘‰ ˘‡¯· ‰·Â˘˙ Y ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ¯Á‡Ï

כ"ק  כותב אלול, חודש) (ראש של לתקיעות בקשר
אדמו"ר  חמי כששוכבים 55מורי חפשי*): (בתרגום

תקיעת  את שומעים... כבר בבוקר, שש בשעה במיטה
כלשהי  תחושה לאדם יש מעורר. השופר קול השופר.
כה  ישן הוא מדוע מעצמו, רצון איֿשביעות של
אלו  בימים ש... מחשבה... במוחו וחולפת מאוחר,
בזמן  לישון אין אדם, להיות צריך להשתנות, אפשר

כזה.

אין  מאוחר... כה ישן הוא "מדוע בדבריו ולכאורה:
ישנים  "עורו של לענין הרבי מתכוון כזה", בזמן לישון

מתרדמתכם" הקיצו ונרדמים אין 56משנתכם מדוע אך .
במפורש  מביא "וחפשו 57הוא של הענין את גם

ענין שגם ל dfבמעשיכם", כדלעיל, ענין xwirקשור,
התשובה?

הוא: לכך ההסבר

בענין  הן – אלול של השופר קול של החידוש
הוא  – להבא הקבלה בענין והן העבר, על החרטה

xwiraלגביzexxerzdd כלשהי תחושה לאדם ש"יש ,
כה  ישן הוא מדוע מעצמו, רצון איֿשביעות של
מכאן  – כזה" בזמן לישון וש"אין עתה, עד  מאוחר",

ולהבא.

מגיעים  אלול, בחודש התשובה התעוררות ולאחר

jk xg` וחזרו" של לשלימות גם השנה, בראש ,
– במעשיכם" "וחפשו של ההכנה מפני בתשובה",

לדרגות  גם שמגיעים ועד "מלכיות", של לתשובה

ו"הביטו  בוראכם...", "וזכרו – בתשובה יותר הנעלות
ו"שופרות". "זכרונות" כנגד שהם לנפשותיכם...",

.‚È
˙ÂÏÂ˜ È‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘· ˙Â‚¯„ ˘ÂÏ˘

סוגי  בשלושת נרמזות בתשובה אלו דרגות שלוש

ותרועה  שברים תקיעה, .58הקולות:

גם  לתקיעה, בנוסף תוקעים, אלול שבחודש מזה

סדר  את – מנהגנו לפי – ואף ותרועה, שברים
תר"ת  תש"ת תשר"ת כולו: מוכח,59התקיעות ,

נמצאות  באלול, א' מיום החל אלול, של שבהתעוררות

מלכיות, שכנגד התשובה שלימות רק (לא בהעלם
ושופרות, זכרונות שכנגד התשובה דרגות גם אלא)

הוא הנרמזות  והגילוי תרועה. ושל שברים של בקולות
השנה. בראש רק

אלקים  עלה "שנאמר ה"טור": דברי יובנו זה לפי
חודש  בראש תוקעין שיהו חז"ל התקינו לכן בתרועה...

שופר  יתקע אם שנאמר החודש... וכל אלול...

" של ענין רק זהו בגלוי שופר...",rwziבעיר...":
הכללית  אך 60החרדה מהשינה. וההתעוררות ,

באופן  היא (ובראש 61ההתעוררות בהעלם בה שיש ,

אלקים "עלה של הענין מתגלה) ...",drexzaהשנה
ל"הביטו  עד השנה, שבראש התשובה דרגת

בתשובה  ביותר הגבוהה הדרגה – לנפשותיכם"

"תרועה". בקול הנרמזת

) (*dgiyd ly ixewnd oeylqrtr fi` orn ..sie` hwree xteyd lew xrc .xtey hf`la orn f` ..oiey orn hxrd ,ixtxrc oi` xrbiif ` qwrf hra oi` wicprbil" (:
` oiif sx`c orn ,o`htie` yxrcp` x`b orn orw brh ic oi` ..f` ..jxec htiel oeirx oi` ,ot`lyrb hrty ief` qrtr fi` orn q`eex`t ,jif hin ocixtev hip

".ot`lyx`t hip hiiv ic sx`c orn ,yhprn
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מו"ח 55) כ"ק ע"י היתה השיחה רשימת – א. קטז, ח"א לקו"ד
בעצמו. אדמו"ר

דשינה 56) הענינים ב' הם – ו"פארשלאפן" "שלאפן" הלשונות ַָָוב'*
תרדמה  – ו"שלאפן" חזקה), (שאינה שינה – "פארשלאפן" ַָָותרדמה:

ביותר). חזקה (שינה
עפעס  איז מען "פארוואס כותב להעבר, שבנוגע מה גם שזהו וי"ל,

שפעט ניט ot`lyrbאזוי צייט די דארף "מען – ללהבא ובנוגע ," ¨
ot`lyx`t איז ער אז – (ועד התרדמה מן הוא מתעורר בתחלה כי – " ©¨

ocixtev hip כבר שנתעורר ולאחרי געשלאפן), שפעט אזוי איז ער וואס
לו  בא רפ"ו), הנ"ל ר"ה של יו"ט ד"ה (ראה בהאמת וחושב מתרדמתו

מ  גם שיתעורר פארשלאפן", ניט צייט די דארף מען "אז dpiyברעיונו ַָ
לאמת. השקר את יחשוב ולא

ב"57) שרמזו שי"ל oאף ` h t i e ` y x r c p ` x ` b במ"ש וכן " ¨©¨

ד  א"מען זיין מ"ע yhprnארף ברמ"ח וההתחזקות לההחלטה מרמז "
גידים  ושס"ה אברים ברמ"ח שלם "מענטש" הוא שאז מל"ת, ושס"ה

ג). מה, נצבים לקו"ת (ראה
שם.58) ר"ה של שופר ד"ה
התשובה 59) שגם מובן, שמזה – הנפש כחות עשר כנגד שהם

לכל  מ"מ היא שייכת כללית, הזזה רק היא שבעיקר אף אלול, ד(ר"ח)
הכחות.
לא 60) ועם ב"וגו'": מרמזו שהטור – שם) (עמוס הכתוב כסיום

ecxgi.
פניו 61) להקביל שהיציאה ,1344 ע' ח"ד בלקו"ש המבואר ובדוגמת

אחריו  ללכת ובאופן, מנת, על להיות צריכה אלול, בחדש – בשדה ית'
מלכותו. ולהיכל לעירו אח"כ

.l"end .[b"deya `aed] .v"iixden x"enc` w"k ly xewnd oeyla miweicl zeqgiizn 57Îe 56 zexrd (*

mihtey zyxt zegiyÎihewl

עליו ל  נכשל, כבר שבהם בדברים כי במעשיו. חפש
החלטה xzeiלקבל dyegpוחיזוק ,cgein שלא כדי ,

שוב. בהם ייכשל

.·È
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כ"ק  כותב אלול, חודש) (ראש של לתקיעות בקשר
אדמו"ר  חמי כששוכבים 55מורי חפשי*): (בתרגום

תקיעת  את שומעים... כבר בבוקר, שש בשעה במיטה
כלשהי  תחושה לאדם יש מעורר. השופר קול השופר.
כה  ישן הוא מדוע מעצמו, רצון איֿשביעות של
אלו  בימים ש... מחשבה... במוחו וחולפת מאוחר,
בזמן  לישון אין אדם, להיות צריך להשתנות, אפשר

כזה.

אין  מאוחר... כה ישן הוא "מדוע בדבריו ולכאורה:
ישנים  "עורו של לענין הרבי מתכוון כזה", בזמן לישון

מתרדמתכם" הקיצו ונרדמים אין 56משנתכם מדוע אך .
במפורש  מביא "וחפשו 57הוא של הענין את גם

ענין שגם ל dfבמעשיכם", כדלעיל, ענין xwirקשור,
התשובה?

הוא: לכך ההסבר

בענין  הן – אלול של השופר קול של החידוש
הוא  – להבא הקבלה בענין והן העבר, על החרטה

xwiraלגביzexxerzdd כלשהי תחושה לאדם ש"יש ,
כה  ישן הוא מדוע מעצמו, רצון איֿשביעות של
מכאן  – כזה" בזמן לישון וש"אין עתה, עד  מאוחר",

ולהבא.

מגיעים  אלול, בחודש התשובה התעוררות ולאחר

jk xg` וחזרו" של לשלימות גם השנה, בראש ,
– במעשיכם" "וחפשו של ההכנה מפני בתשובה",

לדרגות  גם שמגיעים ועד "מלכיות", של לתשובה

ו"הביטו  בוראכם...", "וזכרו – בתשובה יותר הנעלות
ו"שופרות". "זכרונות" כנגד שהם לנפשותיכם...",

.‚È
˙ÂÏÂ˜ È‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘· ˙Â‚¯„ ˘ÂÏ˘

סוגי  בשלושת נרמזות בתשובה אלו דרגות שלוש

ותרועה  שברים תקיעה, .58הקולות:

גם  לתקיעה, בנוסף תוקעים, אלול שבחודש מזה

סדר  את – מנהגנו לפי – ואף ותרועה, שברים
תר"ת  תש"ת תשר"ת כולו: מוכח,59התקיעות ,

נמצאות  באלול, א' מיום החל אלול, של שבהתעוררות

מלכיות, שכנגד התשובה שלימות רק (לא בהעלם
ושופרות, זכרונות שכנגד התשובה דרגות גם אלא)

הוא הנרמזות  והגילוי תרועה. ושל שברים של בקולות
השנה. בראש רק

אלקים  עלה "שנאמר ה"טור": דברי יובנו זה לפי
חודש  בראש תוקעין שיהו חז"ל התקינו לכן בתרועה...

שופר  יתקע אם שנאמר החודש... וכל אלול...

" של ענין רק זהו בגלוי שופר...",rwziבעיר...":
הכללית  אך 60החרדה מהשינה. וההתעוררות ,

באופן  היא (ובראש 61ההתעוררות בהעלם בה שיש ,

אלקים "עלה של הענין מתגלה) ...",drexzaהשנה
ל"הביטו  עד השנה, שבראש התשובה דרגת

בתשובה  ביותר הגבוהה הדרגה – לנפשותיכם"

"תרועה". בקול הנרמזת

) (*dgiyd ly ixewnd oeylqrtr fi` orn ..sie` hwree xteyd lew xrc .xtey hf`la orn f` ..oiey orn hxrd ,ixtxrc oi` xrbiif ` qwrf hra oi` wicprbil" (:
` oiif sx`c orn ,o`htie` yxrcp` x`b orn orw brh ic oi` ..f` ..jxec htiel oeirx oi` ,ot`lyrb hrty ief` qrtr fi` orn q`eex`t ,jif hin ocixtev hip

".ot`lyx`t hip hiiv ic sx`c orn ,yhprn
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מו"ח 55) כ"ק ע"י היתה השיחה רשימת – א. קטז, ח"א לקו"ד
בעצמו. אדמו"ר

דשינה 56) הענינים ב' הם – ו"פארשלאפן" "שלאפן" הלשונות ַָָוב'*
תרדמה  – ו"שלאפן" חזקה), (שאינה שינה – "פארשלאפן" ַָָותרדמה:

ביותר). חזקה (שינה
עפעס  איז מען "פארוואס כותב להעבר, שבנוגע מה גם שזהו וי"ל,

שפעט ניט ot`lyrbאזוי צייט די דארף "מען – ללהבא ובנוגע ," ¨
ot`lyx`t איז ער אז – (ועד התרדמה מן הוא מתעורר בתחלה כי – " ©¨

ocixtev hip כבר שנתעורר ולאחרי געשלאפן), שפעט אזוי איז ער וואס
לו  בא רפ"ו), הנ"ל ר"ה של יו"ט ד"ה (ראה בהאמת וחושב מתרדמתו

מ  גם שיתעורר פארשלאפן", ניט צייט די דארף מען "אז dpiyברעיונו ַָ
לאמת. השקר את יחשוב ולא

ב"57) שרמזו שי"ל oאף ` h t i e ` y x r c p ` x ` b במ"ש וכן " ¨©¨

ד  א"מען זיין מ"ע yhprnארף ברמ"ח וההתחזקות לההחלטה מרמז "
גידים  ושס"ה אברים ברמ"ח שלם "מענטש" הוא שאז מל"ת, ושס"ה

ג). מה, נצבים לקו"ת (ראה
שם.58) ר"ה של שופר ד"ה
התשובה 59) שגם מובן, שמזה – הנפש כחות עשר כנגד שהם

לכל  מ"מ היא שייכת כללית, הזזה רק היא שבעיקר אף אלול, ד(ר"ח)
הכחות.
לא 60) ועם ב"וגו'": מרמזו שהטור – שם) (עמוס הכתוב כסיום

ecxgi.
פניו 61) להקביל שהיציאה ,1344 ע' ח"ד בלקו"ש המבואר ובדוגמת

אחריו  ללכת ובאופן, מנת, על להיות צריכה אלול, בחדש – בשדה ית'
מלכותו. ולהיכל לעירו אח"כ

.l"end .[b"deya `aed] .v"iixden x"enc` w"k ly xewnd oeyla miweicl zeqgiizn 57Îe 56 zexrd (*

קמשך בעמוד הפק



כח

בראשית כה, כ – ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו 
את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן 

הארמי לו לאשה

קצב

רמז "יצחק רבקה" בגי' ה' פעמים "מנחה", נגד הה' 
גבורות, ונמתקין ע"י צדיקי עליון "יוסף משה דוד" )מספר 

ה' פעמים "מנחה"(, שנסתלקו במנחה בשבת וכו'

יצחק – בחי' גבורה1 – תיקן תפלת2 מנחה.
נסתלקו  שבת  שבמנחת  דשמיא,  בסעייתא  נעיר  ואגב 
יוס"ף מש"ה דו"ד3, שמספרם4 ה' פעמים מנח"ה – כמנין 

יצח"ק רבק"ה.
מרחשת,  מחבת,  סלת,  מנחה5:  מיני  ה'  יש  כי  הוא, 

ובמאפה תנור שנים חלות ורקיקין. ה' מיני טיגון.
וזה אמר ג"כ ר' יצחק, ר' יצחק דוקא: במסכת מנחות, 

וכמ"ש במ"א6 בס"ד.
והם לנגד הה' גבורות, והמתקתן הוא במנחת שבת שאז 
הוא עת רצון, שמתגלה מצח הרצון7 דאריך, ונמתקין כל 
הה' גבורות ע"י ג' צדיקי עליון הללו שמספרם ה' פעמים 

מנח"ה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד כז

1( ראה פרדס שער )כג( הכינויים פ"ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות 
התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן בהערות שם.

2( ברכות כו: יצחק תיקן תפלת מנחה שנאמר )בראשית כג, סג( ויצא 
יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא תפלה שנאמר )תהלים 
קב, א( תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו. )מובא לעיל סימן 

קסט(.
3( זוהר חלק ב' )פרשת תרומה( דף קנו ע"א: "תלתא אינון דאסתלקו 
מנחה  בשעת  העולם  מן  נסתלקו  צדיקים  )ג'  זמנא  בהאי  מעלמא 
דשבת(, וכלהו כלילן במשה )וכולם כלולים במשה(, חד משה נביאה 
מהימנא עילאה )אחד, משה הנביא הנאמן והנעלה(, וחד יוסף הצדיק 

)ואחד, יוסף הצדיק(, וחד דוד מלכא )ואחד, דוד המלך( וכו' ע"ש.
]ראה טור שו"ע הלכות שבת סימן רצ"ב. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן 

שם סעיף ה'[.
 .515  =  )14( דו"ד   +  )345( מש"ה   +  )156 )בגי'  יוסף  פירוש:   )4
וכן ה' פעמים מנחה )5 × 103(  = 515, וכן יצח"ק )208( + רבק"ה 

.515 = )307(
מנחה שנאמר  נשתנית  מה  יצחק  רבי  אמר  ע"ב:  ק"ד  דף  מנחות   )5
בה חמשה מיני טיגון הללו )ופרש"י, חמשה מיני טיגון, סלת מחבת 
ומרחשת וחלות ורקיקין למלך בשר ודם דמנחה מאפה, כל מידי דאית 
בי' שמן קרי טיגון(. משל למלך בשר ודם שעשה לו אוהבו סעודה 
ויודע בו שהוא עני, אמר לו עשה לי מן חמשה מיני טיגון כדי שאהנה 

ממך )ופרש"י, שאהנך ממך, כלומר שתקובל לפני בהן(.
6( עיין גם לעיל סימן קעב.

7( מצח הרצון דאריך. ראה תורת חיים פרשת תצוה עמוד שנט. שסג. 
המשך תער"ב חלק ג' עמוד א'רלח ואילך. לעיל סימן מט הערה 2.

בראשית כה, כא – ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי 
עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו

קצג

תפלה בגי' יצחק רבקה

תפלה בגימטריא יצחק רבקה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קמד

קצד

רמזים וביאור, מ"ש בזוהר "ויעתר" דיצחק הקריב קרבן 
עולה והתפלל – דהוא תפלת מנחה דשבת שהיא עת 

רצון וכו'

לנכח  ליהו"ה  יצחק  ויעתר  ואמר,  יהודה  רבי  פתח8 
ומה  עלה,  וצלי  קרבנא  ליה  דקריב  ויעתר,  מהו  אשתו, 
יהו"ה, כתיב  לו  ויעתר  קרבנא קריב, עולה קריב, דכתיב 
יד(  כא,  )שמואל-ב  התם  וכתיב  יהו"ה,  לו  ויעתר  הכא 
ויעתר אלקי"ם לארץ וגו', מה להלן קרבן אף כאן קרבן. 
דנפק אשא מלעילא  לו,  ויעתר  וכתיב  יצחק  ויעתר  כתיב 

לקבלא אשא דלתתא.
חתירה  וחתר  צלותיה,  דצלי  יצחק  ויעתר  אחר9,  דבר 
לעילא לגבי מזלא על בנין, דהא בההוא אתר תליין בנין, 
דכתיב )שמואל-א א, י( ותתפלל על יהו"ה, וכדין ויעתר 
לו יהו"ה, אל תקרי ויעתר לו אלא ויחתר לו, חתירה חתר 
ליה קדשא בריך הוא וקביל ליה, וכדין ותהר רבקה אשתו.
ספר הזהר חלק א' דף קל"ז ע"ב

ואמר והתחיל לדרוש בפרשה  יהודה  רבי  פתח  8( ]תרגום ללה"ק[ 
ויעתר  מהו  ושואל  אשתו  לנכח  ליהו"ה  יצחק  ויעתר  הפסוק  על  זו 
על  והתפלל  לה'  קרבן  שהקריב  ואמר  ויתפלל(,  כתוב  לא  )למה 
ועתר  יא(  ח,  )יחזקאל  מלשון  ויעתר  מלת  פירש  יהודה  )ר'  רבקה 
ענן הקטרת, דהיינו ענין רבוי עשן הקרבן, ורבוי הבל היוצא מהפה 
לפי  והיינו  קריב  עולה  ואמר  הקריב,  קרבן  ואיזה  כשמתפללים(, 
דכתיב ויעתר לו ה' שהקריב קרבן, וראי' לדבר כי כתיב הכא ויעתר 
לו ה', וכתיב התם בדוד המלך כשהיתה מגפה, )שמואל-ב כד, כה( 
ויעל עולות ושלמים ויעתר יהו"ה לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל, 
שתפלתו  כדי  קרבן  הקריב  שיצחק  קרבן  כאן  אף  קרבן  להלן  מה 
תתקבל ברצון, ואמר עוד כתיב ויעתר יצחק, וכתיב ויעתר לו יהו"ה 
הקרבן  אש  כנגד  הקרבן,  את  לאכול  מלמעלה  אש  שיצא  פירוש 

שלמטה. )רע"ק ורא"ג ומפרשים(
9( ]תרגום ללה"ק[ דבר אחר פירוש אחר ויעתר יצחק פירוש שהתפלל 
תפלתו, ובזה חתר חתירה למעלה אל המזל העליון אל בנים, כי בזה 
המקום תלוי לידת הבנים, וראי' לדבר דכתיב ותתפלל על יהו"ה שחנה 
שהוא  דא"א  מדיקנא  )היינו  העליון  ממזל  בנים  להמשיך  התפללה 
למעלה על ז"א הנקרא יהו"ה(, וכדין ויעתר אלו ה' ומפרש אל תקרי 
ויעתר לו באות ע' אלא ויחתר לו בח', )כי אותיות אחה"ע מתחלפות, 
והיינו( כי חתירה חתר לו הקב"ה ויקבל את תפלתו, וכדין ותהר רבקה 

אשתו למעלה מדרך הטבע. )רמ"ק וכ"פ ומפרשים(

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

ה'  אשר  הארץ  אל  תבוא  כי   – יד-טו  יז, 
אלקיך נותן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת 
סביבותי אשר  הגוים  ככל  מלך  עלי   אשימה 
יבחר ה' אלקיך  שום תשים עליך מלך אשר 
תוכל  לא  מלך  עליך  תשים  אחיך  מקרב  בו 

לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא

א. כי תבוא אל הארץ וירשתה וישבתה בה. מגיד שאין 
וחלוק  כבוש  של  שנה  י"ד  אחר  עד  מלך  למנות  רשות  לך 
ככל  אלא  הקב"ה  ולא  כבשם  שהמלך  יאמרו  שלא  כדי 
כמו  כבשם  שהקב"ה  וידעו  שכבשום  אחר  לזה  הגוים, 
שאמר )דברים לא, ג( וידעת כי ה' אלקיך הוא עובר לפניך 
הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך, ואמרת אשימה עלי מלך, 
מלך  לנו  שימה  לשמואל  אמרו  כן  כי  כן  שתאמרו  עתידין 
ושימה  לשאול  שימה  תשים,  שום  הגוים.  ככל  לשפטנו 
בחר,  נאמר  בשניהם  יבחר,  אשר  נאמר  אלו  ועל  לדוד, 
בשאול נאמר הראיתם כי בחר בו ה', ובדוד נאמר )תהלים 

עח, ע( ויבחר בדוד עבדו וגו'.
ויש עוד מלך שלישי ולא נאמר בו בחירה אחר שנחלקה 
מלכות בית דוד והמליכו לירבעם בן נבט, ועל זה השלישי 
רמז ואמר מקרב אחיך וגו' שלא הי' במעמד כל ישראל כי 
לא מלך כי אם על עשרה שבטים, עליו נאמר תשים עליך 
מלך, אתה תשים, וכן הי' שנאמר וישלחו ויקראו לירבעם 
וימליכו אותו, ולזה רמז השלישי, ולזה נזכר ב' פעמים מלך 

כנגד מלכי יהודה ומלכי ישראל.
המלך  לאגריפס  רמז  אחיך,  מקרב  שאמר  נאמר  עוד 
הואיל  אחיך  מקרב  שדרשו  עד  המלכות  מן  לפסלו  שרצו 
ואמו מישראל מקרב אחיך קרינן בי', לזה אמר מקרב אפילו 
שאינו כולו מישראל אלא יש לו קורבה אחיך נקרא. מקרב 
אחיך תשים עליך מלך לא, ר"ת מאת עמל, פירוש בהכרח 
ולא ברצון ובחירה, וכן הוא אומר אתן לך מלך באפי, אמרו 
חז"ל זה שאול ואקח בעברתי זה צדקיהו מלך יהודה המלך 
האחרון שלקחו נבוכדנצר בעברתו של הקב"ה. עליך איש, 
ר"ת בגימ' ינאי, וקראו נכרי על שעשה מעשה נכרי שהרג 
אמר  ולזה  האומר,  פרק  בקידושין  כדאיתא  ישראל  חכמי 
נכרי אשר,  אשר לא אחיך שלא עשה מעשה אחיך, איש 

ר"ת גי' בן.
לא אחיך הוא, ר"ת בגימ' כוזבא, שדמו כל חכמי ישראל 
שהוא מלך המשיח, לזה אמר אשר לא אחיך, אינו המשיח 
שאנו מצפים. עליך איש אשר, ס"ת כשר, כלומר מלך כשר 
הוא, לא קראו נכרי אלא בערך שאינו מלך המשיח, ומכאן 

תבין שכל מה שהי' עתיד להיות הכל רמוז בתורה.
שפתי כהן

גבולך  ה' אלקיך את  ירחיב  ואם  יט, ח – 
כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ 

אשר דבר לתת לאבתיך

הבטחה  זו  פרשה  גבולך.  את  אלקיך  ה'  ירחיב  ואם  ב. 
לזרעך  הבתרים:  בין  לאברהם  שנאמר  מה  והוא  לעתיד1, 
נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר 
בימי  השבעה  כבשו  עממין,  עשר  והולך  מונה  ושם  פרת2, 
וקדמוני, שלא כבשום  קנזי,  קיני,  ונשארו שלשה:  יהושע, 
מעולם אבל הם לעתיד. ולשון "ואם" לשון ודאי, ויורה על 
זה מה שאמר "כאשר נשבע", כלומר שבועה יש בדבר זה. 
ודאי,  לשון  שהוא  לי3,  תעשה  אבנים  מזבח  ואם  וכמוהו 
וכן אם כסף תלוה4, וכן ואם תקריב מנחת בכורים5, שהרי 
מצאנום בתורה במקום אחר מצות בפני עצמם6, וזה יורה 

שלשון "אם" לשון ודאי הוא.
רבינו בחיי

להם  אשר  האנשים  שני  ועמדו   – יז  יט, 
אשר  והשפטים  הכהנים  לפני  ה'  לפני  הריב 

יהיו בימים ההם

יש  ה'.  לפני  הריב  להם  אשר  האנשים  שני  ועמדו  ג. 
ואליהו עד  ימות המשיח, שיעמדו משה  לפרש דרומז על 
)מלאכי  וכן אליהו מפורש בפסוק  זה משה,  יבא שילה  כי 
ג, י( הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא גו', ואמרו רז"ל 
בברכות פרק אין עומדין )לא:( אר"א אליהו הטיח דברים 
כו'  כלפי מעלה שנאמר ואתה הסיבות את לבם אחורנית 
אנשים  שני  הנה  מעלה,  כלפי  דברים  הטיח  משה  ואר"א 
האנשים  שני  ועמדו  וז"ש  ה'.  עם  ורבו  דברים  הטיחו  אלו 
שלעתיד יעמדו אלו שני האנשים, אשר להם הריב לפני ה' 
שהטיחו דברים ורבו עם ה' מאהבת ישראל. ועל כן בר"ת 
וס"ת ועמדו שני האנשים אשר להם הריב תמצא אותיות 

משה ואליהו.
קול אליהו

1( כפירוש הרמב"ן כאן )עמוד תלא-תלב(.

2( בראשית טו, יח.

וכן שם במכילתא פרשה יא ששלשה דברים הנזכרים כאן בדברי  3( שמות כ, כה. 

רבינו הם כולן חובה.

4( שם כב, כד.

5( ויקרא ב, יד.

6( מבואר במכילתא יתרו פרשה יא, ע"ש.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שופטים
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- ּדהּגלּות האחרֹונים הרגעים האחרֹון, ּבּזמן ּובפרט זה ּבדֹורנּו ׁשֹופטים ּפרׁשת ּבׁשּבת ּבעמדנּו אחד לכל ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּלימּוד
הּגאּולה: למּצב מּדה ּכנגד מּדה ּבהתאם, עבֹודה להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּצריכה

ועצֹות  ההֹוראֹות את חֹוזק) (ּביתר עצמם על לקּבל ׁשּצריכים - להּגיע אפׁשר ׁשאליהם אּלּו ואצל עצמֹו אצל ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלפרסם
ׁשּלפניו  נׂשיאינּו לרּבֹותינּו ּבהמׁש הּבא - ּדֹורנּו נׂשיא ּובפרט ּבכלל, רּבנן" מלכי "מאן - ׁשּבדֹורנּו "ו"יֹועצי "ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּד"ׁשֹופטי

ּדֹורנּו... ּונביא ּדֹורנּו ויֹועץ ּדֹורנּו ׁשֹופט -ְְִֵֵֵֵֵ
ׁשּלא  הּוא ׁשּמּצד־עצמֹו ּבחירה, ּבעל ּומנה ּבחר ׁשהּקּב"ה ׁשּזכינּו הּדֹור, אנׁשי לכל לפרסם ׁשּצריכים ּכּנ"ל, ההֹוראה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיׁשנּה
ּכל  לעבֹודת ּבנֹוגע עצ ֹות ויּתן הֹוראֹות ׁשּיֹורה הּדֹור, ּונביא "ו"יֹועצי "ה"ׁשֹופטי ׁשּיהיה הּדֹור, מאנׁשי נעלה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָּבער
(דעהּו)" ּדרכי ּב"כל ּגם הּכללית, הּיֹום־יֹום חיי להנהגת ּובנֹוגע ּומצֹות, ּתֹורה עניני ּבכל זה, ּדדֹור האנׁשים וכל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבני־יׂשראל

ׁשמים)", לׁשם (יהיּו מעׂשי ְְְֲִִֵֶַַָָו"ּכל
ּבא". (מׁשיח) זה "הּנה מּמׁש ּומּיד ותיכף לגאּולה", ׁש"לאלּתר הּנבּואה - העיקרית הּנבּואה - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעד

ã ycew zegiyn zecewp ãp"yz'd mihtey zyxt zay zgiyn
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"אין  הרמּב"ם ּכפסק־ּדין ּבארץ־יׂשראל, הּוא "ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים "ׁשֹופטים חּיּוב ׁשעיקר ׁשאף להֹוסיף, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ...ויׁש
ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ׁשּנאמר . . ּבלבד ּבארץ־יׂשראל אּלא ועיר עיר ּובכל ופל ּפל ּבכל ּדינים ּבּתי להעמיד חּיבין ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָאנּו
ׁשּגם  ּובחּוץ־לארץ, הּגלּות ּבזמן ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּבחּוץ־לארץ, מה־ּׁשאין־ּכן ,"לׁשבטי ל נֹותן אלקי ה' ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאׁשר
ּדינא  - ּתֹורה על־ּפי ּתֹוקף לּה (ׁשּיׁש הּמדינה מּמלכּות רׁשּות לקּבל צריכים חסד, ׁשל ּבמלכּות ה' ּבחסדי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּנמצאים
הּמתאים  ּבתֹוקף ּכׁשעֹומדים מּכל־מקֹום ,("ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים ּבאֹופן זה (ואין ּדּינין למּנֹות ּדינא) ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדמלכּותא
על־ּפי  ּדיׂשראל לפסק־ּדין ּבהתאם ּכּולֹו) העֹולם ׁשּבכל המדינֹות להנהגת (ועד ּכּוּלּה הּמדינה הנהגת נעׂשית הּתֹורה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבכח
ׁשּבהיֹותֹו צדק', ה'צמח הנהגת אֹודֹות ּדֹורנּו, נׂשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק סיּפּור על־ּדר ,"ל ּתּתן וׁשֹוטרים "ׁשֹופטים - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּתֹורה

רּוסיה. מדינת ּכל ׁשל הּבירה עיר ּבפטרּבּורג, "סדרים" עׂשה ליּוּבאוויטׁש ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבעיר
האמּתית ׁשהּגאּולה ּבני־יׂשראל ּפֹוסקים הּתֹורה ׁשּבכֹוח - ועיקר ּתיכף ועֹוד להיֹות צריכה - צדקנּו מׁשיח על־ידי והׁשלמה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מּמׁש... ּבפֹועל העֹולם ּבמציאּות ּכן ונעׂשה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּומּיד,

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּבּבּבּבכלכלכלכל לללל ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטיםפטיםפטיםפטים יעׂשּון.ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטפטפטפט(טז, אׁשר הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטר טר טר טר - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּמּדֹות. את ּומנהיגים ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, מבאר ועל־ּדר־זה ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו -ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

' ׁשבעה על קאי 'ׁשערי ׁש'ּבכל הּתֹורה, על ּבש"ך ּׁשאיתא מה ּפי על ורגלים),וימּתק ידים ּפה, אזנים, (עינים, הּגּוף' ׁשערי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
אּלּו, ּבׁשערים והּיציאה הּכניסה על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש מּסביבֹו. העֹולם עם אדם מתקּׁשר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשעל־ידם

הּתֹורה. הֹוראֹות ּפי על ְִִֶֶַַָָָׁשּתהיינה
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ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופּתין ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – ובפירוש ׁשֹוטרים יח. (טז, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רש"י)

על־זה האחרֹונים והקׁשּו אחת. ּכמצוה והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני המצות ּכל לספר פערלא הרי"פ (ביאור ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות גאון, סעדיה ּבאֹופּנים לרבי ּבזה ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' מנאּום לא ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאּמאי

ִׁשֹונים.
ּבפׁשטּות. הענין יתּבאר ּכאן ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה הּדּינין",(א, ּפי על ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש לׁשבטיכם" וׁשֹוטרים גֹו' "ואּקח ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
ּבזה. וכּיֹוצא מלקֹות החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע הּדּינים ּפסק את לקּים היה אז הּׁשֹוטרים ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתפקיד

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mrd z` EhRWIW dN`M mihtFW§¦¨¥¤¤¦§§¤¨¨
mipICl iEEv df oi`e .wcv hRWn¦§©¤¤§¥¤¦©©¨¦

xnFl Fl did oM m`W ,wcv EhRWIW¤¦§§¤¤¤¦¥¨¨©
dHz `l" :hi wEqtA FnM ,"mYhtWE"§©§¤§§¨Ÿ©¤

"cgW gTz `le mipt xiMz `l ,hRWn¦§¨Ÿ©¦¨¦§Ÿ¦©Ÿ©
)m"`x(hi dxez.



mihteyלב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` oey`x meil inei xeriy
ּדין  את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין "מּכין היא ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
הּדין  ּגזר לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את לקּים עצמם על יקּבלּו ׁשהעם ּכ לידי להביא והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשֹופט",

ְַעצמֹו.
הּדין  ּפסיקת צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין נמצא היה הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה,

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו הּׁשֹופטים, ְְְְִִִֵֵַַַַעל־ידי
ׁש מּובן אם־ּכן הּׁשֹופטים, ּבפעּלת לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון נחׁשב אבל הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת ּבפני־עצמּה, יב)למצוה שרש להרמב"ם המצות ספר .(ראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
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ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים (טז, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד הּנביא (ּבהפטרת הׁשמיט מּדּוע לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעצי ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטי "ואׁשיבה  הּוא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

."יֹועצי" והֹוסיף ְְֲִִִַ"ׁשֹוטרים",
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּוברצּועה  ּבמּקל וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את "הרֹודין הם וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשֹופטים
הּדין" את עליו ׁשּיקּבל הפסוק)עד על רש"י להיֹות (לשון יכֹול לקּימֹו, האדם על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ונמצא . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה לׁשֹוטר צריכים ולכן לעׂשֹותֹו. האדם ירצה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּמסּביר  "יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול הּׁשֹופט, ּגזרת את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָא

הּׁשֹופט. ּדברי את לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ׁש"עצה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלאדם
אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את מפּתה הרע הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ולכן לקּימם, ְְְְְִִֵֵֶַָָרֹוצה
הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)א יג, רּוח (זכריה נצטר"ואת לא הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר הּטמאה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

נקּים  הּתֹורה, והֹוראֹות מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ׁשהּׁשֹופטים ,"ׁשֹופטי "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם אף ּכי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלׁשֹוטר.
."יֹועצי" ּבבחינת – הּטֹוב מרצֹוננּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָּדבריו

(èé)çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî ähú-àì«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´
éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä ék ãçL½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬

:í÷écö©¦¦«
i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈt ¯Èk˙ ‡Ï∑ לזה ר יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לזה, טענֹותיו וקׁשה מסּתּתמין חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ׁשּכׁשרֹואה לפי יֹוׁשב, ואחד עֹומד .אחד ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÏÂ‡יט  ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
ÈÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
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„ÁL Áw˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)צדק אפּלּו eÚÈ¯.לׁשּפט „ÁM‰ Èk∑(קה ׁשּלא (כתובות אפׁשר אי מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ¿…ƒ«…«ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈ְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

ּבזכּותֹו להּפ אצלֹו לבבֹו את ˆÌ˜Èc.יּטה È¯·c∑,הּמצּדקים אמת ּדברים .מׁשּפטי ְְְְִֵֶֶֶַַָƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין ּביתּֿדין (ספרי. אחר יפה הּל.zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑ הּדּינין מּנּוי הּוא ּכדאי ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵֶַַַָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְִִַַַָ
אדמתן הּכׁשרים  על ּולהֹוׁשיבן יׂשראל את .להחיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

(àë)ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cl-äNòz øLà E ¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑,נטיעתּה מּׁשעת עליה נטיעתּהלחּיבֹו על תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא .ואפּלּו …ƒ«¿¬≈»ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּבית אזהרה .ּבהר …ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ÈÁÈ˙cכ  ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא  ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

` ,dw zeaezk(,wcvA `NW hFRWl m`W .¤¦¦§¤Ÿ§¤¤
"hRWn dHz `l" :xn`p xaM)zeaezk §¨¤¡©Ÿ©¤¦§¨

my(Wxtl migxkEn ikdÎe`lA mbe .§©§¨¨¦§¨¦§¨¥
,wcvA hFRWl ENit` `id dxdf`dW¤¨©§¨¨¦£¦¦§§¤¤
xEri cgXd iM" :mrHd xnF` ixdW¤£¥¥©©©¦©Ÿ©§©¥
cgXdW FWExiRW ,"'ebe minkg ipir¥¥£¨¦¤¥¤©Ÿ©
m`e ,dxWid KxCdn FzF` dHi©¤¥©¤¤©§¨¨§¦
liaWA `id cgW lAwl `NW dxdf`d̈©§¨¨¤Ÿ§©¥Ÿ©¦¦§¦
Fxn`A mrH dn ,wcvA `NW hFRWl¦§¤Ÿ§¤¤©©©§¨§
lAw oM zpn lr ixd ,"xEri cgXd iM"¦©Ÿ©§©¥£¥©§¨¥¦¥

)m"`x t"r(:g ,bk zFnW i"Wx d`xE .§¥©¦§
,zn` hFRWl ENit` ± gTz `l cgWe"§Ÿ©Ÿ¦©£¦¦§¡¤
icM ixdW ,oiCd zFHdl icM oMWÎlke§¨¤¥§¥§©©¦¤£¥§¥
`l :lirl xaM xn`p oiCd z` zFHdl§©¤©¦¤¡©§¨§¥Ÿ
gxkEn `l mXW `N` ."hRWn dHz©¤¦§¨¤¨¤¨Ÿ§¨
cgXd iM" wEqRA `aEOd mrHn Wxtl§¨¥¦©©©¨©¨¦©Ÿ©
ENit` `id dxdf`dW ,"migwR xEri§©¥¦§¦¤¨©§¨¨¦£¦
:mW Wxtn i"Wx iM ,zn` hFRWl¦§¡¤¦©¦§¨¥¨
dxFYA mkg ENit` ± migwR xEri"§©¥¦§¦£¦¨¨©¨

lhFpe,eilr FYrC sxHYW sFq ,cgW §¥Ÿ©¤¦¨¥©§¨¨
."eipir xF`n ddkie ,FcEnlY gMYWie§¦§©¥©©§§¦§¤§¥¨
zpn lr lhFPWM od mi`zn df mrhe§©©¤©§¦¥§¤¥©§¨
zFHdl icM lhFPWM ode ,zn` hFRWl¦§¡¤§¥§¤¥§¥§©
WExiRd itl oMÎoi`XÎdn ,oiCd©¦©¤¥¥§¦©¥
gwFlA KIW df mrh ,o`M i"Wx WxtOW¤§¨¥©¦¨©©¤©¨§¥©

.wcvA hFRWl zpn lr cgFW©©§¨¦§§¤¤
øeòé ãçMä ékãçL ìawMî Y ¦©Ÿ©§©¥¦¤¦¥Ÿ©

Bááì úà ähé àlL øLôà éà epnî¦¤¦¤§¨¤Ÿ©¤¤§¨
Búeëæa Ctäì Bìöà¯zFAEzM d`xE ¤§§©¥¦§§¥§

`nrh i`n ,`ax xn`" :a ,dw¨©¨¨©©§¨
z` zFMfl FlHil xEq`dOl] ?`cgEWC§£¨¨¨¨¦§§©¤

`cgEW Dil liAwC oeiM ,[i"yx ± i`MGd©©©¥¨§©¥¥£¨
iede DiAbl DiYrC Dil `axTi` ,DiPin¦¥¦©§¨¥©§¥§©¥§¨¥
Fnvrl daFg d`Fx mc` oi`e ,DitEbM§¥§¥¨¨¤¨§©§
aIgl daFgd cvl zaxwzn FYrC oi`]¥©§¦§¨¤¤§©©¨§©¥
± zn` oicl oEMzn ENt`e ,Fnvr z ¤̀©§©£¦¦§©¥§¦¡¤
ozFPd] "cg `EdW ?cgW i`n .[i"yx©Ÿ©¤©©¥

.[i"yx ± cg` al miUrp lAwnde§©§©¥©£¦¥¤¨
í÷écö éøác,íé÷cöîä íéøác Y ¦§¥©¦¦§¨¦©§ª¨¦
úîà éètLî¯zFnW i"Wx mB d`x ¦§§¥¡¤§¥©©¦§

FtFqA ,cgW gwFNd oICd ,xnFlM .mẄ§©©©¨©¥©Ÿ©§
dxFYd ixaC z` sNqi xaC lW¤¨¨§©¥¤¦§¥©¨

xEn`M ,miIYn`de mixWid)i ,hi mildz(: ©§¨¦§¨£¦¦¦¨¨
dfaE ."eCgi Ewcv zn` 'd ihRWn"¦§§¥¡¤¨§©§¨¨¤
ipXn cgW gwFl m` mBW i"Wx x`an§¨¥©¦¤©¦¥©Ÿ©¦§¥
lW mrHd xnFl KIW `l f`W ,miccSd©§¨¦¤¨Ÿ©¨©©©©¤
dhFp FAl f` iM ,"minkg ipir xEri"§©¥¥¥£¨¦¦¨¦¤
mFwnÎlMn ,deWA miccSd ipWl¦§¥©§¨¦§¨¤¦¨¨
zpadA zEEre sENql Fl mFxbi cgXd©Ÿ©¦§§¦§¦©£¨©
lkEi `l`liOnE ,mixWid dxFYd ixaC¦§¥©¨©§¨¦¦¥¨Ÿ©

,wcv oiC wFqtlaEzMd siqFOXdn dfe ¦§¦¤¤§¤©¤¦©¨
ixg` ,"miwiCv ixaC sNqie" :Fxn`A§¨§¦©¥¦§¥©¦¦©£¥

"minkg ipir xEri" :xn` xaMW)likyn ¤§¨¨©§©¥¥¥£¨¦
dcya x`ae cecl(WxiR `NX dnE .©¤Ÿ¥©

mEXn xnFl Wi ,mipICd lr "miwiCv"©¦¦©©©¨¦¥©¦
wiCv `xwp `l cgWgwFNd oICW)likyn ¤©¨©¥©Ÿ©Ÿ¦§¨©¦

cecl(.k dxez

k)(ócøz ÷ãö ÷ãöøçà Clä Y ¤¤¤¤¦§Ÿ©¥©©
äôé ïéc-úéa¯oiCd ilral dxdf` Ff ¥¦¨¤©§¨¨§©£¥©¦

)m"`x(mipICl dxdf` FGW xnFl oi`W .¤¥©¤©§¨¨©©¨¦
:xnFl Fl did oM m`W ,wcvA EhRWIW¤¦§§§¤¤¤¦¥¨¨©

wcvA"hRWY")`"eb(aEzMd hwpe . §¤¤¦§Ÿ§¨©©¨

ÎlrÎs`W Ll xnFl ,"wcv wcv" minrR©£©¦¤¤¤¤©§¤©©
Ll Wi ,wcvA mihtFW oiCd iYA lMW iR¦¤¨¨¥©¦§¦§¤¤¥§

xzFi aFHd oiCÎziA xg` Klil)x`a ¥¥©©¥¦©¥
dcya(xiMfdl KxvEd `l i"Wx EN`e .§¦©¦Ÿ§©§©§¦

oiCÎziAdW itl ,minrR "dti" zaiY¥©¨¤©£©¦§¦¤©¥¦
Klil Fl WIW `N` ,dti `Ed FnFwnA¦§¨¤¤¨¤¥¥¥
didi `liOnE ,xzFi dti oiCÎziA xg ©̀©¥¦¨¤¥¦¥¨¦§¤

"dti" minrR)cec ixac(oFWNd ltMW F` . ©£©¦¨¤¤¤¤©¨
,oiCd ilrA ipW lr aqEn "wcv wcv"¤¤¤¤¨©§¥©£¥©¦
xg` Klil lHEn mdn cg` lM lrW¤©¨¤¨¥¤¨¥¥©©

dti oiCÎziA)cecl likyn(. ¥¦¨¤
zLøéå äéçz ïòîìàeä éàãk Y §©©¦§¤§¨©§¨§©

úà úBéçäì íéøLkä ïéðicä éepî¦©©¨¦©§¥¦§©£¤
ïúîãà ìò ïáéLBäìe ìàøNé¯ ¦§¨¥§¦¨©©§¨¨

lr aqEn "YWxie digY ornl" ,xnFlM§©§©©¦§¤§¨©§¨¨©
"'ebe Ll oYY mixhFWe mihtFW")m"`x(, §¦§§¦¦¤§

,Fl KEnQd "sFCxY wcv wcv" lr `le§Ÿ©¤¤¤¤¦§©¨
illM xkU `Ed ,"YWxie digY"W ipRn¦§¥¤¦§¤§¨©§¨¨¨§¨¦
ihxR mc` xkU `le ,l`xUi llkl¦§©¦§¨¥§Ÿ§©¨¨§¨¦

dti oiCÎziA xg` KlFdd)`"eb(x`anE . ©¥©©¥¦¨¤§¨¥
"W i"Wxornl"ux`d z` YWxie digY ©¦¤§©©¦§¤§¨©§¨¤¨¨¤

:FWExiR oi`liaWAz` Wxize digYW ¥¥¦§¦¤¦§¤§¦©¤
iEPn lW iEEiSd lM ixdW ,ux`d̈¨¤¤£¥¨©¦¤¦
l`xUi ipAWM `N` Fpi` mipICd©©¨¦¥¤¨§¤§¥¦§¨¥
lkA" xnF`W FnM ,mvx`A mi`vnp¦§¨¦§©§¨§¤¥§¨
:xnF` aEzMdW FWExiR `N` ,"LixrW§¨¤¤¨¥¤©¨¥
DliaWAW daEWg zg` devn Wi¥¦§¨©©£¨¤¦§¦¨

"i`cMz` mklWixF`e mkz` dIg`W " §©¤£©¤¤§¤§¦¨¤¤
mW EaWze ux`d)cec ixac(.`k dxez ¨¨¤§¥§¨

`k)(äøLà Eì òhú àìBáiçì Y Ÿ¦©§£¥¨§©§
dúòéèð úòMî äéìò¯rhFPd :WExiR ¨¤¨¦§©§¦¨¨¥©¥©



mihteyלד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` oey`x meil inei xeriy

(áë)ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬
éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑ להקריב אחת, אבן לּׁשמים מּצבת אפּלּו N‡.עליה ¯L‡∑ אבנים מזּבח ¿…»ƒ¿«≈»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¬∆»≈ְֲִִַָ
לּכנענים. היתה חק ּכי ׂשנא, זֹו ואת לעׂשֹות, צ ּוה אדמה האבֹות,ּומזּבח ּבימי לֹו אהּובה ׁשהיתה ואףֿעלּֿפי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לעבֹודתּֿכֹוכבים  חק אּלּו ׁשעׂשאּוה מאחר ׂשנאּה, .עכׁשו ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

æé(à)éäìà ýåýéì çaæú-àìøLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác ìk íeî Bá äéäéE ¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :àeä«
i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי) עלֿידי ּבּקדׁשים למפּגל ׁשאר אזהרה ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד רע, ּדּבּור …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ

קדׁשים' ּב'ׁשחיטת ב)ּדרׁשֹות לו .(זבחים ְְִִִַָָָ

‡C‰Ï:כב  ÈÈ ÈÒ Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

È‰Èא  Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eilr aIg ± FzF` cFarl zpn lr oli ¦̀¨©§¨©£©¨¨¨
Ep` ,Fcar m`W ,xnFlM .FrhPW drXn¦¨¨¤§¨§©¤¦£¨¨
drXn xaM dcFard lr FzF` miaIgn§©§¦©¨£¨§¨¦¨¨

.rhPW¤¨©
àì'a øáBò Y dãáò àì elôàå©£¦Ÿ£¨¨¥§Ÿ

dúòéèð ìò 'äNòú¯,Dcar `lm`W ©£¤©§¦¨¨¤¦Ÿ£¨¨
ÎdcFar xEQi` lr xaFr Fpi` mpn`̈§¨¥¥©¦£¨
zrihp lW e`l lr `Ed xaFr la` ,dxf̈¨£¨¥©¨¤§¦©

.dxfÎdcFar mWl oli ¦̀¨§¥£¨¨¨
ìöà õò ìk äøLà Eì òhú àìŸ¦©§£¥¨¨¥¥¤

éäìà 'ä çaæîEòèBðì äøäæà Y ¦§©¡Ÿ¤©§¨¨§¥©
ïìéà¯lM" zFaiYd xEYIn oM cnFl ¦¨¥¥¦¦©¥¨

od zFaqEn "rHz `l" zFaiYde ,"ur¥§©¥Ÿ¦©¨¥
oeike ."ur lM" lr ode "dxW`" lr©£¥¨§¥©¨¥§¥¨
zrihpl xEWw Fpi`W xg` xEQi` EdGW¤¤¦©¥¤¥¨¦§¦©
azM `l okl ,dxfÎdcFar mWl oli ¦̀¨§¥£¨¨¨¨¥Ÿ¨©

xEAigd e"`eA) "ur lke"(lM" `N` , §¨¥§¨©¦¤¨¨
cxtp xEQi` EdGW xnFl ,cxtpA "ur¥§¦§¨©¤¤¦¦§¨

)`"eb(.
úéa äðBáìe¯dOn `Ed cEOiNd §¤©¦©¦¦©

zrihp od rnWOW ,"ur lM" xn`PX¤¤¡©¨¥¤©§©¥§¦©
urn oipA zIpA ode ur)`"eb(. ¥§¥§¦©¦§¨¥¥

úéaä øäa¯`Ed cEOiNdW d`xp §©©©¦¦§¤¤©¦
dpEMdW ,"gAfn lv`" :xn`PX dOn¦©¤¤¡©¥¤¦§©¤©©¨¨
lM Epide ,gAfOl mikEnQd zFnFwnl¦§©§¦©¦§¥©§©§¨

.ziAd xdak dxez ©©©¦
ak)(äávî Eì íé÷ú àìåúávî Y §Ÿ¨¦§©¥¨©¤¤

úçà ïáà¯.b ,ai i"WxA lirlcM ¤¤©©§¦§¥§©¦
íéîMì elôà äéìò áéø÷äì¯m` iM §©§¦¨¤¨£¦©¨©¦¦¦

mB xiMfdl Fl did ,dxfÎdcFarl©£¨¨¨¨¨§©§¦©

ÎdcFar xEQi`NW mEXn F` .zFgAfn¦§§¦¤§¦£¨
xdA zWxtA ExdfEd xaM dxf),ek `xwie ¨¨§¨§£§¨¨©§©

`(."mkl Eniwz `l daSnE lqtE" :¤¤©¥¨Ÿ¨¦¨¤
àðN øLàçaæîe íéðáà çaæî Y £¤¨¥¦§©£¨¦¦§©

úBNòì äeö äîãà¯,k zFnW d`x £¨¨¦¨©£§¥§
.akÎ`k

äúéä ÷ç ék ,"àðN" Bæ úàå§¤¨¥¦Ÿ¨§¨
íéðòðkì¯dzid daSOd ,xnFlM ©§©£¦§©©©¥¨¨§¨

,dxfÎdcFardn cxtp iYlA wlg mlv ¤̀§¨¥¤¦§¦¦§¨¥¨£¨¨¨
,dxfÎdcFar dzidW mFwn lkAW¤§¨¨¤¨§¨£¨¨¨
dilr xihwdl daSn mdl dzid̈§¨¨¤©¥¨§©§¦¨¤¨
zFgAfOd EN`e ,DW`x lr onW wFvile§¦¤¤©Ÿ¨§¦©¦§§
ÎdcFardn cxtp iYlA wlg Eid `lŸ¨¥¤¦§¦¦§¨¥¨£¨
ÎdcFar mdA EidW zFnFwn EidW ,dxf̈¨¤¨§¤¨¨¤£¨

zFgAfn mdA did `le dxf)o"anx t"r ¨¨§Ÿ¨¨¨¤¦§§
m"`xe(.

éîéa Bì äáeäà äúéäL ét-ìò-óàå§©©¦¤¨§¨£¨¦¥
úBáàä¯awriA xEn`M)gi ,gk zeny(: ¨¨¨¨§©£Ÿ

lr onW wvIe daSn DzF` mUIe"©¨¤¨©¥¨©¦Ÿ¤¤©
."DW`xŸ¨

dàðN åéLëò Y¯xW`" WExiR Edfe ©§¨§¥¨§¤¥£¤
.DzF` `pFU eiWkrW ,"`pÜ¥¤©§¨¥¨

-äãBáòì ÷ç elà äeàNòL øçàî¥©©¤£¨¨¥Ÿ©£¨
.äøæ` dxez ¨¨
`)(òø øác ìk 'Bâå çaæú àìY Ÿ¦§©§Ÿ¨¨¨

øeac éãé ìò íéLãwa ìbôîì äøäæà©§¨¨¦§©¥©¢¨¦©§¥¦
òø¯`xwIe xtqA)my i"yxae gÎd ,hi my .gi ,f ©§¥¤©¦§¨
mye(lr la` ,lEBR lkF`d WpFr aYkp ,¦§©¤¨¥¦£¨©

aYkp `l ,lEBiR zaWgn aXgnd©§©¥©£¤¤¦Ÿ¦§©
aXgnl dxdf` o`M daYkp okl ,mElM§¨¥¦§§¨¨©§¨¨¦§©¥

:xn`X dnE .'dUrz `l'A xaFr `EdW¤¥§Ÿ©£¤©¤¨©
,`weC e`l `Ed ,"rx xEAC iciÎlr"©§¥¦¨¨©§¨

Îlr ENit` `N`FnM ,drx daWgn ici ¤¨£¦©§¥©£¨¨¨¨§
xn`PX dOn micnl Ep`W)gi ,f `xwie(: ¤¨§¥¦¦©¤¤¡©

"aWgi `l")m"`x(i"Wx d`x la`] . Ÿ¥¨¥£¨§¥©¦
lM" :a ,`n migafE a ,bp migqR§¨¦§¨¦¨
."`Ed eitA `ivFn miWcwC daWgn©£¨¨§¨¨¦¦§¦
mB FYrC `Ed oM m` ,oEIr Kixve§¨¦¦¦¥©§©
WxiR `NX dnE .[dxFYd lr FWExitA§¥©©¨©¤Ÿ¥©
xEQi`A xAcOW ,FhEWtM wEqRd z ¤̀©¨¦§¤§©¥§¦
xaMW mEXn ,minEn ilrA zaxwd©§¨©©£¥¦¦¤§¨

`k ,eh lirl KM lr ExdfEd)g"ty(. §£©¨§¥
úBLøc øàL Ba eLøãð ãBòå§¦§§§¨§¨

"íéLã÷ úèéçL"a¯:` ,el migaf ¦§¦©¨¨¦§¨¦
DhgXW z`Hg o`M dAx ,rx xaC"¨¨¨¦¨¨©¨¤§¨¨
hFgWi `NW dxdf` o`M dAx] mFxCA©¨¦¨¨©§¨¨¤Ÿ¦§
z`Hge ,[i"yx ± mFxCA z`Hgd©©¨©¨§©¨
i"WxaE ."dlEqR ± miptl DnC qpkPW¤¦§©¨¨¦§¦§¨§©¦
zpn lr EPgAfz `l xnFlM" :mẄ§©Ÿ¦§¨¤©§¨
dqpkdA e`le ,miptl DnC qipkdl§©§¦¨¨¦§¦§¨§©§¨¨
zaWgnA `N` ,Dil xdfnw WOn©¨¨©§©¥¤¨§©£¤¤
:Dil ixw `we i`w dgiafA `dC ,dqpkd©§¨¨§¨¦§¦¨¨¥§¨¨¥¥
mW `xnBaE ."liqtin `nl` ,rx xaC̈¨¨©§¨¦§¦©§¨¨¨
z`Hg lFki" :xg` cEOil `ian a cEOr©¥¦¦©¥¨©¨
cEnlY ?aIg `di mFxCA DhgXW¤§¨¨©¨§¥©¨©§
dUe xFW Lidl` 'dl gAfz `l :xnFl©Ÿ¦§©©¡Ÿ¤¨¤
aIgn dY` rx xaC lr ,rx xaC lM 'ebeŸ¨¨¨©¨¨¨©¨§©¥
± rx xaC ixw dPEbn `EdW iElbA mEn]§¨¤§¤¨¥¨¨¨
z`Hg lr FaIgn dY` i`e ,[i"yx§¦©¨§©§©©¨

."mFxCA DhgXWa dxez ¤§¨¨©¨



לה mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` oey`x meil inei xeriy

(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékýåýé-øLà E ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤

éäìà-ýåýé éðéòa òøä:Búéøa øáòì E ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ עבֹודתּֿכֹוכבים לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת .אׁשר «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(â)íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
LîMìå|øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬

:éúéeö-àì«Ÿ¦¦«¦
i"yx£È˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ח)לעבדם .(מגילה ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(ã)ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

i"yx£ÔBÎ∑ העדּות .מכּון »ְֵָָֻ

(ä)àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNò øLà-úà E £¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
i"yx£'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â∑ׁשערי "אל טֹועה,":הּמתרּגם ,'ּדינ ּבית 'לתרע ¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆¿ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשנינּו: למּטה (ספרי)ׁשּכן "ׁשערי" נאמר ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו. ׁשעבד ׁשער זה ,"ׁשערי "אל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
למעלה, "ׁשערי" ׁשער ונאמר למּטה, האמּור "ׁשערי" אף ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי" מה ְְְְְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

'לקרוי' ותרּגּומֹו: ּבֹו, .ׁשעבד ְְְְִֶַַָָ

ÈÈcב  CÈÂ¯wÓ ‡„Áa CÈa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

ÔB‰Ïג  „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד  ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה  ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) CÈcƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

a)(Búéøa øáòìúøk øLà Y ©£Ÿ§¦£¤¨©
äøæ-äãBáò ãáòì àlL íëzà¯ ¦§¤¤Ÿ©£Ÿ£¨¨¨

xdA mOr zxMW zixAl dpEMd d`xPM©¦§¤©©¨¨©§¦¤¨©¦¨§©
FtFqA mihRWn zWxtA x`FznM ,ipiq¦©©§¨§¨¨©¦§¨¦§

)g ,ck(zWxR Wix oOwl d`xE .§¥§©¨¥¨¨©
.miaSpb dxez ¦¨¦

b)(éúéeö àì øLàíãáòì Y¯ £¤Ÿ¦¦¦§¨§¨
mipwGd EPXW mixaCdn cg` Edf¤¤¨¥©§¨¦¤¦©§¥¦
`Ow wxtA `zi`cM ,KlOd inlzl§©§©©¤¤¦§¦¨§¤¤©¨

dNibnC)a ,h(`l xW`" :i"Wx WxitE , ¦§¦¨¥©©¦£¤Ÿ
EazM `l m`W ,mcarl iziEv¦¦¦§¨§¨¤¦Ÿ¨§
iziEv `l xW` rnWn ,mcarl§¨§¨©§©£¤Ÿ¦¦¦
,od zEdl` oM m` :Exn`ie ,EidIW¤¦§§Ÿ§¦¥¡Ÿ¥

"E`xap FgxM lrW)m"`x(`l" xnFlM . ¤©¨§¦§§§©Ÿ
" lr aqEn "iziEvcFarIemidl` ¦¦¦¨©©©£¡Ÿ¦

midl`" lr `le ,"mixg £̀¥¦§Ÿ©¡Ÿ¦
."mixg`c dxez £¥¦

c)(ïBëðïeëî Y¯"oFkp" WExiR Edf ¨§ª¨¤¥¨
` l`EnW i"Wx mB d`xE .o`M xEn`d̈¨¨§¥©©¦§¥
."zn`e oEkn xaC lr ± oFkp l`" :bk ,bk¤¨©¨¨§ª¨¤¡¤

úeãòä¯ixaC ,"xaCd" WExiR Edf ¨¥¤¥©¨¨¦§¥
micrd)m"`x(.d dxez ¨¥¦

d)(ìà àeää Léàä úà úàöBäå§¥¨¤¨¦©¤
éøòL'Bâå EéøòL ìà" íbøúîä Y"E §¨¤§©§©§¥¤§¨¤

ðéc úéa òøúì" Y"C¯aFxA gqFPd oM ¦§©¥¦¨¥©©§
.qFlwpE` inEBxY©§¥§§

eðéðL ïkL ,äòBè¯.a ,dn zFAEzM ¤¤¥¨¦§
éøòL ìà"Ba ãáòL øòL äæ "E¯ ¤§¨¤¤©©¤¨©

zxg` xirA oFCip ENit`e),dn zeaezk i"yx ©£¦¦§¦©¤¤
a(.

Ba ïBcpL øòL àlà Bðéà Bà¯ ¥¤¨©©¤¦
bxFdl FzF` E`ivFIW xnFl xAYqOW¤¦§©¥©¤¦©¥
i"Wx d`xE .FzF` EpCW mFwOA©¨¤¨§¥©¦
oiCÎziA ± LixrW l`" :a ,eh oixcdpq©§¤§¦¤§¨¤¥¦

."LixrWAW¤¦§¨¤
éøòL" øîàðähîì "E¯.df wEqtA ¤¡©§¨¤§©¨§¨¤

éøòL" øîàðåäìòîì "E¯:a wEqR §¤¡©§¨¤§©§¨¨
."LixrW cg`A LAxwA `vOi iM"¦¦¨¥§¦§§§©©§¨¤

éøòM" äîøòL ,äìòîì øeîàä "E ©§¨¤¨¨§©§¨©©
Ba ãáòL¯xEn`M)b weqt(KlIe" : ¤¨©¨¨©¥¤

."carIe©©£Ÿ
éøòL" óà YøòL ,ähîì øeîàä "E ©§¨¤¨¨§©¨©©

"Cåø÷ì" :Bîebøúå .Ba ãáòL¯ ¤¨©§©§§¦§¨
.Lixrle dxez §¨¤



mihteyלו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` oey`x meil inei xeriy

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLúnä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ לׁשנים,אם ׁשלׁשה להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, עדּות תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עדּות  ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים ּכּלםמה ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, .(מכות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ

(æ)ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéaE ¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå zî÷åE §©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Ba«
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ּופריׁשה, הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' Ì„Ï.ּכל ÌcŒÔÈa∑ סנהדרין (ספרי. ƒƒ»≈ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ≈»¿»

טהֹור פד) לדם טמא ּדם ÔÈ„Ï.ּבין ÔÈcŒÔÈa∑ חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚Ï.ּבין Ú‚ ÔÈ·e∑ לנגע טמא נגע ּבין ְֵֵָָָָ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«»∆«ְֵֵֶֶַַָ

ÔÈ„‰Òו  ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז  ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

e)(ìL Bà [íéãò] íéðLäLíà Y §©¦¥¦§Ÿ¨¦
èøt änì "íéðL"a úeãò úîi÷úî¦§©¤¤¥¦§©¦¨¨¥¥

ìL"a EììL" Léwäì ?"äL"äL §¦§Ÿ¨§©¦§Ÿ¨
,úçà úeãò "íéðM" äî ,"íéðL"ì¦§©¦©§©¦¥©©

ìL" óàïéàå ,úçà úeãò "äL¯dGn ©§Ÿ¨¥©©§¥¦¤
rnWn ,"oi`e" `N` "oi`W" azM `NW¤Ÿ¨©¤¥¤¨§¥©§©
xaCd lW WExiR `le sqFp xaC EdGW¤¤¨¨¨§Ÿ¥¤©¨¨
d`Ad dxrdaM `Ed WExiRde ,eiptNW¤§¨¨§©¥§©¤¨¨©¨¨

)g"ty t"r(.
ílk enæiL ãò ïéîîBæ ïéNòð¯ ©£¦§¦©¤¦Ÿª¨

oi`e" :i"Wx ixaCW rnWn zEhWtA§©§©§©¤¦§¥©¦§¥
eixaC zpwQn md ,"'ek oinnFf oiUrp©£¦§¦¥©§¨©§¨¨
EpcOln WTiddW oeiMW ,mincFTd©§¦¤¥¨¤©¤¥§©§¥

oiC dWlWl WIW,"zg` zEcr" lW ¤¥¦§¨¦¤¥©©
EnFGIW cr oinnFf oiUrp oi` KM mEXn¦¨¥©£¦§¦©¤¦
.a ,d zFMnA oFrnW iAx zrC Ffe .mNMª¨§©©©¦¦§§©
okNW ,i"Wx ixacA o"Anxd oiad oke§¥¥¦¨©§©§¦§¥©¦¤¨¥
`vnp m` oke" :eilr siqFdl KxvEd§©§¦¨¨§¥¦¦§¨
DNM zEcrd ± lEqR F` aFxw mdn cg ¤̀¨¥¤¨¨¨¥ª¨
minNWnE mibxdp mNM mde ,dlhA§¥¨§¥ª¨¤¡¨¦§©§¦
WiTdl aEzMd xTirW ,oznGdA oFnn̈§©¨¨¨¤¦©©¨§©¦
zrcM Ffe ,"mdixaC lkA mipWl dWlW§¨¦§©¦§¨¦§¥¤§§©©
,azM m"`xd K` .mW `aiwr iAx©¦£¦¨¨©¨§¥¨©
oiUrp oi`e" i"Wx oFWl wEICOW¤¦¦§©¦§¥©£¦
,"oinnFf oiUrp oi`W" `le ,"oinnFf§¦§Ÿ¤¥©£¦§¦
eixaC xTire ,sqFp xaC EdGW rnWn©§©¤¤¨¨¨§¦©§¨¨
zEcr" dWlWl WIW oiprA ok iptl¦§¥¥§¦§©¤¥¦§¨¥

,Dzvwn dlhA m`W oiprl `Ed ,"zg ©̀©§¦§©¤¦¨§¨¦§¨¨
dWlXdW xg`nW ,DNEM dlhÄ§¨¨¤¥©©¤©§¨
lHAzp m`W FnM dPd ,mipWM miaEWg£¦¦§©¦¦¥§¤¦¦§©¥
m` KM ,ozEcr dlhA ,mipXdn cg`d̈¤¨¥©§©¦¨§¨¥¨¨¦
,DNM dlhA ,dWlXdn cg`d lHAzp¦§©¥¨¤¨¥©§¨¨§¨ª¨
zEcr dWlW s`" :xn`On oaEOd EdGW¤¤©¨¦©£©©§¨¥
cg` `vnp m`W llFM dfe ,"zg ©̀©§¤¥¤¦¦§¨¤¨
lM dlhA ± lEqR F` aFxw micrdn¥¨¥¦¨¨¨§¨¨
:xn`e i"Wx siqFd KMÎxg`e .zEcrd̈¥§©©¨¦©¦§¨©
,"mNM EnFGIW cr oinnFf oiUrp oi`e"§¥©£¦§¦©¤¦ª¨
cr oinnFf oiUrp oi` mbe :FWExitE¥§©¥©£¦§¦©
,fi ,d `xwIe i"Wx d`xE] .mNM EnFGIW¤¦ª¨§¥©¦©¦§¨
dpWOA `aiwr iAx ixaC z` `iadW¤¥¦¤¦§¥©¦£¦¨©¦§¨
micr mipW iRÎlr :xnF` `Ed ixd" :mẄ£¥¥©¦§©¦¥¦
znIwzn m` ,'ebe micr dWlW F`§¨¥¦¦¦§©¤¤
aEzMd Ll hxR dOl ,mipWA zEcrd̈¥¦§©¦¨¨¥©§©¨
xingdl iWilW `iadl `N` ,dWlW§¨¤¨§¨¦§¦¦§©§¦
oiprl EN`A `vFIM FpiC zFUrle eilr̈¨§©£¦©¥§¥§¦§©
sFq ,d zFMn i"WxaE ."dnfde WpFr¤©£¨¨§©¦©
:KM `aiwr iAx ixaC z` x`an a cEOr©§¨¥¤¦§¥©¦£¦¨¨
`liOnC z`f EpcOll KxvEd `l"Ÿ§©§©§¥Ÿ§¦¥¨
,mNM EnFGIW cr oinnFf oi`W .. opircï§¦©¤¥§¦©¤¦ª¨

mNM ixdWcg`M`A `le .. micr EUrp ¤£¥ª¨§¤¨©£¥¦§Ÿ¨
:xn`Y `NW ,eilr xingdl `N ¤̀¨§©§¦¨¨¤ŸŸ©
zEcrd dzid ,`Ed e`laE li`Fd¦§¨¨§¨¨¥
LcOil ,dnGd oiC FA EUri `l ,znIwzn¦§©¤¤Ÿ©£¦©¨¨¦¤§
.["xaC inIwn on `Ed s`W aEzMd©¨¤©¦§©§¥¨¨

oFWl wEICOW ,"cecl liMUn"A azke§¨©§©§¦§¨¦¤¦¦§
EnFGIW cr" :i"WxmNMcr" `le " ©¦©¤¦ª¨§Ÿ©

EnFGIWmYWlWdfA fnFxW d`xp ," ¤¦§¨§¨¦§¤¤¥¨¤
ENit` oiCd `EdW mW dpWOd ixacl§¦§¥©¦§¨¨¤©¦£¦

.micr d`n Eidf dxez ¨¥¨¥¦
g)(àìté ékì 'äàìôä' ìk YïBL ¦¦¨¥¨©§¨¨§

ìcáð øácäL ,äLéøôe äìcáä©§¨¨§¦¨¤©¨¨¦§¨
"Enî" äqëîe¯`EdW xn` dNgY §ª¤¦§§¦¨¨©¤

xfg KMÎxg`e ,"dWixtE dlCad oFWl"§©§¨¨§¦¨§©©¨¨©
,"LOn dQEknE lCap xaCdW" :xn`e§¨©¤©¨¨¦§¨§¤¦§
,iEQM Fpipr "LOn `lRi iM"W ipRn¦§¥¤¦¦¨¥¦§¦§¨¦
df lM mrW `N` ,LOn dQEknE mlrPW¤¤§¨§¤¦§¤¨¤¦¨¤
oFWNn `EdW ,dNOd WExiRn `vi `lŸ¨¨¦¥©¦¨¤¦§
dQEknE mlrPd lM iM ,dWixtE dlCad©§¨¨§¦¨¦¨©¤§¨§¤

EPOn Wxtpe lCap ,EPOn)m"`x(d`xE . ¦¤¦§¨§¦§¨¦¤§¥
LOn `id z`ltp `l" :`i ,l oOwl i"Wx©¦§©¨Ÿ¦§¥¦¦§
iM :xn`PW FnM ,LOn `id dQEkn `l ±Ÿ§¨¦¦§§¤¤¡©¦
i"Wx mB d`xE ."iQMzi ix` ± `lRi¦¨¥£¥¦§©¦§¥©©¦
.a ,bi a l`EnW .b ,`k ` l`EnW§¥§¥

.` ,c zEx .g ,e a mikln§¨¦
íãì íc ïéaíãì àîè íc ïéa Y ¥¨§¨¥¨¨¥§¨

øBäè¯m` ,dX`A mC lW d`xnA ¨§©§¤¤¨§¦¨¦
`nh miCwde .xFdh F` `nh `Ed¨¥¨§¦§¦¨¥
.i ,i `xwIe aEzMd oFWl iRÎlr xFdhl§¨©¦§©¨©¦§¨

.cFre§
ïéãì ïéc ïéaïéãì éàkæ ïéc ïéa Y ¥¦§¦¥¦©©§¦

áiç¯qEtcA .FaIgl F` FzFMfl m`d ©¨©¦§©§©§¦§



לז mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` oey`x meil inei xeriy
¯È·˙.טהֹור  È¯·c∑ מזּכה וזה מחּיב זה מטהר, וזה מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי zÓ˜Â.ׁשּיהיּו ָƒ¿≈ƒ…ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¿«¿»

˙ÈÏÚÂ∑(פו הּמקּדׁש(סנהדרין ׁשּבית הּמקֹומֹות מלּמד מּכל .ּגבּה ¿»ƒ»ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnä©¦§¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו ‰‰Ì.הּכהנים ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)אפּלּו «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ

ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין לֹו, לׁשמע צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר .אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(é)íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBé«

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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dMfn df" :`qxiBd oFW`x qEtcA mXW¤¨¦§¦©¦§¨¤§©¤

."aIgn dfe§¤§©¥
òâðì òâð ïéaòâðì àîè òâð ïéa Y ¥¤©¨¤©¥¤©¨¥§¤©

øBäè¯`Ed m` zrxv rbp d`xnA ¨§©§¥¤©¨©©¦
.xFdh F` `nḧ¥¨
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dfe `Ohn dGW ,"zFaix ixaC" llbA¦§©¦§¥¦¤¤§©¥§¤

'eke xdhn)m"`x t"r(. §©¥
úéìòå zî÷åúéaL ãnìî Y §©§¨§¨¦¨§©¥¤¥

Lc÷nä¯xgai xW` mFwOd" EdGW ©¦§¨¤¤©¨£¤¦§©
d`x ± oixcdpQd aWFn did mWe ,"'d§¨¨¨©©©§¤§¦§¥

d`xE .mihRWn zWxR Wix i"Wx©¦¥¨¨©¦§¨¦§¥
opirA op`e" :a ,cp migaf i"Wx©¦§¨¦©£©¨¥©
zilre Ynwe aizkC ,dxfrA oixcdpq©§¤§¦¨£¨¨¦§¦§©§¨§¨¦¨
df wEqRn `Ed cEOiNd xnFlM ."'ebe§©©¦¦¨¤

.Fnvr©§
úBîB÷nä ìkî dBáb¯aEzMW oeiMW ¨©¦¨©§¤¥¨¤¨

DFaB `EdW oaEn ,"mFwOd l` zilre"§¨¦¨¤©¨¨¤¨©
l`" `A `Ed mXOW zFnFwOd lMn¦¨©§¤¦¨¨¤
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mXnE ,dIlr ixw LixrW lkA" :a ,cp§¨§¨¤¨¥£¦¨¦¨
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Ll oi`xiroi`W l`xUi ux`A ¥§¦§¤¤¦§¨¥¤¥
ziAW xirdlE ."dPOn ddFaB milWExi§¨©¦§¨¦¤¨§¨¦¤¥
zFnFwOd lMn DFaB did `l WCwOd©¦§¨Ÿ¨¨¨©¦¨©§
KEnp did WCwOd ziA oMW ,WOn©¨¤¥¥©¦§¨¨¨¨
,dO` WlWe mixUr mhir oirn¥¥¥¨¤§¦§¨©¨
oM m`e .a ,bl oOwl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§©¨§¦¥
ux`A DFaB ikd mFwOd `Ed mhir oir¥¥¨©¨¨¦¨©§¤¤

FnkE .l`xUi'zFtqFY'd EazMW ¦§¨¥§¤¨§©¨
± DFaB WCwOd ziAW" :mW oixcdpqA§©§¤§¦¨¤¥©¦§¨¨©
oir `Mi`C ,l`xUi ux` lMn e`l̈¦¨¤¤¦§¨¥§¦¨¥
mEXOW d`xpe ."DiPin iNCinC mhir¥¨§¦©¥¦¥§¦§¤¤¦
oixcdpqA eixacA i"Wx WiBcd KM̈¦§¦©¦¦§¨¨§©§¤§¦

lMn dpEMdW ,mWxirux`AW ¨¤©©¨¨¦¨¦¤§¤¤
lMn `le ,l`xUimFwno`MX dnE , ¦§¨¥§Ÿ¦¨¨©¤¨

xnFl Kixv ,"zFnFwOd lMn" azM̈©¦¨©§¨¦©
,aEXi mdA WIW zFnFwnl dpEMdW¤©©¨¨¦§¤¥¨¤¦
did `NW mhir oir oMÎoi`XÎdn©¤¥¥¥¥¨¤Ÿ¨¨
zlgp"A azM dfÎKxCÎlre .aEXi mFwn§¦§©¤¤¤¨©§©£©
dPW KM mEXOW azM mWe ,"awri©£Ÿ§¨¨©¤¦¨¦¨
lMn" azke o`M FpFWlA i"Wx©¦¦§¨§¨©¦¨
"l`xUi ux` lMn" `le) "zFnFwOd©§§Ÿ¦¨¤¤¦§¨¥

`xnBaM(zFnFwOd lkl dpEMdW , §©§¨¨¤©©¨¨§¨©§
.mc` ipA aEXi mdA WIWh dxez ¤¥¨¤¦§¥¨¨

h)(íiåìä íéðäkäíéðäkä Y ©Ÿ£¦©§¦¦©Ÿ£¦
éåì èáMî eàöiL¯mipdMdW `le ¤¨§¦¥¤¥¦§Ÿ¤©Ÿ£¦

:l`wfgi i"Wx mB d`xE .miIel mnvr©§¨§¦¦§¥©©¦§¤§¥
."iel haXn xW` ± mIeld mipdMd"©Ÿ£¦©§¦¦£¤¦¥¤¥¦

íää íéîia äéäé øLà èôMä ìàå§¤©Ÿ¥£¤¦§¤©¨¦¨¥
eéäL íéèôBL øàLk Bðéà elôàå Y©£¦¥¦§¨§¦¤¨

åéðôì¯cEOiNd .mdn aFh zFgR `N` §¨¨¤¨¨¥¤©¦
minIA didi xW`" zFaiYd xEYIn `Ed¦¦©¥£¤¦§¤©¨¦

`xnBd oFWlaE ,"mdd)a ,dk d"x(ike" : ¨¥¦§©§¨¨§¦
lv` KlFd mc`W LYrC lr dlrz©£¤©©§§¤¨¨¥¥¤

?"einiA did `NW oICd©©¨¤Ÿ¨¨§¨¨
éøö äzà Yì CBì òîL¯xEn`M ©¨¨¦¦§Ÿ©¨¨

iRÎlr ziUre" :df ixg`NW wEqRA©¨¤§©£¥¤§¨¦¨©¦
."'ebe Ll EciBi xW` xaCd©¨¨£¤©¦§

éîéaL èôBL àlà Eì ïéàE¯d`x ¥§¤¨¥¤§¨¤§¥
LcOil" :mW dpXd W`x i"Wx mB©©¦Ÿ©¨¨¨¦¤§
`N` WTal Ll oi`W o`M aEzMd©¨¨¤¥§§©¥¤¨

."LiniA didW htFWi dxez ¥¤¨¨§¨¤



mihteyלח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` oey`x meil inei xeriy

(àé)-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

:ìàîNe ïéîé Eì§−¨¦¬§«Ÿ
i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי) ׁשאֹומר וכלֿׁשּכן ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ימין על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׂשמאל  - ׂשמאל ועל ימין, - ימין על ל. ְְְְִִַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(831 'nr ,d jxk zegiyÎihewl)

ּוּוּוּוׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ימיןימיןימיןימין לללל ייייּגּגּגּגידידידידּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּדּדּדּדברברברבר מןמןמןמן תסתסתסתסּוּוּוּורררר יא)לאלאלאלא (יז, ֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
ימיןימיןימיןימין ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא ׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ועלועלועלועל ׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא ימיןימיןימיןימין עלעלעלעל לללל אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר (רש"י)אפילאפילאפילאפילּוּוּוּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְַַַַֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ

לימין. הּׂשמאל ואת לׂשמאל הּימין את הֹופ חכמי־יׂשראל ׁשל ּפסק־ּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּכן

(áé)-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
ì ãîòä ïäkäéäìà ýåýé-úà íL úøLBà E ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−

òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä-ìà¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈
:ìàøNiî¦¦§¨¥«

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«

i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל,(סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגל ּוממ מּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

Ïa˜Ï‡יב  ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

ÔeÚÈL¯Èיג  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`i)(ìàîNe ïéîéøîBà elôà Y ¨¦§Ÿ£¦¥
ìàîN àeäL ïéîé ìò :"Eì"¯ §©¨¦¤§Ÿ

xFdh F` xYEOd xaC lr ,xnFlM§©©¨¨©¨¨
`nh F` xEq` `EdW Ll Exn`)`"eb(. ¨§§¤¨¨¥

:zFaiYd xEYIn `Ed cEOiNdW d`xpe§¦§¤¤©¦¦¦©¥
Fl didW ,"Ll EciBi xW` xaCd on"¦©¨¨£¤©¦§¤¨¨

:xnFl"l`nUE oini .. xEqz `l" ©Ÿ¨¨¦§Ÿ
`l" hk ,d lirl aEzMd oFWlM)¦§©¨§¥Ÿ

"l`nUE oini ExEqz(xn`W dGnE , ¨¨¦§Ÿ¦¤¤¨©
oaEn ,"Ll EciBi xW` xaCd on"¦©¨¨£¤©¦§¨
,"Ll EciBi" lr aqEn "l`nUE oini"W¤¨¦§Ÿ¨©©¦§
Ll xnF` ENit`" :dpEMdW WxiR okle§¨¥¥©¤©©¨¨£¦¥§
xnFl oi`e ."l`nU `EdW oini lr©¨¦¤§Ÿ§¥©
oini lr Ll xnF`W FWExiR ilE`W¤©¥¤¥§©¨¦
m`W ,i"Wx oFWl mEIqkE ,oini `EdW¤¨¦§¦§©¦¤¦
,llM Fazkl Kixv aEzMd did `l oM¥Ÿ¨¨©¨¨¦§¨§§¨
:xn`X dnA llkp dfe .`Ed hEWR iM¦¨§¤¦§¨§©¤¨©

."xaCd on xEqz `l"Ÿ¨¦©¨¨
ïéîé àeäL ìàîN ìòå¯xaC lr §©§Ÿ¤¨¦©¨¨

xYEn `EdW Ll Exn` `nh F` xEq`d̈¨¨¥¨§§¤¨
xFdh F`)`"eb(oM cnFNW d`xpe . ¨§¦§¤¤¥¥

wx m` iM ,"l`nUE" lW e"`e zF`dn¥¨¨¤§Ÿ¦¦©
xnFl Fl did ,oFW`xd otF`d itM§¦¨¤¨¦¨¨©
oini" xn`W oeike ,"l`nU oini"¨¦§Ÿ§¥¨¤¨©¨¦

siqFOd e"`eA) "l`nUE(:FWExiR ixd §Ÿ§¨©¦£¥¥
o"Anxd azke .oini `EdW l`nU lre§©§Ÿ¤¨¦§¨©¨©§©
xExA m` ENit` :xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©£¦¦¨
oiA Ll xExAW FnM ,mirFh mdW Ll§¤¥¦§¤¨§¥
l`e ,mzevnM dUrY ± l`nUl oinï¦¦§Ÿ©£¤§¦§¨¨§©
?dGd xEnBd algd lkF` Ki` :xn`YŸ©¥©©¥¤©¨©¤
`N` ?dGd iwPd Wi`d bFxd` F`¤¡¨¦©¨¦©¤¤¨
dEvnd oFc`d izF` dEv KM :xn`YŸ©¨¦¨¦¨¨©§©¤
lkM eizFvn lkA dUr`W zFvOd lr©©¦§¤¤¡¤§¨¦§¨§¨
micnFrd d`xFdd inkg ipExFi xW £̀¤¦©§¥©¨¨¨§¦
il ozp mYrC zErnWn lre ,eiptl§¨¨§©©§¨©§¨¨©¦
,eixaCn rnWnE .Erhi ENit` ,dxFYd©¨£¦¦§©§©¦§¨¨
eilr ,zE`CeA md mirFh ENit`W¤£¦¦¥§©¨¨¨
."dix` xEB"d azM oke ,mdl rFnWl¦§©¨¤§¥¨©©©§¥
Ki` :DEnY dxF`kl ,df itNW `N ¤̀¨¤§¦¤¦§¨¨©¥
,zn` zxFY `idW dxFYdW okYi¦¨¥¤©¨¤¦©¡¤
dxFYdW KxcA lFrtl mc`l dxFn¨¨¨¨¦§§¤¤¤©¨
.zirhEn `idW KkA dxiMn Dnvr©§¨©¦¨§¨¤¦§¥
ixaC cFqi lr z`f x`al Wie§¥§¨¥Ÿ©§¦§¥

inlWExid)g"d e"t mixcp(lW FgkA WIW , ©§©§¦¤¥§Ÿ¤
mlFrA zE`ivOd z` zFPWl oiCÎziA¥¦§©¤©§¦¨¨
mB `Ed Kke ,oiC wqR zErvn`A§¤§¨§©¦§¨©
dxFYd inkg xW`MW EppiprA§¦§¨¥¤©£¤©§¥©¨
xaCd ± oini `Ed l`nVdW miraFw§¦¤©§Ÿ¨¦©¨¨

l`nVd dYrnE ,zE`ivOA iEPiW xvFi¥¦©§¦¥©¨©§Ÿ
oini zFidl KtFd xarWl(iaxd). §¤¨©¥¦§¨¦

ïéîé ïéîé ìò :Eì øîBàLk ïkL-ìëå§¨¤¥§¤¥§©¨¦¨¦
ìàîN ìàîN ìòå¯i"Wx iWxtn §©§Ÿ§Ÿ§¨§¥©¦

ixd ,Ff dtqFdA i"Wx zpEM dn EWwd¦§©©¨©©¦§¨¨£¥
ilE`e ?Fazkl Kixv dOle ,`Ed hEWR̈§¨¨¨¦§¨§§©

i"Wx zpEMW xnFl WiWxtlz` dfA ¥©¤©¨©©¦§¨¥¨¤¤
wEqRd`l"W lirl WxiRW oeiMW , ©¨¤¥¨¤¥©§¥¤Ÿ

oini Ll EciBi xW` xaCd on xEqz̈¦©¨¨£¤©¦§¨¦
`l" :xn`p ENi`M FWExiR ,"l`nUE§Ÿ¥§¦¤¡©Ÿ

xaCd on xEqzENit`lr Ll EciBi ¨¦©¨¨£¦©¦§©
`EdW l`nU lre l`nU `EdW oinï¦¤§Ÿ§©§Ÿ¤
KWndW ,df itl oaEn oM m` ,"oinï¦¦¥¨§¦¤¤¤§¥

" :`Ed wEqRdoMWÎlkeLl xnF`WM ©¨§¨¤¥§¤¥§
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ß lel` 'a ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

(åè)éìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz Eàì Cìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ

éìò úúì ìëeúéçà-àì øLà éøëð Léà E:àeä E ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם אמרּו(יז, א)רז"ל סב, וגו'.(ּגיטין ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן ל מנא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמׁשנה צּוּוי קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם ו)מּובן א, ׁשאינֹו(אבֹות ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. ל עׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

אהבת  לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ׁשּכן הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו רב. לעצמֹו למצא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמצליח
ׁשּלֹו הּיׁשּות ּכפּית ּכדי ּתֹו ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ויגעּת רב. לֹו להיֹות יכֹול ּומּמילא מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה'

ימצא. ּבוּדאי הּצדקה), על מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ(עׂשה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 104 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

KlOd lW FciwtY zEdn©©§¦¤©¤¤

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם (יז, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּדלכאֹורה  מאסּו". "אֹותי – "מל לנּו "ּתנה מּמּנּו יׂשראל ּכׁשּׁשאלּו הּנביא לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָידּועה
הּקּב"ה  צּוה מּדּוע רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאיד לארץ? ּבכניסתן יׂשראל את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות אחת ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָהיא

?מל להם ּולמּנֹות יׂשראל ּבני ׁשל ּבּקׁשתם את למּלאת  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשמּואל
הּמׁשנה  וכלׁשֹון ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) מּזה: למעלה זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מל ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמבאר
זה  אין עדין ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ּבלעֹו" חּיים רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל מֹוראּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"אלמלא
ּבתמידּות, הּלב על ׁשּליט ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדר יתנהג הּמל יראת על־ידי ורק חֹומד", והּלב רֹואה "העין ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמסּפיק,
ׁשהעם  ּדברים מבין העם" מּכל ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ׁשהּמל אּלא להּנ"ל, מל ּבמּנּוי צר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאין

הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ועל־ידי להבין, יכֹולים אינם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָמּצד־עצמם
והּמלך  הּקּב"ה, הּוא ואדֹונם ׁשּמלּכם יׂשראל, ּבבני הּוא לבני ועל־ּדר־זה יתּבר מלכּותֹו הּמגּלה ממּצע הּוא ּבׂשר־ודם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

אֹופּנים: ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַָָיׂשראל,
להם  ּכׁשּיׁש ב) .יתּבר אליו והּבּטּול הּיראה ּבהם ׁשּימׁשי למל זקּוקים ּכדבעי, להּקּב"ה הּבּטּול חסר יׂשראל ּכׁשּבבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָא)
מּמדרגתם  ׁשּלמעלה ּובּטּול יראה ועל־ידי־זה, אלקּות, ּבגּלּוי יֹותר נעלֹות ּדרגֹות ּבהם ממׁשי הּמל והּיראה, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּטּול

ְִַַָמּצד־עצמם.
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רק  למל ויצטרכּו מּצד־עצמם, ׁשמים יראת להם ׁשּיהיה ּבאפן יהיה יׂשראל ּבני ׁשּמּצב רצה הּנביא ּדׁשמּואל יּובן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּובזה
חּיים  רעהּו את "איׁש ׁשל הּמּצב ׁשּימנע הּגֹוים", ּככל לׁשפטנּו מל" ּוכׁשּבּקׁשּו מהּׂשגתם, נעלית יראה ּבהם להמׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכדי

גֹו'". מאסּו אֹותי "ּכי הּקּב"ה אמר ולכן ׁשמים, ּביראת להם ׁשחסר מֹורה זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבלעֹו",
מאיזֹו ׁשמים, ּביראת ליהּודי חסר ׁשּכאׁשר מּכיון ,"מל לנּו "ּתנה יׂשראל ּבני לבּקׁשת הּקּב"ה הסּכים זאת למרֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמנם
לּדרּגה  ּגם יּגיע ׁשּבּסֹוף עד ,מל עליו למּנֹות צרי מּיד אּלא מלכּותֹו, עליו ׁשּיקּבל עד לחּכֹות אי־אפׁשר ׁשּתהיה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָסּבה

.הּמל ּבתפקיד ְְְִִֶֶַַַָהּׁשנּיה

(æè)íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ
àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ

ì ïeôñú:ãBò äfä Cøca áeL «Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«
i"yx£ÌÈÒeÒ BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï∑(כא ּבאים (סנהדרין ׁשהּסּוסים מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא מרּכבּתֹו, ּכדי אּלא …«¿∆ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבׁשלמה ׁשּנאמר ּכמֹו י)מּׁשם, ּבחמּׁשים (מלכיםֿא וסּוס ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה וּתצא "וּתעלה : ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
."ּומאה  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr h"i wlg zegiyÎihewl d`x ,df lka `ixheÎ`lwyl)©

dGd onGA mixvnA daiWId xEQ ¦̀©§¦¨§¦§©¦©§©©¤

עעעעֹוֹוֹוֹודדדד:::: ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבּדּדּדּדרררר ללללׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב תספתספתספתספּוּוּוּוןןןן ֹֹלאלאלאלא ֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
תֹוסיפּון לא ׁשּנאמר כּו' מצרים מארץ חּוץ העֹולם ּבכל לׁשּכֹון ז)מּתר הלכה ה, פרק מלכים הלכות רמב"ם טז. (יז, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

הּמצֹות ּבספר הרמּב"ם ּפרׁש האּסּור מ"ו)ּבטעם לא־תעשה הּמגּנים (מצות ּכמנהגיהם ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא "ּכדי : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
הּתֹורה". ְַַַָלדעת

ואּלּו מּמקֹומם, אֹותם והגלה ּבזה זה וערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ׁש"עלה לאחר הרי זה, טעם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּולפי
הם" אחרים אנׁשים עּתה מצרים ׁשּבארץ כה)הּמצרים הלכה יב, פרק ביאה אסורי ּבארץ (הלכות הּיׁשיבה לאּסּור מקֹום עֹוד אין , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבתחּלה. ׁשם ׁשהיּו הּמצרּיים אֹותם הם ׁשאין ּכיון מּמעׂשיהם ׁשּנלמד חׁשׁש אין ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמצרים,
ׁשהאּסּור  ׁשּסֹובר נראה ּדבריו ּומּמׁשמעּות מצרים, ּבארץ לגּור מּתר הּזה ׁשּבּזמן ויפסק ׁשּיחּלק מצינּו לא ּברמּב"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻאבל

ּבעי וטעמא הּזה, ּבּזמן ּגם ועוד)חל ד. סימן אבן־העזר בברכי־יוסף .(ראה ְְֲֵֶַַַַַָָָ
הּלבּוׁש ּכתב הּזה, ּבּזמן ּבקהל לבֹוא מצרי ּגר להּתר ּבנֹוגע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר י)ויׁש סעיף־קטן ד סימן (אבן־העזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אֹותֹו מּכל־מקֹום ּדמי, מחצה על ּכמחצה קבּוע וכל קבּוע, ליּה והוי ּבמקֹומֹותם, נׁשארּו מעּוטם ּדבוּדאי ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"ואף־על־ּגב
מּיד". ּומּתרים קּפריׁש מרּוּבא ּדּפריׁש וכל מהם, ּפֹורׁש הּוא הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמתּגּיר

מרּוּבא  ּדּפריׁש "ּכל מּדין הּוא סנחריב, לאחר ּגם ׁשּנׁשארּו מצרים מעּוט ׁשּיׁש אף ּבקהל לבֹוא לּמצרי ׁשההּתר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא
ִָּפריׁש".

ׁשהם  ואף ּבמקֹומֹותם. ׁשּנׁשארּו מצרים אֹותם מחמת הּוא הּזה ּבּזמן ּבמצרים לדּור ׁשהאּסּור ּדידן, ּבּנּדֹון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּולפי־זה
מצרּיים. ׁשאינם ּברב ּבטלים ואינם ּדמי" מחצה על ּכמחצה קבּוע ו"ּכל "קבּוע", הם אצלם לגּור הּבא לגּבי הרי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמעּוט,

È˙טז  ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

fh)(íéñeñ Bl äaøé àìéãk àlà Y Ÿ©§¤¦¤¨§¥
Bzákøî¯:a ,`k oixcdpq `ziixaA ¤§©§§¨©§¨©§¤§¦

lFki ,miqEq Fl dAxi `l ,opAx EpY"¨©¨©Ÿ©§¤¦¨
cEnlY ?eiWxtE FYaMxn icM ENit £̀¦§¥¤§©§¨¨¨©§
dAxn la` ,dAxn Fpi` Fl ,Fl :xnFl©¥©§¤£¨©§¤
:mW i"WxaE ."eiWxtE FAkx icM `Ed§¥¦§¨¨¨§©¦¨
liCbdlE FYrC aigxdl rnWn ± Fl"©§©§©§¦©§§©§¦

."miqEq iEAxA§¦¦
àl"L¯xnFl ,e"iEd mFwnA o"iW azM ¤Ÿ¨©¦¦§©¨©

`idW `le ,dxdf`d mrh EdGW¤¤©©¨©§¨¨§Ÿ¤¦
dxdf`)m"`x(. ©§¨¨

íéñeqäL ,"äîéøöî íòä úà áéLé̈¦¤¨¨¦§©§¨¤©¦
íMî íéàa¯uExl miNw mdW)i"yx ¨¦¦¨¤¥©¦¨

` ,`l diryi(migElW gFlWl Kixve .§¨¦¦§©§¦
`l"A mixaFre ,miqEq Fl zFpwl¦§¦§§¦§Ÿ
zFnW] "mlFr cr cFr mzF`xl EtiqFz¦¦§¨©¨§

[xE`iAaE mW i"Wx d`xE .bi ,ci)i"yx §¥©¦¨©¥
my oixcdpq(dxFgql ENit`W rnWn .©§©¤£¦¦§¨

`NW wx `le ,mixvnl aEWl xEq`̈¨§¦§©¦§Ÿ©¤Ÿ
:aEzMd zErnWn oke ,mW aXizdl§¦§©¥¨§¥©§¨©¨
miWxtnaE ."mzF`xl EtiqFz `l"Ÿ¦¦§¨©§¨§¦
.`zkldC `AiN` dfA oEcl Ekix`d¤¡¦¨¨¤©¦¨§¦§§¨

äîìLa øîàpL Bîk¯,i ` mikln §¤¤¡©¦§ŸŸ§¨¦
.hk

íéøönî äákøî àözå äìòzå"©©£¤©¥¥¤§¨¨¦¦§©¦
íéMîça ñeñå óñk úBàî LLa§¥¥¤¤§©£¦¦

."äàîefi dxez ¥¨
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(æé)áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
:ãàî Bl-äaøé àì¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

i"yx£ÌÈL BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑ׁש עׂשרה אּלא לֹומֹונה ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו ׁשּמצינּו יב), "ואם (ש"ב : ¿…«¿∆»ƒְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ו  וכהנה"מעט, ּכהנה ּל Ó‡„.אספה BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ∑(כא ליּתן(סנהדרין ּכדי (ספרים לאכסניאאּלא ְְְְִֵֵָָָָָָֹ¿∆∆¿»»…«¿∆¿…ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

.לאפסניא)אחרים: ְְֲִֵַַָָ

(çé)Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ ּכדאי ּכן, עׂשה מלכּותֹואם ׁשּתתקּים ‰Bz¯‰.הּוא ‰LÓŒ˙‡∑(שם ספרי (סנהדרין ׁשּתי ¿»»¿ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָָ∆ƒ¿≈«»ְְִֵֵ

מׁשנה, ּפתר 'ּפתׁשגן' ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ואחת ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא אחת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻּתֹורה:
ודּבּור  ׁשּנּון .לׁשֹון ְְִִ

(èé)ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéìéøác-ìk-úà øîL §¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º

:íúNòì älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·c∑ּכמׁשמעֹו. ƒ¿≈«»ְְַָ

tÒÎÂ‡יז  daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂ·יח  d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

È‰BiÁיט  ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

fi)(íéLð Bl äaøé àìåàlà Y §Ÿ©§¤¨¦¤¨
Bì eéäL eðéönL ,äøNò äðBîL§¤¤§¥¤¨¦¤¨

íéLð LL ãåãì¯mrpig` §¨¦¥¨¦£¦Ÿ©
,ziBg ,dkrn ,libia` ,zil`rxfId©¦§§¥¦£¦©¦©£¨©¦
[lE`W zA lkin `id] dlbr ,lhia £̀¦©¤§¨¦¦©©¨

)dÎa ,b a l`eny(.
Bì øîàðå¯.g ,ai a l`EnW §¤¡©§¥

äpäk Eì äôñBàå èòî íàå"§¦§¨§¦¨§¨¥¨
"äpäëå¯± "dPdke" ,WW ± "dPdM" §¨¥¨¨¥¨¥§¨¥¨

WW)` ,`k oixcdpq(` mikln i"Wx d`xE . ¥§¥©¦§¨¦
iAB aEzMX dOW ,EpizFAx mWA c ,`§¥©¥¤©¤¨©¥
mEXn" Edf ,"Drci `l KlOde" bWia £̀¦©§©¤¤Ÿ§¨¨¤¦
dpFnW Fl Eid xakE ,miWp Fl dAxi `lŸ©§¤¨¦§¨¨§¨

."xUr̈¨
ãàî Bl äaøé àì áäæå óñëåY §¤¤§¨¨Ÿ©§¤§Ÿ

àéðñôàì] ïzì éãk àlà¯`Ed oM ¤¨§¥¦¥§©§©§¨¥
:oFW`x qEtcaE] ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨¦§¦
.a ,gi oixcdpqA `Ed oke .[`ipFqt`l§©§§¨§¥§©§¤§¦
,dAvw DWExiRW zipeiA dNn `ide§¦¦¨¦¨¦¤¥¨¦§¨

zxMUn)l`xyi oa` cenlz(`xnBA K` . ©§Ÿ¤©©§¨¨
qEtcA `Ed oke ."`ipRq`" :a ,`k mẄ©§©§¨§¥¦§

" :a ,gi :mW i"WxaE .o`M ipW`ipqt` ¥¦¨§©¦¨©§©§¨
Kke KM eizFligl oFnn wNgn ±§©¥¨§¥¨¨§¨

" :a ,`k mWe ."dpWl`ipRq`xkU ± §¨¨§¨©§©§¨§©
oiqpkPd ,dpWA dpW iCn zFlig£¨¦¥¨¨§¨¨©¦§¨¦
aFxA K` ."dpXd lM FOr oi`vFIde§©§¦¦¨©¨¨©§

.`ipqk`l :`qxiBd miqEtCd.[gi dxez ©§¦©¦§¨§©§©§¨
gi)(BzáLë äéäåïk äNò íà Y¯ §¨¨§¦§¦¨¨¥

Fl dAxi `NW ,dlrnl xEn`d lM̈¨¨§©§¨¤Ÿ©§¤
WExiRd Edfe .adfe sqke miWp ,miqEq¦¨¦§¤¤§¨¨§¤©¥

."dide"§¨¨
Búeëìî íi÷úzL àeä éàãk¯cnFl §©¤¦§©¥©§¥

`QM lr FYaWM" :zFaiYd xEYIn oM¥¦¦©¥§¦§©¦¥
"FYklnn)oexkfd xtq("FYaWM" zaiYW , ©§©§¤¥©§¦§

mB d`xE .zEklOd mEIw lr dxFn¨©¦©©§§¥©
KlOd zaWM" :a ,` xYq` i"Wx©¦¤§¥§¤¤©¤¤
zEklOd mIwzPWM ± 'ebe WFxeWg £̀©§¥§¤¦§©¥©©§
:a ,`i dNibn i"Wx d`x la`] ."FciA§¨£¨§¥©¦§¦¨
zNgzA rnWn ± KlOd zaWM"§¤¤©¤¤©§©¦§¦©
cEOiNd xTrW xnFl Wi F` .["FzEkln©§¥©¤¦©©¦
`le) "FYaWM" xn`X dOn `Ed¦©¤¨©§¦§§Ÿ

"FYaWA"(.FYaW `Ed i`cM :FWExitE , §¦§¥§©¦§
äøBzä äðLî úàéøôñ ézL Y ¤¦§¥©¨§¥¦§¥

äøBz¯rnWnA miYW ± "dpWn")i"yx ¨¦§¤§©¦§©§©
a ,`k oixcdpq("dpWn" xn`X dnE .©¤¨©¦§¤

Fl azM xaMW ipRn Edf ,mipW mFwnA¦§§©¦¤¦§¥¤§¨¨©

aIgOW FnM ,hFicd FzFidA dxFY xtq¥¤¨¦§¤§§¤§ª¨
dxFY xtq aFYkl Wi`e Wi` lM̈¦§¦¦§¥¤¨
aFYkl Fl oi` KlOW eiWkre ,Fnvrl§©§§©§¨¤¨©¥¦§
ipW `EdW ,cg` dxFY xtq `N ¤̀¨¥¤¨¤¨¤¥¦
la` .hFicd FzFidA Fl azMW oFW`xl̈¦¤¨©¦§¤§£¨
Fnvrl dxFY xtq Fl did `l m ¦̀Ÿ¨¨¥¤¨§©§
xg`l aFYkIW Kixv ,KlOW mcFw¤¤¨©¨¦¤¦§§©©

dxFz ixtq ipW KlOW)m"`x(. ¤¨©§¥¦§¥¨
úçàå ,åéæðb úéáa úçpî àéäL úçà©©¤¦ª©©§¥§¨¨§©©

Bnò úàöBéå úñðëpL¯Fl didW df ¤¦§¤¤§¥¦¤¤¨¨
dfe ,eifpB ziaA FgiPn ,hFicd didWM§¤¨¨¤§©¦§¥§¨¨§¤
cinY FOr didi ,KlOW xg` Fl azMW¤¨©©©¤¨©¦§¤¦¨¦

)m"`x(.
"ïâLút" :íbøz ñBì÷ðeàå¯d`xE §§§¦§¥©§¤¤§¥

oFWl ± obWzR" :ci ,b xYq` i"Wx©¦¤§¥©§¤¤§
:bi ,g mWe ."azMd xERq iOx £̀©¦¦©§¨§¨

."WxFtn zxB` ± obWzR"©§¤¤¦¤¤§¨
øútì "äðLî"ïepL ïBL ¨©¦§¥§¦

.øeaãåhi dxez §¦
hi)(äøBzä éøácBòîLîk Y¯ ¦§¥©¨§©§¨

o`M aFYkl KxvEd `l .dxFYd zFevn¦§©¨Ÿ§©¦§¨
WExiRl dnCwdM `N` "FrnWnM"§©§¨¤¨§©§¨¨©¥

`Ad xEACAW)oexkfd xtq(`AW F` . ¤©¦©¨¤¨
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(ë)-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦
éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ìò íéîé C ©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©

ñ :ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑ נביא ׁשל קּלה מצוה ÌÈÓÈ.אפּלּו CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑ ׁשֹומע אּתה הן מּכלל ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִִֶַָָָ¿«««¬ƒ»ƒְִֵֵַַַָ

ׁשמּואל:לאו, לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, מצינּו י)וכן עֹולֹות",(שמואלֿא להעלֹות אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים "ׁשבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יג)ּוכתיב עד (שם העלה, להעלֹות הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ׁשמר ולא ימים", ׁשבעת "וּיֹוחל : ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

"נסּכלּת לֹו: ואמר ׁשמּואל לאֿתקּום"(ּכאׁשר)ׁשּבא ממלכּת ועּתה וגֹו' ׁשמרּת ׁשּבׁשביל (שם)לא למדּת, הא , ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נענׁש נביא, ׁשל קּלה ÂÈ·e.מצוה ‡e‰∑(יא אדם (הוריות לכל קֹודם הּוא למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם .מּגיד ְֱִִֶֶַַָָָ»»ְְְְִִֵֶַַָָָָ
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אחיו". ּבקרב ׁשאר £[a]לֹו נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ּדרׁשּו: ‡ÂÈÁ.ּוב'ּספרי' ·¯˜a∑ נחלת זֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ¿∆∆∆»ֲַַ

וׁשל  עממים, חמּׁשה ארץ נקראת ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ לי ונראה היא. מה יֹודע ואיני ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחמּׁשה.
מּתנֹות  ּבפרׁשת ּדֹורׁש וכן וקדמֹוני, ּוקנּזי קיני לרּבֹות ׁשאר, ונחלת ּוכנעני, אמֹורי עממים: ׁשני ועֹוג, ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָסיחֹון
רּבי  ּבדברי נמצא ׁשּוב וקדמֹוני; ּוקנּזי קיני על להזהיר וגֹו'", ללוי היה לא ּכן "על לאהרן: ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמרּו

הכ  ׁשבעה,קלֹונימּוס, נחלת אּלּו אחיו, ּבקרב חמּׁשה. נחלת אּלּו לאֿיהיהּֿלֹו, ונחלה ּב'ּספרי': ּגרסינן י ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשבטים  לחמּׁשה אּלא נחלה חּלקּו לא ויהֹוׁשע ׁשּמׁשה ּומּתֹו ׁשבטים, ׁשבעה ונחלת ׁשבטים חמּׁשה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻנחלת
מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ליהּודה הנחיל ויהֹוׁשע מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד לראּובן הנחיל מׁשה ׁשּכן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּבלבד,

לבד  וׁשבעה לבד חמּׁשה הזּכיר ּכ מּתֹו יהֹוׁשע; מֹות אחרי מאליהן נטלּו האחרים L‡k¯.וׁשבעה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻ«¬∆
BÏŒ¯ac∑(יח חלק"(במדבר אני וגֹו', תנחל לא ."ּבארצם ƒ∆ְְְְְְֲִִֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l zegiy ihewl)

נחלתנחלתנחלתנחלתֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא ב)הההה'''' הרמּב"ם(יח, ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות אֹותֹו(סֹוף רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ולא : ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
על  צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ׁשעׂשהּו ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל מדעֹו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹוהבינּו
הּזה  ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהחׁשּבֹונֹות
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`aEOd wEqRd 'ixtQ'A qxFB i"WxX¤©¦¥©¦§¥©¨©¨
`aEOd wEqRd `le ,awr zWxtA§¨¨©¥¤§Ÿ©¨©¨
miFB lWpe" wEqRd oMW ,gxw zWxtA§¨¨©Ÿ©¤¥©¨§¨©¦
,gxw zWxR ixg`l xn`p "miAx©¦¤¡©§©£¥¨¨©Ÿ©
zWxtA KM lr xidfn Fpi` i`CeaE§©©¥©§¦©¨§¨¨©

.awr zWxtA `N` ,gxwŸ©¤¨§¨¨©¥¤
ñBîéðBì÷ éaø éøáãa àöîð áeL¯ ¦§¨§¦§¥©¦§¦

on daiWiA aWFie owf ,lFcB mc`̈¨¨¨¥§¥¦¦¨¦
cEnlYd lkA iwaE ,`nFx)a ,ck dvia i"yx ¨¨¦§¨©©§

eteqa(.
àì äìçðå" :'éøôq'a ïðéñøb éëä̈¦©§¦¨§¦§¥§©£¨Ÿ
,äMîç úìçð elà Y "Bl äéäé¦§¤¥©£©£¦¨
.äòáL úìçð elà Y "åéçà áø÷a"§¤¤¤¨¥©£©¦§¨
äòáL úìçðå íéèáL äMîç úìçð©£©£¦¨§¨¦§©£©¦§¨
àì òLBäéå äLnL CBzîe .íéèáL§¨¦¦¤Ÿ¤¦ª©Ÿ
íéèáL äMîçì àlà äìçð e÷lç¦§©£¨¤¨©£¦¨§¨¦
ãâå ïáeàøì ìéçðä äLî ïkL ,ãáìa¦§©¤¥Ÿ¤¦§¦¦§¥§¨
ìéçðä òLBäéå ,äMðî èáL éöçå©£¦¥¤§©¤¦ª©¦§¦
,äMðî èáL éöçìå íéøôàå äãeäéì¦¨§¤§©¦§©£¦¥¤§©¤
éøçà ïäéìàî eìèð íéøçàä äòáLå§¦§¨¨£¥¦¨§¥£¥¤©£¥
äMîç øékæä Ck CBzî ,òLBäé úBî§ª©¦¨¦§¦£¦¨

ãáì äòáLå ãáì¯x`Fan dfÎiRÎlre §©§¦§¨§©§©¦¤§¨
draW zlgp micnFNX dn ahid¥¥©¤§¦©£©¦§¨
draXW oeiM ,"eig` axwA" zFaiYdn¥©¥§¤¤¤¨¥¨¤¦§¨
lre ,mnvrn mzlgp z` Elhp mihaW§¨¦¨§¤©£¨¨¥©§¨§©
didY `l miIelNW aEzMd xnF` df¤¥©¨¤©§¦¦Ÿ¦§¤
milhFPd "eig` axwA" ENit` dlgp©£¨£¦§¤¤¤¨©§¦

mdil`n dlgp)i"yx ipeir(. ©£¨¥£¥¤
Bì øac øLàkìçðú àì íöøàa" Y ©£¤¦¤§©§¨Ÿ¦§¨
"E÷ìç éðà 'Bâå¯.k ,gi xacnab dxez §£¦¤§§



mihteyמד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyily meil inei xeriy
אּלא  הּכהנים, למעלת אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ׁשּמּגיע להעיר, ויׁש עכ"ל. ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדבר

'ק  הּתאר ׁשהרי גדֹולה, ּכהּנה למעלת ׁשּכתּובּגם ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול ּבכהן נאמר קדׁשים' יג)דׁש כג, אהרן (דה"א וּיבּדל ְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻ
קדׁשים. קדׁש ְְִִֶַָֹֹלהקּדיׁשֹו

(â)éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬
íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà çáfä©¤−©¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäå§©¥¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑ מאת ‡NŒÌ‰.הּכהנים ולא ¯BLŒÌ‡∑ לחּיה עד ∑‰Ú¯f.ּפרט ארּכּבה ׁשל הּפרק מן ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒƒ∆ְְַָָ«¿…«ְִֶֶֶַַַָֻ

אשפלדו"ן  ׁשּקֹורין יד, ׁשל קלג)∑ÌÈÈÁl‰Â.ּכף רׁשּומֹות (חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; ּתחת עם 'זרֹוע אֹומרים: היּו ִֶֶַָ¿«¿»«ƒְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשּנאמר כה)יד', בידֹו"(במדבר רמח "וּיּקח :.ÌÈÈÁÏ∑ׁשּנאמר ּתפּלה, קו)ּתחת ויפּלל"(תהלים ּפינחס "וּיעמד :. ְֱִֶֶַַַַָָֹ¿»«ƒְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

‰·w‰Â∑כה)ּתחת אלֿקבתּה(במדבר "האּׁשה :". ¿«≈»ֳִֶַַָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E‚c ˙ÈL‡¯∑רּבֹותינּו אבל ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. פ"ד)זֹו אחד (תרומות יפה עין ׁשעּור: ּבּה נתנּו ≈ƒ¿»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ÈÒÎג  ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

fb‡ד  LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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zpizp dxFYA dxMfPW dpFW`xd̈¦¨¤¦§§¨©¨§¦©
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rFxGd zEllkA xAcn o`M la` ,xifpA§¨¦£¨¨§©¥¦§¨©§©
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rFxGd zpizp xMfPW mFwn lkl cFnll¦§§¨¨¤¦§¨§¦©©§©

.odMl©Ÿ¥
äakøà ìL ÷øtä ïî Y¯daEMx` ¦©¤¤¤©§ª¨©§¨

W`xd mr zxMnPd)a ,clw oileg i"yx(, ©¦§¤¤¦¨Ÿ
KxId lW oFYgYd wlgd `ide)my i"yx §¦©¥¤©©§¤©¨¥

` ,er(.
ók ãò¯oke ."sB" :a ,gv oiNEg i"WxA ©©§©¦¦©§¥

miqEtcE ciÎiazM dOkA o`M miqxFB§¦¨§©¨¦§¥¨§¦
.mipFW`x¦¦

ãé ìL¯zipnid zincTd lbxl dpEMd ¤¨©©¨¨¨¤¤©¦§¦©§¨¦

dndAd lW)a ,clw oileg d`x(lW sk"e . ¤©§¥¨§©¤
szMd lW agx mvr `Ed ,"ci)my i"yx ¨¤¤¨¨¤©¨¥

a ,clw(a ,gv mW i"Wx cFr d`xE .§¥©¦¨
,hrEn xUaE dAxd mvr Wi rFxGA"W¤©§©¥¤¤©§¥¨¨¨

."rFxf llkA Fpi` szMdW¤©¨¥¥¦§©§©
ïéøBwL¯.ci lW skl ¤¦§©¤¨

ï"åãìôùéà¯espaldon.mkXd mvr ,¤¤©¤¤
íééçläålä íò YïBL¯miigl §©§¨©¦¦©¨§¨©¦

oFWNd mr zFpFYgYd)a ,clw oileg i"yx(. ©©§¦©¨
úBîeLø éLøBc¯zF`xwn),at w"a i"yx §¥§¦§¨

`(aizkcM ,miwEqR ,)`k ,i l`ipc(z`" : §¦§¦§¦¤
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iWxFC" :` ,ck zFkxA i"Wx d`xE§¥©¦§¨§¥
milElMd minEzqE mixWw ± zFnEWx§§¨¦§¦©§¦

"dxFYA©¨
íéøîBà eéä¯mWe .a ,clw oiNEg ¨§¦¦§¨

:mW i"WxaE ,"zFxEng iWxFC"§¥£§©¦¨
mXW xnFl Wie ."minEzq zF`xwn"¦§¨§¦§¥©¤¨
"rFxGd"W cFnll liaWA `id dWxCd©§¨¨¦¦§¦¦§¤©§©
okle ,zipni rFxf `id dxFYA zxMfPd©¦§¤¤©¨¦§©§¨¦§¨¥
mdW ,"zFxEng" oFWl xnFl mi`zn©§¦©§£¤¥
dWxCd o`M EN`e ,"minEzq zF`xwn"¦§¨§¦§¦¨©§¨¨
EN` zFpYn oiAW xWTd oiprl wx `id¦©§¦§©©¤¤¤¥©¨¥
,"zFnEWx" oFWNd mi`zn okle ,odMl©Ÿ¥§¨¥©§¦©¨§
xWTde zF`xwn iWxcn mzq odW¤¥§¨¦§§¥¦§¨§©¤¤
,azM "cecl liMUn"A K` .mdipiAW¤¥¥¤©§©§¦§¨¦¨©
o`M zFnEWx iWxFC z`ad oipr lMW¤¨¦§©£¨©§¥§¨
gikFdl icM `Ed i"Wx iciÎlr©§¥©¦§¥§¦©

oMW ,oFWNd mr zFpYip miigNdW¤©§¨©¦¦¨¦©¨¤¥
ziUrPd ,dNtYd cbpM od "miigNd"©§¨©¦¥§¤¤©§¦¨©©£¥

.oFWNd mr¦©¨
ãé úçz Y "òøæ"¯oipzFPW [rFxGd] §Ÿ©©©¨©§©¤§¦
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lW zExkf KFzA oEM ,daTde miigNd©§¨©¦§©¥¨¦¥§©§¤
okNW xnFl Wie ."DNW zEawpe ixnf¦§¦§©§¤¨§¥©¤¨¥
fFnxl ,dricid `"dA mYWlW Exn`p¤¤§§¨§¨§¥©§¦¨¦§
mirEcid daTde miigNde rFxGd lr©©§©§©§¨©¦§©¥¨©§¦
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c)(ðâc úéLàøEäîeøz Bæ Y¯ ¥¦§¨§§¨

`idW ,ziW`x diExw dnExYdW¤©§¨§¨¥¦¤¦
obC dUrPXn dpFW`x)bi ,ek onwl i"yx(. ¦¨¦¤©£¨¨¨

,`k ,eh ` l`EnW i"Wx d`xE§¥©¦§¥
lW zErnWnA `Ed "ziW`x"W¤¥¦§©§¨¤

FnkE ,"ahin")l ,gi xacna(mknixdA" ¥©§©£¦§¤
."EPOn FAlg z ¤̀¤§¦¤

øeòL da Løt àìå¯dHg ENit`e §Ÿ¥¥¨¦©£¦¦¨
znixr] ixMd z` zxhFR zg ©̀©¤¤¤©§¦£¥©

[d`EaY)a ,br f"r(i"Wx mB d`xE . §¨§¥©©¦



מה mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iriax meil inei xeriy
מּׁשּׁשים, מאחד לפחת ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, אחד ּבינֹונית מּׁשּׁשים, אחד רעה עין ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמארּבעים,

מה)ׁשּנאמר "וׁשּׁשיתם(יחזקאל מחמר : סאה,האיפה חצי האיפה, ׁשּׁשית סאה הּׂשערים". חצי נֹותן ּכׁשאּתה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
סאין  ׁשלׁשים ׁשהּכֹור מּׁשּׁשים, אחד הרי ˆ‡E.לכֹור, Êb ˙ÈL‡¯Â∑ ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ּגֹוזז ּכׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹ¿≈ƒ≈…¿ְְְֵֵֶַָָָָֹ

ראׁשית מּׁשּׁשיםמּמּנה אחד ׁשעּור ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא קלז)לּכהן, חּיבֹות (חולין צאן וכּמה . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּנאמר רחלֹות, חמׁש הּגז? כה)ּבראׁשית עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש ׁשּתים.: ּגז, ראׁשית אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

חמּׁשה  הרי לֹו, ּתּתן ארּבעה. ,צאנ. ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEãîòì ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ
ìñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøL §¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑ מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` 'c iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëå-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½£¤
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈«

CÈË·Lה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו  CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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zqpxtl iE`xd xEriW DA zzl minkg£¨¦¨¥¨¦¨¨§©§¨©

mipdMd(iaxd). ©Ÿ£¦
äôé ïéò¯dti FpirW ziAd lrA ©¦¨¨©©©©¦¤¥¨¨

.aNd zEaicpA¦§¦©¥
äòø ïéò .íéòaøàî ãçà¯FpirW in ¤¨¥©§¨¦©¦¨¨¦¤¥

.dxv̈¨
ãçà úéðBðéa .íéMMî ãçà¤¨¦¦¦¥¦¤¨
àlL àø÷nä ìò eëîñå .íéMîçî¥£¦¦§¨§©©¦§¨¤Ÿ

íéMMî ãçàî úçôì¯oOW s`W ¦§Ÿ¥¤¨¦¦¦¤©¤¦
Ekinqd minkg ,xEriW DA oi` dxFYd©¨¥¨¦£¨¦¦§¦
cg`n zFgR zzl oi`W `xwOd lr©©¦§¨¤¥¨¥¨¥¤¨

.miXXn¦¦¦
øîàpL¯.bi ,dn l`wfgi ¤¤¡©§¤§¥

"íéøòOä øîçî äôéàä íúéMLå"¯ §¦¦¤¨¥¨¥Ÿ¤©§Ÿ¦
znExzl dti`A dXXn cg` EwNgzE§©§¤¨¦¦¨¨¥¨¦§©

mixFrVd xnFg)my i"yx(. ¤©§¦
äàñ éöç äôéàä úéML¯dti`dW ¦¦¨¥¨£¦§¨¤¨¥¨

.mi`q WlẄ§¦
øBëì äàñ éöç ïúBð äzàLk¯ §¤©¨¥£¦§¨§

."mixFrVd xnFg" xEriW `EdW¤¦¤©§¦
ìL øBkäL ,íéMMî ãçà éøä YíéL £¥¤¨¦¦¦¤©§Ÿ¦

.ïéàñðàö æb úéLàøåEäzàLk Y §¦§¥¦¥Ÿ§§¤©¨

ðàö" ææBbäpnî ïz äðL ìëa "E ¥Ÿ§§¨¨¨¥¦¤¨
ïäkì "úéLàø"¯dGBdW `le ¥¦©Ÿ¥§Ÿ¤©¦¨

DNM oYY dpFW`x dpW lW dpFW`xd̈¦¨¤¨¨¦¨¦¥ª¨
dpWe dpW lkAW zFGBd x`WE odMl©Ÿ¥§¨©¦¤§¨¨¨§¨¨
dY`W oFW`xd o`SdW F` ,zFxEhR§¤©Ÿ¨¦¤©¨
lM zGBn dGBd ziW`x `EdW ffFB¥¤¥¦©¦¨¦¦©¨
lW zFGBd x`WE odMl oYY o`Sd©Ÿ¦¥©Ÿ¥§¨©¦¤
on oaEOd itM ,zFxEhR o`Sd x`W§¨©Ÿ§§¦©¨¦
lkA Lp`v ffFB dY`WM" `N` ,aEzMd©¨¤¨§¤©¨¥Ÿ§§¨
lM lW dGBd zEllMn oY ,dpWe "dpẄ¨§¨¨¥¦§¨©¦¨¤¨

odMl "ziW`x"d o`Sd)m"`x(mB d`xE . ©Ÿ¨¥¦©Ÿ¥§¥©
`EdWM dpXd lM" :` ,lw oiNEg i"Wx©¦¦¨©¨¨§¤
ixwe .. hrEn xaC odMl ozFp Fp`v ffFB¥Ÿ¥©Ÿ¥¨¨¨§¨¥
dnExY ixwC ikid iM ziW`x Dil¥¥¦¦¥¦§¨¥§¨
:` ,dlw mW i"WxaE ."LpbC ziW`x¥¦§¨§§©¦¨
,mipwf oiaE mi`lh oiA ,Fp`v ffFBd lM"¨©¥Ÿ¥§¨¦¥§¥¦
dPOn ozFp ,minrR d`n offFB ENit`e©£¦§¨¥¨§¨¦¥¦¤¨

."odMl dpYn©¨¨©Ÿ¥
eðéúBaøå .øeòL da Løt àìå¯ §Ÿ¥¥¨¦§©¥

.a ,flw oiNEg¦
íéMMî ãçà :øeòL da eðúð¯ ¨§¨¦¤¨¦¦¦

odMl oYi [ffBX dOn])my i"yx(. ¦©¤¨©¦¥©Ÿ¥
?æbä úéLàøa úBáiç ïàö änëå§©¨Ÿ©¨§¥¦©¥

úBìçø Lîç¯xA mpi` iM miGr `le ¨¥§¥§Ÿ¦¦¦¥¨©
dGB)` ,dlw oileg i"yx(. ¦¨

øîàpL¯.gi ,dk ` l`EnW ¤¤¡©§¥
"úBéeNò ïàö Lîçå"¯zEhWtA §¨¥Ÿ£§©§

aEzMW dGn `Ed cEOiNdW rnWn©§©¤©¦¦¤¤¨

zF`xwp zFlgx WngW ,"o`v Wng"¨¥Ÿ¤¨¥§¥¦§¨
zF`xwp miYXW mB Ep`vn K` .o`vŸ©¨¨©¤§©¦¦§¨

"o`v iYWE" :o`v)`k ,f diryi(ixacM , Ÿ§¥Ÿ§¦§¥
`ian KM mEXOW xWt`e .i`OW ziA¥©©§¤§¨¤¦¨¥¦
iAx lW cEOiNd z` KWndA i"Wx©¦©¤§¥¤©¦¤©¦
` ,flw oiNEgA `xnBd K` .`aiwr£¦¨©©§¨¨§¦
zFVrOW" ± "zFiEUr" zaiYn zWxFC¤¤¦¥©£¤§©
dUr mEw :Fl zFxnF`e mdilrA z ¤̀©§¥¤§§£¥
`aEOd oFWNM) mW i"WxaE ,"devn¦§¨§©¦¨©¨©¨

m"`xA(± odilrA z` zFVrOW" : ¨§¥¤§©¤©§¥¤
zFgtA dEvn did `NW ,dWcg devnl§¦§¨£¨¨¤Ÿ¨¨§ª¤§¨
,fBd ziW`x KgxM lr Epide ,o`Mn¦¨§©§©¨§¨¥¦©¥
dAExn rnWnC ,o`v :DA aizkC, ¦§¦¨Ÿ§©§©§¤

aizM xFW xFkA ± dxFkA EN`C)xacna §¦§¨§§¦
fi ,gi(rFxfC zFpYn oke ,cg ENit` ,£¦©§¥©¨¦§©

aizM dU m` xFW m` ± dawe miiglE§¨©¦§¥¨¦¦¤§¦
."cg ENit` ,EdA§£¦©

øîBà àáé÷ò éaø¯`wqR 'ixtQ' ©¦£¦¨¥¦§¥¦§¨
.eqw

íézL Y "æb úéLàø"¯xn`W dGn ¥¦¥§©¦¦¤¤¨©
zg` cFr WIW rnWn "ziW`x"¥¦©§©¤¥©©

miYW ixd ,zFgtl)lr mdxa` rxf'ixtQ'd(. §¨£¥§©¦¦§¥

ðàö"òaøà Y "E¯oFWl "Lp`v" Ÿ§©§©Ÿ§§
.mipW miAx hErinE ,miAx©¦¦©¦§©¦
.Lîç éøä Y "Bì ïzz"d dxez ¦¤£¥¨¥

d)(ì ãîòìúøLïéàL ïàkî Y ©£Ÿ§¨¥¦¨¤¥
ãnòî àlà úeøL¯,oM `l m` iM ¥¤¨§ª¨¦¦Ÿ¥

."cFnrl" Edne dxez ©©£



mihteyמו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iriax meil inei xeriy

i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ׁשאין יכל לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר : ּתלמ ּוד מדּבר ? הּכתּוב  ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
לׁשרּות  .ראּויין ְְִֵ

(æ)íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
:ýåýé éðôì íL íéãîòä̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

[fÎe]£'B‚Â BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא הּכהן על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים הּכהנים על לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּבקרּבנֹות ּבמׁשמר ועֹובדין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלהם  הּמׁשמר ׁשאין ואףֿעלּֿפי הרגל, מּוספי ּכגֹון הרגל מחמת .הּבאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«

i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑ ׁשּלא הּבאים ּבדברים אף יכל חּטאֹות. ׂשעירי ּובבׂשר ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
חּוץ  האבֹות", על ממּכריו "לבד לֹומר: ּתלמּוד ּונדבֹות? ּונדרים ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון הרגל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָמחמת
אּטל  ואני ,ׁשּבּת אּתה טל לזה : זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ׁשּנקּבעּו ּוׁשמּואל, ּדוד ּבימי האבֹות ּׁשּמכרּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּמה

.ׁשּבּתי  ִַַ

‡È‰BÁז  ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

È˙ÈÈcח  ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ eÈ˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

f±e)(éålä àáé éëåéåì ïáa ìBëé Y §¦¨Ÿ©¥¦¨§¤¥¦
éàcå¯odM `le ,WOn iel)m"`x(. ©©¥¦©¨§ŸŸ¥

"i`Ce" oFWlA i"Wx WOYWn minrtl¦§¨¦¦§©¥©¦¦§©©
xAcOA `nbEcl d`x ,WOn zErnWnA§©§¨©¨§¥§§¨©¦§¨

."i`Ce dwFgxW `l" :i ,hŸ¤§¨©©
øaãî áeúkä¯wiYrn i"WxX dn ©¨§©¥©¤©¦©§¦

ike" zFaiYd z` mB ligzOdÎxEACA©¦©©§¦©¤©¥§¦
zaiY z` wx Wxtn `EdW s` "`aïŸ©¤§¨¥©¤¥©
"ieNd" m`W mEXn xnFl Wi ,"ieNd"©¥¦¥©¦¤¦©¥¦
ike" :Wxtl Kixv if` ,WOn iel `Ed¥¦©¨£©¨¦§¨¥§¦

i± "`am`eeiptNW miwEqRA oMW ,`ai ¨Ÿ§¦¨Ÿ¤¥©§¦¤§¨¨
xaFr `Ed zrke ,mipdMd lr xAcn§©¥©©Ÿ£¦§¨¥¥
"ieNd" m` la` ,miIeld lr xAcl§©¥©©§¦¦£¨¦©¥¦
"`ai ike" WExiR if` ,mipdMl dpEMd©©¨¨©Ÿ£¦£©¥§¦¨Ÿ

:`EdxW`keKWnd Edf oMW ,`ai §©£¤¨Ÿ¤¥¤¤§¥
.eiptNW miwEqRl©§¦¤§¨¨

íiåì eàöé ,"úøLå" :øîBì ãeîìz©§©§¥¥¨§§¦¦
ì ïééeàø ïéàLúeøL¯zcFarA ¤¥§¦§¥©£©

ieNd oM m`e .xxFWl `N` ,zFpAxTd©¨§¨¤¨§¥§¦¥©¥¦
i"Wx d`xE .odkl dpEMd o`M xEn`d̈¨¨©©¨¨§Ÿ¥§¥©¦
drAx`e mixUrA" :a ,dp dMEq¨§¤§¦§©§¨¨

."mIel mipdM E`xwp zFnFwn§¦§§Ÿ£¦§¦¦
úøLå 'Bâå BLôð úeà ìëa àáeY ¨§¨©©©§§§¥¥

úBðaø÷ áéø÷îe àaL ïäkä ìò ãnì¦¥©©Ÿ¥¤¨©§¦¨§§
Búáãð¯oAxw xcp m`)a ,hw w"a i"yx(. ¦§¨¦¨©¨§¨

BúáBç Bà¯z`Hg eilr lHEn didW ¨¤¨¨¨¨¨©¨
daFg mW`e)my i"yx(. ©£©¨

BlL BðéàL øîLîa elôàå¯oi`e ©£¦§¦§¨¤¥¤§¥
,eilr aMrl lFki zxnWOd lrA odMd©Ÿ¥©©©¦§¤¤¨§©¥¨¨

`AW ,"FWtp zE` lkA" zErnWn oMW¤¥©§¨§¨©©©§¤¨
cSn `le ,FWtp ze`Y cSn aixwdl§©§¦¦©©£©©§§Ÿ¦©

FYxnWn aEIg)m"`x(zE` lkA"W F` . ¦¦§©§¤§¨©©
ENit` ,dvFxW zr lkA :FWExiR "FWtp©§¥§¨¥¤¤£¦
`id oke .FYxnWn zr df oi` m ¦̀¥¤¥¦§©§§¥¦
,hw `Ow `aA `xnBd oFWl zErnWn©§¨§©§¨¨¨¨©¨
eizFpAxw aixwnE `AW odkl oiPn" :a¦©¦§Ÿ¥¤¨©§¦¨§§¨

."dvxIW drW lkaE zr lkA§¨¥§¨¨¨¤¦§¤
ãnì ãBò :øçà øác¯Fpi`W rnWn ¨¨©¥¦¥©§©¤¥

Edf `N` ,oFW`xd cEOiNd lr wlFg¥©©¦¨¦¤¨¤
.aEzMd EprinWOW sqFp cEOil¦¨¤©§¦¥©¨

ìâøì íéàaä íéðäkä ìò¯`xnBA ©©Ÿ£¦©¨¦¨¤¤©§¨¨
:xn`PX dOn micnFl a ,dp dMEq¨§¦¦©¤¤¡©
lMW drWA" ± "LixrW cg`n"¥©©§¨¤§¨¨¤¨
i"WxaE ."cg` xrWA oiqpkp l`xUi¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨§©¦
± LixrW cg`A FnM Dil Wixce" :mẄ§¨¥¥§§©©§¨¤
,cg` xrWA oiqpkp l`xUi lMWM§¤¨¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨

."zg` xirA xnFlM§©§¦©©
úBðaø÷a ïéãáBòå øîLna ïéáéø÷nL¤©§¦¦©¦§¨§§¦§¨§¨
éôñeî ïBâk ,ìâøä úîçî úBàaä©¨¥£©¨¤¤§§¥
øîLnä ïéàL ét-ìò-óàå ,ìâøä̈¤¤§©©¦¤¥©¦§¨

íälL¯mdilr aMrn xnWOd oi`e ¤¨¤§¥©¦§¨§©¥£¥¤
)my i"yx(.g dxez

g)(eìëàé ÷ìçk ÷ìçãnìî Y ¥¤§¥¤Ÿ¥§©¥
éøéòN øNááe úBøBòa ïé÷ìBçL¤§¦§¦§©§¦¥

úBàhç¯mpi`W mipdMdW ipRn ©¨¦§¥¤©Ÿ£¦¤¥¨
aixwdl oi`Xx opi` ,zxnWOA©¦§¤¤¥¨©¨¦§©§¦
,calA milbxd itqEn `N` milbxÄ§¨¦¤¨§¥¨§¨¦¦§¨
ixirUE zFlFr :md milbxd itqEnE§¥¨§¨¦¥§¦¥

mdn oi` ,zFlFrde .zFIpFvig zF`Hg©¨¦¦§¨¥¥¤
,calA zFxFrd `N` mipdMl wlg¥¤©Ÿ£¦¤¨¨¦§¨

aizkcM)g ,f `xwie(odMl .. dlFrd xFr" : §¦§¦¨¨©Ÿ¥
lM zFIpFvigd zF`Hgde ."didi Fl¦§¤§©©¨©¦¦¨

mipdMl `Ed xUAd)ak ,e `xwie d`x(xg` ©¨¨©Ÿ£¦©©
gxkEd Kkitl ,mixEni`d zaxwd©§¨©¨¥¦§¦¨§©
zTElg lr "Elk`i wlgM wlg" Wxtl§¨¥¥¤§¥¤Ÿ¥©£©
zF`Hgdn xUAde zFlFrdn zFxFrd̈¥¨§©¨¨¥©©¨

)m"`x(mdW a ,dp dMEq i"Wx d`xE .§¥©¦¨¤¥
dbibg inlW lW wFWe dfg"A mB mikFf¦©§¨¤§¤©§¥£¦¨
lW zFxFre ,cigie cigi lM lW ±¤¨¨¦§¨¦§¤

."dI`x zFlFr§¦¨
àlL íéàaä íéøáãa óà ìBëé̈©¦§¨¦©¨¦¤Ÿ

ìâøä úîçî¯,ozcFarA oikFf Eidi ¥£©¨¤¤¦§¦©£¨¨
EwFlgie)` ,ep dkeq i"yx(. §©£

íéøãðe úaL éôñeîe íéãéîz ïBâk§§¦¦§¥©¨§¨¦
ãáì" :øîBì ãeîìz ?úBáãðe§¨©§©§©
änî õeç ,"úBáàä ìò åéøkîî¦§¨¨©¨¨¦©

eøënM¯oFWNn "eixMnn" Wxtn ¤¨§§¨¥¦§¨¨¦§
b ,fh l`wfgi i"Wx d`x la` ,dxikn§¦¨£¨§¥©¦§¤§¥
.dclFY oFWNn WxtOW mgpn mWA§¥§©¥¤§¨¥¦§¨¨

"úBáàä"¯lW zFa`d dpEMdW d`xp ¨¨¦§¤¤©©¨¨¨¨¤
.mipdMd©Ÿ£¦

eòa÷pL ,ìàeîLe ãåc éîéa¦¥¨¦§¥¤¦§§
úBøîLnä¯dWn" :` ,fk ziprY d`x ©¦§¨§¥©£¦¤

,zFxnWn dpFnW l`xUil mdl oTiY¦¥¨¤§¦§¨¥§¨¦§¨
,xnzi`n drAx`e xfrl`n drAx ©̀§¨¨¥¤§¨¨§©§¨¨¥¦¨¨
mixUr lr ocinrde l`EnWE ceC `Ä¨¦§¥§¤¡¦¨©¤§¦

xn`PW ,drAx`e)ak ,h ` minid ixac(: §©§¨¨¤¤¡©



מז mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iriax meil inei xeriy

(è)éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì Cì̈®«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח הם (סנהדרין ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, להבין למד אּתה אבל …ƒ¿««¬ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
העֹובדיּֿכֹוכבים' חק ׁשזהּו וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני ּולהֹורֹות .מקלקלים, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ

(é)íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷§¨¦½§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒBa ¯È·ÚÓ∑ ׁשּתיהם ּבין ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות עֹוׂשה :הּמל עבֹודת .הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜∑אֹומר הּוא וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: מקלֹו את האֹוחז קֹוסם? ד)איזהּו "עּמי (הושע : …≈¿»ƒְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, סה)∑ÔBÚÓ.ּבעצֹו 'עֹונה (סנהדרין ׁשאֹומרים: עֹונֹות, נֹותני אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ְְְִִֵַַָ¿≈ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
אֹוחזי  'אּלּו אֹומרים: וחכמים להתחיל'. יפה הפסיקֹו(ספרי)∑LÁÓ.העינים'ּפלֹונית צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ¿«≈ְְְִִִִִִָָ

מּידֹו נפל מקלֹו ,ּבּדר. ְִֶֶַַַָָ

(àé)-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
:íéúnä©¥¦«

CÏט  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

ea¯‡י  dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁÓe ÔÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא  Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

d`Fxd l`EnWE cieC cQi dOd¥¨¦©¨¦§¥¨¤
FcFqin .. [i"yx ± mnEIwA] mzpEn`A¤¡¨¨§¦¨¦
lr mEcinrd iznxd l`EnWE ceC lW¤¨¦§¥¨¨¨¦¤¡¦©
mW i"WxaE ."drAx`e mixUr¤§¦§©§¨¨§©¦¨

ipXd WExiRA)(mdipW xnFlM" : ©¥©¥¦§©§¥¤
lr mcinrd l`EnWE ,xaCA ElirFd¦©¨¨§¥¤¡¦¨©
."drAx`e mixUr lr cece ,xUr dXW¦¨¨¨§¨¦©¤§¦§©§¨¨
éðàå EzaL äzà ìè :äæì äæ eøëîe¨§¤¨¤Ÿ©¨©©§©£¦

ézaL ìhà¯EdIW ,mdipiA EpzdW ¤Ÿ©©¦¤¦§¥¥¤¤§
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mW(xEAv zFpAxwe zFacpE mixcpE . ¨§¨¦§¨§¨§§¦
od ixde ,dpXd zFni x`WA Edpzi`C§¦§§¦§¨§©¨¨©£¥¥
llkA Edpzil ± WOWnd xnWOl©¦§¨©§©¥¥§§¦§©
`N` ,odA oieW Eidi `NW ,lbxd̈¤¤¤Ÿ¦§¨¦¨¤¤¨
x`WaM Eidi rEaW FzF`AW xnWOl©¦§¨¤§¨©¦§§¦§¨

dpXd zFni)my i"yx(.h dxez §©¨¨
h)(úBNòì ãîìú àì¯cnlY `l Ÿ¦§©©£Ÿ¦§©

dUrYW icM)` ,dr zay i"yx(.Y §¥¤©£¤
,úBøBäìe ïéáäì ãîì äzà ìáà£¨©¨¨¥§¨¦§
íä änk íäéNòî ïéáäì øîBìk§©§¨¦©£¥¤©¨¥

ïéì÷ì÷î¯± oiadl" :mW i"Wx d`xE §ª§¨¦§¥©¦¨§¨¦
`iap dUri m`e ,odA cFnrl lkEYW¤©©£¨¤§¦©£¤§¦

."sXkn `EdW oiaYW ,Liptl xwW¤¤§¨¤¤¨¦¤§©¥
éðáì úBøBäìe,Cëå Ck äNòú àì :E §§¨¤Ÿ©£¤¨§¨

"íéBbä"] ÷ç àeä äfL¯`Ed oM ¤¤Ÿ©¦¥
,mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦

:miqEtCd x`WA la` .wEqRd oFWlke§¦§©¨£¨¦§¨©§¦
.mixkPd.[i dxez ©¨§¦
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."FYA oaE FpA§¤¦
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Bøéáòîe ïàkîe ïàkî Là¯eilbxA ¥¦¨¦¨©£¦§©§¨
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íäézL ïéa¯mW `xwIe mB d`x ¥§¥¤§¥©©¦§¨¨
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`id dxdf`dW WxFtn mXW `N ¤̀¨¤¨§¨¤¨©§¨¨¦

`l a`dWxFqnimixnMl FpA z` ¤¨¨Ÿ¦§¤§©§¨¦
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rnWn o`M ENi`e ,mW i"Wx©¦¨§¦¨©§©

`l a`dW `id dxdf`dWxiariz` ¤¨©§¨¨¦¤¨¨Ÿ©£¦¤
.a ,cq oixcdpq d`xE .W`A FpA§¨¥§¥©§¤§¦

íéîñ÷ íñ÷æçBàä ?íñB÷ eäæéà Y Ÿ¥§¨¦¥¤¥¨¥
àì íà ,Cìà íà :øîBàå Bì÷î úà¤©§§¥¦¥¥¦Ÿ

øîBà àeä ïëå .Cìà¯.ai ,c rWFd ¥¥§¥¥¥©
"Bì ãébé Bì÷îe ìàLé Böòa énò"¯ ©¦§¥¦§¨©§©¦

zEncA ± l`Wi FvrA" :mW i"Wx d`xE§¥©¦¨§¥¦§¨¦§
eixaC l` ± Fl ciBi .urd on dUrW¤¨¨¦¨¥©¦¤§¨¨
lrAd i`iap Fl mixnF`W ,rnFW `Ed¥©¤§¦§¦¥©©©

."dxfÎdcFar mWA§¥£¨¨¨
ïðBòîøîBà àáé÷ò éaø Y¯ §¥©¦£¦¨¥

.a ,dq oixcdpq©§¤§¦

äðBò :íéøîBàL ,úBðBò éðúBð elà¥§¥¤§¦¨
ìéçúäì äôé úéðBìt¯opFrn oFWl §¦¨¨§©§¦§§¥

dpFrd z` oigaOW ,zFpFr lrA FnM§©©¤©§¦¤¨¨
,gilvie KxCl z`vl dti mFId :xnF`e§¥©¨¤¨¥©¤¤§©§¦©
FA xMYUie gTn gTil dti xgnl§¨¨¨¤¦©¦¨§¦§©¥

FgwFNd)my i"yx(,hi `xwIe i"Wx d`xE . ©§§¥©¦©¦§¨
zFpFr oFWl ± EppFrz `le" :ekzFrWe, §Ÿ§¥§§¨

ligzdl dti ipFlR mFi :xnF`W¤¥§¦¨¤§©§¦
,dk`lndrW."z`vl dWw zipFlR §¨¨¨¨§¦¨¨¨¥

íéøîBà íéîëçå¯.mW oixcdpq ©£¨¦§¦©§¤§¦¨
i"Wx `iad `l mW `xwIeAW xirdlE§¨¦¤§©¦§¨¨Ÿ¥¦©¦

.xE`iAA mW d`xE .df WExiR¥¤§¥¨©¥
òä éæçBà elàíéðé¯ipir xbFqe fgF` ¥£¥¨¥©¦¥§¥¥¥

dUFr ENi`M mdl d`xnE zFIxAd©§¦©§¤¨¤§¦¤
dUFr Fpi` `Ede ,`lR lW mixaC§¨¦¤¤¤§¥¤

mElM)my oixcdpq i"yx(miWxtn minkg . §£¨¦§¨§¦
.mipir oFWNn "opFrn"§¥¦§¥©¦

Lçðîåétî äìôð Bzt Y¯Kixv §©¥¦¨§¨¦¦¨¦
wGidn mFId bF`cl)my i"yx(. ¦§©¥¤¥

Cøca B÷éñôä éáö¯KlFd did §¦¦§¦©¤¤¨¨¥
oFtSn KlFd iaSde ,axrnl gxfOn¦¦§¨§©£¨§©§¦¥¦¨

FMxC wiqtde ,mFxcl)my i"yx(. §¨§¦§¦©§
Bãiî ìôð Bì÷î¯:mW `xwIe i"WxaE ©§¨©¦¨§©¦©¦§¨¨

oiWgpnd EN` oFbM ± EWgpz `l"Ÿ§©£§¥©§©£¦
iav ,eiRn dltp FYR ,zFtFraE dClgA§ª§¨§¦¨§¨¦¦§¦

."KxCA Fwiqtd`i dxez ¦§¦©¤¤



mihteyמח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iriax meil inei xeriy

i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אחד (סנהדרין למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו עקרּבים אֹו נחׁשים ‡B·.ׁשּמצרף Ï‡LÂ∑ זה ¿…≈»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ¿…≈ֶ
ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת את ּומעלה מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, ׁשּׁשמֹו ׁשּׁשמּה∑ÈÚcÈÂ.מכּׁשפּות חּיה עצם מכניס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ¿ƒ¿…ƒְְִֶֶֶַַָָ

מכּׁשפּות  ידי על העצם ּומדּבר ּפיו לתֹו ‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.יּדּוע L¯B„Â∑ הּמעלה והּנׁשאל ּכגֹון ּבזכרּותֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ¿≈∆«≈ƒְְְְְֲִֶַַַַָ
.ּבגלּגלת  ְְֶֹֻ

(áé)ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ
éäìà ýåýé älàä úáòBzäíúBà LéøBî E ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן (מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑ ּכל אּלא העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ּבתמימּות עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתהיה ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּׁשּיבא ּולחלקֹומה .עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ÏÈ„·eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`i)(øáç øáçåBà íéLçð óøönL Y §Ÿ¥¨¤¤§¨¥§¨¦
ãçà íB÷îì úBiç øàL Bà íéaø÷ò©§©¦§¨©§¨¤¨

¯miWgl iciÎlr)` ,dq oixcdpq i"yx(. ©§¥§¨¦
:a ,b zFzixM i"WxA df KxCÎlre§©¤¤¤§©¦¨¥

."cgi mitWkA oxAgnE WgFl"¥§©§¨¦§¨¦©©
áBà ìàLåBîML úeôMëî äæ Y §Ÿ¥¤§©§¤§

BéçMî øaãîe ,"íBúét"¯mB d`x ¦§©¥¦¤§§¥©
.`l ,hi `xwIe i"Wx©¦©¦§¨

BlL éçMä úéáa únä úà äìòîe¯ ©£¤¤©¥§¥©¤¦¤
mFziR" :` ,dq oixcdpq i"Wx mB d`x§¥©©¦©§¤§¦¦
dlrn ,FigXn xAcnd sXknd mW ±¥©§©¥©§©¥¦¤§©£¤
FigWA Fl aiWFnE ux`d on zOd z ¤̀©¥¦¨¨¤¦§¤§
."igXn xAcnE eizFrFxf zgY. ©©§¨§©¥¦¤¦

éðòcéådîML äiç íöò ñéðëî Y §¦§Ÿ¦©§¦¤¤©¨¤§¨
íöòä øaãîe ,åét CBúì "òecé"©©§¦§©¥¨¤¤

úeôMëî éãé-ìò¯i"Wx mB d`x ©§¥§©§§¥©©¦
.mW oixcdpq .mW `xwIe©¦§¨¨©§¤§¦¨

íéúnä ìà Løãåk Yäìònä ïBâ §Ÿ¥¤©¥¦§©©£¤
Bøeëæa¯lr zOd z` aiWFnE dlrn ¦§©£¤¦¤©¥©
FzExkf)a ,dq my i"yx(. ©§

úìbìâa ìàLpäå¯zOd on zlHEOd §©¦§¨§ª§Ÿ¤©¤¤¦©¥
Îlr FzF` oil`FXX dn dpFre ,ux`l̈¨¤§¤©¤£¦©

sEXiM ici)my i"yx(.ai dxez §¥¦
ai)(älà äNò ìkìk äNò" Y ¨Ÿ¥¥¤Ÿ¥¨

äNò ìk" àlà ,øîàð àì "älà¥¤Ÿ¤¡©¤¨¨Ÿ¥
.ïäî úçà elôà ,"älàbi dxez ¥¤£¦©©¥¤

bi)(éäìà 'ä íò äéäz íéîzEY ¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤
úeîéîúa Bnò Cläúä¯WExiRd Edf ¦§©¥¦¦§¦¤©¥

bdpzdl ,"Liwl` 'd mr didY minY"¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤§¦§©¥
`l "minY" ,xnFlM .zEninzA 'd mr¦¦§¦§©¨¦Ÿ

Wi` awrie" oFWNn `N` ,mlW oFWNn¦§¨¥¤¨¦§§©£Ÿ¦
"mY)fk ,dk ziy`xa(:mW i"Wx WExitkE , ¨§¥©¦¨

"mY iExw zFOxl sixg Fpi`W in"(iaxd). ¦¤¥¨¦§©¨¨
Bì ätöúe¯WExiRd EdfiaEIgdlW §©¤¤©¥©¦¦¤

,"zEninzA FOr KNdzd" :iEEiSd©¦¦§©¥¦¦§¦
dRvIW.'dl zr lkA dEwie ¤§©¤¦©¤§¨¥©

úBãéúòä øçà ø÷çz àìå¯Edf §Ÿ©§Ÿ©©¨£¦¤
WExiRdililXdKNdzd" :iEESd lW ©¥©§¦¦¤©¦¦§©¥

"W ,"zEninzA FOrxFwgl `lxg` ¦¦§¦¤Ÿ©£©©
"xFwgl `l" oFWNd wEIcaE ."zFcizrd̈£¦§¦©¨Ÿ©£
WFxcl `l F` lF`Wl `l :`le)(, §ŸŸ¦§Ÿ¦§

aXin i"WxW ,"mgpn zxFz"A x`an§¨¥§©§©¥¤©¦§©¥
zFpFWNn dlFrd dxizq dfÄ¤§¦¨¨¨¦§
zFidl aEzMd dEvn o`MW ,miaEzMd©§¦¤¨§©¤©¨¦§
xg` WFxcl `le 'd mr minŸ¦¦§Ÿ¦§©©
`iap" :xn`p eh wEqtA EN`e ,zFcizrd̈£¦§¦§¨¤¡©¨¦

LAxTnLig`neil` .. Ll miwi ipFnM ¦¦§§¥£¤¨¦¨¦§¥¨
lF`Wl xYEOW rnWn ,"oErnWY¦§¨©§©¤¨¦§
uxzn Ff dl`WE ,cizrd z` `iapl§¨¦¤¤¨¦§¥¨§¨¥

dnA i"WxxFwgY `le" :o`M azMX ©¦§©¤¨©¨§Ÿ©£
wxW ,"zFcizrd xg`dxiwg ©©¨£¦¤©£¦¨

xg` dxzi dWixC DzErnWOW¤©§¨¨§¦¨§¥¨©©
mzq lF`Wl la` ,dxEq` zFcizrd̈£¦£¨£¨¦§§¨
lre ,xYEn ± [KxFSd zrA F`] dl`W§¥¨§¥©¤¨§©
Ll miwi ipFnM LAxTn `iap" :xn`p df¤¤¡©¨¦¦¦§§¨¦¨¦§

."'ebe
éìò àáiM äî ìk àlàìa÷ E ¤¨¨©¤¨Ÿ¨¤©¥

úeîéîúa¯sqFp oipr EdGW d`xp ¦§¦¦§¤¤¤¦§¨¨
dn lM lAwl ,"didY minY" iEESA©¦¨¦¦§¤§©¥¨©
xn`PW oeiMW ,zEninzA Lilr `aIX¤¨Ÿ¨¤¦§¦¤¥¨¤¤¡©

minY"didYiptl od :FzErnWn ," ¨¦¦§¤©§¨¥¦§¥
" ± cizrd eilr `aIWKNdzdFOr ¤¨Ÿ¨¨¤¨¦¦§©¥¦

eilr `aIW xg`l ode ,"zEninzA¦§¦§¥§©©¤¨Ÿ¨¨
" ± cizrdlAw`ll) "zEninzA ¤¨¦©¥¦§¦§Ÿ

'eke il riBn df dOl ,zFxiwg(. £¦¨¨¤©¦©¦
Bnò "äéäz" æàå¯azM "dix` xEB"d §¨¦§¤¦©©§¥¨©

:xn`p EN`M aEzMd Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥©¨§¦¤¡©
mr didY ± Liwl` 'd mr didY minY"¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤¦§¤¦
z` Wxtn i"WxW xWt` K` ."Liwl ¡̀Ÿ¤©¤§¨¤©¦§¨¥¤
,"Liwl` 'd mr didY minY" wEqRd lM̈©¨¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤
ipRn ,xkVd oiprl ode iEEiSd oiprl od¥§¦§©©¦§¥§¦§©©¨¨¦§¥
od DkFzA zllFM ,"didY" zaiYW¤¥©¦§¤¤¤§¨¥

.dghad oFWl ode iEEiv oFWl§¦§¥§©§¨¨
B÷ìçìe¯azM "cecl liMUO"d §¤§©©§¦§¨¦¨©

."Liwl`" zaiY z` oM Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥¥¤¥©¡Ÿ¤
i"Wx zpEMW x`an "mgpn zxFz"A K ©̀§©§©¥§¨¥¤©¨©©¦
ux`l `id "FwlglE" zaiY ztqFdA§¨©¥©§¤§¦§¤¤
mincFTd miwEqRAW ipRn ,l`xUi¦§¨¥¦§¥¤©§¦©§¦
.. minqw mqFw .. La `vOi `l" :xn`p¤¡©Ÿ¦¨¥§¥§¨¦
llbaE ,dN` dUFr lM 'd zarFz iM¦£©¨¥¥¤¦§©

Liwl` 'd dN`d zFarFYdWixFn ©¥¨¥¤¡Ÿ¤¦
mzF`zFarFY llbAW ,xnFlM ,"LipRn ¨¦¨¤§©¤¦§©£

,l`xUi ux`n miWxFbn miFBd EN ¥̀©¦§¨¦¥¤¤¦§¨¥
`l m`W ,aEzMd siqFn dfl KWndaE§¤§¥¨¤¦©¨¤¦Ÿ
mr didY minY" `N` ,mdikxcA KlY¥¥§©§¥¤¤¨¨¦¦§¤¦
,"FwlglE FOr didY" if` ,"Liwl` 'd¡Ÿ¤£©¦§¤¦§¤§

lAwYWwlglW Fzlgp) l`xUi ux`A ¤§©¥¥¤§¤¤¦§¨¥©£¨¤
`EdÎKExAÎWFcTd(xWt` ilE`e] . ©¨¨§©¤§¨

WExiR Edf "FwlglE" zaiYW Wxtl§¨¥¤¥©§¤§¤¥
"minYoFWNn "minY" ,"Liwl` 'd mr .. ¨¦¦¡Ÿ¤¨¦¦§
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ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh ycew zexb`)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' עםעםעםעם ּתּתּתּתהיההיההיההיה יג)ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים חכמת ׁשׁשׁשׁשאלה אלה אלה אלה (יח, אֹודֹות ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צרי ׁשּבזּוּוגים ּׁשאֹומרים מה : ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
?"אלקי ה' עם ּתהיה "ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׂשרטּוטי

כן מענה מענה מענה מענה  ּגם ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני והּנפׁש, הּגּוף ׁשמירת עניני ועל־ּדר הּצּוּוי, הפ זה אין : ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֻֻ
ׁשרׁשי  ּברים, על הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה אבל ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' יֹורה־ּדעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻּבׁשלחן־ערּו

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ּבדֹורנּו יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּנׁשמֹות

ß lel` 'd iying mei ß

ãé)(ék|íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

éäìà ýåýé Eì:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.ותּמים  ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà E ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

i"yx£ÈÓk EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑ וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביא ּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו  CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i·¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

miklFd l`xUi ipAWM ,zEnilW§¥§¤§¥¦§¨¥§¦
ixd ,`EdÎKExAÎWFcTd mr zEninzA¦§¦¦©¨¨£¥

miUrp mdmicgE`nFOrxFzAFwlg ¥©£¦§¨¦¦§¤§
`EdÎKExAÎWFcTd lW'd wlg iM") ¤©¨¨¦¥¤

"FOr(xaC miUrp `liOnE ,mlWoMW , ©¦¥¨©£¦¨¨¨¥¤¥
,Fwlg `EdW in mr xAgzn wlgdWM§¤©¥¤¦§©¥¦¦¤¤§

.[mlW xaC dUrp `Ed if`ci dxez £©©£¤¨¨¨¥
ci)(éäìà 'ä Eì ïúð ïë àìEY Ÿ¥¨©§¡Ÿ¤
ì"íéîñB÷ ìàå íéððBòî ìà" òîL¯ ¦§Ÿ©¤§§¦§¤§¦

"Ll ozp .. `l"W Wxtn m"`xdzEWx ¨§¥§¨¥¤Ÿ¨©§§
"dix` xEB"d EN`e ,mdil` rFnWl¦§©£¥¤§¦©©§¥

Ll oi`W dpEMdW WxtnKxFv.dfl §¨¥¤©©¨¨¤¥§¤¨¤
íéàéápä ìò äðéëL äøLä éøäL¤£¥¦§¨§¦¨©©§¦¦

íénúå íéøeàå¯mixE`" siqFd §¦§ª¦¦¦
,`iap `N` o`M xMfp `NW s` "miOze§ª¦©¤Ÿ¦§¨¨¤¨¨¦
aEzMAW ipRn ,`Ad wEqRA xEn`M̈¨©¨©¨¦§¥¤©¨
ipW mdW ,"minqFwe mippFrn" :ExMfp¦§§§§¦§§¦¤¥§¥
,miFBl WIW zFcizr iciBn lW mibEq¦¤©¦¥£¦¤¥©¦
`EdÎKExAÎWFcTd cinrd mCbpkE§¤§¨¤¡¦©¨¨
."miOze mixE`e mi`iap" :l`xUiA§¦§¨¥§¦¦§¦§ª¦
d`Eap mnvrA milAwnd mi`iaPd©§¦¦©§©§¦§©§¨§¨
"mippFrnd" cbpM md ,'d z`n zFxiWi§¦¥¥¥§¤¤©§§¦
`ll) mnvrn mixaCd z` mixnF`d̈§¦¤©§¨¦¥©§¨§Ÿ

milM zxfr(`EdW "miOze mixE`"e , ¤§©¥¦§¦§ª¦¤
odMl dNBzn FMxCW dXEcw lW utg¥¤¤§¨¤©§¦§©¤©Ÿ¥

minqFTd cbpM `Ed ,d`Eap ixaC¦§¥§¨§¤¤©§¦
Flwn") lTOd KxC zFcizr mixnF`W¤§¦£¦¤¤©©¥©§

"Fl ciBi(dnE .i"WxA lirl WxFtnM , ©¦©§¨§¥§©¦©
ipRn ,"miOze mixE`" xMfp `l o`MX¤¨Ÿ¦§¨¦§ª¦¦§¥
oi`e ,dEvY zWxtA xMfp xaM `EdW¤§¨¦§¨§¨¨©§©¤§¥

o`M aEW FxiMfdl KxFv(iaxd)K` . ¤§©§¦¨©
mixE`d mbe mi`iaPd mBW xWt ¤̀§¨¤©©§¦¦§©¨¦

`l" :xn`On micnlp miOzeokLl ozp §ª¦¦§¨¦¦©£©Ÿ¥¨©§
mippFrn" Ll ozp `NW ,"Liwl` 'd¡Ÿ¤¤Ÿ¨©§§§¦
mcbpM Ll ozp oM la` ,"minqFwe§§¦£¨¥¨©§§¤§¨
aEzMX dnE ."miOze mixE`"e mi`iap§¦¦§¦§ª¦©¤¨
Lig`n LAxTn `iap" :`Ad wEqRA©¨©¨¨¦¦¦§§¥©¤
xAcnd sqFp oipr Edf ,"Ll miwi ipFnM̈¦¨¦§¤¦§¨¨©§©¥
ozp mpn` :Exn`Y m`W ,cizrd lr©¤¨¦¤¦Ÿ§¨§¨¨©
dn la` ,dWn `Ede dYr cr `iap Epl̈¨¦©©¨§¤£¨©
mBW mdl gihan KM lr ?cizrA didI¦§¤¤¨¦©¨©§¦©¨¤¤©
la` .EdFnM mi`iap mdl Eidi cizrA¤¨¦¦§¨¤§¦¦¨£¨
EkxvEd `l "miOze mixE`" lr©¦§ª¦Ÿ§§
mB mdOr mIw didi `Ed ixdW ,lF`Wl¦§¤£¥¦§¤©¨¦¨¤©

.cizrAeh dxez ¤¨¦
eh)(éçàî Eaøwîéðîk EBîk Y ¦¦§§¥©¤¨Ÿ¦§

éçàî Eaøwî" éðàL"E¯WExiR Edf ¤£¦¦¦§§¥©¤¤¥
ixdW ,d`EapA "ipFnM" `le ,"ipFnM"¨¦§Ÿ¨¦¦§¨¤£¥

xn`p)i ,cl onwl(l`xUiA cFr mw `le" : ¤¡©§Ÿ¨§¦§¨¥
"dWnM)m"`x(xnFl KxvEdX dnE . §¤©¤§©©

aFYkl did lFki ixdW ,"ipFnM"¨¦¤£¥¨¨¨¦§
EdGW xnFl Wi ,calA "Lig`n LAxTn"¦¦§§¥©¤¦§¨¥©¤¤
LAxTn ip`W mWM :mrh xFzA xn`p¤¡©§©©§¥¤£¦¦¦§§
`Ad `iaPd zFidl Kixv KM ,Lig`nE¥©¤¨¨¦¦§©¨¦©¨
dGnE .mdixg`W mi`iaPd lke ,iYgY©§©§¨©§¦¦¤©£¥¤¦¤
d`xE .`iap zFidl lFki `l xBW oaEn¨¤¥Ÿ¨¦§¨¦§¥
EdicaFr dkf dn ipRn" :a ,hl oixcdpq©§¤§¦¦§¥¨¨¨©§¨
mi`iap d`n `iAgdW ipRn ?zE`iapl¦§¦¦§¥¤¤§¦¥¨§¦¦
dkf dn ipRn" :mW i"WxaE ."dxrOA©§¨¨§©¦¨¦§¥¨¨¨
dpikXd oi`e ,did xB ixdW ± zE`iapl¦§¦¤£¥¥¨¨§¥©§¦¨
,l`xUiAW oiqgEind lr `N` dxFW¨¤¨©©§¨¦¤§¦§¨¥

aizkcM)f ,fi ziy`xa(midl`l Ll zFidl : §¦§¦¦§§¥Ÿ¦
dWwd `NX dnE ."Lixg` LrxflE§©§£©£¤©¤Ÿ¦§¨
xnFl Wi ,o`M xEn`d wEqRdn i"Wx©¦¥©¨¨¨¨¥©
lr `Apzd `l xBd dicaFrW ipRn¦§¥¤©§¨©¥Ÿ¦§©¥©
xAcn o`M EN`e ,mFc` lr `N` l`xUi¦§¨¥¤¨©¡§¦¨§©¥

l`xUil `iap lr)i"yx ipeir(. ©¨¦§¦§¨¥
ézçz "Eì íé÷é"¯cgi `le ,inFwnA ¨¦§©§¨¦§¦§Ÿ©©

.cizrA "Ll miwi" :xnF` ixdW ,iOr¦¦¤£¥¥¨¦§¤¨¦
àéáðì àéápî ïëå¯oaEOdW ipRn §¥¦¨¦§¨¦¦§¥¤©¨

mEwl cizrW ihxR `iap lrW eixaCn¦§¨¨¤©¨¦§¨¦¤¨¦¨
oke" :xn`e WxiR ± xAcn `Ed eixg ©̀£¨§©¥¥©§¨©§¥
aEzMd zpEM ixdW ,"`iapl `iaPn¦¨¦§¨¦¤£¥©¨©©¨
,minqFTde mippFrnd on mwigxdl§©§¦¨¦©§§¦§©§¦
xg`nW ,mdA Ll KxFv oi`W xn`e§¨©¤¥¤§¨¤¤¥©©



mihteyנ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci zegiy ihewl)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' לללל יקיםיקיםיקיםיקים .... .... ממממּקּקּקּקררררּבּבּבּב טו)נביאנביאנביאנביא ממממּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל(יח, ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ררררּוּוּוּוחחחח נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקה .... .... אחראחראחראחרֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים נביאיםנביאיםנביאיםנביאים ט,ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו (יומא ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
הּנביאים ב) לאחר ּגם הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה מפרׁש ואּולם הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשמע

ּגּלּו ּפרקי (ראה ׁשאין האחרֹונים היא ׁשהּכונה לֹומר, צרי ועל־ּכרח הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו מרּגלית להרב יים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. ׁשּבטלה לא אבל ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקההּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ּפסקה), אֹו ּבטלה (ולא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע יֹותר קׁשה אּלא ּפסקה, ליליליליׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלולא ההההּנּנּנּנבבבבּוּוּוּואהאהאהאה אלפים ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחזרחזרחזרחזר ד' ּבׁשנת ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני הֹוכיח הּזה הּמֹופת לזמּנֹו: קרֹוב ׁשהיה אדם אֹודֹות ׁשם ּכֹותב והרמב"ם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹתתקע"ו.

(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaýåýé ìB÷-úà òîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
:úeîà àìå§¬Ÿ¨«

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬
:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãé§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

(ë)úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´
íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

:àeää àéápä úîe íéøçà£¥¦®¥−©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ צ לחברֹואבל ‡ÌÈ¯Á.ּויתיו ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ את ּכּון אפּלּו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ«¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ

הּמּתר  את ּולהּתיר האסּור את לאסר אדם∑Óe˙.ההלכה ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין הּמתנּבא (ספרי. : ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
נבּואתֹו את הּכֹובׁש אבל עבֹודתּֿכֹוכבים. ּבׁשם והּמתנּבא לחברֹו, ונאמר לֹו נאמר ׁשּלא ּומה ׁשמע, ּׁשּלא ְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמה

מעּמֹו אדרׁש "אנכי ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי על והעֹובר נביא, ּדברי על ."והעֹובר ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

Áa¯·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז  Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח  C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e· ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט  Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

ÈÓLaכ  ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i· Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i· ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ip`W ,ipFnM mi`iap cinY Ll EidIW¤¦§§¨¦§¦¦¨¦¤£¦
xg` df iYgY EidIW ,Lig`nE LAxTn¦¦§§¥©¤¤¦§©§©¤©©
KxFv Ll oi` aEW ,xFce xFC lkA df¤§¨¨¥§¤

minqFwaE mippFrnA)m"`x(.fh dxez ¦§§¦§§¦
k)(øaãì åéúéeö àì øLàìáà Y £¤Ÿ¦¦¦§©¥£¨

Bøáçì "åéúéeö"¯wEICn oM cnFl ¦¦¦©£¥¥¥¦¦
,"iziEv" mFwnA "eiziEv" oFWNd©¨¦¦¦¦§¦¦¦
s` ,xAcl iziEv `l FNW rnWOW¤©§©¤Ÿ¦¦¦§©¥©

Fxagl iziESW)` ,ht oixcdpq t"r `"eb(. ¤¦¦¦©£¥
`ApzOW `iapA xAcn aEzMd ,xnFlM§©©¨§©¥§¨¦¤¦§©¥
qginE ,xg` `iaPn rnXX dn iRÎlr©¦©¤¨©¦¨¦©¥§©¥

Fnvrl DzF`)oexkfd xtq(. ¨§©§

íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàåY ©£¤§©¥§¥¡Ÿ¦£¥¦
úà øñàì ,äëìää úà ïek elôà£¦¦¥¤©£¨¨¤¡Ÿ¤

.øznä úà øézäìe øeñàäúîeY ¨¨§©¦¤©ª¨¥
÷ðça¯dxFYA dxEn`d dzin lM §¤¤¨¦¨¨£¨©¨

`id wpg mzq)fh ,`k zeny i"yx(. §¨¤¤¦
ìLàaðúnä :íãà éãéa ïúúéî äL §Ÿ¨¦¨¨¦¥¨¨©¦§©¥

òîL àlM äî¯micnFl df z` ©¤Ÿ¨©¤¤§¦
xaC xAcl cifi xW`e" :xEn`dn¥¨¨©£¤¨¦§©¥¨¨

"inWA)` ,ht oixcdpq(F`iXd FAl oFcGW , ¦§¦¤§¦¦¦
rnW `NW xaC xAcl)dcya x`a(. §©¥¨¨¤Ÿ¨©

,Bøáçì øîàðå Bì øîàð àlM äîe©¤Ÿ¤¡©§¤¡©©£¥
äøæ-äãBáò íLa àaðúnäå¯:xnF`W §©¦§©¥§¥£¨¨¨¤¥

dxfÎdcFar dxn` KM)m"`x(. ¨¨§¨£¨¨¨
ìò øáBòäå Búàeáð úà LáBkä ìáà£¨©¥¤§¨§¨¥©
Y Bîöò éøác ìò øáBòäå àéáð éøác¦§¥¨¦§¨¥©¦§¥©§

øîàpL ,íéîL éãéa ïúúéî¯.hi wEqR ¦¨¨¦¥¨©¦¤¤¡©¨
"Bnòî Løãà éëðà"¯minW iciA Epid ¨Ÿ¦¤§Ÿ¥¦©§¦¥¨©¦

)` ,ht oixcdpq(Wi`d dide" :xn`p mWe .§¨¤¡©§¨¨¨¦
xaFrW Epid ,"ixaC l` rnWi `l xW £̀¤Ÿ¦§©¤§¨©©§¤¥
,"rnWi `l" xn`pe ,`iap ixaC lr©¦§¥¨¦§¤¡©Ÿ¦§©

,"rinWi `l" :DiA ixwE,WaFM Epid §¥¥Ÿ©§¦©©§¥
Fnvr `EdW ,"rnWi `l" :DiA ixwE§¥¥Ÿ¦§©¤©§
Fnvr ixaC lr xaFr Epid ,rnWp Fpi ¥̀¦§¨©§¥©¦§¥©§

)my i"yxe my oixcdpq(.`k dxez



ני mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ּומתנּבא עּזּור, ּבן חנניה ּכׁשּיבא לֹומר אּתם כז)עתידין ה'(ירמיה ּבית ּכלי "הּנה : ¿ƒ…«ƒ¿»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
עֹומד וירמיה מהרה", עּתה מּבבלה הּים מּוׁשבים ועל העּמּודים [אל] על ּגלּווצֹווח ׁשּלא הּכלים יתר ועל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

צדקּיהּו ּגלּות עם יּובאּו", "ּבבלה יכניה .עם ְְְִִִִֶָָָָָָָ

(áë)øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ

ñ :epnî øeâú àì àéápä Bøac¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«
i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי) אׁשר הּדבר "הּוא יבא, ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא עתיד זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ

העתידֹות, על ּבּמתנּבא זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג ה'", ּומּפי לאּֿדּברֹו ,וכ ּכ 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
 ֿ אּלאֿאם לֹו, ּתׁשמע לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ׁשאם נצטּוּו ּכבר אֹומר', אני ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

Ób˙t‡כא  ˙È Úc ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

È‰Èכב  ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i· ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i· dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`k)(Eááìa øîàú éëåïéãéúò Y §¦Ÿ©¦§¨¤£¦¦
øîBì ízà¯lkA "ike" zNOW ipRn ©¤©¦§¥¤¦©§¦§¨

,didIW cizrd xaCd lr dxFn ,mFwn̈¨©©¨¨¤¨¦¤¦§¤
xn`YWM :FWExitE)m"`x(mB d`xE . ¥§¤Ÿ©§¥©

oFWl i`Ce iM" :`px oniq i"Wx z"EW©¦¦¨¦©©§
dn Exn`z ike .. FnM ,`Ed cizrd¤¨¦§§¦Ÿ§©

lk`P)k ,dk `xwie(xnFl mY` oicizr , Ÿ©£¦¦©¤©
,"`OW" oFWNn WxiR `NX dnE ."KM̈©¤Ÿ¥©¦§¤¨
WxFtn ixd ,mW i"WxaE fi ,f lirlcM§¦§¥§©¦¨£¥§¨
Wxtl migxkEOW mrHd i"WxA mẄ§©¦©©©¤§¨¦§¨¥
mFwnAW oaEn dGOW ,`OW oFWlA¦§¤¨¤¦¤¨¤§¨
FzF` miWxtn if` ,dfM gxkd oi`W¤¥¤§¥©¨¤£©§¨§¦
."xW`M" oFWNn `EdW "iM" oFWl aFxM§§¦¤¦§©£¤
micizr mdW aEzMd xnF` o`MW `N ¤̀¨¤¨¥©¨¤¥£¦¦
ipRn ,oM Exn`IWM wx `le ,oM xnFl©¥§Ÿ©§¤Ÿ§¥¦§¥
ipAW aSn didW lrFtA did oMW¤¥¨¨§©¤¨¨©¨¤§¥
mi`iaPdn inl Erci `l l`xUi¦§¨¥Ÿ¨§§¦¥©§¦¦
i"WxW azM 'i"Wx ipEIr'aE .oin`dl§©£¦§¦¥©¦¨©¤©¦
xn`z ike" ixg`W ipRn ,oM Wxtn§¨¥¥¦§¥¤©£¥§¦Ÿ©
mrh `EdW ,`Ygpz` mrh Wi "LaalA¦§¨§¥©©¤§©§¨¤©©
iptA oipr dGW gikFOX dn ,wiqtn©§¦©¤¦©¤¤¦§¨¦§¥
micizrW mricFn aEzMdW ,Fnvr©§¤©¨¦¥¤£¦¦

.oM xnFl©¥
:àaðúîe øefò ïa äéððç àáiLk§¤¨Ÿ£©§¨¤©¦§©¥

'ä úéá éìë äpä"¯dipki mr ElBW ¦¥§¥¥¤¨¦§¨§¨
)my i"yx(.

"äøäî äzò äìáaî íéáLeî¯ ¨¦¦¨¤¨©¨§¥¨
.fh ,fk dinxi¦§§¨

çåBöå ãîBò eäéîøéå¯xnF` ,xnFlM §¦§§¨¥§¥©§©¥
dippgn Ktidd)g"ty(hwp okle . ©¥¤¥£©§¨§¨¥¨©

wEqRAW mEXn ,xnFl Wi mB ."geFve"§¥©©¥©¦¤©¨
.dWw oFWl `EdW ,"iYxAC" xnF`¥¦©§¦¤¨¨¤

ìò"¯FMxcM i"Wx la` ,"l`" :wEqRA ©©¨¤£¨©¦§©§
.FWExiR itl wEqRdn dPWn§©¤¥©¨§¦¥

íiä ìòå íéãnòä¯dnlW dUrW mi ¨©ª¦§©©¨¨¤¨¨§ŸŸ
)g"ty(.

