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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשכ"ג

ברוקלין.

האברך עזרא בנימין שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב,

לפלא גדול שאין מזכיר דבר מפעולותיו בהפצת היהדות, ובזה כמובן ופשוט ומוכרח - בענין 

הפצת המעינות דא"ח, והרי בבין-הזמנים דהלימוד הוא, אשר אף שע"פ דין אין נפק"מ וגם אז מצות 

תלמוד תורה בתקפה, הרי מכמה סיבות הבפועל הוא לא כן, ובמילא זמן פנוי יותר לפעולות האמורות, 

והובטחנו הבא לטהר, וידוע דיוק רבנו הזקן, לטהר גם אחרים, מסייעין אותו.

בודאי שומר גם עתה שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, נוסף על שיעוריו לימוד 

בהתמדה ושקידה הן נגלה דתורה והן בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, בכל יום 

ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ש. מ. סימפסון

מזכיר
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÌÈ¯Á‰Âידֹו והניף יםֿמצרים, לׁשֹון את הוי' ¿∆¡ƒְְְֲִִִֵֶַַָָָ

לׁשבעה  והּכהּו רּוחֹו ּבעים הּנהר ְְְְִִַַַָָָָָעל

לׁשאר  מסּלה והיתה ּבּנעלים. והדרי ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָנחלים

עלתֹו ּביֹום ליׂשראל היתה ּכאׁשר וגֹו' ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָֹעּמֹו

מצרים  להבין 1מארץ וצרי ּבּגאּולה 2. הרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

נאמר  אראּנּו3העתידה מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכאׁשר  ּגֹו' מסּלה "והיתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָנפלאֹות,

וכיון  מצרים", מארץ עלתֹו ּביֹום ליׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹהיתה

יםֿסּוף  קריעת רק היתה מצרים ְְְִִִִִֶַַַַַָָׁשּביציאת

רק  לא יהיה העתידה ּבּגאּולה לּמה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבלבד,

ּגם  אּלא יםֿמצרים", לׁשֹון את הוי' ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָ"והחרים

מהּו להבין, צרי ּגם הּנהר". על ידֹו ְְִִִֵַַַַָָָָָ"והניף

יםֿמצרים", לׁשֹון את הוי' "והחרים ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָענין

לגמרי  ׁשּייּבׁש ׁשּפרּוׁשֹו ּדיקא, ,4"והחרים" ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּנאמר  יםֿסּוף קריעת ּכמֹו זה אין 5ּדלכאֹורה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָ

הּמים" וּיּבקעּו וגֹו' הּים על ידֹו את מׁשה ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"וּיט

זה  (ׁשּדגמת לאיתנֹו" ּגֹו' הּים "וּיׁשב ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻואחרּֿכ

מה  ואּלּו נחלים), לׁשבעה הּנהר הּכאת ענין ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהּוא

ויׁש לגמרי . ׁשּייּבׁש הינּו "והחרים" ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָּׁשּכתּוב

נחלים  לׁשבעה הּנהר הּכאת ׁשענין ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָלהֹוסיף,

הּפנימי, ּבּפרּוׁש ּגם יםֿסּוף קריעת לענין ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַמתאים

ּפרׁש6ּדהּנה  נחלים" לׁשבעה "והּכהּו ּבּפרּוׁש , ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ

ּפרׁש ורׁש"י נחלין, לׁשבעא יֹונתן' ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָה'ּתרּגּום

האמּור  ּגלּיֹות ׁשבע ּבֹו לעבר  ּגזרים, ֹות "לׁשבע ְְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻ

והּמכלֹול  וגֹו'. ּומּמצרים" מאּׁשּור עׂשה 7למעלה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
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פסח).)1 של אחרון (הפטרת טוֿטז יא, שער )2ישעי' ואילך. ד טז, צו לקו"ת גם וראה א. רצא, דא"ח עם סידור גם ראה

ואילך. פנ"ב האמצעי לאדמו"ר טו.)3האמונה ז, תרל"א )4מיכה והחרים המשך גם וראה עה"פ. ופירש"י יונתן תרגום

כז.)5בתחילתו. כא; יד, שם.)6בשלח והחרים המשך נחל.)7ראה ערך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(בחוץ  פסח של אחרון יום של ההפטרה בפסוקי ישעיה, בנבואת נאמר

לארץ):

ÌÈ¯Á‰Â הגאולה בבוא לבוא, ייבש ‰ÈÂ'לעתיד ‡˙הקדושֿברוךֿהוא ¿∆¡ƒ¬»»∆
ÌÈ¯ˆÓŒÌÈ ÔBLÏ ממצרים הבאים שהגולים כדי מצרים של ים פיסת ¿«ƒ¿«ƒ

ביבשה, לעבור יוכלו ישראל לארץ

B„È ÛÈ‰Â יניף והקדושֿברוךֿהוא ¿≈ƒ»
ידו ‰p‰¯את ÏÚ דרכו פרת נהר ««»»

(בבל) מאשור הבאים הגולים יעברו

ÌÈÚaובחוזק e‰k‰Âבתוקף BÁe¯ «¿»¿ƒ»
פרת  בנהר יכה והקדושֿברוךֿהוא

אותו ÌÈÏÁויחלק ‰Ú·LÏ דרכם ¿ƒ¿»¿»ƒ
הנזכרות  ארצות משבע הגולים יעברו

זו  וממצרים בנבואה ("מאשור

ומשנער  ומעילם ומכוש ומפתרוס

הים") ומאיי CÈ¯„‰Â¿ƒ¿ƒומחמת
ÌÈÏÚpa את ייבש והקדושֿברוךֿהוא «¿»ƒ

ניתן  שיהיה כדי הללו במעברים המים

בנעליים. בהם ולדרוך «¿«¿È‰Â˙‰ללכת
הזו הליכה lÒÓ‰הדרך מסלול ¿ƒ»

‰˙È‰ ¯L‡k 'B‚Â BnÚ ¯‡LÏƒ¿»«¿«¬∆»¿»
ı¯‡Ó B˙ÏÚ ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿¬…≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ1 הקדושֿברוךֿהוא אז שגם ƒ¿»ƒ
ללכת  שיוכלו כדי הים את להם קרע

ביבשה.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2È¯‰ אודות , ¿»ƒ¿»ƒ¬≈
להיות ‰È˙Ú„‰העתיד ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»
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h"kyz'dו ,gqt ly oexg`

ורׁש"י, יֹונתן' ה'ּתרּגּום ּבין ּפׁשרה ּכמֹו ְְְְְִֵֵַַַָָָָּבפרּוׁשֹו

ׁשּפרׁש והינּו, אחד, להיֹות הּפרּוׁשים ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָלחּבר

ּכׁשאין  ּגם נחל יּקרא נּגרים, הּמים ׁשּבֹו ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהעמק

איתן  נחל ענין ּוכמֹו ּבֹו, עֹוברים א8הּמים . ְְְִִִֵַַַַַַָ

ּפרּוׁש ׁשּבין ּבפלּוגּתא ׁשּפליגי לֹומר יׁש ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּבאמת

ׁשּלפי  יםֿסּוף, קריעת ּבענין והאריז"ל ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹהּזהר

הּזהר  ּבחינת 9ּפרּוׁש ּביםֿסּוף, הּקריעה היתה ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

ׁשעֹולמֹות  ּבאפן ּדרּגין, ּדכל סֹופא ְְְְִֶֶַַָָָֹמלכּות,

האצילּות, ּבעֹולם עלּו ְְְֲֲִִִִָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּבבחינת 10והאריז"ל  הּקריעה ׁשעלֿידי ּפרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

האצילּות  עֹולם נתּגּלה ּדאצילּות, ְְֲֲִִִַַַָָָמלכּות

יׁש ּוכמֹוֿכן ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְְֲִִִֵֵָָָָּבעֹולמֹות

ּבקריעת  ורׁש"י יֹונתן' ה'ּתרּגּום ּדפליגי ְְְְִִִִִִַַַַַָָלֹומר

הּנהר  על ידֹו ּכׁש"ּיניף ּדלעתידֿלבא ְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹהּנהר

ה'ּתרּגּום  ּפרּוׁש ׁשּלפי נחלים", לׁשבעה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָוהּכהּו

ׁשבע  ּדהינּו, נחלין", "ׁשבעא יהיּו ְְְְְִִֶַַַַָָָיֹונתן'

ו'נהר' אחד, ענינם  ו'נהר' 'נחל' ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָהמׁשכֹות,

המׁשכה  מּלׁשֹון האריז"ל 11הּוא ּכפרּוׁש זה והרי , ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ

עֹולם  המׁשכת ענין ׁשהּוא יםֿסּוף  ְְְִִִֶַַַַַָָּבקריעת

ורׁש"י  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. לעֹולמֹות ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָהאצילּות

ּכמֹו ּדלעתידֿלבא הּנהר ּבהּכאת ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹסביראֿלי ּה

מּלמּטה  היא ׁשהעלּיה יםֿסּוף ּבקריעת ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּזהר

עלּו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ׁשעֹולמֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָלמעלה

יםֿסּוף  ּבקריעת ּכמֹו ולכן האצילּות, ְְְְֲִִִֵַַָָָּבעֹולם

יעלה  ׁשבט ׁשּכל ּבכדי קרעים לי"ב הּים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנקרע 

הּקריעה  ּתהיה ּדלעתידֿלבא ּבּנהר ּכן ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמסּלתֹו,

יעלה  ואחד אחד ׁשּכל ּבכדי ּגזרים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלׁשבעה

ּבנֹוגע  הּוא זה ּכל אמנם ּבפניֿעצמּה. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבמסּלה

אבל  נחלים". לׁשבעה "והּכהּו ּׁשּכתּוב ְְְְְֲִִִֶַָָָָָלמה

ע  מהּו להבין, לׁשֹון צרי את ה' "והחרים נין ְְְְֱִִִִֶֶַַָָ
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ÏÁÔ˙È‡8 אודות בתורה האמור ««≈»
העגלה  את להביא יש שאליו המקום

'נחל' המילה פירוש שם שגם ערופה

מקום  בהכרח לא הוא (כשלעצמה)

בפועל. מים בו שיש

˙Ó‡a C‡ של הפנימי התוכן לפי «∆¡∆
È‚ÈÏtLהדברים ¯ÓBÏ LÈ תרגום ≈«∆¿ƒƒ

ורש"י  נחלים' 'לשבעה המפרש יונתן
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הספירות  עשר מבין האחרונה

בזוהר  הנקראת «ÙBÒ‡העליונות
,ÔÈb¯c ÏÎc הדרגות כל סוף ¿»«¿ƒ

הנעלית  האלוקית וההתגלות וההארה

יםֿסוף  קריעת בעת המלכות ספירת על

Œ‰‡È¯aהייתה  ˙BÓÏBÚL ÔÙ‡a¿…∆∆»¿ƒ»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ העולמות שלושת ¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  ארבעת מבין יותר הנחותים

הכלליים מדרגתם eÏÚהרוחניים »
והתעלו ‰‡ˆeÏÈ˙הרגילה ÌÏBÚa¿»»¬ƒ

לאלוקות  הביטול ובו מהם שלמעלה

יותר  ופנימי ועמוק מוחלט ביטול הוא

בריאהֿיצירהֿ שבעולמות מהביטול

בגילוי  מדובר זה פירוש ולפי עשיה,

מהתעלות  כתוצאה בעולמות אלוקות

עולם  אל בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות

Ï"ÊÈ¯‡‰Â10L¯tהאצילות ¿»¬ƒ«≈≈
‰ÚÈ¯w‰ È„ÈŒÏÚL הארה שהיא ∆«¿≈«¿ƒ»

אלוקית eÎÏÓ˙והתגלות ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿
‰lb˙ ,˙eÏÈˆ‡c האלוקי האור «¬ƒƒ¿«»

של iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰הנעלה ˙BÓÏBÚa ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ולפי »»¬ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
והארה  גילוי מהמשכת כתוצאה בעולמות אלוקות בגילוי מדובר זה פירוש

עו  ממנו.של שלמטה בריאהֿיצירהֿעשיה בעולמות האצילות לם

È‚ÈÏÙc ¯ÓBÏ LÈ ÔÎŒBÓÎe מחלוקת באותה ‰'Ìeb¯zשנחלקו ¿≈≈«ƒ¿ƒƒ««¿
È"L¯Â 'Ô˙BÈ שיהיה בעולמות האלקות בגילוי להיות שעתיד מה לגבי »»¿«ƒ
¯‰p‰ ˙ÚÈ¯˜aפרת הגאולהÏŒ„È˙ÚÏc·‡נהר ÛÈi"Lkבבוא ƒ¿ƒ««»»ƒ¿»ƒ»…¿∆»ƒ

ÈÙlLהקדושֿברוךֿהוא ,"ÌÈÏÁ ‰Ú·LÏ e‰k‰Â ¯‰p‰ ÏÚ B„È»««»»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ∆¿ƒ
eÈ‰È 'Ô˙BÈ Ìeb¯z'‰ Le¯t≈««¿»»ƒ¿
Ú·L ,eÈ‰c ,"ÔÈÏÁ ‡Ú·L"«¿»«¿ƒ¿«¿∆«

של  הארה ‰BÎLÓ˙סוגים של «¿»
למטה, מלמעלה אלקות והתגלות

ÌÈÚ '¯‰'Â 'ÏÁ' È¯‰L∆¬≈««¿»»ƒ¿»»
ÔBLlÓ ‡e‰ '¯‰'Â ,„Á‡∆»¿»»ƒ¿

‰ÎLÓ‰11 בכתוב גם שנרמז (כפי «¿»»
הגן"), את להשקות מעדן יוצא "ונהר

Ï"ÊÈ¯‡‰ Le¯Ùk ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆¿≈»¬ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰L ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««∆ƒ¿«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»¬ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ אלוקות וגילוי המשכת והוא ¬ƒ»
למטה, האצילות, מעולם מלמעלה,

בריאהֿיצירהֿעשיה. לעולמות

dÈÏŒ‡¯È·Ò È"L¯Â,לו סבור ¿«ƒ¿ƒ»≈
Œ„È˙ÚÏcדעתו ¯‰p‰ ˙‡k‰a¿«»««»»ƒ¿»ƒ

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ¯‰f‰ BÓk ‡·Ï»…¿«…«ƒ¿ƒ««
‰iÏÚ‰L ÛeÒ וההתקרבות ∆»¬ƒ»

ÏÚÓÏ‰לאלוקות ‰hÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«»¿«¿»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚL∆»¿ƒ»¿ƒ»

eÏÚ ‰iNÚ והתעלו מלמטה ¬ƒ»»
BÓk ÔÎÏÂ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¿»≈¿
Ìi‰ Ú¯˜pL ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««∆ƒ¿««»
Ë·L ÏkL È„Îa ÌÈÚ¯˜ ·"ÈÏ¿¿»ƒƒ¿≈∆»≈∆

ישראל שבטי עשר ∆¬»ÏÚÈ‰משנים
B˙lÒÓa,לו המיוחד Ôkבמסלול ƒ¿ƒ»≈

‰z ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¯‰pa‰È «»»ƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆
‰ÚÈ¯w‰פרת נהר Ú·LÏ‰של «¿ƒ»¿ƒ¿»
ÌÈ¯Êb שונים„Á‡ ÏkL È„Îa ¿»ƒƒ¿≈∆»∆»
„Á‡Â שונות ארצות משבע מהבאים ¿∆»

.dÓˆÚŒÈÙa ‰lÒÓa ‰ÏÚÈ«¬∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«¿»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆¿≈«

·e˙kM ‰ÓÏ של השני בחלקו ¿«∆»
Ú·LÏ‰הפסוק  e‰k‰Â"¿ƒ»¿ƒ¿»

"ÌÈÏÁ נהר של ה'קריעה' היינו ¿»ƒ
הן  יםֿסוף לקריעת דומה שאכן פרת

הדברים, של הפנימי בתוכן והן בפועל להתרחש ועתיד שהתרחש במה

לעיל. ‡˙כמבואר '‰ ÌÈ¯Á‰Â" ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿∆¡ƒ∆
,(Ï"pk) È¯Ó‚Ï LaÈiL BLe¯t ,"ÌÈ¯ˆÓŒÌÈ ÔBLÏ¿«ƒ¿«ƒ≈∆¿«≈¿«¿≈««
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(ּכּנ"ל), לגמרי ׁשּייּבׁש ּפרּוׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַיםֿמצרים",

צרי וגם יםֿסּוף. קריעת ּכמֹו זה אין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּלכאֹורה 

ּכתיב  יםֿסּוף ׁשּבקריעת הרם 12להבין, "ואּתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ואּלּו ּובקעהּו", הּים על יד את ּונטה מּט ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָאת

ולא  הּנהר", על יד ֹו "והניף  ּכתיב ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹלעתידֿלבא

הּמּטה. ענין ּכלל ְְְִִֶַַַָָנזּכר

ׁשביעי Ô·eiÂב) ליל ּבמאמר הּקׁשיא ּבהקּדים ¿»ְְְְְֲִִִֵַַַַָֻ

תרכ"ט  ּפסח ׁשנה),13ׁשל מאה (לפני ְִֵֵֶֶַָָָ

ּׁשּכתּוב  הינּו,14ׁשמּמה מׁשה, לפני ים ּבֹוקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מּפני  רק ולא מׁשה, לפני ונבקע נתּבּטל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהּים

היּו יׂשראל ׁשּכל יׂשראל, ּכל מּפני ּגם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמׁשה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ּבמדרגת מׁשה 15אז יׁשיר אז ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

מׁשמע, יחיד, לׁשֹון "יׁשיר" יׂשראל, ְְְְִִִֵֵַַָָָּובני

ׁשּלכן  הּים, מעלת על יׂשראל מעלת ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּגדלה

ּׁשּכתּוב  מּמה מׁשמע וכן לפניהם. ונקרע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָנתּבּטל

הּפסּוק 16ּבּמדרׁש מה 17על ,צּואר ּדוד ּכמגּדל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

יםֿסּוף  לגזר כּו' ּבספרֹו ּדוד אתכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּׁשּגּדל

ּבּמדרׁש18לגזרים  וכדאיתא הּמילה 19, ׁשּבזכּות ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָ

יםֿסּוף  "לגֹוזר ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הּים, ְְִֵֶֶֶַַַַָָנקרע

ל'מהּולין' קֹורין ארּמי ּבלׁשֹון ׁשּכן ְְְֲִִִִִִֵֶַָָלגזרים",

הּיֹוצאים  העם ּכל היּו מּולים ּכי ְְִִִִַָָָָ'ּגזּורים',

ׁשּמּזה 20מּמצרים  לפניהם, הּים נבקע זה ּובגלל , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

יֹותר מׁש נעלית ּבמדרגה היּו ׁשּבניֿיׂשראל מע ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּׁשּכתּוב  ּומּמה לפניהם. הּים נבקע ׁשּלכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהּים,

כּו' הּים" יֹורדי ּגדֹולים ראתה 21"ּכּמה ׁשהרי , ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָ

הּנביאים  ּגדֹולי ראּו ּׁשּלא מה הּים על ,22ׁשפחה ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

מּבניֿ נעלית ּבמדרגה הּוא ׁשהּים ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָמׁשמע,

ּבניֿיׂשראל. נתעּלּו הּים עלֿידי ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָיׂשראל,
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טז.)12 שם, ישיר )13בשלח אז ד"ה ואילך). רו ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת ישיר אז ד"ה גם וראה קמה. ע' תרכ"ט סה"מ

ה'ש"ת  – שלאחריו והמאמרים ישיר אז ד"ה ואילך). רי ע' ואילך; ר ע' תרצ"ב (סה"מ תרצ"ב משכלה תהי' לא וד"ה

ואילך). 58 ע' ה'ש"ת ערבית.)14(סה"מ א.)15בתפילת טו, ד.)16בשלח פ"ד, ד.)17שהש"ר ד, קלו,)18שה"ש תהלים

רמא.)19יג. רמז בא שמעוני ילקוט יב. בשלח באבער ה.)20תנחומא ה, יהושע ספכ"ג.)21ע"פ מכילתא )22שמו"ר ראה

ב. טו, בשלח ופירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ BÓk ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎlL וביטול ייבוש היה לא שם ∆ƒ¿»≈∆¿¿ƒ««

לעיל? כמבואר הים, של מוחלט

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â מארץ צאתך 'כימי הכתוב למרות שבו, נוסף דבר ¿«»ƒ¿»ƒ
מצרים  יציאת בעת יםֿסוף קריעת בין הבדל יש נפלאות, אראנו מצרים

מצרים' ים לשון את ה' ל'והחרים

לבוא  ÛeÒŒÌÈלעתיד ˙ÚÈ¯˜aL∆ƒ¿ƒ««
·È˙k12‰z‡Â" רבינו ‰¯Ìמשה ¿ƒ¿«»»≈

ÏÚ E„È ˙‡ ‰Ëe EhÓ ˙‡∆«¿¿≈∆»¿«
,"e‰Ú˜·e Ìi‰ שבקיעת הים היינו «»¿»≈

המטה  ידי על Œ„È˙ÚÏהייתה el‡Â¿ƒ∆»ƒ
ÛÈ‰Â" ·È˙k ‡·Ïֿהקדושֿברוך »…¿ƒ¿≈ƒ

kÊ¯הוא  ‡ÏÂ ,"¯‰p‰ ÏÚ B„È»««»»¿…ƒ¿»
‰hn‰ ÔÈÚ ÏÏk מהו להבין ויש ¿»ƒ¿«««∆

ההבדל? טעם

‡ÈLw‰ ÌÈc˜‰a Ô·eiÂ (·¿»¿«¿ƒ«À¿»
של Ó‡Óa¯שנשאלה  חסידות ¿«¬«

מהר"ש  ÏLאדמו"ר ÈÚÈ·L ÏÈÏ≈¿ƒƒ∆
Ë"Î¯˙ ÁÒt13‰‡Ó ÈÙÏ) ∆«ƒ¿≈≈»

‰L הרבי עלֿידי זה מאמר מאמירת »»
תשכ"ט  הפסח nÓL‰בחג ,(∆ƒ«

·e˙kM14 ערבית תפילת  בנוסח  ∆»
,eÈ‰ ,‰LÓ ÈÙÏ ÌÈ Ú˜Ba≈«»ƒ¿≈…∆«¿
ÈÙÏ Ú˜·Â Ïha˙ Ìi‰L∆«»ƒ¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈

ÈtÓ ˜¯ ‡ÏÂ ,‰LÓ גדולתו …∆¿…«ƒ¿≈
של  Ìbהמיוחדת ‡l‡ ‰LÓ…∆∆»«

ÈtÓ של והמעלה Ïkהחשיבות ƒ¿≈»
NÈÊ‡ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÏkL ,Ï‡¯ ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈»»

יםֿסוף  קריעת »≈¿»¿Óa„¯‚˙בעת
·e˙kL BÓk ,‰LÓ15 בתורה …∆¿∆»

יםֿ קריעת לאחר שנאמרה הים בשירת

È·eסוף  ‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡»»ƒ…∆¿≈
,„ÈÁÈ ÔBLÏ "¯ÈLÈ" ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
בני  על והן משה על הן שמדובר ואף

לשון  "ישיר" נאמר מכלֿמקום ישראל,

ישראל  בני כל שעה באותה כי יחיד,

שווים  Ï„bL‰למשה היו ,ÚÓLÓ«¿«∆»¿»
˙ÏÚÓ כלÏ‡¯NÈ מעלתו רק ולא «¬«ƒ¿»≈

משה  ÔÎlLשל ,Ìi‰ ˙ÏÚÓ ÏÚ««¬««»∆»≈
לים  ביחס ישראל בני של היתרון מפני

Ú¯˜Â Ïha˙ היםÌ‰ÈÙÏ.ישראל בני nÓ‰לפני ÚÓLÓ ÔÎÂ ƒ¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈«¿«ƒ«
L¯„na ·e˙kM16˜eÒt‰ ÏÚ17'השירים Âc„ב'שיר Ïc‚Ók ∆»«ƒ¿»««»¿ƒ¿«»ƒ

,C¯‡eˆ על המכוון הפסוק את ודורש גדולה לשון 'כמגדל' מפרש והמדרש «»≈
ישראל  eÎ'בני B¯ÙÒa „Âc ÌÎ˙‡ ÏcbM ‰Ó ישראל בני על ואמר «∆ƒ≈∆¿∆»ƒ¿ƒ¿

כך  על וגדולה שבח תהילים בספר

הים  את להם בקע הוא ברוך שהקדוש

ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒŒÌÈ ¯Ê‚Ï18, ¿…≈«ƒ¿»ƒ
‡˙È‡„ÎÂ שמובא L¯„na19וכפי  ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
אחר  ‰ÏÈn‰במקום ˙eÎÊaL שבני ∆ƒ¿«ƒ»

נימולים  ‰Ìi,ישראל Ú¯˜ƒ¿««»
אומר  e˙kM·והמדרש ‰Ó e‰fL∆∆«∆»

,"ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒŒÌÈ ¯ÊB‚Ï"¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯B˜ Èn¯‡ ÔBLÏa ÔkL∆≈¿»¬«ƒƒ

,'ÌÈ¯eÊb' 'ÔÈÏe‰Ó'Ï וכמו ƒ¿ƒ¿ƒ
יהושע  בספר ‰eÈשכתוב ÌÈÏeÓ Èkƒƒ»

ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÚ‰ Ïk20, »»»«¿ƒƒƒ¿»ƒ
‰Ê ÏÏ‚·e נימולים שהיו (כפי בזכות ƒ¿«∆

לאכול  רשאי לא שערל בתורה שנאמר

פסח) Ì‰ÈÙÏ,קרבן Ìi‰ Ú˜·ƒ¿««»ƒ¿≈∆
Ï‡¯NÈŒÈaL ÚÓLÓ ‰fnL∆ƒ∆«¿«∆¿≈ƒ¿»≈
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa eÈ‰»¿«¿≈»«¬≈≈

ÔÎlL ,Ìi‰Ó ביחס מעלתם מפני ≈«»∆»≈
‰nÓe·לים  .Ì‰ÈÙÏ Ìi‰ Ú˜ ƒ¿««»ƒ¿≈∆ƒ«

·e˙kM במדרשÌÈÏB„b ‰nk" ∆»«»¿ƒ
'eÎ "Ìi‰ È„¯BÈ21 ישראל בני , ¿≈«»
יםֿסוף  לקריעת ¯‡˙‰שירדו È¯‰L∆¬≈»¬»
Ìi‰ ÏÚ ‰ÁÙL ברמה אלקות גילוי ƒ¿»««»

ונעלית  גבוהה כך ¯‡eכל ‡lM ‰Ó«∆…»
‰ÌÈ‡È·pאפילו  ÈÏB„b22, ¿≈«¿ƒƒ

‰‚¯„Óa ‡e‰ Ìi‰L ,ÚÓLÓ«¿«∆«»¿«¿≈»
ŒÏÚ Èk ,Ï‡¯NÈŒÈaÓ ˙ÈÏÚ«¬≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«

Ìi‰ È„È עליו שנקרע היתה כי בנס ¿≈«»
אלוקית  ŒÈaגם elÚ˙התגלות ƒ¿«¿≈

Ï‡¯NÈ כי סתירה, כאן שיש ונמצא ƒ¿»≈
יותר  ישראל שבני משמע אחד במקום

מפניהם, נבקע הים ולכן מהים נעלים

נעלה  יותר שהים משמע אחר ובמקום

שגרם  זה הוא הים ולכן ישראל מבני

התעלות. ישראל לבני
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h"kyz'dח ,gqt ly oexg`

¯‡·Ïe ּבכללּות הּבאּור ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»≈ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אינֹו ּדלכאֹורה יםֿסּוף, קריעת ְְְְִִִֵַַַָענין

ּבגלל  רק אם ּדהּנה, ּבזה. הּצר היה מה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּובן

ּגם  (ׁשהרי מצרים יציאת ענין ּגמר נעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשאז

ּכתיב  מּמצרים, יצאּו ׁשּכבר את 23לאחרי וּיאסר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

רכב  מאֹות ׁשׁש וּיּקח עּמֹו, לקח עּמֹו ואת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָרכּבֹו

ורק  ּבניֿיׂשראל, על ּפחד הביא ׁשּזה וגֹו', ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבחּור

ׂשפת  על  מת מצרים את יׂשראל ׁש"ּוּירא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלאחרי

הרי 24הּים" מצרים), יציאת ׁשלמּות היתה אז ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּגם  להיֹות יכֹול והיה  לּמקֹום", ּדרכים ְְְִִַַַָָָָָָ"ּכּמה

הּמצרים  ׁשּטענּו ּכמֹו להאפן עד אחר, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבאפן

מתים" ּכּלנּו "ּכי להיֹות 25לפרעה הצר ולּמה , ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻ

הּיֹותר  מהּנּסים ׁשהּוא יםֿסּוף קריעת ְְִִִִֵֵֶַַַַַענין

"קׁשה", הּלׁשֹון זה על ׁשּנאמר עד ְֱִֶֶֶֶַַַַָָּגדֹולים,

יםֿסּוף  ּכקריעת .26"קׁשה ְִִֶַַָ

מצרים e‡·e¯ג) ּביציאת ּדהּנה, הּוא, הענין ≈ְְְִִִִִִֵַַָָ

מּמצרים 27ּכתיב  העם את ּבהֹוציא ְְְֲִִִִִֶַָָ

מּובן, ּומּזה הּזה, ההר על האלקים את ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹּתעבדּון

למּתןּֿתֹורה  מצרים יציאת ׁשּבין הענינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּכל

אֹו מצרים יציאת סּיּום אֹו הכנה הם התחלת ְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

יםֿסּוף, ּבקריעת ּוכמֹוֿכן למּתןּֿתֹורה. ְְְְְִִֵַַַַַָָָוהקּדמה

ּבֹו ויׁש מצרים, יציאת סּיּום ׁשל ענין ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּיׁש

למּתןּֿתֹורה. והקּדמה הכנה התחלת ׁשל ענין ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָּגם

ּבדרּוׁשי  מקֹומֹות ּבכּמה ּכּמבאר ּבזה, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוהענין

ּומּתןּֿתֹורה, ּפסח ׁשל ּוׁשביעי יםֿסּוף ְְִִִֶֶַַַַַָקריעת

הּגזרה  ׁשּנתּבּטלה היה ּבמּתןּֿתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהחּדּוׁש

ירדּו לא ׁש"עליֹונים מּתןּֿתֹורה לפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיתה

למעלה" יעלּו לא ותחּתֹונים ּוכמֹו28למּטה, , ְְְְְְֲִַַַַָָֹ

סיני  הר על ה' "וּירד אמר 29ׁשּכתּוב מׁשה ואל , ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ה'" אל ּד"עליֹונים 30עלה הענין ּבׁשלמא והּנה, . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
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וֿז.)23 יד, ל.)24בשלח לג.)25שם, יב, א.)26בא כב, סנהדרין א. ב, יב.)27סוטה ג, טו.)28שמות וארא תנחומא

ג. פי"ב, כ.)29שמו"ר יט, א.)30יתרו כד, משפטים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ¯‡·Ïe הים האם המקורות שני בין לכאורה, הסתירה, על לענות כדי ¿»≈∆

להיפך, או ישראל מבני eÏÏÎa˙נעלה ¯e‡a‰ ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ≈¿«¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿»
C¯v‰ ‰È‰ ‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿ƒ¿»≈»«»»«…∆

‡Ìוההכרח  ,‰p‰c .‰Êa של החשיבות היא כל יםֿסוף ¯˜קריעת »∆¿ƒ≈ƒ«
Ê‡L ÏÏ‚a ישראל שבני בשעה ƒ¿«∆»

הים  את עברו ממצרים היוצאים

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚ ¯Ób ‰NÚ«¬»¿«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
יצאו  שעה באותה לגמרי ורק לחירות

e‡ˆÈ ¯·kL È¯Á‡Ï Ìb È¯‰L)∆¬≈«¿«¬≈∆¿»»¿
·È˙k ,ÌÈ¯ˆnÓ23 בתורה¯Ò‡iÂ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«∆¿…

Á˜Ïפרעה  BnÚ ˙‡Â BaÎ¯ ˙‡∆ƒ¿¿∆«»«
·Î¯ ˙B‡Ó LL ÁwiÂ ,BnÚƒ«ƒ«≈≈∆∆

‰fL ,'B‚Â ¯eÁa שפרעה העובדה »¿∆∆
רודפים  Át„אחריהם וחילו ‡È·‰≈ƒ««

,Ï‡¯NÈŒÈa ÏÚ לאחר שגם ונמצא «¿≈ƒ¿»≈
השתחררו  לא עדיין ממצרים היציאה

לגמרי  והמצרים È¯Á‡Ïמפרעה ˜¯Â¿«¿«¬≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯ie"L∆««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ

"Ìi‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Ó24 לאחר ≈«¿««»
יםֿסוף  eÓÏL˙קריעת ‰˙È‰ Ê‡»»¿»¿≈

‰nk" È¯‰ ,(ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¬≈«»
,"ÌB˜nÏ ÌÈÎ¯cֿוהקדושֿברוך ¿»ƒ«»

בני הוא  את להציל יכול היה בוודאי

מצרים  יציאת עניין את ולהביא ישראל

קריעת  ללא גם גמר ««¿È‰Â‰יםֿסוף לידי
,¯Á‡ ÔÙ‡a Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«¿…∆«≈
eÚhL BÓk ÔÙ‡‰Ï „Ú«¿»…∆¿∆»¬

‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆn‰ מכת בעת «ƒ¿ƒ¿«¿…
kבכורות  Èk""ÌÈ˙Ó el25 וגם ƒÀ»≈ƒ

בני  אחרי רדפו וחילו פרעה כאשר

יכול  היה הקדושֿברוךֿהוא ישראל,

שימית  ידי על ישראל בני את להציל

המצרים, BÈ‰Ï˙את C¯ˆ‰ ‰nÏÂ¿»»À¿«ƒ¿
‡e‰L ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««∆

ÌÈÏB„b ¯˙Bi‰ ÌÈqp‰Ó שארעו ≈«ƒƒ«≈¿ƒ
פעם, Ê‰אי ÏÚ ¯Ó‡pL „Ú בדברי «∆∆¡««∆

ז"ל  «»‰ÔBLlבגמרא חכמינו
‰L˜" ,"‰L˜" אדם של זיווגו »∆»∆

אדם  של ŒÌÈומזונותיו ˙ÚÈ¯˜kƒ¿ƒ««
ÛeÒ26 למה כביכול, קשה, הדבר ואם

לעשותו? הקדושֿברוךֿהוא הוצרך

·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e נאמר 27‚) ≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ
את  רבנו משה על הטיל שהקדושֿברוךֿהוא בשעה היציאה, לפני עוד בתורה

ממצרים  ישראל בני את להוציא ‰ÌÚהשליחות ˙‡ E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆»»
,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz ÌÈ¯ˆnÓ היינו סיני, הר ƒƒ¿«ƒ««¿∆»¡…ƒ«»»«∆

והתכלית  תורה שהמטרה מתן היא ממצרים היציאה Ô·eÓ,של ‰fÓeƒ∆»
ÌÈÈÚ‰ ÏkL בזמן שהתרחשו ÌÈ¯ˆÓוהמאורעות ˙‡ÈˆÈ ÔÈaL ∆»»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ

ÌeiÒ B‡ Ì‰ ‰¯BzŒÔzÓÏ וגמר ¿««»≈ƒ
‡Bושלימות  ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰Óc˜‰Â ‰Î‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«¬»»¿«¿»»
ÔÎŒBÓÎe .‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»¿≈
Ba LiL ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a את ƒ¿ƒ««∆≈

גם  הוא כי הללו המרכיבים «¿ÔÈÚƒשני
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÌeiÒ ÏL∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
דברים  של פשוטם לפי לעיל וכמובא

פחד  היה עדיין יםֿסוף קריעת שעד

ישראל  בני על Baהמצרים LÈÂ¿≈
יםֿסוף  קריעת ÏLבעניין ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»∆

‰Óc˜‰Â ‰Î‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«¬»»¿«¿»»
‰¯BzŒÔzÓÏ.ומבאר שממשיך וכפי ¿««»

‰nÎa ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿«»
ÈLe¯„a ˙BÓB˜Ó מאמרי ¿ƒ¿≈

המשמעות  את המבארים החסידות

של  ÛeÒŒÌÈהפנימית ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««
,‰¯BzŒÔzÓe ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le¿ƒƒ∆∆«««»

LecÁ‰L וגילוי המשכת בעניין ∆«ƒ
בעולם  ביחס BzŒÔzÓa¯‰אלוקות ¿««»

לכן  קודם שהיה ««‰È‰למה
˙pL‰¯Êb‰ ‰Ïhaֿהקדוש שגזר ∆ƒ¿«¿»«¿≈»

ŒÔzÓברוךֿהוא  ÈÙÏ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿≈««
ÌÈBÈÏÚ"L ‰¯Bz הקדושה »∆∆¿ƒ

העליונים  שבעולמות …Ï‡והרוחניות
‰hÓÏ e„¯È,הזה לעולם ≈¿¿«»

ÌÈBzÁ˙Â הזה הגשמי העולם ¿«¿ƒ
ÏÚÓÏ‰"התחתון  eÏÚÈ ‡Ï28 …«¬¿«¿»

יתעלו  לא הזה שבעולם והנבראים

וקדושה  אלוקית התגלות לקבל

העליונים, e˙kL·מהעולמות BÓÎe¿∆»
סיני  בהר תורה מתן מעמד לגבי בתורה

'‰ „¯iÂ" העליון¯‰ ÏÚ , «≈∆««
ÈÈÒ29 הגזירה בטלה ובזה למטה, ƒ«

למטה', ירדו לא 'עליונים ∆¿Ï‡Âשל
‰LÓ הזהשהיה בעולם ‡Ó¯למטה …∆»«

‡Ïהקדושֿברוךֿהוא  ‰ÏÚ¬≈∆
למעלה'‰30'" יעלו לא 'תחתונים הגזירה בטלה ובזה .,‡ÓÏLa ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»»

ומתקבל דבר ‰כלומר hÓÏ‰"מובן e„¯È ÌÈBÈÏÚ"c ÔÈÚ »ƒ¿»¿∆¿ƒ≈¿¿«»
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ּו"מי  יכֹול", "ּכל יתּבר הּוא הרי למּטה", ְְְֲִִֵֵֵַָָָֹירדּו

ּתעׂשה" מה לֹו על 31יאמר מעּכב ּומי מֹונע מי , ְֲִִֵֵֶַַַַַַֹ

ה'", אל עלה אמר מׁשה "אל ּבענין אבל ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹידֹו.

נתעּלה, מׁשה רק לא ׁשהרי ּגדֹול, חּדּוׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּזהּו

ּכל  לעלּית ועד יׂשראל, ּכל עלּית ׁשהיתה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא

מּתןּֿתֹורה  ׁשעלֿידי הינּו הּגׁשמי, ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהעֹולםֿהּזה

ׁשהּדברים  הּגׁשמּיים, הּדברים ּברּור ענין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָנתחּדׁש

וחמרּיּותם, מּגׁשמּיּותם לצאת יּוכלּו ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָהּגׁשמּיים

זה  ועל הדרכה. להיֹות צריכה ּכזה ּדבר על ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

העלּיה  היתה ׁשאז יםֿסּוף, קריעת ענין ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָהיה

הֹוראה  וזֹוהי  ׁשעה, ּולפי ְְְְְֲִִִִֵָָָָָָּבאתערּותאּֿדלעילא

ּבאתערּותאֿ העלּיה ענין להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאי

ּובקביעּות. ְְִִִַָּדלתּתא

יםֿסּוף e‡·e¯ד) קריעת ענין ּדהּנה הענין, ≈ְְְְִִִִֵַַַָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ליּבׁשה,32הּוא ים הפ ְְֶַַָָָָָ

הּוא  ליּבׁשה ים ּבין החּלּוק הּוא 33והרי ׁש'ּים' , ְֲִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּבּים  הּברּואים ּוכמֹו ּדאתּכסיא, עלמא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָענין

ּבתֹו ׁשּנמצאים ּבׁשעה ּדוקא היא חּיּותם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָׁשּכל

הם  מּיד הּים מן ּכׁשּפֹורׁשים ּדגים ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּים,

היא 34מתים  חּיּותם ׁשּכל מרּגיׁשים ׁשהם הינּו , ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  מקֹורם, ּבתֹו ּכׁשּנמצאים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּדוקא

העפר  מן היה ׁשהּכל הגם ׁשּבּיּבׁשה, ,35ּברּואים ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לחם  יצא מּמּנה ארץ ּכל 36ּוכמֹו ּכֹולל ׁשּזה , ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

האדם  ׁשל 37צרכי ּככּלם רּבם הרי מּכלֿמקֹום , ְְֲִֵֵֶָָָָָָָָֻֻ

(ורק  העפר ּבתֹו נמצאים אינם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהּנבראים

ׁשּיכֹולים  עד העפר), ּבתֹו נמצאים ְְְֲִִִִֶֶַָָָָאחדים

מן  ּבאה ׁשחּיּותם ידעּו ׁשּלא טעּות לידי ְִִִֵֵֶֶָָָָָֹלבֹוא
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h"kyz'dי ,gqt ly oexg`

זה  הרי ּכזה, ּבאפן ה ּוא ׁשּלמ ּטה והּטעם ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהארץ.

ׁשּמלאכים  זה, ּבאפן הּוא למעלה ׁשּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמּפני

חּיּותם  ׁשּכל מרּגיׁשים ּדאתּכסיא, מעלמא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהם

ּביניהם  ואין אֹותם, ׁשּמחּיה הוי' ּדבר רק ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהיא

ּדעלמא 38יצרֿהרע  ּבּברּואים מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

כּו'. ְְְִַָּדאתּגליא

‰p‰Â ּבׁשביל היא הּבריאה ׁשּכּונת ּכיון ¿ƒ≈ְְִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו -39יׂשראל, "ּבראׁשית ְְְִִֵֵֶָָ

מּובן, הרי ראׁשית", ׁשּנקראים יׂשראל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָּבׁשביל

ּד'עלמא  ענינים יׁשנם יׂשראל ּבנׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּגם

ׁשּלפעמים  והינּו, ּדאתּגליא'. ו'עלמא ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּדאתּכסיא'

ּפׁשּוטה  הּנחה ׁשל ּבמּצב הּיׂשראלי איׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָנמצא

הוי' ּדבר היא הּנברא ׁשל ּומציאּותֹו חּיּותֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָׁשּכל

ּבמּצב  נמצא ולפעמים אֹותֹו, ּומהּוה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשּמחּיה

הּוא  ההסּבר ולּולא זאת , לֹו ׁשּיסּבירּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹׁשּצריכים

ׁשאינֹו ּדאתּגליא' 'עלמא ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנמצא

ועד  הוי', ּדבר הּוא וקּיּומֹו ׁשחּיּותֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָמרּגיׁש

ׁשּמ מי היתה ׁשאפילּו העֹולם ׁשּבריאת ֹודה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

על  "רם לֹומר יכֹול מּכלֿמקֹום הוי', ּדבר ְְֲִֵַַַַָָָָָָעלֿידי

הוי'" ּגֹוים ּכמנהגֹו40ּכל "עֹולם הּנה ּולמּטה , ְְְֲִִִֵַָָָָָָ

מּצב  ּבין החּלּוק זה הרי יֹותר, ּובכללּות ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָנֹוהג".

להתלּבׁש ירידתּה קדם למעלה ּבהיֹותּה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה

להתלּבׁש ירידתּה אחר הּנׁשמה מּצב ּובין ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּבּגּוף,

ּכמֹו לּנׁשמה ּבנֹוגע ּדהּנה, הּבהמית. ונפׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבּגּוף

ּכתיב  למעלה, יׂשראל 41ׁשהיא אלקי הוי' "חי ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּפרּוׁשים, ׁשני ּבזה ׁשּיׁש לפניו", עמדּתי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאׁשר

ּתפּלה" אּלא עמידה הּוא 42"אין 'עמידה' וגם , ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

ּבּטּול  ירידתּה43מּלׁשֹון לאחרי מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

עּמיקּתא  ונפׁש44לבירא ּבּגּוף להתלּבׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
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א.)38 פט, עה"פ.)39שבת ורמב"ן פירש"י א. א, ד.)40בראשית קיג, א.)41תהלים יז, סה"מ )42מלכיםֿא ב. ו, ברכות

ובכ"מ. .13 ע' ובכ"מ.)43ה'ש"ת ואילך. קעח ע' תרכ"ט ב.)44סה"מ ה, חגיגה – חז"ל לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰hÓlL ÌÚh‰Â הזה Êk‰,בעולם ÔÙ‡a ‡e‰ ברואים שיש ¿«««∆¿«»¿…∆»∆

והם  בו, ודבוקים חיותם מקור את ומכירים דאתכסיא' ב'עלמא שנמצאים

דבוקים  ואינם דאתגליא'' ב'עלמא שנמצאים ברואים ויש שבים, הברואים

שביבשה, הברואים והם חיותם, ÏÚÓÏ‰במקור ÌbL ÈtÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿≈∆«¿«¿»
העליונים  הרוחניים ‰e‡בעולמות

‰Ê ÔÙ‡a למעלה מיני שיש שני ¿…∆∆
גבוהה ÌÈÎ‡ÏnLנבראים, בדרגה ∆«¿»ƒ

,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ Ì‰L∆≈≈»¿»¿ƒ¿«¿»
‡È‰ Ì˙eiÁ ÏkL ÌÈLÈb¯Ó«¿ƒƒ∆»ƒ»ƒ
,Ì˙B‡ ‰iÁnL 'ÈÂ‰ ¯·c ˜«̄¿«¬»»∆¿«∆»
Ú¯‰Œ¯ˆÈ Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â38, ¿≈≈≈∆≈∆»«

ÌÈ‡e¯aa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿ƒ
'eÎ ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚc אין ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

שלהם  שהחיות הזו הברורה ההכרה

הוי'. מדבר היא

˙ekL ÔÂÈk ‰p‰Â המטרה ¿ƒ≈≈»∆«»«
של ‰È‡והתכלית ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ

ÏÈ·La בניBÓÎe ,Ï‡¯NÈ ƒ¿ƒƒ¿»≈¿
·e˙kL39ÏÈ·La - ˙ÈL‡¯a" ∆»¿≈ƒƒ¿ƒ

"˙ÈL‡¯ ÌÈ‡¯˜pL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ≈ƒ
לה' ישראל 'קודש הכתוב (כלשון

תבואתה'), Ô·eÓ,ראשית È¯‰¬≈»
Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ÌbL כמו ∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈

בשביל  שנבראה הבריאה בכללות

האמורים ÌLÈישראל  הסוגים שני ∆¿»
ÓÏÚ'c‡שהם ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿»¿»

'‡ÈÒk˙‡c קשר של נעלית דרגה ¿ƒ¿«¿»
אלוקות עם «¿«¿ÓÏÚ'Â‡ודביקות

c'‡ÈÏb˙‡ של נמוכה יותר דרגה ¿ƒ¿«¿»
וכפי  אלוקות. עם ודביקת קשר

ומפרט, ¿»¿eÈ‰Â,שממשיך
ÌÈÓÚÙlL וזמנים במצבים ∆ƒ¿»ƒ

‰ÈÏ‡¯Niמסויימים LÈ‡ ‡ˆÓƒ¿»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
יהודי ‰Áp‰כלומר, ÏL ·vÓa¿«»∆«»»
‰ËeLt וברורהB˙eiÁ ÏkL ¿»∆»ƒ

‡È‰ ‡¯·p‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓe¿ƒ∆«ƒ¿»ƒ
‰e‰Óe ‰iÁnL 'ÈÂ‰ ¯·c¿«¬»»∆¿«∆¿«∆

B˙B‡ של הקשר שבו מצב וזה

ובגלוי, בתוקף הוא אלוקות עם היהודי

שב'עלמא  הנבראים של הקשר כמו

מקורם, עם הים, ברואי Óˆ‡דאתכסיא', ÌÈÓÚÙÏÂיהודי·vÓa ¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿«»
אלא  פשוט כדבר אצלו ברור לא האלקות עם שלו ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒשהקשר

ÏL ·vÓa ‡ˆÓ ‡e‰ ¯aÒ‰‰ ‡ÏeÏÂ ,˙‡Ê BÏ e¯ÈaÒiL∆«¿ƒ…¿≈«∆¿≈ƒ¿»¿«»∆

'‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ' בארץ חיותם מקור את מרגישים שאינם הנבראים כמו »¿»¿ƒ¿«¿»
יהודי  של מצב c·¯וזה ‡e‰ BÓei˜Â B˙eiÁL LÈb¯Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ‰„BnL ÈÓ eÏÈÙ‡L „ÚÂ ,'ÈÂ‰ מתחילתה ¬»»¿«∆¬ƒƒ∆∆∆¿ƒ«»»
ÏÚ Ì¯" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ÈÂ‰ ¯·c È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈¿«¬»»ƒ»»»«»«

"'ÈÂ‰ ÌÈBb Ïk40, כזו במשמעות »ƒ¬»»
מהעולמות  מרומם שהקדושֿברוךֿהוא

ידו  על נתהוו הבריאה שבתחילת ואף

תמיד, חיות להם משפיע הוא אין

זו  טעות ולפי בו תלוייה לא ומציאותם

שהקדושֿברוךֿ בטעות לחשוב אפשר

ומרומם  'רם' והוא למעלה נמצא הוא

"ÌÏBÚמהבריאה ‰p‰ ‰hÓÏe¿«»ƒ≈»
"‚‰B B‚‰Ók לראות מבלי ¿ƒ¿»≈

למטה  המציאות שכל באמת ולהכיר

הוי' דבר מכוח ורק אך תמיד היא

אותה. ומקיים המחייה

‰Ê È¯‰ ,¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e ההבדל ƒ¿»≈¬≈∆
ל'עלמא  דאתכסיא' 'עלמא בין האמור

ÔÈaההבדל ‰elÁ˜דאתגליא' «ƒ≈
‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰a ‰ÓLp‰ ·vÓ«»«¿»»ƒ¿»¿«¿»

הרוחניים  העליונים ∆̃…„Ìבעולמות
Èd˙„È¯למטה LaÏ˙‰Ïמלמעלה ¿ƒ»»¿ƒ¿«≈

Ûeba נעלה במצב היא שאז הגשמי, «
דאתכסיא' 'עלמא של הברואים כמו

¯Á‡ ‰ÓLp‰ ·vÓ ÔÈ·e≈«»«¿»»««
d˙„È¯Èלמטה LaÏ˙‰Ïמלמעלה ¿ƒ»»¿ƒ¿«≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeba היא שאז «¿∆∆««¬ƒ
דאתגליא', 'עלמא של הברואים כמו

ומבאר. שממשיך כפי

BÓk ‰ÓLpÏ Ú‚Ba ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈««¿»»¿
,‰ÏÚÓÏ ‡È‰L בעולמות ∆ƒ¿«¿»

באלוקות, ומקורה בשורשה העליונים,

·È˙k41 הנביא אליהו שאמר כמו ¿ƒ
Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ" לשון «¬»»¡…≈ƒ¿»≈

שבועה  Èz„ÓÚשל ¯L‡¬∆»«¿ƒ
‰Êa LiL ,"ÂÈÙÏ בעניין ¿»»∆≈»∆

ה' לפני הנשמה של ≈¿ÈLהעמידה
,ÌÈLe¯t'ב'עמידה אחד פירוש ≈ƒ

חכמינו  בגמרא כמאמר ≈"‡ÔÈז"ל
"‰lÙz ‡l‡ ‰„ÈÓÚ42Ì‚Â , ¬ƒ»∆»¿ƒ»¿«

Ïeha ÔBLlÓ ‡e‰ '‰„ÈÓÚ'43 עמדתי אשר ה' 'חי בכתוב שנרמז (כפי ¬ƒ»ƒ¿ƒ
d˙„È¯Èלפניו'). È¯Á‡Ï ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó הנשמה È·Ï¯‡של «∆≈≈¿«¬≈¿ƒ»»¿≈»

‡z˜ÈnÚ44 הנשמה של שהירידה בגמרא ז"ל חכמינו ממקורה כלשון «ƒ¿»
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יי mixvnÎmi oeyl z` 'ied mixgde

מּנעּוריו" רע האדם לב "יצר הרי ,45הּבהמית, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הוי' את "ואהב ּת ׁשּיהיה לפעל היא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהעבֹודה

"לבב ּבכל 46אלקייצרי ּבׁשני ּבּנפׁש47, ׁשּגם , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכח -  אלקי הּוא  ׁש"הוי' הענין יּונח ְֱֲֲֲִִֶֶַַַָָָָֹֹהּבהמית

להיֹות  צריכה לזה להּגיע ּכדי אבל ,"ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָוחּיּות

ּפסּוקיֿ אֹומרים קריאתֿׁשמע קדם (ׁשּלכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיגיעה

,ּכ ּכדי ועד כּו'), קריאתֿׁשמע ּוברכֹות ְְְְְְְִִִֵַַַָָּדזמרה

ּדאתּכסיא' 'עלמא ענין להסּביר רֹוצים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּכאׁשר

הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ׁשּמלּבׁשת ּכמֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֻלּנׁשמה

ׁשּבּים  מּדגים זה על מׁשל להביא ְְִִִִִֶֶַַָָָָָצריכים

מתים. הם מּיד הּים מן ְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשּכׁשּפֹורׁשים

e‰ÊÂׁשּי ּבמּתןּֿתֹורה, החּדּוׁש להיֹות ּגםּֿכן ּוכל ¿∆ְְִִֵֶַַַַַָ

ׁשּזה  ּובאפן הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹּברּור

אף  ּדהּנה, אתערּותאּֿדלתּתא. עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָיהיה

ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות ְִֶֶַַָָָָָֹֻׁש"ּקּימּו

ׁשּכתּוב 48נּתנה" ּוכמֹו ה'49, ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְְִִֵֶַָָָָ

וּיקריא" אּלא וּיקרא "אלּֿתקרי עֹולם, ,50אֿל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אֿל  ׁשהּוא ּבאפן זה ׁשאין ׁשּירּגׁש ׁשּפעל ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻעד

,mlFrd ּבאפן אּלא העֹולם, עם אחד ּדבר ׁשאינֹו ¨¨ְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

עם  מאחד הּוא ׁשהעֹולם עֹולם, אֿל ְִֵֶֶָָָָֻׁשהּוא

חפירת 51האלקּות  ּבענין ׁשּפעל יצחק ּוכמֹוֿכן , ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָֹ

כּו' הּמקלֹות 52ּבארֹות ּבענין ׁשּפעל יעקב וגם ,53 ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָֹ

ּתפּלין  מצות ּבדגמת ּגם 54ׁשהּוא מּכלֿמקֹום , ְְְְִִִִֶַַַָָֻ
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כא.)45 ח, ה.)46נח ו, עה"פ.)47ואתחנן ופירש"י ספרי א. נד, ברכות ב.)48משנה כח, יומא א. פב, קידושין ראה

לג.)49 כא, ואילך.)50וירא סע"א י, רנז.)51סוטה ע' ח"א תער"ב המשך ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת תולדות )52ראה

ובכ"מ. ג. יז, תולדות תו"א ואילך. יח ואילך.)53כו, לז ל, ד.)54ויצא מה, בראשית תו"ח א. קסב, ח"א (ס"ת) זהר

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העליונים  בעולמות Ûebaושורשה LaÏ˙‰Ï הגשמיÂ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¿ƒ¿«≈«¿∆∆««¬ƒ

גדולה  ירידה ירידה היא כמו ל'בירא ביותר, גבוה, גג רמא', מ'איגרא

זו  ירידה ולאחר עמוק, בור ¯Úעמיקתא', Ì„‡‰ ·Ï ¯ˆÈ" È¯‰¬≈≈∆≈»»»«
"ÂÈ¯eÚpÓ45‰„B·Ú‰Â הזה , בעולם הנשמה ה'‰È‡של את לעבוד ƒ¿»¿»¬»ƒ

שתוכל  כזה È‰iL‰באופן ÏÚÙÏƒ¿…∆ƒ¿∆
האדם  של ה' ‡˙אהבת z·‰‡Â"¿»«¿»≈

"E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰46, ¬»»¡…∆¿»¿»¿
Â אלא לבך" "בכל נאמר שלא דורשים

ה' אהבת כי לבבך" צריכה "בכל

EÈ¯ˆÈלהיות  ÈLa47, רק לא ƒ¿≈¿»∆
הרע  ביצר גם אלא טוב »∆ÌbLביצר

‰ÈÓ‰a˙אפילו  LÙpa שהיא «∆∆««¬ƒ
האדם של טוב הלא »ÁeÈהחלק

של  הכרה ÈÂ‰"L'ותהיה ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¬»»
,"E˙eiÁÂ EÁk - EÈ˜Ï‡ ‡e‰¡…∆…¬¿«∆

הכוח היינו  מקור היא היא שהאלוקות

האדם  של È„kוהחיות Ï·‡¬»¿≈
‰ÊÏ ÚÈb‰Ï הבהמית לנפש שגם ¿«ƒ«¿∆

ה' אהבת BÈ‰Ï˙תהיה ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
בגדולת ÚÈ‚È‰תחילה  התבוננות של ¿ƒ»

בעמקות  ˜„Ìובאריכות ה' ÔÎlL)∆»≈…∆
ÚÓLŒ˙‡È¯˜...ואהבת' נאמר שבה ¿ƒ«¿«

הוא  שמע קריאת ובעת לבבך' בכל

האהבה  את לעורר ÌÈ¯ÓB‡¿ƒהזמן
˙BÎ¯·e ‰¯ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»ƒ¿

'eÎ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ היא שבהם ¿ƒ«¿«
ה' אהבת להתעוררות כהכנה זו יגיעה

שמע  Ck,בקריאת È„k „ÚÂ ,(¿«¿≈»
ÔÈÚ ¯ÈaÒ‰Ï ÌÈˆB¯ ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿«¿ƒƒ¿«

'‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ' הוא שתוכנו »¿»¿ƒ¿«¿»
ברמה  באלוקות מתוך דביקות גבוהה

מקור  הוא שהקדושֿברוךֿהוא הכרה

הנבראים  של BÓkהחיות ‰ÓLpÏ«¿»»¿
ÏÚ ÏLÓ ‡È·‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a ˙LaÏnL∆¿À∆∆«¿∆∆««¬ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»»«

ÌÈ˙Ó Ì‰ „iÓ Ìi‰ ÔÓ ÌÈL¯BtLkL ÌiaL ÌÈ‚cÓ ‰Ê והרי ∆ƒ»ƒ∆«»∆¿∆¿ƒƒ«»ƒ«≈≈ƒ
גשמי, בים גשמיים מנבראים המשל בין והשוואה ויחס ערך כל שאין מובן

משתמשים  זאת ובכל באלקות למעלה שהוא כפי לקרב לנמשל כדי זה במשל

הבהמית. הנפש של ולהכרה להבנה הדברים את

‰¯BzŒÔzÓa LecÁ‰ ÔkŒÌb e‰ÊÂ'עליונים' בין חיבור נהיה שבו ¿∆«≈«ƒ¿««»
העליונים, אל ויתקרבו יתעלו שה'תחתונים' באופן »∆ÏÎeiLו'תחתונים'

¯e¯a ˙BÈ‰Ïוזיכוך fL‰ועידון ÔÙ‡·e ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ƒ¿≈«¿∆∆««¬ƒ¿…∆∆∆

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ ‰È‰È.הנבראים מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿∆«¿≈ƒ¿»»ƒ¿«»
בעניין  בעולם תורה מתן פעולת של והחשיבות המעלה את ומבאר וממשיך

ה' בעבודת עסקו שהאבות אף על התחתונים הנבראים וזיכוך בירור של זה

תורה. מתן לפני גם בעולם ופעלו

˙B·‡‰ eÓiw"L Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆ƒ¿»»
ויעקב  יצחק ‰Bz¯‰אברהם Ïk»«»

"‰z ‡lL „Ú dlk48, כדברי À»«∆…ƒ¿»
בגמרא חכמינו  ¿BÓÎeז"ל
·e˙kL49 אברהם אודות בתורה ∆»

ÌLאבינו  ‡¯˜iÂ שבע בבאר «ƒ¿»»
,ÌÏBÚ ÏŒ‡ '‰ ÌLa פסוק ועל ¿≈≈»

שאמנם  בגמרא ז"ל חכמינו אמרו זה

היא  הכוונה פשוטו ולפי 'ויקרא' נאמר

ז"ל  חכמינו אבל קרא, עצמו שהוא

בגמרא  È¯˜zŒÏ‡"«ƒ¿ƒדורשים
‡¯˜iÂ הפסוק את תפרש אל «ƒ¿»

בשם  קרא אבינו שאברהם במשמעות

עצמו  לבין בינו «∆‡l‡ה'
"‡È¯˜iÂ50, שם את שהקריא היינו ««¿ƒ

לאחרים  גם בה' האמונה את ולימד ה'

'הקריאו' עצמם הם שגם כזה ובאופן

ואברהם  נוספים, לאנשים ה' שם את

בעולם  ה' שם את ופרסם הקריא אבינו

כזו כך Ú„במידה ÏÚtLכדי «∆»«
Lb¯iLאחרים Ê‰אצל ÔÈ‡L ∆À¿«∆≈∆

באלוקות וההכרה ∆…¿ÔÙ‡aהאמונה
‡e‰LהקדושֿברוךֿהואÏŒ‡ ∆≈
,ÌÏBÚ‰ שתי כביכול שיש כלומר »»

האלוקות  מציאות שונות, ישויות

והקדושֿברוךֿהוא  העולם ומציאות

שהקדושֿ זה, ולפי העולם על האֿל

העולם, של האֿל הוא ברוךֿהוא

דבר של ‡Á„פירושו ¯·c BÈ‡L∆≈»»∆»
ÌÏBÚ‰ ÌÚ,לעצמו מציאות הוא הקריא ‡l‡והעולם אבינו אברהם ƒ»»∆»

באלוקות  והאמונה ההכרה את e‰L‡ולימד ÔÙ‡a הקדושֿברוךֿהוא ¿…∆∆
,ÌÏBÚ ÏŒ‡ כלומר˙e˜Ï‡‰ ÌÚ „Á‡Ó ‡e‰ ÌÏBÚ‰L51 כל כי ≈»∆»»¿À»ƒ»¡…

לעצמה, נפרדת מציאות ואינה מוחלט בביטול לאלוקות בטלה המציאות

'eÎ ˙B¯‡a ˙¯ÈÙÁ ÔÈÚa ÏÚtL ˜ÁˆÈ ÔÎŒBÓÎe52, הוא גם ¿≈ƒ¿»∆»«¿ƒ¿«¬ƒ«¿≈
על  בעולםגרם אלוקות וגילוי המשכה זו עבודה ÏÚtLידי ·˜ÚÈ Ì‚Â¿««¬…∆»«

לבן  ‰BÏ˜n˙בצאן ÔÈÚa53 התוכן הדבר הרי של e‰L‡הפנימי ¿ƒ¿«««¿∆
ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ˙Ó‚„a54,בעולם אלוקות של וגילוי המשכה שפועלת ¿À¿«ƒ¿«¿ƒƒ
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h"kyz'dיב ,gqt ly oexg`

היּו" ריחֹות - האבֹות לפני ׁשעׂשּו ,55ה"מצֹות ְְִֵֶֶַָָָָָ

ולכן  הּדבר, עצם המׁשכת אינֹו הריח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשענין

קּיּום  עלֿידי ׁשּגם והינּו, ׁשעה, לפי רק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָנׁשאר

הּגׁשמי  הּדבר יצא לא האבֹות ׁשל ְְִִֶַַַַָָָָָָֹהּמצֹות

לֹומר  ׁשאיֿאפׁשר  [ּדהגם וגׁשמּיּותֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָמחמרּיּותֹו

אבל  לגמרי, הּגׁשמי ּבּדבר ּדבר ׁשּום נפעל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

איֿאפׁשר  ולכן מחמרּיּותֹו], יצא לא ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹמּכלֿמקֹום

הּוא  ּובזה . יתּבר לֹו ּדירה עלֿידיֿזה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָלהיֹות

הּמצוה  עׂשּית ׁשעלֿידי מּתןּֿתֹורה, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהחּדּוׁש

וגׁשמּיּותֹו, מחמרּיּותֹו הּגׁשמי הּדבר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָיצא

יהיה  הּגׁשמי ׁשהּדבר לפעל היא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹוהעבֹודה

ּכל  ׁשּזהּו ּתמיד ׁשּמרּגיׁשים ׁשּבּים ּדגים ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻּבדגמת

"ּדג  ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבן ׁשּלדעת עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיּותם,

ענין  היא מציאּותֹו ׁשּכל לפי חֹוצץ", ְְְִִִִֵֵֶַָאינֹו

ו 56הּמים  הּמׁשּכן,. עׂשּית ענין ּגםּֿכן היה זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ

לֹו ּומקּדׁש מׁשּכן ּדירה - וזהב מהּכסף ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלעׂשֹות

קריעת  ּבׁשעת היתה זה על וההדרכה .ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָיתּבר

האריז"ל  ּוכפרּוׁש ליּבׁשה", ים ׁש"הפ ְְֲִֵֶַַַַָָָָָיםֿסּוף,

האצילּות  עֹולם המׁשכת ׁשהיתה ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹוהּזהר,

עֹולמֹות  ועלּית ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲֲִִִִַַָָָָָלעֹולמֹות

ׁשּזהּו האצילּות, לעֹולם ְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ירדּו ׁש"עליֹונים הּגזרה, ּבּטּול ענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻּבדגמת

אּלא  למעלה", יעלּו ותחּתֹונים ְְְְְֲִֶַַַַָָָלמּטה,

ּבאתערּותאּֿדלעילא  זה היה יםֿסּוף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּבקריעת

להיֹות  ׁשּיּוכל התחּדׁש ּובמּתןּֿתֹורה ׁשעה, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּולפי

ּובקביעּות. ְְְְֲִִִִַָָּבאתערּותאּֿדלתּתא
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ואילך.)55 קסד ע' תרע"ח סה"מ וראה (א). ג פ"א, מכתב )56שהש"ר גם וראה שנא. ע' תרס"ב סה"מ מ"ז. פ"ו מקואות

מב). ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה כסלו טו"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקות  המשכת של זה עניין פעלו תורה מתן לפני שהיו האבות שגם ונמצא

הוא  הביאור אלא תורה, במתן התחדש מה ואםֿכן למטה, מלמעלה בעולם

שהביאו  האמורות הפעולות כל את פעלו ויעקב יצחק אברהם האבות שאכן

אבל לגילוי  בעולם, במדרש ÌB˜ÓŒÏkÓאלוקות ‰"BˆÓ˙נאמר Ìb ƒ»»««ƒ¿
˙BÁÈ¯ - ˙B·‡‰ EÈÙÏ eNÚL∆»¿»∆»»≈

"eÈ‰55, המצוות שמעשה והטעם »
משום  הוא לריח נמשל האבות של

˙ÎLÓ‰ BÈ‡ ÁÈ¯‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»≈«≈«¿»«
¯·c‰ ÌˆÚ,חיצוני ביטוי רק אלא ∆∆«»»
¯‡L ÔÎÏÂ הריח‰ÚL ÈÙÏ ˜¯ ¿»≈ƒ¿««¿ƒ»»

לו, והולך מתנדף הריח מה זמן וכעבור

,eÈ‰Â הוא בנמשל הדבר ומשמעות ¿«¿
˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÌbL∆««¿≈ƒ«ƒ¿

˙B·‡‰ ÏL זו שהייתה למרות ∆»»
העולם  במציאות מצידם …Ï‡פעולה

B˙ei¯ÓÁÓ ÈÓLb‰ ¯·c‰ ‡ˆÈ»»«»»««¿ƒ≈»¿ƒ
B˙eiÓL‚Â עשו שהאבות לאחר וגם ¿«¿ƒ

שבו את  הגשמי החפץ המצווה קיום

גשמית עש  מציאות נשאר זאת ו

LÙ‡ŒÈ‡L¯וחומרית  Ì‚‰c]«¬«∆ƒ∆¿»
¯·c ÌeL ÏÚÙ ‡lL ¯ÓBÏ«∆…ƒ¿«»»

È¯Ó‚Ï ÈÓLb‰ ¯·ca ידי על «»»««¿ƒ¿«¿≈
למעשיהם  גם ובוודאי האבות, מעשי

מציאות  על מסויימת השפעה הייתה

Ï‡העולם, ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»…
B˙ei¯ÓÁÓ ‡ˆÈ מציאות נותר אלא »»≈»¿ƒ

וחומרית  ‡ŒÈגשמית ÔÎÏÂ ,[¿»≈ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿«¿≈∆

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc המטרה שכן ƒ»ƒ¿»≈
כדברי  היא, הבריאה של והתכלית

רצון  את להשלים שהעולם המדרש, ה'

הגשמית, המציאות היינו התחתון, הזה

למציאות  חומרית ממציאות תהפוך

'ידור' שהקדושֿברוךֿהוא שראוי

ידי  על מתמלא לא זה ודבר בה ויתגלה

שלא  האבות ביטול מעשי גרמו

לגמרי. ‰e‡החומריות ‰Ê·e»∆
,‰¯BzŒÔzÓ ÏL LecÁ‰,לכן קודם היה iNÚ˙שלא È„ÈŒÏÚL «ƒ∆««»∆«¿≈¬ƒ«

‰Âˆn‰ והלאה תורה מתן ‰ÈÓLbמאז ¯·c‰ ‡ˆÈ נעשית שבו «ƒ¿»≈≈«»»««¿ƒ
B·Ú‰Â„‰המצווה  ,B˙eiÓL‚Â B˙ei¯ÓÁÓ מצוות המקיים האדם של ≈»¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬»

הגשמית  המציאות עם מגע ‰ÈÓLbתוך ¯·c‰L ÏÚÙÏ ‡È‰ שבו ƒƒ¿…∆«»»««¿ƒ
הזה  בעולם המצוות את מקיימים ÌÈ‚cובאמצעותו ˙Ó‚„a ‰È‰Èƒ¿∆¿À¿«»ƒ

e‰fL „ÈÓz ÌÈLÈb¯nL ÌiaL הים Ú„מי ,Ì˙eiÁ Ïk ∆«»∆«¿ƒƒ»ƒ∆∆»ƒ»«

"ıˆBÁ BÈ‡ ‚c" Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ˙Ú„lL בטבילה ∆¿«««»ƒ¿∆«¿ƒ≈»≈≈
עצמם, מהמים נפרד בלתי חלק נחשב B˙e‡ÈˆÓאלא ÏkL ÈÙÏ של ¿ƒ∆»¿ƒ

שבים  ‰ÌÈnהנברא ÔÈÚ ‡È‰56 בן שמעון "רבן המשנה (ובלשון ƒƒ¿«««ƒ
טהור"). המים, מבריית שהוא כל אומר, גמליאל

ÔÈÚ ÔkŒÌb ‰È‰ ‰ÊÂ התוכן ¿∆»»«≈ƒ¿«
של  ‰ÔkLn,הפנימי ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»

·‰ÊÂ ÛÒk‰Ó ˙BNÚÏ שמצד «¬≈«∆∆¿»»
- וחומרית גשמית מציאות הוא עצמו

BÏ Lc˜Óe ÔkLÓ ‰¯Ècƒ»ƒ¿»ƒ¿»
C¯a˙È הקדושֿברוךֿהוא שבו מקום ƒ¿»≈

ושורה  אפשרי נמצא זה ודבר בגלוי,

מתןֿתורה  לאחר לעיל.,רק כמבואר

‰Î¯„‰‰Â וההכנה‰Ê ÏÚ לקראת ¿««¿»»«∆
תורה  ˜¯ÚÈ˙מתן ˙ÚLa ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¿ƒ«

ÌÈ CÙ‰"L ,ÛeÒŒÌÈ«∆»«»
,"‰LaÈÏ בתהילים הכתוב כלשון ¿«»»

לעיל, ‰‡¯Ï"ÊÈהמובא Le¯ÙÎe¿≈»¬ƒ«
‰˙È‰L ,¯‰f‰Âֿים קריעת בעת ¿«…«∆»¿»

האלוקות ‰ÎLÓ˙סוף  וגילוי «¿»«
בדרגה  רק מאירה היא כלל שבדרך

של  ‰‡ˆeÏÈ˙הגבוהה ÌÏBÚ»»¬ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ עליונים' לעניין בדומה שהוא ¬ƒ»
במתן  כך אחר שהיה לתחתונים' ירדו

יםֿסוף Âתורה, בקריעת בבד, »בד
והתקרבות iÏÚ˙גם הייתה  התעלות ¬ƒ«

של  Œ‰‡È¯aלאלוקות ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»
ÌÏBÚÏ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿»

,˙eÏÈˆ‡‰ לעניין בדומה שהוא »¬ƒ
אחר  שהיה לעליונים' יעלו 'תחתונים

תורה  במתן העניינים e‰fLכך שני ∆∆
הם  Ïehaכאחד ÔÈÚ ˙Ó‚„a¿À¿«ƒ¿«ƒ

e„¯È ÌÈBÈÏÚ"L ,‰¯Êb‰«¿≈»∆∆¿ƒ≈¿
eÏÚÈ ÌÈBzÁ˙Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¿ƒ«¬

"‰ÏÚÓÏ במתן כך אחר שהיה ¿«¿»
ÛeÒŒÌÈתורה, ˙ÚÈ¯˜aL ‡l‡∆»∆ƒ¿ƒ««

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ‰Ê ‰È‰»»∆¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
כך  כל גדול שינוי עושה שאיננה האלוקות מצד מלמעלה בהתעוררות

ההתעוררות  כאשר כמו הגשמית מצד במציאות היא לאלוקות להתקרב

ÚL‰אים הנבר  ÈÙÏe קצר וגם לזמן הייתה יםֿסוף שבקריעת ההתגלות ¿ƒ»»
BÈ‰Ï˙בלבד, ÏÎeiL LcÁ˙‰ ‰¯BzŒÔzÓ·e ירדו 'עליונים גם ¿««»ƒ¿«≈∆«ƒ¿

למעלה' יעלו 'תחתונים וגם בהתעוררות z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a‡למטה' ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
הנבראים  מצד קצר.eÚÈ·˜·e˙מלמטה לזמן רק ולא ƒ¿ƒ
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יםֿסּוף,ÈtŒÏÚÂה) קריעת ענין ּגדל הּמבאר ¿«ƒְְְִִֶַַַַָֹֹ

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה "ּכּמה 19יּובן ְִֶַַַָָָָ

רּבן  רּבנּו מׁשה נתחּבט ּכּמה הּים, יֹורדי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּגדֹולים

ׁשּנאמר  הּדמּות, את ׁשראה עד נביאים 57ׁשל ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ

תּוכל  לא הּקּב"ה לֹו ואמר ,ּכבֹוד את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהראניֿנא

ּפני" את היה 58לראֹות יםֿסּוף קריעת ּובׁשעת , ְְְִִִֶַַַָָָָ

זה  ואֹומר ּבאצּבעֹו מראה ואחד אחד ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָ"ּכל

הּפנים. ראּית על ׁשּמֹורה ּדיקא, "זה" ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָאֿלי",

ּבׁשעת  היה מׁשה ׁשּגם היֹות ּדעם ּבזה, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹוהענין

וגֹו', מׁשה" יׁשיר "אז ּוכדכתיב יםֿסּוף, ְְְְִִִִֶַַָָֹקריעת

מׁשה. לגּבי הּים" ּב"יֹורדי העּלּוי מהּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹואםּֿכן

זה  ענין היה יםֿסּוף ׁשּבקריעת הּוא, הענין ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָא

ּבּקׁש ּומׁשה ׁשעה, ּולפי ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹּבאתערּותאּֿדלעילא

ּבּקׁש (ׁשּלכן ּבאתערּותאּֿדלתּתא יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּזה

הּקּב"ה  לֹו הׁשיב  זה ועל ּולדֹורֹות, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ"הראניֿנא")

ּגדל  מּובן זה ּומּכל ּפני". את לראֹות תּוכל ְִִֶֶֶַָָָָֹֹ"לא

ּוכמֹוֿ ּבניֿיׂשראל . נתעּלּו ׁשעלֿידֹו הּים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָמעלת

הּי על ּבניֿיׂשראל מעלת יׁשנּה ׁשּכתּוב כן ּכמֹו ם, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

יםֿסּוף  "לגזר ּוכתיב מׁשה", לפני ים ְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹ"ּבֹוקע

יׂשראל  ׁשל מעלתם ׁשּמּצד "לגזּורים", ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָלגזרים",

הּמסירתֿ מעלת מּצד וכן לפניהם, הּים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָנבקע

ּבן  נחׁשֹון רק לא ׁשהרי ּביׂשראל, ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנפׁש

מסירתֿנפׁש ׁשל ּבמּצב עמד ּגם 59עּמינדב אּלא , ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

סח  מזמֹור ּבתהּלים ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל, 60ּכל ְְְְִִִִִֵֶָָָ

ּגֹו', רגמתם יהּודה ׂשרי רֹודם צעיר ּבנימין ְְְִִִִֵֵָָָָָָָׁשם

ּבּגמרא  היּו61ואיתא הּים, על יׂשראל "ּכׁשעמדּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

יֹורד  אני אֹומר זה זה, עם זה מנּצחים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָׁשבטים

קפץ  לּים, ּתחּלה יֹורד אני אֹומר וזה לּים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּתחּלה

ׁשם  ׁשּנאמר ּתחּלה, לּים וירד ּבנימין ׁשל ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשבטֹו
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יח.)57 לג, כ.)58תשא א.)59שם, לז, סה"מ )60סוטה (ראה זו שנה ניסן בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל – כח. ַפסוק

ואילך). 1 ע' ח"א ניסן ואילך.)61י"א סע"ב לו, סוטה
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¯‡·n‰ ÈtŒÏÚÂ במאמר ‰) הקודמים ˜¯ÚÈ˙בפרקים ÔÈÚ Ï„b ¿«ƒ«¿…»…∆ƒ¿«¿ƒ«

ÛeÒŒÌÈ,הבריאה כוונת והשלמת תורה למתן הכנה היה הדבר וכיצד «
באריכות,כמבואר  L¯„naלעיל ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ19‰nk" »«∆»«ƒ¿»«»
ÌÈÏB„b וחשוביםÌi‰ È„¯BÈ,אותו ועברו ליםֿסוף שירדו ישראל בני ¿ƒ¿≈«»

Ôa¯ ea¯ ‰LÓ ËaÁ˙ ‰nk«»ƒ¿«≈…∆«≈«»
˙‡ ‰‡¯L „Ú ÌÈ‡È· ÏL∆¿ƒƒ«∆»»∆

˙eÓc‰,הקדושֿברוךֿהוא של «¿
¯Ó‡pL57 רבינו שמשה בתורה ∆∆¡«

מהקדושֿברוךֿהוא  ŒÈ‡¯‰«¿≈ƒביקש
BÏ ¯Ó‡Â ,E„B·k ˙‡ ‡»∆¿∆¿»«
˙‡ ˙B‡¯Ï ÏÎe˙ ‡Ï ‰"aw‰«»»…«ƒ¿∆

"Èt58ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ˙ÚL·e , »»ƒ¿«¿ƒ««
„Á‡Â „Á‡ Ïk" ‰È‰ ÛeÒ מבני »»»∆»¿∆»

גם  הגיעו ישראל, לא שבוודאי כאלה

רבינו  משה BÚaˆ‡aלדרגת ‰‡¯Ó«¿∆¿∆¿»
כזו  במידה שהיא האלוקות גילוי כלפי

לנגד  הנמצא דבר כמו וחזקה ברורה

האדם  של ‡Œעיניו ‰Ê ¯ÓB‡Â¿≈∆≈
,‡˜Èc "‰Ê" ,"ÈÏ ש והשימו ƒ∆«¿»

כיוון  בדווקא הוא "זה" בביטוי

ÌÈt‰ ˙i‡¯ ÏÚ ‰¯BnL∆∆«¿ƒ««»ƒ
שייך  הפנים מול כשעומדים ודווקא

"זה". ולומר באצבע להורות

מעלתם  אודות יותר ומפרט וממשיך

בני  בעת של הים', 'יורדי ישראל,

יםֿסוף. קריעת

ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¡∆«
‰LÓ עצמו ÚLa˙רבינו ‰È‰ …∆»»ƒ¿«

·È˙Î„Îe ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ וכמו ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ
הים  שירת לגבי בתורה שכתוב

יםֿסוף  קריעת לאחר «"‡Êשנאמרה
ÔkŒÌ‡Â ,'B‚Â "‰LÓ ¯ÈLÈ»ƒ…∆¿¿ƒ≈

ÈelÚ‰ e‰Ó המיוחדת והחשיבות «»ƒ
"Ìi‰ È„¯BÈ"a בני כלל היינו ¿¿≈«»

LÓ‰?ישראל  Èa‚Ï¿«≈…∆
ÔÈÚ‰ C‡ שהיה מה בין ההבדל «»ƒ¿»

ישראל  בני ובין לכל יםֿסוף בקריעת

כבודך' את נא 'הראני משה בקשת

‰È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aL ,‡e‰∆ƒ¿ƒ««»»
‰Ê ÔÈÚ אלוקות ראו ישראל שבני ƒ¿»∆

מצד ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a‡בגילוי  ולא מלמעלה והתגלות בהתעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
עצמם בני  ÚL‰ישראל ÈÙÏe,קצר זמן למשך 'הראני LÓe‰ורק באמרו ¿ƒ»»…∆

כבודך' את fL‰נא Lwa האלוקות z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a‡גילוי ‰È‰È ƒ≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה  Lwaבהתעוררות ÔÎlL) משה"‡ŒÈ‡¯‰" שהדבר כיוון ∆»≈ƒ≈«¿≈ƒ»

מצידו  בהתעוררות B¯B„Ïe˙היה רק ) ולא לתמיד יימשך שהגילוי כך ¿
שעה, ‡˙לאותה ˙B‡¯Ï ÏÎe˙ ‡Ï" ‰"aw‰ BÏ ·ÈL‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆≈ƒ«»»…«ƒ¿∆

"Èt.נענתה לא זו ובקשתו »»
שנשאלה  הסתירה גם מיושבת ומעתה

או  ישראל מבני נעלה הים האם לעיל

שממשיך  כפי מהים, נעלים ישראל בני

ומבאר:

‰Ê ÏkÓe הגילוי על לעיל האמור ƒ»∆
ים  בקריעת ראו ישראל שבני האלוקי

‰Ìi,סוף  ˙ÏÚÓ Ï„b Ô·eÓ»…∆«¬««»
B„ÈŒÏÚL הים elÚ˙באמצעות ∆«»ƒ¿«

Ï‡¯NÈŒÈa.נעלית ŒBÓÎeלדרגה ¿≈ƒ¿»≈¿
ÔÎ שני ŒÈaמצד ˙ÏÚÓ dLÈ ≈∆¿»«¬«¿≈

·e˙kL BÓk ,Ìi‰ ÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈««»¿∆»
יםֿסוף  קריעת אודות התפילה בנוסח

,"‰LÓ ÈÙÏ ÌÈ Ú˜Ba"≈«»ƒ¿≈…∆
·È˙Îe בתהיליםÛeÒŒÌÈ ¯Ê‚Ï" ¿ƒ¿…≈«

,"ÌÈ¯Ê‚Ï נקרא שהים ודורשים ƒ¿»ƒ
,"ÌÈ¯eÊ‚Ï" לבני כינוי שהוא ƒ¿ƒ

ופירושו  נימולים, שהם שם על ישראל

הוא של  ÏLדבר Ì˙ÏÚÓ „vnL∆ƒ««¬»»∆
Ìi‰ Ú˜· Ï‡¯NÈ והתבטל ƒ¿»≈ƒ¿««»

ÔÎÂ ,Ì‰ÈÙÏ נוסף דבר יש ƒ¿≈∆¿≈
בעת  לביטוי שבא ישראל של במעלתם

יש  כך משום שגם יםֿסוף, קריעת

והיינו  הים, על ישראל בבני מעלה

LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ˙ÏÚÓ „vÓƒ««¬««¿ƒ«∆∆
‰˙È‰L שעה Ï‡¯NÈa,באותה ∆»¿»¿ƒ¿»≈

Ôa ÔBLÁ ˜¯ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…««¿∆
·„ÈnÚ לתוך שקפץ הראשון שהיה «ƒ»»

Œ˙¯ÈÒÓהים  ÏL ·vÓa „ÓÚ»«¿«»∆¿ƒ«
LÙ59,Ï‡¯NÈ Ïk Ìb ‡l‡ , ∆∆∆»«»ƒ¿»≈

¯BÓÊÓ ÌÈl‰˙a ·e˙kL BÓk¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÁÒ60 יםֿסוף קריעת «ÌLלגבי

È¯N Ì„B¯ ¯ÈÚˆ ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ»ƒ≈»≈
¯ ‰„e‰È‡˙È‡Â ,'Bb Ì˙Ó‚ ¿»ƒ¿»»¿ƒ»

"Óba61e„ÓÚLk¯‡ומובא  «¿»»¿∆»¿
ÌÈË·L eÈ‰ ,Ìi‰ ÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈««»»¿»ƒ
‰ÊÂ ,ÌiÏ ‰lÁz „¯BÈ È‡ ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁvÓ¿«¿ƒ∆ƒ∆∆≈¬ƒ≈¿ƒ»«»¿∆
„¯ÈÂ ÔÈÓÈa ÏL BË·L ıÙ˜ ,ÌiÏ ‰lÁz „¯BÈ È‡ ¯ÓB‡≈¬ƒ≈¿ƒ»«»»«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»«
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ים, רד אּלא רֹודם ּתקרי אל רֹודם, צעיר ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבנימין

ׂשרי  ׁשּנאמר אֹותם, רֹוגמים יהּודה ׂשרי ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָוהיּו

עמדּו יׂשראל ׁשּכל ראיה ׁשּמּזה רגמתם", ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָיהּודה

הּים  נבקע ולכן מסירתֿנפׁש, ׁשל ּבמּצב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאז

ְִֵֶלפניהם.

יםֿסּוף p‰Â‰ו) ׁשּקריעת לעיל הּמבאר עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִֵֶַַַַָֹ

מּובן, הרי למּתןּֿתֹורה, הכנה ְְֲֲֵַַָָָָָָהיתה

הענינים  ׁשני ּדגמת יׁש ּבתֹורהּֿומצֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻׁשּגם

על  ּבניֿיׂשראל מעלת יםֿסּוף, ּבקריעת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהיּו

ּכּמבאר  ּבניֿיׂשראל, על הּים ּומעלת ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָֹהּים

הּנ"ל  על 13ּבּמאמר ּבבניֿיׂשראל מעלה ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

על  ּבּתֹורה מעלה ּגם יׁש ּוכמֹוֿכן ְֲֵֵַַַַַָָָהּתֹורה,

ּדהּנה  קׁשרין 62ּבניֿיׂשראל. "ּתלת ּׁשּכתּוב מּמה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ואֹוריתא  ּבאֹוריתא, יׂשראל ּבדא, ּדא ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָמתקּׁשרין

מתקּׁשרין 63ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא  ׁשּיׂשראל הינּו , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

מּובן  ה ּתֹורה, עלֿידי ְְְְִֵַַָָָּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּגיסא, ּולאיד יׂשראל. על הּתֹורה מעלת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּגדלה

ּכמֹו הּתֹורה , לגּבי  ּביׂשראל מעלה ּגם ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָיׁש

קהּלת 64ׁשּכתּוב  מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְִִֶֶַָָָָָָֹ

מאֹורסה" אּלא מֹורׁשה "אלּֿתקרי הינּו65יעקב, , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

לכנסתֿיׂשראל  'ּכּלה' ּבבחינת היא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּתֹורה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יעקב, ּבבחינת ׁשהם לאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָֹ(אפילּו

הם  ׁשּיׂשראל מּובן ׁשּמּזה יעקב"), ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ"קהּלת

למצֹות, ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן מהּתֹורה. ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָלמעלה

ּבניֿ על ּבמצֹות מעלה ׁשּיׁש מצינּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּלפעמים

ּבמצֹותיו", קּדׁשנּו "אׁשר ׁשּמברכים ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָיׂשראל,

הּבחינֹות  ׁשּתי על (ּדקאי "ּבמצֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ"קּדׁשנּו

ויׂשראל) מעלה 66יעקב ׁשּיׁש מצינּו ולפעמים . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמצֹות, על 67ּבבניֿיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו אתם", "אּתם 68"ועׂשיתם ְְֲִֵֶֶַַַָָֹ
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פמ"ב.)62 האמצעי לאדמו"ר האמונה שער רפב. ע' ח"א התורה פרשיות על רלו; ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

א.)63ועוד. עג, ואילך.)64זח"ג סע"ג צג, ברכה לקו"ת וראה ד. לג, עה"פ.)65ברכה ט,)66ספרי במדבר לקו"ת ראה

ובכ"מ. ג.)67ג. כו, ז.)68בחוקותי פל"ה, ויק"ר א. קיג, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„B¯ È¯˜z Ï‡ ,Ì„B¯ ¯ÈÚˆ ÔÈÓÈa ÌL ¯Ó‡pL ,‰lÁz ÌiÏ«»¿ƒ»∆∆¡«»ƒ¿»ƒ»ƒ≈«ƒ¿ƒ≈

‡l‡ נאמר כאילו המילה את לקרוא e‰È„‰יש È¯N eÈ‰Â ,ÌÈ „¯ ∆»≈»¿»»≈¿»
Ì˙B‡ ÌÈÓ‚B¯ שקפצו על בנימין בני e‰È„‰תחילה,את È¯N ¯Ó‡pL ¿ƒ»∆∆¡«»≈¿»

Ï‡¯NÈ ÏkL ‰È‡¯ ‰fnL ,"Ì˙Ó‚¯ השבטים כל ‡Êבני e„ÓÚ ƒ¿»»∆ƒ∆¿»»∆»ƒ¿»≈»¿»
יםֿסוף  קריעת ÏLבעת ·vÓa¿«»∆

ÔÎÏÂ ,LÙŒ˙¯ÈÒÓ מפני גם ¿ƒ«∆∆¿»≈
המסירות  עניין בהם, שהייתה זו מעלה

Ì‰ÈÙÏ.נפש, Ìi‰ Ú˜·ƒ¿««»ƒ¿≈∆
ÏÈÚÏ ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«ƒ«¿…»¿≈
‰Î‰ ‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL∆¿ƒ««»¿»¬»»

‰¯BzŒÔzÓÏ כבר שעה ובאותה ¿««»
'עליונים  עניין של ההתחלה הייתה

ותחתונים  למטה למעלה',ירדו יעלו

לעיל, ÌbLכמבואר ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«
˙BˆÓeŒ‰¯B˙a בעיקר שהתחילו ¿»ƒ¿

תורה  מתן ÈLבעת ˙Ó‚c LÈ≈À¿«¿≈
ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a eÈ‰L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ««

,ÛeÒ אחד ŒÈaמצד ˙ÏÚÓ«¬«¿≈
e Ìi‰ ÏÚ Ï‡¯NÈ שני מצד ƒ¿»≈««»

,Ï‡¯NÈŒÈa ÏÚ Ìi‰ ˙ÏÚÓ«¬««»«¿≈ƒ¿»≈
Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡·nk13 של «¿…»««¬»««

שגם אדמו  תרכ"ט, משנת מהר"ש, "ר

לזה  דומה עניין יש ומצוות בתורה

ÏÚ Ï‡¯NÈŒÈ·a ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÔÎŒBÓÎe ,‰¯Bz‰ שני LÈמצד «»¿≈≈

ŒÈa ÏÚ ‰¯Bza ‰ÏÚÓ Ìb««¬»«»«¿≈
Ï‡¯NÈ.ומבאר שממשיך כפי ƒ¿»≈

‰p‰c62·e˙kM ‰nÓ בזוהר , ¿ƒ≈ƒ«∆»
‡c ÔÈ¯M˜˙Ó ÔÈ¯L˜ ˙Ïz"¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»
,‡˙È¯B‡a Ï‡¯NÈ ,‡„a¿»ƒ¿»≈¿»¿»
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜a ‡˙È¯B‡Â¿»¿»¿¿»¿ƒ

"‡e‰63, מתקשרים קשרים שלושה

והתורה  בתורה ישראל בזה, זה

Ï‡¯NiLבקדושֿברוךֿהוא, eÈ‰«¿∆ƒ¿»≈
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜a ÔÈ¯M˜˙Óƒ¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ

‡e‰ בקדושֿברוךֿהוא מתקשרים

,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ומזהÔ·eÓ «¿≈«»»
ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL∆»¿»«¬««»«

Ï‡¯NÈ הדרך היא התורה שלכן ƒ¿»≈
ישראל  בני שבאמצעותו והאמצעי

הקדושֿברוךֿהוא. עם מתקשרים

,‡ÒÈb C„È‡Ïe שני ‰Bz¯‰,מצד Èa‚Ï Ï‡¯NÈa ‰ÏÚÓ Ìb LÈ ¿ƒ»ƒ»≈««¬»¿ƒ¿»≈¿«≈«»
·e˙kL BÓk64 בתורה˙l‰˜ ‰L¯BÓ ‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz ¿∆»»ƒ»»…∆»»¿ƒ«

,·˜ÚÈ כך וחכמינו על  דרשו L¯BÓ‰ז"ל È¯˜zŒÏ‡" ירושה לשון  «¬…«ƒ¿≈»»
מקרא  של Ò¯B‡Ó‰"כפשוטו ‡l‡65 אירוסין,לשון‰¯Bz‰L eÈ‰ ∆»¿»»«¿∆«»

'‰lk' ˙ÈÁ·a ‡È‰ המאורסת ƒƒ¿ƒ««»
el‡Ï eÏÈÙ‡) Ï‡¯NÈŒ˙ÒÎÏƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ¿≈
מבני  לאלה גם 'כלה' היא והתורה

נמוכה רו ברמה Ì‰Lישראל  חנית ∆≈
·˜ÚÈ ˙ÈÁ·a שהוא 'עקב' מלשון ƒ¿ƒ««¬…

בגוף, נמוך הכי e˙kL·האבר BÓk¿∆»
זה  פסוק ÚÈ˜·"),בסיום ˙l‰˜"¿ƒ««¬…

‰fnL'כ'כלה היא לבני שהתורה ∆ƒ∆
‰Ìישראל  Ï‡¯NiL Ô·eÓ»∆ƒ¿»≈≈

‰¯Bz‰Ó ‰ÏÚÓÏ כמבואר שכן, ¿«¿»≈«»
החתן  וכלה, בחתן וחסידות, בקבלה

היא  והכלה משפיע, בבחינת הוא

מהמשפיע. שלמטה מקבל בבחינת

˙BˆÓÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈««ƒ¿
ישראל, לבני ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒביחס

‰ÏÚÓ LiL eÈˆÓ ויתרון »ƒ∆≈«¬»
BÓk ,Ï‡¯NÈŒÈa ÏÚ ˙BˆÓa«ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿

ÌÈÎ¯·nL המצוות עשיית על ∆¿»¿ƒ
,"ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" וכמו ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

התפילה  בנוסח ≈¿»"˜eLcשמבקשים
"EÈ˙BˆÓa ישראל שבני היינו ¿ƒ¿∆

שלמעלה  מהמצוות קדושה מקבלים

האמורים (È‡˜cמהם  הלשונות שתי ¿»≈
מקבלים  ישראל שבני הקדושה לגבי

מכוונים  ÈzLמהמצוות, ÏÚ«¿≈
Ï‡¯NÈÂ ·˜ÚÈ ˙BÈÁa‰«¿ƒ«¬…¿ƒ¿»≈

בחסידות  במצותיך'כמבואר ש'קדשנו

בקשה  והיא 'ישראל' למדריגת שייך

'קדשנו  שכבר מזה יותר נעלה לעניין

'יעקב' למדריגת השייך .66)במצותיו'
‰ÏÚÓ LiL eÈˆÓ ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ»ƒ∆≈«¬»

ÏÚויתרון  Ï‡¯NÈŒÈ·aƒ¿≈ƒ¿»≈«
·e˙kL BÓk ,˙Bˆn‰67 בתורה «ƒ¿¿∆»

המצוות  ‡˙Ì",לגבי Ì˙ÈNÚÂ"«¬ƒ∆…»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â68 בזוהר ¿»¿«≈

È˙k·,ובמדרש  Ìz‡" המילה «∆¿ƒ
ללא  כתובה לקרוא 'אתם' ואפשר וא"ו
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ׁשעלֿ עׂשאּוני", ּכאּלּו עליכם אני מעלה ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָּכתיב,

את  ּבניֿיׂשראל "עֹוׂשים" הּמצֹות קּיּום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָידי

ּפּקּודין  רמ"ח קּיּום ׁשעלֿידי הינּו, ְְְִִִִֵֶַַַַָהּמצֹות,

ּכביכֹול  ּדזעירֿאנּפין' איברין 'רמ"ח ,69נעׂשים ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ

הּמצֹות, על ּבבניֿיׂשראל ׁשּיׁש הּמעלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּזֹוהי

'ּבעליּֿבּתים' להיֹות יכֹולים ׁשּבניֿיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָועד

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּמצֹות, -70על "אּתם ְְֲִֵֶַַַַַַ

ּבכח  הּוא ּגּופא זה ׁשענין (ּדאף מזידין" ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹאפילּו

הם 71הּתֹורה  ּבניֿיׂשראל הרי מּכלֿמקֹום , ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ

ּכתיב  וכן הּתֹורה), על מן 72'ּבעלים' תסּור לא ְְְִִִֵַַָָָֹ

ואמרּו ּוׂשמאל, ימין ל יּגידּו אׁשר ְְְְֲִִֶַַָָָָֹהּדבר

ז"ל  ּכׁשאֹומרים 73רּבֹותינּו ׂשמאל אפילּו על ְְְֲִִֵֶַַֹ

(ׁשּבּתֹורה) ימין ועל ימין, ׁשהּוא ְִִֶֶֶַַַָָָָ(ׁשּבּתֹורה)

הם  ׁשּבניֿיׂשראל מּוכח ׁשּמּזה ׂשמאל, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהּוא

מהּתֹורהּֿומצֹות. נעלית ְְְֲִֵֵַַַָָּבדרּגה

הּנׁשמה ‡Cז) ירידת ׁשּמּצד ּבזה, הענין «ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

נעׂשית  הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַלהתלּבׁש

ואז  מהּתֹורהּֿומצֹות, ּבמדרגה למּטה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ׁשרׁש מּצד אבל  ,"ּבמצֹותי "קּדׁשנּו להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹצרי

ּומּצד  מהּתֹורהּֿומצֹות, למעלה היא הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּנׁשמה

הּמצֹות. את ה"עֹוׂשים" הם ּבניֿיׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָזה

ירידת  ׁשּמּצד הּתֹורה, ּבלּמּוד הּוא ְְְִִִֵֶַַַָּוכמֹוֿכן

לּמּוד  להיֹות צרי ּבתחּלה הּנה למּטה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּנׁשמה

ּדנפׁשיּה אּדעּתא את 74הּתֹורה לקּׁשר ּבכדי הינּו , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ

צרי אחרּֿכ אבל הּתֹורה", "נֹותן עם ְֲִִֵַַַַָָָָעצמֹו

לקּׁשר  ּכדי "לׁשמּה", הּתֹורה לּמּוד עּקר ְְְְִִִִֵֵַַַָָלהיֹות

ּדכיון  והינּו, ּומקֹורּה, ּבׁשרׁשּה הּתֹורה ְְְְְְֵֶַַָָָָָאת
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ד.)69 לד, שה"ש סע"ד. ח, בשלח לקו"ת א.)70ראה כה, –)71ר"ה תו"מ גם וראה א'תח. ע' ח"ג תער"ב המשך ראה

תלד. ע' וש"ס הרמב"ם על יא.)72הדרנים יז, עה"פ.)73שופטים ופירש"י ב.)74ספרי סח, פסחים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  לבני הקדושֿברוךֿהוא ואומר 'אתם' ÌÎÈÏÚאותה È‡ ‰ÏÚÓ«¬∆¬ƒ¬≈∆

Èe‡NÚ el‡k,כביכול הקדושֿברוךֿהוא, את עושים ישראל בני כאילו ," ¿ƒ¬»ƒ
‡˙כיוון  Ï‡¯NÈŒÈa "ÌÈNBÚ" ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈∆

ÔÈ„ewt Á"Ó¯ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰ ,˙Bˆn‰248 מצוותֿעשה «ƒ¿«¿∆«¿≈ƒ»«ƒƒ
בני ÌÈNÚ'פקודות'הנקראות  «¬ƒ

חיות  תוספת שתהיה גורמים ישראל

בבחינת  אלוקית »«'¯Á"Óוהארה
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ÔÈ¯·È‡248ֿב ≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ

של ה'אברים' שונות ובחינות (חלקים

'פנים  (הנקראות העליונות המידות

וחיות  לאור בהשוואה כי זעירות'

היא  שבמידות החיות שבמוחין,

ÏBÎÈ·k69È‰BfLמועטת) , ƒ¿»∆ƒ
Ï‡¯NÈŒÈ·a LiL ‰ÏÚn‰««¬»∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

˙Bˆn‰ ÏÚ מובן שמי שהרי ««ƒ¿
בדרגה  הוא המצוות את ש"עושה"

עצמן,יותר  מהמצוות כדי ÚÂ„גבוהה ¿«
על  ישראל בני של מעלתם גדלה כך

ÌÈÏBÎÈהמצוות  Ï‡¯NÈŒÈaL∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ
ÏÚ 'ÌÈzaŒÈÏÚa' ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬≈»ƒ«

˙Bˆn‰ איך ולהחליט לקבוע ובידם «ƒ¿
המצוות, את »¬»¿Ó‡Ók¯לקיים

Ï"Ê eÈ˙Ba¯70 לגבי בגמרא, «≈
והמועדים  החדשים שקביעות ההלכה

את  לדרוש שיש לביתֿדין, מסורה

תקראו  אשר ה' מועדי 'אלה הפסוק

במועדם  ‡eÏÈÙ"‡אתם - Ìz«∆¬ƒ
"ÔÈ„ÈÊÓ מתקדש שהחודש ¿ƒƒ

ביתֿדין, פי על נקבעים והמועדים

שלא  במזיד זאת עשו הדין בית אפילו

Ùeb‡כדין  ‰Ê ÔÈÚL Û‡c)¿«∆ƒ¿»∆»
לביתֿדין  נמסרו המצוות שענייני עצמו

ישראל  בני ÁÎaשל ‡e‰¿…«
‰¯Bz‰71 מקור היא שהתורה וכיוון «»

אין  לכאורה ישראל, בני של הזה הכוח

על  ישראל בני של למעלה הוכחה זו

‰¯Èהמצוות, ÌB˜ÓŒÏkÓ למעשה ƒ»»¬≈
אשר  ÔÎÂנקבע ,(‰¯Bz‰ ÏÚ 'ÌÈÏÚa' Ì‰ Ï‡¯NÈŒÈa הוכחה יש ¿≈ƒ¿»≈≈¿»ƒ««»¿≈

המצוות  על הבית' ו'בעלי מהמצוות למעלה הם ישראל שבני לכך נוספת

·È˙k72בתורה EÏכתוב e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï,החכמים ¿ƒ…»ƒ«»»¬∆«ƒ¿
הדין Ï"Êבית eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ73eÏÈÙ‡ »ƒ¿…¿»¿«≈¬ƒ

ÔÈÓÈ ÏÚÂ ,ÔÈÓÈ ‡e‰L (‰¯BzaL) Ï‡ÓN ÏÚ ÌÈ¯ÓB‡Lk¿∆¿ƒ«¿…∆«»∆»ƒ¿«»ƒ

Ì‰ Ï‡¯NÈŒÈaL ÁÎeÓ ‰fnL ,Ï‡ÓN ‡e‰L (‰¯BzaL)∆«»∆¿…∆ƒ∆»∆¿≈ƒ¿»≈≈
˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰Ó ˙ÈÏÚ ‰b¯„a בדברי טועים הם כאשר גם ולכן ¿«¿»«¬≈≈«»ƒ¿

מהם. לסור ואין לדבריהם תוקף יש תורה,

הן  שהמצוות משמע מסוימים שבמקומות למרות כיצד ומבאר וממשיך

אחרים  וממקומות ישראל מבני למעלה

זו  אין דבר, של לאמתו להיפך, משמע

סתירה.

„vnL ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡ (Ê«»ƒ¿»»∆∆ƒ«
Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿ƒ¿«≈«
˙ÈNÚ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ«¬≈
‰‚¯„Óa ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»¿«¿≈»

,˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰Ó הירידה כי ≈«»ƒ¿
הגשמי, הזה לעולם למטה,

בהמית  ובנפש גשמי בגוף וההתלבשות

ביחס  גדולה ירידה לנשמה גורמת

למטה  הירידה לפני ומצבה למעמדה

eLc˜" ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ê‡Â¿»»ƒƒ¿«¿≈
"EÈ˙BˆÓa למצוות זקוקה והנשמה ¿ƒ¿∆

ולהתעלות, להתקדש vÓ„כדי Ï·‡¬»ƒ«
‡È‰ È¯‰ ‰ÓLp‰ L¯L…∆«¿»»¬≈ƒ
,˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰Ó ‰ÏÚÓÏ כי ¿«¿»≈«»ƒ¿

באלוקות  למעלה הנשמה ומקור שורש

מהשורש  נעלה ויותר גבוה יותר הוא

והמצוות  התורה של »vÓeƒ„והמקור
Ì‰ Ï‡¯NÈŒÈa ‰Ê∆¿≈ƒ¿»≈≈

˙Bˆn‰ ˙‡ "ÌÈNBÚ"‰ כך »ƒ∆«ƒ¿
שהם  ישראל מבני 'מקבלות' שהמצוות

מהמצוות. שלמעלה 'המשפיע'

,‰¯Bz‰ „enÏa ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ«»
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È „vnL∆ƒ«¿ƒ««¿»»¿«»
למטה  היא הנשמה שבו ומצב למעמד

ומעלה  מרומם התורה ולימוד מהתורה

ˆ¯CÈאותה, ‰lÁ˙a ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‡zÚc‡ ‰¯Bz‰ „enÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«»««¿»

dÈLÙc74, ונשמתו עצמו לטובת ¿«¿≈
eÈ‰תורה M˜Ï¯ללמוד È„Îa «¿ƒ¿≈¿«≈

BÓˆÚ נשמתו‡˙ את ÌÚהיינו ∆«¿ƒ
‡CkŒ¯Áהקדושֿברוךֿהוא Ï·‡ ,"‰¯Bz‰ Ô˙B" מאוחר בשלב ≈«»¬»««»

והתרוממות התעלות באדם פעל כבר התורה שלימוד לאחר CÈ¯»̂ƒיותר,
,"dÓLÏ" ‰¯Bz‰ „enÏ ¯wÚ ˙BÈ‰Ï התורה ולמען לשם היינו ƒ¿ƒ«ƒ«»ƒ¿»

התעלות  בתורה פועל שהאדם כזה באופן הוא הלימוד וכעת עצמה,

הוא  הלימוד כי dL¯Laוהתרוממות ‰¯Bz‰ ˙‡ ¯M˜Ï È„k¿≈¿«≈∆«»¿»¿»
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h"kyz'dטז ,gqt ly oexg`

(ּכּמבאר  הּמדרגֹות ּבסתר וירדה נסעה ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּתֹורה

כּו',75ּבּתניא  ׁשקר ׁשל ּבטענֹות ׁשּנתלּבׁשה עד ( ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

לׁשם  "לׁשמּה", הּתֹורה לּמּוד להיֹות צרי ְְְִִִִֵֵַָָָָלכן

חכמתֹו ׁשהיא ּומקֹורּה, ּבׁשרׁשּה לקׁשרּה ְְְְְְִֶַַָָָָָָָהּתֹורה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יֹותר, ּולמעלה ,יתּבר ְְְְְִֵֵֶַָָָּורצֹונֹו

ׁשעׁשּועים  ּגֹו' אצלֹו ּכל 76ואהיה מעיני נעלמה , ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

את 77חי  מקּׁשר ׁשהיה ּבדוד ׁשּמצינּו ועלּֿדר , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הּתֹורה" "נֹותן עם ׁשּבּתֹורה 78הּתֹורה וזהּו . ְִֵֶֶַַַָָָ

היא 79ּכתיב  ׁשהּתֹורה ּכּׂשלמה", אֹור "עטה ְְִִֶֶַַַָָֹ

ּבׁשעה  ׁשרק הּמל לבּוׁש ּכמֹו הּלבּוׁש, ְְְְְִֶֶֶַַַַָָּכמׁשל

ׁשהּוא  לּכל ונגלה נראה אזי ּבֹו, מלּבׁש ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשהּמל

עבֹודת  עלֿידי נעׂשה זה וענין ,הּמל ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָלבּוׁש

אֹורֿאיןֿסֹוף  ׁשּיתלּבׁש להמׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָנׁשמֹותֿיׂשראל

ה  ּבלב ּוׁשי "לחּבר ּברּוֿהּוא ענין ׁשּזהּו ּתֹורה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבלבּוׁשי  ׁשּיתלּבׁש ּבהּקּב"ה", ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד ׁש"ּגדֹול וכיון ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּתֹורה.

ּבקּיּום 80מעׂשה" ּגם הּוא ׁשּכן מּובן הרי , ְֲֲִֵֵֶֶַַָ

יםֿסּוף, קריעת ּבענין יּובן ּוכמֹוֿכן ְְְְְִִִֵַַַַָהּמצֹות.

ּומעלת  ּבניֿיׂשראל, על הּים למעלת ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָּבנֹוגע

הּנׁשמה  ירידת ׁשּמּצד הּים. על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבניֿיׂשראל 

ועלֿ ּבניֿיׂשראל, על הּים מעלת ּגדלה ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָלמּטה,

ׁשרׁש מּצד אבל יׂשראל. נתעּלּו הּים ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹידי

מעלת  על ּבניֿיׂשראל מעלת ּגדלה ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָהּנׁשמֹות,

ַָהּים.

C‡ יםֿסּוף ּבקריעת ׁשהרי להבין, צרי עדין «ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ

ּבניֿ ּומעלת הּים (מעלת הענינים ׁשני ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָהיּו
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ב).)75 (ח, ל.)76פ"ד ח, א.)77משלי קסא, קו"א תניא וראה כא. כח, הבהיר )78איוב ס' ברע"מ. ב רכב, זח"ג ראה

הבהיר. ובאור סקצ"ו עה"פ.)79(סנ"ח) אור) (יהל אוה"ת וראה ב. קד, וש"נ.)80תהלים ב. מ, קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d¯B˜Óe את להעלות צורך יש מדוע ומבאר וממשיך באלוקות, למעלה ¿»

לשורשה ÚÒ‰התורה ‰¯Bz‰L ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â בשורשה ממקומה ¿«¿¿≈»∆«»»¿»
למעלה  רבות ÈÂ¯„‰ומקורה (nk·‡¯ירידות ˙B‚¯„n‰ ¯˙Òa ¿»¿»¿≈∆««¿≈«¿…»

‡Èza75‰LaÏ˙pL „Ú הזה ) העולם עד לדרגה מדרגה שירדה לאחר ««¿»«∆ƒ¿«¿»
שבשורשה  התורה היא נתלבשה

הקדושֿברוךֿהוא  של ורצונו חכמתו

,'eÎ ¯˜L ÏL ˙BÚËa כפי ƒ¿»∆∆∆
גם  עוסקים התורה שדיני שמצינו

שקר  דברי טוען שבעלֿהדין במקרים

ביותר, גדולה ירידה כמובן ≈«ÔÎÏוזו
‰¯Bz‰ „enÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ«»
,‰¯Bz‰ ÌLÏ ,"dÓLÏ"ƒ¿»¿≈«»
זו  מירידה התורה את להעלות

שנועד לימוד «¿»¿d¯L˜Ïבאמצעות
d¯B˜Óe,מחדש  dL¯La¿»¿»¿»
‡È‰L עצמה מצד B˙ÓÎÁהתורה ∆ƒ»¿»

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,C¯a˙È BBˆ¯e¿ƒ¿»≈¿«¿»≈
דבר, של לאמתו למעלה, התורה ומקור

שלמעלה  האלוקות בדרגות הוא

שבנפש  (עלֿדרך ורצונו' מ'חכמתו

כוחות  הם והרצון החכמה האדם

נעלים  יותר עוד כוחות יש אבל נעלים

התענוג) כוח כמו ¿BÓkועמוקים
·e˙kL אומרת שהתורה במשלי, ∆»

BÏˆ‡ ‰È‰‡Âֿהקדושֿברוך אצל »∆¿∆∆¿
ÌÈÚeLÚLהוא  'Bb76, היינו «¬ƒ

עונג  לקדושֿברוךֿהוא גורמת שהתורה

באיוב, התורה, על נאמר ועוד כביכול.

ÈÁ Ïk ÈÈÚÓ ‰ÓÏÚ77, והיינו ∆¡»»≈≈≈»»
ומקורה  בשורשה היא שהתורה שכפי

לנבראים, מהתגלות למעלה היא

יותר, הנעלה זה באופן התורה, ולימוד

למקורה  בחזרה התורה את מעלה

הוא  (שכאמור הזה העליון ושורשה

'חכמתו  מבחינת יותר למעלה אפילו

Â„a„ורצונו') eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿»ƒ
‰È‰L שהיה זה נעלה באופן תורה ÌÚלומד ‰¯Bz‰ ˙‡ ¯M˜Ó ∆»»¿«≈∆«»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  עם ומקורה, ‰Bz¯‰"שורשה Ô˙B"78. ≈«»
·È˙k ‰¯BzaL e‰ÊÂ79 בתהילים כתוב התורה ‡B¯אודות ‰ËÚ" ¿∆∆«»¿ƒ…∆

,"‰ÓÏOk הוא הדברים של הפנימי ÏLÓkוהפירוש ‡È‰ ‰¯Bz‰L ««¿»∆«»ƒƒ¿«
,Ba LaÏÓ CÏn‰L ‰ÚLa ˜¯L CÏn‰ Le·Ï BÓk ,Le·l‰«¿¿¿«∆∆∆«¿»»∆«∆∆¿À»

,CÏn‰ Le·Ï ‡e‰L ÏkÏ ‰Ï‚Â ‰‡¯ ÈÊ‡ איננו כשהלבוש ואילו ¬«ƒ¿∆¿ƒ¿∆«…∆¿«∆∆
שצריך  התורה לגבי גם וכך המלך, של כבגד חשיבותו את רואים לא המלך על

הקדושֿברוךֿהוא של 'לבוש' שהיא בה ניכר שיהא בה Ê‰לפעול ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
Ï‡¯NÈŒ˙BÓL ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ לומדים ישראל בני כאשר «¬»«¿≈¬«ƒ¿ƒ¿»≈

כוונה מתוך היינו התורה, לשם 'לשמה', האלוקי,CÈLÓ‰Ïתורה האור את ¿«¿ƒ
למטה  התורה, ומקור e‰ŒCe¯a‡שורש ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ LaÏ˙iL∆ƒ¿«≈≈»

ÔÈÚ e‰fL ,‰¯Bz‰ ÈLe·Ïaƒ¿≈«»∆∆ƒ¿»
‰ÏÚÓlL ‰¯Bz ¯aÁÏ"¿«≈»∆¿«¿»

LaÏ˙iL ,"‰"aw‰aֿהאין אור ¿«»»∆ƒ¿«≈
‰Bz¯‰סוף ÈLe·Ïaֿהאין ואור ƒ¿≈«»

בתורה. וניכר נראה יהיה סוף

„eÓÏz ÏB„b"L ÔÂÈÎÂ לימוד ¿≈»∆»«¿
NÚÓ‰"התורה È„ÈÏ ‡È·nL80 ∆≈ƒƒ≈«¬∆

בפועל, המצוות Ô·eÓקיום È¯‰¬≈»
˙Bˆn‰ Ìei˜a Ìb ‡e‰ ÔkL∆≈«¿ƒ«ƒ¿
למעלה  הן המצוות אחד מצד שאמנם

מרומם  המצוות וקיום ישראל מבני

שני  מצד אבל ישראל, בני את ומקדש

הממשיכים  הם ישראל בני אדרבה,

המצוות. ידי על למטה אלוקות

˙ÚÈ¯˜ ÔÈÚa Ô·eÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ«
Ìi‰ ˙ÏÚÓÏ Ú‚Ba ,ÛeÒŒÌÈ«¿≈«¿«¬««»
ŒÈa ˙ÏÚÓe ,Ï‡¯NÈŒÈa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈«¬«¿≈

.Ìi‰ ÏÚ Ï‡¯NÈ זו ולכאורה ƒ¿»≈««»
שני  דבר של לאמיתו אבל סתירה,

לעיל  המבואר דרך ועל נכונים, הדברים

ומצוות תורה È¯È„˙אודות „vnL∆ƒ«¿ƒ«
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ כיוון הרי «¿»»¿«»

הגשמי  הזה לעולם באה שהנשמה

הבהמית  ובנפש גשמי בגוף ונתלבשה

ביותר שכל גדולה ירידה הוא זה

ŒÈa ÏÚ Ìi‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬««»«¿≈
Ìi‰ È„ÈŒÏÚÂ ,Ï‡¯NÈ בכך ƒ¿»≈¿«¿≈«»

יםֿסוף  קריעת בנס בים שעברו

בים  אלוקית התגלות »¿elÚ˙ƒשהייתה
Ï‡¯NÈ.יותר גבוהה ‡·Ïלדרגה ƒ¿»≈¬»

˙BÓLp‰ L¯L „vÓ למעלה ƒ«…∆«¿»
ŒÈaבאלוקות, ˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬«¿≈

Ìi‰ ˙ÏÚÓ ÏÚ Ï‡¯NÈ גבוה ישראל בני של והמקור השורש כי ƒ¿»≈««¬««»
הים. של והמקור מהשורש

C‡ הים על ומעלת הים על ישראל בני מעלת עניין כיצד לעיל שנתבאר אף «
ומעלת  והמצוות התורה על ישראל בני מעלת לעניין דומה ישראל בני על

ישראל בני על והמצוות ÔÈ·‰Ïהתורה CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú וההשוואה הדמיון את ¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
השניים, (ÏÚÓ˙בין ÌÈÈÚ‰ ÈL eÈ‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ««»¿≈»ƒ¿»ƒ«¬«

˙Á‡ ˙·a (Ï‡¯NÈŒÈa ˙ÏÚÓe Ìi‰ ים קריעת בעת הזמן, שבאותו «»«¬«¿≈ƒ¿»≈¿«««
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יז mixvnÎmi oeyl z` 'ied mixgde

זה  אין לכאֹורה ואםּֿכן אחת, ּבבת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָיׂשראל)

יׁשנּה ׁשּתחּלה ּבתֹורהּֿומצֹות, ׁשהּוא לכמֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָּדֹומה

אחרֿ ורק ּבניֿיׂשראל, על ּתֹורהּֿומצֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָמעלת

על  ּבניֿיׂשראל ׁשל העּלּוי להיֹות יכֹול ְְְִִִֵֵֶַָָָָּכ

הּמבאר  עלּֿפי זה ויּובן ְְְִִֶַַַָָָֹהּתֹורהּֿומצֹות.

נׁשמתֹו81ּבּמאמר  ּכאׁשר ּגם יׂשראל, איׁש ׁשּכל , ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּנׁשמה, ּפנימּיּות ּגם ּבֹו יׁש ּבגּופֹו, ְְְְִִֵֶֶַַָָֻמלּבׁשת

'עלמא  הּים, מּבחינת  למעלה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשּׁשרׁשּה

הּמלאכים  עֹולם ׁשהּוא אף 82ּדאתּכסיא', ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

"ּכלּום  אמרּו ּׁשעליהם הּמלאכים, מעלת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּגדלה

ּביניכם" יׁש התהּוּות 38יצרֿהרע מּכלֿמקֹום , ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכמֹו הּדּבּור, מּבחינת אּלא אינּה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּמלאכים

ּבּיֹום 83ׁשּכתּוב  ונתהּוּו נעׂשּו, ׁשמים הוי' ּבדבר ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָ

הּדעֹות  (ּכׁשּתי החמיׁשי ּבּיֹום אֹו ְֲִִִִֵֵֵַַַַהּׁשני

הם 84ּבּמדרׁש נׁשמֹותֿיׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן ,( ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּכּמאמר  הּמחׁשבה, עלּו85מּבחינת יׂשראל ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

ז"ל  חכמינּו ואמרּו ּדברים 86ּבמחׁשבה, "ׁשבעה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָ

לכל  קדמה יׂשראל ׁשל ּומחׁשבּתן לעֹולם, ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָקדמּו

ּפנימּיּות  ׁשּמּצד והינּו, לּתֹורה. אפילּו ְְְֲִִִִֶַַַָָָּדבר",

הּים  נבקע מה'ּים', ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשרׁש

יכֹול  ולכן למּטה. ּבהיֹותם ּגם ּבניֿיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפני

למּתןּֿתֹורה, ּבנֹוגע ּגםּֿכן זה ּבדגמת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֻלהיֹות

איׁש מעלת ּגדלה הּנׁשמה ּפנימּיּות ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשּמּצד

ּבתחּלת  אפילּו הּתֹורה, מּמעלת יֹותר ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָהּיׂשראלי

ִלּמּודֹו.

–e‰ÊÂח) סח ּפרק ּבתהּלים ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְִִִֶֶֶַַָ

רכב  ח"י: ּפסּוק – 'חּיים' ְְִִִֶֶַַָָּבגימטרּיא

ּומביא  ּבם. אדנֿי ׁשנאן אלפי רּבֹותים ְְֱִִִִִֵֵַַָָֹאלקים

לתהּלים  ּברׁשימֹותיו צדק' ּדאיתא 87ה'צמח , ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ

הּקּב"ה 88ּבּילקּוט  ׁשל ׁשמֹו ּבם", "אדנֿי ּבפרּוׁש ְְְֵֶַַַָָָ
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קמטֿנ.)81 ע' שם ובכ"מ.)82סה"מ שם. בשלח אוה"ת 73.)83ראה ע' תש"ג סח. ע' תרח"ץ סה"מ ראה ו. לג, תהלים

ובכ"מ.)84 רפ"ד. דר"א פרקי ח. פ"ג, ג. פ"א, ד.)85ב"ר פ"א, דברים.)86ב"ר ששה שם: ובב"ר בדא"ח. בכ"מ כ"ה

שם. לב"ר הארוך מהרז"ו פירוש ועוד. יא. נשא תנחומא רלח).)87וראה (ע' עה"פ לתהלים אור) (יהל יל"ש )88אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה  היה והים מפניהם, נבקע הים ולכן מהים למעלה היו ישראל בני סוף,

הים, ידי על התעלו הם ולכן ישראל Ê‰מבני ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈∆
,˙BˆÓeŒ‰¯B˙a ‡e‰L BÓÎÏ ‰ÓBc על ישראל בני מעלת אין שם ∆ƒ¿∆¿»ƒ¿

אלא  אחת בבת באות ישראל בני על והמצוות התורה ומעלת והמצוות התורה

Œ‰¯Bz ˙ÏÚÓ dLÈ ‰lÁzL∆¿ƒ»∆¿»«¬«»
Ï‡¯NÈŒÈa ÏÚ ˙BˆÓe ובני ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

ידי  על ומתקדשים מתעלים ישראל

והמצוות, ‡CkŒ¯Áהתורה ˜¯Â¿«««»
לדרגה  מתעלים ישראל בני כאשר

ה  בעבודת יותר ÏBÎÈגבוהה '»
Ï‡¯NÈŒÈa ÏL ÈelÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ∆¿≈ƒ¿»≈

˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ÏÚ של והעיסוק ««»ƒ¿
עילוי בנ  פועל ומצוות בתורה ישראל י

ובמצוות. בתורה

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«¿…»
¯Ó‡na81,מהר"ש הרבי של הנזכר, ««¬»

,Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏkL,יהודי Ìbכל ∆»ƒƒ¿»≈«
BÙe‚a ˙LaÏÓ B˙ÓL ¯L‡k«¬∆ƒ¿»¿À∆∆¿
לגבי  ובירידה למטה היא שהנשמה כך

אז  ומקורה, בשורשה שהיא כפי מצבה

,‰ÓLp‰ ˙eiÓÈt Ìb Ba LÈ≈«¿ƒƒ«¿»»
dL¯ML הוא היהודית הנשמה של ∆»¿»

,Ìi‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ,שהוא ¿«¿»ƒ¿ƒ««»
לעיל  «¿«'ÓÏÚ‡כמבואר,

,'‡ÈÒk˙‡c מכוסה עולם ¿ƒ¿«¿»
למקור  מחוברים שבו שהנבראים

ברואי  כמו במקורם ודבוקים חיותם

הים  במי המכוסים ∆e‰L‡הים
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÌÏBÚ82 את שחשים »««¿»ƒ

והשורש  בו, ודבוקים האלוקי מקורם

מזה  למעלה הוא ישראל נשמות של

˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ È¯‰L∆¬≈«∆»¿»«¬«
e¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚM ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆¬≈∆»¿

בגמרא ז"ל Œ¯ˆÈחכמינו ÌeÏk"¿≈∆
"ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰38, שמי ומובן »«≈≈≈∆

ומצב  במעמד נמצא הרע יצר לו שאין

מאד, ‰˙‰ee˙נעלה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿«
˙ÈÁaÓ ‡l‡ dÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ≈»∆»ƒ¿ƒ«

¯eac‰ האלוקי·e˙kL BÓk ,83 «ƒ¿∆»
ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a גם והכוונה ƒ¿«¬»»»«ƒ

המלאכים  כמו הרוחניים הנבראים לכל

ee‰˙Â ,eNÚ המלאכיםÈM‰ ÌBiaבראשית ימי ÌBiaמששת B‡ «¬¿ƒ¿«««≈ƒ«

L¯„na ˙BÚc‰ ÈzLk) ÈLÈÓÁ‰84 המלאכים נבראו ),מתי «¬ƒƒƒ¿≈«≈«ƒ¿»
‰·LÁn‰ ˙ÈÁaÓ Ì‰ Ï‡¯NÈŒ˙BÓL ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó האלוקית «∆≈≈ƒ¿ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«««¿»»

מהדיבור  הנעלית המחשבה העליונה, האדם, נפש ולבושי שבכוחות (כשם

הדיבור), מאשר ועמוק פנימי יותר עניין "Ï‡¯NÈהמדרשÓ‡nk85¯היא ««¬»ƒ¿»≈
e¯Ó‡Â ,"‰·LÁÓa eÏÚ»««¿»»¿»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ86 נוסף במדרש ¬»≈
,ÌÏBÚÏ eÓ„˜ ÌÈ¯·c ‰Ú·L"ƒ¿»¿»ƒ»¿»»
‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL Ôz·LÁÓe«¿«¿»∆ƒ¿»≈»¿»

,"¯·c ÏÎÏ הדברים שאר לכל ¿»»»
לעולם  BzÏ¯‰.שקדמו eÏÈÙ‡¬ƒ«»

,eÈ‰Â ל'עלמא יש שאמנם ¿«¿
מעלה  המלאכים, עולם דאתכסיא',

ישראל  בני על הים מעלת גם וזו גדולה

ישראל  לנשמות יש שני מצד אבל

'עלמא  לגבי גם יתירה מעלה

היא והמעלה »vnL∆ƒ„דאתכסייא'
‰ÓLp‰ L¯LÂ ˙eiÓÈt¿ƒƒ¿…∆«¿»»
Ìi‰ Ú˜· ,'Ìi'‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»ƒ¿««»
Ì˙BÈ‰a Ìb Ï‡¯NÈŒÈa ÈÙÏƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»

‰hÓÏ לעולם ירדו שהנשמות לאחר ¿«»
גשמי. בגוף מאחר ÔÎÏÂונתלבשו ¿»≈

ישראל  בני הנשמה פנימיות שמצד

דאתכסיא', מ'עלמא «ÏBÎÈנעלים
ÔkŒÌb ‰Ê ˙Ó‚„a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿À¿«∆«≈
„vnL ,‰¯BzŒÔzÓÏ Ú‚Ba¿≈«¿««»∆ƒ«
˙ÏÚÓ ‰Ï„b ‰ÓLp‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«¿»»»¿»«¬«
˙ÏÚnÓ ¯˙BÈ ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ƒ«ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«¬«
B„enÏ ˙lÁ˙a eÏÈÙ‡ ,‰¯Bz‰«»¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
על  מתעלה שהוא ההתעלות לפני עוד

בכוחות  היא ההתעלות כי הלימוד, ידי

אבל  שלו והחיצוניים הגלויים

על  מעלה ליהודי יש נשמתו בפנימיות

הלימוד. בתחילת כבר התורה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Á¿∆««∆»
Y ÁÒ ˜¯t ÌÈl‰˙aƒ¿ƒƒ∆∆
˜eÒt Y 'ÌÈiÁ' ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»«ƒ»

È"Á:תורה מתן ∆̄∆Î·אודות
Ô‡L ÈÙÏ‡ ÌÈ˙Ba¯ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÁÓˆ'‰ ‡È·Óe .Ìa ÈŒ„‡»≈ƒ«∆«
ÌÈl‰˙Ï ÂÈ˙BÓÈL¯a '˜„ˆ87, ∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

אור' 'יהל מובא È‡c˙‡הנקראות ¿ƒ»
Ëe˜Ïia88שמעוני ילקוט ÏLבמדרש BÓL ,"Ìa ÈŒ„‡" Le¯Ùa ««¿¿≈»¿∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



h"kyz'dיח ,gqt ly oexg`

רפאל, ּגבריאל מיכאל ,מלא ׁשל ּבׁשמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמׁשּתף

מה  עלּֿפי זה ּומבאר ּבם". "אדנּותֹו ּבם, ְְִֵֶַַַָָָאדנֿי

אֹור' ּב'תֹורה אינם 89ּׁשּכתּוב ׁש"הּמלאכים ְְִֵֶֶַַָָָָ

הּׁשֹורה  אלקּות חּיּות לפני מקֹום ְְֱִִֵַַָָֹּתֹופסים

הרי  הּבּטּול, ּבתכלית ׁשּלהיֹותם והינּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבתֹוכם",

ּבדגמת  ּדאלקּות, הּמציאּות היא מציאּותם ְְְְֱִִִֶַַָָֹֻּכל

האדֹון  מציאּות היא מציאּותֹו ׁשּכל .90העבד ְְִִִֶֶֶָָָָ

ּבהם  ּתאמר  "ואל  ׁשם, ּב'ּילקּוט ' ְְִֶַַַַָָֹּומֹוסיף

ׁשּבא  ּבׁשעה אף אּלא ּבלבד, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ(ּבּמלאכים)

ּבֹו ּופתח נתנּה, זה ּבלׁשֹון ּתֹורתֹו, לּתן ְְִֵֶַַָָָָָָָ(הּקּב"ה)

"אלקי הוי' ׁשּזהּו91אנכי צדק' ה'צמח ּומבאר . ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבם" ש"אדנֿי ׁשּכמֹו ּבּקדׁש", סיני ּבם ְִֶֶֶַַָָֹ"אדנֿי

ּבמּתןּֿתֹורה, ּבּקדׁש" "סיני ּכ ְְִִֶַַַַַַָָָֹּבּמלאכים,

ּבּנׁשמֹות  ואדרּבה, ."אלקי הוי' "אנכי ְְְֱֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר

מא  מּתןּֿתֹורה הרּבה עלֿידי עליֹונה ּבחינה ירה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבם", "אדנֿי נאמר ׁשּבהם מּבּמלאכים, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָיֹותר

ּבבניֿ אבל ּבם". "אדנּותֹו אדנ"י, ׁשם ְְְֲִִִֵֵַַָָמּבחינת

ׁשל  ׁשמֹו מׁשּתף ּבׁשמם ׁשּגם לכ נֹוסף ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻיׂשראל,

ׁשּזהּו ּבּמלאכים, ּכמֹו אֿל) (ׁשם ְְִֵֵֶֶַַַָָָהּקּב"ה

ּגבריאל  מיכאל ּכמֹו אֿל), (יׂשר ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ"יׂשראל"

ענין  ּבמּתןּֿתֹורה נתוּסף זאת עֹוד הּנה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹרפאל,

מּמׁש הוי' ׁשם ׁשּבחינת ,"אלקי הוי' ְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ"אנכי

מאיר  אדנ"י ׁשּׁשם עלּֿדר ּבהם, ִִֵֵֵֶֶֶֶַָמאיר

הּפסּוק  ּבהמׁש ּׁשּכתּוב מה וזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָּבּמלאכים.

ׁשם) ׁשבי,92(ּבתהּלים ׁשבית לּמרֹום "עלית : ְִִִִִִֶַָָָָָָ

ּדקאי  ּגֹו', ּבאדם" מּתנֹות עלּית 93לקחּת על ְְֲִֵַַַַָָָָָָָ

מן  לׁשּבֹותּה הּתֹורה את לקּבל לּמרֹום ְְִִֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

ׁשהּמלאכים  ועד אדם, לבני ּולתּתּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּמלאכים

מּתנֹות  לֹו נתנּו ּבם 94עצמם ש"אדנֿי ּדכיון – ְְְֵֶַַָָָָָ

ּבניֿ ׁשל מעלתם ׁשּגדלה הינּו, ּבּקדׁש", ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסיני

רק  מאיר מלאכים ׁשאצל הּמלאכים, על ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיׂשראל

מאיר  ּבניֿיׂשראל  אצל מהּֿׁשאיןּֿכן אדנ"י, ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשם
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ּגֹו', ׁשבי" ׁשבית לּמרֹום "עלית לכן הוי', ֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשם

ליׂשראל  אּלא) לּמלאכים, (לא הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנּתנה

לׁשּכֹון" סֹוררים "ואף ּבּכתּוב ּוממׁשי ְְְְְִִִַַַַָָּדוקא.

זה  ּכל עם ה ', מאחרי לסּור הרּבּו ּכי אף ְֲִִִֵֵֶַַָָּגֹו',

ּבם  לׁשּכֹון הּמׁשּכן על וצּום להם –95נתרּצה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ּבהיֹותם  ּגם הּנה יׂשראל, ׁשל מעלתם ּגדל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמּצד

מׁשּכן  לעׂשֹות נצטּוּו ּד"סֹוררים", ּומּצב ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָּבמעמד

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּקּב"ה, ּבם יׁשּכן ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשעלֿידיֿזה

על  לכּפר  הּבחירה, ּבית את לנּו "ּובנה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהּגדה

זה  וענין הּכּונה). ּתכלית (ׁשּזֹוהי עֹונֹותינּו" ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּכל

לפניֿזה  ּׁשּכתּוב למה ּבהמׁש "מלכי 96ּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשלל", ּתחּלק ּבית ּונות יּדדּון, יּדדּון ְְְִִִֵַַַָָָֹֹצבאֹות

יּדדּון, יּדדּון הּגֹויים צבא ֹות "מלכי רׁש"י ְְְִִִִִֵֵַַַֹֹּכפרּוׁש

יׂשראל  ּוכנסת יׂשראל, ארץ מּתֹו וישלכּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻיתנּדּו

על  ׁשּנֹוסף – ׁשללם" את ּתחּלק ּבית נות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

ּכפׁשּוטֹו העֹולם אּמֹות ׁשל הּׁשלל חלּוקת ְְֲִִֶַַַָָָָֻענין

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא אין מרּמזת 97(ׁשהרי ,( ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָֻ

ּבברּור  יׂשראל ׁשל עבֹודתם ּכללּות ּגם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבזה

וועלט). ּדי (איּבערמאכן ׁשּבעֹולם ְְְִִִֶֶֶַַָָהּניצֹוצֹות

היתה ּכׁשם p‰Â98‰ט) למּתןּֿתֹורה ׁשההכנה ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַָָָָָ

ּכמֹוֿכן  יםֿסּוף, קריעת ְְְִֵֵַַַעלֿידי

הכנה  ּתהיה הּנהר ׁשּבקיעת לעתידֿלבא, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא

העם" ּכל את ּתֹורה ילּמד ׁש"מׁשיח .99ללּמּוד ְִִֵֶֶַַַָָָָָ

לעתידֿ הלא מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּבזה, ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹוהענין

ּכמֹו ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּלמדּו אּלּו ּגם יקּומּו ְְֵֶַַָָָָָָֹֻלבא

א מׁשיח. עּמהם ילמד ּומה וכּו', והאבֹות ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹמׁשה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא, ׁש"הּתֹורה 100הענין ְְֲִֵֶַַַַָָָ

ׁשל  ּתֹורתֹו לגּבי היא הבל עֹולםֿהּזה, ְִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשל

ּתֹורה  רזי יגּלה ׁשּמׁשיח לפי והינּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשיח",

נפלאֹות" "אראּנּו יהיה ועלֿידֹו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָּוטעמיה,

הּנהר. ּובקיעת יםֿסּוף לקריעת ּבנֹוגע החּלּוק ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָּבּתֹורה.
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עה"פ.)95 יג.)96מצו"ד א.)97פסוק סג, פנ"ב )98שבת האמצעי לאדמו"ר האמונה שער ואילך. א יז, צו לקו"ת ראה

ואילך.)99ואילך. פנ"ו האמונה שער ב. שם, לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' שם )100רמב"ם שם. ובמת"כ רפ"ב קה"ר

ח. פי"א,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈŒÈa באופן הוא בם' 'אדנֿי אצלם סיני, בהר התורה את שקבלו ¿≈ƒ¿»≈

ישראל  בני ואצל יותר ‰ÈÂ'נעלה ÌL ¯È‡Ó,אדנֿי משם שלמעלה ≈ƒ≈¬»»
לעיל, המלאכיםÔÎÏכמבואר על ישראל בני של מעלתם "ÈÏÚ˙מפני »≈»ƒ»

,'Bb "È·L ˙È·L ÌB¯nÏ ישראל לבני התורה את הביא רבינו ומשה «»»ƒ»∆ƒ
וזה  (Ï‡ולמטה, ‰¯Bz‰ ‰zpL∆ƒ¿»«»…

Ï‡¯NÈÏ (‡l‡ ,ÌÈÎ‡ÏnÏ««¿»ƒ∆»¿ƒ¿»≈
.‡˜Âc«¿»
·e˙ka CÈLÓÓe העניין בהמשך «¿ƒ«»

בתהילים זה ÌÈ¯¯BÒבפרק Û‡Â"¿«¿ƒ
ea¯‰ Èk Û‡ ,'Bb "ÔBkLÏ בני ƒ¿«ƒƒ¿

ÌÚישראל ,'‰ È¯Á‡Ó ¯eÒÏ»≈«¬≈ƒ
ÏÚ ÌeˆÂ Ì‰Ï ‰v¯˙ ‰Ê Ïk»∆ƒ¿«»»∆¿ƒ»«

ÔkLn‰משכן לו ÔBkLÏלבנות «ƒ¿»ƒ¿
Ìa95 ישרה שהקדושֿברוךֿהוא כדי »

Ì˙ÏÚÓבתוכם Ï„b „vnL Y∆ƒ«…∆«¬»»
Ìb ‰p‰ ,Ï‡¯NÈ ÏL אפילו ∆ƒ¿»≈ƒ≈«

·vÓe „ÓÚÓa Ì˙BÈ‰aƒ¿»¿«¬»«»
,"ÌÈ¯¯BÒ"c,'ה מאחרי שסרו ¿¿ƒ

ŒÏÚL ÔkLÓ ˙BNÚÏ eeËˆƒ¿««¬ƒ¿»∆«
‰"aw‰ Ìa ÔkLÈ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿…»«»»

השכינה, השראת בתוכם ¿BÓÎeותהיה
‰„b‰a ·e˙kL בסיום) פסח של ∆»««»»

וכמה  כמה המפרטת 'דיינו' הפיסקא

הקדושֿברוךֿהוא) לנו שעשה טובות

,‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙‡ eÏ ‰·e"»»»∆≈«¿ƒ»
"eÈ˙BBÚ Ïk ÏÚ ¯tÎÏ¿«≈«»¬≈

È‰BfL) להשראת המקדש בית בניית ∆ƒ
התחתון  הזה בעולם למטה השכינה

‰ek‰ ˙ÈÏÎz הבריאה ).של «¿ƒ««»»
‰ÓÏ CLÓ‰a ‡a ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»¿∆¿≈¿«

‰ÊŒÈÙÏ ·e˙kM96 פרק באותו ∆»ƒ¿≈∆
Ôe„cÈבתהילים ˙B‡·ˆ ÈÎÏÓ"«¿≈¿»ƒ…

˜lÁz ˙Èa ˙Âe ,Ôe„cÈƒ…¿««ƒ¿«≈
ÈÎÏÓ" È"L¯ Le¯Ùk ,"ÏÏL»»¿≈«ƒ«¿≈
,Ôe„cÈ Ôe„cÈ ÌÈÈBb‰ ˙B‡·ƒ̂¿«ƒƒ…ƒ…

eÎÏ˘ÈÂ ec˙ÈייזרקוCBzÓ ƒ¿«¿À¿¿ƒ
Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ,Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈

˙Â ‡È‰Lיופי lÁz˜לשון ˙Èa ∆ƒ¿««ƒ¿«≈
ÔÈÚ ÏÚ ÛÒBpL Y "ÌÏÏL ˙‡∆¿»»∆»«ƒ¿«
˙Bn‡ ÏL ÏÏM‰ ˙˜eÏÁ¬««»»∆À
ÔÈ‡ È¯‰L) BËeLÙk ÌÏBÚ‰»»ƒ¿∆¬≈≈

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó97,( ƒ¿»≈ƒ≈¿

¯e¯·a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú ˙eÏÏk Ìb ‰Êa ˙Ên¯Ó¿À∆∆»∆«¿»¬»»∆ƒ¿»≈¿≈
˙BˆBˆÈp‰ האלוקייםÌÏBÚaL מהרע הטוב והפרדת בירור ידי על «ƒ∆»»

לקדושה ËÏÚÂÂוהעלאתו Èc ÔÎ‡Ó¯ÚaÈ‡) בעולם שינוי ).לחולל ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
‰p‰Â (Ë98˙ÚÈ¯˜ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰‰L ÌLk ¿ƒ≈¿≈∆«¬»»¿««»»¿»«¿≈¿ƒ«

,ÛeÒŒÌÈ בפרקים שנתבאר וכפי «
היה  יםֿסוף קריעת בעת כבר הקודמים,

ירדו  'עליונים של העניין התחלת

לעליונים' יעלו ו'תחתונים לתחתונים'

תורה, במתן בעיקר ≈¿ÔÎŒBÓkשנפעל
˙ÚÈ˜aL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‡e‰∆»ƒ»…∆¿ƒ«

¯‰p‰ כך על לבוא, לעתיד שתהיה «»»
המאמר  את הפותח בפסוק מדובר

ÁÈLÓ"L „enÏÏ ‰Î‰ ‰È‰zƒ¿∆¬»»«ƒ∆»ƒ«
"ÌÚ‰ Ïk ˙‡ ‰¯Bz „nÏÈ99 ¿«≈»∆»»»

ומבאר. שממשיך וכפי

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈
Ô·eÓ תורה ילמד שמשיח זה בעניין »

העם, כל ÏŒ„È˙ÚÏ·‡את ‡Ï‰¬…∆»ƒ»…
eÓe˜Èהמתים בתחיית Ìbלתחייה »«

,dlk ‰¯Bz‰ Ïk e„ÓlL el‡≈∆»¿»«»À»
‰Óe ,'eÎÂ ˙B·‡‰Â ‰LÓ BÓk¿…∆¿»»¿«

ÁÈLÓ Ì‰nÚ „ÓÏÈ יחדש ומה ƒ¿«ƒ»∆»ƒ«
להם?

¯Ó‡Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯100 במדרש «≈

,‰f‰ŒÌÏBÚ ÏL ‰¯Bz‰"L∆«»∆»«∆
‡È‰ Ï·‰ ערך חסר לדבר משל ∆∆ƒ

Èa‚Ïשל הנעלה ÏLהערך B˙¯Bz ¿«≈»∆
ÁÈLnL ÈÙÏ eÈ‰Â ,"ÁÈLÓ»ƒ«¿«¿¿ƒ∆»ƒ«

e ‰¯Bz ÈÊ¯ ‰l‚È,‰ÈÓÚË ¿«∆»≈»¿»∆»
ונסתרים  מכוסים הם שכעת דברים

ידועים  È‰È‰ואינם B„ÈŒÏÚÂ¿«»ƒ¿∆
"˙B‡ÏÙ ep‡¯‡" דברים גילוי «¿∆ƒ¿»

לא Bza¯‰נפלאים הללו והדברים «»
ולאבות. רבינו למשה אפילו התגלו

˜elÁ‰ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««ƒ
ÛeÒŒÌÈההבדל  ˙ÚÈ¯˜Ï Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ««

תורה למתן הכנה »ÚÈ˜·e¿ƒ˙שהייתה
¯‰p‰ של תורתו לגילוי הכנה שתהיה «»»
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h"kyz'dכ ,gqt ly oexg`

ו'עלמא  ּדאתּגליא' 'עלמא ּבענין ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָּדהּנה,

ּגם  יֹותר, עליֹונֹות מדרג ֹות לגּבי הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָּדאתּכסיא',

ּדאתּגליא'. 'עלמא נקרא ּדאתּכסיא' ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ'עלמא

על  ּדאתּכסיא' 'עלמא קאי ׁשּבכללּות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָוהינּו,

על  קאי ּדאתּגליא' ו'עלמא האצילּות, ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָעֹולם

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  עֹולם 101עֹולמֹות ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֶָָָָָ

הּבריאה  ּומעֹולם האחדּות, עֹולם הּוא ְְֲִִֵַַָָָָָהאצילּות

יּפרד" "ּומּׁשם ענין יֹותר 102מתחיל ּובפרטּיּות . ְְְִִִִִִֵֵַַָָָ

ּדאתּגליא' ו'עלמא ּדאתּכסיא' 'עלמא ענין ְְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָיׁשנֹו

ּגּופא  האצילּות הּבינה 101ּבעֹולם ׁשּספירת , ְְֲִִִֶַַָָָָ

ּדאתּכסיא' 'עלמא מן 103נקראת ּׁשּלמּטה ּומה , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּבענין  הּוא וכן ּדאתּגליא'. 'עלמא נקרא ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהּבינה

החּיֹות" ראׁשי על הּנֹורא הּקרח ּכעין ,104"הרקיע ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

הּקרח  ּכעין "הרקיע ענין ּגם יׁש זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻׁשּבדגמת

עּלאין  חיון ראׁשי על ּדקאי 105הּנֹורא" ּדאצילּות, ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

מּזה  ּולמעלה הּבינה ספירת מה 106על וזהּו . ְְְְִִִֶֶַַַַַָָ

לׁשבעה  והּכהּו ּגֹו' הּנהר על ידֹו "והניף ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּׁשּכתּוב

הּבינה  ספירת על קאי ׁש"ּנהר" ְְִִִֵֶַַַָָָָָנחלים",

הּנהר" "רחֹובֹות ּכתּוב 107ׁשּנקראת זה ועל , ְְְִֵֶֶַַָָָ

יםֿסּוף  קריעת ּכי נחלים", לׁשבעה ְְְְְִִִִִַַָָָ"והּכהּו

ׁשבטים  י"ב ּכנגד ּגזרים, לי"ב ׁשּזהּו108היתה , ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשבטי 109עלּֿדר ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּגבּולי  ּבי"ב ּבאצילּות לׁשרׁשם ׁשעֹולים ְְְְֲִִֵֶַָָָי"ּה,

ּתהיה  ׁשאז לעתידֿלבא, מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלכסֹון,

"זעירֿ ׁשהרי ּב'עּתיק', מּדֹות' ה'ּׁשבע ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַעלּית

ותליא" אחיד ּבעּתיקא זה 110אנּפין על הּנה , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
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ואילך.)101 עדר ע' ח"א תער"ב המשך ובכ"מ.)102ראה ג. כז, וישב תו"א י. ב, לקו"ת )103בראשית ב. קנג, זח"א ראה

ובכ"מ. ד. עט, לסוכות החי').)104דרושים (ושם: כב א, א.)105יחזקאל ריג, א. ריא, זח"ב תרל"ה )106ראה סה"מ ראה

ואילך. קסג ע' תרל"ח ואילך. תנב ע' לקו"ת )107ח"ב וראה פ"ד. נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ א. קמב, זח"ג

ובכ"מ. ב. יח, ראה יג.)108פ' קלו, תהלים ד.)109פירש"י קכב, (אד"ז).)110תהלים א רצב, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לבוא. לעתיד ÔÈÚaמשיח ,‰p‰c של סוגים לשני לעיל האמורה החלוקה ¿ƒ≈¿ƒ¿«

ÈÏb˙‡c‡'עולמות ‡ÓÏÚ' הנבראים מציאות שבהם נחותים עולמות »¿»¿ƒ¿«¿»
ÈÒk˙‡c‡'גלוייה  ‡ÓÏÚ'Â הנבראים מציאות שבהם נעלים עולמות ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

BÈ˙¯מכוסה, ˙BBÈÏÚ ˙B‚¯„Ó Èa‚Ï È¯‰,באלוקות Ìbלמעלה ¬≈¿«≈«¿≈∆¿≈«
‡¯˜ '‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ'»¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»

'‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ' לעומת כי »¿»¿ƒ¿«¿»
את  בו אין כבר ממנו נעלות דרגות

וכפי  דאתכסיא' 'עלמא של היתרון

ומפרט. ¿»¿eÈ‰Â,שממשיך
˙eÏÏÎaLכללי מכוון ˜‡Èבאופן ∆ƒ¿»»≈

ÌÏBÚ ÏÚ '‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ'»¿»¿ƒ¿«¿»«»
˙eÏÈˆ‡‰ מוחלט ביטול יש שם »¬ƒ

שום  בגלוי ניכרת ולא לאלוקות

עצמה, האלוקות מלבד מציאות

È‡˜ '‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ'Â מכוון ¿»¿»¿ƒ¿«¿»»≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ÏÚ«»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ101 של מציאות יש בהם ¬ƒ»
‰‡ˆeÏÈ˙ים,נברא  ÌÏBÚ È¯‰L∆¬≈»»¬ƒ

˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ ‡e‰ שבו עולם »»«¿
בגלוי, ניכרת ה' «≈ÌÏBÚÓeאחדות
ÔÈÚ ÏÈÁ˙Ó ‰‡È¯a‰ המציאות «¿ƒ»«¿ƒƒ¿«

ה' אחדות שאין נפרדים נבראים של

האצילות, בעולם כמו בהם ניכרת

מגןֿ היוצא הנהר לגבי הכתוב וכלשון

tÈ¯„"עדן  ÌMÓe"102. ƒ»ƒ»≈
היא  דאתכסיא' ש'עלמא הזו והחלוקה

היא  דאתגליא' ו'עלמא האצילות עולם

היא  בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות

כללי, BÈ˙¯באופן ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈
'‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ' ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»
ÌÏBÚa '‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ'Â¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿»

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡‰101 עצמו, »¬ƒ»
˙‡¯˜ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈

'‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ'103, כמבואר »¿»¿ƒ¿«¿»
וחסידות, hÓlM‰בקבלה ‰Óe«∆¿«»
‰Èa‰ ÔÓ שמספירת הספירות ƒ«ƒ»

ומטה ÈÏb˙‡c‡'הדעת ‡ÓÏÚ' ‡¯˜ ספירות על שמדובר פי על אף ƒ¿»»¿»¿ƒ¿«¿»
דאצילות.

ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ העליונה המרכבה אודות יחזקאל בנבואת האמור ¿≈¿ƒ¿«
ÔÈÚk ÚÈ˜¯‰"כמו ‰BiÁ˙"נראה ÈL‡¯ ÏÚ ‡¯Bp‰ Á¯w‰104, »»ƒ«¿≈«∆««»«»≈««

הקודש' 'חיות הנקראים למלאכים ÔÈÚכינוי Ìb LÈ ‰Ê ˙Ó‚„aL∆¿À¿«∆≈«ƒ¿«

ÔÈ‡lÚ ÔÂÈÁ ÈL‡¯ ÏÚ "‡¯Bp‰ Á¯w‰ ÔÈÚk ÚÈ˜¯‰"105 »»ƒ«¿≈«∆««»«»≈≈»ƒ»ƒ
בזוהר, נקראות שה'חיות' כפי העליונות, È‡˜cהחיות ,˙eÏÈˆ‡c שמכוון «¬ƒ¿»≈

ÏÚ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ106אלו האצילות שבבחינות בעולם «¿ƒ««ƒ»¿«¿»ƒ∆
ואילך, הדעת היינו מהבינה, שלמטה בבחינות ואילו הנורא" הקרח "כעין ישנו

זו  מעלה האצילות בעולם אפילו הרי

קיימת. לא

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ לבוא לעתיד על ¿∆«∆»
'Bb ¯‰p‰ ÏÚ B„È ÛÈ‰Â"¿≈ƒ»««»»
,"ÌÈÏÁ ‰Ú·LÏ e‰k‰Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ

È‡˜ "¯‰p"L מכוון˙¯ÈÙÒ ÏÚ ∆»»»≈«¿ƒ«
˙B·BÁ¯" ˙‡¯˜pL ‰Èa‰«ƒ»∆ƒ¿≈¿

"¯‰p‰107 הבינה שבספירת שם על «»»
מסתעפת  החכמה ומתרחבת נקודת

רבים, e˙k·לפרטים ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»
e‰k‰Â" שיתחלק כך הנהר את ¿ƒ»

˙ÚÈ¯˜ Èk ,"ÌÈÏÁ ‰Ú·LÏ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ«
,ÌÈ¯Êb ·"ÈÏ ‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ«»¿»¿¿»ƒ

ÌÈË·L ·"È „‚k108e‰fL , ¿∆∆¿»ƒ∆∆
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ109 «∆∆«∆»

ÌÈË·Lבתהילים  eÏÚ ÌML"∆»»¿»ƒ
,"d"È ÈË·L הפנימית והמשמעות ƒ¿≈»
היא הדברים הנשמות ÌÈÏBÚLשל ∆ƒ

ישראל שבטי י"ב «¿«¿ÌL¯LÏשל
ÈÏe·b ·"Èa ˙eÏÈˆ‡a«¬ƒ¿¿≈

,ÔBÒÎÏ‡ וחסידות בקבלה כמבואר ¬«¿
מ"י"ב  מורכבת העולמות שמציאות

המציאות  כלומר, אלכסון". גבולי

ומוגבל  מסויים ומקום בשטח המוגדרת

והקצוות, הכיוונים מששת מורכבת

ומספר  הרוחות; וארבע ומטה מעלה

שבין  – הזוויות – המפגש מקומות

עשר, שנים הוא השונים ה"קצוות"

המידות  שש הם העניין ובפנימיות

ההתכללות  שמצד העליונות

משתים  כלולות הן ביניהן וההתחברות

ישראל  נשמות ושורש בחינות, עשרה

גבולות  י"ב בהן שיש האצילות שבעולם במידות ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא
'˙BcÓ Ú·M'‰ ˙iÏÚ ‰È‰z Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ גבוהה בדרגה ¿»ƒ»…∆»ƒ¿∆¬ƒ««∆«ƒ

וגילוי ÈzÚ'a˜'יותר מ'יום' ונבדל הנעתק (עניין יומין' 'עתיק ),בבחינת ¿«ƒ
דאצילות, מהספירות שלמעלה ה'כתר' במדריגת הפנימית ≈¬∆È¯‰Lהבחינה

הזוהר ÈÏ˙Â‡"כדברי „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚa ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ"110,ֿזעיר ¿≈«¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»
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כי mixvnÎmi oeyl z` 'ied mixgde

ּגּבי  והּנה, נחלים". לׁשבעה "והּכהּו ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָנאמר

"והחרים", הּלׁשֹון נאמר יםֿמצרים" ְְְֱֱִִִֶֶַַַַָ"לׁשֹון

ּכתיב  ׁשּלעתידֿלבא לפי והינּו לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיבׁש

הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "לא 111"את , ְֲִִֶֶַַַָָָֹֻ

מלאה  ּכי קדׁשי, הר ּבכל יׁשחיתּו ולא ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹירעּו

ּגֹו'ה  הוי'" את ּדעה ּגּבי 112ארץ מהּֿׁשאיןּֿכן , ֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

נאמר  הּבינה, ספירת על ּדקאי ְְֱִִֵֶַַַַַָָָָה"ּנהר",

ענין  יהיה לעתידֿלבא ׁשּגם לפי והינּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ"והּכהּו",

ראּיה  ׁשל ּבאפן יהיה ׁשהּלּמּוד אּלא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹההבנה,

וענין  העם", ּכל את ּתֹורה ילּמד "מׁשיח ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ(ׁשהרי

ׁשל  ּבאפן הּוא הּלּמּוד ּכאׁשר רק להיֹות יכֹול ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹזה

לראּיה 113ראּיה  ׁשמיעה ּבין החּלּוק וכּידּוע ,(114, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

איֿאפׁשר  מהּפרטים, ׁשּמתחילים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבׁשמיעה

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבטֹוב, הּדבר עצם את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָלהּׂשיג

הראּיה  וענין ראּיה. ׁשל ּבאפן הּוא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹּכׁשהענין

יׁש הּזה ּבּזמן מהּֿׁשאיןּֿכן מׁשיח, ּכׁשּיבא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיהיה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשמיעה, ענין "ועּתה 115רק ְְְְִִֶַַַַָָָ

ׁשּיהיה  ּבּקׁש ׁשּמׁשה והינּו, ׁשמע". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹיׂשראל,

רק  והיה זאת, ּפעל לא אבל ראּיה, ׁשל ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹֹּבאפן

"ׁשמע" ׁשל ראּיה 116ּבאפן ּבין הבּדל ועֹוד . ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֹ

מהּֿׁשאיןֿ ׁשּנּויים, ׁשּי לא ׁשּבראּיה ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹלׁשמיעה,

ּבׁשמיעה  ּכתיב 117ּכן הּנהר ּבבקיעת והּנה, . ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָ

ׁשּנאמר  ּכמֹו ּבּמּטה ולא ּגֹו', ידֹו" ְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹ"והניף

וטעם  ,"מּט את "הרם יםֿסּוף ְְְִִֵֶַַַַַָּבקריעת

עדין 118הּדבר  היתה יםֿסּוף ׁשּבקריעת לפי ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

ּוכמֹו למּקל, צרי היה ולכן הרע, ְְְְִִֵֵַַָָָָָמציאּות

ּכלב  עבּור מּקל יּוסר 119ׁשּצרי לא "ּבדברים ּכי , ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

"את 120עבד" ּכאׁשר לעתידֿלבא מהּֿׁשאיןּֿכן , ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
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ב.)111 יג, ט.)112זכרי' יא, 98.)113ישעי' שבהערה האמונה ושער פנ"ט.)114לקו"ת האמונה שער ואתחנן )115ראה

א. ג.)116ד, ג, ואתחנן תשי"ג )117לקו"ת בשלום פדה ד"ה ואילך. מה ע' תש"ט ואילך. רמב ע' תרס"ב סה"מ ראה

ואילך). מט ע' תשי"ג ואילך.)118(סה"מ פד ע' ואילך. כה ע' תרל"א והחרים המשך ב.)119ראה פ"ט, משלי )120שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כאמור  כלומר, ותלוי. אחוז בעתיק העליונות) המידות הם קטנות, (פנים אנפין

היא  ו'זעירֿאנפין' העולמות מן לגמרי ומובדל הנעתק האור הוא יומין' 'עתיק

כך  ועל ה'מידות'. והיא הנבראים, אל המאירה המצומצמת האלוקית ההארה

האיןֿסוף, של ומרוממת מופשטת הכי בבחינה הוא המידות שורש כי נאמר

בבקיעת  לבוא, ולעתיד "עתיק", בחינת

שבע  כנגד נחלים, לשבעה ה'נהר'

לשורשן  יתעלו המידות המידות,

הזה, Ó‡¯הנעלה ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆¡«
."ÌÈÏÁ ‰Ú·LÏ e‰k‰Â"¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ
ŒÌÈ ÔBLÏ" Èab ,‰p‰Â¿ƒ≈«≈¿«
ÔBLl‰ ¯Ó‡ "ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆¡««»
È¯Ó‚Ï L·iL ,"ÌÈ¯Á‰Â" ולא ¿∆¡ƒ∆»«¿«¿≈

כלל, מים בו ÈÙÏיהיו eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
·È˙k ‡·ÏŒ„È˙ÚlL בנבואת ∆∆»ƒ»…¿ƒ

‰Óh‡‰זכריה Áe¯ ˙‡"∆««À¿»
"ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡111, «¬ƒƒ»»∆

תתבטל  והסטראֿאחרא שהטומאה

ישעי' בנבואת שנאמר וכמו לגמרי

ÏÎa e˙ÈÁLÈ ‡ÏÂ eÚ¯È ‡Ï"…»≈¿…«¿ƒ¿»
ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ,ÈL„˜ ¯‰«»¿ƒƒ»¿»»»∆

'Bb "'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc112Œ‰Ó , ≈»∆¬»»«
È‡˜c ,"¯‰p"‰ Èab ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«≈«»»¿»≈

‰Èa‰,המכוון ˙¯ÈÙÒ ÏÚ«¿ƒ««ƒ»
,"e‰k‰Â" ¯Ó‡ ביטול לא אבל ∆¡«¿ƒ»

מה  ומבאר שממשיך וכפי מוחלט

זו 'הכאה' של ÈÙÏעניינה eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÔÈÚ ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌbL∆«∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿«

‰·‰‰,התורה ‡l‡בלימוד «¬»»∆»
„enl‰Lהבנה ÔÙ‡aמתוך ‰È‰È ∆«ƒƒ¿∆¿…∆

באופן היינו מאד ¯‡i‰נעלה ÏL∆¿ƒ»
בשכלו  דברים מבין שאדם כפי רק לא

הנראים  דברים כמו בבהירות אלא

nÏÈ„בעיניים  ÁÈLÓ" È¯‰L)∆¬≈»ƒ«¿«≈
‰Ê ÔÈÚÂ ,"ÌÚ‰ Ïk ˙‡ ‰¯Bz»∆»»»¿ƒ¿»∆

אחת  בבת העם כל לימוד «ÏBÎÈשל
‡e‰ „enl‰ ¯L‡k ˜¯ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¬∆«ƒ

‰i‡¯ ÏL ÔÙ‡a113Úe„iÎÂ ,( ¿…∆∆¿ƒ»¿«»«
החסידות ההבדל ‰elÁ˜בתורת «ƒ

ÔÈa ידי על דברים והבנת קליטת ≈
‰i‡¯Ï ‰ÚÈÓL114,ראיה ידי על דברים ותפיסת ÚÈÓLaL‰לקליטת ¿ƒ»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»

ÌÈË¯t‰Ó ÌÈÏÈÁ˙nL תמונה ,ובהמשך מקבלים הפרטים, ריבוי מתוך ∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
העניין, של BËa·שלימה ¯·c‰ ÌˆÚ ˙‡ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ וגם ƒ∆¿»¿«ƒ∆∆∆«»»¿

להישאר  עשויים הדבר ומהות עצם עדיין הרעיון, את היטב מבינים אם

ומופשטים, ¯‡i‰רחוקים ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ÔÈÚ‰Lk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆»ƒ¿»¿…∆∆¿ƒ»
האדם. אל קרובים נעשים והם הדברים מהות את גם קולטים »¿ÔÈÚÂ¿ƒשאז

‰i‡¯‰ האלוקות ובהשגת ŒÔÈ‡MŒ‰Óבתורה ,ÁÈLÓ ‡·iLk ‰È‰È »¿ƒ»ƒ¿∆¿∆»…»ƒ««∆≈
ÔÈÚ ˜¯ LÈ ‰f‰ ÔÓfa Ôk≈«¿««∆≈«ƒ¿«

‰ÚÈÓM‰ של והקליטה וההבנה «¿ƒ»
אלוקות  בענייני וההשגה התורה לימוד

שקיימת  ובבהירות בעוצמה לא היא

ראיה  ידי על BÓkבתפיסה ,¿
·e˙kL115 משה בדברי בתורה ∆»

ישראל  לבני «»¿"zÚÂ‰רבינו
,eÈ‰Â ."ÚÓL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«¿

Lwa ‰LnL מהקדושֿברוךֿהוא ∆…∆ƒ≈
‰È‰iL בני של וההשגה ההבנה ∆ƒ¿∆

ובאלוקות בתורה ÏLישראל ÔÙ‡a¿…∆∆
,˙‡Ê ÏÚt ‡Ï Ï·‡ ,‰i‡¿̄ƒ»¬»…»«…
ÏL ÔÙ‡a ˜¯ ‰È‰Â¿»»«¿…∆∆

"ÚÓL"116 שמיעה של בדרך ¿«
יותר  הרבה ברמה כאמור, שהיא,

ראיה. מאשר ‰·Ïcנמוכה „BÚÂ¿∆¿≈
‰i‡¯aL ,‰ÚÈÓLÏ ‰i‡¯ ÔÈa≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÈepL CiL ‡Ï שאדם ולאחר …«»ƒƒ
התפיסה  ראיה, באמצעות דבר קלט

התוקף, בכל תמיד »Œ‰Óנשארת
‰ÚÈÓLa ÔkŒÔÈ‡M117 אם שגם ∆≈≈ƒ¿ƒ»

ייתכן  טובה, והבנה קליטה הייתה

ויפלו  חלישות בה תחול הזמן שבמשך

וכד'. ספיקות בה

·È˙k ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·a ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿ƒ««»»¿ƒ
,'Bb "B„È ÛÈ‰Â" שאמנם כלומר ¿≈ƒ»

ידי  על תהיה לעתידֿלבוא הנהר בקיעת

ה'יד' על תהיה ההכאה אבל 'הכאה'

‰hna ‡ÏÂ במקל הכאה BÓkכמו ¿…««∆¿
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿ƒ««
רבנו  למשה אמר שהקדושֿברוךֿהוא

"EhÓ ˙‡ Ì¯‰" את תקרע כך »≈∆«¿
‰c·¯הים, ÌÚËÂ118 והסיבה ¿«««»»

היא זה ÚÈ¯˜aL˙להבדל ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓ ÔÈ„Ú ‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ«»¿»¬«ƒ¿ƒ

ÔÎÏÂ ,Ú¯‰הרע את לבטל CÈ¯vLכדי BÓÎe ,ÏwÓÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ »«¿»≈»»»ƒ¿«≈¿∆»ƒ
·Ïk ¯e·Ú ÏwÓ119,אחר באופן דברים 'להסביר' אפשר כלשון Èkשאי «≈¬∆∆ƒ

במשלי Ú·„"הפסוק ¯ÒeÈ ‡Ï ÌÈ¯·„a"120 הדרך אלא עול, שפורק ƒ¿»ƒ…«∆∆
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h"kyz'dכב ,gqt ly oexg`

ּוממׁשי הארץ". מן אעביר הּטמאה ְְֲִִִֶַַַַָָָֻרּוח

ׁש"והדרי ּבאפן ּתהיה ּבּנהר  ׁשההעברה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּפסּוק,

ּבמדרגה  יהיּו ׁשּבניֿיׂשראל לפי והינּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּנעלים",

מּתֹור  ׁשהּנהר ׁשּלמעלה ּבכדי ולכן הּֿומצֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבענין  צר יׁש מּבניֿיׂשראל, לקּבל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיּוכל

נקראים  ׁשהּמלאכים ועלּֿדר ּדוקא. ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָה"נעלים"

ּדׁשכינּתא' 'נעל היּו121ּבׁשם לא הּנעל ׁשּבלי , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

להתהּוֹות  ׁשההמׁשכה 122יכֹולים ועלּֿדר . ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

צריכה  ּדלתּתא' הוי' ל'ׁשם ּדלעילא' הוי' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָמ'ׁשם

על  הּמעלים אלקים ׁשם ׁשל הּמגן עלֿידי ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָֹלהיֹות

ּדלעילא' הוי' ׁש"עתידים 123'ׁשם ּכיון ּוכמֹוֿכן . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָ

הּקּב"ה" ׁשל ּבׁשמֹו ׁשּיּקראּו ו"עּמ124צּדיקים , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

צּדיקים" יּוכל 125ּכּלם ׁשה"נהר" ּבכדי הּנה , ְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ּדוקא  זה הרי מּבניֿיׂשראל, הׁשּפעתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלקּבל

נעׂשה  זה וכל ּבּנעלים". והדרי" ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹּבאפן

ההקּדמה  ׁשּזֹוהי ליּבׁשה", ים ׁש"הפ ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעלֿידיֿזה

יעברּו "ּבּנהר ׁשּלעתידֿלבא ּונתינתּֿכח ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוההכנה

ּבחגֿהּפסח 32ּברגל" ההכנה ּכללּות על נֹוסף , ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָ

ואחרֹוןֿׁשלּֿפסח  ּובׁשביעיֿׁשלּֿפסח ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָּבכלל,

ׁשעלֿידי126ּֿבפרט  ועבֹודתנּו, מעׂשינּו ּוכללּות , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ

יקּים  ׁשאז צדקנּו, מׂשיח ּביאת ממׁשיכים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֻזה

והניף  יםֿמצרים, לׁשֹון את הוי' "והחרים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּיעּוד

ּבקרֹוב  נחלים", לׁשבעה והּכהּו ּגֹו' הּנהר על ְְְְְִִִַַָָָָָָָידֹו

והּׁשלמה. האמּתית ּבּגאּולה ְְְֲִִֵַַַָָָָמּמׁש,
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יט. ג )121כט, מג, שה"ש לקו"ת ד. יב, לך לך תו"א סע"ג). (קכט, פי"א אנפין) דזעיר רישא (שער טז שער המלך עמק

שם.)122ואילך. לקו"ת ועוד.)123ראה תתקצה. ע' ח"ב תער"ב המשך ב.)124ראה עה, כא.)125ב"ב ס, חסר )126ישעי'

) ).l"endקצת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהכאה, היא מוסר לו ולתת אותו ÏŒ„È˙ÚÏ·‡לייסר ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»…
‡ ‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡" ¯L‡k"ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú צורך יהיה לא «¬∆∆««À¿»«¬ƒƒ»»∆

ה'יד'. הנפת ידי על יהיה 'והכהו' אלא במקל בהכאה

¯‰pa ‰¯·Ú‰‰L ,˜eÒta CÈLÓÓe שייבקע לאחר לבוא, לעתיד «¿ƒ«»∆««¬»»«»»
נחלים, ÔÙ‡aלשבעה ‰È‰zƒ¿∆¿…∆

,eÈ‰Â ,"ÌÈÏÚpa CÈ¯„‰Â"L∆¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿
היא  הדברים פנימיות לפי לכך והסיבה

eÈ‰È Ï‡¯NÈŒÈaL ÈÙÏ אז, ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿
המשיח רוחנית Óa„¯‚‰בימות ¿«¿≈»

ביותר Œ‰¯BzÓגבוהה ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»
¯‰p‰L È„Îa ÔÎÏÂ ,˙BˆÓeƒ¿¿»≈ƒ¿≈∆«»»
,Ï‡¯NÈŒÈaÓ Ïa˜Ï ÏÎeÈ«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
המבואר  דרך על מהנהר, למעלה שיהיו

ישראל  בני מעלת לגבי באריכות לעיל

ים  בקריעת מפניהם שנבקע הים על

‰"ÌÈÏÚ"סוף, ÔÈÚa C¯ˆ LÈ≈…∆¿ƒ¿««¿»ƒ
ÌÈÎ‡Ïn‰L C¯cŒÏÚÂ .‡˜Âc«¿»¿«∆∆∆««¿»ƒ

ÌÈ‡¯˜ וחסידות ÌLaבקבלה ƒ¿»ƒ¿≈
'‡zÈÎLc ÏÚ'121, של נעל ««ƒ¿ƒ¿»

‰ÏÚpהשכינה ÈÏaL משל שהיא ∆¿ƒ«««
האיןֿסוף  האלוקי האור והעלם לכיסוי

ומגינה  הרגל את מכסה שהנעל כשם

ÌÈÏBÎÈעליה  eÈ‰ ‡Ï…»¿ƒ
˙Be‰˙‰Ï122 כמציאות מלאכים ¿ƒ¿«

עצמה. מהאלוקות ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂנבדלת
‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור של ∆««¿»»

ÏÈÚÏc‡'האיןֿסוף  'ÈÂ‰ ÌL'Óƒ≈¬»»ƒ¿≈»
הוי' בדרגה שם שהוא כפי שלמעלה,

z˙Ïc‡'עליונה 'ÈÂ‰ ÌL'Ï שם ¿≈¬»»ƒ¿«»
בדרגה  שהוא כפי שלמטה, הוי'

לברוא  כדי שנדרשת המשכה תחתונה,

מוגבלים  ונבראים «ÎÈ¯¿̂ƒ‰עולמות
Ô‚n‰ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï הכיסוי ƒ¿«¿≈«»≈

‡ÌÈ˜Ïוההעלם ÌL ÏL∆≈¡…ƒ
ÌÈÏÚn‰ומכסה'ÈÂ‰ ÌL' ÏÚ ««¿ƒ«≈¬»»

'‡ÏÈÚÏc123.בו המאיר האור את ÔÂÈkומצמצם ÔÎŒBÓÎe ƒ¿≈»¿≈≈»
"‰"aw‰ ÏL BÓLa e‡¯wiL ÌÈ˜Ècˆ ÌÈ„È˙Ú"L124, כדברי ∆¬ƒƒ«ƒƒ∆ƒ»¿ƒ¿∆«»»

בגמרא ז"ל ˆÌÈ˜Èc"חכמינו Ìlk CnÚ"Â125,'ישעי בנבואת ככתוב ¿«≈À»«ƒƒ
ישראל, בני לכל הכוונה זה Ïa˜Ïולפי ÏÎeÈ "¯‰"‰L È„Îa ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈∆«»»«¿«≈

Ï‡¯NÈŒÈaÓ B˙ÚtL‰ הנעלים «¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏLממנו, ÔÙ‡a ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»¿…∆∆

"ÌÈÏÚpa CÈ¯„‰Â" על כלומר, ¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
ב'נהר' ישראל בני של שהפעולה ידי

שאותם  והעלם כיסוי באמצעות היא

הנעליים. מסמלים

‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ ונפעל‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿»∆«¬»«¿≈∆
,"‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰"L ים בקריעת ∆»«»¿«»»

שהייתה È‰BfLסוף  ההתגלות ∆ƒ
יםֿסוף Î‰‰Â‰בקריעת ‰Óc˜‰‰««¿»»¿«¬»»

‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÁkŒ˙È˙e¿ƒ«…«∆∆»ƒ»…
"Ï‚¯a e¯·ÚÈ ¯‰pa"32, והכנה «»»««¿¿»∆

היא ‰‰Î‰זו ˙eÏÏk ÏÚ ÛÒB»«¿»«¬»»
העתידה »∆»»¿ÁÒt‰Œ‚Áaלגאולה

ÁÒt-ÏLŒÈÚÈ·L·e ,ÏÏÎaƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆∆«
Ë¯Ùa ÁÒtŒÏLŒÔB¯Á‡Â126, ¿«¬∆∆«ƒ¿»

לנושא  במיוחד שקשורים ימים שהם

'סעודת  לערוך נוהגים ובהם הגאולה

eÈNÚÓמשיח' ˙eÏÏÎe¿»«¬≈
,e˙„B·ÚÂ שעל לגאולה ההכנה וכן «¬»≈

בזמן  ישראל בני של ה' עבודת כל ידי

ÏÚLÌÈÎÈLÓÓהגלות ‰ÊŒÈ„ÈŒ ∆«¿≈∆«¿ƒƒ
e˜„ˆ ÁÈNÓ ˙‡Èa שתבוא ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈

בפועל, ביאת Ê‡Lותתקיים עם ∆»
"ÌÈ¯Á‰Âהמשיח „eÚi‰ Ìi˜È¿À««ƒ¿∆¡ƒ

,ÌÈ¯ˆÓŒÌÈ ÔBLÏ ˙‡ 'ÈÂ‰¬»»∆¿«ƒ¿«ƒ
e‰k‰Â 'Bb ¯‰p‰ ÏÚ B„È ÛÈ‰Â¿≈ƒ»««»»¿ƒ»

,"ÌÈÏÁ ‰Ú·LÏ כל עם ¿ƒ¿»¿»ƒ
המבוארת  שלו הפנימית המשמעות

באריכות LnÓ,לעיל ·B¯˜a¿»«»
.‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
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כג

.e"hyz'd ,gqt ly oexg` zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מאמין"]. ו"אני גאלתנו" "ממצרים לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

ענינים 1שאלו ‡. שני בו שרואים פסח, של ואחרון שביעי ליוםֿטוב בנוגע הצ"צ, אדמו"ר כ"ק את
הפכיים:

בשביעי  השמחה – גיסא ולאידך שהחיינו, בו מברכין שאין היחידי היוםֿטוב זה  הרי – אחד מצד
יותר  גדולה פסח של ואחרון פסח הפסח.של מבכל

שהקב"ה  משום ישראל בני חוגגים – פסח טוב דיום הראשונים הימים הצ"צ: אדמו"ר כ"ק וענה
לבוא, העתידה הגאולה מצד ישראל  בני חוגגים – דפסח האחרונים והימים ממצרים, ישראל בני את גאל

העתידה  הגאולה עם קשור פסח של שאחרון .2כיון

"סעודת  בשם קוראה והי' שלישית, סעודה פסח של באחרון לאכול נהג שהבעש"ט ג"כ יובן ובזה
:3משיח"

ובפרט  בשבילו, נוספת סעודה לקבוע טעם זה אין – משיח ע"ד מדובר שבהפטרה זה מצד אם
ההפטורה  הן – אלו ענינים ששני לומר, בהכרח אלא יוםֿטוב. סעודת לפני בבוקר, היא ההפטרה שאמירת

אחד. וענין מסיבה באים – המיוחדת הסעודה והן משיח, ע"ד

דאורייתא  רזין שגילה הבעש"ט, ולכן, משיח, עם פסח של אחרון קשור הענין שבפנימיות והיינו,
משיח  סעודת את פסח של באחרון קבע דרזין, .4ורזין

באחש"פ  נשיאינו רבותינו שאמרו החסידות מאמרי רוב לכן – המשיח עם קשור שאחש"פ זה ומצד
משיח  ע"ד .5מדברים

כ"ק ·. שענה מה הצ"צ:וזהו אדמו"ר

שהחיינו  שברכת כיון שהחיינו, מברכים שאין אלא גדולה, שמחה ישנה ואחש"פ פסח של בשביעי
בשר. בעיני הענין את רואים כאשר רק להיות שיכולה  הלב, בבשר הנרגשת שמחה על רק לברך יכולים

שהחיינו. לברך אפשר אי – נראית אינה שלעתֿעתה העתידה, הגאולה על היא שהשמחה ומכיון
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(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – זו שיחה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 545 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפסה

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה
(2.(72 ע' ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ג ה'ש"ת אחש"פ שיחת

וש"נ. ואילך. 15 ע' חל"ז לקו"ש וראה
נעתק 3) – (109 ס"ע תש"ב (סה"ש ס"ג תש"ב אחש"פ שיחת

דאשתקד  אחש"פ שיחת גם וראה (אחש"פ). ניסן כב יום" ב"היום
וש"נ. .(209 ע' חי"א התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתה

גשמית,4) סעודה ע"י שדוקא – הסעודה של ענינה ותוכן
שלישית  בסעודה מחוייבים אין דין ע"פ (שהרי הרשות וסעודת

המשיח. ענין את להמשיך באחש"פ יכולים – ביו"ט)
שמצינו  ע"ד ה"ז – זה גילוי להשיג שייכים הכל שלא ואף
סיבות  שמצד שאלו כו', לכוונות הקשורים ענינים לכו"כ בנוגע
רצון  "יהי יאמרו, או יהרהרו, – לכוון מה יודעים אינם שונות
הוא  האומר של שרצונו ומכיון הכוונות"*, כל כיוונתי כאילו
– יכוון מה יודע שאינו אלא שלם", לבבו "נקודת כדבעי, לכוון

כיוון. כאילו הענינים, כל נפעלים רצון" ה"יהי אמירת ע"י הרי
נוגע  שאין – הבעש"ט שקבע המשיח סעודת בענין ועד"ז
נפעלים  הענינים כל אלא כו', זו במדריגה אוחזים אם כוונות, בזה

מאליהם.
ובפרט  – שבדורו ואילך, אדמו"ר מו"ח כ"ק  מזמן ובפרט
תורת  נתפרסמו – דורו הוא זה דור גם שבאמת שלאחריו, בדור
שייך  שעתה בוודאי הרי בנ"י, לכל החסידות והנהגת החסידות

נפש. לכל השוה דבר וזהו לכאו"א, משיח דסעודת הענין
וגם  כו', בנפשי' שידע כפי ומצבו מעמדו נוגע לא זה ובענין
שיוכל  הוא מי בלבו (שיהרהר יוהרא של ענין בזה שייך אין
דכיון  – גשמית) סעודה ע"י ובפרט המשיח, גילוי להמשיך
זה  ענין נעשה הענין, נתפרסם ועתה זו, סעודה קבע שהבעש"ט

מוגה). בלתי (מהנחה לכאו"א שייך
–ראה5) מנחם (תורת בתחלתה תשי"ג אחש"פ שיחת גם

.(95 ע' ח"ח התוועדויות
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שלימה  גאולה שהיא דלעתיד, הגאולה מעלת גודל מצד – ביותר גדולה שמחה זו הרי שאעפ"כ אלא
ואמיתית.