"íéìkä øúé ìòå ..¯.hi ,fk mW §©¤¤©¥¦¨
"eàáeé äìáa" Y äéðëé íò eìb àlL¤Ÿ¨¦§¨§¨¨¤¨¨

¯.ak ,fk mẄ
eäi÷ãö úeìb íò¯:Exn`Y f`e ¦¨¦§¦¨§¨Ÿ§

FxAC `l xW` xaCd z` rcp dki`"¥¨¥©¤©¨¨£¤Ÿ¦§
."'dak dxez

ak)(àéápä øaãé øLà:øîàéå Y £¤§©¥©¨¦§Ÿ©
eàøúå ,íëéìò àBáì ãéúò äæ øác̈¨¤¨¦¨£¥¤§¦§

"àáé àl"L¯z` dfA x`aOW d`xp ¤Ÿ¨Ÿ¦§¤¤§¨¥¨¤¤
`le xaCd didi `le" :oFWNd ltM¤¤©¨§Ÿ¦§¤©¨¨§Ÿ
`NW :FWExiR "xaCd didi `l"W ,"`aïŸ¤Ÿ¦§¤©¨¨¥¤Ÿ
`le" EN`e ,xn` `iaPdX dn dxwi¦§¤©¤©¨¦¨©§¦§Ÿ

,mi`Fxd lr aqEn "`aiE`xIW`NW ¨Ÿ¨©¨¦¤¦§¤Ÿ
.mi`Fxd liaWA `Ed oniQd oMW ,`ai, ¨Ÿ¤¥©¦¨¦§¦¨¦
"'ä Bøac àì øLà øácä àeä"¯ ©¨¨£¤Ÿ¦§

oiaE rx xaC `Aip `iaPdW oiA rnWn©§©¥¤©¨¦¦¨¨¨¨¥
`Ed ixd ± xaCd `ai `l m` ,aFh xaC̈¨¦Ÿ¨Ÿ©¨¨£¥
,gk dinxi i"Wx d`x la` .xwW `iap§¦¤¤£¨§¥©¦¦§§¨

`nEgpYWxcn mWA) f(xn` EdinxIW , §¥¦§©©§¨¤¦§§¨¨©
`l m` ,zFIprxER `Apzn ip`" :mdl̈¤£¦¦§©¥§¨¦¦Ÿ
`EdÎKExAÎWFcTd ,oxwW ipi` ± `aïŸ¥¦©§¨©¨¨
`Api xW` `iaPd la` .drxd lr mgp¦©©¨¨¨£¨©¨¦£¤§©¥
,'ebe rcEi `iaPd xaC `aA ,'ebe mFlWl§¨§Ÿ§©©¨¦¦¨©
,`Ed oxwW ± FxaC `ai `l m` la £̀¨¦Ÿ¨Ÿ§¨©§¨
Kixve ."'ebe aGkie l` Wi` `l xn`PW¤¤¡©Ÿ¦¥¦©¥§¨¦
?dxFYA df wENig Epivn `l dOl oEIr¦¨¨Ÿ¨¦¦¤©¨
lr `AiPW `iaPd dpFiA Epivn oM ixde©£¥¥¨¦§¨©¨¦¤¦¨©
.dnIwzd `l d`EaPd sFQaE ,drxd̈¨¨©©§¨Ÿ¦§©§¨

lr i"Wx WExitl) xnFl Wi ilE`e§©¥©§¥©¦©
dinxil FWExitA oMÎoi`XÎdn ,dxFYd©¨©¤¥¥§¥§¦§§¨
Wxcn mWA EdGW WiBcOW mẄ¤©§¦¤¤§¥¦§©

`nEgpY(xaMW `iap oiA lCad Wi : ©§¨¥¤§¥¥¨¦¤§¨
d`Eap if` ,zn` `iap `EdW ogap¦§©¤§¦¡¤£©§¨
oial ,mIwzdl dgxkEn `l FNW drxl§¨¨¤Ÿ§¨¨§¦§©¥§¥
mB f`W ,oganl dYr cnFrW `iap̈¦¤¥©¨§¦§¨¤¨©
mbe .mIwzdl dkixv drxl d`Eap§¨§¨¨§¦¨§¦§©¥§©
dgkEd xaMW Fnvr zn` `iapA¦§¦¡¤©§¤§¨§¨
`iap didW xEGr oA dippg FnM) Fz`Eap§¨§£©§¨¤©¤¨¨§¦
` ,v oixcdpq d`x ± FzNigYn zn`(, ¡¤¦§¦¨§¥©§¤§¦

EpgAi if` ,xg` `iap lr wElg `Ed m ¦̀¨©¨¦©¥£©¦¨£
.drxl d`Eap mEIw lr mB mdixaC¦§¥¤©©¦§¨§¨¨
i"Wx iWxtnaE .oEIr Kixv oicre©£©¦¨¦¦¦§¨§¥©¦
mipt`A Ff dl`W uxzl Ekix`d¤¡¦§¨¥§¥¨¨¢¨¦
mvExiY z` cgEinA oIvl Wie .mipFW¦§¥§©¥¦§¨¤¥¨
i"Wx azM okNW ,WEalde m"`xd lW¤¨§¥§©§¤¨¥¨©©¦
xnFl mY` oicizr" :eixaC zNigzA¦§¦©§¨¨£¦¦©¤©
wEqRd lMW EpidC ,"'eke dippg `aIWM§¤¨Ÿ£©§¨§©§¤¨©¨
rxi`W cg` dxwnA wx xAcn§©¥©§¦§¤¤¨¤¥©
dxwOde ,l`xUi mr lW dixFhqidA©¦§§¨¤©¦§¨¥§©¦§¤
xEGr oA dippg oiAW zwFlgOA did dGd©¤¨¨©©£¤¤¥£©§¨¤©
cg` dxwn didW oeike ,dinxi oiaE¥¦§§¨§¥¨¤¨¨¦§¤¤¨
oiA wNg `le aEzMd o`M mzq ,calA¦§¨¨©¨©¨§Ÿ¦¥¥
oMW ,daFhl d`Eapl drxl d`Eap§¨§¨¨¦§¨§¨¤¥

.daFhl dzid mW d`EaPd©§¨¨¨§¨§¨
BúBà âøäå¯lirl xEn`M.k wEqR ©£Ÿ¨¨§¥¨

ìò àaðúîa Bæ :øîàz íàå§¦Ÿ©§¦§©¥©
Ck eNò :øîàå àaL éøä ,úBãéúòä̈£¦£¥¤¨§¨©£¨
éðà àeä-Ceøa-LBãwä étîe ,Cëå§¨¦¦©¨¨£¦

øîBà¯Fl rFnWl m` eixaC EpgAi Ki` ¥¥¦¨£§¨¨¦¦§©
?`l F`? Ÿ



mihteyנב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy
ּכדי ּכן  הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ּגמּור, צּדיק ׁשהּוא ל הּוא ממחה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּתׁשמעּון" "אליו נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג ׁשעה צר לפי הּכל יׂשראל, את epnÓ.לגּדר ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם) ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…»ƒ∆
עליו  ליענׁש ּתירא ולא חֹובה, עליו מּללּמד עצמ ּתמנע .לא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ

èé(à)éäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
éäìà ýåýézáLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

:íäézááe íäéøòá§¨«¥¤−§¨«¥¤«

(á)ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzøLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
éäìà ýåýé Eìéçðé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑' ּפרׁשת על ּכתּוב היה מקלט' ‡¯ˆE.ּדרכים מקלט Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא »ƒ¿«∆∆ְְְִִִַַָָָָָָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב  Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג  CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eeèöð øák¯.eÎb ,bi lirl d`x §¨¦§©§¥§¥
ìkî úçàî Eçécäì àa íàL¤¦¨§©¦£¥©©¦¨

úBönä¯wx WxFtn mW lirl ©¦§§¥¨§¨©
miWxFC minkg la` ,dxfÎdcFarA©£¨¨¨£¨£¨¦§¦

)` ,v oixcdpq .e ,et `wqit 'ixtQ' d`x(xEn`dn ¦§¥¥¨¨
lirl)e ,bi(Ff ± "KxCd on LgiCdl" : §¥§©¦£¦©¤¤

Ff ± "Lidl` 'd LEv xW`" .dUr zevn¦§©£¥£¤¦§¡Ÿ¤
dnA i"Wx zpEM Ffe .'dUrz `l' zevn¦§©Ÿ©£¤§©¨©©¦§©
oiA ,zFvOd lMn zg`n" :o`M azMX¤¨©¨¥©©¦¨©¦§¥
mW lirNW s`e .'dUrz `l' oiA 'dUr'£¥¥Ÿ©£¤§©¤§¥¨
Wi ,miaEzMd z` oM i"Wx WxiR `lŸ¥©©¦¥¤©§¦¥
`xwn lW FhEWR itNW mEXn xnFl©¦¤§¦§¤¦§¨

.Kkl gxkd oi` mẄ¥¤§¥©§¨
Bì "òîLú àì" Y¯mW lirlcM Ÿ¦§©§¦§¥¨

oFbM) LgiCdl `A `l m` la` .c wEqR̈£¨¦Ÿ¨§©¦£§
zEWxd xacA(rnWY m` dcRwd oi` ± ¦§©¨§¥©§¨¨¦¦§©

Fl)g"ty(.
àeäL Eì àeä äçîî ïk-íà-àlà¤¨¦¥ª§¤§¤

øeîb ÷écö¯:a ,ht oixcdpq i"WxA ©¦¨§©¦©§¤§¦
."zn` `iapE wiCv `EdW wfgEdC"§§©¤©¦§¦¡¤
wiCv" wx aFYkl wIcn i"Wx o`M EN`e§¦¨©¦§©¥¦§©©¦
WiBcdl i"Wx zpEMW xnFl Wie ,"xEnB̈§¥©¤©¨©©¦§©§¦
,zn` `iapM wfgEdW wiRqn df oi`W¤¥¤©§¦¤§©¦§¦¡¤
dNigYA wfgEd xEGr oA dippg mB oMW¤¥©£©§¨¤©§©©§¦¨
dfA WOYWd KMÎxg`e zn` `iapM¦§¦¡¤§©©¨¦§©¥¨¤
wfgEn `Ed m` `Ed xTrd `N` ,drxl§¨¨¤¨¨¦¨¦§¨
`EdW WWg oi` f`W ,"xEnB wiCv"M§©¦¨¤¨¥£¨¤
zFevn lEHial Fz`EapA WOYWi¦§©¥¦§¨§¦¦§

.o"anx d`xE .dxFYd©¨§¥
káéø÷äL ìîøkä øäa eäiìà ïBâ §¥¦¨§©©©§¤¤¦§¦

úBîaä øeqà úòLa äîáa¯`Mi`e §¨¨¦§©¦©¨§¦¨
d`lrdC zxke uEg ihEgWC zxM)i"yx ¨¥¦§¥§¨¥§©£¨¨

a ,v zenai(lirl d`xE .)bi ,ai(Ll xnXd" : §¥§¥¦¨¤§
xW` mFwn lkA LizFlFr dlrY oR¤©£¤¤§¨¨£¤
dlri xW`" :mW i"WxaE ,"d`xY¦§¤§©¦¨£¤©£¤
,`iap iRÎlr aixwn dY` la` ,LAlA§¦§£¨©¨©§¦©¦¨¦
mW d`xE ."lnxMd xdA EdIl` oFbM§¥¦¨§©©©§¤§¥¨

.xE`iAA©¥
ìàøNé úà øcâì éãk¯oaiWdW §¥¦§Ÿ¤¦§¨¥¤¡¦¨
dxfÎdcFarn dfÎiciÎlr)my i"yx(`Ede . ©§¥¤¥£¨¨¨§

,`EdÎKExAÎWFcTd iEEivA oM dUr̈¨¥§¦©¨¨
EdIl` ixacM)el ,gi ` mikln(LxacaE" : §¦§¥¥¦¨¦§¨§

iYaxwdW" :mW i"WxaE ,"iziUr̈¦¦§©¦¨¤¦§©§¦
d`xE ."zFnAd xEQ` zrWA dnaA§¨¨¦§©¦©¨§¥

.mW zFnai 'zFtqFY'¨§¨¨
äöøtä âéñe äòL Cøö éôì ìkä¯ ©Ÿ§¦Ÿ¤¨¨§¨©¦§¨

xFarl icM mi`pY ipW mikixv ,xnFlM§©§¦¦§¥§¨¦§¥©£
` :`iap iciÎlr zFvOdn zg` lr( ©©©¥©¦§©§¥¨¦

zEzinvl `le) calA drW KxFvl(a ,( §¤¨¨¦§¨§Ÿ¦§¦
xFCbl icMmzq `le) dvxiR(. §¥¦§¦§¨§Ÿ§¨
øîàð Cëì¯.eh wEqR §¨¤¡©¨

"ïeòîLz åéìà"¯devOW rnWOW ¥¨¦§¨¤©§©¤¦§¨
xnF`WM ENit` ,aSn lkA Fl rFnWl¦§©§¨©¨£¦§¤¥
d`xpe .zFvOdn zg` lr xFarl Ll§©£©©©¥©¦§§¦§¤
eil`" oFWNd xEYIn `Ed cEOiNdW¤©¦¦¦©¨¥¨
`iaPl drinXd oipr oMW ,"oErnWY¦§¨¤¥¦§©©§¦¨©¨¦
`l xW` Wi`d dide" :hi wEqtA xn`p¤¡©§¨§¨¨¨¦£¤Ÿ
aYkp `le ,"'ebe `iaPd ixaC l` rnWi¦§©¤¦§¥©¨¦§Ÿ¦§©
xnFl liaWA `N` "oErnWY eil`"¥¨¦§¨¤¨¦§¦©
xnF`WM ENit` Fl rFnWl devOW¤¦§¨¦§©£¦§¤¥

mB EdGW d`xpe .devOd lr xFarl©£©©¦§¨§¦§¤¤¤©
" :oFWNd wEICeil`WIW ,"oErnWY ¦©¨¥¨¦§¨¤¥

devOd cbpM ENit` `iaPd l` rFnWl¦§©¤©¨¦£¦§¤¤©¦§¨
.`EdÎKExAÎWFcTd iRn dxn`PW¤¤¤§¨¦¦©¨¨

epnî øeâú àìEîöò òðîz àì Y Ÿ¨¦¤Ÿ¦§©©§§
Lðòì àøéz àìå äáBç åéìò ãnìlî¦§©¥¨¨¨§Ÿ¦¨¥¨¥

åéìò¯yprY oR `xiY l` ,xnFlM ¨¨§©©¦¨¤¥¨¥
,`iapl mqxEtn `EdW ipRn ,eilr̈¨¦§¥¤§§¨§¨¦
eilr cOlNn Lnvr rpnY df llbaE¦§©¤¦§©©§§¦§©¥¨¨

[daFg eilr cOl `N`] daFg)m"`x(. ¨¤¨©¥¨¨¨
od "xEbY" zaiY Wxtn i"WxW d`xpe§¦§¤¤©¦§¨¥¥©¨¥
eixaC sqF`W ,dtiq` zErnWnA§©§¨£¦¨¤¥§¨¨
i"WxA lirlckE] daFg cOlNn rpFnE¥©¦§©¥¨§¦§¥§©¦
,["LixaC qipkY l`" ± "ExEbz `l" fi ,`Ÿ¨©©§¦§¨¤

d`xi zErnWnA ode)ik`ln ci(.` dxez §¥§©§¨¦§¨
b)(ïéëzCøcä Eì"èì÷î" Y ¨¦§©¤¤¦§¨

úLøt ìò áeúk äéä "èì÷î"¦§¨¨¨¨©¨¨©
íéëøc¯dptie gvFxd xiMIW icM §¨¦§¥¤©¦¨¥©§¦§¤

Ll oikY" :wEqRd WExiR EdGW ,mWl§¨¤¤¥©¨¨¦§
KxCl dpkd Ll dUr ± "KxCd),i zekn ©¤¤£¥§£¨¨©¤¤

a"rx(mikxc iYW EidW mFwn lkAW .¤§¨¨¤¨§¥§¨¦
did ,hlwn xirl dpFR zg` ,zFlSEtn§¨©©¨§¦¦§¨¨¨
FA aEzke KxC DzF`A rEwY ur¥¨©§¨¤¤§¨

"hlwn")my i"yx(miNdY i"Wx d`xE . ¦§¨§¥©¦§¦¦
wEqRd lr)g ,dk(mi`Hg dxFi oM lr" : ©©¨©¥¤©¨¦

,migvFxd mi`Hg dxFi" ± "KxCA©¨¤¤©¨¦¨§¦
hlwn ,'ebe KxCd Ll oikY :xn`PW¤¤¡©¨¦§©¤¤¦§¨
."mikxC zWxR lr aEzM did hlwn¦§¨¨¨¨©¨¨©§¨¦

lLåEöøà ìeáb úà zLàäiL Y §¦©§¨¤§©§§¤§¥
äðBLàøä øéòä ãò ìeábä úlçzî¦§¦©©§©¨¦¨¦¨



נג mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy
מּׁשנּיה  וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ּכׁשעּור מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד הּגבּול ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמּתחּלת

יׂשראל  ארץ ׁשל הּׁשני הּגבּול עד הּׁשליׁשית מן וכן .לׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íL ¦§«Ÿ

(ä)äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

:éçå̈¨«
i"yx£B„È ‰ÁcÂ∑ להּפיל ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ותרּגּומֹו: העץ, על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

העץ. על הּגרזן ו)מּכת ּתֹוריא'(שמואלֿב מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם הּבקר", ׁשמטּו ‰ÏÊ¯a."ּכי ÏLÂ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ¿»«««¿∆
ıÚ‰ŒÔÓ∑(ז מן (מכות לחתיכה הּברזל ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל נׁשמט אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש ƒ»≈ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

והרגֹו נּתזה והיא הּמתּבּקע, .העץ ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

(å)Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑ רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני לכ. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

‡¯Èו  ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

LiL Cìäî øeòLk ,èì÷î øéò ìL¤¦¦§¨§¦©£¨¤¥
äiðMî ïëå ,äiðMä ãò äpnî¦¤¨©©§¦¨§¥¦§¦¨
ãò úéLéìMä ïî ïëå ,úéLéìMì©§¦¦§¥¦©§¦¦©

ìàøNé õøà ìL éðMä ìeábä¯`dIW ©§©¥¦¤¤¤¦§¨¥¤§¥
,mkWl oFxagnM oFxagl mFxCn¦¨§¤§§¥¤§¦§¤
,Wcwl mkXnM mkWl oFxagnE¥¤§¦§¤§¦§¤§¨¥

oFtSl WcTnM Wcwl mkXnE)a ,h zekn(. ¦§¤§¨¥§¦¨¥©¨
,ux`d zTlgA mWNWYW ,xnFlM§©¤§©§¥©£ª©¨¨¤
l`xUi ux` lW DAgx oiwlFg§¦¨§¨¤¤¤¦§¨¥
,KlFde WxtOW FnM ,mirax drAx`l§©§¨¨§¨¦§¤§¨¥§¥
l`xUi ux` lW DnFxCn `dIW¤§¥¦§¨¤¤¤¦§¨¥

'eke oFxagl)i"zk gqep itl my i"yx(dnE . §¤§©
`id dTElgdW s` ,"YWNWe" xn`X¤¨©§¦©§¨©¤©£¨¦
Wi ,dWlWl `le miwlg drAx`l§©§¨¨£¨¦§Ÿ¦§¨¥
ixrl qgiA WNEWn `xwPW xnFl©¤¦§¨§¨§©©§¨¥
zg` lkNW KkA `Ed WENXde ,hlwOd©¦§¨§©¦§¨¤§¨©©
iEpR mFwn did hlwOd ixr WlXn¦§¨¥©¦§¨¨¨¨¨
mFwn did hlwn xir lkl ixdW ,deẄ¤¤£¥§¨¦¦§¨¨¨¨
,ux`dn mirax ipW diCv ipXn iEpR̈¦§¥¦¤¨§¥§¨¦¥¨¨¨

ux`d ivg mdW)`"eb(.c dxez ¤¥£¦¨¨¤
d)(Bãé äçcðåìétäì àaLk Y §¦§¨¨§¤¨§©¦

ïæøbä¯drWA ,"ofxBA" WExiRd Edfe ©©§¤§¤©¥©©§¤§¨¨
.ofxBA zFMdl `AW¤¨§©©©§¤

âøîúúå" :Bîebøúå .õòä ìò¯ ©¨¥§©§§¦§§¥
.Kxnzze :miwIcnd qFlwpE` inEBxzA§©§¥§§©§ª¨¦§¦§§¥

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥
ì ,"dãéBãé äèîLðå ïBL¯drrFpzd §¥§§¦§§¨¨¦§£¨

Dnixde FciA drEpY dUr ,xnFlM .Fcï§©¨¨§¨§¨¤¡¦¨
xn`p dOl oEIr Kixve .dlrn iRlM§©¥©§¨§¨¦¦¨¨¤¡©
l`tx oFWnW axde .lrtp oFWlA¦§¦§©§¨©¦§§¨¥
icMn xzFi Fci dtPdW azM Wxid¦§¨©¤ª§¨¨¥¦§¥
xn`p okle ,lfxAd z`Mdl KixSd©¨¦§©¨©©©§¤§¨¥¤¡©

.lrtp oFWlA¦§¦§©
ék" .õòä ìò ïæøbä úkî ìétäì§©¦©©©©§¤©¨¥¦

"ø÷aä eèîL¯.e ,e a l`EnW ¨§©¨¨§¥
EdErprpe xwAd EdEhnW)my i"yx(. §¨©¨¨§¦§§

"àiøBz éäeâøî éøà" :ïúðBé íbøz¯ ¦§¥¨¨£¥§©¦©¨
:ozpFi mBxY oke" :mW i"Wx mB d`x§¥©©¦¨§¥¦§¥¨¨
mBxzOW FnM ,`IxFY idEbxn ix £̀¥§©¦©¨§¤§©§¥
Dci bxnzze ,ofxBA Fci dgCpe§¦§¨¨©©§¤§¦§§¥§¥

."`lfxaA§©§§¨
õòä ïî ìæøaä ìLðåLé Y §¨©©©§¤¦¨¥¥

íéøîBà eðéúBaøî¯dpWOA minkg ¥©¥§¦£¨¦©¦§¨
.a ,f zFMn©

Bzwî ìæøaä èîLð¯miWxtn ¦§©©©§¤¦©§¨§¦
lWp Fnvr lfxAdW ,Fz`ixwM "lWpe"§¨©¦§¦¨¤©©§¤©§¨©
on" aEzMX dnE ,FNW zTdn hnWpe§¦§©¥©©¤©¤¨¦

"Fvrn" FWExiR "urd)my i"yxe `xnb t"r(. ¨¥¥¥¥
cnFr lrFR `Ed "lWpe" df WExitlE§¥¤§¨©©¥

)`xm"(.
íéøîBà íäî Léå¯.mW dpWOA iAx §¥¥¤§¦©¦©¦§¨¨

"õòä ïî" äëéúç "ìæøaä" ìMiL¤¦©©©§¤£¦¨¦¨¥
òwaúnä¯,FzaizkM "lWpe" Wxtn ©¦§©¥©§¨¥§¨©¦§¦¨

liXdW EpidC ,"lXpe" :F`xwl oYiPW¤¦¨§¨§§¦¥§©§¤¦¦
dpEMd m`W ,rTAzOd urd on lfxAd©©§¤¦¨¥©¦§©¥©¤¦©©¨¨
xnFl Kixv did Fnvr lfxAd lWPW¤¨©©©§¤©§¨¨¨¦©

"Fvrn")my i"yxe `xnb t"r(df WExitlE . ¥¥§¥¤
lrFR `N` cnFr lrFR Fpi` "lWpe"§¨©¥©¥¤¨©
:n ,gk oOwl i"Wx WxiR oke .`vFi¥§¥¥©©¦§©¨
lWpe oFWl ,eizFxiR xiXi ± lXi"¦©©¦¥¨§§¨©

[xE`iAA mW d`x] "lfxAd)my m"`x(. ©©§¤§¥¨©¥
.äâøäå äæzð àéäåe dxez §¦¦§¨§¨§¨

e)(ícä ìàb ócøé ïtéðà Cëì Y ¤¦§ŸŸ¥©¨§¨£¦



mihteyנד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìòìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬
:Cì̈«

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåøLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
éúáàì òaLðøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:E ¨¥¬©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ ארץ ל לתת נׁשּבע וקדמֹוני ּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

`alÎcizrl hlwOd ixr lW mciwtY©§¦¨¤¨¥©¦§¨¤¨¦¨Ÿ

עריםעריםעריםערים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש עעעעֹוֹוֹוֹודדדד לללל ויספויספויספויספּתּתּתּת .... .... אתאתאתאת־־־־ּגּגּגּגבלבלבלבל אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ח)ואםואםואםואם־־־־ירחיבירחיבירחיבירחיב (יט, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ִִִִָָָָֹֹ
הּׁשׁש אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמל ד)ּבימי הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על הרֹוצחים (ש"ך יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ּצר מה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא הּנביא אֹומר העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלעתיד־לבא,

ּכתב  יׁשמעאל ׁשרּבי ועל־ּדר הּגלּות, זמן מׁש ּדכל ּבׁשגגה נפׁש ההֹורג לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
ׁשמנה". חּטאת אביא הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעל

להרֹוג  הּדם ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם הּדם, ּדגֹואל לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין ׁשּיסֹוד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדאף
והּטעם: הּדם. מּגֹואל לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – קנאה" ולא וכּו' ׁשם יהיה "לא ּולעתיד־לבא הרֹוצח", ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹאת
ּדדינא  ׁשּמעיּקרא אּלא הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, את להרֹוג הּדם לגֹואל רׁשּות ּתֹורה ּׁשּנתנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָמה
ה"יחם  ולכן ּכפׁשּוטּה. זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה אּלא ׁשמים, ּבידי מיתה על־ּדר מות, ּבן הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהרֹוצח
הרֹוצחים  יצטרכּו לעתיד־לבא ּׁשּגם מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" ולא ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבבֹו"

מקלט  לערי לברח הּזה .ּדזמן ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 121 'nr c"lg zegiy ihewl t"r)

xRknE hlFTW onf§©¤¥§©¥

מלכים ּבהלכֹות הרמּב"ם יא)ּכתב ּפרק ּומביא (ריׁש כּו'" ׁשּנאמר עליו העידה הּתֹורה וכּו', לעמֹוד עתיד הּמׁשיח הּמל" ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ירחיב  אם אֹומר, הּוא מקלט ּבערי "אף :ממׁשי ׁשּלאחריה ּובהלכה הּמׁשיח. ּביאת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבהם ּפסּוקים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּכּמה

לתֹוהּו". הּקּב"ה צּוה ולא זה ּדבר היה לא ּומעֹולם וגֹו', ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ּגבּול את אלקי ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹה'
ּדוקא? זֹו ּבמצוה מבֹואר הּמׁשיח ּדביאת ׁשהענין מקלט, ערי מצות נבחרה טעמא מאי ּבאּור, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

˜¯ÔÈÂז  ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øîBà¯wEqRA aEzMd oFWlM ¥¦§©¨©¨
."xn`l LEvn ikp` oM lr" :eixg`NW¤§©£¨©¥¨Ÿ¦§©§¥Ÿ
íéaø èì÷î éøòå Cøc Eì ïéëäì§¨¦§¤¤§¨¥¦§¨©¦

¯Fpi` "sFCxi oR" wEqRd ,xnFlM§©©¨¤¦§¥
xnFl ,eiptNW wEqRl KWndA `Ä§¤§¥©¨¤§¨¨©
mixrd zg` l` gvFxd qEpIW¤¨¨¥©¤©©¤¨¦
l`FB eixg` sFCxi `OW ,ige dN`d̈¥¤¨©¤¨¦§©£¨¥
sFCxi eiWkr mB ,oM m`W ,mCd©¨¤¦¥©©§¨¦§
`N` ,FbiVie hlwOd xir cr eixg ©̀£¨©¦©¦§¨§©¦¤¨
liCaY mixr WlW" lr aqEn `Ed¨©¨¨¦©§¦

"Kl)a weqt("KxCd Ll oikY" lre , ¨§©¨¦§©¤¤
)b weqt(aEzMd KixvdX dOW xnFl ,©¤©¤¦§¦©¨

Ll oikdl mbe ,hlwn ixr zFAxdl§©§¨¥¦§¨§©§¨¦§
:mikxC zWxtA aFYkle KxCd©¤¤§¦§§¨¨©§¨¦
sFCxi oR" `Ed ,"hlwn" "hlwn"¦§¨¦§¨¤¦§

WIW eiWkr la` ,"'ebe mCd l`FB¥©¨£¨©§¨¤¥
dpkEn KxCd mbe miAx hlwn ixr̈¥¦§¨©¦§©©¤¤¨¨
lvPdl gvFxd lkEi ,mW qEpl̈¨©¨¥©§¦¨¥
.FbiVdl mCd l`FB lkEi `le ,zENwA§©§Ÿ©¥©¨§©¦

mIQW Edfe)f weqta(ikp` oM lr" : §¤¤¦¥©¥¨Ÿ¦
,"Kl liCaY mixr WlW xn`l LEvn§©§¥Ÿ¨¨¦©§¦¨
lr Knq iM ,mW dxMfEd `l dpkdde§©£¨¨Ÿ§§¨¨¦¨©©
dR Kix`dl dvx `le ,lirl xMfPd©¦§¨§¥§Ÿ¨¨§©£¦Ÿ

zipW)m"`x(aFYkl i"Wx wIce . ¥¦§¦¥©¦¦§
ixr lr mB fnFxW ipRn ,"miAx"©¦¦§¥¤¥©©¨¥

h wEqtAW mitqFPd hlwn)xtq ¦§¨©¨¦¤§¨
oexkfd(:i wEqtA aEzMd mIqOW FnkE ,§¤§©¥©¨§¨

."'ebe iwp mC KtXi `le"f dxez §Ÿ¦¨¥¨¨¦
g)(òaLð øLàk .. áéçøé íàåY §¦©§¦©£¤¦§©

Eì úúì¯zzl LizFa`l rAWPW ¨¥§¤¦§©©£¤¨¥

ozpe" wEqRA xnF`X dn Edfe .Ll§§¤©¤¥©¨§¨©
.LizFa`l rAWPW itM Ll oYIW ,"Ll§¤¦¥§§¦¤¦§©©£¤
:wEqRd sFqA xn`PX dn ,df itlE§¦¤©¤¤¡©§©¨
Kixv ,"LizFa`l zzl xAC xW`M"©£¤¦¤¨¥©£¤¨¦
LizFa`l xAC xW`M :FWExiRW xnFl©¤¥©£¤¦¤©£¤

.[Ll] zzl ±¨¥§
éðBîã÷å éfð÷e éðé÷ õøà¯oFWlM ¤¤¥¦§¦¦§©§¦¦§

dpEMde ,"ux`d lM z`" :aEzMd©¨¤¨¨¨¤§©©¨¨
iGpw ipiwlipFncweziW`xaA xEn`M , §¥¦§¦¦§©§¦¨¨¦§¥¦

Wi zFOE` xUr" :mW i"WxaE ,hi ,eh§©¦¨¤¤¥
,miFB draW `N` mdl ozp `le ,o`M̈§Ÿ¨©¨¤¤¨¦§¨¦
mde ,oFOre a`FnE mFc` dWlXde§©§¨¡¨§©§¥

iGpw ipiwipFncwezFidl micizr , ¥¦§¦¦§©§¦£¦¦¦§
."cizrl dXExih dxez §¨¤¨¦



נה mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy
ּבזה: לֹומר ְֵֶַָויׁש

לא  מקלט, ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג האדם ׁשּבהיֹות  הּדם, מּגֹואל והּגּנה ׁשמירה מקֹום - הּוא ּבפׁשטּות מקלט ערי ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹענינם
לרעה. ּבֹו לנּגֹוע ְְִַַָָיּוכל

קנאה  ולא מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה ׁש"לא הּזמן", "אֹותֹו והּוא ּבּזמן, הּוא ּכן ּבמקֹום, ה"מקלט" ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּוכׁשם
מלכים)ותחרּות" הלכֹות סֹוף הּגלּות,(רמּב"ם זמן ׁשל הּבלּתי־רצּויים הענינים מּכל "קליטה" ׁשּתהיה - העתידה הּגאּולה זמן - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אדמתם. על ּבטח יֹוׁשבים ְְְְִִֵֶַַַָָָויׂשראל
הּדם" "ּגֹואל ׁשּנקרא הרע' מה'יצר הּקליטה על מֹורה מקלט" ּד"ערי ׁשהענין וכּידּוע הענינים, ּברּוחנּיּות (ראה ועל־ּדר־ זה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ועֹוד) מׁשּפטים. ּפרׁשת להאריז"ל הּפסּוקים וׁשער ּתגמר לּקּוטי־ּתֹורה אז ּכי הּמׁשיח, הּמל לביאת זֹו מצוה ׁשל הּׁשּיכּות וזֹוהי , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מּיצר־הרע. יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ"קליטתן"

נפׁש להֹורג ּכּפרה ּגם היא ּבפׁשטּות מקלט ׁשעיר ובכ"מ)ּוכמֹו ב. יא, שם - מידי תוד"ה ב. ב, מכות ּברּוחנּיּות,(ראה ּגם הּוא ּכן , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ע  ּכי עברה, מעׂשה ּכל על מרּמז נפׁש יׂשראל.ׁשהֹורג ׁשל ּכּפרתם ּתּוׁשלם הּמׁשיח ּובימֹות ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם ל־ידּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּומכּפר, קֹולט מקלט ערי ׁשּמקֹום ּדכׁשם הּדברים. הן הן ּכי מקלט, ערי ּבמצות ּדוקא מבֹואר הּמׁשיח ימֹות ׁשענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזהּו
ּומכּפר. קֹולט הּמׁשיח ּדימֹות הּזמן ּגם ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכן

(è)øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðàúëììå E ¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤

ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãaìò íéøò L ¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−
ìMä:älàä L ©¨¬¨¥«¤

i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑ לעתידֿלבא וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: .הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(é)ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìò äéäå äìçð Eì ïúð Eô :íéîc E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ על אדם עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא הּוא ׂשנאתֹו, עלֿידי ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
על ׁשעבר לפי חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו קּלה, יט)מצוה ּדמים,(ויקרא ׁשפיכּות לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נפׁש' והּכהּו לרעהּו וארב איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", לרעהּו ׂשנא איׁש יהיה "ּכי נאמר: לכ. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(áé)Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéa§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

d„aÚÓÏט  ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי  ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא  ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ ÈÒ ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

ÔnzÓיב  d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

h)(ìL ãBò Eì zôñéåLéøä Y §¨©§¨§¨Ÿ£¥
ìL ,òLzìLå ïcøiä øáòaL LL ¥©¨Ÿ¤§¥¤©©§¥§¨Ÿ

ìLå ïòðk õøàaLàáì ãéúòì L¯ ¤§¤¤§©©§¨Ÿ¤¨¦¨Ÿ
zaiY xEYi llbA oM WxtOW d`xp¦§¤¤§¨¥¥¦§©¦¥©
Ll Ytqie" :xnFl Fl didW ,"cFr"¤¨¨©§¨©§¨§
dGnE ,"dN`d WlXd lr mixr WlẄ¨¦©©¨¨¥¤¦¤

Ll Ytqie" xn`WcFrFrnWn ," ¤¨©§¨©§¨§©§¨
" siqFYWcFr"mixr WlWcaNn ¤¦¨¨¦¦§©

lr siqFn dY`W mixr WlXd©¨¨¦¤©¨¦©
xarAW "dN`d WlXd"©¨¨¥¤¤§¥¤

.oCxIdi dxez ©©§¥
`i)(eäòøì àðN Léà äéäé éëåY §¦¦§¤¦Ÿ¥§¥¥

áøàå" éãéì àa àeä ,BúàðN éãé-ìò©§¥¦§¨¨¦¥§¨©
"Bì¯oOwlckE ,minC zEkitW icile§¦¥§¦¨¦§¦§©¨

" xn`p okle .i"WxAike`pFUWi`didi §©¦§¨¥¤¡©§¦¦§¤¦¥
,"`pFU Wi` didi m`e" `le ,"Edrxl§¥¥§Ÿ§¦¦§¤¦¥
didi xW`M :xnFl aEzMd zpEMW ipRn¦§¥¤©¨©©¨©©£¤¦§¤
"Fl ax`e" if` ,Edrxl `pFU Wi ¦̀¥§¥¥£©§¨©

Fbxdl)cecl likyn d`x(. §¨§
eøîà ïàkî¯.'ixtQ' ¦¨¨§¦§¥

BôBñ Y äl÷ äåöî ìò íãà øáò̈©¨¨©¦§¨©¨
øáòL éôì .äøeîç äåöî ìò øáòì©£Ÿ©¦§¨£¨§¦¤¨©

"àðNú àì" ìò¯.fi ,hi `xwIe ©Ÿ¦§¨©¦§¨
íéîc úeëéôL éãéì àáì BôBñ Y¯ ¨Ÿ¦¥§¦¨¦

.ci ,ak oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨
àðN Léà äéäé éë[å]" :øîàð Cëì§¨¤¡©§¦¦§¤¦Ÿ¥
éëå" :ázëì Bì äéäL ,"'Bâå eäòøì§¥¥§¤¨¨¦§Ÿ§¦
eäkäå eäòøì áøàå Léà íe÷é̈¦§¨©§¥¥§¦¨

."Lôðai dxez ¨¤



mihteyנו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iyiy meil inei xeriy

(âé)ðéò ñBçú-àììàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
ñ :Cì áBèå§¬¨«

i"yx£EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרּוגים'? .יׂשראלים ְְֲִִִֵ

ß lel` 'e iyiy mei ß

(ãé)íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

ñ :dzLøì Eì§−§¦§¨«
i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון חברֹו(ישעיה ׂשדה לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ׁשּמחזיר אחֹור", "נסֹוגּו …«ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ּתחּום  העֹוקר על לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את הרחיב ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹלמען
יׂשראל  ּבארץ וגֹו'", ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוץ אף יכל לאוין. ּבׁשני ׁשעֹובר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחברֹו,

תגזל  "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני ."עֹובר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשנים,(סוטה - ׁשּבּתֹורה עד ּכל אב: ּבנה  אחד זה ּבֹו ל ּפרט ÔÂÚŒÏÎÏ.אּלאֿאםּֿכן ≈∆»ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¿»»…

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד  Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו  ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

bi)(ðéò ñBçú àìE:øîàz àlL Y Ÿ¨¥§¤ŸŸ©
íéâøBä eðà änì ,âøäð øák ïBLàøä̈¦§¨¤¡©¨¨¨§¦
íéâeøä íéìàøNé éðL eàöîðå äæ úà¤¤§¦§§§¥¦§§¥¦£¦

¯gvFxd lr qEgIW dOl ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¤¨©¨¥©
cifnA)m"`x(xnFl oYip did ,xnFlM . §¥¦§©¨¨¦¨©

gvFxd z` migvFxW dAiQd xTirW¤¦©©¦¨¤§¦¤¨¥©
xW`M la` ,"mCd l`FB" llbA `Ed¦§©¥©¨£¨©£¤
Fgvxl Epl dOl ,FgvFx Fpi` mCd l`FB¥©¨¥§¨¨¨§¨§

)dcya x`a(`id dxHOd cFr lM oMW .¤¥¨©©¨¨¦
Kixv ,l`xUId zgivx z` rFpnl¦§©¤§¦©©¦§¨¥¨¦
z` gvxi `NW icM scFxd z` bFxdl©£¤¨¥§¥¤Ÿ¦§©¤
dn ,gvx xaMW ixg`l K` ,sCxPd©¦§¨©§©£¥¤§¨¨©©
okle ?gvFxd z` mB gFvxl Wi zlrFY¤¤¥¦§©©¤¨¥©§¨¥
gvFxd iM ,"Lpir qFgz `l" :o`M xn`p¤¡©¨Ÿ¨¥§¦¨¥©

lr dzin aIgdUrnlM FnM ,dgivxd ©¨¦¨©©£¥¨§¦¨§¨
lr dzin miaIgW oiCÎziA zFzin iaIg©¨¥¦¥¦¤©¨¦¦¨©

.mdiUrnci dxez ©£¥¤
ci)(ìeáb âéqú àìì Yeâñð" ïBL Ÿ©¦§§¨Ÿ

"øBçà¯.ak ,gl dinxi .fi ,an dirWi ¨§©§¨¦§§¨
øBçàì ò÷øwä úwìç ïîéñ øéæçnL¤©£¦¦©£ª©©©§©§¨
úà áéçøä ïòîì Bøáç äãN CBúì§§¥£¥§©©©§¦¤

BlL¯:fi ,fk oOwl i"Wx mB d`xE ¤§¥©©¦§©¨
apFbe eixFg`l Fxifgn ± lEaB biQn"©¦§©£¦©£¨§¥
d`xE ."xFg` bQde oFWl ,rwxTd z ¤̀©©§©§§ª©¨§¥

.xE`iAA mẄ©¥
øîàð øák àìäå¯.bi ,hi `xwIe ©£Ÿ§¨¤¡©©¦§¨

àì" :øîBì ãeîìz äî ,"ìæâú àì"Ÿ¦§Ÿ©©§©Ÿ
Bøáç íeçz ø÷Bòä ìò ãnì ?"âéqú©¦¦¥©¨¥§£¥
äöeça óà ìBëé .ïéåàì éðLa øáBòL¤¥¦§¥¨¦¨©§¨
Eúìçða" :øîBì ãeîìz ?õøàì̈¨¤©§©§©£¨§
ìàøNé õøàa ,"'Bâå ìçðz øLà£¤¦§©§§¤¤¦§¨¥
õøàì äöeça ,ïéåàì éðLa øáBò¥¦§¥¨¦§¨¨¨¤

"ìæâú àì" íeMî àlà øáBò Bðéà¯ ¥¥¤¨¦Ÿ¦§Ÿ
dUr dwfgA m`" :o`M m"anx d`x§¥¨¦§¨§¨¨¨
df ixd xzQA biQd m`e ,olfB df ixd£¥¤©§¨§¦¦¦©¥¤£¥¤
,`Ed oM i"Wxl mBW d`xpe ."aPB©¨§¦§¤¤©§©¦¥
,"rwxTd z` apFbe" :mW oOwl FpFWlke§¦§§©¨¨§¥¤©©§©
ol `niTW s`e .hxtl Wg `NW `N ¤̀¨¤Ÿ¨§¨¥§©¤¨§¨¨

"zlfbp Dpi` rwxw"W)` ,dv w"a d`x(Wi , ¤©§©¥¨¦§¤¤¥
oM rwxTW drCd itl df o`MW xnFl©¤¨¤§¦©¥¨¤©§©¥

zlfbp)a ,fiw my d`x(drCl mBW F` . ¦§¤¤¤©©¥¨
mixaFr oi`W dpEMd oi` ,zlfbp Dpi`W¤¥¨¦§¤¤¥©©¨¨¤¥§¦

`N` ,"lFfbz `l" lW e`lA dilr̈¤¨§¨¤Ÿ¦§¤¨
lk"A :a ,w `rivn `aA i"Wx oFWlM¦§©¦¨¨§¦¨§¨
.. zcnFr dilrA zEWxA ± `idW mFwn̈¤¦¦§§¨¤¨¤¤
,olfBl zipwp zFidl zlfbp Dpi`e§¥¨¦§¤¤¦§¦§¥©©§¨
'oglXd KExr' mB d`xE ."minC mNWl§©¥¨¦§¥©¨©ª§¨
`lcE .` sirq ery oniq hRWnÎoWg¤¦§¨¦¨¨¦§¨
d`x la` .a ,l dMEq 'zFtqFz'M§¨¨£¨§¥
ENt`C" :a ,an zFrEaW 'zFtqFY'¨§©£¦
."lEaB biQn oFbM ,daipB `kiW rwxwA§©§©©§¨§¥¨§©¦§
Wix ,l dMEq i"Wx oFWlA oEIr Kixve§¨¦¦¦§©¦¨¥

.FnFwn o`M oi`e .a cEOreh dxez ©§¥¨§
eh)(ãçà ãòáà äða äæ Y¯wEqR ¥¤¨¤¨¨¨¨

.EpiptNW llMl xFwOd `Ed df¤©¨©§¨¤§¨¥
-íà-àlà ,íéðL äøBzaL "ãò" ìk̈¥¤©¨§©¦¤¨¦

"ãçà" Ba Eì èøt ïk¯rnWOn iM ¥¥¥§¤¨¦¦©§©
ipi` ,"micr" xn`p `le ± "cr" xn`PW¤¤¡©¥§Ÿ¤¡©¥¦¥¦
Kixhvi`Cn `N` ?xn`w "cg`"C rcFi¥©§¤¨¨¨©¤¨¦§¦§§¦
"cr"C DPin rnW ,"cg`" aYkinl§¦§©¤¨§©¦¨§¥
,zEcr oFWl `N` Fpi`C ,rnWn mipW§©¦©§©§¥¤¨§¥

mipW zEcr mzqE)a ,a dheq i"yx(d`xE . §¨¥§©¦§¥
.mW xE`iAaE ai ,d xAcOA i"Wx©¦©¦§¨©¥¨



נז mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iyiy meil inei xeriy
˙‡hÁŒÏÎÏe∑,עדּותֹו על נענׁש חברֹו לׁשבּועהלהיֹות הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ענׁש .(ספרי)לא ¿»«»ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

ליּׁשבע  חּיב לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין לֹו: אמר  ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן לחברֹו: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאמר
ÌÈ„Ú.לֹו ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא עדּותם(גיטין ׁשּיכּתבּו ּבין ולא ּתרּגמן ׁשּיעמד ולא לביתּֿדין, ויׁשלחּו ּבאּגרת «ƒ¿≈≈ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֻ

הּדּינים  ּובין .העדים ִִֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני ּפּפּפּפיייי טו)עלעלעלעל י)ּכתיב(יט, מג, את (יׁשעיה ּומגּלים 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי אּתם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
עדּות  צריכים לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; צריכים לא הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר והּנה ּבעֹולם. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹה'

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש לבאר ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על ּדוקא היא ועדּות ההההּנּנּנּנגלהגלהגלהגלהּגמּורה; עבֹודה ּדּדּדּדברברברבר הינּו - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לעׂשֹותּה. ׁשּצריכים ׁשּברּור ודעת, טעם ּפי להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתתעל העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויייי מּטעם ּדּדּדּדברברברבר ׁשּלמעלה נפׁש, מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ההלכה. לפי ּכ על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם עֹור ּפרט ּכל על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא א ההההּנּנּנּנעלם עלם עלם עלם ודעת, ּדּדּדּדברברברבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
עבֹודהלגמרילגמרילגמרילגמרי וחּׁשּובים. הגּבלֹות ׁשּום ללא נפׁש מסירּות הינּו עם זזזזֹוֹוֹוֹו- הּנׁשמה עצם ׁשל העצמי הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבעֹולם. יתּבר עצמּותֹו את מגּלה ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָעצמּותֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 188 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

xExaE mEIw icr ± `rx`e `InWE l`xUi¦§¨¥§©¨§©§¨¥¥¦¥

ּדּדּדּדברברברבר:::: יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני |||| טו)עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי (יט, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה התורה כללי פענח צפנת ׁשני(ראה עדּות:ׁשּיׁשנם סּוגי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הלואה  עדי ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים מבררים רק והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָא'
נפעל, לא הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ּובלעדם הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ּבזה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוכּיֹוצא

ּבזה. וכּיֹוצא קּדּוׁשין עדי ְְִִֵֵֵֶַָּוכמֹו
החסידּות: ּדר על זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָויׁש

אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, ואין (איוב ,יתּבר מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו העֹולם מציאּות ּדעל־ידי , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ּבעל־הּבית "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" צריכים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָאנּו

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו ,א)א ח, שיר־השירים לקוטי־תורה ב. צט, אסתר מגלת מה (תורה־אור האלקּות עּקר זה "לא ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
ונמצא, עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא מר ֹומם ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־ית ּבר מּמּנּו", מתהּוים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּׁשהעֹולמֹות

ונגלית. נראית אינּה מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּבאלקּות זֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּבחינה
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úàhç ìëìe ïBò ìëìúBéäì Y §¨¨§¨©¨¦§
Búeãò ìò Lðòð Bøáç¯,xnFlM £¥¤¡¨©¥§©

.FzEcr iRÎlr©¦¥
ïBîî Lðò àìå óeb Lðò àì¯d`xp ŸŸ¤§ŸŸ¤¨¦§¤

mc` oiAW zFxiarA "oFr" WxtOW¤§¨¥¨©£¥¤¥¨¨
zFwln) sEBd WpFr riBn odAW ,mFwOl©¨¤¨¤©¦©¤©©§

dzin F`(mc` oiAW mixacA "z`Hg"e ¦¨§©¨¦§¨¦¤¥¨¨
xirdlE] oFnn WpFr EdGW ,Fxagl©£¥¤¤¤¨§¨¦
,mtEbA mirx" :bi ,bi ziW`xA i"Wxn¥©¦§¥¦¨¦§¨
.[cecl likyn ± "mpFnnA mi`Hge§©¨¦§¨¨
oFr lkl" :` ,al zFrEaW i"Wx d`xE§¥©¦§§¨¨
,"oiWpre zFMnl EpidC ,z`Hg lklE§¨©¨§©§§©¨¢¨¦
oM `Ed oFnnNW drCl ixin mXW `N ¤̀¨¤¨©§¥©¥¨¤§¨¥

.mẅ
ì àeä í÷ ìáàäòeáL¯,oM `l m`W £¨¨¦§¨¤¦Ÿ¥

Fl did ?iN dOl "z`Hg lklE oFr lkl"§¨¨§¨©¨¨¨¦¨¨
"Wi`A cg` cr mEwi `l" :mzq xnFl©§¨Ÿ¨¥¤¨§¦

)m"`x(.

éúéåìäL äðî éì ïz :Bøáçì øîà,E ¨©©£¥¥¦¨¤¤¦§¥¦
ãòå ,íeìk éãéa Eì ïéà :Bì øîà̈©¥§§¨¦§§¥
òáMäì áiç Y Bì LiL Bãéòî ãçà¤¨§¦¤¥©¨§¦¨©

Bì¯.mElM Fl aIg Fpi`W¤¥©¨§
íéãò éðL ét-ìòeázëiL àìå Y ©¦§¥¥¦§Ÿ¤¦§§

úøbàa íúeãò¯Îlr" WExiR EdGW ¥¨§¦¤¤¤¤¥©
dnE .mazk iRÎlr `le mdiRÎlr ,"iR¦©¦¤§Ÿ©¦§¨¨©

XiRÎlr" :e ,fi lirl oM WxiR `l i"Wx ¤©¦Ÿ¥©¥§¥©¦
wx xAcn mXW ipRn ,"micr mipW§©¦¥¦¦§¥¤¨§©¥©
`Ed df wEqRn cEONde ,zFWtp ipicA§¦¥§¨§©¦¦¨¤

azkA cirn Fpi` xaC mEW lrW)likyn ¤©¨¨¥¥¦¦§¨
cecl(.

ïéc-úéaì eçìLéå¯ÎziAl KlFd m`e §¦§§§¥¦§¦¥§¥
± azMd KFYn mW cirnE azMd mr oiC¦¦©§¨¥¦¨¦©§¨
oi`W iRÎlrÎs`" :` ,k zFAEzM d`x§¥§©©¦¤¥
`N`" :mW i"WxaE ,"Fnvrn DxkFf§¨¥©§§©¦¨¤¨
xMfpe FAlA ozp xhXA d`FxW xg`l§©©¤¤©§¨¨©§¦§¦§©
,KM lM EPOn gMYWp `NW¤Ÿ¦§©©¦¤¨¨

xMfp Fpi` la` ,xMfp Fl mixiMfOWMW¤§¤©§¦¦¦§¨£¨¥¦§¨
mdiRn :xn` `pngxC ,`l ± ixnbl§©§¦Ÿ§©£¨¨£©¦¦¤

."mazk iRn `le§Ÿ¦¦§¨¨
ïéáe íéãòä ïéa ïîbøz ãîòiL àìå§Ÿ¤©£Ÿª§§¨¥¨¥¦¥

íéðicä¯EidIW mipICd mikixv `N` ©©¨¦¤¨§¦¦©©¨¦¤¦§
EcinrIW `le ,micrd oFWlA mixiMn©¦¦¦§¨¥¦§Ÿ¤©£¦

mzFpiA uiln)` ,h zekn i"yx(ÎlrÎs`W . ¥¦¥¨¤©©
,mditA micirn mnvr micrdW iR¦¤¨¥¦©§¨§¦¦§¦¤
mpi` mipICdW oeiM ,mFwnÎlMn¦¨¨¥¨¤©©¨¦¥¨
iRn `N` mdiRn zEcrd oirnFW§¦¨¥¦¦¤¤¨¦¦
iRÎlr" :mdA opixw `l ,onBxEzOd©§§§¨¨¨¥©¨¤©¦
mipW iRÎlr :FWExiRW ,"micr ipW§¥¥¦¤¥©¦§©¦
oiCÎziAdW ,oiCÎziAA micirnd©§¦¦§¥¦¤©¥¦

mdiRn zEcrd oilAwn)m"`x(dxF`kl . §©§¦¨¥¦¦¤¦§¨
d`x la` ,aEzMd zxifB idFGW rnWn©§©¤¦§¥©©¨£¨§¥
:xaCl mrh ozPW ` ,dq zFgpn i"Wx©¦§¨¤¨©©©©¨¨
,eizFprh silgi `NW"¤Ÿ©£¦©£¨

."EdEaIgiefh dxez ¦©§



mihteyנח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iyiy meil inei xeriy
ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, ואיתא (ישעיה עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּבר ּבאלקּותֹו זֹו ּבחינה  ּדגם ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּזהר א)על־זה פו, ג וארעא".(חלק ׁשמּיא ו"אינּון יׂשראל" "אינּון ּדהעדים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנ"ל: עדים סּוגי ׁשני הם אּלּו עדים סּוגי ּדׁשני לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַויׁש
זה  על ּומעידים מֹורים הם הרי הּנבראים, ּככל נפסדים ואינם הּמה, ׁשּנצחּיים ּדבזה הם. ּברּור עדי – וארעא" ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ"ׁשמּיא

העֹולמֹות מּמציאּות מעלה ּולמעלה אין־סֹוף, יתּבר וכחֹו ּגבּול, ּבעל אינֹו יתּבר חלק ׁשהּוא ריש במורה־נבוכים זה בכל (עיין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ואילך) ב קא, שם בתחילתו, צדק' ה'צמח אדמו"ר לכ"ק החקירה ובספר .ב,

והמׁשכת  ּגּלּוי ּפֹועלים הם ּומצֹות ּתֹורה על־ידי הּנה ,יתּבר מציאּותֹו על הם ׁשּמעידים רק ּדלא קּיּום. עדי הם "יׂשראל" ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא
הּזה. עֹולם ועניני הּבריאה ּבתֹו האין־סֹוף וכח יתּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻקדּׁשתֹו

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«
i"yx£‰¯Ò Ba ˙BÚÏ∑ העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, עּמנּוּדבר 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום ּבאֹותֹו .(ספרי)הייתם ְְְֱִִֶַָ

(æé)éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íää̈¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÈL e„ÓÚÂ∑(ל להעיד (שבועות ׁשּצריכין ולּמד ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד מדּבר, הּכתּוב ּבעדים ¿»¿¿≈»¬»ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מעּמד  ‰¯È·.עדּותן Ì‰ÏŒ¯L‡∑ ּבעלי ‰'.הּדין אּלּו ÈÙÏ∑,הּמקֹום לפני עֹומדין ּכאּלּו להם ּדֹומה יהיה ְֵָָֻ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַƒ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ
פב)ׁשּנאמר יׁשּפט"(תהלים אלהים "ּבקרב :.Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה ּבדֹורֹו,(ר"ה ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו יפּתח ְְֱֱִִֶֶֶֶַֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְְְְִִֵָ

ּכבֹוד  ּבֹו לנהג אּתה צרי. ְִִַָָָֹ

·dטז  ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז  Ì„˜ ‡Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡ii„Â ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ
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fh)(äøñ Ba úBðòìBðéàL øác Y¯ ©£¨¨¨¨¤¥
`xap `le did `NW)e ,bi lirl i"yx(. ¤Ÿ¨¨§Ÿ¦§¨

äfä ãòä øñeäL¯"qng cr"l dpEMd ¤©¨¥©¤©©¨¨§¥¨¨
iM ,mipW mvrA `EdW ,aEzMA xMfPd©¦§¨©¨¤§¤¤§©¦¦
`Ed ixd aEzMA xEn`d "cr" mzq§¨¥¨¨©¨£¥

lirl xMfPM) mipW(KWndA okle , §©¦©¦§¨§¥§¨¥©¤§¥
.miAx oFWlA i"Wx azFM¥©¦¦§©¦

ãòä ìkîúàfä úe¯DA Fl oi`e ¦¨¨¥©Ÿ§¥¨
zEcrd on zvwn ENit`)m"`x(mB d`xE . £¦¦§¨¦¨¥§¥©

oinnFf micr zWxtA" :` ,d zFMn i"Wx©¦©§¨¨©¥¦§¦
ExqEdW ,zxqEOd zEcr ,dxq :aizM§¦¨¨¥©¤¤¤§

."mXn¦¨
íäì eøîàL ?ãöék¯micrd ¥©¤¨§¨¤¨¥¦

mipFxg`d)m"`x(. ¨©£¦
íBiä BúBà íúééä eðnò àìäå©£Ÿ¦¨¡¦¤©

éðBìt íB÷îa¯mFi FzF`AW `vnPW §¨§¦¤¦§¨¤§
,eilr EcirdW in mr llM E`vnp `lŸ¦§§§¨¦¦¤¥¦¨¨
z` E`ivFd mipFxg`d micrd oM m`e§¦¥¨¥¦¨©£¦¦¤
mde ,Ff zEcr llMn mipFW`xd micrd̈¥¦¨¦¦¦§©¥§¥
oMÎoi`XÎdn ,oinnFf micr miUrp©£¦¥¦§¦©¤¥¥
mipFW`xdW oFbM ,micrd zWgkdA§©§¨©¨¥¦§¤¨¦¦
mFiA dpn oFrnXn del oaE`xW Ecird¥¦¤§¥¨¨¦¦§¨¤§
del `l :mipFxg`d Exn`e ,ipFlR§¦§¨§¨©£¦Ÿ¨¨

,mElM mFi FzF`A oFrnXn oaE`x§¥¦¦§§§
micrd z` Exiqd `l Ff zEcrAW¤§¥Ÿ¥¦¤¨¥¦
`N` ,zEcrd zEllMn mipFW`xd̈¦¦¦§¨¨¥¤¨

calA ozEcr z` EWigkd)m"`x d`xe ¦§¦¤¥¨¦§¨
`"ebe(.fi dxez

fi)(íéLðàä éðL eãîòåíéãòa Y §¨§§¥¨£¨¦§¥¦
øaãî áeúkä¯oiCd ilraA `le ©¨§©¥§Ÿ§©£¥©¦

)` ,l zereay(iM" :DiPin lirl aizkC .¦§¦§¥¦¥¦
Dil KinqE ,"Wi`A qng cr mEwï¥¨¨§¦§¦¥

"Ecnre")` ,l zereay i"yx(ipW" xn`e . §¨§§¨©§¥
wEqRA mixMfPd micrd md ,"miWp`d̈£¨¦¥¨¥¦©¦§¨¦©¨
xn`PW mFwn lMW ,"qng cr" :eiptNW¤§¨¨¥¨¨¤¨¨¤¤¡©
icr" aEzM ENi`kE ,mipW md ixd "cr"¥£¥¥§©¦§¦¨¥¥

"qng)m"`x(dpEMdW xnFl oi`e . ¨¨§¥©¤©©¨¨
ipW" Edn oM m`W ,"aixd mdl xW`"l©£¤¨¤¨¦¤¦¥©§¥
dWlW oiA aix okYi `l ike ,"miWp`d̈£¨¦§¦Ÿ¦¨¥¦¥§¨

?miWp`)my `xnb(zEcrA oMÎoi`XÎdn , £¨¦©¤¥¥§¥
mipWl miaWgp micr d`n ENit`)`"eb(. £¦¥¨¥¦¤§¨¦¦§©¦

íéLða úeãò ïéàL ãnìå¯miWPW §¦¥¤¥¥§¨¦¤¨¦
zEcrl zFlEqR)` ,l zereay i"yx(. §§¥

L ãnìåãnòî ïúeãò ãéòäì ïéëéøv §¦¥¤§¦¦§¨¦¥¨§ª¨
¯`N` ,"'ebe Ecnre" :xnFl Fl did `NW¤Ÿ¨¨©§¨§¤¨

."'ebe 'd iptl 'ebe qng cr mEwi iM"¦¨¥¨¨¦§¥

áéøä íäì øLàïécä éìòa elà Y £¤¨¤¨¦¥©£¥©¦
¯EcnrIW mdilr devOW)my zereay(. ¤¦§¨£¥¤¤©©§

miWp`d ipW Ecnre" :xn` EN`kE§¦¨©§¨§§¥¨£¨¦
:dcinrA mdipXW ,"aixd mdl xW`e©£¤¨¤¨¦¤§¥¤©£¦¨

aixd ilraE micrd)m"`x(. ¨¥¦©£¥¨¦
'ä éðôìíäì äîBc éäé Y¯micrl ¦§¥§¦¤¨¤¨¥¦

.oiCd ilralE§©£¥©¦
íB÷nä éðôì ïéãîBò elàk¯wx `le §¦§¦¦§¥©¨§Ÿ©

,xnFlM .mceÎxUA mdW mipICd iptl¦§¥©©¨¦¤¥¨¨¨¨§©
.cFaM z`xi KFYn cFnrl mikixv okle§¨¥§¦¦©£¦¦§©¨
zxin` zcRwd lr xidfdl FzpEMW F`¤©¨¨§©§¦©©§¨©£¦©

.aaNl d`xi 'd iM ,zn`d̈¡¤¦¦§¤©¥¨
øîàpL¯.` ,at miNdY ¤¤¡©§¦¦

"ètLé íéäìà áø÷a"¯zFkxA d`x §¤¤¡Ÿ¦¦§Ÿ§¥§¨
oiCA oiaWFIW dWlWl oiPn" :` ,e¦©¦¦§¨¤§¦©¦
midl` axwA xn`PW ?mdOr dpikXW¤§¦¨¦¨¤¤¤¡©§¤¤¡Ÿ¦

."hFRWi¦§
íää íéîia eéäé øLàçzôé Y £¤¦§©¨¦¨¥¦§¨

éøö ,BøBãa ìàeîLk BøBãaäzà C §¦§¥§¨¦©¨
ãBák Ba âäðì¯:hi ,fi lirl d`x ¦§Ÿ¨§¥§¥

,"mdd minIA didi xW` htFXd l`e"§¤©¥£¤¦§¤©¨¦¨¥
x`WM Fpi` ENit`e" :mW i"WxaE§©¦¨©£¦¥¦§¨
Kixv dY` ± eiptl EidW mihtFW§¦¤¨§¨¨©¨¨¦
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(çé)ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
:åéçàá äðò ø÷L¤−¤¨¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ ּבדריׁשה להזּמם הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים אֹותם, הּמזּמין ֿ ּפי על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
LŒ„Ú˜¯.ּובחקירה  ‰p‰Â∑ עד" ׁשּנאמר מקֹום ּבׁשנים ּכל מדּבר ", .הּכתּוב ֲִַָ¿ƒ≈≈∆∆ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(èé)zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬
:Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑הרגּו אמרּו: מּכאן עׂשה, ּכאׁשר נהרגיןולא ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑ ּתלמּוד מה «¬∆»«ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ«¬¿»ƒְַַ

L˜¯יח  „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡iic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

aÚÓÏ„יט  ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»
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htFW `N` Ll oi` .Fl rFnWl¦§©¥§¤¨¥
m`e ."LiniAW` :oiadl Kixv oM(dOl ¤§¨¤§¦¥¨¦§¨¦¨¨

a ?aEW FWxitE xfg(dPW dOl ¨©¥§¨¨¦¨
zvxFzn `cgW xnFl Wie ?FpFWlA¦§§¥©¤£¨§¤¤
ipW oiA lCad WIW oeiMW ,DYxagA©£¤§¨¤¥¨¤¥¤§¥¥§¥

FWxitE xfg okl ,miwEqRdmiiEPWA. ©§¦¨¥¨©¥§§¦¦
`Ed mW lirl wEqRd okFY dPdC§¦¥¤©¨§¥¨

rFnWl:xnF`W FnkE ,htFXd lFwA ¦§©§©¥§¤¥
oini Ll EciBi xW` xaCd on xEqz `l"Ÿ¨¦©¨¨£¤©¦§¨¦
oini lr Ll xnF` ENit`) "l`nUE§Ÿ£¦¥§©¨¦

l`nU `EdW(Wxtn i"Wx okl , ¤§Ÿ¨¥©¦§¨¥
dY`" ± htFXd in dPWn `l :eixacA¦§¨¨Ÿ§©¤¦©¥©¨

KixvrFnWlwEqRd o`M EN`e ,"Fl ¨¦¦§©§¦¨©¨
lr xAcnqgIdoiCd ilraE micrd lW §©¥©©©©¤¨¥¦©£¥©¦
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ׁשּנאמר  ּבחנק, ׁשהיא הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן נׂשּואה, ּכהן ּבת זֹוממי על לּמד "לאחיו"? ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלֹומר

כא) ולא (ויקרא לאחיו, לעׂשֹות זמם ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ּבֹועלּה, ולא היא ּתּׂשרף", ּבאׁש "היא :ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכזֹוממי  נהרגין אּׁשה וזֹוממי לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל אבל לאחֹותֹו. לעׂשֹות זמם ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכאׁשר
אּלא  אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ּבמיתתּה, נהרגין הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, את ׁשהרגה ׁשהעידּוה ּכגֹון ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאיׁש,

הּבֹועל  ּבמיתת הזמה ּבהן לקּים ׁשּיׁש .ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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:íéøöî õøàî Eìònä Cnò¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,לכאן מלחמה יציאת הּכתּוב לּמלחמה.סמ יֹוצא אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּוא  ּדוד וכן נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה צדק, מׁשּפט עׂשית אם :ל לֹומר אחר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּדבר
קיט)אֹומר לעׁשקי"(תהלים ּבלּֿתּניחני וצדק מׁשּפט "עׂשיתי :.E·È‡ ÏÚ∑ ּתרחם אל ּכאֹויבים, ּבעיני יהיּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ«…¿∆ְְְְְִִֵֵֶַַ

עלי ירחמּו לא ּכי Î¯Â·.עליהם ÒeÒ∑אֹומר הּוא וכן אחד, ּכסּוס ּכּלם חׁשּובים ו)ּבעיני, "והּכית :(שופטים ְֲֲִֵֶֶַָֹ»∆∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
אֹומר הּוא וכן אחד", ּכאיׁש מדין טו)את ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.EnÓ ·¯ ÌÚ∑ אבל רב, הּוא ּבעיני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ««ƒ¿ְֲֵֶַָ

רב  אינֹו .ּבעיני ְֵֵַַ

„··Cא  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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mB oiCd `EdW i"Wx azM okle ,aEzMA©¨§¨¥¨©©¦¤©¦©
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znglnA `le zEWxd znglnA `weC©§¨§¦§¤¤¨§§Ÿ§¦§¤¤
dnglOl mi`vFi lMd f` ixdW ,devn¦§¨¤£¥¨©Ÿ§¦©¦§¨¨
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riWFi 'dW xn`p c wEqtA KWndA©¤§¥§¨¤¡©¤¦©
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ceCW xnFl WiBcOW d`xp .`kw¦§¤¤©§¦©¤¨¦
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.zFnglnA§¦§¨
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."é÷LòìEáéà ìòéðéòa eéäé YE §Ÿ§¨©Ÿ§¤¦§§¥¤
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`vi miaiF`d cbp wxW "LaiF`§¤¤©¤¤¨§¦¥¥
znglnA o`M xAEcn ixdW ,mgNdl§¦¨¥¤£¥§¨¨§¦§¤¤
lW zFlEaBd aigxdl DpiprW] zEWxd̈§¤¦§¨¨§©§¦©§¤
z`vl milFki f`W ,[l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¤¨§¦¨¥
,miaiF`d cbpM `NW ENit` dnglOl©¦§¨¨£¦¤Ÿ§¤¤¨§¦
`le ,drx mEW mdl EUr `NW EpidC§©§¤Ÿ¨¨¤¨¨§Ÿ
dY` m`W xnFl `N` ,"LaiF`" xn`p¤¡©§¤¤¨©¤¦©¨
LipirA EidIW Kixv dnglOl `vFi¥©¦§¨¨¨¦¤¦§§¥¤

miaiF`M)dcya x`a(. §§¦
íäéìò íçøz ìà¯oeiM :xn`Y `NW ©§©¥£¥¤¤ŸŸ©¥¨

`le mdilr mgx` ,miaiF` mpi`W¤¥¨§¦£©¥£¥¤§Ÿ
dnglnA o`M xAcOW d`xpe .mbxd £̀©§¥§¦§¤¤§ª¨¨§¦§¨¨
lr xEvl E`aIWM la` ,mipR l` mipR̈¦¤¨¦£¨§¤¨Ÿ¨©
i wEqR oOwl xAcn ,mdNW mixrd¤¨¦¤¨¤§ª¨§©¨¨

Kli`e)m"`x t"r(. §¥¨
éìò eîçøé àì ékE¯`l dY` m`W ¦Ÿ§©£¨¤¤¦©¨Ÿ

.LzF` Ebxdi md if` ,mbxFd§¨£©¥©©§§

áëøå ñeñílk íéáeLç éðéòa Y ¨¤¤§¥©£¦ª¨
ãçà ñeñk¯md ipirAW oeike §¤¨§¥¨¤§¥©¥

Kixv dY` mB okl ,cg` qEqM miaEWg£¦§¤¨¨¥©©¨¨¦
"zi`xe" Edfe ,oM zF`xl)mgpn zxez t"r(. ¦§¥§¤§¨¦¨

akxW mEXn ,"akx" xiMfd `NX dnE©¤Ÿ¦§¦¤¤¦¤¤¤
qEQd oM m`e ,qEQd lW akxd dpEMd©©¨¨¨¤¤¤©§¦¥©

.cg` xaC md akxde§¨¤¤¥¨¨¤¨
øîBà àeä ïëå¯.fh ,e mihtFW §¥¥§¦

"ãçà Léàk ïéãî úà úékäå"¯d`x §¦¦¨¤¦§¨§¦¤¨§¥
mR`a iM" :e ,hn ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦¦§©¨
,mkW iWp`e xFng EN` ± Wi` Ebxd̈§¦¥£§©§¥§¤
,cg` Wi`M `N` mNEM oiaEWg mpi`e§¥¨£¦¨¤¨§¦¤¨
oicn z` ziMde :oFrcbA xnF` `Ed oke§¥¥§¦§§¦¦¨¤¦§¨

."cg` Wi`M§¦¤¨
øîBà àeä ïëå¯.hi ,eh zFnW §¥¥§

"äòøt ñeñ àá ék"¯i"WxA ¦¨©§Ÿ§©¦
qEq ,mixvnA oke" :mW ziW`xA§¥¦¨§¥§¦§©¦
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mXW mEXn xnFl Wi ,o`M df wEqR̈¤¨¥©¦¤¨
Wxtl oYip dide ,"FakFxe qEq" :xn`p¤¡©§§§¨¨¦¨§¨¥
Îdn ,"FakFx" llbA cigi oFWlA hwPW¤¨©¦§¨¦¦§©§©
d`xE ."akxe qEq" :xn`p o`M oMÎoi`X¤¥¥¨¤¡©¨¤¤§¥
± drxR qEq lM" :bk ,ci zFnW i"Wx©¦§Ÿ©§Ÿ
oi`W ciBn `N` ?did cg` qEq ike§¦¤¨¨¨¤¨©¦¤¥
qEqM `N` mFwOd iptl oiaEWg mNMª¨£¦¦§¥©¨¤¨§
Wi ,o`M F`iad `l i"WxX dnE ."cg ¤̀¨©¤©¦Ÿ¡¦¨¥
,"qEq lM" :xn`p mXW mEXn xnFl©¦¤¨¤¡©Ÿ
zEllkl dpEMdW xnFl oYip dide§¨¨¦¨©¤©©¨¨¦§¨
,calA "qEq" xn`p o`M EN`e ,miqEQd©¦§¦¨¤¡©¦§¨
:xMfp FAW wEqRd `iadl sicrd okle§¨¥¤¡¦§¨¦©¨¤¦§¨

."drxR qEq"©§Ÿ
Enî áø íòéðéòa Y,"áø" àeä E ©©¦§§¥¤©

"áø" Bðéà éðéòa ìáà¯,ok `l m`W £¨§¥©¥©¤¦Ÿ¥
lM `xTW ,mzphwdA gzR dNgY§¦¨¨©§©§¨¨¨¤¨¨¨
oFWlA aiF`d lW miakxde miqEQd©¦§¨§¨¦¤¨¥¦§



mihteyסב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iyiy meil inei xeriy

(á)øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬
:íòä-ìà¤¨¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ ארצכם מּגבּול הּספר מן לצאתכם סמּו.Ô‰k‰ LbÂ∑(מב הּמׁשּוח (סוטה ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ¿ƒ««…≈ַַָ
מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא והּוא ,לכ.ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯a„Â∑(שם) הּקדׁשּבלׁשֹון. ְְְְְִִַַָָָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz-ìàå§©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם) ׁשמע קריאת אּלא זכּות ּבכם אין אתכם אפּלּו ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ÏÚ.ּבלבד, ¿«ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ«

ÌÎÈ·È‡∑,יׂשראל עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; מרחמים אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו אין …¿≈∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
כח)ׁשּנאמר ב מןֿהּׁשלל,(ד"ה הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, וּיחזיקּו בׁשמֹות אׁשרֿנּקבּו האנׁשים "וּיקמּו : ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

עירֿהּתמרים  יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים וינהלּום ויסכּום וּיׁשקּום וּיאכילּום וּינעילּום ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָֹֻוּילּביׁשּום

È¯˜˙ÈÂ·ב  ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

˜¯ÔÈ·Èג  Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈
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dricid `"dA) "odMd" :xn`PX(, ¤¤¡©©Ÿ¥§¥©§¦¨

.Kkl gWnPW rEcId odMd©Ÿ¥©¨©¤¦§©§¨
"äîçìî çeLî" àø÷pä àeäå¯ §©¦§¨§©¦§¨¨

ixaC xAcl ,dnglOl EdEgWOW¤§¨©¦§¨¨§©¥¦§¥
dnglOd ikxrn)a ,ar `nei i"yx(. ©©§¥©¦§¨¨
íòä ìà øaãåìa YLãwä ïBL¯ §¦¤¤¨¨¦§©Ÿ¤

xAce" :oFWNd xEYIn oM cnFNW d`xp¦§¤¤¥¥¦¦©¨§¦¤

xnF` `Ad wEqRA ixdW) "mrd l ¤̀¨¨¤£¥©¨©¨¥
"mdil` xn`e"(WiBcn aEzMd `N` , §¨©£¥¤¤¨©¨©§¦

mrd l` odMd lW xEACd oipr z ¤̀¦§©©¦¤©Ÿ¥¤¨¨
WIW Epl xnFl ,Fnvr iptA oiprM§¦§¨¦§¥©§©¨¤¥
xAcn did odMd DAW dtVl zErnWn©§¨©¨¨¤¨©Ÿ¥¨¨§©¥
iM ,WcTd oFWlA `weC Edfe ,mrd l ¤̀¨¨§¤©§¨¦§©Ÿ¤¦
`l ,dvFx `EdW oFWl lkA dpEMd m ¦̀©©¨¨§¨¨¤¤Ÿ
`liOn iM ,z`f EprinWdl Kixv did̈¨¨¦§©§¦¥Ÿ¦¦¥¨
didW xaCd mrhaE .oM oaEn did̈¨¨¥§©©©¨¨¤¨¨
xnFl Wi ,`weC WcTd oFWlA xAcn§©¥¦§©Ÿ¤©§¨¥©
mB dnglOA mdl cFnrYW icM EdGW¤¤§¥¤©£¨¤©¦§¨¨©
zlgP"de .WcTd oFWlA xEACd zEkf§©¦¦§©Ÿ¤§©©£©
mdl xnFl icM EdGW ,azM "awri©£Ÿ¨©¤¤§¥©¨¤
mdl xiMfOW ,"l`xUi rnW" zFaiYd©¥§©¦§¨¥¤©§¦¨¤
i"Wx WxtOW FnM ,rnW z`ixw zEkf§§¦©§©§¤§¨¥©¦

.b wEqtAb dxez §¨
b)(ìàøNé òîL¯rnW" `pW i`n §©¦§¨¥©§¨§©

"l`xUi)` ,an dheq(oFWlA ligzn dOl , ¦§¨¥¨¨©§¦§¨
df)my i"yx(:cIn ligzdl Fl didW . ¤¤¨¨§©§¦¦¨

"'ebe mFId miaxw mY`")m"`x(F` . ©¤§¥¦©
" :xnFl Fl didWErnWFnM ,"l`xUi ¤¨¨©¦§¦§¨¥§

"miaxw mY`" :KiWnOW)cecl likyn(. ¤©§¦©¤§¥¦
úàéø÷ àlà úeëæ íëa ïéà elôà Y£¦¥¨¤§¤¨§¦©
òéLBiL ízà éàãk ,ãáìa òîL§©¦§©§©©¤¤¦©

íëúà¯lFr zlAw DA WIW oeiM ¤§¤¥¨¤¥¨©¨©
KM mEXnE ,zFvn lFre minW zEkln©§¨©¦§¦§¦¨
mMWd" aSizn didW zilB lr xn`p¤¡©©¨§¨¤¨¨¦§©¥©§¥

"axrde)fh ,fi l`eny(mlHal icM , §©£¥§¥§©§¨
rnW z`ixTn)my dheq(obY `NW , ¦§¦©§©¤Ÿ¨¥

rnW z`ixw zEkf mdilr)my `"yxdn(. £¥¤§§¦©§©
íëéáéà ìòíëéçà elà ïéà Y¯iM ©Ÿ§¥¤¥¥£¥¤¦

` :oM `l m`(aEW xnF` Edn ¦Ÿ¥©¥
a ,"mkiaiF`"(oM xAcn did odMd ixd §¥¤£¥©Ÿ¥¨¨§©¥¥

,WOn miaiF`A xAEcn did `NWM mB©§¤Ÿ¨¨§¨§§¦©¨
."mkiaiF`" hwp dOle§¨¨¨©§¥¤

íéîçøî íðéà íãéa eìtz íàL¤¦¦§§¨¨¥¨§©£¦
íëéìò¯wEqR lirlcM WxiR `l o`M £¥¤¨Ÿ¥©§¦§¥¨

Edf mW iM ,mdilr Engxi `NW `¤Ÿ§©££¥¤¦¨¤
ixaCnaEzMdxidfOWl`xUi z` ¦¦§¥©¨¤©§¦¤¦§¨¥

EaWgi mi`vFi mdW dngln lkAW¤§¨¦§¨¨¤¥§¦©§§
`le ,WOn miaiF` cbpM minglPW¤¦§¨¦§¤¤§¦©¨§Ÿ

o`M EN`e .mdilr mgxlodMd`A §©¥£¥¤§¦¨©Ÿ¥¨
wGgl`NW icM ,dnglOA l`xUi z` §©¥¤¦§¨¥©¦§¨¨§¥¤Ÿ

.cbpMW cSd iciA ElRi¦§¦¥©©¤§¤¤
,ìàøNé íò äãeäé úîçìîk Bæ ïéà¥§¦§¤¤§¨¦¦§¨¥

ïläì øîàpL¯.eh ,gk a minId ixaC ¤¤¡©§©¨¦§¥©¨¦
úBîLá eáwð øLà íéLðàä eî÷iå"©¨ª¨£¨¦£¤¦§§¥

äéáMá e÷éæçiå¯Edilnx oA gwR iAB ©©£¦©¦§¨©¥¤©¤§©§¨
dcEdi ipAn EaXW ,fg` mr mglpW¤¦§©¦¨¨¤¨¦§¥§¨
,FnW ccFr `iap did mWe ,dAxd©§¥§¨¨¨¨¦¥§
:mdl xn`e ,l`xUi ipal mgikFde§¦¨¦§¥¦§¨¥§¨©¨¤
mkciA mpzp dcEdi ipA lr 'd zngA"©£©©§¥§¨§¨¨§¤§¤
mY` dYre ,`Rxn oi`l mdA mziMde§¦¦¤¨¤§¥©§¥§©¨©¤
,micarl mzF` WFAkl mixnF`§¦¦§¨©£¨¦

"'ebe diaXd z` EaiWde ipErnW)i"yx §¨¦§¨¦¤©¦§¨
` ,an dheq(.

,ììMä ïî eLéaìä íäénøòî ìëå§¨©£ª¥¤¦§¦¦©¨¨
íe÷Liå íeìëàiå íeìòðiå íLaìiå©©§¦ª©©§¦©©£¦©©§

ì íéøîça íeìäðéå íeëñéåìLBk ìë ©§ª©§©£©£Ÿ¦§¨¥
¯oilFki opi`W ,mdAW milWFMd lM̈©§¦¤¨¤¤¥¨§¦

mdilbxA Klil)my i"yx(. ¥¥§©§¥¤
ìöà íéøîzä øéò Bçøé íeàéáéå©§¦§¥¦©§¨¦¥¤



סג mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iyiy meil inei xeriy
אּל ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם למלחמה אצל התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם אֹויביכם על ÌÎ··Ï.א C¯ÈŒÏ‡ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ«≈«¿«¿∆

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡∑(מב העֹולם (סוטה אּומֹות ׁשּמלכי ּדברים ארּבעה ּכנגד אזהרֹות ארּבע «ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבתריסיהם  מגיפין ורֹומסים עֹוׂשין, וינּוסּו. ׁשּכנגּדן אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ּכדי לזה זה להּקיׁשן ּכדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּומיני  ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין ּבקֹולם, וצֹווחין סּוסיהם, ּפרסֹות ׁשעטת קֹול להׁשמיע אֹותם ּומצהילין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבסּוסיהם
קֹול  ÌÎ··Ï.מׁשמיעי C¯ÈŒÏ‡∑ סּוסים מּצהלֹות.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ הּתריסין מּקֹול ∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת ְִֵַ«≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ִ

הּצוחה ∑eˆ¯ÚzŒÏ‡Â.הּקרנֹות  .מּקֹול ְַָ¿«««¿ְִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,elqk g"dan ,zeclez t"y)

הּטבעּיֹות  מּדֹות ׁשהתעֹוררּות ּדכיון ּבזה, והּבאּור ּתיראּו. אל זה על ציּוּוי ׁשּי ואי טבעי, ּדבר היא ּבּמלחמה הּיראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהרי
ּכלל. יפחד ולא ירא ולא לבבֹו יר לא ּבזה, ּומחׁשבּתֹו ּדעּתֹו ּכׁשּיׂשים לכן הּׂשכל, על־ידי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּוא

(ã)íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk∑ ּפלׁשּתים מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ּבׂשר ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
עּמֹו ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ׁשל ּבנצחֹונֹו ÌÎnÚ.ּבאּו CÏ‰‰∑ הארֹון זה .מחנה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìò" àlà ,"ïBøîL eáeLiå ,íäéçà£¥¤©¨Ÿ§¤¨©
Cëéôì ,íéëìBä ízà "íëéáéàŸ§¥¤©¤§¦§¦¨

.äîçìnì e÷fçúäíëááì Cøé ìà ¦§©§©¦§¨¨©¥©§©§¤
eöøòz ìàå eætçz ìàå eàøéz ìà©¦§§©©§§§©©©§
äòaøà ãâðk úBøäæà òaøà Y©§©©§¨§¤¤©§¨¨

ïéNBò úBnàä éëìnL íéøác¯mI`l §¨¦¤©§¥¨ª¦§©¥
)a"rx my i"yx(.cigtdl ,xnFlM .§©§©§¦

íäéñéøúa ïéôéâî¯obOd `Ed qixY §¦¦¦§¦¥¤§¦©¨¥
FA zFMdl ,dnglOA mc`d iptNW¤¦§¥¨¨¨©¦§¨¨§©

FA mglPd aiF` ipRn)fkz 'iq ixhie xefgn(. ¦§¥¥©¦§¨
äæì äæ ïLéwäì éãk¯oixbFq §¥§©¦¨¤¨¤§¦

icM dfl KEnq df oiqixYd oiwAcnE§©§¦©§¦¦¤¨¨¤§¥
df lr df EWwpIW)my i"yx(. ¤¦§§¤©¤

ìB÷ òéîLäì éãk¯rnWp lFTde §¥§©§¦©§©¦§¨
mcbpMW lr mI`l oFnd lFwM)my i"yx(. §¨§©¥©¤§¤§¨

eætçiL¯miqEtcE ciÎiazM dOkA ¤©§§§©¨¦§¥¨§¦
oM dxF`kle .EcgtIW :mipFW`x¦¦¤¦§£§¦§¨¥
,KWndA WExiRd itl xzFi mi`zn©§¦¥§¦©¥©¤§¥
ztbdn" FWExiR "E`xiY l`"W¤©¦§¥¥£¨©
oFWNW xnFl Wi K` ."oiqixYd©§¦¦©¥©¤§
oFfRg oFWNn `Ed o`M hwPW "EfRgIW"¤©§§¤¨©¨¦§¦¨

)cgR oFWNn `le(.qEpl ExdnIW , §Ÿ¦§©©¤§©£¨
eñeðéå ïãâðkL elà¯E`ai `le ¥¤§¤§¨§¨§Ÿ¨Ÿ

.mcbpM mgNdl§¦¨¥§¤§¨
ïéìéäöîe íäéñeña íéñîBøå¯spv §§¦§¥¤©§¦¦¤¤

`xwOd oFWlA dldv iExw miqEq)i"yx ¦¨§¨¨¦§©¦§¨

my(.
úBñøt úèòL ìB÷ òéîLäì íúBà¨§©§¦©©£©©§

íäéñeñ¯:c ,h dirWi i"Wx mB d`x ¥¤§¥©©¦§©§¨
zhrW WrxA ,dnglOA gvFp [lM"]¨¥©©¦§¨¨§©©©£©

."`Ed oiqixY ztbde miqEq¦©£¨©§¦¦
íìB÷a ïéçåBöå¯mnvr miligd §§¦§¨©£¨¦©§¨

.lFwA miwrFv£¦§
éòéîLî éðéîe úBøôBLa ïéò÷Búå§§¦§¨¦¥©§¦¥

ìB÷¯,dNErRd xcq itl hwPW d`xp¦§¤¤¨©§¦¥¤©§¨
iptl) miqixzA mitibn dNigY§¦¨§¦¦¦§¦¦¦§¥

axTl mi`vFIW(mi`vFi KMÎxg`e , ¤§¦©§¨§©©¨§¦
icM KFY miqEQd lr dxidcA axTl©§¨¦§¦¨©©¦§¥
KMÎxg`e ,miqEQd zldv lFw zrnWd©§¨©©£©©¦§©©¨
zFlFw mirinWn mnvrA miligd©£¨¦§©§¨©§¦¦
dgeSd zFlFTn mitIrzOWkE ,dgev§¨¨§¤¦§©§¦¦©§¨¨
.lFw irinWn ipin lkA mixfrp mdNW¤¨¤¤¡¨¦§¨¦¥©§¦¥

íëááì Cøé ìà.íéñeñ úìävî Y ©¥©§©§¤¦¨¢©¦
eàøéz ìà.ïéñéøzä úôâäî Yìàå ©¦§¥£¨©©§¦¦§©

eætçz.úBðøwä ìBwî Yìàå ©§§¦©§¨§©
eöøòzäçåvä ìBwî Y¯d`xp ©©§¦©§¨¨¦§¤

lW zFpFWNd rAx` z` WxtOW¤§¨¥¤©§©©§¤
lTl caMdn) cxFi xcqA dxdf`d(lW ¨©§¨¨§¥¤¥¥©¨¥©©¤

zrnWd wfFg itl) milidaOd mixaCd©§¨¦©©§¦¦§¦¤©§¨©
lFTd(df lidanE wfg xzFId lFTd : ©©©¥¨¨©§¦¤

ztbd KMÎxg`e ,miqEQd zldv©£©©¦§©©¨£¨©
i"WxA xcQd `Ed oke) miqixYd©§¦¦§¥©¥¤§©¦

mW dirWi(,zFpxTd lFw KMÎxg`e , §©§¨¨§©©¨©§¨
.dgeSd lFw KMÎxg`ec dxez §©©¨©§¨¨

c)('Bâå íëéäìà 'ä ékíéàa íä Y ¦¡Ÿ¥¤§¥¨¦
BðBçöðaíéàa ízàå ,íãå-øNa ìL §¦§¤¨¨¨¨§©¤¨¦

íB÷î ìL BðBçöða¯oM Wxtl KxvEd §¦§¤¨§©§¨¥¥
Fl didW) "mkOr KlFdd" oFWNd ipRn¦§¥©¨©¥¦¨¤¤¨¨

"mkOr KlFd" xnFl(aEzMd `N` , ©¥¦¨¤¤¨©¨
KlFdd"W EprinWnmOrFnM Fpi` " ©§¦¥¤©¥¦¨¥§

KlFdd"mkOr")dcya x`a(. ©¥¦¨¤
ìtäî ,úéìb ìL BðBçöða eàa íézL §¦§¦¨§¦§¤¨§¨¤

.Bnò eìôðå ìôð ?BôBñ äéäCìää ¨¨¨©§¨§¦©Ÿ¥
íënò¯FGd dghad `id dn ¦¨¤©¦©§¨¨©

,"KlFdd mkidl` 'd iM" :ogihadW¤¦§¦¨¦¡Ÿ¥¤©¥
dnE ,"mkOr mkidl` 'd iM" :xn` `le§Ÿ¨©¦¡Ÿ¥¤¦¨¤©
WOn KlFd rnWnC ,Ff dkild `id¦£¦¨§©§©¥©¨

)a"rq ,an dheq i"yx(.Y
ïBøàä äðçî äæ¯mdOr `vFId ¤©£¥¨¨©¥¦¨¤

dnglOl)my i"yx(" hwPX dnE .dpgn ©¦§¨¨©¤¨©©£¥
EN`l dpEMdW xnFl Wi ?"oFx`d̈¨¥©¤©©¨¨§¥
ixdW ,dnglOA oFx`d z` mikilFOW¤¦¦¤¨¨©¦§¨¨¤£¥
fnFxW F` .eil`n KNdn `l oFx`d̈¨Ÿ§©¥¥¥¨¤¥
lke mXd" :mW dhFqA `xnBd ixacl§¦§¥©§¨¨§¨¨©¥§¨
i"Wx d`xE ."oFx`A oigPEn eiEPiM¦¨¨¦¨¨§¥©¦
mdOr `vFId oFx`d" :bl ,i xAcOA©¦§¨¨¨©¥¦¨¤
zFgEl ixaW FaE ,dnglOl©¦§¨¨¦§¥

."migPEnd dxez ¨¦
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(ä)øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìna©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה לׁשֹון ,חּנּו ּבֹו. ּדר epÎÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑ זה הּוא נפׁש עגמת ׁשל .ודבר ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

(å)áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים, לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבירּוׁשלים  .הּדמים ִִִַַָָ

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן .יׁשּוב ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤

:Bááìk åéçà ááì§©¬¤−̈¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג ּומׁשמיע (סוטה מדּבר ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין "ויספּו"? ּכאן נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשֹוטר  וזה, מׁשמיע; וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ּו"מי אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", "ׁשמע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמן
מׁשמיע מדּבר C¯Â.וׁשֹוטר ‡¯i‰··l‰∑ הּמלחמה ּבקׁשרי לעמד יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ְְְִֵֵַַַ«»≈¿««≈»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ÔÓה  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו  dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז  d·Ò ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

Ôe¯ÓÈÈÂח  ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

d)(Bëðç àìåCepç .Ba øc àìå Y §Ÿ£¨§Ÿ¨¦
ìäìçúä ïBL¯i"Wx mB d`x §©§¨¨§¥©©¦

.ci ,ci ziW`xA§¥¦
epëðçé øçà LéàåìL øáãå Y §¦©¥©§§¤§¨¨¤
äæ àeä Lôð úîâò¯xnFl Kixv ©§©¤¤¤¨¦©

WtPd znbrW xnFl i"Wx zpEM oi`W¤¥©¨©©¦©¤©§©©¤¤
`N` ,"EPkpgi xg` Wi`"WM wx `id¦©§¤¦©¥©§§¤¤¨

lMoiprd" `EdxaC,"Wtp znbr lW ¨¨¦§¨¨¨¤©§©¤¤
i"Wx zpEke .Fzial aEWl eilr okle§¨¥¨¨¨§¥§©¨©©¦

dkixvd `l dxFYdW xnFlFzF` ©¤©¨Ÿ¦§¦¨
zEni oR" lW WWgd ipRn mzq aEWl̈§¨¦§¥©£¨¤¤¨
lM lr FpWi df WWgW ,"dnglOA©¦§¨¨¤£¨¤¤§©¨
dpAW oeiMW `N` ,dnglOl miklFdd©§¦©¦§¨¨¤¨¤¥¨¤¨¨
znbr" o`M Wi ,Fkpg `le Wcg ziA©¦¨¨§Ÿ£¨¥¨©§©
`l `Ede dnglOA zEni m` "Wtp¤¤¦¨©¦§¨¨§Ÿ
xg` EdWin `liOnE ,FziA z` KFpgi©£¤¥¦¥¨¦¤©¥
mxkA WExiRd oke .EPkpgi©§§¤§¥©¥§¤¤

.dX`ee dxez §¦¨
e)(Bìlç àìåäðMa Bàãt àì Y §Ÿ¦§Ÿ§¨©¨¨

úéòéáøä¯lkEIW icM ,oiNEg ozFUrl ¨§¦¦©£¨¦§¥¤©

lFk`le ,FnFwnA zFxiRd lFk`l¤¡©¥¦§§¤¡
.cIn azFMW itM ,milWExiA minCd©¨¦¦¨©¦§¦¤¥¦¨

,íéìLeøéa ïìëàì ïéðeòè úBøtäL¤©¥§¦§¨§¨¦¨©¦
íéîcä ìëàìå íéîãa ïìlçì Bà§©§¨§¨¦§¤¡Ÿ©¨¦

íéìLeøéa¯mincA dpwIW ,xnFlM ¦¨©¦§©¤¦§¤§¨¦
EPlk`ie dvxIX dn lM milWExiA EN ¥̀¦¨©¦¨©¤¦§¤§Ÿ§¤
,hi `xwIe d`x .ipW xUrn FnM ,mẄ§©£¥¥¦§¥©¦§¨
` ,dl zFkxA d`xE .mW i"WxaE ck§©¦¨§¥§¨

.mW i"WxaEf dxez §©¦¨
g)(íéøèMä eôñéåøîàð änì Y §¨§©Ÿ§¦¨¨¤¡©

"eôñéå" ïàk¯aFYkl aEzMd d`x dn ¨§¨§¨¨¨©¨¦§
z`f aFYkl Fl did ,"Etqie" o`M `weC©§¨¨§¨§¨¨¦§Ÿ
in" iAB ,oFW`xd "Wi`d in" ixg ©̀£¥¦¨¦¨¦©¥¦

e wEqR Wix ,ipXd "Wi`d)oexkfd xtq(F` . ¨¦©¥¦¥¨
lMd ixdW ,llM aFYkl Fl did `NW¤Ÿ¨¨¦§§¨¤£¥©Ÿ

"mixhFXd ExAce"n cg` KWnd)likyn ¤§¥¤¨¦§¦§©§¦
cecl(.

ïäkä éøác ìò äæ ïéôéñBî¯"Etqie" ¦¦¤©¦§¥©Ÿ¥§¨§
mdNXn mitiqFn md df xaCW rnWn©§©¤¨¨¤¥¦¦¦¤¨¤

)` ,bn dheq i"yx(.

òîL" ïî òéîLîe øaãî ïäkäL¤©Ÿ¥§©¥©§¦©¦§©
"íëúà òéLBäì" ãò "ìàøNé¯ ¦§¨¥©§¦©¤§¤

.cÎb miwEqR§¦
"Léàä éî"e¯oFW`xd)d weqt(. ¦¨¦¨¦

éLéìLe éðLå¯ipXd "Wi`d in" §¥¦§¦¦¦¨¦©¥¦
iWilXde)fÎe miweqt(. §©§¦¦

òéîLî øèBLå øaãî ïäk¯df lre Ÿ¥§©¥§¥©§¦©§©¤
mixhFXd ExAce" :d wEqR Wix xn`p¤¡©¥¨§¦§©§¦

."mrd l ¤̀¨¨
òéîLî øèBLå øaãî øèBL äæå¯ §¤¥§©¥§¥©§¦©

ipW xhFWe xAcn cg` xhFW ,xnFlM§©¥¤¨§©¥§¥¥¦
mrl rinWn)my dheq ray x`a(okle . ©§¦©¨¨§¨¥

dtqFd FGW ipRn ,"Etqie" o`M xn`p¤¡©¨§¨§¦§¥¤¨¨
i"Wx mB d`xE .odMd ixaC lr mdNXn¦¤¨¤©¦§¥©Ÿ¥§¥©©¦
iAbe rhp iAB `YWd crCn" :mW dhFq¨¨¦§©¨§¨©¥¨©§©¥
aizM `kde ,Etqie aizM`l dX` qxi ¥̀¥¦¨Ÿ§¦§¨§§¨¨§¦
,odk ixaC dPd cr DPin rnW ,Etqie§¨§§©¦¨©¥¨¦§¥Ÿ¥
oFWlA oEIr Kixve] "oitiqFn od Ff z`e§¤¥¦¦§¨¦¦¦§
± dngln gEWn" :` ,`l ziprY i"Wx©¦©£¦§©¦§¨¨
Wi`d in :dnglOA fixkOd odMd `Ed©Ÿ¥©©§¦©¦§¨¨¦¨¦



סה mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iyiy meil inei xeriy
וכרם  ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ּתלתה ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשלּופה. חרב ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹולראֹות
'ׁשּמא  אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ּבעלי ׁשהם יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל החֹוזרים על לכּסֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואּׁשה,

אּׁשה' ארׂש אֹו ּכרם, נטע אֹו ּבית, .ּבנה ִִֵֶֶַַַָָָָ

(è)eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²
ñ :íòä Làøa úBàáö éøN̈¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑ ׁשרֹוצה מי וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ּומלאחריהם, מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

nÚ‡ט  ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ Èa¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mrHde .["'ebe aaNd Kxe `xId©¨¥§©©¥¨§©©©
iciÎlr DNEM dzUrp Ff dfxkdW¤©§¨¨¤¤§¨¨©§¥
zrbFp `idW ipRn xnFl Wi ,mixhFXd©§¦¥©¦§¥¤¦©©
z` qOi `NW icM" ,dnglOd mvrl§¤¤©¦§¨¨§¥¤Ÿ¦©¤

."FaalM eig` aal§©¤¨¦§¨
áálä Cøå àøiäàáé÷ò éaø Y ©¨¥§©©¥¨©¦£¦¨

øîBà¯.` ,cn dhFq ¥¨
éøL÷a ãîòì ìBëé BðéàL ,BòîLîk§©§¨¤¥¨©£Ÿ§¦§¥

äîçìnä¯cFnrl mixXwzOWM ©¦§¨¨§¤¦§©§¦©£
miaiF` mEcixti `NW mitEtv)my i"yx(. §¦¤Ÿ©§¦§¦

äôeìL áøç úBàøìå¯± "`xId" §¦§¤¤§¨©¨¥
,"dngln xWwA cFnrl lFki Fpi`W"¤¥¨©£§¤¤¦§¨¨
axg zF`xl" lFki Fpi`W ± "aaNd Kxe"§©©¥¨¤¥¨¦§¤¤

"dtElW(iaxd). §¨
øîBà éìéìbä éñBé éaø¯.mW dhFq ©¦¥©§¦¦¥¨¨
BãéaL úBøáòî àøiä¯dpEMd oi` ©¨¥¥£¥¤§¨¥©©¨¨

`N` ,dzin odilr aIgW zFxiarA©£¥¤©¨£¥¤¦¨¤¨
ohVdW oeiMW ,zFxiar mzq ENit £̀¦§¨£¥¤¥¨¤©¨¨

dpMQd zrWA bxhwn)i ,bk onwl i"yx d`x(, §©§¥¦§©©©¨¨
`Ed okl`xizndnglOl z`vl(iaxd). ¨¥¦§¨¥¨¥©¦§¨¨

xACW in ENit`W ,a ,cn dhFq d`xE]§¥¨¤£¦¦¤¦¤
lW oiNitzl ci lW oiNitY zgpd oiA¥£¨©§¦¦¤¨¦§¦¦¤
xfg `l m`" ,FciA `id dxiar ± W`xŸ£¥¨¦§¨¦Ÿ¨©

"KxaE)n dheq i"yxa ,c(`N` ,W`x lW lr ¥¥©¤Ÿ¤¨
zFgpn i"Wx) dpFW`x dkxA lr Knq̈©©§¨¨¦¨©¦§¨
dxardW mW zFtqFY d`x la` .` ,el£¨§¥¨¨¤¨£¥¨
.dkixv Dpi`W dkxA mxFBW KkA `id¦§¨¤¥§¨¨¤¥¨§¦¨
hnx oniq axd KExr oglWA `aEd oke§¥¨§ª§¨¨¨©¦¨

FtFqA c `"ew(`Ed wEICdW d`xpe . §§¦§¤¤©¦
zFxiarn" oFWNdnFciAWzFxiar ," ¥©¨¥£¥¤§¨£¥

zgpd Epide ,FciA ENit` zFiElYd©§£¦§¨§©§£¨©
iqFi iAx itNW ,m"`xd azke .[oiNtY§¦¦§¨©¨§¥¤§¦©¦¥
aal z` qOi `le" lW WExiRd ililBd©§¦¦©¥¤§Ÿ¦©¤§©
`EdW mirnFXdW ,`Ed "FaalM eig ¤̀¨¦§¨¤©§¦¤
zngn dGW Erci `l ,bxdi `OW `xï¥¤¨¥¨¥Ÿ¥§¤¤¥£©
`EdW EaWgi `N` ,FciAW zFxiar£¥¤§¨¤¨©§§¤
ENit`e ,zFxiar ilrA opi`W ozFnM§¨¤¥¨©£¥£¥©£¦
K` .FzFnM md mB E`xiIe ,`xi ikd̈¦¨¥§¦§©¥§©
wxW ,zEhiWtA azM "mgpn zxFz"A§©§©¥¨©¦§¦¤©

in`xiWxfFg did FciAW zFxiarn ¦¤¨¥¥£¥¤§¨¨¨¥
ixdW ,FciA dxiar dzidW in lM `le)§Ÿ¨¦¤¨§¨£¥¨§¨¤£¥

`hgi `l xW` ux`A wiCv oi`(Edfe , ¥©¦¨¨¤£¤Ÿ¤¡¨§¤
."FaalM eig` aal z` qOi `l"W icM§¥¤Ÿ¦©¤§©¤¨¦§¨

Cëìe¯zFxiarn `xId Edf "`xId"W §¨¤©¨¥¤©¨¥¥£¥
)my i"yx(.

íøëå úéa ìò øæçì äøBz Bì äúìz̈§¨¨©£Ÿ©©¦§¤¤
ìéáLa íéøæBçä ìò úBqëì äMàå§¦¨§©©©§¦¦§¦

íãéaL úBøáò¯iqFi iAx ,xnFlM £¥¤§¨¨§©©¦¥
"oFr `lA dzin oi`"W xaFq ililBd©§¦¦¥¤¥¦¨§Ÿ¨
Fl mxFB mc` lW F`hgW .` ,dp zAW]©¨¤¤§¤¨¨¥
`xil Fl oi` oM m`e ,[my i"yx ± zEnl̈§¦¥¥¦¨
,zFxiar lrA `EdWM `N` zEni `OW¤¨¨¤¨§¤©©£¥
,"aaNd Kxe `xId" WxiR okle§¨¥¥©©¨¥§©©¥¨
xnFl Kixv df itlE .FciAW zFxiarn¥£¥¤§¨§¦¤¨¦©
mi`xIW ipRn `l ,mixfFgd x`XW¤§¨©§¦Ÿ¦§¥¤§¥¦
ilrA mpi` ixdW ,mixfFg EzEni `OW¤¨¨§¦¤£¥¥¨©£¥
zFxiar ilrA lM ixdW) zFxiar£¥¤£¥¨©£¥£¥

"aaNd Kxe `xId" KFzA millkp(`N` , ¦§¨¦§©¨¥§©©¥¨¤¨
zFQkl icM xFfgl mdilr dxfB dxFYd©¨¨§¨£¥¤©£§¥§©
mciAW zFxiar llbA mixfFgW EN` lr©¥¤§¦¦§©£¥¤§¨¨

)m"`x(iqFi iAx itNW ,xnFl Wi F` .¥©¤§¦©¦¥
dxFYd dOl xzFi oaEn ililBd©§¦¦¨¥¨¨©¨
mxM ziA lr mB xifgdl dkixvd¦§¦¨§©£¦©©©¦¤¤
mdA WIW mrHA wRYqn Fpi`e ,dX`e§¦¨§¥¦§©¥©©©¤¥¨¤
lkA Wi "Wtp znbr" iM ,"Wtp znbr"©§©¤¤¦©§©¤¤¥§¨
`N` ,dnglOA zEnl milElrW EN ¥̀¤£¦¨©¦§¨¨¤¨
mci lr zFQkl icM `Ed iYn`d mrHd©©©¨£¦¦§¥§©©¨¨

.mciAW zFxiar ipRn mixfFgd lr©©§¦¦§¥£¥¤§¨¨
äøáò éìòa íäL eðéáé àlL¯okle ¤Ÿ¨¦¤¥©£¥£¥¨§¨¥

"aaNd Kxe `xId Wi`d in" zfxkd mB©©§¨©¦¨¦©¨¥§©©¥¨
,sFQal dzid ,FciAW zFxiar zngn¥£©£¥¤§¨¨§¨§©

lr xzFIW dOM zFQkl icMmixfFgd §¥§©©¨¤¥©©§¦
Eid m` iM ,mciAW zFxiar zngn¥£©£¥¤§¨¨¦¦¨
lM lW mxExgW lr dNigY mifixkn©§¦¦§¦¨©¦§¨¤¨
xMip did ,mciAW zFxiarn mi`xid©§¥¦¥£¥¤§¨¨¨¨¦¨
,xFfgl mippFMzn mdW cIn mdipR lr©§¥¤¦¨¤¥¦§§¦©£

iEQiM o`M did `l aEWe(iaxd). §Ÿ¨¨¨¦
úéa äða ànL :øîBà øæBç eäàBøäå§¨¥¥¥¤¨¨¨©¦

äMà Nøà Bà íøk òèð Bà¯d`xE ¨©¤¤¥©¦¨§¥
dpA dxFYd dlY" :mW i"Wx oFWl§©¦¨¨¨©¨¨¨
dlzIW icM ,ollbA xFfgl qxi`e rhpe§¨©§¥©©£¦§¨¨§¥¤¦§¤

,dxfgd KkAxnFl WIAzi `le §¨©£¨¨§Ÿ¦§©¥©
."xfFge `xi `Ed FciAW zFxiarn¥£¥¤§¨¨¥§¥

]äîçìna úeîé ït¯ÎiazM dAxdA ¤¨©¦§¨¨§©§¥¦§¥
dAxdA oke) mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦§¥§©§¥

i"Wx iWxtOn(o`M FnFwn df rhw , ¦§¨§¥©¦¤©¤§¨
EpiptNW miqEtCA oke miqEtC dOkaE)§©¨§¦§¥©§¦¤§¨¥

f wEqtA `Ed(xE`iAd KWnd `Ede , §¨§¤§¥©¥
FYrcl oMW ,ililBd iqFi iAx ixacA§¦§¥©¦¥©§¦¦¤¥§©§
xifgdl dxFYd dkixvdW dAiQd lM̈©¦¨¤¦§¦¨©¨§©£¦
`Upe mxM rhpe ziA dpAW in z ¤̀¦¤¨¨©¦§¨©¤¤§¨¨
lr zFQkl" liaWA `Ed ,dX ¦̀¨¦§¦§©©
`le ,"mciAW zFxiar liaWA mixfFgd©§¦¦§¦£¥¤§¨¨§Ÿ
dOl oaEn Fpi` oM m` ,mnvr mCSn¦¦¨©§¨¦¥¥¨¨¨

"dnglOA zEni oR" :mdA xn`p(iaxd). ¤¡©¨¤¤¨©¦§¨¨
Y

"úeîé ït" áeLé¯"zEni oR" ,xnFlM ¨¤¨§©¤¨
mzq df oi`W ,"aFWie Kli" lr aqEn¨©¥¥§¨¤¥¤§¨
Ff `N` ,dnglOA zEni `OW WWg£¨¤¨¨©¦§¨¨¤¨
`NW liaWA Fzial aFWie Kli :dxdf ©̀§¨¨¥¥§¨§¥¦§¦¤Ÿ

.zEnï
ïäkä éøáãì òîLé àì íàL¯ ¤¦Ÿ¦§©§¦§¥©Ÿ¥

`Ed odMdW ,g wEqR i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦¨¤©Ÿ¥
.rinWn wx xhFXde xAcOW¤§©¥§©¥©©§¦©

úeîiL àeä éàãk Y¯Fpi`W itl §©¤¨§¦¤¥
dOl mB x`Fan dfaE .odMl rnFW¥©©Ÿ¥¨¤§¨©¨¨
,"zEni oR" EN` WlXn cg` lkA xn`p¤¡©§¨¤¨¦§¥¤¨
wx Fazkl aEzMd wRYqd `le§Ÿ¦§©¥©¨§¨§©
Fpi`W mdn cg` lMW ipRn ,oFW`xÄ¦¦§¥¤¨¤¨¥¤¤¥

zEnIW Fnvrl mxFB `Ed ,aW)t"r ¨¥§©§¤¨
cecl likyn(..[h dxez

h)(úBàáö éøNïéôwæ ïéãéîònL Y ¨¥§¨¤©£¦¦©¨¦
íäéøçàîe íäéðôlî¯aEzMAW s`e ¦¦§¥¤¥©£¥¤§©¤©¨

W`xl dpEMd ,"mrd W`xA" xn`p¤¡©§Ÿ¨¨©©¨¨§Ÿ
dhFq i"Wx d`xE .DtFqlE dkxrOd©©£¨¨§¨§¥©¦¨
`NW ,mrd lW FtFqA EcinrdW" :mẄ¤¤¡¦§¤¨¨¤Ÿ

."qEpl mdixg`l mipFxg` Exfgi©§§©£¦§©£¥¤¨



mihteyסו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy
ּולחּזקם  הּנֹופלים את לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני "זקפין", ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן הרׁשּות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלחזר,

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת ּתנּוסּו, ולא הּמלחמה אל 'ׁשּובּו .ּבדברים: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ß lel` 'f ycew zay ß

(é)äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìL §¨«

i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑ לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' ."הרחקת ְְָֹֹ

(àé)ðòz íBìL-íà äéäå-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä íòä̈¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי) רּׁשאי אּתה להחרימם, ׁשּנצטּוית אּומֹות מּׁשבעה ּבּה מֹוצא אּתה אפּלּו »»»«ƒ¿»»ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
Ee„·ÚÂ.לקּימם  ÒÓÏ∑(ספרי) וׁשעּבּוד מּסים עליהם ׁשּיקּבלּו .עד ְְַָ»««¬»ְְְְֲִִִֵֶֶַַ

(áé)äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®
:äéìò zøöå§©§−̈¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑ להּלחם סֹופּה ,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר הּכתּוב ¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
,ּבותל ּתּניחּנה ÈÏÚ‰.אם z¯ˆÂ∑ּולהצמיאּה להרעיבּה ּתחלּואים אף מיתת .ולהמיתּה ְְִִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָ

dÏÚי  (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

ÏÎיא  È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â CpÚz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

˜¯·יב  CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéìéMëå¯mFCxw)` ,hiw w"a i"yx(. §©¦¦©§
íäéãéa ìæøa ìL¯`NW xFnWl ¤©§¤¦¥¤¦§¤Ÿ

EqEpi)my i"yx(. ¨
Bãéa úeLøä Y øæçì äöBøL éî ìëå§¨¦¤¤©£Ÿ¨§§¨

åé÷BL úà çt÷ì¯eilbx uSwl)i"yx §©¥©¤¨§©¥©§¨
a ,ap oiyeciw(.

äö÷a íéãîBò íãà éða ,"ïéôwæ"¯ ©¨¦§¥¨¨§¦¦§¥
,DtFqaE dkxrOd zNgzA ,xnFlM§©¦§¦©©©£¨¨§¨
sFq mbe W`x mB `Ed "dvw" lM oMW¤¥¨¨¤©Ÿ§©
xi`n iAx" :i ,g dhFq inlWExi d`x)§¥§©§¦¨©¦¥¦

"`Wix ± lagC DitFql `xw(la` . ¨¨§¥§¤¤¥¨£¨
cv lW DW`xA" :mW dhFq i"WxA§©¦¨¨§Ÿ¨¤©

."dnglOd©¦§¨¨
í÷fçìe íéìôBpä úà ó÷æì äëøònä©©£¨¨¦§Ÿ¤©§¦§©§¨

íéøáãa¯:` ,cn dhFq i"Wx mB d`x ¦§¨¦§¥©©¦¨
oicinrn dnglOd cv lW DW`xA"§Ÿ¨¤©©¦§¨¨©£¦¦
m`W ,Kkl miPEnn mixFAB mc` ipA§¥¨¨¦¦§¦§¨¤¦
EdEcinri ± minglPd on cg` lFRi¦¤¨¦©¦§¨¦©£¦
`aSd iWp` z` ExiAbie ,EdEtiwfie§©§¦§©§¦¤©§¥©¨¨

."mdixacA§¦§¥¤

,eñeðz àìå äîçìnä ìà eáeL¤©¦§¨¨§Ÿ¨
äñéð äìéôð úlçzL¯Ff ,oiqp odWM ¤§¦©§¦¨¦¨§¤¥¨¦

dlitPd znxbd zNgY `id)my i"yx ¦§¦©©§¨©©§¦¨
a"r(.i dxez

i)(øéò ìà áø÷ú ékúîçìîa Y ¦¦§©¤¦§¦§¤¤
øaãî áeúkä úeLøä¯la` ¨§©¨§©¥£¨

dil` `Fxwl Kixv oi` devn znglnA§¦§¤¤¦§¨¥¨¦¦§¥¤¨
.mFlWl§¨

ïéðòa LøônL Bîk¯.eh wEqR §¤§Ÿ̈¨¦§¨¨
úB÷Bçøä íéøòä ìëì äNòz ïk"¥©£¤§¨¤¨¦¨§

"'Bâå¯ixr WEAikA xAEcn `NW ixd §£¥¤Ÿ§¨§¦¨¥
.ux`d`i dxez ¨¨¤

`i)(dá àöîpä íòä ìkelôà Y ¨¨¨©¦§¨¨£¦
úBnà äòáMî da àöBî äzà©¨¥¨¦¦§¨ª

íîéøçäì úéeèöpL¯oOwlcM ¤¦§©¥¨§©£¦¨§¦§©¨
.fiÎfh miwEqR§¦

íîi÷ì éàMø äzà¯`Ed cEOiNd ©¨©©§©§¨©¦
"lM" zaiY iEAixn)'ixtQ'(mrHde . ¥¦¥©¨¦§¥§©©©

ux`A mi`vnp mpi`W oeiM)oexkfd xtq(. ¥¨¤¥¨¦§¨¦¨¨¤
Eeãáòå ñîìíäéìò eìa÷iL ãò Y ¨©©£¨©¤§©§£¥¤

ãeaòLå íéqî¯cal qnA iC `le ¦¦§¦§§Ÿ©§©§¨
lAwl mikixv `N` ,cal cEArWA F`§¦§§¨¤¨§¦¦§©¥

mdipW)'ixtQ'(.ai dxez §¥¤¦§¥

ai)(äúNòå Cnò íéìLú àì íàå§¦Ÿ©§¦¦¨§¨§¨
äîçìî EnòEøOáî áeúkä Y¯ ¦§¦§¨¨©¨§©¤§

,"dngln LOr dzUre" xn`X dnA§©¤¨©§¨§¨¦§¦§¨¨
"dngln DOr ziUre" `le)likyn §Ÿ§¨¦¨¦¨¦§¨¨

cecl(.
dôBñ Y "Cnò íéìLú àì" íàL¤¦Ÿ©§¦¦¨¨
.Cìúå äpçépz íà Ea íçläì§¦¨¥§¦©¦¤¨§¥¥

äéìò zøöådáéòøäì óà Y §©§¨¨¤¨©§©§¦¨
úúéî dúéîäìå dàéîöäìe§©§¦¨§©£¦¨¦©

íéàeìçz¯oFWNn "Yxve" Wxtn ©£¦§¨¥§©§¨¦§
mzF` xrvl ,xnFlM ,wFvnE xFvn̈¨§©§©¥¨
dpEMdW xnFl oi`W .xrv ipin lkA§¨¦¥©©¤¥©¤©©¨¨
hEWR ixdW ,FhEWtM xFvn zIpal¦§¦©¨¦§¤£¥¨
zpEM `N` ,minglPd KxC oMW `Ed¤¥¤¤©¦§¨¦¤¨©¨©

mxrvl xiYdl aEzMd)xtq ©¨§©¦§©£¨
oexkfd(.bi dxez



סז mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

(âé)éäìà ýåýé dðúðedøeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
:áøç-éôì§¦¨«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d˙e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְְִִִֶָָָָָָָָָ

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkøLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ ּבגדֹולים ֿ ּכלֿזכּורּה"? את "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(åè)ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå:E §©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑ את .הּגרּגׁשי לרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

(çé)ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

ñ :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑ לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

Ïkיג  ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

È‰Èיד  Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc C‡Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CpÓטו  ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז  ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז  È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡Úk¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

ÏÎkיח  „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

bi)(dðúðeéäìà 'äEãéa Eíà Y §¨¨¡Ÿ¤§¨¤¦
'äL óBñ ,ïéðòa øeîàä ìk úéNò̈¦¨¨¨¨¨¦§¨¤

"Eãéa" dðúBð¯dn ,oM `l m` iM §¨§¨¤¦¦Ÿ¥¨
.o`M "'ebe 'd DpzpE" oiprci dxez ¦§©§¨¨¨

ci)(óhäåíéøëæ ìL óè óà Y §©©©©¤§¨¦
¯aEzM ixd ,zFawPl dpEMd m` iM¦¦©©¨¨©§¥£¥¨

zFPhTd oMWÎlke ,"miWPd")likyn ©¨¦§¨¤¥©§©
cecl(.

ìk úà úékäå" :íi÷î éðà äîe¨£¦§©¥§¦¦¨¤¨
"døeëæ¯.bi wEqR §¨¨

.íéìBãâaeh dxez ¦§¦
fi)(Eeö øLàkúà úBaøì Y ©£¤¦§§©¤

éLbøbä¯,miOr draXn md mBW ©¦§¨¦¤©¥¦¦§¨©¦
FxiMfd `NW `N` ,` ,f lirl WxFtnM©§¨§¥¤¨¤Ÿ¦§¦
iElBW ipRn ,WxFtnA o`M aEzMd©¨¨¦§¨¦§¥¤¨

gxaie aFfri iWBxBdW eiptl rEcie§¨©§¨¨¤©¦§¨¦©£§¦§©
eil`n)`i ,a ,bl zeny i"yx d`x(`le , ¥¥¨§Ÿ

EprinWn aEzMd K` ,mzindl Ekxhvi¦§¨§©£¦¨©©¨©§¦¥
"dnWp lM dIgz `l" llkA md mBW¤©¥¦§©Ÿ§©¤¨§¨¨
md ixdW ,[ux`l Exfgi mde dCnA]§¦¨§¥©§§¨¨¤¤£¥¥
mllM okle ,miOr draXdn wlg¥¤¥©¦§¨©¦§¨¥§¨¨

"LEv xW`M" zFaizA)dcya x`a t"r(. §¥©£¤¦§
dIgz `l" :a ,b dhFq i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨Ÿ§©¤
,aizM zFOE` draWA ± dnWp lM̈§¨¨§¦§¨§¦

iYgdiWBxBdeiprpMde ixFn`de ©¦¦§©¦§¨¦§¨¡¦§©§©£¦
."iqEaide iEgde iGxRdegi dxez §©§¦¦§©¦¦§©§¦

gi)(eãnìé àì øLà ïòîìY §©©£¤Ÿ§©§
ïéøiâúîe äáeLz eNò íà àä¯ ¨¦¨§¨¦§©§¦

,WOn zExbl dpEMd oi`W azM m"`xd̈§¥¨©¤¥©©¨¨§¥©¨
`le ,FlAwl xYEOW `Ed hEWR dGW¤¤¨¤¨§©§§Ÿ

xB zFidl ENit` `N` ,azMdl Kixv̈¦§¦¨¥¤¨£¦¦§¥
.Fbxdl xEq`e ,FlAwl Wi calA aWFY¨¦§¨¥§©§§¨§¨§
zExbl dpEMdW ,azM "dix` xEB"d K ©̀©©§¥¨©¤©©¨¨§¥

WECigde ,FrnWnM WOnoi`W `Ed ©¨§©§¨§©¦¤¥
zngn xIBzn `Ed `OW :mixnF`§¦¤¨¦§©¥¥£©

zn`A `le d`xi)g"ty(i"Wx d`xE . ¦§¨§Ÿ¤¡¤§¥©¦
ricFdl .. EazM df xace" :a ,dl dhFq¨§¨¨¤¨§§¦©
ilEaBn uEg miaWFId zFOE` raWl§¤©©§¦¦§¥
`N` ,onixgdl EEhvp `NW ,l`xUi¦§¨¥¤Ÿ¦§©§©£¦¨¤¨
,mixgdl EEhvp mlEaB KFzAW ozF`¨¤§§¨¦§©§©£¦
mdiUrn EpzF` EcOli `NW icM§¥¤Ÿ§©§¨©£¥¤
dvEg miaWFId mY` la` ,milwlwnd©§ª§¨¦£¨©¤©§¦¨
lAwp ± daEWzA oixfFg mY` m` ,Dl̈¦©¤§¦¦§¨§©¥
zngOW ,oilAwn oi` DkFzAWe ,mkz ¤̀§¤§¤§¨¥§©§¦¤¥£©
FWExitA i"WxW xWt`e ."oiUFr d`xi¦§¨¦§¤§¨¤©¦§¥



mihteyסח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

(èé)äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨
ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì dNôúì§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ
äãOä õò íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna E ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה מּׁשלׁשה (שבת ּפחֹות ּכֹוכבים ע ֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין אמרּו: מּכאן »ƒְִַ«ƒְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּבׁשלֹום ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, קדם א)ימים ּבצקלג (שמואלֿב ּדוד "וּיׁשב : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב הרׁשּות ּובמלחמת ׁשנים", ‰O„‰.(ספרי)ימים ıÚ Ì„‡‰ Èk∑,'ּדלמא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָƒ»»»≈«»∆ְְְֲִִִֵֵַָ

מּפני הּמצֹור ּבתֹו להּכנס הּׂשדה עץ האדם העי ׁשּמא ּכאנׁשי וצמא רעב ּביּסּורי ּתׁשחיתּנּולהתיּסר לּמה .ר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה עץעץעץעץ האדםהאדםהאדםהאדם יט)ּכּכּכּכיייי הרש"ב(כ, הרּבי 39)ּכתב עמ' לנער חנוך וחי.(קונטרס צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם אֹותּיֹות ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹומםמםמםמם: - ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
והּדּבּור. לגדלּות.צצצצֹוֹוֹוֹומחמחמחמחהּמחׁשבה מּקטנּות  ׁשּצֹומחים הּמּדֹות, ּתחּיה.חיחיחיחי- והחכמה חכמה, ּבחינת ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדה דה דה דה - עץעץעץעץ :האדםהאדםהאדםהאדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּבהמּיֹות  מּדֹותיו להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ּבׁשביל הּוא וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻעּקר
ּכתר  ּבספר וכדאיתא הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. לּברּיֹות, וטֹוב לּׁשמים טֹוב ויהיה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאלקּות,

טֹוב והּטבעּיֹות.(סכ"ד)ׁשם הרעֹות מּדֹותיו את לׁשּבר ּכדי היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ׁשעּקר ּגאֹון, סעדיה רב ּבׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּכל הּזקן: אדמו"ר ּפתּגם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוידּוע

Á‚‡Ï‡יט  ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï dÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»
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zFCOd lr dhilXd - mc`d zilkY©§¦¨¨¨©§¦¨©©¦

גֹו' הּׂשדה עץ האדם ּכי תכרת, לא ואֹותֹו תאכל מּמּנּו ּכי גֹו' עצּה את תׁשחית לא גֹו' עיר אל תצּור "ּכי ּכתּוב ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבפרׁשתנּו
וכרּת" תׁשחית יט)אֹותֹו ּבּגמרא(כ, ואיתא א). ז, תאכל (תענית מּמּנּו ּכי ּדכתיב מּׁשּום אּלא הּוא? ׂשדה עץ האדם "וכי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ואם  תכרֹות, לא ואֹותֹו תאכל מּמּנּו - הּוא הגּון ּתלמיד־חכם אם ּכיצד, הא וכרּת. תׁשחית אֹותֹו ּוכתיב תכרֹות, לא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹואֹותֹו
וכרּת". תׁשחית אֹותֹו - ְְִַָָָָלאו

ּבענין  - לזה זה ּדֹומים ׁשּבהם אחד ּפרט מצינּו אם ּדגם הּוא", ׂשדה עץ האדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית מתיּׁשבת ּכיצד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוקׁשה,
הּׂשדה? לעץ האדם ּבין העיקרית הּׁשּיכּות את זה ּדמיֹון מבּטא ואי ּבלבד, אחד ּבפרט ּדמיֹון זה הרי - הגּון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּתלמיד־חכם
התחּלקּות  ּבאדם יׁש ּכ ּומדּבר, חי צֹומח, ּדֹומם, סּוגים, לארּבעה מתחּלק ׁשהעֹולם ׁשּכמֹו הּידּוע על־ּפי זה לבאר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשּבאדם הּצֹומח ּבחינת הם ׁשּבאדם והּמּדֹות אּלּו, סּוגים ד"ה לארּבעה בראשית תורת־חיים א. ד, בראשית תורה־אור זה בכל (ראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מקומות) ובכמה .וייצר,

ׂשכל. ּבעל ׁשהּוא - הּוא הּסּוגים ג' ׁשאר על האדם ׁשל יתרֹונֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּנה,
ׁשּבאדם, ה"צֹומח" ׁשהּוא - ׂשדה" ּד"עץ הענין ּגם יׁשנֹו ׁשּבאדם אמת ּדהן הּוא", ׂשדה עץ אדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזֹוהי

האדם? ׁשל מעלתֹו זֹוהי האם אבל ׁשּבלּבֹו, ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָמּדֹותיו
יתנהגּו ׁשהּמּדֹות הּמּדֹות, על להׁשּפיע אּלא ּבלבד, הׂשּכלֹות להׂשּכיל אינּה האדם ׂשכל ׁשּתכלית הּגמרא, מתרצת ּכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

ׁשל  מביא אינֹו לבּדֹו הּׂשכל הּׂשכל. לׁשלמּותֹו.על־ּפי האדם ּבא אז הּמּדֹות, על מׁשּפיע הּׂשכל ּכאׁשר רק לאדם, מּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
חכם, ּתלמיד ל"אדם", ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ּפירֹות, ּבנתינת היא אילן ׁשל ׁשּמעלתֹו ּכׁשם מאילן: מׁשל הּגמרא מביאה זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָועל

מצוֹות" ּפירֹות, ּד"מאי "ּפירֹות", ּומביא מּדֹותיו, על ּפֹועל ׁשּׂשכלֹו "הגּון", ּבהיֹותֹו היא סע"א)ּדמעלתֹו מו, .(סוטה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cere ,82 'nr `"g zegiy ihewl .cx zxb` a"g ycew zexb` t"r)

miclId KEpigA zWxcPd zExidGd©§¦©¦§¤¤§¦©§¨¦

הּׂשדה" עץ האדם "ּכי ּכתּוב יט)ּבפרׁשתנּו הּׂשדה.(כ, לעץ ּדברים ּבכּמה ּדֹומה ׁשהאדם והינּו, . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
הּילדים: ּבחינּו הֹוראה מּזה ללמֹוד ְְְְִִִִֵֶַָָָויׁש

נזק. ּגֹורמת אינּה וגם ּבלבד, ׁשּנעׂשתה ּבּמקֹום אּלא אינּה הּׂשריטה אזי ּגדל, ׁשּכבר לאחרי ּבאילן ׂשריטה עֹוׂשים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכאׁשר
יצמח  אחת ׁשּמׂשריטה יּתכן לנטֹוע, ׁשעֹומדים ּבגרעין ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ,ר אילן ּבׁשתיל ׂשריטה עֹוׂשים ּכאׁשר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָאבל

ּבעל־מּום. ִַַָאילן
:החינּו ּבענין הּוא ְְְִִֵַַוכן

היא  הּפגיעה הרי - ּפׁשרֹות על להסּכים מּוכרח ׁשהּוא לֹו ונדמה ּבחּיים, ּדרּכֹו מחצית עבר ׁשּכבר העמידה, ּבׁשנֹות ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאדם
ארּבעים  יכֹולֹות אחת, לׁשנה ּפׁשרה ויעׂשה יּכׁשל ואם ּפׁשרֹות, ללא הּוא חי ׁשנה ארּבעים ּבלבד. אחדֹות ׁשנים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלמׁש

ׁשלמה. ּביהדּות ויעמֹוד מהּפׁשרה, מּיד ׁשּיׁשּכח ּכח לֹו ליתן ׁשּמאחֹוריו הּקֹודמֹות ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשנה
לכל  לּיהדּות והּקּנאּות החֹום את מהם נֹוטלים - ּפׁשרֹות על לחּנ רֹוצים ואֹותם הּצעיר, הּדֹור אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאבל
רחמנא־ליצלן! ּבעל־מּום יהּודי לגּדֹול אחר־ּכ עלּול ּבצעירּותם, ּבנׁשמתם ׁשעֹוׂשים והחּסרֹון הּׂשריטה ּבגלל חּייהם. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָימי

ּבׁשביל  אפילּו לכן הּקצה, אל מהּקצה ׁשּיתהּפ לגרֹום יכֹול ּביֹותר קל ׁשינּוי ׁשאפילּו ׁשּמּכיון ּגיסא, לאיד ּגם הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוכן
להׁשּפיע  העלּולים עיקרּיים ּבענינים ּתיקּון ּדֹורׁש החינּו אם וכל־ׁשּכן ּולהׁשּתּדל, להׁשּתּדל ּכדאי הּילד, ּבחינּו קּלה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהטבה

חּייו. ימי ּכל ּבמׁש הּילד ְְֵֶֶֶֶַַַָָעל

(ë)Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦Æ
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i"yx£dz„¯ „Ú∑,רּדּוי ללׁשֹון ּכפּופה .ׁשּתהא «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

ÏÎ‡Ócכ  ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

k)(dzãø ãòì Yéecø ïBL¯oFWl ©¦§¨§¦§
dlWnn)oexkfd xtq(iECx oFWNn `le , ¤§¨¨§Ÿ¦§¦

."KxtA Fa dCxz `l" FnM ,oixEQiA§¦¦§Ÿ¦§¤§¨¤

iECx oFWl" :ap ,gk oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨§¦
."WEAike§¦

Eì äôeôk àäzL¯WxtOW rnWn ¤§¥§¨§©§©¤§¨¥

dcixi oFWNn mB "DYcx")zpad ¦§¨©¦§§¦¨
`xwpd(.` dxez



mihteyע zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

àë(à)éäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékE ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúðŸ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 129 'nr c"kg y"ewla xzei jxe`a d`xe .223 'nr l"g zegiy ihewl t"r)

mihtFWde mipwfd ciwtY©§¦©§¥¦§©§¦

הּכהּו, מי נֹודע לא ּבּׂשדה נפל . . ּבאדמה חלל יּמצא "ּכי ערּופה: עגלה ׁשל ענינּה מבֹואר וׁשפטיּבפרׁשתנּו זקני ויצאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
גֹו' ׁשפכּוּומדדּו לא ידינּו ואמרּו וענּו גֹו' ידיהם את ירחצּו גֹו' ההיא העיר זקני וכל גֹו' העגלה את ההיא העיר זקני והֹורידּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

גֹו'" הזה הדם ואילך)את א .(כא, ֶֶַַָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הדברים לבאר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָויׁש

אלקיכם  ּבה' הדבקים "ואּתם ׁשנאמר ּוּכמֹו חיּותֹו, מקֹור ׁשהּוא ּבהקּב"ה, דביקּותֹו ׁשנפסקה זה הּוא רּוחני ּבמּובן ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ"חלל"
היֹום". ּכלכם ְִֶַַֻחיים

" נמצא להיֹותֹו הּוא לזה ולאּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשדה דה דה דה והגֹורם ּבׂשדה") ("נֹופל .ּבּבּבּבאהלאהלאהלאהלּהּהּהּה" "עׂשו ׁשל מקֹומֹו ׁשם ּובׂשדה ויהדּות. ּתֹורה ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּולהּפילם  חיּותם מקֹור חיים ּבאלקים מדביקּותם חס־וׁשלֹום לנּתקם "ּבׂשדה" ׁשנמצאים לאֹותם ׁשמתנּכל ׂשדה", איׁש .ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

גֹו'". אלקיכם ּבה' הדבקים ד"ואּתם הענין את ּבהם להחליׁש על־ּכל־ּפנים אֹו ּבׂשדה", . . "חלל - רחמנא־לצלן ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹחללים
" - הּתֹורה הֹוראת ּבאה זה וׁשפטיועל זקני לעׂשֹות ויצאּו יׂשראל, וׁשֹופטי זקני ׁשל ואחריּותם מּתפקידם ׁשזהּו גֹו'", ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבׂשדה". . . ד"חלל המציאּות את מּכל־וכל ולׁשלֹול המצב לתקן ּבהם הּתלּוי ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹאת
לויה", ּובלא מזֹונֹות ּבלא ּוּפטרּונּוהו ראינּוהּו "לא רׁש"י ּופירׁש הזה" הדם את ׁשפכּו לא "ידינּו ּבהכרזתם גם ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹוכמּודגׁש
הסּכנֹות  מּכל עליו ּולהגן ּולחזקֹו הׂשדה) (אל מהעיר היֹוצא מיׂשראל איׁש ּכל ללוֹות העיר זקני ׁשל חֹובתם ׁשזֹוהי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָדהינּו,

"ּבׂשדה". ּבהיֹותֹו לֹו ְְִֶַָָהאֹורבֹות
,לדר צידה לֹו ׁשמסּפקים ידי על וכןמזמזמזמזֹוֹוֹוֹון ן ן ן והּוא ועֹוד), א. יד, חגיגה (ראה מזֹון ׁשנקרא ּתֹורה זֹו המצֹות,לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשים ים ים ים - הם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

רּבה אליהּו דבי ּבּתנא הכניסהּו(פכ"ז)ּוכדאיתא ת ֹורה דברי ּבֹו ׁשאין אדם ראית "אם - וכסיתֹו" ערֹום תראה "ּכי הּפסּוק על ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומצֹות". ּתֹורה ּבֹו ׁשאין מי אלא ּביׂשראל ערּום ל ׁשאין לפי ּבמצֹות וזרזהּו כּו' ּוּתפלה ׁשמע קריאת ולמדהּו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלבית

(á)öéåéð÷æ eàéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñ§¦¬Ÿ¤«¨¨«

i"yx£EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. ּגדֹולה (סוטה סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני מה)∑e„„Óe.מיחדים ׁשהחלל מּמקֹום (סוטה ¿»¿¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ»¿ִֶֶָָָ
‰ÏÏÁ.ׁשֹוכב  ˙·È·Ò ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡∑ קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד .לכל ֵ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»ְְְֵֵַַַָָ

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

Ècב  ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

a)(éð÷æ eàöéåEíéãçéî Y §¨§§¥¤§ª¨¦
éð÷æ"aLäìBãb éøãäðñ elà ,"E¯ ¤¦§¥¤¥©§¤§¥§¨

xEn`M ,"xird ipwf" aFYkl Fl didW¤¨¨¦§¦§¥¨¦¨¨
.. xird ipwf Egwle" :cÎb miwEqtA¦§¦§¨§¦§¥¨¦
,"Lipwf" azke ,"xird ipwf EcixFde§¦¦§¥¨¦§¨©§¥¤
Epid ,micgEind "Lipwf" miWxFC§¦§¥¤©§¨¦©§
zifBd zMWlA zaWFId dlFcB ixcdpq©§¤§¦§¨©¤¤§¦§©©¨¦

)m"`x(:a ,cn dhFq i"Wx mB d`xE .§¥©©¦¨
,Lipwf azke ,ipwf aYkinl ivnCn"¦§¨¥§¦§©¦§¥§¨©§¥¤
i"Wx d`xE ."LipwfAW oicgEin§¨¦¤¦§¥¤§¥©¦
ixcdpq ipwGn EdIW" :` ,ci oixcdpq©§¤§¦¤§¦¦§¥©§¤§¦

."dlFcB§¨
eããîeáëBL ììçäL íB÷nî Y¯s` ¨§¦¨¤¤¨¨¥©

`le ,dcicOd sFq wx dNB aEzMdW¤©¨¦¨©©§¦¨§Ÿ
W`xW xAYqn ,dcicOd W`xŸ©§¦¨¦§©¥¤Ÿ

llgd mFwOn `Ed dcicOd)m"`x(wIce . ©§¦¨¦§¤¨¨§¦¥
" aFYkl i"WxmFwOn"akFW llgdW ©¦¦§¦¨¤¤¨¨¥

`id dcicOdW mEXn ,"llgdn" `le§Ÿ¥¤¨¨¦¤©§¦¨¦
mFwnl mFwOn)`"eb(llgdW" oFWNnE . ¦¨§¨¦§¤¤¨¨

EpidC ,mW oicr llgdW rnWn "akFW¥©§©¤¤¨¨£©¦¨§©§
zrWA mW zFidl Kixv llgdW¤¤¨¨¨¦¦§¨¦§©

dcicOd)i"yx ipeir(. ©§¦¨
ììçä úáéáñ øLà íéøòä ìàY ¤¤¨¦£¤§¦Ÿ¤¨¨

äáBø÷ Bæéà òãéì ,ãö ìëì¯,xnFlM §¨©¥©¥§¨§©
cr llgd on cFCnl daFgdxir lM ©¨¦§¦¤¨¨©¨¦

icM `N` Dpi` ,eizFaiaq xW` xirë¦£¤§¦¨¥¨¤¨§¥

,eil` daFxw xzFId xird z` `Fvnl¦§¤¨¦©¥§¨¥¨
l` daFxTd xird dzide" :aizkcM§¦§¦§¨§¨¨¦©§¨¤
lHEn llgd did m` Kkitl ,"llgd¤¨¨§¦¨¦¨¨¤¨¨¨
xzFId `idW FA wtq oi`W ,xirl KEnq̈¨¦¤¥¨¥¤¦©¥
l`] cFCnl Kixv oi` ,llgd l` daFxw§¨¤¤¨¨¥¨¦¦§¤

[mixrd x`W)m"`x(xird la` . §¨¤¨¦£¨¨¦
Wi iM ,cFCnl devn Dnvr daFxTd©§¨©§¨¦§¨¦§¦¥

Dnvr dcicOA devn)gvex 'ld jlnl dpyn ¦§¨©§¦¨©§¨
` ,h(± EccnE" :` ,dn dhFqA `zi`cM .¦§¦¨§¨¨§

Eid xirl lilrA `vnp ENit`W¤£¦¦§¨©£¦¨¦¨
."dcicnA wFqrl devOW ,oiccFn§¦¤¦§¨©£¦§¦¨
dNEbnA ± xirl lilrA" :i"Wx WxitE¥©©¦©£¦¨¦¦§¤

."FfM daFxw xir oi`W hEWtEb dxez ¨¤¥¦§¨¨



עי mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

(â)øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ

:ìòa äëLî̈«§−̈§«Ÿ

(ã)ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©
íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

:ìçpa äìâòä-úà¤¨«¤§−̈©¨«©
i"yx£Ô˙È‡ ÏÁŒÏ‡∑,נעבד קׁשה עגלה ∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא 'ּתבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבקֹופיץ. ערּפּה קֹוצץ ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

הּניחּוהּו ׁשּלא זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבמקֹום ותערף ּפרֹות עׂשתה ׁשּלא ׁשנתּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבת
.ּפרֹות'ֹות לעׂש ֲֵַ

(ä)éäìà ýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðåE §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé íLa Cøáìe BúøL §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

:òâð-ìëå§¨¨«©

(å)eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ ìëå§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ
:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©

(æ)àì eðéãé eøîàå eðòåeðéðéòå äfä ícä-úà eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−
:eàø àì¬Ÿ¨«

i"yx£‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È∑ ּבלא ּופטרנּוהּו ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ּדין ּבית ׁשּזקני לב על עלתה וכי »≈…»¿Àְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
יׂשראל  לעּמ "ּכּפר אֹומרים: והּכהנים לויה. ּובלא ."מזֹונֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ

È·Òג  Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯Èa ˙„È‚ ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁÏ¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁa ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

ÈÚ¯zÈה  ÔB‰· È¯‡ ÈÂÏ Èa ‡i‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:e¯È‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו  ÔÈ·È¯˜c ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ·¿«¬»

Óc‡ז  ˙È BcL‡ ‡Ï ‡„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

c)(ïúéà ìçð ìàäL÷ Y¯WExiRM ¤©©¥¨¨¤©¥
"lgp"e ."ozi`" zaiY lW hEWRd©¨¤¥©¥¨§©©

wnr FWExiR)` ,ak migqt i"yx d`x(F` , ¥¥¤
rREWn oFxcn)` ,hi dbibg(. ¦§§¨

ãáòð àlL¯`l xW`" WExiR Edfe ¤Ÿ¤¡¨§¤¥£¤Ÿ
"cari `l"C aBÎlrÎs`W ."FA cari¥¨¥¤©©©§Ÿ¥¨¥
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i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, .הּכתּוב ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
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Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»
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עג

יום ראשון - א' אלול
מפרק א

עד סוף פרק ט
ופרקים א-ג

יום רביעי - ד' אלול
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים י-יב

יום שני - ב' אלול
מפרק י

עד סוף פרק יז
ופרקים ד-ו

יום חמישי - ה' אלול
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים יג-טו

יום שלישי - ג' אלול
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

יום שישי - ו' אלול
מפרק לה

עד סוף פרק לח
ופרקים טז-יח

שבת קודש - ז' אלול
פרק כ

מפרק לט עד סוף פרק מג ופרקים יט-כא

לשבוע פרשת שופטים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 
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,zewl`n dkynd ,cqg lyälçz äLaìúð Bæ äëLîäL ÷ø©¤©§¨¨¦§©§¨§¦¨

,"Là" íLa äpëîä ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb úcîa§¦©§¨¤©¨¨©§ª¨§¥¥
,dxeab ly dpiga `idy -øBàä íeöîö úðéça àéäL¤¦§¦©¦§¨

ìëezL éãk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî úBëLîpä úeiçäå§©©©¦§¨¥¥¨§¥¤©
íéøáãa íä ïlëk ïaøL ,úBönä äNòîa Laìúäì§¦§©¥§©£¥©¦§¤ª¨§ª¨¥¦§¨¦

úéöéök ,íéiøîç,inyb xnva -ïélôúe,inyb slwa - ¨§¦¦§¦¦§¦¦
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ùã÷ä úøâà
ù"ãà éúòîåù ïæà øéòé éøáã çúô íééçå

íééç 'ä çéëåä øùà íééç úçëåú
éë ì"ìäå 'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç øîàå åàéáð é"ò
é"ôò ïáåéå .'åâå êéãñç åîú àì éë ù"îë åîú àì
'åë íìåò ãñç úéà ãñç úéàå ãñç úéà ÷"äåæá ù"î
úòãåî äðä éë .'åë ãñç áø àåäã äàìéò ãñç úéàå
åøîàù åîëå äøåáâ ïåùì àåäù æåò úàø÷ð äøåúä úàæ
äøåáâä éôî éðéñî äùîì åøîàð úåöî â"éøú ì"æç
äøå÷î äøåúäù 'éô åîì úã ùà åðéîéî áéúëãëå
åðééäã ïéîé íùá íéðåëîä 'ä éãñç ÷ø àåä äùøùå
ä"á ñ"à øåàî äøàäå 'úé åúåäìà 'éçá úëùîä
êéùîîä íãàä é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìà
íéøáà ç"îø ïäù ò"î ç"îø íåé÷á åîöò ìò øåàä

] äøàäì íéùåáìå íéìë ç"îø 'éô .àëìîãì"öã 'øð

äæ øåàîå) ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî [äøàääì
åæ äëùîäù ÷ø (òãåðë äåöî ìëá ø"åã åì êùîåé
äðåëîä ä"á÷ä ìù åúøåáâ úãîá äìçú äùáìúð
úåëùîðä úåéçäå øåàä íåöîö 'éçá àéäù ùà íùá
äùòîá ùáìúäì ìëåúù éãë ä"á óåñ ïéà øåàî
úéöéöë íééøîåç íéøáãá íä ïìåëë ïáåøù úåöîä
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È·‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא איכה 2.)
כב. שמו"ע.3.ג, תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? ואש גבורה מצות ‚„ÏÂ‰הם - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -
של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על בההוספה הרי (È‚הצדקה) עוז שנק' מקדים ולכן פל"ו:ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין).

שהוא כו') לבוש שום כו'ÔÂ˘Ïבלי בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו (ולא
לקמן". ראה א.6.- יא.7.קטז, כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז



עה lel` 'a ipy mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ב' שני יום
,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöîäù éôì äðäå,ehw 'nr cr.äøåúä úåöî

úBðaø÷å,miinyb mnece mignv ,miig ilraa -.ä÷ãöe- §¨§¨§¨¨
.dwcvl mipzepy miinyb mixaca e` sqkaïäL úBöî óàå§©¦§¤¥

aäáäàå äàøé Bîk ,íãàä úeiðçeøzeybx ixd ody - §£¦¨¨¨§¦§¨§©£¨
,zeipgex zecneïä ïë-ét-ìò-óà,ok mb -ìeáb úðéçáa ©©¦¥¥¦§¦©§

-ïéà úðéçáa àìå äcîe¦¨§Ÿ¦§¦©¥
äáäà ék ,ììk óBñ§¨¦©£¨
ìeáâe õ÷ éìa 'äì äaø©¨©§¦¥§
ìBëé íãàä ïéà ¯ äcîe¦¨¥¨¨¨¨

úBéäìå ,Baìa dìáñì- §¨§¨§¦§¦§
,dry dze`aBôeâa íi÷©¨§

øîàîëe ,òâø eléôà£¦¤©§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì12ïzî úòLaL , ¦§¨¨¤¦§©©©
úelbúä äúéäL ,äøBz¨¤¨§¨¦§©

øeac úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§¥¨¦§¦©¦
úelbúäåm` ik ,zeevnd dyrn enk ,dyrn ly oipra `l - §¦§©

,zelbzde xeaic ly dpiga:'eë ïúîLð äçøtmdizenyp - ¨§¨¦§¨¨

mdl xifgd d"awd `l` ,seba x`yidl zeleki eid `l
oeeik ,dnvr cvn eli`e ,miznd ziigz ly lha mdizenyp
dzid `l ,"seq oi`" `edy xe`e zewl` ly zelbzd ef dzidy
dad`ay oeeike .cg` rbxl elit` seba x`yidl dnypd dleki
,seba dnypd zx`yp ,ef
dcecn `idy ixd
d`xia mb jk ;zlabene
ici lr ze`ad dad`e
ziwl`d zelbzdd
,lirl xkfpk ,zeevnay
dkynddy iptn df lke
,zeevne dxezay ziwl`d
,dxeab zpigaa zyaeln
y` epinin" yexit df ,'eke
dcxi `id j` ,cqge "oini"n `id dxezd yxeyy ,"enl zc
zeevna yalzdl lkezy ick ,dxeabe "y`" zpigaa dyalzpe

.milaben mipipr ici lr `ed oneiwy

úcîa úeLaìúä éãé ìò eðì eðzð úBönäL éôì ,äpäå§¦¥§¦¤©¦§¦§¨©§¥¦§©§§¦©
,'eë äøàää íeöîöå äøeáb,zeevnay zelbzdde -áø ïëì §¨§¦§©¤¨¨¨¥Ÿ

øeòL ïäì Lé úBönä©¦§¥¨¤¦
íöîöî13Cøà Bîk , §ª§¨§Ÿ¤

ïéìcb á"é úéöévä14, ©¦¦ª¨¦
ïélôzäåzekixv - §©§¦¦

zeidlìò íéòaöà¤§¨©¦©
íéòaöàzrc itl - ¤§¨©¦

Îogleya `aenk ,mipe`bd
owfd epax jexr15,
à÷åc úBòaøîe16, §ª¨©§¨

áìeläåexeriy -'ã §©¨
íéçôè17äkqäå ,- §¨¦§©ª¨
dxeriyíéçôè 'æ18, §¨¦
øôBMäåexeriy - §©¨

çôè19äå÷näå ,- ¤©§©¦§¤
dxeriyäàñ 'î20;.dcne xeriy zelra olek ody ixd -ïëå §¨§¥

,ïîæì íöîöî øeòL ïäì Lé úBðaø÷adidi onf dnk oa - §¨§¨¥¨¤¦§ª§¨¦§©
,oaxwl eze` miaixwny igd lraäðL éða íéNák Bîk21, §§¨¦§¥¨¨

íézL éða íéìéàå22, §¥¦§¥§©¦
'eë íéøôe23.lky ixd - ¨¦

milaben zepaxwd
,mdiig onfe zepy xeriya
ä÷ãvä äNòîa ïëå§¥§©£¥©§¨¨
,BðBîîa íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦§¨
íéãenòäî àéäL óà©¤¦¥¨©¦

íäéìò ãîBò íìBòäL24, ¤¨¨¥£¥¤
:áéúëãëee -enk §¦§¦

aezky25:ãñç íìBò"¨¤¤
Lé éëä-elôà ,"äðaé¦¨¤£¦¨¦¥
Lîç :áeö÷ øeòL dì̈¦¨Ÿ¤

øçánä ïî äåöîì26,- §¦§¨¦©ª§¨
devnd miiwl mivexyk

,geeixdn yneg zzl mikixv ,xzei dlrp ote`aäcîì øNòîe©£¥§¦¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåéðçåøá ïäù úåöî óàå ä÷ãöå úåðáø÷å ïéìéôúå
äãîå ìåáâ 'éçáá ïä ë"ôòà äáäàå äàøé åîë íãàä
õ÷ éìá 'äì äáø äáäà éë ììë ñ"à 'éçáá àìå
íéé÷ úåéäìå åáìá äìáåñì ìåëé íãàä ïéà äãîå ìåáâå
äúéäù ú"î úòùáù ì"æøàîëå òâø åìéôà åôåâá
úåìâúäå øåáéã 'éçáá ä"á ñ"ààå 'úé åúåäìà úåìâúä

:'åë ïúîùð äçøô

äðäåúãîá úåùáìúä é"ò åðì åðúéð úåöîäù éôì
úåöîä áåø ïëì 'åë äøàää íåöîöå äøåáâ
ïéìãåâ á"é úéöéöä êøåà åîë íöîåöî øåòéù ïäì ùé
áìåìäå à÷åã úåòáåøîå íéòáöà ìò íéòáöà ïéìéôúäå
ïëå äàñ 'î äå÷îäå çôè øôåùäå è"æ äëåñäå è"ã
íéùáë åîë ïîæì íöîåöî øåòéù ïäì ùé úåðáø÷á
äùòîá ïëå 'åë íéøôå íéúù éðá íéìéàå äðù éðá
íìåòäù íéãåîòäî àåäù óà åðåîîá ç"îâå ä÷ãöä
äì ùé ä"ôà äðáé ãñç íìåò áéúëãëå íäéìò ãîåò
äãîì øùòîå øçáåîä ïî äåöîì ùîåç áåö÷ øåòéù
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ב.12. פח, ˘ËÈÏ"‡13.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה  :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ"מצומצם" בההוספה
(חסד "שיעור") אמר שכבר ולאÚÌÏÂ(לאחרי ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - ֿ ËÓÏ‰מזה) (וכהדגשתו !Â˙ÙÒÂ‰ נישט" בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שהרי (צ"ע יש Î"ÂÎÂווינציקער" ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף פעמים
שציציתËÓÏ‰שיעור - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד שמצד (אף פרוטה -‚È אינו גודלין
הציציתÌÂÏÎמוסיף ששיעור„È·על ז.א. ˘·ˆÈˆÈ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח שו"ע

סל"ט.15. סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף לב סי' ˘ËÈÏ"‡:16.או"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈ¯ÂÚÈ"לכאורה - ‰‚·Ï‰כלל
בציצית וגם וכיו"ב). עגולה מחומש ˘ÈÙÏ'(לא דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו  ישנן הגבלות כו"כ -

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש דלכאורה ÂÏ„‚Â(ובעל "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ מ)מרובע,
תרנ.17.שולל".˜Ò"„איזו ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד פ"א 21.שו"ע מעה"ק הל' רמב"ם

שם.22.הי"ד. מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד שו"ע



`lelעו 'b iyily mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ג' שלישי יום
אגרת י  ,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,230 'nr cr.'åëå ïéãîåò

'eë úéðBðéa.50`ly ,zipepia dcna devnd z` miiwl - ¥¦
,geeixdn xyrn zzl mikixv - ax xecida `lye mevnva

,xeriye dcn yi dwcvly ixd,"íìBò ãñç" àø÷ð äæå- §¤¦§¨¤¤¨
,dwcv zpizp ly df ote` ici lr jynpd dlrnly cqgd

`xwp - xeriyae dcna
,"mler cqg":Leøt¥

"íBiä ìk ìà ãñç"27, ¤¤¥¨©
úBîìBòa Laìúnä©¦§©¥§¨
-ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©
,àzúìc àúeøòúà éãé§¥¦§¨¨¦§©¨
"dhnln zexxerzd" -
ici lr xxern mc`dy

,ezcearúåöî àéä¦¦§©
íéNBòL ãñçå ä÷ãvä©§¨¨¨¤¤¤¦

.äæ íò äæ íãà éða- §¥¨¨¤¦¤
dlrnly cqgd z` mikiynn mdly cqgde dwcvdy

,zenlera yalziyìeáb úðéçáa àeä íìBòäL éôìe§¦¤¨¨¦§¦©§
òé÷øì ãò õøàäî ¯ äcîejldn -÷"ú500 -äðL28, ¦¨¥¨¨¤©¨¨¦©¨¨

,'eë òé÷øì òé÷øî ïëåitk ,dpy (500) w"z jldn - §¥¥¨¦©§¨¦©
- ,riwxl riwxne riwx lk ly ezcn miaygn l"f epinkgy

,mewne dcn ly leab'eë àîìò éåä éðL éôìà úéLå29- §¦©§¥§¥¨¥¨§¨
.onf ly dcne leab - ,mlerd meiw zepy od dpy itl` zyy
,laben mlerdy oeeike
äcîe øeòL ïzð ïëì̈¥¦¨¦¦¨
ä÷ãvä úåöîì ïk íb©¥§¦§©©§¨¨
Bîk äøBzaL ãñçäå§©¤¤¤©¨§

ì.äøBzä úBöî øàL- ¦§¨¦§©¨
,dcne xeriy odl yiy
myk .lirl xkfpk
lry dlrnly cqgdy
`ed ,jiyndl df xac
cqg ,"mler ly cqg"
yalzdl ezlekiay
ef dkynd d`iand dceard mb okl ,dcnae xeriya mlera
mb `id - mc`d ly cqge dwcv zcear - dlrnly cqgdn

.dcnae xeriya ok

ì à÷åc eðééä CàìàîNe ïéîé äpnî øñ àìå äøBzä øîBL ©©§©§¨§¥©¨§Ÿ¨¦¤¨¨¦§Ÿ
;àîéð àìîk elôàdxrya `l elit` dxezdn dhp `ly inl - £¦¦§Ÿ¦¨

,zg`Cøcä åéìò øéáòäL éî ìáà,dxezd ly -,íBìLå-ñç £¨¦¤¤¡¦¨¨©¤¤©§¨
,ïBéìòä Lãwa úBòøâî úúì ,Bkøc äåòäL øçàî,oky - ¥©©¤¤¡¨©§¨¥¦§¨©Ÿ¤¨¤§

ycw"n jiynn ixd icedi
itk ,zeevn ci lr "oeilrd
zkxaa mixne` ep`y
epycw xy`" zeevnd
ici lry ,"eizeevna
"dyecw" mikiynn zeevn
ici lre ,"oeilrd ycw"n
minxeb ,zeevn meiwÎi`
,oeilrd ycwa zrxbnl
úðéça ,Bkøò òøbL¤¨©¤§§¦©
äéäM äî ,BúëLîä©§¨¨©¤¨¨

éLîäì ìBëéúðéçaî C ¨§©§¦¦§¦©
øBàä úøàäå Búeäìà¡Ÿ§¤¨©¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨

àeäecia didy -
,jiyndløîBL äéä elà¦¨¨¥

dîi÷îe äøBzä©¨§©§¨
äæ úeòî éøä ¯ dúëìäk§¦§¨¨£¥§ª¨¤

íà-ék ,ï÷úì ìëeé àì- Ÿ©¦§Ÿ¦¦
,ici lrBðéàå úBîìBòäî äìòîlL ïBéìòä øBàä úëLîäa§©§¨©¨¨¤§¤§©§¨¥¨¨§¥

,ïäa Laìúî,zenlera yalzn df oeilr xe` oi` -àø÷pä ¦§©¥¨¤©¦§¨

"äàlò ãñç",xzei dlrp cqg -,"ãñç áø"å,ieaixa cqg - ¤¤¦¨¨§©¤¤
,äcîe ìeáb éìa óBñ-ïéà úðéçáa èMtúîe øéànL éôì§¦¤¥¦¦§©¥¦§¦©¥§¦§¦¨

CBz íöîöî epðéàL øçàîzeinipta -àlà úBîìBòä ¥©©¤¥¤§ª§¨¨¨¤¨
éwî úðéçáa,'eëå óBñ ãò ïéâøc ìk Léøî ,äìòîlî ïäéìò ó ¦§¦©©¦£¥¤¦§©§¨¥¥¨©§¦©§

zebixcnd lk zlgzdn -
mdilr siwn `ed ,oteq cr

.deey ote`aíãàäLëe§¤¨¨¨
BëéLîîxe` -,dfähîì ©§¦§©¨

àúeøòúà"å åéNòîa§©£¨§¦§¨¨
,"àzúìczexxerzda - ¦§©¨

ici lr xxern `edy
,dhnl ezcearøBà éæà£©

èMtúîe øéàî äæ ïBéìò¤§¤¥¦¦§©¥
ìk ïwúîe úBîìBòä CBz¨¨§©¥¨
úBòøâî ìëå úeòî§ª¨§¨¦§¨
,ïBéìòä Lãwa eðzpL¤¦§©Ÿ¤¨¤§
øúéa ïáeèå ïøBà Lcçîe§©¥¨§¨§¤¤
úðéçáa ,æò øúéå úàN§¥§¤¤¨¦§¦©

.Lnî Lãç øBà`l - ¨¨©¨
,zelylzyd xcq ly xe`
ok iptl mb did xaky
`l` ,dlbzp wx zrke
ycg xe`a xaecnd

,zelylzyd xcqn dlrnly:eøîà ïëìl"f epinkg -30: ¨¥¨§
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ùã÷ä úøâà

íåéä ìë ìà ãñç 'éô íìåò ãñç '÷ð äæå 'åë úéðåðéá
àúåøòúà é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá ùáìúîä
íãà éðá íéùåòù ãñçå ä÷ãöä úåöî àéä àúúìã
õøàäî äãîå ìåáâ 'éçáá àåä íìåòäù éôìå äæ íò äæ
úéùå 'åë òé÷øì òé÷øî ïëå äðù ÷"ú òé÷øì ãò
íâ äãîå øåòéù ïúéð ïëì 'åë àîìò éåä éðù éôìà
úåöî øàùì åîë äøåúáù ãñçäå ä÷ãöä úåöîì ïë

äøåúä

äðîî øñ àìå äøåúä øîåùì à÷åã åðééä êà
øéáòäù éî ìáà àîéð àìîë åìéôà ìàîùå ïéîé
úåòøâî úúì åëøã äåòäù øçàî å"ç êøãä åéìò
äéäù äî åúëùîä 'éçá åëøò òøâù ïåéìòä ùã÷á
ñ"à øåàî øåàä úøàäå åúåäìà 'éçáî êéùîäì ìåëé
éøä äúëìäë äîéé÷îå äøåúä øîåù äéä åìéà ä"á
ïåéìòä øåàä úëùîäá à"ë ï÷úì ìëåé àì äæ úååòî
ãñç '÷ðä ïäá ùáìúî åðéàå úåîìåòäî äìòîìù
éìá ñ"à 'éçáá èùôúîå øéàîù éôì ãñç áøå äàìéò
úåîìåòä êåú íöîåöî åððéàù øçàî äãîå ìåáâ

é÷î 'éçáá àìàãò ïéâøã ìë ùéøî äìòîìî ïäéìò ó
ú"ìãòúàå åéùòîá äèîì åëéùîî íãàäùëå 'åëå óåñ
ï÷úîå úåîìåòä êåú èùôúîå øéàî äæ ïåéìò øåà éæà
ùãçîå ïåéìòä ùã÷á åðúéðù úåòøâî ìëå úååòî ìë
ùîî ùãç øåà 'éçáá æò øúéå úàù øúéá ïáåèå ïøåà

.'åëå ïéãîåò ú"òáù íå÷îá åøîà ïëì
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ג.27. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ב.30.ר"ה לד, ברכות
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dlrnly xe` dkiynn `id `linae ,leabe xeriy ila zeidl
xg` ote`a `id df xe` ici lry zepeerd zxtke ,dlabdn

.ixnbl:eøîàM äîel"f epizeax -35:æaæáîä"dwcv ozepd - ©¤¨§©§©§¥
,aiiegn `ed xy`n xzei ,ax ieaixa,"Lîçî øúBé æaæáé ìà©§©§¥¥¥Ÿ¤
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ùã÷ä úøâà
ø÷éò äðäå
àáìã à÷îåòî äèøçä éãé ìò éë áìá àåä äáåùúä
åëéùîäì éãë êà äæä ïåéìòä øåà ÷îåò øøåòî
ú"ìãòúà êéøö íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá øéàäì
éìá ãñçå ä÷ãöä äùòî åðééäã äùòî 'éçáá ùîî
ñ"ç 'éô ãñç áø òéôùî íãàäù åîëã äãîå ìåáâ
åðéàå íåìë 'éîøâî äéì úéìã ïåéáàå ìãì åðééäã ú"éìã
òéôùî ä"á÷ä êë .åúòôùäå åúðéúðì äãîå ìåáâ ïúåð
øéàîä ãñç áø '÷ðä äàìéò ãñç 'éçáá åáåèå åøåà
íéðåéìò úåîìåòä êåú äãîå ìåáâ éìá ñ"à 'éçáá
úéìã êøáúé åìöà ú"éìã 'éçáá íä íìåëù íéðåúçúå
æ"éòå éáéùç àìë äéî÷ àìåëå íåìë ïåäéîøâî ïåäì
äìòîì åéúåðåòá íãàä íâôù íéîâôä ìë åð÷úð
èôùîå ä÷ãö äùò ù"æå .íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá
øåòéù 'éçáá ïä úåðáø÷äù éôì çáæî 'äì øçáð
ìåáâ éìá øæôì ìëåéù ä÷ãöá ë"àùî .ìåáâå äãîå
ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ù"îå .åéúåðåò ï÷úì
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עומדין.31. אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ‰Ú¯˙34.משלי
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îעפ"ז"ËÙ˘Ó השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם  חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל
בתו"א  הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה  היינו משפט עם ובחבור ביחד  הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) א.35.(סג, נ, כתובות
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íéôåâéñá åéàèç ï÷úù åà àèç àìù éîá à÷åã åðééä
éî ìáà .äìòîì íéîâôä ìë ï÷úì éåàøë úåéðòúå
úàåôø äòøâ àìã àèéùô ïééãò åùôð ï÷úì êéøöù
ùéàì øùà ìëå áùçð óñë ïéàù óåâä úàåôøî ùôðä

.áéúë åùôð ãòá ïúé

ìåáâ éìá åæ ãñç úãî äðäå
áéúëãë 'ä éãñç ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð äãîå
ìàøùé ìëù íâä éë 'åë íìåò ãòå íìåòî 'ä ãñçå
éîçøì äãîå ìåáâ ùé íøá íéãñç éìîåâå íéðîçø íä
óåñ ïéà åéúåãîìå ä"á ñ"à '÷ð ä"á÷ä ìáà .íãàä
øçà àéáðä ù"æå .'åëå åéîçø åìë àì éë áéúëãë
éôì 'éô .'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç úåìâäå ïáøåçä
àèç íåù éìá íéîìùå íéîéîú åðà ïéàù åðîú àìù
âäðúäì åðà ïéëéøö ë"ò íéðåéìò úåîìåòáå ùôðá íâôå
åðéìò øøåòì éãë úéìëúå ìåáâ éìá íäù 'ä éãñçá
éìá íéîçøå ãñç áø àåäù äàìéò ãñçå íéîçø
åäæå .'åâå åéîçø åìë àì éë ù"îë úéìëúå ìåáâ
íâ åùòéù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æøàù

:'åë àá ãåã ïá ïéà éë àðéãî íéøåèô åéäé íà
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ד.36. ב, יז.37.איוב קג, כב.38.תהלים ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ החורבן - "והראי'
פ"ג.41.וגלות". באגה"ת לעיל 42.9.כמשנ"ת הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' רמב"ם



עט lel` 'e iyiy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ו' שישי יום
אגרת יא  ,fhw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðéá êìéëùäì àé,232 'nr cr.íåéä ìë

xiaqn - "'eke"a z`f fnxn `l` ,"qikd on dhext dlkzy
dvex owfd epax oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`"hily iaxd
ici lr rvazdl leki df l"fg xn`ne ,el` milin `hal

mnvr eaygi micediyzeipgexadfy xnel yie .milcke miyxk
" xne` owfd epax oi`y dn mbeidiyk`l` ,oicd cvn "mixeht

.zeipgexa rvazdl leki df oipr ,oky - "m`"

.àé"dpia jlikydl" ,cigi oeyla owfd epax ligzn ef ycewd zxb`

weqtd oeylk)1,"llk"l dglyp `idy zexnl ,(l`ipcl xn`py

wx jiiy dxe`kly dcear ote` owfd epax raez ef zxb`a ,oky

dl`l `l mb ,miinyb mipipra llk oevx didi `ly ,dlebq icigil

`l oevxdy ,xnelk .'d zcearl yeniyÎixae ze`ixal migxkeny

,mipiprd "zeinyb"a didi

"zeipgex"a zevxl `l`

mipipray ziwl`d zeigae

s`y ,jk ick cre ;miinybd

mipipra xqg melyeÎqg m`

miinybdmc`l migxkend

`l` ,jkn xrhvi la -

dpen`d cvn dgnya didi

df xac ly ezin`lyaeh

wx ,dxe`kl ,jiiy ,dfk dcear ote` - (ef zxb`a xiaqiy itk)

.dlebq icigil

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwd ezxb` owfd epax ligzn ,oklj,"dpia

`a df ,oky .l`xyin cg` lkl xacd jiiy xac ly ezin`ly ,zexedl

wx eilr ,icedi lkl yi ixd dpen`e ,zizin`d dpen`d cvn xwira

zelblzeigl.ef dpen`a

Cøcä Bæ àì ék ,"äðéa EìékNäì"2'ä øBà ïkLé3,icedia - , §©§¦§¦¨¦Ÿ©¤¤¦§Ÿ
õôç úBéäì,zevxl -íéøNa éiçaly oevx `edy "utg"a - ¦§¨¥§©¥§¨¦

llba) ea migxkeny iptn xacd z` mivexy oevx `l ,beprz
ixd ,ea beprz el yiy iptn envr xacd z` mivex `l` ,(zilkz
evxiye ,miiptebÎmiixyad miiga evxi "iig"d oipry ,jxcd ef `l

ly zeiptebde zeinybd z` "utg"a,éðBæîe éðáeoevxdy - ¨¥§¥
ly "zeinyb"d cvn beprze "utg"a didi dqpxtle miclil

,mipiprdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà äæ ìò ék4:ìha" ¦©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¥
ðBöø"'eë E5,epevx iptn - ,eðéäcezernyn oi` "jpevx lha" - §§§©§

,oeilrd oevxd `ed oi`y iptn elhan `edy `l` oevx el yiy

mey el didi `l dligzklny ,oldl yxtn `edy itk ,`l`
,oeilrd oevx epi`y dna oevx,úeàéöna ìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥©§¦

,ílk äfä íìBò éðéðòa ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå§Ÿ¦§¤¨§¨§¦§§¥¨©¤ª¨
íéììëpä:mipiprd zylya -,éðBæîe éiç éðáadl`y zexnl - ©¦§¨¦§¨¥©¥§¥

z` ezcearl mirbep mde ,mda gxken mc`dy mixac md
didi `l z`f lka ,d"awd

oevx mey eldl` mixaca
mnvr`l` ,'d zceara

.dl` mixac ici lr d`ay
- "jpevx lha" yexit df
ly ote`a didi oevxdy
`l ,(ze`ivna lha) lehia
ly ezelhazd lynl enk
,lecb mkg itlk ohw mkg
zpigaa `ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody
.llk `vnp `ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn
,dl` mixacl oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb jk
`id dpeekd `l` - d"awd oevx df oi` m` epevx lhan `ed `l`

.dligzkl oevx mey el oi`y-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
äëøáì6ote`d zeidl jixv mc`d lv`y - ,äzà Eçøk ìò"L ¦§¨¨¤©¨§£©¨

:"éçcebipa) "egxk lr"k `ed ,miig ,"iig" ly oipr mby - ©
miig el oi` - miinyb miig xeza mnvr miiga ,oky ,(epevxl
cvik ,`l` ."ipefn"le "ipa"l rbepa xacd jky okyÎlke ,llk
llk oevx mey el didi `ly ekeza lerti icediy ,xacd ixyt`
epax z`f xiaqi ?xzeia migxkena `l elit` ,miinybd mipipra
oevx mey el oi`y cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd
dl` mipipr el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze
ea yiy xac ,xrv el mxeb df oi` ,melyeÎqg jkn laeq `ede
dl` mipipra beprz mey el oi` ok`y zizin` di`x meyn
beprza yg epi` mc`y minrtl yi ,oky .mze` el yi xy`k
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ùã÷ä úøâà
êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá

ééçá õôç úåéäì 'ä øåà
åðééäã 'åë êðåöø ìèá ì"æøà æ"ò éë éðåæîå éðáå íéøùá
ììë ïåöø íåù åì äéäé àìå úåàéöîá ìèá åðåöø 'éäéù
éðåæîå ééç éðáá íéììëðä íìåë äæä íìåò éðéðòá

:éç äúà ë"òù ì"æøàîëå
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6

כב.1. ט, ˘ËÈÏ"‡:2.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו בשרים?!ÏÏÎ"לכאורה בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :
ע"י··ÏÎ˘‰‰È‰וצ"ל דאדרבה דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! אסתלק „ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡לשלול דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ישכון

קדושה ונמשכת כו' להרמב"ם.ÂÙÓÂ¯˘כו '),‰‡„ÂÈÏÚÏÚÌ‰יקרא מח"פ מ"ו  וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז "ל
אדם יאמר שלא הה"מ), בשם ד) (ט, ואתחנן יאמר‡"‡לקו"ת אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו ולהשכילך ÚÓÏ˘‰כו' ,(

הדרך זו לא אבל שם) (כמבואר נמי הכי דאין ÔÂÎ˘È."(3כו' (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משמע זה "מל'
רצונך (בטל ואואפ"ל:ÂÎÂ'שזהו וכו'. בתניא רגיל אינו ל' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה'" אור ד"ישכון העבודה לדרגת נוגע (

עכ"פ הבטל בדבר רק אפשרי - ה' ש"ישכון·ÁÎישכון הביטוי‡Â¯(פ"ו); גם צ"ל - ה'" באופן ·‚ÈÂÏÈ(גילוי) יהי' ושזה (בפועל);
כו'". רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, הגלוי הביטול גם צ"ל - ובקביעות ומתלבשת ששוכנת - מ"ד.אבו 4.ד"ישכון" פ"ב 5.ת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„."(פמ"ט) כו' בטבעו בהן דקשור בתומ"צ, והיינו - הזה הרצון פ"ד 6.לו אבות
מכ"ב.



`lelפ 'e iyiy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miniieqn mixaca7ok` zeiniptae mlrday dgked ef oi` j` ,
beprz el yi ezeinipta wenry xacd ixyt` ;mda beprz el oi`
xrhvn `ed ,mixac mze` el mixqg xy`ky - jkl di`x .mda
xrhvn `edy dn ixd - beprzn jtidd `ed xrve .jkn

,dl` mixac el mixqgyk
el yi xy`ky giken
bprzn `ed - mixac mze`
`ed oi`y zexnl) jkn
,eli`e ;(beprz eze`a yg
xrhvn `ed oi` m`

xqgykmixac mze` el mi
zizin` dgked ef ixd -
beprz mey el oi` ok`y
.mixac mze` el yi xy`k

:owfd epax oeylae
,ïéðòä øeàáecvik - ¥¨¦§¨

`ly lertl mc` leki
ipipra oevxe utg el eidi
`l mb ,dfd mlerd
- xzeia el migxkena

,"úéLàøa øöBé"a úézîà äðeîà ÷ø àeäÎyecwda - ©¡¨£¦¦§¥§¥¦
,("ziy`x" ly dpigaa) "ziy`xa" lkd xveiy `edÎjexa

úàø÷pä ,"ïéà"î "Lé" äàéøaäL eðéäc`xwp "oi`"d - §©§¤©§¦¨¥¥©¦©¦§¥
,"äîëç úéLàø"xacdy eppi` o`k "oi`" dlnd yexit -epi` ¥¦¨§¨

xnel ixd xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l` ,miiw
"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id d`ixady8`a lkd ,

`l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy ,zewl`n
el `xew `ed eze` oian `xapdy xac ,oky .byen `le oaen
`ed ,ixnbl ezpade ezbydn dlrnl `edy xacl eli`e ,"yi"
yexit df .miiw xacd oi` ely dpadd mlera oky ,"oi`" `xew
z`xwp "dnkg"e .dnkg ly "oi`"dn `ad "yi" ,"oi`n yi"

aezky enk ,"ziy`x"9dxitqd `id ,"dnkg ziy`x" :
`ed "dnkg"n dlrnl ,oky ,zelylzyd ly dpey`xd
- "yi"l xewn zeidln ixnbl dlrnle zelylzydn dlrnl
."yi"l xewn zeidl zelylzydd ziy`x `id "dnkg" `l`

Búîëç àéäå,dnkgd zxitq zbixcne zpiga -úâOî äðéàL §¦¨§¨¤¥¨ª¤¤
,dpada -ìàøáð íeLlkd xvei `ed ,"ziy`xa xvei" edf - §¦§¨

Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"aúò ìëa àéä úàfä äàéøaä10 ©§¦¨©Ÿ¦§¨¥
íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz -"ïéà"î "Lé" ¨¤©¤¦§©¦¨©§¦¥¥©¦

ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî11lkd z` dign `ed - . ¥¨§¨¦§¨¥©§©¤¤©Ÿ
ly ote`a mb `l` ,zeig ly ote`a wx `lzeedzdxacdy ,

didz zeedzddy gxkdd on ,"oi`n yi" dfy oeeike ,xvep
zicinz,"lelre dlir" oipray ,zeciqgd zxeza xaqeny itk .

leki ,ipyd xacl cala daiqk ynyn oey`xd xacdyk
(daiqd) "dlir"dy ixg` mb miiw zeidl (aaeqnd) "lelr"d

`ly zeycgzd dfy ,"oi`n yi"a eli`e .ea z`vnp `l xak
ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy ,ixnbl df iptl zniiw dzid
gxkdd on ,("yi" m` ik ,"oi`" did `l df - zxg`) "yi"
z` ea lertl ,ycgzpy xaca cinz didi ycgnd gekdy
zeedzdd z`e yecigd
xry"a xaqedy itke)

"dpen`de cegid12lkn"a
jk ,(seq mi zrixwn "oky
lk zeedzde z`ixay -
eaehae" ,zicinz `id xac

mei lka ycgn"cinz13,
,"mei lka" wx `l
,zxkip zeycgzddyk

`l`"cinz",rbx lka ,
d`ixad dpyi
"oi`"n zeycgzdde

"oi`" edne ,"yi"ldf- ?
jxazi eznkg zpiga
.dbydn dlrnly
÷îòa íãàä ïðBaúiLëe§¤¦§¥¨¨¨§Ÿ¤

Bzòãa øiöéå ,Búðáäz` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg` - £¨¨¦©¥§©§
opeazny ink ,eiptl xacd xiievn eli`k didiy ,eiptl xacd

,zxiievn dpenzaBúéåä"yi" ,ez`ixae -òâø ìëa "ïéà"î £¨¨¥©¦§¨¤©
Lnî òâøåly "oi`"d zpiga ea zlret rbx lkay ,xnelk - ¨¤©©¨

,jk m`e - ,jxazi eznkgéàä,Bì òø ék Bzòc ìò äìòé C ©¥©£¤©©§¦©
Bà,el yiy -øàL Bà ,"éðBæîe éiç éða"î íéøeqé íeLé ¦¦¦¨¥©¥§¥§¨¥

,íìBòa ïéøeqé`edye el rxy ezrca zelrl leki cvik - ¦¦¨¨
- ?mixeqi laeqéøäÎy drya -Búîëç àéäL ,"ïéà"ä £¥¨©¦¤¦¨§¨

àeäå ,âðòäå áBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúézpiga - ¦§¨¥§©©¦§©§¨Ÿ¤§
,àaä íìBòî äìòîlL ïãòä,`ad mler -ocr ob`edy , ¨¥¤¤§©§¨¥¨©¨

zpadn zbprznd dnypd ly xzeia deabd mibeprzd zcn
df - zewl` zbydeob,exewn `edy "ocr"n jynpd cala

dpigaeef,cinz eze` deedne dignL éðtî ÷ødf xac -Bðéà ©¦§¥¤¥
Bì äîãð ïëì ¯ âOî,el yiy -úîàa ìáà ,íéøeqé Bà òø ª¨¨¥¦§¤©¦¦£¨¤¡¤

,âOî BðéàL ÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî ãøBé òø ïéà- ¥©¥¦§©§¨§©Ÿ©¤¥ª¨
,dfay "aeh"d.Báeè áøå Bìãâìxzeia lecb aeh ezeid iptne - §¨§§©

.dfd aehd z` oiadl ezlekine mc`d zbydn dlrnl `ed -
dn ly yxeyd mb ,eyxeya dlrnl xac lk zeig ,xnelk
yxeya ixd - olvilÎ`pngx mixeqie rx ly oipra dhnl cxeiy
zcxl lekiy aeh epyi ,dhnl ezcixia j` ,zn`a aeh xac `ed
dpeilr dbixcna x`ypd aeh epyie ,aeh `edy d`xiye dhnl

dfy itk xzeiazligzadbydn dlrnl df myy ,zelbzdd
eay "aeh"d ,oky .mixeqie rx ly yeala dhnl cxei df okle
wlgay e"k wxta `ian owfd epaxy itk ,dlbzd `l oiicr

weqtd z` (oipr eze`a oc `edyk) "`ipz"d xtq ly oey`xd14:
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ùã÷ä úøâà
øåàéáåúéùàøá øöåéá úéúéîà äðåîà ÷ø àåä ïéðòä

úéùàø '÷ðä ïéàî ùé äàéøáäù åðééäã
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
ìë íéåäúîù òâøå úò ìëá àéä úàæä äàéøáä
ìëä úà äéçîä 'úé åúîëçî ïéàî ùé íéàåøáä
åúééååä åúòãá øééöéå åúðáä ÷îåòá íãàä ïðåáúéùëå
éë åúòã ìò äìòé êéàä ùîî òâøå òâø ìëá ïéàî

åì òøéøàù åà éðåæîå ééç éðáî íéøåñé íåù åà
àåä êøáúé åúîëç àéäù ïéàä éøä íìåòá ïéøåñé
á"äåòî äìòîìù ïãòä àåäå âðåòäå áåèäå íééçä øå÷î
íéøåñé åà òø åì äîãð ïëì âùåî åðéàù éðôî ÷ø
÷ø áåè ìëäå äìòîìî ãøåé òø ïéà úîàá ìáà
äðåîàä ø÷éò åäæå åáåè áøå åìãåâì âùåî åðéàù
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.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תענוג אינו תמידי תענוג "וע"ד יד.8.: כט, ו.9.דה"א קיט, 10.21.תהלים הערה לקמן 11.ראה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ב שהיחוה"א שחרית.13.שם.12."כדלעיל של ק"ש ברכות יב.14.נוסח צד, תהלים



פי lel` 'f ycew zay mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ז' קודש שבת יום
,232 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëä úéùàø ë"òå,fiw 'nr cr:æåðâä

my ly "dÎi"n mi`a mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`"
"d"e"a cxei dfy iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied
dn ,"zelbp" od 'ied my ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y)

cxeiy,mixeqi ,"epxqiz" ixd ,"zexzqp" od d"i eli`e ,zelbzda
ixd ,(d"in mi`a
dn xac ly ezzin`l
rxk mc`l d`xpy
cvn aeh `ed ,mixeqie

eyxeyepax `iany itke ,
"dxez ihewl"a owfd15,

"daehl ef mb" xn` xac lk lry "efnb yi` megp"n16,
ay wx `l ,ernynyxge`nmby `l` ,daeh ly oipr jkn `vi

.("aeh"d dlbzi okn xg`le) yxeyd cvn aeh xacd zrkeäæå§¤
øwò17íãàä àøáð dìéáLaL äðeîàä18úéì"c ïéîàäì , ¦©¨¡¨¤¦§¦¨¦§¨¨¨¨§©£¦§¥

,"déðéî éeðt øúàmewn lka `l` ,epnn iept mewn oi`y - £©¨¦¥

,`ed jexa yecwd `vnp,"íéiç Cìî éðt øBàá"ejlndyk - §§¥¤¤©¦
itk ,ipyl miig `ian xacd - mipt l` mipt cg` mr `vnp
Î`pngx htyp edyinyk mby ,dhnl zeklnd oipra xaqeny
z` mixinn ,jlna ybet `ed m` ixd ,miigd jtidl olvil
,miiga x`yp `ede ehtyn
,"miig jln ipt xe`a" oky
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א.15. סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ "להעיר
פ"ז]". והאמונה היחוד ˘ËÈÏ"‡:18.[שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מוסיף ואילך שמכאן צ"ל:È¯˜ÈÚ"יל"פ הנ"ל התבוננות שמסקנת

(2 ושעה, עת בכל (1'ÈÁÈ˘בה˘ÓÓ.".19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"ÂÓÂ˜Ó·זה לשלפני מתאים -ÈÙ ¯Â‡· יל"פ ועפ"ז .
ואיך במקומו, וחדוה  עוז הכתוב דוקא מובן˘Á¯ÎÂÓשהובא אינו דלכאורה דא"כ ÏÏÎלהביאו. - כו' יורד רע דאין משנ"ת ע"פ :

עוז  עה"פ וכדרז"ל החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם וכו', במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין
בסופו". תשי ע' ובפרט עה"פ לתנ"ך שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' Î"˜20.וחדוה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ביוצר שהנדון שנת"ל ˘È˘‡¯·.".21:‡"ËÈÏ˙"כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שיש אף דמרמז שונים ÁÎ"י"ל עתים
ÌÈÎÙ‰Âהאגה"ק בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Ú˙'"זמ"ז ÏÎ·'..22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ והרי - נברא דבשבילה "כיון

חי". הוא ושעה עת ושעה".23.בכל עת "בכל שצ"ל טעם ˘ËÈÏ"‡:24.עוד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.רגיל לא וגם מיותר "לכאורה
היפך (כנ"לÌˆÚויל"פ: ומציאותו בריאתו ˘ËÈÏ"‡:25.נברא)".˘·˘·ÏÈ‰ענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תרגום וראה טז כח, ישעי' "ע"ד

- יחיש צ"ל כאן גם ואולי כה".·'שם. ב, קהלת תרגום וראה ˘ËÈÏ"‡:26.יודין. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.[24 [הערה Î"˜27."כנ"ל" ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.(באו"ה) ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, - ת"ו "תקו"ז
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.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לעיל"‡Ï שהדגיש לאחר - כאן משא"כ חז"ל. בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה הודגש
חפץ".„ÌÈÈÁהענין שצ"ל פשיטא ובזה מלך, פני כג.29.באור לז, ˘ËÈÏ"‡:30.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"‰¯Â‡ÎÏ דפסוק השייכות צע"ק

‰Êהשגח"פ ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, נר'˜Ì„Âדוקא בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ומובן ‰„ÂÈ˜לזה. Ï„Â‚
לכאורה". "במליצות" אפילו ד.31.דאדה"ז קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שנוגע אסיפא לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' ל"נ

Ô‡Î."'מחשבת' גם - עניניו" ד"כל "מחשבת") התרגום פי' שם.33.(ע"פ ˘ËÈÏ"‡:34.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לד ברכות "וכמחז"ל
ב".



פג היום יום . . . 

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ַהּכִ רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום  ּדְ ִני  ׁשֵ ִמּיֹום  ר  דּוַע, ֲאׁשֶ ַהּיָ ם מֹורֹו  ׁשֵ ּבְ ם טֹוב(  ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים: ט  ה ּפְ ָ ּשׁ ים ְוׁשִ לֹשִׁ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ לֹשָׁ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ יֹאְמרּו ּבְ
רֹאׁש ֹחֶדׁש,  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ֵ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשׁ ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ַיְתִחיל ּבְ

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ְוִיְרָאתֹו  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ַאֲהַבת  ּבְ ְיָקִרים  ֲחָפִצים  ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵחֶפץ",  "ֶאֶרץ  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוא,  רּור  ּבָ ָבר  ּדָ עֹוֵרר.  ּמְ ּבַ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ּלּוי  ּגִ ַבר  ּדְ ְוֵאין  טֹובֹות,  ּוִמּדֹות 
לּוי  ן ֲהלֹא ַהּכֹל ּתָ ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. ּבְ

ִפי  ּכְ ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ּוַמְכִריָחם  ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ַעל  ד  ּוְמַפּקֵ ַהּגֹוֵזר  ֶעְליֹון  ּכַֹח  הּוא  ָהָרצֹון  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֵהן  ַעְצמֹו  ּבְ ֵהן  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְפֹעל  ָהָרצֹון  ֶאת  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ֵאפֹוא  ן  ּכֵ ִאם  ּלֹו,  ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ן  ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֲאִמין ּבְ ַהּמַ
ִריְך  ּצָ ָבר ׁשֶ ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ְ ם ִמּשׁ ִנים, אֹו ּגַ ָ ּשׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ֵאיֶזה ּבֵ
ֵמָאז  ה  ִהּנֵ זּו  ַהּלֵ ָמה  ְנׁשָ ְוַגם  נֹו,  ּוְלַתּקְ ְלָבְררֹו  בֹוא  ּתָ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלאֹוָתּה  ה  ְמַחּכֶ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ אֹו  ֵרר  ְלִהְתּבָ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ַגע  ּנָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ית  ּלִ ַהּטַ ק  נֹוׁשֵ ּוְבסֹוָפּה,  ִריָאה  ַהּקְ ת  ְתִחּלַ ּבִ יתֹו  ַטּלִ ּבְ נֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה:  ְרכֹות  ּבִ ֵסֶדר 
ֶפר־ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר־ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ֶפר־ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ ּסֵ ּבַ

ב  ֶכל, ִאיׁש – ַמֲעַלת ַהּלֵ ָאִרים: ָאָדם – ַמֲעַלת ַהּמִֹחין ְוַהּשֵׂ ָעה ּתְ ָנם ַאְרּבָ י, ֶיׁשְ ַמֲעַלת ִמין ָהֱאנֹוׁשִ ּבְ
ר ַעל ַעְצמֹו  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ְוַהּמִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . פד
ֶגֶבר עֹוֵסק ִעם ָהֱאנֹוׁש  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ְלַהְגּבִ

ֲעלֹות  ל אֹוָתם ַהּמַ ָנם ּכָ ֱאנֹוׁש ֶיׁשְ ַגם ּבֶ ֶהְכֵרַח ּדְ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֱאנֹוׁש ִאיׁש אֹו ָאָדם, ֲהֵרי ּבְ ֶאְפׁשָ ּוֵמַאַחר ּדְ
ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ַהּצִ ּובֹוְדִקים  ָיִמין  ֵתף  ּכָ ַעל  ל  ְמֻקּפָ דֹול  ית־ּגָ ּלִ ַהּטַ יִחים  ַמּנִ דֹול:  ּגָ ית  ַטּלִ ת  ְלִביׁשַ ּבִ ִמְנָהֵגנּו 
אֹותֹו,  ִטים  ּפֹוׁשְ ֵתף,  ַהּכָ ִמן  ית  ּלִ ַהּטַ לֹוְקִחים  ְך  ּכָ ַאַחר  ּגֹו'".  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  "ּבָ אֹוְמִרים  ִדיָקה  ַהּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אֹותֹו ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְ ְמַנּשׁ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְנפֹות ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ ן ׁשְ )ַעּיֵ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' 
רז, דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם־טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל־ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסֹוד ׁשֶ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְולֹא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְמַחת ּתֹוָרה,  ׂשִ א ּבְ יהֹו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ֵאין קֹוִרין ּבֹו ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר־ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ
א"  ּכָ "ּדַ ּבֹו  ְוָכתּוב  ְרִאיִתיו,  תרס"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ְפרַאג  ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ַמע.  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ אֹותֹו  ְוגֹוְלִלין 
ָתבֹו  ּכְ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ל  ְמֻקּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵסֶפר־ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ָרִאיִתי  תרס"ז,  ַנת  ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ
ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי  ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ

ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



פה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  אלול א' ראשון יום הנסקל? שור להפקיר אפשר האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ì÷ñpä øBL©¦§¨
Bðéc øîâpMî éøäL ,äëæ Ba íãBwä ìk Z åéãò eîfeäL¤§¥¨¨©¥¨¨¤£¥¦¤¦§©¦

.åéìòa eäeøé÷ôä¦§¦§¨¨
אינו  בעליו הקדישוהו אם לסקילה, דינו שנגמר שור
ואינו  בהנאה נאסר לסקילה דינו שנגמר בשעה כי קדוש

להקדישו בעליו מוקדש)ברשות אינו ד"ה שם ורש"י א מה, קמא .(בבא
להפקירו יכולים הבעלים אין ה"ט)וכן פסק (לעיל ומדוע .

עדיו, הוזמו אם בעליו שהפקירוהו שמאחר כאן הרמב"ם
זכה? בו הקודם כל

לבאר: ויש
מותר  היה שהשור למפרע התברר הוזמו שהעדים כיון
הקודמת  בהלכה מהֿשאיןֿכן כדין, היה וההפקר בהנאה

להפקירו יכול ואינו ברשותו אינו אכן הדין גמר (קצות לאחר

סק"א) תו סי' .החושן
לומר: יש ועוד

התוספות כדברי סובר א)הרמב"ם סו, קמא שיאוש (בבא
הבעלים  מיד יוצא החפץ אין שביאוש ובעוד כהפקר, אינו
תפקע  הזוכה לרשות וכשיגיע בו לזכות יכול אחד שכל אלא
הטוב  ומרצונו מדעתו שהוא בהפקר הרי הקודמת, הבעלות

מיד. מידו יוצא החפץ הבעלים, של
מדין  זכה' בו הקודם 'כל דינו שנגמר הנסקל שור ולכן
הרמב"ם  דברי ואילו הבעלים, מרשות יוצא ואז יאוש

הקודמת שאין (ה"ט)בהלכה היינו מופקר" אינו הפקירו "אם
הנזק  בתשלום שנתחייב טרם השור את שבהפקירו לומר

מהתשלום 'והועדייפטר שנאמר הבעלים)··ÂÈÏÚ(משום ואינו אלא ', ,
מצד  ואמנם בעליו", הוא כרחך ו"בעל מופקר' ש'אינו
להוציאו  רשאי אינו הבעלים אבל זכה, בו הקודם כל היאוש

מדעתו  ולהפקירו יד)מרשותו סי' הזקן אדמו"ר .(שו"ת
בשור  שהמחזיק לומר אפשר איך להקשות: יש ולכאורה
הפקר  מטעם ולא יאוש מטעם בו זכה עדיו שהוזמו הנסקל

בגמרא א)והרי כד, עיר (כריתות לענין גם זו הלכה הובאה
המחזיק  בהנאה, שאסורה שכיון עדיה, שהוזמו הנידחת
מטעם  היא שהזכיה לומר אין ושם בו, זכה שבה ברכוש

בקרקעות יאוש אין כי הי"ג)יאוש פ"ח גזו"א הל' ?(רמב"ם
אמורים  הנידחת עיר על הגמרא דברי שאכן לומר ויש
אינו  אליה והמחובר הקרקע אבל במטלטלין, במחזיק רק

א)נאסר פט, זכה(חולין לא בהם והמחזיק יאוש בזה ואין (בית ,

סק"ט) מח סי' ח"א .הלוי

ה'תשע"ה  אלול ב' שני יום אחר? של כיסוי על לסמוך אפשר האם

:Â ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰eäqëå øBa àöBnä©¥§¦¨
.øeèt ïBøçàä äæå ,áiç øBaä ìòa Z eälâå øæçå§¨©§¦¨©©©©¨§¤¨©£¨

נודע  אם בין חייב הבור שבעל משמע הרמב"ם מדברי
כך  על משיג הראב"ד אך לא, אם ובין התגלה שהבור לו
חזר  שהבור לו שנודע לאחר אלא מתחייב שאיננו וכותב
הרי  מכוסה, עדיין שהבור סבור הוא עוד כל אך והתגלה,

פטור. הוא
מדובר  בה הבאה להלכה זאת מדמה שהראב"ד ונראה
ובא  ונתגלה מהם אחד כיסהו שאם שותפים שני של בבור
הוא  הרי כיסה לא ואם לכסותו, עליו מגולה ומצאו השני
מגולה  שהבור לראשון שנודע ומשעה לבדו, בנזקיו חייב
ומבואר  בנזקיו, מתחייב הוא גם הרי כיסהו ולא והתמהמה

פטור, הוא הרי מכוסה שהבור סבור הראשון עוד שכל מכך
סבור  הראשון שכאשר זו בהלכה גם הדין שהבור וכך

פטור. הוא הרי מכוסה,
זו  בהלכה כי ההלכות, בין הבדל יש הרמב"ם לדעת אך
לו  אין שכיסהו זה ואילו אחד, לאדם השייך בבור מדובר
כיסויו  על להסתמך הבור לבעל אין ולכן בבור חלק כלל
משלו  כיסהו לא ואם אותו וייטול שיחזור לחשוש עליו אלא
סמך  הראשון הרי שותפים של בבור אך חייב, הוא הרי
חובת  מוטלת עליו גם שהרי השני של כיסויו על בצדק
את  ייטול שמא לחשוש צריך היה ולא הבור, שמירת

פטור ניטל, שהכיסוי לו נודע לא עוד כל ולכן (מגיד הכיסוי,

.משנה)

ה'תשע"ה  אלול ג' שלישי יום בעלים? ממון או גבוה ממון - קלים קדשים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰úéaî íéLã÷ áðBbä©¥¨¨¦¦¥
ïî øeèt äæ éøä ...íél÷ íéLã÷ ïéa íéLã÷ éLã÷ ïéa ,ïäéìòa©§¥¤¥¨§¥¨¨¦¥¨¨¦©¦£¥¤¨¦
Léàä úéaî ápâå :øîàpL ;äMîçå äòaøà éîeìLzîe ìôkä©¤¤¦©§¥©§¨¨©£¦¨¤¤¡©§ª©¦¥¨¦

.Lc÷ä úéaî àìå Z§Ÿ¦¥¤§¥
האחרונים תו הקשו סי' החושן קצות ה"א. פ"ח נז"מ הל' משנה (לחם

ועוד) :סק"ב.
בעלים, ממון הם קלים קדשים הגלילי יוסי רבי לדעת
ואף  בתשלומין, חייב חברו של שלמים בהמת המזיק ולכן

שנאמר כיון פטור, הקדש של שור איש שהמזיק שור יגוף ("וכי

שלמים את" בהמת - הקדש של שור ולא רעהו' 'שור (
רעהו' 'שור ב)נחשבת יב, קמא ממון(בבא נזקי ובהלכות (פ"ח .

ב) - עליהן ה"א שחייבין הקדשים "כל הרמב"ם פסק
שאין  קלים קדשים כלומר, נזקין". דין בהן אין מעילה...
שהזיקו  "שלמים ולכן בנזקיהם המזיק מתחייב מעילה בהם
קלים  שקדשים הגלילי יוסי רבי כשיטת מבשרם", גובה
קדשים  "הגונב... הרמב"ם כתב כאן ואילו הם. בעלים ממון
האיש  מבית וגונב שנאמר הכפל... מן פטור זה הרי קלים
הם, בעלים ממון יוסי רבי לדעת והרי הקדש", מבית ולא
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האיש'? מבית 'וגונב נחשב זה אין ומדוע
מאירות' ה'פנים שם)ומבאר קמא הגמרא (בבא דברי פי על

א) עו, ממון (שם קלים שקדשים הגלילי יוסי רבי לדעת שגם
כפל  בהם לחייב אין ולכן הקדש, שם עליהם חל בעלים,
ולא  - האיש' מבית 'וגונב שנאמר וחמשה ארבעה ותשלומי
בתשלומין  חייב שלמים בהמת המזיק אבל הקדש, מבית
הם  שלמים כי עליה, הקדש ששם אף רעהו' 'שור ונחשבת

oennולא .הקדש oennבעלים

שביארו שם)ויש נז"מ הל' האזל אבן שמח. :(אור
הגונב  ולכן גבוה, ממון קלים שקדשים סובר הרמב"ם

וחמשה, וארבעה כפל מתשלומי פטור קלים קדשים בהמת
ומכלֿמקום  הקדש, מבית ולא האיש' מבית 'וגונב שנאמר
כי  לשלם, חייב הזיקה קלים קדשים בהמת שאם פסק

עליה ממונית בעלות לבעלים אין או אמנם למכרה יכול (שאינו

במתנה) אותה זכות לתת לו רק ויש גבוה ממון שהיא כיון
רשותו, בלי ממנה לאכול רשאי אחר אדם ואין אכילה,
אחריות  הבעלים על להטיל כדי בה די זו זכות אבל

'שור והלימוד ממעט edrxלנזקיה. אינו הקדש שור ולא '
בכלל  זה הרי האכילה, זכות מצד כי קלים, קדשים של שור

רעהו'. 'שור

ה'תשע"ה  אלול ד' רביעי יום קונה? 'שינוי' איזה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ïî øác øënL ïnà ìk̈ª¨¤¨©¨¨¦
a ÷øBqä ïøënL ïéëeî ïBâk ...íéøácäìL eéäiL eâäpL íB÷î ©§¨¦§¦¤§¨¨©¥§¨¤¨£¤¦§¤

ìáà ;äáðb ú÷æça ïäL éðtî ,epnî çwì øeñà Z úéaä ìòa©©©©¦¨¦©¦¤¦§¥¤¥§¤§©§¥¨£¨
.ïéëeî àìî øk epnî ïéç÷Bì§¦¦¤©¨¥¦

מותר  המוכין, את גנב הסורק שמא לחשוש שיש אף
שמם  נשתנה לכר המוכין בהכנסת כי הכר את ממנו לקנות

קונה. והשינוי
המוכין  את להוציא שאפשר אף משנה': ה'מגיד ומבאר
לברייתו' החוזר 'שינוי וזהו הקודם למצב ולהחזירם הכר מן

קונה ה"י)ואינו פ"ב ואבידה גזילה החוזר (הל' ששינוי הדין הרי ,
מדובר  כאן ואילו וודאי, בגזל נאמר שינוי אינו לברייתו

שהם lfbבמוכין wtq.שינוי כל מועיל ובזה ,
תמרים' ה'כפות וליקגינהו)והקשה ד"ה ב. ל, :(סוכה

הקונים (שם)הגמרא לסוחרים הונא רב הוראת את מביאה
שחיתוך  בשדותיהם, הדסים המגדלים מנכרים הדסים
הקרקע  שמא עצמם הסוחרים ידי על ייעשה לא ההדסים

המחוברים  ההדסים גם (וכך נגזלת' אינה ו'קרקע גזולה
התייאשו, אם גם הבעלים ברשות עומדת אלא לקרקע)
מקיימים  ואין גזל היא המחובר מן ההדסים שתלישת ונמצא

גזולים. מינים בארבעה מצוה
הוא  הלולב עם ההדסים איגוד והרי הגמרא: ושואלת

גזל אינם ושוב הקונה, מעשה מהם שינוי נפקע השינוי (וע"י

בעבירה') הבאה 'מצוה של הפסול הלולב גם איגוד ומתרצת: ?
ואינו  'שינוי' שמו שאין לברייתו', החוזר 'שינוי הוא

קונה.
קונה, לברייתו' החוזר 'שינוי גם גזל שבספק נאמר ואם
החוזר  'שינוי שהוא אף מועיל הלולב איגוד אין מדוע
חשש  רק ישנו הנכרים מן ההדסים בקניית והרי לברייתו'

lfbשל wtq?
אך  קונה, כזה שינוי גם גזל' 'ספק בסתם אכן ומיישב:

ב  שגם החמירו מצוה של lfb'בהדסים wtq' שינוי יועיל לא
הלולב. איגוד לאחר גם 'גזל' וייחשבו כזה

ה'תשע"ה  אלול ה' חמישי יום מגנבים  להצלה שבת חילול

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰íBia ïéa ,úøzçna àaä©¨©©§¤¤¥©
ìça ïéa ,Bâøäì ìkì Lé úeLøe ...íéîc Bì ïéà Z äìéla ïéa¥©©§¨¥¨¦§¥©Ÿ§¨§¥§Ÿ

.úaLa ïéa¥§©¨
הרמב"ם פסק להורגו חברו אחר ו)ברודף א, רוצח :(הלכות

ישראל רודף',oieevn'כל של בנפשו ואפילו הנרדף, להציל
כתב, במחתרת הבא לגבי זו, בהלכה יש "zeyxeאך

חובה. ולא להורגו"
אלא  להרוג במטרה בא לא במחתרת הבא כי והטעם,

ולכן יהרגנו, יתנגד הבית בעל שאם רק לבעל xzenלגנוב,
אין אך ולהורגו, להקדים בעל daegהבית שהרי להורגו

את  להרוג מבלי עצמו ולהציל ממונו על לוותר יכול הבית
הגנב.

להורגו מותר מדוע ביאור: צריך זה לפי `elitאך
zaya לחלל לא כדי ממונו כל על אפילו לוותר חובה והרי ,

עלֿידי  הגנב בהריגת הצורך את למנוע שיכול ומאחר שבת,
להורגו? רשאי למה ממונו, על וויתור

והביאור:

בגמרא א)אמרו עב, עצמו (סנהדרין מעמיד אדם אין 'חזקה :
ולראות  להחריש יכול האדם אין מטבעו כלומר, ממונו'. על
ש'ברגע  חוששים ולכן להתנגד, מבלי ממונו את שחומסים
ולכן  נפשות, סכנת לידי ויבוא הגנב נגד יתקומם האמת'

נפשות סכנת למנוע כדי הגנב את ולהרוג להקדים (ראה מותר

ב) ז, סי' ח"א שלמה מנחת א. ו, סי' ב"ב ראובן רבי .חידושי
אברהם'וה  ה'מגן כתב ז)נה, שכט, סי' גויים (או"ח באו שאם

כדי  שבת לחלל לו אסור ממונו את מאדם ליטול בשבת
שבת, יחלל ולא ממונו את לקחת להם יאפשר אלא לגרשם
סותרים  הדברים ולכאורה ס"ז). (שם הזקן אדמו"ר פסק וכן
בשבת! אפילו במחתרת הבא את להרוג שמותר זו להלכה

והביאור:
ולכן  נגדו יתקומם הבית שבעל לחשוש יש יחיד בגנב
ברור  בכנופיה אך סכנה, למנוע כדי ולהורגו להקדים מותר
ינסה  ולא עליהם לגבור סיכוי לו שאין הבית לבעל
לא  סכנה לידי שיבוא חשש שאין וכיון נגדם, להתקומם

שבת לחלל מלכתחילה לו פו)הותר ח, הלוי .(שבט
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ה'תשע"ה  אלול ו' שישי יום תחמוד'? 'לא על עוברים מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰...ãîBçä ìk̈©¥
,epnî eäð÷iL Bì øLôàL øáã Bà ,Bøáç ìL åéìëå Búéa¥§¥¨¤£¥¨¨¤¤§¨¤¦§¥¦¤
ét ìò óà ,epnî Bç÷lL ãò Ba øéöôäå íéòøa åéìò øéaëäå§¦§¦¨¨§¥¦§¦§¦©¤§¨¦¤©©¦
:øîàpL ,äOòú àìa øáBò äæ éøä Z íéaø íéîã Bì ïúpL¤¨©¨¦©¦£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©

.ãîçú àìŸ©§Ÿ
התוספות מעיקרא),לדעת ד"ה ב כה, 'לא (סנהדרין איסור

ללא  שחמד הדבר את לקח החומד אם רק הוא תחמוד'
ואילו  תחמוד'. 'לא על עובר אינו שילם אם אבל תשלום,
'לא  על עובר רבים" דמים לו "נתן אם גם הרמב"ם לדעת

תחמוד'.
משנה' ה'לחם ה"ד)והקשה פ"י עדות :(הל'

עדות של (שם)בהלכות גזל על העובר "כל הרמב"ם כתב
והן  החמסנים כיצד? מדבריהם. פסול הוא הרי דבריהם
אףֿעלֿפי  הבעלים, ברצון שלא מטלטלין או קרקע הלוקחין

מדבריהם". פסולין אלו הרי הדמים שנותנין
בגמרא זו הלכה ב)ובמקור כה, התוספות (סנהדרין שואלים

מעיקרא) כן (ד"ה ואם תחמוד' 'לא על עוברים החמסנים הרי :
הוא  תחמוד' 'לא איסור ומתרצים: מדאורייתא! נפסלים הם
אינו  שילם אם אבל שלקח, מה תמורת שילם לא אם רק

הרמב"ם  לשיטת כן, ואם שפסלוהו. הם וחכמים עובר,
שאלת  נשאלת שילם, אם גם תחמוד' 'לא על שעובר
עוברים  הם והרי מדרבנן, פסולים החמסנים מדוע התוספות

תחמוד'? 'לא על
'המקנה' בספר א)ותירץ סע' כח סי' :(קו"א

עד זה בלאו עובר ש"אינו הרמב"ם החפץ gwiyמלשון
אלאֿאםֿכן  תחמוד' 'לא על עובר שאינו משמע שחמד"
מעשה, שינוי בו עשה או דמיו ששילם היינו החפץ, את קנה
הבעלים. ברשות עדיין החפץ כי עובר אינו לכן קודם אבל
בקנין  קנאם ולא מטלטלין או קרקע שלקח חמסן זה, ולפי

מדרבנן. אלא מדאורייתא פסול אינו גמור
חמד' קל)וה'שדי כלל ה'למד', של (מע' ביאורו את הביא

המהרי"ט:
אינו  זאת ועם תחמוד' 'לא על עובר משלם אם גם אכן
יודעים  אינם אנשים כלל בדרך כי מדאורייתא, לעדות נפסל
'לא  על עוברים משלמים לא אם שרק וסוברים זו הלכה
פוסלת  אינה בשגגה או בטעות שנעשתה והעבירה תחמוד'
ראו  כי לעדות החמסנים את פסלו שחכמים אלא לעדות

בקביעות. זאת שעושים

ה'תשע"ה  אלול ז' קודש שבת שלו? הם מתי - לסטים מיד המציל

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ãiî ìévnä©©¦¦©
eLàéúpL øácä íúqL éðtî ,BlL elà éøä Z ìàøOé íéèñì¦§¦¦§¨¥£¥¥¤¦§¥¤§©©¨¨¤¦§¨£
ãáBò ñëBî Bà íéáëBk ãáBò íéèñì ãiî ìévnä ìáà ...íéìòaä©§¨¦£¨©©¦¦©¦§¦¥¨¦¥¥
.íéìòaä eLàéúð àlL øácä íúqL ,øéæçäì áiç Z íéáëBk¨¦©¨§©£¦¤§©©¨¨¤Ÿ¦§¨£©§¨¦
גוי  ליסטים מיד שהמציל כאן הרמב"ם דברי ולכאורה,

הבעלים כי להחזיר ey`iizdחייב `l דבריו את סותרים ,
הקודם ה"י)בפרק לו (פ"ה והחזירו כסותו מוכסין "נטלו :

וחזקתן  היא כמכירה שזו מפני שלו, אלו הרי אחרת... כסות
milrad ey`izpyגוי במוכס גם ומדובר פ"ה " לעיל משנה (לחם

סק"ג) שסח סי' חו"מ סמ"ע !הי"א.
הסמ"ע :(שם)וביאר

מתייאשים, הבעלים אין כלל בדרך גוי במוכס אכן,
"שהבעלים  - הרמב"ם דברי בהמשך מבואר הדבר וטעם
עדים  שם שאין אע"פ הגזלן מיד מחזירין שהגוים יודעים
והבעלים  אחרים של כסות לו שהחזירו במוכסין אך שגזל",
הרי  נמכרה, וכאילו לאחר נמסרה שכסותם רואים הראשונים

מתייאשים. הם
הזקן אדמו"ר זה על סק"ט)והקשה קו"א וגנבה גזלה :(הל'

לסטים  מידי או המוכס מידי ליטול שמותר ההלכה מקור

הוא  ממנה הבעלים שנתייאשו חזקתה כי אחרים של כסות
א)במשנה קיד, קמא סותרת (בבא זו שהלכה מקשה והגמרא .

הגייס מן "המציל המשנה בהמשך הנאמר הצבא)את או (אנשי
- הלסטים ey`iizpמן m` ומשתמע שלו", אלו הרי הבעלים

בסתם  אבל שנתייאשו בוודאות ידוע אם רק שלו שהם מזה
להחזיר אם)חייב ד"ה שם רש"י המשנה (ראה תחילת ומתרצת: ,

מוציאים  ישראל ודייני מאחר כי ישראל, בלסטים מדברת
בעדים עדים)רק אין מדובר (ולו בסיפא ואילו מתייאש. הנגזל

ולכן  עדים ללא גם מהגזלן מוציאים שדייניהם גוי בלסטים
מתייאש. הנגזל אין

שהרי  הגמרא לקושיית מקום אין הסמ"ע, כדברי ואם
גוי  הוא שהלסטים אף מתייאשים הבעלים הראשונה בהלכה

לאחר!e`xyכיון נמסרה שכסותם
לחילוק  בהתאם אדה"ז מיישב הרמב"ם דברי ואת

ההלכה שלו (בפ"י)הגמרא: היא המוכס לו שנתן שהכסות
יוכל  שלא כיון מתייאש והנגזל ישראל במוכס מדברת

לסטים מידי היא ההצלה כאן אבל הגזילה, את iebלהחזיר
מוכס הדבר iebאו ו"סתם הגזלן", מיד מחזירין "שהגויים

הבעלים". נתייאשו שלא



פז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  אלול ו' שישי יום תחמוד'? 'לא על עוברים מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰...ãîBçä ìk̈©¥
,epnî eäð÷iL Bì øLôàL øáã Bà ,Bøáç ìL åéìëå Búéa¥§¥¨¤£¥¨¨¤¤§¨¤¦§¥¦¤
ét ìò óà ,epnî Bç÷lL ãò Ba øéöôäå íéòøa åéìò øéaëäå§¦§¦¨¨§¥¦§¦§¦©¤§¨¦¤©©¦
:øîàpL ,äOòú àìa øáBò äæ éøä Z íéaø íéîã Bì ïúpL¤¨©¨¦©¦£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©

.ãîçú àìŸ©§Ÿ
התוספות מעיקרא),לדעת ד"ה ב כה, 'לא (סנהדרין איסור

ללא  שחמד הדבר את לקח החומד אם רק הוא תחמוד'
ואילו  תחמוד'. 'לא על עובר אינו שילם אם אבל תשלום,
'לא  על עובר רבים" דמים לו "נתן אם גם הרמב"ם לדעת

תחמוד'.
משנה' ה'לחם ה"ד)והקשה פ"י עדות :(הל'

עדות של (שם)בהלכות גזל על העובר "כל הרמב"ם כתב
והן  החמסנים כיצד? מדבריהם. פסול הוא הרי דבריהם
אףֿעלֿפי  הבעלים, ברצון שלא מטלטלין או קרקע הלוקחין

מדבריהם". פסולין אלו הרי הדמים שנותנין
בגמרא זו הלכה ב)ובמקור כה, התוספות (סנהדרין שואלים

מעיקרא) כן (ד"ה ואם תחמוד' 'לא על עוברים החמסנים הרי :
הוא  תחמוד' 'לא איסור ומתרצים: מדאורייתא! נפסלים הם
אינו  שילם אם אבל שלקח, מה תמורת שילם לא אם רק

הרמב"ם  לשיטת כן, ואם שפסלוהו. הם וחכמים עובר,
שאלת  נשאלת שילם, אם גם תחמוד' 'לא על שעובר
עוברים  הם והרי מדרבנן, פסולים החמסנים מדוע התוספות

תחמוד'? 'לא על
'המקנה' בספר א)ותירץ סע' כח סי' :(קו"א

עד זה בלאו עובר ש"אינו הרמב"ם החפץ gwiyמלשון
אלאֿאםֿכן  תחמוד' 'לא על עובר שאינו משמע שחמד"
מעשה, שינוי בו עשה או דמיו ששילם היינו החפץ, את קנה
הבעלים. ברשות עדיין החפץ כי עובר אינו לכן קודם אבל
בקנין  קנאם ולא מטלטלין או קרקע שלקח חמסן זה, ולפי

מדרבנן. אלא מדאורייתא פסול אינו גמור
חמד' קל)וה'שדי כלל ה'למד', של (מע' ביאורו את הביא

המהרי"ט:
אינו  זאת ועם תחמוד' 'לא על עובר משלם אם גם אכן
יודעים  אינם אנשים כלל בדרך כי מדאורייתא, לעדות נפסל
'לא  על עוברים משלמים לא אם שרק וסוברים זו הלכה
פוסלת  אינה בשגגה או בטעות שנעשתה והעבירה תחמוד'
ראו  כי לעדות החמסנים את פסלו שחכמים אלא לעדות

בקביעות. זאת שעושים

ה'תשע"ה  אלול ז' קודש שבת שלו? הם מתי - לסטים מיד המציל

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ãiî ìévnä©©¦¦©
eLàéúpL øácä íúqL éðtî ,BlL elà éøä Z ìàøOé íéèñì¦§¦¦§¨¥£¥¥¤¦§¥¤§©©¨¨¤¦§¨£
ãáBò ñëBî Bà íéáëBk ãáBò íéèñì ãiî ìévnä ìáà ...íéìòaä©§¨¦£¨©©¦¦©¦§¦¥¨¦¥¥
.íéìòaä eLàéúð àlL øácä íúqL ,øéæçäì áiç Z íéáëBk¨¦©¨§©£¦¤§©©¨¨¤Ÿ¦§¨£©§¨¦
גוי  ליסטים מיד שהמציל כאן הרמב"ם דברי ולכאורה,

הבעלים כי להחזיר ey`iizdחייב `l דבריו את סותרים ,
הקודם ה"י)בפרק לו (פ"ה והחזירו כסותו מוכסין "נטלו :

וחזקתן  היא כמכירה שזו מפני שלו, אלו הרי אחרת... כסות
milrad ey`izpyגוי במוכס גם ומדובר פ"ה " לעיל משנה (לחם

סק"ג) שסח סי' חו"מ סמ"ע !הי"א.
הסמ"ע :(שם)וביאר

מתייאשים, הבעלים אין כלל בדרך גוי במוכס אכן,
"שהבעלים  - הרמב"ם דברי בהמשך מבואר הדבר וטעם
עדים  שם שאין אע"פ הגזלן מיד מחזירין שהגוים יודעים
והבעלים  אחרים של כסות לו שהחזירו במוכסין אך שגזל",
הרי  נמכרה, וכאילו לאחר נמסרה שכסותם רואים הראשונים

מתייאשים. הם
הזקן אדמו"ר זה על סק"ט)והקשה קו"א וגנבה גזלה :(הל'

לסטים  מידי או המוכס מידי ליטול שמותר ההלכה מקור

הוא  ממנה הבעלים שנתייאשו חזקתה כי אחרים של כסות
א)במשנה קיד, קמא סותרת (בבא זו שהלכה מקשה והגמרא .

הגייס מן "המציל המשנה בהמשך הנאמר הצבא)את או (אנשי
- הלסטים ey`iizpמן m` ומשתמע שלו", אלו הרי הבעלים

בסתם  אבל שנתייאשו בוודאות ידוע אם רק שלו שהם מזה
להחזיר אם)חייב ד"ה שם רש"י המשנה (ראה תחילת ומתרצת: ,

מוציאים  ישראל ודייני מאחר כי ישראל, בלסטים מדברת
בעדים עדים)רק אין מדובר (ולו בסיפא ואילו מתייאש. הנגזל

ולכן  עדים ללא גם מהגזלן מוציאים שדייניהם גוי בלסטים
מתייאש. הנגזל אין

שהרי  הגמרא לקושיית מקום אין הסמ"ע, כדברי ואם
גוי  הוא שהלסטים אף מתייאשים הבעלים הראשונה בהלכה

לאחר!e`xyכיון נמסרה שכסותם
לחילוק  בהתאם אדה"ז מיישב הרמב"ם דברי ואת

ההלכה שלו (בפ"י)הגמרא: היא המוכס לו שנתן שהכסות
יוכל  שלא כיון מתייאש והנגזל ישראל במוכס מדברת

לסטים מידי היא ההצלה כאן אבל הגזילה, את iebלהחזיר
מוכס הדבר iebאו ו"סתם הגזלן", מיד מחזירין "שהגויים

הבעלים". נתייאשו שלא
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ה'תשע"ה  אלול א' ראשון יום

oFnn iwfp zFkld
oFnniwfpzFkld-oiwifpxtq

¦§¦§¥¨
¦§¦§¥̈

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התם 1) תשלומי שיהיו כדי הנזק" "גוף הנקרא מהו נתבאר

בין  מחלוקת או ספק אירע אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק משפט וכן אלו דברים ופרטי דינם והניזק, המזיק

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק

.à‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ‰˜Èf‰L ˙¯aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚¯z Ï·‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

L‰·B‚ BÈ‡ - ‰˜Èf‰5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙L¯ÙÓe ˙Ïc·Ó Ï·‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף יחה,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה הנזק.5)שאינו חצי

שם.6) רבא, דברי המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.áÚe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«
‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL ¯Á‡ B‡9- ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»

‰¯t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»
ÌeÏk11‡È·iL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡¯ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»

‡ÈˆBn‰L ;˙¯aÚÓ13‰È‡¯‰ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד ואין
הפרה. מגוף הפרה 9)ורק מן הנזק חצי גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע
הוולד. נולד אימתי הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי  היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל

הנזק. דעת 14)ממון.13)הניזק.12)מחצי זוהי
מו: דם, החכמים,

.âÏÙB d¯aÚ ‡ˆÓÂ ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚pL ¯BL15 ∆»«»»¿À∆∆¿ƒ¿»À»»≈
‰ÏÈt‰ dÁ‚ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa16B‡ ¿ƒ»¿≈»«ƒ«∆…¿»»ƒƒ»

‰ÏÈt‰ ‰ÁÈ‚ ˙ÓÁÓ17‰¯t‰ ˜Ê ÌlLÓ -18BÈ‡Â , ≈¬«¿ƒ»ƒƒ»¿«≈≈∆«»»¿≈
„Ïe‰ ˜Ê ÌlLÓ19.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ; ¿«≈≈∆«»»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

העובר.16)מת.15) בנזק אשם אינו השור ובעל
חצי 17) כלומר, העובר, של נזק בחצי אף חייב השור ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי
כדינו.18) ומועד כדינו אינו 19)תם מועד היה אפילו

ומועד  רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם
העובר. דמי חצי

.ã‰¯t ˙Át ÔÈÓL ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰Â ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚20 »«»»¿À∆∆¿ƒƒ»≈»ƒ¿«»»
BÓˆÚ ÈÙa „Ïe‰ ˙ÁÙe dÓˆÚ ÈÙa21ÔÈÓL ‡l‡ , ƒ¿≈«¿»¿««»»ƒ¿≈«¿∆»»ƒ

˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL ‰¯t‰ ‰˙È‰ ‰nk22‰‡È¯·e23 «»»¿»«»»»»¿∆»¿»¿À∆∆¿ƒ»
ÂLÎÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ24ÌlLÓe ,‰lL ÏÙp‰Â ‡È‰ , ¿«»ƒ»»«¿»ƒ¿«≈∆∆»¿«≈

˙Át‰25BÈˆÁ B‡ ,26.Ìz ‰È‰ Ì‡ - «¿»∆¿ƒ»»»

המתה.20) הפרה לדמי החיה הפרה דמי בין ההפרש
המת.21) הוולד לדמי החי הוולד דמי בין ההפרש
שדמיו 22) חי, וולד דמי ולא עובר דמי כולל זה מחיר

הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים
להיות  צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי

מעוברת. פרה דמי נראית 23)לפי היא מעוברת כשהיא
דמיה. את מעלה וזה ושמנה, בשר לאחר 24)בריאת

מועד.25)הנגיחה. הוא הפחת.26)אם חצי

.ä˙Át È¯‰ :¯Á‡Ï „Ïe‰Â ¯Á‡Ï ‰¯t‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿«≈¿«»»¿«≈¬≈¿«
ÔÓM‰27‰¯t‰ Ûeb ˙ÁtL28˙ÁÙe ,‰¯t‰ ÏÚ·Ï - «…∆∆»««»»¿«««»»¿«
ÁÙp‰29„Ïe‰ ÏÚa ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -30, «∆«¿ƒ«««»»ƒ«««»»

.„Ïe‰ ÏÚa ÏL - ÏÙp‰Â¿«≈∆∆«««»»

בחישוב 27) בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת כשהפרה
הנזק. לגוף 28)דמי ואין באיבריה, נבלע השומן שהרי

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר
בעלת 29) ונראית יותר גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה

דמי  בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים
הוולד 30)הנזק. לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל

הנפח. בגידול חלק

.å˜f‰Â ¯Á‡ ¯BL ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ¯BL31˜fp‰ , ∆»»≈«««≈¿À««ƒ»
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡32‡nL , ≈¿ƒƒ¿∆≈≈ƒ≈«∆»

ÏÚ Û‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰˜Ï ÚÏÒa¿∆«»»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿««
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ˜fp‰L Ètƒ∆«ƒ»≈¬ƒ≈«¿««¿∆≈≈ƒ

Ú„BÈ ‰z‡ È‡cÂ :¯Ó‡Â ˜fp‰ ÔÚË .Ú„BÈ33E¯BML ≈«»««ƒ»¿»««««»≈«∆¿
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰34,Ú„BÈ BÈ‡L ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈∆≈≈«

Û‡ ¯eËt - Ìz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¬»ƒ»»»»«
BÓˆÚÓ ‰„B‰ elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ35,¯eËt - ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»≈«¿»

‡e‰ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓe ,‡e‰ Ò˜ ˜Ê ÈˆÁL36. ∆¬ƒ∆∆¿»∆ƒ¿»»

המשנה 32)הנרדף.31) את הגמרא שם מפרשת כך
אלא  כסף לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא
מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין ברורה, הוכחה פי על

המזיק. של הספק מטענת חזקה היא ואתה 33)אפילו
התשלום. מן להשתמט כדי יודע" "איני שבועה 34)טוען

עדים  לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה
הסיתוהו  החכמים הוא, "היסת" המלה ופירוש מ:) (שבועות
שונה  כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע,
אין  כלומר, חפץ, נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר
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שבועות  מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע
יג). נגח.35)הלכה זה 36)ששורו דין סד: קמא בבא

ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים
עצמו. את המרשיע ולא

.æ„Á‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â ,„Á‡ ¯Á‡ ÌÈÙ„B¯ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

- ˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL38- „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»

ÌlLÏ ·iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק.37) השור אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה
שאינם  פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק.39) ששורו הוא וודאי כולו 40)כי ואם תם. כשהוא
כי  ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי דמי שווה אינו

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק כי
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק. מי

.çÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42;ÔÈ„ÓBÚ ÌÈ¯ÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ¿ƒ
,Ìz Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„·‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»≈∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆ƒ∆»»∆¬≈≈

‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ43ÌlL‡Â ˜Èf‰L ‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL »≈¿»»∆∆»≈∆ƒƒ«¬«≈
.EÏ¿

לשלם.42) חייב אחד איש של שניהם היו כי 43)שאם
או  שאבד זה המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,
השוורים  בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן
שאין  ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני,

.èÌÈ¯ÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B¯‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק

בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור
לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח סימן

.éÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.àéÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף
הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח

כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של
השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח

גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה
הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח
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שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,
ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע

על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה
הגדול, את הזיק מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי מודה התובע כי

לו. חייב ובכל 67)אינו פטור בקנס שמודה פי על ואף
מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי  רבינו סובר
כאן  מובא הראב"ד, גם פירש וכן תפס. אם הניזק מיד

משנה. במגיד

.áé˜fp‰ È¯‰ - ¯Á‡ ¯BL Á‚Â ¯ÊÁÂ Á‚pL ¯BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ¯ÊÁ .‰‡Ó ¯BM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰ - ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

¯Á‡ ¯BL68- ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔB¯Á‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL ¯BL Á‚Â ¯ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔB¯Á‡‰ - ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê C¯c73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים
זוז. מאה בסך נזק הראשון 69)חצי והניזק הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי
לנזקו. חצי 71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי שהרי זה, לדין אפשרות

.âéB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
¯ÎO ¯ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ - dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

·iÁ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰ - ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È¯‰ - ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚ·L ÌlzLÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»

ÌÈLÏL ‡e‰Â ,B˜Ê ¯˙BÓ ÌlzLÓ76ÌÈÏÚa‰Â , ƒ¿«≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ
‰‡Ó77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. ≈»¿≈…«≈»∆

פ:).74) מציעא (בבא המשכון על המלווה כי 75)כדין
השור. לשמירת אחראי חצי 76)הוא לכל אחראי הוא כי

זוז. שבעים בסך עומד,77)הנזק בעינו בשור הקודם חלקו
לו: וגמרא לו. שם יותר,78)משנה גדול הניזקים מספר אם

ועומד. שמור הבעלים וחלק נשכר, אחרון אחרון תמיד

.ãéÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL ÌÈnz ÌÈ¯ÂL ÈL¿≈¿»ƒ«ƒ∆»¿∆»∆¿«¿ƒ
¯˙Bna79Ì„‡Â „ÚeÓ B‡ ,ÔÈ„ÚeÓ Ì‰ÈL .˜Ê ÈˆÁ «»¬ƒ∆∆¿≈∆»ƒ»¿»»

Ìz „Á‡ .ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL∆»¿∆»∆¿«¿ƒ«»∆∆»≈∆»»
Ì˙a „ÚeÓ :„ÚeÓ „Á‡Â80,ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÌlLÓ - ¿∆»»»¿»¿«≈«»∆∆»≈

Ìz ¯BL ?„ˆÈk .˜Ê ÈˆÁ ¯˙Bna ÌlLÓ - „ÚeÓa Ìz»¿»¿«≈«»¬ƒ∆∆≈«»
„ÈÒÙ‰L81‰Ê ¯ÊÁÂ ,‰Ó ‰ÂL ¯Á‡ Ìz ¯BLa ∆ƒ¿ƒ¿»«≈»∆»∆¿»«∆

ÏÚa È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ‰ÂL ÔBL‡¯a „ÈÒÙ‰Â ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆«¿»ƒ¬≈««
ÌÈLÏL ÔB¯Á‡‰ ÏÚ·Ï ÌlLÓ ÔBL‡¯‰82Ì‰ÈL eÈ‰ . »ƒ¿«≈¿««»«¬¿ƒ»¿≈∆

ÔBL‡¯‰ .ÌÈML ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - ÔÈ„ÚeÓ»ƒ««»ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
„ÚeÓ83Ìz ÔB¯Á‡Â84.ÌÈBÓL ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »¿«¬»««»ƒ¿«≈¿ƒ

Ìz ÔBL‡¯‰85„ÚeÓ ÔB¯Á‡‰Â86ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »ƒ»¿»«¬»««»ƒ
.‰¯OÚ ÌlLÓ¿«≈¬»»

חיי 79) אחד שכל החבלות שתי דמי של ב.בהפרש
שהזיק 80) הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הנזק אם

הפסד.81)התם. ההפרש.82)שעשה וחייב 83)חצי
זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב חמישים וחייב

תחשוב 86) שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב
משלם  והמועד ותם, במועד אפילו נזק, תחת נזק שמעמידים
משלם  תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק
היינו  שמונים, משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק המועד

התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
היא 1) אם האדם את שהמיתה בהמה משפט בו נתבאר

הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה
הבעלים  ומהות זה, לדבר מועדת נעשית היא וכיצד
רשות  זה ובאי תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה

חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי

.àÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL2ÏB„b ÔÈa -3 ∆≈ƒ∆»»»¿»»≈»
ÔË˜ ÔÈa4„·Ú ÔÈa ,5„Á‡Â Ìz „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa ÔÈa ≈»»≈∆∆≈∆ƒ∆»»¿∆»

„ÚeÓ6„·BÚ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ Ì‡Â .Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - »¬≈∆ƒ¿»¿ƒ≈ƒ∆»≈
ÌÈ·ÎBk7Ì‰ÈÈ„k ,¯eËt -8. »ƒ»¿ƒ≈∆

הרבים.2) ברשות ובין היחיד ברשות שלש 3)בין בן
שערות. שתי שהביא אחד ויום שנה כתוב 4)עשרה שהרי

לו" יעשה הזה כמשפט יגח, בת או יגח בן "או בפירוש
לא). כא, והשור 5)(שמות השור... יגח עבד "אם שכתוב
לב). (שם -6)יסקל" בתם סקילה. עונש כתוב שבשניהם

כט). כח, (שם יסקל" "השור - ובמועד השור", יסקל "סקול

מא. בבאֿקמא המשנה מביאה הנ"ל הדינים כל את
ה.7) הלכה ח פרק למעלה להם 8)השוה דנין אנו והרי

למעלה. כנאמר כדיניהם,

.áÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L „Á‡Â ¯BL „Á‡9e˙ÈÓ‰L ∆»¿∆»¿»¿≈»«»»∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L Ìz ÔÈa ‰Ó .ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈»∆»«∆»»»

„ÚeÓÏ10ÔÓ ¯eËt Ìz‰L ?Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L ¿»∆»«∆»»»∆«»»ƒ
¯Ùk‰11¯ÙÎa ·iÁ „Úen‰Â ,12„ÚeÓ ‰È‰iL „·Ï·e ; «…∆¿«»«»¿…∆ƒ¿«∆ƒ¿∆»

‚¯‰Ï13. «¬…
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הוא 9) "שור" אולם שור", יגח "וכי כתוב בתורה אמנם
וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה

מי"ב). פ"א עדויות (וראה ה"א פ"א, הלא 10)למעלה
נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי מלשלם פטור

כא, (שמות נקי" השור "ובעל מפורש כתוב כי ליורשיו,
ומא: מא, שם ל.12)כח). כא, או 13)שמות אדם

שם. כופר, חייב אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.âÌ„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚¯‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„·BÚ ‰LÏL ‚¯‰L ÔB‚k ?¯Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈ·ÎBk16„·BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡¯OÈ ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡¯OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ·ÎBk17‰LÏL ‚¯‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰Ù¯Ë Ï‡¯OÈ18ÌÏL ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â19‚¯‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Á¯·e20¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈ·¯·e , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
¯BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚¯‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È¯‰Ï24¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚ·e ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

¯BM‰ ˙‡ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú e¯Èk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡¯ ˙ÈÚÈ·¯·e ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚¯‰L B¯BL27¯BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ ¯Á‡ B‡ ˙BBL‡¯‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚¯‰L28- ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

¯BL Ì¯˜·a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ¯ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚¯‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»

.¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - e¯ÓL ‡lL ¯Á‡Óe≈««∆…»¿¿«¿ƒ∆«…∆

הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי
למעלה 16) פטור, גוי שהמית שור שם. שימי, ר' תשובת

א. כדעת 17)הלכה שפסק רבינו על תמה המגידֿמשנה
ומקשה: שימי, רב על מתפלאה הגמרא שהרי שימי, רב
ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי לגויים "ומועד
שתשובת  זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר' אמר "אלא

ואומר  מתרץ והוא נדחתה. שימי גורס רב אינו שרבינו :
מועד  הוי לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש והוא "אלא",

שני. טעם אומר לקיש בן שמעון ור' אדם 18)לישראל",
קרום  שניקב כגון בבהמה, שמטריפים הדברים אחד בו שיש
הרוג  ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים ואין מוחו,

שם.19)הרג". לשלם, מועד זה הרי לטריפה ומועד
שם.20) פעמים, .21)שלוש יסקל "השור שכתוב: כמו

לא  אם כן על כטֿל). כא, (שמות עליו" יושת כופר אם . .
כופר. משלמים הבעלים אין וכשהרג 22)נתפס, מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו רביעי שם.23)אדם
לאדם 24) שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק ומה

מועד  אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד אינו
להריגת  במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא לאדם,
מאירי  ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד בהמה

כאן. וכסףֿמשנה ,127 עמוד אדם 25)לבבאֿקמא כשהרג
הבהמות. ג' השור 26)אחרי בעל הוא מי יודעים הם

כי  הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם אבל שהמית,
שוורים. כמה זה לאיש לו איזה 27)יש בדיוק ויודעים

ברביעית. הרג הבעלים,28)שור לאותם שייך כן שגם

הנגיחות  שלש כל נגח אחד ששור הם יודעים  אבל
זוהי 29)הראשונות. הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון

שם. בגמרא, רבינא תשובת

.ã‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«

.BÁ¯k»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, אתה

פדיון 33) "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי תשלום
מ. שם ניזק, דמי ל) כא, (שמות כפרה,34)נפשו" וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות חטאות חייבי כגון
שמוחזק 35) אשם, או חטאת קרבן לחייב דומה ואינו

צורך  אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא יתרשל, שלא בעינינו
משלם  הוא כי להקל, אדם עלול בכופר אבל אותו. למשכן
צורך  יש ולפיכך רגיל. חוב בזה ויראה לחבירו, אותו
נפתרה  שלא בעיא זוהי משלם. אינו אם אותו, למשכן
שדרכו  ואףֿעלֿפי לחומרא. פוסק ורבינו שם, בגמרא
בתשלומי  נפשטה, שלא בבעיא ממון מוציאים שאין לפסוק
תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה וכן לחומרא, דן כפרה
בכופר, שנתחייב זה את ממשכן שביתֿדין אומר שרבינו

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי מתכוונת בגמרא והאיבעיא

.ä¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם רגיל,38)השותפים בנזק מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק שצריך
שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק זה

כפרה. של

.åÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈ¯ÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ

.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה אףֿעלֿפי 43)בתורה
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל כתוב שאין 44)שבתורה
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אפוטרופוס. ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
מ.46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק נזק לחצי בניגוד

היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס שחייב
ד. הלכה ו פרק למעלה השוה כשיגדלו.

.æ‰Ù¯Ë ‡e‰L ¯BL48LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡ - ‰Ù¯Ë Ì„‡ ÏL ¯BM‰50Ì‚Â :¯Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

¯BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk - ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÌÈ·eLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52¯eËt ‰Ê È¯‰ -53. ƒ»¬≈∆»

סוגי 48) י"ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב כגון
ביתֿדין 49)טרפות. בפני הרג אם אבל עדים, בפני

- ו יג, (דברים מקרבך" הרע "ובערת משום אותו הורגים
עח.50)ראב"ד). בסנהדרין אשי רב דעת זוהי

אחד,51) בפסוק כתבתם שהתורה מכיון לזה, זה מקישים
שם 52)שם. [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו לקיים ואין

שני  ואולי להזימה, יכול אתה אי זו שעדות אחר, נימוק
אחד]. בקנה עולים פטור,53)הנימוקים שורו גם לפיכך

בשור  גם הנימוק אותו יסקל". "השור בו מקיימים ואין
טריפה, היו בעליו אילו הנפש. את והרג טריפה עצמו שהוא
פטור  טריפה שהוא שורו גם כך ממיתה, פטורים היו

ממיתה.

.ç‰qLÓ‰54·Ïk‰ ÔÈ‡ - B‚¯‰Â B¯·Áa ·Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚¯‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰¯È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï·‡56B‚¯‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ -57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò¯‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58¯eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק למעלה ראה מיתה, חייב שם 56)שאינו

האדם. בגוף הנחש שיני במשנה 57)את החכמים כדעת
עח. עו: וחייב,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך

עח. האדם.59)שם למות גרם כי שמים, בדיני חייב אבל

.è‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60¯BL Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡¯OÈÏ ‚¯‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‡ÓÈ˜ Ôa ‚¯‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
„·Ú ˙ÈÓ‰66‰ek ‡Ïa ‚¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;67ÏÈ‡B‰ , ≈ƒ∆∆¿««ƒ∆»«¿…«»»ƒ

‰ÊÏ „ÚeÓ ‡e‰Â68. ¿»»∆

להרוג 60) נתכוונה כגון שהרגה, לזה נתכוונה לא אם אפילו
את  הרגה אילו כי נסקלת, - שמעון את והרגה ראובן את
מד: בבאֿקמא סקילה, חייבת היתה כן גם ראובן,

מד.61) שם מובאות 62)משנה האלה הדוגמאות כל
שם. וכשם 63)במשנה השור, מיתת כך הבעלים כמיתת

נתכוון  שלא השור גם כך פטור, נתכוון שלא השור שבעל

שם. בהמות.64)פטור, שלוש כן לפני שהרג כגון
וחייב 65) ממיתה "פטור שמואל כדעת חורין, בן המית אם

שלא  כופר "לרבות יוחנן: ר' וכדעת א, עמוד שם בכופר",
מג: שם בכוונה", ככופר שלושים 66)בכוונה ישלם

כסף  אמה, או השור יגח עבד "אם שכתוב: כמו שקלים,
עליו  זה סכום לב). כא, (שמות לאדניו" יתן שקלים שלשים
יותר, שווה הוא אם ובין פחות שווה העבד אם בין לשלם
ח. הלכה ב, פרק למעלה השווה לקנס. נחשב כך ומשום

כעבד 67) בכוונה שלא עבד לרבות . . ." יוחנן: ר' כדעת
מג: שם שהשור 68)בכוונה", אףֿעלֿפי כופר משלם לכן

הבעלים  שאין וברח, הרג לדין דומה זה ואין נסקל, אינו
ג), הלכה (למעלה נסקל אינו שהשור מפני בכופר חייבים
השור  שלפנינו בדין אבל סקילה, חייב השור ששם מכיון

ג). הלכה למעלה (כסףֿמשנה מסקילה פטור

.éÏtÏ „ÚeÓ ‰È‰69Èa ÏÚ‰‡¯Â ,˙B¯B·a Ì„‡‰ »»»ƒ…«¿≈»»»¿¿»»
¯B·a ˜¯È70Ì„‡ ÌL ‰È‰Â ,˜¯i‰ ÏÈ·La ¯BaÏ ÏÙÂ »»¿¿»««ƒ¿ƒ«»»¿»»»»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï „ÚeÓ ‰È‰L B‡ ;˙ÓÂ71ÏÈt‰Ïe72 »≈∆»»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÏÙÂ ,B˙‡‰Ï Ï˙Îa CkÁ˙Â ,Ì„‡ Èa ÏÚ73ÏÚ «¿≈»»¿ƒ¿«≈¿…∆«¬»»¿»««

ÈÙÏ ,‰˙ÈnÓ ¯eËt ¯BM‰ - BÎekÁ ˙ÓÁÓ ˙ÓÂ Ì„‡»»»≈≈¬«ƒ«»ƒƒ»¿ƒ
È¯‰L ,¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ;˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆∆¬≈
Ì‰ÈÏÚ ÏÈt‰Ï B‡ Ì„‡ Èa ÏÚ ˙B¯B·a ÏtÏ „ÚeÓ ‰Ê∆»ƒ…¿«¿≈»»¿«ƒ¬≈∆
?B˙‡‰Ï CkÁ˙pL Ú„eÈ C‡È‰Â .ÌÈÏ˙k‰74 «¿»ƒ¿≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈«¬»»

˙ÈÓ‰Â ÏÈt‰L ¯Á‡Ï CkÁ˙pLk75. ¿∆ƒ¿«≈¿««∆ƒƒ¿≈ƒ

מח:69) שם.70)שם יוסף, רב מד.71)דוגמת שם
הכתלים.72) חיכוכו.73)את מחמת ולא 74)הכותל

אדם. להרוג שם.75)נתכוון גמרא

.àé˙ÈÓzL „Ú ¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆«∆»ƒ
˙eL¯a ˙ÈÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙eL¯Ó ıeÁ ÔzÓ‰a¿∆¿»≈¿»¬»ƒ≈ƒƒ¿

‰ÏÈ˜Òa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èfn‰76ÌÈÏÚa‰ - ««ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»ƒ
¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt77˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÒÎp‰ ?„ˆÈk . ¿ƒƒ«…∆≈««ƒ¿»«¬«««««ƒ

ÒÎ elÙ‡Â ,B˙eL¯a ‡lL78B¯ÎO Úa˙Ï79B‡ ∆…ƒ¿«¬ƒƒ¿«ƒ¿…«¿»
B·BÁ80- ˙ÓÂ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e ,epnÓƒ∆¿»∆««««ƒ»≈

È¯‰L ;¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÏÈ˜Òa ¯BM‰«ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒ«…∆∆¬≈
.BzÚcÓ ‡lL ‰Ê ÏL B˙eL¯Ï ÒkÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»≈ƒ¿∆∆∆…ƒ«¿

מועילה 76) לחצרי", נכנסת רשות "באיזו הבעלים: טענת
השור, מיתת לענין לא אבל בלבד, וקנס ממון תשלומי לענין

כג: זו.77)בבאֿקמא טענה מועילה כופר לגבי
לג.79)פועל.78) שם, הלווה.80)ברייתא מן המלווה

.áéÁ˙ta „ÓÚ81,'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡¯˜Â »««∆«¿»»¿««««ƒ¿»«≈
ÒÎÂ82ÌÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e , ¿ƒ¿«¿»∆««««ƒ¬≈«¿»ƒ

EÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ 'Ô‰' ÚÓLÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt83„Ú ¿ƒ∆≈«¿«≈∆»¬…ƒ¿¿«
.CnÚ ¯a„‡L∆¬«≈ƒ»

רשות 82)שם.81) כנתינת "הן" תשובת את הבין כי
בברייתא.כדעת 83)להכנס. החכמים

.âéÈab ÏÚ ‰Ò¯„Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»««≈
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צג oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - lel` '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜BÈz84dÎel‰ C¯c85ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - e‰˙‚¯‰Â ƒ∆∆ƒ»«¬»«¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
¯Ùk‰ ˙‡86˙„ÚeÓ Ï‚¯‰L ;87,dÎel‰ C¯„a ˜Èf‰Ï ∆«…∆∆»∆∆∆∆¿«ƒ¿∆∆ƒ»

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ Û‡ ·iÁ ˜fp‰ ˙eL¯·e88BÓk , ƒ¿«ƒ»«»«««≈¿«»∆∆¿
e¯‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»

‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò -ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…
‰eÎa91a‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt -.¯ÙÎa ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚ ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆

ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ
¯Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò - ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ

„·Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק.85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי
לאחר  רק בכופר שחייב בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק נגח.90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק גבי על "דרסה של הדוגמה
ט. הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי שקלים, שלושים

ט. הלכה למעלה

.ãéÈÏ ‰‡¯94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰ÁÙL B‡ „·Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰¯Bza ·e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ - «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „·Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

B¯·Á ¯BL ˙ÈÓ‰98.B¯BÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי עצמו, סברת זוהי
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב בתורה לב. כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס התרגום גם סלע. בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק חצי שמשלם שהזיק, תם על 98)כדין כי
פרק, באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי - כן לפני אחדים פסוקים
אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו

(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני דמיו, מחצי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה,

.àÔÈic‰ e‡¯L BÓk ?¯Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«

BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ
ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈

,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆
‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

ראשי  מכ"ד אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר עדיין
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.á˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק

מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא כגון 13)-
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני של  עבד

סלעים.14) עשר חורין.15)חמשה בן חצי 16)שהוא
ליורשיו. לעבד 17)כופר אין כי יורשים, לו אין שהרי

מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל קידושין,
שם. רבא, תשובת לפי ומג.

.â‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL ¯BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰ - ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…

Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰¯Bz ‰·iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי שכתוב: כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב. שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.ã‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ - ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙¯aÚÓ ¯BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23- Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט.22)כנענית.21) שם, פפא רב דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.äÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»

˙Át‰ ‰ÈÏÚ·Ï Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ
„·Ïa ‰¯Bz· ·eˆw‰ ¯Ùk‰ ÌlLÓ - ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿

e¯‡aL31. ∆≈«¿

לשם 24) ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים

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



oennצד iwfp zekld - oiwifp xtq - lel` '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הנזק. דמי גם 25)חישוב גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני
ובעלת  משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר בגלל

זה 26)איברים. חישוב ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר
מח: בבאֿקמא המשנה מועד.27)עושה כשהוא

תם.28) מועד.29)כשהוא שקלים,30)והוא שלושים
ולדות. דמי משלם שאפילו 31)ואינו א, הלכה למעלה

בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה שווה היתה

.åÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰·Ï Ôek˙pL ¯BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
¯eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e¯‡aL BÓk33Ba Ï·Á Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa ·iÁ -35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט.33)ממיתה.32) הלכה י, פרק הזיקו 34)למעלה
הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי שחייב כשם

מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת
כך  בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט
ומועד  נזק חצי משלם תם באדם, שור אף שלם; נזק ומועד

ג. הלכה ז, פרק למעלה וראה לג. שם שלם", נזק

.æ˙ÈÓ‰L Ìz ¯BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„ e‰e„Â eÓ„˜ .˙BLÙ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â¿»ƒƒ≈¿»»¿¿»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz41. ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

ממון.38)אדם.37) הזיק אינו 39)ואחרֿכך שתם
נסקל. הוא והרי מגופו, אלא מן 40)משלם ומשלם

דינ 41)העליה. נגמר שכבר לו אףֿעלֿפי ואין לסקילה ו
צ: שם, ברייתא היא כלשונה הזאת ההלכה כל בעלים.
חוזרין  אין נפשות, דיני ודנוהו "קדמו כתוב: שם אמנם
אליבא  רבא לפי - מדובר זה אולם ממונות", דיני אותו ודנין
להסקל, שדנוהו לאחר השור שברח במקרה - עקיבא דרבי
חוזרים  נפשות, דיני ודנוהו קדמו אם גם ברח, לא אם אבל

ממונות. דיני אותו ודנים

.ç?ÌlzLÓ ÔÎÈ‰Óe42B˙i„¯a ÁÈaL‰L Á·M‰ ÔÓ43 ≈≈»ƒ¿«≈ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»
ÔÈ‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL ÔÂÈkL ;BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡««∆ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»≈

ÂÈ˜Êa e·iÁ˙iL ÌÈÏÚa BÏ44˙BLÙ ÈÈ„ e‰ec . ¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Á¯·e45. »«≈»ƒƒ≈»

חזרו 42) ואחרֿכך נפשות, דיני אותו ודנו שקדמו במקרה
ממונות. דיני אותו השור 43)ודנו שמכניס השכר מן

ֿ 44)בחרישתו. ואף הבעלים, מן לגבות איֿאפשר ולכן
בעלים. לו היו שהזיק שבשעה אפשר 45)עלֿפי כי

ולפי  צ: שם ברייתא איננו. והוא השור, מחרישת רק לגבות
מפרש  שם [רש"י צא. שם עקיבא דרבי אליבא רבא פירוש
כך  השור, כשברח מפרש רבינו אולם הבעלים, כשברחו

ומגידֿמשנה]. הראב"ד דבריו הבינו

.èÌ„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL46BÈ‡ - ÂÈÏÚa BLÈc˜‰Â ∆≈ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ¿»»≈
LB„˜47BÈ‡ - B¯ÎÓ ;¯˜ÙÓ BÈ‡ - B¯È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¿≈ƒƒ¿ƒ≈À¿»¿»≈

ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰ ;¯eÎÓ48‰¯ÊÁ dÈ‡ -49; »∆¡ƒ≈ƒ¿»»≈»¬»»

‰a ¯eÒ‡ B¯Oa - BËÁL‰‡50ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿»»«¬»»«∆¿»ƒ
‡lL „Ú Ï·‡ ;‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ««∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¬»«∆…

Lc˜Ó - BLÈc˜‰ Ì‡ ,‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚51Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ
¯˜ÙÓ ‡e‰ È¯‰ - B¯È˜Ù‰52;¯eÎÓ ‰Ê È¯‰ - B¯ÎÓ ; ƒ¿ƒ¬≈À¿»¿»¬≈∆»

ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰53¯ÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -54Ì„˜ Ì‡Â ; ∆¡ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆À¿»¿ƒ»«
.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BËÁLe¿»¬≈∆À»«¬ƒ»

מה.46) , מד: שם, ובברייתא במשנה מקורה זו הלכה
על 47) זכות כל לבעלים אין לסקילה, דינו שנגמר לאחר כי

דינו 48)השור. ונגמר ברשותו, אדם שהמית לאחר
לבעליו.49)לסקילה. השור דמי לשלם חייב והשומר

זה 50) דין למדו מא. ובבבאֿקמא כב: פסחים בברייתא
ולא  השור יסקל "סקול כח) כא, (שמות בתורה שנאמר ממה
צריך  למה נסקל, השור אם ושאלו: בשרו". את יאכל
משום  אסור הלא באכילה, אסור שהוא ולהשמיענו להוסיף
"ולא  לכתוב עליו היה בהנאה, לאסרו נתכוון ואם נבילה?
דינו  שנגמר אחר שחטו שאם הכתוב, לך "מגיד אלא יהנה",
"ובעל  שם מהכתוב בהנאה, אסור עורו וגם וכו', אסור"
אחרים  ותנאים מנכסיו", "נקי זומא בן ופירש נקי", השור
לבשרו. הטפל - בשרו" מ"את עורו הנאת למדו

מעל.51) ממנו בו 52)והנהנה והשתמש שזכה ומי
שלו. הרווח - וכדומה אדם 53)לחרישה שהמית לאחר

שהחזירו 54)ברשותו. אחר אם אפילו פטור, והשומר
השומר, שהחזירו בזמן כי לסקילה, השור של דינו יגמרו

ולאכלו. אותו לשחוט הבעלים יכלו

.é- ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂLa ·¯Ú˙pL BÈc ¯Ó‚ ‡lL ¯BL∆…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»

¯BM‰ ÈÙa55Ì„‡‰ ÔÈ„k ,56Ck ¯Á‡Â BÈc ¯Ó‚ . ƒ¿≈«¿ƒ»»»ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÏ˜Ò Ôlk - ÛÏ‡a elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙57; ƒ¿»≈«¬≈ƒ¬ƒ¿∆∆À»ƒ¿»ƒ
˙Ï˜Ò ‰Ó‰a ÔÈ„k ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ÔÈ¯a˜Â58. ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ«¬»»¿ƒ¿≈»ƒ¿∆∆

בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף בפניהם בעלים ואינו 57)מה
אינו  חשוב ודבר הם חשובים חיים בעלי כי ברוב, בטל
לבעלים  הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון בטל,
סקילה  מצות לקיים כדי אותם, סוקלים כן על בסקילה,

פ. עט: סנהדרין דנו, שנגמר נבילה 58)בשור כדין ולא
בהנאה. שמותרת סתם

.àé‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙¯aÚÓ ‰¯t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰¯·Ú da ‰„·ÚpL59‰¯aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk d¯aÚ È¯‰ - ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa¯ ‰¯aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי שנרבעה כגון
פ.60) שם, רבא דעת סקילה, חייב העובר וגם

.áé‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰¯aÚ˙ dÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

¯zÓ62¯eÒ‡ d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ C¯È ¯aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆
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‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk - ÌÈ¯Á‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת ֿ 63)היה אף

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא עלֿפי
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב אינו עצמו האסור הוולד כי אותם,

ס. שם,

.âéÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ ¯BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk - «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰e¯È˜Ù‰ BÈc ¯Ó‚pMÓ È¯‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú·¯ ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È¯‰ - ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ¯BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
¯˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆

ÏÁÈÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì‰72.¯È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסקֿהדין של 68)המזימים, מימרא
כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי

בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין
סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל

שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

ה'תשע"ה  אלול ב' שני יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
זה 1) ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר

שיעורו  וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק דבר
וענינו. הבור משפטי ורוב

.à¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.á¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿

B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ

B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.âÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
החצר  בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, "שור" ולא תורה,

מח.22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי
יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח
מהמלה  כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה

"או".

.ã‰l‚Ó‰ B‡ ¯ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :¯Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰¯ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡¯k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
¯eËt - ˙ÓÂ ¯BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ

¯eËt - e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL ¯·„a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈
ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈ¯ÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»

ÚÚB¯˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈ¯ÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»

Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡B·È Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜¯ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»
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אחר.25) ידי על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני לעמוד שיוכל כיסוי

שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר ולא
נב.30) שם הוא, אנוס את 31)כי לבדוק מחוייב ואינו

התליע  אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי
לא. שוורים.32)או בפני לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי

נב: שם, דאמרי" ה"איכא כדעת

.äÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ
ÚLBt ‡e‰ È¯‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«

ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ -37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

חייב.36) היה גמלים  בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס מגיע

.å¯Ba‰ ÏÚa - e‰l‚Â ¯ÊÁÂ e‰qÎÂ ¯Ba ‡ˆBn‰«≈¿ƒ»¿»«¿ƒ»«««
·iÁ40ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ,41¯ÊÁÂ ¯ÙÚa BÓ˙Ò .¯eËt «»¿∆»«¬»¿»¿»»¿»«

·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê - ¯ÙÚ‰ Ïk ˙‡ ‡ÈˆB‰Â42ÔÂÈkL ; ¿ƒ∆»∆»»∆»«¬«»∆≈»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ ¯ÙÚa BÓ˙qL43. ∆¿»¿»»ƒ¿«≈«¬≈ƒ

מגולה.40) שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה שכיסה
העפר.42) כל את והוציא שעשה 43)שסתם הבור נסתלק

חדש  בור חופר הריהו העפר, את השני וכשהוציא הראשון,
כט: שם וחייב,

.æ,e‰qk ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ¯·ÚÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL ¯Ba∆¿≈À»ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»
·iÁ ÔBL‡¯‰ - e‰qk ‡ÏÂ ÈM‰44¯ÒÓiL „Ú «≈ƒ¿…ƒ»»ƒ«»«∆ƒ¿…

BÈÏc45epnÓ ˙BÏ„Ï ÈMÏ BÈÏc ¯ÒnMÓe ;ÈMÏ »¿«≈ƒƒ∆»«»¿«≈ƒƒ¿ƒ∆
e‰qk .B˙BqÎÏ ÈM‰ ·iÁ˙Â ÔBL‡¯‰ ¯ËÙƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈«≈ƒ¿«ƒ»

ÔBL‡¯‰46- e‰qk ‡ÏÂ ‰l‚Ó B‡ˆÓe ÈM‰ ‡·e , »ƒ»«≈ƒ¿»¿À∆¿…ƒ»
?·iÁ Bc·Ï ÈM‰ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ „ÚÂ .·iÁ ÈM‰«≈ƒ«»¿«≈»«ƒ¿∆«≈ƒ¿««»
¯kOiL È„Îe ,‰l‚Ó ¯Ba‰L ÔBL‡¯‰ Ú„iL „Ú«∆≈«»ƒ∆«¿À∆¿≈∆ƒ¿…

ÌÈÏÚBt47Ba ˙eÓiL ÏÎÂ .epqÎÈÂ ÌÈÊ¯‡ ˙¯ÎÈÂ ¬ƒ¿ƒ¿…¬»ƒƒ«∆¿…∆»
·iÁ Bc·Ï ÈM‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CBz48ÏÎÂ ;Ba ¿«∆¬≈«≈ƒ¿««»¿…

‰Êk ÔÓÊ ¯Á‡ Ba ˙eÓiL49,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ∆»««¿«»∆¿≈∆«»ƒ¿«≈
.Ba eÚLt Ô‰ÈL È¯‰L∆¬≈¿≈∆»¿

פתוח,44) הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע כי
שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב

חייב. "השני" האומרת, במשנתינו כגירסה את 45)שלא
השווה  לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי
נא: שם יעקב בן אליעזר רבי דעת זוהי ט). הלכה לקמן

נב.46) שם משנה בו, שנשתמש הזמן 47)לאחר שיעור
שם. יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש

אנוס.48) הוא הראשון האמורות 49)כי לפעולות הדרוש
עשאן. ולא

.ç- ¯ÓBLÏ B¯Ba ¯ÒBn‰ÂÈ˜Êa ·iÁ50B¯ÒÓ Ì‡Â . «≈¿≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÏ51‰qÎÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,52- ¿≈≈∆¿»»««ƒ∆»»¿À∆

˙Blb˙‰Ï ÈeOÚ ¯Ba‰L ;ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ È¯‰53el‡Â , ¬≈«¿»ƒ«»ƒ∆«»¿ƒ¿«¿≈
˙Úc Ô‰a ÔÈ‡54. ≈»∆««

למעלה 50) השווה הבעלים, במקום נכנס כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, לשמור.51)פרק דעת בהם שאין

י.52) שם היו 53)כראוי, והבעלים העפר, שקיעת ידי על
דעתם. על זאת להעלות את 54)צריכים ולכסות לתקן

חייבים. והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור.

.èB¯·Á ÏL BÈÏ„a B¯Ba ‰qÎÓ‰55ÈÏc‰ ÏÚa ‡·e , «¿«∆¿»¿∆¬≈»«««¿ƒ
·iÁ ¯Ba‰ ÏÚa - BÈÏc ÏËÂ56. ¿»«»¿««««»

ברשות.55) שלא חבירו של מבורו הנזקים 56)שלקח על
שבעל  דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק
שיודיע  הדלי בעל את מחייבים ואין הדלי. את יקח הדלי

ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל

.é¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡57ÁÈL B‡58‰¯ÚÓ B‡59B‡ ∆»«≈ƒ«¿»»
ıÈ¯Á60¯Ó‡ ‰nÏÂ .61È„k Ba ‰È‰iL „Ú ?¯Ba »ƒ¿»»∆¡««∆ƒ¿∆¿≈

˙ÈÓ‰Ï62.ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ?˙ÈÓ‰Ï È„k ‰nÎÂ . ¿»ƒ¿«»¿≈¿»ƒ…∆¬»»¿»ƒ
B‡ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈¬»»¿»«¿

¯eËt - ˙ÓÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L63- e˜f‰ Ì‡Â ; ¿»¿≈»«»»»≈»¿ƒÀ¿
·iÁ64‰Ïwz‰ ÏÚa65.ÌÏL ˜Ê «»««««»»∆∆»≈

בקירוי.59)ארוך.58)עגול.57) ומכוסה מרובעת
כדין 60) דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע רחב
לג).61)בור. כא , (שמות או 62)בתורה בהבל או

בו  ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש בור וסתם בחבטה.
להמית. המיתו.63)כדי הבור לא בור 64)כי כל כי

להזיק. כדי בו יש שהוא עומק החפירה.65)בכל בעל
אין  טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו אין

בור. שם עליו

.àé- ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;·iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk ·eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰Ú·L B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈ¯·c‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף טפחים בעיות 67)כשני
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק.68)תוספת של מקרה בכל כמו

.áé¯Á‡ ‡·e ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ¯Ba ¯ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
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ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈ·iÁ Ôlk -70‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»

‰¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
ÁÙË Ba ¯ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»

ÁÙË74·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê -75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ
‰aL ÁÙË ¯˙qL B‡77¯·k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»

ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק

ב. עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב שאין 71)טפחים,
להמית. כדי כדי 72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח את כגון 74)והוסיף
מן  למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח

נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,
מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב. לבדו הוא לפיכך להמית, כדי בו
היה  לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.âé˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«

BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿
BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא

לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.ãé‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈

Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»
¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ

‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»
B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.åèBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.æèÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
;¯eËt - ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
¯eÒÏÂ ˙B‡¯Ï ‰Ó‰a‰ C¯cL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ - „·Ú B‡ ÔÈ¯BÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«
ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿

e¯‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא זה דין שם,

כח: קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי' פחות בבור בהמה נזקי

.æéÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BL BÎB˙Ï ÏÙ104È¯‰ - ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.¯·wiL BÈ„Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈
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שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.çé¯Ba‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,¯B·a ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;·iÁ - ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙Ú·pL ÔB‚k ,‰È¯Á‡Ó106¯BÁ‡Ï d·˜Ú ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú - ÏÙÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ C¯c108ıeÁ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ¯BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰È¯BÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe ¯BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי
העורף. על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי

בהבלו. ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע
שם.110) הכול, לדעת

.èé„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ ¯Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL ¯BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
¯BM‰ ÏÚ·e ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚa - ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ·¯ ÌlLÓ ¯BM‰ ÏÚa - ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:¯Ba‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ‰Ï·p‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
‰Ï· ˙Át114EÏˆ‡ ÈÏ LÈ BÊ115‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿«¿≈»≈ƒ∆¿¿««ƒ∆ƒ

˙ÁwÙe ‰ÏB„‚116‰ÏÙpL ÈÓk BÊ È¯‰ ‰ÙÁ„pL ÔÂÈk , ¿»ƒ««≈»∆ƒ¿¬»¬≈¿ƒ∆»¿»
‰ÏÈla117È‡ ¯BM‰ ÏÚaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ È‡L Ïk ; ««¿»…∆¬ƒ»¿ƒƒ«««¬ƒ

‡ÈˆBÓ118.BÓlLÏ ·iÁ ‰z‡ ¯‡M‰Â , ƒ¿«¿»«»«»¿«¿

שם.111) נתן רבי כדעת המיתוהו. שניהם כי
נזק 112) חצי משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו

למחצה, הוא התשלום גם שותף, לו שיש עכשיו מגופו,
מגופו. הנזק רבע חצי.113)דהיינו במקום

לאחר 114) מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש
בורך,115)מיתה. בתוך מתה נמצאה שלי בהמה כי

הנזק. לכל אחראי שאם 116)ואתה טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, ביום מקום 117)נפלה אין כי

מן  ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק
יותר 118)המכשולות". להוציא אפשר אי השור ומבעל

מובאת  הבור בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע.
שם. שם, בגמרא,

.ë¯Ba‰ Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ119‡·e ,Ï˜˙Â ¯BM‰ ¿≈««ƒ«∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿«
ÌlLÓ Ô·‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ - ˙ÓÂ ¯BaÏ ÏÙÂ ,da»¿»««»≈««ƒ«∆»∆∆¿«≈

‰ˆÁÓ120.‰ˆÁÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e , ∆¡»«««∆¡»

הבור.119) שפת המיתוהו.120)על הבור ובעל  הוא כי
הבור  בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין
לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה,
נופל  היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי
חצי  משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על בבור.

הנזק.

.àëÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏLÂ ËBÈ„‰ ÏL ¯BL ÔÎÂ121 ¿≈∆∆¿¿∆¿≈«À¿»ƒ
ÌlLÓ - ËBÈ„‰ ÏL ‰Ê ‡e‰ Ìz Ì‡ :„Á‡k eÁ‚pL∆»¿¿∆»ƒ»∆∆∆¿¿«≈

˜Ê ÈˆÁ122¯ÓB‡ ˜fp‰L .ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ¬ƒ∆∆¿ƒ»∆∆»≈∆«ƒ»≈
;EnÓ ¯‡M‰Â ,‡ÈˆB‡ ‰fÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÎe‡L Ïk :BÏ…∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏ ÌlLz ‰z‡ ,¯eËÙe ‡e‰ Lc˜‰Â ÏÈ‡B‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿∆¿≈»«»¿«≈ƒ

Ïk‰123. «…

מום.121) בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא
מכיוון 122) כלום, לו מועילה הקדש של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר משני 123)שאי אחד כל כי
נג. שם רבא כדעת כולו, לנזק אחראי השותפים

.áëÂÈÏÚ ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»«ƒ¿»«»»
¯eËt ¯BM‰ ÏÚa - B‚¯‰Â ¯BL124- ¯BM‰ ˙Ó Ì‡Â . «¬»«««»¿ƒ≈«

¯Ba‰ ÏÚa ÈL¯BiÓ B¯BL ÈÓc ¯BM‰ ÏÚa ÏËB125. ≈«««¿≈ƒ¿≈«««

נתכוון 124) לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר כי
ט. הלכה י, פרק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק,

היורשים,125) מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי על אף
יא. פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונזכרה 1) מנזקיהן, פטור הבור שבעל הדברים בו נתבארו

בו  ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח והוא הבור תולדת בו
ביאור  לזה ונמשך בשלימות, זו תולדה משפטי פרטי
יעשה  וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים
עם  הרבים ומשפט שם, לעשותם רשאי שאינו ומה אותם,
בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד

.à¯B·Ï eÏÙpL ÌÈÏk2;¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - e¯azLÂ ≈ƒ∆»¿¿¿ƒ¿«¿«««»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÓÁ B‡ ¯BL ‰nL ÏÙÂ :¯Ó‡pL3 ∆∆¡«¿»«»»¬ƒƒ«¿»

Ì„‡ ‡ÏÂ - ¯BL :e„ÓÏ4ÌÈÏk ‡ÏÂ - ¯BÓÁ ,5elÙ‡ . »¿¿…»»¬¿…≈ƒ¬ƒ
ÂÈÏÎa ¯BL ÏÙ6·iÁ - ÂÈÏk e¯azLÂ ¯BM‰ ˙Óe , »«¿≈»≈«¿ƒ¿«¿≈»«»

.ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËÙe ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»»««≈ƒ

יב.2) בבאֿקמא ֿ 3)משנה בעל רבו מפי תלמיד ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם

פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.áÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11da ˜f‰ Ì‡Â .Ì„‡12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור

שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)
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.âÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«

‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»
eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה

חייב 21)כח: בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
ואינה  היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט הלכה יב, פרק מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.ãB¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.ä„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28[Cl‰Ó‰] CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»««¿«≈
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

C¯ca ÔBa˙‰Ï29È¯‰ - da ˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«»¬≈
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa30„k‰ ¯È˜Ù‰ elÙ‡Â ,31ÏkL ; «««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ««∆»

˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰32d˙BOÚÏ ««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿«¬»
‰lÁzÓ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב. הלכה יב, פרק למעלה נופלת 34)ראה והאחריות

הבור. בעל עדיין הוא כאילו עליו,

.ådÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈

ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck C¯c‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41¯eËt -42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙¯È·L ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע כי
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב, של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי 42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני

לעבור, אפשר אי כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב יש ולפיכך להאשימו,

.æ¯‰ ˙eL¯a Bck ‰¯aLÌÈa44ÌÈna „Á‡ ˜ÏÁ‰Â ,45 ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»««ƒ
¯eËt - ‰ÈÒ¯Áa ‰˜lL B‡46Òe‡L ÈÙÏ ,Ì„‡ ÈÈcÓ ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»¿ƒ∆»

‡e‰47ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ;48˜lÒ ‡lL ÈtÓ , ¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…ƒ≈
¯˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒ¯Á‰ È¯‰Â .ÌÈÒ¯Á‰49‡ÏÂ , «¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL ¯Á‡ ‡l‡ ¯È˜Ù‰50¯eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒ¯Áa ˙BkÊÏ Ôek˙52·iÁ - ¯Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»

BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈
el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56¯eËt -57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈

e¯‡aL BÓk ,¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ¯È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח. שם, משנה
שם.46)וניזוק.45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט.48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל בדרך כי

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט:אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב, חרסיו
כט.52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי ברייתא
מדיני 55)כח: פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק והפקירה

והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני וחייב אדם
בור. משום חייב אחר, או 56)בה בחרסים או במים,

ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור
וב.58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.çÌÈ¯c˜ ÈL59,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡¯a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡¯‰ ·iÁ - „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡¯Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
Òe‡ BÈ‡ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa Òe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»≈»

„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ,C¯ca ÏhÓ B˙BÈ‰a60‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿À»«∆∆«¬≈»«¬…¿ƒ…
„ÓÚÏ BÏ ‰È‰61¯eËt -62¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,63 »»«¬…»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ

BLÙa „e¯Ë ‡e‰L ÈtÓ ,Ba Ï˜˙pL ‰ÊÏ64. »∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿«¿

לא.59) שם משנה קדירות, חייב 60)מוכרי הוא כן ועל
שם. הפקר, אינו גופו הרי כי לא 61)כבור, פירוש:

לעמוד. השעה הוא.62)הספיקה אנוס ואפשר 63)כי
פטור. זאת בכל הזהיר, שלא על אותו רבי 64)לחייב דעת

שם. יוחנן

.è?ÈL ÏL ÂÈ˜Êa ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«»ƒ¿»»∆≈ƒ
;¯eËt - ÂÈÏk e˜f‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈL ÏL BÙeb ˜f‰Lk¿∆À«∆≈ƒ¬»ƒÀ¿≈»»

‰Ïwz ÏÎÂ ,¯B·a ÌÈÏk‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L65˙„ÏBz ∆≈«»««≈ƒ¿¿»«»»∆∆
e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ¯Ba66. ¿∆≈«¿

הראשון.65) של גופו ב.66)כגון הלכה למעלה

.éÌÈ‚bf‰Â ÌÈ¯cw‰67‰Ê ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
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ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ
BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÈMa ÈLÈÏM‰Â ,ÔBL‡¯a»ƒ¿«¿ƒƒ«≈ƒ¿»∆»≈∆≈

„ÓÚÏ68ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÔBL‡¯‰ - „ÓÚ ‡ÏÂ «¬…¿…»«»ƒ«»¿ƒ¿≈∆
ÔÈa ı¯‡a Ïhn‰ ÔBL‡¯ ÏL BÙe‚a ˜f‰L ÔÈa ,ÈL≈ƒ≈∆À«¿∆ƒ«À»»»∆≈

B‡OÓa ˜f‰L69,ÈLÈÏL ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÈM‰Â ; ∆À«¿«»¿«≈ƒ«»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ
ÈL ÏL BÙe‚a ˜f‰ Ì‡70ÏL B‡OÓa ˜f‰ Ì‡ Ï·‡ , ƒÀ«¿∆≈ƒ¬»ƒÀ«¿«»∆

ÈM‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L .¯eËt - ÏÙpL ÈL71,‰Ê ¯Ba : ≈ƒ∆»«»∆¬≈≈«≈ƒ∆
ÔBL‡¯ È¯‰L ;B˙B‡ ‰¯Bk‰ È‡ ÔÈ‡ ,È‡OÓ ‡e‰L∆«»ƒ≈¬ƒ«∆∆¬≈ƒ
Ôlk - ‰Ê ˙‡ ‰Ê e¯È‰Ê‰ Ì‡Â .B‡OÓ ÌÚ ÈM‰ ÏÈt‰ƒƒ«≈ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ∆∆∆À»

ÔÈ¯eËt72. ¿ƒ

רבא.67) פירוש לפי לא. שם שהות 68)ברייתא לו יש
לעמוד. ז.69)ואפשרות הלכה כלמעלה הפקירו, לא אם

הפקירו.70) לא שם,71)אפילו הגמרא מביאה זו טענה
לא.72)לא: שם עמד, ולא לעמוד היה יכול אפילו

.àéC¯c‰ ·Á¯Ï ÏhÓ ‰È‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÙ73Ï˜˙Â , »«»ƒ¿»»À»¿…««∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ È¯‰ - BË·a „Á‡Â ÂÈÏ‚¯a „Á‡Â BL‡¯a „Á‡∆»¿…¿∆»¿«¿»¿∆»¿ƒ¿¬≈

Ôlk È˜Êa ·iÁ74.„ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿≈À»ƒ¿»»«¬…¿…»«

לא:73) חייב 74)שם ראשון נפלו, ראשון מחמת "ואם
לא. שם ברייתא כולם", בנזקי

.áéÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈn‰ ˙‡ CÙBM‰75Ô‰a ˜f‰Â , «≈∆««ƒƒ¿»«ƒ¿À«»∆
ÂÈ˜Êa ·iÁ - ¯Á‡76¯eËt - ÂÈÏk eÙph Ì‡Â ;77, «≈«»ƒ¿»»¿ƒƒ«¿≈»»

e¯‡aL BÓk78ı¯‡a ÌÈn‰ eÚÏ· .79ı¯‡‰ ‰¯‡LÂ ¿∆≈«¿ƒ¿¿««ƒ»»∆¿ƒ¿¬»»»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú˜¯wa ˜f‰Â ÏÙÂ ˜ÏÁ‰Â ,‰˜ÏÁ¬»»¿À¿«¿»«¿À«««¿«¬≈∆«»

ÂÈ˜Êa80. ƒ¿»»

ל.75) שם הבדל 76)משנה ואין בור, דין למים יש כי
למעלה  השוה חייב, נזקיו המפקיר כי לא, או הפקיר אם

וז. ב בכלים.77)הלכה פטור בור הלכה 78)כי למעלה
שם.79)א. בקרקע 80)גמרא שהוזק אף ֿעלֿפי

ובכל  הוא, הפקר שבתורה הבור גם כי שלו, אינה והקרקע
וניזוק. הבור בקרקע נחבט אדם אם התורה, חייבה זאת
ובין  הפקירה בין תקלה, שכל שמואל, כדעת היא זו הלכה
יד. הלכה יב, פרק למעלה ראה כבור, דינה - הפקירה לא

.âéel‡ Ïk81Ô‰È˙B·Èa ÔÈ˜˙BtL82ÔÈÙ¯B‚Â »≈∆¿ƒƒ≈∆¿¿ƒ
Ô‰È˙B¯ÚÓ83˙eL¯a ÌÈn‰ CtLÏ ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»≈∆≈»∆¿ƒ¿…««ƒƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈa¯‰84LÈ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ; »«ƒƒ««»¬»ƒ«¿»ƒ≈
˙eL¯ Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»

ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ - ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני 84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. ֿ 86)שהרחובות בית ברשות שעשו אףֿעלֿפי
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי הרבים לרשות

.ãéÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88B·z89BM˜Â90ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ

Ï·Ê BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜ - ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»
ÌÈÓÎÁ92¯˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈

eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆
ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ

B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,¯˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»
ÌlLÏ ·iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
קצירה. אחר בקרקע שדהו.91)שמשאירים את לזבל

שבני  כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים
וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי

בעלים.93) בלי אותם 94)כחפץ שהשאיר לאחר כלומר,
זבל. ונעשו הרבים ברשות רב לא 95)זמן שעדיין

אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי כי
ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד

עליו.97) שהוטל הקנס עלֿידי ירויח שלא כדי בור, כדין

.åèLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ï·f‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
¯aˆÏÂ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯ÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚¯a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
·iÁ - ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚¯Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
Á·L Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח שאין ומכיון
גזל. משום

.æèÌÈa¯‰ ˙eL¯a ËÈË ÔÈ¯BL ÔÈ‡105ÌÈ·BÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»

.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.æéÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.çé·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«

¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»
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‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆
ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ

ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»
˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ

˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר
הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא

החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים
עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה

האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו
כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות

לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל
אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל

העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה
כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי

לעבודתו. אחד

.èéÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

ק 124) שם בעל 125)יז:משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ëıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי

הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

בגמרא  מובא אדם..." בני דרך "שאין זה טעם הרבים.
שם.

.àëÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eL¯Ï ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ¯˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡·e ,B¯·Á¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa¯‰135ÚÈˆn‰ - ‰È‰ ÚeÚ¯ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
·iÁ136·iÁ Ï˙k‰ ÏÚa - ‡e‰ ‡È¯a Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי 136)הקוצים

את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע, הוא
הרעוע. עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל

הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע מחוייב שהיה

חייב. - הצניעם

.áëÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡Â .‰L¯Án‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı¯‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ

ÌÈÙ¯BO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈ¯Á‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
¯‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב רבא, כגון

.âëÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B˙eL¯Ó …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙B¯Ba ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙B¯ÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ·‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎ¯ˆÏ ¯Ba ¯ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa¯148¯zÓ -149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס. מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק, שהכיסוי

זה. במקרה שם,147)המתיר תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק, כעת שהמכסה שאףֿעלֿפי
כראוי  וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי שאינו ואףֿעלֿפי
 ֿ (מגיד הלכות בכמה יב פרק למעלה כמבואר פטור, -

בו.148)משנה). הצבורים הגשמים ממי שישתו
נ.149) בבאֿקמא

.ãëÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡¯ËÊÊ‚e152˙eL¯Ï ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
B·ÎB¯Â ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa¯‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿

‡e‰Â154.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏÚ C¯c‰ ÏÈÙ‡È ‡lL , »∆…«¬ƒ«∆∆«¿≈¿»«ƒ
BlL CB˙Ï ÒBk ,‰ˆ¯ Ì‡Â155Òk .B‡ÈˆBÓe156‡ÏÂ ¿ƒ»»≈¿∆ƒ»«¿…

‡ÈˆB‰157‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ -158Ï·‡ . ƒ¬≈∆ƒ»¿«∆ƒ¿∆¬»
ÌÏBÚÏ ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏ˙k ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡159ÏkL ; ≈»¿«¬ƒ¿»ƒƒ¿»¿»∆»

¯ˆÓ160ÌÈa¯ Ba e˜ÈÊÁ‰L161¯eÒ‡ -162.BÏ˜Ï˜Ï ∆∆∆∆¡ƒ«ƒ»¿«¿¿

ס.150) בתרא בבא משנה דרך, עוברי בהן יכשלו שלא כדי
קטנות.151) מן 152)קורות הבולטות גדולות קורות

הרבים. לרשות לקמן,153)הבית כו בהלכה באילן כמו
חזקת  סוף הרי"ף פסק כן כז: בבאֿבתרא במשנה שמקורה

לתוך 155)בתנאי.154)הבתים. הכותל את כונס
הוצאת  שיעור כדי לחוץ הקרקע מן ומשאיר שלו, הקרקע

הכותל.156)הזיזין. הזיזין.157)את ואין 158)את
ואבד  עליהם ויתר מיד, הזיזין את הוציא לא שאם אומרים

ס: שם באותה 159)זכותו, רבים החזיקו שבינתיים מכיון
שם. יוחנן רבי דעת זוהי קרקע. דרך.160)חלקת

שם.162)ברשות.161) יהודה, רב דעת הדרך, לבעל
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.äëÁ˜Ï163˙B‡ˆBÈ ˙B‡¯ËÊÊ‚e ÔÈÊÈÊ d·e ¯ˆÁ »«»≈»ƒƒ¿À¿¿»¿
d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï164- ‰ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»«ƒ¬≈¿∆¿»»¿ƒ»¿»

d˙B‡ ‰B·e ¯ÊBÁ165.‰˙È‰Lk ≈∆»¿∆»¿»

ס.163) שם שהזיזין 164)קנה, ואומרים, ללוקח וטוענים
בתוך  כונס שהמוכר הנחה מתוך נעשו, בהיתר והגזוזטראות
שבנה  זה את לדין תובעים שהרבים במקרה אבל היה. שלו
ראיה. להביא עליו שלו, בתוך שנכנס טוען והוא הבית,

שלו 165) בתוך כונס שהמוכר ראיה, להביא צריך ואינו
הזיזין. עם החצר את קנה שכך ההוכחה, מספיקה אלא היה,

.åë‰ËB ‡e‰L ÔÏÈ‡166ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï167ıˆB˜ -168 ƒ»∆∆ƒ¿»«ƒ≈
B·ÎB¯a ¯·BÚ ÏÓb‰ ‰È‰iL È„k169ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓe . ¿≈∆ƒ¿∆«»»≈¿¿«ƒƒ»

Èet170¯‰p‰ ˙B˙ÙO È˙MÓ171ÌÈÁln‰ ÈÙ˙k ·Á¯k »ƒ¿≈ƒ¿«»»¿…«ƒ¿≈««»ƒ
‰ÈÙq‰ ÔÈÎLBÓe ÌL ÔÈ„¯BiL172‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»

,ÂÈÏÚ·a ÔÈ¯˙Ó ÔÈ‡Â ,„iÓ B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰Ê ·Á¯a¿…«∆¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ¿»»
.‰ÈÙq‰ ÈÎLBÓ ·kÚÓ È¯‰L∆¬≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

כז:1)66 הרבים.167)בבאֿבתרא לרשות יוצאים שענפיו
מלמטה.168) הענפים העליונים,169)מן לענפים מתחת

שם. במשנה, תנאֿקמא ומענפים,170)כדעת מאילנות
קז: משפת 171)בבאֿמציעא הספינה באה פעמים כי

מכאן. הנהר משפת ופעמים מכאן, לצד 172)הנהר

היבשה. לצד באלכסון עצמם ומטים היבשה,

.æë‰˙È‰L ÈÓ173e‰„O CB˙a ˙¯·BÚ ÌÈa¯‰ C¯„174, ƒ∆»¿»∆∆»«ƒ∆∆¿»≈
dÏË175eÎÊÂ Ô˙ Ô˙pM ‰Ó - „v‰ ÔÓ Ì‰Ï d˙e ¿»»¿»»»∆ƒ«««∆»«»»¿»

Ba ‰ÎÊ ‡Ï ÏËpL ‰ÊÂ ,Ba176C¯c ·Á¯ ‰nÎÂ . ¿∆∆»«…»»¿«»…«∆∆
‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?ÌÈa¯‰177. »«ƒ≈»ƒ≈∆¿≈«»

צט:173) בבאֿבתרא הבעלים.174)משנה בידיעת
לעצמו.175) השדה בו 176)בעל שהחזיקו מיצר "שכל

כד. הלכה כלמעלה לקלקלו", אסור משנה 177)רבים
צט. שבת וראה שם,

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הוא,1) הסדר זה וסבת בשלימות. ההבערה דיני בו נתבארו

שהם  לפי הבור לנזקי החיים בעלי נזקי להקדים שראוי
וראוי  יותר. מצויים ונזקיהם ומזיקים, לחוץ ויוצאים הולכים
נזקי  או הבור שנזקי לפי האש לנזקי הבור נזקי להקדים
המבארים  בדברים המדבר והפרק יותר. מצויים תולדותיו
והשן  והרגל הקרן והם: החיים בעלי אבות שלשה ענייני
להקדים  יש כי ראשון, להיותו ראוי ותולדותיהם הם בכלל
מהם. אחד כל פרטי לבאר יש ואחרֿכך לפרטים, כללים
לפי  והרגל השן תולדות בביאור שני בפרק רבינו והתחיל
להקדים  ויש יותר. מצויים ונזקיהם מתחלתן מועדות שהן
ברשות  אלא והרגל השן חיוב שאין שידוע לפי לשון, הרגל
ר"ל  הרגל, לו קדם כבר השן נזק בהמצא  ואםֿכן הניזק,
במעט  זה ביאור ואחר הניזק. ברשות הבהמה נכנסה שכבר

אלו. הלכות כל סדר סיבת למבין תתבאר עיון

.à˜ÈÏ„n‰2B¯·Á ‰„O CB˙a3‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ ,4 ««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»«¿≈»
ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - [‰˜Èf‰Â]5‡ˆ˙ Èk :¯Ó‡pL ; ¿ƒƒ»«»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈≈

,¯ÓB‚Â ‰Ów‰ B‡ LÈ„b ÏÎ‡Â ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe L‡≈»¿»…ƒ¿∆¡«»ƒ«»»¿≈

ÌlLÈ ÌlL6ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ‰¯Úa‰Â .¯ÓB‚Â ¯ÈÚ·n‰ «≈¿«≈««¿ƒ¿≈¿«¿≈»≈¬¿ƒƒ
‡È‰7. ƒ

ס.2) רשות.3)בבאֿקמא ושרפה.4)בלי אחר למקום
עברה 5) אפילו חייב, המדליק מתחילתה. מועדת אש כי

שלא  והדליק הואיל מראש, צפוי ובלתי גדול מרחק האש
ובין 6)ברשות. נקצרה) שכבר (תבואה גדיש זה אם בין

זה  אם ובין לקרקע), מחוברת שעדיין (תבואה קמה זה אם
לשלם. חייב הוא הכל על פעוט, נזק שזה בלבד, קוצים

ב.).7) (שם בתורה המפורשים נזיקין מעיקרי

.áB˙eL¯ CB˙a ˜ÈÏ„‰8ÛBqÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒƒ
¯ˆn‰9‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k10.B¯·Á ‰„OÏ «∆∆¿≈∆…«¬…«¿≈»ƒ¿≈¬≈

?‰˜Á¯‰‰ ¯eÚL ‰nÎÂ11‰˜Ïc‰ d·‚ ÈÙÏ Ïk‰12. ¿«»ƒ««¿»»«…¿ƒ…««¿≈»
Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ ‡Ï Ì‡Â13- ‰˜Èf‰Â L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,·iÁ ¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»¿»»≈¿ƒƒ»«»

- ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚÂ ,Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ .ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ¿«≈∆∆»≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»¿ƒƒ»
¯eËt14‡È‰ ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ;15Ì‡ ÔÎÂ . »∆«»ƒ≈»«ƒƒ¿≈ƒ
‰¯·Ú16˙ÈÏeÏL B‡ ¯‰17ÔaÁ¯Â ÌÈÓ Ô‰a LiL »¿»»»¿ƒ∆≈»∆«ƒ¿»¿»

¯eËt - ˙Bn‡ ‰BÓL18. ¿∆«»

פא:8) שם לרשות 9)משנה רשותו בין המפריד הגבול
העולה 10)חברו. ככל ברשותו לעשות רשאי אדם ואין

לאחרים. נזקים מביאים שמעשיו רוחו, שאלת 11)על
שם. צריך 12)המשנה, יותר, וגדולה גבוהה שהאש במדה

שם, במשנה שמעון רבי דעת זוהי יותר. גדול להיות המרחק
אבוה. בר רבה של פירושו גדלה,13)לפי לפי האש אם

הרחיק  והוא אמה, עשרים מרחק עד להגיע למשל, יכולה,
מזה. מרחק 14)פחות בכל שחייב הקודמת להלכה בניגוד

ברשות. שלא חבירו בשדה שהדליק מכיון שהוא,
היתה.15) ברשות ההדלקה ועצם בכך, אשם המדליק ואין
סא.16) שם גשמים.17)ברייתא מי מתקבצים שבו מקום
רוחב 18) לעבור גדולה, היא אפילו האש, דרך אין כי

הדין  את קובעים מים, בהם אין אם אבל מים, אמות שמונה
לא. או כראוי הרחיק אם הקודם, הכלל לפי

.â¯„‚ ‰¯·Ú19‰˜Ïc‰ d·‚Â ¯„b‰ d·b ÔÈ„ÓB‡ -20 »¿»»≈¿ƒ…««»≈¿…««¿≈»
ÌÈˆBw‰ B‡ ÌÈˆÚ‰Â21‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡ :ÌL ÔÈÈeˆn‰ ¿»≈ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ≈»¿»

ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ - ¯·ÚÏ ‰Èe‡¯ Ì‡Â ,¯eËt - ¯·ÚÏ«¬…»¿ƒ¿»«¬…«»«∆¿»ƒ
˙Á„Bw‰ L‡a ?ÌÈ¯eÓ‡22·‰Ï dÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈«««¬»ƒ»»»««

ÌÈˆÚ eÈ‰Â ,·‰l‰ ˙iÏÚ d·bÓ ÛtÎÂ ‰ÏBÚ‰ ÏB„b»»∆¿ƒ¿»ƒ…«¬ƒ««««¿»≈ƒ
„Ó‡ dÏ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ23ÛÏ‡ ‰¯·Ú elÙ‡ ‡l‡ , ¿ƒ»≈»…∆∆»¬ƒ»¿»∆∆

‰n‡24.·iÁ - «»«»

סא.19) שם יותר,20)משנה גבוהה שהדליקה במדה
יותר. גבוהה להיות הגדר גם נאחזת 21)צריכה שהאש

בקלות. גדולה,22)בהם שלהבת בלי ושורפת נוקבת
גירסת  זוהי כב). לב, (דברים באפי" קדחה "אש מלשון
לבבאֿקמא  הגאונים אוצר וראה ופירושו, חננאל רבינו
הגירסא  שלנו בגמרא רבינו. גירסת גם זוהי .63 עמוד
ובגמרא  אמות, ארבע של גובה קובעת [המשנה "קולחת".
"בקולחת", או "בקודחת" מספיק זה שגובה רב אומר
שהלכה  לכלל בניגוד שמואל, דעת נגד כמותו והלכה
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כלל  מזכיר אינו רבינו למה ולפלא, ממונות. בדיני כשמואל
אמות]. ארבע של השיעור האש 23)את כי שעור, לה אין

הרף. בלי ומתקדמת סא.24)הולכת שם, בברייתא
מיל". מאה עד "אפילו

.ãB¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ25˙ÓÁÓ ‡lL ¯„b ÏÙÂ , »¿»¿≈»«¬≈¿»«»≈∆…≈¬«
‰˜Ïc‰26‰È‰ Ì‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa ‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ , «¿≈»¿»¿»«¿≈»¿»≈«∆∆ƒ»»

·iÁ - B¯„‚ ‡ÏÂ ÏÙpL ¯„b‰ ¯c‚Ï ÏBÎÈ27‰ÓÏ . »ƒ¿…«»≈∆»«¿…¿»«»¿»
?‰ÓBc ¯·c‰28‡ˆiL B¯BLÏ29ÂBÏ ‰È‰L ,˜Èf‰ «»»∆¿∆»»¿ƒƒ∆»»

.B¯ÓL ‡ÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿…¿»

כג.25) שם החצר, בעל שהצית האש מחמת שריפה פרצה
היתה 26) לא אפילו חייב, היה הדליקה מחמת נפלה אילו

בכך, אשם שהוא מכיון שנפלה, הגדר את להקים שהות לו
כראוי. הרחיק אותו 27)שלא להאשים שאין אףֿעלֿפי

שלו  האש על שמר שלא על הוא חייב שהדליק, האש על
תזיק. שם.28)שלא בגמרא, מובאת זאת השוואה

חייב.29) שהוא כראוי, הדלת נעל ולא לדיר שהכניסו

.äÁÏBM‰30‰¯Úa‰ ˙‡31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á „Èa32 «≈«∆«¿≈»¿«≈≈∆¿»»
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -33ÌÈÓL È„Èa ·iÁÂ34‰na . »ƒƒ≈»»¿«»ƒ≈»«ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c35‰eaÏÂ ˙ÏÁb Ô‰Ï ¯ÒnL36C¯cL , ¿»ƒ¬ƒ∆»«»∆«∆∆¿ƒ»∆∆∆
Ï·‡ ;˜ÈÏ„˙Â ¯·ÚzL Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙B·k‰Ï ˙ÏÁb‰««∆∆¿ƒ»≈≈∆»…∆∆«¬…¿«¿ƒ¬»

˙·‰ÏL Ô‰Ï ¯ÒÓ Ì‡37·iÁ -38ÂÈOÚÓ È¯‰L , ƒ»«»∆«¿∆∆«»∆¬≈«¬»
eÓ¯b39. »¿

נט:30) שם בוער.31)משנה חומר שאינם 32)אש,
גדיש,33)בניֿדעת. שרפו הקטן או השוטה החרש, אם

שרף. לא הוא כי השולח, אשם 34)פטור הוא גם כי
זה. בנזק מסויימת אדם.35)במידה מדיני שפטור

הלהבה,36) את והגדילו בה נפחו הקטן או השוטה החרש,
מאליה. כבה גחלת היתה זה אבוקה 37)ולולא כגון

ולא 38)דולקת. חזקיה כדעת פסק רבינו אדם. בדיני אף
שם. יוחנן, ר' של רבו היה שחזקיה משום יוחנן, כר'

הגדיש.39) במקום השלהבת את בעצמו שם כאילו והריהו

.åÁÏL40¯ÈÚ·‰L Áwt‰ ‰Ê - Áwt „Èa ‰¯Úa‰ ˙‡ »«∆«¿≈»¿«ƒ≈«∆«ƒ≈«∆ƒ¿ƒ
ÌlLÏ ·iÁ41¯eËt ÁÏBM‰Â ,42¯ÓBL ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿«≈¿«≈«»¿≈ƒƒƒ«≈

·iÁ ¯ÓBM‰ - ‰¯Úa‰ ¯ÓLÏ43. ƒ¿…«¿≈»«≈«»

שם.40) למעשיו.41)משנה, ואחראי דעת בר הוא כי
רק 42) זה כמותו, אדם של ששלוחו שלמדנו אףֿעלֿפי

ואין  עבירה, בדבר לא אבל רשות, בדבר או מצוה בדבר
כך  ומפני השולח, חשבון על העבירה מעשה את לזקוף
הפקח. ביד ועצים שלהבת מסר אפילו פטור, השולח

ד,43) פרק למעלה השווה הבעלים. במקום נכנס שהשומר
ד. הלכה

.æ„Á‡44¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰45ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â46 ∆»≈ƒ∆»¿∆»≈ƒ∆»≈ƒ
·iÁ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·n‰ -47ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡ . «≈ƒ∆»≈ƒ«»∆»≈ƒ∆»≈ƒ

·iÁ ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·n‰ - ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â48‡a . ¿∆»≈ƒ∆»«≈ƒ∆»«»»
·iÁ ‰aÏÓ‰ - ‰aÏÂ ¯Á‡49dÈ‡L Áe¯ ezaÏ . «≈¿ƒ»«¿«∆«»ƒ««∆≈»

„ÈÓz ‰ÈeˆÓ50k È¯‰ -ÔÈ¯eËt Ôl51ezaÏÂ ‰aÏ . ¿»»ƒ¬≈À»¿ƒƒ»¿ƒ«

Áe¯‰52Ì¯‚ ‡e‰ È¯‰L ;·iÁ -53˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ , »««»∆¬≈»«¿»«≈¿«ƒ
Ïk ¯‡Lk ,ÌÈÒÎpaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆«¿»ƒƒ¿»»

ÔÈ˜Èfn‰54. ««ƒƒ

שם.44) המשנה שהראשון 46)אש.45)המשך אחרי
האש. את נכבית,47)הביא האש היתה העצים בלי כי

כלום. עשה לא מהטעם 48)והראשון האחרון, חייב תמיד
היתה 49)הקודם. לא האש אם פטורים, והראשונים

מאליה. לא 50)מתלבה לעתים לבוא דרכה אם ואפילו

כך. כל צריכים 51)רחוקות היו לא כי אונס, זה שהרי
שזה  ומובן מצויה. שאינה רוח שתבוא דעתם, על להעלות
מצויה. שאינה רוח מנשבת היתה לא שעה כשבאותה רק
כולן  הרוח "ליבתה המשנה את הירושלמי פירש כך

מצויה. שאינה ברוח שמדובר שם,52)פטורין", ברייתא
חייב.53)ס. הוא כן ועל נכבית, האש היתה בלעדו שהרי

ע"י 54) לנזק שגרם משום חייב, המזיק שבעל ובור רגל שן,
בין  מבחינה הרוח" ולבתה "ליבה [הברייתא שמירה. חוסר
לאו  ואם חייב, ללבותה כדי בליבויו יש אם מקרים: שני
משיג  זה ועל חייב, מקרה שבכל ומשמע סתם, רבינו פטור.
רק  קיים זה שהבדל מפרש, שם רבא אולם הראב"ד, עליו
כן  ועל מצויה, שאינה רוח היתה שלבתה שהרוח במקרה
צריך  היה לא כי פטור, ללבותה כדי בליבויו אין אם
ליבה  אולם מצויה, שאינה רוח שתבוא דעתו, על להעלות
כבה  האש היתה הרוח שבלי אףֿעלֿפי מצויה, רוח ולבתה
המצויה, הרוח קיום על יודע הוא הרי כי חייב, - מאליה
ותזיק. דליקה תפרוץ ילבה הוא גם שאם מראש לדעת ויכול

מגידֿמשנה)]. (ראה מצויה ברוח נאמרו כאן רבינו ודברי

.çL‡55ÌÈ·‡ B‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â ‰‡ˆiL56¯ÙÚ B‡57 ≈∆»¿»¿»¿»≈ƒ¬»ƒ»»
ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe :¯Ó‡pL ;ÌlLÏ ·iÁ -58‰„O‰ B‡59. «»¿«≈∆∆¡«»¿»…ƒ«»∆

LÈ„‚ ‰ÏÎ‡60CB˙a ÌÈeÓË ÌÈÏk eÈ‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ »¿»»ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿ƒ¿
ÌÈ‚È¯BÓ ÔB‚k eÈ‰ Ì‡ :LÈ„b‰61¯˜a ÈÏÎe62‡ˆBiÎÂ «»ƒƒ»¿ƒƒ¿≈»»¿«≈

- LÈ„‚a ÌÓËÏ ‰„O‰ ÈL‡ C¯cL ÌÈ¯·cÓ Ô‰a»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿≈«»∆¿»¿»¿»ƒ
ÌlLÏ ·iÁ63˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ÌÈ„‚a eÈ‰ ;64Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆

ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËt -65. »««≈ƒ

ס.55) שם כמו 56)משנה כליל נשרפות שאינן אףֿעלֿפי
ונתקלקל.57)עצים. נזרע) שלא (חריש נירו לחכה כגון
כליל.58) כליל.59)הנשרפים נשרפת שאינה הקרקע
סא:60) שם משנה הקציר, לאחר שנערמה התבואה
התבואה.61) את דשים שבו ברזל, שיני בעל לוח
בקר.62) ועול חמור של מרדעת הגדיש 63)כגון בעל כי

שכלים  לדעת המדליק ועל עולם, של ממנהגו שינה לא
בגדיש. נמצאים בגדיש.64)כאלו להמצא דרכם שאין

נמצאים 65) אלו שכלים הדעת, על להעלות עליו היה שלא
מלא  היה כאילו הכלים אותם מקום את ומשערים בגדיש.
ולפי  החכמים, כדעת היא זו הלכה הגדיש. ממין תבואה

שם. בגמרא רבא פירוש

.è?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66‰„O CB˙a ˜ÈÏ„Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ¿¿≈
B¯·Á67‰„OÏ ‰¯·ÚÂ BlL CB˙a ˜ÈÏ„Óa Ï·‡ ; ¬≈¬»¿«¿ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿≈

ÌÈeÓh‰ ÌÈÏk‰ Ïk ÏÚ ¯eËt - B¯·Á68Ï·‡ .LÈ„ba ¬≈»«»«≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¬»
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ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ¯eÚL ‡e‰ ÌlLÓ69B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
ÌÈ¯BÚO ÏL B‡ ÌÈhÁ ÏL LÈ„‚ ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k70. ¿ƒ¿…»ƒ∆ƒƒ∆¿ƒ

בגדיש.66) הטמונים הכלים על שלא 67)שחייב מכיון
הדליק. לטמנם 68)ברשות שדרכם אלה על אפילו

ודרשו  ד), כב, (שמות הקמה" "או בתורה כתוב כי בגדיש,
"כי  הפסוק ולשון בגלוי". כל אף בגלוי, קמה "מה החכמים

ס. שם שלו, בתוך במדליק משמע אש", גודל 69)תצא
תופסים. שהכלים של 70)המקום היה הגדיש אם

חבירו, שדה בתוך למדליק גם מכוון זה דין שעורים.
בהלכה  שכתבנו כמו זכוכית, וכלי בגדים על שפטור

הקודמת.

.éÏÎ‡Â L‡‰ ‰‡ˆÈÂ ,B¯·Á ‰„O CB˙a ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»»≈¿∆¡«
BÏ ˙eÙk È„‚ ‰È‰Â ,LÈ„b‰71Û¯OÂ BÏ CeÓÒ „·ÚÂ «»ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»¿ƒ¿«

·iÁ - BnÚ72Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;73.LÈ„ba ˙BOÚÏ ƒ«»∆≈∆∆¿≈»»«¬«»ƒ
¯eËt - BnÚ Û¯OÂ BÏ CeÓÒ È„‚e ˙eÙk „·Ú ‰È‰74. »»∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»

סא:71) שם, משנה לו, הפסוק 72)קשור מן הגדי. על
גם  כלומר קומה", בעלי "כל החכמים דורשים הקמה", "או

ס. שם החיים, הדעת,73)בעלי על להעלות צריך והיה
לברוח. עליו היה כי העבד, על פטור ואףֿעלֿפיֿכן

וכל 74) העבד, שריפת על מיתה חייב שהמדליק מפני
זה. במעשהו הקשור ממון חיוב מכל פטור מיתה, המחוייב
מיניה". בדרבה ליה "קים בשם: בתלמוד ידוע זה כלל
או  בשוגג כגון אותו, ממיתים ביתֿדין שאין במקרה ואפילו

מממון. פטור עדים, ואין מעצמו שהודה

.àéÏÈ‡Ln‰75LÈc‚‰Â ,B¯·ÁÏ ÌB˜Ó76ÔÈÓË‰Â Ba ««¿ƒ»«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
BÈ‡ - LÈ„b‰ Û¯OÂ ÏÈ‡Ln‰ ˜ÈÏ„‰Â ,ÌÈÏk Ba≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»««»ƒ≈

„·Ïa LÈ„‚ ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ77ÌB˜Ó BÏÈ‡L‰ . ¿«≈∆»¿≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
LÈc‚‰Ï B‡ ,ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰Â ÌÈhÁ LÈc‚‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈhÁ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO78ÌÈhÁ LÈc‚‰L B‡ ,79ÌtÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
ÌÈ¯BÚOa80ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰L B‡ ,ÌÈhÁa ÌtÁÂ81- ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ

.„·Ïa ÌÈ¯BÚO ÈÓ„ ‡l‡ BÏ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈¿ƒƒ¿«

סב.75) גדיש.76)שם המקום 77)עשה את השאיל כי
בלבד. אףֿעלֿפי 78)לגדיש בלבד, שעורים דמי משלם

נתן  שלא מכיון משעורים, יותר ששוים חיטים שנשרפו
חטים. להגדיש לכך.79)רשות רשות שקיבל לאחר

שעורים 80) דמי משלם שהוא הוא, הדין בשעורים. וכיסם
הטעם  ברשות. שנגדשו חיטים שנשרפו אףֿעלֿפי בלבד,
כן  ועל בלבד, שעורים ראיתי לטעון: יכול שהמשאיל הוא,

כך. כל נזהרתי מובן 81)לא שעורים, להגדיש השאיל אם
להגדיש  השאיל ואם בלבד, שעורים דמי שישלם מאליו
שישלם  הדין כן גם בחיטים, וחיפם שעורים והגדיש חיטים

חיטים. דמי - החיטים מקום ואת בלבד, שעורים דמי

.áé‰¯Èa‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰82‰Ó Ïk ÌlLÓ - B¯·Á ÏL ««¿ƒ∆«ƒ»∆¬≈¿«≈»«
ÏÎÂ Ì‰ÈÏk Ïk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;dÎB˙aM∆¿»∆≈∆∆¿≈»»¿«ƒ«»¿≈∆¿»

˙Èa‰ ÏÚa ÔÚËiL ÏÎÂ .ÌÈzaa Ì‰ÈˆÙÁ83‰Ê È¯‰ - ∆¿≈∆«»ƒ¿…∆ƒ¿«««««ƒ¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL84ÏËBÂ85È¯·cÓ BÊ ‰Úe·Le . ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86¯‡a˙iL BÓk ,87ÌÈ¯·c ÔÚËiL „·Ï·e . ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ¿«¿»ƒ

Ô‰a „eÓ‡ ‡e‰L88„eÓÏ ‡e‰L B‡ ,89Ô˙B‡ ˙BÈ‰Ï ∆»»∆∆»ƒ¿»
BÏˆ‡ ÔB„wt ÔÚhL ÌÈ¯·c‰90. «¿»ƒ∆»«ƒ»∆¿

סא:82) שם שהיה 83)משנה הבית בעל שיאמר כלי כל
תשלומו. ויתבע חפץ 84)בבית בידו יאחוז נשבע, כשהוא

תורה. ספר כגון ויוצא 85)קדוש, "נשבע לכלל בניגוד
ממון. לחייב השבועה בכוח שאין תורה 86)פטור", חכמי

הראשונים. ז,87)שבעלֿפה פרק ומזיק חובל בהלכות
"נשבע  תיקנו שחכמינו הנגזל, כדין הניזק דין יז. הלכה

מצבו 88)ונוטל". את שהולמים לו, שהיו לשער שיש
סב. שם אשי, רב דעת כגון 90)רגיל.89)הכלכלי,

יקרים. חפצים אצלו להפקיד רגילים אדם ובני נאמן, אדם

.âéÔzLt ÔeÚË ‡e‰L ÏÓb91,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚÂ »»∆»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«ƒ
˙eÁ‰ CB˙Ï BzLt ÒÎÂ92,ÈÂÁ ÏL B¯a ‰˜Ï„Â ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¬¿»¿»¿≈∆∆¿»ƒ

‰¯Èa‰ Ïk ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â93ÈtÓ ,·iÁ ÏÓb‰ ÏÚa - ¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ»«««»»«»ƒ¿≈
ÈB‡OÓa ‰a¯‰L94‰Ó‰a‰ ‰„ÓÚL ÔÈa .95‡lL ÔÈa ∆ƒ¿»¿«≈∆»¿»«¿≈»≈∆…

‰„ÓÚ96ıeÁaÓ B¯ ÈÂÁ‰ ÁÈp‰ .97·iÁ ÈÂÁ‰ - »¿»ƒƒ««∆¿»ƒ≈ƒ««∆¿»ƒ«»
ÔzLt ÈÓ„a Û‡98ıeÁaÓ B¯ ÁÈp‰L ÈtÓ ,99elÙ‡Â . «ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«≈ƒ««¬ƒ
‰kÁ ¯100¯ÓLÏ ·LÈÏ BÏ ‰È‰101. ≈¬À»»»≈≈ƒ¿…

סב:91) בבאֿקמא היה 92)משנה הפשתן שמעטן מכיון
מדי. גדול.93)גדול מפני 94)בנין פשע, הגמל בעל

זה  טעם הרבים. רשות רוחב משיעור יותר משא שהטעין
כב: שם, בגמרא מיהר 95)מובא שלא על פשע שהוסיף

המקום. מן אותה את 96)להרחיק הדליקה בעברה אלא
כב. שם גמרא הפשתן.97)הבית, בו נדלק זה ובגלל

החנוני.98) של איננה אם הבירה, בדמי חיוב על נוסף
שם 99) בגמרא מובא זה טעם גם לעשות. לו האסור דבר
מצוה.100)כב: משום בחוץ להניחו שרשאי

יהודה 101) כרבי ולא תנאֿקמא, כדעת חייב, הוא ולפיכך
סב: שם פטור", חנוכה "בנר האומר

.ãéÛÙBk‰102B˙Ó˜103L‡‰ ÈÙÏ B¯·Á ÏL104„Ú «≈»»∆¬≈ƒ¿≈»≈«
dÈ‡L Áe¯a ‡l‡ dÏ ˙ÚbÓ L‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,˜Ï„zL∆ƒ¿«ƒ≈»≈«««»∆»¿«∆≈»

‰ÈeˆÓ105Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -106ÈÈ„a ·iÁÂ ¿»»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL107B˙Ó˜ ÔÓBh‰Â .108¯ÙÚa B¯·Á ÏL109B‡ »«ƒ¿«≈»»∆¬≈¿»»
Ô·˙a110L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,111ÔÓBh‰ È¯‰ - d˙B‡ ‰ÏÎ‡Â ¿∆∆¿»¿»»≈¿»¿»»¬≈«≈

Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt112ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ113ÈtÓ , »ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈
ÔeÓh‰ ÏÚ ¯eËt L‡‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰L114. ∆««¿ƒ∆»≈»««»

נה:102) לקרקע.103)שם המחוברת תבואתו,
האש.104) קרובות.105)לצד מעין 106)לעתים זה כי

מצויה. שאינה רוח שתבוא בדעתו עלה שלא אונס,
ברוח 107) אף מגעת, האש היתה לא הכפיפה לולא כי

נו. שם מצויה, שם.108)שאינה אשי רב דברי
אש.109) בפני האש.110)המגן סכנת את המגביר
אחר.111) האש,112)שהדליק את הדליק לא הוא כי

הקמה. את שרף הקמה 113)ולא בעל היה טמן, לולא כי
הדליקה. את המדליק מן הקמה דמי למעלה 114)גובה

ט. הלכה

.åèÈ¯‰ - Ba ‰Ï·ÁÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚL L‡≈∆»¿»¿ƒƒ»∆»»»¿»¿»¬≈
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·iÁ ¯ÈÚ·n‰115Bz·L·e ÂÈ˜Êa116BÈet¯·e ««¿ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ
B¯Úˆ·e117BzL··e118ÏÚ Û‡L ;B„Èa B˜Èf‰ el‡k , ¿«¬¿»¿¿ƒƒƒ¿»∆««

‡e‰ BBÓÓ BM‡L Èt119‰˜Èf‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ , ƒ∆ƒ»¬≈¿∆ƒƒ»
ÂÈvÁa120Ì„‡‰ ˙‡ B¯Ba B‡ BzÓ‰a ‰˜Èf‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»¬»ƒƒƒ»¿∆¿∆»»»

Ók ,„·Ïa ˜Êa ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -e¯‡aL B121. ≈«»∆»¿∆∆ƒ¿«¿∆≈«¿

כג.115) בכלל 116)בבאֿקמא ממלאכתו שנתבטל
הנזק.117)החבלה. בחישוב נכלל בגמרא 118)שלא

רבינו  וגם ורבינו דברים", בארבעה "לחייבו שם נאמר
בושת  שבת, ריפוי, לצער, שם שהכוונה מפרשים חננאל

רש"י). כפירוש על 119)(שלא חייב שהזיק ושורו כשורו,
בלבד. בידים,120)הנזק חץ לזורק דומה אש המדליק

כב. שם יוחנן ר' דעת זוהי הדברים. בחמשת חייב כן ועל
ב.121) הלכה יג, פרק ו; הלכה יא, פרק למעלה

.æèL‡‰ ˙B„ÏBz Ïk122L‡k Ô‰ È¯‰123?„ˆÈk . »¿»≈¬≈≈»≈≈«
Ô·‡ ÁÈp‰124Bbb L‡¯a ‡OÓ B‡ ÔÈkÒ B‡125eÏÙÂ , ƒƒ«∆∆«ƒ«»¿…«¿»¿

e˜Èf‰Â ‰ÈeˆÓ Áe¯a126ÏkL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - ¿«¿»¿ƒƒ«»¿«≈∆∆»≈∆»
Ô‰ ‰¯Úa‰ ˙B„ÏBz Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡127eÏÙ Ì‡Â . ≈¿«≈»∆¿«¿≈»≈¿ƒ»¿

‰ÈeˆÓ dÈ‡L Áe¯a128¯eËt - e˜Èf‰Â129. ¿«∆≈»¿»¿ƒƒ»

בתורה.122) מפורשים ואינם לאש, הדומים מזיקים
ג:123) שם אש, כדין בגמרא 124)דינם מובאת זו דוגמא
משם.125)שם. ליפול שיכולים הגג, בדרך 126)בקצה

הוליכה 127)נפילתם. כך הרוח, מוליכה האש שאת כשם
והזיקו. האבן ואת הסכין את לא 128)הרוח זאת ולולא

ליפול. להעלות 129)יכלו צריך היה שלא אונס, זהו כי
ותפילם. מצויה שאינה רוח שתבוא דעתו על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ה  אלול ג' שלישי יום

dapB zFkld
daipbzFkld-oiwifpxtq

¦§§¥¨
¦§

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
·‚Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…
ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ (‚ .·pb‰ ÔÈc (· .ÔBÓÓ»ƒ««»¿«≈«…¿«ƒƒ
.˙BÏ˜Ln·e ˙Bcna ÏÂÚ ‰OÚÈ ‡lL („ .˙BÏ˜Ln‰«ƒ¿»∆…«¬∆»∆«ƒ«ƒ¿»
Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆≈»¿≈»«
.Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â .Ô‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿≈»∆∆…«ƒ¿

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê∆…ƒ¿…¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
התשלומים,1) וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו

שור  בגונב וחמשה ארבעה תשלומי אם כפל תשלומי אם
ואם  חייב, שהוא הגנב הוא ומי מכרם. או וטבחם ושה
נשתנית  לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה
בזה. וכיוצא אחר הדיוט לרשות הועתקה אם וכן הגניבה,

.à·Bb‰ Ïk2ÔBÓÓ3‰Ëe¯t ‰ÂMÓ4‰ÏÚÓÏe5- »«≈»ƒ»∆¿»¿«¿»
¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ6ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .·‚˙ ‡Ï : ≈«…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ

Â‡Ï ÏÚ7ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz È¯‰L ,‰Ê8ez·iÁ ·pb‰L , «»∆∆¬≈ƒ»¿«¿ƒ∆««»ƒ¿«

ÌlLÏ ‰¯Bz9„Á‡Â .10·Bb‰ B‡ Ï‡¯OÈ ÔBÓÓ ·Bb‰ »¿«≈¿∆»«≈»ƒ¿»≈«≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔBÓÓ11B‡ ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â , »≈»ƒ¿∆»«≈∆«»

ÔËw‰ ˙‡12. ∆«»»

ג.2) הלכה להלן ראה "גנב" המונח רכוש 3)הגדרת
כסף). דווקא אחד 4)(ולאו נחושת, של קטנה מטבע

כסף. של בדינר ושניים תשעים משווה 5)ממאה פחות
שם). ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה

מדבר 6) זה פסוק תגנובו". "לא כתוב שם יא. יט, ויקרא
מדבר  הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב
ט  בפרק להלן רבינו כותב וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב

א). פי 7)הלכה על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על
בו  שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש

עליו" לוקין טז.).מעשה, מכות דחייב 8)(ראה ו"כיוון
ומשלם". לוקה אין שניים 9)בתשלומין ... המצא "אם

ג). כב, (שמות ובין.10)ישלם" בין = ואחד ... ואחד
הדין 11) והוא א-ב, קיג קמא בבא - אסור" גוי "גזל

חשוב 12)לגניבה. ולא הגניבה על בא בתורה החיוב כי
מקטן. גנב או מגדול גנב אם

.á‡e‰L Ïk ·‚Ï ¯eÒ‡13‰¯Bz ÔÈc14·‚Ï ¯eÒ‡Â . »ƒ¿…»∆ƒ»¿»ƒ¿…
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ·‚Ï B‡ ˜BÁO C¯c15˙Ó ÏÚ B‡ ∆∆¿ƒ¿…«¿»¿«¬ƒ«¿»

ÌlLÏ16¯eÒ‡ Ïk‰ ;17.CÎa BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡lL , ¿«≈«…»∆…«¿ƒ«¿¿»

פרוטה.13) משווה פחות שהשיעור 14)אפילו פי על אף
אף  הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה הלא על לעבור
רבינו  אכילה. באיסורי שיעור חצי כמו משיעור, בפחות
עד.). (יומא התורה מן אסור שיעור שחצי יוחנן, כרבי פוסק

בשבילו.15) לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ את
שלא 16) בו ויודע לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי

סא:). מציעא בבבא (רש"י בבא 17)יקבל" [בגמרא
"לא  יא) יט, (ויקרא הכתוב מן זה דין למדו שם, מציעא
כגנב  בלאו זה גנב עובר זה טעם ולפי מיותר. שהוא תגנובו"

ל  מנת על שלא יש ממש רבינו ומדברי - וכדומה שלם
עיון]. וצריך ממש, לאו בזה שאין ללמוד

.â¯˙qa Ì„‡ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?·p‚ e‰Ê È‡18ÔÈ‡Â ≈∆«»∆«≈«»»»«≈∆¿≈
B¯·Á ÒÈk CB˙Ï B„È ËLBt‰ ÔB‚k ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¬≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â ÂÈ˙BÚÓ Á˜ÏÂ¿»«¿»¿≈«¿»ƒƒ¿≈…«≈

ÈeÏ‚a Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ .‰Êa19‡ÈÒ‰¯Ù·e20„È ˜ÊÁa21 »∆¬»ƒ»«¿»¿«¿∆¿»¿…∆»
ÔÏÊ‚ ‡l‡ ,·p‚ ‰Ê ÔÈ‡ -22ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ ,CÎÈÙÏ . ≈∆«»∆»«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿À»

·bL23ÌÈÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·p‚ ‡l‡ ,ÔÏÊ‚ BÈ‡ - ∆»«≈«¿»∆»«»««ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈ24.·bL ‰ÚLa ¿ƒ¿»»∆»«

הבעלים.18) לעיני רואים.19)ולא שהבעלים
הכול.20) הבעלים.21)לעיני רצון זו 22)נגד הגדרה

בן  מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של
החנית  את "ויגזול כא): כג, (שמואל-ב, בו שנאמר יהוידע,

עט:). קמא (בבא ויהרגהו" המצרי בסתר 23)מיד הבא
אנשים. מפני בחזקה 24)ומפחד ממנו לוקח הוא כי

מתחבא  שהוא משום גנב, נחשב זאת בכל הנשק, באיום
ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני

.ãÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ·pb25ÌÈ¯Lk26·iÁ - ·bL «»∆≈ƒ»»≈ƒ¿≈ƒ∆»««»
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ÌÈL ÌlLÏ27·ÏÌlLÓ - ¯Èc ·b Ì‡ .‰·b‰ ÏÚ ¿«≈¿«ƒ¿«««¿≈»ƒ»«ƒ»¿«≈
ÌÈL28ÌÈL ÌlLÓ - ÏÓ‚ B‡ ˙eÒk B‡ ¯BÓÁ ·b ; ¿«ƒ»«¬¿»»¿«≈¿«ƒ

‰ÈÓ„a29˙‡ ¯qÁÏ LwaL ¯eÚLk „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ . ¿»∆»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿«≈∆
Â¯·Á30. ¬≈…

אחד 25) עד יקום "לא בתורה כתוב כי מספיק, לא אחד עד
פי  על יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עוון לכל באיש
יט, (דברים דבר" יקום עדים שלושה פי על או עדים שני

ג 26)טו). פרק סנהדרין ראה לעדות, הפסולים רשימת
הלכה  ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה וד, ג משנה
עדים  פי על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: שם שקבע יג
עדויות". שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד

ג).27) כב, (שמות ישלם" "שניים אחד 28)שכתוב דינר
הגניבה. מעשה על כקנס נוסף ודינר שלא 29)שגנב כדי

בעד  ממש חפצים שני לשלם מחוייב שהגנב לומר, תטעה
פירוש  בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק שגנב, חפץ כל
מדמי  כפליים שדמיו אחר משהו או כסף משלם הגנב -

בו 30)הגניבה. שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש
בממונו  יינזק בממון, שהזיק ומי ... בשווה שעשה כמו
לומר  רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא כשיעור
נבוכים, (מורה בו" כיוצא ממנו וילקח לקח, אשר הדבר

מא). פרק ג חלק

.äBÓˆÚÓ ‰„B‰L ·pb31Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ·bL32 «»∆»≈«¿∆»«¿«≈∆«∆∆
ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËÙe33ÌÈ‰Ï‡ ÔeÚÈL¯È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;34 »ƒ«∆∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¡…ƒ

BÓˆÚ ˙‡ ÚÈL¯n‰ ‡ÏÂ - ÌÈL ÌlLÈ35ÌlLÓ ¿«≈¿«ƒ¿…««¿ƒ«∆«¿¿«≈
˙BÒw‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈL36Ô‰a ‰„Bn‰L , ¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»∆«∆»∆

¯eËt37. »

הקרן,31) את לשלם אותו המחייב באופן סד: קמא בבא
ט. הלכה ג בפרק להלן שגנב.32)כמבואר הדבר

להלן 33) ראה שגנב, והעידו כן אחרי עדים שבאו פי על אף
ח. הלכה ג, עדים.34)פרק פי על השופט אותו שירשיע

הודאתו.35) ידי המושג 36)על ועוד. נזק  חצי כגון
(ראה  פחות או הקרן על יתר שהוא תשלום כל מקיף "קנס"
טו:). קמא בבא ח; הלכה ב, פרק ממון נזקי הלכות למעלה

מודה 37) החוטא ואם החטא, למניעת כאמצעי בא הקנס כי
מוותרים  - הגניבה את מחזיר גם גניבה ובמקרה - מעצמו

שם. בגמרא בקנס, מודה דין הקנס. על לו

.å;¯BLÂ ‰OÓ ıeÁ ,Ïka ÔÈ‚‰B ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆¬ƒ«…ƒ∆»
¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ‰O‰ ˙‡ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ·Bb‰L38- ∆«≈∆«∆«∆¿»«»«

¯BM‰ ÏÚÂ ,‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ‰O‰ ÏÚ ÌlLÓ¿«≈««∆«¿≈«¿»»¿««
.‰MÓÁ ÈÓeÏLz«¿≈¬ƒ»

בקר 38) חמישה מכרו או וטבחו שה או שור איש יגנוב "כי
לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם
אם  מטלטלין, מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם
נבוכים  במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי שחט או מכר
ואי  בשדות, רוב פי על נמצאים והבקר שהצאן משום שם,
וקל  היישוב בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם אפשר
החמירו  העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב
יותר  החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו כדי בעונשה,

יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי מבצאן,
בשור, החמירו כן ועל כבשה, מאשר שור לגנוב קל ויותר
משפטים  ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט, או מכר אם
נמסרו  ג, הלכה ז פרק קמא בבא ובתוספתא יב פרשה
למה  עט: קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים
עובד  שהשור משום אומר מאיר רבי מבשה, בשור החמירו
מלאכה  לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב בשדה,
ורבי  ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם
נושא  הוא שה הבריות, כבוד מפני מסביר, זכאי בן יוחנן

מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על

.æ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡39ÔÈ·iÁ - e·bL40 ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆»¿«»ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÏ41. ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

L LÈ‡ ˙L‡ ‰˙È‰ÌlLÏ dÏ ÔÈ‡42ÏÙk‰ È¯‰ -43 »¿»≈∆ƒ∆≈»¿«≈¬≈«∆∆
ÔÈc ˙È·e ,dÏÚa ˙eÓÈ B‡ L¯b˙zL „Ú ·BÁ ‰ÈÏÚ»∆»«∆ƒ¿»≈»«¿»≈ƒ

‰pnÓ ÌÈÚ¯Ù44. ƒ¿»ƒƒ∆»

לשניהם.39) אחד דין אשה, ובין איש השווה 40)בין
שבתורה. דינין לכל לאיש אשה תשלומי 41)הכתוב או

וחמישה. יש 42)ארבעה ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי
לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, הגניבה 43)לה אבל

ממנה. מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם  עצמה,
שלה.44) מהנכסים

.çÔË˜45ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL46BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,47 »»∆»«»ƒ«∆∆«¬ƒƒ
Û‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B„a‡ Ì‡Â .epnÓ ·eb‰ ¯·c»»«»ƒ∆¿ƒƒ¿≈«»¿«≈«

ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,Ô¯w‰48. «∆∆«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

שתי 45) לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע לפני
בגופו. ידועים במקומות בר 46)שערות איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו דעת בו אין כי עונשין,
הגניבה.47) כלל,48)לבעל נתחייב לא שגנב בשעה כי

אפשר  שאי אלא לשלם, שחייבת איש באשת כן שאין מה
עבד  וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה

ט. הלכה ראה שנשתחרר,

.èÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL „·Ú‰49.ÔÈ¯eËt ÂÈÏÚ·e , »∆∆∆»«»ƒ«∆∆¿»»¿ƒ
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ„·Ú È˜Ê ÏÚ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«»«ƒ¿≈¬»»««ƒ∆≈

BBÓÓ50;Ô¯ÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ˙Úc Ô‰a LiL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆≈»∆««¿≈»¿»¿»
LÈ„b ˜ÈÏ„ÈÂ CÏÈ ,Ba¯ epÒÈÚÎÈ Ì‡L51¯Èc ÛÏ‡a ∆ƒ«¿ƒ∆«≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ»

·iÁ - „·Ú‰ ¯¯ÁzL .ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈»∆∆«»
ÌlLÏ52.ÏÙk‰ ˙‡ ¿«≈∆«∆∆

רבו.49) קנה עבד, שקנה מה כל כי לשלם, כסף לו אין כי
ממונו.50) לנזקי אחראי רבו 51)ואדם את לחייב כדי

שם. בגמרא מובא זה טעם אשה 52)לשלם. כדין
לו  היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה,

פז. שם משנה נכסים,

.éÌÈpËw‰ ˙‡ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯53Ák ÈÙk »¿≈ƒ¿«∆«¿«ƒ¿ƒ…«
Ì‡ ÔÎÂ .da ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰·b‰ ÏÚ ÔËw‰«»»««¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ»¿≈ƒ
B‡ e·bL ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈkÓ ÔÎÂ .ÔÈ˜Ê ¯‡L e˜Èf‰ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ∆»¬»ƒ∆»¿

‰a¯ ‰kÓ e˜Èf‰L54.˜Èf‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k , ∆ƒƒ«»«»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿«ƒ
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הדין.53) מן פטורין שהם פי על שהם 54)אף מפני
בבריאותם  לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים
מתוך  זאת ועושים דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר
מצווים  דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת
אדם  שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק
הדין  בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל למקום,

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק

.àéÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰Â ·pb‰ „Èa ‰·b‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿«««»¿ƒ¿ƒ»≈≈∆»¿
‰„ÏiL ‰O·k55‰È˙Bfb ˙‡Â d˙B‡ ÌlLÓ - dÊÊ‚e ƒ¿»∆»¿»¿»»¿«≈»¿∆ƒ∆»
‰È˙B„ÏÂ ˙‡Â56Le‡È ¯Á‡ Ì‡Â .57- dÊÊ‚e ‰„ÏÈ ¿∆¿»∆»¿ƒ««≈»¿»¿»»

‰·b‰ ˙ÚLk ÌlLÓ58‰‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ . ¿«≈ƒ¿««¿≈»ƒ»∆»»»
·pb ÏL Á·M‰ È¯‰ - dÓhtL ÔB‚k ,‰ÁÈaL‰Â59 ¿ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¬≈«∆«∆«»

- ÏÙk‰ ÌÚ ‰·b‰ ¯ÈÊÁnLÎe .Le‡È ÈÙÏ elÙ‡¬ƒƒ¿≈≈¿∆«¬ƒ«¿≈»ƒ«∆∆
Á·M‰ ÏËB60ÔÓ BÏ ÌÈ·MÁÓ B‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ≈«∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒƒ

ÏÙk‰61. «∆∆

זה.55) לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שם משנה
דעת 56) הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

אותה, קונה הגנב ואין גמור, מעשה שינוי זה שאין רבינו,
הצמר. את ולא הוולד את מלקוות 57)ולא חדלו הבעלים

זו, במשנה הכלל את מפרש רבינו הנגנב. הדבר להחזרת
שמדובר  הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר:

ייאוש. משלם 58)לאחר טעונה, או מעוברת הייתה אם
אם  אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי
שהיא  כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה

שקלת"?59)עכשיו. ואת פטימנא "אנא הגנב טענת
(שם). תקח?! ואתה אפטם אני מחיר 60)פירוש: תוספת

הפיטום. לאחר מן 61)הבהמה השבח דמי לו מנכים
המותר. את ומשלם הכפל

.áé·pb‰ „Èa ‡È‰L dÓˆÚ ‰·b‰62- ˙Èp˙L ‡ÏÂ «¿≈»«¿»∆ƒ¿«««»¿…ƒ¿«≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ63Le‡È ¯Á‡Ï ÔÈa Le‡È ÈÙÏ ÔÈa64; ∆∆ƒ¿»∆»≈ƒ¿≈≈≈¿««≈

·pbÏ Á·M‰ Le‡È ¯Á‡L ‡l‡65e¯‡aL BÓk ,66. ∆»∆««≈«∆«««»¿∆≈«¿
·pb‰ „Èa ‰·b‰ ˙Èp˙L67d‡˜ -68dÁ·L ‰˜Â ƒ¿«≈«¿≈»¿«««»¿»»¿»»ƒ¿»

ÌÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È ÈÙÏ elÙ‡69. ¬ƒƒ¿≈≈¿≈¿«≈∆»»ƒ

אחר.62) לרשות העבירה "והשיב 63)ולא שכתוב כמו
אם  רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" אשר הגזילה את
הגניבה  ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין

הגזילה. אינו 64)כדין "יאוש שאמר, שם, יוסף רב כדעת
הגניבה  את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה

השבח.65)עצמה. דמי את לגנב ישלמו והבעלים
הקודמת.66) כלים,67)בהלכה ועשאן עצים הגוזל כגון

בגדים. ועשאן (שם).68)צמר קונה ששינוי רבה, כדעת
ביד 69) היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב ואינו

קונה. יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב,

.âé‰LeÁk ·b70‰ÈÓL‰Â71‰LÈÁÎ‰Â ‰ÓL B‡ ,72 »«¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‡ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz B73 ¿«≈«¿≈∆∆«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‰·b‰ ˙ÚLk74‰ÏË ·b .75‰OÚÂ Ï‚Ú ,ÏÈ‡ ‰OÚÂ ƒ¿««¿≈»»«»∆¿«¬»«ƒ≈∆¿«¬»
‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯BL76BÁ·Ë . ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿»

ÈepL ‰OÚ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡ B¯ÎÓ B‡77,e‰˜Â B„Èa ¿»««∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿»»

ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ BlLÂ Á·BË ‡e‰ BlLÂ¿∆≈«¿∆≈¿≈¿«≈
.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»

סה.70) שם ברייתא כחושה, פטמה.71)בהמה הגנב
(שם).72) יתירה עבודה  ידי על הכחישה אם 73)הגנב

מכרה. או הוא 74)שחטה יכול פיטמה שהגנב במקרה
ובמקרה  שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון:
קטלא  לי מה כולה קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה,
הרגה  או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"?
משלם  ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת,

בהכחישה. גם כך הגניבה, צעירה.75)כשעת כבשה
הגניבה,76) על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם

טלה. זה היה הגניבה בא 77)ובשעת שזה פי על אף
מעשה. ידי על ולא מאליו

.ãéÈÏk B‡ ‰Ó‰a ·b78‰·b‰ ˙ÚL·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »«¿≈»¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿««¿≈»
‰ÂL ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ÂLÎÚÂ ,‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰È‰»»»∆«¿»»¿«¿»ƒ¿««¬»»«ƒ»∆

‰·b‰ ˙ÚLk Ô¯˜ ÌlLÓ - ÌÈL79ÏÙk ÈÓeÏL˙Â , ¿«ƒ¿«≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿«¿≈∆∆
ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡80‰ÂL ‰È‰ . «¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»«ƒ»»»∆

:‰Úa¯‡ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈL ‰·b‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿«ƒƒ¿««¬»»«ƒ«¿»»
ÈÏk‰ ¯aL B‡ ¯ÎÓ B‡ ËÁL Ì‡81ÌlLÓ - B„a‡ B‡ ƒ»«»«ƒ≈«¿ƒƒ¿¿«≈

‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»
ÔÈca82- ÂÈÏ‡Ó ÈÏk‰ „·‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â ; «ƒ¿ƒ≈»«¿≈»»««¿ƒ≈≈»

‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ83. ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»

וחמישה.78) ארבעה תשלומי בו יכול 79)שאין ואינו
(דעת  לפניך" שלך "הרי ולהגיד: עצמה הבהמה את להחזיר
ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב
מחיר  אם כלומר שגנב", כעין לקרן "אחייה ג) כב, (שמות

שגנב. כעין הגנב ישלם ירד, שם,80)הקרן רב של דעתו
יש  וה' ד' או כפל לשלם אותו מחייב הדין שבית בשעה
הוזלה  הריהי כי שעה, באותה הגניבה מחיר לפי לחשב

הבעלים. חי.81)ברשות בבעל לשחט זה 82)מקביל
הגניבה  כי בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל
דומה  זה לבעלים. הרווח נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת
יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח מאליה, להשביחה

לשלם 83) אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק בא החיוב
שעה  על שחייב הקודם, במקרה כן שאין מה הגניבה, כשעת

הכלי. שבר או שמכר

.åèB˙Át B‡ B¯aLÂ ÈÏk ·bL ÈÓ84B‡ ¯aL B‡ , ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«
˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó ˙ÁÙ85ÔÈ‡B¯ ‡l‡ , ƒ¿«≈≈»≈»ƒ«¿»∆»ƒ

ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓe ÈÏk‰ B˙B‡ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk«»»»»∆«¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·pbÏ ‰È‰È ¯e·M‰ ÈÏk‰Â ,ÂÈÓ„a¿»»¿«¿ƒ«»ƒ¿∆««»¿≈…«≈

ÏÚa‰ eˆ¯ Ì‡Â .‰ÊaÌlLÈÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈ »∆¿ƒ»«¿»ƒƒ…«¿ƒ«»ƒ«≈
˙Át‰ Ì‰Ï86Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - ÏÙk‰Â87. »∆«¿»¿«∆∆¿ƒ»∆

הנפחת 85)קלקלו.84) או השבור הכלי את מוסרים אין
הכלי  מחיר בין ההבדל את בכסף ומשלימים לבעלים
יא.), (שם שמואל דעת זוהי שבירתו. לפני למחירו השבור
הגנב, תשלומי לכל מכוונים לגנב" שמין "אין שאמר:
הראב"ד  כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק לא כלומר

שם). ירושלמי וראה שלם 86)כאן, כלי מחיר בין הפרש
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השבור. הכלי מחיר נאמר 87)לבין הבעלים לטובת כי
מעדיפים  או מוותרים הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין

להם. שומעים המקולקל, הכלי בידם שיישאר

.æè,ÌÈÏÚa Le‡È ÈÙÏ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ·pb‰««»∆»«¿»«»«ƒ¿≈≈¿»ƒ
Á˜BÏ ‰˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡88˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰Â ««ƒ∆…»»≈««¬≈«¿≈»∆∆

dÓˆÚa89ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ „iÓ ¿«¿»ƒ««≈«¬≈∆¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»»«¬ƒ»¿≈»ƒ«ƒ»«»«
Le‡È ¯Á‡Ï91‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‡e‰L ¿««≈∆¿«≈«¿≈«¿»»

ÂÈOÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ,‰MÓÁÂ92Á˜Bl‰ ‰˜Â93. «¬ƒ»∆¬≈ƒ¿«¬»¿»»«≈«

קונה.88) אינו ייאוש בלי רשות שינוי הועיל 89)כי ולא
מכר. לא וכאילו הגנב, מחייבת 90)מעשה התורה כי

נחמן  רב (דעת מכר והרי המכירה, עצם על וחמישה ארבעה
ואין 91)שם). שם, ששת ורב נחמן רב יוחנן, ר' כדעת

ש  בלבד אומרים ייאוש כי מוכר, הוא שלו טובח, הוא לו
קונה. הגניבה 92)אינו את גילו אפילו קיימת, ומכירתו

הקונה. לבעלים.93)ביד הגניבה את מחזירים ואין
אנו  שאין ייאוש. לאחר החיוב הוא החידוש [בטביחה
לפני  החיוב - חידושו ובמכירה טובח", הוא "שלו אומרים:
לבד  רשות שינוי כי כלום, הועילה שלא פי על אף ייאוש
יאוש  לפני של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה. אינו
שיגרה  מתוך טבח והמלה מכירה, לדין איפוא משתייך

לדין]. ניגוד בה ואין שם נאמרה

.æé¯Á‡ ·pbÓ ·Bb‰94eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈ƒ«»«≈««ƒ∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰95Á·Ë Ì‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - «¿»ƒ≈¿«≈«¿≈∆∆¿ƒ»«

·pbÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - ¯ÎÓe»«≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»««»
‰ÈÈÚa ¯ÊÁÏ ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ„ È¯‰L ;ÔBL‡¯‰96 »ƒ∆¬≈ƒ«¿≈»«…«¬…¿≈∆»

·pb‰ d‡˜ ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ97ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈÏÚaÏÂ .98 «¿»ƒ¿…¿»»««»¿«¿»ƒ≈¿«≈
d·‚ ‡lL ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk‰«∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆…¿»»

Ô˙eL¯Ó99. ≈¿»

מגנב 94) גנבה שני וגנב הבית, מבעל גנבה ראשון גנב
הבעלים.95)ראשון. נתייאשו כשלא שכן היא 96)וכל

דמיה. ולא ושינוי 97)עצמה קונה, אינו בלבד יאוש כי
קונה  אינו יאוש עם אפילו הגנב לבית הבעלים מבית הרשות
ואפילו  אחרת, לרשות הגנב מרשות הגניבה כשיצאה אלא
ב  פרק גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו לדעת

קונה. יאוש כך ואחר רשות ששינוי ג, על 98)הלכה אף
הבעלים. של היא שהבהמה אמרה:99)פי והתורה

(משנה  הגנב מבית ולא ו) כב, (שמות האיש" מבית "וגונב
סז). וגמרא סב: קמא בבא

.çé·‚Â ¯Á‡ ·p‚ ‡·e ,Á·ËÂ ·bÔB¯Á‡‰ ·pb‰ - »«¿»«»«»«≈¿»«««»»«¬
‰˜ È¯‰L ,ÔBL‡¯‰ ·pbÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆««»»ƒ∆¬≈»»

‰OÚÓ ÈepLa100ÈÓeÏLz ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ·p‚Â , ¿ƒ«¬∆¿«»»ƒ¿«≈«¿≈
ÔÓ ·‚Â ¯Á‡ ‡·e ,¯ÎÓe ·b .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»»«»«»«≈¿»«ƒ
ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :Á˜Bl‰«≈«ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¬≈»ƒ¿«≈
ÌlLÓ ÈM‰ ·pb‰Â ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿««»«≈ƒ¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz101ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï Ì‡Â ; «¿≈∆∆¿ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ≈
„·Ïa Ô¯˜ ‡l‡ ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰102. »«¬¿«≈∆»∆∆ƒ¿«

בלי 100) אפילו בלבד, מעשה ושינוי השחיטה, ידי על
שם. קונה, ובשינוי 101)ייאוש בייאוש שקנה לקונה,

או  המכירה, לפני כבר היה הייאוש אם הבדל ואין רשות,
דעת  לפי הקונה, בידי כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק בא

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן כי 102)רבינו
קנה. לא הלוקח

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואם 1) הדבר, ומהות הגניבה בעלי מהות בו נתבאר

והמכירה  הטביחה ומהות הקדש לרשות הגניבה הועתקה
בזה. וכיוצא

.àLc˜‰ ÈÒÎ ·bL B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·Bb‰2 «≈∆»≈»ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈
„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ -3ÌlLÈ :¯Ó‡pL ; ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈

Lc˜‰Ï ‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï .e‰Ú¯Ï ÌÈL4‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï , ¿«ƒ¿≈≈¿≈≈¿…¿∆¿≈¿≈≈¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5,Ô‰ÈÏÚa ˙ÈaÓ ÌÈL„˜ ·Bb‰ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ¿≈«≈»»ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa6ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa7ÌÈL„˜ ÔÈa , ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈»»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L8ÌÈL„˜ ÔÈa ∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»≈»»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰L9ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»¬≈∆»ƒ
·p‚Â :¯Ó‡pL ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓe ÏÙk‰«∆∆ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆∆¡«¿À«

Lc˜‰ ˙ÈaÓ ‡ÏÂ - LÈ‡‰ ˙ÈaÓ10. ƒ≈»ƒ¿…ƒ≈∆¿≈

הבית.2) בדק קדשי כלומר המקדש, לבית השייכים נכסים
בדיני 3) כאן עוסק [רבינו וחמשה. וארבעה כפל לא אבל

שמקומם  מעילה בדיני לא אבל וחמשה, וארבעה כפל
וקרבן  החומש תשלום כאן הזכיר לא ולכן מעילה, בהלכות

ראב"ד]. ראה נז:4)האשם. במכילתא 5)בבא ֿמציעא
לאחרים". "ולא קנג: סימן טו פרשה כגון 6)משפטים
מהם. אוכל הזר שאין ואשם, חטאת כגון 7)עולה,
בשרם. את אוכלים שהבעלים ותודה, שאם 8)שלמים

על  שאמרו כגון אחרים, להביא חייבים הבעלים אין אבדו
שלמים. או עולה זו הרי מסויימת שאמר 9)בהמה כגון

חייבים  לאיבוד הלך הקרבן ואם שלמים, או עולה עלי הרי
אלא  הקדש של אינו וההפסד אחר, קרבן להביא הבעלים
לממון  לא הקרבן נחשב כפל לענין זאת, בכל הבעלים. של
מחלוקת  הכפל. מן פטור והגנב הקדש, לנכסי אלא בעלים
עד:). (בבאֿקמא כחכמים ופסק וחכמים, שמעון רבי

נמצאים 10) כשהם אפילו וקדשים רשותו, משמע "בית"
עליהם. הקדש רשות המקדיש, בבית עדיין

.áÌÈ„·Ú ·Bb‰ ÔÎÂ11˙BÚ˜¯˜Â ˙B¯ËLe12BÈ‡ - ¿≈«≈¬»ƒ¿»¿«¿»≈
‡l‡ ÏÙk‰ ‰¯Bz‰ ‰·iÁ ‡lL .ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆∆…ƒ¿»«»«∆∆∆»

ÔBÓÓ ÔÙebL ÔÈÏËÏhÓa13ÏÚ ¯BL ÏÚ :¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿¿ƒ∆»»∆∆¡«««
‰ÓÏO ÏÚ ‰O ÏÚ ¯BÓÁ14eLw‰ ÌÈ„·Ú‰ Ï·‡ ; ¬«∆««¿»¬»»¬»ƒÀ¿

ÌÎÈ·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â :¯Ó‡pL ,˙BÚ˜¯˜Ï15, ¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆
.ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡ ˙B¯ËM‰Â¿«¿»≈»»

נו:11) בבאֿמציעא סב: גבול 12)בבאֿקמא משיג כגון
חבירו. קרקע לתוך המפרידה הגדר את מעביר כלומר רעהו,

גופו 13) אין אבל הוא, שמטלטלין שאף שטר, מהֿשאיןֿכן
לממון. עדות משמש אלא דוגמאות 14)ממון אלה כל

הן. מטלטלין "לרשת 15)של הוא הפסוק והמשך
ולא  קרקע על אלא בתנ"ך נמצא לא אחוזה ושם אחוזה",
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פח. סימן בהר לפרשת ספרא השווה מטלטלין. על

.â¯BÓÁ ¯Ët ·Bb‰16‰„tiL Ì„˜ B¯·Á ÏL17- «≈∆∆¬∆¬≈…∆∆ƒ»∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈÏÚaÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆«¿»ƒ∆««ƒ∆≈

BlL ÂLÎÚ18BÏ B˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ,19tiL ¯Á‡.‰„ «¿»∆»ƒ¿««∆ƒ»∆

יא.).16) (בכורות זכר הוא אם החמורה לאמו הבכור הוולד
ופטר 17) כ) ל-, (שמות ככתוב לכהן, לתתו שצריך בשה

בשה. תפדה חמור 18)חמור בפטר להשתמש לו שאסור
שנפדה. זה 19)לפני טעם בעלים. לממון נחשב כן על

שם. בגמרא מובא

.ã·Bb‰20BÏ·Ë21BÏÎ‡Â B¯·Á ÏL22BÏ ÌlLÓ - «≈ƒ¿∆¬≈«¬»¿«≈
BÏ·Ë ÈÓ„23BaÏÁ ·b Ì‡ ÔÎÂ .24BÏÎ‡Â25ÌlLÓ - ¿≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆¿«¬»¿«≈

BaÏÁ ÈÓ„ BÏ26. ¿≈∆¿

נח:20) הפרישו 21)קידושין לא שעדיין ופירות תבואה
ומעשר. תרומה בנפשו.22)מהם כרבי,23)ומתחייב

שבו. חולין דמי רק שמשלם האומר יהודה בן יוסי כר' ולא
מיתה  שעונש כלומר מניה", בדרבה ליה "קם אומרים ואין
כאן  שאין מכיון הוא, והטעם הממון. תשלום את יבטל
וכרת  (טבל) שמים בידי מיתה אלא ביתֿדין מיתת עונש
בידי  שמיתה ל.), (כתובות כחכמים פסק ורבינו (חלב).
הלכה  ג פרק לקמן (ראה מממון פוטרים אינם וכרת שמים
כאן  אומרים אין ולקה, למלקות בו כשהתרו ואפילו ב).
מלקות  וחיוב הממון שחיוב מכיון ומשלם", לוקה "אינו
ועונש  הגניבה, עם מיד בא ממון חיוב כאחד. באים אינם

האכילה. עם רק בא ל:24)מלקות שחייב 25)כתובות
איסור 26)כרת. לידי שבא קודם בגניבה נתחייב "שכבר

שישנה  מפני הטעמים, לשני אנו וזקוקים שם. חלב",
שם  (ראה אחת בבת יבואו הכרת ועונש שהגניבה אפשרות

ומגידֿמשנה). (ראב"ד כפל גם ומשלם לא.)

.ä‰Óe¯z ·b27‰eLÈ¯Ù‰L ÌÈÏ‡¯Oi‰ ‰ÈÏÚaÓ28 »«¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡l‡ da Ì‰Ï ÔÈ‡L ;ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ -≈¿«≈«¿≈∆∆∆≈»∆»∆»

‰‡‰ ˙·BË29ÔBÓÓ BÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,30. «¬»»¿«¬»»≈»

ולתת 27) להפריש חייבים שהבעלים התבואה מן חלק
לכהן.28)לכהן. מסרוה לא שרשאים 29)ועדיין

שירצו. כהן לכל וכמסקנת 30)למסור עולא, כדעת
ופטור  בעלים, ממון התרומה אין ולכן נח. בקידושין הגמרא

הכפל. מתשלומי

.åÂÈ·‡ ÏMÓ ·Bb‰31˙Ó Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ «≈ƒ∆»ƒ¿»«»«¿««»≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈ·‡32˙Ó Ì‡Â ; »ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ≈

ÂÈ·‡33ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk34·b . ∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»«

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ35ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¿»«»«¿««»ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â LÈc˜‰ Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««»»«

¯ÎÓ36ÌÈl˜ ÌÈL„˜ BLÈc˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,37- »«««ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ
‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39¯Á‡ LÈc˜‰Lk «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ««
Le‡È40LB„˜ BÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;41, ≈¬»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈≈»

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â¿ƒ»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
.‰MÓÁÂ«¬ƒ»

ע.31) בבאֿקמא חלקם 32)משנה את לאחיו משלם
שאמרה  ואףֿעלֿפי חייב. שהוא וחמשה ארבעה בתשלומי
ישלם  ולאחיו לז), כא, (שמות ישלם" בקר "חמשה התורה
(שם  חייב זאת בכל - הוא חלקו ניכוי לאחר - מזה פחות

עד:33)עא:). שם משנה הגניבה, בשעה 34)לאחר כי
השחיטה  או והמכירה בבהמה, חלק לו היה שחט או שמכר
וה' ד' בתשלומי מחייבת והתורה באיסור, כולה היתה לא

עב.). (שם באיסור כולה היתה אם ע.35)רק שם משנה
עד:36) שם שהמקדיש 37)משנה שלמים, לקרבן כגון

בשרו. את שאין 38)אוכל הקדש, משל מכר או שחט כי
א. הלכה למעלה ראה וה', ד' תשלומי שאינו 39)בו

וה'. ד' תשלומי ושינוי 40)משלם ביאוש ההקדש שקנאו
שחט. הקדש של - שחט וכאשר סח:41)רשות, שם

.æÌÈÏÚa‰ eLÈc˜‰42·pb‰ ˙È·a ‡e‰Â43BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈««»≈
LB„˜44Ô˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ ,45‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , »¿ƒ∆≈ƒ¿»¿««ƒ∆…

¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â ;eL‡È˙46- ÔLc˜‰ ¯Á‡ elÙ‡ ƒ¿»¬¿ƒ»«»«¬ƒ««∆¿≈»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ47. ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

שם.42) הגנב.43)גמרא בבית נמצא שהקדישו החפץ
למקדיש.44) שייך שהחפץ רבי 45)אףֿעלֿפי כדעת

יכולין  אינן שניהן הבעלים נתייאשו ולא "גזל שאמר: יוחנן
שם. ברשותו", שאינו לפי וזה שלו, שאינו לפי זה להקדיש,

להם.47)הגנב.46) שייכת עדיין הבהמה כי לבעלים,

.çËÁBM‰48‰Ïa˙Â49¯ÁBp‰Â ,B„Èa50¯wÚÓ‰Â51- «≈¿ƒ¿«¿»¿»¿«≈¿«¿«≈
„·Ïa ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ52ËÁL Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿«¬»ƒ»«

ÌÈ·ÏÎÏ B‡ ‰‡eÙ¯Ï53‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓpL B‡ ,54B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿≈»
‰¯ÊÚa BËÁML55.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ∆¿»»¬»»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¬ƒ«¬»»
Ì‰È¯·cÓ Ô¯eq‡Â ÏÈ‡B‰56ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz57. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עח:48) שם, השחיטה.49)משנה ממיתה 50)נפסלה
עד  מנחיריו "קורעו מפרש: רש"י פגיון. כגון חד, במכשיר

דרך 51)לבו". לחתכן במקום הקנה ואת הוושט את עוקר
אומרת 52)שחיטה. והתורה "טביחה", זו אין כי

ע.).53)"וטבחו". שם (משנה מתכוון לאחר 54)ואינו
ראויה  שאינה שחיטה זו והרי באכילה, ואסורה השחיטה

בהנאה.55)לאכילה. ונאסר המקדש, מדרבנן 56)בבית
נז:). (קדושין התורה מן "שחיטה"57)ולא אלה כל כי

לא  ראויה שאינה ששחיטה שמעון, רבי לדעת הניגוד הם.
היה  התורה, מן בהנאה אסורים היו אם [אבל שחיטה. שמה

עב.)]. (בבאֿקמא וה' מד' פטור

.èÌÈ‡Ïk ·Bb‰ ÔÎÂ58¯Á‡ ÔÈnÓe ‰O‰ ÔÓ ‡a‰59, ¿≈«≈ƒ¿«ƒ«»ƒ«∆ƒƒ«≈
‰Ù¯Ë ·bL B‡60˙Úh˜ B‡61˙¯bÁ B‡62,‡ÓBÒ B‡ ∆»«¿≈»ƒ««ƒ∆∆»

ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a B‡63ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓe Á·ËÂ , ∆¡««À»ƒ¿»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡64. «¿»»«¬ƒ»

עז:58) וה',59)שם ד' ובתשלומי ותיש, כבשה כגון
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אלא  אינו "שה" שנאמר מקום "וכל "שה", התורה אומרת
ד' בתשלומי בכלאים חייב זאת בכל הכלאים", את להוציא

שם. הפסוק, מדרשת זאת לומדים כי ושחט 60)וה',
ד' בתשלומי חייב לאכילה, ראויה שאינה אףֿעלֿפי אותה,

הקודמת. בהלכה ראה (שם 61)וה', רגל לה שחתכו
רגל.62)עח:). בהמה 63)נכת שחט או מכר לא והגנב

אין  וסומא וחגרת בקטעת וכן אחר, אדם של שלימה
בשלימותה. כולה שחט 64)הבהמה או מכר שגנב מה כי

השותף  של חלקו כל את שחט או מכר בשותפים, וכן כולו,
והמכירה  השני, השותף של חלקו כל את וכן בבהמה, האחד
ו, הלכה למעלה וראה עא: (שם באיסור כולה השחיטה או

י). הלכה ג, פרק ולקמן

.é·b65‰zÓa ¯Á‡Ï Ô˙Â66¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ , »«¿»«¿«≈¿«»»∆»«¿«≈
ÁaËÏ67;¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯kÓÏ ¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ ,Á·ËÂ ƒ¿…«¿»«∆»«¿«≈ƒ¿…¿»»¿«≈

ÛÈw‰Â ·b68ÛÈÏÁ‰Â ·b ,69BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,70B‡ , »«¿ƒƒ»«¿∆¡ƒ»«»«¿∆≈
˙BBÏ·Ò BÁÏML71ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈÓÁ ˙È·Ï ∆¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿«≈«¿≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡72. «¿»»«¬ƒ»

עט.65) -66)שם "ומכרו" בתורה שכתוב אףֿעלֿפי
המכירה. כדין בזה המתנה דין כי אותו 67)חייב, עשה

לדבר  שליח אין כולה התורה שבכל אףֿעלֿפי שליח.
חשבון  על נזקפת אינה עושה שהשליח והעבירה עבירה,
שוחט  השליח ואם עבירה, לדבר שליח יש כאן השולח,
בהיקש. שם בגמרא זאת ולמדו שחט, הגנב כאילו

מכירה 68) כסף, קיבל לא שעדיין אףֿעלֿפי באשראי, מכר
כסף. קיבל וכאילו דינו 69)היא אחר, בנכס הבהמה את
כסף. וקיבל מכר באשראי 70)כאילו סחורה הגנב שקיבל

כמכירה. זו הרי זו, בבהמה לו שהארוס 71)ופרע מתנות
לארוסתו. כמכירה.72)שולח דינם אלו כל כי

.àé¯ÎÓe ·b73¯ÎBnÏ ‰˜‰Â ,74ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »«»«¿ƒ¿»«≈¿««¿ƒ
ÌBÈ75·pb‰ ¯k‰ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙·e ,76ÌlLÓ BÈ‡ - ¿¿ƒÀ«««»≈¿«≈

ÏÙk ‡l‡77BaL ‰‡nÓ „Á‡Ó ıeÁ B¯ÎÓ .78ıeÁ B‡ ∆»∆∆¿»≈∆»ƒ≈»∆
BÏ‚¯ B‡ B„iÓ79¯zp‰ ¯·„ Ba ¯iML :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ»«¿¿»∆»»∆ƒ≈»»«ƒ»

‰ËÈÁLa BnÚ80‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ƒƒ¿ƒ»»ƒ«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ81- ÂÈ¯wÓ ıeÁ B‡ B˙fbÓ ıeÁ B¯ÎÓ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ»ƒ«¿»

ÌÈ¯z ÌÈ‡ el‡L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈≈»ƒ»ƒ
‰ËÈÁLa BnÚ82. ƒƒ¿ƒ»

סח.73) העניין,74)שם לפי ברם, ובכ"י. בדפוסים כך
ט"ס. היא "למוכר" כעבור 75)תיבת רק תחול שהמכירה

"שהקנה  שם, נחמן רב דברי רבינו מפרש כך יום. שלושים
שמכר  שפירשו וכר"ח כרש"י ולא יום", לשלושים לו

יום. 30 של הדיינים 76)לתקופה לו יאמרו בדין, ועמד
טו. הלכה ראה לו. תן לבעליה 77)צא חזרה הבהמה כי

לפועל. המכירה שיצאה חלק 78)לפני בו ששייר כלומר,
עח:). שם (משנה מכר שלא בברייתא 79)מועט הדוגמא

שם.80)שם. רב, קבע זה כלל בשרו. כל 81)כגון כי
לגבי  גם שיור נחשב שחיטה, להיתר שייכות לו שיש דבר
מכירה  ודמתה מכרו", או "וטבחו כתבה התורה כי מכירה,

כן 82)לטביחה. ועל שחיטה, להיתר שייכות להם ואין
מכירה. לגבי שיור זה אין

.áéÚË˜Â ·b83d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ¯·‡ ‰pnÓ84B‡ , »«¿»«ƒ∆»≈»¿««»¿»»
dzÎ‡ÏnÓ ıeÁ d¯ÎnL85ıeÁ d¯ÎnL B‡ , ∆¿»»ƒ¿«¿»∆¿»»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ86epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87ÈÓeÏLz ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ∆«¿≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ

B„iÓ88. ƒ»

עח:83) חייב 84)שם אם שם, בגמרא בעיא זוהי
שהגנב  לומר אפשר אחד מצד לא. או וה' ד' בתשלומי
כאן  אין כן ועל שגנב, מה כל מכר שלא מכיון פטור,
שהתורה  לומר, אפשר גיסא מאידך אולם כולו. "ומכרו"
אצלו  ישאיר ולא הכל ימכור שהגנב כך, על רק הקפידה
השאיר  ולא הכל, את מכר הוא בנידוןֿדידן גם והרי מאומה,
בתשלומי  חייב יהיה כן ועל מכר, שלא דבר שום בבהמה

וה'. השחיטה 85)ד' לפני הקונה שיעשה המלאכה שכל
לשיור  נחשבת זו אם שם, בעיא זו גם הגנב. של תהיה

לא. או בה 86)ופטור לעשות המוכר לגנב שמותר
לא. או לשיור נחשב אם שם, בעיא זו גם כי 87)מלאכתו.

מוציאין. אין ומספק נפתרה, שלא בעיא מהטעם 88)זו
ב, פרק ממון נזקי הלכות ראה מוציאין. אין שמספק הנ"ל,

הֿו. הלכה

.âé˙eÙzL da BÏ ‰˙È‰Â d¯ÎÓ89ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ¿»»¿»¿»»À»»ƒ«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90. «¿»»«¬ƒ»

(משנה 89) שותפו מחבירו שגנב בבהמה שותף היה הגנב
עח:). ופטור 90)שם באיסור, כולה היתה לא המכירה כי

חבירו. מחלק אפילו

.ãée·bL ÔÈÙzL91¯ÎÓ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Á·Ë Ì‡ : À»ƒ∆»¿ƒ»«∆»≈∆»«
B¯·Á ˙ÚcÓ92‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ - ƒ««¬≈¿«¿ƒ«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ93ÌÈ¯eËt - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ»»∆…ƒ««¬≈¿ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ94ÏÙÎa ÔÈ·iÁÂ ,95. ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿«»ƒ¿∆∆

(שם).91) אחד של בהמתו ובהסכמתו.92)שניהם
שניהם 93) כאילו והרי חבירו, בשם גם פעל המוכר כי

מכרו. או והשותף 94)טבחו מכר, ולא שחט לא חבירו
כי  בחיוב, כולו "וטבחו" כאן אין כי פטור, ששחט האחד
או  טובח כדין וה' ד' מתשלומי פטור הגנב חבירו חלק על

יז). הלכה א, פרק למעלה (ראה הגנב אחר כי 95)מוכר
גנבו. שניהם

.åèÔÈca „ÓÚÂ ·b96BÏ Ôz ‡ˆ :ÔÈic‰ BÏ e¯Ó‡Â , »«¿»««ƒ¿»¿««»ƒ≈≈
¯eËt - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â ‡ˆÈÂ ,z·bM ‰Ó«∆»«¿»¿»»¿««»»«»«»

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ‰M97‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ ; ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«»«»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,BÏ ÔzÈÏƒ≈¿»«»«««»¬≈∆«»
ÔÈc‰ eÎ˙Á ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿…»¿«ƒ

B˙·‚a ‡e‰ „ÓBÚ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ98. »»«¬«ƒ≈ƒ¿≈»

סח:).96) (שם רבא של זהו 97)מימרא לו" תן "צא כי
החזירה  לא ואם הבהמה, את להחזיר מיד וחייב דין, פסק
משלם  אינו וגזלן גזלן, הריהו מכרה או שחטה אלא

שם. וה', ד' על 98)תשלומי גנב הוא נחשב עדיין
וה'. ד' חייב מכרה או טבחה אם כן ועל הבהמה,

.æè·Bb‰99ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a100ÔÈ„Ú ‰·b‰Â ÏÈ‡B‰ , «≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈»¬«ƒ
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Ì˙eL¯a ‡È‰101ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt -102Á·Ë Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿»»ƒ«∆∆¿≈ƒ»«
¯eËt - Ô˙eL¯a ÌL ¯ÎÓe103‰·b‰ dÈa‚‰ Ì‡Â .104 »«»ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ««¿≈»

d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ·Bb ÌeMÓ ·iÁ˙ -ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ∆¬«ƒ…ƒ»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó105‰È‰Â ,¯Èc‰ ÔÓ ‰ÏË ·b ?„ˆÈk . ≈¿«¿»ƒ≈«»«»∆ƒ«ƒ¿»»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ˙Óe ,‡ˆBÈÂ BÎLBÓ106;¯eËt - ¿¿≈≈ƒ¿«¿»ƒ»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰ B‡ B‰Èa‚‰107·iÁ - ˙ÓÂ108. ƒ¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ»≈«»

ÌL B˙109Ba ˙¯BÎ·Ï ÌÈÏÚa‰ ˙È·a110ÏÚ·Ï B‡ ¿»»¿≈«¿»ƒƒ¿«¿¿««
Ï‡BLÏe ÌpÁ ¯ÓBLÏ B‡ B·BÁ111¯ÎO ‡OBÏ112 ¿≈ƒ»¿≈¿≈»»

¯ÎBOÏe113¯eËt - ˙ÓÂ BÏ ÔzpL ‰Ê BÎLBÓ ‰È‰Â , ¿≈¿»»¿∆∆ƒ«»≈»
¯ÓBM‰114B‰Èa‚‰ ;115ÌÈÏÚa ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ «≈ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ

¯ÓBM‰ ·iÁ - ˙ÓÂ116ÈtÓ ,BÏ ÔzpL ·BÁ‰ ÏÚa B‡ »≈«»«≈«««∆ƒ«ƒ¿≈
·pb‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL117.ÂÈÏÚa ˙eL¯Ó ∆¬«ƒ…ƒ««»≈¿¿»»

עט.99) שם הבעלים.100)משנה בחצר או בבית
הבעלים.101) עד 102)של "גנב" יקרא לא הגנב "כי

מדרכי  בדרך אותו ויקנה לרשותו, הגנוב הדבר אותו שיביא
וראה  שם, לרבינו, המשניות (פירוש המטלטלין" קניית

שם). טביחה 103)גמרא חיוב אין כי וה', ד' מתשלומי
גניבה. חיוב שאין במקום לחייב 104)ומכירה הגנב קנאה

גניבה. משום מקום 105)עליה בכל קונה הגבהה כי
כה.). אותו.106)(קידושין שהוציאו לפני מת הטלה

לסמטה.107) או הגנב,109)בכפל.108)לרשותו,
שם). המשנה (המשך שהגביהו בחמשה 110)לפני לכהן

הבכור. הבן פדיון של הבהמה 111)סלעים את המקבל
תשלום. תמורת השמירה.112)לשימוש על שכר המקבל

תשלום.113) תמורת לשימוש הבהמה את המקבל
כוונתו 114) - שבמשנה "פטור" שם הגמרא, מסקנת לפי

משיכה  שתיקנו ש"כדרך מכיון פטור, שהוא והטעם לשומר.
כלומר  (שם), בשומרין" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
לענין  לשמירה להם הניתן הדבר את קונים אינם השומרים
באחד  אותו קנו לא אם מהם, ואחד אחד כל של החיובים
וממכר. במקח המטלטלין בהם שנקנים הדרכים מן

לבעלים.116)השומר.115) עדיין 117)לשלם והטלה
לשלם  החוב בעל או השומר חייב כן ועל הבעלים, ברשות
שהמדובר  ומובן מכלום. פטור והגנב וכפל, קרן לבעלים
פירש  ורש"י (מגידֿמשנה). גנוב שהטלה ידע כשהשומר

אחרת.

.æé¯Úia ¯„Ú‰ ‰È‰118‰Ó‰a‰ ˙‡ LÈk‰L ÔÂÈk -119 »»»≈∆«««≈»∆ƒƒ∆«¿≈»
dÓËe120ÈÓeÏL˙a ·iÁ ÌÈˆÚ‰Â ˙BÏÈ‡‰ CB˙a ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ«»¿«¿≈

ÏÙk121ÌL d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ë Ì‡Â ;122ÌlLÓ - ∆∆¿ƒ¿»»¿»»»¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz123. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט:118) שם אלעזר רבי של והלכה 119)מימרא במקל
כמשיכה. זה והרי גניבה.120)מחמתו, ֿ 121)לשם אף

שקנה  מכיון כגנב, חייב ידיו, במו אותה גנב שלא עלֿפי
המשיכה. עלֿידי חיוב) (לענין העביר 122)אותה ולא

המכירה. לפני לרשותו על 123)אותה שנתחייב כשם
והמכירה. הטביחה על נתחייב כך הגניבה,

.çéÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ·b124eÚ„iL ¯Á‡Â ,125‰·‚pL »«ƒ¿«¿»ƒ¿««∆»¿∆ƒ¿¿»
Ô˙eL¯Ó ıeÁ d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ëe d‡ÈˆB‰126·bL B‡ ; ƒ»¿»»¿»»≈¿»∆»«

Ô˙eL¯a ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,Ô˙eL¯Ó ıeÁ ‡ÈˆB‰Â127- ¿ƒ≈¿»¿»«»«ƒ¿»
.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט.124) שם, נודע 125)משנה לא ואם הבעלים.
הגנב  קנאה הרי מרשותו, שהוציאוה לפני לבעלים
הבעלים. ברשות גניבה זה ואין מרשותו, כשהוציאה

וה'.126) בד' וחייב קנאה, מרשותם כשהוציאה
ברשות 127) שנמצאה בשעה שמכר אע"פ וה', ד' חייב

קנאה. אותה שהוציא משעה כי הבעלים,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתחייב 1) והוא והמוכר והטובח הגונב דיני בו נתבארו

בין  עדים שבאו בין הגנב, הודאת ודין במיתה. או במלקות
הגנב. מנכסי הדין בית גביית ודין באו, שלא

.à‰¯Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰¯·Ú ‰OBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿¿ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ da LiL3ÔÈÓeÏL˙Â4BÈ‡ - ∆≈»¬ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ≈

ÌlLÓ5‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,6‰¯·Ú ‰OBÚ‰Â . ¿«≈««ƒ∆»»≈¿»∆¬≈»
,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â ˙e˜ÏÓ da ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈»«¿¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L7‚‚BL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .8 ∆≈»»∆¿«≈¿ƒ»ƒ»»≈
Ba e¯˙‰ ‡Ï B‡9‰˜BÏ BÈ‡Â ÌlLÓ -10ÌÈ¯·c ‰na . …ƒ¿¿«≈¿≈∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡11˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ÌÚ ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙pL ¬ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒ¬ƒ«≈
˙Á‡k ÔÈc12˙·a ˙e˜ÏÓe ÔÈÓeÏLz ·iÁ˙pL B‡ , ƒ¿««∆ƒ¿«≈«¿ƒ«¿¿«

·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈÓeÏL˙a ««¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒ¿««»ƒ¿«≈
B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL B‡ ,˙e˜ÏÓa B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa¿ƒ«≈ƒ¿«¿∆ƒ¿«≈«¿

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ13È¯‰ - ƒ«≈ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«¿ƒ¬≈
˙ÓÂ ÌlLÓe ‰˜BÏ ‰Ê14. ∆∆¿«≈»≈

יג.2) הלכה א, במזיד 3)פרק העבירה את עשה שאם
בביתֿדין. מיתה עליה בשבת,4)חייב וטבח שגנב כגון

על  מיתה שחייב מכיוון וחמשה, ארבעה מתשלומי פטור
בשבת. מן 5)הטביחה פטור מיתה שהמחוייב

יענש" ענוש אסון יהיה "ולא שכתוב: כמו התשלומים,
הוולדות. דמי שמשלם חכמים ופירשו כב), כא, (שמות
הוולדות  מדמי פטור - מתה האשה - אסון היה שאם משמע

לה.). גם 6)(כתובות פטור זאת בכל ממיתה, ופטור
ישלמנה" בהמה נפש "ומכה בתורה: כתוב כי - מתשלומים
בהמה  שבמכה כשם כא), יח, כד, (ויקרא יומת" אדם "ומכה
במכה  כך ממון; חייב ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין
מממון  פטור ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין אדם

שם). אתה 7)(גמרא אחת רשעה משום - רשעתו" "כדי
ליה  וסמיך רשעיות, שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו,
מחייבים  רשעיות, שתי יש שאם כלומר יכנו", "ארבעים
א, פרק נערה והל' ולב: לב. (כתובות בלבד מלקות אותו

יא). ממלקות.8)הלכה שעל 9)שפטור עדים, שני
מזיד. שהיה אףֿעלֿפי מלקות, חייב זו כדעת 10)עבירה

בהמה", ל"מכה התורה הקישה מיתות שחייבי יוחנן, רבי
שם). (כתובות מלקיות חייבי מתשלומים.11)ולא שפטור

מ 12) וחיוב מיתה יחד.שחיוב באים היוצא 13)מון כגון
ו:). (ערכין באחרים וחבל או 14)ליהרג ומשלם, לוקה

לא.). (כתובות ומת משלם

.á?„ˆÈk15˙aLa ıÁ ˜¯Ê16ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ≈«»«≈¿«»ƒ¿ƒ««¿«¿
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Úa¯‡17B¯·Á „‚a Ú¯˜Â ,18B˙ÎÈÏ‰a19˜ÈÏ„‰L B‡ ; «¿«¿»«∆∆¬≈«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ
˙aLa B¯·Á LÈ„b20˙aLa ÒÈk ·bL B‡ ;21‰È‰Â , ¿ƒ¬≈¿«»∆»«ƒ¿«»¿»»

B¯¯‚Ó22ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L „Ú23‡È‰L , ¿»¿«∆ƒ≈¿«¿»ƒ∆ƒ
B„a‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ,„ÈÁi‰ ˙eL¯24‰Ê È¯‰ - ÌL ¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆

‰·b ¯eq‡Â ˙aL ¯eq‡L ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ««¿ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿≈»
˜f‰Â25,˙aLa ÒÈk ·b Ì‡ Ï·‡ .„Á‡k ÔÈ‡a ¿∆≈»ƒ¿∆»¬»ƒ»«ƒ¿«»

„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌL B‰Èa‚‰Â26B‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿««»ƒ
¯‰Ï BÎÈÏL‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï27ÌlLÏ ·iÁ - ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»«»¿«≈

Ì„˜ ‰·b ¯eq‡a ·iÁ˙ È¯‰L ;ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈»…∆
‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡a ·iÁ˙iL28ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈

·BË ÌBÈa B¯·Á ÔÏÈ‡ ıˆ˜ Ì‡29B‡ ;Ba e¯˙‰Â , ƒ»«ƒ«¬≈¿¿ƒ¿
‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰LLÈ„b30ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa31Ba e¯˙‰Â ,32; ∆ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa Á·ËÂ ·‚ B‡33¯eËt - Ba e¯˙‰Â , »«¿»«¿«ƒƒ¿ƒ¿»
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ34Ba e¯˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .35·iÁ - ƒ««¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿«»

ÔÈÓeÏL˙a36‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓe ,37. ¿«¿ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

הקודמת.15) שבהלכה הכללים את מדגימה זו הלכה
הרבים 17)שם.16) ברשות אמות ארבע והמעביר אמות,

מיתה. ממון.18)חייב שחיוב 19)וחייב אףֿעלֿפי
- כן לפני נקרעו והשיראין החץ, שנח אחרי בא מיתה
באו  ותשלומים מיתה כאילו נחשב זאת בכל - בהליכתו
עם  ולפיכך, הנחה. אין החץ זריקת שבלי מכיון  כאחת,
ונימוק  ההנחה. בשעת ונגמרת המלאכה, מתחילה הזריקה
השיראין, את שיקרע מראש ידוע החץ, שזרק מכיוון נוסף:

שם. להחזיר, אפשרות אין על 20)כי ממון שחייב
לד:). קמא (בבא בשבת אש הדלקת על ומיתה הגדיש,

לא.21) עדיין 22)כתובות נתחייב ולא הגביהו, ולא
על 23)בגניבה. במיתה וגם בגניבה גם נתחייב ואז

הרבים. לרשות היחיד מרשות כגון 24)הוצאה השמידו,
ברשות  הריהי בעין, נמצאת הגניבה אם אבל לנהר. שהשליך

יב. הלכה א, פרק למעלה ראה וחוזרת, כגון 25)הבעלים
הראשונות. הדוגמאות בכל 26)בשתי קונה והגבהה

הבעלים. ברשות אף עב.27)מקום, סנהדרין
באיסור 28) והחיוב ההגבהה, עם מיד בא הגניבה על החיוב

הרבים. לרשות שהוציא בשעה בא וחייב 29)סקילה
בו. התרו אם טוב', ב'יום מלאכה על של 30)מלקות

שמים).31)חבירו. (בידי כרת זדונו על על 32)שחייב
מלקות. ע.33)חיוב "אין 34)בבאֿקמא לכלל בהתאם

ומשלם". לוקה לוקה.35)אדם אילן 36)ואינו קצץ אם
הכיפורים. ביום הגדיש את הדליק או טוב') (ב'יום חבירו

שה.37) או שור וטבח גנב אם

.â·b38˙aLa Á·ËÂ39‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B‡40elÙ‡ , »«¿»«¿«»«¬»»»¬ƒ
‰‚‚La41‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt -42BÓk , ƒ¿»»»ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL43. ∆≈«¿

בשבת.38) בין בחול הטביחה 39)בין על סקילה ונתחייב
עד:). ביתֿדין.40)(שם מיתת בה שיש עבירה

אותו.41) ממיתים ביתֿדין תשלומים 42)שאין חיוב כי
כי  חייב, הוא בכפל אבל כאחת, באים דין בית מיתת ועוון

מיתה. חיוב לפני בא א.43)הוא בהלכה

.ãBÏˆ‡ ‰Ïe‡L ‰¯t ‰˙È‰44C¯c ˙aLa dÁ·Ëe , »¿»»»¿»∆¿¿»»¿«»∆∆
‰·b45˙aL ¯eq‡ È¯‰L ;ÏÙk‰ ÔÓ Û‡ ¯eËt - ¿≈»»«ƒ«∆∆∆¬≈ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰·b ¯eq‡Â46‰·b ÔÈ‡ Ì‡Â .47ÔÈ‡ - ¿ƒ¿≈»»ƒ¿∆»¿ƒ≈¿≈»≈
‰¯ÈÎÓ ÔÈ‡Â ‰ÁÈ·Ë48. ¿ƒ»¿≈¿ƒ»

לד:44) לקחת 45)כתובות ובמגמה הבעלים, ידיעת בלי
לעצמו. גנבה.46)אותה שטבחה, הוא 47)בשעה ואם

הגניבה. של הקרן מתשלום על 48)פטור חיוב אין
זה  דבר נאמר [בגמרא (שם). המכירה על או הטביחה
ליה  "קם אמרו לא שבקנס שסובר מאיר, דרבי אליבא
מכיון  וה', ד' מתשלומי פטור ואףֿעלֿפיֿכן מיניה", בדרבה
וד'. ג' ולא תורה אמרה וחמשה ארבעה כי הקרן, מן שפטור
מיניה" בדרבה ליה "קם אומרים בקנס שגם רבינו, דעת אבל
גניבה, אין "ואם כאן: האמור לנימוק כלל צריכים אנו אין

רבינו]. מביאו למה להבין וקשה ומכירה", טביחה אין

.ä·b49˙aLa ¯ÎÓe50- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÎnL B‡ »«»«¿«»∆»««¬»»»
‰¯ÈÎÓa ÔÈ‡L ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»

‰˙ÈÓ51- ‰¯ÈÎn‰ ˙Úa ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ«¬≈¿»»¿«»¿≈«¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt52ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈«¿

BÏ ‰˜‰ ‡lL53Á˜Bl‰ ¯ˆÁa ÁezL „Ú54; ∆…ƒ¿»«∆»««¬««≈«
˙aL ¯eq‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Lk ,‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰¯ÈÎÓe55. ¿ƒ»»ƒ¿∆»

מיתה,49) חיוב בגניבתו היה שלא באופן בשבת או בחול,
הרבים. לרשות היחיד מרשות הוציא שלא ֿ 50)כגון בבא

ע. המלאכות.51)קמא ל"ט עם נמנית המכירה אין כי
התשלומין.52) חיוב את מפקיע מיתה חיוב הגנב 53)כי

הלוקח 54)ללוקח. לחצר הגניבה את שזרק בגנב מדובר
ע:). מרשות 55)(שם הזורק של שבת איסור על החיוב

זה  וברגע החצר, קרקע על נחה שהגניבה ברגע בא לרשות
המכירה. על החיוב - לתנאי בהתאם - בא

.åBÏ ËÁLÏ ÁÈÏL ‰OÚ56˙aLa ÁÈÏM‰ BÏ ËÁLÂ , »»»ƒ«ƒ¿…¿»««»ƒ«¿«»
È¯‰L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ ·pb‰ È¯‰ -¬≈««»«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆¬≈

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‰OÚ ‡Ï ·pb‰ ‰Ê57¯·Îe . ∆««»…»»¬ƒ«≈ƒ¿»
e¯‡a58ÁÈÏL È„È ÏÚ ËÁBM‰L ,59.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ ≈«¿∆«≈«¿≈»ƒ««»¿«¿ƒ

שחט 56) והשליח בשבת, לשחוט לו אמר ולא עא. שם
עצמו. דעת על בשבת.57)בשבת שחט לא הוא כי

י.58) הלכה ב, פרק מקום 59)למעלה שבכל אףֿעלֿפי
לענין  - פטור והשולח עבירה" לדבר שליח "אין אומרים
בעשאו  אבל חייב. והשולח שליח", "יש וה' ד' תשלומי
אותו  שלח כי וה', ד' מתשלומי הגנב פטור לשחוט, שליח
לדבר  שליח אין שבת איסור ולענין בשבת, עבירה לעשות
השולח  הגנב חשבון על נזקף אינו השליח ומעשה עבירה,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.æÌÈ„ÈÚÓ ÌÈL eÈ‰60ÔÓˆÚ Ô‰ e„ÈÚ‰L ÔÈa ,·bL »¿«ƒ¿ƒƒ∆»«≈∆≈ƒ≈«¿»
Á·hL¯ÎÓ B‡61Á·hL ÌÈ¯Á‡ e„ÈÚ‰L ÔÈa62B‡ ∆»«»«≈∆≈ƒ¬≈ƒ∆»«

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ63ÌÈL eÈ‰ . »«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«ƒ
B‡ ,¯ÎÓ B‡ Á·hL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,·bL ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ∆»«¿≈∆»≈ƒ∆»«»«

Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰L64ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ ∆»≈«¿∆»«»«¿«≈«¿≈
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;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»
Ò˜a ‰„Bn‰L65¯eËt -66e¯‡aL BÓk ,67. ∆«∆ƒ¿»»¿∆≈«¿

ע.60) שם הגניבה 61)משנה על שלימה עדות והעידו
הטביחה. על 62)ועל רק מעידים טביחה שעדי אףֿעלֿפי

שמא  כי לחייב, יכולים אינם גניבה עדי בלי כי דבר", "חצי
דבר" יקום . . . עדים שני פי "על אמרה: והתורה טבח, שלו
דבר. חצי ולא "דבר" עקיבא: רבי ודרש טו) יט, (דברים

ויכולים 63) טביחה, לעדי צריכים אינם גניבה שעדי כיון
שלם  דבר נקראת הטביחה עדי עדות אף בלעדיהם, לחייב

ע:). הגניבה.64)(שם עדי שבאו המודה 65)לאחר
מדמי  פחות שהוא תשלום כלומר, קנס, עליה שיש בעבירה

יותר. או הקנס.66)הקרן את נזקי 67)מלשלם הלכות
ח. הלכה ב, פרק ממון,

.çÒ˜a ‰„B‰L ÈÓ68Ì‡ :ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ƒ∆»ƒ¿»¿««»»≈ƒƒ
‰lÁza ‰„B‰69ÔÈc ˙Èa ÈÙa70ÔÈc ˙È··e71- »«¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ

¯eËt72ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;73‰„B‰L B‡ , »¬»ƒ»¿≈ƒ∆»
„·Ïa ÌÈL ÈÙa74‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ƒ¿≈¿«ƒƒ¿«¿««»»≈ƒ¬≈∆

Ì‰Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ75. ¿«≈¿»«ƒ∆

עה.68) עד: העדים.69)שם שבאו בפני 70)לפני
דיינים. ביתֿדין.71)שלשה ישיבת במקום

שם.72) רב דעת זוהי הקנס. שפגש 73)מתשלום כגון
מחוץ  כי הודאה, זו אין בפניהם, והודה בשוק הדיינים את
הם. פרטיים אנשים אלא דיינים, בתפקיד אינם לביתֿדין

דיינים 74) שני שם היו אולם ביתֿדין, מושב במקום הודה
דיינים. שלושה צריכים קנסות ובדיני כי 75)בלבד,

מושבם  במקום דיינים שלושה בפני נעשתה שלא הודאה
וראה  בו. לחזור ויכול כלום אותו מחייבת אינה כדיינים,

ט. הלכה לקמן

.è?„ˆÈk76e‡a Ck ¯Á‡Â ,·bL ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ ≈«»¿≈ƒ∆»«¿««»»
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»ƒ«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

Ô¯˜a77,'Èz·‚ ‡Ï' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ ¿∆∆…∆∆»≈ƒ¬»ƒ»«…»«¿ƒ
¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ïk‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËtL78 ∆»««¿ƒ«…»≈ƒ∆»«¿»«¿»«

'Èz¯ÎÓ B‡ ÈzÁ·Ë' ÔÈc ˙È·a79¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ , ¿≈ƒ»«¿ƒ»«¿ƒƒ»≈ƒ««
,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·hL Ck»∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

ÌeÏkÓ ‰lÁz BÓˆÚ ¯ËtL ÈÙÏ80.ÌÈ„Ú‰ e‡aL „Ú ¿ƒ∆»««¿¿ƒ»ƒ¿«∆»»≈ƒ

שפטור.76) עדים באו ואחרֿכך בקנס למודה דוגמא
לחזור 77) רוצה שבאמת מוכיח וזה הטוב, מרצונו

הקנס. מן אותו פוטרים כן ועל לאחר 78)בתשובה,
הגניבה. את הכחיש שהיו 79)שבתחילה בלי הגניבה, את
המכירה. או הטביחה על הטביחה 80)עדים על וההודאה

בקנס  מודה שהרי שהוא, תשלום בכל אותו מחייבת אינה
מתוך  באה והודאתו ממון, להחזיר רצון גילה ולא פטור,
עדים. אחרֿכך יבואו אם וחמשה, מארבעה להפטר כוונה
את  שהסביר המנונא, רב בדברי מקורה הזאת ההלכה כל
שמואל, נגד כרב כאן פסק רבינו שם. יוחנן ורבי רב דברי
שרב  מפני והטעם: בדינים. כשמואל שהלכה לכלל בניגוד

רב. שיטת קיבלו אשי רב וגם יוחנן רבי המנונא,

.éÔÈÙzL ÈL ÏL ¯BL ·Bb‰81,B¯ÎÓ B‡ BÁ·Ëe «≈∆¿≈À»ƒ¿»¿»

Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈc ˙È·a ‰„B‰Â82¯Á‡a ¯ÙÎÂ83¯Á‡Â , ¿»¿≈ƒ¿∆»≈∆¿»«»«≈¿««
‰ÊÏ ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆»«¿»«»«¿«≈»∆

¯˜a È‡ˆÁ ‰MÓÁ BÏ ¯ÙkL84Ô‡ˆ È‡ˆÁ ‰Úa¯‡Â85. ∆»«¬ƒ»¬»≈»»¿«¿»»¬»≈…

עא:81) זה 82)שם שותף של חלקו נפקע ועלֿידיֿזה
וה'. ד' השני.83)בתשלומי השותף של בחלקו

כא,84) (שמות בקר" "חמשה כתוב שבתורה אףֿעלֿפי
הוא  העיקר כי בקר, חצאי לחמשה אפילו כוונתה לז),
שמגיע  ומכיון הגניבה. מן חמשה פי לבעלים שישלם

בקר. חצאי ה' לו ישלם בקר, חצי במקרה 85)לשותף
כבש. שגנב

.àé·pb‰ ÔÈc86ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk‰Â Ô¯w‰ ÌlLÏ ƒ««»¿«≈«∆∆¿«∆∆«¿≈
BlL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡87‡Ï Ì‡ . «¿»»«¬ƒ»ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ…

ÔÈ·B‚Â ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ BÏ e‡ˆÓƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ
Ïk‰88ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ89¯Ó‡pL ,ÔÈ˜Êp‰ ¯‡Lk , «…ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»«¿»ƒ∆∆¡«

e‰„O ·ËÈÓ :Ô‰a90‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . »∆≈«»≈¿ƒ≈…«¿«¿…
B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ91ÂÈÓc ÔÈ˙BÂ ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»

Ï ÔÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ;˜fpÏ.B˙·‚a ¯kÓÂ B «ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ה.86) ד: המטלטלין 87)שם מן שגובים מזיק, כדין
ולמדו  לד) (שם, לבעליו" ישיב "כסף שכתוב: כמו תחילה,
וראה  ז.). (שם סובין ואפילו כסף, שוה לרבות חכמים: מזה

י. הלכה ח, פרק ממון נזקי וגם 88)הלכות הקרן את גם
הקנס. שבנכסיו.89)את הטוב הקרקע וגומר 90)מן

שכתב  מקום שכל לומדים, ומכאן ישלם". כרמו "ומיטב
כמיטב, דינם ומטלטלין ה.). (שם ל"מיטב" כוונתו "ישלם"

למכירה. נוחים הם כעבד.91)כי

.áé‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,B˙·‚a ¯kÓ LÈ‡‰92‰Ê ¯·„Â . »ƒƒ¿»ƒ¿≈»¬»…»ƒ»¿»»∆
‰Ïaw‰ ÈtÓ93Ô¯wa ‡l‡ ¯kÓ ·pb‰ ÔÈ‡Â .94Ï·‡ , ƒƒ««»»¿≈««»ƒ¿»∆»«∆∆¬»

ÏÙka95¯kÓ BÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a B‡96, «∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈ƒ¿»
.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

כג.92) סוטה איש 93)משנה מפי איש חז"ל קבלו זה דין
ולא  בגניבתו", "ונמכר הפסוק על וסמכוהו רבינו, משה עד

כג:). (שם הקרן.94)בגניבתה את לשלם לגנב אין אם
את 95) לשלם ממה לו ואין הקרן, את לשלם לו יש אם

יח.).96)הכפל. (קידושין בכפילו" ולא "בגניבתו

.âéLc˜‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·b97¯kÓ BÈ‡ - »«∆»≈»ƒ∆¿≈≈ƒ¿»
Ô¯w‰ ÏÚ98.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ««∆∆∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

א).97) הלכה ב פרק (למעלה הכפל מן כי 98)שפטור
מיד  כי כפל, המשלם גנב על מדבר בגנבתו" "ונמכר הפסוק
שנים  . . . הגניבה בידו תמצא המצא "אם כתוב אחרֿכך

זה. לפסוק החיים' 'אור וראה ישלם".

.ãé‰·b‰ Ô¯˜ ‰È‰99‰ÂL ·pb‰ ÔÈ‡Â ,‰‡Ó ‰ÂL »»∆∆«¿≈»»∆≈»¿≈««»»∆
¯kÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡100ÌÚ Ô¯w‰ ¯‡Le , ∆»¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ

˙ÈÚÈ·Ma ‡ˆiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ÏÙk‰101¯ÈLÚÈÂ «∆∆»»«∆≈≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ
;¯kÓ BÈ‡ - „Á‡Â ‰‡Ó ‰ÂL ·pb‰ ‰È‰ .ÌlLÈÂƒ«≈»»««»»∆≈»¿∆»≈ƒ¿»
Ôlk ÂÈÓ„ eÈ‰iL „Ú - B˙·‚a ¯kÓÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿≈»«∆ƒ¿»»À»

B˙·‚a ÔÈÚÏ·Ó102. À¿»ƒƒ¿≈»
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יח.99) אח 100)קידושין החכמים פעם כדעת ת,
גירסת  אולם ונמכר", "וחוזר שם הגירסא שם. בברייתא

ונמכר". חוזר "ואינו המכילתא כגירסת כדין 101)רבינו
א): כא, (שמות שכתוב כמו שנים, שש שעובד עברי עבד
יצא  ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד תקנה "כי

חנם". שדמיו 102)לחפשי זה, במקרה מהֿשאיןֿכן
שם). (גמרא הגניבה דמי על עולים

.åè¯kÓÂ ·b103È¯‰ - ·b ÈMÏ Ì‡ :·‚Â ¯ÊÁÂ , »«¿ƒ¿«¿»«¿»«ƒ«≈ƒ»«¬≈
- ÌÈL‡ ‰‡ÓÏ ·‚ elÙ‡Â ,‰iL ÌÚt ¯kÓ ‰Ê∆ƒ¿»««¿ƒ»«¬ƒ»«¿≈»¬»ƒ
- ‰iL ÌÚt ·b ÔBL‡¯Ï Ì‡Â ;ÌÈÓÚt ‰‡Ó ¯kÓƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ»

‰iL ¯kÓ BÈ‡104.·BÁ Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯‡MÈ ‡l‡ , ≈ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ»≈»»«…

שם.103) פעם 104)גמרא שנמכר "כיון - "בגניבתו"
(שם). למכרו" רשאי אתה אי שוב אחת,

.æèÌlk - ‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·b»«»∆¿»«¿»«»∆¿»«¿»«»∆À»
Ba ÔÈÙzL105ÔzLÏL ÏL Ô¯w‰ „‚k ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ . À»ƒƒ»»»¿∆∆«∆∆∆¿»¿»

Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe ,¯kÓ - Ô¯w‰ ÔÓ ˙BÁt B‡106, »ƒ«∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈≈∆
˙BÏÙk‰ ¯‡Le107¯˙È ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ ·BÁ108- ¿»«¿»»»¿ƒ»»»»≈
¯kÓ BÈ‡109·BÁ Ïk‰Â ,110.¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ ≈ƒ¿»¿«…»»«∆«¬ƒ

יב.105) הלכה ט, פרק ממון נזקי הלכות השווה
הגנב.106) מכירת דמי ביניהם מחלקים הנגנבים שלושת
אחת,107) מלה כאן שחסרה [נראה ואחד אחד לכל המגיע

והכפלות"]. הקרן "ושאר להיות הקרן 108)וצריך דמי על
שלשתם. יד.109)של הלכה למעלה גם 110)ראה

הקרן.