מאמין"]. "אני עוה"פ לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

הוי'.‚. כבוד ונגלה ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

•
.e"hyz'd ,xii` g"dan ,ipiny t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

הגתי 2פרשתנו 1בהפטרת ‡. אדום עובד מבית המלך דוד ע"י האלקים ארון העברת אודות מסופר
בכתוב  מסופר – בדרכם דוד. מ 3לעיר "ודוד ובהגיעם – בד". אפוד חגור ודוד ה' לפני עוז בכל כרכר

נאמר  – דוד ה'".4לעיר לפני ומכרכר מפזז דוד "המלך הלשון

חגור  "ודוד נזכר תחילה א) דוד: עיר לבין לעיר חוץ בין הכתוב בלשון בהשינויים הרמז להבין וצריך
ומכרכר". "מפזז – דוד ובעיר "מכרכר", רק נאמר תחילה ב) נזכר. לא דוד ובעיר בד", אפוד

לו  לעגה – ומכרכר" מפזז דוד ש"המלך שאול בת מיכל שכשראתה לאח"ז, המסופר להבין צריך גם
גו'" מזאת עוד ונקלותי גו' מאביך בי בחר אשר ה' "לפני דוד: לה וענה כך, הקדים 5על מה לשם –

לשמחתו. הסיבה את לבאר רק לו הי' הלא מאביך"? בי בחר "אשר

הרמב"ם ·. כתב בד" "אפוד כהונה 6בענין בגדי של האפוד שהרי כהונה, בגדי משמונה א' זה שאין
מ"תכלת  גם אלא בלבד, – פשתן – מבד נעשה גו'"7לא שמואל 8וארגמן "שהרי – לזה ראי' ומביא .

בו 9הנביא  ונאמר הי' בד".10לוי אפוד חגור נער

רוח  עליו שתשרה ראוי שהוא ומי הנביאים בני אותו חוגרים היו זה אפוד "אלא הרמב"ם: ומסיים
הקודש". ברוח והחשן האפוד פי על שמדבר גדול כהן למעלת זה הגיע כי להודיע הקודש,

גבור  חכם על אלא שורה השכינה "אין שהרי ביותר, נעלית מדריגה היא שנבואה מכיון כלומר:
קומה" ובעל הם,11ועשיר אופן ובאיזה הלבושים של ענינם אז נוגע לזה ונוסף בו, שמנו המעלות ושאר

בגדיו" את גו' "ויפשט כך על שאומרים עליו 12עד "שתשרה לכך וראויים שמוכנים לכך כסימן לכן, –
בד. אפוד דחגירת הענין הי' הקודש", רוח
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שליט"א 1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה סוס"ו) (עד זו שיחה
זו  במהדורא ואילך. 228 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

ואילך.2) א ו, שמואלֿב
יד.3) שם,
טז.4) שם,
כאֿכב.5) שם,
ע'6) חל"א בלקו"ש בארוכה נתבאר המקדש. כלי הל' סוף

ואילך. 156

ו.7) כח, תצוה
מיומא 8) עה"פ, (פרש"י ושמונה" עשרים כפול ש"חוטן ועד

מוגה. בלתי מהנחה – א) עב,
לוי 9) משבט הי' שלא מדוד ראי' הרמב"ם הביא שלא הטעם

בהשיחה  נתבאר – יותר אלימתא ראי' היא דלכאורה כלל*,
ואכ"מ. בארוכה**.

יח.10) ב, שמואלֿא
וש"נ.11) א. צב, שבת
כד.12) יט, שם

.(dben izla dgpdn) miycwl idylk zekiiy el dzid ± iel 'idy l`eny k"`yn ,dfl zekiiy lk el dzid `l `linne (*
.158 'r my y"ewl mb d`xe .a"iq onwl (**
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בירושלמי  מקור לו יש – הרמב"ם שכתב זה כהנים 13ענין וחמשה שמונים היו הכהנים עיר בנוב :
בד""נושאי ראוין 14אפוד כולם שהיו "מלמד ומתרץ אחד? אלא גדול כהן אין והרי הירושלמי: שואל .

הרמב"ם. דברי הם והן גדולים". כהנים להיות

התבודדות ‚. – היא לנבואה מההכנות בדרך,15א' דוד שהי' בשעה לעיר. מחוץ נעשית כלל שבדרך ,
בד". אפוד "חגור גם שהי' נזכר  שם ולכן לנבואה, עצמו שהכין המקום עיקר הוא שם – לעיר מחוץ

שמחה" מתוך אלא . . שורה שכינה ש"אין כיון ה'", לפני עוז בכל "מכרכר שהי' הטעם גם .16וזהו
גילוי  את לעורר כדי הקב"ה, לפני ותשבחות שירים אומר משבח, גם פירושו "מכרכר" לזה, ונוסף

כידוע  הנעלמים, הכחות את מעוררים והילולים תשבחות שהרי .17הנבואה,

הריקוד  ריבוי על המורה "מפזז", גם נזכר – דוד דעיר לא 18בהשמחה ואולי כך, הי' לא לעיר מחוץ .
בחסידות  מבואר – ריקוד כלל. ריקוד שם האדם 19הי' של כולו כל את חודרת שהשמחה מכך נובע –

לרגלים. גם שמגיעה עד דורך"), און דורך דורך, אים נעמט שמחה ("די

והשראת  נבואה – מבוקש בה הי' לעיר מחוץ השמחה הב': בהפסוק רק "מפזז" תיבת נזכרת ולכן
דורך"). און דורך גאנצן אין ניט איז ("עס כולו את לגמרי חדרה ולא בהגבלה, היתה – וממילא ַהשכינה,

מבוקש  ללא שמחה – דוקא דוד דעיר ד"מפזז".20השמחה הענין גם בה הי' – גבול בלי ובמילא ,

לפני „. ומכרכר "מפזז הי' שדוד זה שאול בת מיכל של בדעתה נתקבל שלא הטעם ג"כ יובן ובזה
דוד  בעיר :21ה'"

המלך  את רואין שאין אף הרי – חשבון בה שיש לשמחה שפועלים 22בנוגע בענינים עוסק כשהוא
מלך" עליך תשים ד"שום בהענין עליך"23חלישות אימתו "שתהא מבוקש,22, בה שיש מכיון אעפ"כ, –

שכל. עלֿפי ודעת, בטעם מקום לזה יש

מתקבל  אינו – ודעת מטעם למעלה מהגבלה, למעלה שהי' דוד, בעיר ומכרכר", ד"מפזז הענין אבל
בשכל.

בסדר ‰. החילוק על הצביע שבכך – מאביך" בי בחר "אשר לה ענה שדוד מה ג"כ יובן ובזה
העבודה:

ודעת  טעם עלֿפי היתה שאול של כיון 24עבודתו עמלק, את לגמרי להחרים שאול רצה לא ולכן ,
אלקיך" לה' זבוח למען והבקר הצאן ב"מיטב צורך שיש לו הסתבר שכל שאמר 25שעלֿפי כפי ,

.26לשמואל 

וניתנה  המלוכה, ממנו ניטלה – הטעם אחרי שהלך שאול, מאביך": בי בחר "אשר דוד שאמר וזהו
נגיד" אותי "לצוות לו, כמ"ש 27דוקא בקבלתֿעול, שעבודתו דוקא, דוד רוצים 28, אם ולכן, עבדי". "ודוד

שכל. של הגבלה ללא גו'", שפל והייתי גו' "ונקלותי קבלתֿעול, צ"ל – קיימת מלוכה תהי' שמלכותו

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

ה"ב.13) פ"י סנהדרין
יח.14) כב, שם
ה"ד.15) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
שם.16) רמב"ם וש"נ. ב. ל, שבת
מצות 17) מצותיך דרך ג). קג, א. (קב, ויחי לתו"א הוספות

ואילך). א (קמח, הלל
ו 18) טז). ו, (שמואלֿב שם רד"ק שם.ראה בתרגום
סע"ג.19) מח, שה"ש לקו"ת גם ראה
לנבואה 20) בהכנה צורך עוד הי' לא – בעיר זה שהי' דמכיון

זו  ששמחה בהכרח ולכן בד"), ד"אפוד הענין שם נזכר לא (ולכן
הקב"ה  את שעובד זה מצד שמחה רק אלא מבוקש, ללא היתה

מוגה). בלתי (מהנחה

לה 21) איכפת הי' לא – בשדה "מכרכר" שהי' זה משא"כ
מוגה). בלתי (מהנחה

(במשנה).22) א כב, סנהדרין
טו.23) יז, שופטים פ'
ש"נהר"24) הנהר", מרחובות "שאול לז) לו, (וישלח כמ"ש

מוגה). בלתי (מהנחה בינה על קאי
טו.25) טו, שמואלֿא
לסבול 26) יכלה לא – שאול בת בהיותה מיכל, גם ולכן

בלתי  (מהנחה ודעת בטעם מקום לה שאין גבול, בלי שמחה
מוגה).
כא.27) ו, שמואלֿב
כה.28) לז, יחזקאל כו. לג, ירמי'
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.Â ויוםֿטוב שבשבת נשיאינו, רבותינו אצל גם ראו וכן חסידים, אצל להנהוג סיוע גם הוא זה ענין
נגלה  עלֿפי מיוחד ביאור הדבר דורש המשנה שע"פ אף וכו', כפיים מוחאים עושים 29רוקדים, אעפ"כ –

כנ"ל: פנימי, טעם לומר צורך ויש בפשטות. זאת

מיד  – משיח'ן"), צו נענטער אלץ דאך ווערט ("עס המשיח לביאת ויותר יותר שמתקרבים ַָמכיון
משיח  לקראת ללכת כבר התחילו החורבן המדרש 30לאחר כסיפור כגעי'31, רק נמשך החורבן שמרגע

יש  של מושיען ונולד פרה עליהם",של מלך דוד "ועבדי שבו לזמן ויותר יותר מתקרבים לרגע ומרגע ראל.
לעולם" להם "נשיא ישראל, כל –32על

נוהגים  הרמב"ם 33לכן וכפסק ה'".34– לפני ומכרכר "מפזז עבדי", ד"ודוד בהסדר –

***

.Ê החורף.36בחסידות 35איתא בחדשי מאשר יותר הקב"ה את לעבוד נקל הקיץ שבחדשי ,

הוא: כפשוטו זה על הטעם

גו'" יראה בשנה פעמים ש"שלש הבית, בזמן שראו וכפי מסויים. ענין פועל יו"ט שבא 37כל ו"כדרך ,
לראות" בא כך שלאחריו 38ליראות היו"ט עד חיו זה ובכח אלקות, רואים שהיו היינו הוא 39, ועד"ז .
הגלות. בזמן גם הענין

נקל  אזי – יותר חזקה ההארה ובמילא לזה, זה יותר סמוכים הם הימיםֿטובים הקיץ שבימי וכיון
הקב"ה. את לעבוד יותר

.Á:הוא הטעם ופנימיות

תשרי  בין החילוק שזהו – למטה מלמעלה המשכה שענינו ניסן, חודש של הסדר לפי הם הקיץ חדשי
מעשיכם" "שפרו במדרש כדאיתא השופר, חודש התשובה, חודש הוא שתשרי "תשרי 40לניסן, ועי"ז ,

חוביהון" לכל הקב"ה"41ותשבוק המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה – ענינו ניסן ואילו מלמעלה 42, ,
.43למטה 

להאור  כלי יותר הוא הרי שעי"ז למעלה, דמלמטה בהסדר מעלה שיש יותר ואף הוא והאור ,
נקל  שיהי' פועל האור וגילוי יותר, גדול אור זאת בכל הוא למטה מלמעלה בדרך מ"מ, – בהתיישבות

לעולם" הוי' ה"אמת שמאיר בשעה אבל והסתרים, מהעלמות באים הקשיים כי, כל 44יותר, מתבטלים ,
והסתרים. ההעלמות
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אלעזר 29) מנחת שו"ת ס"ג. סשל"ט או"ח שו"ע ב. לו, ביצה
סכ"ט. ח"א

ואילך.30) 359 ע' ח"ב לקו"ש ראה
ה"ד.31) פ"ב ברכות ירושלמי נא. פ"א, איכ"ר
כדֿכה.32) לז, יחזקאל
שייכות 33) להם שיש אלו ובפרט בכלל, בית בנ"י למלכות

מוגה). בלתי (מהנחה דוד
המצוה 34) בעשיית האדם שישמח השמחה לולב: הל' סוף

והמלך  כו' ונקלותי אמר ישראל מלך דוד וכן כו' האֿל ובאהבת
כו'. ה'* לפני ומכרכר מפזז דוד

שליט"א,35) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ח עד מכאן
עוד  ניתוספו זו במהדורא .547 ע' ח"ב בלקו"ש (באידית) ונדפס

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
וש"נ.36) שם. 422 ובהערה ,70 ע' תרפ"ט סה"מ ראה
כג.37) לד, תשא יז. כג, משפטים
וש"נ.38) א. ב, חגיגה
ובכ"מ.39) ב. צח, ברכה לקו"ת ראה
ה.40) פא, טוב שוחר תהלים מדרש ו. פכ"ט, ויק"ר
ח.41) שם, ויק"ר
זו.42) מצה פיסקא הגש"פ
לומר 43) מתחילים הפסח חג לאחרי מיד הנה זה, ומטעם

התורה  קבלת – מסיני" תורה קבל "משה שהתחלתם אבות, פרקי
מוגה). בלתי (מהנחה למטה מלמעלה בדרך

ב.44) קיז, תהלים

dgny epiidc ,(my m"anxa xzeia da biltny) dgnya 'd zcear zlrn ,ik ± ('`d weqtd `le) 'ad weqtd `iany mrhd k"b oaei f"tr (*
"xkxkne fftn"c oiprda `wec zybcen ± leab ila dgny `id `linae ,d"awd z` caer `edy oiprd mvrn dgny `l` ,xac biydl ick `l

.(dben izla dgpdn) l"pk ,xg` ywean da oi`y dgny `idy ,`wec xird jeza
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.Ë שגם נפעל מתןֿתורה ע"י הרי – (כנ"ל) למטה מלמעלה גילוי על מורה ניסן שחודש אף והנה,
דוקא. עבודה ע"י באים למטה שמלמעלה הגילויים

מ"מ, עבודה, ע"י באים אלו גילויים שגם אף כי, – למטה" "מלמעלה אלו גילויים נקראים ומ"מ
נמשך  אלא נעמען"), קאן עבודה ווי בדרך ניט דאס ("מ'נעמט העבודה של לכוחה בהתאם נמשכים ָָאינם

העבודה. ענין גם להיות מוכרח אעפ"כ אבל להמשיכו; העבודה של בכוחה שאין ביותר עליון אור

לדבר: דוגמא

הצ"צ  וסירב במתנה. – בתורה מסויים חלק – תורה להצמחֿצדק להעניק פעם רצה הזקן אדמו"ר
כך, על הצ"צ הצטער שנים כמה לאחר אך ביגיעה. התורה את להשיג שרצונו באמרו המתנה, את לקבל

מדה" מארץ ("ארוכה איןֿסוף היא שהתורה לו 45דמכיון הי' במתנה, לו ליתן אדה"ז שרצה מה הרי ,(
שבתורה  יותר עמוקים ענינים היינו הבאים, הענינים על להתייגע ממשיך הי' ואז .46לקחת,

בנדו"ד: הוא וכן

ע"י  להשיגם אפשר שאי כאלו גילויים למטה מלמעלה בדרך נותנים – היגיעה ענין שישנו לאחרי
היכולת. כפי היגיעה ענין ישנו שתחילה בשעה – אלו ענינים נותנים מתי אבל יגיעה;

.È:ועוד זאת

הארעווען"), מער אלץ מען דארף ווייטער ("וואס ויותר יותר להתייגע צריך – הזמן שעובר ַַָָככל
באגה"ק  מבואר עדיין 47שהרי מאיר הי' שלא ומחודש חדש אור . . ומאיר יורד ושנה שנה ש"בכל

אלו  גילויים מלמעלה שיתנו כדי וממילא, יותר", עליונים מוחין נמשכין ויום יום "בכל ועד"ז מעולם"
ויותר. יותר להיות העבודה גם צריכה –

(דכיון  בחורף מאשר יותר רק לא – עבודה") צו נעמען ("זיך לעבודה להתמסר יש זה שבקיץ ונמצא,
ב  צ"ל בקיץ העבודה גם הרי מבחורף, יותר נעלים הגילויים בקיץ שבקיץ מאשר יותר גם אלא שאת), יתר

שלפניו. בחורף מאשר יותר העבודה היתה בו שגם הקודם,

היום" נכון עד ואור "הולך ויותר, יותר בעבודה תמיד להוסיף יש כיום 48וכך ד"ולילה להענין עד ,
דיבר"49יאיר" הוי' פי כי יחדיו בשר  כל וראו הוי' כבוד "ונגלה כאשר לעתיד, שיתקיים ,50.

***

.‡È.השמיני ביום ויהי ד"ה מאמר ואמר  לנגן צוה

***

.·È ס"ב) לעיל בהמדובר – חוב לי נשאר הנביאים 51עדיין בני שחגרו בד" שה"אפוד הרמב"ם בדברי (
מדוד. ולא משמואל ראי' הרמב"ם מביא מדוע לתרץ – כהונה מבגדי הי' לא

לעיל]. שדובר להענין נוגע אינו שהתירוץ כיון לכן, קודם זה תירוץ אמרתי [לא

הענין: וביאור

רז"ל 52כתיב  ודרשו הנחלה", ואל המנוחה ונמצא,53"אל ירושלים". זו הנחלה שילה, זו המנוחה "אל
של  בזמנו משא"כ ("נחלה"). בביהמ"ק כמו הסדר הי' בשילה, המשכן הי' שאז שמואל, של שבזמנו

גו'". המנוחה אל עתה עד באתם לא "כי שעז"נ דוד,
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ט.45) יא, איוב
ע'46) חי "א (אגרותֿקודש זו שנה תמוז כ"א מכתב גם ראה

ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת .81 ע' חט"ו לקו"ש רסט).
.306 ע' .97 ע' ח"ז .11 הערה 253

ב).47) (קכ, סי"ד
יח.48) ד, משלי

יב.49) קלט, תהלים
ה.50) מ, ישעי'
(51.9 בהערה
ט.52) יב, ראה פ'
עה"פ.53) בפרש"י הובא וש"נ. א. יו"ד, מגילה
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יכול  זר וגם כ"כ, מקפידין אין גו'") המנוחה אל עתה עד באתם (ש"לא כזה שבזמן הכלל וע"פ
בזמנו  כי כ"כ, ראי' זו אין שמדוד כיון מדוד, ראי' הביא לא שהרמב "ם שפיר אתי – כהונה בגדי ללבוש

כנ"ל. כהונה, בגדי ללבוש לזר גם אפשר הי'

.‚È:לזמננו גם הוראה ישנה – זה מענין

משנגנזו  החורבן, בזמן דבר 54אפילו של פירושו אין – למוצאם שאיֿאפשר ובאופן כו', הענינים כל
הע  אפשרי הי' דוד בזמן שדוקא שמצינו כפי ואדרבה, אלו, ענינים כל שייכים לא דלבישת שעתה נין

כנ"ל). מדוד, ראי' הרמב"ם הביא לא (שלכן יותר בנקל בד אפוד

שמצינו  בפרט, הנבואה בענין הוא כן – הענינים לכללות בנוגע שהוא גם 55וכשם ישנו זה שענין
להגאולה. יותר ומתקרבים כשהולכים עתה, ובפרט לכך, ראוי הדור שאין אלא הזה, בזמן

.„È רבי 57בגמרא 56איתא דבי . . שמו ינון אמרי ינאי רבי דבי . . שמו שילה אמרי שילא רבי "דבי :
בזה  ומבואר שמו". חזקי' בן מנחם אומרים ויש . . שמו חנינה אמרי "משיח"58חנינה בשם נקרא שלכן ,

בגמרא. הדעות ככל חנינה, ינון שילה מנחם ר"ת –

שמו" אחר דורש הי' אחד ש"כל – הענין ושמו 59ותוכן ענינו את להכניס שואף אחד שכל כיון ,
משיח'ן") אין נאמען און ענין זיין אריינשטעלן זוכט איינער ("יעדער .60במשיח ַָ

יבוא! שכבר ובלבד – חנינה ינון, שילה, מנחם, זה שיהי' שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

***

.ÂË דלקמן להענין לחכות...61בנוגע מה על שאין משראיתי אבל זה, על יעוררני שמישהו חיכיתי –
בעצמי: זה על לעורר אני מוכרח –

תחילה, בא"י זה ארגון נוסד מדוע יודע אינני – חב"ד". אגודת "צעירי ארגון ישנו בארץֿישראל
עתה. זאת לעשות יש עכ"פ, אבל איננו; עדיין וכאן

א  בלאנק, א נאך נאמען, א ("נאך כו' מכתבים" "נייר עם ארגון של שם סתם שיתוסף כוונתי ַַַַָָָאין
צריכים  חב"ד" אגודת ש"צעירי בהענינים לפעול שיתחילו דהיינו פעולות, שיהיו אלא ָסטיישאנערי")...

בהם. לפעול

אפשר  ובמילא, וחסרונות. מעלות הזה, שבעולם ענין כבכל בו, ויש זה, ארגון כבר ישנו בארץֿישראל
אותם  למנוע כיצד מהחסרונות וללמוד כמעשיהם, לעשות כדי מהמעלות ללמוד – דוגמא מהם .62לקחת

ומה  תוצאה... שום מזה תהי' לא בודאי – דבר יעשו לא אם שהרי לפעול, להתחיל יש – אופן ובכל
בהן" נכשל כן אם אלא תורה דברי על עומד אדם "אין הרי – חסרון שיהי' שמכשלונות 63שחוששים כיון ,

שוב  להכשל שלא לומדים .64אלה

ממשיות. לפעולות ולגשת מחר, עכ"פ או הלילה, עוד להתאסף יש בזה. לעסוק להתחיל יש – ועכ"פ

רז"ל  בהדברים 65אמרו קשות" ה"התחלות חובת ידי שייצאו השי"ת יעזור קשות". התחלות "כל
בהצלחה  מיד הענין יתנהל ואילך ומכאן עתה, .66שאמרתי
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רפ"ד.54) ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. ב. נב, יומא ראה
וש"נ.55) .16 הערה 157 ע' חל"א לקו"ש ראה
(המו"ל).56) הענין בהמשך קצת חסר
ב.57) צח, סנהדרין
גם 58) וראה קו. ע' מחז"ל על לקוטים לוי"צ לקוטי ראה

.157 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם תורת
שם.59) פרש"י
(המו"ל).60) הענין סיום חסר
(באידית),61) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זה סעיף

ניתוספו  זו במהדורא ואילך. 606 ע' ח"כ ללקו"ש בהוספות ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
(62– להיפך שיהי' גם יתכן חפשית, בחירה מצד שהרי

מוגה). בלתי (מהנחה החסרונות!... את רק מהם שילמדו
וש"נ.63) א. מג, גיטין
שבנוגע 64) הארגונים, בכל כמו ינהגו מסתמא – ובכלל

ענין  ואילו בחצוצרות, ולהרעיש לפרסם יראו מעלות של לענינים
מוגה). בלתי (מהנחה יעלימו... – חסרון של

ה.65) יט, יתרו ופרש"י מכילתא
חי"א 66) (אגרותֿקודש זו שנה שבתפארת תפארת מכתב ראה

אגודת  צעירי של היסוד באסיפת "להמשתתפים – ואילך) מט ע'
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***

.ÊË"אייר" החודש שם כתיבת אודות להחקירה ידוע 67בנוגע יצחק 68– אברהם ר"ת ש"אייר" הסימן
יודי"ן. בשני נכתבת "אייר" שתיבת זוכרים שעי"ז רחל, יעקב

בעבודה: הענין ותוכן

המרכבה" הן הן ש"האבות שהעבודה 69ידוע – הוא אייר, בחודש רמוזים האבות ששמות בכך והרמז .
מרכבה  בדוגמת וביטול, בקבלתֿעול צ"ל אייר), חודש של (זמנו הפסח לאחר מיד הקיץ, .70בחדשי

יותר: ובפרטיות

הבנה  בעניני דוקא, נעלים בענינים להתעסק שיש לחשוב מקום יש – הפסח דחג הגילויים לאחרי
בדוגמת  ביטול, מתוך דוקא, פשוטה עבודה צ"ל – הגילויים כל שלאחרי ההוראה, באה כך ועל והשגה;

מרכבה.

זה: דוגמת מצינו האבות אצל שגם – רחל יעקב יצחק אברהם ר"ת ש"אייר" בכך הרמז וזהו

אברהם" הי' ש"אחד לעיל 71אע"פ (כמוזכר השגה ע"י לאלקות שהגיע עד גדול, השגה בעל והי' ,72

מנהיג,73המשל  בלא זו שהבירה תאמר אמר דולקת, אחת בירה וראה למקום ממקום עובר שהי' מ"אחד
הן  "האבות הנה אלו, מעלות כל לאחרי הרי – הבירה") בעל הוא אני לו אמר הבירה, בעל עליו הציץ

בביטול. שהי' היינו המרכבה", הן

"משה  שהתחלתם אבות, פרקי לומר מתחילים חה"פ שלאחרי הראשונה בשבת שמיד הטעם ג"כ וזהו
מסיני" תורה ישראל,74קבל לכל ומסרה" מסיני תורה ש"קבל זה הי' רבינו שמשה שאף להורות, –

התורה. את לקבל כדי בלבד ומרכבה צינור שהי' דהיינו "קבל", בתיבת כמרומז בביטול, הי' אעפ"כ

כח  וכמשל הנעלות. המדריגות גם מתעוררים – פשוטים ענינים עם והתעסקות ביטול ע"י ודוקא
בגרעין  המתלבש הצומח 75הצומח כח מתעורר – הגשמי) בגרעין (ההתלבשות ההגשמה ע"י שדוקא ,76.

***

.ÊÈ ארץ ודרך מדות שענינה אבות, מסכת ללמוד מתחילים זו לתורה"77בשבת קדמה ארץ ש"דרך ,78,
השבועות. שבחג למתןֿתורה כהקדמה השבועות, חג קודם זו מסכת לומדים ולכן

– לומר נהג אדמו"ר מו"ח שכ"ק כפי – התורה לקבלת ונזכה כדבעי, ההקדמה שתהי' השי"ת יתן
ובפנימיות. בשמחה

.ÁÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות (בסיום

עתה. להם יתנו – (ביו"ט) ברכה של כוס קיבלו לא שעדיין אלו

שוב. שיקחו ענין שום אין – קיבלו שכבר אלו וכל עתה, יקחו – קיבלו לא שעדיין אלו רק אבל,

כאן, נוגע אינו הכמות שענין כיון פעמיים, ההמשכות את יפעלו פעמיים יקחו שאם באופן זה אין
הראשונה. בפעם הכל קיבל כבר – לקבל ויכלתו לשייכותו בהתאם – אחד וכל
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יארק". בניו אשר חב"ד,
סט"ז 67) דאשתקד אייר מבה"ח קדושים ש"פ שיחת גם ראה

.(251 ס"ע חי"א התוועדויות – מנחם (תורת
סק"כ.68) שם ובב"ש ס"ו סקכ"ו אה"ע רמ"א ראה
ו.69) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
ועוד.70) ואילך. 264 ס"ע ח"א לקו"ש גם ראה
כד.71) לג, יחזקאל
(72.(24 ע' (לעיל פ"ה פסח של דאחרון גו' ונגלה ד"ה

רפל"ט.73) ב"ר
(74.43 הערה לעיל גם ראה
ובכ"מ.75) א). (קיג, ס"ח אגה"ק תניא ראה
(המו"ל).76) לכאן שייך זה קטע אם זוכרים אין
אבות.77) מסכת ריש הרע"ב פירוש ראה
"מצאתי 78) (בשם בהקדמה מד"ש וראה ג. פ"ט, ויק"ר

כתוב").
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מוגה  בלתי

.ËÏ...:הוא האמור מכל המורם

אבל א) היחיד), של הוא – ישנו באם – הריוח (רק והפרט היחיד שאלת הן אין – הנ"ל העתקות
רק  ולא והצבור, הרבים היזק שאלת הוא השמועה ההיזק תגיע לשם עיירות דשאר גם כ"א – אחת דעיר

וכו'.

עלב) בהן.xeqi`dנוסף ולהבנות להתבסס אדרבה, כ"א אלו, משכונות להגירה מקום אין – שבזה
idefeהיעוצה הבריחה).epi`xyהעצה (משא"כ בפועל שהועילה

הם  בנ"י כל (והרי – ישראל ובגדולי עליון" ב"קדושי המאמין לכל – עיקר וג"ז עוד להוסיף ויש
מאמינים" בני אשר 234"מאמינים – (

השכונות,ג) והרחבת בהחזקת ההשתדלות ע"י כי בצדה , רב שכר מתן אלו בשכונות ההתבססות
אחרים. מבמקומות יותר ומרובה גדולה ה' ברכת בהן תשרה

הוראתו lretaוכידוע dyrnl אדמו"ר כ"ק בנו של וכן והשו"ע) התניא (בעל הזקן אדמו"ר כ"ק של
נגע  "אשר (בגלל משכנם לעקור ממחניכם אנשים קצת בדעת עלה אשר על בעיני נכון "שלא האמצעי

הברכה" את ה' יצוה דוקא שם לדעתי כי כו'"), שרף אשר בשרפה בהם ה' .235יד

ביתם לבנות נא יחזקו רעהו את "איש הצ"צ אדמו"ר כ"ק למעשה הלכה הורה ומבאר mnewna"236וכן .
" מפי ששמע הזקן אדמו"ר כ"ק בשם oeilrשם iyecw של סדרן כי מתעשרים, שריפה שאחר מה הטעם "

ממדת  גדולה  שהיא הרחמים מדת מתעורר בשרפה מדה"ד אחר "ולזאת רחמים, דין חסד – הוא המדות
הקצה". אל הקצה מן מבריח מצרים בלי נחלה יעקב של מדתו שהיא כנודע שבתחלה החסד

*

ביטויים  שום בו הוכנסו לא מכוונת בכוונה (אשר לעיל האמור כל את בחשבון הביא לאחרי באם
(מ"ם  ימצא וכו'), יהודים לאינם הבתים ודמכירת ההעתקה ופעולת הדבר חומר את ההולמים ֵָחריפים
על  (מיוסדת תקותי – וכו' סברוה האמורה) (ממסקנא  איפכא דוקא אעפ"כ שיאמר: מי בכ"ז קמוצה)

אשר ישראל) ובנות דבני כשרות שיגרום mcewחזקת או לא"י, הנ"ל בשכונות בית וימכור מעשה שיעשה
נעשה  כבר (באם המעוות לתקן האחריות מושפעיו) על (או עליו שאין שיחליט או כן, לעשות לאחרים

וכו' –ח"ו)

רבבות  של במצבם שנמצאים היינו חברו", למקום "הגיעו ובנותיו ובניו הוא והנה במחשבתו יצייר
– חשבונו ויחשוב וכו', לא"י ביתו למכור רוצה שכנו אשר לו ונודע אלו, בשכונות הדרים שליט"א בנ"י
ע"פ  יעשה – החשבון גמר ולאחרי שנואה. או בעיניו היא אהובה כו' זו מכירה האם – מרומה ולא צדק
סתם  הוראה זו שאין ובמיוחד תעביד". לא לחברך סני דעלך "מה חיים: ותורת אמת תורת תורתנו הוראת

הוא" פירושה ואידך כולה התורה כל היא ש"זו אלא עוד ולא בתורה, הוא גדול כלל – ונאמר 237כ"א ,238

והטוב  הישר ה'".239"ועשית דבר כאשר מפניך אויביך כל את להדוף גו' לך ייטב למען ה' בעיני

*
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א.234) צז, שבת
רעז )235 ע' שלו באג"ק ולאח"ז ב. יד, שערים מאה ס'
ואילך.

קסט.236) ע' שלו באג"ק ולאח"ז ב. יח, שם
א.237) לא, שבת
יחֿיט.238) ו, ואתחנן

יפה 239) "מדרש שזהו שם וברמב"ן יח. שם, פרש"י ראה
בהנוגע  וז"ל ט"ז. ר"ס קנין לס' מימונית תשו' וראה לרבותינו".
קרוב  ה"ה והטוב הישר ועשית משום שהוא "אחרי לענינינו:
בה  להערים ואין לפקפק "אין שלכן שם כ' ועוד עשה". למצות
הוראה  ובזה כו'". מרמה משום והישר הטוב לבטל ח"ו כו'
ביתם  מסרו כי וכו', המזיקים הם שאין באמתלא, הבאים לאותם
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.Ó:דלעיל לשיחה השלמות

ציבור: עסקני ע"י להיעשות צריך הי' הדבר שתיקון בסכ"ט,

שהכל ישנם דבר זה הרי (שבארה"ב ציבורית עסקנות עניני לשאר שבנוגע מחוכמים", "חכמים
דעהֿזאגער'ס"), ("גאנצע דעה" "בעלי שהם חושבים עסטייט"), ("ריעל נדל"ן בעניני או בו...) ַָממשמשין
בוויעטנאם, או בוושינגטון שקורה במה בלהט ועוסקים אחרים, על דעתם לכפות רוצים כלל ַובדרך

הם טוענים – זה לענין בנוגע ואילו בניוֿיורק ; או ישראל לארץ בנוגע (והם ip`yועאכו"כ עצה אתן
עצות  יחפשו בעצמם שהם אבל רגלו... ואת ידו את איש ירים לא ובלעדי זאת), למסור ה"דוורים" יהיו

לא! זאת –

ולהפריע  לבלבל רוצה לא ולכן שלי, טוב ידיד שהוא באמרו, אותי, לשאול בא אינו – למסחר בנוגע
גם  זה על וחושב שלו, השכל את שמשקיע עי"ז במסחר מצליח אכן והוא מצדו...), מאוד יפה (ואכן לי
שקשור  דבר זה הרי – לשכונה?! בנוגע  משהו לעשות לנסות חושב אינך מדוע וא"כ, הלילה... בשעות

ברחו!... כבר יהודים אלף חמישים כי אלף, מאתיים נשארו שמתוכם יהודים, מיליון רבע עם

(נוסף  לברוח ולא בתוקף לעמוד שיש – דנא מקדמת שיטתי כן. האמת אין – עצה שאין שטוענים ומה
ניסה" נפילה "תחילת שהרי יותר...), טוב המצב יהי' השני שבמקום וודאות שום שאין שיש 240לכך אלא ;

זאת). לפעול יותר נקל בחירות, שנת שהיא זו (ובשנה וכו' שמירה להעמיד העיר משלטונות לדרוש

לפעול  הצליחו – זרים להכניס ושלא להגר שלא בעקשנות שעמדו שבשכונות בפועל שרואים וכפי
אינםֿיהודים. מצד אפילו זה בגלל "שונאים" ניתוספו שלא ובאופן זאת,

של  דאחרון לילה חצות עד להמתין צורך הי' לא זה (ובשביל פשוטה סברא זה בענין שיש גם ומה
אפשר  שאי באמרם, לשמוע... רוצים לא שיהודים (אלא גוים אצל להתקבל שיכולה תשכ"ט...), פסח

עמהם: שדברתי אלו אצל שהתקבלה כפי לדור), היכן בניֿאדם להכריח

בנוגע  לזרים לעזור אמנם צריך ובכן: להם. לעזור  כדי – היא לשכונה זרים להכניס שרוצים הסיבה
זאת  לעשות אפשר אי אבל, כולם, עם חסד שעשה אבינו אברהם אצל שרואים וכפי וכו', ופרנסה לבית
כזה  באופן שלו! החורבן על ולבנות לפניו, שהי' מפלוני ומשרה דירה לקחת – השני של חשבונו על

להצליח! אפשר אי

זקוקה מסויימת קבוצה לרצונם,כאשר המתאים באופן מחדש עבורם לבנות יכולים – ופרנסה לדירות
שלפניהם, הקבוצה חשבון על זאת לעשות אין אבל פחות; יעלה – ואדרבה כסף, יותר יעלה לא וזה

חורבן. של ענין להם לגרום

המצב  אדרבה, אלא תועלת, שאין בלבד זו לא הנה כזה שבאופן כיון הדבר, כדאי שלא גם ומה
לכך  נוסף הנה – לו שנתנו זה וגם "שונא"; מיד נעשה – אותו שהחריבו זה כי: יותר, גרוע נעשה

מאתים" רוצה מנה לו שיש ש"מי כיון הרי החוק, עם להתחשב מבלי כן להתנהג מזה אזי 241שילמד ,
עוד  יקח שזה (אלא ל"שונא" הוא גם יהפוך וסוכ"ס מזה, יותר ירצה אלא שנתנו במה יסתפק לא
לדור, היכן – רצונם מה לברר עמהם שיתדברו לאחרי עבורם, מלכתחילה לבנות מוטב ולכן שבוע)!...
לצרכיהם. בהתאם נעשה שהדבר כיון להצליח, יכולים כזה באופן ודוקא וכו', החדרים את לבנות ואיך
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לו  ו"מוכר" מבנ"י בסרסור "מהדרים" (ויש סרסור ע"י למכירה
ולכן  וכו'), עבירה לדבר שליח ואין פרוטה. ובשוה בפרוטה הבית
הטוב  לעשות ר"ל, המסרב, הוא הסרסור שרק לדעתם "ברור"
השכונה, בחורבן חלק הלוקח הוא המזיק, הוא ה', בעיני והישר
(היל"ת) הארץ תהא "משם ישראל של לשונאיהן הבית הנותן הוא

– ואכ"מ כו', נתפס הסרסור שגם ואף לפניהם". ליכבש נוחה
הבית. בעל הוא וכו' ההיזק של "שהבעה"ב" פשיטא

ט.240) כ, שופטים עה"ת בפרש"י הובא ב. מד, סוטה
חיי 241) ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה

ועוד. שרה.
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. שמועות שנתפשטו .שם, דעתי גם שעתה כו':. מסכמת .

הרי  – ח"ו אתחרט אני אם שאפילו גם ומה  אתחרט! ולא התחרטתי שלא מודיע הנני ולכן
מה נוגע שלא כך תתחרט! לא אמת ותורת יתחרט לא חושןֿמשפט `ipהחושןֿמשפט תלמד אומר;

הענינים. כל והיפך היושר והיפך הצדק היפך השו"ע, היפך שזהו בעצמך  ותראה

הישראלי: לשכנו היזק דגרימת הענין לחומר בנוגע בסל"א,

"ש"י  בגןֿעדן, גדול שכר זה על ויקבל טוב, דבר בודאי זה הרי – צדקה ריבוי שנותן שטוען ומה
כדי  משהו לעשות אח"כ יוכל אם לדעת (מבלי להזולת שגורם ההיזק את מצדיק זה אין אבל עולמות";

וכו'. הפחד והן בממון ההיזק הן אותו), ולהציל עליו להגן

נדף" עלה מ"קול פחד רק זה אם אפילו פוחד, שבעצמו מי שגם צריך 242[ולהעיר, לראש לכל הנה –
כמ"ש  אחרים, להפחיד שלא ימס 230להזהר ולא לביתו וישוב ילך הלבב ורך הירא האיש לבב 243"מי את

הרמב"ם  שכותב העצה ישנה – שלו לפחד ובנוגע כלבבו"; ומושיעו 32אחיו ישראל מקוה על "ישען :
לו  ימציא שבודאי בהקב"ה ולבטוח כו', מצוות ולקיים תורה וללמוד הקב"ה, על לחשוב היינו, וכו'",

מהר"ש  אדמו"ר דברי וכידוע ירידת 244פרנסתו, בדוגמת הטבע, מן למעלה היא עכשיו בנ"י שפרנסת
במדבר]. ה"מן"

"עבדינן  ומיד עצמו, טובת על רק אלא הזולת, של טובתו אודות כלל חושבים שלא – הדברים ונקודת
גדול  יותר סכום ממנו ולדרוש עמו לדון מתחיל הבית, עבור כסף לו לתת מוכן שהגוי בשמעו עובדא";
שסומכים  (ומה שו"ע ע"פ שמתאימה הנהגה זוהי אם יחשבו אח"כ ורק הבית. את מוכר וסוכ"ס יותר,
אצל  רק שמצינו דבר זה הרי – בידי" הם טעות לפניכם שאמרתי "דברים אח"כ לומר שיוכלו זה על

סגולה  ).245יחידי

ּפעלץ" אין צדיק "א – הידוע :246ובסגנון ַ

הסובבים  לכל גם אלא לו רק לא חם יהי' שאז התנור, את לחמם או ברירות: שתי יש קר, כאשר
צורך  יש זה שבשביל – התנור את להדליק במקום ובכן: לו. רק חם יהי' שאז פרווה, ללבוש או אותו,
הוא, טוען יחמם, שהתנור עד זמן משך ולהמתין וכו', וכו' האש את ולהדליק עצים לקחת בטירחא,

מיד. חם לו יהי' וכך פרווה, מעיל שילבש מוטב ולכן הקור, את לסבול יכול אינו שבינתיים

כרגיל, לנוע מפריע זה שהרי נורמלית, הנהגה זו אין פרווה במעיל שלם יום שלהסתובב מובן אבל
ותפילין  טלית עבור ללבוש גם אלא עבורו, רק לא תועיל זו ופעולה התנור, את להדליק מוטב ולכן וכו',

למאה" נר לאחד "נר בבחינת .247אחרים,

בדקות: זה ענין גם ישנו – הענינים כל וכמו

ופעל  ותבע וטען וכו', שלו ללימוד רק לדאוג – ּפעלץ" אין "צדיק של השיטה נגד לחם הבעש"ט
חוצה, המעיינות את להפיץ שצריך

אי – בחוצה, שנמצאים ואלו מיד; המעיינות את להם לתת צריך המעיינות, אודות שיודעים אלו
ראויים  יהיו זמן שלאחר באופן מאל"ףֿבי"ת, להתחיל יש אלא מהמעיינות, מיד אתם להתחיל אפשר

המעיינות  את –לקבל
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לו.242) כו, בחוקותי – הכתוב לשון
הוא243) גו'" ימס ד"לא שהענין שכיון mrhולהעיר,

כיון  עצמה, המצוה מאשר יותר גדולה חשיבות לזה יש המצוה,
הוא חוקרי daiqdשהטעם בספרי (כמבואר המצוה את שגורמת

– פט"וֿטז תרל"ז וככה המשך (ראה ח"ב ישראל תרל"ז סה"מ
ואילך  תטז )).ס"ע

ע'244) ח"א מהורש"ב אדמו"ר  אג"ק חט"ז ראה לקו"ש קלט.
וש"נ. .38 הערה 178 ע'

ועוד.245) א. קד, סע"ב. טז, עירובין – לדוגמא – ראה
וש"נ.246) .38 ע' חנ"ו מנחם תורת גם ראה
א.247) קכב, שבת
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כמארז"ל  אצלו, גם יתוסף אזי ב"חוצה", לפעול יצא מכולם".248וכאשר יותר "ומתלמידי

הזולת. טובת אודות גם לחשוב שצריך – בעניננו גם הוא כן לתורה, בנוגע אמורים שהדברים וכשם

לו... יעזור הקב"ה עונה: אזי לזולת, שנגרם ההיזק אודות פלוני עם מדברים כאשר ולהעיר:

שייכות  שום רוצה אינך – צרתו בעת ואילו זה, ליהודי זקוק  הנך – שלך הפרנסה אודות מדובר כאשר
לו!... יעזור שהקב"ה ואומר עמו,

רב: ממון לבזבוז מביאה שההגירה בסל"ו,

לחסוך  כדי – אחרת לשכונה ולהגר לעקור ולא כאן להשאר שמוטב נה"ב את גם לשכנע אפשר ובזה
חדש!... למקום הגירה עם הכרוכות הכספיות ההוצאות את

הצפוי': מהסכנה ניצלו לא אחרת, לשכונה שעקרו אלו שגם המקרים אודות בסל"ח,

קיבל  ומיד יברח), הוא שגם לקולו שנשמע מי והדיח הסית (וגם דירתו שהעתיק יהודי עם דברתי
כו', ונענש "פסק"

הענין,בודאי – חומר על מורה העונש קבלת לאידך, אבל פלוני, שקיבל העונש על לשמוח אסור
ש"השופט  לדעת משפט"!...249וצריך יעשה הארץ –כל

הצליח  מי רב", "מעשה שרואים (כפי שטעית לראות שנוכחת לאחרי עכשיו, הפחות לכל לו: ואמרתי
עליך  הטעות... אותה יעשו וכן יראו שממך באופן יתנהגו שלא לאחרים, תודיע – רח"ל) נכשל ומי
לי: וענה הקודם. במקום שהי' מכמו פחותה במדה הוא החדש במקומך המנוחה שמצב לידידיך להודיע

יפלו!... לא הדירות שמחירי כדי לספר, שלא הוחלט

לשם... מיטֿגעשלעּפט") אים האט ("ער הגוי את עמו סחב ולפועל מהגוי, ברח הוא עצמך: ָוהגע
ג' או ב' באלף, יפחת לא ביתו שערך כדי כזה, ממצב אחר יהודי ולמנוע זאת לספר רוצים לא ואעפ"כ,

דולר!... אלפי

ברחתי, אמנם באמרו: האיזור, כל של "ראש" בתור בו שיבחרו שרוצה מי מהם יש – זה כל ולאחרי
כשיהיו  אעפ"כ, אבל אחר), למקום לעבור אפשרות לו אין מכם גדול שחלק (בידעי כאן השארתי ואתכם

כמוה!... שאין חוצפה זוהי – האיזור. כל על בעה"ב להיות בי תבחרו "בחירות",

ה': ברכת תשרה השכונה והרחבת בביסוס ההשתדלות שע"י בסל"ט,

לפועל: ובנוגע

תבוא  – זו בשכונה להתיישב שיבואו ואלו שיחזרו אלו כאן, וישארו שו"ע ע"פ שיתנהגו אלו כל
טפחים. מעשרה למטה ממש במוחש והנגלה הנראה בטוב ברכה עליהם

ומתמיד  מאז שגרים אלו עבור גם שהם, מקום בכל אלא כאן, רק לא – ישראל קרן תרום ועי"ז
בשיקגו, בבולטימור, אחרות, בערים בנ"י עבור וגם וושינגטוןֿהייטס, ּבאראּֿפארק, ַַָָבוויליאמסבורג,
שלא  גם ונוגע ובלונדון, במלבורן שגרים ליהודים הדבר נוגע וכן ובוושינגטון, בּפיטסבורג בדיטרויט,
– אמות ד' על אמות ד' כמו הוא העולם כל אלה בימינו שכן, לגוים, ישראל בארץ שטחים ח"ו יחזירו 
קומה  הם בנ"י  שכל כיון אחרים, במקומות גם פועלת כאן שההנהגה זה לגבי אלא להלכה, בנוגע לא

שלימה  .250אחת
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כה.249) יח, וירא ע"פ

ובכ"מ.250) נצבים. ר"פ לקו"ת ראה



h"kyz'dלד ,gqt ly oexg` zgiy

שענין היא ועד טוענת – זקן עם בחור לבת מציעים כאשר לשידוך: בנוגע גם להשתקף יכול זה
אלא  הגוים?! עם לשבת הזקן עם היהודי את והשארת ברחת ולכן מהגוים, מתיירא שאתה היתכן לאבי':

גבר" דאלים ש"כל היא שה"הנחה" והיינו, סכנה, מקום שזהו בגלל היא שלך לבריחה ההסברה ,251מאי,
בחור  לקחת ובמקום שלם, זקן לו שיש אחד ולא כסף, יותר לו שיש מישהו היא גם תחפש שכן, וכיון
שו"ע  בין לבחור צריך שכאשר אבי', שנוהג כפי – "פוליטיקאי" לקחת תעדיף ב"כולל", שישב

הפוליטיקה!... כללי לפי מתנהג אזי לפוליטיקה,

השיחה: בסיום

כך, חו"מ, בשו"ע כתוב שכך בגלל אלא זאת, שאומר מי מצד לא – הדברים שיתקבלו ויה"ר
– זה ענין על ולדבר לחזור צורך יהי' לא השבועות בחג זו) התוועדות כמו (שהיא הבאה שבהתוועדות
בגלל  אלא נוספת, פעם זה על לדבר יעזור לא ובמילא פעולתם פעלו לא שהדברים שיראו בגלל לא

בזה. ופעלו שעסקו

לשכונה  מהגרים היו עצמם שמצד שאומרים הטפשים כמו (ולא כאו"א של דעתו תהי' שזו ובאופן
בפועל), שמהגרים מאלה יותר גרוע זה הרי מסויימת במדה עלי... גזר שפב"פ אעשה מה אבל אחרת,
יוצרים" "זכויות לי אין שלהם; סברא וזוהי מלכתחילה, כן סבורים שהיו שיאמרו לי איכפת ולא

השכונה. וביסוס בחיזוק יתעסקו שכולם ובלבד זה!... על ָ("קאּפירייט")

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי רגש מתוך זאת יעשו שלא (ובלבד שיצליחו הדבר ,252וברור
ידינו  שתהי' ההבטחה שישנה כיון והעיכובים), המניעות כל מתבטלים שאז הקב"ה, של בכחו רק אלא

העליונה  ויזכו253על בשר, לעיני הנראה ובאופן לבב., וטוב ושמחה מנוחה מתוך חסידותי יהודי לנחת

***

.‡Ó– אודותיו לדבר שצריכים נוסף ענין יש העומר, דספירת הענין מצד מוגבל, הוא שהזמן אף
כוסות. לד' בנוגע

הם  הכוסות ד' כי, משיח, עם קשורים פסח של דאחרון הכוסות שד' (סכ"ג) לעיל המוזכר ובהקדם
גאולה  של לשונות ד' נאמרו העתידה לגאולה בנוגע גם והרי ביצי"מ, שנאמרו גאולה של לשונות ד' כנגד

"עזרת") ושלאחרי "עזרת" שלפני "אמת" פעמים ד' בין החילוק ע"ד הוא ביניהם שהחילוק ,254(וכידוע
הגאולה  לאחרי שגם הדבר ברור כוסות, ד' תיקנו שביצי"מ גאולה של לשונות ד' שכנגד כשם ולכן,

כוסות  ד' יהיו .255העתידה

שקשור  פסח של באחרון כוסות ד' לשתות והנכון הטוב למנהג הטעם שזהו אפשר בדרך לומר ויש
העתידה. הגאולה עם

לעיל  בהמדובר ביאור להוסיף המקום בשו"ע 256וכאן הזקן רבינו דברי תקנו 257אודות כוסות "הד'
שד' שכותב והצלתי", ולקחתי וגאלתי והוצאתי וארא, בפ' האמורים גאולה של לשונות ד' כנגד חכמים

הכתוב  מסדר שונה בסדר אותם מביא ואעפ"כ וארא", בפ' "אמורים והצלתי 159הלשונות "והוצאתי :
וחסידות. קבלה ע"פ הדבר טעם ונתבאר ולקחתי", וגאלתי

כשמו  הוא הזקן רבינו של שענינו אמת הן דתורה 258אמנם, נגלה של האור אור, שני "שניאור", –
"שניאור" השם שכתיבת (כשם אחד דבר שנעשים כפי החסידות), (תורת התורה פנימיות של והאור
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וש"נ.251) ב. ס, גיטין
יז.252) ח, עקב
וש"נ.253) ואילך. רסד ס"ע ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
הסעודה)254) (בעת אחש"פ ליל ר"ד (תורת ראה ס"ד תשכ"ז

וש"נ. .(333 ע' חמ"ט מנחם
מנחם 255) (תורת סי"ב דאשתקד אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 282 ע' חנ"ב
(25678 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"כ דחה"פ ב' ליל שיחת

וש"נ. ואילך).
סי"ד.257) סתע"ב או"ח
וש"נ.258) ואילך. 459 ע' חנ"א מנחם תורת ראה
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בפנימיות  להמבואר בהתאם הוא הסדר ששינוי לבאר מקום יש ולכן אחת), בתיבה להיות צריכה בשטרות
אלא) תורה, בלקוטי או בתניא (לא שנאמר ענין אודות כאן שמדובר כיון אעפ"כ, אבל ogleyaהתורה,

jexr,(המחבר הגאון בני בהקדמת (כמבואר בקצרה הטעמים עם ההלכות פסקי ביאור הוא שענינו ,
ע"פ  גם הענין ולהמתיק להוסיף יש ואח"כ נגלה, ע"פ – לראש ולכל – גם יתבאר זה שענין בהכרח
גם  ביאור ניתוסף ואח"כ מקרא, של פשוטו לראש לכל מבארים רש"י שבפירוש (וכמו וחסידות קבלה

תורה). של יינה ע"פ

והצלתי) ולקחתי וגאלתי (והוצאתי בשו"ע הזקן רבינו שמביא גאולה של לשונות ד' שסדר ובפרט
פסחים  ערבי בפרק המשנה על הרשב"ם בפי' גם קבלה,259הובא גם שלמד אף הרי להרשב"ם, ובנוגע ,

נגלה. ע"פ הוא שפירושו הדבר ברור

.·Ó מצה אכילת במצות ותנאי פרט הוא אם הסיבה, דין גדר בירור בהקדם – נגלה ע"פ הביאור
היין  ושתיית המצה ואכילת חירות, דרך הנהגה להראות עצמה, בפני כללית מצוה או כוסות, ד' ושתיית

(והנפק"מ  הסיבה במצות פרטים למעשה 260הם לחזור 261להלכה חייב אם הסיבה, ללא מצה האוכל –
מצה" אכילת "על בהסיבה).262ולברך ואוכל כשחוזר

שכל  "לפי – היין ושתיית מצה באכילת ותנאי פרט שהיא כפי הסיבה ענין הזקן רבינו מבאר וכאן
גאולה של לשונות ד' כנגד חכמים תקנו כוסות שהד' ולחירות, לגאולה זכר הם אלו ta'דברים mixen`d

`x`e פרעה של כוסות ד' "כנגד שהם להטעמים (משא"כ ממצרים בנ"י ויציאת גאולת הוא שתוכנה ,"
.. מלכיות ד' וכו'". פורענות של כוסות ד' ליצי"מ).158. שייכים שאינם ,

רבינו  קובע לכך ובהתאם זה, פרטי כוס תקנו שבשבילו מיוחד לענין גם שייך כוס שכל זאת, ועוד
הלשונות  ד' סדר את כוס 263הזקן "והוצאתי". כנגד – ליצי"מ זכר שהוא היום, קידוש של ראשון כוס :

גודל  נתבאר  לזה שבהמשך "וגאלתי ", כנגד – ובפרטיות באריכות יצי"מ סיפור ההגדה, עליו שאומר שני
כנגד  – התורה על הודי' בה שיש המזון, ברכת עליו שמברך שלישי כוס דיצי"מ. והמופתים הנסים
בלשון  "והצלתי", כנגד – העתידה לגאולה בעיקר ששייך רביעי וכוס מ"ת. על דקאי גו'", "ולקחתי

שיהיו" עד יהיו איך אדם ידע ש"לא העתידה הגאולה פרטי כמו –76סתמי,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.264הוגה 15 ע' חי"א בלקו"ש

ויהי' רביעי, כוס עתה ישתו ולכן כו', ערבית להתפלל כבר שצריכים אמר, שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ההכרזה  לכפול הורה ואח"כ בירושלים", הבאה "לשנה להכריז י.כ. לר' (והורה בירושלים" הבאה "לשנה

ואומר")]. מבשר מבשר "קול בהכרזת כמו ג"פ,

***

.‚Ó זמן כל ועבודתנו במעשינו תלויים המשיח ימות של הענינים שכל (סכ"ז) לעיל להאמור בהמשך

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

ב.259) צט, פסחים
להלכה 260) חילוק צ"ל ענין שבכל הרגצ'ובי, הגאון כדברי

.(77 הערה 77 ע' חל"ח מנחם תורת גם (ראה
הסיבה 261) שאם – הדבר להסברת בנוגע הנפק"מ על נוסף

(מצה  בפ"ע פרט לכל מקור למצוא צורך יש ויין, במצה תנאי היא
מצוה  היא הסיבה אם משא"כ בהסיבה, שחייב בפ"ע) ויין בפ"ע

כללית.
לחזור 262) צריך אינו בודאי – הנהנין לברכת בנוגע אבל

ולברך.
שהובאה 263) (158 שבהערה (ב"ר המדרש גירסת ע"פ

לשו"ע  במ"מ שמצויין כפי ירושלמי yxcn–*ברשב"ם, ולא ,
(158 כמו **(שבהערה הוא הסדר (ששם שבירושלמי כיון ,

לענינים  בשייכות כוס כל של הפרטי לענינו נחית לא בכתוב)
הנ"ל. כבמדרש עליו, שנאמרים

זו.264) שנה שמיני ש"פ שיחת בשילוב

(*eig` i"r e` owfd epiax i"r epiievy,ote` lkae±d`x) `knqÎxa i"r"f"dc` ly dkldd ixtq"±a (oiiycpen i"xdl) 'itxbeilaia"`ean"
(jli`e k 'r.

**(inlyexil oiivl ahen dxe`kly s`,dkldl xzei aexw d"d miwqetd illk t"ry,c"ei dbibg) `xnbd oeylk) q"y mya `xwpy,(`"rx:
"q"yl q"yn"(,dcb`l xzei jiiyy yxcn k"`yn.



h"kyz'dלו ,gqt ly oexg` zgiy

ירושלים" תשב ד"פרזות לענין גם נוגע זה הרי הגלות, להיות 265משך צריכה הגלות זמן במשך שגם ,
שלם  יראה – ירושלים עניני בהפצת מישראל אחד כל נמצא.266עבודת שבו מקום בכל –

אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי וכידוע שמים, ירא הוא מישראל אחד שכל היא האמת במענה 267והרי
כל  על כותב מדוע בפנימיות לשאלה מישראל אחד שכל (אי"א), אלקים" ירא "איש התואר את אחד

בשלימות  זה הרי שבפנימיות הדבר ברור אבל כ"כ, בגלוי זה אין בנ"י רוב אצל – אלקים. ירא הוא נפשו
ובגלוי. בחיצוניות גם זה הרי שאצלם  כו"כ ויש מישראל, אחד כל  אצל

בזה: ענין ועוד

באגה"ת  המבואר שאין 268ע"פ (כיון בצדקה" מאד מאד להרבות ה' לדבר החרדים כל עכשיו ש"נהגו
שלא  וכדי פרנסה, ריבוי בנ"י צריכים בצדקה להרבות שיוכלו כדי הנה כו'), וסיגופים לתעניות כח לנו
"פרזות  – הרחבה מתוך טובה בפרנסה צורך יש הנפש, מנוחת מתוך שצ"ל לתורה עתים לקביעות יבלבל 

גו'".

שתנוצל  באופן והרחבה, רווחה של ומצב מעמד בגלות גם להיות יכול בגלות, עדיין שנמצאים ואף
הפתגם  וכידוע הנשמה, עם הקשורים ויהדות אלקות אבל 269לעניני לגוף, בנוגע רק הוא הגלות שענין

לנשמה. בנוגע לא

לבחון  נסיון אלא אינם אלו שבלבולים אע"פ יהודים, מאינם גם הבלבולים, כל שלילת גם נכלל ובזה
מתבטל  אזי אמיתי, תוקף מראה יהודי וכאשר העולם, מנהיג הקב"ה עם יהודי של התקשרותו את ולגלות

אתו" ישלים אויביו ש"גם לאופן ועד לבלבל, ומפסיק הנחש"270המנגד "זה באופן 271, להתנהג שיוכל ,
תשב". ד"פרזות

לו  אין ולכן, נסיון, רק שזהו לדעת צריך – מושבו מקום יעזוב שיהודי רוצה כשמישהו ולדוגמא:
וכו', שלו וישיבה ביתֿהכנסת ביתו, נמצא שכאן ידיעה מתוך בה', בבטחונו להתחזק אלא מזה, להתפעל
"חלק  בו ויש ה', עבד להיותו הקב"ה, של בכחו והולך באמת, לכך מתכוין שהיהודי יראה הגוי וכאשר

גו'" אש מפני דונג "כהמס אזי – ממש" ממעל והלך 272אלקה פנה שהגרגשי וע"ד כו', לבלבלו ומפסיק ,
ישראל  .273מארץ

בפועל, שרואים כפי – הבית עקרת היא מהן אחת שכל ישראל, בנשי במיוחד ותלוי קשור זה וענין
במשך  ילדי' עם חייתה שבו במקום להשאר שרצונה בתקיפות אומרת האשה שכאשר בארה"ב, ובפרט
אקזילערי"), ("ליידיס המוסדות לטובת הנשים ואגודת שלה וחסד צדקה עניני כל נמצאים ובו שנים, כמה

כו'. הילדים על גם ולהשפיע לפעול וביכלתה כו', רצונה מתמלא אזי

בנ"י  של ישארו שהשכונות להבטיח האחריות עיקר מוטלת שעליהן – נוסף תפקיד לנשים יש ולכן,
צדקנו  משיח ביאת ויגלו ימשיכו ועי"ז מנוחה, מתוך תשב", ד"פרזות באופן בהם ויתוסף ("אידישע "),

בהקדם.

וכמשנ"ת  כו', תקיפות של באופן ההנהגה להיות צריכה בודאי ששם הקודש, לארץ בנוגע ועאכו"כ
הכתוב 274במאמר  שמתנכלים 275בפירוש האומות שכל שלל", תחלק בית ונות ידודון ידודון צבאות "מלכי

להקב"ה, אשה שהיא כנס"י על שקאי בית", "ונות א"י), מתוך וישלכו (יתנדו ידודון" "ידודון – לבנ"י
שלל(ם)". (את) "תחלק
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ח.265) ב, זכרי'
טז,266) תענית – הר בתוד"ה הובא יו"ד. פנ"ו, ב"ר ראה

א.
(267.3 ע' ח"א מנחם תורת גם וראה .115 ע' תש"ד סה"ש

וש"נ.
ספ"ג.268)
וש"נ.269) .169 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

ז.270) טז, משלי
רפנ"ד.271) ב"ר
ג.272) סח, תהלים
ע'273) חכ"א לקו"ש גם וראה יא. לד, ב. לג, תשא פרש"י

וש"נ. ואילך. 223
(274.(103 ע' חנ"ו מנחם (תורת פ"ח
(ובפרש"י).275) יג סח, תהלים
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כשרה  אשה "איזוהי בית", "נות בבחי' שיהיו ישראל שבארץ בנ"י כל על לפעול – בזה וההתחלה
בעלה" רצון שעושה .276כל

בארץ" שלום "ונתתי – שלום של באופן – פועלים ממש 277וסוכ"ס שבקרוב קרובה הכנה וזוהי ,
וינצח, ה' מלחמת שילחם צדקנו, משיח ע"י והשלימה, האמיתית גאולה ולאח"ז דגאולה, אתחלתא תהי'

בודאי" "משיח שהוא כיון ישראל, נדחי ממש.278ויקבץ בימינו בקרוב ,

של  באחרון זה ניגון לנגן שנהוג באמרו, קאזאק", "האּפ הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ַָָ[כ"ק
.279פסח 

מהנאספים  לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק והבדלה, ערבית תפלת המזון, ברכת לאחרי
ברכה". של מ"כוס

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם

•
.h"kyz'd ,xii` g"dan ,ipiny t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

כמ"פ ‡. ב'1דובר ענין בכל ישנם אזי ענינים, כמה אחד ביום שיש באופן היא הקביעות שכאשר
הענינים. שאר עם וההתאחדות הצירוף ע"י שנפעל מה (ב) עצמו, בפני שהוא כפי שלו הענין (א) ענינים:

רק  (לא פועלת היום שמעלת ביוהכ"פ מצינו שהרי – בזולתו פועל א' שענין לכך הראי' ונתבארה
התמידין  כמו אחרים, ענינים מצד שבאים הקרבנות על גם אלא) זה, ליום המיוחדים לענינים בנוגע
בשאר  מאשר יותר נעלה באופן הם גם נעשים שביוהכ"פ השנה, ימי בשאר שמקריבים שבת ומוספי

השנה. ימות

על  גם אלא השבת, מצד שבאים הענינים על רק לא שפועל השבת, לענין בנוגע גם מובן ומזה
השבוע. בימות מאשר יותר נעלה באופן נעשים הם שגם השבוע, ימי  מצד שהם הענינים

הרמב"ם  כמ"ש האכילה, לענין בנוגע שמצינו .2וע"ד ניכר והיינו,ש"החכם כו'", ובמשקהו במאכלו .
לגמרי. אחר באופן זה הרי החכם אצל הנה חכם, שאינו מי אצל גם ישנו והשתי' האכילה שענין שאף

אכילה  רק לא – גופא ובזה החול, ימי מאכילת יותר נעלית בדרגא שהיא שבת, לאכילת בנוגע ועד"ז
שבת), סעודת אכל שכבר (לאחרי דשבת החיוב מצד שאינה אכילה אפילו אלא דשבת, החיוב שמצד
שאחזו  מי כמו התורה, דין מצד שמוכרחת החול בימות אכילה מאשר יותר נעלית בדרגא היא הרי

שבתורה בולמו  הענינים כל דוחה זו שאכילה ועד להאכילו, חיוב ישנו תורה שע"פ רח"ל, ואעפ"כ,3ס ,
להצ"צ  המצוות בספר וכמבואר יותר. נעלית בדרגא היא הרי החיוב, מצד אינה אם אפילו שבת, ,4אכילת

נפשו" לשובע אוכל "צדיק בבחינת היא שבת מי 5שאכילת יהי' מישראל, אחד כל אצל הוא זה (וענין
השבת. מצד שאינם הענינים שאר בכל גם פועל השבת שענין מוכח ומזה שיהי').
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סט.276) סו"ס אה"ע רמ"א פ"ט. תדבא"ר ראה
ו.277) כו, בחוקותי
ספי"א.278) מלכים הל' רמב"ם
מנחם 279) (תורת 148 הערה תשכ"ז אחש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(368 ע' חמ"ט

וש"נ.1) .9 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
רפ"ה.2) דעות הל'
א.3) פג, יומא
ואילך).4) א צ, (דרמ"צ בסופה אש תבערו לא מצות
כה.5) יג, משלי
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שבו ·. שבת (ב) הפסח. חג שלאחרי השבת יום  (א) ענינים: כמה בו יש – זה הש"ק ליום ובנוגע
פרשת  קורין שבו שבת (ג) החודש". ד"ברכת בנוסח שאומרים הברכה עניני בכל אייר חודש מברכים

השמיני". ביום "ויהי

בשבת  אייר חודש מברכים שנה (שבכל ביחד תמיד שהם הראשונים, הענינים שני שגם ולהעיר,
קורין  שנים שבכמה שמיני, פרשת לקריאת בנוגע ועאכו"כ שונים; ענינים שני הם – הפסח) חג שלאחרי

בפ"ע. ענין בודאי זה הרי – אחר בזמן אותה

כפי  מהם אחד כל של ענינו מלבד אזי אחד, ביום כשבאים הנה שונים, ענינים ג' היותם עם אמנם,
פעולת  מצד ניתוסף ענין שבכל כך, הענינים, שאר עם וההתאחדות הצירוף גם ישנו עצמו, בפני שהוא

הענינים. שאר צירוף

הנה:‚. – אלו ענינים אודות הדיבור לסדר ובנוגע

– לראש לכל בזמן: סדרם לפי להיות צריך שהדיבור בפשטות מובן הראשונים, הענינים לב' בנוגע
בזמן  קודם הפסח חג  שהרי אייר, חודש מברכים שבת אודות ולאח"ז הפסח, חג שלאחרי השבת אודות

ובמעלה; בענין הקדימה על גם מורה תורה ע"פ בזמן וקדימה אייר, לחודש

אייר  מברכים ושבת פסח לאחרי שבת של הענין כי, – שמיני פרשת דשבת הענין בא לאח"ז ורק
"תדיר  והרי תדיר), (אינו ושנה שנה בכל אינו שמיני בפרשת והקביעות (תדיר), ושנה שנה בכל הוא

קודם" תדיר תדיר ובמעלה.6ושאינו בענין גם היא שהקדימה וכנ"ל ,

הפסח:„. חג שלאחרי השבת יום

כמ"ש  השבוע, ימי ששת כל של העלי' נעשית השבת שביום רק 7ידוע (לא שפירושו – גו'" "ויכולו
ותענוג  כליון מלשון גם אלא) גמר, כמ"ש 8מלשון ולכאורה 9, התענוג, שהו"ע קראת", אותו ימים "חמדת

התענוג  שהו"ע "ויכולו", מ"ש זהו אלא – זה? בשם נקרא .10היכן

היא  הענין), עיקר (שהוא התענוג לבחי' עד פסח של ואחרון פסח של דשביעי שהעלי' מובן, ומזה
זה. הש"ק ביום

בקריאת  לא בקידוש, לא הפסח, לחג ששייך ענין שום זה הש"ק ביום רואים לא שבגלוי ואע"פ
התורה  אומרת אעפ"כ – גמור) שאינו הלל לא (אפילו הלל אומרים אין וגם מוסף, בתפלת ולא התורה,

דוקא. השבת ביום היא שבהם, טובים הימים גם ובמילא השבוע, ימי ששת כל של שהעלי'

פרשת בשבת הוא שכן עאכו"כ יו"ט, שלאחרי שבת בכל אמורים הדברים פסח,ipinyואם שלאחרי
יום להיותו פסח, של לאחרון מיוחדת שייכות לו פסח.ipinydשיש של

חביבין" השביעין "כל – שביעי למספר בנוגע שמצינו שביעי 11וע"ד במספר שהם הענינים שכל –
(אחרון) ששמיני בנדו"ד, הוא וכן ביניהם. משותפת נקודה שיש מובן ומזה חביבין, שהם בכך שווים

זב"ז. קשורים השמיני" ביום "ויהי ופרשת פסח של

השמיני" ביום "ויהי בענין החסידות בתורת הביאורים ע"פ – ביניהם והשייכות הקשר יותר ומודגש
פסח: של אחרון ובענין

השמיני" ביום "ויהי היא 13מבואר 12בענין המילואים ימי שבעת לגבי למילואים השמיני יום שמעלת
שבעת  של שהי' ביהמ"ק של כינור לגבי נימין שמונה של שיהי' המשיח ימות של כינור מעלת בדוגמת

המשיח.14נימין  ימות עם קשור למילואים השמיני שיום והיינו, ,
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וש"נ.6) סע"ב. נא, ברכות
א.7) ב, בראשית
תקח,8) – ג כרך ואילך. ב מב, – א (כרך עה"פ אוה"ת ראה

ואילך). א
דש"ק.9) העמידה תפלת

וש"נ.10) .227 ס"ע חנ"ב מנחם תורת גם ראה

יא.11) פכ"ט, ויק"ר
פרשתנו.12) ריש
ד"ה 13) פרשתנו. ריש באוה"ת ונת' הובא עה"פ. יקר כלי

זה  ד"ה גם וראה תש"ה. תש"ד. תרע"ח. השמיני ביום ויהי
וש"נ. .(155 ע' חנ"ו מנחם (תורת פ"ה בהתוועדות שנאמר

ב.14) יג, ערכין
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שאחרון  כידוע – פסח של שמיני עם השמיני") ביום ("ויהי שמיני פרשת של השייכות מודגשת ובזה
המיוחדת  שהסעודה ועד משיח, של בענינו שכולה היום בהפטרת כמודגש משיח, עם קשור פסח של

משיח  סעודת בשם הבעש"ט ע"י נקראת זה .15שביום

שהרי  – פסח של דאחרון בהתוועדות אודותם שדובר הענינים את לסיים המתאים הזמן זה הרי ולכן
שהתורה  כיון באמצע, תמיד נשארים שמדברים שכמה באופן הוא בכלל תורה בעניני שהדיבור לכך נוסף
בהתוועדות  נתבארו שלא ענינים כמה נשארו בודאי הזמן, הגבלת גם שהיתה בנדו"ד הנה גבול, בלי היא
שלא  ענינים ובעיקר גם אלא אודותם, ועוררו ששאלו ענינים רק לא – גופא ובזה פסח, של דאחרון

אודותם. שעוררו הענינים לגבי הרוב שהם אודותם, עוררו

או ‰. כוסות, ד' ושתיית מצה אכילת במצות ותנאי פרט הוא אם הסיבה, דין בגדר השקו"ט המשך
לכאן  או לכאן הראיות עצמה: בפני כללית הגמרא 16מצוה מדברי כשהוא 17– מצה כזית שאכל "השמש

אדה"ז  בשו"ע ממ"ש או יצא", מן 18מיסב מצוה ועושה משובח זה הרי הסעודה בכל ש"המיסב
אדמו"ר 19המובחר" כ"ק ע"י הוגה – וכו' מצה אכילת במצות תנאי וגם עצמה בפני מצוה שהיא והתיווך ,

ונדפס  ואילך.20שליט"א, 15 ע' חי"א בלקו"ש

.Â,ויין מצה לו שאין מי שגם – חדש דין נמצא עצמה, בפני מצוה גם בהסיבה שיש האמור וע"פ
להחירות  זכר זאת שעושה שמיסב בשעה (ויאמר בהסיבה מחוייב ה"ה לאכול, כלל סעודה לו ואין רח"ל,

אמירה). ללא כשלעצמה ההסיבה שמספיקה או דיצי"מ,

שהסיבה  היא שהאמת לפי (א) אופנים: בב' י"ל – האחרונים ובדברי בשו"ע זה דין נזכר שלא [והטעם
צורך  שאין כ"כ פשוט דין שזהו לפי (ב) כו', מצה אכילת במצות תנאי רק אלא בפ"ע, מצוה אינה
להראות  חייב לאכול מה לו שאין מי שגם בודאי הרי החירות, ענין להראות להסב שתיקנו דכיון לפרשו,

ההסיבה]. ע"י עכ"פ החירות ענין

היא  אכילה ללא הסיבה אבל לאכול, מיסב כאשר רק הוא שבהסיבה החירות שענין לומר שיש ואף
מורה  אכילה בשעת שלא הסיבה גם דבר של לאמיתו הנה – החירות על מורה ואינו בעלמא, שכיבה

חירות. על

בשו"ע  ממ"ש – לדבר .21וראי' רבו לפני האוכל בפניו ש"תלמיד להסב רשאי אינו מורא 22. משום
שהו"ע  מצה לאכילת בנוגע בשלמא ולכאורה, רבו. בפני חירות לנהוג לתלמיד שאין והיינו, הרב", וכבוד
מורא  משום נעקר לא מדאורייתא, חיוב שזהו דכיון בזה, חייב רבו בפני תלמיד שגם מובן חירות, של

הפסוק  על חז"ל שדרשו [וע"ד הרב שבתותי 23וכבוד ואת תיראו ואביו אמו ואביך "איש "אתה תשמורו",
בכבודי"] אמרו"24חייבים והם אמרו "הם הרי שמדרבנן, כוסות לד' בנוגע אבל אמרו 25, לא ולמה ,
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המשיכו 15) שלאחריו נשיאינו ורבותינו נוספת: ברשימה
משיח. עם קשור יהי' היום שכל באופן בחב"ד, זאת

הוא 16) מצה דאכילת שהחיוב (א) גם נזכר זה בענין
מדרבנן  היא הסיבה ואילו אדה"ז *מדאורייתא, בשו"ע מ"ש (ב) ,

להסב  צריך אין הזה שבזמן אומרים ש"יש סט"ו) סתע"ב (או"ח
לא' מזה להוכיח אפשר אם ושקו"ט – אלו" במדינות כלל

הצדדים.
א.17) קח, פסחים
סי"ד.18) שם
להסב19) נהגו נשיאינו שרבותינו מצה ולהעיר, באכילת רק

זה  הרי ולכאורה הסעודה. בשאר לא אבל וכו', כוסות ד' ושתיית
כדברי  הסעודה, בכל הסבו לא למה תמיהה: המעורר פלא דבר
"לאו  שהסיבה גם ומה – המובחר"?! מן "מצוה שזוהי אדה"ז
הרי"ף)); (בדפי א כג, – פ"י פסחים (ר"ן היא" דטירחא מילתא

נשיאינו  רבותינו היו טירחא, בזה הי' אם שגם בפשטות ומובן
המובחר". מן "מצוה לקיים עצמם את מטריחים

פסח.20) של אחרון שיחת בשילוב
סי"א.21) שם
בהסיבה22) חייב יהי' לא מדוע השאלה שלא f"g`lעל ,

ויין) מצה לו שאין (אף לבדה בהסיבה מצוה יש אם רבו, בפני
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה הסדר)– כל (ועשה דאידחי כיון

.אידחי 
וש"נ.23) א. ו, יבמות וראה ובפרש"י. ג יט, קדושים
התלמיד 24) להפריש הרב חייב שלכאורה השאלה על

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה – רבו בפני חירות לנהוג מהאיסור
ב  מא, סוטה .**עיין

(25– מנפח תוד"ה סע"א. כח, רע"א. יו"ד, כתובות פרש"י
ועוד. ב. ה, מו"ק

(*y"n daiqdd oipr lr opiyxcy s`c"'eb aqie"bi glya),gi.k"t x"eny d`xe,gi.`"t x"acna,(a±`zknq`e fnx `l` epi`y l"vkr,
y dfn mb oaenke"aqie"meia 'id,dlila `id daiqdd zevn eli`e.

(**mye,y t"r`y"legn eceak oi` eceak lr lgny jln" ± "ip`y devn."
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היא  ההסיבה שדוקא מוכח ומזה – כוסות? ד' שתיית ע"י חירות לנהוג רשאי אינו רבו בפני שתלמיד
משום  לבטלה צורך שיהי' כ"כ חשובה אינה שבה (שהחירות כו' השתי' ולא חירות, של ופעולה תנועה

חירות. של ענין בה יש אכילה, ללא כשלעצמה, הסיבה גם ולכן, הרב), וכבוד מורא

.Ê כמ"פ בפועל:26וכמדובר האדם לעבודת בנוגע "בכן" יש ענין שבכל

הידוע  שהיא 27ובהקדים מסובין" ד"כולנו להקושיא עד אבי"ע, עולמות ד' כנגד הם הקושיות שד'
האצילות. עולם כנגד

מחוייב  הוא הרי כו', יין ולא מצה לא רח"ל, לאכול מה לו שאין מי שאפילו לעיל האמור וע"פ
ככל  כו', ויין מצה לו שאין הירידה, בתכלית הוא ברוחניות ומצבו שמעמדו מי שגם נמצא, בהסיבה,
עם  הוא קשור כו', הבהמית ובנפשו החומרי , ואפילו הגשמי בגופו בהיותו גם הנה שבדבר, הפירושים

האצילות! עולם

רואה  אינוֿיהודי שאפילו – בפשטות ההסיבה ענין כמו – כך כל אצלו בגלוי הוא זה שענין ועד
חירות. של בתנועה נמצא שהוא עליו

הרמב"ם  פס"ד עם מתאים זה "מצוה 28[וענין לעשות בכחו יש שיהי', מי יהי' מישראל, אחד שכל
זכות"]. לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע ידה שעל אחת"

(כידוע  כולה השנה כל על הפסח מחג שנמשך החירות ענין כללות כלליים 29וזהו זמנים שישנם
כמארז"ל  התורה, לימוד ע"י שנעשה כפי כולה), השנה כל על נמשך חו 30שמהם בן לך אלא "אין רין

תורה" בתלמוד שעוסק .31מי

***

.Á להמדובר בנוגע – פסח של לאחרון בהמשך נוסף ענין ירושלים"32ישנו תשב "פרזות ,33אודות
במעשינו  תלויים לבוא דלעתיד הענינים שכל כיון אבל לבוא, דלעתיד ביעודים שנאמר ענין אמנם שזהו

הגלות  זמן במשך מקומות 34ועבודתינו שבכל לארץ, ובחוץ הגלות בזמן גם להיות צריך זה הרי ,
וכו'. מנוחה מתוך "פרזות", של ומצב במעמד להיות בנ"י צריכים מושבותיהם

פסח  של אחרון בשיחת נכלל – יהודיות משכונות ההגירה לשלילת בנוגע הדברים .35המשך

***

.Ë ומופתים האותות לענין בנוגע דרוש כיון 36ישנו מצרים, יציאת עם גם שקשור ענין שזהו –
ומופתים  באותות צורך אין לבנ"י בנוגע משא"כ ומצרים, פרעה בשביל הוא ומופתים באותות שהצורך
ע"י  לא אבל דקדושה, בשכל הסברה ע"י או האמונה ענין ע"י היא בנ"י על הפעולה תועלת; בהם ואין

ומופתים  .37אותות

הרמב"ם  מ"ש שעשה,בנוגע 38וע"ד האותות מפני ישראל בו האמינו ש"לא – רבינו במשה לאמונה
זר  ולא ראו שעינינו סיני, הר במעמד בו, האמינו ובמה וכו', דופי בלבו יש האותות פי על שהמאמין

וכו'". אחר ולא שמעו ואזנינו
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וש"נ.26) .357 ע' חנ"ה מנחם תורת גם ראה
פ"ז.27) חהמ"צ שער פע"ח
ה"ד.28) פ"ג תשובה הל'
ע'29) סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי ראה

רעח. ע' תרע"ח לו. ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה א'תשנו.
ועוד. .49 ע' תש"ב

מ"ב.30) פ"ו אבות
(31) הסיום ).l"endחסר

(32.(148 ע' חנ"ו מנחם (תורת סמ"ג אחש"פ שיחת
ח.33) ב, זכרי'
רפל"ז.34) תניא
ואילך).35) 132 ע' חנ"ו מנחם (תורת ואילך סכ"ט
האותות 36) ענין כללות להבין ד"ה א. נז, וארא תו"א ראה

שם. ובהנסמן ואילך, ג לו, שמות בתו"ח כו' והמופתים
וש"נ.37) .189 ע' חמ"ו מנחם תורת גם ראה
רפ"ח.38) יסוה"ת הל'
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החסידויות  לשאר חב"ד חסידות שיטת בין החילוק גם מופתים 37וזהו שישנם אע"פ חב"ד, שאצל –
כו'. זה על מתעכבים לא וכו',

לאחרים:– זאת שאספר לו ואמרתי אצלו שראיתי גלוי למופת בנוגע פעם לי אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק
דוקא!... למצרים הוא ומופתים אותות של  הענין

שנמצאים  אידן") ("לעבעדיקע יהודים שישנם בפועל רואים – בשעתו לו שאמרתי כפי – אעפ"כ אבל
אותם  ומלהיב מעורר זה הרי "מופת", להם מספרים שכאשר ההיא) בעת שהי' (כפי כזה ומצב במעמד

כו'. וגמ"ח עבודה בתורה חיזוק אצלם ופועל ביותר,

אתבייש  לא ידי, על שעבר ואע"פ אדמו"ר, מו"ח כ"ק של גלוי מופת אירע לקמן הבא בענין גם ובכן:
כיו"ב. בענינים להתנהג כיצד גם ילמדו ומזה זאת, ואספר

.È ביניהם המפלגות מועמדי התדברו ורפובליקנים, דמוקרטים המפלגות, שתי בין הבחירות בעת
וכו'. ובתיֿמדרשות בתיֿכנסיות המוסדות, לתועלת שלא שיהי' באופן כאן השכונות את לחלק
וכו', ה"חוקה" היפך והיושר, הצדק היפך שזהו כיון זאת, לבטל להשתדל שיש אמרתי , זאת, וכששמעתי
לי, ואמרו פעלן"). ניט וועט ("געלט כו' בכך להתחשב אין כספיות, בהוצאות כרוך הדבר אם וגם
השני' שהמפלגה כך, בלבד, אחת מפלגה של יוזמה זו היתה אילו רק שייכת זאת לפעול שהאפשרות

מאומה. לפעול יוכלו לא המפלגות, שתי  של יוזמה זו שהיתה בנדו"ד, אבל לצידנו, היא

בענין  לפעול תנסה ליובאוויטש שמא חששו מאומה, לפעול אפשר שאי שסברו יהודים אותם אמנם,
וביקשו  אליהם שפנו ליובאוויטש, עם ידידות קשרי להם שיש דין ועורכי שופטים כמה שסיפרו כפי – זה

מאומה. לפעול אפשר ואי מאוחר, מדי שכבר לכאן שיודיעו מהם

להשתדל – אבל "שלוחים"; נמצאו מאומה, לפעול אפשר ואי מאוחר מדי שכבר ההודעה למסור
אחד. אף רצה לא הענין, לעצם –בנוגע

למרות  בלבד, קבלתֿעול מצד זאת עשו ואכן זה. לענין בנוגע ישתדלו זאת שבכל אמרתי ואעפ"כ
לזה. מקום שום הי' לא שכל שע"פ

באיחור, הנ"ל המשתדל גם הגיע שעה... חצי של באיחור מגיעים שתמיד יהודים אצל כרגיל אך
שהגיש  אחר מישהו שם הי' שכבר – גלוי נס אירע ואעפ"כ הערעור. להגיש יכולים שבו הזמן לאחרי

שלו. בערעור גם תועלת היתה ובמילא וערעור, טענה

הדלת!... סגירת לאחר שעה רבע של באיחור פלוני הגיע המשפט", ל"בית ללכת כשהוצרכו ולאח"ז,
הוא! גם נכנס ועי"ז אחר, מישהו בשביל הדלת את שפתחו – "מופת" אירע כאן וגם

המצב  נשאר שלא עכ"פ, במקצת פעלו שרצו, כפי לפעול הצליחו שלא אע"פ – לפועל ובנוגע
כו'. כמקודם

לסיבת  וחקרתי וכשדרשתי פניו... את להראות משתמט זה, בענין שהשתדל שפלוני הבחנתי זמן לאחר
הקשור  ענין עבור שהשתדל זה הי' הוא שהרי במשפט, הכשלון בגלל מתבייש שפלוני לי, התברר הדבר,
השקיעו  ידו ועל אדמו"ר, מו"ח כ"ק של בכחו הולך אני והרי בכחי, זאת לעשות בהלכו תומ"צ, עם
הדבר  נמשך וכך פניו!... את להראות מתבייש לכן לפעול, הצליח לא שלפועל וכיון וכו', כסף הרבה

חדשים. שבעהֿשמונה במשך

בדבר  התערב בוושינגטון העליון" המשפט ש"בית ידיעה הגיעה ימים שבעהֿשמונה לפני ובכן:
שחייבים  ופסק – וכו' החוקה היפך והיושר, הצדק היפך זה שהי' כאמור – הענין כל את לגמרי וביטל

חדשות. בחירות לערוך

(שהרי  ממש דלעילא באתערותא בא זה שהרי – אדמו"ר מו"ח כ"ק של גלוי מופת ממש הוא זה ענין
בענינים  יתערב העליון המשפט שבית שכיח לא ובכלל כלל), בזה השתדלו לא שבינתיים הזמן כל במשך
השתנה  ואעפ"כ כלום, ב"ד מעשה אחר ואין המפלגות, שתי בהסכמת הענין שנגמר לאחרי ובפרט אלו,

דלעילא! באתערותא הדבר
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"מיושבים" הם חב"ד'ניקעס אבל טומל")... גאנצן ("א שלם עסק מזה עושים היו – פולין חסידי ַַאצל
זאת. לספר מתביישים ולכן אלו...), בענינים (עכ"פ

רבינו  של גלוי מופת – אחדים ימים לפני שאירע מאורע אלא לנו, סיפרו שאבותינו ענין זה אין
כו'. שלוחים ע"י שאירע נשיאנו,

.‡È לעיל להאמור בהמשך – היא זה על מספר שהנני שאין 39הסיבה במקום שגם להוכיח כדי –
שהם  שיפעלו (ועד לפעול יכולים אזי כו', בתוקף  והולכים מתעקשים כאשר הנה הטבע, בדרך סיכויים

מליובאוויטש). טובה לבקש זקוקים יהיו ַבעצמם

הקב"ה, של בכחו היא הפעולה הצלחת אבל וכו', השכל את ולנצל הטבע, בדרך לילך אמנם צריכים
כנ"ל.

תורה  ללמוד בלבולים, ללא במנוחה, לישב יוכלו שהם מקום בכל שיהודים – בעיקר שנוגע ומה
כו' מצוות .31ולקיים

***

.·È.בתורה זה ענין מתבטא כיצד לראות כלל בדרך רצונו עושה, שיהודי ענין בכל

ובנות  נשי עם לדבר הוצרכו שתחילה – לבנ"י התורה לנתינת בנוגע עיקרי ענין מצינו ובנדו"ד:
כמ"ש  הנשים"40ישראל, "אלו יעקב", לבית תאמר כיון 41"כה האנשים, ישראל, בני אל דיברו ואח"כ ,

ישראל  ובנות נשי על לפעול יותר .42שנקל

את  מנהיג שהקב"ה בטחון מתוך בתוקף יתעקשו וכאשר בהן, תלוי שהכל לידע הנשים צריכות ולכן,
בחסידות  וכמבואר בעליהן, על גם יפעלו אזי מארז"ל 43העולם, רצון 44בפירוש העושה כו' כשרה "אשה

הקב"ה. של כרצונו – חדש רצון בעלה אצל שפועלת בעלה",

***

.‚È:אייר חודש מברכים שבו זה, הש"ק ביום נוסף ענין שישנו (ס"ב) לעיל כאמור

ספירת  של מיוחדת מצוה ישנה שבו ויום יום שבכל – החדשים שאר מכל אייר חודש  של יחודו
.45העומר 

אבל  – הפסח ימי בו שיש ניסן חודש כמו מיוחדות, מצוות בהם שיש ימים יש חודש בכל אמנם
זה  שאין – ניסן חודש שבהתחלת הנשיאים לענין בנוגע ועד"ז ימים. שמונה או שבעה במשך רק זהו
ימים  בכמה רק זה הרי סיון) בחודש (וכן ניסן שבחודש – העומר לספירת בנוגע ועד"ז החודש. ימי בכל

ממש. החודש ימי בכל העומר ספירת מצות ישנה אייר בחודש ואילו החודש; ימי בכל ולא בחודש ,

כל  בסידורו מביא הזקן שרבינו מזה גם וכמובן העומר, ספירת מצות של המעלה גודל ידוע והרי
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ואילך).39) 141 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"מ אחש"פ שיחת
ג.40) יט, יתרו
עה"פ.41) ופרש"י מכילתא
היו 42) שכך (בבתֿשחוק) אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

במקום  לנשים, לדבר – להתוועדות בנוגע להתנהג צריכים
ההתוועדות  באמצע שישנים שמדברים *לאנשים בשעה רק לא ,

של  פשוטו אודות שמדברים בשעה גם אלא ורמז, דרוש עניני

לשמוע  שרצונן הנשים, משא"כ אפילו **מקרא, ישנות ואינן ,
השגה  להן אין שלעתֿעתה אף ורמז, דרוש עניני שמדברים בשעה

בזה.
וש"נ.43) .267 ע' חמ"א מנחם תורת גם ראה
סט.44) סו"ס אה"ז רמ"א פ"ט. תדבא"ר
סי"ד 45) תשכ"ז אייר מבה"ח קדושים, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(408 ע' חמ"ט מנחם (תורת

*(a"it) `"xc iwxta mpn` epivn.miig dl za`eye dlrnl dnypd dler dpiyd zryay (c"itq x"a d`xe,la`,iptl zeidl leki df oipr
zecreezdd ixg`l e`...!

**(`vnp `ed my mc` ly epevxy mewnay (g"nq zetqeda h"yk) h"yrad zxez t"re±renyl opevxy miypd ixd,q"kdiaa o`k ze`vnp
dhnl,mipyiy miyp`d eli`e,dlrnl mi`vnp...
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נתפרטו  לא שבהם ותפילין, ציצית גם (כולל אחרות במצוות דוגמתו מצינו שלא כו', הכוונות פרטי
בספה"ע). כמו כ"כ פרטיות כוונות

התשובה  ענין עם שקשור הפסח, לחג בהמשך בא הספירה ענין כמבואר 46וכללות לקרבן 47– בנוגע
העומר  מנחת שלכן – התשובה הו"ע ספה"ע וגם התשובה, שהו"ע העזים ומן) (הכבשים מן שבא פסח

בהמה  מאכל הוא שעורים כי, סוטה, מנחת כמו השעורים, מן כו',48באה הבהמית נפש על שמורה ,
של  החידוש גם וזהו כו'; חטא על תשובה של ענין עם קשורים סוטה) ומנחת העומר (מנחת ושניהם

העם" ברח ד"כי באופן היתה שיצי"מ – יצי"מ לגבי דאתכפיא,49ספה"ע העבודה רק היתה שאז כיון ,
ע  הבהמית אבל נפש בירור נעשה שבו דספה"ע, הענין בא ולאח"ז הבהמית, נפש בירור נעשה לא דיין

פנימי. באופן

השבועות  בחג הלחם" "שתי לענין באים ,50ועי"ז

***

.„È:כוסות ד' שתיית עם שקשור – זה הש"ק  ביום נוסף ענין ישנו

נעשית  זה הש"ק ביום הרי השבוע, ימי כל של העלי' נעשית הש"ק שביום ס"ד) (לעיל המדובר ע"פ
פסח. של דאחרון העלי'

עתה  יכולים – פסח של באחרון הכוסות ד' שתיית) השלימו שלא (או שתו שלא אלו כל ולכן,
לבב  וטוב שמחה מתוך זאת, .51להשלים

***

.ÂË.השמיני ביום ויהי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ÊË הפסוק על רש"י בפירוש לא 52הביאור לומר בוש ולא "הודה בעיניו", וייטב משה "וישמע
שמעתי",

משה",– "וישמע נאמר כבר (שהרי קמ"ל דמאי מיותרות, בעיניו" "וייטב התיבות דלכאורה:
וקיבל  שהבין אהרן).53שפירושו, של דבריו

ביותר  משה בעיני הוטבו אהרן שדברי מוסיף שהכתוב רש"י, מפרש זה "לומר 54ועל לנכון שמצא עד
מהקב"ה  שמע שלא – הלשון כפשטות – שמעתי" לא לאחרים) לקדשי 55(גם שעה קדשי בין החילוק
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הו"ע 46) הפסח וחג ניסן שחודש מבואר כלל שבדרך אע"פ
ועוד). ואילך. רנז ע' בא אוה"ת (ראה הצדיקים עבודת

חנ"ו 47) מנחם (תורת פ"ה ויק"פ דש"פ החודש ד"ה ראה
וש"נ. .(7 ע'

רפ"ב.48) סוטה
ספל"א.49) תניא וראה ה. יד, בשלח
(50) השיחה וסיום המשך ).l"endחסר
שם 51) מנחם (תורת ס"ד הנ"ל קדושים ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(399 ס"ע
כ.52) יו"ד, פרשתנו
(53– סתם שמיעה שיש אדמו"ר, מו"ח כ"ק לשון וכידוע

סה"ש  (ראה "דערהערן" – קבלה של באופן שמיעה ויש "הערן",

וש"נ). .225 ע' תש"ח
"קיבל 54) אהרן", "וידום ג) (שם, הפסוק על פרש"י וע"ד

גזירת  שזוהי ממשה כששמע דלכאורה: – שתיקתו" על שכר
מגיע  ולמה הגזירה, את לקבל אלא ברירה לו היתה לא הקב"ה,
אלא) ברירה, בלית רק (לא היתה הגזירה שקבלת כיון – שכר לו

dad`a.
הרי 55) מהקב"ה, שמע לא שמשה יתכן איך (א) השאלה על

ואם  (ב) מסיני, למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל
ענה  – רבו? בפני הלכה אהרן הורה איך ממשה, שמע לא אהרן

שליט"א: אדמו"ר שמעכ"ק לא עדיין הרי מפרשה כל (א) הנאמר
ב  כט, ממנחות מובן יתרה ועוד ואילך. הורה *זו לא אהרן (ב) .

אם כי נשרף,הסברה הלכה, משה.ובמענה למה לשאלת

*(mye,eicinlz ipta yxec r"x z` dynl d"awd d`xdy" ,mixne` od dn rcei (dyn) 'id `le,"miiqne" ,dkld (eicinlzl r"x) odl xn`
ipiqn dynl."
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המפרשים 56דורות  כפירוש הגמרא 57(ולא דברי ושכחתי").58ע"פ "שמעתי שאמר

גדול  חידוש לומר הכרח אין – בסברא שתלוי הו"ע דורות לקדשי שעה קדשי בין שהחילוק [וכיון
לכלל בא כעס) לכלל "(בא מטות zerh"59שמשה בפ' ורק טעות,60; לכלל הביאו ש"ויקצוף" שמוכרח

" רש"י גרם okeמוסיף ש"ויקצוף" אפ"ל כאן שגם כו'", ויקצוף שנאמר למילואים בשמיני מוצא אתה
דורות  לקדשי שעה קדשי בין החילוק ידע ].61שלא

ללא  תמיד בשוה שהיא האמת, מדת משה, שמצד תורה"), של ("יינה הענינים בפנימיות והביאור
להתחשב  שיש החסד, מדת אהרן, מצד משא"כ דורות, לקדשי שעה קדשי בין לחלק מקום אין שינויים,
דאצילות, אמת (מדת משה בחי' מצד גם ומתאמת הדבר מתקבל אהרן וע"י כו', הזולת ומצב במעמד

העשי'). בשביל שבה הכוונה שנרגשת

שינויים  ללא היא בעצמו עבודתו כאשר שגם אלא 62וההוראה, מהזולת, גם זאת לדרוש יכול אינו ,
ומצבו  במעמדו להתחשב –צריך

ואילך. 109 ע' חי"ז בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.ÊÈלהוסיף פירושויש לכללות בנוגע המוסגר) (במאמר הוא ולהעיר בכתוב שהנידון הנ"ל רש"י
שזהו – דורות וקדשי שעה דקדשי ad'רקהענין 'itl לעיל י"א 63בפרש"י ישראל, חכמי בדבר "נחלקו

טומאה כו'":מפני דורות קדשי שהוא לפי נשרף , אנינות מפני וי"א נשרף, בו שנגעה

את  תחילה מביא שלכן העיקרי, הפירוש אינו נשרף" אנינות "מפני שהפירוש הדבר שברור אע"פ
מקדים  הפירושים ב' לפני הרי – נשרף" אנינות ש"מפני הפירוש ואח"כ נשרף" טומאה ש"מפני הפירוש

בארוכה  כמ"פ נתבאר וכבר ישראל", חכמי בדבר "נחלקו להבהיר 64רש"י רש"י כוונת זו שבהקדמה ,
הפירושים mdששני milewy,(מהם א' תחילה לכתוב ובהכרח אחת, בבת שניהם לכתוב אפשר שאי (אלא

במעלה. הקודם הוא תחילה שכותב שהפירוש לחשוב נטעה שלא כדי

נשרף" טומאה ש"מפני הפירוש מדוע ביאור, אנינות `epiוצריך ש"מפני הפירוש לגבי במעלה קודם
החילוק  לכללות וגם דינים, של לשלל רש"י זקוק נשרף", אנינות ש"מפני לפרש כדי דלכאורה: – נשרף"
במחלוקת; ושנוי כ"כ, ("גלאטיק") מחוור זה אין ב"הלכה" שאפילו דורות, לקדשי שעה קדשי ַשבין
ולמה  יותר. מחוור הוא – הנ"ל הדינים לכל זקוקים לא שבו – נשרף" טומאה ש"מפני הפירוש וא"כ

הם? שקולים הפירושים ששני רש"י מדגיש

ואין  הדברים, באריכות צורך שיש אלא ענין"), געשמאקער א ("זייער ביותר ערב ענין כאן יש ַַובכן,
מקומו; כאן

בעיקר  שנוגע ובהמשך 65ומה פירושים, ב' מפרש שכאשר רש"י, בפירוש "כלל" רואים שכאן –
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משה56) ש"וישמע יומתק בהמשך ahiieועפ"ז בא בעיניו"
יט) (שם, לפנ"ז "למ"ש למשה אהרן ה'",ahiidבדברי בעיני

בקדשי כפירוש להקל לך אין שעה בקדשי שמעת "אם רש"י:
קדשים  לאכול הקב"ה שציווי למשה אמר שאהרן – דורות"
ובהמשך  דורות; בקדשי לא אבל שעה, בקדשי רק נאמר באנינות
לא  שאכן ואמר הודה שמשה בעיניו", "וייטב רש"י מפרש לזה

דורות. בקדשי זה ציווי שמע
ועוד.57) וגו"א. רא"ם
אֿב.58) קא, זבחים
ובפרט 59) למקרא, חמש בן אצל לגמרי המופרך דבר שזהו

ככלה  במתנה תורה לו "שנמסרה יח) לא, (תשא רש"י מ"ש ע"פ
שלמד  ממה משהו ישכח שמשה שייך שלא בודאי הרי כו'", לחתן

כו'.
כא.60) לא,
"ובצלאל 61) כב) (לח, פקודי בפ' מ"ש להבין צריך ועדיין

צוה  "אשר ובפרש"י: משה", את ה' צוה אשר כל את עשה גו'

אפילו  משה, את ה' צוה אשר כל אלא כאן, כתיב אין משה אותו
למשה  שנאמר למה דעתו הסכימה רבו, לו אמר שלא דברים
משכן, ואח"כ כלים תחלה לעשות לבצלאל צוה משה כי בסיני,
משים  ואח"כ בית תחלה לעשות העולם מנהג בצלאל, לו אמר

. בתוכו לי כלים צוה כך בודאי כי היית, אֿל בצל משה, אמר .
למשה  צוה שהקב"ה כיון מובן: אינו דלכאורה – כו'" הקב"ה
לבצלאל  משה צוה למה כלים, ואח"כ משכן תחלה לעשות
להבהיר  צריך רש"י הי' וא"כ משכן?! ואח"כ כלים תחלה לעשות
לתרץ  אפשר אי שכאן ובפרט טעות. לכלל בא שמשה היתכן
כאן  מצינו לא שהרי כעס", לכלל ש"בא לפי היא הטעות שסיבת

כעס. של ענין
פסח 62) של באחרון בה שעומד שההתעוררות – ולדוגמא

השנה. כל במשך אצלו נשארת שמיני, פרשת בשבת או
טז.63) שם,
וש"נ.64) .392 ע' חנ"ה מנחם תורת ראה
(65.18 הערה שבפנים לקו"ש גם ראה
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הוכחה  זו שאין (ובודאי העיקרי הוא זה שפירוש כלל הוכחה זה אין מהם, אחד לפי רק מפרש הכתובים
בהמשך  מאומה לפרש צורך אין לפנ"ז שהביא השני הפירוש שלפי אם, כי השני), מהפירוש בו שחזר

שכבר (כפי מעצמו שמובן כיון לזה הכתובים, דוגמאות כו"כ והובאו כמ"פ, ).66דובר

***

.ÁÈ אגרת אודות גם להזכיר יש התשובה, ענין עם קשור הפסח שחג (סי"ג) לעיל להאמור  בהמשך
"מיד  התשובה ע"י כי המשיח, ביאת את מקרבת התשובה שהרי משיח, של ענינו עם שקשורה התשובה,

נגאלין" בתיובתא 67הן צדיקייא לאתבא אתא שמשיח זאת, ועוד ,68.

התשובה  אגרת בסוף המבואר עם גם רבה"69ומתאים בשמחה שהיא עילאה בתשובה ימיו כל "שצ"ל
.70("ומ"ש  דייקא "נגדי זה הרי תמיד", נגדי באופן וחטאתי שתהי' הגאולה, ענין כמו – מרחוק") .

ראשם" על עולם .71ד"שמחת

גאולה  של לשונות ד' כנגד כוסות ד' תיקנו הפסח שבחג שכשם בזה, להוסיף גם 18ויש מצינו ,
התשובה  אגרת שנתבאר 72בהתחלת וכפי התשובה, לענין בנוגע פסוקים ד' מביא הזקן שהם 73שרבינו

בתשובה. מדריגות ד'

לעיל  מהמדובר גם הזקן 74ולהעיר הכתובים,75שרבינו כסדר שלא גאולה של הלשונות ד' את מביא
בארוכה  פעם כמדובר הכתובים, כסדר אינם התשובה לענין בנוגע באגה"ת שמביא הפסוקים ד' גם .73והרי

שגם  והיינו, תתאה, תשובה אודות עדיין כשמדובר אגה"ת, בהתחלת מיד הובאו הפסוקים ד' וכל
נכלל  שבהם התשובה, שבענין הפסוקים ד' כל את כבר ישנם התשובה, עבודת בהתחלת נמצאים כאשר

עילאה. דתשובה הענין גם

במאמר  משנ"ת מלמטה 76וע"ד ההעלאה ישנה שתחילה באופן זה שאין והמשכה, העלאה בענין
למעלה) (מלמטה עבודתו בהתחלת מיד אלא למטה, מלמעלה ההמשכה באה זמן משך ולאחרי למעלה,
עביד  כי ד"מעיקרא באופן הוא התורה לימוד כאשר גם למטה; מלמעלה ההמשכה גם אחת בבת באה

עביד" קא דנפשי' אדעתי' נשמתו.77איניש שורש שמצד לשמה התורה דלימוד הענין את כבר לו יש ,

בכ"מ  להמבואר גם שיש 78ומתאים התניא, ספר את הזקן רבינו מתחיל שבה "תניא" לתיבת בנוגע ,
איתן  אותיות התניא, ספר לימוד ע"י אותה ומבטלים זה, בשם שנקראת לאגרת 79קליפה בנוגע גם ועד"ז ,

בנוגע  ואפילו עילאה, בתשובה עדיין שאוחזים קודם שאפילו – "תניא" בתיבת שמתחילה התשובה
כאשר  לזה, קודם אפילו אלא הכפרה, בגמר כבר ואוחז בתשובה שב שכבר באופן זה אין תתאה לתשובה
את  לבטל הכח את כבר לו יש התשובה, אגרת ללמוד ומתחיל התשובה, ענין על לחשוב מתחיל רק

וכל. מכל הקליפה

פסח  של באחרון להמבואר בהמשך גם בא זה של 80וענין ענין שאפילו שיח, מ' "משיח", בענין
שעז"נ  בעלמא, שבא "ועלה 81"שיח" כיון הנה הפרי, גוף שאינם בלבד, העלין ענין שזהו יבול", לא ו

התורה  ופנימיות דתורה נגלה סתום, ומ"ם פתוח מ"ם התורה, שהו"ע המ"ם, הקדמת זה 82לאחרי הרי ,
משיח. עם קשור
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וש"נ.66) .86 הערה 43 ע' חנ"ו מנחם תורת גם ראה
ה"ה.67) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ובכ"מ.68) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
ספי"א.69)
ה.70) נא, תהלים
יא.71) נא, יו"ד. לה, ישעי'
פ"א.72)
ואילך.73) 41 ע' חנ"ד מנחם תורת ראה
ב'74) ליל מנחם שיחות (תורת סמ"א ואחש"פ ס"כ דחה"פ

ואילך) 146 ע' ואילך; 78 ע' וש"נ.חנ"ו .

סי"ד.)75 סתע"ב או"ח שו"ע
(76) פ"ג בהתוועדות שנאמר השמיני ביום ויהי תורת ד"ה

חנ"ו  153).מנחם ע'
סע"ב.77) סח, פסחים
וש"נ.78) ואילך. 77 ע' חנ"ד מנחם תורת ראה
רע"א).79) (מד, תכ"א תקו"ז סע"ב. רעח, זח"ג
(80) ואילך חנ"ו סט"ו מנחם וש"נ.תורת ואילך). 119 ע'
ג.81) א, תהלים
(לז,82) בסופו הגדול בית של"ה ובפרש"י. א קד, שבת ראה

ואילך). ב
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המתים  לתחיית משיח ביאת שבין שנה מ' – דמ"ם הענין ישנו גופא למשיח שבנוגע ,83ולהעיר,
גלויות  קיבוץ גם יהי' שנה 84שביניהם ארבעים שבמשך ממשה, נמשך – זאת לפעול משיח של והכח .

כו') שם נשאר (ואח"כ במדבר .31הי '

.ËÈ שמיום אע"פ גערעדט", שבת אום ("ניט עולים זה שבשבוע אלו אודות גם להזכיר המקום וכאן
יומין  כולהו מתברכין שתי'85השבת (מאבן שממנה כיון כולו, העולם על שפועלת ישראל, לארץ (

העולם  כל הושתת הקדשים) קדש במקום העולם 86שבירושלים, כל שותה ממנה ,87.

על  בהוספה ושקידה בהתמדה התורה בלימוד בהצלחה ויתברכו רבה, בהצלחה העלי' שתהי' ויה"ר
בחסידות  והן בנגלה הן אור", "שני של ובאופן עתה, עד שהי' להאיר"88מה "נרות ויהיו להאיר 89, –

המעיי  הפצת ע"י שנפעלת צדקנו, משיח לביאת ועד העולם, מלכא את דא מר אתי קא שאז חוצה, נות
.90משיחא 

"לחיים" יאמר לאה"ק שחוזרים מהתלמידים אחד שכל הורה שליט"א אדמו"ר הורה 91[כ"ק וכן ,
"לחיים" לומר הישיבה ].92להנהלת

***

.Î שמצינו א' בפרק ענין על נתעכב – הפסח שלאחר בשבת ללמוד שמתחילים אבות לפרקי בנוגע
בעיניו": וייטב אהרן) (דברי משה "וישמע בענין (סט"ז) לעיל להאמור גם השייך פלא דבר בו

במשנה  .93הביאור אומר "שמאי היתה : שהנהגתו אף יפות", פנים בסבר האדם כל את מקבל הוי .
אצלו  להתגייר שבאו בהנכרים הפכי הלל 94באופן שאמר שלאחרי אוהב 95– אהרן של מתלמידיו "הוי

. הבריות שלום את אוהב בניֿנח)93כו'"96. (גם האדם כל את מקבל "הוי שיאמר שמאי על גם פעל ,
נכלל  – שלו) סברא שנעשה ועד בעיניו", ש"וייטב באופן מאהרן משה ששמע (ע"ד יפות" פנים בסבר

הנ"ל  המוגהת .97בשיחה

.‡Î:"ליהושע ומסרה מסיני תורה קיבל "משה – הפרק התחלת עם גם קשור זה וענין

במפרשים  איתא ל"מסרה", "קיבל" הלשונות בין החילוק ענין ,98בביאור שזהו מורה "קיבל" שהלשון
והיינו, במקבל, מורה שתלוי "מסרה" משא"כ הכל), את לו שנותנים באופן (ולא ערכו לפי רק שמקבל
הכל. את לו שמוסרים

"משה נאמר כל laiwולכן את ולא לקבל, ביכלתו שהי' מה רק לקח שמשה כיון – מסיני" תורה
חי" כל מעיני "נעלמה – עצמה מצד שהיא כפי בעצמותו 99התורה המלך שעשועי רק 100, שלקח וכיון ;

כו'. וללמוד להוסיף הוצרך לאח"ז גם  הנה לקבל, ביכלתו שהי' מה

. "משה נאמר – ויהושע למשה בנוגע שקיבל.dxqn.אבל מה כל ליהושע שמסר ליהושע",
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(במהנ"ע).83) אֿב קלט, זח"א ראה
ולאח"ז 84) גלויות קיבוץ תחילה הפכי, סדר גם שמצינו ואף

כמבואר  משיח, בביאת דרגות כמה שיש ידוע הרי – משיח ביאת
אג"ק  (ראה בא" דוד "בן או בא" "דוד הלשונות לחילוקי בנוגע
– מנחם תורת גם וראה ואילך. שט ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר

ואילך)). קמ (ע' סל"ז שרה חיי פ' לוי"צ תפארת
א.85) פח, ב. סג, זח"ב
ב.86) נד, יומא
רע"א.87) יו"ד, תענית ראה
חנ"ו ראה88) מנחם וש"נ.תורת .147 ע'
וש"נ.89) .228 ע' ריש ח"ד מנחם תורת ראה
ובכ"מ).90) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
אשר 91) אלו את י"ח יוציאו פה ישנם אשר שאלו ואמר,

פה. אינם
נחת.92) סאך א זיי פון האבן זאלט איר לרש"ג: ַַָָואמר
מט"ו.93) פ"א
א.שב 94) לא, ת
מי"ב.95) שם
פל"ב:96) בתניא הזקן רבינו שמדייק בעלמא",כפי "בריות

ע"י  שנבראו העובדה מלבד נוספת מעלה להם שאין היינו,
אינםֿיהודים). גם נכללים (שבזה הקב"ה

(97.37 הערה 114 ע' חי"ז לקו"ש
מד"ש.98) ראה
כא.99) כח, איוב

לקו"ת 100) וראה המלך). (מעמק סע"א כז, שה"ש לקו"ת
ואילך. ד יח, במדבר
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כמארז"ל  מיהושע, יותר הרבה נעלית במדריגה אמנם הי' בה 101משה שאין חמה", כפני משה "פני
בקטנות, ולפעמים בגדלות היא שלפעמים שינויים, בה שיש לבנה", כפני יהושע "פני ואילו שינויים,
שנה  ("ארבעים דעה דור עם יחד במדבר הזמן במשך הי' שמשה וזהו לגמרי. בהעלם היא ולפעמים

בדור" נושבת"102אקוט ל"ארץ נכנס יהושע ואילו שמשה 103), מזה גם וכמובן כו'. שינויים יש שבה
מרגלים" מעצת יושיעך ש"יֿה יהושע" עבור להתפלל כיון 104הוצרך ח"ו, להכשל עלול הי' זאת ולולי ,

עין  טובת משה נהג אעפ"כ, אבל כו'; שינויים בו שייך עצמו שקיבל.105שמצד מה כל ליהושע ומסר

עשה  והוא ידך, את וסמכת (למשה) לו אמר ש"הקב"ה יהושע, לסמיכת בנוגע שמצינו מה גם וזהו
כו'" ידיו יש 106בשתי אם וממהֿנפשך: ידיו, בשתי לסמכו הקב"ה צוהו לא מדוע תמוה: דלכאורה  –

הוא, הענין אך – משה זאת עשה מדוע בכך, ענין אין ואם זה, על לצוות צריך הקב"ה הי' בכך, ענין
ממנו  יותר הרבה נעלית בדרגא שהי' משה, של ידיו בשתי להיסמך ראוי הי' לא עצמו מצד שיהושע
את  שהשפיל בשעה הנה מיהושע, יותר הרבה נעלה שהי' אף ולכן, עין", "טוב הי' שמשה אלא (כנ"ל),

שקיבל. מה כל את לו שמסר כשם ידיו, בשתי סמכו יהושע, של למדריגתו עצמו

בכחו  יהי' זה הרי – תורה") גאנץ מיט זיך ("איסּפראווען זאת לקבל יהושע יוכל כיצד מאי, ַַאלא
משה. של

.·Î.כזה באופן להתנהג שצריכים – לכאו"א ההוראה וזוהי

שיהודי  כיון – "אבות" בשם שנקראת במסכת נאמרו כו' טובות מדות עניני שדוקא הטעם גם וזהו
אינו  עדיין – טובות מדות לעניני בנוגע אבל כו', לקיים חייב – הלכות של ענינים בשלמא לטעון: יכול
מהתורה, חלק הם אלו ענינים שגם – וכו'" תורה קיבל "משה המסכת בהתחלת נאמר זה ועל בזה. אוחז

התורה. עניני כל כמו

ועל  הגדולה", כנסת ל"אנשי עד וכו'" לזקנים "ויהושע ליהושע, מסר – משה שקיבל מה שכל וכיון
התורה. עניני כל את לקיים מישראל אחד כל צריך הדורות, שבכל בנ"י לכל – ידם

.‚Î(:"יפות פנים בסבר האדם כל את מקבל "הוי למשנה בהמשך שליט "א אדמו"ר כ"ק (וסיים

עושה  הוא לעשות לישראל מצוה שהקב"ה מה שכל מקבל 107וכיון "הוי הציווי הקב"ה גם מקיים –
יפות", פנים בסבר האדם כל את

בלקו"ת  ועד 108וכמבואר לכולם", שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את "מקבל שהקב"ה
וכו', רויחי ומזוני חיי בבני ואחד אחד כל משאלות שממלא

לנו. תהי' וכן

אייר  לב' בקשר חב"ד" אגודת "צעירי של ההתוועדות עבור המזונות נתן שליט"א אדמו"ר .109[כ"ק

מקומו  על ורקד קומתו מלוא ועמד שמחה ניגון שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרונה ברכה לאחרי
רבה. בשמחה

רבה]. בשמחה הק' בידו ועודד הנ"ל ניגון עוה"פ שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת לאחרי
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וש"נ.101) סע"א. עה, ב"ב
יו"ד.102) צה, תהלים
לה.103) טז, בשלח
ב.104) לד, סוטה
א.105) לח, נדרים ראה

ובפרש"י.106) ב קה, סנהדרין וראה כג. כז, פינחס פרש"י
ט.107) פ"ל, שמו"ר
ב.108) לב, ראה
אייר 109) וער"ח מבה"ח שמיני, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(337 ע' ריש חנ"ב מנחם (תורת ס"ג דאשתקד
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את  תקים גו' הראשון החדש "ביום הציווי ולפי"ז,
(ציווי אינו גו'" המשכן sqepמשכן את "והקמות הציווי על

דהציווי  ופירוש מילתא גילוי אלא הרמב"ן) כפירוש גו'",
החדש  "ביום הוא זה ציווי של קיומו שזמן – ד"והקמות"

לחדש". באחד הראשון

המשכן את משה שהעמיד לא iptlומה ניסן, ר"ח
אחרים: מציווים כן שלמד אלא בפירוש, זה על נצטווה

(והחינוך  בעבודתם ובניו אהרן את לחנך שנצטווה מזה
בקביעות) העבודה תיעשה בו במקום להיות צריך בעבודה
יהיו  המילואים ימי ז' שכל נצטווה מפורש – ועיקר ועוד

פתח cren"אל ld`"'את 15גו להקים שצריך הרי –
המשכן.

המשכן ‰. את משה שהעמיד שהטעם שנת"ל מה והנה
המשכן  את "והקמות הציווי מצד הי' לא ניסן ר"ח לפני

רש"י לפירוש גם הוא מוכרח הרמב"ן), (כפירוש lrגו'"
q"yd:

לשכון  "ראשון – היא יום אותו שנטל העטרות אחת
כדכתיב  שם שרתה "שכינה רש"י: ומפרש 16שכינה"7.

שרתה" לא השתא דעד מכלל בתוכם, והנה 17ושכנתי .
"שרתה רש"י (ולאmyממש"כ – "f`(עיקר)ש משמע – (

ולכאורה  המשכן. שקודם וכיו"ב המזבחות לשלול כוונתו
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו ממש"נ מובן: אינו
אך  תלוי' בתוכם") ("ושכנתי השכינה שהשראת משמע
ומכיון  מקדש"), לי ("ועשו המשכן והקמת בעשיית ורק
מקדש" לי "ועשו הציווי קיימו המילואים ימי בז' שגם
מהכתוב  ההכרח מהו המשכן), את אז העמיד משה (שהרי

דיום בתוכם" "דעד ipinyd"ושכנתי לשכון ראשון הוא
שרתה"? לא השתא

את  העמיד שמשה שזה לרש"י שס"ל מוכרח, ומזה
את 18המשכן  "והקמות של ענין בזה הי' לא ניסן ר"ח לפני
okynd אלא – מקדש" לי "ועשו להציווי בהמשך שבא "

סוף  (כנ"ל אחרים ציוויים במילוי ותנאי פרט קיום רק
ההר  תחת מזבח ויבן (וע"ד ד'). זו 19סעיף בהקמה ואין .(

השתא  "דעד רש"י פי' ולכן מקדש". לי "ועשו של קיומו

שרתה" לי20לא "ועשו לאחרי דוקא כי ,ycwn היינו) "
ענינו מצד המשכן אז ed`הקמת בתוכם") "ושכנתי .21יהי'

.Â התוספות של התירוצים שב' לומר, יש ועפ"ז
של  הראשון התירוץ ורמב"ן: רש"י בפלוגתת הם מחולקים

בז' המשכן הקמת שגם הרמב"ן בשיטת אזיל התוס'

את "והקמות ציווי מצד הי' הרי okyndימה"מ ולפי"ז – "
השמיני כבר `epiיום המשכן כי המשכן", להקמת "ראשון

mwed אזיל התוס' של השני ותירוץ המילואים; ימי בז'

בחינוך  פרט הי' ימה"מ בז' המשכן שהקמת רש"י בשיטת
" הוא למילואים השמיני ויום וכו' ובניו oey`xאהרן

המשכן". להקמת
.Ê– שבתוס' התירוצים שני שבין בההפרש י"ל עוד

בז' המשכן הקמת שבין החילוק תוכן ביאור בהקדים

לגבי  מעלה מהם שבכ"א – השמיני ביום להקמתו ימה"מ
חבירו:

שביום המשכן שבהקמת למילואים ipinydהמעלה

באופן  (א) היתה: הקמתו כי "איכות", של מעלה – היא
מעמידוzeriawשל הי' ימה"מ בז' (ב)ewxtne(משא"כ .(

המשכן  (משא"כ בתוכם" ל"ושכנתי מוכן שהי' באופן
והמעלה  כנ"ל); שכינה, בו שרתה לא ימה"מ בז' שהעמיד

"כמות". של מעלה – היא ימה"מ שבז' המשכן דהקמת

המשכן את הקימו ימה"מ הקימוהו rayבז' (שהרי פעמים
להדיעות מזו ויתרה ויום) יום meiבכל lkay ימה"מ מז'

פעמים a'הקימוהו ג' ימה"מ 22או דז' יום שכל היינו ,

r"ta.'הח מיום יותר בכמות מרובה הי' –

התירוצים  ב' שבין שהחילוק לומר יש ועפ"ז

בהדעות  תלוי או 23שבתוספות עדיף, הכמות ריבוי אם :
עדיף, הכמות ריבוי הראשון לתירוץ עדיף: האיכות גודל

כי – המשכן" להקמת ראשון חשיב "לא ,`daxcולכן

השמיני; שביום מהקמתו עדיף ימה"מ שבז' המשכן הקמת
ולפי"ז  – הכמות את מכריע האיכות גודל השני ולתירוץ

יותר  נעלית היא למילואים הח' שביום המשכן הקמת
מעלתו  היא זו שמעלה (ועד, ימה"מ שבז' מההקמה

zixwird.(כנ"ל יום, אותו של
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לה.15) כט, שם ד. כט, תצוה
ח.16) כה, תרומה
כג.17) ט, דפרשתנו בפרש"י וכ"כ
ב)18) לקרבנות מוכן בית א) ענינים: ב' יש בביהמ"ק דאפילו להעיר

שורש  שם כ'. מ"ע סהמ"צ רפ"א. ביהב"ח הל' (רמב"ם בשנה ג"פ אליו לחגוג
י"ב).

ד.19) כד, משפטים
גו'",20) ישראל אלקי "את ראו – הנ"ל מזבח" "ויבן לאחרי שגם אף

ואכ"מ. כב. כו, ויצא וראה
"ועשו 21) התיבות מביא (ואינו בתוכם" "ושכנתי רק מביא שרש"י ומה

"שרתה להתיבות בהמשך שבא מפני הוא – מקדש") ".myלי
פיסקא 22) פקודי לה. פיסקא סוף תשא תנחומא ה"א. פ"א יומא ירושלמי

טו. ט. פי"ב, במדב"ר יא.
ע'23) חי"א לקו"ש בארוכה וראה טוֿטז. סי' ענגל להר"י טוב לקח ראה
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שנה ‡. (וכקביעות שנים בכמה קוראים שמיני פרשת
גלוי' שייכות זו ולשבת ניסן, ר"ח שלפני בשבת זו)

ניסן  לר"ח וכו') בברכות קוראים 1(וקשורה בה שהרי -
לכם  הזה החדש .2פרשת

הידוע  לאותן 3וע"פ שייכות "יש המועדים בכל אשר
בין  שייכות שישנה מובן, הרי – בהן" שחלות הפרשיות

שמיני. לפרשת החדש) (ופרשת ניסן ר"ח

(ופרשת  ניסן ר"ח שבין הפשוטה השייכות והנה
השמיני" ש"יום – היא השמיני ביום ויהי לפרשת החדש)

ניסן  בר"ח הי' דר"ח 4(למילואים) שהענין מכיון אמנם .
ביום l`ניסן "ויהי הכתוב [ולשון בהפרשה בפירוש נזכר

– לפרשו יש בה 5בניסן ipinyהשמיני" שנאמר ומה ,[
ביום "ויהי רק הוא לומר,ipinydבפירוש מסתבר לכן – "

xwiry ולפרשת) ניסן לר"ח זו פרשה שבין השייכות
למילואים. דשמיני הענין מצד היא החדש)

ימי  שבעת על למילואים השמיני דיום שהמעלה והיינו
שאר  על ניסן דר"ח המעלה דוגמת היא שלפניו, המילואים

לו. דומים שלכאורה ימים

בש"פ ·. קוראים החדש שפרשת כזו, בקביעות והנה
שלפני  בשבת תמיד (שהיא פרה פרשת קריאת – שמיני

מדובר  בה צו, פרשת בשבת היא החדש) ע"ד 6פרשת
המילואים. ימי שבעת

לקריאת  הקדמה בתור באה פרה פרשת שקריאת ומכיון
בירושלמי  (וכדאיתא החדש קודמת 7פרשת פרה "ולמה

ימי  שבעת וכן ישראל"), כל של טהרתן שהיא (להחדש)
יש  לכן – השמיני ליום והכנה הקדמה היו המילואים
("טהרתן  פרה פרשת על החדש דפרשת שהמעלה לומר,
השמיני  יום מעלת דוגמת היא ישראל"), כל של

שלפניו.8למילואים  ימה"מ ז' על

רז"ל ‚. שאמרו מה בהקדים זה (יום 9ויובן יום "אותו :

למילואים  וכתבו 10השמיני עטרות". עשר נטל (
המשכן,11התוספות  להקמת ראשון חשיב דלא "הא :

במדרש  דאמרינן משה 12משום הי' המילואים ימי ז' שכל
דהקמת  דעלי' משום נמי אי ומפרקו. המשכן מעמיד
עשר  נטל המשכן הקמת של היום אותו וה"ק קאי, המשכן

אחרות". עטרות
לפי  הם: הפכיים שבתוספות, אלו תירוצים ב' והנה

המשכן להקמת דראשון ענין – הראשון הוא zegtהתירוץ
ואילו  ביניהם; כלל נמנה שאינו ועד העטרות, עשר ממעלת

– השני שבו xwirלתירוץ הוא יום" "אותו של מעלתו
(של יום ש"אותו ועד המשכן okyndהוקם znwd(lhp

(אחרות)". עטרות עשר

את „. משה העמיד למה השאלה: בהקדים זה ויובן
"ביום  אותו צוה הקב"ה והרי המילואים, ימי בז' המשכן

אהל  משכן את תקים לחדש באחד הראשון החדש
ח"ו?13מועד" עצמו מדעת משה כן עשה לא ובודאי ,

את  משה שהקים שהטעם פירש, הרמב"ן11 והנה
מת  לו אמר (הקב"ה) "כי הוא ימה"מ, בז' חלה המשכן

בהר" הראית אשר כמשפטו המשכן את היינו 14והקמות ,
להקימו אלא cinשצריך המשכן. מלאכת גמר לאחרי

באחד  הראשון החדש "ביום הקב"ה לו שאמר שלאחרי

תהי' הראשון החדש ש"ביום והיינו גו'", תקים לחדש
יצטרך  המילואים ימי בעת כי ידע הנה לעמדה, הקמתו

כו'". ולהוריד להקים

תקים  גו' הראשון החדש ד"ביום הפשוט פירוש אמנם,
) הוא גו'" משכן הקמתוl`את "תהי' זה ",dcnrlשביום

שרש"י  (ומזה זה. ביום תהי' הקמתו עיקר שכל אלא)
עה"ת "תקים `epiבפירושו היא ב"תקים" שהכוונה מפרש

"תקים" ולא לרש"י,eheytkלעמדה" דס"ל מוכח –

כפשוטו). הוא ד"תקים" שהפירוש
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שלאחרי'1) ב) סג, (זח"ב יומין כולהו מתברכין מיני' ששבת זה על נוסף
ניסן. ר"ח יום כולל –

וכל 2) בעלמא. בקשה רק שנזכר – החדש מברכים שבת בשאר משא"כ
לקדה"ח זכר – אלאg"xaענינו ,edewizrdy.שבה"ל (ראה שלפניו לשבת

ועוד). ר"ח. הל' אבודרהם
וישב.3) ר"פ תושב"כ חלק של"ה
כאן.4) תיב"ע ב). (פז, בשבת וכ"ה עולם. מסדר פרשתנו בריש פרש"י

ובכ"מ.
כאן.5) תו"כ וראה הראב"ע וכפי'
ואילך.6) א ח,
ה"ה.7) פ"ג מגילה
שהענין 8) ט') סעיף לקמן (הובא בירושלמי שמשמע ממה גם להעיר

יום  מעלת והרי – בניסן באחד המשכן דהקמת הענין הוא החדש דפרשת
לקמן  (ראה המשכן הקמת בענין הוא שלפניו) ימה"מ ז' (על למילואים השמיני

ואילך). ס"ג
ועוד.9) שם. שבת כאן. תו"כ

על 10) קאי היום" "אותו כאן בתו"כ אבל ניסן. ר"ח על קאי שם בשבת
ריש  יקר כלי גם (וראה כה ע' שמיני מאוה"ת גם ולהעיר השמיני". ביום "ויהי

יום להיותו הוא עטרות עשר שנטל מה שזה ע"ש.ipinydפרשתנו) .
שם.11) שבת
לקמן 12) וראה כג). (ט, בפרשתנו בפרש"י הובא א). ז, (עה"פ נשא ספרי

.20 הערה
ב.13) מ, פקודי
ל.14) כו, תרומה
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את  תקים גו' הראשון החדש "ביום הציווי ולפי"ז,
(ציווי אינו גו'" המשכן sqepמשכן את "והקמות הציווי על

דהציווי  ופירוש מילתא גילוי אלא הרמב"ן) כפירוש גו'",
החדש  "ביום הוא זה ציווי של קיומו שזמן – ד"והקמות"

לחדש". באחד הראשון

המשכן את משה שהעמיד לא iptlומה ניסן, ר"ח
אחרים: מציווים כן שלמד אלא בפירוש, זה על נצטווה

(והחינוך  בעבודתם ובניו אהרן את לחנך שנצטווה מזה
בקביעות) העבודה תיעשה בו במקום להיות צריך בעבודה
יהיו  המילואים ימי ז' שכל נצטווה מפורש – ועיקר ועוד

פתח cren"אל ld`"'את 15גו להקים שצריך הרי –
המשכן.

המשכן ‰. את משה שהעמיד שהטעם שנת"ל מה והנה
המשכן  את "והקמות הציווי מצד הי' לא ניסן ר"ח לפני

רש"י לפירוש גם הוא מוכרח הרמב"ן), (כפירוש lrגו'"
q"yd:

לשכון  "ראשון – היא יום אותו שנטל העטרות אחת
כדכתיב  שם שרתה "שכינה רש"י: ומפרש 16שכינה"7.

שרתה" לא השתא דעד מכלל בתוכם, והנה 17ושכנתי .
"שרתה רש"י (ולאmyממש"כ – "f`(עיקר)ש משמע – (

ולכאורה  המשכן. שקודם וכיו"ב המזבחות לשלול כוונתו
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו ממש"נ מובן: אינו
אך  תלוי' בתוכם") ("ושכנתי השכינה שהשראת משמע
ומכיון  מקדש"), לי ("ועשו המשכן והקמת בעשיית ורק
מקדש" לי "ועשו הציווי קיימו המילואים ימי בז' שגם
מהכתוב  ההכרח מהו המשכן), את אז העמיד משה (שהרי

דיום בתוכם" "דעד ipinyd"ושכנתי לשכון ראשון הוא
שרתה"? לא השתא

את  העמיד שמשה שזה לרש"י שס"ל מוכרח, ומזה
את 18המשכן  "והקמות של ענין בזה הי' לא ניסן ר"ח לפני
okynd אלא – מקדש" לי "ועשו להציווי בהמשך שבא "

סוף  (כנ"ל אחרים ציוויים במילוי ותנאי פרט קיום רק
ההר  תחת מזבח ויבן (וע"ד ד'). זו 19סעיף בהקמה ואין .(

השתא  "דעד רש"י פי' ולכן מקדש". לי "ועשו של קיומו

שרתה" לי20לא "ועשו לאחרי דוקא כי ,ycwn היינו) "
ענינו מצד המשכן אז ed`הקמת בתוכם") "ושכנתי .21יהי'

.Â התוספות של התירוצים שב' לומר, יש ועפ"ז
של  הראשון התירוץ ורמב"ן: רש"י בפלוגתת הם מחולקים

בז' המשכן הקמת שגם הרמב"ן בשיטת אזיל התוס'

את "והקמות ציווי מצד הי' הרי okyndימה"מ ולפי"ז – "
השמיני כבר `epiיום המשכן כי המשכן", להקמת "ראשון

mwed אזיל התוס' של השני ותירוץ המילואים; ימי בז'

בחינוך  פרט הי' ימה"מ בז' המשכן שהקמת רש"י בשיטת
" הוא למילואים השמיני ויום וכו' ובניו oey`xאהרן

המשכן". להקמת
.Ê– שבתוס' התירוצים שני שבין בההפרש י"ל עוד

בז' המשכן הקמת שבין החילוק תוכן ביאור בהקדים

לגבי  מעלה מהם שבכ"א – השמיני ביום להקמתו ימה"מ
חבירו:

שביום המשכן שבהקמת למילואים ipinydהמעלה

באופן  (א) היתה: הקמתו כי "איכות", של מעלה – היא
מעמידוzeriawשל הי' ימה"מ בז' (ב)ewxtne(משא"כ .(

המשכן  (משא"כ בתוכם" ל"ושכנתי מוכן שהי' באופן
והמעלה  כנ"ל); שכינה, בו שרתה לא ימה"מ בז' שהעמיד

"כמות". של מעלה – היא ימה"מ שבז' המשכן דהקמת

המשכן את הקימו ימה"מ הקימוהו rayבז' (שהרי פעמים
להדיעות מזו ויתרה ויום) יום meiבכל lkay ימה"מ מז'

פעמים a'הקימוהו ג' ימה"מ 22או דז' יום שכל היינו ,

r"ta.'הח מיום יותר בכמות מרובה הי' –

התירוצים  ב' שבין שהחילוק לומר יש ועפ"ז

בהדעות  תלוי או 23שבתוספות עדיף, הכמות ריבוי אם :
עדיף, הכמות ריבוי הראשון לתירוץ עדיף: האיכות גודל

כי – המשכן" להקמת ראשון חשיב "לא ,`daxcולכן

השמיני; שביום מהקמתו עדיף ימה"מ שבז' המשכן הקמת
ולפי"ז  – הכמות את מכריע האיכות גודל השני ולתירוץ

יותר  נעלית היא למילואים הח' שביום המשכן הקמת
מעלתו  היא זו שמעלה (ועד, ימה"מ שבז' מההקמה

zixwird.(כנ"ל יום, אותו של
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לה.15) כט, שם ד. כט, תצוה
ח.16) כה, תרומה
כג.17) ט, דפרשתנו בפרש"י וכ"כ
ב)18) לקרבנות מוכן בית א) ענינים: ב' יש בביהמ"ק דאפילו להעיר

שורש  שם כ'. מ"ע סהמ"צ רפ"א. ביהב"ח הל' (רמב"ם בשנה ג"פ אליו לחגוג
י"ב).

ד.19) כד, משפטים
גו'",20) ישראל אלקי "את ראו – הנ"ל מזבח" "ויבן לאחרי שגם אף

ואכ"מ. כב. כו, ויצא וראה
"ועשו 21) התיבות מביא (ואינו בתוכם" "ושכנתי רק מביא שרש"י ומה

"שרתה להתיבות בהמשך שבא מפני הוא – מקדש") ".myלי
פיסקא 22) פקודי לה. פיסקא סוף תשא תנחומא ה"א. פ"א יומא ירושלמי

טו. ט. פי"ב, במדב"ר יא.
ע'23) חי"א לקו"ש בארוכה וראה טוֿטז. סי' ענגל להר"י טוב לקח ראה

ואילך. ס"ב 64
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שנה ‡. (וכקביעות שנים בכמה קוראים שמיני פרשת
גלוי' שייכות זו ולשבת ניסן, ר"ח שלפני בשבת זו)

ניסן  לר"ח וכו') בברכות קוראים 1(וקשורה בה שהרי -
לכם  הזה החדש .2פרשת

הידוע  לאותן 3וע"פ שייכות "יש המועדים בכל אשר
בין  שייכות שישנה מובן, הרי – בהן" שחלות הפרשיות

שמיני. לפרשת החדש) (ופרשת ניסן ר"ח

(ופרשת  ניסן ר"ח שבין הפשוטה השייכות והנה
השמיני" ש"יום – היא השמיני ביום ויהי לפרשת החדש)

ניסן  בר"ח הי' דר"ח 4(למילואים) שהענין מכיון אמנם .
ביום l`ניסן "ויהי הכתוב [ולשון בהפרשה בפירוש נזכר

– לפרשו יש בה 5בניסן ipinyהשמיני" שנאמר ומה ,[
ביום "ויהי רק הוא לומר,ipinydבפירוש מסתבר לכן – "

xwiry ולפרשת) ניסן לר"ח זו פרשה שבין השייכות
למילואים. דשמיני הענין מצד היא החדש)

ימי  שבעת על למילואים השמיני דיום שהמעלה והיינו
שאר  על ניסן דר"ח המעלה דוגמת היא שלפניו, המילואים

לו. דומים שלכאורה ימים

בש"פ ·. קוראים החדש שפרשת כזו, בקביעות והנה
שלפני  בשבת תמיד (שהיא פרה פרשת קריאת – שמיני

מדובר  בה צו, פרשת בשבת היא החדש) ע"ד 6פרשת
המילואים. ימי שבעת

לקריאת  הקדמה בתור באה פרה פרשת שקריאת ומכיון
בירושלמי  (וכדאיתא החדש קודמת 7פרשת פרה "ולמה

ימי  שבעת וכן ישראל"), כל של טהרתן שהיא (להחדש)
יש  לכן – השמיני ליום והכנה הקדמה היו המילואים
("טהרתן  פרה פרשת על החדש דפרשת שהמעלה לומר,
השמיני  יום מעלת דוגמת היא ישראל"), כל של

שלפניו.8למילואים  ימה"מ ז' על

רז"ל ‚. שאמרו מה בהקדים זה (יום 9ויובן יום "אותו :

למילואים  וכתבו 10השמיני עטרות". עשר נטל (
המשכן,11התוספות  להקמת ראשון חשיב דלא "הא :

במדרש  דאמרינן משה 12משום הי' המילואים ימי ז' שכל
דהקמת  דעלי' משום נמי אי ומפרקו. המשכן מעמיד
עשר  נטל המשכן הקמת של היום אותו וה"ק קאי, המשכן

אחרות". עטרות
לפי  הם: הפכיים שבתוספות, אלו תירוצים ב' והנה

המשכן להקמת דראשון ענין – הראשון הוא zegtהתירוץ
ואילו  ביניהם; כלל נמנה שאינו ועד העטרות, עשר ממעלת

– השני שבו xwirלתירוץ הוא יום" "אותו של מעלתו
(של יום ש"אותו ועד המשכן okyndהוקם znwd(lhp

(אחרות)". עטרות עשר

את „. משה העמיד למה השאלה: בהקדים זה ויובן
"ביום  אותו צוה הקב"ה והרי המילואים, ימי בז' המשכן

אהל  משכן את תקים לחדש באחד הראשון החדש
ח"ו?13מועד" עצמו מדעת משה כן עשה לא ובודאי ,

את  משה שהקים שהטעם פירש, הרמב"ן11 והנה
מת  לו אמר (הקב"ה) "כי הוא ימה"מ, בז' חלה המשכן

בהר" הראית אשר כמשפטו המשכן את היינו 14והקמות ,
להקימו אלא cinשצריך המשכן. מלאכת גמר לאחרי

באחד  הראשון החדש "ביום הקב"ה לו שאמר שלאחרי

תהי' הראשון החדש ש"ביום והיינו גו'", תקים לחדש
יצטרך  המילואים ימי בעת כי ידע הנה לעמדה, הקמתו

כו'". ולהוריד להקים

תקים  גו' הראשון החדש ד"ביום הפשוט פירוש אמנם,
) הוא גו'" משכן הקמתוl`את "תהי' זה ",dcnrlשביום

שרש"י  (ומזה זה. ביום תהי' הקמתו עיקר שכל אלא)
עה"ת "תקים `epiבפירושו היא ב"תקים" שהכוונה מפרש

"תקים" ולא לרש"י,eheytkלעמדה" דס"ל מוכח –

כפשוטו). הוא ד"תקים" שהפירוש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

שלאחרי'1) ב) סג, (זח"ב יומין כולהו מתברכין מיני' ששבת זה על נוסף
ניסן. ר"ח יום כולל –

וכל 2) בעלמא. בקשה רק שנזכר – החדש מברכים שבת בשאר משא"כ
לקדה"ח זכר – אלאg"xaענינו ,edewizrdy.שבה"ל (ראה שלפניו לשבת

ועוד). ר"ח. הל' אבודרהם
וישב.3) ר"פ תושב"כ חלק של"ה
כאן.4) תיב"ע ב). (פז, בשבת וכ"ה עולם. מסדר פרשתנו בריש פרש"י

ובכ"מ.
כאן.5) תו"כ וראה הראב"ע וכפי'
ואילך.6) א ח,
ה"ה.7) פ"ג מגילה
שהענין 8) ט') סעיף לקמן (הובא בירושלמי שמשמע ממה גם להעיר

יום  מעלת והרי – בניסן באחד המשכן דהקמת הענין הוא החדש דפרשת
לקמן  (ראה המשכן הקמת בענין הוא שלפניו) ימה"מ ז' (על למילואים השמיני

ואילך). ס"ג
ועוד.9) שם. שבת כאן. תו"כ

על 10) קאי היום" "אותו כאן בתו"כ אבל ניסן. ר"ח על קאי שם בשבת
ריש  יקר כלי גם (וראה כה ע' שמיני מאוה"ת גם ולהעיר השמיני". ביום "ויהי

יום להיותו הוא עטרות עשר שנטל מה שזה ע"ש.ipinydפרשתנו) .
שם.11) שבת
לקמן 12) וראה כג). (ט, בפרשתנו בפרש"י הובא א). ז, (עה"פ נשא ספרי

.20 הערה
ב.13) מ, פקודי
ל.14) כו, תרומה
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.„"ÂÈ לפרשת פרה פרשת שבין שההפרש נמצא עפ"ז
המילואים  ימי שבעת שבין ההפרש דוגמת היא החדש

בשתים: הוא השוה והצד – השמיני ליום

המשכן  שבהקמת שהמעלה ז') (סעיף לעיל נתבאר א)
והמעלה  כמות, של מעלה היא המילואים ימי שבז'

איכות; של מעלה היא השמיני שביום המשכן שבהקמת

החדש: ופרשת פרה לפרשת בנוגע גם הוא ועד"ז

שמצד  העבודה בענין היא (תשובה) פרה דפרשת המעלה

זיכוך – היא dhnd(milkd)המטה (הכלים) המטה שמעלת ,
החדש 33דוגמת  דפרשת והמעלה הכמות; ריבוי מעלת

ההמשכה בענין היא הצדיקים) –dlrnlny(עבודת
גודל `xeהמשכת מעלת דוגמת29 היא ה"אורות" שמעלת ,

האיכות.

נלמד  ימה"מ בז' המשכן שהקמת רש"י לדעת ב)
משא"כ  זה, בחינוך ונכלל ובניו אהרן דחינוך מהציווי

ושכנתי הי' שאז השמיני ביום .mkezaהקמתו

בהקמת  לכאורה מעלה יש רש"י לשיטת שגם ואף

בז' שהרי השמיני, שביום הקמתו על ימה"מ שבז' המשכן
(עכ"פ) אותו הקימו המילואים פעמים rayימי

רש"י) (לשיטת ימה"מ שבז' שההקמה מכיון י"ל: ועוד
בציווי היתה הרי yxetnלא מכללא, זה למד שמשה כ"א ,

מדרשא  דאתיא כיון (וע"ד זו בהקמה "חביבות" גם יש
לי' ),34חביבא

מובן הרי – זו zehytaמ"מ הקמה כלל לדמות שאין ,
ימה"מ  בז' שהוקם שהמשכן מכיון השמיני, דיום לההקמה

המשכן. ענין אינו

החדש: ופ' פרה לפ' בנוגע גם הוא ועד"ז

החדש  פ' על המטה) (זיכוך פרה שבפ' המעלה
ההמשכה  כבר שהיתה לאחרי דוקא היא האור) (המשכת
של  ומעלתו חשיבותו כי המשכן, הקמת ע"י מלמעלה
(ומצד) לאחרי שהיא אלא אינה המטה ועבודת זיכוך
קודם  משא"כ ט', סעיף כנ"ל שמלמעלה ההמשכה
זיכוך  (שענינו הפרה שריפת הנה שמלמעלה, ההמשכה
שבזיכוך  המעלה למרות -) כשלעצמו המטה) ועבודת

ה"חידוש" שמצד והחביבות כדי 35המטה, בו אין (
המעלה  ועיקר החדש), (פרשת המשכן להקמת להקדימו

החדש. בפרשת הוא
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ד"מה33) שהענין בארוכה, פעם שדובר ממה (ריבוי eaxלהעיר מעשיך"
ד"מה והענין הכלים, מצד הוא מצד elcbהכמות) הוא (איכות) מעשיך"

דהריבוי  ועוד) בהוספות. ביאוה"ז בתו"ח, ח"ש (דרושי בכ"מ ומבואר האורות.
"עומק  הוא באורות למעלה והריבוי רבים", "בחלקים הוא בכלים למטה

האור". עצם מצד והרחבה הגדולה
וש"נ.34) ב. ב, יבמות
ואילך.35) 22 ס"ע ח"ו מלקו"ש ולהעיר במדבר. ס"פ מלקו"ת להעיר

ipiny zyxt - zegiyÎihewl

.„"ÂÈ לפרשת פרה פרשת שבין שההפרש נמצא עפ"ז
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בשתים: הוא השוה והצד – השמיני ליום

המשכן  שבהקמת שהמעלה ז') (סעיף לעיל נתבאר א)
והמעלה  כמות, של מעלה היא המילואים ימי שבז'

איכות; של מעלה היא השמיני שביום המשכן שבהקמת

החדש: ופרשת פרה לפרשת בנוגע גם הוא ועד"ז

שמצד  העבודה בענין היא (תשובה) פרה דפרשת המעלה

זיכוך – היא dhnd(milkd)המטה (הכלים) המטה שמעלת ,
החדש 33דוגמת  דפרשת והמעלה הכמות; ריבוי מעלת

ההמשכה בענין היא הצדיקים) –dlrnlny(עבודת
גודל `xeהמשכת מעלת דוגמת29 היא ה"אורות" שמעלת ,

האיכות.

נלמד  ימה"מ בז' המשכן שהקמת רש"י לדעת ב)
משא"כ  זה, בחינוך ונכלל ובניו אהרן דחינוך מהציווי

ושכנתי הי' שאז השמיני ביום .mkezaהקמתו

בהקמת  לכאורה מעלה יש רש"י לשיטת שגם ואף
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מדרשא  דאתיא כיון (וע"ד זו בהקמה "חביבות" גם יש
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מובן הרי – זו zehytaמ"מ הקמה כלל לדמות שאין ,
ימה"מ  בז' שהוקם שהמשכן מכיון השמיני, דיום לההקמה
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החדש: ופ' פרה לפ' בנוגע גם הוא ועד"ז

החדש  פ' על המטה) (זיכוך פרה שבפ' המעלה
ההמשכה  כבר שהיתה לאחרי דוקא היא האור) (המשכת
של  ומעלתו חשיבותו כי המשכן, הקמת ע"י מלמעלה
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.Á הראשון בתירוצם התוס' מ"ש יומתק הנ"ל עפ"י
המשכן מעמיד משה הי' ימה"מ ז' "ewxtne"שכל

חשיב  דלא ד"הא הטעם לבאר בכדי דלכאורה: -

הי' ימה"מ ז' שכל זה רק נוגע המשכן" להקמת ראשון
"cinrn ובפרט "ומפרקו"? לכאן שייך מה אבל המשכן",

שבז'rxebש"ומפרקו" המשכן הקמת מעלת את לכאורה, ,
– ימה"מ

בזה, היתה yibcdlהכוונה הרי "מפרקו", שהי' דמכיון

היתה  וממילא ימה"מ, ז' של ויום יום בכל המשכן הקמת
עכ"פ  הכמות.24rayהקמתו ריבוי – פעמים

.Ë ימי שבעת שבין השייכות תובן הנ"ל כל ע"פ
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שמדגישים24) יל"פ שבפרשתנו רש"י וכן התוס' דברי meiכי lkay'הי
נוגע  זה אין (כי ביום פעמים כמה להפלוגתא נחתי לא אבל – ומפרקו מעמידו

לנדו"ד). כ"כ
ד.25) יט, חוקת
"שיעשו26) פרה) ד"ה – א כט, (מגילה ברש"י odigqtוכמפורש

בטהרה".
לכפר 27) כו' בפטירתם כו' מכפרת פרה . . סכ"ח: (ובאגה"ק ב. כג, ע"ז

כב. יט, חוקת פרש"י ח. חוקת תנחומא הזדונות). על גם כו'
התורה 28) חוקת זאת ד"ה ואילך. תשצז ס"ע תשעד. ע' ריש חקת אוה"ת

תרכט. (הא')
ב.29) פי"ט, שמו"ר
ד"ה 30) פ"ו). להרמב"ם פרקים מח' ג"כ (ולהעיר ב. לד, ברכות ראה

ובכ"מ. תרצ"ז. ומלכתא מלכא
בסופו.31) שם חקת זאת ד"ה
ונענה32) צועק ה"ז: פ"ז תשובה הל' רמב"ם והי'cinראה mxhשנאמר

שעוד היינו אענה. ואני בתור mxhיקראו שיהי' בכדי להקריאה שמחכים אלא
"dprn(צרכיו שואל דתפלה (וכמ"ע "n"k`e מרישא הסתירה מתורצת ועפ"ז .

ועוד. בהרמב"ם – וכו' לסיפא
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.„"ÂÈ לפרשת פרה פרשת שבין שההפרש נמצא עפ"ז
המילואים  ימי שבעת שבין ההפרש דוגמת היא החדש

בשתים: הוא השוה והצד – השמיני ליום

המשכן  שבהקמת שהמעלה ז') (סעיף לעיל נתבאר א)
והמעלה  כמות, של מעלה היא המילואים ימי שבז'

איכות; של מעלה היא השמיני שביום המשכן שבהקמת

החדש: ופרשת פרה לפרשת בנוגע גם הוא ועד"ז

שמצד  העבודה בענין היא (תשובה) פרה דפרשת המעלה

זיכוך – היא dhnd(milkd)המטה (הכלים) המטה שמעלת ,
החדש 33דוגמת  דפרשת והמעלה הכמות; ריבוי מעלת

ההמשכה בענין היא הצדיקים) –dlrnlny(עבודת
גודל `xeהמשכת מעלת דוגמת29 היא ה"אורות" שמעלת ,

האיכות.

נלמד  ימה"מ בז' המשכן שהקמת רש"י לדעת ב)
משא"כ  זה, בחינוך ונכלל ובניו אהרן דחינוך מהציווי

ושכנתי הי' שאז השמיני ביום .mkezaהקמתו

בהקמת  לכאורה מעלה יש רש"י לשיטת שגם ואף

בז' שהרי השמיני, שביום הקמתו על ימה"מ שבז' המשכן
(עכ"פ) אותו הקימו המילואים פעמים rayימי

רש"י) (לשיטת ימה"מ שבז' שההקמה מכיון י"ל: ועוד
בציווי היתה הרי yxetnלא מכללא, זה למד שמשה כ"א ,

מדרשא  דאתיא כיון (וע"ד זו בהקמה "חביבות" גם יש
לי' ),34חביבא

מובן הרי – זו zehytaמ"מ הקמה כלל לדמות שאין ,
ימה"מ  בז' שהוקם שהמשכן מכיון השמיני, דיום לההקמה

המשכן. ענין אינו

החדש: ופ' פרה לפ' בנוגע גם הוא ועד"ז

החדש  פ' על המטה) (זיכוך פרה שבפ' המעלה
ההמשכה  כבר שהיתה לאחרי דוקא היא האור) (המשכת
של  ומעלתו חשיבותו כי המשכן, הקמת ע"י מלמעלה
(ומצד) לאחרי שהיא אלא אינה המטה ועבודת זיכוך
קודם  משא"כ ט', סעיף כנ"ל שמלמעלה ההמשכה
זיכוך  (שענינו הפרה שריפת הנה שמלמעלה, ההמשכה
שבזיכוך  המעלה למרות -) כשלעצמו המטה) ועבודת

ה"חידוש" שמצד והחביבות כדי 35המטה, בו אין (
המעלה  ועיקר החדש), (פרשת המשכן להקמת להקדימו

החדש. בפרשת הוא
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ד"מה33) שהענין בארוכה, פעם שדובר ממה (ריבוי eaxלהעיר מעשיך"
ד"מה והענין הכלים, מצד הוא מצד elcbהכמות) הוא (איכות) מעשיך"

דהריבוי  ועוד) בהוספות. ביאוה"ז בתו"ח, ח"ש (דרושי בכ"מ ומבואר האורות.
"עומק  הוא באורות למעלה והריבוי רבים", "בחלקים הוא בכלים למטה

האור". עצם מצד והרחבה הגדולה
וש"נ.34) ב. ב, יבמות
ואילך.35) 22 ס"ע ח"ו מלקו"ש ולהעיר במדבר. ס"פ מלקו"ת להעיר
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב

ipiny zyxt - zegiyÎihewl

.Á הראשון בתירוצם התוס' מ"ש יומתק הנ"ל עפ"י
המשכן מעמיד משה הי' ימה"מ ז' "ewxtne"שכל

חשיב  דלא ד"הא הטעם לבאר בכדי דלכאורה: -

הי' ימה"מ ז' שכל זה רק נוגע המשכן" להקמת ראשון
"cinrn ובפרט "ומפרקו"? לכאן שייך מה אבל המשכן",

שבז'rxebש"ומפרקו" המשכן הקמת מעלת את לכאורה, ,
– ימה"מ

בזה, היתה yibcdlהכוונה הרי "מפרקו", שהי' דמכיון

היתה  וממילא ימה"מ, ז' של ויום יום בכל המשכן הקמת
עכ"פ  הכמות.24rayהקמתו ריבוי – פעמים

.Ë ימי שבעת שבין השייכות תובן הנ"ל כל ע"פ
למילואים  השמיני ויום צו) (שבפרשת המילואים

החדש. ופרשת פרה לפרשת (שבפרשתנו)

החודש  שתקדים הוא "בדין בירושלמי6: איתא דהנה
הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד לפרה,

ולכאורה  ישראל". כל של טהרתן שהיא קודמת, פרה ולמה
דוקא  באה החדש פרשת של שענינה מכיון מובן: אינו

ixg`l המשכן הקמת היתה איך – פרה דפרשת ההקדמה

החדש] פרשת של [ענינו בניסן הפרה?iptlבאחד שריפת
מועד  אהל פני נוכח הפרה דם הזיית שצ"ל הרי 25ואף -

גו'. אוה"מ פתח ג"כ היו – ימה"מ ז' עבודות כל

מחמת  [לא הוא לפרה צריכה ש"החדש" מה שזה והגם

קרבן  ענין בגלל אלא] שב"החדש", המשכן, הקמת ענין

שבו  שתקדים"26הפסח הוא "בדין הקושיא כל הרי מ"מ, -
בניסן שבאחד מפני רק okyndהוא mwed מוכח כו'",

okynd znwdy דפרשת הענין ג"כ הוא בניסן שבאחד

ולפ"ז  – כו' טהרתן" "שהיא התירוץ בא ע"ז וגם החדש,
הפרה  שריפת הוקדמה לא למה לדוכתא: קושיא הדרא

המשכן? להקמת

החדש) פ' (עיקר פסח בין ההפרש בהקדים זה ויובן

בפעם  שהי' ע"ד בנ"י כל שאז פסח האדם: בעבודת לפרה,
עבודת  ע"ד הוא – דמי שנולד כקטן שנתגייר גר – הא'

העגל  על ומכפרת רחמנא קריא דחטאת ופרה 27הצדיקים,

התשובה  עבודת היא במדרש 28– דאיתא מה וזהו "בזה 29.
ואי  התורה חקת זאת נאמר ובזה הפסח חקת זאת נאמר

מעלה  שיש לפי – מזו" גדולה חוקה איזו יודע אתה

מעלה  ויש התשובה, בעבודת שאינה הצדיקים בעבודת
הצדיקים  בעבודת שאינה התשובה .30בעבודת

בענין  בכלל – היא הצדיקים שבעבודת המעלה
האור היא dlrnlnyהמשכת התשובה שבעבודת והמעלה ,

שמצד בעבודה –dhnd גדולה "ומי במדרש שמסיים (ומה

הצדיקים  גם "כי הוא – לה" צריכים פסח שאוכלי הפרה,
תשובה" לעשות ).31צריכים

(מענינה  בניסן באחד המשכן שהקמת מה יובן ועפ"ז
היתה כנ"ל) החדש, פרשת כי:iptlשל – הפרה שריפת

קודמת  הצדיקים עבודת – ובקביעות שבזמן מובן א)
גו'"), תחטא כי "נפש באם רק (הבאה התשובה לעבודת

שמצד בעבודה שישנה המעלה התשובה dhndב) עבודת ,

פרשת  במעלה) (קדימה להקדים צריכים זו מעלה [שמצד
שעי"ז  ההמשכה גודל מצד היא החדש], לפרשת פרה

dlrnln32היתה המשכן הקמת ולכן ,iptl,הפרה שריפת
היא  המטה) שמצד (עבודה הפרה שבשריפת המעלה גם כי

בתוכם") ("ושכנתי שמלמעלה ההמשכה ומצד לאחרי

המשכן. שבהקמת

לפרה", החדש שתקדים הוא "בדין שאמרו מה וזהו

שגם המעלה eiykrהיינו כי – לפרה החדש להקדים ראוי
המשכן  הקמת ע"י היא באה המטה) שמצד (עבודה דפרה

ושכנתי הזה mkezaשנעשה ד"החדש האתעדל"ע ע"י ,

"בדין" רק היא זו שהקדמה אלא גו'". חדשים ראש לכם
כי  – פרה) פרשת אחרי החודש פ' קוראים בפועל (אבל

המשכת  ישנה כבר אז, המשכן והקמת החדש פרשת ע"י

הקדמת  בלא פרה פ' שתבא אפשר ולכן בעולם, זה ענין
z`ixw לא כאשר המשכן, הקמת לפני משא"כ החדש. פ'

ד"וש  (באופן בעולם זו המשכה עדיין "mkezaכנתינמשכה
בלא  הפרה שריפת להיות אפשר הי' לא בפנימיות), –

המשכן. הקמת הקדמת
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שמדגישים24) יל"פ שבפרשתנו רש"י וכן התוס' דברי meiכי lkay'הי
נוגע  זה אין (כי ביום פעמים כמה להפלוגתא נחתי לא אבל – ומפרקו מעמידו

לנדו"ד). כ"כ
ד.25) יט, חוקת
"שיעשו26) פרה) ד"ה – א כט, (מגילה ברש"י odigqtוכמפורש

בטהרה".
לכפר 27) כו' בפטירתם כו' מכפרת פרה . . סכ"ח: (ובאגה"ק ב. כג, ע"ז

כב. יט, חוקת פרש"י ח. חוקת תנחומא הזדונות). על גם כו'
התורה 28) חוקת זאת ד"ה ואילך. תשצז ס"ע תשעד. ע' ריש חקת אוה"ת

תרכט. (הא')
ב.29) פי"ט, שמו"ר
ד"ה 30) פ"ו). להרמב"ם פרקים מח' ג"כ (ולהעיר ב. לד, ברכות ראה

ובכ"מ. תרצ"ז. ומלכתא מלכא
בסופו.31) שם חקת זאת ד"ה
ונענה32) צועק ה"ז: פ"ז תשובה הל' רמב"ם והי'cinראה mxhשנאמר

שעוד היינו אענה. ואני בתור mxhיקראו שיהי' בכדי להקריאה שמחכים אלא
"dprn(צרכיו שואל דתפלה (וכמ"ע "n"k`e מרישא הסתירה מתורצת ועפ"ז .

ועוד. בהרמב"ם – וכו' לסיפא



נב

בראשית מד, יח – ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני 
אפך  יחר  ואל  אדני  באזני  דבר  עבדך  נא  ידבר 

בעבדך כי כמוך כפרעה

צב

ביאור דיוקי לשון הזהר עה"פ והקשר לפרשתינו, "ויגש 
יהודה" )בחי' מלכות – "נפש"(, "אליו" )ליוסף בחי' ז"א – 
המדות "רוח"(, "כי כמוך כפרעה" )בחי' בינה – "נשמה"(

תא1 חזי, כד ברא קדשא בריך הוא ליה לאדם, אכניש 

איהי  ונשמתא  וכו',  דעלמא  סטרין  מארבע  עפריה 

כלילא בתלת דרגין, ועל דא תלת שמהן אינון לנשמתא 

כגוונא דרזא עלאה, נפש רוח נשמה, נפש הא אוקמוה 

דאיהי תתאה מכלא, רוח איהו קיומא דשלטא על נפש, 

ואיהו דרגא עלאה עלה, לקיימא עלה בכלא כדקא חזי, 

כלא,  על  ושלטא  כלא  על  עלאה  קיומא  איהי  נשמה 

דרגא קדישא עלאה על כלהו, ואלין תלת דרגין כלילן 

בהו בבני נשא, לאנון דזכאן לפולחנא דמאריהון.

דהא2 בקדמיתא אית ביה נפש, ואיהו תקונא קדישא 

לאתתקנא בה בר נש, כיון דאתי בר נש לאתדכאה בהאי 

קדישא  דרגא  דאיהו  ברוח,  לאתעטרא  אתתקן  דרגא, 

דשריא על נפש, לאתעטרא ביה בר נש ההוא דזכי...

לאדם,  ליה  הוא  בריך  קדשא  ברא  כד  חזי  תא  ]תרגום ללה”ק[   )1

אכניש עפריה מארבע סטרין דעלמא )בא וראה כשברא הקב”ה את 

אדם הראשון, אסף עפרו מארבע רוחות העולם כדי שיכלול את כל 

היא  )והנשמה  דרגין  בתלת  כלילא  איהי  ונשמתא  וכו'(,  המציאות 

כלולה משלש מדרגות(, ועל דא תלת שמהן אינון לנשמתא כגוונא 

דרזא עילאה )ועל כן שלשה שמות הן לנשמה כעין סוד העליון, והם( 

מכלא  תתאה  דאיהי  אוקמוה  הא  נפש  )ומפרש(  ונשמה,  רוח  נפש 

רוח איהו קיומא דשלטא על  )נפש היא מדרגה התחתונה מכולם(, 

ואיהו דרגא עלאה עלה  נפש )הרוח הוא קיום השולט על הנפש(, 

לקיימא עלה בכלא כדקא חזי )והוא מדרגה עליונה על הנפש לקיים 

כלא  על  עלאה  קיומא  איהי  נשמה  לה(,  כראוי  צרכי'  בכל  אותה 

ושלטא על כלא )הנשמה היא קיום עליון על הרוח והנפש ושולטת 

עליהם(, דרגא קדישא עלאה על כלהו )והיא מדרגה עליונה למעלה 

על כולם(, ואלין תלת דרגין כלילן בהו בבני נשא )ואלו הג' מדרגות 

)לאלו  דמאריהון  לפולחנא  דזכאן  לאינון  נר”ן כלולות בבני אדם(, 

שזכו בהם ע”י עבודת בוראם(.

)כי  נפש  בי'  אית  בקדמיתא  דהא  )ומפרש(  ללה”ק[  ]תרגום   )2

בתחילה כשנולד האדם זוכה לנפש(, ואיהו תקונא קדישא לאתתקנא 

בה בר נש )והיא תיקון קדוש להתתקן ולהשתלם האדם על ידה(, כיון 

דאתי בר נש לאתדכאה בהאי דרגא )כיון שבא האדם להטהר ע”י 

מדרגה זו של הנפש(, אתתקן לאתעטרא ברוח )הוא מתתקן להתעטר 

ברוח(, דאיהו דרגא קדישא דשריא על נפש )שהוא מדרגה קדושה 

השורה על הנפש, והיינו( לאתעטרא בי' בר נש ההוא דזכי )להתעטר 

בו אותו האדם שזכה לכך(...

רוח  נפש  אלין,  על  אלין  דרגין  אינון  כלא  חזי  תא3 

דרגא  ואיהי  בקדמיתא  נפש  דרגא,  על  דרגא  נשמה 

וקיימא  נפש  על  דשריא  לבתר  רוח  כדקאמרן,  תתאה 

עלה, נשמה דרגא דסלקא על כלא ואוקמוה וכו'. רוח 

דא רוח דקיימא עליה דנפשא, ולית קיומא לנפש אלא 

ומהכא  ומיא,  אשא  בין  דשריא  רוח  איהו  ודא  ברוח, 

אתזן האי נפש.

דאקרי  עלאה  אוחרא  דדרגא  בקיומא  קיימא  רוח4 

רוח,  אתזן  מתמן  ורוח,  נפש  נפקי  מתמן  דהא  נשמה, 

וכד נטיל רוח כדין נטלא נפש, וכלא חד, ואתקריבו דא 

בדא, נפש אתקריב ברוח, ורוח אתקריב בנשמה וכלא 

חד.

בעלמא,  דעלמא  תקרובתא  אליו,  ויגש  חזי  תא5 

לאתאחדא דא בדא למהוי כלא חד, בגין דיהודה איהו 

מלך ויוסף מלך, אתקריבו דא בדא ואתאחידו דא בדא.
ספר הזהר חלק א דף רו, א

3( ]תרגום ללה”ק[ תא חזי כלא אינון דרגין אלין על אלין )בא וראה 

כל בחי' הנשמות שבאדם הם מדרגות אלו למעלה מאלו(, נפש רוח 

נפש  נשמה דרגא על דרגא )הנר”ן הם מדרגה על מדרגה, ומפרש( 

בקדמיתא ואיהי דרגא תתאה כדקאמרן )נפש היא הראשונה שאדם 

כמו  התחתונה  מדרגה  והיא  טובים,  ומעשים  מצוות  ע”י  בה  זוכה 

זוכה אח”כ(,  )הרוח הוא מדרגה שאדם  רוח לבתר  שאמרנו לעיל(, 

דשריא על נפש וקיימא עלה )שהוא שורה על הנפש ועומד למעלה 

היא  )נשמה  וכו'  ואוקמוה  כלא  על  דסלקא  דרגא  נשמה  ממנה(, 

דקיימא  רוח  דא  רוח  לעיל(,  כמו שביארנו  הכל  על  העולה  מדרגה 

עלי' דנפשא )רוח הוא הרוח העומד אל הנפש(, ולית קיומא לנפש 

רוח  איהו  ודא  הרוח(,  בשפע  אלא  להנפש  קיום  )ואין  ברוח  אלא 

דשריא בין אשא ומיא )וזהו רוח – בחי' הת”ת, העומד בין הגבורה 

שבה סוד האש, ובין החסד שבו סוד המים(, ומהכא אתזן האי נפש 

)ומכאן מהרוח נזונית הנפש(.

4( ]תרגום ללה”ק[ רוח קיימא בקיומא דדרגא אוחרא עלאה דאקרי 

נשמה )הרוח קיים בכח מדרגה אחרת העליונה ממנו הנקראת נשמה(, 

דהא מתמן נפקי נפש ורוח )אשר משם יוצאים הנפש והרוח(, מתמן 

ם ניזונות מן הרוח(, וכד נטיל רוח כדין נטלא נפש  אתזן רוח )ומׁשָ

)וכשנוטל ומקבל הרוח אז הנפש מקבלת עמו והכל הוא  וכלא חד 

בחי' אחת, כי הרוח מתלבש בנפש(, ואתקריבו דא בדא, נפש אתקרי 

אתקריב  ורוח  ברוח(,  מתקרבת  הנפש  לזה,  זה  )ומתקרבים  ברוח 

בנשמה וכלא חד )והרוח מתקרב בנשמה, כי הנשמה מתלבשת ברוח, 

ונעשים כולם בחי' אחת של חיות האדם(.

5( ]תרגום ללה”ק[ תא חזי )וראה מש”כ( ויגש אליו )רומז( תקרובתא 

שורש  המלכות  שהוא  התחתון  עולם  )התקרבות  בעלמא  דעלמא 

נשמת יהודה, בעולם העליון שורש נשמת יוסף(, לאתאחדא דא בדא 

למהוי כלא חד )כדי להתאחד זה בזה להיותם באחדות אחת(, בגין 

דיהודה איהו מלך ויוסף מלך אתקריבו דא בדא ואתאחידו דא בדא 

)לפי שיהודה הוא מלך שהי' מושרש במלכות, וגם יוסף הוא מלך, 

ונתקרבו זה בזה ונתאחדו זה בזה בסוד יחוד העליון(, )רמ”ק ורא”ג 

ומפרשים(

ילקוט לוי יצחק על התורה



נג

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

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

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

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

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

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

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

בעדם כאשר צוה ה'

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

1( ר' בנימין הכהן – תלמיד הרמ"ז.

2( ועתידים מלואים וכו', כמפורש ביחזקאל.

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

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

4דוק בקראי כרוך ותני ותשכח מרגניתא.

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

ח"ג פ"כ – עם פירוש יד יהודה

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

עולם לדורותיכם

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

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

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

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

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

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

ה'תשט"ו אות כ"ג

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

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

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

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

עזרא והיינו בגלגול.

5( סנהדרין נא, ב. וש"נ.