.æé„Á‡k e·bL ÔÈÙzL111Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ -112,ÏÎÂ À»ƒ∆»¿¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁa ¯kÓ Ô‰Ó „Á‡113ÂÈÓcL ÈÓ ÏÎÂ . ∆»≈∆ƒ¿»¿∆¿ƒ«∆∆¿»ƒ∆»»

¯kÓ BÈ‡ - Ba ·iÁ˙pL Ô¯w‰ ˜ÏÁ ÏÚ ¯˙È114. »≈«≈∆«∆∆∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»

ביחד.111) כלומר אחד, את 112)כאיש ביניהם מחלקים
הקרן. לשלם.113)תשלום צריך הגנב 114)שהוא

אם  נמכר, היה לבדו גנב לו כי שותף, לו שהיה מזה נשכר
כולה. הקרן דמי על עלו לא דמיו

ה'תשע"ה  אלול ד' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בידו 1) הפקדון לעכב שרוצה הנפקד דיני בו נתבארו

לידו  בא שהממון בזה כיוצא כל וכן ממנו, שנגנב בטענה
החזיר  ואם בשלמות, אלו דינים וביאור גניבה, באיסור שלא
הודאת  צריך ואם יפטר, תנאי זה באי הגניבה את הגנב

בעלים.

.àÔÚBh‰2ÚaL Ì‡ :ÔB„wt‰ B˙ÈaÓ ·‚pL3¯Á‡Â «≈∆ƒ¿«ƒ≈«ƒ»ƒƒ¿«¿««
- BÏˆ‡ ‰f‰ ÔB„wt‰LÂ ÔÚË ¯˜ML ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆∆∆»«¿∆«ƒ»«∆∆¿
BÓˆÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿≈∆∆∆¬≈«¿

·pb‰4ÌlLÓ - ÚaLpL ¯Á‡ ¯ÎÓe Á·Ë Ì‡Â . ««»¿ƒ»«»«««∆ƒ¿«¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz5Èt ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â . «¿≈«¿»»«¬ƒ»¿≈≈ƒ»»«ƒ

B˙Úe·L ÏÚ ÌÈ„Ú6LÓÁ ‡È·Ó BÈ‡Â .7LÓÁ‰ ÔÈ‡L , ≈ƒ«¿»¿≈≈ƒ…∆∆≈«…∆

ÏÙk‰ ÌÚ ÌlzLÓ8- Ú·MiL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ»≈ƒ…∆∆ƒ»«
„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡9. ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«

נגנב 2) שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
מגניבה  פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר

קח:). קמא בבא (משנה נגנב.3)ואבידה שהפיקדון
לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע הטוען 5)מרגע דין כי

ארבעה  לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת
קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי מביא 6)וחמישה, אשם קרבן

שכתוב  כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה

לאחר 7) עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו
לשקר. בראשו 8)שנשבע אותו "ושלם (שם) שנאמר

ולפיכך  קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו"
אם  לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב

כפל. אלא 9)משלם כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
ז) כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב

.áÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10ÁÏML Ì„˜ ÚaLpL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«…∆∆»«
„È ÔB„wta11·pb ˙ÚË ÔÚËÂ ,„È Ba ÁÏL Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»»¬»ƒ»«»¿»««¬««»

ÁÏML ÔÂÈkL ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ¿ƒ¿«»≈ƒ»ƒ«∆∆∆≈»∆»«
Ba ·iÁ˙ „È12e‰˜Â13. »ƒ¿«≈¿»»

כפל.10) תשלומי משלם גנב טענת קודם 11)שטוען
בו. בגניבה 12)שהשתמש שכן ומכל האונסין בכל לשלם

כגזלן. שדינו מכיוון תשלומים 13)ואבידה, חיוב לעניין
חייב  אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב שטענת ומכיוון
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל,

.âÔB„wÙa ‰„·‡ ˙Úh ÔÚBh‰ ÔÎÂ14¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ ¿≈«≈«¬«¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«
¯eËt - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ·pb ˙ÚË ÔÚËÂ¿»««¬««»¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ»
ÌÈÏÚa‰ È„ÈÓ ÔB„wt‰ ‡ˆÈ ¯·kL ,ÏÙk‰ ÔÓ15 ƒ«∆∆∆¿»»»«ƒ»ƒ≈«¿»ƒ

‰BL‡¯ ‰Úe·MÓ16. ƒ¿»ƒ»

עצמו 14) ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שומר
(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם,

לא 15) עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש

כפל 16) חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע
הטוען  על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, באו אם אפילו

קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת

.ã‰„·‡a ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰17e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈«¬««»«¬≈»¿ƒ¿«¿««»»
ÌlLÓ - ÔÚË ¯˜LÂ B˙eL¯a ‰„·‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„·‡ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰·‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»

¯eËÙe22¯eËt - Ò‡ ‡Ïa ‰·‚pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk ‰„·‡ ¯ÓBML24.¯‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, ים
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קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק  גנב 20)וסוף

מוצא  על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר
נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע בכוחו שאין

מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי ועל
הקרן.23) יוסף 24)את רבי כדעת ואבידה, בגניבה וחייב

נו:). (שם

.äe‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
·pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,B˙eL¯a ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ - ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ô¯wa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ô¯w‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚe·L LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי על אף

קח.). (שם פיקדון

.å·pb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ ‰„·‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,·‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰ - „·‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰B¯Á‡ ‰Úe·L ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ B¯ËBt ÏÙÎa B·iÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב
שאבד.30) שאם 31)שנשבע הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע
שהשבועה  פי על אף מחייב" "אינו משמעותה "פוטרו"
החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד

כפל. לשלם כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מכיוון

.æÌÈLÏ B¯BL ¯ÒÓ33,eÚaLÂ ·pb ˙ÚË eÚËÂ , »«ƒ¿«ƒ¿»¬«¬««»¿ƒ¿¿
Ô‰ÈL - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ‰„B‰Â¿»∆»≈∆¿«≈ƒ»»»≈ƒ¿≈∆

Ô¯w‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ34˙‡ ÔB„wt‰ ÏÚa OÙz Ì‡Â ; ¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ»««««ƒ»∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰35‰„B‰L ‰ÊÂ ;36ÌlLÓ «∆∆≈ƒƒƒ»¿∆∆»¿«≈

e„B‰L ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLp‰ ¯‡Lk ,LÓÁ…∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿««ƒ»∆
.ÔÓˆÚÓ≈«¿»

בעייא 34)לשמירה.33) זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
וחומש  כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא,
הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה
התורה  כוונת או החומש. את והשני הכפל את האחד ישלם
ועל  חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה
שהראשון  מכיוון הכפל, מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן
אין  ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב כבר

הכפל. תשלומי את מספק סיבה,35)לחייב מאותה
ספק. שזה עדים 36)מכיוון באו לא עדיין שהודה בזמן

זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על
חומש. משלם הוא כן ועל

.ç¯ÓBM‰ ˙‡ Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa37ÚaLÂ , «««ƒ»∆»«∆«≈¿ƒ¿«

·‚pL38˙‡ ¯ÓBM‰ Ú·˙Â ,·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿«¿««»À«««»¿»««≈∆
ÔB„wt‰ ÏÚa Ú·˙Â ,·bL ·pb‰ BÏ ‰„B‰Â ,·pb‰««»¿»««»∆»«¿»««««ƒ»
˙Ó‡a Ì‡ :·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,¯ÙÎÂ ,·pb‰ ˙‡∆««»¿»«»≈ƒ∆»«ƒ∆¡∆

¯ÓBM‰ ÚaL39ÔÓ ·pb‰ ¯ËÙ - ·‚pL ÔÚhLk ƒ¿««≈¿∆»«∆ƒ¿«ƒ¿«««»ƒ
¯ÓBMÏ B˙‡„B‰a ÏÙk‰40ÚaL ¯˜La Ì‡Â ;41- «∆∆¿»»«≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡42eOÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»¿
eÚ·z .Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»»»¿

ÌlLÂ ¯ÓBM‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰43¯k‰ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ∆«≈¿ƒ≈¿««»À«
¯Á‡Â ,·bL Ô‰Ï ‰„B‰Â ÌÈÏÚa‰ e‰eÚ·˙e ,·pb‰««»¿»«¿»ƒ¿»»∆∆»«¿««
- ·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ba ¯ÙÎÂ ¯ÓBM‰ BÚ·z Ck»¿»«≈¿»«»≈ƒ∆»«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡44¯ÓBM‰ OÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»««≈
ÔÈc‰ ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ˙‡∆«∆∆≈ƒƒƒ»¿≈«ƒ

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a45B‡ ·pb‰ Á·Ë Ì‡ , ¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ»«««»
.¯ÎÓ»«

קח:).37) (שם הפיקדון את לו ופטור 38)שיחזיר
חינם. שומר כדין השבועה 39)מלשלם פרטי כל אם

אונס. זה היה ובאמת באונס שנגנב שנשבע כגון נכונים,
הבעלים 40) על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

יימצא. הפיקדון אם השמירה את בידו וישאירו להבא, גם
כאילו  הרי אותו, ותובע הגנב את מוצא השומר אם ולפיכך
היא, הודאה לשומר הגנב והודאת אותו, תבעו הבעלים

מכפל. נגנב 41)ופטור ובאמת באונס, שנגנב שנשבע כגון
באונס. הבעלים 42)שלא אימון אם (שם), בעייא זוהי

הודאה, אינה השומר בפני הגנב הודאת כן ועל פסק, בשומר
אין  מספק כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב

מידו. מלשלם 43)מוציאין פטור שהוא פי על אף
נאמר 44)בגניבה. אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם

הגנב  הודאת ואין נסתלקו, הפיקדון דמי שקיבלו שהבעלים
לשומר  נוח או בכפל, הוא חייב כן ועל הודאה, בפניהם
הגנב  הודאת כן ועל הגנב, את לגלות יטרחו שהבעלים
כפל. מתשלומי אותו ופוטרת היא, הודאה בפניהם

תפס 45) ואם וה', ד' תשלומי את הגנב מיד מוציאים אין
שלא  משמיענו, [רבינו השומר. מיד מוציאים אין השומר
וה' ד' מתשלום הגנב את לגמרי לפטור דעתך על יעלה
נתחייב  שלא מפני מידו, מוציאים השומר תפס אם ואפילו
וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד' אמרו: והרי כפל לשלם

ה)]. הלכה ג, פרק (למעלה

.èÈt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜ ÏL ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»∆»»««ƒ
ÚaLÂ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk BÚ·˙e ÔË˜ ‡e‰Lk BÏ Ô˙pL46, ∆»«¿∆»»¿»¿∆»¿ƒ¿«

;ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ¬≈∆»ƒ«∆∆
LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL47ÌeÏk ÔË˜ ˙È˙ ÔÈ‡Â ,48. ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«»»¿

ÏB„‚a ÔÈÂL ‰ÚÈ·˙e ‰È˙ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ49. ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»

לקטן.47)שנגנב.46) טענת 48)פרט על נשבעים אין
ידו. על כפל לידי באים ואין ומכיוון 49)נתינתו,

על  אף הכפל, מן פטור זה הרי קטן ידי על היא שהנתינה
(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי

.é¯„ÚÓ ‰ÏË ·bL ÔB‚k ,B˙eL¯Ó ·bL ¯ÓBL≈∆»«≈¿¿∆»«»∆≈≈∆
LÈ Ì‡ ,BÏˆ‡ „˜Ù‰L ÒÈkÓ ÚÏÒÂ BÏˆ‡ „˜Ù‰L∆À¿«∆¿¿∆«ƒƒ∆À¿«∆¿ƒ≈
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ÏÙÎa ·iÁ - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ50¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»≈ƒ«»¿∆∆¿««ƒ∆∆¡ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯„ÚÏ ‰Ïh‰Â BÓB˜ÓÏ ÚÏq‰«∆«ƒ¿¿«»∆¿∆¿¬≈∆«»

Ô˙eÈ¯Á‡a51‰˙Ïk È¯‰L ;ÌÈÏÚa‰ ÚÈ„BiL „Ú ¿«¬»»«∆ƒ««¿»ƒ∆¬≈»¿»
B˙¯ÈÓL52ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï el‡Îe ,53ÚÈ„BiL „Ú ¿ƒ»¿ƒ…∆¡ƒ¿«∆ƒ«
ÂÈÏÚa54ÈÏk B‡ B¯·Á ÒÈkÓ ÚÏÒ ·Bb‰ Ï·‡ . ¿»»¬»«≈∆«ƒƒ¬≈¿ƒ

eÚ„È Ì‡ ,BÓB˜ÓÏ B˙ÈaÓ ·eb‰ ¯·c ¯ÈÊÁ‰Â ,B˙ÈaÓƒ≈¿∆¡ƒ»»«»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿
·pb‰ ÔÈ„Ú - B˙¯ÈÊÁa eÚ„È ‡ÏÂ B˙·‚a ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ¿≈»¿…»¿«¬ƒ»¬«ƒ««»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ55ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ‰ÓiL „Ú56. «»¿«¬»«∆ƒ¿∆∆¿»

גנב.50) כל אונס.51)כדין במקרה נסתיימה 52)אף
שגנב. ברגע והוא 53)שמירתו החזיר, לא לבעלים שהרי

הבעלים. שומר להיות לעדרו 54)חדל טלה החזיר ואם
להחזרה. על 55)נחשב יודעים אינם שהבעלים עוד כל כי

החזרה. שמה אין הגניבה, ייוודע 56)החזרת כך ידי ועל
שמואל, סברת לפי הוא זה דין הוחזר. שנגנב שהכסף לו,
חברו  מכיס סלע גנב שאם קיח.), (שם חסדא ורב יוחנן רבי
הסלע, את הגנב החזיר כך ואחר הגניבה, על הבעלים וידעו
שבכיסם  הכסף את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין
ישירה  בהודעה צורך ואין דיו, הגניבה, בהחזרת והרגישו

לבעלים.

.àé‰Ó57¯eËt - ÔÈn‰ ÌÏL B‡ˆÓe BÒÈk ˙‡58. »»∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»
- B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»¿…«¬ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈÓ elÙ‡59BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ‡l‡ , ¬ƒƒ¿»≈»ƒ∆»≈»∆∆¡ƒƒ¿
.B˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙƒ¿«≈«¬»

הכיס.57) י.58)בעל הלכה לסוף שייך זה הגנב.
רב 59) גם רבינו שלדעת הדברים ונראים שם. יוחנן כרבי

חי. בבעל לא אבל כלי, או בסלע יוחנן לרבי מודה חסדא
יב. הלכה לקמן ראה

.áéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na60Áe¯ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ61Ba eÚ„ÈÂ ,B¯·Á ¯„ÚÓ ‰ÏË ·Bb‰ Ï·‡ . «ƒ¬»«≈»∆≈≈∆¬≈¿»¿

ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL ¯„ÚÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÌÈÏÚa‰62˙Óe , «¿»ƒ¿∆¡ƒ»≈∆∆…ƒ«««¿»ƒ≈
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ eÓ Ì‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡ƒ¿««»¿«¬»¿ƒ»∆«…¿ƒ
B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â .¯eËt - ‰ÓÏL¿≈»»¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ enL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ¿…«¬ƒ»««ƒ∆»∆«…¿ƒ

ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÚÈ„BiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ‰ÓÏL63, ¿≈»«»¿«¬»«∆ƒ«∆«¿»ƒ
e„ÓÏ È¯‰L ;·eb‰ ‰Ïh‰ ˙‡ e¯ÓLiL È„k64C¯„ ¿≈∆ƒ¿¿∆«»∆«»∆¬≈»¿∆∆

Ô‡v‰ ¯‡L C¯cÓ ıeÁ ˙¯Á‡65.‰Ê ¯„ÚaL «∆∆ƒ∆∆¿»«…∆¿≈∆∆

מניין 60) ואפילו פטור והחזיר הבעלים דעת בלי שהגונב
צריך. לא 61)אינו הבעלים שאם כלי, או סלע כגון

בהחזרה. שירגישו צורך אין בגניבה דינו 62)הרגישו
פוטר. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, הגונב כדין

שאם 63) כלומר, דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב כדעת
הטלה  את שהחזיר הגנב, חייב הגניבה, על הבעלים ידעו לא

לבעלים. להודיע עלול 65)הגנב.64)לעדר, כן ועל
כך  ומשום יתירה, לשמירה וזקוק העדר, מן לברוח הטלה
לגנב  המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה צורך יש
מכאן  שם. חסדא רב לדברי רבה נותן סלע) גנב (ולא טלה
בגניבתו  הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות הגונב יוצא:

ב) בטלה. ובין בסלע בין המניין, פוטר בחזירתו, ידעו ולא
בח  ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו לא דבר אם זה אם זירתו,

ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו שאין
המניין  אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא ואם

לבעלים. יודיע כן אם אלא פוטר

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הוא 1) ומה שגנב, מה הגנב מן לקנות שאסור בו נתבאר

וכל  מפורסם, אינו כשהגנב הגניבה לוקח עם הגנב משפט
בשלימות  זה אחר הנמשך

.à·pb‰ ÔÓ ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÏB„b ÔBÚÂ .·bL ıÙÁ‰ »ƒ¿ƒ««»«≈∆∆»«¿»»
·‚Ï BÏ Ì¯B‚Â ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜ÈÊÁÓ È¯‰L ,‡e‰3 ∆¬≈«¬ƒ¿≈¿≈¬≈»¿≈ƒ¿…
.·B‚ BÈ‡ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡L ;˙B¯Á‡ ˙B·b¿≈¬≈∆ƒ…ƒ¿»≈«≈≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ4·pb ÌÚ ˜ÏBÁ :5BLÙ ‡BO6. ¿«∆∆¡«≈ƒ«»≈«¿

קיט.2) קיח: עלֿידי 3)בבאֿקמא א) הוא: כפול עוון
ב  פשעו, פרי לקצור לגנב מסייע הוא מעודד הקניה הוא (

אינו  לוקח, ימצא לא שאם בעתיד. נוספות לגניבות אותו
מה.). (גיטין גנב" חורא אלא גנב עכברא "לאו - גונב

כט.4) משלי שמעוני, ילקוט ב; ו, פרשה רבה ויקרא ראה
גנב.5) לא עצמו שהוא ויאבד 6)אףֿעלֿפי עוונו ישא כי

נפשו. את

.á¯ÎÓe ·Bb‰7ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ,8Ck ¯Á‡Â , «≈»«¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
·pb‰ ¯k‰9ÈBÏt B¯ÎnL ıÙÁ‰ ‰fL ÌÈ„Ú e‡·e , À«««»»≈ƒ∆∆«≈∆∆¿»¿ƒ

eÈÙa B·‚ ‡e‰10ÂÈÏÚ·Ï ıÙÁ‰ ¯ÊBÁ -11, ¿»¿»≈≈«≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓc Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰Â12Ï˜ML13ÈtÓ ,·pbÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«»ƒ∆»«««»ƒ¿≈

˜eM‰ ˙wz14ÌÚ ÔÈc ÌÈOBÚÂ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÏÚa‰Â , «»««¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
·pb‰15‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .16˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ««»¿ƒ«»¿À¿»…»«»«
˜eM‰17‡l‡ ;ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â , «¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈«¿∆»

epnÓ ‡ÈˆBÓe ,·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ≈«≈«¿∆ƒƒ««»ƒƒ∆
.BÏ Ï˜ML ÌÈÓc»ƒ∆»«

קטו.7) ברשות 8)בבאֿקמא קיימת הגניבה  ועדיין
גנב 9)הבעלים. שהמוכר ידע לא הלוקח שקנה ובשעה

את 10)הוא. קניתי לטעון: המוכר יכול כן, לא אם כי
הבעלים. מן הבעלים.11)החפץ ברשות עדיין החפץ כי

כסף,12) בלי לבעלים החפץ את שיחזיר אומרים ואין
ינאי  רבי בשם יוחנן רבי דעת זו הגנב. מן כספו את ויתבע

-14)ששילם.13)(שם). בשוק הלוקח שקנה משום
שישלמו  תקנה לו עשו נגנב, שהחפץ ידע ולא - בפרהסיא
כלום, מחבירו קונה אדם לך אין אחרת מעותיו. הבעלים לו

כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח לו והיה
גנוב. חפץ שם.17)שזה רבא דעת

.â¯Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰·b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
¯ÎnL ¯Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa ·pb‰ ¯ÎÓ Ck18‰˜ - »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa20‰·b‰ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚ·Ï dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡ - «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒ¯ÙÓ ·pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…
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˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23¯ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡ - »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈
.ÌÒ¯ÙÓ ·pb«»¿À¿»

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי לרשות 20)אליבא הגנב מרשות
הגנב.21)הקונה. מן כספו את יתבע כי 22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב, שהחפץ לחשוש היה חייב
הגנב.23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.ã˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
¯bz‰ È¯‰ - Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰È¯·cÓ B˙Úe·L -29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי את ממנו ותובע
ב). הגנב.25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ. בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
נשבעים 29) שבתורה, הנשבעים "כל כי החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע נשבע כלומר משלמים", ולא
ב.30) הלכה א, פרק ונטען טוען הלכות

.ä·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :¯ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL ¯bz‰ - ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32Ú·MÈÏ ÏBÎÈ ·pb‰ ÔÈ‡L ;·pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»

מפורסם,31) מגנב שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע
וג). ב הלכה (ראה השוק תקנת בו עשו כדין 32)שלא

ד). הלכה (ראה ונוטל הנשבע ירצה.33)כל אם אפילו
הגנב 34) מן השבועה את מעבירים כן על לשקר. שישבע

לולא  ויטול. וישבע הלוקח, על שכנגדו, התובע על הנתבע
ומשלם  מזה, בפחות לו שמכר נשבע, המוכר היה החשד

שם). (שבועות טוען שהוא כפי

.åB·BÁa Ú¯Ùe ·b35BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,36‰Êa ÔÈ‡ - »«»«¿»«»«¿∆≈≈»∆
˜eM‰ ˙wz37‡Ïa ‰·b‰ ÌÈÏËB ÌÈÏÚa‰ ‡l‡ ; «»««∆»«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»¿…

¯‡MÈÂ ,ÌÈÓ„el‡ ·BÁ38‰È‰Lk ·pb‰ ÏÚ39ÔkLÓ . »ƒ¿ƒ»≈≈«««»¿∆»»ƒ¿≈
‰·b‰40‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa dkLnL ÔÈa ,41˙BÁÙa B‡ «¿≈»≈∆ƒ¿¿»¿»≈«»∆»¿»
‰ÈÓcÓ42ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔBkLn‰ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ - ƒ»∆»«¿»ƒ¿ƒ¿««««¿¿¿ƒ

·pb‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;·pb‰ ÌÚ ÔÈc ÔÈOBÚÂ¿ƒƒƒ««»∆»ƒ≈»»««»
e¯‡aL BÓk ,ÌÒ¯ÙÓ43. ¿À¿»¿∆≈«¿

(בבאֿקמא 35) הגנוב בחפץ לו ושילם מאחר, כסף שלווה
בהקפה.36)קטו.). שקנה אינו 37)בסחורה אם אפילו

כגנב. חוב 38)ידוע וצ"ל: החנוני, ושל המלוה של החוב
אלו. תיקנו,39)של לא אלה במקרים הגנב. שפרע לפני

לו  מכר או לגנב המלוה הלוה הגניבה דעת על שלא מפני
שם). (גמרא בהקפה עליה 40)החנוני וקיבל מלוה, אצל

(שם). דמי 41)הלואה על עולים ההלואה כשדמי אפילו
המשכון. על סמך שהמלוה אומרים שדמי 42)הגניבה,

סמך  בוודאי זה במקרה הגניבה. מדמי פחותים ההלואה
עשו  שבכולם (שם), הגמרא פוסקת כך המשכון. על המלוה
בחובו, ופרע מגנב חוץ משכון בין מכר בין השוק, תקנת
גם  כמכר דינו שמשכון רבינו וסובר בהיקפו. ופרע וגנב
תקנת  בזה עשו שבמכר וכמו במאתים, מנה שוה לענין
אוצר  (ראה חננאל רבינו גם פסק כך במשכון. גם כך השוק,
כתב: בהשגותיו [והראב"ד (106 עמוד בבאֿקמא הגאונים,
לחלוק, שכוונתו פירש והמגידֿמשנה דמיה. בכדי אלא
והלווה  מנה בשוה השוק תקנת עשו לא שבמשכון ודעתו
אלא  להשיג בא לא שהראב"ד לומר אפשר אולם מאתים.
שבעל  ואומר מקומות, בכמה כדרכו רבינו, דברי לפרש
הסכום  כל לא אבל החפץ, דמי רק למלוה מחזיר החפץ

ב.43)שהלווה]. בהלכה

.æepnÓ Á˜lL ÔÈa ,ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L ·pbÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«»∆≈¿À¿»≈∆»«ƒ∆
ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL44È¯‰ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ »∆≈»¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»¬≈

˙Èa‰ ÏÚaÓ ÌÈÓc‰ ÏËB ‰Ê45¯ÈÊÁÓ Ck ¯Á‡Â ∆≈«»ƒƒ««««ƒ¿««»«¬ƒ
‰·b‰46e¯‡aL BÓk ,˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,47. «¿≈»ƒ¿≈«»««¿∆≈«¿

שם.44) בגמרא מובאות אלה מאתים,45)דוגמאות נוטל
בשבילי  לטעון: יכול הקונה בלבד. מאה החפץ שוה אפילו

מאתיים. שוה כל 46)הוא את לו ישלמו לא אם
אףֿעלֿפי  לעצמו, הגניבה את לעכב הוא רשאי המאתיים,
את  קונה הלוקח היה יאוש, היה (לו הבעלים נתייאשו שלא

רשות). ושינוי ביאוש ב.47)הגניבה הלכה למעלה

.ç·pba ‰LB ‰È‰48ÊeÊ ‰‡Ó49ÏÚ·Ï ‡È·‰Â ·‚Â , »»∆««»≈»¿»«¿≈ƒ¿««
B·BÁ50BÏ Ô˙Â ,51˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰‡Ó ¿»«≈»«∆∆¬≈«¿≈»∆∆

‰ÈÏÚ·Ï52‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,53·pb‰ Ú·˙e CÏ : ƒ¿»∆»¿¿ƒ»∆≈¿«««»
ÌÈ˙‡Óa54z˙ ‡lL ;55ÈtÓ ˙¯Á‡‰ ‰‡n‰ BÏ ¿»«ƒ∆…»«»«≈»»«∆∆ƒ¿≈

BzÓ‡‰L ÌLk ,„·Ïa EÏ ‡È·‰L ıÙÁ‰«≈∆∆≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¡«¿
‰BL‡¯a56‰B¯Á‡a BzÓ‡‰57. »ƒ»∆¡«¿»«¬»

לו.49)שם.48) המלוה.51)למלוה.50)שהלוה
את 52) לגנב שהלוה לטעון יכול המלוה ואין דמים, בלי

המשכון. סמך על השניה שלא 54)למלוה.53)המאה
השוק. תקנת לו טענת 55)תיקנו את דוחים אנו בזה

סמך  על האחרת המאה את לו שהלווה הטוען, המלוה
בלבד. בלי 56)החפץ הראשונה המאה את לו והלווית

המאה 57)משכון. של החוב בעד קיבלת החפץ ואת
שלא  בחובו, ופרע בגנב כמו הוא הדין כן ועל הראשונה,
אמורים, דברים במה ו. הלכה ראה השוק, תקנת בו עשו
מאה  זה חפץ על הלווני בפירוש: למלוה הגנב אמר כשלא
להחזיר  החפץ בעל על בפירוש, כן כשאמר אבל זוז,
 ֿ וכסף (מגידֿמשנה ו בהלכה כמו זוז המאה את למלווה

משנה).

.è·pbÓ Á˜Ï58¯Á‡Ï ¯ÎÓe ,‰‡Óa ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L »«ƒ«»∆≈¿À¿»¿≈»»«¿«≈
‰ÊÏ Ô˙B ‰·b‰ ÏÚa - ·pb‰ ¯k‰Â ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿À«««»«««¿≈»≈»∆

ÔB¯Á‡‰59ÏÚa‰ ¯ÊBÁÂ ,B˙·b ÏËBÂ ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó »«¬≈»¿∆¿ƒ¿≈¿≈»¿≈«««
¯ÎBn‰ ÔÓ ¯ÎO ÏL ÌÈ¯OÚ ÏËBÂ60‰‡n‰ ÏËBÂ , ¿≈∆¿ƒ∆»»ƒ«≈¿≈«≈»
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ÏËB - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .·pb‰ ÔÓ‰‡n‰ ƒ««»¿ƒ«»¿À¿»≈«≈»
¯bz‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ61¯bz‰ CÏB‰Â ,·pb‰ ÔÓ Á˜lL ¿∆¿ƒƒ««»∆»«ƒ««»¿≈««»

Ô¯˜ ÏL ‰‡na ·pb‰ Ú·B˙Â62¯ÎÓ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈«««»«≈»∆∆∆¿«ƒƒ»«
- ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï ÈLÈÏM‰Â ,ÈLÈÏLÏ ÈM‰«≈ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»
ÏËBÂ ,¯kOpM ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÏËB ‡e‰L∆≈ƒ»∆»¿∆»«∆ƒ¿«¿≈

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .·pb‰ ÔÓ Ô¯w‰63,Le‡È ÈÙÏ «∆∆ƒ««»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈≈
e¯‡aL BÓk64. ¿∆≈«¿

קטו.58) הגנב 59)שם מן בלוקח אם כי השני, ללוקח
הלוקח. מן בלוקח כלֿשכן השוק, תקנת גם 60)עשו

לבעלים  מחזיר ואינו השוק, תקנת בו עשו הראשון הקונה
שהרויח. זוז העשרים את בתחילה 61)אלא [פירוש:

באינו  כמו שנתן, הק"כ את השני ללוקח הגניבה בעל מחזיר
בגנב  גם השוק תקנת עשו השני בלוקח כי מפורסם,
יהיה  ואל הגנב, מן ולא התגר מן קנה הוא שהרי מפורסם,
בעל  חייב כן על מפורסם. שאינו מגנב מלוקח גרוע דינו
חזרה  נוטל הוא כספו ואת השני, ללוקח ק"כ לשלם הגניבה
משום  השוק, תקנת עשו לא בו כי הגנב, מן שלקח התגר מן
שהלוקח  ואומר, חולק כאן והראב"ד מפורסם]. מגנב שקנה

נימוקו. את בירר ולא התגר, מן נוטל הגנב 62)השני
העשרים  את החזיר והתגר שקיבל, המאה את מחזיר

הגניבה 63)שהרויח. את להחזיר חייב האחרון שהלוקח
ב.64)עצמה. הלכה למעלה

.é˙Èa‰ ÏÚa65ÈeOÚ BÈ‡L66‡ˆÈÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ««««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿»»
¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ67ÂÈÏk ¯Èk‰Â ,68„Èa ÂÈ¯ÙÒe ≈¿≈»»ƒ¿ƒƒ≈»¿»»¿«

ÌÈ¯Á‡69el‡ ÌÈÏk eÈ‰Â ,¯kÓÏ ÈeOÚ ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆»»»ƒ¿…¿»≈ƒ≈
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ¯Èk‰L70Ì‡ , ∆ƒƒƒ≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

‰Ê ÏL ÂÈÏk ‰fL ÌÈ„Ú e‡a71B„Èa Ô‰L ‰Ê Ú·MÈ - »≈ƒ∆∆≈»∆∆ƒ»«∆∆≈¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a72˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ ,Á˜Ï ‰nÎa73, ƒ¿ƒ«≈∆¿«»»«¿ƒ…ƒ««««ƒ

ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ74. ¿«¬ƒ≈»

קטו.65) קיד: דרכו.66)שם אצלו 67)שאין שגנבו
פסק  כך שנגנבו. הם אלה שכלים שיאמרו, צורך אין בבית.
צריך  לא כליו, למכור עשוי שאינו הבית בעל "אבל רבא
רבינו  פירש כך אצלו. שגנבו קול מספיק אלא האי", כולי
והממכר  המקח בספר גאון האי רב פירש וכך רבא, דברי את
אחרת). פירש (ורש"י 108 עמוד הגאונים אוצר ראה ל. שער

מהם.68) התייאש ולא אחריהם מחזר שהיה לאחר
הספרים.69) את או הכלים את שקנו טוענים ואלה
או 70) להשאיל עומדים הן עשייתם שמתחילת כלים

שמבשלים  הגדולות היורות כגון שכרם, וליטול להשכיר
וט). ח פרק ונטען טוען הלכות (ראה וכדומה בחתונות בהן
מהם  שנגנבו טוענים, והבעלים למכור, דרכם אין אלה כלים
טוענים, הכלים שבידם ואלה בעיר, גניבה שם להם ויצא

בשוק. אותם בעל 71)שקנו שהוא עדים, אין אם התובע.
כי  בעיר, גניבה שם לו שיצא מה יועיל לא הללו, הכלים

ממנו. נגנבו אחרים כלים ונוטל 72)שמא הנשבע כל כדין
ד). בהלכה תקנת 73)(כלמעלה בו עשו כי הגניבה, מבעל

נתייאשו.74)השוק. לא עוד שהבעלים מכיון

.àéÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰75eÈ‰ ‡ÏÂ , »»««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¿…»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ76Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ

ÂÈÏk e¯k‰Â ¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL77BÈ‡ - ∆»»≈¿≈»»ƒ¿À¿≈»≈
ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ ‡e‰ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ „iÓ Ô¯ÈÊÁÓ78. «¬ƒ»ƒ««»∆»¿»»«¬≈ƒ

B˙Èa CB˙a eÏÂ Ì„‡ Èa e‡a Ì‡ Ï·‡79˜ÚÊÂ „ÓÚ , ¬»ƒ»¿≈»»¿»¿≈»«¿»«
e‡ˆÓe Ì„‡ Èa e‡·e ,È¯ÙÒe ÈÏk e·‚ :‰ÏÈla««¿»ƒ¿¿≈«¿»«»¿≈»»»¿

‰¯e˙Á ˙¯zÁÓ80ÔÈ‡ˆBÈ B˙Èa CB˙a elL Ì„‡ È·e «¿∆∆¬»¿≈»»∆»¿≈¿ƒ
:ÌÈ¯ÓB‡ Ïk‰Â ,Ì‰ÈÙ˙k ÏÚ ÌÈÏk ÏL ˙B¯B¯ˆe¿∆≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«…¿ƒ

ÈBÏt ÏL ÂÈ¯ÙÒe ÂÈÏk eÏl‰81ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -82. «»≈»¿»»∆¿ƒ¬≈∆∆¡»
‰nk ıÙÁ ˙ËÈ˜a B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆∆«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»

‡ÈˆB‰83.ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰·b‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ , ƒ¿ƒ…ƒ«««¿≈»¿«¬ƒ≈»

קיד:75) הבית 76)שם שבעל לטענה, מקום יש כן ועל
אותם. בעל 77)מכר של היו אלה שכלים העידו עדים

מאחרים 78)הבית. אותם קנה בידו שהכלים וזה
הבית). מבעל אותם שקנה טוען אינו בכלים (והמחזיק

שם.79) מהגמרא, לקוחה הזאת הדוגמה חפורה 80)כל
הבית. לקיר שגנבו 81)מתחת לומר יתכן כן, לא שאם

מאדם  בידו לקוחים המחזיק שביד אלה וכלים אחרים, כלים
את  למכור עשוי הבית בעל שהרי הבית, מבעל שלקחם

ממנו.82)כליו. נגנבו באמת אלה כמה 83)שכלים
שילם.

.áéÌÒ¯t˙Â ˜ÊÁ‰L ·pb84,B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL «»∆À¿«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿≈¬≈
˙Áz BÏ ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆiL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»»¿≈ƒ¿ƒ««

ÂÈÙk85L ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ì86ÔÚËÂ ,87 ¿»»««ƒ∆»»»««««ƒ¿»«
ÌÈ·eb :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯Ó‡Â¿»«¿ƒ≈¿»ƒ««««ƒ≈¿ƒ
,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ Bk¯c ÔÈ‡L ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰≈ƒ»»««««ƒ∆≈«¿ƒ¿…∆≈»
C¯c ÔÈ‡Â ,ÔÈÓË‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk Ì˙B‡Â¿»≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿≈∆∆
ÏÚa È¯‰ - ÂÈÙk ˙Áz ÂÈÏk ÚÈˆ‰Ï ˜ÊÁn‰ B˙B‡«À¿»¿«¿ƒ«≈»««¿»»¬≈««

ÔÓ‡ ˙Èa‰88Ú·MÈÂ ,89ıÙÁ ˙ËÈ˜a90.ÂÈÏk ÏËBÂ ««ƒ∆¡»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈≈»
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰·‚a ˜ÊÁÓ ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»∆À¿»ƒ¿≈»≈««««ƒ

ÔÓ‡91˙q‰ ˙Úe·L B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚaL ‡l‡ ;92 ∆¡»∆»ƒ¿»∆∆«≈ƒ¿»¿«∆≈
CÏB‰Â ,B„Èa ÌÈÁe˜Ï el‡‰ ÌÈÏk‰L93. ∆«≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿≈

מו:84) לראות 85)שבועות יכלו ולא בגדו, כנפי  תחת
לזהותם. יכולים ואינם הכלים, נכנס,86)את שהגנב בזמן

הגניבה. חשש את  מקטין מכיון 88)הגנב.87)וזה
שלושת  מספיקים כגנב, ונתפרסם כבר הוחזק שהנכנס
כטענת  גנובים אלה שכלים עובדה, לקביעת ביחד התנאים
הבית  בעל של דרכו אין א) התנאים: הם ואלה הבית. בעל
וכלים  בגדו, כנפי תחת הכלים את הטמין ב) כליו, למכור
זה  של דרכו אין ג) להטמינם, אדם בני דרך אין אלה
שהוא  לטעון יכול אינו כן ועל בגדו, כנפי תחת כליו להצניע
מלה  כמעט נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני משאר שונה
השמיני". "והשער ד"ה ז, פרק שבועות ברי"ף במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע כדין
איניש 91) "לאחזוקי כי שלמעלה, התנאים שלושת  אף על

כל  כגנבים אנשים להחזיק אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי
שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי 92)זמן שתיקנו

מהֿשאיןֿכן  חפץ, בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא
כמו  חפץ נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע המשנה בשבועת

התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו

שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם

שם  כנזכר מהם, לקנות שמותר

.à·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL ¯·c Ïk2ÁwÈÏ ¯eÒ‡ -3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
¯·c‰ B˙B‡ ·¯ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4·e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡ - ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7¯Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ·ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;9‰È·‚e ·ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

¯a„na10·eMia ‡Ï Ï·‡ ,11ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÁwÈÏ ¯zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ ¯„ÚÓ ¯Óˆ ÏL ˙Bfb Úa¯‡ B‡ Ô‡ˆ Úa¯‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

¯·„a ·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b ¯„ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב.2) שהוא ומשכנע חזק יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע גנוב.5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח: גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי לרועה, שם והגבינה שהחלב
וליטלם. ואת 11)שם החלב את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב בשם אותם,13)אומרים' לגנוב יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי להניח, יש כן על מיד. ניכר חסרונם כי
מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן

הם. שגנובים

.á¯·c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,B¯ÎBÓ ‰ÚB¯‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa15BÁ˜ÏÏ ¯zÓ -16,‰ÚB¯‰ ÔÓ ««««ƒ«¿ƒÀ»¿»¿ƒ»∆

BÁ˜ÏÏ ¯eÒ‡ - Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ Ì‡Â17. ¿ƒ≈««««ƒ«¿ƒ»¿»¿

מוכרו,14) הרועה שאם כל והכוונה: שם. הברייתא לשון
בו. מרגיש הבית בעל בהעדרו.15)היה כי 16)מבחין

לגנבו. יפחד הוא.17)הרועה גנוב שמא

.â˙B¯t È¯ÓBMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡18˙B¯t B‡ ÌÈˆÚ19, ≈¿ƒƒ¿≈≈≈ƒ≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊa ‡l‡20ÌÈ¯ÎBÓe21ÌÈlq‰Â22 ∆»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÒÏt‰Â23ÏB˜ BÏ LÈÂ ÈeÏb ¯·c‰ È¯‰L ;Ì‰ÈÙÏ24, ¿«∆∆ƒ¿≈∆∆¬≈«»»»¿≈
‰pb‰ Á˙tÓ ÔÈÁ˜BÏÂ .‰·b ‰Ê ÔÈ‡Â25‡Ï Ï·‡ , ¿≈∆¿≈»¿¿ƒƒ∆««ƒ»¬»…

‰pb‰ È¯BÁ‡Ó26ÔlÎÂ .27e¯Ó‡L28'ÔÓË‰'29¯eÒ‡ - ≈¬≈«ƒ»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ˙Á˜Ï30˙Á˜Ï ¯zÓe .31ÒÈ¯‡‰ ÔÓ32LÈ È¯‰L , »««≈∆À»»««ƒ»»ƒ∆¬≈≈

ÌÈˆÚ·e ˙B¯ta ˜ÏÁ BÏ33. ≈∆«≈»≈ƒ

קיט.18) קיח: שם וברייתא משנה ופרדסים, גנים משומרי
גנבום.19) שמא לכך.20)חוששים המיועד במקום
הפירות.22)בפרהסיא.21) והמאזנים.23)עם
הבית.24) בעל לאזני לעין 25)ויגיע גלוי מקום זה כי
מוכר 26)כל. שהוא מכיון גניבה, שזהו לדבר רגלים

הגינה. מאחורי לקחת 27)בסתר שמותר למעלה שאמרנו
הוא.30)הסתר.29)לקונה.28)מהם. גנוב כי
ועצים.31) ומקבל 32)פירות הבית, בעל אדמת המעבד

בשכרו). כסף המקבל כשומר (ולא הפירות מן חלק בשכרו

בהוצאה 33) משתתף הוא גם כי בעצים, חלק יש לאריס
במשנה). קג. בבאֿמציעא (ראה לקנייתם

.ãÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡34ÌÈLp‰ ÔÓÔÓe ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ≈¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
ÌÈpËw‰35˙ÚcÓ Ô‰lL Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„ ‡l‡ «¿«ƒ∆»¿»ƒ∆∆¿»»∆≈∆»∆ƒ««
ÌÈÏÚa‰36ÔB‚k ,37ÔzLt ÈÏk e¯ÎnL ÌÈL38ÏÈÏba39 «¿»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»«»ƒ

ÔB¯Ma ÌÈÏ‚Ú B‡40ÔlÎÂ .41e¯Ó‡L42¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¬»ƒ«»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ÁwÈÏ43ÌÈÁ˜BÏÂ .‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ , ƒ«≈∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¿¿ƒ

ÌÈÏB‚¯˙Â ÌÈˆÈa44ÌB˜Ó ÏÎa45Ì„‡ ÏkÓ46Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ»»»¿ƒ
.¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¯Ó‡»««¿≈»

קיט.34) קיח: בבאֿקמא וברייתא הדברים 35)משנה כי
הם. הבעלים הבעלים.36)בחזקת בהסכמת

שם.37) במשנה מובאות פשתן.38)הדוגמאות בגדי
הנשים 39) היו נוהגות שם ישראל. ארץ בצפון ארץ חבל

מדעת  לעצמן לקחו דמיהם ואת ולמכרם, פשתן בגדי לטוות
ארץֿישראל,40)בעליהן. של במערבה המישור ארץ

בזמן  ותושביה. הכרמל הר ועד מיפו הים חוף לאורך
ע  עגלים המשנה, גידלו הנשים וגם עגלים, בגידול סקו

בעליהן. בהסכמת מהם.41)ומכרום לקנות שהתרנו
לקונה.42) שם.43)המוכרים שם.44)משנה
שהתירו 45) ובעגלים פשתן בכלי בפירות, כמו ולא

בלבד. מסוימים מעבדים 46)במקומות משומרים, אף
שדמיהם  אלה, בדברים לגניבה חוששים אין כי וכו',

מועטים.

.äÔÈ„ca‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47‰cÓa ÔÓLÂ ‰cÓa ÌÈ˙ÈÊ48, ¿ƒƒ««»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ»
B˙˜ÊÁL ;ËÚeÓ ÔÓL ‡ÏÂ ÌÈËÚeÓ ÌÈ˙ÈÊ ‡Ï Ï·‡¬»…≈ƒ»ƒ¿…∆∆»∆∆¿»

Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ ‰·b49. ¿≈»≈¿≈…«≈»∆

זיתים 47) בתים בעלי להם שמוסרים הבד, בית בעלי
קיט.). (שם שמן מהן מכירה 48)לעשות דרך שזוהי

זה  כי גניבה, חשש בזה ואין מרובה, ובכמות בפרהסיא
לבעלים. תבואה 49)יוודע וגרעיני יקב, מבעל יין כגון

קמח. טחנת מבעל

.åÔÈÎeÓ50‡ÈˆBÓ Ò·Bk‰L51BlL el‡ È¯‰ -52; ƒ∆«≈ƒ¬≈≈∆
‡ÈˆBÓ ˜¯Bq‰LÂ53˙Èa‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰ -54. ¿∆«≈ƒ¬≈≈∆««««ƒ

ÔÈËeÁ ‰LÏL ÏËB Ò·Bk‰55- ÔkÓ ¯˙È ;BlL Ô‰Â «≈≈¿»ƒ¿≈∆»≈ƒ»
Ô·Ï Èab ÏÚ ¯ÁL ‰È‰ Ì‡ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL56ÏËB - ∆««««ƒƒ»»»…««≈»»≈

Ïk‰ ˙‡57.BlL Ì‰Â ∆«…¿≈∆

שם).50) (משנה קטנות שערות הצמר, בשעת 51)פסולת
הצמר. הבית 52)כיבוס בעל ואין הוא, מועט דבר כי

כך. על בשעת 53)מקפיד מוציא שהסורק הפסולת
מוותר 54)הסריקה. הבית בעל ואין הם, מרובים כי
לשמור 55)עליהם. כדי הבגד, בסוף שאורגים החוטים מן

שלושה  על הכביסה. בשעת תתקלקל שלא הבגד אריגת על
יתר  לקחתם. רשאי והכובס מקפיד, הבית בעל אין חוטים

יקח. אל שלושה על 56)על שחורים אלה חוטים היו אם
לבן. בגד הם 57)גבי כי חוטים, משלושה יותר אפילו

שהכובס  מסכים הבגד ובעל הלבן, הבגד את מכערים
לעצמו. ויקחם יוציאם

.æËiÁ‰58ËeÁ‰ ÔÓ ¯iML59ËÁÓ ˙ÎÈLÓ È„k60, ««»∆ƒ≈ƒ«¿≈¿ƒ«««
˙BÚaˆ‡ LÏL ‡È‰L ˙ÈÏËÓ „‚a‰ ÔÓ ¯iLÂ61ÏÚ ¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿ƒ∆ƒ»∆¿»«
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ÚaÏ Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ˙BÚaˆ‡ LÏLÌÈÏ62ÔkÓ ˙BÁt ; »∆¿»«»¿«¬ƒ»«¿»ƒ»ƒ»
.BlL -∆

שם.58) הבית.59)משנה בעל לו שיעור 60)שנתן
הוא  זה שיעור קמעא. בו ולתפור המחט להשחיל המאפשר
שני  אורך כלומר מחט", כמלוא למחט וחוץ מחט "מלא
בבגד  המחט את לתחוב איֿאפשר מזה בפחות כי מחטים,

בו. רוחב 61)ולתפור על אצבעות ג' באורך אריג חתיכת
אצבעות. עליהם.62)ג' מוותר הבית בעל אין כי

.ç˙¯Ò63L¯Á‰L64„ˆÚna ‡ÈˆBÓ65BlL -66, ¿…∆∆∆»»ƒ««¬»∆
ÏÈMÎa67˙Èa‰ ÏÚa ÏL -68Ïˆ‡ ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ∆««««ƒ¿ƒ»»∆≈∆

˙Èa‰ ÏÚa69ÏÎÂ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙¯Òp‰ Û‡ - ««««ƒ««¿…∆∆««««ƒ¿»
‚‰Ó ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿ƒ»∆««ƒ¿«

‰È„n‰70. «¿ƒ»

שם.63) משנה הנסירה, בשעת הנופל העצים שחק
נגר.64) עצים, עשוי 65)חרש בתוכו. ברזל ולהב עץ, כלי

הקרשים. ובעה"ב 66)להחליק דקים קיסמים שמוציא
עליהם. גסים.67)מוותר קיסמים המוציא בקרדום,

הם.68) חשובים יום.69)כי יש 70)כשכיר אם
שבהלכות  והדינים המדינה, כמנהג הוא הדין מנהג, במדינה
בדברים  ידוע מנהג במדינה שאין במקום נאמרו הקודמות

קיט:). (שם אלה

.èBlL BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·c ¯ÎnL Ôn‡ Ïk»À»∆»«»»ƒ«¿»ƒ∆≈∆
˜¯Bq‰ Ô¯ÎnL ÔÈÎeÓ ÔB‚k ,‰È„n‰ ˙BÎÏ‰k71 ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ∆¿»»«≈

ÁwÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰iL e‚‰pL ÌB˜Óa¿»∆»¬∆ƒ¿∆««««ƒ»ƒ«
epnÓ72‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,73ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¬»¿ƒ

‡ÏÓ ¯k epnÓÔÈÎeÓ74Ô‰L ÌÈ¯·c Ôn‡‰ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ∆«»≈ƒ¿ƒ»«»À»¿»ƒ∆≈
¯Ó‡ Ì‡Â .epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - ‰È„Ó ˙BÎÏ‰k BlL∆¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»«

¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰'75. «¿≈»

ו.71) הלכה למעלה שהוא 73)שם.72)ראה הצמר כי
שלו. אינו מוכין 74)סורק שגנב מכיון בשינוי, שקנאם

אפשר  כי ממש, שינוי זה שאין ואףֿעלֿפי כר. יעשאום
כזה  קל ושינוי הקודם, למצבם ולהחזירם הכר מן להוציאם
ב, פרק גזילה בהלכות לקמן רבינו שכתב כמו קונה, אינו
ודאי, בגזל נאמר זה שדין מפני דבר, של וטעמו י. הלכה
(מגידֿמשנה). קל בשינוי גם קונה ספק, בגזל כאן אבל

אסור"75) להטמין, שאמרו "וכולן המשנה לכלל בהתאם
קיח:). (שם

ה'תשע"ה  אלול ה' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החסרות.1) והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר

רשאי  אינו מדות אלו ואי בבית. מהם לקיים שאסור ומה
איסור  ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה חשש מחמת לעשותן
עונש  בביאור הפרק ונסתיים כדין. שלא הקרקע מדידת

החסרות. המדות

.àÏ˜Ln‰ ÔÓ ˙B¯ÒÁ ˙BÏ˜LnÓ B¯·ÁÏ Ï˜BM‰«≈«¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ«ƒ¿»
‰È„n‰ d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L2„„Bn‰ B‡ , ∆ƒ¿ƒ»»¿≈»«¿ƒ»«≈

‰cÓa3‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ‰cn‰Ó ‰¯ÒÁ ¿ƒ»¬≈»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈∆
,ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»

‰¯eOn·e Ï˜Lna ‰cna4. «ƒ»«ƒ¿»«¿»

שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו

ז). הלכה ח, פרק לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון
מידה  או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע

ט). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,
הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה,
למידה, ביחס במדינה והמוסכם הידוע במשפט כלומר,
עזרא  אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד , יט, לויקרא

במשנה.

.áBÈ‡ ,·Bb ¯ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»

·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא גזל". אשר

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין

.â‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰¯ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙È·a »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ¯ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

¯ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈ·Ú ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡B·È ‡nL ,da ¯ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰¯ÒÁ10È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי על גדולה 8)אף ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה  ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה ולאו 11)אחרת,
בה  אין [השהייה טו. מכות עליו, לוקין אין מעשה בו שאין
עליו  "לעבור שם) מציעא (בבא שדרשו פי על ואף מעשה,
לך  יהיה לא כתבה התורה כי לוקה, אינו עשייה", משעת
ההשהייה  רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו'

עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא

.ã˙BÓe˙Á ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ˙BÏ˜Ln‰Â ˙Bcn‰ eÈ‰»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿≈»ƒ¬
Úe„È Ì˙BÁa12‡Ïa ÌÈ¯ÒÁ‰ Ï˜Ln‰ B‡ ‰cn‰ BÊÂ , ¿»»«¿«ƒ»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿…

Ì˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÁ13ÈLÈÓLz ¯‡LÏ »¬≈∆À»¿«»ƒ¿»«¿ƒ≈
‰Êa ‡ˆBik .˙Èa‰14ÚÏÒ :15„v‰ ÔÓ ‰ÓbÙpL16‡Ï - ««ƒ«≈»∆∆«∆ƒ¿¿»ƒ««…

ÔÈa ‰p˜¯ÊÈ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏ˜LÓ ÔÈa Ï˜LÓ ‰pOÚÈ«¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿∆»≈
ÂÈ˙BËe¯b17‰p·wÈ ‡ÏÂ ,18‡nL ,Ba ¯‡eˆa ‰pÏ˙ÈÂ ¿»¿…ƒ√∆»¿ƒ¿∆»¿««¿∆»
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¯Á‡ ‡B·È19Ï˜LÓ ‰pOÚÈÂ20˜ÁLÈ B‡ ‡l‡ ;21B‡ , »«≈¿«¬∆»ƒ¿»∆»ƒ¿«
ı˜È B‡ ,CzÁÈ22ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÈ B‡ ,23. «¿…»…«¿ƒ¿»«∆«

(בבא 12) והמשקלות המידות את הבודקים השלטונות של
פט:). בהם 13)בתרא ישתמשו שמא לחשוש אין כי

שאין  ובמשקל, במידה יקנה לא איש כי ולמשקל, למידה
חותם. משקל 14)בהם להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

משקל. יעשנו אחר שמא המשנה 15)חסר, בתקופת
כסף. דינרי ארבעה שקלים, שני של מן 16)מטבע חסרה

אם  ו. הלכה לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד.
לנסר  המטבע, לידו שתגיע הרמאי, יכול הצד מן נפגמה
וירמה  בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב אותה וליישר אותה

נב:). מציעא בבא (ראה כסף.17)בה כלי שברי
הפגימה.18) במקום חור בה עד 19)יעשה סביב ויחתוך

החור. את למשקל.20)שיוציא במטבעות השתמשו כי
לאבק.21) ימצאנה 23)ישבור.22)ויעשנה שלא מקום

איש.

.äÌi˜È - ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰„ÓÚÂ ‰¯ÒÁ24ÏÚ ‰„ÓÚ . »¿»¿»¿»«∆¡»¿«≈»¿»«
‰ˆÁnÓ ˙BÁt25‰ˆÁnÓ ¯˙È ÏÚ B‡26„Ú ı˜È - »ƒ∆¡»«»≈ƒ∆¡»»…«

˙BÁt ‡l‡ ‰¯ÒÁ ‡Ï Ì‡Â .‰ˆÁÓ ÏÚ ‰p„ÈÓÚiL∆«¬ƒ∆»«∆¡»¿ƒ…»¿»∆»»
˙e˙MÓ27˙˙ÏÂ ˙‡OÏ Ìi˜È -28‡Ï Ï·‡ ,da ƒ¿¿«≈»≈¿»≈»¬»…
Ï˜LÓÏ29ÔÈÏÁBÓ Ì„‡ Èa ·¯ ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; ¿ƒ¿»∆»»ƒ¿…¿≈»»¬ƒ

‡OÓa BaÔzÓ·e30. ¿«»¿«»

(שם 24) ניכר שחסרונה מפני בסלע, שיחליפנה חשש אין כי
בשקל.25)נב.). דהיינו סלע, בחצי שיחליפנה חשש יש
לסלע.26) שיחשבוה חשש וחסרה 27)יש נשחקה הסלע

פחות  על שעמדה במקרה או שבה, השישי מחלק פחות
משתות. פחות למחצה לה חסר במשא 28)ממחצה, כי

משתות  בפחות שאונאה אחר, חפץ כדין המטבע דין ומתן
שם  במשנה שמעון כרבי הפוסק רבא, דעת זוהי מוחל. אדם

שם. הרי"ף, גם פוסק כך נב. להשתמש 29)מט: אסור
שנזכר  מהטעם סלע, משקל בתור כלשהי חסרה בסלע

הקודמות. מוחל 30)בהלכות אדם אין במשקל אבל
ראה  א). הלכה טו פרק מכירה (הלכות כלשהו אפילו

מב: קידושין

.å‚¯‰Ï d¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ÚˆÓ‡a ‰Ó‚ÙpL ÚÏÒ31B‡ ∆«∆ƒ¿¿»¿∆¿«»¿»¿»¿»»
Ì¯ÁÏ32ÌÈ¯Á‡ ˙‡ da ÔÈn¯nL ÈtÓ ,33Ï·‡ ; ¿»»ƒ¿≈∆¿«ƒ»∆¬≈ƒ¬»

d·˜B34ÔËw‰ ¯‡eˆa d˙B‡ ‰ÏB˙Â35. ¿»¿∆»¿«««»»

יקבלו 33)לגזלן.32)לרוצח.31) מפניהם פחד ומתוך
נפגמה. שלא כסלע מידם הפגימה 34)אותה במקום

כל 35)באמצע. אין רמאי ליד ותגיע יאבדנה אם ואף
שהגזלן  לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות
לגזול  גם יכול הרי נקובה, שהיא פי על אף לקבלה, יכריח

כלום. לתת ולא החפץ את

.æÂÈ˙BcÓ Ì„‡ ‰OBÚ36Ú·¯Â ‰‡Ò ÈˆÁÂ ‰‡Ò ∆»»ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿…«
‰‡Ò37Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ·w‰ Ú·¯Â ·˜ ÈˆÁÂ ·˜Â , ¿»¿««¬ƒ«¿…««««¬ƒ»…«

ÌÈa˜ ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ú·¯‰ ˙ÈÈÓLe38‡lL , ¿ƒƒ»…«¬»…«¬∆««ƒ∆…
‰‡q‰ Ú·¯a ÛlÁ˙z39ÔÎÂ .‰ˆÁÓe ·˜ ‡e‰L , ƒ¿«≈¿…««¿»∆«∆¡»¿≈

Ál‰ ˙BcÓa40ÔÈ‰ ‰OBÚ ,41ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰ ÈˆÁÂ ¿ƒ««∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ«ƒ

˙ÈÈÓLe ˙ÈÚÈ·¯e ‚Ï ÈˆÁÂ ‚ÏÂ ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e42 ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ…¿ƒƒ¿ƒƒ
˙ÈÈÓLa ‰BÓLa „Á‡Â43˙BOÚÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…»¿«¬
ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈ‰ ˙ÈLÈÏL44ÔÈÙlÁ˙nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

‰Êa ‰Ê45ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ Lc˜na eÈ‰Â ÏÈ‡B‰ ,46. ∆»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆«≈

(36= סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
בערך. ליטר 13 קבים, אדם 37)שישה האלה המידות כל

גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה
לעין. ניכר ביניהן ההבדל קבים.38)כי כי 39)שני

בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש
(שם). לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו

וחצי.41)הנוזלים.40) ליטר שישה בערך לוג, עשר שנים
לוג.42) אלה,43)של קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

או  באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש אבל
המתחיל  דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל,

לא 44)ושמינית. למה שלישית שעשה לאחר כלומר,
סאה  שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו

בלבד. רובע והתירו סאה, ביניהם 45)ורובע ההפרש כי
ההין. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג שכתוב 46)הוא

לאיל  ההין "ושלישית יד): כח, (במדבר משה בתורת
יין". לכבש ההין ורביעית

.çÔ˙Bp‰Â ‡OBp‰ „Á‡47„·BÚ ÌÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÌÚ ∆»«≈¿«≈ƒƒ¿»≈ƒ≈
Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ¯ÒÁa Ï˜L B‡ „„Ó »ƒƒ»«»«¿»≈≈«…

‰OÚ˙48˙‡ ˙BÚË‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ , «¬∆¿«»¿«¬ƒ¿≈»¿«¿∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰49;BnÚ ˜c˜„È ‡l‡ ,ÔBaLÁa »≈»ƒ¿∆¿∆»¿«¿≈ƒ

e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL50Le·k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈««ƒ∆»
E„È ˙Áz51Le·k BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ , ««»∆«»…∆¿≈»ƒ∆≈»

‡e‰ È¯‰Â .E„È ˙Áz52EÈ‰Ï‡ '‰ ˙·ÚB˙ Èk :ÏÏÎa ««»∆«¬≈ƒ¿«ƒ¬«¡…∆
‰l‡ ‰OÚ Ïk53ÌB˜Ó ÏkÓ - ÏÂÚ ‰OÚ Ïk ,54. »…≈≈∆……≈»∆ƒ»»

ומוכר.47) במידה 48)קונה במשפט עול תעשו לא
גם  קיים זה איסור א. הלכה למעלה - ובמשורה במשקל
וגזל  סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור עליו?49)הגוי יגלום יכול
(שם  קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד
פירש  וכן אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:).
המתחיל  דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך,

עליו. יגלום שקנה.50)יכול גוי על שם כי 51)ומדובר
ישראל  בארץ עברי עבד שקנה גוי על בתורה שם מדובר

ישראל. שלטון בחשבון.52)תחת הגוי את המטעה
ואבן.53) אבן ואיפה, ראה 54)איפה גוי. ובין ישראל בין

הזה. לפסוק החיים ואור עזרא אבן

.èÚ˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ55B¯·Á ˙‡ ‰ÚË‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ«««¿«ƒƒ¿»∆¬≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓa56‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ƒ¿ƒ«««¿«≈¿…«¬∆∆∆¡«…

‰cna ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙57˙cÓ BÊ - ‰cna . «¬»∆«ƒ¿»«ƒ»«ƒ»ƒ«
‰Ê ˜eÒt ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .Ú˜¯w‰58ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï : ««¿«¿≈ƒ¿«»∆…«¬»∆

,‰cn‰ ËtLÓa ‡ÏÂ Ï˜Ln‰ ËtLÓa ‡Ï ,ËtLna«ƒ¿»…¿ƒ¿««ƒ¿»¿…¿ƒ¿««ƒ»
‰¯eOÓk ‰pË˜ ‰cÓ elÙ‡59. ¬ƒƒ»¿«»ƒ¿»

בכלי.55) מידה על דובר כן הקרקע 56)לפני במדידת
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בסוף 57)בחבל. נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת זו
פט:). בתרא (בבא הפסוק במשפט 58)אותו המלה

משורה, על וגם משקל על וגם מידה על גם מוסבה
א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק שהיא 59)המפורטים

ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה בלוג ושלושה משלושים אחד

.é‰¯e·Á Èa60‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ„Èt˜n‰61eÙÈÏÁ‰L ¿≈¬»««¿ƒƒ∆«∆∆∆¡ƒ
- BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ÏÎ‡Ó epnÓ ‰ÂÏ B‡ ,˜ÏÁa ˜ÏÁ≈∆¿≈∆»»ƒ∆«¬»¿∆¡ƒ

‰cÓ ÌeMÓ ÔÈ¯·BÚ62eMÓe ,,ÔÈÓ ÌeMÓe ,Ï˜LÓ Ì ¿ƒƒƒ»ƒƒ¿»ƒƒ¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯BÙe ÔÈÂBÏ ÌeMÓe63. ƒƒ¿ƒ¿

מציעא 60) (בבא אחד בבית יושבים או בדרך שהולכים
דבר 61)עה.). על מוחלים ואינם זה עם זה שמדקדקים

ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט
גם  "הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד

ארוך]. לזמן מוסרם אם החזיר 62)בחפצים, לא אם
עול  תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק

ובמשורה". במשקל במידה אחד 63)במשפט לכל שאסור
פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר
בדרך  "הלוואה" כי לכתוב, יבוא מקפיד שהוא מתוך שמא
לזמן  - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל

קמח.). (שבת קצר

.àée‰Ú¯ Ïe·b ‚Èqn‰64ÒÈÎ‰Â65B¯·Á ÌeÁzÓ ««ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿¬≈
- ‰OÚ ‰˜ÊÁa Ì‡ :Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡ BÓeÁz CB˙a¿¿¬ƒ¿…∆¿«ƒ¿»¿»»»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰66Ì‡Â .·pb ‰Ê È¯‰ - ¯˙qa ‚Èq‰ Ì‡Â , ¬≈∆«¿»¿ƒƒƒ«≈∆¬≈∆«»¿ƒ
ÈLa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ïe·b‰ ‚Èq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿¬≈∆≈ƒ¿≈

‰·b Â‡Ïa :ÔÈÂ‡Ï67‰ÏÊb Â‡Ïa B‡68‡Ï' Â‡Ï·e , »ƒ¿»¿≈»¿»¿≈»¿»…
'‚Èq˙69‰Ê Â‡Ïa ·iÁ ÔÈ‡Â .70ı¯‡a ‡l‡71:¯Ó‡pL , «ƒ¿≈«»¿»∆∆»»»∆∆∆¡«

.ÏÁz ¯L‡ E˙ÏÁa¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

שדה 64) לתוך הקרקע גבולות סימן [=מזיז] המעתיק
שלו. השדה שטח את להגדיל כדי קרקע.65)חבירו,

ג.66) הלכה א פרק למעלה גזלן הגדרת אם 67)זוהי
בסתר. עשה.68)השיג בחזקה "גבול 69)אם וגומר

יד. יט, דברים בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך
תסיג".70) "לא משום 71)בלאו עובר לארץ בחוץ אבל

פרשת  בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא
שופטים.

.áé˙BcÓ ÏL ÔLÚ ‰L˜72˙BÈ¯Ú ÏL ÔLÚÓ ¯˙È73; »∆»¿»∆ƒ»≈≈»¿»∆¬»
ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈa ‰fL74B¯·Á ÔÈ·Ï BÈa ‰ÊÂ ,75ÏÎÂ . ∆∆≈¿≈«»¿∆≈¿≈¬≈¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯ÙBÎk - ˙BcÓ ˙ÂˆÓa ¯ÙBk‰76, «≈¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
Èeev‰ ˙lÁz ‡È‰L77˙BcÓ ˙ÂˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ ; ∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿«≈»»ƒ¿«ƒ

ÏÎÏ ‰Ó¯‚ ‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ»¿»¿»
ÔÈÈeev‰78. «ƒƒ

פח:72) בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם
יחזיר. עם 76)למי מידות מצוות את מקשרת התורה

איפת  צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי  אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה צדק והין צדק
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ אתכם הוצאתי זה תנאי על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק לחקור

.à‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
Ô˙iOÚ ˙ÚLa ÔBaLÁa ˜c˜„Ïe ‰ÙÈ ‰ÙÈ3:¯Ó‡pL , »∆»∆¿«¿≈¿∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»∆∆¡«

¯ÓB‚Â ˜„ˆ ÈÊ‡Ó4˜c˜„Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ . …¿≈∆∆¿≈¿≈¿ƒ«««¿«»ƒ¿«¿≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓ ÔBaLÁa5ÌÈ¯wÚ‰ Èt ÏÚ ¿∆¿¿ƒ«««¿««ƒ»ƒ»ƒ
‡i¯ËÓÈb‰ È·˙Îa ÌÈ¯‡a˙n‰6Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡L . «ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ¿…∆¿«

Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ú˜¯w‰ ÔÓ7. ƒ««¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿…

במשקל 2) שיש "לאֿתעשה" מצות על דובר הקודם בפרק
שבהם. "עשה" מצות על - הזה ובפרק ובמדה,

המאזנים 3) מבנה וגם מדויק, יהיה המשקלות שמשקל
וכו'. ה הלכה השווה לתפקידם, ומותאם "אבני 4)מכוון

והמדות. המשקלות דהיינו צדק", והין צדק איפת צדק,
הקרקע.5) שטחים.6)מדידת במדידת העוסקת ההנדסה,
קז:).7) (בבאֿמציעא ערך יקרי בושם פרחי

.áıÈ¯ÁÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙Bn‡ Úa¯‡8ÔÈÏÊÏÊÓ -9 «¿«««¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
¯‰p‰ ˙ÙOÏ ÌÈÎeÓq‰Â .Ô˙ÁÈLÓa10ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ¿««»»≈¿ƒ

ÏÏk Ô˙B‡11ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏL Ô‰L ÈtÓ ,12. »¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈¿»«ƒ

הבקעה 8) פני על השדות אל הנהר מן מים מוביל החריץ
שלא  מעבדים, אין לחריץ סמוך רוחב אמות וארבע כולה,

(שם). החריץ שפת בעלי 9)תתקלקל כי מדקדקים, אין
ומוחלים. למחול בידם ויש הם, יחידים השדות

(שם).10) הספנים תנועת על להקל כדי פנוי, שמשאירים
הדעת.11) אומדן לפי נרחב פנוי שטח משאירים אלא
(שם).12) בהן תלויים הרבים שצרכי

.âÚ˜¯w‰ ˙‡ „„Bn‰Â13„ÓÈ ‡Ï14„Á‡Ï15˙BÓÈa ¿«≈∆««¿«…»…¿∆»ƒ
Ï·Á‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa „Á‡Ïe ‰nÁ‰««»¿∆»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ¯v˜˙Ó16‰˜a „„Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17B‡ ƒ¿«≈ƒ««»¿ƒ»ƒ»«¿»∆
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a ÏL ˙ÏLÏLa18. ¿«¿∆∆∆«¿∆¿«≈»∆≈¿»¿

סא:13) החבל.14)שם לאחד 15)באותו כגון
שחלקו. אחים משני לאחד או מפני 16)השותפים,

עץ.17)היובש. זוהי 18)של יציב. נשאר אורכם כי
שבגמרא. הנ"ל ההלכה מתוך מדעתו, מסיק שרבינו מסקנה,

.ã˙BÏ˜LÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡19ÏL ‡ÏÂ ÏÊ¯a ÏL ‡Ï ≈ƒƒ¿»…∆«¿∆¿…∆
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el‡k ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‡ÏÂ ˙¯ÙBÚ20ÈtÓ , ∆∆¿…∆¿»ƒ≈«»»≈ƒ¿≈
ÁÈÁˆ ÏL ÔÈOBÚ Ï·‡ ;ÔÈ¯qÁ˙Óe ‰cÏÁ ÔÈÏÚnL∆«¬ƒ¬À»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ«

ÚÏÒ21Ì‰L Ô·‡ ÏLÂ ˙ÈÎeÎÊ ÏLÂ22.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«¿∆¿ƒ¿∆∆∆…«¿«≈»∆

פט:19) בבאֿבתרא אבן 21)שמחלידות.20)ברייתא
ויבשה. החושן.22)קשה אבני בין הנזכרת יקרה, אבן מין

.äÔÈOBÚ ÔÈ‡23˜Án‰ ˙‡24˙ÚÏc ÏL ‡Ï25ÈtÓ , ≈ƒ∆«∆»…∆¿««ƒ¿≈
Ï˜Ó ‡e‰L26„ÈaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÎzÓ ÏL ‡ÏÂ ,27; ∆≈≈¿…∆«∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒ

‰Ó˜L ÏLÂ ÌÈÊB‚‡ ÏLÂ ˙ÈÊ ÏL e‰OBÚ Ï·‡28ÏLÂ ¬»≈∆«ƒ¿∆¡ƒ¿∆ƒ¿»¿∆
ÚB¯kL‡29.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¿¿«¿«≈»∆

המדות,24)שם.23) את מוחקים בו וחלק, קטן לוח
העודף. את בו ומסירים גדושה, מדה פני על אותו מעבירים

הקישואים.25) ממשפחת וצהוב גדול אדמה פרי
ומפסיד 26) יפה, מוחק ואינו במדה, היטב נכנס ואינו

ומפסיד 27)המוכר. מדי, יותר ומוחק לעומק ונכנס
ימים.28)הקונה. המאריך עץ עצו 29)מין שגוון אילן

כבדים  ולא מדי קלים לא אינם האלה העצים כל כהה. צהוב
מדי.

.åÔÈOBÚ ÔÈ‡30BcˆÂ ¯ˆ˜ „Á‡ Bcˆ ˜Án‰ ˙‡„Á‡ ≈ƒ∆«∆»ƒ∆»»»¿ƒ∆»
‰·Ú31B˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,ËÚÓ ËÚÓ ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ . »∆¿…ƒ¿«¿«¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ

¯ÎBnÏ32˙Á‡ ˙·a ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ ;33B˙ÈÁÙnL ÈtÓ , «≈¿…ƒ¿«¿«««ƒ¿≈∆«¿ƒ
Á˜BlÏ34. «≈«

פט:30) ומוחק 31)שם התבואה בתוך נכנס שהקצר מפני
וכשהוא  יפה, מוחק ואינו כך, כל נכנס אינו והעבה יפה,
יעשה  כן על בקצר. מוחק מוכר וכשהוא בעבה, מוחק קונה

המנהג. כפי קצרים, שניהם או עבים אינו 32)שניהם כי
המוכר. ומפסיד דיו, הוא 33)מוחק כי אחת, במשיכה

מדי. יותר שלנו 34)מוחק בגמרא מדי. פחות יקבל הקונה
אחת, בבת שהמוחק אחת, בבת ימחוק "לא היא: הגירסא
ללוקח  שרע מעט, מעט ימחק ולא ללוקח. ויפה למוכר רע
הגירסא  וברי"ף גדולות בהלכות אולם למוכר". ויפה
שמפחיתו  מפני מעט מעט ימחוק "ולא והיא: הפוכה,
ללוקח". שמפחיתו מפני אחת בבת ימחוק ולא למוכר,

הרי"ף. כגירסת במלה מלה היא רבינו וגירסת

.æÔÈÓBË ÔÈ‡35e˙ÁÙiL È„k ÁÏÓa ˙BÏ˜Ln‰ ˙‡36. ≈¿ƒ∆«ƒ¿»¿∆«¿≈∆ƒ¿¬
Ál‰ ˙cÓa ÁÈz¯È ‡ÏÂ37‰˙È‰ elÙ‡Â ,„„BnL ˙Úa ¿…«¿ƒ«¿ƒ«««¿≈∆≈«¬ƒ»¿»

ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰¯Bz‰ È¯‰L ;¯˙BÈa ‰pË˜ ‰cn‰«ƒ»¿«»¿≈∆¬≈«»ƒ¿ƒ»«
‡e‰L ÏÎa ˙Bcn‰38‰cÓ ‡È‰Â ,‰¯eOn·e :¯Ó‡pL , «ƒ¿»∆∆∆¡««¿»¿ƒƒ»

‚Ïa ‰LÏLe ÌÈLÏMÓ ‰pË˜ ˙Á‡39. ««¿«»ƒ¿ƒ¿»¿…

פט:35) הדין 36)שם מובא שם, בגמרא הקונה. ויפסיד
מבאר, רש"י טעם. ללא במלח" משקלותיו יטמין "שלא
המשקל. את מפחית שהמלח מפרש ורבינו מכבידו. שהמלח
יהיה  "ולא ה: פרק בבאֿבתרא בתוספתא שנינו וכדבריו
כך  חסירין". שהן מפני במלח, ומשקלותיו מידותיו נותן
יטמין. שלא ד"ה תוספות וראה הירושלמי. גם מפרש

לתוך 37) ומגבוה בחוזק היין את המוכר ישפוך שלא
מלאה. כאילו המדה ותראה קצף שיעלה כדי המדה,

שהיא.38) מדה "והיא 39)בכל הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

הגירסא  שם שלנו בגמרא בלוג". מלג' אחת קטנה, מדה
בלוג". וששה משלושים אחד שהיא משורה "ומה היא:
גם  היא וכן בלוג. וג' משלושים אחת היא: הרי"ף גירסת

רבינו. גירסת

.çÈ¯ÎBÓ40ÏÊ¯a ÏL ˙BiLLÚ41Ô‰a ‡ˆBiÎÂ42- ¿≈¬»ƒ∆«¿∆¿«≈»∆
B„Èa Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ÌÈÊ‡n‰ ÈËeÁ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«…¿«ƒ∆≈«≈¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡a ÈeÏz43ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , »»¬ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ»»∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL44ÌÈÊ‡n‰ È˜ C¯‡Â ,45C¯‡Â ¿»¿»ƒ¿…∆¿≈«…¿«ƒ¿…∆

ÌÈËeÁ‰46.ÁÙË ¯OÚ ÌÈL «ƒ¿≈»»∆«

פט:40) פט. ברזל.41)שם של עבות חתיכות
משקל.42) כבדי אחרים הטייה 43)מינים לאפשר כדי

היד. כף של הרוחב מדת היא טפח הראוי. לצד חפשית
מן 44) מכה תקבל לא המשקולת, שבה המאזנים, שכף כדי

או  הברזל עם השניה והכף למעלה, מיד ותתרומם הארץ
במשקל. יטעה ובזה למטה, תכריע מוט 45)הנחושת

המאזנים. כפות שתי תלויות שבו הארוך, הברזל
בהן.46) תלויות שהכפות הרצועות

.è˙ÈÎeÎÊ È¯ÎBÓ ÏLÂ ¯Óˆ È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó47- …¿«ƒ∆¿≈∆∆¿∆¿≈¿ƒ
ÌÈÁÙË ÈL Ba ÔÈÈeÏz Ô‰L ÌÈËeÁ‰ C¯‡ ‰È‰È48, ƒ¿∆…∆«ƒ∆≈¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÌÈÁÙË ÈL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e¿ƒƒ»»∆¿≈¿»ƒ¿«»∆¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ÚLz Ôk¯‡49. »¿»ƒ¿»¿»ƒ

מאשר 47) יותר קטנים משאות שוקלים אלה במאזנים
משום  הקודמת, שבהלכה ונחושת ברזל מוכרי של במאזנים

יותר. קטנות מדות כאן מספיקות שלושה 48)כך במקום
הקודמת. בהלכה בהלכה 49)טפחים טפח י"ב במקום

הקודמת.

.é˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ ÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó50C¯‡ ‰È‰È - …¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆««««ƒƒ¿∆…∆
ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e ,ÁÙË Ba ÌÈÈeÏz Ô‰L ËeÁ‰«∆≈¿ƒ∆«¿ƒƒ»»∆

ÌÈÁÙË ‰ML Ôk¯‡ ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÁÙË51. ∆«¿«»∆¿«ƒ»¿»ƒ»¿»ƒ

של 50) במאזנים מאשר יותר קטנים משאות שוקלים בהם
זכוכית. ומוכרי צמר מספיק,51)מוכרי זה שיעור

היא  האורך מדת להכריע. הראוי למקום המאזנים שיכריעו
אורך  דרוש יותר, כבר המשקל כאשר המשקל. כובד לפי

יותר. גדול מדה

.àéÒÏt‰ Ba ÔÈÏBzL ËeÁ‰52ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ ÔÎÂ , «∆ƒ«∆∆¿≈…¿«ƒ∆
·BË ÔÓb¯‡ È¯ÎBÓ ÏLÂ ·‰Ê53LÏL Bk¯‡ - »»¿∆¿≈«¿»»»¿»

˙BÚaˆ‡54C¯‡Â ,˙BÚaˆ‡ LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , ∆¿»¿ƒƒ»»∆»∆¿»¿…∆
˙B‡ÏLÏM‰ C¯‡Â ÒÏt‰55‡e‰M ‰Ó ÈÙk - BlL «∆∆¿…∆««¿¿»∆¿ƒ«∆

‰ˆB¯56. ∆

המאזנים.52) כפות שתי תלויות שבו כך 53)הקנה,
פט. שם "טורטני" המלה את רבינו רוחב 54)מפרש

שלושת  שהם אגודלים, שלושה דהיינו אצבעות, שלוש
שם). ורש"י לט: בכורות (ראה טפח שבהן 55)רבעי

המאזנים. כפות יודע"56)תלויות "איני פירוש זהו

פט. בבאֿבתרא שבגמרא

.áéÔÈpÓ57Á˜BlÏ ÚÈ¯Î‰Ï ¯ÎBn‰ ·iÁL58˙Úa ƒ«ƒ∆«»«≈¿«¿ƒ««≈«¿≈
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‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡ :¯Ó‡pL ?BÏ Ï˜BML.Cl ∆≈∆∆¡«∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»
BÏ Ô˙Â ClMÓ ˜cˆ :‰¯Bz ‰¯Ó‡59. »¿»»«≈ƒ∆»¿≈

פח:57) המשקל.58)שם על קצת לו להוסיף
לדרש,59) באה היא כן ועל מיותרת. "וצדק" המלה

עוד  עליך מלא, משקל דהיינו שלימה", "אבן שנתת שלאחר
משלך. להוסיף

.âé?‰nÎÂ60„Á‡ - L·È·e ,‰‡ÓÏ „Á‡ - ÁÏa ¿«»¿«∆»¿≈»¿»≈∆»
.˙B‡Ó Úa¯‡Ï61ÁÏ ‡¯ËÏ ¯OÚ BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk62- ¿«¿«≈≈«»«∆∆ƒ¿»«
ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B63‡¯ËÏa ‰¯OÚÓ „Á‡64¯ÎÓ Ì‡Â , ≈≈ƒ∆»≈¬»»¿ƒ¿»¿ƒ»«

„Á‡ ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B - L·È ÔÈ¯ËÏ ÌÈ¯OÚ BÏ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈≈≈ƒ∆»
‡¯ËÏa ÌÈ¯OÚÓ65ÔÈa ·¯ ÔÈa ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . ≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆¿∆≈«≈

ËÚÓ66. ¿«

יד.60) הלכה ראה אם 61)שם. בעיא, קיימת בגמרא
נפתרה, לא זו ובעיא מאות, מארבע אחד או ממאתיים אחד
בלח  מאות. מארבע באחד אלא חייב אינו מספק כן ועל
בכלי, מעט נשאר הלח שמן מפני היבש, על מרובה ההכרע

ביבש. בר 62)מהֿשאיןֿכן אבא רבי של היא זו דוגמה
שם. רב בשם משקל.63)ממל מנה,64)תוספת משקל

דינרים. או זוזים מאה לארבע 65)שהוא אחד דהיינו
בעשר 66)מאות. לא משקל תוספת לתת המוכר על

אחד  של חשבון לפי מכך, בפחות אף אלא בלבד, ליטרות
מיימוניות  [ובהגהות ביבש. מאות לארבע ואחד בלח, למאה
חיוב  אין ליטרין מעשרה שבפחות כותב, רשב"ם בשם

התורה]. מן גירומין

.ãé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67ÔÈÚ ¯kÓÏ e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬ƒ¿…«ƒ
ÔÈÚa68ÚÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ÚÈ¯Î‰Ï e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ; ¿«ƒ¬»¿»∆»¬¿«¿ƒ««»¿«¿ƒ«

ÁÙË BÏ69. ∆«

הנזכר 67) החשבון לפי משקל תוספת לתת המוכר שחייב
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע בלי בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע,

טפח. של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי במנהג, תלוי במשקל ההכרע
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף

פח:). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף בצמצום

.åèÌÈ¯ËÏ ¯OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70¯Ó‡È ‡Ï -71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72Ú¯Î‰Â73‰¯OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»

.ÔlÎÏ „Á‡ Ú¯Î‰Â ,˙Á‡ ˙·a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט.70) שם להרבות 72)הלוקח.71)ברייתא כדי
להכריע,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע ואחד בלח

אחת. בבת לשוקל אחת

.æèe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï -76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï - ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï - ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï - Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח:74) שם בקב.75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף. את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי המחוקה, המדה
פט.). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי המחירים לשינוי

מחוקה. מדה שמכרו ידעו

.æé˙Bcn‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï eˆ¯L ‰È„Ó Èa81ÏÚ B‡ ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ««ƒ«
˙e˙L ÏÚ ¯˙È eÙÈÒBÈ ‡Ï - ˙BÏ˜Ln‰82‰È‰ Ì‡L . «ƒ¿»…ƒ»≈«¿∆ƒ»»

˙eL¯‰ - ‰ML ÏÈÎÓ e‰e‡OÚÂ ,‰MÓÁ ÏÈÎÓ ·w‰««≈ƒ¬ƒ»«¬»≈ƒƒ»»¿
eOÚÈ ‡Ï - ‰ML ÏÚ ¯˙È ;Ô„Èa83. ¿»»»≈«ƒ»…«¬

לפי 81) גדולות בין קטנות בין המדות כל את להגדיל
צ.). (שם שמואל של מימרא אחד. ששי.82)חשבון חלק

עליה, שהוסיפו לאחר המדה מן ששי חלק תהיה ההוספה
מלבר". "שתות זה 83)דהיינו דין למדו שם בגמרא

מהמקרא.

.çéÔBËÈq‰84ÂÈ˙BcÓ ˙‡ Áp˜Ó85ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ «ƒ¿«≈«∆ƒ»««ƒ¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌBÈ86ÈÂÁ‰Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡87 ««««ƒ««ƒ¿≈»»…∆¿«∆¿»ƒ

˙aLa ÌÈÓÚt ÔÁp˜Ó88LÓ ‰ÁÓÓe ,ÂÈ˙BÏ˜89ÌÚt ¿«¿»«¬«ƒ¿«»¿«∆ƒ¿¿»««
Ï˜LÓ Ïk ÏÚ ÌÈÊ‡Ó Áp˜Óe ,˙aLa ˙Á‡««¿«»¿«≈«…¿«ƒ«»ƒ¿»

Ï˜LÓe90e„ÈÏÁÈ ‡lL È„k ,91. ƒ¿»¿≈∆…«¬ƒ

פח.).84) שם (משנה גדולות בכמויות ומוכר הקונה
את 85) המקטין בתוכן, הנקרש השמן מן מדותיו את מנקה

כסיטון.86)נפחן. תדיר מוכר מן 87)שאינו הקונה
מסיטון. תדיר יותר אולם קטנות, בכמויות ומוכר הסיטון

בשבוע.88) מן 89)פעמים המאזנים אבני את ורוחץ
בהן. הנדבק לו, ומהדומה ופעם 90)השמן פעם בכל

בהן. ועלולות 91)ששוקל ברזל עשויות המאזנים כי
ומשקל, משקל כל על ומנגבן אותן מנקה כן על להחליד.
מחליד  מחומר לעשותן שאסור במשקולות מהֿשאיןֿכן
בהן, הנדבק מהנוזל אותן ומנקה ד), הלכה למעלה (ראה
ונימוקיֿיוסף  רשב"ם (ראה בשבוע אחת פעם מספיק כן על

אחרת). שפירשו

.èéLw·Ó‰92Ô˙B - ‡¯ËÏ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL Ï˜LÏ «¿«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ‡¯ËÏ93ÛÎa ‡¯ËÏ ÚÈ·¯e ¯Oa‰Â ƒ¿»¿«…¿«ƒ¿«»»¿ƒ«ƒ¿»¿«

ÚÈ·¯e ‡¯ËÏ ÈˆÁ Ô˙B ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‰iL¿ƒ»∆ƒ«»≈≈¬ƒƒ¿»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡¯Ël‰ ÚÈ·¯ ÏtÈ ‡nL ,˙Á‡ ÛÎa ‡¯ËÏƒ¿»¿«««∆»ƒ…¿ƒ««ƒ¿»¿≈

e‰‡B¯ Á˜Bl‰94. «≈«≈

פט.92) שם חצי 93)ברייתא משקלות, שתי ישים ואל
לו: יאמר "לא הגירסא: שלנו בגמרא ליטרא. ורבע ליטרא
גורס  אינו ורבינו אחת", אחת הליטרא רבעי שלשה לי שקול
לו  יאמר לא המלים: את גורס שאינו וכנראה אחת", "אחת

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



קכה daipb zekld - oiwifp xtq - lel` 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הגמרא  פירוש גירסתו, לפי ישקול". "לא אלא שקול,
ממש, ליטרא" רבעי שלושה לי "שקול כמשמעה: פשוטה

משקלות. בשלוש או בשתים רבע 94)דהיינו ויפסיד
זו, לסוגיא בנימוקיֿיוסף מובא כריטב"א (ולא ליטרא
של  משקולות, בשתי ליטרא רבעי שלושת לשקול המתיר

ליטרא). רבע ושל ליטרא חצי

.ëÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ95ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï96ÏÎa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»
‰È„Ó97ÔÈ¯fÁÓ eÈ‰iL ,CÏÙÂ CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆ƒ¿¿«¿ƒ

ÌÈÊ‡n‰ ˙‡ ÔÈ˜cˆÓe ˙BiÁ‰ ÏÚ98˙Bcn‰ ˙‡Â ««¬À¿«¿ƒ∆«…¿«ƒ¿∆«ƒ
ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈ˜ÒBÙe99Ï˜LÓ BnÚ ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÌÈÊ‡Ó B‡ ‰¯ÒÁ ‰cÓ B‡ ¯ÒÁ100- »≈ƒ»¬≈»…¿«ƒ¿À¿»ƒ
B˙Bk‰Ï ˙eL¯ Ì‰Ï LÈ101BÁk ÈÙk102BÒ˜Ïe103 ≈»∆¿¿«¿ƒ…¿»¿

ÔÈc ˙Èa ˙e‡¯ ÈÙk104¯·c‰ ˜fÁÏ105ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈«»»¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯˜Èa ¯ÎBÓe ¯ÚM‰ ˙‡ ÚÈ˜ÙnL∆«¿ƒ«∆«««≈¿…∆«ƒ

˜eM‰ ¯ÚLk ¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ106. ¿ƒ≈¿«««

פט.).95) (שם חמא בר רמי של בעלי 96)מימרא "אלו
בשווקים  המסבבין הדיינין, לפני עומדים והם ורצועה, מקל
על  ולהכות והמדות, השערים לתקן החנויות ועל וברחובות
א, פרק סנהדרין (הל' הדיינים" עלֿפי מעשיהם וכל מעוות,

א). צדק.98)עיר.97)הלכה מאזני שיהיו משגיחים
מחירים.99) בנויות 100)וקובעים שאינן מאזנים כגון

חֿיא. הל' זה בפרק הנ"ל להוראות עלֿפי 101)בהתאם
הדיינים. המכות.102)הוראות מן ימות שלא

כסף.103) עונש עליו את 104)להטיל קובעים ביתֿדין
לפועל. אותו מוציאים והשוטרים הבנתם, לפי העונש

עונשים 105) מטילים יותר, נפוץ חסר משקל שחטא במדה
הרע. את לבער כדי יותר, כשמואל,106)כבדים ולא

(שוטרים) אגרדמין מעמידין ש"אין שם) (גמרא הסובר
המחיר, את להוריד המייקר יאלץ שממילא מכיון לשערים",

קונים. אליו יבואו לא אחרת כי

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במחתרת 1) הבא ודיני נפש הגונב דיני ז"ל רבינו בו ביאר

צד  בהם יש ששניהם לפי אחד בפרק ונכללו השלמות. על
לפעמים. מיתה

.à·Bb‰ Ïk2Ì„‡ LÙ3,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - »«≈∆∆»»≈¿…«¬∆
ÌÈ¯·c‰ ˙¯OÚa ¯eÓ‡‰ ‰Ê ˜eÒt .·‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…»∆»»«¬∆∆«¿»ƒ

‰¯‰Ê‡ ‡È‰4˙BLÙ ·B‚Ï5B¯ÎBn‰ ÔÎÂ .6¯·BÚ - ƒ«¿»»¿≈¿»¿≈«¿≈
„·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï :ÏÏÎa ‰fL ,‰OÚ˙ ‡Ïa7. ¿…«¬∆∆∆ƒ¿«…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆

el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â8Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈ƒ¿≈∆»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL9‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡pL , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈

ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b LÈ‡10˜Áa B˙˙ÈÓe .¯ÓB‚Â11. ƒ…≈∆∆≈∆»¿≈ƒ»¿∆∆

על 2) - זה ובפרק ממון, גונב על דובר הקודמים בפרקים
נפש. "נפש 3)גונב כתוב: פה:) (סנהדרין במשנה

ר"מ. רומי בדפוס גם וכך לאֿתעשה.4)מישראל",
הלמד 5) "דבר המידה ידי על התלמוד מגיע זו למסקנה

נדרשת  שהתורה מדות משלושֿעשרה אחת שהיא מענינו",
לא  כגון בנפשות, מדבר הדברות בעשרת העניין כל בהן.
ש"לא  מכאן ביתֿדין. מיתות חייבי שהם תנאף, לא  תרצח,

מיתת  בה שיש בגניבה כן גם מדבר כאן האמור תגנוב"
פו.). (סנהדרין נפש גונב דהיינו כעבד.6)ביתֿדין,

בזיון 7) דרך ישראל בן מכירת לאסור בא זה לאו עיקר
עבדים  למכירת מיוחד מקום על והעמדה הכרזה עלֿידי
א, פרק עבדים בהלכות רבינו כתב וכן כהנים', ('תורת
ישראל  שגונב רבינו, וסובר שם. מלבי"ם ראה ד). הלכה
לשש  רק מכרו אם שאפילו ונראה, זה. בלאו נכלל ומוכרו,

זה. בלאו עובר ולאֿתעשה 8)שנים, גניבה של לאֿתעשה
מכירה. יענש 9)של עליו שהעובר להזהיר בא לא הלאו

אין  כי ביתֿדין, עלֿידי במיתה עליו שיענש אלא במלקות,
(שם  מזהירין אלאֿאםֿכן – מלקות ולא מיתה לא - עונשין

הגנב 10)פו:). ומת ומכרו בו והתעמר ישראל, "מבני
שאם  ומכירה, גניבה הדברים. שני נזכרים זה בפסוק ההוא".

מיתה. חייב עליהם האמורה 11)עבר מיתה סתם כי
קלט). תצא, פרשת (ספרי, בחנק - בתורה

.á˙‡ ·‚iL „Ú ˜Á ˙˙ÈÓ ·iÁ ·pb‰ ÔÈ‡≈««»«»ƒ«∆∆«∆ƒ¿…∆
Ï‡¯Oi‰12B˙eL¯Ï epÒÈÎÈÂ ,13Ba LnzLÈÂ ,14, «ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÌÈ¯Á‡Ï ep¯kÓÈÂ15B¯ÎÓe Ba ¯nÚ˙‰Â :¯Ó‡pL ;16. ¿ƒ¿¿∆«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«∆¿»
a ‡l‡ Ba LnzL ‡Ï elÙ‡Â‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙ17, «¬ƒ…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ»∆¿»

ÂÈÏÚ ÔÚLpL ÔB‚k18Ba CÓÒ B‡19Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«»»ƒ¿«««ƒ
ÔLÈ ·‚p‰L20Ba LnzL ‰Ê È¯‰ -21. ∆«ƒ¿»»≈¬≈∆ƒ¿«≈

נפש 12) "גונב נאמר: (שם) ובספרי פה: סנהדרין משנה
מעכו"ם. ולא הפסוק 13)מאחיו", מן לומדים זה דין

טז). כא, (שמות יומת" מות בידו ונמצא ומכרו איש "וגונב
אין  - "בידו משפטים: פרשת המכילתא מעיר זה לכתוב

רשותו". אלא מקום בכל המכירה.14)בידו לפני
ג).15) הלכה לקמן (ראה הגנוב של לקרוביו ולא
שם).16) (משנה מכרו ואחרֿכך הגנב בו השתמש
בריה 17) אחא רב של פירושו לפי במשנה, כחכמים שם.

שם.18)דרבא. בגמרא המובאת השתמש 19)דוגמא
"סומכא  השווה שם. הרוח), בפני הגנה (לשם הגוף בעובי

נג:). (סוכה בו.20)דארעא" שהשתמש ואם 21)בשעה
שם). (סנהדרין חייב משנתו, התעורר שהנגנב לאחר מכרו,
אבל  ישן, כשהוא במכרו רק מסתפק ירמיה שרב רבינו [דעת
הגמרא  מלשון אולם חייב. מכרו ואחרֿכך נתעורר אם
בכך", עימור דרך אין או בכך עימור "דרך שם): (סנהדרין

עיון]. וצריך רבינו, כדברי שלא משמע

.âBa LnzLÂ B·b22˙eL¯a ·eb‰ ÔÈ„ÚÂ ,B¯ÎÓe ¿»¿ƒ¿«≈¿»«¬«ƒ«»ƒ¿
¯eËt - B˙eL¯Ï ·pb‰ BÒÈÎ‰ ‡ÏÂ BÓˆÚ23B·b . «¿¿…ƒ¿ƒ««»ƒ¿»¿»

B¯ÎÓ B‡ ,B¯ÎÓ ‡ÏÂ Ba LnzLÂ B˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿…¿»¿»
Ba LnzLpL Ì„˜24„Á‡Ï B¯ÎÓe Ba LnzL B‡ , …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆»

- ÂÈÁ‡Ï B‡ ÂÈ·‡Ï B¯ÎnL ÔB‚k ,·eb ÏL ÂÈ·B¯wÓƒ¿»∆»¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰25„Ú - ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»∆∆¡«…≈∆∆≈∆»«

B·b Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÈÎÓa ÂÈ·B¯wÓe ÂÈÁ‡Ó epÏÈc·iL∆«¿ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÚÂ B¯ÎÓe ,ÔLÈ ‡e‰Lk Ba LnzLÂ ,ÔLÈ ‡e‰Â¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆»≈¿»«¬«ƒ

ÔLÈ ‡e‰26¯eËt ‰Ê È¯‰ -27. »≈¬≈∆»

שם.22) ועדיין 23)ברייתא "מכרו אומרת: הברייתא
רש"י, כפירוש מפרש ורבינו פטור". - ברשותו ישנו
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עצמו. הנגנב ברשות היינו והתורה 24)ש"ברשותו"
ואחרֿכך  עימור בתחלה - ומכרו" בו "והתעמר אמרה
מכרו. ואחרֿכך בנגנב הגנב השתמש קודם כלומר מכירה,

ומקרוביו 25) מאחיו שיבדילנו עד "מאחיו" פו. סנהדרין
על  באה להורות "מאחיו", במלה מ"ם האות במכירה.
לכל  מתכוון הרחב במובנו ו"אחיו" אחיו, מן הרחקה
וימכרנו  רבינו: כתב הקודמת בהלכה הגנוב. של הקרובים

שם). (גמרא לרחוקים - פירוש בניגוד 26)לאחרים,
כשהנגנב  היה בלבד שהשימוש הקודמת, שבהלכה למקרה

המכירה. ולא שלא 27)ישן, (שם), בגמרא בעיא זוהי כי
להקל. נפשות וספק נפתרה,

.ã„·Ïa ‰È¯aÚÏ d¯ÎÓe ‰M‡ ·b Ì‡ ÔÎÂ28ÔB‚k , ¿≈ƒ»«ƒ»¿»»¿À»∆»ƒ¿«¿
‰ÁÙM‰ BfL :Á˜Bl‰ ÏÚ ‰˙‰L29‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ∆ƒ¿»««≈«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¿∆»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙B„Ïe‰30. «¿»¬≈∆»

שם.28) ורש"י גמרא מעוברת, אשה שגנב לא 29)כגון
כשפחה. מוכרה והוא ישראל בת אלא ממש, שפחה

נפשות 30) וספק נפתרה, ולא (שם), ירמיה רב בעיית זוהי
להקל.

.äBa ˙‡ ·Bb‰31ÔÎÂ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ B‡ «≈∆¿∆»ƒ«»»¿≈
ÔÈtB¯ËBt‡‰32ÔÈÎeÓÒ Ô‰L ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ e·bL »«¿ƒ∆»¿∆«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÏˆ‡33B˙Èa ÈaÓ „Á‡ ·bL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,34 ∆¿»««««ƒ∆»«∆»ƒ¿≈≈
˙B˜BÈz „nÏÓe ,BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓq‰35„Á‡ ·bL «¿ƒ«À¿»¿«≈ƒ∆»«∆»

BÏˆ‡ ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈpËw‰ ÔÓ36LnzLpL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ«¿«ƒ«¿ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«≈
¯eËt - B¯ÎÓe Ba37B„È· ‡ˆÓÂ :¯Ó‡pL ;38Ë¯t - ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»
el‡Ï39.Ì„Èa ÔÈÈeˆÓ Ô‰L ¿≈∆≈¿ƒ¿»»

כחכמים.31) ופסק שם, במשנה ממונים 32)מחלוקת
על  ולפקח קטנים יתומים על להשגיח ביתֿדין עלֿידי

עליהם.33)נכסיהם. פרנסתם המשרתים.34)שדאגת
פו.).36)קטנים.35) (שם רבא של ממיתה.37)מימרא
בידו.38) היו לא הגניבה שקודם אלו 39)משמע כל

זו. בהלכה הנזכרים

.å„Á‡40ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰41Ôa ÔËw‰ ˙‡ ·Bb‰ B‡ ∆»«≈∆«»«≈∆«»»∆
BÓBÈ42ÂÈL„Á BÏ eÏkL43ÔÈa ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa , ∆»√»»≈»»≈¿≈»≈

‰M‡ B‡ LÈ‡ ·pb‰ ‰È‰L44;ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆»»««»ƒƒ»¬≈≈∆¡»ƒ
LÌB˜Ó ÏkÓ - LÙ ·b :¯Ó‡p45˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â . ∆∆¡«…≈∆∆ƒ»»¿∆»«≈∆

¯¯ÁLÓ „·Ú B‡ ¯b ·bL B‡ Ï‡¯OÈ46:¯Ó‡pL ; ƒ¿»≈∆»«≈∆∆¿À¿»∆∆¡«
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a Ô‰ eÈÁ‡ ÏÏÎa el‡Â ,ÂÈÁ‡Ó LÙ47. ∆∆≈∆»¿≈ƒ¿««≈≈¿»¿ƒ¿

Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ B‡ „·Ú‰ ˙‡ ·Bb‰ Ï·‡¬»«≈∆»∆∆ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÈ¯BÁ48¯eËt -49. ƒ»

בין.40) - בין פירוש: או", - שלושֿעשרה 41)"אחד בן
שערות. שתי שהביא אחד, ויום שנולד.42)שנה ביום בו

ח 43) לבן פרט שבעה, או תשעה עיבורו, חדשי נגמרו
קיימא. בן שאינו משבעה פחות או השווה 44)חדשים כי

שבתורה. עונשין לכל לאיש אשה "נפש"45)הכתוב
מוסב  זה טעם נקבה. בין זכר בין קטן, בין גדול בין משמע
אשה  הכתוב "הקשה כי הגנב, לדין לא אבל הנגנב, לפרטי
ללימוד  צריכים אנו ואין שבתורה", עונשין לכל לאיש

פה: סנהדרין בברייתא מקורם הנ"ל הדינים כל מיוחד.
מצוות.46) עול עליהם שאינם 47)שקיבלו אףֿעלֿפי

פו.). (שם ישראל שותפים,48)מבני שני של עבד כגון
מהם. אחד מאחיו 49)ששחררו נפש "גונב כתוב: כי

ממעטים  ישראל" "מבני הנוספות המלים מן ישראל". מבני
שם). (גמרא חורין בן וחציו עבד וחציו עבד,

.æ˙¯zÁna ‡a‰50‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,51BÏ ÔÈ‡ - «»««¿∆∆≈«≈««¿»≈
ÌÈÓc52Ì„‡‰ ¯‡L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa B‚¯‰ Ì‡ ‡l‡ ;53 »ƒ∆»ƒ¬»««««ƒ¿»»»»

ÏkÏ LÈ ˙eL¯e .ÔÈ¯eËt -54B‚¯‰Ï55ÔÈa ÏÁa ÔÈa , ¿ƒ¿≈«…¿»¿≈¿…≈
˙aLa56ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ;B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa , ¿«»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ∆∆¡«≈

.ÌÈÓc BÏ»ƒ

עב.50) סנהדרין הבית, לקירות מתחת הגנב שחפר
(שמות 51) לו" דמים עליו השמש זרחה "אם כתוב: בתורה

חייב. וההורגו כחי, דינו שביום משמע פשוטו ולפי ב), כב,
ובשניהם  ללילה, יום בין הבדל שאין רבינו, ומשמיענו
שם  יג. פרשה משפטים במכילתא לדבריו המקור פטור.
אם  לומר ללילה, יום בין לחלק אלא בא אינו "או נאמר:
ולנערה  לומר: תלמוד פטור, יהא ובלילה חייב ביום הרגו
כאן  אף ללילה, יום בין חלק לא להלן מה דבר, תעשה לא
הראב"ד  השגת מיושבת בזה ללילה". יום בין תחלוק לא

מיימוניות. והגהות כאן, מגידֿמשנה וראה כמי 52)כאן.
פטור. וההורגו - כמת דינו כלומר וחיות, דם לו שאין
לו. יתנגד אם הבית, בעל את להרוג עלול זה גנב הטעם:
"הבא  בו: שנאמר להרגו, אדם אחרי כרודף דינו כן על

(שם). להורגו" השכם הבא 53)להרגך הגנב שדין מכיון
מותר  אדם שלכל להרגו, אדם אחר רודף כדין במחתרת
עב:). (שם הרודף המתת עלֿידי הנרדף חיי את להציל

בלבד.54) הבית לבעל הרגו,55)לא אם פטור רק לא
להרגו. לכתחילה מותר מיתת 56)אלא שחייבי אףֿעלֿפי

במחתרת  הבא הגנב את אבל בשבת, הורגין אין ביתֿדין
(שם). הבית בעל את להציל כדי בשבת, להרוג מותר

.çBbb CB˙a ‡ˆÓpL ·p‚ B‡ ˙¯zÁna ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««¿∆∆«»∆ƒ¿»¿«
Ì„‡ ÏL57BÙÈt¯˜ CB˙a B‡ B¯ˆÁ CB˙a B‡58ÔÈa , ∆»»¿¬≈¿«¿ƒ≈

ÈÙÏ ?˙¯zÁÓ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia59C¯cL «≈««¿»¿»»∆¡««¿∆∆¿ƒ∆∆∆
.‰ÏÈla ˙¯zÁna ‡B·Ï ÌÈ·pb‰ ·…̄««»ƒ»««¿∆∆««¿»

עב:57) סנהדרין גדר 58)ברייתא מוקף נרחב שטח
העיר. נכנס 59)בקרבת שאם רש"י [דעת הברייתא. לשון

אבל  חילק. לא כאן רבינו אולם להורגו, אסור הפתח דרך
בכוונה  אחרים לרשות בנכנס אלא אמר לא הוא שגם נראה
גונב  או חבירו, של בכיסו ידו התוחב סתם, גנב אבל לגנוב,
החפץ  שבעל ברגע הדולפק או השולחן מעל שהוא מה

להורגו]. שאסור מודה רבינו גם עין, מעלים

.è‰Ó ÈtÓe60ÏÚ Û‡ ·pb ÏL BÓ„ ‰¯Bz ‰¯Èz‰ ƒ¿≈»ƒƒ»»»∆«»««
?ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡aL Èt61B˙˜ÊÁL ÈÙÏ62Ì‡L , ƒ∆»«ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿»∆ƒ

‰Ê ‡ˆÓÂ ,ep‚¯‰È - BÚÓe ÂÈÙÏ ˙Èa‰ ÏÚa „ÓÚ»«««««ƒ¿»»¿»««¿∆¿ƒ¿»∆
B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯k ·‚Ï B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰63, «ƒ¿»¿≈¬≈ƒ¿…¿≈««¬≈¿»¿

‚¯‰È CÎÈÙÏe64ÔË˜ ‰È‰L ÔÈa ÏB„‚ ‰È‰L ÔÈa .65, ¿ƒ»≈»≈≈∆»»»≈∆»»»»
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa66. ≈»»≈¿≈»
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עב.60) שם רבא, של בעל 61)מימרא של ממונו לגנוב
המציאות.62)הבית. לאור ברורה עב:63)הנחה שם

להלן דין  ומפורט עג. שם משנה להרגו, חבירו אחר הרודף
א. פרק רוצח קטן 65)הגנב.64)בהלכות של דינו כי

בנפשו  להצילו שניתן הרודף, כקטן הוא במחתרת הבא
רודף.66)(שם). כדין

.éÂÈÏÚ ‡a‰ ·pb‰ ‰fL ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰»»«»»»¿««««ƒ∆∆««»«»»»
B‚¯B‰ BÈ‡67¯eÒ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ ‡a BÈ‡Â , ≈¿¿≈»∆»«ƒ¿≈»»

LÙ ‚¯B‰ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ,B‚¯‰Ï68:¯Ó‡pL ; ¿»¿¿ƒ¬»¬≈∆≈∆∆∆∆¡«
¯·c‰ EÏ ¯e¯a Ì‡ - ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯Ê Ì‡ƒ»¿»«∆∆»»ƒ»¿«»»

LÓMk69,CÎÈÙÏ .e‰‚¯‰z Ï‡ ,EnÚ ÌBÏL BÏ LiL «∆∆∆≈»ƒ¿«««¿≈¿ƒ»
Ba ÏÚ ˙¯zÁna ‡a‰ ·‡70È‡ceL ,‚¯‰ BÈ‡ - »«»««¿∆∆«¿≈∆¡»∆««

‚¯‰ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ Ôa‰ Ï·‡ ;B‚¯B‰ BÈ‡L71. ∆≈¿¬»«≈«»«»ƒ∆¡»

מידו.67) ממונו להציל נגדו יעמוד וחייב 68)אפילו
עב.69)עליו. שם הברייתא, מרחם 70)לשון אב סתם

שם. בגמרא דוגמא בנו. הבא 71)על סתם אדם כל כדין
נגדו  יקום אם הבית, בעל את שיהרוג שחזקתו במחתרת,
אדם, בני בסתם נאמר האב על בבן זה דין ממונו. את להציל
אסור  יהרגהו, ולא מאד אביו את אוהב זה שבן כשידוע אבל
שאינו  באדם גם אלא אמרו, בבן רק ולא במחתרת. להרגו
 ֿ (מגיד ביותר כאוהבו ידוע אבל הבית, בעל של קרובו

משנה).

.àéL ·pb‰ ÔÎÂ‡ˆÈÂ ·b72B‡ˆÓe ·‚ ‡lL B‡ , ¿≈««»∆»«¿»»∆…»«¿»
Û¯Ú ‰Ùe ÏÈ‡B‰ - ˙¯zÁn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ73BÈ‡Â ≈ƒ««¿∆∆ƒ»»…∆¿≈

Û„B¯74ÌÈÓc BÏ LÈ ,75Ì„‡ Èa e‰eÙÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .76 ≈≈»ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈»»
ÌÈ„Ú B‡77‡aL ‰Ê ˙eL¯a ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««ƒ∆¬«ƒƒ¿∆∆»

˙È·Ï ‡a Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‚¯‰ BÈ‡ - ÂÈÏÚ»»≈∆¡»¿≈»ƒ«ƒ»¿≈
.‚¯‰ BÈ‡L ÔÈcƒ∆≈∆¡»

דמים"72) לו יש למחתרת חוץ דמים, לו אין "במחתרת
ח). הלכה ח, פרק סנהדרין אףֿעלֿפי 73)(ירושלמי

במחתרת. עדיין גנב 74)שנמצא אם אבל גנב, לא הרי כי
רב  של מימרא פטור. - והרגו המחתרת מן יוצא ומצאו
עליו  ועמד לו והלך לצאת פניו את והפך הכיס "נטל הונא:

(שם). נהרג" ההורגו אין חייב.75)והרגו, וההורגו
אם 76) לבעה"ב, מצילים לו יש כי הגנב, את להרוג אסור

- והרג הימנו מושיעים לו "היו להרגו. עליו הגנב יקום
יג). פרשה משפטים (מכילתא "אם 77)חייב" הפסוק את

"אם  אונקלוס תרגום מפרש לו" דמים עליו השמש זרחה
אותו), רואים עדים (=אם עלוהי..." נפלה דסהדיא עיני
שיוכלו  מכיון אבל לו, להושיע יכולים אינם אפילו כלומר
ולא  הגנב ימנע בעלֿהבית, את יהרוג שהגנב במקרה להעיד
מאירי  (ראה אותו להרוג ואסור דמים לו יש כן על יהרוג,

.(269 ע' לסנהדרין

.áée‰„O CB˙Ï B‡ B˙pb CB˙Ï ˙¯zÁna ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿∆∆¿ƒ»¿»≈
¯Èc‰ CB˙Ï B‡78¯‰q‰Â79B˙˜ÊÁL ;ÌÈÓc BÏ LÈ - ¿«ƒ¿«««≈»ƒ∆∆¿»

ÌÈÏÚa‰ ·¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa ÔBÓn‰ ÏÚ ‡aL∆»««»ƒ¿«¿ƒ∆≈…«¿»ƒ
el‡ ˙BÓB˜Óa ÌÈÈeˆÓ80. ¿ƒƒ¿≈

צאן.78) לעדר בשדה.79)גדרה לבהמות גדרה

לגגו,80) בניגוד שם. ימצאהו שהבעלים הגנב ידע ולא
הלכה  למעלה ראה בהם, מצויים שהבעלים וקרפיפו חצרו

ח.

.âéÌÈÓ„ BÏ LiL ·pb Ïk81Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡ ,82 »«»∆≈»ƒƒ»«»»«
ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ˙aLa83B˙‡È·a ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â ,84 ¿«»¿«¿ƒ»»¿ƒƒ≈≈ƒ¿ƒ»

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -85ÌÈÓ„ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ;86¯aML «»¿«¿ƒ¬»ƒ∆≈»ƒ∆ƒ≈
¯eËt - B˙‡È·a ÌÈÏk87e¯‡aL BÓk ,88. ≈ƒ¿ƒ»»¿∆≈«¿

להורגו.81) שהיה 82)שאסור בשעה מפולת אבני של
דינו 83)במחתרת. כי להצילו, כדי האבנים את מפנים

עב:). (סנהדרין שבת דוחה נפש ופיקוח אדם, כל כדין
הבעלים.84) עב.)85)לרשות (סנהדרין מזיק כל כדין
ח.86) והלכה ז הלכה חיוב 87)למעלה כי מלשלם,

פטור  ניצל אם ואפילו כאחד, באים ממון וחיוב מיתה
הגל. את עליו מפקחים שאין והואֿהדין מלשלם,

א.88) הלכה ג, פרק למעלה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰·b ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ה  אלול ו' שישי יום

zFklddca`e dlfB ¦§§¥¨©£¥¨
LÈLÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‡(„ .„ÓÁÏ ‡lL (‚ .˜LÚÏ ‡lL (· .ÏÊ‚Ï ‡lL∆…ƒ¿…∆…«¬…∆…«¿…

‡lL (Â .‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï (‰ .˙Be‡˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆«¿≈»∆…
.‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï (Ê .‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙Èƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ»¬≈»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¤¤¦
ואיכות 1) ושיעורם, מהותם הגזילה, ענייני רבינו בו כלל

ר"ל  מצוות, החמש ואלו והחימוד. התאוה וענין החזרה
הכוללות  הן והחמוד והתאוה, והעושק, והאבידה, הגזילה,

גזילה. הלכות ענין

.àÏÊBb‰ Ïk2‡Ïa ¯·BÚ - ‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ »«≈∆¬≈»∆¿»≈¿…
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÊ‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙3, «¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ«»∆

‰OÚÏ B˜z ·e˙k‰ È¯‰L4·iÁ - ÏÊb Ì‡L , ∆¬≈«»ƒ¿«¬≈∆ƒ»««»
BÊ - ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»

‰OÚ ˙ÂˆÓ5‰ÏÊb‰ Û¯O elÙ‡Â .6;‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ¿«¬≈«¬ƒ»««¿≈»≈∆
ÔzpL Â‡Ï ÏÎÂ ,‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈«»¿«≈»∆»¿»»∆ƒ«

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÈÓeÏL˙Ï¿«¿ƒ≈ƒ»»

גניבה 2) הלכות (ראה יד" בחוזק ובפרהסיא "בגלוי הלוקח
ג). הלכה ולקמן ג הלכה א לאו 3)פרק שכל פי על אף

עליו. לוקין מעשה בו והעתיקו 4)שיש אותו העביר
כל  הכלל "זה מלקות. זה לאו על אין כן ועל עשה, למצוות
עליה" חייבין אין ועשה, קום בה שיש תעשה לא מצוות

טז.). ואשם 5)(מכות יחטא כי "והיה מתחיל: הכתוב
אם  מקרה, לתאר הכתוב כוונת אין הגזלה..." את והשיב
את  להשיב הגזלן על לצוות בא אלא הגזילה, את השיב

מצותֿהעשה 6)הגזילה. את שוב לקיים אפשר ואי

ככתבה.
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.á‡e‰L Ïk ÏÊ‚Ï ¯eÒ‡Â7‰¯Bz ÔÈc8„·BÚ elÙ‡ . ¿»ƒ¿…»∆ƒ»¬ƒ≈
B˜LÚ B‡ BÏÊb Ì‡Â ;B˜LÚÏ B‡ BÏÊ‚Ï ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ»¿»¿¿»¿¿ƒ¿»¬»

.¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

נז.).7) (סנהדרין פרוטה משווה פחות שאף 8)אפילו לפי
א  פרק גניבה הלכות (ראה התורה מן אסור משיעור פחות

ב). הלכה

.âÏÊB‚ e‰Ê È‡9‰˜ÊÁa Ì„‡‰ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?10. ≈∆≈∆«≈«»»»»¿»¿»
B„iÓ ÛËÁL ÔB‚k11B˙eL¯Ï ÒÎpL B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ¿∆»«ƒ»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿«ƒ¿

ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL12Û˜zL B‡ , ∆…ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ»≈ƒ∆»«
Bc·Úa13Ô‰a LnzLÂ BzÓ‰··e14CB˙Ï „¯iL B‡ , ¿«¿ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆∆»«¿
e‰„O15.ÏÊB‚ ‡e‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â »≈¿»«≈∆»¿…«≈»∆≈

ÈÁ‰ ˙‡ ÏÊ‚iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚkÈ¯ˆn‰ „iÓ ˙16. »ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿…∆«¬ƒƒ««ƒ¿ƒ

א.9) בהלכה הגוזל", ל"כל ביאור יד,10)זהו בחוזק
הבעלים. ידיעת בלי בסתר האדם ממון הלוקח לגנב בניגוד

לדוגמה 11) המתאימה ביותר הפשוטה הדוגמא זוהי
זו. הלכה בסוף המובא מרשותו 12)שבכתוב הנוטל דין

מידו. הנוטל בכוח.13)כדין עבדו את דוגמא 14)תפס
את  לעצמו נטל שם הקודמות. הדוגמאות משתי שונה זו
או  בעבד כאן אולם לחלוטין, הכלים ואת המטלטלין
בלבד  בהם השתמש אלא לעצמו, אותם לקח לא בבהמה

צז.). צו: הדוגמאות 15)(שם את משלימה זו דוגמא
(בבא  קרקע על וכאן מטלטלין, על דובר שם הקודמות.

לח:). דוגמא 16)בתרא בתלמוד משמש הזה הכתוב
עט:). קמא (בבא לגזלן

.ã˜LBÚ e‰Ê È‡17B„È CB˙Ï B¯·Á ÔBÓÓ ‡aL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆»»¬≈¿»
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a18L·k e‰eÚ·zL ÔÂÈÎÂ ,19ÔBÓn‰ ƒ¿«¿»ƒ¿≈»∆¿»»««»

B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ÔB‚k .B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰˜ÊÁa BÏˆ‡∆¿¿»¿»¿…∆¡ƒ¿∆»»¿«¬≈
˙e¯ÈÎO B‡ ‰‡ÂÏ‰20ÏBÎÈ BÈ‡Â ,BÚ·Bz ‡e‰Â , «¿»»¿ƒ¿¿¿≈»

Ìl‡ ‡e‰L ÈtÓ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï21‰Ê ÏÚÂ .‰L˜Â ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»∆¿«∆
.EÚ¯ ˙‡ ˜LÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬…∆≈¬

ב.17) בהלכה הנזכר לעושק ביאור לגוזל 18)זהו בניגוד
הבעלים. ברצון שלא לידו חבירו ממון בא שמתחילתו

מציעא 20)עיכב.19) (בבא שכיר כפועל אצלו שעבד
כחפצו.21)סא.). ועושה תקיף

.ädÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ÏÊBb‰ Ïk22:¯Ó‡pL , »«≈«»¿«¬ƒ«¿≈»«¿»∆∆¡«
B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»¿ƒ»¿»

˙Èp˙L23‰ÈÓc ÌlLÓ -24BÓˆÚ ÈtÓ ‰„B‰L ÔÈa . ƒ¿«≈¿«≈»∆»≈∆»ƒƒ«¿
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÊbL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡aL ÔÈa≈∆»»»≈ƒ∆»«¬≈∆«»¿«≈

„·Ïa Ô¯w‰25‰¯È·a d‡·e ‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .26- «∆∆ƒ¿«¬ƒ»«»¿»»¿ƒ»
˙Èp˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰27‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc ,28˙‡ Ò¯‰iL ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»∆«¬…∆

ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ ;‰ÈÏÚ·Ï ‰¯B˜ ¯ÈÊÁÈÂ ÔÈa‰ Ïk»«ƒ¿»¿«¬ƒ»ƒ¿»∆»¬»ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ29‡ÏÂ ‰ÈÓc ˙‡ Ô˙B ‰È‰iL , ƒ¿≈«»««»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»∆»¿…

ÔÈa‰ „ÈÒÙÈ30k ÔÎÂ .‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ï «¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈»∆¬ƒ»«»
CB˙a dÚ·˙Ï ‰¯Bw‰ ÏÚa ‡·e ,‚Á‰ ˙kÒa d‡OÚÂ«¬»»¿À«∆»»«««»¿»¿»¿

‰ÈÓc ˙‡ BÏ Ô˙B - ‚Á‰31ÏÈ‡B‰ - ‚Á‰ ¯Á‡ Ï·‡ ; ∆»≈∆»∆»¬»««∆»ƒ

ËÈËa ‰‡a ‡ÏÂ ˙Èp˙L ‡ÏÂ32‰¯Bw‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ , ¿…ƒ¿«≈¿…¿»»¿ƒ«¬ƒ∆«»
.dÓˆÚ«¿»

בתשלומים.22) עצמו לפטור יכול הגזלן כגון,23)ואין
קמא  (בבא בגדים ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל

לומר 24)צג:). תלמוד מה גזל, אשר הגזילה את "והשיב
בעי  בעלמא דמים לאו ואם יחזיר, שגזל כעין אם גזל? אשר

י). פרק שם תוספתא סו. (שם כגנב 25)שלומי" ולא
שגנב. עדים שני עליו העידו אם שניים, פי שמשלם

גדול.26) הבניין 27)בניין הריסת לאחר כי מברייתה,
שהייתה. כמו קורה אשר 28)תישאר הגזילה את והשיב

בתשובה.29)גזל. לחזור הגזלן על להקל שאם 30)כדי
יימנע  עצמה, הקורה את ולהחזיר ביתו את להרוס נכריחו

תשובה. בטיט,31)מלעשות חיברה שלא אףֿעלֿפי
תקנה, כאן גם תיקנו החג, לאחר להריסה עומדת והסוכה
הסוכה  דין החג ימי בתוך כי עצמה, הקורה את יחזיר שלא

שם). (גמרא קבע בניין דין 32)כדין בטיט, בנאה ואם
הקורה  את מחזיר אינו החג לאחר ואף בניין, כדין הסוכה
(גמרא  השבים תקנת מפני דמיה, את לו נותן אלא עצמה,

שם).

.å¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊBb‰33- «≈»ƒ»∆¿»««ƒ∆»«
‰ÏÊb ˙·L‰ ˙¯B˙a BÈ‡34˙Bc‚‡ LÏL ÏÊb .35˙BÂL ≈¿«¬»«¿≈»»«»¬À»

ÈzL ˙BÂL ÔzLÏL È¯‰Â ,eÏÊe‰Â ,˙BËe¯t LÏL»¿¿¿«¬≈¿»¿»»¿≈
¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈzL BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,˙BËe¯t¿¿∆¡ƒ¿«ƒ«»¿«¬ƒ

˙ÈLÈÏM‰36‰Ëe¯t ‰ÂL ‰˙È‰ ‰lÁz·e ÏÈ‡B‰ ,37. «¿ƒƒƒ«¿ƒ»»¿»»»¿»
ÔÈ‡ ‰ÏÊb - ˙Á‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Ëe¯t ˙BÂL ÌÈzL ÏÊb»«¿«ƒ»¿»¿∆¡ƒ««¿≈»≈

Ô‡k38Ô‡k ÔÈ‡ ‰ÏÊb ˙·L‰ ˙ÂˆÓ ,39. »ƒ¿«¬»«¿≈»≈»

(ראה 33) תורה" דין שהוא כל לגזול "אסור כי עבירה,
ב). הלכה ממון 34)למעלה אינו פרוטה משווה פחות כי

נה:). מציעא ירק )35(בבא כגון יחד, הנאגדים דברים
קה.). קמא משווה 36)(בבא פחות שהיא פי על אף

בתורת  אינו פרוטה משווה שפחות אמרנו והרי פרוטה,
הגזילה. חובת 37)השבת הגזילה משעת עליו וחלה

משווה 38)ההשבה. פחות הוא בידו שנשאר מה כי
גזל 39)פרוטה. כי הגזילה, השבת מצוות את קיים לא

משנה. במגיד פירש [כך הכול להחזיר ועליו פרוטה, שווה
סימן  משפט חושן הטור גירסת שהביא משנה כסף וראה
ולהלכה  כאן" אין השבה כאן, יש "גזילה רבינו: בדברי שס
מה  להחזיר מחוייב שהגזלן מפרש הוא גם כי הבדל, אין

בידו]. שנשאר

.æ¯a„na B˙ÏÊ‚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,·eMia B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰«≈∆¬≈«ƒ¿∆¡ƒ¿≈»«ƒ¿»
- Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËB - ‰ˆ¯ Ì‡ :ÏÊ‚p‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««ƒ¿»ƒ»»≈¿ƒ»
ÈpnÓ Ò‡z ‡nL ,·eMia ‡l‡ ÏËB ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ≈∆»«ƒ∆»≈»≈ƒ∆ƒ

Ô‡k40B˙eÈ¯Á‡·e ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰Â .41„Ú »«¬≈ƒƒ¿««¿»¿«¬»«
.‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ÔÎÂ .·eMia BÏ ‰p¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ∆»«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈»

שודדים 40) ידי על כגון באונס, ממני אותה יקחו שמא
וקרה 41)מזויינים. במדבר כורחו בעל לו החזירה אם

חייב. הגזלן אונס,

.çÔBaLÁa BÏ ÚÈÏ·‰Â B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰42‡ˆÈ -43. «≈∆¬≈¿ƒ¿ƒ««∆¿»»
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¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â44BÒÈÎÏ45Ì„‡L ;‡ˆÈ - ˙BÚÓ Ba LiL ¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈»»»∆»»
BÒÈÎa LÓLÓÏ ÈeOÚ46˙BÚn‰ ‰Ó È¯‰Â ,‰ÚL ÏÎa »¿«¿≈¿ƒ¿»»»«¬≈»»«»

˙ÚcÓ ‡lL ÔÈÓe ,ÂÈ˙BÚÓ ÏÏÎa BÏ ¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«¿»ƒ¿»∆…ƒ««
¯ËBt47‡Ï - ÌeÏk Ba ÔÈ‡L ÒÈÎÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈¿…
‡ˆÈ48BÚÈ„BiL „Ú ‰ÏÊb‰ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,49¯ÈÊÁ‰L »»¿«»¿«¬»«¿≈»«∆ƒ∆∆¡ƒ

.ÈBÏt ÒÈÎÏ¿ƒ¿ƒ

הוסיף 42) דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן לאחר
לומר  התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם

פטור 43)שגזל. הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם חובתו, ידי
מאחריותו. הנגזל.45)הגזלן.44)הגזלן של לארנקו

כדי 46) קרובות, לפעמים ארנקו את לבדוק רגיל אדם
כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות

קיח:). קמא בבא הכול כדעת הנגזל 47)שנתקבלה אם
לו  הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה
אבד  אם מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר

כן. למשמש 48)לאחר דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון
פירשו  כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו,
מעות  בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את והרי"ף רבינו
רש"י). כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין

ואילך.49) מכאן הנגזל עליו שישמור כדי

.è„ÓBÁ‰ Ïk50ÏL ÂÈÏÎÂ B˙Èa B‡ B˙Ó‡ B‡ Bc·Ú »«≈«¿¬»≈¿≈»∆
epnÓ e‰˜iL BÏ ¯LÙ‡L ¯·„ B‡ ,B¯·Á51¯ÈaÎ‰Â , ¬≈»»∆∆¿»∆ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ

Ba ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÚ¯a ÂÈÏÚ52ÏÚ Û‡ ,epnÓ BÁ˜lL „Ú »»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ∆««
ÌÈa¯ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Èt53‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»«»ƒ«ƒ¬≈∆≈¿…

,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .„ÓÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿…¿≈ƒ«»∆
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ54„Ú ‰Ê Â‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡Â . ƒ¿≈∆≈«¬∆¿≈≈¿»∆«
„ÓÁL ıÙÁ‰ ÁwiL55¯Ó‡pL ÔÈÚk ,56„ÓÁ˙ ‡Ï : ∆ƒ««≈∆∆»«»ƒ¿»∆∆¡«…«¿…

Ba LiL „enÁ - CÏ zÁ˜ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ·‰ÊÂ ÛÒk∆∆¿»»¬≈∆¿»«¿»»ƒ∆≈
‰OÚÓ57. «¬∆

להשיג.50) לב בכל ואמתו)51)החפץ (עבדו הפרט "מה
קונה  שהוא דבר כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש

ח). פרשה יתרו (מכילתא דברים 52)ומקנה" עליו הרבה
להו"53)והתעקש. משמע דמי בלא לאינשי תחמוד, "לא

קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא (בבא
דמים. בנותן בו 54)אף אין הקנייה מעשה עצם כי

שידול  לאחר הבעלים בהסכמת שנעשה לאחר עבירה,
אין  ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה,

כן 55)מעשה. אם אלא תחמוד" "לא לאו על עובר אינו
שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג

שנאמר.56) למה בדיבור?57)דומה חומד אפילו "או
להלן  מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד
(מכילתא  מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד

ח).. פרשה יתרו,

.é‰e‡˙n‰ Ïk58,B¯·Á ÏL ÂÈÏÎÂ BzL‡ B‡ B˙Èa »«ƒ¿«∆≈ƒ¿¿≈»∆¬≈
Ô˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÌÈ¯·c ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿»
‰zÙÂ ‰Ê ¯·„ ‰˜È C‡È‰ BaÏa ·LÁL ÔÂÈk - epnÓƒ∆≈»∆»«¿ƒ≈«ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

¯·ca BaÏa59,‰e‡˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ¿ƒ«»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«∆
„·Ïa ·la ‡l‡ ‰Â‡z ÔÈ‡Â60. ¿≈«¬»∆»«≈ƒ¿«

מעשה.58) ידי על לפועל תשוקתו להוציא גמר 59)בלי
לו. שימכרנו החפץ בעל על להטריח בניגוד 60)בליבו

ולא  אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד
בפני  החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה,

שם). (מכילתא עצמה"

.àéÈ„ÈÏ ‡È·Ó „enÁ‰Â ,„enÁ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Â‡z‰««¬»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ≈
ÏÊ‚61Èt ÏÚ Û‡ ¯kÓÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ¯ ‡Ï Ì‡L ; »≈∆ƒ…»«¿»ƒƒ¿…««ƒ

È„ÈÏ ‡B·È - ÌÈÚ¯a ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÓ„a Ì‰Ï ‰a¯‰L∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
ÏÊ‚62ÌÈz· e„ÓÁÂ :¯Ó‡pL ;63e„ÓÚ Ì‡Â .eÏÊ‚Â »≈∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿

ÌBÓÓ ÏÈv‰Ï ÂÈÙa ÌÈÏÚa‰64e‰eÚÓ B‡65ÏÊ‚lÓ «¿»ƒ¿»»¿«ƒ»»¿»ƒƒ¿…
‰OÚnÓ „ÓÏe ‡ˆ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‡B·È -»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈¿«ƒ«¬≈

˙B·Â ·‡Á‡66. «¿»¿»

לחמוד,61) סופו התאווה שאם לך ולומר ... אומר: "רבי
לאנוס  סופו חמד ואם תחמוד, ולא תתאווה ולא שנאמר

(שם). וגזלו" שדות וחמדו שנאמר ויקח 62)ולגזול,
ונשאו.63)בחזקה. ובתים וגזלו שדות וחמדו במקרא:

מהם.64) שגזלוהו שגזלו.65)לאחר אחאב 66)לפני
עליו, העלילו נבות וכשסרב לקנותו וביקש נבות כרם חמד
המלך  לאוצר החרימו כרמו ואת והרגוהו למשפט העמידוהו

כא). (מלכיםֿא

.áé‰e‡˙n‰L ,z„ÓÏ ‡‰67„Á‡ Â‡Ïa ¯·BÚ -68, »»«¿»∆«ƒ¿«∆≈¿»∆»
B‡ ÌÈÏÚaa ¯ÈˆÙ‰L ¯ˆÙ‰a ‰e‡˙‰L ¯·„ ‰Bw‰Â¿«∆»»∆ƒ¿«»¿∆¿≈∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡Ï' :¯Ó‡ CÎÏ .ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ - Ô‰Ó ‰Lw·a¿«»»≈∆≈ƒ¿≈»ƒ¿»∆¡«…

'‰e‡˙˙ ‡Ï'Â '„ÓÁ˙69ÏÊb Ì‡Â .70‰LÏLa ¯·Ú - «¿…¿…ƒ¿«∆¿ƒ»«»«ƒ¿»
.ÔÈÂ‡Ï»ƒ

לפועל.67) חפצו מוציא תתאווה.68)ואינו לא
בפני 69) החמדה ועל עצמה בפני התאווה על "לחייב

שם). (מכילתא אותו,70)עצמה" שחמד לאחר דבר
למכרו. סרבו והבעלים

.âé‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰ Ïk71ÏËB el‡k - »«≈∆¬≈»∆¿»¿ƒ≈
Úˆa Úˆa Ïk ˙BÁ¯‡ Ôk :¯Ó‡pL ;epnÓ B˙ÓL72 ƒ¿»ƒ∆∆∆¡«≈»¿»…≈«»«

LÙ ˙‡73ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓB‚Â74‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ , ∆∆∆¿≈¿««ƒ≈ƒ…»¿»
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰75‰·eLz ˙BOÚÏ ÔÏÊb‰ ‰ˆ¯Â ,76‡·e , «¿≈»«∆∆¿»»««¿»«¬¿»»

ÂÈÏ‡Ó77‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz - ‰ÏÊb‰ ÈÓc ¯ÈÊÁ‰Â78 ≈≈»¿∆¡ƒ¿≈«¿≈»«»«¬»ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÊBÚ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L79ÔÈÏÁBÓe ∆≈¿«¿ƒƒ∆∆»¿ƒ¬ƒ

ÏÎÂ .ÌÈ·M‰ ÏÚ ‰¯LÈ‰ C¯c‰ ·¯˜Ï È„k ,BÏ¿≈¿»≈«∆∆«¿»»««»ƒ¿»
‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - ‰ÏÊb‰ ÈÓ„ epnÓ Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ∆¿≈«¿≈»≈«¬»ƒ»

epnÓ80. ƒ∆

קיט.71) קמא בבא יוחנן רבי של הגוזל.72)מימרא כל
הנגזל.73) של נפשו כלומר יקח, שעבירת 74)בעליו

חמורה. כה נשרפה.75)הגזילה או שאבדה כגון
צד:).76) (שם תשובה" לעשות שביקש אחד באדם "מעשה
בביתֿהדין.77) הנגזל אותו שתבע פי 78)בלי על אף

ה. הלכה למעלה ראה דמיה, את להחזיר חייב תורה שדבר
תשובה.79) הגזלנים 80)לעשות את מונע הוא כי

מחזירה  קיימת הגזילה אם א. סיכום: בתשובה. מלחזור
אם  ב. תשובה. בעל הוא אם אפילו ממנו, אותה ומקבלים
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כגון  לגזלן, רב הפסד ייגרם ההחזרה ידי ועל קיימת הגזילה
מפני  דמיה, נותן ה), הלכה (למעלה בבניין שבנאה קורה
אין  דמיה אפילו קיימת, הגזילה אין ג. השבים. תקנת

והח  מאליו בא אם ממנו, שנאמר מקבלים מקום כל ד. זיר.
שב  שאינו לגזלן הכוונה דמים, משלם שהגזלן בתלמוד,

דין. בבית אותו תובעים אלא מרצונו,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
או 1) רשות שינוי ר"ל הגזילה, שינויי דיני רבינו בו ביאר

אלו. דברים ופרטי ענין, שינוי או שבח שינוי

.à˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb‰2BÓk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ «¿≈»∆…ƒ¿«≈∆»¬≈ƒ¿
‰˙È‰L3ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,4Û‡Â ,‰pnÓ ∆»¿»««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿«

ÔÏÊb‰ ˙nL Èt ÏÚ5ÂÈa „Èa ‡È‰ È¯‰Â6BÊ È¯‰ - «ƒ∆≈««¿»«¬≈ƒ¿«»»¬≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ7dÓˆÚa8,ÔÏÊb‰ „Èa ˙Èp˙L Ì‡Â . ∆∆ƒ¿»∆»¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿«««¿»

- ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»
ÈepLa d‡˜9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓc ÌlLÓe ,10. ¿»»¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿««¿≈»

סו.2) הגזילה.3)בבאֿקמא ווי 4)בשעת דאמר "כיון
כג.). (בבאֿמציעא מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון לה

קיא:5) קונה 6)בבאֿקמא גזילה שהלוקח אףֿעלֿפי
ג. הלכה לקמן רשות, ושינוי ביאוש "רשות 7)אותה כי

של  בנו ביד שהגזילה כלומר דמי", לוקח כרשות לאו יורש
שינוי  כאן ואין הגזלן, ביד היתה עדיין כאילו דינה הגזלן,
קונה. אינו לבדו יאוש כי להחזירה, חייב כן ועל רשות

סח.).8) סו. (שם דמיה ולא גופה, רבה,9)הגזילה "אמר
- ודוגמאות "שינוי", המושג הגדרת סו.). (שם קונה" שינוי

ואילך. י הלכה לקמן הגזלן.10)ראה ביד השביחה אפילו

.á‰Ê ÔÈ„Â11‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc12˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ∆ƒ»∆∆¡«¿≈ƒ∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰13e„ÓÏ14‡È‰ Ì‡ : «¿≈»¬∆»»ƒƒ«¿»»¿ƒƒ

d˙B‡ ÌlLÓ - dÏÊbLk15- B„Èa ˙Èp˙L Ì‡Â , ¿∆¿»»¿«≈»¿ƒƒ¿«≈¿»
‰ÈÓc ÌlLÓ16‡ÏÂ ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ . ¿«≈»∆»ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿…

˙Èp˙L17¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L Á·M‰ Ïk ÔÏÊb‰ ‰˜ - ƒ¿«≈»»««¿»»«∆«∆ƒ¿ƒ»««
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È18‰Ê ¯·„Â . ≈¿≈¿«≈∆»ƒ¿««¿≈»¿»»∆

·cÓÌ‰È¯19ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,20BÏ ¯ÈÊÁnLÎe . ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«»««»ƒ¿∆«¬ƒ
Á·M‰ BÏ ÔÈÓL ,‰ÏÊb‰21ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËBÂ22. «¿≈»»ƒ«∆«¿≈ƒ«ƒ¿»

משלם 11) נשתנית ואם בעינה, חוזרת נשתנית שלא שגזילה
מרבו.13)שם.12)דמיה. הפירוש 14)תלמיד את

הנ"ל. עצמה.15)לפסוק הגזילה את גמרא 16)מחזיר
וילדה.17)שם. אצלו ונתעברה פרה גזל כגון
בשעת 18) שהיתה כמו הפרה את מחזיר הוא כלומר,

רחל  וילדה אצלו ונתעברה פרה "גזל הולד. בלי הגזילה
רבינו  צג:). שם (משנה הגזלה" כשעת משלם . . . ונטענה

ו. הלכה לקמן ראה יאוש. בלאחר זו משנה של 19)מפרש
אם 20)החכמים. בתשובה. לחזור הגזלן על להקל כדי

מלחזור  ימנע אצלו, שנולדו הוולדות את גם ממנו נדרוש
להחזיר  עליו היה הדין מצד כי תקנה, הוא זה דבר בתשובה.

קונה. אינו יאוש כי השבח, את לגזלן 21)גם לו מעריכים
הגזילה. אצלו שהשביחה השבח, דמי ונוטל 22)את

שילדה  לפני והחזירה אצלו ונתעברה פרה שגזל כגון דמים,
שם). לקמן (ראה

.â‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ÔÏÊb‰ d¯ÎÓ¿»»««¿»¿»»¿«»»««ƒ∆…
‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L23dÓˆÚa ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -24„iÓ ƒ¿«≈«¿≈»≈»∆∆¿«¿»ƒ«

‰¯ÈÎÓ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰ ;Á˜Bl‰«≈«ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
‰È˙e25Á˜Bl‰ d‡˜ ,‰È˙e ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿ƒ»¿»»«≈«

˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa26. ¿≈¿ƒ¿

אותה.23) קנה לא גופה.24)והגזלן אין 25)הגזילה
ליאוש  קדמה המכירה או למכירה, קדם היאוש אם הבדל,

קטו.). או 26)(שם הקונה לרשות בהיתר הגזילה שעברה
ה  פרק גניבה להלכות השווה שם). (גמרא מתנה המקבל

ג. הלכה

.ã¯ÎÓe ,ÁÈaL‰Â ÏÊBb‰27Le‡È ÈÙÏ LÈ¯B‰ B‡28 «≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿≈≈
LÈ¯B‰ ÁÈaL‰M ‰Ó -29‰˜Â ,¯ÎÓ ÁÈaL‰M ‰Óe «∆ƒ¿ƒ«ƒ«∆ƒ¿ƒ«»«¿»»

Á·M‰ ˙‡ L¯BÈ B‡ Á˜BÏ30ÔÓ Á·M‰ ÈÓc ÏËBÂ , ≈«≈∆«∆«¿≈¿≈«∆«ƒ
‰ÏÊb‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ÏÊ‚p‰31ÈÓc ÏËBÂ ÏÊ‚p‰ ¯ÊBÁÂ , «ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»¿≈«ƒ¿»¿≈¿≈

ÔÏÊb‰ ÔÓ Á·M‰32Ì‡ ÔÎÂ .L‡È˙ ‡Ï È¯‰L , «∆«ƒ««¿»∆¬≈…ƒ¿»≈¿≈ƒ
Á˜Bl‰ ÁÈaL‰33ÔÓ Á·M‰ ÏËB - L¯Bi‰ B‡ ƒ¿ƒ««≈««≈≈«∆«ƒ

ÏÊ‚p‰34. «ƒ¿»

צו.).27) (שם רבא של רשות 28)מימרא שינוי כאן ויש
שינוי  בלי שיאוש כשם הדין, מצד קונה שאינו יאוש בלי
לבבאֿקמא  הבחירה בית (ראה הדין מצד קונה אינו רשות

.(273 שם.29)עמוד רבא, בשינוי 30)לשון אותו קנה
ראה  בלבד, ביאוש אותו קונה שגזלן כשם בלבד, רשות
דומה  יאוש ע"י קנין דין אין הגזלן ולגבי ב. הלכה למעלה
נשארים  השבח דמי ראשון, בדין רשות. שינוי של לקנין
יאוש, לפני במכר מהֿשאיןֿכן השבים, תקנת מפני בידיו

הגזלן. מן השבח דמי ונוטל הנגזל את 31)שחוזר כי
יאוש. בלי רשות בשינוי קנה לא עצמה ולא 32)הגזילה

לשבח  היתה השבים תקנת כי השבח, את הגזלן קנה
ב). הלכה למעלה (ראה יאוש רבא,33)שלאחר דברי

השבח 34)שם. מכר, ואחרֿכך הגזלן השביח שאם כשם
פירש  [לא לקונה. השבח הקונה, השביח אם כך הלוקח; של
השבח  דמי את מהגזלן גובה הנגזל אם לוקח בהשביח רבינו

ולכאן]. לכאן פנים ויש ללוקח. ששילם

.äÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÏÊb‰ ¯ÎÓ35ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«««¿»¿≈»ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ«
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰36„·BÚ‰ d¯ÎÓ . »≈»ƒ∆∆ƒ¿»∆»¿»»»≈

Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk37ÔÏÊb‰Â ÏÈ‡B‰ - ÁÈaL‰L ¯Á‡ »ƒ¿ƒ¿»≈««∆ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿»
Á·M‰ ‰˜ ,Ï‡¯OÈ B„Èa ‡È‰L ‰ÊÂ Ï‡¯OÈ38Ì‡Â ; ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈»»«∆«¿ƒ

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÊ‚p‰ OÙz39. »««ƒ¿»≈ƒƒƒ»

בעד 36)שם.35) משלמים הבעלים ואין השבח, עם
שהשביח, ישראל בלוקח רק אותו. קנה לא הגוי כי השבח,
קנה  אם אפילו הנגזל, מן השבח את שנוטל חכמינו אמרו

שם. גמרא יאוש, לפני הגזילה שלא 37)את רבא בעיית
שם. הגזלן 38)נפתרה, מן ישר שקנה ישראל כדין

ד. הלכה ראה כן 39)והשביח, ועל נפתרה, לא הבעיא
ב  פרק ממון, נזקי הלכות ראה מידו. מוציאים אין מספק

ה. הלכה

.åe¯‡a ¯·k40B‡ Le‡È ¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L ‰ÏÊb‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆ƒ¿ƒ»««≈
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,ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,ÔÏÊbÏ Á·M‰ - ˙Èp˙LpL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈«∆«««¿»ƒ¿≈«»««»ƒ
‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡41‰¯t ÏÊb ?„ˆÈk .42 ««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈≈∆»≈«»«»»

ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ ‰„ÏiL ÔÈa ,BÏˆ‡ ‰¯aÚ˙Â43ÔÈa ¿ƒ¿«¿»∆¿≈∆»¿»…∆∆¿»«ƒ≈
‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL44ÏÁ¯ ÏÊb ;45‰ÚËÂ46ÔÈa ,BÏˆ‡ ∆¬«ƒ…»¿»»«»≈¿ƒ¿¬»∆¿≈

- dÊÊ‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈa ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ dÊÊbL∆¿»»…∆∆¿»«ƒ≈∆¬«ƒ…¿»»
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓ ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰47. ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«≈ƒ¿««¿≈»

Ì‡Â ;ÔÏÊb ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ - dÊÊ‚e ‰„ÏÈ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»«ƒ¿«¿»∆«¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏËBÂ ,BÏ ÔÈÓL - dÊÊ‚ ‡ÏÂ ‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»¿…¿»»»ƒ¿≈«∆«

dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ¯ÈÊÁÓe ,ÏÊ‚p‰ ÔÓ48. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»«¿»

ב.40) בהלכה בו 41)למעלה שיש שבח וכלֿשכן
ט). הלכה לקמן (ראה ופיטמה כחושה כגון הוצאה,

צה.42) צג: על 43)שם איננו כבר הדין, בשעת והשבח,
הגזילה. צה:).44)גבי (שם הגזילה גבי על עדיין והשבח

בצמר.46)שם.45) מחלק 47)נתכסתה הזה הדין את
כבר  שהשבח כלומר - וגזזה" ילדה "אם א. לשנים: רבינו
ו"משלם  לגזלן, שייך גופו השבח אז הגזילה, גבי על אינו
כבשעת  ריקנית הגזילה את מחזיר פירושו הגזילה", כשעת
ולא  ילדה לא עדיין "ואם ב. גיזות. ובלי ולדות בלי הגזילה
מקבל  והנגזל הגזילה, גבי על עדיין שהשבח כלומר - גזזה"
מקבל  שעליה, הצמר עם הרחל את או העובר עם הפרה את

הצמר. דמי או הולד דמי את אינו 48)הגזלן יאוש כי
רבי  כדעת היא זו הלכה א. הלכה סוף למעלה ראה קונה,
הגזילה, כשעת שמשלם פפא, רב של פירושו ולפי יהודה

צה: שם ילדה. לא ובין ילדה בין הבדל ואין

.æ˙¯aÚÓ ‰¯t ÏÊb49Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â , »«»»¿À∆∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ,‰eÚË ÏÁ¯ ;‰„ÏÈ»¿»»≈¿»¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»

„ÏÈÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰¯t ÈÓc ÌlLÓ - dÊÊb50ÏÁ¯ ÈÓ„e ¿»»¿«≈¿≈»»»∆∆≈≈¿≈»≈
Le‡È ÈÙÏ Ì‡Â .ÊÊbÏ ˙„ÓBÚ‰51‰pzLpL Ì„˜ B‡ »∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿≈≈…∆∆ƒ¿«»

,ÌÈÏÚa ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ È¯‰ - dÊÊ‚ B‡ ‰„ÏÈ»¿»¿»»¬≈«ƒ¿«¿»∆¿»ƒ
ÔÏÊb‰ „Èa ‰ÚË B‡ ‰¯aÚ˙pL Èt ÏÚ Û‡Â52; ¿««ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¬»¿«««¿»

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰53‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L ‡ÏÂ54 ƒ¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈«¿≈»
ÔÈ„Ú ‡È‰ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a -55·iÁ ÔÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿»∆»ƒ¬«ƒ««ƒ¿««¿»«»

‰ÈÒ‡a56. »√»∆»

שבהלכה 49) הדוגמא את משלימה זו דוגמא צג: שם משנה
ברשות  היה עיבורו מראשית כשהוולד דובר, שם הקודמת.
ברשות  קיים כבר היה כעובר כשהוולד מדובר, כאן הגזלן.
אחרי  הגזלן ברשות העולם לאויר שיצא אלא הנגזל,

הבעלים. הגזלן 50)שנתייאשו כלומר הגזילה, כשעת
את  בדמים ומשלים הפרה, את ומחזיר הוולד את נוטל
שהוא  הפרה דמי ובין לילד העומדת פרה דמי בין ההפרש

עובר. בלי מקרים,51)מחזיר בשני דובר כה עד
אותם  דין רבינו מבאר כעת יאוש. לאחר הגזילה שהשביחה

יאוש. לפני הגזילה כשהשביחה המקרים, ֿ 52)שני וכל
מעוברת. היתה כבר אותה כשגזל אם ולפני 53)שכן

תקנת  מטעם לא אף השבח, את אפילו קונה הגזלן אין יאוש
ב. בהלכה כלמעלה שבעיבור 54)השבים. השינוי כי

לקמן  ראה מעשה. שינוי נחשב ואינו קל, שינוי הוא ובלידה
י. ֿ 55)הלכה אףֿעל הגזילה, על החוזקית הזכות לבעלים

הגזלן. בבית שהיא אפילו 56)פי תאבד הבהמה אם
כלומר  לשלם, הגזלן חייב טבעית, מיתה שמתה כגון באונס,
את  קונה אינו זאת בכל שלו, היתה כאילו מפסיד הוא

השבח.

.ç·b57ÏÊ‚ B‡58eL‡È˙pL ¯Á‡ Á·ËÂ LÈc˜‰Â , »«»«¿ƒ¿ƒ¿»«««∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰59‰ÚMÓ ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - «¿»ƒ¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ»»

„·Ïa dLÈc˜‰L60¯kO ‡ËBÁ ‡‰È ‡lL È„k ,61; ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿≈∆…¿≈≈ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÚL „Ú ‰·b ˙ÚMÓ ‰È˙Bf‚Â ‰È˙B„ÏÂ ÏÎÂ¿»¿»∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈»«¿«∆¿≈

ÌÈÏÚa ÏL -62. ∆¿»ƒ

נה:57) (בבאֿקמא 58)גיטין הקדש הקדישם ובשניהם
הקדשו 59)סז.). אין הבעלים, שנתייאשו לפני הקדיש אם

סח:). (שם שלו אינה הגזילה או שהגניבה מכיון הקדש,
יח 60) פרק לחםֿמשנה [ראה השם ובשינוי ביאוש שקנאה

חולין  היתה קודם כי יד]. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
שבח  לענין ברשותו אינה אבל עליה. קודש שם ועכשיו
למעלה  הקדיש, שלא בגזלן כמו הבעלים, שנתייאשו משעה
בהקדיש  אבל השבים, תקנת בו עשו ששם מכיון ב, בהלכה
ט). להלכה מגידֿמשנה (ראה השבים תקנת בו אין

קנה 61) לא הדין מצד כי נה: גיטין הגמרא, דברי אלה
אינו  בלבד יאוש כי יאוש, לאחר אפילו השבח, את הגזלן
סוף  למעלה (ראה לגזלן השבח - השבים תקנת ומפני קונה,

א). [קשה 62)הלכה יאוש. שלאחר והוולדות הגיזות גם
 ֿ המגיד של פירושו עלֿפי כאן רבינו דברי להבין מאוד
חוטא  יהא שלא "כדי הטעם בפירוש אומר רבינו משנה.
היינו  לגמרי, אחר נימוק יוצא המגידֿמשנה ומדברי נשכר",
יינתן  לא שהשבח מפני השבים, תקנת שייך לא שבהקדיש
הכל  הלא נשכר? החוטא מה לתמוה: יש ועוד לגזלן.
התמיהות  כל את לסלק וכדי כאן. ראב"ד ראה  להקדש?
הכוונה  "וטבח" כאן: רבינו שכתב שמה לפרש, נראה
(בגיטין  בחוץ קדשים שחיטת עוון על ועבר בחוץ, לשחט
ענוש  וכו' בחוץ עלה, תני נאמר: זו, הלכה מקור ששם נה:
מיותרת, "וטבח" המלה הרי כן, תאמר לא שאם כרת),
אלא  וחמשה ארבעה בדין כאן עוסקים אנו אין שהלא
לשון  אחר נגרר שרבינו לומר תרצה ואם גזילה; בשבח
ודאי  אלא מכר". "או המלים השמיט למה קשה  המשנה,
שם: אמרו זה ועל וכו'", עלה "ותני להמובאה: התכוון
והפירוש  רבינו. של נימוקו ומכאן נשכר", חוטא יהא "שלא
גזילה, עוון על נוסף כרת עוון על שעבר הזה שהחוטא הוא,

השבים]. מתקנת יהנה לא

.è?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·La64, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆««»≈≈»
˙B„ÏÂe ˙Bfb ÔB‚k65‰LeÁk ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ»¿»¿»

dÓhÙe66Á·L ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËB Le‡È ÈÙÏ elÙ‡ - ƒ¿»¬ƒƒ¿≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆«
Ìeht‰67Ba LiL Á·MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿≈…«≈»∆ƒ∆«∆≈

.‰‡ˆB‰»»

לאחר 63) ובין יאוש לפני בין גזילה בשבח הבדל שיש
בדמים.64)יאוש. לגזלן עלה שמדובר 65)שלא

צג: שם ובגמרא במשנה סה.66)עליהם את 67)שם
לאחר  הפרה דמי לבין שפטמה לפני הפרה דמי בין ההפרש
שקלת?" ואת פטימנא "אנא לטעון: יכול הוא שפטמה.
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וראה  (שם, תקח?" ואתה כסף, ואוציא אפטם "אני פירוש
יא). הלכה א פרק גניבה הלכות

.éÈepL68B˙i¯·Ï ¯ÊBÁ‰69ÈepL BÈ‡ -70?„ˆÈk . ƒ«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÓÒÓa Ô˜a„Â ÌÈˆÚ ÏÊBb‰71- ‰·z Ô‰Ó ‰OÚÂ «≈≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»»≈∆≈»

˙BÁeÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô˜¯ÙÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÈepL BÈ‡≈ƒ∆¬≈∆¿»¿»¿»¿¿ƒ
eÈ‰Lk72. ¿∆»

זה,68) בפרק הראשונה שבהלכה הרישא את שבאר לאחר
רבינו  מתחיל הגזלן, ביד נשתנתה שלא גזילה על המדברת
הגזלן. ביד שינוי בדין העוסקת הסיפא, את לבאר

שמלפני 69) הקודם למצבו החפץ את להחזיר שאפשר
להחזיר 70)השינוי. וחייב הגזילה, את קונה הגזלן ואין

עצמה. הגזילה העצים.71)את את לשנות שם 72)בלי
צג:

.àé¯ÙÚ ÏÊb73‰˜ ‡Ï - ‰·Ï e‰‡OÚÂ74Ì‡L ; »«»»«¬»»¿≈»…»»∆ƒ
˜„È75k ¯ÙÚ ¯ÊÁz ,‰·l‰ÏL ÔBLÏ ÏÊb .‰˙È‰L »…«¿≈»«¬…»»¿∆»¿»»«»∆

˙ÎzÓ76CÈzÈ Ì‡L ;‰˜ ‡Ï - ÚaËÓ e‰‡OÚÂ «∆∆«¬»»«¿≈«…»»∆ƒ«ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙È‰Lk ÔBLÏ ¯ÊÁÈ ÚaËn‰««¿≈««¬…»¿∆»¿»¿≈…«≈»∆

צו:73) שם פפא, רב של את 74)מימרות ומחזיר
הנגזל. מן השבח את ונוטל דק.75)הלבינה, דק יכתוש

לשון.76) בצורת מאורך מתכת גוש

.áéÏ·‡77ÌÈˆÚ ÏÊBb‰78Ôˆˆ˜e ÔÙLÂ79˜˜Á B‡ ¬»«≈≈ƒ¿»»¿»»»«
Ô‰a80Bˆt B‡ BÚ·ˆe ¯Óˆ ÏÊbL B‡ ,ÌÈÏk Ô‡OÚÂ81 »∆«¬»»≈ƒ∆»«∆∆¿»ƒ¿

BaÏÂ82ÈÂË ÏÊbL B‡ ,83‰·Ï ÏÊbL B‡ ,„‚a e‰OÚÂ ¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆∆»«¿≈»
¯ÙÚ d‡OÚÂ84Ô˙zÒÂ ÌÈ·‡ B‡ ,85ÔÎÈz‰Â ˙BÚÓ B‡ , «¬»»»»¬»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»

- ˙B¯Á‡ ˙BÚÓ ÌOÚÈ Ì‡L ;B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆ƒ«¬≈»¬≈
Ô‰ ˙BL„Á ÌÈt86.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¬»≈¿≈…«≈»∆

לברייתו.77) חוזר השינוי אין הבאות, הדוגמאות בכל
צג:78) לברייתו.79)שם חוזר שאינו שינוי זהו
קיבול.80) ובית חלל בהם את 81)עשה באצבעות הפריד

אותן. וניקה הצמר כיבוס 82)שערות עלֿידי הלבינו
מיוחד. מה 83)וטיפול להסביר [קשה חוטים עשוי צמר

הבגד  גם הרי תיבה, שעשאם עצים ובין בגד ועשאו טווי בין
וכסףֿמשנה]. לחםֿמשנה ראה לפרק. צו:84)אפשר שם

והחליקן.85) שגזל.86)תקנן המעות אותן אלה ואין

.âé˙BÚÓ ÏÊBb‰87˙BLÈ88ÔÙLÂ89;‰˜ ‡Ï - ÔLcÁÂ «≈»¿»¿»»¿ƒ¿»…»»
ÌÈL„Á ˙BÚÓ ÏÊb .eÈ‰Lk ÔÈ¯ÊBÁÂ ÔÈMÈ˙Ó È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿∆»»«»¬»ƒ

ÌMÈÂ90Ô‰ ˙BL„Á ÌÈt - ÌLcÁÈ Ì‡L ;‰˜ -91. ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿«¿≈»ƒ¬»≈
Ï˜c ÏÊb92¯aÁÓ93˜e‰˜ ‡Ï - Bˆˆ94B˙¯k elÙ‡Â , »«∆∆¿À»¿»…»»«¬ƒ¿»

˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ95˙B¯B˜ e‰OÚ ;96‰˜ -97. À¿À¿»»»»

והשחירו.88)שם.87) וניקן.89)משומשות החליקן
ישנות.90) אותן וניכרת 91)עשה הן, אחרות אלה מעות

בשעת  שהיו כמו להיות יחזרו לא ולעולם ההתיישנות, בהן
צו.92)הגזילה. דקל,94)לקרקע.93)שם היה כי

ולא  בשמו לא נשתנה ולא שנקצץ, לאחר גם דקל ונשאר
עצמו. הדקל את להשיב הגזלן חייב כן על במראהו.

נקראות 95) שעדיין מפני קנה שלא הטעם טבעות. טבעות,

דקל. של וישלם 97)לבנין.96)חוליות מעשה , בשינוי
כשהשינוי  רק קונה מעשה שינוי הכלל, [זה בלבד. דמים
המעביר  ממש, שינוי זה אין לאו, ואם השם, לשינוי גורם
אמורים, אלה דברים במה הגזלן. של לרשותו הגזילה את
אבל  שנקצץ, דקל כגון: הגזילה, בגוף ממש שינוי כשאין
השם, נשתנה כשלא אפילו קונה הגזילה, בעצם ממשי שינוי
אףֿעלֿפי  איל, ונעשה טלה או שור ונעשה עגל כגון:

שור  קרוי יומו בן שור קנה שאמרו: השם, שינוי כאן ואין
לה:]. בבאֿקמא אילעא כדרבי בעצמותו, השינוי מפני

.ãé˙BÏB„b ˙B¯B˜ ÏÊb98‰˜ ‡Ï - ˙BpË˜ Ô‡OÚÂ99; »«¿«¬»»¿«…»»
˙BÁeÏ Ô‡OÚ100ÌÓL ‰pzLpL „Ú101ÏÊb .‰˜ - ¬»»«∆ƒ¿«»¿»»»»«

·ÏeÏ102‰˜ - ÂÈÏÚ „È¯Ù‰Â103ÌÈÏÚ ÏÊb .ÌÈÏÚ‰ »¿ƒ¿ƒ»»»»∆»ƒ»«»ƒ
‰iÙeÁ Ô‡OÚÂ104‰˜ -105‰ÏË ÏÊb .106‰OÚÂ «¬»»ƒ»»»»«»∆¿«¬»

ÏÈ‡107B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ - ¯BL ‰OÚÂ Ï‚Ú ,108 «ƒ≈∆¿«¬»¬≈∆ƒ¿»
e‰˜Â109‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,110‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿«≈ƒ¿««¿≈»¿««ƒ∆…

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙111. ƒ¿»¬«¿»ƒ

עליהן.99)שם.98) "קורות" שם עדיין כי
עליהם.101)קרשים.100) נקרא "קורה" שם ואין
הדקל.102) "עלים"103)ענף נעשו כי מעשה, בשינוי

להיות  ישובו לא ולעולם "לולב", ולא עלים ונקראים
לאחר 104)"לולב". הבית, את בו לכבד מטאטא כעין

לשנים. העלים את פעם 105)שחילק ואף מעשה, בשינוי

"עלים". להיות ישובו שנה.106)לא בן עד צעיר כבש
שם 107) ומעלה, אחד ויום חודש שלושהֿעשר מבן כבש

מעשה 108)צו: עלֿידי בא לא זה ששינוי אףֿעלֿפי
סה:).109)הגזלן. (שם גופו נשתנה ראה 110)כי

א. ושינו 111)הלכה יאוש, בלי אף קונה מעשה שינוי כי
מעשה. כשינוי חשוב - לאיל ומכבש לשור מעגל בגוף

.åè˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - B¯aLÂ ÈÏk ÏÊb112‡l‡ ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»∆»
ÂÈÓc ÌlLÓ113eˆ¯ Ì‡Â .ÔÏÊb ÏL ¯e·M‰ ÈÏk‰Â , ¿«≈»»¿«¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»

ÔÈÏËB - ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈÏÚa‰114ÌlLÓe , «¿»ƒƒ…«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
ÌÈÏÚaÏ ‡È‰ ‰wz BfL ;˙Át‰115- eˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¿»∆«»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ…»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô„Èa ˙eL¯‰116. »¿¿»»¿≈…«≈»∆

והגזלן 112) הכלי, שברי את הנגזל שיקבל אומרים אין
הכלי  דמי לבין השבור הכלי דמי בין ההפרש את לו יוסיף
טו. הלכה א פרק גניבה הלכות וראה יא.). (שם השלם

שלם.113) כלי גזלן.114)של של דין 115)בעלֿכרחו
הבעלים. לטובת תוקן לגזלן, שמין שאין כגון 116)זה,

ומתה. בהמה גזל

.æè˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb117‰¯˜e‰Â118Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆…ƒ¿«≈¿¿»««ƒ
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL119˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¬≈∆∆

ÚaÏÌeÏk da ÔÏÊbÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ120ewz ‡lL .121 «¿»ƒ¿≈««¿»»¿∆…ƒ¿
˙Bfb ÔB‚k ‡l‡ Le‡È ¯Á‡ Á·M‰ ˙‡ ÔÏÊbÏ««¿»∆«∆«««≈∆»¿ƒ

˙B„ÏÂe122˙¯ÊBÁ ‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯˜i‰ Á·L Ï·‡ ; ¿»¬»∆««…∆ƒ»¿»«¿≈»∆∆
‰ÈÈÚa123.da ‰ÎBÊ BÈ‡ , ¿≈∆»≈∆»

בעין.117) להחזירה הגזלן ֿ 118)וחייב בבא סה. שם
מג. שתקנת 119)מציעא שמפני ב, הלכה למעלה ואמרנו,
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לגזלן. יאוש שלאחר השבח שייך לא 120)השבים אף
המחיר. שבעליית שאם 122)החכמים.121)השבח

שימנע  לחשוש, יש והוולדות, הגיזות את הגזלן מן יקחו
בתשובה. קיימת,123)מלחזור אינה הגזילה אם אבל

היוקר, שבח את הגזלן ישלם לא מאליו, הכלי נשבר כגון
פרק  לקמן ראה שם. (גמרא שנתייקר לפני הכלי  דמי אלא

א). הלכה ג

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהוזלה 1) או שנתייקרה הגזילה דיני ז"ל רבינו בו ביאר

חבירו, בנכסי שנשתמש מי וכן שנפסלה, או שנפחתה או
השואל  לזה ונמשך אתו, הפקד אשר בפקדון והמשתמש
אינם  ששניהם לוה, מיד משכון החוטף או מדעת, שלא

לגזול. מתכוונים

.à˙È·Á ÏÊBb‰2¯È„ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL «≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈«¬≈ƒ»»ƒ»
Ì‡ :‰Úa¯‡a ‰„ÓÚÂ BÏˆ‡ ‰¯˜e‰Â ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿¿»∆¿¿»¿»¿«¿»»ƒ

d˙B‡ ‰˙L B‡ ˙È·Á‰ ¯aL3d˙ B‡ d¯ÎÓ B‡ ƒ≈∆»ƒ»»»¿»»¿»»
˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰¯˜e‰L ¯Á‡ ‰zÓa¿«»»««∆¿»¿«≈«¿»»ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰‡ˆB‰4dÁÈp‰ el‡L ;5˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ , »»ƒ»»∆ƒƒƒ»»¿»∆∆
dÓˆÚa6‰ÈÏ‡Ó ‰¯aL .7,¯Èc ÌlLÓ - ‰„·‡ B‡ ¿«¿»ƒ¿¿»≈≈∆»»¿»¿«≈ƒ»

.‰ÏÊb‰ ˙ÚLkƒ¿««¿≈»

סה.2) שם.3)בבאֿקמא בגמרא מובאות אלה דוגמאות
שם 4) [בגמרא אותה. מכר או החבית את ששבר בשעה

שאם  נראה, רבינו מדברי בדין". העמדה "כשעת אמרו:
אינו  - בדין העמדה ובין העולם מן ההוצאה  בין הוקרה

התוספת]. אצלו.5)משלם היוקר 6)שלימה ושבח
כשהוא  כן, על טז. הלכה ב פרק למעלה ראה לבעלים,
נוספים, דינרים שלושה גוזל הריהו החבית, את משבר
ארבעה  משלם כך משום הגזילה. שבשעת הדינר מלבד

בלבד.7)דינרים. הגזילה על אלא הגזלן את לחייב ואין
הגזילה. כשעת דינר משלם כן על

.á‰ÂL ‰˙È‰8‰‡ˆB‰ ˙ÚL·e ,‰Úa¯‡ ‰ÏÊb‰ ˙ÚLa »¿»»»ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿«»»
¯Èc ÌÏBÚ‰ ÔÓ9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ -10, ƒ»»ƒ»¿«≈«¿»»ƒ¿««¿≈»

d‡˙L B‡ d¯aML ÔÈa11‰„·‡ B‡ ‰¯aLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿»¿»»≈∆ƒ¿¿»»¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.8) ובבאֿמציעא שם, הוזל.9)גמרא היין מחיר כי
שם.10) גמרא הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל
כשהוקרה11) הקודמת, ארבעה בהלכה משלם החבית,

ופעם  דינר פעם פעמיים, גזל כאילו שנחשב מכיון דינרים,
אבל  החבית. את ששיבר בשעה היוקר שבח דינרים, שלושה
חבית  הבעלים מן גזל הרי החבית, כשהוזלה זו, בהלכה
משלם  הוא כן על דינרים, ארבעה שגזלה, בשעה שמחירה

דינרים. ארבעה

.âÏÊBb‰12Ï˙BÁ13,ÌÈ¯Óz ÌÈMÓÁ Ba LiL «≈»∆≈¬ƒƒ¿»ƒ
,‰ÚL˙a ¯ÎnÈ ˙Á‡k Blk Ï˙BÁ‰ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈«»À¿««ƒ»≈¿ƒ¿»
ÌlLÓ BÈ‡ - ‰¯OÚa ¯ÎnÈ ˙Á‡ ˙Á‡ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈««««ƒ»≈«¬»»≈¿«≈

‰ÚLz ‡l‡14˙Á‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»«¬ƒ««
˜ÈfÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯ÎBÓ È˙ÈÈ‰ ˙Á‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ««»ƒƒ≈¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…«≈

Lc˜‰a Ï·‡ ;ËBÈ„‰ ÈÒÎa ,‰Êa16‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ »∆¿ƒ¿≈∆¿¬»¿∆¿≈≈≈∆»
‰¯OÚ ÌlLÓ17. ¿«≈¬»»

צט:12) הלחים,13)בבאֿמציעא הפירות בו ששמים כלי
ה. משנה טז, פרק כלים של 14)השווה חותל גזל הוא כי

בלבד. תשעה הוא ששוויו אחת, בבת תמרים חמשים
ראה 15) קמעוני. מחיר לפי לשלם עליו מחמירים שאין

יד. הלכה ד, פרק ממון נזקי ההקדש 16)הלכות מן הגוזל
שם. גמרא המזיקו, מחמירים.17)או בהקדש כי

.ã‰Ó‰a ÏÊb18‰È˜Ê‰Â19‰LÁk B‡20BÈ‡L LÁk »«¿≈»¿ƒ¿ƒ»»¬»««∆≈
BÎÈ‰ÏÚz ˙‡eÙ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ‡ÏÁ ÔB‚k ,¯ÊÁÏ Ï21, »«¬…¿√»ƒ∆≈»∆¿«¿»»

˜cÒÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡22CÏn‰ BÏÒt B‡23ÏÊbL B‡ , ∆»««¿≈«¿ƒ¿«¿»«∆∆∆»«
Ôlk e·È˜¯‰Â ˙B¯t24ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ÏÊbL B‡ ,25È¯‰ - ≈¿ƒ¿ƒÀ»∆»««ƒ¿∆¿ƒ¬≈

B¯aLÂ ÈÏk ÏÊbL ÈÓk ‰Ê26‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,27. ∆¿ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿¿«≈ƒ¿««¿≈»
¯ÊÁÏ ¯LÙ‡L LÁk eLÁÎÂ ˙BÓ‰a ÏÊb Ì‡ Ï·‡28, ¬»ƒ»«¿≈¿»¬««∆∆¿»«¬…

eÈ˜Ê‰Â ÌÈ„·Ú ÏÊbL B‡29ÏÒÙÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡ , ∆»«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»««¿≈«¿ƒ¿«
ÏÊbL B‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«

Ì˙ˆ˜Ó e·È˜¯‰Â ˙B¯t30˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z B‡ ,31B‡ , ≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»¿ƒ¿»
ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ıÓÁ ÏÊbL32‰„·ÚÂ ‰Ó‰a B‡ , ∆»«»≈¿»«»»«∆«¿≈»¿∆∆¿»

‰¯·Ú da33·¯wlÓ ‰ÏÒÙ B‡ ,34‰‡ˆBÈ ‰˙È‰L B‡ , »¬≈»ƒ¿¿»ƒƒ»≈∆»¿»¿»
Ï˜q‰Ï35BÏ ¯ÓB‡ -36EÈÙÏ ElL È¯‰ :37¯ÈÊÁÓe , ¿ƒ»≈≈¬≈∆¿¿»∆«¬ƒ

dÓˆÚa d˙B‡38. »¿«¿»

צו:18) בבאֿקמא שאינו 19)משנה שינוי היא וזקנה
שם.20)חוזר. גמרא ארוכה.21)רזתה, מעלים שאינם
השימוש.22) מן יצא ועלֿידיֿזה ציוה 23)ונבקע, המלך

צז. שם גמרא השימוש, מן זה מטבע גמרא 24)להוציא
צח: לתיקון.25)שם ניתן שאינו קלקול זה גם

דמיה.26) אלא עצמה הגזילה את מחזיר שאינו
צו:27) שם את 29)ולהבריא.28)משנה מחזיר

דין  תורה בדין כי שם, מאיר רבי דעת זוהי עצמם. העבדים
נקנית  ואינה נגזלת אינה שקרקע וכשם קרקע, כדין העבד
קנוי  אינו העבד כך קיימת, הבעלים ברשות אלא לגזלן,
הרי  לנגזל: הגזלן אומר כן על לבעלים. שייך אלא לגזלן
שם: אמר שרב מפני רבנן, נגד מאיר כרבי [פסק לפניך שלך

מאיר]. כרבי צח:30)הלכה באכילה,31)שם ואסורה
גופה  התרומה אבל מועטים. ודמיה מוגבל ההנאה היתר וגם
לא  - הבאות הדוגמאות ביתר וכן במאומה, נשתנתה לא

הגזילה. גוף בהנאה.32)נשתנה כגון 33)ואסור
למזבח. להקריבה ואסור על 34)שנרבעה, לקרבן נפסלה

[ואפילו  שבעין. בדוקין כגון ניכר, בלתי מום עלֿידי המזבח
כל  לא כי פטור, - המום את בידים הטיל הגזלן אם
כלום]. הפסידו ולא המזבח, על להיקרב עומדים השוורים

עדים 35) עלֿפי נרבעה או רבעה או אדם שהמיתה כגון
ט, הלכה יא פרק ממון נזקי [בהלכות לסקילה. דינה ונגמר
מה  סותר וזה מוחזר, אינו השומר החזירו שאם רבינו, פסק
וצריך  בדוחק, ליישב שטרח לחםֿמשנה ראה כאן. שכתב

לנגזל.36)עיון]. נשתנתה.37)הגזלן לא הגזילה כי
מאומה.38) שוה ואינה בהנאה, אסורה אם אפילו

.ä?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Lk40Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ«¿≈»¬»
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‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡ ‰„·‡ B‡ ‰ÏÊb‰ ‰Ù¯O Ì‡ƒƒ¿¿»«¿≈»»¿»««∆∆∆¿»«¬»»
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -41CÎÈÙÏ .42, «»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿««¿≈»¿ƒ»

Ba ¯Ùk Ì‡43‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡44ÚaLÂ45·iÁ - ƒ»«««∆∆∆¿»«¬»»¿ƒ¿««»
ÌL‡Â LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÏ46. ¿«≈∆∆¿…∆¿»»

לפניך.39) שלך הרי לו: שגזל,40)שאומר כעין והריהי
. . ." כלום. שוה שאינה אףֿעלֿפי נשתנתה, לא שהרי
תרומה  . . . ונפסל מטבע גזל אמרו, מכאן שגזל, כעין יחזיר
עבירה  בה ונעברה בהמה הפסח, עליו ועבר חמץ ונטמאת,

צח: שם גמרא לפניך", שלך הרי לו אומר . . ואז 41).
קה. שם כסף. ושוה מותרת היתה קה:42)הרי קה. שם

גזלתי.43) לא ואמר: שגזל שלא 44)בדבר אףֿעלֿפי
כלום. שוה הגזילה היתה לא זו בשעה כי ממון, כפר

א,46)לשקר.45) (ויקרא בתורה המפורש לדין בהתאם
בהנאה, שנאסר אחרי נאבד או נגנב שאילו מכיון כֿכו),
כפירתו  על וחייב ממון הוא הרי לשלם, מחויב הגזלן היה
הגזילה, מדמי מארבעה אחד - חומש ואשם. וחומש קרן
חמישית  רק היא לקרן, הזו התוספת את שמצרפים ואחרי

מלבר'. 'חומש נקרא זה התלמוד ובלשון הכולל. הסך

.å‰Ó‰a ÏÊBb‰47‰ÈÏÚ ·Î¯ B‡ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‡OÂ «≈¿≈»¿»»»∆»«»»«»∆»
,‰ÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ da L„ B‡ L¯Á B‡»«»»¿«≈»∆¿∆¡ƒƒ¿»∆»

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡48ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ∆»«¿…«¬∆≈«»¿«≈
d„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk49dLÈÁÎ‰ ‡ÏÂ50Ì‡Â . ¿∆¬≈…ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÏÊ‚Ï ‰Ê Ì„‡ ˜ÊÁ‰51˜LÚÏ B‡52ÌÈOÚÓ ˙BOÚÏ B‡ À¿«»»∆ƒ¿…«¬…«¬«¬ƒ
el‡53B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt54elÙ‡Â , ≈««««««¿ƒ«¬ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa55ÔÈÓLÂ ,56¯ÎO‰57Á·M‰ B‡ ¿»»»∆¿»ƒ«»»«∆«
‰Ó‰aa ÁÈaL‰L58.ÏÊ‚pÏ ÌlLÓe ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿«≈«ƒ¿»

צו:47) תגזול.48)בבאֿקמא נזק.49)לא לה גרם לא
הלכה 50) (ראה לחזור יכול שאינו כחש הכחישה לו בגופה.

הגזילה. כשעת משלם היה זה 51)ד), שאדם ידוע ואם
ד.52)גוזל. הלכה א פרק למעלה לחרוש,53)ראה

שלו. שאינן בבהמות וכו' אותו 54)לדוש מחייבים
מלשלם. פטור הדין שמן אףֿעלֿפי ֿ 55)לשלם, אףֿעל

סנהדרין  (השווה לארץ בחוצה קנסות דיני דנים שאין פי
את  שקנס צו:), (בבאֿקמא נחמן מרב לומדים זה דין לא:).
ולהפריש  סייג לעשות כדי בבבל, שהיה אףֿעלֿפי הגזלן,

העבירה. מן שנשא 57)ומעריכים.56)אדם במקרה
עליה. רכב או משא הגזלן 58)עליה על שחרש. במקרה

השבח, כל (לא מהחרישה כתוצאה שבא השבח את לשלם
בגמרא). שם עיין בשבח, חלק יש לקרקע גם כי

.æÛ˜Bz‰59‡ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚÂ B¯·Á ÏL Bc·Ú «≈«¿∆¬≈¿»»¿»»¿…
BÏha60Ì„‡Ï BÏ ÁBpL ;¯eËt - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ ƒ¿ƒ¿»»«∆∆»∆«¿»»

Bc·Ú ÏËaÈ ‡lL61- ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â . ∆…ƒ»≈«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»«∆∆
BÏ ÌlLÓ62.ÏÚBÙk ¿«≈¿≈

צז.59) בבאֿקמא רב, בשם מימרא בחזקה, לוקח
זו.60) מלאכה שלא 61)עלֿידי כדי בטל, ילך שלא

הסכים  כאילו זה כי התוקף, פטור כן על  לבטלה. יתרגל
שם. גמרא לכך. העבד מלאכת 62)בעל שכר לבעלים

מלאכה  בה ועשה בהמה בגוזל הקודמת, בהלכה העבד.

לא  ובין אחרת ממלאכה בטלה בין רבינו הבדיל לא פטור,
פטור  המקרים שבשני ומשמע אחרת, ממלאכה בטלה
אבל  לשבחה, הבהמה לו קנויה הגזילה משעת כי הגזלן,
וברשות  ד), הלכה למעלה (ראה נגזל ואינו כקרקע דינו עבד
מלאכתו, שכר לבעלים משלם כן על עומד, הוא הבעלים
חילק  לא למה להבין, קשה [אבל הפסד. להם שגרם במקרה
נתייאשו, לא או הבעלים נתייאשו בין בהמה בגזל רבינו
(למעלה  לנגזל השבח - הבעלים נתייאשו שבלא דעתו הרי

ז)]. ב, הלכה ב פרק

.çB¯·Á ÏL B˙ÈÙÒ Û˜Bz‰63:‰Î‡ÏÓ da ‰OÚÂ «≈¿ƒ»∆¬≈¿»»»¿»»
Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡¯ÎO64‰˙Át ‰nk ÔÈÓL -65 ƒ≈»¬»¿»»»ƒ«»»¬»

˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡ :¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ‡È‰ Ì‡Â ;ÌlLÓe¿«≈¿ƒƒ¬»¿»»ƒ»«»¿«
˙e¯ÈÎO66˙eL¯a ‡lL „¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ -67‰ˆ¯ Ì‡ , ¿ƒƒ¿»«∆…ƒ¿ƒ»»

d¯ÎO ÏhÏ ÏÚa‰68d˙Át ÏhÏ ‰ˆ¯ ,ÏËB -69- «««ƒ…¿»»≈»»ƒ…¿»»
ÏËB70˙Át‰ Ô˙B - ÏÊb ˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡Â ;71ÔÎÂ . ≈¿ƒ»«»¿«»≈≈«¿»¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk72. …«≈»∆

שם.63) הבעלים.64)מימרא של הפרטי לשימושם אלא
פחת 65) השימוש. לאחר הספינה ערך ירד בכמה מעריכים

ובין  השימוש, שכר על עולה הוא אם בין התוקף, משלם זה
עשויה  אינה שהספינה מכיון השימוש. משכר פחות הוא אם
משלם  אינו במטלטלין וגזלן גזלן, כדין התוקף דין לשכר,

הגזילה. כשעת אלא ו) הלכה (ראה לעשות 66)שכר
שכרה. ולשלם היה 67)מלאכתו הבעלים, ברשות ירד לו

על  עולה שהפחת במקרה אף בלבד, הספינה שכר משלם
הפחת.68)השכר. על עולה שהשכר במקרה

השכר.69) על עולה שהפחת אפשר 70)במקרה ואי
שהספינה  אףֿעלֿפי שכר, לקבל הספינה בעל את להכריח

רשות. ממנו נטל שלא מכיון לשכר, אם 71)עשויה אפילו
הגזילה. כשעת המשלם גזלן כדין הפחת, על עולה השכר

בפירוש 72) אחרון כלשון פסק להשכיר. העשויים כלים
ושמואל. רב דברי

.èB¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰73¯ˆÁ d˙B‡ Ì‡ :BzÚcÓ ‡lL «»«¬«¬≈∆…ƒ«¿ƒ»»≈
¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡74, ≈»¬»¿»»≈»ƒ¿«¬»»

,BÓˆÚÏ ÌB˜Ó ¯kOÏ ¯c‰ ‰Ê C¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆∆∆«»ƒ¿…»¿«¿
‰fL75¯ÒÁ BÈ‡ ‰ÊÂ ‰‰76‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰ Ì‡Â ; ∆∆∆¡∆¿∆≈»≈¿ƒ∆»≈¬»

‰Ê C¯c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎOÏ77CÈ¯ˆ - ¯kOÏ ¿»»««ƒ∆≈∆∆∆ƒ¿…»ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰L ,¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï78. ¿«¬»»∆¬≈ƒ¿»

כא.73) כ: שכר.74)בבאֿקמא לו הדר.75)לשלם
הדר 76) של ההנאה לא הדר. פטור כך משום החצר, בעל

לא. או חסר החצר בעל אם בזה, תלוי אלא הקובעת, היא
החצר  בעל ואם שם, יוחנן רבי בשם כהנא ורב רב דעת זוהי

הד  והשחיר חדש בית שהיה כגון הקירות,חסר, את ייר
לשכר, עשויה שאינה בחצר אפילו השכר, כל את ישלם

כאן. מגידֿמשנה הדר.77)ראה  ממנו 78)של שמנע
פסק  כך ההפסד. דמי את לשלם ועליו לאחרים, מלהשכיר

הרי"ף.

.éBÏ ‰È‰L ÈÓ79¯Óˆ80ÌÈnÒÂ81ÔÈÈe¯L82‡·e , ƒ∆»»∆∆¿«»ƒ¿ƒ»
ÌlLÓ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ÔÈnqa ¯Óv‰ Ú·ˆÂ „Á‡∆»¿»««∆∆««»ƒ∆…ƒ««¬≈¿«≈
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¯Óva „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ83Á·L BÏ ·MÁÓ BÈ‡Â , ¿≈«∆ƒ¿ƒ«∆∆¿≈¿«≈∆«
¯Óv‰ Èab ÏÚL ÔÈnÒ84‰Ó ÈÓc ˜fp‰ OÙz Ì‡Â . «»ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ»««ƒ»¿≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈnq‰ ÔÓ B¯qÁM85. ∆ƒ¿ƒ««»ƒ≈ƒƒƒ»

קא.79) ומוכנים 82)צבעים.81)לבן.80)בבאֿקמא
מדמי 83)לצביעה. פחות שוה זה בצבע הצבוע הצמר אם

דמי  את אבל בצמר, ההפסד את לו משלם לבן, צמר
הצבעים  הרי לטעון: יכול כי משלם, אינו שחסרו הצבעים

שלך. הראב"ד 84)בצמר של דבריו מקבל [המגידֿמשנה
ולכתוב: לתקן וצריך רבינו, בדברי נפל ששיבוש האומר
אומר  כלומר, הצמר", גבי שעל סמנים שבח לו "ומחשב

הצמר]. על נמצאים שלך צבעים שלא 85)לו: בעיא זוהי
אינו  הצובע התחתונה, על התובע יד כן ועל שם, נפתרה
נמצאים  הצבעים לטעון: יכול כי הצבעים, דמי לשלם חייב
יכול  כי מידו, מוציאים אין הניזק תפס אם אבל שלך, בצמר
עכשיו  כסף, שווים היו בעין, הצבעים היו לו לטעון:

ממני. אבדתם

.àéÔB„wÙa „È ÁÏBM‰86B‡ BÓˆÚa „È ÁÏML ÔÈa , «≈«»¿ƒ»≈∆»«»¿«¿
Ba „È ÏÚ87ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - BÁeÏLe Bc·ÚÂ88·iÁ˙Â ; ««¿¿«¿¿¬≈∆«¿»¿ƒ¿«≈

ÂÈÒ‡a89.ÌÈÏÊb‰ Ïk ÔÈ„k ,B˙eL¯a ‰ÏÊb‰ ˙OÚÂ , ¿√»»¿«¬»«¿≈»ƒ¿¿ƒ»««¿»ƒ
„È ÁÏLÏ ·LÁ90„Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ÔB„wÙa »«ƒ¿…«»¿ƒ»≈«»¿«¬»«

„È ÁÏLiL91Èt ÏÚ Û‡ .Ba ·iÁ˙ „È ÁÏMMÓe . ∆ƒ¿«»ƒ∆»«»ƒ¿«≈««ƒ
ÌeÏk epnÓ ¯qÁ ‡lL92ÌB˜nÓ ÔB„wt‰ ÏË ‡l‡ , ∆…ƒ≈ƒ∆¿∆»»««ƒ»ƒ»

B˙eL¯a ÌB˜ÓÏ93„È Ba ÁÏLÏ È„k94‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿…«»¬≈∆
·iÁ95.ÔB¯qÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ „È ˙eÁÈÏML ; «»∆¿ƒ»≈»¿ƒ»ƒ»

לעצמו,86) ליטלו עלֿמנת ברשותו למקום ממקום העבירו
מג. אףֿעלֿפי 87)בבאֿמציעא אביו, מצוות לפי שעשה

מד. שם עבירה", לדבר שליח "אין אומרים מקום שבכל
הבעלים,88) הסכמת בלי שלו לא בחפץ שהשתמש מכיון

הבעלים. בהסכמת לידו הגיע שהחפץ אם 89)אףֿעלֿפי
לשלם, חייב אשמתו, בלי ואפילו לאיבוד הלך החפץ
ופטור. חנם שומר היה שקיבל שבשעה אףֿעלֿפי

שם 90) לעצמו, הפקדון את שיטול עדים, בפני שאמר כגון
ידו 91)מג: שלח לא "אם שנאמר הלל, בית כדעת

מד. שם ז), כב, (שמות רעהו" רבא,92)במלאכת כדעת
מא: שם חיסרון", צריכה אינה יד ֿ 93)ש"שליחות ועל

אותו. קנה הפקדון 94)ידיֿזה את העביר אם מהֿשאיןֿכן
טוב. יותר שם שמשתמר מפני אחר, כדין 95)למקום

גזלן.

.áé˙È·Á‰ ˙‡ dÈa‚‰96˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏhÏ97- ƒ¿ƒ«∆∆»ƒƒ…ƒ∆»¿ƒƒ
ÈÒ‡a ·iÁ˙‰98Ì‡ Ï·‡ .ÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«≈¿√»∆»««ƒ∆…»«¬»ƒ

ÒÈk‰ ˙‡ dÈa‚‰99¯Èc epnÓ ÏhÏ100ÒÈÎa ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ…ƒ∆ƒ»¿«≈¿ƒ
„Á‡ Ûeb ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ101Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ∆≈»∆»¬≈∆»≈ƒ

ÒÈk‰ ÏÎa ·iÁ˙102¯È„a ‡l‡ ·iÁ˙ ‡Ï B‡ ƒ¿«≈¿»«ƒ…ƒ¿«≈∆»¿ƒ»
„·Ïa103. ƒ¿«

מד.96) מג: מציעא בבא בהגבהה, אותה הלוג,97)וקנה
כולה. לחבית כוונתו ֿ 98)ואין ואףֿעל כולה, החבית של

נוח  כי דבר, של וטעמו כולה. לגזול בדעתו היה שלא פי

שבתוך  מכיוון זו, לרביעית בסיס תשמש כולה שהחבית לו,
כן  ועל טעמה, מפיגה ואינה משתמרת היא המלאה החבית

כולה. החבית על זוהי 99)חייב אצלו. שהופקד ארנק
מד. שם נפתרה, שלא יד 100)בעיא לשלוח כוונתו ואין

כולו. גוף 101)בארנק הוא דינר שכל דינרים, כמו
הוא. אחד גוף בחבית היין שכל ליין בניגוד לעצמו,

הולך 102) ואינו יותר משתמר מלא שארנק משום ביין, כמו
לאותו  בסיס כולו הארנק משמש כן ועל יחיד, כדינר לאיבוד

דומה 103)דינר. ואינו היטב, נשמר לבדו דינר גם כי
ליין.

.âé- Ô˙ˆ˜Ó ÏËÂ BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ ˙B¯t eÈ‰·iÁ BÈ‡ »≈À¿»ƒ∆¿¿»«ƒ¿»»≈«»
Ápn‰ ÔB„wt‰ ¯‡Le ,ÏËpL ˙B¯t‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡l‡∆»¿«¬»«≈∆»«¿»«ƒ»«À»

BÓB˜Óa104¯‡M‰ „ÒÙ Ì‡Â .‡e‰ ÂÈÏÚa ˙eL¯a - ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒƒ¿««¿»
Ïka ·iÁ - ÏËpL ‰Ê ˙ÓÁÓ105˙‡ ‰h‰ ?„ˆÈk . ≈¬«∆∆»««»«…≈«ƒ»∆

dÓB˜Óa ˙È·Á‰106Ì‡ :¯˙È B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏËÂ ∆»ƒƒ¿»¿»«ƒ∆»¿ƒƒ»≈ƒ
dÓB˜Óa ‡È‰Â ÏËpL ¯Á‡ ‰¯aL107·iÁ BÈ‡ - ƒ¿¿»««∆»«¿ƒƒ¿»≈«»

˙È·Á‰ dÈa‚‰ ‡Ï È¯‰L ,ÏËpL ‰nk ‡l‡108Ì‡Â ; ∆»«»∆»«∆¬≈…ƒ¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ
‰ˆÈÓÁ‰109dlk ÈÓc ˙‡ ÌlLÓ -110˙ÚLk ∆¿ƒ»¿«≈∆¿≈À»ƒ¿«

‰ÏÊb‰111.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿≈…«≈»∆

וברשות 104) אותו, קנה לא כן ועל הגביה, ולא טלטל שלא
כשומר. אלא אחראי ואינו הוא, מזיק.105)בעליו כדין

מד.106) מג: בבאֿמציעא אותה, הגביה שאילו 107)ולא
אותה. קונה היה אז כי אחר, למקום אותה טלטל

הצדה.108) אותה הטה והוא במקומה, נשארה אלא
רביעית.109) שנטל להחמיץ 110)לאחר היין דרך כי

החבית  היתה לא הרביעית את נטל ולולא חסר, בכלי
מד. שם גמרא להחמיץ, היין 111)ממהרת חבית דמי

הרביעית. את שנטל בשעה

.ãéÔB„wÙa ¯ÙBk‰112ÔÈc ˙È·a113B˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ , «≈¿ƒ»¿≈ƒƒ»»ƒ¿
L ‰ÚMa¯Ùk114ÔÏÊb ÂÈÏÚ ‰OÚ -115.BÒ‡a ·iÁÂ , «»»∆»««¬»»»«¿»¿«»¿»¿

ששת,112) רב של מימרא כפירתו, על נשבע לא אפילו
קה: כפירה.113)בבאֿקמא אינה לביתֿדין מחוץ אבל

בשעה 114) ברשותו היה שהפקדון והעידו עדים באו אם
אין  שכפר, בשעה אחר במקום הפקדון היה אם אבל שכפר,
שם. גמרא ויביאו, שילך עד משתמט אלא כופר זה

ולא 115) אותו משך שלא אףֿעלֿפי הכפירה, משעת
ממש; בגזלן רבינו דן הפרק בתחילת גזילה. לשם הגביהו
כגזלן, שדינו בפקדון, יד בשולח - יד הלכה על יא הלכה מן
בהלכה  יד. בו לשלוח כדי הגביהו או אותו שמטלטל בתנאי
אףֿעלֿפי  גזלן, כדין דינו שגם בפקדון, הכופר על דובר זו

במקומו. שנשאר בפקדון נגע שלא

.åèÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BM‰116‰Ê È¯‰ - «≈∆…ƒ«««¿»ƒ¬≈∆
ÔÏÊb117‰È‰ .118Ba „Èa ÈÏk119B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL «¿»»»¿ƒ¿«¿∆««««ƒ

Bc·Ú „Èa120„Á‡ BÁ˜Ïe ,121Ba LnzLÂ Ô‰Ó122- ¿««¿¿»∆»≈∆¿ƒ¿«≈
·iÁ˙Â ,B˙eL¯a ‰OÚÂ ;˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆…ƒ««¿«¬»ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÂÈÒ‡a123ÌÈÏÚaÏ ep¯ÈÊÁiL „Ú ,124Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿√»»«∆«¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
B„Èa ‰È‰L ÔËwÏ B¯ÈÊÁ‰125Ô‰Ó „·‡Â ,„·ÚÏ B‡ ∆¡ƒ«»»∆»»¿»»∆∆¿»«≈∆

¯aL B‡126ÌlLÏ ·iÁ -127.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿««»¿«≈¿≈…«≈»∆
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לגזלו 116) כדי לא הבעלים של החפץ את נוטל הוא
לכופר  בניגוד בלבד, בו להשתמש כדי אלא לעצמו, ולקחתו
הפקדון  את לקחת שכוונתו הקודמת, שבהלכה בפקדון

רבא,117)לעצמו. דעת לפי כחכמים ופסק רבא, דעת
מג: בבאֿמציעא פח. בבאֿבתרא 118)בבאֿבתרא משנה

חנווני". אצל בנו את "השולח לקטן,119)פז: הכוונה
המשנה  את רבינו פירש כך זו. הלכה מסוף שמשמע כמו

המשנה. בפירוש ֿ 120)גם (מגיד כקטן דינו והעבד
פח.121)משנה). גמרא החנוני, בו 122)כגון למדוד

שם. באונסין,123)לאחרים, חייב בעלים מדעת שואל
עושה  בו להשתמש הזכות כי בו, נשתמש לא עדיין אפילו
שואל  נעשה אינו בעלים מדעת שלא אבל לשואל, אותו
 ֿ לחם (ראה בו שנשתמש לאחר אלא באונסין להתחייב

כאן). הגזילה".124)משנה את "והשיב ככתוב
נטל.125) ומידו שנטל, אונס.126)לפני שזה
השבה.127) אינה קטן של לידו והשבה גזלן, כדין

.æèÔBkLÓ ÛËBÁ‰128‰Âl‰ „iÓ129˙Èa ˙eL¯a ‡lL «≈«¿ƒ««…∆∆…ƒ¿≈
ÔÈc130ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ -131BÏ ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,132. ƒ¬≈∆«¿»««ƒ∆«»

B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â133BkLÓe ¿≈»ƒ«ƒƒ¿«¿≈¬≈ƒ¿¿
ÔÏÊ‚ ‡e‰L134.„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL , ∆«¿»∆∆¡«««¬…

ההלואה.128) דמי את להבטיח כדי חפץ, החוטף מלוה
לביתו.129) מחוץ בהיותו שהחזיקו ממש, כי 130)מידו

משהוא  הלוה מיד בחזקה לקחת רשות יש ביתֿדין לשליח
ביתֿדין  שלשליח שמואל, דעת זוהי לביתו. מחוץ נמצא

קיג. בבאֿמציעא אסור, למלוה אבל מכיון 131)מותר,
מחוץ  אף הלוה, מיד משכון בחזקה לקחת למלוה לו שאסור

עצמו,132)לביתו. דעת על זאת לעשות רשאי הוא אין
שלו. אינו שהחפץ מכיון ביתֿדין, ברשות זה 133)אלא

ביתֿדין. לשליח אפילו מד:134)אסור שבועות במשנה
לביתו  שנכנס אותו מעידין היו כיצד? "הנגזל שנינו:

ברשות". שלא למשכנו

ה'תשע"ה  אלול ז' ש"ק יום

רביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
והגזלן,1) הנגזל בין שיש והכחשה תביעה דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל גזל ממי יודע ואינו שגזל ומי

.àÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜2ÚaL ÏÊ‚p‰ ‰È‰iL ,ÔÈÏÊbÏ ¿»»¿¬»ƒ««¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»
ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏÚ3ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ4‡e‰Â .5‰È‰iL , «»«∆ƒ¿«¿≈ƒ««¿»¿∆ƒ¿∆

ÌÈ„Ú ÈLa BÏÊbL ˜ÊÁÓ ‰Ê6. ∆À¿»∆¿»ƒ¿≈≈ƒ

כך.2) אינו התורה דין הגזלן,3)כלומר, וזהו 4)נגד
"כל  מלשלם ופטור הנתבע נשבע התורה מן כי הקנס
כתוב: כי (שם), משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין
לשלם, שעליו "מי י), כב, (שמות ישלם" ולא בעליו "ולקח

מה. שם שבועה", בתנאי.5)לו הוא זה שני 6)ודין
יודעים  כשאינם אפילו הנגזל, מן שגזל עליו מעידים עדים

מו. שם גמרא גזל, מה בדיוק

.áBkLÓÏ B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL È¯‰ ?„ˆÈk7 ≈«¬≈∆ƒ¿«¿≈¬≈¿«¿¿
ÂÈÙk ˙Áz ÌeÏk ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú ÈÙa8ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ , ƒ¿≈≈ƒ¿…»»¿««¿»»¿»»¿≈ƒ

Ô‰ ‰Ó ÌÈ„Ú‰ eÚ„È ‡ÏÂ ,ÂÈÙk ˙Áz BÏ ÔÈÏhÓ9, À»ƒ««¿»»¿…»¿»≈ƒ»≈
¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e10¯Ó‡L ÔÈa - ÈzÏÊb CÎÂ Ck : ««««ƒ≈»»»¿«¿«ƒ≈∆»«

ÌeÏk ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :ÔÏÊb‰11ÔÈa , ««¿»≈»…ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿≈
ÌÈ„Ú‰ e‡¯L BÓk ÔkLÓÏ ÈzÒÎ :¯Ó‡L12Ï·‡ , ∆»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿∆»»≈ƒ¬»

ÈzÏË ‡Ï13ÈlL ÌÈÏk ‡l‡ ÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‡ÏÂ ,14, …»«¿ƒ¿…»»««¿»«∆»≈ƒ∆ƒ
‰Ê ÈÏk ÈzÏË :¯Ó‡L ÔÈa15ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e , ≈∆»«»«¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ≈

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏÎe ‰Ê ÏËpL16 ∆»«∆¿ƒ«≈¬≈««««ƒƒ¿»
aıÙÁ ˙ËÈ˜17.ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏËBÂ , ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«∆ƒ¿«

טז.7) הלכה שלישי, פרק למעלה ראה גזלן, כדין ודינו
בגדו.8) כנפי 9)כנפי תחת טמונים היו שהכלים מכיוון

הם 10)בגדו. מה לדעת אפשר אי כשכבר זמן, לאחר
הגזלן. שהוציא שנכנס 11)הכלים אותו מעידים והעדים

בשבועה  נאמן הגזלן שאין וודאי זה במקרה כלים, ונטל
יישבע  שהנגזל אותו וקנסו העדים, דברי את להכחיש
הגזלן, שהוציא הכלים הם מה בדיוק העדים ידעו לו וייטול.

שבועה. בלא אף מקבלם הנגזל זו 12)היה בנקודה ואין
מצידו. הכחשה בי.13)כל חזרתי כי חברי, משל

העדים 14) אין זה במקרה התובע. בידי שאולים שהיו
כלים  היו כשנכנסתי טוען: שהוא או כלום, אותו מכחישים
אותו  מכחישים העדים זה ובמקרה בגדי כנפי תחת אלו
תחת  כלום היה "ולא שנכנס מעידים שהם אחד, בפרט

כי 15)כנפיו". העדים, ידי על הכחשה כל אין זה במקרה
נטל. אחד כלי שרק באמת לבית 16)ייתכן הנכנס דין כי

אותו. קנסו כן ועל גזלן, כדין ומשכנו כגון,17)חבירו
התורה. בשבועת כמו תורה, ספר

.âÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚhLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡19BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙnL „eÓ‡ ‡e‰L B‡20Ô˙B‡ »»∆∆»∆«¿ƒƒ∆¿»

„a ÔÚËÂ ,ÔÚhL ÌÈ¯·c˙Áz eÏËpiL ¯LÙ‡L ÌÈ¯· ¿»ƒ∆»«¿»«ƒ¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ»¿««
ÌÈÙk‰21ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰L BÓk22. «¿»«ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ

שיטעון.18) מה כל ונוטל הנגזל שמעריכים 19)שנשבע
מו: שבועות טוען, שהוא כאלו כלים לו שהיו אותו,

הופקדו 20) אלה שכלים טוען והוא הוא נאמן איש כי
שם. גדולים.21)אצלו, לא דברים שכלים 22)כגון,

בדברים, יטען אם ב. הלכה ראה כנפיו, תחת לו מוטלין
מכיוון  נאמן, אינו הכנפיים, תחת שיינטלו אפשר שאי

כאלה. כלים הוצאת על העידו לא שהעדים

.ãe‰e‡¯ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÏ ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈∆¬≈¿…»
‡ˆiL ˙Úa23ÂÈÙk ˙Áz ‰‡¯ ÔÈ‡Â ‡ˆiL B‡ , »≈∆»»∆»»¿≈ƒ¿∆««¿»»

elÙ‡ ,ÏË CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌeÏk¿««««ƒ≈¿≈»¿»»«¬ƒ
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ È¯‰L ,ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯ÓB‡≈≈»…ƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ∆»≈ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -24ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ :¯Ó‡ Ì‡L .25 ¬≈∆»∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -26;CÏB‰Â ,ÌeÏk ÏË ‡lL ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿¿≈

ÏÊ‚ ‡ÏÂ ÏÊ‚Ï ÒkiL ¯LÙ‡L27. ∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ¿…¿…»«

חבירו.23) את למשכן שנכנס לאחר שיצא, ראוהו
כלים.24) ממנו שנטלו עדים הבית לבעל שאין מכיוון
שיכול 25) מפני כלומר: "מיגו", נקרא זה התלמוד בלשון

מאמינים  אנו אותו פוטרת שהייתה אחרת טענה לטעון היה
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כשטענתו  "מיגו" אומרים שאין פי על ואף זו. בטענה גם לו
את  ששכח אפשר כי פטור, כאן - עדים ידי על מוכחשת
חשוב  דבר כל בה היה שלא מאחר חבירו, לבית הכניסה
עליה  רמיא דלא "מילתא התלמוד: בלשון לזוכרו. ראוי
משפט  חושן יוסף בית ראה אדעתיה". ולאו לה עביד דאינש

צ. הכול,26)סימן לכופר התלמוד חכמי שתיקנו שבועה
שהיא  המשנה, לשבועת בניגוד חפץ נקיטת בלי והיא
מ: שבועות ב; הלכה סוף למעלה ראה חפץ, בנקיטת

איניש 27) "עביד והטעם: מו. שבועות נחמן רב דעת זוהי
בחוקי  שערים "שלושה שם, רי"ף וראה עביד" ולא דגזים

."... הממשכן

.äB„ÈÚÓ „Á‡ „Ú ‰È‰28˙Áz ÌÈÏk ÏËÂ ÒÎpL »»≈∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿»«≈ƒ««
ÂÈÙk29ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â , ¿»»¿≈≈«»≈¿≈…»«¿ƒ
ÌeÏk30ÈzÏË È·BÁa :¯Ó‡L B‡ ,31ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿∆»«¿ƒ»«¿ƒƒ¿≈

Ú„BÈ „Ú‰32ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÂÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‰Ó »≈≈«∆»»««¿»»¬≈∆ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a33˙eÏÊ‚a ˜ÊÁÓ BÈ‡L ;ÏÊ‚ ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…»«∆≈À¿»¿«¿»

ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡34. ∆»ƒ¿≈≈ƒ

וכעת 28) עדים, שני בפני למשכן הנכנס על דובר כה עד
אחד. עד בפני למשכן הנכנס מובאת 29)על זו דוגמא

עדים. בשני ב שלי 30)בהלכה כנפי שתחת הכלים כי
ב. בהלכה לטענתו מקבילה זו טענה פי 31)הם. על אף

עדים. שני היו לא כי גזלן, הוחזק לא שמשכנו, שהודה
הוא 32) כלום נטלתי לא ואומר העד את מכחיש כשהוא

מה  שיודע מעיד כשהעד אפילו ונפטר התורה שבועת נשבע
התכוון  יודע" העד ואין "הואיל רבינו שכתב ומה לקח.
"שלי  וטוען הבית בעל של כלים שלקח מודה שהוא למקרה
(מגיד  יג בהלכה לקמן שיתבאר כמו לשלם, שחייב נטלתי",

מקום 33)משנה). "כל התורה. מן שבועה מחייב אחד עד
שבועה", מחייבו אחד עד ממון, אותו מחייבין ששניים

מ. על 34)שבועות א. בהלכה רבינו שקבע לכלל בהתאם
ולא  "נשבע כולה התורה בכל בשבועה כמו כאן הדין כן

משלם".

.åÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚaL ÌLk35Ck , ¿≈∆««««ƒƒ¿»¿≈ƒ««¿»»
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯ÓBL36¯ÓBL ÏL BzL‡ elÙ‡ . ≈∆««««ƒ¬ƒƒ¿∆≈

˙ÚaL37.ÔÏÊb‰ ÌlLÓe ,CÎÂ Ck ÏË ‰fL ƒ¿««∆∆»«»¿»¿«≈««¿»

למעלה 35) למשכנו, ביתו לתוך שנכנס שניים בראוהו
ב. דינו 36)הלכה הבית, על לשמור שהופקד מכיוון

ודינו  כמותו, אדם של ושלוחו הבית, בעל של כשליחו
מו: שבועות רבא של מימרא הבית. היא 37)כבעל כי

דברי  וראה שם. הבית, בעל בהסכמת לשמור לבעלה עוזרת
המפקיד  "כל שאמר לו. מציעא בבא ...רבא אשתו דעת על

השומר  שאשת מסכים המפקיד כלומר מפקיד", הוא
בשמירה. תשתתף

.æÌL ‰È‰38BËÈ˜Ï39B¯ÈÎO B‡40- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL »»»¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL ÔÈ‡41,Ú·MÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â ; ≈»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»«

ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â ;ÏÊ‚pL ‰ÚMa B˙È·a ‰È‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈»≈ƒ
ÔÏÊb‰ ·iÁÏ È„k ÂÈÙk ˙Áz ÏËp ‰Ó ÌÈÚ„BÈ¿ƒ«»«««¿»»¿≈¿«≈««¿»

¯ÈÊÁ‰Ï42ÔÏÊb‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ;43‡e‰L ÈtÓ , ¿«¬ƒ¿≈«¿ƒƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ44. »««¿»

השדה.39)בביתו.38) מן תבואה האוסף פועל
(40 ֿ בעל מסר לא ושכיר ללקיט קבוע. לזמן בשכר פועל

הבית. שמירת שם.41)הבית נפתרה, שלא פפא רב בעיית
הראייה". עליו מחבירו "המוציא הכלל לפי נוהגים כן על
ונוטל" "נשבע כי מידו, מוציאים הנגזל תפס אם ואפילו
תפס  אפילו בפירוש, התקינו שלא "ובמה היא, תקנה
שנגזל  הייתה, התקנה והרי משנה), (מגיד מידו" מוציאין

ונוטל. הנגזל.42)נשבע שבועת בלי כגון 43)אף
הבית  בעל של שכירו או ולקיטו זה, כלי נטלתי שאמר
ב. הלכה סוף השווה אחר, וכלי זה כלי שנטל טוען,

שני 44) ידי על שגזל הוחזק כי שקר, שבועת שיישבע
עדים.

.ç˙Èa‰ ÏÚa ÌÈ¯ÁÓ ?‰Ê ÔÈ„a ÌÈOBÚ „ˆÈÎÂ45Ì¯Á ¿≈«ƒ¿ƒ∆«¬ƒ««««ƒ≈∆
Ì˙Ò46ÌeÏk B˙ÈaÓ ÏËpL ÈÓ ÏÚ47˙È·a ‰„BÓ BÈ‡Â ¿»«ƒ∆»«ƒ≈¿¿≈∆¿≈

ÊbL ÔÏÊb‰ ‰„B‰ elÙ‡Â .ÔÈc˙ˆ˜n‰ ¯ÈÊÁÓ - ˙ˆ˜ Ï ƒ«¬ƒ»««¿»∆»«¿»«¬ƒ«ƒ¿»
˙ÚË BÚBË ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,„·Ïa da ‰„B‰L∆»»ƒ¿«∆¬≈≈««««ƒ¬«¬«

È‡cÂ48. ««

חרם.45) שם 46)מכריז את לפרט בלי כללי באופן
טענת 48)משהו.47)הגזלן. טוען בעל ֿהבית היה לּו

תקנת  זו שבהלכה החרם הכול. ונוטל נשבע היה וודאי,
משנה). (מגיד הוא הגאונים

.è‰MÓÁÓ „Á‡ ÏÊBb‰49‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â «≈∆»≈¬ƒ»¿≈»«ƒ
ÏÊ‚p‰50ÈÏ :¯ÓB‡Â BÚ·Bz Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «ƒ¿»¿»∆»¿∆»≈∆¿¿≈ƒ

ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,zÏÊb51Ïk È¯‰ - »«¿»««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«¬≈»
„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÓe ,BÏÊ‚ ‰fL ÚaL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿»∆∆¿»¿«≈¿≈»¿»∆»

„Á‡Â52,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·c Û‡ . ¿∆»«»»∆¿»∆¿»¬»ƒ
‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ;ÏÊ‚Â ‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ53·iÁ BÈ‡ ƒ¿≈∆»«¬≈»¿»«¬»ƒ»≈«»

˜ÙqÓ ÌlLÏ54. ¿«≈ƒ»≈

מאחד 49) וחטף אנשים, חמישה של קבוצה שעמדה כגון
קיח: יבמות משנה כסף, ארנק אחד 50)מהם לאף שאין

עדים. עליו 51)מהם מחבירו "המוציא הדין ולפי
מלשלם. הנתבע פטור עדים ובאין כדעת 52)הראייה",

שם. עקיבא דבר"53)רבי יקום ... עדים שני פי "על
טו). יט, הנגזל.54)(דברים מיהו ידוע ולא עדים, אין כי

.éÌÈLÏ ¯Ó‡55„Á‡ ÏL ÂÈ·‡ B‡ ÌkÓ „Á‡ ÈzÏÊb : »«ƒ¿«ƒ»«¿ƒ∆»ƒ∆»ƒ∆∆»
ÌkÓ56ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡ ,e‰ÊÈ‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â57 ƒ∆¿≈ƒ≈«≈∆ƒ»»≈¿≈»«ƒ

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÏ ·iÁ -58ÔÈ„a Ï·‡ ;59 «»¿«≈¿≈»¿»∆»¿∆»¬»¿ƒ
d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰Â ,˙Á‡ ‰ÏÊ‚ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡≈≈∆»¿≈»««¿≈¿ƒ»

ÏÊ‚pL Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ È¯‰L .Ô‰ÈÈa60‰Ê ‡l‡ , ≈≈∆∆¬≈≈∆»≈∆≈«∆ƒ¿«∆»∆
‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡ÏÂ ,ÌÚÈ„B‰Â ‡a61ÈtÓ , »¿ƒ»¿…»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡L62. ∆≈≈«

בבא 55) משנה אותו, תובעים שהם הקודמת, להלכה בניגוד
לז. הבנים 56)מציעא כי לברר, אפשר ואי מתו, והאבות

מאומה. יודעים על 57)אינם שמים בידי ייענש שלא
שם. גמרא לנגזל, הגזילה את השיב זוהי 58)שלא כי

את  בחזרה קיבל שהנגזל בוודאות שיידע היחידה, הדרך
הדין.59)הגזילה. הגזילה 60)לפי את להניח טעם ואין
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ביניהם". אותה חולקין "הם כן על יודה. מהם שאחד עד
שגזל.61) פי על כשהם 62)אף הקודמת, להלכה בניגוד

מספק. לשלם אותו שקנסו אותו, תובעים

.àéÌ‡ ,‰‡Ó ÈzÏÊb :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰«≈∆¬≈¿»«¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯Ó‡63˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -64Ïk ÔÈ„k , »«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈¿ƒ»

Úa˙65ÌlLÓ - ÌÈMÓÁ BÏÊbL ‰„B‰ Ì‡Â ;66, ƒ¿»¿ƒ»∆¿»¬ƒƒ¿«≈
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLÂ67‰„BÓ Ïk ÔÈ„k ,¯‡M‰ ÏÚ ¿ƒ¿»¿««»««¿»¿ƒ»∆

˙ˆ˜Óa68ÌÈ„Úa ÔÏÊb ˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,69ÔÚBh‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»∆¬≈…À¿««¿»¿≈ƒ¿≈«≈
B¯·Á ˙‡70:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈÏk BÏÊ‚e B˙È·Ï ÒÎpL ∆¬≈∆ƒ¿«¿≈¿»≈ƒ¿≈

EÏˆ‡ ÈÏ LiL È·BÁa ÈzÁ˜Ï ÔBkLÓ C¯c71ÏÚ·e , ∆∆«¿»«¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ∆¿¿««
ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰72Èt ÏÚ Û‡ - ««ƒ≈≈¿¿»ƒ¿««ƒ

˙eL¯a ‡lL BkLnL ‰„B‰L73ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»∆ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿≈»
ÏÊbL ÌÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú74ÚaL ‰Ê È¯‰ ,75B·BÁ ‰·B‚Â ≈ƒ∆¿ƒƒ∆»«¬≈∆ƒ¿»¿∆

¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔBkLn‰ ÔÓ76¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰77. ƒ««¿∆«∆∆»««∆∆ƒƒ
˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÏËBÂ ÚaL ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ78ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,79. ≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

בכל.63) כופר הוא התלמוד 64)כלומר, חכמי שתיקנו
מן  שבועה בין ההבדל בדבר מ: שבועות בכל, לכופר
ד. הלכה למעלה ראה הסת, שבועת ולבין התורה

תובע 65) אדם אין "חזקה כי בכל. יש כופר כן אם אלא ,
שם. גמרא עליו", שהודה.66)לו בנקיטת 67)מה
תורה. ספר כגון שנשבע 68)חפץ, בגזילה, נאשם שאינו

מב: שבועות התורה, מן את 69)שבועה שקנסו והקנס
עדים, שני ידי על בהוחזק הוא ונוטל, נשבע שהנגזל הגזלן,

א. הלכה למעלה עדים.70)ראה גזלת,71)ואין ולא 
רשות. בלי נכנסתי אם כלום 72)אף לך חייב אינני

בידך. גזולים אותו,73)והכלים שקנסו כגזלן ודינו
א. הלכה למעלה ויטול, יישבע לא 74)שהנגזל כן על

מד: שבועות משנה ראה אותו, קונסים ואין גזלן, הוחזק
א. הלכה כמשכון.75)ולמעלה הכלים את שלקח

כלים.76) משם ונטל ברשות, שלא לביתו שנכנס והודה
להכחיש 77) היה שיכול בחובו, הכלים את שנטל ואמר

עדים. הבית לבעל אין כי לביתו, שנכנס כדין 78)בכלל
ונוטלין. הנשבעין בהלכה 79)כל המקרים בשני א. פרק

חלקית  מודה הוא ראשון במקרה בגזילה. הנתבע נאשם זו
ברשות, שלא שמשכנו מודה הוא שני ובמקרה בגזילה,
נשבע  הוא בשניהם עדים. אין בשניהם כגזילה. שדינו
מודה  ככל התורה שבועת ראשון במקרה חפץ: בנקיטת
עד  חובו שגובה משכון, שבידו כמי שני במקרה במקצת,
ראה  הגאונים. מן כמוסכם חפץ בנקיטת בשבועה דמיו כדי

כאן. משנה מגיד

.áéÈÙa ‡lL B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿≈¬≈∆…ƒ¿≈
Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»«ƒ»≈ƒ««ƒ∆ƒ»

ÔÈl‚Ó80‰ ˙Èa‰ ÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â¯kÓÏ ÈeOÚ ‰f ¿Àƒ¿««ƒ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…
ÂÈÏk ˙‡81‰l‰Â ,ÔÁ˜Ï ÏÊb C¯c :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ , ∆≈»ƒ»«¿»«∆∆»≈¿»»¿«»

Ìz˙ B‡ ÈÏ Ìz¯ÎÓ ‰z‡Â ,È˙‡a E˙eL¯a :¯ÓB‡≈ƒ¿¿»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«»
ÈÏ82;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzOÙz EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa B‡ , ƒ¿∆≈ƒ∆¿¿¿«¿ƒ≈∆¡»

ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰ ÏkL83ÌÈÏk ÏËÂ ∆»«ƒ¿»¿≈¬≈∆…¿»»¿»«≈ƒ

ÔÏÊb ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa Ô‡ÈˆB‰Â ÌMÓ84. ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆¿∆¿««¿»
Ô‡k ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ¯ÈÊÁÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»«¬ƒ«≈ƒ¿««««ƒ¿≈»

‰Úe·L85¯Á‡Â .ÏÊb ‰Ó e‡¯ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L , ¿»∆¬≈»≈ƒ»«»«¿««
¯ÈÊÁiL86‰Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ∆«¬ƒ≈¿≈«∆««««ƒ¿»«

Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,ÔÚËiM87. ∆ƒ¿«¿«ƒ≈≈∆

הגנבים.80) כדרך הם 81)שלא לקוחים טוען והנכנס
לטעון 83)במתנה.82)בידי. היה נאמן בפניו, לקח לּו

ראה  כליו, למכור עשוי הבית בעל אם בידי, הם לקוחים
שם. ורי"ף מו. של 84)שבועות בביתו שיש מה שכל

להוציא  רשאי אדם ואין ובחזקתו, ברשותו זה הרי אדם,
דפוס  כח: כח. שבועות רי"ף ראה ראיות, בלי דבר ממנו

הנוטל.85)וילנא. בעלֿהבית על שבועה חיוב כאן אין
לקדמותו.86) המצב על 87)וחזר דין ביניהם יתקיים

הכלים. בעלות

.âéÔÎÂ88„Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡89˙Èa‰ ÏÚ·e ,„·Ïa ¿≈ƒ»»»≈∆»ƒ¿«««««ƒ
B„Èa ‰Ê ÈÏk ‡e‰ ÏeÊbL ÔÚBË90Áe˜Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â , ≈∆»¿ƒ∆¿»¿«»≈»«

ÔB„wÙe ‰È‰ ÈlL B‡ ,ÂÈ˙È·b ·BÁa B‡ ,È„Èa ‡e‰¿»ƒ¿¿ƒƒ∆ƒ»»ƒ»
‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - EÏˆ‡ ‡e‰∆¿¿¬≈∆«»¿«¬ƒ«¿ƒƒ¿»»¿…
;ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ,ÌÈ„Ú ÈL ÌL ‰È‰ el‡L .‰Úe·L¿»∆ƒ»»»¿≈≈ƒ»»«»¿«≈

‰Úe·L ·iÁ ,„Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÂLÎÚÂ91; ¿«¿»∆≈»∆»≈∆»«»¿»
„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â92; ¿≈»ƒ»«∆¬≈≈«¿ƒ∆»≈

.ÌlLÓ - Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»¿»¿≈»ƒ»«¿«≈
‡ÏÂ B˙È·Ï ÈzÒÎ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«…ƒ¿«¿ƒ¿≈¿…

ÌeÏk ÈzÏË93‡e‰Â „Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »«¿ƒ¿ƒ¿≈»∆»≈∆»¿
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BLÈÁÎÓ94Á˜Ï ‡lL «¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»∆…»«

.¯ËÙÂ ,ÌeÏk B˙ÈaÓƒ≈¿¿ƒ¿»

שם.88) שלא 89)רי"ף חבירו בית לתוך נכנס שראהו
כלי. משם ונטל בעלֿהבית שראה 90)בפני הבית, בעל

שעליו  זה, שכלי (וודאי), ברי טענת טוען בידו, הכלי את
הוא  הוא. גזל הנתבע, של בידו כעת והנמצא העד, מעיד
בשעה  בבית היה שלא פי על אף וודאי, טענת לטעון יכול

ראב"ד). (ראה הכלי את דברי 91)שהוציאו את להכחיש
זה  כלי הוא "שגזול ברי טענת טוען הבית בעל כי העד,
לדעת  שכתב יז, הלכה לקמן משנה מגיד [וראה בידו".
בעל  של שמא בטענת אף שבועה מחייב אחד שעד רבינו,

שהוא 92)הבית]. אלא חבירו, מבית כלי שנטל מודה הוא
לו. שייך זה שכלי לא 93)טוען, אבל נכנסתי, אמר או

כלום. מן 94)נטלתי ממון מחייבים עדים ששני כשם
מ. שבועות התורה, מן שבועה מחייב אחד עד כך התורה,

ה. הלכה למעלה וראה

.ãé„Á‡a ‰OÚÓ95ÛÒk ÏL ÔBLÏ ÛËÁL96„iÓ «¬∆¿∆»∆»«»∆∆∆ƒ«
ÛËBÁ‰ ‡·e ,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·Á97ÈzÙËÁ :¯Ó‡Â98 ¬≈ƒ¿≈≈∆»»«≈¿»«»«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ e‰e·iÁÂ ,ÈzÙËÁ ÈlLÂ99ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ¿∆ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈

‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L100,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰Ê „Úa ∆¿À»¿»¿≈∆¿≈»ƒ»«
„Ú ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡Â .„Ú‰ ¯Ó‡L BÓk ‰„B‰ È¯‰L∆¬≈»¿∆»«»≈¿ƒ…»»»≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,ÏÏk101ÛËÁ BlML102; ¿»»»ƒ¿»¿«∆≈∆∆»«
„Ú‰ LÈÁÎ‰ el‡Â103‰È‰ ,ÈzÙËÁ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»«≈»…»«¿ƒ»»
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קלט dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - lel` 'f w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÎa ÔÈ„ ‰Ê ÔÈ„Îe .ÛËÁ ‡lL ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLƒ¿»¿««»∆…»«¿ƒ∆»ƒ¿…
‰Êa ‡ˆBik104ÌB˜Ó ÏÎa105. «≈»∆¿»»

מז.95) שבועות לג: בתרא לשון.96)בבא בצורת מוארך
הדין.97) בית העד.98)בפני דברי את רבי 99)ומאשר

שם. העד.100)אבא, דברי את בכופר 101)להכחיש
ראה  חטפתי. לא לטעון: יכול שהרי במיגו ונאמן הכול,

ד. הלכה פי 102)למעלה על גזלן הוחזק שלא מכיוון
העד.103)עדים. דברי את בהלכה 104)הכחיש כגון

דינו  הבית בעל בפני שלא חבירו לבית שהנכנס הקודמת,
לארץ.105)כחוטף. ובחוצה ישראל בארץ

.åèÛËÁ106:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,[„Á‡ „Úa] ÌÈ·e‰Ê epnÓ »«ƒ∆¿ƒ¿≈∆»¿≈
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,eÈ‰ ÌÈ¯OÚÂ ÈzÙËÁ ÈlL∆ƒ»«¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆≈»≈≈«
Ú„È È¯‰L .ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÛËÁ ‰nk«»»«¬≈∆¿«≈»∆¿ƒ∆¬≈»«

ÌÈL eÈ‰ el‡Â ,ÛËÁ ÌÈ·e‰fL È‡cÂa107·iÁ ‰È‰ ¿««∆¿ƒ»«¿ƒ»¿«ƒ»»«»
ÌlLÏ108‰Úe·L ·iÁÓ „Á‡ „Úa ‡ˆÓÂ ,109BÈ‡Â ¿«≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿À»¿»¿≈

Ú·MÏ ÏBÎÈ110e¯‡aL BÓk ,111. »ƒ»«¿∆≈«¿

עצמו.106) שחטף.107)סברת עשרים.108)עדים
חטף. כמה יודע אינו שהעד פי על חטף.109)ואף שלא

שחטף.110) העד לדברי הודה יג.111)כי הלכה למעלה

.æèÏÊ‚p‰Â ,Ô‰ ÈlLÂ ÈzÙËÁ ÌÈ¯OÚ :ÛËBÁ‰ ¯Ó‡»««≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿∆ƒ≈¿«ƒ¿»
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÛËÁ ‰‡Ó :¯ÓB‡112,ÔÈÓ ≈≈»»«ƒ¿≈»≈≈«ƒ¿»»

ÚaLÂ ,ÔÙËÁL Ô‰a ‰„B‰L ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ È¯‰¬≈¿«≈»∆¿ƒ∆»»∆∆¬»»¿ƒ¿»
‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L˙ˆ˜Óa ·iÁ˙ È¯‰L ,¯‡M113. ¿««»««¿»∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

˙q‰ Ú·MiL ‰Êa ‰ËB ÈzÚ„Â114‰„B‰ ‡Ï È¯‰L , ¿«¿ƒ»»∆∆ƒ»«∆≈∆¬≈…»
ÌeÏk115.'ÈzÙËÁ ÈlL' ¯Ó‡ ‡l‡ , ¿∆»»«∆ƒ»«¿ƒ

על 112) מלהישבע פטור החוטף היה עשרים, שהיו ידע לו
ראה 113)השאר. התורה, מן שבועה חייב במקצת ומודה

יא. הלכה בכל.114)למעלה כופר והחיוב 115)כדין
העד. בגלל בא לשלם

.æéÌMÓ ÏËÂ ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ÏL B˙È·Ï ÒÎƒ¿«¿≈∆¬≈∆…¿»»¿»«ƒ»
,ÏË ‰nk Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ÈÙa ÌÈÏk≈ƒƒ¿≈≈∆»¿≈»≈≈««»»«

È˙È·a eÈ‰ ÌÈÏk ÌÈ¯OÚ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa (È¯‰)116, ¬≈««««ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ»¿≈ƒ
- ÈlL Ì‰Â ‰¯OÚ ‡l‡ ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÊBb‰Â¿«≈≈…»«¿ƒ∆»¬»»¿≈∆ƒ

‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯OÚ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ117 «»¿«¬ƒ»¬»»ƒ¿≈∆¿À»¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaL BÈ‡Â .Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â118elÙ‡ ¿≈»ƒ»«¿≈ƒ¿»««¿»¬ƒ

ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…«««¿»
È‡cÂ ˙ÚË119. «¬«««

ל 116) שהנכנס וודאי, טענת טוען אינו (בניגוד אבל קחם
שטוען  יג, להלכה ובניגוד הקודמת, שבהלכה וודאי לטענת
בידו"). זה כלי הוא "שגזול וודאי טענת שם

טוען 117) הבית בעל אם אפילו העד, דברי את להכחיש
שמא. שחייב 118)טענת הקודמת בהלכה כמו שלא

הנתבע 119)שבועה. ואין בפניו, שלא לביתו נכנס כי
היא. וודאי טענת כן אם אלא התובע, טענת מחמת נשבע

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מן 1) הנהנה ודין הגזילה, מן ליהנות שאסור בו, נתבאר

מהגזלן, לוקח שהוא בין מהגזלן יורש שהוא בין הגזילה,
דין  בזה ונכלל לאחר. נותנה או גזילתו מפקיר שהנגזל בין
בזה. כיוצא וכל בארצו חוק או מס המשים שלטון או מלך

.àÏeÊb‰ ¯·c ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÔÏÊb‰ ÔÓ3¯eÒ‡Â . »ƒ¿»»«»ƒ««¿»¿»
BÈepL ÏÚ B„ÚÒÏ4e‰˜iL È„k5ÌÈ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏkL . ¿«¬«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»∆¿»ƒ

el‡6‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7¯·BÚÂ , ≈¿«≈»∆¿«≈¿≈¿≈¬≈»¿≈
'ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ' ÏÚ8. «¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

קיט.2) קיח: עבר 3)בבאֿקמא הגזול הדבר אם אבל
שנתייאשו  אחרי ממנו, לקנות מותר קונה, לידי בינתיים
רשות, ושינוי ביאוש אותו קנה הראשון הקונה כי הבעלים,

ג. הלכה ב, פרק למעלה  לשנות 4)ראה לגזלן לעזור אסור
הגזילה. מעשה,5)את בשינוי אותו יקנה שהגזלן כדי

למכרו. אחרֿכך או 6)ויוכל הגזלן, מן בעצמו שקונה
לאחרים. למכור הגזילה, שינוי עלֿידי לו, ֿ 7)שעוזר על

הגזילה. תמורת מקבלים שהם הכסף עזרה 8)ידי כל
בלאו  נכללת העבירה, עשיית עליו המקילה לעבריין הניתנת
גנב" חורא אלא גנב, עכברא "לאו אומר: הדיוט משל זה.
לעכבר  היה לא אילו כלומר החור), אלא גונב העכבר (=לא
משתמש  והתלמוד המזון. את גורר היה לא להטמין, מקום
ליהנות  הסיוע לולא לעבריין, סיוע לעניני זה עממי בפתגם

פורש. שהיה אפשר - העבירה מן

.áLe‡È ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÏeÊb‰ ¯·„a ˙B‰Ï ¯eÒ‡9. »≈»¿»»«»«¬ƒ¿««≈
È‡cÂa Ú„iL ,‡e‰Â10.dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡e‰ ‰Ê ¯·cL ¿∆»«¿««∆»»∆«¿≈»«¿»

·k¯Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏeÊb BÊ ‰Ó‰aL È‡cÂa Ú„È ?„ˆÈk≈«»«¿««∆¿≈»¿»»ƒ¿…
.da L¯ÁÏ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»

ברשות 9) עדיין הגזול והדבר קונה, אינו בלבד יאוש כי
סוכה  וראה א, הלכה ב פרק למעלה ראה עומד. הוא בעלים

מותר 10)לא. גזול, זה שדבר בוודאי יודע אינו אם כי
הלכה  להלן השווה הוא, גזלן הדבר בעל אם אף ליהנות,

ח.

.â‰„O B‡ ˙Èa ÏÊb11dÎB˙a ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -12B‡ »««ƒ»∆»«¬…¿»
ÒkÏÈtÓ ÌÈÓLb·e ‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa da ƒ»≈»««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

dÎB˙a ¯c Ì‡Â .ÌÈÓLb‰13¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - «¿»ƒ¿ƒ»¿»«»¿«¬»»
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰ ÔÈ„k ,ÌÈÏÚaÏ14ÏÊb . «¿»ƒ¿ƒ«»«¬«¬≈∆…ƒ«¿»«

¯Lb Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈÏ˜c15ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -16ÔÎÂ . ¿»ƒ¿»»≈∆∆∆»«¬…»»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk17. …«≈»∆

(11 ֿ בבא עומדת, היא בעליה ובחזקת נגזלת אינה קרקע
קיז: דובר 12)קמא הקודמת בהלכה הדרך. את לקצר כדי

רבינו  מוסיף וכאן וחרישה, רכיבה כגון מוחשית, הנאה על
שהיא. הנאה אחר.13)כל אדם או שאם 14)הגזלן

צריך  לשכור, הדר דרך שאין אףֿעלֿפי לשכר, עשויה החצר
ובבאֿקמא  ט, הלכה ג, פרק למעלה ראה שכר, לו להעלות

קיג:15)כא. שם בגמרא מתירה 16)דוגמא הגמרא 
דינא  כי המלך, פקודת לפי נעשה זה אם רק לעבור
לאחר  אפילו עליו, לעבור אסור זה לולא דינא. דמלכותא
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מדקלים  השינוי ועלֿידי קונה, אינו בלבד יאוש כי יאוש,
למעלה  ראה לברייתו, החוזר שינוי זהו כי קונה, אינו לגשר

י. הלכה ב, וגם 17)פרק רשות, ושינוי יאוש היו לא אם
הדבר  מן ליהנות אסור קנה, לא והגזלן מעשה, שינוי לא

הגזול.

.ã¯·ÚL ÈÓ18¯eËt - Le‡È ¯Á‡ ‰ÏÊb‰ ÏÎ‡Â ƒ∆»«¿»««¿≈»««≈»
ÌlLlÓ19ÌÈÏÚa‰ eˆ¯Â ,Le‡È Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒ»«…∆≈¿»«¿»ƒ

‡È‰ Ô˙eL¯a ÔÈ„ÚL ,ÔÈ·Bb - ÏÎB‡‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï20; ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿»ƒ
ÔÏÊb‰ ÔÓ ÔÈ·Bb ,eˆ¯ Ì‡Â21. ¿ƒ»ƒƒ««¿»

לאחר 18) ואפילו הגזול, בדבר ליהנות "אסור הדין על
ב. הלכה למעלה ולפי 19)יאוש", קיא: בבאֿקמא משנה

מביאה  לנגזל, מלשלם שפטור הטעם שם. חסדא רב פירוש
מה  גזל, אשר הגזילה את "והשיב קיב. שם הגמרא
אמרו, מכאן שגזל. כעין יחזיר גזל? אשר תלמודֿלומר
הדברים: פירוש מלשלם". פטורין בניו את ומאכיל הגוזל
אבל  יחזירנה, בעין היא הגזילה אם - שגזל" כעין "יחזיר
עצמו, בגזלן זה דין להעמיד ואין פטור. - קיימת גזילה אין
את  כשאכל הגזלן את לפטור הדעת על מתקבל זה אין כי
באחרים  או בבנים רק נאמר שזה חכמים ופירשו הגזילה,
הגזלן  אבל לנגזל, מלשלם שפטורים הגזילה, את שאכלו
קיא: שם רש"י ראה שגזל, בשעה בתשלומין נתחייב עצמו
גזל. דיבורֿהמתחיל ו'תוספות' שגזל, כעין דיבורֿהמתחיל

הבעלים,20) ברשות עדיין הגזילה נמצאה שאכל, בשעה
הגמרא  מביאה זה טעם הנגזל. מן ישר האוכל גזל וכאילו

גובה,21)שם. מזה "רצה חסדא: רב של מימרא שם,
גובה". מזה רצה

.ä¯Á‡ ÌÈaÏ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰L ÔÈa ,˙ÓÂ ÏÊBb‰«≈»≈≈∆∆¡ƒ∆«¿≈»«»ƒ««
Le‡È22‰„·‡ B‡ d¯ÎÓ ‡l‡ ÌÏÈÎ‡‰ ‡lL ÔÈa23: ≈≈∆…∆¡ƒ»∆»¿»»»¿»

ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡24ÔÓ Ï·‡ , ƒƒƒ««¿««»ƒ¿«≈¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰25‰ÏÊb‰ ÈÓcL ;ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -26 «ƒ«¿¿ƒ≈»«»ƒ¿«≈∆¿≈«¿≈»

ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈÏËÏhn‰ ÔÈ‡Â ,ÔÏÊb‰ ÏÚ Ô‰ ·BÁ≈«««¿»¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿«¿¿ƒ
·BÁ ÏÚ·Ï27. ¿««

מלשלם.22) שפטורים להם 23)אףֿעלֿפי היתה ולא
הגזילה. מן הנאה להם 24)שום שהניח הקרקע מן

לנגזל  שלו הקרקע נשתעבדה בחיים בעודו כי אביהם,
גמרא  שמכרה, או לבנים שהאכילה הגזילה, דמי לתשלום

רבא. דעת לפי אביהם.25)שם להם שהניח
קיימת.26) אינה שהגזילה בשעת 27)במקרה המלוה, כי

מטלטלין, על ולא בלבד ניידי דלא נכסי על סמך ההלואה,
לגבות  יכול המלוה אין כך ומשום להעלימם, יכול שהלוה
ומכיון  היורש, או הקונה לרשות שעברו ממטלטלין, חובו
שבידי  המטלטלין מן גובים אין חוב, כדין הגזילה דמי שדין
גובים  שאין לדין אחר נימוק יד: שם ברש"י (ראה היורשים

יתומים). של המטלטלין מן

.åÌÈB‡b‰ ewz ¯·k28ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰29‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa elÙ‡Â30ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«»ƒ

ÌlLÏ31‡Ï ÔÈa eL‡È˙ ÔÈa ,eÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa eÏÎ‡ ÔÈa ¿«≈≈»¿≈…»¿≈ƒ¿»¬≈…
.ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,eL‡È˙ƒ¿»¬≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«

נזקי 28) והלכות ז.) וילנא (הוצאת בבאֿקמא רי"ף ראה
יב. הלכה ח פרק אביהם,29)ממון שהניח היתומים של

על  סומך חוב ובעל קרקע, להם אין אדם בני שהרבה מכיון
(מאירי). אלא 30)המטלטלין הדין לפי גובה שאינו

הלוה. ביד שנמצאים הנכסים מן כלומר חורין, בני מנכסים
הם.31) פה על כמלוה הגזילה שדמי אףֿעלֿפי

.æÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰ ÔÈc32ÔÓ Á˜BÏk ÔÏÊb‰ ÔÓ ƒ«≈«ƒ«¿¿ƒƒ««¿»¿≈«ƒ
·pb‰33˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ÔÏÊb Ì‡ : ««»ƒ«¿»¿À¿»…»«»«
˜eM‰34ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡ Ì‡Â ;35˙wz Ba eOÚ - «¿ƒ≈¿À¿»»«»«
˜eM‰36ÌÈÓc ÏÊ‚p‰ Ô˙BÂ ,37Ô˙pL38B˙ÏÊb Á˜BÏÂ39, «¿≈«ƒ¿»»ƒ∆»«¿≈«¿≈»

ÔÏÊb‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁÂ40¯·k Ì‡Â .‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ¿≈¿≈«««¿»ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙41Á˜BÏ ‰˜ -42‰ÏÊb ÏL dÓˆÚ43 ƒ¿»¬«¿»ƒ»»≈««¿»∆¿≈»

d¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â44. ¿≈«¬ƒ»

בעליה 32) בחזקת ותמיד נגזלת, שאינה קרקע לקונה פרט
ג. הלכה למעלה ראה הגנב,33)עומדת, מן הלוקח דין

ואילך.מפור  ב הלכה ה פרק גניבה בהלכות היה 34)ט כי
את  יחזיר כן על גזול, שהחפץ דעתו על להעלות צריך
הגזלן. מן כספו את ויתבע דמים, בלי לנגזל הגזילה

מגזלן.35) קונה שהוא ידע שכל 36)ולא תיקנו, חכמינו
גנוב, היה שהחפץ אחרֿכך שנודע אףֿעלֿפי בשוק, הלוקח
הואיל  דמיו, את לו שילמו אלאֿאםֿכן לבעלים יחזירנו לא
גנוב. שהחפץ ידע שלא להניח יש קנה, ובפרהסיא

דמים.37) בלי אליו הגזילה חוזרת הדין שמן אףֿעלֿפי
לגזלן.38) את 39)הלוקח יקבל לא - ישלם לא אם אבל

עדיין  והגזילה התייאש, לא עדיין אם אפילו גזילתו,
עומדת. הגזלן.40)ברשותו את  הנגזל בין 41)ותובע

שמכר  אחר שנתייאשו ובין הגזלן שמכר לפני שנתייאשו
ג. הלכה ה, פרק גניבה הלכות ראה ביאוש 42)הגזלן,

רשות. הקודם 43)ושינוי למקרה בניגוד הגזילה, גוף
בלבד. הגזילה דמי של זכות לו הנגזל 44)שיש אם אף

לגזלן. שנתן הדמים כל את לו לשלם מוכן

.çÔÏÊb‰ ÔÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡45BlL ËeÚÓ ‰È‰ Ì‡Â .46, »≈»ƒ««¿»¿ƒ»»ƒ∆
„Ú ,epnÓ ˙B‰Ï ¯zÓ - ÏeÊb BBÓÓ ·¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»À»≈»ƒ∆«

‰Ê ¯·cL È‡cÂa Ú„iL47.B„Èa ÏeÊb ∆≈«¿««∆»»∆»¿»

היא.45) גזילה הגזלן, את מקבל שהוא מה שכל חזקה, כי
הגזול, החפץ מן ליהנות האיסור על דובר ב, בהלכה למעלה

הגזלן. מן הנאה איסור על זה 46)וכאן שדבר תולים
קיט. בבאֿקמא יהודה, רב וכדעת שמואל כדעת הוא, משלו

לדין 47) דומה זה דין ואין הגזלן. מן מקבל שהוא
שאם  רבינו, שם שפסק א, הלכה ו פרק גניבה שבהלכות
עצמו  הדבר רוב בין הבדל יש כי לקנות, אסור גנוב הרוב

(מגידֿמשנה). הגזלן של ממונו רוב ובין קונה שהוא

.èÔÈÏÊb Ô˙˜ÊÁL Ì„‡ Èa48ÔÓ ÔBÓÓ Ïk ˙˜ÊÁÂ ¿≈»»∆∆¿»»«¿»ƒ¿∆¿«»»»ƒ
ÏÊb‰49ÔÈÏÊb ˙Î‡ÏÓ ÔzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,50ÔB‚k , «»≈ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆«¿»ƒ¿

ÔÈÒÎBn‰51ÌÈËÒl‰Â52˙˜ÊÁL ;Ô‰Ó ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - «¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈»≈∆∆∆¿«
ÏeÊ‚ ‡e‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ53ÔÓ ÌÈ¯Èc ÌÈÙ¯ˆÓ ÔÈ‡Â . ¿»»∆»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒƒ

Ô‰lL ‰·z‰54‰ÏÊb ˙˜ÊÁa Ïk‰L ,55. «≈»∆»∆∆«…¿∆¿«¿≈»

כגזלנים.48) שבהלכה 49)שידועים לדין בניגוד
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גזול. ממונו שרוב ממלאכה 50)הקודמת, בא ממונם וכל
לקמן 51)זו. וראה קיג. בבאֿקמא מסחורות, הנוטלים

יא. אינו 53)שודד.52)הלכה נוטל, שהמוכס המכס כי
אין  אחרת שמלאכה ומכיון יא. הלכה לקמן ראה החוק, לפי
ממנו. ליהנות אסור כן ועל הוא, גזילה ממונו שכל יוצא לו,

המכס 54) את בה ששמים מיוחדת, תיבה יש למוכסים
דינר, לסך המצטרפות קטנות מעות בתיבה יש אם שנוטלים,
בבאֿקמא  משנה המעות. אותן על שלם דינר פורטים אין

גזילה 55)קיג. - למכס המיוחדת שבתיבה המעות כל
שאינו  אףֿעלֿפי אלה, מעות על יפרוט אל כן ועל הן, ממש
ראוי  אין דינר, תמורתו נותן הוא הרי כי ממשית, הנאה נהנה
המשניות  פירוש (ראה בזה יש הנאה קצת כי זאת, לעשות
מותר  בביתו למוכס שיש מעות על לפרוט אבל לרבינו).
[קשה  גזילה. בחזקת אינו שבביתו שהכסף שם), (משנה
יש  אלו מהלכות וט. ח בהלכה רבינו לדברי זה דין להתאים

הם]. גזילה בחזקת - מוכסים של ממונם שכל ללמוד,

.éB˙eÒk ÌÈÒÎBÓ eÏË56˙¯Á‡ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â57eÏË) , »¿¿ƒ¿¿∆¡ƒ«∆∆»¿
;BlL el‡ È¯‰ - (¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â B¯BÓÁ¬¿∆¡ƒ¬«≈¬≈≈∆

ÈtÓ‡È‰ ‰¯ÈÎÓk BfL58eL‡È˙pL d˙˜ÊÁÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆ƒ¿»¬
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰59‰ÏÊ‚ BfL È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡Â ,60. «¿»ƒƒ∆»¿≈≈«¿««∆¿≈»
˜È˙Â ‰È‰ Ì‡Â61BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓe62Ô¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ««¿«¬ƒ»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ63. «¿»ƒ»ƒƒ

קיד.56) בבאֿקמא עליו.57)משנה  רחמנות מתוך
כסותו.58) תמורת לו נתנה מובא 59)שהרי זה טעם

אחרת  כסות לו שהחזירו הכסות בעל של דינו שם. במשנה
הבעלים  נתייאשו שאם הגזלן, מן מטלטלין הלוקח כדין -
הלכה  למעלה מחזירה", ואינו גזילה של עצמה לוקח "קנה

וקנה 60)ו. באיסור, לידו שהגיעה לומר, אין כן ועל
אסור  גזילה, שזו בוודאי ידע לו רשות. ושינוי ביאוש אותה

לקחתה. לו שזו 62)חסיד.61)היה לו שנודע לאחר
דין  לפי שקנאה אףֿעלֿפי אחרים, בממון רוצה ואינו גזילה,

שם.63)המשנה. גמרא ממנו, שקיבלה למוכס ולא

.àéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64ÔÓÊa ?ÌÈËÒÏk ÒÎBn‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆«≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBn‰L65ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡ ,66, ∆«≈≈»ƒ≈»≈≈≈»

CÏn‰ ˙ÓÁÓ „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡67‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡Â68, ≈»≈≈¬««∆∆¿≈ƒ¿»
ÒÎÓ Ï·‡ ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÁÈpÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Á˜BÏ ‡l‡∆»≈««∆ƒ¿∆«ƒ««∆ƒ¿∆¬»∆∆

CÏn‰ B˜ÒtL69LÈÏL ÁwiL ¯Ó‡Â ,70B‡ ÚÈ·¯ B‡ ∆¿»«∆∆¿»«∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«
·eˆ˜ ¯·„71Ï‡¯OÈ ÒÎBÓ „ÈÓÚ‰Â ,72‰Ê ˜ÏÁ ˙Ba‚Ï »»»¿∆¡ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆∆

ÏÚ ÌeÏk ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ÔÓ‡ ‰Ê Ì„‡L Ú„BÂ ,CÏnÏ«∆∆¿»∆»»∆∆¡»¿≈ƒ¿«
Ïn‰ ¯ÊbM ‰ÓÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - C73ÔÈcL ÈÙÏ , «∆»««∆∆≈¿∆¿««¿»¿ƒ∆ƒ
‡e‰ ÔÈc CÏn‰74„BÚ ‡ÏÂ .75¯·BÚ ‡e‰L ‡l‡ ,76 «∆∆ƒ¿…∆»∆≈

‰Ê ÒÎnÓ ÁÈ¯·n‰77,CÏn‰ ˙Ó ÏÊB‚ ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ«ƒ∆∆∆ƒ¿≈∆≈¿««∆∆
CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«∆∆≈»ƒ≈∆»»«∆∆

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

ט.64) הלכה מפני 65)למעלה גזלנים, מלאכת ומלאכתו
קיג. בבאֿקמא לו, שמגיע ממה יותר מכס נוטל שהוא

אפילו 66) גובה, שהוא המכס כל המלך. עלֿידי מונה ולא
שם. גמרא כגזילה. דינו ביותר, המלך 67)הפחות שמינהו

שקבע. מכס מראש 68)לגבות קבוע המכס שיעור אין
ולכמותה. הסחורה לסוג ובהתאם בשוה, אדם לכל

המלך.69) מהסחורה 70)שקבעו או הסחורה מערך
מדה.71)עצמה. או משקל יחידת מכל מסוים סכום כגון

המלך.72) שקצב הקצבה מן יותר לוקח גוי מוכס כי
הוא.73) גזילה המכס שעצם אומרים חוק 74)ואין כל

דעת  הוא, גמור דין - המדינה תושבי לכל המלך שחקקו
יד. הלכה לקמן וראה שם, שאין 75)שמואל רק לא

גזלן. בחזקת גזל.76)המוכס של המשתמט 77)עבירה
מן  להבריח שאסור זה דין הזה. הקצוב המכס את מלשלם

"די  שמואל מדברי נובע (שם).המכס, דינא" דמלכותא נא

.áé¯ÈÚ‰ Èa ÏÚ ÒÓ ÌÈOnL CÏÓ ÔÎÂ78Ïk ÏÚ B‡ ¿≈∆∆∆≈ƒ««¿≈»ƒ«»
LÈ‡Â LÈ‡79‰„O ÏÚ B‡ ,‰LÏ ‰MÓ ·eˆ˜ ¯·c ƒ»ƒ»»»ƒ»»¿»»«»∆

‰„OÂ80¯·ÚiL ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL B‡ ;·eˆ˜ ¯·c81ÏÚ ¿»∆»»»∆»«∆»ƒ∆«¬…«
ÈÓ Ïk B‡ ;CÏn‰ ˙È·Ï ÂÈÒÎ Ïk eÁ˜lÈ - ‰Ê ¯·c»»∆ƒ»¿»¿»»¿≈«∆∆»ƒ

Ô¯b‰ ˙ÚLa ‰„Oa ‡ˆniL82Òn‰ ÔzÈ ‡e‰ - ∆ƒ»≈«»∆ƒ¿««…∆ƒ≈««
ÏÚa BÈ‡L ÔÈa ‰„O‰ ÏÚa ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰ÈÏÚL∆»∆»≈∆»»«««»∆≈∆≈««

‰„O‰83,ÏÊ‚ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·cÓ ‡ˆBik ÏÎÂ ; «»∆¿…«≈ƒ¿»ƒ≈≈»≈
ÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - CÏnÏ Ô˙B‡ ‰·bL Ï‡¯OÈÂ84, ¿ƒ¿»≈∆»»»«∆∆≈¿∆¿««¿»

¯Lk ‡e‰ È¯‰Â85‡e‰Â .86ÛÈÒBÈ ‡lL ,87‰pLÈ ‡ÏÂ88 «¬≈»≈¿∆…ƒ¿…¿«∆
.ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿«¿¿

אישי.78) מס ולא העיר, בני לכל כולל דהיינו 79)סכום
קיג: בבאֿקמא גולגולת, הנזכר 80)מס קרקע מס דהיינו

שם. כן 81)בגמרא על כללי, אופי נושא זה שקנס מכיון
משום  הנכסים בהחרמת רואים ואין חוקי, תוקף לו יש

התבואה.82)גזילה. אסיפת להטריח 83)בשעת שלא
בגמרא  הדוגמא השדה. בעל אחרי לחפש המס גובה את
רק  חייב אז המלך חוק כי בשדה, שותף על מדברת (שם)
את  לא ואפילו בשדה, שנמצא זר אדם ולא השותף את
המלך, חוק של דוגמא מביא כאן רבינו אבל האריס.
שותף  שהוא בין לשלם, השדה בעל שאינו את גם המחייב
רב) - הרי"ף (גירסת רבא לדברי בהתאם שותף, שאינו ובין
למשכן  הקרקע מס את הגובה ליהודי שמותר שם, בגמרא

חבירו. עיר בן מס על העיר דמלכותא 84)בן "דינא כי
שם.85)דינא". גמרא זאת, לעשות לו מותר כי

המס.87)בתנאי.86) המשקל 88)על יחידות מספר את
השדה  יבול טונות עשר למשל ירשום שלא מס, הטעונות

שמונה. במקום

.âéÈaÓ ÂÈLnLÂ ÂÈ„·ÚÓ „Á‡ ÏÚ ÒÚkL CÏÓ ÔÎÂ¿≈∆∆∆»««∆»≈¬»»¿«»»ƒ¿≈
ÏÊb dÈ‡ - B¯ˆÁ B‡ e‰„O Á˜ÏÂ ,‰È„n‰89¯zÓe , «¿ƒ»¿»«»≈¬≈≈»»≈À»

da ˙B‰Ï90,BlL ‡È‰ È¯‰ - CÏn‰ ÔÓ dÁ˜Bl‰Â , ≈»»¿«¿»ƒ«∆∆¬≈ƒ∆
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â91ÔÈ„ ‰fL ; ¿≈«¿»ƒƒƒ»ƒ»∆∆ƒ

Ìlk ÌÈÎÏn‰92ÔÈÒÚBkLk Ì‰ÈLnL ÔBÓÓ Ïk ÁwÏ , «¿»ƒÀ»ƒ«»»«»≈∆¿∆¬ƒ
Ô„eaÚL ÚÈ˜Ù‰ CÏn‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ93¯ˆÁ ˙OÚÂ , ¬≈∆«¬≈«∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿«¬»»≈

¯˜Ù‰k BÊ ‰„O B‡ BÊ94CÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ‰Bw‰ ÏÎÂ , »∆¿∆¿≈¿»«∆»ƒ«∆∆
„Á‡ ÏL ‰„O B‡ ¯ˆÁ Á˜lL CÏÓ Ï·‡ .da ‰ÎÊ -»»»¬»∆∆∆»«»≈»∆∆∆»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ˜˜ÁL ÔÈÈca ‡lL ‰È„n‰ ÈaÓ95; ƒ¿≈«¿ƒ»∆…«ƒƒ∆»«¬≈∆«¿»
B„iÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ Á˜Bl‰Â96. ¿«≈«ƒ∆ƒƒ«¿»ƒƒ»
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כתוצאה 89) בלבד אחד מאיש השדה את שלקח אףֿעלֿפי
לראות  אין לקח, לא עליהם שכעס אחרים ומנתינים מכעס,
הוא  ורשאי המלכים, משפטי כן כי לב, שרירות זה במעשה

כרצונו. איש 90)לוותר לשום אסור גזולה בקרקע
עומדת, היא בעליה וברשות נגזלת אינה קרקע כי ליהנות,

ג. הלכה למעלה הגזלן,91)ראה מן קרקע לקונה בניגוד
דמים, בלא לנגזל חוזרת זו הרי הבעלים, נתייאשו שאפילו

יד. הלכה ח פרק לקמן זו 92)ראה להחרמה יש כן ועל
חוקי. מידי 93)תוקף החצר את או השדה את הוציא

בעלים.94)הבעלים. ללא שעשה 95)כנכסים מכיון
החוק. לפי שלא וחוזרת 96)מעשהו נגזלת, אינה קרקע כי

הבעלים. ונתייאשו הגזלן מכרה אפילו לבעלים,

.ãé¯·c ÏL BÏÏk97CÏn‰ B˙B‡ ˜˜ÁiL ÔÈc Ïk : ¿»∆»»»ƒ∆«¿…«∆∆
‡ÏÂ ÏkÏBÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ì„‡Ï ‰È‰È98;ÏÊ‚ BÈ‡ - «…¿…ƒ¿∆¿»»∆»ƒ¿≈«¿≈»≈

˙ck ‡lL „·Ïa ‰Ê LÈ‡Ó ÁwiL ÏÎÂ99‰Úe„È‰ ¿…∆ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«∆…«»«¿»
È‡ab ,CÎÈÙÏ .ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ÒÓÁ ‡l‡ ,ÏkÏ«…∆»»«∆∆¬≈∆»≈¿ƒ»«»≈

ÂÈ¯ËBLÂ CÏn‰100ÏÚ ·eˆw‰ Òna ˙B„O‰ ÌÈ¯ÎBnL «∆∆¿¿»∆¿ƒ«»«««»«
˙B„O‰101¯kÓÓ Ô¯kÓÓ -102Ïk ÏÚL ÒÓ Ï·‡ ; «»ƒ¿»»ƒ¿»¬»«∆«»

LÈ‡Â LÈ‡103BÓˆÚ Ì„‡‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·B‚ BÈ‡104, ƒ»ƒ≈∆∆»ƒ»»»«¿
BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - L‡¯‰ ÏÚL Òna ‰„O‰ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿«»∆««∆«»…¬≈∆≈

¯kÓÓ105Ck CÏn‰ ÔÈ„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,106. ƒ¿»∆»ƒ≈»»ƒ«∆∆»

הקודמות.97) ההלכות שלוש של סיכום אבל 98)זהו
מסים  שהטיל כגון המלך, נתיני בין הפליה בהם שיש חוקים
אומה  או מסוימת עדה מסוימת, קבוצה על מיוחדים
לחוקים  אין מיוחדות, גזירות עליהן גזר אם וכן מסוימת,
בספרות  מוגדר זה דין חוקי. תוקף אלו ולגזירות אלה
דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא קצר: במשפט הפוסקים

כחוק.99) המלך.100)שלא גובי על בכוח המגינים
(101 ֿ בבא הקרקע, מס את שילם לא השדה שבעל מפני

נה. השדות 102)בתרא את למכור המלך חוק זהו כי
שם). (גמרא המס את שילמו לא מס 103)שבעליהם

לשלם,104)הגולגולת. אותו ומכריחים אותו שתופסים
זה. למס משועבדים נכסיו אינה 105)ואין המכירה כי

החוק. כזה.106)לפי חדש חוק לחוקק הוא רשאי
רבינו, על בזה חולקים האחרים הפוסקים וגדולי [הרמב"ן
המלכים  לחוקי מנוגד לחוק תוקף שאין ואומרים

המקובלים].

.åèÏÚL Òn‰ ÔzÈ ‡lL ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L CÏÓ∆∆∆»ƒ»∆…∆…ƒ≈««∆«
Òn‰ Ô˙BÏ ‰„O‰ ‰È‰z - ‰„O‰107ÏÚa Á¯·e , «»∆ƒ¿∆«»∆¿≈««»«««

CÏnÏ ‰ÈÏÚL ÒÓ Ô˙Â ‰Ê ‡·e ,Òn‰ ÈtÓ ‰„O‰108 «»∆ƒ¿≈««»∆¿»««∆»∆»«∆∆
ÏÊb ‰Ê ÔÈ‡ - ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â109˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ ,110 ¿»«≈∆»≈∆»≈∆»≈≈

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁiL „Ú Òn‰ Ô˙BÂ111ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL ; ¿≈«««∆«¿¿«¿»ƒ∆ƒ«∆∆ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰112. ¿∆»«¿

השדה.107) פירות את לאכול זכאי המס, את שישלם מי כל
השדה.108) את המלך גבאי לו שמכרו "ארעא 109)בלי

דיהיב  מאן אמר: ומלכא משעבדא, הקרקע) (מס לטסקא
עג: בבאֿמציעא ארעא", ליכול מה 110)טסקא רק לא

מלכתחילה  לו מתירים אנו אלא גזל, אינו אכל שכבר
לרשותם,111)לאכול. תחזור והקרקע המס את וישלמו

המס  שנתן וזה הקרקע, את מכרו לא המלך שגבאי מכיון
טסקא  דיהיב "מאן הכללי: החוק בתוקף הפירות את אכל
לאכול  הזכות אלא עצמה הקרקע את קנה ולא ארעא" ליכול

יא.112)פירותיה. הלכה למעלה

.æè¯ÊbL CÏÓ ÔÎÂ113ÏÚ ·eˆw‰ ÒÓ ÔziL ÈÓ ÏkL , ¿≈∆∆∆»«∆»ƒ∆ƒ≈««»«
LÈ‡‰114Ô˙ ‡lL ‰Êa „aÚzLÈ115Â Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ô˙ »ƒƒ¿«¿≈»∆∆…»«»ƒ¿»≈¿»«

¯˙BÈ Ba „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÈÚ‰ ‰Ê Ï‡¯OÈ ÏÚL Òn‰««∆«ƒ¿»≈∆∆»ƒ¬≈∆≈≈
ÈcÓ116Ba „·BÚ BÈ‡ Ï·‡ ;ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL , ƒ«∆ƒ«∆∆ƒ¬»≈≈

„·Úk117. ¿∆∆

עג:113) גולגולת.114)בבאֿמציעא יעביד 115)מס
עבורו. ששילם המס תמורת שהוא 116)אותו ממה יותר

שם). בגמרא הגר"א הגהות (ראה לעבוד כעבד 117)רגיל
שהם  בדברים להעבידו אסור עברי עבד כל כי כנעני,
או  המרחץ, לבית כליו אחריו שיוליך כגון לעבד, מיוחדים
ראה  עבד. עבודת בו תעבוד לא שנאמר: מנעליו, לו יחלוץ

ז. הלכה א, פרק עבדים הלכות

.æé˙BÏÈ‡ ˙¯kL CÏÓ118Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL ∆∆∆»«ƒ»∆«¬≈»ƒ¿»»≈∆
ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯zÓ - ¯Lb119ÌÈza Ò¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆À»«¬…»»¿≈ƒ»«»ƒ

Ïk ÔÎÂ .da ˙B‰Ï ¯zÓ - ‰ÓBÁ B‡ C¯c Ô‡OÚÂ«¬»»∆∆»À»≈»»¿≈…
ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL .‰Êa ‡ˆBik120. «≈»∆∆ƒ«∆∆ƒ

קיג:118) מהן 119)בבאֿקמא ועשה דקלים לגזל בניגוד
ג. הלכה למעלה עליו, לעבור שאסור ֿ 120)גשר, ואףֿעל

בזה  לראות אין הבתים, בעלי מכל אילנות כרתו שלא פי
לא  שהמלך מכיוון המלך, מנתיני חלק על מיוחדת גזירה
ואין  מסויימים אנשים של אילנותיהם לכרות בפירוש, פרט
מכל  בודדים אילנות ולאסוף לטרוח חייבים המלך שליחי

שם. גמרא ובעלֿהבית, בעלֿהבית

.çé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121‡ˆBÈ BÚaËnL CÏÓa122 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆«¿¿≈
˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a123d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰ È¯‰L ; ¿»»¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈»

ÔzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ,ı¯‡‰124BÏ Ì‰Â Ì‰ÈB„‡ ‡e‰L »»∆¿»¿»«¿»∆¬≈∆¿≈
ÔÏÊ‚k ‡e‰ È¯‰ - ‡ˆBÈ BÚaËÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„·Ú¬»ƒ¬»ƒ≈«¿¿≈¬≈¿«¿»

ÚB¯Ê ÏÚa125ÔÈiÊÓ‰ ÌÈËÒÏ ˙¯e·Á BÓÎe ,126ÔÈ‡L ««¿«¿¬«ƒ¿ƒ«¿À»ƒ∆≈
ÂÈ„·Ú ÏÎÂ ‰Ê CÏÓ ÔÎÂ ,ÔÈc Ì‰ÈÈc127ÏÎÏ ÔÈÏÊb ƒ≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿»¬»»«¿»ƒ¿»

.¯·c»»

דין.121) המלך לסוחר.122)שדין שעליהן 123)עובר
מולך. בו.124)הוא פיסי.125)בטחו בכוח המשתמש

הנשק.126) בכוח הגובים 127)הנוטלים רצונו עושי כגון
והשוטרים.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שהיה 1) גזל, משום בהם שיש הדברים משפטי בו נתבארו

שאסרו  מה לזה ונמשך גזל, משום בהם שאין לומר באפשר
גזל. משום חכמים

.àÌÈ·‡Â ˙B¯B˜2ÌÙËML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÚÂ «¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆∆¿»»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :¯‰p‰3el‡ È¯‰ - Ô‰Ó «»»ƒƒ¿»¬«¿»ƒ≈∆¬≈≈

ÔÈ¯zÓ4Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÏÈvÓ ÏL Ô‰Â ,5eL‡È˙ Ì‡ À»ƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒƒ¿»¬
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡Ï Ì‡6 ƒ…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«

Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰ eÈ‰ Ì‡7. ƒ»«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈∆
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ח.2) פרק כתובות ותוספתא כב. ידוע 3)בבאֿמציעא אם
"אם  שם: בתוספתא הגירסא זוהי נתייאשו. כבר שהבעלים
בגמרא  רש"י כגירסת ולא שלו", אלו הרי הבעלים נתייאשו

הבעלים". שנתייאשו "מפני משום 4)שם בהם ואין
גזל. וידעו 5)איסור אחר, במקום הבעלים שהיו כגון

אם  יודע אינו המציל אבל הקורות, את נהר ששטף אמנם
שם. תוספתא ראה להחזיר.6)התייאשו. כדי 7)שחייב

מובאת  זו דוגמא נתייאשו. שלא מוכיח זה להצילם.
שם. בתוספתא

.á¯‰p‰ ÔÓ ÏÈvn‰ ,CÎÈÙÏ8ÌÈ ÏL BËBfÓe9 ¿ƒ»««ƒƒ«»»ƒ∆»
¯‰ ÏL B˙ÈÏeÏMÓe10ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓe11ÔÓe ƒ¿ƒ∆»»ƒ»≈»ƒƒ

ÔÓe ¯Óp‰ ÔÓe ·c‰ ÔÓe È¯‡‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰«¿≈»ƒ»¬ƒƒ«…ƒ«»≈ƒ
ÒÏc¯a‰12ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È Ì‡ :13- ««¿¿»ƒ»«¿««∆ƒ¿»¬«¿»ƒ

¯ÈÊÁÈ - Ú„È ‡Ï Ì‡Â ,BlL el‡ È¯‰14. ¬≈≈∆¿ƒ…»««¬ƒ

קיד.8) בבאֿקמא במקומות 9)משנה הים מקרקעית
כד. בבאֿמציעא עולים, כשהם הים מי עלֿידי הנשטפים

על 10) עוברים הם מרובים, גשמים ע"י גואים כשהנהרות
שם. בדרכם, שמוצאים מה כל ושוללים גדותיהם

הגייס.11) מן למציל כד.12)מקביל בבאֿמציעא
להציל,13) אפשרות כל שאין או מפיהם, ששמע כגון

מגידֿמשנה). וראה (שם, הבעלים נתייאשו ובוודאי
יחזיר,14) הדחק. עלֿידי ואפילו להציל, אפשרות שיש כגון

שזה  כשם להציל ומקווים נתייאשו לא שהבעלים יתכן כי
הציל.

.âÌÈËÒÏ „iÓ ÏÈvn‰15,BlL el‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ««ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈≈∆
¯·c‰ Ì˙qL ÈtÓ16Ú„È Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL ƒ¿≈∆¿««»»∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ»«

„iÓ ÏÈvn‰ Ï·‡ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡lL∆…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¬»««ƒƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÈËÒÏ17·iÁ - ƒ¿ƒ≈»ƒ≈≈»ƒ«»

Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡lL ¯·c‰ Ì˙qL ,¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆¿««»»∆…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ
‰Ó ÈtÓe .BlL el‡ È¯‰ - eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆ƒ¿»¬¬≈≈∆ƒ¿≈»
„·BÚ‰ Ì˙Òe ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ï‡¯OÈ ÌÈËÒÏ Ì˙Ò¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«»≈
,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰L ÈtÓ ?eL‡È˙ ‡Ï ÌÈ·ÎBk»ƒ…ƒ¿»¬ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ÔÏÊb‰ „iÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰L∆»¿≈»ƒ«¬ƒƒƒ«««¿»««ƒ
˙BÚeÚ¯ ˙BÈ‡¯a ‡l‡ ,ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L18 ∆≈»≈ƒ∆»«∆»ƒ¿»¿

˙Úc‰ „Ó‡·e19. ¿…∆«««

קיד.15) לא.16)בבאֿקמא או נתייאשו אם ידוע לא אם
יא.17) הלכה ה, פרק למעלה ראה כליסטים, דינו
בעדות 18) אלא ממון מוציאים שאין ישראל לדייני בניגוד

שם. בגמרא מובא זה טעם ברורות, בהשערה.19)וראיות

.ãÌÈÏÁL20ÔËwÏÓ‰ ,ÔzLt‰ CB˙a ÌÈÁÓBv‰ «¬«ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿«¿»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ≈ƒ»≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ

ÔzLt‰21.‰„O‰ ÏÚa ÏLÔÈ¯eÒ‡ - eL·È Ì‡Â «ƒ¿»∆«««»∆¿ƒ»¿¬ƒ
e„ÈÒÙ‰M ‰Ó e„ÈÒÙ‰ ¯·kL ,ÏÊb ÌeMÓ22eÈ‰ Ì‡Â . ƒ»≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

Ïe·b‰ ÏÚ23ÔÈÁÏ Ô‰Lk elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ -24. ««¿¬ƒ¬ƒ¿∆≈«ƒ

בבאֿמציעא 20) הפשתן, בין הגדל חריף, שטעמו ירק מין
השחלים.21)קז. מדמי מרובים ומכאן 22)שדמיו

רוצים  והבעלים יבשו, שכבר מכיון יותר, יפסידו לא ולהבא
הפשתן.23)בקיומם. בתוך ולא הפשתן ערוגת של

מפסידים.24) שאינם מפני

.äÔBÓÓ È˜Êa e¯‡a ¯·k25B·z ‡ÈˆBn‰L ,26 ¿»≈«¿¿ƒ¿≈»∆«ƒƒ¿
BM˜Â27ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï28ÏÊb ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ -29. ¿«ƒ¿»«ƒ≈»∆ƒ»≈

ÏÏb‰ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡30˙ÚLa ÔÈa ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¬»«ƒ«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«
ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰31- ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa »«¿»ƒ≈∆…ƒ¿«»«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ32ÏÊb ÌeMÓ33. «»ƒ¬≈∆ƒ»≈

יד.25) הלכה יג, הדישה.26)פרק אחר שנשאר זה
הקצירה.27) אחר בקרקע שנשאר שידושו 28)מה כדי

זבל. לו משום 29)ויעשו לעצמו, לקחתם אדם לכל מותר
מכיון  הרבים. לרשות וקשו תבנו להוציא לאדם שאסור
קנסוהו  הוציא ואם וניזוקים, בהם מתחלקים אדם שבני

זכה. בהם הקודם וכל כהפקר, שיהיו צואת 30)חכמים
שם  בהמה", ורגלי אדם ברגלי נשוף שיהיה "כדי הבקר,

טו. הגלל.31)הלכה את להוציא לו בא 32)שמותר אם
הגללים. את ונטל נדוש 33)אחר אם שבח בו שאין כיון

ונעשי  שמשביחים וקשו לתבנו בניגוד בו, קנסו זבל לא ם
שבחן". משום גופן ו"קנסו

.åBÏ eÙlÁ˙pL ÈÓ34ÂÈÏk35˙È·a ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎa ƒ∆ƒ¿«¿≈»¿≈ƒ¬≈ƒ¿≈
‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰36Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »≈∆¿≈«ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈»∆

‰l‰ ‡B·iL „Ú37¯ÈÊÁÈÂ38eÙlÁ˙ .BlL ˙‡ ÏhÈÂ «∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿«¿
Ôn‡‰ ˙È·a BÏ39Ôn‡ ÏL ÂÈ·e BzL‡ Ì‡ :40e˙ ¿≈»À»ƒƒ¿»»∆À»»¿

EÈÏk ÏË :BÏ ¯Ó‡Â Ôn‡‰ BÏ Ô˙pL B‡ ,BÏ41È¯‰ - ∆»«»À»¿»«…≈∆¬≈
˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆
LnzLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÏk ÏË :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡ .BlL∆»«»À»…¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈
ÂÈÏk ‡nL ;BlL ˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ba«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆∆»≈»

‡e‰ Ôn‡ ÏL42B¯ÎÓÏ Ôn‡‰ ˙‡ ‰eˆ ÈÏk‰ ÏÚa B‡ , ∆À»«««¿ƒƒ»∆»À»¿»¿
BÏ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

מו.34) שם 36)בגדיו.35)בבאֿבתרא שמרובים
הבגדים. את בטעות ומחליפים שהחליף.37)האנשים, זה

בטעות.38) שנטל הבגד לתיקון 39)את בגד לו מסר
במקומו. אחר כן 40)וקיבל ועל נתנו, שבטעות יתכן

להשתמש. משמע 41)אסור שלו, איננו שהכלי ומכיון
ישתמש. אל כן על האומן, לו 42)שטעה מוסרם והוא

לאחר. בטעות שמסר כליו את בחזרה שיקבל עד מדעת
ביודעים 43) לו מוסר הוא כן ועל זה, של את מכר ובטעות

בטעות. שמכר הכלי את חזרה שיקבל עד הכלי את

.æ‰a¯‰ ÌÈ¯·c44ÏÊb ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡45¯·BÚ‰Â , ¿»ƒ«¿≈»¿¬»ƒƒ»≈¿»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ46ÔB‚k .47ÈÁÈ¯ÙÓ ¬≈∆¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ≈

‡È·˜a ÌÈ˜ÁOÓ‰Â ÌÈBÈ48‡Ï ?„ˆÈk ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ . ƒ¿«¿«¬ƒ¿À¿»«¿ƒ≈ƒ≈«…
·eMi‰ CB˙a Ì„‡ ÁÈ¯ÙÈ49ÔBÓÓ Á˜BÏ È¯‰L , «¿ƒ«»»¿«ƒ∆¬≈≈«»

‰·˜ ‡È·ÈÂ ¯ÎÊ ÁlLnL ÈtÓ ,ÔÈck ‡lL ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…«ƒƒ¿≈∆¿«≈«»»¿»ƒ¿≈»
¯ÎÊ ‡È·˙Â ‰·˜ B‡ ¯Á‡ C·BMÓ50ÌÈBÈ ‡ÏÂ . ƒ»«≈¿≈»¿»ƒ»»¿…ƒ

‰iÁ B‡ ˙BÙBÚ ¯‡La ‰Êk ‰OBÚ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»»»∆»∆ƒ¿»«»
‰Ó‰·e51.Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆
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הפרק.44) סוף עד זו מהלכה החל מדובר, אלה ועל
גזל 45) ואינם בחזקה, הממון את לוקחים שאינם אףֿעלֿפי

ג. הלכה א, פרק למעלה ראה בניגוד 46)ממש, מדרבנן,
מדאורייתא. גזלן שהוא בחזקה משנה,47)ללוקח

כד: י.48)סנהדרין הלכה לקמן יונים 49)ראה שסתם
בעלים. להן פירושים:50)יש שני ישנם כה. שם בגמרא

מקבל  - למטרה ראשונה מגיעה שיונתו וזה יונים, מירוץ א)
הפירוש  זו. בהלכה מביאו שרבינו זה ב) מחברו, כסף סכום
הרי  הראשון הפירוש שלפי מכיון יותר, לרבינו נראה השני
זה  פירוש שבעל אףֿעלֿפי בקוביא, משחק בדין נכלל זה
נתקבל  בקוביא, משחק ובין יונים מפריחי בין הבדל קובע
עמוד  לסנהדרין מאיר וראה השני. הפירוש רבינו דעת על

כה:51)86. שם ברייתא

.çÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ52ÌÈBÈ „eˆÏ53,·eMi‰ CB˙a ¿≈»¿¬»ƒ»ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÏL Ô‰L ÈtÓ54ÔÈaL ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .55 ƒ¿≈∆≈∆¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ

‰Úa¯‡ ·eMi‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈBÈÏ¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ«ƒ«¿»»
ÔÈÏÈÓ56Â .ÌÈÓ¯k ·eMÈ ‰È‰ Ì‡57ÏÈÓ ‰‡Ó elÙ‡ - ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ

Ì‰ ÌÈÓ¯k ÈÏÚa ÏL ÌÈBi‰L ,O¯ÙÈ ‡Ï58‡Ï ÔÎÂ . …ƒ¿…∆«ƒ∆«¬≈¿»ƒ≈¿≈…
BlL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎ·BM‰ CB˙a O¯ÙÈ59ÏL B‡ ƒ¿…¿«»ƒ««ƒ∆≈∆∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ60¯˜Ù‰ ÏL B‡61˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈»ƒ∆∆¿≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ
ÌÈBi‰L ÈtÓ ,ÏÈÓ ‰‡Ó ·eMi‰ ÔÓ62·eMÈÏ ˙B‡a ƒ«ƒ≈»ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ

ÔÈÎ·BM‰63. «»ƒ

עט:52) בבאֿקמא מלכודות.53)משנה העמדת עלֿידי
הפקר.54) של צפרים.55)ולא לצוד מלכודות
מילין 56) מארבעה פחות במרחק אמה. אלפים שמונת

השובכים. יוני לשם מגיעות כי יוסף,57)אסור, רב דברי
פג. גדול.58)שם למרחק לכרם מכרם הולכות והן

שהרי 59) ברשתות, ילכדו שלא שובכים ליוני לחשוש ואין
הן. אין 60)שלו - אסור עכו"ם שגזל ואףֿעלֿפי

הפקר, הן התורה שמן מכיון שבשובכיהם, ליונים חוששים
בשל  לא אבל שלום, דרכי מפני חכמים גזרו ובישראל

שם.61)עכו"ם. בגמרא הללו הדוגמאות של 62)כל
גדול.63)היישוב. למרחק מגיעות הן השובכים ודרך

.èÔÈ˜ÈÁ¯Ó64C·BM‰ ˙‡65¯ÈÚ‰ ÔÓ66ÌÈMÓÁ «¿ƒƒ∆«»ƒ»ƒ¬ƒƒ
‰n‡67e‰„O CB˙a C·BL Ì„‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ .68‡l‡ «»¿…«¬∆»»»¿»≈∆»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ LÈ Ôk Ì‡69‡lL È„k , ƒ≈≈¬ƒƒ«»¿»«¿≈∆…
ÏMÓ eÏÎ‡ÈÂ ˙B„Oa e„ÈÒÙÈÂ ˙BÏÊBb‰ eÎLnÈƒ»¿«»¿«¿ƒ«»¿…¿ƒ∆

BÁ˜Ï Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡70ÔÈ·e BÈa ‰È‰ elÙ‡ ,¯Á‡Ó ¬≈ƒ¿ƒ¿»≈«≈¬ƒ»»≈≈
„·Ïa Ú·¯ ˙Èa B¯·Á ‰„O ˙lÁz71‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ«¿≈¬≈≈…«ƒ¿«¬≈

B˙˜ÊÁa72˜ÈÁ¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,73. ¿∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

כג.64) בבאֿבתרא יונים.65)משנה כדי 66)מגדל
העיר. גינות זרעוני יאכלו שהיונים 67)שלא אףֿעלֿפי

מסתפקים  ח), הלכה (ראה מילין ארבעה עד לעוף מרחיקות
בגרעינים  מתמלאות כריסיהן כי אמה, חמישים במרחק כאן
העיר  בגינות יאכלו ולא אמה, חמישים תוך שמוצאות
שם. גמרא ויותר, אמה חמישים מהן המרוחקות

העיר.68) מן רב במרחק מן 69)אפילו אמה חמישים אם
שדהו. בשטח עדיין הן רוח לכל השדה.70)השובך את

אמות 71) עשר והוא הקב, רובע בו לזרוע שאפשר שטח
רוח. לכל בקירוב האמה כבר 72)וחמישית הוחזק שהרי

המוכר. המוכר.73)ביד של משדהו

.é‡È·˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰74ÌÈˆÚa ÌÈ˜ÁOnL el‡ ?„ˆÈk «¿«¬ƒ¿À¿»≈«≈∆¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙B¯B¯ˆa B‡75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚa B‡76ÌÈOBÚÂ , ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿ƒ

˜BÁO B˙B‡a B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ ÏkL ,Ì‰ÈÈa È‡z¿«≈≈∆∆»«≈«∆¬≈¿¿
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb ‰Ê È¯‰ - CÎÂ Ck epnÓ ÁwÈ77ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ∆»¿»¬≈∆»≈ƒƒ¿≈∆««

Á˜Ï ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯aL Èt78B¯·Á ÔBÓÓ Á˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ¿»«»¬≈
ÌpÁa79Ïez‰Â ˜BÁO C¯c80ÔÎÂ .ÏÊBb ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»∆∆¿¿ƒ¬≈∆≈¿≈

˙BÙBÚa B‡ ‰iÁa B‡ ‰Ó‰·a ÌÈ˜ÁOÓ‰81ÌÈOBÚÂ , «¿«¬ƒƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ
BzÓ‰a ÁvzL ÏkL ,È‡z82ÁwÈ ¯˙BÈ ıe¯z B‡ ¿«∆…∆¿«≈«¿∆¿»≈ƒ«

Ïk‰ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ Ck B¯·ÁÓ≈¬≈»¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈«…
¯eÒ‡83.‡e‰ Ì‰È¯·cÓ ÏÊ‚Â , »¿»≈ƒƒ¿≈∆

כה:74) וסנהדרין ז, הלכה קטנות.75)למעלה אבנים
שם.76) גמרא אגוזים", חכמים 77)"קליפי כדעת

כד: שם חמא, בר רמי של פירושו לפי וסתם 78)במשנה,
פרק  למעלה ראה בחזקה, אדם של ממונו הלוקח זה גוזל

ג. הלכה כנהוג 79)א, תמורתו, שהוא מה לו שנתן בלי
וממכר. גמירות 80)במקח ומתוך שלם בלב מתנה ולא

שם 81)הדעת. ובבלי ב, הלכה ה פרק סנהדרין תוספתא
חברו.82)כה: בהמת נגד נשוא 83)במאבק אם בין

התחרות  שזו בין חי, בעל שהוא ובין קוביות, הוא המשחק
גורל. או בזריזות התחרות שזו ובין בריצה, או בכוח

.àéBa ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‡È·˜a ˜ÁOÓ‰Â¿«¿«≈¿À¿»ƒ»≈»ƒ≈
ÏÊb ¯eq‡84ÌÈ¯·„a ˜ÒBÚ ¯eq‡ Ba LÈ Ï·‡ , ƒ»≈¬»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ

‡l‡ ÂÈÓÈ Ïk ˜ÒÚiL Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ;ÌÈÏËa¿≈ƒ∆≈»¿»»∆«¬…»»»∆»
ÌÏBÚ ÏL B·eMÈ·e ‰ÓÎÁ È¯·„a85. ¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆»

רק 84) אסרו וחכמים הגוי, ברצון ממון שלוקח מכיון
ישראל. של איסור 85)בממון האדמה. ובעבודת במלאכה

ממון. בלי בקוביא במשחק גם קיים זה

.áé˙BÙBÚÂ ‰iÁ ˙B„BˆÓ86‰iÁ‰ ÈÈÓ eÏÙpL ÌÈ‚„Â ¿«»¿¿»ƒ∆»¿ƒ≈««»
ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ÔÏËe ¯Á‡ ‡·e ,‰„Bˆn‰ CB˙Ï¿«¿»»«≈¿»»¬≈∆»≈

Ì‰È¯·cÓ87‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ ,88 ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ¿««∆
.Ô‰a»∆

נט:86) גיטין דרכי 87)משנה, מפני חכמים מתקנת
ריב. לידי יבוא שלא זכה,88)שלום, לא עדיין כן ועל

שמדובר  (שם) מפרשת הגמרא מדאורייתא. גזל זה ואין
שיגיעו  עד הבעלים זכו לא כן ועל תוך, בלי במצודות
כי  הבעלים, קנו תוך, להן כשיש אבל ממש. לידו החיות

מקום. בכל לו קונים אדם של כליו

.âéCLBn‰ ¯‰89Ïk ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe »»«≈«¿»«¿ƒ¬≈≈∆»
Ì„‡90˙Èf‰ L‡¯a ÛwÓ‰ ÈÚ .91ÏL ÌÈ˙ÈÊ »»»ƒ«¿«≈¿…««ƒ≈ƒ∆

‰ÁÎL92‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚÓ ÔÏËe ¯Á‡ ÈÚ ‡·e , ƒ¿»»»ƒ«≈¿»»≈«»»∆¬≈∆
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb93B„Èa ıa˜Ó ÈÚ‰ ‰È‰ Ì‡Â .94L‡¯a »≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈¿»¿…

¯eÓb ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CÈÏLÓe ˙Èf‰95È¯‰L ; ««ƒ«¿ƒ»»∆¬≈∆»≈»∆¬≈
.Ô‰a ‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ƒƒ¿««∆»∆
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מו.89) בתוך 90)עירובין עובר שהנהר האדם של ולא
גזל. משום בהם אין ולפיכך עומד 91)רשותו, העני

על  למטה נופלים והם הזיתים, את וחובט הזית בראש
נט: גיטין משנה ושייכים 92)הארץ, הבעלים, ששכחום

עדיין 93)לעניים. כי התורה. מן ולא שלום, דרכי מפני
בהם. זכה ולא המנקף, ליד הזיתים הגיעו סא.94)לא שם

בדיינים.95) מידו להוציאו יכול והמנקף

.ãéÌÈ¯B·c‰96Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡97BÓk «¿ƒ≈»ƒ¿∆»»¿
ÔÈ˜ Ô‰a LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÊe‡Â ÌÈÏB‚¯z«¿¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ≈≈»∆ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ98ÌÈ¯B·c ÏÈÁ ÏÊBb‰Â .99BÚnL B‡ , ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ¿ƒ∆¿»
ÂÈÏÚaÓ100‡a Ì‡101ÏÊb ‰Ê È¯‰ - B˙eL¯Ï ƒ¿»»ƒ»ƒ¿¬≈∆»≈

CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ102ÌÈ¯B·c ÏL ÏÈÁ ‡ˆiL ÈÓ , ƒƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ∆»»¿ƒ∆¿ƒ
ÏÈÁp‰ ÏÚ·Ï LÈ - B¯·Á ˙eL¯a ÔÎLÂ B˙eL¯Ó103 ≈¿¿»«ƒ¿¬≈≈¿«««¿ƒ

B¯·Á ‰„O CB˙a Cl‰Ï104Ì‡Â .BÏÈÁ ˙‡ ÏhiL „Ú ¿«≈¿¿≈¬≈«∆ƒ…∆¿ƒ¿ƒ
‰ÎBO ˙‡ ı˜È ‡Ï Ï·‡ .˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ˜Èf‰105 ƒƒ¿«≈«∆ƒƒ¬»…»…∆…

ÌÈÓc ÔzÏ ˙Ó ÏÚ106. «¿»ƒ≈»ƒ

קיד.96) הן.97)בבאֿקמא דרכי 98)והפקר מפני
הוא". דרבנן "קנין אמרו קיד: שם קבוצת 99)שלום,

(המלכה). האם עם מלקחתה.100)דבורים
קיד.102)הנחיל.101) שם רשות.103)משנה,
הנטיעות.104) את או התבואה את שיזיק שיודע אףֿעלֿפי
וירא 106)ענף.105) חבירו, ענף על הדבורים נתיישבו

כדי  הענף את יקוץ לא תברחנה, שלא אחת אחת ליטלן
שלא  מכיון דמים, ליתן עלֿמנת ואפילו ביחד, כולן להוליכן

לתיקון. ניתן שלא נזק זה הרי במקומו, אחר ענף יצמח

.åèÔË˜ B‡ ‰M‡ ˙Ó‡107ÏÈÁ ‡ˆÈ Ô‡kÓ :¯ÓBÏ ∆¡∆∆ƒ»»»«ƒ»»»¿ƒ
‰Ê108‡e‰Â .109Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ eÈ‰iL ,110eÈ‰ÈÂ , ∆¿∆ƒ¿¿ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿

ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰111ÔÎÈ‰ ÌÈÏ‡BLÂ ÏÈÁp‰ ¯Á‡ «¿»ƒ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿¬ƒ≈»
,˙e„Ú Èa ÔË˜ B‡ ‰M‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰BÁ∆¿««ƒ∆≈ƒ»»»¿≈≈

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯B·c ÔÈ˜Â ÏÈ‡B‰112Ì˙B‡ eÈÓ‡‰ , ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈∆∆¡ƒ»
Ba113.

קיד.107) שם הנחיל,108)משנה, נכנס שלרשותו וזה
לבעליו. להחזירו ושמענו 110)בתנאי.109)חייב

אבל  זה, נחיל יצא מכאן אומרים: - שנשאלו מבלי - אותם
שבו  המקום ובעל כעדים, אותם מביא הנחיל את התובע אם

נאמנים. אינם - מכחישם הנחיל שרגלים 111)נמצא
קיד: שם שלו, שהנחיל נחיל 112)לדבר יטול אם ואפילו

דאורייתא. גזל משום בזה אין שלו, אם 113)שאינו אבל
משיחים  כשהם אפילו נאמנים, היו לא ממש, גזל היה זה

תומם. לפי

.æè‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊ‚ B„Èa LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈¿»»≈∆ƒ¿≈∆≈≈
ÔÈi„a B„iÓ114ÚaLÂ Ba ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ .115BÈ‡ - ƒ»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

¯eÓb‰ ÏÊb‰ ÏÚ ÛÈÒBnL BÓk LÓÁ ÛÈÒBÓ116. ƒ…∆¿∆ƒ««»≈«»

אם 114) אבל לקחתו, החכמים שאסרו משום גזל נקרא זה
הדיינים  ביד כוח אין בדין, תובעו ושכנגדו ולקח עבר
גיטין  התורה, מן בהם קנין לבעלים אין כי מידו, להוציאו

רוצה 116)לשקר.115)סא. אם ואפילו כד. ה, ויקרא
חומש. מוסיף אינו - שמים ידי לצאת
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‰ÂˆÓe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿»
.ıÏÁÏ (· .ÌaÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙Á‡««…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«¬…
˙eL¯ ¯ÈÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È ‡Opz ‡lL (‚∆…ƒ»≈¿»»¿ƒ»«∆»ƒ¿
˙‡¯˜ ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰M‡‰Â .‰ÈÏÚÓ Ì·i‰«»»≈»∆»¿»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

.‰wÊ ˙‡¯˜ Ì·i‰ ˙eL¯e ,ÌeaÈÏ ‰˜e˜Ê¿»¿ƒ¿«»»ƒ¿≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חליצה,1) למצות קודמת ושהיא יבום מצות רבינו בו כלל

נשים, כמה המת לאח יש זוקק, אח ואיזה פוטר זרע איזה
וגרשה  יבמתו כנס לפניו, נשותיהם ונפלו אחים כמה לו מתו
חדשי  וחליצתם, קטנה ושל קטן של יבומו להחזירה, מותר

מעוברת. של וחליצתה יבומה הבחנה,

.àÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì„‡ ÌaÈiL ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¿«≈»»≈∆»ƒ

˙Ó Ì‡ ,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒƒ≈
.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È ,BÏ ÔÈ‡ Ô·e :¯Ó‡pL ;Ú¯Ê ‡Ïa¿…∆«∆∆¡«≈≈¿»»»…»∆»
‡È‰ BzL‡ BfL ,BzÓ·È Lc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓeƒ«»≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ
‰ÈÏÚ ‡B·È ‡l‡ ,ÌÈÓM‰ ÔÓ BÏ d˙B‡ e˜‰L∆ƒ¿»ƒ«»«ƒ∆»»»∆»

.˙nL dÏÚa ÈÒÎ ÏÚ d˙a˙Îe¿À»»«ƒ¿≈«¿»∆≈

.á‰Ê È¯‰ - ‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL B‡ ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»¿«≈∆…»¿»ƒ¬≈∆
.¯Á‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈¿«≈
,ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ıÏÁÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ«»«¬…ƒ…»»¿«≈
˙Ó„B˜ ÌeaÈ ˙ÂˆÓe .'B‚Â BÏÚ ‰ˆÏÁÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»«¬¿ƒ¿«ƒ∆∆

.‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓÏ¿ƒ¿«¬ƒ»

.â„Á‡Â Ôa‰ „Á‡ - 'BÏ ÔÈ‡ Ô·e' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»≈≈∆»«≈¿∆»
Ú¯Ê BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙a‰ Ú¯Ê B‡ Ôa‰ Ú¯Ê B‡ ,˙a‰««∆««≈∆«««ƒ¿≈∆«
‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡Ó ÔÈa BÊ ‰M‡Ó ÔÈ·e ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈≈ƒ»≈≈«∆∆¬≈∆
‰È‰ elÙ‡ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬ƒ»»
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¯ËBÙ ‰Ê È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ¯ÊÓÓ Ú¯Ê BÏ∆««¿≈≈»ƒ«»¬≈∆≈
.Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

.ã˙‡ ¯ËBt BÈ‡ ˙È˙ek‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba Ï·‡¬»¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ≈≈∆
ÔÓ ‡a‰Â ,ÌÈ„·Ú - ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ Ú¯fL ;BzL‡ƒ¿∆∆««»ƒ«ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .ÌÈ‡ el‡Îe ,È˙ek - ˙È˙ek‰«ƒƒ¿ƒ≈»¬≈≈
„nÏÓ - ‰È„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ :‰ÁÙMa«ƒ¿»»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»¿«≈
˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎ·e .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆
ÏÚ Û‡Â .Ï‰wa ·LÁlÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ - È¯Á‡Ó Eaƒ¿≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿««
ÔÓ Ba ¯ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ¯¯ÁzLpL Ètƒ∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ
ÌÈ‡Â ,ÔÈ¯¯ÁLÓ‰Â ÌÈ¯b‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ˙È˙ek‰«ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»
‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È¯‰ .BzL‡ ˙‡ ÔÈ¯ËBt¿ƒ∆ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»
È¯‰ - Ú¯Ê ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe d¯¯ÁLÂ ,B¯¯ÁLÂ BlL∆¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈
¯·kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊƒ¿«≈¿»ƒ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»

.B¯¯ÁLƒ¿¿

.äÌ‡ :˙¯aÚÓ BzL‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ¯Á‡ ‰ÏÈt‰ ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ¿¿À∆∆ƒƒƒ»««
ÈÁ „Ïe‰ ‡ˆÈÂ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - B˙BÓ¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»»«»»«
Bn‡ È¯‰ - „ÏBpL ‰ÚLa ˙Ó elÙ‡ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ»»¬ƒ≈¿»»∆«¬≈ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
‰ÚL˙Ï „ÏBÂ ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„eiL „Ú -«∆ƒ»«¿««∆»√»»¿«¿ƒ¿»
Ì‡ :„ÏB ‰nÎÏ Ú„B ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¬»ƒ…«¿«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÈL ¯ËBÙe ‡Ói˜ „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÁ«¿ƒ¬≈∆»»«»»≈¿≈»ƒ
,ÌÈLÏM‰ CB˙a ˙Ó Ì‡Â ;Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ÔÓ ÏÙpL ÔÈa ÈÏÁÓ ˙nL ÔÈa ,ÌÈLÏM‰ ÌBÈ· elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈∆≈≈…ƒ≈∆»«ƒ
,‡Ói˜ Ôa ˜ÙÒ ÏÙ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - È¯‡ BÏÎ‡ B‡ ‚b‰««¬»¬ƒ¬≈∆»≈≈∆»≈∆«»»
.ÌaÈ˙z ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe¿ƒ»¬ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»…ƒ¿«≈

.å„·BÚ B‡ ¯ÊÓÓ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ Á‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ»»¬ƒ«¿≈≈
BL‡¯ ‡ˆiMÓ - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»»≈»ƒ∆»»…
˜˜BÊ ‰Ê È¯‰ ÂÈÁ‡ ˙eÓiL Ì„˜ ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï Ba¯Â¿À«¬ƒ»»…∆∆»»ƒ¬≈∆≈
ÔÓ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Á‡ BÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeaÈÏ BzL‡ ˙‡∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«ƒ¿»ƒ
˜˜BÊ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï ÂÈÁ‡ BÈ‡ - ˙È˙ek‰«ƒ≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈≈
ÏÈ‡B‰ - ‰M„˜a B˙„Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .BzL‡ ˙‡∆ƒ¿¿««ƒ∆»¿»≈»ƒ¿À»ƒ

.ÂÈÁ‡ BÈ‡ ,‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ ‰˙È‰Â¿»¿»»∆…ƒ¿À»≈»ƒ

.æ˙eÏ·‡Ï ‡l‡) ÔÈÁ‡ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡«ƒƒ»≈≈»¬ƒ«ƒ∆»«¬≈
‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ÔÈÚÏ B‡ ‰M¯È ÔÈÚÏ (Ï·‡ ,˙e„ÚÏe¿≈¬»¿ƒ¿«¿À»¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

.·‡Ó ‡l‡ ‰ÂÁ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆≈»∆≈«¬»∆»≈»

.çÔ‰Ï ÔÈ‡ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·ÚÂ e¯ib˙pL ÌÈ¯b≈ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈»∆
„Á‡ elÙ‡Â .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰Â ,ÏÏk ‰ÂÁ‡«¬»¿»«¬≈≈¿»ƒ∆»∆«¬ƒ∆»
ÈM‰Â ‰M„˜a B˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ Ì‰Ó≈∆»∆…ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À»¿«≈ƒ
elÙ‡Â .ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰ - ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰»¿≈»ƒ¿À»¬≈≈¿»ƒ«¬ƒ
„Ú ,‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ - ‰M„˜a e„ÏBÂ ÌÈÓB‡z¿ƒ¿¿ƒ¿À»≈≈≈∆«¬»«

.‰M„˜a Ô˙„ÏÂ Ô˙¯B‰ ‡‰zL∆¿≈»»¿≈»»ƒ¿À»

.èB‡ d˙‡Èa - ˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ«»≈ƒ»»

BÈ‡Â .¯‡M‰ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏL d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»∆««≈∆∆∆∆«¿»¿≈
ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈzLÏ ÌaÈÓ¿«≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
ÔÎÂ .ÌÈza ÈL ‰Ba BÈ‡Â ,‰Ba ‡e‰ „Á‡ ˙Èa -«ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»ƒ¿≈
ÌaÈÓ B‡ ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ BÏ eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ«ƒ∆»≈∆≈¿«≈

.˙B¯v‰ ¯‡L e¯zÈÂ ,˙BÓ·È‰ ÔÓ ˙Á‡Ï¿««ƒ«¿»¿À¿¿»«»

.éÌ‡ .˙BÏeÒÙe ‰p‰kÏ ˙B¯Lk el‡ ˙BÓ·Èa eÈ‰»ƒ»≈¿≈«¿À»¿ƒ
ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ˆ¯iL BÊ È‡Ï ÌaÈÓ - ÌaÈÓ ‰È‰»»¿«≈¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»»≈
‰p‰kÏ ‰¯Lk‰ ˙‡ ÏÒÙÈ ‡lL È„k ,‰ÏeÒÙÏ ıÏÁÈ -«¬…«¿»¿≈∆…ƒ¿…∆«¿≈»«¿À»

.‰ˆÈÏÁa«¬ƒ»

.àéÌ‡ .ÂÈÙÏ Ô‰È˙BL eÏÙÂ ÌÈa¯ ÔÈÁ‡ BÏ e˙Ó≈«ƒ«ƒ¿»¿¿≈∆¿»»ƒ
ıÏBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÌaÈÓ - Ôlk ˙‡ ÌaÈÏ BÏ ¯LÙ‡∆¿»¿«≈∆À»¿«≈¿ƒ«≈
ÈÓÏ ÌaÈÓe Ô‰Ó ‰ˆ¯iL ÈÓÏ ıÏBÁ B‡ ,ÔlkÀ»≈¿ƒ∆ƒ¿∆≈∆¿«≈¿ƒ

.˙È·Â ˙Èa ÏkÓ ˙Á‡ ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««ƒ»«ƒ»«ƒ

.áéÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ e¯Ò‡ - BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿∆∆¿»∆»»»¿«
ÏÚ ÔÈÁ‡‰Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ‡a Ì‡Â .ÔÈÁ‡‰ ¯‡L¿»»«ƒ¿ƒ»∆»≈»«ƒ«
‡·È dÓ·È :¯Ó‡pL ,‰OÚa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d˙¯»̂»»¬≈∆≈«¬≈∆∆¡«¿»»»…
ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;d˙¯ˆ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ‡ÏÂ - ‰ÈÏÚ»∆»¿…»∆»¿«»»»¿««»ƒ¿«
‰ˆeÏÁ‰ ‰¯Ò‡ - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ ÔÎÂ .‰OÚ - ‰OÚ¬≈¬≈¿≈«≈ƒƒ¿∆∆¿»«¬»
ÔlÎÂ .ÔÈÁ‡ ¯‡L ÏÚÂ ıÏBÁ‰ ÏÚ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ‡È‰ƒ¿»»∆»««≈¿«¿»«ƒ¿À»
¯Á‡nL ;˙BiLk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈÏÚ ˙B¯eÒ‡¬¬≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆≈««
Ïk ÏÚÓ ‰Â¯Ú ¯eq‡ ˜lzÒ ,„ÏÂ ‡Ïa ÂÈÁ‡ ˙nL∆≈»ƒ¿…»»ƒ¿«≈ƒ∆¿»≈«»

.˙BiLk ÔÈLecw‰ Ô‰a ÔÈÒÙBz CÎÈÙÏ .ÂÈL»»¿ƒ»¿ƒ»∆«ƒƒ«¿ƒ

.âé,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌLk - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰Ck «≈ƒƒ¿¿≈∆ƒ¬»»»»
‡È‰ ÔÎÂ .dz·e dn‡ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ‰È˙B·B¯¿̃∆»¬»»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ
,˙B¯eÒ‡ dlL ˙BiL elÙ‡Â .ÂÈÁ‡Ïe B·Ï ‰¯eÒ‡¬»ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»¬
BÏÏk .Ba Ôa Ô·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÎÂ .dza ˙a ˙a ÔB‚k¿««ƒ»¿≈ƒ¬»¿∆∆¿¿»
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .dL¯bL BzL‡k ‡È‰ È¯‰ :¯·c ÏL∆»»¬≈ƒ¿ƒ¿∆≈¿»¿≈ƒ≈»
,‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ - BÏ ‰˜e˜Ê ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ BzÓ·È¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿»»ƒ¿∆»
el‡‰ ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎÂ .ÂÈzÁz ‰˙Óe BzL‡ ‰˙È‰ el‡k¿ƒ»¿»ƒ¿≈»«¿»¿»»ƒƒ»≈
B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆ ˙BÁ‡ ‡OÏ Ì„‡ ¯zÓe .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆À»»»ƒ»¬»«¬»

.‰È˙B·B¯˜ ¯‡Le¿»¿∆»

.ãéB‡ dn‡ ÔB‚k ,B˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OÏ Ì·iÏ ¯eÒ‡»«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dzaƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»
¯‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ ,‰ÈÏÚÓ B˙wÊ ¯eÒ˙Â¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙B·B¯¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

.åè- ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,dL¯‚Â BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿≈¿»ƒ»»¿«¬ƒ
¯‡L ‡ÏÂ ,¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰L ÈtÓ ;¯ÈÊÁÈ«¬ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿¿»»»¿…ƒ¿«
‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÂÈÁ‡ ÈtÓ ¯eq‡ ÌL ‰ÈÏÚ»∆»»ƒƒ¿≈»ƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

.æèÌÈL ÚLz ÔaL ,˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»ƒ
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קמז dvilge meai zekld - miyp xtq - lel` 'a ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â ,‰‡Èa B˙‡Èa „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·È ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»»»»∆»«¿ƒ¿ƒ»»∆≈«
Ïc‚iL „Ú ıÏBÁ BÈ‡ Ï·‡ .Ìi˜È - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»¿«≈¬»≈≈«∆ƒ¿«
.‰ˆÈÏÁ ÔÈÚÏ ‰L¯ta ·e˙k 'LÈ‡' È¯‰L ,˜„aÈÂ¿ƒ»≈∆¬≈ƒ»«»»»¿ƒ¿«¬ƒ»
Ôa ˙‡È·e .‰‡Èa B˙‡Èa ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ∆≈ƒ»ƒ»ƒ«∆
BzÓ·È ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡ ÌÈL ÚLz≈«»ƒ≈∆ƒ¿»»¿ƒ»≈¿ƒ¿
„Ú B‡ ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú ¯ÊÏ ˙¯zƒ∆∆¿»«∆»»∆»««∆ƒ¿ƒ«

L BÓk ,ıÏÁzL.¯‡a˙i ∆«¬…¿∆ƒ¿»≈

.æéd˙B‡ ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰pËw‰ ‰Ó·È‰ ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿«»ƒ»»«»»¿«≈»
.˜„a˙Â ÏÈc‚zL „Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ Ï·‡ ;ÌaÈÓ -¿«≈¬»≈»∆∆«∆«¿ƒ¿ƒ»≈
dÈ‡ - ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰ÏÚ· elÙ‡Â«¬ƒƒ¿¬»««¿≈∆¿≈»»≈»

.ÔÈÓÈq‰ da e‡ˆnÈÂ ˜„azL „Ú ˙ˆÏBÁ∆∆«∆ƒ»≈¿ƒ»¿»«ƒ»ƒ

.çéCk ,LÈ‡ ‰OÚiL „Ú ıÏBÁ Ì·i‰ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»»≈«∆≈»∆ƒ»
Ì·ÈÂ .‰ÏB„‚ ‰M‡ ‰OÚzL „Ú ˙ˆÏBÁ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡≈«¿»»∆∆«∆≈»∆ƒ»¿»¿»»

.‰Ê ÌÚ ‰Ê eÏc‚È - ‰pË˜ ‰Ó·È ÏÚ ‡aL ÔË»̃»∆»«¿»»¿«»ƒ¿¿∆ƒ∆

.èéÔÈzÓzL „Ú ıÏÁz ‡ÏÂ ÌaÈ˙z ‡Ï ‰Ó·È‰«¿»»…ƒ¿«≈¿…«¬…«∆«¿ƒ
ÌBiÓe Ìeai‰ ÌBiÓe ‰˙Èn‰ ÌBiÓ ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLzƒ¿ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒƒ
ıÏÁz ‡Ï ‰Ó ÈtÓe .ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ¿»»«»ƒƒ¿≈»…«¬…
,ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ ?ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»¿ƒ
BzÓ·È ˙‡ ˙Á˜Ï LÈ‡‰ ıtÁÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ…«¿…»ƒ»««∆¿ƒ¿
‰ÏBÚ ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ˙Úa - 'eÎÂ BÏÚ ‰ˆÏÁÂ¿»¿»«¬¿¿≈∆ƒ»¿ƒ»
‰ÏBÚ dÈ‡ ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ dÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿»¿«∆≈»»¿ƒ≈»»
‰LÏM‰ CB˙a ıÏÁ B‡ d˙B‡ ÌaÈ Ì‡Â .‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿ƒƒ≈»»«¿«¿»
dÈ‡Â ‰¯ËÙ BÊ È¯‰ ,˙¯aÚÓ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈL„Á√»ƒƒ¿≈»¿À∆∆¬≈ƒ¿¿»¿≈»

.ÌeÏk ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿

.ë‰È‰ Ì‡ :‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰«≈ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆¿»¿»ƒ»»
,ÌÏBÚÓ BÏ ‰ˆÏÁ ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ»»∆«»»¬≈¿ƒ∆…∆¿¿»≈»
B‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡Â ;‰È˙B·B¯˜a ¯zÓe ‰p‰ÎÏ ˙¯zÓeÀ∆∆ƒ¿À»À»ƒ¿∆»¿ƒƒƒ»
ıÏBÁÂ ¯ÊBÁ - „ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L ‡lL∆…»»¿ƒ««∆«≈¿≈
dÈ‡ ˙¯aÚÓ‰ ˙ˆÈÏÁL ;ÂÈÁ‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ dÏ»∆»≈∆»∆¬ƒ««¿À∆∆≈»

.ÌeaÈ BÈ‡ ˙¯aÚÓ‰ ˙‡È·e ,‰ˆÈÏÁ¬ƒ»ƒ««¿À∆∆≈ƒ

.àë- ˙¯aÚÓ‰ BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ B‡ ÒBk‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«≈ƒƒ¿«¿À∆∆
„Ú ¯ÈzÓ „Ïe‰ ÔÈ‡L ,BÊ „ÏzL „Ú d˙¯ˆ ‡Opz ‡Ï…ƒ»≈»»»«∆≈≈∆≈«»»«ƒ«

.ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL∆≈≈«¬ƒ»»

.áëÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆«¿ƒƒ
Ì‡Â ;Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ :dÏ ÔÈÈzÓÓe Ô˙B‡»«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«¬…ƒ«≈¿ƒ
Ë‚a d‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - „ÏBpL ÌBÈa ˙Ó elÙ‡ ,‰„ÏÈ»¿»¬ƒ≈¿∆«¬≈∆ƒ»¿≈
Ì‡Â ;ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,dÏ ıÏBÁÂ¿≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆«¬≈ƒ¿ƒ
„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - „ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL „Ïe‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»¿ƒ««∆«¬≈∆»»
‡È‰L ÈtÓ ,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‡Ói˜ ÏL∆«»»¿≈»¿ƒ»ƒ∆≈ƒ¿≈∆ƒ

.ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»»

.âëÏL „ÏÂ ‰ÓaÈ˙pMÓ ÌÈL„Á ‰ML ¯Á‡Ï ‰„ÏÈ»¿»¿««ƒ»√»ƒƒ∆ƒ¿«¿»»»∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ ˜ÙÒ „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ - ‡Ói«̃»»¬≈∆«»»»≈ƒ∆ƒ¿»»ƒ
„Ïe‰Â ,Ë‚· ‡ÈˆBÈ CÎÈÙÏ .ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡ƒ∆ƒ¿»»«¬¿ƒ»ƒ¿≈¿«»»
e‡B·iL ÌÈa‰ - ‰„ÏiL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .¯Lk»≈¿ƒ»»∆»««∆»¿»«»ƒ∆»

.ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡«¬»¿≈«¿≈ƒ

ה'תשע"ה  אלול ב' שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קנין 1) ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי בו נתבארו

האחים, גידול על המצוה שעיקר ובאונס, בשוגג היבום
שראויה  יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה, ביבום כפייה

שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה

.à„Ú BzÓ·È ÏÚ Ì·i‰ ‡B·È ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆…»«»»«¿ƒ¿«
‰ÂLa B‡ ‰Ëe¯Ùa ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa d˙B‡ Lc˜iL∆¿«≈»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»¿»∆
‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡Â .¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰Ëe¯t¿»¿∆«ƒ¿»«¬»¿≈««¬»∆
¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰Â .‰‡Èa‰ BÓk ¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·È·«»»ƒ¿»»¿«ƒ»¿»∆«¬»
ÔÈ‡L ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - dzÚcÓ ‡lL BzÓ·Èaƒƒ¿∆…ƒ«¿»…»»¿∆≈
,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜e .dBˆ¯a ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰»ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«»ƒ»≈ƒ

.‰È·‡ ˙ÚcÓ ‡l‡ ¯Ó‡Ó da ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«¬»∆»ƒ««»ƒ»

.áC¯·Ó ‡e‰ Ck ,BzÓ·È ˙‡ Lc˜Ó ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«≈∆¿ƒ¿»¿»≈
‡OB Ïk ÔÈ„k ,‰a˙k ·˙BÎÂ ‰¯OÚa ÔÈ‡eO ˙k¯aƒ¿«ƒƒ«¬»»¿≈¿À»¿ƒ»≈
‰˜ - ¯Ó‡Ó da ‰OÚ ‡ÏÂ BzÓ·È ÏÚ ‡a‰ .‰M‡ƒ»«»«¿ƒ¿¿…»»»«¬»»»
.‰ÏÈÚa‰ ¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ eÈ‡Â ,¯eÓb ÔÈƒ̃¿»»¿≈»ƒ«¬…¿«≈«««¿ƒ»

kÓe.‰a˙k dÏ ·˙BÎÂ .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈ «ƒ«««¿¿≈»¿À»

.âÒ‡a ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa BzÓ·È ÏÚ ‡a‰«»«¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈ƒ≈¿…∆
B‡ ˙‚‚BL ‡È‰Â „ÈÊÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈∆»»≈ƒ¿ƒ∆∆
,Òe‡ B‡ ‚‚BL ‡e‰Â ‰„ÈÊÓ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Òe‡¬»≈∆»¿»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈa) ,‰¯Ú ‰˙È‰L ÔÈa ‰LÈ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»¿≈»≈∆»¿»≈»≈∆»»∆»
„Á‡Â ‰¯ÚÓ‰ „Á‡ ,(dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»«¿»∆¿∆»

.‰˜ - ¯ÓBb‰«≈»»

.ãÌ‡) Ï·‡ ;ÏÚ·Ï Ôek˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¬»ƒ
BÈ‡L ¯BkL ‰ÈÏÚ ‡aL (B‡ ,da Ú˜˙Â ‚b‰ ÔÓ ÏÙ»«ƒ««¿ƒ¿«»∆»»∆»ƒ∆≈
¯Á‡ ¯·„Ï Ôek˙ .‰˜ ‡Ï - ÔLÈ B‡ ,ÌeÏk ¯ÈkÓ«ƒ¿»≈…»»ƒ¿«≈¿»»«≈
ÁÈË‰Â ‰Ó‰aa ÁÈË‰Ï ;‰˜ ‡Ï - BzÓ·Èa ÁÈË‰Â¿≈ƒ«ƒƒ¿…»»¿»ƒ««¿≈»¿≈ƒ«
ÏkÓ ‰ÏÈÚa ÌeLÏ Ôek˙ È¯‰L ,‰˜ - BzÓ·Èaƒƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿¿ƒ»ƒ»

.ÌB˜Ó»

.ä‡Ï' ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰¯Ó‡Â ,‰ÓaÈ˙pL ‰Ó·È¿»»∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ…
dL¯‚Â ,'ÈzÏÚa' ¯ÓB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,'ÈzÏÚ·ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ∆≈»«¿ƒ¿≈¿»
Ì‡Â .Ë‚a dL¯‚Â Ìc˜Â ÏÈ‡B‰ ,ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk -ƒ∆«¬…ƒ¿ƒ≈¿≈¿»¿≈¿ƒ
‡ÈˆBÈÂ ,ıÏÁÈ B‡ ÏÚ·iL B˙B‡ ÔÈÙBk - L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…≈≈ƒ∆ƒ¿…«¬…¿ƒ
‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï dL¯b .Ë‚a¿≈≈¿»¿««¿ƒ¿ƒ∆∆…
‰È‰ Ì‡Â .dÏ ıÏÁiL epnÓ ÌÈL˜·Ó - 'ÈzÏÚ·ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆∆«¬…»¿ƒ»»
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˙¯ÓB‡ ‡È‰ .ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÏÚa ‡lL ‰„BÓ∆∆…»«ƒ«¬…ƒ∆∆
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - 'ÈzÏÚa ‡Ï' ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,'ÈzÏÚ·'ƒ¿«¿ƒ¿≈…»«¿ƒ≈»¿ƒ»
¯Á‡ Ì„‡ Ïk ÏÚ d¯Ò‡Ï ÔÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,‰ˆÈÏÁ¬ƒ»∆≈∆∆¡»¿»¿»«»»»««

.dÒkL∆¿»»

.åÏB„b‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««ƒ«ƒƒ¿»««»
.„Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ıÏÁÏ B‡ ÌaÈÏ¿«≈«¬…∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈
¯BÎaa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»«¿
ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È ÔÈÁ‡‰ ÏB„b ,¯ÓBÏk .ÔÈÁ‡aL∆»«ƒ¿«¿»«ƒ»«≈»ƒ
‰„ÏÈ ¯L‡ BÚÓLÓ - '„Ïz ¯L‡' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .˙n‰«≈¿∆∆∆¡«¬∆≈≈«¿»¬∆»¿»

.‰Ó·È‰ „Ïz ¯L‡ BÚÓLÓ ÔÈ‡Â ,Ì‡‰»≈¿≈«¿»¬∆≈≈«¿»»

.æ.ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ - ÌaÈÏ ÏB„b‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»«»¿«≈¿«¿ƒ«»»«ƒ
,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :ÔÈ¯ÓB‡Â ÏB„b‰ Ïˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - eˆ¯ ‡Ï…»¿ƒ≈∆«»¿¿ƒ»∆ƒ¿»
Ï·‡ ,ÌaÈÏ Ì·i‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .ÌaÈ B‡ ıÏÁ B‡¬…«≈¿≈ƒ∆«»»¿«≈¬»

.ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBkƒ«¬…

.çB‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚iL „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ«»»
CÏnÂ ,L¯Á‰ ‡È¯·iL „Ú B‡ ,CÏB‰‰ ‡B·iL „Ú«∆»«≈«∆«¿ƒ«≈≈¿ƒ»≈
ÔÈ‡ - ıÏÁ‡ È‡ B‡ ÌaÈ‡ È‡ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡Â ,Ba¿ƒ…ƒ¿∆¬ƒ¬«≈¬ƒ∆¡…≈
ÌaÈ B‡ ,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

.ıÏÁ B‡¬…

.èÂÈÁ‡ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÏB„b‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«»ƒ¿ƒ»«∆∆≈»ƒ
,‰Âˆn‰ ‡e‰ ÏB„b‰ ÈÁ‡ ÏÚ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÔËw‰«»»»««»ƒ«»«ƒ¿»
‡e‰L ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡B·iL „Ú BÏ eÈzÓ‰«¿ƒ«∆»∆»¿ƒ»∆∆

.ıÏÁ B‡ ÌaÈ :Ô‡k»«≈¬…

.édÈc - ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ó·È¿»»»¿»¿ƒ∆…»¿»¿ƒ¿«≈ƒ»
,dÏ ıÏÁÏ dÓ·È ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ;dÏÚa ÏÚ ˙„¯BÓ ÔÈ„k¿ƒ∆∆««¿»¿ƒ∆¿»»«¬…»
Ïk - ˙Ba¯ ÌÈL ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ Ì‡Â .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â¿≈≈¿…¿À»¿ƒƒƒ«»ƒ»ƒ«»
‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ÌeaÈÏ Ô‰Ó Ì·i‰ dÚ·zL ÈÓƒ∆¿»»«»»≈∆¿ƒ¿…»¿»ƒ
¯‡Le ;‰a˙Î ‡Ïa ‡ˆ˙Â dÏ ıÏBÁÂ ,˙„¯Bn‰«∆∆¿≈»¿≈≈¿…¿À»¿»
¯‡Lk Ô˙a˙Î ˙BÏËB eÚa˙ ‡lL ‰È˙B¯»̂∆»∆…ƒ¿¿¿¿À»»ƒ¿»

.˙BÓÏ‡‰»«¿»

.àé,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú·˙Â ,ÌÈa¯ ÔÈÓ·È‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡a ‰ˆB¯Â Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

.ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ»∆ƒ¿»«»¿«≈

.áé,ıÏÁÏ ‡ÏÂ ÌaÈÏ ‡Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»≈ƒ∆…¿«≈¿…«¬…
ÌeaÈÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ d˙B‡ Ú·˙Â ,CÈÙÏ ÈÁ‡ È¯‰¬≈««¿»«ƒ¿»«»∆»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰ˆB¯ ‡e‰Â ¯Á‡ Á‡a ‰˙ˆ¯Â ,Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»¿»«≈¿∆
‰ÂˆnL ÏB„b‰ ˜lzÒpL ¯Á‡Ó ;˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - da»≈∆∆≈««∆ƒ¿«≈«»∆ƒ¿»
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆB¯ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â ,ÔÈÂL Ôlk È¯‰ - Ba¬≈À»»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆»≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰„¯Ó ‡Ï BÊ È¯‰ - da ‰ˆB¯ ‡e‰Â¿∆»¬≈…»¿»¿…∆»
È‡ È¯‰ :‰¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ‰È„Óa Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»¬≈¬ƒ

ÈÈ‡ ‰Ê Ï·‡ ,È˙B‡ ÌaÈÈÂ ‡B·iL „Ú B˙B‡ ˙zÓÓ«¿∆∆«∆»ƒ«≈ƒ¬»∆≈ƒ
BÈ‡L ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - Ba ‰ˆB¯»≈∆∆¿¿ƒ»∆∆≈
dÏ ÔzÏÂ dÏ ıÏÁÏ ‰ˆ¯z Ì‡ :d˙B‡ Ú·Bz‰ ÏB„b‰«»«≈«»ƒƒ¿∆«¬…»¿ƒ≈»
„Ú ·LzL ‰˙ˆ¯ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,ıÏÁ - ‰a˙k¿À»¬…¿ƒ«¬≈»¿»∆≈≈«
.ÂÈÏÚ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,EÈÁ‡ ‡B·iL∆»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»

.âéÏˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - da ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ‰˙ÏzL ‰Ê ‡a»∆∆»¿»¿…»»»¿ƒ≈∆
ÔÈ¯ÓB‡Â ,B· ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â ÌaÈÏ d˙B‡ Ú·zL ‰Ê∆∆»«»¿«≈¿ƒ≈»»¿¿ƒ
ÌeaÈ ˙ÂˆÓe ,‰Ê ‡l‡ ÌaÈÏ ‰ˆ¯L ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ :dÏ»≈»ƒ∆»»¿«≈∆»∆ƒ¿«ƒ
Ïk ÔÈ„k ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz B‡ ,BÏ ÌaÈ˙z B‡ ;˙Ó„B˜∆∆ƒ¿«≈≈≈¿…¿À»¿ƒ»

.˙„¯BÓ∆∆

.ãéÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁzL dÈcL e¯Ó‡L ‰Ó·È Ïk»¿»»∆»«¿∆ƒ»∆«¬…¿…ƒ¿«≈
¯‡Lk ,‰a˙k dÏ LÈ Ì‡ ,d˙a˙k ˙ÏËB BÊ È¯‰ -¬≈∆∆¿À»»ƒ≈»¿À»ƒ¿»
B‡ ÔÈÁL ‰kÓ dÓ·È ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÓÏ‡‰ Ïk»»«¿»¿≈ƒ»»¿»»À≈¿ƒ
˙ÏËBÂ dÏ ıÏBÁ - ÌÈL‡ ÈÓeÓ ¯‡L Ba LiL∆≈¿»≈¬»ƒ≈»¿∆∆
- Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ÔÈÓeÓ da e„ÏB .d˙a˙k¿À»»¿»ƒ¿∆ƒ∆∆»»
ÔzÈÂ ıÏÁÈ - ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ;e‰„O ‰ÙÁzÒƒ¿«¬»»≈ƒ…»»¿«≈«¬…¿ƒ≈

.‰a˙k¿À»

.åèB‡ ,dÏÚa ÈiÁa dÓ·ÈÓ ‰È‰ ‰¯„pL ‰Ó·È¿»»∆»¿»¬»»ƒ»»¿«≈«¿»
ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈ„e‰i‰ ÏkÓ ‰È‰ ‰¯„pL∆»¿»¬»»ƒ»«¿ƒƒ∆«¬…
- dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰¯„ Ì‡Â .d˙a˙k Ïh˙Â dÏ»¿ƒ…¿À»»¿ƒ»¿»¿««ƒ««¿»
BÊ È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;dÏ ıÏÁiL epnÓ ÌÈL˜·Ó¿«¿ƒƒ∆∆«¬…»¿ƒ…»»¬≈
dÏÚa ÈiÁa elÙ‡ d¯„a ‰ek˙ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÓ∆∆¿≈ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»¬ƒ¿«≈«¿»

‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌaÈÈ ‡lL È„k‡l‡ ,ıÏÁÏ B˙B ¿≈∆…¿«≈»≈ƒ«¬…∆»
.‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰„¯Ó Ôk Ì‡ƒ≈»¿»¿≈≈¿…¿À»

.æèÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰ˆÈÏÁÏ Ì·i‰ dÚ·zL ‰Ó·È¿»»∆¿»»«»»«¬ƒ»¿ƒ∆∆≈ƒ
ÈÏÚa ˙È·a ·L‡ ‡l‡ ,‰a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ∆∆¿…∆∆¿À»∆»≈≈¿≈«¿ƒ
e˜‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˙BÓÏ‡‰ Ïk ¯‡LÎÂ¿ƒ¿»»»«¿»≈¿ƒ»∆¬≈ƒ¿
ıÏBÁ - ‰ˆ¯ ,ÌaÈÓ - ‰ˆ¯ ,ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰ÊÏ d˙B‡»»∆ƒ«»«ƒ»»¿«≈»»≈
˙Bf È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰a˙k Ô˙BÂ¿≈¿À»¿…∆»¬ƒ»¿»¬ƒƒ∆
;dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ‰e‚Ú ·L‡Â ÈlMÓƒ∆ƒ¿≈≈¬»»¿≈««≈¿ƒ»
ÔÈ‡ ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡L ÔÓÊ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰L∆¬≈«»»≈»»¿«∆«¿¿»ƒ≈
¯LÙ‡ - ÈeO ‰È‰ elÙ‡Â .˙¯Á‡ ‰M‡ ÈÏ ÔÈ˙B¿ƒƒƒ»«∆∆«¬ƒ»»»∆¿»
B˙Èa CB˙a ‰·È¯Ó BÏ ‰È‰z B‡ ,˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OiL∆ƒ»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈

.‰Ó·È‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»»

.æéÈtÓ ‰a˙k dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»»»««¿»¿À»ƒ¿≈
BÓk Ì·iÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L∆»¿»¬»»»«¬≈ƒÀ∆∆«»»¿
dÏ ÔÈ‡Â ,ÌaÈÓ - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ»»«»»¿«≈¿«≈¿≈»
dÈ„Â .dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL C¯„k ‰a˙k ÂÈÏÚ»»¿À»¿∆∆∆…»»»««¿»¿ƒ»
Ï·‡ .dÏÚa ÌÚ ‰˙È‰L BÓk - ˙ÙÒBza dÓ·È ÌÚƒ¿»»«∆∆¿∆»¿»ƒ«¿»¬»
d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL B‡ ,‰a˙k dÏÚa dÏ ·˙k ‡Ï Ì‡ƒ…»«»«¿»¿À»∆»¿»¿À»»
‰a˙k dÏ ·zÎÏ Ì·i‰ CÈ¯ˆ - d˙B‡ ‰ÏÁÓ B‡»¬»»»ƒ«»»ƒ¿…»¿À»

.˙BÓÏ‡‰ ¯‡Lkƒ¿»»«¿»
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.çéıÏÁiL Ì„˜ B‡ dÓ·È ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ‰Ó·È‰«¿»»…∆∆»»∆»¿»»…∆∆«¬…
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ dÏ»¬≈ƒ¬»¿ƒ»≈¿»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÏÚ·e ¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .¯Ê LÈ‡Ï ‰ˆeÁ‰ ˙n‰ ˙L‡≈∆«≈«»¿ƒ»¿ƒƒ»¿«≈»«
BÏ eÈ‰ elÙ‡Â ,Ë‚a d‡ÈˆBÓe .‡È‰Â ‡e‰ ‰˜BÏ -∆»ƒƒ»¿≈«¬ƒ»
dÓ·ÈÂ .dÓ·È ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â .‰pnÓ ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ∆»¿∆∆¿»»»¿«¿»»ƒ»»

.ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆«¬≈ƒ

.èé˜˙‡l‡ ,dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ¯Á‡Ï ‰Lc ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»∆»
.ıÏBÁ B‡ ÌaÈÓ dÓ·ÈÂ Ëb dLcwL ¯f‰ dÏ Ô˙B≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈≈
- ‰Le¯‚ ‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓ·È ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»¿»
,¯kO ‡ËBÁ‰ ‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a ¯f‰ ÔÓ ‡ˆz≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈«≈ƒ¿»

.dÓ·È dÏ ıÏÁÈÂ¿«¬…»¿»»

.ëıÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ dL¯bL ¯f‰ ¯ÊÁ»««»∆≈¿»ƒ»≈ƒ¿»»««∆»«
dL¯b Ì‡ Ï·‡ .B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - dÓ·È dÏ»¿»»≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ≈¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰ˆÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ¯ÊÁÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»«¿»»««∆»¿»ƒƒ
˙‡OpL LÈ‡ ˙L‡Ï ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ;B„iÓ d˙B‡»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆ƒ∆ƒ»
BÓk ,‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,dÏÚa ‡·e»«¿»∆ƒ¬»«∆¿«∆¿
ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ‰˜e˜Ê ‡È‰Â ‰˙pfL ‰Ó·È‰Â .e¯‡aL∆≈«¿¿«¿»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»…∆∆¿»«

.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯ ‡l‡ ,dÓ·È¿»»∆»»»≈»»¿«≈

.àë‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ Ì‰È¯·cÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È Ïk»¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
‰„ÏiL ‰Ó·È ÔB‚k ,Ì·È ˙wÊ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ B‡ Ì·È ˙wÊƒ«»»≈»∆»ƒ«»»¿¿»»∆»¿»
,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Óe ÂÈL„Á BÏ eÏk ‡lL „ÏÂ»»∆…»√»»≈¿¿ƒ
Ì‡ ,e¯‡aL BÓk Ì‰È¯·cÓ ˜ÙqÓ ıÏÁzL dÈcL∆ƒ»∆«¬…ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿ƒ
dÏ ıÏBÁ - ‰ˆÈÏÁ Ì„˜ ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈…∆¬ƒ»≈»
‡e‰L ,Ô‰ÎÏ ‰Lc˜˙ Ì‡Â .dÏÚa ÌÚ ·L˙Â dÓ·È¿»»¿≈≈ƒ«¿»¿ƒƒ¿«¿»¿…≈∆
ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ;dÏ ıÏBÁ BÈ‡ - ‰ˆeÏÁa ¯eÒ‡»«¬»≈≈»∆≈¿ƒ«
˙Ó B‡ Ô‰k‰ dL¯b .Ô‰È¯·c ˜ÙÒ ÌeMÓ BzL‡ ‰Ê∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆≈¿»«…≈≈
.‰lÁzÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ Ck ¯Á‡Â ,˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆∆¿««»À∆∆«¬≈ƒ¿«¿ƒ»

ה'תשע"ה  אלול ג' שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וזה 1) היבום מן לפטור בני זה לומר נאמנות רבינו בו ביאר

היבם. מת לומר נאמן מי ביבום, לחייב אחי

.à'ÌÈa ÈÏ LÈ' ¯Ó‡L B‡ ,'Èa ‰Ê' ¯ÓB‡‰2È¯‰ - »≈∆¿ƒ∆»«≈ƒ»ƒ¬≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙe ,ÔÓ‡ ‰Ê3. ∆∆¡»≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

לייבום.2) מותי) (לאחר זקוקה אשתי ואפילו 3)ואין
היה  רצה שאילו להם, זקוקה אינה אחים לו שיש הוחזק
ולפוטרה  להתירה נאמן לפיכך לשקר, לו ומה בגט פוטרה
"חזקתו  את סותר דיבורו שאין גם, ומה יבום, מזיקת
הרי  בנים לו ויש הואיל אחים, לו יש אם שאפילו באחים",

מיבום. פטורה זו

.á'ÔÈÁ‡ ÈÏ LÈ' ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÁ‡ ‰Ê' ¯Ó‡4BÈ‡ - »«∆»ƒ∆»«≈ƒ«ƒ≈
BzL‡ ˙‡ ¯Ò‡Ï ÔÓ‡5;Ì·iÏ ‰˜e˜Ê dÁÈp‰Ïe ∆¡»∆¡…∆ƒ¿¿«ƒ»¿»¿»»

B˙BÓ ¯Á‡Ï d¯Ò‡Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰L6. ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿««

בחזקת 4) כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא והרי
לייבום. זקוקה שתחלוץ.5)שאינה עד לאחרים להינשא

זקוקה.6) שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן ואינו

.âB˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¯Ó‡Â ,ÔÈÁ‡ BÏ LiL ˜ÊÁÓ ‰È‰7 »»À¿»∆≈«ƒ¿»«ƒ¿«ƒ»
'ÔÈÁ‡ ÈÏ ÔÈ‡'8ÔÓ‡ BÈ‡ -9ÈÓ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ«ƒ≈∆¡»¿≈ƒ»««ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - 'ÈÁ‡ ‰Ê ÔÈ‡' ÂÈÁ‡ ˜ÊÁ‰L10‰È‰ ‡Ï . ∆À¿«»ƒ≈∆»ƒ≈∆¡»…»»
e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÌL LiL ÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÔÈÁ‡a ˜ÊÁÓÀ¿»¿«ƒ¿»»∆≈»≈ƒ∆»ƒ
elÙ‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰Â ,ÔÈÁ‡ dÏÚ·Ï LiL∆≈¿«¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆¬ƒ
BÊ È¯‰ - 'Á‡ ÈÏ ÔÈ‡' B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‡e‰ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒ»≈ƒ»¬≈

˙LLBÁ11ÔÈzÓ˙Â ,12e¯Ó‡L ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL „Ú13 ∆∆¿«¿ƒ«∆»»≈ƒ∆»¿
eÏ‡MÈÂ14. ¿ƒ»¬

זו.7) בשעה לשקר עשוי ואינו רצינית שעה שהיא
יבום.8) מזיקת פטורה היא במה 9)והרי נאמן ואינו

הוחזק  והרי חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי לגרשה שבידו
לי  יש ב"אמר אולם לו, שאין נאמינו ואיך אחים לו שיש
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים"

לייבום.10) זקוקה היא והרי הקודמת, החזקה לבטל
דין.11) בבית הקול הוחזק לא ואפילו לקול,
היא 12) והרי ממש בקול יש שמא לאחרים, מלהינשא

לייבום. לו 13)זקוקה שיש יודעים שהם עליהם, אחרים
על 14)אחים. ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,

איש. אשת באיסור נקל ולא לברר עלינו - עדים מפי הדבר

.ã,LÈ‡ ˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰M‡ ÌÚ ‰fL ÈÓƒ∆»»ƒƒ»≈¿»≈≈∆ƒ
‡È‰ elÙ‡Â ,‡e‰ ÈpnÓ ¯aÚ‰ ‰Ê :¯Ó‡Â ,‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»¿»«∆»À»ƒ∆ƒ«¬ƒƒ

‰M¯È ÔÈÚÏ Ba ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ - BÏ ‰„BÓ15È¯‰ , »««ƒ∆¿¿ƒ¿«¿À»¬≈
Ò ‰ÊÌeaÈ ÔÈÚÏ ˜Ù16‰˙pÊ Ck ,‰Ê ÌÚ ‰˙pfL ÌLk . ∆»≈¿ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

È¯‰Â ?È‡cÂ Ba ‰fL ¯·c‰ Ú„eÈ ÔÈ‡Óe ,¯Á‡ ÌÚƒ«≈≈«ƒƒ»««»»∆∆¿«««¬≈
‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡17‡e‰ ˜ÙÒ ÌÏBÚÏ ‡l‡ ,18¯ÈÓÁ‰Ïe . ≈¬»»∆»¿»»≈¿«¿ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,Ba ÔÈc19. »ƒ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

במתנה.15) נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם שהרי
בנו.16) שזה לומר נאמן לידתו 17)אם מתחילת שהרי

חזקתו  על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא
לייבום.18)הקודמת. וזקוקה בנו אינו שמא 19)שמא

ליבם. ואסורה בנו הוא

.ä,dÏÚa ˙nL ‰Ó·ÈÏ „ÈÚ‰Ï „Á‡ „Ú ÔÓ‡∆¡»≈∆»¿»ƒƒ»»∆≈«¿»
dÏÚ·Ï ÔzpL B‡ dÓ·È ˙nL B‡ ;ÂÈt ÏÚ ˙ÓaÈ˙Óeƒ¿«∆∆«ƒ∆≈¿»»∆ƒ«¿«¿»

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ,Ôa20Ì"ekÚ B‡ ‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ≈¿«ƒ»¿»¬ƒ∆∆ƒ»«
Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21„ÈÚnL BÓk Ì·i‰ ˙˙ÈÓa „ÈÚÓ ≈ƒ«¿ƒÀ≈ƒ¿ƒ««»»¿∆≈ƒ

˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,d¯Èz‰Ï LÈ‡ ˙L‡a¿≈∆ƒ¿«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLe¯b22. ≈ƒ

שאין 20) בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב"ד ולדעת
רבינו  אולם משקר, שהוא ואפשר להגלות העשוי דבר זה
היא  ואף בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר,
תצטרך  שלא כדי הוא, אמת אם ובודקת בדבר מדקדקת

לא  מבעלה הנישואין.לצאת להעיד 21)חר מתכוון שאינו
לזר. להינשא עד 22)ולהתירה כדין ביבמה עד דין כי

איש. באשת
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.ådÏÚa ˙nL BÊÏ BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ÌÈL LÓÁÂ23Ck , ¿»≈»ƒ∆≈¿ƒ»∆≈«¿»»
dÓ·È ˙nL dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡24d˙B‡ ÔÈ„k BÊ ˙e„Ú ÔÈ„Â . ≈¿ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒ≈¿ƒ»

˙e„Ú25˙˙ÈÓa ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÔÈÚÏ ≈¿ƒ¿«≈ƒ∆«¿ƒƒ∆∆∆¿ƒ«
Ì·i‰26¯·c ÏÎÏe27. «»»¿»»»

זו.23) את זו שונאות לקלקלה,24)שחזקתן שמתכוונות
ממנו. לצאת תצטרך כן ואחרי לזר מיתת 25)שתינשא של

נאמן 26)הבעל. היבם מות על המעיד הראשון שהעד
השני  אין ויכחישנו אחר עד יבוא כך אחר ואם כשניים,

נאמן 27)נאמן. אינו התורה מן בעבירה הפסול כגון
זו. לעדות

.æ˙BÓ·È ÈzL28˙Ó' ˙¯ÓB‡ BÊ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ¿≈¿»∆»ƒ¿ƒ««»∆∆≈
‰¯eÒ‡ BÊ - 'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ BÊÂ 'ÈÏÚa29ÈtÓ «¿ƒ¿∆∆≈«¿ƒ¬»ƒ¿≈

BÊ ÏL dÏÚa30ÔÈ‡L ;BÊ ÏL dÏÚa ÈtÓ ‰¯eÒ‡ BÊÂ , «¿»∆¿¬»ƒ¿≈«¿»∆∆≈
dÓ·È ˙nL dÏ „ÈÚ‰Ï ˙Ó‡ dzÓ·È31BÓk , ¿ƒ¿»∆¡∆∆¿»ƒ»∆≈¿»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אחים.28) שני לזר.29)נשי יבמה 30)להינשא שהוא
לו. שתחלוץ בפנינו ואינו לו, חי.31)וזקוקה הוא ושמא

.çdÏ LiL BÊ - dÏÚa ˙nL „Ú Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰È‰»»¿««≈∆≈∆≈«¿»∆≈»
d¯eq‡a ˙„ÓBÚ „Ú‰32dÏÚa ÈtÓ ‰¯eÒ‡ dÈ‡L , »≈∆∆¿ƒ»∆≈»¬»ƒ¿≈«¿»

dÓ·È ÈtÓ ‡l‡33È¯‰L ,˙¯zÓ „Ú dÏ ÔÈ‡L BÊÂ ; ∆»ƒ¿≈¿»»¿∆≈»≈À∆∆∆¬≈
˙nL ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‡È‰Â ,dÓ·È ˙nL „Ú‰ „ÈÚ‰≈ƒ»≈∆≈¿»»¿ƒ∆¡∆∆«∆≈

.ÈÏÚa«¿ƒ

לזר.32) אלא 33)להינשא יבמה, מות על עדות שאין
לה. נאמנה אינה והיא יבמתה,

.èÌÈa BÊÏ ‰È‰34dÏ ÔÈ‡L BÊ - ÌÈa ÔÈ‡ BÊÏÂ »»»»ƒ¿»≈»ƒ∆≈»
‰¯eÒ‡ ÌÈa35˙¯zÓ ÌÈa dÏ LiL BÊÂ ,36Ô‰Ï ‰È‰ . »ƒ¬»¿∆≈»»ƒÀ∆∆»»»∆

Ô‰ÈzLÏ ÌaÈÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‡k ¯Á‡ Ì·È37. »»«≈»¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆

לייבום.34) זקוקה ואינה זיקתה 35)מבעלה, בגלל
לא 36)ליבמה. ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא

זו  ייבום, זיקת כאן שאין מותרות", שתיהן בנים ולא עדים
חברתה. בעידי וזו בניה, הן,37)מפני בתים משני שהרי
חברתה. את פוטרת אחת ואין

.éÔ˙B‡ ÌaiL Ì·i‰ ‰Ê ˙Ó38,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯eÒ‡ - ≈∆«»»∆ƒ≈»¬¿ƒ»≈¿»
‰lÁza eÈ‰Lk39eL¯b˙Â eÓaÈ˙ .40el‡ È¯‰ - ¿∆»«¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈

.¯ÊÏ ˙B¯zÓÀ»¿»

מיתת 38) (מצד זקוקות שתיהן נמצאו בנים, הניח ולא
הם. חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן לפני 39)היבם)

שמת  להעיד חברתה כלפי נאמנת האחת שאין הייבום,
בנים,40)יבמה. והניח יבמן מת אם הדין והוא מיבמן.

לייבום. עוד זקוקות שאין

.àé'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ
‡Op˙Â41ÌaÈ˙z B‡42˙Ó ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ»≈ƒ¿«≈≈«¿»»∆¡∆∆«≈

Â‡Ï ¯eq‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÊÏ ‡OpzL ÈÓ·È43‡nL , ¿»ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ«∆»
‰ÈÈÚa Ï˜ ‰È‰È44˙Ó' ¯ÓBÏ ÔÓ‡ Ì·i‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«¿≈∆»¿≈≈«»»∆¡»«≈

 ÂÈÈÚ ‡nL ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈiL 'ÈÁ‡da Ô˙45ÔÈ‡Â . »ƒ∆¿«≈∆ƒ¿∆»≈»»«»¿≈
,d˙È·Ï ÒkzL 'È˙BÁ‡ ‰˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈»¬ƒ∆ƒ»≈¿≈»
˙‡ ‡OiL 'ÈzL‡ ‰˙Ó' ¯ÓBÏ ÔÓ‡ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆¡»«≈»ƒ¿ƒ∆ƒ»∆
¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‰˙nL ÌÈ„Ú ÈL e„ÈÚiL „Ú ,d˙BÁ‡¬»«∆»ƒ¿≈≈ƒ∆≈»¬»¿««
ÌeMÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú eÈÓ‡‰ ‡lL ;d˙È·Ï Òkz Ck»ƒ»≈¿≈»∆…∆¡ƒ≈∆»∆»ƒ

‰e‚Ú ˙¯z‰46e¯‡aL BÓk ,47. «»«¬»¿∆≈«¿

בנים,41) לו שיש כגון לייבום, זקוקה שאינה באופן לזר,
אחים. לו אין ליבם.42)או זקוקה האמור 43)כשהיא

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ולא 44)בתורה:
בעלי, מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב תדקדק
ובניה  דין, בית מיתת וענשו איש" "אשת איסור שהוא

ממזרים. האשה 45)מהשני את שאסר חכם אפילו שהרי
בה. נתן עיניו שמא יישאנה, לא זה הרי בנדר, בעלה על

נקבל 46) לא אם בעולם, איש לשום להינשא יכולה שאינה
לישא  יכול גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו.

אחרת. עגונות".47)לו ישראל בנות תשארנה "שלא

.áéCÎÈÙÏ48dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰ ,49dÓ·ÈÂ ¿ƒ»»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ»»
˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈
- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L B‡ ,'ÈÓ·È¿»ƒ∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡ BÊ È¯‰50dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈≈»∆¡∆∆¬»ƒ»¿»ƒ«¿»
„·Ïa51Ìi‰ ˙È„Óa Ì·È ÈÏ Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
'˙ÓÂ52'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa , »≈≈∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

'ÈÏ ÔzpL Ì·i‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa≈∆»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«»»∆ƒ«ƒ
˙Ó‡ BÊ È¯‰ -53¯Ò‡L ‰t‰L ;54‰t‰ ‡e‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L55. ∆ƒƒ

יבמי".48) "מת לומר: נאמנת ואינה ואין 49)הואיל
ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי בנים להינשא 50)לבעלה

ליבום. זקוקה בחזקת היא והרי כאן 51)לזר, היה ולא
לזר. היתר בחזקת היא והרי חמותי 52)יבם, שילדה

בן. הים לזר.53)במדינת לי 54)להינשא ניתן שאמרה
לייבום. זקוקה עצמה והחזיקה מת 55)יבם אמרה שהרי

יבמי.

.âé,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ««»
- 'Èa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿ƒ

˙Ó‡56¯ÊÏ ¯z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È¯‰L ;57˙Úa ∆¡∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈¿»¿≈
‰ÎÏ‰L58- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Èa ˙Ó' ‰¯Ó‡ . ∆»¿»»¿»≈¿ƒ¿««»≈«¿ƒ

aÈ˙‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡Ì59‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁÂ .60, ≈»∆¡∆∆¿ƒ¿«≈¿¿ƒƒ¿»∆»
˙ˆÏBÁÂ61.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

לזר.56) בן 57)להינשא להם יש שהרי הבעל. ימות אם
לייבום. זקוקה עכשיו 58)ואינה וגם בן. לה היה שהרי

מחזקתה. עצמה מוציאה בחזקת 59)אינה הייתה שהרי
אהבתה  מחמת שמא לחוש ויש לו, זקוקה ואינה לזר מותרת

משקרת. היא שהרי 60)אליו לזר, להתירה לא להחמיר,
איסור  חתיכת עצמה ועשתה לייבום, היא זקוקה לדבריה

לזר. לזר.61)להינשא מותרת שתהיה כדי

.ãé„·Ïa dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰62Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«
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'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙ÓÂ Ìi‰ ˙È„Óa Ôa ÈÏ63- ƒ≈ƒ¿ƒ««»»≈¿««»≈«¿ƒ
dÓ·ÈÏ ¯z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È¯‰L ;˙ÓaÈ˙Óe ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈ƒ»»
Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡ .‰ÎÏ‰L ˙Úa¿≈∆»¿»»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«≈

'ÈÏ ÔzpL64Ìeai‰ ÔÓ dÓˆÚ ¯ËÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ∆ƒ«ƒ≈»∆¡∆∆ƒ¿…«¿»ƒ«ƒ
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓe65‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁÂ .66‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ , ƒ«¬ƒ»¿¿ƒƒ¿»∆»¿∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

לו.62) זקוקה בחזקת היא והרי יבם לה נמצאת 63)ויש
ליבם. זקוקה לייבום.64)שהיא עוד זקוקה ואינה

זקוקה.65) הוחזקה עשתה 66)שהרי שהרי להתייבם, לא
היבם. על איסור חתיכת עצמה

.åèÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67‰p‰kÏ ‰ÏeÒt ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»«¿À»
‰lÁzÓ68‰ÏÏÁ B‡ ‰Le¯‚ ‰˙È‰L ÔB‚k ,69B‡ , ƒ¿ƒ»¿∆»¿»¿»¬»»
‰¯Ó‡L'˙nLk eÈÈ‰ ‰¯ÚÓa'70ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»¿»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈¬»ƒ≈

ÌÈ„Ú e‡B·ÈÂ ıÏÁz ‡nL .˙ˆÏBÁ dÈ‡ - Ôk ¯·c‰«»»≈≈»∆∆∆»«¬…¿»≈ƒ
‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰Â ‰¯Ó‡L BÓk ¯·c‰L e„ÈÚÈÂ71, ¿»ƒ∆«»»¿∆»¿»¿«««≈¿ƒ»

‰‡¯ÈÂ ,Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â ,ÌeÏk dÈ‡ BÊ ‰ˆÈÏÁ ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¬ƒ»≈»¿¿ƒ»≈¿…≈¿ƒ¿∆
‰n„ÈÂ Ô‰kÏ ˙‡OÂ ‰ˆÏÁL d˙B‡ ‰‡B¯‰»∆»∆»¿»¿ƒ»«…≈ƒ«∆
ÌÈ„Úa Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰p‰kÏ ˙¯zÓ ‰ˆeÏÁ‰L∆«¬»À∆∆«¿À»¿≈≈«»≈ƒ
¯‡Mz ‡l‡ ,ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz ‡Ï CÎÈÙÏ .e‡aL∆»¿ƒ»…«¬…¿…ƒ¿«≈∆»ƒ»≈

.ÌÈ„Ú e‡B·iL „Ú ‰‡ˆiLk ‰˜e˜Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿»¿∆»¿»«∆»≈ƒ

דבריה.67) סמך על חולצת שנישאה 68)שהיא טרם
זה. שאמה 69)לבעלה כגון כהונה, מאיסור שנולדה

ואסורה  חללה בתם הרי הכהן, לאביה ונישאה גרושה הייתה
לכהן. מת 70)להינשא מי ולהעיד לבוא עמנו איש ואין

הבן. או האב זקוקה 71)תחילה ואינה הבן, שמת לפני
ליבם.

.æèd˙¯ˆÂ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡ ÔÎÂ72,Ìi‰ ˙È„ÓÏ ¿≈ƒ»∆»««¿»¿»»»ƒ¿ƒ««»
dÏ e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e73‡Ï BÊ È¯‰ - 'CÈÏÚa ˙Ó' »¿«ƒ¿»¿»≈«¬ƒ¬≈…

‰„ÏÈ Ì‡ Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz«¬…¿…ƒ¿«≈¿»«∆ƒ»«ƒ»¿»
d˙¯ˆ74‰ÚLz ¯Á‡ ıÏÁz ‡Ï ‰nÏÂ .‰„ÏÈ ‡Ï B‡ »»»…»¿»¿»»…«¬…««ƒ¿»

ÌÈL„Á75Ïk ÏÚ ¯ÊÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ÏÚa‰ ˙˙ÈnÓ √»ƒƒƒ««««¿ƒ¿∆À∆∆¿»«»
ÌÈt76d˙¯ˆ ‰„ÏÈ Ì‡L ,77Ì‡Â ,BÊ ‰¯ËÙ È¯‰ - »ƒ∆ƒ»¿»»»»¬≈ƒ¿¿»¿ƒ

¯Á‡ Ú„eÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰ˆÏÁ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈∆¿¿»¿≈»∆»ƒ»«««
˙‡Ê ˙‡ˆÓÂ ,‡Ói˜ ÏL „ÏÂ d˙¯ˆ ‰„ÏiL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆»¿»»»»»»∆«»»¿ƒ¿≈…

‰ˆeÏÁ dÈ‡L78,‰ˆÏÁpL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ∆≈»¬»¿ƒ»≈¿…≈««∆∆¿¿»
‰ˆeÏÁ‰L e‡aL ÌÈ„Úa Ú„È ‡lL ‰‡B¯‰ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»∆∆…»«»≈ƒ∆»∆«¬»
ÏÚ ‰p‰kÏ ˙‡O d˙B‡ ‰‡¯L „ÈÚÈÂ ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿…≈¿»ƒ∆»»»ƒ≈«¿À»«
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¬»«¿À»

d˙lÁzÓ79‡Op˙Â ‰ÚLz ¯Á‡Ï ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈∆∆¿««ƒ¿»¿ƒ»≈
- ˙nLk dÏÚa ÌÚ ‰˙È‰L ‰¯v‰ BÊ Ï·‡ .¯ÊÏ¿»¬»«»»∆»¿»ƒ«¿»¿∆≈

˙BÓ·È‰ ¯‡Lk ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓz80B‡ ıÏÁ˙Â «¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿«¬…
˙¯Á‡‰ ‰È„naL d˙¯ˆÏ LeÁz ‡ÏÂ ,ÌaÈ˙z81, ƒ¿«≈¿…»¿»»»∆«¿ƒ»»«∆∆

‰È„na dnÚ dÏÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰82. ƒ¿…»»«¿»ƒ»«¿ƒ»

לזו.72) זו צרות שהן נשים, שתי לו לזו 73)שהיו
כאן. הוולד 74)שנשארה כי לזר, תינשא ואז מבעלה.

הייבום. מן אינה 75)פוטרה חדשים תשעה בתוך כי
קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ, יכולה

חליצה, אינה מעוברת עצמה וחליצת כשהחולצת אפילו
מ  צרתה אלא מעוברת צדדים.76)עוברת.אינה

העיבור.77) חדשי תשעת שלא 78)לאחר חלצה שהרי
לו.79)לצורך. כשנישאה חללה או גרושה שהייתה

יום 80) תשעים לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן
לא. אם הן מעוברות אם לדעת הבעל, מיתת מיום

היא.81) מעוברת שמא כאן לא 82)שנשארה כן אם
ממנו. נתעברה

.æédÏÚa ˙nL ‰M‡‰83˙È„Óa ˙BÓÁ dÏ ‰˙È‰Â »ƒ»∆≈«¿»¿»¿»»»ƒ¿ƒ«
nL ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìi‰Ôz ¯·Îe d˙BÓÁ ‰„ÏÈ ‡ «»≈»∆∆∆»»¿»¬»¿»ƒ«

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ì·È dÏ84‡l‡ ;‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡lL , »»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆…»¿¿»»∆∆»
˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÈÓÚ85‡e‰Â . «¬ƒ»«∆¿»»«¬≈ƒÀ∆∆¿

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ôa BÏ ‰È‰Â dÏÚa ˙nL ‰M‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿ƒ»∆≈«¿»¿»»≈ƒ¿ƒ»«∆∆
Ôa‰ ˙Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;¯ÊÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -86, ¬≈À∆∆¿»¿≈¿ƒ∆»≈«≈

d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÓÚ‰ ‡l‡87. ∆»«¬≈»«∆¿»»

אח.83) לו היה ולא בנים הניח לו.84)ולא וזקוקה
לזר.85) והעמידהו 86)להינשא חוששים", לא מת "שמא

חי. שהוא חזקתו היתר 87)על בחזקת שהייתה הקודמת,
לזר.

.çé‡ÏÂ ,˙LLBÁ BÊ È¯‰ - ˙¯aÚÓ d˙BÓÁ ˙‡ˆÈ»»¬»¿À∆∆¬≈∆∆¿…
,d˙BÓÁ ¯eaÚ ÛBÒ ‰È‰ ‰Ó Ú„zL „Ú ¯ÊÏ ‡Opzƒ»≈¿»«∆≈«∆»»ƒ¬»

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ Ì·È dÏ „ÏB ‡nL88. ∆»«»»»…∆ƒ««««

לכתוב 88) ודקדק ממנו. שתחלוץ עד לו זקוקה היא והרי
הבעל  מיתת לאחר היבם נולד שאילו הבעל", מיתת "קודם
היה  שלא אחיו "אשת היא שהרי ליבום, לו זקוקה אינה

בעולמו".