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

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

8( שו"ע שם סתנ"ט ס"ב )ס"י(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמיני
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ipinyנד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i oey`x meil inei xeriy
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è(à)éðéîMä íBia éäéååéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
:ìàøNé éð÷æìe§¦§¥−¦§¨¥«

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

הּׁשנּויֹות  עטרֹות עֹולם"âעׂשר È˜ÊÏe.ּב"סדר ְְֲֵֶֶֶַָָ¿ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ∑ נכנס אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי ãלהׁשמיעם ƒ¿»≈ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹ
נכנס  מאליו יאמרּו ולא ּגדֹולה, ּבכהּנה .ּומׁשּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ

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

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

וּירנּו". העם ּכל וּירא גֹו' הּמזּבח על ְְִֵַַַַַַַַָָָָֹֹוּתאכל

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

עֹוז. ְֶֶּוביתר

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

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

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈
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xEQi`l ,miWcw zlik`l ,W`d̈¥©£¦©¨¨¦§¦
Kxal ,l`xUiA dpikW oFMWl ,zFnAd©¨¦§§¦¨§¦§¨¥§¨¥

:l`xUi z`ãdOl ,i"Wxl dWwC ¤¦§¨¥§¨¤§©¦¨¨
dvxW xnFl oi` ,l`xUi ipwf `xẅ¨¦§¥¦§¨¥¥©¤¨¨

aixwdl l`xUil Exn`IW odl xAcl§©¥¨¤¤Ÿ§§¦§¨¥§©§¦
ipA l`e' eixg` aizM `dC ,mpAxẅ§¨¨§¨§¦©£¨§¤§¥
mdl la` ,'ebe 'xn`l xAcY l`xUi¦§¨¥§©¥¥Ÿ£¨¨¤
df lre ,mElM xAcn dWn did `lŸ¨¨¤§©¥§§©¤
iR lr s`e .'eke 'mrinWdl' WxiR¥¥§©§¦¨§©©¦
xn`Ie' aizM zncFTd dWxRA lirlC¦§¥©¨¨¨©¤¤§¦©Ÿ¤
dEv xW` xaCd df dcrd l` dWn¤¤¨¥¨¤©¨¨£¤¦¨
icFakl Exn`Y `NW' i"Wx WxitE ,''d¥¥©¦¤ŸŸ§¦§¦
dOl oM m` ,'dUFr ip` ig` cFakle§¦§¨¦£¦¤¦¥¨¨
xEACd iR lrW zipW mrinWdl Kixv̈¦§©§¦¨¥¦¤©¦©¦
`A `kdC ,xnFl Wi .WOWl qpkp¦§¨§©¥¥©§¨¨¨
qpkp xEACd iR lrW opirEnW`l§©§¦©¤©¦©¦¦§¨
`idW dlFcB dPEdkA s` WOWl§©¥©¦§¨§¨¤¦
.hFicd odM zcFarn zxg` dcFar£¨©¤¤¥£©Ÿ¥¤§

(awri zlgp)dnA ixiin mzdC ,xnFl Wi ©£©©£Ÿ¥©§¨¨©§¥§©
`kde ,mi`ENn ini zraW KFY dUrX¤¨¨¦§©§¥¦¦§¨¨
hwpC Edfe .ipinXA dUrX dnA ixiin©§¥§©¤¨¨©§¦¦§¤§¨©
oxd` crA xAcn o`ke ,'icFakl' lirl§¥¦§¦§¨§©¥§©©£Ÿ

:FCala dxez §©
(a)äxFbiHw oi` `d ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¥©¥

zWxtA i"Wx WxitcM ,xFbiPq dUrp©£¤©¥¦§¥¥©¦§¨¨©



נה ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak jxk zegiy ihewl)

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

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

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

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

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

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

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

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

(å)eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà äNòå©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

:ýåýé§Ÿ̈«

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

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

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

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

minkg izty

,mipR zcFarA `wecC ,xnFl Wie .zTgª©§¥©§©§¨©£©§¦
lFcB odM didWM ,dPEdk icbaA FnM§§¦§¥§¨§¤¨¨Ÿ¥¨
micbaA qpkp `l ,miptle iptl qpkp¦§¨¦§©§¦§¦Ÿ¦§¨¦§¨¦
,'eke xFbiHw oi` mEXn adf mdA didW¤¨¨¨¤¨¨¦¥©¥
.df lr dcRwd did `l uEg zcFaraE©£©Ÿ¨¨©§¨¨©¤
`hFg did oxd`W oeiM ,zFWwdl oi`e§¥§©§¥¨¤©£Ÿ¨¨¥
xFbiHw oi`l Wginl `Mi` lbrÄ¥¤¦¨§¥©§¥©¥
zWxtA i"Wx WxitcM ,xFbiPq dUrp©£¤©¥¦§¥¥©¦§¨¨©
dzid dxRdC mzd ip`WC ,zTgª©§©¥¨¨§©¨¨¨§¨
oxd` did i`e ,l`xUi lM lr zxRkn§©¤¤©¨¦§¨¥§¦¨¨©£Ÿ
xFbiHw oi`l Wginl `Mi` xRknd©§©¥¦¨§¥©§¥©¥
did `l `kd la` ,xFbiPq dUrp©£¤©¥£¨¨¨Ÿ¨¨
mrh KiIW oi` Fnvr lr `N` xRkn§©¥¤¨©©§¥©¨©©
xn`X dn la` ,m"`xd azM .df¤¨©¨§¥£¨©¤¨©

WFcTd Fl xRkOW ricFdl'`Ed KExA §¦©¤§©¥©¨¨

`l ,'lbrd dUrn lr df lbr ici lr©§¥¥¤¤©©£¥¨¥¤Ÿ
xEarA m` .df ricFd Ki` iYrcï©§¦¥¦©¤¦©£
zFpAxw ici lr 'd cFaM mdl d`xPW¤¦§¨¨¤§©§¥¨§¨
KExA WFcTd Fl xRkOW dxFOW ,EN ¥̀¤¤¤§©¥©¨¨
,lbrd dUrn lr df lbr ici lr `Ed©§¥¥¤¤©©£¥¨¥¤
,Eprci iOp lbr `lA ENit` ikd i ¦̀¨¦£¦§Ÿ¥¤©¦¨©§
ici lr 'd cFaM mdl d`xPW oeiMOW¤¦¥¨¤¦§¨¨¤§©§¥
xRMzp xaMW Eprci aixwdW Fzaxwd©§¨¨¤¦§¦¨©§¤§¨¦§©¥
i"WxC `wEIcC d`xp ile .'eke FpFr£§¦¦§¤§¦¨§©¦
'Ll' ,'ebe 'lbr Ll gw' aizkCn `Ed¦¦§¦©§¥¤§
gw' `N` xnFl Fl did `l ,il dOl̈¨¦Ÿ¨¨©¤¨©
xirU Egw' aizkC mrd iAB FnM 'lbr¥¤§©¥¨¨¦§¦§§¦
gw' aizkCn KgxM lr `N` ,'ebe 'miGr¦¦¤¨©¨§¨¦¦§¦©
WExiR ,'z`Hgl xwA oA lbr Ll§¥¤¤¨¨§©¨¥
,`id LzaFhl xnFlM ,Ll `id dgiTd©¦¨¦§§©§¨§¦

dn `Ed FzgkFdC iOp i` .'eke ricFdl§¦©¦©¦§¨¨©
z`Hg `lde ,z`Hgl lbr Fl dESX¤¦¨¥¤§©¨©£Ÿ©¨
aEzMW FnM ,xR `Ed giWn odM lW¤Ÿ¥¨¦©¨§¤¨
lbr o`M dEv dOle ,`xwIe zWxtA§¨¨©©¦§¨§¨¨¦¨¨¥¤
Fl xRkOW ricFdl `N` ,z`Hgl§©¨¤¨§¦©¤§©¥
lr df lbr ici lr `Ed KExA WFcTd©¨¨©§¥¥¤¤©

:dUr xW` lbrd dUrnb dxez ©£¥¨¥¤£¤¨¨
(c)å(awri zlgp),'eke FzpikW zFxWdl ©£©©£Ÿ§©§§¦¨

Edfe ,'ebe 'lk`Ye W` `vYe' aizkcM§¦§¦©¥¥¥©Ÿ©§¤
dxizi dAg EdGW itl ,'mkici dUrnA'§©£¥§¥¤§¦¤¤¦¨§¥¨
dnA `l la` .zFpAxTd ElAwzPW¤¦§©§©¨§¨£¨Ÿ§©
,'mrd lM l` 'd cFak `xIe' aizkC¦§¦©¥¨§¤¨¨¨
`le 'd cFaM d`xp minrR dOM `dC§¨©¨§¨¦¦§¨§§Ÿ
ENit`e ,zFpAxw z`ad lr EEhvp¦§©©£¨©¨§¨©£¦

:'d cFaM minrtl d`xp drxld dxez §¨¨¦§¨¦§¨¦§



ipinyנו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ וירא (ת"כ)∑˜¯· ּבֹוׁש אהרן ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְֲֵֶַָָָֹ

לכæלגׁשת  ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר . ְֶֶֶַַָָָָָָֹ
E˙‡hÁ.נבחרּת!' ּבקר ∑‡˙ ּבן ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל ְְִַָ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆

‰ÌÚ.איל  Ôa¯˜∑וכבׂש ועגל עּזים ּכל çׂשעיר . ִַ»¿«»»ְְִִִֵֶֶֶָָ
הּוא  ׁשנה ּבן "עגל", ׁשּנאמר אּתה èמקֹום ּומּכאן , ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

.למד  ֵָ

(ç)ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçä©«©−̈£¤«

(è)Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå íca©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

:çaænä ãBñé-ìà¤§−©¦§¥«©

(é)ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(àé)õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
:äðçnì©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ מּלּואים וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו עלּֿפי éלא וכ ּלן ; ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.הּדּבּור  ִַ

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

minkg izty

(f)æl` dWn xn`Ie' aizM `lCn¦§Ÿ§¦©Ÿ¤¤¤
did dOle ,'ebe 'Lz`Hg dUr oxd ©̀£Ÿ£¥©¨§§¨¨¨¨
.'gAfOd l` axw' Fl xn`l dWn Kixv̈¦¤¥Ÿ§©¤©¦§¥©
,''d iptl axwde' xn`p xaM ixd ,cFre§£¥§¨¤¡©§©§¥¦§¥

:'eke `N`çKxvEd ,m"`xd azM ¤¨¨©¨§¥§©
lbre miGr xirU 'mrd oAxw' Wxtl§¨¥¨§©¨¨§¦¦¦§¥¤
mBW Wcg W`x itqEn iwER`l ,Uakë¤¤§©¥§¥ŸŸ¤¤©
WxiR oAB`e ,'mrd oAxw' mi`Exw md¥§¦¨§©¨¨§©©¨¥¥
m`e .mW oiIre ,'eke 'LzlFre Lz`Hg'©¨§§¨¤§©¥¨§¦
,df Wxtl i"Wx KixS dn ,xn`YŸ©©¨¦©¦§¨¥¤
i`w i`CeC ,`Ed `hiWtC `zNinC§¦§¨¦§¦¨§©©¨¥
dn dWw cFre .dGn dlrnNX ©̀¤§©§¨¦¤§¨¤©
WxiR `l dOl ,'eke 'mFwn lM' WxiRX¤¥¥¨¨¨¨Ÿ¥¥
FnkE ,lbr FA aEzMW wEqRA lirl df¤§¥©¨¤¨¥¤§
UakC ,dWw cFre .m"`xd dWwdW¤¦§¨¨§¥§¨¤§¤¤
lM' hwp `l dOle ,o`Mn cnlp iOp©¦¦§¨¦¨§¨¨Ÿ¨©¨
,xnFl Wie .'UaM F` lbr xn`PW mFwn̈¤¤¡©¥¤¤¤§¥©
FpFWlA wEqRd dPWnCn xnF` iziidC§¨¦¦¥¦¦§©¤©¨¦§

oxd` iAB azkeKxC 'LzlFre Lz`Hg' §¨©©¥©£Ÿ©¨§§¨¤¤¤
KxC 'mrd oAxw' aizM mrd iAbe ,hxR§¨§©¥¨¨§¦¨§©¨¨¤¤
,'mzlFre mz`Hg' aizM `le ,llM§¨§Ÿ§¦©¨¨§¨¨
,lirlC zFpAxwA ixiin `l i`Ce `N ¤̀¨©©¨©§¥§¨§¨¦§¥
ikd ENit`C Wxtl i"Wx KxvEd Kkl§¨§©©¦§¨¥©£¦¨¦

dPWOX dnE .lirlC zFpAxwA ixiin©§¥§¨§¨¦§¥©¤§©¤
dWw `lC i"Wx xaq FpFWlA wEqRd©¨¦§¨©©¦§Ÿ¨¤
aFYkl lFki Fpi` oxd` iAbC ,icin¦¦§©¥©£Ÿ¥¨¦§
xnF` iziidC ,llM KxC 'LpAxw'¨§¨§¤¤§¨§¨¦¦¥
lFcB odM `iaOW z`Hg mzqA ixiinC§©§¦¦§¨©¨¤¥¦Ÿ¥¨
xR F` giWn odM xR oFbM ,xR `EdW¤¨§©Ÿ¥¨¦©©
Wxtl Kixv Kkl ,mixERMd mFi©¦¦§¨¨¦§¨¥
mrA la` ,'eke 'xwA oA lbr' Lz`Hg©¨§¥¤¤¨¨£¨¨¨
miGr xirU did mz`HgC ,zErh `Mil¥¨¨§©¨¨¨¨§¦¦¦
xirU `Ed mzq xEAiv z`Hg mbe§©©©¦§¨§¦

:miGrèxn`Y `NW ,Wxtl KxvEd ¦¦§©§¨¥¤ŸŸ©
'xwA oA lbr' oxd` iAB aizkC oeiM¥¨¦§¦©¥©£Ÿ¥¤¤¨¨
'xwA oA lbr' Epiid ,'lbr' mzq `le§Ÿ§¨¥¤©§¥¤¤¨¨
oA iOp `Ed 'xwA oA lbr'C ,xR Epiid©§¨§¥¤¤¨¨©¦¤
dxFYA 'lbr' mzqC mEXn ,mipW WlẄ¨¦¦¦§¨¥¤©¨
WxFtnC `kid cal mipW iYW oA `Ed¤§¥¨¦§¨¥¨¦§¨
aizkC `kd `liOnE ,dpW oA `icdA§¤§¨¤¨¨¦¥¨¨¨¦§¦
m` ,mipW WlW oA `Ed 'xwA oA lbr'¥¤¤¨¨¤¨¨¦¦
,zcnFr DnFwnA lirlC `iWETd oM¥©§¨¦§¥¦§¨¤¤
mzq azM `le oxd` iAB dPW dOl̈¨¦¨©¥©£Ÿ§Ÿ¨©§¨
mFwn lM ,WxiR df lre .'LipAxw'¨§¨¤§©¤¥¥¨¨
,dpW oA `Ed mzq 'lbr' xn`PW¤¤¡©¥¤§¨¤¨¨
oA' aizkC `kidC cnl dY` `liOnE¦¥¨©¨¨¥§¥¨¦§¦¤

ikd mEXnE ,mipW iYW oA `Ed 'xwÄ¨¤§¥¨¦¦¨¦
oxd` iAB aFYkl lFki did `lŸ¨¨¨¦§©¥©£Ÿ
zErh icil `al `NW ,mzq 'LipAxw'¨§¨¤§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥¨
,xR Epiid 'xwA oA lbr' Epiid xnFl©©§¥¤¤¨¨©§¨
oA `Ed 'xR' xn`PW mFwn lM `N ¤̀¨¨¨¤¤¡©¨¤
iYW oA `Ed 'xwA oA lbr'e ,mipW WlẄ¨¦§¥¤¤¨¨¤§¥
m` s` dpW oA `Ed mzq 'lbr'e ,mipẄ¦§¥¤§¨¤¨¨©¦
o`MnE' .dpW oA `icdA WxFtn Fpi ¥̀§¨§¤§¨¤¨¨¦¨
iPWC oeiM xnFlM ,'eke 'cnl dY ©̀¨¨¥§©¥¨§©¥
,ziWixtcM 'eke oxd` iAB aEzMd©¨©¥©£Ÿ§¦§¦¦
zFiWEw lM EvxFzi dfaE .w"Fce§¨¤§§¨§
FzF` azM `l dOl dWwdW ,m"`xd̈§¥¤¦§¨¨¨Ÿ¨©
la` 'dpW ipA Uake lbre' wEqRA©¨§¥¤¨¤¤§¥¨¨£¨
lM' xn` `l dOl oke ,o`M cr oiYnd¦§¦©¨§¥¨¨Ÿ¨©¨
iYW oA `Ed xwA oA lbr xn`PW mFwn̈¤¤¡©¥¤¤¨¨¤§¥
oFrnW iAx ixaC EdiieexY `dC ,'mipẄ¦§¨©§©§¦§¥©¦¦§
oipaC Dil `pn dWwdX dn mbe ,md¥§©©¤¦§¨§¨¥§¦§©
mzq xn`PW mFwn lM `nlC ,`Ed a`̈¦§¨¨¨¤¤¡©§¨
WxtOW `kid cal ,mipW iYW oA `Ed¤§¥¨¦§©¥¨¤§¨¥

:il d`xp .w"Fce ,`icdA `xwg dxez §¨§¤§¨§¦§¤¦
(`i)éz`Hg `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨©¨

oeiM ,i"Wxl dWwC iOp i` .zlk`p¤¡¤¤¦©¦§¨¤§©¦¥¨
cr z`Hgd lbr zcFar `Ed lMdC§©Ÿ£©¥¤©©¨©



נז ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i oey`x meil inei xeriy

(áé)åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå ícä-úà¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al jxk zegiy ihewl)

והזמנה הֹוׁשטה יב)לׁשֹון ט, "וּימציאּו",(רש"י נאמר ּכאן ְְְְֱִֶַַַַָָָָָ
ּדם  זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואּלּו
זריקת  ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות היתה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהחּטאת
נאמר  לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדם

הֹוׁשטת  עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק והזמנה") ("הֹוׁשטה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ"וּימציאּו"
ּבחּטאת  ואּלּו לזריקה; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹֻהּדם
טבילת  - הּדם מסירת לאחר נֹוספת ּבפעּלה צר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהיה

ְֶַאצּבע.

(âé)Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ
:çaænä-ìò øè÷iå©©§¥−©©¦§¥«©

(ãé)-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©
:äçaænä äìòä̈«Ÿ−̈©¦§¥«¨

(åè)úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì øLà£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו .ëּכעגל «¿«¿≈ְְִַַָָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑ נדבה ּבעֹולת כ)ּב"וּיקרא"ìהמפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

minkg izty

aFYkl Fl did ,'dlFrd z` hgWIe'©¦§©¤¨¨¨¨¦§
`xw xg` 'dWn z` 'd dEv xW`M'©£¤¦¨¤¤©©§¨
lM` i`w did f`C ,'ebe 'xUAd z`e'C¦§¤©¨¨§¨¨¨¨¥©¨
`l Ff dtixUC ,uxznE .dWxRd©¨¨¨§¨¥¦§¥¨Ÿ
,eiWkr `N` okl mcFw dWnl dEhvp¦§©¨§¤¤¨¥¤¨©§¨
,mi`ENin lWe Ff `N` 'eke Epivn `lC§Ÿ¨¦¤¨§¤¦¦
lwe ,sFQal aizM `l ikd mEXn¦¨¦Ÿ§¦§©§©
lirl i"Wx WxitC `de .oiadl§¨¦§¨§¥¥©¦§¥
z`Hg Epivn `l' dEvY zWxtA§¨¨©§©¤Ÿ¨¦©¨
xnFl Kixv ,'Ff `N` ztxUp dpFvig¦¨¦§¤¤¤¨¨¦©
,FA `vFIM lke Ff `N` ,Ff `weC e`l©©§¨¤¨§¨©¥
`N` ,`xwp 'mi`ENn lW' iOp i`dC§©©¦¤¦¦¦§¨¤¨
mi`ENiOd ini zraW lW FzF`W¤¤¦§©§¥©¦¦
lg f`OW ,dPEdMd KEPigl dzid̈§¨§¦©§¨¤¥¨¨

mW mdilr`NW iR lr s` dPEdM £¥¤¥§¨©©¦¤Ÿ
ipinW mFi cr dcFarA Eligzd¦§¦¨£¨©§¦¦
mi`ENiOl ipinW lWe ,mi`ENiOl©¦¦§¤§¦¦©¦¦

lW ipW xR mbe .dcFard KEPigl dzid̈§¨§¦¨£¨§©¨¥¦¤
WxiRW ,LzFlrdA zWxtAW mIel§¦¦¤§¨¨©§©£§¤¥¥
Dpi` dlFr dn ,dlFrl ipW i"Wx©¦¥¦¨¨¨¨¥¨
,'eke zlk`p Dpi` z`Hg s` zlk`p¤¡¤¤©©¨¥¨¤¡¤¤
DAW `id mi`ENin lW `id mBW¤©¦¤¦¦¦¤¨
.dIel zcFarl mIeld EkPgzp¦§©§©§¦¦©£©§¦¨

:m"`xdai dxez ¨§¥
(eh)ëlr i`TW oeiM ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¤¨¥©

Fl did ,dawp oFWl `idW z`Hg©¨¤¦§§¥¨¨¨
'oFW`x'C ,uxznE .'dpFW`xM' aFYkl¦§¨¦¨§¨¥§¦
,xkf oFWl iOp `EdW ,lbr lr i`ẅ¥©¥¤¤©¦§¨¨
i` .'FNW z`HgM' i"Wx hwp `l Kkl§¨Ÿ¨©©¦©©¨¤¦
,i"Wxl dWw ikdC xnFl Wi iOp©¦¥©§¨¦¨¤§©¦
dO` i`TW rnWn 'oFW`x' lW oFWlC§¨¤¦©§©¤¨¥©¨
Ki`e ,dlFr aizM eiptlE ,eiptl aEzMX¤¨§¨¨§¨¨§¦¨§¥
Kkl .dlFrM z`Hg oiC dUrIW xn`̈©¤©£¤¦©¨¨¨§¨
i`w `l xnFl dvFx ,'FNW lbrM' WxiR¥¥§¥¤¤¤©Ÿ¨¥

`EdC ,eipt iptNX` `N` eiptNX ©̀¤§¨¨¤¨©¤¦§¥¨¨§
.FNW lbr EpiidC ,z`Hg©¨§©§¥¤¤

:m"`xdfh dxez ¨§¥
(fh)ìwxtA zFgpnA ,m"`xd azM̈©¨§¥¦§¨§¤¤

ipY ,aFh mFi wxR dviaaE zFCn iYW§¥¦§¥¨¤¤¨¥
axwIe' ,`A` xA wgvi iAxC DiOw `PY©¨©¥§©¦¦§¨©©¨©©§¥
zlFr hRWnM ,'hRWOM dUrIe 'ebe©©£¤¨©¦§¨§¦§©©
dpErHW daFg zlFr lr cOl ,dacp§¨¨¦¥©©¨¤§¨
`de ,zFWwdl oi`e .'eke dkinq§¦¨§¥§©§§¨
lr' iAB i"Wx WxiR `xwIe zWxtA§¨¨©©¦§¨¥¥©¦©¥©
daFg zlFr zFAxl 'dlFrd W`xŸ¨¨§©©¨
'hRWOM' il dOl oM m`e ,dkinql¦§¦¨§¦¥¨¨¦©¦§¨
Wie .dkinql daFg zlFr lr cOll§©¥©©¨¦§¦¨§¥
zlFr `Ed `kdC daFg zlFrC ,xnFl©§©¨§¨¨©
liHdW ,ipinXd mFIA aixwdW oxd ©̀£Ÿ¤¦§¦©©§¦¦¤¦¦
lirlE ,mFIl daFg eilr aEzMd©¨¨¨¨©§¥
zlFr lr cOll aEzMd `A `xwIeA§©¦§¨¨©¨§©¥©©



ipinyנח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ipy meil inei xeriy

ß oqip h"i ipy mei ß

(æé)øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìò©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ היאî קמיצה.¯˜a‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ אחר עׂשה אּלה הּתמיד ðּכל .עֹולת «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì øLà£¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(èé)äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäå§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ המכּסה הּקרב ñחלב .את ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑ להקטירם אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה, נמצאּוòלאחר , «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למּטה  .העליֹונים ְְִֶַָָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåäôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈
:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

minkg izty

dpErHW zFxFcl cigi lW daFg¨¤¨¦§¤§¨
daFg zlFrA ixiin `kde ,dkinq§¦¨§¨¨©§¥§©¨
iWcTn drW iWcw silil oi`e ,drWl§¨¨§¥¥¥¨§¥¨¨¦¨§¥
,i"Wxl Dil `pn ,xn`Y m`e .zFxFC§¦Ÿ©§¨¥§©¦
,o`M aEzMW dlFr` iOp i`w `nlC¦§¨¨¥©¦©¨¤¨¨
gAfOd iAB lr minC zwixf oiprl§¦§©§¦©¨¦©©¥©¦§¥©
zvigxE mixai` gEYp oiprlE ,aiaq̈¦§¦§©¦©¥¨¦§¦©
i`TW 'z`Hg' FnM ,eirxkE FAxw¦§§¨¨§©¨¤¨¥
iPWCn ,xnFl Wie .o`kC z`Hg ©̀©¨§¨§¥©¦§©¥
z`HgA aizkE FpFWlA aEzMd©¨¦§§¦§©¨
KgxM lr ,'hRWOM' o`ke 'oFW`xM'¨¦§¨©¦§¨©¨§¨
hRWOM 'hRWOM dUrIe' xnFl Kixv̈¦©©©£¤¨©¦§¨©¦§¨
dlFrA `N` Fpi` dfe ,dlFrA bEdPd©¨¨¨§¤¥¤¨¨¨
hRWn WxRzp mXW ,`xwIe zWxtC§¨¨©©¦§¨¤¨¦§¨¥¦§©

:dlFrdfi dxez ¨¨
(fi)î`l m`Cdgpn dPYWp dOl ,ok §¦Ÿ¥¨¨¦§©¨¦§¨

`xwIe zWxtAW zFxFC zgpOn Ff¦¦§©¤§¨¨©©¦§¨

deW `id drW zlFrC ,dlFrn xzFi¥¥¨§©¨¨¦¨¨
zgpnE ,zFxFcl `idW dacp zlFrl§©§¨¨¤¦§¦§©
:zFxFC zgpnl deW Dpi` drẄ¨¥¨¨¨§¦§©

ðded i`C ,xwAd zlFr 'caNn' FWExiR¥¦§©©©Ÿ¤§¦£¨
zlFr '`lA' dUr dN` lM FWExiR¥¨¥¤¨¨§Ÿ©
dWxRd sFqA aFYkl Fl did ,xwAd©Ÿ¤¨¨¦§§©¨¨¨
minlW mBW minlW aixwdW xg ©̀©¤¦§¦§¨¦¤©§¨¦
Fl did F` ,xwAd zlFr `lA aixwd¦§¦§Ÿ©©Ÿ¤¨¨
did f`e daxwd zNigzA aFYkl¦§¦§¦©©§¨¨§¨¨¨
azMW `pW i`nE ,dWxRd lM` rnWn©§©©¨©¨¨¨©§¨¤¨©
dUr dN` lM FWExiR i` `nlWA .o`M̈¦§¨¨¦¥¨¥¤¨¨
aizkC xiRW iz` xwAd zlFr 'xg`'©©©©Ÿ¤¨¥©¦¦§¦
ElNd zFpAxwC cOll `aC ,o`M `weC©§¨¨§¨§©¥§¨§¨©¨
ded i`e ,xwAd zlFr xg` miaxwp¦§¨¦©©©©Ÿ¤§¦£¨
minlW mBW rnWn did sFQA aizM§¦©¨¨©§©¤©§¨¦
WiC ,Fpi` dfe ,xwAd zlFr xg` `weC©§¨©©©©Ÿ¤§¤¥§¥

dfi` minlXl xcq mdl oi`C xnFl©§¥¨¤¥¤©§¨¦¥¤
oM m`C ,WxiR m"`xde .mcFw odn¥¤¥§¨§¥¥¥§¦¥
FnM ,Dil irAin 'Wcgd zlFr caNnE'¦§©©©Ÿ¤¦¨¥¥§
miWcge zFzAW itqEnA§¨¥©¨¨¢¨¦

:zFcrFnEgi dxez £
(hi)ñlr s` ,dGd dQkndW ,dfA oTY¦¥¨¤¤©§©¤©¤©©

dQknd algd wx Fpi` ,mzq `EdW iR¦¤§¨¥©©¥¤©§©¤
`xTIW Epivn `NW ipRn ,axTd z ¤̀©¤¤¦§¥¤Ÿ¨¦¤¦¨¥
z` dQknd algd wx 'dQkn' mWA§¥§©¤©©¥¤©§©¤¤

:FzlEf `l ,axTdk dxez ©¤¤Ÿ¨
(k)òxg` mFwnA `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨§¨©¥

lr dtEpYd dfge dnExYd wFW' aizM§¦©§¨©£¥©§¨©
dlrnl dfgdW rnWn ,'mialgd iX ¦̀¥©£¨¦©§©¤¤¨¤§©§¨
WExitA ev zWxtaE ,dHnl algde§©¥¤§©¨§¨¨©©§¥
ligzOd wEqRA ahid WxFtn i"Wx©¦§¨¥¥©¨©©§¦

:'dp`iaY eici'`k dxez ¨¨§¦¤¨



נט ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ipy meil inei xeriy

(áë)ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNòî¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑יברכ ּכהנים: יּׂשא ôּברּכת יאר, ,.„¯iÂ∑ מעלö הּמזּבח. «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם  גו' את־ידו אהרן ְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֽֽוּיּׂשא
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – ובפירוש ויברכם כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

רש"י)

ּברּכת  מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָּבּמפרׁשים
מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹּכהנים
יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. ּברּכת היא ּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּברכה
ּברכֹות  ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיאר

אֹופּנים ּבכּמה ותרצּו משכיל אּלּו. חכמים, שפתי רמב"ן, (ראה ְְְִֵֵַַָ
ועוד) .לדוד,

והּכונה  ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּכהנים,מצותּב"ויברכם", ּברּכת ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ

אהרן ׁשּבחר עת ּברצֹונֹואּלא ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
רק  ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבפסּוקי
ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן מקרא", ׁשל "ּפׁשּוטֹו המפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלרׁש"י

על  קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההלכה.
ּכהנים].מצות ּברּכת ְְֲִִִַַֹ

ּכּפרת  על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּדהּנה,
העדּות  מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחטא

פקודי) פרשת על (סוף הּקּב"ה להם ׁשּויתר ליׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"עדּות
ּביניהם". ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעׂשה

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּבר הּברכה ּתֹוכן ה'יבר וזהּו כ– ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
העגל, חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּברכה

ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה יד הֹודיע לג, (תשא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
שם) .ורש"י

ׂשֹוחקֹות"יאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא והינּו(רש"י , ְְְְֲִֵֶַַָָ
יׂשראל. ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּתׁשּכֹון

ׁש" על־ידי ּכעסֹו"יּׂשא והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, היינּו(רש"י , ְְְְֲִִֵֶַַַָ
העגל. חטא על הּקּב"ה ְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיכּפר

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑ מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְִִָָָָ
ּכהנים' 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
מעׂשה  על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלנּו:

ּדן ÷הּקטרת  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָירידה
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאף
אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעם

ּכל  ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
מצטער  היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּמעׂשים
עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ְֲִֵֵֶַַַַָָָָואֹומר:
למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּובׁשבילי
מּיד  ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ'מׁשה
ׁשכינה  וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹנכנס

‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:ויהי אמרּו" ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְִִָ

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»
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ipinyס zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iyily meil inei xeriy
עלינּו" אלהינּו ה' צ)øנעם ׁשּתׁשרה (תהלים רצֹון 'יהי , ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ימי  ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ּבמעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה
ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהּמּלּואים
נכלמים  יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָֹּבכל
ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואֹומרים

העגל'! עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתׁשרה
וירא  ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכ
מּמּני, וחׁשּוב ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאליכם
ּבכם  ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעלֿידי

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום .וּתדעּו ְְֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f jxk zegiy ihewl)

העם ּכל אל ה' ּכבֹוד כג)וּירא ּגחלים (ט, מּלׁשֹון 'עם', ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
הּמּלּואים  ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָעֹוממֹות,

עבֹודת ידי על הּׁשכינה הׁשראת (הקרבת יׂשראלהיתה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מּסדר  אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָקרּבנֹות),

מּצד  זֹו הׁשראה היתה הּׁשמיני ּבּיֹום א ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות.
הׁשּתלׁשלּות.הּקּב"ה  מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּגיע  - יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל לּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובהתאם
ל'עם'. ּגם ִַַַָהּגּלּוי

ß oqip 'k iyily mei ß

(ãë)çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©
eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−

:íäéðt-ìò©§¥¤«
i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

é(à)Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨̧©«£¦¹¦´©§¨À
éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá eðziå©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³

ì øLà äøæ Là ýåýé:íúà äeö à §Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯¬¬Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al jxk zegiy ihewl)

אֹותם צּוה לא א)(אׁשר אהרן י, ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הרי  לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמתּו
ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא "אׁשר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹּכתיב
לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָויׁש

עד התקּׁשרּות) מּלׁשֹון לצּוּוי (קטרת נזקקּו ּכל ׁשּלא ; ְְְְְְְִִִִֶֶַַָֹֹ
היּו מּמילאמעׂשיהם ּכי ּבדר ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהם. לרצֹונם הפ ְְִֶֶַָָָרצֹונֹו

(á)eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−
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סי ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay zgiyn)

ּביֹותר, נעלית היתה ואביהּוא נדב ׁשל ׁשּמדרגתם היֹות ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעם
מּמּני  ּגדֹולים "ׁשהם לאהרן: מׁשה ׁשאמר ּכדי־ּכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹועד
נענׁשּו זאת ּבכל ּבבחירי", - "ּבקרֹובי קראם והּקּב"ה ,"ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּומּמ
- לרּבם הראּוי ה"ּביטּול" העּדר ּבגלל ּביֹותר, חמּור ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבעֹונׁש

ּבפניו. הלכה ְֲֶָָָָׁשהֹורּו
האֹומר  הּוא - ּכּנ"ל ּבּתֹורה הרב ּכחֹו למרֹות - אליעזר ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹורּבי
לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, מּפי ׁשמע ׁשּלא ּדבר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁש"האֹומר
לגילּוי  הּנֹוגע ּדבר הּוא לרּבֹו ׁשהּביטּול מּיׂשראל", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתסּתּלק

יׂשראל. לכללּות ְְְִִִֵַָָָהּׁשכינה
אני  למּדן מּיׂשראל: אדם יאמר ׁשאל ההֹוראה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּומּזה
לי  ׁשּיֹורה ּולחּכֹות לרב ּבטל אהיה ואי הּנני, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָותלמיד־חכם
ּבּה אל אׁשר והּדר עֹולם, ּבהליכֹות וכן ּבּתֹורה, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָההלכה

לעצמי! להֹורֹות ּבכֹוחי והלא - ה' ְְְְֲֲִִַַַַֹּבעבֹודת
היה זה ּובכל־זאת ואביהּוא, ּכנדב ּגדֹול לנּו מי ּכי ּכל - ְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹ

" אהרןלא חטאם, ּבני ּבפני אּלא מתּו הלכה ׁשהֹורּו על־ידי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
אּלא  להם, רק לא נֹוגע ׁשּזה - ּכ ּכדי ועד רּבן", ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשה

ּביׂשראל. הּׁשכינה ּגילּוי ׁשל הענין להיפ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּגֹורם
ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלימּוד ואחד אחד מּכל ּדֹורׁשים ּגיסא: ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלאיד
ּכּולֹו ׁשּכל ועד - הּוא ּבׂשכלֹו והּׂשגה ּבהבנה ּדוקא ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָיהיה

הּתֹורה. ּבהבנת חדּור ְֲִֶַַַָָָיהיה
ׁשתּויי  אֹומר יׁשמעאל "רּבי ואֹומר רׁש"י ׁשּממׁשי וזהּו -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

נכנסּו והּׂשגה,לּמקּדׁשיין הבנה - ּבינה ּבחינת הּוא יין :" ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָ
והּׂשגה,ׁשתּויי ּו" הבנה וחדּורים מלאים ׁשהיּו ּפירּוׁשֹו יין" ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנכנסּו - הּוא ׁשל לּמקּדׁשוהחטא החּסרֹון זה: ּבצּיּור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכניסה ּבעת אּלא אינֹו יין" עבֹודת לּמקּדׁש"ׁשתּויי אבל - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

להיֹות  צריכה אּדרּבה, הרי ּבּמקּדׁש, ּכׁשאינֹו לקֹונֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאדם
והּׂשגה: ְֲַַָָָָּבהבנה

מלכי  מל לפני האדם עֹומד ׁשאז הּתפּלה, ענין הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמקּדׁש

- וכּו' מלּכא קּמי ּבמחֹוג ּדמחוי ּומאן הּקּב"ה, ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָהמלכים
אבל  מריּה", קּמי "ּכעבּדא הּביטּול ּבתכלית להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּצרי
יין" ּד"ׁשתּויי ּבאֹופן להיֹות צריכֹות ּבּתֹורה ויגיעתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעבֹודתֹו

הּתֹורה. ּבׂשכל וחדּורה מּמּולאת מציאּותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָׁשּכל
לֹו ׁשאמרה אילעאי ּברּבי יהּודה ּברּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו -ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
רּבי  לּה ואמר יין". "ׁשתּוי לּפני ּדֹומים היּו ׁשּפניו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטרֹוניתא,
ּדזה  והינּו - ּבידֹו מצּוי ׁשּתלמּודֹו לפי ׁשּזהּו ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָיהּודה
מּפני  זה הרי יין", ּכ"ׁשתּוי נראה היה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבגׁשמּיּות
היה  ּוברּוחנּיּות ׁשּלֹו, הרּוחנּיּות ּכפי היתה ׁשּלֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּגׁשמּיּות

- הּתֹורה ּבהבנת חדּור - יין" ְֲִַַַַָָָ"ׁשתּוי
האדם  מתּבּטל (ּבּמקּדׁש), הּתפּלה ׁשּבזמן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּנה
ׁשּגם  ּופֹועל ּכח נֹותן זה הרי - ּכּנ"ל לגמרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמּמציאּותֹו
ּבביטּול  ּתהיה הּוא, ּבׂשכלֹו הּתֹורה ּבלימּוד אחר־ּכ ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָעבֹודתֹו

ּכדבעי. והּׂשגה ּבהבנה ּגם ׁשהיא עם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהראּוי,
הפכים  ׁשני ׁשל החיּבּור יּתכן אי הּׁשאלה: נׁשאלת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמנם
ּוביטּול  הּלֹומד, ׁשל והבנתֹו ׂשכלֹו הרּגׁש הּתֹורה: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלימּוד
רׁש"י  ּפירּוׁש ּבהמׁש ניּתנת הּתׁשּובה - וכּו'? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָמציאּותֹו

לֹו ׁשהיה למל "מׁשל מּכיון ּבן־ּבית להּלן: - וכּו'" ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
מלכי  מל ׁשל "ּבן־ּבית" ׁשהם יׂשראל ּבבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהמדּוּבר
ּב' לחּבר הּכח להם נֹותן יתּבר הּוא הרי הּקּב"ה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּמלכים
זה  עם ּוביחד והּׂשגה, ּבהבנה ללמֹוד ׁשּיּוכלּו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָההפכים,
את  יפעלּו ׁשעל־ידי־זה עד וכּו': הּמתאים ּבּביטּול ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַלהיֹות
מתנהג  העֹולם ואלקּות, עֹולם ׁשל ההפכים) (ּדב' ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהחיּבּור

ּבל  ּומסקנתֹו הּלֹומד ׁשל ּפסק־ּדין וכדרׁשת על־ּפי ימּודֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
על־ידי־זה  ּומקרב עלי, ּגֹומר לא־ל הּפסּוק על ז"ל ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

כל וראּו הוי' כבֹוד "ונגלה הּיעּוד קּיּום ּכי ּבׂשר את יחּדיו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
צדקנּו. מׁשיח ּבביאת ּדּבר". הוי' ְְְֲִִִִִֵֵַַָָפי

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai jxk zegiy ihewl)

לּמקּדׁש נכנסּו יין ׁשתּויי . . מׁשה ּבפני הלכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהֹורּו
ב) י, הם (רש"י – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹיׁש

לעיל  ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי ּבנּגּוד קטרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹהקטירּו
ה'"; מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבסמּו

ׁשּלׁשֹון עצמֹוּומּזה ׁשאף זה מּוכח אהרן, ּבבני ּגם מֹופיע ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשהעבֹודה  מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָעבֹודתם
הנהגתם  ּבאפן חּסרֹון ׁשהיה אּלא ּכדבעי, היתה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּכׁשּלעצמּה

זֹו. ֲָָּבעבֹודה
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dvr Elhp `NW lre ,Eqipkd mixiMd©¦©¦¦§¦§©¤Ÿ¨§¥¨

:dGn dfb dxez ¤¦¤



ipinyסב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 49 cenr ,ai jxk zegiyÎihewl)

d"ATd lW FziA ipA§¥¥¤©¨¨

וגו' אֹותם וּתאכל יהוה מּלפני אׁש ְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹוּתצא
נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָוּתצא
יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלּמקּדׁש,
וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל לּמקּדׁש, יין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשתּויי

רּבה ּבוּיקרא רש"י)ּכדאיתא ובפירוש (י,ב. ְְְִִִַַָָָ
ּפתח  על עֹומד מצאֹו נאמן, ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשל
אחר  ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹחנּויֹות
אּלא  הראׁשֹון, את הרג מה מּפני יֹודעים אנּו ואין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתחּתיו,
אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמה

הראׁשֹון. את הרג ּכ ׁשּמּתֹו רבה)יֹודעים (ויקרא ְִִִֶֶַָָָ
הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָוצרי
אם  ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"מׁשל

"מׁשל  ולֹומר לקּצר הוה־ליּה הּמדרׁש, לדברי לצּין רק ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּכּונתֹו
ּגם  להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלמל

ׁשהביא? הּמׁשל ּבּתחּלת ּדי אין הרי הּמׁשל, ּתֹוכן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
נדב  נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש
זה  ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹואביהּוא,

הּמל,ּת ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ׁשהיה למל מּמׁשל ירץ ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא ּבית אף־על־ּפי "ּבן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

להבין צרי היה הּמל אזהרה מעצמֹוׁשל מּבלי ּגם - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
.הּמל ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמפֹור ׁשת

ׁשל  ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל־ּדר־זה
ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה

ּבפרּוׁש. זה על נצטּוּו ּכׁשּלא ְְְִֵֶֶַַַֹּגם

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³
íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a øîàì¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäà©«£«Ÿ
i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּדּבר?(זבחים היכן ¬∆ƒ∆¿ִֵֵָ

ּבכבדי" ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה כט)"ונעדּתי .(שמות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹ
מׁשה  לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא "ּבכבדי", ּתקרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻאל
הּבית  ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלאהרן:
.ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: והייתי מקֹום, ׁשל ְְְִִִִֶָָָָָֻּבמיּדעיו

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה (ת"כ.עכׁשיו, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
רבה) ‡‰¯Ô.ויקרא ÌciÂ∑(ושם ׁשתיקתֹו(שם על ׂשכר ,àקּבל «ƒ…«¬…ְִִֵַָָָ

לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומה
יין áלבּדֹו ׁשתּויי ÈtŒÏÚÂ.ּבבחירי ∑È·¯˜a.ּפרׁשת ְְִֵַַַָָƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ∑ ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »»»∆»≈ְִֶֶַָָ
ּומתקּלס  ּומתעּלה מתירא ּבאּלּו,âּבּצּדיקים ּכן אם ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן "נֹורא (תהלים ְְִֵֵֵֶָָָָ

אּלא אלה  ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי ים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
'מּמקּדׁשי'. ְִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(brw 'r g"g ycew zexb`)

ּבקרבי  לאמר ה' ּדּבר אׁשר הּוא אהרן אל מׁשה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹוּיאמר
אהרן וּיּדם אּכבד העם ּכל ּפני ועל ג)אּקדׁש (י, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

להתרחׁש ׁשעֹומד מה על ידע ׁשּמׁשה מהּפסּוק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמׁשמע
ּבחסידּות  מבאר :לכ הּטעם לבאר ויׁש ידע. לא אהרן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹואּלּו
להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה
- ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ואהרן ּבעֹולם. ְְְְֱֲִִַַָָָָֹֹאלקּות
ׁשעצם  מבאר, עֹוד למעלה. העֹולם את להעלֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתפקידֹו

אלקּיֹות  ּבדרּגֹות ואּלּו לאדם, נזק לגרם יכֹולה הרע ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹידיעת
לכן  לנזק. ּגֹורמת הרע ידיעת אין לרע, קׁשר ּכל להם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ּבבחינת  הּוא מׁשה ּכי להתרחׁש, ההֹול על ידע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹמׁשה
לו. מּזיקה לא הרע וידיעת מהעֹולם ׁשּלמעלה ְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאלקּות
לכן  לֹו, להּזיק יכֹולה היתה הּידיעה עצם אהרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה־ׁשאין־ּכן

להתרחׁש. מההֹול ידע ְְִֵֵֵַַַָֹלא

ÓÈÓÏ¯ג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»
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:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑ אחי ׁשּנאמר:ãעּזיאל היה, עמרם …«¬…ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֻ

ו) וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ְְְֵָ¿∆¬≈∆¿
הּכּלה  מּלפני הּמת את העבר לחברֹו: האֹומר ,äּכאדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשמחה  את לערּבב .ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'iel' lM lW dniUnd©§¦¨¤¨¥¦

מחּוץ  אל הּקדׁש ּפני מאת אחיכם את "ׂשאּו הּפסּוק ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
ד)לּמחנה" העבר (י, לחבירֹו: האֹומר ּכאדם רׁש"י מפרׁש , ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשמחה. את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאת
קרֹובי  נצטּוּו - הּמת" את ּד"העבר זה ׁשּבמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצינּו

הּלוּיים. ְִִֵַַהּמת,
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּומּזה

הרמּב"ם ויובל)ּכתב שמיטה הל' ּבלבד (סוף לוי ׁשבט "לא ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
מדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר כּו' ואיׁש איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאּלא
צּוארֹו מעל ּופרק כּו' ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמֹוד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלהּבדל
זה  הרי האדם, ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים החׁשּבֹונֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעֹול
ׁשּזכה  ּכמֹו כּו' ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנתקּדׁש

ללוּים". ְְֲִִִִֹלכהנים
יכֹול  "לוי", ּבבחינת והּוא אֹותֹו" רּוחֹו ׁש"נדבה זה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוהּנה

רק  לעסֹוק עליו קדׁשים" קדׁש ׁש"נתקּדׁש ׁשּמּכיון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחׁשֹוב,
מרע" ּב"סּור הּקׁשּורים ּבענינים א ּוקדּוׁשה, ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעניני
לא  ׁשעדין אּלּו ּבזה ׁשּיעסקּו מּוטב - מאיּסּורא" ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּו"לאפרּוׁשי
צּוארם  מעל ּפרקּו לא ועדין קדׁשים", "קדׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹנתקּדׁשּו

הרּבים". ְִֶַַָ"החׁשּבֹונֹות
הּׂשמחה", את לערּבב "לא ׁשּכדי הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוזה
ל"העביר  צרי ,יתּבר לׁשבּתֹו ּומדֹור מכֹון יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהעֹולם
את  "ׂשאּו זה ּובצּוּוי מאיּסּורא. ּולאפרּוׁשי הּמת" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָאת
ׁשהם  ּדאף ּדוקא. הּלוּיים נצטּוּו הּקדׁש" ּפני מאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאחיכם
ּולעבדֹו" לׁשרתֹו ה' לפני "לעמֹוד ּומּובדלים מעם, ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָמּורמים
"מּלפני  ,"וה"לכלּו האיסּור ּבהעברת לעסֹוק עליהם -ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּומדֹור  מכֹון להיֹות העֹולם יכׁשר זה ּבאֹופן ורק ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻהּכּלה".

.יתּבר ְְְִִֵָלׁשבּתֹו

(ä)äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
:äLî øac øLàk©«£¤−¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑ מתים נכנסּוåׁשל אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד , ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חֹוטמיהם ת"כ)לתֹו נב. .(סנהדרין ְְֵֶ

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå eúîú̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáé¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

minkg izty

'LiWCwOn midl` `xFP'nxESwA oiIr) ¦¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤©¥§¦

(igxfn:c dxez ¦§¨¦

(c)ã`Ed 'cFC' WxtY `NW iwER`l§©¥¤Ÿ§¨¥
zFn ixg` zWxtaC ,FzcFC lW Wi ¦̀¤¨¦§¨¨©©£¥
.LcFC zW` `Ede 'LzcFC' iOp Epivn̈¦©¦¨§§¥¤§
'oxd` cFC' xnFl drhp `lC iOp i ¦̀©¦§Ÿ¦§¤©©£Ÿ

WxiR okl ,i`w otvl`e l`WiO ©̀¦¨¥§¤§¨¨¨¥¨¥¥¥
:oiadl lwe .'did mxnr ig` l`iGEr'¦¥£¦©§¨¨¨§©§¨¦

ämkig` z` E`U Eaxw' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¦§§¤£¥¤
ipR z`n' i`n ,Dil irAin 'mExawe§¦§¦¨¥¥©¥¥§¥

:'eke Exiard `N` ,'WcTdd dxez ©Ÿ¤¤¨©£¦

(d)åzpYM lke ,'mzpYkA' aizkCn¦¦§¦§ª¢Ÿ¨§¨ªŸ¤
zpYkA ixiin mipdM zxFzA aizkC¦§¦§©Ÿ£¦©§¥§ªŸ¤
`l otvl`e l`WinE ,dPEdk icbA lW¤¦§¥§¨¦¨¥§¤§¨¨Ÿ
mdl Eid oi`nE ,mIel `N` mipdM Eid̈Ÿ£¦¤¨§¦¦¥©¦¨¨¤

:mizO` i`w i`Ce `N` ,zFpYMe dxez ª¢¤¨©©¨¥©¥¦



ipinyסד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iyily meil inei xeriy
i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑ּתגּדלּו ׁשאבל æאל מּכאן, ׂשער. «ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָ

ּבתסּפרת  ב).çאסּור יד ּתערּבבּו(מו"ק אל אּתם אבל ְְְְְֲִֶֶַַַָָֹ
מקֹום  ׁשל ˙e˙Ó.ׂשמחתֹו ‡ÏÂ∑ּתעׂשּו אם èהא ְִֶָָ¿…»Àֲִַָ

ּתמּותּו Ï‡¯NÈ.ּכן, ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑,מּכאן ֵָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִָ
ׁשל  להתאּבל éׁשּצרתן הּכל על מּטלת ּתלמידיֿחכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

.ּבּה ָ

(æ)ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé úçLî¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå. ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ּכדר ÌÎ‡·a.ׁשכרּותֹוëיין «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑(ת"כ)אּלא לי להיכל,אין ּבבֹואם ∆…∆≈ְִֵֵֶַָָָ

אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? לּמזּבח ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבגׁשּתם

מה  מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹונאמר
ּכאן  אף אהלֿמֹועד, ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּלהּלן

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת .עׂשה ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

minkg izty

(e)æ,xnFlM .FW`x xrU `EdW ,WExiR¥¤§©Ÿ§©
miwNgzn ,milFcB eizFxrVW in¦¤©£¨§¦¦§©§¦
`de .rxR dUrpe EN`n EN` zFxrVd©§¨¥¥¥§©£¤¤©§¨
dhFq zWxtA oOwl i"Wx WxitC§¥¥©¦§©¨§¨¨©¨

z` rxtE'xzFq WExiR ,'dX`d W`x ¨©¤Ÿ¨¦¨¥¥
'rxR' WxiR `kde ,'eke DxrU zrilw§¦©§¨¨§¨¨¥¥¤©
zxizq iM xnFl Wi ,lECiB oFWl§¦¥©¦§¦©
DxrU lECiB `Ed DxrU zrilw§¦©§¨¨¦§¨¨
rElw did dYr cr iM ,oir zi`xnA§©§¦©¦¦©©¨¨¨¨©
zxizqaE ,xrU Dl oi` EN`M d`xpe§¦§¤§¦¥¨¥¨¦§¦©
:DxrU lCBzp EN`M d`xp DxrUç §¨¨¦§¤§¦¦§©¥§¨¨

EN` wxtA ohw crFnA ,m"`xd azM̈©¨§¥§¥¨¨§¤¤¥
`xw Kixhvi`Cn i"Wx WxiR oigNbn§©§¦¥¥©¦¦§¦§§¦§¨
mixg`C llMn oxd` ipal ixWnl§¦§¥¦§¥©£Ÿ¦§¨©£¥¦
FpFxkf i"Wxl Dil `xiaqC ,mixEq £̀¦¦§¦¨¥§©¦¦§
'ErxtY l` mkiW`x'C `xwC dkxal¦§¨¨¦§¨§¨¥¤©¦§¨
,`z`C `Ed oxd` ipal Edl ixWnl§¦§¥§¦§¥©£Ÿ§¨¨
EWxEi `NW `z`C `Ed ixEdf`l i`C§¦§©§¥§¨¨¤Ÿ§
DiPin wcinl ivn ikid ,rFxtl¦§©¥¦¨¥§¥©¦¥
miaiIge rFxtl `NW mixEq` mixg`C©£¥¦£¦¤Ÿ¦§©§©¨¦
`N` DiPin wcinl `Mil `d ,rFxtl¦§©¨¥¨§¥©¦¥¤¨
iNEkC llMn rFxtl Edl xq`Cn¦§¨©§¦§©¦§¨§¥
i`C ,dWw K` .rFxtl ixW `nlr̈§¨¨¥¦§©©¨¤§¦
miaiIg mpi`W `z`C `Ed ixWnl§¦§¥§¨¨¤¥¨©¨¦
aizkC 'EzEni `le' i`n ,rFxtl¦§©©§Ÿ¨¦§¦
EzEnY ErxtY m`W rnWnC ,DixzA©§¥§©§©¤¦¦§§¨
m` `d' FnvrA i"Wx WxiRW FnM§¤¥¥©¦§©§¨¦
i"Wx ixaC oM m`e ,'EzEnY oM EUrY©£¥¨§¦¥¦§¥©¦
oiIr .oEIr Kixve ,df z` df mixzFq§¦¤¤¤§¨¦¦©¥

i"WxW xWt`e .oiprA Kix`d iM mẄ¦¤¡¦¨¦§¨§¤§¨¤©¦
WExitA WxiR okl ,Ff `iWEwA WiBxd¦§¦§§¨¨¥¥¥§¥
xEq` la`dW o`Mn' WOEgd©¨¦¨¤¨¨¥¨

:'eke 'zxFRqzAè`d ,WxiR m"`xd §¦§¤¨§¥¥¥¨
,`Ed hEWRW iR lr s` o`M df WxitC§¥¥¤¨©©¦¤¨
dxFYd lke ,od rnFW dY` e`l llMn¦§©©©¨¥©¥§¨©¨
aEzMd zpEMW zFxFdl ,oM zWxcp¦§¤¤¥§¤©¨©©¨
,Fnvr e`Nd `l ,EPOn `vFId odd `Ed©¥©¥¦¤Ÿ©©©§
zEWxd ixaC x`W lkA s` ixdW¤£¥©§¨§¨¦§¥¨§
xnFl mdA ltFp dzin aEIg mdA oi`W¤¥¨¤¦¦¨¥¨¤©
Wi oke .zEni `l dUri `l m`W¤¦Ÿ©£¤Ÿ¨§¥¥
axde ,xkWe oiiC 'EzEnz `le' Wxtl§¨¥§Ÿ¨§©¦§¥¨§¨©
`l'C `xEYInE .FWxiR `le df lr Knq̈©©¤§Ÿ¥§¦¦¨§Ÿ
mdl xiYdW oeiM ,oM WxC 'EzEnz̈¨©¥¥¨¤¦¦¨¤
o`M cr ,EzEni `NW DPin rnW xRql§©¥§©¦¨¤Ÿ¨©¨
llMn wiIC i"WxC d`xpe .FpFWl§§¦§¤§©¦¦¥¦§¨
`nlr iNEM i`C ,ixiq` `nlr iNEkC§¥¨§¨£¦¦§¦¥¨§¨
ixEdf`l `N` aEzMd `A `le ixẄ¥§Ÿ¨©¨¤¨§©§¥
dOl `iWw did oM m` ,Erxti `NW¤Ÿ¦§§¦¥¨¨©§¨¨¨
iNEklC oeiM Edl ixEdf`l `xwl Dil¥¦§¨§©§¥§¥¨¦§¥
,rxR ElCbIW iziY `kidn ,ixW `nlr̈§¨¨¥¥¥¨¥¥¤§©§¤©
FzgnU aAxrlE xingdl Edl dOle§¨¨§§©§¦§©§¥¦§¨
`le' xnFl Dil dOl cFre ,mFwn lW¤¨§¨¨¥©§Ÿ
dOl ,EzEnY oM EUrY m` `d ,'EzEnz̈¨¦©£¥¨¨¨
,i`d iNEM dxdf` xg` dxdf` Dil¥©§¨¨©©©§¨¨¥©
mEXn ixiq` `nlr iNEklC i` `gipd̈¦¨¦¦§¥¨§¨£¦¦¦
`NW ,dxdf` xg` dxdf` Kixv ikd̈¦¨¦©§¨¨©©©§¨¨¤Ÿ
gNbl EWxEdW iR lr s` Exn`YŸ§©©¦¤§§©¥©
lr Exingi mFwn lMn mdizFxrU©£¥¤¦¨¨©§¦©

oeiM zEciqgd zCn EUrie mnvr©§¨§©£¦©©£¦¥¨
iNEklCKixv ikd mEXn ,ixiq` `nlr ¦§¥¨§¨£¦¦¦¨¦¨¦

`le' aFYkle ozF` xidfdl `xw§¨§©§¦¨§¦§§Ÿ
dfaE .EzEnY oM EUrY m` `d ,'EzEnz̈¨¦©£¥¨¨¤
zFdinY lM EaXiizPW il d`xp¦§¤¦¤¦§©§¨§¦

:w"Fce ,il d`xp oM .m"`xdédvFx ¨§¥¥¦§¤¦§¤
m` lA`zdl miaiIEgn lMdC ,xnFl©§©Ÿ§¨¦§¦§©¥¦
`kd oFbM ,Fnvr xrvn mkg cinlY©§¦¨¨§©¥©§§¨¨
oi` la` .Fnvr xrvn did oxd`W¤©£Ÿ¨¨§©¥©§£¨¥
m`W rnWn o`Mn `nlC xnFl©¦§¨¦¨©§©¤¦
lMd lr lHEn zn mkg cinlY©§¦¨¨¥¨©©Ÿ
ziA lM' aizkCn eilr lA`zdl§¦§©¥¨¨¦¦§¦¨¥
did oM m`C ,'dtxVd z` EMai l`xUi¦§¨¥¦§¤©§¥¨§¦¥¨¨
xnFl dvFx ,'mdig`e' aFYkl Fl¦§©£¥¤¤©
l`xUi lM EpiidC ,mizn lW mdig £̀¥¤¤¥¦§©§¨¦§¨¥
'mkig`e' aizkCnE ,dtxVd z` EMai¦§¤©§¥¨¦¦§¦©£¥¤
xfrl`e oxd` lW mkig` rnWn©§©£¥¤¤©£Ÿ§¤§¨¨
xAcn dWn didW ozF` ,xnzi`e§¦¨¨¨¤¨¨¤§©¥

:mdOrf dxez ¦¨¤
(h)ëozPW F` ,FA wiqtd m` ,WExiR¥¦¦§¦¤¨©

azkC `de .xEhR ,`EdW lM min FA©¦¨¤¨§¨§¨©
FA Wi crFn ld` z`iaC mzq i"Wx©¦§¨§¦©Ÿ¤¥¥
m` `weC rnWn mipdM zxFzaE ,dzin¦¨§©Ÿ£¦©§©©§¨¦
,dzinA `Ed dcFar care xFMW did̈¨¦§¨©£¨§¦¨
deW dxifBn siliC oeiM xnFl Wi¥©¥¨§¨¥¦§¥¨¨¨
aizM `Vz iM zWxtA mici WECiwaE§¦¨©¦§¨¨©¦¦¨§¦
,'zxWl gAfOd l` mYWba F`' `icdA§¤§¨§¦§¨¤©¦§¥©§¨¥
KxvEd `l ,dcFar zrWA `weC `Ede§©§¨¦§©£¨Ÿ§©

:oiadl lwe .Wxtl o`Mi dxez ¨§¨¥§©§¨¦



סה ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iriax meil inei xeriy

(é)ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
:øBähä©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ למחּללת קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו ּפסּולהìּכדי עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא (זבחים . ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ) .יז.

(àé)øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור יכֹול (ת"כ)לּמד . ¿…ְִִֵֶָָָָ
מיתה  חּיב אּתî...יהא ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד ? ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

תמתּו" יח)ðולא ּב(במדבר ּבעבֹודתם ּכהנים ואין . מיתה, ְְְֲֲִִֵַָָָָֹֹֻ
ּבמיתה  ּבהֹוראתם .חכמים ְְֲִִָָָָָ

ß oqip `"k iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéðä¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½
:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî äeìëàå§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑ עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. מן «»ƒְֲִִֵֵֶֶַַַָ
העגל  עֹון על מיתה ׁשּנאמר:ñנקנסה הּוא ט). (דברים ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ

'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ה' התאּנף ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ"ּובאהרן
ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי ב)אּלא  ּפריֹו(עמוס "ואׁשמיד ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  מחצה, ּבּטלה מׁשה ׁשל ּותפּלתֹו ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמעל";
ט) אהרן (דברים ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :ò"ההוא ˜eÁ.ּבעת ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ¿

‰Án‰ אֹוננין ∑‡˙ ׁשאּתם וקדׁשים ôאףֿעלּֿפי , ∆«ƒ¿»ְְִִִֶֶַַַָָ
לאֹונן  ׁשמיני ∑‡˙Án‰Œ‰.אסּורים מנחת öזֹו ְֲִֵ∆«ƒ¿»ְְִִִַ

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

minkg izty

(i)ìzcFar oiA lCad `dIW ,xnFlM§©¤§¥¤§¥¥£©
zFcFard lM iM ,zlNEgnl WcTd©Ÿ¤¦§¤¤¦¨¨£
Epiide ,zFlNEgn oNM zExkWA mdW¤¥§¦§ª¨§¨§©§
car m`W Ycnl `d' i"Wx WxitC§¥¥©¦¨¨©§¨¤¦¨©
ld` l` mk`FaA' aizkC oeiM ,'lEqR̈¥¨¦§¦§£¤¤Ÿ¤
oM mB opitlie ,'EzEnz `le crFn¥§Ÿ¨§¨§¦©©¥
`weC mzde ,milbxe mici WECiTn¦¦¨©¦§©§©¦§¨¨©§¨
rnWE ,ziWixtcM dcFar cFarIWM§¤©££¨§¦§¦¦§©
aiIg zExkWA `idW dcFarC DPin¦¨©£¨¤¦§¦§©¨
mdW zFcFar lM oM m` ,Dilr dzin¦¨£¥¦¥¨£¤¥
i`n oM m`e ,zFlNEgn md zExkWA§¦§¥§¨§¦¥©
KgxM lr `N` ,'liCadlE' aizkC i`d©¦§¦§©§¦¤¨©¨§¨
s`e .'eke lCad `dIW icM xnFl Kixv̈¦©§¥¤§¥¤§¥§©
'xFdHd oiaE `nHd oiA liCadlE' iAbC§©¥§©§¦¥©¨¥¥©¨
m`W xn`PW ,oM Wxtl KiIW `lŸ©¨§¨¥¥¤Ÿ©¤¦
dxFdh oiA lCad didi `l EYWY¦§Ÿ¦§¤¤§¥¥§¨
iEzW ike ,zF`nh Eidi oNEMW ,d`nhl¦§¥¨¤¨¦§§¥§¦¨
`d ,d`nh `dY dcFar carW¤¨©£¨§¥§¥¨¨
xnFl Kixv KgxM lre ,`id zlNEgn§¤¤¦§©¨§¨¨¦©
ErcYW ,'ebe '`nHd oiA liCadlE'§©§¦¥©¨¥¤¥§
ENit` ,'eke liCaYW icM `le ,liCadl§©§¦§Ÿ§¥¤©§¦£¦
,dcFar iAB oM Wxtl i"Wx gxkEd ikd̈¦§©©¦§¨¥¥©¥£¨

mrR 'liCadlE' zNnC FWExiR didie§¦§¤¥§¦©§©§¦©©
mrtE ,dcFar iAbl 'eke EliCaYW icM§¥¤©§¦§©¥£¨©©
dfaE .zFxFdhE zF`nh iAbl ErcYW¤¥§§©¥§¥§¨¤
m"`xd ziiWEw uxzl il d`xp¦§¤¦§¨¥§©¨§¥
`nHd oiA liCadl' iAB `de dWwdW¤¦§¨§¨©¥§©§¦¥©¨¥
uxize ,oM Wxtl KiIW `l 'xFdHd oiaE¥©¨Ÿ©¨§¨¥¥§¥¥

:KxF`A mW oiIr ,uxiYX dn`i dxez ©¤¥¥©¥¨§¤
(`i)î'liCadlE' e"`e didze ,WExiR¥§¦§¤¨§©§¦

oipr lr siqFn 'zFxFdlE' lW e"`Ede§©¨¤§¦©¦§¨
mBW ,oFW`x:dzinA mdðFl did `lC ¦¤©¥§¦¨§Ÿ¨¨

`N` ,'LipaE dY`' `N` aFYkl¦§¤¨©¨¨¤¤¨
LY`' xn` EN`M ied 'KY`' aizkCn¦¦§¦¦¨¨¥§¦¨©¦§
aizM xaM `lde ,il dOl ,'LipA Eidi¦§¨¤¨¨¦©£Ÿ§¨§¦
mipdM cOll `N` ,'LipaE dY`'©¨¨¤¤¨§©¥Ÿ£¦
ziiWEw uxFzi dfaE .'eke ozcFarA©£¨¨¨¤§©§©
`d ,ikd Wxcnl Dil `pn m"`xd̈§¥§¨¥§¦§©¨¦¨
s`C ,Kixhvi` DitEbl 'LipaE dY`'©¨¨¤§¥¦§§¦§©
xnFl oi`e ,dxdf`d llkA mipAd©¨¦¦§©¨©§¨¨§¥©
,ihFrnl iz`C Wixcw 'dY`' zNnC§¦©©¨¨¨¥§¨¥§©¥
cr ,Dil irAin 'dzinA dY`' oM m`C§¦¥©¨§¦¨¦¨¥¥©

:oiadl lwe ,FpFWl o`Mai dxez ¨§§©§¨¦
(ai)ñ`ian lirl `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¥¥¦

mEXn cglC ,mi`PzC `zbElR i"Wx©¦§§¨§©¨¦¦§©¦
ipRn cglE ,oAx iptA d`xFd ExFdW¤¨¨¦§¥©¨§©¦§¥
xnFl Wie .oii iiEzW WCwOl EqpkPW¤¦§§©¦§¨§¥©¦§¥©
lbr dUrn ded i` ,`nxB `de `dC§¨§¨¨§¨¦£¨©£¥¥¤
iOp i` .eiWkr cr oiYnd dOl cEgl§¨¨¦§¦©©§¨¦©¦
xfrl` `le `Edia`e acp zind dOl̈¨¥¦¨¨©£¦§Ÿ¤§¨¨
oFrA iOp iElY i`Ce `N` ,xnzi`e§¦¨¨¤¨©©¨©¦§¨
zi`cM xnlE Dil zi`cM xnl ,xg ©̀¥§©¦§¦¥§©¦§¦
iziid cEgl oFxg` mrh ied i`e .Dil¥§¦£¥©©©£§¨¦¦
,dxdf` `lA miWpFr oi` `d xnF`¥¨¥§¦§Ÿ©§¨¨
FA WiC lbrd oFr iOp Kixv Kkl§¨¨¦©¦£¨¥¤§¥

:dxdf`ò:mipAd zFAxl 'mB'ôm`C ©§¨¨©§©©¨¦§¦
ixd ,df mdl xnFl KxvEd dOl ,ok `lŸ¥¨¨§©©¨¤¤£¥
dPOn zxzFPde' ev zWxtA xn`p xaM§¨¤¡©§¨¨©©§©¤¤¦¤¨

:m"`x .'eipaE oxd` Elk`iömipXd Ÿ§©£Ÿ¨¨§¥©§¥
,mpAxw aixwdl Eligzd mi`iUp xUr̈¨§¦¦¦§¦§©§¦¨§¨¨
didC aB lr s` .oFW`xd did oFWgpe§©§¨¨¨¦©©©§¨¨
dWlW Eide ,Wcg W`x xirU iOp©¦§¦ŸŸ¤§¨§¨
i"Wx dvx `l mFwn lMn ,mixirU§¦¦¦¨¨Ÿ¨¨©¦
lrW itl ,Wcg W`x xirU Wxtl§¨¥§¦ŸŸ¤§¦¤©
lFk`l dWn Fl dEv `l dgpn DzF`¨¦§¨Ÿ¦¨¤¤¡
xn` oxd`W sFQA rnWOW FnM§¤©§©©¤©£Ÿ¨©



ipinyסו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iriax meil inei xeriy
נחׁשֹון  BvÓ˙.ּומנחת ‰eÏÎ‡Â∑ּֿתלמּוד מה ְְִַַ¿ƒ¿»«ְַַ

ׁשה  לפי צּבּור לֹומר? מנחת ׁשעה ÷יא ּומנחת ְְְִִִִִֶַַַָָ
ּדין  ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵַַָָָֻואין

מנחֹות  .ׁשאר ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h jxk zegiy ihewl)

מחצה ּבּטלה מׁשה ׁשל יב)ּותפּלתֹו י, כ"ק (רש"י סּפר ְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹ
מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, ְֲִֶֶַַַַָָָמו"ח
ׁשּידּועה  וענהּו, ּבתפּלה, ּכל־ּכ חסידים מאריכים ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָמּדּוע
מאריכים  ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּפלּוגּתא

ידי  על לפרׁש: ויׁש ּתסּפיק. מחצה ׁשּגם ּכדי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבתפּלה,
הּדרּגה  ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאריכּות

ּכנגד הם מּמּנה.ּכלהעליֹונה ׁשּלמּטה הּדרגֹות ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåE ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî àåä¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)ä äæç úàåúàå äôeðz|eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
éðáe äzà øBäè íB÷îaéúðáe EE÷ç-ék Czà E §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

éða-÷çå:ìàøNé éða éîìL éçáfî eðzð E §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ ׁשלמי eÏÎ‡z.צּבּור øׁשל ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿

¯B‰Ë ÌB˜Óa∑ ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿»»ְְְִִִֶָָָ
הזקקה  קדׁשים, קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻטמא?
ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֵָָָָָאכילתם
מחנה  ּתֹו להאכל הם צריכים אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּקלעים,

מצרעיםùיׂשראל  ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא נה), .(שם ְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ

העיר  ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים ‡z‰.מּכאן, ְֱִִִִִֶֶַָָָָָָ«»
EÈ˙·e EÈ·e∑(ת"כ)ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה »∆¿…∆ְְֲֵֶֶֶַָָָ

הן  רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא
ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ּבחזה ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
לּבנים  חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ְְְְִִִֶַַַָָָָֹּתלמּוד

לּבנֹות  חק .ואין ְֵַָֹ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

minkg izty

'eke drW iWcwA YrnW m` dWnl§¤¦¨©§¨§¨§¥¨¨
`NW rnWnE ,eixacl dcFd dWnE¤¨¦§¨¨©§©¤Ÿ

:Flk`l `icdA dNgYA xn`÷m`e ¨©©§¦¨§¤§¨§¨§§¦
Egw' Wxtn `l dOl iOp lirl ,xn`YŸ©§¥©¦¨¨Ÿ§¨¥§
itl ,xnFl cEnlY dn 'dgpOd z ¤̀©¦§¨©©§©§¦
lr s` Wxtl KxvEd dOle ,'eke didW¤¨¨§¨¨§©§¨¥©©
mixEq` miWcwe mippF` mY`W iR¦¤©¤§¦§¨¨¦£¦
iM' WxtOW KEnqA dWw cFre .opF`l§¥§¨¤§¨¤§¨¥¦
iM' `nlC ,dElk`i zEpip`A 'iziEv ok¥ª¥¦©£¦Ÿ§¨¦§¨¦
.zFSn dgpOd z` Elk`IW 'iziEv ok¥ª¥¦¤Ÿ§¤©¦§¨©
WECig rnWn 'iziEv ok iM' ,xnFl Wie§¥©¦¥ª¥¦©§©¦

oi`W iR lr s`,zFgpn x`WA oM oiCd ©©¦¤¥©¦¥¦§¨§¨
dgpOd z` Elk`IW dO` i`w i`e§¦¨¥©¨¤Ÿ§¤©¦§¨
dgpn lkC ,`Ed `hiWR df ,zFSn©¤§¦¨§¨¦§¨
KxvEd Kkl ,zFSn DzF` milkF`§¦¨©§¨§©
KxvEd KklE .dElk`i zEpip`A Wxtl§¨¥©£¦Ÿ§¨§¨§©
s`e 'dgpOd z` Egw' lirl Wxtl iOp©¦§¨¥§¥§¤©¦§¨§©
ik'C mEXn ,'ek mippF` mY`W iR lr©¦¤©¤§¦¦§¦

ded i` la` ,eilr i`w 'iziEv ok¥ª¥¦¨¥¨¨£¨¦£¨
'ek xEAv zgpn `EdW itl lirl Wxtn§¨¥§¥§¦¤¦§©¦
mEXn ,'iziEv ok iM' aFYkl KiIW `lŸ©¨¦§¦¥ª¥¦¦
dgpOA mdl dESW DicEgl iEEivaC¦§¦§¥¤¦¨¨¤©¦§¨
bdpnM DA bFdpY dgpOd FfA mBW¤©§©¦§¨¦§¨§¦§©
ok iM' xn`e xfg dOl ,iC did dgpOd©¦§¨¨¨©¨¨¨©§¨©¦¥
zEpip` crA KgxM lr `N` ,'iziEvª¥¦¤¨©¨§¨§©£¦
opF`W ,mcTX dn xzFq `EdW ,dEv¦¨¤¥©¤¨©¤¥

:miWcw lFk`l xEq`bi dxez ¨¤¡¨¨¦
(ci)ødOl iYrci `l ,m"`xd azM̈©¨§¥Ÿ¨©§¦¨¨

inlW lW dfgd mB dfA llM `lŸ¨©¨¤©¤¨¤¤©§¥
llMW FnM ,mFi FzF`A didW oFWgp©§¤¨¨§§¤¨©
lW ipinW zgpn mr oFWgp lW Fzgpn¦§¨¤©§¦¦§©§¦¦¤

.'ek xEAv(dix` xEB)iAbC ,xnFl Wi ¦©§¥¥©§©¥
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éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑ אׁשר" לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְֲֶ

ּתרּומה  ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר ְְֲִִֵֶַַָָָהּונף
ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ומֹוריד. מעלה –ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? .ּותנּופה ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÌÈ·ÏÁ‰ ÈM‡ ÏÚ∑ ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים מּכאן «ƒ≈«¬»ƒְְֲִִִֶַַַָָָ
זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּתנּופה.
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ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iå óøN¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

:øîàì íøúBpä©«¨¦−¥«Ÿ
i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑.ראׁשֿחדׁש מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְִֵֶֹֹ

עּזים  ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ְְְְִִִִֵַַָָָֹּוׁשלׁשה
נׂשרף  לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ּוׂשעיר נחׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָֹֹֹֻּוׂשעיר

יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. יׁש(בת"כ)אּלא , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׁש נׂשרף, בֹו ׁשּנגעה טּומאה מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָאֹומרים:
ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָאֹומרים:
להם  ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל

מּצֹות" "ואכלּוה ú.L¯cּבּמנחה: L¯c∑ ׁשּתי ְְְִִַַָָ»…»«ְֵ
נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָּדריׁשֹות

ּכהנים'àאּלּו ּב'תֹורת הּוא ּכ לא ? הגירסא קי"א זבחים (ועיין ְֲִֵַָֹ
נאכלו) לא מה ומפני הכי הרא"ם גרס וכן אלו ««¿∆»ÊÚÏ‡ŒÏÚ¯.נאכלו

¯Ó˙È‡ŒÏÚÂ∑ אהרן ׁשל ּכבֹודֹו ּפניו áּבׁשביל הפ , ¿«ƒ»»ְְֲִִֶַַָָָֹ
וכעס  הּבנים להם ∑Ó‡Ï¯.ּכנגד הׁשיבּוני âאמר : ְְִֶֶַַָָ≈…ֲִִֶַָָ

ּדברי! .על ְַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g jxk zegiy ihewl)

איתמר ועל אלעזר על טז)וּיקצף מּטֹות(י, (לא,ּבפרׁשת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
טעּות".כא) לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּפרׁש

לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ּכתב ׁשּלא ׁשעה ּומה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתהיה  אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלקדׁשי

ׁשאחד  מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּדעֹות ׁשאין מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחלקת
ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. הּכעס,ׁשםמהם מּפני ׁשּטעה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכאן. ּגם ּכן לפרׁש ְֵֵֵַָָיׁש

(æé)Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷ ék|úàNì íëì ïúð ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä ïåò-úà¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿

L„w‰∑!?ׂשרפּוה והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ ãוכי «…∆ְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּמא  להם: אמר אּלא הּקדׁש"? "ּבמקֹום אֹומר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומהּו

ונפסלה? יצאה לּקלעים ˜„ÌÈL.חּוץ L„˜ Èk ְְְְְִִַָָָָƒ…∆»»ƒ
‡Â‰∑ אמר לאו. לֹו: אמרּו והם ּביֹוצא, ונפסלת ƒְְְְְִֵֵֶֶַָָָ

הּק ּובמקֹום הֹואיל אכלּתם להם: לא מּדּוע היתה, דׁש ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

B‚Â'.אֹותּה? ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â∑ ׁשהּכהנים ָ¿…»»«»∆»≈¿ֲִֶַֹ
מתּכּפרים  ּובעלים ‰Ú„‰.אֹוכלים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ְְְְִִִִַָ»≈∆¬»≈»

מכּפר  ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּכאן
וחּטאת  ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֻעל

ּבאּוäנחׁשֹון  לכּפרה .לא ְְַַָָָֹ

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

minkg izty

(fh)ú`AW Wcg W`x itqEn xirU§¦§¥ŸŸ¤¤¨
DiA aizkC ,xEASd z`Hg liaWA¦§¦©©©¦¦§¦¥
oFr z` z`Ul mkl ozp DzF`e'§¨¨©¨¤¨¥¤£
oFr z` `UFp xirU dfi` ,'dcrd̈¥¨¥¤¨¦¥¤£
W`x lW xirU df xnF` ied ,dcrd̈¥¨¡¥¥¤¨¦¤Ÿ

:Wcgàdn ipRn' ,m"`xd qxB ikd Ÿ¤¨¦¨©¨§¥¦§¥©
,'EN` Elk`p `N dn ipRnE df sxUP¦§©¤¦§¥©Ÿ¤¤§¥
zEpip` ipRn mFIA Elk` `NW xnFlM§©¤Ÿ¨§©¦§¥£¦
,zFWnXd oiA cr olk`l EgiPd `N ¤̀¨¦¦§¨§¨©¥©§¨
iAxe `cEi iAxM ,zEpip` onf dlM f`W¤¨¨¤§©£¦§©¦¨§©¦
,dliNA `N` xYEd `l Exn`W oFrnW¦§¤¨§Ÿ©¤¨©©§¨
Flk`l EdEgiPd `l sxUPW FzF`e§¤¦§©Ÿ¦¦§¨§
`AiN`e ,FA drbPW d`nEh mEXn¦§¨¤¨§¨§©¦¨
zFxFC iWcw `EdW mEXn dingp iAxC§©¦§¤§¨¦¤¨§¥
dliNaE mFIA Flk`l mixEq` mippF`de§¨§¦£¦§¨§©©©§¨
.cIn EtxU ikd mEXn ,`ziixF`Cn¦§©§¨¦¨¦¨§¦¨

lk`P dn ipRn' opiqxB i` la` .m"`x§¥£¨¦¨§¦©¦§¥©¤¡©
dn ipRn ,zg` dWixC lMd f` ,'df¤¨©Ÿ§¦¨©©¦§¥©
F` mdl did ,lk`p dfe df sxUP¦§©¤§¤¤¡©¨¨¨¤
dfe ,lFk`l mdipW F` sFxUl mdipW§¥¤¦§§¥¤¤¡§¤
ipRn' opiqxB Kkl ,`id zg` dWixC§¦¨©©¦§¨¨§¦©¦§¥

:'Elk`p `N dnádOl ok `l m`C ©Ÿ¤¤§§¦Ÿ¥¨¨
`Ed oxd` s` `lde ,mdilr svẅ©£¥¤©£Ÿ©©£Ÿ
FaiWdl KxvEde ,qrMd llkA¦§©©©©§§©©£¦
`Ed Kke ,'dN`M izF` dp`xwYe'©¦§¤¨¦¨¥¤§¨
did oxd` lr s`W mipdM zxFzA§©Ÿ£¦¤©©©£Ÿ¨¨

:svTdâ'xn`l' lkC ,oM Wxtl gxkEd ©¤¤§©§¨¥¥§¨¥Ÿ
iOp i` .mixg`l xn`l dxFYAW¤©¨¥Ÿ©£¥¦¦©¦
`kd la` .hxR 'xn`l' llM 'xAcie'©§©¥§¨¥Ÿ§¨£¨¨¨
mixMfPd miWExiRd lM Wxtl `Mil¥¨§¨¥¨©¥¦©¦§¨¦
ipEaiWd xnFl Kixv KgxM lre ,lirl§¥§©¨§¨¨¦©£¦¦

:ixaC lrfi dxez ©§¨©

(fi)ãKYrC `wlq `wC ,WExiR¥§¨¨§¨©§¨
mFwnA' mr dwEaC 'rECn' zl`WC¦§¥©©©§¨¦¦§
dzid `l rECn xn` EN`M ,'WcTd©Ÿ¤§¦¨©©©Ÿ¨§¨
mEXnE ,WFcw mFwnA DzF` mkzlik £̀¦©§¤¨§¨¨¦
.dElk` WcTl uEg ike Dil dWw ikd̈¦¨¤¥§¦©Ÿ¤£¨¨
`l' mr dwEaC 'rECn' zl`XW ,aiWde§¥¦¤§¥©©©§¨¦Ÿ
mFwnA' WExitE ,'DzF` mYlk £̀©§¤¨¥¦§
,WcTd mFwnA dzidW xg`n ,'WcTd©Ÿ¤¥©©¤¨§¨¦§©Ÿ¤
xWt` i`W ipRnE .lqRdl d`vi `NW¤Ÿ¨§¨§¦¨¥¦§¥¤¦¤§¨
d`vi m` mcFw l`W `l m` df xnFl©¤¦Ÿ¨©¤¦¨§¨
,xnFl axd siqFd ,e`l Fl EaiWde§¥¦©¦¨©©
iM' xn`nE .z`vi mirlTl uEg `OW¤¨©§¨¦¨¨©£©¦
xn`n lr mrh ,'`id miWcw WcwŸ¤¨¨¦¦©©©©£©

:'eke 'mirlTl uEg `OW'äm`e ¤¨©§¨¦§¦
aizM dWxRd zNigzA `d ,xn`YŸ©¨¦§¦©©¨¨¨§¦
,ipinW z`Hg EpiidC ,'LcrA xRke'§©¥©©§§©§©©§¦¦
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(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑ לכם היה הּובא ׁשאּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)לׂשרפּה, יּובא (לעיל אׁשר "וכלֿחּטאת ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָ

וגֹו'" ‡˙d.מּדמּה eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑לאכלּה לכם åהיה ְִָָ»…¿…»ְְֶָָָָָ

אֹוננים  ׁשאּתם ˆÈ˙Èe.אףֿעלּֿפי ¯L‡k∑ לכםæ ְִִֶֶַַַ«¬∆ƒ≈ƒֶָ
.ּבּמנחה  ְִַָ

(èé)-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå íúàhç©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑ לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון çאין «¿«≈«¬…ְְִֵֶָ
ׁשּנאמר: כא)עז, מׁשה (במדבר אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל אלעזר על ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹקצף
ׁשּיהא  ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ׁשּיהא  ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ואנּו יֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאבינּו
ּבאלעזר  היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתלמיד

ּתלמּודֿלֹומר: לא)להׁשיב? הּכהן (שם אלעזר "וּיאמר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
מׁשה  לפני ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאלֿאנׁשי
ׁשני  ּפנים ׁשל ּב'ספרי' מצאתי זֹו הּנׂשיאים! .ולפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

e·È¯˜‰ ÌBi‰ Ô‰∑ אֹומר קא)?èמהּו אמר (זבחים אּלא, ≈«ƒ¿ƒֵֶַַָָ

ׁשעבד  ׁשהאֹונן אֹוננים, ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹחּלל.
אֹונן  ּומקריב ּכהןּֿגדֹול ׁשאני הקרבּתי, .אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

‰l‡k È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑,ּבני הּמתים היּו לא אפּלּו «ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַַָָֹ
עליהם  אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא
ׁשהּכהן  ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים ּכל ּכגֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכאּלּו,

להם  hÁ‡˙.מּטּמא ÈzÏÎ‡Â∑ הּייטב אכלּתי, ואם ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְִִִַַַָ
מּתר (שם)∑‰ÌBi.וגֹו'? לילה אנינּות ׁשאין éאבל , ְ«ְֲֲִֵֶַָָָֻ

קבּורה  ּביֹום אּלא ‰'.אֹונן ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ׁשמעּת אם ְְֵֶָָ«ƒ«¿≈≈ְִַָָ
ּדֹורֹות  ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, .ּבקדׁשי ְְְְְְֵֵֵֵָָָָָ

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

minkg izty

Wie ,dxRkl E`A EN` mBW DPin rnW§©¦¨¤©¥¨§©¨¨§¥
e`l 'LcrA xRke' aEzMX dnC xnFl©§©¤¨§©¥©©§©
oFWl `N` ,WOn dxRM `EdW `weC©§¨¤©¨¨©¨¤¨§
Epivn df FnkE .`nlrA xWkde gEPiw¦©§¤§¥§¨§¨§¤¨¦
,'odMd eilr xRke' aEzMW rxFvn iAB©¥§¨¤¨§¦¤¨¨©Ÿ¥
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dfgA mkl 'iziEv xW`M' xnFl oi ¥̀©©£¤¦¥¦¨¤©£¥
mdl xn`W ,dnExYd wFWe dtEpYd©§¨§©§¨¤¨©¨¤
ipRn xnFl WiC .ozF` Elk`IW oM mB©¥¤Ÿ§¨§¥©¦§¥
mFwnA ozlik`e miNw miWcw odW¤¥¨¨¦©¦©£¦¨¨§¨
iWcw cFnll oi` ikd mEXn ,xFdḧ¦¨¦¥¦§¨§¥
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ipinyעד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi jxk zegiy ihewl)

ּדֹורֹות  ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָאם
יט) י, הּוא (רש"י ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר ֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה

(ּבדֹומה  אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה לפּגע ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכדי
קדׁשי  ּבין הבּדל אין ואם־ּכן ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלּצּוּוי
ׁשההֹוראה  אהרן, לֹו הׁשיב ּכ על ּדֹורֹות. לקדׁשי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשעה

אּלא אינּה מאבלּות ה'להּמנע א,לפני הּמזּבח, ּבמקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אינּה הּקרּבנֹות ה'אכילת (מּלבד לפני לאֹוכלם אין ולכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, .קדׁשי ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ) לֹומר ּבֹוׁש ולא ׁשמעּתי'ëהֹודה, 'לא :. «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ßß oqip b"k iyiy mei

àé(à)øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìà£¥¤«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ אמר ׁשּיאמר ìלמׁשה ∆…∆¿∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ
‡Ì‰Ï.לאהרן  ¯Ó‡Ï∑ לאלעזר ׁשּיאמר אמר ְֲַֹ≈…¬≈∆ְְֶֶַַָָָֹ

ּכׁשהּוא  ליׂשראל? "לאמר" אּלא אינֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּולאיתמר.

אמּור  ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָאֹומר:
לבניו, אלהם"? "לאמר מקּים: אני מה הא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹליׂשראל.

ּולאיתמר  .לאלעזר ְְְִֶָָָָ

(á)øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî eìëàz«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם להיֹות את ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶָָֻ
וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ְְְְְְְִִִִִִֶֶָֻׁשלּוחים

מאהבה  הּמקֹום ּגזרת ‰iÁ‰.עליהם ˙‡Ê∑ לׁשֹון ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ…««»ְ
להיֹות îחּיים  ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי , ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָ

מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן הבּדילם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻחּיים,
ׁשּנכנס  לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּולאּמֹות
ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' החֹולה את .לבּקר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

‰iÁ‰ ˙‡Ê∑ ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה ּומראה ðמלּמד, …««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתאכלּו. לא וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: ְְְְְִֵָָֹֹֹֹֹאֹותּה
מּכל  אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ"אתֿזה
ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמין

הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן Ê‡˙.מןֿהעֹוף", ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…
‰Ó‰a‰ ÏkÓ .‰iÁ‰∑(כ ׁשהּבהמה (מנחות ñמלּמד ««»ƒ»«¿≈»ְְֵֵֶַַָ

חּיה  .ּבכלל ְִַַָ

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

ּובהמֹות  חּיֹות אכילת איסּור על יׂשראל נצטּוּו ּׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹמה
לתרץ  אפׁשר - מּתן־ּתֹורה לאחרי מּיד טהֹורֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינן
למעׂשה  נֹוגע זה ענין היה לא זֹו ׁשּבתקּופה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפׁשטּות,

ְַּבפֹועל:
יׂשראל  חנּו - למּתן־ּתֹורה הּסמּוכה הּתקּופה ּכל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבמׁש
הּבאה). לּׁשנה (עד סיני ּבמדּבר ּכלֹומר, סיני, הר ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָּבסביבֹות

ּכגֹון: ּבעלי־חּיים, ּכלל ּבּנמצא אינם מדּבר ׁשּבמקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומּכיון
ּבזה, וכּיֹוצא "נׁשר" ּכמֹו עֹופֹות, וכן וארנבת, ׁשפן ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגמל,
להזהיר  צֹור אין - ּבּמים" אׁשר "ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
קּימת  היתה לא ׁשּבלאו־הכי מּכיון אכילתם, איסּור על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּיד

לאכלם. ּכלל ְְְְֶָָָָאפׁשרּות
הֹו ("ּכל ל"נחׁש" ּב"מדּבר"ּובנֹוגע ׁשּנמצא ּגחֹון") על ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

minkg izty
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עה ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k iyiy meil inei xeriy
ׂשרף  נחׁש והּנֹורא הּגדֹול ּבּמדּבר הּמֹוליכ" ׁשּכתּוב ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָ[ּוכמֹו
ׁשּבצאתם  יֹודע למקרא' ה'ּבן־חמׁש הרי - גֹו'"] ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָועקרב
"לנחֹותם  היה ׁשּתפקידֹו ענן", "עּמּוד לפניהם הל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמצרים
ה'ּבן־חמׁש ׁשּיֹודע ּוכפי ועקרּבים. נחׁשים להרֹוג וכן ,"ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּדר
ּכי  ּדֹורֹותיכם ידעּו "למען סּוּכה מצות קּיּום אֹודֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלמקרא'
מארץ  אֹותם ּבהֹוציאי יׂשראל ּבני את הֹוׁשבּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּסּוּכֹות
ּכבֹוד" ל"ענני ׁשהּכּונה אביו לֹו הסּביר ּובוּדאי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמצרים",
ּבפׁשטּות  מבין ׁשּכן, ּומּכיון יׂשראל. ּבני מחנה את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּקיפּו

ועקרּבים. נחׁשים ּבּנמצא היּו לא יׂשראל ּדמחנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבּׁשטח
הּמׁשּכן  נדבת - ּגרמא ׁשהּזמן ענינים ּבאּו לכל־לראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹולכן,
חּיֹות  אכילת איסּור על נצטּוּו אחר־ּכ ורק כּו', ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָוהקמתֹו
ּבּזמן  לפֹועל נֹוגע ׁשּיהיה ּדבר טהֹורֹות, ׁשאינן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובהמֹות
סיחֹון  לארץ יּׁשּוב, למקֹום יתקרבּו ּכאׁשר - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּלאחרי־זה
מּתּגרי  לקנֹות ּבאפׁשרּותם ּתהיה ׁשאז ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוג,

ּבזה. וכּיֹוצא העֹולם, ְֵֶַָָָאּומֹות

(â)ìk|úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
:eìëàz dúà äîäaa äøb¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹוò'סדיקא' :.‰Ò¯t∑ «¿∆∆ְְְִַָ«¿»
ּבלע"ז  ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ׁשּמבּדלת ְַַ¿…««∆«ְֶֶֶֻ

ּכתרּגּומֹו: צּפרנין, ּבׁשּתי ּומּלמּטה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמלמעלה
מלמעלה  סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ"ּומטּלפא
מחּברֹות  ׁשּמּלמּטה לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻואינן

עא) b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ מּמעיה האכל ּומקיאה מעלה «¬«≈»ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפיה  לתֹו אֹותֹו הדק ּומחזרת ּולטחנֹו ∑b¯‰.לכתׁשֹו ְְְְֲֳִֵֶֶַָָָָ≈»

מּגזרת: ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב הּנּגרים",(שמואל "וכּמים ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
ׁשעלֿידי  'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ונּמֹוח  נפׁשר האכל יתרה ∑Ó‰aa‰.הּגרה, זֹו ôּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְֵֵָָ
אּמֹו ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, .היא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

eÏÎ‡z d˙‡∑ ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה ולא …»…≈ְְְְְֲֵֵַַָָָָֹֹ
ּב'עׂשה' עליה לעבר אּלא תעׂשה'öהיא? ו'לא (זבחים , ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.לד)
ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ּגרה מעלת . . ּפרסה ג).מפרסת ּפרסה(יא, –מפרסת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
(ימין  חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרמז
זאת  ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), (ׂשמאל ּוגבּורה ְְְֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמקרבת)

טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, ּגרהלׁשם לאדם מעלת רמז – ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא  לעׂשֹות, עֹומד ׁשהּוא הּמעׂשה האם וׁשּוב ׁשּוב ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבֹוחן
נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאכן,

טהֹורה'. 'ּבהמה היא ְְֲִִֵַַָָהּבהמית

(ã)éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§¨®¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéà¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«

(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®
:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(å)àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ
:íëì àåä äàîè äñéøôä¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

minkg izty

(b)òdqxR zxfBn Fpi`W xnFl dvFx¤©¤¥¦¦§©©§¨
`id dqxtE ,`id dwEcq oFWl `N ¤̀¨§§¨¦©§¨¦
,h"eqk fpMW` oFWlaE ,f"rlA `"hplt§©©¦§©§§©
z`e' aizkCn `Ed mEBxYd zgkFde§¨©©©§¦¦§¦§¤
`l dqxtE `Ed dxb dlrn iM otXd©¨¨¦©£¥¥¨©§¨Ÿ
dqxR Wi mNkl `lde ,'qixti©§¦©£Ÿ§ª¨¥©§¨
lr `N` ,ux`d lr DA miqxFCW¤§¦¨©¨¨¤¤¨©

:`id dwEcq oFWl 'zqxtn' KgxM̈§¨©§¤¤§§¨¦
ôlMn Elk`Y xW`' aizM xaM `dC§¨§¨§¦£¤Ÿ§¦¨

.'ek dxizi Ff daiY `N` ,'dndAd©§¥¨¤¨¥¨§¥¨
lMn Elk`Y xW`' aizM EN`M dnFce§¤§¦§¦£¤Ÿ§¦¨
lilXd Epiid ,'dndAA xW` dndAd©§¥¨£¤©§¥¨©§©¨¦
lMn Elk`Y xW`'C ,dndAA `vnPW¤¦§¨©§¥¨©£¤Ÿ§¦¨

:dWxR DNEM` i`w 'dndAdöe`lC ©§¥¨¨¥©¨¨¨¨§©

`le .`Ed dUr dUr llMn `Ad©¨¦§©£¥£¥§Ÿ
`l df z`' KEnqA `icdA aizM dUrz©£¤§¦§¤§¨§¨¤¤Ÿ
cOll `A `l la` .'ebe 'Elk`zŸ§£¨Ÿ¨§©¥
xaM `dC ,Flk`l xYEOW FhEWtM¦§¤¨§¨§§¨§¨
'dndAd lMn Elk`Y xW`' xn`̈©£¤Ÿ§¦¨©§¥¨

:'ekc dxez



ipinyעו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k iyiy meil inei xeriy

(æ)òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

(ç)íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬
:íëì íä¥−¨¤«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑ ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְִֵֵֶָָ
מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה

קלֿוחמר  סימני ÷אמרּת קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה : ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וכּו' אסּורֹות כהנים)טהרה בתורת הענין על ∑Ì¯NaÓ.(כל ְֲֳָָƒ¿»»ַ

וקרנים  וגידין עצמֹות על ולא ּבאזהרה, ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹּבׂשרם
˙eÚb.ּוטלפים  ‡Ï Ì˙Ï··e∑ יׂשראל יהיּו יכֹול ְִַָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְִִֵָָ

ּתלמּודֿלֹומר: נבלה? מּגע על כא)מזהרים "אמר (לקמן ְְְֱִֵַַַַַָָֹֻ

יׂשראל  ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאלֿהּכהנים
חמּורה  הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: קלֿוחמר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻמזהרין,
- קּלה נבלה טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר לא -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

תּגעּו" "לא ּתלמּודֿלֹומר: ּומה ּכלֿׁשּכן?! ?øלא ְִֵֶַַַָָֹֹ
ּברגל  עצמֹו לטהר אדם חּיב ׁשאמרּו: וזהּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּברגל,

יז) .(ר"ה

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al jxk zegiy ihewl)

ּברגל עצמֹו לטהר אדם ח)חּיב יא, לֹו(רׁש"י מּנין לׁשאל, יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
רׁש"י  ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשחֹובת
"קרא  - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת לעיל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּפרׁש

האדם  על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאֹותֹו
להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו הּיֹום את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהרי

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzŸ¥«
i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א קׂשקּׂשים (שמואל "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ

לבּוׁש" .הּוא ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

:íëì íä õ÷L¤¬¤¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום .ּבכל ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

minkg izty

(g)÷on oixidfn oi` ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¥©§¦¦¦
FA WiC `kd ip`WC ,xnFl Wie .oiCd©¦§¥©§©¥¨¨§¥
`le i"Wx WxiR ,'Elk`Y DzF`' dUr£¥¨Ÿ¥¥¥©¦§Ÿ
dndA lM lr i`w dfe ,d`nh dndA§¥¨§¥¨§¤¨¥©¨§¥¨
,'Elk`Y DzF`' aizM `dC ,d`nh§¥¨§¨§¦¨Ÿ¥
xYEn dWxRA miaEzMW md rnWn©§©¥¤§¦©¨¨¨¨

mdA oi`W zFndA x`W la` Dlk`l§¨§¨£¨§¨§¥¤¥¨¤
dWxRA miaEzM `NW s` mipniq¦¨¦©¤Ÿ§¦©¨¨¨
lr s` dUr Wi oM m` ,mlk`l xEq`̈§¨§¨¦¥¥£¥©©
,dxdh oniq mdA oi`W zFndA§¥¤¥¨¤¦©¨¢¨
`l iOp FA `dIW oiCd on iOp oixidfn©§¦¦©¦¦©¦¤§¥©¦Ÿ
oi` dUr oi`C `kid la` ,dUrz©£¤£¨¥¨§¥£¥¥

:m"`x .oiCd on oixidfnø'lbxA' ©§¦¦¦©¦§¥¨¤¤
l`xUi lMW xnFlM ,aFh mFiA WExiR¥§§©¤¨¦§¨¥

ipRn lbxA onvr xdhl oiaiIgzlFr ©¨¦§©¥©§¨¨¤¤¦§¥©
oi`X dn ,dxfrl `iadl aiIgW dI`x§¦¨¤©¨§¨¦¨£¨¨©¤¥

:dpXd zFni x`WA oMh dxez ¥¦§¨§©¨¨



עז ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

סנּפיר  אׁשר־לֹו ּכל ּבּמים אׁשר מּכל ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹֽאת־זה
וקׂשקׂשת  סנּפיר אין־לֹו אׁשר ּכל . . ּבּמים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֽוקׂשקׂשת

לכם: הּוא ׁשקץ ט־יב)ּבּמים (יא, ִֶֶֶַָָֽ
ואין  סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכל

קׂשקׂשת ב)לֹו נא, .(נדה ְֶֶַ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

רֹומזים  מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְִִִִִִִִַַָָָָּדגים
מקֹום  והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹליֹוׁשבי
קׂשקּׂשים  ּבהם להיֹות וצרי יׂשראל. ּבני ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָחּיּותם
טפלים  אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוסנּפירים,
הּדג, על הּמגן לבּוׁש ׁשהּוא קׂשקּׂשים הּגּוף: את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּומׁשּמׁשים

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ְְִִִֶֶַַָָָָָּוסנּפירים
הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוזה
ׁשמים  יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָאבל

את  המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו הּלימּוד, על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּמׁשּמרת
על  מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתבּואה.
הרמז  וזהּו הּמּוכרח. ענין הּוא ׁשאף ּבּתֹורה, החידּוׁש ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכח
היתה  לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבמה
סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּכל ּכי סנּפיר, לכּתֹוב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָצריכה
ׁשהּסנּפיר  ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּבּתֹורה. החידּוׁש ּכח – ּתֹורה" "יגּדיל ְְִִִַַַַָָָֹענינֹו
– קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוהּנה
ּבוּדאי  הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּתלמיד־חכם
לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג והּוא ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָיחּדׁש
ּבלא  ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹסנּפיר
זכה  "לא ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר טמא, ּדג הּוא ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹיראת־ׁשמים

הּמות". סם לֹו ֲֵֶַַַָנעׂשית

(àé)-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
:eöwLz íúìáð¦§¨−̈§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑ ערּוביהן את ּבֹוùלאסר יׁש אם , ¿∆∆ƒ¿ֱִֵֵֵֶֶֶֹ
צט)טעםúּבנֹותן  על ∑Ì¯NaÓ.(חולין מזהר אינֹו ְֵַַƒ¿»»ְֵַָֻ

העצמֹות  ועל eˆwLz.הּסנּפירים Ì˙Ï· ˙‡Â∑ שם) ְְֲִִַַַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈

יבחּוׁשין סו) מושיירונ"ש àלרּבֹות יבחּוׁשין ׁשּסּננן. ְְְְִִִֶַַַָ
.ּבלע"ז  ְַַ

(áé)õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ) ּתלמּודֿלֹומר ?áמה …¬∆≈¿ְַַַ
ׁשּלֹוâׁשּיכֹול  סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

אׁשר  "ּכל ּתלמּודֿלֹומר מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלּיּבׁשה;

ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאיןֿלֹו
ׁשהּׁשירן  מּתר ãאףֿעלּֿפי .ּבעלּיתֹו, ֲִִִִֶַַַָָָֻ

(âé)õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà íä¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד לקטּנים,(שבת הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְֲִִִֵֶַַַַָ
אינֹו אֹו .עלֿיד נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּכ

ּתלמּודֿלֹומר: ּבהנאה? לאסרן יד)אּלא "לא (דברים ְְְֲֶַַַָָָָָֹ
אסּורין  ּבאכילה עֹוף äתאכלּו", ּכל מּתרין. ּבהנאה - ְֲֲֲִִִַַָָָָָֹֻ

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

minkg izty

(`i)ù`dC ,`id `xizi `xwC mEXn¦¦§¨§¥¨¦§¨
:'md uwW' DiPin lirl aizMúEpiid §¦§¥¦¥¤¤¥©§

`nh ,FpinA oin la` .Fpin Fpi`WA oin¦§¤¥¦£¨¦§¦§¥
:xYEn ,xFdh miz`nA cg`à,WExiR ¤¨§¨©¦¨¨¥

FA oi` milMAW miOA lCBzOW xaC̈¨¤¦§©¥©©¦¤©¥¦¥
`A 'EvTWY mzlap z`e' ,xEQi` cv©¦§¤¦§¨¨§©¥¨
oFbM ,miOd on EWxRzPW cIn zFAxl§©¦©¤¦§¨§¦©©¦§
oeiM ,md mixEq` miOd on opPiQW¤¦§¨¦©©¦£¦¥¥¨

:Ediiziax mFwOn EWxiRWai dxez ¤¥§¦§§¦©§
(ai)álirl aEzMW ,`Ed `xizi `xwC¦§¨§¥¨¤¨§¥

:'ebe 'xiRpq Fl oi` xW` lke'â,xnFlM §Ÿ£¤¥§©¦§©
`pin` ded df `xwn aYkp `l EN ¦̀Ÿ¦§©¦§¨¤£¨¨¦¨

:'eke il oi`ã`Mil `Ow `xTn la` ¥¦£¨¦§¨©¨¥¨
irAin 'miOA' ok `l m`C ,rnWnl§¦§©§¦Ÿ¥©©¦¦¨¥
cOll `N` ,'milgPaE minIA' `le Dil¥§Ÿ©¨¦©§¨¦¤¨§©¥
miraFpe mikWFn mdW milgPaE minIA©¨¦©§¨¦¤¥§¦§§¦

`d ,mipniq Dil zil i` ixiq`C `Ed©£¦¦¦¥¥¦¨¦¨
zilC iR lr s` zFxrnE oigiW milkA§¥¦¦¦§¨©©¦§¥

:mW oiIr ,lFk` mipniq EdAbi dxez §¦¨¦¡©¥¨
(bi)ämFlXd eilr EpiAx dWn iPWCn¦§©¥¤©¥¨¨©¨

`le 'Elk`z `l' azke dxFz dpWnA§¦§¥¨§¨©ŸŸ§§Ÿ
xEQi` cg` rnWnC ,'Elk`i `l' azM̈©Ÿ¥¨§§©§©¤¨¦
FnM ,d`pd xEQi` cg`e dlik £̀¦¨§¤¨¦£¨¨§
,`Ed KExA WFcTd iRn xEACd rnXW¤¨©©¦¦¦©¨¨



ipinyעח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k iyiy meil inei xeriy
ולא  ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ּבֹו: ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר

אחד åּבׁשמֹותם  מין וכּלן ,. ְְִִֶָָָֻ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå. §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין פי'(זה «»»ְֵֵֶֶַַ

וׁשלינּונא )מגּביּה אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן .ּדגים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ÛeLÈÂ ÒBk∑ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש הם ¿«¿ְְֲִֵֵַַַָ

ׁשּקֹורין  לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָלהם
.ייב"ו 

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑ ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה ואין .לּה, ְְִִֵֵַָָָ

(èé)úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
:ólèòä-úàå§¤¨«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה זֹו «¬ƒ»ְְְִַָָָָָָ
חברֹותיה  עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ְְֲֲִִִֶֶַָָָָׁשמּה

ׁשהיא ∑‰‡Ù‰.ּבּמזֹונֹות  לי ונראה רגזנית. ּדּיה היא ְַ»¬»»ְְְִִִִִֶַַָָָ
היירו"ן  לּה הּבר ∑‰ÙÈÎec˙.ׁשּקֹורין ּתרנגֹול ִֶָ«ƒ«ְְַַָ

ׁשמֹו נקרא ולּמה הרופ"א. ּובלע"ז ּכפּולה, ְְְְְְְְִַַַָָָָָוכרּבלּתֹו
"ונּגר  ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ְְְְִִֶַַַַָָּדּוכיפת?
רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָטּורא",

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ס"ג)ּבמּסכת .(דף ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָ

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

minkg izty

`l' i`dC ipiQn lAw KM i`Ce `N ¤̀¨©©¨¦¥¦¦©§©Ÿ
e`l mi`nh zFtFr iAB aizkC 'Elk`i¥¨§¦§¦©¥§¥¦©
KgxM lre ,`z`C `Ed d`pdA oxq`l§¨§¨©£¨¨§¨¨§©¨§¨

:miPhwl olik`Od lr aiIglåm`e §©¥©©©£¦¨¦§©¦§¦
WxiRW oipr lr df aqEn K`id ,xn`YŸ©¥¨¨¤©¦§¨¤¥¥
WxitC `YWd ,xnFl Wie .eiptl i"Wx©¦§¨¨§¥©©§¨§¥¥
miaEzMW mi`nHd zFtFrC eiptl§¨¨§©§¥¦¤§¦
aizkCn d`pdA xYEn `icdA dxFYA©¨§¤§¨¨©£¨¨¦¦§¦
`kid Wxtl Epivn ,'Elk`z `l'ŸŸ§¨¦§¨¥¥¨
s` ,'Edpinl' 'Fpinl' 'Dpinl' aizkC¦§¦§¦¨§¦§¦¥©

`le odi`xnA `l dfl df oinFC oi`W¤¥¦¤¨¤Ÿ§©§¥¤§Ÿ
la` .`Ed cg` oin lMd ,odizFnWA¦§¥¤©Ÿ¦¤¨£¨
`icdA miaEzMW ozF` Eid m ¦̀¨¨¤§¦§¤§¨
,'Elk`i `l' aizkCn d`pdA mixEq £̀¦©£¨¨¦¦§¦Ÿ¥¨§
'Dpinl' aizkC `kid opiWxtn ded£¨§¨§¦©¥¨¦§¦§¦¨
DpiOW `A cOll `l 'Edpinl' 'Fpinl'§¦§¦¥Ÿ§©¥¨¤¦¨
odi`xnA oinFCW EN` `N` ,`Ed WOn©¨¤¨¥¤¦§©§¥¤
EN` FnM mixEq` odizFnWaE¦§¥¤£¦§¥
oi`W EN` la` ,dxFYA miaEzMW¤§¦©¨£¨¥¤¥
,odizFnWaE odi`xnA mdl oinFC¦¨¤§©§¥¤¦§¥¤

ozF`M mixEng opi`e ,oPin opi` ozF`¨¥¨¦¨§¥¨£¦§¨
mixEq` odW `icdA miaEzMW¤§¦§¤§¨¤¥£¦
.dlik` xEQi` `N` mdA oi`e ,d`pdA©£¨¨§¥¨¤¤¨¦£¦¨

`YWd la`ozF` ENit` opixn`C £¨©§¨§¨§¦©£¦¨
xEQi` mdA oi` `icdA miaEzMW¤§¦§¤§¨¥¨¤¦
ozF` xnFl milFki Ki` oM m` ,d`pd£¨¨¦¥¥§¦©¨
lr ,xzFi xEng `icdA miaEzM oi`W¤¥§¦§¤§¨¨¥©
lwe ,`Ed cg` oiOW `A zFxFdl KgxM̈§¨§¨¤¦¤¨§©

:oiadlci dxez §¨¦



עט ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k iyiy meil inei xeriy

(ë)àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà òaøà-ìò©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

:õøàä-ìò ïää¥−©¨¨«¤
i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑ ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»

לצּו ארּבע סמּו לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
מתחּזק  הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ּוכׁשרֹוצה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹרגליו,
ּכאֹותן  הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבאֹותן
ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל לנגושט"א, ְֲִִִֵֶֶָָָׁשּקֹורין
רגלים  ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשארּבעה

ּכאן, הּכתּובים ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֻוארּבע
מצּויין  הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ְְְִִִִֶַָָָָָֻּוכנפיו
ׁשאין  ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּבאֹותן
אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלהם

ּביניהם  להבּדיל .יֹודעים ְְְִִֵֵֶַ

(áë)Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä-úàå§¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

:eäðéîì áâçä¤«¨−̈§¦¥«

(âë)õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ)לֹו יׁש ׁשאם ללּמד טהֹור æּבא – .חמׁש ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) להאמר ּבענין çהעתידין ּבנגיעתם ∑e‡nhz.למּטה טמאה èּכלֹומר, .יׁש ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

(äë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ מּגע מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכּבּוס éּכל טעּונה ׁשהיא , ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
.ּבגדים  ְִָ

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

minkg izty

(bk)æ`d ,i`d il dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦©¨
lMn Elk`Y df z` K`' aizM lirl§¥§¦©¤¤Ÿ§¦Ÿ
,'ebe 'rAx` lr KlFdd sFrd uxW¤¤¨©¥©©§©
la` ,`weC mipin drAx` ipdC rnWn©§©§¨¥©§¨¨¦¦©§¨£¨
rAx` mdl WIW sFrd ivxW x`W§¨¦§¥¨¤¥¨¤©§©

i`Ce `N` ,lFk`l mixEq` milbx©§©¦£¦¤¡¤¨©©
:'eke `A cOllck dxez §©¥¨

(ck)çdndA` ,i`w lirlC` `le§Ÿ©¦§¥¨¥©§¥¨
:miabge mibce zFtFre dIgeè,xnFlM §©¨§§¨¦©£¨¦§©

ikd `N` ,zF`OHl mzF` dEvOW `lŸ¤§©¤¨¦©¤¨¨¦

EidY mA ErBY m`W ,FWExiR¥¤¦¦§¨¦§
:mi`nhdk dxez §¥¦

(dk)émrh iYrnW `l ,m"`xd azM̈©¨§¥Ÿ¨©§¦©©
dfA EprinWdl `A dn df lr oFkp̈©¤©¨§©§¦¥§¤
dR aizM `icdA ixd ,llMd©§¨£¥§¤§¨§¦Ÿ



ipinyפ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k iyiy meil inei xeriy

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì| §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈§¤´©
íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñL äpðéà¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

:àîèé íäa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְ

היא  למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּגמל
לּמד ּכאן מטּמאה,מחּברת. טמאה ּבהמה ׁשּנבלת , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

הּפרׁשה  ׁשּבסֹוף טהֹורה ëּובענין ּבהמה על .ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

(æë)ìëå|-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤´¤©
àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ ודב ּכלב ÌÎÏ.וחתּול ìּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©
ñ :íëì änä íéàîè áøòä̈¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְִֵַָָָֻ
ּבמּגען  טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻאכילה,
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל .ונאסר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

„ÏÁ‰∑ מושטיל"ה.·v‰Â∑ ׁשּדֹומה פויי"ט, «…∆¿«»ֶֶ
.לצפרּדע  ְְִֵַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

minkg izty

qEAiM oErh Fpi` rBn z`nEhAW¤§§©©¨¥¨¦
qEAiM oErh `Vn z`nEhaE micbA§¨¦§§©©¨¨¦
`Ed mFwn lkAW ricFdl m`e ,micbA§¨¦§¦§¦©¤§¨¨
.DPin `wtp i`nl ,dR aEzMW FnM§¤¨Ÿ§©¨§¨¦¨
dfA EprinWdl `AW xnFl Wi `OWe§¤¨¥©¤¨§©§¦¥¨¤
xnge lTn dcnl rBn z`nEh oi`W¤¥§©©¨§¥¨¦©¨Ÿ¤
qEAiM Dpirhdl `Vn z`nEHn¦§©©¨§©§¦¨¦
zbdFp Dpi`W `VO dnE ,micbA§¨¦©©¨¤¥¨¤¤
rBn ,micbA qEAiM oErh mivxWA¦§¨¦¨¦§¨¦©¨
oiC Dpi` zF`nEh ipin lkA zbdFPW¤¤¤§¨¦¥§¥¨¦
WxiR df lre ,micbA qEAiM dpErHW¤§¨¦§¨¦§©¤¥¥
`Vn z`nEh xn`PW mFwn lM' i"Wx©¦¨¨¤¤¡©§©©¨

`vnY `le ,'rBn z`nEHn dxEng£¨¦§©©¨§Ÿ¦§¨
DA aiIgW rBn z`nEh mFwn mEWA§¨§©©¨¤¦¥¨
dzid EN`e ,micbA qEAiM aEzMd©¨¦§¨¦§¦¨§¨
lTn micbA qEAiM dpErh rBn z`nEh§©©¨§¨¦§¨¦¦©
`YkEC mEWA `xw hiOYWil `l xngëŸ¤Ÿ¦§©¥§¨§§¨
.'eicbA qAki' rBn z`nEhA aFYklC§¦§§§©©¨§©¥§¨¨
oiNEgC `Ow wxtA `zi` `peeB i`dkE§©©§¨¦¨§¤¤©¨§¦

:m"`xd .b"k scek dxez ©¨§¥
(ek)ë,mipWl aEzMd owNg ,xnFlM§©¦§¨©¨¦§©¦

m` dxFdh dndA zhigXW xnFl©¤§¦©§¥¨§¨¦
DzhigW DhgWE dtxh dzid̈§¨§¥¨§¨¨§¦¨¨
ikd mEXnE ,dlap icin DYxdhn§©©§¨¦¥§¥¨¦¨¦

dzn `weC ,'ebe 'zEni ike' mzd aizM§¦¨¨§¦¨©§¨¥¨
s` ,dtxh la` ,dlap z`nEh d`Ohn§©§¨§©§¥¨£¨§¥¨©

,zEnl DtFQW iR lrDhgW m` ©¦¤¨¨¦§¨¨
dndA la` .dlap z`nEHn dxFdh§¨¦§©§¥¨£¨§¥¨
oi` ,dhEgW oiA dzn oiA ,d`nh§¥¨¥¥¨¥§¨¥
okle ,dlap icin DYxdhn DzhigW§¦¨¨§©©§¨¦¥§¥¨§¨¥
ici lr oiA ,mzq 'DzlapA' DA aYkp¦§©¨§¦§¨¨§¨¥©§¥
.dhigW ici lr oiA dzin¦¨¥©§¥§¦¨

:m"`xdfk dxez ¨§¥
(fk)ìmdilbx zFRM oi`W ,WExiR¥¤¥©©§¥¤

:mitlhA zFQEkngk dxez §¦§¨©¦



פי ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k ycew zayl inei xeriy

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà õò-éìk§¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה הּוא (יבמות טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·לתרּומה.îואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈
הּׁשמׁש .ּבהערב ְְֵֶֶֶַ

ß oqip c"k ycew zay ß

(âì)ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa øLà£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑ מּטּמא חרס ּכלי מאוירֹוðאין אּלא ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
כד) ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ ּומטּמא חֹוזר ñהּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ

ּׁשּבאוירֹו 'ּבתֹוכֹו'(מה לֹומר: צרי אחרים: B˙‡Â.)ספרים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…
e¯aL˙∑(ת"כ) טהרה לֹו ׁשאין .ּבמקוה òלּמד ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå àîèé¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ מקרא על ôמּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְִַָָ
אׁשר  האכל מּכל יטמא.. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹהעליֹון:
חרס  ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו יבֹוא אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָיאכל,
ּבכל  יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּטמא
למדנּו יטמא. – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכלי
ּומתּקן  מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמּכאן

אחת, ּפעם מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻלקּבל
לעֹולם  טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻּומּׁשּבאּו

נגּוב  מׁשקה,öואפּלּו הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין ; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻמכׁשיר
יּׁשתה  אׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ'אׁשר

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא – (פסחים ּבכלּֿכלי ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ
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z`iA xg` Fz`nEh z` aEzMd©¨¤§¨©©¦©
`pW `l aEbp `pW `l ,mzq miOd©©¦§¨Ÿ§¨¨Ÿ§¨



ipinyפב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k ycew zayl inei xeriy
ׁשּככ) ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּכאן:

ּכלי  מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל יהיּו יכֹול ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָׁשנינּו:
יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִֶֶֶַַָֹחרס?

מּטּמא  ּומׁשקה אכל חרס,÷מּכלֿהאכל", ּכלי מאויר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשהּׁשרץ  לפי חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָואין
הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻֻאבי
עֹוד  ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָלפיכ
נגע  ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהּׁשרץ
ולא  ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: ְְְִִֶֶַַַַַַַָֹהּׁשרץ
הּפת  ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֻנאמר

הּכלים  ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתחּלה,
טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר נגעה מּלּטמא עצמּה ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

מכׁשרת  ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו מּגּבן; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן
מּׁשּנּתלׁשּו עליהן נפלּו אּלאֿאםּֿכן ׁשאם øזרעים, ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ׁשּלא  ל אין ּבמחּבר, הכׁשר מקּבלין אֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻאּתה
מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. עליו ֲִִֵֶַַַָָָָָָּבאּו

אחרים  מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, אּלאֿאםּֿכן ùולמדנּו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכביצה ּבֹו פ)יׁש יומא אכל (ת"כ. יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

הּבליעה  ּבית 'אין חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנאכל
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר .מחזיק ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא הם,(כלים הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְִִִֵֵַַ
ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל על úוהם הּקדרה את וׁשֹופת , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם החלל, ׁשאין ∑ızÈ.נקב ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָÀ»ֵֶ
ּבטבילה  טהרה חרס ÌÎÏ.לכלי eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ ְְֳִִִִֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆

ּתלמּודֿלֹומר: לנתצם', אני 'מצּוה ּתאמר: ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא
– ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ"ּוטמאים

.רּׁשאי  ַַ

(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑,לּקרקע המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְִַַַַָֻ
טמאה  מקּבלין ללמד àאין ל יׁש ועֹוד ;.‰È‰È ְְְְְְִִֵֵַָֹֻƒ¿∆

¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם Ì˙Ï·a.הּטֹובל Ú‚Â »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»
‡ÓËÈ∑(ת"כ) ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא ונגע áאפּלּו ƒ¿»ְְְֲִֵַַָֹ

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»
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qxg lWC rnWn ,dewnA dxdh mdl̈¤¨¢¨§¦§¤©§©§¤¤¤
xnFl Kixv qxg ilM `Ede li`Fde ,md¥§¦§§¦¤¤¨¦©
`OHn qxg ilM oi`C ,KFY mdl WIW¤¥¨¤§¥§¦¤¤¦©¥
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iOp Dil `xiaq `cEi iAx s`C xnFl©§©©¦¨§¦¨¥©¦
Wi EdiieexzC Dil `xiaqC ,ikd̈¦¦§¦¨¥§©§©§¥
E`aie md milEwWC ,dGn cFnll¦§¦¤¦§¦¥§¨Ÿ

:m"`x .mdipWárbp m` ,xnFlM §¥¤§¥§©¦¨©
,`nhi xFA F` oirn KFzA `Ede dlapA¦§¥¨§§©§¨¦§¨
ikde ,ikd Wxcnl `Ed `xizi `xwC¦§¨§¥¨§¦§©¨¦§¨¦
'min dewn xFaE oirn K`' ,Dil opiWxC̈§¦©¥©©§¨¦§¥©¦



פג ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k ycew zayl inei xeriy
קלֿוחמר  ּתאמר ׁשּלא יטמא. את âּבנבלתם, ׁשּיּציל קלֿוחמר מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם הּטהֹור : ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

יטמא" ּבנבלתם "ונגע נאמר: לכ .מּלּטמא, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑"זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל זריעה ∆«≈«ְְִִִֵֵֵֶַָ
ּכמֹו: הּוא, ּדבר א)ׁשם מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ְְְְִִִֵֵַָָָ

‡e‰ ¯B‰Ë∑ ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד »ְְְְִִֶֶַַַָֹֻ
מים ãלּקרֹות  עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל .אכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑ ׁשאם ׁשּנּתלׁש. לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְִִֶֶַַַ
ׁשּלא  זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻּתאמר:

Ú¯Ê.הכׁשר! ÏÚ ÌÈÓ∑ מׁשקין ׁשאר ּבין מים ,äּבין ְַֻ«ƒ«∆«ְְִִֵֵַַָ
לתֹוכן  נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם נדרׁשåּבין הּכל ; ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכהנים' ÂÈÏÚ.ּב'תֹורת Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑ מּׁשּנּגב אף ְֲִַֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ִֶַַֻ
ׁשם  עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמן
אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאכל,

אינֹו הימּנּוׁשּוב .נעקר ֱֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לכם הּוא טמא . . זרע על מים יּתן לח)וכי מאכל (יא, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
'יבׁשה'.יבׁש ה' לעבֹודת רֹומז –– רטב רֹומז מאכל ְֲֲֵֵֵֵַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות מּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָֻלעבֹודה
למקֹום  ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעד

ּוכפי  חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם לקּבל ּכדי יתרה, קדּׁשה ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּיׁש
"לנגיעת  ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמצינּו
לׁשרֹות  מתאּוה אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּנכרים

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . ְְְִִֵֶֶַָָֻאּלא

(èì)äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
:áøòä-ãò àîèé dúìáða òâpä©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. וגידים (חולין ּבעצמֹות ּבעֹור æולא ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא ,. ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑ מּגע מּטמאת מּׂשא טמאת ּבגדיו çחמּורה אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא , ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

minkg izty

xFdHd la` ,xFdh odA laFHd `nHd©¨¥©¥¨¤¨£¨©¨
:`nh ,uxWA rbp m` ,okFzA cnFrdâ ¨¥§¨¦¨©§¤¤¨¥

,EpW mipdM zxFzA la` ,m"`xd azM̈©¨§¥£¨§©Ÿ£¦¨
mi`nHd z` dlrn ux`de li`Fd¦§¨¨¤©£¨¤©§¥¦
mi`nh mirxf Erxf m`W ,mz`nHn¦ª§¨¨¤¦¨§§¨¦§¥¦
dewOde ,mixFdh md ux`A EWxWpe§¦§§¨¨¤¥§¦§©¦§¤
ux`d dn ,mi`nHd z` zxdhn iOp©¦§©¤¤¤©§¥¦¨¨¨¤
mirxGd xnFlM ,mixFdHd z` zlSn©¤¤¤©§¦§©©§¨¦
,KM min s` ,`OHNn ux`A miWxWPd©¦§¨¦¨¨¤¦¦©¥©©¦¨
,'`nhi mzlapA rbFPde' xn`p Kkl§¨¤¡©§©¥©§¦§¨¨¦§¨

:`OHNn miliSn miOd oi`Wfl dxez ¤¥©©¦©¦¦¦¦©¥
(fl)ãike' DixzA aizkCnC ,WExiR¥§¦¦§¦©§¥§¦

eilr mzlaPn ltpe rxf lr min oYiª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨
DiPin lirlC `xwC llMn ,'`Ed `nḧ¥¦§¨¦§¨¦§¥¦¥
mzlaPn ltPWM '`Ed xFdh' aizkC¦§¦¨§¤¨©¦¦§¨¨
.ixiinw miOd eilr `aIW mxh eilr̈¨¤¤¤¨Ÿ¨¨©©¦¨©§¦
zFiWETd dWwdX dn m"`xdA oiIr©¥§¨§¥©¤¦§¨©§
dOlC cEnlYaE mipdM zxFzA EWwdW¤¦§§©Ÿ£¦©©§§¨¨
`iade ,lirlCn wFRiY ,`xw il¦§¨¥¦¦§¥§¥¦

:mW EvxiYW mivExiYdgl dxez ©¥¦¤¥§¨
(gl)ädxifbl 'min' 'min' opitliC§¨§¦©©¦©¦¦§¥¨

,qxg ilM iAbC lirlC 'miO'n deẄ¨¦©¦¦§¥§©¥§¦¤¤
:minM miwWn x`W odA dUr mXWå ¤¨¨¨¨¤§¨©§¦§©¦

aizkE ,'rxf lr min oYi ike' aizkC¦§¦§¦ª©©¦©¤©§¦

lr 'ltpe' iOp FA ixw ,'ebe 'ltpe' KEnqA§¨§¨©§¥©¦§¨©©
lr rxf ltpe' ,eiptl aEzMX dn©¤¨§¨¨§¨©¤©©

:'minhl dxez ©¦
(hl)æmFwOn EWxiRWM ,WExiR¥§¤¥§¦§

,xUAA mixAEgn odWM la` .oxEAg¦¨£¨§¤¥§¨¦©¨¨
ci mEXn i` ,xUAA rbFpM odA rbFPd©¥©¨¤§¥©©¨¨¦¦¨

:xnFW mEXn i`n dxez ¦¦¥
n)(çi"Wx WxitC `de .lirl iYWxiR¥©§¦§¥§¨§¥¥©¦

Wi ,lirl df WxiR xaM `de ,`kd̈¨§¨§¨¥¥¤§¥¥
lkF`de' `kd aizkCnC ,xnFl©§¦¦§¦¨¨§¨¥
`UFpl lkF` xEriW oYil 'DzlaPn¦¦§¨¨¦¥¦¥§¥
ozF` deWdC oeiM `pin` ded ,rbFplE§¥©£¨¨¦¨¥¨§¦§¨¨



ipinyפד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k ycew zayl inei xeriy
ּבֹו: נאמר ׁשּלא ּבגדיו"טמאין, ÏÎ‡‰Â."יכּבס ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ¿»…≈

d˙Ï·pÓ∑אכילתֹו ּתטּמאּנּו אֹומר èיכֹול ּכׁשהּוא ? ƒƒ¿»»ְְְֲִֵֶֶַָָ
טהֹור: עֹוף כב)ּבנבלת יאכל (לקמן לא ּוטרפה "נבלה ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ

ואין  ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלטמאהֿבּה",
מּׂשא, ּבלא ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנבלת

אםּֿכן  הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָּכגֹון:
ולּנֹוגע  לּנֹוׂשא ׁשעּור לּתן "האכל"? ּתלמּודֿלֹומר ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמה

אכילה  ּכזיתéּכדי והּוא מב), Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ ְְְֲִִֵַָ¿»≈«»»∆
צרי ׁשּטבל, ׁשמׁשëאףֿעלּֿפי .הערב ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

(àî)àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
:ìëàé¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז הּיּתּוׁשין (חולין את להֹוציא «…≈«»»∆ְִִֶַַ
ׁשהרי  ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכליסין
מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ על ׁשרצּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלא

נאסרּו הרי וׁשרצּו, ÏÎ‡È.לאויר ‡Ï∑ על לחּיב ְְְֱֲֲִֵֶָָ…≈»≈ְֵַַ
נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ּכאֹוכל. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּמאכיל

רגלים  ונד ìקצר ּכרֹוחׁש אּלא נראה .ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ
àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

:íä õ÷L-ék íeìëàú«Ÿ§−¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑,"ּגחֹון" ּולׁשֹון נחׁש. זה ≈«»ְֶָָָ

מעיו  על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ‰kCÏB.ׁשחּיה, Ï∑ ְְִֵֵֵֶַָָָ…≈
הּׁשלׁשּולין  הּדֹומה îלהביא ÏÚ.לּדֹומה ðואת CÏB‰ ְְְִִִֶֶֶַַַָ≈«

Úa¯‡∑ עקרב החּפּוׁשית ∑Ïk.זה את להביא «¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ

ל  הּדֹומה ואת ּבלע"ז a¯Ó‰.ּדֹומה אשקרבו"ט ְְֶֶֶַַַַ«¿≈
ÌÈÏ‚¯∑ ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה «¿«ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

צינטפיד"ש  וקֹורין ּולכאן, לכאן .זנבֹו ְְְְִָָָ

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

minkg izty

iOp oiCd `Ed d`nEh xEriWl aEzMd©¨§¦§¨©¦©¦
Kixv ikd mEXn ,micbA qEAiM oiprl§¦§©¦§¨¦¦¨¦¨¦
zFWwdl oi`e .dR WxtlE xFfgl i"Wx©¦©£§¨¥Ÿ§¥§©§
,m"`xd uxiY xaM ,i"Wxl Dil `pn§¨¥§©¦§¨¥¥¨§¥
`YkEC mEWA `xw hiOYWn `lC oeiM¥¨§Ÿ¦§©¥§¨§§¨
:'eicbA qAki' rBn z`nEhA aFYkilC§¦§§§©©¨§©¥§¨¨

èz` `UFPde' xg` FzF` WxiRX dn©¤¥¥©©§©¥¤
wAcIW icM ,xcQM `NW 'Dzlap¦§¨¨¤Ÿ©¥¤§¥¤¦§©
lCadd ricFdl ,'rbFPd' mr '`UFPd'©¥¦©¥©§¦©©¤§¥
dxEng `Vn z`nEHW ,mdipiAW¤¥¥¤¤§©©¨£¨
m`C lirl Wxitcke ,rBn z`nEHn¦§©©¨§¦§¥¥§¥§¦

:EprinWdl `A dn ok `léivg EpiidC Ÿ¥©¨§©§¦¥§©§£¦
lk` lirl i"Wx WxitC `de .dviA¥¨§¨§¥¥©¦§¥Ÿ¤
oi` minkg ExriWe ,zg` zaA lk`Pd©¤¡¨§©©©§¦££¨¦¥
zviAn xzFi wifgn drilAd ziA¥©§¦¨©£¦¥¦¥©
df ,dnlW dviA EpiidC ,zlFbpxY©§§¤§©§¥¨§¥¨¤
`NW ixiin `kde ,wgCd ici lr ixiin©§¥©§¥©§¨§¨¨©§¥¤Ÿ

:wgCd ici lrëlirl iYWxiR xaM ©§¥©§¨§¨¥©§¦§¥
oiIr ,'axrd cr `nhe `aEi miOA' iAB©¥©©¦¨§¨¥©¨¤¤©¥
WxiR m"`xde .o`M FWExiR oke ,eilr̈¨§¥¥¨§¨§¥¥¥

laHW iR lr s` ,WxiRW ,xg` oiprA§¦§¨©¥¤¥¥©©¦¤¨©
xg`e' ok `l m`C ,WnW axrd Kixv̈¦¤¡¥¤¤§¦Ÿ¥§©©
axrde .Dil irAin 'xdhe miOA ugxi¦§©©©¦§¨¥¦¨¥¥§¤¡¥
EpiidC ,FxF` z`iA xnFl dvFx WnW¤¤¤©¦©§©§
,`Ed `nFi 'xdhe'C ,miakFMd z`v¥©¨¦¦§¨¥¨
wxR .Dil irAin 'xdhie' ok `l m`C§¦Ÿ¥§¦§©¦¨¥¥¤¤
`le o`kA df WxitE .zFkxaC `Ow©¨¦§¨¥¥¤§¨§Ÿ
lr cOll `A `l dGW itl ,ipixg`A§©£¦¦§¦¤¤Ÿ¨§©¥©
`N` ,ipixg`M axrd cr E`nHIW¤¦¨§©¨¤¤§©£¦¦¤¨
,WExiR ,rbFplE `UFpl xEriW cOll§©¥¦§¥§¥©¥
`aE' xFn` zWxtA azMW iR lr s ©̀©¦¤¨©§¨¨©¡¨
zF`nEh x`WA `idd ,'xdhe WnXd©¤¤§¨¥©¦¦§¨§
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"eirn lr ltFp" zFidl `NW dvrd̈¥¨¤Ÿ¦§¥©¥¨

על־ּגחֹון  הֹול ֵַָֹּכל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. (יא,זה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

רש"י) ובפירוש מב.

ּדוקא  הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָיׁש
הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָ"לׁשֹון

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק יצר־הרע".(זהר ּדא "נחׁש ְֲֵֵֶַַָָָָָָ
לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומׁשמיענּו
האכילה  ּבתאות ׁשקּוע ׁשּיהיה מעיו", על הֹול" ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
לאדם  הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּובענינים

ׁשח". הֹול" ְִֵֶֶָׁשּיהיה
מי  ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכלֹומר:

אּלה" כו)ּברא מ, ראׁשֹו,(ישעיה להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹ
להֹוריד  לאדם הּיצר־הרע אֹומר הא־ל, ּבגדלּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּולהתּבֹונן

הּיצר־הרע  יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁשֹו
ׁשּיהיה  ּבלבד זֹו ׁשּלא עד רחמנא־ליצלן, האדם, את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהֹוריד
ׁשּיהיה  ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול"ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

רחמנא־ליצלן. ּבתאוֹות לגמרי ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָׁשקּוע
ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, יצר־הרע,(שבת ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

עבֹודה־ עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר ְֲֲֲֵֵֵֶַַָָהּיֹום
ָָזרה".

"מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהעצה
הּתֹורה  ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָו"ׁשמים"

ּד'ּבפרט חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא לבעל אור' 'תורה (ראה ְִָ
9־1038) הּוא עמוד הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

יצר־הרע". ּדא מ"הּנחׁש ִֵֵֶַַָָָָנּצֹול

(âî)õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
:ía íúîèðå íäa eànhú àìå§³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑:ּכתיב ׁשהרי ּבאכילתן, «¿«¿ְֲֲִִֵֶַָָ
תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"נפׁשתיכם".

Ìa.ּבאכילתם  Ì˙ÓËÂ∑ ּבהם מּטּמאין אּתם אם ֲִַָָ¿ƒ¿≈∆»ְִִִֶֶַַָ

ּוביׁשיבת  הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבארץ,
.מעלה  ְַָ

(ãî)íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

:õøàä-ìò Nîøä õøMä-ìëa§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑קדֹוׁש ׁשאני ׁשאני ñּכׁשם , ƒ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲִִֵֶֶָ

את  קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, עצמכם òה' ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
˜„ÌÈL.למּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ אתכם אקּדׁש ׁשאני לפי ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְֲֲִִֵֶֶֶַ

הּבא  ּובעֹולם B‚Â'.למעלה e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ לעבר ְְַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲַֹ

הרּבה  ּבלאוין וזהּוôעליהם מלקּות. – לאו וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּגמרא: נמלה ׁשאמרּו ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשׁש לֹוקה – צרעה חמׁש, לֹוקה –. ְִֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 66 cenr ,al jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WtPd zxdhl "EvTWY la"A zExidGd©§¦§©§©§§¨¢©©¤¤

והייתם  והתקּדׁשּתם גו' את־נפׁשתיכם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֽאל־ּתׁשּקצּו
אני קדֹוׁש ּכי מג־מד)קדׁשים (יא, ְִִִָָֹ

לאחרי  אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָּכתב
אל  "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמֹונה
מביא  אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל נפׁשֹותיכם", את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתׁשּקצּו

הּקּב"ה, לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה ְְְְְְְְֳֵֵֵַַַָָָָָָָקדּוׁשה
אני". קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר

ּדוקא  אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָויׁש
"מביא  ּתׁשּקצּו", "ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם
ּדברים  לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה וטהרה ְְְְְְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָָֹקדּוׁשה

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zay(oey`x meil)

xzeny oky lke ,eytp aiydl ick lke` el mngl xzen ±
la` .dtexb dpi`y dxik iab lr exear zedydlCìå éìep`y ¦¨¨

,mi`ixa,éàî.xacd xzen m`d wtzqdl yi ,xnelkdéì øîàax ©¨©¥
,iia`l sqeiàøeña[laaa xir my-]eäLî.zedydl ebdp -àäc §¨©§§¨

[oky-]äåä àãáeòc éøî ÷çöé øa ïîçð áøeiyrna wcwcne xidf - ©©§¨©¦§¨¨¥§§¨£¨
,didìéëàå déì eäLîedtexb dpi`y dxika exear midyn eide ± ©§¥§¨¦

.milk`nd z` lke` dide ,dnehwe
:`ped ax zhiya zwtzqn `xnbddén÷ àðîéà÷ ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¦§¨©¥

àðeä áøc,eizyniye `ped ax iptl izcnr -déì ïéäLå- §©¨§¨¦¥
,dtexb dpi`y dxik iab lr exear izidydeàðñøäc àñkzxrw - ¨¨§©§¨¨
,gnwae mdly onya mipbehn miphw mibcìëàå,jkn gkene .mdn §¨©

.ezedydl xzeny `ped ax xaqyàðòãé àìårcei ipi` j` ±éà §Ÿ¨©§¨¦
`ed xzeny xaqy mrhdøáñ÷c íeMîlk lyazpy lke`y ¦§¨¨©

`ed m` s` ekxv÷nèöîztqez zngn yaiizne ueekzn-] ¦§©¥
[leyiadBì äôéåici lr gazyn enrhy itl ,jka gny mc`de - §¨¤

,dføzeîe .el dtie wnhvn df lk`ne ,ezedydléàmrhdy e` ± ¨¦
`edàçéî déa úéàc ïåéëc íeMî,liyaza gnw yie li`edy ± ¦§¥¨§¦¥¥¨

àeä Bì òøå ÷nèöîitl ,wnhvn `edy jka avr mc`dy ± ¦§©¥§©
zedydl xzen did okle ,df ici lr lwlwzn enrhyla` .e

.ezedydl xeq`y `ped ax xaqy okzi el dtie wnhvny liyaz
:'el rxe wnhvn' md milk`n el` zx`an `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

`ede ekxv lk lyazpy lke`øeñà ,Bì äôéå ÷nèöîezedydl ¦§©¥§¨¤¨

`ed m` la` .dtexb dpi`y dxik iab lrøzeî Bì òøå ÷nèöî¦§©¥§©¨
.ezedydlàúlîc àììkwnhvn lk`n dfi` zrcl xacd llk ± §¨¨§¦§¨

,`ed jk ,el rxe wnhvn dfi`e el dtieìklk`nàçéî déa úéàc ¨§¦¥¥¨
,gnw ea axerny -Bì òøå ÷nèöî,`edøáì[ueg-]ìéLázî ¦§©¥§©§©¦©§¦

àzôéìc,[wxi oin-] ztl ly -áb ìò óàc[it lr s`y-]déa úéàc §¦§¨§©©©§¦¥
àçéî,gnw ea axerny ±éléî éðäå .àeä Bì äôéå ÷nèöîmixace ± ¥¨¦§©¥§¨¤§¨¥¦¥

ote`a `l` mpi` dl`àøNa déa úéàcxya axern xy`k - §¦¥¦§¨
gk z` yilgn xyad ly oneyd df ote`ay ,ztld liyaza

.`ed el dtie wnhvn df liyaz jkle ,ztld,àøNa déa úéì ìáà£¨¥¥¦§¨
ïøîà àì énð àøNa déa úéà éëå .àeä Bì òøå ÷nèöî[epxn` `l-] ¦§©¥§©§¦¦¥¦§¨©¦Ÿ£¨¨

,el dtie wnhvn `edyàlàote`aïéçøBàì dì éòa÷ àìcoi`y - ¤¨§Ÿ¨¨¥¨§§¦
m` citwn epi` okle migxe`d z` ea cakl df liyaza jxev el

,wnhviìáàm`Bì òøå ÷nèöî ,ïéçøBàì dì éòa÷s`y itl ,`ed £¨¨¨¥¨§§¦¦§©¥§©
mewn lkn ,leyiad ztqez ici lr gazyn liyazd mrhy it lr
,oda cakzdl ie`xy zekizg mdiptl gipdl jixv `edy oeik
,ea xkip xyad oi`y wnevn liyaz mdiptl gipdl ie`x epi`e

.df weniv eipira rx jkl
:el rxe wnhvnd lk`n ly zetqep ze`nbecàcôìliyaz - ©§¨

,mip`zn ieyrdàñééc,zeyezk mihign ieyrd liyaz ±éøîúå- ©§¨§©§¥
dl` lk ,mixnzn ieyrd lk`nïäì òøå ÷nèöî.md ¦§©¥§©¨¤

:xeq`d ote`a eze` edydy lk`nd oic dn zxxan `xnbdeòä
dépéî[daiyid ipa el`y-],àaà øa àéiç éaøî ¦¥¥©¦¦¨©©¨
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ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k ycew zayl inei xeriy
ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא ְְְְְִִֵֶַַַָָהמפֹורׁשים

ׁשהם  מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ׁשּבזה לֹומר, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָויׁש
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו" ְְְְִִֵֶַַּב"בל

הם  ּתׁשּקצּו", "ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּדהּנה
מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּדברים

כט) הלכה כאן הרמב"ם מה (לשון לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְִִֵֵַָָ
ּכאׁשר  אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָראּו

מהם? להתרחק אדם ּבני רֹוב טבע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבלאו־הכי
ּבדברים  ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
מּפני  אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו
לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו מּדברים ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁש"הּנזהר
לקדּוׁשת  נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה" לׁשם נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּוממרק

הּנפׁש. ְֳֶֶַַָוטהרת

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàíéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì úéäì¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ׁשּתקּבלּו עלֿמנת ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְֶַַָ
הּמעלה  ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמצֹותי
ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ּבכּלן ְְְְְִִִֵֶֶָָֻאתכם",
לא  אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"הּמעלה".

ׁשאין  ּבׁשביל אּלא מּמצרים יׂשראל את ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעליתי
ּומעליּותא  ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים ְְְְִִִִִַַַַָָָָֻמּטּמאין

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, .היא ְְְֲִֶַַַ

(åî)äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ הּׁשֹונה ּבלבד יֹודע öלא ׁשּתהא אּלא , ¿«¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּבהן  ּובקי ‰h‰¯.ּומּכיר ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ִִֶַָָ≈«»≈≈«»…ִָ

לפרה  חמֹור ּבין הם?!÷לֹומר מפרׁשים ּכבר והלא ? ְְְֲֲִֵֵַַָָָָֹֹ
לטהֹורה  ל טמאה ּבין חציֹוøאּלא נׁשחט ּבין ,ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קנה  רּבֹוùׁשל ‰ÏÎ‡p˙.לנׁשחט ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑צרי ְְִֶֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ִָ
הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹלֹומר

טרפה  סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין לנֹולדּוúאּלא ּכׁשרה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
סימני  ּפסּולה:àּבּה טרפה ְְִֵֵָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ipiny zyxt zay zgiyn ,65 'r f jxk y"ewl)

ּתכנּה את מכיל הּפרׁשה ׁשּׁשם רּבֹות, ּפעמים הסּבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכבר
את  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ׁשּבּה, והּפסּוקים הּפרׁשה ּכל ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשל

ּבתחּלתן". וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן "נעּוץ ּבבחינת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָסּיּומּה,
ׁשל  והּמׁשמעּות הּמּלים ּבין הּקׁשר מהּו להבין: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוצרי

הּפרׁשה  ׁשם לבין הּטהֹור" ּובין הּטמא ּבין ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ"להבּדיל
ּומּפני  מקּדׁש, מסּפר הּוא "ׁשמיני" :ּולהיפ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ"ׁשמיני"?
"ׁשמן" מּלׁשֹון ּתֹורה, ׁשל ּביינּה אף, - ׁשּב"ׁשמיני" ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמעלה

על מדּבר וכאׁשר עטרֹות, עׂשר זה יֹום נטל ּכה - ּדרּגה ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
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פז ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k ycew zayl inei xeriy
טמאה, ּתּתכן ּכיצד רע", יגּור "לא לגּביה ׁשּנאמר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנעלה,

הּטהֹור"? ּובין הּטמא "ּבין ּבהבּדלה צר יׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבגינּה
לטהֹור  טמא ּבין ּבהבּדלה עֹוסקים ּכאׁשר הּוא: לכ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההסּבר
לחׁשב  ׁשּנּתן ּכ הּׂשערה, ּכחּוט ּבדּקּות, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהּמתּבּטאת
ּולהדּגיׁש להבּדיל נדרׁשים זאת ּובכל טהֹור, הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשהּטמא
ּכח  ּבנתינת צר יׁש ּכ לׁשם - ולדחֹותֹו טמא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

"ׁשמיני": ׁשל הּנעלית מהּדרּגה ּדוקא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמיחדת,
ימי "ׁשבעת ׁשל "הׁשּתלׁשלּות",הּבנין"ּבדרּגה ּבדרּגת , ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ

אּדרּבה: הּׂשערה. ּכחּוט ּדק ּבספק ּכראּוי להבּדיל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָקׁשה
מׁשי", ׁשל "ּגלימה עֹוטה ה"ּפּקח", ׁשהּוא הרע, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּיצר

האדם: ּכלּפי וטֹוען ּדקדּוׁשה, ְְְְְִִֵֵַָָָָָאיצטלא
ּכדי  זה הרי לאדם, מזּמן ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּדבר ׁשּכל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכיון
ואם  ּבּדבר, הּטמּון האלקי הּנּצֹוץ את ויזּכ יברר ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהאדם
ּבּמאכל  מׁשּמּוׁש להּמנע ּתּוכל ּכיצד - הרע הּיצר טֹוען - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכ
ׁשּמא  ספק, יׁש אמנם, ׁשּבֹו? האלקי הּנּצֹוץ את ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹולדחֹות
טֹוען  ּכ - ּובכלל ?לכ לחׁשׁש עלי מּדּוע א אסּור, ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּדבר
ּכׁשרה. ׁשחיטה זֹו הרי ּבהמה, ׁשֹוחטים ּכאׁשר - הרע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּיצר
ּכ ּומּׁשּום חׁשׁש להעלֹות ּומּדּוע ּכׁשרֹות, הן הּׁשחיטֹות ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹרב

ׁשּבּדבר? האלקי הּנּצֹוץ את ְֱִִִֶֶַַָָָֹלדחֹות

ׁשּלמעלה  "ׁשמיני" ׁשל ּדרּגה ליהּודי יׁש ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא
חס־וׁשלֹום  לעבר ׁשּלא אמּתי רצֹון לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹמהׁשּתלׁשלּות,
הּנעלה  ּתקף לכ ויׁש הּׂשערה, ּכחּוט אף העליֹון רצֹון ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
הּנפׁש ּכי הּיצר, לפּתּויי נכנעים אין אז - הּׂשכל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגּבלֹות
הּיהּודי, ׁשל העצמי הרצֹון את להכניע יכֹולה אינּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמית

ּבּנפׁש. מהׁשּתלׁשלּות' 'ּלמעלה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
קׁשה  הּתׁשּובה חטא, ׁשל ספק ׁשעל הּתׁשּובה, ּבענין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכּידּוע
ׁשל  ערּכֹו ּכ ּומּׁשּום וּדאי, חטא על מאׁשר יֹותר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻועמּקה
אׁשם  ׁשל וערּכֹו ּפחֹות), אֹו (ּדוקא, ּדנקא הּוא חּטאת ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן
הּמנעּות  לגּבי ּגם וכ ּדנקא). 48 - סלעים (ׁשני ׁשּתים -ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּובמיחד  אּסּור, מּספק להּׁשמר ׁשּכדי מּלכּתחּלה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאּסּור
"ׁשמיני". ּבדרּגת צר יׁש - ּבֹו "להבּדיל" צר ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמּספק
"אּׁשה  - ׁשּלאחריה לּפרׁשה ׁשמיני ּפרׁשת ּבין הּקׁשר ּגם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָזהּו
ּדרּגת  את ׁשּמעֹוררים על־ידי זכר": וילדה תזריע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
ׁשֹונה  ההּגיֹון ּכאׁשר אף ׁשּנּויים, ּבּה ׁשאין ׁשּבּנפׁש, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה"ׁשמיני"
מּגיעים  אז - וכּו' ּבתקף עֹומדים זאת ּבכל העליֹון, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמהרצֹון

ּבלׁשֹון חדׁש, ׁשיר זכר", העתידה,זכר ל"וילדה ּבּגאּולה , ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָ
ּבּגאּולה  מׁשּנּויים), (למעלה ּגלּות אחריה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּגאּולה

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהאמּתית

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת

áôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zay(oey`x meil)

xzeny oky lke ,eytp aiydl ick lke` el mngl xzen ±
la` .dtexb dpi`y dxik iab lr exear zedydlCìå éìep`y ¦¨¨

,mi`ixa,éàî.xacd xzen m`d wtzqdl yi ,xnelkdéì øîàax ©¨©¥
,iia`l sqeiàøeña[laaa xir my-]eäLî.zedydl ebdp -àäc §¨©§§¨

[oky-]äåä àãáeòc éøî ÷çöé øa ïîçð áøeiyrna wcwcne xidf - ©©§¨©¦§¨¨¥§§¨£¨
,didìéëàå déì eäLîedtexb dpi`y dxika exear midyn eide ± ©§¥§¨¦

.milk`nd z` lke` dide ,dnehwe
:`ped ax zhiya zwtzqn `xnbddén÷ àðîéà÷ ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¦§¨©¥

àðeä áøc,eizyniye `ped ax iptl izcnr -déì ïéäLå- §©¨§¨¦¥
,dtexb dpi`y dxik iab lr exear izidydeàðñøäc àñkzxrw - ¨¨§©§¨¨
,gnwae mdly onya mipbehn miphw mibcìëàå,jkn gkene .mdn §¨©

.ezedydl xzeny `ped ax xaqyàðòãé àìårcei ipi` j` ±éà §Ÿ¨©§¨¦
`ed xzeny xaqy mrhdøáñ÷c íeMîlk lyazpy lke`y ¦§¨¨©

`ed m` s` ekxv÷nèöîztqez zngn yaiizne ueekzn-] ¦§©¥
[leyiadBì äôéåici lr gazyn enrhy itl ,jka gny mc`de - §¨¤

,dføzeîe .el dtie wnhvn df lk`ne ,ezedydléàmrhdy e` ± ¨¦
`edàçéî déa úéàc ïåéëc íeMî,liyaza gnw yie li`edy ± ¦§¥¨§¦¥¥¨

àeä Bì òøå ÷nèöîitl ,wnhvn `edy jka avr mc`dy ± ¦§©¥§©
zedydl xzen did okle ,df ici lr lwlwzn enrhyla` .e

.ezedydl xeq`y `ped ax xaqy okzi el dtie wnhvny liyaz
:'el rxe wnhvn' md milk`n el` zx`an `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

`ede ekxv lk lyazpy lke`øeñà ,Bì äôéå ÷nèöîezedydl ¦§©¥§¨¤¨

`ed m` la` .dtexb dpi`y dxik iab lrøzeî Bì òøå ÷nèöî¦§©¥§©¨
.ezedydlàúlîc àììkwnhvn lk`n dfi` zrcl xacd llk ± §¨¨§¦§¨

,`ed jk ,el rxe wnhvn dfi`e el dtieìklk`nàçéî déa úéàc ¨§¦¥¥¨
,gnw ea axerny -Bì òøå ÷nèöî,`edøáì[ueg-]ìéLázî ¦§©¥§©§©¦©§¦

àzôéìc,[wxi oin-] ztl ly -áb ìò óàc[it lr s`y-]déa úéàc §¦§¨§©©©§¦¥
àçéî,gnw ea axerny ±éléî éðäå .àeä Bì äôéå ÷nèöîmixace ± ¥¨¦§©¥§¨¤§¨¥¦¥

ote`a `l` mpi` dl`àøNa déa úéàcxya axern xy`k - §¦¥¦§¨
gk z` yilgn xyad ly oneyd df ote`ay ,ztld liyaza

.`ed el dtie wnhvn df liyaz jkle ,ztld,àøNa déa úéì ìáà£¨¥¥¦§¨
ïøîà àì énð àøNa déa úéà éëå .àeä Bì òøå ÷nèöî[epxn` `l-] ¦§©¥§©§¦¦¥¦§¨©¦Ÿ£¨¨

,el dtie wnhvn `edyàlàote`aïéçøBàì dì éòa÷ àìcoi`y - ¤¨§Ÿ¨¨¥¨§§¦
m` citwn epi` okle migxe`d z` ea cakl df liyaza jxev el

,wnhviìáàm`Bì òøå ÷nèöî ,ïéçøBàì dì éòa÷s`y itl ,`ed £¨¨¨¥¨§§¦¦§©¥§©
mewn lkn ,leyiad ztqez ici lr gazyn liyazd mrhy it lr
,oda cakzdl ie`xy zekizg mdiptl gipdl jixv `edy oeik
,ea xkip xyad oi`y wnevn liyaz mdiptl gipdl ie`x epi`e

.df weniv eipira rx jkl
:el rxe wnhvnd lk`n ly zetqep ze`nbecàcôìliyaz - ©§¨

,mip`zn ieyrdàñééc,zeyezk mihign ieyrd liyaz ±éøîúå- ©§¨§©§¥
dl` lk ,mixnzn ieyrd lk`nïäì òøå ÷nèöî.md ¦§©¥§©¨¤

:xeq`d ote`a eze` edydy lk`nd oic dn zxxan `xnbdeòä
dépéî[daiyid ipa el`y-],àaà øa àéiç éaøî ¦¥¥©¦¦¨©©¨
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צי

יום ראשון - י"ח ניסן
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום רביעי - כ"א ניסן
פרק כ, מפרק קד
עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט ניסן
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב ניסן
 פרק כ, מפרק קו 
עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' ניסן
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג ניסן
פרק כ, מפרק קח
עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד ניסן
פרק כ

מפרק קיג עד סוף פרק קיח

לשבוע פרשת שמיני תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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ניסן  י"ח ראשון יום
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'úé åúàøé åéìò êéùîîå íéîù úåëìî åéìò ìá÷îù
àéä åæ äìá÷å åçåîáù åðåöøå åúáùçî úåìâúäá
ìë úåùôð òáè àéä éøäù ÷ôñ íåù éìá úéúéîà
äøåúä éøä 'úé ùåã÷ä êìîá ãåøîì àìù ìàøùé
úîçîå åæ äìá÷ úîçî äùåòù äåöîä åà ãîåìù
äîéìù äãåáò íùá úåàø÷ð åçåîáù äàøéä úëùîä
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,envr z` rpen `ed dcn dze`a - mipbed izla mixac zeyrl
cbepnd xac zeyrln ,d`xi dze` ipipra xdxdn `edy drya

,d"awd oevxlBfL,`xen ly df heyt iehia -,äàøé úàø÷ð ¤¦§¥¦§¨
åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàL Bîk11ïBöø éäé" : §¤¨©©¨¨¨¤©©§©§¦¨§¦¨

,'eë íãå-øNa àøBîk íëéìò íéîL àøBî àäiL- ¤§¥¨¨©¦£¥¤§¨¨¨¨¨

:dpr - ?jkn dlrp `xen oi` m`d :edel`y eicinlzykeeòãz¥§
."'eë íãà éðàøé àlL øîBà äøáò øáBò íãàLk,ixd - §¤¨¨¥£¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦¨¨

dfk `xenylk lr .zexiar xearln mka xevri d"awd iptn
`xwp dfy ,mi`ex ep` ,mipt`xendfy oeeikn ,d`xi - miny

,dxiar xearln rpen
`xendy dcn dze`a
rpen mceÎxyan ely
izla mixac ziiyr epnn
miiwn `edy ,ixd .miievx
jka ,d`xid zevn mb
ef d`xi jiynn `edy
ici lr ezaygna

.zeppeazdBæ äàøiL ÷ø©¤¦§¨
"äàzz äàøé" úàø÷ð¦§¥¦§¨©¨¨
oke "dpezgz d`xi" -

"àèç úàøé"å`l - §¦§©¥§
z`xi" e` "'d z`xi"
z`xi" m`Îik ,"miwl`
xearl `xi `ed - "`hg
`id ef d`xie ,dxiar

Búîëçì úîãBwL12,- ¤¤¤§¨§¨
dncwdk zynyn `id
oneiw `idy ,"dnkg"l
"miaeh miyrne daeyz dnkg zilkz" ik) zeevne dxez ly13,

,zeevnde dxezd meiw ly miaehd miyrnd mi`xwp okle
`id ,zrk micnel ep` dilr ,ef d`xi ixd ,("dnkg" mya
ep` ,oky) zeevnde dxezd meiwl - "dnkg"l dncwd

micnel14"d`xi oi` dnkg oi` m`" :15dncwd `id "dnkg"y ,
,"dnkg oi` d`xi oi` m`"y micnel ep` jci`ne ,"d`xi"l
zebixcn izy opyiy o`kn ,"dnkg"l dncwd `id "d`xi"y
zynyn `ide ,dpezgz d`xi - "d`zz d`xi" (` :d`xia
xn`p jk lre ,"dnkg" `xwpd ,zeevne dxez meiwl dncwdk
,dpeilr d`xi - "d`lir d`xi" (a ."dnkg oi` d`xi oi` m`"

d`a ef d`xiixg`xn`p jk lre ,zeevne dxez ly oneiw
eli`e ("d`xi oi` dnkg oi` m`"àøé" àeä "äàlò äàøé"å§¦§¨¦¨¨§¥

,'eë "úLalr zqqeand d`xi `id dpeilrd d`xid - Ÿ¤
,'d zelcb iptn ely dyead.'eë äàøé úéàå äàøé úéàc§¦¦§¨§¦¦§¨

xia zebixcn izy opyi xen`k .d`xi yie d`xi yi -d`xi ,d`
meiw ici lr zxvepd d`xie ,zeevne dxez meiwl d`iand

.zeevne dxezììk äàøé éìa ìáàd`xi" elit` oi` m` - £¨§¦¦§¨§¨
"d`zzàìéòì àçøt àì,zeevne dxez meiwa ezcear oi` - ¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet",dcáì äáäàamiiwn `ed m` - §©£¨§©¨
ef dad` oi` ,cala 'd zad` jezn zeevne dxezz` dlrn

,zepeilrd zexitqa dlrnl zeevnde dxezdBðéà óBòäL Bîk§¤¨¥
ðëa çøôì ìBëéãçà ó16ïéôcb ïéøz ïä eîéçøe eìéçãc ,- ¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨¦§¦§¦¥§¥©§¦
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íéøîà éèå÷éì
ïéåëúîù øçàî ë"ôòà äéùòã ñ"éã 'åðåúçú úåâøãîî
äøåîâ äãåáò åæ éøä êìîä úà ãåáòì éãë åúãåáòá
â"éøú ïéðîá úåöî éúùì úåáùçð äãåáòäå äàøéä éë
úåöî íâ íéé÷î úîàáù ãåòå .åæ úà åæ úåáëòî ïðéàå
òâøå äòùá éë åúáùçîá äàøéä êéùîîù äîá äàøé
èåéãä íãå øùá àøåîë ô"ëò åéìò íéîù àøåî ô"ëò åæ
úåùòìî åøåáòá òðîðù åéìò èéáîä êìî åðéàù úåçôì
øîàù åîë äàøé '÷ð åæù åéðéòá ïåâä åðéàù øáã
àøåî àäéù ïåöø éäé åéãéîìúì éàëæ ïá ïðçåé ïáø
øáåò íãàùë åòãú 'åë íãå øùá àøåîë íëéìò íéîù
úàø÷ð åæ äàøéù ÷ø 'åë íãà éðàøé àìù øîåà äøéáò
äàøéå åúîëçì úîãå÷ù àèç úàøéå äàúú äàøé
'åë äàøé úéàå äàøé úéàã 'åë úùåá àøé àåä äàìéò
äãáì äáäàá àìéòì àçøô àì ììë äàøé éìá ìáà
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ב.11. כח, ט.12.ברכות משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק אבות

.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ



צה oqip 'k iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ' שלישי יום
פרק מא  ,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åøîà íðîà êà,gp 'nr cr.íéãñçä

,miitpk izy od dad`e d`xi ,oky.['íéðewz'a áeúkL Bîk]§¤¨©¦¦
,d`xie dad` ly ("oitcb") miitpkd izyy - "xdef ipewiz"a -
zexitql (oci lr zeyrpd) zeevnde dxezd z` zelrn
,j` .mincewd miwxta epcnly itk ,mipeilrd zenlerd

ly zexxerzdd dxqgyk
miiwn `ede ,'d z`xi
cala dad` jezn zeevn
"spk" o`k zniiwy ixd -
zg` "spk"ae ,cala zg`
dxezd zlekia oi`
.dlrnl zelrl zeevnde

dcáì äàøiä ïëåila - §¥©¦§¨§©¨
,dad`ðk àéä,ãçà ó ¦¨¨¤¨

,àìéòì da àçøt àìå§¨¨§¨¨§¥¨
d`xi jezn dceard -

,dlrnl (dler) "zgxet" dpi` ,dcalúãBáò" úàø÷pL óà©¤¦§¥£©
."ãáòcar zceark ,d`xi jezn ziyrp ixd dceard ,oky - ¤¤

,"car zcear"a ic oi` ,z`f lka ,j` ,epec`léøöåúBéäì C §¨¦¦§
,"ïa" úðéça ïk-íbzpiga z`xwpd ,dad` jezn dcear - ©¥§¦©¥

- dad` jezn eia` ornl dyer oa oky ,"oa"àä øøBòìäáä §¥¨©£¨
íéðt-ìk-ìò úéòáhä,d"awdl -àäzL ,Baìa úøzñîä ©¦§¦©¨¨¦©§ª¤¤§¦¤§¥

ãçà 'äì Búáäà økæì ,íéðt-ìk-ìò Bçî úelbúäa§¦§©Ÿ©¨¨¦¦§Ÿ©£¨©¤¨
.Cøaúé Ba ä÷áãì ,BðBöøáe BzáLçîaezad` oexkf - §©£©§¦§§¨§¨¦§¨¥

;d"awda weac zeidl oevxd z` ea xxerz ,zxzeqndúàæå§Ÿ
,Bfä äåönä Bà äøBzä ÷ñòa Búðek äéäzcner `edy - ¦§¤©¨¨§¥¤©¨©¦§¨©

:oda wqrzdlBa ä÷áãì,d"awda -úéäìàä BLôð §¨§¨©§¨¡Ÿ¦
.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìe úéðeiçäåwqrdy ,epcnly itk - §©¦¦§¥¤©¦§¨§¥

zipeigd ytpd lre ziwl`d ytpd lr lret zeevne dxeza
ly ezcearay ,ixd .d"awda zeweac dpiidzy ,odiyeale

z` caerd - "car" zpiga :zepigad izy zeidl zekixv icedi
- "oa" zpigae ,epec`l car zceark ,d`xi jezn d"awd
icedi ly ezpeeky epcnl .dad` jezn eia` ornl dyerd
eytp z` wacl ick ,zeidl dkixv ,zeevne dxez eneiw zrya
owfd epaxe - ,d"awda
ixd icedi ,siqene jiynn
envr z` lilkdl jixv
eilr okle ,"l`xyi llk"a
,ezceara oeekle se`yl

wx `leytpydidz
`l` ,d"awda dweac
xewne eytp xewn mby

zeytplkdidi - l`xyi
dfÎiciÎlr ,d"awda weac
- xnelk ,micgiin
dizpikye (d"awd) `edÎjixaÎ`ycew z` miwacne micg`n
dxezd xewn `ed "`edÎjixaÎ`ycew" oky ,(ezpikye)
yexit edf - l`xyi lk zeytp xewn `id "dpiky"e ,zeevnde
cegi" didiy ,devn meiw iptl mixne`y "cegi myl" gqepd
'ity" - "l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew
l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd ziiyr) cegide -
xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vy oeik ,dfa gxkdd oaen

zeytplk- "l`xyi.`"hily x"enc` w"k zxrd:xnelk
dyrn :zxne` z`f) cegidy ,`id "l`xyi lk mya" zernyn
liaya `id devnd ziiyry - l`xyi lk mya `ed (devnd
zecgiizdd ,cegidy oeikn ,l`xyi llk lk myae
meiw iciÎlr zxvepd ,(`edÎjixaÎ`ycew ly) zecg`zdde

xewn `idy ,(ely dpikyd) "dizpiky" mr `ed devndlk
.l`xyi

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà íðîà Cà17ìà íìBòì" : ©¨§¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨©
¯ ,"ììkä ïî Bîöò íãà àéöBé`edy dna ic `l ,okle ¦¨¨©§¦©§¨

`edy drya oeekzn
,devn miiwne dxez cnel

eytp z` waclely
- `l` ,d"awdaïëì̈¥

ïekúé,ezcearaãçéì ¦§©¥§©¥
,Cøaúé Ba ä÷áãìe§¨§¨¦§¨¥
úéäìàä BLôð øB÷î§©§¨¡Ÿ¦
ìk úBLôð øB÷îe§©§¨

¯ àeäL ,ìàøNéxewn ¦§¨¥¤
lk zeytpe ziwl`d eytp

`ed ,l`xyiíL ìò ,"äðéëL" íLa àø÷pä ,Cøaúé åét çeø©¦¦§¨¥©¦§¨§¥§¦¨©¥
¯ ïéîìò ìk CBz úLaìúîe úðëBML,zenlerd lk jeza ¤¤¤¦§©¤¤¨¨§¦

¯ àéäå ,ïîi÷ìe ïúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
,"dpiky"dàéä¦

¯ Ba úòtLnämc`a ©©§©©
,dxez cneldøeacä çkŸ©©¦

éøáãa øaãnL äfä©¤¤§©¥§¦§¥
äNònä çk Bà ,äøBz¨Ÿ©©©£¤
¯ .Bæ äåöî úBNòì äfä©¤©£¦§¨
- zrk oda wqer `edy
cenil iciÎlry ixd
,devnd meiw e` dxezd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä
ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó

ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá

àîíðîà êà
ïëì ììëä ïî åîöò íãà àéöåé ìà íìåòì ì"æø åøîà
øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
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במקצת  פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת  אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת' 'ונינוחת וכהסיום שני, כנף גם
באחד'". לפרוח שא"א לפי הב', בכנף גם ב.17.- מט, ברכות



oqipצו 'k iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

e` xeaicd gek xewn z` ,seqÎoi` xe`a cg`le wacl oeekzi
.l`xyi lk zeytpe ziwl`d eytp xewn mb `edy ,dyrnd gek

¯ ,äæ ãeçéåseqÎoi` xe`a l`xyi zeytp xewn lyéãé-ìò àeä §¦¤©§¥
÷ñò éãé-ìò ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîä©§¨©¥¨§©¨©§¥¥¤

¯ àeäL úBönäå äøBzä©¨§©¦§¤
,`edÎjexa seqÎoi` xe`

¯ .ïäa Laìîdxeza §ª¨¨¤
;zeevnaeïekúéå§¦§©¥
éLîäìCøaúé BøBà C §©§¦¦§¨¥

úBLôðå BLôð øB÷î ìò©§©§§©§
ì ìàøNé ìk¯ ,ïãçé ¨¦§¨¥§©£¨

eytp xewn z` cg`l
exe`a l`xyi lk zeytpe

,jxaziøàaúiL Bîëe§¤¦§¨¥
äæ ãeçé Leøt ïn÷ì§©¨¥¦¤
eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa©£¦©¥¨§¤

ì" Leøtãeçé íL ¥§¥¦
éøa-àLã÷àeä-C ª§¨§¦

ìk íLa dzðéëLe§¦§¥§¥¨
¯ ."ìàøNémixne`y ¦§¨¥

,zeevn ly oneiw iptl
didi ,zeevn meiw ici lry
`edÎjixaÎ`ycew cegi
dxezd xewn ,(d"awd)
z`fe ,dpikye ,zeevnde
ik ,"l`xyi lk mya"
xewn `id dpiky ,xen`klk.l`xyi zeytpääâäddbda

zewacd lr sqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll micner ep`y
mixvei devnd meiwe dxezd cenily ,`edÎjexa seqÎoi` xe`a
`edÎjixaÎ`ycew cegi" - l`xyi lk zeytp xewnae eytpa
"zexeab"dy ,"mipicd zwznd"l mb xacd `ian - "dizpikye
ly cegidn `a df xac .cala cqg didiy ,"micqg"l zektdp
,efl ef zecbepne zeiktd ody ,dxeabe cqgy ,dlrnl zecnd
,el` zecn izyn dlrnly xe` zkynd ici lr ,cg` oiprl eidi
zg` dcn oiay cebipde ,df xe` znerl zelha odizyy cr
,zecna df cegi `iand ,df xe` .`linn lhazn - dzxagl
,oky - zeevne dxez meiw ici lr jynpd oeilrd oevxd `ed
dlrn dlrnly d"awd ly epevx ixd od zeevne dxez
,micqgd xewn `edy ,df oeilr oevxyke - dxeabe cqg zecndn
zecg`zn ,zeevn meiwe dxez cenil ici lr dlbzne jynp

."cqg"l zktdp "dxeab"e ,el` zecn¯ äæ-éãé-ìò íâå) *lr §©©§¥¤
,zeevne dxez meiw ici¯ íéãñça úBøeábä ïk íb e÷zîúé¦§©§©¥©§©£¨¦

wznei "zexeab"d ly swezd¯ úeìlkúäa ,àìénîici lr ¦¥¨§¦§©§
,zellkzd¯ ,íãeçéå úBcnäecg`zi dlrnl zecndy ©¦§¦¨

,dipya zg` ellkzie,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø éelb éãé-ìò©§¥¦§¨¤§¨

¯ ,àzúìc àúeøòúàa äìòîì älbúnäzexxerzd ici lr ©¦§©¤§©§¨§¦§¨¨¦§©¨
,dhnln¯ äåönäå äøBzä ÷ñòa ähîì Béelb àeädf wqra ¦§©¨§¥¤©¨§©¦§¨

,oeilrd oevxd dlbzn¯ ïäLod ,zeevnde dxezdBðBöø ¤¥§
¯ ;Cøaúédxeza eweqir ici lr ,dlbne jiynn ,icediy dryae ¦§¨¥

oevxd z` ,zeevnae
dlbzn - dhnl oeilrd
zecna dlrnl mb
,oeilrd oevxd ,zepeilrd
zellkzdd z` `ian dfe
,zecna "cegi"de
zewznp "zexeab"dy

."micqg"l zektdpeBîëe§
'àaø àøãà'a áeúkL¤¨§¦§¨©¨
'íéãéñç úðLî'áe§¦§©£¦¦

éøà úëqî÷øt ïétðà-C ©¤¤£¦©§¦¤¤
úBöî â"éøzL ,ã¤©§©¦§
úBëLîð äøBzä©¨¦§¨
éøà"c "àzøeç"î-C ¥¦©§¨©£¦

ïBöø àeäL ,"ïétðà©§¦¤§
:(íéãñçä øB÷î ,ïBéìòä̈¤§§©£¨¦

¯ly zepeyl od el`
`ed opkeze ,"dlaw"
cenil ici lry ,xen`k

,zeevn meiwe dxezjynp
.mlera aehe cqg

icediy dryay ,epcnl
z` dfÎiciÎlr wacl oeekiy ic `l ,devn miiwn e` dxez cnel
cg`le wacl oeekl mb eilr ,`l` ,d"awd mr cala eytp

zeytp xewn z` dfÎiciÎlrlk.`edÎjexa seqÎoi` xe`a l`xyi
wacl icedi ly ezpeeke epevx :dpeekd ibeq ipy oia lcad yi ,j`
l`xyin cg` lka dpyiy dad`dn mi`a - d"awda eytp z`
zeidl dvex `ed - d"awdl dad` el yiy jezn ,oky) d"awdl

dpeek - `linne ,(ea weacefick ,eli`e .zizin` i`cea `id
lk xewn cegi didi ely zeevnde dxezd iciÎlry zevxl
`edÎjixaÎ`ycew cegi" - seqÎoi` xe`a l`xyi zeytp
:d"awdl zcgeine dlecb dad`l xak wwcfdl yi - "dizpikye

dpeeky okzi ,jkl i` ,d"awdl gex zgp mexbl mb zevxlef`l
xacn xdfidl yi 'd zcearae - zizin` dlek lk ea didz
oeekl icedi lk lry mixne` ,`eti` ,cvik ,zn` elek epi`y
elv` ef dpeek oi` m` mby ,oldl owfd epax xiaqn - ?ef dpeek
icedi lk ixdy - zn`d on zvw da yiy oeikn la` ,zn` dlek
Î`ycew cegi didiy ,df oipre) d"awd ly epevx miiwl dvex
,okl ,(d"awd ly izin`d epevx ixd `ed ,dizpikye `edÎjixa

k oeekln envr rpni la,zinvr dinx meyn jka oi` ik ,ef dpee
.dlek zizin` `id ef dpeek mb dnypd cvn ,ixdy
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íéøîà éèå÷éì
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



צז oqip `"k iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"א רביעי יום
,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååë úåéäìù óàå,gp 'nr cr.úåëéøàá

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥
¯ ,äfä ïBéìòä ãeçé úîàaxewn lylkxe`a l`xyi zeytp ¤¡¤¦¨¤§©¤

,`edÎjexa seqÎoi`éøö,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì C ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
¯xac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad` lk ,oky

aeh dfy iptn dnel,
ade` `ed mvray epiide)

z`envraehy dn z` -
lenvrmb dfÎjxcÎlr ;(

icedi ly ezad`a
zeidl epevxe d"awdl
dxez meiw ici lr ea weac
raep df mb ixd - zeevne
z` dvex `edy dnn

aehdelyaehy dn ,
ytplelyzevxl ick j` .