.èée‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»¿»ƒ¿ƒ««»»
Ca ˙Ó Ck ¯Á‡Â CÈÏÚa ˙Ó :dÏ e¯Ó‡Â89,˙‡OÂ , ¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ ÛelÁL Ú„B Ck ¯Á‡Â90„Ïe‰Â ,‡ˆz - ¿««»«∆ƒ»«¿»ƒ≈≈¿«»»
¯Lk91,CÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Ca ˙Ó :dÏ e¯Ó‡ . »≈»¿»≈¿≈¿««»≈«¬ƒ

ÛelÁ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰ÓaÈ˙Â92- ¿ƒ¿«¿»¿««»«∆»«¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰ ÈÙÏ „ÏBpL „Ïe‰Â ,‡ˆz93¯Á‡Ï B‡ ≈≈¿«»»∆«ƒ¿≈«¿»¿««

¯ÊÓÓ ‰ÚeÓM‰94. «¿»«¿≈

לזר.89) מותרת היא בעלה,90)והרי לפני מת שבנה
לזר. ואסורה ליבם היא לזר 91)וזקוקה יבמה בנישואי כי

איסור  מחייבי אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין
שלא 92)כרת. אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו נמצאת

כרת. בעונש הוא מצוה האחרונה,93)במקום ההודעה
ואנוסה. שוגגת שהייתה פי על יש 94)אף היא הלכה כי

כריתות. מחייבי ממזר

ה'תשע"ה  אלול ד' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה,1) מעכב ומה וסדרה חליצה מצות דיני רבינו בו ביאר
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"אינה  בין מה הרקיקה, דיני וצורתו, הנעל דיני חולצים, ומי
נוסח  חליצה, גט נוסח פסולה", "חליצה לבין חליצה"

אשה. כל וכתובת יבמין כתובת

.àÌ·i‰ ¯Á‡ ˙ÎÏB‰ ‰Ó·È‰ ?‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«¬ƒ»«¿»»∆∆«««»»
BÏ ÔÈ‡¯B˜ Ô‰Â ,ÔÈicÏ ‰‡·e ,ÌL ‡e‰L ÌB˜na«»∆»»»««»ƒ¿≈¿ƒ
‰·BË ‰ˆÚ Ì‡ .dÏÂ BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈»«∆∆»»ƒ≈»»
,ıÏÁÏ ‰·BË ‰ˆÚ Ì‡Â ;ÌaÈÏ Ô˙B‡ ÔÈˆÚBÈ - ÌaÈÏ¿«≈¬ƒ»¿«≈¿ƒ≈»»«¬…
‡e‰Â ‰˜Ê ‡È‰ B‡ Ô˜Ê ‡e‰Â ‰cÏÈ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»ƒ«¿»¿»≈ƒ¿≈»¿

.ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈˆÚBÈ - „ÏÈ∆∆¬ƒ«¬…

.áCk ¯Á‡Â ,Ba e·LiL ÌB˜Ó Úa˜Ï ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ««»ƒƒ¿…«»∆≈¿¿««»
‰¯ÚM‰ BzÓ·È ‰˙ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;Ì‰ÈÙa ÌL ıÏÁz«¬…»ƒ¿≈∆∆∆¡«¿»¿»¿ƒ¿««¿»
‡l‡ ÌB˜Ó eÚ·˜ ‡ÏÂ e„ÚB ‡Ï .'B‚Â ÌÈ˜f‰ Ï‡∆«¿≈ƒ¿…¬¿…»¿»∆»
- eˆÏÁÂ Ô‰ÈÙÏ ‡e‰Â ‡È‰ ˙‡¯˜Â ,‰¯˜ e¯˜ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿

.‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»¿≈»

.â‡È‰Â ‡e‰L „Ú ,˙B¯˜Ï Ì·i‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆»ƒ
'‰·‡ ‡Ï' ˙B¯˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â ,ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰Èƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»
‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' ¯Ó‡z Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…

.ÈÓaÈ ‰·‡ ‰È¯·c ÚÓLÓ ‰È‰Èƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

.ã‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯˜Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ∆…
Ï·‡ ;‰Ê ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÓÈLa ‰‡¯»̃¿»ƒ¿ƒ»««≈«¿ƒƒ«∆¬»

.Ú„zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó - ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ƒ≈»¿»«¿ƒƒ»«∆≈«

.ä‰LÏL ÈÙ·e ,‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‰ˆÈÏÁ‰Â¿«¬ƒ»«¿…««¿»ƒ¿≈¿»
.ÏeÒt - ¯b ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ Ì‡Â .˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BiL∆¿ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«¿»≈»
,ıÏÁz ‡Ï - ˙ÈÏ‡¯OÈ Bn‡Â ¯b ÂÈ·‡ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ…«¬…
,‰MÓÁa d˙ÂˆÓe .Ï‡¯OiÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ»
ÈnÚ eÈ‰ elÙ‡ - ÌÈM‰ Ô˙B‡Â .¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k¿≈¿«¿≈«»»¿»«¿«ƒ¬ƒ»«≈

.ı¯‡‰»»∆

.åBÏ LiL ¯BÚ ÏL ÏÚÓ BÏ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈
¯LB˜Â ,ÔÈÓia BL·BÏÂ ,ÔzLÙa ¯eÙz BÈ‡Â ·˜Ú»≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ¿≈

È˙BÚeˆ¯,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,BÏ‚¯ ÏÚ Â ¿»««¿¿≈»ƒƒ¿≈≈ƒ
¯Á‡Â ,'B‚Â ÈÓ·È Ô‡Ó :L„w‰ ÔBLÏa ‰Ó·ÈÏ ÔÈ¯˜Óe«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈¿»ƒ¿¿««
BÏ‚¯ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :Ì·iÏ ÔÈ¯˜Ó Ck»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿
ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe ˙·LBÈ ‡È‰Â ,ı¯‡a»»∆¿ƒ∆∆∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ
ÏÚn‰ ˙ˆÏBÁÂ BÏ‚¯ ÏÚÓ ÏÚn‰ ˙BÚeˆ¯ ˙¯zÓe«∆∆¿«ƒ¿»≈««¿¿∆∆«ƒ¿»
‰¯z‰ ·˜Ú‰ ·¯ ËÓMiMÓe .ı¯‡Ï B˙B‡ ˙ÎÏLÓe«¿∆∆»»∆ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»

.¯ÊÏ ‰Ó·È‰«¿»»¿»

.æ˜¯ ÂÈt „‚k ı¯‡a ˙˜¯BÈÂ ˙„ÓBÚ Ck ¯Á‡Â¿««»∆∆¿∆∆»»∆¿∆∆»»…
Ô‰ÈL eÈ‰iL ,‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆnL .ÔÈicÏ ‰‡¯p‰«ƒ¿∆««»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»∆ƒ¿¿≈∆
ÔÈÎÈ¯ˆe ,‰˜È˜¯ ˙ÚL·e ‰‡È¯˜ ˙ÚLa ÔÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒƒ
ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰ÈtÓ ‡ˆBi‰ ˜¯‰ ˙B‡¯Ï ÔÈic‰««»ƒƒ¿»…«≈ƒƒ»¿««»«¿ƒ
,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :dÏ»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ

.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

.ç.‰f‰ ÔBLla - ‰Îk :¯Ó‡pL ,L„w‰ ÔBLÏa Ïk‰«…ƒ¿«…∆∆∆¡«»»«»«∆
LÏL 'ÏÚp‰ ıeÏÁ' ‰È¯Á‡ ÌÈBÚ ÌL ÔÈ·LBi‰ ÏÎÂ¿»«¿ƒ»ƒ«¬∆»¬«»«»
Ôek˙ÈÂ ,BÏ ıÏÁzL ‰Ó·È‰ Ôek˙zL CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¿»»∆«¬…¿ƒ¿«≈
‡Óeq‰Â .ÔÓLÏ el‡ ÌÈOÚÓ eOÚÈÂ .dÏ ıÏÁiL ‡e‰∆«¬…»¿«¬«¬ƒ≈ƒ¿»¿«»
‰‡B¯ ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ :¯Ó‡pL ;ıÏBÁ BÈ‡≈≈∆∆¡«¿»¿»¿»»¿≈∆∆

.˜¯‰»…

.è:‰lÁz ‡È‰ ‰‡¯B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ¿ƒ»
‰·‡ ‡Ï ,Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»
,dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ¯Á‡Â ,ÈÓaÈ«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ¿«¿»
:‡¯˜z Ck ¯Á‡Â ,˜¯z Ck ¯Á‡Â ,ıÏÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿««»»…¿««»ƒ¿»
,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ

.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

.é‡Ï ‰lÁza ‰‡¯˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,·kÚÓ ¯„q‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¿«≈∆»ƒ…»¿»«¿ƒ»…
B‡ ,‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰˜˜¯L B‡ ,‡e‰ ‡ÏÂ ‡È‰ƒ¿…∆»¿»¿««»»¿»

.‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ Ck ¯Á‡Â ‰‡¯wL∆»¿»¿««»»¿»¬ƒ»»¿≈»

.àé:e¯Ó‡È ‡nL ?¯„q‰ ÏÚ ˜¯˙Â ¯ÊÁz ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬…¿»…««≈∆∆»…¿
.ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒBt dÈ‡Â ÌeÏk dÈ‡ dc·Ï ‰˜È˜¿̄ƒ»¿«»≈»¿¿≈»∆∆ƒ»«ƒ

.áéd˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰‡¯˜ ‡ÏÂ ,„·Ïa ‰ˆÏÁ»¿»ƒ¿«¿…»¿»¿…»¿»¬ƒ»»
,‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰ˆÏÁL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯Lk¿≈»¿≈»ƒ«∆»¿»¿»¿»¿…»¿»
.‰¯Lk d˙ˆÈÏÁL ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁL B‡∆»¿»¿»¿»¿…»¿»∆¬ƒ»»¿≈»

.âé,¯a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
ÔÈ‡ - Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï·‡ ;˙B¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈≈»
L¯Ák ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁ Ì‡Â ,ÔÈˆÏBÁ¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»¿≈≈
B‡ L¯Á‰L ÈÙÏ ,ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙L¯ÁÂ¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ∆«≈≈

.˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙L¯Á‰«≈∆∆≈»¿≈««

.ãéB‡ ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡lL ,„·Ïa ‰˜˜»̄¿»ƒ¿«∆…»¿»¿…»¿»
‰ˆÈÏÁk BÊ È¯‰ - ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯L∆»¿»¿»¿»¿…»¿»¬≈«¬ƒ»
- ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯˜ .‰ÏeÒt¿»»¿»ƒ»¿…»¿»¿…»¿»
- LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï…»»¿∆∆¡«»»≈»∆»ƒ
,ÏÈÚBnL ‡e‰ ,‰˜È˜¯‰Â ‰ˆÈÏÁ‰ ‡e‰L ,‰OÚn‰L∆««¬∆∆«¬ƒ»¿»¿ƒ»∆ƒ

.˙ÏÚBÓ dÈ‡Â ˙·kÚÓ dÈ‡ ‰‡È¯w‰ Ï·‡¬»«¿ƒ»≈»¿«∆∆¿≈»∆∆

.åèÏÚ ÔÈhÓ B‡ ÔÈ·LBÈ Ì‰Â ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁ»¿»¿»¿»¿»¿»¿≈¿ƒÀƒ«
ÔÓ B˜BL ÏÚ ¯eL˜ ÏÚp‰ CB¯O ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ècƒ̂≈∆∆»»¿«««»«ƒ
ÈnÚ ‰LÏL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰hÓÏe ‰ak¯‡‰»«¿À»¿«»∆»¿»ƒ¿≈¿»«≈
- ıÏÁL ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ı¯‡‰»»∆∆≈»¿ƒ¿«¿¿≈«»∆»«

.‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ¬ƒ»¿≈»

.æèÈÙa B‡ ÌÈL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁ»¿»««¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿≈
‰È‰L B‡ ,ÏeÒÙ B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ‰LÏL¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»»∆»»
‡e‰ ¯Èz‰L B‡ ,‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ ÏÚn‰«ƒ¿»»¿«¿»ƒ»«¿À»∆ƒƒ
B‡ ,‡e‰ ËÓLÂ ‡È‰ ‰¯Èz‰L B‡ ,‡È‰ ‰ËÓLÂ¿»¿»ƒ∆ƒƒ»ƒ¿»«
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קנג dvilge meai zekld - miyp xtq - lel` 'c iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÏÂ ‡e‰ Ôek˙pL B‡ ,‡e‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ‡È‰ ‰ek˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈∆ƒ¿«≈¿…
Ô˙ˆÈÏÁ - ÏB„‚Ï ‰ˆÏÁL ‰pË˜ ÔÎÂ ,‡È‰ ‰ek˙ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿«»∆»¿»¿»¬ƒ»»
dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â ,„ÈÁÈ ÈÙa ‰ˆÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt¿»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»ƒ«¬ƒ≈¿≈»
‰ËBL L¯Á Ï·‡ .‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈¬ƒ»¿»¬»≈≈∆
ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÈÓÏ ıÏBÁ‰ ÏÎÂ ,eˆÏÁL ÔË˜Â¿»»∆»¿¿»«≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ

.‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ≈»¬ƒ»

.æéıÏBÁ BÈ‡ - ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯L Ì·È»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
d˙ˆÈÏÁ - BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ;Ï‡ÓOaƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¯BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚¯ ‰˙È‰ .‰ÏeÒt¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«
- ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcƒ̂»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B·˜Ú ıÚÏ CÈ¯ˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
- Ck BÏ‚¯L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı¯‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

.‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È¯‰¬≈¬ƒ»»¿»

.çéelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ˙ˆÏBÁ - ˙BÎe˙Á ‰È„iL ‰Ó·ÈÂƒ»»∆»∆»¬∆∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
ÏL ÏÚÓa ‰ˆÏÁ .d„È· ‰ˆÏÁÂ ¯Ó‡ ‡lL ,‰ÈpLa¿ƒ∆»∆…∆¡«¿»¿»¿»»»¿»¿ƒ¿»∆
ÔÈ‡L ÏÚÓa ‰ˆÏÁ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - „‚a∆∆≈»¬ƒ»¬»ƒ»¿»¿ƒ¿»∆≈
ÏL ÏÚÓ ‰È‰L B‡ ,ÔzLÙa ¯eÙ˙ ‰È‰L B‡ ·˜Ú BÏ»≈∆»»»¿ƒ¿»∆»»ƒ¿»∆
‰È‰L B‡ ,ıÚ ÏL B‡ ÌÚL ÏL B‡ ·ÈÒ ÏL B‡ ¯ÚO≈»∆ƒ∆««∆≈∆»»
BÈ‡L ÔË˜ B‡ Ba Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓƒ¿»»∆≈»¿«≈»»∆≈
·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L Ìe¯t ÏÚÓ B‡ ,BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ∆∆…«¿ƒ¿»»∆≈∆…
d˙ˆÈÏÁ - Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó ÔÈ‡L ˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰»∆∆ƒ¿»∆≈¿«≈…»∆∆¬ƒ»»

.‰ÏeÒt¿»

.èé‰˙È‰ B‡ ,¯BÚ ‰tÁÓe ıÚ ÏL ÏcÒa ‰ˆÏÁ»¿»¿«¿»∆≈¿À∆»¿»
ÏcÒ ‰ˆÏÁL B‡ ,¯ÚO ÏL ÂÈÈÁÏe ¯BÚ B˙ÈÚ˜¯«̃¿»ƒ¿»»∆≈»∆»¿»«¿»
ÏÚn‰ ‰È‰ ‡lL B‡ ,˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯ ÏÚÓ Ï‡ÓO ÏL∆¿…≈««¿«¿»ƒ∆…»»«ƒ¿»
ÔË˜ B‡ ,Ba Cl‰Ï ÏBÎiL ÏB„‚ ‰È‰ (‡lL) B‡ ,BlL∆∆…»»»∆»¿«≈»»
,Ï‚¯‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL Ì¯Ù B‡ ,BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL∆∆∆…«¿ƒ¿»∆∆∆…»∆∆

.‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ - Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜nL ˙ÁÙ B‡ƒ¿»∆¿«≈…»∆∆¬ƒ»¿≈»

.ë˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ÏLÂ ËÏÁn‰Â ¯bÒn‰ ÏcÒ«¿»«À¿»¿«À¿»¿∆»ƒ«»
Ì‡Â ;Ba ıÏÁz ‡Ï - ‰¯ev‰ ÈÏ‚¯a B˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ¿«¿≈«»…«¬…¿ƒ
¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰ˆÏÁ»¿»¬ƒ»»¿≈»¿««ƒ∆»
ÏLÂ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙·¯˜z ÏL ÏcÒ Ï·‡ .‰‡‰a«¬»»¬»«¿»∆ƒ¿…∆»ƒ«»¿∆
‰ˆÏÁ Ì‡ ,Ba ¯·wiL ˙ÓÏ ‰OÚpL B‡ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚƒ«ƒ««∆«¬»¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿»
.Ba Cl‰Ï „ÓBÚ BÈ‡ È¯‰L ,‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ba¬ƒ»»¿»∆¬≈≈≈¿«≈

.àëB‡ ,ezÙ¯OL B‡ BÏ‚¯ ÏÚÓ ÏÚn‰ ‰Ú¯»̃¿»«ƒ¿»≈««¿∆¿»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ‰ˆÏÁÂ ÔÈÏÚÓ ÈL Le·Ï ‰È‰L∆»»»¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆¿««ƒ
‰ˆÈÏÁ BÊ È¯‰ - BÏ‚¯ ‰˙lb˙pL „Ú ÔBzÁz‰ ‰Ú¯wL∆»¿»««¿«∆ƒ¿«¿»«¿¬≈¬ƒ»

.‰ÏeÒÙ¿»

.áëÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ¯Èb¯b B‡ ÌeL ‰ÏÎ‡L ‰Ó·È¿»»∆»¿»«¿ƒ¿«≈»∆
- ‰ÈtÓ ·Ê ˜¯‰ ‰È‰Â ,˜¯‰ ˙‡ ÔÈa¯nL ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»…¿»»»…»ƒƒ»

.BÓˆÚÓ ˜¯‰ ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk BÈ‡≈¿«∆ƒ¿∆»…≈«¿

.âë,ÌeÏk BÈ‡ - ‰ÈtÓ ˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜»̄¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈¿
ıˆÓpL Ì„Ï ¯LÙ‡ È‡L ;¯Lk - ‰˜˜¯Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»¿»∆ƒ¿«
ÚÈbiL Ì„˜ Áe¯‰ ezËÏ˜e ‰˜˜¯ .˜¯ ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa¿…«¿≈…»¿»¿»«»«…∆∆«ƒ«
BÈ‡ - ¯ˆ˜ ‡e‰Â ‰k¯‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,ÂÈt „‚ÎÏƒ¿∆∆»»¿∆»¿»¬À»¿»»≈
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L ¯Á‡ Ì‡Â .ÌeÏk¿¿ƒ««∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…
˜¯‰ ÔÈic‰ e‡¯ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk - ı¯‡Ï ÚÈb‰ƒƒ«»»∆»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…

.¯Lk - ‰ÈtÓ ‡ˆiLk¿∆»»ƒƒ»»≈

.ãëe¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt - ˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎ·e dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÌaÈz ÌaÈÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯zƒ¿∆««»¿«≈¿«≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈
ÏÚ dÏ ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡Â e‰eÚË‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÏeÒt¿»¬»ƒƒ¿¿»¿¬…»«
Û‡ ,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ÔzzL ˙Ó¿»∆ƒ≈¿»«ƒ«¿«»»»«
d˙ˆÈÏÁ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¬ƒ»»

.dÏ ıÏÁÏ Ôek˙ È¯‰L ,‰¯Lk¿≈»∆¬≈ƒ¿«≈«¬…»

.äë.‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ - ‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰«≈»»««¬ƒ»¬ƒ»¿»
C¯„k ‡Ú„Bn‰ Ïh·Ï BÏ ¯ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈«»»¿∆∆
:ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡¯OÈ e‰eˆÁÏ .Ë‚a ÔÈOBÚL∆ƒ¿≈¿»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«
ÔÈck ‡lL Ì‡Â ;‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ - eOÚ ÔÈck Ì‡ƒ«ƒ»¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ
B˙ˆÈÏÁ - eÚhL B‡ ˙BËBÈ„‰ eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ»¿∆»∆¿∆»¬ƒ»
‰È‰ Ì‡ :ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰ Ì‡Â .‰ÏeÒt¿»¿ƒ»«¬»≈«¿»ƒ»»
ÔÈck ‡lL Ì‡Â ;‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ - ıÏÁiL Ô˙B ÔÈc‰«ƒ≈∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ

.‰ˆÈÏÁ dÈ‡ -≈»¬ƒ»

.åë‰OÚ ‡Ï' B‡ ,'‰ˆÈÏÁ dÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈»¬ƒ»…»»
‰ˆÏÁ ‡Ï el‡k ‡È‰ È¯‰ - 'ÌeÏk dÈ‡' B‡ ,'ÌeÏk¿≈»¿¬≈ƒ¿ƒ…∆¿¿»
ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;BÏ¿…∆∆¿»»¿∆»¿…ƒ¿¿»ƒ
e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌaÈ˙‰Ï ˙¯zÓe ,‰p‰k‰«¿À»À∆∆¿ƒ¿«≈¿»»∆»«¿
‰ÏÒÙÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ - '‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ'¬ƒ»»¿»∆∆¿»»¿∆»¿ƒ¿¿»
,˙ÓaÈ˙Ó dÈ‡Â ,ÔÈÁ‡‰ ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰p‰k‰ ÔÓƒ«¿À»¿∆∆¿»«»«ƒ¿≈»ƒ¿«∆∆
.‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ dÈ‡Â¿≈»À∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…¬ƒ»¿≈»

.æë‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ dÏ ıÏBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙‡OÂ ‰¯·Ú»¿»¿ƒ»¬≈∆≈»¬ƒ»¿≈»
.B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««¿»¿≈ƒƒ»ƒ»

.çë˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÁ‡‰ ÔÈa ‰Ï„bL ‰Ó·È¿»»∆»¿»≈»«ƒ¬≈À∆∆
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ˆÏÁ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌaÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈¿ƒ»∆»»¿»¿∆»≈∆
‰ˆÏÁL ‰eÈ‡¯ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÒÙÂ dÈ·Ï BÈa≈¿≈»¿ƒ¿¿»¬≈∆¬»ƒ¿ƒ»∆»¿»
‰ek˙ ‡nL ,‰ÏÒÙ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏÚ«¬∆∆»≈∆ƒ¿¿»∆»ƒ¿«¿»

.¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈»¿«ƒ»¿»

.èë‰OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ dÏ ÔÈ·˙Bk e‡L ‰ˆÈÏÁ Ëb≈¬ƒ»∆»¿ƒ»≈∆»«¬≈
ÔÈ‡Â .‰ˆÏÁpL ‰È‡¯ d„Èa ‰È‰iL È„k ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»»¿»»∆∆¿¿»¿≈
ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ∆»ƒ≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ
Û‡ ‰ˆÈÏÁ Ëb dÏ ÔÈ·˙Bk - ‰ˆÏÁpL ˙‡Ê ‰‡¯L∆»»…∆∆¿¿»¿ƒ»≈¬ƒ»«
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dvilgeקנד meai zekld - miyp xtq - lel` 'c iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈBÏt ˙L‡Â ÈBÏt ˙a ‡È‰ BfL ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ∆ƒ«¿ƒ¿≈∆¿ƒ
‰ˆÏÁL ÔÈic‰ È¯‰L ,‡e‰ ÂÈÁ‡ dÏ ıÏÁL ‰fLÂ¿∆∆∆»«»»ƒ∆¬≈««»ƒ∆»¿»

.‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰Ê e¯Èk‰ Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆ƒƒ∆¿««»»¿»

:ÌÚ‰ Ba e‚‰pL ‰ˆÈÏÁ Ëb ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«≈¬ƒ»∆»¬»»

.ìCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
d· ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ ˙‡È¯·Ïƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈
ÔÈÓÈ˙Á ‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
,‡È„ È·a ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ·˙BÓa ,‡z˙Ï¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈ƒ»
‡zÏÓ¯‡ ÈBÏt ˙¯a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
¯a ÈBÏt dÈÓLc „Á ¯·b ‡Ó„˜Ï ˙·¯˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt ¯a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ
‡·ÈÒ ‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de·‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»¿ƒ»
¯·e ,˜·L Ï‡¯OÈ ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎLe ,dÈÏ≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿««
,˜·L ‡Ï Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»¿«
e¯Ó‡ Ôa¯ ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»¡«

È - ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ - È˙È ÈÓBaÈÏ È·ˆ È‡ :dÈÏÈÏ ÚÏË ≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»«¿«ƒ
dÈÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÈÒ È¯L‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈««¿≈
‡„ ÈBÏÙÏ e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B¯‡Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ¿»
:dÈÏ ‡¯Ó‡Â ,‡e‰ È‰e·‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»≈
dÏ ÚÏË‡ - ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ - d˙È ÈÓBaÈÏ ˙È·ˆ È‡ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»«¿««
˜B¯˙Â CÏ‚¯ ÏÚÓ CÈÒ È¯L˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚¯ ‡Ó„√̃»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈««¿»¿≈
.d˙È ÈÓBaÈÏ È·ˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï ¯Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈¿«≈»«
ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ „iÓƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÈBÏt È‡‰Ï Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡ ‡Ï Ï‡¯OÈa ÌL≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«¿«¿ƒ
dÏ ÚÏË‡Â .dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ¯˜‡«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»¿«¿««
˙w¯Â ,dÈÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙¯Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈¿««
.‡Ú¯‡ ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B¯ È‰Bt‡a¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ«««¿»
¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ ·e˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆»ƒ¬∆
˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈
‡Ó„˜ ÔÈ·˙È BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬»¿ƒ√»»»
,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ :dÈ¯˙a ÔÈÚ¬≈»»¿≈¬«»«¬«»«¬«»«
‰eÈ¯L ‡Ó„˜ ‡„ ‡„·BÚ „È·Ú˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»»√»«»¿ƒ«
,Èaˆ˙c Ô‡Ó ÏÎÏ ‡·Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»¿»«¿ƒ¿≈
˙ÈÚ·e .ÌÏÚÏe Ôc ‡ÓBÈ ÔÓ d„Èa ‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â∆¡»»¿«≈ƒ«ƒ»¿»¿»«¿»
‡·˙Îe ,‡„ ‡˙eˆÈÏÁ„ ‡hÈb ‡c ˙ÈBÏt ‡pÈÓƒ»»¿ƒ»ƒ»«¬ƒ»»¿«¿»
ÈBÏt .Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k eÎÊÏ dÏ ‡·‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ«¬«¿»ƒ«¿»«ƒ¿¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ

.„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a«¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ≈

.àì,‰LÏM‰ ÔÓ ÌÈL B‡ ,‰LÏL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe¿ƒƒ»»¿»¿«ƒƒ«¿»
ÔÈic‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ˆÈÏÁ‰ e‡¯L ÌÈL B‡¿«ƒ∆»«¬ƒ»««ƒ∆≈»««»ƒ
„·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÙa ‰ˆÏÁL∆»¿»ƒ¿≈∆¿∆≈«¿«¬ƒƒ»∆∆
ÈBÏt ‰Ê :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ÔB·Â ¯ÈkÓ ‡e‰L ÔË˜ B‡»»∆«ƒ¿»∆¡»ƒ«∆¿ƒ
‰Ó .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈˆÏBÁÂ ,BzÓ·È ‡È‰ BÊÂ ÈBÏt ÈÁ‡¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«ƒ∆«
ÔBÓÓ ˙e„ÚÏ ÔÈa ,‰¯Bz ÏL ˙Bi„Ú ¯‡La Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»≈À∆»≈¿≈»
,‡e‰ ˙BÏb‰Ï ÈeOÚ‰ ¯·„ ‰fL .¯eq‡ ˙e„ÚÏ ÔÈa≈¿≈ƒ∆∆»»∆»¿ƒ»

ÔÈÚk ,Ô‰ÈtÓ ‡lL ¯·c‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ ¯LÙ‡∆¿»≈«¬ƒ««»»∆…ƒƒ∆»ƒ¿»
ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ ÛBÒa e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»«»»¿«≈
.eÚ„B‰L BÓk ‰a˙k dÏ ·˙BÎÂ ÌaÈÓe Lc˜Ó -¿«≈¿«≈¿≈»¿À»¿∆«¿

ÌÚ‰ e‚‰pL ÔÈÓ·È ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

.áìCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
ÌB˜Óa ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯„ ‡ÈÓÏ ,ÈBÏt ÔÈÓÏ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿
¯Ó‡ ÔÎÂ ‡Ó„˜Ï ‡˙‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt CÈ‡ .ÈBÏt¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬»»√»«»¿≈¬«
Ï‡¯OÈ ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎL ‡a‡ ÔÓ„ ÈÁ‡ :‡Ï»»«ƒ¿ƒ«»¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e ,˜·L¿««¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈
˙a ˙ÈBÏt dÓLc ‡˙z‡ ‡È‰‰ ˜·Le ,˜·L ‡Ï»¿«¿««ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«
·È˙Î„k ,d˙È ÈÓBaÈÏ ‡˙È¯B‡ ÔÓ ÈÏ ÈÊÁÂ ,ÈBÏt¿ƒ«¬≈ƒƒ«¿»¿«≈»«¿ƒ¿ƒ
˙‡È·ˆe .‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È :‰LÓ„ ‡˙È¯B‡ ¯ÙÒaƒ¿««¿»¿∆¿»»»…»∆»¿ƒ«
dÓ·È ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ˙ÓaÈ˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :·È˙Î„k ,Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÈÓB˜B‡Ï¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»»«¿¬∆
ÈBÏt dÏ ·˙Îe .'B‚Â ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È „Ïz≈≈»«≈»ƒ«≈¿¿««¿ƒ
,dÏ BÊÁc Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk dÈzÓ·È ˙ÈBÏÙÏ dÓ·È¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿«≈»««¬«
,‰‡Ó„˜ dÏÚa dÏ ·˙Îc d˙ae˙Îa ÔÈ·È˙k BÂ‰c«¬¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿«««¿««¿»»
˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««

.˙Ba˙k ÈÒÙË ¯‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

.âì¯Ó‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt CÈ‡ .'eÎ ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬«
ezÈ‡Ï ÈÏ ÈÂ‰ :‡˙lk ‡˙Ïe˙a ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏÙÏƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»«¿»¬ƒƒ¿ƒ¿
ÁÏÙ‡ ‡iÓLc ¯ÓÈÓa ‡‡Â ,Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k¿»∆¿ƒ¿»≈«¬»¿≈«ƒ¿«»∆¿«
ÈÎÈ˙È ÈqÎ‡Â Ò¯Ù‡Â ÔeÊÈ‡Â ¯·BÒ‡Â ¯È˜B‡Â¿≈«¬«∆¡«¬«¿≈«¬«≈»ƒƒ
ÔÈÊÂ ÔÈ¯·BÒÓe ÔÈ¯˜BÓc ÔÈ‡„e‰È ÔÈ¯·eb ˙BÎÏ‰k¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

Â .‡ËLe˜a ÔB‰ÈL ˙È ÔÈqÎÓe ÔÈÒ¯ÙÓe‡·È‰È ¿«¿¿ƒ¿«ƒ»¿≈¿¿»ƒƒ¿»
ÈÊefÓ ÔepÈ‡c ,Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk ÈÎÈÏe˙a ¯‰eÓ ÈÎÈÏƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈»«¿ƒƒ≈
ÈÎÈÈBÊÓe ,‡˙È¯B‡cÓ ÈÎÈÏ eÊÁc ,‰"Î ‡tÒk«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ
Ïk Á¯B‡k ÈÎÈÏÚ ÏÚÈÓe ÈÎÈÈ˜etÈÒÂ ÈÎÈÈ˙eÒÎe¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈«¬«¿ƒ¿«»
ÈBÏÙÏ ez‡Ï dÈÏ ˙Â‰Â ‡c ˙ÈBÏt ˙‡È·ˆe .‡Ú¯‡«¿»¿ƒ«¿ƒ»«¬»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
d˙ae˙k ¯wÈÚ ÏÚ ˙ÙÒBz dÏ ÛÈÒB‰Â ‰ˆ¯Â .‡„¿»¿»»¿ƒ»∆∆«ƒ«¿»»
Ck dÈÏ ˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck ÌÏLÓ „Ú«ƒ»≈»»»¿»¿¿»¿«¿««≈»
‰OÚÂ ,B„ÈÏ ‡·e ,‰Ê Ô˙Á Ïa˜˙ Ïk‰ .CÎÂ»»«…ƒ¿«≈»»∆»¿»¿«¬»
ÔÎÂ .eL¯e ‰ÂÏÓk BÓˆÚ ÏÚ Ïk‰ Û˜ÊÂ ,B˙eL¯·ƒ¿¿»««…««¿¿ƒ¿»¿¿≈
,‡lBk ‡˙ae˙k ˙eÈ¯Á‡ :‡„ ‡˙Á ÈBÏt ‡Ï ¯Ó‡¬«»»¿ƒ«¿»¿»«¬»¿¿»»
,‰ae˙k È‡z ¯‡Le ˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ‰ae˙k ¯wÈÚƒ«¿»¿¿»¿∆∆¿»¿»≈¿»
‚¯‡ ¯ÙL Ïk ÏÚÂ È‡¯˙a È˙¯È ÏÚÂ ÈÏÚ ˙ÈÏa«̃≈ƒ¬«¿«»¿«»¿«¿«»¿«¬«
È‡˜c ,‡iÓL [Ïk] ˙BÁz ÈÏ ˙È‡c ÔÈÈ˜Â ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿«
·b‡ ÈÏËÏhnÓe ÈÚ˜¯˜nÓ ,‰˜ÈÓÏ ‡‡ „È˙Ú„Â¿«¬ƒ¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒƒ«¿¿≈««
‡„ ‰ae˙ÎÏ ÔÈ‡·¯ÚÂ ÔÈ‡¯Á‡ ÔB‰È ÔB‰lek ,ÈÚ˜¯wÓƒ«¿¿≈¿¿«¬»ƒ¿«¿»ƒƒ¿»»
ÔB‰pÓ ‡Ú¯t˙‡Ï ,˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ¯wÈÚ ,‡lBk»ƒ»¿¿»¿∆∆¿ƒ¿¿»»ƒ¿
.È‡Ù˙k ÏÚ„ ‡ÓÈÏbÓ elÈÙ‡Â È˙BÓ ¯˙·e ÈiÁa¿««»«ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¿««¿«
‡lÈÚÏ L¯ÙÓe ·È˙Îc È‡Ó ÏkÓ ‡„ ÈBÏtÓ ÔÈ˜e¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ¿»«¿≈»
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קנה dvilge meai zekld - miyp xtq - lel` 'd iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,È¯ËL„ ‡ÒÙBËk ‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ïc ÌÏL ÔÈÈƒ̃¿»»≈¿»¿«¿«¿»¿»¿¿»ƒ¿»≈
˙B‚‰Bp‰ ˙Bae˙k È¯ËL Ïk ¯ÓBÁÎe ˜ÊBÁk ‡l‡∆»¿∆¿∆»¿»≈¿«¬
ÏÚ eÓ˙ÁÂ .Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ÔewÈ˙Îe Ô‚B‰ÎÂ Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈¿«∆¿ƒ«≈«¿»«¿«
¯È¯a Ïk‰Â .ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÔÓfa BÊ ‰ae˙k ¯ËL¿»¿»«¿««ƒ¿»¿≈¿«…»ƒ

.Ìi˜Â ¯È¯LÂ¿»ƒ¿«»

.ãì˙ÈBÏt :·˙Bk - ‰ÓÏ‡ ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿À««¿»»≈¿ƒ
˙ÈBÏt :·˙Bk - ‰Le¯b ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â .‡zÓÏ‡«¿«¿»¿ƒ»¿»¿À«¿»≈¿ƒ
˙ÈBÏt :·˙Bk - ‰Èe·L ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Le¯b‰«¿»¿≈ƒ»¿»¿»≈¿ƒ
‡·È‰ÈÂ :·˙BÎÂ .Ô‰k da ÏLkÈ ‡lL È„k ,‰Èe·M‰«¿»¿≈∆…ƒ»≈»…≈¿≈ƒƒ¿»
‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c ,‰‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk ÈÎÈÈ¯‰eÓ ÈÎÈÏƒƒ¬«¿ƒ¿«≈¿»¿ƒƒ≈«¿»

.'eÎÂ ÈÎÈÏ BÊÁc ,‡bÏÙe ¯ÒÈ¯z¿≈««¿»«¬ƒƒ¿

.äìËË¯OÓ - ÔÈÓ·È ˙a˙k B‡ ÔÈÓ·È Ëb ÔÈ·˙BkLk¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ¿«¿≈
‡Ïa ˙B·z LÏL ·zÎÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ˜eÒt‰ ÌB˜Ó¿«¿ƒ∆»ƒ¿…»≈¿…
ÌBÈa ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ‰ˆÏÁL ‰Ó·ÈÂ .ËeË¯Oƒ¿ƒ»»∆»¿»À∆∆¿ƒ»≈¿
ÌÈÚLz ÌÈÏLzL „Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ È¯‰L ,d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»∆¬≈≈»∆∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ

.ÌBÈ

ה'תשע"ה  אלול ה' חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וגט,1) "מאמר" או גט היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל

גט  אחר גט ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה
של  ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר חליצה ביבמה,
שהיו  אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט' בן יבם

ופקחות. קטנות או חרשות ביניהן

.àÏÒÙe dÏÒt - ˙e˙È¯k Ëb Ì·i‰ dÏ Ô˙pL ‰Ó·È‰«¿»»∆»«»«»»≈¿ƒ¿»»»«
ÈÓk ‰OÚ È¯‰L ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ ˙‡∆»∆»»»¿«¿»»«ƒ∆¬≈«¬»¿ƒ
,Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ dÓ·Èa ÏÈÚBÓ Ëb‰ ÔÈ‡Â .dÏ ıÏÁL∆»«»¿≈«≈ƒ«¿»»∆»ƒƒ¿≈∆
ÏÒBtL Ëb ÏÎÂ .LÈ‡ ˙L‡ L¯‚Ó Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿«≈¿»≈≈∆ƒ¿»≈∆≈
dÈ‡Â .Ìeai‰ ÔÓ BzÓ·È ˙‡ ÏÒBt ‰p‰k‰ ÔÓ BzL‡ƒ¿ƒ«¿À»≈∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈»

.dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿»«∆«¬…»

.áÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Ó‡n‰««¬»««ƒ∆≈∆«¿»»ƒ¿»
‰ÎÈ¯ˆ ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ Ba ˙ÈOÚ dÈ‡Â ¯eÓb»¿≈»«¬≈≈∆ƒ¿»¿ƒ»

.‰ˆÈÏÁa ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z dÈ‡Â .Ëb epnÓƒ∆≈¿≈»ƒ∆∆¿»∆»«¬ƒ»

.âÏÚ·Ï ‰ˆB¯ BÈ‡Â BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿…
CÈ¯ˆÂ ,BÏ ‰Lc˜˙ È¯‰L ,Ëb dÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ -»ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»¿»ƒ
¯ÊÏ ˙¯z ‰Ó·È‰ ÔÈ‡L ;¯ÊÏ d¯Èz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ«¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»ƒ∆∆¿»
Ëb‰ Ï·‡ ,‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ B‡ Ì·i‰ ˙ÏÈÚa ¯Á‡ ‡l‡∆»««¿ƒ««»»««¬ƒ»¬»«≈
‰B˜ BÈ‡ ¯Ó‡n‰Â ,¯ÊÏ d¯ÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt¿»¿ƒ¿≈«ƒ»¿»¿««¬»≈∆

.‰ÏÈÚa‰ BÓk ¯eÓb ÔÈ˜ da»ƒ¿»»¿«¿ƒ»

.ã‰Ó - B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ¯Ó‡Ó Ô˙»««¬»ƒƒ¿¿»«¿»«≈¿«¬»«
‰¯z‰ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰¯z‰Â ,BÏha È¯‰ ‰OÚM∆»»¬≈ƒ¿¿À¿»¿≈»∆ƒ∆…À¿»
.BÏ ‡È‰ ‰¯eÒ‡ - Ëb‰ Ô˙pL ‰Ê Ï·‡ ;ÂÈÁ‡Ï ‡l‡∆»¿∆»¬»∆∆»««≈¬»ƒ

.äÊÏ Ëb Ô˙ÏÚÂ ÂÈÏÚ dÏÒt - (B¯Ó‡ÓÏ ‡ÏÂ) B˙w »«≈¿ƒ»¿…¿«¬»¿»»»»¿«
,B¯Ó‡ÓÏ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ;e¯‡aL BÓk ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L¿»»«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»≈¿«¬»

.¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»¿«ƒ»¿»

.å¯Á‡ ¯·„ BÓ„˜ ‡ÏÂ ,‰lÁz ‰Ó·ÈÏ ÔzpL ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ««¿»»¿ƒ»¿…¿»»»«≈
‰Ê d˙B‡ ÏÚaL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯·c ÂÈ¯Á‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»«¬»»»«≈∆»∆»«»∆
Ì‡Â .¯Lk ¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ¯Ó‡n‰ dÏ Ô˙pL∆»«»««¬»«ƒ¿»«¬»»≈¿ƒ
,¯Á‡ Ì·iÓ ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ BÓ„¿̃»≈¬ƒ»≈ƒ»»∆≈ƒ»»«≈
,d˙¯ˆa ‰ÏÈÚa ezÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ ;d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa≈»≈¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ»¿»»»
B‡ Ëb ÂÈ¯Á‡ ‰OÚpL B‡ ;ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa≈ƒ∆≈≈»ƒ∆«¬»«¬»≈
;ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ¬ƒ»≈»≈¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ
ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,d˙¯ˆÏ ¯Á‡ ¯Ó‡Ó Ô˙ B‡ ÏÚaL B‡∆»«»««¬»«≈¿»»»≈≈
- dÏÚa B‡ ¯Á‡ ¯Ó‡Ó ÂÈÁ‡ dÏ Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡»ƒ∆»«»»ƒ«¬»«≈¿»»
e‰eÓ„wL ¯Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‡¯˜ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»«¬»»≈««¬»∆¿»

.ÂÈ¯Á‡ e¯Á‡˙pL ¯Ó‡n‰ ÔÈa el‡‰ ÌÈOÚn‰««¬ƒ»≈≈««¬»∆ƒ¿«¬«¬»

.æ¯Ó‡Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ıÏÁ B‡ Ëb Ô˙ ?„ˆÈk≈«»«≈»«ƒƒ¿¿»«¿»««¬»
ÏÚ ‡aL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,d˙¯ˆÏ B‡ dÏ»¿»»»≈≈»ƒ∆»«
¯Á‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ BzÓ·È¿ƒ¿»«»«¬»¿»«¿»«»«¬»«≈
¯Ó‡Ó Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,d˙¯ˆÏ¿»»»≈≈»ƒ∆»««¬»
dÏÚa B‡ ¯Á‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏƒƒ¿¿»«»ƒ¿»«»«¬»«≈¿»»
ÔÈa ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«¬»»≈««¬»»ƒ≈

.ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡n‰««¬»»«¬

.ç¯Á‡ ¯Ó‡Ó BÓ„wL ÔÈa ,¯Ó‡n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆««¬»≈∆¿»«¬»«≈
¯Ó‡n‰ Ì„wL ÔÈa ,‰ÏÈÚa B‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ B‡≈¬ƒ»¿ƒ»≈∆»«««¬»
Ô˙Bp‰ ÔÓ ıeÁ .ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ï¿∆»≈≈¬≈∆«¬»»ƒ«≈
‡È‰ BfL ,¯Ó‡n‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ·e ¯Ó‡Ó«¬»»«¿ƒ»««««¬»∆ƒ

.d˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»»

.è¯Á‡ B‡ ‰lÁz BzÓ·È ˙‡ Ì·i‰ ÏÚBaL ‰ÏÈÚa‰«¿ƒ»∆≈«»»∆¿ƒ¿¿ƒ»««
‰ÏÈÚa ˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜ ‡ÏÂ ,da B¯Ó‡Ó«¬»»¿…¿»»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»
epnÓ ÔÈa ,Ë‚ B‡ ;ÂÈÁ‡Ó ¯Ó‡Ó dÓ„˜ Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ¿»»«¬»≈»ƒ≈≈ƒ∆
¯Ó‡Ó dÓ„wL B‡ ;d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa≈≈»ƒ≈»≈¿»»»∆¿»»«¬»
˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ¬≈ƒ¿≈

.‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa¿ƒ»¿»

.é‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓ·ÈÏ Ì·i‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
dÓ„˜ Ì‡Â .‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„¿̃»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ¿»»
ÔÈa da ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,¯Ó‡Ó B‡ Ëb≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈»≈

.‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - d˙¯ˆa¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

.àé‰ÏÚ·pL ÔÂÈk ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙Ba¯ ˙BÓ·È¿»««»ƒ«ƒ∆»≈»∆ƒ¿¬»
- ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁ B‡ ‰¯Lk ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ»¿≈»∆¿¿»¬ƒ»¿À»
Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙wÊ ‰˜lzÒÂ ,Ïk‰ e¯z‰À¿«…¿ƒ¿«¿»ƒ««»»≈¬≈∆¿ƒ
¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ ,‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÚ·ƒ¿¬»««≈∆¿ƒ»¿»»«»«¬»
‰ÏÚ·pL BÊ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .ÌeaÈÏ Ôlk e¯Ò‡ - ÏeÒt»∆∆¿À»¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¬»
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dvilgeקנו meai zekld - miyp xtq - lel` 'd iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰Ó ˙Á‡ [Ïk] ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe ,¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡∆»«»«¬»¿ƒ»¬ƒ»»««≈∆
‰ÏÈÚ·a ˙˜lzÒÓ Ìeai‰ ˙wÊ ÔÈ‡L ;¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï¿«ƒ»¿»∆≈ƒ««ƒƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»

.‰˙eÁt¿»

.áé‰¯z‰ - ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ï·‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ¯ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«
ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ ,‡È‰ Ìb ıÏÁzL∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡L ;‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡¯Ï»ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈¬ƒ»
ÏÚ ¯ÊÁzL „Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«∆«¬…«

.Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk»»«ƒ«∆«¬…»««≈∆

.âéÔÈa ‰¯Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓ·ÈÏ ‰ÏÚ·pL ‰Ó·È Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»≈
ÔÈa ,dÏ ıÏÁL ¯Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ;‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«»≈

,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰;˙eÓ·È ÌLÏ ÔÈa ˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa ≈»ƒ≈¿≈ƒ≈¿≈«¿
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ה'תשע"ה  אלול ו' שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לייבום 1) שראויים ויבמות יבמים שיש רבינו בו ביאר

מהם, לאחד ושראויים כלל, ראויים שאינם וחליצה,
והעקרה, והזקנה החרשת או בספק לאחיו המקודשת
בעלה  על האסורה בעשה, או בלאו יבמה, על והאסורה
שלא  אחיו אשת ערוה, וצרת ערוה עליה, ובא ערוה באיסור
או  לאוין חייבי צרת יבם, לפני שנפלה סוטה בעולמו, היה

איילונית. או עשה חייבי

.à‰ˆÈÏÁÏ B‡ ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯L ÔÈÁ‡ LÈ2ÔÈÁ‡ LÈÂ . ≈«ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈«ƒ
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,‰ˆÈÏÁÏ ‡ÏÂ ÌeaÈÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ…¿ƒ¿…«¬ƒ»¿≈»∆

‰wÊ3¯ÊÏ ˙¯zÓ BzÓ·È ‡l‡ ,ÏÏk4ÔÈÁ‡ LÈÂ . ƒ»¿»∆»¿ƒ¿À∆∆¿»¿≈«ƒ
ÔÈÁ‡ LÈÂ .ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡¯L∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ

.‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»

חולץ.2) רצה מייבם, רצה לשניהם, הם ראויים כלומר,
ליבם.3) האלמנות.4)קשר כשאר חליצה, בלא

.á‰nÁ ÒÈ¯Ò :ÏÏk ‰wÊ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ì‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆ƒ»¿»¿ƒ«»
ÒBÈ‚B¯c‡Â5„ÏÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ;6‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ≈≈¿…»»

¯Lk‰ ˙ÚL Ô‰Ï7. »∆¿««∆

נקבות.5) ואבר זכרות אבר לו אמרה:6)שיש והתורה
בישראל". שם לאחיו לסריס 7)"להקים בניגוד להוליד.

הכושר. שעת לו שהייתה אדם,

.â‰ËBM‰Â L¯Á‰ :ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÓaÈÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿…¿ƒ«≈≈¿«∆
L¯Á‰ ÌaiLÎe .ıÏÁÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÔËw‰Â¿«»»ƒ¿≈∆≈»∆«««¬…¿∆ƒ≈«≈≈
˙L‡ d˙B‡ ‰OBÚ B˙ÏÈÚaL ;ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ -≈ƒ¿»∆¿ƒ»∆»≈∆

‰¯eÓb LÈ‡8ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ÂÈLe¯b ÔÈ‡Â ,9ÚLz Ô·e . ƒ¿»¿≈≈»≈ƒ¿ƒ∆≈«
„Ú L¯‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌaiL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»∆ƒ≈≈»¿»≈«

e¯‡aL BÓk ,ÏÈc‚iL10. ∆«¿ƒ¿∆≈«¿

יבמה 8) וביאת ביאה". זו הרי דעת צריכה שאינה ביאה "כל
ביאה. שמה בשוגג לגרש.9)אפילו דעת לו שאין

כלום.10) אינו קטן של גיטו כי

.ã‰˙È‰L ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ :ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ el‡Â¿≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ«¿≈¿∆»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ11‡kc ÚeˆÙe ,12‰ÎÙL ˙e¯Îe13 ¿≈∆¿»«»ƒ¿««»¿»¿»

Òe¯q‰ ÈÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14LLzL ¯˙BÈa Ô˜f‰Â , ¿«≈»∆ƒƒ≈«≈¿«»≈¿≈∆»«
ÏLÎÂ BÁk15Ì„‡ ÒÈ¯Ò ÏÚa Ì‡Â .16‰˜ -17È¯‰L , …¿»«¿ƒ»«¿ƒ»»»»∆¬≈

¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰18Ë‚a ‡ÈˆBÓe ;19‡e‰L ÈtÓ , »¿»¿««∆ƒ¿≈ƒ¿≈∆
Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡20ÌeËÓh‰Â .21,ÌaÈÓ ‡ÏÂ ıÏBÁ »»«»»¿«À¿≈¿…¿«≈
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ22¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜ Ì‡Â .23‰ˆ¯ - ƒ¿≈∆»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»»»
ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ24ÔÈÁ‡‰ ¯‡Le .25B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ - ≈»»¿«≈¿»»«ƒ¿ƒ

.ÔÈÓaÈÓ¿«¿ƒ

איזו 11) יודע ואינו אחיות משתי אחת המת האח שקידש
שתיהן  - אשתו אחות ספק מהן אחת כל נמצאת קידש
זקוקתו. באחות יפגע שמא לייבמן, אפשר שאי חולצות,

ביציו.12) שמים 13)שנפצעו בידי ולא שלו, הגיד שנכרת
שכרת  בו.אלא וכיוצא קוץ או אדם ביציו 14)ו שנכרתו
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בקהל. לבוא אסורים אלו וכל שניקבה או אחת שחסרה או
ולהוליד.15) לבעול יכול ולא 16)ואינו אדם שסירסו

דכה. פצוע בכלל זה והרי חולי, בגט 17)מחמת ויוצאת
חליצה. שנסתרס.18)בלא להוציאה.19)קודם וחייב

הזקן 20) וכן בקהל. לבוא כשר חולי ידי על נסתרס אבל
יבמתו. את לקיים ולא 21)מותר זכרות לא לו "שאין

הוא". אטום אלא מייבם 22)נקבות אינו לומר: רוצה
הוא  שמא הוא, שספק משום חולץ ואינו יכול, שאינו מפני
ולא  היא נקבה שמא חולץ, אינו אחים שם יש ואם זכר,

זו. בחליצה היבמה הקרום 23)נפטרה ממנו הסירו
ערוותו. את להוליד.24)המכסה הוא ראוי שאין 25)כי

מה  על מוסב וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי בהם
או  ליבום שראויין אחין "יש הפרק: בתחילת שכתב

לחליצה".

.äLÈÂ .ÌeaÈÏ B‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L ˙BÓ·È LÈ≈¿»∆≈¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,ÌeaÈÏ ‡ÏÂ ‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ˙BÓ·È¿»∆≈»¿…«¬ƒ»¿…¿ƒ¿≈
˙BÓ·È LÈÂ .¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯zÓe ,ÏÏk ‰wÊ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»¿»À»¿ƒ»≈¿»¿≈¿»
˙BÓ·È LÈÂ .ÌeaÈÏ ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿«¬ƒ»¬»…¿ƒ¿≈¿»

.‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï Ï·‡ ÌeaÈÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿¿ƒ¬»…«¬ƒ»

.å‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ :˙BˆÏBÁ ‡ÏÂ ˙BÓaÈ˙nL el‡Â¿≈∆ƒ¿«¿¿…¿«≈∆∆¿«»
Ì‡Â .ÔÈ·‰Ïe ˙B¯˜Ï ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈÙÏ ;‰pËw‰Â¿«¿«»¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
- d˙B‡ ÏÚ·iL ¯Á‡ Ë‚a ˙L¯Á‰ L¯‚Ï Ì·i‰ ‰ˆ»̄»«»»¿»≈«≈∆∆¿≈««∆ƒ¿…»

L¯‚Ó ‰Ê È¯‰26. ¬≈∆¿»≈

האשה.26) דעת את צריך אינו גט כי

.æ,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ :˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁL el‡Â¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ
‰M‡ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,‰OÚ È¯eq‡Â ,˙BiM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ≈¬≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒ»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L27‡nL ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ - ∆ƒ¿≈¿…∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆»
‰Â¯Úa ÚbÙÈ28ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dL¯bL ÂÈÁ‡ ˙L‡L ; ƒ¿«¿∆¿»∆≈∆»ƒ∆≈¿»¬»»»
‰Â¯Ú ÌeMÓ29˜ÙÒa ÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÈÓ Ï·‡ . ƒ∆¿»¬»ƒ∆ƒ¿À∆∆¿»ƒƒ¿≈

ÔÈLec˜30B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ƒƒ¬≈ƒƒ¿»»«¿»¿∆∆
BÏ LeÁÏ ¯·c Ô‡k ÔÈ‡L ,˙ÓaÈ˙Ó31˙L‡ ÔÎÂ . ƒ¿«∆∆∆≈»»»»¿≈≈∆

L¯Á‰32:˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ‰¯˜ÚÂ ‰˜Êe «≈∆¿≈»«¬»»¬≈≈ƒ¿»»«¿»
‰¯˜ÚÂ ‰˜fL ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯33Ô‰Ï ‰˙È‰ »»≈»»¿«≈∆¿≈»«¬»»»¿»»∆

.¯Lk‰ ˙ÚL¿««∆

קרוב 27) ספק לו קרוב ספק גט לה שזרק כגון המת, מבעלה
הגירושין. אחרי אחיו ונשאה כרת.28)לה. איסור שהיא

שחולצות 29) ה"ספיקות" בכלל זו והרי כך. אחר מת אפילו
מתייבמות. קידושין 30)ולא כסף אחיו לה שזרק כגון

בכלי  או באוכל קידשה אם וכן לה. קרוב ספק לו קרוב ספק
זה  דבר שמא בספק, שמקודשת מפרוטה, פחות ששווה

אחר. במקום פרוטה היא 31)שווה אם נפשך: ממה
הרי  לאחיו מקודשת אינה ואם לייבמה, מצוה הרי מקודשת,

לנשאה. ומותר זרה חולצת.32)היא או לפיקח מתייבמת
ראוייה 33) הייתה זה ולפני חולי, או מכה ידי על שנעקרה

ששתת  או שנה ללדת, לארבעים שנישאת או עיקרין, כוס ה
אבל  הכושר, שעת להן הייתה אלו וכל יולדת. אינה ושוב
מייבם, אינו הכושר שעת לו שהייתה פי על אף ביותר הזקן

כלל. לביאה ראוי אינו כי

.ç:Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
˙L‡Â ‰ËBM‰ ˙L‡Â ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ‰nÁ ÒÈ¯Ò ˙L‡≈∆¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆«∆¿≈∆

˙ÈBÏÈ‡Â ,ÔËw‰34‰Â¯Ú ‡È‰L ÈÓe ,35‡ÏÂ :¯Ó‡pL . «»»¿«¿ƒƒ∆ƒ∆¿»∆∆¡«¿…
‰nÁ ÒÈ¯ÒÏ Ë¯t - Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ«»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ÈeÁÓ ÌÓML ,ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ,Ô˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ36. ≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈«¿
dÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡Ï Ë¯t - „Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â¿»»«¿¬∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆≈»
- ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï .d˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ ‰Èe‡¿̄»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»…ƒ¿∆≈∆«≈
˙eLÈ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔË˜Â ‰ËBL ˙L‡Ï Ë¯t¿»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ
da BÏ ÔÈ‡L ,‰Â¯ÚÏ Ë¯t - ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe .ÏÏk¿»¿»»¿ƒ»¿»¿∆¿»∆≈»

ÔÈÁewÏ37. ƒƒ

מטבעה.34) קרבת 35)עקרה מחמת ליבם שאסורה
כרת. ביאתו על וחייב ברייה 36)משפחה "אנדרוגינוס

היא". עצמה בחייבי 37)בפני תופסין קידושין שאין
כריתות.

.è‰˙È‰L ÔB‚k ,dÓ·È ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ‰Ó·È ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ∆¿»«¿»»¿∆»¿»
ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - dza B‡ dn‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡¬ƒ¿ƒ»ƒ»¬≈¿»ƒ
;ÏÏk ‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»∆»ƒ»¿»
‰Èe‡¯L ÈÓ - dÓaÈÂ ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ∆¿»
.Ì·iÏ ‰˜e˜Ê ‡È‰ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÔÈÁewÏÏ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»«»»

.éÂ‡Ï ¯eq‡ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰38B‡ »¿»«¿»»¬»«¿»»ƒ«
‰OÚ ¯eq‡39‰iL ‰˙È‰L B‡40˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»¬≈∆∆

‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓe .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ41ÈtÓ ? ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÁewÏ da LiL42, ∆≈»ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆

,eÓaÈ˙iL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .Ì·iÏ ˙B˜e˜Ê Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«»»ƒ«ƒ»»∆ƒ¿«¿
‰OÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìeai‰L∆«ƒƒ¿«¬≈¿»»∆«»≈¬≈
Ï·‡ ;‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡B·È - ‰OÚ˙ ‡ÏÂ¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¬»
,˙BiL ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁ eÓaÈ˙È ‡lL e¯Êb ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿∆…ƒ¿«¿«»≈»ƒ¿…¿ƒ
d˙‡Èa È¯‰Â ,‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»»»∆»««¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰‡Èa ‡l‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ ÌL ÔÈ‡Â ‰¯eÒ‡¬»¿≈»ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ»

„·Ïa ‰BL‡¯43CÎÈÙÏ .44BzÓ·È ÏÚ·e ¯·Ú Ì‡ , ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«»«¿ƒ¿
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ

‰iL ¯ÓBÏ45d‡ÈˆBÓe ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»
Ë‚a46‡È‰Â ;47È¯‰L ,¯ÊÏ ˙B¯zÓ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈

e¯ËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה
מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי 40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים
ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב

בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא
לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי ממנו, גט שצריכה

לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי להקים 43)תופסים
שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל
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ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי אלא שהרי 46)שאינה
חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור

זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.àé‰ÈÏÚ ‡·e ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡ ‡È‰L ‰Ó·ÈÂƒ»»∆ƒ«¿»»ƒ«ƒƒ»»∆»
‰OÚ ÔÈ‡L ,d˙¯ˆ ‰¯ËÙ ‡Ï - ÏB„b Ô‰k49‰ÁB„ …≈»…ƒ¿¿»»»»∆≈¬≈∆

‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡50‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ∆…«¬∆«¬≈¿ƒ¿…»»ƒ«»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï ,¯eÓb ÔÈ˜51. ƒ¿»»…À¿»»»»¿»«∆«¬…

ייבום.49) מצות יקח,50)של לא ... "אלמנה - תעשה לא
לא  בתולה שאינה לימד יקח", בבתוליה אשה והוא - עשה
אלמנה  אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח,
איסור  אלא עליו אסורה אינה בתולה, שעדיין האירוסין, מן
לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה. לא

עצמה.51) הצרה

.áéB‡ ¯·ÚL ÔB‚k ,dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»∆¿»««¿»¿∆»«
ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ Á˜ÏÂ ‰ÚË52ÔÈ‡ - »»¿»«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»ƒ≈

BzL‡ BÊ53da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,54‡Ï dÈ‡Â , ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ»¿≈»…
‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ˆÈÏÁ ˙a ‡ÏÂ ÌeaÈ ˙a55- «ƒ¿…«¬ƒ»¿ƒ»¿»»»»

˙ÓaÈ˙Ó [B‡] ˙ˆÏBÁ56‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰ Ì‡Â . ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ∆¿»
Ì·iÏ ˙¯zÓ ÏÚa‰ ÏÚ57d˙B‡ ‡OÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯Â , ««««À∆∆«»»¿»»«»»ƒ»»

B„Èa ˙eL¯‰ - d˙¯ˆ ÌaÈÏe58. ¿«≈»»»»¿¿»

באחים 52) אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם שהיא נמצאת,
היבם. על גם ואסורה - האב המת.53)מן האח של

כרת.54) ביאתו על עוד 55)שחייב המת לבעלה שיש
לו. מותרת שהייתה לייבום 56)אשה, זקוקה היא שהרי

לאחיו  ונישאת אביו נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה
צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו

ליבמה.57) מותרת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
אינה 58) שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי שאינן

צרתה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית

.âéB‡ Â‡Ï ÌeMÓ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»¬»««¿»ƒ«
ÏÚaÏ ‰iL ‰˙È‰L B‡ ,‰OÚ ÌeMÓ59‰˙È‰ ‡ÏÂ , ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»«««¿…»¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈ„„v‰ el‡ „vÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡¬»««»»ƒ«≈«¿»ƒ¬≈À∆∆
˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁnÓ ıeÁ .Ì·iÏ60‡È‰L ,˙ÓÂ «»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»»≈∆ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ61‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È ÔÎÂ . ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿≈¿»»∆ƒ¿≈∆¿»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ ,Ì·i‰ ÏÚ««»»¿≈∆¿»««¿»¬≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ62˜ÙÒa ‰M‡ LcwL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ¿…ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ∆ƒ≈ƒ»ƒ¿≈
,d˙BÁ‡ ‡OB ‰È‰L ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿««»≈»ƒ∆»»≈¬»
BÊ È¯‰ - BzL‡ ˙BÁ‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¬ƒ¿¬≈

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ63BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,64Ë‚a ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ∆ƒ¿¿≈
‡È‰L ÈtÓ - BzÓ·È :ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzLe .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆¬»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
˙·B¯˜ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ - B˙Òe¯‡Â ;‰Â¯Ú ˜ÙÒ¿≈∆¿»«¬»ƒ¿≈∆ƒ¿≈¿«

B˙ˆeÏÁ65.e¯‡aL BÓk ,‰iLk ‡È‰L , ¬»∆ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ומת.59) אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה שהייתה כגון
בלאו  לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם
ומת, בעולה ונשא גדול כהן אחיו שהיה או ליבמה, ומותרת
אם  הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה
זו  הרי אחיו, ומת שנייה, היא והרי לו נשואה אחיו של אמו

האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת
לאו.60) משום בעלה על שאסורה לה 61)לאחר, "במותר

לא  לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה (=לבעלה נאסרה
שכן". מתייבמות"62)כל ולא חולצות "הספיקות

עליו.63) ערווה והיא אשתו אחות היא ארוסתו 64)שמא
מספק. לו היה 65)המקודשת כאילו הדברים שיעור

חלוצה  אינה יבמתו כי חלוצתו". ספק קרובת "שהיא כתוב:
פטורה  יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית,
ארוסתו  ואם כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה
נמצאת  חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה

חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו

.ãé‰¯eÒ‡ ˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ÂÈÁ‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««¬»
ÂÈÏÚ66‰Â¯Ú ÌeMÓ67ÌLk - ‰Â¯Ú dÈ‡ ‰iM‰Â »»ƒ∆¿»¿«¿ƒ»≈»∆¿»¿≈

d˙¯ˆ Ck Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Â¯Ú‰L∆»∆¿»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ»»»»
;‰Ê ˙Èa ÏÚ ÏÏk ‰wÊ BÏ ‰ÏÙ ‡ÏÂ ,‰¯eËt¿»¿…»¿»ƒ»¿»««ƒ∆
LiL ˙Èa - ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ«ƒ∆≈
ÂÈÏÚ BÏ LiL ‡e‰ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡a ÔÈÁewÏ BÏƒƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆∆≈»»
ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ B˙ˆ˜nL ˙È·e ,‰wÊƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈»ƒ¿∆¬≈≈
.¯zÓ ‡e‰L B˙ˆ˜Ó elÙ‡ ‰Ba BÈ‡ ,ÔÈÁewÏ da BÏ»ƒƒ≈∆¬ƒƒ¿»∆À»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰Â¯Ú‰ ˙¯ˆ ˙‡ˆÓÂ68, ¿ƒ¿≈»«»∆¿»∆¿»»»ƒ≈∆»ƒ
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L69. ∆¬≈≈»∆»ƒ»

היבם.66) בתו.67)על שהיא במקום 68)כגון שלא
עומדת.69)מצוה. ערווה במקום אסורה, צרה

.åèÍÎÈÙÏ70˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ , ¿ƒ»¿¿≈∆≈¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««
ÔBÚÓL ÏÚ ‰Â¯Ú71ÔÈ‡ - ÈÂÏÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ∆¿»«ƒ¿¿≈∆¿¿≈ƒ≈

.ÈÂÏ ˙wÊ ˙Áz Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰Ê ˙Èa ÏÚ ‰wÊ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆«¬≈¿≈∆««ƒ«≈ƒ
,ÔBÚÓL ÏL ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡‰ ÈÂÏ ÌaÈƒ≈≈ƒ»««≈∆∆ƒ»«∆¿»∆ƒ¿

‰ÂÈÂÏ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È72ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ¿»¿»ƒ»«∆∆≈≈ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL - ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ :ÔBÚÓMÓ73, ƒƒ¿»««ƒ¿≈∆»¿»»«∆¿»
d˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ - ‰iM‰Â74˙¯ˆa ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»»»¿≈«ƒ¿»«

d˙¯ˆ75‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú »»»«»»∆»ƒ»∆≈»∆»
ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ Á‡ ˙L‡ ¯eq‡a - ‰wÊ76. ƒ»¿ƒ≈∆»∆∆¿»

אח 70) כאשת עליו, ערווה עצמה היא הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום בתו.71)שלא בנים.72)שהיא בלא

ראובן.73) נפילת משעת עליו אמרנו:74)ונאסרת וכבר
אסורה. ערווה בתו 75)צרת של צרתה צרת הלכה

שמעון  לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה
אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
צרת  - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי,

לעולם. וכן לאיסורה.76)ערווה, היתר ואין

.æèBÓÏBÚa ‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÎÂ77ÏÈ‡B‰ - ¿≈≈∆»ƒ∆…»»¿»ƒ
BÏ ÔÈ‡Â78‰wÊ ‰ÈÏÚ79ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈ Èk :¯Ó‡pL , ¿≈»∆»ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿«ƒ«¿»

ÌÏBÚa Ô‰ÈL e·LiL „Ú -80ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ , «∆≈¿¿≈∆»»¬≈∆¿»»»
Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ81d˙¯ˆ ˙¯ËBÙe ,82. ¿»ƒ≈∆»∆∆»»»

אחיו.77) שמת לאחר הנולד.78)שנולד אין 79)לאח
לו. זקוקה יחדיו.80)היבמה אחת עליו 81)ישיבה אסורה
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מצוה. במקום שלא אחיו אשת ערוות מן 82)משום
הייבום. ומן החליצה

.æéÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰M‡ ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ»¿»¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ „ÏB Ô·e‡¯ ˙nL ¯Á‡Â ,ÔBÚÓL83„ÏBpL ÔÈa , ƒ¿¿««∆≈¿≈«≈ƒ≈∆«

¯Á‡ „ÏBpL ÔÈa ÔBÚÓL dÏ ÌaÈiL Ì„˜ ÈÂÏ≈ƒ…∆∆¿«≈»ƒ¿≈∆«««
dÓaiL84ÌÏBÚÏ ÈÂÏ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô·e‡¯ ˙L‡ È¯‰ -85. ∆ƒ¿»¬≈≈∆¿≈∆¿»«≈ƒ¿»

- ÈÂÏ ÈÙÏ d˙¯ˆÂ BÊ ‰ÏÙÂ ÔBÚÓL ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿¿»¿»¿»»»ƒ¿≈≈ƒ
Óe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL.Ìeai‰ Ô ¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

אחיו.83) ראובן של בעולמו היה לא זה לוי אף 84)נמצא
אחיו  נישואי בזיקת לוי על הייתה לא שכשנולד, פי על

בעולמו.85)ראובן. היה שלא ראובן אחיו בגלל

.çéBzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÔBÚÓL ‰OÚ86˙Óe ,Ô·e‡¯ ˙L‡ »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿≈∆¿≈≈
d˙B‡ ÒÎiL Ì„˜87d˙¯ˆÏ ıÏBÁ ÈÂÏ È¯‰ -88‡ÏÂ …∆∆ƒ¿…»¬≈≈ƒ≈¿»»»¿…

ÌaÈÓ89¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;90, ¿«≈∆≈««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

קידושין 86) אינם ביבמה כסף וקידושי בכסף, שקידשה
דין  שאין לפי מאמר, "ונקרא סופרים. מדברי אלא גמורים

בשתיקה". ולא באמירה אלא בביאה.87)קידושין
צרתה 88) היא אין כי ערווה, צרת משום נפטרת ואינה

ערווה 89)ממש. צרת זו הרי מקצת, קונה ומאמר הואיל
חכמים. מדברי ותיפטר 90)במקצת כנשואה להיחשב

בגללה. צרתה

.èéÌÈ„Ú·e ÔBˆ¯a dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡91˙Óe , ƒ»∆ƒ¿»«««¿»¿»¿≈ƒ≈
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰pL¯‚iL Ì„…̃∆∆¿»¿∆»¿»¿»ƒ¿≈»»¬≈ƒ¿»
‰˙È‰ el‡k ,d˙¯ˆ ÔÎÂ ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»»»¿ƒ»¿»

˙BÈ¯Úk da ‰·e˙k ‰‡ÓhL ÈtÓ ;Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú92, ∆¿»««»»ƒ¿≈∆À¿»¿»»«¬»
¯Ó‡pL93‰ËBÒ Ï·‡ .‰‡ÓË ‡È‰Â :94dÏÚa ˙nL ∆∆¡«¿ƒƒ¿»»¬»»∆≈«¿»

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL Ì„˜95‰i˙L ˙a dÈ‡L B‡ ,96 …∆∆«¿∆»≈«»ƒ∆≈»«¿ƒ»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ÔÈLe¯b ˙a ‡l‡97.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ∆»«≈ƒ¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆

B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»»¬≈»»»À∆∆¿∆∆
˙ÓaÈ˙Ó98. ƒ¿«∆∆

גט.91) ממנו וצריכה עליו נאסרה בהן:92)הרי שנאמר
אלה". בכל תטמאו שזינתה.93)"אל באשה

בעלה.94) לה שקינא אחרי איש, עם ושוב 95)שנסתרה
מספק. טמאה ונשארה שותה. או 96)אינה ארוסה כגון

וכו'. חיגר דינה 97)אשת ואין ודאי טמאה שאינה
או 98)כערווה. שחולצות לאוין חייבי צרות כשאר

מתייבמות.

.ë‰˙È‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»¿»
B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ Ì·i‰ ÏÚ ‰iL Ô‰Ó ˙Á‡‰»««≈∆¿ƒ»««»»≈«»≈»ƒ

˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ99,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ≈«»≈¬≈«¿ƒ¬≈»»»À∆∆
‰ÎÏ‰Â ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ Ï·‡ .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¬»«≈ƒƒ¿¿»¿»

Á ˙BÁ‡,ÂÈÁ‡Ï ˙‡OÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dn‡ B‡ B˙ˆeÏ ¬¬»ƒ»¿«≈»∆¿ƒ»¿»ƒ
ÌLk - ÂÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏÂ¿ƒ»«∆∆≈¿»¿¿≈∆¿»»¿≈
,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ck ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙ˆeÏÁ ˙·B¯wL∆¿«¬»¬»»»»»»»¬»
.˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁÂ BÏ ˙BiLk Ô‰ÈzL È¯‰Â«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿¿¿…ƒ¿«¿

ÈtÓ ?B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ˙¯ˆ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿»«¿«¬»ƒ¿≈
.B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆa ˙ÙlÁ˙nL∆ƒ¿«∆∆¿»«¬»

והיבום.99) החליצה מן ופטורה ללדת, ראוייה שאינה

.àëÔ‰Ó ˙Á‡‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»««≈∆
d˙¯ˆ - ˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ È¯‰Â ,Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»««»»«¬≈»∆¿»«¿ƒ»»»
dÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰Â ÏÈ‡B‰ ;˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»«¿ƒ≈»

dÈ‡L BÓk BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙a100‰ÏÙÂ , «ƒ«¬ƒ»¬≈¿∆≈»¿»¿»
„·Ïa d˙¯ˆ ÏÚ B˙wÊ101˙‡ ÂÈÁ‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»»»ƒ¿«¿≈ƒ≈≈»ƒ∆

‰‡Ó B‡ ‰Â¯Ú‰102ÈiÁa ‰˙nL B‡ ,˙eÓiL Ì„˜ Ba »∆¿»≈¬»…∆∆»∆≈»¿«≈
,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â dÏÚa«¿»¿««»≈»ƒ¬≈»»»À∆∆
˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¿≈¿ƒƒ¿«¬»

‰Â¯ÚÏ ‰¯ˆ103‰¯v‰ ÔÈ‡L ,ÌÏBÚÏ ¯Ò‡z ˙Á‡ ‰ÚL »»»∆¿»»»««≈»≈¿»∆≈«»»
‰ÏÈÙ ˙ÚLa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰È‰zL „Ú ‰¯eÒ‡¬»«∆ƒ¿∆»«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÌeaÈÏ104. ¿ƒ

ערווה.100) צרת צרתה בעלה 101)ואין בה הכיר ואפילו
איילונית. בו 102)שהיא ומיאנה קטנה יתומה שנישאה

יחד.103)בקטנותה. נשואות כשהיו בעלה בחיי
בעלה.104) מיתת בשעת כלומר,

.áëÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰»¿»∆ƒ∆¿»««»»¿À∆∆¿»ƒ
˜ÙÒa ˙nL105‰˙È‰L B‡ ,˜ÙÒa epnÓ ˙L¯‚Ó B‡ , ∆≈¿»≈¿…∆∆ƒ∆¿»≈∆»¿»

‰pË˜106ÂÈiÁa ÂÈÁ‡a ‰‡Ó ‡ÏÂ Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯‰107, ¿«»»¿»¿»≈¿…≈¬»¿»ƒ¿«»
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ - Ì·ia ‰‡nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬»«»»»»»∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

ספק 105) הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק
בארבע  או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע מונח אם
יכולים  ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או יתומה,106)לשמרו,
מדרבנן. אלא אינם תעקור 107)שקידושיה אומרים אין

אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.âëCk ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«∆¿»¿ƒ»¿«≈¿««»
˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓ108dÏÚaÓ ‰¯v‰ ‡ˆz - ƒ¿»»∆¿»«¿ƒ≈≈«»»ƒ«¿»

È„k dÓ·ÈÓ ‰ˆÈÏÁÂ dÏÚaÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,dÓ·ÈÓeƒ»»¿ƒ»≈ƒ«¿»«¬ƒ»ƒ»»¿≈
˜eMÏ d¯Èz‰Ï109. ¿«ƒ»«

האחר 108) עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה ונמצאת
היו. כדין לזר 109)שלא שיבמה ממזר, הוולד אין אבל

לאוין. מחייבי ממזר ואן לאוין, חייבי איסור אלא אינה

.ãëtÓ ‰¯v‰ Ì·i‰ ÌaÈ‰Â¯Ú‰L encL È ƒ≈«»»«»»ƒ¿≈∆ƒ∆»∆¿»
˙ÈBÏÈ‡110˙ÈBÏÈ‡ dÈ‡L ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓÂ ,111- «¿ƒ¿ƒ¿»»∆¿»∆≈»«¿ƒ

Ë‚a dÓ·ÈÓ ‡ˆz112¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ,113. ≈≈ƒ»»¿≈¿«»»«¿≈

בלבד.110) צרתה על זיקתו צרת 111)ונפלה נמצאת
מצוה. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה,

תופסין 112) קידושין ואין כריתות, מחייבי שהיא פי על אף
את  גירש אחיו יאמרו שמא גט, צריכה זאת בכל בה, ליבם
אשת  ונמצאת כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה
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גט. בלא מבעלה יוצאת שלא 113)איש אח שאשת
כריתות. מחייבי ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום

.äë˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
˙È¯Î ÈeO Ô‰Ó „Á‡Â114˙È¯Î ÈeOp‰ ˙Ó ,115¯Á‡Â ¿∆»≈∆»»¿ƒ≈«»»¿ƒ¿««

„Á‡ ˙Ó Ck116˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ117˙È¯Îp‰ È¯‰ - »≈∆»ƒ«¬≈¬»¬≈«»¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ118˙BÁ‡ ˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈∆ƒ»«¬

elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔB¯Á‡ ˙nL ÂÈÁ‡ ˙wÊa BzL‡ƒ¿¿ƒ«»ƒ∆≈«¬¿…∆»¬ƒ
˙nL ¯Á‡ BzL‡ ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L¯‚≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿««∆≈

˙È¯Î ÈeOp‰119˙ˆÏBÁ ˙È¯Îp‰ È¯‰ - L¯‚Ó‰ ˙Óe , «»»¿ƒ≈«¿»≈¬≈«»¿ƒ∆∆
‰wÊa BzL‡ ˙BÁ‡ ˙¯ˆ ˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«¬»»«¬ƒ¿¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÚL120d˙B‡ ÌaÈÏ ‡·È ‡nL ,ÌaÈ˙z Ì‡L ; »»««∆ƒƒ¿«≈∆»»…¿«≈»
BzL‡ ˙‡ ÔB¯Á‡ ˙nL ‰Ê L¯‚ ‡Ï elÙ‡Â121. «¬ƒ…≈≈∆∆≈«¬∆ƒ¿

לזו.114) ולא לזו לא קרובה נמצאת 115)שאינה
האחיות. בעלי מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה

מהם.116) לאחד הנכרית נתייבמה לא ועדיין
שהרי 117) ערווה, משום השני האח על אסורה ואשתו

היא. אשתו לא 118)אחות עדיין שהנכרית פי על אף
כצרת  היא הרי בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל - נתייבמה,
אבל  מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות
ממש  כ"כנוסה" דינה אין ה"זקוקה" כי לחלוץ חייבת
החליצה. מן אף להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב

הנכרית.119) את כלל כנס את 120)ולא שגירש לפני
בזיקה 121)אשתו. אשתו אחות צרת זו נכרית נמצאת

השלישי. לאח ואסורה

.åë˙¯ˆ È¯‰L ;ÔÈ‡eOa ‰Ê ¯·„ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈»«
d˙¯ˆ - ˙ÓÂ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ L¯b Ì‡ ,ÔÈ‡eOa ‰Â¯Ú∆¿»¿ƒƒƒ≈≈∆»∆¿»»≈»»»
˙¯ˆ ¯eq‡L ÈtÓ ?e¯‡aL BÓk ,Ì·iÏ ˙¯zÓÀ∆∆«»»¿∆≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»«

ÏkÏ Úe„È ÔÈ‡eOa ‰Â¯Ú‰122¯Èz‰Ï ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »∆¿»¿ƒƒ»««…¿≈»»ƒ¿«ƒ
‰wÊa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ¯eq‡Â ;‰Â¯Ú‰ L¯‚ ‡Ï Ì‡ ‰¯v‰«»»ƒ…≈≈»∆¿»¿ƒ»«∆¿»¿ƒ»

Úe„È BÈ‡123‡Ï elÙ‡Â ‰¯v‰ ¯Èz‰Ï ÔÈ‡·e ,ÏkÏ ≈»««…»ƒ¿«ƒ«»»«¬ƒ…
.‰Â¯Ú‰ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»»∆¿»

מדאורייתא.122) מדרבנן.123)שהוא אלא שאינו

.æë˙Ó ,˙Bi¯Î ÌÈL LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ≈
Ì„˜ ˙Óe ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÈM‰ ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»»«≈ƒ«¬»ƒƒ¿≈…∆
˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - Ì·i‰ ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿¿≈∆ƒ¿≈«»»¬≈≈¿
ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ ¯Ó‡n‰ ˙ÏÚaL ÈtÓ ;˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¬«««¬»»∆»ƒ«¿≈
eL¯„Â ,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡È‰ el‡k ˙‡ˆÓÂ ,ÔÈÓ·È¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈∆¿≈≈ƒ¿»¿
,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡ÏÂ - ˙n‰ ˙L‡ :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿≈∆«≈¿…≈∆¿≈≈ƒ
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚL ‰M‡ Ïk CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ»∆»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ∆∆¿…

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â .d˙¯ˆ ÔÎÂ ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»»»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ

.çë‰ÈÏÚL ,¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï ıÏÁÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…«¬…¿«¬«««¬»∆»∆»
:e¯Ó‡È ‡lL ‰¯Êb ?d˙¯ˆ ÌaÈÈÂ ,ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊƒ«¿≈¿»ƒƒ«≈»»»¿≈»∆……¿
˙Á‡Â ˙ˆÏBÁ ˙Á‡ - „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»««∆∆¿««

.d˙¯ˆ Û‡ e¯Ò‡ CÎÈÙÏe ;˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿«»»»

.èë- ˙ÓÂ ,B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OÚ»»«¬»ƒƒ¿¿»«≈¿«¬»»≈

BÏha È¯‰ d¯Ò‡L ¯Ó‡n‰L ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ124, »¿»¿∆≈»∆««¬»∆¬»»¬≈ƒ¿
‰ˆ¯Â125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ¿»»≈»»¿«≈

הגט.124) ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי על
השלישי.125) האח

.ì˙Óe ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿≈
ÔË˜ ‡e‰Lk126ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰iL ÌÚt ‰ÏÙÂ , ¿∆»»¿»¿»««¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«»

ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆ƒ«∆≈«»ƒ
‡ˆÓÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿«¬»ƒ«»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ

קניין 126) קנאה הרי ומת, משהגדיל עליה בא אילו כי
זיקתו  אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור,

בלבד.

.àìÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓ127 ƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
Ô·e‡¯Ï ‰Lc˜˙pL128‰Lc˜˙Â ‰¯ÊÁÂ ,‰¯¯ÁzLÂ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔBÚÓLÏ129dÈ‡Â ,ÈÂÏÏ ˙ÓaÈ˙Ó - Ì‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿≈»
ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡130ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ Ô·e‡¯ ÈLec˜ Ì‡ ; ≈∆¿≈≈ƒƒƒ≈¿≈ƒƒ≈

ÌeÏk ÔBÚÓL ÈLec˜131ÔBÚÓL ÈLec˜ Ì‡Â , ƒ≈ƒ¿¿¿ƒƒ≈ƒ¿
ÔÈLec˜132ÌeÏk Ô·e‡¯ ÈLec˜ ÔÈ‡ -133. ƒƒ≈ƒ≈¿≈¿

את 127) אחד ושיחרר שותפים או אחים שני בעליה שהיו
חציה  ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו,

הדמים. גמורין 128)באותם קידושין קידושיה אין והרי
שתשתחרר. ספק 129)עד זו והרי גירשה לא וראובן

לשניהם. וחצייה 130)מקודשת לזה הייתה חצייה לומר,
איש.131)לזה. באשת תופסים קידושין שאין
הראשון.132) קידושי הפקיע שבינתיים שהשחרור
אחד.133) מת אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

ה'תשע"ה  אלול ז' ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומתו 1) אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל

זה  ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי ידוע ולא שניהם
האח  לפני ליבום שנפלו אחיות שתי לשני, ערוה ואחרת
ומת  אחיות לב' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי,
יבמות  שתי יבמתו, אחות שקדש האחים מן אחד מהם, אחד
ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות
מהם  אחד ומת אחיות לשתי נשואין שנים אחים שלשה
ומת  והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר
בעלה  וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני ונפלה
קטנות  שתיהן אחיות לשתי נשואין אחין שני ומת, והחזירה
פקח  ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני גדולה, אחת או
נשואה  בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי נשואים

חרש. והוא לאחיו

.àe˙Óe ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ÌÈL¿«ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈
ÏÈ‡B‰ - ÔBL‡¯ ˙Ó Ì‰Ó ‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL¿≈∆¿…«≈∆≈∆≈ƒƒ
,Ô‰ÈzL ÏÚ ‰ÏÙ ‰wÊ È¯‰Â ,Ô‰ÈzL ÌaÈÏ ¯LÙ‡ È‡Â¿ƒ∆¿»¿«≈¿≈∆«¬≈ƒ»»¿»«¿≈∆
˙Á‡ ‰˙È‰ elÙ‡Â .˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿«¬ƒ»¿»««
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‰OÚ È·iÁÓ B‡ ‰iL ÌeMÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó≈∆¬»««»»ƒ¿ƒ»≈«»≈¬≈
.˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡≈«»≈»ƒ¬≈≈¿¿…ƒ¿«¿
‰˙È‰L ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»««≈∆∆¿»»»¿∆»¿»
‰ˆ¯Â ,BÏ ˙¯zÓ d˙BÁ‡ È¯‰ - dza B‡ BzL‡ Ì‡≈ƒ¿ƒ»¬≈¬»À∆∆¿»»
,Ô‰ÈzL ÏÚ B˙wÊ ‰ÏÙ ‡Ï È¯‰L ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ≈»»¿«≈∆¬≈…»¿»ƒ»«¿≈∆

.‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‰wÊ ÔÈ‡L∆≈ƒ»«»∆¿»

.á,‰Â¯Ú ÌeMÓ ‰Ê Ì·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»«»»∆ƒ∆¿»
- ‰Â¯Ú ÌeMÓ ÈM‰ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙¯Á‡‰Â¿»«∆∆¬»««»»«≈ƒƒ∆¿»
˙¯zÓ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰Â ,ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»»∆À∆∆¿»ƒ¿»¬»»∆À∆∆
˙¯zn‰ ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙wÊ ‰ÏÙ È¯‰L ;ÂÈÁ‡Ï¿»ƒ∆¬≈»¿»ƒ«»∆»≈∆««À∆∆
.BÏ ˙¯zn‰ BÊÏ ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â ,„·Ïa BÏƒ¿«¿»»≈»»¿«≈¿«À∆∆

.âCk ¯Á‡Â ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó≈∆»ƒ»«ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ¿««»
,‰BL‡¯‰ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ÈL ˙Ó≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¬»ƒ»
,˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL - ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL È¯‰Â«¬≈¿≈∆«»¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

.ã,d¯z‰Ï ‰BL‡¯‰ ‰¯ÊÁ - ‰B¯Á‡‰ ‰˙Ó≈»»«¬»»¿»»ƒ»¿∆≈»
‰B¯Á‡ È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰˙Ó .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆≈»»ƒ»¬≈«¬»
‡Ï È¯‰L ;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a¿ƒ»∆∆¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆¬≈…
Ì„˜ Ì‡ ÔÎÂ .d˙ÏÈÙ ˙ÚLa ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰»¿»¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈ƒ»«
‰BL‡¯‰ ‰¯z‰ - ‰B¯Á‡Ï ıÏÁÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»«ƒ¿»«»«¬»À¿»»ƒ»
d¯ÈÒ‰ d˙B‡ ‰¯Ò‡L ‰wf‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏƒ¿»»«ƒ∆¬≈«ƒ»∆»¿»»¡ƒ»

.B˙ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡»ƒ«¬ƒ»

.äÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»ƒ»∆¿»«∆»ƒ
- BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L ‰B¯Á‡‰ ˙‡ ÌaÈÂ Ì„˜Â ,ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿»«¿ƒ≈∆»«¬»∆ƒÀ∆∆
‰B¯Á‡‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰ ‰¯z‰À¿»»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈»«¬»
Ì‡ Ï·‡ .dÏ ¯znÏ ‰ÓaÈ˙ Ô‰ÈÏÚ d˙B‡ ‰¯Ò‡L∆»¿»»¬≈∆ƒ¿«¿»«À»»¬»ƒ
„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡L ‡È‰ ‰B¯Á‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¬»ƒ∆¬»«∆»≈∆ƒ¿«
¯‡Le ,‰BL‡¯Ï ÌaÈÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿»¬≈¿«≈»ƒ»¿»
BÓk ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁÂ ,Ô‰ÈzLa ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿
˙BÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Á‡ „Á‡ Ïk eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ»¿¿»¿»∆»««ƒ»¬»

.Ô‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -ƒƒ»≈∆

.å,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
BzÓ·Èa ÈLÈÏM‰ ‰OÚÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó≈∆»ƒ«¬≈¬»¿»»«¿ƒƒƒƒ¿

M‰ ˙BÁ‡ ÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,¯Ó‡Ó‰ÏÙÂ ,‰i «¬»¿««»≈««»«¿ƒ»¿»¿»
Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ÈLÈÏM‰ Á‡‰ ÈÙÏ ‰iM‰ ˙BÁ‡‰»»«¿ƒ»ƒ¿≈»»«¿ƒƒ¬≈∆≈
˙BÁ‡Ï ıÏBÁÂ ,dÏ ıÏBÁÂ ¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï Ëb≈¿«¬«««¬»¿≈»¿≈»»

.¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï È„k ,‰B¯Á‡‰»«¬»¿≈¿«ƒ»¿»

.æ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰Â ,¯Ó‡n‰ ‰OÚL ‰Ê ˙Ó≈∆∆»»««¬»¿»¿»ƒ»«∆∆
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚa - ˙BÁ‡‰ ÏÚa ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈««»»«¬«««¬»
˙BÁ‡ ‡È‰ È¯‰L ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ∆¬≈ƒ¬
ÔÈ‡L ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ˙¯Á‡‰ ‰M‡‰Â ;BzL‡ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆≈
.‰¯v‰ ˙‡ ¯ËÙiL „Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ¿»»«∆ƒ¿…∆«»»

.çÔÈ¯ÓB‡ - BzÓ·È ˙BÁ‡ LcwL ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ≈¬¿ƒ¿¿ƒ
EÈÁ‡ ÌaÈiL „Ú ‰p‡Oz Ï‡Â ‰pL¯‚z Ï‡Â ÔzÓ‰ :BÏ«¿≈¿«¿»¿∆»¿«ƒ»∆»«∆¿«≈»ƒ
ÂÈÁ‡ dÏ ıÏÁ .ÌÎlÎÏ ‰˜e˜f‰ BÊ ‰Ó·ÈÏ ıÏÁÈ B‡«¬…ƒ»»«¿»¿À¿∆»«»»ƒ
.B˙Òe¯‡ ÒÎÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó·È‰ ‰˙nL B‡ ,dÓaÈ B‡ƒ¿»∆≈»«¿»»¬≈∆ƒ¿…¬»
BzÓ·ÈÂ Ë‚a B˙Òe¯‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ - Ìlk ÂÈÁ‡ e˙Ó≈∆»À»ƒ∆¬»¿≈ƒƒ¿
˙˙ÈÓ Ì„˜ ‰˙nL ÔÈa ,B˙Òe¯‡ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ˆÈÏÁa«¬ƒ»¿ƒ≈»¬»≈∆≈»…∆ƒ«
‰¯ÊÁ - ÔÈÁ‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰˙nL ÔÈa ÔÈÁ‡‰»«ƒ≈∆≈»¿««ƒ«»«ƒ»¿»

.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â ,d¯z‰Ï dÓ·È‰«¿»»¿∆≈»¿»»≈»»¿«≈

.è,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
˙‡ ÔÈ‡eOp‰ e˙Óe ,‰¯ˆ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎÏ LÈÂ¿≈¿»««ƒ¿≈∆»»≈«¿ƒ∆
Ì‡ :Ì·È ÈÙÏ Ô‰È˙B¯ˆÂ ˙BÈÁ‡‰ eÏÙÂ ,˙BÈÁ‡‰»¬»¿»¿»¬»¿»≈∆ƒ¿≈»»ƒ
˙BÈÁ‡Ï ıÏÁ Ì‡ Ï·‡ ,˙BÈÁ‡‰ e¯ËÙ - ˙B¯vÏ ıÏÁ»««»ƒ¿¿»¬»¬»ƒ»«»¬»
ÈtÓ ;˙B¯v‰ eˆÏÁiL „Ú Ô‰È˙B¯ˆ e¯ËÙ ‡Ï -…ƒ¿¿»≈∆«∆≈»¿«»ƒ¿≈
‰ˆÈÏÁÂ ,‰lÚÓ dÈ‡L ‰ˆÈÏÁ ˙BÈÁ‡ ˙ˆÈÏÁL∆¬ƒ«¬»¬ƒ»∆≈»¿À»«¬ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,‰¯v‰ ˙‡ ˙¯ËBt dÈ‡ ‰lÚÓ dÈ‡L∆≈»¿À»≈»∆∆∆«»»¿∆≈«¿

.é˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzLa ÔÈc‰ CkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»«ƒƒ¿≈¿»«»ƒ«ƒ
B‡ ‰iL ÌeMÓ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡‰Â ,„Á‡∆»¿»««≈∆¬»«¿»»ƒ¿ƒ»
- ‰¯eÒ‡Ï ıÏÁ Ì‡L ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈∆ƒ»«»¬»
.‰¯eÒ‡‰ ‰¯z‰ - ‰¯vÏ ıÏÁ ;d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï…À¿»»»»»««»»À¿»»¬»

.àé˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
ÌaÈÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó ,˙È¯Î ÈeO ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿ƒ≈
ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,BzL‡ ˙‡ ˙È¯Î ÈeOp‰«»»¿ƒ∆ƒ¿¿««»≈»ƒ¿∆
ÈÙÏ ÂÈL ÈzL eÏÙÂ ,ÈLÈÏM‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÈL≈ƒ¿««»≈«¿ƒƒ¿»¿¿≈»»ƒ¿≈
ÔÓ ˙B¯eËt el‡ È¯‰ - (‰M‡ BÏ ÔÈ‡L) ÈM‰«≈ƒ∆≈ƒ»¬≈≈¿ƒ
˙BÁ‡ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿≈∆»¿»¬
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ,ÔBL‡¯‰ ÂÈÁ‡ ˙nL ‰ÚLa BzL‡ƒ¿¿»»∆≈»ƒ»ƒ∆∆¿»»»
‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÈ„k ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ¿»ƒ≈∆»¿ƒ≈∆»ƒ∆…»»

.d˙¯ˆ ÌeMÓ - ˙È¯Îp‰Â ;BÓÏBÚa¿»¿«»¿ƒƒ»»»

.áé„Á‡ ˙Óe ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈∆»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÈL ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿««»≈»ƒ¿∆≈ƒ¬≈¬»
Ï·‡ .‰ÏÈÙ ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÓÏBÚ»ƒƒ¿∆∆¿»»»ƒ¿«¿ƒ»¬»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»»≈¬≈À∆∆
‰ÚLa ÂÈÁ‡ ÈiÁa ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡Â .Ì·iÏ«»»¿««ƒ∆∆∆¿»»»¿«≈»ƒ¿»»
d¯z‰a ÂÈÁ‡ ˙nLÎe ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ È¯‰ - dL¯bL∆≈¿»¬≈»¿»¿∆≈»¿∆≈»ƒ¿∆≈»

.˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆

.âé,d¯ÈÊÁ‰Â dÏÚa dL¯‚Â ,‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË¿̃«»∆ƒƒ»»ƒ»¿≈¿»«¿»¿∆¡ƒ»
ÈtÓ ;Ì·iÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ˙ÓÂ»≈«¬«ƒƒ¿«»¬≈¬»«»»ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,d‡ÈO‰ ‰È·‡ È¯‰L ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ‰ÈLe¯bL∆≈∆»≈ƒ¿ƒ∆¬≈»ƒ»ƒƒ»¿≈
ÔÈLec˜ ‰pË˜ ÈLec˜ ÔÈ‡L ,‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ d˙¯ÊÁ¬»»»¬»»¿»∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eÓb¿ƒ¿∆≈«¿

.ãé,d¯ÈÊÁ‰Â ‰L¯Á˙Â ,˙Áwt L¯‚ÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿»¿»¿∆¡ƒ»
Ò‡ ‡È‰L ,˙L¯Á dÁÈp‰Â ˙ÓÂdÈ‡Â ,Ì·iÏ ‰¯e »≈¿ƒƒ»≈∆∆∆ƒ¬»«»»¿≈»
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קסג lel` 'bÎ'` iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

- BÊ ˙L¯Á B‡ BÊ ‰pË˜ ˙¯ˆÂ .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿»«¿«»≈∆∆
B‡ ‰pË˜ ‡È‰Lk d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆¡ƒ»¿∆ƒ¿«»
- ˙Ó Ck ¯Á‡Â BÏˆ‡ ‰Áwt˙ B‡ ‰Ï„‚Â ,˙L¯Á≈∆∆¿»¿»ƒ¿«¿»∆¿¿««»≈

.dÓ·ÈÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆ƒ»»

.åè˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»»¿≈∆¿«
‡ˆz - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,˙BL¯Á B‡ Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰»¿¿»≈≈¿≈∆»≈∆≈≈
.Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
‡ˆz - ‰pËw‰ ÏÚa ˙Óe ,‰pË˜ ˙Á‡Â ‰ÏB„b ˙Á‡ eÈ‰»««¿»¿««¿«»≈«««¿«»≈≈
;Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
,dÏÚ·a Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓ - ‰ÏB„b‰ ÏÚa ˙Ó≈«««¿»¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿«¿»

.dÓ·ÈÏ ˙¯zÓ BÊ ‰ÏB„‚ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿»À∆∆ƒ»»

.æè,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈL¯Á ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»ƒ¿
ÈzL ÔÎÂ ;˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BL¯Á B‡≈¿««ƒ««¿««≈∆∆¿≈¿≈
B‡ ,ÔÈÁ˜t ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BL¯Á ˙BÈÁ‡¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ;L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈL¯Á≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈∆»≈∆
˙BÁ‡ ÌeMÓ Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt BzL‡ -ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒƒ¬
.ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È¯‰L ,BzL‡ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆ƒƒ¿ƒ

.æéÈzLÏ ÔÈ‡eO ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈¿ƒƒ¿≈
È¯‰Â ˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡¬»ƒ¿««ƒ««¿««≈∆∆«¬≈
BzL‡ ‡ˆz - L¯Á‰ ˙Ó :Áwt‰ ˙L‡ ‡È‰ ˙Áwt‰«ƒ««ƒ≈∆«ƒ≈«≈«≈≈≈≈ƒ¿
È‡eOÂ ÏÈ‡B‰ - Áwt‰ ˙Ó ;‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓƒ¬ƒ»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ≈
,‰¯eÓb L¯Á‰ ‰Ê ˙wÊÂ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙nL Áwt‰«ƒ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«∆«≈≈¿»
L¯Á‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ÔÈ‡ L¯Á‰ È‡eOÂ¿ƒ≈«≈∆≈»ƒƒ¿ƒ¬≈∆«≈≈
;BÏ ‰˜e˜Ê d˙BÁ‡L ÈtÓ ,Ë‚a BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈∆¬»¿»
ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ Áwt‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡Â¿≈∆»ƒ«ƒ≈«¬»¿»∆≈»ƒ¿…
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.ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡¬»¿»

.èé˙Á‡ ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ˜t ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»««
ÌeMÓ ‡ˆz - ˙L¯Á‰ ÏÚa ˙Ó :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwtƒ««¿««≈∆∆≈«««≈∆∆≈≈ƒ
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‡e‰L ÈtÓ ,‰ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â Ë‚a ˙L¯Á‰«≈∆∆¿≈¿∆≈∆»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈∆

.ıÏÁÏ ÏBÎÈÂ Áwtƒ≈«¿»«¬…

.ëÈeO L¯Á‰ ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈«≈≈»
,Áwt‰ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,˙BÁ˜t ÌÈL ÈzL¿≈»ƒƒ¿»««≈∆∆¿»««ƒ≈«
Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL - L¯Á‰ ˙Óe≈«≈≈¿≈∆¿«»»ƒƒ
,‰¯eËÙe d˙¯ˆ ‰iM‰ È¯‰ - ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eOƒ≈»∆¿»ƒƒ¬≈«¿ƒ»»»»¿»
È‡eO eÈ‰È ‡Ï Ck - ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ≈»∆¿»ƒƒ»…ƒ¿ƒ≈

.ÔÈ‡eO d˙¯»̂»»ƒƒ
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È‡eO ÔÈ‡L ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ - Áwt‰«ƒ≈«»»»∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆≈ƒ≈
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dza ˙·e ‰M‡ B‡ dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ˙Á‡««¿≈¬»ƒ»ƒ»ƒ»«ƒ»
˙Á‡‰L ÌÈL ÈzL Ô‰L :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿««¿»ƒ∆≈¿≈»ƒ∆»««
ÌeMÓ Ô‰ÈzL ‡OÏ ¯LÙ‡ È‡Â ˙¯Á‡‰ ÌÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó≈∆∆¿»ƒ»«∆∆¿ƒ∆¿»ƒ»¿≈∆ƒ

Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰Â¯Ú˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡ e¯ ∆¿»¿≈»»∆»«¿¬ƒ¿¬
:ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ;‰za B‡ dn‡ B‡ d˙BÁ‡ „Á‡ - BzÓ·È¿ƒ¿∆»¬»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»ƒ

.dnÚ ‰Â¯Ú Ô‰L ‰È˙B·B¯wÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»∆≈∆¿»ƒ»
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ה'תשע"ה  אלול א' ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי א 'ֿ ג 'אלול 

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

(y`)"קֹוצים ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak zeny)ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ו' ִַָ

ה'תשע"ה  אלול ב' שני יום

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ה  אלול ג' שלישי יום

.„Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְְִִַָָֹֹ

(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ
הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
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למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה
eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו ֿ הּנגנב את להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ּכ ֿ ואחר ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
וחמּׁש ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ּדינילׁשּלם נתּבארּו ּוכבר ה". ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנגּבה
הּגּנב ֿ ענׁשי וכל נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּדין ֿ מׁשּפטי ּכל נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an).
יום רביעי ֿ חמישי ד 'ֿ ה 'אלול 

ְ

ה'תשע"ה  אלול ד' רביעי יום

.Á¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·¯Ú .‡Ú¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת ֿ צדק אבני צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" el)יהיה ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְִִֶֶָָ
ֿ צדק אבני יפה; יפה ֿ הּמאזנים את צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ֿ הּמׁשקלֹות את צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ֿ האיפֹות ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו ֿ ּפי ֿ על אף אחד, ענינם ֿ אּלּו וכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.
ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּסּוגים וכל מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.

מה ֿ סּוג ּבכל עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ספרא מארץ(my)ּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
וכלֿ מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ֿ הּמֹודה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכל
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(gt.)ּבתרא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבמדידת

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול ֿ תעׂשּו (my,"לא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ
(dl"עול ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין ,ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אמרם והּוא הּמּדה. miyecw)ּבמׁשּפט zyxt `xtq)ּבבאּור ְְְְְִִֵַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: לאו (ziaaענין ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

(oicdמלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ
מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ּכפי ֿ זה את ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ",

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים dqcpdde)מה oeaygd znkg) ְְְְִִֵֶֶַַָֹ

יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבדּיּוק
ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ֿ זה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאת

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹרב

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל bi)יהיה ,dk mixac), ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ
ואיפה איפה dphweוכן ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְְֵֵֵָָ

(dxiknl Ðּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(:ht)לאדם "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
היא ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁשהה

ׁשאמרֹו:(ilk)עביט ּתחׁשֹוב ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
― ואבן" אבן ל ֿ יהיה ולא ואיפה, איפה ל ֿ יהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ"לא
ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתי
הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמצוה,

("oa`")והּמּדה("dti`" Ð gtpd zcn)לא אמר: ּכאּלּו , ְְִִַָָָֹ
ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהיּו

עׂשה ּבמצות ּבכיס(gx)ׁשּבארנּו ל ֿ יהיה "לא ואמרֹו: . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
אׁשר ֿ ּדבר ּכל נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לא

"יּׁש(k ,bk my)רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּדן
הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"ולא"
מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּוכבר
חמץ ל ֿ יראה "ולא אמרֹו: והּוא ֿ תעׂשה, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹמּמצות

ׂשאר". ל ֿ יראה ְְְֵֶָֹֹולא

ה'תשע"ה  אלול ה' חמישי יום

.‚Ó¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּבינינּו ֿ הּגבּול את נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו (envrl)לבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ֿ קרקע ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹאת
"רע(ci ,hi mixac)ּובספרי .(my mihtey zyxt):אמרּו ְְְֲִֵֵָ

תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ּגבּול תּסיג ְְְֱֲֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹ"לא
ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר ּתלמּוד ּתחּומֹוּומה ֿ העֹוקר ל ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ

לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ― חברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּבארץ(my)ּתלמּוד , ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָיׂשראל
נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּׁשּום

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּלאו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ֿ ּתגנב", מ"ּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב
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קסה lel` 'fÎ'e ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ

(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו
ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו fh)איׁש ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו

יום שישי ֿ שבת קודש ו 'ֿ ז 'אלול 
ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשע"ה  אלול ו' שישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת
תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

hr:)הּקּבלה `nw `aa):ׁשּנאמר ּכענין ― תגזל" "לא : ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
הּמצרי" מּיד ֿ החנית את k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)ול או. ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

ּגזל" אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ

(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ
[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
― לּים זרקּה אֹו ֿ הּגזלה את ׂשרף ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלתׁשלּומין:
מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; ֿ ּׁשהיתה מה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשּלם

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, ּומקריב fr)חמׁש dyr zevn), ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר זֹו(fh.)וכן מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

קּמא. מּבבא י' ּופרק ט' ְִֶֶֶֶַָָָּבפרק

ה'תשע"ה  אלול ז' קודש שבת יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

(akrl)הּקבּועים החֹובֹות נחזיק(milhend)את לבל עלינּו ְְֲִִֵֶַַַַָ
ֿ תעׁשק "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבהם

תגזל" ולא רע ֿ bi)את ,hi `xwie)היא ׁשהגנבה והּוא . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
והזהרנּו ּובהסּתר, ּבתחּבּולה הּזּולת ׁשל ּדבר ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻלקיחת

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", "לא ּבאמרֹו: זה (l`מּמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ
(cnx dyrzּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת הּוא והּגזל ;ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבגלּוי ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻוחזקה
ׁשּיהא הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ּבאמרֹו: זה מעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹעל
אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, חֹוב אצל ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָֻלזּולת
ּבין לֹו מֹוסרֹו ואינ ּבֹו מחזיק ואּתה ממֹון ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָּובאחריּות

אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר(zeprha edgec)ּבל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹ
ּבאמרֹו זה מעׂשה על ּגם הזהרנּו ּברמּיה. אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻוׁשּוב
ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."רע ֿ את תעׁשק "לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹיתעּלה:

(miyecw zyxt),ממֹון ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― ֿ תעׁשק "לא :ֲֶֶֶַָֹֹֹ
ׂשכיר" ׂשכר הּכֹובׁש זה lretd)ואיזה? xky akrn)וכן ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ֿ הּדֹומה ְְְְִִִִִֶֶַַָָּכל
ולא מּׁשּלֹו ממֹון ל מסר ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף עלי ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּקבּוע
ּכיון ֿ כן ֿ ּפי ואףֿעל ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבא
נכּפל ּוכבר ּבֹו. מּלהחזיק הזהרּת חֹוב אצל לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻׁשּנקּבע
ואמר: ּבעצמֹו זה ּדבר לדגמא והביא זה ּבענין ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּלאו

ׂשכיר" ֿ תעׁשק ci)"לא ,ck mixac)תעׁשֹוק ֿ לא ענינֹו: , ְֲֲִִַַָָֹֹֹ
ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ואביֹון, עני ׁשהּוא לפי ֿ הּׂשכיר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאת

הּׁשמׁש עליו ֿ תבֹוא el)"ולא ribnd mlyzy ila)עני ּכי ְִִֶֶַָָָָֹ
eh)הּוא" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)תעׁשק ֿ "לא : ְְֲִֵַֹֹ

מלּמד תגזל"? "לא נאמר: ּכבר והלא ואביֹון, עני ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹׂשכיר
תעׁשק, ּבל מּׁשּום: עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ֿ הּכֹובׁש ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּכל
תּתן ּביֹומֹו ּומּׁשּום ׂשכיר, ּפעּלת ֿ תלין ּובל ֿ תגזל, ְְְִִִִִֵַַַָָֹֻּובל
ואביֹון" "עני אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָׂשכרֹו".

ֿ ידי על להּפרע אני "ממהר a)אמרּו: xaecnyk)עני ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשוה. הּגזלן ודין ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואביֹון".
אֹו יד ֿ בתׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר

ֿ עמיתֹו" את עׁשק אֹו k`)ּבגזל ,d `xwie). ְֲִֵֶַָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

 הנהלת צעירי אגודת חב"ד

 סניף מחנה גן ישראל

 וסניף מסבות שבת מחנה יומי

 אשר במאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

המחזורים,  מסיום  נמרץ  הכי  בקיצור  ידיעה  עכ"פ  מנ"א  מכ"ו  מכתבם  קבלת  הנני  מאשר 

רצון  ויהי  וכו'  המחזורים  שעברו  איך  כלל  כותבים  שאינם  על  גדולה  הכי  והתמי'  הפליאה  ומובנת 

שימלאו בהזדמנות הבאה.

קמשך בעמוד העב
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i"yx
.'Â‚Â ¯Ó‡È ÈÎ (Á):לבו גבה ‰Ï‡לכך (Ë)

.˘ÈÓÎ¯ÎÎ בני כן ושלטונים שרים כרכמיש בני כאשר
חמת  משלטנות הוא אשר כארפד לא אם כן על כלנו
ארם  מיד שלקחתי כדמשק לא ואם ארם מיד שלקחתי
הוא  דבוק חמת כארפד לא אם לשומרון עשיתי כן

פתח: נקוד לכך חמת של Ì‰ÈÏÈÒÙÂ.כארפד (È) היו
היו  ישראל שרשעי מכאן ומשומרון. מירושלים
סביבותם  האומות לכל שלהם עכו''ם דמות מספיקין
ולא  בידי נפלו וירושלים שומרון פסילי שעובדי ואחרי
תנצל: לא וירושלים שומרון כך פסיליהם הצילום

.'Â‚Â ÔÂ¯ÓÂ˘Ï È˙È˘Ú ¯˘‡Î (‡È) לאחר יאמר זאת
שומרון: את Â‚Â'.(È·)שיכבוש Úˆ·È ÈÎ ‰È‰Â אבל

את  הקב''ה שיגמור מאחר אלא שדימה כמו היה לא
יהודה  ערי ובקצה בישראל ונקמתו מעשהו כל
אלי  לשוב וירושלים ציון בני יכנעו יראה ומאותה

גבר: בכוחו לא כי אשור למלך ÏÚאודיע „Â˜Ù‡

.¯Â˘‡ ÍÏÓ ··Ï Ï„Â‚ È¯Ù והרבה הפרה אשר על
פרי  שקר על בכחו להתהלל אשור מלך לבב גודל
סנחריב: לב של בלע''ז דגרנדיי''א קריישמנ''ס גודל

.ÂÈÈÚ ÌÂ¯ ˙¯‡Ù˙ תפארת בגאותו, שנתפאר על
בלע''ז: ÂÈÈÚ.ונטמנ''ט ÌÂ¯'שנא כעניין רוחו גסות

לבב ורחב עינים קא)גבה ·ÁÎ:(תהלים ¯Ó‡ ÈÎ (‚È)
.È˙È˘Ú È„È:הקב''ה מאת לא גבורתי È˙ÂÂ·.כל

ומצבם:Ì‰È˙Â„È˙ÚÂ.חכמתי: È¯Â‡Â„מעמדם
מגדולתם: ÌÈ·˘ÂÈ.הורדתים ¯È·Î,רבים יושבים

פולשור''ש: Ô˜Î.כביר („È):הפקר עופות כקיני
.˙Â·ÂÊÚ ÌÈˆÈ· ÛÂÒ‡ÎÂ ביצים איש יאסוף וכאשר

לכסות  בידם מוחה ואין אמם שעזבתם עזובות
ÛˆÙˆÓÂ.עליהם: ‰Ù ‰ˆÂÙÂ ÛÎ „„Â הזה הל' כל

צפרים  לקן הגולים אותם שדימה לפי בעופות נופל
לש  אמר עזובות האב ולביצים עליה' צפצפו לא זה ון

והאם:

cec zcevn
(Á).Â„ÁÈשיש העם מרבית  לפי כמלך  חשוב אחד כל כזה זה

ÈÓÎ¯ÎÎ˘.(Ë)לכ''א: ‡Ï‰כרכמיש את שכבשתי כמו  הלא 
כלנו: את  כבשתי ÂÎÂ'.כן  ‡Ï Ì‡את שכבשתי כמו לא האם 

את שכבשתי כמו  לא  האם חמת משלטנות היא  אשר  ארפד 
שומרון: את אכבש  כן È„È.(È)דמשק  ‰‡ˆÓ ¯˘‡Îכמו

והלא האליל עובדי  האלה  הממלכות  לכבוש  ידי  שהשיגה
אם וכאומר שמרון ומפסילי ירושלים מפסילי חזקים  פסיליהם

שמרון: ואת ירושלים את  שאכבוש  כ ''ש Î‡˘¯(È‡)כן ‡Ï‰
.'ÂÎÂהלא יאמר ירושלים על  בבואו שמרון שיכבוש אשר

וכו': עמוÈÏÈÏ‡ÏÂ‰.כאשר ולקח שבר האלילים גם כי
Úˆ·È.(È·)לאשור: ÈÎ:וירושלים ציון על  סנחריב חיל להביא מעשהו  את ה' ישלים שהפרה‡Â˜Ù„.כאשר  מה על  אשגיח  אז

לבב: גודל  ˙Ù‡¯˙.והרבה  ÏÚÂ:גאותו התפארות  ובחכמתיÈ˙È˘Ú.(È‚)על  ידי בכח  עשיתי הנצחון בדבר  שעשיתי מה כל 
נבון : אני אחת:ÈÒ‡Â¯.כי כמלכות  הכל  נחשב כי הגבולים הסיר  הכל שכבש וכיון וכו' וע''כ זו מלכות  גבול ע''כ  באמרם

.È˙˘Â˘ Ì‰È˙Â„Â˙ÚÂ: אוצרותיהם אלהÈ¯Â‡Â„.שללתי  כל  את שאומר  המקרא  תחלת על  וחוזר חוזק, במקום  היושבים  הורדתי
נפלאה : ובחכמה הזרוע בכח  È„È.(È„)עשה  Ô˜Î ‡ˆÓ˙Â:המופקר צפור  קן  משגת כל  שיד  כמו העמים  לצבא ידי השיגה  ר ''ל 

.'ÂÎÂ ÛÂÒ‡ÎÂ: לה והלכה אמם שעזבם בצים  המאסף  כמו הארץ  אנשי כל  את אני ÛÎ.אספתי „„Â ‰È‰ ‡ÏÂשדמה לפי
שבזה בחושבם ומצפצפים פיהם ופותחים בכנפיהם שמנדנדים בעופות  הנופל  לשון אמר עזובות ולביצים  צפור לקן הגולים

בידו: למחות למולו מי  עמד  שלא ור''ל ינצלו

oeiv zcevn
(·È).Úˆ·È:( ד (זכריה תבצענה וידיו כמו  השלמה ענין

.„Â˜Ù‡:(יד (ש''א  וראו נא  פקדו  כמו השגחה  (È‚)ענין 
.Ì‰È˙Â„Â˙ÚÂ' מל והוא הצורך לעת  המזומן אוצרותיהם

הזמנה: ענין שהוא טז) (איוב לגלים כמו˘È˙˘Â.התעתדו
הגרנות את שוסים כמו ושלל  בזה ענין והוא בסמ ''ך  שוסתי

כג ): לו):È·Î¯.(ש''א (איוב לב  כח כביר  כמו חוזק ענין
(„È).Ô˜Î:( פד (תהלים לה  קן ודרור כמו העופות מדור  הוא
.ÏÈÁ:העם צבא פיÂÙÂˆ‰.ענין פציתי כמו פתיחה ענין 

יא): העופות:ÛˆÙˆÓÂ.(שופטים קול  השמעת נקרא כן
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i"yx

(„).Ú¯Ó:רשע.¯˜˘ ÔÂ‡ ˙Ù˘ ÏÚ ·È˘˜Ó מקבל
שקר: ועידי הרע משקר ÔÈÊÓ.לשון שהוא מי מאזין

הוות: לשון על ÌÈ˜Ê.(Â)מאזין ˙¯ËÚ בני כשרואי'
טובה: בדרך הולכין ‡·Ì˙Â.בניהם ÌÈ· ˙¯‡Ù˙Â

הבנים: תפארת היא צדיקים ˘Ù˙(Ê)כשאבותיה'
.¯˙È:גאוה È„Ï·.דברי ÈÎ Û‡ שפת נאה שלא וכ''ש

לנדיב: ÔÁ.(Á)שקר Ô·‡ הקב''ה לפני בא כשהאדם
היא  ומרגליות חן אבן לו, ושב בדברים ומפייסו

ÏÈÎ˘È.בעיניו: ‰ÙÈ ¯˘‡ ÏÎ Ï‡ שיבקש מה בכל
מצליחו: ‡‰·‰.(Ë)ממנו ˘˜·Ó Ú˘Ù ‰ÒÎÓ אם

לו  מזכיר ואיננו עליו מכסה וזה לאיש איש יחטא
שיאהב  לו גורם זועמות פנים לו מראה ואינו חטאתו

·„·¯.אותו: ‰Â˘Â וכך כך ומזכירו איבה שנוטר
מיד: לי, ‡ÛÂÏ.עשית „È¯ÙÓ אלופו ממנו מפריד אז

תטור  ולא תקום לא שהזהירו הקב''ה שהוא עולם של
י''ט) ·ÔÈ·Ó.(È):(ויקרא ‰¯Ú‚ ˙Á˙ טעמו זו תחת

אומר  אני לכך המקרא בכל כן שאין מה בתי''ו למעלה
גערה  הכנעת פירושו וכן חתת, כמו דבר שם שהיא
הכסיל: את שמכין מכות ממאה יותר במבין ניכרת

(‡È).Ú¯ ˘˜·È È¯Ó Í‡ מרי דבריו שכל מי כלומר
תמיד: רע יבקש הוא ˘ÏÂÎ(È·)וסרבנות ·Â„ ˘Â‚Ù

.˘È‡· בו יפגע ואל משכל דוב בו שיפגע לאדם טוב
ומתורתו: מה' לסור אותו המסיתים הכסילים מן אחד

(„È).ÔÂ„Ó ˙È˘‡¯ ÌÈÓ ¯ËÂÙ הוא במריבה המתחיל
בו, יוצאין והמים המים אמת אגפי בגדרי חור כפותח
תמיד: וגדל הולך המדון כן ומרחיב הולך והחור

.ÚÏ‚˙‰ ÈÙÏÂ.הריב את נטוש חרפתך שתתגלע קודם
(טז)

cec zcevn
(„).Ú¯Ó בהפוך וכן ושקר און דבר  לשמוע מקשיב  רע  איש 

אדם בני לשבור הוות  לשון לשמוע  מאזין  שקרן איש כי 
יתפרדו: ולא לזה זה  המה אהובים  ור ''ל להם Û¯Á(‰)ולהרע 

.Â‰˘ÂÚ'ה ולא העני  דעתו  שלחסרון  יאמר  כאלו  בלעגו  כי
זאת : כל È‡Ï„.פעל  ÁÓ˘ינקה לא  חבירו תקלת על השמח 

עליו: גם תבוא כי ההיא התקלה ·ÌÈ.(Â)מן È·בני אף 
הם הגונים  אם בהם להתפאר לראשו עטרה ישימום  הבנים 
יותר כי באבותם  להתפאר  כ''א דרכם אין  הבנים  אבל 
עיקר ולזה אביהם  אבי  מבכבוד אביהם בכבוד  מחוייבים

באביהם: Â‡‰.(Ê)התפארם  ‡Ïדברי הנבל  בעיני  נאה לא 
שקר שפת נאה  שלא וכ ''ש  בהם יחפוץ  ולא  ויתרון מעלה 
בשקר החכם ימאס יותר כי בחכמה  לבו שנדבה מי בעיני

מעלה : בדברי  הנבל  Â‚Â'.(Á)משימאס  ÔÁ Ô·‡הוא השוחד 
ישכיל  יפנה אשר  כל ואל  המקבל  בעיני חן הנותן ישא  כן  כמו כי הנושאו  חן  להרבות המסוגל  כאבן המקבלם  בעליו בעיני

הנותן : את להצדיק  וראיה טעם מבקשÒÎÓ‰.(Ë)למצוא בזה הנה יזכירם  ולא פשעיו  על  מכסה והוא  לאיש  איש  יחטא  אם 
הבריות: על מתאהב  להיות סיבה היא  ר ''ל ·„·¯.אהבה ‰Â˘Âישכחנה לבל שנית לספרה  בה  ושונה  הפשע  מפריד המספר 
תטור: לא על  יעבור כי עולם של  אלופו שיחרד ˙Á˙.(È)מעצמו ממה  יותר  המבין בלב  אימה  מטלת היא  המוכיח גערת

מכות: מאה יוכה  אם È¯Ó.(È‡)הכסיל  Í‡:בעה''ז לעצמו רעה  מבקש הוא בה' למרות  אך דבריו שכל  ‡È¯ÊÎמי Í‡ÏÓÂ
.Â· ÁÏÂ˘È: מותו אחרי  מרירתÂ‚Ù˘.(È·)לדונו  בעבור יפגוש  אשר  להרוג  דרכו אשר מבניו  שכול  דוב באיש  לפגוש  מוטב

לעבירה : להסית אולתו ידבר בעת כסיל  איש  בו משיפגוש  בו הוא  שיפגוש טוב  יותר ועכ ''ז  ÂË·‰.(È‚)הלב ˙Á˙במקום
לו: Â‚Â'.הטובה ˘ÂÓ˙ ‡Ï: הגמול כמו משלם ואינו  הואיל  מהרעה להצילו משתדל מי ימצא לא Â‚Â'.(È„)כי  ÌÈÓ ¯ËÂÙ

וגדל : שהולך  המדון דרך  כן כי ומתרחב  הולך  והחור בו דרך  יוצאין והמים המים  אמת בגדר חור כפותח  היא המריבה תחלת
.ÈÙÏÂ: תשקט במהרה  ולא  מחרחרים  ימצאו שתתגלה  אחר כי הריב  את נטוש אדם לבני המדון נתגלה לא עד

oeiv zcevn
(„).ÔÈÊÓמאז באזנו:כמו מקשיב ר''ל  ורעה‰ÂÂ˙.ין  שכר ענין

הוות מדבר צ''א):כמו רעÈ‡Ï„.(‰)(תהלים ומקרה  תקלה  ענין
לעיל  איד  הלא ל''א):כמו תהלהÂ‡‰.(Ê)(איוב נאוה וכן  נאה  מל'

קמז): ונבזה:Ï·Ï.(תהלים פחות ÔÁ.(Á)אדם Ô·‡יקר אבני יש 
המרגליות: סגולת  שכן ואמרו שנושאם. למי חן המרבים

(Ë).‰Â˘Â:שנית ומושל :‡ÛÂÏ.מל' פחד ˙Á˙.(È)שר ענין
תחת ואל  תערוץ  אל כמו א'):ושבר  גרויÁÏ˘È.(È‡)(יהושע ענין

בם אשלח  בהמות ושן כמו ל''ב):ושסוי עניןÂ‚Ù˘.(È·)(דברים
משכלה˘ÏÂÎ.פגיעה : תהיה לא כמו שכול  קרוי מתים  שבניו מי

כ''ג): ימוש˙ÂÓ˘.(È‚)(שמות לא  כמו  הסרה יג):ענין (שם

(„È).¯ËÂÙ רחם פטר כמו פתיחה כמו‰˙‚ÚÏ.(שם):ענין
יח): לקמן יתגלע, תושיה בכל  וכן בה''א עזוב:ÂË˘.התגלה
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:ïBøîLé:ïBøîMîe íìLeøéî íäéìéñôe ìéìàä úëìîîì éãé äàöî øLàkàééúéNò øLàk àìä Ÿ§«©£¤Æ¨§¨´¨¦½§©§§−Ÿ¨¡¦®§¦´¥¤½¦«¨©−¦¦Ÿ§«£ÀŸ©£¤¬¨¦²¦
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:óöôöîe äô äöôeŸ¤¬¤−§©§¥«

i"yx
.'Â‚Â ¯Ó‡È ÈÎ (Á):לבו גבה ‰Ï‡לכך (Ë)

.˘ÈÓÎ¯ÎÎ בני כן ושלטונים שרים כרכמיש בני כאשר
חמת  משלטנות הוא אשר כארפד לא אם כן על כלנו
ארם  מיד שלקחתי כדמשק לא ואם ארם מיד שלקחתי
הוא  דבוק חמת כארפד לא אם לשומרון עשיתי כן

פתח: נקוד לכך חמת של Ì‰ÈÏÈÒÙÂ.כארפד (È) היו
היו  ישראל שרשעי מכאן ומשומרון. מירושלים
סביבותם  האומות לכל שלהם עכו''ם דמות מספיקין
ולא  בידי נפלו וירושלים שומרון פסילי שעובדי ואחרי
תנצל: לא וירושלים שומרון כך פסיליהם הצילום

.'Â‚Â ÔÂ¯ÓÂ˘Ï È˙È˘Ú ¯˘‡Î (‡È) לאחר יאמר זאת
שומרון: את Â‚Â'.(È·)שיכבוש Úˆ·È ÈÎ ‰È‰Â אבל

את  הקב''ה שיגמור מאחר אלא שדימה כמו היה לא
יהודה  ערי ובקצה בישראל ונקמתו מעשהו כל
אלי  לשוב וירושלים ציון בני יכנעו יראה ומאותה

גבר: בכוחו לא כי אשור למלך ÏÚאודיע „Â˜Ù‡

.¯Â˘‡ ÍÏÓ ··Ï Ï„Â‚ È¯Ù והרבה הפרה אשר על
פרי  שקר על בכחו להתהלל אשור מלך לבב גודל
סנחריב: לב של בלע''ז דגרנדיי''א קריישמנ''ס גודל

.ÂÈÈÚ ÌÂ¯ ˙¯‡Ù˙ תפארת בגאותו, שנתפאר על
בלע''ז: ÂÈÈÚ.ונטמנ''ט ÌÂ¯'שנא כעניין רוחו גסות

לבב ורחב עינים קא)גבה ·ÁÎ:(תהלים ¯Ó‡ ÈÎ (‚È)
.È˙È˘Ú È„È:הקב''ה מאת לא גבורתי È˙ÂÂ·.כל

ומצבם:Ì‰È˙Â„È˙ÚÂ.חכמתי: È¯Â‡Â„מעמדם
מגדולתם: ÌÈ·˘ÂÈ.הורדתים ¯È·Î,רבים יושבים

פולשור''ש: Ô˜Î.כביר („È):הפקר עופות כקיני
.˙Â·ÂÊÚ ÌÈˆÈ· ÛÂÒ‡ÎÂ ביצים איש יאסוף וכאשר

לכסות  בידם מוחה ואין אמם שעזבתם עזובות
ÛˆÙˆÓÂ.עליהם: ‰Ù ‰ˆÂÙÂ ÛÎ „„Â הזה הל' כל

צפרים  לקן הגולים אותם שדימה לפי בעופות נופל
לש  אמר עזובות האב ולביצים עליה' צפצפו לא זה ון

והאם:

cec zcevn
(Á).Â„ÁÈשיש העם מרבית  לפי כמלך  חשוב אחד כל כזה זה

ÈÓÎ¯ÎÎ˘.(Ë)לכ''א: ‡Ï‰כרכמיש את שכבשתי כמו  הלא 
כלנו: את  כבשתי ÂÎÂ'.כן  ‡Ï Ì‡את שכבשתי כמו לא האם 

את שכבשתי כמו  לא  האם חמת משלטנות היא  אשר  ארפד 
שומרון: את אכבש  כן È„È.(È)דמשק  ‰‡ˆÓ ¯˘‡Îכמו

והלא האליל עובדי  האלה  הממלכות  לכבוש  ידי  שהשיגה
אם וכאומר שמרון ומפסילי ירושלים מפסילי חזקים  פסיליהם

שמרון: ואת ירושלים את  שאכבוש  כ ''ש Î‡˘¯(È‡)כן ‡Ï‰
.'ÂÎÂהלא יאמר ירושלים על  בבואו שמרון שיכבוש אשר

וכו': עמוÈÏÈÏ‡ÏÂ‰.כאשר ולקח שבר האלילים גם כי
Úˆ·È.(È·)לאשור: ÈÎ:וירושלים ציון על  סנחריב חיל להביא מעשהו  את ה' ישלים שהפרה‡Â˜Ù„.כאשר  מה על  אשגיח  אז

לבב: גודל  ˙Ù‡¯˙.והרבה  ÏÚÂ:גאותו התפארות  ובחכמתיÈ˙È˘Ú.(È‚)על  ידי בכח  עשיתי הנצחון בדבר  שעשיתי מה כל 
נבון : אני אחת:ÈÒ‡Â¯.כי כמלכות  הכל  נחשב כי הגבולים הסיר  הכל שכבש וכיון וכו' וע''כ זו מלכות  גבול ע''כ  באמרם

.È˙˘Â˘ Ì‰È˙Â„Â˙ÚÂ: אוצרותיהם אלהÈ¯Â‡Â„.שללתי  כל  את שאומר  המקרא  תחלת על  וחוזר חוזק, במקום  היושבים  הורדתי
נפלאה : ובחכמה הזרוע בכח  È„È.(È„)עשה  Ô˜Î ‡ˆÓ˙Â:המופקר צפור  קן  משגת כל  שיד  כמו העמים  לצבא ידי השיגה  ר ''ל 

.'ÂÎÂ ÛÂÒ‡ÎÂ: לה והלכה אמם שעזבם בצים  המאסף  כמו הארץ  אנשי כל  את אני ÛÎ.אספתי „„Â ‰È‰ ‡ÏÂשדמה לפי
שבזה בחושבם ומצפצפים פיהם ופותחים בכנפיהם שמנדנדים בעופות  הנופל  לשון אמר עזובות ולביצים  צפור לקן הגולים

בידו: למחות למולו מי  עמד  שלא ור''ל ינצלו

oeiv zcevn
(·È).Úˆ·È:( ד (זכריה תבצענה וידיו כמו  השלמה ענין

.„Â˜Ù‡:(יד (ש''א  וראו נא  פקדו  כמו השגחה  (È‚)ענין 
.Ì‰È˙Â„Â˙ÚÂ' מל והוא הצורך לעת  המזומן אוצרותיהם

הזמנה: ענין שהוא טז) (איוב לגלים כמו˘È˙˘Â.התעתדו
הגרנות את שוסים כמו ושלל  בזה ענין והוא בסמ ''ך  שוסתי

כג ): לו):È·Î¯.(ש''א (איוב לב  כח כביר  כמו חוזק ענין
(„È).Ô˜Î:( פד (תהלים לה  קן ודרור כמו העופות מדור  הוא
.ÏÈÁ:העם צבא פיÂÙÂˆ‰.ענין פציתי כמו פתיחה ענין 

יא): העופות:ÛˆÙˆÓÂ.(שופטים קול  השמעת נקרא כן

fi wxt ilyn - miaezk
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i"yx

(„).Ú¯Ó:רשע.¯˜˘ ÔÂ‡ ˙Ù˘ ÏÚ ·È˘˜Ó מקבל
שקר: ועידי הרע משקר ÔÈÊÓ.לשון שהוא מי מאזין

הוות: לשון על ÌÈ˜Ê.(Â)מאזין ˙¯ËÚ בני כשרואי'
טובה: בדרך הולכין ‡·Ì˙Â.בניהם ÌÈ· ˙¯‡Ù˙Â

הבנים: תפארת היא צדיקים ˘Ù˙(Ê)כשאבותיה'
.¯˙È:גאוה È„Ï·.דברי ÈÎ Û‡ שפת נאה שלא וכ''ש

לנדיב: ÔÁ.(Á)שקר Ô·‡ הקב''ה לפני בא כשהאדם
היא  ומרגליות חן אבן לו, ושב בדברים ומפייסו

ÏÈÎ˘È.בעיניו: ‰ÙÈ ¯˘‡ ÏÎ Ï‡ שיבקש מה בכל
מצליחו: ‡‰·‰.(Ë)ממנו ˘˜·Ó Ú˘Ù ‰ÒÎÓ אם

לו  מזכיר ואיננו עליו מכסה וזה לאיש איש יחטא
שיאהב  לו גורם זועמות פנים לו מראה ואינו חטאתו

·„·¯.אותו: ‰Â˘Â וכך כך ומזכירו איבה שנוטר
מיד: לי, ‡ÛÂÏ.עשית „È¯ÙÓ אלופו ממנו מפריד אז

תטור  ולא תקום לא שהזהירו הקב''ה שהוא עולם של
י''ט) ·ÔÈ·Ó.(È):(ויקרא ‰¯Ú‚ ˙Á˙ טעמו זו תחת

אומר  אני לכך המקרא בכל כן שאין מה בתי''ו למעלה
גערה  הכנעת פירושו וכן חתת, כמו דבר שם שהיא
הכסיל: את שמכין מכות ממאה יותר במבין ניכרת

(‡È).Ú¯ ˘˜·È È¯Ó Í‡ מרי דבריו שכל מי כלומר
תמיד: רע יבקש הוא ˘ÏÂÎ(È·)וסרבנות ·Â„ ˘Â‚Ù

.˘È‡· בו יפגע ואל משכל דוב בו שיפגע לאדם טוב
ומתורתו: מה' לסור אותו המסיתים הכסילים מן אחד

(„È).ÔÂ„Ó ˙È˘‡¯ ÌÈÓ ¯ËÂÙ הוא במריבה המתחיל
בו, יוצאין והמים המים אמת אגפי בגדרי חור כפותח
תמיד: וגדל הולך המדון כן ומרחיב הולך והחור

.ÚÏ‚˙‰ ÈÙÏÂ.הריב את נטוש חרפתך שתתגלע קודם
(טז)

cec zcevn
(„).Ú¯Ó בהפוך וכן ושקר און דבר  לשמוע מקשיב  רע  איש 

אדם בני לשבור הוות  לשון לשמוע  מאזין  שקרן איש כי 
יתפרדו: ולא לזה זה  המה אהובים  ור ''ל להם Û¯Á(‰)ולהרע 

.Â‰˘ÂÚ'ה ולא העני  דעתו  שלחסרון  יאמר  כאלו  בלעגו  כי
זאת : כל È‡Ï„.פעל  ÁÓ˘ינקה לא  חבירו תקלת על השמח 

עליו: גם תבוא כי ההיא התקלה ·ÌÈ.(Â)מן È·בני אף 
הם הגונים  אם בהם להתפאר לראשו עטרה ישימום  הבנים 
יותר כי באבותם  להתפאר  כ''א דרכם אין  הבנים  אבל 
עיקר ולזה אביהם  אבי  מבכבוד אביהם בכבוד  מחוייבים

באביהם: Â‡‰.(Ê)התפארם  ‡Ïדברי הנבל  בעיני  נאה לא 
שקר שפת נאה  שלא וכ ''ש  בהם יחפוץ  ולא  ויתרון מעלה 
בשקר החכם ימאס יותר כי בחכמה  לבו שנדבה מי בעיני

מעלה : בדברי  הנבל  Â‚Â'.(Á)משימאס  ÔÁ Ô·‡הוא השוחד 
ישכיל  יפנה אשר  כל ואל  המקבל  בעיני חן הנותן ישא  כן  כמו כי הנושאו  חן  להרבות המסוגל  כאבן המקבלם  בעליו בעיני

הנותן : את להצדיק  וראיה טעם מבקשÒÎÓ‰.(Ë)למצוא בזה הנה יזכירם  ולא פשעיו  על  מכסה והוא  לאיש  איש  יחטא  אם 
הבריות: על מתאהב  להיות סיבה היא  ר ''ל ·„·¯.אהבה ‰Â˘Âישכחנה לבל שנית לספרה  בה  ושונה  הפשע  מפריד המספר 
תטור: לא על  יעבור כי עולם של  אלופו שיחרד ˙Á˙.(È)מעצמו ממה  יותר  המבין בלב  אימה  מטלת היא  המוכיח גערת

מכות: מאה יוכה  אם È¯Ó.(È‡)הכסיל  Í‡:בעה''ז לעצמו רעה  מבקש הוא בה' למרות  אך דבריו שכל  ‡È¯ÊÎמי Í‡ÏÓÂ
.Â· ÁÏÂ˘È: מותו אחרי  מרירתÂ‚Ù˘.(È·)לדונו  בעבור יפגוש  אשר  להרוג  דרכו אשר מבניו  שכול  דוב באיש  לפגוש  מוטב

לעבירה : להסית אולתו ידבר בעת כסיל  איש  בו משיפגוש  בו הוא  שיפגוש טוב  יותר ועכ ''ז  ÂË·‰.(È‚)הלב ˙Á˙במקום
לו: Â‚Â'.הטובה ˘ÂÓ˙ ‡Ï: הגמול כמו משלם ואינו  הואיל  מהרעה להצילו משתדל מי ימצא לא Â‚Â'.(È„)כי  ÌÈÓ ¯ËÂÙ

וגדל : שהולך  המדון דרך  כן כי ומתרחב  הולך  והחור בו דרך  יוצאין והמים המים  אמת בגדר חור כפותח  היא המריבה תחלת
.ÈÙÏÂ: תשקט במהרה  ולא  מחרחרים  ימצאו שתתגלה  אחר כי הריב  את נטוש אדם לבני המדון נתגלה לא עד

oeiv zcevn
(„).ÔÈÊÓמאז באזנו:כמו מקשיב ר''ל  ורעה‰ÂÂ˙.ין  שכר ענין

הוות מדבר צ''א):כמו רעÈ‡Ï„.(‰)(תהלים ומקרה  תקלה  ענין
לעיל  איד  הלא ל''א):כמו תהלהÂ‡‰.(Ê)(איוב נאוה וכן  נאה  מל'

קמז): ונבזה:Ï·Ï.(תהלים פחות ÔÁ.(Á)אדם Ô·‡יקר אבני יש 
המרגליות: סגולת  שכן ואמרו שנושאם. למי חן המרבים

(Ë).‰Â˘Â:שנית ומושל :‡ÛÂÏ.מל' פחד ˙Á˙.(È)שר ענין
תחת ואל  תערוץ  אל כמו א'):ושבר  גרויÁÏ˘È.(È‡)(יהושע ענין

בם אשלח  בהמות ושן כמו ל''ב):ושסוי עניןÂ‚Ù˘.(È·)(דברים
משכלה˘ÏÂÎ.פגיעה : תהיה לא כמו שכול  קרוי מתים  שבניו מי

כ''ג): ימוש˙ÂÓ˘.(È‚)(שמות לא  כמו  הסרה יג):ענין (שם

(„È).¯ËÂÙ רחם פטר כמו פתיחה כמו‰˙‚ÚÏ.(שם):ענין
יח): לקמן יתגלע, תושיה בכל  וכן בה''א עזוב:ÂË˘.התגלה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc mixcp(iyiy meil)

epcnll ef dpyn d`a `le ,exkfpy zeripnd z` `evnl xyt`
:hexitd zlef ,yecig mey

mpyiúBøòð òLzok lre ,odixcp z` odl xtdl zexyt` oi`y ¥©©£
,ïéîéi÷ ïäéøãð:md el`e ¦§¥¤©¨¦

dzid xaky zra dxcp .`àéäå ,úøâBaf` dzid mbäîBúéiiga ¤¤§¦§¨

,dyxbzp e` dpnl`zp okn xg`le ,d`yip mby epiide .dia`
jynda x`eank ,dphwd z` elit` a` zeyxn mi`iven oi`eyipe
od ,eiykr dxcpy z` xtdl a`d zeyx drwtedy ixde .dpynd

.dzenzi cvn ode dzexba cvn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ובאם מודיעים ע"ד דברים שאינם גורמים נחת רוח )בהכרח אבל בכ"ז הרי מודיעים(, עאכו"כ 

הנהגה  על  התאונן  הזקן  רבנו  שעוד  )ולמרות(  וכידוע  רוח  נחת  הגורמים  מדברים  להודיע  שצריכים 

הפכית.

ויהי רצון שימשיכו כאו"א בפעולות כהאמורות גם לאחרי סיום המחזורים, שהרי כר נרחב ושטח 

רחב בפעולות הפצת המעינות, שזוהי נקודה הפנימית של הפעולות ויעשו זה מתוך שמחה וטוב לבב.

קמשך מעמוד הסק

קמשך בעמוד ר
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
בתורה: האמור אכילה סתם שיעור בענין øîBà,ברייתא éaø ,àéðz©§¨©¦¥

א. עמוד פ ïéøeòéMäדף ìk,ּבאֹוכלים האמורים התורה דיני úéæëa,שיעורןïlekשל ¨©¦¦ְִָ¨¦§©¦
ïéìëBà úàîehî õeç בשיעור אלא טומאה דין בהם נאמר שלא שנטמאו, אוכלים - ¦§©¨¦

מפני ïòîLîaכביצה, áeúkä äpéML כפי] לשון בשינוי בתורה דינם שנאמר - ¤¦¨©¨§©§¨¨
להלן],שת  הגמרא ïøeòéLaלכןåבאר íéîëç epéL שיעורם אלא בכזית די שלא §¦£¨¦§¦¨

øácìבכביצה. äéàøeהוא השיעור, שינוי על מורה הלשון íéøetkä,ששינוי íBé §¨¨©¨¨©¦¦
כשאכל  אלא  כרת חייב שאינו שיעורו, את  חכמים ושינו לשון , בשינוי  נאמר איסורו שאף

ככותבת.

הברייתא: את מבארת BòîLîa',הגמרא áeúkä äpéL' éàî מצאנו היכן כלומר, ©¦¨©¨§©§¨
אכילה. איסורי משאר הכפורים ביום אכילה איסור הכתוב äpòú'אׁשר î'ששינה àl ¦ֲֶŸ§ª¤

כט) כג תאכל'.(ויקרא 'אשר אכילה בלשון ולא עינוי, בלשון האיסור שנאמר מכך -

éàîe ש כשאמר רבי déøeòéLa'.כוונת íéîëç epéL' שיעורו את שקבעו היינו, ©¦£¨¦§¦¥
úáúBkk.כזית íéøetkä',ולא íBé øácì äéàø' éàîe התנא מוכיח כיצד כלומר, ©¤¤©§¨¨©¨¨©¦¦

ששינה  משום הוא בשיעורו חכמים ששינו שהטעם אוכלים, לטומאת הכפורים מיום

חכמים  ששינו שהטעם הכפורים יום לענין במפורש נתבאר לא והלא במשמעו. הכתוב

חכמים, שינו וגם הכתוב שינה שגם נתבאר ורק התורה, ששינתה 'מחמת' הוא השיעור

הגמרא: מבארת בסמוך. הגמרא שמביאה וכפי אוכלין בטומאת אף נתבאר זה ¦§éàcודבר
íúäîואמר שהאריך אוכלים, בטומאת הכתוב ששינה מצד אם לד)- יא (ויקרא ¦¨¨

יאכל', אׁשר האכל àðéîà'מּכל äåäאלא שינוי, כאן שאין אומר הייתי -àçøBà ֲִֵֵֶֶָָָֹ£¨£¦¨§¨
àeä àø÷c מׁשקה 'וכל משקים בטומאת שם שנאמר וכפי כן, לכתוב הכתוב רגילות - ¦§¨ְְֶַָ

ה  שינה ודאי ששם הכפורים, מיום ראיה התנא הביא לפיכך יׁשתה'. ממשמעו אׁשר כתוב ֲִֶֶָ

חכמים  ששינו הטעם אוכלים בטומאת שאף מסתבר כן אם שיעורו, את חכמים ושינו

הוא. משמעות שינוי אכן הכתוב לשון ששינוי שסברו מפני הוא בשיעורה

הגמרא: ïéìëBàמבררת úàîeè ב ïìðî,ששיעורה ,äöéák זאת למדים כיצד כלומר, §©¨¦§¥¨§¨¨
הגמרא: מבארת רבי. שאמר כפי הכתוב øæòìà,משינוי éaø øîà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨

,'ìëàé øLà ìëàä ìkî' àø÷ øîàc שמשערים מורה יאכל' 'אשר הלשון כפל §¨©§¨¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥
àaäב  ìëBà[היוצא-]ìëBà úîçî.נאכל הוא שגם דבר מתוך -úöéa äæ ,äæéàå ¤©¨¥£©¤§¥¤¤¥©

,úìBâðøz.בכביצה משערים לפיכך נאכלת, התרנגולת שאף ©§§¤
הגמרא: בכ àîéàåמקשה הוא אוכלים טומאת ששיעור נאמר ושמא -,éãb הוא שאף §¥¨§¦

ממעי  הגדי שיצא בשעה הגמרא: מתרצת נאכלים. ואמו שהוא האוכל, מן הבא אוכל

שהוא כיון אוכל, נחשב אינו äèéçLאמו, øqeçî.:הגמרא שהשיעור àîéàåמקשה §©§¦¨§¥¨
ב  äòe÷tהוא ïa,אמו שחיטת ידי על באכילה וניתר שחוטה בהמה במעי הנמצא ולד - ¤§¨

ראוי  אינו פקועה בן גם הגמרא: מתרצת אוכל. מחמת הבא אוכל נחשב בלידתו שמיד

הוא שהרי מיד, ÷äòéøלאכילה ïeòè דמו את להוציא כדי גופו את לקרוע צריך - ¨§¦¨
באכילה. שאסור

i"yx

ïéøåòéùä ìë .à ãåîò ô óã.
:oilke`a oixen`dáåúëä äðéùù.

:dil yxtnw onwløáãì äéàøå.
dpiyy itly izxn`y dnl
minkg epiy ornyna aezkd
mixetkd mein di`x yi oxeriya
iptn oxeriya minkg epiy ea s`y

:ernyna aezkd ea dpiyyøùà
äðåòú àì:lk`z xy` aizk `le .
äéàø éàîdi`x `iadl el dnl .

yxet dn i`dn i`dc `nle` i`n
epricedl dpyna mixetkd meia
`ed aezkd dpiyc meyn mrhdy
d`neha mzd eyxit `lyn xzei
ernyna aezkd dpiyc opifg inp

:`xeriya minkg epiyeíúäî éà.
ded d`neha aezkd dpiycn
aezkd iepiy my oi` `pin`
lkn azkinl `ed digxe`c
aizkc ikid ik lk`i xy` lke`d
rnyn `w dzyi xy` dwyn iab
dpiy i`ce mzdc mixetkd mei ol
minkg epiye ernyna aezkd
epiyy z` dzrn xen` oxeriya
dpiyc `nrh meyn inp d`neha
iepiy lk`i xy`c `ed aezkd

:edl aiyg ernynäèéçù øñåçî.
ea xvepy lke`d jezn `viyk
`l d`neh oiprl ixwin lke` e`l
:dhigy ixqgn `dc en` `le `ed

äòå÷ô ïá àîéàåjeza `vnpy .
oileg) ol `niiwc dhgypy dnda
:ezxdhn en` zhigy (.cr sc

äòéø÷ ïåòèerxew (my) opzc .
:enc z` `ivene

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

epcnll ef dpyn d`a `le ,exkfpy zeripnd z` `evnl xyt`
:hexitd zlef ,yecig mey

mpyiúBøòð òLzok lre ,odixcp z` odl xtdl zexyt` oi`y ¥©©£
,ïéîéi÷ ïäéøãð:md el`e ¦§¥¤©¨¦

dzid xaky zra dxcp .`àéäå ,úøâBaf` dzid mbäîBúéiiga ¤¤§¦§¨

,dyxbzp e` dpnl`zp okn xg`le ,d`yip mby epiide .dia`
jynda x`eank ,dphwd z` elit` a` zeyxn mi`iven oi`eyipe
od ,eiykr dxcpy z` xtdl a`d zeyx drwtedy ixde .dpynd

.dzenzi cvn ode dzexba cvn
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קמשך ביאור למסכת נדרים ליום שישי עמ' א



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc mixcp(oey`x meil)

llka lray da x`azpy ,zxg` dpynn ongp axl dywn `ax
:zeixa

àáø déáéúéà`ax dywd -,ïîçð áøìz` yxtl okzi ji` ¥¦¥¨¨§©©§¨
,dlran zepdil zxzene zeixa llka epi` lray dpyndåikìòá §©©

àeä úBiøa ììëa åàìoi` ,zeixadn dpdz `ly zxcepd ike - ¨¦§¨§¦
,dlra z`pda dnvr xeq`l dzpeekïðúäådpyna epipy ixde - §¨§©

(:v oldl),dxn`e dxcpy dy`íéãeäiä ïî éðà äìeèðlr dxq`y - §¨£¦¦©§¦
dlra ,micedid lkn yinyz z`pd dnvrB÷ìç øôé-xti ¨¥¤§

,envrlBzLnLî àäúez` ezy`l xizdl ezxtd dlireny - §¥§©©§
,eyinyz z`pdådl xtd dlray s`¯ íéãeäiä ïî äìeèð àäz §§¥§¨¦©§¦

xcp edfy oeik ,yxbzzy xg` mb micedid lkl `id dxeq`
xeqi` dl xizdl lrad zxtd dliren oi` ,dpial epiay mixacn

.micedid x`y yinyz z`pd
,`xnbd dywnúBiøa ììëa åàì ìòa zøîà éàåàeäxn`z m` - §¦¨§©§©©¨¦§¨§¦

m` ,dlra yinyza dxqe` dxcp oi`e zeixad llka eppi` lray¦§¨
oi`y i`cea okixdy ,micedid lk yinyz z`pdn xecil dzpeek

dzpeek `l` ,mdilr dxeq` dxcpy `la mbe `id yi` zy`
dn ok m`e ,micedid ly mdizexitn d`pd dnvr lr xeq`l

,'micedid on ip` dlehp' dxn`yïä Lôð éepéò éøãðlka dxq`p ik ¦§¥¦¤¤¥
,micedid zexitíìBòì dì øôéådlireny ytp iepir ixcp lkk §¨¥¨§¨

dpyna epipyy oeike .xg`l `ypze yxbzzy xg` mb ezxtd
enke ,envrl wx xtdl lekiyok m` ,dpial epiay mixac lk

yinyzn xecil dzid dzpeeky i`ceadlra z` mb xeq`le
,`ed zeixa llka lray dpyndn gkene ,micedid x`y llka

.zeixad llka lra oi`y xn`y ongp ax lr dywe
,`xnbd zvxznCì àîéàllka epi` lra mlerly jl xne` - ¥¨¨

e ,zeixadàëä éðàLoeyldy xg`n ,zeixad llka lrady ©¦¨¨
z`pd `le yinyz z`pd dxq`y rnyn 'micedidn ip` zlehp'

meyn ,xeqi`d llka lrad mby jgxk lr ,zexitàúlî àçëeîc§§¨¦§¨
xcpd jezn dgked yiy -dLôð äøñà÷ àøzéä ìòcdzpeeky - §©¤¥¨¨¨§¨©§¨

mixeq` micedid lky oeike ,dl xzend xac dnvr lr xeq`l
yinyzn d`pdd z` mb xeq`l dzpeek ,dxcp `la mb dilr
cinrdl xyt` ,zeixal zipdp ip`y mpew zxne`a la` .dlra

.ez`pda zxq`p `le ,zeixad llka epi` lray ongp axk
:o"xd zqxib

micedid on ip` dlehpy dpyndn ongp ax lr dywn `xnbd
,ewlg xtdl jixv lradàeä úBiøa ììëa åàì ìòa zøîà éàå- §¦¨§©§©©¨¦§¨§¦

,zeixad llka eppi` lrady xn`z m`eäøôä dì änì`l ixd ¨¨¨£¨¨
x`y yinyz z` wx `l` ,dilr dlra yinyz z` dxq`
xtdl jixv recn ,dlra yinyza dxeq` dpi`y oeike ,micedid

e ,zeixa llka epi` lra mlerl ,`xnbd zvxzn .ewlgàëä éðàL©¦¨¨
dpey -dlehp' zxne`e yinyz z`pd dilr zxqe`yk o`k oicd

meyn ,dlra z` mb xeq`l dzpeek jgxk lry ,'micedid on ip`
dLôð äøñà à÷ àøzéäàc àúléî àçëeîcxacd xexa ik - §§¨¦§¨§©¤¥¨¨¨§¨©§¨

did meid cry xaca dnvr z` xeq`l zxcepd dy`d zpeeky
,yi` zy` xeqi`a dilr mixeq` micedid lky oeike ,dl xzen
llka dilr dlra yinyz z` xeq`l dxcpa dzpeek ok m`

.micedid x`y xeqi`
.o"xd zqxib o`k cr

,zeixal dpdp ip`y mpew dxn`e dxcpy dy`y ,dpyna epipy
,äàôe äçëL è÷ìa úBðäéì äìBëémda aezky oeikn(ak bk `xwie) §¨¥¨§¤¤¦§¨¥¨

milrad oi` ,dpizp oeyl mda aezk `le ,'mz` afrY xBle iprl'¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨
,dcya mze` miafer milrad `l` ,mpevx itk mze` miwlgn

:xwtddn zlhepk `id ixd d`te dgky hwl zlhepde
xyrnn zepdil dlekiy dpyna epipy `l recn dywn `xnbd

:ipr
éðz÷ àìådpynaéðò øNòîáe,ipr xyrn mb lehil dlekiy - §Ÿ¨¨¥§©§©¨¦

àúééøáa àéðúäå-`ziixaa epipyeéðò øNòîáezepdil dlekiy - §¨©§¨§¨©§¨§©§©¨¦
m` `ziixal dpynd oia dxizq yiy dywe ,ipr xyrna mb

,`xnbd zvxzn .ipr xyrn lehil zxzenàì ,óñBé áø øîà̈©©¥Ÿ
,àéL÷ixac `l` ,cg` `pz ixacn md oi` `ziixade dpynd ik ©§¨

,md mi`pz ipyàä-ixacn `ziixadøæòéìà éaøe ,`idàä- ¨©¦¡¦¤¤¨
ixacn dpyndeïðaø.`id ©¨¨

:opaxe xfril` iax zwelgn z` `xnbd d`ian
ïðúcdpyna epipyy -,(b"n c"t i`nc),øîBà øæòéìà éaøit lr s` ¦§©©¦¡¦¤¤¥

zexyrne zenexz yixtd `l ux`d mry minkg eyygy
ipr xyrn bdepy mipya ,ez`eaznéøö íãà ïéàìò íL úBø÷ì C ¥¨¨¨¦¦§¥©

éàîc ìL éðò øNòîjixv ux`d mrn d`eaz gweld mc` oi` - ©§©¨¦¤§©
`l` ,ipr xyrn mya dl `exwle d`eazdn zixiyr yixtdl
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miwxt dyelya` cenr ct sc ± iriax wxtmixcp
.ïîçð áøì àáø äéáéúéà.`ed zeixa llka e`l lra :xn`cíéãåäéä ïî äìåèð àäúå.

dpd` `ly micedid on ip` dlehpe :dxn`w ikdc .`ypil dxeq` yxbzzykl

liig `peeb i`d ik lk xn`c axcke ,"ilr jyinyz z`pd"c `inec epiidc .eyinyzn

zeixa llka lra `nlya zxn` i` ;ongp axc `zaeiz iiezi`l xcdin `zyde .`xcp

ip` dlehp" dxn` ikc ,ewlg xti ikd` - `ed

dil xqzi`e llka lra ied "micedid on

ikd`e ,dpial epiay mixac edl eede ,yinyzn

dipin `wtp ikle ,ezeyxa `idy onf lk xti

epiid - dpial epiay mixac x`yk ,`xcp `liig

`vzykl ,"micedid on dlehp `dze" ipzwc

.mixg`l `ypil dleki dpi`y ,df ly ezeyxn

,úåéøá ììëá éåä àì ìòáã úøîà éà àìà
"íéãåäéä ïî éðà äìåèðå" äøîà éëã èåùôúå

ììëá ìòá éåä àìãiepir ixcp opixn`c meyn ,

`l onl`zz e` yxbzzykle li`ed `ed ytp

dil ixw ikd` - mc` lkl `ypdl lkez

`idy onf lk `zydc b"r` ,ytp iepir `zydn

ytp iepire li`ede .dcic ytp iepir epi` eizgz

lg eizgzn `vzyk ,ewlg xti i`n` - oepi`

,`ed zeixa llka lrac n"y `l` !ytp iepir ixcp x`yk ,mlerl dl xtie ,xcpd

ixcpae`ed zeixa llka lrac meyn e`l i`c l"q ikd jixtc o`n .`ed dpial epiay m

mixac yinyzc lirl xn`c ongp axk `lce ,`ed ytp iepir yinyzc `pin` ded -

.iqei 'xc `ail` ,`ed dpial epiayäøñà÷ àøúéä ìòã àúìéî àçëåîã àëä éðàù
.äùôð`nlr x`yl la` .`ixzync `id diciclc meyn ,dytp dxq`w lra` ,xnelk

.`id yi` zy`c ,ikda `ixzyn `w `lc ,xcinl `kixhv` `l.àúééøáá àéðúäåjda

.iiepdzi`l ivn ipr xyrnac ,oiwxit.øîåà øæòéìà 'ødpya ux`d mrn zexit gweld

xyrnlc .ipr xyrn my eilr zexwl jixv epi` - ipr xyrn yixtdl el `ae ,ziyilyd

`kil dnexzle .dil aizile ,ux`d mr diadi `lc di`x iel izilc ,yginl `kil oey`x

`kil ipy xyrne .dzin oer da zi`c ,dnexzd lr ux`d inr ecygp `lc ,yginl

`ywidn `l` dzin oer da epcnl `lc ,aiigin xyrn znexza la` .ziyilyd dpya

,[`ywidl] d"r ziiv `l d"yn - dzin yexita da aizk `le li`ede ,dlecb dnexzc

eze`) lre .xyrn znexz dpnn yixtn `leelit` eilr zexwl jixv oi` ipr xyrn (
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okn xg`le ,mid icxein `ed excp zryay mc` o`k yie .miyly xg`l mid icxein xcepc

'xe l`rnyi 'xc `zbelta `pic i`d dil ilzc .dyai iayein dyrp mei miyly mcew

`aizkcke ,excp zrya mid icxein didy oeik ,ea xeq` - `aiwr 'xk l"iw ocicle ,`aiwr

) lirl inp dl `paizkcke ,"mixcp drax`" wxta l"f o"anxd zeklda inlyexi `d.l sc.(

l`rnyi 'xc `zbelta `pic i`dl dil ilzc oeike

`aiwr 'xe-zrya eidy oze`ac ikid ikc ,dipin

'xl xeq` dyai iayei eyrp k"g`e mid icxei excp

ied ik inp ikd ,l`rnyi iaxl xzene `aiwr

excp zrya eidy mc` ipa oze`a epiidc ,`kti`

mid icxei eyrp okn xg`le dyai iayei-xeq`

`yexit i`d metle .r"xl xzene l`rnyi 'xl

`dc ,olic `xnbk inlyexi i`d iz` `l 'iyxtc

drya zeixa llka e`l lrac idpc opiwqn `kd

dyxbzpyk ikd 'it` ,dxcpy-iptn ,ea dxeq`

xza e`l `nl` .zeixa llka zeidl xfgy

dl iwen ongp ax :`niz ike .opilf` cegla dxin`

lg xcpdy dry xza lif`c ,l`rnyi 'xk 'ipznl

zepdil dxeq` dyxbzpc ipzw d"yne ,da

dlran-`wxit i`da `pz ol mzq `dc ,`zil

mei miyly jeza z`ypy t"r` "mei 'l xg`l dxifp ipixd" dxn` :onwl opzc ,r"xk-oi`

dlral dxeq` dyxbzpc ipzw ik ,i`ce `l` .xtdl leki-.da dcen `aiwr iax elit`

`xnb` `da jnqinl `kilc il d`xpe .inlyexik iz` `l olic `xnb `yexit i`dl jkld

dy mc` ipaa oia xeq` oixnb metlc .dlr `bilt olic `xnbc oeik ,`axrn ipacllka ei

`l `aiwr 'xc dixaqe .okn xg`l epeyl llka eidy mc` ipaa oia ,xcpd zrya epeyl

opixaq olic `xnbae ,mc` ipa oeyla `ilz `zlin `dc meyn ,llk `zln `d` `iyw

`lc ,ikd dil wiic i`xwc `yxc xza dizlina r"xe .llka edlek mc` ipa oeyl llkac

mid icxein xcepdc ixaq `l` ,ikd ixaq `l inlyexiae .llk mc` ipa oeyl mzd jiiy-

rcil `l` wcinl dil zil d"yne ,oiekn `w excp xwir zrya mid icxei eedc edpdl i`ce

ilzc mzd opixn` d"yne ,zelgd zry e` dxin`d zry m` ,excp xwir `ed dry efi`

ikd dil yxtn `lc o`ne ,inlyexic `yexit `ed i`d .`aiwr 'xe l`rnyi iaxc `zbelta

-,mc` ipa oeyla `l` llk `zln `da `ilz `lc opixaq olic `xnbae .icin dil xaq `l

) mzd `ipzc ,ikd inp `wiic a"ac w"ta opiziinc `ziixae llka oleky.g scd`pd xcend :(

ycg xyr mipy my `dyy lk ,mnr `dzype cg` mc` `ae ,xird iyp`n-zepdil xeq`

m"anxd k"ke .ea xeq` xcpy xg` xirl `a elit` i`ce rnyn ,`nzq dl ipzwcne .epnn

) mixcp zekldn h"ta mzq l"ffi dklde`iad `le wlg `l l"f o"anxdy xyt`e .l"p ok (

inlyexid lr jenql `l la` ,olic `xnba dizil `pic i`dc ,xcpd zelg zrya epeyl llka opi`y t"r` ,dxin` zrya epeyl llka mdy mc` ipaa xeq`y epnn cenll `l` eizeklda

r"xcn witn dxin` xza s` lifpc la` ,olic `xnba mc` ipa oeyln dil `hiyt xcpd zelg zrya llka mdy mc` ipa mze`l diteb inlyexic ,inp i` .dinrhae dizklda.äéáéúéà
.micedid on ip` dlehp 'eke ongp axl `axxeqi` llka ied `l edi` `dc ?dxtd dl dnl - `ed zeixa llka e`l lra zxn` i`e .dilr myinyz z`pd dxq`y!éðàù`gkenc `kd

.dytp dxq` `w `xzid`c `zlinllka lra `diy `ed dzrc k"r ,"micedid on ip` dlehp" zxne`e ,yinyz z`pd dilr zxqe`yk `kd la` .`ed zeixa llka e`l `nlra mlerl

`kd ,jkld .eyinyz z`pd xeq`l `ed dxcp xwir k"r dlra yinyza `l` `xzid dl zilc oeike .zcnere dxeq` xak ?xqinl dl dnl `xeqi`ac ,dytp dxq`w `xzid`c .`xeqi`

lra zxn` i`e :iqxbc igqp `ki`e .`ed zeixa llka lra k"r i`cedxn` ike ,`ed zeixa llka lrac `nlya zxn` i` :t"de .mlerl dl xtil ,`ed ytp iepir ixcp `ed zeixa llka e`l

d"yne ,micedid lk yinyz mr dl xzend dlra yinyz xeq`l d`ay ,dxn`w yinyzn - "micedid on ip` dlehp" dxn` ikc iyextl `ki` ,llka dlra - "micedid on ip` dlehp"

dxn` ike ,`ed zeixa llka e`l lrac zxn` i` `l` .lirl `pwiq`cke ,mixg`l xtn epi`y dpial epiay mixac eedc meyn ,micedid on dlehp `dz - yxbzz m`e ,cala ewlg xti

,dxn`w mdizexit z`pdn - "ip` dlehp" k"r `l` .myinyz z`pda `xqzin inp dxcp `la `dc ,dxn`w yinyznc xnel xyt` i` k"` ,llka lrad oi` - "micedid on ip` dlehp"

i` la` ,dxn`w odly ocera micedi ly mdizexit z`pdn ip` dlehp :xninl `kilc .mixg`l oia envrl oia xtnc oiwxit yixa `pwiq` `dc ,mlerl dl xti - oepi` ytp iepir ixcp k"`e

idpe .zexit z`pd e`le ,rnyn yinyz "micedid on ip` dlehp"c ,dytp dxq`w `xzid`c `zlin `gkenc `kd ip`y :opiwxtne ?ewlg xti i`n` k"`c ,oda zxzen - lra edl oiaf

dytp dxq`w ,lrac yinyz epiidc ,`xzid`c `zlin `gkenc meyn ,ied `kd - zeixa llka ied `l lra `nlrac.ïéà[ipr xyrn lr my zexwl] (xyrn znexz mexzl) jixv mc`

.i`nc lyditeb oey`x xyrne .odkl dpzepe ,xyrn znexz mexzle xyrl jixv ux`d mrn gweld
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 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים כו' 

מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

. . . כיון שנוגע לפי' מחז"ל )שהביא מר בשמי( יוצא הנני מגדרי )שלא להגיב, או להוסיף דיוק 

בהמופיע בשמי במכ"ע – כי אין לדבר סוף( – ואבאר יותר את הנלפענ"ד במחז"ל )עירובין פו, א( "רבי 

מכבד עשירים" שרבים עמלו בפירושו:

נרמז  ג"כ   – בזה  להתמי'  והתירוץ  כפשוטם,  לעשירים  מחז"ל  שכוונת  שם  בסוגיא  מוכרח 

בהמשך הסוגיא שם: דוקא רבי בהיותו בעצמו עשיר מופלג ידע מנסיונו ריבוי הנסיונות המתעוררים 

ע"י עשירות. ביחד עם זה האמין באמונה שלימה שהקב"ה )עצם הטוב( אין כוונתו כלל להכשיל את 

האדם ואינו מבקש אלא לפי כחו. ז.א. שאדם העשיר שפגע בו – יש לו "כח" נפשי עצום כ"כ שביכולתו 

קמשך בעמוד קבא
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miwxt dyelya` cenr ct sc ± iriax wxtmixcp

.ïîçð áøì àáø äéáéúéà.`ed zeixa llka e`l lra :xn`cíéãåäéä ïî äìåèð àäúå.
dpd` `ly micedid on ip` dlehpe :dxn`w ikdc .`ypil dxeq` yxbzzykl

liig `peeb i`d ik lk xn`c axcke ,"ilr jyinyz z`pd"c `inec epiidc .eyinyzn

zeixa llka lra `nlya zxn` i` ;ongp axc `zaeiz iiezi`l xcdin `zyde .`xcp

ip` dlehp" dxn` ikc ,ewlg xti ikd` - `ed

dil xqzi`e llka lra ied "micedid on

ikd`e ,dpial epiay mixac edl eede ,yinyzn

dipin `wtp ikle ,ezeyxa `idy onf lk xti

epiid - dpial epiay mixac x`yk ,`xcp `liig

`vzykl ,"micedid on dlehp `dze" ipzwc

.mixg`l `ypil dleki dpi`y ,df ly ezeyxn

,úåéøá ììëá éåä àì ìòáã úøîà éà àìà
"íéãåäéä ïî éðà äìåèðå" äøîà éëã èåùôúå

ììëá ìòá éåä àìãiepir ixcp opixn`c meyn ,

`l onl`zz e` yxbzzykle li`ed `ed ytp

dil ixw ikd` - mc` lkl `ypdl lkez

`idy onf lk `zydc b"r` ,ytp iepir `zydn

ytp iepire li`ede .dcic ytp iepir epi` eizgz

lg eizgzn `vzyk ,ewlg xti i`n` - oepi`

,`ed zeixa llka lrac n"y `l` !ytp iepir ixcp x`yk ,mlerl dl xtie ,xcpd

ixcpae`ed zeixa llka lrac meyn e`l i`c l"q ikd jixtc o`n .`ed dpial epiay m

mixac yinyzc lirl xn`c ongp axk `lce ,`ed ytp iepir yinyzc `pin` ded -

.iqei 'xc `ail` ,`ed dpial epiayäøñà÷ àøúéä ìòã àúìéî àçëåîã àëä éðàù
.äùôð`nlr x`yl la` .`ixzync `id diciclc meyn ,dytp dxq`w lra` ,xnelk

.`id yi` zy`c ,ikda `ixzyn `w `lc ,xcinl `kixhv` `l.àúééøáá àéðúäåjda

.iiepdzi`l ivn ipr xyrnac ,oiwxit.øîåà øæòéìà 'ødpya ux`d mrn zexit gweld

xyrnlc .ipr xyrn my eilr zexwl jixv epi` - ipr xyrn yixtdl el `ae ,ziyilyd

`kil dnexzle .dil aizile ,ux`d mr diadi `lc di`x iel izilc ,yginl `kil oey`x

`kil ipy xyrne .dzin oer da zi`c ,dnexzd lr ux`d inr ecygp `lc ,yginl

`ywidn `l` dzin oer da epcnl `lc ,aiigin xyrn znexza la` .ziyilyd dpya

,[`ywidl] d"r ziiv `l d"yn - dzin yexita da aizk `le li`ede ,dlecb dnexzc

eze`) lre .xyrn znexz dpnn yixtn `leelit` eilr zexwl jixv oi` ipr xyrn (
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okn xg`le ,mid icxein `ed excp zryay mc` o`k yie .miyly xg`l mid icxein xcepc

'xe l`rnyi 'xc `zbelta `pic i`d dil ilzc .dyai iayein dyrp mei miyly mcew

`aizkcke ,excp zrya mid icxein didy oeik ,ea xeq` - `aiwr 'xk l"iw ocicle ,`aiwr

) lirl inp dl `paizkcke ,"mixcp drax`" wxta l"f o"anxd zeklda inlyexi `d.l sc.(

l`rnyi 'xc `zbelta `pic i`dl dil ilzc oeike

`aiwr 'xe-zrya eidy oze`ac ikid ikc ,dipin

'xl xeq` dyai iayei eyrp k"g`e mid icxei excp

ied ik inp ikd ,l`rnyi iaxl xzene `aiwr

excp zrya eidy mc` ipa oze`a epiidc ,`kti`

mid icxei eyrp okn xg`le dyai iayei-xeq`

`yexit i`d metle .r"xl xzene l`rnyi 'xl

`dc ,olic `xnbk inlyexi i`d iz` `l 'iyxtc

drya zeixa llka e`l lrac idpc opiwqn `kd

dyxbzpyk ikd 'it` ,dxcpy-iptn ,ea dxeq`

xza e`l `nl` .zeixa llka zeidl xfgy

dl iwen ongp ax :`niz ike .opilf` cegla dxin`

lg xcpdy dry xza lif`c ,l`rnyi 'xk 'ipznl

zepdil dxeq` dyxbzpc ipzw d"yne ,da

dlran-`wxit i`da `pz ol mzq `dc ,`zil

mei miyly jeza z`ypy t"r` "mei 'l xg`l dxifp ipixd" dxn` :onwl opzc ,r"xk-oi`

dlral dxeq` dyxbzpc ipzw ik ,i`ce `l` .xtdl leki-.da dcen `aiwr iax elit`

`xnb` `da jnqinl `kilc il d`xpe .inlyexik iz` `l olic `xnb `yexit i`dl jkld

dy mc` ipaa oia xeq` oixnb metlc .dlr `bilt olic `xnbc oeik ,`axrn ipacllka ei

`l `aiwr 'xc dixaqe .okn xg`l epeyl llka eidy mc` ipaa oia ,xcpd zrya epeyl

opixaq olic `xnbae ,mc` ipa oeyla `ilz `zlin `dc meyn ,llk `zln `d` `iyw

`lc ,ikd dil wiic i`xwc `yxc xza dizlina r"xe .llka edlek mc` ipa oeyl llkac

mid icxein xcepdc ixaq `l` ,ikd ixaq `l inlyexiae .llk mc` ipa oeyl mzd jiiy-

rcil `l` wcinl dil zil d"yne ,oiekn `w excp xwir zrya mid icxei eedc edpdl i`ce

ilzc mzd opixn` d"yne ,zelgd zry e` dxin`d zry m` ,excp xwir `ed dry efi`

ikd dil yxtn `lc o`ne ,inlyexic `yexit `ed i`d .`aiwr 'xe l`rnyi iaxc `zbelta

-,mc` ipa oeyla `l` llk `zln `da `ilz `lc opixaq olic `xnbae .icin dil xaq `l

) mzd `ipzc ,ikd inp `wiic a"ac w"ta opiziinc `ziixae llka oleky.g scd`pd xcend :(

ycg xyr mipy my `dyy lk ,mnr `dzype cg` mc` `ae ,xird iyp`n-zepdil xeq`

m"anxd k"ke .ea xeq` xcpy xg` xirl `a elit` i`ce rnyn ,`nzq dl ipzwcne .epnn

) mixcp zekldn h"ta mzq l"ffi dklde`iad `le wlg `l l"f o"anxdy xyt`e .l"p ok (

inlyexid lr jenql `l la` ,olic `xnba dizil `pic i`dc ,xcpd zelg zrya epeyl llka opi`y t"r` ,dxin` zrya epeyl llka mdy mc` ipaa xeq`y epnn cenll `l` eizeklda

r"xcn witn dxin` xza s` lifpc la` ,olic `xnba mc` ipa oeyln dil `hiyt xcpd zelg zrya llka mdy mc` ipa mze`l diteb inlyexic ,inp i` .dinrhae dizklda.äéáéúéà
.micedid on ip` dlehp 'eke ongp axl `axxeqi` llka ied `l edi` `dc ?dxtd dl dnl - `ed zeixa llka e`l lra zxn` i`e .dilr myinyz z`pd dxq`y!éðàù`gkenc `kd

.dytp dxq` `w `xzid`c `zlinllka lra `diy `ed dzrc k"r ,"micedid on ip` dlehp" zxne`e ,yinyz z`pd dilr zxqe`yk `kd la` .`ed zeixa llka e`l `nlra mlerl

`kd ,jkld .eyinyz z`pd xeq`l `ed dxcp xwir k"r dlra yinyza `l` `xzid dl zilc oeike .zcnere dxeq` xak ?xqinl dl dnl `xeqi`ac ,dytp dxq`w `xzid`c .`xeqi`

lra zxn` i`e :iqxbc igqp `ki`e .`ed zeixa llka lra k"r i`cedxn` ike ,`ed zeixa llka lrac `nlya zxn` i` :t"de .mlerl dl xtil ,`ed ytp iepir ixcp `ed zeixa llka e`l

d"yne ,micedid lk yinyz mr dl xzend dlra yinyz xeq`l d`ay ,dxn`w yinyzn - "micedid on ip` dlehp" dxn` ikc iyextl `ki` ,llka dlra - "micedid on ip` dlehp"

dxn` ike ,`ed zeixa llka e`l lrac zxn` i` `l` .lirl `pwiq`cke ,mixg`l xtn epi`y dpial epiay mixac eedc meyn ,micedid on dlehp `dz - yxbzz m`e ,cala ewlg xti

,dxn`w mdizexit z`pdn - "ip` dlehp" k"r `l` .myinyz z`pda `xqzin inp dxcp `la `dc ,dxn`w yinyznc xnel xyt` i` k"` ,llka lrad oi` - "micedid on ip` dlehp"

i` la` ,dxn`w odly ocera micedi ly mdizexit z`pdn ip` dlehp :xninl `kilc .mixg`l oia envrl oia xtnc oiwxit yixa `pwiq` `dc ,mlerl dl xti - oepi` ytp iepir ixcp k"`e

idpe .zexit z`pd e`le ,rnyn yinyz "micedid on ip` dlehp"c ,dytp dxq`w `xzid`c `zlin `gkenc `kd ip`y :opiwxtne ?ewlg xti i`n` k"`c ,oda zxzen - lra edl oiaf

dytp dxq`w ,lrac yinyz epiidc ,`xzid`c `zlin `gkenc meyn ,ied `kd - zeixa llka ied `l lra `nlrac.ïéà[ipr xyrn lr my zexwl] (xyrn znexz mexzl) jixv mc`

.i`nc lyditeb oey`x xyrne .odkl dpzepe ,xyrn znexz mexzle xyrl jixv ux`d mrn gweld
eakrn
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לעמוד בכל הנסיונות האמורים ואדרבא להשתמש בעשרו אך ורק בכדי אשר "ישב עולם לפני אלקים" 

)כהסיום בסוגיא שם(. ואיש בעל כח נעלה כזה – בודאי ראוי לכבדו ]ומזה עלינו ללמוד לעשיר באיזה 

שטח ומובן שתהי' – בנוגע ל"כח" שלו ובמילא גם בנוגע לאחריות שלו[.

ע"פ הנ"ל יש להוסיף ביאור בזה שדוקא שלמה ביקש )משלי ל, ח( "ראש ועושר על תתן לי",

כי נתנסה בשניהם )ובשניהם – בהפלגה( ואין חכם כבעל הנסיון.

קמשך מקעמוד קהודם



קעו
miwxt dyelyaa cenr ct sc ± iriax wxtmixcp

.ùéøôäì êéøö ïéàå íù àøå÷ à"ëçå,"lhep ip` o`kn" xne`e df cva eipir ozep `l`

`lc di`x izii` :iprl l`xyi xn`c .di`xd eilr exiagn `ivendc ,envra `ed elke`e

) dheqc `xza 'ta 'ixn` ikde .jl `paidie ,ux`d mr eyixtd.gn scoey`x xyrn :(

ipr xyrne-.d"rnd.ìáåè åðéà å÷ôñ ã"î åàì éàîzexwl jixv epi` :xne` `"x epiidc

dil zil i`ce ipr xyrna 'it` :xaqw ,my

eplhi - dligz `aiy ipr lk `l` ,d`pd zaeh

ewtq oi`c i`d ilek liwc li`ede .egxk lra

zaeh da oi`c `zeliw i`d inp `ki` - laeh

yie ,dlah dwtqc dnexza ok oi`y dn .d`pd

exiagl mc` xne` :opixn`ck ,d`pd zaeh da

o`nle ."odk iza oal jznexz oze df rlq leh"

`nwezn oizipzn dlek - my `xew xn`c

.minkgc `ail`àîìò éìåëã ééáà äéì øîà
.'åë ìáåè å÷ôñxyrn ipzw `lc 'ipzn jklde

i`cea laeh ewtqc oeikc .`id lkd ixac - ipr

dleki dpi` ikd`e ,d`pd zaeh dia zi`

inp dlk`c ipzwc `ziixa la` .epnn zepdil

.opax `le `id xfril` 'x `l - ipr xyrnaéáø
úùøôä ìò õøàä éîò åãùçð àì øáñ øæòéìà

.éðù øùòî,edl ztki` `lc ,dil iyxtn i`cec

edl xwtn - ira i`c oeikc ,dil ilk` `w xcdc

.'ek diqkpl.éøáñ ïðáø`le ,ecygp i`ce

`d - diqkpl edl xwtnc xn`c `de .iyxtn

`nlc - i`qkpl `pxwtn i` :xaqc ,icar `l

.ecygp jkld ,eda ikfe `pixg` yipi` iz`

.úéáä êåúá ÷ìçúîä éðò øùòîáxg`l

dpnn yixtd `le ,xve`l ez`eaz qipkdy

`vn `ly e` qp`py itl ,oxeba ipr xyrn

- miipr gkyn ik ,jkld .mdl ozil miipr

.edl azinl dil irainoeik ,xyrn `eddae

,inp d`pd zaeh dia zi` - dpizp dia aizkc

dnexz epzz" :dpizp inp da aizkc dnexzk

zepdil dlekic `ziixaa ipzwc `de ."odkl

`edy cera wlgznd eze`a - ipr xyrnn

zaeh dia zil `edde ,oxebd zrya epiidc - "jixrya zgpde" dia aizk `eddc ,oxeba

.dia iiepdzi`l `ixy ikd`e ,irac o`n lk dil liwye mzd dil gpn edi` `dc ,d`pd

.åçøë ìòá åìèéelhi" ipzwcn ,`nl` .oedlc `l` ilwy `w dicic e`lc ,mzpedk zpzn

daeh el wifgny xg` ielle odkl ozinl xyt` - dil zi`c d`pd zaehc "egxk lra

.dipin ipdzinc o`nk ifgzin `le ,oenn ied `l -.íéøçà åìèé 'åë àôéñ àîéàla`

( :oenn d`pd zaeh `nl` ,ilwy `lc ,akrl ivn ipdléáøã.øîåà,elah inc el mlyn

ied - dvxiy odkl ozep didy ,lah i`da zepzn mze`a ely didy d`pd zaehc xaq

.elek inc el mlyn ikdle ,oenn
éáøå
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`ly di`xd eilr exiagn `ivende ,mixfl xzen ixdy ,eyixtdy xg` envrl eakrn

elit`c xfril` iaxl dil `xiaqc ,yixtdl jixv oi` - ipr xyrn la` .ux`d mr eyixtd

wtqn eyixtn epi` jkld ,dzina elke` `diy laeh epi` - ixkd on eyixtd `ly i`ce.

à"ëçå.my `xew,dzina ixkd on lke`d `die ,lah ied - eyixtd `l i`ce [m`c]

`l` owzl jixv oi`e ixnbl owezny t"r`

ewtqc ,wtqn eyixtn jkld .ipr xyrn yixtdl

laeh.øáñ÷.laeh epi` ewtq,i`cel oicd `ed

oeike .ewtq hwp - opihwp diwtqac meyn `l`

,d`pd zaeh da zil xaqw - laeh epi` ewtqc

aizkc ,`ilz laeh epi`e laeha d`pd zaehc

,"enixi xy` z` l`xyi ipa iycw z` ellgi `le"

,xacn aezkd mexzl micizrac opiyxce

"llgi `l" aizkcne-e] ,laehc rnyn[ipd

d`pd zaehy xnel ,milraa oznxd dlz ilahc

`aizkc o`nke ,"enixi xy` z`" aizkc ,mdly

zaeh `ki` ilahca `wec jkld .inc dpizp eda

ilah `lca la` ,milral d`pd-xyrne .`l

laeh epi` ewtq dil zi`c o`nl ,ipr-dia zil

,ipr xyrnn zepdil dleki jkld ,d`pd zaeh

my `xew xn`c o`ne .`ed `nlra `xwtdc-

,my zexwl jixv ikd meync ,laeh ewtq xaqw

laeh ewtqy lke-dizi`c ,d`pd zaeh da zi`

.'ebe "l`xyi ipa iycw z` ellgi `le" llka

d`pd dia zi`c oeik ,jkld-,iiepdz`l xeq`

.izeax eyxit jk .`xwtdn `le ipdzn dicicnc

i`na laeh epi`e laehc `zbelt eyxit `le

ipirae .daxd df yexita wgcpy in izi`xe ,`ilz

`nrh epiid laeh epi` dil `xiaqc o`nc d`xp

-envr ixkd `diy xyt` i` :dil `xiaqc meyn

xyrnn xzei ,ea axernd ipr xyrn iptn xeng

dnexz `nlyac .envr ipr-`dzy `ed oica

dxeq` dnvr `idy oeikc ,zlaeh-`ed ie`x

jixv egxk lrc oeikc ,dzaexrz xeq`zy

ixkd on dnixdl-d"yne ,my zlhazn dpi`

mixfl xzen envr `edy ,ipr xyrn la` .zxqe`-epiid ?epnn xeng ezaexrz `di j`id

laeh dil `xiaqc o`ne .laeh epi` dil `xiaqc o`nc `nrh-,`yxcn laeh dil witn

) "zexzen yi" wxta `ipzcke.et zenailk epnn mxed `ly lah lr `l` aiig `di `l leki :(

xyrn `le oey`x xyrn ,oey`x xyrn epnn mxed `le dlecb dnexz epnn mxed ,xwir

xne` `ed oldle "jixrya lek`l lkez `l" xnel cenlz ?oipn ,ipr xyrn elit`e .ipy

ipr xyrn oldl xen`d "jixry" dn ,"eraye jixrya elk`e"-xn`e ,ipr xyrn o`k s`

lkez `l :`pngx.øîà.laeh ewtq r"kc [iia`] dilaxc diwexit igcnl `z` [iia`]

epivn `l la` laeh ewtq `nlr ilekc .iccd` `ziixae 'ipzn eyw izk`c xninl ,sqei

my zexwl ikxvnc opaxc ediinrh i`n - ok m`c ,laeh epi` ewtq `nlr ilekc xninl:?

àì.ipr xyrn lr ux`d inr ecygpi` `dc ,icin icqtn `lc oeik ,dil iyxtn i`cec

edl `ifge ediiqkp ixwtn - iaekrl ira.àáø.xn`znc meyn .oiiyw `lc `ziixae oizipzn iwextl `z` `axewlgn ziad lray oeikc ,ziad jeza wlgznd ipr xyrna ixiin 'ip

mzde .lehi lehil dvexd lke oxeba egipny ,zepxbd jeza wlgznd ipr xyrna ixiin `ziixae .dia `xqzin `dc - ipr xyrne 'ipzna ipzw `l ikd meyne ,ely d`pd zaeh - epzepe

minybd zeni oiribnyke ,oxeba egipn dngd zenia :t"de .minybd zenia - o`k ,dngd zenia - o`k ,"jixrya zgpde" aizke "dpnl`le mezil iell zzpe" aizk :inx ixtqa-jeza ewlgn

minybd zeni xg`y dngd zenia epnn xzepde ,ezia jeza ewlgn minybd zenia :`kti` iyxtnc zi`e .ezia-oxeba egipn.àîìà.oenn dpi` d`pd zaehexq`py mipdkc ipzwcn

oznexz oilhep ez`pda.àä.dcedi 'xa iqei 'x `de iaxoenn d`pd zaehc dil `xiaqc ,iax - `tiqe ,oenn dpi` d`pd zaehc l"qc ,dcedi 'xa iqei 'x - `yix.íìùî.elah inc el

,oda el yiy d`pd zaeh itl zexyrne zenexz ince ,eay oileg inc
`xiaqc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc mixcp(oey`x meil)

íL àøB÷ ,íéøîBà íéîëçåd`eazdn zixiyr lr ipr xyrn ©£¨¦§¦¥¥
,ixkd ly enexca e` epetva mewn el raeweéøö ïéàåLéøôäì C §¥¨¦§©§¦

ik ,ipr xyrn my `exwl aiigy mrhde .ixkdn ipr xyrnd z`
`id ixd ,ipr xyrn dpnn eyixtd `ly d`eazy mixaeq minkg

.miny icia dzin aiig elke`dy xenb lahk
,mzwelgn z` `xnbd zx`aneåàì éàîy ,yxtp `l ike -ïàîì ©¨§©

øîàcipr xyrny mixaeqd opaxly -ìáBè B÷ôñ-wtqa mby §¨©§¥¥
,lah meyn dlik`a xeq` `ed ixd yxted m`ñ÷déì úéà øá- ¨¨©¦¥

d`eazd lral el yiy mixaeqäàðä úáBèi`yxe ,ipr xyrna ©£¨¨
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,zeixadàéðäî àìlehiz m`y ,ipr xyrnn zepdil dxeq` - Ÿ§©§¨

.dxcp lr zxaere ,xyrnd z` yixtdy mc`dn zipdp z`vnp
øîàc ïàîìexaeqy xfril` iaxle -íL àøB÷ [Bðéà]xyrn lr §©§¨©¥¥¥

,i`nc ly iprB÷ôñ øáñ÷ipr xyrn eyixtd m` wtq -ìáBè Bðéà ¨¨©§¥¥¥
,lah meyn d`eazd z` xqe` oi` -,ìáBè Bðéà B÷ôqL ìëåúéì §¨¤§¥¥¥¥
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קמשך בעמוד קבא

אגרות קודש

]ח"י אלול, ה'תשל"א[

להמשתתפים בחגיגת הנחת אבן הפינה לבית הכנסת ובית המדרש בנחלת הר חב"ד שליט"א

השתתפותי נפשית בהחגיגה האמורה, שהיא גם שלב נוסף בהתפתחות נחלת הר חב"ד כמקום 

התנחלות בני ישראל ובמיוחד אלו שעלו ממדינה ההיא ובחיות חב"די.

וכמקום תפילה ותורה בחיי יום יום חדורים אור והתלהבות חסידותי.



קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc mixcp(oey`x meil)

íL àøB÷ ,íéøîBà íéîëçåd`eazdn zixiyr lr ipr xyrn ©£¨¦§¦¥¥
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,lah meyn dlik`a xeq` `ed ixd yxted m`ñ÷déì úéà øá- ¨¨©¦¥

d`eazd lral el yiy mixaeqäàðä úáBèi`yxe ,ipr xyrna ©£¨¨
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xne`dy ,dpyna epipy'eë eìhé éì ïéðäð íiåìe íéðäkmi`yx Ÿ£¦§¦¦¤¡¦¦¦§
xn` m` la` .egxk lra epnn mdizepzn lehil miielde mipdkd
mipdkd lk lr xq` `ly ,'il mipdp el` miele el` mipdk'
mipdk elhi ,minieqn miiele mipdk lr wx `l` ,epnn zepdil

:mixg`
:`tiql `yixdn dpyna dxizq dywn `xnbd

md ,miielde mipdkd lk lr ez`pd xqe`dy dpyna epipyy dnn
,egxk lra eizexyrne eizenexz epnn milhepàîìàgken - ©§¨

y `ed oicdyäàðä úáBè,dnexza l`xyil yiyïBîî dðéà-oi` ©£¨¨¥¨¨
eid `l ,oenn daeyg dzid ef d`pd m`y ,oennk daeyg ef d`pd
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קמשך מקעמוד קהודם

והרי יום סגולה הוא, יום הולדת הבעש"ט ואדמו"ר הזקן "ח"י אלו"ל" המכניס חיות בעבודת 

אני לדודי ודודי לי.

ויוסיף כל זה בהתנחלות עמינו גוי קדוש בארץ הקודש ובהר הקודש בירושלים.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה,

מנחם שניאורסאהן



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc mixcp(ipy meil)

äàðä úáBè øáñ éaøczaygp,ïBîîmb mlyl apbd aiig okle §©¦¨©©£¨¨¨
,lahay zexyrne zenexza milral yiy d`pd zaehd xear

øáñ äãeäé éaø øa éñBé éaøåzaeh xear el mlyln xeht apbdy §©¦¥©©¦§¨¨©
y oeik ,ef d`pd,ïBîî dðéà äàðä úáBèoenn el ciqtd `le ©£¨¨¥¨¨

.mzaipba
m` ewlgp dcedi iaxa iqei iaxe iaxy gxkd oi`y dgec `xnbd

oenn d`pd zaeh.
àìd`pd zaeh m` lah apeb iabl ewlgpy xnel gxkd oi` - Ÿ

`l` ,`l e` oenncàîìò éleëdcedi iaxa iqei iaxl oiae iaxl oia §¥¨§¨
àëä àlà ,ïBîî dðéà äàðä úáBè,elk`e lah apeb iablúBðzîa ©£¨¨¥¨¨¤¨¨¨§©¨

éâìôéî à÷ eîøeä àlL`ly zexyrne zenexz m`d ewlgp - ¤Ÿ§¨¦§§¥
,lahdn mze` enixd xak eli`k mdilr mipc ,lahdn enxed
,zepzna zipenn zekf mipdkl yi dyxtdd mcew xaky aygpe
inc z` el mlyn oi` okle ,dcedi iaxa iqei iax zrc `id oke
wlg l`xyil oi` enxedy mcew mb ixdy zexyrne zenexzd
md ixd zexyrne zenexzd enxed `l cer lky ,iax zrce .mda
.lahd lk inc z` el mlyn okle ,ea wlg mipdekl oi`e ,oilegk

,`xnbd dywnéàåy dcen iax mb m`e -,ïBîî dðéà äàðä úáBè §¦©£¨¨¥¨¨
eîøeä él äî,zexyrne zenexzd,eîøeä àì él äîm`y enk ©¦§©¦Ÿ§

mcew mb jk ,md mipdk oenny mda wlg l`xyil oi` enxed
,d`pd zaeh wx mda yi l`xyil zexyrne zenexzd enxedy
z` `l` l`xyil oi`y `vnp ,oenn dpi` d`pd zaehy oeike
llk el oi` ea miaxerny zexyrne zenexza j` ,lahay oilegd

.lahd lk inc el mlyn apbdy iax xaq recn ok m`e ,wlg
ote`a dcedi iax xa iqei iaxe iax zwelgn z` zx`an `xnbd

:xg`
àlà,oenn dpi` d`pd zaeh dcedi iaxa iqei iaxl oiae iaxl oia ¤¨

eéaøc àîòè eðééä-iax ly enrh edfe,lahd lk inc el mlyny ©§©§¨§©¦
zenexzd z` epnn gwlyk oenn l`xyil ciqtd `ly s`

y meyn ,lahd jezay zexyrneápbì ïðaø deñð÷mlyl edeaiige ©§©©¨¨©©¨
,lahd lk inc z` l`xyiláBðâéì àìc éëéä ék.aepbi `ly ick - ¦¥¦§Ÿ¦§

zaeh dcedi iaxa iqei iaxl oiae iaxl oiay ,uxzl xyt` cere
zaehd z` mb mlyl aiig apbd oicd xwirne ,oenn zaygp d`pd

,zexyrne zenexza l`xyil didy d`pdäãeäé éaø øa éñBé éaøå§©¦¥©©¦§¨
øáñ,lahay oilegd inc z` wx mlyl apbd z` eaiigy mrhdy ¨©

ikúéaä ìòáì ïðaø deñð÷inc z` ciqtiy ,lah eziaa ddydy ©§©©¨¨§©©©©¦
d`pdd zaeh,zexyrne zenexzaydéìáéèì éäLéì àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦§¥§¦§¥

yixtdl fxcfi `l` ,eziaa lah zedydl siqei `ly ick -
.zexyrne zenexz

:xg` ote`a `tiql `yixdn dpyna dxizqd z` uxzn `ax
øîà àáøez`pd xq`yk mewn lkne ,oenn zaygp d`pd zaeh ¨¨¨©

ik ,egxk lra eznexz elhi mipdkd lk lräîeøz éðàLdpey - ©¦§¨
,dnexz iabl oicdàîòè eðééäc[mrhd dfÎ],Bçøk ìò eìèécs` §©§©§¨§¦§©¨§

,zipenn d`pd epnn mipdpy it lràéæç àì äîeøúc íeMîdpi` - ¦¦§¨Ÿ©§¨
die`x,íéðäkì àlà,envrl dakrl leki epi`eåmpew xne`d ¤¨©Ÿ£¦§

il mipdp mipdkeäééìò àøñéîì éúà à÷c ïåéëxeq`l `ay oeik - ¥¨§¨¨¥§¥§¨£©§
,eznexzn zepdil mipdkd lràîìòa àøôò àéåL`ed ixd - ©§¨©§¨§¨§¨

yiy d`pd zaehd z` xiwtne ,xtr mzqk dnexzd z` aiygn
ixdy ,egxk lra dnexzd z` lehil mipdkd mi`yx okle .da el
dnexzd z`e ,d`pd zaeh dnexza el oi`y epnn mipdp mpi`

.mipdkd oenn `l` epenn `id oi`y mdilr xq` `l dnvr

äðùî
lr dici dyrnn d`pdd z` zxqe`d dy`a dpc dpynd
m`d ,xcpd lg m`ae .`l e` dxcp lg m`d ,dlra lr e` ,diaexw

.`l e` ,df xcp xtdl lrad leki
,dlral zxne`d dy`éðéàL íðB÷éáà ét ìòå àaà ét ìò äNBòE ¨¤¥¦¨©¦©¨§©¦¨¦

éçà ét ìòå éçà ét ìòå,Edyrnn d`pdd z` dxq`y ,epiidc §©¦¨¦§©¦¨¦
,dqib e` ,dig` e` ,ding e` ,dia` lr diciøôäì ìBëé Bðéàoi` - ¥¨§¨¥

dpi`y dfa ytp iepir dl oi` ixdy ,df xcp xtdl leki dlra
.dpial epiay mixac meyn dfa oi` s`e ,mzepdl dleki©

mpew ,dlral dxn` m`eét ìò äNBò éðéàL,Ez` dxq`y ,epiidc ¤¥¦¨©¦
,dlra lr dici dyrn:dpyna mi`pzd ewlgp

,`nw `pz zrcyéøö Bðéà,øôäì Cel `id zcareyny xg`n ¥¨¦§¨¥
.lg xcpd oi`e ,dici dyrnl

,øîBà àáé÷ò éaøøôé,dxcp z` dléãòz ànLïî øúBé åéìò ó ©¦£¦¨¥¨¥¤¨©§¦¨¨¥¦
Bì éeàøäeavwy xeriyd on xzei dk`ln dy`d dyrz `ny - ¨¨

eilr xq`ii ,dxcp z` xti `l m`e ,`ed dly df scere ,minkg dl
epiay mixac meyn xtdl `ed leki ok lre ,df scern zepdil

.dpial
,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøoiprl `l s` ,llk lg xcpd oi` dzry s` ©¦¨¨¤¦¥

,dtcrdäpLøâé ànL ,øôéxg`n xcpd legi f`e ,okn xg`l ¨¥¤¨§¨§¤¨
,el zcareyn dpi` xaky,åéìò äøeñà éäúeeilr xq`i ,xnelk §¦£¨¨¨

xnydl leki mc` oi`e ,dici dyrna xq`py oeik ,eil` daiydl
ok lre ,ziaa dyer ezy`y zek`lnd lkn llk dpdi `ly

.dpial epiay mixac meyn ,dzrn dxcp xtdl `ed i`yx

àøîâ
éøeð ïa ïðçBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà`ny ,dxcp z` lrad xtiy ¨©§¥£¨¨§©¦¨¨¤¦

.daiydl lkei `le dpyxbi
,`xnbd dywnàøîéîì,xnel okzi m`d -íãà ìàeîL øáñ÷c §¥§¨§¨¨©§¥¨¨

,íìBòì àa àlL øác Léc÷îgxkda ixep oa opgei iax zrcl ixdy ©§¦¨¨¤Ÿ¨§¨
miiw epi` oiicry xac dzr yicwdl leki mc`y ,xnel jixv

ra,dzr zxcepy dy`d ly dxcp legi cvik ,ok `l m`y ,mle
dyrn s`e ,mlera miiw epi` oiicr df avn ixd ,oiyexibd xg`l
iax ixack dkldl hwep l`enyy oeike .mlera mpi` oiicr dici
`ly xac yicwdl ozipy ,ok xaeq `ed s`y gxkda ,ixep oa opgei

.mlerl `a,éäðéîøedpynd ixacn jk lr zeywdl yi(:gp zeaezk), §¦§¦
mc`y zxne`dLéc÷näz`,BzLà éãé äNòî ©©§¦©£¥§¥¦§
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miwxt dyelya` cenr dt sc ± iriax wxtmixcp
.ïåîî åðéà øáñ éñåé éáøå.eay oileg inc `l` el mlyn epi`eåîøåä àìù úåðúîá

.éâìôéî÷:xaq iqei iaxe .elek inc el mlyn ikdle ,oiinc enxed `ly ink :xaq iaxc

.oileg inc `l` mlyn epi`e ,oiinc enxedy ink.ïåîî äðéà äàðä úáåè éàåoieed elit`

.icin `le dil ciqtn `l `dc ,elah inc el mlyn epi` - enxed `ly ink.àìàmlerl

b"r` :iaxc `nrh epiide ,oenn epi`c jl `ni`

el mlyn ikd 'it` - oenn dpi` d`pd zaehc

`lc ikid ik apbl opax eqpwc meyn ,elek inc

.aepbl.øáñ éñåé 'øå,oileg inc `l` mlyn epi`

dpi` d`pd zaehc - `cg :xn`w cere `cgc

,qpw meyn `nrh zxn`c jixacl - cere ,oenn

.df ziad lral diqpwl ,daxc`àìã éëéä éë
.äéìáéèì éäùì`tiqe `yix izk` mlerle

.uxzin `l iccd` `iywc 'ipzncøîà àáø.
ipzwck `tiqe ,oizipzn `iyw `l mlerl

elhic `nrh epiid `yixe ,oenn d`pd zaehc

.egxk lraàìà àéæç àìã íåùî äîåøú éðàù
.íéðäëì`iiey - ediilr dxqinl iz`c oeike

li`ede ,`nlra `xtrk dnexz `eddl

,d`pd zaeha ilgzin `l - `ied `xtrke

.egxk lra dl ilwy ikdle'éðúîéðéàù íðå÷
.øôäì ìåëé ïéà 'åë àáà éô ìò äùåòied `lc

.dpial epiay mixac `le ,ytp iepir ixcp `l

.øôäì êéøö ïéà êéôì äùåò éðéàùdxn` `lc

ikfc dn lral irewt`l dpink lk e`lc ,melk

.`pngx diléãòú àîù øôé øîåà àáé÷ò 'øó
.åì éåàøä ïî øúåé åéìòzeaezk 'qna 'ixn`ck

) "it lr s`" 'ta:cq sc- el dyer `id dne :(

xyr ody dcedia izy mirlq yng lwyn

dtcrd dze`e .dly xzende ,'ek lilba

m` eilr zxqe` - `id dlye li`ed ,ztcrny

.xti `l.øîåà éøåð ïá ïðçåé 'ødze`c .el xefgl dxeq` `dze dpyxbi `ny - xti ikdl

dyrn lkae dk`ln dze`a xeq` - ezeyxa `azyk ,oiyexibd xg` dyery dk`ln

dcizry dici dyrn oebk ,mlerl `a `ly xac xqe` mc` :xaqwe .jli`e oiyexibn dici

`dc ,mlerl `ay zra ezeyxl `a `ly t"r` ,oiyexib xg` mlerl `azyklc .zeyrl

`da :xaq `aiwr iaxe .xeq` `diy - el `ypzy ezeyxa d`aykl ,`id zyxebn

.dtcrd oebk ,mlerl `ayk xzl`l ezeyxa iedc `kid l"alyc xqe` mc`c jl `picen

`aiykl ,onf xg`l `l` ezeyxa opi` mlerl `ay t"r` l"alyc xqe` mc` oi` la`

.izyxitck ,xeqi` odilr lg ezeyxl
'îâ
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oenn d`pd zaehc dil `xiaqc.åðéà.eay oileg inc `l` mlynzenexz inc `l la`

oenn dpi` d`pd zaehc dil `xiaqc .oda el yiy d`pd zaeh itl elit`e ,zexyrne.

úåðúîá.ibltinw enxed `lyzexyrne zenexz enxed `ly oeik :xaq iaxc-edl eed

,melk mda el oi`e ,oiinc enxedy ink :xaq iqei iaxe .oiinc enxedy ink e`lc eay oilegk

eay oileg inc `l` mlyn epi` ikd meyne.äî
.enxed `l il dn enxed ild`pd zaehc oeikc

dia ikizt `dc ?ied i`n enxed `l ik oenn dpi`

melk oda el oi`y xyrne dnexz.àìàepiid

.iaxc `nrhedl zi` i` ol `irain `l `zyd

i`e .oenn dpi` e` oenn d`pd zaeh ediiexzl

iaxa iqei iaxl - oenn dpi` d`pd zaeh edl zi`

opax edeqpwc :dinrh epiid iaxe ,`gip dcedi

zexyrne zenexz ly d`pd zaeh mlyl apbl

- oenn d`pd zaeh edl `xiaq i`e .ziad lral

axa iqei iaxe ,`gip iaxldinrh epiid dcedi i

meyn - eay oileg inc `l` mlyn epi`c

d`pd zaeh el mlyi `ly opax edeqpwc

zexyrne dnexzay.àáø.dnexz ip`y xn`

.oenn d`pd zaehc dl zi` 'ipzn dlek ,xnelk

`yixe ,mixg` elhi - "el` mipdk"c ,`gip `tiqe

dnexzc meyn - egxk lra elhic `nrh epiid

dpzil xyt` i`y ,mipdkl `l` `ifg `l

`iey ediilr (dxqinc) oeik jkld ,l`xyil

zaeh `iddl dixwt`c ,`nlra (ez`c) `xtr

da el yiy d`pd.àäîå.opirnyxqe`dy

lehil mixg` mileki - envr lr zexit z`pd

lekiy t"r` ,akrl leki epi`e ,egxk lra oze`

`l `d `din `zydc oeik ,excp lr l`yil

.mlyl oiaiig - liyzi`c `kid ,edin .liyzi`

- liyzi`c oeik ,exwirn xcpd xwer mkgc oeikc

?egxk lr mipdk elhi j`id ok m` :z"`e .mlern dilr exqz` `l eli`k ixit jpd edl oiied

lr dy`d ycwnd :opzdc ,`id `iyew e`l ?dicicn ipdzne liyzin `nlc yegp `l dnl

mixcp eilr e` dilr e`vnpe ,mixcp eilr e` dilr oi`y i`pz-ipzwcne .zycewn dpi`

zycewn dpi`-:mzd `ipzc b"r` .xg`l `ypdl dlekie ,llk zycewn dpi`y rnyn

exizde mkg lv` jldy `ed oke ,dxizde mkg lv` dkld-ivnc b"r` ,`nl` .zycewn

liyzin `lc zni` lk ,rxtnl iyecw iliige liyzin-`kd .liyzin `nlc opiyiig `l

liyzi` `lc zni` lk ,rxtnl `xeqi` mipdk ecar liyzi` m`c ,inp-,ikdl opiyiig `l

l"f `"ayxd.éðàå,dfa wtzqnea dkfy lke ,exiwtd - envr lr exq`y dryny itl

epi` df ly epenn oipw - dl`y i"r jld eay xeqi`y t"r`e .xwtdd on dkefk ,dpw - xg`

mixcpc oeik i`ce ,`l i`c .egxk lr elhi ikd meyne ,xwtda dl`y `ven epi`y .lha

) "wxid on xcepd" wxta oixizn el yiy xac exwin ikd meync ,oiniiw ediilr ileyzi`l.hp sc lirl(-zycewn dpi` opz ike .liyzin `nlc opiyiig-`pic `l` ,`ypil zxzen `dzy `l

ipzw `zwiqt `zlinc inp `niz 'it`e .ipzw-dicicae .dytp dlwlwn `lc ,yginl `kil dcicac meyn ,`nrh epiidmkg lv` jldy `ed la` .zycewn dpi` `xnba opigky` `l

exizde-jld `l la` .dxenb zycewn `idy xnel ,zycewn-l"pk .opiyiigc xninl `ki`.'éðúî.`a` t"r dyer ip`y mpewmpewa `a` itl `di dyer ip`y dn.åðéà.xtdl leki

dpial epiay mixac `le ,ytp iepir ixcp el` oi`c.éðàù.xtdl jixv epi` jit lr dyer
meyn
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éaø øa éñBé éaøå ,ïBîî äàðä úáBè :øáñ éaøc§©¦¨©©£¨¨¨§©¦¥©©¦
éJeëc ,àI ?ïBîî dðéà äàðä úáBè :øáñ äãeäé§¨¨©©£¨¨¥¨¨¨§¥
úBðzîa àëä àJà .ïBîî dðéà äàðä úáBè àîIò̈§¨©£¨¨¥¨¨¤¨¨¨§©¨
,ïBîî dðéà äàðä úáBè éàå .éâItéî à÷ eîøeä àJL¤Ÿ§¨¦©§¦§¦©£¨¨¥¨¨
àîòè eðééä àJà ?eîøeä àI éJ äî eîøeä éJ äî©¦§©¦Ÿ§¤¨©§©£¨
éaøå .áBðâéI àIc éëéä ék ,ápbI ïðaø deñð÷ :éaøc§©¦§¨©¨©©©¨¦¥¦§¨¦§§©¦
ék ,úéaä IòáI ïðaø deñð÷ :øáñ äãeäé 'ø øa éñBé¥©§¨¨©§¨©¨©§©©©©¦¦
,äîeøz éðàL :øîà àáø .déIáéèI éäLéI àIc éëéä¥¦§¨¦§¥§¦§¥¨¨£©¨¥§¨

Bçøk Iò eIhéc àîòè eðééäc¯äîeøúc íeMî §©§©£¨§¦§©¨§¦¦§¨
àøñéîI éúà à÷c ïåéëå ,íéðäëI àJà àéæç àÏ©§¨¤¨§Ÿ£¦§¥¨§¨¨¥§¥§¨

eäééIò¯.àîIòa àøôò àéåL'éðúîéðéàL íðB÷" £©§©§¨©§¨§¨§¨¨¤¥¦
éáà ét Iòå ,àaà ét Iò äNBò,éçà ét Iòå ,E ¨©¦©¨§©¦¨¦§©¦¨¦

éçà ét Iòå"E¯äNBò éðéàL" .øôäI IBëé Bðéà §©¦¨¦¥¨§¨¥¤¥¦¨
ét Iò"E¯éøö Bðéà:øîBà àáé÷ò éaø .øôäI C ©¦¥¨¦§¨¥©¦£¦¨¥

éãòz ànL ,øôéïðçBé 'ø .BI éeàøä ïî øúBé åéIò ó ¨¥¤¨©£¦¨¨¥¦¨¨¨¨
äøeñà éäúe äpLøâé ànL ,øôé :øîBà éøeð ïa¤¦¥¨¥¤¨§¨§¤¨§¦£¨

.åéIò'îâ.éøeð ïa ïðçBé éaøk äëIä :IàeîL øîà ¨¨¨©§¥£¨¨§©¦¨¨¤¦
àJL øác Léc÷î íãà IàeîL øáñ÷c àøîéîI§¥§¨§¨¨©§¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ
BzLà éãé äNòî Léc÷nä :éäðéîøe ?íIBòI àä¨¨§¦§¦©©§¦©£¥§¥¦§
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במענה למכתבו מיום ה' אלול עד"ז שכמה זמנים בהתגלות דהבעש"ט נזכרו בספרים,

קמשך בעמוד קבא



קעט
miwxt dyelya` cenr dt sc ± iriax wxtmixcp

.ïåîî åðéà øáñ éñåé éáøå.eay oileg inc `l` el mlyn epi`eåîøåä àìù úåðúîá
.éâìôéî÷:xaq iqei iaxe .elek inc el mlyn ikdle ,oiinc enxed `ly ink :xaq iaxc

.oileg inc `l` mlyn epi`e ,oiinc enxedy ink.ïåîî äðéà äàðä úáåè éàåoieed elit`

.icin `le dil ciqtn `l `dc ,elah inc el mlyn epi` - enxed `ly ink.àìàmlerl

b"r` :iaxc `nrh epiide ,oenn epi`c jl `ni`

el mlyn ikd 'it` - oenn dpi` d`pd zaehc

`lc ikid ik apbl opax eqpwc meyn ,elek inc

.aepbl.øáñ éñåé 'øå,oileg inc `l` mlyn epi`

dpi` d`pd zaehc - `cg :xn`w cere `cgc

,qpw meyn `nrh zxn`c jixacl - cere ,oenn

.df ziad lral diqpwl ,daxc`àìã éëéä éë
.äéìáéèì éäùì`tiqe `yix izk` mlerle

.uxzin `l iccd` `iywc 'ipzncøîà àáø.
ipzwck `tiqe ,oizipzn `iyw `l mlerl

elhic `nrh epiid `yixe ,oenn d`pd zaehc

.egxk lraàìà àéæç àìã íåùî äîåøú éðàù
.íéðäëì`iiey - ediilr dxqinl iz`c oeike

li`ede ,`nlra `xtrk dnexz `eddl

,d`pd zaeha ilgzin `l - `ied `xtrke

.egxk lra dl ilwy ikdle'éðúîéðéàù íðå÷
.øôäì ìåëé ïéà 'åë àáà éô ìò äùåòied `lc

.dpial epiay mixac `le ,ytp iepir ixcp `l

.øôäì êéøö ïéà êéôì äùåò éðéàùdxn` `lc

ikfc dn lral irewt`l dpink lk e`lc ,melk

.`pngx diléãòú àîù øôé øîåà àáé÷ò 'øó
.åì éåàøä ïî øúåé åéìòzeaezk 'qna 'ixn`ck

) "it lr s`" 'ta:cq sc- el dyer `id dne :(

xyr ody dcedia izy mirlq yng lwyn

dtcrd dze`e .dly xzende ,'ek lilba

m` eilr zxqe` - `id dlye li`ed ,ztcrny

.xti `l.øîåà éøåð ïá ïðçåé 'ødze`c .el xefgl dxeq` `dze dpyxbi `ny - xti ikdl

dyrn lkae dk`ln dze`a xeq` - ezeyxa `azyk ,oiyexibd xg` dyery dk`ln

dcizry dici dyrn oebk ,mlerl `a `ly xac xqe` mc` :xaqwe .jli`e oiyexibn dici

`dc ,mlerl `ay zra ezeyxl `a `ly t"r` ,oiyexib xg` mlerl `azyklc .zeyrl

`da :xaq `aiwr iaxe .xeq` `diy - el `ypzy ezeyxa d`aykl ,`id zyxebn

.dtcrd oebk ,mlerl `ayk xzl`l ezeyxa iedc `kid l"alyc xqe` mc`c jl `picen

`aiykl ,onf xg`l `l` ezeyxa opi` mlerl `ay t"r` l"alyc xqe` mc` oi` la`

.izyxitck ,xeqi` odilr lg ezeyxl
'îâ
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oenn d`pd zaehc dil `xiaqc.åðéà.eay oileg inc `l` mlynzenexz inc `l la`

oenn dpi` d`pd zaehc dil `xiaqc .oda el yiy d`pd zaeh itl elit`e ,zexyrne.

úåðúîá.ibltinw enxed `lyzexyrne zenexz enxed `ly oeik :xaq iaxc-edl eed

,melk mda el oi`e ,oiinc enxedy ink :xaq iqei iaxe .oiinc enxedy ink e`lc eay oilegk

eay oileg inc `l` mlyn epi` ikd meyne.äî
.enxed `l il dn enxed ild`pd zaehc oeikc

dia ikizt `dc ?ied i`n enxed `l ik oenn dpi`

melk oda el oi`y xyrne dnexz.àìàepiid

.iaxc `nrhedl zi` i` ol `irain `l `zyd

i`e .oenn dpi` e` oenn d`pd zaeh ediiexzl

iaxa iqei iaxl - oenn dpi` d`pd zaeh edl zi`

opax edeqpwc :dinrh epiid iaxe ,`gip dcedi

zexyrne zenexz ly d`pd zaeh mlyl apbl

- oenn d`pd zaeh edl `xiaq i`e .ziad lral

axa iqei iaxe ,`gip iaxldinrh epiid dcedi i

meyn - eay oileg inc `l` mlyn epi`c

d`pd zaeh el mlyi `ly opax edeqpwc

zexyrne dnexzay.àáø.dnexz ip`y xn`

.oenn d`pd zaehc dl zi` 'ipzn dlek ,xnelk

`yixe ,mixg` elhi - "el` mipdk"c ,`gip `tiqe

dnexzc meyn - egxk lra elhic `nrh epiid

dpzil xyt` i`y ,mipdkl `l` `ifg `l

`iey ediilr (dxqinc) oeik jkld ,l`xyil

zaeh `iddl dixwt`c ,`nlra (ez`c) `xtr

da el yiy d`pd.àäîå.opirnyxqe`dy

lehil mixg` mileki - envr lr zexit z`pd

lekiy t"r` ,akrl leki epi`e ,egxk lra oze`

`l `d `din `zydc oeik ,excp lr l`yil

.mlyl oiaiig - liyzi`c `kid ,edin .liyzi`

- liyzi`c oeik ,exwirn xcpd xwer mkgc oeikc

?egxk lr mipdk elhi j`id ok m` :z"`e .mlern dilr exqz` `l eli`k ixit jpd edl oiied

lr dy`d ycwnd :opzdc ,`id `iyew e`l ?dicicn ipdzne liyzin `nlc yegp `l dnl

mixcp eilr e` dilr e`vnpe ,mixcp eilr e` dilr oi`y i`pz-ipzwcne .zycewn dpi`

zycewn dpi`-:mzd `ipzc b"r` .xg`l `ypdl dlekie ,llk zycewn dpi`y rnyn

exizde mkg lv` jldy `ed oke ,dxizde mkg lv` dkld-ivnc b"r` ,`nl` .zycewn

liyzin `lc zni` lk ,rxtnl iyecw iliige liyzin-`kd .liyzin `nlc opiyiig `l

liyzi` `lc zni` lk ,rxtnl `xeqi` mipdk ecar liyzi` m`c ,inp-,ikdl opiyiig `l

l"f `"ayxd.éðàå,dfa wtzqnea dkfy lke ,exiwtd - envr lr exq`y dryny itl

epi` df ly epenn oipw - dl`y i"r jld eay xeqi`y t"r`e .xwtdd on dkefk ,dpw - xg`

mixcpc oeik i`ce ,`l i`c .egxk lr elhi ikd meyne ,xwtda dl`y `ven epi`y .lha

) "wxid on xcepd" wxta oixizn el yiy xac exwin ikd meync ,oiniiw ediilr ileyzi`l.hp sc lirl(-zycewn dpi` opz ike .liyzin `nlc opiyiig-`pic `l` ,`ypil zxzen `dzy `l

ipzw `zwiqt `zlinc inp `niz 'it`e .ipzw-dicicae .dytp dlwlwn `lc ,yginl `kil dcicac meyn ,`nrh epiidmkg lv` jldy `ed la` .zycewn dpi` `xnba opigky` `l

exizde-jld `l la` .dxenb zycewn `idy xnel ,zycewn-l"pk .opiyiigc xninl `ki`.'éðúî.`a` t"r dyer ip`y mpewmpewa `a` itl `di dyer ip`y dn.åðéà.xtdl leki

dpial epiay mixac `le ,ytp iepir ixcp el` oi`c.éðàù.xtdl jixv epi` jit lr dyer
meyn
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נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף פה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

כמה דרגות בהתגלות, וע"ד דמצינו במשה שהי' רועה ישראל עוד במצרים והאמינו בו )שמות 

הל'  )עיין רמב"ם  ועיקר בשעת מ"ת  יתרה מזה  לא(  יד,  )שמות  נתוסף אח"כ בשעת קרי"ס  לא(,  ד, 

יסוה"ת רפ"ח(.

בטח שומר הוא השלשת שיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכת כוח"ט.

קמשך מקעמוד קהודם



קפ
miwxt dyelyaa cenr dt sc ± iriax wxtmixcp

'îâ.úìëåàå äùåò åæ éøä,"it lr s`" wxta zeaezk zkqna mzd opixn`e .lkd ixacl

oi`c oeikc ,`hiyt zlke`e dyer :'ixn`e .ixiin `w zepefn dl dlrn oi`yacdlrn

dil `kixhvi` `tiq :'ixn`e ?zqpxtzn i`nnc ,zlke`e dyer i`ce - zepefn dl

.ipzinl.ùã÷ä øîåà î"ø øúåîäå,yicwdl leki epi` dici dyrnc b"r` :xaq `wc

lr xzen n"n ,elyn zipefip dpi`e li`ed

xg`l yecw `diy ,yicwdl leki dizepefn

.dzzin.ïéìåç øîåà øìãðñä ïðçåé 'øå:xaqwc

,mlerl `a `ly xac yicwdl leki mc` oi`

.onf xg`l `l` ely `di `l mlerl `aiykl

.ìàåîù øîàå,xlcpqd opgei 'xk dkld :mzd

dyrn xzen zgz sqk drn minkg dl epwzc

.`id ely diiga elit` - dl dlrna i`c .dici

.l`enyc` l`enyc `iyweøîà éë àîéú éëå
.äôãòäá éøåð ïá ïðçåé éáøë äëìä ìàåîù
epiide ,xti xn`c p"a opgei 'xk dkld ,xnelk

meyn `le ,dtcrd meyn - xtic `nrh

.oiyexibàîéì.àáé÷ò éáøë äëìäiwenc

- ikd xn`wcn `l` .dtcrd meyn dinrhl

`iyw mlerle ,`xwirn opirny`ck n"y

.l`enyc` l`enyc.óñåé áø øîà àìàmlerl

`a `ly xac yicwn mc` oi` :l`eny xaqw

.mlerl.'åëå úåîðå÷ éðàùå'il xn` :b"d

l"ic ,eilr exiag zexit xqe` mc` `nlya

xac xeq`i `l` .eilr exiag zexit exq`i

,jkl gk ea yi oipr dfi`ay ?exiag lr l"aly

.exiag lr exiag zexit xeq`l gk ea oi` ixdy

,lra ly oiied dici dyrn zexit inp ikdl

e`a `ly li`ed ,eilr oxqe`l dleki j`ide

?mlerl.ïäéùåòì éãé åùã÷é.eilr exiag zexit xqe` epiidc ,mlera edpzi` micicéîå
.ìòáì äéãé ïãáòùî àäå ïùã÷î.exiag lr exiag zexit xqe`c `inec ied `zydc

.åùã÷é äùøâî éëì äøîàãxtin `l i` ikd`e ,ozxqe` epi` ezeyxa `idy onf lkc

dyxbn i`e ,ediilr dyecw `liig - `zydn.dici dyrn eilr oxqzin - dl aiqp xcde

.éðäî éëä äøîà éëã éàîîå.lrad zgz dzi`c b"r`e
øîà
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'icearyl dil zrwtnc dpink lk e`le ,dil zcaryn icearyc meyn.éáøxne` `aiwr

.el ie`xd on xzei eilr sicrz `ny xti,dxcp dlr liige ,`id dcic dtcrdc r"x xaqwc

.dpial epiay mixac meyn xtin ivn ,edine .xtdl jixv ikd meyne ,dil `caryn `l `dc

epiid - dtcrd i`de .ied dicic inp dtcrdc dil `xiaqc meyn ,ikdl yiig `l w"ze

zeyrl minkg dl ewqty dn lr sicrzy

`zi`ck ,mirlq yng lwyn epiidc ,dlral

) "t"r`" wxta:cq zeaezk(.éáøixep oa opgei

.el xefgl dxeq` `dze dpyxbi `ny xti xne`

inp dtcrdc ,w"zk ixep oa opgei 'xl dil `xiaqc

,xtdl jixv oi` dtcrd meyn jkld .`ied lrac

dyxbyny .lg xcpd `die dpyxbi `ny `l`

dxeq` `dze ,dici dyrnl el zcareyn dpi`

el xyt` i`e ,dici dyrna xq`py itl ,el xefgl

x`y lke dt`z `lye oghz `ly xdfil

dyer dy`y ,epzpyna zeiepyd zek`ln

i` ,ixep oa opgei 'xc dilr bilt w"ze .dlral

yxbn ikl dxtd `ipdnc dil `xiaq `lc meyn

- liig `l `zydc oeik dteb xcpc meyn i` ,dl

i` ,dtcrda ediizbelte .liig `l inp dinwl

) zeaezka dl `pniwe` ,`l i` `ied lrac.eq sc(

mzd `zi`ck ,wgcd ici lry dtcrda.'îâ
.opgei 'xk dkld l`eny xn`xti xn`c.

ìàøîéîxac yicwn mc` l`eny xaqwc

.mlerl `a `lyliig `l `zydc oeik ,`l i`c

liig `l inp dinwl - dxcp.åäðéîøå
.zlke`e dyer ef ixd ezy` ici dyrn yicwnd

) "t"r`" wxta dl inwenc `ki`:gp my'it` (

lhal dcia zeyxd ikd 'it`e ,zepefn dl dlrna

ipi`" dlral xnel dy` dleki :mzd xn`c ,`ped axcn zlke`e dyer ef ixde ,eycwd

dl dlrn oi`ya 'ipznl dl iwen mzd `ped axc dilr biltc o`ne ."dyer ipi`e zpefip

zlke`e dyer `id ikd meyne ,zepefn..øúåîäåepiidc ,dici dyrn xzen yicwd m`

mzd `zi`ck ,dcedia mirlq yng lr xzimzd l`eny dl iwen .ycwd xne` n"x .

xi`n 'xe .xzen zgz minkg dl epwzy ,sqk drn [dl dlrn epi`e zepefn dl dlrna]

,xn`w dzin xg`l ycwd `l` .icin dia dil zil `dc ,xn`w miign e`l - ycwd xn`c

`a `ly xac yicwn mc`c xi`n iaxl dil `xiaqe .dyexi oicn xzen `edda dkf lrady

mlerl.éáø.oileg xne` xlcpqd opgeimlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c dil `xiaqc.éëå.xn`wc `ed dtcrd lr ixep oa opgei iaxk dkld xn`w ik `nizdilr biltc i`na

l`eny xn`c `ed cegla `da - `id lrac inp dtcrdc ,xtdl jixv oi` dtcrd meync dilr bilt edi`e ,`ied dcic dtcrd r"xl dil `xiaqc ,dtcrd meyn xti r"x xn`c ,r"xc

mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c ,llk `xcp liig `lc ,dxtd jixv `l i`cec ,dizek dil `xiaq `l - xti xn`c i`na la` .ixep oa opgei iaxk dkld.àîéìopgei iaxk dkld

.dtcrda ixep oaxti xn`c ,`zlin xwira `l` ,rnyn cegla dtcrda e`l `nzq - ixep oa opgei iaxk dkldc .xninl dil ded ikd.éà.`aiwr iaxk dkld oi` inp,xity iz` `de

`l` ,`zilc ,`ied dcic dtcrdc xn`wc i`na `le ,mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c meyn dxtd jixv oi` `dc - xti xn`c i`na `l ,icina `aiwr iaxk `zkld zilc rnync

`ied lrac.éànw `pzk dkld inp.`"t"r`" wxta l"f i"yx ok yxit `ly it lr s` ,oekpd yexitd edf .mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c ,xtdl jixv oi` xn`c.éðàùzenpew

.eilr exiag zexit xqe` mc`e li`edzenpewa `zi`c `zlin ogky`c .mlerl `a `ly xac xqe` mc` - mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c ab lr s` ?zenpewl ycwdn zkxt `w i`n

`a `ly xack dicicl exiag zexit `dc .mlerl `a `ly xac inp xqe` mc` - oky oeike .eilr exiag zexit xqe` mc` - exiag zexit yicwn mc` oi`y t"r` ixdy ,ycwda `zile

icin eda dil zilc ,inc mlerl.øîà.exiag lr eizexit xqe` mc` ixdy eilr exiag zexit xqe` mc` `nlya iia` dilmlerl `a `ly xack exiag zexitc zxn`w `hyew i`ce ,oi`

idpc .eilr exiag zexit xqe` mc` ikd meyne ,mda xq`pd mc`d e` zexitd e` ,dizeyxa ediipin cg iedc `kid `l` xqe` mc`c zenpewa zgkyn `l z`c ,z`ay mewnn ,edin .inc

xity `dne .ibq ediipin cga `nl`c - ezeyxa zexitdy oeik ,ezeyxa epi` exiagy t"r` ,exiag lr eizexit xqe` mc`c ikid ikc .`ed ezeyxa `din diteb - ezeyxa opi` zexitdy

inc exiag zexitk mlerl `a `ly xacc ,mlerl `a `ly xac xqe` mc`c slinl `ki`.àìà.exiag lr mlerl `a `ly xac xeq`ie`a `ly dici dyrn zxqe`y ,oizipznc `inec

zexitk - exiag lr mlerl `a `ly xace ,exiag lr exiag zexit xqe` mc` oi` ixdy ,`xzid slinl `ki` z`ay mewnn daxc` .`xeqi`l hytinl zivn `l `d - dlra lr mlerl

inc exiag lr exiag.àìà.'eke odiyerl ici eycwi zxne`a ryedi axc dixa `ped ax xn`xtdl jixv - mlera edpzi` micic oeik ,jkld .ikda `nwenc `id oizipzn.éëådxn`

.iycw ikdlegiy yexita xne`a `l` xn`w `l edi` elit`c ,ipdn `l `peeb i`d ikc ,jixt mlerl `a `ly xac yicwn mc` xn`c o`nl elit` !dlral dici oicarzyn `de ,dinza

ixdy ,ipdn ikd meyne - dyxbn ikl dxn`c :opiwxtne .rnyn `zydn i`ce - `nzq la` .jinai jil uilgiy xg`l ,xiibz`y xg`l :opzc `iddk ,legl el xyt`y onf eze`a xac eze`

legl el ie`xy onfa dxcp legiy dixac dyxit.àúùäin.`ipdn ikd dxn` ikc i`nne dyxbin `l zddxn`wc `pyil i`dac ,mlerl `a `ly xac yicwn mc` c"nl zvxiz ,xnelk

ipdn ikid ,ikd dxn` 'it` ,mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi` c"nl la` .ipdn i`ce dicicl -:?
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נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף פה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc mixcp(ipy meil)

Bæ éøä,dy`d -úìëBàå äNBòzepdil `id dleki ,xnelk - £¥¨§¤¤
i`yx lrad oi`y xg`n ,dyecw mdilr dlg `le dici dyrnn

.myicwdløúBnäå,dici dyrnn xzepd z` lrad yicwd m` - §©¨
lkl minkg eavwy xeriyd on xzei dyer `idy dn ,epiidc

,dlral zeyrl dy`Lc÷ä øîBà øéàî éaøly eycwd lg - ©¦¥¦¥¤§¥
e ,mlerl `a `l oiicry xac `edy s` ,df xzen lr lradéaø©¦

ïéleç øîBà øìcðqä ïðçBéyicwdl leki mc` oi` ezhiyly oeik - ¨¨©©§§¨¥¦
.mlerl `a `ly xacøìcðqä ïðçBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîàå§¨©§¥£¨¨§©¦¨¨©©§§¨

,xzend lr s` ycwdd lg `lyàîìàzrcly ,o`kn gken - ©§¨
l`eny,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàcvik ,dyw ok m`e ¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨

z` dxq`y dy`y xaeqd ,ixep oa opgei iax zrck l`eny wqt
zryay s` ,dpyxbiy xg`l dxcp legi dlra lr dici dyrn

.mlerl `a `ly xac df did xcpd
:ef `iyew ayiil zexyt` d`ian `xnbd

àîéz éëå,xn`p `ny -øîà÷ ékl`eny,éøeð ïa ïðçBé éaøk äëìä §¦¥¨¦¨¨©£¨¨§©¦¨¨¤¦
xtdl lrad i`yxy df oiprl ezenk dkld rixkdl oiekzp `l

wx `l` ,xcpd legie dpyxbi `ny ezy` ixcp z`àeä äôcòä ìò©©§¨¨
øîà÷cz` lrad xtiy hwp ixep oa opgei iaxy xg`ny ,epiidc - §¨¨©

xtiy `aiwr iax ixack hwp `le ,dpyxbi `ny meyn ezy` ixcp
`l` lral zkiiy dtcrd oi`y eixacn cenll yi ,dtcrd meyn
mc` oiprl j` ,ezenk l`eny xaq cala df oiprae ,dy`l

.ezenk xaeq epi` ,mlerl `a `ly xac yicwn
,ok m` ,`xnbd dgecàîéì,l`enyéøeð ïa ïðçBé éaøk äëìä ¥¨£¨¨§©¦¨¨¤¦

,äôcòäa`l` lral zkiiy dtcrd oi`y df oiprl wx ,epiidc §©§¨¨
.dy`l,énð éà,l`eny xn`iyàn÷ àpúk äëìäoi`y xaeqd ¦©¦£¨¨§©¨©¨

dtcrdy xaeq `edy gxkdae ,ezy` xcp z` xtdl jixv lrad
.eceariy z` riwtdl dleki dy`d oi` ok lre ,lral zkiiyéà¦

,énð,l`eny xn`iyàáé÷ò éaøk äëìä (ïéà)dtcrdy xaeqd ©¦¥£¨¨§©¦£¦¨
oa opgei iaxk dkld' eixaca l`eny hwpy oeikne .dy`l zkiiy
df oipra s` ,ixnbl ezenk dkld weqtl ezpeek ,`nzqa 'ixep

.mlerl `a `ly xac yicwn mc`y
,`xnbd zvxzn,óñBé áø øîà àlàoi` l`eny ly ezhiyl ok` ¤¨¨©©¥

opgei iax ixack wqt ok lre ,mlerl `a `ly xac yicwn mc`
ici dyrn xzen z` yicwdl leki lrad oi`y xaeqd ,xlcpqd

mpn` .ezy`úBîðB÷ éðàLdcene ,xacd dpey mixcp iabl - ©¦¨
mrhe .mlera epi` oiicry xac lr s` xcp ligdl ozipy l`eny

,xacdàlL øác énð øñBà ,åéìò Bøéáç úBøét øñBà íãàå ìéàBä¦§¨¨¥¥£¥¨¨¥©¦¨¨¤Ÿ
åéìò íìBòì àa,ycwd oicn welg xcp oicy epivny ,xnelk - ¨¨¨¨¨

s` ,exiag ly eizexit z` xcpa envr lr xeq`l mc` leki ixdy
ok ozep oicd ,`linne .exiag ly eizexit z` yicwdl leki epi`y
xcpa xeq`l mc` lkeiy ,mlerl `a `ly xac xeq`l oiprl s`
zexit ixdy ,eyicwdl leki epi`y s` mlerl `a `ly xac

,mda zekf el oi`y xg`n mlerl `a `ly xack md eiabl exiag
.envr lr mxqe`l `ed leki ok it lr s`e

,df uexiz lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axlíãà àîìLa ¨©¥©©¥¦§¨¨¨¨
,åéìò Bøéáç úBøét øñBàBøéáç ìò åéúBøét øñBà íãà éøäL- ¥¥£¥¨¨¤£¥¨¨¥¥¨©£¥

`a `ly xack md eiabl exiag zexity xacd zn` ,epiidc
zexit z` envr lr xeq`l mc` lekiy oeik ,`linne ,mlerl
xac s` envr lr xeq`l `ed leki ,ezeyxa mpi`y s` exiag
`ed xqe` xy`k `l` xn`p `l df oic ,mpn` .mlerl `a `ly
xy`k e` ,ezeyxa `ed eteby ,envr lr exiag ly eizexit z`
ezeyxa epi` exiag seby s`y ,exiag lr eizexit z` `ed xqe`

.ezeyxa md zexitd mewn lkníìBòì àa àlL øác øBñàé àlà¤¨¤¡¨¨¤Ÿ¨¨¨
Bøéáç ìò Bøéáç úBøét øñBà íãà ïéà éøäL ,Bøéáç ìòla` - ©£¥¤£¥¥¨¨¥¥£¥©£¥

leki epi` ezeyxa mpi` mc`d seb mbe zexitd mb eay ote`a
.exiag lr exiag zexit z` xeq`l leki mc` oi` ok lre ,xeq`l
oeik ,exiag lr mlerl `a `ly xac xeq`l leki epi` s` ,`linne
dy`d dleki cvik ,dyw ok m`e .ezeyxa dzr mpi` mdipyy
mpi` dici dyrn mb ixd ,dlra lr dici dyrn z` xeq`l
epi` dlra ly eteb mbe ,mlerl e`a `ly xg`n dzeyxa

.dzeyxa
:l`eny ixaca dxizqd z` xg` ote`a zvxzn `xnbd

,òLBäé éaøc déøa àðeä áø øîà àlàoi`y l`eny dcen ,ok` ¤¨¨©©¨§¥§©¦§ª©
mrhe ,exiag lr mlerl `a `ly xac xcpa xeq`l leki mc`

,dlra lr dici dyrn z` xeq`l dy`d dlekiy xacdoeikn
xaecnyïäéNBòì éãé eLãwé úøîBàa`ly ,epiidc ,m`xeal - §¤¤¦¨§¨©§¥¤

dici z` `l` ,mlera mpi` oiicry dici dyrn z` dyicwd
,mzk`lnlíìBòa eäðúéà àä íéãéc,mlera miniiw ixd dicie - §¨©¦¨¦§§¨¨

`a `ly xac dlra lr zxqe`k dze` mipc ep` oi` ,ok lre
.ezeyxa miiwd xac exiag lr xqe`d mc`k `l` ,mlerl

,`xnbd dywnéëä äøîà éëå,'odiyerl ici eycwi' df oeyla - §¦¨§¨¨¦
äLã÷,ycwdd lg m`d -ìòaì äéãé ïãaòLî àäådzr ixde - ¨§¨§¨§©§§¨¨¤¨©©©

xnel dl dide ,llk yicwdl dleki dpi`e dlral `id zcareyn
.dlra ly eceariy rwti xy`k wx dici z` `id dyicwny

,`xnbd zvxznäLøbî éëì äøîàcdyicwdy dpeekd oi` ,ok` - §¨§¨§¦¦¨§¨
.dlran yxbzz xy`k dici eycwiy dxn` `l` ,dzr dici z`

,`xnbd dywnäLøbî àì úäéî àzLädpi` oiicr dzr ixd - ©§¨¦©Ÿ¦¨§¨
,zyxebnàéðäî éëä äøîà éëc éànîe.lirei df oeyly oipne - ¦©§¦¨§¨¨¦§©§¨

oexqg oi` ,`linne ,mnvr dici z` `id dyicwny s` ,xnelk
`id dzry oeik ,mpn` ,mlera mpi` dici dyrny jka
yi ,oiyexib xg`l `l` yicwdl dleki dpi`e lral zcareyn
oiyexib xg` ly df avn ixdy ,mlera epi`y xac ly oexqg o`k
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]ט"ז אלול, ה'תשל"א[

בנוגע להדה"נ דבנות תי' – לנהוג משתגענה לחינוך ובברכה. וראה שו"ע אדה"ז או"ח רסשמ"ג.



קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc mixcp(ipy meil)

Bæ éøä,dy`d -úìëBàå äNBòzepdil `id dleki ,xnelk - £¥¨§¤¤
i`yx lrad oi`y xg`n ,dyecw mdilr dlg `le dici dyrnn

.myicwdløúBnäå,dici dyrnn xzepd z` lrad yicwd m` - §©¨
lkl minkg eavwy xeriyd on xzei dyer `idy dn ,epiidc

,dlral zeyrl dy`Lc÷ä øîBà øéàî éaøly eycwd lg - ©¦¥¦¥¤§¥
e ,mlerl `a `l oiicry xac `edy s` ,df xzen lr lradéaø©¦

ïéleç øîBà øìcðqä ïðçBéyicwdl leki mc` oi` ezhiyly oeik - ¨¨©©§§¨¥¦
.mlerl `a `ly xacøìcðqä ïðçBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîàå§¨©§¥£¨¨§©¦¨¨©©§§¨

,xzend lr s` ycwdd lg `lyàîìàzrcly ,o`kn gken - ©§¨
l`eny,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàcvik ,dyw ok m`e ¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨

z` dxq`y dy`y xaeqd ,ixep oa opgei iax zrck l`eny wqt
zryay s` ,dpyxbiy xg`l dxcp legi dlra lr dici dyrn

.mlerl `a `ly xac df did xcpd
:ef `iyew ayiil zexyt` d`ian `xnbd

àîéz éëå,xn`p `ny -øîà÷ ékl`eny,éøeð ïa ïðçBé éaøk äëìä §¦¥¨¦¨¨©£¨¨§©¦¨¨¤¦
xtdl lrad i`yxy df oiprl ezenk dkld rixkdl oiekzp `l

wx `l` ,xcpd legie dpyxbi `ny ezy` ixcp z`àeä äôcòä ìò©©§¨¨
øîà÷cz` lrad xtiy hwp ixep oa opgei iaxy xg`ny ,epiidc - §¨¨©

xtiy `aiwr iax ixack hwp `le ,dpyxbi `ny meyn ezy` ixcp
`l` lral zkiiy dtcrd oi`y eixacn cenll yi ,dtcrd meyn
mc` oiprl j` ,ezenk l`eny xaq cala df oiprae ,dy`l

.ezenk xaeq epi` ,mlerl `a `ly xac yicwn
,ok m` ,`xnbd dgecàîéì,l`enyéøeð ïa ïðçBé éaøk äëìä ¥¨£¨¨§©¦¨¨¤¦

,äôcòäa`l` lral zkiiy dtcrd oi`y df oiprl wx ,epiidc §©§¨¨
.dy`l,énð éà,l`eny xn`iyàn÷ àpúk äëìäoi`y xaeqd ¦©¦£¨¨§©¨©¨

dtcrdy xaeq `edy gxkdae ,ezy` xcp z` xtdl jixv lrad
.eceariy z` riwtdl dleki dy`d oi` ok lre ,lral zkiiyéà¦

,énð,l`eny xn`iyàáé÷ò éaøk äëìä (ïéà)dtcrdy xaeqd ©¦¥£¨¨§©¦£¦¨
oa opgei iaxk dkld' eixaca l`eny hwpy oeikne .dy`l zkiiy
df oipra s` ,ixnbl ezenk dkld weqtl ezpeek ,`nzqa 'ixep

.mlerl `a `ly xac yicwn mc`y
,`xnbd zvxzn,óñBé áø øîà àlàoi` l`eny ly ezhiyl ok` ¤¨¨©©¥

opgei iax ixack wqt ok lre ,mlerl `a `ly xac yicwn mc`
ici dyrn xzen z` yicwdl leki lrad oi`y xaeqd ,xlcpqd

mpn` .ezy`úBîðB÷ éðàLdcene ,xacd dpey mixcp iabl - ©¦¨
mrhe .mlera epi` oiicry xac lr s` xcp ligdl ozipy l`eny

,xacdàlL øác énð øñBà ,åéìò Bøéáç úBøét øñBà íãàå ìéàBä¦§¨¨¥¥£¥¨¨¥©¦¨¨¤Ÿ
åéìò íìBòì àa,ycwd oicn welg xcp oicy epivny ,xnelk - ¨¨¨¨¨

s` ,exiag ly eizexit z` xcpa envr lr xeq`l mc` leki ixdy
ok ozep oicd ,`linne .exiag ly eizexit z` yicwdl leki epi`y
xcpa xeq`l mc` lkeiy ,mlerl `a `ly xac xeq`l oiprl s`
zexit ixdy ,eyicwdl leki epi`y s` mlerl `a `ly xac

,mda zekf el oi`y xg`n mlerl `a `ly xack md eiabl exiag
.envr lr mxqe`l `ed leki ok it lr s`e

,df uexiz lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axlíãà àîìLa ¨©¥©©¥¦§¨¨¨¨
,åéìò Bøéáç úBøét øñBàBøéáç ìò åéúBøét øñBà íãà éøäL- ¥¥£¥¨¨¤£¥¨¨¥¥¨©£¥

`a `ly xack md eiabl exiag zexity xacd zn` ,epiidc
zexit z` envr lr xeq`l mc` lekiy oeik ,`linne ,mlerl
xac s` envr lr xeq`l `ed leki ,ezeyxa mpi`y s` exiag
`ed xqe` xy`k `l` xn`p `l df oic ,mpn` .mlerl `a `ly
xy`k e` ,ezeyxa `ed eteby ,envr lr exiag ly eizexit z`
ezeyxa epi` exiag seby s`y ,exiag lr eizexit z` `ed xqe`

.ezeyxa md zexitd mewn lkníìBòì àa àlL øác øBñàé àlà¤¨¤¡¨¨¤Ÿ¨¨¨
Bøéáç ìò Bøéáç úBøét øñBà íãà ïéà éøäL ,Bøéáç ìòla` - ©£¥¤£¥¥¨¨¥¥£¥©£¥

leki epi` ezeyxa mpi` mc`d seb mbe zexitd mb eay ote`a
.exiag lr exiag zexit z` xeq`l leki mc` oi` ok lre ,xeq`l
oeik ,exiag lr mlerl `a `ly xac xeq`l leki epi` s` ,`linne
dy`d dleki cvik ,dyw ok m`e .ezeyxa dzr mpi` mdipyy
mpi` dici dyrn mb ixd ,dlra lr dici dyrn z` xeq`l
epi` dlra ly eteb mbe ,mlerl e`a `ly xg`n dzeyxa

.dzeyxa
:l`eny ixaca dxizqd z` xg` ote`a zvxzn `xnbd

,òLBäé éaøc déøa àðeä áø øîà àlàoi`y l`eny dcen ,ok` ¤¨¨©©¨§¥§©¦§ª©
mrhe ,exiag lr mlerl `a `ly xac xcpa xeq`l leki mc`

,dlra lr dici dyrn z` xeq`l dy`d dlekiy xacdoeikn
xaecnyïäéNBòì éãé eLãwé úøîBàa`ly ,epiidc ,m`xeal - §¤¤¦¨§¨©§¥¤

dici z` `l` ,mlera mpi` oiicry dici dyrn z` dyicwd
,mzk`lnlíìBòa eäðúéà àä íéãéc,mlera miniiw ixd dicie - §¨©¦¨¦§§¨¨

`a `ly xac dlra lr zxqe`k dze` mipc ep` oi` ,ok lre
.ezeyxa miiwd xac exiag lr xqe`d mc`k `l` ,mlerl

,`xnbd dywnéëä äøîà éëå,'odiyerl ici eycwi' df oeyla - §¦¨§¨¨¦
äLã÷,ycwdd lg m`d -ìòaì äéãé ïãaòLî àäådzr ixde - ¨§¨§¨§©§§¨¨¤¨©©©

xnel dl dide ,llk yicwdl dleki dpi`e dlral `id zcareyn
.dlra ly eceariy rwti xy`k wx dici z` `id dyicwny

,`xnbd zvxznäLøbî éëì äøîàcdyicwdy dpeekd oi` ,ok` - §¨§¨§¦¦¨§¨
.dlran yxbzz xy`k dici eycwiy dxn` `l` ,dzr dici z`

,`xnbd dywnäLøbî àì úäéî àzLädpi` oiicr dzr ixd - ©§¨¦©Ÿ¦¨§¨
,zyxebnàéðäî éëä äøîà éëc éànîe.lirei df oeyly oipne - ¦©§¦¨§¨¨¦§©§¨

oexqg oi` ,`linne ,mnvr dici z` `id dyicwny s` ,xnelk
`id dzry oeik ,mpn` ,mlera mpi` dici dyrny jka
yi ,oiyexib xg`l `l` yicwdl dleki dpi`e lral zcareyn
oiyexib xg` ly df avn ixdy ,mlera epi`y xac ly oexqg o`k
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב אלול.

ת"ל על הטבת בריאותו, וזה עצמו צריך להוסיף בתקוה שלו ובטחון שילך הלוך וטוב, וככל 

שיתחזק יותר בבטחון בהשי"ת, דקודם רואים הברכה.

קמשך בעמוד הפד



xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc mixcp(iyily meil)

,`xnbd zvxzn,àìéà éaø øîàdy`d dyicwny dfk ote`a ok` ¨©©¦¦¨
s` ,mlerl `a `ly xac cvn oexqg jka oi` mdiyrnl dici z`
`l` myicwdl dleki dpi`e lral zecareyn dici dzry it lr
dzeyxa md micid seby oeik mewn lkn ,yxbzzy xg`l
.mdn mi`veid dici dyrn z` s` yicwdl `id dleki ,oihelgl

,`xaqn eixacl di`x `ianeeléà äîemc`a oicd `di dn - ¨¦
xg`l epnn dzepwle aeyle dzr exiagl edcy z` xeknl utgd

dxiknd mcewe ,onføîBà`edEì øëBî éðàL Bæ äãN ,Bøéáçì- ¥©£¥¨¤¤£¦¥§
,dzr jl xeknl cner ,epiidcLëìe aey`Enî äpçwàLéc÷z ,- ¦§¤¤¨¤¨¦§¦¨¥

,zycewn `id ixdäLã÷ àì éîdf ycwd legiy i`ce - ¦Ÿ¨§¨
lkn ,ezeyxn z`vl zcner ef dcyy s` ,dpgwie aeyiykl
onfd iabl dyicwdl `ed leki ezeyxa `id dzry oeik ,mewn
dteby xg`ny ,ok oicd `di dy`a s` `linne .ezeyxl aeyzy
xg`ly onfd iabl dici dyrn z` yicwdl `id dleki dzeyxa

.diyexib
z` dyicwnd dy`y ,`li` iax xn`y dn z` dgec dinxi iax

:jl xekn`y dcy yicwnl dey dici dyrn
é÷úîéîc éî ,äéîøé éaø dì óa ixd ,mzencl ozip cvik -Bæ äãN ©§¦¨©¦¦§§¨¦¨¦¨¤

,Eì øëBî éðàLlkn ,xkend zeyxn z`vl zcner dcydy s` ¤£¦¥§
mewnàéä déãéa àzLäleki ok lre ,ezeyxa oiicr `id dzr - ©§¨¦¥¦

j` ,ezeyxl aeyzy onfd iabl s` dyicwdl `ed,äMàikedãéa ¦¨§¨¨
äéãé äNòî Léc÷äìdpi` ok lre ,lral `id zcareyn ixd ,dzr §©§¦©£¥¨¤¨

.oiyexib xg`ly onfd iabl s` yicwdl dleki
zencl jilr ,dcyl dy` zencl jpevx m` ,dinxi iax siqene

,xg` ote`lì àlà ,éîc àì àäexiagl edcy z` xak xkny mc` ¨Ÿ¨¦¤¨§
e ,dzepwle aeyl `ed utgeøîBà`edEì ézøënL Bæ äãN ,Bøéáçì ¥©£¥¨¤¤¨©§¦§

,xakLëìe aey`äLã÷ éî ,Léc÷z Enî äpçwàote`ay i`ce - ¦§¤¤¨¤¨¦§¦¨¥¦¨§¨
.llk ezeyxa dcyd oi` dzry xg`n ,ycwdd lg `l dfk
dzeyxa dici dyrn oi` dzr ixdy ,ok oicd dy`a s` `linne

.myicwdl dleki dpi` ok lre ,llk
z` dyicwnd dy`y ,dinxi iax xn`y dn z` dgec `tt ax

:xak jl izxkny dcy yicwnl dey dici dyrn
é÷úî,àtt áø dì óozip `ly xaeqd dinxi iax ixac ewcv ok` ©§¦¨©¨¨

dzr `id dcydy xg`n ,jl xekn`y dcyl dy` zencl
zencle eixack xnel ozip `l mb la` .oihelgl xkend zeyxa

c ,xak izxkny dcyléîc éîixd ,mzencl ozip cvik -bàðéáæ éa ¦¨¦©¥§¦¨
eäééúléî à÷éñtdcyd oi`y xacd hlgen jl izxkny dcya - §¦¨¦§©§

l la` ,dizexit `le dcyd seb `l ,llk xkend zeyxaäMà éab©¥¦¨
àúléî à÷éñt éî`ed mlerl dteb ixdy ,ok xacd oi` dy`a - ¦§¦¨¦§¨

.dzeyxa

zencl jilr ,dcyl dy` zencl jpevx m` ,`tt ax siqene
,xg` ote`lì àlà ,éîc àì àäokyne exiagn zern dely mc` ¨Ÿ¨¦¤¨§

e ,edcy z` eløîBà`ed,Eì ézðkLnL Bæ äãN ,Bøéáçì ¥©£¥¨¤¤¦§©§¦§
Léc÷z Enî äðcôàLëìäLã÷ àì éî ,ote`a ycwdd lg i`ce - ¦§¤¤§¤¨¦§¦¨¥¦Ÿ¨§¨

rwxwd seb x`yp delnl zpkyenn `idy drya s`y xg`n ,df
dpctiy onfd iabl dyicwdl `ed leki ok lre ,deld zeyxa
dteby xg`ny ,ok oicd dy`a s` `linne .ezeyxl aeyze
dici dyrn z` s` yicwdl `id dleki ,dzeyxa `ed mlerl

.oiyexib xg`ly onfd iabl
dy`y ,`tt ax xn`y dn z` dgec ici` axc dixa `yiy ax

:jl izpkyny dcy yicwnl dey dici dyrn z` dyicwnd
é÷úîéîc éî ,éãéà áøc déøa àLéL áø dì ó,mzencl ozip cvik - ©§¦¨©¥¨§¥§©¦¦¦¨¦

okynnd ixdäãN,exiaglBãéadeld lyBúBcôìleki ixdy - ¨¤§¨¦§
`ed leki okle ,ezeyxl dcyd aeyz jkae d`eldd aiydl `ed
mc`d ly eciay xac lky oeik ,dzrn dcyd z` yicwdl

j` ,dyrn xqegnk oecip epi` ezeyrl,äMàike,Løbúäì dãéa ¦¨§¨¨§¦§¨¥
dleki dpi`y oeike ,dlra cia `l` dcia oezp xacd oi` ixd

.dici dyrn z` yicwdl dleki dpi` yxbzdl
lr mi`xen`d ewlgp mday zencewd zeigcd on dpeya ,mpn`
wleg epi` ici` axc dixa `yiy ax ,mdiptly el` exn`y oicd
`l` ,dici dyrn z` yicwdl dy` dlekiy `tt ax ly epic lr
ote`l `l` ,jl izpkyny dcy xkenl dzencl oi`y xaeqy

.zvwna dpey
ì àlà ,àéîc àì àäd mc`Eì ézðkLnL Bæ äãN ,Bøéáçì øîBà ¨Ÿ¨§¨¤¨§¥©£¥¨¤¤¦§©§¦§

ìly dtewzäLã÷ àì éî ,Léc÷z Enî äðcôàLëì ,íéðL øNò- §¤¤¨¦¦§¤¤§¤¨¦§¦¨¥¦Ÿ¨§¨
wx `l` dzr dzectl leki epi`y it lr s` ,`id dyecw i`ce
dleki dpi`y s`y ,ok oicd dy`a s` `linne ,mipy xyr cera

.dici dyrn z` yicwdl `id dleki yxbzdl
dy`y ,ici` axc dixa `yiy ax xn`y dn z` dgec iy` ax
jl izpkyny dcy yicwnl dey dici dyrn z` dyicwnd

:mipy xyrl
é÷úîéîc éî ,éMà áø dì ó,mzencl ozip cvik -íúäokynna - ©§¦¨©©¦¦¨¦¨¨

,mipy xyrl dcyõé÷xefgz mipy xyr xg`ly aevw xacd - ¦
j` ,dzrn dyicwdl `ed leki ok lre ,dilral dcydéî äMà¦¨¦

,àúevé÷ dì úéàozep oicd ok lre ,mlerl yxbzz `ly okzi ixd ¦¨¦¨
.dici dyrn z` yicwdl lkez `ly

z` yicwdl dy` dleki cvik ,zcner dpira `iyewdy `vnpe
leki mc` oi`y mixaeqd zhiyl ,dlra zgz dcera dici dyrn

.mlerl `a `ly xac yicwdl
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miwxt dyelya` cenr et sc ± iriax wxtmixcp
.êì øëåî éðàù åæ äãù åøáçì øîåà åìéà äîå àìéà 'ø øîàecia `id oiicry ,xnelk

.lke lkn jl dizhlgd `ly ,dyicwdl.êîî äðç÷àùëì- jnn dpgw`e xefg`ykl

.yicwz.äùã÷ àì éîi`d iab inp `kd ?dfn dpgwiykl dlr dyecw my liig `l in

my ediilr `liig i`cec - "yxbzzy xg`l odiyerl ici eycwi" dxn` ik ,`zzi`

.dyecw.éîã éîdy`c `zlin `inc in ,xnelk

oafnc `xab i`d `kd ?`xab i`dc dizlinl

.dxkn `l oiicry ,`id dicia izk` - ef dcy

ipzw `le "jl xken ip`y" ipzwc inp `wice

xefgzykl dyicwdl leki ikdl - "izxkny"

.ezeyxl `aze.ìáà`ycwn ik `zzi` `d

,jklde ?gk mey dcia yi melk ,dici dyrn

lekiy dcy xken iab xn`c ab lr s`

`l dy` iab - ezeyxl `azykl dyicwdl

.xn`.àìàxne`l `l` `inc `l dy`c `d

`lc meyn dycw `l mzdc ikid ike ,'ek

`kd - dxkn xak ixdy ,dizeyxa dcy `niiw

.dici dyrn iycw `l ,`zzi` jd iabl inpéáâ
.åäééúìéîì à÷éñô àðéáæ`cia zexitl dtebc

.gwelc.àúìéî à÷éñô éî äùà éáâ`ied in

`id `pic dy` iab mzde ?lral dteb

.yecwizcåøéáçì øîåàì àìà àéîã àì àä
.ùéã÷ú êîî äðãôàùëì êì éúðëùîù åæ äãù
dycw - `zyd dycw `lc b"r` ,mzdc

.dy` iab inp ikd ,dinwl.äúåãôì åãéá äãù
.`zydn dyecw`l ivn ikd` ,irac zni` lk

äùà.ùøâúäì äãéádcia oi`e li`ede ,dinza

dici dyrn` ycwd liig `l - yxbzdl

.yxbzzykl.äùã÷ àì éî 'åëå íéðù øùòì êì éúðëùîù åæ äãù åøáçì øîåàì`zydc

. `zydn dyecw dlr liigc ,dycw - dpctiykle ,mipy xyr cr dzectl ecia oi`

lr dyecw `liig - `yxbin ik ,dnvr yxbl dcia oi`c ab lr s` ,dy` iab inp `kd

.dici dyrn.õé÷ íúä- aevw onf `ki`c oeike ,mipy xyrl aevw onf `ki` dcy iab

.xzl`l dzectl ecia yi eli`k inc.àúåöé÷ äì ùé éî äùà.yxbzz izni` rcil
àìà
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øîàyicwz jnn dpgw`ykl jl xken ip`y ef dcy exiagl xne`d eli` dne `li` iax

.dycw `l inriny `zipznne 'ipznn e`l - dycw b"dkc `li` iaxl dil `hiytc `d

dil `xiaq i`cec idpc ;ikd dil incne .dycw i`cec xn`w diytpc `xaq `l` ,ikd dil

`lc dcen diteb edi` - "jl izxkny"k `dc ,eiykr `id ezeyxay iptn dycwc `nrhc

dyer ip`y mpew"c dil `xiaq d"t` ,dycw

dcy" exiagl xne`l inc `lc .`inc `dl "jitl

`wiqt ipiafac meyn ,dycw `lc "jl izxkny

.gwel cia `xite `tebc onwl opixn`ck ,`zlin

,`ed dcia `tebc oeikc ,dy` ok oi`y dn

dcy"k - lral mei lka dkfny `id dici dyrne

yicwdl eciay ,dipin sicr "jl xken ip`y ef

cv cg dia zi` inp dy`c mpew .eiykr

zry oia dcyac meyn dcyn ith `zeilrnl

onf yi - dpgwiykl epiidc ,legiy dryl eycwd

.`xite `teb ,ixnbl yicwn zeyxn `vei dcydy

dzeyxa mlerl dteby dy` iab ok oi`y dn

ef dcy"ac ikid ikc ,dil `xiaq ikd meyne .`ed

,dycw "yicwz jnn epgw`ykl jl xken ip`y

ikl ,dlra lr dici dyrn dxq` ik inp dy`

siwz` ikd 'it`e .ipira d`xp jk .liig - dyxbn

`ki`c cv i`d `nlcc ,inc `lc .dinxi iax dil

- `zydn dl yicwn ivnc ,`zeilrnl dcya

dcia dtebc ,dy`a `ki`c cv `eddn ith sicr

xeq`l `ivn `lc oeik ?dpin `wtp i`nc ,`ed

`l `d - yxbzzy cr eiykr dxeqi` legiy

jl izxkny ef dcy" exiagl xne`l `l` `inc

meyn ,dycw `lc "yicwz jnn dpgw`ykl

`id dzeekc inp dy`e ,eiykr dyicwdl ecia oi`y.é÷úîóiab inc in `tt ax dl

.`zlin `wiqt ipiafxken ip`y ef dcy"n dy` xnbinl `kilc ,zigc `w xity i`cec idp

dcic mpew liig `lc ,`qib jci`l hytnl zirac i`n ,d"t` .zxn`wck ,oiinc `lc "jl

dcy"n,gwel cia `xite dcyc dtebc ,`zlin `wiqt - ipiaf iabc .`zil - "jl izxkny ef

.dycwc xninl `ki` - `ed dcia dtebc oeik ,dy` iab la` .dycw `l ikd meyne

dpct`ykl jl izpkyny dcy" exagl xne`dn ,dycwc `kd hytinl `ki` ,daxc`e

i`de .dzeekc inp dy` .`ed yicwn zeyxa dcyc `tebc meyn ,dycwc "yicwz jnn

) "ilr ilwyn xne`d" wxta opixn`c `idde .dpctiy cr lg ycwdd oi` jkld ,ceary icin riwtn epi`e ,df `ed minc ycwdc meyn - "jnn dpct`yk"l hwpc.`k oikxrxikynd iab (

xikyn eyicwde exiagl zia-) "oitzeyd" wxta izazk xak !i`w dlirna ?dia xc ikid :dlr opikxte ,ycwdl xky dlrn ea xcdikid d"c .en sc lirlmzq zia xikyna `iddc ,`iyw `lc (

xg` zia xkeyl el ozepe ,yicwdl xikyn ivn ikd meyne .cgein zia `le ,`id.é÷úîó.dzectl ecia ef dcy inc in ici` axc dixa `yiy ax diljnn dpct`ykl" xn` ik ,d"yne

dy` :`kd eywne .liig `l - dyxbn ikl inp dxn` ik ,dvxzyk dxcp legiy dcia oi`y oeike .dinza - yxbzdl dcia dy` .inc dyrn xqegnk e`l - eciay lkc ,dycw - "yicwz

meyn e`l - xti xn`c ixep oa opgei iaxc xnel yi !"dyer ipi`e zipefp ipi`" dlral xn`zy dy` dleki :xn`c ,`ped axk l"iiw `dc ,dvxzy drye dry lk dxcp legiy `id dcia inp

`dze dpyxbi `ny xninl `kil - cegla ipd meyn i`c .lilba mirlq dxyr mdy dcedia mirlq yng lwyn epiidc ,xn`w zepefn zgz reay lka dlral zeyrl zaiig dy`dy dn

,zqakne dte`e zpgeh epiidc ,el zeyrl zaiigy zek`ln ray oze` elit` ,opiwqr dlra lr dly d`pd lk zxqe`a `kd `l` .jka dpnn xdfil lral xyt` ixdy ,xefgl dxeq`

ipi`e zipefip ipi`" xn`zy ,zepefn zgz opi`y ,dnvr riwtdl dpnid lk `l zek`ln ipdne ,elld zek`lna eynyl dleki dpi`y - el xefgl dxeq` `dze xn`wc epiide .jpi` edleke

dinza ?yxbzdl dcia dy` :opixn` ikd meyne .yxbzzy xg`l `l` ,dlral oze` dyrz `ly odn dnvr riwtdl dcia oi` jkld - "dyer.àä.`inc `lzincn i` `l` :yexit

mcew yxbzdl dcia oi`c ab lr s` ,inp dy` .mipy xyrl mcew dzectl ecia oi`c ab lr s` ,dycwc - "yecwz mipy xyrl jl izpkyny ef dcy" exagl xne`l ,`inc i`ce `dl - dl

xeq` -.éî.uiw mzd incectl `zeviw `ki` dcy iabuiw `l `kd .eiykrn dl yicwn ivn ikd meyne ,ycg xyr mipy xg`l epiidc ,dz-`l `nyc ,`zeviw dil zil dy` iab

eizgz dcera dyicwdy oeik ,dyxbn ik ycwd iedil `lc `ed oic ,jkld .yxbzz.
`l`
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é÷úî ?äLã÷ éî "Léc÷z Enîéî :àtt áø dI ó ¦§¦§¦¦¨§¨©§¦¨©©¨¦
àðéáæ éab !?éîc¯éî äMà éab ,eäééúJéî à÷éñt ¨¥©¥§¦¨§¦¨¦§©§©¥¦¨¦

BøéáçI øîBàI àJà éîc àI àä ?àúJéî à÷éñt§¦¨¦§¨¨¨¨¥¤¨¨¥©£¥
,"Léc÷z Enî äpcôàLëI ,EI ézðkLnL Bæ äãN"¨¤¤¦§©§¦§¦§¤¤§¤¨¦§¦§¦

é÷úî ?äLã÷ àI éîáøc déøa àLéL áø dI ó ¦¨¨§¨©§¦¨©¥¨§¥§©
äãN ?éîc éî :éãéà¯dãéa äMà ,BúBcôI Bãéa ¦¦¦¨¥¨¤§¨¦§¦¨§¨¨

äãN" BøéáçI øîBàI àJà àéîc àI àä !?LøbúäI§¦§¨¥¨¨¨§¨¤¨¨¥©£¥¨¤
Enî äpcôàLëI ,íéðL øNòI EI ézðkLnL Bæ¤¦§©§¦§§¤¤¨¦¦§¤¤§¤¨¦§

é÷úî ?äLã÷ àI éî ,"Léc÷zéî :éLà áø dI ó ¦§¦¦¨¨§¨©§¦¨©©¦¦
íúä !?éîã¯!?àúevé÷ dI úéà éî äMà ,õé÷ ¨¥¨¨¦¦¨¦¦¨¦¨

àJà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אלול, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

 כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו 

בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, ות"ח על הבשורות טובות שבו.

ויהי רצון שימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה ועוד יותר מהבקשות, שהרי ברכת ה' באה – 

בנוסח המסורתי – מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

ומענינא דיומא הרי מה טוב ומתאים – כדברי רבנו הזקן אודות פרשת ימים אלו, ימי אלול, 

בתור הכנה לראש-השנה, ובלשונו:
קמשך בעמוד קבא



קפג
miwxt dyelya` cenr et sc ± iriax wxtmixcp

.êì øëåî éðàù åæ äãù åøáçì øîåà åìéà äîå àìéà 'ø øîàecia `id oiicry ,xnelk

.lke lkn jl dizhlgd `ly ,dyicwdl.êîî äðç÷àùëì- jnn dpgw`e xefg`ykl

.yicwz.äùã÷ àì éîi`d iab inp `kd ?dfn dpgwiykl dlr dyecw my liig `l in

my ediilr `liig i`cec - "yxbzzy xg`l odiyerl ici eycwi" dxn` ik ,`zzi`

.dyecw.éîã éîdy`c `zlin `inc in ,xnelk

oafnc `xab i`d `kd ?`xab i`dc dizlinl

.dxkn `l oiicry ,`id dicia izk` - ef dcy

ipzw `le "jl xken ip`y" ipzwc inp `wice

xefgzykl dyicwdl leki ikdl - "izxkny"

.ezeyxl `aze.ìáà`ycwn ik `zzi` `d

,jklde ?gk mey dcia yi melk ,dici dyrn

lekiy dcy xken iab xn`c ab lr s`

`l dy` iab - ezeyxl `azykl dyicwdl

.xn`.àìàxne`l `l` `inc `l dy`c `d

`lc meyn dycw `l mzdc ikid ike ,'ek

`kd - dxkn xak ixdy ,dizeyxa dcy `niiw

.dici dyrn iycw `l ,`zzi` jd iabl inpéáâ
.åäééúìéîì à÷éñô àðéáæ`cia zexitl dtebc

.gwelc.àúìéî à÷éñô éî äùà éáâ`ied in

`id `pic dy` iab mzde ?lral dteb

.yecwizcåøéáçì øîåàì àìà àéîã àì àä
.ùéã÷ú êîî äðãôàùëì êì éúðëùîù åæ äãù
dycw - `zyd dycw `lc b"r` ,mzdc

.dy` iab inp ikd ,dinwl.äúåãôì åãéá äãù
.`zydn dyecw`l ivn ikd` ,irac zni` lk

äùà.ùøâúäì äãéádcia oi`e li`ede ,dinza

dici dyrn` ycwd liig `l - yxbzdl

.yxbzzykl.äùã÷ àì éî 'åëå íéðù øùòì êì éúðëùîù åæ äãù åøáçì øîåàì`zydc

. `zydn dyecw dlr liigc ,dycw - dpctiykle ,mipy xyr cr dzectl ecia oi`

lr dyecw `liig - `yxbin ik ,dnvr yxbl dcia oi`c ab lr s` ,dy` iab inp `kd

.dici dyrn.õé÷ íúä- aevw onf `ki`c oeike ,mipy xyrl aevw onf `ki` dcy iab

.xzl`l dzectl ecia yi eli`k inc.àúåöé÷ äì ùé éî äùà.yxbzz izni` rcil
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øîàyicwz jnn dpgw`ykl jl xken ip`y ef dcy exiagl xne`d eli` dne `li` iax

.dycw `l inriny `zipznne 'ipznn e`l - dycw b"dkc `li` iaxl dil `hiytc `d

dil `xiaq i`cec idpc ;ikd dil incne .dycw i`cec xn`w diytpc `xaq `l` ,ikd dil

`lc dcen diteb edi` - "jl izxkny"k `dc ,eiykr `id ezeyxay iptn dycwc `nrhc

dyer ip`y mpew"c dil `xiaq d"t` ,dycw

dcy" exiagl xne`l inc `lc .`inc `dl "jitl

`wiqt ipiafac meyn ,dycw `lc "jl izxkny

.gwel cia `xite `tebc onwl opixn`ck ,`zlin

,`ed dcia `tebc oeikc ,dy` ok oi`y dn

dcy"k - lral mei lka dkfny `id dici dyrne

yicwdl eciay ,dipin sicr "jl xken ip`y ef

cv cg dia zi` inp dy`c mpew .eiykr

zry oia dcyac meyn dcyn ith `zeilrnl

onf yi - dpgwiykl epiidc ,legiy dryl eycwd

.`xite `teb ,ixnbl yicwn zeyxn `vei dcydy

dzeyxa mlerl dteby dy` iab ok oi`y dn

ef dcy"ac ikid ikc ,dil `xiaq ikd meyne .`ed

,dycw "yicwz jnn epgw`ykl jl xken ip`y

ikl ,dlra lr dici dyrn dxq` ik inp dy`

siwz` ikd 'it`e .ipira d`xp jk .liig - dyxbn

`ki`c cv i`d `nlcc ,inc `lc .dinxi iax dil

- `zydn dl yicwn ivnc ,`zeilrnl dcya

dcia dtebc ,dy`a `ki`c cv `eddn ith sicr

xeq`l `ivn `lc oeik ?dpin `wtp i`nc ,`ed

`l `d - yxbzzy cr eiykr dxeqi` legiy

jl izxkny ef dcy" exiagl xne`l `l` `inc

meyn ,dycw `lc "yicwz jnn dpgw`ykl

`id dzeekc inp dy`e ,eiykr dyicwdl ecia oi`y.é÷úîóiab inc in `tt ax dl

.`zlin `wiqt ipiafxken ip`y ef dcy"n dy` xnbinl `kilc ,zigc `w xity i`cec idp

dcic mpew liig `lc ,`qib jci`l hytnl zirac i`n ,d"t` .zxn`wck ,oiinc `lc "jl

dcy"n,gwel cia `xite dcyc dtebc ,`zlin `wiqt - ipiaf iabc .`zil - "jl izxkny ef

.dycwc xninl `ki` - `ed dcia dtebc oeik ,dy` iab la` .dycw `l ikd meyne

dpct`ykl jl izpkyny dcy" exagl xne`dn ,dycwc `kd hytinl `ki` ,daxc`e

i`de .dzeekc inp dy` .`ed yicwn zeyxa dcyc `tebc meyn ,dycwc "yicwz jnn

) "ilr ilwyn xne`d" wxta opixn`c `idde .dpctiy cr lg ycwdd oi` jkld ,ceary icin riwtn epi`e ,df `ed minc ycwdc meyn - "jnn dpct`yk"l hwpc.`k oikxrxikynd iab (

xikyn eyicwde exiagl zia-) "oitzeyd" wxta izazk xak !i`w dlirna ?dia xc ikid :dlr opikxte ,ycwdl xky dlrn ea xcdikid d"c .en sc lirlmzq zia xikyna `iddc ,`iyw `lc (

xg` zia xkeyl el ozepe ,yicwdl xikyn ivn ikd meyne .cgein zia `le ,`id.é÷úîó.dzectl ecia ef dcy inc in ici` axc dixa `yiy ax diljnn dpct`ykl" xn` ik ,d"yne

dy` :`kd eywne .liig `l - dyxbn ikl inp dxn` ik ,dvxzyk dxcp legiy dcia oi`y oeike .dinza - yxbzdl dcia dy` .inc dyrn xqegnk e`l - eciay lkc ,dycw - "yicwz

meyn e`l - xti xn`c ixep oa opgei iaxc xnel yi !"dyer ipi`e zipefp ipi`" dlral xn`zy dy` dleki :xn`c ,`ped axk l"iiw `dc ,dvxzy drye dry lk dxcp legiy `id dcia inp

`dze dpyxbi `ny xninl `kil - cegla ipd meyn i`c .lilba mirlq dxyr mdy dcedia mirlq yng lwyn epiidc ,xn`w zepefn zgz reay lka dlral zeyrl zaiig dy`dy dn

,zqakne dte`e zpgeh epiidc ,el zeyrl zaiigy zek`ln ray oze` elit` ,opiwqr dlra lr dly d`pd lk zxqe`a `kd `l` .jka dpnn xdfil lral xyt` ixdy ,xefgl dxeq`

ipi`e zipefip ipi`" xn`zy ,zepefn zgz opi`y ,dnvr riwtdl dpnid lk `l zek`ln ipdne ,elld zek`lna eynyl dleki dpi`y - el xefgl dxeq` `dze xn`wc epiide .jpi` edleke

dinza ?yxbzdl dcia dy` :opixn` ikd meyne .yxbzzy xg`l `l` ,dlral oze` dyrz `ly odn dnvr riwtdl dcia oi` jkld - "dyer.àä.`inc `lzincn i` `l` :yexit

mcew yxbzdl dcia oi`c ab lr s` ,inp dy` .mipy xyrl mcew dzectl ecia oi`c ab lr s` ,dycwc - "yecwz mipy xyrl jl izpkyny ef dcy" exagl xne`l ,`inc i`ce `dl - dl

xeq` -.éî.uiw mzd incectl `zeviw `ki` dcy iabuiw `l `kd .eiykrn dl yicwn ivn ikd meyne ,ycg xyr mipy xg`l epiidc ,dz-`l `nyc ,`zeviw dil zil dy` iab

eizgz dcera dyicwdy oeik ,dyxbn ik ycwd iedil `lc `ed oic ,jkld .yxbzz.
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é÷úî ?äLã÷ éî "Léc÷z Enîéî :àtt áø dI ó ¦§¦§¦¦¨§¨©§¦¨©©¨¦
àðéáæ éab !?éîc¯éî äMà éab ,eäééúJéî à÷éñt ¨¥©¥§¦¨§¦¨¦§©§©¥¦¨¦

BøéáçI øîBàI àJà éîc àI àä ?àúJéî à÷éñt§¦¨¦§¨¨¨¨¥¤¨¨¥©£¥
,"Léc÷z Enî äpcôàLëI ,EI ézðkLnL Bæ äãN"¨¤¤¦§©§¦§¦§¤¤§¤¨¦§¦§¦

é÷úî ?äLã÷ àI éîáøc déøa àLéL áø dI ó ¦¨¨§¨©§¦¨©¥¨§¥§©
äãN ?éîc éî :éãéà¯dãéa äMà ,BúBcôI Bãéa ¦¦¦¨¥¨¤§¨¦§¦¨§¨¨

äãN" BøéáçI øîBàI àJà àéîc àI àä !?LøbúäI§¦§¨¥¨¨¨§¨¤¨¨¥©£¥¨¤
Enî äpcôàLëI ,íéðL øNòI EI ézðkLnL Bæ¤¦§©§¦§§¤¤¨¦¦§¤¤§¤¨¦§

é÷úî ?äLã÷ àI éî ,"Léc÷zéî :éLà áø dI ó ¦§¦¦¨¨§¨©§¦¨©©¦¦
íúä !?éîã¯!?àúevé÷ dI úéà éî äMà ,õé÷ ¨¥¨¨¦¦¨¦¦¨¦¨

àJà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף פו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

יובן על פי משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז 

רשאי כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות 

בחי'  כו' שיאיר אל האדם  פניו אליך  הוי'  יאיר  כו'.  ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו  לכולם. 

פנימיות רצונו ית'. עכ"ל. )לקו"ת, פ' ראה, דף לב(.

בהוקרה ובכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם 

יחד ורפושו"ק עוד בימי אלול וכנ"ל,

מ. שניאורסאהן

קמשך מקעמוד קהודם



miwxtקפד dyelyaa cenr et sc ± iriax wxtmixcp
.éùà áø øîà àìà`pvixzck ,"dyxbzn ikl mdiyerl ici eycwi" zxne`a mlerl

.oi` ?`ipdn in ikd dxn` ik :zxn`wce ,lirl.úåîðå÷ éðàùsebd zyecwkc ycwd epiid

.oeict mdl oi`c gafn iycwk ,oeicta edl ibq `lc ,`inc'åë ùã÷ä øîàã àáøãëå
.ãåáòù éãéî ïéòé÷ôîdzyre dnda el did m`y ,ixiinw sebd zyecwc ycwdae

'it` yicwd jk xg`e ,eaeg lral iwizet`

lral el oi`e ,sebd zyecw dlr `liig - mzqa

meyn :`nrh epiide .dlr ceary mey eaeg

zyecw dlr liigc ,gafnl ie`xd xac iedc

ocaryy mixg` miqkp el eid m` la` .sebd

diceariy rwt `l - oyicwd k"g`e eaeg lral

wca zyecw `l` oda oi`e li`ed ,eaeg lrac

eaeg lra iz`c .`ed sebd zyecw e`lc ,ziad

) oikxr zkqna opixn`ck ,ycwdn dil iabesc

:bk.el`d miqkpd lk dcete xpic cer siqen :(

.fef sl` dey elit` zectl leki xpic eze`ac

dxifb - dizciar i`n xpic i`d yxtn mzde

i`d ike .oeict `la `vei ycwd exn`i `ny

) zenai zkqna opixn`c:eq sc`zzi` `idd :(

`irae aiky ,`zlinc `lhvi` `xabl `liirc

,d`pda xqzi`e `pzin diipw :ax xn` .`pzin` deqxt inzi ez` ,dzaezka dilwyinl

.mlerl oeict dil zile.õîçixde ,iebl iwizet` evng (el) dyre ,iebd on dely l`xyi

"a eilr aiig l`xyi eze` - zery 'e ribde ,l`xyi ly ezeyxa `edla"ae "d`xi la

.exral aiige ,dipin iebc `cearyl rwtne ung xeqi` iz`c ."`vni.øåøçù ïëådyr

irewt`l `ivn inp `zzi` `de .df ly eceary cin eriwtn - exxgye iwizet` ecar

.yxbzzy mcew df ly eceary.äðùøâé àîù éì äîì éëä éà`ny oizipznl zinwenc

,lrac `cearyl opax denl` :ipyne !`zydn eycwil - dyxbl dvx `l 'it` .dpyxbi

.dipin `cearyl rwtne ycwd iz` `lc'éðúî.åúá àéäù øåáñå åúùà äøãð
.eza myl xtde ,dxcp `id ezay xeaq did xcpd rnyyk.ïáø÷á äøãð.xcp meyl

.øéæðá."dxifp ipixd" dxn`c oebk.øôéå øåæçé äæ éøä.onf xg`l 'it`'îâ.àøîéîìi`dc

) aizkcl xacna"dze` dia` `ipd ik" (-myl xtn `diy `pirac `ed dze` `wec

.`wec zxcepd dze`
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àìà.oiinc sebd zyecwkc zenpew ip`y iy` ax xn`ikc ,gafnd zyecwk od ixdy

oeike .eilr xq`py inl xzen `diy ,mpewl oeict oi` jk - oeict mdl oi` gafn iycwc ikid

ikd meyne .liige ,lral zcareyn `idy ceary icin riwtn - `ed sebd zyecw mpewc

`ly xac yicwn mc` oi`c l`enyl dil `xiaqc b"r` ,ixep oa opgei iaxk l`eny wqt

,mlera edpzi` dy` icic meyn - mlerl `a

icin riwtn `edy mpewa edl `ycwn `ivne

`ny `ixi` i`n ok m` :jixt dinwle .ceary

ycwd liig `zydn `d ?dpyxbi!øîàã`ax

.ycwd,eaeg lral iwizet` exey dyr oebk

ycwd eze` riwtn - gafnl jk xg` eyicwde

`ede .xg` mewnn eaeg daebe ,delnd ceary

dil ipw ded `lc oeik ,lfb ied `le ,oaxwl xyk

la` ,sebd zyecw `wece .`nlra `piiaebl `l`

,ceary `rwtn `l - ziad wcal minc zyecw

) "minezid mey" wxta oikxra opzck:bk sc:(

.'eke elld miqkpd z` dcete xpic cer siqen

eiqkp deld yicwd m`y-xpic delnd siqeny

zi`xn iptn ,miqkpd z` dcete ,ez`eld lr

daebe ,oeict `la `vei ycwd exn`i `ly ,oird

wleg dkxal epexkf mz epiax la` ."it lr s`" wxta dkxal epexkf i"yx azk jk .eaeg

jix`dl mewn o`k oi`e .ceary icin riwtn minc ycwd elit`y ,eilr..õîçl`xyi

xeq`e ,ixkpd ceary riwtn ung xeqi` - gqtd eilr xare ,ixkpl iwizet` evng dyry

) "dry lk" wxta opzc `de .d`pda:l migqtgqtd xg` evng lr l`xyi z` deldy ixkp :(

d`pda xzen-oekyna elv` exqny ,elv` epidxdyk mzd dl opinwen..øåøçùådyr

xgye iwizet` ecarxg` mewnn eaeg daeb delne ,xxgeyn - del ex.éà.ikdrwtc

yicw `zydn ?dpyxbi `ny il dnl ,lrac `ceary!ãåòå.xn`w dpyxbi `ny

opax denl`c xnel `vnzykle .lrac diceary riwtn mpewc ,yicw inp `zydn

`ny ,xti d"t` - delnk `le xenb gwelk edeieyc ,eizgz dcera lrac dicearyl

.dil xkc` `l `kde ,dicearyl opax denl` :wixt "t"r`" wxt mzdc epiide .dpyxbi

dicearyl opax denl` i`e :z"`e .`id zg` `ce `ce ,xn`w dpyxbi `ny cere ,`l`

?liig ikid dinwl ,liig `l `zydc oeik ;dzkecl oiiyew `xcd - `zyd legil `lc lrac

ik ,dicearyl opax denl`c e`l i` ,liig `picnc oeikc :l"ie !`yxbin `l zdin `zydc

`xwirn liig eli`k - dyxbzp la` ,legil `l dinw `niiwc `kid lkc ilin ipd - denl`

legl ie`x `picnc oeik ,inc.'éðúî.eza dxcpy xeaqe ezy` dxcpmiiw e` xtd jk jezne ,dxcp ezay el exn`y.øåáñå.oaxwa dxcpydxn`e cg` xac dilr dxq`y el exn`y

oaxwk `diy.éøä.xtie xefgi df) `ztqeza `zi` ikde .icin `le ipdn `l - ied zerhac oeik ,`ziinw dxtd e` dnwdcf"tdxcp :mzd `ipzc .xtdl leki zerha miwd m`y `icda (

dxcp ezy` xeaqe dl miiwe eza ,dxcp eza xeaqe dl miiwe ezy`-'eke xti df ixd.'îâ.`ed `wec dze` `ipic `xninl`le ,dxcpy dze` myl xtiy rnyn - "dze`" aizkc oeikc

,yiwzi` dxtde dnwdc oeik :z"ke ?`ztqeza dizi`e ,'ipzna `paizkc i`d olpn dnwda la` ,"dze`" aizkc dxtda gpiz ,dl witn "dze`"nc oeik :il dywe .zxg` dy`a drhiy

) lirlc oiwxita xfril` 'xl opax dil ixn`cke.dr sc"epxti dyi`e epniwi dyi`" :el exn` :(-) onwl inp `aiwr 'xe .xtd llkl `a mwd llkl `ay z`:ft scdn :dnwdl dxtd yiwn (

inc dnwda aizkc o`nk ,`wec "dze`"c dxtda ol zi`c oeike .epnn dxtd s` epnn dnwd-yiwnc o`nl elit`c .il `gip `l-irnzync ilinl `wec `l` ,yewzi` ilin lkl e`l

ixn` `dc ."epxti dyi`e epniwi dyi`"c diteb `xw i`dn:lirl opËeala miiw ,xtdan mwda xneg-eala xtd ,miiw-yewzi` ilin lkl i`e .xten epi`-o`nl elit` i`ce `l` ?i`n`

yiwnc-xyt`e ?olpn dnwd ,"dze`" aizkc dxtda gpiz ,oky oeike ."epxti dyi`e epniwi dyi`"c `nlra `zekinq `l` `ed `ywid e`lc ,diteb `xw `eddc ilina `l` yiwzi` `l

"dl yixgd ik" aizkck ,dnwda aizkc "dl"c-epi` p"d ,`wec "dze`"c ,zg`k eiyp izyl xtn epi` lrac lirl `hiytc ikid ikc dkldl il d`xp o`kne .`wec rnyne ,inc "dze`"k

) dlrnl izazky enke ,`wec ["dl"c] ,zg`k eiyp izyl miiwn.br(.
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íéðàzä ïî äøãpL øeáñå íéáðòä¯øBæçé äæ éøä ¨£¨¦§¨¤¨§¨¦©§¥¦£¥¤©£
.øôéå'îâ?àeä à÷åc "dúBà àéðé"c àøîéîI §¨¥§¥§¨§¨¦¨©§¨

àäå
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נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc mixcp(iyily meil)

,éMà áø øîà àlàmdiyrnl dici z` yicwdl dy` dleki ok` ¤¨¨©©©¦
oi`y mixaeqd zhiyl s`e ,dlra zeyx zgz `id xy`k s`

,xacd mrhe .mlerl `a `ly xac yicwdl leki mc`céðàL©¦
úBîðB÷careynd xac s` eci lr xeq`l ozipy mpew oic dpey - ¨

,mixg`léîc óebä úMeã÷ éëc,gafn iycw oick mpewd oicy - §¦§©©¨¦
yicwnd mc`y myk ,ok lre .mzenk oeict el oi` `ed s`y
z` ycwdd riwtn ,eaeg lral careynd exey z` gafnl

.ok oicd mpewa s` ,ceariydmpewa xeq`l dy`d dleki ok lre
z` jka riwtdle ,dzrn xak mdiyrnl dici z` dlra lr

.dici dyrna el yiy ceariyd
:ceariy icin miriwtn gafn iycwy ,eixacl di`x `ian iy` ax

ãeaòL éãéî ïéòé÷ôî øeøçLå õîç Lc÷ä àáø øîàc ,àáøãëå- §¦§¨¨§¨©¨¨¤§¥¨¥§¦§©§¦¦¦¥¦§
.` .mixg` ly mceariy riwtdl mgka yi el` mixac dyely
,eaeg lral careynd exey z` gafnl yicwnd mc` - ycwd
mipc ep` oi`e ,xg` mewnn eaeg delnd dabie eilr ycwdd lg
z` ixkpl cariyy l`xyi - ung .a .oaxwl leqtd lefbk df xey
,ung xeqi` onf ribdyk ceariyd rwt ,elv` gpend evng
mc` - xexgy .b .l`xyi ly ung oick d`pda ungd xq`pe
z` xexgyd riwtn ,exxgiye eaeg lral ecar z` cariyy

.xg` mewnn eaeg delnd dabie ,ceariyd
ixaca `xnbd dzywdy dxizqd z` iy` ax ayiin jkae
xac xeq`l e` yicwdl ozip `l l`eny zrcl mpn`y ,l`eny
opgei iax zrck dkldl `ed hwep ok lre ,mlerl `a `ly
ezy` ici dyrn xzen z` yicwdl leki lrad oi`y xlcpqd
dyicwnd dy`a xacd dpey ,mpn` .dzen xg`l mda dkfiy
lral oi`e dl jiiy micid seby xg`ny ,mdiyrnl dici z`
ly eceariy z` riwtdl `id dleki ,cala ceariy `l` mda
s` dkldl `ed hwep ok lre .gafn iycwk epicy ,mpewa lrad
z` dlra lr zxqe`d dy`y xaeqd ,ixep oa opgei iax zrck
eilr xq`ie dpyxbi `ny ,df xcp xtdl lrad jixv dici dyrn

.dxifgdl

,`xnbd dywnäpLøâé ànL él änì ,éëä éàdleki ok` m` - ¦¨¦¨¨¦¤¨§¨§¤¨
iax hwp recn ,lrad ly eceariy z` dzrn riwtdl dy`d
lkei dpyxbi m`y ick xtdl lrad jixvy eixaca ixep oa opgei
xq`p dzrn xaky xg`n lrad xtiy xnel el did ,dxifgdl

.dici dyrna `ed
,`xnbd zvxznäpLøâé ànL ãBòå éðziax ixac z` wlgl yi - ¨¥§¤¨§¨§¤¨

xg`n lrad xtiy ,cg`d .miwlg ipyl dpyna ixep oa opgei
mpew ici lr ,eilr dici dyrn z` dzrn xeq`l `id dlekiy
egk z` minkg ewfigy xn`z m` ,ipyde .ceariy icin riwtny

n ,dy`d mpew ici lr eceariy rwti `ly lrad lymewn lk
.eil` xefgl dxeq` `dze dpyxbi `ny ,xti

äðùî
.` :zerha dxtd ly mipte` dyelya zwqer ef dpynäøãð̈§¨

øeáñå ,BzLàdidBza äøãpL,y e` ,df xcp xtd ok zrc lreäøãð ¦§§¨¤¨§¨¦¨§¨
øeáñå BzadidBzLà äøãpL..aøéæða äøãðlr dlaiwy ,epiidc - ¦§¨¤¨§¨¦§¨§¨§¨¦

,oii ziizye miapr zlik`a dxq`p `linne ,zexifp dnvrøeáñå§¨
didïaø÷a äøãpLxeqi`k oiie miapr dnvr lr dxq`y ,epiidc - ¤¨§¨§¨§¨

y e` ,oaxwøeáñå ïaø÷a äøãðdid.øéæða äøãpL.bäøãðd`pd ¨§¨§¨§¨§¨¤¨§¨§¨¦¨§¨
øeáñå ,íéðàzîdidíéáðòä ïî äøãpL,y e`íéáðòä ïî äøãð ¦§¥¦§¨¤¨§¨¦¨£¨¦¨§¨¦¨£¨¦

øeáñådidíéðàzä ïî äøãpL.el` mipte` zyely lkaäæ éøä §¨¤¨§¨¦©§¥¦£¥¤
øôéå øBæçé,ezxtd dlg `l el` mipiiprn cg`a drhy xg`ny - ©£§¨¥

.xtdle xefgl eilre

àøîâ
àeä à÷åc dúBà àéðéc àøîéîìdpyna x`azpy xg`n ,xnelk - §¥§¨§¨¦¨©§¨

mdn in rciy cr eza e` ezy` xcp z` xtdl leki mc` oi`y
weqtd ixacn `ed jkl xewndy gxkda ,zxcepd `id(h l xacna)

miyxec 'dze`' zaizny ,'DzF` `ipi DWi` rnW mFiA m`e'§¦§§Ÿ©¦¨¨¦¨
.xtn `ed in myl rciy cr ,dlg ezxtd oi`y minkg
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מובן  הזמן, אבל  יוטב במשך  זה  גם  וכו', בטח  הלימוד  זיך אל  צוטראגין  לו  ובמ"ש שקשה 

שהעדר לימוד לגמרי אינו טוב, ובודאי שיקל עליו ללמוד לכה"פ שעות קצרות, וטוב שילמוד בחבורה, 

ואם חוזר הוא על לימודו ואין לו חבר, ילמוד דוקא מבפנים, ומה טוב להוציא הדברים בדבור ולא 

להסתפק במחשבה לבד, כן לא ידחוק על עצמו )שפארין זיך מיט זיך( להתחיל ללמוד תומ"י שעות 

ארוכות כי אם יתחיל מעט מעט, ובודאי כשידבר בהאמור עם הנהלת הישיבה יסייעו לו בזה.

בטח שומר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - לאמרו בכל יום אחר 

תפלת הבקר, נוסף על השיעור בחומש הידוע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט.

קמשך מעמוד הפא



קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc mixcp(iyily meil)

,éMà áø øîà àlàmdiyrnl dici z` yicwdl dy` dleki ok` ¤¨¨©©©¦
oi`y mixaeqd zhiyl s`e ,dlra zeyx zgz `id xy`k s`

,xacd mrhe .mlerl `a `ly xac yicwdl leki mc`céðàL©¦
úBîðB÷careynd xac s` eci lr xeq`l ozipy mpew oic dpey - ¨

,mixg`léîc óebä úMeã÷ éëc,gafn iycw oick mpewd oicy - §¦§©©¨¦
yicwnd mc`y myk ,ok lre .mzenk oeict el oi` `ed s`y
z` ycwdd riwtn ,eaeg lral careynd exey z` gafnl

.ok oicd mpewa s` ,ceariydmpewa xeq`l dy`d dleki ok lre
z` jka riwtdle ,dzrn xak mdiyrnl dici z` dlra lr

.dici dyrna el yiy ceariyd
:ceariy icin miriwtn gafn iycwy ,eixacl di`x `ian iy` ax

ãeaòL éãéî ïéòé÷ôî øeøçLå õîç Lc÷ä àáø øîàc ,àáøãëå- §¦§¨¨§¨©¨¨¤§¥¨¥§¦§©§¦¦¦¥¦§
.` .mixg` ly mceariy riwtdl mgka yi el` mixac dyely
,eaeg lral careynd exey z` gafnl yicwnd mc` - ycwd
mipc ep` oi`e ,xg` mewnn eaeg delnd dabie eilr ycwdd lg
z` ixkpl cariyy l`xyi - ung .a .oaxwl leqtd lefbk df xey
,ung xeqi` onf ribdyk ceariyd rwt ,elv` gpend evng
mc` - xexgy .b .l`xyi ly ung oick d`pda ungd xq`pe
z` xexgyd riwtn ,exxgiye eaeg lral ecar z` cariyy

.xg` mewnn eaeg delnd dabie ,ceariyd
ixaca `xnbd dzywdy dxizqd z` iy` ax ayiin jkae
xac xeq`l e` yicwdl ozip `l l`eny zrcl mpn`y ,l`eny
opgei iax zrck dkldl `ed hwep ok lre ,mlerl `a `ly
ezy` ici dyrn xzen z` yicwdl leki lrad oi`y xlcpqd
dyicwnd dy`a xacd dpey ,mpn` .dzen xg`l mda dkfiy
lral oi`e dl jiiy micid seby xg`ny ,mdiyrnl dici z`
ly eceariy z` riwtdl `id dleki ,cala ceariy `l` mda
s` dkldl `ed hwep ok lre .gafn iycwk epicy ,mpewa lrad
z` dlra lr zxqe`d dy`y xaeqd ,ixep oa opgei iax zrck
eilr xq`ie dpyxbi `ny ,df xcp xtdl lrad jixv dici dyrn

.dxifgdl

,`xnbd dywnäpLøâé ànL él änì ,éëä éàdleki ok` m` - ¦¨¦¨¨¦¤¨§¨§¤¨
iax hwp recn ,lrad ly eceariy z` dzrn riwtdl dy`d
lkei dpyxbi m`y ick xtdl lrad jixvy eixaca ixep oa opgei
xq`p dzrn xaky xg`n lrad xtiy xnel el did ,dxifgdl

.dici dyrna `ed
,`xnbd zvxznäpLøâé ànL ãBòå éðziax ixac z` wlgl yi - ¨¥§¤¨§¨§¤¨

xg`n lrad xtiy ,cg`d .miwlg ipyl dpyna ixep oa opgei
mpew ici lr ,eilr dici dyrn z` dzrn xeq`l `id dlekiy
egk z` minkg ewfigy xn`z m` ,ipyde .ceariy icin riwtny

n ,dy`d mpew ici lr eceariy rwti `ly lrad lymewn lk
.eil` xefgl dxeq` `dze dpyxbi `ny ,xti

äðùî
.` :zerha dxtd ly mipte` dyelya zwqer ef dpynäøãð̈§¨

øeáñå ,BzLàdidBza äøãpL,y e` ,df xcp xtd ok zrc lreäøãð ¦§§¨¤¨§¨¦¨§¨
øeáñå BzadidBzLà äøãpL..aøéæða äøãðlr dlaiwy ,epiidc - ¦§¨¤¨§¨¦§¨§¨§¨¦

,oii ziizye miapr zlik`a dxq`p `linne ,zexifp dnvrøeáñå§¨
didïaø÷a äøãpLxeqi`k oiie miapr dnvr lr dxq`y ,epiidc - ¤¨§¨§¨§¨

y e` ,oaxwøeáñå ïaø÷a äøãðdid.øéæða äøãpL.bäøãðd`pd ¨§¨§¨§¨§¨¤¨§¨§¨¦¨§¨
øeáñå ,íéðàzîdidíéáðòä ïî äøãpL,y e`íéáðòä ïî äøãð ¦§¥¦§¨¤¨§¨¦¨£¨¦¨§¨¦¨£¨¦

øeáñådidíéðàzä ïî äøãpL.el` mipte` zyely lkaäæ éøä §¨¤¨§¨¦©§¥¦£¥¤
øôéå øBæçé,ezxtd dlg `l el` mipiiprn cg`a drhy xg`ny - ©£§¨¥

.xtdle xefgl eilre

àøîâ
àeä à÷åc dúBà àéðéc àøîéîìdpyna x`azpy xg`n ,xnelk - §¥§¨§¨¦¨©§¨

mdn in rciy cr eza e` ezy` xcp z` xtdl leki mc` oi`y
weqtd ixacn `ed jkl xewndy gxkda ,zxcepd `id(h l xacna)

miyxec 'dze`' zaizny ,'DzF` `ipi DWi` rnW mFiA m`e'§¦§§Ÿ©¦¨¨¦¨
.xtn `ed in myl rciy cr ,dlg ezxtd oi`y minkg
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mihtey zyxt zegiyÎihewl

.„È
ÌÈ˘ÚÓ· Ì‚ Í¯Âˆ ˘È

ורך  "הירא על פירושיו בשני רש"י רומז לכך
שלפיו  עקיבא, רבי של פירושו מובא בתחילה הלבב":
מעבירות  "הירא הוא הלבב" ורך ש"הירא לומר אין
ומתעורר, שבידו מעבירות ירא כשהוא מיד כי שבידו",
גמור  רשע אפילו נעשה כללית, בהתעוררות רק ולו
את  רש"י מביא מכן לאחר מיד אך, גמור. לצדיק
אלא  זו, ביראה די אין שעדיין השני, הפירוש
גם  להתבטא צריכה הנשמה עצם של ההתעוררות

בפועל. – הגלויים בכוחות

למלחמה  יוצאים האופנים, בשני התשובה ידי ועל
אויביכם  עם לכם להלחם עמכם ההולך אלקיכם ו"ה'

באים אתם – אתכם מקום epegvpaלהושיע –62של
עליכם  (שתמליכוני מלכנו הוא 63הוא מושיענו הוא (

– בקרוב" שנית ויגאלנו יושיענו

ומתוקה  טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה זוכים
וישועה, גאולה לשנת כולל, הפרטים, בכל

כבראשונה" שופטיך "ואשיבה יקויים –64ואז
כך  שעל שעריך", בכל לך תתן ושוטרים "שופטים

כך  ואחר הפרשה, בתחילת תשים 65מדובר "שום גם –
מלך" לעמוד 66עליך עתיד (אשר) המשיח "מלך ,

הראשונה..." לממשלה ליושנה דוד מלכות ,67ולהחזיר
דידן  בעגלא ממש, .68בקרוב

(h"kyze f"kyz mihtey t"y zegiyn)
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ד.62) כ, רש"י
ב.63) לד, א. טז, ר"ה
כו.64) א, ישעי'
גו'"65) שופטיך ש"ואשיבה (בארוכה) 74 הערה 109 ע' לעיל ראה

המשיח.iptlהוא ביאת
טו.66) יז, פרשתנו
רפי"א.67) מלכים הל' רמב"ם
(68.61 הערה 24 ע' לעיל ראה

קמשך מעמוד ככ



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc mixcp(iriax meil)

íéòø÷ éab àäå,zn lr micbad zrixw oic iabl epivn ixde - §¨©¥§¨¦
,eipae le`y ly ezen lr rnyyk eicba z` rxwy cecn cnlpd

ìò ìò áéúëcdazkp ,eicba z` cec zrixwa wqerd df weqtae - ¦§¦©©
,miinrt 'lr' zaizáéúëc(ai ` 'a l`eny),'Bða ïúðBäé ìòå ìeàL ìò' ¦§¦©¨§©§¨¨§

eze` myl eicba z` rexwl mc` aiigy jkn cenll yi ,ok m`e
,xg` mc`a drhiy `le zndmicnl ep` 'dze`' zaizny myk

,dxcpy dze` myl xcpd z` xtdl mc` aiigyey mewn lknepip
c .ok `l `ziixaaBì eøîà ,àéðzy mc`lòø÷å ,åéáà úîeicba z` ©§¨¨§¥¨¦§¨©

,ef dreny lràöîð Ck øçàåyBða,zny df `edéãé àöézaeg §©©¨¦§¨§¨¨§¥
äòéø÷.zipy rexwl jixv epi`ezaiza aezkd zpeek oi`y ,`vnp §¦¨

mixcp zxtd iabl recne ,zn eze` myl `weec rxwiy 'lr'
myl `weec xtiy 'dze`' zaizn cenll yiy dpynd zxaeq

.dy` dze`
,`xnbd zvxznàéL÷ àì ,éøîàmiey drixwe mixcp oic ok` - ¨§¥Ÿ©§¨

`ed aiig ok ,dxcpy dy`d myl xtdl mc` aiigy myke ,md
llba ,`ed `ziixal dpynd oia weligd mrhe ,znd myl rexwl

yLøôîa àäå íúña àäxtd xy`ky zxaeqd dpynd ,epiidc - ¨¦§¨§¨¦§¨¥
zwqer ,ezxtd dliren oi` zxcepd `id ezay `vnpe ezy`l
,xtd ok zrc lre ,ezy` dxcpy yxetna el exn`y dfk ote`a
`vi `l drixw iabl s` dfk ote`ae ,dxcpy ef `id ezay `vnpe
epay `vnpe ,ok zrc lr rxwe eia` zny el exn`yk ,ezaeg ici
,drixw zaeg ici `viy `ziixad ixaca x`azpy dne .zny `ed
xaq `ede ,znd `ed in eyxit `le zn el zny el exn`yk epiid

tda s` dfk ote`ae ,epa zny `vnpe ,zny `ed eia`y envrnzx
xeaqe ,ezia jeza dy` dxcpy el exn`yk ,ezxtd dlg mixcp

.zxcepd `id ezay rcepe ,dl xtde dxcpy `id ezy`y
:yxtnl mzq oia wlgl yi ok`y di`x d`ian `xnbd

àéðzäå,`ziixaa epipy jk ok`e -Bì eøîày mc`l,åéáà úî §¨©§¨¨§¥¨¦
òø÷å,eicba z`àöîð Ck øçàåyBða,zny df `edéãé àöé àì §¨©§©©¨¦§¨§Ÿ¨¨§¥

äòéø÷.cala eia` lr yxetna rxwy xg`n ,zipy rexwl eilre §¦¨
m` mpn`Bì eøîày mc`lúî Bì úî,znd `ed in eyxit `le ¨§¥¥

øeáñëey envrn didàeä åéáà,znyòø÷å,eicba z`Ck øçàå §¨¨¦§¨©§©©¨
àöîðyBða,zny `edäòéø÷ éãé àöé,zipy rexwl jixv epi`e ¦§¨§¨¨§¥§¦¨

.eala drhy s` ,mzqa eicba z` rxwy xg`n
rxtnl ezrixw dliren ote` dfi`a sqep ote`a zx`an `xnbd

:dliren dpi` ote` dfi`ae
,øîà éMà áøïàkzny `ed epay el rcepykøeac éãk CBúa ©©¦¨©¨§§¥¦

eaxl xnel cinlz lekiy onf xeriy `ede ,a`d lr ezrixwl
,ixene iax jilr melyïàkzny `ed epay el rcepykéãk øçàì ¨§©©§¥

øeac.a`d lr ezrixwl ¦
,eixac z` iy` ax yxtneäòéø÷ éãé àöé zøîà÷c àä`ziixad - ¨§¨¨§©§¨¨§¥§¦¨

`ed eia`y zerha xaqy s` drixw zaeg ici `viy zxaeqd
dfk ote`a zwqer ,znyBða àöîpL`ed epay el rcep ,xnelk - ¤¦§¨§

,eia` `le znyøeac éãk CBúaep` ok lre ,a`d lr ezrixwl §§¥¦
.oad lr s` rxewe `ed jiynn eli`k eze` mipcàì zøîàc àä̈§¨§©§Ÿ

äòéø÷ éãé àöézwqer ,ezaeg ici `vi `ly zxaeqd `ziixad - ¨¨§¥§¦¨
zerhd el drcepy dfk ote`aøeac éãk øçàì,a`d lr ezrixwl §©©§¥¦

.oad lr dliren ef drixw oi` ok lre
xtde ezy` dxcpy xaq m`y ,ok oicd mixcp oiprl s` `linne
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eza iabl dliren ef dxtd oi` ,ezxtdn xeaic ick xg`l wx el
dxtdy zxaeqd dpynd zwqer dfk ote`ae .zipy xtdl eilre
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"lr"c ,`vi `l - ok zrc lr rxwe eia` zn
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dxtd `ipdn `l i`ce i`d ikac ,eza `idy.áø
ick xg`l o`k xeac ick jeza o`k xn` iy`

.xeac`pic i`d` ibelt`l `z` `l iy` ax

`dc ,drixw ici `vic dia dcen i`cec ,mzqac

b"dkae .`vi mzqac `icda ikd `gken `ziixa

ikid ikc `l` .dnwde dxtd `ipdn mixcpa inp
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yxtnac ,`pixg` `iepiy wixt ,`wec e`l "eia`

epa `edy edericedy lk - `vic dl zgkyn inp

da inp b"dkae .ezrixwl xeac ick jezdxt

el exn`yk - xtie xefgi ipzwc oizipznc dnwde

eza dzidy ,dpey`x dxtdc xeac ick xg`.
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inc xeack xeac ick jezc l"f z"x mya azky "oilgep yi" wxta l"f ongp xa dyn epiaxl izi`xe .ipdn `l xeac ick jez 'it` dxfg ikd meyne ,dxenb dnkqda-oewzc `ed `zpwz

`l` ?mixcpa dyr mewa mlerl dxezd on xac xewrl oipzn c"a ike ;il `gip `le .ipdn xa ilin lka odizecn eeyde .mely el ozil lkeiy ,eax ea rbte gwn gweld cinlz meyn ,opax

oxn`ck i`ce.'éðúî.miiw elek mip`zl miiw znreh ip`y el` miapre mip`z mpew dxn`xtdle xefgl leki epi`e ,miaprl 'it`.åðéà.miaprl s` xtiy cr xtenmiaprl xten epi`

ezvwn xtdl epnid lk `ly ,mip`zl elit` ,llk xten epi` :xg` oeyl .xten - xtdy mip`zl la` ,yexita mdl xtiy cr.äøîàixd znreh ip`y dapre znreh ip`y dp`z mpew

.mixcp ipy el`) `ztqeza `ipzcke ,odl zg` dxtd mixcp ipy `dc ,envr ipta cg`e cg` lkl dxtd jixv `diy `xninl e`le"tmixcp dyng dilr eid :(-`l` .olekl zg` dxtd

mdn cg` miiw e` xtd m`y xnel-ipyd z` xtdl e` miiwl leki.
'nb

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

Iò" áéúëc "Iò" "Iò" áéúëc ,íéòø÷ éab àäå§¨©¥§¨¦¦§¦©©¦§¦©
eøîà :àéðúå ,"Bða ïúðBäé Iòå IeàLåéáà úî BI ¨§©§¨¨§§©§¨¨§¥¨¦

Bða àöîð Ck øçàå ,òø÷å¯:éøîà !äòéø÷ éãé àöé §¨©§©©¨¦§¨§¨¨§¥§¦¨¨§¦
àä ;àéL÷ àI¯eøîà :àéðúäå .Løôîa àäå ,íúña ¨©§¨¨¦§¨§¨¦§¨¥§¨©§¨¨§

Bða àöîð Ck øçàå ,òø÷å åéáà úî BI¯àöé àI ¥¨¦§¨©§©©¨¦§¨§Ÿ¨¨
àeä åéáà øeáñëe ,úî BI úî BI eøîà .äòéø÷ éãé§¥§¦¨¨§¥¥§¨¨¦

Bða àöîð Ck øçàå ,òø÷å¯áø .äòéø÷ éãé àöé §¨©§©©¨¦§¨§¨¨§¥§¦¨©
éãk øçàI ïàk ,øeac éãk CBúa ïàk :øîà éLà©¦£©¨§§¥¦¨§©©§¥

äòéø÷ éãé àöé zøîà÷c àä .øeac¯Bða àöîpL ¦¨§¨¨§©§¨¨§¥§¦¨¤¦§¨§
äòéø÷ éãé àöé àI zøîàc àä ,øeac éãk CBúa¯ §§¥¦¨§¨§©§Ÿ¨¨§¥§¦¨

CBúa äIBç BI LiL éî :àéðúäå .øeac éãk øçàI§©©§¥¦§¨©§¨¦¤¥¤§
úî Ck øçàå ,òø÷å únL äneãîëå ,óJòúðå Búéa¥§¦§©¥§¦§¤¤¥§¨©§©©¨¥

¯øîà éæt ïa ïBòîL 'ø øîà .äòéø÷ éãé àöé àIŸ¨¨§¥§¦¨¨©¦§¤¨¦¨©
éãk CBúa Iáà ,øeaéã éãk øçàI únL àJà eðL àI :àøt÷ øa íeMî éåI ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨Ÿ¨¤¨¤¥§©©§¥¦£¨§§¥

øeaã éãk CBz :àúëIéäå .éîc øeaãk øeaéã¯.Løâîe ,Lc÷îe éBâå ,ócânî õeç ,éîc øeaãk ¦§¦¨¥§¦§§¨§¥¦§¦¨¥¦§©¥§§©¥§¨¥
'éðúîíéðàzI íéi÷ ,"úîòBè éðàL eJà íéáðòå íéðàz íðB÷" äøîà¯øôä ,íéi÷ BJek ¨§¨¨§¥¦©£¨¦¥¤£¦¤¤¦¥©§¥¦©¨¥¥
íéðàzI¯.íéáðòI óà øôiL ãò øôeî BðéàéðàL äáðòå úîòBè éðàL äðàz íðB÷" äøîà ©§¥¦¥¨©¤¨¥©¨£¨¦¨§¨¨§¥¨¤£¦¤¤©£¨¨¤£¦
"úîòBè¯.íéøãð éðL eJà éøä'îâepîé÷é dLéà" :àéðúc .IàòîLé éaø ?ïéúéðúî épî ¤¤£¥¥§¥§¨¦©¦©§¦¦©¦¦§¨¥§©§¨¦¨§¦¤

íéðàzI íéi÷ ,"úîòBè éðàL eJà íéáðòå íéðàz íðB÷" äøîà "epøôé dLéàå¯,íéi÷ BJek §¦¨§¥¤¨§¨¨§¥¦©£¨¦¥¤£¦¤¤¦¥©§¥¦©¨
øôä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מג' אלול ומ"ש שחסר ברוחניות וכו' ושואל להורותו הדרך.

קמשך בעמוד הצק



קפז
miwxt dyelya` cenr ft sc ± iriax wxtmixcp

.ìò ìò áéúëã íéòø÷ éáâ àäåaiigy ,dyly e` miaexw mipy el ezn m`y rnync

.`hxt epiidc 'd mr lre epa ozpedi lre le`y lr :envr ipta cg` lk lr rexwlàéðúå
.åðá àåäù àöîð ë"çàå òø÷å åéáà úî"lr" "lr"c .drixw ici `vi - eia` `le ,zny

.`wec e`l "dze`" inp `kd .`wec e`l.ùøôîá ïàë íúñá ïàërxwy - drixw iab

oizipzna la` .epa lr `le eia` lr `ly ,mzq

oeik jklde ,eza myl yexita xtdy oebk -

ezy` myl xtdl jixv - jk epi`y `vnpc

.dxcpy.äòéø÷ éãé àöé àì àéðúäåoiiywe

.iccd` `ziixa.àéðúäåiy` axl riiqnc.

.øåáã éãë êåú àúëìäåxeac ick jez xfegdc

.ilin edlekl inc xeack -.óãâîî õåçjxan

d z`.my.éåâåil`" miakek zcearl xne`d

.aiig dicegl xeac`c ,"dz`.ùã÷îäå,dy`

dpi` - xeac ick jeza xfegy t"r` ,dyxbnde

.dxfg'éðúîíéáðòå íéðàú íðå÷ äøîà
.íéé÷ øãðä ìë íéðàúì íéé÷ úîòåè éðéàùs`

xtdl leki oi`y ,miaprdelit` aey.miapr`

`xnbae .elek mwed ezvwn mwedy xcp :xaqw

.epnn miwi epniwi :yxtn
øôä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

àäå.'ebe le`y lr aizkc mirxw iab`le znd myl rxwiy ,`wec "lr"c xninl ol dede

,drixw ici `vi - epa `vnp jk xg`e rxwe eia` zn el exn` :`pz ikd 'it`e .xg`a drhiy

`wec e`l "dze`" `nil p"d ,`weec e`l "lr" `nl`.àì.yxtna `d mzqa `d `iyw

`l` ,eia` zn yexita el exn`ya `wec e`l - `vi rxwe eia` zn el exn` `ipzc `d

,epa `vnpe eia` xeaqe ,zn ('ita) el exn`ya

el exn`y ,yxtna la` .drixw ici `vi `dae

"lr"c ,`vi `l - ok zrc lr rxwe eia` zn

`wec e`l - eia` zn el exn` ipzw ike .`wec.

.àéðúäåla` `vi mzqa `wecc ,`zegipa

- xtie xefgi f"d ipzwc 'ipzne .`vi `l yxtna

z`vnpe ezy` dxcp yexita el exn`y ,yxtna

dxtd `ipdn `l i`ce i`d ikac ,eza `idy.áø
ick xg`l o`k xeac ick jeza o`k xn` iy`

.xeac`pic i`d` ibelt`l `z` `l iy` ax

`dc ,drixw ici `vic dia dcen i`cec ,mzqac

b"dkae .`vi mzqac `icda ikd `gken `ziixa

ikid ikc `l` .dnwde dxtd `ipdn mixcpa inp

zn el exn`" ipzwc `ziixac oiytp wegcp `lc

yxtnac ,`pixg` `iepiy wixt ,`wec e`l "eia`

epa `edy edericedy lk - `vic dl zgkyn inp

da inp b"dkae .ezrixwl xeac ick jezdxt

el exn`yk - xtie xefgi ipzwc oizipznc dnwde

eza dzidy ,dpey`x dxtdc xeac ick xg`.

.àéðúäå`zegipa.ìáàoi` xeac ick jeza

.rxewe xfeg,zn `l oiicr rxwy dryay t"r`y

- xeac ick jez zny oeik ,llk drixw `ied `le

,zerha inp rxw ik .inc `zyd rxwc o`nk

xtd e` miwd p"` ,xg` zn el zny xeaq didy

ipdn - xeac ick jez rciy oeik ,zerha.

àúëìäåixkpe scbnn xa inc xeack c"kz

`l` aiyg `l "oilgep yi" wxtae .yxbne ycwne

c"kz ea xfege scb m`y epiid ,scbn .diedl d`ivi ywzi`c ,ycwn llka yxbne ,ixkp llka scbnc ,ibilt `le .oiyecwe dxf dcearn xa :ixz-dcearl xn` m`y ,ixkpe .dxfg `ied `l

ea xfge "dz` il`" dxf-xeac ick jez ea xfge yxib e` ycw m`y ,yxbne ycwne .dxfg `ied `l-x`yac ,ipira d`xpe .ikd opaxl edl `pne ,ipd y"n `prci `le .dia xcd ivn `l

mze` dyer mc`yk ,i`d ilek ixing `lc ilin-i`d ilek ixingc oeik ,ipd la` .xeac ick jez ea xefgl lekiy ezrc `l` ,dyer `ed ezrc xnba `l-`l` mze` dyer mc` oi`

inc xeack xeac ick jezc l"f z"x mya azky "oilgep yi" wxta l"f ongp xa dyn epiaxl izi`xe .ipdn `l xeac ick jez 'it` dxfg ikd meyne ,dxenb dnkqda-oewzc `ed `zpwz

`l` ?mixcpa dyr mewa mlerl dxezd on xac xewrl oipzn c"a ike ;il `gip `le .ipdn xa ilin lka odizecn eeyde .mely el ozil lkeiy ,eax ea rbte gwn gweld cinlz meyn ,opax

oxn`ck i`ce.'éðúî.miiw elek mip`zl miiw znreh ip`y el` miapre mip`z mpew dxn`xtdle xefgl leki epi`e ,miaprl 'it`.åðéà.miaprl s` xtiy cr xtenmiaprl xten epi`

ezvwn xtdl epnid lk `ly ,mip`zl elit` ,llk xten epi` :xg` oeyl .xten - xtdy mip`zl la` ,yexita mdl xtiy cr.äøîàixd znreh ip`y dapre znreh ip`y dp`z mpew

.mixcp ipy el`) `ztqeza `ipzcke ,odl zg` dxtd mixcp ipy `dc ,envr ipta cg`e cg` lkl dxtd jixv `diy `xninl e`le"tmixcp dyng dilr eid :(-`l` .olekl zg` dxtd

mdn cg` miiw e` xtd m`y xnel-ipyd z` xtdl e` miiwl leki.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו שואל דעתי בהנוגע לסדר לימודו בעתיד הקרוב.

וידועה דעתי מפורטה ומיוסדת מאז, שעל כאו"א מבחורים ואברכים במדינה זו, להקדיש איזה 

שנים לכה"פ ללמוד תורתנו הק' מבלי לימודי חול להבדיל, וכיון שכנראה ממכתבו עד עתה למד תמיד 

בערבוביא, הרי דעתי ברורה ע"פ הנ"ל, שכנ"ל יסדר לימודו בעתיד באופן שלכה"פ ב' וג' שנים יהי' זמנו 

מוקדש ללימוד התורה בהתמדה ושקידה מבלי לימודים אחרים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן אשר בכל יום חול לאחרי תפלת הבקר, יאמר השיעור 

תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קפח
miwxt dyelyaa cenr ft sc ± iriax wxtmixcp

.øôåî åðéà íéðàúì øôä.miaprl s` xtiy cr ,dxtd dny e`l zvwna dxtd :xaqw

.íéøãð éðù åìà éøä úîòåè éðéàù åæ äáðòå úîòåè éðéàù åæ äðàú íðå÷dwlige li`ed

.oie`l ipy odilr aiige ,mip`zl miiw `l - miaprl miiw m`y .mizpia dnirh'îâóà
.åðîî åðøôéepxti iab .xcdnw l`rnyi iax .r"xle .elek xtd - ezvwnl xtd m`eéî

.åðîî øôé áéúë,ikd yxcnl `ki` dnwd iab

miwi oeyl - "epniwi" aizk `dc`lc) ,epnn

.(xwir dnwdc xninl opax deiey'ø éøáã åæ
.ò"øå ìàòîùéla` .dnwda ecen edieexzc

dxtd dn ,dxtdl dnwd yiwn :mixne` minkg

aizk `l `dc ,xted `l xtdy dn - zvwna

,miiw `l miiwy dn - dnwd s` ,"epnn xti"

deiey `lc] ,"epnn miwi" yxcinl `ki`c b"r`

.[xwir dnwdc xninl opax.àáø øîà'ipzn

ip`y miapre mip`z mpew" oia welig ieyn `wc

ip`y dp`z mpew" dxn`c `kidl "znreh

oie`l ipy daiigl "znreh ip`y dapre ,znreh

) xn`c ,`id y"x - oeyld meynsc zereay

:eldreay" xn`e mc` ipa 'd ederazc `kid :(

xwyl rayp m`y "jl `le jl `l aiig ipi`y

`da aiig epi` -.cg` oaxw `l` dreayãò
äòåáù øîàéù.ãçàå ãçà ìë ìùxn`c

lk lr aiigc - "jl `l dreay ,jl `l dreay"

.oaxw cg`e cg`'éðúî.íéøãð ùéù éðà òãåé
.xecpl leki mc`y.ïéøéôî ùéù òãåé éðéà ìáà

ok xg`e .xcp xtdl leki mlera mc` meyy

.zlren dxtdy el rcep.äì øôé,onf xg`l

rcei did `lc oeikc .xtdl lekiy rcepyk

el rcepy mei eze`a ,`zyd `l` "erny meia" dia opixw `l `xwirn - xtdl lekiy

.dl xtdl lekiy.ïéøéôî ùéù éðà òãåéxcp m` rcei ipi` la` ,xcpl zlren dxtdy

.meia ea xtd `le rpnpe ,`ed xenb xcp df.øôé àì øîåà î"øel rcepykl ,onf xg`l

i` :n"n ,`ed ryet - xtd `le dxtd aiha rci `ede li`edc .dxtd jixve `ed xcpy

`ki`e ?xtdc i`n dil ztki` i`n - `ed xcp e`l i` ,xtnc ciar xity - `ed xcp

.driny lkk driny zvwn.øôé íéøîåà íéîëçå`ki`c b"r`e .xacd xxaed `le li`ed

.dcedi iax epiid oizipznc minkg .driny lkk dpi` - driny zvwn'îâàìá åäðéîøå
.àîåñì èøô úåàø,ed`x `l ebxdy df - "ze`x `la" xn`c ,dleb epi`y ,bbeya bxdy

.dleb epi`c - d`ex epi`e ze`xl ecia wtq yic llkn ,ebxed did `l - ed`x eli`c

lewl mipian oineq aexc ,`ilz `ailc `zpae`a `neql drici zvwn [`"cqc] (xn`c)

`l` ixiin `l `xwc .`id drici llka drici zvw dze`e ,d`vei `id okidn dxad

,dilhwinl oiekin `lc `l` ,mzd dedc dixagl rcic `kid
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'îâ.miaprl s` xtiy cr xten epi` mip`zl xtddnwda opixn`ck ,xcpd lk xten epi`

izazky enke ,mip`zl elit` ,llk xten epi` - inp i` .elek miiw ezvwn miiw m`c

epzpynadn .åðîé÷é.epnnikd epniwic ,elek mwed - "epnn" epiidc ,ezvwnac rnync

yewzi` `d d"t` - ikd rnyn `lc b"r` ,inp epxti s` .rnyn.ìáàmixne` minkg

.xtd xtdy dn dxtd dn dxtdl dnwd yiwnef

xtd :opzc `d df itle .mixtqd zqxib `id

dn la` ,xn`w xcpd lk - xten epi` mip`zl

ixn`w i`n - llk xten epi` i`c .xted - xtdy

r"kc rnync ,xted xtdy dn dxtd dn :opax

`l` opaxl edl jixhvi` `le ,dxtda ecen

bilt dteb dxtda `dc ?dxtdl dnwd iieyw`l

rnyn ef `qxb itl i`ce `l` !oizipznc `pz

`ztqeza la` .xted xtdy dn ecen edlekc

)f"ton dxcp :mzd `ipzc ,ikd rnyn `l (

xtd `le mip`zl xtd ,miaprd one mip`zd

dkyge ,miaprl-.miapra oia mip`za oia dxeq`

zqxb d`xp jkitl .xn`w llk xten epi` :`nl`

minkg la` :ikd iqxbc ,xwir mixtq zvw

s` ,xted `l xtdy dn - dxtd dn :mixne`

epiax axd zqxb oke .miiw `l miiwy dn - dnwd

eizeklda l"f ongp xa dyn.øîày"x `ax

.cg`e cg` lkl dreay xn`iy cr xn`c `id

) mzd opzc ,`id "oecwtd zreay" wxta:el sc:(

jl oi`y dreay" xn`e ,eze` oiraez dyng eid

"jl `le jl `le icia-,cg`e cg` lk lr aiig

.cg`e cg` lkl dreay xn`iy cr :xne` y"x

xn`zy cr mixcp ipy dil iaiyg `l inp `kd

"dapr `le dp`z `l znreh ip`y mpew" dxn` m` la` ,cg`e cg` lkl "znreh ip`y"

-,ied cg` xcp y"xl) "oigzet" 'ta dlrnl izazk xake .mixcp ipy edl eed opaxle.eq sc

oiprle d"cy"xk l"iiwc (.'éðúî.mixcp yiy ip` rcei.xenb xcp ied izy` dxcpy dny

dpial epiay `le ytp iepir ly `l ,xcp mey xtn lrady .oixitn yiy rcei ipi` la`.

.øôé`edd crc ,el rceiy mei eze` jez xti - xtdl leki lrady el rcepyk ,okn xg`l

"erny mei" dia `pixw `l `nei.òãåé.oixitn yiy ip`milrady mixcp zvwn yiy

oze` oixitn.ìáà.xcp dfy rcei ipi`xtn lrady mixcp oze`n dfy.î"ø`l xne`

.xtimeid .xtdl leki `edy edericedy xg` `le meid `l ,xn`w llk xti `lc c"n `ki`

edericedy xg`le .xtdl leki `edy rcei `edyk `l` xtn `diy "erny mei" ixwn `lc -

o`kn xg` xtdl lkei `ly iabl `ziinw dricic meyn ,xti `l inp - xtdl leki `edy

.drici lkk drici zvwnc edl `xiaqc ,df meia xti :`"kge .xar xake ,ixwn "erny mei"

,ea xtdl lekiy oiprl ixwn "erny mei" `nw `neic ,xtn epi` aey - enei xary lk la`

meia `wec - xti `l n"x xn` ikc c"n `ki`e .`adle o`kn xtdl leki epi`y oiprle

oixitn yie mixcp yiy rcei `edy oeikc l"qc ,ef dricia xtn meia ea la` ,xn`w eixg`ly

drici `ixwn `l - xcp dfy rci ded `l `nw `neiac oeikc edl `xiaqc ,eixg`ly meia - xti mixne` minkge .xcp dfy rcei epi`y t"r` ,`ixwn dxenb drici -.'îâ`la edpinxe

.`neql hxt ze`xze`xl leki xg` mewna la` ,ze`x `la `ed o`kc rnyn - "ze`x `la" aizkcnc .dleb epi` bbeya ytpd z` bxdy (in).éáø.`neqd z` zeaxl xne` xi`noeikc

`pyixtc `nw `yexitle .drici lkk ied d"t` - ed`ex epi`y oeik ynn enewn oiekl leki oi`y ,dxenb drici el oi`y t"r` ,elv` df `ayk `ed yibxny ,drici zvwn dil zi`c

'ipznae ,drici lkk drici zvwn xaqwc ,dnily drici dil zilc b"r` ,`neqd z` zeaxl "ze`x `la" n"x xn` `kdc ;dcedi iaxc` dcedi iaxcne n"xc` n"xcn jixt ikd oizipzna

pi`c ipz,opax ixn` oizipznae ,drici lkk e`l drici zvwn `nl` - `neql hxt "ze`x `la" dcedi 'x xn` `kde .drici lkk e`l drici zvwn `nl` - meia ea ef dricia xtdl leki e

rcei epi`y lkc ol `xiaqc ,`iyw `l - eixg`ly meia xtic ipzwc `yixe .drici lkk drici zvwnc l"q `nl` - drici dze`a meia ea xti ,n"xc dizbelt xa `edc dcedi 'x epiidc

zvwnc meyn ,ixn`w eixg`ly meia inp dilr ibiltc opaxe ,xn`w eixg`ly meia - xti `l xn`c n"x ,oizipzna `pyixtc `xza `yexitle .ied `l drici zvwn elit` - oixitn yiy

,`iyw `l dcedi iaxc` dcedi iaxc .drici lkk e`l drici
daxc`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc mixcp(iriax meil)

m` j`øôädxcp z` dlìd iabøôeî Bðéà ,íéðàzllkøôiL ãò ¥¥§§¥¦¥¨©¤¨¥
dlì óàd iabíéáðò,lre ,jk yexcl ozip `l dxtd iably oeik ©§£¨¦

.elek xted ezvwn xtedy xcpy mixne` ep` oi` okéaø éøác¦§¥©¦
.ìàòîLé.dpynd z` dpyy `pzd `ede ¦§¨¥

,'eðøôé dLéàå eðîé÷é dLéà' øîBà àeä éøä ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥£¥¥¦¨§¦¤§¦¨§¥¤
z` cenll ozip ok lre ,dfl df dxtde dnwd eeyed df weqtae

,dnwd ipicn dxtd ipicepnî eðîé÷i äîdnwd iably myk - ©§¦¤¦¤
df oice ,elek mwed xcpd on zvwn lrad miwd m`y `ed oicd
,elek mwed epnn wlg lrad miwd m` s`y ,'epniwi' zaizn cnlp

epnî eðøôé óàzvwn lrad xtd m`y ,ok oicd dxtd iabl s` - ©§¥¤¦¤
.elek xted xcpd on

ìàòîLé éaøå,`aiwr iax ly ezxaq lr orehepnî øôé áéúk éî §©¦¦§¨¥¦§¦¨¥¦¤
dazk dnwd iabl ixd ,dfl df dxtde dnwd zeeydl ozip cvik -
epnn wlg miwd m` s`y miyxec ep` ok lre ,'epniwi' oeyl dxez
dliren oi` ,df oirn oeyl azkp `ly dxtd iabl j` ,elek miiw

.xcpd zvwnl dxtd
àáé÷ò éaøåyexcl ozip `l ok`y ,l`rnyi iax zprhl aiyn §©¦£¦¨

mewn lkn j` ,xcpd on zvwn xtdl ozipy 'epxti' zaiznLéwî©¦
aezkd,äî÷äì äøôä,dnwd ipicn dxtd ipic cenll ozip ok lre £¨¨©£¨¨

epnî äî÷ä äî,elek mwed xcpd zvwn miwd m` -äøôä óà ©£¨¨¦¤©£¨¨
epnî.elek xted xcpd on zvwn xtd m`y - ¦¤

:df oipra ziyily drc
éaøå ìàòîLé éaø éøác Bæ ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¥©¦¦§¨¥§©¦

àáé÷òmwed xcpd on zvwn lrad miwd m`y mdipy micend - £¦¨
,elekíéøîBà íéîëç ìáà,jtidlyLéwîaezkd,äøôäì äî÷ä £¨£¨¦§¦©¦£¨¨©£¨¨

øôä [àì] øôäM äî äøôä äîzvwnl dxtd oi`y xg`ny - ¨£¨¨©¤¥¥Ÿ¥¥
,llk ezxtd dlg `l xcpdíéi÷ [àì] íéiwL äî äî÷ä óàoi`y - ©£¨¨©¤¦¥Ÿ¦¥

.xcpd zvwnl dnwd dliren
dxtde dnwd ipica mi`pzd ixaca zehiy yely mpyiy ,`vnpe
z` lrad miwd m`y ,l`rnyi iaxk epizpyn zrc .` .zvwna
.llk xted `l ezvwn z` xtd m` j` ,elek mwed xcpd zvwn
,elek xted ezvwn xtd m` dxtd iabl s`y ,`aiwr iax zrc .a
,minkg zrc .b .dnwd ipicn ywida micnlp dxtd ipicy oeik
,llk eznwd dlg `l xcpd on zvwn miwd m` dnwd iabl s`y

.ywida dxtd ipicn dnwd ipic z` micnel mdy xg`n
m`y dpyna epipyäøîàdy`däðàz íðB÷dapre znreh ip`y ¨§¨¨§¥¨

xtdl e` miwdl lrad lekie ,mixcp ipy el` ixd ,znreh ip`y
:envrl cg` lk

ïéúéðúî ,àáø øîàixackäòeáL øîàiL ãò øîàc ,àéä ïBòîL éaø ¨©¨¨©§¦¦©¦¦§¦§¨©©¤Ÿ©§¨
.ãçàå ãçà ìëìzereay zkqna oerny iax zrc ,epiidc(:el), §¨¤¨§¤¨

xne`e ,dne`n mdl aiig epi`y miyp` dyngl raypd mc`y
eze` mipc ep` oi` ,'jl `le ,jl `le ,icia jl oi`y dreay'
xg`n ,cala zg` dreay raypk `l` ,zereay dnk raypk
mb ok lre .cala zg` mrt `l` dreay oeyl xn` `ly

mip`z mpew' dy`d dxn`yk ,epizpyna'znreh ip`y miapre
zxne` xy`k wxe ,cg` xcpk `l` mixcp ipyk z`f mipc ep` oi`
z`f mipc ep` ,'znreh ip`y dapre znreh ip`y dp`z mpew' `id

.cg` lk lr 'znreh ip`y' dxn`y xg`n ,mixcp ipyk
ip`y miapre mip`z mpew' dxn`a s`y ,`id minkg zrc mpn`
lrad lekie ,mipey mixcp ipyk dixac z` oecl yi ,'znreh
,icia jl oi`y dreay' xne`a oke .mdn cg` lk xtdl e` miwdl

.zereay dnk raypk eze` mipc ep` 'jl `le

äðùî
z` xtdl leki `edy rci `l dlrae dxcpy dy`a dpc ef dpyn
lrad leki m` ,df xcp xtdl leki `edy rci `ly e` ,dixcp

.ixyt` xacdy el rcepy meia xcpd z` xtdl
z` dl xtd `l dlrae ,xtdl leki lrady xcp dxcpy dy`

,lrad xne` onf xg`le ,erny meia xcpdíéøãð LiL éðà òãBé- ¥©£¦¤¥§¨¦
dxq`y dna dxeq` `ide ,xenb xcp `ed izy` dxcpy xcpdy

,dilrïéøéôî LiL òãBé éðéà ìáàmixcp xtdl leki lrady - £¨¥¦¥©¤¥§¥¦
,xcpd z` izrnyy meia dl izxtd `le izwzy okle ,ezy`l

øôés`e ,ezy` ixcp z` xtdl leki `edy el rcepy meia lrad ¨¥
cr 'erny mei' aygp df oi` ,xcpd z` okl mcew rny `edy
`ed ,xtdl leki `edy el rcep ea meide ,xtdl leki `edy rciy

.'erny mei' aygp
,lrad xn` m`eéðà òãBémbe ,lg izy` ly xcpdyïéøéôî LiL ¥©£¦¤¥§¥¦

,ezy` ixcp z` xtdl leki lrady -øãð äfL òãBé éðéà ìáà- £¨¥¦¥©¤¤¤¤
,xtdl leki lrady mixcpdn `ed dxcp izy`y df xcp mby
,dpial epiay mixcp e` ytp iepir ixcp wx xtdl leki lrad ixdy

,øîBà øéàî éaøøôé àì`ed df xcpy el rcepy meia lrad ©¦¥¦¥Ÿ¨¥
xcpd zriny meia xtd m` wxe ,xtdl leki lrady mixcpdn
xtdl leki lray mbe df xcpa dxq`py rciy meyn ,ezxtd dlg
[ytp iepir ly xcp `ed df xcpy] rci `ly zvwn eze`e ,mixcp
xaryk jk meyne ,'erny mei' didi `l drinyd meiy dyer epi`

.xtdl leki epi` aey df meiíéîëçåe miwlegøôé ,íéøîBàlrad ©£¨¦§¦¨¥
meyn ,xtdl leki lrady mixcpdn `ed df xcpy el rcepy meia
,xcpd ly dxenb driny ef oi`e ,df xcp xtdl lekiy rci `ly
leki lray df hxt llek ,eihxt lk mr xcpd z` rnyiyk wxe
el rcepy meia okle ,'erny mei' `ed mei eze` ,df xcp xtdl

.xcpd z` xti ,df xcp xtdl leki `edy

àøîâ
odkd zen cr hlwn xirl dleb ,bbeya exiag z` bxdy mc`

xn`py ,lecbd(dkÎak dl xacna)F` Ftcd dai` `lA rztA m`e'§¦§¤©§Ÿ¥¨£¨
`lA DA zEni xW` oa` lka F` ,dIcv `lA ilM lM eilr KilWd¦§¦¨¨¨§¦§Ÿ§¦¨§¨¤¤£¤¨¨§Ÿ
aWie ,'ebe Fzrx WTan `le Fl aiF` `l `Ede znIe eilr lRIe zF`x§©©¥¨¨©¨Ÿ§Ÿ¥§Ÿ§©¥¨¨§¨©
rnyne .'WcTd onWA Fz` gWn xW` lcBd odMd zFn cr DÄ©©Ÿ¥©¨Ÿ£¤¨©Ÿ§¤¤©Ÿ¤
okle ,mc` o`k didy al my `ly zngn ebxdy el` miweqta
oicd dn mi`pzd ewlgpe .bxdp jk ici lre eiyrna xdfp `l
m`d ,xg` mc` ecil `vnp m` llk ze`xl leki epi`y `neqa
zwelgnn dywn `xnbde .`l e` eci lr mc` bxdpyk dleb `ed

.epizpyn lr df oipra mi`pzd
eäðéîøeyy dnn jl dyw` -zekn zkqna epip(:h)dxeza xn`p , §¦§

úBàø àìa','miyxec dfneàîeñì èøtlr xn`p `l df oicy - §Ÿ§§¨§¨
,d`ex llk jxcay mc` `ed gvexdy rnyn weqta ixdy ,`neq
`neq la` ,ebxd ok ici lre exiag z` d`x `l `ed df dxwnae

,zelb aiig epi` ,llk ze`xl leki epi`y.äãeäé éaø éøáceéaø ¦§¥©¦§¨©¦
øéàîe wleg,øîBà`a aezkdy,àîeqä úà úBaøì`neqy oeik ¥¦¥§©¤©¨

dxad lew rney `edy ici lr ,ecil `a mc`yk oigadl leki
xzei xdfidl jixv did bxdy df `neq mb `linne ,ezaiaqa yiy

.bbeya mc` bxdyk dleb `ed okle ,ecil mc` yiyk eiyrna
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אלול, במ"ש אל מי לפנות בהנוגע להדרכה בלימוד החסידות.

כן לפעמים קרובות בא הוא  לזמן מבקרים במקום מושבו מחסידי חב"ד,  כמדומני שמזמן 

קמשך בעמוד קבא



קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc mixcp(iriax meil)

m` j`øôädxcp z` dlìd iabøôeî Bðéà ,íéðàzllkøôiL ãò ¥¥§§¥¦¥¨©¤¨¥
dlì óàd iabíéáðò,lre ,jk yexcl ozip `l dxtd iably oeik ©§£¨¦

.elek xted ezvwn xtedy xcpy mixne` ep` oi` okéaø éøác¦§¥©¦
.ìàòîLé.dpynd z` dpyy `pzd `ede ¦§¨¥

,'eðøôé dLéàå eðîé÷é dLéà' øîBà àeä éøä ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥£¥¥¦¨§¦¤§¦¨§¥¤
z` cenll ozip ok lre ,dfl df dxtde dnwd eeyed df weqtae

,dnwd ipicn dxtd ipicepnî eðîé÷i äîdnwd iably myk - ©§¦¤¦¤
df oice ,elek mwed xcpd on zvwn lrad miwd m`y `ed oicd
,elek mwed epnn wlg lrad miwd m` s`y ,'epniwi' zaizn cnlp

epnî eðøôé óàzvwn lrad xtd m`y ,ok oicd dxtd iabl s` - ©§¥¤¦¤
.elek xted xcpd on

ìàòîLé éaøå,`aiwr iax ly ezxaq lr orehepnî øôé áéúk éî §©¦¦§¨¥¦§¦¨¥¦¤
dazk dnwd iabl ixd ,dfl df dxtde dnwd zeeydl ozip cvik -
epnn wlg miwd m` s`y miyxec ep` ok lre ,'epniwi' oeyl dxez
dliren oi` ,df oirn oeyl azkp `ly dxtd iabl j` ,elek miiw

.xcpd zvwnl dxtd
àáé÷ò éaøåyexcl ozip `l ok`y ,l`rnyi iax zprhl aiyn §©¦£¦¨

mewn lkn j` ,xcpd on zvwn xtdl ozipy 'epxti' zaiznLéwî©¦
aezkd,äî÷äì äøôä,dnwd ipicn dxtd ipic cenll ozip ok lre £¨¨©£¨¨

epnî äî÷ä äî,elek mwed xcpd zvwn miwd m` -äøôä óà ©£¨¨¦¤©£¨¨
epnî.elek xted xcpd on zvwn xtd m`y - ¦¤

:df oipra ziyily drc
éaøå ìàòîLé éaø éøác Bæ ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¥©¦¦§¨¥§©¦

àáé÷òmwed xcpd on zvwn lrad miwd m`y mdipy micend - £¦¨
,elekíéøîBà íéîëç ìáà,jtidlyLéwîaezkd,äøôäì äî÷ä £¨£¨¦§¦©¦£¨¨©£¨¨

øôä [àì] øôäM äî äøôä äîzvwnl dxtd oi`y xg`ny - ¨£¨¨©¤¥¥Ÿ¥¥
,llk ezxtd dlg `l xcpdíéi÷ [àì] íéiwL äî äî÷ä óàoi`y - ©£¨¨©¤¦¥Ÿ¦¥

.xcpd zvwnl dnwd dliren
dxtde dnwd ipica mi`pzd ixaca zehiy yely mpyiy ,`vnpe
z` lrad miwd m`y ,l`rnyi iaxk epizpyn zrc .` .zvwna
.llk xted `l ezvwn z` xtd m` j` ,elek mwed xcpd zvwn
,elek xted ezvwn xtd m` dxtd iabl s`y ,`aiwr iax zrc .a
,minkg zrc .b .dnwd ipicn ywida micnlp dxtd ipicy oeik
,llk eznwd dlg `l xcpd on zvwn miwd m` dnwd iabl s`y

.ywida dxtd ipicn dnwd ipic z` micnel mdy xg`n
m`y dpyna epipyäøîàdy`däðàz íðB÷dapre znreh ip`y ¨§¨¨§¥¨

xtdl e` miwdl lrad lekie ,mixcp ipy el` ixd ,znreh ip`y
:envrl cg` lk

ïéúéðúî ,àáø øîàixackäòeáL øîàiL ãò øîàc ,àéä ïBòîL éaø ¨©¨¨©§¦¦©¦¦§¦§¨©©¤Ÿ©§¨
.ãçàå ãçà ìëìzereay zkqna oerny iax zrc ,epiidc(:el), §¨¤¨§¤¨

xne`e ,dne`n mdl aiig epi`y miyp` dyngl raypd mc`y
eze` mipc ep` oi` ,'jl `le ,jl `le ,icia jl oi`y dreay'
xg`n ,cala zg` dreay raypk `l` ,zereay dnk raypk
mb ok lre .cala zg` mrt `l` dreay oeyl xn` `ly

mip`z mpew' dy`d dxn`yk ,epizpyna'znreh ip`y miapre
zxne` xy`k wxe ,cg` xcpk `l` mixcp ipyk z`f mipc ep` oi`
z`f mipc ep` ,'znreh ip`y dapre znreh ip`y dp`z mpew' `id

.cg` lk lr 'znreh ip`y' dxn`y xg`n ,mixcp ipyk
ip`y miapre mip`z mpew' dxn`a s`y ,`id minkg zrc mpn`
lrad lekie ,mipey mixcp ipyk dixac z` oecl yi ,'znreh
,icia jl oi`y dreay' xne`a oke .mdn cg` lk xtdl e` miwdl

.zereay dnk raypk eze` mipc ep` 'jl `le

äðùî
z` xtdl leki `edy rci `l dlrae dxcpy dy`a dpc ef dpyn
lrad leki m` ,df xcp xtdl leki `edy rci `ly e` ,dixcp

.ixyt` xacdy el rcepy meia xcpd z` xtdl
z` dl xtd `l dlrae ,xtdl leki lrady xcp dxcpy dy`

,lrad xne` onf xg`le ,erny meia xcpdíéøãð LiL éðà òãBé- ¥©£¦¤¥§¨¦
dxq`y dna dxeq` `ide ,xenb xcp `ed izy` dxcpy xcpdy

,dilrïéøéôî LiL òãBé éðéà ìáàmixcp xtdl leki lrady - £¨¥¦¥©¤¥§¥¦
,xcpd z` izrnyy meia dl izxtd `le izwzy okle ,ezy`l

øôés`e ,ezy` ixcp z` xtdl leki `edy el rcepy meia lrad ¨¥
cr 'erny mei' aygp df oi` ,xcpd z` okl mcew rny `edy
`ed ,xtdl leki `edy el rcep ea meide ,xtdl leki `edy rciy

.'erny mei' aygp
,lrad xn` m`eéðà òãBémbe ,lg izy` ly xcpdyïéøéôî LiL ¥©£¦¤¥§¥¦

,ezy` ixcp z` xtdl leki lrady -øãð äfL òãBé éðéà ìáà- £¨¥¦¥©¤¤¤¤
,xtdl leki lrady mixcpdn `ed dxcp izy`y df xcp mby
,dpial epiay mixcp e` ytp iepir ixcp wx xtdl leki lrad ixdy

,øîBà øéàî éaøøôé àì`ed df xcpy el rcepy meia lrad ©¦¥¦¥Ÿ¨¥
xcpd zriny meia xtd m` wxe ,xtdl leki lrady mixcpdn
xtdl leki lray mbe df xcpa dxq`py rciy meyn ,ezxtd dlg
[ytp iepir ly xcp `ed df xcpy] rci `ly zvwn eze`e ,mixcp
xaryk jk meyne ,'erny mei' didi `l drinyd meiy dyer epi`

.xtdl leki epi` aey df meiíéîëçåe miwlegøôé ,íéøîBàlrad ©£¨¦§¦¨¥
meyn ,xtdl leki lrady mixcpdn `ed df xcpy el rcepy meia
,xcpd ly dxenb driny ef oi`e ,df xcp xtdl lekiy rci `ly
leki lray df hxt llek ,eihxt lk mr xcpd z` rnyiyk wxe
el rcepy meia okle ,'erny mei' `ed mei eze` ,df xcp xtdl

.xcpd z` xti ,df xcp xtdl leki `edy

àøîâ
odkd zen cr hlwn xirl dleb ,bbeya exiag z` bxdy mc`

xn`py ,lecbd(dkÎak dl xacna)F` Ftcd dai` `lA rztA m`e'§¦§¤©§Ÿ¥¨£¨
`lA DA zEni xW` oa` lka F` ,dIcv `lA ilM lM eilr KilWd¦§¦¨¨¨§¦§Ÿ§¦¨§¨¤¤£¤¨¨§Ÿ
aWie ,'ebe Fzrx WTan `le Fl aiF` `l `Ede znIe eilr lRIe zF`x§©©¥¨¨©¨Ÿ§Ÿ¥§Ÿ§©¥¨¨§¨©
rnyne .'WcTd onWA Fz` gWn xW` lcBd odMd zFn cr DÄ©©Ÿ¥©¨Ÿ£¤¨©Ÿ§¤¤©Ÿ¤
okle ,mc` o`k didy al my `ly zngn ebxdy el` miweqta
oicd dn mi`pzd ewlgpe .bxdp jk ici lre eiyrna xdfp `l
m`d ,xg` mc` ecil `vnp m` llk ze`xl leki epi`y `neqa
zwelgnn dywn `xnbde .`l e` eci lr mc` bxdpyk dleb `ed

.epizpyn lr df oipra mi`pzd
eäðéîøeyy dnn jl dyw` -zekn zkqna epip(:h)dxeza xn`p , §¦§

úBàø àìa','miyxec dfneàîeñì èøtlr xn`p `l df oicy - §Ÿ§§¨§¨
,d`ex llk jxcay mc` `ed gvexdy rnyn weqta ixdy ,`neq
`neq la` ,ebxd ok ici lre exiag z` d`x `l `ed df dxwnae

,zelb aiig epi` ,llk ze`xl leki epi`y.äãeäé éaø éøáceéaø ¦§¥©¦§¨©¦
øéàîe wleg,øîBà`a aezkdy,àîeqä úà úBaøì`neqy oeik ¥¦¥§©¤©¨

dxad lew rney `edy ici lr ,ecil `a mc`yk oigadl leki
xzei xdfidl jixv did bxdy df `neq mb `linne ,ezaiaqa yiy

.bbeya mc` bxdyk dleb `ed okle ,ecil mc` yiyk eiyrna
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לירושלים ת"ו או לתל אביב, אשר שם נמצאים כמה מהנ"ל, אבל בכלל הרי בהשתדלות מתאימה, 

בכמה מקומות,  היטב  באר  הענינים  חפץ, שהרי מתבארים  ולבו  כשילמוד  יבין  בעצמו  בטוחני שגם 

ועשירים במקום אחר,  זה  עניים במקום  וכידוע מאמר רז"ל, בהנוגע לכל חלק תוה"ק, דברי תורה 

ולתכלית זו נדפס מפתח ענינים בסוף ספר התניא, תורה אור, דרך מצותיך ועוד בכדי למצוא ביאור 

הענין בכ"מ שאחד מוסיף באור על השני.

קמשך מקעמוד קהודם

קמשך בעמוד הצא 



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc mixcp(iying meil)

iaxy mi`ex o`ky ,mnvr z` mixzeq xi`n iax ixacy `vnpe
`vnp mc`y oigadl leki `edy ici lr zelba `neq aiign xi`n
ick drici zvwna ic mewn lkn ,dxenb drici ef oi`y s`e ,ecil
zaygp drici zvwny xaeq xi`n iaxy gkene ,zelb eaiigl
it lr s`y xi`n iax dcen epizpyn ly `yixa eli`e ,drici
,xcpd z` rnyy meia xtdl leki epi` ,lg xcpdy rci lrady

.drici zaygp dpi` drici zvwny xi`n iax zrcy gkene
,`xnbd zvxzn,àáø øîàaeigl mixcp zxtd oic z` zencl oi` ¨©¨¨

df oic ecnl `l mi`pzdy meyn ,bbeya bxdy `neq ly zelb
dricik zaygp drici zvwn m`d] `xaqn`l` ,[`l e` dxenb

e ,weqtn eze` ecnlàëäz`f ecnl ,zelbn `neq xehta - ¨¨
àø÷c déðéðòî,dbbya gvex zyxta weqtd zernynn -àëäå- ¥¦§¨¥¦§¨§¨¨

z`f ecnl ,drici zvwn el dzidyk lra zxtd oicadéðéðòî¥¦§¨¥
àø÷cxi`n iax zrcy it lr s` okle .weqtd zernynn - ¦§¨

lkn ,dxenb dricil zaygp dpi` drici zvwny mixcp zxtda
`ed drici zvwn ici lr s`y dxezd dzlib `neq iabl mewn
.eci zgzn ef dlwz `vz `ly xdfdl el didy iptn ,zelb aiig
zelb ly xeht e` aeig mi`pzd ecnl okidn `xnbd zx`ane

:`neqa
,øáñ äãeäé éaøláéúk çöBø éab(d hi mixac),eäòø úà àáé øLàå' ©¦§¨¨©©¥¥©§¦©£¤¨Ÿ¤¥¥

øòiáon lfxAd lWpe urd zFxkl ofxBa Fci dgCpe mivr aFhgl ©©©©§¥¦§¦§¨¨©©§¤¦§¨¥§¨©©©§¤¦
,'zne Edrx z` `vnE urdz` zelb zaiign dxezdy rnyneìk ¨¥¨¨¤¥¥¨¥¨

øòéì ìòéî øáã,xril qpkdl lekiy in lk -ìòéî øa énð àîeñå §©¥©§©©§¨©¦©¥©
àeä øòéì`neq s`y `vnp ,xril qpkdl leki `ed mb `neqe - §©©

a `ed,zelb aeig llkzøîà éàåweqtdy xn`z m`e -dl xacna) §¦¨§©§
(bk'úBàø àìa'`a,àîeqä úà úBaøìdi`x llka `ed mb oky §Ÿ§§©¤©¨

xak ixd ok m` ,ecil `vnp mc`y yibxn `edy ici lr'øòi'î¦©©
déì à÷ôðqpkdl lekiy in lky weqtd zernynn z`f epcnl - ©§¨¥

,xril qpkdl leki `ld `neq mbe ,zelb aeig llka `ed xril
,xzein 'ze`x `la' weqtd `linnedpéî òîL àlàgken - ¤¨§©¦¨

weqtdy'úBàø àìa'hrnl `aàîeñì èøtoeik ,zelbn xehty §Ÿ§§¨§¨
mewna la` ,d`x `l gvexd df dxwna wxy aezkd zernyny

.llk d`ex epi`y `neq hrnl ,d`ex `ed xg`
eøáñ øéàî éaøc dnn micnelyáéúk(c hi mixac)gvFxd xaC dfe' , ©¦¥¦¨©§¦§¤§©¨¥

Edrx z` dMi xW` ,ige dnW qEpi xW`,'úòc éìáarnyne £¤¨¨¨¨¨£¤©¤¤¥¥¦§¦©©
z` zelb zaiign dxezdyòãéî øáã ìkrceie oa` wxefy in lk - ¨§©¥©

,zltep oa`d okidlàeä òãéî øa åàì àîeñåleki epi` `neqe - §¨¨©¥©
dhrin dxezdy `vnp ,ea `vnp exiagy mewnl oa`d z` oiekl

,zelb llka epi`y `neqd z`zøîà éàåweqtdy xn`z m`e - §¦¨§©§
'úBàø àìa'hrnl `aàîeñì èøtiax ixack] zelbn xehty §Ÿ§§¨§¨

la` ,d`x `l gvexd df dxwna wxy aezkd zernyny dcedi
,ok m` ,[llk d`ex epi`y `neq hrnl ,d`ex `ed xg` mewna

xak ixddéì à÷ôð 'úòc éìa'î`neq ixdy ,z`f micnl ep` - ¦§¦©©©§¨¥
`linne ,ea `vnp exiagy mewnl oa`d z` oiekl leki epi`

,xzein 'zrc ilaa' weqtddpéî òîL àlàweqtdy ,gken -àìa' ¤¨§©¦¨§Ÿ
'úBàø`a,àîeqä úà úBaøì,bbeya gvx m` zelb aiig `ed mby §§©¤©¨

`l` herin xg` herin oi`e ,`neq lr miherin ipy epivny oeik
.zeaxl

oicd z` ecnl mi`pzdy oeik ,`xnbd ziiyew zvxezn dzrne
oicl df oic zencl xyt` i` okle ,miweqtd zernynn `neq ly
m`d `xaqd cvn mi`pzd ewlgp mixcp zxtdae ,mixcp zxtd

.`l e` dnily dricik zaygp drici zvwn

äðùî
,eiqkpne epnn zepdil epzg lr xq`y ozega zwqer ef dpyn
dpw dy` dzpwy dn lky `l` ,miqkp ezal zzl utg dzre
lr xaery `vnpe ,cin lrad mda dkfi miqkp dl ozi m`e ,dlra
leki ote` dfi`a dpynd zx`ane .ezal miqkp ozepyk excp

.dlra mda dkfi `le ezal miqkp zzl ozegd

Bðúçî äàðä øécnä,epnn zepdil `ly epzg z` xicdy ozeg - ©©¦£¨¨¥£¨
àeäå[ozegdÎ],úBòî Bzáì úúì äöBøezy` `idy oeik ,mpn` §¤¨¥§¦¨

mda dkfi ok ici lr ixdy ,miqkp dl zzl leki epi` xcend ly
,ez`pda xeq` ixd ozgde ,dlra cik dy`d ciy iptn dlra

dì øîBà,[xicndÎ] dia`,äðzîa Cì ïéðeúð elàä úBònä éøä ¥¨£¥©¨¨¥§¦¨§©¨¨
éìòáì àäé àlL ãáìáeïäa úeLø C`ly dnr dpzny ,xnelk - ¦§¨¤Ÿ§¥§©£¥§¨¤

liren epi` df i`pze ,dzeyxa ex`yi `l` zerna dlra dkfi
,dl xnele siqedl `ed jixv `l` ,ecalúàNBð zàM äî àlà'¤¨©¤©§¥

éôa úðúBðå'Cdn iabl `l` dly didz `l ef dpzny ,xnelk - §¤¤§¦
md `l` ,miqkpa dkef lrad oi` df ote`ae ,dita zpzepy

.dy`d zeyxa ixnbl mix`yp
xaeqd xi`n iax zrck `id ef dpyne(:bk oiyeciw)ci dy`l oi`y

zpn lr dl ozep `edy dpzn dia`yk okle ,dlra `la dikfe
,miqkpa dkef lrade lha e`pz ,miqkpa zeyx dlral didi `ly
zpzepy dn iabl `l` zerna dkfz `ly siqen `ed xy`k mpn`
s`y meyn ,miqkpa dkef lrad oi`y dcen xi`n iax mb ,dita
dpwd `l ixdy ,ditl e`eaiy cr miqkpa dkef `l dnvr dy`d
dkfi lrady ie`x oi` xak f`e ,cala df xacl `l` dia` dl

.exiag itay dna dkef mc` oi`y ,mda

àøîâ
oiyeciw zkqna minkge xi`n iax ewlgp(:ak)car z`ivi iabl ,

leki epi`y ,xi`n iax zrc ,eaxl sqk zpizp ici lr iytgl iprpk
ciy iptn envr ici lr `l la` ,mixg` ici lr `l` sqka z`vl
yiy sqk lk `linne ,eax `la carl oipw oi`e ,eax cik car

l jiiy carl,mixne` minkge ,ea xxgzydl leki epi`e ,eax
sqkd z` mixg` el epzp m` ,envr ici lr mb z`vl card lekiy
`id epizpyny zx`an `xnbde .ea zeyx eaxl oi`y zpn lr
`di `ly zpn lr' dy`l xnel a`d jixv okle ,xi`n iax zhiya

.'jita zpzepe z`yep z`y dn `l` ,oda zeyx jilral
ezal xn` a`dy dpyna x`eand ote`a `weec m`d dpc `xnbd
ozp dia`y miqkpa dkef lrad oi` 'jita zpzepe z`yep z`y dn'
dkef lrad oi` 'iyr ivxzy dn' a`d xn`y ote`a mby e` ,dl

:miqkpa
eðL àì ,áø øîàozp dy`d ly dia`y miqkpa dkef lrad oi`y ¨©©Ÿ¨

,dlàlàote`adì øîàczeyx jilral oi`y zpn lr' ,dia` ¤¨§¨©¨
`l`' xn`e siqede ,'odaéôa úðúBðå úàNBð zàM äî,'Cdf ote`ae ©¤©§¥§¤¤§¦

`l` mda dkef dpi` dy`d s`e li`ed ,miqkpa dkef lrad oi`
,exiag itay dna dkef mc` oi`e ,mlk`zykìáàm`øîà,a`d £¨¨©

ìòa ïBäúé äð÷ ,'éNò éöøzM äî'it lr s`y meyn ,miqkpd z` - ©¤¦§¦£¦¨¨¨§©©
oi`e ,miiw dyrnde lha i`pzd ,oda zeyx jlral oi`y dpzdy
zeyx jlral oi`y zpn lr' dl xn` m`n xzei liren i`pzd
dikf oi`e ,eax `la carl dikf oi`y xi`n iax zrcke ,'oda

.dlra `la dy`l,øîBà ìàeîLeiax zhiya `id dpynd ok`y §¥¥
,'jitl zpzepe z`yep z`y dnl `l`' xn` `l m`y ,xi`n

lha i`pzdxwira l`eny wlgpy `l` ,miqkpa dkef lrade
xaeqe oicdyeléôàm`'éNò éöøzM äî' øîàe miiw e`pzäð÷ àì £¦¨©©¤¦§¦£¦Ÿ¨¨
ìòa ïBäúé.miqkpd z` - ¨§©©

d`aedy mi`pzd zwelgna dielz l`enye ax ly mzwelgne
`ly cry x`ean dpynay oeik ,xi`n iaxk wqt axy ,lirl
mle` ,lha i`pzd 'jita zpzepe z`yep z`y dn' xn`ie siqei
,xi`n iax zhiya `id dpyndy axl dcen `edy s` ,l`eny
lireny zyy ax zrcke] eax `la ci carl yiy minkgk wqt
l`eny xn` okle ,['oda zeyx jlral oi`y zpn lr' i`pz s`
jlral oi`y zpn lr' e` 'iyr ivxzy dn' wx xn` m` s`y

.miqkpd z` lrad dpw `l ,'oda zeyx
`le ,dlra cik dy` ciy ,xi`n iax zhiy lr dywn `xnbd

:'oda zeyx jlral `di `ly' zepzdl witqn
é÷úîdì ódywn -,àøéæ éaø ©§¦¨©¦¥¨
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קצי
miwxt dyelya` cenr gt sc ± iriax wxtmixcp

aizkcked`x `ly t"r` `neq (la`) .dil rici dedc - "xria edrx z` `ai xy`e"

`xw jixhvi` ikdl - zelb aiigc `nipe ,myl `edy rci driny ici lr - `ed myy

.zelb aiig epi`c ,`neql hxt "ze`x `la"úà úåáøì úåàø àìá øîåà øéàî éáø
.àîåñä- ze`x `la `edy in iieaxl `xw jixhvi`c epiide .d`ex epi` `dc ,dleby

llka drici zvwn xn` `lc ,oird zii`x `la

llka e`l drici zvwne li`edc `nipe ,drici

ol jixhvi` ikdl ,dleb `di `l - drici

,n"xc` n"xc `iywe .zelb eaiigl `xwc `ieaix

llka drici zvwn xi`n iax xn`w 'ipznac

opixn` `l dl xn`w `kde ,xti `le drici

.drici llka drici zvwnàéù÷ àì àáø øîà
.àø÷ã äéðéðòî àëäzvwna e`l gvex iab

`xwc `weicn `l` ,ibilt drici llka drici

.ikd wiiccøòéì ìòéî øáã ìë øáñ äãåäé éáø
.àåä'it`e ,dleb xril qpkil lekiy in lk

`lc "ze`x `la" `z`e .rnyna `neq

"ze`x `la"n iaxznc ikid ikc ,jixhvi`

oi`e ,ieax xg` ieax iede ,"xri"n inp iaxzn

- "ze`x `la"e ,hrnl `l` ieax xg` ieax

.`neql hrnn.àåä òãéî øáã ìëlk ,xnelk

`neqe .zltep okidl oa` wxefyk drici el yiy

.`ed rcin xa e`lèøô úåàø àìá úøîà éàå
.àîåñìherin xg` herin ied - dleb epi`c

xg` herin oi`e ,"ze`x `la"e "zrc ila"n

daxne "ze`x `la" `z`e ,zeaxl `l` herin

.`neq'îâ.åðù àì`edc b"r` dl ozil lekic

oi`" :df oipra dl xn`c `l` ,epnn d`pd xcen

zpzepe z`yep z`y dn `l` oda zeyx jl

`ed ezy` lync ,odn zepdil lekie ,lra dpw `l - ikd dl xn`c oeikc ."jit jezl

.lke`.ïäá éùò éöøúù äî äì øîà ìáà- "oda zeyx jilral oi`y" dl xn`c b"r`

ixdy .inc epzgl ozpy inke ,dlra cik dy` cic ,a`d cin lrad dpwy ink inc

.oda lrad xeq`e ,xac lk mdn zeyrl oda dl dyxdäì øîà [åìéôà øîåà] ìàåîùå
åë éöøúù äî.'.dlra cik dy` ci opixn` `l :xaqw

ïàîë
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xi`n iaxc la` .drici lkk e`l drici zvwnc dil `xiaq mzde `kdc ,xity iz` daxc`

,drici zvwn `ki`c b"r` eixg`ly meia xtic n"x dcen `yixa `dc ,`iyw xi`n iaxc`

`l `tiqa xn`c i`nc .drici lkk e`l drici zvwn `nl` - mixcp yiy rceiy epiidc

`kilc `kid la` ,dil `aiyg dxenb drici oixitn yiy rceiy oeikc meyn epiid - xti

`aiyg dricik e`l - `yixk drici zvwn `l`

`nl` - `neqd z` zeaxl xn` `kde .dil

:il dywe .drici lkk drici zvwn dil `aiyg

ike .ikd iwiic i`xwc `kd ip`y ?`iyew i`n

ipyn `w i`n k"` - dpin xnbp :jixt ikd ,`niz

e`lc ol `xiaqc l"pe ?`xwc `piprn `kd `ax

ikd rnyn `xwc ,n"xe dcedi 'x ikd iwiic `xwn

xn` xne dixaq xn` xn `l` .ikd rnyne

`zknq`a `xw` dil jinqn cg lke ,dixaq

e`lc `ax ipyne .dpin jixt d"yne ,`nlra

`piprn `kd `l` ,elz `nlra `xaqac c"qwck

gvexe mixcpc ,dipin xnbp xninl `kile ,`xwc

`kde `xwc `piprn `kd" b"le .llk ikiiy `l

o`nle .igqp xwira dizilc ,"`xwc `piprn

,ipyne ,dpin xnbp :opikxt `xwirn ,dil qixbc

`kti` iwiic `kde ,ikd i`xw iwiic mzdc.

àëä`piprn.`xwcxi`n iaxl dil zil mlerl

`neq iab `kd ip`ye ,drici lkk drici zvwn

hxt - "ze`x `la" `xw diiaxc bbeya bxdy

d`ex la` ,o`k d`ex epi`y rnync ,`neql

xg` mewna.àîåñå.`ed rcin xa e`lepi`y

zxn` i`e ,ynn exiag mewn oiekle rcil leki

`wtp "zrc ila"n - `neql hxt "ze`x `la"

epi`e ,herin xg` herin dil ded jklid .dil

."oilebd od el`e" wxta mzd `tlgin `ibeq jde .zeaxl `l`'éðúîepzgn d`pd xcepd

.ezal zern zzl dvex `edexnel jixv oi` - zepefn dl aidi i`c meyn ,zern ipzc `d

) "xcend oia oi`" wxta opzc epiide .oda diikf lral oi`y itl ,melk dl.gl sc lirlz` ofe :(

dpf edi`c oeikc meyn ,"oda zeyx jilral `di `ly calae" xnel edekixvd `le ,ezy`

lrad mewna-zepefn lrad dl ozp 'it` ixdy .zepefn oze`a zekf mey lral dil zil

dxizede dnvnve ,dl oiaevwd-xn`y in" wxta xn`cke ,melk xzen eze`a lral el oi`

) "xifp ipixd:ck sc xifpzekf mey lral el oi`y ,xg` dpfya oky lk .dzqirn dvnwca (

:mzd opixn`c ( "mizad zwfg" 'ta `zi`cke ,oda zekf lral el yi b"d ikae ,divtga oze` `ivedl oiievn ediy ,zern ezal zzl dvex `ede :ipz ikd meyn .dl oiaevwd zepefnd oze`a

dn `l` ,oda zeyx jilral `di `ly calae ,dpzna jl mipezp el`d zernd ixd" dl xn`iy jixv jkitl .d`pd exicdy eingn dpdp df `vnp .zexit lke` lrade ,rwxw mda gwli

cegla "oda zeyx jilral oi`" xn` la` ,ipyil ixz ipd dl xn`c `wece ."jitl zpzep z`y-:`niz ike .`xnba dl iwenck ,dlra cik dy` ci :xn`c ,`id xi`n iax 'ipznc .ipdn `l

dit jezl mze` ozzy cr llk miqkpa dkef dy` oi`y oeikc meyn :`nrh epiid ?ipdn i`n` "jitl zpzep z`y dn `l`" inp dl xn` ik ,ok m`-zekfl leki lrad oi` dry dze`a ixd

ea `veike "dqkzn z`y dn `l`" dl xn` i` la` ,"jitl zpzep z`y dn" dl xn` ik `wec ,df itle .oda-xac dfi`l dl ocgiya oicd `edc c"n `ki`e .lra oedzi ipwe ,ipdn `l

cala xac eze`l `l` ixnbl dpwd `l dl s`y oeik ,lra oedzi dpw `lc ,didiy.'îâ.jitl zpzep z`y dn dl xn`c `l` epy `lzpn lr" izxz dl xn`c ,'ipznc `pyilk ,xnelk

ipdn `l - "iyr ivxzy dn"y meyn .lra oedzi dpw `lc `ed cegla `peeb i`d ika - "jitl zpzepe z`yep z`y dn `l` oda zeyx jilral oi`y
ith
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déðéðòî àëäå ,àø÷c déðéðòî àëä :àáø øîà£©¨¨¨¨¥¦§¨¥¦§¨§¨¨¥¦§¨¥
àáé øLàå" áéúk çöBø éab :øáñ äãeäé 'ø .àø÷c¦§¨§¨¨©©¥¥©§¦©£¤¨Ÿ

"øòiá eäòø úà¯éîð àîeñå ,øòiI Iòéî øác Ik ¤¥¥©©©¨§©¥©©©©§¨©¦
úBaøI "úBàø àIa" zøîà éàå .àeä øòiI Iòéî øa©¥©©©©§¦¨§©§§Ÿ§§©

àîeqä úà¯:dpéî òîL àJà .déI à÷ôð "øòi"î ¤©¨¦©©¨§¨¥¤¨§©¦¨
"úBàø àIa"¯áéúk :øáñ øéàî éaø .àîeñI èøt §Ÿ§§¨§¨©¦¥¦¨©§¦
"úòã éIáa"¯òãéî øa åàI àîeñå ,òãéî øác Ik ¦§¦©©¨§©¥©§¨¨©¥©

àîeñI èøt "úBàø àIa" zøîà éàå .àeä¯éIa"î §¦¨§©§§Ÿ§§¨§¨¦§¦
"úBàø àIa" :dpéî òîL àJà .déI à÷ôð "úòã©©¨§¨¥¤¨§©¦¨§Ÿ§

.àîeqä úà úBaøI'éðúîBðúçî äàðä øécnä §©¤©¨©©¦£¨¨¥£¨
úBònä éøä :dI øîBà ,úBòî BzáI úúI äöBø àeäå§¤¨¥§¦¨¥¨£¥©¨
éIòáI àäé àJL ãáIáe ,äðzîa CI ïéðeúð eJàäC ¨¥§¦¨§©¨¨¦§©¤Ÿ§¥§©£¥

a úðúBðå úàNBð zàM äî àJà ,ïäa úeLøéô.C'îâ §¨¤¤¨©¤©§¥§¤¤§¦
úàNBð zàM äî" dI øîàc àJà eðL àI :áø øîà£©©Ÿ¨¤¨©£©¨©¤©§¥

éôa úðúBðå"éNò éöøzM äî" øîà Iáà ,"C¯äð÷ §¤¤§¦£¨£©©¤¦§¦£¦¨¨
éöøzM äî" øîà eJéôà :øîBà IàeîLe .Iòa ïBäúé©§©©§¥¥£¦£©©¤¦§¦

"éNò¯é÷úî .Iòa ïBäúé äð÷ àI:àøéæ éaø dI ó £¦¨¨¨©§©©©§¦¨©¦¥¨
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נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף פח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

בנוגע ללימוד התניא בעצמו, עצתי בכגון דא היא, להתחיל בחלק אגרת התשובה, לאחרי זה 

דרך  וספר  ומעין  קונטרס  ישיג  אשר  מהנכון  כן  ראשון.  חלק  זה  לאחרי  ורק  והאמונה,  היחוד  שער 

מצותיך לאדמו"ר הצמח צדק, שסגנונם מתאים יותר לזה שלא הורגל כ"כ בספרי חסידות, אבל כנ"ל 

יגעת  וכהבטחתם  בהשתדלות  יהי'  והלימוד  חפץ,  לבו  חז"ל,  כעצת  שיהי'  ולראשונה  לראש  העיקר 

ומצאת.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל וכן בענינים הכללים ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

קמשך מעמוד הפט



קצב
miwxt dyelyaa cenr gt sc ± iriax wxtmixcp

.áøã àúòîù àä àìæà ïàîë.dlra cik dy` cic 'ipznl uxznc.øéàî éáøëxn`c

.dlra cik dy` cic `nlra.'åë ïéôúúùî ãöéë åäðéîøå'ipzn mzqe ,oiaexir zkqna

.xi`n 'x.øéàî éáø øîàã â"òàã àáø øîàozpy inke ,dlra cik dy` ci ,`nlra

.inc epzgl.àéëæ äìòá ãéî àåä íéøçàì úåëæìã ïåéëã óåúéù ïéðòì øéàî éáø äãåî
- mixg`l zekfl ied ezrc lrac oeik ,xnelk

zeyx el oi`e ,dlra cin `vi inp ezy` ici lr

la` .dci lr edl ikfn ikd`e ,melk oda

jl `ni` - ezy`l dpzn aidic oebk ,`nlra

.dlra cik dy` cic.ïéëæù åìàiean seziy iab

.iean ipa lkl elyn dkfny ,ixiinwåðá éãé ìò
.íéìåãâä åúáålr `l la` .ezeyxn e`vi xaky

ici lr `l oke ,ecik ociy - miphwd ezae epa ici

ci - seziy ici lr elit` ,n"xl ,`nl` .ezy`

.`inc dlra cik dy`éùà áø øîà àìà
.ïéúéðúîipa lkl zekfl lekic xn`wc ,lirlc

.ezy` ici lr iean.éåáî åúåàá øöç äì ùéùë
ebnc .dlral dwewf dxvg oi`y ,dy` dze`l

ipixg`l inp `ikf - xvg `eddl dytpl `ikfc

.seziyd z`'éðúîäùåøâå äðîìà øãðå
.ãöéëdpnl` xcpy `xw xn` oipr dfi`a

? dilr mewi dyexbeøçàì äøéæð éðéøä äøîà
.íåé íéùìùe` dpnl` dzid dxcpy zryae

.dyexb.íåé 'ì êåúá úñéðù ô"òàlegiy mcew

`ki`e ,dilr xcpdxcpd lg `le li`ed :xninl

,xtdl leki oi` ikd 'it` .lra dl xti - dilr

oi`e ,oincew edl iede ,opilf` dxin` xzac

.oincewa xtn lrad
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xn` ik ,ipdn `l cegla "oda zeyx jilral oi`"c ikid ike ,"oda zeyx jilral oi`"n ith

edpip `zlin `cgc ,ipdn `l inp ediiexzl edl.ìàåîùåivxzy dn xn` elit` xn`

iyr-lra oedzi dpw `l-i`ce dil dcenc ,'ipznc `yexita axc` bilt `l l`eny

'ipzn iwen axc ,dilr biltc `ed `pica `l` .ipdn `l "iyr ivxzy dn" xn` i` oizipznc

dl xaqe ,dlra cik dy` ci xn`c xi`n iaxk

dn" dl xn` i`c xn`e wiqt ikd meyne ,dizeek

i`ce l`enye .lra oedzi dpw - "iyr ivxzy

dilr biltc `l` ,ipzw ikd 'ipznc dil dcen

`lc ,opaxk `zkldc dil `xiaqc meyn ,`pica

dl xn` i` ,jklid .dlra cik dy` ci 'ixn`

jilral oi`y n"r" inp i` "iyr ivxzy dn"

ipdn - edpip iccd ikc ,cegla "oda zeyx.

ïàîë.n"xk axc `zrny i`d `lf`xn`c

) oiyeciwc w"ta:bk sccar cic iprpk car iab (

cik dci iedc ,dy` cil d"de .inc eax cik

dlra.ãöéë.ieana oitzzynzexvgy iean

`ivedl zxqe` zg`e zg` lke ,ekezl zegezt

lk etzzyiy cr ,xvgd jxc ieana ezayy milk

ieana zexvgd.çéðî.ziagd z`ediy ,oii ly

'` zeyx ieand `diy ick ,ea oitzeyn lkd

olekl.æ"ä.ieand ipa lklwlg mdl `diy

ziag dze`a zekfe..íéøáòäci mdl yiy.

éàåwitp `l aexir dlra oedzi dpw zxn`

.dizeyxn- dlra `la dy`l ci oi`c oeikc

ieand ipa da ekf `le ,ezeyxa ziagd oiicr.

äãåîzekflc oeikc seziy oiprl xi`n 'x

.`ikf dlra cin witpc oeik `ed mixg`lidpc

- dlra `la dy`l oipw oi`c xi`n iax xn`c

`ed dcen la` ,dpzn xg` dl aidic `kid n"d

dpzn ozpy lrac) "mizad zwfg" 'ta opixn`ck ,zexit lke` lrad oi`e ,dzpw ezy`l:`p sc a"a,dizeyxn dil witnw `d n"n lrac oeik p"d ,jklid .`da biltc n"xl dil 'irny `le .(

ipira d`xp jk .`ikfc dcen mixg` z` zekfl `l` ynn dl ozep epi`y t"r`.äéáéúéà.iy` axl `piaxigcnl `l` ,iccd` `ziipzn `iyw inp ax `lac ,iz`w axl ( iaeze`l e`l

iccd` `ziipzn inxinl ,`z` `axc diwexit.åðá.miphwd ezaei"r mixg`l lrad dkfnc `kid lkc `ax xn`de ?i`n`e .ecik oci ,inp ezy`e ,miprpkd ezgtye ecare .ci mdl oi`y

ci dl yi!àìà.iy` x"`il oi` mixace oic" dqex` dcera dl azk `ede ,dqex` dcera dyexia dl dltpy oebk .iean eze`a xvg dl yiya `wec - ezy` i"r odl dkfn ipzw ik

) "azekd" wxt yixa `zi`ck ,ipdn `peeb i`d ikac ,"jiqkpa.bt zeaezklirl `paizkcke ,ci dl yic dcen n"x 'it` ezy`l dpzn ozpy lraac ,dxvg xizdl dytpl `ikfc ebnc .(-`ikf

ieand ipa lkl ,ipixg`l inp.ïéðòìå.dkld) ixeqi`a axk l"iwe ,`xeqi` oiiprl `kd ediizbeltc b"r`c .l`enyk dkldc l"f oe`b mxnr ax mya ield l`eny epiax cibpd wqtzexeka

:hn(-`l e` dlra cik dy` ci opixn` i` ,`ilz `pica ediizbelt xwirc oeik ,d"t`-.ediizeek opihwp jkld ,opaxk l`enye n"xk axc ,cere .ipica dizeek `zkldc ,l`enyk opihwp

) "xifp ipixd xn`y in" 't opixn`ck .ipdn cegla "oda zeyx jilral oi`y zpn lr"c ,l`enyk `nlra oiibeqc ,cere:ck sc xifp:opiywnc ,dndad dzid dlyn i` ,dznda dyixtd iab (

) "dxene xxeq oa" wxtae .oda zeyx dlral oi`y zpn lr dpn xg` dl ipw`c inp i`e ,dzqirn dvnwy oebk :ipyne !dlra dpw dy` dzpwy dn.`r sc oixcdpqcr aiig epi` :'ixn` inp (

,df itle .l"f ongp xa dyn epiax axd wqt oke .oda zeyx dlral oi`y n"r xg` dl ipw`c oebk :ipyne !dlra dpw dy` dzpwy dn ?dl `pn en` :opikxte .en` lyne eia` lyn lk`iy

.ixeqi`a axk `zkldc ol `niiwe ,edpip `xeqi`c ,mixcp iab `kd ediizbeltc meyn axk ,ewqt l"f c"a`xde mz epiax la` .ipdn cegla "oda zeyx jilral oi`y zpn lr" dl xn` ik

`l df itleopira izxz inp l`enylc azky `l` ,l`enyk wqty ,jxcd z` rvin( l"f m"anxde ."jita zpzep z`y dn `l` oda zeyx jilral oi`y zpn lr" dl xn` ik `l` ipdn

.dia ipdn `l `pixg` `pyile ,`ed `wec "jitl zpzep z`y" oizipzn hwpc i`dc xaq axc ,ibilt `da l`enye axc yxtn l"f `edy ."iyr ivxzy dne ,oda zeyx jilral oi`y n"r"

"iyr ivxzy dn" inp xn` i`c-i`na siqen i`n ike :eilr eywde .opira ipyil ixz `nlr ilekl ,edine ."iyr ivxzy dn" oicd `edc ,`wec e`lc xaq l`enye .lra oedzi dpw (`l)

"iyr ivxzy dn" dl xn` ikc meyn :`nrh epiidc il d`xpe !cegla "oda zeyx jilral oi`y n"r" xne`k `l` epi` `d ?"iyr ivxzy dn" ez dl xn`c-,ixnbl dl aidi `l inp dcicl

ipdn cgein cg` xacl cgiinc ikid ikc l`enyl dil `xiaqe .drye dry lka oda zeyrl ivxzy xac eze`l `l` jly edi `l :dl xne`k `ed ixd `l` .lra oda dkf xzl`l `nipc

-drye dry lk odn zeyrl dvxzy xac eze`l cgiinc oeik inp ikd-cegla xac eze`l xac efi` oda zeyrl dvxzy dry dze`a `l` lg oipw oi`y ,ipdn.'éðúîdpnl` xcpe

.'eke z`ypy t"r` mei miyly xg`l dxifp ipixd dxn` cvik dilr mewi dyexbe?dl xtn o`n ,`hiyt ?dilr mewic xnel `xw jixhvi` dnl - z`yp `la i`c ,`z` ikdl `xw i`cec

,z`ypy mcew dxcpy ,opilf` dxin` xzac meyn ,xtn epi` - okn xg`l z`yp ik ,,mei 'l xg`l xcpd legiy dxn`y t"r` ,dpnl` dcera dxcpy oeikc ,xnel jixhvi` z`yp i`ce `l`

oincewa xtn lrad oi`e.äøãð.xten df ixd 'eke lrad zeyxa `ide`xnegl oia `lewl oia ,opilf` dxin` zry xzac.
dxcp

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

áøc àúòîL àä àIæà ïàîk¯:øîàc ,øéàî éaøk §©¨§¨¨§©£¨§©§©¦¥¦§¨©
?éBáîa ïéôzzLî ãöék :eäðéîøe .dIòa ãék äMà ãé©¦¨§©©§¨§¦§¥©¦§©§¦§¨
.éBáî éða IëI äæ éøä :øîBàå ,úéáçä úà çépî©¦©¤¤¨¦§¥£¥¤§¨§¥¨
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dIòa ïBäúé¯!Iòác déúeLøî ÷éôð àI áeøéò ©§©§¨¥¨¨¥¥§¥§©©
ãék äMà ãé øéàî éaø øîàc â"òà :àáø øîà£©¨¨§¨©©¦¥¦©¦¨§©

dIòa¯úBkæIc ïåéëc ,óezéL ïéðòI øéàî éaø äãBî ©§¨¤©¦¥¦§¦§©¦§¥¨¦§©
dIòa ãiî àeä íéøçàI¯àðéáø déáéúéà .àéëæ ©£¥¦¦©©§¨©§¨¥¦¥¨¦¨

ïäI ïéëfL eJà :éLà áøI¯Bzáe Bða [éãé Iò] §©©¦¥¤¨¦¨¤©§¥§¦
ïéëæ ïéàL eJàå .íéøáòä BúçôLå Bcáòå ,íéIBãbä©§¦§©§§¦§¨¨¦§¦§¥¤¥¨¦

ïäI¯BúçôLå Bcáòå ,íépèwä Bzáe Bða éãé Iò ¨¤©§¥§¦©§©¦§©§§¦§¨
ïéúéðúî :éLà áø øîà àJà !BzLàå ,íéðòðkä©§©£¦§¦§¤¨£©©©¦©§¦¦

,ïðé÷ñò éBáî BúBàa øöç dI LiLaàéëæc Bbîc §¤¥¨¨¥§¨¨§¦©§¦§©§¨
dLôðI¯.éðéøçàI àéëæ'éðúî...äLeøâe äðîIà øãðå" §©§¨©§¨§©£¦¥§¥¤©§¨¨§¨
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נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף פח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc mixcp(iying meil)

áøc àzòîL àä ,àìæà ïàîkxne` a`d m` wxy ,ax ixac - §©¨§¨¨§©§¨§©
zeyx dlral oi`y zpn lr miqkpd z` dl ozep `edy ezal
oi` ,'jita zpzepe z`yep z`y dn `l`' xne`e siqene ,mda
iqkpa lrad dkef ,ok siqed `l m` la` ,miqkpa dkef lrad

md ,dl ozp dia`y ezy`kzhiyøîàc ,øéàî éaøzkqna §©¦¥¦§¨©
oiyeciw(:ak)ici lr wx sqka zexigl z`vl leki iprpk cary

,eax `la ci carl oi`y meyn ,envr ici lr `l la` mixg`
y meyn miqkpa zekfl ci oi` dy`l mby ax xaeqeãék äMà ãé©¦¨§©

dìòa,drya wx miqkpa dkef `idy dia` dl xn` m` wx okle ©£¨
dkf ,ok dl xn` `l m` la` ,lrad mda dkf `l ,dita mdy

mixaeqd minkg zhiyl la` .miqkpa cin lrad(my)dy`l yiy
z`y dn `l`' a`d siqed `lyk s` ok m` ,dlra `la zekfl ci
oi`y zpn lr miqkpd z` dl ozp wx `l` ,'jita zpzepe z`yep

.miqkpa dkef lrad oi` ,oda zeyx dlral
eäðéîøeoiaexir zkqna epipyy dnn jl dyw` -(:hr)iean iabl §¦§

zexvgd on xac `ivedl opaxcn xeq`e ,zexivg dnk ea yiy
zenec zexvgde ,miaxd zeyxl dnec ieandy meyn ,ieanl
erhi ,ieanl xvgdn `ivedl xzen didi m`e ,cigid zeyxl
miaxd zeyxl cigid zeyxn s` lhlhl xzeny xnel miyp`
zeyrl mikixv ,ieanl `ivedl xvgd ipa mivex m`e .dxenb
ok ici lre ,zg` xvga mlek etzzyiy xnelk ,ze`ean iteziy

dpynd zx`ane .ieanl zexivgdn `ivedl xzen(my),ãöék¥©
ïéôzzLîzexvgd ipa,éBáîaieand ipan cg`úéáçä úà çéðî ¦§©§¦§¨¥¦©¤¤¨¦

,xg` lk`n xac e` ,oii lyäæ éøä ,øîBàåiepwéða ìëìdéBáî §¥£¥¤§¨§¥¨
,ef ziaga mitzey eidiyïäì äkæîeziagd z`Bcáò éãé ìò §©¤¨¤©§¥©§

,íéøáòä BúçôLå,mixg` xear zekfl milekie oipwl ci mdl yiy §¦§¨¨¦§¦
åok,BzLà éãé ìòå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìòzekfl mileki md mby §©§¥§¦©§¦§©§¥¦§

.ieand ipa lk xear aexirazøîà éàåzrcly [axÎ] xn`z m`e - §¦¨§©§
mda dkef dy`dy mixacd lk xi`n iaxïBäúé äð÷[mze`Î] ¨¨¨§

,dìòaok m`ìòác déúeLøî ÷éôð àì áeøéò`vi `l aexird - ©£¨¥Ÿ¨¦¥§¥§©©
`id dpyn mzq `lde ,ieand ipa ea ekf `le ,lrad zeyxn llk
lr aexira mikef ieand ipay dpyna x`ean z`f lkae ,xi`n iax
la` ,cara wx md xi`n iax ixacy gken `l` .dy`d ici

.dlra `la zekfl ci yi dy`l
,`xnbd zvxznãék äMà ãé øéàî éaø øîàc áb ìò óà ,àáø øîà̈©¨¨©©©§¨©©¦¥¦©¦¨§©

,dìòamc`yk `weec df ,dlra `la miqkpa zekfl dleki dpi`e ©£¨
,dpzn dl ozep dlrayk la` ,dpzn dl ozep xg`øéàî éaø äãBî¤©¦¥¦

okle ,da zeyx dlral oi`e ,dpznd z` dy`d dzpwyïéðòì§¦§©
,óezéL,ieand ipa xear aexira zekfl dleki dy`dúBkæìc ïåéëc ¦§¥¨¦§©

dkfzy liaya dl dpwn envra dlray -,àeä íéøçàìeãiî ©£¥¦¦©
dìòa,aexird z` zlawn `idàéëæ.ixnbl dfa dkef `id - ©£¨©§¨

ok ici lre ,`ziixal oiaexira dpynd oia dxizq dywn `xnbd

:`ax uexiz dgcp
déáéúéàdywd -,éMà áøì àðéáødpynd oia dxizq epivny ¥¦¥¨¦¨§©©¦

oiaexira(my)aexira zekfl xyt`y epipy dpynay ,`ziixal
,epipy `ziixaa eli`e ,ezy` ici lrïäì ïéëfL elàxyt`y - ¥¤¨¦¨¤
,ieand ipa xear aexir mci lr zekfl,íéìBãbä Bzáe Bða [éãé ìò]©§¥§¦©§¦

,íéøáòä BúçôLå Bcáòåzekfl mileki mde ,oipwl ci mdl yiy oeik §©§§¦§¨¨¦§¦
.mixg` xear s`ïäì ïéëæ ïéàL elàåmci lr zekfl xyt` i`y - §¥¤¥¨¦¨¤

,ieand ipa xear aexirBúçôLå Bcáòå ,íépèwä Bzáe Bða éãé ìò©§¥§¦©§©¦§©§§¦§¨
,BzLàå ,íéðòðkämpi` okle ,mnvrl zekfl ci mdl oi`y oeik ©§©£¦§¦§

z` mixzeq `ziixad ixace .ieand ipa xear s` zekfl mileki
x`ia `ax ixdy ,`ax ly evexiz dgcp `linne .dpynd ixac
zekfl `ly oiekzn `ed ,ezy`l dpzn ozep lra xy`ky

x`ean `ziixaa eli`e ,dpznaozep `edy aexira dkef lrady
.ezy`l

,`xnbd zvxzn,éMà áø øîà àlàa ,ïéúéðúîdxwndì LiL ¤¨¨©©©¦©§¦¦§¤¥¨
[dy`lÎ]ïðé÷ñò éBáî BúBàa øöç,aexira dy`d dkfz `l m`e ¨¥§¨©§¦¨

yi ixdy ,ieanl zexvgdn `ivedl ieand ipa lk lr zxqe` `id
liaya aexira zekfl dkixv `id okle ,zeieyx dnk df ieana
,`ax ixack `ed dnvrl zekfl dleki `idy mrhde ,dnvr
,dpzna zekfl `ly oiekzn `ed ezy`l dpzn ozep lra xy`ky
ipa x`y xear s` zekfl dleki `id dnvrl dkef dy`dy oeike

meyn ,ieanddLôðì àéëæc Bbîc,dnvrl zekfl dlekiy jezn - §¦§©§¨§©§¨
àéëæéðéøçàì.mixg`l mb zekfl dleki -,`ziixadn dxizq oi`e ©§¨§©£¦¥

dleki dpi` dy`de ,xvga zia dl oi`y xaecn `ziixaay oeik
`edy dna cin dkef lrad ixdy ,ieand ipa x`y xear zekfl

.dl dpwn

äðùî
lirl(.fq)ezy` dxcpy mixcp xtdl leki epi` lray x`azp

.ef dklday mipicd ihxt z` zxxan dpynd .oi`eyipd mcew
dxeza xn`p(i l xacna)äLeøâe äðîìà øãðå'lr dxq` xW` lM §¥¤©§¨¨§¨Ÿ£¤¨§¨©

DWtp.'äéìò íe÷é,xzein `edy ixd ,eheytk df weqt yxtp m`e ©§¨¨¨¤¨
DWtp lr dxq` xW` lM'y i`ce lra dl oi`y oeiknymEwi Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨

xacn df weqty dpynd zx`an jkl .mze` dl xti in ik ,'dilr̈¤¨
,zipya z`yipy xg`lãöékxnel aezkd jxved ote` dfi`a - ¥©

m` ,miniiw dixcpyäøîà,dyexb e` dpnl` dceraäøéæð éðéøä ¨§¨£¥¦§¦¨
øçàì[xearkÎ]ìL,íBé íéLCBúa úàOpL ét ìò óàmze`ìLíéL §©©§¦©©¦¤¦¥§§¦

íBéwx legi dxcpy `vnpe ,zelgd onfl xcpd zlaw oiay
ipyd df ,ipyl d`eyp dzeidaBðéàøôäì ìBëéitl ,xcpd z` ¥¨§¨¥

oiicr ef dryae ,dxtd oiprl raewd onfd `ed xcpd zlaw zryy
mcew ly mixcp xtdl leki lrad oi`e ,ezeyxl dqpkp `l

.oi`eyipd xg`l wx elegi m` mb ,oi`eyipd
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc mixcp(iying meil)

áøc àzòîL àä ,àìæà ïàîkxne` a`d m` wxy ,ax ixac - §©¨§¨¨§©§¨§©
zeyx dlral oi`y zpn lr miqkpd z` dl ozep `edy ezal
oi` ,'jita zpzepe z`yep z`y dn `l`' xne`e siqene ,mda
iqkpa lrad dkef ,ok siqed `l m` la` ,miqkpa dkef lrad

md ,dl ozp dia`y ezy`kzhiyøîàc ,øéàî éaøzkqna §©¦¥¦§¨©
oiyeciw(:ak)ici lr wx sqka zexigl z`vl leki iprpk cary

,eax `la ci carl oi`y meyn ,envr ici lr `l la` mixg`
y meyn miqkpa zekfl ci oi` dy`l mby ax xaeqeãék äMà ãé©¦¨§©

dìòa,drya wx miqkpa dkef `idy dia` dl xn` m` wx okle ©£¨
dkf ,ok dl xn` `l m` la` ,lrad mda dkf `l ,dita mdy

mixaeqd minkg zhiyl la` .miqkpa cin lrad(my)dy`l yiy
z`y dn `l`' a`d siqed `lyk s` ok m` ,dlra `la zekfl ci
oi`y zpn lr miqkpd z` dl ozp wx `l` ,'jita zpzepe z`yep

.miqkpa dkef lrad oi` ,oda zeyx dlral
eäðéîøeoiaexir zkqna epipyy dnn jl dyw` -(:hr)iean iabl §¦§

zexvgd on xac `ivedl opaxcn xeq`e ,zexivg dnk ea yiy
zenec zexvgde ,miaxd zeyxl dnec ieandy meyn ,ieanl
erhi ,ieanl xvgdn `ivedl xzen didi m`e ,cigid zeyxl
miaxd zeyxl cigid zeyxn s` lhlhl xzeny xnel miyp`
zeyrl mikixv ,ieanl `ivedl xvgd ipa mivex m`e .dxenb
ok ici lre ,zg` xvga mlek etzzyiy xnelk ,ze`ean iteziy

dpynd zx`ane .ieanl zexivgdn `ivedl xzen(my),ãöék¥©
ïéôzzLîzexvgd ipa,éBáîaieand ipan cg`úéáçä úà çéðî ¦§©§¦§¨¥¦©¤¤¨¦

,xg` lk`n xac e` ,oii lyäæ éøä ,øîBàåiepwéða ìëìdéBáî §¥£¥¤§¨§¥¨
,ef ziaga mitzey eidiyïäì äkæîeziagd z`Bcáò éãé ìò §©¤¨¤©§¥©§

,íéøáòä BúçôLå,mixg` xear zekfl milekie oipwl ci mdl yiy §¦§¨¨¦§¦
åok,BzLà éãé ìòå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìòzekfl mileki md mby §©§¥§¦©§¦§©§¥¦§

.ieand ipa lk xear aexirazøîà éàåzrcly [axÎ] xn`z m`e - §¦¨§©§
mda dkef dy`dy mixacd lk xi`n iaxïBäúé äð÷[mze`Î] ¨¨¨§

,dìòaok m`ìòác déúeLøî ÷éôð àì áeøéò`vi `l aexird - ©£¨¥Ÿ¨¦¥§¥§©©
`id dpyn mzq `lde ,ieand ipa ea ekf `le ,lrad zeyxn llk
lr aexira mikef ieand ipay dpyna x`ean z`f lkae ,xi`n iax
la` ,cara wx md xi`n iax ixacy gken `l` .dy`d ici

.dlra `la zekfl ci yi dy`l
,`xnbd zvxznãék äMà ãé øéàî éaø øîàc áb ìò óà ,àáø øîà̈©¨¨©©©§¨©©¦¥¦©¦¨§©

,dìòamc`yk `weec df ,dlra `la miqkpa zekfl dleki dpi`e ©£¨
,dpzn dl ozep dlrayk la` ,dpzn dl ozep xg`øéàî éaø äãBî¤©¦¥¦

okle ,da zeyx dlral oi`e ,dpznd z` dy`d dzpwyïéðòì§¦§©
,óezéL,ieand ipa xear aexira zekfl dleki dy`dúBkæìc ïåéëc ¦§¥¨¦§©

dkfzy liaya dl dpwn envra dlray -,àeä íéøçàìeãiî ©£¥¦¦©
dìòa,aexird z` zlawn `idàéëæ.ixnbl dfa dkef `id - ©£¨©§¨

ok ici lre ,`ziixal oiaexira dpynd oia dxizq dywn `xnbd

:`ax uexiz dgcp
déáéúéàdywd -,éMà áøì àðéáødpynd oia dxizq epivny ¥¦¥¨¦¨§©©¦

oiaexira(my)aexira zekfl xyt`y epipy dpynay ,`ziixal
,epipy `ziixaa eli`e ,ezy` ici lrïäì ïéëfL elàxyt`y - ¥¤¨¦¨¤
,ieand ipa xear aexir mci lr zekfl,íéìBãbä Bzáe Bða [éãé ìò]©§¥§¦©§¦

,íéøáòä BúçôLå Bcáòåzekfl mileki mde ,oipwl ci mdl yiy oeik §©§§¦§¨¨¦§¦
.mixg` xear s`ïäì ïéëæ ïéàL elàåmci lr zekfl xyt` i`y - §¥¤¥¨¦¨¤

,ieand ipa xear aexirBúçôLå Bcáòå ,íépèwä Bzáe Bða éãé ìò©§¥§¦©§©¦§©§§¦§¨
,BzLàå ,íéðòðkämpi` okle ,mnvrl zekfl ci mdl oi`y oeik ©§©£¦§¦§

z` mixzeq `ziixad ixace .ieand ipa xear s` zekfl mileki
x`ia `ax ixdy ,`ax ly evexiz dgcp `linne .dpynd ixac
zekfl `ly oiekzn `ed ,ezy`l dpzn ozep lra xy`ky

x`ean `ziixaa eli`e ,dpznaozep `edy aexira dkef lrady
.ezy`l

,`xnbd zvxzn,éMà áø øîà àlàa ,ïéúéðúîdxwndì LiL ¤¨¨©©©¦©§¦¦§¤¥¨
[dy`lÎ]ïðé÷ñò éBáî BúBàa øöç,aexira dy`d dkfz `l m`e ¨¥§¨©§¦¨

yi ixdy ,ieanl zexvgdn `ivedl ieand ipa lk lr zxqe` `id
liaya aexira zekfl dkixv `id okle ,zeieyx dnk df ieana
,`ax ixack `ed dnvrl zekfl dleki `idy mrhde ,dnvr
,dpzna zekfl `ly oiekzn `ed ezy`l dpzn ozep lra xy`ky
ipa x`y xear s` zekfl dleki `id dnvrl dkef dy`dy oeike

meyn ,ieanddLôðì àéëæc Bbîc,dnvrl zekfl dlekiy jezn - §¦§©§¨§©§¨
àéëæéðéøçàì.mixg`l mb zekfl dleki -,`ziixadn dxizq oi`e ©§¨§©£¦¥

dleki dpi` dy`de ,xvga zia dl oi`y xaecn `ziixaay oeik
`edy dna cin dkef lrad ixdy ,ieand ipa x`y xear zekfl

.dl dpwn

äðùî
lirl(.fq)ezy` dxcpy mixcp xtdl leki epi` lray x`azp

.ef dklday mipicd ihxt z` zxxan dpynd .oi`eyipd mcew
dxeza xn`p(i l xacna)äLeøâe äðîìà øãðå'lr dxq` xW` lM §¥¤©§¨¨§¨Ÿ£¤¨§¨©

DWtp.'äéìò íe÷é,xzein `edy ixd ,eheytk df weqt yxtp m`e ©§¨¨¨¤¨
DWtp lr dxq` xW` lM'y i`ce lra dl oi`y oeiknymEwi Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨

xacn df weqty dpynd zx`an jkl .mze` dl xti in ik ,'dilr̈¤¨
,zipya z`yipy xg`lãöékxnel aezkd jxved ote` dfi`a - ¥©

m` ,miniiw dixcpyäøîà,dyexb e` dpnl` dceraäøéæð éðéøä ¨§¨£¥¦§¦¨
øçàì[xearkÎ]ìL,íBé íéLCBúa úàOpL ét ìò óàmze`ìLíéL §©©§¦©©¦¤¦¥§§¦

íBéwx legi dxcpy `vnpe ,zelgd onfl xcpd zlaw oiay
ipyd df ,ipyl d`eyp dzeidaBðéàøôäì ìBëéitl ,xcpd z` ¥¨§¨¥

oiicr ef dryae ,dxtd oiprl raewd onfd `ed xcpd zlaw zryy
mcew ly mixcp xtdl leki lrad oi`e ,ezeyxl dqpkp `l

.oi`eyipd xg`l wx elegi m` mb ,oi`eyipd
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במש"כ בדברי הרמב"ם )הל' תשובה ספ"ט( שבימות המשיח עולם כמנהגו נוהג כו' - כן כתב 

ג"כ בהל' מלכים רפי"ב. ויעוין בזה בס' עבודת הקודש )לר"מ בן גבאי( ח"ב פל"ח. וגם ע"פ שטחיות 

לשו]נו[ ברמב"ם בזה, הנה ברור הביע דעתו מוחלטה, אודות המאורעות שיהיו קודם התגלות המשיח 

וז"ל בהל' מלכים פי"א: המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר  קודם שתתחיל הגאולה.  ז.א.  וסדרן, 

מלכות בית דוד ליושנה כו' ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל כו' מי שאינו מחכה לביאתו... כופר 

בתורה כו' ]וחא"כ מבאר מהותו וסדר המאורעות[ מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד כו' 

ויכוף כל ישראל לילך בה כו' וילחם מלחמות ה' כו' ונצח כל האומות שסביביו.