l`xyi lk zeytp xewny
ixde ,d"awda weac didi
aehy oipr meyn jka oi`

envr elmyl dwitqny ,
d"awdl dad` jk
aehy dn da ybxeny

lenvr,jk myl ,`l` -
`idy efk dad` zyxcp
d"awdl wx dlek lk

- calaçeø úçð úBNòì©£©©©
¯ úBeøì àìå ,ãáì åéðôì§¨¨§©§Ÿ§©

,oe`nv¯ BLôðytpd ©§
ely,àlà ,'äì äàîvä©§¥¨©¤¨

øúa ìczLàc àøák¦§¨§¦§©¥¨©
¯ dénàå éeáàoak £§¦¥

eia` ixg` jynpe xeqnd
,en`eøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦

¯ 'eë déLôðå déîøbîeteb xy`n xzei mze` ade` `edy ¦©§¥§©§¥
,eytpe¯ ìéòì øàaúpL Bîk],'i wxtaàéòø' íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©§¨

¯ ,['àðîéäîz` xqny ,epax dyn ly ezad` dzid jky §¥§¨
z` xqend oak ,dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi myl eytp
lk lry mixne` ep` ,`eti` ,cvik - en`e eia` xear eytp
`dzy icky drya ,dxen`d dpeekd z` oeekl l`xyin cg`

xcp ,zizin` dpeek ef?dad` ly xzeia dlrp dbixcn jkl zy
óà ék ,Bæ äðeëa Bîöò ìébøäì íãà ìëì Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¨¨¨§©§¦©§§©¨¨¦©
,Baì ìëa äæa õtçiL Baìa éøîâì Bzîàì úîàa dðéàL¤¥¨¤¡¤©£¦§©§¥§¦¤©§Ÿ¨¤§¨¦

¯,dad` ly xzeia dlrp dbixcn jkl zyxcp ,xen`ky
¯ øòfî èòî íB÷î-ìkî,zegtl dhren dcnaBaì õôç ¦¨¨§©¦§¥¨¥¦

¯ ìàøNé ìk áìaL úéòáhä äáäà éðtî ,úîàa äæä¤¤¡¤¦§¥©£¨©¦§¦¤§¥¨¦§¨¥
eze` dripn ef zirah dad`eïBöø àeäM äî ìk úBNòì©£¨©¤§

¯ äæ ãeçéå ,àeä-Ceøa ïBéìòäl`xyi lk zeytp xewn ly ¨¤§¨§¦¤
,`edÎjexa seqÎoi` xe`a¯ àeä,ixd¯ ,ézîàä BðBöøly §¨£¦¦

,d"awdãeçé eðéäå§©§¦
,úeìéöàaL ïBéìòä̈¤§¤¨£¦
àúeøòúàa äNòpä©©£¤§¦§¨¨

¯ ,àzúìcici lr ¦§©¨
,dhnln zexxerzd-ìò©

úéäìàä Lôð ãeçé éãé§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦
'ä øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§
úBöîe äøBúa Laìîä©§ª¨§¨¦§
¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e ziwl`d ytpd
¯ ,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨
cg` xack micge`n

,ynnøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ ,ìéòìdfÎiciÎlry §¥

mler"a cegid dyrp
,"zeliv`däæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤

øB÷î ïk-íb íéãçéúî¦§©£¦©¥§
àeäL ,úBönäå äøBzä©¨§©¦§¤
íò ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦
,úéäìàä BLôð øB÷î§©§¨¡Ÿ¦
,"äðéëL" íLa àø÷pä©¦§¨§¥§¦¨

¯mr ytpd cegi ici lr
,zeevne dxezay 'd xe`

ly cegid deedznxewn
mr ,"dpiky" - ytpd
- zeevnde dxezd xewn

,"`ed jixa `ycew"ïäL¤¥
¯mipeilrd zexe`l qgia

:miillkdìk ááBñ" úðéçáe "ïéîìò ìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨¨§¦§¦©¥¨
îìò¯ .úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,"ïélk ,j` ¨§¦§¤¦§¨¥§¨©¥©£¦

xewn ly ecegi lertl oeekl icedi lry jkl qgia `ed xen`d
`ed oi`y zexnle ,zeevnde dxezd xewna l`xyi lk zeytp
zxxerne zxveid 'd zad` ly ef zi`lir dbixcna `vnp
jka zn`d on zvw yi ,z`f lka - dfk "cegi"l dti`y ytpa
oevx z` `lnl dvex icedi lk ixdy ,l`xyin cg` lka

ytpd z` cg`l l`xyin cg` lka oevxd ,eli`e .d"awdely
elek `edy ,izin` oevx ,oldl mkeqiy itk ,`ed - 'd xe`a
l`xyin cg` lkay zxzeqnd dad`dn `ae ,ezin`l zn`

.d"awdl
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù

.úåëéøàá à"îá
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oqipצח a"k iying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ב חמישי יום
,gp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åùôð ãåçé ìáà,116 'nr cr.â"äëå äúà

¯ 'ä øBàa dúeìlkúäå BLôð ãeçé ìáàytpdyelydidz £¨¦©§§¦§©§¨§
,'d xe`a ixnbl dlelke zcge`n¯ úBéäì,'d xe`e ytpd ¦§

éøîâì Bzîàì úîàa ìàøNiî íãà ìk õôç äæa ,íéãçàì©£¨¦¨¤¨¥¨¨¨¦¦§¨¥¤¡¤©£¦§©§¥
¯ Lôð ìëáe áì ìëa,`aeáìa úøzñnä úéòáhä äáäàî §¨¥§¨¤¤¥©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¥

,'äa ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨©
úøëð úBéäìå ãøtì àìå§Ÿ¦¨¥§¦§¦§¨
íBìLå-ñç ìcáðå§¦§¨©§¨
Cøaúé Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§¦§¨¥
elôà ,ïôà íeLa§Ÿ¤£¦
¯ .Lnî Lôð úøéñîa¦§¦©¤¤©¨
alay zxzeqnd dad`d
l`xyin cg` lk
zxveie zxxern ,d"awdl
mr cg`zdl oevxd z`
zeidl `lye d"awd
lcape cxtp ote` meya
df m` mb ,'d zecg`n
,ynn ytp zxiqna xeyw
eilr mitekyk :lynle
Îdcear dlilg cearl
wx elit` e` ,dxf
dxeva zeegzydl
Îdcearl cala zipevig
eytp z` xeqni - dxf
ick ,z`f zeyrl `ly
zxkp zeidl `ly

.'d zecg`n÷ñòå§¥¤
älôzäå úBöîe äøBzä©¨¦§§©§¦¨

¯ ïéðò ïk-íb àeä,ly¯ dúàöa Bîk ,Lnî Lôð úøéñî ©¥¦§©§¦©¤¤©¨§§¥¨
,dnypd ly¯ úàìîa óebä ïî,dldðéàL ,äðL íéòáL ¦©¦§Ÿ¦§¦¨¨¤¥¨
¯ úøäøäî,f`úãçéî dzáLçî àlà ,óebä éëøöa §©§¤¤§¨§¥©¤¨©£©§¨§ª¤¤

'ä øác ïäL ,älôzäå äøBzä úBiúBàa úLaìîe§ª¤¤§¦©¨§©§¦¨¤¥§©
¯ eéäå ,Cøaúé BzáLçîe,dlitzde dxezd zeize`e ytpd ©£©§¦§¨¥§¨

,d"awd ly ezaygne exeaic odyìk eäfL ,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨¤¤¨
¯ àúéàãk ,ïãò-ïâa úBîLpä ÷ñò,aezky enkàøîba ¥¤©§¨§©¥¤¦§¦¨©§¨¨

¯ ,øäfáezeize`a `ed "ocr ob"a dnypd ly dweqir lky ©Ÿ©
cnel `edy drya ,zrk mb xacd jk - cala dlitzde dxezd

:ytp zexiqn ok mb df ixd ,dlitzd zceara wqere dxez
zeize`a dlek lk dpezpe ,sebd ikxv lkn zxxgzyn dnypd
ytp zexiqn ly oipr `ed df xac mby jk ,dlitzde dxezd

.l`xyin cg` lkay zxzeqnd dad`dn `ad ,ynn¯ àlà¤¨
,`ed lcadd¯ íML¤¨

ze`vnp zenypdy drya
zewqrzne "ocr ob"a xak
dxezd zeize`a my

od ,dlitzdeíéâpòúî¦§©§¦
íúeìlkúäå íúâOäa§©¨¨¨§¦§©§¨

¯ .'ä øBàao`k eli`e §
,dfd mlera dhnl
elek oezp icediyk
dxezd zeize`a
yibxn `ed oi` ,dlitzde
yiy lecbd beprza
,mxa ."ocr ob"a dnypl
mipnfd ipy oiprd mvra

.mieey¯ eðwzL eäæå§¤¤¦§
xnel ,dlecbd zqpk iyp`
øçMä úBëøa úlçúa¦§¦©¦§©©©
,éäìà" :älôzä íã÷Ÿ¤©§¦¨¡Ÿ©
äzàå 'eëå äîLð§¨¨§§©¨
ãéúò äzàå 'eë dzçôð§©§¨§©¨¨¦
,"'eë épnî dìhì¦§¨¦¤¦

¯ øîBìk:xne` icedi §©
¯ äzà"L øçàîd"awd ¥©©¤©¨

ãéúò äzàå éa dzçôð§©§¨¦§©¨¨¦
dãçéì Eì døéæçîe døñBî éðà äzòî ïëì ,"épnî dìhì¦§¨¦¤¦¨¥¥©¨£¦§¨©£¦¨§§©£¨

áeúkL Bîëe ,Eúecçàa18éìà" :¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,E §©§§§¤¨¥¤©§¦¤¨
;d"awd mr cg`zz ytpdyúeøM÷úä éãé-ìò eðéäå§©§©§¥¦§©§

¯ EzáLçîa ézáLçî,d"awd ly ezaygnaéøeaãå ©£©§¦§©£©§§§¦¦
¯ ,älôzäå äøBzä úBiúBàa ,Eøeaãaxacne ayeg icediy §¦§§¦©¨§©§¦¨

exeaice ezaygna exeaice ezaygn mixywzne micg`zn ,oda
,d"awd ly,"äzà Ceøa" Bîk ,çëðì 'äì äøéîàa èøôáe¦§¨©£¦¨©§Ÿ¥©§¨©¨

¯ .àðåb éàäëeote`a ,ef dkxaa d"awd l` mipety ,dnecke §©©§¨
,gkep oeyla ,irvn` izla
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íéøîà éèå÷éì
øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë
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צט oqip b"k iyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ג שישי יום
,116 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äðëäá äðäå,hp 'nr cr.ì"ðë

¯ ,'äì BLôð úøéñî ìL Bæ äðëäa ,äpäå,oken `edy §¦¥©£¨¨¤§¦©©§©
enk ,d"awdl eytp zxiqn ly ote`a dpiidz ezlitze ezxezy

,etebn cxtp icediy drya¯ ìéçúé,xnel,øçMä úBëøa ©§¦¦§©©©
¯ ."'eë äzà Ceøa"zcear ly dziy`x od xgyd zekxa ¨©¨

,dlitzdBæ äðëäa ïëå§¥©£¨¨
øeòL ãîìì ìéçúé©§¦¦§Ÿ¦
.älôzä øçà ãiî òeá÷̈©¦¨©©©§¦¨

¯zeidl jixv ixd ,oky
zial zqpkd zian"
ixg` ciny ,"yxcnd
cenll eilr ,dlitzd
ligzi - dxeza xeriy
jezn df xeriy mb cenll
xeqnl dpeekde dpkdd
,d"awdl jka eytp z`
íã÷ ,íBiä òöîàa ïëå§¥§¤§©©Ÿ¤
äëéøö ,ãîìì ìéçúiL¤©§¦¦§Ÿ§¦¨

¯,zyxcpBæ äðëä£¨¨
øwòL òãBpk ,úBçôì§¨©¨¤¦©

¯ äðëää,dpeekde ©£¨¨
ì"¯ ákòì "dîLote`a ¦§¨§©¥

icrla xyt` i`e ,igxkd
,z`fúlçúa àeä¦§¦©

¯ ,'íéðBðéa'a ãenlä©¦©¥¦
oeeki cenild zligzay
,"dnyl" didi ecenily
,äøBz-øôñå èâa Bîëe§§¥§¥¤¨

¯ íéëéøvLaezkl ¤§¦¦
,mze`ì"¯ "dîL,df ixd¯ ,ákòìdpeeka eazkp `l m`ay ¦§¨§©¥

md - "dnyl"- df mr cgi j` ,mixyk `l¯ øîàiL Biãå§©¤Ÿ©
,azekdì áúBk éðéøä" äáéúkä úlçúaúMã÷ íL ¦§¦©©§¦¨£¥¦¥§¥§ª©

¯ ,"äøBz-øôñ,dxez xtq zaizk zligza¯ Bàxnel ¥¤¨
,hb zaizk zligzaì"¯ "BîLyi` lydf,ì"å¯ "dîLly ¦§§¦§¨

dy`ef¯ .'eë,ecenil zligza ,oeekl "ipepia"l ic mb jk
.lirl zexen`d dpizpe dxiqna didi cenildyãîBlLëe§¤¥

úøkæpä Bæ äðëäa ïðBaúäì Bì Lé ¯ úBôeöø äaøä úBòL̈©§¥§¥§¦§¥©£¨¨©¦§¤¤
¯ ,íéðt-ìk-ìò äòLå äòL ìëa ìéòìdry icn ,xnelk §¥§¨¨¨§¨¨©¨¨¦

,xen`a aey opeazdl eilräëLîä àéä äòLå äòL ìëa ék¦§¨¨¨§¨¨¦©§¨¨
úëLîäå ,íéðBzçzä úBéçäì íéðBéìò úBîìBòî úøçà©¤¤¥¨¤§¦§©£©©§¦§©§¨©

¯ úeiçä,mipeilrd zenlerdn dkynpyäéðôlL äòLaL ©©¤§¨¨¤§¨¤¨

¯ ,[äøéöé øôñaL "áBLå àBöø" ãBña] døB÷îì úøæBç¤¤¦§¨§¨¨¤§¥¤§¦¨
`evx" ly ote`a `id ,mlerd z` dignd ziwl`d zeigdy
zenlera dxewnl zxfege mlera zkynp `id ,"aeye
dryd ly zeigd dxewnl day drya dry icne ,mipeilrd

,day `ide ,zncewdíò¦
íéNòîe äøBzä ìk̈©¨©£¦

¯ ìL íéáBèmi`xapd ¦¤
¯ ,íéðBzçzäecnly ©©§¦

;dry dze`a eniiweék¦
óeøö èìBL äòL ìëa§¨¨¨¥¥
íL éôeøö á"éî ãçà¤¨¦¥¥¥
á"éa àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨§
íL éôeøöå ,íBiä úBòL§©§¥¥¥
¯ .òãBpk ,äìéla é"ðãà£Ÿ¨©©§¨©¨
mihley meid zeryay
'ied my itexiv mlera19,

my itexiv - dlilae
lkay oeeikne .i"pc`

eig dxi`n dryzxg` z
dry lka ycgl mb yi -
dpkdd z` ,zegtl
."dnyl" ly dpeekde
,owfd epax xiaqn ,oldl
,dxezd cenily s` lry
zceare zeevnd meiw
elv` miyrp dlitzd
,ytp zexiqn jezn
ipipr lkn exxgzyda
ezpeek didz - ef dceara elek lk oezpe xeqn ezeide sebd
mexbl (`l` ,dxewnl ytpd zxfgd myl `l) ef ytp zexiqna

.d"awdl gex zgp'äì BLôð úøéñîa Búðek ìk ,äpäå§¦¥¨©¨¨¦§¦©©§©
dëBúaL úeäìà õBöéð úBìòäì ,älôzäå äøBzä éãé-ìò©§¥©¨§©§¦¨§©£¦¡Ÿ¤§¨

¯,ytpd jezayçeø úçð úBNòì éãk ÷ø àäz ¯ BøB÷îì¦§§¥©§¥©£©©©
¯ ,Cøaúé åéðôì:`id gexÎzgpdeàBáa Cìnä úçîN ìLîk §¨¨¦§¨¥¦§©¦§©©¤¤§

økæpk ,íéøeñàä úéáe äéáMä ïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà¥¨§§¦§¥¦©¦§¨¥¨£¦©¦§¨
¯ .ìéòìcenil ici lr ,dxewnl ytpd zaydy ,`"l wxta §¥

zian xxgzynd jln oa lynk `id ,dlitzd zceare dxez
.xzeia dlecb dgnyl `iand xac - jlnd eia` l` aye `lkd
mz` mipa" - jln oa `ed icedi ,ziwl`d ytpd zpigan ,oky
ytpd dieay ,zindad ytpae seba dzeidae - "mkiwl` 'dl
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íéøîà éèå÷éì
åùôð úøéñî ìù åæ äðëäá äðäå
äðëäá ïëå 'åë äúà êåøá øçùä úåëøá ìéçúé 'äì
ïëå äìôúä øçà ãéî òåá÷ øåòéù ãåîìì ìéçúé åæ
åæ äðëä äëéøö ãåîìì ìéçúéù íãå÷ íåéä òöîàá
'ìçúá àåä áëòì äîùì äðëää ø÷éòù òãåðë úåçôì
äîùì íéëéøöù ú"ñå èâá åîëå íéðåðéáá ãåîéìä
íùì áúåë éðéøä äáéúëä úìçúá øîàéù åéãå áëòì
úåòù ãîåìùëå 'åë äîùìå åîùì åà ú"ñ úùåã÷
ìëá ì"ðä åæ äðëäá ïðåáúäì åì ùé úåôåöø äáøä
äëùîä àéä äòùå äòù ìëá éë ô"ëò äòùå äòù
úëùîäå íéðåúçúä úåéçäì íéðåéìò úåîìåòî úøçà
àåöø ãåñá] äøå÷îì úøæåç äéðôìù äòùáù úåéçä
ìù íéáåè íéùòîå äøåúä ìë íò [äøéöé 'ñáù áåùå
éôåøéö á"éî ãçà óåøéö èìåù äòù ìëá éë íéðåúçúä
é"ðãà íù éôåøéöå íåéä úåòù á"éá ä"á ä"éåä íù
'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå .òãåðë äìéìá
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
äéáùä ïî åúàöá åãéçé åðá åéìà àåáá êìîä úçîù

åæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä
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.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כן"‰¯Â‡ÎÏיש באדנ' דהא אינו אבל דהוי'Î"„אפ"ל. ההי"ן ששני ע"ז (נוסף שווין ‡ÔÈצירופים
- ברור˘Ê‰ברוחניותם שלא - הפי' נ"ל ולכן כאן). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי שמי"ב כ"א כו', מאירים ‡Á„הצירופים ¯È‡Ó בכל

וכוונתם 12 שהם תש"י בתפירות נמצא עד"ז - השעות. לענין בכלל שייכים שלא - שלהם צירופים וישנם - באד' ועד"ז ÈÏ"·שעה,
פי"ג) תפלין תיקון מס' חסידים  (משנת אד' צירופים ‰ÌÈ˘¯ÂÙÓצירופי די"ב ז' פ"ה השמות ש ' ובע"ח הי"ב. לשאר שייכות ואין  שם

במל'". אחרונים צירופים וי"ב בז"א הם דאד' ראשונים



oqipק c"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ד קודש שבת יום
פרק מב  ,hp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå áî ÷øô,118 'nr cr.'åâå òãé

lr ,d"awdl ,dxewnl day ziwl`d ytpdyke ;`lka ziwl`d
eia` l` (`lkdn) jlnd oa ly eaey df ixd ,dlitze dxez ici
zeidl dkixv ef ,ok`e .dnevr dgny jlnl mxebd xac ,jlnd
gex zgpe dgny jka mexbl - ezlitze ecenil zrya ezpeek

,epcnl ixd ,j` .d"awdl
didz dceardy icky
`iadl izin` oevx jezn
- cala d"awdl gex zgp
ly cegid z` zevxl enk

`edÎjixaÎ`ycew
mc`d lr - dizpikye
ddeab dbixcna zeidl

,cvik ,da micner miwicv wxy dbixcn ,'d zad` ly c`n
ly dbxca epi`yk mb ,l`xyin cg` lkl df xac jiiy ,`eti`
daey lr zqqean gexÎzgpdyk :owfd epax xiaqn - ?miwicv

ytpd lyely`id dpeekdyk ,lirl epcnly itk `le) dxewnl
zeytp ly xewnd z` cg`llkjk myl zyxcp `l (l`xyi

cg` lkay zxzeqn dad`a ic `l` ,jk lk dlecb dad`
oeylae .efk gex zgp d"awdl mexbl zevxl ick l`xyin

:"`ipz"d¯ Bæ äðek ,äpäåici lr gex zgp d"awdl mexbl §¦¥©¨¨

ytpd zaydely,dxewnlBzîàì úîàa úézîà àéä¦£¦¦¤¡¤©£¦
¯ ,äòL ìëáe úò ìëa ,ìàøNiî Lôð ìëa ,éøîâì`ide §©§¥§¨¤¤¦¦§¨¥§¨¥§¨¨¨

d`a¯ .eðéúBáàî eðì äMøé àéäL úéòáhä äáäàî`ly ¥©£¨©¦§¦¤¦§ª¨¨¥£¥
cegi ici lr d"awdl gex zgp mexbl mivexyk `ed xacdy enk

xewnlkl`xyi zeytp
,df oevxy ,d"awdl
,l`xyi lka epi` ,xen`k
`l` ,ezin`l zn`a
eli`e .zn` "zvw"a
gex zgp mexbl oevxd
zayd ici lr d"awdl

ytpdely`ed - dxewnl
.ezin`l zn`a ok`¯ ÷ø`l` ,zirahd dad`a wtzqdl oi` ©

éøvLeìéçc âéOäì ,'ä úlãâa ïðBaúäì íézò òa÷ì C ¤¨¦¦§Ÿ©¦¦§¦§¥¦§ª©§©¦§¦
¯ ,íéiìëN eîéçøe,'d zelcba zeilky dad`e d`xiélëå §¦¦§¦¦§ª¥
¯ ,'eëå éìeàå éàädad`e d`xil mb ribi ile` z`f lk ici lre ©§©§

,zeilky¯ :ìéòì økæpkdad` eaxwa zxxeyy zexnly ©¦§¨§¥
dlitzd zcearle dxez cenill e`iadl dgekay zxzeqn
ribdl lczydl eilr ,z`f lka - ytp zexiqn ly ote`a

.'d zelcba ezewnrzd ici lr ze`ad dad`e d`xil

.áî ÷øtyi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb jxev
'dyr'd zeevn ly oneiw myl ,'d zceara epnn zyxcpd
"cner" d"awdy ezeppeazd ici lr ,z`fe ,dyrzÎ`ld zeevne

m` ,ale zeilk ogeae eilr
ici lr .ie`xk ecaer
z` ,jiyni ,ef zeppeazd
zegtdÎlkl ,d`xid oipr
,ezaygnae egena

xyt`zi ef d`xiaeel
miiwle dxez cenll
xne` ± ef d`xi ;zeevn
llka z`xwp ± owfd epax
zynyne ,"d`zz d`xi"

zeevn miiwle dxez cenll icky ,zeevnle dxezl dncwdk
.ef d`xi dvegp ± "dcear" `xwpy ote`aøàaúpM äîa ,äpäå§¦¥§©¤¦§¨¥

¯ ,äàzz äàøé ïéðòa ìéòìmeiwl zyxcpd d`xid `idy §¥§¦§©¦§¨©¨¨
ici lr ,dil` ribdl leki icedi lk xy`e ,zeevne dxez

- 'eke eilr "cner" d"awd ji` ezeppeazdäî áèéä ïáeé¨¥¥©
àøîba áeúkM1÷eñt ìò2éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå" :E ¤¨©§¨¨©¨§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤

éäìà 'ä úà äàøéì íà ék Cnòî ìàLY "Ezl`ey Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨¤¡Ÿ¤

`xnbdY ?àéä ézøèeæ àúlî äàøé ehà" :`id d`xi ike ©¦§¨¦§¨©§¦¦
z`fy xne` weqtd ixdy ?ohw xaccalayxec ("m` ik")

`xnbde .lwe ohw xac `ed eli`k ,l`xyin cg` lkn d"awd
dperY .'eëå àéä ézøèeæ àúlî äLî éaâì ,ïéà :± !od ¦§©¥Ÿ¤¦§¨©§¦¦§

zaygp (epax) dyn iabl
.ohw xacl ef d`xi
mixacd zernyn
df weqt :`id zehyta
l`xyi ipal xn`p ixd
iable ,epax dyn ici lr
xac `id d`xi ± dyn

ohwBðéà äøBàëìc .§¦§¨¥
¯ ,õeøzä ïáeîly ¨©¥

dyn iably ,`xnbd
ohw xac d`xi deednY .áéúk "Cnòî ìàL" àäc ,ixdy §¨Ÿ¥¥¦¨§¦

l`ey" aezkjnrnn ± "cg` lkl`xyi ipa iable ,l`xyin
zvxzn ,`eti` ,dna .dfk lwe ohw xac "d`xi"d oi` ,llka

iably drawa dl`yd z` `xnbddyn± ?lw xac df
oi` "dyn iabl" milnay ,oldl owfd epax xiaqi daeyza
,`l` ,lw xac `id d`xi cala dyn iably zpeekzn `xnbd
gek ozep epax dyny dn ± l`xyin cg` lkay "dyn"d iabl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äòù ìëáå úò ìëá ìàøùéî ùôð ìëá éøîâì åúéîàì
÷ø .åðéúåáàî åðì äùåøé àéäù úéòáèä äáäàî
åìéçã âéùäì 'ä úìåãâá ïðåáúäì íéúò òåá÷ì êéøöù

:ì"ðë 'åëå éìåàå éàä éìåëå íééìëù åîéçøå

äðäå áî ÷øôäàúú äàøé ïéðòá ìéòì ù"îá
÷åñô ìò 'îâá ù"î áèéä ïáåé
äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå
éáâì ïéà àéä éúøèåæ àúìéî äàøé åèà êéäìà 'ä úà
ïáåî åðéà äøåàëìã 'åëå àéä éúøèåæ àúìéî äùî
éë àåä ïéðòä àìà .áéúë êîòî ìàåù àäã õåøéúä
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ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דברים



קי oqip c"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

± zewl`a ezrc z` xywl lkeiy ,l`xyin cg` lkl zrce
iablezpiga"dyn"ay ,efcg` lkok` `id d`xi ,l`xyin

`vnpd dyn ly df geka ynzyn icediyk ,oky ;ohw xac
,zewl`a ely "zrc"d z` xywn `edyk ,xnelk ,eaxwa

xac ,"d`xi" f` deedn
lw dfÎiciÎlre ,ohw
okl ."d`xi"l ribdl
iabl" `xnbd zxne`

"dynweqtdy zexnl ,
l`ey" xne`"jnrn±

xaecn o`k ik ,jnn
epyiy "dyn"d zece`
cg` lka ,"jnr"
;`ipzd oeylae .l`xyin
ìk ék ,àeä ïéðòä àlà¤¨¨¦§¨¦¨
ìàøNé úéaî Lôðå Lôð¤¤§¤¤¦¥¦§¨¥
äLî úðéçaî da Lé¥¨¦§¦©Ÿ¤
ék ,íBìMä-åéìò eðaø©¥¨¨©¨¦

Y àeä,epax dyn
íéòBø äòáMî3Yl`xyi ipa z` qpxtn mdn cg` lky ¦¦§¨¦

dad`e cqg zpigan ± mdxa` :`ed ezpigan zewl`e zeiga
,d`ld jke ,elyúBîLð úeììëì úeäìàå úeiç íéëéLînä©©§¦¦©¤¡Ÿ¦§¨¦§
¯ ïëlL ,ìàøNémd¯ ,"íéòBø" íLa íéàø÷ð ,drex enk ¦§¨¥¤¨¥¦§¨¦§¥¦

zray miqpxtn jk ,zeig mda qipkn jkae ep`v z` qpxtnd
,mixtqn miciqg .zewl`e zeiga l`xyi zenyp z` mirexd
zeig" aezkl m` ayge miax zereay o`k akrzd owfd epaxy
,zewl` ly zeig mikiynn mirexdy ± (xeaigd 'e ila) "zewl`
zeig mikiynn mirexdy ,(xeaigd 'e mr) "zewl`e zeig" e`
zad` epiid ± "zeig" ."zewl`e zeig" aezkl hilgde ,zewl`e
,zeevnde dxezd meiwa zeig zeqipkn od ik ,'d z`xie 'd
zray"e .d"awd l` lha zeidl ,lehiad oipr ± "zewl`"e
.l`xyi zenypl "zewl`e zeig" mikiynny md md "mirexd

¯ ,ílk úeììk àeä íBìMä-åéìò eðaø äLîeepax dyn Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨ª¨
mirexd lk z` llek,'àðîéäî àéòø' àø÷ðå ,drexd §¦§¨©§¨§¥§¨«

,on`pdéLînL eðéäcòãéì ìàøNé úeììëì úòcä úðéça C §©§¤©§¦§¦©©©©¦§¨¦§¨¥¥©
Ydxkde drici mdl didzy¯ ,'ä úà ,zewl`dy xnelk ¤

,zewl` yibxiy ,icedia "hlwiz"úâOä éôk ãçà ìk̈¤¨§¦©¨©
¯ ,BúîLð"erawii" ± zewl` biyne oian elkyy dnk cr ¦§¨

,mze` yibxie eaxwa mixacd¯ ,äìòîì dLøLåmex itle §¨§¨§©§¨
± xzei oeilr yxeyn d`a eznypy in ;dlrnl eznyp yxey
eznypy in eli`e ,xzei daeh dxeva zewl` elv` "zrawp"

,xzei dphw elv` "driaw"d ± xzei jenp yxeyn d`adú÷éðéå¦¦¨¨
Y,eznyp zwipi itle,íBìMä-åéìò eðaø äLî úîLð LøMî¦Ÿ¤¦§©Ÿ¤©¥¨¨©¨
¯,xzei dzegt e` dlecb ,epax dyn znyp yxeyn ezwipi m`

Y úLøLnä,epax dyn znypøNòaL ïBéìòä úòãa ©ª§¤¤§©©¨¤§¤§¤¤
¯ ,àeä-Ceøa ïìéöàîa úBãçéîä ,úeìéöàc úBøéôñenk §¦©£¦©§ª¨§©£¦¨¨

z` `xay "`xea"d `ed d"awdy ,"`xap"l qgia mixne`y
mler"ny oipr lr) "lv`p"l qgia mixne` jk ,"`xap"d
.eze` yixtde dlib ,xnelk ,eze` liv`d d"awdy ("zeliv`d
Îjexa seqÎoi` xe`n dyxtde dlv`d :dyexit "zeliv`" ,oky

,`edY àeäLd"awd ¤
,liv`nd,ãçà Bzòãå§©§¤¨
Y àeäåd"awdòcnä , §©©¨

.'eëitk ± recide rceid ±
dpeyy ,'a wxta x`azpy
xy`n d"awda xacd
,"rcn"d :mc` ipaa
oaa "reci"de "rcei"d
mixac dyly md ,mc`
Îgek ± "rcn" ± micxtp
eze` `iand dpadd
± "rcei" ;xacd z` oiadl

ytprceie oiand mc`d
;dpaddÎgek ici lr

d ± "reci"xacoian `edy
d"awd ,eli`e ;rceie`ed",rcnd`ede rceid`ed`ed "recid

`ed ,envr `ed ,zrcd e` dnkgd `ed ,envrin`ede ,rceiy
`ed ,envrdnxac `id ,dlrnly "zrc"d ± jk .rcei `edy

zrc zpigaae .d"awd mr cg`efdyn ly eznyp zyxyen ,
epax dyn znypn zrcd oipr z` lawn icediy ici lre .epax
yibxdle zrcl ezexyt`a didiy ,zewl` elv` "gpen" ±
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ytpa wx `le ± epax dyn ly eznypn uevip yaeln ,xecd

mteba mb `l` ,epax dynn zevevip miyalzn minkgd5okle .
epe`nv z` zeexl lbeqn epi` mc`y miciqg mixne`
dynn uevip yaeln ,iax ly eteba mb ik ,iax lr lkzqdln
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oqipקב c"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"xecd inkg" z` d`ian ± zevevipd ly ef zeyalzd .epax
:"dcrd ipir"e,'ä úlãb òãéìå ,íòä úà úòc ãnìì§©¥©©¤¨¨§¥©§ª©

¯ ,Lôðå áìa Bãáòìez` mi`ian ,'d zelcb zricie ef "zrc" §¨§§¥¨¤¤
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Y álaLz`xie 'd zad` ¤©¥
,icediay 'déôì àéä¦§¦
¯ ,úòcäzcnl m`zda ©©©
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,'dáeúkL Bîk6òc" : §¤¨©

éáà éäìà úàY EÎlre ¤¡Ÿ¥¨¦
,dfÎiciáìa eäãáòå§¨§¥§¥

¯ ,"äöôç Lôðå íìL̈¥§¤¤£¥¨
ala edcar"d :xnelk
ielz "dvitg ytpe mly
,"jia` iwl` z` rc"a
,'d zelcb zpade zricia
ipa micnel df xac
yiy ,xecd inkgn l`xyi
.epax dynn zevevip mdaY ãéúòìå,`eal cizrl wxeàeä §¤¨¦

øîBà7ék 'ä úà eòc øîàì eäòø úà Léà eãnìé àìå" : ¥§Ÿ§©§¦¤¥¥¥Ÿ§¤¦
Y ."'Bâå éúBà eòãé íleëcizrl wx didi df lk .d"awd xne` ¨¥§¦§
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inyb utga dxeyw `idy
,eipira d`ex `ed eze`
wfg xeyw `ed f`y
ezaygn dkixv jk ± epnn wzpidl leki epi`e xac eze`a
.'d zlecb ly oipra ezewnrzd ici lr ,zewl`a dxeyw zeidl

ì àeä úòcL òãBpkY Bîk ,"úeøM÷úä" ïBLaezky8: ©©¤©©§¦§©§§
."'Bâå òãé íãàäå","zexywzd" ly oaena ,(zrc) "rci" ± §¨¨¨¨©§

mbe ;xyewn zeidl ly ote`a zrcl ,drnyn "zrc" :xnelk
ik m` ± cala zewl` zricia ic `l ,zewl`a "zrc"d oipra
zyxcp `l` ± `xead zelcb zrcl :devn meyn yi jka mb
zelcb ipipra "zrc"d zewnrzd ici lr ,zewl`a zexywzdd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zay(ycew zay meil)

zlvgn lehil xzed cvik wgvi iaxl dywe .minybd ina
:`xnbd zayiin .zelhip opi`y oipa ipa` jxevl zaya zlhipd

zwqer `ziixadúBìæøe÷î íéðáàa,cg y`x ilra mipa` ±ïééæçc ©£¨¦§§¨§©§¨
zeie`xy ±ìa oda gpw,àqkä úéázevwen opi` od jkle §¥©¦¥

.okxvl milhlhne
:ztqep `iyewòîL àz,epipyy ,`ziixan wgvi iaxl `iyew ¨§©

íéðáì éab ìò úBìöçî ïéñøBt[oipal zecreind mipal].úaMa §¦©§¨©©¥§¥¦©©¨
opi` mipal `ld ,dvwen jxevl lhlhl xq`y wgvi iaxl dywe
:`xnbd zayiin .okxvl zlvgn lhlhl xzed cvike zelhip

mipala zwqer `ziixadàðéðaî øeizLéàcxnb xg`l exzepy ± §¦§©¦¦§¨¨
,oipad ziipaìò àbæéîì ïééæçceäééayil zecreine zeie`x ody ± §©§¨§¦§¨£©§

.okxvl oilhlhn s` jkitle ,olhlhl xzene odiab lr
:ztqep `iyewòîL àz,epipyy ,`ziixan wgvi iaxl `iyew ¨§©

änça ,úaMa íéøBác úøåek éab ìò úìöçî ïéñøBtmdilr obdl §¦©§¤¤©©¥©¤¤§¦©©¨©©¨
íéîLbáe ,änçä éðtîmdilr obdlàlL ãáìáe ,íéîLbä éðtî ¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦¦§©¤Ÿ

ãeöì ïéekúédxizd cvik ,wgvi iaxl dywe .mixeacd z` ¦§©¥¨
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:`xnbd zayiin .zelhipïðé÷ñò éàîa àëä,zwqer `ziixad ± ¨¨§©¨§¦©
ote`aàkéàc[yiy-]Lácobdl dpid zlvgnd zqixte ,zxeeka §¦¨§©

.zaya lhipd yacd lr
:`xnbd uexiz lr dywn oyinn `awer axàá÷eò áø déì øîà̈©¥©§¨

ïLénî[mewn my-],éMà áøìmiqxety xn`p `ziixaa ixd ¦¥¨§©©¦
'minybd iptn minybae dngd iptn dnga' zxeekd lr zlvgn
zlvgnd zqixt xzidy `xnbd dx`iae ,sxegae uiwa epiidc

,yacd lr obdl d`ay zngn `edçpézxacd oaen ±úBîéa ¦©¦
änçä,uiwa - ©©¨
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קג היום יום . . . 

ה'תש"גיח ניסן, שלשה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה כל . . . וכו' כנ"ל.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ָמה, ַעל  ׁשָ ֶסף הּוא ַהּנְ ְלֶוה ּגֹו'”, ּכֶ ֶסף ּתַ סּוק ”ִאם ּכֶ ַמח ֶצֶדק” ַמֲאָמר ַעל ַהּפָ ַנת תר”ח ָאַמר ַה”ּצֶ ׁשְ
ַגְעּגּוִעים[ ּוְתׁשּוָקה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ּוְכִדְכִתיב ”רּוַח ָהָאָדם ִהיא ָהעֹוָלה  ֹכֶסף ]=ּבְ ִמיד ּבְ ִהיא ּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ
ַהְלָוָאה ְלָהָאָדם, ּוְכִתיב  ָמה ְנתּוָנה ּבְ ׁשָ ם ְקרּוִיים ָאָדם”, ְוַהּנְ ָרֵאל, ”ַאּתֶ מֹות ִיׂשְ ָאָדם ֵהם ִנׁשְ ְלַמְעָלה”, ּדְ
ָחֵסר יֹום ֶאָחד –  א ָחָדא ]ּוְכׁשֶ ר ָקבּוַע כּו', ְוָחֵסר יֹוָמא ָחָדא – ָחֵסר ְלבּוׁשָ ֵיׁש ִמְסּפָ רּו ּגֹו'”, ּדְ ”ָיִמים ֻיּצָ

ָחֵסר ְלבּוׁש ֶאָחד[.

ה'תש"גיט ניסן, ארבעה לעומרשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיֶתּ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: פרק מב. והנה . . . 118 ידע וגו'.

ה –  ל ְלַלְיָלה – ַהּזֶ ְמׁשַ ּנִ לּות ׁשֶ ְיָלה – ּגָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ ”ּב[: ַמה ּנִ י ]ָהַרׁשַ ֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַעם ּפֵ ּפַ
ָדמּוהּו. ּקְ ֻלּיֹות ׁשֶ ילֹות – ּגָ ל ַהּלֵ ָהַאֲחרֹון – ִמּכָ

ִנְגַמר  ַעם ֶאָחת – לֹא  ּפַ יֹון ְוָטֳהָרה – ֲאִפילּו  ִנּקָ יִלין – ְלׁשֹון ֵמרּוק,  ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ֶפׁש. י ְפָעִמים – ֵמרּוק ּגּוף ְוִגּלּוי ַהּנֶ ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ לּות – ַהּלַ י ֲהֵרי ָהָיה ַאֲחֵריֶהם עֹוד ּגָ ֶהם, ּכִ רּוק ּבָ ַהּמֵ

ֶנֶפׁש  ד  ִמּצַ לּות, ָהֲעבֹוָדה ִהיא  ַהּגָ ם ַאַחר  ּגַ י  ּכִ ַהְינּו  ה –  ַמּצָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלֹו  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲהִמית, ָחֵמץ ֵיׁשּות – ַהּלַ ד ֶנֶפׁש ַהּבַ ּטּול, ּוִמּצַ ה ּבִ ָהֱאלִֹקית, ַמּצָ

ְמָאה. ָיֳעַבר רּוַח ַהּטֻ ה – ׁשֶ ַמּצָ
ה  ַהְרּבֵ ֻלּיֹות  ַהּגָ ּוְבָכל  מֹוִריקֹות,  ָניו  ּפָ א  ַהְמַקּנֵ ל  ּכָ  – ְיָרקֹות  ָאר  ׁשְ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלֹו ָמרֹור – ִקְנָאה  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ְנָאה: ִקְנַאת סֹוְפִרים ְוַהּדֹוֶמה – ַהּלַ ּקִ ִחינֹות ּבַ ּבְ

ל ֲחֵברֹו. תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז”ל ּכָ דֹוָלה, ַעל־ּדֶ ַהּיֹוֵתר ּגְ

אֹוְכִלין   – ֻלּיֹות  ַהּגָ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ּלּוִיים  ַהּגִ ל  ּכָ  – ין  ְמֻסּבִ ין  ּבֵ ִבין  יֹוׁשְ ין  ּבֵ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
טּות  ְ ּשׁ ֲעבֹוָדתֹו ְלִהְתּפַ ּבַ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ְוֵיׁש ִמי  ְוַתֲענּוג ָהַעְצִמי,  ֲענּוג  טּות ַהּתַ ְ ּשׁ ְוֵיׁש ִהְתּפַ ֲענּוג,  ִחיַנת ַהּתַ ּבְ  –
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ  – ין  ְמֻסּבִ נּו  ּלָ ּכֻ  – ָהַאֲחרֹון  לּות  ּגָ ַאַחר   – ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ  – ָהַעְצִמי  ְלַתֲענּוג  ְוֵיׁש  ֲענּוג  ַהּתַ

ֲענּוג ָהַעְצִמי. יעּו ִלְבִחיַנת ּתַ ַיּגִ

ה'תש"גכ ניסן, חמשה לעומריום ראשון

חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכח . . . 118 כמ"ש שם.

פעם נכנס כ"ק הר' חיים אברהם )בן רבינו הזקן( אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח 
לאמר גוט יום טוב. וסיפר אז - הרח"א - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם 

אנדערען ניט מכבד זיין באכילה ושתי', ָאבער נעמען אליין מעג מען.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קד

ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו”ר  ֵקן( ֶאל  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ן  )ּבֶ ַאְבָרָהם  ים  ַחּיִ ָהַרב  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ִנְכַנס  ַעם  ּפַ
ֶפַסח ֵאין  ֵקן ָאַמר: ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם – ׁשֶ ר ָאז – ָהַרב ַחּיִ ֵמַח”[. ְוִסּפֵ לֹאַמר ּגּוט יֹום טֹוב ]=”ַחג ׂשָ

ר. ה, ַאְך ָלַקַחת ְלַבד ֻמּתָ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ד ֶאת זּוָלתֹו ּבַ ְלֶאָחד ְלַכּבֵ

ה'תש"גכא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומריום שני
יָרה - עֹוְמִדים. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והשנית . . . ס שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שש"פ - אויך שבועות און הושענא רבה. 
אז איך בין אלט געווען ניין יָאהר הָאב איך זיך שוין ניט געלייגט שלָאפען שש"פ - 

מ'דארף לערנען א גאנצע נַאכט.

ע  ׁשַ ן ּתֵ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ ה. ּכְ ְעָנא ַרּבָ בּועֹות ְוהֹוׁשַ ׁשָ ם ּבְ ַסח – ּגַ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ָהיּו ֵנעֹוִרים ּבִ ּבִ
ֵלם. ַסח – ֵיׁש ִלְלֹמד ַלְיָלה ׁשָ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ י ִליׁשֹן ּבִ ַכְבּתִ ָבר לֹא ׁשָ ִנים, ּכְ ׁשָ

ה'תש"גכב ניסן, אחרון של פסח ]בחו"ל[, שבעה לעומריום שלישי

חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: וגם . . . 120 כנ"ל פ"ב.

ְנָחה, ְוַאֲחֵרי־ֶזה ְסֻעַדת יֹום־טֹוב. ת ַהּמִ ִפּלַ ְלִלים ּתְ ְך ִמְתּפַ ׁש, ַאַחר־ּכָ ִרים: ְלַקּדֵ ּיֹום ְמַהּדְ ּבַ

הבעש"ט היה אוכל ג' סעודות באחש"פ.
סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעש"ט - משיח'ס סעודה. אחש"פ 

איז משיח'ס סעודה, ווייל אחש"פ איז מאיר גילוי הארת המשיח.
בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחה"פ בהיכל 
הלימוד והי' אז ש"י תלמידים וח"י שלחנות. סעודת אחש"פ אכל אאמו"ר ביחד עם 

התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דָאס איז סעודת משיח.

ַסח. ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ ם־טֹוב ָהָיה אֹוֵכל ג' ְסעּודֹות ּבְ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

”ְסעּוַדת  יַח”.  ָמׁשִ ”ְסעּוַדת   – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֵאֶצל   – ִנְקֵראת  ָהְיָתה  ַסח  ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ ְסעּוַדת 
יַח. ׁשִ ּלּוי ֶהָאַרת ַהּמָ ַסח ֵמִאיר ּגִ ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ י ּבְ ַסח, ּכִ ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ יַח” ִהיא ּבְ ָמׁשִ

'ֵהיַכל  ּבְ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ַיַחד  יֹאְכלּו  ִמיִמים  ּתְ ּתֹוְמֵכי  ְלִמיֵדי  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶדר,  ַהּסֵ ִהְתִחיל  תרס”ו  ַנת  ׁשְ ּבִ
י  ַסח ָאַכל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ל־ּפֶ ְלָחנֹות. ְסעּוַדת ַאֲחרֹון־ׁשֶ ְלִמיִדים ְוח”י ׁשֻ ּמּוד'. ְוָהָיה ָאז ש”י ּתַ ַהּלִ

יַח. ְלִמיד ד' ּכֹוסֹות. ְוָאַמר ָאז: זֹוִהי ְסעּוַדת ָמׁשִ ה ָלֵתת ְלָכל ּתַ ְלִמיִדים, ְוִצּוָ ַיַחד ִעם ַהּתַ ”ּב[ ּבְ ]ָהַרׁשַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



קה היום יום . . . 

ה'תש"גכג ניסן, אסרו חג ]בחו"ל[, שמונה לעומריום רביעי

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כל . . . סא לי"ח.

עס איז פאראן דער ענין ווָאס אחש"פ איז דער גילוי פון משיח, ווָאס איז שייך לכל 
ישראל. פסח איז דָאך דער מדלג און ליל שמורים, און בכלל הערט זיך חרות'דיק, און 
נָאכדעם פאלט מען אריין אין וועלט, איז דָאס איז דער גילוי פון משיח, דער תוקף 

ווָאס עס גיט אז מ'זָאל קענען געהן אין וועלט.

ג'  ַסח הּוא ֲהֵרי ַה'ְמַדּלֵ ָרֵאל. ּפֶ ְך ְלָכל ִיׂשְ ּיָ ַ ּשׁ יַח, ׁשֶ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ ַסח הּוא ּגִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ נֹו ָהִעְנָין ׁשֶ ֶיׁשְ
ֶזה  ֲהֵרי  ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם –  נֹוְפִלים  ן  ִמּכֵ ְוַאַחר  ן חֹוִרין,  ּבֶ ל  ׁשֶ ִהיא  ַהַהְנָהָגה  ּוִבְכָלל,  ּמּוִרים'.  ׁשִ ְו'ֵליל 

עֹוָלם. ר ַהֲהִליָכה ּבָ ֵדי ְלַאְפׁשֵ ן ּכְ ּתָ יַח, ַהּתֶֹקף ַהּנִ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ הּוא ַהּגִ

ה'תש"גכד ניסן, תשעה לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: ועוד זאת . . . סא ידיו וכו'.

יֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ֶהֱחָינּו ּבִ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ נֹוֲהִגים ׁשֶ

לא טוב הָאבען מיר אלע. שעיר לעזאזל איז געווען אן עבודה אין בית המקדש. ווי 
בַאלד א נברא איז דָא לא טוב, דארף מען עס אוועקשיקען אין ארץ גזרה.

'לֹא  נֹו  ֶיׁשְ ְבָרא  [ּנִ ]ּבַ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ֲעבֹוָדה  ָהָיה  ַלֲעָזאֵזל  ִעיר  ׂשָ נּו.  ְלֻכּלָ ֵיׁש  טֹוב'  'לֹא 
ֵזָרה. חֹו ְלֶאֶרץ ּגְ ּלְ טֹוב', ֵיׁש ְלׁשַ

יום 
שישי

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zay(oey`x meil)

y ,o`kn gkenCBîñìuegan dxiklénðm` wx ,[ok mb±]ïéà dîè÷ ¦§©¦§¨¨¦
m` j` ,xzen df ixd ±àì ,dîè÷ àì.xeq` df ixd ± Ÿ§¨¨Ÿ

:di`xd lr dywn `xnbdéîòèìeCmipte`d lkay jzhiyle ± §©§¨
m` `l` mixzen mpi`y `weeca xnel `iig ax oiekzd mixen`d

rhwd z` x`az cvik ,dligz mhw okéðz÷c 'äpnî ïéìèBð'± §¦¦¤¨§¨¨¥
m` wxy xn`p dfa mby xn`z m`d ,eixaca epipyyïéà ,dîè÷§¨¨¦

m` la` ,dxikd on dxicwd z` xiqdl xzen ±àì ,dîè÷ àì± Ÿ§¨¨Ÿ
on dxicwd zxqda yi xeqi` dfi` ike ,dilrn dze` xiqdl xeq`

.dxikdàlà`ed dpnn milhep dnhw m`y xn`y dn jgxk lr ¤¨
`iig axy `l` ,`weeca e`làðz'eke dnhw' [dpy-],'ïéìèBð ¨¨§¦

'ïéøéæçî' íeMî.dnhw ok m` `l` xzen epi` i`cea dfyénð àëä ¦©£¦¦¨¨©¦
dpi`y dxikl s` jenql xzen mlerl ,dkinq oiprl o`k ok enk ±

y `l` ,dnehw'ïéîéi÷î' íeMî ,'ïéëîBñ' àðzdiidyd i`ceay - ¨¨§¦¦§©§¦
.dnehw dxika `l` zxzen dpi`

:`iyewd z` dgec `xnbdàzLä éëäjipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨
dn zencl xyt`y ,dzrhwpy dnl 'oikneq' `iig ax hwpy

ixd ,'oilhep'íúä,'oixifgne oilhep' `iig ax xn`y `tiqa my ± ¨¨
y itl 'oixifgn' meyn 'oilhep' dpyy oaenãça ïéøéæçîe ïéìèBð§¦©£¦¦§©

àeä íB÷îmixifgny ,cg` mewna zeyrp el` zelert izy - ¨
xn`i `l m` mixifgny xnel jiiy `le ,elhp epnny mewnl

jkitl ,milhepy dligz,ïéøéæçî íeMî ïéìèBð àðzit lr s`e ¨¨§¦¦©£¦¦

.dnehw dpi`n s` zxzen dlihpyàëä àlà`yixa o`k la` ± ¤¨¨¨
meyn 'oikneq' dpyy xnel oi` 'oiniiwne oikneq' `iig ax dpyy

oky ,'oiniiwn'àeä íB÷î ãça ,ïéëîBñ,xnelk ,`ed cg` mewna ± §¦§©¨
,uegan dxikd cvaåeli`àeä íB÷î ãça ,ïéîéi÷îmewna `ed ± §§©§¦§©¨

xnel jgxk lre ,llk dfl df mikiiy mpi`e ,dxikd iab lr ,xg`
dxikl dxeq` dkinq mby itl `weeca `ed 'oikneq' hwpy dny

.dnehwe dtexb dpi`y
:`xnbd zl`ey .wtqd z` zhyet `xnbddìò éåä éàîidn - ©¨¥£¨
:`xnbd daiyn .ef dl`ya dkldd zrxkdòîL àzepipyy dnn ¨§©

,`ziixaadì ïéëîBñ ,íéöòáe úôâa äe÷éqäL äøékuegan dxicw ¦¨¤¦¦¨§¤¤§¥¦§¦¨
.dnehwe dtexb dpi` elit`eïéîéi÷î ïéàådilr [oidyn-]íà àlà §¥§©§¦¤¨¦

ïk`id.äîeè÷e äôeøbdtexb dpi`y dxikl jenql xzeny ixd ¥§¨§¨
.dnehwe

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdeîîòL íéìçbziakp ± ¤¨¦¤¨§
zeakdl miaexw md ixde mxe` ddke mzadly,äéìò ïúpL Bà¤¨©¨¤¨

[milgbd lr-]äwc ïzLt ìL úøBòðon mixrppd milerab ixay-] §¤¤¦§¨©¨
,[eze` mivtpnyk ozytd.äîeè÷k àéä éøä£¥¦¦§¨

:dnihwd ixg` milgbd exraed oipra `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
,àéòLBà éaø øîà éðîçð øa ÷çöé éaøm`dîè÷,dxikd z` mhw - ©¦¦§¨©©§¨¦¨©©¦©§¨§¨¨

dxfgeäøòáeäå,dil`nïkøBö ìk ençeäL ïénç äéìò ïéäLî §§£¨§©¦¨¤¨©¦¤©¨§¨
.BkøBö ìk ìMéaL ìéLáúå§©§¦¤¦¥¨§
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המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' א



v"ndqeקו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  ניסן י"ח ראשון יום שלו? הם מתי - לסטים מיד המציל

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ãiî ìévnä©©¦¦©
eLàéúpL øácä íúqL éðtî ,BlL elà éøä ¯ ìàøNé ñéèñéì¦§¦¦§¨¥£¥¥¤¦§¥¤§¨©¨¨¤¦§¨£
áiç ¯ éBb ñëBî Bà éBb ñéèñéì ãiî ìévnä ìáà ...íéìòaä©§¨¦£¨©©¦¦©¦§¦¥©¨

.íéìòaä eLàéúð àlL øácä íúqL ,øéæçäì§©§¦¤§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨£©§¨¦
גוי ליסטים  מיד שהמציל כאן  הרמב "ם דברי ולכאורה ,

הבעלים  כי  להחזיר ey`iizdחייב  `lדבריו 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

וטעם מתייאשים , הבעלים  אין  כלל בדרך גוי  במוכס אכן,

יודעים "שהבעלים  - הרמב "ם  דברי  בהמשך  מבואר הדבר 

אך  שגזל", עדים  שם  שאין  אע "פ  הגזלן  מיד מחזירין שהגוים 

הראשונים והבעלים  אחרים  של  כסות  לו שהחזירו  במוכסין

הם הרי  נמכרה, וכאילו  לאחר נמסרה  שכסותם  רואים 

מתייאשים .

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 את(בבא סותרת  זו שהלכה מקשה  והגמרא  .

הגייס מן  "המציל  המשנה  בהמשך  הצבא)הנאמר מן(אנשי או

- ey`iizpהלסטים  m`ומשתמע שלו", אלו הרי  הבעלים 

חייב בסתם  אבל  שנתייאשו בוודאות ידוע  אם  רק  שלו משהם

אם)להחזיר ד"ה שם רש"י מדברת(ראה המשנה  תחילת  ומתרצת: ,

בעדים רק  מוציאים  ישראל  ודייני מאחר כי  ישראל, בלסטים 

עדים) אין גוי(ולו בלסטים  מדובר  בסיפא ואילו  מתייאש . הנגזל 

הנגזל  אין ולכן  עדים , ללא  גם  מהגזלן מוציאים שדייניהם 

מתייאש .

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 

להחזיר יוכל שלא  כיון מתייאש  והנגזל ישראל במוכס  מדברת 

לסטים  מידי היא  ההצלה כאן אבל הגזילה , מוכסiebאת  או

iebשלא הדבר  ו"סתם  הגזלן ", מיד מחזירין "שהגויים 

הבעלים". נתיאשו

ה'תש"פ  ניסן י"ט שני יום יורשים  לו שאין הגר גזל

:‰Œ„ ˙ÂÎÏ‰ Á ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úà ìæBbä©¥¤
øçàå ,äåìî ìkä åéìò ó÷æå ,Bì äãBäå øæçå ,Bì òaLðå øbä©¥§¦§©§¨©§¨§¨©¨¨©Ÿ¦§¨§©©
úçzî dàéöBäì áiç ,äìæba äëfL ét ìò óà ¯ øbä úî Ck̈¥©¥©©¦¤¨¨©§¥¨©¨§¦¨¦©©
ìæb íà ìáà .íéúðéa äãBäLa ?íéøeîà íéøác äna .ä .Bãé̈©¤§¨¦£¦§¤¨¥§©¦£¨¦¨©
áiç äæ éøä ¯ øbä úîe ,Bì òaLðå ,íéLøBé Bì ïéàL øbä úà¤©¥¤¥§¦§¦§©¥©¥£¥¤©¨

ì.íéðäkì Lîçäå ïøwä ílL §©¥©¤¤§©Ÿ¤©Ÿ£¦
הודה כך  ואחר שקר  על ונשבע  בו וכפר הגר את  הגוזל 

וחומש  קרן  לו  לשלם  חייב  ה"א)לו , פ"ז הגר(לעיל מת  ואם  .

הודה  והגזלן  יורשים לו  הגזלןxg`lואין  חייב  - הגר  מיתת 

הגזלן  הודה  אם  אבל לכוהנים, והחומש  הקרן  את iptlלשלם 
הגלילי יוסי רבי לדעת  הגר , יוחנן)מות  דר' אליבא א, קט, אינו(ב"ק

בשעה כי בהם, זכה  אלא  לכוהנים  והחומש  הקרן  את  נותן

זוכה והגזלן מלוה , של כחוב  הגזילה  נעשית  לנגזל  שהודה 

ההפקר " מן  וזכה  "מוחזק הוא  כי  .(רש"י)בו

עקיבא  רבי כדעת  פסק  הרמב "ם שם)אך אם(ב"ק שגם

"חייב אלא  הגזלן  זכה  לא  הגר, מות  לפני  הגזלן  הודה 

הגזילה " את "והשיב  את לקיים  כדי ידו" מתחת  להוציאה 

ב') שבהל' אביו את הגוזל (כדוגמת

ידו מתחת  הגזילה  את שמוציא  משמע  הרמב"ם  ומלשון

שזהו הראב"ד ומבאר לכוהנים , אותה  לתת  צריך  אינו  אבל 

שלא שהסכים  היינו  במלוה", עליו  "זקפן  הגר  כאשר  דוקא 

זה אין ולכן כהלוואה , תיחשב אלא מיד הגזילה  את  יחזיר 

במלוה , זקפן  לא  אם אבל לכוהנים , התורה  שזיכתה הגר  גזל

לכוהנים . והחומש  הקרן את  לתת  וחייב  הגר  גזל  זה הרי 

לא הגר  אם גם  הרמב "ם  שלדעת כתב  משנה ' ה'מגיד  אבל

חייב הגר בחיי הודה  אם  - במלוה  הגזילה  דמי את זקף 

אותה לתת  צריך אינו  אבל מידו , הגזילה  את  להוציא 

הוא מלוה ' עליו 'וזקף הרמב "ם  שכתב  ומה לכוהנים,

הגר ') 'גזל (ואינו  במלוה  עליו  זקף כאשר  שגם  להשמיענו

מידו. להוציאה חייב 

השלחן' ה'ערוך כו)והוסיף  סע' שסז לא(סי' הגר אם  שגם 

ולא הודה  שהגזלן מכך במלוה , הגזלה  את  זוקף  שהוא  פירש 

במלוה . זוקפו שהגר משתמע  הגזילה  את  לו  החזיר

ה'תש"פ  ניסן כ' שלישי יום האב? בקול לשמוע צריך אין מתי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úà äàø̈¨¤
;epnî ìa÷é ìàå ,øéæçé ¯ 'døéæçz ìà' :åéáà Bì øîàå ,äãáàä̈£¥¨§¨©¨¦©©§¦¨©£¦§©§©¥¦¤
ãak" ìL äNò úåöî íi÷nL úòa àöîð ,åéáàî ìa÷é íàL¤¦§©¥¥¨¦¦§¨§¥¤§©¥¦§©£¥¤©¥

éáà úààì" ìò øáòå ,"íáéLz áLä" ìL äNò úåöî ìha ,"E ¤¨¦¦¥¦§©£¥¤¨¥§¦¥§¨©©Ÿ
."ílòúäì ìëeú©§¦§©¥

עסוק אלא האבדה  את  תחזיר  אל  לו  אמר שאביו  מדובר 

ישמע שלא נאמר  זה  ועל וכיו "ב ), גוזלות לי  (הבא  בכבודי 

"ביטל  אב , כיבוד של  מצות ֿעשה  שמקיים אף  כי לאביו,

אבל  להתעלם ". תוכל לא  על ועבר  תשיבם  השב  של  עשה 

כדי אלא ) תועלת , בגלל (לא  להחזיר לא  אביו לו אמר  אם 
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המתכוין שהרי לו  ישמע  לא  וודאי תורה, דברי על לעבור

בכבודו  חייב  ואינו  רשע  הוא המצוות  על משנה.להעביר  (מגיד

למלך) .משנה

ה 'דרישה ' רסו)והקשה  סו"ס :(חו"מ

א)בגמרא  לב, לאביו(ב"מ לשמוע  לבן שהאיסור מבואר

ואביו אמו "איש  מהכתוב נלמד איסור, על לעבור  לו האומר 

בכבודי". חייבים כולכם  - ה ' אני  תשמרו  שבתותי  ואת תיראו

עדיין ועשה ', לא ֿתעשה דוחה  עשה  'אין הדין שמצד ואף 

אב כבוד  "הוקש  כי אביו  בקול לשמוע  שעליו  אומרים  היינו 

חייבים ש "כולכם  משום  ורק  מקום", של לכבודו ואם 

זה . במקרה  לאביו  לשמוע  לבן אסור  בכבודי "

לאביו לשמוע  צריך הבן שאין  הרמב "ם  כתב ומדוע 

דוחה עשה 'אין  כי האבידה ' את תחזיר 'אל לו האומר 

ש "כולכם הגמרא  טעם את הביא  ולא ועשה ', לא ֿתעשה

בכבודי"? חייבים 

וביאר :

שיעסוק כדי  האבידה ' את  תחזיר  'אל לבנו אומר  כשהאב

כבודו עושה  הוא  אב  כיבוד במצוות בהתעסקות  אזי בכבודו ,

אב ', 'כבוד מצוות  או אבידה השבת מצוות  לי  ומה  מקום , של

דוחה אבידה  שהשבת  לבאר  הרמב"ם  הוצרך  כך ומשום 

אב  ו 'עשה '.כיבוד  תעשה ' 'לא  בה  יש  כי 

העמקים ' ב 'שושנת  הוסיף  זה פי ח)ועל האב(כלל שאם  ,

- לאו איסור  על רק  ולעבור בכבודו לעסוק לבנו אמר

הלאו. את  תדחה אב ' 'כבוד של מצות ֿעשה 

ה'תש"פ  ניסן כ"א רביעי יום והיום  אז – תפילין המוצא

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰¯ ïélôz àöî̈¨§¦¦
ïéàå ,ìkä ãéa àeä éeöî øácL ;åéìò íçéðîe íäéîc íL̈§¥¤§¦¨¨¨¤¨¨¨§©©Ÿ§¥

.ãáìa äåöîì àlà ïééeNò£¦¤¨§¦§¨¦§©
לשמור צריך  ספרים  שהמוצא  מבואר  הקודמת  בהלכה 

ובגמרא  בהם . ולטפל האבידה  בעל עבור  ב)עליהם  כט, (ב"מ

משום תפילין, כמו לעצמו  לקנותם  יכול שאינו מבואר

האבידה שבעל וודאות ואין נדיר  דבר היו בזמנם  שספרים

קושי ללא  להשיג ניתן  תפילין  אך למוכרם , מסכים  היה 

ואחר לעצמו  ייקחם  שהמוצא  מסכים  האבידה  שבעל  ומסתבר

אחרים . לעצמו וירכוש  תמורתם  את  יקבל  כך 

הכל, ביד  הוא  מצוי  "שדבר  זה: על מוסיף  oi`eוהרמב "ם
cala mzevnl `l` oieyr."

דבריו: סיום  בהבנת  המפרשים  ונחלקו 

סק"ל)הסמ"ע רסז סי' אדם(חו"מ אחרים  דברים על כי מפרש 

בחפץ להשתמש  מעדיף  אדם  כי לקנותם , שמצוי  אף  מקפיד 

ייצא אם  להקפיד  הדרך  אין  תפילין  על  ורק  בו , הורגל  שכבר 

באחרות . או  באלו חובה  ידי

סקט"ז)והש "ך לקיום(שם נועדו  והתפילין שמאחר  פירש 

נוח  כי לעצמו, אותם ירכוש  שהמוצא מסכים המאבד מצוה ,

שהמאבד  הטעם בצירוף  (וזאת  בממונו מצוה  שיעשו לאדם 

מצויות ), הן  שהרי אחרות  תפילין  כך אחר  לעצמו  להשיג  יוכל 

לכך. מסכים  המאבד אין אחר  בדבר אך 

להן זקוק  ואינו  תפילין  במוצא השיטות , בין ונפקא ֿמינה 

לכשייעשה הקטן  בנו עבור לרוכשן  שרוצה  אלא כעת 

אינו המאבד שהרי  מותר הראשונה הדעה  לפי  ברֿמצוה :

לוותר מוכן המאבד  השניה  הדעה  לפי אך עליהן , מקפיד 

בהן מקיים  המוצא  אין  אם  אך המצוה , קיום  לצורך  רק  עליהן

לכך  מסכים  המאבד אין שימוש , ללא  מונחות  הן  אלא  מצוה 

עח) יח, אליעזר ציץ .(ראה

אלעזר ' שם)וה 'מנחת  בצי"א מובא ט נוסף(ד, טעם  כתב 

ומי שלהם  התפילין על מקפידים  אנשים בזמנינו  כי  להחמיר,

להחליפן יסכים  לא  שמים  וירא  מומחה  מסופר  תפילין  שרכש 

שהיו בימיהם  רק  היה  הדין זה  ו"כנראה  אחרות , תמורת 

היו אולי  או  בזה... מדקדקים אינם  ככולם  רובם  ההמון

וטהורים...". צדיקים  כולם  בימיהם  אז  הסופרים 

ה'תש"פ  ניסן כ"ב חמישי יום גורע? המוסיף כל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úà äàø íà¦¨¨¤
÷éæçäL äæ ¯ da ÷éæçäå øçà àáe ,äéìò ìôð elôà ,äàéönä©§¦¨£¦¨©¨¤¨¨©¥§¤§¦¨¤¤¤§¦

.da äëæ dä¨¨¨
א)בגמרא  י , על (ב"מ  הראשון של  נפילתו אמנם  הקשו :

בתוך  נוכחותו עצם  הרי  אבל קנין , מהווה  אינה  המציאה

לקנותה  כדי  מועילה  שלה  אמות  ח:ארבע  הלכה להלן (כמבואר

בה") זכה שלו אמות ארבע לתוך המציאה הגיעה בה ?"ואם זכה  לא  ומדוע ,

תירוצים : שני כך  על ונאמרו 

מעוניין שאינו  בדעתו  גילה המציאה  על ונפל מאחר  א.

אינו ולכן הנפילה  באמצעות  אלא אמות  ארבע  בקנין לקנותה 

מועילה אינה  הנפילה  וגם  אמות . ארבע  בקנין אותה קונה

כלל. קונה  אינו ולכן  קנין מעשה  איננה  שהרי

תיקנו וחז"ל הרבים, ברשות  הנמצאת  באבדה מדובר  ב.

מצויים שרבים  במקום  ולא בסימטא  רק  אמות ארבע  קנין

שם .

בי למעשה  עשהונפקא ֿמינה  שאדם  במקרה  התירוצים  ן 

אלא ידה  על  לקנות  התכוון  לא  אך לקנין , המועילה  פעולה

לא הראשון , התירוץ  לפי קונה . שאיננה  אחרת  פעולה  ידי  על 

קנה . השני  התירוץ  ולפי  קנה 

כתב משנה' ה 'מגיד המפרשים : נחלקו  הרמב"ם  ובדעת 

על  נפל  שאם  כתב ולכן הראשון כתירוץ למעשה  שנקט

ואילו הרבים . לרשות סימטא בין  חילק  ולא  זכה לא  המציאה

כי קונה  שאינו השני  כתירוץ  שהעיקר  כתב  משנה ' ה 'כסף

אמות ארבע בקנין קונה  בסימטא  אך הרבים , ברשות  מדובר

לכך. דעתו  היתה  שלא  אף 

הרמ"א  א)ולהלכה : רסח, סי' המציאה(חו"מ על  שהנופל  פסק
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הנפילה ואין  קנה  אמות, ארבע  קנין  בו  שמועיל במקום 

ארבע קנין  לגבי דווקא  נאמר זה  שדין שכתבו יש  אך גורעת .

ללא קונה  אמות  ארבע קנין כי אחרים, בקניינים ולא אמות 

אדם של ו'חצרו חצר  קנין כעין הוא  כי הקונה  בדעת  צורך

או משיכה  כגון הקניינים , בשאר אך מדעתו', שלא  לו קונה

הקניין אין  לקנות , התכוון ולא  קנין מעשה  עשה  אם  חזקה ,

יח)חל  חו"מ יואב חלקת יד. כח, או"ח יצחק .(עין

ה'תש"פ  ניסן כ"ג שישי יום צער? שווה כמה

:ÈŒË ˙ÂÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰àeä änk©¨
ìòáe øúBéa âðòå Cø àeäL íãà Lé :÷fpä éôì ìkä ?øòvä©©©©Ÿ§¦©¦¨¥¨¨¤©§¨Ÿ§¥©©
ìòå ...èòî øòèöî äéä àì ,äaøä ïBîî Bì eðúð elàå ,ïBîî̈§¦¨§¨©§¥Ÿ¨¨¦§©¥§©§©
øòvä ïéøòLî ãöék .øòvä ïé÷ñBôe ,ïéãîBà älàä íéøácä ét¦©§¨¦¨¥¤§¦§¦©©©¥©§©£¦©©©
äöBø äæk íãà änk' :ïéøîBàå ïéãîBà ...øáà BøqçL íB÷îa§¨¤¦§¥¤§¦§§¦©¨¨¨¨¤¤

éña äæ øáà Bì òè÷ì ïéa ,ïzìøæb íà ,íña BúBà òè÷ì Bà ó ¦¥¥¦§Ÿ©¥¤¤§©¦¦§Ÿ©§©¦¨©
.'Bìâø Bà Bãé òè÷ì Cìnä åéìò̈¨©¤¤¦§Ÿ©¨©§

לאומדן דרכים  שתי שקיימות  עולה  הרמב "ם מדברי 

הצער שומת  אבר , חיסרון מחמת  אינו הצער  כאשר הצער :

מסכים שהיה  הסכום  פי על elהיא epziy לכך בתמורה

אבר חיסרון  ידי על שנעשה  בצער ואילו  זה , צער  לו  שיגרמו 

מסכים  שהיה הסכום  לפי נעשית  שימנעוzzlהשומא כדי 

זה . צער  ממנו

החילוק : וטעם 

שבעצם היינו כויה ', תחת  כויה  יד ... תחת  'יד נאמר  בפסוק 

שהתורה אלא  בניזק  שפגע כשם  במזיק לפגוע צריכים  היו 

היה כמה  היא  זה ממון  להערכת  והשומא בממון, זאת  המירה

זו. בצורה  בו שיפגעו  כדי  ליטול מוכן אדם

דמי את  גם המזיק  משלם  הצער  ומלבד  אבר  חיסרו אם  אך

הנזק , בתשלום  מתקיים  כבר  יד' תחת  'יד הציווי  הרי הנזק,

השניה , בדרך  ולשום  המזיק על להקל אפשר  הצער ובתשלום 

הוא היחיד והתשלום  אבר  חיסרו לא  אם  אבל יותר , הפחותה

הציווי שיתקיים  כדי  הראשונה בדרך לשום  עלינו  הצער , על

כוויה ' תחת  סקי"ז)'כוויה  תכ סי' חו"מ .(דרישה

לוקחים הצער  שבשומת  הרמב"ם  מדברי עולה  עוד 

עשיר דומה  ואינו הנחבל, של  הכלכלי  מצבו את  בחשבון

הצער , את לספוג  מוכן  היה  שתמורתו  הכסף  סכום  לגבי  לעני

הכאב עוצמת  את  רק מזכיר ב ) פג, (ב "ק רש "י אמנם 

לאדם . אדם  בין המשתנה

המחלוקת : וביאור 

הצער , 'שווי ' את  לבטא צריך  התשלום  רש "י לדעת

(כשם האדם  של  הכלכלי  המצב  לפי משתנה  אינו והשווי 

המוכר ). של מצבו  לפי  משתנה  אינו  בשוק  חפץ  של שמחירו

המזיק בזה  כאילו הצער  לתשלום  מתייחס  הרמב "ם  אך

של  הנתונים  לפי  הוא  המחיר  ולכן צערו, את  מהניזק  'קונה '

היה  סכום  איזה תמורת  צערוed`הניזק , את  'למכור' מסכים 

שם) ב"ק הגר"ח .(חידושי

ה'תש"פ  ניסן כ"ד קודש שבת בחזרה? להכות רשאי המוכה האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äknä©©¤¤£¥
L da ïéàL äàkä.ä÷Bì ¯ äèeøô äå ©¨¨¤¥¨¨¤§¨¤

להכות לו מותר - והכהו  במריבה  התחיל חבירו ואם 

בחזרה ?

הזקן  אדמו"ר )כתב  ב סע' גו"נ נזקי חבירו(הל' את  "המכה  :

חבירו אם  ואפילו  התורה . מן מלקות  חייב  קלה ... הכאה 

הכהו". ואפילו  בדברים, וחרפו במריבה  עמו התחיל

מרש "י יורד)ומקורו ד"ה א. עא, מציעא הגמרא(בבא דברי  על

לפרש "אין  לחייו": עמו ירד  - 'רשע ' לחבירו  הקורא  "אדם 

שיתירו לומר קשה  כי פרנסתו, ולמעט להפסידו  שרשאי 

עמו "להתקוטט אלא רעה ", ולגמול להנקם לישראל  חכמים 

וקראו במריבה  התחיל  חבירו  אם  שגם  הרי הכהו". כאילו

פרנסתו. למעט או  להכותו אסור  'רשע',

התוספות  אדם)וגם ד"ה צדוק(שם רב  של פירושו  את  דחו

שליש לשרוף ש "רשאי  הכוונה  לחייו' עמו ש 'יורד גאון

זה". לו מנין  גדול "תימה וכתבו  תבואתו",

מרזבורק  מהר "ם שכתב  וייל,ומה  מהר"י שו"ת בסו"ס (בנימוקיו

שקורא) מי  ודין "הואיל ד"ה להכותו מותר  'רשע ' לחבירו  שהקורא

להכות רשאי שהנפגע הכוונה  אין תונו ", לא  בלאו נזהר ולא 

להלכה שבסמיכות  והראיה  להכותו . רשאים  שביתֿדין אלא

קרא)זו  ראובן דין גנאי(ד"ה כינויי  לחבירו שקרא  אדם  על כותב 

'רשע') "אין(ולא :oicיכולים בית ֿדין שאין היינו עליו ",

להענישו.

ערוך' וה 'שלחן ה 'טור ' דעת יג)וכן סע' תכא סי' שכתבו:(חו"מ

כיון פטור , בראשון והכה  המוכה וחזר  בחבירו, חבל  אדם  אם 

בו  לחבל לשני  רשות  לו envr"שיש  livdl ickאם" אבל "

הרבה , בו  וחבל מועטת  בחבלה  עצמו  להציל  יכול היה 

חייב".

מותר עצמו להציל שאפילו הזקן  אדמו"ר  מסיק ומזה 

יכול  אם  אבל להצלה , היחידה  האפשרות זו  אם רק להכות

לדוחפו". אפילו "אסור  הכאה בלא  להינצל

(` w"q my oexg` qxhpewe ,a"q p"eb iwfp zekld f"dec` r"ey)
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ה'תש"פ  ניסן י"ח ראשון יום

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¦§§¥¨©£¥¨
רביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦

והגזלן,1) הנגזל בין שיש והכחשה תביעה דיני בו נתבאר
זה. אחר הנמשך וכל גזל ממי יודע ואינו שגזל ומי

.‡ÌÈÓÎÁ 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

.·BkLÓÏ 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

.‚ÌÈ¯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

.„e‰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
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

.‰B„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 הם.30)בהלכה שלי כנפי שתחת הכלים כי
ב. בהלכה לטענתו מקבילה זו פי 31)טענה על אף

עדים. שני היו לא כי גזלן, הוחזק לא שמשכנו, שהודה
הוא 32) כלום נטלתי לא ואומר העד את מכחיש כשהוא
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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".

.ÂÔÏÊb‰ 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

.ÊÌL ‰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
בעל40ֿ) 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.

.Á˙Èa‰ ÏÚa ÌÈ¯ÁÓ ?‰Ê ÔÈ„a ÌÈOBÚ „ˆÈÎÂ45 ¿≈«ƒ¿ƒ∆«¬ƒ««««ƒ
Ì˙Ò Ì¯Á46ÌeÏk B˙ÈaÓ ÏËpL ÈÓ ÏÚ47‰„BÓ BÈ‡Â ≈∆¿»«ƒ∆»«ƒ≈¿¿≈∆

ÊbL ÔÏÊb‰ ‰„B‰ elÙ‡Â .ÔÈc ˙È·a¯ÈÊÁÓ - ˙ˆ˜ Ï ¿≈ƒ«¬ƒ»««¿»∆»«¿»«¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,„·Ïa da ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆»»ƒ¿«∆¬≈≈««««ƒ

È‡cÂ ˙ÚË BÚBË48. ¬«¬«««

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

.Ë‰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

.ÈÌÈLÏ ¯Ó‡55ÏL ÂÈ·‡ B‡ ÌkÓ „Á‡ ÈzÏÊb : »«ƒ¿«ƒ»«¿ƒ∆»ƒ∆»ƒ∆
ÌkÓ „Á‡56È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡ ,e‰ÊÈ‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«≈∆ƒ»»≈¿≈

ÌÈÓL57„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÏ ·iÁ -58Ï·‡ ; »«ƒ«»¿«≈¿≈»¿»∆»¿∆»¬»
ÔÈ„a59d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰Â ,˙Á‡ ‰ÏÊ‚ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡ ¿ƒ≈≈∆»¿≈»««¿≈¿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 שלא 57)אינם על שמים בידי ייענש שלא
שם. גמרא לנגזל, הגזילה את הדרך 58)השיב זוהי כי

הגזילה. את בחזרה קיבל שהנגזל בוודאות שיידע היחידה,
הדין.59) שאחד 60)לפי עד הגזילה את להניח טעם ואין

ביניהם". אותה חולקין "הם כן על יודה. על 61)מהם אף
שגזל. תובעים 62)פי כשהם הקודמת, להלכה בניגוד

מספק. לשלם אותו שקנסו אותו,

.‡ÈÌ‡ ,‰‡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 ,
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שם. גמרא עליו", שהודה.66)לו חפץ,67)מה בנקיטת
תורה. ספר שבועה 68)כגון שנשבע בגזילה, נאשם שאינו

מב: שבועות התורה, הגזלן,69)מן את שקנסו והקנס
ראה  עדים, שני ידי על בהוחזק הוא ונוטל, נשבע שהנגזל

א. הלכה עדים.70)למעלה אם 71)ואין אף גזלת, ולא
רשות. בלי והכלים 72)נכנסתי כלום לך חייב אינני

בידך. יישבע 73)גזולים שהנגזל אותו, שקנסו כגזלן ודינו
א. הלכה למעלה ואין 74)ויטול, גזלן, הוחזק לא כן על

א. הלכה ולמעלה מד: שבועות משנה ראה אותו, קונסים
כמשכון.75) הכלים את לביתו 76)שלקח שנכנס והודה

כלים. משם ונטל ברשות, את 77)שלא שנטל ואמר
כי  לביתו, שנכנס בכלל להכחיש היה שיכול בחובו, הכלים

עדים. הבית לבעל ונוטלין.78)אין הנשבעין כל כדין
בגזילה.79) הנתבע נאשם זו בהלכה המקרים בשני א. פרק

הוא  שני ובמקרה בגזילה, חלקית מודה הוא ראשון במקרה
אין  בשניהם כגזילה. שדינו ברשות, שלא שמשכנו מודה
ראשון  במקרה חפץ: בנקיטת נשבע הוא בשניהם עדים.
שבידו  כמי שני במקרה במקצת, מודה ככל התורה שבועת
חפץ  בנקיטת בשבועה דמיו כדי עד חובו שגובה משכון,

כאן. משנה מגיד ראה הגאונים. מן כמוסכם

.·ÈÈÙa ‡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

.‚ÈÔÎÂ88„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

.„È„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»»

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

.ÂËÛËÁ106:¯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 ואף 108)עדים עשרים.
חטף. כמה יודע אינו שהעד פי חטף.109)על שלא

שחטף.110) העד לדברי הודה יג.111)כי הלכה למעלה

.ÊËÏÊ‚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¿»»
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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

.ÊÈÌMÓ 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

.‡ÏeÊb‰ ¯·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, על7ֿ)שעוזר

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

.·Le‡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.

.‚‰„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. …«≈»∆

בבא11ֿ) 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
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.

.„¯·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
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גובה,21)שם. מזה "רצה חסדא: רב של מימרא שם,
גובה". מזה רצה

.‰¯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 במקרה 26)שהניח
קיימת. אינה ההלואה,27)שהגזילה בשעת המלוה, כי

שהלוה  מטלטלין, על ולא בלבד ניידי דלא נכסי על סמך
חובו  לגבות יכול המלוה אין כך ומשום להעלימם, יכול
שדין  ומכיון היורש, או הקונה לרשות שעברו ממטלטלין,
שבידי  המטלטלין מן גובים אין חוב, כדין הגזילה דמי
גובים  שאין לדין אחר נימוק יד: שם ברש"י (ראה היורשים

יתומים). של המטלטלין מן

.ÂÌÈB‡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

.ÊÔÈÏËÏhÓ 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. שיש 43)ושינוי הקודם למקרה בניגוד הגזילה, גוף

בלבד. הגזילה דמי של זכות מוכן 44)לו הנגזל אם אף
לגזלן. שנתן הדמים כל את לו לשלם

.ÁÔÏÊb‰ 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

.ËÔÈÏÊb 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
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,

.ÈB˙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
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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

.‡ÈÌÈ¯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
(שם). דינא" דמלכותא "דינא שמואל מדברי נובע המכס,

.·È¯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

.‚ÈÈaÓ 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»

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. ליהנות,90)לוותר איש לשום אסור גזולה בקרקע
ראה  עומדת, היא בעליה וברשות נגזלת אינה קרקע כי

ג. הלכה הגזלן,91)למעלה 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,

.„È¯·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
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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
בבא101ֿ) 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 לפי 105)ואין אינה המכירה כי

[הרמב"ן 106)החוק. כזה. חדש חוק לחוקק הוא רשאי
ואומרים  רבינו, על בזה חולקים האחרים הפוסקים וגדולי

המקובלים]. המלכים לחוקי מנוגד לחוק תוקף שאין

.ÂËÏÚL 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

.ÊË¯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

.ÊÈ˙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 ואףֿעל120ֿ)גשר,

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

.ÁÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121BÚaËnL CÏÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆«¿¿
‡ˆBÈ122˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a123Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰ È¯‰L ; ≈¿»»¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ,ı¯‡‰ d˙B‡124Ì‰Â Ì‰ÈB„‡ ‡e‰L »»»∆¿»¿»«¿»∆¬≈∆¿≈
‡e‰ È¯‰ - ‡ˆBÈ BÚaËÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„·Ú BÏ¬»ƒ¬»ƒ≈«¿¿≈¬≈

ÚB¯Ê ÏÚa ÔÏÊ‚k125ÔÈiÊÓ‰ ÌÈËÒÏ ˙¯e·Á BÓÎe ,126 ¿«¿»««¿«¿¬«ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈ„·Ú ÏÎÂ ‰Ê CÏÓ ÔÎÂ ,ÔÈc Ì‰ÈÈc ÔÈ‡L127ÔÈÏÊb ∆≈ƒ≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿»¬»»«¿»ƒ

.¯·c ÏÎÏ¿»»»

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

.‡ÌÈ·‡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«¬≈∆

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

.·¯‰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
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יחזיר,14) הדחק. עלֿידי ואפילו להציל, אפשרות שיש כגון
שזה  כשם להציל ומקווים נתייאשו לא שהבעלים יתכן כי

הציל.

.‚ÌÈËÒÏ „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

.„ÌÈÏÁL20ÔËwÏÓ‰ ,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

.‰ÔBÓÓ 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

.ÂBÏ 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

.Ê‰a¯‰ ÌÈ¯·c44ÏÊb ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡45, ¿»ƒ«¿≈»¿¬»ƒƒ»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰Â46ÔB‚k .47 ¿»≈¬≈∆¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿

‡È·˜a ÌÈ˜ÁOÓ‰Â ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ48ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ . «¿ƒ≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿À¿»«¿ƒ≈ƒ
·eMi‰ CB˙a Ì„‡ ÁÈ¯ÙÈ ‡Ï ?„ˆÈk49Á˜BÏ È¯‰L , ≈«…«¿ƒ«»»¿«ƒ∆¬≈≈«

‡È·ÈÂ ¯ÎÊ ÁlLnL ÈtÓ ,ÔÈck ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ»¬≈ƒ∆…«ƒƒ¿≈∆¿«≈«»»¿»ƒ
¯ÎÊ ‡È·˙Â ‰·˜ B‡ ¯Á‡ C·BMÓ ‰·˜50ÌÈBÈ ‡ÏÂ . ¿≈»ƒ»«≈¿≈»¿»ƒ»»¿…ƒ

‰iÁ B‡ ˙BÙBÚ ¯‡La ‰Êk ‰OBÚ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»»»∆»∆ƒ¿»«»
‰Ó‰·e51.Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆

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

.ÁÌÈÓÎÁ 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
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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. חוששים 60)שלו אין - אסור עכו"ם שגזל ואףֿעלֿפי

ובישראל  הפקר, הן התורה שמן מכיון שבשובכיהם, ליונים
עכו"ם. בשל לא אבל שלום, דרכי מפני חכמים גזרו

שם.61) בגמרא הללו הדוגמאות היישוב.62)כל של
גדול.63) למרחק מגיעות הן השובכים ודרך

.ËÔÈ˜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

.È‡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

.‡ÈBa 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

.·È˙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

.‚ÈCLBn‰ ¯‰89ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe »»«≈«¿»«¿ƒ¬≈≈∆
Ì„‡ Ïk90˙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¿««∆»∆

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

.„ÈÌÈ¯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,
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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

.ÂËÔË˜ 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 אותם 110)בתנאי.109)חייב ושמענו

אם  אבל זה, נחיל יצא מכאן אומרים: - שנשאלו מבלי -
שבו  המקום ובעל כעדים, אותם מביא הנחיל את התובע

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

.ÊË‡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

ה'תש"פ  ניסן י"ט שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חייב 1) שהוא ונשבע, וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

קיים  בשהגזל בין הדינים בו ונתבארו ואשם, וחומש בקרן
קיים. הגזל בשאין בין

.‡ÈÓ Ïk2Ï‡¯Oi‰ B¯·ÁÏ ÔBÓÓ ·iÁ˙pL3Ba ¯ÙÎÂ »ƒ∆ƒ¿«≈»«¬≈«ƒ¿»≈¿»«
¯˜L ÏÚ ÚaLÂ4Ô¯w‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿««∆∆¬≈∆«»¿«¬ƒ«∆∆

Ôa¯˜a ·iÁÂ .LÓÁ ˙ÙÒB˙Â Ba ¯ÙkL5‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ∆»«¿∆∆…∆¿«»¿»¿»¿«ƒ¿»
˙BÏÊb ÌL‡6. ¬«¿≈

קג:2) קמא בבא ה,3)משנה (ויקרא בתורה כתוב כי
ז. הלכה להלן ועיין בעמיתו", "וכיחש שם,4)כא) ויקרא

השקר.5)כב. שבועת על אשמו 6)לכפר "ואת ככתוב
יחטא  כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא

כג). (שם, ואשם"

.·ÏÊBb‰ „Á‡7B‡8˜LBÚ‰9·Bb‰ B‡10B‡ , ∆»«≈»≈«≈
LÁÎÂ ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ BÏˆ‡ „È˜Ù‰L B‡ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»¬≈»¿ƒ≈

˙eÙzL Ô‰ÈÈa ‰˙È‰L B‡ ,da11BÏˆ‡ BÏ ¯‡LÂ »∆»¿»≈≈∆À»¿ƒ¿«∆¿

B¯ÎO BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ BÏ ‰OÚL B‡ ,ÔBÓÓ12. »∆»»¿»»¿…»«¿»
ÌlLÏ ·iÁ ‰„B‰ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk13ÔÈca14, ¿»∆»»…∆ƒ»«»¿«≈«ƒ

LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«¿«≈∆∆»…∆∆∆¡«¿ƒ≈
ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa15. «¬ƒ¿ƒ»

כא.7) ה, ויקרא בין 8)בחוזקה, פירושו: או, ... אחד
ברצון 9)ובין. לידו שהגיע חבירו ממון בידו המעכב

ד. הלכה א, פרק למעלה ראה (שם). הלוקח 10)הבעלים
גניבה, הלכות ראה רואים, הבעלים ואין בסתר, אדם ממון

ג. הלכה א יד"11)פרק בתשומת "או כא) (שם, ככתוב
עזרא. ואבן אונקלוס שם ראה שותפות, שפירושה

א,12) פרק למעלה ראה הוא, "עושק" בכלל זה מקרה
ד. פטור 13)הלכה הודה שאילו כפל, כגון קנס, למעט

לו: שבועות פטור", בקנס "מודה לכלל בהתאם מלשלם
בבא 14) וגמרא משנה השווה בלבד, שמים ידי לצאת ולא

לז. לשלם 15)מציעא חייב בו שהמודה ממון של דוגמא
בדין.

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na16ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«»¿«≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ17˙ÓÁÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈¬««¿¬»ƒ»»«»¿«≈≈¬«

LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡18ÂÈ·‡ ÏÊbL ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ≈¿«≈…∆≈«¿∆»«»ƒ
Ú„BÈ Ôa‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ·iÁ ‰È‰L B‡ ·‚ B‡19¯ÙÎÂ , »«∆»»«»«¬≈ƒ¿«≈≈«¿»«

„·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ôa‰20; «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈«∆∆ƒ¿«
ÏÊb ¯L‡ :¯Ó‡pL21,LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰ BÏÊb ÏÚ - ∆∆¡«¬∆»»«¿≈ƒ…∆

.ÂÈ·‡ ÏÊb ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â¿≈ƒ…∆«∆∆»ƒ

חומש.16) לשלם או 17)שחייב גזל, עצמו שהוא כגון
קד:18)לווה. קמא בבא לשקר, נשבע שהבן פי על אף

אין 19) כי מחומש, פטור שהוא מאליו מובן יודע אינו אם
קה. שם ראה שקר, שבועת הוא 20)זו הקרן את אבל

הגזילה  דמי כי קיימת, הגזילה שאין פי על אף לשלם, חייב
לבניו  שהשאיר הנכסים מן אותם וגובים אביהם, על הם חוב

הֿו). הלכה ה פרק למעלה מיותרות,21)(ראה אלה מלים
כך  ומשום הגזילה", את "והשיב לכתוב היה מספיק כי
שהוא  גזילה על ורק אך בא חומש, שתשלום באו, להדגשה

קד: קמא בבא גזל, עצמו

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ ÔÈ‡La ?23; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈«¿≈»«∆∆
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÏÊb Ì‡ Ï·‡24¯ÙÎÂ , ¬»ƒ»«»ƒ»≈¿«¿≈»«∆∆¿»«

L¯Bi‰25Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈∆∆
.LÓÁÂ»…∆

והודה.22) ונשבע כפר אפילו חומש, משלם אינו שהבן
לדמי 23) משועבדת והיא קרקע הניח כשהגזלן ואפילו

ה  בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה,
אינו  הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת חייב

הגזילה.24) את להחזיר החובה היורש על ומוטלת
עצמו.25) מחמת בו חייב שהוא בממון כפר

.‰‰„B‰Â ·‡‰ ÚaLÂ ·‡‰ ÏÊb26- ˙Ó Ck ¯Á‡Â »«»»¿ƒ¿«»»¿»¿««»≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ L¯Bi‰ È¯‰¬≈«≈¿«≈∆∆»…∆

בחייו.26) ובחומש בקרן ונתחייב
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קיט dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - oqip h"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.Â˙ÓÂ ÚaLÂ ÏÊb27L¯Bi‰ ‰„B‰Â ,28Ô¯w‰ ÌlLÓ - »«¿ƒ¿«»≈¿»«≈¿«≈«∆∆
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .„·Ïa29ÌL‡‰ ÔÓ ¯eËt L¯Bi‰30. ƒ¿«≈»≈»«≈»ƒ»»»

בחומש.27) נתחייב לא הודה, שלא ומכיוון 28)ומכיוון
כשהגזילה  אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, נשבע שלא

ה),29)קיימת. (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין
ו). (הלכה בלבד קרן משלם שהיורש "אין 30)ולבין כי

המתחיל  דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה
האשם). מן ופטורין

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÚaLp‰31BÈ‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - «ƒ¿»¿≈»ƒ¿«≈∆«∆∆¿≈
B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁa ·iÁ32ÏÊBb‰ ÔÎÂ . «»¿…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿≈«≈

·iÁ BÈ‡ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt»ƒ»∆¿»¿»«¿ƒ¿«≈«»
ÔBÓÓ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡L ;LÓÁa33‰nk . ¿…∆∆≈»ƒ»∆¿»»«»

Ô¯wa ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ?LÓÁ‰ ‡e‰34‰ÂL ÏÊb Ì‡L . «…∆∆»≈«¿»»«∆∆∆ƒ»«»∆
‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰MÓÁ ÌlLÓ - ÚaLÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿«¿«≈¬ƒ»¿ƒ»¿»«¿≈»

d˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ˙Ói˜35.dlL ÚÈ·¯ ÈÓc Ô˙BÂ «∆∆«¬ƒ»¿≈¿≈¿ƒ«∆»

שקר.31) על ונשבע בו וכפר לגוי ממון חייב היה
איתו".32) - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

בתורה  שאיתך "עם כלומר, איתו", - "עם כלומר,
בבא  (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות",

ל.). ושבועות נט. "הגוזל 33)מציעא קג. קמא בבא משנה
פרק  למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו את

ו). הלכה על 34)א, כלומר מלבר", "חומש נקרא זה
שהוא  הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של רבעים ארבעה
בקשר  הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש
(ויקרא  עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם שני, למעשר
כתוב  בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז,
נד.). מציעא בבא ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו

שכפר 35) לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
אֿב). הלכה ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן

.Á„Ú LÓÁ ÌlLÓ ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLp‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»«¿ƒ«»¿«≈…∆«
BÓˆÚÓ ‰„BiL36ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ ,37„ÓBÚ ‡e‰Â ∆∆≈«¿¬»ƒ»≈ƒ¿≈

BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ „·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - B˙¯ÈÙÎaƒ¿ƒ»¿«≈«∆∆ƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈
Ì‰ ‰¯tÎÏ Ôa¯w‰ ÌÚ LÓÁ‰L ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ¿«≈∆«…∆∆«…∆ƒ«»¿»¿«»»≈

BÓˆÚ Èt ÏÚ ‡l‡ Ì‡È·Ó BÈ‡Â ,ÌÈ‡a38. »ƒ¿≈¿ƒ»∆»«ƒ«¿

וחומש 36) קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה
את  והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם".
המשניות  פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
שלמדו  מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו
וראה  כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי והיה מהכתוב: זה דין

בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י שגזל.37)פירוש
בתשובה.38) וחזר שהודה כלומר,

.ËBa ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰39ÏÈ‡B‰ , «≈∆¬≈««ƒ∆»«ƒ
ÚaL ‡ÏÂ40¯Á‡ Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ‰„B‰Â ¯ÊÁ Ì‡ , ¿…ƒ¿«ƒ»«¿»≈«»ƒ¿…««
ÌÈÏÚa‰41‡‰È ‡l‡ ,B„ÈaL ÔBÓÓ Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú «¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆»∆¿»∆»¿≈

Ï·‡ .Ô‰lL eÏhÈÂ ÌÈÏÚa‰ e‡B·iL „Ú ÔÏÊb‰ „Èa¿«««¿»«∆»«¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆¬»
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ÚaL Ì‡42Ûc¯Ï ·iÁ - ‰ÏÚÓÂ ƒƒ¿««»∆¿»»«¿»«»ƒ¿…

Èi‡a Ì‰ elÙ‡ ,Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú ÌÈÏÚa‰ ¯Á‡«««¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆¬ƒ≈¿ƒ≈

Ìi‰43ÔÈ‡Â ,ÚaLpL ¯Á‡Ó eL‡È˙ ¯·kL ÈtÓ ; «»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»¬≈««∆ƒ¿«¿≈»
.BÚ·˙Ï „BÚ ÔÈ‡a»ƒ¿»¿

ממונו.39) את ממנו שתבע הנגזל,40)לאחר נתייאש לא
הגזילה. את ממנו לתבוע יבואו 41)וישוב הבעלים כי

השבת 42)אליו. חובת בה אין פרוטה משווה פחות שם.
ו. הלכה א פרק למעלה ראה בארץ 43)גזילה, לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו המשנה: ובלשון רחוקה,

.È- ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ıeÁ dlk ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡¬ƒ∆¡ƒ«¿≈»À»ƒ»∆¿»
ÏÊ‚p‰ ¯Á‡ dÎÈÏB‰Ï ·iÁ44ÏL B·Ï ‡Ï ÔzÈ ‡ÏÂ . «»¿ƒ»«««ƒ¿»¿…ƒ≈…ƒ¿∆

ÏÊ‚45BÁeÏLÏ ‡ÏÂ46ÏÊ‚p‰ ‰OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿»¿…ƒ¿∆»ƒ≈»»«ƒ¿»
ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰47LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰ ˙‡ ‡È·‰ Ì‡Â . «»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆«¿≈»¿∆«…∆

¯tk˙Óe ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»ƒ¿«≈
BÏ48da ÔÈÏtËÓ ÔÈc ˙È·e ,49ÔÎÂ .dÏÚ·Ï ÚÈbzL „Ú ≈ƒ¿«¿ƒ»«∆«ƒ«¿«¿»¿≈

‡ˆBiÎÂ ‰ÏÊb‰ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ‡e‰ Ô˙B≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«≈«¿≈»¿«≈
.‡ˆÈ - ÔÈc ˙È·Ï Ba¿≈ƒ»»

לו 44) והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
קג.). קמא בבא (משנה עצמו,45)חצייה לנגזל אלא

שם. משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב
הדרך,46) מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

ואחריות  עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שהגזלן
עליו. לשליח,47)הדרך הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות

לו  מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא שילך
השבת  מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן
בבא  חסדא רב דעת זוהי מאחריותו. נסתלק וגם הגזילה

קד. ליד 48)קמא הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על אף
על 49)הנגזל. להקל כדי החכמים שתיקנו תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים

.‡ÈÔ¯w‰ ˙‡ BÏ Ô˙50B‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ »«∆«∆∆¿…»«∆«…∆
Ô¯w‰ ˙‡ BÏ ÏÁnL51B‡ ,LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ ∆»«∆«∆∆¿…»«««…∆

‰Ëe¯t ‰ÂL ˙BÁtÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL∆»««∆¿«∆ƒ»»∆¿»
ÂÈ¯Á‡ CÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ô¯wa52‡B·È ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ¿ƒ«¬»∆»»

dÓˆÚ ‰ÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯‡M‰ ˙‡ ÏhÈÂ ÏÊ‚p‰«ƒ¿»¿ƒ…∆«¿»¿««ƒ∆«¿≈»«¿»
¯wÈ˙z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙Ói˜53¯‡Lp‰ ‡ˆÓÂ «∆∆≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿»

Ô˙ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¬»ƒ»«∆«…∆¿…»«
BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ˙‡ BÏ∆«∆∆∆»«««…∆¿…»«
‰ÂMÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆∆»««∆¿«∆ƒ»∆
˙È·Ï ˙˙Ï B‡ ÂÈ¯Á‡ BÎÈÏB‰Ï ·iÁ - Ô¯wa ‰Ëe¯t¿»«∆∆«»¿ƒ«¬»»≈¿≈

.e¯‡aL BÓk ,B¯ÈÚaL ÔÈcƒ∆¿ƒ¿∆≈«¿

בבא 50) משנה מעצמו, והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. שהודה 51)קמא לאחר הקרן את לגזלן לו מחל הנגזל

כפירעון. הריהי ומחילה חייב 52)לו, הגזלן הכלל: זה
פרוטה  משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי ללכת

קמא 53)ומעלה. בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת
קה.

.·ÈÌÈÏÚaÏ Ô¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰54‰iL ÌÚt ¯ÙÎÂ , ««¬ƒ∆«∆∆«¿»ƒ¿»«««¿ƒ»
LÓÁa55ÏÎÏ Ô¯˜k LÓÁ‰ ‰OÚ - ÂÈÏÚ ÚaLÂ «…∆¿ƒ¿«»»«¬»«…∆¿∆∆¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



dcia`eקכ dlifb zekld - oiwifp xtq - oqip h"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯·c56ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;¯Á‡ LÓÁ ÂÈÏÚ ÌlLÓe57 »»¿«≈»»…∆«≈∆∆¡««¬ƒƒ»
,LÓÁ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ…≈»»¿«≈∆ƒ…∆«…∆
‰ÂMÓ ÂÈÏÚ ÚaLÂ Ba ¯tÎiL LÓÁ‰ ËÚÓ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«…∆∆ƒ¿…¿ƒ¿»»»ƒ»∆

‰Ëe¯t58. ¿»

שם.54) משנה וחומש, בקרן שנתחייב בפעם 55)לאחר
שילם. שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה

הקודמת.56) ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין בנוגע גם
רבים.57) ויודה,58)לשון לשקר ויישבע בו יכפור אם

פרוטה  משווה פחות שהגוזל כשם נוסף, בחומש יתחייב לא
ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר

.‚È,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ,ÔB„wt BÏˆ‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿ƒ»¿»«∆»«¿ƒ¿«
,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
ÏÎÏ LÓÁ ÌlLÓ - BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿«≈…∆¿»
:¯Ó‡pL ;„Á‡‰ Ô¯w‰ ÌÚ ‰Úe·Le ‰Úe·L¿»¿»ƒ«∆∆»∆»∆∆¡«
‰nk ÌlLÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ ÂÈ˙LÓÁÂ«¬ƒƒ»…≈»»¿«≈∆¿«≈«»

„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ÔÈLÓÁ59. √»ƒ«∆∆∆»

חמ 59) ריבתה של "התורה מימרא אחת", לקרן הרבה ישיות
זה  גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא
וגם  אחת, קרן היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים

"עליהם". ולא "עליו" נאמר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגזלן,1) ונשבע בו וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

יורשים, לו כשאין ובין הנגזל, של היורשים עם דינו מהו
השלמות. על הענין זה משפטי וכל הגר, גזל כגון

.‡ÏÊ‚p‰ ˙Óe B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰2‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁÈ - «≈∆¬≈≈«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»
˙Èp˙L B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ3.‰ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B - «¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«≈≈»∆»∆»

BÏ ÚaL Ì‡Â4˙Ó Ck ¯Á‡Â5Ô¯w‰ ÌÈL¯BiÏ Ô˙B - ¿ƒƒ¿«¿««»≈≈«¿ƒ«∆∆
LÓÁ‰Â6. ¿«…∆

שמת,2) גזלן על דובר הקודם בפרק קג. בבאֿקמא משנה
שמת. נגזל על - זה לברייתו,3)ובפרק חוזר שאינו שינוי

זה. בשינוי הגזלן אותה לנגזל.4)וקנה הנגזל.5)הגזלן
מיתת 6) אחרי ליורשים הודה ובין עצמו, לנגזל הודה בין

י. הלכה ז, פרק למעלה ראה שם. משנה אביהם,

.·ÂÈ·‡ ˙‡ ÏÊBb‰7ÔÈ‡ Ì‡ :·‡‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆»ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ≈
˙Èp˙L B‡ ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰8ÂÈÁ‡ ÌÚ ÔBaLÁ ‰OBÚ -9 «¿≈»«∆∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ∆»

·iÁ - ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ Ì‡Â ;LÓÁ‰ ÏÚÂ Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆¿««…∆¿ƒ«¿≈»«∆∆«»
B„È ˙ÁzÓ dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆB‰Ï10˙‡ Ô˙B ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«¿≈»«¿»ƒ««»¿ƒ»≈∆

ÂÈÁ‡Ï LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰11Â ,ÔBaLÁ Ô‰nÚ ‰OBÚ12. «¿≈»¿∆«…∆¿∆»¿∆ƒ»∆∆¿

קח:7) שם הגזילה 8)משנה, את להוציא חייב ואינו
ידו. מתחת והחומש 9)עצמה הקרן את לתת עליו

חלקו  את מנכה הוא יורש, הוא שגם ומכיון ליורשים,
(ראה  לאחיו נותן הוא היתר ואת וחומש, בקרן לו המגיע

הגזילה".10)כסףֿמשנה). את "והשיב ככתוב
יורש.11) הוא שגם אףֿעלֿפי מאומה, בידו מעכב ואינו
את 12) מפעיל הוא הגזילה, השבת מצוות שקיים לאחר רק

נכסים  משאר ומקבל אחיו עם חשבון ועושה כיורש. זכותו
וחומש. בקרן חלקו את

.‚ÔÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡13‡e‰ Bc·Ï ÔÏÊb‰ ‰Ê ‡ˆÓpL , ƒ≈«ƒ∆ƒ¿»∆««¿»¿«
L¯Bi‰14ÂÈ·Ï B„È ˙ÁzÓ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆBÓ -15ÔÈ‡ Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈»ƒ««»¿»»¿ƒ≈

B·BÁ ÏÚ·Ï d˙B - ÔÏÊb‰ Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈa16B‡ »ƒ¿∆«≈««¿»¿»¿««
‰˜„ˆÏ B‡ B˙‡ÂÏ‰a17dÓˆÚ ‰ÏÊ‚ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ . ¿«¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿»¿≈»«¿»
¯ËÙ - B„È ˙ÁzÓ18B‡ ‰zÓ d˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ««»ƒ¿«««ƒ∆¿»»«»»

‡a‡ ÏÊb ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÌÚÈ„BiL ,‡e‰Â .B·BÁa dÚ¯t19. ¿»»¿¿∆ƒ≈¿…«∆∆∆«»

הגזילה.14)שם.13) את להשיב למי כדי 15)ואין
דברי  על מבוססת זו הלכה ידו. תחת תשאר לא שהגזילה
לאחיו". או לבניו וחומש קרן משלם זה "הרי שם: המשנה
אבל  הנגזל, אביו של לאחיו" או "לבניו מפרש שם רש"י
רבינו  וגירסת הגזלן, הבן של ואחיו בניו מפרש רבינו
שהם  קודמים, אחיו כי לבניו", או "לאחיו היא: במשנה
- היחידי היורש והוא אחים לו כשאין ורק הנגזל, יורשי
(ראה  רבינו על ה'טור' השגת מיושבת בזה לבניו. מוסר הוא

שם). למשנה הגר"א ולא 16)הגהות אחים לא לו אין אם
לו", "שאין (שם) המשנה דברי את רבינו מפרש כך בנים,

אחרת. מפרש הגזילה 17)ורש"י את ישאיר שלא ובלבד
קט. בבאֿקמא בידו, אפשרות 18)עצמה לו שאין מכיון

ליורשיו. או עצמו לנגזל הגזילה את ואני 19)להחזיר
שם). בגמרא פפא (רב ידי מתחת הגזילה את להוציא רוצה

.„¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ20,BÏ ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÚaLÂ ¿≈«≈∆«≈¿ƒ¿«¿»«¿»
ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ21‰ÂÏÓ Ïk‰22Û‡ - ¯b‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ¿»«»»«…ƒ¿»¿««»≈«≈«

‰ÏÊba ‰ÎfL Èt ÏÚ23B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ,24. «ƒ∆»»«¿≈»«»¿ƒ»ƒ««»

זכה 20) בהם המחזיק וכל הפקר ונכסיו יורשים לו שאין
שם. קודמת, בהלכה לנידון קצת דומה זה ודין בהם,

גזילה.22)הגר.21) מתורת ויצא והחומש, הקרן את
בה.23) מוחזק הוא כי ההפקר, את 24)מן לגזל בדומה

רבי  דעת זוהי הקודמת. בהלכה שנזכרו בדרכים אביו,
(גמרא  ידו" מתחת גזילו שיוציא עד תקנה לו "אין עקיבא
מלוה, זקף לא שאם רבינו, מלשון משמע [לכאורה שם).
אבל  הגר. מיתת לפני הודה אם אפילו לכהנים הכל
ומה  הגזלן, בה זכה זקפה בלא שגם מפרש, המגידֿמשנה
חייב  מלוה, שזקפה שאףֿעלֿפי ללמדנו הוא "וזקף" שאמר

ידו]. מתחת להוציאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na25ÌÈ˙Èa ‰„B‰Lk26Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»≈¿«ƒ¬»
˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ˙‡ ÏÊb Ì‡ƒ»«∆«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

¯b‰27ÌÈ‰kÏ LÓÁÂ Ô¯w‰ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -28 «≈¬≈∆«»¿«≈«∆∆»…∆«…¬ƒ
¯ÓLÓ B˙B‡ ÏL29BÓL‡ ‡È·Óe ,30¯tk˙È Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿»≈ƒ¬»¿««»ƒ¿«≈

Ba31.

בגזילה.25) זכה ונתחייב 26)שהגזלן הגר, מות לפני
הגזלן  זכה יורשים, לגר שאין ומכיון וחומש, קרן לגר לשלם
מתחת  עצמה הגזילה את להוציא שחייב אלא ההפקר, מן

כנ"ל. הודה.27)ידו קי.28)ואחרֿכך בבאֿקמא משנה
שמכוון  גואל", לאיש אין "ואם ה) ה, (במדבר הכתוב לפי
שלא  איֿאפשר מישראל איש כי יורשים, לו שאין שמת לגר
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יורשֿגואל. לו עשרים 29)יהיה האשם. קרבן את שיקריב
אחד, משמר עבר שבוע ובכל היו, כהונה משמרות וארבעה

קט: ישלם 31)למזבח.30)בבאֿקמא קודם הסדר: זהו
אשמו  "הביא אבל אשם, קרבן יביא ואחרֿכך הכסף, את

קיא. וגמרא שם, משנה יצא". לא גזילו, הביא שלא עד

.Â‰ÚeÓM‰ ÈtÓ32e„ÓÏ33:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»
ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â ˙nL ¯‚a - Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â34 ¿ƒ≈»ƒ…≈¿≈∆≈¿≈¿ƒ

¯a„Ó ·e˙k‰35‰Ê ÌL‡Â ,36‰ÏÊb‰ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ «»¿«≈¿»»∆»»»«¿≈»
‰ÈÓ„ B‡37‡Ï - ‰ÏÈla ¯b‰ ÏÊb ¯ÈÊÁn‰ ,CÎÈÙÏ . »∆»¿ƒ»««¬ƒ∆∆«≈««¿»…

‡ˆÈ38ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,·e˙k‰ B‡¯˜ ÌL‡ È¯‰L ; »»∆¬≈»»¿»«»¿≈«¿ƒƒ
‰ÏÈla39ÏÊb „‚k ¯b‰ ÏÊb ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ««¿»¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆∆«≈¿∆∆∆∆
¯b‰40¯Oa „‚ ÌL‡ ¯Oa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L C¯„k , «≈¿∆∆∆≈¿ƒ¿«»»∆∆¿«

¯Á‡ ÌL‡41. »»«≈

רבו.32) מפי תלמיד שלא 34)חכמינו.33)שקיבל
שנתגייר. לאחר בנים לו בישראל 35)נולדו אדם יש "וכי

בבאֿקמא  מדבר", הכתוב הגר בגזל אלא גואלים, לו שאין
לכהן".36)קט. לה' המושב האשם אליו, האשם "להשיב
נאמר:37) מכן לאחר מיד כי אשם, לקרבן הכוונה ואין

קי. בבאֿקמא הכיפורים", איל של 38)"מלבד מימרא
שם. לח).39)רבא, ז, (ויקרא צוותו" "ביום בו כתוב כי

מימרא 40) הכהנים. כל בין מחלקים לחוד הגר גזל כל אלא
קי: שם רבא, אין 41)של אשם, קרבנות הרבה יש אם

יקח  חבירו והכהן אחד, אשם בשר אחד כהן יקח אומרים
כולם, בין מחלקים ואשם אשם כל אלא אחר, אשם בשר

עג.). (מנחות מאד מעט אחד לכל יגיע אם אפילו

.ÊÔ‰ÎÂ Ô‰k ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL Ba ÔÈ‡L ¯b‰ ÏÊb Ïk»∆∆«≈∆≈»∆¿»¿»…≈¿…≈
¯ÓLÓ ÈL‡Ó42‰·L‰ È„È B¯ÈÊÁn‰ ‡ˆÈ ‡Ï -43; ≈«¿≈ƒ¿»…»»««¬ƒ¿≈¬»»

‰·L‰ ‰È‰zL „Ú - Ô‰kÏ '‰Ï ·Len‰ :¯Ó‡pL44 ∆∆¡««»««…≈«∆ƒ¿∆¬»»
?'LÈ‡' ¯b‰ ÏÊ‚a ¯Ó‡ ‰nÏÂ .Ô‰k ÏÎÏ45LÈ‡‰L46 ¿»…≈¿»»∆¡«¿∆∆«≈ƒ∆»ƒ

¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡47ÌÈL¯BÈ BÏ LÈ Ì‡ ÂÈÏÚ ¯fÁÏe48 «»»ƒ«¿…¿«≈»»ƒ≈¿ƒ
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡ Ì‡ B‡ÔË˜ ¯b‰ ‰È‰ Ì‡49‰z‡ È‡ - ƒ≈¬»ƒ»»«≈»»ƒ«»

ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯fÁÏ CÈ¯ˆ50. »ƒ¿«≈»»∆»∆¿»∆≈¿ƒ

הגר 42) גזל כל לחלק שחייבים נאמר, הקודמת בהלכה כי
כל  של שחלקו להיות, יכול כן על המשמר. כהני כל בין

פרוטה. משוה פחות יהיה המובאת 43)כהן רבא, מימרת
קי. בבבאֿקמא משוה 44)כלשונה בפחות השבה ואין

הלא 45)פרוטה. ח). ה, (במדבר גואל" לאיש אין "ואם
בקטן. וגם גיורת, באשה גם הוא דין הגדול.46)אותו

לכהן.47) הכסף את מוסר שאתה לו 48)לפני שנולדו
שחקרו  משמע גואל" לאיש אין "ואם שנתגייר. לאחר

גואל. לו שאין ויום 49)ונוכחו שנה משלושֿעשרה פחות
קט:50)אחד. בבאֿקמא מוליד, אינו קטן שהרי

.Á¯b‰ ÏÊ‚a ÌÈ‰k‰51˙BzÓ ÈÏa˜Ók52.Ô‰ «…¬ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿≈«»≈
¯·ÚÂ ,ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ÔÓ ıÓÁ ÏÊBb‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»≈ƒ«≈∆≈¿ƒ¿»«

ÁÒt‰ ÂÈÏÚ53˙ÚLk ÂÈÓc ˙‡ ÌÈ‰kÏ ÔzÏ ·iÁ - »»«∆««»ƒ≈«…¬ƒ∆»»ƒ¿«
‰ÏÊb‰54ÂLÎÚ Ô‰Ï e‰zÈ Ì‡L ;55,‰zÓ dÈ‡ - «¿≈»∆ƒƒ¿≈»∆«¿»≈»«»»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L56‰È‰ ,Ìi˜ ¯b‰ ‰È‰ el‡Â . ∆¬≈»«¬»»¿ƒ»»«≈«»»»
EÈÙÏ ElL È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡57e¯‡aL BÓk ,58. ≈¬≈∆¿¿»∆¿∆≈«¿

יורשים.51) לו ואין שמת הגר גזל המקבלים הכהנים
דינם 52) ואין כהונה, מתנות כיתר מהקדושֿברוךֿהוא,

קי: בבאֿקמא הגר, בהנאה.53)כיורשי ונאסר
שם.54) בגמרא שנפשטה הפסח.55)בעיא לאחר
מאומה.56) לו נותן גופו,57)ואינו החמץ את לו ומחזיר

כלום. שוה שאינו ד.58)אףֿעלֿפי הלכה ג, פרק למעלה
שנפשטה. בעיא

.Ë¯b ÏÊbL Ô‰k59˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L …≈∆»«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
¯b‰60B„È ˙ÁzL BÏÊ‚a ‰Ê ‰ÎÊ ‡Ï -61‡ÈˆBÈ ‡l‡ , «≈…»»∆ƒ¿≈∆««»∆»ƒ

ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ B„È ˙ÁzÓ62.˙¯ÓLn‰ Èa ƒ««»¿»∆»«…¬ƒ¿≈«ƒ¿…∆

קט:59) ואפילו 60)בבאֿקמא הכהן, הודה ואחרֿכך
בקודש. לעבוד שלו המשמר של תורו כשהגיע הודה

ברשותו.61) שהיא שהודה,62)אףֿעלֿפי ברגע כי
כיתר  במתנה, אותם נתן והוא לה', והחומש הקרן שייכים

שם). (גמרא המשמר כהני לכל הכהונה, מתנות

.È¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰63LÈ¯Ù‰Â ,¯b‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆«≈¿ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿ƒ
ÌÈ‰kÏ Ô˙BÏÚ‰Ï B˙ÏÊ‚e BÓL‡64Ì„˜ ÔÏÊb‰ ˙Óe , ¬»¿≈»¿«¬»«…¬ƒ≈««¿»…∆

‰¯tk65‰ÏÊb‰ ÛÒk ˙‡ ÌÈL¯BÈ ÔÏÊb‰ Èa È¯‰ -66 «»»¬≈¿≈««¿»¿ƒ∆∆∆«¿≈»
dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ B‡67ÌL‡‰Â ,68Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È «¿≈»«¿»¿»»»ƒ¿∆«∆ƒ…
ÌeÓ69BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,70. ¿∆≈«¿ƒ¿

קי.63) בבאֿקמא למעלה 64)משנה לנאמר בהתאם
ה. מן 65)בהלכה הגר בגזל הגזלן זכה הדין, מצד כי

למסור  אותו מחייבת התורה אבל הגר, מות לאחר ההפקר
לשם  באים ושניהם אשם, קרבן ולהביא לכהנים הכסף את
ו). הלכה למעלה (ראה לשקר ונשבע שכפר על כפרה,

למתים.66) כפרה אין רשאים 67)כי גזלו, שלא  הבנים
למעלה  ראה בדין. בה זכו אם עצמה הגזילה את להחזיק

גֿד. להקריבו.68)הלכה ואיֿאפשר בעליו, שמתו
נדבה 69) לעולות הולכים ודמיו אותו, למכור אפשר ואז

לחולין. יוצא קרבן אין מום, בו שנפל לפני אבל למזבח.
יד.70) הלכה ד, פרק המוקדשין פסולי הלכות

.‡ÈÔÏÊb‰ Ô˙71Ì„˜ ˙Óe ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï ÛÒk‰ ˙‡ »«««¿»∆«∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈…∆
‰¯tk72‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÏÊb‰ ÈL¯BÈ ÔÈ‡ -73„iÓ «»»≈¿≈««¿»¿ƒ¿ƒƒ«

Ô‰kÏ ÔzÈ ¯L‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰k‰74.‰È‰È BÏ «…¬ƒ∆∆¡«ƒ¬∆ƒ≈«…≈ƒ¿∆
ÔÈ‡ - ‰zÓ B˙zÓ ÔÈ‡L ,ÔË˜ ÔÏÊb‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»««¿»»»∆≈«¿»«»»≈

.ÌÈ‰k‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈL¯BÈ¿ƒƒƒƒ««…¬ƒ

קי.71) בבאֿקמא קרבן 72)משנה את שהקריבו לפני
בקרבן 73)האשם. אביהם על כיפרו לא שהכהנים בטענה

הכהנים,74)אשם. בו זכו מחצה, מכפר שהכסף מפני
קי: שם גמרא

.·ÈÛÒk‰ ˙‡ Ô˙75˙B¯ÓLn‰ ÔÓ ˙Á‡Ï76˙‡Â , »«∆«∆∆¿««ƒ«ƒ¿»¿∆
zaL ‡È‰L BÊ ‰¯ÓLÓÏ ÌL‡‰d77ÛÒk‰ ¯ÈÊÁÈ - »»»¿ƒ¿»»∆ƒ««»«¬ƒ«∆∆

‰¯ÓLn‰L ;‰Úe·w‰ ‰¯ÓLn‰ ÈL‡Ï ÌL‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»¿«¿≈«ƒ¿»»«¿»∆«ƒ¿»»
.d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰˙ÎÊ ‡Ï dzaL ‡Ïa ÛÒk ‰Á˜lL∆»¿»∆∆¿…««»…»¿»ƒƒƒ»»

קי.75) בקודש.76)שם לעבוד תורה היה שלא  בשבוע
הכסף 77) נתן אם אבל בקודש. לעבוד שתורה ימים שבוע
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שניה, למשמרה האשם את נתן ואחרֿכך העובדת למשמרה
שקיבלה. במה אחת כל זכתה תורה, כשהגיע

.‚ÈÌL‡‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡78ÔÏÊb‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈«¿ƒƒ∆»»»«∆«¬ƒ««¿»
Ô¯w‰79ÔÈ‡L ¯b ÏÊ‚ ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ‰kÏ B‡ ,ÌÈÏÚaÏ «∆∆«¿»ƒ«…¬ƒƒ»»∆∆≈∆≈

¯tk˙ - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙ .ÌÈL¯BÈ BÏ¿ƒ»«∆«∆∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿«≈
‰¯tk‰ ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,BÏ80˙‡ ÔzÏ ·iÁÂ . ¿≈«…∆¿«≈««»»¿«»ƒ≈∆

.‰¯tk ¯Á‡ LÓÁ‰«…∆«««»»

קי.78) שם הביא 79)משנה, שלא עד אשמו "הביא
"האשם  הפסוק מן לומדים זה דין (שם). יצא" לא גזילו,
בו" יכפר אשר הכיפורים איל מלבד לכהן לה' המושב
(גמרא  שאמרו כמו לכסף, כוונתו "האשם" ח). ה, (במדבר
"יכפר" אשר כתוב אשם ובקרבן קרן", זה "אשם שם)
את  השיב שכאשר משמע בעבר, "כיפר" אשר ולא בעתיד,
את  הביא ולא כיפר לא עדיין הכסף, קרבן דהיינו האשם,

וגמרא 80)הקרבן. שם, (משנה האשם קרבן את לפסול
קיא.). שם

.„ÈÌÈ„·Ú‰81˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â82Ô‰a ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»¿««¿»≈»∆
LÓÁ ˙ÙÒBz83Ïk .ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL . ∆∆…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»
ÔÈÚa ¯eÓ‡‰84e‡ˆÈ .ÔBÓÓ ÔÙe‚Â ‡e‰ ÔÈÏËÏhÓ »»»ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿»»»¿

˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ÌÈ„·ÚÂ ˙BÚ˜¯˜85˙B¯ËL e‡ˆÈÂ , «¿»«¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»
ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L86ÏÊ‚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87BÏ ÔÈ‡L ¯b ∆≈»»¿≈ƒ»∆∆≈∆≈

ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ÌÈL¯BÈ88dÈ‡ Ú˜¯w‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»¿ƒ«…¬ƒ¿≈««¿«≈»
ÔÏÊbÏ ÌÏBÚÏ ˙È˜89˙„ÓBÚ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a ‡l‡ ,90. ƒ¿≈¿»««¿»∆»ƒ¿¿»∆»∆∆

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÛÏ‡Ï ‰¯kÓ elÙ‡Â91 «¬ƒƒ¿¿»¿∆∆∆««∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ
ÌÈÓ„ ‡Ïa ÏÊ‚pÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ -92‰‡ˆiL ÈÓ ÏÎÂ . ¬≈∆∆«ƒ¿»¿…»ƒ¿»ƒ∆»¿»
BÏ d¯ÎnL ‰Ê ÏÚ ¯ÊBÁ B„È ˙ÁzÓ93¯ÎBn‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ««»≈«∆∆¿»»¿≈«≈

ÔÓ Á˜Bl‰ ¯ÊÁiL „Ú ,ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ÈM‰«≈ƒ««≈»ƒ«∆«¬…«≈«ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,epnÓ ÏhÈÂ ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÏÊb‰94. ««¿»«««¿»¿ƒ…ƒ∆¿∆ƒ¿»≈

עולם.81) עבדי שהם נשבעים 82)כנענים, שאין אלו כל
מב: שבועות כפירתם, עליהם.83)על נשבע אפילו

פקדון,84) כגון החומש, בענין שם המובאות הדוגמאות כל
אבידה. עושק, גזל, יד, בהם 85)תשומת כתוב כי

הכתוב  "הקישן מו), כה, (ויקרא לבניכם" אותם "והתנחלתם
כב:). (קידושין " אחוזה נייר 86)לשדה פיסת אלא

קה. בבאֿקמא וראה לממון, הוכחה המשמשת בעלמא,
והקרקעות.87) והשטרות הגר 88)העבדים בגזל כי

משלם  בישראל בה שכיוצא גזילה על מדובר לכהן, המושב
ב. פרק ומתנה זכיה הלכות וראה ואשם. וחומש קרן

מהֿשאין89ֿ) שינוי, עלֿידי לקנותן הגזלן יכול במטלטלין
א. הלכה ב, פרק למעלה ראה בקרקע, דעת 90)כן זוהי

קיז: בבאֿקמא בברייתא אלעזר רבי על החולקים החכמים,
ביאוש 91) אותם קונה הלוקח היה מטלטלין, היה זה לו

ג. הלכה שם למעלה ראה רשות, במטלטלין,92)ושינוי
הנגזל  חייב יאוש, לפני שקנה כגון להחזיר, חייב כשהלוקח
חוזרת  הקרקע אבל השוק, תקנת משום לקונה דמים לשלם

ז). הלכה ה, פרק למעלה (ראה דמים ליטול 93)בלא
ששילם. הקרקע דמי את הבא.94)ממנו בפרק

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ר"ל 1) בזה. התלוי וכל הקרקעות גזילות דיני בו נתבארו

מבעליו  שדה שלקח הגזלן ודין הקרקע. הגזלן מכלה אם
באלימות.

.‡d„ÈÒÙ‰Â B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ ÏÊBb‰2da ¯ÙÁL ÔB‚k ,3 «≈«¿«≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿∆»«»
˙B¯Ba4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ıˆwL B‡ , ƒƒ¿»∆»«∆»ƒ»

BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ÔÈa‰ Ò¯‰Â ˙BÈÚn‰ ˙‡ ˙ÁLÂ¿ƒ≈∆««¿»¿»««ƒ¿»«»¿«¬ƒ
ÈÓc ÌlLÈ B‡ ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa eÈ‰Lk ‰„O B‡ ˙Èa«ƒ»∆¿∆»ƒ¿««¿≈»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÁL Ì‡ Ï·‡ .„ÈÒÙ‰M ‰Ó«∆ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¬»≈≈∆»¿

¯‰ dÙËML7ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯iL L‡a ‰Ù¯O B‡ ∆¿»»»»ƒ¿¿»¿≈∆»¿»ƒ«»«ƒ
BÏ ¯ÓB‡ -8EÈÙÏ ElL È¯‰ :9˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L . ≈¬≈∆¿¿»∆∆««¿«¿∆¿«
˙Ói˜ ÌÈÏÚa10„ÒÙ‰ ˙eÈ¯Á‡ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ d11‡l‡ ¿»ƒ«∆∆¿≈«¬»∆¿≈»»»∆»

ÔÈÏËÏhÓa Ôk ÔÈc‰ ÔÈ‡M ‰Ó .B„Èa „ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡12, ƒ≈ƒ¿ƒ¿»«∆≈«ƒ≈¿ƒ«¿¿ƒ
e¯‡aL BÓk13. ¿∆≈«¿

נזק.2) לה יד:3)גרם עגולים.4)בבאֿמציעא
משנה 7)מרובעות.6)מאורכים.5) בקרבתה, שהיה

קיז: לנגזל.8)בבאֿקמא שלי 9)הגזלן לא זו קרקע
הוא. שלך ההפסד גם כן ועל שלך, אלא ואינה 10)היא

יד. הלכה ח פרק למעלה ראה לגזלן, אלו 11)נקנית כי
הגזלן. את בהם להאשים ואין אונסין, שהם 12)הם

באונסין. וחייב הגזלן הלכה 13)ברשות ג פרק למעלה
היתה  והמגידֿמשנה הראב"ד בידי שהיו [בספרים יא.
רבינו. דברי על תמהו ולכן בעבדים, או במטלטלין הגירסא

שם]. ראה

.·‰„O ÏÊb14ÌÈ˜ÈˆÓ ‰eÏËe epnÓ ‰ÏÊ‚Â15ÁÎa »«»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆¿»»¿ƒƒ¿…«
CÏn‰ Á˜lL ÔB‚k ,‡È‰ ‰È„Ó ˙kÓ Ì‡ :CÏn‰«∆∆ƒ««¿ƒ»ƒ¿∆»««∆∆
:BÏ ¯ÓB‡ - ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÏL ÌÈza B‡ ˙B„O»»ƒ∆»«¿≈«¿ƒ»≈

EÈÙÏ ElL È¯‰16‰Á˜Ï ÔÏÊb‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;17- ¬≈∆¿¿»∆¿ƒ≈¬«««¿»ƒ¿¿»
˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ18. «»¿«¬ƒ»∆«∆∆

קטז:14) בבאֿקמא גוים.15)משנה שהרי 16)אנסים
מן  שירדה באש נשרפה או נהר בשטפה כמו ודינו אונס, זה

הקודמת. שבהלכה כל 17)השמים, את שלקחו כגון
ביניהן. הגזולה זו וגם הגזלן, הגזלן 18)קרקעות ודין

הנגזל, ביד היתה לו כי הקודמת, בהלכה בידים, כהפסידה
אותה. לוקחים היו לא

.‚ÔÏÊb‰ ˙‡ CÏn‰ Ò‡19Ïk eÏ ‰‡¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â »««∆∆∆««¿»¿»««¿≈»»
,ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ÏÊbL BÊ ‰„O ‰‡¯‰Â ,EÏ LiM ‰Ó«∆≈¿¿∆¿»»∆∆»«ƒ¿«¿»

CÏn‰ dÏËe20˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ¿»»«∆∆«»¿«¬ƒ»∆«∆∆
d˙BÓk21.‰ÈÓc Ô˙B B‡ , ¿»≈»∆»

שם.19) שהיא 20)גמרא הנגזלת השדה על אמר לא ולו
בלבד. הגזלן לקרקעות התכוון כי לוקחה, היה לא שלו

הגזלן.21) מחמת נלקחה הקרקע כי

.„B„Èa d„ÈÒÙ‰Â ‰„O ÏÊb22‰·B‚ ‰„O‰ ÏÚaLk , »«»∆¿ƒ¿ƒ»¿»¿∆«««»∆∆
ÌÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ‰·Bb - ÔÏÊb‰ „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓc ˙‡∆¿≈«∆ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa23‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‡È‰L ÈtÓ ,24„ÓÚ Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«
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ÔÈca ÔÏÊb‰25ÌlLÏ ·iÁ˙Â26‰·Bb - ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ««¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈¿««»»«∆
ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ27. ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

יד:22) בבאֿמציעא ראה א, בהלכה המובאת הדוגמה זוהי
הגזלן.23) ברשות והלוקח 24)הנמצאים פרסום, לו שאין

מן  גובים אין כן על חוב. הקרקע על שיש ידע לא הלוה מן
עולא  דעת בלבד, הלוה שביד הנכסים מן אלא הלקוחות

קעה: טו.25)בבבאֿבתרא לזה 26)בבאֿמציעא יש
בשטר. כמלוה ודינו הקרקע 27)קול, כי הלוקח, מן גובה

הפסיד, והקונה לנגזל, הגזלן שחייב לחוב משועבדת שקנה
הקרקע, על חוב אין אם הקניה קודם לחקור היה צריך כי
הלכה  יא, פרק ולוה מלוה הלכות וראה קעה : בבאֿבתרא

ד.

.‰‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ‰„O ÏÊb28˙B¯t‰ Ïk ÌlLÓ - »«»∆¿»«≈∆»¿«≈»«≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ÏÎ‡L29ÁÈaL‰Â ÏÊb .30ÔÈÓL - ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»ƒ

BÏ31‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ32ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ : ¿»«««¿»ƒ«∆«»≈«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰33ÏÊ‚p‰ ÔÓ „·Ïa34Ì‡Â ; «»»≈«»»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰35‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - «»»¿≈»««∆«≈ƒ«»»

Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡36. ∆»ƒ«∆«

לרבינו.28) המשנה בפירוש שם וראה מח: ואם 29)גיטין
בקרקע  כמו משועבדים, מנכסים גם גובה בדין, עמד
אבל  במגידֿמשנה, כתוב [כך הקודמת. בהלכה שהפסידה
בין  הבדל שיש משמע המשניות בפירוש רבינו של מלשונו

לקרקע]. עם 30)פירות הקרקע את ומוציא בא והנגזל
השבח.31)השבח. עולה כמה לגזלן לו מעריכים

יזקף 32) הפסד, יש אם אבל יהנה. לא רווח יש אם כלומר,
ברשות  שלא חבירו שדה לתוך היורד כדין חשבונו, על

יד: בבאֿמציעא שהשקיע 33)והשביחה, ההוצאות כגון,
הקרקע  בדמי והעליה ש"ח, 100 בסך עולות בשדה הגזלן

ש"ח. 150 בסך היא זו מהשקעה והרווח 34)כתוצאה
לשלם, הוא חייב ההוצאה את אבל הנגזל, ביד נשאר הנקי

ההוצאה. עלֿידי שבא השבח מן נהנה הוא כגון,35)כי
כלומר  בלבד, ש"ח 100 והשבח ש"ח, 150 היתה ההוצאה

הפסד. כאן ההוצאות 36)שיש כל את יקבל לא הגזלן
יפסיד. והשאר בלבד, ש"ח 100 אלא

.Âd¯ÎÓe ‰„O ÏÊb37˜Bl‰ dÁÈaL‰ÂÁ38Ì‡ , »«»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«≈«ƒ
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰39ÏÚaÓ «∆«»≈««»»≈«»»ƒ««

Á·M‰ ¯‡L ÌÚ ÏËB Ô¯w‰Â ,‰„O‰40ÔÏÊb‰ ÔÓ41. «»∆¿«∆∆≈ƒ¿»«∆«ƒ««¿»

יד:37) גזולה,38)בבאֿמציעא שהקרקע ידע שלא ומכיון
בשלימותו. השבח כל את ויקבל שהשביח, מגזלן דינו שונה
ואףֿעלֿפי  שבח, לו ויש מעות לו יש הלכתא רבא, "אמר
מן  שלקח זה פירוש: טו:). (שם השבח" את לו פירש שלא
ואףֿעלֿפי  השבח, את וגם הקרן את גם בחזרה מקבל הגזלן
השבח. אחריות מקבל שהוא כתב לא המוכר שהגזלן

נהנה 39) הוא כי ההוצאות, את ללוקח להחזיר חייב הנגזל
הקודמת. בהלכה כמו ההוצאות, עלֿידי שבא השבח מן

בבאֿמציעא 40) רי"ף וראה ההוצאות, פחות השבח כלומר,
וילנא). (דפוס ולשבח.41)ח: לקרן אחראי שהוא

.ÊÔ¯w‰42ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ‰·Bb43Á·M‰ ¯‡Le , «∆∆∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆«

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ44da ¯Èk‰ Ì‡Â .45‰ÏeÊ‚ ‡È‰L46 ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»
dÁ˜lLk47Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËB BÈ‡ - ¿∆¿»»≈≈ƒ««¿»∆»«∆∆
„·Ïa48Á·M‰ ¯‡L „ÈÒÙÓe ,49.‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ƒ¿««¿ƒ¿»«∆««»≈««»»

da ¯Èk‰L ÔÈa ,Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿≈»««∆«≈∆ƒƒ»
‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ‰ÏeÊ‚ ‡È‰L∆ƒ¿»≈∆…ƒƒ≈ƒ«»»

¯w‰Â ,‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËB Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ÏËB Ô ∆»ƒ«∆«≈ƒ«««»∆¿«∆∆≈
ÔÏÊb‰ ÔÓ50.ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הגזלן.42) מן גובה שקנו 43)שהלוקח הלקוחות מן
הגזולה, הקרקע את קנה זה שלוקח לאחר הגזלן מן קרקע
"אחריות  הוא: הטעם הגזלן. ביד נכסים נשארו לא אם
מקח  בשטרי בין הלואה בשטרי בין היא, סופר" טעות
שקונה  שאדם ההנחה, מתוך יוצאים שם). (גמרא וממכר
לו  להחזיר אחראי שהמוכר ומתנה כספו, את מבטיח קרקע
תביעות  מכוח הקרקע את מידו שיוציאו במקרה כספו את
ששכח  בלבד, סופר טעות זו הרי כתוב, לא ואם המוכר. על

בשטר. .44)לכתוב . קרקעות ולשבח . . . מוציאין "אין
שבח  יד:). (שם העולם" תיקון מפני משועבדים מנכסים .
יודעים  הלקוחות ואין מראש, ידוע שאינו דבר הוא קרקעות
ימנעו  הלקוחות, מן השבח את ינכו ואם בכך, להזהר

צה: צה. בבאֿקמא וראה קרקעות. הלוקח 45)מקניית
זו. טו:46)בקרקע בה 47)בבאֿמציעא הכיר אם אבל

שבח. לו יש שלקחה, לאחר גזולה ואת 48)שהיא
הנגזל. מן מקבל הוא השבח בשיעור כך 49)ההוצאה

לו, יש מעות ולקחה, שלו שאינה בה "הכיר רבא: פסק
שם. גמרא לו", אין על 50)שבח ההוצאה עודף ואת

אינו  הוא כי הגזלן, מן גובה ואינו הלוקח מפסיד השבח,
דעת  על משקיע שהלוקח משתלמות בלתי להוצאות אחראי

ח: בבאֿמציעא רי"ף ראה עצמו.

.Á‰È˙B¯t Á˜Bl‰ ÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ‰„O ÏÊBb‰51- «≈»∆¿»»¿»««≈«≈∆»
ÏÚ·Ï ÌlLÓe ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»»»«≈∆»«¿«≈¿««

‰„O‰52Èa ÌÈÒÎpÓ ÔÏÊb‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ , «»∆¿≈¿∆»ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ53da ¯Èk‰ Ì‡Â .54BÏ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰ÏeÊbL ƒ¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈
˙B¯t55„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,56. ≈¿≈∆ƒ««¿»∆»«∆∆ƒ¿«

שאכל 51) בגזלן דובר שם ה. להלכה מקבילה זו הלכה
פירותיה. שאכל בלוקח מדובר וכאן מכיון 52)פירותיה,

כן  על עומדת. בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה שקרקע
מבעל  [וגובה לג: בבאֿבתרא פירי", והדרי ארעא "הדרא
(מגידֿמשנה)]. השבח כדי עד ההוצאות את השדה

בבאֿמציעא 53) וראה הקודמת, בהלכה השבח שאר כדין
היא.54)יד: שגזולה אותה שקנה בשעה הלוקח
בהלכה 55) ההוצאה) על (היתר שבח לו שאין כשם

שאכל,56)הקודמת. הפירות דמי כדי עד ההוצאה, ואת
השדה. לבעל משלם שהוא הפירות מדמי מנכה

.Ë,¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆∆≈»∆≈ƒ¿»ƒ¿»
ÌeÏk Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58ÔÏÊb‰ ¯ÊÁ . ¿…»»≈«¿¿∆≈«¿»«««¿»

„Èa ‰Ói˜˙ - ‰ÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe d¯ÎnL ¯Á‡««∆¿»»¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰59‰zÓ ÔÏÊb‰ BÏ d˙ elÙ‡Â .ÔÏÊb‰ ÔÓ60 «≈«ƒ««¿»«¬ƒ¿»»««¿»«»»

dÁ˜Ïe ¯ÊÁL ÔÂÈk - B„Èa ‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk61‰Ói˜˙ ¿∆»¿»¿»¿»≈»∆»«¿»»ƒ¿«¿»
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„Ú ÔÏÊb‰ Á¯Ë ‰Ê ÈtnL ;‰zn‰ ÏawL ‰Ê „Èa¿«∆∆ƒ≈««»»∆ƒ¿≈∆»«««¿»«
B˙eÓ‡a „ÓÚÏ È„k ,d‡wL62. ∆¿»»¿≈«¬…¿∆¡»

הלוקח.57) מיד הנגזל אותה מוציא לעולם כך ומשום
יד.58) הלכה ח, פרק ללוקח 59)למעלה מכר הגזלן כי

אחרי  לידו שתבוא הזכות ואפילו בקרקע, זכויותיו כל
בנאמנותו, לעמוד - גזלן ואפילו - אדם רוצה כי המכירה,

טו: טז.60)בבאֿמציעא הנגזל.61)שם מן הגזלן
לו 62) שנתן הקרקע את ממנו להוציא הנגזל יבוא שלא

זכות  עוברת הקרקע, את הגזלן שקנה ברגע כן על במתנה,
"כדי  זה טעם המתנה. מקבל על או הלוקח על בעלותו
דברים  במה טו: שם אשי רב נתן בנאמנותו", לעמוד
אם  אבל שלו, אינה שהשדה הלוקח ידע כשלא אמורים?
וראה  חזר, ד"ה שם (תוספות בידו נתקיימה לא - ידע

כאן). מגידֿמשנה

.È¯ÎnL ÈtÓ ÔÏÊb‰ ˙‡ Á˜Bl‰ Ú·z Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«∆««¿»ƒ¿≈∆»«
ÌlLÏ ·iÁ˙Â ,BlL dÈ‡L ‰„O BÏ63˙Èa ÏÈÁ˙‰Â , »∆∆≈»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿ƒ≈

ÔÈc64ÔÏÊb‰ ÈÒÎ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï65Ô‰Ó ˙Ba‚‰Ï È„k ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈««¿»¿≈¿«¿≈∆
ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï ‰Ê¯Î‰‰ eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡Â ,Á˜BlÏ«≈«¿««∆ƒ¿ƒ««¿»»¿»»««¿»ƒ
¯Á‡nL ;Á˜Bl‰ „Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ…ƒ¿«¿»¿««≈«∆≈««

ÂÈÒÎ ÏÚ eÊÈ¯Î‰L66‰lb˙dÁ˜Ï ‡ÏÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡L ∆ƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«»∆≈∆¡»¿…¿»»
Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈÏÚa‰ ÔÓ67. ƒ«¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ»¿««≈«

שילם.63) ולא פחות 64)בביתֿהדין לא שעברו לאחר
פסקֿהדין. ממתן יום למכירה 65)מתשעים עומדים שהם

דמתחלן  "עד טז. שם פפא רב כדעת היא זו הלכה פומבית.
הרי"ף. גם פסק כך אכרזתא", ולא 66)יומי במרדו ועמד

הנגזל,67)שילם. במקום הבא הגזלן, יוכל כן ועל
ומחזיר  קניה, אינה שקנייתו הלוקח, מן הקרקע את להוציא

מעותיו. את לו

.‡ÈÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï68d¯ÎnL ¯Á‡ ¿»»««¿»ƒ«¿»ƒ««∆¿»»
¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰ÏeÊ‚ ‡È‰Lk69‰zÓa d˙ B‡ ¿∆ƒ¿»¿»«¿»»¿«≈¿»»¿«»»
BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - dLÈ¯B‰ B‡70‰ˆB¯ BÈ‡L ƒ»¬≈ƒ»«¿∆≈∆

d„ÈÓÚ‰Ï71.‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk epnÓ dÁ˜lL ‰Ê „Èa ¿«¬ƒ»¿«∆∆¿»»ƒ∆¿∆»¿»¿»
‰M¯Èa ÔÏÊbÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ72„Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ¿≈ƒ»¿»««¿»ƒÀ»…ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰73. «≈«

טז.68) לפני 69)בבאֿמציעא לאחר, מכרה אם וכלֿשכן
הנגזל. מן אותה וכו'.70)שקנה המכירה מעשה עלֿידי

מן 71) הקרקע את שקנה שלנו, הדעת אומד כלומר,
לא  כן ועל נכונה, אינה בנאמנותו, לעמוד כדי הבעלים
סימן  חושןֿמשפט ב'טור' הלוקח. ביד הקרקע נתקיימה
אחרי  לאחר מכרה אם שאפילו רבינו, דעת מפרש שעד,
רש"י  אבל ראשון, לוקח ביד נתקיימה לא הנגזל, מן שקנאה

ז  שדין מפרש, זבנה ד"ה שהגזלן שם במקרה רק נאמר ה
קנה  אם אבל הבעלים, מן שלקח קודם השדה את מכר
נתקיימה  כשקנאה מיד שניה, מכירה לפני הבעלים מן אותה

למכרה  שוב יכול ואינו הלוקח, כסףֿמשנה ביד ראה לאחר.
ואחרֿכך 72)כאן. ממורישיו, מאחד אותה גזל שמתחילה

שם. גמרא הנגזל, מקום 73)מת יש הגזלן, אותה קנה אם
מאמץ  עשה שהרי בנאמנותו, לעמוד שמעוניין להנחה,

אין  בירושה לו נפלה אם אבל הקרקע, את לקנות וטרח
מצדו, טירחה כל בלי לידו בא השדה כי זו, להנחה הצדקה

דמיה. את לו ומשלם הלוקח, מיד להוציאה יכול והגזלן

.·ÈB·BÁa ÔÏÊb‰ d‡·b74Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ LÈ Ì‡ : ¿»»««¿»¿ƒ≈«ƒ¿»«¿«
˙¯Á‡75È·BÁa ‰·B‚ È‡ BÊ :ÔÏÊb‰ BÏ ¯Ó‡Â ,76- «∆∆¿»«««¿»¬ƒ∆¿ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿««≈«¿ƒ≈
Ôek˙pL ‡e‰ B·BÁ ˙Ba‚Ï - BÊ ‡l‡ Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ77. «ƒ¿»«¿«∆»ƒ¿∆ƒ¿«≈

ואמר 74) לנגזל בא ללוקח, ומכרה הקרקע את שגזל לאחר
לי, חייב שאתה החוב תמורת הגזולה הקרקע את לי תן לו:

טז. בבאֿמציעא הנגזל, ממנה 75)והסכים לגבות שאפשר
החוב. ביד 76)את הקרקע את לקיים שכוונתו דעתו גילה

היה  יכול הרי בלבד, חובו את לגבות בדעתו היה לו הלוקח.
הגזולה. מזו דוקא ולאו אחרת, מקרקע גם לגבות

הקרקע 77) את לקיים שרצונו דעת גילוי כל שאין מכיון
מידו. השדה את להוציא יוכל כן על הלוקח, ביד

.‚È‰zÓ ÔÏÊbÏ ÌÈÏÚa‰ ‰e˙78Á˜Bl‰ d‡˜ -79. ¿»»«¿»ƒ««¿»«»»¿»»«≈«
BÏ ÌÈ˙B eÈ‰ ‡Ï - ÌÈÏÚaÏ Á¯Ë ‡Ï el‡L∆ƒ…»««¿»ƒ…»¿ƒ

‰zÓa80È„a da ‰kÊiL È„k ,Á¯Ë ‰Ê ÈtÓe ;,Ô ¿«»»ƒ¿≈∆»«¿≈∆ƒ¿∆»¿ƒ
Á˜Bl‰ „Èa Ìi˜˙˙Â ,B˙eÓ‡a „ÓÚÈÂ81. ¿«¬…¿∆¡»¿ƒ¿«≈¿««≈«

שם.78) גמרא ללוקח, הגזלן שמכרה ואין 79)לאחר
(למעלה  כירושה ודינה מאליה באה שהמתנה אומרים,

הלוקח. קנאה שלא יא), באה 80)הלכה לא המתנה
כמכר. ודינה הגזלן, של מאמציו פרי היא אלא מאליה

אומר:81) אחד ורבינא. אחא רב בין מחלוקת שם בגמרא
פסק  ורבינו כמכר. מתנה אומר: ואחר כירושה, מתנה

כמכר. מתנה כמאןֿדאמר

.„È‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â dÏÊbL ¯Á‡Â ,‰„O ÏÊBb‰82 «≈»∆¿««∆¿»»¿À¿««¿»»∆»
:¯Ó‡Â ÏÊ‚p‰ ÔÚËÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁ»«¿»»ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿»¿»«

È˙ÈÈ‰ Òe‡BÏ ‰Èz¯ÎnL ‰ÚMa83ÈzÚ„Ï ‡lLÂ »»ƒƒ«»»∆¿«¿ƒ»¿∆…¿«¿ƒ
B˙eÏÊb ˙ÓÁÓ Èz¯ÎÓ84ÏÚ Û‡ ,ÔÏÊb‰ ‰ÎÊ ‡Ï - »«¿ƒ≈¬««¿»…»»««¿»««

ÌÈ„Ú BÏ LiL Èt85‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â .dÁ˜Ï Ì‰ÈÙaL ƒ∆≈≈ƒ∆ƒ¿≈∆¿»»¿«¬…«»∆
Ô˙pL ÌÈÓc‰ ÔÏÊbÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÌÈÏÚaÏ86. «¿»ƒ«¬ƒƒ««¿»«»ƒ∆»«

זו 82) שדה על שהוחזק "כגון שאמר יוחנן, רבי כדעת
מז.). (בבאֿבתרא אדם 83)בגזלנותא" שהגזלן מכיון

השלטון, בפני עלי מלשין היה לו, מכרתי ולולא הוא, אלם
שם. כהנא רב פחדתי 84)דעת אלא הטוב, מרצוני שלא

אלם. וגבר גזלן שהוא מפני ראיה 85)לסרב שהביא "גזלן
מז:). (שם בידו" שדה מעמידין ואין ראיה, ראייתו אין
מכיון  אבל המכירה, את שראו אמנם מעידים העדים
למכור  הסכים שלא טוען והנגזל גזלן, הוחזק שהלוקח

כלל. מכירה זו אין הרי על 86)לגזלן, אותו קונסים ואין
יש  מעות אבל לו, אין "קרקע דמיו, שיפסיד גזילה מעשה

שם. גמרא נחמן, רב בשם ביבי רב של מימרא לו",

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87‰nL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ∆»»
˙BÚn‰ ˙‡ Ì‰ÈÙa88Ú˜¯w‰ ÏÚaL e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿≈∆∆«»¬»ƒ≈ƒ∆««««¿«

ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Ì‰ÈÙa BÏ ‰„B‰Â ÔÏÊbÏ ¯ÎÓ89Ck »«««¿»¿»ƒ¿≈∆∆»«»ƒ»
‰‡¯È ˙ÓÁÓe ÌÈÓ„ BÏ Ô˙ ‡lL ÔÚBË ÏÊ‚p‰Â ,CÎÂ¿»¿«ƒ¿»≈∆…»«»ƒ≈¬«ƒ¿»
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ÌeÏk ÔÏÊbÏ ÔÈ‡ - BÏ ‰„B‰90epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , »≈««¿»¿∆»ƒƒƒ∆
ÈtÓ ‡l‡ BÏ ‰„B‰ ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ‰„O‰«»∆¿…»ƒƒ¿≈∆…»∆»ƒ¿≈

„Át‰91‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚhLk92. «««¿∆»«ƒ¿À¿««¿»»∆»

שם.87) שנתן, הדמים את לגזלן כן 88)שמחזירים ועל
לנגזל. שילם שהגזלן בטוחים בעיניהם 89)אנו הם אבל

זאת. ראו שם.90)לא דמים, ולא קרקע כדברי 91)לא
שם. לשלטון, אותו ימסור יודה לא שאם כהנא, רב

הוא 92) אין גזלן, הוחזק שעליה זו לקרקע בנוגע כן, על
לנגזל. ומאמינים נאמן,

.ÊË¯ÎÓ ÏÚ ‰Ú„BÓ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡≈«««»∆»ƒ«¬»»«∆∆
‰Ê93B˙È‡¯ ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊ‚ ‰Ê ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ . ∆ƒ¿À¿«∆«¿»«»∆¿≈¿»»

‰È‡¯ da94ÔÏÊb ÔÈc ÔÈ‡Â .‰Ú„BÓ ¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿»»¿≈»ƒƒ¿…»»¿≈ƒ«¿»
B˙B‡ ‰Ï˙Â B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ ÔÈ„k95,BÏ ¯kÓiL „Ú ¿ƒ»≈∆¬≈¿»»«∆ƒ¿…
ÏÊ‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ÒB‡‰ ‰fL96ÔÈ„Ú BÏÊ‚ ‡ÏÂ ∆∆»≈≈∆ƒ¿…¿…¿»¬«ƒ

ÌeÏk97‡Ú„BÓ Òe‡‰ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓ ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ , ¿¿ƒ»ƒ…»««≈»»»»
.Ìi˜ B¯kÓÓ -ƒ¿»«»

ואין 93) מאונס מוכר שהוא המכירה, לפני לעדים להודיע
זו. שדה על גזלן זה והוחזק הואיל ולמה? מכירה, המכירה

על 94) מראש להודיע צורך ואין כלל, מכירה זו אין כן על
שם.95)ביטולה. אחרים, יסורים לו גרם או עץ, על

כסף.96) בלי בכוח הקרקע את דינו 97)לקחת כן על
הקרקע  מתקיימת מכירה, עדי מביא שאם אדם, כל כדין
המכירה, לפני עדים בפני מודעה מסר אלאֿאםֿכן בידו,
מדעת  כאן נטה רבינו מבוטלת. והמכירה מאונס מוכר שהוא
זה. בדין לאנס גזלן בין הבדל שאין בהלכותיו שפסק הרי"ף

יד. בהלכה ומגידֿמשנה ראב"ד כאן ראה

ה'תש"פ  ניסן כ' שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכל 1) לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו

או  לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין ברשות בין להשביח,

.‡Ò‡L ÚB¯Ê ÏÚa ÌÈ·ÎBk „·BÚ2Ï‡¯OÈ ÈÒÎ ≈»ƒ««¿«∆»«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚa ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,e‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿»≈≈¬«∆»»«««
B‡ ,Ï‡¯Oi‰ ‰Ê „Èa ˜Ê BÏ LiL ˙ÓÁÓ B‡ ,‰„O‰«»∆≈¬«∆≈∆∆¿«∆«ƒ¿»≈

BBÓÓ „ÈÒÙ‰L ˙ÓÁÓ3Û˜zL ¯Á‡Â ,4‰„O‰ ˙‡ BÏ ≈¬«∆ƒ¿ƒ»¿««∆»«∆«»∆
‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Á˜Bl‰ „iÓ5.
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

ƒ««≈«

הדין.2) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח שלקח
מפרש 3) כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו

ומחמת  חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו
לגיטין  הגאונים אוצר ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות",

כאן. משנה ומגיד ,117 בכוח.4)עמוד ומקור 5)שלקח
(דין  סיקריקין" משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים
דין  בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין
קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין,
גאון  האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם אינו וגם

משום  בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר:
כאילו  בחובו גבאו דכי קיים, מקחו ממנו והלוקח סיקריקון,
.123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו

שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6˙Ó‡L ÌÈÏÚa‰ e„B‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»ƒ∆¡∆
ÔÚË7Ï‡¯OÈ È„Ú e„ÈÚÈ B‡ ,¯ÎBn‰] ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »«»≈»ƒ«≈»ƒ≈≈ƒ¿»≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .[¯ÎBn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÚË ˙Ó‡‰L∆»¡∆»«»≈»ƒ«≈¿≈ƒ»»
„·BÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎiL ÌB˜Ó B˙B‡a ¯O B‡ CÏÓ ÌL»∆∆«¿»∆»»…∆»≈

ÌÈÏÚa‰ eÚ·z ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ï ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk8„·BÚ‰ ˙‡ »ƒ∆»«¿ƒ¿…»¿«¿»ƒ∆»≈
ÔÓ Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ
„·BÚÏ ÔÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ««ƒ∆≈»ƒ»≈
ÔÚË ˙Ó‡L ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¡∆»«

ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Ì‡ :ÌÈÏÚaÏ Á˜Bl‰ ¯ »≈»ƒ¬≈≈«≈««¿»ƒƒ
‡e‰ ÔÏÊb9B˙B‡ ÌzÚ·z ‡Ï ‰nÏ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ «¿»»≈»ƒ»»…¿«¿∆

Ì‰ÈÈ„a10? ¿ƒ≈∆

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים כן 7)שאין ועל
גזלן. דין זה לגוי השר.8)אין או המלך לפני לדין

בעל 9) על חוב כל לו ואין בחזקה, השדה את שלקח
לכוף 10)השדה. שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

אוצר  (ראה נכונה הגוי טענת וודאי אלא הגוי. על דינם
גאון  האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים

ל). שער והממכר המקח בספר

.‚Ï‡¯OÈÏ ÌÈ˜Èˆn‰ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰11ÌÈL˜·Óe »¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ BÓˆÚ ‰cÙiL „Ú ,Ì‚¯‰Ï¿»¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ«»≈»ƒ
,epÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ˜ÈˆnÏ ‰pzÈÂ B˙È·a B‡ e‰„Oa¿»≈¿≈¿ƒ¿∆»«≈ƒ¿««»«ƒ∆
„Èa LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰ d˙B‡ ¯kÓÏ ˜Èˆn‰ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆«≈ƒƒ¿…»««¿«ƒ≈¿«
;Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜ Ô‰ - ˜Èˆn‰ ÔÓ ÁwÏ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ«ƒ«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
„Èa Ú˜¯w‰ ‰‰ML B‡ ,ÁwÏ ÌÈÏÚa‰ „Èa ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿««¿»ƒƒ«∆ƒ»««¿«¿«
ÔÓ Á˜ÏÂ Ì„Bw‰ Ïk - L„Á ¯OÚ ÌÈL ˜Èˆn‰«≈ƒ¿≈»»…∆»«≈¿»«ƒ

‰ÎÊ ˜Èˆn‰12ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÔziL „·Ï·e . «≈ƒ»»ƒ¿«∆ƒ≈«¿»ƒ»ƒƒ
˜Èˆn‰ ‰fL ÈtÓ .˙BÚn‰ LÈÏL B‡ Ú˜¯w‰ ÚÈ·¿̄ƒ«««¿«¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆«≈ƒ
- ¯ÎBÓ ‡e‰ BlL dÈ‡L Ú˜¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏBÊa ¯ÎBÓ≈¿ƒ¿«¿«∆≈»∆≈

ÚÈ·¯ ˙BÁÙa ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰13ÚÈ·¯ ‰ÊÂ ,BÏ ·B¯˜ B‡ ¬≈∆≈¿»¿ƒ«»¿∆¿ƒ«
.ÏBÊa ¯ÎBÓ Ô‰lL ‡È‰L ˙ÓÁÓ È¯‰L ,ÌÈÏÚa ÏL∆¿»ƒ∆¬≈≈¬«∆ƒ∆»∆≈¿
ÌÈÏÚaÏ Ô˙B - ÌÈLÏLa ˜Èˆn‰ ÔÓ Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

‰¯OÚ14Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ Ì‰Ï Ô˙B B‡15‰˜È Ck ¯Á‡Â ¬»»≈»∆¿ƒ«««¿«¿««»ƒ¿∆
.B„Èa ÏÊ‚k Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ È¯‰ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ïk‰«…¿ƒ…»«¬≈¿ƒ«««¿«¿»≈¿»

שהיו 11) נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הסיקריקין הם אלו
לתקופת  עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים

אבל 12)המשנה. מידו. להוציאה יכולים הבעלים ואין
זכה  לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני
ולהחזיר  מידו להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח
.117 עמוד שם הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו

בשלושים.13) מוכרה הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם
המעות  שליש שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על
דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם

ארבעים. השווה הקרקע מן רבע מחיר 14)שהוא שוודאי
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ארבעים. - רצו 15)הקרקע העליונה, על הבעלים "ויד
שם). (ברייתא נוטלין" במעות רצו נוטלין; בקרקע

.„B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯Bi‰16dÚËe ˙eL¯a ‡lL17: «≈¿¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»»
ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰ ‰„O ‰˙È‰ Ì‡18Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ƒ»¿»»∆»¬»ƒ«¿ƒ«»»»

;‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ ,dÚhÏ BÊ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈¿»∆ƒ¿»¿≈ƒ«««»∆
ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡Â19ÏÚ B„ÈÂ BÏ ¿ƒ≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«

‰BzÁz‰20. ««¿»

גבוהים 16) במקומות בתיהם בנו אבותינו קא. מציעא בבא
הביטוי  מכאן בבקעה. היו והשדות ביטחון) (מטעמי

השדה. לתוך לאילן 18)אילנות.17)"היורד" שיפה
מלזרעים. לו.19)יותר שיכולים 20)מעריכים לפי

על  בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים
עולה  השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של ידו כן
על  עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על
פרק  כלמעלה השבח בשיעור ההוצאה מן חלק יקבל השבח,

משנה). (מגיד ה הלכה ט,

.‰‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡21CÏÂ EÏÈ‡ ¯˜Ú :22- »««««»∆¬…ƒ»¿»≈
BÏ ÌÈÚÓBL23ÈÏÈ‡ ¯˜BÚ ÈÈ¯‰ :ÚËBp‰ ¯Ó‡ .24- ¿ƒ»««≈«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈÁÎnL ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡25. ≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ∆««¿«

הקודמת 21) ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי שאינו
משנה). לבן 22)(מגיד בשדה אלא אילן בשדה חפץ איני

מלאילנות.23)(זרעים). לזרעים יותר מתאימה השדה כי
משום  בזה חוששים ואין ישראל, בארץ גם נאמר זה [ודין
מוכח  זה משנה)]. ומגיד ראב"ד (ראה ישראל ארץ יישוב
בשדה  נאמר וזה שם). מציעא (בבא רב לפני שבא מהמעשה
ליטע. בעשוייה לא אבל בלבד, ליטע עשוייה שאינה

התחתונה.24) על תהיה שידי מסכים שהאילנות 25)ואיני
אין  זה טעם ולפי האחרון). כלשון קא: (שם השדה מן ינקו

לארץ. חוצה לבין ישראל ארץ בין הבדל

.ÂÔ‰a ÛÈÒB‰Ïe ÔÈ·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»∆
˙BiÏÚÂ ÌÈza26ÌÈB‡b‰ e¯B‰ CÎÈÙÏ .27‰Ba‰L , »ƒ«¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆«∆

‰„O ÚËBk ‰Ê È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa«¬«¬≈∆…ƒ«¿¬≈∆¿≈«»∆
ÔÈ·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk BÏ ÔÈÓLÂ ,ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰»¬»ƒ«¿»ƒ«»»»∆ƒ≈¿ƒ¿»

‡e‰Â .B˙B·Ï ‰Ê28ÏÈÚBn‰ ÔÈa ‰·iL ,29Èe‡¯‰ , ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ»»
ÌB˜Ó B˙B‡ ‚‰Ók ¯ˆÁ d˙B‡Ï30. ¿»»≈¿ƒ¿«»

בבית.26) עליונה אחרי 27)קומה בבבל הישיבות ראשי
סבוראי. לבעל 29)בתנאי.28)רבנן תועלת המביא

וטיב 30)החצר. והחיצוניים הפנימיים הבניין סידורי
מקום. באותו למקובל בהתאם יהיו הבניין

.Ê‰„O ÚË elÙ‡ ,˙eL¯a B¯·Á ‰„OÏ „¯Bi‰«≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿¬ƒ»«»∆
:‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡L∆≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«»∆¿»
ÏËB - Á·M‰ ÏÚ ¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»«»»»≈««∆«≈

‰‡ˆB‰‰31ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡Â , «»»¿ƒ«∆«»≈««»»≈
Á·M‰32BzL‡ ÈÒÎa ÏÚ·e .33ÛzM‰Â34LiL ‰„Oa «∆«««¿ƒ¿≈ƒ¿¿«À»«»∆∆≈

Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,Ô‰ ˙eL¯a „¯BÈk - da ˜ÏÁ BÏ≈∆»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»∆¿»»
.‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»

הבעלים.31) על שנהוג 32)וההפסד השבח חלק [כלומר,
משנה]. מגיד ראה לאריסים. לתת לומר:33)היה צריך

כתב  וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו "בנכסי
ואחיה  אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד
הואיל  כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה למאן היא ויכולה
כתב  וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק
הדברים  ומקור י. הלכה אישות מהלכות כג בפרק רבינו
התחתונה  על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות
- ט) (הלכה שם רבינו שפסק וכמו שם בגמרא שאמרו כמו
מפני  העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו
מופרז  ניצול ידי על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו
בו  תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל ללא

יב. הלכה להלן וראה שם). מב:34)(גמרא בתרא בבא
דמי". ברשות כיורד "שותף

.Á„OÏ „¯Bi‰,‰a B‡ ÚËÂ ˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰ «≈ƒ¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»«»»
¯ÓML B‡ ÔÈa‰ ÌÈÏL‰Â ‰„O‰ ÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»«««»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«

˙BÚÈËp‰35BzÚcL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿«≈¿≈«¿»ƒ∆«¿ƒ∆«¿
‰ËB36ÔÈÓL - ¯·c‰ ‡a BBˆ¯·e ‰Ê ‰OÚM ‰ÓÏ »¿«∆»»∆ƒ¿»«»»»ƒ

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ37. ¿»«»∆¿»

קא.35) מציעא בבא סביבן, גדר שעשה שהוא 36)כגון,
מבדילים 37)מסכים. ואין ז. בהלכה הדברים כמשמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין

.Ë‡lL d‡·e B¯·Á ÏL B˙a¯Á CB˙Ï „¯Bi‰«≈¿»¿»∆¬≈¿»»∆…
‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ˙eL¯a38¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«««¿»¿ƒ»«

ÏËB È‡ È·‡Â ÈˆÚ :ÔÈa‰ ÏÚa39ÔÈÚÓBL - ˙È·a : «««ƒ¿»≈««¬»«¬ƒ≈¿«ƒ¿ƒ
BÏ40‰„Oa ,41BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -42LÈÁÎnL ÈtÓ , ¿»∆≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ

˙ÈaM ‰Ó ÏË :Ú˜¯w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ .Ú˜¯w‰ ˙‡43 ∆««¿«»«««««¿«…«∆»ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL -44. ¿ƒ

כן 38) על לבנותה, רצו ולא חורבה השאירו הבעלים כי
התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה כשדה דינה

ד. הלכה למעלה דין 39)ראה לפי בתשלום רוצה ואיני
עוקר  "הריני הנוטע לטענת מקביל זה התחתונה". על "ידו

ה. הלכה למעלה הריסת 40)אילני" ידי שעל משום
קא:). שם (גמרא הקרקע לבעל נזק גורם אינו הבניין

בשדה.41) בנה הקרקע 42)אם להכחשת גורם הבניין כי
אבל  בנטיעות, כלומר בשדה, פירש: ורש"י נבנה. שעליו
מפורש  לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה

ה. הלכה למעלה וראה שם. רוצה 43)בגמרא אינני כי
ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין.

ה. הלכה חורבתו 44)למעלה לתוך ירד שהלה מכיוון
בשניהם  בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה ברשות. שלא
מציעא  לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול

שם.

.ÈBÏ ÔÈÓML ÈÓ Ïk45ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa , »ƒ∆»ƒ≈∆»¿»»«
‰BÈÏÚ‰46‰BzÁz‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa47BÈ‡ - »∆¿»≈∆»¿»»«««¿»≈

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MiL „Ú ÌeÏk ÏËB48.‡ÈˆB‰ ‰nk ≈¿«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ
,‰‡ˆB‰‰ ˙ÓeL eOÚÈÂ ÌÈic‰ e‡B·È :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»««»ƒ¿«¬««»»

Ì‰ÈÈÚÏ ‰ÈeÏ‚ ‡È‰ È¯‰Â49ÌÈˆÚ‰ e¯ÚLÈÂ , «¬≈ƒ¿»¿≈≈∆ƒ«¬»≈ƒ
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ÌÈ¯ÚMaL ˙BÁta ÔÈn‡‰ ¯ÎOe „Èq‰Â ÌÈ·‡‰Â50 ¿»¬»ƒ¿«ƒ¿«»À»ƒ«»∆«¿»ƒ
‰Úe·L ‡Ïa ÏËBÂ BÏ ÔÈÚÓBL -51ÏËBpL ‰Ê ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈¿…¿»¿≈∆∆≈

„·Ïa Á·M‰52CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰Â «∆«ƒ¿«¿»¿»»«»∆¿»≈»ƒ
‰Úe·L53. ¿»

השבח.45) לעומת ההוצאה לתוך 46)את היורד כגון
ז. הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו כגון 47)שדה

עשוייה  אינה והשדה ברשות, שלא חבירו שדה לתוך היורד
ד. הלכה למעלה או 48)ליטע, תורה ספר אוחז כשהוא

התורה, מן בשבועה כמו תפילין, כגון אחר, קדושה דבר
נשבע  שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון
זו, ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל
שהוציא  בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע
כמה  יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות

עט:) (כתובות ויטול" שהרי 49)הוציא גלוייה, ההוצאה
לעינ  הבניין ובלבד 50)יהם.חמרי ביותר, הפחות במחיר

יישבע. שיש 51)שלא במקום רק דרושה השבועה כי
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת כגון 52)ספק

ז). הלכה (למעלה ההוצאה על יתר כי 53)שהשבח
לעין. גלוי השבח

.‡È:¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚhL ,ÏËBÂ BÏ ÔÈÓML Ïk…∆»ƒ¿≈∆»««««»∆¿»«
,ÔÓ‡ „¯Bi‰ - ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ‰„OÏ „¯Bi‰Â ,Èz˙»«ƒ¿«≈«»∆≈…»«¿ƒ«≈∆¡»
ÏÚ·Ï ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËBÂ ÌeÏk BÏ Ô˙ ‡lL ÚaLÂ¿ƒ¿»∆…»«¿¿≈∆¬≈¿ƒ¿««
·iÁ ‰z‡ ‰nk zÚ„È ‡ÏÂ ,EÏ eÓL ‡Ï ÔÈ„Ú :‰„O‰«»∆¬«ƒ…»¿¿…»«¿»«»«»«»

z˙ C‡È‰ ,ÔzÏ54ÏÚ·Ï e¯Ó‡Â BÏ eÓL Ì‡ Ï·‡ ? ƒ≈≈«»«»¬»ƒ»¿»¿¿««
BÏ Ôz :‰„O‰55‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Èz˙ :¯Ó‡Â , «»∆≈¿»«»«ƒ««ƒ∆¬«ƒ…
„¯Bi‰ ÚaL56˙Úe·L Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰„O‰ ÏÚa È¯‰ - ƒ¿««≈¬≈«««»∆∆¡»¿ƒ»«¿«

˙q‰57‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L ;¯ËtÈÂ Ô˙pL58. ∆≈∆»«¿ƒ»≈∆««¿«¿∆¿«¿»∆»

עליו 54) שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
מאמינים  אנו ראייה, הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא

נטל. שלא שישבע ובלבד נקבע 55)ליורד, כבר והסכום
דווקא  לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על
שבין  ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
הוא  נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו

נתתי). כך אחר שאינו 56)לומר דינו והרי הוציא, כמה
הקודמת). הלכה (ראה שישבע עד כלום בלי 57)נוטל

חכמי  שתיקנו שבועה שחייב בכל, כופר כדין חפץ, נקיטת
להביא 58)התלמוד. ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

ראייה.

.·ÈÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ÏÚa59BzL‡ ÈÒÎa60Ck ¯Á‡Â ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿««»
dL¯b61ÒÈ¯‡ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ì‡ :62ÏÚa ˜lzÒ - ≈¿»ƒ««««¿»ƒƒ¿«≈««

˙Úc ÏÚ ‡l‡ dÏ e„¯È ‡lL ,ÂÈÒÈ¯‡ e˜lzÒƒ¿«¿¬ƒ»∆…»¿»∆»«««
ÏÚa‰63‰BzÁz‰ ÏÚ Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,64ÔÈ‡ Ì‡Â ; «««¿»ƒ»∆¿»»«««¿»¿ƒ≈

e„¯È Ú˜¯w‰ ˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰65Ì‰Ï ÔÈÓLÂ , «««»ƒ«««««¿«»¿¿»ƒ»∆
.ÒÈ¯‡k¿»ƒ

כשכר 59) ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק

משנה).60) (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל מלוג, נכסי

הנכסים.61) בעלת האשה מן שכרם תובעים והאריסים
הקרקע.62) את לעבד ויודע אריסות בטיב ולא 63)בקיא

האשה. דעת אשתו 64)על בנכסי עצמו הבעל כדין
כי  שדינו ז).הגדולה הלכה למעלה (ראה ברשות שלא ורד

שדה  כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו
עצמו  הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה

השדה. את כאילו 65)מעבד ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
בקיא  הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה
השבח  בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע, בעיבוד
ומה  הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין
למקרה  מתכוון שרבינו ונראה עצמו. כבעל אכל" - שאכל
(משנה  ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא
וראה  רבינו. דברי את נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות

שם]. הב"ח הגהות

א  עּׂשר ּפרק 1חד ¤¤©©¨¨
להחזירה 1) חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו

הוא  ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה, פטור שהוא ולמי
ונסתיים  שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב

קרקע. אבידת בדין הפרק

.‡Ï‡¯OÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰2:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬»«¬≈»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«
‰pnÓ ÌlÚ˙Â Ï‡¯OÈ ˙„·‡ ‰‡B¯‰Â .Ì·ÈLz ·L‰»≈¿ƒ≈¿»∆¬≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ∆»
˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ;Ì‰Ó zÓlÚ˙‰Â EÈÁ‡ ¯BL3Ì‡Â . »ƒ¿ƒ¿««¿»≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜ - d·ÈL‰¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«¬≈

ג.2) הלכה לקמן תשיבם.3)ראה השב

.·‰„·‡‰ ˙‡ Á˜Ï4˙ÂˆÓ Ïha - d·ÈL‰ ‡ÏÂ »«∆»¬≈»¿…¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ¬≈¿»««¿≈»ƒ«…«¿ƒ¿«≈

'ÏÊ‚˙ ‡Ï' ÏÚÂ5ÚL¯ ‰„·‡‰ ÏÚa ‰È‰ elÙ‡ .6 ¿«…ƒ¿…¬ƒ»»««»¬≈»»»
‰Ï· ÏÎB‡Â7ÔB·‡˙Ï8·ÈL‰Ï ‰ÂˆÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ9 ¿≈¿≈»¿≈»¿«≈ƒ¿»¿»ƒ

ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ Ï·‡ .B˙„·‡ BÏ10‡e‰ È¯‰ - ¬≈»¬»≈¿≈»¿«¿ƒ¬≈
ÒB¯B˜Èt‡11ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÂ ÌÈÒB¯B˜Èt‡‰Â ; ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿¿≈¬«»ƒ

,‰„·‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÈÏlÁÓe¿«¿≈«»¿«¿∆¿»»¿«¬ƒ»∆¬≈»
.ÌÈ·ÎBk „·BÚk¿≈»ƒ

בלבד.4) שנתעלם הקודמת בהלכה מהֿשאיןֿכן
כו:5) בבאֿמציעא רבא של מימרא לעצמו, שנטלה בשעה
עבירה.6) נשחטו 7)עובר שלא ועוף חיה בהמה, בשר

תאותו.8)כדין. שאמר:9)למלא יוחנן רבי דעת זוהי
מפרש  והתלמוד המומר. את לרבות אחיך", אבידת "לכל
עובר  כלומר לתיאבון, נבילות אוכל למומר שכוונתו
היצר  תאות מתוך נבילה אכילת של זו עבירה על בקביעות

כו:). זרה ה'.10)(עבודה כתוב:11)את (שם) בגמרא
כתוב: ר"מ רומי ובדפוס הוא. מין להכעיס, נבילות אוכל
הכניסה  הביניים בימי הנוצרית הצנזורה מין. הוא הרי
"אפיקורוס", "מין", במונחים מושגים ועירוב בלבול

מכונם. על הדברים להעמיד מאוד וקשה "מומר".