יש להתענין אודות הדפסת מאמריו שמזכיר במכתביו   - כותב בצרפתית או אשכנזית  באם 

ויכול  יודע בפרטיות איזה חומר מתאים לקוראי המכ"ע.  )ירחון?( המופיע שם. אלא שאיני  במכ"ע 

לפנות עדכ"ז לד"ר ערמן שם, ומובן שברשותו להוסיף שפונה אליו ע"פ הצעתי, כיון שמכירו הנני כידיד 

ליובאוויטש מאז ומקדם.

קמשך מקעמוד קהודם



xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc mixcp(iyiy meil)

m` ,jtidl ok enkeäøãðd`eyp dcera,ìòaä úeLøa àéäåif` ¨§¨§¦¦§©©©
dlradì øôî.ezeyxn `vzy xg`l elegiy mixcpd z` s` ¥¥¨

äøîà ,ãöék,ezy`øçàì äøéæð éðéøä[xearkÎ]ìLíéLxtde ,mei ¥©¨§¨£¥¦§¦¨§©©§¦
,cin dlra dläðîìàúpL ét ìò óàäLøbúð BàepnnCBúamze` ©©¦¤¦§©§§¨¦§¨§¨§

ìLíéL,dnvr zeyxa didzy onfa xcpd legiy `vnpe ,meiéøä §¦£¥
xcp,øôeî äæ.ezeyx zgz dzid dxcpy dryay oeikn ¤¨

ezeyx zgz `idy s` ,xtdl leki epi`y dxwn dpynd d`ian
:dxtdd zrya oiae xcpd zrya oia

okn xg`le ,dy`l d`ypíBia Ba äøãð,d`ypyøbúðåäLepnn ¨§¨©§¦§¨§¨
,íBia Bae,íBia Ba døéæçäit lr s` ,dxcp z` rny jk xg`e ©¤¡¦¨©

dxtdd zrya oiae xcpd zrya oia ezeyx zgz `idyìBëé Bðéà¥¨
øôäìdf xcpe ,oi`eyipl encwy mixcp xtn lrad oi`y ,df xcp §¨¥

.eiykr ly oi`eyipl mcw
,dpynd zniiqnììkä äæìk ,äàöiLdxcpy xg`ldîöò úeLøì ¤©§¨¨¤¨§¨¦§©§¨

úçà äòLdxfg okn xg`ly s` ,edylk xvw onfl epiid - ¨¨©©
,ezeyxløôäì ìBëé Bðéà.zipya el d`ypy mcew dxcpy z` ¥¨§¨¥

àøîâ
zxin` zry xg` mikled m`d ,mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:xcpd zelg zry xg` e` ,xcpd
àéðz`ztqeza(h"d f"t),äLeøâe äðîìà,dyexb e` -éðéøä äøîàL ©§¨©§¨¨§¨¤¨§¨£¥¦

àNpàLëì äøéæð,`yp`y xg`l -,úàOðådxcp onf ribdy ixde §¦¨¦§¤¤¨¥§¦¥
,legl,øîBà ìàòîLé éaø,dvex ipyd dlra m`øôély dxcp z` ©¦¦§¨¥¥¨¥

raewd onfd `ed xcpd zelg zryy xaeqy .oi`eyipd mcew
.ezeyx zgz `id ef dryae ,dxtd oiprlàì ,øîBà àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¥Ÿ

øôézry `ed raewd onfdy xaeqy .dliren lrad zxtd oi` - ¨¥
.ezy` dzid `l oiicr f`e ,xcpd zlaw

:ef zwelgna oniq `xnbd zpzep
,é"ììé àðîéñå.xti ,xti `l ,xti `l ,xti zeaiz iy`x epiidc §¦¨¨¨ŸŸ¨

`aiwr iaxle xti l`rnyi iaxl ,`yp`ykl dxifp ipixd dxn`
ote`d edfy ,yxbz`ykl dxifp ipixd ,yi` zy` dxn` .xti `l
`aiwr iaxle xti `l l`rnyi iaxl ,jynda cin `xnba `aend

.xti
:jetd dxwna mzwelgn z` `xnbd d`ian
LøbúàLëì äøéæð éðéøä äøîàL Léà úLà,yxbz`y xg`l - ¥¤¦¤¨§¨£¥¦§¦¨¦§¤¤§¨¥

,äLøbúðå,legl dxcp onf ribd zrkeøôé àì ,øîBà ìàòîLé éaø §¦§¨§¨©¦¦§¨¥¥Ÿ¨¥
,miiw xcpde ,dliren dpi` oiyexibd mcewy lrad zxtd -
xak f`e ,xcpd zelg zry xg` mikledy ezhiyy lirl xen`k

.dnvr zeyxl d`viøôé ,øîBà àáé÷ò éaøålrad zxtd - §©¦£¦¨¥¨¥
xg` mikledy xaeqy ,xten xcpde ,dlired oiyexibd mcewy

.ezy` dzid oiicr f`e ,xcpd zxin` zry
:ezhiyl di`x mi`pzdn cg` lk `ian

éøä ,ìàòîLé éaø øîàdxcpy dyexb e` dpnl` oipray weqta ¨©©¦¦§¨¥£¥
d`yip jk xg`eøîBà àeä(i l xacna)'Bâå äLeøâe äðîìà øãðå'mEwi ¥§¥¤©§¨¨§¨§¨

jl xne`e ,xcpd zelg epiid ,'xcp' dxne`a dxezd zpeeke .'dilr̈¤¨
,dxtd xa didi `le df zelg mewi izni` aezkdàäiL ãòzelg ©¤§¥

dïéLeøâå úeðîìà úòLa øãðzelgd meiw ligzi m` `weec - ¤¤¦§©©§§§¥¦
ligzi `l m` la` ,dnvr zeyxa `idy oiyexibe zepnl` zrya
oiyexibe zepnl` zrya eze` dlaiwy mbd ,`ypzy xg`l `l`
onf `ed raewdy aezkd on mi`exy ixd .mewi `le dxtd xa `ed

.dlawd onf `le zelgd
weqtdn gikene ,l`rnyi iax ly eweic z` dgec `aiwr iax

:ezhiyk
e,øáñ àáé÷ò éaøy meyn ,ezhiyk giken weqt eze` jyndyéøä ©¦£¦¨¨©£¥

øîBà àeä,jyndadLôð ìò äøñà øLà ìk'dxq`'e .'dilr mEwi ¥Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨¨¤¨¨§¨
,aezkd jl xne`e ,xeqi`d zlaw epiid 'DWtp lràäiL ãòzlaw ©©§¨©¤§¥

,ïéLeøâå úeðîìà úòLa øãð éøeqéàoi` df onfay dlawa `weece ¦¥¤¤¦§©©§§§¥¦
meiwd onfy mbd d`eyp `idy cera dxcp la` ,dxtd xa xcpd
jled lkdy ixde .xtdl leki oiyexibe zepnl` zrya wx lgi

gy dryd xg` `le zxcep `idy dryd xg`.xcpd l

ïéúéðúî ,àcñç áø øîàepizpyn -dyexb e` dpnl`y ,zxne`d ¨©©¦§¨©§¦¦
miyely jeza z`ype ,mei miyely xg`l dxifp ipixd dxn`y
jetd dxwna oke .rnyiyk xtdl leki ipyd dlra oi` ,elld mei
dl xtde ,mei miyely xg`l dxifp ipixd dxn`y yi` zy` ly
ok m`e ,xten dxcp onf eze` jeza dyxbzp e` dpnl`zpe dlra
gxkda ,dxtd oiprl zraewd `id zxcepy drydy gken

zhiykyàáé÷ò éaø`ziixaayàéäwxy ,lirl xen`k ,diepy ©¦£¦¨¦
.xcpd zxin` zry xg` mikled mlerl ezrcl

:`cqg ax zii`x z` `xnbd dgec
,øîà éiaà,l`rnyi iax zrcl dpi` epizpyny xnel gxkd oi` ©©¥¨©

àîéz eléôàzrck zxaeq epizpyny xn`z elit`e -éaø £¦¥¨©¦
ìàòîLéoia lcad yi mewn lkn ,xcpd zelg zry xg` mikledy ¦§¨¥

,`ziixaa mixaecnd mixwnl dpynd dxaic mdilry mixwnd
dLôð àéìz ïéúéðúîéîBéadlaiw dpyna mixaecnd mixwna - ©§¦¦©§¨©§¨§¥

ipixd d`eypd dxn`y ,minia ielz epnfy xcp zelg dnvr lr
mei miyely xg`l dxifpäLøbúð àìå éîBé eîìL]exariy okzie - ¨§¥§Ÿ¦§¨§¨

oke .ezeyx zgz x`yz `l` yxbzz `le minid miyely
okzi ,mei miyely xg`l dxifp ipixd dyexb e` dpnl` dxn`yk

càáqðúéî àìå éîBé eîìL`ypz `le minid miyely exariy -[, ¨§¥§Ÿ¦§©§¨
a oiae xcpd zrya oiay okziy oeikneeze`a didz zelgd zry

onf xg` mikled dfay dcen l`rnyi iax s` jkitl ,avn
a mixaecnd mixwna eli`e .xcpd zxin`dLôð àéìz ,àúééøa§©§¨©§¨©§¨

ïéàeOéðaavna ielz epnfy xcp zelg dnvr lr dlaiw - §¦¦
e` ,`yp`ykl dxifp ipixd dyexb e` dpnl` dxn`y ,di`eyip
xexa xacd y`xny ,yxbz`ykl dxifp ipixd d`eyp dxn`
,xcpd zxin` zrya `idy avn eze`a `dz `l zelgd zryay
.raewde xwird `ed xcpd zelg zryy l`rnyi iax xne` dfa

.(àáñðúéî àìå éîåé åîìù äùøâúð àìå éîåé åîìù)
d`yipe dxfge dlran dyxbzpe dxcpy d`eypy dpyna epipy
lk 'llkd df' dpynd zniiqne ,dxcp z` xtdl leki oi` ,el
xtdl leki epi` ,zg` dry dnvr zeyxl dxcpy xg`l d`viy
wxta epipy dfl dnecae .zipya el d`yipy mcew dxcpy z`

dqxe`nd dxrp(.`r)xg`l dxcpy dqxe`nd dxrp iabl
oexg`d dlrae dia` ,dqx`zpe dxfge ,dyxbzpe ,dqx`zpy

df' ,dpynd zniiqn mye .dixcp mixitn'llkdd`vi `ly lk
dxcpy xg`lzeyxldry dnvrzg`oexg`d dlrae dia`
.'dixcp oixitn

:zeaxl el` zeipyna xen`d 'llkd df' `a dn `xnbd zx`an
éðz÷c 'ììkä äæ',lirl epipyy -äñøBànä äøòð éabwxta - ¤©§¨§¨¨¥©¥©£¨©§¨¨

dia` ,zg` dry dnvr zeyxl d`vi `ly lk' ,dqxe`nd dxrp
,'dixcp oixitn oexg`d dlraeééezéàìd`viy dxwn ,zeaxl - §©§¥

`l` ,dp`yiy ick ezial lrad igely mr dklde dia` zian
yCìämbéçeìL íò áàä éçeìL eëìäL Bà ,ìòaä éçeìL íò áàä ¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨¦§¥

,ìòaäzeyxl d`viy aygp `l dnr ekld md s`y oeiky ©©©
libxd oicd da bdep okle ,dnvrdìòáe äéáàc ,äñøBànä äøòða§©£¨©§¨¨§¨¦¨©£¨

äéøãð ïéøéôî. §¥¦§¨¤¨
eli`eéðz÷c 'ììkä äæ'epipyy -íéøãð elàå éabepizpyna - ¤©§¨§¨¨¥©¥§¥§¨¦

,zg` dry dnvr zeyxl d`viy lk' ,mixcp el`e wxta `idy
,xtdl leki epi`ééezéàì,zeaxl -áàä øñîdxrpd z` §©§¥¨©¨¨

dqxe`ndìáàä éçeìL eøñnL Bà ,ìòaä éçeìLdxrpd z` ¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨
ì,ìòaä éçeìL,a`d zeyxn jka d`viy aygp ef dxiqn ici lre ¦§¥©©©

lrad eli`e ,ezeyxn d`vi xaky xtdl leki epi` a`d jkitl
d`eypd oic da bdep xaky xtdl leki epi`øôéî ìòaä ïéàL¤¥©©©¥¥

ïéîãB÷a.oi`eyipl mincewd mixcpa - §§¦

äðùî
lirl epipy(:eq).dixcp z` oixitn dlrae dia` dqxe`nd dxrpy

`linne ,a`d zeyx drwted mzngny zeripn yely miniiw j`
.b .dia` zn m` .a dxbayk .` .dixcp z` xtdl zexyt` oi`
mday mipte` dryz zhxtn epiptly dpynd .a`d iiga dnezi
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קמשך בעמוד העק



קצה
miwxt dyelya` cenr ht sc ± iriax wxtmixcp

.ìòáä úåùøá àéäå äøãð:dxcp cvik yxtn `zyde .lra dl xtde d`eyp dzidy

.lra dl xtde "mei miyly xg`l dxifp ipixd" dxn`äæ éøä 'åë äðîìàúðù ô"òà
.øôåîdnvr zeyxl d`vi xake ,legiy epic xcpd zryae li`ed :xninl `ki`c b"r`e

.opilf`w dxin` zry xg`c ,xten df ixdc opirny` ikdl - dxtd ea lirez `le

zrya dnvr zeyxa d`ac `kid opirny`e

.inp mixg` zeyxa `idc `kide ,xcpdììëä äæ
.äîöò úåùøì äàöéù ìëiiezi`l 'nba yxtn

.i`n'îâ.øôé øîåà ìàòîùé éáødxtdc

dqpkpy cr xcpd lg `le li`ed ,ea zlren

.dlra zeyxl.øôé àì øîåà àáé÷ò 'øxzac

.opilf` xcpd zlaw.é"ììé êéðîéñå`aa :xnelk

`aa ,"xti `l" xcde ,"xti" ipz dpey`x

."xti" xcde ,"xti `l" ipz dpexg`ùéà úùà
.äøîàù.'ek yi` zy` `idy onfaìàòîùé 'ø

.øôé àì øîåàli`ed ,ea zlren dxtd oi`

.dnvr zeyxa `ied lg xcpdy dryae'ø
.øôé øîåà àáé÷ò`ied xcpd zlaw zryac

.lrad zeyxa.øãð àäéù ãò.xcpd meiw xnelk

äøñà øùà ìë øîåà àåä éøä øáñ àáé÷ò éáøå
.øãðä øåñéà àäéù äùôð ìòikde .xcpd zlaw

iaxe ,"dxq` xy` lk" 'ipzna opiwiic inp

.`id `aiwr.ìàòîùé 'ø àîéú 'éôàoica ,'ipzn

dxcp dzlze dpnl` `idyk dxcpc `kid .`ed

epi` :xn`w ikd` ,mei miyly xg`l cr minia

lr zxcepd lk :xninl `kilc - xtdl leki

`zrc` `wqn `lc ,zxcep `id dlra zrc

ikd` - onfd jeza `ypizc,xtdl leki epi`

ike .zqip `le mei 'l lk enlyc oipnif xeni`c

- minia dxcp dzlze ,dlra zeyxa inp dxcp

`le 'ek zxcepd lk :xninl `ki` ,xtiy `ed oic

inei enlyc oipnifc ,yxbzzy `zrc` `wqn

,inp icice .xten df ixd xtd m`e .`yxbin `le

lrc ,xti ikd` - oi`eyipa dxcp dzlzc `kid

dxcp dzlzc `kide .dxcp dlra zrc

dnvr dzlzc xninl `kil - oiyexiba

.xti `l ikd`e ,dlraa.éðú÷ã ììëä äæjci`a

) oiwxit.`r sc lirldf :dqxe`nd dxrp iab (

'ek dnvr zeyxl d`vi `ly lk ,llkd-mzdc ,lrad igely mr a`d jld iiezi`l

.dixcp oixitn dlrae dia`c ,dnvr zeyxl d`vi `l.àëä éðú÷ã ììëä äæel`e" iab

dnvr zeyxl z`veic rnync ,"mixcp-jld `le lrad igelyl a`d xqn iiezi`l

zeyxl d`vie lrad zeyxl dribdy cr a`d zeyxn d`vi dry dze`c ,mdnr `ed

.oincewa xtin lrad oi`y ,dixcp xtin lrad oi`e .dnvr'éðúîïäéøãð úåøòð 'è
.ïéîéé÷.odl xtdl leki oi`y.äîåúé àéäå úøâåá.dnezi `ide zxbea dxrp
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äøãð.meia eadyxbzpe z`ypya "dqxe`nd dxrp" wxta dl miwe`cke ,z`ypy meia

dxfg jd i`e .oincewa xtn lrad oi`y ,xtdl leki epi` - meia ea dxifgde meia ea

dia`l oi` aey - z`ypy oeikc ,a`d zetzeya xtdl leki epi` inp - `id cegla oiqexi`c

zekfmcew dia` zeyxa dzid meia eac b"r`c ,dihwp `zeaxl - meia ea dxcp ipzw ike .da

dpwz dl oi` - z`ypy oeik ,ikd 'it` ,dxcpy

envr mei eze`a 'it`.'îâxne` l`rnyi 'x

.xti`le ,opilf` xcpd zelg xzac dil `xiaqc

dxin` xzaopilf`c .xti `l xne` `aiwr iax .

dxin` xza.ãòzepnl` zrya xcp `diy

.oiyexibeoia jklid ,xcpd zelg epiid xcpe

ol zi` xcpd zelg xza - `tiqa oia `yixa

lfinl.ãò.xcpd xeqi` `diyzxqe` `idyk

xcep `edy dry xg` jled lkdy ,xcpa dnvr.

zry xza lif`c .`id `aiwr 'x ipn oizipzn

dxin`'it` .àîéú.l`rnyi iax'x lif` ikc

dytp `ilz ik n"d - xcpd zelg xza l`rnyi

xyt` i`y oeik jkld ,oiyexiba e` oi`eypa

- cg` zeyxa ediy xcpd zelge xcpd zxin`l

la` .xcpd zelg xza opilf`c l`rnyi iaxl l"q

xyt`e ,ineia `l` dytp `ilz `lc ,'ipzn

,`yxbin `le inei enly ,`aqpn `le inei enlyc

,cg` zeyxa ezelge xcpd zxin` `dzy `vnpe

- dyxbzp e` z`ypy ,zeyxd dpzypyk elit`

`le ,opilf` dxin` xzac l`rnyi iax dcen

legl xcpd ie`x did ezlgzay oeik ,zelg xza

dxin` zrya didy zeyx eze`a.ïéðòìå
.dkld'it` jklid ,`aiwr iaxk ol `niiw

"yxbz`ykl e` `yp`ykl dxifp ipixd" zxne`

-oia `lewl oia ,opilf` xcpd zxin` zry xza

`xnegl.dqxe`nd dxrp iab ipzwc llkd df .

llkd df :opzc ,`ed "dqxe`nd dxrp"c oiwxta

dia` zg` dry dnvr zeyxl d`vi `ly lk

mr a`d jld iiez`l .dixcp oixitn dlrae

,lrad igely mr `idy t"r`y - lrad igely

dzvi `l - dnr ekld eigely e` a`d s`y oeik

dixcp oixitn dlrae dia`c ,dia` zeyxn.äæ
.mixcp el` iab ipzwc llkd`kdc oiwxta xnelk

iedc ,da zeyx dia`l oi` aey - mdl dxqny oeikc .lrad igelyl a`d xqn iiez`l -

dxcpy mixcp la` .jli`e oi`eypn xeczy mixcpa xtn lrady ,oi`eypk dxiqn jd dl

lrad oi`y ,`l - xakzeyxn d`vi dxiqn jdac ,`l inp a`c dizetzeyae .oincewa xtn

da zekf el oi` aeye ,dia`.'éðúî.oiniiw odixcp zexrp ryzedpzi` edlek ryz jpd

`id ipeeb `zlz jpdn cg lkac ,zxbeae ,ynn dnezie ,a`d iiga dnezi :epiidc ,zlz llka

iaxc `l` ,`xnba `zi`ck ,oxn`c `zlz jpd `l` epn `l opaxe .dia` zeyxn d`vei

dxn` `l dcedi iax s`y inlyexia opixn`e .`zlzl ipeeb zlz ipdn cg lk bilt dcedi

micinlzd z` oda ccgl `l`.úøâåá.dnezi `idednezi `ide ,zxbea `idyk dxcpy

da zeyx dia`l oi` aey - z`ypc oeikc .dyxbzp e` dpnl`zpe z`ypy oebk ,a`d iiga.äøòð.dnezi `ide dxbae,a`d iiga dnezi `ide ,okn xg`l dxbae ,dxrp `idyk dxcpy

`paizkcke.
dxrp
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Iòaä úeLøa àéäå äøãð¯äøîà ?ãöék .dI øôî ¨§¨§¦¦§©©©¥¥¨¥©¨§¨
äLøbúð Bà äðîIàúpL ô"òà 'I øçàI äøéæð éðéøä"£¥¦§¦¨§©©¤¦§©§§¨¦§¨§¨
Ba äLøbúðå ,íBia Ba äøãð .øôeî äæ éøä 'I CBúa§£¥¤¨¨§¨©§¦§¨§¨

íBia Ba døéæçä ,íBia¯Ik :IIkä äæ .øôäI IBëé Bðéà ©¤¡¦¨©¥¨§¨¥¤©§¨¨
úçà äòL dîöò úeLøI äàöiL¯.øôäI IBëé Bðéà ¤¨§¨¦§©§¨¨¨©©¥¨§¨¥

'îâäøéæð éðéøä" äøîàL äLeøâe äðîIà :àéðz©§¨©§¨¨§¨¤¨§¨£¥¦§¦¨
:øîBà ò"øå ,øôé :øîBà IàòîLé 'ø ,úàOðå "àNpàLëI¦§¤¤¨¥§¦¥¦§¨¥¥¨¥¥
äøéæð éðéøä" äøîàL Léà úLà .é"IIé àðîéñå .øôé àIŸ¨¥§¦¨¨¥¤¦¤¨§¨£¥¦§¦¨
,øôé àI :øîBà IàòîLé 'ø ,äLøbúðå "LøbúàLëI¦§¤¤§¨¥§¦§¨§¨¦§¨¥¥Ÿ¨¥
àeä éøä :IàòîLé éaø øîà .øôé :øîBà àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¥¨¥¨©©¦¦§¨¥£¥

'åâå "äLeøâe äðîIà øãðå" øîBà¯úòLa øãð àäiL ãò ¥§¥¤©§¨¨§¨©¤§¥¥¤¦§©
øáñ ò"ø .ïéLeøâå úeðîIàøLà Ik" øîBà àeä éøä : ©§¨§¥¦¨©£¥¥Ÿ£¤

"dLôð Iò äøñà¯úeðîIà úòLa øãð éøeqéà àäiL ãò ¨§¨©©§¨©¤§¥¦¥¥¤¦§©©§¨
ééaà .àéä àáé÷ò 'ø 'éðúî :àcñç áø øîà .ïéLeøâå§¥¦£©©¦§¨©§¦£¦¨¦©©¥
dLôð àéIz ïéúéðúî ,IàòîLé éaø àîéz eJéôà :øîà£©£¦¥¨©¦¦§¨¥©§¦¦©§¨©§¨
àIå éîBé eîIL .ïéàeOéða dLôð àéIz àúééøa ,éîBéa§¥¨©§¨©§¨©§¨§¦¦¨§¥§¨
éðú÷c "IIkä äæ" .àañðúéî àIå éîBé eîIL ,äLøbúð¦§¨§¨¨§¥§¨¦§©§¨¤©§¨§¨¨¥
éçeIL íò áàä CIä ééeúéàI "äñøBàîä äøòð" éab©¥©£¨©§¨¨§¦¥¨©¨¨¦§¥
äøòða Iòaä éçeIL íò áàä éçeIL eëIäL Bà ,Iòaä©©©¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©§©£¨
"IIkä äæ" .äéøãð ïéøéôî dIòáe äéáàc ,äñøBànä©§¨¨§¨¦¨©§¨§¦¦§¨¤¨¤©§¨

"íéøãð eJàå" éab éðú÷c¯éçeILI áàä øñî ééeúéàI §¨¨¥©¥§¥§¨¦§¦¥¨©¨¨¦§¥
ïéàL ,Iòaä éçeILI áàä éçeIL eøñnL Bà ,Iòaä©©©¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©¤¥

.ïéîãB÷a øôéî Iòaä'éðúî:ïéîéi÷ ïäéøãð úBøòð òLz ©©©¥¥§§¦¥©©£¦§¥¤©¨¦
,äîBúé àéäå äøâáe äøòð ,äîBúé àéäå úøâBa¤¤§¦§¨©£¨¨§¨§¦§¨
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נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף פט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

כל  אשר  מיוחד  אלול  דחדש  ממהרי"ל[  ההוראה  ]וביחוד  תקפ"א  סימן  אפרים  מטה  יעוין 

שימצא שם בדק במצות לתקנם ואופן התקון הרי מבואר בתורת החסידות של רבותינו נשיאינו בכ"מ, 

והרי כמה מזקני אנ"ש בסביבתו ועמם יתדבר, וידוע הפס"ד דאין לך דבר העומד בפני הרצון.

ולהודעתו מהולדת הבן למזל טוב.

יהי רצון שיגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

קמשך מעמוד הפו



קצו
miwxt dyelyaa cenr ht sc ± iriax wxtmixcp

,äéáà úîå úøâåá äøòð ,äéáà úîå úøâåá ,äîåúé àéäå äøâá àìù äøòðúîù äøòðå
.'åë øîåà äãåäé 'ø ,íéé÷ äéáàå úøâåá ,äøâá äéáà úîùîå äéáàdnezi `ide zxbea-

oizipznc dnezi ,xnelk .dlran dnezi dzid xake ,zxbea dzid xcpd zrya-dnezi

`kid ,inp `wic .a`ak lraa xninl jiiyc dnezic ,'nba opax iyxtnck .a`d iiga

zne zxbea :yexita dl ipz a`d zzin ipzc

.dia`'îâ.äãåäé 'ø éøáã åæ.ryz ipzwcìáà
ïéîéé÷ ïäéøãð úåøòð ùìù íéøîåà íéîëç

.áàä ééçá äîåúéå äîåúéå úøâåáryz edleke

yly ipda zellkp 'ipznc.'éðúîíðå÷
.êéáàìå àáàì äùåò éðéàùozep ip`y ,xnelk

.mpew mdilr `di mdl.øôäì ìåëé äæ éøäb"r`

dipink lk e`lc ,oepi` ytp iepir ixcp e`lc

ikd 'it` ,dpin `ceariy irewt`l-mixac

zeyxd xnelk ,xtdl lekie ,oiied dpial epiay

.ecia'îâ.øôé àì øîåà ïúð 'øli`ed :xaqwc

itl dzyr `ly onf lky ,xcpd lg `l oiicre

ezyniy `le dlra-dia`l dxeq` dpi`

.xti `le ,eia`le.øôé à"ëçå`l oiicry t"r`

.dilr xcpd lgøñúéú øîàã àøáâ àåää
àì éë àúúéà áéñð éà äéìò àîìòã àúééðä

.àúëìä àðéðúilr mler z`pd xqziz ,xnelk

.zekld dpy`y cr dy` gw` m`àôâá èéäø
.àéìáåúå,oli`a ea oilery mleq ixw `tb

`ilaez-mdl oikyene lwca oilezy lag

ipa ly lyne .mixnzd oday mitprd dhnl

zepyle weqrl dhnle dlrnl ux ;`ed mc`

yxtnc zi`e .`zlin `riizqi` `le ,zekld

`tka epiidc-mc`k ,dhnle dlrnl icigi ux

.oli`a laga dlery.àéìáåú) `xza `aaa 'ixn`ck ,lag:bl sc`ilbn hwpc o`n :(

.`ipltc `lwic xefb`e lif` xn`e `ilaezeàúúéà äéáñðàå äéùáùå
äé÷øùå
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äøòð-dnezi - `zlz jpde .a`d iiga dnezi `ide ,oiicr dxba `ly ,dxcpy drya

edl `liik a`d iiga.úøâåá.dia` zne- dia` zne ,zxbea dzid dxcpy dryay

edl liik dia` zn inp `zlz jpde .ynn dnezi epiidc.äøòðdia` znyne dia` zny

.'eke dxbaedl `liik zxbea ipzwc `zlz jpd.éáøeza z` `iynd s` xne` dcedi

'eke dphw-elit`c opirny` .dxrp `id oiicre

dia` zeyxn dzvi - z`ypyk dphw dzid

d"d - dxrp `id oiicre ipzw ike .oi`eyp edpda

dia`l oi` z`ypy oeik ,dphw `id 'it`c inp

dphw ixcpc meyn - dxrp hwpc i`de .da zeyx

melk mpi`.'îâyly mixne` minkg la`

.xcp odixcp zexrpryz edl liik `zlz jpdc

ccgl `l` dxn` `l dcedi 'x s`y ,oizipznc

'ipzna `paizkcke ,micinlzd z`.'éðúî
a`le `a`l zipdp ip`y mpewlr dyer ip` m` ji

lre `a` it lr ip` dyer m` jl zipdp ip`y jit

.xtdl leki f"d jia` itef s` ef `lc ipira d`xp

leki d"ync `"cq cegla `yix `pz i`c ;ipzw

z`pda i` ,`xqzin `zydnc meyn - xtdl

meyn eitl dyrzy dna i` ,dxcp meyn dia`

rixbc icin ipeeb jpdn cga `kilc oeike .d`pz

oky oeikc ,xti d"yn - dpial epiay mixacn ith

xq`z `ly xyt` i`y oeik ,ixwn xcpd lg -

zipdp ip`y"a la` .dpial epiay mixaca zegtl

`dac ,"jia` it lre `a` it lr ip` dyer m` jl

meyn `le ytp iepr `l da zil dcic d`pza

`lc `pin` jzrc `wlq - dpial epiay mixac

`idy xaca d`pz dzlzc oeik ,l"nw .xtn ivn

cinrzy dy`l xyt` i`y ,eilr xearl dieyr

i`d ikc oizipznc `pz xaqwc .xtdl leki df ixd - dia`le eia`l dyrz `ly dnvr

xcpd lg `ly t"r` ,xtn lra `peeb.'îâ`ipzéðàùdyer m` jia`le `a`l zipdp

mixne` minkge xti `l xne` ozp iax jzynyn m` micedid on ip` dlehp 'eke jitl ip`

.xti,opaxc `zeaxl `nw `pz ,`zeaxl ipeeb ixz ipd hwp inp `ziixac `pzc il d`xp

) oiwxita lirl ediiail` l`eny xn`cke ,ied ytp iepr ilr "ipelt z`pd"a edl `xiaqc opaxke ,ytp iepira dxcp `nw `peebac .ozp iaxc `zeaxl `xzae.at 'cepiay mixaca d`pze .(

jci`e .xti opaxl `peeb i`d ika 'it`c l"nw ,liig `l dxcp izk`c ,xti `l opaxl 'it` `peeb cga dxcpe ,`peeb cga d`pzc oeik `pin` jzrc `wlqe ."jitl ip` dyer m`" epiidc ,dpial

ynyz ?ciarz ikidc .`ed `peeb cga dxcpe d`pze ,dpial epiay mixaca `xqzin `zydnc b"r`c ,dil `pz ozp iaxc `zeaxl "micedid on ip` dlehp" `peeb-,yinyza ikd xza `xqzin

ynyz `l-ixwin xcpd lgc ,xtic `peeb i`d ika dcen ozp iax 'it`c `pin` jzrc `wlqe .dpial epiay mixac meyn `ki`-ynn lg `l oiicry oeik ,ikd 'it`c ol rnynw-xti `l.

àåää.ilr `nlrc dz`pd xqzz xn`c `xab,dzngn lhazi `ly ick ,dy` `yiy mcew dxez cenll dvex didy .`pipz `l ik `zzi` `paiqp i` zeixad z`pd envr lr xq`y

) oiyeciwc `nw wxta opixn`ck:hk scqere ex`eva miigx :(dxeza w.èéäø.`ilaeze `tbacenll egk lka lczydy ,elinxze [elwna].àìå.ipznl ivn`ecia dlr `l..äéùáùå
xcpd legiy ick ,`zz` diaqp`e ,okn xg`l xq`p `di `ly xnel ,edrhd.
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נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף פט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc mixcp(iyiy meil)

dzid .aäøòðdxcpy zraäøâáe,dxcpy xg`l dzràéäåmb ©£¨¨§¨§¦
äîBúée` dpnl`zp jk xg`e d`yipy lirl xen`k ,a`d iiga §¨

`l` ,dxcpy z` dia` dpnn rny z`f lk xg`le .dyxbzp
eyx drwtedycvn m`e zexbad cvn m` ,xtdl leki epi`e ez

.zenzid
.bäøòðäøâa àlL,dxcpeäîBúé àéäåd`yipy epiide ,a`d iiga ©£¨¤Ÿ¨§¨§¦§¨

z` xtn dia` oi` .dxrp dcere dyxbzp e` dpnl`zpe dzexrpa
.dzenzi cvn dxcp

dzid xaky drya dxcp .c,úøâBaäéáà úîe.dxcpy mcew cer ¤¤¥¨¦¨
.a`d zzine zexba ,dxtdl zeripn izy o`k yiy ixd

`idyk dxcp .däøòðdzyrp jk xg`e,äéáà úîe ,úøâBaxg`le ©£¨¤¤¥¨¦¨
dxcpl oi` a`d zzine zexbad meyn efa mb .dxcpy erny okn

.dxtd
`idy ixd .eäøòðäøâa àlL,dxcpeäéáà úîe,dxrp dcere ©£¨¤Ÿ¨§¨¥¨¦¨

.a`d zzin zngn wx dixcpl dxtd oi` df ote`a
.fäéáà únL äøòð,dxcpeäéáà únMîe,zny xg`l -äøâaf`e ©£¨¤¥¨¦¨¦¤¥¨¦¨¨§¨

cvn ode dia` zny cvn od ,dxtd xa xcpd oi` .dxcpy erny
.dxba xaky

.gúøâBadxcpyäéáàåoiicr,íéi÷dxcp z` xtdl leki epi` ¤¤§¨¦¨©¨
.ezeyxn d`vie dxba xak xcpd zray cvn

.häøòðdzyrp jk xg`e dxcpyäéáàå ,úøâBaoiicr,íéi÷`l` ©£¨¤¤§¨¦¨©¨
dxba xak xcpd zriny zray meyn xcpd z` xtdl leki epi`y

ezeyxn d`vie.
,xtdl a`d leki oi`e ,miniiw dixcp elld mipte`d zryz lka
meyn m` ,ezeyxn d`vie xake dxcpy mcew d`ypy meyn m`

.zxbea dzyrpy meyn m`e ,zny
:eza ixcp z` xtdl leki epi` a`d eay ote` siqen dcedi iax

,äLøbúð Bà äðîìàúðå ,äpèwä Bza àéOnä óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©©¦¦©§©¨§¦§©§§¨¦§¨§¨
äøæçåxecl dia`lBìöàykïééãòäøòð àéä,z` xtdl leki epi` §¨§¨¤§£©¦¦©£¨

.ezeyxn d`vie d`yp xaky oeikn ,dixcp

àøîâ
Bæ ,áø øîà ,äãeäé áø øîà,'zexrp ryz' epizpyna epipyy dn - ¨©©§¨¨©©

md dnäãeäé éaø éøácìL' ,íéøîBà íéîëç ìáà ,'úBøòð L,yi ¦§¥©¦§¨£¨£¨¦§¦¨©£
excp m`y,ïéîéi÷ ïäéøãðel`e ,oxcp z` xtdl leki odia` oi`e ¦§¥¤©¨¦

.` :md.úøâBa.aäîBúéå.b .dia` zny.áàä éiça äîBúéålke ¤¤¦¨¦¨§©¥¨¨
.zexrp yely mze`a millkp dpyna ze`aend zexrpd ryz

äðùî
i`pza dxcp z` dy`d dzlz mda mipte` ipya dpc dpynd
i`yx m`d ,xcpd oiicr lg `l `linne ,i`pzd miiwzp `l oiicre

.dzrn xak xtdl lrad
,dlral dxn`y dy`äðäð éðéàL íðB÷,zipdp -éáàìe àaàìE- ¨¤¥¦¤¡¨§©¨§¨¦

,jia`ne ia`nét ìò éðà äNBò íàE,xnelk .jze` dpdn ip` m` - ¦¨£¦©¦
dilr legi ,dlra z` dpdz `id m`y ,i`pz lr xcp dxcpy©

.dingne dia`n zepdil xeqi`,jtidl dxn`y e`úéðäð éðéàL¤¥¦¤¡¥
éáà ét ìòå àaà ét ìò éðà äNBò íà EìEdpdz m`y dzpzdy - §¦¨£¦©¦©¨§©¦¨¦©

mipte` ipya .dlran zepdil dilr xq`i ,ding z` e` dia` z`
el`øôé äæ éøäepizpyny oeik ,dxcp z` xtdl lrad leki - £¥¤¨¥

mcew s` ezy` ixcp z` xtdl lrad lekiy minkg ixack zxaeq
i`pzd miiwzi xy`k ,el` mixcpy oeike .lreta milg mdy
i`yx ,dpial epiay mixac e` ytp iepir meyn mda didi ,elegie

.dzrn xak mze` xtdl `ed

àøîâ
mipte` ipya opaxe ozp iax da ewlgpy ,`ziixa d`ian `xnbd
i`pzd miiwzp `l oiicre ,i`pza dxcp z` dy`d dzlzy ,mipey

.dzrn xak xtdl lrad leki m`d ,xcpd lg `le
àéðzmpew ,dlral dxn`y dy` ,`ziixaaàaàì úéðäð éðéàL ©§¨¤¥¦¤¡¥§©¨

éáàìeE,jia`ne ia`n -éôì äNBò éðà íàE,jze` dpdn ip` m` - §¨¦¦£¦¨§¦©
miiwziy cr dinge dia`n zepdil xeqi`d dilr lg `l oiicre

.dlra z` dpdzy dfa ,i`pzdøôé àì ,øîBà ïúð éaølrad dl ©©¦¨¨¥Ÿ¨¥
,lreta xcpd lg `l oiicry oeik ,dxcp z`,øôé ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¥

mdy mcew s` ezy` ixcp z` xtdl lrad leki mzhiyly oeik
.lreta milg

dxn`y dy`a ,`ziixaa opaxe ozp iax ewlgp eay ipyd ote`d
dlralíéãeäiä ïî éðà äìeèðlk ly myinyz z`pd xq`z - §¨£¦¦©§¦

,ilr l`xyiíàip`EzLnLî,mr ynyz m`y dzpzdy ,xnelk ¦§©©§§
,l`xyi lk ly myinyzn zepdil xeqi` dilr legi ,dlra

.mllka dlraeøôé àì ,øîBà ïúð éaødzr dlxg`n ,dxcp z` ©¦¨¨¥Ÿ¨¥
`l `linne ,xcpd dilr lg `l enr zynyn dpi`y onf lky

.df xcp xtdl oiicr ozip,øôé ,íéøîBà íéîëçåmzhiyly oeik ©£¨¦§¦¨¥
.lreta elgy mcew s` ezy` ixcp z` xtdl lrad leki

xyt` i`y ozp iax zrcl eyyg eay ,dyrn `xnbd d`ian
:lg `edy mcew xcp xizdl

déìò àîìòc àúééðä øñzéàc ,àøáb àeääxcpa envr lr xq`y - ©©§¨§¦§©£¨¨¨§¨§¨£¥
,zeixad on zepdilàúëìéä àðéðz àì ék àúzéà áéñð éàm` - ¦¨¦¦§¨¦Ÿ¨¦¨¦§§¨

eidiy mcew cenll dvex didy .dxez cnliy mcew dy` `yi
,cnliy mcew dy` `yi m`y ,dpzd jkle ,ex`ev lr migix

.zeixad on zepdil eilr xq`iéöîà àìå àiìáBúå àtâa èéäø̈¦§©¨§§©¨§Ÿ¦§¥
àðúéîìlyne ,dxez cenll ecia dlr `le elinxze elwna ux - §¦§¨

.ecia xacd dlr `l ,dxez cenll egk lka lczydy s`y ,`ed
,e`pz lr `ed xaer dfay oeik ,dy` `yil did leki `l ,ok lre
zrcl ,did leki `l mbe .zeixad on zepdil xeqi`d eilr legie
ozip `l ezhiyly oeik ,excp z` xiziy mkgl jlil ,ozp iax

.lg `edy mcew xcp xizdl
,df mc`l dpwz dzid `ly oeikne,àðeä áø øa àçà áø àúà̈¨©©¨©©¨

déLaLåxq`i `l dy` `yi m` s`y el xn`e ,eze` drhd - §©§¥
,zeixad z`pdaàúzéà áéñðéàåmiiwzp dfae ,dy` dld `ype - §¦§¦¦§¨

,zeixad on zepdil xeqi` eilr lge ,e`pz
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אגרות קודש
 ב"ה,  ז' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח אלול, עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ונעם לי לקרות בו שמקוה לעשות התועדות ביום שנתלו בו שני המאורות הגדולים הוא ח"י אלול.

ויהי רצון שכאו"א ימלא תפקידו במילוי רצונם הק' להפיץ המעינות חוצה, ותתחיל ההתחלה 

תיכף, שהרי מגלגלין זכות ליומין זכאין הם ימי חדש אלול, וכמבואר המשל מרבנו הזקן יעו"ש )לקו"ת 

ראה לב, ב(.

בברכה לבשו"ט ולכחו"ט,

מ. שניאורסאהן



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc mixcp(iyiy meil)

dzid .aäøòðdxcpy zraäøâáe,dxcpy xg`l dzràéäåmb ©£¨¨§¨§¦
äîBúée` dpnl`zp jk xg`e d`yipy lirl xen`k ,a`d iiga §¨

`l` ,dxcpy z` dia` dpnn rny z`f lk xg`le .dyxbzp
eyx drwtedycvn m`e zexbad cvn m` ,xtdl leki epi`e ez

.zenzid
.bäøòðäøâa àlL,dxcpeäîBúé àéäåd`yipy epiide ,a`d iiga ©£¨¤Ÿ¨§¨§¦§¨

z` xtn dia` oi` .dxrp dcere dyxbzp e` dpnl`zpe dzexrpa
.dzenzi cvn dxcp

dzid xaky drya dxcp .c,úøâBaäéáà úîe.dxcpy mcew cer ¤¤¥¨¦¨
.a`d zzine zexba ,dxtdl zeripn izy o`k yiy ixd

`idyk dxcp .däøòðdzyrp jk xg`e,äéáà úîe ,úøâBaxg`le ©£¨¤¤¥¨¦¨
dxcpl oi` a`d zzine zexbad meyn efa mb .dxcpy erny okn

.dxtd
`idy ixd .eäøòðäøâa àlL,dxcpeäéáà úîe,dxrp dcere ©£¨¤Ÿ¨§¨¥¨¦¨

.a`d zzin zngn wx dixcpl dxtd oi` df ote`a
.fäéáà únL äøòð,dxcpeäéáà únMîe,zny xg`l -äøâaf`e ©£¨¤¥¨¦¨¦¤¥¨¦¨¨§¨

cvn ode dia` zny cvn od ,dxtd xa xcpd oi` .dxcpy erny
.dxba xaky

.gúøâBadxcpyäéáàåoiicr,íéi÷dxcp z` xtdl leki epi` ¤¤§¨¦¨©¨
.ezeyxn d`vie dxba xak xcpd zray cvn

.häøòðdzyrp jk xg`e dxcpyäéáàå ,úøâBaoiicr,íéi÷`l` ©£¨¤¤§¨¦¨©¨
dxba xak xcpd zriny zray meyn xcpd z` xtdl leki epi`y

ezeyxn d`vie.
,xtdl a`d leki oi`e ,miniiw dixcp elld mipte`d zryz lka
meyn m` ,ezeyxn d`vie xake dxcpy mcew d`ypy meyn m`

.zxbea dzyrpy meyn m`e ,zny
:eza ixcp z` xtdl leki epi` a`d eay ote` siqen dcedi iax

,äLøbúð Bà äðîìàúðå ,äpèwä Bza àéOnä óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©©¦¦©§©¨§¦§©§§¨¦§¨§¨
äøæçåxecl dia`lBìöàykïééãòäøòð àéä,z` xtdl leki epi` §¨§¨¤§£©¦¦©£¨

.ezeyxn d`vie d`yp xaky oeikn ,dixcp

àøîâ
Bæ ,áø øîà ,äãeäé áø øîà,'zexrp ryz' epizpyna epipyy dn - ¨©©§¨¨©©

md dnäãeäé éaø éøácìL' ,íéøîBà íéîëç ìáà ,'úBøòð L,yi ¦§¥©¦§¨£¨£¨¦§¦¨©£
excp m`y,ïéîéi÷ ïäéøãðel`e ,oxcp z` xtdl leki odia` oi`e ¦§¥¤©¨¦

.` :md.úøâBa.aäîBúéå.b .dia` zny.áàä éiça äîBúéålke ¤¤¦¨¦¨§©¥¨¨
.zexrp yely mze`a millkp dpyna ze`aend zexrpd ryz

äðùî
i`pza dxcp z` dy`d dzlz mda mipte` ipya dpc dpynd
i`yx m`d ,xcpd oiicr lg `l `linne ,i`pzd miiwzp `l oiicre

.dzrn xak xtdl lrad
,dlral dxn`y dy`äðäð éðéàL íðB÷,zipdp -éáàìe àaàìE- ¨¤¥¦¤¡¨§©¨§¨¦

,jia`ne ia`nét ìò éðà äNBò íàE,xnelk .jze` dpdn ip` m` - ¦¨£¦©¦
dilr legi ,dlra z` dpdz `id m`y ,i`pz lr xcp dxcpy©

.dingne dia`n zepdil xeqi`,jtidl dxn`y e`úéðäð éðéàL¤¥¦¤¡¥
éáà ét ìòå àaà ét ìò éðà äNBò íà EìEdpdz m`y dzpzdy - §¦¨£¦©¦©¨§©¦¨¦©

mipte` ipya .dlran zepdil dilr xq`i ,ding z` e` dia` z`
el`øôé äæ éøäepizpyny oeik ,dxcp z` xtdl lrad leki - £¥¤¨¥

mcew s` ezy` ixcp z` xtdl lrad lekiy minkg ixack zxaeq
i`pzd miiwzi xy`k ,el` mixcpy oeike .lreta milg mdy
i`yx ,dpial epiay mixac e` ytp iepir meyn mda didi ,elegie

.dzrn xak mze` xtdl `ed

àøîâ
mipte` ipya opaxe ozp iax da ewlgpy ,`ziixa d`ian `xnbd
i`pzd miiwzp `l oiicre ,i`pza dxcp z` dy`d dzlzy ,mipey

.dzrn xak xtdl lrad leki m`d ,xcpd lg `le
àéðzmpew ,dlral dxn`y dy` ,`ziixaaàaàì úéðäð éðéàL ©§¨¤¥¦¤¡¥§©¨

éáàìeE,jia`ne ia`n -éôì äNBò éðà íàE,jze` dpdn ip` m` - §¨¦¦£¦¨§¦©
miiwziy cr dinge dia`n zepdil xeqi`d dilr lg `l oiicre

.dlra z` dpdzy dfa ,i`pzdøôé àì ,øîBà ïúð éaølrad dl ©©¦¨¨¥Ÿ¨¥
,lreta xcpd lg `l oiicry oeik ,dxcp z`,øôé ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¥

mdy mcew s` ezy` ixcp z` xtdl lrad leki mzhiyly oeik
.lreta milg

dxn`y dy`a ,`ziixaa opaxe ozp iax ewlgp eay ipyd ote`d
dlralíéãeäiä ïî éðà äìeèðlk ly myinyz z`pd xq`z - §¨£¦¦©§¦

,ilr l`xyiíàip`EzLnLî,mr ynyz m`y dzpzdy ,xnelk ¦§©©§§
,l`xyi lk ly myinyzn zepdil xeqi` dilr legi ,dlra

.mllka dlraeøôé àì ,øîBà ïúð éaødzr dlxg`n ,dxcp z` ©¦¨¨¥Ÿ¨¥
`l `linne ,xcpd dilr lg `l enr zynyn dpi`y onf lky

.df xcp xtdl oiicr ozip,øôé ,íéøîBà íéîëçåmzhiyly oeik ©£¨¦§¦¨¥
.lreta elgy mcew s` ezy` ixcp z` xtdl lrad leki

xyt` i`y ozp iax zrcl eyyg eay ,dyrn `xnbd d`ian
:lg `edy mcew xcp xizdl

déìò àîìòc àúééðä øñzéàc ,àøáb àeääxcpa envr lr xq`y - ©©§¨§¦§©£¨¨¨§¨§¨£¥
,zeixad on zepdilàúëìéä àðéðz àì ék àúzéà áéñð éàm` - ¦¨¦¦§¨¦Ÿ¨¦¨¦§§¨

eidiy mcew cenll dvex didy .dxez cnliy mcew dy` `yi
,cnliy mcew dy` `yi m`y ,dpzd jkle ,ex`ev lr migix

.zeixad on zepdil eilr xq`iéöîà àìå àiìáBúå àtâa èéäø̈¦§©¨§§©¨§Ÿ¦§¥
àðúéîìlyne ,dxez cenll ecia dlr `le elinxze elwna ux - §¦§¨

.ecia xacd dlr `l ,dxez cenll egk lka lczydy s`y ,`ed
,e`pz lr `ed xaer dfay oeik ,dy` `yil did leki `l ,ok lre
zrcl ,did leki `l mbe .zeixad on zepdil xeqi`d eilr legie
ozip `l ezhiyly oeik ,excp z` xiziy mkgl jlil ,ozp iax

.lg `edy mcew xcp xizdl
,df mc`l dpwz dzid `ly oeikne,àðeä áø øa àçà áø àúà̈¨©©¨©©¨

déLaLåxq`i `l dy` `yi m` s`y el xn`e ,eze` drhd - §©§¥
,zeixad z`pdaàúzéà áéñðéàåmiiwzp dfae ,dy` dld `ype - §¦§¦¦§¨

,zeixad on zepdil xeqi` eilr lge ,e`pz
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בשאלתו השני' אודות העתקה ל... ע"פ בקשתה של זוג' תחי'.

צדק בהטענה שקשה לעקור מקום דירתו ממקום שדר בו כחמשים שנה, ובפרט שענין פרנסתו 

שם, ובית מסחרו שם, אלא שכיון שהוזהרנו ביחוד על אונאת האשה )ראה בשו"ע רבנו הזקן הלכות 

ולא  בענינים אחרים,  זוגתו תחי' של הנ"ל  לפייס דעתה של  יש  וכו',  כי רכות בטבע  אונאה בסופם( 

להסתפק בשכנוע ע"י טענות שכליות של המוח בלבד.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc mixcp(ycew zay meil)

àðéè dé÷øLåick ,eicba lr hih mc` eze`l `g` ax gh - §©§¥¦¨
yi `linne ,eicba z` eqakiy zeixal wewf `edy el ze`xdl

,excp z` el xizdldééúàå[e`iadeÎ]àcñç áøc dén÷ìick §©§¥§©¥§©¦§¨
.excp z` el xiziy

àúléî àä ék ãáòéîì íékç ïàî ,àáø øîàoiady mkgd `ed in - ¨©¨¨©©¦§¤¡©¦¨¦§¨
,xcpd legiy ick dy` `yil ezerhdl jxev yiyáøc åàì éà¦¨§©

àeä äaø àøáâc àðeä áø øa àçà`g` ax enk lecb mc` wx - ©¨©©¨§©§¨©¨
.`ped ax xa

,ezerhdl jxevd z` x`an `edeøáñ÷c,`g` axéëéä éëc §¨¨©§¦¥¦
éâéìôc[ewlgpy mykyÎ]äøôäa ïúð éaøå ïðaølrad leki m`d - ¦§¦¥©¨¨§©¦¨¨©£¨¨

,lreta elgy mcew ezy` ixcp z` xtdläìàLa éâéìt énð éëä̈¦©¦§¦¥¦§¥¨
mb ,ozp iax zhiyl ,`linne .mkg zxzd oiprl ok mb ewlgp -
ax dvxy oeike ,lg `edy mcew xcpd z` xizdl leki epi` mkg
,dy` `yiy ick ezerhdl gxked ,ozp iax zrcl s` yegl `g`
xizdl mkgd lkeie ,zeixad z`pda xq`ie excp legi jk ici lre

.excp z`
yiy xaeqe ,`g` ax ixac lr wlegd `xen` d`ian `xnbd

:mkg zxzdl lrad zxtd oia wlgl
étt áøåú÷Bìçî ,øîàmcew xtdl xyt` m` opaxe ozp iax §©©¦¨©©£¤

`l` dpi` ,xcpd legiyäøôäa.ezy` ixcp z` lrad xtiny ©£¨¨
,`id mzwelgn zxaqeïk íà àlà øôéî ìòaä ïéà ,øáñ ïúð éaøc§©¦¨¨¨©¥©©©¥¥¤¨¦¥

xakìçd,øãð`id ezii`xenáéúëc(bk ck diryi),,'äðálä äøôçå' ¨¤¤¦§¦§¨§¨©§¨¨
'dpald' zaiz z`e ,dxtd oeyln 'dxtge' zaiz z` yxec `ede
xcpd lgy xg`l wx xtdl ozipy ,epiidc ,dpa lg aezk eli`k

lirl epipyy enk ,diipak aygpd(.ak).'dna dpa eli`k xcepd'
ìç àlL ét ìò óà øôéî ìòa ,éøáñ ïðaøådáéúëc ,øãð(ai d aei`) §©¨¨¨§¥©©¥¥©©¦¤Ÿ¨¤¤¦§¦

,'íéîeøò úBáLçî øôî',daygn s` xtdl ozipy jkn micnle ¥¥©§§£¦
,epiidc.lretd l` `vi `l oiicry xcp

oeyl ea xn`py lra iabl `l` liren minkg ly df mrh oi`e
,dxtdäìàLa ìáà,excp lr l`ydl mkgl `ay -ïéà ìkä éøác £¨¦§¥¨¦§¥©Ÿ¥

ìç ïk íà àlà íeìk øézî íëçdøãðáéúëc ,(b l xacna)ìçé àì' ¨¨©¦§¤¨¦¥¨¤¤¦§¦Ÿ©¥
'Bøácminkg eyxce ,exac z` llgi `l -(.al zekxa)epi` `ed' §¨

mkgd cia gk yiy micnel o`kne ,'el oilgen mixg` la` lgin
,zelg oeyl mb 'lgi' dlind zernyna yiy oeikne .mixcp xizdl
xy`k `l` ,mkgd ici lr xcpd zxzd oic xn`p `ly gikedl yi

.lreta xcpd lg
mkg zxzday xaeqd ,itt ax ixacl di`x `iadl dqpn `xnbd

:lg `edy mcew xcpd z` xizdl ozip `ly micen minkg s`
déì òéiñî àîéìoi` `nlr ilekl dxzday xaeqd ,itt axl - ¥¨§©©¥

xn`y mc` ,`ziixaa epipy .xcpd legiy cr oixiznéðéàL íðB÷¨¤¥¦
éðBìôì äðäð,eiqkpn ipelt mc` dpdi `ly xcp -ìàLàL éîìe ¤¡¤¦§¦§¦¤¤§©

åéìòexcp lr elv` l`yiy mkgd eiqkpn dpdi `ly xcp oke - ¨¨
y `ed epic .oey`xdìàLðdligz mkg lv`ìòexcpïBLàøä ¦§©©¨¦
,ipelt z` dpdi `lyCk øçàå,df xcp mkgd el xizdy xg` - ©§©©¨

,dligzkln dpzdy itk mkgd z` zepdl eilr xq`p `linne©
ìàLðs` `edìòexcpéðMä.mkgd z` dpdi `ly ¦§©©©¥¦©

,dgkedd z` `xnbd dwiqn,zøîà éàåy `ed oicdyìàLðmc` §¦¨§©§¦§¨
mkg lv` excp lrìç àlL ét ìò óàd,øãðeilr recn ,ok m` ©©¦¤Ÿ¨¤¤

oicd zeidl jixv ixd ,dligz oey`xd xcpd lr `weeca l`ydl
càLéøa ìéLzéð éàä ìò éòa éàxcpd lr dligz l`yi epevx m` - ¦¨¥©©¦§¦§¥¨

e ,oey`xdàLéøa ìéLzéð éàä ìò éòa éàlkei ,jka epevx m`e - ¦¨¥©©¦§¦§¥¨
lg `l oiicry it lr s`e ,ipyd xcpd lr s` dligz l`ydl
ozip ,oey`xd xcpd lr dligz l`ydl `ed aiigy jkne .xcpd
ok lre ,lg `edy mcew mkg lv` xcp xizdl xyt` i`y gikedl
,eiqkpn mkgd dpdi `ly ipyd excp z` dligz xizdl leki epi`
,ipyd excp lg `l oiicr oey`xd excp z` xizd `ly cry oeik

.epnn zepdl mkgd lr xq`p `le
,ef di`x `xnbd dgec,àøúa éàä éà àn÷ éàä éà òãé éîe,xnelk ¦¨©¦©©¨¦©©§¨

l`yp jk xg`e oey`xd lr l`yp' exne`a `pzd zpeeky jl oipn
ipelt dpdi `ly oey`xd excp lr mcew l`ypy epiid ,'ipyd lr
el xizdy mkgd epnn dpdi `ly ipyd excp lr jk xg`e ,epnn
`citw yiy oiekzp `l llk `pzdy okzi ixd ,oey`xd xcpd z`
xcp dfi` lr dligz l`yiy ezpeek `l` ,dligz xizi xcp dfi`

i okn xg`le ,'oey`x' `xwpd `ede ,dvxiy,sqepd xcpd lr l`y
.'ipy' `xwpd `ede

mkg oi`y xaeqd ,itt ax ixacl di`x `iadl aey dqpn `xnbd
:lg `edy mcew xcp xizdl leki

.déì òéiñî àîéì ,àlàxne`d mc`,éðBìôì äðäð éðéàL íðB÷ ¤¨¥¨§©©¥¨¤¥¦¤¡¤¦§¦
,iqkpn ipelt dpdi `ly ,xnelk,åéìò ìàMàLëì øéæð éðéøä,epiid £¥¦¨¦¦§¤¤¨¥¨¨

.zexifp eilr legz ,mkg lv` df xcp lr l`yi xy`ky dpzdy
`ed epicyìàLðdligz `edBøãð ìò,eiqkpn ipelt dpdi `ly ¦§¨©¦§
Ck øçàåeilr dlg `linne ,df xcp mkgd el xizdy xg` - §©©¨

,zexifpìàLð`edBøæð ìò.ezexifp - ¦§¨©¦§
,dgkedd z` `xnbd dwiqnìàLð zøîà éàåexcp lr mc`óà §¦¨§©§¦§¨©

ìç àlL ét ìòd oiicr,øãðlr mcew l`ydl eilr recn ,ok m` ©¦¤Ÿ¨¤¤
c oicd zeidl jixv ixd ,ezexifp lr jk xg`e excpBøãð ìò éòa éà¦¨¥©¦§

àLéøa ìéLzéàe ,excp lr dligz l`yi dvxi m` -Bøæð ìò éòa éà ¦§¦§¥¨¦¨¥©¦§
àLéøa ìéLzéàit lr s`y ,ezexifp lr dligz l`yi dvxi m`e - ¦§¦§¥¨

i`y o`kn gkene .dxizdl `ed i`yx zexifpd dlg `l oiicry
.lgy mcew mkg lv` xcp xizdl xyt`

mkgy gikedl ozip ef `ziixan ok`y ,ef di`x s` `xnbd dgec
oiicr j` ,lreta milg mdy mcew zexifpe xcp xizdl leki epi`
`ziixady okzi ixdy ,minkg zhiy `id efy o`kn gikedl oi`

k,àéä ïúð éaøezy` ixcp z` xtdl leki epi` lra s`y xaeqd ©¦¨¨¦
lrady mixaeqd minkg la` ,mkg oky lke ,milg mdy iptl

.ok oicd mkga s`y exaqi ,xcpd legiy mcew xtdl i`yx
,lirl itt ax mya xn`pd lr zwlegd drc d`ian `xnbd
mcew xcp xtdl ozip `ly micen minkg s` mkg zxzd iably

:lg `edy
,étt áøc déîMî Ceáà øîà éëä ,øîéøî éì øîà ,àðéáø øîà̈©¨¦¨¨©¦©¥©¨¦¨©£¦§¥§©©¦

ú÷Bìçîdpi` ,lg `edy mcew xcp xtdl ozip m` opaxe ozp iax ©£¤
`l`äøôäa,ezy`l lra xtinyäìàLa ìáàlv` mc` l`ypy ©£¨¨£¨¦§¥¨

,excp lr mkgøôî ìkä éøác,mkgdìç àlL ét ìò óàåoiicr ¦§¥©Ÿ¥¥§©©¦¤Ÿ¨
døãð.`ed jkl xewndeáéúëc(b l xacna),'Bøác ìçé àì'dlindne ¤¤¦§¦Ÿ©¥§¨

s` ,lg `edy mcew s` xcp xizdl ozipy ,yexcl ozip 'exac'
.`cixb 'xeaic' `l` epi`y
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miwxt dyelya` cenr v sc ± iriax wxtmixcp
.àðéè äé÷øùåmdn cg` mc` did eli`k ,`cqg ax edxiki `ly ick ,hiha eipt gh

.el xizn did `l - exikn did eli` xyt`c .el xiziy ick dy` `yi `ly xcpyïàî
.àúìéî éàä éë ãáòéîì íéëçick excp lr l`yiy mcew dy` e`iydy ,jka wcwcy

.xcpd lg `le li`ed xti `l xn`c ozp iaxk xaqwc ,dl`y mcew eilr xcpd legiy

.`picc `wnerl zigpe ,`ed `piic ozp iaxcéëä
.äìàùá éâéìô éîðcr mkgl oil`yp oi`y

`diy.eilr lg xcpd.äðáìä äøôçå áéúëã
onfa - dxtd ied izni` rnync ,"dxtge" `de

,dinrhl ozp iax .xcp epiid - dpa ,dpa lgy

,'ek eniiwnde dna dpa eli`k xcepd :xn`c

ditiqn :`"r .xcpd oipa lg - dpa lg epiide

aizkck "dngd dyeae dpald dxtge" `xwc

dngd xe`e dngd xe`k dpald xe` dide"

dxtg `zry `iddac ,'ebe "mizray didi

ze`av 'd jln ik" `zyd crc .dpaldc `xedp

,xcp iab d"de .jlniy mcew `le - "l`xyi lr

.legiy mcew `le ,xtinc `ed dilr lg ikn

.íéîåøò úåáùçî øôî áéúëãxtn :rnync

xcpd lg `ly t"r s` ,`nlra daygn elit`

.oiicr.íéøãðá ìáàixac ,mkgl dl`y jixvy

`l" aizkck .xcpd lg k"`` xizn epi` lkd

dyrn my oi`y onf lk :rnync ,"exac lgi

- xcpd lg `l oiicry ,`nlra xeaic `l` iepa

epi` `ed :dipin opiyxcc i`de .mkgd lgi `l

xcpd lgy onfa - el oilgen mixg` la` lgen

.xn`w.äéì òééñî àîéìeli`c ,itt axl

.xcpd legiy cr [xizn] epi` lkd ixac dl`ya

.åéìò ìàùàù éî ìëìå éðåìôì äðäð éðéàù íðå÷
- il xizdl mkg meyl eilr l`y` m` ,xnelk

.mkg eze`l dpdp ip`y dn mpew ilr `diéàå
.úøîài` ,xcpd lg `ly cr mkgl oil`ypc

i` ,liyzin - `yixa xcend lr l`yinl ira

l`yp i`n . `yixa mkg lr liyzin - ira

?xcen lr e` mkgd lr e` rnync ,`nzq xn`wc.äéì òééñî àîéìip`y mpew :`kdn

.eilr mkgl l`y`ykl xifp ipixde ,xzl`l xcp dilr lgc ,ipeltl dpdp.åøãð ìò ìàùð
.eilr l`yiy cr lg `ly exfp lr inp l`yp k"g`e ,eilr lgyúøîà éàå.ìàùðmkgl

lg opaxlc `ed oicae ,dl`ya ibilt dxtda ibiltc ikid ike ,xcpd lg `ly t"r` inp

.ezexifp.àùéøá ìéàù:excp lr jk xg`e ,dligz ezexifp lr l`yil mkgl lifilc
àøîéîì
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äé÷øùå.`pihikid ik :xaqwe .eicba qeakl xzl`l zeixal jixv `edy eze`xdl ick

xizn mkg oi`c dl`ya l"q inp ozp iaxc ,dl`ya inp ibilt - dxtda ozp iaxe opax ibiltc

,miaxk dkld miaxe cigic ,opaxk ol `niiw opaxe ozp 'x ibiltc i`nac idpe .xcpd lg k"``

xn`w `lc i`de .ikd carc `ed `zbeltn diytp iwet`l edi` - onw azknl opiracke

ixac dl`ya la` dxtda zwelgn xaqw `ax

ax xn`cke ,xcpd lg k"`` xizn mkg oi` lkd

xn` `lcnc dpin weciz `l - jenqa onwl itt

,`zilc .itt axk xaq `lc llkn ikd `ax

aezkpy enke `id ,`zklid itt axc `iddc

`xiaq ikdc xyt` inp `axe ,c"qa jenqa epiptl

`caer i`dnc meyn - ikd xn` `lc i`de ,dil

wcinl `ki` i`cec idpc .i`d ilek wcinl `kil

o`nk dil `xiaq `l `ped xa `g` axc dpin

ixac dl`ya la` dxtda zwelgn onwl xn`c

ikd i`c ,xcpd lg `ly it lr s` xizn mkg lkd

dpin wcinl `kil ,edin ?diyayl dil dnl -

xizn mkg oi` lkd ixac dl`yac dil `xiaqc

`xiaqc idpc xyt`c ?`d olpnc ,xcpd lg k"``

diytp iwet`l - ibilt inp dl`yac dil

in izi`xe ,ipira d`xp jk .ikd ciar `zbeltn

jtda azky.áøådxtda zwelgn xn` itt

.minexr zeaygn xtn aizkc 'eke`kiiy `nl`

`liig `l izk`c ,cala daygna dxtd.

áéúëã.exac lgi `l,[exac] zelg xewri `l

xizn mkg oi` `nl` ,oixwer mixg` `d :opiwiice

xcpd lg ok m` `l`.ìàùð.oey`xd lrlr

,exizny mkgd lr xq`p jk jezne ,xcend

eilr l`ype xfeg jkitle.éàrai`d lr i

.`yixa liyznizxcd ip` :xn`ie ,mkg lv` jli

l`y`yk mkg eze` ok mb izxcde ,iqkpn oae`x

,mkg ipelt iptl l`yil dvex ip` eiykre ,eiptl

`lcne .iz`pda eizxq`y dn lr ip` hxgzne

m` `l` xizn mkg oi`c n"y ,ikd carnl xyt`

xcpd lg ok.éîå.`xza ide `nw id rci.`zriiq jd iziinc o`nl igc `wc `ed cenlzd

,xn`w dl`yl - ipye oey`x ipzw ik `nlic ?oexg` e` oey`x `pz ixw o`nl rci inc

k"g` eilr l`ypy xg` eze`e ,oey`x dil ixw `edde dlgz dvxiy odn df i` lr l`ypy

oexg` dil ixw!àä.`id ozp iax,dl`ya oky lke ,xcpd legiy 'ira dxtdac dil igc

dl`ya inp ibilt - dxtda ibiltc ikid ik ,opaxc jl `ni` mlerl la` ."lgi `l" aizkc.

áéúëã.exac lgi `l`le ,rnyn `nlra xac - "exac"c ,dyrn dia ied `lc `xninl

xcpd zelg.ïéðòìå.dkldt"r` xtn lrac ixn`e ,ozp iaxc dilr ibiltc opaxk l"iiw

) xn`c `aiwr 'xc - cere ,miaxk dkld miaxe cigic - `cg .xcpd lg `ly.ht lirlxtic ,dyxbzpe "yxbz`ykl dxifp ipixd" dxn`y yi` zy`c (-xtn lrac dil `xiaq ikd jigxk lr

"ugx` `l m` ugx` m`" oipra oiwxt yixa oiibeqc :cere .xcpd lg `ly t"r`-,`g` ax e`l i` `d ik carnl mikg o`n :`ax xn`c b"r`e .`iddc dlr `paizkcke ,`kiiy opaxk

dizek `zklid dpin rny diqlwc oeike ,ozp iaxk carc meyn diqlw `nl`-zei`x ipd lk igcnl `kile .lirl `paizkcke ,diqlwc `ed `zbeltn diytp wit`c meync ,`id di`x e`l

l"f o"anxd zrc oke ,xcpd lg `ly t"r` xtn lrac opihwp jklid `paizkcke ,diigcnl `ki`c ,`ax diqlwc `d meyn,d`pz lr xearl dieyr `idy xaca dxcp dzlzya n"d edin .

m` `l` xtn epi` - eilr xearl dieyr dpi`y xaca d`pz dzlz la` .inc dzyr eli`k - oditl dyrz `l m` zxrhvn `idy oeikc ,"jia` it lre `a` it lr ip` dyer m`"c `inec

,dlr mler zexit oexqzil `le ugxz `l ?dxtd dl dnl :oiwxt yixa opixn`c epiide .xcpd lg ok
`paizkcke
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:àáø øîà .àcñç áøc dén÷I dééúàå ,àðéè dé÷øLå§©§¥¦¨§©§¥§©¥§©¦§¨£©¨¨
àúJéî àä ék ãáòéîI íékç ïàî¯àçà áøc åàI éà ©©¦§¤£©¦¨¦§¨¦¨§©©¨

éâéIôc éëéä éëc :øáñ÷c .àeä äaø àøáâc ,àðeä áø øa©©¨§©§¨©¨§¨¨©§¦¥¦¦§¦¦
étt áøå .äIàLa éâéIt éîð éëä äøôäa ïúð 'øå ïðaø©¨©¨¨©£¨¨¨¦©¦§¦¦¦§¥¨§©©¦
øôéî Iòaä ïéà :øáñ ïúð 'øã ,äøôäa ú÷BIçî :øîà£©©£¤©£¨¨¨¨¨©¥©©©¥¥
:éøáñ ïðaøå ."äðáJä äøôçå" áéúëc ,øãð Iç ë"àà¨¤¤¦§¦§¨§¨©§¨¨§©¨©¨§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אלול.

קמשך בעמוד קבא



קצט miwxt dyelya` cenr v sc ± iriax wxtmixcp
.àðéè äé÷øùåmdn cg` mc` did eli`k ,`cqg ax edxiki `ly ick ,hiha eipt gh

.el xizn did `l - exikn did eli` xyt`c .el xiziy ick dy` `yi `ly xcpyïàî
.àúìéî éàä éë ãáòéîì íéëçick excp lr l`yiy mcew dy` e`iydy ,jka wcwcy

.xcpd lg `le li`ed xti `l xn`c ozp iaxk xaqwc ,dl`y mcew eilr xcpd legiy

.`picc `wnerl zigpe ,`ed `piic ozp iaxcéëä
.äìàùá éâéìô éîðcr mkgl oil`yp oi`y

`diy.eilr lg xcpd.äðáìä äøôçå áéúëã
onfa - dxtd ied izni` rnync ,"dxtge" `de

,dinrhl ozp iax .xcp epiid - dpa ,dpa lgy

,'ek eniiwnde dna dpa eli`k xcepd :xn`c

ditiqn :`"r .xcpd oipa lg - dpa lg epiide

aizkck "dngd dyeae dpald dxtge" `xwc

dngd xe`e dngd xe`k dpald xe` dide"

dxtg `zry `iddac ,'ebe "mizray didi

ze`av 'd jln ik" `zyd crc .dpaldc `xedp

,xcp iab d"de .jlniy mcew `le - "l`xyi lr

.legiy mcew `le ,xtinc `ed dilr lg ikn

.íéîåøò úåáùçî øôî áéúëãxtn :rnync

xcpd lg `ly t"r s` ,`nlra daygn elit`

.oiicr.íéøãðá ìáàixac ,mkgl dl`y jixvy

`l" aizkck .xcpd lg k"`` xizn epi` lkd

dyrn my oi`y onf lk :rnync ,"exac lgi

- xcpd lg `l oiicry ,`nlra xeaic `l` iepa

epi` `ed :dipin opiyxcc i`de .mkgd lgi `l

xcpd lgy onfa - el oilgen mixg` la` lgen

.xn`w.äéì òééñî àîéìeli`c ,itt axl

.xcpd legiy cr [xizn] epi` lkd ixac dl`ya

.åéìò ìàùàù éî ìëìå éðåìôì äðäð éðéàù íðå÷
- il xizdl mkg meyl eilr l`y` m` ,xnelk

.mkg eze`l dpdp ip`y dn mpew ilr `diéàå
.úøîài` ,xcpd lg `ly cr mkgl oil`ypc

i` ,liyzin - `yixa xcend lr l`yinl ira

l`yp i`n . `yixa mkg lr liyzin - ira

?xcen lr e` mkgd lr e` rnync ,`nzq xn`wc.äéì òééñî àîéìip`y mpew :`kdn

.eilr mkgl l`y`ykl xifp ipixde ,xzl`l xcp dilr lgc ,ipeltl dpdp.åøãð ìò ìàùð
.eilr l`yiy cr lg `ly exfp lr inp l`yp k"g`e ,eilr lgyúøîà éàå.ìàùðmkgl

lg opaxlc `ed oicae ,dl`ya ibilt dxtda ibiltc ikid ike ,xcpd lg `ly t"r` inp

.ezexifp.àùéøá ìéàù:excp lr jk xg`e ,dligz ezexifp lr l`yil mkgl lifilc
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äé÷øùå.`pihikid ik :xaqwe .eicba qeakl xzl`l zeixal jixv `edy eze`xdl ick

xizn mkg oi`c dl`ya l"q inp ozp iaxc ,dl`ya inp ibilt - dxtda ozp iaxe opax ibiltc

,miaxk dkld miaxe cigic ,opaxk ol `niiw opaxe ozp 'x ibiltc i`nac idpe .xcpd lg k"``

xn`w `lc i`de .ikd carc `ed `zbeltn diytp iwet`l edi` - onw azknl opiracke

ixac dl`ya la` dxtda zwelgn xaqw `ax

ax xn`cke ,xcpd lg k"`` xizn mkg oi` lkd

xn` `lcnc dpin weciz `l - jenqa onwl itt

,`zilc .itt axk xaq `lc llkn ikd `ax

aezkpy enke `id ,`zklid itt axc `iddc

`xiaq ikdc xyt` inp `axe ,c"qa jenqa epiptl

`caer i`dnc meyn - ikd xn` `lc i`de ,dil

wcinl `ki` i`cec idpc .i`d ilek wcinl `kil

o`nk dil `xiaq `l `ped xa `g` axc dpin

ixac dl`ya la` dxtda zwelgn onwl xn`c

ikd i`c ,xcpd lg `ly it lr s` xizn mkg lkd

dpin wcinl `kil ,edin ?diyayl dil dnl -

xizn mkg oi` lkd ixac dl`yac dil `xiaqc

`xiaqc idpc xyt`c ?`d olpnc ,xcpd lg k"``

diytp iwet`l - ibilt inp dl`yac dil

in izi`xe ,ipira d`xp jk .ikd ciar `zbeltn

jtda azky.áøådxtda zwelgn xn` itt

.minexr zeaygn xtn aizkc 'eke`kiiy `nl`

`liig `l izk`c ,cala daygna dxtd.

áéúëã.exac lgi `l,[exac] zelg xewri `l

xizn mkg oi` `nl` ,oixwer mixg` `d :opiwiice

xcpd lg ok m` `l`.ìàùð.oey`xd lrlr

,exizny mkgd lr xq`p jk jezne ,xcend

eilr l`ype xfeg jkitle.éàrai`d lr i

.`yixa liyznizxcd ip` :xn`ie ,mkg lv` jli

l`y`yk mkg eze` ok mb izxcde ,iqkpn oae`x

,mkg ipelt iptl l`yil dvex ip` eiykre ,eiptl

`lcne .iz`pda eizxq`y dn lr ip` hxgzne

m` `l` xizn mkg oi`c n"y ,ikd carnl xyt`

xcpd lg ok.éîå.`xza ide `nw id rci.`zriiq jd iziinc o`nl igc `wc `ed cenlzd

,xn`w dl`yl - ipye oey`x ipzw ik `nlic ?oexg` e` oey`x `pz ixw o`nl rci inc

k"g` eilr l`ypy xg` eze`e ,oey`x dil ixw `edde dlgz dvxiy odn df i` lr l`ypy

oexg` dil ixw!àä.`id ozp iax,dl`ya oky lke ,xcpd legiy 'ira dxtdac dil igc

dl`ya inp ibilt - dxtda ibiltc ikid ik ,opaxc jl `ni` mlerl la` ."lgi `l" aizkc.

áéúëã.exac lgi `l`le ,rnyn `nlra xac - "exac"c ,dyrn dia ied `lc `xninl

xcpd zelg.ïéðòìå.dkldt"r` xtn lrac ixn`e ,ozp iaxc dilr ibiltc opaxk l"iiw

) xn`c `aiwr 'xc - cere ,miaxk dkld miaxe cigic - `cg .xcpd lg `ly.ht lirlxtic ,dyxbzpe "yxbz`ykl dxifp ipixd" dxn`y yi` zy`c (-xtn lrac dil `xiaq ikd jigxk lr

"ugx` `l m` ugx` m`" oipra oiwxt yixa oiibeqc :cere .xcpd lg `ly t"r`-,`g` ax e`l i` `d ik carnl mikg o`n :`ax xn`c b"r`e .`iddc dlr `paizkcke ,`kiiy opaxk

dizek `zklid dpin rny diqlwc oeike ,ozp iaxk carc meyn diqlw `nl`-zei`x ipd lk igcnl `kile .lirl `paizkcke ,diqlwc `ed `zbeltn diytp wit`c meync ,`id di`x e`l

l"f o"anxd zrc oke ,xcpd lg `ly t"r` xtn lrac opihwp jklid `paizkcke ,diigcnl `ki`c ,`ax diqlwc `d meyn,d`pz lr xearl dieyr `idy xaca dxcp dzlzya n"d edin .

m` `l` xtn epi` - eilr xearl dieyr dpi`y xaca d`pz dzlz la` .inc dzyr eli`k - oditl dyrz `l m` zxrhvn `idy oeikc ,"jia` it lre `a` it lr ip` dyer m`"c `inec

,dlr mler zexit oexqzil `le ugxz `l ?dxtd dl dnl :oiwxt yixa opixn`c epiide .xcpd lg ok
`paizkcke
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נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף צ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

במ"ש בשער היחוד והאמונה פרק ז' בענין אופן ידיעת הבורא ב"ה שהוא בידיעת עצמו וכו' 

ושואל ביאור נוסף בזה, אבל אינו מפרט הפרט בו נתקשה.

וימצא ביאור נוסף בכ"מ בדא"ח, ומהם בספר תורה אור לבעל התניא יד, ד עה"כ ארדה גו' 

הכצעקתה גו' בו מדבר ג"כ הראב"ע שהביא במכתבו, ובספר המצות  

תקותי שנוסף על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים יש לו קביעות עתים 

בלימוד תורת החסידות, וכציווי התורה שצ"ל תלמוד שמביא לידי מעשה, וק"ל.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

קמשך מקעמוד קהודם
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miwxt dyelyaa cenr v sc ± iriax wxtmixcp

.äùòî äåä àìã àøîéîìax xa `g` ax carc i`d carinl jixv ded `lc ,xnelk

.`cqg axc dinwl diiz`c `xab `eddn `ped.ïåùàøä éä úòãé à÷ éîi`d `nlic

.xn`w eilr l`yp s` ,xcpd lg `lc `edd lr - oey`xd lr l`ypc xn`wcìàùð]
.['åëå åøãð ìò`lc ?ipn `d ,xcpd lg `lc b"r` ,lkd ixacl mkgl l`ypc zxn` i`e

.minkgk `lce ozp iaxk'éðúî.úåàöåélra

.lra ly egxk.êì éðà äàîècg` mc` ilr `a

qpe`ac ,odk zy`a ,xn`w qpe`ae .jl ip`nihe

`lc - dzaezk zlhep ikdle .el dxeq` inp

,d`vei dpi` - l`xyi zy`a i`c .dryt

) ol `wtpck ,el zxzen dqep`c:`p sc zeaezk(

'it` - ixiinw oevxa i`c ."dytzp `l `ide"n

.dryt `dc ,daezk dl oi`e dxeq` l`xyil

.ikd dl yxtn `xnbae.êðéáì éðéá íéîùäepi`y

.minyl `l` zeixal ielb epi` df xacc ,rixfn

.äù÷á êøã åùòéhba dpxhtiy epnid eywai

.eze` oigixkn oi`e ,ie`xk'îâìëàúù åäî
.äîåøúádnk lk dipin dl `piwtn `lc oeik

. dqp`p ixn`c icdq ez` `lcäìëàã øùôàã
.ïéìåçdl `pitq `l - `zpwza xyt`c li`edc

.dnexz.äéðá ìò æòì àéöåú àìùzxn` i`c

oileqt dipac xninl ez` ,dnexza lk`z `l

dlqtp ixdy ,edpip dqep` ipa ixdc ,dpedkd on

.qpe` zngn dnexzd onéàã úùù áø äãåîå
äìîøàúð.äùøâúð åà,frl `kil `zydc

`ed oiyexib xg`l `zyd ixn` xninc

.`qipzi`c.äñðàðù ïäë úùà'ipzn .'ek micra

oiae ,dqp`py odk zy`a `l` `nwezin `l

dl yi dpexg` dpynl oiae dpey`x dpynl

.daezk
éðúùøâ
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,dxtda zwelgn xn`c ,itt axk ol `niiw dl`y oiprle .c"qa `iddc dlr `paizkcke

mpexkf `z`eeax iwqt ikde .xcpd lg k"`` xizn mkg oi` lkd ixac - dl`ya la`

miyly xg`l ipelt xac ilr mpew" xne`d ,ikd 'it`c c"n `ki`e .`xnegl dizeek dkxal

xyt`y m`a excp dleza `l` opaxe ozp 'x ibilt `lc .xizn mkge ,ixwin xcpd lg - "mei

,minia excp dlez la` ,mlerl xcpd legi `ly

- oiicr lg `ly t"r` ,legl exeqi` seqy oeik

lkny oeik ,b"dka elit`c c"n `ki`e .xizn mkg

`xaqe .xizn mkg oi` - xq`p epi` oiicr mewn

ith il `vixz `nw.'éðúîeid dpey`xa

.daezk zelhepe ze`vei miyp yly mixne`

zy`a i`c .odk zy`a `xnba dl opinwen

qpe`a i`e ?daezk dl zi` in - oevxa i` ,l`xyi

`l` .dlra lr `xqzn `l `dc ?d`vei i`n` -

zi` - dil `xiq`c idpc .qpe`a odk zy`a e`l

,`pni`w `d `p` :dil xninl `ivnc ,daezk dl

ezpedk zyecwy .edcy dtgzqpc `ed `xabe

l`xyia qpe` `dc ,el dxeq` `dzy el dnxb

dl yi ikd meyne ,mxb elfn jklid .ixy `xyn

daezk.íéîùä.jpial ipiaikdc 'nba gken

zrya ugk dxei erxf zaky oi`y :dil dxn`w

d`aa `nwezne .ciledl ie`x epi`e ,yinyz

`xne `cil `xheg `pira :dxn`c ,dprh zngn

,melk dixaca oi` - ikd e`l `d .dxeawl

'ta 'ixn`ck ,zcwtn `l ,ilif :dl 'ixn`c

) "t"r`":dq zenaie .cq zeaezkopixn`c b"r`e .(

minyd :mdxa`l epn` dxy el dxn`y dcbda

,"jpiae ipia myd hetyi" xn`py ,jpial ipia

dxy oebk ,ixnbl dpnn wgexn `edy epiid `nlc

.xbd zngn dwgixy mdxa` lr zpreh dzidy

minyc dnk :opixn`c ,rnyn ikd inp inlyexiae

`zwigx `zz` `idd jk `rx` on `zwigx

llek "jpial ipia minyd" oeylc xyt` .dlran

dxei epi`y eyexity 'nba gken `kd la` .lkd

"jpial ipia minyd" dil dxn`w ike ,ugk-ikd

,`pin`w `hyewc jpiae ipia cr midl` :dxn`w

myd `l` ea rcei oi` df xacy.äìåèðip`

.micedid onlk yinyz z`pd dnvr lr dxq`y

`zlin `gkenc oeike .micediddaezk ozile `ivedl eze` oitek ikd meyne - `inc dqep`ke ,dl dyw yinyzc.åøæç.dlra lr zlwlwne xg`a dipir zpzep dy` `dz `ly xnel

`ypze ,dxcpae da oixikn oi`y mewnl jlz `nyc.àéáú.dixacl di`xdlra` `xqzn `l ikd e`lae ,dqp`py.åùòé.dywa jxcdvre .qiitie dcerq dyri :inlyexia yxetn

l"nw daeh.àëéàå.'ipzn` wcinlokidl day xeqi` ike ?dexizd j`id - xg`a dipir zpzep `dz `ly meyn ,dpey`x dpynk dlra` `xqzin "jl ip` d`nh" dxn`c `picnc oeik

?jld(``xiq` `picnc b"r`c ,uxizy in yi-cin dnvr riwtdl xg`a dipir ozz `ly da excb lecb xcbc ,dyr mewa `zlin xcbn meyn `ziixe`c `zlin ilhane ,opax dl exy

) zenaia 'ixn`ck ,ok zeyrl mcia zeyxde .dlra:v scdry z`xedle dyr mewa inp i` ,dyrz l`e aya `l` dxezd on xac xewrl oipzn c"a oi`y ,df lr eywde .ip`y `zlin xcbn :(

) izkec dnka 'ixn`c ikid ikc ,il `iyw `l icicle !`l zexecl la` ,lnxkd xda edil`k ,calap"ye .bl oihibycwnc lkc (-p"d .dipin iyecwl opax edpirwt`e ,ycwn opaxc `zrc`

"ip` d`nh" dlral dxn`y lk ,`kd-df itly `l` .'nba 'ixn`ck dnexza inp zlke`e ,dlral `ixy d"yne ,dzid diept dqp`py dryay `vnpe ,`xwirn iyecwl opax edpirwt`

ikd 'ixn` ikc xnel jxhvn-"xfnnn e` oizpn izqp`py jl ip` d`nh" zxne`a la` ."izlrap xykle ,izqp`py ,jl ip` d`nh" zxne`a `wec-.rnyna epi`e ,dlral zxzen dpi`

"jl ip` d`nh"c `zlin `dc meyn `l` .el zcareyn `idy dlran dnvr riwtdl "jl ip` d`nh" xnel zpn`p dy`d oi` i`ce `picnc ,ipzw `pic `l dpey`x dpync ,evxz mixg`e

dl `tiqk-dxn`w `hyewc e`l i`c ,depin`dl dpey`x dpyna epiwz-xg`a oir zpzep `dz `nyl yginl `ki`c i`xza opax efg ikne .ikd xninl dytp dlflfn zed `l-denwe`

`pic`.'îâ.dnexza lk`zy edn`pnidn - dnexza la` ,xg`a dipir ozz `ly ick ,`pnidn `lc `ed dlral `nlicc.àìù.dipa lr frl `ivedllkinl dl opixq`c efgc oeikc

dxn` ikc ixaq ,dnexzadipa lr frl oi`ivene ,dxn`w `hyew - "ip` d`nh".øùôà.oileg dlk`cdl zilc `ed dnexz :ixn` xninc.àúùä.`qipz`c `eddlnx`zpy xg`

dnexzd on dleqte ,dl leqtl dlrape ,`qipz`.
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`l` ,dlra zgz dcera dqp`py meyn epi` zlke` dpi`y
àñéðzéàc àzLädyxbzp e` dpnl`zpy xg`l dzr -`id ©§¨§¦§¦¨

.dnexzl jka zlqtpy dl leqtl dlrapy ,dqp`p
`id dkldde .daezk dl oi` dlra zgz oevxa dzpify yi` zy`
zxq`p dpi` ,`id l`xyi zy` m` ,qpe`a dzpify yi` zy`y
dlrap m` s` dlra lr zxq`p odk zy` eli`e ,dlral llk
m` ,daezk oiprl dqp`py odk zy`a dpc `xnbd .qpe`a xg`l

.daezk dl oi`y oevxa dzpify l`xyi zy`k dpic
ïì ÷éãa ,àtt áø øîà[epze` dqipÎ]àáøoic dn ,aiydl rcp m` ¨©©¨¨¨¦¨¨¨
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m`d ,md wtqdéaâì ñðBàc ïåékzy`k ïäka zepféaâì ïBöøzy` ¥¨§¤§©¥Ÿ¥§¨§©¥

,éîc ìàøNéy dpic,äaeúk dì ïéàlr zxq`p mdipya ixdy ¦§¨¥¨¥¥¨§¨
,dlramb jk ,daezk dl oi` oevxa dzpify l`xyi zy`y enke

.daezk dl oi` dqp`py odk zy`,àîìéc Bàodk zy`a qpe` ¦§¨
lka bdep xeqi`d l`xyi zy`ay ,l`xyi zy`a oevxn dpey
meyn wx `ed dxeqi`y oeik ,dqp`py odk zy` eli`e ,l`xyi

,odk dlraydéì äøîà éöî,dlral xnel dy`d dleki -àðà ¨¥¨§¨¥£¨
àðéæç àä,zeyi`l die`x ixd icivn ip` - ¨£¦¨
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וכיון שמתקרבים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים ועת רצון וכמבואר בלקו"ת לרבנו הזקן 

ובענינים  הכללים  בענינים  והנגלה  הנראה  בטוב  טוב  יבשרו  הנה  הרחמים,  מדות  י"ג  מאירים  שאז 

הפרטים גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

קמשך בעמוד העב



רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc mixcp(ycew zay meil)
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:ef dhiy lr ztqep `iyew `xnbd dywn

.éáéúéî,xne`d mc`äðäð éðéàL íðB÷dpdi `ly ,xnelk ,ipeltl ¥¦¥¨¤¥¦¤¡¤
,iqkpn ipeltåéìò ìàMàLëì øéæð éðéøäådf ixcp lr l`y` m`e - ©£¥¦¨¦¦§¤¤¨¥¨¨

,`ed epic .zexifp invr lr lawn ipixdyìàLðdligz,Bøãð ìò ¦§¨©¦§
,zexifp eilr dlg `linne.Bøæð ìò ìàLð Ck øçàå,`xnbd dywne §©©¨¦§¨©¦§

éànàåef dhiyl ixd ,excp lr dligz l`ydl eilr daeg recn - §©©
,ok m`e ,milg mdy mcew s` zexifpe xcp xtdl ozipìò éòa éà¦¨¥©

àLéøa ìéLzéð Bøãð,excp lr dligz l`yi jka epevx m` -éàå ¦§¦§¦§¥¨§¦
àLéøa ìéLzéð Bøæð ìò éòadligz l`ydl lkei ,jka epevx m`e - ¨¥©¦§¦§¦§¥¨

,`xnbd dwiqn .ezexifp lràzáeéz,ef `iyewl uexiz oi` ok` - §§¨
mcew xcp xizdl i`yx epi` mkgy ,`ziixad ixacn gikedl yie

.lg `edy

äðùî
zngn dyxbi dlray zraez dy`dy mipte`a zwqer dpynd
epwizy `l` ,dyxbl aiige zpn`p `id oicd xwirne .dizeprh

.zpn`p `dz `ly minkg
äðBLàøajynda zx`eand dpwzd dpwzpy iptl ,dligza - ¨¦¨
,dpyndeéäminkgíéøîBàyìLíéLð Ljynda zehxetnd ¨§¦¨Ÿ¨¦
,dpyndúBàöBé,lrad ly egxk lra odilran zeyxbzn -ås` §§

äaeúk úBìèBð.odk zy` .` ,miypd yly od el`eúøîBàä §§¨¨¤¤
dlral,Eì éðà äàîèaiig ,xg` yi`l izlrape izqp`pe xg`n §¥¨£¦§

yecwd ,dlral zxne`d .a .ok xnel zpn`py meyn dyxbl `ed
a okeyd `ed jexaíéîLcrðéáì éðéaE`ide ,ciledl ie`x jpi`y ¨©¦¥¥¥§¥§

.b .dpyxbiy dvtg `id jkitle ,micli dl eidiy dvexåm` ok §
,dxn`e dxcp,íéãeäiä ïî éðà äìeèðdnvr lr dxq` ,xnelk §¨£¦¦©§¦

dnvr dxq`e li`ede .llka dlrae ,micedid lk yinyz z`pd
dyw yinyzdy gken ,dlra lr wx `le mlerd lk lr yinyza
dl yie dyxbl eze` mitek jkitl ,dqep`k `id ixde ,dilr

.daezk
,zexecd elwlwzpy xg`l la` ,dpey`xa minkg exed okeøæç̈§

minkgøîBìick ,egxk lra odilra zgzn ze`vei dpiidz `ly ©

øçàa äéðéò úðúBð äMà àäz àlL,el `ypdl dvxzeejk myl ¤Ÿ§¥¦¨¤¤¥¤¨§©¥
`dzúì÷ì÷îdnvrdìòa ìò.y ,exed jkitleäàîè úøîBàä §©§¤¤©©£¨¨¤¤§¥¨

,Eì éðàok m` `l` ,zpn`p dpi`äéøáãì äéàø àéáz,zxne`de £¦§¨¦§¨¨¦§¨¤¨
ðéáì éðéa íéîMäeNòé ,Eoic zia,äLwa Cøclral mipzep ,xnelk ©¨©¦¥¥§¥§©£¤¤©¨¨

.dpqiitie dcerq dl dyriy daeh dvrezxcepazxne`eäìeèð§¨
øôé ,íéãeäiä ïî éðàlradB÷ìçìz` `ed xizn ,xnelk ,xcpa £¦¦©§¦¨¥§¤§

,eilr dxeq`y dn xcpa ewlge ,BzLnLî àäúex`yi dxcp x`y §¥§©©§
y miiwíéãeäiä ïî äìeèð àäz. §¥§¨¦©§¦

àøîâ
xn`py ,dnexza zlke` odk zy`(`i ak `xwie)Wtp dpwi iM odke'§Ÿ¥¦¦§¤¤¤

m`e .'etqk oipw' llka ecare ezy`e ,'FA lk`i `Ed FRqM oipw¦§©©§Ÿ©
s` ,dnexz zlik`n `id zlqtp ,dlra zgz dcera xfl dlrap

.qpe`a dlrap m`
iabl dpic dn ip` d`nh dxn`y dy`a zwtzqn `xnbd

:dnexz
eäì àéòaéày odk zy` ,daiyid ipal dl`y dl`yp -äøîà ¦©§¨§¨§¨

,éðà äàîè dìòáìminkg exed df dxwnay dpyna epipyy itke §©£¨§¥¨£¦
dy` `dz `ly ick ,dlral dnvr z` xeq`l zpn`p `dz `ly

,`xnbd zwtzqne ,xg`a dipir zpzepäîeøúa ìëàzL eäî- ©¤Ÿ©¦§¨
jiiy `l df oiprly ,dnexza dnvr z` leqtl zpn`p `id m`d
zpn`p dpi` df iabl s`y e` ,xg`a dipir zpzep `dzy yygd

.[oldl x`eaiy itke]
:df oica zwelgn d`ian `xnbd

úìëBà ,øîà úLL áø,dnexzadpi`y minkg eraw df iabl s`y ©¥¤¨©¤¤
ick ,zpn`p,äéða ìò æòì àéöBz àlLdnexza xq`iz m`y ¤Ÿ¦©©©¨¤¨

.dpedkl mileqt dipae ,dqp`py dixac mipekpy exn`ieàáø̈¨
úìëBà dðéà ,øîà,frl z`vedl yyg oi`e ,dnexzayøLôà ¨©¥¨¤¤¤§¨

ïéleç äìëàclr frl `vi `l aeye ,oileg lek`l `id dleki - §¨§¨¦
meyn epi` dnexza zlke` dpi`y dny mlerd exaqiy ,dipa

.dnexz dl oi`y meyn `l` ,dnexza dxeq` `ide zpn`py
úLL áø äãBîe ,àáø øîà,dnexza zlke`y xaeqdíàL ¨©¨¨¤©¥¤¤¦

äìîøàúð[dpnl`zpÎ]úìëBà dðéàLoky ,dnexzaàeä éãéî ¦§©§§¨¤¥¨¤¤¦¦
àîòèdnexza lek`l zxzen `idy zyy ax ly enrh melk - ©£¨

epi`àlL] íeMî àlà,äéða ìò æòì àéöBz [jiiy epi` df mrhe ¤¨¦¤Ÿ¦©©©¨¤¨
yk,äLøbúðå äìîøàúð,lk`z `ly s`yéøîàdaiqdy mlerd ¦§©§§¨§¦§¨§¨¨§¦

`l` ,dlra zgz dcera dqp`py meyn epi` zlke` dpi`y
àñéðzéàc àzLädyxbzp e` dpnl`zpy xg`l dzr -`id ©§¨§¦§¦¨

.dnexzl jka zlqtpy dl leqtl dlrapy ,dqp`p
`id dkldde .daezk dl oi` dlra zgz oevxa dzpify yi` zy`
zxq`p dpi` ,`id l`xyi zy` m` ,qpe`a dzpify yi` zy`y
dlrap m` s` dlra lr zxq`p odk zy` eli`e ,dlral llk
m` ,daezk oiprl dqp`py odk zy`a dpc `xnbd .qpe`a xg`l

.daezk dl oi`y oevxa dzpify l`xyi zy`k dpic
ïì ÷éãa ,àtt áø øîà[epze` dqipÎ]àáøoic dn ,aiydl rcp m` ¨©©¨¨¨¦¨¨¨

,äñðàpL ïäk úLàm`d.äaeúk dì ïéà Bà ,äaeúk dì Léiccve ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨¥¨§¨¥¨§¨
m`d ,md wtqdéaâì ñðBàc ïåékzy`k ïäka zepféaâì ïBöøzy` ¥¨§¤§©¥Ÿ¥§¨§©¥

,éîc ìàøNéy dpic,äaeúk dì ïéàlr zxq`p mdipya ixdy ¦§¨¥¨¥¥¨§¨
,dlramb jk ,daezk dl oi` oevxa dzpify l`xyi zy`y enke

.daezk dl oi` dqp`py odk zy`,àîìéc Bàodk zy`a qpe` ¦§¨
lka bdep xeqi`d l`xyi zy`ay ,l`xyi zy`a oevxn dpey
meyn wx `ed dxeqi`y oeik ,dqp`py odk zy` eli`e ,l`xyi

,odk dlraydéì äøîà éöî,dlral xnel dy`d dleki -àðà ¨¥¨§¨¥£¨
àðéæç àä,zeyi`l die`x ixd icivn ip` - ¨£¦¨
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.âíäî ãçà Bì eàéáiL ätöîe íäéìò Lc÷ì út àìå äðéãî ønç àìå ïéé àì Bì ïéà íà äìéìa ìáà£¨©©§¨¦¥Ÿ©¦§Ÿ£©§¦¨§Ÿ©§©¥£¥¤§©¤¤¨¦¤¨¥¤
íéðt ìk ìò ïézîäì Bì Léå Lc÷ì äî ìò Bì eàéáiL ãò íéìëàî øàMî íeìk íBòèé àì äìélä CBz©©§¨Ÿ¦§§¦§¨©£¨¦©¤¨¦©©§©¥§¥§©§¦©¨¨¦

äìéì úBöç ãò[aiBðéàå Lec÷ àìa íéìëànä øàL ìBëàì Bì øzî äìéìa Bì eàéáiL ätöî Bðéà íà ìáà ©£©§¨£¨¦¥§©¤¤¨¦©©§¨ª¨¤¡§¨©©£¨¦§Ÿ¦§¥
ìL Lec÷ øwò úáBç éãé àöé øáëe ìéàBä útä ìò Bà ïéiä ìò Lec÷ ìéáMa úaMa úéðòúa ïeìì áiçî§ª¨¨§©£¦§©¨¦§¦¦©©©¦©©©¦§¨¨¨§¥©¦©¦¤

úéáøò úlôúa úaL ìL øékæäL äna äøBz26-27: ¨©¤¤¦§¦¤©¨¦§¦©©§¦
ג  סעיף סוף שבת של שחרית סעודת סדר רפט, סימן

1

2

3

4

5

`zax `zkld
äìéì úåöç [áé הלילה חצות עד הוא הלילה סעודת זמן איסור 26- דוחה היין על לקידוש שהמתנה ומשמע ,

בשבת  .27תענית

zetqede mipeiv
כהתוס'24) ודלא א, ס"ק סוף קו"א רצו בסי' מבואר כן

ללא  שאכילה וייתכן הלילה, כל הוא הסעודה שזמן שבת
בזמן  אכילה מאשר פחות חמורה הסעודה בזמן שלא קידוש
תפילת  קודם אכילה לענין לעיל המבואר וע"ד סעודה

שחרית.
שאם 25) דהיינו לילה, חצות עד פנים כל על כתב ולכך

מעט  לאכול שכתבו כאלו ודלא מכך, יותר ימתין ירצה
מהמובא  משמע וכן בשבת, תענית איסור משום חצות קודם
מה  על לו שיביאו מצפה שאינו מי לגבי הסעיף בהמשך
הוא  שאם משמע בשבת, בתענית ללון מחוייב שאינו לקדש,
ג). ס"ק ברכה מחזיק (ראה זאת לעשות רשאי - וחזק בריא

זכרו 26) שכבר מה על לסמוך ויוכל ס"ב: רעא בסי' עד"ז
התורה  מן בזה יצא שכבר ערבית בתפלת כניסתו בתחלת
בלא  בלבד בדברים זכירה אלא צריך אין התורה מן שהרי

בתפלה. זכרו והרי יין
(27˘„Â˜Œ˙·˘· ˙Â„ÚÂÂ˙‰Â ‡·¯ ‡˘Â„È˜- ההתוועדות :

שבת  במוצאי או ובשבת בכלל, ברבים - פארבריינגען
ופתח  והחסידות, החסידים בדרכי היסודות אחת היא בפרט,

ישראל. דאהבת היסודית למצוה ומבוא
המדברים  ראשי הרי התוועדות בכל הנה דרובא רובא
ודרכיהם  הנהגותיהם שיטיבו המסובים מאת תובעים
ואשר  הקביעות, ושישמרו דא"ח ללמוד עתים שיקבעו
ענין  כללות והנה - ולקיים. ללמוך מנת על יהי' הלימוד
המושל  רוח ואם בד"ה היטב מבואר התוכחה ואופן
ללמדו  מאנ"ש ואחד אחד לכל ראוי אשר למ"ד) (קונטרס
ההתוועדות  בעת זו הוכחה אמנם - דנפשי' אדעתא היטב
פנים  הלבנת משום בהם שאין וענינים דברים על רק היא
רעהו  את איש אשר ומקדם, מאז שהי' כמו כלום, ולא

גדולה. ובחיבת באהבה הוכיחו
רו) ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אג"ק תשרי, כד יום (היום

Ë¯Ù· ÌÈÎ¯·Ó מוהריי"צ˘·˙ אדמו"ר כ"ק מכתב : ֿ (אגרות

המנהגים  ספר תכג, עמ' תשצ אגרת ג ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש

(30 עליהם עמ' ד' אנ"ש ידידינו לכללות להציע בזה הנני :
הש"ק  יום את לקבוע ואתר אתר ובכל המדינות בכל יחיו,
זמן  יסדרו החורף ובחדשי התוועדות, ליום החודש מברכים

שבתֿקודש. במוצאי ההתועדות
˙ÂÙÒÂ ˙Â˙·˘ חזק בשבת גם רבא קידושא לערוך המנהג :

(137 עמ' ח"ב ה'תש"נ התוועדויות - שלפני (תורתֿמנחם ובשבת
286)היארצייט עמ' ח"ד ה'תשי"ב נהגו (תורתֿמנחם וכן ,

חסידיים. דפגרא ליומי הסמוכות בשבתות להתוועד
Â˙È·ŒÈ· ÌÚ ‡·¯Œ‡˘Â„È˜ ˙ÂÚÈ·˜· ÏË·Ï ‡Ï˘ כ"ק כותב :

ג)אדמו"ר עמ' ב'תתקסח אגרת ח"י הגיעתני (אגרותֿקודש :
חשוב  חלק אשר - צרכה כדי ברורה בלתי כי אף - השמועה
שלא  לסעוד מברכים בשבת נוהגים והתמימים מאנ"ש
אלא  שלישית לסעודה לא היא שהכוונה וכנראה בביתם,
לבית  לתפילה בביאתם אשר אומרת זאת השני', לסעודה
לאחר  גם או ערב לפנות לביתם הם חוזרים הנה הכנסת

ערבית. תפלת
חכמים  דעת היתה שעברו בשנים גם אם יודע אינני והנה
הנחות  נגד לחמו גיסא שמחד וכמו זו, כמו מהנהגה נוחה
רצו  לא גיסא לאידך הרי הנהגות, בתים'שע בעלי או העולם
כי  אף קבועה, הנהגה בתורה השני בקצה בהנהגה גם
הרי  בלא"ה כי כלים די פון ארויס הדבר מוכרח לפעמים
להחיותו  צריך לזמן ומזמן ויותר, יותר להתעמם האור עלול
בפועל  נפש מסירת מאדך דבכל ההנהגה אבל (אּפפרישען)
תמידית  דהנהגה ענין זה ואין לזמן, מזמן לבוא צריכה וכו'

בדא"ח. בכ"מ וכמבואר
יסדרו  - ישמעו לדעתי אם אשר הנ"ל, לפרט בנוגע וה"ה
האור  שיבוא כזה באופן מברכין בשבת ההתוועדות
מהמתועדים  או"א כל של בביתם גם זו מהתוועדות
ובודאי  עצמו. השבת ביום דוקא תהי' ההבאה והתחלת
לסדרה  או ההתוועדות לחלק יש החורף דימי בשבת אפילו
ולספר  בבתיהם, שבת סעודת לסעוד שיוכלו - כזה באופן
מברכים  שבת וע"ד בכלל, מברכין שבת ענין ע"ד בבית גם

בפרט. זה מיוחד
˙Â„ÚÂÂ˙‰ Â¯„ÒÈ ˙Â·‰Â ÌÈ˘‰ Ì‚ דלעיל המכתב סיום :

גם  יעורר שזה ותקותי ב"ב: עם ולקדש לביתו לחזור בנוגע
מברכין, בשבת התוועדות מצדן לסדר והבנות הנשים את

השבת. במוצאי או
˙Â„ÚÂÂ˙‰‰ ÌÂ˜Ó שבת שלישית, דסעודה ההתוועדות :

ומועדי  חדשים בראשי - דפגרא ויומי -מברכים, אנ"ש
אצל  - מלכה דמלוה ההתוועדות בביהכ"נ. להתקיים צריכים

הפרטים. בבתיהם שי' אנ"ש
שלג). ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ניסן ל' יום (היום
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לנעול ‚ שבאסקופה בחור אותו שתוחבין יתד שהוא ונגר
הוא  דומה למטה באסקופה אותו ותוחבין הואיל הדלת
בו  נועלים ואין הצד מן בכותל שתוחבין מקנה יותר לבנין
מעשה  בו ועשה תיקנו אם ואף לכך מיוחד שהוא אף
שם  קשור שיהיה צריך אלא לכך עומד שהוא עליו המוכיח
עדיין  בו נעל שלא אף בו לנעול מותר (ואז יום מבעוד
ומחובר  קשור והוא שהואיל לכך) ייחדו לא אם ואף מעולם

בשבת: כבונה נראה אינו יום מבעוד שם

שראשו „ דהיינו גלוסטרא בראשו יש אם קשור יהא כיצד
הואיל  פלפלין בו ולשחוק לכתוש לבוכנא וראוי עב
לשקע  דרך שאין כבונה כך כל נראה אינו לכלי דומה והוא
אמיץ  הקשר שיהא צריך אין ולפיכך שם לבטלו בבנין כלי
ניטל  להיות ראוי שאינו דק בחבל קשור אם אפילו אלא
חבל  ע"י ולטלטלו משם ליטלו רוצה היה שאם זה בחבל
עצמה  בדלת קשור אינו אם אפילו בכך די נפסק היה מיד זה
כל  ניכר הדבר שאין שאף במזוזה (או הדלת בבריח אלא
ואינו  הואיל הדלת נעילת בשביל יום מבעוד שם שקשור כך
אינו  אעפ"כ אמיץ הקשר ואין הואיל וגם עצמה בדלת קשור
אם  ואפילו לכלי) דומה והוא הואיל בשבת כבונה נראה
כששומטו  באויר כלל תלוי הנגר ואין ארוך הוא החבל
כלום  בכך אין בארץ מונח כולו אלא שבמפתן מהחור

החבל: ע"י יום מבעוד שם מחובר והוא הואיל

עצמה ‰ בדלת קשור הוא אם גלוסטרא בראשו אין ואם
בכך  די בו לינטל ראוי שאינו דק בחבל קשור אפילו
נעילת  בשביל יום מבעוד שם שקשור יפה שניכר (לפי
אמיץ  הקשר שאין אע"פ עצמה בדלת וקשור הואיל הדלת
בארץ  מונח כולו אם ואפילו בשבת) כבונה נראה אינו ושוב
אלא  עצמה בדלת קשור אינו אם אבל מהחור כששומטו
שיהא  בענין אמיץ הקשר שיהא צריך במזוזה) (או בבריח

בו לינטל הדבר ראוי ניכר חזק בחבל יפה קשור (שכשהוא
עצמה  בדלת קשור שאינו אף דלת לנעילת עומד שהוא
בארץ  מונח כולו אם ואפילו בשבת) כבונה נראה אינו ושוב

שבאסקופה: מהחור כששומטו

Â נוקב שלה החור ואין גבוהה היא כשהאסקופה זה וכל
לארץ  והגיע מתחתיו החור נפחת אם אבל לארץ עד
הרי  בארץ תחתיו הנגר נוקב בחור הנגר שכשמכניס בענין
בראשו  יש אם אף ענין בכל בו לנעול ואסור כבונה נראה זה

חזק. בחבל בדלת וקשור גלוסטרא

בארץ  חדש נקב תמיד נוקב כשהנגר אמורים דברים במה
יהיה  הנגר שראש מקום בקרקע חלל עשה מתחלה אם אבל
נראה  אינו בארץ נקב מוסיף הנגר אין ושוב לשם נכנס

שנתבאר: ע"ד בו לנעול ומותר כבונה

Ê דומה הוא והרי באמציעותו יד בית בו שתחב נגר
נוקב  הוא אם אף בו לנעול מותר כלי שהוא למקבת
וניכר  הואיל כבונה נראה שאינו כלל קשור שאינו ואף בארץ
ג"כ  שדומה גלוסטרא בראשו ליש דומה ואינו כלי שהוא בו

לפי  בארץ נוקב יהא ושלא קשור להיות צריך ואעפ"כ לכלי
ועל  לתוכו יד הבית בתחיבת בידים מעשה בו עשה שכאן
בידים  הוא עשאה לא הגלוסטרא משא"כ כלי עשאו כך ידי

כלי. תורת בשביל

הדלת  מצד שבחומה בנקב האחד קצה שתוחבין הבריח וכן
טבעת  בו יש אם מכאן הדלת שמצד בנקב השני וקצה מכאן
בה  ומושכין ונעילה פתיחה בשעת בה שאוחזין באמצעיתו
אף  בו לנעול ומותר לבריח יד בית הוא הרי הבריח את

כלל: קשור שאינו

Á לעתים אלא תדיר וליציאה לכניסה עשוי שאינו פתח כל
ויוצאין  נכנסין שאין הבתים שאחורי רחבה כגון רחוקים
צירה  על סובבת שאינה דלת לפתחה עשה אם תדיר בה
בחור  להכניסו הדלת מן הבולט חד עץ הוא ציר (פירוש
כשרוצה  אלא ולכאן) לכאן חוזרת הדלת שתהא כדי שבאדן
זו  שדלת בין בה לסותמו הפתח חלל על זוקפה בה לנעול
וזקפה  שתלאה קנים של מחצלת שהיא בין מקרשים עשויה

שגדרה  ושבחצר שבגנה פרצה וכן לדלת בקוצים שם
ויוצא  ונכנס זו דלת פותח ולפעמים דלת כעין ועשאום
בדלתות  ציר יש אם ונועלה וחוזר רחוקים לעתים זו בפרצה
ונשבר  ציר להן שהיה אלא עתה בהם אין אפילו או אלו
הציר  שבהיכר מפני בשבת בהן לנעול מותר ניכר ומקומו
ואינו  ונעילה לפתיחה העשויות דלתות שהן הן ניכרין שבהן
יחזור  שלא ציר להן יש אם ליזהר שצריך אלא כבונה נראה
אסור  ציר היכר להן אין אם אבל שיתבאר כמו לחורו הציר
לעתים  אלא להפתח עשויין ואינן שהואיל בשבת בהן לנעול
כל  קבועה מחיצה כבנין בנעילתן נראין הן הרי רחוקים

דלתות: שהן היכר בהן שאין

Ë אלא בהן לנעול התירו לא ציר להן כשיש ואפילו
מותר  ואז בהן לנעול יום מבעוד שם ותלאן כשקשרן
וכשנועלן  בארץ נגררות הן כשפותחן אם אף בהן לנעול
ומחוברות  קשורות שהן שכיון האסקופה על וזוקפן מגביהן

בשבת. כבונה נראה אינו יום מבעוד שם

נגררות  אינן כשפותחן שאף בענין שם וקבעו קשרו ואם
מותר  נימא כמלא אלא הארץ מן גבוהין אינן אפילו בארץ
נראה  שאינו מפני ציר היכר להן אין אם אף בהם לנעול
מחוברים  הן פתוחין כשהן ואף הואיל זו בנעילה כבונה

בארץ: נגררות שאינן היטב שם וקבועין

È אפילו לנועלו מותר תדיר וליציאה לכניסה העשוי ופתח
כשפותחה  בארץ נגררת והיא ציר היכר לה שאין בדלת
שאינה  אותה כשפותחין לגמרי אותה שומטין אפילו או
אינו  תדיר להפתח שעשויה שכיון לפי כלל שם קשורה
כלל  איסור ואין עראי אלא קבועה מחיצה בנעילתה עושה
שט"ו: בסי' שיתבאר ע"ד אלא בשבת עראי מחיצת לעשות

‡È שזוקפין התחתונה אסקופה לה שיש בדלת זה וכל
עשויה  שהיא הדלת על מוכחת שאסקופה עליה אותה
בה  וכשנועלין אסקופה לה אין אם אבל לבנין ולא לנעילה
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ועוקרין  אותה שומטין וכשפותחין הארץ על אותה מורידין
יש  אפילו בה נועלין אין הפתח צורת לה ואין הואיל אותה
מן  גבוהה היא ואפילו צירה על סובבת שאינה כל ציר לה
ויש  תדיר ויציאה לכניסה העשוי פתח הוא ואפילו הארץ
בדברי  להקל ויש תדיר ויציאה לכניסה העשוי בפתח מתירין

סופרים:

·È אותה שומטין וכשפותחין אחד מלוח העשוי דלת וכן
אין  דלתות לשאר דומה ואינה הואיל אותה ועוקרים
צירה  על סובבת שאינה כל ציר לה יש אפילו בה נועלין
ואפילו  אסקופה לה יש ואפילו הארץ מן גבוהה היא ואפילו
כבונה  שנראה מפני תדיר ויציאה לכניסה העשוי פתח היא
ויציאה  לכניסה העשוי בפתח מתירין ויש בכותל קרש ונותן

סופרים: בדברי להקל ויש תדיר

‚È אסקופה לה ויש הרבה מקרשים העשוייה דלת אבל
לכניסה  העשוי בפתח הכל לדברי בה לנעול מותר
כשפותחה  לגמרי אותה ועוקרין ששומטין אף תדיר ויציאה
כמו  ציר היכר לה אין אם ואף כלל שם קשורה שאינה
הרבה  בקרשים שנועלין במקום הדין והוא למעלה שנתבאר
הקרשים  שם שמכניסין ולמטה למעלה חקיקה ויש מפורדים
אחת  כדלת כולם חשובים קרשים בכמה נעול והפתח הואיל
ששומטין  אף בהם לנעול ומותר הרבה מקרשים עשוייה
אלא  ציר היכר להם שאין ואף כשפותחין לגמרי אותה

תדיר: ויציאה לכניסה העשוי פתח שהוא

„È להם שיש ומגדל תיבה שידה כגון הכלים דלתות כל
ראשים  שני דהיינו צירים שני להן ויש מצדיהם דלתות
שבמשקוף  בחור הנכנס למעלה אחד הדלת מן הבולטים
התחתון  ציר יצא אם שבאסקופה בחור הנכנס למטה ואחד
דהיינו  יתקע שמא גזרה להחזירו אסור ממקומו כולו
לצאת  עוד יוכל שלא וגרזן במקבות בחוזק שם שיהדקו
מכה  משום או שיתבאר כמו בונה משום ויתחייב משם
דוחקו  מקצתו יצא אם אבל שי"ד בסי' שיתבאר כמו בפטיש
שאין  לפי יתקע שמא חוששין ואין למקומו שמחזירו עד
יצא  אם אבל מהחור יוצא כולו ואין הואיל לזה כך כל צריך
למקומו  ולהחזירו לדוחקו אסור מקצתו אפילו העליון ציר
יותר  בחוזק להדקו צריך שהעליון יתקע שמא גזרה
כשהעליון  בחורו מאליו מתקיים הוא שהתחתון מהתחתון

במקומו: הוא

ÂË אלא למטה ולא למעלה לא ציר לה שאין דלת ואפילו
יש  וכנגדו אחד ראש בולט שבאמצעה דהיינו באמצעה
הדלת  כשנועלין בחור אותו ותוחבין הפתח במזוזת חור
שמא  לחוש אין שכאן מהחור אותו מוציאין וכשפותחין
אסור  אעפ"כ תדיר ולנעול לפתוח עשוייה הדלת שהרי יתקע
באמצע  שאינו ציר משום גזרה בשבת לחורו זה ציר להחזיר
שיתבאר  כמו יו"ט שמחת משום מותר ביו"ט אבל הדלת

תקי"ט: בסי'

ÊË מהכלים הדלתות ליטול אבל הדלתות להחזיר זה וכל
בזה  ואין בחוזק בהן תקועין אינן אם ענין בכל מותר

הן  אם אבל בכלים וסתירה בנין שאין מפני סותר משום
שיתבאר: כמו סותר משום בפריקתן יש בחוזק תקועין

ÊÈ כלים של או ודות בור ושל בית של דלת אבל
כלי  שהוא תרנגולים של לול כגון בקרקע המחוברים
דבר  שכל להחזיר בין ליטול בין אסור בקרקע ומחובר
שנוהגים  מה לפיכך וסתירה בנין בו יש בקרקע המחובר
לא  נכרי ע"י החלונות ליטול החמה בימות גדולות בסעודות
לישראל  חטאת חיוב יש זו בנטילה שהרי עושים  הם יפה
וא"כ  אח"כ להחזירן עתיד שהרי לבנות מנת על סותר שהוא
דשבות  שבות ואינו גמור שבות זה הרי לנכרי כשאומר

ש"ז. בסי' שנתבאר כמו מצטער במקום שהתירוהו

כן  אם אלא חייב אינו לבנות מנת על שסותר ולהאומרים
כמו  הראשון מן טוב יותר יהיה האחרון שבנין דעתו
איסור  אלא החלונות בנטילת אין רע"ח בסי' שנתבאר
שהתירוהו  דשבות שבות הוא לנכרי ולומר סופרים מדברי

מצטער. במקום

מי  על להם שיש כיון בהמקילין למחות צריך אין לפיכך
שהיא  הראשונה כסברא לעצמו יחמיר אדם כל אבל שיסמכו
רביעיות  שנוטלין שנכשלים לרבים להזהיר צריך וגם עיקר
יודעים  ואינם החלונות מן קוואטיר"ן) (שקורין החלונות

גדול: איסור בזה שיש

ÁÈ גדולים הם אם לקרקע מחוברין שאינם כלים ואפילו
ברום  אמה על אמה דהיינו סאה מ' שמחזיקין כך כל
הם  הרי והלבזבזין הרגלים עובי בלא הדפנות עם אמות ג'
דלתותיהם  ליטול אסור ולפיכך וסתירה בנין בהן ויש כאהל

מהם:

ËÈ גרוע בבנין אלא בכלים וסתירה בנין שאין אמרו לא
והחזרתה  מהכלי הדלת נטילת כגון גרוע בנין וסתירת

הי  ועדיין הואיל גמור בנין החזרה מהכלי שאין מפורקת א
גם  ולכן בקל ממנו ליטלה ויכול בחוזק שם תקועה שאינה
של  שהוא כלי כל וכן גמור בנין סתירת זו אין נטילתה
סתירה  בפריקתן אין בחוזק תקועין פרקיו אין אם פרקים

גמור  בנין בהחזרתן ולא גמורה

משום  וחייב גמור בנין זה הרי מתחלתו כלי העושה אבל
וחייב  גמור בנין סתירת זו הרי שלם כלי והשובר בונה
לבית  לו להיות הקרדום בתוך העץ התוקע וכן סותר משום
שתקע  בין בעץ עץ התוקע כל וכן בונה משום חייב יד
תולדת  זה הרי שנתאחד עד עצמו בעץ שתקע בין במסמר
כמו  סותר משום חייב תקוע עץ המפרק וכל וחייב בונה

גמור: בנין הסותר

Î שהדקם דהיינו פרקיו תקע אם פרקים של בכלי ואפילו
בנין  זה הרי ואומנות גבורה לזה שצריך בענין בחוזק
אינו  ואם הרבה להתקיים עשוי אם בונה משום וחייב גמור
מדברי  ואסור עראי בנין זה הרי הרבה להתקיים עשוי

שיתבאר: כמו כלל לקיום עשוי אינו כן אם אלא סופרים

‡Î חכמים אסרו שנתפרק פרקים של כלי כל לפיכך
בענין  מעט אלא מהדקו אינו אפילו בשבת להחזירו
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אינו  אם אבל בחוזק יתקע שמא גזרה רפוי ואינו רפוי שהוא
מותר. לגמרי רפוי מניחו אלא כלל מהדקו

דרכו  אם אבל לעולם רפוי כך להיות כלי של שדרכו והוא
אסור  רפוי מניחו שעכשיו אף בחוזק ותקוע מהודק להיות

יתקע. שמא גזרה להחזירו

קצת  מהודק להיות שדרכו שאף אומרים יש פרקים של וכוס
יתקע  שמא חוששים ואין קצת ולהדקו להחזירו מותר
עד  בחוזק כך כל להדקו כלל הכוס דרך שאין לפי בחוזק
אלא  מעט אפילו להדק אסרו ולא בונה משום עליו שיתחייב
לחוש  שיש הכלים משאר בה כיוצא וכל פרקים של במטה
כוס  בין חילוק שאין אומרים ויש בחוזק יתקע שמא בהם
רפוי  מניחו כן אם אלא הכוס להחזיר ואסור כלים לשאר
גדול  צורך במקום כן אם אלא כדבריהם להחמיר ויש לגמרי
בחוזק. להדקו כלל הכוס דרך אין אם להקל לסמוך יש אזי

בחוזק  ומהודקים סביב בחריצים העשויים כוסות אבל
לגמרי  רפויים מניחם אפילו להחזירם אסור הכל לדברי
סביב  בחריצים כך העשויים כלים כיסויי ומכלֿמקום
על  מאד בחוזק אותם שמהדקין אע"פ שרוי"ף) (שקורי"ן
סתירה  משום בנטילתן לא איסור שום בהם אין הכלי פי
רק  כלל לקיום עשויין שאינן לפי בנין משום בהחזרתן ולא
עראי  בנין אסרו ולא עצמה בשבת גם תדיר ולסוגרן לפותחן
עצמה  בשבת לסותרו מנת על עשוי כשאינו אלא וסתירתו

שי"ד: בסי' שיתבאר כמו

·Î שהיה בענין בחוזק מהודק שהוא פרקים של כלי כל
סותר  משום בשבת לפרקו אסור זה הידוק משום חייב
משום  אלא זה בהדוק איסור שאין קצת מהודק הוא אם אבל

ומותר  סותר משום ג"כ בו אין בחוזק יתקע שמא גזרה
לכתחלה: לפרקו

‚Î או בספסל לסומכה מותר שנשברה הבית מתקרת קורה
זה  שהרי שתעלה כדי לא כלי שהם המטה בארוכות
שאינו  בדבר אבל יותר לרדת תוסיף שלא כדי אלא בונה
מפני  הקורה תחת בו לסמוך אסור לטלטל שהוכן אע"פ כלי
כמו  לבנין לבטלו דרך שאין בכלי משא"כ לבונה שדומה
הקורה  תחת קצת רפוי הכלי שיהא וצריך למעלה שנתבאר
שם  מהדקו אם אבל כשירצה משם ליטלו שיוכל בענין
מפני  אסור משם ליטלו שוב יוכל שלא בענין בחוזק

מהיכנו. כלי שמבטל

ש"ח: בסי' נתבאר מרגליו אחת שנשמטה ספסל

„Î תל שהשפיל כגון בחצר או בבית הקרקע פני המשוה
חצר  לפיכך וחייב בונה זה הרי גיא או גומא מילא או
אינו  שהתבן בה וזורה תבן מביא גשמים במימי שנתקלקלה
אין  ולפיכך לטיט או בהמה למאכל שראוי מפני שם מבטלו
מפני  שם שמבטלו דבר בה יזרה לא אבל בנין משום בו
שמבטלו  וכיון הקרקע פני להשוות מתכוין כאלו שנראה

קבוע. בנין זה הרי שם

בא  שהוא שכיון שנתקלקלה בחצר אמורים דברים במה
פניה  להשוות ג"כ מתכוין כאלו נראה זה הרי החצר לתקן
שם  שמבטלו דבר אפילו בה לזרות מותר אחר בענין אבל

פניה: להשוות מתכוין שאינו כיון

‰Î ולא בסל לא יזרה לא שנתקלקלה בחצר התבן כשזורה
על ב  התבן ויביא שיהפכנו הקופה בשולי אלא קופה

בידו: לזרות אסור אבל החול מדרך לשנות כדי שוליה

בשבת  והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: תחללו"-תוכןתוכןתוכןתוכן "ולא בכתוב הפנימי הפירוש

מאלקות  פנוי ומקום חלל תעשו שלא

" בכתוב יותר עמוק פירוש יבאר זה ולא [בפרק

כדבעי]"תחללו  התורה לימוד ידי על נפעל זה וכיצד ,

äùòð úåîìåòä úååäúä úåéäìù ,òåãé äðäå
íå÷î êåúì å÷ êùîð ë"çàå éåðô íå÷îå ììç

.ììçä
העולם: בריאת סדר מבואר האריז"ל בכתבי
אור  הי' הנבראים ונבראו הנאצלים שנאצלו "טרם
שום  הי' ולא המציאות כל ממלא פשוט עליון
הי' הכל אלא וחלל ריקני אויר בבחינת פנוי מקום
הנקרא  והוא ההוא.. פשוט איןֿסוף אור מן ממולא
לברוא  הפשוט ברצונו עלה וכאשר איןֿסוף..

עצמו.. את צמצם הנאצלים.. ולהאציל העולמות
הצמצום  אחר ריקני.. וחלל פנוי.. מקום נשאר ואז
אור  מן המשיך החלל.. מקום נשאר אז אשר הנ"ל
החלל  תוך ויורד ומשתלשל ישר.. א' קו איןֿסוף
האיןֿסוף  מן נמשך הקו של העליון וראש ההוא,
אור  ונתפשט נמשך הזה הקו ודרך בו.. ונוגע עצמו

למטה". איןֿסוף

הוא, כן כשמו איןֿסוף, אור הדברים: פירוש
אתר  שלית מובן ובמילא ותכלית, סוף לו שאין
שאומר  וזהו קץ. בלי ומתפשט שנמצא מיני', פנוי
פשוט  עליון אור הי' הנאצלים.. שנאצלו ש"טרם
נתינת  שום היתה שלא היינו המציאות", כל ממלא
של  ומדריגתו במקומו כי אחרת, למציאות מקום
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c"agרו i`iyp epizeax zxezn

וכדי  מוגבל. לנברא מקום שום שייך אין האיןֿסוף
ש"סילק" עצמו", את "צמצם הבריאה ענין שיהי'
 ֿ האין הפשוט אורו (כלומר, הצד אל הגדול אורו
פנוי.. מקום "נשאר ובמילא בעצמותו) נתעלם סוף
אינו  שהאיןֿסוף (מדריגה) "מקום" היינו וחלל",

נברא. של למציאות אפשרות יש ואז שם, נרגש

להיות  הוצרכה הבריאה ענין בשביל אולם
שממנו  האלקי, ושפע אור של וגילוי "המשכה"
הפשוט  האור מן והרי הנבראים, וחיות קיום הוא
זה  אור יתגלה ואם מוגבל, נברא להיות אפשר אי
תוך  המשיך ולכן לבריאה, האפשרות תתבטל שוב
(שלכן  מוגבל אור שהוא אחד", "קו רק ה"חלל"

"חוט"). או "קו" נקרא

לדבר: [משל

שאי  גדולה בעמקות הוא שלימודו גדול גאון
אלא  דעתו. סוף על לעמוד לתלמידים כלל אפשר
להם  ולגלות תלמידים ללמד הוא רוצה זאת שבכל
זו, שבסוגיא הסברות עומק את במקצת ולו
עומק  את ממחשבתו לגמרי לסלק עליו דבתחלה
צמצום  על משל (וזהו לעצמו שמבין כפי הסברות
עצמו  את "מצמצם" ואח"כ הצד), על הגדול אורו
יכולים  שהם העמקות מן חלק עכ"פ להם לבאר
שיש  זאת, ועוד "גילוי", של ענין כבר שזהו להבין,
אלא  שאינו אלא הרב, של העמקות מן קצת בו
"אור  המשכת על משל (וזה ממנה מוגבל חלק

האיןֿסוף)]. מן הקו"

úðéçá àéä å÷äå ,øåàä íìòä àåä ììçä ïéðòå
.éåìâä

שני  ידי על היתה העולמות שבריאת ונמצא
ענינו ד"חלל" ו"קו", ד"חלל" ֿ העלם הענינים האין

- עניינו ו"קו" ב"ה, אור גילוי סוף גילוי שהוא (אלא
לסבול). ונבראים עולמות של שביכולתם מוגבל,

å÷ úðéçáá î"ãò ÷ø ,èòî éåìéâäù ïåéë êà
úåîìåòä úåìùìúùää éåáøá ïë ìò ,ãáì èåçå

.øúñäå íìòä úðéçá äèîì äùòð
הוא עצמו שה"קו" מכלֿמקום גילוי אע"פ אור,

סוף  סוף הרי ומוגבל, מצומצם אור שהוא מכיון
העלם  ממנו יסתעף וירידות צמצומים כמה לאחרי

והסתר.

עצמו  את המשפיל מרב הנ"ל במשל וכמו
קטנים  יותר הם שהתלמידים דככל תלמידים, ללמד

האור  את ולצמצם למעט הרב יצטרך ופשוטים
ביותר  פשוטים התלמידים שאם עד, ויותר, יותר
שאין  ביותר פשוט באופן הסוגיא את אתם ילמד
הסוגיא  את מבין שהרב כפי מהעמקות כלל בו

לעצמו. כשלומדה

עליונים  שבעולמות דאף בנמשל, הוא וכך
בירידת  אך ה"קו"), (מאור אלקי אור גילוי ישנו
יותר, תחתונים לעולמות למדריגה, ממדריגה האור
הגשמי  שבעוה"ז עד ומתמעט, האור הולך
האלקי  האור - ביותר התחתון עולם - והחומרי
הזה  שבעולם הגשמיים הנבראים כל את המחי'

לגמרי. והסתר בהעלם הוא

,úåìéöàã úåëìîá íééúñî å÷ä úøàä éë íâå
.àñøôä êøã ò÷åáå êùîð ë"çàù àìà

בעולמות  האור והסתר להעלם סיבה עוד
בירידתו  האור ומיעוט הצמצום שמלבד תחתונים,
האריז"ל  בכתבי מבואר הנה - למדריגה ממדריגה

בא  מסתיים עצמו הקו אלקות שאור (שהוא צילות
שלמטה  בעולמות שמאיר האלקי והאור ממש),
נמשך  מאלקות] נפרדים נבראים [שהם מאצילות
רק  אינו ("מסך") ה"פרסא" שענין "פרסא", דרך
היינו  תולדה", של "אור הוא אלא האור, מיעוט
ע"י  שנמשך והאור לגמרי, מתעלם המקורי שהאור

דהארה". "הארה רק הוא הפרסא

מקורי  לאור תולדה של אור בין ההבדל כלומר:
אלא  קטן, אור או גדול אור הוא אם בכמות, רק אינו
תולדה  של שאור דהיות אחרת, ומהות איכות זוהי
המפסיק  האור) ממהות (שאינו זר דבר ידי על נולד
של  האיכות אותה את בו אין המקורי, לאור בינו

המקורי. האור

מאור  היא תולדה של לאור גשמית דוגמא
 ֿ שעל השמש, אור השתקפות אלא שאינה הלבנה,
אור  חדש, אור נולד בלבנה "מכה" שהוא ידי
כלל  אינו הלבנה שאור בחוש ונראה הלבנה,

השמש. אור של האיכות מאותה

המאיר  שהאור הקו", ב"אור גם הוא וכן
(ועולמות  הבריאה עולם לתוך האצילות מעולם
בין  המפסקת ה"פרסא" ידי על ממנו), שלמטה

תולדה". של "אור בשם נקרא לבריאה, אצילות

`le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn ,"ziayz
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בשם ‡Í(לג) החכמה אור נק' למה להבין יש עדיין
ההוראה  ענין אין הרי כנ"ל הוראה ל' תורה
ישנה  שכבר חכמה בדבר רק נמצאת וההבחנה
הוא  בהן שהלימוד ההשכלות מיני כל כמו במציאות
והשכלות  בחכמות להתחכם השכל אור הוראת ע"י
חכמה  הדבר ולהעמיד ושקר טעות כל להבדיל הללו
לאור  שמוציא השכל ע"י שזהו דוקא אמתותה על
מציאות  היתה לא עדיין כאשר אבל כידוע הדבר אמתת
אור  יהי מאמר ע"י עדיין שנברא קודם בעולם חכמה
בשם  החכמה אור להתהוות לקרות יתכן איך כנ"ל
שבשכל  ורע טוב בתערובות ולהורות להבדיל תורה
אלא  כו' בו ולהבחין לברר חכמה דבר עדיין שאין אחר
החכמה  בחי' על קאי אור יהי דמאמר לומר מוכרח
ונתחלק  החכמה בחי' נתהווה כבר וכאשר אור שנק'
דתורה  חכמה ובחי' ענין שייך אז כו' נתיבות לל"ב

למעלה  הוא אבל אור ותורה כמ"ש אור ג"כ שנק'
בכל  ומברר מורה שהוא עד דחכמה אור מבחי' הרבה
וה"ז  בהן שנפל טו"ר תערובת בכל נ"ח דל"ב אור מיני
במציאות  שכבר במושכלות הלימוד בחי' משל כמו
והטעות  השקר להוציא האמת על ולהעמידם לבררם
לעולם  קדמה שהתורה שמצינו ממה לד"ז וראיה כנ"ל
בשביל  ובראשית כו' הקדמוני משל יאמר כאשר כמ"ש
כו' מופלא אמון אמון. אצלו ואהיה וכמ"ש כו' התורה
מאמר  אחר הוא אור יהי ומאמר במ"א כמ"ש
א"א  וא"כ ההשתלשלות בבחי' בא שהוא דבראשית
על  אלא כו' דתורה אור על קאי אור יהי דמאמר לומר
נפקת  מח"ע אורייתא ומ"ש סתם דחכמה אור בחי'
ולכן  אור מבחי' שלמעלה העצמית חכמתו מבחי' היינו
דחכמה  אור בבחי' לברר שביכולתה אור ותורה אמר
וד"ל: כו' המתברר מן גבוה שהוא בהכרח מברר שכל

mixetd xry
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ הנה הקנינים. סדר תחילה צ"ל הקנינים ענין
החסד  מדת הוא אברהם א', קנין אברהם
יבנה, חסד עולם אמרתי כי באברהם, בהבראם וארז"ל
חסד  ג"כ וכמ"ש החסד ממדת נמשך העולם שבריאת
שהי' ע"ה אבינו אברהם מדת וזהו הארץ, מלאה ה'
אפי' ומשקה מאכיל הי' בגשמי' אפי' החסד מדת
היא  א' קנין תורה אחד. קנין אברהם וזהו לערביים
שמענו  הגבורה מפי לך יהי' ולא אנכי כי הגבורה מדת
דת  אש מימינו כמ"ש גבורה מבחי' נמשכה שהתורה
אש  ע"ג שחורה באש ניתנה שהתו' ארז"ל וגם למו,
בחי' חיים, אלקים דברי אלקי', וידבר וכמ"ש לבנה,
ישראל  כמ"ש הת"ת מדת היא א' קנין ישראל גבורה.
וארץ  שמים כידוע. הת"ת מדת שהוא אתפאר בך אשר
בשמיא  דאחיד ובארץ בשמים כל כי בחי' היינו א' קנין
ובהמ"ק  וארץ, שמים המחבר יסוד בחי' שהוא וארעא

הקנינים. סדר וזהו המל', בחי' היינו א' קנין
‰˙ÚÓÂ דהנה א', קנין אברהם היינו הא' קנין צ"ל

להתלבש  הנשמה ירידת ענין מקודם צ"ל
למעלה  שהיתה בעת הנשמה הלא האדם ונפש בגוף

אשר  מכמו יותר אוי"ר לה הי' בגוף התלבשותה קודם
אם  שאפי' האדם, ונפש בגוף ונתלבשה למטה ירדה
אפי' יגיע לא בהתבוננות רבות ביגיעות האדם יעמול
גדול  ברעש וברוך קדוש שאומרים המלאכי' לאוי"ר
קודם  למעלה שהיתה כמו הנשמה למעלת וכ"ש
אך  ית', מלפניו כזאת היתה למה וא"כ למטה, ירידתה
בגוף  ונתלבשה ירדה שאעפי"כ רואין שאנו מאחר
יתרון  שיש לומר עלֿכרחך דוקא למטה האדם ונפש
מקודם. שהיתה מכמו בגוף שנתלבשה מה המעלה
כמו  פי' נחלתו חבל יעקב כתי' דהנה הוא והענין
למטה  הוא והב' למעלה קשור האחד ראשו שהחבל
החבל  ראש גם יתנענע למטה החבל וכשמנענעין
נעלה  מאד גבוה הוא נש"י שרש כמו"כ למעלה הקשור
ששרשה  בי, נפחת יצרת בראת היא טהורה כמ"ש
דוקא  למטה שנתלבשה רק היא טהורה מבחי' נמשך
עי"ז  מתעורר למטה שלה אהוי"ר וע"י עשי', בבחי'
הוא  הזה והכח אהוי"ר, ג"כ הנשמה בשרש כו' למעלה
באמצע  ולא התחתון בקצה דהיינו בעשי' דוקא למטה
וא"כ  דוקא, תב"ס נעוץ כי מפני כו' ביצירה כמו דהיינו
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רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בשם ‡Í(לג) החכמה אור נק' למה להבין יש עדיין
ההוראה  ענין אין הרי כנ"ל הוראה ל' תורה
ישנה  שכבר חכמה בדבר רק נמצאת וההבחנה
הוא  בהן שהלימוד ההשכלות מיני כל כמו במציאות
והשכלות  בחכמות להתחכם השכל אור הוראת ע"י
חכמה  הדבר ולהעמיד ושקר טעות כל להבדיל הללו
לאור  שמוציא השכל ע"י שזהו דוקא אמתותה על
מציאות  היתה לא עדיין כאשר אבל כידוע הדבר אמתת
אור  יהי מאמר ע"י עדיין שנברא קודם בעולם חכמה
בשם  החכמה אור להתהוות לקרות יתכן איך כנ"ל
שבשכל  ורע טוב בתערובות ולהורות להבדיל תורה
אלא  כו' בו ולהבחין לברר חכמה דבר עדיין שאין אחר
החכמה  בחי' על קאי אור יהי דמאמר לומר מוכרח
ונתחלק  החכמה בחי' נתהווה כבר וכאשר אור שנק'
דתורה  חכמה ובחי' ענין שייך אז כו' נתיבות לל"ב

למעלה  הוא אבל אור ותורה כמ"ש אור ג"כ שנק'
בכל  ומברר מורה שהוא עד דחכמה אור מבחי' הרבה
וה"ז  בהן שנפל טו"ר תערובת בכל נ"ח דל"ב אור מיני
במציאות  שכבר במושכלות הלימוד בחי' משל כמו
והטעות  השקר להוציא האמת על ולהעמידם לבררם
לעולם  קדמה שהתורה שמצינו ממה לד"ז וראיה כנ"ל
בשביל  ובראשית כו' הקדמוני משל יאמר כאשר כמ"ש
כו' מופלא אמון אמון. אצלו ואהיה וכמ"ש כו' התורה
מאמר  אחר הוא אור יהי ומאמר במ"א כמ"ש
א"א  וא"כ ההשתלשלות בבחי' בא שהוא דבראשית
על  אלא כו' דתורה אור על קאי אור יהי דמאמר לומר
נפקת  מח"ע אורייתא ומ"ש סתם דחכמה אור בחי'
ולכן  אור מבחי' שלמעלה העצמית חכמתו מבחי' היינו
דחכמה  אור בבחי' לברר שביכולתה אור ותורה אמר
וד"ל: כו' המתברר מן גבוה שהוא בהכרח מברר שכל

mixetd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ הנה הקנינים. סדר תחילה צ"ל הקנינים ענין
החסד  מדת הוא אברהם א', קנין אברהם
יבנה, חסד עולם אמרתי כי באברהם, בהבראם וארז"ל
חסד  ג"כ וכמ"ש החסד ממדת נמשך העולם שבריאת
שהי' ע"ה אבינו אברהם מדת וזהו הארץ, מלאה ה'
אפי' ומשקה מאכיל הי' בגשמי' אפי' החסד מדת
היא  א' קנין תורה אחד. קנין אברהם וזהו לערביים
שמענו  הגבורה מפי לך יהי' ולא אנכי כי הגבורה מדת
דת  אש מימינו כמ"ש גבורה מבחי' נמשכה שהתורה
אש  ע"ג שחורה באש ניתנה שהתו' ארז"ל וגם למו,
בחי' חיים, אלקים דברי אלקי', וידבר וכמ"ש לבנה,
ישראל  כמ"ש הת"ת מדת היא א' קנין ישראל גבורה.
וארץ  שמים כידוע. הת"ת מדת שהוא אתפאר בך אשר
בשמיא  דאחיד ובארץ בשמים כל כי בחי' היינו א' קנין
ובהמ"ק  וארץ, שמים המחבר יסוד בחי' שהוא וארעא

הקנינים. סדר וזהו המל', בחי' היינו א' קנין
‰˙ÚÓÂ דהנה א', קנין אברהם היינו הא' קנין צ"ל

להתלבש  הנשמה ירידת ענין מקודם צ"ל
למעלה  שהיתה בעת הנשמה הלא האדם ונפש בגוף

אשר  מכמו יותר אוי"ר לה הי' בגוף התלבשותה קודם
אם  שאפי' האדם, ונפש בגוף ונתלבשה למטה ירדה
אפי' יגיע לא בהתבוננות רבות ביגיעות האדם יעמול
גדול  ברעש וברוך קדוש שאומרים המלאכי' לאוי"ר
קודם  למעלה שהיתה כמו הנשמה למעלת וכ"ש
אך  ית', מלפניו כזאת היתה למה וא"כ למטה, ירידתה
בגוף  ונתלבשה ירדה שאעפי"כ רואין שאנו מאחר
יתרון  שיש לומר עלֿכרחך דוקא למטה האדם ונפש
מקודם. שהיתה מכמו בגוף שנתלבשה מה המעלה
כמו  פי' נחלתו חבל יעקב כתי' דהנה הוא והענין
למטה  הוא והב' למעלה קשור האחד ראשו שהחבל
החבל  ראש גם יתנענע למטה החבל וכשמנענעין
נעלה  מאד גבוה הוא נש"י שרש כמו"כ למעלה הקשור
ששרשה  בי, נפחת יצרת בראת היא טהורה כמ"ש
דוקא  למטה שנתלבשה רק היא טהורה מבחי' נמשך
עי"ז  מתעורר למטה שלה אהוי"ר וע"י עשי', בבחי'
הוא  הזה והכח אהוי"ר, ג"כ הנשמה בשרש כו' למעלה
באמצע  ולא התחתון בקצה דהיינו בעשי' דוקא למטה
וא"כ  דוקא, תב"ס נעוץ כי מפני כו' ביצירה כמו דהיינו
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c"agרח i`iyp epizeax zxezn

יש  למעלה שהיתה כמו הנשמה הלא היתרון מהו צ"ל
האדם  ונפש שבגוף אהוי"ר ע"י אך אהוי"ר. ג"כ לה
הנה  כי נה"ב. שבירת ע"י והוא יותר רב בעילוי תתעלה
שרשה  ושרש שבמרכבה שור מפני הוא נה"ב שרש
ובהמה  אדם כתי' הנה כי רבה, בהמה מבחי' נמשכה
בחי' הוא אדם ובהמה, אדם בחי' ב' שיש ה', תושיע
תב"כ  מח' לית והנה והשגה, ודעת טעם שעפ"י אהבה
אהבה  וא"כ בעלמא הארה רק הוא שנתפס ומה

הארה  מבחי' רק הוא והשגה טו"ד עפ"י שהוא שמבחי'
שלא  אה"ר מבחי' הוא בהמה בחי' משא"כ כו' בעלמא
כשירדה  ולכן ית'. לעצמותו רק כלל והשגה טו"ד עפ"י
ששרשה  הבהמי' האדם ונפש בגוף ומתלבשת הנשמה
וע"י  בשבירה שנפלה רק הנ"ל רבה בהמה מבחי'
ויבא  יעלה עי"ז ואתהפכא אתכפי' ע"י אותה שמברר
קודם  מקודם הי' שלא מה אה"ר ומדריגת למעלת ויגיע

עלי'. צורך וזהו בגוף, התלבשותה

mipipw dyng
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"„ÚÂ בקדושה שולחן שיש כמו כי נט"י, הו"ע
עכשיו  בשולחן, וסיים במזבח פתח וכמארז"ל
מזבח  כי הוא והענין עליו, מכפר אדם של שולחנו
קרבן  עליון יחוד ע"י שנמשך לאשי לחמי בחי' הו"ע
ויש  הרמב"ן, כמש"פ והשמות הכוחות קירוב ל'
וסיים  במ"א, כמ"ש כהנים ואכילת מזבח אכילת
בהם  שיש דנוגה גשמי' דברי' אכילת ע"י כי בשולחן
האכילה  בכח ומתפלל לומד וכשהוא קדושי', ניצוצי'
אם  יום, ארבעי' האכילה בכח וילך באלי' דכתי' וכענין
לו  זימן כי והיינו האכילה, בכח הי' מ"מ פלאי שזהו
אוכל  צדיק כתי' כן יום, מ' אותו שנשא גדול ניצוץ
תהו  מנצוצי דתיקון נפשו להשביע בכדי נפשו לשובע
וי"ל  מעלה. אחר במעלה נפשו תתעלה וע"י שבהם
לאבותינו  נשבעת אשר שבועה ל' משביעי' ע"ד שובע
עולם, ימות מבחי' שלמעלה קדם מימי נמשך שזה
וסיים  וזהו מ"ד, המשכת נמשך זה מ"ן העלא' וע"י

כו'. בשולחן
ÌÓ‡ מנאפת אשה דרך כן כמ"ש בלעו"ז שולחן יש

דכי  האכילה בחי' שהוא כו' פי' ומחתה אכלה

ועי"ז  נשג"ז, בלעו"ז שנמשך אוכל שהוא הלחם אם
כי  ולהיות שרה. חיי בד"ה ע' ח"ו תחרש שדה ציון
מלמעלה  יורד רע אין כי גמור רע אינו בשרשו הרע
אינו  ומ"מ להיתר טהורה ענין בדרז"ל נמצא לכן
שולחן  שני ס"פ נדרי' כמארז"ל והישר הטוב מדרך
שין  במאו"א ע' שולחן, נק' הרי והפכו, לו ערכתי
דקלי' או דקדושה דנוק' יסוד נק' שולחן י"ז סעי'

עכ"ל.
˙ÂÈ‰ÏÂ מ"ש ע"ד רביעי' מי נט"י להקדים צריך כן

יחיד  וברית אצבעות עשר במספר ע"ס בס"י
להיות  והיינו מעור, ומלת לשון במלת באמצע מכוון
שעשו  הידי' מבחי' ויניקתה תתפש בידי' השממית כי
שחוץ  מצפרני' הידי' מסוף והיינו לאביו מטעמי'
שרבו  גרר רועי וכענין ויפוזו, הוא הפנימי ושפע לבשר,
ריח  ראה ובד"ה בשדה באר (בד"ה המים לנו לאמר
גבולינו  את ה' ירחיב אשר עד יהי' והמחלוקת בני),
רחיצת  ע"י אמנם עלי'. רבו שלא רחובות שז"ע לע"ל
נדחה  אזי דקדושה ומ"ד מ"ן שממשיכין דנט"י ידים

יניקה. להם אין מחו"ב כי השממית

(a) i"hp yxy xe`ia 'qeza oiadl
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øîåì ùéåשהגילוי שהתבאר שמה נ"ע, הרבי מחדש  –
והגילוי האצילות , של המידות  – הגרמוהי  הוא לזולת 
ההבדל הנה האצילות, של המוחין - החיוהי  הוא לעצמו
לא שהרי איתם , המתייחדת  בדרגה גם הוא ביניהם
אלא אחת) פעם ("איהו " חד וגרמוהי  וחיוהי  איהו נאמר

חד", וגרמוהי איהו  חד וחיוהו שדרגת"איהו  שמכאן 

דרגת אותה לא היא חיוהי עם המתייחדת ה"איהו"
גרמוהי . עם שמתייחדת  ה"איהו"

הנ"ל: פי  על úåðåúçúוההסבר 'æùהספירות של
éäåîøâהגנוזות íò ãçééúîä åäéà úðéçá åäæהמידות

האצילות, úåðåùàøשל 'âåהגנוזות הספירות  åäæשל
,'åë éäåéç íò ãçééúîä åäéà úðéçáשל המוחין
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רט c"ag i`iyp epizeax zxezn

úååäúääהאצילות, çë úðéçá àåäåשמתיחד האיהו –
גרמוהי  åë'עם éåìéâä çëå. חיוהי עם שמתייחד הכח –

÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå42קנ"ג.(
àöîðå- הענין מסקנת –úåæåðâä úåøéôñ øùòäã

ìéáùá ïä àåä-êåøá óåñ-ïéà øåàá íéîìòðå íéìåìëù
,'åë íåöîöä øçàì úåîìåòá øéàäìהאצלת וכל

הראשונות הג ' אף הצמצום, לפני העליונות הספירות
העולמות. בשביל הוא חב"ד, – שבהם

óåñ-ïéàä øåàä ìáàבחינת לעולמות, ההשערה שלפני 
קץ, אין øéàäìהספירות ìéáùá åðéàלעולמותíà éë

øáã äæéà ïååâå äàøî åîëå ,íöòä ïî éåìéâ úðéçá àåä
וגוון צבע למשהו  שיש –øáã äæéà ìåòôì åðéàù-

אחר  משהו על להשפיע בשביל לא  הוא הגוון מטרת 
צורה שהיא åë',באיזה  íöòä ìò äøåîù ÷ø íà éë

ùîùä åéæå øåà åîë äæ ïéàåשבא לאור דוגמא שהוא –

שאף פעולה , איזה ïéòîåלפעול íöòäá ÷åáã àåäù
íöòäù íöòäהשמש íâשל ïë ìòå éøéäá àåä

åðîî úåèùôúääמהשמשåà àåäéøä ,'åë åéæå ø
øåàä íå÷î-ìëîהשמש úìåòôשל ìåòôì àåä åðéðò

,'åë øåàä,הארץ את áåúëùלהאיר åîëå43íúåà ïúéå
,'åë õøàä ìò øéàäì íéîùä òé÷øá íé÷ìàמטרת שכל

הארץ, על להאיר בשביל היא המאורות øåàãבריאת
.'åë øáã ìåòôì íà éë íöòä úà øàúì åðéà ùîùä

äæî àîâåãäå- השמש  אור של -øåàä àåä äìòîì
úåîìåòä øéàäìùאףïéòîå íöòäá ãçåéî ïë íâù

,'åë øéàäì àåä åðéðò íå÷î-ìëîå íöòäשמטרת כמו 
בנמשל כך הארץ, את להאיר בשביל היא השמש בריאת
והוא לעולמות, להאיר הוא עניינו שכל אלקי אור יש

הגנוזות. הספירות של האור
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שם:42. לשונו וזה הגיליון. שולי פי dfnעל `nbecd oiadle
lr i`wc recie ,cg idenxbe edi` cg ideige edi` f"za 'i` dpd ,'rnl
epi`y dfn oaene ,'ek cg idenxbe edi`e oeda cg ideige edi`c 'iv`c q"r
,idenxb mr cgiizny edi` 'igal ideig mr cgiizny edi` 'iga dnec
idenxbe ideige edi` 'e` epi` ixdy ,f"lf minec mpi` cegid oipra k"enke
epi`y oaen ixd r"ta idenxbe edi`e r"ta cg ideige edi` 'e` `l` ,cg
idenxb mr cgiizny edi` 'igal ideig mr cgiizny edi` 'iga dnec
oiprl ideig mr cegid oipr dnec epi`c miey mpi` cegid oipra mbe ,'ek
'iga `ed edi` dpdc .'ek zewelg ipya mwlg f"eyne ,idenxb mr cegid
mda `exal cg idenxbe edi`c ideige edi` d"c w"db`a 'i`cke d"a q"`
`l `wec q"`d zlekie gka `ed zeedzdd oiprc recie ,yil oi`n i"re
ji` ,'ek zeedzdd l"`` r"vn idenxb 'iganc ,'ek llk mi`xapd wiga
zeedzdd gk mda oi` 'ek llka q"rc milk e` z"f m` idenxb yxtpy
`ed zeedzddc ,'ek mda `exal idenxb mr edi`c cegid l"v f"eync ,'ek
ea oi`y t"dza heyt `edy zeid mr q"`de ,'ek `wec q"`d gka
,'ek 'ixcn iwelig ipte` dnka dlbzne d`xzn d"d ,'ek 'ixcn zewlgzd
mr cgiizny edi`dl ideig mr cgiizny edi` oia weligd `ed dfae
,'ek i"re mda `exal idenxb mr cgiizn edi` 'igay zeidd mrc ,idenxb

xzei daxd 'ixcna dlrpe deab `ed ideig mr cgiizny edi`d 'iga n"n
.'ek idenxb mr cgiizny edi` 'igan

לשונו: וזה כתב, קנ"ד פרק ed`ובסוף edi`c cg idenxbe edi` edfe
oke ,zeedzdd zlert lertl idenxb mr cgiizne q"`ay leabd gk 'iga
ideig dpd cg ideige edi` oipr mpn` .'ek oze`ivn miiwl eedzpy xg`l

yxyc zexe`d odoi`a zexe`dy mbdc ,'ek b"lad q"`e`n od zexe`d
f"h wxt l"zp ixd ,'ek q"r 'igaa od oyxya mbe leabe dcn 'igaa k"b
xriy b"lad q"`dy dn edf `"k q"`ay leabd gk 'iga f"`y f"k wxte
q"`ay b"lad gkn `ed myxy ixd k"`e ,'ek leabe dcna xi`dl envra
gk 'iga epiid ideig mr cgiizny edi` 'iga edfe ,'ek xriyy dn edf wx
,'ek zexe`d mr cgiizny l"pk 'envrd 'elbzd 'iga `edy q"`ay b"lad
idenxb mr cgiizny edi` 'igac edfe ,'ek q"`ay ielibd gk 'iga `ede
,('ek mlrdd 'iga zeidl epiide) 'ek zeedzdd 'iga zeidl q"`d gk `ed
'ac edfe ,'ek ielibd 'iga zeidl q"`d gk edf ideig mr cgiizny edi`e
mr cgiizny edi` 'iga n"n ,'ek q"`d gk md mdipyy mbd edi` 'iga
deab 'ixcn f"d b"la 'igaae q"` 'igaay ielibd gk 'iga edfy ideig

.'ek idenxb mr cgiizny edi` 'igan xzei dlrpe
יז.43. א, בראשית

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"vxz mixn`nd xtq

טבע  שנעשה עד בקבלת־עול, צ"ל בתורה העמל למעשה, הלכה צ"ל הלימוד ראשית
גשמיים  ענינים בעתם, "גשמיכם" ונתתי ואז מחזיק. מתאוות, – ריקן כלי ולכן שני.

מקום. תופסים ואינם ממילא בדרך מלמעלה באים

ג'ּכתיבp‰Â‰ג) ל"ג ואת )(ויקרא ּתלכּו ּבחּקתי "אם  ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶַָֹֻ
רׁש"י: ּופרׁש אתם", ועׂשיתם ּתׁשמרּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמצֹותי

ּכׁשהּוא  הּמצות, קּיּום זה יכֹול – ּתלכּו ּבחּקתי ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻ"אם
אמּור, הּמצות קּיּום הרי וגֹו' ּתׁשמרּו מצֹותי ואת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹאֹומר

1

2

3

4

5

6

7



c"agרי i`iyp epizeax zxezn

עמלים  ׁשּתהיּו ּתלכּו, ּבחּקתי אם מקּים אני מה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻהא
וא  על מ ּבּתֹורה. ּבּתֹורה עמלים הוּו – ּתׁשמרּו מצֹותי ת ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו ּולקּים, לׁשמר א')מנת ה' ּולמדּתם (ּדברים ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּוא  הּתֹורה לּמּוד ענין ּדכל לעׂשֹותם". ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹאתם

רז"ל ּוכמאמר ּבפעל, הּמעׂשה מ'ּבׁשביל ּדף (קדּוׁשין ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַֹ

ב) הּנה עּמּוד ולכן מעׂשה". לידי ׁשּמביא ּתלמּוד "ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לדעת  למען ההלכֹות לּמּוד להיֹות צרי הּלּמּוד ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָראׁשית
– ּתלכּו ּבחּקתי "אם וזהּו הּתֹורה, ּבדיני הּמעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאת
ּבפעל, ויגיעה עמל ׁשּצריכים ּבּתֹורה", עמלים ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹלהיֹות
ועניניו, ּבעסקיו ּומטרד טרּוד הּוא ּכאׁשר ּדגם ְְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֻוהינּו
"ּתהיּו וזהּו יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים לקּבע ּומכרח ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻֻמחּיב
רּבּוי  מּפני ויגיעה ּבעמל ּבא אם ּגם ּבּתֹורה", ְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָעמלים
להיֹות  ׁשּצרי לפי חּקה, לׁשֹון ּבזה ואֹומר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֻטרּדֹותיו.
האדם  הרב על אֹו לפעמים ּדהּנה על, קּבלת ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבדר
וגם  זמן יֹותר לֹו יהיה הּמחרת יֹום על יּניח אם ּכי ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָחֹוׁשב
ּכבדים  אבריו הּנה עּתה מהּֿׁשאיןּֿכן ּביֹותר, לעּין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיּוכל
צריכים  ּבאמת אבל הּיֹום, מעמל ויגע עיף והּוא ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
מּבלי  ויֹום יֹום ּבכל הּתֹורה לּמּוד ׁשל הּקביעּות ְְְְִִִִִֶַַָָָֹלׁשמר
ּדאּלּו ּבמּוחׁש רֹואין ּדאנּו ׁשּלֹו, הּכבדּות עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָלהתחּׁשב
ּבדר לּתֹורה עּתים הּקביעּות ּבׁשמירת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָׁשּמתחּזקים

ׁשני  טבע נעׂשה ההרּגל הּנה על, הּזמן 14קּבלת ּדאֹותֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
הֹול אינֹו ּבּלילה היא קביעּותֹו אם הּנה ללמד, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּקבּוע
ּבהׁשּכמה, היא הּקביעּות ואם ׁשעּורֹו, ׁשּילמד עד ְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹֹליׁשן

ּכ מעצמֹו מתעֹורר אז ּכאׁשר הּנה ּומּתן, מּׂשא ּבעסק מֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבלי  מעצמֹו עֹומד הּוא הּנה ּבהׁשּכמה לעמד צרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹהאדם

לֹו, נֹוגע ׁשהענין לפי הּוא ּדהּטעם מּזּלתֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻהתעֹוררּות
התעֹוררּות  ׁשּום צרי אין אז לֹו נֹוגע הענין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוכאׁשר
לֹו נֹוגע עּתים ּדקביעת הענין ּכאׁשר כן ּכמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמהּזּולת,
זאת  עבֹודתֹו וכאׁשר למעֹורר, צרי אינֹו אז ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹּבפנימּיּותֹו
ּכעין  נעׂשה הּזמן ּבמׁש הּנה אז על, קּבלת ּבדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהיא
הּוא  ולּמּודֹו לּתֹורה, עּתים הּקביעת לׁשמר ּבנפׁשֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָֹטבע
ּבעּתם" גׁשמיכם "ונתּתי הּנה אז ּולקּים, לׁשמר מנת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעל
על  מּמילא ּבדר ּבאים הּגׁשמּיים הּדברים הּנה ּדאז ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָכּו',
ּגם  לקּבל יּוכל האדם הּנה ּדאז ּומצוֹות, הּתֹורה קּיּום ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָידי
מלא  מחזיק, ריקן ּכלי – ודם ּבׂשר "מּדת וזהּו טֹוב. ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָרּבּוי
זרֹות  מהּתאוֹות ריק הּוא האדם ּדכאׁשר מחזיק", ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָאינֹו
רֹוצה  ּׁשהּוא מה זה ׁשאין הינּו הּגׁשמּיים, הענינים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
ּבהּדברים  רק הּוא חפצֹו אם ּכי הּגׁשמית ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָּבהחמרי
הּתֹורה  קּיּום ידי על ּבאים והם צרּכֹו ּכפי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּגׁשמּיים
טֹובה  רּבּוי ּגם לקּבל יכֹול האדם הּנה אז ְְִִִֵֵַַָָָָָָּומצוֹות,
ּדכאׁשר  מחזיק", אינֹו "מלא אמנם הּגׁשמי, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבהׁשּפעת
אינֹו אז להּגׁשמי, ׁשּמתאּוה ּתאוה מלא הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדם
מהּתאוה  ריק הּוא האדם ּכאׁשר הּנה ּובאמת ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחזיק.
ּגׁשמּיים, אינם הּגׁשמּיים ּדברים ּגם הּנה אזי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָלהּגׁשמי,
מקֹום  אצלֹו ּתֹופסים ׁשאינם ּדלבד מקֹום, ּתֹופסים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָואינם
הּמן  ּוכמֹו רּוחנּיים, ּכמֹו הם הענינים עצם הּנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּומציאּות,
ׁשּנבלע  רּוחני מזֹון היה ּבגׁשם נתּפס היֹותֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּדעם

ׁשהּוא 15ּבהאברים  הרוח ּדכל וגם מקֹום, ּתֹופס היה ולא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ידי  על היא הּברכה זֹו ּדכל הראּוי, למקֹום הֹול ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָמרויח

ּומצוֹות. הּתֹורה ידי על ּבאים הּגׁשמּיים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּדברים
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א).14) (כא, טו פרק יד. פרק סוף תניא וראה הרגל. ערך יצחק פחד ב. שער ד נתיב אמונה שבילי
ב.15) עה, יומא

•
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פרסון  נ"ע אבא ר' ששמע 40החסיד מה סיפר ,
בשם  ווילנקר  זאב־וואלף ר' החסיד מחותנו־זקנו,
תקל"ז  שבסוף ווילנקר, נ"ע משה ר' החסיד אחיו
נוהג  היה ב', חדר נ"ע רבנו כשיסד תקל"ח, תחילת
למדו  בו המדרש לבית להיכנס בעצמו הרבי

והבחורים. האברכים
התלמידים  בפני אומר הרבי היה לזמן מזמן
הרבי  של ההתעוררות ואימרת התעוררות, אימרת
שפועל  מה זה אין לנר"ן, יחידה מחי' פתח פתחה

לתמיד. נחקק זה אלא בלבד, לשעה

אלינו  הרבי נכנס  משה הר' מספר  אחת פעם
ושקע  הדרומי הספסל על התיישב המדרש, לבית
הקדושות  עיניו את פתח קטן רגע כעבור בדביקות.

ואמר:
ב' בראשית יהודים. הרגישו ישראל, שמע
ובשביל  ראשית שנקראת התורה בשביל ראשית,

ראשית  שנקראים להבריא 41ישראל  אלקים ברא .
שם  של הכוונה את לגלות הראשון. הצמצום את
ברוך־  אין־סוף אור יומשך עבודה שעל־ידי אלקים.

למטה  הצמצום שלפני .42הוא
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ע"ד 40) וכן ואילך. ח עמוד ששית חוברת "התמים" אודותו ראה
בסמוך. הנזכרים וילענקער ור"מ ר"ז

א.41) א, בראשית ורש"י פס"ז

ש"ת.42) מקו"ח עמך כי תרצ"ט. בראשית בד"ה ג"כ עד"ז ראה
תש"ה. בראשית דש"ק ושיחה תש"ה בראשית
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וזו  בלימוד, לתלמידים פנימית חיות נתן זה מאמר
כל  של וכן למטה, הנשמה ירידת של הכללית הכוונה

הפרטית. בעבודתו תלמיד
של  הקשה בעבודה כלל עצמי את משלה אינני
ליובאוויטש" תמימים "תומכי ישיבת ייסוד
תורה  בן היה בליטא, ואפילו בפולין, באמריקה.
לא  החיצוני. במראהו גם ניכר ישיבה ותלמיד
ואילו  היהודי. הפרצוף על הסתירו ולא התביישו
ותלמיד  התורה בן בהם מקומות ובקנדה, באמריקה
שמראיהם  באפשרותם אשר ככל עושים הישיבה
מהרבנים  מסויים חלק לכולם, דומה יהיה החיצוני
מתלמידי  וחלק היהודי הפנים פרצוף על מסתיר
הרי   היהודי הפנים בפרצוף מתבייש הישיבות
מאד  מקשה זה דבר נסיון. מהווים וזקן פיאות ציצית,
אך, ליובאוויטש". תמימים "תומכי ישיבת ייסוד על

תנצח. שהאמת בטוחני

ה"צמח  אב־הסבא סבי, אבי, הקדושים, אבותי
נבג"מ  זצוקללה"ה הזקן הרבי האמצעי, הרבי צדק",
לנסוע  עלה בגורלי ואילו לאמריקה, נסעו לא זי"ע
תמימים  "תומכי ישיבת בה לייסד לאמריקה
והנשיא  הקדושים אבותיי אתי באו ליובאוויטש".
את  ינהלו והם הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד הקדוש
המתיבתא, ראשי התלמידים, את יזכו הקודש, עבודת
ברוחניות  מופלגה בהצלחה וההנהלה, המשפיעים

ובגשמיות.
הגדולה  בזכות מאושרים להיות עליכם בנים!
הקדושה  הישיבה תלמידי להיות בחלקכם שנפלה
אתכם  השי"ת יצליח ליובאוויטש". תמימים "תומכי
של  משאלתו תתקיים שבכולכם בעתיד, חבריכם ואת
ברך  זרע הם כי יכירום רואיהם כל  הקדוש נשיאנו

ה'.
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ycew zexb`

תרפ"ח  אייר כ"ה ג' ב"ה

רוסטוב  בעי"ת יש[ו]ר[ו]ן עדת קהל אל

דן  נהר על

יחיו  עליהם ד'

וברכה. שלום

לעשות  יד הניפו כי המעציבה, הידיעה לקרוא נבהלתי

הוד  של להאהל סביבות ויקרבו יחיו, החסידים בעדת נקם

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

ככה  עשיתם מדוע יחיו, עליהם ד' ישראל, עדת קהל

אברהם  אלקי מעם גדול לחלק בהקדוש פרעות לפרוע

איזה  יש האם יחיו, עליהם ד' תבל, מרחבי בכל אחיהם

במפעל. טעם של קורטוב

אנחנו  בידכם כי אמת זה, דין ישראל עדת קהל דונו,

אתם  מי ועל מחללים, אתם מי את יעשה, הכן אבל

נתן  נתון חייו ימי כל אשר האלקים האיש יד, מניפים

זכרו  אשר האיש קדשנו, עם תורתו ה' בעד הט' נפשו

לעד. עמנו מקרב יסוף לא והטוב הקדוש

יגיד  הקהלה מחברי אחד כל כי רגע אף אפונה לא

האמת  הגד רוסטוב קהלת חטאה חטא כי דעתו ברור

והצדק. היושר

אל  הנני ופונה נעשה אשר מאת הנני ונדכא נשבר

זה, בדבר לדון למועצה יקראו אשר יחיו הקהלה אלופי

הקדוש  המקום בשמירת ומפורט מפורש כתב ויעריכו

ויבולע  האמור ויקיים האלקים ויתן יבואו. לימים הלזה

האמת  נגד החוטאים על יכפר הטוב והאל לנצח. המות

יושר. בדרכי ההולכים לכל טוב אור ויאיר והצדק,

המכבדם  בברכה

חתי"ק.
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dðBaìòî úBiøaì íäì éBà ,úøîBàå úæøëîe áøBç øäî úàöBé ìB÷ úa íBéå íBé ìëa ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦§¨¨©¥¥©¥©§¤¤§¤¤¨¤©§¦¥¤§¨
.íòè úøñå äôé äMà ,øéæç óàa áäæ íæð :øîàpL ,óeæð àø÷ð ,äøBza ÷ñBò BðéàL éî ìkL ,äøBz ìL¤¨¤¨¦¤¥¥©¨¦§¨¨¤¤¡©¤¤¨¨§©£¦¦¨¨¨§¨©¨©
àlà úeøç àø÷z ìà ,úçlä ìò úeøç àeä íéäìà ázëî ázënäå änä íéäìà äNòî úçläå :øîBàå§¥§©ªŸ©£¤¡¦¥¨§©¦§¨¦§©¡¦¨©©ªŸ©¦§¨¨¤¨
,älòúî äæ éøä äøBz ãeîìúa ÷ñBòL éî ìëå .äøBz ãeîìúa ÷ñBòL éî àlà ïéøBç ïa Eì ïéàL ,úeøç¥¤¥§¤¦¤¨¦¤¥§©§¨§¨¦¤¥§©§¨£¥¤¦§©¤

.úBîa ìàéìçpîe ,ìàéìçð äðznîe :øîàpL¤¤¡©¦©¨¨©£¦¥¦©£¦¥¨

ycew zegiyn zecewp

שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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ycew zegiyn zecewp

שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה

ipy ,oey`x - fi ,fh - mihtey zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה הוי'(לקוטי "ּכׁשּיהיה : ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתמים  ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנמׁש

אחת, מצוה חּסר אם מהּֿׁשאיןּֿכן הּנפׁש. אברי ּבכל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלם

הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר נעׂשה הרי ּבּה, ּפגם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹו

חּיּות  הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ּדמלּכא', 'אברין ּבהמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתלּוי

עלּֿפי  והּוא וחּיּות". קּיּום להם אין ּובלעדן הּנפׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאברי

א. קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא ְְְִַָָָנׁשמתא

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
éìr äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå Cì̈½¦«¦§−̈§¨©´§¨®̈§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk CìîåèíéNz íBN ¤½¤§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«´¨¦³
éìréäìà ýåýé øçáé øLà Cìî Eáøwî Ba E ¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤
éçàéìr íéNz Eéìr úúì ìëeú àì Cìî EE ©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä Eæè-àì ÷ø ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ
äîéøöî írä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ïeôñú àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À

ì:ãBr äfä Cøca áeLæéíéLð Bl-äaøé àìå ¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ©§¤Æ¨¦½
:ãàî Bl-äaøé àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

çéBì áúëå Bzëìîî àqk ìr BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
éðôlî øôñ-ìr úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−

:íiåìä íéðäkäèééîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå ©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´
åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïrîì åéiç©®̈§©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

ì-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤



iyingריד ,iriax ,iyily - gi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:íúNrì älàä íéwçäëBááì-íeø ézìáì ©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ
îìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçà ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ

éøàé ïrîìåéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîé C §©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈
:ìàøNé áø÷añ §¤¬¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn .447 'nr ck zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
ואל  .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקרא

לחׁשב  ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיתענין

ׁשל עם ‰ÌMחׁשּבֹונֹו ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ְֶֶ«≈ְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ועם ּכ ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָֹֹּפלֹוני

הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ׁשּלא היא ׁשההנהגה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהיּתכן

ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו יכֹול זה על ׁשּנֹותן רגע ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובפרט

ּכּלם. ּכנגד ְִֶֶֶָֻׁשהיא

éùéìùçéàèáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâäéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á

çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä ètLî¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäåãðâc úéLàøEøäöéå ELøéz E §©¥¨«¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À
ðàö æb úéLàøå:Bì-ïzz Eäýåýé øça Bá ék §¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬

éäìàéèáL-ìkî Eì ãîrì Eýåýé-íLa úøL ¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²
:íéîiä-ìk åéðáe àeäñ ¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ׁשּבאנׁשים  ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח להיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻּתפסיק

לחלֹום  ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם חּייהם ּפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל

להם  ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ואינֹו מׁשמעּות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

חלֹום  רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ּבטלים ּדּבּורים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהרּבה

עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד חֹוזר הּנני לא. ותּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּבלבד

חלֹומֹות. אֹודֹות ֲֲַֹלחׁשב

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½
-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´®̈¨Æ§¨©©´©§½¤

:ýåýé øçáé-øLà íB÷näæýåýé íLa úøLå ©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´
éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬

:ýåýéçåéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈
úBáàä-ìr:ñèõøàä-ìà àa äzà ék ©¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤

éäìà ýåýé-øLàúBNrì ãîìú-àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½
:íää íéBbä úárBúkéøéárî Eá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬

Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬§©¥−
:óMëîeàéLøãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå §©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−

:íéúnä-ìàáéälà äNò-ìk ýåýé úárBú-ék ¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáeLéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:Eâééäìà ýåýé ír äéäz íéîz:E −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּיד  חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

הרי  סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻכּו'.

ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה סגּלה ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻיׁשנּה

אׁשר  ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה חכמה ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּגם

נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי על עּמּה להתאחד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָיכֹולים

אֹומרים ויׁש ,אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים נאמר (רמב"ן)ּוכבר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

מצותֿעׂשה. ְֲִֵֶַׁשהּוא

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½
éäìà ýåýé Eì ïúð:Eåèàéáðéçàî EaøwîE ¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ

éäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk:ïerîLz åéìà E ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«
æèéäìà ýåýé írî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½

ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaìB÷-úà rîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ
-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ

:úeîà àìå ãBò äàøàæééìà ýåýé øîàiå ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®
:eøac øLà eáéèéäçéáøwî íäì íé÷à àéáð ¥¦−£¤¬¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤

íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½
:epeöà øLà-ìk úàèéøLà Léàä äéäå ¥−¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
:àeää àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬©«

àëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈



רטו iyiy - k ,hi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé Bøaã-àì øLàáëàéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹
àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´
àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½

:epnî øeâú àìñèéàýåýé úéøëé-ék ¬Ÿ¨−¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³
éäìàéäìà ýåýé øLà íéBbä-úà EEì ïúð E ¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà-úà¤©§®̈¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâCøcä Eì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼
lLåýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL §¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´

éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå Eãøác äæå ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´
-úà äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³¤
ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íLäáèçì øriá eärø-úà àáé øLàå ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ
ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³

öîe õrä-ïî ìæøaäñeðé àeä úîå eärø-úà à ©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²
:éçå älàä-íéørä úçà-ìàåìàb ócøé-ït ¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧

BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²
-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî:íBL ½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
æìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìrìécáz íéør L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬

:Cìçéäìà ýåýé áéçøé-íàåEìáb-úà E ¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½
éúáàì òaLð øLàkõøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤

éúáàì úúì øac øLà:Eè-ìk-úà øîLú-ék £¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ¤¨
íBiä Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä äåönä©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼

éäìà ýåýé-úà äáäàì-ìk åéëøãa úëììå E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨
ìL ãBò Eì zôñéå íéîiäìMä ìr íéør LL ©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬

:älàäéøLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå ¨¥«¤§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ
éäìà ýåýééìr äéäå äìçð Eì ïúð EE §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−

:íéîcôàéáøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå ¨¦«§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©
úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìr í÷å BìÆ§¨´¨½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−

:ìàä íéøräáéBúà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå ¤«¨¦¬¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMîâé-àì ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ

ðér ñBçúEìàøNiî é÷pä-íã zøráe åéìr ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
Cì áBèå:ñ §¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)
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הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת הּידים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבקּוי

ׁשל  ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד לכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ׁשאינם  ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ּבעלמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

לקֹולי  ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּלֹו

והּקֹוסמים  המנחׁשים העתידֹות מּגידי ּכל את יעזב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹיׁשמע,

הּנ"ל. ְַַוכּו'

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà EúìçðaE §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì Ÿ¥¬§−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À
àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®

ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríe÷é íéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬
:øácæè:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«

æééðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîrå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íääçéø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå ¨¥«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ
:åéçàá äðr ø÷L ãräèéøLàk Bì íúéNrå ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬

:Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBNrì íîæ̈©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBNrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦®̈§«ŸŸ¦̧©«£¹

:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòàëðér ñBçú àìåE À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ¨−¥¤®
ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤

:ìâøañëàEáéà-ìr äîçìnì àöú-ék §¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À
íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E: ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
áøaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬

:írä-ìàâízà ìàøNé òîL íäìà øîàå ¤¨¨«§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧
Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä íéáø÷§¥¦¬©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´
eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì§©§¤À©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−

:íäéðtîãýåýé ékíënr Cìää íëéäìà ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®
:íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläì§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«



iriayרטז - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º
áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

åCìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçéæàìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe §©§¤«¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

:äpçwé øçà Léàåçøaãì íéøèMä eôñéå §¦¬©¥−¦¨¤«¨§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´
áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå írä-ìà¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈
åéçà ááì-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈

:Bááìkèírä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå ¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®
a úBàáö éøN eã÷ôe:írä Làøñ ¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
(ּגם  ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

הּׁשם  ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הֹוראה): ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּלׁשֹון

זמן  לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל הּכתּוב) (ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעֹוׂשה

וקּיּום  הּיהדּות להפצת רק ּכיֿאם הּנ"ל, על ּפרּוׁש ְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָחּפּוׂש

ְִֶָמצֹותיה.

éòéáùéúàø÷å äéìr íçläì øér-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨
ì äéìà:íBìLàéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E ¥¤−¨§¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈

ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−
:EeãáråáéEnr äúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−

:äéìr zøöå äîçìîâééäìà ýåýé dðúðeE ¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:áøç-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéaãé÷ø §¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈§¦¨«¤©´

øérá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpäÂ©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkE ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½

éäìà ýåýé ïúð øLà:Cì EåèäNrz ïk £¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¥³©«£¤Æ
-àì øLà ãàî Enî ú÷çøä íéørä-ìëì§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ

:äpä älàä-íéBbä éørîæèíénrä éørî ÷ø ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ
éäìà ýåýé øLà älàäàì äìçð Eì ïúð E ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ

:äîLð-ìk äiçúæéézçä íîéøçz íøçä-ék §©¤−¨§¨¨«¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³
øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå éðrðkä éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬

éäìà ýåýé Eeö:Eçéeãnìé-àì øLà ïrîì ¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³

eNr øLà íúárBz ìëk úBNrì íëúà¤§¤Æ©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−
:íëéäìà ýåýéì íúàèçå íäéäìàìñèé-ék ¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«

äéìr íçläì íéaø íéîé øér-ìà øeöú̈´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨
r-úà úéçLú-àì dNôúìïæøb åéìr çcðì dö §¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½

õr íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî ék¦µ¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´
éðtî àáì äãOä:øBöna Eë-øLà õr ÷ø ©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´£¤

úéçLú Búà àeä ìëàî õr-àì ék òãz¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−
äNò àåä-øLà øérä-ìr øBöî úéðáe zøëå§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯

:dzãø ãr äîçìî Enrôàëààöné-ék ¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«¦«¦¨¥´
éäìà ýåýé øLà äîãàa ììçEì ïúð E ¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ

:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«
áéð÷æ eàöéåéèôLå EøLà íéørä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−

:ììçä úáéáñâììçä-ìà äáøwä øérä äéäå §¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®
øLà ø÷a úìâr àåää øérä éð÷æ eç÷ìå§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧©¦¹¤§©´¨À̈£¤³

:ìra äëLî-àì øLà da ãar-àìãeãøBäå «Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¦¿
ïúéà ìçð-ìà äìârä-úà àåää øérä éð÷æ¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈
íL-eôørå røfé àìå Ba ãáré-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

:ìçpa äìârä-úàäék éåì éða íéðäkä eLbðå ¤¨«¤§−̈©¨«©§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´
éäìà ýåýé øça íáì EíLa Cøáìe BúøL À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´

:òâð-ìëå áéø-ìk äéäé íäét-ìrå ýåýéåìëå §Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ
eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øérä éð÷æ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ

:ìçpá äôeørä äìârä-ìr íäéãé-úàæeðrå ¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−
àì eðéãé eøîàåáéúëäëôùéø÷ícä-úà eëôL §¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ¤©¨´

:eàø àì eðéðérå äfäçìàøNé Enrì øtk ©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³
åýé úéãt-øLàEnr áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ý £¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤©§´

:ícä íäì øtkðå ìàøNéèícä øráz äzàå ¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈§©¥²©¨¬
:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

qqq

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
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àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 303 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתמים  נאמר הרי ּפלֹוני. אצל עתידֹות הלׁשאֹול – ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלׁשאלתֹו

חלק ּבׁשלחןֿערּו והּובא ,אלקי ה' עם ÚcŒ‰¯BÈ‰ּתהיה ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֻ∆≈»

ֲַָָלהלכה.

ּבגֹורלֹות  ולא ּבכֹוכבים ּבחֹוזים ׁשֹואלין אין קעט: ְְְְֲִִִִֵָָָֹ[סימן

.[אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ׁשּנאמר מּׁשּום . .ְֱֱִִִִֶֶֶֶַָֹ

øéèôîæàì eðéãé eøîàå eðråáéúëäëôùéø÷eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ
:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úàçEnrì øtk ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ

é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enr áø÷aèäzàå §¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈

øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈
:ýåýé éðéraqqq §¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fvw 'nr hi ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ענינים  ּדבר על האריכּות ּבמכּתבֹו קראתי ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָּבתּמהֹון

יקּדיׁש זה ּוזמן אּלּו. חקירֹות מּכל וּכל לרֹופא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשּיכים

ּומּתֹו והחסידּות, הּנגלה ׁשמים ּביראת ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָלתלמּוד

ׁשּכתּוב מה עלּֿפי אלקיÌÈÓz.הנהגה ה' עם ּתהיה ְִֶַַַָָָ»ƒְֱִִֶֶֹ

.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö

.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 eðéäìà 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
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה! 

במענה למכתבו מי"ב אלול.

וכמדומה לי כבר ענו לו פעם בענין שאלתו במכתבו זה, והוא בפלוגתא הידועה שבין הרמב"ם 

והרמב"ן בענין עוה"ב שאין בו לא אכילה וכו', באם הכוונה לנשמה או שתהי' אז נשמה בגוף, ומסיים 

במכתבו בשאלה אפשר יש לפרש דברי רבנו הזקן בזה בלקו"ת שם משל.

והנה מובן שאין לפרש ככה, שהרי בפירוש כתוב שפלוגתא בזה בין רמב"ם ורמב"ן, ותורת 

החסידות מסכימה כדעת הרמב"ן )עיין לקו"ת צו טו, ג. דרמ"צ מצות ציצית. ועוד(.

ולשאלתו מהו הענין אז, כמה נקודות בזה, ומהן שכיון שהשתתף הגוף בעשיית המצות, פשוט 

שקבלת השכר שייכת אליו ג"כ, וק"ל.

בודאי מוסיף בעניני קדש בכלל כהציווי דמעלין בקדש, ובזה בקביעות עתים בתורת החסידות, 

והשי"ת יצליחו.

תחילת זמן קידוש לבנה:
מוצאי שבת פרשת שופטים, ז' אלול



לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם רכב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 
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שבת

יציאת
שבת
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5:506:008:278:349:289:3210:4410:4620:3220:1921:1220:5820:0321:14גרמניה, ברלין )ק(

6:166:258:559:019:509:5411:0511:0720:4320:3121:2121:0820:1521:24גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:366:308:498:469:229:1810:2010:1717:5417:5718:1318:1517:3918:25דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:206:218:578:589:299:2910:3510:3519:0619:0219:3019:2618:4419:35הודו, מומבאי )ח(

6:166:188:548:549:269:2610:3110:3119:0118:5719:2519:2118:4019:30הודו, פונה )ח(

5:405:488:218:269:129:1510:2510:2719:5519:4420:3120:1919:2820:33הונגריה, בודפשט )ק(

6:116:178:528:569:359:3810:4610:4719:5819:4920:3020:2019:3320:33טורקיה, איסטנבול )ק(

6:416:469:229:2510:0310:0511:1311:1420:1820:1020:4720:3919:5320:51יוון, אתונה )ק(

6:026:108:438:489:339:3710:4610:4820:1520:0420:5020:3919:4820:53מולדובה, קישינב )ק(



רכג לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:176:188:548:559:269:2610:3210:3219:0318:5919:2819:2318:4219:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:287:189:169:119:599:5310:5210:4817:4117:4818:1418:2017:2918:33ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:345:378:148:168:498:509:579:5718:4118:3619:0719:0118:1919:12נפאל, קטמנדו )ח(

7:047:039:359:3410:0510:0311:0711:0619:1419:1219:3619:3518:5419:43סינגפור, סינגפור )ח(

5:205:307:578:058:589:0210:1310:1619:5919:4720:4020:2619:3120:43פולין, ורשא )ק(

6:216:188:458:439:159:1310:1510:1318:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

6:416:499:229:2710:1110:1411:2411:2520:4820:3821:2221:1120:2121:25צרפת, ליאון )ק(

6:446:539:249:3010:1710:2111:3111:3321:0720:5521:4221:3020:3921:45צרפת, פריז )ק(

5:535:528:258:248:558:549:589:5718:0918:0718:3118:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

6:236:309:049:089:509:5311:0211:0320:2320:1320:5320:4319:5720:56קנדה, טורונטו )ק(

5:566:038:378:419:259:2810:3710:3920:0219:5220:3520:2419:3520:38קנדה, מונטריאול )ק(

6:066:108:478:509:269:2710:3510:3619:3319:2620:0219:5419:0920:05קפריסין, לרנקה )ק(

5:325:438:058:159:149:1910:3110:3320:2820:1421:1220:5619:5821:14רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:025:147:337:448:468:5110:0310:0620:0819:5320:5020:3419:3820:52רוסיה, מוסקבה )ח(

5:185:267:598:048:508:5310:0310:0519:3219:2120:0719:5619:0520:10רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:236:319:039:089:549:5811:0711:0920:4120:3021:1221:0120:1421:15שוויץ, ציריך )ק(

6:056:068:418:419:129:1210:1710:1618:4018:3619:0319:0018:1919:09תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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