.‚˙„·‡ :¯Ó‡pL ,˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙„·‡¬≈«≈»ƒÀ∆∆∆∆¡«¬≈«
EÈÁ‡12‰¯·Ú ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d¯ÈÊÁn‰Â .13ÈtÓ , »ƒ¿««¬ƒ»¬≈∆≈¬≈»ƒ¿≈
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Lc˜Ï d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .ÌÏBÚ ÈÚL¯ „È ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L∆«¬ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ∆¡ƒ»¿«≈
ÈÏÚa Ì‰L eÚ„ÈÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ e¯‡ÙiL È„k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿≈∆¿»¬∆ƒ¿»≈¿≈¿∆≈«¬≈

‰eÓ‡14ÏelÁ LiL ÌB˜Ó·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ¡»¬≈∆¿À»ƒ¿∆≈ƒ
ÌM‰15d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,‰¯eÒ‡ B˙„·‡ -16ÏÎ·e . «≈¬≈»¬»¿«»¿«¬ƒ»¿»
ÌB˜Ó17ÔÈÒÈÎÓ18ÈÏÎk ÌÈ·pb‰ ÈtÓ Ì‰ÈÏk »«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈««»ƒƒ¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»

אתה 12) "לאחיך אחיך". אבידת לכל . . . תעשה "וכן
בבאֿ רב, בשם מימרא לכנעני". מחזיר אתה ואי מחזיר,

קיג: עו:13)קמא סנהדרין רב, בשם כגון 14)מימרא
מישמעאלי, חמור תלמידיו לו שקנו שטח, בן שמעון רבי
משום  לישמעאלי, והחזירה בו, תלויה טובה אבן ומצאו
בבאֿמציעא  (ירושלמי עלֿידו שמים שם שיתקדש שרצה

ה). הלכה ב, ישראל,15)פרק רוב במקום שמצאה כגון
(כסףֿמשנה). ממנו גנב שיהודי יחשוב בדין 16)והגוי

אמר  לא ישראל, את שיפארו כדי כשמחזיר, שלמעלה,
זה  הרי זו כוונה מתוך החזיר שאם אלא להחזיר שחייב
להחזיר. חייב - השם חילול של חשש כשיש אבל משובח,
(בבאֿקמא  יאיר בן פנחס ר' בשם בברייתא מובא זה דין
בכלל  אבידה השבת במצוות כמדקדק המפורסם קיג:)

ג). הלכה א פרק דמאי חילול 17)(ירושלמי שאין אף
החוץ 18)השם. הלכה מן ה פרק גיטין בירושלמי הביתה.

פרק  זרה בעבודה אבל גויים", כלי "ומכבסין הגירסא: ט,
"ומכניסין". הגירסא: ג הלכה א

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÚË19˙¯zÓe ,B˙„·‡k -20. »»≈»ƒ«¬≈»À∆∆
BÓˆÚÓ ‰ÚhL ,‡e‰Â21¯eÒ‡ - B˙BÚË‰Ï Ï·‡ ;22. ¿∆»»≈«¿¬»¿«¿»

בחשבון.19) וטעה ישראל עם עסק לו כשאין 20)היה
קיג:). (בבאֿקמא בטעותו הרגיש שלא כגון השם, חילול

היהודי.21) של תחבולה הלכות 22)ללא למעלה ראה
ח. הלכה ז פרק גניבה

.‰?„ˆÈk23ÔBaLÁ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰OÚL ÔB‚k ≈«¿∆»»»≈»ƒ∆¿
‰ÚËÂ24ÏÚL ‰‡¯ :Ï‡¯OÈ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ . ¿»»¿»ƒ∆…«ƒ¿»≈¿≈∆«

CÓBÒ È‡ EBaLÁ25‰z‡M ‰Ó ‡l‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ∆¿¿¬ƒ≈¿≈ƒ≈«∆»«∆«»
¯zÓ ‰Ê ÔB‚k .EÏ Ô˙B È‡ ¯ÓB‡26‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈¬ƒ≈¿¿∆À»¬»ƒ…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ôek˙È ‡nL ;¯eÒ‡ - Ôk BÏ ¯Ó‡»«≈»∆»ƒ¿«≈»≈»ƒ
B˜„·Ï27.ÏlÁ˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡ˆÓÂ , ¿»¿¿ƒ¿»≈»«ƒƒ¿«≈

מותרת.23) גוי חשבון 24)טעות ישראל שעשה ולא
של 25)והטעה. הראשון (כפירוש שם כהנא רב דברי
לידי 26)רש"י). יבוא לא שטעה, הגוי יגלה אפילו כי

השם. ישר.27)חילול הוא אם הישראל את

.Â‰ˆÁÓe ,da ÔÈ¯c ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ÌÈÏ‡¯OiL ¯ÈÚƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ»∆¡»
- ‰„·‡ da ‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ˆÁÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆¡»ƒ¿»≈»»»¬≈»

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB28‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â .29·iÁ - ≈«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»«»
¯ÈÊÁ‰Ï30. ¿«¬ƒ

ח).28) משנה ב פרק (מכשירין היא ישראל של שמא
ג.29) הלכה יג, פרק לקמן וראה מובהקים, סימנים
התייאש.30) שהישראל אומרים ואין

.ÊÌB˜Óa ‡ˆÓ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰»»…»ƒ¿≈»ƒƒ»»¿»
Ï‡¯OÈ ÌL ÌÈÈeˆn‰ ·¯L ¯ÈÚ‰ ÔÓ31·iÁ - ƒ»ƒ∆…«¿ƒ»ƒ¿»≈«»

ÊÈ¯Î‰Ï32‡ÈË¯Òa ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;33‡ÈËÏÙe34 ¿«¿ƒ¬»ƒ»»ƒ¿«¿»¿«¿»
˙BiÒÎ Èz·a ,‰ÏB„‚35˙BL¯„Ó Èz··e36È„·BÚ‰L ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆»¿≈

„ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ·ÎBk37ÌÈa¯‰L ÌB˜Ó ÏÎ·e , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»∆»«ƒ
BlL ‰‡Èˆn‰ È¯‰ - ÌL ÔÈÈeˆÓ38Ï‡¯OÈ ‡a elÙ‡Â , ¿ƒ»¬≈«¿ƒ»∆«¬ƒ»ƒ¿»≈

‰ÏÙpLk ‰pnÓ L‡È˙ È¯‰L ;‰ÈÓÈÒ Ô˙Â39ÈtÓ , ¿»«ƒ»∆»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆»¿»ƒ¿≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d‡ˆÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈≈»ƒ¿»»««ƒ∆ƒ

BlL40CÏÈÏ ‰ˆB¯‰ ,41¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a42‰OBÚÂ ∆»∆≈≈¿∆∆«¿«»»¿∆
‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ43Ï‡¯OÈÏ ƒ¿ƒƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿ƒ¿»≈

.‰ÈÓÈÒ ˙‡ ÔziLk¿∆ƒ≈∆ƒ»∆»

ישראל.31) של מדרשות ובתי כנסיות בתי כי 32)כגון
כד.). (בבאֿמציעא ישראל שרובו כמקום דרך 33)דינו

שם. מצויים שרבים תפילה.35)שוק.34)המלך, מקום
תורה.36) בו ללמוד מיוחד בבתי 37)מקום כלומר,

בהם  ומושיבים לעיר, מחוץ הנמצאים מדרשות ובתי כנסיות
כנענים". בהו "דיתבי הגמרא ובלשון שמירה. לצרכי גוים

שם). נמוקיֿיוסף וראה (שם קבע ישיבת כי 38)כלומר,
גוים. העיר יאוש.39)רוב לאחר המוצא ליד והגיעה

הדין.40) חננאל 41)עלֿפי רבינו ראה אותו. כופים אבל
כאן. מיימוניות והגהות כד: אףֿעלֿפי 42)לבבאֿמציעא

והטוב  הישר "ועשית הכתוב פי על הדין, מן מצווה שאינו
על  המדבר הכתוב אחר מיד שבא יח), ו, (דברים ה'" בעיני
שם, לתורה רמב"ן וראה צוך", "אשר וחוקים עדות מצוות,

לה. ל: בבאֿמציעא שם 43)וגמרא שמואל, מר כמעשה
כד:

.ÁÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L BÊ ¯ÈÚa ‡ˆÓ»»¿ƒ∆À»¿≈»ƒ»ƒ∆«ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ dÈÈ -44¯zÓ dp˜˜Â ,45.‰„·‡ ÌeMÓ ≈»»«¬»»¿«¿«»À»ƒ¬≈»

‰i˙La ¯zÓ - ‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â46‰ÊÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»À»ƒ¿ƒ»¿∆
d‡ˆnL Ï‡¯OÈ47. ƒ¿»≈∆¿»»

נסך.44) יין ספק שרובו 45)משום במקום מציאה כדין
(שם). דוקא 46)גוים [וזה נסך. יין ספק מכלל יצא כי

שמא  בשתיה, אסורה פתוחה, מצא אבל סתומה, כשמצא
כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א וכתב גוי. אותה ניסך
חותם  בתוך חותם כאן הצריכו ולא מספיקה, אחת שסתימה
שאם  והטעם, ה"ח), פי"ג אסורות מאכלות הלכות (ראה

סותמה]. היה לא החבית את גוי מחוייב 47)פתח ואינו
הבעלים  נתייאשו גוים, שרוב מכיון לבעליה, להחזירה

(שם).

.Ë¯Oa ÛËÁL ÛBÚ48Û‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa BÎÈÏL‰Â ∆»«»»¿ƒ¿ƒ¿»≈«∆∆«
ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ«ƒ∆…»ƒƒ¿»≈¬≈∆À»ƒ

‰„·‡49.epnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ È¯‰L , ¬≈»∆¬≈ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆

שם.48) בגמרא ומסופר שהיה, אסור 49)מעשה  אבל
(שם). העין מן שנתעלם בשר כדין נבילה, ספק משום

.ÈÌÈ ÏL BËBÊa ‰„·‡ ‡ˆBn‰50ÏL B˙ÈÏeÏL·e «≈¬≈»¿∆»ƒ¿ƒ∆
¯‰51˜ÒBt BÈ‡L52- ÔÓÈÒ da LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆≈≈««ƒ∆≈»ƒ»

epnÓ „·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;d‡ˆBÓ ÏL BÊ È¯‰¬≈∆¿»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆
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epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ - d˙‡ˆÓe53Ïk Ïˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeˆÓe ¿»»ƒ∆¬»ƒ∆¿»ƒ≈∆»
Ì„‡54BÊ ˙‡ˆÈ ,55‰fL ,Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L »»»»∆¬»ƒ∆ƒ»»»∆∆

.‰pnÓ L‡È˙ È‡cÂ««ƒ¿»≈ƒ∆»

שטח 50) ומכסים ליבשה נכנסים הם גואים, הים כשמי
מה  כל אתם גורפים הם השפל לנקודת וכשחוזרים מסויים,

שנשטף. בשטח עוברים 51)שנמצא הגשמים, בימות
אתם  שוללים הם חוזרים וכשהמים גדותיהם, על הנהרות
שם. רש"י פירוש כא: בבאֿמציעא בדרכם, שעומד מה כל

מתייאשים.52) והבעלים הזרם, עם נשטף והחפץ זרימתו,
באה.53) ולהדגשה מיותרת, "ממנו" פרה 54)המלה כגון

ליטלה. יכול אותה הרואה שכל בשדה, זו 55)ורועה
הזאת  ההלכה כל אלה. אבידות מכלל יצאה לים, שנפלה

כב: בבאֿמציעא בברייתא מקורה

.‡ÈBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï BBÓÓ „a‡Ó‰56?„ˆÈk . «¿«≈»¿««≈ƒ¿»ƒ≈«
CÏ‰Â d¯L˜ ‡ÏÂ ˙Ïc dÏ ÔÈ‡L ˙Ù¯a B˙¯t ÁÈp‰ƒƒ«»»¿∆∆∆≈»∆∆¿…¿»»¿»«

BÒÈk CÈÏL‰ ,BÏ57ÏÎÂ ,BÏ CÏ‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿»«¿…
ÏÚ Û‡Â .BzÚ„Ï BBÓÓ „a‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆ƒ≈»¿«¿¿««

BÓˆÚÏ ÏhÏ ‰Ê ¯·„ ‰‡B¯Ï ¯eÒ‡L Èt58˜e˜Ê BÈ‡ - ƒ∆»»∆»»∆ƒ…¿«¿≈»
„·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï59„a‡ÓÏ Ë¯t - ¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆…«¿»ƒ¿«≈

BzÚ„Ï60. ¿«¿

לו.56) שם 57)להחזירו הקודמת. מן חזקה זו דוגמה
ממונו, על שמר שלא עלֿידיֿזה לדעת, ממונו מאבד הוא

מעשה. עלֿידי לדעת ממונו מאבד בעלים 58)וכאן יש כי
דעתו.59)לממון. כה:60)בלי בבאֿמציעא ראה

.·È‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰„·‡61·iÁ BÈ‡ - ¬≈»∆≈»»∆¿»≈«»
Ïth‰Ï62d¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ63. ¿ƒ«≈¿…¿«¬ƒ»

שוה 61) בה שאין לאבידה פרט ממנו, תאבד "אשר
ובבאֿ תצא, (ספרי אבידה קרויה שאינה משום פרוטה",

כז.). טו.).62)מציעא (בבאֿמציעא כאן הרי"ף לשון זה
מוותרים 63) והבעלים ממון, שאינה משום לקחה, אם

צוקרמנדל  הוצאת ב פרק בבאֿמציעא תוספתא ראה עליה.
.374 עמוד

.‚È˜O ‡ˆÓ64‰t˜ B‡65Ô˜Ê B‡ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ , »»«À»ƒ»»»»»≈
„aÎÓ66B„Èa el‡ ÌÈÏk ÏhÏ Bk¯c ÔÈ‡L67BÈ‡ - ¿À»∆≈«¿ƒ…≈ƒ≈¿»≈
·iÁ68BlL eÈ‰ el‡ BzÚc ˙‡ „ÓB‡Â .Ô‰a Ïth‰Ï69: «»¿ƒ«≈»∆¿≈∆«¿ƒ»∆

ÏL ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ck - BÓˆÚÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿«¿»«»¿«¬ƒ∆
‰È‰ elÙ‡ B„B·k ÏÚ ÏÁBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;B¯·Á¬≈¿ƒ…»»≈«¿¬ƒ»»

BlL70Bk¯„ ‰È‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ B¯·Á ÏLa Ck - ∆»¿∆¬≈≈«»¿«¬ƒ»»«¿
‰„Oa el‡k ÌÈÏk ¯ÈÊÁ‰Ï71Ô¯ÈÊÁ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â , ¿«¬ƒ≈ƒ»≈«»∆¿≈«¿¿«¬ƒ»

¯ÈÚa72¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈÚa Ô‡ˆÓe ,73Ô‡ˆÓ ; »ƒ¿»»»ƒ≈«»¿«¬ƒ¿»»
‰„Oa74Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -75˙eL¯Ï eÚÈbiL „Ú «»∆«»¿«¬ƒ»«∆«ƒƒ¿

ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ Ô‰a ÒÎ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆»ƒ¿≈
CÎa Bk¯c76. «¿¿»

כט:64) בבאֿמציעא גדול.65)משנה אףֿעל66ֿ)סל
דבר  "וכל (שם): המשנה לשון כמשמעות חכם, שאינו פי
כבודו" לפי ואינה "זקן שאמרו ומה ליטול", דרכו שאין

כאן. לבבאֿמציעא מקובצת' 'שיטה ראה נאמר. לדוגמה
בזיון.67) משום בהם פעמים 68)שיש "והתעלמת,

לפי  ואינה זקן שהיה או . . . כיצד הא . . . מתעלם שאתה
"אינו  אומר רבינו ל.). ובבאֿמציעא שם, (ספרי כבודו"
כמו  בהם, יטפל הדין משורת לפנים ירצה אם אבל חייב",
רבינו  וראה שם), (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל רבי
אות  ב פרק בבאֿמציעא ורא"ש יז, הלכה ולקמן שם, חננאל

נמי 69)כא. חבירו בשל מחזיר, שבשלו כל רבא, "אמר
שם). (בבאֿמציעא המשנה 70)מחזיר" דברי מובן זהו

כט:). (שם ליטול" דרכו שאין דבר רואים 71)"וכל שאין
בוש. ואינו ל:).שהוא 72)אותו (שם מכריו מפני בוש

דרכו 73) "אין בכלל שאינו אףֿעלֿפי כבודו, לפי זה אין כי
ההלכה. בתחילת שנזכר בידו", אלו כלים זוהי 74)ליטול

בתיקו. שעלתה שם, בגמרא לא 75)בעיא שהבעיא מכיוון
לחומרא. רבינו פסק דרכו 76)נפתרה, שבשדה מכיוון

ומאחר  בהשבתו, ולהתחיל הכלי את לקחת נתחייב בכך,
בעיר, אפילו אותה לגמור אותו מחייבים במצוה, שהתחיל
רבה: של לכלל בהתאם כבודו, לפי זה שאין אףֿעלֿפי
דלא  בעיא כותב: [הרי"ף שם). (גמרא בה" חייב "הכישה
ויכניס  יטול שבשדה ומשמע, בעיר. יחזיר ולא - איפשטא
גירסא  היתה שלרי"ף כ, אות ב פרק רא"ש וראה לעיר.
באיסור  להחמיר שיש סובר עצמו והרא"ש בגמרא. אחרת
ב"זקן  רק שזה ומובן יחזיר. לא ולכן התורה, בכבוד זלזול
ליטול" דרכו "אין אבל כבודו", לפי ואינה - חכם היינו -
ו'בית  שם, נמוקיֿיוסף וראה לחומרא. להחזיר, מחוייב

רסג]. סימן חושןֿמשפט יוסף'

.„ÈdLÈk‰Â ‰Ó‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ77Ïth‰Ï ·iÁ˙ - ¿≈ƒ»»¿≈»¿ƒƒ»ƒ¿«≈¿ƒ«≈
Û‡ d¯ÈÊÁ‰Ïe daÈ¯‰L ;B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ »¿«¬ƒ»««ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¬≈
‰Âˆna ÏÈÁ˙‰78‰Á¯·e d¯ÈÊÁ‰ .79‰‡Ó elÙ‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆¡ƒ»»¿»¬ƒ≈»

ÌÈÓÚt80.Ì·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¿»ƒ«»¿«¬ƒ∆∆¡«»≈¿ƒ≈
BÚÓLÓ ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ '·L‰'81‡e‰ ÌÏBÚÏ . »≈¬ƒ≈»¿»ƒ«¿»¿»

‰ÈÏÚa ˙eL¯Ï ‰p¯ÈÊÁiL „Ú ,da Ïth‰Ï ·iÁ82 «»¿ƒ«≈»«∆«¬ƒ∆»ƒ¿¿»∆»
¯nzLn‰ ÌB˜ÓÏ83ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«ƒ¿«≈¬»ƒ∆¡ƒ»¿»∆≈

·iÁ - ÌMÓ ‰„·‡Â ,‰a¯ÁÂ ‰pb ÔB‚k ,¯nzLÓƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»¿»¿»ƒ»«»
.d˙eÈ¯Á‡a¿«¬»»

(שם).77) רבה של לגומרה.78)מימרא ועליו
ל:79) בבאֿמציעא ומשנה תצא, לא.80)'ספרי' שם גמרא
"זכור"81) דוגמת מתמדת, פעולה על המראה מקור, זהו כי

לרבינו. המשנה פירוש וראה בשבת. שנאמר ו"שמור"
תצא,82) (ספרי לאחיך" תשיבם "השב כתוב שהרי

ב). פרק בבאֿמציעא לא.83)ותוספתא בבאֿמציעא
נז. ובבאֿקמא

.ÂË˙È¯ÁLa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰84ÌÈÏÚa‰L ÌB˜ÓÏ ∆¡ƒ∆»¬≈»¿«¬ƒ¿»∆«¿»ƒ
,da Ïth‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙È¯ÁLa ÌL ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿«¬ƒ≈«»¿ƒ«≈»
ÌB˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ È¯‰L∆¬≈«¿»ƒƒ»««ƒ∆»

¯nzLÓ BÈ‡L85ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈ƒ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
ÌÈiÁ ÈÏÚ·a Ï·‡ ;ÌÈiÁ Áe¯ Ba86·iÁ ÌÏBÚÏ - ««ƒ¬»¿«¬≈«ƒ¿»«»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ï dÒÈÎiL „Ú ,da Ïth‰Ï¿ƒ«≈»«∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
˙¯nzLn‰87ÌÈÏÚa ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â .88. «ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ««¿»ƒ
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בבית.84) מצויים הבעלים בשחרית שם, בבאֿקמא
הבעלים.85) על האחריות מכיוון 87)שם.86)כי

שם. גמרא יתירה, שמירה צריכה לצאת, היא שמלומדת
זוהי 88) האבידה. את שהחזיר לבעלים, להודיע צריך אינו

מדי, יותר אותו להטריח שלא אבידה, למשיב הניתנת הקלה
שצריכים  ובגזלן, ובגנב השומרים בארבעת מהֿשאיןֿכן

(שם). בעלים דעת

.ÊËdÓB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰Â ¯Èc‰ ÔÓ ‰Á¯aL ‰Ó‰a ‰‡»̄»¿≈»∆»¿»ƒ«ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Âˆn‰ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -89. ¬≈∆ƒ≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿»ƒ

הב 89) מבית רחוק שהדיר הבעלים אףֿעלֿפי שהרי עלים,
שם. הכניסוה עצמם

.ÊÈ¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a CÏB‰‰90ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ «≈¿∆∆«¿«»»¿∆ƒ¿ƒ
Û‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿»»«

B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ91. «ƒ∆≈»¿ƒ¿

ז.90) הלכה סוף למעלה רבי 91)ראה שעשה כמו
ל:). (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל

.ÁÈ‰‡¯L Ô‰k92BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‰„·‡‰ …≈∆»»»¬≈»¿≈«¿»≈
ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜nL ˙ÚaL .d¯ÈÊÁ‰Ï ‡nhÓƒ«»¿«¬ƒ»∆»≈∆¿«≈ƒ¿«¬≈∆
¯·BÚÂ 'eÈ‰È ÌÈL„˜' ÏL ‰OÚ Ïh·Ó ,‰„·‡ ·L‰»≈¬≈»¿«≈¬≈∆¿ƒƒ¿¿≈
ÔÈ‡Â ,'ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ ‡Ï' ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ«…«¬∆∆…ƒ«»««¿«»¿≈

‰ÁB„ ‰OÚ93‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡94. ¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

לב.92) שם ומשנה ל. אףֿעלֿפי 93)שם ל. שם
להתעלם), תוכל (לא תעשה' 'לא גם יש אבידה שבהשבת
ורי"ף). שם רש"י (ראה בלבד ב'עשה' יש לדחות הכוח אבל

בלבד.94) תעשה' 'לא אלא

.ËÈ‰„·‡‰ ˙‡ ‰‡¯95‰p¯ÈÊÁz Ï‡ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡Â , »»∆»¬≈»¿»«»ƒ««¬ƒ∆»
epnÓ Ïa˜È ‡ÏÂ ,¯ÈÊÁÈ -96‡ˆÓ ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ Ì‡L . «¬ƒ¿…¿«≈ƒ∆∆ƒƒ≈≈»ƒƒ¿»

Ïha ,'EÈ·‡ ˙‡ „ak' ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌiwL ˙Úa¿≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆«≈∆»ƒƒ≈
ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ ¯·ÚÂ 'Ì·ÈLz ·L‰' ÏL ‰OÚ¬≈∆»≈¿ƒ≈¿»««…«

.'ÌlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈

לב.95) מזה 96)שם אחר נימוק אמרו לב: שם בגמרא
ואביו  אמו איש יט) (ויקרא "שנאמר כאן: רבינו שאמר

בכבודי". חייבים כולכם - ה' אני וכו' תיראו

.ÎÌÈÓ ‰‡B¯‰97B¯·Á ÔÈa ˙ÈÁL‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÙËBL »∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¬≈
¯c‚Ï ·iÁ - e‰„O B‡98ÌÚÓÏe Ì‰ÈÙa99:¯Ó‡pL ; »≈«»ƒ¿…ƒ¿≈∆¿»¿»∆∆¡«

BÚ˜¯˜ ˙„·‡ ˙Ba¯Ï - EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ100. ¿»¬≈«»ƒ¿«¬≈««¿»

לא.97) אלא 98)שם יתמוטט, לא שהבנין אףֿעלֿפי
בלבד. מטלטלין 99)יתקלקל מנה שהכתוב אףֿעלֿפי

שם.100)בלבד. רבא, של מימרא

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
באבידה 1) ופגע אבידה ממנו שאבדה מי  דיני בו נתבארו

שאבדו  השותפים דין לזה ונמשך לזה. הדומה וכן אחרת
זה. אחר הנמשך וכל ושהצילו

.‡˙„·‡Â B˙„·‡a Ú‚Ùe ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓƒ∆»¿»¬≈»»««¬≈»«¬≈«

Ô‰ÈzL ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B¯·Á2¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¬≈ƒ»¿«¬ƒ∆¿≈∆«»¿«¬ƒ
- Ô‰Ó ˙Á‡ ‡l‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ≈»¿«¬ƒ∆»««≈∆

˙Ó„B˜ B˙„·‡3ÂÈ·‡ ˙„·‡Ï elÙ‡Â .4Ba¯ ÏL B‡5- ¬≈»∆∆«¬ƒ«¬≈«»ƒ∆«
Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ BlL6. ∆≈¿»»»

חבירו.2) של את ויניח קודמת, שלי יאמר משנה 3)ואל
לג. ואם 4)בבאֿמציעא אב כיבוד שהוקש אףֿעלֿפי

ו). פרק ממרים והלכות לב. (שם מקום של לכבודו
הלכות 5) ראה אביו, משל יותר וביראתו בכבודו שחייב

וה. ב הלכה ה, פרק תורה שם 6)תלמוד וגמרא, משנה
לג.

.·ÂÈ·‡ ˙„·‡ ÌÚ Ba¯ ˙„·‡a Ú‚t7ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ : »««¬≈««ƒ¬≈«»ƒƒ»»»ƒ
Ba¯ „‚k Ïe˜L8˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ÏL -9- Â‡Ï Ì‡Â ; »¿∆∆«∆»ƒ∆∆¿ƒ»

‡e‰Â .˙Ó„B˜ Ba¯ ÏL10˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰iL ,11·¯L , ∆«∆∆»∆ƒ¿∆«À¿»∆…
B˙ÓÎÁ12‰¯Bz ÏL13.„ÓÏ epnÓ »¿»∆»ƒ∆»«

שם.7) אביו 8)משנה "ואם כתוב: במשנתנו בחכמה.
וגם  בירושלמי, במשנה אבל שבויים). פדיון (לענין חכם"
וגירסת  אבידה), (לענין רבו" כנגד "שקול הגירסא: ברי"ף
הלכה  תורה תלמוד מהלכות ה בפרק אולם זו, כגירסא רבינו
אףֿעלֿפי  תלמידֿחכם, אביו היה אם "וכן רבינו: כותב א,
למה  סתירה וזה ". . . אבידתו משיב רבו, כנגד שקול שאינו
תורה  תלמוד שבהלכות מיימוניות, הגהות דעת כאן. שכתב
שם  ובכסףֿמשנה כאן. הנוסח הוא והעיקר טעותֿסופר, יש
סתם, ברבו מדובר ששם רבינו, של מבניו אחד בשם כתב
כנגד  שקול אינו שאביו אףֿעלֿפי כן על מובהק, שאינו
מדגיש  וכאן קודם, הוא תלמידֿחכם שהוא כיוון רבו,
אביו  שיהיה צריך כן על מובהק", רבו שיהיה "והוא רבינו:
מקובצת' 'שיטה וראה קודם. רבו של - לא ואם שקול,

ב. פרק סוף הזה,9)לבבאֿמציעא לעולם הביאו "שאביו
(שם). הבא" העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו

שם.11)בתנאי.10) עולא, יהודה,12)לשון רבי כדעת
העולם.13)שם. אומות חכמת ולא

.‚B˙„·‡ ÁÈp‰14‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ƒƒ«¬≈»¿∆¡ƒ¬≈«¬≈≈∆»
BÏ Èe‡¯‰ ¯ÎO15¯‰ ÛËL ?„ˆÈk .16¯BÓÁÂ B¯BÓÁ »»»»≈«»«»»¬«¬

˙‡ ÁÈp‰ ,ÌÈ˙‡Ó B¯·Á ÏLÂ ‰Ó ‰ÙÈ BlL ,B¯·Á¬≈∆»∆»∆¿∆¬≈»«ƒƒƒ«∆
Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ÏL ˙‡ ÏÈv‰Â BlL∆¿ƒƒ∆∆¬≈≈∆»¿»»»
ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏ¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL17BÏ ÔzÏ ·iÁ -18ÈÓ„ ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ«»ƒ≈¿≈
ÂÈÏ‡Ó ‰ÏÚ B¯BÓÁL Èt ÏÚ Û‡Â .BlL19ÏÈ‡B‰ - ∆¿««ƒ∆¬»»≈≈»ƒ

Ba ˜qÚ˙ ‡ÏÂ20BnÚ ‰˙‰L ‰na ‰ÎÊ ,21. ¿…ƒ¿«≈»»«∆∆ƒ¿»ƒ

כלמעלה 14) קודמת, שלו הדין מן כי הדין, משורת לפנים
א. באבידת 15)בהלכה שטיפל והזמן הטירחה לפי

זאת  שעשה מכיוון שהפסיד, אבידתו דמי ולא חבירו,
במצוה. לזכות כדי קטו:16)מעצמו, בבאֿקמא משנה

בבאֿמציעא 17) ראה במקום. היה לא החמור שבעל כגון
לקבל 18)ל: המציל את מזכה ביתֿדין בפני התנאי כי

שם. נוכח היה לא החמור שבעל אףֿעלֿפי שהתנה, מה את
יכול  ואינו התנאי, את לקיים חייב הריהו עמו, התנה ואם
המשנה  ופירוש קטז. שם (ראה בך" אני "משטה לטעון
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שם). כלום.19)לרבינו הפסיד כדי 20)ולא והפקירו
כאבוד. דינו חבירו, של את כי 21)להציל שם. גמרא

וניצל  עליו ריחמו השמים ומן כאבוד, החמור את רואים
מטביעה. חמורו

.„ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï „¯È22B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - »«¿«ƒ¿…ƒƒ≈∆»¿»
BÏ Èe‡¯‰23ÔÎÂ .24ÏË·e ,‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ »»¿≈ƒ»»≈ƒ¿»»»«

‰‡Ó ‰ÂML ‰„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,¯È„ ‰ÂML BzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿∆»»ƒ»¿∆¡ƒ¬≈»∆»»≈»
‡l‡ ,Èz„ÒÙ‰L ¯È„ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ¯È„ƒ»……«≈ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ∆»

ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B25‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏË·iL ≈¿»¿≈»≈∆ƒ¿«≈»¿»»
da ˜ÒBÚ ‰È‰L26ÈÙa B‡ ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆»»≈»¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa27e‰eL¯‰Â ,„ÈÒÙiM ‰Ó ÏhiL28‰Ê È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ…«∆«¿ƒ¿ƒ¿¬≈∆
BlL - ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏËB≈¿ƒ≈»¿»ƒ¿…≈ƒ∆

Ì„B˜29. ≈

מכיון 23)שם.22) שהתנה, אףֿעלֿפי חמורו, דמי ולא
שליחותו. עשה חמורו,24)שלא נהר לשטף מקביל

ג. לא:25)שבהלכה ל: שהיה 26)בבאֿמציעא "כגון
ונשתהה  האבידה את להשיב והלך מלאכתו והניח חייט,
לא  סלע. יום באותו ששכרו בגד תפירת כשיעור בהשבתה
אלא  לי, תנה סלע, שיעור ממלאכתי בטלתי כבר לו, יאמר
אם  ובטל, ויושב יתפור מה לו שאין כעת שכרו משערין
בגד  בתפירת תקח ובטל, יושב הנך לו, ויאמר אדם יבוא
שנוטל  שמתברר ומה היום, כל בטל תשאר או סלע, חצי
האבידה" מבעל שנוטל הוא לתפור, תפירה לו שאין בשעה

לא:). בבאֿמציעא חננאל, ל:27)(רבינו שם משנה,
התנאי 28) לפי באבידה לטפל (יפויֿכח) הרשאה לו נתנו

שזה  מכיון "והרשוהו", נאמר לא ג בהלכה למעלה שהתנה.
לו  לתת לתנאי יסכימו ביתֿדין או שהבעלים מאליו, מובן
השווה  חבירו של את להציל כדי מנה, שיפה חמורו דמי
הדגיש  ולכן ייבטל, כמה ידוע לא זה בדין אבל מאתיים.

"והרשוהו". ואמר הדין,29)רבינו מן שם. וגמרא משנה
חבירו. ממון להציל כדי ממונו להפסיד חייב הוא אין

.‰ÌÈL ÔÎÂ30ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ‰Ê ,C¯ca ÌÈ‡a eÈ‰L ¿≈¿«ƒ∆»»ƒ«∆∆∆¿»ƒ∆«ƒ
L·c ÏL „k‰ ˜cÒÂ ,L·c ÏL „Îa ‰ÊÂ31Ì„˜Â , ¿∆¿«∆¿«¿ƒ¿«««∆¿«¿…∆

˙‡ ÏÈv‰Â BÈÈ ˙‡ ‰Ê CÙL ı¯‡Ï L·c‰ CÙMiL∆ƒ»≈«¿«»»∆»«∆∆≈¿ƒƒ∆
L·c‰32Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙È·Á‰ CB˙Ï «¿«¿∆»ƒ≈∆»¿»»»
BÏ33ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈

ÔzÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆«»ƒ≈
¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï L·c‰ CtL Ì‡Â .BÏ34ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿««¿«»»∆¬≈∆∆¿≈¿»

.ÏÈvÓ BÓˆÚÏ - ÏÈvn‰««ƒ¿«¿«ƒ

קטו.30) בבאֿקמא דרך 31)משנה מטפטף והדבש
היין.32)הסדק. מדמי מרובים אףֿעלֿפי 33)שדמיו

ראה  והטעם, הדבש. באיסוף ועסק יינו את שפך ידיו שבמו
קטז. בבאֿקמא וראה ג. להלכה בפירוש שם 34)למעלה

את  ומעכב הכד על כרוך שחישוק במקרה שרק אמרו, קטו:
שהחישוק  רבינו ומפרש הפקר, הדבש אין הדבש שפיכת
שאם  לו יצא ומכאן הדבש, שפיכת את מסוים לזמן מעכב

מגידֿמשנה. ראה הפקר. הוא הרי נשפך כבר

.Â,ÌÈ˜È¯ ÌÈp˜˜a ‡a ‰ÊÂ L·c ÏL „Îa ‡a ‰Ê ‰È‰»»∆»¿«∆¿«¿∆»¿«¿«ƒ≈»ƒ

ÈÈ‡ :ÌÈp˜w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,L·c‰ „k ‰˜cÒÂ¿ƒ¿¿»««¿«¿»«««««¿«ƒ≈ƒ
BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ÈÏ ÔzzL „Ú Èp˜˜a ‰Ê L·„ EÏ ÏÈvÓ«ƒ¿¿«∆¿«¿«««∆ƒ≈ƒ∆¿¿ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â L·c‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Â ,ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck B‡»¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈»»«««¿«¿»«

Ba ˜ÁO ‰Ê È¯‰ - Ô‰35B¯ÎO ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ≈¬≈∆»«¿≈≈∆»¿»
ÌeÏk B„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ;BÏ Èe‡¯‰36. »»∆¬≈…ƒ¿ƒ¿

קטז.35) שם חבירו, ממון להציל הוא חייב שהרי
שם.36)

.ÊÁ¯aL ÈÓ ÔÎÂ37˙¯aÚÓ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ38 ¿≈ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒ¿»¿»«¿…∆
¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ,¯È„ EÏ Ô˙B È‡Â È¯È·Ú‰ :BÏ ¿»»¿»««¬ƒ≈ƒ«¬ƒ≈¿ƒ»

B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯È·Ú‰Â39‰È‰ Ì‡Â .BÏ Èe‡¯‰ ¿∆¡ƒ≈∆»¿»»»¿ƒ»»
„iˆ40BÏ Ô˙B - È¯È·Ú‰Â E˙„BˆÓ Ïha :BÏ ¯Ó‡Â , «»¿»««≈¿»¿¿«¬ƒ≈ƒ≈

BnÚ ‰˙‰M ‰Ó Ïk41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆ƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

להצילו.39)רפסודה.38)שם.37) היא שמצוה
שם.40) הים, מן דגים עמו 41)השולה התנה אם [ואפילו

את  למצוא וקשה הלחםֿמשנה. כתב כן שהפסיד, ממה יותר
ששם  משום ואפשר, ו. שבהלכה הדין ובין זה שבין ההבדל
אמנם  ודוחק. משהו. הפסיד כאן אבל כלום, הפסיד לא
שהרי  שכתב: זה, לטעם מסייע ו בהלכה רבינו של סגנונו

כלום]. הפסידו לא

.Á¯a„na ˙ÎÏB‰ ‰˙È‰L ‡¯iL42‰ÈÏÚ „ÓÚÂ , «»»∆»¿»∆∆«ƒ¿»¿»«»∆»
ÒÈb43dÙ¯Ëe44„ÓÚÂ ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ : «ƒ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»«

BÓˆÚÏ ÏÈv‰ - ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡45ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;46Ô‰ ∆»≈∆¿ƒƒƒƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»»¿»«∆»≈∆¿ƒƒ««ƒ

ÚˆÓ‡Ï ÏÈv‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡L47. ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒƒƒ»∆¿«

קטז.42) מכיון 45)ובזזה.44)צבא.43)שם
קיד. שם משנה וראה התייאשו, שהם 46)שהבעלים כגון

וחזקים. מכיון 47)מרובים ונוטל, שלו את מכיר אחד כל
התייאש. שלא

.Ë˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰48ÏÈvn‰ Ïk - »¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»««ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÏÈvÓ49È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ»∆¿«∆»ƒ≈»«¿«¿ƒ¬ƒ

e‰eÚÓML ÔÂÈkL .BÓˆÚÏ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ«ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿∆≈»∆¿»
ÔÓˆÚ ˜Á„Ï Ô‰Ï ‰È‰ ,'ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ' ¯ÓB‡≈¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ»»»∆ƒ¿…«¿»
ÔÓ eL‡È˙ È¯‰ - eÏÈv‰ ‡ÏÂ e·LiL ÔÂÈÎÂ ;ÏÈv‰Ïe¿«ƒ¿≈»∆»¿¿…ƒƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ

.Ïk‰«…

שם.48) אשי, רב אילו 49)דברי לטעון, יכולים הם כי
רי"ף  ומצילים, נפשנו מוסרים היינו לעצמך שתציל אמרת

שם.

.ÈÏÈv‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏÈv‰Â ,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰»¿≈À»ƒ¿ƒƒ∆»≈∆ƒƒ
ÚˆÓ‡Ï50ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â .51‰Ê È¯‰ - »∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆

B¯·ÁÓ ˜ÏÁ52˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .BÓˆÚÏ ÏÈv‰Â , »«≈¬≈¿ƒƒ¿«¿¿≈«≈∆
ÏÚBt‰53¯ÈkOnÏ ‡e‰ È¯‰ ÏÈviL Ïk - ÏÈv‰Ï54. «≈¿«ƒ…∆«ƒ¬≈««¿ƒ

ÔÓ Ba ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆≈ƒ
˙e¯ÈÎO‰55‡e‰ È¯‰ Ôk ¯Ó‡L ¯Á‡ ÏÈviL ÏÎÂ , «¿ƒ¿…∆«ƒ««∆»«≈¬≈

BlL56. ∆

להציל,50) יכול אינו כשחבירו אפילו יחד. לשניהם ושייך
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לא  כן ועל שותפו, על סמך הוא כי שהתייאש, אומרים אין
ההפקר. מן שזכה לטעון הלה חלקי.51)יכול את

הוא 52) זכאי בסכנה, שממונו מכיון השותפות. את ביטל
שחבירו  בין שלו, את ולהציל חבירו, מדעת שלא לחלוק

שם). (גמרא יכול אינו ובין להציל של 53)יכול פירושו
שם. כי 54)רבא, להציל, יכול המשכיר כשאין אפילו

מציל. הוא הבית לבעל יכול 55)סתמו שפועל הוא, והדין
(שם). היום בחצי אפילו בו המשכיר 56)לחזור אין אם

ההפקר. מן השכיר וזוכה להציל, יכול

.‡È‡¯iL57ÒÈb ‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,¯a„na ‰˙ÁL «»»∆»¿»«ƒ¿»¿»«»∆»«ƒ
dÙ¯ËÏ58ÔÈ·MÁÓ - BÏ e˙Â ÔBÓÓ ÒÈb‰ ÌÚ e˜ÒÙe , ¿»¿»»¿ƒ««ƒ»¿»¿¿«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ59˙BLÙ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,60Ì‡Â . ¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
B¯ÎO ÔÈ·MÁÓ - C¯c‰ ÌÚÈ„B‰Ï Ì‰ÈÙÏ ¯iz e¯ÎO»¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ¿»

˙BLÙ ÈÙÏe ÔBÓÓ ÈÙÏ61epLÈ Ï‡Â .62‚‰nÓ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿«ƒƒ¿«
.ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ

שם.57) שכל 59)לבוזזה.58)גמרא החפצים, ערך לפי
לביזה. היתה הגייס כוונת כי בשיירה. מוביל ואחד אחד

בסכנה.60) היו לא דרך,61)כי המורה התייר, בלי כי
לחייהם. וגם לממונם גם סכנה לתת 62)צפויה נהגו שאם

עושים. נפשות, לפי או ממון לפי לתייר

.·ÈÈ‡M¯Ô63Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈ¯nÁ‰64ÈÓ Ïk : «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
¯BÓÁ epnÓ „·‡zL65BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‡¯iM‰ ÈaÓ ∆…«ƒ∆¬ƒ¿≈««»»«¬ƒƒ

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰„·‡Â ‡e‰ da ÚLt Ì‡Â .˙¯Á‡ ¯BÓÁ¬«∆∆¿ƒ»«»¿»¿»≈«»ƒ
BÏ „ÈÓÚ‰Ï66. ¿«¬ƒ

בדיבור 64)שם.63) אפילו קיים והתנאי רוצים, כשכולם
בו. לחזור יכול מהם אחד ואין שתיטרף 65)בלבד, כגון

רעות. חיות בכלל 66)עלֿידי אינו פשיעה מקרה כי
התנאי.

.‚È‰ÈÓ„ ÈÏ ez :¯Ó‡Â ,B¯BÓÁ ‰„·‡67‰ˆB¯ È‡Â »¿»¬¿»«¿ƒ»∆»«¬ƒ∆
¯BÓÁ ÁwÏ68ÌÎnÚ ¯ÓBL ÈÈ¯‰Â69ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ƒ«¬«¬≈ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒ

BÏ70Ê¯cÊiL È„k ,˙¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;∆»«¬ƒƒ¬«∆∆¿≈∆ƒ¿»≈
BzÓ‰a ¯ÓLÈÂ BÓˆÚ71‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . «¿¿ƒ¿…¿∆¿«¬ƒ»¿»¿≈»

˙¯Á‡72¯ÓBLÏ ˙Á‡ ¯ÓBL ‰ÓB„ BÈ‡ - ‡¯iMa «∆∆««»»≈∆≈««¿≈
ÌÈzL73. ¿«ƒ

(שם).67) החמור ראה 68)במקום אחר. פירוש ולרש"י
והליסטים.69)שם. החיות לו 70)מפני יש שאם

אינו  בהמה, לו וכשאין כהוגן. לשמור מסייעם הוא בהמה,
אחרים. ממון בשמירת עוזר 71)מזדרז הוא ועלֿידיֿזה

השיירה. כל בשמירה 72)בשמירת מזדרז הוא ובשבילה
ביתר 73)כחביריו. שומר הוא בהמות שתי על כי

לי  תנו אמר אם כן ועל האחת, על מאשר מסירותֿנפש
שם. לו, שומעים אין דמיה,

.„È‰ÈÙÒ74‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,Ìia ˙Îl‰Ó ‰˙È‰L ¿ƒ»∆»¿»¿«∆∆«»¿»«»∆»
ÏBLÁ75d‡OnÓ el˜‰Â ,dÚ·ËÏ76ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ - «¿¿»¿»¿≈≈ƒ«»»¿«¿ƒ¿ƒ
Èe‡OÓ77epLÈ Ï‡Â .ÔBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,78 «¿¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿«¿«

.ÌÈtq‰ ‚‰nÓƒƒ¿«««»ƒ

סוערים.75)שם.74) מטביעה,76)גלים להצילה כדי
לים. המטען מן חלק להשליך הכרח השליך 77)יש "אם

(רש"י) ברזל" ליטרין מאה זה ישליך זהב, ליטרין מאה זה
משקל. באותו מטען לספנים 78)כשלשניהם היה אם

כשאין  מחייב שלמעלה והדין כמנהגם. עושים אחר, מנהג
יא. הלכה גם להבין יש וכן קבוע. נוהג

.ÂËÔÈ‡M¯79ÈÓ Ïk :Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈtq‰ «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
.˙¯Á‡ ‰ÈÙÒ BÏ ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰ÈÙÒ BÏ „·‡zL∆…«¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆
˙BÈÙq‰ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ L¯tL B‡ ,‰„·‡Â da ÚLt»«»¿»¿»∆≈«¿»∆≈«¿ƒ

ÔÓf‰ B˙B‡a Ba ˙BÎÏB‰80BÏ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -81. ¿¿«¿«≈«»ƒ¿«¬ƒ

יב.79) להלכה מקבילה  זו הלכה היו 80)שם. אפילו
ליבשה  סמוך בתשרי שהלך כגון אחר, בזמן בו הולכות
ונתקלה  השלגים, מהפשרת גדלים שהנהרות בניסן, כדרכו

התנו.81)ונשברה. לא עלֿמנתֿכן כי

ה'תש"פ  ניסן כ"א רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מקום 1) זה ובאי כיצד אבידה הכרזת דיני בו נתבארו

נתבארו  וכן אותו. שיתן למי ישיבנה סימן זה ובאי מכריז,
אסור  שהוא הדברים ממנה, יעשה מה אבידה המוצא בו
הדבר  הוא ומה לעשותם. חייב שהוא והדברים לעשותם
בשמירתו. חייב שאינו הדבר הוא ומה בשמירתו חייב שהוא

.‡d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‡e‰L ‰„·‡ ‡ˆBn‰2·iÁ - «≈¬≈»∆«»¿«¬ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï3dÚÈ„B‰Ïe ‰ÈÏÚ4ÔÈÓ BÏ „·‡L ÈÓ :¯ÓBÏÂ ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ»¿«ƒ∆»«ƒ
ÈBÏt5ÔÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,6‰ÂL ‰˙È‰ elÙ‡ .ÏhÈÂ ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¬ƒ»¿»»∆

‰ÏÊe‰Â ‰‡Èˆn‰ ˙Úa ‰Ëe¯t7ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -8.‰ÈÏÚ ¿»¿≈«¿ƒ»¿¿»«»¿«¿ƒ»∆»
‰‰B·b Ô·‡Â9eÈ‰ ‰ÈÏÚL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‰˙È‰ ¿∆∆¿»»¿»ƒ»«ƒ∆»∆»»

.ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ

יד 2) ופרק יא פרק עיין - להחזירה חייב שאינו אבידה על
במקום 3)וכו'. היא ההכרזה כז: מציעא בבא משנה

חֿט. הלכה להלן ועיין זו, הלכה בסוף כמו פומבי,
לשכניו 4) שיודיע דין להכריז, אפשר שאי במקום

ט. הלכה ראה ואל 5)ולמיודעיו. ב בהלכה דוגמאות
את  לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז
נחמן, רב כדעת היא זו הלכה אחרים. חפצים שאבדו אלו

הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא זה 6)בבא חפץ המייחדים
מין. מאותו החפצים אינה 7)מיתר פרוטה משווה ופחות

ונתחייב 8)מציאה. פרוטה שווה הייתה שמצאה שבשעה
כז.). מציעא (בבא כח:9)בה שם בברייתא הנזכרת זו

אבידות  להם שאבדו אלו כל באו שלשם משום טוען" "אבן
"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית

.·ÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk10„·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ - ˙BÚÓ ‡ˆÓ Ì‡ ? ≈««¿ƒƒ»»»«¿ƒƒ∆»«
ÚaËÓ BÏ11‰Ó‰a B‡ ˙eÒk BÏ „·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ ÔÎÂ . «¿≈«¿≈«¿ƒƒ∆»«¿¿≈»

LLBÁ BÈ‡Â .ÏhÈÂ ÌÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,˙B¯ËL B‡12 ¿»»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¿≈≈
„Ú B¯ÈÊÁÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„·‡‰ ÔÈÓ ÚÈ„B‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«ƒ»¬≈»¿ƒ∆≈«¬ƒ«

ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ÔziL13. ∆ƒ≈ƒ»ƒÀ¿»ƒ

שבהלכה 10) פלוני" "מין לכלל דוגמאות באות זו בהלכה
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מטבע.11)א. איזו מפרט אינו הרמאי,12)אבל מפני
את  במקרה וידע כסות, כגון האבידה, מין את ידע שאם
ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל
"אבידה" סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש

כח: מציעא בבא ומידת 13)מכריז, ארכה מידת כגון
אינו  הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה
כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי מספיק,

ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות

.‚ÔÈ˜‰·Ó ÔÈ‡L ÌÈÓÈÒ Ô˙Â ‰„·‡‰ ÏÚa ‡a14- »««»¬≈»¿»«ƒ»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ«∆…«ƒ»ƒÀ¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡n¯‰Â¿»««««ƒ∆»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ15e¯Ó‡ .BlL ‡È‰L «¬ƒƒ«∆»ƒ≈ƒ∆ƒ∆»¿
¯˜ÁzL „Ú - EÈÁ‡ L¯c „Ú EnÚ ‰È‰Â :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ«∆«¿…

Â‡Ï Ì‡ ‡e‰ È‡n¯ Ì‡ ÂÈ¯Á‡16. «¬»ƒ««ƒ»

ולבן.14) אדום יש 15)כגון כרמאי, ידוע הוא אם כי
על  רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש
ביותר, המובהק הסימן יספיק ולא עדים, ממנו דורשים כן

בשטר. פלונית אות בצד יש נקב אחיך"16)כגון ["דרוש
תמצא  ואם רמאי אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע

מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא

.„Ô˙Â ‡·e ‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»¿»¬≈»»¿»«
‰ÈÓÈÒ17˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BÏ d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ƒ»∆»«¬ƒƒ»∆»ƒ≈À¿«
È‡n¯18e‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ ,ÔÈ‡n¯‰ ea¯MÓ . ««ƒ∆«»«»ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆¿

BÏ ÔÈ¯ÓB‡19ÏËÂ È‡n¯ ‰z‡ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú ‡·‰ :20. ¿ƒ»≈≈ƒ∆≈«»««»…

שהאבידה 18)המובהקים.17) עדים הבאת  דרשו וממנו
שלו. רמאי.19)היא הוחזק שלא פי 20)לאדם על

סימנים.

.‰ÏÚ ÔÈ„Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜‰·n‰ ÌÈÓÈq‰«ƒ»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰Èt21‰¯Bz ÔÈc22‰cn‰Â .23B‡ ƒ∆¿»»ƒ»¿«ƒ»

Ï˜Ln‰24ÔÈn‰ B‡25‰„·‡‰ ÌB˜Ó B‡26ÔÈÓÈÒ - «ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬≈»ƒ»ƒ
.Ô‰ ÔÈ˜‰·ÓÀ¿»ƒ≈

או 21) בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו
(שם  ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך על עגונה להתיר

כח.).22)כז:). (שם הם התורה מן שסימנים רבא כדעת
שמן.23) ליטר כגון בלח, מידה או ורוחב, אורך מידת כגון
כג:).25)ביבש.24) (שם במחרוזת דגים עשרה כגון
הוא 26) שמקום כב: שם רבא כדעת היחיד, ברשות כשמצא

סוגי  שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן.
פלונית  אות בצד נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים:
אינם  ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר;
עליהם  סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים.
לא  אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל
או  המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים.
אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים סימנים וכו' המניין
הכוונה  המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה

משנה]. בכסף פירש כך א. מסוג לסימנים

.ÂÌÈL e‡a27Ô˙ ‰ÊÂ ,‰„·‡‰ ÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê , »¿«ƒ∆»«ƒ»≈»¬≈»¿∆»«

¯Á‡‰ Ô˙pL BÓk ‰„·‡‰ ÈÓÈÒ28‰ÊÏ ‡Ï ÔzÈ ‡Ï - ƒ»≈»¬≈»¿∆»«»«≈…ƒ≈…»∆
˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ ,‰ÊÏ ‡ÏÂ29„Á‡‰ ‰„BiL „Ú ¿…»∆∆»ƒ¿∆À«««∆∆»∆»

˙‡ „Á‡‰ Ô˙ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa eOÚÈ B‡ B¯·ÁÏ«¬≈«¬≈≈∆¿»»»«»∆»∆
ÌÈ„Ú‰ ÏÚ·Ï ÔzÈ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈM‰Â ,ÌÈÓÈq‰30. «ƒ»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ≈¿««»≈ƒ

È¯‰ - „Á‡ „ÚÂ ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê∆»«ƒ»ƒ¿∆»«ƒ»ƒ¿≈∆»¬≈
BÈ‡L BÓk „Á‡‰ „Ú‰31.ÁÈpÈÂ , »≈»∆»¿∆≈¿«ƒ«

שם 27) רבא, של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וכל
סימן 28)כח. נתן וחבירו מובהק סימן נתן אחד אם אבל

ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק
נודעו 29) שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן ראה עדיפים 30)בעליה. עדים כי
התורה. מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מכיוון 31)מסימנים,

חשובים  סימנים ונותן ממנו, שאבדה טוען מהם אחד שכל
(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, של כמו

.Ê‰‚È¯‡ È„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÓO ‡ˆÓ»»ƒ¿»¿«≈»¿∆≈ƒ≈≈¬ƒ»
ÔzÈ - epnÓ ‰ÏÙpL ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,BÏ ‰e‚¯‡L∆¬»»¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ≈

‰ÏÈÙ È„ÚÏ32˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ ,dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê . ¿≈≈¿ƒ»∆»«ƒ«»¿»¿∆»«ƒ«
- daÁ¯¯ÚLiL ¯LÙ‡L ;dk¯‡ ˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ »¿»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«»¿»∆∆¿»∆¿«≈

daÁ¯ ˙cÓ È‡n¯‰33‰Ê .da ‰qk˙Ó ‰ÈÏÚa ‰È‰Lk »««ƒ«»¿»¿∆»»¿»∆»ƒ¿«∆»∆
ÔzÈ - ‰È˙BÏ˜LÓ Ôek ‰ÊÂ ,daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙»«ƒ«»¿»¿»¿»¿∆ƒ≈ƒ¿¿∆»ƒ≈

dÏ˜LÓ ÔekL ÈÓÏ34daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê .35, ¿ƒ∆ƒ≈ƒ¿»»∆»«ƒ«»¿»¿»¿»
˙BÈ¯Ó‡‰ ˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ36˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ - daL ¿∆»«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«

daÁ¯Â dk¯‡37. »¿»¿»¿»

שהרי 32) לחבירו, מכרה לו שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). ממנו שנפלה מעידים מה 33)עדים קטנה, שהיא

לשער. יותר וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן  שאין
ואפילו 34) שאמרנו, כפי לשער, אפשר רוחבה מידת כי

של  משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת
יותר  מובהק סימן הוא השמלה משקל כן על השמלה.

ואורכה. רוחבה  לחוד.35)ממידת מידה שפות 36)כל
הסימנים 37)הבגד. שבעל הוא, זו בהלכה הכלל

האבידה. את יקבל יותר המובהקים

.ÁÊÈ¯ÎÓ ‰È‰ ,‰„·‡ ‡ˆnL ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»»¬≈»»»«¿ƒ
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ‰ÈÏÚ38.ÔBL‡¯ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ Ï‚¯ . »∆»¿»¿»ƒ∆∆ƒ≈ƒ

ÈL39Ì˙Ò ÊÈ¯ÎÓ - ÈLÈÏL .ÈL :¯ÓB‡ -40È„k , ≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿»¿≈
ÈLÈÏLa ÈL BÏ ÛlÁ˙È ‡lL41ÔB¯Á‡‰ Ï‚¯ ¯Á‡Â . ∆…ƒ¿«≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿««∆∆»«¬

CÏiL È„k ;˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ÊÈ¯ÎÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ«¿ƒ««¿ƒƒ¿≈∆≈≈
ÚÓBM‰42ÌÈÓÈ ‰LÏLa B˙È·Ï43ÂÈÏk LMÓÈÂ44, «≈«¿≈ƒ¿»»ƒƒ«≈≈»

ÊÈ¯ÎÓ ÊÈ¯În‰ ‰Ê ‡ˆÓÈÂ ,ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿ƒ¿»∆««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚÈ·Ma45. «¿ƒƒ

כי 38) הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
לירושלים, לעלות ישראל בני כל חייבים הרגלים בשלושת

בשלישי. יעלה ובשני בראשון עלה שלא המוצא 39)ומי
ידע  שהמאבד כדי מכריז, שהוא השני הרגל שזהו מציין
מיד  לחזור יצטרך ולא השלישי הרגל עד שהות לו שיש

שזהו 40)(שם). ידע, השומע וכל זה, רגל איזה לציין בלי
מיד. יחזור חפץ, לו שאבד נמצא ואם האחרון, הרגל
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בשני 41) להחליפו בטעות השומע עלול שלישי יכריז אם
הרגל  עד שהות לו שיש ויחשוב המשותפת), ה"שין" (בגלל

אבידתו. את ויפסיד מיד יחזור ולא היה 42)הבא, שלא
הקודמים. הרגלים כזה.43)בשני במרחק נמצא ביתו אם

זה.44) ממין כלי לו אבד אם לברר משבעה 45)כדי יותר
בירושלים. שישהה המוצא את חכמים הטריחו לא ימים
עד  הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי

שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים ימים שלושת דרך

.Ë·¯ÁMÓ46ÔÈÊÈ¯ÎÓ e‰iL eÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒƒ
˙BiÒk Èz·a47˙BL¯„Ó Èz··e48ÔÈÒp‡‰ ea¯MÓ .49 ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«»«»ƒ

‡È‰ CÏÓ ÏL ‰‡Èˆn‰ :e¯Ó‡Â50L eÈ˜˙‰ ,eÈ‰i ¿»¿«¿ƒ»∆∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
ÂÈÚcÈÓÏÂ ÂÈÎLÏ ÔÈÚÈ„BÓ51.Bi„Â ƒƒƒ¿≈»¿ƒ¿À»»¿«

שם.46) הקודמת הברייתא שם 47)המשך שמתפללים
שם. מצויים שם.48)ורבים מצויים ורבים שם שלומדים

המוצא.49) מיד המציאה את בכוח כגון 50)שלקחו
פומבי. במקום להכריז חששו כך ומשום (שם), הפרסים

שלהם.51) למכרים הודיעו והם

.ÈÊÈ¯Î‰52ÚÈ„B‰ B‡53‰È‰z - ÌÈÏÚa‰ e‡a ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ«¿…»«¿»ƒƒ¿∆
e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú BÏˆ‡ ˙ÁpÓ ‰‡Èˆn‰54ÔÓÊ ÏÎ·e . «¿ƒ»À««∆¿«∆»≈ƒ»¿»¿«

·iÁ - ‰„·‡ B‡ ‰·‚ Ì‡ ,BÏˆ‡ ‰„·‡‰L∆»¬≈»∆¿ƒƒ¿¿»»¿»«»
‰Ò‡ Ì‡Â ;d˙eÈ¯Á‡a55‰„·‡ ¯ÓBML .¯eËt - ¿«¬»»¿ƒ∆∆¿»»∆≈¬≈»

‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk56‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»
‰OÚ ˙BˆÓ ‰nkÓ ¯ËÙÂ57˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿»ƒ«»ƒ¿¬≈»¿«∆≈

d˙¯ÈÓLa58. ƒ¿ƒ»»

מדרשות.52) ובבתי כנסיות בבתי או המקדש בבית
אנסים.53) שיש בשעה בעל 54)למיודעיו הוא מי ויוודע

ל.). (שם היה 55)האבידה ולא מזויין, שודד ידי על כגון
זאת. למנוע המוצא ופטור 56)בכוח בגניבה שחייב

נו. קמא ובבא פב. כט. מציעא בבא יוסף כרב פסק באונס.
יוסף" דרב להו אית עלמא "דכולי אומר התלמוד שהרי
חננאל. רבינו פסק וכך פב.), שם יוסף, רב כדעת הכל (דעת

בה,57) וכיוצא לעני פת נתינת כגון, כיס, חסרון בהן שיש
שכר. כשומר דינו כן ועל המצוה, מן פטור במצוה שהעוסק

מונחת 58) כשהיא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון
מן  פטור במצוה העוסק אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו
המצוות  שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצוה.
בראשו  שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן, חייב יחד,
תוספות  שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו וציצית

הנאה. בההיא המתחיל דיבור

.‡È¯w·Ï CÈ¯ˆÂ59d˜„·Ïe ‰„·‡‰ ˙‡60‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈∆»¬≈»¿»¿»¿≈∆…
‰ÈÏ‡Ó „·‡˙Â „Òtz61‰‡¯ - BÏ B˙·L‰Â :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¿…«≈≈∆»∆∆¡««¬≈…¿≈
BÏ ep·ÈLz C‡È‰62¯Óˆ ÏL ˙eÒk ‡ˆÓ ?„ˆÈk .63- ≈«¿ƒ∆≈«»»¿∆∆∆

d¯ÚÓ64ÏwÓa ‰p¯ÚÈ ‡ÏÂ .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡65, ¿«¬»««ƒ¿ƒ¿…¿«¬∆»¿«≈
Ì„‡ Èa ÈLa ‡ÏÂ66‰hÓ Èab ÏÚ dÁËBLÂ . ¿…ƒ¿≈¿≈»»¿¿»««≈ƒ»

dk¯ˆÏ67ˆÏe dk¯ˆÏ ‡Ï Ï·‡ ,„·ÏaBk¯68encÊ . ¿»¿»ƒ¿«¬»…¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿
- dk¯ˆÏ elÙ‡Â Ì‰ÈÙa ‰pÁËLÈ ‡Ï - ÌÈÁ¯B‡ BÏ¿ƒ…ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆«¬ƒ¿»¿»

.·bz ‡nL∆»ƒ»≈

לזמן.59) אם 60)מזמן יבדוק אותה מבקר שהוא בשעה
נתקלקלה. בכסות.61)לא עש תשיב 62)כגון, כלומר,

כח:). מציעא בבא (משנה בשלימות בגד 63)לו אבל
פירשו  כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן

והרי"ף. חננאל האבק.64)רבינו  עלולה 65)מן כי
וממתחים 66)להיקרע. ומנערים, ראשיה בשני האוחזים

מדי. יותר ל.).67)אותה (שם לכסות 68)שתתאוורר
לחומרא. רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא זוהי המיטה. את

.·È.e·˜¯È ‡lL È„k ,Ô‰a LnzLÓ - ıÚ ÈÏk ‡ˆÓ»»¿≈≈ƒ¿«≈»∆¿≈∆…≈»¿
ÔÈnÁa Ô‰a LnzLÓ - ˙LÁ ÈÏk69È„È ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , ¿≈¿∆ƒ¿«≈»∆¿«ƒ¬»…«¿≈

¯e‡‰70Ô˜ÈÁLnL ÈtÓ ,71Ô‰a LnzLÓ - ÛÒk ÈÏk . »ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈»∆
‡ˆÓ .Ô¯ÈÁLnL ÈtÓ ,ÔÈnÁa ‡Ï Ï·‡ ,ÔBˆa¿≈¬»…¿«ƒƒ¿≈∆«¿ƒ»»»

˙BÙ¯‚Ó72‡Ï Ï·‡ ,C¯a Ô‰a LnzLÈ - ˙Bnc¯˜Â «¿≈¿«¿Àƒ¿«≈»∆¿«¬»…
Ô˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,‰L˜a73ÈÏÎe ·‰Ê ÈÏk ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»»»¿≈»»¿≈
ÔzLt ÏL ˙eÒÎe ˙ÈÎeÎÊ74„Ú Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿∆ƒ¿»¬≈∆…ƒ«»∆«

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯cÎÂ .e‰iÏ‡ ‡B·iL∆»≈ƒ»¿«∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa75. ¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»

בצונן.69) שכן וכל בחמים על 70)אפילו הכלי יתן לא
(אש). אוכלת.71)האור שהאש החומר מן ומאבדים

מעדר.72) לה.74)פוגמם.73)מין מזיק שהניעור
דרך 75) באותה בפיקדון לטפל השומר חייב כן ועל

נמצא  הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא
בה. יגע לא זה הרי ארץ, באותה

.‚ÈÔ‰a ‡¯B˜ - ÌÈ¯ÙÒ ‡ˆÓ76.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ »»¿»ƒ≈»∆««ƒ¿ƒ
ÔÏÏBb - ˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â77.ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿ƒ≈≈«ƒ¿¿»»¿ƒ

ÌÏBÚÏe78‰lÁzÎÏ Ô‰a „ÓÏÈ ‡Ï79‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»…ƒ¿«»∆¿«¿ƒ»¿…ƒ¿»
‰LÈÂ ‰L¯t80Ìb¯˙ÈÂ ‰L¯t ‡¯˜È ‡ÏÂ ,81‡ÏÂ . »»»¿ƒ¿∆¿…ƒ¿»»»»ƒ«¿≈¿…

ÔÈt„ ‰LÏMÓ ¯˙È Ba ÁzÙÈ82ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ‰È ‡ÏÂ . ƒ¿«»≈ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿¿«ƒƒ
‰Ï·ÈÂ ‰Ê CLÓÈÂ ‰Ê CLÓÈ ‡nL ,ÔÈÈÚ ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿…∆¿ƒ¿…∆¿ƒ¿∆

„Á‡ ÔÈÚa Ô‰ ÔÈ¯B˜ Ï·‡ ;¯Ùq‰83e‡¯˜È ‡ÏÂ . «≈∆¬»ƒ≈¿ƒ¿»∆»¿…ƒ¿¿
.„Á‡ ÔÈÚa elÙ‡Â ,„Á‡ ¯ÙÒa ‰LÏL¿»¿≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿»∆»

אותם.76) לאוורר אוויר.77)כדי בהם שייכנס כדי
מגילות. בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת

יום.78) לשלושים אחת כי 79)אפילו למד, שלא עניין
הספר. לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב

שם.80) גמרא שנייה, פעם העם.81)ויקרא לשפת
ולהתקלקל.82) ליפול הספר אביי 83)עלול תשובת לפי

בשני  קריאה ובין אחד בעניין קריאה בין הבדל שיש (שם)
להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים

מותר. עניינים ובשני אסור אחד שבעניין

.„ÈÌL - ÔÈlÙz ‡ˆÓ84ÂÈÏÚ ÔÁÈpÓe Ô‰ÈÓc85; »»¿ƒƒ»¿≈∆«ƒ»»»
Ïk‰ „Èa ‡e‰ ÈeˆÓ ¯·cL86‡l‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡Â , ∆»»»¿««…¿≈¬ƒ∆»

„·Ïa Ô˙ÂˆÓÏ87. ¿ƒ¿»»ƒ¿«

התפילין.85)מעריך.84) ירצה 86)את המאבד ואם
בדמים. לקנותם יוכל שיהיה 87)תפילין, לחשוש ואין

שלו. בתפילין דווקא מעוניין

.ÂË‡e‰ CÈ¯ˆ È¯‰L ,ÌÈiÁ Áe¯ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ»»»»∆≈««ƒ∆¬≈»ƒ
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ÏÎB‡Â ‰OBÚL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :BÏÈÎ‡‰Ï88‰¯t ÔB‚k , ¿«¬ƒƒ»»»»∆∆¿≈¿»»
Ô‰a ÏtËÓ - ¯BÓÁÂ89L„Á ¯OÚ ÌÈL90ÌBiÓ «¬¿«≈»∆¿≈»»…∆ƒ

‰È‰ Ì‡Â .ÔÏÈÎ‡Óe ¯ÎO Á˜BÏÂ Ô¯ÈkOÓe ,‰‡Èˆn‰«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈«»»«¬ƒ»¿ƒ»»
ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯˙i‰ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Ô¯ÎO¿»»»≈«¬ƒ»»¬≈«»≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏB‚¯z‰91¯OÚ ÌÈL Ïk ÔÏÈÎ‡Óe Ô‰ÈˆÈa ¯ÎBÓ - ««¿¿ƒ≈≈≈∆«¬ƒ»»¿≈»»
ÂÈÏÚ Ô‰ÈÓc ÌL - CÏÈ‡Â ÔkÓ .L„Á92BlL Ô‰ È¯‰Â , …∆ƒ»¿≈»»¿≈∆»»«¬≈≈∆

˙eÙzLa ÌÈÏÚa ÏLÂ93‰Ó‰a ÌM‰ Ïk ÔÈ„k , ¿∆¿»ƒ¿À»¿ƒ»«»¿≈»
.B¯·ÁÓ≈¬≈

שם 88) וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו ויכולים
שהמאבד 89)כח:). מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו הטריחו 90)מעוניין "לא
כח. שם מדאי", יותר באבידה התרנגולות 91)רבנן

שם). דין,92)(ברייתא בית פי על להיות צריכה השומה
הרי"ף  על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן

כאן. הטיפול 93)בסוגייה על כשכר מחצה, על מחצה
בתרנגולות.

.ÊËÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú ‡ˆÓ94ÈÚ¯ ÏL :95Ô‰a ÏtËÓ - »»¬»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆
‰‡È¯a ÏLÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL96ÌÈÊe‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL - ¿»√»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ

¯˙ÂÌÈÏB„b ÔÈÏB‚97‡ˆÓ .ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰a ÏÙËÓ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»»
ÌÈpË˜98ÏtËÓ - B¯ÎOÓ ‰a¯Ó BÏethL ¯·c ÏÎÂ , ¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿À∆ƒ¿»¿«≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô‰a99.ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓ - CÏÈ‡Â ÔkÓ . »∆¿»»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈ƒ
˙B¯t ÔÎÂ100Ô¯ÎBÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È˜¯‰Ï eÏÈÁ˙‰L ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿»

.ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ

שם).94) (ברייתא עושים ואינם שרועים 95)שאוכלים
מרובה. טיפולם ואין (בזמן 96)במרעה להאכילם שצריך

מרובים. בדמים ועולה מרעה) שמוצאים 97)שאין
כרש"י  ושלא חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם

מרובות.98)שם). וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
כדי 99) יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד והתחילו 100)למנוע פירות במפקיד
החכמים  לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב
אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם
דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה יוצא, מכאן
שיטפלו  בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם

באבידה. כן שאין מה בהם,

.ÊÈ‡ˆBnÏ e˙pÈ ?ÌÈÓca ‰OÚi ‰Ó101BÏ LÈÂ , «≈»∆«»ƒƒ»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzL‰Ï ˙eL¿̄¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ∆∆¿¿
ÏÚ Û‡Â .ÌlLÏ ·iÁ - Ìia eÚ·Ë B‡ ÒÈb ÌÙ¯hL∆¿»»«ƒ»¿«»«»¿«≈¿««

LnzL ‡lL Èt102˙eL¯ BÏ LiL ÔÂÈkL ;Ô‰a ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆≈»∆≈¿
‰Ï‡Lk BÏˆ‡ Ô‰ È¯‰ - Ô‰a LnzL‰Ï103. ¿ƒ¿«≈»∆¬≈≈∆¿ƒ¿≈»

הבעלים.101) שיבואו מחייבת 102)עד השימוש זכות
(שם). באונסין שלא 103)אותו אףֿעלֿפי חייב ושואל

נשתמש.

.ÁÈ‰„·‡‰ ÈÓ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na104ÏÈ‡B‰ , «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»¬≈»ƒ
Ô‰a ÏthÂ105‰„·‡ ˙BÚÓ Ï·‡ ;106LnzLÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈»∆¬»¿¬≈»…ƒ¿«≈

Ô‰a107‡e‰ È¯‰L ;¯eËt - Ò‡a e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒ»¿¿…∆»∆¬≈
.e¯‡aL BÓk ,¯ÎO ¯ÓBL≈»»¿∆≈«¿

האבידה.104) תמורת שקיבל רבי 105)דמים הרשה
יסכים  האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון

טרחתו. על למוצא טובה יכיר כי שאבדו 106)לזה, מעות
כט:).107)ומצאון. (שם בהן טרח לא כי

.ËÈÌ„˜ ‰„·‡a ÏtËnL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk»»«»ƒ∆¿«≈»¬≈»…∆
‰p¯kÓiL108ÏËB - BlMÓ dÏÈÎ‡‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿¿∆»¿≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒ∆≈

,‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓƒ«¿»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈¿…¿»
.ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓƒ¿≈ƒ»»

עושה.108) ואינו באוכל

.ÎÚ·MÈ ‡Ï - ‰‡ÈˆÓ ‡ˆBn‰109Ôewz ÈtÓ , «≈¿ƒ»…ƒ»«ƒ¿≈ƒ
‰‡Èˆn‰ ÁÈpÈ - Ú·MÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;ÌÏBÚ‰»»∆ƒ«»≈ƒ»««ƒ««¿ƒ»

Ú·MÈ ‡lL È„k ,BÏ CÏÈÂ110ÒÈk ‡ˆÓ elÙ‡ .111, ¿≈≈¿≈∆…ƒ»«¬ƒ»»ƒ
È‡Â eÈ‰ ÌÈ¯eL˜ ÌÈÒÈk ÈML ‰‡Èˆn‰ ÏÚa ÔÚËÂ¿»««««¿ƒ»∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

¯LÙ‡112¯Á‡‰ ‡ˆÓ Ì‡ ‡l‡ „Á‡‰ ‡ˆniL ∆¿»∆ƒ»≈»∆»∆»ƒƒ¿»»«≈
.Ú·MÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BnÚ ¯eLw‰«»ƒ¬≈∆…ƒ»«

שהיו 109) טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק מצא אם
לירות. עשרים אמת.110)בו על ארנק.111)אפילו

וודאי.112) טענת טוען והמאבד

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
להכריז 1) חייב אינו שהמוצאן דברים שיש בו, נתבאר

שנתייאשו  שנודע ומפני סימן, בהם שאין מפני עליהם,
וכן  סימן. להם שאין הדברים פרטי כל בו ונתבאר הבעלים.
עין, בטביעות מחזירים למי הדברים פרטי כל בו נתבאר

סימן. להם שאין הדברים

.‡'EÈÁ‡ ˙„·‡ Ïk' ÏÏÎa ‰ÏÓO‰2ÔÎÂ ,‰˙È‰ «ƒ¿»ƒ¿«»¬≈«»ƒ»¿»¿≈
‰O‰Â ¯BM‰3¯BÓÁÂ4?¯BÓÁ ·e˙k‰ Ë¯t ‰nÏÂ . «¿«∆«¬¿»»»««»¬

˙Úc¯Ó ÈÓÈÒa B¯ÈÊÁ‰Ï5¯·„a ÔÓÈq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ»≈«¿««««ƒ∆«ƒ»¿»»
ÏÙh‰6?‰OÂ ¯BL Ë¯t ‰nÏÂ .¯ÈÊÁÈ - BÏ7¯ÈÊÁ‰Ï «»≈«¬ƒ¿»»»«»∆¿«¬ƒ

‰O‰ ˙f‚ elÙ‡8·Ê Ê‚ B‡9‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BL ¬ƒƒ««∆≈¿«««ƒ∆
ËÚeÓ ¯·„10?‰ÏÓO‰ Ë¯t ‰nÏÂ .11:‰pnÓ „ÓÏÏ »»»¿»»»««ƒ¿»ƒ¿…ƒ∆»

LiL d˙˜ÊÁÂ ,ÔÈÓÈÒ dÏ LiL ˙„ÁÈÓ ‰ÏÓO‰ ‰Ó»«ƒ¿»¿À∆∆∆≈»ƒ»ƒ¿∆¿»»∆≈
ÔÈÚ·Bz dÏ12¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,13BÏ LiL ¯·c Ïk Û‡ ; »¿ƒ¿«»¿«¬ƒ«»»»∆≈

·iÁÂ ,ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓÈÒƒ»ƒ¬≈¿∆«∆≈¿ƒ¿«»
eL‡È˙ ‡l‡ ,ÔÈÚ·Bz BÏ ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;¯ÈÊÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ¬»»»∆≈¿ƒ∆»ƒ¿»¬

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ epnÓ15Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆«¿»ƒ¬≈∆¿««ƒ
ÌÈÓÈÒ Ba LiL16. ∆≈ƒ»ƒ

רכד,2) תצא 'ספרי' ראה אחיך", אבידת לכל תעשה "וכן
כז. בבאֿמציעא א.3)ומשנה כב, ג.4)דברים שם,

סימן 5) לו שאין אףֿעלֿפי החמור, שעל האוכף בסימני
שם). (גמרא עצמו הייתי 6)בחמור "חמור", פרט לולא

מחזירים  אין אבל החמור, בסימני אוכף מחזירים אומר
אוכף. בסימני שם.7)חמור שגזז,8)גמרא השה צמר

(שם). אצלו ונטענה צמר בלי השה את מצא אפילו
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(שם).9) יחזיר הזנב שבסוף שהיא 10)השער ובאבידה
חייב  שאינו אמרנו פרוטה, משווה פחות כגון מועט, דבר
אבל  יב), הלכה יא פרק (למעלה להחזירה ולא בה לטפל
שוה  - השור - האבידה שעיקר מכיון התורה, מחייבת כאן
(דפוס  טו דף לבבאֿמציעא נמוקיֿיוסף וראה הוא. פרוטה

זנבו. לגיזת ד"ה כז. שם ותוספות שם.11)ווילנא) משנה
אותה.12) התובעים תעשה 13)בעלים "וכן ככתוב

כלשון  ב"שמלה" מתחיל [רבינו ג). כב, (דברים לשמלתו"
שהם  כפי הלימודים את מסדר הוא כן ואחרי המשנה,

שם]. בגמרא ג.14)מסודרים הלכה סוף לקמן ראה
בעלים.15) ללא החפץ שנשאר על 16)מכיון ומתקבל

שידוע  במקרה מהֿשאיןֿכן התייאשו, לא שהבעלים הדעת,
הבעלים. שהתייאשו

.·ÔÂÈk ,ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ïk :‰„·‡a ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈»»»»∆≈ƒ»≈»
˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÌÈÏÚa‰ Ba eÚ„ÈÂ „·‡L∆»«¿»¿«¿»ƒ∆»«¬≈∆¿∆¿«

ÂÈÏÚa eL‡È˙pL17ËÁÓ B‡ „Á‡ ¯ÓÒÓ ÔB‚k .epnÓ ∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿«¿≈∆»««
˙Á‡18ÔÓÈÒ ÔzÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÚaËÓ B‡ «««¿≈«∆¬≈≈»¿ƒƒ≈ƒ»

ÙÏe .Ô‰Ï B¯ÈÊÁ‰ÏB‡ˆnL ‰ÊÏ ‡e‰ È¯‰ CÎÈ19. ¿«¬ƒ»∆¿ƒ»¬≈»∆∆¿»

החפץ.17) על בעלותם את להוכיח יוכלו שלא מכיון
להכריז,18) חייב מאחד, יותר יש אם כד. בבאֿמציעא

א. הלכה טז פרק לקמן ראה סימן. הוא המספר שהרי
יאוש.19) לאחר לידו הגיע כי

.‚- ‰Ó‰·e ‰ÏÓO ÔB‚k ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ¿»»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈»
È¯‰L ;ÂÈÏÚa epnÓ eL‡È˙ ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆…ƒ¿»¬ƒ∆¿»»∆¬≈
CÎÈÙÏ .Ô‰Ï ¯ÊÁÈÂ Ba LiL ÔÈÓÈÒ ÔzÏ ‰ÈeÏz ÔzÚc«¿»¿»ƒ≈ƒ»ƒ∆≈¿«¬…»∆¿ƒ»

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ B‡ˆBn‰20eL‡È˙pL Ú„È Ôk Ì‡ ‡l‡ . «¿«»¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«∆ƒ¿»¬
ÔB¯ÒÁÏ ÈÂ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙B‡ ÚÓML ÔB‚k ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿∆»«»¿ƒ«¿∆¿

ÒÈk21- eL‡È˙pL ÔÈ‡¯nL el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆ƒ¿»¬
.d‡ˆBÓ ÏL ‰„·‡‰ d˙B‡ È¯‰¬≈»»¬≈»∆¿»

כז.20) כד: בבאֿמציעא דאבידתא,21)משנה "כללא
(שם  מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון ליה ווי דאמר כיוון
שמתייאשים, שיאמרו צורך אין סימן בו שאין בדבר כג.).
בחזקת  זה הרי שאבד, הבעלים שידעו בשעה אלא

שהתייאשו.

.„¯‰·e ÌÈa ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ22 ¿≈ƒ»»»»∆≈ƒ»¿»¿»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba¯L ÌB˜Óa B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23- ¿«≈»∆¿»∆À¿≈»ƒ

‰ÚMÓ epnÓ ÂÈÏÚa eL‡È˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆ƒ»»
ÏÙpL24Èt ÏÚ Û‡Â B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ CÎÈÙÏe . ∆»«¿ƒ»¬≈∆¿¿««ƒ

ÌÈÏÚa‰ eÚÓL ‡lL25.epnÓ eL‡È˙pL ∆…»¿«¿»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆

כב:22) כא: כד:23)שם שנפל,24)שם לו ונודע
יאוש. לאחר המוצא ליד הגיע שהבעלים 25)וא"כ צ"ל:

נתייאשו.

.‰˙ÚcÓ ‡lL Le‡È26ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,27 ≈∆…ƒ««¬ƒ¿»»∆≈ƒ»
Le‡È BÈ‡ -28Ba Ú„È ‡ÏÂ ¯È„ epnÓ ÏÙ ?„ˆÈk . ≈≈≈«»«ƒ∆ƒ»¿…»«

È¯‰ - L‡È˙È ÏÙpL Ba Ú„iLkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÙpL∆»«««ƒ∆¿∆≈«∆»«ƒ¿»≈¬≈
Ï·‡ .ÏÙpL ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ,‰zÚ Le‡È BÈ‡ ‰Ê∆≈≈«»«∆≈¿«¿»ƒ∆»«¬»

B‡ ,ÈBÏÙÏ ÂÈz˙ ‡nL :ÌÈÏÚa‰ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ„Ú Ì‡ƒ¬«ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒƒ¿ƒ
Ïc‚Óa29,ÔBaLÁa È˙ÈÚË ‡nL B‡ ,ÁpÓ ‡e‰ ¿ƒ¿»À»∆»»ƒƒ¿∆¿

.Le‡È ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈«¿»ƒ≈∆≈

שאין 26) מכיון יתייאש, ממנו אבד שהחפץ המאבד כשידע
בעל  עדיין ידע לא המוצא שמצא בשעה אבל סימן. בו
כא: שם התייאש, לא כן ועל האבידה, מקרה על החפץ

שהמאבד 27) במפורש שמעו אפילו סימן, בו שיש בדבר
לדעת  המוצא, ליד האבידה שהגיעה אחרי לבסוף, התייאש
המוצא  ליד הגיע שהחפץ מכיוון קונה, אינו זה יאוש הכל
(שם). לעצמו לקחתה למוצא היה ואסור יאוש, לפני

הששה 28) מן אחד הוא זה ודין כרבא. ולא אביי, כדעת
נקבע  כלל רבא, נגד כאביי בגמרא הלכה שנפסקה דברים
של  (נוטריקון קגם" ב"יעל דאביי כוותיה הילכתא בגמרא:
לבעלים  נודע אם הדבר ברור לא אם ואפילו הדינים). ששת
(מגידֿ לעצמו לקחתו למוצא אסור לא, או אבד שהחפץ

בארון.29)משנה).

.ÂB¯·Á ‰‡B¯‰30‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ ¯È„ epnÓ ÏÙpL »∆¬≈∆»«ƒ∆ƒ»«»»∆¿…
Ba Ú„È31Le‡È Ì„˜ ¯Èc‰ ÏËÂ ,32ÏÚ ¯·BÚ - »«¿»««ƒ»…∆≈≈«
‰OÚ33ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚÂ34e¯‡aL BÓk ,35elÙ‡Â . ¬≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈«¿«¬ƒ

BÊ ‡È‰ ‰zÓ - L‡È˙pL ¯Á‡Ï ¯Èc‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰36, ∆¡ƒ«ƒ»¿««∆ƒ¿»≈«»»ƒ
ÌÈ¯eq‡‰ ÏÚ ¯·Ú ¯·Îe37. ¿»»««»ƒƒ

כו:30) בבאֿמציעא רבא, של לא 31)מימרא כן ועל
בכיסו 32)התייאש. המאבד שימשמש עד שהה שלא

לגוזלו. בכוונה ונטלו לאחיך 33)ויתייאש, תשיבם השב
א). כב, תוכל 34)(דברים לא יג), יט, (ויקרא תגזול לא

ג). כב, (דברים הלכות 35)להתעלם יא, פרק למעלה
שם.36)אֿב. גמרא למוצא, הדינר שייך יאוש לאחר כי
[ויש 37) המאבד. של קנינו הדינר היה שנטל, בשעה כי

שאמרנו  הקודמת, שבהלכה לדין זה בין מה לשאול:
מקנה  אינו האבידה את נטל שהמוצא אחרי שבא שהיאוש
על  בהשגותיו זרחיה רבינו כבר זה על עמדו החפץ? את לו
שקיים  אומרים, ושניהם ב"מלחמות", שם והרמב"ן הרי"ף,
ובין  זו, שבהלכה הדין כגון לגזול, ומתכוון נוטל בין הבדל
עלֿמנת  בנוטל כדין. בה לזכות ובדעתו סתם אבידה נוטל
את  שנטל אחרי הבעלים נתייאשו אם אפילו קנה לגוזלה
הקודמת. שבהלכה אבידה בנוטל מהֿשאיןֿכן החפץ,

שם]. ראה דבר, של בטעמו הם וחלוקים

.ÊB¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le‡È ÈÙÏ ¯Èc‰ ÏË38¯Á‡Ïe , »««ƒ»ƒ¿≈≈«¿»¿«¬ƒ¿««
·L‰' ÌeMÓ ¯·BÚ - B˙B‡ ÏÊ‚Ï Ôek˙ Le‡È≈ƒ¿«≈ƒ¿…≈ƒ»≈

'Ì·ÈLz39dÏ ÔÈzÓ‰ .40‰ ‡ÏÂÏË ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ ÚÈ„B ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿…ƒ««¿»ƒ¿…»«
ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ¯Èc‰41eL‡È˙ È¯‰L ,ÏÙpL42 «ƒ»«∆»¿«¿»ƒ∆»«∆¬≈ƒ¿»¬

e¯‡aL BÓk43- ı¯‡‰ ÏÚÓ ¯Èc‰ ÏË Ck ¯Á‡Â , ¿∆≈«¿¿««»»««ƒ»≈«»»∆
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÌeMÓ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡44ÔÎÂ . ≈≈∆»ƒ…«¿ƒ¿«≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

שם.38) יאוש 39)גמרא לפני הדינר את נטל שהרי
עבר, לא תגזול" "לא על אבל אבידה, בהשבת ונתחייב
להחזירו. התכוון ואז נטילה, בשעת אלא אינו זה לאו שהרי
אזהרה  שהוא להתעלם", תוכל "לא על עובר אינו כן כמו
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אלא  התעלם לא זה אבל מלהציל, ונמנע עיניו את לכובש
להחזירו. עלֿמנת אותה.40)נטלו שראה בשעה לאבידה,

מצאו.41) ולא בכיסם שמשמשו שאין 42)כגון מכיון
סימן. ב.43)במטבע הלכה לא 44)למעלה משום אבל

את  נטל שהרי עובר, אינו - תשיבם השב ומשום תגזול,
הבעלים. שהתייאשו אחרי בו 45)הדינר שאין דבר כל

סימן.

.ÁÈa ‰LÏMÓ elÙ‡ ,ÏÙpL ÚaËÓ B‡ ÚÏÒ ‰‡»̄»∆««¿≈«∆»«¬ƒƒ¿»¿≈
Ì„‡46Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,47„Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL »»¿««ƒ∆≈»∆¿»¿»∆»
„Á‡Â48ÊÁ‰Ï ·iÁ -„Á‡ ÏÁÓe ,Ô‰ ÔÈÙzL ‡nL ;¯È ¿∆»«»¿«¬ƒ∆»À»ƒ≈»«∆»

B˜ÏÁ Ô‰Ó49‰ÂL ‰Ê ÏL B˙„·‡ ˙‡ˆÓÂ ,B¯·ÁÏ ≈∆∆¿«¬≈¿ƒ¿≈¬≈»∆∆»»
.‰Ëe¯t¿»

לפי 46) אומרים). (יש דאמרי" "איכא לפי רבא כדברי שם.
חננאל  רבינו אבל זה, בדין מחלוקת כל אין בגמרא גרסתינו
נחלקו  פיה ועל לפניהם, היתה אחרת גירסא כנראה והרי"ף
רבינו  וגם אחרון, שהוא כרבא ופסקו בזה, ורבא נחמן רב
חייב  "אינו האומר נחמן רב של טעמו כמותם. פסק
מי  יודע שאינו מכיון התייאשו, שהבעלים מפני להחזיר",
שיש  סובר ורבא יכחיש. אחד וכל אבידתו את לקח מהשנים
בזה, זה חושדים ואינם שותפים שלשתם שמא לחשוש
מתייאש. אינו ולכן לו יחזיר שהמוצא הוא ובטוח

"ממה48ֿ)במטבע.47) במציאתו שיזכה לומר מקום ויש
שותפים  הם ואם התייאש, הרי - שותפים אינם אם נפשך":
יא  בפרק למעלה ונתבאר פרוטה, שוה באבידה אין הרי
השבה. מצוות אין פרוטה משוה שבפחות יב, הלכה

חוששים 49) אין אבל מהם", "אחד ואומר מדייק רבינו
שאם  יוצא) (ומזה ו"נפקאֿמינה" מחלו. יותר או ששנים
להחזיר, חייב אינו פרוטה וחצי מפרוטה פחות שוה המטבע
שוה  האבידה אין עדיין לחבירו אחד מחל אם אפילו כי

פרוטה.

.ËÏBÁ‰ CB˙a ¯È„ epnÓ ÏÙpL B¯·Á ‰‡¯50B‡ »»¬≈∆»«ƒ∆ƒ»¿«
¯ÙÚ‰ CB˙a51ÌiÏ ÏÙBk ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÌlÚ˙Â , ¿∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬≈∆¿≈«»

,epnÓ L‡È˙ È¯‰L ;B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â ,¯‰pÏ B‡«»»«¬≈∆¿∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆
‰¯·k ‡È·Ó B˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ52 ƒ¿≈∆≈ƒ»«¬ƒ»»≈ƒ¿»»

‰ÚeÚ¯ ˙Ú„a - ÂÈ¯Á‡ OtÁÏ53C¯„k ,OtÁÓ ‡e‰ ¿«≈«¬»¿««¿»¿«≈¿∆∆
Ô‰Ó ÏÙ ‡lL ÔÈLla‰ ¯‡L ¯ÙÚa ÌÈOtÁnL∆¿«¿ƒ∆»»¿»««»ƒ∆…»«≈∆

ÌÈ¯Á‡Ï ÏÙpM ‰Ó e‡ˆÓÈ ‡nL ,ÌeÏk54‡e‰ Ck , ¿∆»ƒ¿¿«∆»««¬≈ƒ»
.L‡È˙ ‡lL ÈtÓ ‡Ï ,OtÁÓ ‰Ê∆¿«≈…ƒ¿≈∆…ƒ¿»≈

שם.50) רבא, של והיתה 51)מימרא שנשחקה אדמה
דק. הדינר.52)לאבק את למצוא כדי החול, את לנפות

בטוחה.53) ובלי חזקה 54)חלשה תקוה מתוך ולא
שלו. את למצוא

.È‡ˆBn‰55ÈlL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓ ,˜eMa ÚÏÒ «≈∆««¿»¬≈¿»«∆ƒ
‡È‰56ÏLÂ ,‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏLÂ ,‡È‰ ‰L„ÁÂ , ƒ«¬»»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒƒ¿∆

‡Ï - ‰ÈÏÚ ·e˙k ÈÓL :¯Ó‡ elÙ‡ ;‡È‰ ÈBÏt CÏÓ∆∆¿ƒƒ¬ƒ»«¿ƒ»»∆»…
ÌeÏk ¯Ó‡57ÈÓÈÒ ÔÈ‡L .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â , »«¿¿≈«»¿«¬ƒ∆≈ƒ»≈

‰‡ˆB‰Ï B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÓÈÒ ÚaËn‰58e‡Â , ««¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆∆¿»¿»»¿»
‰˙È‰ BlL :ÔÈ¯ÓB‡59„iÓ ‰ÏÙÂ ,B„iÓ d‡ÈˆB‰Â , ¿ƒ∆»¿»¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«

˙ÚMÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÔÓÈÒ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .¯Á‡«≈¿ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿«
L‡È˙ ‰ÏÈÙ60.d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»ƒ¿»≈«¬≈ƒ∆¿»

כח:55) שם טבוע 56)ברייתא, במטבע.ששמו
סימן.57) זה עומדת.58)שאין להוצאה מטבע סתם
הסימן.59) את יודע הוא כן שלא 60)ועל במקרה אפילו

נטלה. ומידו הוציאה

.‡È‡ˆBn‰61ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„62LiL ¯·c „ˆa «≈»»∆≈ƒ»¿«»»∆≈
ÔÓÈÒ Ba63ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -64˙‡ ÏËÂ ÔÓÈq‰ ÏÚa ‡a . ƒ»«»¿«¿ƒ»«««ƒ»¿»«∆
BlL65‡ˆBn‰ ‰ÎÊ - epnÓ ÏÙ „·Ïa ‰fL ¯Ó‡Â , ∆¿»«∆∆ƒ¿«»«ƒ∆»»«≈

.ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·ca«»»∆≈ƒ»

כה.61) שם פירות.62)ברייתא, כלי.63)כגון כגון
שיש 64) משום הפירות, את גם יקבל הכלי ובעל הכל, על

בפירות  רק זה וכל נפלו. הכלי מתוך שהפירות להניח
גמרא  הכלי. מן וליפול להתגלגל שמטבעם ויבשים סגלגלים

יגֿטו. הלכות טו, פרק להלן וראה הכלי.65)שם.

.·È˙¯evL ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ O¯Á ÈÏk ‡ˆBn‰«≈¿≈∆∆¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆«
Ì‰ ÌÈL„Á ÌÈÏk Ì‡ :‰ÂL Ôlk66.BlL Ì‰ È¯‰ - À»»»ƒ≈ƒ¬»ƒ≈¬≈≈∆

¯È„ BÓk Ô‰ È¯‰L67;ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯Èc‰ ¯‡MÓ ∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ»ƒ∆≈ƒ»
Ct Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ«ƒƒ»∆¬≈≈≈«ƒ«

˙ÈÁBÏˆ B‡ ‰Ê68¯Á‡ ÏL B‡ BlL BÊ69‰È‰ Ì‡Â . ∆¿ƒ∆∆«≈¿ƒ»»
ÔÈÚ‰ Ô˙Ú·OL ÌÈÏk70‡B·È Ì‡L .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ≈ƒ∆¿»»«»«ƒ«»¿«¿ƒ∆ƒ»

ÌÎÁ „ÈÓÏz71ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ÈÂ «¿ƒ»»¿…«««ƒ∆≈»ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë Ba BÏ LÈ ,ÔÓÈÒ ‰Êk ÈÏÎa72·iÁ - ƒ¿ƒ»∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ«»

B¯Èk‰ Ì‡ ;BÏ B˙B‡¯‰Ï73¯Ó‡Â74- ‡e‰ ÈlL : ¿«¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ
Ô¯ÈÊÁÓ75. «¬ƒ»

כג:66) שם וגמרא כא. בבאֿמציעא למעלה 67)משנה
ב. וגבוה.68)הלכה צר חרס שהוא 69)כלי וכשם

כזו. צורה בעל כלי אבד אחר כך שהעין 70)אבד,
בו. והשימוש הכלי בראיית הלכה 71)הורגלה לקמן ראה

הכללית.72)יג. צורתו לפי הכלי, את עלֿפי 73)מכיר
עין. העין,75)בוודאות.74)טביעות שבעתם לא אבל

כפי  במשנתנו אלעזר בן שמעון כרבי פסק מחזירים . אין
הגהות  בעל עליו [ותמה כד.). (שם הברייתא פירוש

רבים]. נגד כיחיד פסק למה מיימוניות

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76˜È˙Â „ÈÓÏ˙a77BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆≈
‰pLÓ78ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,ÏÏk B¯ea„a79B‡ ¿«∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»

.Ba Á¯‡˙Ó ‡e‰L ˙È·a B‡ ‰hÓa B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ¿»≈«
˙B‡Â˜Óa :¯Ó‡Â ,‰c„ ‡zÎqÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»≈¿«∆¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿»
‰c ÔÈÚa ˙BÏ‡L e‰eÏ‡LÈ ‡lL È„k ,‰BL È‡80; ¬ƒ∆¿≈∆…ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ»

‡nL ,ÔLÈ È‡ BÊa :¯ÓB‡Â ,BÊ ‰hÓa ÔLiL B‡∆»≈¿ƒ»¿≈»¬ƒ»≈∆»
:¯Ó‡Â ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ Á¯‡˙pL B‡ ;È¯˜ ÌL ‡ˆnÈƒ»≈»∆ƒ∆ƒ¿»«≈∆ƒ¿¿»«
‰Ê ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,Á¯‡˙Ó È‡ Ô·e‡¯ Ïˆ‡≈∆¿≈¬ƒƒ¿»≈«¿≈∆…«¿ƒ««∆
,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ‡È·‰L B‡ ;BÏˆ‡ Á¯‡˙pL∆ƒ¿»«∆¿∆≈ƒ»≈»»«¬≈
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê Ô·aÁÏ È„k ,Ú¯‚Â ÛÈÒB‰Â81. ¿ƒ¿»«¿≈¿«¿»∆»∆¬≈∆À»

el‡ ÌÈ¯·cÓ ıeÁ B¯ea„a ‰pML ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ≈
BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -82.ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ëa ≈«¬ƒƒƒ¿ƒ«ƒ
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עין.76) טביעות עלֿפי לתלמידֿחכם שמחזירים
ותיק).77) ערך השלם, (ערוך טובות" ומעלות מדות "בעל
כד.78) לבבא79ֿ)בבאֿמציעא רי"ף וראה סה: יבמות

כאן. בשאלות 80)מציעא לטפל לו נעים שלא משום
ברבי 81)אלה. אלעזר רבי משום אילעא רבי כדעת

שם. יבמות לשנות, מצוה שאמר נתן רבי כדעת ולא שמעון,
נתן. כרבי שפסק כאן לבבאֿמציעא רי"ף שמא 82)וראה

עין, בטביעות הארץ לעם מחזירים אין זה מטעם ישקר.
ישקר. שמא חוששים שאנו משום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שהבעלים 1) נראה שהוא דבר מציאת דיני בו נתבארו

בשלימות. בזה התלוי וכל ספק שהוא או לדעת שם הניחוהו
מפני  למוצאם מותרים שהם הדברים קצת בו נתבאר וכן

כהפקר. שהם מפני או סימן, בהם שאין

.‡ÔÈ‡L ÔÈa ÔÓÈÒ da LiL ÔÈa ,‰„·‡ ‡ˆBn‰ Ïk»«≈¬≈»≈∆≈»ƒ»≈∆≈
‰Áp‰ C¯c d‡ˆÓ Ì‡ ,ÔÓÈÒ da2da ÚbÏ ¯eÒ‡ -3, »ƒ»ƒ¿»»∆∆«»»»ƒ«»

ÌL ‰eÁÈp‰ ‰ÈÏÚa ‡nL4„ÚÌ‡Â ;dÏ e¯ÊÁiL ∆»¿»∆»ƒƒ»»«∆«¿¿»¿ƒ
„a‡ È¯‰ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰Â ‰pÏhÏ ‡B·È»ƒ¿∆»¿»»»»∆≈ƒ»¬≈ƒ≈

B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ5¯ÈÊÁ‰Ï ÔÓÈÒ da BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , »¬≈¿»∆¬≈≈»ƒ»¿«¬ƒ
ÔÁÈ¯Ë‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÓÈÒ BÏ LiL ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba¿ƒ»»»»∆≈ƒ»¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÚbiL BÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe .dÓÈÒ ˙˙ÏÂ ‰È¯Á‡ Ûc¯Ïƒ¿…«¬∆»¿»≈ƒ»»¿ƒ»»∆ƒ«

‰ÏÈÙ C¯„ ‰p‡ˆÓiL „Ú da6BÏ ˜tzÒ elÙ‡Â . »«∆ƒ¿»∆»∆∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿«≈
Ú„È ‡ÏÂ ¯·c‰7‰Ê È¯‰ - ÁpÓ B‡ „e·‡ ‰Ê ¯·c Ì‡ «»»¿…»«ƒ»»∆»À»¬≈∆
Ba ÚbÈ ‡Ï8¯·Ú Ì‡Â .9B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - BÏËe …ƒ«¿ƒ»«¿»»¿«¬ƒ

ÌLÏ10Ba ‰ÎÊ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .11, ¿»¿ƒ»»»»∆≈ƒ»»»
B¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â12. ¿≈«»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה לא 3)ראה מכוסה אם באשפה, כלי "מצא
שיש  בכלי מדובר ושם כה:). בבאֿמציעא (משנה בו" יגע
ומכריז". נוטל מגולה "אם שם נאמר שהרי סימן, בו

להו 4) לית להו שקיל ואי אצנעינהו, אינש הני "דאמרינן
מרייהו  דאתי עד לשבקינהו הלכך בגווייהו, סימנא למרייהו
שנזכרו  הגוזלות - אלו אומרים: שאנו =) להו" ושקיל
אין  אותם, יטול המוצא ואם הטמינם. איש - במשנה
שיבואו  עד אותם יעזוב כך משום בהם. סימן לבעליהם

שם). גמרא אותם, ויטלו את 5)בעליהם שנטל עלֿידי
לידו. רצה 6)האבידה פרה או בשוק, מפוזרים פירות כגון

אתה  מכאן הנדחים. כדרך נדחים, שיו את "או הכרמים. בין
('ספרי' הכרמים" בין ורצה פרה . . . אבידה היא איזו אומר,

רכב). גדר 7)כיֿתצא מאחורי מדדים גוזלות כגון
והגיעו  בשוק אבדו ספק שהם בכנפיהם, ומקושרים
והם  הואיל הגדר, מאחורי הניחום ספק לגדר, בקפיצות

יטול",8)מקושרים. לא לכתחילה הינוח ספק "כל
בין  פירושו הינוח" ספק "כל רבינו ולדעת כה: בבאֿמציעא
שהביא  כסףֿמשנה, וראה סימן. בו שיש ובין סימן בו שאין
הינוח  בספק אפילו סימן, בו שביש והר"ן, הרשב"א דעת

ומכריז. בו".9)נוטל יגע "לא דין נטל 10)על "ואם
הוא, לשם להחזירו לו שאסור והטעם (שם). יחזיר" לא
שהניחו, החפץ את מצאו ולא הבעלים באו בינתיים שמא
להכריז. שנטל המוצא חייב כן ועל לשם, יחזרו לא ושוב

נטל. ואם ד"ה ו'תוספות' כאן ירושלמי שהרי 11)וראה
למקום  ולהחזיר לבעלים, להחזירו יוכל ולא סימן בו אין
ראה  יחזיר", לא נטל "ואם שאמרנו כמו חייב, אינו

כאן. להחזירו,12)כסףֿמשנה אסור סימן בו שיש בדבר
חייב  אינו סימן בו שאין בדבר להכריז. חייב שהוא משום
בו. שזכה מכיון להחזירו, עליו אוסרים אין אבל להחזירו,

.·‰Áp‰ C¯„a ÔÈa ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ13ÔÈa ¿»»»∆≈ƒ»≈¿∆∆«»»≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‰ÏÈÙ C¯„a14˙eL¯a ÔÈa ¿∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

ÌÈa¯‰15ÔB‚k ?‰Áp‰ C¯c „ˆÈk .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - »«ƒ«»¿«¿ƒ≈«∆∆«»»¿
C¯ca ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‡ˆnL16ÌBia17B‡ , ∆»»¬»»ƒ«∆∆«

‰tL‡a ‰qÎÓ ÈÏk ‡ˆnL18;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿ƒ¿À∆»«¿»¬≈∆…ƒ«»∆
Í¯ca ÌÈÁc :¯Ó‡pL19ÂÈÏÎÂ ¯BÓÁ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¡«ƒ»ƒ«∆∆¿¬»ƒ»»¬¿≈»

ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ˆ¯ ‰¯Ùe ,ÌÈÎeÙ‰20‰l‚Ó ÈÏk B‡ , ¬ƒ»»»»≈«¿»ƒ¿ƒ¿À∆
.ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰tL‡a»«¿»¬≈¬≈»¿≈«¿ƒ

א.13) הלכה ראה ונטלו, הולכים 14)בשעבר רבים שאין
סימטה. כגון שוק.15)בה, כגון בה, הולכים שרבים

ל:16) בבאֿמציעא בלילה 17)משנה אבל בכך, שדרכם
ג). הלכה וראה שם, (גמרא להכריז וחייב אבידה הריהם

כה:18) שם ה.19)משנה, הערה למעלה ראה
ידיעת 20) בלי ובוודאי לכרם, להזיק וגם להיפצע שעלולה

כאן. היא הבעלים

.‚¯Ù‡a ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‰‡¯21Ôk¯„k22: »»¬»»ƒ»¬»¿«¿»
‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla23ÌBi‰ ˙BÙa ;24ÛLp·e25, ««¿»¬≈¬≈»ƒ¿««∆∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡26BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ƒ»»»¿»»ƒ∆««∆¬≈
Ì‡ :C¯ca ‰ˆ¯ ‰¯t ‰‡¯ .ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡¬≈»¿≈«¿ƒ»»»»»»«∆∆ƒ

¯ÈÚ‰ ÈtÏk ‰Èt27‰„O‰ ÈtÏk ;‰„·‡ BÊ ÔÈ‡ -28- »∆»¿«≈»ƒ≈¬≈»¿«≈«»∆
.‰„·‡ BÊ È¯‰¬≈¬≈»

מרעה.21) מסודרים.22)מקום וכליו חמור כי 23)כגון
ל:). (שם בלילה למרעה בהמה להוציא הבעלים דרך אין

קצת.24) השחר.25)משהחשיך עלות פחות 26)לפני
את  הוציאו במקרה שמא אבידה, זו אין ימים משלושה
לאחר  אותה השאירו או יותר מוקדם למרעה הבהמה
(גמרא  היא אבידה ודאי רצופים ימים שלושה אבל חשכה.

אבידה 27)שם). זו אין כך ומשום לבעליה, חוזרת הריהי
לא.). אבידה.28)(שם היא כן ועל מבעליה, בורחת הרי

.„ÌeMÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚB¯ d‡ˆÓ¿»»»≈«¿»ƒ«»¿«¬ƒƒ
Ú˜¯w‰ ˙„·‡29„·BÚ ÏL ÌÈÓ¯k‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈«««¿«¿ƒ»ƒ»«¿»ƒ∆≈

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ,‰„·‡ dÈ‡ - ÌÈ·ÎBk30Ì‡Â . »ƒ≈»¬≈»¿≈«»¿«¬ƒ¿ƒ
LLÁ31‰p‡ˆÓiLk ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰p‚¯‰È ‡nL »«∆»««¿∆»»≈»ƒ¿∆ƒ¿»∆»

ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - Ì¯k‰ ‰„ÈÒÙ‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¬≈¬≈»¿≈
.ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ

אבידת 29) אבל הכרם, את ומקלקלת הזמורות את שאוכלת
(שם). נפצעת ואינה בנחת רועה שהריהי כאן, אין בהמה

יא,30) פרק למעלה ראה גוי, אבידת על מצווה אינו כי
ג. שם.31)הלכה גמרא

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯t ‡ˆÓ32ıeÁ ˙„ÓBÚ Ì‡ , »»»»ƒ¿»«ƒƒ∆∆
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ÌeÁzÏ33¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -34ÌÈ·OÚa ‰ÚB¯ ‰˙È‰ .35B‡ , «¿«»¿«¬ƒ»¿»»»¬»ƒ
˙Ù¯a ‰˙È‰L36˙¯nzLÓ dÈ‡L37˙„a‡Ó dÈ‡Â38 ∆»¿»¿∆∆∆≈»ƒ¿«∆∆¿≈»¿«∆∆
da ÚbÈ ‡Ï -39B‡ ˙ÈlË ‡ˆÓ .‰„·‡ BÊ ÔÈ‡L , …ƒ«»∆≈¬≈»»»«ƒ

¯„b‰ „ˆa :Ìc¯˜40‡ÈË¯Òa ;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -41 «¿…¿««»≈¬≈∆…ƒ«»∆ƒ¿«¿»
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB ‰Ê È¯‰ -42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬≈∆≈«¿ƒ¿≈…«≈»∆

לב.32) בבאֿמציעא לעיר.33)משנה מחוץ אמה אלפים
בה.34) יגע לא הרבים, ברשות אפילו התחום בתוך אבל

בידינו  כלל שם. בגמרא יצחק רבי של אחרון כלשון זהו
אחרון. כלשון הגירסא 35)שהלכה לא. שם ברייתא

ה' בכת"י אבל הכרמים, בין רועה היא: שלנו בגמרות
רועה  היא: הגירסא ובתוספתא, קושטא דפוס וברי"ף

לב.36)בעשבים. שם ויכולה 37)משנה נעולה שאינה
רוחותיה 38)לצאת. ארבע מכל פתחים לה שאין כגון

לברוח  הבהמה את שתעורר רסא), סימן חושןֿמשפט (טור
שם. גמרא יצחק 39)משם, כרבי לתחום, חוץ ואפילו

לחםֿמשנה. ראה אחרון. הפועלים 40)בלשון שדרך
לא.). שם (ברייתא כליהם שם בכביש.41)להניח

הם.42) אבידה ובוודאי בכביש, כלים מניח אדם שאין

.Â˙BÏÊB‚ ‡ˆÓ43Ô‰ÈÙÎa ÔÈ¯M˜Ó44ÔÈc„Óe45¯Á‡ »»»¿À»ƒ¿«¿≈∆¿«ƒ««
¯„b‰46‰Ùb‰ ¯Á‡ B‡47„OaL ÔÈÏÈ·Ma B‡È¯‰ - ˙B «»≈«««»»«¿ƒƒ∆«»¬≈

ÌL ÌeÁÈp‰ Ô‰ÈÏÚa ‡nL ,Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê48Ì‡Â . ∆…ƒ«»∆∆»¿»≈∆ƒƒ»¿ƒ
BlL el‡ È¯‰ - ÔÏË49‡e‰L ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»»¬≈≈∆¿ƒ»¿ƒ∆∆∆

ÔÓÈÒ50ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -51ÌÈÚe·˜ Ô‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ
ÔÓB˜Óa52ÔÓÈÒ ÌB˜n‰L ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -53. ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆«»ƒ»

כה:43) בבאֿמציעא ועל 44)משנה כך, קושרים שהכל
שם). (גמרא סימן הקשר אין מעט 45)כן מעט ומהלכים

חננאל). אבנים.46)(רבינו קנים.47)של של או עץ של
שם.48) יוכל 49)גמרא ולא סימן, בהם אין שהרי

ה"א). סוף למעלה (ראה לבעליהם שאין 50)להחזירם
כך. קושרים שם.51)הכל כגון 52)גמרא מדדים, ולא

ברגליהם. כג.53)שקשורים כב: בבאֿמציעא רבא, כדעת
שם  סימן", מקום ולהוי הגמרא, מקושיית שמשמע וכמו

כה:

.Ê‰tL‡a ‡ˆÓ54‰qÎÓ ÈÏk55ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»»«¿»¿ƒ¿À∆¬≈∆…ƒ«
e¯‡aL BÓk ,Ba56‰ÈeOÚ dÈ‡L ‰tL‡ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ«¿»∆≈»¬»

Èt ÏÚ Û‡ ,d˙BpÙÏ ‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,‡È‰ ˙Bpt˙‰Ï¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«»∆»¿«»««ƒ
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ‰qÎÓ B‡ˆnL57ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿À∆≈«¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ

eÈ‰ elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „etLÂ ÔÈkÒ ÔB‚k ,ÌÈpË¿̃«ƒ¿«ƒ¿«¿«≈»∆¬ƒ»
‰Úe·w‰ ‰tL‡a ÔÈqÎÓ58ÊÈ¯ÎÓe ÏËB -59. ¿Àƒ»«¿»«¿»≈«¿ƒ

כה:54) שם הבעלים.55)משנה, שם הניחוהו וודאי
א.56) הלכה נתגלה 57)למעלה האשפה פינוי עם שהרי

(משנה  יחזירו ולא הגון שאינו אדם שיקחנו ואפשר הכלי,
שם). להתפנות.58)וגמרא עשויה שאבידה 59)שאינה

מן  שהוציא האשפה עם שם שהשליכם להניח שיש הם,
שם). (גמרא קטנותם מפני בהם, להרגיש מבלי הבית,

.ÁÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ60‰Áp‰ C¯c :61ÚbÈ ‡Ï - »»≈¿À»ƒ∆∆«»»…ƒ«
Ô‰a62‰ÏÈÙ C¯c ;63BlL Ô‰ È¯‰ -64‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆∆¿ƒ»¬≈≈∆¿≈ƒ»»

˙BpË˜ ˙BÎÈ¯k65ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏaL ÏL66È¯‰L , ¿ƒ¿«∆ƒ√ƒƒ¿»«ƒ∆¬≈
ÔÓÈÒ Ô‰a ÔÈ‡67‰Ï·„ ÈÏebÚ ‡ˆnL B‡ ,68˙B¯kÎÂ , ≈»∆ƒ»∆»»ƒ≈¿≈»¿ƒ»
ÌBzÁ ÏL69ÌÈ‚c ÏL ˙BÊB¯ÁÓe ,70ÏL ˙BÎÈ˙ÁÂ , ∆«¿«¬∆»ƒ«¬ƒ∆

¯Oa71Ô˙È„nÓ ˙B‡a‰ ¯Óˆ Èf‚Â ,72ÈˆÈ‡Â ,73 »»¿ƒ≈∆∆«»ƒ¿ƒ»»«¬ƒ≈
ÔÓb¯‡ ÏL ˙BBLÏe ,ÔzLt74BlL el‡ È¯‰ -75, ƒ¿»¿∆«¿»»¬≈≈∆

a ÔÈ‡L ÈtÓÔÓÈÒ Ô‰76ÏËB - ÔÓÈÒ Ô‰a LÈ Ì‡Â . ƒ¿≈∆≈»∆ƒ»¿ƒ≈»∆ƒ»≈
.ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ Ò¯cÏ ÈeOÚ‰ ÔÓÈqL ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆ƒ»∆»ƒ»≈¬≈ƒ»

כא.60) בבאֿמציעא שם.61)משנה גמרא בסדר,
אבידה.62) זו שם.63)שאין גמרא סדר, ללא
ראה 64) הבעלים. מהם התייאשו - סימן בהם שאין מכיון

לקמן 65)כסףֿמשנה. ראה להכריז, חייב גדולות אבל
י. רגלי 66)הלכה עלֿידי למקום ממקום שמתגלגלות

סימן. המקום ואין סימן 67)הבהמות, בהן יש אם אבל
להדרס" העשוי "סימן שזהו אףֿעלֿפי להכריז, חייב
כרבא  אדם), רגלי דריסת ע"י שיטושטש שאפשר (פירוש:

וכג. כב: בצורת 68)שם לזו זו צמודות יבשות תאנים
כא.). (משנה ואין 69)עיגול שוות, הנחתומים ככרות כל

סימן. כך.70)בהן חורזים וכולם בחוט, יחד חרוזים דגים
אחד.71) במשקל נחתכו לפני 72)כולן גזוזות שהן כמות

האומן. בבית וארוז 74)חבילות.73)עיבודן סרוק צמר
סימן. זה אין כן ועל הם, ומצויים ארגמן וצבוע לשון, כעין

(75- היחיד ברשות אבל הרבים, ברשות במצא זה וכל
הבאות. ההלכות ראה סימן. נדרס,76)מקום שלא זמן כל

כב: שם רבא כדעת

.Ë˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kk ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡77¯Óˆ Èf‚Â , ¬»ƒ»»ƒ»∆««««ƒ¿ƒ≈∆∆
·iÁ - ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˙BÁe˜l‰«¿ƒ≈»À»«≈«ƒ¿«≈∆∆«»

el‡ ÏkL ;ÊÈ¯Î‰Ï78ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LÈ79Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»≈≈»∆ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ
˙B¯ˆB‡‰ eÁzÙ80.BlL el‡ È¯‰ - ÔÓL ÏLÂ ÔÈÈ ÏL ƒ¿¿»»∆«ƒ¿∆∆∆¬≈≈∆

ÔÈÓeL¯ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â81eÈ‰ Ck ˙Bck‰ ÏkL . ¿««ƒ∆≈¿ƒ∆»««»»
LiL ,ÌBzÁp‰ ˙B¯kÎk ÔÈck‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,˙BÓeL¿̄¿ƒ¿¿≈««ƒ¿ƒ¿««¿∆≈

„Á‡ Ï˜LÓe ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰¯eˆ82.ÌlÎÏ »««¿À»ƒ¿»∆»¿À»

כה.77) שם הרישום,78)משנה, הוא הסימן בכדים
המגופה. סביב בטיט ומרוחים מוגפים שהם פירוש:

ג.79) הלכה יג, פרק למעלה מכירת 80)ראה זמן שהגיע
(גמרא  למכירה כדיהם מוציאים אנשים והרבה והשמן. היין

כג:). וטחוי 81)שם מהודק כשהוא הקנקנים "כיסוי
חננאל). ורבינו (רש"י רשום" נקרא - זה 82)בטיט לולא

ה. הלכה יג, פרק למעלה ראה מובהק, סימן המשקל היה

.È- ‰ÏÈÙ C¯c Ì‡ :„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙BÎÈ¯k ‡ˆÓ»»¿ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¿ƒ»
BlL el‡ È¯‰83ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ‰Áp‰ C¯c Ì‡Â ,84; ¬≈≈∆¿ƒ∆∆«»»«»¿«¿ƒ

Û‡) ,ÔÓÈÒ ÌB˜n‰ - ÔÓÈÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»∆ƒ»«»ƒ»«
˙BnÏ‡ ‡ˆÓ .(˜‰·Ó ÔÓÈÒ BÈ‡L Èt ÏÚ85ÔÈa , «ƒ∆≈ƒ»À¿»»»¬À≈

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a86. ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈«¿ƒ

מכיון 83) סימן, אינו כן גם והמקום סימן, בהן שאין משום
שם  (גמרא מקומן יודע שאינו להניח יש ידיעתו בלי שנפלו

למעלה 84)כד.). ראה יטול, לא לכתחילה שהרי נטל, אם
להכריז" "חייב בין ומבחין בלשונו מדייק רבינו א. הלכה
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ראה  הקודמות. בהלכות כמו זו בהלכה ומכריז" "נוטל ובין
ובזה  שם, ומגידֿמשנה ב' הלכה תחילת להכריז" "חייב
הגירסא: שלנו בגמרא כאן. שמח" "אור קושיית מיושבת
י' פ', ה', יד בכתב אבל ומכריז", נוטל הנחה, דרך "אי
רבינו. גירסת גם וזוהי להכריז", "חייב היא הגירסא

גדולות.85) יש 86)כריכות וגדולות, כבדות שהן מכיון
שאינן  ומפני נפלו, מקום באיזה יודע שהוא להניח
כי  מתייאש, אינו כובדן לרגל ובהמה אדם ברגלי מתגלגלות

שם. גמרא הרבים, ברשות אפילו סימן נחשב המקום

.‡ÈÏebÚ ‡ˆÓ87O¯Á BÎB˙·e88,˙BÚÓ BÎB˙·e ¯kk , »»ƒ¿∆∆ƒ»¿»
˙BÎÈ˙Áa ‰pLÓ ‡e‰L ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á89‚c , ¬ƒ»∆»»∆¿À∆«¬ƒ»

CeL90,ÈepL Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , »¿≈…«≈»≈ƒ¿≈»∆ƒ
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ91.ÔÓÈÒÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚa Ìe‡OÚ ‡lL ; «»¿«¿ƒ∆…¬»¿»≈∆∆»¿ƒ»

כא.88)דבילה.87) בבאֿמציעא בשר 89)משנה כגון
כג:). שם (גמרא משולש בצורת שם.90)חתוך ברייתא

שם 91) במשנה מאיר רבי על החולק יהודה רבי כדעת
פסק  כן ועל מאיר", ר' "דברי במשנתנו גרס לא הרא"ש כא.
ר"מ", "דברי גרס רבינו משנה. כסתם אלא יהודה כר' דלא

(כסףֿמשנה). יהודה כרבי הלכה - יהודה ור' מאיר ור'

.·È˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ92eÈ‰ Ì‡ : »»≈¿À»ƒƒ¿«¿»ƒ»
·˜ BÓk93Úa¯‡ ÏÚ ¯˙Èa B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ¿«¿«¿««¿»≈««¿«

ÌÈÏtËÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BlL el‡ È¯‰ - ˙Bn‡«¬≈≈∆ƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
Ô˙ÙÈÒ‡a94‡Ï - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁÙa ÔÈ¯fÙÓ eÈ‰ . «¬ƒ»»»¿À»ƒ¿»≈«¿««…

ÈÌL ÌeÁÈp‰ ÌÈÏÚa‰ ‡nL ,Ô‰a Úb95ÈˆÁ BÓk eÈ‰ . ƒ«»∆∆»«¿»ƒƒƒ»»¿¬ƒ
˙Bn‡ ÈzLa ·˜96˙Bn‡ ‰BÓLa ÌÈa˜ B‡97B‡ , «ƒ¿≈«««ƒƒ¿∆«

ÌÈ¯Óz BÓk ,ÔÈÈÓ ‰LÏLe ÌÈMÓ ·w‰ ‰È‰L∆»»««ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿»ƒ
[ÌÈBn¯Â] ÔÈÓLÓL98˜ÙÒ el‡ Ïk -99‡Ï CÎÈÙÏ . À¿¿ƒ¿ƒƒ»≈»≈¿ƒ»…

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏË Ì‡Â ,ÏhÈ100. ƒ…¿ƒ»«≈«»¿«¿ƒ

שם 92) (גמרא הפירות את משם לקחו שהבעלים לאחר
הסאה.93)כא.). ששית שהם לוגים ארבעה היבש, מדת

הקטנה,94) הכמות בגלל הרבה לטרוח לו כדאי הדבר אין
"קב  הגירסא: שלנו בגמרא אותם. מפקירים והבעלים
היא: הרי"ף גירסת אבל טירחייהו", דנפיש אמות בארבע
מקום  יש כך ומשום איניש". טרח לא אמות בארבע "קב
הוא  העיקרי הטעם אם שם) (בגמרא ירמיה רב של לבעיות
סופרים). דקדוקי (ראה הגדול השטח או הקטנה הכמות

לקחתם.95) כאן 96)וישובו אין הרי בשטח, נתחשב אם
מפקיר, ואינו אמות שתי של בשטח לאסוף מרובה טרחה
כדאי  ולא מועטת הכמות הרי בכמות, נתחשב אם אבל

אותם. ומפקיר - לשוב גדול 97)לבעלים הוא השטח
גדולה. הכמות אבל מרובה, תמרים 98)והטירחה

אפשר  כך ומשום לאספם, טרחה אין גדולים שהם ורימונים,
נתחשב  אם אבל אותם, מפקירים הבעלים שאין לומר
משום  לקחתם, ישובו לא שהבעלים לומר יש בשוויים,
וכדאי  מרובה חשיבותם שומשמין לעומתם הם. שזולים
מרובה. אותם לאסוף הטירחה אבל ולקחתם, לשוב

שם.99) בגמרא נפתרו שלא מציאה 100)בעיות כדין
א. הלכה למעלה ראה הנחה, בדרך ונמצאה סימן בה שאין

.‚È˙B¯t È¯eaˆ ‡ˆBn‰101ÈÏÎa ˙B¯t B‡ ,102B‡ , «≈ƒ≈≈≈ƒ¿ƒ

‡e‰L ˙BÓk ÈÏk103ÂÈÙÏe ÈÏk ‡ˆÓ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¿ƒ¿∆«»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»»
˙B¯t104˙B¯t‰ BlL el‡ È¯‰ -105ÏËB ÈÏk‰Â , ≈¬≈≈∆«≈¿«¿ƒ≈

ÏL ˙B¯t‰Â „Á‡ ÏL ÈÏk‰ :¯ÓB‡ È‡L ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆¬ƒ≈«¿ƒ∆∆»¿«≈∆
Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡ È¯‰Â ,¯Á‡«≈«¬≈≈ƒ»¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈

.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - „Á‡ Ì„‡ ÏL∆»»∆»«»¿«¿ƒ

כד:).101) בבאֿמציעא (משנה סימן הוא המספר
הפירות.102) את גם מקבל בכלי, סימן ריקן 103)והנותן

שם). המשנה כה.104)(לשון שם ברייתא,
שכתב 105) מה וראה שלו, הפירות אלו הרי כלומר,

כאן. המגידֿמשנה

.„È?„ˆÈk106ÈÏk‰ È¯BÁ‡ eÈ‰107È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ≈«»¬≈«¿ƒƒ¿≈«≈¬≈
ÔÈLLBÁ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ÈÏk‰ Èt eÈ‰ ;BlL el‡≈∆»¿≈«¿ƒƒ¿≈«≈¿ƒ

eÎtL ÈÏk‰ ÔÓ ‡nL108ÌÈ‚‡ eÈ‰ Ì‡Â .109,ÈÏkÏ ∆»ƒ«¿ƒƒ¿¿¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ
;BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈtÏk ÂÈtL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿«≈«≈¬≈≈∆
ÈtÓ BÎB˙a Ô‰Ó ¯‡L ‰È‰ ,ÈÏk‰ ÔÓ eÎtL el‡L∆ƒƒ¿¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿≈

ÌÈ‚‡‰110ı¯‡a Ô˙ˆ˜Óe ÈÏka ˙B¯t‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .111 »√»ƒ»ƒ¿»«≈«¿ƒƒ¿»»»»∆
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -112. «»¿«¿ƒ

לא.106) ואם הכלי לבעל שייכים הפירות אם לדעת אפשר
שאין 107) ומכיון נשפכו, הכלי מן לא שהפירות מראה זה

שם). (גמרא המוצא של הם הרי סימן, ובעל 108)להם
הפירות. בעל גם הוא הכלי,109)הכלי לתוך כפופה שפה

לחוץ. מלהשפך הפירות את שם.110)ומונעת גמרא
שם.111) ברייתא הכלי, מן נשפכו שהפירות מוכיח הדבר
לכלי.112) שמחוץ הפירות את גם יקבל הכלי ובעל

.ÂË˙BÚÈˆ˜ ‡ˆBn‰113‰„O „ˆa elÙ‡Â ,C¯ca «≈¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿«¿≈
˙BÚÈˆ˜114BlL el‡ È¯‰ -115‰ËB ‡È‰L ‰‡z ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈≈∆¿≈¿≈»∆ƒ»

‰ÈzÁz ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ,C¯cÏ116ÌeMÓ ˙B¯zÓ - «∆∆¿ƒ¿¿¿≈ƒ«¿∆»À»ƒ
ÏÊb117˙Ò‡Ó d˙ÏÈÙ ÌÚ da ‡ˆBiÎÂ ‰‡z‰L ;118. »≈∆«¿≈»¿«≈»ƒ¿ƒ»»ƒ¿∆∆

¯OÚÓ ÌeMÓ ˙B¯eËÙe119ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ Ï·‡ .120 ¿ƒ«¬≈¬»≈ƒ¿»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬ƒ

כא:).113) (שם ליבשן ששוטחים שנראה 114)תאנים
השדה. לבעל שייכות דבר 115)שהקציעות הקציעות כי

והרגישו  קרובות, לפעמים אותן בודקים והבעלים הן, חשוב
יאוש  לאחר המוצא לידי והגיעו קצר, זמן כעבור באבדנן

בעל 117)בדרך.116)(שם). של שהתאנים אףֿעלֿפי
הן. אותה.118)התאנה מפקיר התאנה כדין 119)ובעל

חשובים 120)הפקר. אינם אבל נמאסים, ואינם הם קשים
ועל  אותם, לראות תכופות בודקים אינם ובעליהם כקציעות,
מדעת  שלא יאוש זה והרי שנפלו, יודעים שאינם אפשר כן

נמאסים. אינם כי אותם, מפקירים אינם והבעלים

.ÊËÌÈÏÚa‰L ;˙B¯zÓ - Áe¯‰ Ô¯ÈMnL ÌÈ¯Óz121 ¿»ƒ∆«ƒ»»«À»∆«¿»ƒ
ÌeÏÁÓ122Ô˙˜ÊÁ e‰ÊÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ123ÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿»¿»»»¿∆∆¿»»¿ƒ»∆

‰ÏÈÁÓ Èa ÔÈ‡L ,ÌÈÓB˙È124Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¬ƒ¿≈ƒ
ÛÈw‰Â ‰„O‰ ÏÚa „Èt˜‰125Ôwz B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ƒ¿ƒ«««»∆¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ≈
˙BÏ·Bp‰ Ba eÏtiL ÌB˜Ó126el‡ È¯‰ - ÌË˜ÏiL „Ú »∆ƒ¿«¿«∆ƒ¿¿≈¬≈≈

.ÏÁÓ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡¬∆¬≈ƒ»«¿∆…»«
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העץ.121) מן תמרים משיר שהרוח שיש מראש היודעים
מתיקותם 122) מחמת אותם אוכלות וחיות שבהמות מפני

כב:). מחלום.123)(בבאֿמציעא שהבעלים
יתומים 124) של בתאנה שגם ונראה (שם). הם שקטנים

כך. וחיות.125)הדין בהמות יכנסו שלא בגדר,
העץ.126) מן הנופלים בשלו, שלא הפירות

.ÊÈÚ¯ Ïe˙Á127‚¯B‰L128¯eÒ‡ - ÌÈpËw‰ ˙‡ »«∆≈∆«¿«ƒ»
ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â ,BÓi˜Ï129·L‰ ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â , ¿«¿¿≈ƒ»≈¿≈ƒ»≈

B‡ˆBn‰ Ïk ‡l‡ ;ÏÈÚBÓ B¯BÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡¬≈»««ƒ∆ƒ∆»»«¿
BlL ¯BÚ‰Â B‚¯B‰Â ,Ba ‰ÎÊ130. »»¿¿¿»∆

פו.127) "קטעיה 128)בבאֿקמא הגירסא: שלנו בגמרא
חסרה  פ' בכתבֿיד אבל ילד), של ידו (=קטע דינוקא" לידא
היתה  רבינו וגירסת סופרים), דקדוקי (עיין "לידא" תיבת

מגידֿמשנה. וראה לינוקא", "קטליה מכיון 129)כנראה
שם. גמרא בעלים, ללא כחתול דינו - לקיימו שאסור

שם.130) רבינא דעת

.ÁÈÌÈMÓÁ CB˙a :C·BLÏ ·B¯˜ ‡ˆÓp‰ ÏÊBb»«ƒ¿»»¿»¿¬ƒƒ
‰n‡131C·BM‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ -132ıeÁ , «»¬≈∆«««»

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁÏ133ÔÈ‡L ; «¬ƒƒ«»¬≈∆¿∆≈
‰c„Ó ÏÊBb‰134ÈL ÔÈa ‡ˆÓ .‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙È «»¿«∆»≈«¬ƒƒ«»ƒ¿»≈¿≈

˙BÎ·BL135·B¯˜ ÏL ‡e‰ È¯‰ -136‰ˆÁÓ ; »¬≈∆»∆¡»
‰ˆÁÓÏ137eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e˜ÏÁÈ - ¿∆¡»«¬…«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

ÈBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓa ÌÈÂL ˙BÎ·BM‰ ÈL ÈBÈ≈¿≈«»»ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ»≈
·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈa¯ „Á‡‰138‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ »∆»«ƒ«≈««»…««ƒ∆
.˜BÁ»̄

כג:131) מתרחק 132)בבאֿבתרא אמה חמשים שעד
(שם). משובכו בא.133)הגוזל ההפקר מן שם.134)כי

לשניהם.135) חמשים קרוב 136)בתוך שלו, לזה "קרוב
שם). (משנה שלו" ספק.137)לזה זה כגון 138)הרי

אמה  עשרים ותוך מרובות, שיוניו לשובך אמה ארבעים תוך
שם). (גמרא מועטות שיוניו לשובך

ה'תש"פ  ניסן כ"ב חמישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
מוצאו,1) של שהוא ממה פרטים קצת כן גם בו נתבאר

בשלימות. זה ביאור ונשלם סיבה זה אי מחמת

.‡ÌÈËÁÓ ‡ˆBn‰2˙B¯BpˆÂ3‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÓÒÓe «≈¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«≈
BlL el‡ È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Ì‡ˆÓ Ì‡ :Ô‰a4ÌÈL , »∆ƒ¿»»∆»∆»¬≈≈∆¿«ƒ

.ÔÓÈÒ ÔÈnL ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¯˙È B‡ ÌÈL¿«ƒ»≈«»¿«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ»

כד.2) מציעא בבא חוטי 3)ברייתא לטוות מזלגות כעין
ראה 4)זהב. עין. טביעת ולא סימן לא בהם אין שהרי

ב. הלכה יד, פרק למעלה

.·BlL el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ‡ˆBn‰ ÔÎÂ5. ¿≈«≈»¿À»ƒ¬≈≈∆
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ˙BÚaËÓ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡6Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿»«¿¿∆««≈∆¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk7·iÁ - ˙BÚÓ ¯eaˆ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»ƒ¬»ƒ»»ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï8˙BÚaËÓ ‰LÏL ‡ˆÓ .9Ô‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ¿«¿ƒ»»¿»«¿¿∆««∆¿≈

Ïc‚Ók ÔÈÈeOÚ10ÔkÓ „Á‡Â ÔkÓ „Á‡ eÈ‰L B‡ , ¬ƒ¿ƒ¿»∆»∆»ƒ»¿∆»ƒ»
Ô‰Èab ÏÚ „Á‡Â11,‰Ê ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ê ˙ˆ˜Ó eÈ‰L B‡ , ¿∆»««≈∆∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆

˙Á‡ ˙·a eÏËpÈ Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎÈ Ì‡L È„k12- ¿≈∆ƒ«¿ƒ≈»≈≈∆ƒ»¿¿«««
¯ÈLk ÌÈÈeOÚ eÈ‰ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ13‰¯eLk B‡14B‡ «»¿«¿ƒ»¬ƒ¿≈¿»

‰·eˆÁk15ÌlÒk B‡16.ÏhÈ ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¬»¿À»¬≈∆»≈¿…ƒ…

סימן.5) בהן אין אבל 6)שהרי השני, על אחד מטבע
למטה. דינם רבינו פירש מטבעות מן 7)בשלושה ונפלו

כה.). מציעא (בבא המוצא של הן הרי כן ועל הבעלים,
למעלה 8) (ראה סימן הוא והמקום הינוח, דרך זה שהרי

י). הלכה טו, סימן.9)פרק הוא המספר כה. שם משנה
מכריז  המוצא שהרי סימן, המספר אין מטבעות בשתי
שם). (גמרא שניים מטבעות ומיעוט מצאתי, מטבעות

המשנה 10) את יצחק רבי פירש כך נפילה. דרך זה שאין
פירושו, ו"כמגדל" זה", גב על זה מטבעות "שלושה שם.
והקצר  באמצע הבינוני למטה, הרחב חנינא, רבי לפי
אחד  ברוחב כשהמטבעות אפילו יוחנן רבי ולפי למעלה,
הרי  חבירו, על עודף אחד ואין זה גב על זה מונחים והם

(שם). להכריז וחייב הינוח דרך וחציו 11)זה זה על חציו
כה:). (שם זה כה.).12)על (שם הוא הינוח דרך

(שם).13) כצמיד זה.14)עגול אצל אחד 15)זה כל
שניים. של אוויר ורוב 16)כנגד התחתון על אמצעי רוב

שם. רש"י מעלות, כמו האמצעי על העליון

.‚ÒÈÎa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰17·iÁ - ‡e‰L ˙BÓk ÒÈk B‡ , «≈»¿ƒƒ¿∆«»
ÊÈ¯Î‰Ï18el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ÂÈÙÏe ÒÈk ‡ˆÓ . ¿«¿ƒ»»ƒ¿»»»¿À»ƒ¬≈≈
BlL19ÏL ˙BÚn‰Â ÒÈk‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . ∆¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆«ƒ¿«»∆

„Á‡ Ì„‡20.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - eÏÙ ÒÈk‰ ÔÓe »»∆»ƒ«ƒ»¿«»¿«¿ƒ

כד:).17) שם (משנה בארנק.18)בארנק סימן יש שהרי
סימן 19) אין מפוזרות ולמעות נפלו, מהארנק לא שהמעות

ויד. יג הלכה טו פרק למעלה ראה כה.). כגון 20)(גמרא
מעות  שמקצת או המעות, לצד פונה הפתוח הארנק שמנעול

שם. הכיס, יד על ומקצתן בכיס

.„‰·z ÔÈa eÈ‰ Ì‡ :˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰21- ÈÂÁÏ «≈»«¬ƒ»≈≈»«∆¿»ƒ
˙eÁ‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰22ÔÈ‡Â ,‰·z‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ Ì‡Â ; ¬≈≈∆«««¬¿ƒ¿»»««≈»¿≈

Ô‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰·zÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ23. »ƒ«ƒ≈»¿«¬≈≈∆¿»
‰nÏÂ24¯ˆÁ dÈ‡L ÈÙÏ ?‰ÈÏÚ·Ï ˙eÁ‰ ‰˜z ‡Ï ¿»»…ƒ¿∆«¬ƒ¿»∆»¿ƒ∆≈»»≈

˙¯nzLn‰25dÎB˙a ‰ÈÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â .26CÈ¯ˆ , «ƒ¿«∆∆¿««ƒ∆¿»∆»¿»»ƒ
iL BÓk ,È˙eÁ ÈÏ ‰˜z :¯ÓBÏ.¯‡a˙ «ƒ¿∆ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈

לפניה.21) יושב שהרי 22)שהחנווני נפל, החנווני שמיד
מקומו. נפל 23)שם הקונים מאחד אומרים שאנו

שם. אלעזר רבי דעת בהן 24)והתייאש. זכה לא ולמה
(בבא  מדעתו? שלא לו קונה אדם של חצרו הרי החנווני

יא.). שם.25)מציעא ונכנסים יוצאים רבים שהרי
הנ"ל.26) מהטעם המשתמרת, כחצר דינה אין

.‰ÈÁÏM‰ ˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆÓ27‡qk ÔÈa :28 »»»«¬«À¿»ƒ≈ƒ≈
ÈÁÏL ÏL el‡ È¯‰ - ÈÁÏMÏ29‡qk‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ ; «À¿»ƒ¬≈≈∆À¿»ƒ¿»»««ƒ≈

ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰ elÙ‡ ,ÈÁÏM‰ ÈÙÏ30ÏÚ ÔÈÁpÓe ƒ¿≈«À¿»ƒ¬ƒ»¿ƒÀ»ƒ«
·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â .Ô‡ˆBÓ ÏL el‡ È¯‰ - ÔÁÏM‰«À¿»¬≈≈∆¿»¿∆ƒ¿…
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ÌÈ·ÎBk È„·BÚ31·¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk , ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»…
ÌÈ¯e¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - Ï‡¯OÈ32Ì‰Ï LÈ ƒ¿»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈»∆

.ÔÓÈÒƒ»

כו:).27) מציעא בבא (משנה מעות התיבה 28)מחליף
לקונים  השולחני בין והמפרידה המעות, את עליה ששמים

כסא. ניגש 29)נקראת הקונה אין שהרי נפלו, שממנו
והרי"ף 30)לשם. חננאל רבינו גירסת זוהי סימן. בהן ויש

גבי  על ומונחין צרורין אפילו אלעזר רבי "אמר בגמרא.
גרס  לא ורש"י המוצא). (של שלו" אלו הרי השולחן

שם. ראה מדבר 31)"צרורין", אפילו הבעלים שנתייאשו
אפילו  המתחיל דיבור כו: שם בתוספות וראה סימן, בו שיש

ישראל 32)צרורין. ברוב אפילו צרורים, אינם אם אבל
מתייאשים  והבעלים סימן בהן שאין מפני שלו, אלו הרי
שם  ראה ייאוש, לאחר המוצא ליד הגיעו והמעות מייד,

כא: מציעא ובבא ב הלכה

.Â,˙B¯t B¯·Á BÏ ÁÏML B‡ ,B¯·ÁÓ ˙B¯t Á˜Bl‰«≈«≈≈¬≈∆»«¬≈≈
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ˙B¯e¯ˆ ˙BÚÓ ÔÎB˙a ‡ˆÓe33Ô‡ˆÓ ; »»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯fÙÓ34?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿À»¬≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
¯bz‰ ÔÓ ˙B¯t‰ eÈ‰Lk35ÔÁ˜lL ˙Èa‰ ÏÚaÓ B‡ ¿∆»«≈ƒ««»ƒ««««ƒ∆¿»»

BÓˆÚÏ ˙B¯t‰ Lc ˙Èa‰ ÏÚa Ì‡ Ï·‡ ;¯bz‰ ÔÓƒ««»¬»ƒ««««ƒ»«≈¿«¿
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú È„È ÏÚ B‡36‰Ê È¯‰ - «¿≈¬»»¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¬≈∆

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ37. «»¿«¬ƒ

המספר.33) או הקשר סימן, בהן יש אין 34)שהרי שהרי
שם). (משנה סימן אנשים 35)בהן מהרבה פירות הקונה

אין  שהרי אפשר, אי ולהכריז להחזיר, למי יודעים ואין
מי  של ידוע ולא שונים מאנשים באו והפירות סימן במעות

כז.). (שם לקונה המעות כן ועל שקנה 36)הכסף, מה וכל
רבו. קנה סימן,37)עבד בהן שאין פי על אף הבית, לבעל

שהרי  מתייאש, אינו הבית ובעל הן. מי של יודעים שהרי
עבדיו  ידי על כשדשם אבל שם). (גמרא מכר למי יודע הוא

ונתייאשו. המעות נפלו שמהם אפשר העבריים

.ÊÔBÓËÓ ‡ˆBn‰38Ï‚a39el‡ È¯‰ - ÔLÈ Ï˙Îa B‡ «≈«¿¿«¿…∆»»¬≈≈
Ô‰ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈi¯BÓ‡ ÏL :¯ÓB‡ È‡L ;BlL40. ∆∆¬ƒ≈∆¡ƒƒ««¿ƒ≈

‰hÓ ‰hÓ Ì‡ˆÓiL ,‡e‰Â41˙BBÓËn‰ Ïk C¯„k ¿∆ƒ¿»≈«»«»¿∆∆»««¿
˙BLÈ‰42ÔBÓËÓ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡ Ï·‡ ; «¿»¬»ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿

¯·c‰ BÏ ˜tzÒ elÙ‡ ,L„Á43ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»¬ƒƒ¿«≈«»»¬≈∆…ƒ«
ÌL Ì‰ ÌÈÁpÓ ‡nL ,Ô‰a44. »∆∆»À»ƒ≈»

סתר.38) במקום כה:).39)טמון שם (משנה אבנים
גויים 40) היו לא האחרונים שבדורות שידוע פי על אף ולכן

שם). (גמרא כן הדין הגירסה 41)במקום, הקרקע. בתוך
חלודה  העלה שהחפץ כלומר, טפי", "דשתיך שלנו בגמרא
רבינו  גירסת רב. מזמן מונח שהוא מוכיח וזה מרובה,

היסוד. אצל למטה מונח כלומר, שמוצאים 42)"דשתית",
באדמה. שוקעים הבתים שקירות לאחר בקרקע אותם

חדש.43) מטמון זה לא 44)אם כן ועל לקחתו, ויבואו
טו, פרק למעלה ראה שם), (גמרא הינוח ספק כל כדין יגע

א. הלכה

.Á,BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ«¬≈∆»»»∆…ƒ«¿

ÔBÓËn‰ ‰Ê ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰˜È ‡Ï ‰nÏ ,¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈»»…ƒ¿∆««∆»≈∆««¿
,ÌÈi¯BÓ‡ ÏL ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔLi‰ Ï˙k‰ CB˙aL∆¿«…∆«»»««ƒ∆∆¡ƒƒ

¯ˆÁ‰ ÏÚ·Ï BÊ ‰‡ÈˆÓ ‰È‰˙Â45Úe„È BÈ‡L ÈtÓ ?46 ¿ƒ¿∆¿ƒ»¿««∆»≈ƒ¿≈∆≈»«
ÏkÓe epnÓ „e·‡ ÔBÓËn‰ ‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÏ¿…«¬≈ƒ«¬≈∆««¿»ƒ∆ƒ»
ÏL ‰„·‡ ‰Óe .B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ CÎÈÙÏe ,Ì„‡»»¿ƒ»∆¿»¬≈»∆

Ì„‡47- d˙‡ˆÓe epnÓ „·‡z ¯L‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ , »»»¿»»¬∆…«ƒ∆¿»»
Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ ‰ÈeˆÓe epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ48˙‡ˆÈ , ƒ∆¬»ƒ∆¿»≈∆»»»»»

BÊ49Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L ÌiÏ ‰ÏÙpL50Ï˜ ; ∆»¿»«»∆¬»ƒ∆ƒ»»»«
ÌÏBÚÓ BlL ‰È‰ ‡lL ,ÈBÓ„˜ ÔBÓËÓÏ ¯ÓÁÂ51, »…∆¿«¿«¿ƒ∆…»»∆≈»

ÏL ‡e‰ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÏkÓe epnÓ „e·‡ ‡e‰Â¿»ƒ∆ƒ»»»¿ƒ»∆
.B‡ˆBÓ¿

ז).45) הלכה (ראה לקחתה למוצא מתירים שיש 46)ומדוע
וקיים.47)מטמון. להחזיר.48)שחי שאין 49)חייבים

(שם). להכריז הבעלים 50)צריכים שנתייאשו וחזקה
ראה  שלהם, החפץ על זכותם את אבדו כן ועל שנפלה, משעה

ד. הלכה יד, פרק תוספות 51)למעלה וראה בה. זוכה שאינו
כאן. ובראב"ד דשתיך המתחיל דיבור כו. שם

.ËL„Á Ï˙Îa ÔBÓËÓ ‡ˆÓ52ÁÈÎBÓ ÔBÓËn‰ Ì‡ : »»«¿¿…∆»»ƒ««¿ƒ«
ÁÈÎBÓ Ì‡Â ;BlL ‡e‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡e‰L∆¿««««ƒ¬≈∆¿ƒƒ«
B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ‡e‰L53. ∆∆∆»ƒ«¬≈∆¿

L ·vp‰ È¯‰ - ÔÈkq‰ ?„ˆÈkÁÈÎBÓ Bl54- ÒÈk‰Â ; ≈«««ƒ¬≈«ƒ»∆ƒ«¿«ƒ
ÁÈÎBÓ ÂÈt55Ô‰Ó ‡ÏÓ Ï˙k‰ CBz ‡ˆÓ Ì‡Â .56- ƒƒ«¿ƒƒ¿»«…∆»≈≈∆

ÔÈ˜ÏBÁ57. ¿ƒ

כה:).52) שם (משנה שבכותל חור פי 53)בתוך על אף
מטמון  שזה מכיוון המוצא, של זה הרי הינוח, וודאי שזה

נתייאשו. כבר והבעלים רב, זמן מחזיקים 54)המונח שכן
הבית  בעל הבית, לפנים פונה הניצב ואם בניצב, סכין
הרבים, לרשות פונה ואם שלו, זה והרי שם, אותו הטמין
(גמרא  המוצא של זה כן ועל שם, הטמינו דרך מעוברי אחד

כו.). ואם 55)שם הבית, בעל של הריהו לפנים, פונה אם
(שם). המוצא של הריהו לחוץ, לסוף 56)פונה שייך

כל  את תופסות שהמעות והכוונה משנה), (כסף י הלכה
הכותל. מחציו 57)רוחב (שם) המשנה לדברי בהתאם

אבל  המוצא. של ולחוץ מחציו הבית, בעל של ולפנים
על  סומכים הכותל, עובי כל ממלאים אם אפילו וכיס בסכין
הכיס  פי או הסכין של הניצב למעלה: שנאמרו ההוכחות

מוכיחים.

.ÈÔÈ‡L ,·‰Ê ÏL ˙BBLÏ B‡ ˙BÚÓ Ï˙k‰ CB˙a eÈ‰»¿«…∆»¿∆»»∆≈
ÁÈÎBÓ ÌL58ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ :59‡ˆBÓ ÏL -60BÈˆÁÓ , »ƒ«≈∆¿¿«∆≈≈∆¿

ÌÈÙÏÂ61˙Èa‰ ÏÚa ÏL -62. ¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ

הרבים 58) רשות מבני אחד או אותן שם הבית בעל אם
שם). שם).59)(גמרא (משנה הרבים לרשות הקרוב בחצי

ובמשך 60) ושכח, שם אותן הניח דרך שעובר הנחה מתוך
מהן. התייאש הבית.61)הזמן לפנים הקרוב בחצי

התייאש.62) ולא אותן הניח הוא כי

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ63ÔÚhLk ‡l‡ ¿≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»«
e‡L ,L¯BÈ ‰È‰L B‡ ;BlL ÔBÓËn‰L ˙Èa‰ ÏÚa64 ««««ƒ∆««¿∆∆»»≈∆»
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BÏ ÔÈÚBË65Ô‰L ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰ ÂÈ·‡ ÏL ‡nL ¬ƒ∆»∆»ƒ≈¬»ƒ»∆≈
‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ66‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¬≈≈∆≈¿ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡ ¯ÎBO ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡Ï B˙Èa ¯ÈkOÓ67. «¿ƒ≈«¬≈ƒ¬≈≈∆≈«¬
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰LÏLÏ B¯ÈkO‰ Ì‡Â68È¯‰ - „Á‡k ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿≈»ƒ¿∆»¬≈

˜ct e‰‡OÚ69˙Èa‰ CB˙a elÙ‡ ,Ba ‡ˆÓp‰ ÏÎÂ , ¬»»À¿»¿»«ƒ¿»¬ƒ¿««ƒ
„Á‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ -70ÏBÎÈ ¬≈∆¿»ƒ¿≈∆≈∆»»

e‰‡OÚ È¯‰L ,ÔÓË ‡e‰L B‡ BlL Ô‰L ÔÚËÏƒ¿…∆≈∆∆»«∆¬≈¬»»
.˜ctÀ¿»

הבית.63) בעל של על 65)הדיינים.64)שהמטמון אף
טוען. אינו עצמו שהוא של 66)פי חצרו אומרים ואין

לרשות  הפתוח החור שהרי מדעתו, שלא לו קונה  אדם
לדין  הטעם גם וזהו הוא. משתמרת שאינה חצר הרבים

המוצא. של ולחוץ שמחציו בעל 67)המשנה, של ולא
לאחד 68)הבית. אפילו אלא גויים, לשלושה דווקא לאו

וראה  שם. הגמרא לשון נוקט ורבינו מוצאם, של אלו הרי
שם. שם.69)רש"י מצויים הבית.70)שרבים בעל ואף

ישראליים  לשלושה השכיר אבל לגויים, השכיר ודווקא
אינם  ולכן שותפים שהם שאפשר להם, להחזיר חייב
נחמן  רב נגד כמותו ופסק כו: שם רבא דעת מתייאשים.

הרי"ף. גם פסק וכן אחרון. שהוא מפני

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
וכל 1) מוצאה של שהיא המציאה זכות איכות בו נתבאר

בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡BÈ‡ ,d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰L da e¯Ó‡L ‰‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒ»∆»«¿»∆ƒ∆¿»≈
B„ÈÏ ÚÈbzL „Ú da ‰ÎBÊ2B˙eL¯Ï B‡3Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«∆«ƒ«¿»ƒ¿¬»ƒ

‰‡¯4‰ÈÏÚ ÏÙ elÙ‡ ,‰‡Èˆn‰ ˙‡5¯Á‡ ‡·e , »»∆«¿ƒ»¬ƒ»«»∆»»«≈
.da ‰ÎÊ da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê È¯‰ - da ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ»¬≈∆∆∆¡ƒ»»»»

ב.).2) (בבאֿמציעא משמע" לידיה דאתאי "ומצאתה
ח.3) הלכה להלן ראה לחצרו. בעלמא 4)כגון "בראיה

שם). (גמרא לה" קני והטעם 5)לא י. בבאֿמציעא משנה
ואףֿעלֿפי  לרשותו. ולא לידו הגיעה שלא משום קנה, שלא
רק  זה לו, קונות אדם של אמותיו שארבע חכמים שתיקנו
אבל  ושבים, עוברים הרבה שאין דרכים בצידי או בסימטה
דין  מקור שממנה המשנה קונות. אינן ממש הרבים ברשות
שם  ששת רב אותה שפירש כמו הרבים, ברשות מדברת זה
והרי"ף. חננאל ורבינו כאן, לרבינו המשנה פירוש וראה י:
ובביאור  ובהג"ה טו, סעיף רסח סימן המשפט חושן וראה
עליה, נפל אפילו קנה שבסימטה יוצא, ומזה שם. הגר"א
למה  לתמוה, ויש שם. שבגמרא הראשון לפירוש בניגוד

לטעות. מקום והשאיר כאן רבינו סתם

.··ÎB¯ ‰È‰6,‰‡Èˆn‰ ˙‡ ‰‡¯Â ‰Ó‰a Èab ÏÚ »»≈««≈¿≈»¿»»∆«¿ƒ»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â7BÏ d‰Èa‚‰L ÔÂÈk - da ÈÏ ‰ÎÊ :8‰˜ ¿»««¬≈¿≈ƒ»≈»∆ƒ¿ƒ»»»

·ÎB¯‰9ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,10B„ÈÏ11¯Ó‡ Ì‡Â . »≈¿««ƒ∆…ƒƒ«¿»¿ƒ»«
ÈÏ ‰z :BÏ12‰ÎÊ - da È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡Â dÏËe , ¿∆»ƒ¿»»¿»«¬ƒ»ƒƒ»»»
ÏËBp‰ da13È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡ ·ÎB¯Ï d˙pMÓ Ì‡Â . »«≈¿ƒƒ∆¿»»»≈»«¬ƒ»ƒƒ

‰lÁz da14ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -15. »¿ƒ»…»«¿

ט:6) בבאֿמציעא רגלי.7)משנה הרי 8)ההולך ושתק,

שליחותו. שאמר:9)עשה י.), (שם יוחנן רבי כדעת
חבירו. קנה לחבירו, מציאה רומי 10)המגביה בדפוס

הגיעה. ומרגע 11)ר"מ: שליחו, נעשה המגביה כי
הרוכב. אותה קנה שם.12)שהגביהה כי 13)משנה,

לו  לתת אלא בשבילו לזכות שליח אותו עשה לא הרוכב
בו  לחזור בידו הרשות לו, נתן שלא עוד וכל המציאה, את

שם.14)משליחותו. משנה המציאה, את כשהגבהתי
אפילו15) לעצמו,כי בה לזכות שנתכוון דבריו, נכונים אם

שם. רש"י ראה לו. כשמסרה לרוכב במתנה נתנה הרי

.‚B¯·ÁÏ ‰‡ÈˆÓ dÈa‚n‰16B¯·Á ‰˜ -17ÏÚ Û‡Â . ««¿ƒ«¿ƒ»«¬≈»»¬≈¿««
BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt18e‰Èa‚‰ .[da ‰ÎÊ] - ÌeÏk ƒ∆…»«¿»»»ƒ¿ƒ

ÌÈL ‰‡Èˆn‰19Ì‰ÈL ‰e‡˜ -20. «¿ƒ»¿«ƒ¿»»¿≈∆

לחבירי.16) המציאה את מגביה אני אמר: ההגבהה בשעת
י.17) שם בו, לחזור יכול המגביה חבירו 18)ואין

לו  אמר הקודמת בהלכה בשבילו. המציאה את שיגביה
אמר  וכאן כלום, אמר לא והמגביה בה", לי "זכה חבירו:
כלום. אמר לא וחבירו לחבירי", בה זוכה "אני המגביה:

חבירו. בה זכה המקרים מודים 19)בשני כששניהם
ח.) וגמרא ב. שם (משנה ביחד המציאה את שהגביהו

כמגביה 20) הוא מהם אחד וכל בהגבהה, לזה זה עזרו כי
ח.). (שם שניהם בה זכו ועלֿידיֿזה לחבירו, מציאה

.„L¯Á BÏ d‰Èa‚‰21‰˜ ‡Ï - ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»≈≈∆»»…»»
Áwt‰22˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,23ÁwÙe L¯Á d‰Èa‚‰ . «ƒ≈«¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿ƒ»≈≈ƒ≈«

Áwt ‰˜ ‡lL CBzÓ - „Á‡k24L¯Á ‰˜ ‡Ï25eÈ‰ . ¿∆»ƒ∆…»»ƒ≈«…»»≈≈»
ÌÈÓÎÁ ewz - ÌÈL¯Á Ì‰ÈL26‡lL È„k ,e˜iL ¿≈∆≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿¿≈∆…
˙Bˆp‰Ï e‡B·È27. »¿ƒ»

כשוטה.21) ודינו שומע ואינו מדבר אינו מלידה,
ח.22) ולקמן 23)בבאֿמציעא נט: גיטין משנה ראה

יב. -24)הלכה הפקח בשביל החרש שהגביה מה שהרי
הוא. קרקע גבי על את 25)כמונח הגביה לא שהרי

אינה  הפקח של וההגבהה הקרקע, גבי מעל כולה המציאה
ואפילו  לחרש. קנה לא לעצמו, קנה שלא מיגו לו, מועילה
פקח  יאמר: עצמו החרש כי כאן, אין שלום" דרכי "מפני

ח.). (בבאֿמציעא אקנה? אני קנה, שם.26)לא
המציאה.27) את מהם החוטפים עם לריב

.‰¯BÓÁ B‡ ÏÓ‚ e‡¯L ÌÈL28eÓ„˜Â ,‰‡ÈˆÓ ÏL ¿«ƒ∆»»»¬∆¿ƒ»¿»¿
e‰eÎLÓ B‡ e‰e‚È‰‰Â Ì‰ÈL29„Á‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»

Ì‰ÈL e˜ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒ¿∆»≈»¿≈∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡31„Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÏÓ‚a Ï·‡ ;¯BÓÁa ¬ƒ«¬¬»¿»»ƒ»»∆»

‡Ï Ï·‡ ,‰˜ CLBn‰ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó«¿ƒ¿∆»≈«≈»»¬»…
‚È‰n‰32. ««¿ƒ

ח:28) מכירה 29)שם הלכות ראה ממקומו. רגליו ועקר
ו. הלכה ב, אףֿעלֿפי 30)פרק מחבירו, עדיף אחד ואין

במשיכה. גם נקנה בהנהגה, דרכו נמשך 31)שחמור זה
מושך". ואחד מנהיג, "אחד הדין: אחרון 32)אחר כלשון

אם  כלומר, קונה. אינה משיכה במקום בגמל שהנהגה שם.
ואחד  מנהיג אחד אם אבל קונים, שניהם מנהיגים שניהם

ט.). (שם קונה המנהיג ואין עדיף המושך מושך,
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.Â‰¯ÒBna ÊÁ‡Â „Á‡ Ì„wL ‰‡ÈˆÓ ˙Ó‰a33‡Ï - ∆¡«¿ƒ»∆»«∆»¿»««≈»…
‰˜34‚È‰È B‡ CLÓiL „Ú ,35¯b‰ ÈÒÎa ÔÎÂ .36. »»«∆ƒ¿…«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈«≈

.dc·Ï ‰¯ÒBn‰ ‰˜ Ï·‡¬»»»«≈»¿«»

בעלֿחי.33) בו שקושרים במוסרה 34)חבל האוחז אין
אותה  מוסר הבהמה בעל אלאֿאםֿכן הבהמה את קונה

ח:). (שם במתנה או וממכר במקח כגון ראה 35)בידו.
ה. בנכסיו 36)הלכה הקודם וכל יורשים, לו ואין שמת

(שם). בהם זכה

.Ê·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰37·ÎB¯‰ - ‰¯ÒBna ÊÁB‡ „Á‡Â »»∆»≈¿∆»≈«≈»»≈
‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL ‰¯ÒBn‰Â ‰Ó‰a‰ ‰˜38,„·Ïa »»«¿≈»¿«≈»∆«¿»≈«¿≈»ƒ¿«

B„Èa ÊÁ‡M ‰Ó ‰pnÓ ‰˜ ‰¯ÒBn‰ ÊÁ‡L ‰ÊÂ39, ¿∆∆»««≈»»»ƒ∆»«∆»«¿»
Ô‰Ó „Á‡ e‰˜ ‡Ï ‰¯ÒBn‰ ¯‡Le40. ¿»«≈»…»»««≈∆

ט.37) פגיה".38)שם "בית ובלשונו אשי, רב כדעת
אלאֿאםֿכן 39) ההפקר מן חפץ קונים אין כי לא, ויותר

כולו. זכה.40)הגביהו בו התופס וכל

.ÁBzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁ41Ì‡Â , ¬≈∆»»»∆…ƒ«¿¿ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ da ‰ÏÙ42‰na . »¿»»¿ƒ»¬≈ƒ∆««∆»≈«∆

˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c43‰„Oa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆¬»¿»∆
e‰„O „ˆa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰p‚Â44 ¿ƒ»¿«≈»∆ƒ»»≈¿«»≈
„ÓBÚ BÈ‡ Ì‡Â ;da ‰ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡Â¿»«»¿»ƒ»ƒ»»»¿ƒ≈≈

ÈÏ ‰˙ÎÊ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ ,ÌL45- 'È„O »∆»»≈¿…»«»¿»ƒ»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔÎÂ .‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk46‡e‰L Ì„‡ ÏL »«≈»»¿≈«¿««∆»»∆

BÏ ÌÈB˜ el‡ È¯‰ - Bcˆa „ÓBÚ47‰ÚÈb‰ Ì‡Â , ≈¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒƒ»
.da ‰ÎÊ - BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ‰‡Èˆn‰«¿ƒ»¿«¿««∆»»»

ואילו 41) יא.), (בבאֿמציעא בחצרו שהחפץ יודע שאינו
היא  שהחצר הוא והטעם בה. לזכות רוצה היה  יודע היה
(נמוקיֿיוסף  שם נותן שבידו מה כל שהרי לידו, כהמשך

הרנב"ר). ליטלה.42)בשם  לאחר כגון 43)ואסור
לחצרו  יכנס לא שאיש כך על סומך החצר ובעל גדר, מוקפת

(שם). שם.44)לקחתה שמואל, שם.45)דעת משנה,
הדברים: שני צריכים משתמרת שאינה שבחצר סובר, רבינו

חצרי. לי זכתה שיאמר וגם החצר, בצד ראה 46)עומד
ט. לא 47)הלכה אפילו קונות אמות ארבע י. בבאֿמציעא

שיכול  מפני חצר, מקנין עדיף אמות ד' קנין לי". "זכו אמר
המציאה. את ולקחת יד להושיט הוא

.ËÌÈÓÎÁ48‰Ê ¯·„ ewz49e·È¯È ‡lL È„k , ¬»ƒƒ¿»»∆¿≈∆…»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ‡ˆBn‰«¿ƒ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ

‡ËÓÒa50ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ,51ÌÈa¯‰ ÔÈ‡L52 ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ∆≈»«ƒ
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ‰„Oa B‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÁBc53Ï·‡ ; ¬ƒ»∆¿»∆∆≈¿»ƒ¬»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ‰54B¯·Á ‰„O CB˙a B‡55ÔÈ‡ - »≈ƒ¿»«ƒ¿¿≈¬≈≈
BÏ ˙BB˜ ˙Bn‡ Úa¯‡56ÚÈbzL „Ú ÌL ‰B˜ BÈ‡Â , «¿««¿≈∆»«∆«ƒ«

B„ÈÏ ‰‡ÈˆÓ57. ¿ƒ»¿»

לאדם.49)שם.48) לו קונות אמות קרן 50)ארבע
רב  כדעת לרבים, הפקר והיא הרבים לרשות הסמוכה זווית

י: שם אמות 52)שם.51)ששת ארבע אחד לכל ויש 
לו. כתוב 53)מיוחדות פפא רב בדברי שלנו בגמרא

"בשדה  היא: ורבינו הרי"ף חננאל, רבינו וגירסת "בעלמא",
בעלים". לו שאין "בשדה הכוונה מפרש ורבינו דעלמא",

מיוחדות 54) אמות ארבע אחד לכל ואין מרובה, שהצפיפות
שם.55)לו. פפא רב מדברי אחר. של חצירו נעשית אינה
תועיל 56) לא התקנה שהרי לו, קונות אין הרבים ברשות

הפקיעו  שלא לו, קונות אין חבירו ובשדה ריב, למנוע
לאחרים  לתת עלֿמנת הבעלים של המליאה זכותם חכמים

חצר. א.57)זכות הלכה ראה

.È¯ˆÁ dÏ LÈ - ‰pË˜58˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ LÈÂ59, ¿«»≈»»≈¿≈»«¿««
ÔË˜Â60ÈtÓ .˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡Â ¯ˆÁ BÏ ÔÈ‡ - ¿»»≈»≈¿≈«¿««ƒ¿≈

‰e„ÓÏ d„iÓ ‰pË˜ ÏL ¯ˆÁL61‡È‰L ÌLkL : ∆»≈∆¿«»ƒ»»¿«¿»∆¿≈∆ƒ
Ë‚a ˙L¯b˙Ó Ck ,d„ÈÏ ÚÈbn‰ Ë‚a ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆¿≈««ƒ«¿»»»ƒ¿»∆∆¿≈
,Ëb‰ ÔÈÚÏ ¯ˆÁ dÏ LiL ÌLÎe ;d¯ˆÁÏ ÚÈbn‰««ƒ««¬≈»¿≈∆≈»»≈¿ƒ¿««≈

‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ dÏ LÈ Ck62Ì„‡ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ; »≈»¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿««∆»»
‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ B¯ˆÁk63B¯ˆÁL e„ÓÏ LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬≈¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ»«¿∆¬≈
BÁeÏMÓ BÏ ‰B˜64BÁeÏL BÏ ‰BwL C¯„k :65Ck , »ƒ¿¿∆∆∆∆¿»

ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔËw‰Â ;B¯ˆÁ BÏ ‰˜z66, ƒ¿∆¬≈¿«»»ƒ¿≈∆»ƒ«
„Ú ,BÏ ÔÈB˜ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ B¯ˆÁ ÔÈ‡ Ck»≈¬≈¿…«¿««∆ƒ«

B„ÈÏ ‰‡ÈˆÓ ÚÈbzL67. ∆«ƒ«¿ƒ»¿»

לגדול 58) כמו מדעתה שלא לה קונה המשתמרת חצר
יא.) י: החכמים,59)(בבאֿמציעא תקנת מכוח לה קונות
שם. יוחנן רבי מסקנת 60)דברי ולפי לקיש. ריש דברי

ורש"י. חננאל רבינו ראה בקטן. מודה יוחנן רבי גם הגמרא,
בידה"61) ונתן כריתות ספר לה "וכתב בתורה: כתוב

מכלֿמקום". – "ונתן עז: בגיטין ודרשו א). כד, (דברים
הגט  את נתן אפילו אלא ממש בידה דוקא לאו כלומר,
י: שם היד, כדין החצר ודין מגורשת, היא הרי לחצרה,

כלומר 62) מגט", מציאה "ילפינן אמרו: יא. בבבאֿמציעא
הגט, לענין כידה שחצרה כשם מגט, מציאה לומדים אנו

מציאה. לענין כידה היא פפא 63)כך רב מדברי יוצא זה
אמות, ארבע תיקנו לא חבירו שבשדה שאמר, י:) (שם
פאה, ולקחת בו ללכת זכות לו נתנה שהתורה ואףֿעלֿפי
אמות  שארבע משמע חצרו. שתהיה זכות לו נתנה לא אבל
לה  יש כך חצר, לה שיש כשם הקטנה כן ועל כחצרו. דינן

אמות. י:64)ארבע כמותו.65)שם אדם של שלוחו כי
מהכתוב 66) כמותו, אדם של ששלוחו למדנו מא. בקידושין

"כי  מתחילה: והפרשה מביתו", "ושלחה א) כד, (דברים
כ  איש" גדול.יקח יב.67)לומר, הלכה לקמן ראה

.‡È‰‡¯L ÈÓ68È¯‰Â ,‰‡Èˆn‰ ¯Á‡ ÌÈˆ¯ ÌÈ¯Á‡ ƒ∆»»¬≈ƒ»ƒ«««¿ƒ»«¬≈
˙BÏÊB‚ B‡ ¯e·L È·ˆ ‡È‰69‰È‰ Ì‡ :eÁ¯t ‡lL ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ»»

e‰„O „ˆa „ÓBÚ70‰È‰ ı¯ ‰È‰ el‡Â ,dÎB˙a Ô‰L ≈¿«»≈∆≈¿»¿ƒ»»»»»
ÔÚÈbÓ71¯Ó‡Â ,72;e‰„O BÏ ‰˙ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ : «ƒ»¿»«»¿»ƒ»ƒ»¿»»≈

ı¯ ‡e‰L È·ˆk el‡ È¯‰ - ÔÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿«ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ∆»
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÌÈÁÈ¯Ùn‰ ˙BÏÊB‚Îe Bk¯„k73‡l‡ , ¿«¿¿»««¿ƒƒ¿…»«¿∆»
‰zÓa BÏ e˙ Ì‡Â .‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ Ïk74ÏÈ‡B‰ - »«≈»∆»»¿ƒ»¿¿«»»ƒ

ÔÈÏbÏb˙Ó Ô‰ È¯‰Â BÏ Ì˜‰ ¯Á‡Â75,e‰„O CB˙a ¿«≈ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
e‰„O ‰˙˜76˙BÏÊB‚Â Bk¯„k ı¯ È·ˆ ‰È‰ Ì‡Â . »¿»»≈¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿¿»

e‰„O BÏ ‰˙˜ ‡Ï - ÔÈÁÈ¯ÙÓ77. «¿ƒƒ…»¿»»≈
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יא.68) בבאֿמציעא רבים,69)משנה לשון המשנה נקטה
ביחד. הרבה לפרוח שדרכם שם.70)משום שמואל, דעת

יב.71) שם יוחנן, רבי דרושים 72)דעת יא. שם משנה,
רץ, היה אילו ב. שדהו. בצד עומד א. התנאים: שלושת כל
חצר  ששדה משום שדי, לי זכתה אמר: ג. מגיעם. היה
נעשית  הנ"ל התנאים קיום ועלֿידי היא, משתמרת שאינה

המשתמרת. לא 73)כחצר אחר, יקחהו לא אפילו שהרי
שם. משנה בשדהו, יב.74)ישאר השבור 75)שם הצבי

בשדה. כמונח דינו בשדה ונתגלגל פרחו, שלא והגוזלות
בו.76) לחזור יכול הנותן שדעת 77)ואין במתנה, אפילו

והגוזלות  כדרכו הרץ הצבי שהרי אותו, מקנה אחרת
בחצרו  אינם כאילו ודומים שדהו, את מהר יעזבו המפריחים

כלל.

.·ÈL¯Á ˙‡ÈˆÓ78ÏÊb da LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL79ÈtÓ , ¿ƒ«≈≈∆¿»»≈»»≈ƒ¿≈
ÌBÏL ÈÎ¯c80¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .81Ô„iÓ dÏÊ‚e ¯Á‡ «¿≈»¿ƒ»ƒ»««≈¿»»ƒ»»

ÔÈi„a ‰‡ˆBÈ dÈ‡ -82BÈ‡ - ÚaLÂ da ¯Ùk Ì‡Â , ≈»¿»¿«»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ¿«≈
LÓÁa ·iÁ83. «»¿…∆

הוא 78) כן ועל שוטה, וגם אלם גם הוא וממילא מלידה,
נט:). גיטין (משנה וקטן שוטה עם יחד תמיד אם 79)נזכר

מידם. וחטף אחר המוצא 80)בא בין ריב למנוע כדי
אין  שהרי גזל, זה אין הדין מצד אבל האחרים. ובין וקרוביו
על  עדיין מונחת היא וכאילו במציאה, זכות ולא דעת, בהם

שם). (בבאֿמציעא החכמים.81)הקרקע תקנת על
שם.82) תנאֿקמא וכדעת הדין, מן זכה הגזלן גזלן 83)כי

חומש  ולהוסיף הקרן את להחזיר חייב לשקר, ונשבע שכפר
גם  אין - בדיינים יוצא שאינו זה בגזל אבל כד), ה, (ויקרא

טז. הלכה ו, פרק למעלה ראה חומש.

.‚ÈBa ˙‡ÈˆÓ84BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ Bz·e85Û‡ , ¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ«À¿»«
ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ86‰¯Úp‰ Bza ˙‡ÈˆÓe ,87ÏÚ Û‡ , «ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ«ƒ««¬»««
˙ÎÓBÒ dÈ‡L Èt88‰¯eÎÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,BÁÏL ÏÚ ƒ∆≈»∆∆«À¿»«¬ƒ»¿»¿»

‰Ó‡89ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ˙‡ÈˆÓe ,90˙‡ÈˆÓe , »»¿ƒ««¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«
BzL‡91BÈ‡L Ba ˙‡ÈˆÓ Ï·‡ .BlL el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈∆¬»¿ƒ«¿∆≈

˙‡ÈˆÓe ,ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÁÏL ÏÚ CÓBÒ≈«À¿»««ƒ∆»»¿ƒ«
ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú92‡È‰L BzL‡ ˙‡ÈˆÓe , «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿∆ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙L¯‚Ó93el‡ Ïk -ÔÈ‡ ˙B‡Èˆn‰ ¿…∆∆¿≈»¿…∆∆»≈«¿ƒ≈»

.BlL∆

יב.84) בבאֿמציעא מפרנסם.85)משנה שאביהם
שהמציאה 86) והטעם יב: שם כקטנים, מציאה לענין דינם

מפרנסם. הוא שהרי איבה", "משום - בת 87)לאב
ברשות  עדיין שערות, שתי שהביאה אחד ויום שתיםֿעשרה

מו.). (כתובות היא הגמרא 88)אביה מדברי יוצא זה
שערות, שתי הביאה שלא עבריה, שפחה שמציאת שאומרת,
אביה  שולחן על סמוכה שאינה אףֿעלֿפי לאביה, שייכת

יב: בבאֿמציעא רבה, שולחן על מכורה 89)אלא
(שם). לאביה אלא לאדוניה שייכת המציאה אין כשפחה,
למנוול  ויקדשנה אותה ישנא שלא איבה, משום הוא והטעם

שם). תוספות וראה מז, (כתובות שחין כל 90)ולמוכה
יב.). שם (משנה, רבו קנה עבד שקנה למנוע 91)מה כדי

מפרנסה. הוא שהרי לבינה, בינו עצמם 92)קטטה ברשות

שם). (משנה, גט 93)הם לה זרק כגון מגורשת, ספק
אףֿעלֿפי  לו. קרוב ספק לה קרוב ספק הרבים, ברשות
שהרי  שלה, המציאה זאת בכל אותה, לפרנס חייב שעדיין

יב:). שם (גמרא לבינה בינו איבה כבר יש וכך כך בין

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שטרות 1) אלו איזה השטרות, מציאת דיני בו נתבארו

שהוא  כמו המציאה, משאר חלוקים דיניהם והיות שיהיו,
שם. מבואר

.‡·BÁ ¯ËL ‡ˆBn‰2L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,3Ba «≈¿«««ƒ∆…≈≈
ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡4‰„BÓ ·iÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,5ÏÚ Û‡Â , «¬»¿»ƒ¿««ƒ∆««»∆¿««
Ìi˜Ó ‡e‰L Èt6¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -7,BÚ¯t ‡nL ; ƒ∆¿À»¬≈∆…«¬ƒ∆»¿»

‡Èe˜e8Ì‰9˙BÁB˜Ï Û¯ËÏ È„k ÌÈOBÚ10‡lL ¿¿»≈ƒ¿≈ƒ¿…»∆…
ÔÈck11CÎÈÙÏe ,12BÏ LÈ È¯‰L .BÏ ‰„B‰13Û¯ËÏ «ƒ¿ƒ»»∆¬≈≈ƒ¿…

‡lL ˙eÈ¯Á‡‰L ,˙eÈ¯Á‡ Ba L¯t ‡lL ¯ËLaƒ¿»∆…≈≈«¬»∆»«¬»∆…
¯ÙBÒ ˙eÚË - ¯ËLa ‰L¯t˙14È¯ËLa ÔÈa ,‡e‰ ƒ¿»¿»ƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
¯kÓÓe ÁwÓ È¯ËLa ÔÈa ‰‡ÂÏ‰15CÎÈÙÏ .16L¯t Ì‡ , «¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈≈

‰„BÓ ·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙eÈ¯Á‡a ‡lL ‡e‰L ‰Ê ¯ËLaƒ¿»∆∆∆…¿«¬»ƒ»»««»∆
¯ÈÊÁÈ -17¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;18BÚ¯t ‡nL ,19. «¬ƒ¿ƒ»…«¬ƒ∆»¿»

יב:2) בבאֿמציעא במפורש.3)משנה כתוב שלא
לטרוף 4) יוכל והמלוה החוב, לפרעון אחראים הלוה שנכסי

ההלוואה. אחרי שקנו הלקוחות, מיד גם שהלוה 5)אותם
וכלֿשכן  המלוה, מיד נפל והשטרֿחוב פרע, שלא מודה

שם). (גמרא שפרע וטוען מודה העדים 6)כשלא עלֿידי
טז). (בבאֿמציעא של 8)למלוה.7)בביתֿהדין הסכם

והלוה.9)רמאות. שלא 10)המלוה במפורש שקנו
כשקנו  אבל אחרים. נכסים ללוה כשאין או באחריות,

קנוניה. חשש אין נכסים, ללוה ויש שהרי 11)באחריות
יג. שם החוב, קרקע 12)נפרע את ביניהם שיחלקו כדי

אחריות 14)זכות.13)הלקוחות. לכתוב שכח הסופר
של  טעותו מפני זכותו את הפסיד לא והמלוה נכסים,
לג: שם כאביי פסק רבינו במשנה. החכמים כדעת הסופר,
שיטתו  לפרעון. חוששין שאין שסובר שמואל לדעת בניגוד

יד. שם הופרכה, שמואל מבדיל 15)של שאינו רבא כדעת
טו:). (שם וממכר מקח שטרי ובין הלואה שטרי בין

טעות 16) ש"אחריות בזה מנומק יחזיר" "לא שהדין מכיון
בו 17)סופר". שאין מפורש כתוב זה בשטר שהרי

שלא  מודה הרי והוא בלבד, הלוה מן ינכה והמלוה אחריות,
יב:18)פרע. בשמירתו,19)שם נזהר ולא שנפל מכיוון

שפרעו. לחשוש יסוד יש

.·ÌBia Ba BpÓfL ¯ËL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ20‰È‰Â , ¿≈ƒ»»¿»∆¿««¿»»
Ìi˜Ó21‰„BÓ ·iÁ‰Â ,22¯ÈÊÁÈ -23Ìi˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ; ¿À»¿««»∆«¬ƒ¿ƒ≈¿À»

˙BÂÏÏ ·˙k ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -24‰ÂÏ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ25. …«¬ƒ∆»»«ƒ¿«¬«ƒ…»»

בבא20ֿ) יוחנן, רבי של מימרא נכתב. שנמצא שביום
יז. כשר.21)מציעא שהשטר ביתֿהדין שלא 22)אישור

שם. כהנא רב דברי נפל, ומהמלוה ואין 23)פרע למלוה.
שטר  לכתוב יכולים הם כי א, בהלכה כמו לקנוניה חוששין
א. בהלכה מהֿשאיןֿכן הנמצא, השטר כזמן שזמנו אחר

הלואה.24) קבלת לשם שטר לעצמו ואינו 25)הכין
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שכר  על וחס אחרֿכך, ללוות בדעתו כי השטר, את משמיד
שקנו  הלקוחות, מן כדין שלא יטרוף והמלוה הסופר.
ועל  ההלואה, ובין השטר כתיבת שבין בימים קרקע מהלוה
מודה  כשהלוה אפילו מקויים כשאינו למלוה יחזיר לא כן
מאירת  ז, סעיף סה, סימן חושןֿמשפט וראה שם). (גמרא

כב. סעיףֿקטן שם עינים

.‚˙ÓÁa ¯ËL ‡ˆÓ26- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ ÈÏÎa B‡ »»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ≈¿«≈»∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ ‰Ê È¯‰27‰LÏL ‡ˆÓ . ¬≈∆«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»»»¿»

ÔÈÎe¯k ˙B¯ËL28‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ B‡ ,„Á‡ C¯Îa29 ¿»¿ƒ¿∆∆∆»À»ƒ∆«∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ „‚‡ ÌÈ„e‚‡Â30. «¬ƒ∆∆∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»

כ:26) וגמרא כ. שם משנה עור, של מהֿשאיןֿכן 27)נוד
למלוה  השטר את מחזירים שאין הקודמות ההלכות בשתי
הסימן, את מכיר והוא היה, בידו השטר שהרי בסימן, אפילו

נפל. שמידו הוכחה זו של 28)ואין בסופו זה של ראשו
שם. וגמרא משנה של 29)זה, אורכו על זה של אורכו

יאמר 30)זה. והמאבד מצאתי", "שטרות מכריז המוצא
כן  על כסימן. אגודים, או כרוכין שהיו או המספר, את
המספר  אין בשנים כי שטרות, שלושה על המשנה מדברת
(גמרא  שנים הוא "שטרות" של המינימום שהרי סימן,

שם). ורש"י

.„„Á‡ ‰Âl‰ ‰È‰31‰LÏL ÌÈÂÏn‰Â32Ì‡ : »»«…∆∆»¿««¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜Ó33‰ÂlÏ ¯ÈÊÁÈ - Ì‰34ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»ƒ≈«¬ƒ«…∆¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ

¯ÙBÒÏ Ô‰È˙B¯ËL e˙ ÌÈÂÏn‰ ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL35 ∆»«ƒ»∆»««¿ƒ»¿¿»≈∆¿≈
Ôic‰ „iÓ eÏÙÂ ÔÓi˜Ï36ÌÈÂl‰Â „Á‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ . ¿«¿»¿»¿ƒ«««»»»««¿∆∆»¿«…ƒ
‰ÂÏnÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰LÏL37‡Â .È„È ·˙Îa ÔzLÏL eÈ‰ Ì ¿»«¬ƒ««¿∆¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÔzLÏL ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ ¯ÙBÒ≈∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»∆»¿»¿»
¯ÙBq‰ „iÓ eÏÙÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ Ô‰È¯ËL eÎÈÏB‰38. ƒƒ¿≈∆«≈ƒ¿…¿»¿ƒ««≈

בבאֿמציעא 31) (משנה יחד שמצאם השטרות בשלושת
ומיהודה.32)כ.). מלוי משמעון, לוה ראובן כגון
כ:33) שם שוודאי 34)גמרא, סימן, המלוה נתן אפילו

מיד  שאם נפלו, ומידו חזרה וקבלם השטרות את הלוה פרע
אחד. למקום אותם קיבץ מי נפלו, של 35)המלווים

שמא 36)ביתֿהדין. חוששים אין מקויימים בשטרות אבל
שטרו  את להשהות איש של דרכו שאין נפלו, הדיין מיד
הגירסא  591 אוקספורד ובכ"י (שם). הדיין אצל המקויים

הסופר". מיד "ונפלו שאם 37)היא: נפלו, מידו שוודאי
וגמרא  (משנה אחד למקום נזדמנו כיצד נפלו, הלווים מיד

נפלו,38)שם). שמהמלוה ודאי זה ואין לוו, לא ומעולם
סימן. שנתן למי אלא יחזיר לא כן ועל

.‰ÔÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ‡ˆÓ39‡Ï - Ô‰ÈÈa ·BÁ ¯ËLe »»¿»¿ƒ¿«≈≈∆…
¯ÈÊÁÈ40¯·BL Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â .41- ÌÈ„Ú ‡Ïa elÙ‡ , «¬ƒ¿ƒ≈ƒ»∆≈¬ƒ¿…≈ƒ

‰ÂlÏ ·BÁ‰ ¯ËL ÔzÈ42‡Ï ,Úe¯t ‰È‰ ‡Ï el‡L ; ƒ≈¿«««…∆∆ƒ…»»»«…
·˙k BnÚ LÈ È¯‰Â ,ÌÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ÔÈa BÎÈÏL‰ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.Úe¯t ‡e‰L∆»«

כ:39) המלוה 40)שם נתן אפילו ללוה, ולא למלוה לא
השטרות  יתר עם מושלך שהריהו נפרע, שמא סימן,

כ.).41)הפרועים. שם (משנה נפרע שהשטר בו שכתוב

באחד 42) שם, משנתנו מדברת רבינו, לפי נפרע. שוודאי
בצירוף  ביניהם חוב ושטר קרועים, שטרות ברחוב שמצא
אחד  על שובר שטרותיו בין שמצא במלוה ולא שובר,

כאן. ומשנהֿלמלך אורֿשמח ראה השטרות,

.Â‡ˆÓ43‰„BÓ ÏÚa‰L ÔÓÊa :ÌÈL Èh‚44¯ÈÊÁÈ - »»ƒ≈»ƒƒ¿«∆«««∆«¬ƒ
‰M‡Ï45‰„BÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ;46ÔÓÈÒ ‰M‡‰ ‰˙ Ì‡ : »ƒ»≈«««∆ƒ»¿»»ƒ»ƒ»
˜‰·Ó47dÏ Ô˙pÈ -48‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â , À¿»ƒ»≈»¿ƒ»…«¬ƒ…»∆

‰ÊÏ ‡ÏÂ49ÏÚa‰ ¯Ó‡ .50,ÂÈÓÈÒ Ô˙Â ,ÏÙ È„iÓ : ¿…»∆»««««ƒ»ƒ»«¿»«ƒ»»
Ô˙pÈ - ÂÈÓÈÒ ‰˙Â ,ÏÙ È„iÓ :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â¿»ƒ»∆∆ƒ»ƒ»«¿»¿»ƒ»»ƒ»≈

dÏ51‡e‰Â .52:‰¯Ó‡L ÔB‚k ,˜‰·Ó ÔÓÈÒ ÔzzL , »¿∆ƒ≈ƒ»À¿»¿∆»¿»
˙ÈBÏt ˙B‡ „ˆa LÈ ·˜53,d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï el‡L ; ∆∆≈¿«¿ƒ∆ƒ…ƒƒ«¿»»

.˙Ú„BÈ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»««

יח:43) נפל.44)בבאֿמציעא ומידה לאשתו הגט את שנתן
שהחייב 45) שאףֿעלֿפי חוב, כשטר שלא להנשא, להתירה

ששטרֿחוב  הוא, והטעם א. הלכה למעלה יחזיר, לא מודה
לא  כן ועל הלקוחות, מן ואפילו בא, הוא החוב לגביית
עלול  (הלקוח) שלישי אדם שהרי הלוה, הודאת תועיל
להינשא. האשה את להתיר בא עיקרו גט אבל להפסיד,
לאשה  נתנו ולא בניסן הגט כתב שמא חשש, קיים [אמנם
שלה, מלוג נכסי של פירות הבעל מכר ובינתיים תשרי, עד
הלקוחות  מן תטרוף הגט את לידה שיחזירו אחרי ועכשיו
גט  על כך הקשו יט. שם בגמרא לתשרי. ניסן בין שקנו מה
שתוכל  כדי מחזירים, והשיבו: שחרור, שטר ועל אשה
ממנה  ידרשו הלקוחות מיד להוציא וכשתבוא להנשא,
קובע]. אינו הגט ותאריך לידה, הגט הגיע מתי להוכיח

וכעת 46) נפל, ומידו הגט את לה נתן לא שעדיין טוען והוא
והיא  נפל שמידה טוענת והאשה לגרשה, רוצה אינו

ההלכה.47)מגורשת. סוף איש 48)ראה אשת ומתירים
גירשה. שלא טוען שהבעל אףֿעלֿפי מובהק, בסימן

שם.49) הברייתא כח.50)לשון הבעל 51)שם שסימני
ולא  בסימניו, ויודע הגט את כתב הוא שהרי כלום, אינם
באו  כלומר יניח", וסימנין "סימנין שאמרנו סתם כבמציאה
חבירו, שנתן כמו האבידה סימני נתן מהם אחד וכל שנים
שיודה  עד מונחת תהיה אלא לזה, ולא לזה לא יתן לא
וראה  שם, גמרא ראה פשרה. ביניהם יעשו או לחבירו האחד

פ  ו.למעלה הלכה יג, ופרק ג, הלכה יא, בתנאי.52)רק
היה 53) כשהגט הנקב את ראתה שמא כי סתם, נקב ולא

שם). (גמרא בעלה ביד

.ÊËeÁ‰ ÈÓÈÒ ¯ÓB‡ ‡e‰54‡È‰Â ,Ëb‰ Ba ¯LwL ≈ƒ»≈«∆»««≈¿ƒ
ÔÓÈÒ ¯Ó‡zL ,‡e‰Â .dÏ Ô˙pÈ - ËeÁ‰ ÈÓÈÒ ˙¯ÓB‡∆∆ƒ»≈«ƒ»≈»¿∆…«ƒ»
Ì„‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ËeÁ‰ ˙cÓ C¯‡ ÔB‚k ,˜‰·ÓÀ¿»¿…∆ƒ««¬»ƒ»¿»»…

˜‰·Ó ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯ÁL B‡55:¯ÓB‡ ‡e‰ . »…≈∆ƒ»À¿»≈
˙ÓÁa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÁpÓ ‰È‰ ˙ÓÁa56- ÁpÓ ‰È‰ ¿≈∆»»À»¿ƒ∆∆¿≈∆»»À»

˜‰·Ó ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡L ;BÏ Ô˙pÈ57. ƒ»≈∆≈∆ƒ»À¿»

כה.54) ביד 55)בבאֿמציעא היה כשהגט ראתה שמא
שם.56)בעלה. עור, של יודעת,57)נוד שהאשה

בחמת. שטרותיו כל מחזיק שהבעל

.Á¯e¯ÁL Ë‚ ‡ˆÓ58‰„BÓ ·¯‰L ÔÓÊa :59¯ÈÊÁÈ - »»≈ƒ¿ƒ¿«∆»«∆«¬ƒ
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„·ÚÏ60‰„BÓ ·¯‰ ÔÈ‡ ;61¯ÈÊÁÈ ‡Ï -62‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï »∆∆≈»«∆…«¬ƒ…»∆¿…
.‰ÊÏ»∆

יח.58) שם משנה, הכנעני. עבדו את האדון ששחרר שטר
נפל.59) העבד ומיד בו, להשתחרר לעבד שנתנו
יט.60) שם ונמלך 61)ברייתא, השטר את שכתב וטוען

ליתנו. שלא שם.62)בדעתו

.Ë‰zÓ ¯ËL ‡ˆÓ63‡È¯a ˙zÓ Ì‡ :64Û‡Â ,‡È‰ »»¿««»»ƒ«¿«»ƒƒ¿«
ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ65‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï - «ƒ∆¿≈∆ƒ…«¬ƒ…»∆¿…

Ô˙ ‡ÏÂ ÔzÏ ·˙k ‡nL ;‰ÊÏ66¯ËL ·˙kL ¯Á‡Â , »∆∆»»«ƒ≈¿…»«¿««∆»«¿»
‡ BÊ ‰„O ¯ÎÓ ‰Ê,Ba ¯ÊÁÂ ,‰zÓa ¯Á‡Ï d˙ B ∆»«»∆¿»»¿«≈¿«»»¿»«

‰ÊÂ67‰ÊÏ ‰„BnL68ÏÚ ‡Èe˜ ˙BOÚÏ È„k ¿∆∆∆»∆¿≈«¬¿¿»«
ÔB¯Á‡‰69·ÈÎL ˙zÓ Ì‡Â .BÏ ¯ÎnL B‡ BÏ Ô˙pL »«¬∆»«∆»«¿ƒ«¿«¿ƒ
Ú¯Ó70;ÔzÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔzÈ - ‰„B‰ Ì‡ :‡È‰ ¿«ƒƒ»ƒ≈¿ƒ»…ƒ≈

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈLÏ Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎML∆¿ƒ¿«∆»«ƒ¿«ƒ∆««∆»«¬
‰˜71¯‡a˙iL BÓk ,72. »»¿∆ƒ¿»≈

יח.63) שם לאחר 64)משנה, בו לחזור יכול הנותן שאין
יט: שם גמרא למקבל, המתנה שטר את שמסר

יט.65) שם חבירו.66)ברייתא זכה הדבר 67)ולא
שנמצא 69)הראשון.68)הזה. המתנה ששטר לומר

השטר  את נחזיר ואם נפל, ומידו לראשון, בשעתו נמסר
שטרו  שהרי האחרון, מן השדה את יוציא הוא לראשון,
(גמרא  השדה את ביניהם ויחלקו האחרון, של לזה  קודם

(שם).70)שם). דוי ערש על השוכב מסוכן חולה
אלא 71) להקנות כוונתו שאין בו, לחזור יכול הנותן כי

לא  לראשון השטר את נחזיר אפילו כן ועל מיתה, לאחר
האחרון. הלכה 72)יפסיד ט, פרק ומתנה זכייה הלכות

טז.

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙pL Ú¯Ó ·ÈÎL ˙Ó≈¿ƒ¿«∆¿»»¿«»»««ƒ
‰„BÓ L¯Bi‰L73¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - d˙ BLÈ¯BnL ∆«≈∆∆ƒ¿»»¬≈∆…«¬ƒ

d¯ÎÓe ,Ô˙ ‡ÏÂ ÔzÏ ·˙k ‡nL ;‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï…»∆¿…»∆∆»»«ƒ≈¿…»«¿»»
Ba ¯ÊÁÂ ,d˙ B‡ L¯Bi‰74˙BOÚÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â , «≈¿»»¿»««¬≈∆«¬

ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ‰Ê ÌÚ ‡Èe˜75.ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÈÒÎ ¿¿»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆»«¬

יט:73) מתנת 74)שם שהרי בו, לחזור רשאי אינו והרי
היא. לראשון 75)בריא השטר את שיחזירו עלֿידיֿזה

את  ביניהם יחלקו ואחרֿכך האחרון, של לזה קודם שזמנו
השדה.

.‡È¯·BL ‡ˆÓ76¯aLpL ‰„BÓ ¯ËM‰ ÏÚaL ÔÓÊa : »»≈ƒ¿«∆«««¿»∆∆ƒ¿«
BÏÁÓ B‡ BÚ¯Ùe B¯ËL77ÔzÈ -78ÔÈ‡ ;¯·BM‰ ÏÚ·Ï ¿»¿»¿»ƒ≈¿«««≈≈

Ì‰ÈL79¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÌÈ„BÓ80.‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¿≈∆ƒ…«¬ƒ…»∆¿…»∆

יח.).76) שם (משנה, נפרע שהשטר תוקף 77)המאשר
בעל  לו שמחל או החוב, את לו שפרע מפני נשבר השטר

החוב. על השטר 78)השטר בעל מכר שמא חוששים ואין
השובר  את נחזיר ואם החוב, פרעון לפני לאחר השטר את
המוכר  זכאי - השטר מכירת לאחר גם שהרי הקונה, יפסיד

כ.). (שם החוב על שהכין 79)למחול טוען השטר ובעל

נפרע. טרם החוב אבל הצורך, לעת השובר שם 80)את
יט:

.·È‰a˙k ‡ˆÓ81ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡ ,82- »»¿À»««ƒ∆¿≈∆ƒ
¯ÈÊÁÈ ‡Ï83B‡ BÊ ‰a˙k ‰Ú¯Ù ‡nL ;‰M‡Ï …«¬ƒ»ƒ»∆»ƒ¿¿»¿À»

‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÒÎ ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÁÓƒ¿¬»¿««»»««««¿»»«¬≈∆
‡Èe˜ ˙BOÚÏ84.˙BÁB˜l‰ ÏÚ «¬¿¿»««»

לאשתו 81) כסף סכום לשלם הבעל מתחייב שבו שטר
ממנו. כשתתאלמן או לא 82)כשיגרשנה שהכתובה

א.83)נפרעה. הלכה למעלה ראה שטרֿחוב, כל כדין
מן 84) הקרקע את לטרוף כדי הכתובה, את לאשתו להחזיר

הקרקע. את ביניהם ויחלקו הלקוחות,

.‚ÈÌeL ˙B¯b‡ ‡ˆÓ85ÔBÊÓ ˙B¯b‡Â86È¯ËL , »»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰ˆÈÏÁ87ÔÈe‡Óe88˙BÚË È¯ËLÂ ,89ÔÈic‰ ÔÈ·˙BkL ¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ««»ƒ

È¯ËL ‡ˆnL B‡ ,B¯·Á ÏLÂ ‰Ê ÔÈc ÏÚa ÏL∆««ƒ∆¿∆¬≈∆»»ƒ¿≈
Ô‰Ï e¯¯aL ˙B¯ËM‰ Ì‰Â ,ÌÈ¯e¯a90˙‡ ÔÈÈc ÈÏÚa ≈ƒ¿≈«¿»∆≈¿»∆«¬≈ƒƒ∆

Ì‰Ï ee„iL Ì‰ÈÏÚ eÏa˜Â Ì‰Ï ÔÈcL ÔÈic‰ÈBÏt ««»ƒ∆»ƒ»∆¿ƒ¿¬≈∆∆»»∆¿ƒ
ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ Ïk ‡ˆnL B‡ ,ÈBÏÙe91‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»»»«¬≈≈ƒ¬≈∆

ÔBÚ¯ÙÏ Ba ÔÈLLBÁL ¯ËL Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»»»¿»∆¿ƒ¿≈»
·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;·BÁ‰ Ú¯Ù ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -…«¬ƒ∆»ƒ¿««¿ƒ»»««»
Ú ‡Èe˜ ˙BOÚÏ È„k ‰„B‰L ¯LÙ‡Â ,‰„BÓ„ ∆¿∆¿»∆»¿≈«¬¿¿»«
ÔÓÊ ¯Á‡ eÁ˜lL ‰zÓ Ïa˜Ó B‡ Á˜Bl‰ ˙‡ „ÈÒÙiL∆«¿ƒ∆«≈«¿«≈«»»∆»¿««¿«
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈck ‡lL Ì„iÓ eÚ¯ÙiL È„k ,¯ËM‰«¿»¿≈∆ƒ¿¿ƒ»»∆…«ƒ¬≈∆…
ÔÈ‡L ¯ËL ÏÎÂ ;ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊÁÈ«¬ƒ««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»¿»∆≈
¯ÈÊÁÈ - ‡Èe˜Ï ‡ÏÂ ÔBÚ¯ÙÏ ‡Ï LLÁÏ „ˆ Ba««¬»…¿≈»¿…ƒ¿¿»«¬ƒ

.ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»

(משנה 85) בחובו למלוה לוה נכסי ביתֿדין ׁשׁשמּו ֶָשטר
כ.). ביתֿדין 86)בבאֿמציעא והבנות. האשה מזון

והבנות  האשה למזון הבעל מקרקע שימכרו שטר, כותבים
לרמב"ם). המשנה פירוש שחלצה 87)(ראה יבמה

כדין, בפניהם שחלצה המאשר שטר ביתֿדין לה כותבים
הלכות  נשים, בספר נתבארו חליצה דיני איש. לכל ומותרת

וחליצה. ואחיה 88)יבום אמה שהשיאוה קטנה יתומה
בפלוני  רצוני אין שלושה בפני שאומרת במיאון, יוצאת
שמיאנה  שטר ביתֿדין לה וכותבים גט. צריכה ואינה בעלי,

להנשא. ומותרת "שטרי 89)בפניהם את בבבלי פירשו כך
שם. שבמשנה אחד,90)בירורין" דיין וזה אחד דיין זה

א. משנה ג, פרק סנהדרין ראה בזכותו, כגון 91)שיהפוך
(בבאֿמציעא  למלוה לוה נכסי ביתֿדין שהחליטו שטר

טז:).

.„ÈÌ‡ ,¯ÈÊÁÈ ‡lL ÔÈcL ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ËM‰ Ïk»«¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆…«¬ƒƒ
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰92Ô‰a ÔÈ·B‚Â ,93ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ»∆¿≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ94Ì‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚa „È ˙ÁzÓ Ô˙B‡ ƒƒ»ƒ«««¿»≈∆«¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa95Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â96. ¿∆¿»»¿≈¿ƒ»∆

לכתחילה 92) הוא הללו השטרות בכל יחזיר" "לא הדין כי
חשש. בגלל אותם לפסול אין אבל חשש, כמו 93)מתוך

או  פרוע שהשטר שכנגד, הדין בעל יטען ואם שטר. בכל
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המלוה. יד מתחת שיוצא שטר ככל דינו - אחרות טענות
וספק.94) חשש יסוד כשרים.95)על לפרעון 96)שהם

בתלמוד  מקור כל נמצא ולא עצמו. דעת וכדומה. וקנוניא
זו. להלכה ובגאונים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  ניסן כ"ג שישי יום

-oiwifpxtq
wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦

˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ ÔÈ„ ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ≈«¬≈«ƒ
.BBÓÓ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
דברים,1) בחמשה חייב שהוא בחבירו החובל בו נתבאר

התורה. מן זה לו מנין ובושת, ושבת וריפוי וצער נזק שהם:
דבר, זה באי בכוונה, ושלא בכוונה החבלה, עשיית ואיכות

מקום. זה ובאי

.‡B¯·Áa Ï·BÁ‰2ÌlLÏ ·iÁ -3,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ «≈«¬≈«»¿«≈¬ƒ»¿»ƒ
‰MÓÁÂ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯ÚˆÂ ,˜Ê :Ì‰ el‡Â¿≈≈∆∆¿««¿ƒ¿∆∆»∆«¬ƒ»

Ôlk ,el‡ ÌÈ¯·„4ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÈÓlzLÓ5, ¿»ƒ≈À»ƒ¿«¿ƒƒ«»∆∆ƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰ Ïk ÔÈ„k6. ¿ƒ»««ƒƒ

ידו.2) קוטע ידו.3)כגון, מקטעים שאין 4)ואין אלו
ובושת. צער כגון, כיס, חסרון הקרקע 5)בהם מן

מטלטלין. לו אין אם החובל, שבנכסי בממון 6)המעולה
ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב תורה שאמרה חבירו,
ח  פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה יד). כב, (שמות

י. הלכה

.·„ˆÈk ˜Ê7ÔÈ‡B¯ - BÏ‚¯ B‡ B¯·Á „È ÚË˜ Ì‡L ? ∆∆≈«∆ƒ»««¬≈«¿ƒ
˜eMa ¯kÓ „·Ú ‡e‰ el‡k B˙B‡8‰ÙÈ ‰È‰ ‰nk ,9 ¿ƒ∆∆ƒ¿»««»»»»∆

˙ÈÁÙ‰L ˙Át‰ ÌlLÓe ,‰zÚ ‰ÙÈ ‡e‰ ‰nÎÂ [Ê‡]»¿«»»∆«»¿«≈«¿»∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ :¯Ó‡pL .ÂÈÓcÓ10 ƒ»»∆∆¡««ƒ«««ƒƒƒ«¿»
.‡e‰ ÔBÓÓ ÌlLÏ - '˙Áz' ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ»¿∆∆∆∆¡«««¿«≈»

ירצה 7) לא הנחבל שהרי הנזק? לחישוב המידה קנה מהו
רב. תשלום תמורת אפילו זו, מידה 8)בחבלה קנה זהו

כושר  מבחינת האדם של שוויו להערכת אובייקטיבי
בבא  לא. או הוא חשוב אדם אם לב, שים בלי העבודה

שם. שנחבל.9)קמא לפני שווה ששמע 10)היה
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו מפי תלמיד

.‚Ô˙pÈ Ôk Ì„‡a ÌeÓ ÔzÈ ¯L‡k :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¬∆ƒ≈»»»≈ƒ»∆
Ba11‡l‡ ;B¯·Áa Ï·ÁL BÓk ‰Êa Ï·ÁÏ BÈ‡ -≈«¬…»∆¿∆»««¬≈∆»

¯·È‡ B¯qÁÏ Èe‡¯ ‡e‰L12,‰OÚ ¯L‡k Ba Ï·ÁÏ B‡ ∆»¿«¿≈»«¬…«¬∆»»
B˜Ê ÌlLÓ CÎÈÙÏe13eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ»¿«≈ƒ¿«¬≈≈¿…ƒ¿

,¯Ùk Ba ÔÈ‡L ‡e‰ „·Ïa ÁˆB¯Ï - Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ…∆¿∆∆…≈«¿≈«ƒ¿«∆≈…∆
ÌÈ¯·È‡ ÔB¯ÒÁÏ Ï·‡14.¯Ùk Ba LÈ ˙BÏaÁÏ B‡ ¬»¿∆¿≈»ƒ¿«»≈…∆

השמועה 11) מפי הפירוש את לכאורה סותר זה והרי
הקודמת. כד;12)שבהלכה כא, שמות עזרא אבן ראה

יט. כד, שנאמרו 13)ויקרא הדברים חמשת כל כולל
א. חוזרת 14)בהלכה שאינה פי על אף ידו, קוטע כגון

יוחאי  בן שמעון דרבי מכילתא למיתה, ודומה לעולם
כה). כא, (משפטים

.„ÒBÁ˙ ‡Ï :B˜ÈfÓe B¯·Áa Ï·BÁa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆∆¡«¿≈«¬≈«ƒ…»
EÈÚ15ÈÚ :¯Ó‡z ‡nL .ÔÈÓeÏL˙a ÒeÁz ‡lL - ≈∆∆…»¿«¿ƒ∆»…«»ƒ

‰Ê ‡e‰16CÎÏ ;epÓÁ¯‡ ,Ba Ï·Á ‰eÎa ‡lLÂ ∆¿∆…¿«»»»«¬«¬∆¿»
EÈÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡17. ∆¡«…»≈∆

משמע 15) ולכאורה כפה", את "וקצותה כתוב זה ולפני
ואומר: הזה הכתוב את מציין רבינו ממש. גופנית חבלה
נאמר  ברוצח שגם משום ומזיקו", חבירו בחובל "שנאמר
גופני  לעונש כוונתו ושם עיניך, תחוס ולא יג) יט, (דברים

יב.16)דווקא. כה, דברים עזרא, אבן פירש כך
ח 17) פרק קמא בבא ירושלמי מזיד", ואחד שוגג "אחד

א. הלכה

.‰ÌÈ¯·È‡a ¯Ó‡pL ‰fL ÔÈpÓe18,'ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ' ƒ«ƒ∆∆∆∆¡«¿≈»ƒ«ƒ«««ƒ
‡e‰ ÔÈÓeÏLz19Ba ¯Ó‡pL ?20,‰¯eaÁ ˙Áz ‰¯eaÁ : «¿ƒ∆∆¡««»«««»
¯Ó‡ Le¯Ù·e21:‰kÈ ÈÎÂ22B‡ Ô·‡a e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ¿≈∆¡«¿ƒ«∆ƒ∆≈≈¿∆∆

Û¯‚‡·23‡‰ ,‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ ,¯ÓB‚Â ¿∆¿…¿≈«ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈»
z„ÓÏ24‡e‰Â ,ÔÈÓeÏLz - ‰¯eaÁa ¯Ó‡pL '˙Áz'L »«¿»∆««∆∆¡«¿«»«¿ƒ¿

ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ '˙Á˙'Ï ÔÈc‰25ÌÈ¯·È‡ ¯‡L·e26. «ƒ¿««»»¿«ƒƒ¿»≈»ƒ

מכיוון 18) "באברים", מציין רבינו באברים. בחובל היינו
כא), יט, (דברים אחר במקום גם נאמר זה מעין שכתוב

זוממין. שיחסירו 19)בעדים החובל הסכים אפילו דווקא,
"תחת  ב), (הלכה למעלה לנאמר מכוונת זו שאלה אבר. לו
לקחת  איסור שאין למדנו, ג' בהלכה הוא". ממון לשלם
אבל  לקחת, מותר בלבד שכופר לומדים, אנו וכאן כופר,

משנה). (לחם אבר להחסיר עניין.20)לא באותו
למעלה.21) פרשה והיכה.22)באותה לפנינו: בכתוב
חבורה.23) פשט 24)דהיינו על המבוסס לימוד וזהו

דרשב"י  במכילתא ומקורו בבבלי מובא שאינו הכתוב,
העדיף  ורבינו נרדמים), מקיצי הוצאת ,176 עמוד שם (ראה
כלל  מלאכי יד (ראה פג. קמא בבא הבבלי דרשות על אותו
משנה  הלחם קושיית מיושבת ובזה הרמב"ם). מכללי ד
א  פרק קמא בבא בירושלמי הפנים" "מראה וקושיית כאן,

סומא. היה שאם המתחיל שלפניו.25)דיבור בכתוב
כתוב.26) באותו

.Âel‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â27‰¯Bz ÔÈÚÓ ÔÈ‡¯ ¿««ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»
·˙ÎaL28ÔlÎÂ ,29¯‰Ó ea¯ ‰LÓ ÈtÓ Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ∆ƒ¿»¿À»¿…»ƒ≈ƒƒ∆«≈≈«
ÈÈÒ30e‡¯ ‰ÊÎÂ ,e„Èa Ô‰ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk - ƒ«À»¬»»¿∆≈¿»≈¿»∆»

ÏL BÈc ˙È··e ,ÚLB‰È ÏL BÈc ˙È·a ÔÈc eÈ˙B·‡¬≈»ƒ¿≈ƒ∆¿À«¿≈ƒ∆
e„ÓÚL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎ·e ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆»¿

ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ31.ÂLÎÚ „ÚÂ ƒ∆«≈¿««¿»

ממון.27) פירושם וכו' יד תחת יד עין, תחת שעין
הכתובים.28) מן אלו דינים למדנו צריך 29)שהרי

"כולם". ופרטותיה 30)לומר: כללותיה נאמרו התורה כל
הק  וראה בהר. כהנים, (תורת מסיני" לפירוש ודקדוקיה דמה
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פירושו 31)המשנה). עין" תחת ש"עין ספק, כל היה ולא
מן  סימוכים למצוא באות הכתובים מן הדרשות וכל ממון,

בידם. מקובלת שהייתה להלכה התורה

.Ê¯Úˆa ·iÁ B¯·Áa ˜ÈfnL ÔÈpÓe32BÓˆÚ ÈÙa33? ƒ«ƒ∆«ƒ«¬≈«»¿««ƒ¿≈«¿
dpÚ ¯L‡ ˙Áz :ÒB‡a ¯Ó‡ È¯‰L34ÔÈc‰ ‡e‰Â ; ∆¬≈∆¡«¿≈««¬∆ƒ»¿«ƒ

¯ÚˆÓ‰ ÏÎÏ35BÙe‚a B¯·Á ˙‡36ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L , ¿»«¿«≈∆¬≈¿∆«»¿«≈
.¯Úv‰ ÈÓc¿≈«««

י.32) הלכה ב פרק להלן ראה - הצער נוסף 33)ושיעור
הנזק. דמי נוסף 34)על צער משלם שאונס לומדים, מכאן

(ירושלמי  כסף סלעים חמישים של וקנס פגם בושת, על
מהדרשה  יותר מפורש זה לימוד ה). הלכה ג פרק כתובות
פה.) קמא (בבא נזק" במקום צער ליתן פצע, תחת "פצע
מיושבת  ובזה א. הלכה ב פרק בתולה נערה הלכות וראה

כאן. משנה המגיד כוואו 35)תמיהת כגון הזיק, לא אפילו
חבורה, עושה שאינו במקום ציפורנו על במסמר או בשפוד

ג. הלכה ב פרק להלן וראה פג: קמא אם 36)בבא אבל
שם  ראה אדם. מדיני פטור בגופו, שנגע בלי צער לו גרם

ז. הלכה

.Á˙·La ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓe37Èet¯Â BÓˆÚ ÈÙa38 ƒ«ƒ∆«»¿∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ
¯Ó‡pL ?BÓˆÚ ÈÙa39.‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ : ƒ¿≈«¿∆∆¡««ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈

יא.37) הלכה שם וראה החולי. מחמת מלאכתו ביטול
יד.38) הלכה שם וראה הרפואות, ודמי הרופא שכר
פה.39) קמא בבא וראה למשכב. ונפל איש במכה

.ËÈ¯‰L ?BÓˆÚ ÈÙa ˙L·a ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«»¿∆ƒ¿≈«¿∆¬≈
˙‡ ‰˙v˜Â ,ÂÈL·Óa ‰˜ÈÊÁ‰Â d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡∆¡«¿»¿»»»¿∆¡ƒ»ƒ¿À»¿«…»∆

dtk40Li·Ó‰ Ïk ‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ;41. «»ƒ¿«ƒ∆»«¿«≈

תצא,40) ספרי ראה יד. תחת ביד כמו ממון, חכמינו ופירשו
כח. קמא אלא 41)ובבא באה לא במבושיו והחזיקה

רצב. שם, ספרי, זה ומעין בלבד, כדוגמא

.ÈÔek˙Ó ‰È‰iL „Ú ˙La‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Li·Ó‰42, «¿«≈≈«»««∆«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡pL43‡Ïa B¯·Á Li·Ó‰ Ï·‡ ; ∆∆¡«¿»¿»»»¬»«¿«≈¬≈¿…

.¯eËt - LiaL Ba ‡ˆBiÎÂ ÔLÈ ,CÎÈÙÏ .¯eËt - ‰ek«»»»¿ƒ»»≈¿«≈∆ƒ≈»

יא.42) הלכה ראה מתכוון, אינו אפילו שחייב כמזיק שלא
וראה 43) פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

וספרי  ג הלכה ח, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם
שם.

.‡È„ÚeÓ Ì„‡44ÔÈa ,„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa .ÌÏBÚÏ »»»¿»≈≈≈≈ƒ≈
ÔLÈ ÔÈa ¯Ú45¯BkL ÔÈa46˜Èf‰ B‡ B¯·Áa Ï·Á Ì‡ , ≈≈»≈≈ƒƒ»««¬≈ƒƒ

‰na .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - B¯·Á ÔBÓÓ»¬≈¿«≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»«∆
eLiL ÌÈLa ?ÌlLÏ ·iÁ ÔLi‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»≈«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆»¿

B¯·Á ˙‡ ˜Èf‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ct‰˙Â ,„Á‡k47Ú¯˜ B‡ ¿∆»¿ƒ¿«≈««≈∆¿ƒƒ∆¬≈»«
Bcˆa ·ÎLÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÔLÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B„‚aƒ¿¬»ƒ»»∆»»≈»«≈¿»«¿ƒ
ÔLi‰ B˜Èf‰ Ì‡Â ,„Úen‰ ‡e‰ ‰B¯Á‡a ‡aL ‰Ê -48 ∆∆»»«¬»«»¿ƒƒƒ«»≈
- B¯aLÂ ÔLi‰ „ˆa ÈÏk ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt -»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ¿««»≈¿ƒ¿

ÚLtL „Úen‰ ‡e‰ BÁÈp‰L ‰fL ;¯eËt49. »∆∆∆ƒƒ«»∆»«

כו.).44) (שם שלם נזק לשלם בבחינת 45)וחייב שהוא
שם 46)אונס. בגמרא כאנוס. דינו אבל הוא, ער שאמנם

האונס  ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת פצע כו:
לישון.48)בגופו.47)כרצון. ששכב הראשון כלומר

דעתו,49) על להעלות צריך שהיה הישן, בצד שהניחם
אותם. ישבור שהישן

.·È‰ÈeˆÓ Áe¯a ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÈÓ50·iÁ - ˜Èf‰Â ƒ∆»«ƒ«»¿«¿»¿ƒƒ«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a51˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe ,52Áe¯a ÏÙ . ¿«¿»»¿»ƒ»ƒ«∆»«¿«
‰ÈeˆÓ dÈ‡L53˜Êa ·iÁ -54¯eËÙe ,„·Ïa ∆≈»¿»«»¿∆∆ƒ¿«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó55Ct‰˙ Ì‡Â .56Û‡ ,Ïka ·iÁ - ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈«»«…«

˙L·a57‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èf‰Ï Ôek˙n‰ ÏkL ; ¿∆∆»«ƒ¿«≈¿«ƒ««ƒ∆…
˙L·a ·iÁ - Li·Ï Ôek˙58. ƒ¿«≈¿«≈«»¿∆

שרוח 50) דעתו, על להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב
אותו. תפיל להזיק.51)מצוייה נתכוון שלא פי על אף

י.52) הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שהמבייש
אונס.53) זה והרי פתאום, שפרצה סערה שאדם 54)כגון

כאן  משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד
תורה  פטרתו ולא נזק מדמי גם פטור ממש שאונס כתב,
שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא
את  והשמיט יא בהלכה רבינו קיצר כך שמפני ונראה

בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל שאינו 55)המלים:
בכתוב  כמתואר למזיד, קרוב או מזיד או אלא בהם חייב
בתשלומי  המסיים יח), כא, (שמות אנשים" יריבון "וכי

כו. קמא בבא ובושת. האדם,56)ריפוי על ליפול והתכוון
כז.). שם (רש"י החבטה את להקל פי 57)כדי על אף

מתכוון. כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו
שהתכוון 58) מכיוון חייב, לבייש מתכוון שאינו פי על אף

זו  הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות
דווקא, לבושת פירושו אין ש"מתכוון" י, הלכה את מפרשת

עצמו. לנזק אלא

.‚È„Á‡k „Á‡a eÏ·ÁL ÌÈL59ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL -60, ¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿≈∆«»ƒ
ÔÈLlLÓe61BÈ‡L „Á‡Â Ôek˙Ó „Á‡ ‰È‰ .Ô‰ÈÈa ¿«¿ƒ≈≈∆»»∆»ƒ¿«≈¿∆»∆≈

˙La‰ ÔÓ ¯eËt Ôek˙Ó BÈ‡L ‰Ê - Ôek˙Ó62. ƒ¿«≈∆∆≈ƒ¿«≈»ƒ«∆

אחת.59) שניהם 60)בבת מת, אם אבל בתשלומים,
כו: שם ממיתה. אחד 61)פטורים כל כלומר, ומחלקים,

חצי. אלא משלם אינו הכל.62)מהם ישלם וחבירו

.„ÈÔ˙B - ÏB„b‰ ˙‡ Li·e ÔËw‰ ˙‡ Li·Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿«≈∆«»»ƒ≈∆«»≈
ÏB„bÏ63ÔË˜ ÏL BzLa ÈÓc64„·Ú‰ Li·Ï Ôek˙ . «»¿≈»¿∆»»ƒ¿«≈¿«≈»∆∆

ÏL BzLa ÈÓc ÔÈ¯BÁ Ô·Ï Ô˙B - ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·eƒ≈∆∆ƒ≈¿∆ƒ¿≈»¿∆
„·Ú65. ∆∆

אליו.63) נתכוון שלא פי על שהיה 64)אף בושת דמי
משל  נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת ראוי

בבושת.65)גדול. חייב העבד את המבייש שאף

.ÂËda ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ,B˜ÈÁa ˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆À««¿≈≈∆…ƒƒ»
ÌÏBÚÓ66dÁÎLe da ¯Èk‰L ÔÈa67‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ , ≈»≈∆ƒƒ»¿≈»¿»«¿»¿»
‰˜Èf‰Â68˜Êa ·iÁ -69‰Úa¯‡Ó ¯eËÙe ,„·Ïa ¿ƒƒ»«»¿∆∆ƒ¿«»≈«¿»»
ÌÈ¯·„70ÌÈzL ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÎÂ .71Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…¿«ƒ¿»««¿«
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ÔLÈ ‡e‰Lk ˜Èf‰L B‡ ,˜Èf‰Â72¯eËÙe ,˜Êa ·iÁ - ¿ƒƒ∆ƒƒ¿∆»≈«»¿∆∆»
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿»ƒ

בחיקו.66) אחר אדם והניחה ישן, שהיה והריהו 67)כגון
לכלים.68)שוגג. או אנוס,69)לאדם שהוא פי על אף

פשע). לא הניזק (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס בו עשו כי
יא. הלכה למעלה מזיד 70)ראה או אלא בהם חייב שאינו

יב. הלכה למעלה ראה למזיד. קרוב שתי 71)או למרחק
"ישן"72)אמות. דין רבינו מביא יא בהלכה למעלה

פטור  שהוא מודיענו - וכאן בנזק, חייב שהוא להשמיענו,
דברים. מארבעה

.ÊË‰eÎa B¯·Á ˙‡ ˜Èfn‰73ÌB˜Ó ÏÎa74·iÁ - ««ƒ∆¬≈¿«»»¿»»«»
B¯·Á ˙eL¯Ï ÒÎ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa75‡lL «¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒƒ¿«ƒ¿¬≈∆…

˙eL¯ BÏ LiL ;·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa B˜Èf‰Â ,˙eL¯aƒ¿¿ƒƒ««««ƒ«»∆≈¿
˜f‰ Ì‡ Ï·‡ .B˜Èf‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡Â ,B‡ÈˆB‰Ï76‰Ê ¿ƒ¿≈¿¿«ƒ¬»ƒÀ«∆
¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·a ÒÎpL77Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿««««ƒ¬≈««««ƒ»¿ƒ

.˙eL¯a ‡lL ÒÎpL ÈtÓ ,·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰À«««««ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿
˙eL¯a Ì‰ÈL eÈ‰78e˜f‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿À¿

ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê79. ∆»∆¿≈∆¿ƒ

ביה".73) "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה מתוך
היחיד.74) ברשות ובין הרבים ברשות חצרו 75)בין כגון

ביתו. הבית.76)או בבעל שנתקל הנכנס 77)כגון כי
שפשע. הוא ברשות או 78)שלא שניהם של בחצר כגון

להיכנס. רשות הבית בעל לו ברשות 79)שנתן שניהם אם
נמצא  חבירו שגם ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע
שלא  שנכנס מפני הניזק פשע ברשות שלא שניהם ואם שם.

ברשות.

.ÊÈÔ‰Ó ıÚ Á¯Ùe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈˆÚ Úw·Ó‰«¿«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ»«≈≈∆
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â80„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ;81, ¿ƒƒƒ¿«»ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â82,„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ

¯Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â83ÏL B˙eÁÏ ÒÎpL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿«»ƒ«≈∆ƒ¿««¬∆
¯b84˙eL¯a ‡lL ÔÈa ˙eL¯a ÔÈa ,85˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «»≈ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««

·iÁ el‡ ÏÎa - ÂÈt ÏÚ ‰ÁÙËÂ86ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a87, ¿»¿»«»»¿»≈«»¿«¿»»¿»ƒ
˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe88. »ƒ«∆

לבקע 80) לאדם אסור הרבים ברשות כי חייב, אחר, של
לו 82)שלו.81)עצים. מותר שבחצרו פי על אף חייב,

להיזהר, לו שהיה משום חייב, זאת בכל עצים, לבקע לאדם
הרבים. ברשות מצויים רבים אף 83)שהרי אחרים, של

קיסמים  כי חייב, זאת בכל שם, מצויים רבים שאין פי על
הביקוע. ממקום רחוק ליפול דרכם שרבים 84)הניתזים

אומנים. של לחנות להיכנס רשות 85)רגילים נטל שלא
החנות. רשות 86)מבעל נטל שלא נגר של שחנות והטעם,

למעלה. שאמרנו כמו ברשות, כמו שבכל 87)הוא
הוא. למזיד קרוב כאן, האמורים שלא 88)המקרים משום

להזיק. לא ואף לבייש, התכוון

.ÁÈ‰˙ÈÓÏ ÔÈ„ÓB‡L ÌLk89ÔÈ˜ÊÏ ÔÈ„ÓB‡ Ck ,90. ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ¿»ƒ
ÔË˜ ¯B¯ˆa B¯·Á ‰k‰L È¯‰ ?„ˆÈk91È„k Ba ÔÈ‡L ≈«¬≈∆ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿≈

‰ÏaÁ Ba Ï·ÁÂ ,ÔË˜ ıÚ ÏL ÌÒÈ˜a B‡ ,˜Èf‰Ï¿«ƒ¿≈»∆≈»»¿»««»»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰Ê ıÙÁ ÔÈ‡L92; ∆≈≈∆∆»«¬¬≈∆»
Û¯‚‡· B‡ Ô·‡a :¯Ó‡pL93.˜Èf‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c - ∆∆¡«¿∆∆¿∆¿…»»»»¿«ƒ

˙L·a ‡e‰ ·iÁ Ï·‡94˜˜¯ elÙ‡ .„·Ïa95BÙe‚a ¬»«»¿∆ƒ¿«¬ƒ»«¿
B¯·Á ÏL96CÎÈÙÏ .˙L·a ·iÁ -97ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ∆¬≈«»¿∆¿ƒ»¿ƒƒ»≈ƒ

˙È·Ï Ba ˜Èf‰L ıÙÁ‰ ÔÈ‡È·Óe ,˜Èf‰ ‰na Ú„ÈÏ≈««»ƒƒ¿ƒƒ«≈∆∆ƒƒ¿≈
ÔÈc98B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡L „Ú ,99„·‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„Â ƒ«∆¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ»«

BÓÎe ,˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ ‡Ï :Ï·BÁ‰ ¯Ó‡Â ,ıÙÁ‰«≈∆¿»««≈…»»¿≈¿«ƒ¿
È‡ Òe‡100p‰Â ;- ˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ :¯ÓB‡ ÏaÁ »¬ƒ¿«∆¿»≈»»¿≈¿«ƒ

ÏhÈÂ ÏaÁp‰ Ú·MÈ101¯‡a˙iL BÓk ,102. ƒ»««∆¿»¿ƒ…¿∆ƒ¿»≈

להמיתו,89) כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב שאינו
היכהו  בה, ימות אשר יד באבן ואם יז): לה, (במדבר שנאמר

קס.) פיסקה מסעי, פרשת בדבר 90)(ספרי חבירו היכה
צא.). קמא (בבא פטור להזיק, כדי בו באבן 91)שאין

ראה 92)קטנה. הוא. גמור ואונס נחבל, חולשתו שמחמת
שם. משנה ומגיד ד הלכה ו, פרק מדובר 93)להלן ושם

מת. ולא נחבל אותו 94)שהמוכה לעשות התכוון כי
חבירו. את לבייש שגרם מה 95)מעשה כלל, נזק בו שאין

צ. שם כלשהי, חבלה לחבול שיכולה קטנה, באבן כן שאין
פרק 96) להלן וראה צא. שם מלשלם, פטור בבגדו רקק אבל

ה. הלכה לנזקים.97)ג שאומדים שאמרנו מאחר
סומכ 98) כשמעון ואין פסק בלבד. העדים דברי על ים

צ: שם זה.99)התימני, נזק לעשות היה ראוי זה חפץ אם
ופטור.100) גמור בחפץ 101)אונס נעשה שהנזק חזקה

(בשבועה). לנחבל מאמינים כך ומשום להזיק. כדי בו שיש
ומנמקם. רבינו דברי את ששיבח ראב"ד, לקמן 102)ראה

שחב  העדים ראו כשלא ד, הלכה ה בו.פרק ל

.ËÈ„Ó‡ BÏ ÔÈ‡ ÏÊ¯a‰103‰pË˜ ËÁÓ elÙ‡ .104 ««¿∆≈…∆¬ƒ««¿«»
˜¯Bf‰ .˜Èf‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ÈÓ‰Ï ‡È‰ ‰Èe‡¿̄»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿«ƒ«≈
˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰ B„È ˙ÁzÓ ‰‡ˆÈL ¯Á‡Ïe ,Ô·‡∆∆¿««∆»¿»ƒ««»ƒ«»∆

ÌeÏkÓ ¯eËt - dÏa˜Â ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯105:¯Ó‡pL ; …ƒ««¿ƒ¿»»ƒ¿∆∆¡«
e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe106BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t -107. »»∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆«¿

או 103) ולהזיק להמית כדי בו יש אם אותו, אומדים אין
אבל 104)לא. סכין, או שפוד כגון חוד, לו שיש ברזל וכל

בא  והנזק בשפוד אפילו או ברזל, במוט אותו היכה אם
שאומדים  כדרך אותו אומדים בלבד, המשקל מן כתוצאה
זה  דין ד. הלכה ג פרק רוצח הלכות להלן ראה אבן. או עץ
ברזל  בכלי "ואם הכתוב מן למדו שהוא בכל ממית שהברזל
"יד" כתוב עץ ובכלי באבן ואילו טז), לה, (במדבר הכהו"
צריכים  ועץ שבאבן אמרו, מכאן יד). עץ בכלי יד, (באבן
בכל  שממית בברזל, כן שאין מה יד, אחיזת מלא שיעור
סנהדרין  קס; פיסקה מסעי, פרשת (ספרי מחט אפילו שהוא,
זה  דין לומדים ב) הלכה ט פרק (סנהדרין בירושלמי עו:).
בה", ימות "אשר כתוב ובעץ באבן יותר. פשוטה בדרך
כתוב  ולא היכהו", ברזל בכלי "ואם סתם כתוב בברזל ואילו
ידי  שעל קטנה, מחט אפילו לומדים מכאן בו" ימות "אשר
ועליו  יותר, פשוט זה לימוד להמית. יכולה בוושט תחיבה

שם). רוצח הלכות (ראה רבינו כנראה אפילו 105)מסתמך
פסק  וכן שם, זביד כרב ולא רבא בשם פפא כרב פסק מנזק.

מן 106)הרי"ף. הברזל ונשל ביער, עצים חוטב על מדובר
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רעהו. את ומצא רעהו"107)העץ את "ומצא הלשון
מכאן  הברזל. שנשל משעה שם, היה כבר שרעהו משמע

זריק  בשעת הוציא שאם כך אחר ורק שם, היה לא האבן ת
קפג). פיסקה שופטים וספרי ח. (מכות פטור ראשו, את

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
דברים 1) חמשה בכל חייב שהעושם הדברים בו נתבארו

ונתבארו  בכולם. חייב אינו שהעושם והדברים הנזכרים,
וכל  ושבת וריפוי וצער נזק שהם: דברים, הארבעה מהויות

פרטיהם.

.‡‰MÓÁ‰ ÌlLÏ Èe‡¯ ‡e‰L ‰ÏaÁ B¯·Áa Ï·BÁ‰«≈«¬≈«»»∆»¿«≈«¬ƒ»
‰MÓÁ ÌlLÓ - Ìlk ÌÈ¯·„2Ba ÔÈ‡L ˜Ê B˜Èf‰ . ¿»ƒÀ»¿«≈¬ƒ»ƒƒ∆∆∆≈

‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‡l‡3ÌlLÓ - ‰LÏL . ∆»«¿»»¿«≈«¿»»¿»¿«≈
„Á‡ ÌlLÓ - „Á‡ .ÌÈL ÌlLÓ - ÌÈL .‰LÏL4. ¿»¿«ƒ¿«≈¿«ƒ∆»¿«≈∆»

פג:2) על 3)בבאֿקמא חייב שאינו כיון אומרים ואין
בבאֿקמא  תוספתא ישלם. לא הדברים שאר על אף הנזק,

א. הלכה ח פרק וירושלמי ט, החבלות 4)פרק כל לא כי
כל  שהיא. כפי חבלה כל פרטי מבררים וביתֿדין שוות,

שם. בירושלמי שנוסחה וכפי שם, בתוספתא ההלכה

.·?„ˆÈk5B„È ÚË˜6B‡ ,Ô‰Ó Úaˆ‡ B‡ BÏ‚¯ B‡ ≈«»«»«¿∆¿«≈∆
˜Ê :‰MÓÁ ÌlLÓ - BÈÚ ‡nqL7¯ÚˆÂ ,8Èet¯Â ,9, ∆ƒ≈≈¿«≈¬ƒ»∆∆¿««¿ƒ

˙·LÂ10˙L·Â ,11‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ e‰k‰ .12dÙBÒÂ , ¿∆∆»∆ƒ»«»¿»¿»¿»
‰„¯Óe BÈÚ ÏÚ ;¯ÊÁÏ13ÌlLÓ - ˙BÈÁÏ dÙBÒÂ , «¬…«≈»¿»¿»ƒ¿¿«≈

‰Úa¯‡14ÏÚ e‰k‰ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯Úˆ : «¿»»««¿ƒ¿∆∆»∆ƒ»«
‰·ˆÂ BL‡¯15.˙L·Â ,Èet¯Â ,¯Úˆ :‰LÏL ÌlLÓ - …¿»»¿«≈¿»««¿ƒ»∆

BÈ‡L ÌB˜Óa e‰k‰‰‡¯16ÂÈk¯a ÏÚ ‰k‰L ÔB‚k , ƒ»¿»∆≈ƒ¿∆¿∆ƒ»«ƒ¿»
Ba‚a B‡17Èet¯Â ¯Úˆ :ÌÈL ÌlLÓ -18e‰k‰ . ¿«¿«≈¿«ƒ««¿ƒƒ»

¯ËLa B‡ B„ÈaL ˙ÁtËÓa19Ô˙B - el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿««∆¿»ƒ¿»¿«≈»≈≈
.„·Ïa ˙La‰ ‡È‰Â ,˙Á‡««¿ƒ«∆ƒ¿«

התוספתא 5) שאלת פחות. ופעם דברים, חמשה פעם משלם
שם. חוזר.6)והירושלמי שאינו למעלה 7)אבר ראה

ב. הלכה א טֿי.8)פרק הלכות להלן להלן 9)ראה
יד. יא.10)הלכה הלכה הלכה 11)להלן ג פרק להלן

שם.12)א. וירושלמי תוספתא ויצאה 13)והתנפחה,
את 14)ממקומה. מחסר אלאֿאםֿכן חייב אינו נזק על כי

ה. הלכה להלן חוזר, שאינו אבר שבת 15)חבירו שאף
שם. במלאכתו, לעסוק הוא יכול שהרי כאן, לשון 16)אין

ואין  מכוסה המכה שמקום מפרש, רבינו שם. הירושלמי
היא  הירושלמי שכוונת מפרש הראב"ד אבל אותו. רואים
מחלוקת  שאין הדברים ונראים ההכאה, את ראה לא שאיש
ואנשים  הכהו שאם מודה רבינו עצמו. לדין בנוגע ביניהם
והראב"ד  נראית, אינה שהמכה אףֿעלֿפי ביישו הרי רואים,
אבל  שהכהו, בשעה ראה לא איש אם אפילו בבושת מחייב

לעין. ונראית ניכרת איש 17)המכה אין יתנפח, שאפילו
במקום 18)רואה. שהמכה מכיון משלם, אינו ובושת

רואים. באין הכהו וגם בה 19)מכוסה, שאין קלה מכה
שם. ירושלמי לביישו. והתכוון בלבד, בזיון אלא צער

.‚„etLa e‰‡Âk20ÌB˜Óa ,ÂÈ¯tˆ ÏÚ ¯ÓÒÓa B‡ ¿»»¿«¿«¿≈«ƒ»¿»¿»

‰¯eaÁ ‰OBÚ BÈ‡L21‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ ‡ÏÂ22ÌlLÓ - ∆≈∆«»¿…¿«≈¿»»¿«≈
„·Ïa ¯Úv‰23ÌÒ BÎÒ B‡ ÌÒ e‰˜L‰ .24‰pLÂ , «««ƒ¿«ƒ¿»«»«¿ƒ»
B¯BÚ ‰‡¯Ó25„·Ïa Èet¯ BÏ ÌlLÓ -26¯ÊÁiL „Ú , «¿≈¿«≈ƒƒ¿««∆«¬…

¯„Áa B¯Ò‡ .‰È‰Lk e‰‡¯Ó27˙·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B - «¿≈¿∆»»¬»¿∆∆≈¿≈∆∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈…«≈»≈

פג:20) ריפוי.21)בבאֿקמא ולא נזק לא בו ואין
שבת.22) בו ראהו 23)ואין לא אם משלם, אינו ובושת

(מגידֿמשנה). אדם פב:24)שום בבאֿקמא
ולא 25) צער ולא נזק לו גרם ולא נראה, שאינו במקום

הרפואות.26)בושת. ודמי הרופא ובטלו 27)שכר
יוכל  שלא עליו, וסגר בחדר כבר היה (אם שם ממלאכתו,
שם. רא"ש אדם, מדיני ופטור בנזקים גורם הריהו לצאת,

יא). סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט וראה

.„Ál‚Ó‰28BzLa ÈÓ„ BÏ Ô˙B - B¯·Á L‡¯ ¯ÚO «¿«≈«¿«…¬≈≈¿≈»¿
e‰‡ÂkL B‡ ÌÒa BÁlb .¯ÊÁÏ BÙBqL ÈtÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ¿≈∆«¬…ƒ¿¿«∆¿»»
:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ - ¯ÊÁÏ ¯ÚO‰ ÛBÒ ÔÈ‡L „Ú«∆≈«≈»«¬…«»«¬ƒ»¿»ƒ

˜Êa29‰iÂk‰ ÔÓ BL‡¯ ÌnÁ˙È È¯‰L - Èet¯Â ¯Úˆa ¿∆∆¿««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈…ƒ«¿ƒ»
BL‡¯a LÁ ‡ˆÓÂ ,Ìq‰ ÔÓ B‡30˙·L BÏ ÌlLÓe ; ƒ««¿ƒ¿»»¿…¿«≈∆∆

„w¯Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L -31BL‡¯ ˙lc „„Ïe32 ∆¬≈»¿«≈¿«¿≈««…
BÊ ‰Î‡ÏnÓ ÏËa ‡ˆÓÂ ,„ew¯ ˙ÚLa33- ˙L·e ; ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»∆
‰fÓ ÏB„b ˙La EÏ ÔÈ‡L34. ∆≈¿∆»ƒ∆

פו.28) בבאֿקמא סופו 29)בתער. אין השער שהרי
ריפוי.30)לחזור. טעון ואף צער, בו במי 31)ויש

בכך. ו)32)שמלאכתו ז, השירים (שיר המקרא [מליצת
שער  פירשו: המקרא מפרשי כל - כארגמן ראשך ודלת
יוצא  כאן רבינו מדברי אבל תלתלים, או קווצות ראשך,
שבת. על כאן מדבר שהרי לשער, התכוון שלא ברור
רבינו  שמנה הנזק הוא השער הפסד חוזר, שאינו ובגילוח
עד  המחלה בתקופת מלאכה ביטול משמעותו ושבת לחוד,

נכרית. לפאה הכוונה אולי שהוא 33)שיתרפא]. משום
בראשו. שם.34)חש הגמרא לשון

.‰z„ÓÏ ‡‰35BÈ‡L ¯·È‡ B¯·Á ¯qÁÓ‰ ÏkL , »»«¿»∆»«¿«≈¬≈≈»∆≈
¯ÊBÁ36ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ÏÎa ·iÁ -37ÏÈt‰ elÙ‡ . ≈«»¿»«¬ƒ»¿»ƒ¬ƒƒƒ
BpL38ÂÈt ‰ÏÁÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Ïka ·iÁ -39 ƒ«»«…∆ƒ∆¿»∆…∆¡∆ƒ

¯Oa ,‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ÔM‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰ÚL»»««««ƒ∆«≈≈¿»¿«
.‰‡eÙ¯ CÈ¯ˆ ÌÈpM‰«ƒ«ƒ»ƒ¿»

בהלכה 35) חוזר שאינו ומשער ב, בהלכה וכו' ידו מקטע
הקודמות.36)הקודמת. בהלכות שנזכרו אלו דוקא ולאו

בלבד.37) נזק בתשלום חובתו ידי יוצא דינה 38)ואינו
שאחרות  חלב ששיני ומובן, חוזרים. שאינם האברים כיתר
כד. קידושין ראה החוזר. כאבר דינן במקומן, צומחות

שעה.39) באותה ממלאכתו בטל הוא וגם ריפוי, וצריך

.Â¯BÚÓ ‰¯ÚOk B¯qÁ elÙ‡40‰MÓÁa ·iÁ - B¯Oa ¬ƒƒ¿¿«¬»≈¿»«»«¬ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ ¯BÚ‰L ;ÌÈ¯·„41˙˜lˆ ‡l‡42,CÎÈÙÏ . ¿»ƒ∆»≈≈∆»«∆∆¿ƒ»

Ì„ epnÓ ‡ÈˆB‰Â ¯BÚ‰ Ú¯˜Â B¯·Áa Ï·BÁ‰43·iÁ - «≈«¬≈¿»«»¿ƒƒ∆»«»
.ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa«¬ƒ»¿»ƒ
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ירושלמי 40) וראה דברים, חמשה וחייב אבר כמחסר דינו
א. הלכה סוף יא, פרק שאינו 41)סנהדרין כאבר ודינו

רושם 42)חוזר. נשאר במקומה אבל מתרפאת, המכה
ח.43)לתמיד. פרשה משפטים מכילתא ראה פצע. היינו

.Ê˙ÈÚ·n‰44‰ÏÁL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á45- „Át‰ ÔÓ ««¿ƒ¬≈««ƒ∆»»ƒ«««
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰46ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ47. ¬≈∆»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

‡e‰Â48B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜ÚvL ÔB‚k ‡l‡ ,Ba Ú‚ ‡lL , ¿∆…»«∆»¿∆»«≈¬»
L˜Úˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÙ‡a [BÏ] ‰‡¯˙p∆ƒ¿»»«¬≈»¿«≈»∆¿≈ƒ»«

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - BL¯ÁÂ BÊ‡a¿»¿¿≈¿»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
BÊÁ‡49˙Úa BÙÁ„e Ba Ú‚pL B‡ ,BL¯ÁÂ BÊ‡a Ú˜˙Â ¬»¿»«¿»¿¿≈¿∆»«¿»¿≈

- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÂÈ„‚·a ÊÁ‡L B‡ ,B˙ÈÚ·‰L∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈
.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿ƒ

צא.44) בבאֿקמא ואף 45)המבהיל, ריפוי, צריך והוא
ממלאכתו. הרי 46)בטל בגופו, מעשה עשה שלא מכיון

אדם. מדיני ופטור לנזק גורם חלה 47)זה שבגללו מכיון
כן 49)בתנאי.48)חבירו. ועל מעשה, וזהו בגופו,
חייב.

.ÁÈÏ ‰‡¯È50B‡ ÈzL¯Á˙ :¯Ó‡L ÏaÁp‰L , ≈»∆ƒ∆«∆¿»∆»«ƒ¿»«¿ƒ
BÈ‡ - ÚÓBL ÈÈ‡ B‡ ‰‡B¯ ÈÈ‡ È¯‰Â ,ÈÈÚ ˙ÈÓÒƒ¿≈≈ƒ«¬≈≈ƒ∆≈ƒ≈«≈

ÔÓ‡51.ÌÈ¯ÚÈ ‡nL ,¯·c‰ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆¡»∆¬≈≈»«ƒƒ«»»∆»«¿ƒ
˜ÊÁÓ ‰È‰ÈÂ ,‰a¯Ó ÔÓÊ ˜„aiL „Ú ˜Êp‰ ÏËB BÈ‡Â¿≈≈«∆∆«∆ƒ»≈¿«¿À∆¿ƒ¿∆À¿»
.‰Ê ÌlLÈ Ck ¯Á‡Â ,L¯Á˙ B‡ ÂÈÈÚ ¯B‡Ó „a‡L∆ƒ≈¿≈»ƒ¿»≈¿««»¿«≈∆

עצמו.50) (שבועות 51)סברת הנגזל כדין הנחבל דין כי
אינו  ברשות שלא כליו ממנו שלקחו הטוען ונגזל מד:),
לחושןֿ הגר"א מו. (שם עדים לו יש אלאֿאםֿכן נאמן

לג). סעיף תכ, סימן משפט

.Ë˜fp‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ïk‰ ?¯Úv‰ ‡e‰ ‰nk52Ì„‡ LÈ : «»««««…¿ƒ«ƒ»≈»»
C¯ ‡e‰L53„‡Ó ‚ÚÂ54BÏ e˙ el‡Â ,ÔBÓÓ ÏÚ·e ∆«¿»…¿…««»¿ƒ»¿

‡e‰L Ì„‡ LÈÂ ;ËÚÓ ¯ÚËˆÓ ‰È‰ ‡Ï ‰a¯‰ ÔBÓÓ»«¿≈…»»ƒ¿«≈¿«¿≈»»∆
ÔÏÓÚ55˜ÊÁÂ56¯Úˆ ¯ÚËˆÓ „Á‡ ÊeÊ ÈtÓe ,ÈÚÂ «¿»¿»»¿»ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«≈««

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚÂ .‰a¯‰57ÔÈ˜ÒBÙe ÔÈ„ÓB‡ «¿≈¿«ƒ«¿»ƒ»≈∆¿ƒ¿ƒ
.¯Úv‰«««

פג:52) מפונק.53)בבאֿקמא לו 54)חלש, וקשה
ומפונק" מעודן מרוכך, היה "אם מועט, בצער אפילו לעמוד

ח). פרשה משפטים קשה.55)(מכילתא עבודה עובד
רב.56) בצער אפילו לעמוד כיוצא 57)ויכול אדם "כמה

בחשבון  מביאים הצער, באומדן (שם). ליטול" רוצה בזה
בחישוב  מהֿשאיןֿכן הנחבל, של הסובייקטיבי הצד את

א. הלכה א פרק למעלה ראה הנזק.

.È?¯·È‡ B¯qÁL ÌB˜Óa ¯Úv‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk58È¯‰ ≈«¿«¬ƒ«««¿»∆ƒ¿≈»¬≈
‰Êk Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡ - BÚaˆ‡ B‡ B„È ÚËwL∆»«»∆¿»¿ƒ«»»»»∆
ÚË˜Ï B‡ ÛÈÒa ‰Ê ¯·È‡ BÏ ÚË˜Ï ÔÈa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈≈ƒ¿…«≈»∆¿«ƒƒ¿…«

ÌÒa B˙B‡59CÏn‰ ÂÈÏÚ ¯Êb Ì‡ ,60B‡ B„È ÚË˜Ï ¿«ƒ»«»»«∆∆ƒ¿…«»
ÌlLÓe ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡Â ,BÏ‚«̄¿¿¿ƒ«»≈≈∆»∆¿«≈

˜Èfn‰61. ««ƒ

ההלכה 58) פה. בבאֿקמא האבר, דמי לו שילם שכבר

כגון  נזק, במקום שלא לצער מספקת תשובה נותנת הקודמת
כיצד  רבינו מבאר זו ובהלכה ציפורנו. על בשפוד כוואהו
הנזק. דמי שילם והחובל נזק, גם שיש במקום צער משערים

צער.59) בו יסכים,60)שאין לא לכתחילה ידו לקטוע כי
מרובים. בדמים ההפרש.61)אפילו את

.‡È‡l‡ ¯·È‡ B¯qÁ ‡Ï Ì‡ ?˙·M‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ«∆∆ƒ…ƒ¿≈»∆»
ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ‰˙·vL B‡ ,·kLnÏ ÏÙÂ ‰ÏÁ¯62 »»¿»««ƒ¿»∆»¿»»¿»«¬…
ÏËa ÏÚBÙk ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B -63 ≈¿≈ƒ¿∆»»¿≈»≈
¯·È‡ B¯qÁ Ì‡Â ;epnÓ ÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL64 ∆»¿»»∆ƒ≈ƒ∆¿ƒƒ¿≈»
˙·LÂ ,˜Êp‰ ‡e‰L ,B„È ÈÓc Ô˙B - B„È ÚËwL B‡∆»«»≈¿≈»∆«∆∆¿∆∆

B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -65ÌÈ‡eM˜ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k66ÔÈ‡B¯Â , ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ
ÔÈOBÚÂ ,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ‡eM˜ ¯ÓBL ¯ÎO ‡e‰ ‰nk«»¿«≈ƒƒ¿»¿ƒ

BÏ Ô˙BÂ ,‰Ê ÏL BÈÏÁ ÈÓÈ Ïk ÔBaLÁ67Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿≈»¿∆∆¿≈¿≈ƒ
BÏ‚¯ ÚË˜68ÏÚ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »««¿ƒ¿ƒ≈«

Á˙t‰69BÈÚ ‡nÒ .70ÔÁBË ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «∆«ƒ≈≈ƒ¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÁ¯a¿≈«ƒ¿≈…«≈»∆

המחלה.62) בזמן דמיו שפחתו אףֿעלֿפי נזק, משלם ואינו
קודם 63) בה שעסק עבודה, יום של המלא השכר לא

ובטל" ליושב מלאכה עושה דומה "אינו כי המחלה,
שפועל  השכר, לפי מחשבים אלא עו:), (בבאֿמציעא
יעבוד. שלא ובלבד ליום לקבל מסכים היה העבודה באותה
המלאכה  ואם גדולה, להפחתה יסכים קשה, העבודה אם
תוספתא  (ראה בלבד מועטת להפחתה אלא יסכים לא קלה,
לו  שנותן ג, הלכה ח פרק שם וירושלמי ט, פרק בבאֿקמא
יב  פרק ואבידה גזילה הלכות מגידֿמשנה וראה שלם, שכר

ד). פה:64)הלכה פג: החולי.65)בבאֿקמא ימי כל
לאחר 66) יד, בלי גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה

ידו, שקטעו לפני העבודה שכר לפי מחשבים ואין שיבריא.
מכילתא  וראה הנזק. דמי בחשבון נכלל זה שהפסד מכיוון

יט. כא, משפטים יד.67)דרשב"י הלכה להלן ראה
להתהלך 68) שצריך קישואים, שומר להיות יכול ואינו

אחת, ברגל כי רגליו, שתי כשקיטע [המדובר לגינה. מסביב
וכן  קישואים, כשומר שמקבל (פג:) המשנה אומרת
רא"ש  קישואים. שומר חגר הוא כאילו נאמר: שם בתוספתא

בלי 69)שם]. גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה
שיבריא. לאחר סומא 70)רגל, כי עיניו, לשתי הכוונה

אדם, בן בסתם נאמר זה [ודין לעבודה. מסוגל אחת בעין
לעסוק  ויוכל מקצוע, בעל הוא אם אבל מקצוע. בעל שאינו
שיוכל  שלו, המלאכה לפי השבת משערים חליו, אחר גם בו
רגלו, או ידו וקטעו מורה כגון שיתרפא, לאחר לעשותה

שם)]. (רא"ש במלאכתו להמשיך יוכל שיתרפא שלאחר

.·È‰k‰71BÊÁ‡ B‡ ,BÊ‡ ÏÚ B¯·Á ˙‡72Ú˜˙Â ƒ»∆¬≈«»¿¬»¿»«
BL¯ÁÂ ,BÊ‡a73Blk ÈÓ„ BÏ Ô˙B -74BÈ‡ È¯‰L ; ¿»¿¿≈¿≈¿≈À∆¬≈≈

ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ Èe‡¯75. »ƒ¿»»¿»

צא.71) השווה 72)בבאֿקמא שם. בגופו, מעשה שעשה
ז. הלכה לריפוי.73)למעלה ניתן של 74)ואינו מימרא

פה: שם שיוכל 75)רבא, מלאכה, לו יש שאם משמע
שם  ראה כולו. דמי משלם אינו שנתחרש, לאחר לעשותה

חרשו. דיבורֿהמתחיל תוספות
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.‚ÈBÈÚ ˙‡ ‡nÒ76e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ77B„È ˙‡ ÚË˜ ,78 ƒ≈∆≈¿…¬»»«∆»
e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ79Ë˜Â ,¯Á‡Â ,e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ Ú ¿…¬»¿»«∆«¿¿…¬»¿««

Ô˙B ,˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - BL¯Á Ck»≈¿ƒ¿…¬»¿»∆∆»∆∆≈
Blk ÈÓ„ BÏ80e‰e„Ó‡ .81Ck ¯Á‡Â ˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ82 ¿≈À¬»¿»∆∆»∆∆¿««»

BlÎÏ e‰e„Ó‡83Blk ÈÓ„ ‡l‡ epnÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¬»¿À≈ƒƒ∆∆»¿≈À
„·Ïa84¯·È‡Â ¯·È‡ Ïk ˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;85ÈÓ„e ƒ¿«¿ƒ»««ƒ»∆∆»≈»¿≈»¿≈

Blk86B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87. À≈ƒƒƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."elek inc el ozep ... eyxg"

הבנה  שהיא תחתון' 'דעת ישנה השכל שבהבנת כשם
סוג  שהוא עליון' ו'דעת אדם, של שכלו ערך כפי באלקות
הנשמה  של הפנימי הקשר מצד הבא ב"דעת" לגמרי שונה
להבנה  להגיע יהודי יכול ידה ועל הקב"ה, עם היהודית
עצום  הבדל ישנו שבראיה וכשם באלוקות, לגמרי אחרת
ראיה  ובין שטחית, ראיה שהיא הראשונה בפעם ראיה בין
ובעמקות  ביסודיות בדבר התבוננות לאחר הבאה
אחר  דבר אין כאילו בה השוקע האדם את "התופסת"
סתם  שמיעה ישנה בשמיעה גם כך שרואה, הדבר מלבד
ופנימית  מעמיקה קליטה שפירושה שמיעה וישנה
דברי  "יכנסו - השומע מהות כל את ומקיפה החודרת
ויכולה  האדם ועצם לכללות נוגעת שהיא עד - באזנך"
נותן  "חרשו שאם נפסק לכן ותוכנו, מהותו כל את לשנות

כו  דמי כל לו את לעצב שבכוחה בשמיעה פגע כי לו"
האדם. של ותוכנו מהותו

(161 cenr f"l wlg y"ewl it lr)

בתיקו.76) שעלתה רבא של בעיא ולא 77)שם. ביתֿדין,
לשלם. עליו כמה למזיק ורק 79)אחרֿכך.78)אמרו

לדין. באים הם שחרשו ופסק 80)לאחר חרשו. כדין
ידו  עינו, דמי כולל זה ותשלום שם. לומר" תמצי כ"אם
ובושת  מצער גם ופטור משלם, אינו שבת דמי ואף ורגלו.
לעבד. אותו קנה וכאילו כולו, דמי את שילם שהרי וריפוי,

בתיקו.81) שעלתה בעיא שחרשו.82)שם, לאחר
האלה.83) החבלות כל לפני שוה  שהיה מכיון 84)כפי 

ואין  המזיק, לטובת מספק פוסקים בתיקו, עלתה שהבעיא
החבלות  של ובושת שבת ריפוי, בצער, אותו מחייבים

אבר 85)הקודמות. כל של ובושת ריפוי צער, פירוש:
כולו. בדמי נכלל שבת אבל שוה 86)ואבר, שהיה כפי

האלה. החבלות פוסקים 87)קודם ספק, שהוא מכיון
לחםֿ עלֿפי זו הלכה כל של (הפירוש המחזיק לטובת

משנה).

.„È?Èet¯‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk88ÌÈÓÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ≈«¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ
‰ÈÁÈ89CÈ¯ˆ ‡e‰ ‰nÎÂ ‰Ê ÈÏÁÓ ‰Ê90BÏ Ô˙BÂ , ƒ¿∆∆≈√ƒ∆¿«»»ƒ¿≈
„iÓ91BÓBÈa ÌBÈ ¯·c ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â .92. ƒ»¿≈¿«¿ƒƒ≈¿«¿

˜ÈfnÏ ‡È‰ ‰wz ‰Ê ¯·„Â93. ¿»»∆«»»ƒ««ƒ

צא.88) יבריא.89)בבאֿקמא ימים כמה  לאחר

כגון 90) ההוצאות, וליתר הרפואות לדמי הרופא, לשכר
להבראה. מיוחד שם.91)מזון הימים, לכל הריפוי דמי

שם). (תוספתא מיד" לו ונותנין שמין אפילו 92)"וכולן
כמה  מראש לדעת שאיֿאפשר בטענה זאת תובע שהנחבל

הריפוי. ימשך מה 93)זמן על יתר הריפוי ימשך שאפילו
שם. גמרא כלום, לו מוסיף אינו שאמדוהו,

.ÂË˙·M‰ ÔÎÂ94d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ -95„iÓ Ïk‰ Ô˙BÂ96. ¿≈«∆∆¿ƒ»¿≈«…ƒ»
¯˙È ÈÏÁ‰ Ba C¯‡Â ,CÏB‰Â BÈÏÁa ÏbÏb˙Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿≈¿»¿¿≈¿»«∆√ƒ»≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - e‰e„Ó‡M ‰Ó ÏÚ97Ì‡ ÔÎÂ . ««∆¬»≈ƒ¿¿≈ƒ
e‰e„Ó‡M ‰nÓ BÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - „iÓ ‡È¯·‰98. ƒ¿ƒƒ»≈¬ƒƒ«∆¬»

החולי.94) בזמן מעבודה הבטלה למעלה 95)דמי ראה
יא. חמש 96)הלכה "אפילו שם: בתוספתא שם. גמרא

קודמת.97)שנים". בהלכה שנזכרה למזיק התקנה וזוהי
שם.98) גמרא עליו, ריחמו השמים שמן

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99BfL ,˜Èfn‰ ‰ˆ¯La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««ƒ∆
‰ ‰wzÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˜Èfn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ‡È «»»ƒ¬»ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ ep‡t¯‡ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a100ÔÈÚÓBL - ¿«»»∆»¬«¿∆¿«¿¿ƒ
BÏ101.

מיד.99) הכל שלו,100)שנותן הרווח - מהר יתרפא ואם
שלו. ההפסד - רב זמן הריפוי ימשך שאינו 101)ואם

בבאֿקמא  וראה לו. נותן הוא והרי ריפוי, בדמי אלא חייב
פה.

.ÊÈÈnÚ ˜Òt :˜fp‰ BÏ ¯Ó‡102È‡Â ,È„È ÏÚ Ô˙Â »««ƒ»¿…ƒƒ¿≈«»ƒ«¬ƒ
:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈÓˆÚ ˙‡ ‡t¯‡¬«≈∆«¿ƒ≈¿ƒ∆¬≈≈

EÓˆÚ ‡t¯z ‡Ï ‡nL103‡l‡ .˜ÈfÓk È‡ ˜ÊÁ‡Â , ∆»…¿«≈«¿¿¿»¿«¬ƒ¿«ƒ∆»
ÈÓc Ô˙BÂ Ïk‰ ÏÚ ˜ÒBt B‡ ,BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ BÏ Ô˙B≈¿«¿≈««…¿≈¿≈

.ÔÈc ˙Èa È„È ÏÚ Èet¯‰»ƒ«¿≈≈ƒ

הריפוי.102) דמי את 103)את להשאיר אתה רוצה כי
בידך. הכסף

.ÁÈ˜Èfn‰ BÏ ¯Ó‡104‡t¯‡ È‡ ,105LÈ B‡ ,E˙B‡ »«««ƒ¬ƒ¬«≈¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ‡t¯nL ‡ÙB¯ ÈÏ106‡l‡ ; ƒ≈∆¿«≈¿ƒ»≈¿ƒ∆»
.¯ÎOa e‰‡t¯Óe Ôn‡ ‡ÙB¯ ‡È·Ó≈ƒ≈À»¿«¿≈¿»»

רופא.105)שם.104) שהיה א'106)כגון במקרה כי
יטפל  בו שחבל שאדם רוצה שאינו לטעון הנחבל יכול
ריפויו  אין בחינם, שמרפא שרופא - ב' ובמקרה בריפויו,

כלום. שוה

.ËÈBnÚ ˜Òt ‡lL È¯‰107ÌBÈ ‡t¯Ó ‰È‰ ‡l‡ , ¬≈∆…»«ƒ∆»»»¿«≈
ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚÂ ,ÌBÈÂ108‰¯zÒ B‡ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ109 »¿»¿»ƒ≈¬«««»ƒ¿¿»
‰˙ÈÁL ¯Á‡ ‰kn‰110ÈÓ„ BÏ ˙˙ÏÂ B˙‡t¯Ï ·iÁ - ««»««∆»¿»«»¿«…¿»≈¿≈

Bz·L111·iÁ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚ . ƒ¿»¿»ƒ∆…≈¬«««»«»
B˙‡t¯Ï112È¯·c ÏÚ ¯·Ú .Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ¿«…¿≈≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿≈
‡ÙB¯113B˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â114. ≈¿ƒ¿ƒ»»∆√ƒ≈«»¿«…

לא 107) כלום, לו מוסיף היה לא עמו, פסק אילו כי מראש,
הלכות  למעלה ראה השבת. דמי על ולא הריפוי דמי על

פה.108)ידֿטו. פג: בבאֿקמא וחזרה 109)אבעבועות.
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שם.110)לקדמותה. לגמרי, לא אבל שנתרפאה,
שם.111) תנאֿקמא, חייב 112)כדעת אינו לומר: צריך

518 מספר אוקספורד בכתביֿיד (מגידֿמשנה). לרפאותו
מחמת  צמחים בו שעלו הדין, רק זו בהלכה מובא ו591ֿ
צמחים  בו "עלו של הפיסקא וכל לרפאותו. חייב . . . המכה

בגליון. רק ונוספה איננה, המכה" מחמת שם 113)שלא
פשע.114)פה. החולה כי

.ÎB˙B‡ ÔÈ·iÁÓe ˜Èfn‰ ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜ÒBtLk¿∆¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿«¿ƒ
ÌlLÏ115Ïk‰ epnÓ ÔÈ·Bb -116„iÓ117ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ¿«≈ƒƒ∆«…ƒ»¿≈¿ƒ
BÏ118„·Ïa ˙L·a ·iÁ˙ Ì‡Â .ÏÏk ÔÓÊ119ÔÈÚ·B˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿∆ƒ¿«¿ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÓÊ BÏ120. ¿«¿«≈∆¬≈…ƒ¿»

הדין.115) פסק מתן לאחר ריפוי,116)כלומר, צער, נזק,
ובושת. מיד",117)שבת לו ונותנים שמים "וכולם
שם. אין 118)תוספתא חנינא: רבי "אמר בקשתו. לפי

צא. בבאֿקמא לחבלות", זמן למעלה 119)נותנים ראה
ב. קובעים 120)הלכה אין ממון, חסרו ואם שם. גמרא

מחסרון  באים שאינם התשלומים לאותם אפילו זמן לו
ממון.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נתבארו 1) וכן פרטיו. וכל הבושת עניין מהו בו נתבאר

העושם. חיוב חכמים וקצבו ששיערו הדברים,

.‡Ïk‰ ?˙La‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk2Li·Ó‰ ÈÙÏ ≈«¿«¬ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
ia˙n‰ÂL3Lia˙ÓÏ ÔËw‰ ÔÓ Lia˙Ó ‰ÓB„ BÈ‡ . ¿«ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒ¿«≈

Ïw‰ ‰Ê BLiaL ‰fL ,„aÎÓe ÏB„b Ì„‡Ó4BzLa ≈»»»¿À»∆∆∆ƒ¿∆««»¿
.‰a¯Ó¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

."yiiaznde yiiand itl lkd"

מסוים  לאבר נזק נגרם שבו הגוף כהיזק אינו הבושת היזק
מאבד  האדם בו נפשי היזק שהוא אלא אדם, של בגופו
הבושת  בתשלומי חילוק מצינו ולכן ותוכנו, ערכו את
מדוע  גם יובן כך מתוך והמתבייש". המבייש לפי ש"הכל
ה"ב) פי"ז עדות (הלכות הרמב"ם כתב שקר, עדי בעניין
שקר  עדות כח אותם "ומודיעין העדים את שמזהירים
שלא  אזהרה הבא" ובעולם הזה בעולם בה המעיד ובושת
ארבע  עליהם שהעונש בעבירות אפילו דוגמתה מצינו

דין. בית מיתות
הקב"ה, על עדות הוא יהודי של תוכנו כל הוא: והביאור
ה"טוב" על מעיד הוא והישרה הטובה הנהגתו ידי על כי
ישראל  עם על נאמר שהרי כביכול, הקב"ה של ו"היושר"

עדי" י.)"אתם מג, זה (ישעיהו הרי שקר עדות כשמעיד לכן
מזהירים  כך ומשום ותוכנו, עניינו כל את הסותר מעשה
מאבד  כי כו' הזה בעולם לו בושת שקר יעיד שאם אותו

תוכנו. כל את
(56 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl it lr)

פג:2) להלן.3)בבאֿקמא ובלשון 4)ראה הנקלה,

מן  המתבייש דומה "אינו ט): פרק (בבאֿקמא התוספתא
(=הנקלה)". הפגום מן למתבייש (המכובד) היקר

.·Li·Ó‰5Ì¯Ú‰ ˙‡6ıÁ¯na ‡e‰L ÈÓ B‡7- «¿«≈∆∆»…ƒ∆«∆¿»
¯eËt8Áe¯‰ ‰·L .9ÂÈÏeL ‰ÎÙ‰Â10È¯‰Â ÂÈt ÏÚ »»¿»»«¿»¿»»«»»«¬≈

Ì¯Ú ‡e‰11˙L·a ·iÁ - B˙ËLÙ‰a ‰Ê ÛÈÒB‰Â ,12; »…¿ƒ∆¿«¿»»«»¿∆
‰ÓB„ BÈ‡Â13˙‡ Li·ÓÏ Ì¯Ú ‰OÚpL ‰Ê ˙‡ Li·Ó ¿≈∆¿«≈∆∆∆«¬»»…ƒ¿«≈∆

¯‰pÏ „¯ÈÏ ÂÈ„‚a dÈa‚‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ì¯Ú BÈ‡L14B‡ ∆≈»…¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»»≈≈«»»
¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÚL15BLi·e ,16·iÁ -17‰ÓB„ BÈ‡Â ;18 ∆»»ƒ«»»ƒ¿«»¿≈∆

˙‡ Li·ÓÏ ‰Ê Li·Ó.ÂÈ„‚·a ‰qÎÓ‰ ¿«≈∆ƒ¿«≈∆«¿À∆ƒ¿»»

בו.5) רקק כגון שהיא, דרך בפני 6)באיזו ערום המתהלך
אדם. בושת.7)בני להם ואין ערומים שם עומדים אנשים

בן 8) איננו אדם, בני בפני ערום ללכת מקפיד שאינו כיוון
דיבורֿהמתחיל  שם ב'תוספות' וראה פו: שם (רש"י בושת
פטור  למה נתבאר [לא אחרת). בדרך שפירשו ערום,
במרחץ  ואולי רקיקה, או הכאה עלֿידי במרחץ כשבייש

בגדיו]. את שהפשיט עלֿידי שביישו גמרא 9)הכוונה
בגדיו.10)שם. לא 11)שולי אבל חלקי, ערום נעשה

כבר 12)מרצונו. שהיה אדם בהפשטה שבייש אףֿעלֿפי
הוא, בושת בן זה שערום משום חייב, שהוא והטעם ערום.

ערום. נעשה מרצונו לא שנעשה 13)שהרי זה של בושתו
ערום. שאינו זה של כבושתו מרובה אינו גמרא 14)ערום

מופשלים.15)שם. שהיא,16)כשבגדיו דרך באיזו
נוספת. הפשטה עלֿידי שמרצונו 17)אפילו אףֿעלֿפי

בגדיו. סיכום:18)הגביה מרובה. כה אינו ובושתו
ומרצונו, לגמרי ערום א. ערום: סוגי שלושה זו בהלכה
נשבה  כגון מרצונו, ושלא חלקי ערום ב. פטור. שהמביישו
שאינו  את מהמבייש פחות אבל חייב, שהמביישו . . . הרוח
שהמביישו  הנהר, מן עלה כגון מרצונו, חלקי ערום ג. ערום.

המלובש. את מהמבייש פחות אבל חייב,

.‚ÔLi‰ ˙‡ Li·Ó‰19˙L·a ·iÁ -20CB˙a ˙Ó Ì‡Â . «¿«≈∆«»≈«»¿∆¿ƒ≈¿
ıÈ˜‰ ‡ÏÂ ,B˙L21ÔÈ‡ - BLiaL ‰Êa LÈb¯‰ ‡ÏÂ ¿»¿…≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»∆∆ƒ¿≈

ÔÈ·Bb22- ÔÈL¯Bi‰ eOÙz Ì‡Â ;Li·Ó‰ ÔÓ ‰Ê ˙La ƒ∆∆ƒ«¿«≈¿ƒ»¿«¿ƒ
Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡23. ≈ƒƒƒ»»

פו:19) בבאֿקמא בבושתו, מרגיש שהרי 20)שאינו
מתבייש. הוא משנתו מתעורר שהוא ידע 21)לאחר ולא

בושת 22)בבושתו. על בא החיוב אם נפתרה, שלא בעיא
בא  החיוב ואם המבוייש. שמת מאחר פטור, המבייש שלו,
הם  שהרי חייב, יהיה משפחתו, בני של בושתם משום

הראיה.23)בחיים. עליו מחבירו המוציא כי

.„‰ËBM‰ ˙‡ Li·Ó‰24¯eËt -25˙‡ Li·Ó‰Â ; «¿«≈∆«∆»¿«¿«≈∆
·iÁ - L¯Á‰26„·Ú‰ ˙‡ B‡ ¯b‰ ˙‡ Li·Ó‰ .27- «≈≈«»«¿«≈∆«≈∆»∆∆

ÌÏÎ B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎnLk Ì‡ :ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆«»»ƒ¿∆«¿ƒƒƒ¿»
·iÁ -28¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,29BÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe . «»¿ƒ»»ƒ»»≈

‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ˙‡ Li·ÓÏ ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ ‰ÓB„∆«¿«≈∆«»»ƒ¿«≈∆«»¿…
ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·ÓÏ „·Ú‰ ˙‡ Li·Ó‰30Li·Ó ‡ÏÂ , «¿«≈∆»∆∆ƒ¿«≈∆∆ƒ¿…¿«≈
.Áwt Li·ÓÏ L¯Á≈≈ƒ¿«≈ƒ«

תמיד 24) משובשת דעתו ונמצאת דעתו, שנטרפה מי "כל
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לזרוק  או כלים לשבר שדרכו כגון הדברים", מן בדבר
ד.). ג: חגיגה וראה ט, הלכה ט פרק עדות (הלכות אבנים

פו:25) בבאֿקמא בושת, בן אינו שבדרך 26)כי אףֿעלֿפי
שם. נכונה, דעתו אין כי השוטה, כדין החרש  דין כלל

לבין 27) עברי עבד המבייש בין ההבדל בדבר פז. שם
ה"ו. פ"ד להלן ראה כנעני, עבד אע"פ 28)המבייש
השוטה. כדין הקטן דין כלל שם.29)שבדרך

כי 30) חורין, בן של כבושתו מרובה אינו עבד של בושתו
ראה  המתבייש. של באישיותו גם תלוי הבושת שיעור

א. הלכה למעלה

.‰ÌÈ¯·„a B¯·Á ˙‡ Li·Ó‰31ÂÈ„‚a ÏÚ ˜˜¯L B‡ , «¿«≈∆¬≈ƒ¿»ƒ∆»««¿»»
¯eËt -32ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ33¯c‚Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ . »ƒ««¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…
¯·ca34ÌB˜Ó ÏÎa35ÔÓÊ ÏÎ·e36e‡¯iL ÈÙk37Ì‡Â . «»»¿»»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏz Lia38,‰ÓÏL ˙La BÏ ÌlLÏ ·iÁ - ƒ≈«¿ƒ»»«»¿«≈∆¿≈»
ÌÈ¯·„a ‡l‡ BLia ‡lL Èt ÏÚ Û‡39˜ÒÙ ¯·k . ««ƒ∆…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

ÔÈc‰40- ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Li·Ó‰ ÏkL , «ƒ∆»«¿«≈«¿ƒ»»¬ƒƒ¿»ƒ
‰MÓÁÂ ÌÈLÏL Ï˜LÓ epnÓ ÔÈ·B‚Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»

·‰f‰ ÔÓ ¯È„41˙BÁt ÌÈÚÏÒ ÚLz Ï˜LÓ ‡e‰L , ƒ»ƒ«»»∆ƒ¿«≈«¿»ƒ»
‰Ïa˜Â .ÚÈ·¯42ÏÎa ‰Ê Ò˜ ÔÈ·BbL ,e„Èa ‡È‰ ¿ƒ«¿«»»ƒ¿»≈∆ƒ¿»∆¿»

Óı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜43. »≈»»∆≈¿»»»∆

צא.31) מן 32)בבאֿקמא בשניהם שפטור והטעם שם .
במבושיו", "והחזיקה בתורה שכתוב משום התשלומים,
ביישו  אבל גופו, בושת על אלא תורה חייבה שלא ומשמע

שם). (רא"ש פטור - בגדו על רקק או אבל 33)בדברים
ז. הלכה להלן ראה גדול, עוון בזה יבזו 34)יש שלא כדי
מריבות. לידי ויבואו זה את זה בחוצה 35)אנשים אפילו

גאון,36)לארץ. שרירא רב כתב וכן הזה. בזמן אפילו
לפי  כראוי, שיפייסנו עד אותו מנדים דברים בושת על שאף
חבלה, של מבושת גדול בדברים שבושת ומסתבר כבודו.
חבירו  על מוציא שאדם ודיבה הרע כלשון גדול דבר שאין

שם). ולפי 37)(רא"ש השעה, צורך לפי אותו "מייסרים
עמוד  לבבאֿקמא הגאונים (אוצר בביתֿדין" שרואים מה

ו.38)152). הלכה ח פרק בבאֿקמא אף39ֿ)ירושלמי
מן  פטור - בדברים פשוט אדם שהמבייש עלֿפי

שם.40)התשלומים. זהב 41)ירושלמי ליטרא והוא
ו. הלכה וראה שם. בירושלמי מפי 42)שנזכרה תלמיד

קמא 43)רבו. (בבא לארץ בחוץ קנסות גובים שאין אף
אפילו  חכם, תלמיד המבייש של זה, קנס גובים - כז:)

החכם. בכבוד לזלזל יבואו שלא לארץ, בחוצה

.ÂLÈÂ .„¯ÙÒa CÎa „ÈÓz eÏˆ‡ eÈ‰ ÌÈOÚÓ«¬ƒ»∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»«¿≈
ÔÈÏÁBÓ eÈ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz44‰‡ CÎÂ ,‰Ê ÏÚ «¿ƒ≈¬»ƒ∆»¬ƒ«∆¿»»∆

Ì‰Ï45Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚÂ Ú·BzL LÈÂ ; »∆¿≈∆≈«¿ƒ¿»»≈≈∆¬»
‡¯ËÏ BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :Li·ÓÏ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈic‰««»ƒ»¿ƒ«¿«≈«»«»ƒ≈ƒ¿»

.·‰Ê»»

השלום.מת 44) אהבת מצווה 45)וך חכם תלמיד כי
יב. א, פרק אבות שלום. ורודף שלום אוהב להיות

.ÊÔÓ ¯eËt ÌÈ¯·„a ÌÚ‰ ¯‡L Li·Ó‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿»ƒ»ƒ
‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÔÈÓeÏLz‰46Ûc‚Óe Û¯ÁÓ BÈ‡Â .47 ««¿ƒ»»¿≈¿»≈¿«≈

ÚL¯ ‡l‡ ÌÚÏ48ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .‰ËBL »»∆»»»∆¿»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰49ÔÈaÏn‰ ÏkL ,50¯Lk Ì„‡ Èt51 »ƒƒ∆»««¿ƒ¿≈»»»≈

.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„a Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈≈∆»»«»

ח.46) הלכה ו פרק דעות הלכות לשם 47)ראה אפילו
למקום, אדם שבין אבל לחבירו. אדם שבין [בדברים תוכחה
משמע  כך ברבים, ואפילו להכלימו מחוייבים וגם מותר

שם]. לחםֿמשנה וראה שם, רבינו של שעבר 48)מלשונו
יז), יט, (ויקרא חטא" עליו תשא "ולא בתורה הכתוב על

יא.49)שם. ג, פרק בבא51ֿ)המבייש.50)אבות
נט. מציעא

.Á˙Ba¯ ˙B‡k‰ LÈ52,ËÚÓ ¯ÚˆÂ Èefa Ô‰a LiL , ≈«»«∆≈»∆ƒ¿««¿«
˜Ê Ô‰a ÔÈ‡Â53ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï e˜Òt ¯·Îe .54ÌÈÓc ¿≈»∆∆∆¿»»¿»∆¬»ƒ»ƒ

ÌÈ·eˆ˜55B¯·ÁÏ ‰kn‰ ÏÎÂ .56ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‡k‰ ¿ƒ¿»««∆«¬≈«»»≈∆¿«≈
·eˆw‰ ÔBÓn‰ B˙B‡57Ô‰ ˙BÒ˜ ÔlÎÂ .58B˙B‡Â . «»«»¿À»¿»≈¿

Èet¯‰Â ˙La‰Â ¯Úv‰ ÈÓ„ ‡e‰ ·eˆw‰ ÔBÓn‰«»«»¿≈«««¿«∆¿»ƒ
˙·LÂ ‰‡eÙ¯Ï CÈ¯ˆ ÔÈa .˙·M‰Â59CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÈa60- ¿«∆∆≈»ƒƒ¿»»∆∆≈…»ƒ

‰Êk61.ÌlLÓ ‡e‰ »∆¿«≈

ט.52) הלכה בהן,53)ראה יש לפעמים ושבת וריפוי
אין. והתלמוד.54)ולפעמים המשנה ראה 55)חכמי

ט. יא.56)הלכה הלכה מכה.57)ראה לאותה
כז:58) בבאֿקמא ראה קצוב. תשלום אינו 59)ככל

ראה  ושבת, ריפוי דמי גם כולל התשלום כי יותר, משלם
שם. פחות.60)רי"ף משלם ולא 61)אינו פחות לא

בלבד, בושת דמי הוא זה שתשלום פירש, שם ורש"י יותר.
לחוד. משלם הוא הדברים שאר ובעד

.ËËÚBa‰ ?ÌlLÓ ‡e‰ ‰nÎÂ62- BÏ‚¯a B¯·Áa ¿«»¿«≈«≈«¬≈¿«¿
B˙aÎ¯‡a e‰k‰ .ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌlLÓ63ÌlLÓ - ¿«≈»≈¿»ƒƒ»¿«¿À»¿«≈

‰c‚‡ „‚B‡ BÓk ÂÈ˙BÚaˆ‡ ıa˜ .ÌÈÚÏÒ LÏL64 »¿»ƒƒ≈∆¿¿»¿≈¬À»
‰¯OÚ LÏL ÌlLÓ - ‰„e‚‡ ‡È‰Lk B„Èa e‰k‰Â¿ƒ»¿»¿∆ƒ¬»¿«≈¿∆¿≈

BtÎa B¯·Á ˙‡ Ú˜z .ÌÈÚÏÒ65B¯ËÒ .ÚÏÒ ÌlLÓ - ¿»ƒ»«∆¬≈¿«¿«≈∆«¿»
È¯BÁ‡Ó B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈMÓÁ ÌlLÓ - ÂÈt ÏÚ«»»¿«≈¬ƒƒ¿»ƒ¿»≈¬≈

B„È66BÊ‡a Ì¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ -67B‡ , »¿«≈≈»∆«¿≈ƒ≈≈¿»¿
B¯O·a ˜¯‰] BÚÈb‰Â ˜˜¯L B‡ ,B¯ÚOa LÏz68B‡ , »«ƒ¿»∆»«¿ƒƒ»…ƒ¿»

ÌlLÓ - [‰M‡‰ L‡¯ Ú¯Ùe ,ÂÈÏÚÓ ˙ÈlË ¯È·Ú‰∆¡ƒ«ƒ≈»»»«…»ƒ»¿«≈
ÚÏÒ ‰‡Ó69‰OÚÓ Ïk ÏÚ ÌlLÓ ‡e‰ ‰ÊÎÂ . ≈»∆«¿»∆¿«≈«»«¬∆

,˙BËÈÚa Úa¯‡ B¯·Áa ËÚaL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰OÚÓe«¬∆≈«¿∆»««¬≈«¿«¿ƒ
BÊ ¯Á‡ BÊ elÙ‡70B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚ ÌlLÓ - ¬ƒ««¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿»

ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ - ˙B¯ÈËÒ ÈzL ÂÈt ÏÚ«»»¿≈¿ƒ¿«≈≈»∆«¿≈
.¯‡Ma«¿»

הסנוקרת 64)בברכו.63)שם.62) וזוהי אגרוף, היינו
שם. חננאל רבינו וראה שם. בגמרא את 65)הנזכרת הכה

לרבינו  המשניות (פירוש בעורפו סגור ידו בפס חבירו
צ.). יותר.66)בבאֿקמא גדול אוזנו.67)הבזיון פגם

למעלה 68) ראה התשלומים. מן פטור בגדיו על רקק כי
ה. נמסר 69)הלכה לא בקנסות, השונים השיעורים

להם  ואין לזה זה דומים אין שבקנסות ראינו "כך טעמם.
תורה, של ואפילו ז"ל, חכמים שאמרו מה כל אלא טעם,
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של  קנסות וכן . . . כך וזה כך זה מה מפני טעם להם אין
.(65 עמ' לבב"ק הגאונים (אוצר אינן 70)חכמים"

אחד. כבושת נחשבות

.ÈÌÈÚÏq‰ el‡ Ïk71Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÛÒkÓ Ì‰72 »≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆∆∆ƒ¿»≈
ÔÓf‰ B˙B‡a73ÛÒk ¯È„ ÈˆÁ ÚÏÒ ÏÎa ‰È‰L ,74 ¿«¿«∆»»¿»∆«¬ƒƒ«∆∆

·iÁ˙pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙LÁ ‰ˆÁÓe ÔÈ¯È„ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ∆¡»¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÏ el‡ ˙B‡k‰a¿«»≈¿«≈≈»∆«¬≈∆¿«≈

È˜ ÛÒk ‰ˆÁÓe ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL75. ¿≈∆¿≈∆«∆¡»∆∆»ƒ

לו:71) בבאֿקמא חכמינו, הגמרא 72)שקצבו ובלשון
מדינה". "כסף והתלמוד.73)(שם) המשנה חכמי של

ישראל 74) ארץ מכסף וסלע דינרים, ארבעה יש סלע בכל
נקי, כסף דינר חצי היינו נקי, מכסף סלע של שמינית בו יש
נקי). כסף הוא בתורה האמור (כסף נחושת הוא והיתר

כסף 75) של זו כמות להכיל צריכים סלעים מאה כלומר,
הנקי  הכסף אחוז את שהפחיתו ובזמן נחושת), (והיתרה נקי
הנ"ל  הכמות השלמת לשם סלעים לו להוסיף עליו בסלע,
מב, סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט ראה נקי. כסף של
סימן  יאיר חוות שו"ת גם וראה פ. ס"ק שם ומאירתֿעינים
שאינו  כאן, רבינו של חשבונו את ליישב שפלפל א, א,

מדינה. שבדינר הנחושת שווי את כלל בחשבון מביא

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76Ì„‡ Ï·‡ ;„aÎÓa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À»¬»»»
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa „Èt˜Ó BÈ‡Â ‰f·Ó ‡e‰L77‡ˆBiÎÂ ∆¿À∆¿≈«¿ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ô‰a78BÓÎe , »∆≈≈∆»¿ƒ«∆»¿

ÌÈic‰ e‡¯iL79Ì„‡ Èa LiL ÈÙÏ .ÏhÏ Èe‡¯ ‡e‰L ∆ƒ¿««»ƒ∆»ƒ…¿ƒ∆≈¿≈»»
ÔÈ¯eÚk80ÌÈf·Ó ÌBi‰ ÏÎÂ ,ÌzLa ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L , ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«»¿»¿»«¿«ƒ

È„k B‡ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO C¯c Èefa ÈÈÓ ÏÎa ÔÓˆÚ«¿»¿»ƒ≈ƒ∆∆¿¿«…¿≈
.Ì‰nÚ ÌÈ˜ÁOÓ‰ ÌÈˆl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÏhÏƒ…¿»««ƒ«≈ƒ«¿«¬ƒƒ»∆

הנ"ל.76) בהכאות התשלומים שלושת 77)שיעורי אף
אלא  במשנה נזכרו שלא ט, שבהלכה הראשונים הדברים

לפי 78)בגמרא. הכל הכלל, "זה שאמר: תנאֿקמא כדעת
שלהקל  (צא.) הגמרא מסקנת ולפי צ:), קמא (בבא כבודו"
אבל  בלבד, למכובדים הם האמורים שהשיעורים כלומר בא,
רבינו  הקצוב. השיעור מן פחות מקבלים מהם פחותים
הדברים  שלושת על אף המשנה, של זה כלל מרחיב
כי  במשנה, הובאו שלא בהם), כיוצא על (ואף הראשונים
כהמשך  מובאים ו) הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי

הרי. ד"ה כז: שם ב'תוספות' וראה כפי 79)למשנה. ולא
הנחבל. או החובל נקלים.80)שטוען

ה'תש"פ  ניסן כ"ד ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לפי 1) הם, מי והחובלים, הנחבלים פרטי בו נתבארו

שם. כמבואר משתנים, שדיניהם

.‡Û‚Bp‰2‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ «≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆…
Ôek˙3ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ -4˜ÊÂ ,5¯ÚˆÂ6 ƒ¿«≈«»¿«≈¿≈¿»«««¿∆∆»««

‰M‡Ï7. »ƒ»

ינצו 3)המכה.2) "וכי כב) כא, (שמות בתורה כתוב כי

נתכוון  שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים
עליו 4)לאשה. ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב

מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל
ונתן  לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם
כן  אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,
שדמי  לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה
קמא  בבא וראה כב). כא, דרשב"י (מכילתא לבעל" וולדות

המכה.5)מב: מחמת גופה בהפלה,6)שנפחת לה שיש
טבעית. בלידה מאשר לקמן 7)יותר [ראה מב: קמא בבא

בגמרא  רש"י דעת גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה
למצוא  וקשה כפשוטו רבינו דברי מפרש משנה והמגיד שם.
מזכיר  ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל
ואינה  ריפוי צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון ושבת, ריפוי
(תוספות  טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת
נמשך  כי בושת, דין הזכיר [ולא נותן). המתחיל דיבור שם
על  וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון אחר
מפני  מנמקים, שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו
זה  את לבייש שמתכוון שמעון, כרבי סוברת שהברייתא
טו  בהלכה לקמן פסק רבינו אבל פטור, זה  את ובייש
שלמעלה], לביאורינו צריכים אנו ולפיכך שחייב,
ויצאו  האשה את הכה נאמר: ט פרק קמא בבא ובתוספתא
ודמי  לאשה, ובושת שבת ריפוי צער נזק משלם ילדיה,

לבעל. וולדות

.·‰nk ‰M‡‰ ÔÈÓL ?˙B„ÏÂ ÈÓc ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¬ƒ¿≈¿»»ƒ»ƒ»«»
‰ÙÈ ‰˙È‰8‰„ÏÈ ‡lL „Ú9‰ÙÈ ‡È‰ ‰nÎÂ »¿»»»«∆…»¿»¿«»ƒ»»
‰„ÏiMÓ10ÔÈ˙B - ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ .ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ , ƒ∆»¿»¿¿ƒ«««ƒ≈«««¿ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ dÙ‚ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ11Û‡ ÔÈ˙B - «¿ƒ¿ƒ¿»»««ƒ««««¿ƒ«
‰M‡Ï ˙B„ÏÂ ÈÓc12. ¿≈¿»»ƒ»

כשפחה.8) בשוק תלד 9)להימכר שאם גדול, שמחירה
לקונה. הוולד הלידה 10)יהיה פחת כי מכה, בלא מאליה

לאשה. השייך הנזק, בחישוב באה המכה מחמת בהפלה
מח: קמא בבא זכה 11)משנה לא הנגיפה שבשעת יוצא

יכול  אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, בדמי הבעל
ליורשיו. אליה,12)להורישו אותם מייחס הכתוב שהרי

וראה  משנה). (כסף ילדיה" "ויצאו כב) כא, (שמות שנאמר
הבעל  שאין שבמקום משמע, הגמרא שמסתם מג. קמא בבא

לאשה. שייכים הריהם הוולדות, בדמי זוכה

.‚Ô˙B - ¯b‰ ÈiÁa da Ï·ÁÂ ,¯‚Ï ‰‡eO ‰˙È‰»¿»¿»¿≈¿»«»¿«≈«≈≈
ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc13¯eËt - ¯b‰ ˙Ó .14Ï·Á Ì‡Â . ¿≈¿»«««≈«≈»¿ƒ»«

‡È‰ ‰˙ÎÊ - ¯b‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ da15.˙B„ÏÂ ÈÓ„a »««ƒ««≈»¿»ƒƒ¿≈¿»

דבריו.13) לכל ישראל כדין גר שאין 14)שדין המזיק,
בקדושה  ולידתו שהורתו בן הניח כן אם אלא יורשים, לגר
כל  לאשה אין שמת, לפני וולדות בדמי זכה שהגר ומכיוון
הוולדות. בתשלומי עצמו המזיק וזכה בהם זכות

שנגפוה 15) ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה כדעת
שלה. הוולדות שדמי הבעל, מיתת אחר

.„,ÔBÈ¯‰ ˙ÚLa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ B‡ ‰ÁÙL ‰˙È‰»¿»ƒ¿»∆∆»ƒƒ¿«≈»
ÈÓ„ È¯‰ - ‰¯ib˙ B‡ ‰¯¯ÁzL ‰ÙÈ‚ ˙ÚL·eƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«¿»¬≈¿≈

dlL ˙B„Ïe‰16. «¿»∆»
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הוא 16) אין ובגויה, בשפחה תופסים קידושין שאין מכיוון
האשה  בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא
כן  ועל הנגיפה, בשעת חי כשהוא אפילו ממנו, שנתעברה
שהבועל  פי על [ואף בֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי
להיות  בראוי רק זה זנות, בביאת אפילו וולדות בדמי זוכה
יכול  ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה,
שאין  כריתות, חייבי על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות
עוקבא  (רב בוולדות זוכה אינו בהן, תופסים קידושין

ח)]. הלכה ה פרק קמא בבא בירושלמי

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÓÂ ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ Û‚Bp‰«≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»»≈»««ƒ
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚‚BL ‰È‰L17BÈ‡Â ∆»»≈¬≈∆»ƒ««¿ƒ¿≈

ÌeÏk ÌlLÓ18ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;19LBÚ ¿«≈¿∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ20LiL ¯·„a „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ≈»≈…ƒ≈«»≈≈¿≈ƒ¿»»∆≈

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Baƒ«≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

שיש 17) משום מלשלם, פטור מיתה, חייב שאינו פי על אף
פטור  הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי מלשלם
בדרבה  ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים
הכתוב  חילק לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"),
קמא  (בבא התשלומים מן פטור ובשניהם למזיד שוגג בין
הלכה  ג פרק גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה.

שהמית.18)א. לאשה כופר ולא וולדות דמי לא
האשה.19) מתה יש 20)ולא שאם מכאן ממון. ישלם

מב. קמא בבא משלם, אינו אסון,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21‰M‡Ï Ôek˙pLk ?22Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈»ƒ»¬»
‰M‡‰ ˙‡ Û‚Â B¯·ÁÏ Ôek˙ Ì‡23Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿«≈«¬≈¿»«∆»ƒ»««ƒ

¯·„k ‰Ê È¯‰ ,‰ek ‡Ïa d˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰˙nL∆≈»ƒ∆¡ƒ»¿…«»»¬≈∆¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L24ÌlLÓe ,25.˙B„ÏÂ ÈÓc ∆≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿≈¿»

התשלומים.21) מן פטור רצה 22)שבשוגג לא אמנם
התכוון  כשנגפה אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה,

לנגפה.23)אליה. לא אף כלל, אליה התכוון ולא
שמעון 24) כרבי פוסק [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין

פטור  זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון יט:) (סנהדרין
משנה)]. (מגיד בבא 25)ממיתה אהבה בר אדא רב כדעת

[בפרק  .129 עמוד קמא לבבא הבחירה בית וראה מב. קמא
שהמתכוון  רבינו, פסק א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד
כחזקיה, מתשלומים, גם פטור זה את והרג זה את להרוג
שרב  מפני וולדות, בדמי שחייב כאן פסק כן פי על ואף
בדמי  הכתוב גזירת זו והרי המקרא מן דינו למד אדא

כאן]. משנה לחם וראה עוז) (מגדל וולדות

.Ê‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡ÏÂ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰26·iÁ - ««∆»ƒ¿ƒ¿…»»»∆«»«»
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa27B‡ ,‰¯eaÁ Ì‰a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿»ƒ¬»ƒ»»»∆«»

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡ ,˙aLa B¯·Áa Ï·ÁL28ÔÓ ¯eËt - ∆»««¬≈¿«»¬ƒ»»≈»ƒ
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰29¯·Îe . ««¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ«≈ƒ¿»

˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ¯·„a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,e¯‡a≈«¿∆…ƒ≈«»¿»»∆≈ƒ«≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈcƒ≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

דין.26) בית מיתת בזה ואין דם. הוציא נזק,27)ולא
שם. ובושת, שבת ריפוי, ממיתה.28)צער, ופטור

ואמו 29) אביו המכה של או בשבת החובל של זה עוון
שעשה  כגון דין, בית מיתת דין בו יש חבורה, בהם ועשה

במזיד.

.ÁÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÏÎÂ ,‡e‰ Ï˜Ï˜Ó Ï·BÁ‰ ‡BÏ‰Â30 «¬«≈¿«¿≈¿»«¿«¿¿ƒ
Ï·BÁ‰ ‰Ê ·LÁ ‰nÏÂ ,‰˙Èn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ˙aLa¿«»¿ƒƒ«ƒ»¿»»«¿…∆«≈
˙Á ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ?ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ÔBÚ»∆≈ƒ«≈ƒƒ¿»»««

Áe¯31B¯·Áa Ï·ÁL ˙Úa Ú¯‰ B¯ˆÈÏ32‡e‰ È¯‰ - «¿ƒ¿»«¿≈∆»««¬≈¬≈
.ÔÈÓeÏLzÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ,‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡ˆÓÂ ,Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿ƒ

שורפו.30) או בגד הקורע שכך 31)כגון כך ידי ועל
שם). שבת (ראה דעתו ונתקררה וכן 32)כעסו איתו. שרב
ח. הלכה ח פרק שבת בהלכות פסק

.ËÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B¯·Áa Ï·BÁ‰33ÈÊÓa elÙ‡ ,„34 «≈«¬≈¿«ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ
‡e‰L ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -«»¿«¿ƒ««ƒ∆»«¬≈»∆

˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ35˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ Ïk ‡BÏ‰Â . «»»∆»«¿«¬»«¿À»«¿
‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈∆≈»»∆

ÌlLÓe36Ïka ÌÈ¯·c‰ Ì‰ Ck ?37Ï·BÁÓ ıeÁ , ¿«≈»≈«¿»ƒ«…≈≈
ÌlLÓ ‡e‰L B¯·Áa38‰¯Bz ‰˙a¯ Le¯Ùa È¯‰L ;39 «¬≈∆¿«≈∆¬≈¿≈ƒ¿»»

.ÔzÈ Bz·L ˜¯ :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÏL˙Ï B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈¿«¿ƒ∆∆¡««ƒ¿ƒ≈

כרת.33) עונש אלא דין, בית מיתת בו שחייב 34)שאין
בו. התרו אם אם 35)מלקות לוקים כריתות חייבי שכל

לב.). כתובות (ראה למלקות בהם תצא 36)התרו ספרי
(דברים  רשעתו "כדי נאמר: יג:) ומכות (שם ובגמרא רפו.
מחייבו  אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום ב) כה,

רשעיות". שתי מלקות 37)משום בו שיש עוון
לוקה.38)ותשלומים. אילעא 39)ואינו רבי של מימרא

כתובות  ירושלמי וראה שם. יוחנן, רבי ידי על שנתקבלה
א. הלכה ג פרק

.È¯eËt - BlL ÈÚk „·Úa Ï·BÁ‰40„·Úa Ï·Á . «≈¿∆∆¿«¬ƒ∆»»«¿∆∆
·iÁ - BlL È¯·Ú41˙·M‰ ÔÓ ıeÁ ÔlÎa42Ï·BÁ‰ . ƒ¿ƒ∆«»¿À»ƒ«∆∆«≈

‰MÓÁ ÏËB „·Ú ÏL Ba¯ - B¯·Á ÏL ÈÚk „·Úa¿∆∆¿«¬ƒ∆¬≈«∆∆∆≈¬ƒ»
B¯Úˆ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„43‰¯‰Óa ‡t¯˙Â ÌÒa44È¯‰ - ¿»ƒ«¬ƒƒ¬¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»¬≈

.Ba¯Ï B˙‡eÙ¯ Ïk»¿»¿«

הכל,40) העבד של רבו נוטל אחרים, בו חבלו אפילו שהרי
הוא. קניינו לגופו.41)כי אדון עברי עבד שהרי 42)כי

לרבו. שיימשך 44)רבו.43)מלאכתו שאמדוהו כגון
לעבד  שגרם חריף, בסם השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי
לרבו  שייך הריפוי דמי ומותר להתרפא, מיהר אבל רב, צער
מה  שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב פרק למעלה (ראה

יב:). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה

.‡ÈËb ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú Ïk»∆∆∆»»¿≈«¬«ƒ…ƒƒ«≈
¯e¯ÁL45Ò˜ BÏ ÔÈ‡ - B„ÈÏ46Ba eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡Â . ƒ¿¿»≈¿»«¬≈ƒ∆»¿

Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓˆÚÏ ≈»¿ƒ≈∆¿«¿∆¬«ƒ…ƒ¿«
‡Ï È¯‰L ,Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ‡ÏÂ ;B¯e¯ÁLƒ¿¿…»»»¿ƒ≈∆∆¬≈…

.ÔÈ˜ Ba [BÏ] ¯‡LBc·Ú ÔL ÏÈtn‰ ,CÎÈÙÏ48¯Á‡Â ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««ƒ≈«¿¿««
ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ,BpLa ‡ˆBÈ - BÈÚ ‡nÒ Ck»ƒ≈≈≈¿ƒ¿≈≈¿≈

BÈÚ49OÙz Ì‡Â ;50B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -51. ≈¿ƒ»«≈ƒƒƒ»

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



wifneקנח laeg zekld - oiwifp xtq - oqip c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שחרור.45) שור 46)שטר נגחו אם שקל, שלושים
יתן  שקלים שלושים "כסף אומרת: התורה והמיתו.
של  רבו אם שואל, והתלמוד לב), כא, (שמות לאדוניו"
זו  בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט מעוכב
(שם  קנס בתשלום מחייבים אין מספק כך ומשום נפתרה לא

דברים.47)מב:). חמישה תשלומי ויצא 48)בדיינים,
מרבו. שחרור גט וצריך הגיע 49)לחירות לא עדיין כי

לידו. שחרור עינו 50)שטר דמי או בו, שחבלו מאלו
שלא 51)מרבו. בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

יד  הלכה עבדים מהלכות ד בפרק רבינו שכתב [ומה נפתרה.
אם  - הכוונה עינו, דמי לו משלם עינו וסימא שינו שהפיל
רבינו  דברי גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס,
וחציו  עבד חציו שהמית בשור א, הלכה ממון מנזקי יא בפרק
פי  על ואף שקל) עשר (חמישה קנס חצי משלם חורין בן
כופים  אחרונה, משנה לפי שהרי שחרור, גט מעוכב שהוא
רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את
שחררו  שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית פי על שאף
חציו  על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי הוא
מהלכות  ז פרק (ראה שותף או כסף ידי על שנשתחרר אחרי

ד)]. הלכה עבדים

.·È„·Ú BÈˆÁL ÈÓ52Ì„‡ BLiaL ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ¿»»
¯BL BÁ‚pL B‡ B¯Úˆ B‡53BÚ¯‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ƒ¬∆¿»¿«≈»≈ƒ≈¿

Ba¯Ï - Ba¯ ÏL ÌBÈa ‰Ê54- BÓˆÚ ÏL ÌBÈa , ∆¿∆«¿«¿∆«¿
.BÓˆÚÏ¿«¿

חלקו,52) את האחד ושיחרר שותפים שני של עבד כגון
מא. [רבינו 54)והזיקו.53)גיטין מב. שם לרבו, משלם

עבד  שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן פוסק
אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו
שמאי, בית כדברי להורות הלל בית שחזרו לאחר אבל
דעת  הוא כך כלל, זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין
הדין  הרמב"ן מפרש ולפיכך והרשב"א. והרמב"ן הראב"ד
שאשה  מפני לשחררה, הרב את כופים שאין בשפחה, הזה
שכל  סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא

.‚È‰MÓÁa ·iÁ - B¯·Á ÏL È¯·Ú „·Úa Ï·BÁ‰«≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈«»«¬ƒ»
Ô‰a Á˜lÈÂ .ÌÈ¯·„55‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ba¯Â ,Ú˜¯˜56, ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«≈≈∆»

‰„O‰ ‡ˆÈ ˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆiLÎÏÂ57.Ba¯ ˙ÁzÓ ¿ƒ¿∆≈≈»∆∆¿≈≈≈«»∆ƒ«««
ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ BÈ‡L ˜f‰ B˜Èf‰58ÚËwL ÔB‚k , ƒƒ∆≈∆≈¿«≈¿»»¿»¿∆»«

Ba¯Ï ÔÈ‡Â ,„·ÚÏ Ïk‰ - BÓËÁ L‡¯ B‡ BÊ‡ L‡…̄»¿…»¿«…»∆∆¿≈¿«
.˙B¯t Ô‰a»∆≈

הריפוי.55) מהוצאות הוא 56)חוץ אף שהרי שם, כרבא
פו. שם שניזק, העבד של במלאכתו חמשת 57)מפסיד כי

לרבו. קנוי גופו שאין עברי, לעבד שייכים הדברים
שם.58) כלל, רבו הפסיד ולא

.„È˙ÁBt‰ ˜Ê Ì‡ :ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰pË˜ ˙·a Ï·BÁ‰«≈¿«¿«»∆¬≈ƒƒ∆∆«≈
dtÒkÓ d˙B‡59dz·L ÔÎÂ ;·‡ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ »ƒ«¿»¬≈∆»¿≈ƒ¿»

‰È„È ‰OÚÓ È¯‰L ,·‡ ÏL -60d˙¯ÈÎÓ ÛÒÎÂ61ÏL ∆»∆¬≈«¬≈»∆»¿∆∆¿ƒ»»∆
;dlL ‡e‰ È¯‰ - Èet¯Â ˙L·e ¯Úˆ Ï·‡ ;‡e‰ ‰È·‡»ƒ»¬»««∆¿ƒ¬≈∆»

dtÒkÓ d˙ÁBt BÈ‡L ˜Ê ÔÎÂ62.dlL ‡e‰ È¯‰ - ¿≈∆∆∆≈¬»ƒ«¿»¬≈∆»
ÔÎÂ˙L·Â Èet¯Â ¯Úˆ ÌlLÓ - Bz·a Ï·BÁ‰63. ¿≈«≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ»∆

שפצעה 59) וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה כשבא
ידה. קטע או הטעם 60)בפניה, וזהו בגרותה, שעת עד

פז: שם אב, של הוא איש 61)ששבתה ימכור "וכי ככתוב
של  הוא שהנזק הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את

ראה 62)אב. מכספה. פוחתת שאינה נזק איזהו נתברר לא
שאינה  לפציעה שהכוונה ואפשר ב, הלכה א פרק למעלה
ירוד  עבודתה כושר יהיה כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת

בו. זכות כל לאב אין ואז פציעה אותה ידי ופטור 63)על
הם. שלו שהרי ושבת, מנזק

.ÂË˙·M‰ - LÈ‡ ˙L‡a Ï·BÁ‰64dÏÚ·Ï Èet¯‰Â65, «≈¿≈∆ƒ«∆∆¿»ƒ¿«¿»
‡e‰ ÈeÏ‚a Ì‡ :˜Êp‰Â ˙La‰Â .dlL ¯Úv‰Â66ÔB‚k , ¿«««∆»¿«∆¿«∆∆ƒ¿»¿

- ‰È˙BÚB¯Êe ‰È„Èa B‡ d¯‡eˆ·e ‰ÈÙa Ï·ÁL∆»«¿»∆»¿«»»¿»∆»¿∆»
dlL LÈÏM‰67¯˙qa Ì‡Â ;ÏÚaÏ ÌÈLÈÏL ÈLe «¿ƒ∆»¿≈¿ƒƒ«««¿ƒ«≈∆
˜Êp‰ ‡e‰68.‰M‡Ï ÌÈLÈÏL ÈLe ÏÚaÏ LÈÏM‰ - «∆∆«¿ƒ«««¿≈¿ƒƒ»ƒ»

Ô‰a Á˜lÈ - ‰M‡ ÏLÂ ,„iÓ BÏ ÔÈ˙B - ÏÚa ÏL∆««¿ƒƒ»¿∆ƒ»ƒ»«»∆
Ú˜¯˜69˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â70. «¿«¿«««≈≈

שלו.64) ידיה מעשי לרפאותה.65)שהרי חייב הוא כי
ועוד66) לבעלה, גם בושת סובלה.יש והוא עליו שנמאסת
יחיד,67) שהוא פי על ואף שם. בתירה בן יהודה רבי כדעת

שכך  נראה בדבריו אמוראים דנו שבגמרא מפני כמותו פסק
גאון). האי רב בשם (רי"ף בושת.68)ההלכה לבעלה אין

רואה, אדם ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה
ב. הלכה ב פרק למעלה וראה שם התוספות כפירוש

לה.69) שנופלים הנכסים כשאר זה והקרן 70)שהרי
ימות. או יגרשנה אם שלה,

.ÊË;ÌÈ¯Á‡ da eÏ·ÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¬≈ƒ
Ïk „iÓ dÏ ÌlLÏ ·iÁ - BzL‡a Ï·ÁL ÏÚa‰ Ï·‡¬»«««∆»«¿ƒ¿«»¿«≈»ƒ»»

dlL Ïk‰Â ,¯Úv‰Â ˙La‰ ÏÎÂ ˜Êp‰71ÏÚaÏ ÔÈ‡Â , «∆∆¿»«∆¿«««¿«…∆»¿≈«««
˙B¯t Ô‰a72.˙˙B - ¯Á‡Ï ÌÈÓc‰ ÔzÏ ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . »∆≈¿ƒ»¿»ƒ≈«»ƒ¿«≈∆∆

C¯„k ,d˙B‡ ‡t¯Ó ÏÚa‰Â .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ¿»∆«¿ƒ¿«««¿«≈»¿∆∆
.‰ÈÈÏÁ Ïk ‡t¯nL∆¿«≈»√»∆»

חלק 71) מקבל שהבעל אלא שלה, והנזק הבושת הדין שמן
מבוייש  הוא שגם משום בתירא, בן יהודה רבי לדעת מזה,
כשחובלים  עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים
אינו  בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו
עצמו  את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי כלום, מקבל

משנה). נשכר 72)(מגיד חוטא יהא שלא אותו, קנסו
(ראב"ד).

.ÊÈ·iÁ - ‰hn‰ LÈÓL˙a BzL‡ ˜Èfn‰Â73 ¿««ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ»«»
‰È˜Êa74. ƒ¿»∆»

צריך 73) זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי על אף
יזיק. שלא להיזהר נזק,74)היה היינו: דברים, בארבעה

(טור). כאן אין בושת אבל וריפוי, שבת צער,

.ÁÈ˙ÙÒBz ‰È‰ Ì‡ :dÏÚ·a ‰Ï·ÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»ƒ»»∆∆
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d˙a˙Îa75dÏÚ·Ï ˙ÙÒBz‰ ¯kÓÏ d˙B‡ ÔÈ·iÁÓ -76 ƒ¿À»»¿«¿ƒ»ƒ¿…«∆∆¿«¿»
‰‡‰ ˙·BËa77Ì‡Â ;ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰pnÓ ‰·B‚Â , ¿«¬»»¿∆ƒ∆»ƒ»»«««¿ƒ

Ïk‰ ÔÓ ˙Ba‚ÏÂ dL¯‚Ï ‰ˆ¯78‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰·Bb - »»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ…»»
d˙a˙k ¯wÚ BÏ ¯kÓÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙ÙÒBz dÏ79, »∆∆≈»¿»ƒ¿…ƒ«¿À»»

BzL‡ ˙‡ ˙B‰LÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L80˙Á‡ ‰ÚL ∆»¿»»¿«∆ƒ¿»»««
;d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»

¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙Bk ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡81ÈÓ„a ∆»ƒ»»«««≈»∆»¿»ƒ¿≈
BÏ·Á82BÏ Èe‡¯‰ d˙a˙kÓ ÏËBÂ dL¯‚Ó B‡ ,83. ¬»¿»¿»¿≈ƒ¿À»»»»

(75- ולאלמנה דינר, מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי
כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב ואם דינר, כי 76)מאה

המכירה  לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את לבעלה למחול

סכום 77) אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם
שלו. התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי פעוט,

תוספת 78) על עולה שהנזק וכגון הכתובה מעיקר גם
לאלמנה.79)כתובה. ומאה לבתולה מאתיים היינו

אשתו.80) כתובתה 81)עם מדמי יגבה יגרשנה ואם
לה. לשלם דברים.82)שחייב לו.83)חמישה המגיע

.ËÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏB„b‰ ÂÈ·a Ï·BÁ‰«≈¿»»«¿ƒƒ≈¿ƒ«
BÁÏL84ÌÈpËw‰Â .„iÓ Ì‰Ï Ô˙B -85Ô‰a Á˜lÈ - À¿»≈»∆ƒ»¿«¿«ƒƒ»«»∆
Ú˜¯˜86ÂÈ˙B¯t ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ô˜Êa87ÔÈc‰ ÔÎÂ . «¿«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»¿≈«ƒ

BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓÒ eÈ‰ Ì‡Â .Ô‰a eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡a«¬≈ƒ∆»¿»∆¿ƒ»¿ƒ«À¿»
¯eËt - Ô‰a Ï·ÁÂ88eÈ‰L ÔÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰L ÔÈa , ¿»«»∆»≈∆»¿ƒ≈∆»

Ì‰Ï ÔzÈ - ÌÈÏB„‚a :ÌÈ¯Á‡ Ô‰a eÏ·Á Ì‡Â .ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ≈»∆
„iÓ89ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - ÌÈpË˜·e , ƒ»ƒ¿«ƒƒ»«»∆«¿«¿≈¿ƒ

eÏÈc‚iL „Ú ‰È˙B¯t90. ≈∆»«∆«¿ƒ

עליו.84) פרנסתם שום 85)אין לאביהם אין בהם שאף
שלהם. הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון כדעת 86)זכות,

נות  ואין שם, הונא רב בר שהרי רבה בידם, הכסף את נים
אותם. לשמור יודעים ואינם הם הנזק 87)קטנים דמי כי

שלא 88)שלהם. מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון
על  שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו. להפסיד
בהלכה  למעלה שכתב ומה שם. גמרא פטור, שהוא שולחנו,
המדובר  ובושת, ריפוי צער משלם בבתו שהחובל יד,
מפני  מנזק פטור כן פי על ואף שולחנו על סמוכה כשאינה
זמן  כל אותה לזון ומחוייב למוכרה בידו שהרשות
על  העולים שבת מדיני פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת

שם). (בסוגייא מפרנסם,89)מזונותיה שהוא פי על אף
הנזק, מן סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף מקפיד אינו
של  שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא

כלום. סבלו ולא להם באה שממילא כשיגדילו 90)האב
הגבלה. כל בלי לרשותם השדה עובר

.Î- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ91Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â , «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ««ƒ

‰tzLÂ L¯Á‰ Ázt˙pL92- ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»
Èa eÈ‰ ‡Ï Ô‰a eÏ·ÁL ‰ÚLaL ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡≈»«»ƒ¿«≈∆¿»»∆»¿»∆…»¿≈

˙Ú„93. ««

כולם;91) את משלמים לחרש בקצתם, או דברים בחמישה
בר  שאינו לא, בושת אבל ושבת, ריפוי צער, נזק, - לשוטה
לו  יש פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת,

ד. הלכה ג פרק למעלה וראה לו. אין נעשה 92)ופעמים
בדעתו. למעשיהם.93)שפוי אחראים ואינם

.‡Î„·Ú‰94- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ‰M‡‰Â »∆∆¿»ƒ»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ95ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â ,96Ï·‡ . «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ¬»

‰L¯b˙ Ì‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈÓlLÓ97˙Ó B‡ ‰M‡‰ ¿«¿ƒ¿««¿«ƒƒ¿»¿»»ƒ»≈
Ô‰ ‰Ú„ Èa È¯‰L ;„·Ú‰ ¯¯ÁzL B‡ dÏÚa98È¯‰Â , «¿»ƒ¿«¿≈»∆∆∆¬≈¿≈≈»≈«¬≈

·iÁ ¯ÈLÚ‰ Ì‡L ,‰a‚i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ·BÁ ÏÚ·k Ô‰≈¿««∆≈«ƒ¿∆∆ƒ∆¡ƒ«»
.ÌlLÏ¿«≈

קמא 94) בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה שכל כנעני, עבד
י.95)פז. בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים חמישה
יח.96) הלכה למעלה וראה לשלם. מה להם שאין
נכסים.97) לה לשלם.98)ויש וחייבים

.·Î.BBÓÓk - BzÓ‰·e ,BÙe‚k - Ì„‡ ÏL Bc·Ú«¿∆»»¿¿∆¿¿»
,B¯·Á ÏL Bc·Ú ·Ï ÏÚ ˙ÏÁb ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ««∆∆«≈«¿∆¬≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰Â ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÙÁcL B‡ ;˙ÓÂ»≈∆¿»«»¿≈¿»«¬

¯eËt - ˙ÓÂ ,‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌMÓ99Ì‡Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ƒ»¿…»»»≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ
ÏÚ ˙ÏÁb‰ ÁÈp‰ el‡k - B¯·Á ˙Ó‰·Ï Ôk ‰OÚ»»≈¿∆¡«¬≈¿ƒƒƒ«««∆∆«

B„‚a100ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,Û¯OÂ101‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿«∆«»¿«≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

הוא.99) דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין הבגד 101)שהרי בעל ואפילו

לו  אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה
וראה  שם, גמרא חבירך, ממון להזיק לך היה לא למזיק,

חננאל. רבינו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תביעה 1) כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו

לזה. והנמשך והנחבל החובל מן שתהיה

.‡BÓˆÚa ÔÈa ÏaÁÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡2B¯·Áa ÔÈa3‡ÏÂ . »¿»»«¿…≈¿«¿≈«¬≈¿…
Ï·BÁ‰4‰kn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa5¯Lk Ì„‡6 «≈ƒ¿«∆»»««∆»»»≈

,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»≈»≈ƒ≈ƒ»
ÔBÈv C¯c7‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ∆∆ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÛÈÒÈ8ÛÈÒB‰lÓ ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ Ì‡ .B˙k‰Ï9˙‡k‰a …ƒ¿«…ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»«
‡ËBÁ‰10˜Ècv‰ ˙‡ ‰kÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,11. «≈«»…∆¿«∆∆««ƒ

צ:2) פה.3)בבאֿקמא סנהדרין חברו 4)ראה את פצע
אֿז. הלכות ב, פרק למעלה ראה אבר. החסירו או

נזק.5) שום לו גרם לא הרשע,6)אפילו את להוציא
אם  "והיה בו שנאמר מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר
ב). כה, (דברים והכהו" השופט והפילו הרשע, הכות בן

עלֿפי 7) היא "נציון" והמלה הכאה, לידי שבאה מריבה
אנשים". ינצו "כי מוסיף,8)הכתוב היה אם יוסיף, "לא

פירוש  וראה רפו), כיֿתצא (ספרי לאֿתעשה" על עובר
שם. ורש"י לג. כתובות וגמרא הזה, לפסוק על 9)רש"י

יכנו". רשע,10)"ארבעים על מדברת התורה שהרי
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להכותו. על 11)ומצוה עובר שבוודאי באיסור, שמכהו
מצווה  להכותו, שמצוה מצוה, במקום "ומה לאֿתעשה.
שאינו  מצוה, במקום שלא מארבעים); (יותר להכותו שלא
שלא  שמצווה (קלֿוחומר) דין אינו להכותו, מצווה

פה.). (סנהדרין להכותו"

.·ÏÎÂ .¯eÒ‡ - B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ«»«¬≈»¿»
È¯‰ - e‰k‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚n‰««¿ƒ«»«¬≈««ƒ∆…ƒ»¬≈

ÚL¯ ‰Ê12. ∆»»

ãycew zegiyn zecewpã

."xeq` exiag lr eci diabdl elit`"

ב.)ובש"ס נח, נקרא (סנהדרין חברו על ידו "המגביה נאמר
כתב  וכן רשע", זה "הרי וכתב: שינה והרמב"ם רשע",

בש"ס. שאינו מה איסור, שהוא
ההיזק  מצד אינו יד הרמת על האיסור שלשיטתו לומר ויש
והוא  עצמו יד המרים מצד כי־אם המוכה, לאדם שגורם
רשע  שנעשה כך כדי עד חכמים שאסרוה מגונה הנהגה
כאן  מיימוניות ההגהות שציין (כמו ולשבועה לעדות ופסול
הנ"ל  הרמב"ם דברי השמיט הטור אבל הראב"ן). בשם
כי  איסור, בזה שיש כתב לא וכן רשע", "נקרא וכתב
למעשה, הכהו, לא ואם הניזק. בצד מתחשבים לשיטתו
רשע  שנקרא ומה איסור, אינו ולכן וצער היזק לו גרם לא
אינו  כי להלכה נפקא־מינה בזה ואין אגדה בדברי הוא

ולשבועה. לעדות פסול
חברו  על יד במרים שהחמיר הרמב"ם בשיטת לבאר  ויש
וחסד  נתינה היא יד של עניינה כי ממש, רשע דין לו שיש
על  יד והמרים צדקה", המחלקת "יד חז"ל שאמרו כמו
והחסד  הנתינה להיפך היד של תכליתה את הופך חברו
במוכה  דין לא שהוא סבר ולכן הקב"ה, כלפי חוטא ובזה

רשע. זה הרי ידו הגביה רק אם אפילו ולכן  במכה, אלא
ואבירם  דתן - זה דין נלמד ממנו במקור גם נרמז זה עניין
משה  בפני ומחו ישראל לעם בדאגה עסקו אחד שמצד
חרב  לתת כו' פרעה בעיני ריחנו את ש"הבאשתם על רבינו
הנתינה  היפך זה עם זה ניצים היו שני ומצד להרגנו" בידם

והחסד.
(1 cenr `"l wlg y"ewl it lr)

יג),12) ב, (שמות רעך תכה למה לרשע ויאמר "שנאמר:
הכהו  שלא אףֿעלֿפי תכה, למה אלא נאמר, לא הכית למה

נח:). (שם רשע" נקרא -

‚.‰kn‰13‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰ B¯·Á ˙‡ ««∆∆¬≈«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ -14Â‡Ï ‰È‰iL È„k ÔÈÓeÏLz Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»

ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz ‰Ê15‰‡k‰ B¯·Á „·Ú ‰k‰ elÙ‡Â . ∆ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒƒ»∆∆¬≈«»»
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L16˙ˆ˜Óa BLÈ È¯‰L ;‰˜BÏ - ∆≈»»∆¿»∆∆¬≈∆¿¿ƒ¿»

˙BˆÓ17·iÁ - Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰k‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . ƒ¿¿≈»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈«»
È¯ˆn‰ ˙‡ CiÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ18. ƒ»∆∆¡««ƒ∆…»…««∆«ƒ¿ƒ

לה.13) יוסיף".14)כתובות "לא לאו על שעבר
משלם 15) פרוטה, שוה בה שיש הכאה חבירו את הכה אם

ט. הלכה ד פרק למעלה ראה לוקה, בבאֿקמא 16)ואינו
פרוטה  שוה בה שאין הכאה בין הבדל יש חבירו בעבד פח.
אין  עבדו במכה אבל פרוטה, שוה בה שיש הכאה ובין
שם  למעלה ראה משלם. אינו שבשתיהן מכיוון הבדל,
סימן  חושןֿמשפט הגר"א וביאור ח: מכות וראה ו, הלכה

בה.17)תכ. חייב עבד בה, חייבת שאשה מצוה כל
הוא  ואף במצוות, אחיך היינו "אחיך" נקרא כך ומשום
. . . להכותו . . . יוסיף "לא ג) כה, (דברים בכתוב כלול
"כי  הכתוב: את מביא שם יהודה רבי [אמנם אחיך". ונקלה
יוסיף" "לא בפסוק המדובר כאן אבל וגו', אנשים" ינצו

זה]. פסוק להביא עברי 18)רצוי איש שהכה משום
נח:). (סנהדרין

.„ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜19BM‰ el‡Ï,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌÈË ¿»»¿¬»ƒ¿≈«ƒ«¬≈¿«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ;ÔÓ‡ ÏaÁp‰ ‡‰iL20‰ÊL ∆¿≈«∆¿»∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆

ÏËBÂ ,‰Ê Ï·Á Ba Ï·Á21BÏ Èe‡¯M ‰Ó22‡e‰Â .23, »«»»∆¿≈«∆»¿
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL24?„ˆÈk .25ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL eÈ‰ ∆ƒ¿»≈ƒ≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B„È CB˙Ï ÒÎpL B˙B‡26‡ÏÂ ,Ïe·Á ‡ˆÈÂ ÌÏL ∆ƒ¿«¿»»≈¿»»»¿…
,ÈzÏ·Á ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ba Ï·ÁL ˙Úa e‰e‡»̄»≈∆»«¿≈…»«¿ƒ
.ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Èa zÏ·Á ‰z‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈«»»«¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿≈

התורה 19) שמן אףֿעלֿפי ונוטל, נשבע שהנחבל ותיקנו
במטלטלין, במקצת מודה כגון פטור, ויוצא הנתבע נשבע
הלכות  (ראה מכחישו אחד שעד ונתבע השומרים שבועת

ב). הלכה א פרק ונטען תורה 20)טוען ספר כגון קדוש,
תקנוה  היא, מדרבנן זו ששבועה אף לח:). שבועות (ראה
שם). (רבינו חפץ בנקיטת התורה מן שבועה כעין

מד:21) לו.22)שבועות ואם 24)בתנאי.23)המגיע
ו. בהלכה להלן מפורש עדים, שם.25)אין משנה,

בלשון 26) המשנה ונקטה המשנה. לשון ונקט רשותו,
הנחבל. כשנכנס שם היה הבית שבעל לציין כדי אולי "ידו",

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÌB˜Óa ‰kn‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««»¿»
BÓˆÚa ˙Bk‰Ï BÏ ¯LÙ‡L28Ì‰nÚ ‰È‰L B‡ , ∆∆¿»¿«¿«¿∆»»ƒ»∆

Ba ÏaÁÏ BÏ ¯Ó‡ ÏaÁp‰ ‰fL ¯LÙ‡L ,ÈLÈÏL29 ¿ƒƒ∆∆¿»∆∆«∆¿»»««¿…
,¯Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Ïe¿ƒ¿«≈««≈¬»ƒ≈ƒ»∆«≈

‰˙È‰Â,BÓˆÚa ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ‰kn‰ ¿»¿»««»¿»∆≈»«¬¿«¿
‰ÎÈL ‰˙È‰L ÔB‚k30È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙ˙k ÔÈa ¿∆»¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆¬≈

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê31. ∆≈¿…¿»

מו:27) שבועות להשבע, צריך וחוששים 28)שהנחבל
להשבע. צריך הוא כך ומשום בעצמו, חבל בגמרא 29)שמא

עשה  אחר (שמא ליה" עביד אחר "ודילמא הגירסא: שלנו
הרי"ף  כגירסת רבינו גירסת אבל בו), חבל כלומר לו,
שהנחבל  יותר, נראית הרי"ף [גירסת אמר". לאחר "דילמא
האחר, על להתרעם שיוכל כדי בו, שיחבול לשלישי אמר
אותו  תובע היה בוודאי לו, שאמר בלי בו חבל אילו כי

כשאין 31)בשיניים.30)לדין]. כתפיו, בין הנשיכה כי
בו. חבל שחבירו הוכחה היא אחר, עמהם

.Â‰MÓÁ ÌlLÓ - Ï·Á ‡e‰L Ï·BÁ‰ ‰„B‰»«≈∆»«¿«≈¬ƒ»
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ÌL eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L ;ÌÈ¯·„32B„È CB˙Ï ÒÎpL ¿»ƒ∆¬≈»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿»
eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .Ïe·Á ‡ˆÈÂ ‰·È¯n‰ ˙ÚLa ÌÏL»≈ƒ¿««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ…»

ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL33‰„B‰Â ,Èa zÏ·Á :¯ÓB‡ ‡e‰ , »≈ƒ¿»≈»«¿»ƒ¿»
BÓˆÚÓ34˜Êp‰ ÔÓ ¯eËt -35¯Úv‰ ÔÓe36·iÁÂ , ≈«¿»ƒ«∆∆ƒ«««¿«»
˙·La37BÓˆÚ Èt ÏÚ Èet¯·e ˙L··e38CÎÈÙÏ .39Ì‡ , ¿∆∆¿∆¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ»ƒ

ÚaL - ÈzÏ·Á ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk40˙q‰ ˙Úe·L41. »«¿»«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈

יצטרך 32) כן גם יודה, לא אפילו שהרי הודאה, זו ואין
לרשות 33)לשלם. בכניסתו אותו שראו עדים היו לא

חבול. משם ביציאתו לא ואף הטוב.34)החובל, מרצונו
נמכר 35) עבד הוא כאילו משלם הוא ידו קטע אם שהרי

היה  לא שהנחבל בשעה ב), הלכה א פרק (למעלה בשוק
שתשלום  מכאן ידו, שיקטעו שבעולם הון בשום מסכים
במושג  נכלל וזה האמיתי, מהנזק פחות תמיד הוא הנזק
וראה  ח, הלכה ב פרק ממון נזקי הלכות (ראה "קנס"

ממון,36)אורֿשמח). חיסרו שלא בשעה החובל שמשלם
הוא  התשלום "ממון". אינו הצער תשלום אף כך ומשום
לחבירו  שהחסיר מה כשיעור בדיוק כשהוא רק "ממון"

שם). (ולא 37)(רבינו בה שעסק ממלאכתו שהתבטל
למעלה  ראה ידו. דמי לו נתן לא שהרי קישואים, כשומר

יא). הלכה ב ראב"ד 38)פרק [ראה עצמו. הודאת עלֿפי
ולא  בתלמוד, מקומות מכמה רבינו על שתמהו ומגידֿמשנה

הדעת]. את מניח ישוב בשבת 39)מצאו שחייב מכיון
עצמו. עלֿפי ובריפוי ממון.40)ובבושת כפר שהרי

כופר 41) של זו שבועה חפץ. נקיטת בלי בכל, כופר כדין
משום  "היסת", ונקראת מ:) (שבועות נחמן רב תיקן בכל,
ערוך  ראה גאון, (פירוש לשקר אדם על מכבידה שהיא

היסת). ערך השלם,

.ÊÈt ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL Ì„‡ ÌlLÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈»»¿»¿»ƒ≈«ƒ
Ì‡L ;Ò˜ ‡ÏÂ ‡e‰ ÔBÓÓ Èet¯‰Â ˙·M‰L ?BÓˆÚ«¿∆«∆∆¿»ƒ»¿…¿»∆ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰ ,BÏ ÔzÈ ‡Ï42Ba ‡t¯˙Ó ‡e‰L …ƒ≈¬≈ƒ¿»∆ƒ¿«≈
BzÎ‡ÏnÓ ÏË·e43˙La‰Â .44BÏ ‰ÚÈb‰ ‡Ï45‡l‡ »≈ƒ¿«¿¿«∆…ƒƒ»∆»

ÏaÁp‰L ;Ba Ï·Á ‡e‰L eÈÙa ‰„B‰L ‰ÚLa¿»»∆»¿»≈∆»«∆«∆¿»
˙La BÏ ÔÈ‡ - Ì„‡ [ÈÙa] Ba Ï·Á ‡lL46B˙‡„B‰Â , ∆…»«ƒ¿≈»»≈∆¿»»
B˙B‡ ‰LiaL ‡È‰ ÔÈc ˙È·a47. ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

שהחסירו.42) מה בדיוק  לו משלם הערה 43)והוא ראה
בכל 44)לו. ממון, החסירו לא שהרי ממון, שאינה אף

עצמו. עלֿפי משלם אותו.45)זאת ביישה כלומר לנחבל,
שאם 46) משמע, שם [מדבריו ב. הלכה ב פרק למעלה ראה

את  ראה לא כשאיש אפילו בושת יש גלוי, במקום החבלה
עיון]. וצריך החבלה, על 47)מעשה אותו מחייבים אין

שהרי  בושת, היתה לא בכלל אז כי החבלה, בשעת הבושת
מבייש  שהוא על אותו מחייבים אלא אדם, בפני בו חבל לא

בו. שחבל ביתֿדין בפני בהודאתו עתה אותו

.Á˙La ÔÈa ˙L·a L¯Ù‰ ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆≈∆¿≈¿∆≈∆
BÏ ÚÈbn‰48˙La ÔÈ·e ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ba Ï·Á Ì‡ ««ƒ«ƒ»«ƒ¿≈¬≈ƒ≈∆

‰„B‰L ˙Úa BÏ ÚÈbn‰49.Ba Ï·ÁL ÌÈ¯Á‡ ÈÙa ««ƒ«»≈∆»ƒ¿≈¬≈ƒ∆»«
CÎÈÙÏ50BÓˆÚ Èt ÏÚ ˙La Ì„‡ ÌlLÓ51. ¿ƒ»¿«≈»»∆«ƒ«¿

אותו.48) עתה 49)שמבייש באה שהבושת ואףֿעלֿפי
חבירו  את כמבייש דינו אין ההודאה, עלֿידי בדיבורו
ג  פרק למעלה (ראה התשלומין מן פטור שהוא בדברים
ממש. בחבלה עתה אותו כמבייש דינו אלא ה), הלכה

אחרים,50) בפני חבלה עלֿידי למבייש אחד שדין מכיון
בו. שחבל אחרים בפני הודאה עלֿידי אף51ֿ)ולמבייש

בפני  עתה ביישו שהרי ממון, אינו התשלום שעצם עלֿפי
עדים.

.Ë.BBÓÓ ˜ÈfÓÏ BÙe‚a B¯·Á ˜ÈfÓ ‰ÓB„ BÈ‡≈∆«ƒ¬≈¿¿«ƒ»
·iÁ ‡e‰M ‰Ó ÌlML ÔÂÈk - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰L∆««ƒ»¬≈≈»∆ƒ≈«∆«»

BÏ ¯tk˙ ÌlLÏ52Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Áa Ï·Á Ï·‡ ; ¿«≈ƒ¿«≈¬»»««¬≈««ƒ
BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ Ô˙pL53elÙ‡Â . ∆»«¬ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿«≈«¬ƒ

·È¯˜‰54˙BÈ· ÈÏÈ‡ Ïk55BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ -56‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈ƒ¿«≈¿…
ÏaÁp‰ ÔÓ Lw·iL „Ú ,BBÚ ÏÁÓBÏ ÏÁÓÈÂ57. ƒ¿«¬«∆¿«≈ƒ«∆¿»¿ƒ¿«

ãycew zegiyn zecewpã

"el xtkzp"

לשלם  חייב שהוא מה ששילם כיון חברו, ממון "המזיק
שישיב  מספיק אין חברו ממון בגוזל אבל לו " נתכפר
שהוא  מה לחברו שיתן עד לעולם לו נמחל ו"אינו הגזילה
לו  חייב שהוא ממון לו שהחזיר אף־על־פי וירצהו, לו חייב

לו" שימחל ממנו ולשאול לרצותו פ"ב צריך תשובה (הלכות

שוה ה"ט) חבירו את הגוזל ש"כל הרמב"ם פסק בגזילה כי .
נפש  את כו' ... שנאמר ממנו נשמתו נוטל כאילו פרוטה
ובעל־ בחוזקה אדם ממון גזילת ולשיטתו יקח", בעליו
נגד  אף אלא אדם של ממונו נגד פעולה רק אינה כורחו,
דומה  ממונו על חבירו בעלות והפקעת עצמו, האדם
את  להשיב מספיק אין בגזילה ולכן ממנו" נפשו ל"נוטל
לו, שימחל ממנו ולשאול לרצותו חייב אלא הממון
"כיון  אדם של ממונו נגד רק שפעל המזיק מה־שאין־כן

לו". נתכפר לשלם שחייב מה ששילם
(39 'rd 116 'r a"lg y"ewl it lr)

שמים.52) לסבל 53)בידי אמיתי פיצוי הכסף אין כי
דברים.54)האישי. חמשה על הגמרא 55)נוסף לשון

על  לרצון העולים המובחרים, הם שבנביות והאילים שם.
ז). ס, (ישעיה ה' לחבירו,56)מזבח אדם בין חטא זהו כי

עליו. מכפר הקרבן לאבימלך:57)ואין ה' שאמר כמו
ולא  ז) כ, (בראשית בעדך" ויתפלל . . . האיש אשת "השב

שם. גמרא לו, מחל אלאֿאםֿכן שיתפלל יתכן

.È¯eÒ‡Â58È¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï ÏaÁpÏ59BÊ ÔÈ‡ .ÏÁÓÈ ‡ÏÂ ¿»«∆¿»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
Ï‡¯OÈ Ú¯Ê C¯„60Ï·BÁ‰ epnÓ LwaL ÔÂÈk ‡l‡ . ∆∆∆«ƒ¿»≈∆»≈»∆ƒ≈ƒ∆«≈

BÏ ÔpÁ˙Â61‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt62Ú„ÈÂ ,63‡e‰L ¿ƒ¿«≈««ƒ»¿ƒ»¿»«∆
B‡ËÁÓ ·L64ÌÁÂ65ÏÎÂ .BÏ ÏÁÓÈ - B˙Ú¯ ÏÚ »≈∆¿¿ƒ««»»ƒ¿«¿»

ÁaLÓ ‡e‰ È¯‰ - ÏÁÓÏ ¯‰ÓÓ‰66ÌÈÓÎÁ Áe¯Â , «¿«≈ƒ¿…¬≈¿À»¿«¬»ƒ
.epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆
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ãycew zegiyn zecewpã

"legni `le ixfk` zeidl lagpl xeq`"

תשובה בהלכות - מקומות שני בעוד הובא זה (פ"ב עניין

דעותה"י) ה"ו)ובהלכות מהמקומות (פ"ו אחד שבכל אלא
שלושה  על בלשונו ורמז אחרת, בלשון הרמב"ם זאת כתב
משלושת  אחד בכל מהאדם הנדרשים מחילה סוגי

המצבים.
האדם  מוחל ובה הראשונה הדרגה על הרמב"ם מדבר כאן
גם  מדובר תשובה בהלכות בגללו. ייענש שלא כדי לחברו
לשלמות  נדרש זה עניין כי מלבו, טינה כל הסרת על
על  מדבר דעות בהלכות ואילו המבקש. של תשובתו
שימחול  המוחל של האישיות מידותיו לשלימות הדרישה
ומכאן  מעולם, כלפיו חטא לא כאילו הפוגע עם ויתפייס

דלהלן: השינויים ארבעת נובעים
כו' לו ונתחנן החובל ממנו "שביקש תנאי הוסיף כאן א.
מוכרח  זה תנאי כי רעתו" על ונחם מחטאו שב שהוא וידע
דעות  והלכות תשובה בהלכות משא"כ החטא, כפרת לשם

זה. תנאי הובא לא
זה  הוא כי "נחבל" בשם המוחל את מכנה כאן ב.
בהלכות  אבל החבלה, פעולת על כפרה תבוא שבמחילתו
לחזור  לחברו שמסייע שם על "אדם" נקרא תשובה
מדבר  שם כי "מוחל" נקרא דעות ובהלכות בתשובה,

והנעלות. האישיות במידותיו הרמב"ם
אבל  אכזרי" להיות ... "אסור כתב תשובה ובהלכות כאן ג.
שם  כי אכזרי" המוחל יהיה "ולא רק כתב דעות בהלכות
מצד  ולא כשלעצמו מהאדם הנדרשות המידות על מדובר

לזולת. מחילתו
ולא אכזרי להיות לנחבל "אסור נאמר כאן כי legniד. "

בהלכות  אבל הפשוט, מהסוג החטא על במחילה מדובר
ולא אכזרי להיות לאדם "אסור שם qiitziתשובה כי "

מלבו. טינה כל הסרת על מדבר
(144 'r g"kg y"ewl it lr)

והתפלל 58) מאבימלך שנתפייס מאברהם לומדים זאת
צב. בבאֿקמא על 59)בעדו, שיבוא לעונש חושש שאינו

שם. ממנו, מחילה לבקש בפניו שהתחנן אףֿעלֿפי חבירו,
באומה 60) יש סימנים והביישנים "שלושה הרחמנים זו,

עט.). (יבמות חסדים" יותר 61)וגומלי הוא תחנון
הראשונה.62)מבקשה. בפעם נענה שלא לאחר

השתכנע.63) כזאת.64)הנחבל לעשות ישוב לא
בלבו.65) (שאינו 66)התחרט מדותיו על המעביר "כל

לו  מעבירים רש"י), - אותו למצערים מדה למדוד מדקדק
יז.). השנה (ראש פשעיו" כל על

.‡È.BBÓÓ È˜ÊÏ BÙe‚ È˜Ê ÔÈa L¯Ù‰ LÈ „BÚÂ¿≈∆¿≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈»
ÈÈÚ ˙‡ ‡nÒ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰L67ÏÚ ,È„È ˙‡ ÚË˜ , ∆»≈«¬≈«≈∆≈ƒ¿«∆»ƒ«

,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L ˙Ó¿»∆«»»¬≈∆«»«¬ƒ»¿»ƒ

CÎa ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L68¯ÓB‡‰ Ï·‡ ; ∆«»»»«∆≈»»∆¿»¬»»≈
˙Ó ÏÚ ,Èck ˙‡ ¯aL ,È˙eÒk ˙‡ Ú¯˜ :B¯·ÁÏ«¬≈¿«∆¿ƒ«≈∆«ƒ«¿»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L69ÏÚ' BÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ∆«»»¬≈∆»¿ƒ…»««
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - '¯eËt ‰z‡L ˙Ó70 ¿»∆«»»¬≈∆«»¿«≈««ƒ

.˙ÈÁL‰Ï e‰L¯‰L∆ƒ¿»¿«¿ƒ

צב.67) כאלו,68)בבאֿקמא איברים ראשי בחסרון
ולא  ופצעני, הכני לו אמר אם אבל כך. לו אמר ובצחוק
שתהיה  עלֿמנת אמר אם פטור, – איברים ראשי לחסרו

(מגידֿמשנה). אמר )69פטור צחוק שדרך אומרים ואין
ממונו. על למחול אדם שעשוי לו:70)לו, לומר שיכול

שתשלם. עלֿמנת כסותי את לקרוע לך הרשיתי

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na71B„ÈÏ ÌÈÏk‰ e‡aLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿»
‰¯ÈÓL ˙¯B˙a ‰lÁz72B‡ ÔÈÏe‡L eÈ‰L ÔB‚k , ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿∆»¿ƒ

L :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ- Ôk ‰OÚÂ ,Ú¯˜e ¯a À¿»ƒ∆¿¿»««≈¿«¿»»≈
ÌlLÏ ·iÁ73;¯eËt ‰z‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú , «»¿«≈«∆…««¿»∆«»»

B¯aLÂ ‰Ê ÈÏk Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡74‰Ê „‚a , ¬»ƒ»««¿ƒ∆¿«¿∆∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ,BÚ¯˜e75. ¿»¿»»≈¬≈∆»

שאתה 71) עלֿמנת בפירוש לו אמר לא אם לשלם שחייב
צג.). (שם כסף 72)פטור רעהו אל איש יתן "כי ככתוב

אותו  מחייבת שהתורה ו), כב, (שמות לשמור" כלים או
פטור 73)בפשיעה. אינו הכלי, על שומר שנעשה מכיון

לו  אמר אם אבל לפטור. עלֿמנת במפורש לו שיאמר עד
לי. שתשלם ובלבד רוצה, אתה אם קרע כוונתו קרע,

שמירה.74) לשם ולא שבירה לשם אותו כי 75)ולקח
מעשה  עצם ועל עצמו, על קיבל לא שמירה אחריות
גמרא  הבעלים. ברשות נעשה שהרי לחייבו, אין השבירה

שם.

.‚È¯ÓB‡‰76˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÏk ¯aL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«≈≈»∆¿ƒ«¿»
¯eËt ‰z‡L77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰OÚÂ ,78el‡Îe .ÌlLÏ ∆«»»¿»»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ

BÈÚ ‡nÒ :BÏ ¯Ó‡79‰z‡L ˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL »««≈≈∆¿ƒ«¿»∆«»
È¯‰ ,ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰OBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯eËt»¿««ƒ∆»∆«»¿«≈¬≈

ÔBÚa BÙzL BÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê80È¯‰L ;‡e‰ ÚL¯Â ∆»≈À»∆»¿»»∆¬≈
¯eÚ ÏÈLÎ‰81˜fÁÂ ,82.‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿≈¿≈¬≈»

צב.76) בבאֿקמא במקומך.77)משנה אשלם אני כלומר,
שאתה 78) עלֿמנת במפורש לו שאמרו אףֿעלֿפי העושה,

עבירה,79)פטור. לדבר שליח שאין חייב. שהעושה
ויתחייב  כמותו אדם של שלוחו אומרים אין בעבירה כלומר
על  היא העבירה מעשה אחריות אומרים אלא השולח,
בקול  אלא השולח, בקול לשמוע צריך היה שלא עושהו,

מב: קידושין מג.80)התורה, רשע 81)קידושין והוא
יד). יט, (ויקרא מכשול" תתן לא עור "ולפני לאו על שעבר
זאת  בכל הוא, חבירו של שהכלי ידע שהמזיק ואףֿעלֿפי
היה  לא פטור, שיהיה הבטיחו לא שאילו עוור, בבחינת הוא

ו. זרה עבודה ראה לעשות 82)שובר, וזירזו אותו המריץ
שם. גמרא העבירה, את

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכן 1) וניכר, גמור היזק חבירו ממון המזיק דיני בו נתבארו
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האדם  עם אחר לדבר או לבהמה שיתוף כשיש בו נתבאר
הנזק. בפועל המזיק

.‡˜Èfn‰2ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ3ÔÈa . ««ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆»≈≈
‚‚BL ‰È‰L4Òe‡ ‰È‰L ÔÈa5„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -6. ∆»»≈≈∆»»»¬≈¿≈ƒ

‚b‰ ÔÓ ÏÙ ?„ˆÈk7Ï˜˙pL B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ8 ≈«»«ƒ«»¿ƒ≈∆«≈ƒ∆ƒ¿«
˜Ê ·iÁ - B¯aLÂ ÈÏk‰ ÏÚ ÏÙÂ Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈¿»«««¿ƒ¿ƒ¿«»∆∆
˜lÁ ‡Ï .‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe :¯Ó‡pL .ÌÏL»≈∆∆¡««≈¿≈»¿«¿∆»…ƒ≈

·e˙k‰9.„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa «»≈≈¿≈ƒ

יא.2) הלכה א פרק למעלה כו.3)ראה בבאֿקמא משנה
כוונה.4) בלי שאינן 5)שהזיק שלמטה, הדוגמאות כגון

באונס  אבל מזה, ולהשמר לב לשים אפשר כי גמור, אונס
יב. הלכה א פרק ולמעלה ד, הלכה לקמן ראה פטור. גמור

שם.6) זה 7)משנה, והרי מצויה, שאינה ברוח אפילו
שאינה  רוח לבין מצויה רוח בין רבינו חילק לא כאן אנוס.
ביניהם  ההבדל כי יב, הלכה א בפרק למעלה כמו מצויה,
ושבת), ריפוי (צער, דברים שלושה לענין אלא קיים אינו
בלבד. נזק אלא אין ממון ובמזיק הבדל, אין - בנזק אבל
ב, סעיף שעח סימן חושןֿמשפט (וראה כז. בבאֿקמא

ז). סעיףֿקטן הגר"א שאין 8)וביאור לפי שוגג, והריהו
בבאֿ ראה מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני דרך

ה. הלכה יג, פרק ממון נזקי והלכות כז: בבא9ֿ)קמא
לה. קמא

.·ÂÈÏk ¯·BM‰ B‡ B¯·Á ÏL BzÓ‰a ‚¯B‰‰ „Á‡Â10 ¿∆»«≈¿∆¿∆¬≈«≈≈»
ÂÈ„‚a Ú¯Bw‰ B‡11ÔÈc Ïk‰ - ÂÈ˙BÚÈË ıˆB˜ B‡ «≈¿»»≈¿ƒ»«…ƒ

‡e‰ „Á‡12. ∆»

כו.10) שם ההורג 11)משנה, של זו וכן זו, דוגמה
בתוספתא  מובאות - נטיעותיו קוצץ או חבירו של בהמתו

ג. פרק שהיה 12)בבאֿקמא בין כמזיד, שלם נזק חייב
אנוס. שהיה ובין שוגג

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13˜fp‰ ˙eL¯a14Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ»¬»
˜Èf‰ Ì‡ ‡l‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ˜Èfn‰ ˙eL¯aƒ¿««ƒ≈«»¿«≈∆»ƒƒƒ

ÔB„Êa15¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La Ï·‡ ,16Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¬»ƒ¿»»¿…∆»¿≈ƒ
˙eL¯a Ô‰ÈL eÈ‰17˜Èf‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿ƒƒ

Ô‰Ó „Á‡18¯eËt - ‰eÎa ‡lL B¯·Á ÔBÓÓ19. ∆»≈∆»¬≈∆…¿«»»»

אנוס.13) ובין שוגג בין מגיד בין לשלם, חייב שהמזיק
להזהר,14) היה צריך שהמזיק מח.מכיון בבאֿקמא
מפני 15) לרשותו, הניזק שנכנס אףֿעלֿפי המזיק, חייב

ז  פרק ממון (נזקי להזיקו לא אבל להוציאו רשות לו שיש
ז). כן 16)הלכה ועל שנכנסת, ידעתי לא לטעון: שיכול

שלא  להזהר צריך היית אתה טענה: ועוד (שם). נזהרתי לא
בכוונה. שלא שיוזקו שאפשר במקום כליך להניח

ברשות 17) אפילו או השותפין חצר או הרבים ברשות כגון
להכנס, רשות הבית בעל לו שנתן אלא הבית, בעל

מח: שם 18)בבאֿקמא הקודמת, בדוגמא מהֿשאיןֿכן
הנכנס  אם אבל בכוונה. שלא פטור שהזיק הבית בעל רק
מכיון  בכוונה, שלא אפילו חייב הוא הבית, בעל את הזיק

ברשות. שלא זה 19)שנכנס "הוזקו (שם) הגמרא ובלשון

שאמרו  ביה" ידע הוה "דלא מפרש רבינו פטור". בזה,
הניזק  שאין פטור, שהוא והטעם בכוונה. שלא היינו בגמרא,
ששניהם  מכיון להזהר, עליו שהיה למזיק בטענה לבוא יכול

מחבירו. יותר להזהר חייב הוא ואין אחד, במצב

.„ÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰20‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,21ÂÈzÁzÓ »»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ«¿»
˙˜c‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ :‰˜Èf‰Â ‰ÏÙÂ22- ‰˜ÊÁÂ ¿»¿»¿ƒƒ»ƒ…»¿»¿À∆∆«¬»»

·iÁ23B‡ ‰ËÓLÂ ,˙˜c‰Óe ‰˜ÊÁ ‰˙È‰ ; «»»¿»¬»»¿À∆∆¿ƒ¿¿»
‰ÚÈÏ˙‰L24ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»∆«»ƒ≈»«ƒ

‡È‰25ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26- ƒ¿≈…«≈»∆»≈«¿»ƒ
¯eËt - ˜Èfn‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;˜fp‰ ˙eL¯a27„Ú , ƒ¿«ƒ»¬»ƒ¿««ƒ»«

e¯‡aL BÓk ,˜Èf‰Ï Ôek˙iL28. ∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿∆≈«¿

ז:20) הנקב 22)מדריגה.21)מכות כל את ממלאת
בו. תחובה לא 23)שהיא אבל מהודקת, היתה אפילו או

מפני  חייב, - בה העולה האיש כובד לשאת חזקה היתה
בכוונה. שלא הזיק אפילו אדם חייב שבנזקין

הסולם 24) על וכשעלה אותה, והחלישו כרסמו והתולעים
שם. גמרא (ראה 25)נשמטה, ופטור הוא גמור ואונס

מגידֿ ועיין הי"ב, פ"ו נפש ושמירת רוצח הלכות להלן
שלפנינו). בגמרא אחרת גירסא לרבינו שהיתה כאן, משנה

שמים.26) בידי מכה היתה אלאֿאםֿכן פטור המזיק שאין
בהלכה 27) רבינו שמנה אלו כעין רגיל, אונס ובין שוגג בין

הקודמת.28)א. בהלכה

.‰‡lnL È¯‰29elÙ‡ ,ÔÓLÂ ÔÈÈ Èck B¯·Á ¯ˆÁ ¬≈∆ƒ≈¬«¬≈«≈«ƒ»∆∆¬ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙eL¯a ÌÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…ƒ≈»»««∆»≈

‰Ê È¯‰ ,¯ÓLÏBk¯„k ‡ˆBÈÂ ÒÎ30¯azLiL ÏÎÂ ; ƒ¿…¬≈∆ƒ¿»¿≈¿«¿¿…∆ƒ¿«≈
¯eËt ‡e‰ È¯‰ - B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÌÈck‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ»ƒƒ»¬≈»

Ô‰ÈÏÚ31‰eÎa Ô¯aL Ì‡Â .32ÏÚa ÌÒÈÎ‰ elÙ‡ , ¬≈∆¿ƒƒ¿»¿«»»¬ƒƒ¿ƒ»««
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a ‡lL ÌÈck‰33ÔÎÂ] . ««ƒ∆…ƒ¿¬≈∆«»¿«≈¿≈

.[‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כח.).29) (בבאֿקמא הכדים על דורך והיוצא והנכנס
סחור,30) סחור וללכת יתירה בזהירות לנהוג חייב הוא ואין

גבי  על זה הכדים את לסדר לטרוח חייב הוא אין כן וכמו
מעבר. לו לפנות כדי חייב 31)זה, אינו המזיק ברשות כי

הברייתא  ולשון ג). הלכה (למעלה להזיק שיתכוון עד
ונכנס". משבר ויוצא, "משבר יש 33)להזיק.32)(שם):

לשברם. לא אבל מחצרו, לפנותם רשות לו

.Â‰ÏÚL ¯BL34˙eL¯a B‚¯‰Ï ¯BL Èab ÏÚ ∆»»««≈¿»¿ƒ¿
˜Èfn‰35Ìz ‰È‰L ÔÈa ,ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡e‰L ,36ÔÈa ««ƒ∆««««¿≈∆»»»≈

„ÚeÓ ‰È‰L37B¯BL ˙‡ ËÓLÂ ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡·e , ∆»»»»««««¿¿»«∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÔBÈÏÚ ÏÙÂ ,BÏÈv‰Ï38. ¿«ƒ¿»«∆¿»≈¬≈∆»

כ.34) לדעת 35)בבאֿקמא פטור מתכוון שאינו משום
גֿד. הלכות למעלה ראה המזיק, ברשות רק רבינו

משלם 36) אינו התחתון את יהרוג ואם תם, היה שהעליון
יפסיד. התחתון ובעל נזק, חצי מועד,37)אלא היה אפילו

יעשה  לא אם יפסיד, לא התחתון ובעל שלם, נזק שמשלם
לביתֿהדין. ויפנה לעצמו להזיק.38)דין נתכוון שלא

.ÊÔBÈÏÚÏ BÙÁc39BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :˙ÓÂ40‡ÏÂ ¿»»∆¿»≈ƒ»»»¿»¿¿…
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- BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - BËÓL¿»¬≈∆«»¿ƒ…»»»¿»¿
¯eËt ‰Ê È¯‰41. ¬≈∆»

שם.39) גמרא יתכן 40)בכוח, ואז (המאירי), התחתון את
מת. העליון היה שם.41)ולא גמרא

.ÁÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL42‡a ‰Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»
B˙È·Á ‰¯aLÂ ,B˙¯B˜a ‡a ‰ÊÂ B˙È·Áa43‰Ê ÏL ¿»ƒ¿∆»¿»¿ƒ¿¿»»ƒ∆∆

Cl‰Ï ˙eL¯ ‰ÊlL ;¯eËt - ‰Ê ÏL B˙¯B˜a44‰ÊÏÂ ¿»∆∆»∆»∆¿¿«≈¿»∆
˙È·Á‰ ÏÚ·e ÔBL‡¯ ‰¯Bw‰ ÏÚa ‰È‰ .Cl‰Ï ˙eL¿̄¿«≈»»«««»ƒ««∆»ƒ

¯eËt - ‰¯B˜a ˙È·Á ‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡45„ÓÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ¿¿»»ƒ¿»»¿ƒ»«
B‡OÓ „·kÓ ÁeÏ ‰¯Bw‰ ÏÚa46·iÁ -47Ì‡Â . «««»»«ƒ…∆«»«»¿ƒ

¯eËt - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰48„ÓÚ . ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ¿»«¬…»»«
Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ - B‡OÓ Ôw˙Ï49ÏÚ Û‡Â .¯eËÙe ¿«≈«»¬≈ƒ¿«≈»¿««

Bk¯„a „e¯Ë ‡e‰L ;˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt50. ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ∆»¿«¿
ÔBL‡¯ ˙È·Á ÏÚa ‰È‰51‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡ ‰¯B˜ ÏÚ·e »»««»ƒƒ««»«¬¿ƒ¿¿»

B„Èa B¯aML BÓk ‰fL ;·iÁ - ‰¯B˜a ˙È·Á»ƒ¿»«»∆∆¿∆ƒ¿¿»
‰eÎa52¯eËt - ÁeÏ ˙È·Á ÏÚa „ÓÚ Ì‡Â .53Ì‡Â . ¿«»»¿ƒ»«««»ƒ»«»¿ƒ

.·iÁ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ‰¯Bw‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ¿«««»¿»«¬…¬≈∆«»
ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B‡OÓ Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«¿«≈«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««
‡a ‰ÊÂ B¯a ‡a ‰Ê ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bw‰«»¬≈«»¿≈∆»¿≈¿∆»

BzLÙa54.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

לא:42) בבאֿקמא משנה זה, בצד זה או זה מול זה
הליכתם.43) דרך בזה זה שפגעו ומכיון 44)עלֿידי

הלכה  (למעלה פטור בכוונה שלא המזיק ברשות, ששניהם
בקורה. יפגע שלא להזהר חייב החבית ובעל בעל 45)ג),

כדרכו, הולך הקורה בעל את ראה החבית בעל כי הקורה,
מדי, יותר למהר ולא במתינות ללכת היה צריך הוא ואף

בנזקו. אשם עצמו הוא כן הלך 46)ועל החבית ובעל
בדרך  בו ופגע הקורה בעל של בעמידתו הרגיש ולא כדרכו,

לא.). (שם החבית ונשברה שלא 47)הילוכו הקורה, בעל
היה  לא החבית ובעל גבו, על ומשאו בדרך לנוח לו היה
אין  כי בדרך, יעמוד הקורה שבעל דעתו, על להעלות צריך

גבם. על ומשאם לנוח אדם בני שלא 48)דרך אףֿעלֿפי
אותו. לפטור האזהרה מועילה זאת בכל לעמוד, היה צריך

כן.49) לעשות משאות נושאי להאשימו,50)שדרך ואין
בזה. להרגיש היה צריך החבית לב.51)ובעל שם

שבעל 52) מפני נשברה והחבית כדרכו, הלך החבית בעל כי
חייב. הוא כך ומשום בחבית, ופגע מדי יותר מיהר קורה

לנוח,53) לעמוד צריך היה לא החבית בעל כי הקורה, בעל
אחריו. באים שאנשים יודע הוא הפשתן 54)שהרי ונשרף

חבירו. של בנרו

.ËÌÈL55ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L56ı¯ „Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»»
˜f‰Â ,Cl‰Ó „Á‡Â57eÎa ‡lL B¯·Áa Ô‰Ó „Á‡‰58 ¿∆»¿«≈¿À«∆»≈∆«¬≈∆…¿«»»

‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ ı¯‰ ‰Ê -59·¯Ú ‰È‰ Ì‡Â . ∆»»«»ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒ»»∆∆
˙aL60‡e‰ ˙eL¯aL ÈtÓ ,¯eËt - ˙BLÓM‰ ÔÈa «»≈«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿
ı¯61Èet BÈ‡ ‡e‰Â ˙aM‰ Òkz ‡lL È„k ,62eÈ‰ . »¿≈∆…ƒ»≈««»¿≈»»

elÙ‡Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê e˜f‰Â ÌÈˆ¯ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ¿À¿∆»∆¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓi‰ ¯‡La63. ƒ¿»«»ƒ

לב:55) זה.56)בבאֿקמא כנגד שפגעו 57)זה עלֿידי
בזה. חייב,58)זה הרץ את שהזיק המהלך אף בכוונה, כי

לרשותו  נכנס כשהניזק אפילו חייב בכוונה שהמזיק כשם
ג). הלכה (למעלה רשות לו 59)בלי ואין אדם, בני מדרך
הרבים. ברשות לרוץ שם.60)רשות ודינו 61)גמרא

השבת.62)כמהלך. את שלא 63)לקבל שניהם כדין
ג). הלכה (למעלה ברשות

.ÈÔ·‡ ˜¯fL B‡ ,B„Èa ˜Èfn‰ „Á‡64ıÁ ‰¯È B‡65 ∆»««ƒ¿»∆»«∆∆»»≈
ÌÈÓ ¯ËtL B‡ ,Ba ˜Èf‰Â66ÌÈÏk‰ ÏÚ B‡ B¯·Á ÏÚ ¿ƒƒ∆»««ƒ«¬≈««≈ƒ

˜¯L B‡ ,˜Èf‰Â67Ú B‡68BÁÈÎa ˜Èf‰Â69BÚÈÂ70˙Úa ¿ƒƒ∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
B„Èa ˜ÈfÓk ‰Ê È¯‰ - BÁkÓ eÎÏ‰L71˙B„ÏBz Ì‰Â . ∆»¿ƒ…¬≈∆¿«ƒ¿»¿≈»

Ì„‡ ÏL72,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÈk‰Â ˜¯‰ Á Ì‡ Ï·‡ . ∆»»¬»ƒ»»…¿«ƒ««»»∆
Ï˜˙ Ck ¯Á‡Â73ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ Ô‰a ¿««»ƒ¿«»∆»»¬≈∆«»ƒ

B¯Ba74‰Ïwz ÏkL ;75‡È‰ ¯Ba ˙„ÏBz76BÓk , ∆»«»»∆∆ƒ¿
e¯‡aL77. ∆≈«¿

כו:64) לא.65)בבאֿקמא מים,66)כתובות זרם הפנה
ראה  ככוחו. ודינו יד), יז, (משלי מים" "פוטר מלשון

ו. ג:67)בבאֿקמא שם ברוק 69)באף.68)רקק,
האף.70)הפה. חבירו 71)ליחת  את  הזיק בין וחייב

כליו. הזיק עצמו 72)ובין שאדם לאלו הדומים נזקים
כתוב 74)וניזק.73)עושה. כי כלים, נזקי על חייב ואינו

ודרשו  לג), כא, (שמות חמור" או שור שמה "ונפל בתורה
כלים  ולא - חמור מת), (אם אדם ולא - שור רבותינו:
א). הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות וראה נג: (בבאֿקמא

הפקירה.75) לא ובין הפקירה בין הרבים, ברשות
בור.76) כדין ודינם (שם), בתורה שמפורש לבור דומה
ב.77) הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות

.‡ÈLËBÏ78‰kÓ ‰È‰L79ı‚ ‡ˆÈÂ ,LÈhÙa80˙ÁzÓ ≈∆»»«∆¿«ƒ¿»»≈ƒ««
B‡ Ô·‡ ˜¯fL ÈÓk ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â LÈht‰««ƒ¿ƒƒ¬≈∆«»¿ƒ∆»«∆∆

ıÁ81È‡pa‰ ÔÎÂ .82ÂÈÏÚ ÏawL83,B¯˙ÒÏ Ï˙k‰ ˙‡ ≈¿≈«««∆ƒ≈»»∆«…∆¿»¿
˜Èf‰ B‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯aLÂ84·iÁ -85¯˙BÒ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»¬»ƒƒƒ«»»»≈
¯Á‡ „vÓ ÏÙÂ ‰Ê „vÓ86¯eËt -87˙ÓÁÓ Ì‡Â . ƒ«∆¿»«ƒ««≈»¿ƒ≈¬«

‰kn‰88‡e‰ Ba ˜Èf‰Â ıÁ ˜¯BÊk ‰fL ;·iÁ -89. ««»«»∆∆¿≈≈¿ƒƒ

במתכת.78) המלובנת.79)עובד המתכת שביב 80)על
סב: בבאֿקמא יצא.81)לוהט, מכתו מכוח הנץ שהרי

צח:82) עליו.83)שם האחריות וכל בקבלנות, עבודה
משמירתו, הבית בעל נסתלק לא יום, שכיר היה אם אבל
הבחירה  (בית משלמים ושניהם שניהם, על מוטלת והיא

.(281 עמוד מועד 85)אחרים.84)לבבאֿקמא שאדם
להזהר. צריך והיה סבור מח 86)לעולם, שהיה אונס, מת

זה. בלא לעמוד יוכל שני הוא.87)שצד שאנוס
מחמת 88) הכותל ונתנדנד כוחו, בכל בפטיש מכה שהיה

בנזקין).89)המכה. כגורם (ולא הוא גמור ומזיק גופו,

.·ÈL·Bk‰90dÚÓe ‰ÏÙpL B‡ ,ÌÈna B¯·Á ˙Ó‰a «≈∆¡«¬≈««ƒ∆»¿»¿»»
˙BÏÚlÓ91‰nÁa dÁÈp‰L B‡ ;ÌÈna ‰˙nL „Ú , ƒ«¬«∆≈»««ƒ∆ƒƒ»««»

„Ú Ïˆ ‡ˆÓz ‡lL È„k ÌB˜n‰ ‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈»∆»«»¿≈∆…ƒ¿»≈«
ÌlLÏ ·iÁ - ‰nÁ‰ ‰z‚¯‰L92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¬»«»««»«»¿«≈¿≈…«≈»∆
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עו:).90) (סנהדרין ומתה במים הבהמה ראש בידיו השקיע
המים.91) מן לעלות לה נתן ולא בידיו, כדעת 92)אחזה

אותה, הרגה שהשמש ואףֿעלֿפי שם, בבאֿקמא רבינא
פרק  להלן ראה חייב. זאת בכל לנזק, גורם אלא אינו והוא

יא. הלכה ז

.‚È˙‡ e¯aL B‡ ˙Á‡k ‰Ó‰a‰ ˙‡ e˙ÈÓ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆«¿≈»¿««ƒ¿∆
Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - ˙Á‡k ÈÏk‰93. «¿ƒ¿««¿«¿ƒ≈≈∆

ואין 93) חצי, משלם אחד וכל הנזק, תשלומי את מחלקים
ממי  יגבה שהניזק [כלומר הכל ישלם אחד שכל אומרים
את  לשבור אחד כל מכת של בכוחה אם אפילו שירצה],
י). סעיףֿקטן שפג, סימן חושןֿמשפט (מאירתֿעינים הכלי
שישבו  "חמשה ב: פרק בבאֿקמא בתוספתא זה דין ומקור
אחד  כל כלומר, לשלם", חייבים כולם ונשבר, ספסל גבי על

חלקו. משלם

.„È‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙BÏÈ·Á LÓÁ eÁÈp‰L ‰MÓÁ¬ƒ»∆ƒƒ»≈¬ƒ««¿≈»¿…
B˙ÏÈ·Á ÁÈp‰Â ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‡·e ,‰˙Ó94:‰˙ÓÂ ‰ÈÏÚ ≈»»∆»«¬¿ƒƒ«¬ƒ»»∆»»≈»

‰Ê ÛÈÒB‰MÓe ,˙BÏÈ·Á‰ Ô˙B‡a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿«∆∆¿»«¬ƒƒ∆ƒ∆
·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ B˙ÏÈ·Á95Ì‡Â ; ¬ƒ»»¿»¿…»¿»»«¬«»¿ƒ
¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï ‰lÁzÓ96Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»…»¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡97.‰ÂLa ÔÈÓlLÓ Ôlk - ≈»«À»¿«¿ƒ¿»∆

בחבילה",94) "מרבה הגמרא לשון את רבינו פירש כך
אחרת. שפירש רש"י, שם וראה י. לולא 95)בבאֿקמא כי

מתה. היתה לא גירסת 96)הוא, מתה. היתה בלעדו גם כי
אזלא  הוה איהו דבלאו אי דמי, "היכי היתה: בגמרא רבינו
שהוא  מאליו (מובן פשיטא הולכת) היתה בלעדיו (אם
הוא  שבלעדי (אלא אזלא לא נמי איהו דבלאו אלא חייב).
וצריך  עשה, הוא (מה עביד קא מאי הלכה), לא כן גם

כאן. מגידֿמשנה וראה פטור)". משמע 97)להיות כך
גבי  על שישבו חמשה סתם: שכתוב שם, התוספתא מלשון

חייבים. כולם ונשבר, ספסל

.ÂËe·LiL ‰MÓÁ ÔÎÂ98‡·e ,¯aL ‡ÏÂ ‡qk‰ ÏÚ ¿≈¬ƒ»∆»¿««ƒ≈¿…ƒ¿«»
Èe‡¯ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯aLÂ ÂÈÏÚ ·LÈÂ ÔB¯Á‡«¬¿»«»»¿ƒ¿«««ƒ∆»»»

·LiL Ì„˜ Ô‰a ¯·M‰Ï99˙‡ ·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»≈»∆…∆∆»«ƒ¿≈«∆
B˙¯È·L100el‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»»«¬«»∆¬≈¿ƒƒ

eÈÏÚ zÎÓÒ ‡Ï101.¯·MiL Ì„˜ ÌÈ„ÓBÚ eÈÈ‰ , …ƒ¿«¿»»≈»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈
Â˙Á‡k e·LÈ Ì‡102Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ Ôlk - ¯aLÂ ¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«À»«»ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

י:98) ישבתי 99)בבאֿקמא לולא לטעון, האחרון ויכול
כלום. עשיתי ולא נשבר, הכסא היה כן לולא 100)גם

נשבר  שישב ולאחר שעות, שתי כעבור נשבר היה ישב
שם. גמרא אחת, ר"מ.101)בשעה רומי בדפוס כך

על  ישבת לא אילו והפירוש, "עלינו". שלנו: בדפוסים
ורש"י  נשבר. היה ולא השעתיים לפני עומדים היינו הכסא,

שפא, סימן חושןֿמשפט היטב ועיין אחרת. פירש שם
שלרבינו  שם, הגר"א וביאור ב סעיףֿקטן מאירתֿעינים

שלנו. בגמרא אחרת גירסא שם.102)היתה תוספתא

.ÊË¯BLÂ Ì„‡103ÌÈÏk B‡ Ì„‡ B‡ ‰Ó‰a eÙÁcL »»¿∆»¬¿≈»»»≈ƒ
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙Ó‰a B‡104ÛÁ„p‰ ˜f‰Â ,¯B·Ï ∆¡«¿≈«À¿»ƒ¿¿À««ƒ¿»

Ì„‡ È˜Ê ÔÈÚÏ :ÌÈÏk‰ e¯azL B‡ ˙Ó B‡ ¯Baa«≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»»
ÔÈ·iÁ ÔzLÏL - ‰Ó‰a ˜f‰ B‡105ÛÁBc‰ Ì„‡‰ : ∆≈¿≈»¿»¿»«»ƒ»»»«≈

Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓe ,¯Ba‰ ÏÚ·e ¯BM‰ ÏÚ·e106ÔÈÚÏ ; ««««««¿«¿ƒ≈≈∆¿ƒ¿«
¯BM‰ ÏÚ·e ,·iÁ Ì„‡ - ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â ˙B„ÏÂ ÈÓc¿≈¿»¿«¿»»¿»ƒ»»«»«««

ÔÈ¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e107¯Ùk ÔÈÚÏ ;108ÏL ÌÈLÏLe «««¿ƒ¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆
„·Ú109¯Ba‰ ÏÚ·e Ì„‡Â ,·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ∆∆««««»¿»»«««

ÔÈ¯eËt110Ì„‡ - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe ÌÈÏk ÔÈÚÏ ; ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»»
ÔÈ·iÁ ¯BM‰ ÏÚ·e111¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e ,112. ««««»ƒ«««»

נג:103) מום,104)בבאֿקמא בה שנפל קדשים בהמת
לקרבן. ואףֿעלֿפי 105)שפסולה האדם, בנזקי אף

אדם  ולא - שור שור", שמה יפול "כי בור אצל שלמדו
הוזק  אם אבל האדם, מת אם רק זהו י), הלכה (למעלה

חייב. הבור בעל - משלם 106)האדם מועד, השור אם
חצי  השור בעל משלם תם, השור ואם שליש. מהם אחד כל
מתחלק  והיתר משליש), (חצי הנזק שתות היינו בנזק, חלקו
מפני  שם, נתן [כרבי הבית. ובעל האדם בין בשוה שוה
סוברים  (שניהם נתן" כרבי והא "הא היא: שם שהמסקנא

נתן)]. דברים,107)כרבי וארבעה ולדות דמי תשלום כי
א, פרק למעלה וראה כא, (שמות בלבד באדם בתורה נאמר

א). הלכה ד פרק א; ושור 108)הלכה אדם דחפו אם
ראה  הנהרג, דמי לשלם וצריך ומת, לבור האדם את מועד

ב. הלכה י פרק ממון נזקי עבד 109)הלכות דחפו אם
הסכום  לפי העבד כופר לבעלים ומגיע ומת, לבור כנעני
הלכה  יא פרק שם ראה כסף. סלע שלושים בתורה הקצוב

ביתֿדין 110)א. מיתת בה שיש בעבירה כי פטור, האדם
נהרג. שאינו שוגג היה אפילו התשלומין, מן האדם פטור

ה. הלכה ד פרק למעלה בפסולי 111)ראה המדובר
מותרים  שהרי רעהו" "שור בכלל והם שנפדו, המוקדשים
בהם  מועלים מומים בעלי קדשיֿקדשים [אבל באכילה.
בו  שיש דבר והמזיק טז), הלכה מעילה מהלכות שני (פרק
שלפנינו  ובדין ה). הלכה ממון מנזקי ח (פרק פטור מעילה
שגם  משמע שם רבינו של מסגנונו אמנם פטורים. כולם היו
"פסולי  כתב שהרי הם, רעהו" "שור בכלל שנפדו, לפני
ולהיותם  לפדיון יצאו שהרי נזקין, דין עליהם המוקדשים
בבאֿ רש"י נפדו. וטרם לפדיון שעומדים משמע חולין".
וצריך  רעהו". "שור נקראים הם נפדו אם שרק אומר י. קמא

גדול]. שור 112)עיון ועל י. הלכה כלמעלה פטור, בכלים
(דברים  באכילה מותר והוא נפדה אפילו המוקדשים פסולי
לו", יהיה "והמת לד): כא, (שמות שנאמר פטור, טו) יב,
שנאמר  קבורה, טעון הוא שהרי שלו, המת אין וזה

שם. בבאֿקמא ראה לכלביך. ולא - "ואכלת"
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meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip c"kÎg"i -t"yz'd

ה'תש"פ  ניסן י"ח ראשון יום

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וחזר 1) בני זה אמר או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

או  פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי, זה ואמר
לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא
עדי  שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,
הידועים  אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס,

בחלקו. עימו ויטול

.‡¯ÓB‡‰2ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,Èa ‰Ê :3È·‡ ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,4, »≈∆¿ƒ∆»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÌÈL‡a ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡¿»«¿ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·B¯˜ Ô‰L ÔÈ˜ÊÁÓ ÔÈ‡L∆≈»À¿»ƒ∆≈¿»¬≈∆∆¡»

epL¯ÈÈÂ5¯Ó‡L ÔÈa ‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡L ÔÈa . ¿ƒ»∆≈∆»«¿∆»ƒ≈∆»«
Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk6B„È ·˙Îa ·˙ÎÂ ˜zzL elÙ‡ . ¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ¿«≈¿»«ƒ¿«»

ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL¯BÈ ‰fL7. ∆∆¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ

קלד.2) בבאֿבתרא בנים,3)משנה לו כשאין מדובר
נכסיו. ויורש אחיו שזה אומר ולא 4)והוא בנים לו כשאין

והכוונה 5)אחים. נאמן", אינו - אחי "זה שנינו: שם
שזה  מודים שאינם אחים עוד לו ויש אביו, ירושת לענין
לתת  שיכול משום נאמן, עצמו נכסי בירושת אבל אחיהם,
הגמרא. סוגיית מתוך שם מתבאר כך במתנה. נכסיו לו
במתנה. לו לתת שיכול ב'מיגו' שנאמן כתב, שם ברשב"ם
לו  אין ואז גוסס, כשהוא לו שנפלו שבנכסים הסיק, ומזה
כשהיה  לו שזיכה (והמתנה במתנה אותם לתת אפשרות

מ  אלה, לנכסים מועילה אינה אז בריא היו שלא שום
ההכרה  שזכות משום בני, זה לומר נאמן אינו ברשותו)
לחלק  רק נוגעת - "יכיר" תורה שכתבה מזה שנלמדה
ליורשו. ד"ה שם ה'תוספות' גם כתבו וכדבריו בכורה.
מרע", שכיב "בין כתב שהרי כן, אינה רבינו שדעת ונראה
לא  שאם במתנה, ליתן אפשרות לו כשאין שהכוונה  וברור
רעט, סי' חושןֿמשפט וב'טור' לבריא. חולה בין מה כן,
שם  יוסף' וה'בית גוסס". כשהוא "אפילו בפירוש כתב
בשאר  דבר של טעמו ביארו ולא כן. רבינו דעת שגם מעיר,
האומרים  לדעת "יכיר", בו שנאמר מבבן חוץ קרובים,
נאמן  למה שאל כאן [בלחםֿמשנה פשוט. בן גם שכולל
בצ"ע. והשאיר זו. הצהרתו לאחר לו שיפלו בנכסים
שיכול  ב'מיגו' שנאמן מיישב, סק"ג שם החושן' וב'קצות
ס"ק  שם ה'נתיבות' לו והסכים גדול. בסכום עצמו לשעבד

למות.6)ב]. ונוטה חולה פ"ב 7)שוכב למעלה נתבאר
הט"ו.

.·,B„Bc Ôa B‡ ÂÈÁ‡ ‡e‰L ‰Êa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈÈ‰»ƒÀ¿»ƒ»∆∆»ƒ∆
Ï·‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Bc Ôa BÈ‡Â ÈÁ‡ BÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ¿≈∆ƒ≈∆¡»¬»
BÈ‡ :¯ÓBÏ Ba ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆À¿«∆¿«≈

Èa8,ÌÈa ÔaÏ eÈ‰ elÙ‡L :ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .epL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ»∆¿≈»∆ƒ∆¬ƒ»«≈»ƒ

ÔÈÚÏ Èa BÈ‡ ¯ÓBÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¡»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÒeÁÈ9ÂÈt ÏÚ ¯ÊÓÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,10ÔÓ‡ , ƒ¿≈«¬ƒƒ«¿≈«ƒ∆¡»

ÔÈÚÏ ‡e‰.epL¯ÈÈ ‡ÏÂ ,‰M¯È ¿ƒ¿«¿À»¿…ƒ»∆

לומר:8) האב את האמינה שהתורה קכז: שם יהודה, כרבי
ומלמדנו  הי"ד). שם למעלה (ראה בני זה אין או בני זה
לגבי  לא אבל בן, לגבי אלא תורה האמינתו שלא רבינו,

אחרים. ישראל.9)קרובים בת לישא אותו לפסול
ואמר 10) יהודה, רבי לפני בגר מעשה מסופר מז. ביבמות

אתה  "נאמן יהודה: רבי לו ואמר בביתֿדין, שלא שנתגייר
(לפי  בניך" בני את לפסול נאמן אתה ואי בניך, את לפסול
אתה  נאמן פירשו: ואין, ד"ה שם וב'תוספות' רבינא). גירסת
אין  - בנים להם כשיש אבל בנים, לבניך כשאין בניך לפסול
הדבר  שאין משום הבנים, את לפסול אפילו נאמן אתה
- הפסולים בניו ובני פסולים, יהיו שבניו הדעת על מתקבל
"שאינו  כאן: רבינו מלשון משמע וכדבריהם כשרים. יהיו
בפט"ו  מלשונו משמע וכן בני". איני לומר עליו נאמן

הט"ו. ביאה איסורי מהלכות

.‚¯ÓB‡‰11BÈ‡ - ‡e‰ Èc·Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èa ‰Ê : »≈∆¿ƒ¿»«¿»««¿ƒ≈
ÔÓ‡12Èt ÏÚ Û‡ ,Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èc·Ú :¯Ó‡ . ∆¡»»««¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ««ƒ

- Èc·Ú ¯Ó‡L ‰fL ;ÔÓ‡ - „·Úk BLnLÓ ‡e‰L∆¿«¿¿∆∆∆¡»∆∆∆»««¿ƒ
Ôa „·Ú :BÏ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ Ì‡Â .„·Úk ÈÏ ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆∆
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÊeÊ ‰‡Ó≈»¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„·ÚÏ ‡l‡ „eÁÈa13. ¿ƒ∆»«¬»ƒ¬≈∆≈∆¡»

קכז:11) ב"ב יוחנן, רבי של האמינתו 12)מימרא התורה
אחרת. ומגיד חוזר אינו - שהגיד וכיון בני, זה לומר

שם.13) יצחק, בר נחמן רב של כפירושו

.„‰È‰14ÒÎn‰ ˙Èa ÏÚ ¯·BÚ15,‰Ê ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â , »»≈«≈«∆∆¿»«¿ƒ∆
Èa ¯Ó‡ ‡lL ;ÔÓ‡ - Èc·Ú :¯Ó‡Â Ck ¯Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«««»¿»««¿ƒ∆¡»∆…»«¿ƒ
Èc·Ú :ÒÎBn‰ ˙È·a ¯Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס

לעצמו. הפסד וגרם

.‰ÌÈ„·Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„·Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,¯˙BÈa ÔÈ·eLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»
È„·Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„·ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈
‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B¯˜Ï ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,
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קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך
דחשיבי". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.

.Â‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :¯Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙¯¯ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L ¯Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡È·iL „Ú Ï‡¯OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
¯Á‡Â Bn‡ ‰¯¯ÁzLpL ‰È‡¯È¯‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ¯‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿
CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈ¯È˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Â ,¯·c ÏÎÏ „·Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ26˙L‡ - epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ·‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ È¯wÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰e¯kÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BL¯BÈÏ elÙ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡¯OÈa27‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

שיש 22) ממי חוץ דבר, לכל ובנו . . "מי. כב. ביבמות שנינו
מן  למדו כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו
מביא  שם וברי"ף כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה
אבל  אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי רב בשם
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה
עליה. שבא לפני שיחררה ובוודאי זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי"ף ופסק בדבר, מפקפק אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ"ט רבינו אולם וודאים.
שהיא  אףֿעלֿפי כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
במגידֿ ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי"ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף בלבד, לירושה ההבדל

ודואג 23)בסמוך. הכשרים בניו מחבב אדם שבן כדרך
אחרים,24)לצרכיהם. ענינים בכל מבאר: במגידֿמשנה

של  כשרות חזקת נגד זו של שיפחות חזקת מעמידים אנו
אנו  ירושה לענין אולם כלל. חזקה כאן שאין ונמצא אדונה,
אפילו  במתנה זה לבנו לתת הוא שיכול ה'מיגו', על סומכים
כשר  אדם או תלמידֿחכם בין ההבדל של וטעמו נכסיו. כל
ביאת  איסור חומרת בין מבחין שתלמידֿחכם הוא, להדיוט
ששיחררה, חזקה כך ומשום פנויה, משוחררת לביאת שפחה

נשארה  ולכן ישחררה, ולמה - בזה מבחין אינו ההדיוט
יפה  כוחה אין - שאמרנו ו'מיגו' שיפחות, חזקת בתוקפה
השאלה: גם מתעוררת אגב לחםֿמשנה. (ראה החזקה נגד
למעלה  ראה גוסס? כשהוא לו שנפלו הנכסים של דינם מה

ד). הערה אביו.25)ה"א יורשי רשאים 26)שהם
בירושה. להם שנפלו העבדים כל כמו בין 27)למוכרו,

להדיוט. שם 28)תלמידֿחכם גירושין הלכות השווה
הי"ט.

.ÊÔÈL¯Bi‰ Ïk29ÌÈ„Ú ?„ˆÈk .‰˜ÊÁa ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ¿ƒ«¬»»≈«≈ƒ
B‡ ÈBÏt ÏL Ba ‡e‰L eÏ ˜ÊÁÓ ‰fL :e„ÈÚ‰L∆≈ƒ∆∆À¿»»∆¿∆¿ƒ

ÒeÁÈ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡30˙zÓ‡ eÚ„È ‡ÏÂ »ƒ««ƒ∆≈»≈≈ƒ¿…»¿¬ƒ«
BÊ ˙e„Úa ÔÈL¯BÈ el‡ È¯‰ - ÔÈÒÁi‰31. «…¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈

פ.29) במעידים 30)קידושין זה דבר לפרש יודע אינני
יורשים, לשאר נמשכת זו שפיסקא ונראה אחיו. או  בנו שזה
הקירבה. דרגת בדיוק למסור יודעים אינם אפילו והכוונה:

הבאה. ההערה יודעים 31)ראה אנו סתם: מעידים ואפילו
מעידים  ואינם המת, את לירש הראוי קרוב הוא שפלוני
חדש' ('בית בירושה לו וקודמים יותר קרובים אחרים שאין
שהובא  אבין בר אידי ברב המעשה עלֿפי רפד סי' חו"מ

לג.). בבבאֿבתרא

.Á·˜ÚÈ32˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÁÈp‰Â ˙nL «¬…∆≈¿ƒƒ«¿≈¿ƒ¿¿…À¿«
:¯Ó‡Â ˜eM‰ ÔÓ ÈÂÏ Ô·e‡¯ ÒÙz ,Ì‰ÈL ‡l‡ Ôa BÏ≈∆»¿≈∆»«¿≈≈ƒƒ«¿»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,‡e‰ eÈÁ‡ ‰Ê Ìb33È¯‰ - «∆»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈«¬≈
ÔBÓn‰ ÈˆÁ ÏËB ÔBÚÓL34LÈÏL Ô·e‡¯e ,35È¯‰L , ƒ¿≈¬ƒ«»¿≈¿ƒ∆¬≈

˙e˙L ÏËB ÈÂÏÂ ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL Ì‰L ‰„B‰36˙Ó . »∆≈¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈÂÏ37Ô·e‡¯Ï ˙e˙M‰ ¯ÊÁÈ -38ÌÈÒÎ ÈÂÏÏ eÏÙ . ≈ƒ«¬…«¿ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»ƒ

Ô·e‡¯ È¯‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ Ô˙B‡ e˜lÁÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿»¿≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈
Ô‰ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂlL ÔBÚÓLÏ ‰„BÓ39ÁÈaL‰ .40˙e˙M‰ ∆¿ƒ¿∆≈ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿

ÂÈÏ‡Ó41L Ì‡ :ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙ˙kÏ ÚÈbÓ Á· ≈≈»¿««»≈≈ƒƒ∆««ƒ««¿≈«ƒ
‰f‰ Á·M‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Ú ÔB‚k ,‡e‰¿¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈«∆««∆

Ô‰a e˜lÁÈÂ ,ÌÈ¯Á‡Ó BÏ eÏÙpL ÌÈÒÎk42Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ∆»¿≈¬≈ƒƒ«¿»∆¿ƒ
Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú43. ¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿≈¿«

˜ÏÁa ÈÂÏ ÏËÂ ,ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂÏ ÔÈ‡ :ÔBÚÓL ¯Ó‡»«ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆
L¯ÈÈ ‡Ï - ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk Ô·e‡¿̄≈¿∆≈«¿¿««»≈≈ƒ…ƒ«

ÌeÏk epnÓ ÔBÚÓL44L¯ÈÈ Bc·Ï Ô·e‡¯ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆¿∆»¿≈¿«ƒ«
‡e‰Â .ÈÂÏ ÁÈp‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ ¯‡L ÌÚ ˙e˙M‰«¿ƒ¿»¿»ƒ¬≈ƒ∆ƒƒ«≈ƒ¿
ÌÈ¯Á‡ ÔÈL¯BÈa Ô˙ˆ˜Ó e„BiL ÔÈL¯Bi‰ ÏÎa ÔÈc‰«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈ƒ

.Ô˙ˆ˜Ó e„BÈ ‡lL∆…ƒ¿»»

קלד.32) שם בהחלט.33)משנה, מכחיש אינו 
הבא 34) ללוי: אומר והוא בלבד, בנים שני שהוחזקו משום

ותיטול. - אחי שאתה לפי 35)ראיה לו המגיע כפי
פירוש:36)טענתו. בחלקו", עמו "ונוטל שם: במשנה,

עצמו  ראובן שהרי ראובן, של מחלקו שליש חלק נוטל לוי
ללוי  נותן ולפיכך בלבד, הנכסים שליש לו שמגיע הודה
אמר  בין הבדל אין זה, בדין שתויות. שתי לו ונשארו שתות

מכחיש. שהוא ובין יודע איני בנים.37)שמעון בלי
אח 38) אינו ובין אח לוי אם שבין כלום, יורש שמעון ואין
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חלקו. נטל וכבר מחצי, יותר לו מגיע אין זה 39)- דין
ובסוף  אחי. זה אם יודע" "איני שמעון כשאמר נאמר
אחי. זה אין ואמר כשהכחיש דינם מה יתבאר ההלכה

בתיקו.40) ונשארה שם, רבא של מבלי 41)בעיא
לוי. עלֿידי הוצאות "בשבח 42)השקעות שם: גמרא

ממקום  לו שנפלו נכסים דכי לך, תיבעי לא לכתפים המגיע
דמי". הרי"ף 43)אחר גירסת (עלֿפי הקרקע כגוף דינם

נשארה  שהבעיא ואףֿעלֿפי שם). בגמרא מיגש, והר"י
ודאי  יורש הוא שראובן משום כלום, לשמעון אין - בתיקו
שכל  ה"א) פ"ה לקמן (ראה הלכה ונפסקה ספק, ושמעון
כלום. לספק אין - ספק ויורש ודאי יורש שיש מקום

אין 44) טען: הוא שהרי אחרֿכך, לו שנפלו מנכסים אפילו
קלה.). שם (גמרא אחי זה

ה'תש"פ  ניסן י"ט שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספק 1) ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר

נפל  כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני
או  בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו הבית

קודם. מת מי יודעים ואין אביו, ועל עליו

.‡ÏÏk‰ ‰Ê2ÔÈL¯BÈa3Ô‰Ó „Á‡L ÔÈL¯BÈ ÈL Ïk : ∆«¿»¿¿ƒ»¿≈¿ƒ∆∆»≈∆
ÌeÏk ˜ÙqÏ ÔÈ‡ - ˜ÙÒ ÈM‰Â È‡cÂ L¯BÈ4eÈ‰ Ì‡Â . ≈««¿«≈ƒ»≈≈«»≈¿¿ƒ»

L¯Bi‰ ‰Ê ‡nL B‡ L¯Bi‰ e‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈL¿≈∆»≈∆»∆«≈∆»∆«≈
Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒƒ«≈

ÌeËÓËÂ5ÒBÈ‚B¯c‡ B‡6˙‡ L¯BÈ Ôa‰ È¯‰ - ¿À¿«¿¿ƒ¬≈«≈≈∆
Ïk‰7˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ;8˙Ba ÁÈp‰ . «…∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈ƒƒ«»

‰ÂLa ˙BL¯BÈ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ9‡e‰ È¯‰Â , ¿À¿¿«¿¿ƒ¿¿»∆«¬≈
.˙Ba‰ ÔÓ ˙Á‡k¿««ƒ«»

לקמן.2) שיבוארו ומקוריהם הדינים מפרטי נלמד זה כל
אחרים.3) לענינים ממנו ללמוד בזה:4)ואין אמרו ולא

חולקים. - בספק המוטל נמצאים 5)ממון המין אברי
נקבה. או זכר הוא אם להכיר ואין הגוף, שיש 6)בתוך

"גיני" גבר, - "אנדרי" (ביוונית והנקבות הזכרות אברי לו
נקבה) יורשת 7).- הבת שאין ה"ב פ"א למעלה נתבאר

בן. כשיש יוסי:8)כלום רבי "אמר פג. יבמות בברייתא
חכמים  בו הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אנדרוגינוס
המשנה, מן למדו פב:) (שם ובגמרא נקבה". אם זכר אם
כמותם. רבינו ופסק הוא, ספק אנדרוגינוס חכמים: שלדעת
הוא, ספק יוסי רבי לדברי שגם כתבו, פג. שם [ב'תוספות'
או  כזכר נידונית זו משונה בריה אם לחכמים היה שספק
יוסי, כרבי ופסק כך, מפרש רבינו שגם לשלול ואין כנקבה,
ונראה  יוסי. כרבי הלכה רב, בי אמרי שם: שאמרו כמו
היא  רבינו שדעת באמרו: במגידֿמשנה התכוון שלזה
לחםֿמשנה). (ראה היא עצמה בפני בריה דאנדרוגינוס

נוטל 9) - ובת טומטום הניח שאם כתב, רפ סי' חו"מ ב'טור'
מבואר: ונימוקו אחד. חלק והבת חלקים, שלושה הטומטום
הוא  אם ובין בן הוא אם בין שלו, הם בוודאי הנכסים חצי
הכול, ויורש בן הוא ספק - הנשארים הנכסים ובחצי בת,
חצי  נוטל ולפיכך מחלקו, יותר נטל וכבר בת היא וספק

[הטעם  רבינו. לשיטת מספיק נימוק מצאתי ולא אלה. נכסים
בכלל  נוטל טומטום למה רק מנמק שם, יוסף' ה'בית שכתב
מאוד  פשוט זה הרי כי דעתו לסוף ירדתי ולא בירושה, חלק
להסביר  צריך ואדרבה, ספק, הוא שטומטום שאמרנו אחר
הבנות  בין חלק בתוספת הנכסים חצי נוטל אינו למה

ה'טור']. שהסביר כמו השנית, במחציתם

.·˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k10ÌÚ ˙Ba‰ ÔÈc ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ
,e¯‡a ÌLÂ .Ô˙Ò¯Ù·e Ô‰È˙BBÊÓa ÌÈa‰«»ƒƒ¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿

˙BBÊn‰L11‰a˙k È‡zÓ12ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊa . ∆«¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿«∆«¿»ƒ¿Àƒ
,Ïk‰ eL¯ÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ -≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…

˙Ba‰ eÒ¯t˙ÈÂ13ÌÈÒÎ ¯eOÚa14Ba e‡OpiL È„k ¿ƒ¿«¿¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿
ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ;Ô‰ÈÏÚ·Ï15ÌÈaÏ ÔÈ‡ - ¿«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ≈«»ƒ

˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙Ba‰ ÔBÊÓÏ Ïk‰ ‡l‡ ,ÌeÏk16 ¿∆»«…ƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆≈
ÔÓÊa :ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓËÂ ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»ƒ»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«
ÌeËÓh‰ ÔÈÁB„Â ,ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L∆«¿»ƒ¿Àƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ«À¿

Ô˙BÓk ÔBfÂ ,˙Ba‰ Ïˆ‡17ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ; ≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ
˙B¯ÓB‡Â ,ÌÈa‰ Ïˆ‡ ÌeËÓh‰ ˙‡ ˙BÁBc ˙Ba‰ -«»∆«À¿≈∆«»ƒ¿¿

.˙BBÊÓ enÚ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ ¯ÎÊ :BÏ»»«»¿≈¿ƒ»¿

הפרק.10) סוף עד הי"ז מן לאחר 11)פי"ט הבנות מזונות
תינשאנה. או שתתבגרנה עד אביהן התנאים 12)מיתת

העיקרית. לכתובה כנוספות ובניה, האשה לזכיות שנקבעו
הירושה.13) מנכסי להן  מעשרה.14)יוענק אחד
הבנות.15) מזונות כדי מספיקים בבא16ֿ)ואינם  משנה

קמ: אביי,17)בתרא לדעת בניגוד שם, בגמרא כרבא,
אתה. זכר לו ואומרות אותו דוחות הנקבות שגם שפירש

שם]. ראה אלה. דינים בכל אחרת שיטה שם [ל'טור'

.‚‰˙‰L ‡lL ÈÓ18ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡19 ƒ∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ
˙‡OÂ20‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ , ¿ƒ≈¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÔBL‡¯Ï21ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡22Ôa‰ ‰Ê ÔÈ‡ - »ƒ∆ƒ¿»»«¬≈∆«≈

˙Ó Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙‡ L¯BÈ≈∆∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»≈¿ƒ≈
Ôa‰23ÈtÓ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈL¯BÈ Ô‰ÈL - «≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈

.ÂÈ·‡ ‰Ê B‡ ÂÈ·‡ ‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆»≈∆»∆»ƒ∆»ƒ

ק:18) יבמות שלושה 19)משנה, עד ניכר אינו הריון
שנתאלמנה  שאשה חכמים תיקנו ולפיכך מהתחלתו, חדשים
חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או

מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,
הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם

עברו  שלא כגון הריון, חדשי תשעה אחר ונולד הראשון,
נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר

חז"ל  לידתו. לפני חדשים שבעה השני לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח בנים בלי הספק

.„‰Ó·È24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È·‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯È‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :¯ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
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;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡¯ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡¯ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ì·i‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ì·È BÈ‡ B‡ ‡e‰ Ì·È ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ì·i‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28È·e ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL ¯Á‡ Ì·i‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ì·i‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ L¯ÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ Ì·i‰ Èa e‡·e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :¯ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ e¯ÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ - ÌÎÈ·‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
בו. מוחזק אחד ואין היבם 27)בספק כשמת המדובר,

הספק, ובין בינו בנים, בלי שמת אחיו נכסי שחולקו לפני
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני הספק וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק אתה, אחינו טוענים: היבם ובני

(גם 28)בשווה. ספק ואידי אידי הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק אע"פ פירוש, מספק), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי כאן, בנידון ודאי הוא -
משום  כספק, נידון הוא - יורש הוא הרי השני, בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי מכוח יודע שאינו
(רש"י  ודאי מידי מוציא ספק אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס"ק קסג סי' אבןֿהעזר שמואל' וב'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק: שם אבןֿהעזר [ב'טור' היבם. של יורשו ודאי אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני החלק תחילה נוטל שהספק

בשווה] שם.29).חולקים רב,30)גמרא בשם אבא כרב
לפני  הדיינים שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם,
המת, נכסי שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה
ודאי, הם היבם ובני ספק, בטענת בא זה הרי היבם וכשמת

ודאי. מידי מוציא ספק ואין

.‰Ì·i‰Â ˜ÙÒ31·‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È¯‰ - »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
- ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ L¯BÈ Ì·i‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈
Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ì·i‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ L¯BÈ Ì·i‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ - Ì·i‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ì·i‰ ÁÈp‰ .34Ck ¯Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ì·i‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :¯ÓB‡ ˜Ùq‰ È¯‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»

ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ì·i‰ Ô·e ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB - Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ - ¯‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB - BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÂLa B˙B‡38˙Ó .BÈˆÁ Ì‰ÈLe BÈˆÁ ÏËB ‡e‰ , ¿»∆≈∆¿¿≈∆∆¿≈
˜Ùq‰39È‡Â ‡e‰ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰ , «»≈¬≈«»»≈∆»¿ƒ«¬ƒ

L :¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡‡e‰ ˙n‰ Èa Ôa ‡n ƒ»∆«¬ƒ«»»≈∆»∆¿ƒ«≈
epL¯È‡ È‡Â40‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -41Ì·i‰ ˙Ó) .42, «¬ƒƒ»∆¿ƒ¿»∆≈«»»

:¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡Â È‡ Ba :¯ÓB‡ ˜Ùq‰«»≈≈¿¬ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ«»»≈

È‡Â ‡e‰ EÈ·‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ,‰z‡ ¯Á‡‰ Èa Ôa ‡nL∆»∆¿ƒ»«≈«»¿∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ
.(‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - epL¯È‡ƒ»∆¿ƒ¿»∆

לח.31) היבם.32)שם של מת 33)אביו אם ואפילו
תנו  - הראשון של בנו אני אם הספק: וטוען אחרֿכך, היבם
שוה  חלק לי תנו - אחיכם אני ואם הזקן, נכסי מחצית לי
דינא", "קם משום: כלום, נוטל אינו - אביכם נכסי בכל
סוף  כלמעלה אותו יורשים ובניו הזקן, בנכסי היבם וזכה

(מגידֿמשנה). וכן 35)שם.34)ה"ד היבם, אבי צ"ל
תימן. בכת"י אביכם.36)הוא הזקן.37)אחי בנכסי

ויותר.38) בנים שלושה כשהניח שהואֿהדין מובן
קיימים.39) ואביו ה"ב,40)והיבם פ"א למעלה נתבאר

הבן. בירושת לאחים קודם ששניהם 41)שהאב משום
ספק. טענת שהיו 42)טוענים בספרים בנים. הניח ולא

נכון, הדין אבל כלל. זו פיסקא אין מגידֿמשנה בעל בידי
שם. בגמרא ונאמר

.ÂÏÙpL ÈÓ43Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,BzL‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ƒ∆»«««ƒ»»¿«ƒ¿¿≈»«ƒ
‰lÁz ‰˙Ó ‰M‡‰44ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ , »ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈«««¿ƒ

ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ ,‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰ B‡ ,‰ÈÒÎ Ïk»¿»∆»«««≈¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈
‰M‡‰45ÔÈ„ÈÓÚÓ ?ÌÈc „ˆÈk - ‰ÈÒÎ Ïk ÔÈL¯BÈ »ƒ»¿ƒ»¿»∆»≈«ƒ»«¬ƒƒ

¯wÚ ,‰a˙k‰Â ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa ‚BÏÓ ÈÒÎ46 ƒ¿≈¿¿∆¿«¿≈»ƒ»¿«¿À»ƒ»
˙ÙÒBz‰Â47ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa -48ÈÒÎa ÔÈ˜ÏBÁÂ ; ¿«∆∆¿∆¿«¿≈«««¿¿ƒ¿ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ49ÈL¯BÈÂ ÔÈˆÁ ÔÈÏËB ‰M‡‰ ÈL¯BÈ , …«¿∆¿≈»ƒ»¿ƒ∆¿»¿¿≈

ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈˆÁ ÏÚa‰50Bn‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰51 «««∆¿»¬»ƒ»«««ƒ»»¿«ƒ
Ì‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa Ì‡‰ ÈÒÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ -52Ì‰L , «¬ƒƒƒ¿≈»≈¿∆¿«¿≈»≈∆≈

ÔÈ‡cÂ ÔÈL¯BÈ53Ì‡L ,Ì‰ ˜ÙÒ - Ôa‰ ÈL¯BÈ Ï·‡ ; ¿ƒ«»ƒ¬»¿≈«≈»≈≈∆ƒ
Ôn‡ ÈÒÎa ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï ÔÈ‡ - ‰lÁz Ôa‰ ˙Ó≈«≈¿ƒ»≈¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»

.e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk¿¿∆≈«¿

קנח.43) בבאֿבתרא נכסיה,44)משנה בעלה וירש
ה"ח. פ"א למעלה אלה 45)כמבואר נכסים שגוף משום

כביתֿ בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב הכסף הרי כלום,

שם). (רש"י לדברי 49)במקומו קפרא בר של כפירושו
בדין  ה"ט) ס"ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל

שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה
יורשי  וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או
וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי יורשו; ואני הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
כדי  בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים

הי"ג. פ"א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי 52)להנחיל
רבי  בגמרא שביארו כפי בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,

זירא. ורבי מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים
הדינים  שבעלי הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק שהוא האם של לשבט הכוונה
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"הואיל  שם: בגמרא אביי, מפרש וכן מספק. ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק שם הרשב"ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ: סי' חו"מ ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף, יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב, נתאלמנה
יוסף, וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב בן ראובן וטוען
רחל  אחי ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני הרי יוסף וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני תחילה, מת יוסף טוען:
שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני
אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי, שירשתי שלי כולה בנימין: טוען - מיעקב) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף בנה
יוסף  וכשאחי מחצית, ויוסף מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני הרי מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי לפרש
ולפיכך  מחצית, יורש שהוא מודים הבן יורשי שגם אחר,
למעלה  (ראה האב בנכסי ויבם ספק כמו ודאי, נקרא הוא
- וספק ספק זה הרי - אחר בן לה כשאין אבל ה"ח).
עליו. חולק שאין שם, אביי לדברי מנוגד זה אולם ויחלוקו.

וצע"ג].

.Ê˙Èa‰ ÏÙ54˙Ó ·‡‰ Ì‡ :Bza Ôa ÏÚÂ ÂÈÏÚ »«««ƒ»»¿«∆ƒƒ»»≈
ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,epL¯ÈÈ Bza Ôa - ‰lÁz¿ƒ»∆ƒƒ»∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈
˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰lÁz ˙Ó Bza Ôa Ì‡Â ;Ôa‰«≈¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ»≈«≈≈∆

e¯‡aL BÓk ,¯·wa Bn‡55ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ , ƒ«∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆
e˜ÏÁÈ CÎÈÙÏ .·‡‰ ÈL¯BÈ56ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ ¿≈»»¿ƒ»«¿¿¿≈»»ƒ¿≈

·‡‰ [‰aL] Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ Ôa57Bza Ôa ˙Óe ∆««¿≈ƒƒ¿»»»≈∆ƒ
‰È„na58Ôa‰ ‰aLpL B‡ ,59‰È„na Bn‡ È·‡ ˙Óe «¿ƒ»∆ƒ¿»«≈≈¬ƒƒ«¿ƒ»

.˙a‰ Ôa ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ e˜ÏÁÈ -«¿¿¿≈»»ƒ¿≈∆««

במדינה 54) בתו ובן ומת, שנשבה "אב קנט: שם ברייתא
נפל  דין רבינו ומשווה זו. הלכה בסוף רבינו ומביאה וכו'".
ביניהם. לחלק טעם כל שאין נשבה, לדין הבית

הי"ג.55) פ"א מובא 56)למעלה בתשובה, הרשב"א 
בהלכה  פסק שרבינו מכיון מקשה: כאן במגידֿמשנה
יורשי  בחזקת שהנכסים אמו, ועל עליו הבית בנפל הקודמת,
ומוציאים  יחלוקו כאן פסק למה השבט, חזקת היינו האם,
מספיק. תירוץ מצאו ולא האב? שבט מחזקת הנכסים חצי
בסוגריים, שהעמדתיו הקודמת בהלכה פירושי יתקבל (ואם
לשלול  ואין וספק. ספק כאן שהרי זו, הלכה גם יפה  תתבאר
ומשום  אביי, לסברת ניגוד זו בברייתא ראה שרבינו בהחלט
בפירושו  הגולה מאור גרשום ורבינו אותה. דחה כך
ועל  עליו הבית נפל לדין אביי דברי מקדים לבבאֿבתרא
שהם  ברזל, צאן חצי נוטל הבעל למה לנמק ובא אשתו,
השבט", באותו נחלה "הוחזקה שאמר: ומה האשה, נכסי
והוחזק  מלאה אחריות עליו שקיבל הבעל לשבט הכוונה
ב'תוספות' גם נאמרה הגירסא) שינוי (בלי זו וסברא בהם.

של  טעמו הביא לא אמו, ועל עליו ובדין הואיל. ד"ה שם
היו  האם שברשות האם" יורשי "בחזקת ופירש אביי,
ומה  זו. גירסא קיבל שרבינו הדעת על ומתקבל תחילה,
בחזקת  היו שהנכסים מפני הכוונה, וודאים" "הם שאמר
שבט" "לאותו המלים את נפרש ואם יורשיה. והם האם,
יובנו  הקדמונים, ישראל בני משבטי לאחד היינו כפשוטם,
המשנה  בימי ואפילו - שבימיו מכיוון בקלות: רבינו דברי
אביי, של נימוקו בטל ישראל, שבטי של מלא מיזוג היה -
מתיישבת  זה פירוש לפי וגם אחר. נימוק הביא ולפיכך
שהכוונה  הדעת על שמתקבל אלא הרשב"א, של תמיהתו
מה  על לרמז רק ובא דוקא, לאו ושבט משפחה, לאותה
ממטה  וגו' נחלה תסוב "ולא ז): לו, (במדבר תורה שכתבה
בלבד. דור באותו נוהג עצמו זה דין שהרי מטה", אל
כאן) בכסףֿמשנה (מובא ג אות פד כלל הרא"ש ובתשובות
מתה  אם שבין דבריו, ותמצית הרשב"א, קושיית מיישב
מתחילה  עוברת הירושה תחילה, האב ובין תחילה הבת
ליורשי  - למעלה או בנה ליורשי - למטה או וממנה לבת,
תחילה  מתה היא אם שהרי רבים, עליו תמהו וכבר אביה.
בקבר. יורשת שאינה משום אליה, כלל עוברת הירושה אין

בזה]. שהאריך האזל' 'אבן בשביה.57)ראה ומת
קודם.58) מת מי ידוע בשביה.59)ואין ומת

.ÁÂÈÏÚ ÏÙ60ÔÈLÈ¯BÓ ¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ˙Èa‰61, »«»»««ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ
ÂÈÏÚÂ62:ÔÈ¯ÓB‡ ·‡‰ ÈL¯BÈ ,·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡ ˙a˙k ¿»»¿À«ƒ»«¬≈¿≈»»¿ƒ

·BÁ‰ „·‡Â ,ÌeÏk ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,‰lÁz Ôa‰ ˙Ó63, ≈«≈¿ƒ»¿…ƒƒ«¿¿»««
Ôa‰ ‰ÎÊÂ ,‰lÁz ˙Ó ·‡‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙B·BÁ ÈÏÚ·e«¬≈¿ƒ»»≈¿ƒ»¿»»«≈

B˙M¯ÈaÌÈÒÎp‰ È¯‰ - B˜ÏÁÓ ˙Ba‚Ï eÏ LÈÂ , ƒÀ»¿≈»ƒ¿≈∆¿¬≈«¿»ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa64‡È·‰Ï ˙B·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡‰ ÏÚÂ , ¿∆¿««¿ƒ¿«»ƒ»«¬≈¿»ƒ
‰È‡¯65.ÌeÏk ‡Ïa Ì‰Ï eÎÏÈ B‡ , ¿»»≈¿»∆¿…¿

קנז.60) שם הבן.61)משנה, מוטל 62)של הבן על
חובותיו.63)לשלם. לפרוע חייבים אינם האב שיורשי

האב 64) מת ובין קודם הבן מת בין ודאי, יורשים הם שהרי
תחילה.65)קודם. מת שהאב

.Ëel‡ ÔÈc66,Ìia eÚ·hL B‡ ,˙Ïtn‰ ˙Áz e˙nL ƒ≈∆≈««««…∆∆»¿«»
‰È„Óa ‰ÊÂ „Á‡ ÌBÈa e˙nL B‡ ,L‡Ï eÏÙpL B‡∆»¿»≈∆≈¿∆»¿∆ƒ¿ƒ»
ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים

ה'תש"פ  ניסן כ' שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
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קעי zelgp zekld - mihtyn xtq - oqip 'k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»
.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.·CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«
ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««

È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»
ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»

Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««
- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿

ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל
יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו

יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.„‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי". וכמסורין "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
רבי  על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם
רשאי  אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן
"לא  שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות.
גם  ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר
והפירוש  יונה. רבינו הסכים ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי
כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי:
דעת  היא וכן כולה. בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני
וסגנונה  ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י
הר"י  רבו דעת את קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של

מיגאש.

.Â·˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ :¯Ó‡L B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈
ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»
,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡Â ,ÔÈL¯BÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt L¯ÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
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ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ - ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿
‰zÓ ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰M¯È29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
¯ea„ È„k ‰¯ÈÓ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ·¯ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈ¯ˆ - ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט.27) שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי
הוא  דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב:

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.Ê„ˆÈk31:¯Ó‡È - ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«
ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eL¯ÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ

ÌeL¯ÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :¯Ó‡È - ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ
‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeL¯ÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡È - ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ

.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב נוסח
שם.32) לקיש ריש של בשתי 33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני ושני שדות

.ÁÏÚa‰ ˙M¯È34Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Òe¯‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות שלא 36)מדברי התנה אם
אותה.37)יירשנה. יורש ב 38)והוא הלכה כ"ג פרק

באריכות. זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה

.ËL¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰39Ï·‡ .‰¯Bz ¯·c ÂÈ·‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - Ô‰È˙BM¯È ¯‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא
ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב
תשלום  כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן ורבי אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי
שמפני  לומר שאפשר משום יוחנן, רבי של לימודו קיבל
כיוצא  ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו

הכלל. מן

.È¯b‰Â40‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
Ì‰È¯·cÓ41¯ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk L¯ÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…
Bc¯ÓÏ42BÊ ‰M¯Èa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»

˙w˙a „ÓÚÏ ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«
ÌÈÓÎÁ44,¯b‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈

L¯BÈ ¯‚ ‡ÏÂ¯b ˙‡45È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי 42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי על

האמור. מטעם התנאי אחים 45)מועיל שני או ובנו האב
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.‡ÈÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÁÈp‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«
Áe¯ ÔÈ‡ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«
Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ

ÔaÓ elÙ‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ Ba ÔÈ¯È·ÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰¯eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰¯eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב כך הורה שמואל

.·ÈÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54L¯‰ -Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙e ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈
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י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ה'תש"פ  ניסן כ"א רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.‡ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות בית3ֿ)משנה, להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.·Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ

Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆

ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ
.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„Èe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
.ÔLÈ¯BÓƒ»

ולט.15) לח: ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף לירש
הפירות). חלק לקבל כאריסים רק (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י
אומרים: אנו השני, במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס
רוצה  שאינו נראה לנכסי, קרובי הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני ברח או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי רכושו לעניני לב שם שלא או לצוות הספיק

המגידֿמשנה). של

.‰Èe·L20- ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯B·e ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈
ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ·B¯˜ ˙BÚ˜¯w‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯BÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ
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˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ „·ÚÏ È„k ‰M¯ÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«
Èe·M‰ ‡B·iLÎÏÂ .e‡B·iL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„¯e‰L ÌÈ·B¯w‰ el‡ ÔÈÓL - Á¯Ba‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ¯‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿
e‡B·iL „Ú ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט.20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי מהיבול שכר,23)חלק נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני
לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף' [ב'נמוקי
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב, שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב"א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי קרוב אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי' ה'טור' כתב וכן יפסיד. לא - כאריס
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף, והוא הרא"ש,

אפוטרופוס].

.Â‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Á¯·e Èe·M‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»
¯ˆ˜Ï27- ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ ¯c‚Ï ÌÈ¯Óz ,¯ˆ·Ï ÌÈ·ÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿
ÔÈÁÈpÓe ,˙B¯t‰ ¯ÎBÓe ,˜ÒBÓe ¯„B‚Â ¯ˆB·e ¯ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»
‡nL ,‰lÁz „¯È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»
Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙B¯t‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»

˙BÈ˜cÙe ˙B¯ˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,Á¯Ë ‡ÏÂ ‰„B·Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»

˙eÒÈ¯‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;L¯BÈ Ì‰Ï ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈
˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÏÎB‡Â ¯ÎO‰ ‰·B‚ È¯‰L∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈
ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.B¯ÎO ÏhÈÂ ‡B·iL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב של תבואה 26)מימרא
לקרקע. יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע: גידולי של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
בזה. שיעסוק אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן

לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב בתי
ההכנסה.31) מן חלק יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי כאריס,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.ÊÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·B¯w‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ¯‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯Îe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…
.ÌÈnLe ÌÈ¯ea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע, מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק רק מקבל
בהשגותיו  והראב"ד הפירות. דמי מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק,
(ראה  אריסות חלק נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.Á‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - BÏ Ú¯‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡ - „¯È Ì‡Â35ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜¯˜Ï ‡Ï ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«
ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»

„Èa e„ÓÚÈ - ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡B·iL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈL¯Bi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי "היורד לח: שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט.) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב שם, חו"מ יוסף'
תימן). בכת"י הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.ËÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜¯w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆
ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈

ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ
.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ואף40ֿ)בלתי
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»
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לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

ה'תש"פ  ניסן כ"ב חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.‡ÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:
קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
לחםֿ בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.·elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ ·B¯˜7‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰¯˙È8‰wÏÁ ¯ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ¯‡ ¯ËL ÈÏÚ11˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ
ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»

‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««
˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««

„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈
‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»

‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ
ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««

Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
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עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא
בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה

ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי
הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים כאן 20)אנו גם השליש. לכל

בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י לקמן

ה'תש"פ  ניסן כ"ג שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

ודין  אחרת, ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש
נושא  ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד
אחד  ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן
נטל  ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר האחים מן
מניח  ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי
פרנסת  מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים
החזרת  ודין הגדולים, ממזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים
כדי  הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות,

נשמעים. דבריו שיהיו

.‡ÔÈÁ‡‰2Ôlk ‡l‡ ,Ô‰È·‡ ˙M¯È e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿¿À«¬ƒ∆∆»À»
ÔÈÙzLk Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰na „ÁÈa ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«««∆∆ƒƒ«»∆¬≈≈¿À»ƒ
ÔÈÙzL Ô‰ È¯‰ - ÔÈL¯Bi‰ ¯‡La ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ¬≈≈À»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ô˙Â ‡OpL ÏÎÂ .ÔLÈ¯BÓ ÈÒÎa¿ƒ¿≈ƒ»¿…∆»»¿»«»∆»≈∆

‰Ê ÔBÓÓa3ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ -4. ¿»∆«»»»∆¿«

ãycew zegiyn zecewpã

נעים  ומה חלקנו טוב מה "אשרינו נאמר התפילה, בנוסח
חלק, - מישראל אחד שבכל עניינים שלושה והם גורלנו"
לקונו. האדם בעבודת עניינים שלושה והם וירושה. גורל

מישראל  ואחד אחד לכל שיש העניינים הם "ירושה" א.
"אהבה  (פי"ח) התניא ובלשון והאמהות, מהאבות בירושה
מצד  מגיע זה ואין מאבותינו", לנו ירושה שהיא מסותרת
במעמדו  להתחשב שמבלי מירושה, אלא האדם יגיעת

הכל". "יורש הוא - ומצבו
העבודה  היינו עצמו, בכח האדם עבודת היא "חלק" ב.

ומדות. שכל - שלו הפנימיים בכוחות
בחינת  - המקיפים הכוחות על־ידי העבודה היא "גורל" ג.

שבנפש. 'יחידה'
בכל  הכל" "יורש ויהודי יהודי שכל זו, מהלכה ההוראה
בכל  אצלו חדורה הירושה שתהיה וצריך האופנים, שלושת

והמקיפים. הגלויים - הנפש כוחות
זו: מהלכה פרטית הוראה גם ישנה לזה בהמשך

ו  שנשא וכל אביהן... ירושת חלקו לא שעדיין נתן "האחין
לאמצע". השכר זה, בממון מהן אחד כל

מישראל  אחד כל שמקבל שהירושה היא, בכלל העבודה
העיקר", הוא "המעשה - בפועל בעבודה ותומשך תתגלה
יש  ובזה בירושה. שבא בממון ומתן משא ניהול על־דרך
שאז  הירושה, את שמחלקים לפני האחד אופנים, שני
שכל  והשני, לאמצע. השכר ולכן שותפים, עדיין כולם

חלקו. את ומקבל לעצמו ונותן נושא ואחד אחד
את  עובד ואחד אחד שכל הוא הרגיל הסדר ובעבודה,
עניינים  ישנם אבל שכרו, את ומקבל לעצמו עבודתו

עד"מ. בציבור תפילה כגון ביחד, להעשות שחייבים
שהיורש  הירושה עניין ישנו אלו, עניינים משני ולמעלה
בן  בבחינת אינה עבודתו ואז המוריש, במקום עומד
בכל  שייכת זו ועבודה ממש. המוריש שהוא אלא שיורש,

הקווין: ג'
"תען  הביטול בתכלית הוא שלו התורה שלימוד - בתורה
ממש, ה' דבר האומר אחר כעונה שהוא אמרתך" לשוני

מסיני. למשה שנאמר מה
ש"יגיד" תהילתך", יגיד ופי תפתח שפתי "ה' - בתפילה
ויתגלה  שיומשך כלי רק הוא שהפה המשכה, לשון הוא

ית'. דיבורו על־ידו
אלא  שאינו שנותן, ובגמ"ח בצדקה שמרגיש - ובגמ"ח
שהוא  ית' משלו היא שנותן הצדקה וכל הקב"ה, של שליח

וברחמים". בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן
(hi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.

1

2

3

4

5



קעז zelgp zekld - mihtyn xtq - oqip b"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.·ÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡¯8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL Á·M‰ -9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח. יכולים לפני 7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני
וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«
ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«

.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.„L¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«

:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆
ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ

ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ
BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה
קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.‰ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
"ואין  ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט

שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים לצורך 20)דבריו
דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו
והרי  אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף שם (סמ"ע ארץ
ללמוד  יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
דעת  שהרי ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא
בגופו  טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו,
שרב  לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש
"שבק  בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא
זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה
הפוסקים  בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם ועשה לקחם

כסף. בהשקעות שהמדובר

.ÂÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡21È‡ab CÏn‰ e‰pnL22¯ÙBÒ B‡ ∆»ƒ»«ƒ∆ƒ»«∆∆««≈
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CÏn‰ ÔBÓÓa ‡ÈˆBÓe ÒÈÎnL23ÎÂ ,‰Êa ‡ˆBik Ïk Ô ∆«¿ƒƒ¿»«∆∆¿≈…«≈»∆
ÔB‚k ,e‰pÓ Ô‰È·‡ ˙ÓÁÓ Ì‡ :ÌÈÎÏn‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»ƒƒ≈¬«¬ƒ∆ƒ»¿

¯Ó‡Â ,‰Ê ¯·„a Úe„È Ô‰È·‡ ‰È‰L24ÂÈzÁz „ÈÓÚ : ∆»»¬ƒ∆»«¿»»∆¿»««¬ƒ«¿»
ÏhiL Ò¯t‰ - ÌÈÓB˙È‰ ÌÚ „ÒÁ ˙BOÚÏ È„k Ba¿¿≈«¬∆∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ…
elÙ‡Â .ÔÈÁ‡‰ ÏÎÏ ‰„B·Úa ¯kzOiL ¯ÎO‰ ÏÎÂ¿»«»»∆ƒ¿«≈»¬»¿»»«ƒ«¬ƒ

B˙BpÓÏ Èe‡¯Â ¯˙BÈa ÌÎÁ ‰È‰25BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â . »»»»¿≈¿»¿«¿ƒ≈¬««¿
BÓˆÚÏ ‰Ê È¯‰ - e‰epÓ26. ƒ¬≈∆¿«¿

(בית 21) חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
מלשון  משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף

השותפין". "האחין מסים.22)המשנה: גובה
מההכנסות.23) מסויים חלק או קצוב שכר ומקבל
שריו.24) או עצמו.25)המלך אם 26)בזכות אפילו

האב  בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב
אחד  שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה.
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם
(מובא  מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות
הכול  - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור
לאומנות  שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו.

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך

.ÊÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡27CB˙a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L ∆»ƒ»«ƒ∆»»≈¿≈¿
˙Èa‰28Bc·Ï BÓLa ÌÈ„·Ú ‰˜Â ,29ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÂÏ‰ , ««ƒ¿»»¬»ƒƒ¿¿«ƒ¿»«¬≈ƒ

el‡ ˙BÚÓ :¯Ó‡Â ,Bc·Ï BÓLa ·BÁ‰ ¯ËL ‰È‰Â¿»»¿««ƒ¿¿«¿»«»≈
,Ô‰ Èc·Ï ÈlL el‡ ÌÈ„·Ú Ô‰a È˙ÈwL B‡ È˙ÈÂÏ‰L∆ƒ¿≈ƒ∆»ƒƒ»∆¬»ƒ≈∆ƒ¿«ƒ≈

Èn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL30B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ , ∆»¿ƒƒ≈¬ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ÈÏ ‰z ‰zÓ31BÏ ‰ÏÙpL «»»ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»∆»¿»

‰zÓa ‰ÎÊ B‡ ,‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ B‡ ,˙¯Á‡ ‰M¯È32. ¿À»«∆∆»»¿ƒ»»»¿«»»
ÔÎÂ33‰M‡‰34,˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ ˙‡OB ‰˙È‰L ¿≈»ƒ»∆»¿»≈¿∆∆¿««ƒ

,˙B·BÁ È¯ËLÂ ÌÈ„·Ú ¯kÓÓ È¯ËL Ô‰L ,˙BB‡ eÈ‰Â¿»∆≈ƒ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈
˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL ,Ô‰ ÈlL :‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»¿»¿»∆ƒ≈∆»¿ƒƒ≈
‰M¯ÈÏ dÏ eÏÙpL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - È˙B·‡35. ¬«»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒÀ»

Â ˙‡OB ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ ÔÎÂ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa ˙˙B ¿≈«¿»»∆»¿»≈¿∆∆¿ƒ¿≈¿ƒ
:‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ ˙B¯ËLe ˙BB‡ eÈ‰Â¿»¿»¿«¿»¿»¿»
‰z ‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ ,ÈÏ eÏÙ ‰M¯ÈÓƒÀ»»¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ÈÏ36‡Èe„ dÏ LÈ Ì‡Â .37, ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿ƒ≈»¿¿»
dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Ó‡ - ÈzÁ˜Ï È˙Èe„pÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿¿»ƒ»«¿ƒ∆¡∆∆¬»ƒ≈»

‰È‡¯ ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‡Èe„38˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - ¿¿»¿…≈ƒ»¿»»¬≈«…¿∆¿«
.ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ

נב.27) שם ושמואל רב ענייני 28)מחלוקת כל מנהל היה
המשותפים. הירושה שמו 29)נכסי כתוב הקניין בשטר

הירושה. בכספי שנקנו רמז בו ואין והיורשים 30)בלבד
חלק  להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים

המעות. הלכה 31)באותן מקום שבכל פי על אף כרב.
ששנינו  משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל

(שם:). בברייתא להביא 32)כמותו "עליו סתם: אמר רב
ראייה  להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה"
פירש  ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש
בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך

- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין
כרבה. רבינו ופסק נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא

ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא
ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי שלא שם הגמרא מדברי ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן
ובמגיד  לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל
ואין  ו. פרק כתובות בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי  יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא

ראייה. בלי לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.

.ÁÔÈ‡L ‰ÓÏ‡·e ÌÈÁ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;40- ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ - ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני בית משק ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה
היכא  כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
מי  דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
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במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען
זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר

רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈
˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ

ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»
.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.·È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.‚È·‡‰ ‡ÈO‰63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.„ÈL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם

יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

כל  להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
לאלה  החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות

בשמחת 75)שנשאו]. השתתף והוא האחים מקצת
נישואיהם.

.ÂËÔÈÁ‡‰ ÏB„b76ÔÈLeaÏÓ ‰qk˙Óe L·BÏ ‰È‰L ¿»«ƒ∆»»≈ƒ¿«∆«¿ƒ
ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k epnÓ ‰‡‰ ÌÈÁ‡Ï LÈ Ì‡ ,ÌÈ‡»ƒƒ≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿¿»»

˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ L·BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚÓL77. ƒ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ«««ƒ

קלט.76) שם רבא, של הירושה 77)מימרא מכספי
המשותפים.
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ה'תש"פ  ניסן כ"ד ש"ק יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) הים, ממדינת אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

שבטלה  נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה
מינוי  ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה,

קטנים. ליתומים אפוטרופוס

.‡ÌÈÁ‡ ÈL2Ìi‰ ˙È„nÓ Á‡ Ô‰Ï ‡·e ,e˜ÏÁL3, ¿≈«ƒ∆»¿»»∆»ƒ¿ƒ««»
B˜ÏÁ ÏËÂ ·BÁ ÏÚa ‡·e ,e˜ÏÁL ÔÈÁ‡ ‰LÏL ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ∆»¿»««¿»«∆¿

Ô‰Ó „Á‡ ÏL4ÌÈÙÒk ‰ÊÂ Ú˜¯˜ ‰Ê ÏË elÙ‡ ,5- ∆∆»≈∆¬ƒ»«∆«¿«¿∆¿»ƒ
˙˜ÏÁÓ ‰ÏËa6‰ÂLa ¯‡M‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,7. »¿»«¬…∆¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»¿»∆

קו:2) בבבאֿבתרא ושמואל רב היה 3)מחלוקת שלא
שחלקו. בשעה להם זו 4)ידוע שדה עשה שאביהם

לגבות  יכול בעלֿחוב אין כן, לא שאם לבעלֿחוב. אפותיקי
אחד  מכל נוטל אלא בלבד, היורשים מן מאחד חובו כל
סק"ה  שם ובסמ"ע קעה. סי' חו"מ ('טור' בירושה חלקו כפי
לגבות  החוב בעל את שמזכים אחרים, מקרים שני מבאר
מדמי  יותר גדול אינו חובו כשכל א. אחד: מיורש חובו כל
הלכות  ראה תבואה. קבים תשעה זריעת (כדי אחת שדה
חצי  ליטול אותו מכריחים אין כזה במקרה ה"ד) פ"א שכנים
שותפים  מכריחים שאין כמו מזה, שדה וחצי מזה שדה
במקום  הוא השני של כשחלקו ב. קטן; קרקע שטח לחלק
שדות  בשתי רוצה אינני לומר החוב בעל יכול אחר,

כא). ס"ק קז סי' סמ"ע ראה מזו. זו בבא5ֿ)מרוחקות
ט. אמרו:6)קמא שם) (ב"ב שבמסקנא משום כרב,

כלל. חלקו לא וכאילו מחלוקת, בטלה והלכתא:
ביניהם.7) גורל ומטילים חלקים, לשלושה הנכסים מחלקים

שם  בבבאֿקמא אמרו כספים, והשני קרקע אחד [בלקח
לטעון: הכספים בעל יכול קרקע גבה שאם אחרון, בלשון
וכנגד  גניבה, של אחריות עלי וקיבלתי כספים נטלתי אני
כאלה, יהיו אם - חובות גביית של אחריות עליך קיבלת זה
ונטה  ראשון. כלשון פסק כאן ורבינו שירשת. מהקרקעות
משום  אחרון, כלשון לפסוק מקום בכל מדרכו כאן
שזה  ואפשר אסי, רבי דברי בביאור עוסקת שם שהסוגיא
בטלה  שלא (שם) בבבאֿבתרא שיטתו לפי רק נאמר
כמותו, הלכה שנפסקה רב, דעת לפי אבל לגמרי. מחלוקת

וכספים]. קרקע לבין וקרקע קרקע בין הבדל אין

.·‰evL ÈÓ8B‡ Ï˜„ ÈBÏÙÏ eziL B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌeÏk ÈBÏÙÏ e˙ ‡ÏÂ ÔÈÁ‡‰ e˜ÏÁÂ ,ÂÈÒÎpÓ ‰„O»∆ƒ¿»»¿»¿»«ƒ¿…»¿ƒ¿ƒ¿
‰Ó ÔÈ˙B ?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .‰ÏËa ˙˜ÏÁn‰ È¯‰ -¬≈««¬…∆¿≈»¿≈«ƒ¿ƒ«
.‰lÁzk ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,ÔLÈ¯BÓ ‰evM∆ƒ»ƒ»¿««»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»

קט:8) כתובות

.‚e˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰9Ô‰ÈÏÚM ‰Ó Ô‰Ï ÔÈÓL -10Ï·‡ ; »«ƒ∆»¿»ƒ»∆«∆¬≈∆¬»
˙ÒÈÙzÓ Ô‰Ï ewL ,Ô‰È˙B·e Ô‰Èa ÏÚM ‰Ó«∆«¿≈∆¿≈∆∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙Èa‰11¯·kL ,Ô‰È˙BL ÏÚM ‰Ó ÔÎÂ .ÔÈÓL ÔÈ‡ - ««ƒ≈»ƒ¿≈«∆«¿≈∆∆¿»
ÔÓˆÚÏ Ô‰a eÎÊ12;ÏÁ È„‚·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»∆¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈…

Ô‰ÈÏÚM ‰Ó ÔÈÓL - „ÚBÓe ˙aL È„‚·a Ï·‡13. ¬»¿ƒ¿≈«»≈»ƒ«∆¬≈∆

יא:9) בבאֿקמא עולא, של שהם 10)מימרא הבגדים

החלוקה. לפני הירושה מנכסי אותם וקנו לובשים,
שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף. הבית מרכוש

להתבזות  והילדים מהנשים למנוע כדי לזה זה מוחלים
השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף

(קידושין 13) בירושלמי מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי"ף
ה"ד). פ"א

.„ÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆ¯Â , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
- eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï ¯¯B·e ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È¯‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18- »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19¯Á‡ ˙¯Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב.14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי גדולים כולם
לידי  יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס. נחמן, מדייק 17)כרב זה, מלשונו
דעת  על לחלוק רשאי אינו שאפוטרופוס המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
להם. מהמגיע מששה שום 19)אחד צט: בכתובות שנינו

(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים
ה"י). מכירה מהל' פי"ג

.‰CÈ¯ˆ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÔÈL¯BÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»

„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ - ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב. גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס.

בחייו,21) להם שחלק "והוא מוסיף: בהשגותיו הראב"ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח - חלק לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב לאמצע
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח, מן שייהנו כדי בידיהם, הקטנים חלק את מניחים
רבינו  שכתב ומה (מגידֿמשנה). ה"ב פ"ט למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי"ב) (פ"ט למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.ÂLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈
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ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים
למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי,

וה"ב.26)קט: ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈
ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,

הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
(מגידֿ הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.Á‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",
נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע
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ה'תש"פ  ניסן י"ח ראשון יום

רמז. תעשה לא מצות
― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

(akrl)הּקבּועים החֹובֹות נחזיק(milhend)את לבל עלינּו ְְֲִִֵֶַַַַָ
"לאֿתעׁשק יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבהם

תגזל" ולא אתֿרע(bi ,hi `xwie)היא ׁשהגנבה והּוא . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
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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 ."אתֿרע תעׁשק "לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹיתעּלה:

(miyecw zyxt),ממֹון ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― "לאֿתעׁשק :ֲֶֶֶַָֹֹֹ
ׂשכיר" ׂשכר הּכֹובׁש זה lretd)ואיזה? xky akrn)וכן ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַָָּכלֿהּדֹומה
ולא מּׁשּלֹו ממֹון ל מסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי עלי ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּקבּוע
ּכיון ואףֿעלּֿפיֿכן 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" ci)"לאֿתעׁשק ,ck mixac)לאֿתעׁשֹוק ענינֹו: , ְֲֲִִַַָָֹֹֹ
ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ואביֹון, עני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאתֿהּׂשכיר

הּׁשמׁש עליו el)"ולאֿתבֹוא ribnd mlyzy ila)עני ּכי ְִִֶֶַָָָָֹ
eh)הּוא" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ֿלא" : ְְִֵֹ

"לא נאמר: ּכבר והלא ואביֹון, עני ׂשכיר ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹתעׁשק
עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ׁשּכלֿהּכֹובׁש מלּמד ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹתגזל"?
ׂשכיר, ּפעּלת ּובלֿתלין ּובלֿתגזל, תעׁשק, ּבל ְְֲִִִִַַַַַָָֹֹֻמּׁשּום:
ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ׂשכרֹו". תּתן ּביֹומֹו ְְְְְְִִִֵֵַָָָּומּׁשּום
עלֿידי להּפרע אני "ממהר אמרּו: ואביֹון" "עני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמרֹו

(a xaecnyk)ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ואביֹון". ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹעני
ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: אמר ׁשוה. הּגזלן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָודין

אתֿעמיתֹו" עׁשק אֹו ּבגזל אֹו יד (xwie`אֹוֿבתׂשּומת ְְֲִִֵֶֶַָָָ
(`k ,d.

ה'תש"פ  ניסן י"ט שני יום

רסה. תעשה לא מצות
― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

זּולתנּו ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמחׁשבֹותינּו
"רע ּבית תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyמאחינּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

(fi ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)― תחמד "לא : ְְְְִַַָֹֹ
`ile)אֹו jkÎm`):לֹומר ּתלמּוד ּבדּבּור? חּמּוד ְְֲִִִַַאפּלּו

"ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף dk)"לאֿתחמד ,f mixac), ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה עד ּלהּלן ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמה
מּלעׂשֹות מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשה",
מרכּוׁש ׁשחמדנּו ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּבּולֹות
ׁשּכלֿזה ― מרּבים ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחינּו,

תחמד". "לא על ְֲֵַַָֹֹעברה

ה'תש"פ  ניסן כ' שלישי יום

רסו. תעשה לא מצות
הרס"ו― מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (xeywl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּזה לפי לֹו, ּולהתאּות זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמחׁשבֹותינּו
ׁשּבא הּלאו לׁשֹון וזהּו לרכיׁשתֹו, ּתחּבּולה עׂשּית לידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיביא

"רע ּבית תתאּוה "ולא אמר: זה, gi)ּבענין ,d mixac)ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
"לא והּוא הראׁשֹון הּלאו אּלא אחד, ענין הּלאוין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשני

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר zeleagz)תחמד", ici lr), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
ּולׁשֹון ּבלבד. והחּמּוד הּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָוהּלאו

exzi)הּמכלּתא zyxt)הּוא ּולהּלן "רע ּבית תחמד "לא : ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּתאוה על לחּיב ― "רע ּבית תתאּוה "לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹאֹומר:

(ale daygna)החּמּוד ועל עצמּה ּבפני(dyrna)ּבפני ְְְְִִִֵֵַַַָ
לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָעצמֹו".

(zeiyrn zelert zhiwpa)ולא תתאּוה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶַַַֹֹ
לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם חמד ׁשאם מּנין ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹתחמד".

וגזלּו" ׂשדֹות a)"וחמדּו ,a dkin)ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש . ְְְִֵֶֶָָָָָָָָ
לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו הׁשליט אם אחיו אצל יפה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ―ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד הּדבר אֹותֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאהבת
טֹוב יֹותר ׁשהּוא להחליפֹו אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמּלפּיסֹו
על ּגם עבר הרי ― זה ּדבר ּבידֹו עלה אם יקר. ויֹותר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנּו
ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ּכׁשּירּכׁש תחמד" ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ"לא
ּתחּבּולה ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ענין לֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

(mxeb df lky)מחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור זה נמנע ואם .ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַ
מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו אז הרי הּדבר, לאֹותֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹחּבתֹו
על ּגם עבר אז והרי ּבנפׁשֹו, הּדבר אֹותֹו אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָָהתחזקּות
ונבֹות אחאב ּבמעׂשה זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא

(`k ,`Îmikln)לא" אמרֹו ּבין ההבּדל ל נתּבאר הּנה .ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תחמד". "לא ּובין ְְִֵֶַַֹֹתתאּוה"

ה'תש"פ  ניסן כ"א רביעי יום

קצד. עשה מצות
יום שניֿ רביעי י "חֿ כ "א ניסן 
― הקצ"ד אתֿהּמצוה להׁשיב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

חמׁש ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם עצמּה (`mהּגזלה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
(dreaya dzlfb lr xtkוהּוא נׁשּתּנתה, אם ּדמיה לּתן ְְְִִִֵֶַָָָאֹו

וגֹו'" ּגזל אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב יתעּלה: (xwie`אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
(bk ,dמּכֹות ּבמּסכת ּבארּו ּוכבר .(.fh)הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: לעׂשה ׁשּנּתק (myלאו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
(bi ,hiמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". אתֿהּגזלה והׁשיב ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

מ האחרֹונים ּבּפרקים קּמא.(aa`)זֹו ְֲִִִַַַָָָ
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קפג oqip c"kÎa"k ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תש"פ  ניסן כ"ב חמישי יום

רסט. תעשה לא מצות
דר. עשה מצות

― הרס"ט מּלהתעּלםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמןֿהאבדה,

להתעּלם" תּוכל "לא b)יתעּלה: ,ak mixac)ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹ
(xc dyr zevn)נמצאנּו" האבדה: ּבענין ּבּמכלּתא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאמרם

ּולׁשֹון לאֿתעׂשה". ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין
l.)הּגמרא `rivn `aa)ולאֿתעׂשה עׂשה אבדה "הׁשב : ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבֹו ונאמר זה ּבענין אתֿהּלאו ּכפל ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא".
אתֿׁשֹור "לאֿתראה יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֻלאו

וגֹו'" נּדחים אתֿׂשיֹו אֹו אחי(` ,my)ּובספרי .zyxt) ְְְִִִִֵֵֶָָ
(my `vzֿלא מצות ― "אחי אתֿׁשֹור "לאֿתראה :ְְִִִֶֶַָֹֹ

תפּגע" "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן c)תעׂשה ,bk zeny)― ְְֲִִֵֶַַַָ
מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָמצות

ְִָמציעא.

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (xifgdl)הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו "הׁשב אמרֹו: והּוא לבעליה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאתֿהאבדה

(c ,bk zeny)"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ;(` ,ak mixac). ְְִִֵֵָָ
אמרּו al.)ּובפרּוׁש `rivn `aa)עׂשה ― אבדה "הׁשבת : ְְֲֲֲֵֵֵַָָָ
ואמרּו vzÎik`)הּוא". zyxt ixtq):האבדה על עֹוד ְְֲֵַָָָ

לאֿתעׂשה", ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ"נמצאנּו
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל לאֿתעׂשה נבאר hqx)ועֹוד dyrz `l). ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ
מ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו מציעא.(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

ה'תש  ניסן כ"ג שישי "פ יום

רלו. עשה מצות
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ

ה'תש"פ  ניסן כ"ד ש"ק יום

רלו. עשה מצות
יום חמישיֿ שבתֿ קודש כ "בֿ כ "ד ניסן 
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zay(iriax meil)

a dvigxdäéøáè énçjixv oi`y oeik ,migzex zepiirna - ©¥§¤§¨
.mnngløeàä énça ïéöçBø eéä ïééãòåici lr engedy mina ± ©£©¦¨£¦§©¥¨

,zay axrn y`díéøîBàå,oiirnd mewnn mi`vei mze` mi`exl §§¦
,'eðöçø äéøáè énça'jkitlïäì eøñàa s` uegxl minkgénç §©¥§¤§¨¨©§¨§¨¤©¥
ïäì eøézäå ,äéøáèminkgä úàa dvigx.ïðBvokn xg`leàø §¤§¨§¦¦¨¤¤©¥¨

minkgïäì ãîBò øácä ïéàLcenrl mileki xeaivd oi`y - ¤¥©¨¨¥¨¤
minkg exfg jkitl ,dvigx lk mdl dxq`py xg`n el` zexifba

eïäì eøézäa dvigxd z`å .äéøáè énçzxifb mle`dîB÷îa ,äòéæ ¦¦¨¤©¥§¤§¨§¥¨¦§¨
,úãîBò.dexizd `ly ¤¤

:'oiixar' mc`l d`ixw oipra oic d`ian `xnbdéàä ,àáø øîà̈©¨¨©
ïðaøcà øáòc ïàî,opaxc xeqi` lr xary mc` ±déì éøwéîì éøL ©§¨©©§©¨¨¨¦§¦§¥¥

àðééøáò:`xnbd zl`ey .'oiixar' el `exwl xzen ±ïàîkzrck ± £©§¨¨§©
.el` eixac `ax xn` in
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' א

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

daiyn .oingd z` mdl xq` `ly enk ,oxqe` did `l odl rx
:`xnbdïéàke ,ok` -ézçøàúð úçà íòt ,àðéðç øa àîç áø øîàc ¦§¨©©¨¨©£¦¨©©©©¦§¨©§¦

ãçà íB÷îì éaøå éðà,legd zeniaúB÷neöî íéöéa eðéðôì eàéáäå £¦§©¦§¨¤¨§¥¦§¨¥¥¦§¨
zewc eyrpy cr jk lkïéãøæeòk,[ur ixt oin-].äaøä ïäî eðìëàå §§¨¦§¨©§¥¤©§¥

.mdl dti wenivdy rnyn daxd mdn elk`y jkne
:dpyna epipyïéøéæçî óà ,íéøîBà ìlä úéadtexb dxik iab lr ¥¦¥§¦©©£¦¦

:lld zia zhiy z` zx`an `xnbd .dnehwe,úLL áø øîà̈©©¥¤
øîBàä éøáãì§¦§¥¨¥
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קפד

ביאורים למסכת סוטה דף ג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iyily meil)

,`xnbd zxne`éøáñ÷ àîìàiia`e yiwl yixøeñàclral ©§¨¨¨§¥§¨
úBàð÷ìzl`ey .qrke d`pw mxeb iepiwy exn` ixdy - ezy`l §©§
,`xnbdøîàc ïàîeyøzeîlralúBàð÷ìxnel jixve - ©§¨©¨§©§

ok m` ,qrke d`pw icil `ian epi` iepiw eixaclyì eäîéepé÷ ïBL. ©§¦
,`xnbd daiynì àlà éepé÷ ïéà ÷çöé øa ïîçð áø øîàïBL ¨©©©§¨©¦§¨¥¦¤¨§

äàøúä,ipelt mr ixzqz l` dl xne`e ezy`a dxzny -àeä ïëå ©§¨¨§¥
øîBàxn`py ,d`xzd oeyln iepiw epivn -"Böøàì 'ä àð÷éå ¥©§©¥§©§

enr lr lengie¯ ".ux`d z` ezigyi `ly miabga dxzdy
àéðz,øîBà øéàî éaø äéämc`LBãwäå øúqa äøéáò øáBò ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨¨¥£¥¨©¥¤§©¨

åéìò æéøëî àeä Ceøaxacd mqxtzneéeìâadvext dy` oebke , ¨©§¦¨¨§¨
dlra ala `ed jexa yecwd ozepe ,xzqa dlra zgz dpfny

.ielba xacd mqxtzn jk ici lre ,dl ze`pwløîàpL"åéìò øáòå ¤¤¡©§¨©¨¨
äàð÷ çeø,"ezy` z` `pweäøéáò ïéàåoeyld yxtzn oi` - ©¦§¨§¥£¥¨

'xare'ì àlàäæøëä ïBLdiyrn lr fixkdl mivex minyny - ¤¨§©§¨¨
oeyl `ed 'xare'y epivne .dl ze`pwl lrad ala mipzep okle

,dfxkdøîàpL"äðçîa ìB÷ eøéáòéå äLî åöéå"¯ici lr epiide ¤¤¡©©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤
.lew zfxkdïk íà àlà äøéáò øáBò íãà ïéà øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¥¨¨¥£¥¨¤¨¦¥

úeèL çeø Ba ñðëð,øîàpL"BzLà äèNú ék Léà Léàjkne ," ¦§©©§¤¤¡©¦¦¦¦§¤¦§
yáéúk äèNzwx ezy`l mc`d `pwny miyxec ,dhqz `le ¦§¤§¦

xeq`y xaeqy ezhiyl yiwl yixe ,zehy gex ea dqpkpy meyn
.ze`pwl

äøBz äðéîàä äî éðtî ìàòîLé éaø éác àðzläèBña ãçà ãò ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¡¦¨¨¥¤¨§¨
,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dlrapy xne`y -

meyn .dxezd lka enk micr ipy dkixvd `leøácì íéìâøLyi - ¤©§©¦©¨¨
,dlrap xne`y crl oin`dl qiqa epléøäLmicirn micr ipy ¤£¥

ydì àpé÷äøzñðåz`f calne ,àéäL dãéòî ãçà ãòåäàîè. ¦¥¨§¦§§¨§¥¤¨§¦¨¤¦§¥¨
,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîàcg` cr oi`y `pzl oiipn ¨©¥©¨¨§©©¥

,lrad dl `piw ok m` `l` dlrapy xnel on`päáéúk ék àäå§¨¦§¦¨
äáéúëc àeä äàîeèå äøéúñ øúa éepé÷dxeza weqtd ixd - ¦¨©§¦¨§§¨¦§¦¨

`ide' weqtd ixg` aezk ,'d`pw gex eilr xare' - iepiw lr xacny
on`py rnyne ,on`p cg` cry micnel epnny 'da oi` cre dxzqp

,`xnbd zvxzn .dligz lrad `piw `l m` mb cg` crddéì øîà̈©¥
'øáòå'øáò øáëeoeyla yxtzn 'd`pw gex eilr xare' weqtd - §¨©§¨¨©

,`xnbd zl`ey .d`pw gex eilr xar xaky ,xaräzòî àlà¤¨¥©¨
d z` m`d ,xar xaky oeyln `ed 'xare'y" weqtìk íëì øáòå§¨©¨¤¨

énð éëä "õeìçdyn ixde ,exar xaky xg`l mdilr deeivy yxtp ¨¨¦©¦
zyxtzn mewn lkay `xnbd daiyn .exary iptl mze` deeiv

,oiprd itl 'xare' dlind¯ íúäoae`x ipae cb ipa iabláéúëcî ¨¨¦¦§¦
jynda"eáLz øçàå 'ä éðôì õøàä äLaëðå`ed 'eaeyz'e - " §¦§§¨¨¨¤¦§¥§©©¨ª

,`adl oeylòîLîoeyl `ed 'xare' lirl azkpy dn mbyàaäìc. ©§©¦§©¨
àëä àlàdheq iabl -éáéúëãk Czòc à÷ìñ éà'yøáòå'`ed ¤¨¨¨¦¨§¨©§¨§¦§¦¥§¨©

weqtd yxtzne ,`adl oeylnäøéúñe äàîeè øúadxq`p xaky ¨©§¨§¦¨
dyw ok m` ,eilrél änì éepé÷dxq`p xak ixd ,ze`pwl el dnl - ¦¨¨¦

oeyla yxtzn weqtdy gken `l` .cg` crl epin`dy ici lr eilr
xaky ote`a `l` dzpify xnel on`p cg` cr oi`y ,xnelk ,xar

.lrad dl `piw
ìàòîLé éaø éác àðz,ïk íà àlà BzLàì àp÷î íãà ïéà ¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¨¨§©¥§¦§¤¨¦¥
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:daFg l`rnWi.àéðúcxcd `N` ,opiqxB `l ¦§¨¥¨§©§¨Ÿ©§¦¨¤¨£©

:DWtp iR`A `cg lM iWFxtl EdiizNnl hiwpe§¨¦§¦§©§§¨¥¨£¨§©¥©§¨

.étìk`iadl xEq`W dxFY dxn`W ixg` FnM §©¥§©£¥¤¨§¨¨¤¨§¨¦

:xbze d`pU icil Fnvr.ïk äæ óà ìBëéd`xIW ©§¦¥¦§¨§¨¨¨©¤¥¤¦§¤

mr zxYqp zicEdi zC lr zxaFr FYW` z ¤̀¦§¤¤©¨§¦¦§¤¤¦

:cbpM oFWl iRlM .Dl `Pwi `l dipkWãeîìz §¥¤¨Ÿ§©¥¨§©¥¨§¤¤©§
.àp÷å øîBìmEXnE ,FciA zEWxd `Pwl dvx m` ©§¦¥¦¨¨§©¥¨§§¨¦

,`Ed xEq`C `pin` ded `xw aizM `l i`C§¦Ÿ§¦§¨£¨£¦¨§¨

zevn lkA la` zEWx `kd l`rnWi x"`C§¦§¨¥¨¨§£¨§¨¦§©
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.ànhé dì ázëîìmiaFxTl `OHl xYOW xnFl §¦§¨¨¦©¨©¤ª¨¦©¨©§¦

:ElNdì íà ékî.à÷ôð BøàL`OHi `l Wtpl ©¨¦¦¦¦§¥©§¨§¤¤Ÿ¦©¨

eia`lE FO`l eil` aFxTd Fx`Wl m` iM ,eiOrA§©¨¦¦¦§¥©¨¥¨§¦§¨¦

`OHnC opirnW `liOnE ,dlEzAd FzFg`le 'Fbe§§©£©§¨¦¥¨©§¦¨§¦©¥

:EN`l.ànhé dì`OHn Fpi`e ,dzn m` §¥¨¦©¨¦¥¨§¥¦©¥

eixai`e oigW dMn EN`n cg` m` .dixai`l§¥¨¤¨¦¤¨¥¥ª¤§¦§¥¨¨

xFrdA ol `niiwC ,odl `OHn oi` ,oiltFp§¦¥¦©¥¨¥§©§¨¨§¨

ahxde(:gkw sC oiNg)on xa`M `Ohn igd on xa` §¨Ÿ¤ª¦©¥¤¦©©§©¥§¥¤¦

:dixai` ihErnl Dl Kixhvi`e ,zOd©¥§¦§§¦¨§©¥¥¨¤¨
íà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
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(:bkxva zeyx xn`c l`rnyi iaxl ike ipiqn dynl exn`p zevn b"ie ze`n yy

'x dil ciar `xwn l`rnyi 'x witnc zevn x`yac d`xpe edl ith `aiwr 'xl e` edl

oi`e daeg xn` xfril` 'xc 'ixn` inlyexia izixg` dyxcl dil yixce `zknq` `aiwr

oi` caric `pwnd lirl opixn` `d zeywdl

`wec ocic `pzc ze`pwl xeq` xaqw `nl`

'x la` ikd dil `xiaq `pyil jd ik ipzc

'ta 'ixn` inp ikde ikd dil `xiaq `l xfril`

oiyeciwc `nw(.`k sc)'x eig` xknn z` l`be

gleyd wxtae daeg xne` xfril`(:gl sc oihib)

daeg ecearz mda mlerl opixn` [xn`] inpoi`e

zeknc a"tn inp zeywdl(.ai sc)`aiwr 'x xn`c

`kde gvxi aizk in zeyx mcd l`eb gvxe

ixz aizkc meyn `kd ip`yc daeg `pwe opixn`

xn` ryedi iaxc inlyexin `iyw la` oiiepiw

ziak ryedi 'xc `iz` `nrh yxtne zeyx mzd

eliyaz dgicwd 'it` mixne` llid ziac llid

dvx `pwi `pwl dvx zeyx xn` `ed ok metl

zian ith mzd lwin `aiwr 'x `de yxbi yxbl

dpnid d`p zxg` `vn elit` mzd xn`e llid

inlyexia mzde daeg xn` ikd 'it`e dyxbn

daeg xn`e ryedi 'xc dilr xfril` iax bilt
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`lC d`nhPW dizi`x ip` xn`e cg` cr `aE¨¥¤¨§¨©£¦§¦¦¨¤¦§§¨§Ÿ

bxC mEXn onidnC `Ed `kde onidn:xacl mil §¥¨§¨¨¦§¥¨¦§©§©¦§¨¨
éãë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

éáøåoipin dyly wxta xn`c `cqg axl dniz .dl aezkl k"` `aiwr(:bn sc xifp)eia`l

i`n mixai`l dl jixhvi` `l dicicl mixai`l `edy onfa `le mly `edy onfa

azk `nhi azkc icii`e `aiwr iaxck daegl yixc ded xnel yie `nhi dla yixc ied

:dl

éøùîìol `wtp `kdn .zene`d lkn cg`

oiprl] xkfd xg` jld zene`ac

:[oiqgei

áéúëiax iac `pzckl [mda] (mkig`ae) inp

opiyxcc jixhv` `d z"`e .l`rnyi

jyp edfi` wxta(:br sc n"a)ezi`x m` oipn

ea carzydl i`yx dz`y dxeyk `ly bdep

minkg qpwe `ed `nlra `zknq` l"ie 'eke

:oxqiil ick `ed

äî.mler xeqi` dzxqe`y dpexg` zecr

zecrl dn jxtnl ivn dedc dniz

dl `piw ixdy xacl milbx oky dpexg`d

:dxzqpe

ì"ú`edc oeik dniz .da yiy lk da oi` cre

'` cr iz` `zyde dxzqpe dl `piw

dil yigkn `le wizy lra `nzqn d`nehc

elit` on`p cg` crc `xw jixv i`n k"`

`peeb i`d ika dxizqe iepw `la `nlra d`neh

xne`d wxta `zi`ck onidn did(.eq sc oiyecw)

xn`c `axl gpiz 'eke cg` cra dzpif ezy`

onidn xn`c iia`l `l` dexray xac ded mzd

xninl ol zi` k"r `l` xninl `ki` i`n

yigknc `kid `l` `xw jixhvi` `l iia`lc

:dl `piwc b"r`

øîàðdniz .xac oldl xn`pe xac o`k

`kidn y"b `la elit` y"b il dnl

zecrn cg` cr da onidzilc dil iziz

:`kxit `ki`c slinl `kil dpexg`
dnk

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

,÷BzLéìå 'dì' àðîçø áBzëéì ,ïk íà ,àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¦¥¦§©£¨¨¨§¦§
áúëc éãéià ,ìàòîLé éaøå .dpéî òîL ,él änì 'ànhé'¦©¨¨¨¦§©¦¨§©¦¦§¨¥©§¥§¨©
àðúc ,ìàòîLé éaø éác éðúãëì 'ànhé' énð áúk 'dì'¨¨©©¦¦©¨§¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨
àì ,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¡§¨§¦§¥Ÿ
íäa íìòì' .da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨§Ÿ¨¨¤
,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,úeLø 'eãáòz©£Ÿ§¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
àì' áéúëc éãéià ,ìàòîLé éaøc àîòè éàî .äáBç¨©©£¨§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦Ÿ

éøèöéà 'äîLð ìk äéçúîì énð Cíäa íìòì' ázëé §©¤¨§¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤
úéðòðkä ìò àaL úBneàä ìkî ãçà éøLéîì 'eãáòz©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©©§©£¦
ïépî àéðúc ,BúBð÷ì éàMø äzàL ,ïa äpnî ãéìBäå§¦¦¤¨¥¤©¨©©¦§§©§¨¦©¦
äpnî ãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä ïî ãçàì§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦¦¤¨
íâå' øîBì ãeîìz ,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©§©
óà ìBëé 'eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§¨©
äpnî ãéìBäå úBneàä ïî úçà ìò àaL éðòðkä©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨
øLà' øîBì ãeîìz ,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©£¤
íéøbä ïî àìå íëöøàa íéãìBpä ïî 'íëöøàa eãéìBä¦§©§§¤¦©¨¦§©§§¤§Ÿ¦©¨¦
íìòì' ,à÷ôð 'eð÷z íän'î ,àáé÷ò éaøå .íëöøàa§©§§¤§©¦£¦¨¦¥¤¦§©§¨§Ÿ¨
'íäa' ,ìàòîLé éaøå .äáBçì ,él änì 'eãáòz íää¤©£Ÿ¨¨¦§¨§©¦¦§¨¥¨¤
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øeqéà dzøñBàL äðBøçàä úeãò .íéðMî úBçôa úîéi÷úî dðéà ,íìBò øeqéà dzøñBà ïéàL¤¥©§¨¦¨¥¨¦§©¤¤§¨¦§©¦¥¨©£¨¤©§¨¦
ì÷å .da LiL ìk 'da ïéà ãòå' øîBì ãeîìz ,íéðMî úBçôa íéi÷úz àlL ïéc Bðéà ,íìBò¨¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦©§©§¥¥¨¨¤¥¨§©
ãòa úîéi÷úî íìBò øeqéà dzøñBàL äðBøçàä úeãò äîe ,äzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå̈¤§¥¨¦¨¥©¨¨¥¨©£¨¤©§¨¦¨¦§©¤¤§¥
ãeîìz ,ãçà ãòa íéi÷úzL ïéc Bðéà íìBò øeqéà dzøñBà ïéàL äðBLàøä úeãò ,ãçà¤¨¥¨¦¨¤¥©§¨¦¨¥¦¤¦§©¥§¥¤¨©§

ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò' øîBà àeä ïläìe 'øáã úåøò dá àöî ék' øîBìíéãò äL ©¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦
àöî ék'î ,éàä .íéðL ét ìò ïàk óà ,íéãò íéðL ét ìò ïläì øeîàä 'øác' äî 'øác íe÷é̈¨¨©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦¥¦©¨©¦§©¦©¦¦¨¨
éëä ,déì éòaéî äøéúña àìå 'da' ,éepé÷a àìå 'da' ,à÷ôð 'da'î ,à÷ôð 'øác úåøò dä¤§©¨¨©§¨¦¨©§¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥¨¦

ãçà ãò ïîéäî àìc äøéúñ àìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå ,äøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz ,øîà÷ énð©¦¨¨©©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ§¦¨§Ÿ§¥¨¥¤¨
ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò' ïläì øîàðå 'øác úåøò da àöî ék' ïàk øîàð ,ïìðîøeîàä 'øác' äî 'øác íe÷é íéãò äL §¨¨¤¡©¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨©¨¨¨¨

.äàîeè úeãò Bæ ,äðBøçà úeãò .äøéúñ úeãò Bæ ,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éà ,ïðaø eðz .íéðL íéãò ïàk óà íéðL íéãò ïläì§©¨¥¦§©¦©¨¥¦§©¦¨©¨¨¦¦¥¨¦¨¥§¦¨¥©£¨¥§¨
äîëå
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                 רש"י

יום ראשון י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(



קפז
ביאורים למסכת סוטה דף ג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
.mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

,daiyneïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ay ¦¥
àðîçø áBzëéì'ìd'÷BzLéìåm` ik' zazek dxezd dzid - ¦§©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`le 'ebe ex`ylànhé' ¦©¨
él änì,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl -¯ dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

.eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef oi`y epcnll
`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå ,.'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyi iax xaeq ,daiyne
y `l` ,`nhidlànhé énð áúk dì áúëc éãéiàxfgy xg`n - ©§¥§¨©¨¨©©¦¦©¨

mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`y epcnll 'dl' azke aezkd
.'`nhi'ìàòîLé éaø éác éðúãëì,ìàòîLé éaø éác àðúc,ìk §¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥
da.lirl x`azdy itke - ¨

.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an
"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§

ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaøea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.exxgyl xeq`e mlerl,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¨¥

i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkayef o
ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx `l`

`l` ,mlerláéúëc éãéià" zene` dray iablìk äéçú àì ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨
äîLð"¯,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"íäa íìòì §¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤

eãáòzick "éøLéîìxizdl -ìò àaL úBneàä ìkî ãçà ©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©
,ïa äpnî ãéìBäå úéðòðkäly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ©§©£¦§¦¦¤¨¥

xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene` drayn `id oad
epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtd jxved jkl ,ezeigdläzàL¤©¨

BúBð÷ì éàMø,a`d xg` mikled zene` dray oic iably oeeik ©©¦§
.zene` drayn epi` a`de

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian
àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa äpnî,carl oad z` zepwl - ¦¤¨¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâå- " ©§©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene` ipa mby ,xnelkmiyp e`ype
zen ,mipa ecilede zene` draynoeik ,micarl mipad z` zepwl x

,`ziixad dkiynn .zene` drayn epi` mdia`yìBëé`ny - ¨
y xn`pïî úçà ìò àaL éðòðkä óàx`yäpnî ãéìBäå úBneàä ©©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,zene` drayn dpi` en`y oeik ¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz""íëöøàa eãéìBä øLà`weecy ,íéãìBpä ïî ©§©£¤¦§©§§¤¦©¨¦

íëöøàax`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a eclepy mipa - §©§§¤
mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene` drayn miyp e`ype zene`d

,micarlíëöøàa íéøbä ïî àìåeclepy mipa zepwl xeq` j` - §Ÿ¦©¨¦§©§§¤
,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy zene` drayn zea`l
mdia`e a`d xg` mikledy oeiky ,ux`a xebl mdipa z` e`iade

.mzeigdl xeq` - zene` drayn
`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøådaegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara carzydl
.zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny epcnll

,daiyneeð÷z íän'î'à÷ôðx`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan" weqtdn cnlp zene`

"eãáòz íäa íìòì"él änìjgxek lr ,äáBçìaiigy epcnll - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpd ecara cearl,jky oeik ,`xnbd zl`ey

ok m`ìàòîLé éaøå,daeg ef oi`y xaeqyweqtdn yxec dn §©¦¦§¨¥
zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd ixde ,'ecarz mda mlerl'

yxecy ,daiyne .'epwz mdn'n cnlp''íäaxzen iprpk car - ¨¤
,car `edy da xkipy i`pb zcear eciardlíëéçàa àìåj` - §Ÿ©£¦¤

.efk dceara ixar car ciardl xeq`,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
xeq`e ea cearl daegy 'ecearz mda mlerl' weqtdn yxecy
.ixkpa enk ixar cara cearl xeq`y cnel okidn ,exxgyl

,daiyneíëéçàa,iprpka enk ixar cara cearl xeq`y df oic - ©£¦¤
à÷ôð àø÷c àôéqîcnlp -weqtd jyndnmda mlerl' ly ¦¥¨¦§¨©§¨

" aezky ,'ecearzBa äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
"Cøôazl`ey .ixkp cara enk ixar cara carzydl oi`y ixd - §¨¤
`xnbd,ok m`ìàòîLé éaøåmlerl'n z`f cenll jxved recn - §©¦¦§¨¥

zceara ixar car ciardl xeqi`d ok` ,daiyne .'ecearz mda
iax xaeq mewn lkne .''ebe l`xyi ipa mkig`ae' weqtdn cnlp jxt
daegy epcnll `a `l 'ecearz mda mlerl' weqtdy l`rnyi

y `l` ,iprpk cara carzydláéúëc éãéià'íëéçàáe'énð áéúk ©§¥¦§¦©£¥¤§¦©¦
'íäa'ipa mkig`ae' ixar cara oicd z` dxezd dazky xg`n - ¨¤

z` mb dazke dxfg ,jxt zcear eciardl xeq`y - ''ebe l`xyi
ciardl xzen eze`y - 'ecarz mda mlerl' iprpk car ly oicd

.jxt zcearìàòîLé éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àéðúãëì, §¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦¦§¨¥
úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨

da LcçúpL.lirl x`azdy itke - ¤¦§©¥¨
àcñç áø øîà,àúéáa àúeðæziad zaxgdl mxeb ,ziaa zepf - ¨©©¦§¨§¨§¥¨

àîNîeNì àéø÷ ékz` zqxede zlke` zrlezdy enk - ¦©§¨§§§¨
.meyneydàúéáa àt÷ez àcñç áø øîàåmxeb ziaa qrk mb - §¨©©¦§¨§¨§¥¨

ziad zaxgdlàîNîeNì àéø÷ ék,`xnbd zx`ane .éãéàå éãéà ¦©§¨§§§¨¦¦§¦¦
àúzéàae` dpfn dy`d xy`k `l` znxbp dpi` ziad zaxgd - §¦§¨

ziad zek`ln z` dyer dpi`e dzepfa zwqrzny meyn ,zqrek
,eilr zxney dpi`eda ïì úéì àøáâa ìáàlrad ly qrke zepf - £¨§©§¨¥¨¨

.ziad zaxgdl minxeb mpi`íãB÷ äléçza àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©§¦¨¤
ìàøNé eàèçLzeixr ixeqi`aãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéä ¤¨§¦§¨¥¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨

ãçàåenk ,mziaa dy`e yi` lk mr -øîàpL"éäìà 'ä ékE §¤¨¤¤¡©¦¡Ÿ¤
ðçî áø÷a CìäúîE"¯.jzia jeza xnelkeàèçL ïåékzeixra ¦§©¥§¤¤©£¤¥¨¤¨§

øîàpL ,íäî äðéëL ä÷lzñð"áLå øáã úåøò Eá äàøé àìå ¦§©§¨§¦¨¥¤¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨
éøçàîE.dpikyd zwlzqny ,'jixg`n aye' zeixra mi`heg m` - " ¥©£¤

äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨
äfä íìBòa úçàdeevn dze` ,åéðôì úëìBäå Bzîc÷îdnicwn - ©©¨¨©¤§©©§§¤¤§¨¨

ribnyk eilr dfixkneàaä íìBòì,øîàpL"éðôì CìäåE÷ãö E." ¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤
,äfä íìBòa úçà äøéáò øáBòä ìëådxiardBzôtìîzkxkp - §¨¨¥£¥¨©©¨¨©¤§©©§

eaiaqïécä íBéì åéðôì úëìBäåenk ,xary eilr cirdløîàpL §¤¤§¨¨§©¦¤¤¡©
"eãáàéå eäzá eìòé íkøc úBçøà eúôìédidz dxiardy - " ¦¨§¨§©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥

.edz mewn `edy mepidbl enr jlze ea dkexkøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
xary dxiardáìëk Ba äøeL÷enk ,øîàpLxy`k sqei lv` §¨§¤¤¤¤¡©

" ,dxiar dzi` xearl erpkyl dzqip xtihet zy`äéìà òîL àìå§Ÿ¨©¥¤¨
ìdîò úBéäì dìöà ákLdvx `ly ,miyxece ,"ìdìöà ákL- ¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©¤§¨

dnräfä íìBòajxhvi `ly ick ,dnò úBéäìdxiard mr - ¨¨©¤¦§¦¨
àaä íìBòì. ¨¨©¨

dy` lr cirdl on`p cg` cry dpyndn d`iad lirl `xnbd
z` `xnbd eiykr d`ian .dxzqpe lrad dl `piwy xg`l ,dzpify

.my dpynd jynd
íúä ïðz,ïéca äéäLdidi `ly xnege lwa cenll mileki epiid - §©¨¨¤¨¨©¦

ixdy ,dzpify cirdl cg` cr on`päðBLàøä úeãò äîecirdl - ¨¥¨¦¨
,enr xzqz `ly lrad dl `piwy ipelt mr dxzqpyïéàL¤¥

¯ íìBò øeqéà dzøñBàina wcaiz m` dlral xzid dl yi ixdy ©§¨¦¨
mewn lkne ,dxyk `vnize dheqúîéi÷úî dðéàzecrdúBçôa ¥¨¦§©¤¤§¨

¯ íéðMî.dlra lr llk zxq`p dpi` dxzqpy micr ipy oi` m`y ¦§©¦
¯ äðBøçàä úeãò,dzpify cirdlíìBò øeqéà dzøñBàLlr ¥¨©£¨¤©§¨¦¨

,dlraíéi÷úz àlL ïéc BðéàzecrdíéðMî úBçôa.ok oicd oi` ¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦
y meynøîBì ãeîìzdxn` -dxezd"da ïéà ãòå"¯miyxece ©§©§¥¥¨

j` ,dzpify micr ipy oi`yda LiL ìkdpc .on`p cg` cr elit` ¨¤¥¨
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המשך בעמוד ריב 



קפח
ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

,`ziixad zl`eyänëå`ed onføeòéL¯ äøéúñdcgiizd m`y §©¨¦§¦¨
,daiyne .dheq oick dlra lr zxq`p df onfl dy`déãkonf §¥

icil ea `al dlekiyäàîeèea yiy onf xnelk ,äàéa éãklekiy - §¨§¥¦¨
epiide ,df onfa dilr `ealäàøòä éãkzx`an .d`ia zligz - §¥©£¨¨

`ed dnk `ziixad,d`ia zligz onfì÷c úôwä éãkonfd itk - §¥©¨©¤¤
,lwc ur dkilda siwdl yxcpyìàòîLé éaø éøác.øæòéìà éaø ¦§¥©¦¦§¨¥©¦¡¦¤¤

ñBkä úâéæî éãk øîBàziriax ly qek befnl yxcpy onfd itk - ¥§¥§¦©©
.mina oii beldøîBà òLBäé éaøyxcpy onfd itkì éãkBúBzL- ©¦§ª©¥§¥¦§

.oii beld ziriax ly qekd z`øîBà éàfò ïayxcpy onfd itkéãk ¤©©¥§¥
äöéa úBìöì.øîBà àáé÷ò éaøyxcpy onfd itkdòîBâì éãk- ¦§¥¨©¦£¦¨¥§¥§§¨
.dvia zezyløîBà àøéúa ïa äãeäé éaøyxcpy onfd itkéãk ©¦§¨¤§¥¨¥§¥

ìL òBîâìBæ øçà Bæ íéöéa L.øîBà äéîøé ïa øæòéìà éaøitk ¦§©¨Ÿ¥¦©©©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥
yxcpy onfdàîéð éãøb øBL÷ì éãkmiheg bxe`d xeywiy - §¥¦§©§¦¥¨

.cadn mi`veiyøîBà ñçðt ïa ïéðçyxcpy onfd itkéãk ¨¦¤¦§¨¥§¥
èéLBzLdy`íñé÷ ìBhéì äét CBúì dãé.dipiy oia `vnpd ¤¦¨¨§¦¨¦¥¨

øîBà Bîéìtyxcpy onfd itkèéLBzL éãkdy`ìBhéì ìqì dãé §¥¥§¥¤¦¨¨©©¦
epnnøkke ,äéàø ïéàL ét ìò óà`xwnd onøácìxeriydy ,df ¦¨©©¦¤¥§¨¨©¨¨

yi mewn lkn ,lqdn xkk lehizy ick `edøëæfnx -øácì, ¥¤©¨¨
xn`py"íçì økk ãò äðBæ äLà ãòá ékdy` dywedy ixd ," ¦§©¦¨¨©¦©¤¤

.mgl xkkl dpef
,`ziixad ly `pzd lr `xnbd dywnél änì éðä ìëårecn - §¨¨¥¨¨¦

,d`ia ick `edy d`neh ick `ed dxizq onfy xn`e eixaca jix`d
x`yk e` lwc ztwd ick `edy x`iae ,d`xrd ick `edy
icil `eal lkezy icka `ed xeriydy dxvwa xn` `le .mixeriyd
x`yk e` lwc ztwdl yxcpy onfd itk `ed df onfe ,d`neh

`xnbd zvxzn .mixeriydéëéøö ,meyn ,jk aezkl `pzd jxved - §¦¥
àðz éàcwx'äàîeè éãk',àðéîà äåä`ed dxizq onfyéãk §¦¨¨§¥§¨£¨£¦¨§¥

dúeöøàå dúàîeèdzeztl mb leki didy onfl enr dcgiizdy - §¨¨§©§¨
,dilr `eal mbe mixacaïì òîLî à÷`pzd xn` jkitl -éãk' ¨©§©¨§¥

'äàéa`eal leki didy onfl `l` enr dcgiizd `l m` s`y - ¦¨
.zxq`pe dxzqpy aygp ,dilràðz éàå' wxäåä 'äàéa éãk §¦¨¨§¥¦¨£¨

àðéîà`ed xeriydyäàéa øîb éãkdidy onfl enr dcgiizdy - £¦¨§¥§©¦¨
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יום שני י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבחסד(



קצי
ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dheq(iriax meil)

mixryn m`d wtzqdl yi okeéøòNãa Bà éhçãaieyrd xkka - ¦§¦¥¦§©£¥
yxcpy mixeryn ieyrd xkka e` ,cidn hnype wlg `edy mihign

mixryn m`d wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegtBà àëékøa§©¦¨
àLewàa,cidn hnyp jx `edy jezne dkx dqira yelipy xkka - §©¨

lk lr `xnbd dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpy dyw dqira e`
,enilt zrca iy` ax ly zewitqde÷éz. ¥

ãçàå ãçà ìk ïðçBé éaø øîà óñBé (áø) øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©¥¨©©¦¨¨¨¤¨§¤¨
eeydy mi`pzdn,d`ia zligz onf z` døòéL Bîöòaitk xriy - §©§¦¥

,`xnbd zl`ey .d`ia zligza envra ddey didy onfdàkéàäå§¨¦¨
áéñð àìc éàfò ïaitk xriyy xnel ozip cvike ,dy` `yp `ly - ¤©©§Ÿ§¦

,`xnbd dper .d`iaa ddy envr `edy onfdàîéà úéòaéàm` - ¦¨¥¥¨
y aiyz dvxzäåä Løéôe áéñð`l` ,dilr `ae dy` `yp - §¦¦¥£¨

.dy`dn yxte yxbzd okn xg`lyàîéà úéòaéàå,òéîL déaøî §¦¨¥¥¨¥©¥§¦©
déìonf `ed dnk eaxn laiw j` ,dy` `yp `l envr `ed mpn` - ¥

.d`iadàîéà úéòaéàå" xn`py dn ea miiwzd ,åéàøéì 'ä ãBñ- " §¦¨¥¥¨¦¥¨
.ieyp did m` ddey did onf dnk rciy

àøéåò áø Løc,dì øîà ïéðîæef dyxc xn` minrt -déîMî ¨©©£¦¨¦§¦¨©¨¦§¥
énà éaøc,éqà éaøc déîMî dì øîà ïéðîæå,íçì ìëBàä ìk §©¦©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©¦©¦¨¨¥¤¤

íéãé úìéèð àìaeze` miyiprn ,dlik`d iptläMà ìò àa eléàk §Ÿ§¦©¨©¦§¦¨©¦¨
øîàpL .äðBæ"íçì økk ãò äðBæ äLà ãòá ékweqtd yxcpe ," ¨¤¤¡©¦§©¦¨¨©¦©¤¤
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éøöähîì åéãé ìétLiL C.éëä énð àéðz,`ziixaa epipy oke - ¨¦¤©§¦¨¨§©¨©§¨©¦¨¦
êéøö åéãé ìèBpääìòîì åéãé déaâiLyyg yi ,ok dyri `l m`y , ©¥¨¨¨¦§¤©§¦©¨¨§©§¨

íénä eàöé ànLdpey`xd dlihpa e`nhpy÷øtì õeçuegn - ¤¨¥§©©¦©¤¤
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,diipy mrt lehiykíéãiä úà eànèéå..ìk eäaà éaø øîà ¦©§¤©¨©¦¨©©¦©¨¨
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,daeyzeléôàm`da áéúëc äøBz ãîì"íéðéðtî àéä äø÷é"¯ £¦¨©¨¦§¦¨§¨¨¦¦§¦¦

aeyg mkg cinlzy ,df weqt miyxecexzeiñðëpL ìBãb ïäkî¦Ÿ¥¨¤¦§¨
¯ íéðôìå éðôìok it lr s` ,miycewd ycewlàéä`ay dxiard - ¦§©§¦§¦¦
yi` zy` lrípäéb ìL dðéãì epãeöz.mepdibl eze` `iaz - §¤§¦¨¤¥¦Ÿ

elit` ,yi` zy` lr `ay in - 'yi` zy`e' ,jk weqtd yxtzne
.mepidibl eze` 'cevz' ef dxiar ,dxez cnly - 'dxwi ytp' `edy

úeqb Ba LiL íãà ìk éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¨¨¤¥©
çeøäaygp ,dee`b lra -eléàkyíéáëBk úãBáò ãáBòcnlpe , ¨©§¦¥£©¨¦
dnny ,darez mdipy e`xwpyàëä áéúkdee`b lra iabl - §¦¨¨

"áì dáb ìk 'ä úáòBz,"íúä áéúëe" dxf dcear iabl -àìå £©¨§©¥§¦¨¨§Ÿ
Eúéa ìà äáòBú àéáú."déãéc ïðçBé éaøåenvra -,øîàlray ¨¦¥¨¤¥¤§©¦¨¨¦¥¨©

dee`baygpeléàkyøwéòa øôk,'ca -øîàpL"Eááì íøå §¦¨©¨¦¨¤¤¡©§¨§¨¤
éäìà 'ä úà zçëLåBâå Ez` gky eli`k aygp dee`b ici lry - " §¨©§¨¤¡Ÿ¤§

.'cøîà àðéðç øa àîç éaø`ed ixd dee`b lraeléàkyìò àa ©¦¨¨©£¦¨¨©§¦¨©
úBéøòä ìkdnn cnlpe ,y ,darez mdipy e`xwpyàëä áéúk- ¨¨£¨§¦¨¨

" ,dee`b lra iabláì dáâ ìk 'ä úáòBz,"¯ íúä áéúëeiabl £©¨§©¥§¦¨¨
" ,zeixrBâå ìàä úáòBzä ìk úà ék."øîà àìeòdee`b lray ¦¤¨©¥Ÿ¨¥§¨¨©
`ed ixdäîa äða eléàk,dxf dcear -øîàpL"ïî íëì eìãç §¦¨¨¨¨¤¤¡©¦§¨¤¦

àeä áLçð äná ék Btàa äîLð øLà íãàä,miyxece ,"ìà ¨¨¨£¤§¨¨§©¦©¤¤§¨©
éø÷ézik' weqtd z`äna,'`ed aygpàlàik'äîa,'`ed aygp ¦§¥©¤¤¨¨¨

car eli`k aygp - ytp lral envr aiygdl d`bzndy epiidc
.dnaa dxf dcear

,`xnbd zl`eyéàî" weqtdn miyxec dn -ä÷ðé àì ãéì ãé." ©¨§¨Ÿ¦¨¤
,`xnbd dperáø øîà,jk yexcl yiLéà úLà ìò àaä ìk- } ¨©©¨©¨©¥¤¦

,{gex zeqb ea yiy lkeléôàmc` eze` m`Ceøa LBãwäì eäð÷ä £¦¦§¨§©¨¨
õøàå íéîL àeäenqxt jk ici lre ,`ed jexa yecwd z` gaiy - ¨©¦¨¤¤

ux`e miny lr ehilydedéa áéúëc eðéáà íäøáàk"éãé éúîéøä §©§¨¨¨¦¦§¦¥£¦Ÿ¦¨¦
õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìà 'ä ìàok it lr s` ,"dðécî ä÷pé àì ¤¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤Ÿ¦¨¤¦¦¨

ípäéb ìL,`xnbd dywn .éáãì eäì àéL÷ly daiyid ipa -éaø ¤¥¦Ÿ©§¨§¦§¥©¦
àìéL,éàä' weqtd oeyl ixd -ä÷ðé àì ãéì ãéenk yxtzn `l ' ¦¨©¨§¨Ÿ¦¨¤

eixacl ixdy ,ax yxcydéì éòaéî éãé,aezk zeidl jixv did - ¨¦¦¨¥¥
.epia` mdxa` lv` azkpy enkàìéL éaø éác éøîà àlàyi ¤¨¨§¦§¥©¦¦¨

,jk weqtd z` yexcleléôàde`b lrad m`äøBz ìaé÷icin £¦¦¥¨
`ed jexa yecwdeðéaø äLîk,déa áéúëcdxezd zlaw lr - §Ÿ¤©¥¦§¦¥

"Bîì úã Là Bðéîéîok it lr s` ,"ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì. ¦¦¥¨¨Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
ïðçBé éaøì déì àéL÷,éàä' weqtd oeyl ixd -ãéì ãé'yxtzn `l ©§¨¥§©¦¨¨©¨§©

mdixacl ixdy ,`liy ax icinlz eyxcy enkdéì àéòaéî ãiî ãé̈¦¨¦©§¨¥
ixv did -jexa yecwd ly ecin eicil laiw ixdy ,aezk zeidl j

.`edïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dheq(ycew zay meil)

íMLeid eay mewnd `edïé÷LîúàúBèBqä,ïéøäèîeúà ¤¨©§¦¤©§©£¦¤
úBãìBiäoaxw z` miaixwny drya zecleid my zecner eidy - ©§
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àeäLälâîúàdaì,oke .øúBñåúàdøòNz` odkd xizn - ¤§©¤¤¦¨§¥¤§¨¨

dl mexbie dleepl ick ,dxry z` dliby xg`l ezxiywn dxry
.dcezyéaøäãeäée wlegøîBày ,íàäéädaìäàðàìäéä ©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨

eälâî,íàåäéädøòNäàðàìäéäøúBñda exbzi `ly ick , §©¥§¦¨¨§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥
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קצב

ביאורים למסכת סוטה דף ה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבחסד(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dheq(iying meil)

äNBò eléôàmc` eze`øúqa ä÷ãö,dpizp oeyln `ed 'cil ci'e - £¦¤§¨¨©¥¤
,iprd cil ecin dwcv ozepyáéúëcjk lróà ätëé øúqa ïzî" ¦§¦©¨©¥¤¦§¤¨

Bâåok it lr s` ,"ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì. §Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
,`xnbd zl`eyçeøä éqâì äøäæà,ze`bzdl `ly -ïépî. ©§¨¨§©¥¨©¦©¦
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`lC ikid iM xaC zexr DA `vOWM FziAn DWxbl Dlral dEv 'eM xn` `pngx ,lirl§¥©§¨¨¨©¦¨§©£¨§¨§¨¦¥§¤¨¨¨¤§©¨¨¦¥¦§Ÿ

:`nWnEWl `ixw iM `ziaA `zEpf lirl xn`cM ,Dizial DixYqY¦§§¥§¥¥¦§¨©§¥§¨§¥¨¦©§¨§§§¨
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àäzekn 'qn yixc `pyil `kd hwp `l i`n` iaxl dniz .`iyw `teb(.a sc)cvik

dil ded inp `kd dil iran oinnef miyrp micrd oi` cvik oinnef miyrp micrd

`kd la` xity uxzn mzde dil iran dl `pwn oi` cvik dl `pwn cvik ikd xninl

meyn `kd jixt `l ikdlc d`xpe dl `pwn oi` cvik ipzinl dil ded uexizd itl elit`

dxizq eyexit `yixc ixacz l` xninl ivnc

`pwn cvikc `pyil xity iz`e xenb iepiw epiidc

`kd t"de `tiql `yix `l` icin `iyw `le dl

ipzwcn `ed dxizq xeaicc 'ipznc yexit `nl`

`nw wxta opzck `ed iwp oeyle `pwn cvik

zeaezkc(.bi sc)i`n 'nba yxtne zxacn de`x

dxaic ipzwc `tiq iywiz k"` dxzqp zxacn

oizipznc xeaicc yexit i`e dzial zxzen oiicr

itle `ed ynn xeaic `l` zxzen i`n` dxizq

`yixc xeaicc ivexzl irac rnyn inlyexid

seq mzd `zi` ikde iwp oeyl hwpc `l` dxizq

dxac `le enr dxzqp m` `d enr xaczy xac

`z` dxeac dinza yexit melk dzxizq oi`

oiicr dxzqp `le enr dxac 'it` jl xnin

xeaic 'it 'ipzn `ed iwp oeyl dzial zxzen

lr xninl ol zi` `tiqc edin iwp oeyl `yixc

:ynn xeaic jgxk

øçàìdy`d wxtn zeywdl oi` .mail `le

miqkp dl eltpy(.`t sc zeaezk)

opira `de mzd jixtc mai zxneyc oizrnya

ax xn` ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl

c"a i`pz oeyl oiprlc inc xg` enk mai iy`

llka g`d oi` `xwc xg`a la` xg`k diiey

oiyicwn oi` wxta rnyn inp ikde(:dk sc oikxr)

`le xg`l xg` yi`l dcyd z` xkn m` ipzwc

xne` `edyk g`l `le xg`l `l` epi` e` oal

xg`l miiwn ip` dn `d xen` g` ixd yi`

`d yi` aizkc `nrh rnync oal `le xg`l

mai iab y"ke xg` llka g` ied `l ikd e`l

ikde `ed xg` e`lc eig` i`eyp gkn `ac

p opixn`oiyeciwc w"ta in(:bi sc)ot `xw xn`

ax dl siwzn dpgwi xg` yi`e dnglna zeni

ipyne mai xg` o`n `ni` ici` axc dixa `yiy

xne`d wxtn `iyw la` xg` ixwn `l maic

(:fq sc oiyecw)`lc xne`d wxta `kdn ol `wtpc

`xw jixhvi`c xni` dy` zeg`a oiyecw iqtz

'ixn`ck ineail dilr `inxc meyn mail `wec

dywz cere olpn dy` zeg` izk`e oizrnya

mai opihrnn xg` yi` aizkc b"r` `kdc

xg`n oa opihrnne yi`n mai opiaxn oikxrae

xne`d 'ta edpihrnn yi`n z"`e(my f"b)miaexw

i`n dpgwi xg` yi`e seq seq mai xg`lne

:dia zyxc

øçàìxac xac opitlic aizk micr i"r i`ce dheqa `xw i`d `de `iyw i` .mail `le

oihib zkqn seqa oennn(.v sc)zenaic w"ta xn` i`ce dheqe(:`i sc)dxehtc

`l` azkinl jixhvi` `l xg`lc uixz zeixrk d`neh da aizkc meyn dvilg `la

:da aizkc d`nehn zi`ce dheq ol `wtpc oeik dxizq meyn z`veil

åìéàzexeht d"t`e dizi`c `kid lran hb erac qixq zy`e da xikdc `kid zipelii`e zi`ce dheq `de l"f ikcxn xa mdxa` 'x mya iax dywd .hb `ira `l in lral dizi`

dizi`c `kid zipelii`e qixq zy`e zexehtc `ed aezkd zxifbc dxenb dexrk `id ixd mzq [da aizk] d`nehc oeik `kdl `inc `l zi`ce dheq uxzl yie dvilg `la main

`ed ixd eig` i`eyp gkn `ac oeik `xw ol rnynwe lrac `xeqi` iab `l` herni` `l wtq dheq la` llk eda jixv `lc meai oicn zenaic w"ta herni` d"t`e dil exy lral

:`ira dvilg la` mail el dxeq`c lra mewna

àìã:xezql `le zepal dpai `l xy` xn` `pngxe yxite eixac mirhd l`ppg epiax .ineai inp maiizz zxn` z`e dizial dixzqil
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ì àlà 'úàN' ïéàå ,'úçtñìå úàNìå',dBáb ïBL §©§¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå' øîàpL¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨
éðçôñ' øîàpL ,äìéôè àlà úçtñ ïéàå ,'úBàNðä©¦¨§¥©©©¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦
éaø øîà .'íçì út ìëàì úBpäkä úçà ìà àð̈¤©©©§ª¤¡Ÿ©¨¤¨©©¦
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©
,íéi÷ Lc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨©¨
äçðî øëN äçðî ,Bãéa äìBò øëN äìBò áéø÷î íãà̈¨©§¦¨§©¨§¨¦§¨§©¦§¨
áeúkä åéìò äìòî äìôL BzòcL éî ìáà ,Bãéa§¨£¨¦¤©§§¥¨©£¤¨¨©¨
íéäìà éçáæ' øîàpL ílek úBðaøwä ìk áéø÷ä eléàk§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¦
,úñàîð Búléôz ïéàL àlà ãBò àìå .'äøaLð çeø©¦§¨¨§Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
øîàå .'äfáú àì íéäìà äkãðå øaLð áì' øîàpL¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤§¨©
,äfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©
àlà 'íNå' éø÷z ìà 'íéäìà òLéa eðàøà Cøã íNå'§¨¤¤©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨
,àéL÷ àôeb àä :['eë dì àp÷î ãöék] :'Cøc íLå'§¨¤¤¥©§©¥¨¨¨©§¨
Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîà zøîà̈§©§¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦
äøaéc éðz øãäå ,àeä äøéúñ 'øeac' àîìà ,äæ éðBìt§¦¤©§¨¦§¦¨©£©¨¥¦§¨
,äîeøúa ìBëàì úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò¦£©¦¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
øîà÷ éëä ,éiaà øîà .àeä íeìk àì 'øeac' àîìà©§¨¦Ÿ§¨©©©¥¨¦¨¨©
,(íeìk àìå) äøzñðå éøaãz ìà ,äøaãå éøaãz ìà©§©§¦§¦§¨©§©§¦§¦§§¨§Ÿ§
úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò äøaãå éøúqz ìà©¦¨§¦§¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨¤¤
éãk äúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëð ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥
íàå :äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà äàîeè§¨£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨§¦
,óñBé áø øîà .éîeaé énð íaééúz ,éànà :úöìBç úî¥¤¤©©¦§©¥©¦©¥¨©©¥
'øçà Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå' àø÷ øîà̈©§¨§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .íáiì àìå øçà Léàì§¦©¥§Ÿ©¨¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
éî ,ìòáì déúéà eléà ,déì øîà .éòaz àì énð äöéìç£¦¨©¦Ÿ¦¨¥¨©¥¦¦¥§©©¦
éøîàc úéàå .äöéìç éòaéz énð àzLä ,èb àéòa àìŸ¨£¨¥©§¨©¦¦¨¥£¦¨§¦§¨§¦
äëìäå Búéaî äàöéå' øîà àðîçø ,óñBé áø øîà̈©©¥©£¨¨¨©§¨§¨¦¥§¨§¨

ñéì àìc 'øçà Léàì äúéäåzøîà zàå ,déúéáì déøz §¨§¨§¦©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥§©§¨§©§
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .éîeaé énð íaééúz¦§©¥©¦©¥¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,déì øîà .déúéáì déøzñéz àìc àNpéz àì øçàì§©¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§§¥§¥¥¨©¥
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ה עמוד ב
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי כ' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבחסד(



קצה

ביאורים למסכת סוטה דף ה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dheq(iying meil)

"úçtñìå úàNìå,miyxece "àlà úàN ïéàånìïBL,dBábenk §©¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
øîàpL"úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå," ¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨

.zennexzde ze`ypzd ly oeyl `ed 'z`y'y ixdúçtñ ïéàå§¥©©©
àlàoeylnäìéôèenk ,øîàpL"úçà ìà àð éðçôñzexnynn ¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©

íçì út ìëàì úBpäkälthpd xac oeyln `ed 'zgtq'y ixd ," ©§ª¤¡Ÿ©¨¤
didi `ly eteq mixg` lr `ypznd lky o`kn cenll yie ,gtqpe

.mixg`l lthp `l` aeyg
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa éåì ïa òLBäé éaø øîà- ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©

mieprde miltydLc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨
íãà ,íéi÷yáéø÷îäìBò,øëNoaxw zaxwd ly,Bãéa äìBòoke ©¨¨¨©§¦¨§©¨§¨

aixwndøëN äçðîoaxw zaxwd ly,Bãéa äçðîj`mdl oi` ¦§¨§©¦§¨§¨
.lreta eaixwdy dnn xzei xkyäìôL BzòcL éî ìáà,äìòî £¨¦¤©§§¥¨©£¤

áéø÷ä eléàk áeúkä åéìòz`ílek úBðaøwä ìk,øîàpL"æéçá ¨¨©¨§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥
äøaLð çeø íéäìà.migaf daxd rnyn 'igaf'y meyn yxcpe ," ¡Ÿ¦©¦§¨¨

Búléôz ïéàL àlà ãBò àìådlty ezrcy in lyúñàîðiptl §Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
,'døîàpL"äkãðå øaLð áì,äfáú àì íéäìàefeai `ly - " ¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤

.ezlitzläfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
¯,dniiwi m` dxky cbpk deevn ly cqtd ,eiyrn z` aygny

àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ,øîàpL"Cøã íNå ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©§¨¤¤
íéäìà òLéa eðàøà,"éø÷z ìà'íNå'Cøc íLå àlàaygny , ©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨§¨¤¤

.eikxc z`
.dpyna epipyeë dì àp÷î ãöék]ixacz l` mipy ipta dl xn` [' ¥©§©¥¨

,`xnbd dywn .'eke zxzen `id oiicr enr dxace ipelt yi` mràä̈
¯ àéL÷ àôebdligza ,mixzeq dpynd ixac sebzøîàxn` - ¨©§¨¨§©§

y epiid iepiwy `pzddì øîàdlraíò éøaãz ìà íéðL éðôa ¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
äæ éðBìt Léà,àîìàrnyn ,iepiw oeyl `ed jky xn`y dnn - ¦§¦¤©§¨

' dilr xq`y `pzd xn`y dny¯ àeä äøéúñ ,'øeacdilr deeivy ¦§¦¨
cegil `xwe diwp oeyla xaic `pzdy `l` ,ipelt mr cgizdl `l

eli`e .xeaic¯ éðz øãäådy`d dxar m`y xn`e `pzd jiynd ©£©¨¥
e df ieeiv lrBnò äøaéc,ipelt eze` mr -dúéáì úøzeî ïééãò ¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨

äîeøúa ìBëàì úøzeîe,dheq oick zxq`p dpi`y -¯ àîìà ¤¤¤¡¦§¨©§¨
dpi` recn ok m`y ,cegi epi` `pzd eilr xaicy 'xeaic'y rnyn

i`ce `l` ,dxzqpe dl `piw ixde dheq oick zxq`pàì 'øeac'¦Ÿ
¯ àeä íeìkzxq`p dpi` okle ,xeaic oeyln eheytk yxtzny §

oeekzde 'xeaic' `pzd xn` dligzy `vnp .enr dcgizd `l ixdy
zvxzn .eheytk xeaicl oeekzde 'xeaic' xn` jyndae cegil

,`xnbdøîà÷ éëä éiaà øîàdl xn` m` ,éøaãz ìàipelt mr ¨©©©¥¨¦¨¨©©§©§¦
äøaãådl xn`y e` ,enräøzñðå éøaãz ìà,enr dcgiizd - §¦§¨©§©§¦§¦§§¨

(íeìk àìå)dl xn` m` oke ,éøúqz ìàipelt mrBnò äøaãå §Ÿ§©¦¨§¦§¦§¨¦
`l` dheq zaygp dpi` ,enr dcgizd `l j` `nlra xeaicïééãò£©¦

dúéáì úøzeî,dlra mr ynyl -¯ äîeøúa ìBëàì úøzeîe ¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
dxar m`e ,iepiw df ixd ,ixzqz l` dl xn` m` la` .odk dlra m`

e eieeiv lräúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëðenr myäàîeè éãk, ¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥§¨
y dpice ,dheq zaygp.äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨

,dpyna epipyúî íàådheqd ,mipa el oi`e dheqd ly dlra §¦¥
úöìBç,`xnbd zl`ey .znaiizn `le eig`léànàwx dleki ¤¤©©
,uelgl¯ éîeaé énð íaééúz,`xnbd zvxzn .znaiizn dpi` recn ¦§©¥©¦©¥

óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
,xac zeexr da `vny iptn dlraäúéäå äëìäå Búéaî äàöéå"§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

øçà Léàìda `vnpy dy`y ,'xg` yi`' ly xeziidn miyxece ," §¦©¥
wx `ypdl dleki dexr xac,øçà Léàìj`íáiì àìådywn . §¦©¥§Ÿ©¨¨

,`xnbd¯ äzòî àlà ,éiaà déì øîàjlzy dxezd dxn`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,xg` yi`léòaéz àì énð äöéìçinl dxezd dxizd ixdy £¦¨©¦Ÿ¦¨¥

,`xnbd zvxzn .xg`l `ypdl deexr xac da `vnpydéì øîà̈©¥
mb ixdy ,dvilg `la zxzen dpi` sqei ax¯ ìòáì déúéà eléà¦¦¥§©©

,miiga did dlra m`èb àéòa àì éîhb dkixv dziid `l m`d - ¦Ÿ¨£¨¥
,xg`l `ypdl ickzLäénð à,enewna cner eig`e znyéòaéz ©§¨©¦¦¨¥

äöéìç.`ypdl weyl zxzen zeidl ick dvilg dkixv `id - £¦¨
¯ óñBé áø øîà éøîàc úéàådf oic cnl sqei axy mixne` yi §¦§¨§¦¨©©¥

,xg` ote`a ,znaizn dpi` dheqyøîà àðîçødzeiv dxezd - ©£¨¨¨©
" dexr xac ezy`a `vny inlLéàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦

øçàdpyxbiy xnelk - "ickdéúéáì déøzñéì àìc`ly - ©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥
,ezia z` aixgzéîeaé énð íaééúz zøîà zàåxnel oi`y i`ce - §©§¨§©§¦§©¥©¦©¥

,`xnbd zl`ey .ezia z` aixgzy mexble dnaiil eig`l deevny
éiaà déì øîàsqei axlàNpéz àì øçàì äzòî àlàdidi - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§©¥Ÿ¦¨¥

ick ,xg`l mb `ypidl dzpify dy` dze`l xeq`déøzñéz àìc§Ÿ¦§§¥
déúéáì.'xg` yi`l dziide' dxn` dxezd eli`e ,déì øîàax §¥¥¨©¥

,iia`l sqei
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyiy meil)

.zpeepzn `id zekføáñ óñBé áøå,¯ äðåeðúî àéåä éaøìiaxl wx §©¥¨©§©¦©§¨¦§©§¨
j` ,zklede dyigkn `id¯ äðåeðúî àéåä àì ïðaøìiptn `l` §©¨¨Ÿ©§¨¦§©§¨

mlerly ,dpyndn gikedl oi` `linne .xac dilr xkip `l zekfd
dl rxi` `ly dne ,micr yiy ote`a mb dze` miwcea mindy okzi

.zekf dl dzidy meyn `ed xac
,zyy ax lr `xnbd dywnéMà øa éîéL áø áéúîdpyna epipy , ¥¦©¦¦©©¦

myéaø¯ íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà øîBà ïBòîLlr wleg ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦
dpnn repnl llk dliren dy`d ly zekf oi`y xaeqe ,opaxe iax

,mixnd mind ici lr `eal ie`xd yperd z`úeëæ øîBà äzà íàå§¦©¨¥§
¯ íéønä íéna äìBz`vnp ,yprz `ly dliren zekfy xn`z m` ¨©©¦©¨¦

¯ úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà äçãî`l zeheqd ©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©
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àlà eéä úBàîè íéøîBà ïäå eúML úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzàå úBúBMä íéLpä ìk̈©¨¦©§©¨¦¥©©©§¤¨§¥§¦§¥¨¤¨
úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzà énð íiä úðéãîa íéãò dì Lé ,àúéà íàå ,úeëæ ïäì äìzL¤¨¨¨¤§§¦¦¨¥¨¥¦¦§¦©©¨©¦©¨¦¥©©©§
,zøîà÷ ïBòîL éaøì .íiä úðéãîa íéãò ïäì LiL àlà eéä úBàîè íéøîBà ïäå eúML¤¨§¥§¦§¥¨¤¨¤¥¨¥¥¦¦§¦©©¨§©¦¦§¨¨§©§
,úBôøNð ïäéúBçðnL elàå ,áø áéúî .eìz àì énð íéãò ,àéìz àì úeëæcî ïBòîL éaøì§©¦¦§¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨¥¦©§¥¤¦§¥¤¦§¨
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ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

 יום רביעי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

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

dlelr ef dy`y oeiky ,meai iabl `l` zkiiy dpi` ef `xaq
`id `linnee ,dnail dxezd deevzy xazqn `l ziad z` aixgdl
dze` xeq`l `xaq ef oi` j` .g` zy` xeqi`a maid lr dxeq`

y meyn ,xg`l `ypidldéçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éîike - ¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥
.dp`yi dvxi m` ,dze` `yil xg`d z` migixkn ep`

óñBé áø øîà éøîàc àkéàåmipa `la dheqd lra zn m`y oicd , §¦¨§¨§¦¨©©¥
ixdy ,`xaqn cnlp znaizn dpi`¯ Bàø÷ áeúkä`yepy inl ©¨§¨

xac zexr oey`xd dlra da `vny dy`'øçà' ¯,xnelk ,ïéàL ©¥¤¥
ipyd lrad¯ ïBLàø ìL Bâeæ ïameyn ,el dnec epi`yäfL- ¤¤¦¤¤

oey`xd¯ äæå ,Búéaî äòLø àéöBäipyd eli`eäòLø ñéðëä ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨
Búéa CBúì.'xg`' `xwp oey`xl dnec epi`y iptne ,zøîà zàå §¥§©§¨§©§

éîeaé énð íaéúz`xwie ,dnail maid z` zeevl jiiy oi`y i`ce , ¦§©¥©¦©¥
,`xnbd zl`ey .ezia jezl dryx qipkny meyn 'xg`'déì øîà̈©¥

éiaàsqei axläzòî àlà ,dy` dze` dkld m` mb ,jixacl - ©©¥¤¨¥©¨
e dyxibe xac zexr dlra da `vnyúîe ,øçàì úàOðxg`d ¦¥§©¥¥

íaéúz àì ,íéða àìameyn ,xg`d ly eig`lBàø÷ áeúkäc- §Ÿ¨¦Ÿ¦§©¥§©¨§¨
' ef dryx dy` `yi m`'øçàoic yi df ote`a ,`xnbd zvxzn . ©¥

ly oeik ,meai¯ éàäc déabipyd lrad ly g`d iablíLa àäéî ©¥§©¦¨§¥
àîéé÷ äåä áBèyie ,eiptl didy lrad zgz dzpif `ly meyn £¨©§¨

.'xg`' `xwi `l dnaii m`e ,mirxd diyrnn da dxfgy xnel
øîà àáøcnlp znaizn dpi` mipa `la dheqd lra zn m`y oicd ¨¨¨©

nøîBçå ì÷y ,äøñàð íàdheq dzyrpy zngndì øzeîa- ©¨¤¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el zxzen dziidy dlraldì øeñàadzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga eilr dxeq`ïkL ìk àìzngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
zl`ey .znaiizn dheqd oi` okle ,eig` zgz dheq dzyrpy

,`xnbdéiaà déì øîà`axl¯ äzòî àlàzeidl jixv ,jixacl ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a oicdLcéwL ìBãb ïäkäðîìàä úà,el dxeq`yúîe,mipa ila Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥

èBéãä ïäk çà Bì Léåy ,dpnl`a xzenyíaéúz àì.heicd odkl §¥¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥
,df oirk xnege lw xnel yiy meynäøñàð íàd`eyp dzidyk ¦¤¤§¨

dì øzeîaok m` ,lecbd odkd dlral -dì øeñàaeig`l - §¨¨§¨¨
dlra iiga eilr dxeq` dzidyïkL ìk àì.el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥

zxzen dzid dheqdy ,dheql dnec df oecip oi` ,`xnbd dgec
q`pe dlralike ,lecb odkl dpnl`a j` ,dheq dzyrpy zngn dx

dpnl`däøñàð,eilr¯ àîéé÷å àøéñà àädzid `l mlern ¤¤§¨¨£¦¨§©§¨
el zxzen.a dxq`py zxn`y dn okedì øzeîlecb odkd ixd , ¨¨

àeä dì øeñà.xnege lwd dfa jiiy `l okle ,àlàjkiia` dywd ¨¨¤¨
a oicd zeidl jixv jixacl ,`axläñðàpL ïäk úLàdfa dxq`pe ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨

,dlra lrúîe,mipa ila dlra¯ ììç çà Bì Léå`yil el xzeny ¥§¥¨¨¨
y ,dpedkl dleqty dy`íaéúz àìxnel yiy meyn ,llgd g`l Ÿ¦§©¥

,xnege lw eze` z`äøñàð íàdqp`py zngndì øzeîa- ¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el xzen dzidy dlraldì øeñàadxeq` dzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga elïkL ìk àìdqp`py zngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
xeqi`y ,dheql dnec epi` df oecip mb ,`xnbd dgec .eig` zgz
zxq`p dzid eizgz dheq ziyrp dzid m` mbe ,g`a mb bdep dheq

`ed oicd ,df oecipa j` .eilry¯ éøL àøLéî ìàøNéa ñðBà¤§¦§¨¥¦§¨¨¥
zy` j` ,dlral zxq`p dqp`py xyk odk zy` wxy ,xnelk

,zxzen dqp`py llg odk zy` oke l`xyi(àäéî) éàäc éaâå§©¥§©¦¨
àøeqéà àkéìzxq`p dzid `l eizgz zqp`p dziid m`y oeeike -, ¥¨¦¨

.eig` zgz dqp`py zngn el maizdl zxq`p `l
−

äðùî.elàåe mipdkl ze`eypy zeheqd miypd mdúBøeñà §¥£
äîeøúa ìBëàlîmlerl,mind ici lr owceal ozip `ly meyn ¦¤¡¦§¨

.mixndEì éðà äàîè úøîBàä,eizgz dzpify dy`d dceny - ¨¤¤§¥¨£¦§
íéãò eàaLådilr micirnyäàîè àéäLdzpify -úøîBàäå , §¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤

äúBL éðéà,wcaidle mind z` zezyl dvex dpi`y -dìòaLå ¥¦¨§¤©£¨
dúB÷Läì äöBø Bðéà.mind z`äéìò àa dìòaLåeidykCøca ¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤

m` dze` miwcea mind oi` xeqi`a dilr `ay oeiky ,dwceal
.dzpif
àøîâ.¯ àúléî àä ,íøîò áø øîàoldly oicdáø ïì øîà ¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
úLL,¯ ïéúéðúnî ïéðééò ïì øäðàå`iady jka epiipr z` xi`de ¥¤§¤§©¨©§¦¦©§¦¦

.epzpynn eixacl di`xíiä úðéãîa íéãò dì LiL äèBñ¨¤¥¨¥¦¦§¦©©¨
dzpify mirceiy`l micr mze` m` s` ,dlra dl `piwy in mr

,jk lr micirn¯ dúBà ïé÷ãBa íénä ïéàdliren mind zizy oi` ¥©©¦§¦¨
,zyy ax x`an .dzpif m` wecalàîòè éàîmind zizy oi`y ©©£¨

meyn ,dwceal dlirenàø÷ øîàc"ãòå äàîèð àéäå äøzñðå §¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥
da ïéàxnelk ,'da oi` cre' m` `wecy ,miyxece ,"òãéc àkéìc ¥¨§¥¨§¨©

dadxn`p df ote`a ,dzpify mirceiy micr mewn meya oi`y - ¨
ici lr zwcapye ,"ebe odkd l` ezy` z` yi`d `iade" dyxtd

.mixnd mind¯ àä é÷etàì,dzpify micr yiy dfk dxwn hrnl §©¥¨
¯ da òãéc àkéà àäc.dzpify rceiy in yi ixdyïéðééò ïì øäðàå §¨¦¨§¨©¨§©§©¨©§¦

¯ ïéúéðúnî,epzpynn epicl di`x zyy ax `iadeeàaLå éðz÷c ¦©§¦¦§¨¨¥§¤¨
äàîè àéäL íéãò dìyi dpde .mlerl dnexz lek`l dxeq` ¨¥¦¤¦§¥¨

,xxal¯ úîéà íéãò eúàc,dzpify ecirde micrd e`a iznéà §¨¥¦¥©¦
¯ éúLúc énwî àîéðz` dheqd dzzyy iptl e`ay xn`p m` ¥¨¦©¥§¦§¥

dfa oi` ,dnexza zlke` dpi`y xnel dpynd dkxved recn ,mind
ixdy ,llk yecigàéä äðBædzced m`y dpynd dxn` xake , ¨¦

.micr e`a m` oky lke ,dnexza lek`l dxeq` dzpify dy`d
àlàmicrd e`ay xnel jixv gxkdaéàúLc øúáìxaky ixg` - ¤¨§¨©¦§©

rxi` `ly it lr s`y dpynd dycige ,mixnd mind z` dzzy
x`an .dzpify xnel micrd mipn`p ,mind ziizy ici lr xac dl

,dpyndn dgkedd z` zyy axàîìLa zøîà éàmicr yi m`y ¦¨§©§¦§¨¨
dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéà,¯ øétLs`y xacd oaen ¥©©¦§¦¨©¦

eidy oeiky ,dzpif `ly di`x ef oi` xac dl rxi` `le dzzyy
.dwceal miliren mind oi` ,dzpify erciy micrzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§

dydúBà ïé÷ãBa íéîm` ,dzpify mirceiy micr yiy ote`a mb ©¦§¦¨
,dzpif `ly gkede dzzyy oeik ,okéãäñc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§©£¥

eäðéð éøwL,xwy icr md dzpify micirny micrdy xxazi - ©¨¥¦§
mirceiy micr yiy ote`ay ,gken `l` .dnexza zxq`p recne

.dze` miwcea mind oi` - dzpify
,zyy ax zii`x z` `xnbd dgecóñBé áø déì øîà,àîéà íìBòì ¨©¥©¥§¨¥¨

Cìd dzpify mirceiy micr yi m` mby xnel ozip -ïé÷ãBa íéî ¨©¦§¦
dúBà,¯ àäådzzy xak m` elit` dzpify micrl mipin`ny dne ¨§¨

y meyn `ed ,xac dl rxi` `ledì äìBz úeëæ øeîéàokzi - ¥§¨¨
,xac dl rxi` `ly dl dcnr dciay miaeh miyrn zekfy

.xwy icr mde dzpif `ly dgked jkn oi`e ,oldlcke
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîagikedl yi m` ,sqei axe zyy ax §©¨¦§§¥

mirceiy micr yiy ote`a dy`d z` miwcea mind oi`y epzpynn
ewlgp ,daiyne .e`l e` dzpifyøc äðåeðúîaéa,øîBà éaø ïðúc §¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥

¯ íéønä íéna äìBz úeëæly zekf dl yiy `l` dzpify dheq §¨©©¦©¨¦
zgtpzn dpha didz `ly oiprl zekfd dliren ,miaeh miyrn

zekf dl yiy s` j` ,mind z` dzeyy drya zltep dkxiedðéàå§¥¨
¯ úçaLî dðéàå úãìBé,zwfgzne d`ixan dpi`e cer zclei dpi` ¤¤§¥¨©§©©

äðåeðúî àlàdyigkn -úëìBäåe ,¯ óBñìdteqäúî àéäL ¤¨¦§©§¨§¤¤§¤¦¥¨
äúéî dúBàadkxie dav dphay ,mind ziizy ici lr d`ay §¨¦¨

,mzwelgn z` `xnbd zx`an .zltepïéáe éaøì ïéa øáñ úLL áø©¥¤¨©¥§©¦¥
ïðaøì,iax lr miwlegy¯ äðåeðúî àéåädyigkn `id ixd §©¨¨©§¨¦§©§¨

,dzin dze`a dzny dteq iaxly `l` ,mind ziizy onfn zklede
micr e`ay dheq iabl epzpyna dpde .dlibx dzina dzn opaxle
xg`l dpeepzd dy`dy x`ean `l ,dzzy xaky xg`l dzpify
dzpify mirceiy micr yi m`y zyy ax giked okle ,mind zizy
ef dy`y `l` dze` miwcea mind m`y ,dze` miwcea mind oi`
dl yi m` mby x`azd ixdy ,dpeepzd `l recn ,zekf dl dzid
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המשך בעמוד קצה 



קצז

oifge` mipy` cenr e sc oey`x wxtdheq
.déìò ïðéîø à÷ éîzncFw mEAi zevn Dil opixn` maIl EN`C ,DigxM lrA Daqpinl ¦¨¨¦¨£¥§¦§§¨§©¨§¥§¦©¨¨©§¦¨¥¦§©¦¤¤

`lC ,DnAil xEq`C `xw opirEnW` `liOnE .Dil xninl xEq` `dA la` ,dvilg zevnl§¦§©£¦¨£¨§¨¨§¥©¥¦¥¨©§¦¨§¨§¨§©§¨§Ÿ

:devn mFwnA `NW g` zW`M `iede ,mEAi DA KiIW.øçà Bàø÷ áeúkä,D`UFPW inl ©¨¨¦§©§¨§¥¤¨¤Ÿ¦§¦§¨©¨§¨©¥§¦¤§¨

:DigxM lrA Dilr inxzE mAizY Yxn` Y`e.øçàì úàOðDA `vOW oFW`x DWxBW §©§¨§©§¦§©¥§¨¦£¥§©¨§¥¦¥§©¥¤¥§¨¦¤¨¨¨

iOp `YWdC ,mAizY `l 'eM zQipe xaC zexr¤§©¨¨§¦¥Ÿ¦§©¥§©§¨©¥

,dP`Vi m` oFW`x lW FbEf oA [df] oi`e `Ed xg ©̀¥§¥¤¤¤¦¦¦¨¤¨

:mEAi zevnA Dilr dfl zinxwe.éàäc déab §¨¨¦¨¤£¥§¦§©¦©¥§©
:df lW eig` ,xg`.àîéé÷ äåä áBè íLa`Mi`e ©¥¨¦¤¤§¥£¨©§¨§¦¨

D`UFPd `N` xg` iExw oi`e ,DA dxcd xninl§¥©©§¨¨§¥¨©¥¤¨©§¨

dlwlTW in lr oiWExB F` zEpnl` KFYn¦©§¨¥¦©¦¤¦§§¨

:eiYgY.øîà àáø`le oizipzn ipYwC i`d ©§¨¨¨¨©©§¨¨¥©§¦¦§Ÿ

xYOA Ff dxizqA zxq`p m`C e"w ,znAiizn¦§©¤¤§¦¤¡¤¤¦§¦¨©ª¨

eiWkr Elwlwzpe Dl xYn didW DlraA ,Dl̈§©£¨¤¨¨ª¨¨§¦§©§§©§¨

:eilr xq`il oi`EVPd.dì øeñàaDnai EpiidC ©¦¦¥¨¥¨¨¨¨¨§©§§¨¨

oMW lM `l ,DlrA iIgA Dl xEq` `EdW¤¨¨§©¥©£¨Ÿ¨¤¥

gMn mAizdl `NW oFW`xd i`EVp Exq`PW¤¤¤§¦¥¨¦¤Ÿ§¦§©¥¦Ÿ©

:oi`EVPd ozF`.äðîìàä úà LcwL`idW ¨©¦¦¤¦¥¤¨©§¨¨¤¦

:eilr dxEq`.íaéúz àìm` ,df e"w gMn £¨¨¨Ÿ¦§©¥¦Ÿ©¤¦

oOwlE ,'eM dxq`pxYn i`nE dxq`p i`n Wxtn ¤¤§¨§©¨§¨¥©¤¤§¨©ª¨

:FzNgYn did xEq` `ld Dl.àlà,KixR ikd ¨£Ÿ¨¨¨¦§¦¨¤¨¨¥¨¦

odM zW`C ,eilr dxq`pe dqp`PW odM zW ¥̀¤Ÿ¥¤¤¤§¨§¤¤§¨¨¨§¥¤Ÿ¥

zxYn l`xUi zW` la` qp`A ENt` dxEq £̀¨£¦§Ÿ¤£¨¥¤¦§¨¥ª¤¤

aizkC(d xAcOA)dURzp `d dURzp `l `ide ¦§¦©¦§¨§¦Ÿ¦§¨¨¨¦§¨¨

WiC rnWnE `Ed `hErin `ide aizkCnE ,zxYnª¤¤¦¦§¦§¦¦¨©§©§¥

:dxEq` dURzp ENt`W zxg`.åéçà Bì Léå ©¤¤¤£¦¦§¨¨£¨§¥¨¦
dWExBd on eia`l clFPW llg `Ede eia`n¥¨¦§¨¨¤©§¨¦¦©§¨

zFlEqRd miWpA xYnE ,dPdMd on lNgzpe§¦§©¥¦©§ª¨ª¨§¨¦©§

`le zFlEqR oi`UFPd mipdkA aizkcM dPdkl¦§ª¨§¦§¦§Ÿ£¦©§¦§§Ÿ

Frxf lNgi(`k `xwIe):llg Frxf `nl`àì §©¥©§©¦§¨©§¨©§¨¨Ÿ
.íaéúzDlral Ff dliraA dxq`p m` df e"wn ¦§©¥¦¤¦¤¤§¨¦§¦¨§©£¨

drW DzF`A Dl xEq`d DnaiA ,Dl xYn didW¤¨¨ª¨¨¦¨¨¨¨¨§¨¨¨

DnAil `NW eig` i`EVp eilr Exq`PW y"k `lŸ¤¤¤§¨¨¦¥¨¦¤Ÿ§©§¨

:oi`EVp gMn.àøeqà àkéìxYd `Ed Flv`e ¦Ÿ©¦¦¥¨¦¨§¤§¤¥

lrAdW oFvxA dzPfA la` ,e"w df oi`e xEnB̈§¥¤£¨§¦§¨§¨¤©©©

,e"w ied eiYgY dzid m` df xEQ`A oieW maIde§©¨¨¨¦§¦¤¦¨§¨©§¨¨¥

zwwfp `id mipFW`xd oi`EVp zngn ixdW¤£¥¥£©¦¦¨¦¦¦¦§¤¤

:maIl e"w dlwlwzp lrAd lr m`e ,mEAIl©¦§¦©©©©¦§©§§¨©¨¨

'ipzn.äîeøúa ìBëàì:odM `Ed m`àa dìòaLå ¤¡¦§¨¦Ÿ¥§¤©£¨¨
.Cøca äéìòDzF` oiwcFA miOd oi` aEWC ¨¤¨©¤¤§¥©©¦§¦¨

oOwlcM(.gk sC)Wi`dW onfA ,oFrn Wi`d dTpe §¦§©¨©§¦¨¨¦¥¨¦§©¤¨¦

f` eilr dxq`PW xg`n dilr `A `NW dTpn§ª¤¤Ÿ¨¨¤¨¥©©¤¤¤§¨¨¨¨

dTpn Wi`d oi` ,DpFr z` `VY `idd dX`d̈¦¨©¦¦¨¤£¨¥¨¦§ª¤

'nb :FYW` z` oiwcFA miOd oi` oFrnïì øäðàå ¥¨¥©©¦§¦¤¦§§©§©¨
.ïéðééò:oizipzOn eixacl di`x Epl `iadäèBñ ©§¦¥¦¨§¨¨¦§¨¨¦©§¦¦¨

.íiä úðéãîa íéãò dì LiLd`nhPW E`xW ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨¤¨¤¦§§¨

:dGn.da ïéà ãòåcg` crl lirl opiWxcC b"r` ¦¤§¥¥¨§©§¦¨§¥§¥¤¨

,cFr dYWY `NW zi`Ce dhFqlE dhFqA on`p¤¡¨§¨§¨©¨¦¤Ÿ¦§¤

iOp Dil opiWxce FhEWR icin `vFi `xwn oi ¥̀¦§¨¥¦¥§§©§¦¨¥©¥

z` Wi`d `iade xn`C `Ed DA oi` cre ,ikd̈¥§¥¥¨§¨©§¥¦¨¦¤

miOd oi` cr DA Wi `d ,dWxRd lke FYW ¦̀§§¨©¨¨¨¨¥¨¥¥©©¦

:DzF` oiwcFA.ïéðééòì eäðéøäðàå`xwC mEXn §¦¨§©§£¦§§©§¦¦¦§¨

dhFql DipiWxC `dC KM lM `Ed di`x e`l̈§¨¨¨¨§¨©§¦¥§¨

`NW cOllE Epiptl cg` cr DA WIW zi`Ce©¨¦¤¥¨¥¤¨§¨¥§©¥¤Ÿ
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:i`ed WCwn zaC ,xn`w `ziixF`Cn ztxUp Dzgpn d`nh `idW micr Dl E`A ipYw.eäì úéà àì÷:zErh DWcwdW oircFi lMd.úLL áøc déúååkWIW dhFq oiwcFA miOd oi`C ¨¨¥¨¨¥¦¤¦§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§©§¨¨¨©§©¦§©£¨¨¨¦§©Ÿ§¦¤¤§¥¨¨§¨¥§©¥¤§¥©©¦§¦¨¤¥

:micr Dl.déîòhî àìå:`wtp `pixg` `xTn `N` ,cg` crA zi`Ce dhFql `N` Wixcin dhFq wtql e`l `EddC ,DA oi` creC.äøBäèdzTpe `id dxFdhE dX`d d`nhp `l m`e ¨¥¦§Ÿ¦©§¥¦§¥¥¨§©¨¦§¥¨¦§¦¤¨§¨©¨¦§¥¤¨¤¨¦§¨©£¦¨©§¨§¨§¦Ÿ¦§§¨¨¦¨§¨¦§¦§¨

:Dz`nhA micr EidW ipRn miOd on zlFSPW `le rxf drxfp dxFdh ,ikd Wxcnl dWxcl `id dxFdhE ,'Fbe dzTpe d`nhp `l m`e aYknl Dil dede ,rxf drxfpe.äøBäèe`xizi e"ie §¦§§¨¨©©£¨¥§¦§¨§¦Ÿ¦§§¨§¦§¨§§¨¦¦§¨¨§¦§¨¨¥§¨¦§§¨¨©§Ÿ¤¦¤¦©©¦¦§¥¤¨¥¦§ª§¨¨§¨¨§¥¨

:rxf drxfpe `xw xn` `l `daC ,zEkf Dl dzlYW ihErnl.àéä:DA xAcl DA zFpzFpe zF`UFp Eid xaMW ,lMl mqxtn DlEwlw didW ici lr miOd on zlFSPd `le.äðála úBøæBî §©¥¤¨§¨¨§¦§¨Ÿ¨©§¨§¦§§¨¨©¦§Ÿ©¦¤¦©©¦©§¥¤¨¨¦§¨§ª§¨©Ÿ¤§¨¨§§§¨§©¥¨§©§¨¨
:dpaNA zFFh miWp.ïBòîL éaøå ïðéëøôe:mdl Eid micr Exn`ie zFxFdHd lr rx mW `ivFn dY`C `iWw ,`xTn `wtp micr Dl Wi Edin WixC `l e"ieC idp ,dlFY zEkf oi` xn`C ¨¦©§¨¨©§¦¨§©¦¦§§¨©¥§¨§¦§¨Ÿ¨¦¦¥¨¥¦©§¨¦§¨©§¨§©¨¦¥©©©§§Ÿ§¥¦¨¨¤
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éëdilr ezgpn `ian did `edc oeik `iyw .ztxyp ikd meyn yecw xity `xwirn yecw

xifp zkqna[c] wxta opzc `dn `py i`n ztxyp i`n`(:ck sc)xifpa dxcpy dy`d

m`e xcra drxze `vz dndad dzid ely m` dlra dl xtide xifpa dznda z` dyixtde

fbin lrac l"iwc ycwn za zed ycwd zryac b"r`e zenz z`hg dndad dzid dly

drxze `vz dzid elync oeik xn` d"t`e fiib

zia wxta mzd inp opze oilegl `wtpc xcra

i`ny(.al sc my)`iadl jlde xifpa xcpy in

`ed ixd xcp dnda dapbp `ly cr m` eznda

inp ikde xifp epi` xcp dnda dapbpyn m`e xifp

ikdc `zrc` e`le ycwd mcew mlera micr eed

lld ziak l"iwc oeik ztxyp i`n` cere yicwd

oilgep yi wxta ixn`c(:kw sc a"a)y"a wxtae

xifp zkqna(:`l sc)epi` dnl ycwdl dl`y yic

:oilegl `vze dilr l`ypéëã`xwirn yecw

b"r` ielz my` `de zeywdl oi`e .yecw zerha

xtkl ifg `lc yecw zerha `xwirn yecw ikc

`xza wxta opz d"t`e `hg `lc `kid icin

zezixkc(:bk sc)`ly rcepe ielz my` `iand

`nrh mzd yxtn `dc a`zqiy cr drxi `hg

:yicwne xnb etwep ealc meyn

äøéæâ.oilegl zxy ilkn oi`iven exn`i `ny

drxze `vz opzc ipd lk dywz i`e

sebd zyecwn oi`iven exn`i `ny xefbp xcra

`kile `zlin `gken `l mzd uixz oilegl

xn`ie sebd zyecwl dt zyecw oia `xikid

oia `xikid `ki` `kd la` did dtd zyecw

izy wxta r"ve zxy ilk zyecwl dtd zyecw

zecn(.v sc zegpn)dcezd wxtae(:hr sc my):

áø÷oicd `edc d`xp .'ek witqd `le unewd

d`nhpy micr e`ae unewd axw m`

`xza wxta xn` ikdc dwitq dxtik inp xn`c

zezixkc(:ek sc)wtqd lr `ad serd z`hg iab

elit` dxeq` dcliy dl rcep enc dvinyn m`

:dwitq dxtik z`a wtqd lry d`pda

åàöîðilka dycw`c d`xp .oinnef micr

dvinwd xg`lc dvinw mcewe i`w

mzd inp opinwenc ztxype opaxc `xeqi` `ki`

rcepa xawz ef ixd dl rcep dwlnpyn opzc `d

i`ne d`pda zxzenc `ed oicae dcli `ly dl

:opaxcn xawz `nrh

äøåäèårnyn `kdn .zekf dl dlezy `le

'ixn` `le xzl`l da xzen dlrac

da ixwinl epivn ded ikid da xeq` did m`c dl dzlz zekf `ny mipy yly cr oizni

dlz `ny yyeg [epi`] dpi` oern yi`d dwpe inlyexia iax ip`xd oke rxf drxfpe dzwpe

:zxkip dpi`e dlez zekfd c"nk `iz`e zekf
yi
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,äàîè àéäL íéãò dì eàaLå éðà äàîè úøîBàä̈¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
÷etéz ,LBc÷úc énwî àîéìéà ,úîéà íéãò eúàc§¨¥¦¥©¦¥¨¦©¥§¦§¥
íéî àîìLa zøîà éà ,Lec÷c øúáì àlà .ïéleçì§¦¤¨§¨©§©¦¨§©§¦§¨¨©¦
Lec÷ éëå ,àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìà ,dúBà ïé÷ãBa§¦¨©§¨©¦§©¦§©¦§¦©
.úôøNð dúçðî éëä íeMîe ,Lec÷ øétL àøwéòî¥¦¨¨©¦©¦¨¦¦§¨¨¦§¤¤
àúléî élbéz ,dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¥©©¦§¦¨¦©¥¦§¨
÷etéúå Lec÷ úeòèa àøwéòî Lec÷ éëc òøôîì§©§¥©§¦©¥¦¨¨§¨©§¥
äúpéfL ïBâk ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîà .ïéleçì§¦¨©©§¨¦¦§©§¨§¤¦§¨

é÷úî .Lec÷ øétL àøwéòî Lec÷ éëc ,äøæòadì ó ¨£¨¨§¦©¥¦¨¨©¦©©§¦¨
äúpéfL ,dúBà ïéeìî äpeäk éçøét àìäå ,àiLøLî áø©§©§¦¨©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨¤¦§¨
äëøöpL ïBâk ,øîà éMà áø .ïîöò äpeäk éçøétî¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§¤¦§§¨
àtt áø .dì éìz ätéëa äpeäk éçøét eèàc ,äéá÷ðì¦§¨¤¨§¨¦§¥§¨§¦¨¨¥¨©¨¨

îàãk íìBòì ,øîà÷etéz zøîà÷ãe ,àøwéòî ïðéø ¨©§¨¦§¨§¦©¥¦¨¨§¨¨§©§¥
úøL éìkî ïéàéöBî eøîàé ànL äøéæb ,ïðaøcî ïéleçì§¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§¦¦¦§¥¨¥
dLc÷ àlL ãò dúçðî úàîèð ,éøî áø áéúî .ìBçì§¥¦©¨¦¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨
éìëa dLcwMî .äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä ,éìëa¦§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤¦¤¦§¨¦§¦
àìå õîBwä Lã÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò Báéø÷äì ÷étñä¦§¦§©§¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
÷étñä àìå õîBwä áø÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ¦§¦
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò íéøéL ìBëàì¤¡¦©¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
,äléçzî úàa ÷ôqä ìòL ,ìëàúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¥¨¥¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
àéäL íéãò dì eàa .dì äëìäå d÷éôñ äøték¦§¨§¥¨§¨§¨¨¨¨¥¦¤¦
dúçðî ,ïéîîBæ äéãò eàöîð .úôøNð dúçðî ,äàîè§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨§¦¦§¨¨
úéà àì÷ ïéîîBæ íéãò ,zøîà÷ ïéîîBæ íéãò .ïéleç¦¥¦§¦¨¨§©§¥¦§¦¨¨¦
'äøBäè' ,déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðz .eäì§©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥§¨
àìå 'äøBäèe' .íiä úðéãîa íéãò dì LiL àìå§Ÿ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨§¨§Ÿ
úBøæBî da eðzéå eàOiL àìå 'àéä' .úeëæ dì äúìzL¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§§¦§¨§
,àkéà àäå Léøc àì å"éåc éäð ,ïBòîL éaøå .äðála©§¨¨§©¦¦§§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

 יום רביעי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(



קצט

ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

 יום רביעי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(iyiy meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dheq(ycew zay meil)

m`y ,'dxedh' dlindn yxcp ixd j` -Lédìíéãòúðéãîaíiä ¥¨¥¦¦§¦©©¨
dze` miwcea mind oi`,lr rx my `iven dz` `vnp eixacle

`le dzpify mirceiy micr ,`xnbd zvxzn .zexedhd miypd
ecirdàìàçéëL¯miyp`d exn`iy yeygl oi` okle ,ievn epi` Ÿ§¦¨

.xac dl rxi` `l jk iptny
äðùî,enr dxzqpe ipelt mr xzqiz `ly dlra dl `piwy dy` .

,dzpif `ly zxne` j`ãöékäNBòdì,dzpif m` wecal dlra ¥©¤¨
dëéìBîúéáìïécBúBàaLíB÷î,ea `vnpy -ïéøñBîeåìziad - ¦¨§¥¦¤§¨§¦

lral oicéðLéãéîìzíéîëçiptn ,milyexil jxca eze` exnyiy §¥©§¦¥£¨¦
miyyegyànLàáéäéìòCøcadryn eilr dxeq` `id ixde - ¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤

,zwleg drc .dxzqpyéaøäãeäéøîBàmipy mikixv eid `l ©¦§¨¥
y meyn ,ezeelldìòaïîàð`eai `lyäéìòmrh x`azi `xnbae . ©£¨¤¡¨¨¤¨

.mzwelgn
àøîâipy lral mixqen oic ziay dpyna x`ean ,`xnbd zwiicn .

,ezeell minkg icinlzéøzeäéàå,lrade migelyd ipy -àä §¥§¦¨
àúìz.milyexil dheqd mr mikled dyelyy `vnp -ìàîé §¨¨¥¨
òéiñîdéìáøìiabl ax ly epicl di`x yi epzpynny xn`p - §©©¥§©
,cegiiøîàcáøäãeäéøîàáø,àìeðLcgiizdl dy`l xzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mràlàìáà ,øéòaCøcadxeq` ,xirl uegn - ¤¨¨¦£¨©¤¤
cgiizdlãòàkéàcìLäLyi ,mipy wx eidi m`y meyn ,miyp` ©§¦¨§Ÿ¨

yeyglànLCøèöéãçàïäîåéá÷ðìmewn wegixa zeptzdl jlie ¤¨¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨
,zeripv meynàöîðåãçàïäîipyd -ãçééúîíòäåøòä¯ §¦§¨¤¨¥¤¦§©¥¦¨¤§¨

lrad mr eglyy ,dpyna x`eany dnne .eilr dxeq`y dy`d
dgec .ax ixack gken ,cg` gilya ic `le migely ipy dy`de

,`xnbdàì¯e ,ax ixacl dpyndn di`x oi`àëädpyna -eðééä Ÿ¨¨©§
àîòè`l` ,cegi xeqi` meyn df oi` ,cg` gily witqn `lyék ©£¨¦

éëéäeåäéìcdéìòéãäñlr eciri ,jxca dlra dilr `eai m`y - ¥¦§¤¡£¥©£¥
.mind z` dze` ewyi `le lecbd oic ziaa jk

,`xnbd zwiicnéãéîìzíéîëçïéà¯icinlz `weec oic zia egly ©§¦¥£¨¦¦
la` ,minkgélekàîìò,miyp` mzq -àì.migley eidàîéì ¥¨§¨Ÿ¥¨

òéiñîdéìCãéàìáøc¯xg` oicl di`x yi epzpynny xn`p §©©¥§¦¨§©
,cegii iabl ax xn`yøîàcáøäãeäéøîààì ,áøeðLxzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mr cgiizdl dy`làlàïéøLk¯miyp` mr ¤¨§¥¦
,mixyk miwfgenyìáàïéöeøt¯,zeixra mivexty miyp` mr £¨§¦

eléôàmräøNòénðàì¯miyiiazn mpi`y oeik ,cgiizdl dxeq` £¦£¨¨©¦Ÿ
ok`e .xeqi` icil e`eaiy miyyege ,ipydn cg`äNòîäéä ©£¤¨¨

äeàéöBäåäøNòähîayi` zy` e`ived mivext miyp` dxyr - §¦¨£¨¨§¦¨
epfl ick dhina xirdndnne .xaca miyiiazn mpi`y ixd ,dnr z

,minkg icinlz `weec dy`de lrad mr eglyy dpyna x`eany
,`xnbd dgec .ax ixack gkenàì¯ax ixacl dpyndn di`x oi` Ÿ

e ,el`àëädpyna -eðééäàîòè,minkg icinlz `weec eglyy ¨¨©§©£¨
meynéòãécééeøúàìdéadilr `eal dlra dvexy e`xi m`y - §¨§¥§©§¥¥

.dze` ewyi `l dilr `eai m`y el xnele erpkyl erci ,jxca
,dpyna epipyéaøäãeäéøîBàdìòa'eëåmigely el mixqen oi` , ©¦§¨¥©£¨§

.jxca dilr `eai `ly on`py oeikàéðzéaøäãeäéøîBàdìòa ©§¨©¦§¨¥©£¨
ïîàðz`f cnele ,ìwîøîBçå,äîeäcðàéäLúøëalr dxeq`y - ¤¡¨¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

ok it lr s` ,zxk eypery xeng xeqi`a dlradìòaïîàðäéìò- ©£¨¤¡©¨¤¨
.dcp `idy onfa dilr `eai `lyäèBñàéäLåàìalr dxeq`y - ¨¤¦§¨

,lw xzei xeqi` `edy e`l xeqi`a lradàììkïkLlrad didiy Ÿ¨¤¥
,`xnbd zl`ey .dilr `eai `ly on`pïðaøå`l lrady mixaeqd §©¨¨

,`xnbd daiyn .xnege lwd lr eaiyi dn ,migily ipy jixve on`p
y mixaeq opaxàéäúðúBpäxeqi`d xneg oia z`ady weligd - ¦©¤¤

ep`y itk oicdy xnel daiqd `ed ,dheqa xeqi`d xnegl dcpa
y ,mixne`äcðúøëc,zxk eyper dilr `a m`y dcp `idyk - ¦¨§¨¥

àøéîçdéìïîéäîe`eai `ly on`p okle eipira xeng xeqi`d - £¦¨¥§¥¨
j` .dilräèBñåàìc`l` xar `l dilr `eai m`e dheq `idyk - ¨§¨

,e`l lràìàøéîçdéìàìå¯ ïîéäîepi` okle ,eipira xeng epi` Ÿ£¦¨¥§Ÿ§¥¨
.micr ipy `la dnr cgiizdl el xeq`e ,dilr `eai `ly on`p

,d`iady `ziixad lr `xnbd dywnéaøåäãeäéìwîøîBçå §©¦§¨¦©¨¤
éúééîdì,xnege lwn on`p lrady cnl dcedi iax ike -àäåéaø ©§¥¨§¨©¦
äãeäééàøwîéúééîdì.weqtn z`f cnly ep`vn ixde -àéðúc §¨¦§¨¥©§¥¨§©§¨

" dheq iabl weqta xn`p ,zxg` `ziixaaàéáäåLéàäúàBzLà §¥¦¨¦¤¦§
ìàïäkäy x`ean ,"ïîäøBzäLéàäecalàéáîúàBzLàdheqd ¤©Ÿ¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§

.edeeliy mipy jixv oi`e ,lecbd oic zialìáàeøîàíéîëç- £¨¨§£¨¦
opaxcnïéøñBîBìéðLéãéîìz,íéîëçmiyyegy meynànLàáé §¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ

äéìòCøca.éaøéñBée wlegøîBàmipy jixv oi` opaxcn s` , ¨¤¨©¤¤©¦¦¥
`l` ,edeeliydìòaïîàðäéìòcnele ,dilr `eai `lyz`fìwî ©£¨¤¡¨¨¤¨¦©

øîBçå,äîeäcðàéäLúøëa,dìòaïîàðäéìò,äèBñàéäL ¨¤©¦¨¤¦§¨¥©£¨¤¡¨¨¤¨¨¤¦
åàìa,àììkïkL.on`pyeøîàBì,iqei iaxl minkgàìoi` - §¨Ÿ¨¤¥¨§Ÿ

,ekxetl yiy meyn xnege lwdn cenllíàzøîàäcðadn - ¦¨©§¨§¦¨
meyn `ed on`p dlray dcp iabl epivnyïkLLédìøzéä- ¤¥¥¨¤¥

`eaiy miyyeg `l okle ,zlaehyk onf xg`l el zxzen didzy
,xeqi`a dilrøîàzäèBñaïéàLdìøzéämyn cenll oi` - Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

didz dzpify xxazi m` ixdy ,dheq xeqi` iabl mb on`p didiy
.jxca dilr `eaiy yyg xzei yi okle ,mlerl eilr dxeq`øîBàå§¥

" weqtd xne`y itk ,yyg xzei yi dheq iabl oke -íéîíéáeðâ ©¦§¦
e÷zîéBâå,el xeq`d xaca `weec mc`l zewizn yiy ,epiidc ," ¦§¨§

,`ziixad dkiynn .dilr `eai `ly on`p lrad oi` okleéaø©¦
äãeäéïî ,øîBàäøBzäLéàäecalàéáîúàBzLàìàïäkä, §¨¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§¤©Ÿ¥

øîàpL"àéáäåLéàäúàBzLàefd `ziixaay ,dyw ok m`e ." ¤¤¡©§¥¦¨¦¤¦§
eli`e ,ecal jlede on`p lrady weqtn cnl dcedi iaxy x`ean
,`xnbd zvxzn .xnege lwn ok cnly x`ean dpey`xd `ziixaa

øîàeäìì÷øîBçåàLéøalrady dcedi iax mdl xn` dligza - ¨©§©¨¤§¥¨
,xnege lwn on`pdeëøôe,xnege lwd z` el ekxte -øãäåøîà ©§©©£©¨©

eäìàø÷.weqtdn ok mdl yxce xfge - §§¨
,diipyd `ziixad lr `xnbd zl`eyéaøäãeäéeðééäàpzàn÷- ©¦§¨©§©¨©¨

md dnae ,micr jixv `l lrady weqtdn micnel ixd mdipy
,`xnbd zvxzn .miwlegàkéàeäééðéaìáàeøîà`nw `pzy - ¦¨¥©§£¨¨§

iax eli`e ,migely ipy jixv opaxcny ,'minkg exn` la`' siqed
.ef dpwz xaq `l dcedi

lecbd oic ziaa dl miyer eidy mixacd xcq z` x`az dpynd
.dze` ewydy mcew ycwnd ziaae

äðùî.eéämigilyde lradïéìòîdúBàdy`d z` -úéáìïéc ¨©£¦¨§¥¦
ìBãbämipiic cg`e miray lyíéìLeøéaL,ïéîééàîeäéìò- ©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨

`le jka dcez dlrap m`y ick ,dheqd inn dze` micigtn
,wcaidl jxhvzCøãkïéîééànLìòéãòúBLôðepivny enk - §¤¤¤§©§¦©¥¥§¨

.mc` mibxed mzecr it lry micr micigtnyøîBàådìick oiicd §¥¨
,zecedl jxc dipta geztléza,jlra zgz zipf ok`y okzi , ¦¦

yäaøäïééäNBòoke ,dxiar icil `al mxeb -äaøä÷BçNäNBò, ©§¥©¦¤©§¥§¤
äaøäúeãìéäNBò,äaøäíéðëLíéòøäïéNBòl` ,zipf ok` m`e . ©§¥©§¨©§¥§¥¦¨¨¦¦

icez `l` ,mind ziizy ici lr d`ad zleepn dzin jnvrl inxbz
,dl xne` oke .jkaéNòicez ,zipf ok` m` -ìBîLìBãbäázëpL £¦¦§©¨¤¦§©

äMeã÷adlibnd lr azkpy myd my ceak ornl -àlLäçnéìò ¦§¨¤Ÿ¦¨¤©
íénäok enk .miyer eid jky -øîBàåäéðôìíéøácíðéàLéãk ©©¦§¥§¨¤¨§¨¦¤¥¨§¥

ìïòîBLecede e`hgy miwicvd lr ,mze` rnyzy dl ie`x oi`y - §§¨
,`xnba x`aziy itkàéädipta mrinyn -ìëåúçtLîúéaäéáà ¦§¨¦§©©¥¨¦¨

.dcezy liaya ,dzgtyn iptae -íàzecedl dy`d drpkzyd ¦
eäøîàäàîèéðà`id ixd ,dlra zgz dzpify -úøáBLdúaeúk ¨§¨§¥¨£¦¤¤§¨¨

,dzaezk z` dciqtde dzpify xaey zazek -úàöBéå.hba dlran §¥
íàåe dixac lr dcnr ,dl exn`y dn lk xg`l s`äøîàäøBäè §¦¨§¨§¨
éðàeid ,ïéìòîdúBàìøòLçøænä,ziad xd ly ipevigd xryd - £¦©£¦¨§©©©¦§¨

ìòLçútøòLøBðwð,xepwip xry `xwpd dxfrd xryl myne - ¤©¤©©©¦¨
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oifge` mipy` cenr f sc oey`x wxtdheq
.àçéëL àì'xl lirl ipWC `de .ikdA zFxFdhl EdpicWgnl EdiiYrC` iWpi` iwQn `le Ÿ§¦¨§Ÿ©§¥¦§¥©©§©§§¦§§¦§¦§§¨¥§¨§¨¥§¥§

i`dC `WxC ol `niiw ded `l iYM`C mEXn ,ElY `l iOp micr dlY `l zEkfCn oFrnW¦§¦¦§Ÿ¨¨¥¦©¥Ÿ¨¦§©©¥Ÿ£¨©§¨¨§¨¨§©

:`xw.Cøca äéìò àáé ànL 'éðúî:oOwlcM lFcBd c"aA milWExiA DzFwWdl KixSW §¨©§¦¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤¤¨¦§©§¨¦¨©¦§©¨§¦§©¨

.äéìò ïîàð:`ai `NW'îâ.eðL àìipW mr zcgiizn dX` la` oiWECwA opzC `d ¤¡¨¨¤¨¤Ÿ¨ŸŸ¨¨¦§©§¦¦£¨¦¨¦§©¤¤¦§¥

:miWp`.'åk Cøèöé ànLli`Fd iOp `kd £¨¦¤¨¦§¨¥¨¨©¥¦

Kxhvi `OW ,ixzA ibq `l DA oixEq` mdipWE§¥¤£¦¨Ÿ¨¥¦§¥¤¨¦§¨¥

:'eM eiawpl c"a gilW F` lrAddéìò éåäéìc ©©©§¦©¦§¨¨§¤¡¥£¥
.éãäñlFcBd c"al[a] eilr Eciri dilr `ai m` ¨£¥¦¨Ÿ¨¤¨¨¦¨¨©¨

:dEwWi `le.ù"ìipW mr zcgizn dX`C §Ÿ©§¨§¦¨¦§©¤¤¦§¥

:miWp`.äøNò äeàéöBäåxirl uEg Wi` zW`l £¨¦§¦¨£¨¨§¥¤¦¨¦

:DOr lwlwl dzn zwfgA dHnAééeøúàì éòãéc §¦¨§¤§©¥¨§©§¥¦¨§¨§¥§©§¥
.déadTpn Wi`d oi`WM dxFYd on Fl xnFle ¥§©¦©¨§¤¥¨¦§ª¤

miOd oi` ,eilr dxq`PXn dilr `AW ,oFrn¥¨¤¨¨¤¨¦¤¤¤§¨¨¨¥©©¦

:FYW` z` oiwcFA.äéìò ïîàð dìòaKixv oi`e §¦¤¦§©£¨¤¡¨¨¤¨§¥¨¦

:Flv` micr cinrdl.åàìa àéäL äèBñ`lC §©£¦¥¦¤§¨¤¦§¨§Ÿ

w"tA zFnaiA opixn`C ,'Fbe oFW`xd DlrA lkEi©©£¨¨¦§§©§¦¨¦¨§

(:`i sC)zFAxl d`OHd xW` ixg` mIwn ip` dn ©©£¦§©¥©£¥£¤ª©¨¨§©

:dxYqPW dhFq.úðúBpä àéäåz`Gd dCOd ¨¤¦§§¨§¦©¤¤©¦¨©Ÿ

oiCd z` zpzFPd `id ,Lixacl di`x z`adW¤¥¥¨§¨¨¦§¨¤¦©¤¤¤©¦

:micr KixSW mixnF` Ep`W.úøëa àéäL äcð ¤¨§¦¤¨¦¥¦¦¨¤¦§¨¥
:dilr `A Fpi`e eilr dxEng.øzä dì Lé ïkL £¨¨¨§¥¨¨¤¨¤¥¥¨¤¥

`Ed ghaOW FtwFY Fxvi oi` Kkitl ,xdhYWkl¦§¤¦§©§¦¨¥¦§§¤ª§¨

:onf xg`l.øzä dì ïéàL,d`nh `vOY m` §©©§©¤¥¨¤¥¦¦¨¥§¥¨

:dixg` scFx FAl KkitlE.íéáeðbxaC xnFlM §¦¨¦¥©£¤¨§¦§©¨¨

:eixg` scFx Fxvi Fl xEq`d.deëøôexn`cM ¨¨¦§¥©£¨§¨©¦§¨©

:xYd Dl Wi oMW.÷"ú eðééä:`ziixaCìáà ¤¥¥¨¤¥©§¦§©§¨£¨
.eøîà'ipzn :Dil zil dcEdi 'xl.äéìò ïéîiàîe ¨§§§¨¥¥§©§¦¨¤¨

:dcFn `dYW.úBLôð éãò ìòopixn`cM ¤§¥¨©¥¥§¨¦§©§¦¨

ipiC zFpFnn ipicM `NW oircFi Eed ,oixcdpqA§©§¤§¦¡§¦¤Ÿ§¦¥¨¦¥

zFpFnn ipiC cg` wxtA ,'eM zFWtp(.fl sC):äaøä §¨§¤¤¤¨¦¥¨©©§¥
.äNBò úeãìéicil `aYW dCli dxrpl mxFbe ©§¨§¥§©£¨©§¨¤¨Ÿ¦¥

Knvr i`iaY l` ,xaCd zn` `OWe ,lEwlw¦§§¤¨¡¤©¨¨©¨¦¦©§¥

:Ff zlEpn dzin icil.íéòø íéðëLmircFi ¦¥¦¨§ª¤¤§¥¦¨¦§¦

:cinY Dl oiiEvnE zFYtlì éàãk dðéàL.ïòîL §©§¦¨¨¦¤¥¨§©§¨§¨
zF`cFd ixaC diptl xnF`W ,Dl diE`x Dpi ¥̀¨§¨¨¤¥§¨¤¨¦§¥¨

lr dcFYW icM `N` ,mipFW`xd miwiCv©¦¦¨¦¦¤¨§¥¤¤©

:WFA `le dcFd dcEdi oOwl 'ixn`cM DlEwlw¦§¨¦§©§¦§©¨§¨¨§Ÿ

.dúaúk úøáBLiziPf ,DzAzM lr xaFW zazFM ¤¤§ª¨¨¤¤¥©§ª¨¨¦¦¦

`NW DlrA ciA zpzFpe ,izAzM iYcqtde§¦§©§¦§ª¨¦§¤¤§©©£¨¤Ÿ

Exzd `NW ,zbxdp Dpi`e .onf xg`l EPrAzY¦§§¤§©©§©§¥¨¤¡¤¤¤Ÿ¦§

:dUrn zrWA micr DAì.çøæî øòLxrW ¨¥¦¦§©©£¤§©©¦§¨©©

xrWl mXnE ,ziAd xdl oiqpkp FAW oFvigd©¦¤¦§¨¦§©©©¦¦¨§©©

zxfr oiAW dnFgAW oFilrd xrW `Ed xFpTp¦¨©©¨¤§¤©¨¤¥¤§©

:miWp zxfrl l`xUi.úBèBqä úà ïé÷Lî íML ¦§¨¥§¤§©¨¦¤¨©§¦¤©
FzF` llg iar dxfr zXcwA WCwzp `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¦§©¥¦§ª©£¨¨¢¦£©

odici oiqipkOW oirxFvOd ipRn ,xrXd©©©¦§¥©§¨¦¤©§¦¦§¥¤

xQgnE ,Fci odA lr mW`d mCn oYl zFpFdal¦§¦¥¦©¨¨¨©Ÿ¤¨§ª¨

dEWCw `l Kkitl ,zxkA dxfrl qpkPW mixERM¦¦¤¦§©¨£¨¨§¨¥§¦¨Ÿ¦§¨

odM did m`W ,xrXd llgA cFnrl lkEIW¤©©£©£©©©©¤¦¨¨Ÿ¥

lqtp `Ed ixd dxfrl uEg mW`d mC z` `ivFn¦¤©¨¨¨¨£¨¨£¥¦§¨

llg KFzl Fci qipkdl Kixv Kkitl ,`vFiA§¥§¦¨¨¦§©§¦¨§£©

:`pngx `xW zvwn z`iaE ,dxfrd.øBðwðmc` ¨£¨¨¦©¦§¨¨¨©§¨¨¦¨¨¨
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,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,íéîçø åéìò Lwáe äLîŸ¤¦¥¨¨©£¦¨©§¨¨¦¤¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום חמישי כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(
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ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dheq(ycew zay meil)

úBàéìè÷å,diptln x`evd z` siwnd hiykz -íéîæðúBòaèå, §©§¦§¨¦§©¨
ïéøéáòîmze` mixiqn -äpnîéãkdìåeðì.dcezy liaya ,øçàå ©£¦¦¦¤¨§¥§©§¨§©©

Ck,ald cbpk cr dcba z` odkd rxwy xg` -àéáîìáçéøöî- ¨¥¦¤¤¦§¦
,lwcd aiaq lcbd aiqn ieyrdBøLB÷åäìòîìäéccî`ly liaya §§§©§¨¦©¤¨

.dhn itlk cer dicba eltiìëåäöBøäúBàøìdpeifaa dheqd z` §¨¨¤¦§
dzyeaaeàaúBàøì,õeçäéãáòîäéúBçôLåy ,éðtîdalLñb ¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¨¦§¥¤¦¨©

ïäa.mdipta dcez `l `idìëåíéLpäúBøzeîdúBàøìzrya ¨¤§¨©¨¦¨¦§¨
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,lecbd oicóàïàk`id dheqd z`wyd -íéòáLa.ãçàå ©¨§¦§¦§¤¨
,dpyna epipyïéîéiàîeäéìò'eëåewyi `le dcez dzpif m`y ick §©§¦¨¤¨§

,`xnbd dywn .dze`eäðéîøe,CøãkïéîéiànLäéìòàlLäzLz §¦§§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤
CkïéîéiàîäéìòäzLzLy ,íéøîBàdìéza,íàøeøaCìøácä ¨§©§¦¨¤¨¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

äøBähLzà,dxizqa zlrap `leéãîòìòééøeaCjk lr iknqz - ¤§¨©§¦§¦©§¥
,oeern diiwp z`yéúLe,mdn iwfpiz `le mind z`éôìïéàLíéî §¦§¦¤¥©¦

íéønäïéîBcàlàíñìLáéçðenLìòøNaéç,íàLéíLäkî ©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©¦¥¨©¨
mqd ixd ,gezt xyadeìçìçîãøBéåm` j` ,seblïéàíLäkî, §©§¥§¥¥¨©¨

BðéàìéòBîíeìkxyad jezl lglgn epi`y -,mind ok enke ¥¦§
dpyna ixdy dywe .dzpif `ly dy`l xac miyer `l mixnd

,`xnbd zvxzn .dzyz `ly ick wx dilr mini`ny x`eanàìŸ
àéL÷,ïàk,dzyz `ly ick dilr mini`ny dpyna x`eany dn - ©§¨¨

ok miyer eidíãB÷ä÷çîpLdäléâîjeza myd my da aezky ¤¤¦§£¨§¦¨
zwign z` repnl liaya dzyz `ly dilr mini`n eid okle ,mind

.mydïàkick mb dilr mini`ny `ziixaa x`eany dn - ¨
ok miyer eid ,dzyzyøçàìä÷çîpLdäléâîmy xak wgnpe §©©¤¦§£¨§¦¨

`l dxedh `id m`y ick ,minegpz ixac dl mixne` eid ,myd
.mindn cgtzy zngn dzpify dcez

,dpyna epipyøîBàåäéðôìorneyl i`ck mpi`y mixac'eëå.eðz §¥§¨¤¨§¨
ïðaø,dheql xne` didy mixacd md dnøîBàäéðôìíéøácìL ©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤

äãbäíéNòîeeòøéàLmiaezkeíéáeúkaeyrp xy` ,dxeza - ©¨¨©£¦¤¥§©§¦
minia.íéðBLàøäïBâkweqtd lr dcbd ixac ,øLà"íéîëçeãéâé ¨¦¦§£¤£¨¦©¦

àìåeãçë"íúBáàî`le eilr ecede m`hg z` extq minkgdy - §Ÿ¦£¥£¨
y ,oae`xe dcedi md minkgd .mze` exizqdäãeäéäãBälr `ay §¨¨

xnzàìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñe dkfyìçðéiçíìBòäàaä. §Ÿ¤¨¨¨©©¥¨¨©¨
eïáeàøäãBäddla dyrn lràìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñ §¥¨§Ÿ¤¨¨

e dkfìçðéiçíìBòä.àaä,dheql mixne` eid mixacd el` oebke ¨©©¥¨¨©¨
,`ziixad zl`ey .dzpif m` zecedl drpkyl ickäîeïøëOdn - ©§¨¨

`xnbd dwiqtn .ecedy dn lr dcedie oae`x elaiwy xkyd
,`ziixad lr dywneäîïøëOdn dl`yy `ziixad zpeek dn - ©§¨¨

,oxkyà÷ãkïðéøîà.`ad mlerd iig elgpy x`azd ixde - ¦§¨¨§¦©
,`xnbd zvxznàlà,dzl`ya `ziixad zpeekäîïøëOelaiwy ¤¨©§¨¨

íìBòaäfäxn`py ,dfd mlera s` mxky elaiw ,`ziixad daiyn . ¨¨©¤
mdilríäì"íãáìäðzðõøàäàìåøáòøæ"íëBúa. ¨¤§©¨¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨

,`ziixad lr `xnbd zl`eyàîìLaäãeäéaïçkLàéãBàc, ¦§¨¨¦¨©§§¨§¥

áéúëcmipniqd z` xnz eil` dglyykøkiå"äãeäéøîàiåä÷ãö ¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨
"épnî.dcedy ixd ,àlàïáeàøïìðîéãBàcdcedy ep`vn okid - ¦¤¦¤¨§¥§¨¨§¥

,`xnbd daiyn .ddla dyrna envrnøîàcéaøìàeîLøa §¨©©¦§¥©
éðîçðøîàéaøïðçBé,éàîáéúëcéçé"ïáeàøìàå"úîéúàæå" ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ§Ÿ

"äãeäéì,'dcedil z`fe'a dligzne dcedi zkxa dpey dn iptn - ¦¨
y jl xnelìkïúBàíéðLeéäLìàøNéøaãnaeéäåéúBîöòìL ¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤

äãeäémixvnn l`xyi elrdyïéìbìeâîïBøàamilblbzn - §¨§§¨¦¨¨
,oex`a miwxtzneãòãîòLäLîLwáeåéìòíéîçød"awd iptl ©¤¨©Ÿ¤¦¥¨¨©£¦

eøîàBðBaø ,åéðôììLéî ,íìBòíøbïáeàøìäãBäLdyrn lr ¨©§¨¨¦¤¨¦¨©¦§¥¤¨
,ddlaäãeäédced xnz dyrn lr dcen dcedi z` d`xy oeiky - §¨

' dyn xn` df lre ,ddla dyrn lr `edúàæåäãeäéìdcediy - ' §Ÿ¦¨
.miiw ecly oae`x eli`e miwxetn eixa`ãiîòîL''äìB÷'äãeäé ¦¨§©§¨
e ,dcedi lr dyn ly ezlitz dlawzd -ìòdéøáéàìàôLexfge - ©¥¨¥§¨¨

.mxeaig mewnl eixa`àìåäåäà÷ïéìéiòîdéìàzáéúîìàòé÷øc §Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨
lltzdy cr ,dlrn ly daiyil dcedi z` eqipkd `l oiicr j` -

dynìàå'Bîò'epàéázdlrn ly daiyil edeqipkde ,.àìåäåäà÷ §¤©§¦¤§Ÿ£¨¨
òãéì÷LîçøèîeàzòîLaéãäaïðaørcei did `l oiicr j` - ¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨

dyn lltzdy cr ,minkgd mr dxez ixaca zzle z`yl dcedi
åéãé'áø'Bìxg`e ,dxez ly dznglna gvpl gk el didiy - ¨¨¨

j` .dxez ixaca zzle z`yl rci ,jk lltzdyàìäåäà÷à÷ìñ Ÿ£¨¨¨§¨
déìàzòîLàaélààúëìéäcxnel dcedi dkef did `l oiicr - ¥§©§¨©¦¨§¦§§¨

dyn lltzdy cr ,dkldl elawziy mixacøæòå'åéøvî'äéäz. §¥¤¦¨¨¦§¤
.e`hg lr dced oae`xy yxetn ixd

,`xnbd dywnàîìLaäãeäééãBàc,dcedy oaen -ékéëéäàìc ¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ
óøOéz¯ øîz,dztixy drpnp ez`ced ici lryàlàïáeàøänì ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨

déìéãBàcixde ,dced dn iptn -øîàäåáøúLLéöçóéìòøa) ¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©
(ìàøNéèéøôîc¯ déàèçdcend,sevg `ed ixd `hgy miaxa ¦§¨¥¦§¨¥¤§¥

dced oae`xy ,`xnbd zvxzn .xaca yiiazn `ly d`xnyék¦
éëéäàìceãLçéì¯ éäBçàmig`d x`ya awri ceygi `ly ick ¥¦§Ÿ¥¨§£¦

.ezhin z` elalae e`hg mdy
,dpyna epipyíàäøîàäàîèéðà'eëåxhy lral zpzepe zazek , ¦¨§¨§¥¨£¦§

.izaezk z` izcqtde izipf ea aezkyzòîLdpéîixacn cnlp - ¨§©§¦¨
y dpyndïéáúBkøáBL,`xza `aaa dcedi iax zhiyk `le - §¦¥

z` deelnd el xifgiy cr eaeg z` rxet epi`y xnel deeld lekiy
jka wtzqn epi`e ,aey eze` reazl lkei `ly ick d`eldd xhy
oerhl lekiy iptn ,aegd z` deeld el rxty xaey delnd aezkiy
mixakrd eze` elk`i `ly eini lk xhyd z` xenyl leki epi`y
aiig epi`y lral zazek dy`dy dpyna x`eany dnne .dnecke
,dzaezk z` lral xifgdl dy`d z` mikixvn `le ,daezk dl

.my wlegy iqei iax zhiyk rnynøîàéiaàdpyndn di`x oi` ¨©©©¥
y meyn ,iqei iaxk zxaeqyéðzúòø÷îdpyna zepyl ozip - §¦§¨©©

ic `l ok`e dzaezk z` rexwl dkixvy epiidc ,'dzaezk zrxwn'
,`xnbd zl`ey .xaey zaizkaøîàdéìàáø,iia`làäåúøáBL ¨©¥¨¨§¨¤¤

éðz÷zepyl ozip `le 'dzaezk zxaey' dpyna epipy ixd - ¨¨¥
.zrxewyàlàøîààáø,iqei iaxk zxaeqy dpyndn di`x oi` ¤¨¨©¨¨
y meyníB÷îaïéàLïéáúBkäaeúk¯ ïðé÷ñòlr dxaic dpynd §¨¤¥§¦§¨¨§¦©

zpwz lr mikneq `l` ,dy`l daezk aezkl `ly ebdpy mewn
oi`y dfk mewnae ,daezk dl aiig dyxib e` lrad zn m`y minkg

xaey el aezkz dcedi iax itl mb ,rexwl daezk
,dpyna epipyì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå.çøæî éøòL §¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨

,`xnbd dywn¯ dúBà ïéìòîyiy dxfrl uegn dziid `id ike ©£¦¨
,myl dzelrdl jxev
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רד

ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dheq(oey`x meil)

àîéé÷ íúäzkylay lecbd oic ziaa z`vnp xak `id ixd - ¨¨©§¨
,`xnbd zvxzn .dilr enii` my ixdy ,zifbddì ïðé÷qîc§©§¦©¨

éãk dì ïðéúçîedòbééì,drbiil ick dze` micxene dze` milrn - ¨§¦©¨§¥§©§¨
uegn l` dze` ecixed ,dilr enii`e dze` elrdy xg`ly xnelk
dn oirke .dzpif m` dcez jk jezne ,rbiizzy ick ziad xdl

,mc` bexdl ick cirdl mi`ad micr iabl ep`vnyéaø ,àéðúc§©§¨©¦
øîBà øæòìà ïa ïBòîL,íéãòä úà ïéòéqî ïéc úéacirdl mi`ad ¦§¤¤§¨¨¥¥¦©¦¦¤¨¥¦

,mc` bexdl ickíB÷nîíB÷îìz` lawp o`k `l mdl mixne`y - ¦¨§¨
,d`ld oke xg` xcga `l` mkzecrïäéìò ïzòc óøhzL éãk, §¥¤¦¨¥©§¨£¥¤

ïäa eøæçéå.mipxwy md m` cirdln mda exfgi jk jezne - §©§§¨¤
,dpyna epipyíMLxepwip xrya -úBèBqä úà ïé÷Lîoixdhne ¤¨©§¦¤©

oirxevnd z` oixdhne zecleid z`'eëå,`xnbd zl`ey .àîìLa §¦§¨¨
úBèBñn cnlp ,xepwip xrya cenrl zekixvy dn ,áéúëczyxta ¦§¦

dheq''ä éðôì äLàä úà ïäkä ãéîòäå"lr miiwzn 'd iptle - §¤¡¦©Ÿ¥¤¨¦¨¦§¥
e .xepwip xrya epiidc ,dxfrl dqipka zcnery ici,énð ïéòøBöî§¨¦©¦

n cnlp dxfrl dqipka cenrl mikixvy dnáéúëcrxevn zyxta ¦§¦
'Bâå øäèîä ïäkä ãéîòäå"."'d iptlàîòè éàî úãìBé àlà §¤¡¦©Ÿ¥©§©¥§¤¨¤¤©©£¨

,xepwip xrya cenrl dkixvïéîéi÷å ïééúàc íeMî àîéìéà¦¥¨¦§©§¨§©¨¦
eäééðaøewàyn `ed mrhdy xn`p m` -cil cenrl zekixvy me ©§§©§

ke ,ezaxwd zrya oaxwdàlà áø÷ íãà ìL Bðaø÷ ïéà àéðúc§©§¨¥¨§¨¤¨¨¨¥¤¨
åéab ìò ãîBò ïk íàokle ,ezaxwd onfa epaxwl jenq cnery - ¦¥¥©©¨

.xepwip xrya zecleid zecner eidéëä éà,ok m` -énð úBáæå ïéáæ ¦¨¦¨¦§¨©¦
,my cenrl ekxhvi mzxdh oaxw z` mi`iany daf e` af mb -

,`xnbd zayiin .zclei wx dxikfd dpynd eli`eénð éëä ïéà- ¥¨¦©¦
oi`y mrhd iptn ,xepwip xrya cenrl mikixv zeafe miaf mb ok`

,my cner ok m` `l` axw mc` ly epaxwè÷ð eäééðéî àãç àpúå§©¨£¨¦©§¨©
cenrl jixvy dxtk xqegn ly zg` `nbec xikfd `pzdy `l` -

.zclei wx xikfd okle ,my
úçàk úBèBñ ézL ïé÷Lî ïéà ïðaø eðz,cgia dxfra ze`vnpd - ¨©¨¨¥©§¦§¥§©©

éãkdzøéáça ñb daì àäé àlL,d`nh odn zg`y okziy - §¥¤Ÿ§¥¦¨©©£¤§¨
,dxedh `idy zxne`e dixac lr zcner dipyd z` d`xzy jezne

.dlrapy dcez `l jkitle ,dzenk zeyrl dal dilr xabziéaø©¦
äãeäéäæ àeä íMä ïî àì øîBà`ly mrhd xwir df oi` - §¨¥Ÿ¦©¥¤

,cgia zeheq izy miwynøîà àlààø÷riayde" weqtdn cnlp - ¤¨¨©§¨
dúBàef dheq wx miwceay rnyny ,"odkddcáì,`xnbd zl`ey . ¨§©¨

àn÷ àpúåixde ,dzxaga qb dal didi `ly `xaqn z`f cnly §©¨©¨
áéúëä'dúBàok` ,`xnbd zvxzn .weqtdn z`f cnl `l dnle ,' ¨§¦¨

dy `l` ,weqtdn df oic cnl `nw `pz mbàn÷ àpz`ziixaaéaø ©¨©¨©¦
àéä ïBòîL,Léøãcàø÷c íòè,dxezd inrh z` yxec xy` - ¦§¦§¨¦©©¦§¨

øîà÷ íòh äîeqb dal didi `ly `xaqd z` xn`y dne - ©©©¨¨©
,dxezd ixacl mrh `ed ,dzxagaíòh äîodkd riayny dxezd ©©©

dcáì dúBà,àäé àlL éãkdzøéáça ñb daì. ¨§©¨§¥¤Ÿ§¥¦¨©©£¤§¨
,`xnbd zl`eyeäééðéa éàîoerny iax oia oicl weligd dn - ©¥©§

`ly dcedi iax oial cgia zeheq izy miwyn oi`y mrhd z` yxcy
,daiyne .yxceäééðéa àkéàdheqdy ote`a oicl mdipia welig `vi ¦¨¥©§

úúúBøzrcl .dzced `l ok it lr s`e dwicadn zcrexe zcgtn - ¤¤
didi `ly ick `ed cgi zeheq izy miwyn oi`y mrhdy oerny iax
ozip ok m`e ,da qb dal oi`y mi`ex ep` ixd df ote`a ,qb dal
mrh yxc `ly dcedi iax zrcl j` .zxg` dheq mr cgi dzewydl
dywn .df ote`a s` cgi mze` ewyi `l ,aezkd zxifb ef `l` dxezd

,`xnbdïé÷Lî éî úúúBøåote`a ,oerny iax zrcl ok` m`d - §¤¤¦©§¦
`diy yygd z` oi`y oeik ,cgi zeheq izy miwyn zzzex `idy

.da qb dalàäåizy miwyn eidi `ly xnel ztqep daiq yi ixde - §¨
y epicia `ed llk ixdy ,cgi zeheqúBìéáç úBöî ïéNBò ïéà¥¦¦§£¦

úBìéáçziiyry d`xi `ly ick ,cgi zeevn izy miniiwn oi` - , £¦
ef daiqe ,epnn xhtidl dvexe `yn ageqy ink eilr gxeh zeevnd

ke .df ote`a s` zkiiyúçàk úBèBñ ézL ïé÷Lî ïéà ïðúc,ïéàå ¦§©¥©§¦§¥§©©§¥

éðL ïéøäèîúçàk ïéòøBöîmirxevn ipy zxdha miwqrzn `l - §©£¦§¥§¨¦§©©
,cgiïéàåïéòöBøly mpfe`aíéãáò éðLz`vl mivex mpi`y miixar §¥§¦§¥£¨¦

mipy yy xg`l iyteglúçàk,úBìâò ézL ïéôøBò ïéàådlbr ly §©©§¥§¦§¥£¨
dtexrúçàk,úBìéáç úBìéáç úBöî ïéNBò ïéàL éôìyxetn ixd . §©©§¦¤¥¦¦§£¦£¦

zeliag zevn oiyer oi`y meyn cgia zeheq izy zewydl ozip `ly
,`xnbd zvxzn .zeliag¯ àîéúéàå éiaà øîàuxizy mixne` yie ¨©©©¥§¦¥¨

z`fáøàðäk,àéL÷ àì,ïàkizy miwyn oi`y dxn`y `ziixad - ©©£¨Ÿ©§¨¨
dxaic ,zeliag zeliag zeevn oiyer oi`y meyn cgi zeheqïäëa§Ÿ¥

ãçà,eilr gxeh d`xp cgi dwyi m`y ,ïàkoerny iax zhiy - ¤¨¨
xn`p ,cgi zeheq izy zewydl minrtl ozipyíéðäk éðLalky - ¦§¥Ÿ£¦

.zeliag zeliagl aygp epi` okle ,zxg` dheq dwyi odk
,dpyna epipyäéãâáa æçBà ïäkäå,dal z` dlbn `edy cr 'eke §©Ÿ¥¥¦§¨¤¨

.dxry z` xzeqeeðzïðaødxeza xn`p,"äMàä Làø úà òøôe" ¨©¨¨¨©¤Ÿ¨¦¨
dLàø àlà éì ïéà,dheqd y`x z` dlbiy wx weqta yxetny - ¥¦¤¨Ÿ¨

ïépî dôebepcnly itk ald cbpk cr dteb z` mb dlbny oiipn - ¨¦©¦
.dpyna'äMàä' øîBì ãeîìzy`x aezky xeziidn cnlp - ©§©¨¦¨

,zl`eye `ziixad dkiynn .dy`x z` rxte aezk `le 'dy`d'íà¦
äî ïk'dLàø úà òøôe' øîBì ãeîìzly xeziid zeaxl `a dn - ¥©©§©¨©¤Ÿ¨

df xezi ,daiyne .'z`'døòN úà øúBñ ïäkäL ,ãnìîxg`ly - §©¥¤©Ÿ¥¥¤§¨¨
zeaxdl ick xryd zxiyw z` xzeqe siqen dy`x z` dliby

.xftzn dxryy jka dieliba
,dpyna epipydaì äéä íà øîBà äãeäé éaøedlbn did `l d`p ©¦§¨¥¦¨¨¦¨
àøîéîì .'eëådpynd ixacn dler -àøeäøäì Lééç äãeäé éaøc §§¥§¨§©¦§¨¨¥§¦§¨

xaeq okle ,dpnn mxvi dxbzi dheqd z` mi`exdy jkl yyegy -
eli`e .dxya z` milbn eid `l d`p `id m`yéLééç àì ïðaøå- §©¨¨Ÿ¨§¥

z` dlbn did d`p dzid m` mby mixaeq okle ,jkl miyyeg mpi`
,`xnbd dywn .dtebeäì ïðéòîL àëtéà àäåoldl `ziixaay - §¨¦§¨¨§¦©§

,jtidl exn`àéðúc,dliwqa bxdidl `veid iablLéàä`veiy §©§¨¨¦
,lwqidlëîåéðôlî ãçà ÷øt BúBà ïéqcbpk eiptln ca zkizga - §©¦¤¤¤¨¦§¨¨

,deexrd mewnäéøçàlî ãçàå äéðôlî ãçà íé÷øt éðL äMàäå§¨¦¨§¥§¨¦¤¨¦§¨¤¨§¤¨¦§©¨¤¨
,dixeg`n mb ca zkizga zeqkl mitiqen eid dy`d z`e -éðtî¦§¥

äåøò dlekLdid mteb x`y la` ,xeg`n mb dzeexr zi`xpy - ¤¨¤§¨
,milwqpy drya mexräãeäé éaø éøác.Léàä íéøîBà íéîëçå ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¨¦

ì÷ñðíBøòla` ,dcedi iax ixacke ,äneøò úì÷ñð äMàä ïéàå ¦§¨¨§¥¨¦¨¦§¤¤£¨
dxbzi dnexr dze` mi`exdy miyyeg opaxly ixd .micbaa `l`
jkl miyyeg `l dcedi iaxl eli`e ,micbaa zlwqp okle da mxvi
zvxzn .epzpyna mzhiyl dxizq edfe ,dnexr zlwqp okle

,`xnbdøîààëä äaødheqa iabl -éàî àîòèixac mrh dn - ¨©©¨¨¨©£¨©
meyn ,dpnn exbziy miyyegy dcedi iaxïéc úéaî àöz ànL¤¨¥¥¦¥¦

úéàkæ,zenz `le dxedh `idy xxazie wcaiz -éçøt da eøbúéå ©¨¦§¦§¨¨¦§¥
äpeäkokle ,dpnn exbzi dteb z` e`xy mipdkdy yeygl yie - §¨

la` .dteb z` zelbl oi` d`p `id m`y dcedi iax xaeqíúä- ¨¨
,lwqidl z`veiaàäà÷lzñîoi` okle ,dzne zlwqp `id ixd - ¨¦§©§¨

.da xdxdl mi`exd e`eaiy yeyglàîéz éëåééeøbéàì éúà §¦¥¨¨¥§¦¨¥
àúééðøçàayi oiicr j` ,zlwqpa exdxdi `ly s`y xn`z m`e - §©£©§¨¨

aiydl yi ,zxg` dy`a exbzi dnexr dze` e`xiy jezny yeygl
ixdy ,jkn yeygl oi`yéøéîb àáø øîàä,izeaxn icia zxeqn - ¨¨©¨¨§¦¥

àlà èìBL òøä øöé ïéàcúBàBø åéðéòL äîady` dze`a - §¥¥¤¨©¥¤¨§©¤¥¨
iax yyg `l cin dzn `idy lwqidl z`veia okle ,mc`d d`xy

.mi`exd dpnn exbziy dcedi
,`xnbd dywnïðaøc àéL÷ äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ,àáø øîà̈©¨¨§©¦§¨©§©¦§¨©§¨§©¨¨

àéL÷ àì ïðaøcàwx dziid `xnbd dzywdy dxizqd ike - ©§©¨¨Ÿ©§¨
z` dax uxiz mpn` ,xnelk ,opax ixaca `le dcedi iax ixaca
.opax ixaca dxizqd z` uxiz `l la` ,dcedi iax ixaca dxizqd

øîà àlààéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àáø,ïépLãk- ¤¨¨©¨¨§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¦§©¦
dheq oial ,cin dzn `idy lwqidl z`veid oia dax wligy enk

.da zexbzdl mi`exd e`eai zi`kf `vze dxedh `id m`y
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רה

oifge` mipy` cenr g sc oey`x wxtdheq
.àîéé÷ íúädxfrA zifBd zMWle .lFcBd c"a dilr EnI`IW Yxn`wcM zifBd zMWlA ¨¨©§¨§¦§©©¨¦¦§¨¨§©§¤§©§¨¤¨©¨§¦§©©¨¦¨£¨¨

ipW wxR `nFiA xn`cM lgA Divge WcTA Divg ,dzid(.dk sC):.dì ïðézçîexd lMn ¨§¨¤§¨©Ÿ¤§¤§¨©Ÿ¦§¨©§¨¤¤¥¦©©§¦¨¨¦¨©

:dilr EnI`IW xg`l ziAd.dòbéì éãk:DzxvA d`xYWM dcFze miOd on b`czeïéòéqî ©©¦§©©¤§©§¨¤¨§¥§©§¨§¦§©¦©©¦§¤§¤¦§¤§¨¨¨©¦¦
.íéãòä úà eéädPtl dPRn ozF` oiriQn Eid ozF` oiwcFAWkE ,zFWtp zEcr micirOW ¨¤¨¥¦¤§¦¦¥§¨§¤§¦¨¨©¦¦¨¦¦¨§¦¨

:dMWll dMWNnE.'ä éðôìKxC FAW gzRd `Ede ¦¦§¨§¦§¨¦§¥§©¤©¤¤¤

:dxfr i`A lkl d`ivie dqipM.eäééðaøewà §¦¨¦¦¨§¨¨¥£¨¨©§§©§
zlik`A mxdhl mdiPw oAxw z` miaixwOWM§¤©§¦¦¤¨§¨¦¥¤§©£¨©£¦©

lr xFnWie cFnrIW mc`d lr devnE ,miWcẅ¨¦¦§¨©¨¨¨¤©£§¦§©

il aixwdl ExnWYn ixtQA ol `wtpe ,FpAxẅ§¨§©§¨¨©¦§¥¦¦§§§©§¦¦

FcrFnA(gk xAcOA),qpkp dxfrA qpMl lFkIW inE , §£©¦§¨¦¤¨¦¨¥¨£¨¨¦§¨

dxRM zFxQgn EidW ipRn zFlFki Eid `NW EN`e§¥¤Ÿ¨§¦§¥¤¨§ª§©¨¨

:WCwzp `NW xFpTp xrW llgA zFcnFrïéáæ §©£©©©¦¨¤Ÿ¦§©¥¨¦
.énð úBáæåixQgn od mdipAxw oiaixwnWM §¨©¥§¤©§¦¦¨§§¥¤¥§ª§¥

:qpMl oilFki opi`e dxRMlLñb daì àäé à ©¨¨§¥¨§¦¦¨¥¤Ÿ§¥¦¨©
.dzøáçaDpi`e DixEA lr zcnFr zg`d `OW ©£¤§¨¤¨¨©©¤¤©§¨§¥¨

d`nh `idW DYxage ,ip` d`nh xnFl dcFn¨©§¥¨£¦©£¤§¨¤¦§¥¨

DYWA z` zlaFqe dcFn Dpi`W Ff z` d`Fx¨¤¤¥¨¨§¤¤¤¨§¨

:dcFn Dpi`e Ff FnM zFUrl dilr xABzn DAle§¦¨¦§©¥¨¤¨©£§§¥¨¨

.äæ àeä íMä ïî àìYxn`W mrHd Edf `l Ÿ¦©¥¤Ÿ¤©©©¤¨©§¨

:xaCA xn`Pd xTrd.dúBàDzF` riAWde ¨¦¨©¤¡¨©¨¨¨§¦§¦©¨

n"aA i`xwl inrh aidi y"x :odMd(.ehw sC)`wC ©Ÿ¥¨¦©§¥¦§¨¥§©§¨

`le xn`p dIprA dpnl` cbA lagz `l xn`̈©Ÿ©£Ÿ¤¤©§¨¨©£¦¨¤¡©§Ÿ

dpMWnn dY` m`W `xwOd mrhC ,dxiWrA©£¦¨§©©©¦§¨¤¦©¨§©§§¨

FlHl zixgW qpkp dY`e Dl xifgdl aiIg dY`e§©¨©¨§©£¦¨§©¨¦§¨©£¦¦§

:dizFpkWA rx mW D`iVn Fxifgdl ziaxre§©§¦§©£¦©¦¨¥©¦§¥¤¨

.eäééðéa éàîi` ,oFrnW iAxl dcEdi iAx oiA ©¥©§¥©¦§¨§©¦¦§¦

:aEzMd zxifB mEXn i`e DA qB DAl mEXn¦¦¨©¨§¦¦§¥©©¨

.eäééðéa àkéà`idW DA mi`Fx Ep`W dX` ¦¨¥©§¦¨¤¨¦¨¤¦

`NW c"nl ,dcFn Dpi`e miOd zni`n zzzFx¤¤¥¥©©©¦§¥¨¨¤Ÿ

,DA qB DAl oi`W oi`Fx Ep` Ff DA qB DAl `di§¥¦¨©¨¨¦¤¥¦¨©¨

zxifB `N` `xwC `nrh WixC `lC o`nlE§©§Ÿ¨¦©§¨¦§¨¤¨§¥©

:zxg` DOr oiwWn oi` aEzMdéî úúúBøå ©¨¥©§¦¦¨©¤¤§¤¤¦
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dav KphA z`e zltFp Kkxi z` 'd zzA aizkC¦§¦§¥¤§¥¥¤¤§¤¦§¥¨¨

(d xAcOA):.äcîc â"òàå 'îâEwqRW ,dlhA Dnvr ©¦§¨§§¦¨©§¨§¥¨¤¨§

:oiC ziA zFzin rAx`.ìéèa àì äcîaoiccFOW ©§©¦¥¦§¦¨Ÿ¨¦¤§¦

,DA miaiIgzOW dCOA dxar ixaFrl mdl̈¤§§¥£¥¨©¦¨¤¦§©§¦¨

:dzin DzF` znbEcA miznE.óñBé áø øîàc ¥¦§§©¨¦¨§¨©©¥
oke `nlrA iOp sqFi ax xn`C xn`w `xnBd©§¨¨¨¨©§¨©©¥©¥§¨§¨§¥

:'eM ipY.úBúéî òaøà ïéc`idW minW oiC ¨¥¦©§©¦¦¨©¦¤¦

:FznbEC.âbä ïî ìôBðopzC ,dliwqC `inEC §¨¥¦©©§¨¦§¦¨¦§©

(.dn sC oixcdpq)zFnFw iYW DaB did dliwQd ziA ©§¤§¦©¥©§¦¨¨¨¨Ÿ©§¥

:'eM Ftgce `A micrd on cg`.BzñøBc äiçix` ¤¨¦¨¥¦¨§¨£©¨©§£¦

dnFC df mbe ,ux`l FliRnE eipxRvA FqxFC§§¦¨§¨©¦¨¨¤§©¤¤

:lwqpl.BLékî Lçð:FtxFU qx`deøñîð §¦§¨¨¨©¦§¨¤¤§¦§¨
.úeëìnì,siqA FW`x z` oifiYn zEkln zzinE ©©§¦©©§©¦¦¤Ÿ§©¦

oixcdpqA opixn`cM `Ed siq iOp bxde(:ap sC): §¤¤©¥©¦¦§©§¦¨§©§¤§¦©

.éëðBøñ:FpFxbA ilg `Ede ,h"lpnea.äàqàña §§¦§¢¦¦§§©§¨
DgNWn dY`WM Dnvr d`q DzF` KFzA§¨§¨©§¨§¤©¨§©§¨

:dPaixY oFCa`l.äàñ àlà éì ïéàådxar ¨£©§¦¤¨§¥¦¤¨§¨£¥¨

:dlFcB.á÷øz'b EpiidC ,awe ixY ,d`q ivg §¨©§©£¦§¨§¥§¨§©§

:oiAw.àìëeòå ïîzoxErWe od miPhw zFlwWn ©¦Ÿ¤§§¨¦§¨§©¦¥§¦¨

dpitQd z` xkFOdA `xzA `aaA(.v sC):ïépîe §¨¨©§¨§©¥¤©§¦¨©¦©¦
.'åëå äèeøôe äèeøt ìkLErxtp `NW t"r`e ¤¨§¨§¨§§¤Ÿ¦§§

,mdilr Fl ExYe `l dIpWE dpFW`x mrR EPOn¦¤©©¦¨§¦¨Ÿ¦§£¥¤

: Fl zF`xl :oFAWgl ozF` Fl oitxhvn `N ¤̀¨¦§¨§¦¨§¤§¥¨

.Bì äñøt:FCbpM.ätk:sirv ¨§¨§¤§¦¨¨¦
äéðô

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

øçàåixiyn oi`a zixvnd dtitke ixvnd lag yxtn inlyexia .ixvnd lag `ian jk

ea bxdpy siiqe ea wpgpy xceq i` `prci `le dilcbne xird znegk dkyld

oicd xnbp wxt opixn`c(.bn sc oixcdpq)ik dkyld ixiyn inp eyexit i` xeav lyn oi`ac

:`kd

àðéðú`prci `le .ixvnd lag `ian jk xg`e

`id ipzwc `dn ith `kdn hiyt i`n

opira ixvn lagc rnync levlva el dxbg

e`l la` opira devnl dligzkl jgxk lre ynn

mey e` ixvnd lag aizk `kidc akrl `wec

wcwcnd edin akrl el did dnle dxeza dxiyw

ez`ad xwirc icin `iyw `l i"yx yexita

e` lag `wec dcna dcn meyn i` dil `iranw

levlv xeywl jixve li`ed micba zhiny meyn

`kilc `kid edin dpnn rxtil ick lag xeywl

xzei `pxcdn `l levlv `ki`e ixvnd lag

:lag xza i`cn

íåéîziad onfac d"de .'eke w"nda axgy

`la oda aiigzpy in zezin 'c oic ebdp

oixcdpqa epecl [oijeki eid] `ly d`xzde micr

zepenn ipic cg` 'ta xn`ck(:fl sc)iaxa dyrn

iax xn` `ipzc ziad onfa didy ghy oa oerny

'eke izi`x `l m` dngpa d`x` ghy oa oerny

`ed ygp xa i`de opiywne ygp ekiydy cr

axgy mein hwpc i`d `l` 'eke `iig iax ipzde

rax` elhac hwp `wiqtc `zln ycwnd zia

:ixnbl zezinéîwxtn 'iywn .dliwq aiigzpy

milretd z` xkeyd(:bt sc n"a)xfrl` iaxc

`edda rbt cg `nei iapb qitz ded oerny iaxa

edetwfe (edetwf) edeqtze edeqtz edl xn` qaek

elra epae `edy jl rxi l` iax el xn` ika `we

i`n`e wpgp dlzpy dfe k"deia dqxe`n dxrp

la` `ed dliwq xa `ed ikd xa i`de jixt `l

ikd meyn mzd yxitc icin `iyw `l i"yxtl

e`lc xnel yie oilzp oilwqpd lkc meyn dlzp

oirn `l` ezqxec dig e` bbd on ltep hwp `wec

lra epac miyxtn yie bxdi da aiigzpy dzin

wpga `ied ezzinc dlera dl `iedc dligz

oilebd od el` wxta xn`c `dn iaxl `iyw la`

(:i zekn)df ecil dp` midl`de yiwl yix yxc

bbeya bxdy dfe mleqd zgz ayei cifna bxdy

`ed dliwq xa e`l `de ebxede ltepe dler

dcna dcn edin dliwq xa e`lc b"r` uxize

aizkck `ed dcixi jxc exiag lr wxefc `id

(dl xacna)dcixi jxc mizn el`e zenie eilr ltie

oipra mdn rxtp d"a yecwd siiqa ebxd m`e

:xg`
oinipn

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

íeMî éàî àîòè àëä ,àéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaøc§©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨¨¨©£¨©¦
,äfî ìBãb øeqéé Eì ïéà íúä ,'íéLðä ìk eøñåðå'§¦©§¨©¨¦¨¨¥§¦¨¦¤

ïîçð áø øîà ,ézøz da ãéáòì àîéz éëåäaø øîà §¦¥¨©£¦¨©§¥¨©©©§¨¨©©¨
Bì øBøa 'EBîk Eòøì záäàå' àø÷ øîà ,äeáà øa©£¨¨©§¨§¨©§¨§¥£¨§
éleëc àì ,àéä éàpz ïîçð áøc àîéì .äôé äúéî¦¨¨¨¥¨§©©§¨©¨¥¦Ÿ§¥
øî ,éâìôéî÷ àäa àëäå ,ïîçð áøc eäì úéà àîìò̈§¨¦§§©©§¨§¨¨§¨¨¦§§¥©

éãò déðBéæa øáñøîe ,déôeâc àøòvî éôè déì ó ¨©¦§¥¨¦¥§¥¦©£¨§¥©
éãò déôeâc àøòö ,øáñäúéä :déðBéæaî éôè déì ó ¨©©£¨§¥¨¦¥§¥¦¦§¥¨§¨

,dì íéàð íéøBçL eéä íà àðz :'eëå íéðáì äqeëî§¨§¨¦§¨¨¦¨§¦¨¦¨
áäæ éìk äéìò eéä :íéøòBëî íéãâa dúBà ïéqëî§©¦¨§¨¦§¨¦¨¨¤¨§¥¨¨
.àéòaéî éðä ,dì ìéåeðî éìeeð àzLä ,àèéLt :'eëå§§¦¨©§¨©¥§©¥¨¨¥¦©§¨
,éLðéà éøîàãk ,éôè ïBéfa dì úéà éðäa ,àîéúc eäî©§¥¨§¨¥¦¨¦¨§¥¦§¨§¦¦§¥
Ck øçàå :ïì òîLî à÷ ,éðàñî íééñå ìéèøò çéìL§¦©©§¦§¨¥§¨¥¨©§©¨§©©¨
ìáç ,àðeä áøî àaà éaø dépéî àòa :'eëå ìáç àéáî¥¦¤¤§§¨¦¥©¦©¨¥©¨¤¤
äéãâa eèîMé àlL íeMî ,äèBña ákòiL eäî éøönä©¦§¦©¤§©¥§¨¦¤Ÿ¦¨§§¨¤¨
íeMî àîìéc Bà ,ébñ énð ïè÷ ìeöìöáe àeä äéìòî¥¨¤¨§¦§¨¨©¦©¦¦§¨¦
àéáî ïäk Cëéôì ìeöìöa Bì äøâç àéä øî øîàc§¨©©¦¨§¨§¦§§¦¨Ÿ¥¥¦
øîà .ákòî ,äéccî äìòîì dì øLB÷å éøönä ìáç¤¤©¦§¦§¥¨§©§¨¦©¤¨§©¥¨©
dì BøLB÷å éøönä ìáç àéáî Ck øçàå äeúéðz ,déì¥§¦¨§©©¨¥¦¤¤©¦§¦§§¨
ìëå :äéìòî äéãâa eèîMé àlL éãk äéccî äìòîì§©§¨¦©¤¨§¥¤Ÿ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨§¨
zøîà ,àéL÷ àôeb àä :'eëå äàøé da úBàøì äöBøä̈¤¦§¨¦§¤§¨¨©§¨¨§©§
éøáb àðL àì àîìà ,äàBø da úBàøì äöBøä ìk̈¨¤¦§¨¤©§¨Ÿ§¨©§¥
,dúBàøì úBøzeî íéLpä ìk éðz øãäå ,éLð àðL àìå§Ÿ§¨¨¥©£©¨¥¨©¨¦¨¦§¨
øîà .íéLðà dîbøz ,éiaà øîà .àì íéLðà ,ïéà íéLð̈¦¥£¨¦Ÿ¨©©©¥©§§¨©¨¦¨©
,éðz÷ äàBø da úBàøì äöBøä ìk àäå ,àáø déì¥¨¨§¨¨¨¤¦§¨¤¨¨¥
àðL àì ,äàBø da úBàøì äöBøä ìk ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¨¤¦§¨¤Ÿ§¨
øîàpL äúBàøì úBáéiç íéLðå ,éLð àðL àìå éøáb©§¥§Ÿ§¨¨¥§¨¦©¨¦§¨¤¤¡©

:'äðëúnæk äðéNòú àìå íéLpä ìk eøqeðå'äðLî §¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨¦§¨
úà äèM÷ àéä ,Bì ïéããBî da ããBî íãàL äcîa§¦¨¤¨¨¥¨§¦¦¦§¨¤
dîöò úà äúlb àéä .dìåeð íB÷nä ,äøéáòì dîöò©§¨©£¥¨©¨¦§¨¦¦§¨¤©§¨
äøéáòa äìéçúä Cøia .äéìò älb íB÷nä ,äøéáòì©£¥¨©¨¦¨¨¤¨©¨¥¦§¦¨©£¥¨
äléçz Cøiä ä÷ìz Cëéôì ,ïèaä Ck øçàå ,äléçz§¦¨§©©¨©¤¤§¦¨¦§¤©¨¥§¦¨

:èìt àì óebä ìk øàLe ïèaä Ck øçàåàøîâ §©©¨©¤¤§¨¨©Ÿ¨©§¨¨
éèa äcîc áb ìò óà ,óñBé áø øîàét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àéiç éaø éðz ïëå óñBé áø øîàc .ìéèa àì äcîa ,äì ¨©©¥©©©§¦¨§¥¨§¦¨Ÿ¨¦§¨©©¥§¥¨¥©¦¦¨¦¤¨©¥©¦§¨©©¦

äiç Bà âbä ïî ìôBð Bà ,äìé÷ñ áéiçúpL éî .eìèa àì úBúéî òaøà ïéc àlà ,eìèa àäå .eìèa àì úBúéî òaøà ,éøãäðñ äìèaL¤¨§¨©§¤§¥©§©¦Ÿ¨§§¨¨§¤¨¦©§©¦Ÿ¨§¦¤¦§©¥§¦¨¥¦©©©¨
éî .åéìò ïéàa ïéèñéì Bà úeëìnì øñîð Bà ,äâéøä áéiçúpL éî .BLékî Lçð Bà ä÷éìãa ìôBð Bà ,äôéøN áéiçúpL éî .BzñøBc©§¦¤¦§©¥§¥¨¥¦§¥¨¨¨©¦¦¤¦§©¥£¦¨¦§©©©§¦§¦¨¦¨¨¦
äàñàña' øîàpL ,Bì ïéããBî da ããBî íãàL äcîaL ïépî ,øîBà éaø äéä àéðz .ékðBøña úî Bà øäða òáBè Bà ,ä÷éðç áéiçúpL¤¦§©¥£¦¨¥©§¨¨¥¦§§¦©§¨¨¨©¦¥¦©¦¤§¦¨¤¨¨¥¨§¦¤¤¡©§©§¨
øîBì ãeîìz ,ïépî àìëeòå ïîBz ,òáBø éöçå òáBø ,á÷ éöçå á÷ ,á÷øz éöçå á÷øz úBaøì ïépî ,äàñ àlà éì ïéà ,'äðáéøz dçìLa§©§¨§¦¤¨¥¦¤¨§¨¦©¦§©©§©§¥¦©§©©©£¦©©©£¦©¤§§¨¦©¦©§©
eðéöî ïëå .'ïBaLç àöîì úçàì úçà' øîBì ãeîìz ,ìBãb ïBaLçì úôøèöî äèeøôe äèeøt ìkL ïépîe .'Lòøa ïàñ ïBàñ ìë ék'¦¨§Ÿ¥§©©¦©¦¤¨§¨§¨¦§¨¤¤§¤§¨©§©©©§©©¦§Ÿ¤§§¥¨¦
dðBì÷ äàøîe øBðwð øòL ìò dãéîòî ïäk Cëéôì ,Bì úBàøéì dúéa çút ìò äãîò àéä ,dì eããî da äããnL äcîaL äèBña§¨¤§¦¨¤¨§¨¨¨§¨¦¨§¨©¤©¥¨¥¨§¦¨Ÿ¥©£¦¨©©©¦¨©§¤§¨
Cëéôì ,äéðt Bì äèM÷ àéä .äéìâø úçz Bçéðîe dLàø ìòî ätk ìèBð ïäk Cëéôì ,dLàø ìò ïéàð ïéøceñ Bì äñøt àéä .ìkì©Ÿ¦¨§¨¨¦¨¦©Ÿ¨§¦¨Ÿ¥¥¦¨¥©Ÿ¨§¦©©©§¤¨¦¦§¨¨¤¨§¦¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבגבורה(



רז
ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dheq(oey`x meil)

àéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaøc`l mlerly ,mipicd oia dxizqd §©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨
y `l` ,xedxdl opax eyygàëädheq iabl -éàî àîòèmrhd - ¨¨©£¨©

`ed ,dteb z` milbnyíeMîxn`pyìk eøñåðå''íéLðäjkle - ¦§¦©§¨©¨¦
bdpzdl xqen egwie miypd z`f e`xiy ick ,dyiial deevn

j` .epfy cyg icil mnvr z` `iadl `le zeripvaíúäiabl - ¨¨
ebdpi `le xqen egwi zexg`y ick dyiial jixv oi` ,lwqidl z`vei

ixdy ,dzenkäfî ìBãb øeqéé Eì ïéà`idyk dze` ze`exy - ¥§¦¨¦¤
.zlwqpàîéz éëåézøz da ãéáòì`idy mb e`xiy xn`z m`e - §¦¥¨©£¦¨©§¥

,dze` miyiiany mbe zbxdpäeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà, ¨©©©§¨¨©©¨©£¨
y meyn ,ok miyer oi`øîà'EBîk Eòøì záäàå' àø÷cnlpe , ¨©§¨§¨©§¨§¥£¨

y o`knBì øBøabxdidl `veil xexal yi -äôé äúéî`ly - §¦¨¨¨
.eze` mizinnyk yiiazi

,`xnbd zl`eyàéä éàpz ïîçð áøc àîéìoicdy xn`p m`d - ¥¨§©©§¨©¨¥¦
iax zwelgna dielz ,dti dzin bxdpl xexal yiy ongp ax xn`y
opaxy ,mzwelgn mrh dfe .lwqidl z`veid iabl opaxe dcedi
zlwqp dy`d oi`y mixaeq okle dti dzin xexal yiy mixaeq
.dnexr zlwqpy xaeq okle df oic lr wleg dcedi iaxe ,dnexr

,`xnbd dgecàìdcedi iax zwelgna miielz `l ongp ax ixac - Ÿ
`l` ,opaxeïîçð áøc eäì úéà àîìò éleëc`veil xexal yiy - §¥¨§¨¦§§©©§¨

,dti dzin bxdidléâìôéî÷ àäa àëäå`id dn ewlgpy `l` - §¨¨§¨¨¦§§¥
,dl dti xzeid dzindøáñ øî,mixaeq opax -éãò déðBéæadéì ó ©¨©¦§¥¨¦¥

àøòvî éôèdéôeâc`lyn dfazz `ly dy`l aeyg xzei - §¥¦©£¨§¥
z` akri dfy s` micba mr lwqidl dy`d dticrn okle ,xrhvz
`idyk lwqdle zefazdl xy`n ,xzei xrhvdl dl mexbie dzind

.dl dtid dzind `id ef `linne ,dnexrøîedcedi iax -,øáñ ©¨©
éãò déôeâc àøòöódéðBéæaî éôè déì`ly dy`l aeyg xzei - ©£¨§¥¨¦¥§¥¦¦§¥

lwqidle zefazdl dy`d dticrn okle ,dfazz `lyn xrhvz
dl enxbie dzind z` eakri xy` micba mr lwqidln ,dnexr

.dl dtid dzind `id ef `linne .xzei xrhvdl
,dpyna epipyíéðáì äqeëî äúéämixegya dqkznàðz .'eëå- ¨§¨§¨§¨¦§¨¨

y `ziixaa epcnleéä íàmicba mbdì íéàð íéøBçL,ïéqëî ¦¨§¦¨¦¨§©¦
dúBàaíéøòBëî íéãâa.dfazze leepzzy liaya , ¨§¨¦§¨¦

,dpyna epipy'eëå áäæ éìk äéìò eéä.dleepl ick dpnn oixiarn ¨¨¤¨§¥¨¨§
df ixde ,z`f xnel dpynd dkxved recn ,`xnbd zl`eyàèéLt§¦¨

,mihiykzd z` dpnn mixiqnydì ìéåeðî éìeeð àzLäixdy - ©§¨©¥§©¥¨
,dleepl miyrn miyeràéòaéî éðädpnn mixiqny xnel jixv ike - ¨¥¦©§¨

,`xnbd zvxzn .zhyewn didz `ly ick mihiykzd z`eäî©
àîéúcmihiykzd z` dilr xi`ydl yiy xnel mixeaq epiid - §¥¨

y meyndì úéà éðäaéôè ïBéfaonfa mihiykz dilr eidi m`y - §¨¥¦¨¦¨§¥
xzei jka yi ,xfetne dlebn dxrye dail cbpk cr dnexr `idy

e ,oeifaéðàñî íééñå ìéèøò çéìL éLðéà éøîàãkjxcy enke - ¦§¨§¦¦§¥§¦©©§¦§¨¥§¨¥
ef dy` jk ,miilrp wx yaele mexr jledy in lr wegvl miyp`d

.adf ihiykz mr zklede zleepn dlekïì òîLî à÷epl dycig - ¨©§©¨
.adf ihiykz ila zeidl dl oeifa xzei mewn lkny dpynd

,dpyna epipyìáç àéáî Ck øçàådiccn dlrnl exyewe ixvn §©©¨¥¦¤¤
.'eëåàðeä áøî àaà éaø dépéî àòa,`ped ax z` `a` ax l`y - §§¨¦¥©¦©¨¥©¨
ìáçäèBña ákòiL eäî éøönädf ixvn lag dxiywd m`d - ¤¤©¦§¦©¤§©¥§¨

laga exywi ixvn lag oi` m`y e` ,dheqd z`wyd z` akrn
`ed dxiywl mrhd m`d ,md wtqd iccve .dze` ewyie xg`íeMî¦

eèîMé àlLàeä äéìòî äéãâamicbad ekyni `ly liaya - ¤Ÿ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨
df itle ,dal cbpk cr odkd mze` rxwy xg`l dhn itlkìeöìöáe§¦§

ébñ énð ïè÷.witqn mb ohw laga -àîìéc Bàdxiywl mrhdy ¨¨©¦©¦¦§¨
`edøîàc íeMîøîokle ,el miccen ccen mc`y dcnay ,oldl ¦§¨©©

y oeikBì äøâç àéäìeöìöaze`pzdl d`p cba dxbg dheqd - ¦¨§¨§¦§
,enr dxzqpy in iptaéøönä ìáç àéáî ïäk Cëéôìqb `edy - §¦¨Ÿ¥¥¦¤¤©¦§¦

dareäìòîì dì øLB÷åäéccîlag df mrh itle ,dfazzy ick §¥¨§©§¨¦©¤¨

ixvnákòî,wtqd z` `xnbd zhyet .dpbzn `id ea `weecy , §©¥
déì øîà,`a` axl `ped ax -äeúéðz,epzpyna epcnl -øçàå ¨©¥§¦¨§©©

dì BøLB÷å éøönä ìáç àéáî CkàlL éãk äéccî äìòîì ¨¥¦¤¤©¦§¦§§¨§©§¨¦©¤¨§¥¤Ÿ
äéìòî äéãâa eèîMéelti `ly liaya `id dxiywdy yxetn ixd , ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨

.ixvn lag `weec `le xyk lag lk ok m`e ,micbad
,dpyna epipy'eëå äàøé da úBàøì äöBøä ìëåmiypd lke §¨¨¤¦§¨¦§¤§

,`xnbd dywn .dze`xl zexzenàéL÷ àôeb àädpynd ixac - ¨¨©§¨
,mixzeqzøîày dpynd dxn` dligza -da úBàøì äöBøä ìk ¨§©§¨¨¤¦§¨

äàBø,àîìày rnyn -éLð àðL àìå éøáb àðL àìlcad oi` - ¤©§¨Ÿ§¨©§¥§Ÿ§¨¨¥
oiadrya dheqd z` ze`xl xzen mlekl `l` ,miypl miyp`

eli`e .dze` mileepnyéðz øãäåy epcnl dpynd jynda -ìk ©£©¨¥¨
dúBàøì úBøzeî íéLpärnyne ,ïéà íéLðxzen miypl `weec - ©¨¦¨¦§¨¨¦¥
la` ,dheqd z` ze`xlàì íéLðà,`xnbd zvxzn .éiaà øîà £¨¦Ÿ¨©©©¥

dîbøzlky dpynd dxn`y dn ,jk dpynd ixac z` yxtp - ©§§¨
epiid ,d`xi ze`xl dvexdíéLðàdgec .miyp lr wx xn`p - £¨¦

,`xnbdàáø déì øîàiia`làäå'ìk'äàBø da úBàøì äöBøä ¨©¥¨¨§¨¨¨¤¦§¨¤
éðz÷mby rnyne ,d`ex dvexy in lky dpyna aezk ixd - ¨¨¥

.miyp`àlà,`xnbd zvxznàáø øîàdpynd ixac zligz ok` , ¤¨¨©¨¨
yäàBø da úBàøì äöBøä ìkmlek lr dxn`p ,àìå éøáb àðL àì ¨¨¤¦§¨¤Ÿ§¨©§¥§Ÿ

éLð àðL,dpynd dtiqene ,úBáéiç íéLðåäúBàøìmiypd - §¨¨¥§¨¦©¨¦§¨
miiwl ,dleeipa dheqd z` ze`xl aeig mdilr yi dxfra ze`vnpy

dn z`äðéNòú àìå íéLpä ìk eøqeðå' øîàpL'äðëúnækr -il ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨
.lirlcke ,diyrn z` zeyrl e`ai `l dyper dn miypd e`xiy ici
,dheqd z` mifane mileepn eid ji` zncewd dpyna epcnly xg`l
cbpk dcn dl dyrp lkdy x`al epiptly `xnbde dpynd d`a

.dcn
äðùî.Bì ïéããBî da ããBî íãàL äcîamc`d z` miyiprnyk - §¦¨¤¨¨¥¨§¦

bdpzd `edy dcn dze`a enr mibdpzn ,xary dxiar lr minyn
y ,dheq iabl okle .dxiaraäøéáòì dîöò úà äèM÷ àéä- ¦¦§¨¤©§¨©£¥¨

,df cbpk ,lread ipira og `evnl ,dxiard liayaäìåeð íB÷nä- ©¨¦§¨
y oeik oke .dze` leepl dzeeiv dxezddîöò úà äúlb àéä¦¦§¨¤©§¨

äøéáòìd`xi lready ick dnvr z` dzlbe ziad gzta dayiy - ©£¥¨
,df cbpk ,dxiar dzi` xearie dze`äéìò älb íB÷nädxezd - ©¨¦¨¨¤¨

xrya dze` micinrny drya lk ipirl dlebn didzy dzeeiv
.xepwipCøiaïèaä Ck øçàå ,äléçz äøéáòa äìéçúäjxc - ©¨¥¦§¦¨©£¥¨§¦¨§©©¨©¤¤

jk xg`e ,lreal xya aexiwdn oey`xd dpdp jxidy `ed yinyzd
,ohadCëéôìy odkd dllwnïèaä Ck øçàå äléçz Cøiä ä÷ìz §¦¨¦§¤©¨¥§¦¨§©©¨©¤¤

,"dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza" xn`pyóebä ìk øàLe§¨¨©
èìt àìa`kde ilegd on mihlnp mpi` sebd ixa` x`y s`e - Ÿ¨©

.ohade jxid xg`l
àøîâ.óñBé áø øîà,äìéèa äcîc áb ìò óàyiprdl ewqty - ¨©©¥©©©§¦¨§¥¨

mewn lkn ,oic zia zezin drax`aìéèa àì äcîayper - §¦¨Ÿ¨¦
dxiar ixaerl miinyn miccen `l` ,wqt `l dzin dze` znbeck

.oldlcke ,da eaiigzdy dzina ezeniyéðz ïëå óñBé áø øîàc§¨©©¥§¥¨¥
éøãäðñ äìèaL ét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àéiç éaø©¦¦¨¦¤¨©¥©¦§¨©©¦¤¨§¨©§¤§¥

mewn lkn ,zeytp ipic cer mipc `leeìèa àì úBúéî òaøà. ©§©¦Ÿ¨§
,`xnbd zl`eyàäåeìèadaiyn .zeytp ipic xak mipc oi` ixd - §¨¨§

,`xnbdòaøà ïéc àlàeìèa àì úBúéîz` yiprdl miny oic - ¤¨¦©§©¦Ÿ¨§
dnec dzina yprp okle ,lha `l oic zia zezin rax`a `hegd

,oebk ,mdläìé÷ñ áéiçúpL éîdilr yperdy dxiar dyry in - ¦¤¦§©¥§¦¨
,dliwq `idBà âbä ïî ìôBð BàBzñøBc äiç.ux`l ezlitneéî ¥¦©©©¨©§¦

äôéøN áéiçúpL,ä÷éìãa ìôBð Bà,sxypeBLékî Lçð Bàqx`de ¤¦§©¥§¥¨¥¦§¥¨¨¨©¦
.zne miptan eze` sxeyáéiçúpL éîäâéøä,siiq -øñîð Bà ¦¤¦§©¥£¦¨¦§©

åéìò ïéàa ïéèñéì Bà úeëìnì.axga bexdl mkxce ,áéiçúpL éî ©©§¦§¦¨¦¨¨¦¤¦§©¥
ä÷éðç,øäða òáBè Bà,mind jeza wpgpeúî BàékðBøñaici lr - £¦¨¥©§¨¨¥¦§§¦
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רח

ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבגבורה(

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

úB÷éøBî äéðt.úBèìBa äéðéò Cëéôì ,äéðéò Bì äìçk àéä- ¨¤¨¦¦¨£¨¥¤¨§¦¨¥¤¨§
.zehlea dipire zewixen dipt mind z` dzeyy onfayäòì÷ àéä¦¨§¨

úà BìdøòNze`pzdl liaya lread xeara dxry z` drlwy - ¤§¨¨
,eiptaøúBñ ïäk Cëéôìrxet -Bì äúàøä àéä .døòN úà §¦¨Ÿ¥¥¤§¨¨¦¤§£¨

òaöàa,dil` `eaiy el fenxl -úBøLBð äéðøBtéö Cëéôì.àéä ¨¤§©§¦¨¦§¤§¦
ìeöìéöa Bì äøâç,d`p dxebg -éøönä ìáç àéáî ïäk Cëéôì ¨§¨§¦§§¦¨Ÿ¥¥¦¤¤©¦§¦

äìòîì dì øLB÷å.äéccîdëéøé úà Bì äèLt àéädyrnl §¥¨§©§¨¦©¤¨¦¨§¨¤§¥¨
,dxiardúìôBð dëéøé Cëéôì.àéädñéøk ìò ezìaé÷dyrna §¦¨§¥¨¤¤¦¦§©©§¥¨
,dxiardäáö dðèa Cëéôìdpha dzave" aezky enk ,zgtpzn - §¦¨¦§¨¨¨

."dkxi dltpeíìBò épãòî ezìéëàä àéä,dxiarl ezeztl liaya ¦¤¡¦©©£©¥¨
äîäa ìëàî dðaø÷ Cëéôì.mixery -àéäçaeLî ïéé eäú÷Lä §¦¨¨§¨¨©£©§¥¨¦¦§©§©¦§¨

íéçaeLî úBñBëa,ä÷Lî ïäk Cëéôìdze`íéîäãé÷îa íéønä §§¨¦§¦¨Ÿ¥©§¤©¦©¨¦¦§¦¨
Nøç ìL.qxg ilka -äúNò àéädxiard dyrn z`øúqacbpk , ¤¤¤¦¨§¨©¥¤

`edy 'd dfíéðt da íN 'ïBéìò øúña áLé'rxtidl ick dptzn - Ÿ¥§¥¤¤§¨¨¨¦
enk ,dpnnøîàpL"óLð äøîL óàð ïéòåàì øîàìïéò éðøeNú ¤¤¡©§¥Ÿ¥¨§¨¤¤¥ŸŸ§¥¦¨¦

'Bâåz` xearl dlild zkygl dtvn s`epdy - "miyi mipt xzqe §
.epnn rxtidl eipt miyi xzqa ayei `edy 'de ,xzqa dxiardøác̈¨

øçàdzyry jk lr dcn cbpk dcnd miiwzn ji` xg` yexit - ©¥
,xzqa dxiard dyrn z` dheqdøúqa äúNò àéädf cbpk , ¦¨§¨©¥¤

éeìâa dîñøét íB÷näjkae dl ze`pwl dlra ala ozpy - ©¨¦§§¨§¨
enke ,diyrn minqxtznäìbz ïBàLîa äàðN äñkz" øîàpL¤¤¡©¦©¤¦§¨§©¨¦¨¤

Búòø"('Bâå) ìä÷alr 'dl mi`epyd eiyrn z` xizqne dqknd - ¨¨§¨¨§
mirxd eiyrn z` 'd dlbny eteq ,xezqne jyga mze` dyery ici

.miaxl
zl`ey .el miccen ccen mc`y dcnay miweqtn dcnl `ziixad

,`xnbd'ïBaLç àöîì úçàì úçà'î déì à÷ôðc øçàîexaky - ¥©©§©§¨¥¥©©§©©¦§Ÿ¤§
m` ,rxtidl liaya oeaygl mi`hgd mitxhvny df weqtn epcnl

weqtd okél änì 'Lòøa ïàñ ïBàñ ìë ék'ixd ,azkp dn liaya - ¦¨§Ÿ¥§©©¨¨¦
,`xnbd daiyn .zephw zexar lr cnll jxev ea oi`äcîëì- ¦§¦¨

,dcn cbpk dcna miyprp miphw mi`hg lr mby micnel df weqtn
,zeywdl `xnbd dkiynn .`hgd oirk didi yperdyøçàîe¥©©

à÷ôðc'Lòøa ïàñ ïBàñ ìë ék'î déìcbpk dcna miyiprny §©§¨¥¦¦¨§Ÿ¥§©©
ok m` ,dcna'él änì 'äpáéøz dçìLa äàñàñdn liaya - §©§¨§©§¨§¦¤¨¨¨¦

`ziixad epnn dyxcy itk dcn cbpk dcnl jxev ea oi` ixd ,azkp
yexcl jxved df weqt ,`xnbd daiyn .dligzaøa àðpéç áøãëì§¦§©¦¨¨©

àtt,éaø øîàcïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà àtt øa àðpéç ¨¨§¨©©¦¦¨¨©¨¨¥©¨¨¦§¨¦
äneàädne` yiprn epi` -dçeléL úòL ãòdryd dribny cr - ¨¨©§©¦¨

,mlerdn ixnbl dca`nydçìLa äàñàña' øîàpLdpaixz'Bâå ¤¤¡©§©§¨§©§¨§
.oeca`l mze` glyny drya zexard lk lr 'd mze` yiprny -

,`xnbd dywnéðéàmca`n 'dy onfa wxy ,jk xnel ozip ji` - ¥¦
,mze` yiprn `ed mlerdnìL àáø øîàäåúBøeîàä úBñBk äL §¨¨©¨¨§Ÿ¨¨£

íéøöîa,miwynd xy ly enelga -änìqek .mifnex dn lr - §¦§©¦¨¨
mixeqiúúML ,úçàmixvn dzzyy -äLî éîéazeknd zxyr - ©©¤¨©¦¥Ÿ¤

.mixvnn l`xyi e`viy onfa seq mi zrixweéîéa úúML ,úçàå§©©¤¨©¦¥
äëð äòøt.mixvn z` laa jln xv`pckeap dkdy -,úçàå ©§Ÿ§Ÿ§©©
ì dãéúòLäéúBøáç íò úBzLmyiprdy ,`vnpe .giynd zenia - ¤£¦¨¦§¦©§¤¨

y s` `ed jexa yecwd`pipg iax lr dywe ,mlerd on eca`p `l
.`tt xaàîéz éëåy ,uxzl xn`z m`e -ðäeãæà Cdne`d - §¦¥¨¨¨¨§

,ixnbl dcgkp dyn onfa dziidy zixvndeäðéð éðéøçà éðäå- §¨¥©£¦¥¦§
jk xg` eayiizdy zexg` zene` lr md ,epzipy zeipyd zeknde

,`xnbd dgec .mixvnaøb ïéîéðî ,äãeäé éaø øîà àéðúäå§¨©§¨¨©©¦§¨¦§¨¦¥
øáç éì äéä éøönä`ede ,ixvn xb didy eny oinipne xag il did - ©¦§¦¨¨¦¨¥

éaø éãéîìzîàáé÷òjke ,éøönä øb ïéîéðî øîà,envr lréðà ¦©§¦¥©¦£¦¨¨©¦§¨¦¥©¦§¦£¦
ïBLàø éøöî,xiibzdy ixvn -äðBLàø úéøöî éúàNðåzxeib - ¦§¦¦§¨¨¦¦§¦¦¨

,zixvnéðáì àéOàäiðL úéøöî,mixb za zixvn -ïa àäiL éãk ©¦¦§¦¦§¦§¦¨§¥¤§¥¤
ìäwa àáì øzeî éða`ypidl xzene iyily xec didi ipay ick - §¦¨¨Ÿ©¨¨

gken ,ldwa `al xeq`d ixvn did oinipny jkne .dxykl
dkdyk ixnbl dcgkp `le ,mlera zniiw oiicr zixvnd dne`dy

.'d mze`àlà`xnbd dwiqn,`iyewd gknéëä øîzéà éà ¤¨¦¦§©¨¦
øîzéà,exn`p jk ,mixacd exn`p m` -øîààtt øa àðpéç éaø, ¦§©¨©©¦¦¨¨©¨¨

Cìnä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà,dne`d lyúòL ãò ¥©¨¨¦§¨¦©¤¤©§©
BçeléL,ezekln zwqtpy -äàñàña' øîàpLäpáéøú dçìLa ¦¤¤¡©§©§¨§©§¨§¦¤¨

'Bâå.jln lr yxcpe §
àäà àtt øa àðpéç áøc àäì éðúî øîéîàz` cnl xnin` - £¥©©§¥§¨§©¦¨¨©¨¨©¨

weqtdne ,dligza `xnbd dpiady itk `tt xa `pipg iax ixac
,oldlyáéúëc éàîaezkd zpeek dn -éúéðL àì 'ä éðà ék" ©¦§¦¦£¦Ÿ¨¦¦

á÷òé éða ízàå"íúéìë àì,jk `tt xa `pipg iax yxce ,'ä éðà' §©¤§¥©£ŸŸ§¦¤£¦
éúékä àì 'éúéðL àìdì éúéðLå äneàìdne` izikd `ly - Ÿ¨¦¦Ÿ¦¥¦§¨§¨¦¦¨

mze` dkn ip`y drya `l` ,dzekdl aey izxfge mlerd zene`n
eli`e .mca`n ip`éða ízàå'ì á÷òé'íúéìë àl`xyi mr z` - §©¤§¥©£ŸŸ§¦¤

e ,cinyn `le dkn ip`eðééä'ía äìëà éöç' áéúëc,l`xyia - ©§¦§¦¦©£©¤¨
yïéìk évçla` ,zelk izekn -ïéìk ïðéà ïäå. ¦©¨¦§¥¥¨¨¦

àðeðîä áø øîà,íãàä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà- ¨©©©§¨¥©¨¨¦§¨¦¨¨¨
,ei`hg lr eyiprdlBúàñ àlîúzL ãò,eizepeer eaxiy -øîàpL ©¤¦§©¥§¨¤¤¡©

úBàìîa'''Bâå Bì øöé B÷ôñ,eize`ze eizepevx e`lnzd xy`k - ¦§Ÿ¦§¥¤§
.miyperde zexvd eilr e`eai - 'el xvi'

àtt øa àðpéç éaø Løc,íéøLéì 'äa íé÷éãö eððø" áéúëc éàî ¨©©¦¦¨¨©¨¨©¦§¦©§©¦¦©©§¨¦
äåàð"äìäú,äläz äåàð éø÷z ìà,äläz äåð àlàyxtzne - ¨¨§¦¨©¦§¥¨¨§¦¨¤¨§¥§¦¨

edelldi mixyi wxy ,'d mdl dyry dna miwicv eppx ,jk weqtd
,miwicvd md ine .epa mdy miza depaäLî äæeèìL àlL ãåãå ¤Ÿ¤§¨¦¤Ÿ¨§

íäéàðBNíäéNòîa,'äéøòL õøàá eòáè' áéúëc ãåcdpay - §¥¤§©£¥¤¨¦¦§¦¨§¨¨¤§¨¤¨
,milyexi ixryøî øîàc ,äLî,ìäà æðâð ïBLàø Lc÷î äðápMî Ÿ¤§¨©©¦¤¦§¨¦§¨¦¦§©Ÿ¤

åéñø÷ åéLø÷ ãòBîåéðãàå åéãenòå åéçéøáemiaie`d elki `le - ¥§¨¨§¨¨§¦¨§©¨©£¨¨
,`xnbd zl`ey .ea lldzdle dyn dpay okynd z` zgwlàëéä¥¨

,daiyne .cren lde` fpbp okid -éîéáà øîà àcñç áø øîà,úçz ¨©©¦§¨¨©£¦¦©©
ìëéä ìL úBléçî.ycwnd zia §¦¤¥¨

ïðaø eðz,dì éeàø BðéàL éîa äéðéò äðúð äèBñinl dlrapy - ¨©¨¨¨¨§¨¥¤¨§¦¤¥¨¨
y ,dteq ,yi` zy` xeqi`a dilr xeq`ydì ïzéð àì äLwéaM äî©¤¦§¨Ÿ¦©¨

.mlerl lread lr dxeq`y -äpnî eäeìèð dãéaM äîes`e - ©¤§¨¨§¨¦¤¨
jcnll .el zxzen dziidy dlral dxq`päîa åéðéò ïúBpä ìkL¤¨©¥¥¨§©

BlL BðéàM,epîéä ïéìèBð BãéaM äîe Bì ïéðúBð ïéà LwánM äî. ¤¥¤©¤§©¥¥§¦©¤§¨§¦¥¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

יש צורך בפעולת האדם כדי לפעול את עניין הגאולה בנקודת פנימיות הלב כו'.
משיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ז



רט

oifge` mipy` cenr h sc oey`x wxtdheq
.úB÷éøBî äéðt:zFhlFA dipire zFwixFn dipRW cr zFYWl zwRqn Dpi` ,oOwl ipY ikd ¨¤¨¦¨¥¨¥§©¨¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨¦§¥¤¨§

.äéúBòaöàa Bì äúàøä:Dlv` `al Fl dfnx.äîäa ìëàî:mixFrU.Nøç ìL äãé÷îa ¤§£¨§¤§§¤¨¨§¨¨Ÿ¤§¨©£©§¥¨§¦¦§¦¨¤¤¤
:zFqFMAW dPbnE dzEgR.íéðt da íNipR z` ip` iYnUe ,dPOn rxRl i`pR(k `xwIe) §¨§ª¨¤©¨¨¨¦§©¦¨©¦¤¨§©§¦£¦¤¨©©¦§¨

ipR (z`) iYzpe(fi mW):odA ipwqFre iwqr lMn ip` dpFR oFWl oNM.ïBàLîa äàðN äqkz §¨©¦¤¨©¨ª¨§¤£¦¦¨£¨©§§©¦¨¤¦©¤¦§¨§©¨
,mFwOl iEpVd xaC dQknd (oF`WnA xn`PW)¤¤¡©§©¨©§©¤¨¨©¨©¨

d`FW FnM KWgA oF`WnA(l aFI`)dUFrW , §©¨§Ÿ¤§¨¦¤¤

:KWgA eiUrn.ïBàñ ìë éks`W EpcOll `AW ©£¨©Ÿ¤¦¨§¤¨§©§¥¤©

:Epnid zFrxtp zFPhw zFxar.éì änìzg`n £¥§©¦§¨¥¤¨¨¦¥©©

:`wtp zg`l.äcîëìccFOW dCOAW [Epcnl] §©©©§¨¦§¦¨¨©§¤©¦¨¤¥

:`hgd oirn oFrxRd ,Fl oiccFn.dçelLDcEA` §¦©¥¨¥¥©¥§¦¨¦¨

:mlFrd on.úBñBk 'â:miwWOd xU lW FnFlgA ¦¨¨©£¤©©©§¦

.äëð äòøt éîéalaA Kln xSpckEap `al ¦¥©§Ÿ§Ÿ§Ÿ§©§¤©¤¤¨¤

:mixvn ux` z` zFMdl.äéúBøáç íòzFnil §©¤¤¤¦§©¦¦©§¤¨¦

:dpFW`x dMnA dcxhp `l `nl` ,giWOdéëå ©¨¦©©§¨Ÿ¦§§¨§©¨¦¨§¦
ðä àîéz.eãæà CEN`e oNM ElM mipFW`xd ¥¨¨©¨§¨¦¦¨ª¨§¥

:mixvn ux`A EaXizPW Eid zFxg` zFO`n¥ª£¥¨¤¦§©§§¤¤¦§©¦

.ïBLàø éøöî:xiIBzp Fnvr `Edéðáì àéOà ¦§¦¦©§¦§©¥©¦¦§¦
.äiðL úéøöî`dYW ixvn xbe zxFIB zixvn zA ¦§¦§¦¨©¦§¦¦¤§¥¦§¦¤§¥

iE`xe iWilW ipA oA `dIW icM zExibl dIpW `id¦§¦¨§¥§¥¤§¥¤§¦§¦¦§¨

l`xUi zA `VlaizkC ,(bk mixaC)xW` mipA ¦¨©¦§¨¥¦§¦§¨¦¨¦£¤

m`W ,'d ldwA mdl `ai iWilW xFC mdl EclEi¦¨§¨¤§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©¤¦

ipA oA did dpFW`x zixvn ipal `iVn iziid̈¦¦©¦¦§¦¦§¦¦¨¨¨¤§¦

zFnaiA xn`C ,m`d cSn ipW(.gr sC)oiWECwaE ¥¦¦©¨¥§¨©¦¨©§¦¦

(.fq sC),olEqR xg` Kld mdl [EclEi xW` mipA] ©¨¦£¤¦¨§¨¤£¥©©§¨

zFO` x`W EN`C ,md mixvn oiicr `nl ©̀§¨£©¦¦§¦¥§¦§¨ª

`d Dil zil oinipn .cIn ldTA `al oixYnª¨¦¨Ÿ©¨¨¦¨¦§¨¦¥¥¨

zFkxaA xn`C(.gk sC)mixvOde mipFOrdW §¨©¦§¨©¤¨©¦§©¦§¦

lAlaE aixgpq dlr xaMW ldTA `al oixYnª¨¦¨Ÿ©¨¨¤§¨¨¨©§¥¦¦§¥

`zNn KdC xzA ipYw iOp ikde ,zFO`d lM z ¤̀¨¨ª§¨¥©¥¨¨¥¨©§©¦§¨

zirh oinipn r"x Fl xn` ,oiWECwC `YtqFzA§¤§¨§¦¦¨©¦§¨¦¨¦¨

:'eM lAlaE aixgpq dlr xaMW.àäà`xwOd on ¤§¨¨¨©§¥¦¦§¥©¨¦©¦§¨

:dGd.íéìk évç:zFlM izFMn.B÷ôñ úBàìîalM ©¤¦©¨¦©©¨¦§¦§¨

:FpFvx.Bì øöé:dxv EP`FaY.äläú äåð àlàlr §¥¤§¤¨¨¤¨§¥§¦¨©

:EdElNdi EpAW miYA dep iwqreèìL àlL ¦§¥¨¤¨¦¤¨§©§¤Ÿ¨§
.íäéãé äNòîa íäéàðBN:mdn mipdp zFidlãåc §¥¤§©£¥§¥¤¦§¤¡¦¥¤¨¦

.äéøòL õøàa eòáè áéúëcaizM DiPn lirl ¦§¦¨§¨¨¤§¨¤¨§¥¦¥§¦

aizM Dlre ,oFIv zA znFg zigWdl 'd aWg̈©§©§¦©©¦©£©§¦

FziaE ceC xir `id oFIv zcEvnE ,ux`A Eraḧ§¨¨¤§©¦¦¦¨¦¥
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ïBàñ ìë ék'î déì à÷ôðc øçàîe .äcîëì ,él änì̈¨¦¦§¦¨¥©©§©§¨¥¦¦¨§
,él änì 'äpáéøz dçìLa äàñàña' ,'Lòøa ïàñŸ¥§©©§©§¨§©§¨§¦¤¨¨¨¦
ïéà ,àtt øa àðpéç éaø øîàc àtt øa àðpéç áøãëì§¦§©¦¨¨©¨¨§¨©©¦¦¨¨©¨¨¥
dçeléL úòL ãò äneàä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦§¨¦¨¨©§©¦¨
,àáø øîàäå ,éðéà .'Bâå dçìLa äàñàña' øîàpL¤¤¡©§©§¨§©§¨§¥¦§¨¨©¨¨

ìLúúML úçà ,änì íéøöîa úBøeîàä úBñBk äL §Ÿ¨¨£§¦§©¦¨¨©©¤¨©
úçàå ,äëð äòøt éîéa úúML úçàå ,äLî éîéa¦¥Ÿ¤§©©¤¨©¦¥©§Ÿ§Ÿ§©©

ì dãéúòLðä àîéz éëå .äéúBøáç íò úBzLeãæà C ¤£¦¨¦§¦©§¤¨§¦¥¨¨¨¨§
øb ïéîéðî ,äãeäé éaø øîà àéðúäå ,eäðéð éðéøçà éðäå§¨¥©£¦¥¦§§¨©§¨¨©©¦§¨¦§¨¦¥
ïéîéðî øîà ,àáé÷ò éaø éãéîìzî øáç éì äéä éøönä©¦§¦¨¨¦¨¥¦©§¦¥©¦£¦¨¨©¦§¨¦
,äðBLàø úéøöî éúàNðå ïBLàø éøöî éðà ,éøönä øb¥©¦§¦£¦¦§¦¦§¨¨¦¦§¦¦¨
øzeî éða ïa àäiL éãk äiðL úéøöî éðáì àéOà©¦¦§¦¦§¦§¦¨§¥¤§¥¤§¦¨
éaø øîà ,øîzéà éëä øîzéà éà àlà ,ìäwa àáì̈Ÿ©¨¨¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©©¦
Cìnä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà ,àtt øa àðpéç¦¨¨©¨¨¥©¨¨¦§¨¦©¤¤
äpáéøú dçìLa äàñàña' øîàpL ,BçeléL úòL ãò©§©¦¤¤¡©§©§¨§©§¨§¦¤¨
,àäà àtt øa àðpéç áøc àäì éðúî øîéîà .'Bâå§£¥©©§¥§¨§©¦¨¨©¨¨©¨
àì á÷òé éða ízàå éúéðL àì 'ä éðà ék' áéúëc éàî©¦§¦¦£¦Ÿ¨¦¦§©¤§¥©£ŸŸ
éúéðLå äneàì éúékä àì 'éúéðL àì 'ä éðà' ,'íúéìë§¦¤£¦Ÿ¨¦¦Ÿ¦¥¦§¨§¨¦¦
áø øîà .ïéìk ïðéà ïäå ïéìk évç 'ía äìëà éöç' áéúëc eðééä 'íúéìë àì á÷òé éða ízàå' ,dì̈§©¤§¥©£ŸŸ§¦¤©§¦§¦¦©£©¤¨¦©¨¦§¥¥¨¨¦¨©©
B÷ôñ úBàìîa' øîàpL ,Búàñ àlîúzL ãò íãàä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà ,àðeðîä©§¨¥©¨¨¦§¨¦¨¨¨©¤¦§©¥§¨¤¤¡©¦§Ÿ¦§
'äìäú äåàð íéøLéì 'äa íé÷éãö eððø' áéúëc éàî ,àtt øa àðpéç éaø Løc .''Bâå Bì øöé¥¤§¨©©¦¦¨¨©¨¨©¦§¦©§©¦¦©©§¨¦¨¨§¦¨
ãåc ,íäéNòîa íäéàðBN eèìL àlL ãåãå äLî äæ ,äläz äåð àlà äläz äåàð éø÷z ìà©¦§¥¨¨§¦¨¤¨§¥§¦¨¤Ÿ¤§¨¦¤Ÿ¨§§¥¤§©£¥¤¨¦

á eòáè' áéúëcåéLø÷ ãòBî ìäà æðâð ïBLàø Lc÷î äðápMî ,øî øîàc ,äLî .'äéøòL õøà ¦§¦¨§¨¨¤§¨¤¨Ÿ¤§¨©©¦¤¦§¨¦§¨¦¦§©Ÿ¤¥§¨¨
eðz .ìëéä ìL úBléçî úçz ,éîéáà øîà àcñç áø øîà ,àëéä .åéðãàå åéãenòå åéçéøáe åéñø÷§¨¨§¦¨§©¨©£¨¨¥¨¨©©¦§¨¨©£¦¦©©§¦¤¥¨¨
eäeìèð dãéaM äîe dì ïzéð àì äLwéaM äî ,dì éeàø BðéàL éîa äéðéò äðúð äèBñ ,ïðaø©¨¨¨¨§¨¥¤¨§¦¤¥¨¨©¤¦§¨Ÿ¦©¨©¤§¨¨§¨
.epîéä ïéìèBð BãéaM äîe Bì ïéðúBð ïéà LwánM äî ,BlL BðéàM äîa åéðéò ïúBpä ìkL ,äpnî¦¤¨¤¨©¥¥¨§©¤¥¤©¤§©¥¥§¦©¤§¨§¦¥¤
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש כ"ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבגבורה(

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

úB÷éøBî äéðt.úBèìBa äéðéò Cëéôì ,äéðéò Bì äìçk àéä- ¨¤¨¦¦¨£¨¥¤¨§¦¨¥¤¨§
.zehlea dipire zewixen dipt mind z` dzeyy onfayäòì÷ àéä¦¨§¨

úà BìdøòNze`pzdl liaya lread xeara dxry z` drlwy - ¤§¨¨
,eiptaøúBñ ïäk Cëéôìrxet -Bì äúàøä àéä .døòN úà §¦¨Ÿ¥¥¤§¨¨¦¤§£¨

òaöàa,dil` `eaiy el fenxl -úBøLBð äéðøBtéö Cëéôì.àéä ¨¤§©§¦¨¦§¤§¦
ìeöìéöa Bì äøâç,d`p dxebg -éøönä ìáç àéáî ïäk Cëéôì ¨§¨§¦§§¦¨Ÿ¥¥¦¤¤©¦§¦

äìòîì dì øLB÷å.äéccîdëéøé úà Bì äèLt àéädyrnl §¥¨§©§¨¦©¤¨¦¨§¨¤§¥¨
,dxiardúìôBð dëéøé Cëéôì.àéädñéøk ìò ezìaé÷dyrna §¦¨§¥¨¤¤¦¦§©©§¥¨
,dxiardäáö dðèa Cëéôìdpha dzave" aezky enk ,zgtpzn - §¦¨¦§¨¨¨

."dkxi dltpeíìBò épãòî ezìéëàä àéä,dxiarl ezeztl liaya ¦¤¡¦©©£©¥¨
äîäa ìëàî dðaø÷ Cëéôì.mixery -àéäçaeLî ïéé eäú÷Lä §¦¨¨§¨¨©£©§¥¨¦¦§©§©¦§¨

íéçaeLî úBñBëa,ä÷Lî ïäk Cëéôìdze`íéîäãé÷îa íéønä §§¨¦§¦¨Ÿ¥©§¤©¦©¨¦¦§¦¨
Nøç ìL.qxg ilka -äúNò àéädxiard dyrn z`øúqacbpk , ¤¤¤¦¨§¨©¥¤

`edy 'd dfíéðt da íN 'ïBéìò øúña áLé'rxtidl ick dptzn - Ÿ¥§¥¤¤§¨¨¨¦
enk ,dpnnøîàpL"óLð äøîL óàð ïéòåàì øîàìïéò éðøeNú ¤¤¡©§¥Ÿ¥¨§¨¤¤¥ŸŸ§¥¦¨¦

'Bâåz` xearl dlild zkygl dtvn s`epdy - "miyi mipt xzqe §
.epnn rxtidl eipt miyi xzqa ayei `edy 'de ,xzqa dxiardøác̈¨

øçàdzyry jk lr dcn cbpk dcnd miiwzn ji` xg` yexit - ©¥
,xzqa dxiard dyrn z` dheqdøúqa äúNò àéädf cbpk , ¦¨§¨©¥¤

éeìâa dîñøét íB÷näjkae dl ze`pwl dlra ala ozpy - ©¨¦§§¨§¨
enke ,diyrn minqxtznäìbz ïBàLîa äàðN äñkz" øîàpL¤¤¡©¦©¤¦§¨§©¨¦¨¤

Búòø"('Bâå) ìä÷alr 'dl mi`epyd eiyrn z` xizqne dqknd - ¨¨§¨¨§
mirxd eiyrn z` 'd dlbny eteq ,xezqne jyga mze` dyery ici

.miaxl
zl`ey .el miccen ccen mc`y dcnay miweqtn dcnl `ziixad

,`xnbd'ïBaLç àöîì úçàì úçà'î déì à÷ôðc øçàîexaky - ¥©©§©§¨¥¥©©§©©¦§Ÿ¤§
m` ,rxtidl liaya oeaygl mi`hgd mitxhvny df weqtn epcnl

weqtd okél änì 'Lòøa ïàñ ïBàñ ìë ék'ixd ,azkp dn liaya - ¦¨§Ÿ¥§©©¨¨¦
,`xnbd daiyn .zephw zexar lr cnll jxev ea oi`äcîëì- ¦§¦¨

,dcn cbpk dcna miyprp miphw mi`hg lr mby micnel df weqtn
,zeywdl `xnbd dkiynn .`hgd oirk didi yperdyøçàîe¥©©

à÷ôðc'Lòøa ïàñ ïBàñ ìë ék'î déìcbpk dcna miyiprny §©§¨¥¦¦¨§Ÿ¥§©©
ok m` ,dcna'él änì 'äpáéøz dçìLa äàñàñdn liaya - §©§¨§©§¨§¦¤¨¨¨¦

`ziixad epnn dyxcy itk dcn cbpk dcnl jxev ea oi` ixd ,azkp
yexcl jxved df weqt ,`xnbd daiyn .dligzaøa àðpéç áøãëì§¦§©¦¨¨©

àtt,éaø øîàcïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà àtt øa àðpéç ¨¨§¨©©¦¦¨¨©¨¨¥©¨¨¦§¨¦
äneàädne` yiprn epi` -dçeléL úòL ãòdryd dribny cr - ¨¨©§©¦¨

,mlerdn ixnbl dca`nydçìLa äàñàña' øîàpLdpaixz'Bâå ¤¤¡©§©§¨§©§¨§
.oeca`l mze` glyny drya zexard lk lr 'd mze` yiprny -

,`xnbd dywnéðéàmca`n 'dy onfa wxy ,jk xnel ozip ji` - ¥¦
,mze` yiprn `ed mlerdnìL àáø øîàäåúBøeîàä úBñBk äL §¨¨©¨¨§Ÿ¨¨£

íéøöîa,miwynd xy ly enelga -änìqek .mifnex dn lr - §¦§©¦¨¨
mixeqiúúML ,úçàmixvn dzzyy -äLî éîéazeknd zxyr - ©©¤¨©¦¥Ÿ¤

.mixvnn l`xyi e`viy onfa seq mi zrixweéîéa úúML ,úçàå§©©¤¨©¦¥
äëð äòøt.mixvn z` laa jln xv`pckeap dkdy -,úçàå ©§Ÿ§Ÿ§©©
ì dãéúòLäéúBøáç íò úBzLmyiprdy ,`vnpe .giynd zenia - ¤£¦¨¦§¦©§¤¨

y s` `ed jexa yecwd`pipg iax lr dywe ,mlerd on eca`p `l
.`tt xaàîéz éëåy ,uxzl xn`z m`e -ðäeãæà Cdne`d - §¦¥¨¨¨¨§

,ixnbl dcgkp dyn onfa dziidy zixvndeäðéð éðéøçà éðäå- §¨¥©£¦¥¦§
jk xg` eayiizdy zexg` zene` lr md ,epzipy zeipyd zeknde

,`xnbd dgec .mixvnaøb ïéîéðî ,äãeäé éaø øîà àéðúäå§¨©§¨¨©©¦§¨¦§¨¦¥
øáç éì äéä éøönä`ede ,ixvn xb didy eny oinipne xag il did - ©¦§¦¨¨¦¨¥

éaø éãéîìzîàáé÷òjke ,éøönä øb ïéîéðî øîà,envr lréðà ¦©§¦¥©¦£¦¨¨©¦§¨¦¥©¦§¦£¦
ïBLàø éøöî,xiibzdy ixvn -äðBLàø úéøöî éúàNðåzxeib - ¦§¦¦§¨¨¦¦§¦¦¨

,zixvnéðáì àéOàäiðL úéøöî,mixb za zixvn -ïa àäiL éãk ©¦¦§¦¦§¦§¦¨§¥¤§¥¤
ìäwa àáì øzeî éða`ypidl xzene iyily xec didi ipay ick - §¦¨¨Ÿ©¨¨

gken ,ldwa `al xeq`d ixvn did oinipny jkne .dxykl
dkdyk ixnbl dcgkp `le ,mlera zniiw oiicr zixvnd dne`dy

.'d mze`àlà`xnbd dwiqn,`iyewd gknéëä øîzéà éà ¤¨¦¦§©¨¦
øîzéà,exn`p jk ,mixacd exn`p m` -øîààtt øa àðpéç éaø, ¦§©¨©©¦¦¨¨©¨¨

Cìnä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà,dne`d lyúòL ãò ¥©¨¨¦§¨¦©¤¤©§©
BçeléL,ezekln zwqtpy -äàñàña' øîàpLäpáéøú dçìLa ¦¤¤¡©§©§¨§©§¨§¦¤¨

'Bâå.jln lr yxcpe §
àäà àtt øa àðpéç áøc àäì éðúî øîéîàz` cnl xnin` - £¥©©§¥§¨§©¦¨¨©¨¨©¨

weqtdne ,dligza `xnbd dpiady itk `tt xa `pipg iax ixac
,oldlyáéúëc éàîaezkd zpeek dn -éúéðL àì 'ä éðà ék" ©¦§¦¦£¦Ÿ¨¦¦

á÷òé éða ízàå"íúéìë àì,jk `tt xa `pipg iax yxce ,'ä éðà' §©¤§¥©£ŸŸ§¦¤£¦
éúékä àì 'éúéðL àìdì éúéðLå äneàìdne` izikd `ly - Ÿ¨¦¦Ÿ¦¥¦§¨§¨¦¦¨

mze` dkn ip`y drya `l` ,dzekdl aey izxfge mlerd zene`n
eli`e .mca`n ip`éða ízàå'ì á÷òé'íúéìë àl`xyi mr z` - §©¤§¥©£ŸŸ§¦¤

e ,cinyn `le dkn ip`eðééä'ía äìëà éöç' áéúëc,l`xyia - ©§¦§¦¦©£©¤¨
yïéìk évçla` ,zelk izekn -ïéìk ïðéà ïäå. ¦©¨¦§¥¥¨¨¦

àðeðîä áø øîà,íãàä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà- ¨©©©§¨¥©¨¨¦§¨¦¨¨¨
,ei`hg lr eyiprdlBúàñ àlîúzL ãò,eizepeer eaxiy -øîàpL ©¤¦§©¥§¨¤¤¡©

úBàìîa'''Bâå Bì øöé B÷ôñ,eize`ze eizepevx e`lnzd xy`k - ¦§Ÿ¦§¥¤§
.miyperde zexvd eilr e`eai - 'el xvi'

àtt øa àðpéç éaø Løc,íéøLéì 'äa íé÷éãö eððø" áéúëc éàî ¨©©¦¦¨¨©¨¨©¦§¦©§©¦¦©©§¨¦
äåàð"äìäú,äläz äåàð éø÷z ìà,äläz äåð àlàyxtzne - ¨¨§¦¨©¦§¥¨¨§¦¨¤¨§¥§¦¨

edelldi mixyi wxy ,'d mdl dyry dna miwicv eppx ,jk weqtd
,miwicvd md ine .epa mdy miza depaäLî äæeèìL àlL ãåãå ¤Ÿ¤§¨¦¤Ÿ¨§

íäéàðBNíäéNòîa,'äéøòL õøàá eòáè' áéúëc ãåcdpay - §¥¤§©£¥¤¨¦¦§¦¨§¨¨¤§¨¤¨
,milyexi ixryøî øîàc ,äLî,ìäà æðâð ïBLàø Lc÷î äðápMî Ÿ¤§¨©©¦¤¦§¨¦§¨¦¦§©Ÿ¤

åéñø÷ åéLø÷ ãòBîåéðãàå åéãenòå åéçéøáemiaie`d elki `le - ¥§¨¨§¨¨§¦¨§©¨©£¨¨
,`xnbd zl`ey .ea lldzdle dyn dpay okynd z` zgwlàëéä¥¨

,daiyne .cren lde` fpbp okid -éîéáà øîà àcñç áø øîà,úçz ¨©©¦§¨¨©£¦¦©©
ìëéä ìL úBléçî.ycwnd zia §¦¤¥¨

ïðaø eðz,dì éeàø BðéàL éîa äéðéò äðúð äèBñinl dlrapy - ¨©¨¨¨¨§¨¥¤¨§¦¤¥¨¨
y ,dteq ,yi` zy` xeqi`a dilr xeq`ydì ïzéð àì äLwéaM äî©¤¦§¨Ÿ¦©¨

.mlerl lread lr dxeq`y -äpnî eäeìèð dãéaM äîes`e - ©¤§¨¨§¨¦¤¨
jcnll .el zxzen dziidy dlral dxq`päîa åéðéò ïúBpä ìkL¤¨©¥¥¨§©

BlL BðéàM,epîéä ïéìèBð BãéaM äîe Bì ïéðúBð ïéà LwánM äî. ¤¥¤©¤§©¥¥§¦©¤§¨§¦¥¤
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רי

oifge` mipya cenr h sc oey`x wxtdheq
.éðBîãwä LçðaizkC Epiide ,dilr `aE dEgA eipir ozp(b ziW`xA):`Ed oi`EUpe WinWY oFWl ,ip`iXd WgPd.eðîéä eìèð:dtEwf dnFw.Cìî àäé:lMn mExr F`Ur KkNWézøîà éðà ¨¨©©§¦¨©¥¨§©¨¨¨¤¨§©§¦§¦§¥¦©¨¨¦¦©¦§©§¦§¦¦¨§¥¤¨§¨§¥¤¤¤§¨£¨¨¦Ÿ£¦¨©§¦

.äôe÷æ äîB÷a Cläé:ozllTn cnl dY` dN` lM oke ,cnl dY` FzllTn.ïé÷aizkC Epiide ,FOr EclFp zFnF`Y iYXW ,lad mr dclFpW dxzi dnF`zA eipir ozp(c ziW`xA)eig` z` §©¥§¨§¨¦¦§¨©¨¨¥§¥¨¥¤©¨¨¥¦¦§¨¨©¦¨©¥¨¦§¨§¥¨¤§¨¦¤¤¤§¥§§¦§©§¦§¦§¥¦¤¨¦

:miiEAx ipW miz` ipW ,lad z`.çø÷:rlape dPdMd lr.íòìa:FzvrA l`xUIn EltPW sl` drAx`e mixUr xkU lFHl KldW oicnA bxdpe ,l`xUi z` lNwl wlA lW FpFnnA ¤¤¤§¥¤¦§¥¦¦Ÿ©©©§ª¨§¦§©¦§¨§¨¤¨¨§©¥¤¦§¨¥§¤¡©§¦§¨¤¨©¦§©¤§¦§©§¨¨¤¤¤¨§¦¦§¨¥©£¨

.âàBcaizkcM dkldA mipR d`xnE x`Y Wi`e xaC oFap Ed`xW cecA `Pwzpe ,did micinlYAW lFcbe mirFxd xiA`(fh ` l`EnW)dcB`A xn`e ,'Fbe ingNd ziA iWil oa izi`x dPd ¥©¦¨¦§¨¤©©§¦¦¨¨§¦§©¥§¨¦¤¨¨§¨¨§¦Ÿ©©§¤¨¦©£¨¨§¦§¦§¥¥¨¨¦¦¤§¦©¥©©£¦§§¨©¨©¨¨

wlgC(:bv sC)oFWlA Fxn` b`FC dGd wEqRd lkC §¥¤©§¨©¨©¤¥£¨§¨

:rxd.ìôBúéçàåcM dkElOA eipir ozpxn` ¨©©£¦¤¨©¥¨©§¨¦§¨©

wlgA(:`w sC)xEaQke FzO`n `vFi W` d`x §¥¤©¨¨¥¥¥©¨§©¨

Evgi `l Epnid Elhp FciAX dnE ,KFlnl cizrW¤¨¦¦§©¤§¨¨§¥¤Ÿ¤¡

:mdini.éæçb:rxhvpe onrp lW FpFnnA.äiðBãàå §¥¤¥£¦§¨¤©£¨§¦§¨©©£¦¨
:bxdpe bWia`A.äiæeòådgxf zrxSde ,dPdMA ©£¦©§¤¡©§¦¨©§ª¨§©¨©©¨§¨

Fgvn lr(ek a"dc):.'åk èééì ék`id dllwE ©¦§¦¨¥§¨¨¦

:zEprxERd zNgYék àiî é÷ãa ék eäéî §¦©©§¨¦¦¨§¥©¨¦
.é÷ãa eäééçøBàdNgY Eqpkp miirOAW §©§¨§¥¤©¥©¦¦§§§¦¨

:KxIl zFltFp k"g`e ozF` zFlwlwnEàlL §©§§¨§§©¨¥¤Ÿ
.æòì àéöBäìoi`e dl`d xcqM EUr `l Exn`IW §¦©©¤Ÿ§Ÿ¨§¥¤¨¨¨§¥

'ipzn :oci lr Ff zEprxERøçà Cìä ïBLîL §¨©¨¨¦§¨©©©
.åéðéò:oOwl silicM.åéáà éLâìt øNò ìò ¥¨¦§¨¦§©¨©¤¤¦©§¥¨¦

l`EnW xtqA aizkcM(eh a)miWp xUr aFfrie §¦§¦§¥¤§¥©©£¤¤¨¦
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:íécNkä ãéa§©¬©©§¦«

i"yx
(‡Ï).äúåà åðá øùà íåéä ïîì הבית שהוסד ביום

פרעה: בת את שלמה íúåà.(Ï‚)נשא ãîìå לשון
בלעז: אפרננ"ט íöá÷î.(ÊÏ)פעול éððä מכל ברחמים

באפי: שם הדחתים אשר

cec zcevn
(‡Ï).'ÂÎÂ ÈÙ‡ ÏÚ ÈÎהיו מעשיהם בעבור  הנה  כאומר

היה אלא השגחתי פני מעל  העיר את  להסיר רב מזמן  ראויים 
למן לי  היתה הזאת העיר  כי  על  להסירה  חמתי ועל  אפי  על

מסורס: מקרא והוא  וכו' בנו אשר ¯Ú˙.(Ï·)היום ÏÎ ÏÚ
ההסרה כי רב מזמן הסרתיה לא  ולכן וכו' ישראל  בני רעת  כל  בעבור  להסירה  אפי על שהיה לומר מעלה  של למקרא מוסב

אפי : על  השקר :Ì‰È‡È·Â.היה נביאי Â‰È„‰.הם ˘È‡Â: ביהודה וחשוב גדול Û¯ÂÚ.(Ï‚)כל ÈÏ‡ ÂÙÈÂאדם מבן  במשל  אחז
למולו: ערפו מהפך  דברו לשמוע  רוצה כשאינו ‡Ì˙Â.לרעהו  „ÓÏÂ ומלמד משכים ואני הנביאים  ע"י  אותם מלמד  אני  כי ועם 

דרכם: ליישר  מוסר לקבל שומעים אינם  ועכ "ז  רב בזריזות עליוÂÓÈ˘ÈÂ.(Ï„)אותם שמי נקרא אשר  בבית הפסילים שמו 
ה ': בית  הבית :Â‡ÓËÏ.להקרא את  טמא  ‰·ÏÚ.(Ï‰)למען ˙ÂÓ·:הנום בן בגיא עמדו  אשר  הבעל  לעבודת עשויות  במות

.¯È·Ú‰Ï: באש שם  להעביר כוכבים :ÍÏÂÓÏ.ר"ל העבודות שם ˆÌÈ˙ÈÂ.כן ‡Ï בנים‡˘¯ להקריב  צויתים לא  לפני אפילו 
È·Ï.ובנות: ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ:כזאת דבר ÂÎÂ'.לשאול  ˙Â˘ÚÏהזאת התועבה  לעשות בניהם את להעביר לומר להעביר על  מוסב

בזה : תועלת שיש שחשבו בעבור ולא אותי להכעיס החטיאם ‰'.(ÂÏ)למען  ¯Ó‡ ‰Î ÔÎÏ ‰˙ÚÂחטאתם שגברה על  כי אף ר"ל
תחשבו אשר  הזאת  העיר  על  ה ' אמר  כה  לכן מעולם שלי היא והעיר הואיל אולם פני, מעל  ואסירם  העיר מן  יגלו למעלה

עולם : עד לחלוטין שלו להיות  בבל  מלך ביד  ניתנה והדבר והרעב החרב  Ìˆ·˜Ó.(ÊÏ)שבעבור È‰יהיה כן  לא לומר , רצה 
כמאז : לבטח בה  וישבו  הזה  המקום אל אותם ואשיב  וכו' הארצות מכל  ישראל את מקבץ הנני ÌÚÏ.(ÁÏ)כי  ÈÏ ÂÈ‰Âהמה

כמאז: הזאת העיר  ועל  עליהם אשגיח  ואני מצותי  וישמרו בי  Ì‰Ï.(ËÏ)יאמינו È˙˙Âלב להם  להיות לבם אטה לומר, רצה 
הימים : כל ה' את ליראה  אחד בדרך  מללכת יפנו  ולא הסעיפים שתי  על  ופוסחים  מסופקים עוד  יהיו  ולא Ì‰Ï.אחד  ·ÂËÏ

אחריהם: יהיה  אשר  ולבניהם  להם  טוב  יהיה למען כיֿאם  מה תועלת  לי יבוא למען לא ÌÏÂÚ.(Ó)ר "ל  ˙È¯·המתקיים ברית
עולם : ‡˘Â·.עד  ‡Ï: עמהם מלהיטיב  מהם אפנה ÂÒ¯.לא  È˙Ï·Ï:מעלי יסורו Ì‰ÈÏÚ.(Ó‡)לבל  È˙˘˘Âלפני שמחה יהיה 

עמהם: שאיטיב המתקיימת:·‡Ó˙.במה בנטיעה È·Ï.ר"ל  ÏÎ·:רבה ‰ÌÚ.(Ó·)באהבה  Ï‡:העם עתה‰Ê‡˙.על הם אשר
הזאת :˜Â‰.(Ó‚)בה : בארץ שדות נקנה  יהיה ‰È‡.אז ‰ÓÓ˘הכשדים ביד  נמסרה  וכבר  שממה תהיה עולם עד ר"ל 

לחלוטין:

oeiv zcevn
(‡Ï).ÈÙ‡ ÏÚ ÈÎ:אפי על  גדול È‡Â˘.(Ï·)אלא עניינו

אתה איש  הלוא  וכן כו)וחשוב א ˘˜Ì‰ÈˆÂ.(Ï„):(שמואל
ותועבה: שקץ קנין:˜Â‰.(Ó‚)מלשון מל '

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iyily meil)

iax xaeq jkle .my ycgzny yecigd liaya oiiprd lk lr
'ezy`l `pwe' weqtd lr dxezd dxfgy dnn yexcl oi`y l`rnyi
`l `ide' aezkl dxezd dkixv dziid ixdy ,ze`pwl aiigy

.iepiwd oipr lr mb aey dxfg okle ,x`azdy itk 'd`nhp
.opaxe l`rnyi iax ly diipyd mzwelgn z` `xnbd zx`an"dì̈

ànhé"úeLø,eiaexwl `nhidl odkl xzen -ìàòîLé éaø éøác, ¦©¨§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaøzl`ey .eiaexwl `nhidl eilr devn - ©¦£¦¨¥¨

,`xnbdìàòîLé éaøc àîòè éàîdxezay dyr zeevn lkay ©©£¨§©¦¦§¨¥
oi`y ,daiyne .zeyx `l` df oi`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig

`l` ,`nhidl eilr daegy weqtdn cenlláéúëc éãéiàxg`n - ©§¥¦§¦
" aezkyàì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða íéðäkä ìà øîà¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨§©§£¥¤§¤¤Ÿ

åéîòa àîèé,miznl `nhidl mipdkd lr dxezd dxq`y - " ¦©¨§©¨

ì àëéøèöéàázëéî'ànhé dì'dl' aezkl dxezd dkxved - ¦§§¦¨§¦§©¨¦©¨
oi` j` ,eiaexw lkle ezeg`l `nhidl odkl xzeny epcnll ,'`nhi

,`xnbd zl`ey .daeg efàáé÷ò éaøåixd ,`nhidl aiigy el oiipn §©¦£¦¨
eilr daegy oipne xaca xeqi` oi`y epcnll jxved df weqt

" weqtdn cnlp df xacy `aiwr iax xaeq ,daiyne .`nhidlékî¦¦
ì íàBøàL"à÷ôð' ,jky oeike ,ànhé dì'él änìdxfg dn myl - ¦¦§¥©§¨¨¦©¨¨¨¦

,'`nhi dl' dazke dxezdäáBçì`nhidl eilr devny epcnll - §¨
ok m` ,`xnbd zl`ey .eiaexwlìàòîLé éaøåaeig oi`y xaeqy §©¦¦§¨¥

xeqi` oi`y epcnl ixdy ,'`nhi dl' weqtdn yxec dn `nhdl
' yxec ,daiyne .'ex`yl m` ik' weqtdn xacaànhéî dì'ïéàå ¨¦©¥§¥

äéøáéàì ànhéî`l` ,eiaexw ly mixa`l `nhdl odkl xeq`y - ¦©¥§¥¨¤¨
.mteb lkl wx
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

`edìL òBîâì éãkBæ øçà Bæ íéöéa Leli`e ,¯ àëä`ziixaa §¥¦§©¨Ÿ¥¦©©¨¨
,diipydøîà`ed xeriydydòîBâì éãk.zg` dvia renbl - ¨©§¥§§¨

dpey`xd `ziixaa `xiza oa dcedi iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn
xaeq `ed ixdy ,ezrc ef oi` ,mivia yly renbl ick `ed xeriydy

`l` .zg` dvia zrinb ickøîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì,øîà÷c ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©§¨¨©
y `aiwr iaxäòéîâáe äàéìöa ïéøòLîitke ,zg` dvia ly §©£¦¦§¦¨¦§¦¨

,`xiza oa dcedi iax xn` eixacle ,ezhiy z` `xnbd dx`iay
,zg` dvia ly drinbe diilva xryn dz` recn¯ àîéàxn`z ¥¨

øeòéLlydãeçì äòéîbxnelk ,ìL òîâì éãkøçà Bæ íéöéa L ¦§¦¨§¨§¥¦§Ÿ©¨Ÿ¥¦©©
Bæ,äòéîâe äàéìö eðééäcly drinbe diilvl deey df xeriyy - §©§§¦¨§¦¨

.zg` dvia
,`ziixaa epipyøîBà äéîøé ïa øæòéìà éaø`ed xeriydyéãk ©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥§¥

àîéð éãøb øBL÷iL.cadn mi`veiy mihegd z` bxe`d xeywiy - ¤¦§©§¦¥¨
éMà áø éòa,mixryn onf xeriy dfi` itl÷çøîcipy zxiyw - ¨¥©©¦¦§©©

,ipydn cg` miwegxy mihegáø÷îc Bàmiheg ipy zxiyw - §¦¨©
,`xnbd dwiqn .mxyewl onf zegt yxcpe ,ipyl cg` miaexwy

e÷éz. ¥
,`ziixaa epipyøîBà ñçðt ïa ïéðç`ed xeriydyèéLBzL éãk ¨¦¤¦§¨¥§¥¤¦

ìBhéì äét CBúì dãéd z`íñé÷.éMà áø éòaxeriy dfi` itl ¨¨§¦¨¦¥¨¨¥©©¦
,mixryn onf÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy mqiw `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©

dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,miipyd oia
,`xnbde÷éz. ¥

,`ziixaa epipyøîBà Bîéìt`ed xeriydydãé èéLBzL éãk §¥¥§¥¤¦¨¨
økk ìBhéì ìqì.elhizeéMà áø éòaonf xeriy dfi` itl ©©¦¦¨¨¥©©¦

,mixryn÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy xkk `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©
wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,lqa

mixryn m`dà÷ézòa Bà àzãçaycg lq ,oyia e` ycg lqa - §©§¨§©¦¨
gep oyi lq j` ,dbix`d iheg epnn mi`veiy meyn yeniyl gep epi`
wtzqdl yi oke .xkkd z` epnn `ivedl onf zegt yxcpe yeniyl

mixryn m`dàøéø÷a Bà àîéîçamg xkk ,xw e` mg xkka - ©£¦¨¦§¦¨
xw xkk j` ,ecin letie jrni `ly ick zgpa lqd on e`ivedl jixv

.lqd on e`ivedl onf zegt yxcp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

,dpyndäzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷ålwa cnlp ok m` - §©¨¤§¥¨¦¨¥©¨
ixdy ,cg` cr witqn dxizq lr zecray ,jtidl xnegeúeãò äîe¨¥

äðBøçàä,dzpify cirdl -íìBò øeqéà dzøñBàL,dlra lr ¨©£¨¤©§¨¦¨
mewn lkneãçà ãòa úîéi÷úî,äðBLàøä úeãòcirdl - ¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpyíìBò øeqéà dzøñBà ïéàLdlral xzid dl yi ixdy - ¤¥©§¨¦¨
,dxyk `vnize dheq ina wcaiz m`íéi÷úzL ïéc Bðéàef zecr ¥¦¤¦§©¥

ãçà ãòa.y meyn ok oicd oi`øîBì ãeîìziabl dxezd dxn` §¥¤¨©§©
" dexrøáã úåøò dá àöî ék,"øîBà àeä ïläìe"éðL ét ìò ¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥

ìL ét ìò Bà íéãòøác íe÷é íéãò äLy dxifb miyxece ,"xac' dee ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,'xacïläì øeîàä øác äîwx mipin`n ,oenn iabl -íéðL ét ìò ©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦

ïàk óà ,íéãòwx mipin`n dexr iabl -íéðL ét ìòjixv okle , ¥¦©¨©¦§©¦
cr .cg` crl oin`dl xnege lwa micnel `le dxzqpy micr ipy

.oldl dpynd ixac o`k
,dpynd lr `xnbd dywnà÷ôð 'øác úåøò da àöî ék'î éàä©¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¨

dxifbdn cnlp dxzqpy xnel on`p epi` cg` cry - df oic m`d -
ixde ,deeyà÷ôð 'da'î,'da oi` cre' weqtdn cnlp df oic - ¦¨©§¨

`weec miyxecy¯ dala` ,cg` cr on`p dzpify cirdlàìå ¨§Ÿ

¯ éepé÷a' miyxec ok enke ,lrad dl `piwy micr ipy jixvy'da §¦¨
äøéúña àìådf cenile .dxzqpy micr ipy jixvy -déì éòaéî §Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .`iadl `pzløîà÷ énð éëädpynd mb ok` - ¨¦©¦¨¨©
meyn `ed dxizq lr on`p epi` cg` cry cenildy zxaeq

yäøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz`l` . ©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
y ,sqep oic lr dxaic dpyndyàìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ

äøéúñ,dzpify cg` cr cirne dxizqe iepiw did `ly ote`a - §¦¨
`ed oicdãçà ãò ïîéäî àìcdf oice ,mipy jixv `l`ïìðîlr , §Ÿ§¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd daiyn dfïàk øîàðdexr iabl ,úåøò da àöî ék" ¤¡©¨¦¨¨¨¤§©
L ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò" ïläì øîàðå "øácìíe÷é íéãò äL ¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨

"øác,dey dxfba miyxece ,ïläì øeîàä 'øác' äîwx mipin`n ¨¨©¨¨¨¨§©¨
líéðL íéãò,ïàk óàwx mipin`n dexr iabllíéðL íéãò. ¥¦§©¦©¨¥¦§©¦

ïðaø eðz,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éàdpyna z`xwp zecr efi` - ¨©¨¨¦¦¥¨¦¨
,'dpey`x zecr'äøéúñ úeãò Bæzecr efi`e .dxzqpy zecr - ¥§¦¨
' dpyna z`xwpäðBøçà úeãò,'äàîeè úeãò Bædlrapy zecrd - ¥©£¨¥§¨

.dxizqe iepiw xg`l
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ריג al wxt dinxi - mi`iap

áì-÷øô äéîøébnÎ`l

àìdøéñäì äfä íBiä ãòå dúBà eða øLà íBiä-ïîì úàfä øéòä él äúéä éúîç-ìòå étà-ìò ék¦¯©©¦´§©£¨¦À¨³§¨¦Æ¨¦´©½Ÿ§¦©Æ£¤´¨´½̈§©−©´©¤®©£¦−̈
:éðt ìòîáìíäéðäk íäéøN íäéëìî änä éðñòëäì eNò øLà äãeäé éðáe ìàøNé-éða úòø-ìk ìò ¥©¬¨¨«©Á¨¨©̧§¥«¦§¨¥¹§¥´§À̈£¤³¨Æ§©§¦¥½¦¥³¨©§¥¤Æ¨«¥¤½Ÿ£¥¤−

:íìLeøé éáLéå äãeäé Léàå íäéàéáðeâìíðéàå ãnìå íkLä íúà ãnìå íéðô àìå óøò éìà eðôiå §¦«¥¤®§¦´§½̈§Ÿ§¥−§¨¨¦«©¦§¬¥©²−Ÿ¤§´Ÿ¨¦®§©¥³Ÿ¨Æ©§¥´§©¥½§¥¨¬
:øñeî úç÷ì íéòîLãì:Bànèì åéìò éîL-àø÷ð-øLà úéaa íäéöewL eîéNiåäìúBîa-úà eðáiå Ÿ§¦−¨©¬©¨«©¨¦´¦«¥¤À©©²¦£¤¦§¨«§¦¬¨−̈§©§«©¦§Á¤¨¸

äúìò àìå íéúéeö-àì øLà Cìnì íäéúBða-úàå íäéða-úà øéáòäì ípä-ïá àéâa | øLà ìòaä©©¹©£¤´§¥´¤¦ÀŸ§Â©£¦¤§¥¤´§¤§¥¤»©Ÿ¤¼£¤´«Ÿ¦¦¦À§³Ÿ¨«§¨Æ
:äãeäé-úà àéèçä (éèçä) ïòîì úàfä äáòBzä úBNòì éaì-ìòåìéýìà ýåýé øîà-äk ïëì äzòå ©¦¦½©£−©¥¨´©®Ÿ§©−©©£¦¬¤§¨«§©¾̈¨¥²«Ÿ¨©¬§−̈¡Ÿ¥´

:øácáe áòøáe áøça ìáa-Cìî ãéa äðzð íéøîà ízà | øLà úàfä øéòä-ìà ìàøNéæìéððä ¦§¨¥®¤¨¦̧©¹Ÿ£¤´©¤´Ÿ§¦À¦§¨Æ§©´¤«¤¨¤½©¤−¤¨¨¨¬©¨«¤¦§¦³
äfä íB÷nä-ìà íéúáLäå ìBãb óö÷áe éúîçáe étàa íL íézçcä øLà úBöøàä-ìkî íöa÷î§©§¨Æ¦¨¨´£¨½£¤̧¦©§¦¬¨²§©¦¬©£¨¦−§¤´¤¨®©£¦«Ÿ¦Æ¤©¨´©¤½

:çèáì íézáLäåçì:íéýìàì íäì äéäà éðàå íòì éì eéäåèìãçà Cøãå ãçà áì íäì ézúðå §Ÿ©§¦−¨¤«©§¨¬¦−§¨®©£¦¾¤§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«§¨©¦̧¨¤¹¥³¤¨Æ§¤´¤¤½̈
:íäéøçà íäéðáìå íäì áBèì íéîiä-ìk éúBà äàøéìîáeLà-àì øLà íìBò úéøa íäì ézøëå §¦§¨¬¦−¨©¨¦®§´¨¤½§¦§¥¤−©£¥¤«§¨©¦³¨¤Æ§¦´½̈£¤³«Ÿ¨Æ

:éìòî øeñ ézìáì íááìa ïzà éúàøé-úàå íúBà éáéèéäì íäéøçàîàîáéèäì íäéìò ézNNå ¥©´£¥¤½§¥¦¦−¨®§¤¦§¨¦Æ¤¥´¦§¨½̈§¦§¦−¬¥¨¨«§©§¦¬£¥¤−§¥¦´
:éLôð-ìëáe éaì-ìëa úîàa úàfä õøàa íézòèðe íúBàáîéúàáä øLàk ýåýé øîà äë-ék ¨®§©§¦º¨¨³¤©ŸÆ¤¡¤½§¨¦¦−§¨©§¦«¦«ŸÆ¨©´§½̈©£¤³¥¥Æ¦Æ

øác éëðà øLà äáBhä-ìk-úà íäéìò àéáî éëðà ïk úàfä äìBãbä äòøä-ìk úà äfä íòä-ìà¤¨¨´©¤½¥²¨¨¨¨¬©§−̈©®Ÿ¥´¨Ÿ¦º¥¦³£¥¤Æ¤¨©½̈£¤¬¨Ÿ¦−Ÿ¥¬
:íäéìòâîäðzð äîäáe íãà ïéàî àéä äîîL íéøîà ízà | øLà úàfä õøàa äãOä äð÷ðå £¥¤«§¦§¨¬©¨¤−¨¨´¤©®Ÿ£¤´©¤´Ÿ§¦À§¨¨¬¦Æ¥¥³¨¨Æ§¥½̈¦§−̈

:íécNkä ãéa§©¬©©§¦«

i"yx
(‡Ï).äúåà åðá øùà íåéä ïîì הבית שהוסד ביום

פרעה: בת את שלמה íúåà.(Ï‚)נשא ãîìå לשון
בלעז: אפרננ"ט íöá÷î.(ÊÏ)פעול éððä מכל ברחמים

באפי: שם הדחתים אשר

cec zcevn
(‡Ï).'ÂÎÂ ÈÙ‡ ÏÚ ÈÎהיו מעשיהם בעבור  הנה  כאומר

היה אלא השגחתי פני מעל  העיר את  להסיר רב מזמן  ראויים 
למן לי  היתה הזאת העיר  כי  על  להסירה  חמתי ועל  אפי  על

מסורס: מקרא והוא  וכו' בנו אשר ¯Ú˙.(Ï·)היום ÏÎ ÏÚ
ההסרה כי רב מזמן הסרתיה לא  ולכן וכו' ישראל  בני רעת  כל  בעבור  להסירה  אפי על שהיה לומר מעלה  של למקרא מוסב

אפי : על  השקר :Ì‰È‡È·Â.היה נביאי Â‰È„‰.הם ˘È‡Â: ביהודה וחשוב גדול Û¯ÂÚ.(Ï‚)כל ÈÏ‡ ÂÙÈÂאדם מבן  במשל  אחז
למולו: ערפו מהפך  דברו לשמוע  רוצה כשאינו ‡Ì˙Â.לרעהו  „ÓÏÂ ומלמד משכים ואני הנביאים  ע"י  אותם מלמד  אני  כי ועם 

דרכם: ליישר  מוסר לקבל שומעים אינם  ועכ "ז  רב בזריזות עליוÂÓÈ˘ÈÂ.(Ï„)אותם שמי נקרא אשר  בבית הפסילים שמו 
ה ': בית  הבית :Â‡ÓËÏ.להקרא את  טמא  ‰·ÏÚ.(Ï‰)למען ˙ÂÓ·:הנום בן בגיא עמדו  אשר  הבעל  לעבודת עשויות  במות

.¯È·Ú‰Ï: באש שם  להעביר כוכבים :ÍÏÂÓÏ.ר"ל העבודות שם ˆÌÈ˙ÈÂ.כן ‡Ï בנים‡˘¯ להקריב  צויתים לא  לפני אפילו 
È·Ï.ובנות: ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ:כזאת דבר ÂÎÂ'.לשאול  ˙Â˘ÚÏהזאת התועבה  לעשות בניהם את להעביר לומר להעביר על  מוסב

בזה : תועלת שיש שחשבו בעבור ולא אותי להכעיס החטיאם ‰'.(ÂÏ)למען  ¯Ó‡ ‰Î ÔÎÏ ‰˙ÚÂחטאתם שגברה על  כי אף ר"ל
תחשבו אשר  הזאת  העיר  על  ה ' אמר  כה  לכן מעולם שלי היא והעיר הואיל אולם פני, מעל  ואסירם  העיר מן  יגלו למעלה

עולם : עד לחלוטין שלו להיות  בבל  מלך ביד  ניתנה והדבר והרעב החרב  Ìˆ·˜Ó.(ÊÏ)שבעבור È‰יהיה כן  לא לומר , רצה 
כמאז : לבטח בה  וישבו  הזה  המקום אל אותם ואשיב  וכו' הארצות מכל  ישראל את מקבץ הנני ÌÚÏ.(ÁÏ)כי  ÈÏ ÂÈ‰Âהמה

כמאז: הזאת העיר  ועל  עליהם אשגיח  ואני מצותי  וישמרו בי  Ì‰Ï.(ËÏ)יאמינו È˙˙Âלב להם  להיות לבם אטה לומר, רצה 
הימים : כל ה' את ליראה  אחד בדרך  מללכת יפנו  ולא הסעיפים שתי  על  ופוסחים  מסופקים עוד  יהיו  ולא Ì‰Ï.אחד  ·ÂËÏ

אחריהם: יהיה  אשר  ולבניהם  להם  טוב  יהיה למען כיֿאם  מה תועלת  לי יבוא למען לא ÌÏÂÚ.(Ó)ר "ל  ˙È¯·המתקיים ברית
עולם : ‡˘Â·.עד  ‡Ï: עמהם מלהיטיב  מהם אפנה ÂÒ¯.לא  È˙Ï·Ï:מעלי יסורו Ì‰ÈÏÚ.(Ó‡)לבל  È˙˘˘Âלפני שמחה יהיה 

עמהם: שאיטיב המתקיימת:·‡Ó˙.במה בנטיעה È·Ï.ר"ל  ÏÎ·:רבה ‰ÌÚ.(Ó·)באהבה  Ï‡:העם עתה‰Ê‡˙.על הם אשר
הזאת :˜Â‰.(Ó‚)בה : בארץ שדות נקנה  יהיה ‰È‡.אז ‰ÓÓ˘הכשדים ביד  נמסרה  וכבר  שממה תהיה עולם עד ר"ל 

לחלוטין:

oeiv zcevn
(‡Ï).ÈÙ‡ ÏÚ ÈÎ:אפי על  גדול È‡Â˘.(Ï·)אלא עניינו

אתה איש  הלוא  וכן כו)וחשוב א ˘˜Ì‰ÈˆÂ.(Ï„):(שמואל
ותועבה: שקץ קנין:˜Â‰.(Ó‚)מלשון מל '



eריד dpyn ipy wxt oikxr zkqn

‰ïéøwáîä íéàìè äMMî ïéúçBt ïéàìaíéàìhä úkL,ìå úaMì éãkíéîé éðLäðMä Làø ìL íéáBè, ¥£¦¦¦¨§¨¦©§ª¨¦§¦§©©§¨¦§©©©¨§¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨
ôéñBîeíìBòì ãò ïé.úBøöBöç éúMî ïéúçBt ïéà,íìBòì ãò ïéôéñBîe.úBøBpk äòLzî ïéúçBt ïéà,ãò ïéôéñBîe ¦¦©§¨¥£¦¦§¥£§¦¦©§¨¥£¦¦¦§¨¦¦¦©
íìBòì.ãáì ìöìväå. §¨§©¦§¨§©

Âïëecä ìò íéãîBò íiåì øNò íéðMî ïéúçBt ïéà,íìBòì ãò ïéôéñBîe.äãBáòì äøæòì ñðëð ïè÷ ïéà,àlà ¥£¦¦§¥¨¨§¦¦§¦©©¨¦¦©§¨¥¨¨¦§¨©£¨¨©£¨¤¨
øéMa íéãîBò íiåìäL äòLa.äta àlà øBpëå ìáða íéøîBà eéä àGå,äîéòpa ìáz ïzì éãk.ïa øæòéìà éaø §¨¨¤©§¦¦§¦©¦§¨§¦§¥¤§¦¤¨©¤§¥¦¥¤¤©§¦¨©¦¡¦¤¤¤

á÷òéøîBà:ïéðîì ïéìBò ïéà,ïëecä ìò íéãîBò ïéàå,íiåìä éìâø ïéaî ïäéLàøå ïéãîBò eéä õøàa àlà,éøòBöå ©£Ÿ¥¥¦§¦§¨§¥§¦©©¨¤¨¨¨¤¨§¦§¨¥¤¦¥©§¥©§¦¦§£¥
ïéàø÷ð eéä íiåìä. ©§¦¦¨¦§¨¦

dixweand mi`lh dyyn oizget oi`.mäéäù íéøöî çñôã àéîåã ,ïúèéçù íãå÷ íéîé äòáøà íåîî øå÷éá íéðåòè ïéãéîú ìù íéùáëã øáñ àðú éàä
éìéã ,øùò äòáøàá åúèéçùå øåùòáî åç÷îíéãéîúá øåîàä åãòåî ó(ç"ë øáãîá)çñôá øåîàä åãòåîî ,åãòåî éì áéø÷äì åøîùú('è íù)çñôä úà

,íéø÷åáî äùù íù åøàùðå ïéãéîúì íéðù íéìèåð êåðéç íåéáå ,íéàìèä úëùìá ïéðúåðå íéàìè äðåîù ïéø÷áî íéîé äòáøà êåðéç íåé íãå÷ ,êëìä .åãòåîá
.íéðù íéðúåðå íéðù ïéìèåð íìåòì ïëå .åäì áéùç àì ,íéðùä úìéèð úòùá éúëà åäðúéì êðäã íåùîå .íù íéðúåðå íéðù íéø÷áî äìéìä íãå÷ ïë øçàìå

:ïúðéúð íåé ìù éùéîçì íúåà íéìèåð íéðúåðù íéðùä åìàå.dpyd y`x ly miaeh mini ipyle zayl ickéòì÷î éàã éëéä éëã ,è÷ð àîìòá àðîéñ
ù÷áìå êìéì íåéä íãå÷ éöî àì àäã ,úáù áøòî úáùá éùéìùã àåää ø÷áìå íéã÷äì êéøö äéä éããä éãäá äðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðùå úáù

:äèéçù íãå÷ íéîé äòáøà ïðéòá íìåòì éîð éëä ,äèéçù íãå÷ íéîé äòáøà äçé÷ì àéåäå ,ø÷áìå äìè.mlerl cr oitiqeneéñåäì åöø íàíéàìè ó
:åöøéù åîë íéôéñåî ,íéàìèä úëùìá íéø÷åáî.zexvevg izyn:íéúùî íéúçåô ïéà úåøöåöçá ïéò÷åúùë.mlerl cr oitiqeneãò ùøôî àøîâá

øîàðù .íéøùòå äàî('ä á=íéîéä éøáã):úåøöåöçá íéøöçî íéøùòå äàîì íéðäëä íäîòå.cal lvlvdeàø÷ øîàã .øúåé àìå íù äéä ãçà ìöìöíù)
(æ"è à,ãéáò àúãéáò àãç åäéîå ,åæ ìò åæ ïéëîù úëúî ìù úåáçø úåëéúç éúù ïäù éðôî ,íéáø ïåùì áéúë íéúìöîã â"òàå .òéîùäì íéúìöîá óñàå

:åäá ãéáò àøáâ ãçå ,åøáç àìá ìéòåî íäî ãçà ïéàù
e.miel xyr mipyn oizget oi`:ìöìöì ãçàå ,íéìáð éúùì íéðùå ,úåøåðë äòùúì äòùú.okec:äéìò íéãîåò íéåìäù àáèöéà ïéîë.qpkp ohw oi`

éâäìå äøæòä úà ãáëì ïåâë ,äãåáò íåùì äøæòì ñðëð ïè÷ éåì ïéà:úåúìãä úà ó.micner mieldy drya `l`íéðè÷ íéåì íéñðëð æà øéùá ïëåãä ìò
:íäîò øøåùì.eid `le:äôá àìà ,øåðëå ìáðá íéøîåà íéðè÷ íúåà.laz ozil ickúà ìáúîå ìåìöå ÷ã íéðè÷ä ìå÷ù éôì .íéåìä úîéòðá ïéìáú ïúéì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøwáîä íéàìè äMMî ïéúçBt ïéà הבדוקים כבשים – ÅÂÄÄÄÈÀÈÄÇÀËÈÄ
íéàìhäממומים, úkLìa שהיו התמיד, קרבן לצורך  שבמקדש , – ÀÄÀÇÇÀÈÄ

שלדעת  מבואר, בגמרא הערבים. בין  וכבש  בבוקר כבש  מקריבים

ביקור טעונים התמיד קרבנות של  הכבשים היו  משנתנו של התנא
בקרבן  שנאמר  כמו  מום, בהם שאין לשחיטה קודם ימים ארבעה

בארבעה  ושחטוהו  בניסן  בעשרה שלקחוהו במצרים, שהקריבו  הפסח
בו ו),עשר ג; יב , מפסח (שמות התמיד קרבן שווה בגזירה ולמדים

טלאים  שמונה הטלאים בלשכת היו  בבוקר  יום בכל לפיכך  מצרים.
שם  נשארו היום של  תמידים לשני שניים ומשנטלו  ימים. לארבעה

אחרים  שניים בדקו  שוב הערבים בין  של התמיד  הקרבת ולאחר  ששה,
כאן: ששנינו זהו  נתינתם; מיום החמישי  היום לצורך  שם `oiונתנום

mi`lhd zkyla oixweand mi`lh dyyn oizgetלאחר שאף כלומר –
בלשכת שנטל נשארו עדיין היום, של תמידים לשני כבשים שני  ו 

של התמידים לצורך  מבוקרים כבשים ששה הפחות לכל הטלאים
הבאים, הימים Làøשלושת ìL íéáBè íéîé éðLìå úaMì éãkÀÇÇÇÈÀÄÀÅÈÄÄÆÙ

äðMäשל טובים ימים ולשני  לשבת צריכים שהיו הטלאים כמנין – ÇÈÈ
שחלו  כגון לשבת, סמוך  אלה טובים ימים שחלו בזמן השנה ראש
חמישי ביום השבת, לפני  או ושני, ראשון ביום השבת, לאחר להיות

שתמיד בלבד , לסימן אלא אינה זו  שפיסקה מבואר, בגמרא ושישי .
הללו . הימים לשלושת הדרושים טלאים של  זה מספר בלשכה היו 

אחר: dpydפירוש  y`x ly miaeh mini ipyle zayl ick אלו ימים –
סמוך השנה ראש של טובים ימים שני חלו  שאם שכשם לסימן  הם

להקדים  צריכים היו  השבת, לאחר ושני  ראשון  ביום כגון לשבת,
הואיל בבוקר, שלישי  יום של התמיד  לצורך שבת בערב כבש ולבקר 

קרבן  נמצא והרי ולבקרו , כבש לבקש  יום לאותו סמוך שהות ואין
התמידים  כל  גם כך  לשחיטה, קודם ימים ארבעה מבוקר  זה תמיד

לשחיטתם קודם ימים ארבעה מבוקרים להיות רש "י;צריכים (עיין

המשנהברטנורא ), dpyd",ונקטה y`x ly miaeh mini ipy" שבזמן לפי

בראש אלא סמוכים שבתון ימי  שלושה לחול  יכולים היו  לא המקדש
השנה  ראש  עושים היו  המקדש בזמן שגם לשבת, הסמוך  בלבד  השנה

ימים c);שני  ,c dpyd y`x zkqna epipyy enk) את שקידשו וכיון 
ביום  השנה ראש  שיחול היה אפשר  הלבנה, ראיית פי על  החודש 

ושני . הטלאים,ïéôéñBîeראשון בלשכת המבוקרים טלאים –ãò ÄÄÇ
íìBòì. שירצו כמה –úBøöBöç éúMî ïéúçBt ïéàלצורך – ÀÈÅÂÄÄÀÅÂÀ

שבמקדש , íìBòìהתקיעות ãò ïéôéñBîeעד אמרו: בגמרא – ÄÄÇÀÈ
שנאמר  בלבד, ועשרים הימ מאה יב ):(דברי ה, ב כהנים ים  "ועמהם

mixyre d`nl."בחצוצרות úBøBpkמחצרים äòLzî ïéúçBt ïéàÅÂÄÄÄÀÈÄ
במקדש , –íìBòì ãò ïéôéñBîe,שירצו כמה –ãáì ìöìväå ÄÄÇÀÈÀÇÄÀÈÀÇ

כעין  נגינה כלי  והוא אחד, בצלצל  אלא במקדש השתמשו  לא –
שנאמר ממה זה למדים בגמרא ה ):מצלתיים. טז, א , הימים  (דברי

משמיע". במצלתים "ואסף

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïëecä ìò íéãîBò íiåì øNò íéðMî ïéúçBt ïéà; בשיר – ÅÂÄÄÀÅÈÈÀÄÄÀÄÇÇÈ
שנאמר  לצלצל , ואחד נבלים לשני שניים כנורות, לתשעה (דבריתשעה

ט): כה, א עשר "הימים  שנים ובניו  ואחיו תוספות );"הוא ויש(גמרא ;
עשר שנים והיו  בפה, המשוררים ללויים המשנה שכוונת מפרשים,

לעיל  שהזכרנו  הזמר  כלי  ג),כנגד  ג, המקדש  כלי  הל' ïéôéñBîeÄÄ(רמב"ם 
íìBòì ãò. שירצו כמה –äãBáòì äøæòì ñðëð ïè÷ ïéà– ÇÀÈÅÈÈÄÀÈÇÂÈÈÇÂÈ

במקדש, ושימוש  עבודה איזו  íéãîBòלעשות íiåìäL äòLa àlàÆÈÀÈÈÆÇÀÄÄÀÄ
øéMa.בשירה לגדולים לסייע הקטנים הלויים נכנסו  שאז  –àGå ÇÄÀ

øBpëå ìáða íéøîBà eéä אותם בכלי– מנגנים היו לא הקטנים ÈÀÄÀÅÆÀÄ
שירהàlàזמר, אומרים äîéòpaהיו ìáz ïzì éãk ,äta– ÆÈÇÆÀÅÄÅÆÆÇÀÄÈ

מתבל והוא וצלול, דק הקטנים שקול הלויים, בנעימת תבלין להוסיף
הגדולים. שירת את ïéàומנעים :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÅ

ïéðîì ïéìBò העולים הלויים עשר  שנים למנין עולים הקטנים אין – ÄÀÄÀÈ
ïëecäלדוכן , ìò íéãîBò ïéàå הלויים עם שמשוררים בשעה – ÀÅÀÄÇÇÈ

íiåìä,הגדולים, éìâø ïéaî ïäéLàøå ïéãîBò eéä õøàa àlàÆÈÈÈÆÈÀÄÀÈÅÆÄÅÇÀÅÇÀÄÄ
ïéàø÷ð eéä íiåìä éøòBöåויש ועוזריהם, הלויים צעירי כלומר – ÀÂÅÇÀÄÄÈÄÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

a wxt l`ipc - miaezk

á-÷øô ìàéðãakÎai

áé:ìáá éîékç ìëì äãáBäì øîàå àébN óö÷e ñða àkìî äðc ìá÷-ìkâéàiîékçå ú÷ôð àúãå ¨¢¥´§½̈©§¾̈§©−§©´©¦®©£©Æ§´¨½̈§−Ÿ©¦¥¬¨¤«§¨¨´¤§©½§©¦«©−̈
(ô) :äìè÷úäì éäBøáçå ìàiðc Bòáe ïéìh÷úîãéàiçaè-áø CBéøàì íòèe àèò áéúä ìàiðc ïéãàa ¦«§©§¦®§²¨¦¥¬§©§−¦§¦§§¨¨«¥©´¦¨¦¥À£¦Æ¥¨´§¥½§©§¾©©¨©−̈

:ìáa éîékçì äìh÷ì ÷ôð éc àkìî écåèäôöçäî àúã äî-ìò àkìî-éã àèélL CBéøàì øîàå äðò ¦´©§¨®¦µ§©´§©¨½̈§©¦¥−¨¤«¨¥´§¨©À§©§Æ©¦¨´¦«©§½̈©¨¬¨¨²§©§§−̈
:ìàiðãì CBéøà òãBä àúlî ïéãà àkìî íã÷-ïîæèdì-ïzðé ïîæ éc àkìî-ïî äòáe ìò ìàiðãå ¦¢¨´©§¨®¡©´¦¦§½̈©¬©§−§¨¦¥«§¨´¦¥½©−§¨´¦©§¨®¦µ§¨´¦§¥¥½

(ô) :àkìîì äéåçäì àøLôeæé:òãBä àúlî éäBøáç äéøæòå ìàLéî äéððçìå ìæà dúéáì ìàiðc ïéãà ¦§−̈§©«£¨¨¬§©§¨«¡©¬¦¨«¦¥−§©§¥´£©®§Â©£©§¨¦«¨¥¯©£©§¨²©§−¦¦§¨¬©«
çééîékç øàL-íò éäBøáçå ìàiðc ïeãáäé àì éc äðc äæø-ìò àiîL dìà íã÷-ïî àòáîì ïéîçøå§©£¦À§¦§¥Æ¦¢¨Æ¡¨´§©½̈©¨−̈§¨®¦´¨³§«Ÿ§Æ¨¦¥´§©§½¦¦§−̈©¦¥¬

:ìááèé:àiîL dìàì Cøa ìàiðc ïéãà éìâ äæø àéìéì-éã àåæça ìàiðãì ïéãàëøîàå ìàiðã äðò ¨¤«¡©À¦§¨¦¥²§¤§¨¬¦«¥§−̈¨¨´£¦®¡©Æ¦Æ¨«¦¥½¨¦−¤¡¨¬§©¨«¨¥³¨«¦¥Æ§¨©½
:àéä-dì éc àúøeáâe àúîëç éc àîìò-ãòå àîìò-ïî Cøáî àäìà-éc dîL àåäìàëàðLäî àeäå ¤¡¥̧§¥³¦«¡¨¨Æ§¨©½¦¨§−̈§©´¨§¨®¦¯¨§§¨²§§−̈¦¬¥«¦«§Â§©§¥³

:äðéá éòãéì àòcðîe ïéîékçì àúîëç áäé ïéëìî íé÷äîe ïéëìî äcòäî àiðîæå àiðcòáëàìb àeä ¦¨©¨Æ§¦§©½̈§©§¥¬©§¦−§¨¥´©§¦®¨¥³¨§§¨Æ§©¦¦½©§§−̈§¨§¥¬¦¨«²¨¥¬
îe àú÷énò:àøL dnò àøBäðe (àøéäðå) àëBLçá äî òãé àúøzñ ©¦¨−̈§©§¨¨®¨©Æ¨´©£½̈§−̈¦¥¬§¥«

i"yx
(·È).äðã ìá÷ ìë:הזאת התשובה ñðáלעומת àëìî

.àéâù óö÷å:גדול וקצף בזעף המלך בזעף,ñðá.היה
נסיסין: אינון והא ת''א מ) (בראשית זועפים øîàåוהנם

.äãáåäì בו נתעצמו ואמר של וי''ו להאביד, ויאמר
ביסוד  בנס של ב' לתת עצמו דחק מנחם ודונ''ש, מנחם
אלא  דברים שמות לשון וקצף בנס פתר ולא התיבה
שבואמר  וי''ו להאביד ואמר הרבה וקצף רגז פעל לשון
יסוד  בנס ב' להיות אפשר אי אמר ודונש כן לפתור דחקו
גדול  וקצף בזעף פתרו וכן הוא דבר שם אלא בתיבה
של  וי''ו כמו ויתירה טפילה הוי''ו ושם להאביד אמר
דחוקה  הוי''ו אין אומר ואני עו), (תהלים וסוס ורכב
וקצף  בנס מלכא פתרונו כן כי ויתירה טפילה להיות
בזעפו  ואמר גדול וקצף בזעף נהיה המלך שגיא

היא: לשון קצרי המקראות ומן àúãå(È‚)להאבידם
.ú÷ôð:במדינה יצא וגזירתו המלך ìàéðãדת åòáå

.äìè÷úäì éäåøáçå:ליהרג וחביריו דניאל ונתבקשו
(„È).ïéãàá:אז של êåéøàì.תרגום íòèå àèò áéúä

האיש: שם לאריוך וטעם עצה àéçáè.השיב áø שר
הריגה: המחוייבים àúã(ÂË)ההורגים äî ìò

.äôöçäî:להרוג חצופה המלך שדת זה àúìîמה ïéãà
.ìàéðãì êåéøà òãåä:חלומו מגיד שאין על המלך שקצף

(ÊË).àòáå ìò:ובקש äéì.נכנס ïúðé:לו àæø(ËÈ)יתן
.éìâ:נגלה מסיר äãòäî.מחליף:àðùäî.(Î‡)בסתר

נבוכדנצר  שמלכות החלום מתוך שהבין על מלכין
עומדת: אחרת ומלכות àú÷éîò.(Î·)פוסקת àìâ àåä

עמוקות: זה:àúøúñîå.גולה עומק לו שגלה על

cec zcevn
(·È).Ï·˜ ÏÎואמר גדול  וקצף  בזעף  נעשה  המלך זה בעבור

בבל : חכמי  לכל  ולהמית  יצאÂ„˙‡.(È‚)להאביד  המשפט 
נהרגין : להריגה:ÂÚ·Â.והחכמים וחביריו דניאל  ונתבקשו

(„È).ÔÈ„‡·שר לאריוך טעם  ודבר  עצה השיב דניאל אז
כי ועל  בבל לחכמי להרוג  יצא  אשר למלך  אשר ההורגים

למנוע מה עצה דניאל  לו  נתן ולזה המלך  מפחד מוכרח  היה  אבל עמו חכמי כל  לאבד רע הדבר  היה אריוך  בעיני גם  באמת
היא: מה  פורש  לא היעוצה העצה ודבר המלך  לפני ולהתנצל מדם Ó‰.(ÂË)חרבו ÏÚבמהירות כך  כל  יצא המשפט  מה  מפני 

כזאת : קשה דבר  על זמן להם  נתן לא מדוע וכאומר המלך  לו‡„ÔÈ.מלפני סיפר ור "ל  לדניאל  הדבר  את  אריוך  הודיע אז
זמן: שאלו ולא  הנמנע  מן שהוא זמן:ÏÚ.(ÊË)שהשיבו לו יותן  אשר  המלך  מן ושאל  פתרוןÙÂ˘¯‡.נכנס  אף למלך  ולהגיד

העיקר: ותפס למעלה  כמ "ש  הפתרון אמיתת דעת למען עליו שאלתו וכל  החלום  יודע  היה  האחרונים לפ"ד כי החלום
(ÊÈ).‰È˙È·Ï:'ה פני ולחלות להתבודד לביתו ‰Ú„Â.הלך  ‡˙ÏÓ:הדת דבר להם  יבקשוÔÈÓÁ¯Â.(ÁÈ)הודיע  המה גם אשר

מה': הזה :ÏÚ.רחמים הסוד  הגלות בבל:„È.בעבור  חכמי שאר עם וחביריו  דניאל  יאבדו לא  במראה·ÂÊÁ‡.(ËÈ)אשר
ההוא : הסוד  לו נגלה בלילה  אשר עד Â‰Ï‡.(Î)החלום  השפל  עולם מן  ר"ל עולם ועד  עולם מן מבורך  אלוה של  שם יהי 

העליון: ÓÎÁ˙‡.עולם È„:המה שלו והגבורה החכמה  ור"ל ˘‰Ó‡.(Î‡)אשר במ "ש כפול  והוא  והזמנים העיתים  משנה 
ליום : והלילה ללילה  היום זמן  מלכים :Ú‰Ó„‰.מחליף ומעמיד  מלכים ע "שÈ‰·.מסיר  חכמים  וקראם  לחכמים חכמה  נותן 

כב): (איוב תפשיט ערומים  ובגדי  וכן חכמים יקראו לא  החכמה  להם  ניתן  לא עד כי ‚Ï‡.(Î·)ודעת:Ú„ÓÂ‡.סופם ‡Â‰
ונסתרים: עמוקים דברים מגלה עמו:Ú„È.הוא שוכנת והאורה  בחושך , מה  יודע 

oeiv zcevn
(·È).Ò·( מ (בראשית זועפים והנם כי נסיסין:בזעף  תרגומו
(ÂË).‰Úרם קול וגו' הלוים  וענו כמו  קול הרמת ענינו

כז): הממהרÙˆÁ‰Ó‰.(דברים חצוף מלשון והוא  ממהרת 
הבריות: את ולהחפיר  להביש



רטו e dpyn ipy wxt oikxr zkqn

‰ïéøwáîä íéàìè äMMî ïéúçBt ïéàìaíéàìhä úkL,ìå úaMì éãkíéîé éðLäðMä Làø ìL íéáBè, ¥£¦¦¦¨§¨¦©§ª¨¦§¦§©©§¨¦§©©©¨§¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨
ôéñBîeíìBòì ãò ïé.úBøöBöç éúMî ïéúçBt ïéà,íìBòì ãò ïéôéñBîe.úBøBpk äòLzî ïéúçBt ïéà,ãò ïéôéñBîe ¦¦©§¨¥£¦¦§¥£§¦¦©§¨¥£¦¦¦§¨¦¦¦©
íìBòì.ãáì ìöìväå. §¨§©¦§¨§©

Âïëecä ìò íéãîBò íiåì øNò íéðMî ïéúçBt ïéà,íìBòì ãò ïéôéñBîe.äãBáòì äøæòì ñðëð ïè÷ ïéà,àlà ¥£¦¦§¥¨¨§¦¦§¦©©¨¦¦©§¨¥¨¨¦§¨©£¨¨©£¨¤¨
øéMa íéãîBò íiåìäL äòLa.äta àlà øBpëå ìáða íéøîBà eéä àGå,äîéòpa ìáz ïzì éãk.ïa øæòéìà éaø §¨¨¤©§¦¦§¦©¦§¨§¦§¥¤§¦¤¨©¤§¥¦¥¤¤©§¦¨©¦¡¦¤¤¤

á÷òéøîBà:ïéðîì ïéìBò ïéà,ïëecä ìò íéãîBò ïéàå,íiåìä éìâø ïéaî ïäéLàøå ïéãîBò eéä õøàa àlà,éøòBöå ©£Ÿ¥¥¦§¦§¨§¥§¦©©¨¤¨¨¨¤¨§¦§¨¥¤¦¥©§¥©§¦¦§£¥
ïéàø÷ð eéä íiåìä. ©§¦¦¨¦§¨¦

dixweand mi`lh dyyn oizget oi`.mäéäù íéøöî çñôã àéîåã ,ïúèéçù íãå÷ íéîé äòáøà íåîî øå÷éá íéðåòè ïéãéîú ìù íéùáëã øáñ àðú éàä
éìéã ,øùò äòáøàá åúèéçùå øåùòáî åç÷îíéãéîúá øåîàä åãòåî ó(ç"ë øáãîá)çñôá øåîàä åãòåîî ,åãòåî éì áéø÷äì åøîùú('è íù)çñôä úà

,íéø÷åáî äùù íù åøàùðå ïéãéîúì íéðù íéìèåð êåðéç íåéáå ,íéàìèä úëùìá ïéðúåðå íéàìè äðåîù ïéø÷áî íéîé äòáøà êåðéç íåé íãå÷ ,êëìä .åãòåîá
.íéðù íéðúåðå íéðù ïéìèåð íìåòì ïëå .åäì áéùç àì ,íéðùä úìéèð úòùá éúëà åäðúéì êðäã íåùîå .íù íéðúåðå íéðù íéø÷áî äìéìä íãå÷ ïë øçàìå

:ïúðéúð íåé ìù éùéîçì íúåà íéìèåð íéðúåðù íéðùä åìàå.dpyd y`x ly miaeh mini ipyle zayl ickéòì÷î éàã éëéä éëã ,è÷ð àîìòá àðîéñ
ù÷áìå êìéì íåéä íãå÷ éöî àì àäã ,úáù áøòî úáùá éùéìùã àåää ø÷áìå íéã÷äì êéøö äéä éããä éãäá äðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðùå úáù

:äèéçù íãå÷ íéîé äòáøà ïðéòá íìåòì éîð éëä ,äèéçù íãå÷ íéîé äòáøà äçé÷ì àéåäå ,ø÷áìå äìè.mlerl cr oitiqeneéñåäì åöø íàíéàìè ó
:åöøéù åîë íéôéñåî ,íéàìèä úëùìá íéø÷åáî.zexvevg izyn:íéúùî íéúçåô ïéà úåøöåöçá ïéò÷åúùë.mlerl cr oitiqeneãò ùøôî àøîâá

øîàðù .íéøùòå äàî('ä á=íéîéä éøáã):úåøöåöçá íéøöçî íéøùòå äàîì íéðäëä íäîòå.cal lvlvdeàø÷ øîàã .øúåé àìå íù äéä ãçà ìöìöíù)
(æ"è à,ãéáò àúãéáò àãç åäéîå ,åæ ìò åæ ïéëîù úëúî ìù úåáçø úåëéúç éúù ïäù éðôî ,íéáø ïåùì áéúë íéúìöîã â"òàå .òéîùäì íéúìöîá óñàå

:åäá ãéáò àøáâ ãçå ,åøáç àìá ìéòåî íäî ãçà ïéàù
e.miel xyr mipyn oizget oi`:ìöìöì ãçàå ,íéìáð éúùì íéðùå ,úåøåðë äòùúì äòùú.okec:äéìò íéãîåò íéåìäù àáèöéà ïéîë.qpkp ohw oi`

éâäìå äøæòä úà ãáëì ïåâë ,äãåáò íåùì äøæòì ñðëð ïè÷ éåì ïéà:úåúìãä úà ó.micner mieldy drya `l`íéðè÷ íéåì íéñðëð æà øéùá ïëåãä ìò
:íäîò øøåùì.eid `le:äôá àìà ,øåðëå ìáðá íéøîåà íéðè÷ íúåà.laz ozil ickúà ìáúîå ìåìöå ÷ã íéðè÷ä ìå÷ù éôì .íéåìä úîéòðá ïéìáú ïúéì

`xephxa yexit
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ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøwáîä íéàìè äMMî ïéúçBt ïéà הבדוקים כבשים – ÅÂÄÄÄÈÀÈÄÇÀËÈÄ
íéàìhäממומים, úkLìa שהיו התמיד, קרבן לצורך  שבמקדש , – ÀÄÀÇÇÀÈÄ

שלדעת  מבואר, בגמרא הערבים. בין  וכבש  בבוקר כבש  מקריבים

ביקור טעונים התמיד קרבנות של  הכבשים היו  משנתנו של התנא
בקרבן  שנאמר  כמו  מום, בהם שאין לשחיטה קודם ימים ארבעה

בארבעה  ושחטוהו  בניסן  בעשרה שלקחוהו במצרים, שהקריבו  הפסח
בו ו),עשר ג; יב , מפסח (שמות התמיד קרבן שווה בגזירה ולמדים

טלאים  שמונה הטלאים בלשכת היו  בבוקר  יום בכל לפיכך  מצרים.
שם  נשארו היום של  תמידים לשני שניים ומשנטלו  ימים. לארבעה

אחרים  שניים בדקו  שוב הערבים בין  של התמיד  הקרבת ולאחר  ששה,
כאן: ששנינו זהו  נתינתם; מיום החמישי  היום לצורך  שם `oiונתנום

mi`lhd zkyla oixweand mi`lh dyyn oizgetלאחר שאף כלומר –
בלשכת שנטל נשארו עדיין היום, של תמידים לשני כבשים שני  ו 

של התמידים לצורך  מבוקרים כבשים ששה הפחות לכל הטלאים
הבאים, הימים Làøשלושת ìL íéáBè íéîé éðLìå úaMì éãkÀÇÇÇÈÀÄÀÅÈÄÄÆÙ

äðMäשל טובים ימים ולשני  לשבת צריכים שהיו הטלאים כמנין – ÇÈÈ
שחלו  כגון לשבת, סמוך  אלה טובים ימים שחלו בזמן השנה ראש
חמישי ביום השבת, לפני  או ושני, ראשון ביום השבת, לאחר להיות

שתמיד בלבד , לסימן אלא אינה זו  שפיסקה מבואר, בגמרא ושישי .
הללו . הימים לשלושת הדרושים טלאים של  זה מספר בלשכה היו 

אחר: dpydפירוש  y`x ly miaeh mini ipyle zayl ick אלו ימים –
סמוך השנה ראש של טובים ימים שני חלו  שאם שכשם לסימן  הם

להקדים  צריכים היו  השבת, לאחר ושני  ראשון  ביום כגון לשבת,
הואיל בבוקר, שלישי  יום של התמיד  לצורך שבת בערב כבש ולבקר 

קרבן  נמצא והרי ולבקרו , כבש לבקש  יום לאותו סמוך שהות ואין
התמידים  כל  גם כך  לשחיטה, קודם ימים ארבעה מבוקר  זה תמיד

לשחיטתם קודם ימים ארבעה מבוקרים להיות רש "י;צריכים (עיין

המשנהברטנורא ), dpyd",ונקטה y`x ly miaeh mini ipy" שבזמן לפי

בראש אלא סמוכים שבתון ימי  שלושה לחול  יכולים היו  לא המקדש
השנה  ראש  עושים היו  המקדש בזמן שגם לשבת, הסמוך  בלבד  השנה

ימים c);שני  ,c dpyd y`x zkqna epipyy enk) את שקידשו וכיון 
ביום  השנה ראש  שיחול היה אפשר  הלבנה, ראיית פי על  החודש 

ושני . הטלאים,ïéôéñBîeראשון בלשכת המבוקרים טלאים –ãò ÄÄÇ
íìBòì. שירצו כמה –úBøöBöç éúMî ïéúçBt ïéàלצורך – ÀÈÅÂÄÄÀÅÂÀ

שבמקדש , íìBòìהתקיעות ãò ïéôéñBîeעד אמרו: בגמרא – ÄÄÇÀÈ
שנאמר  בלבד, ועשרים הימ מאה יב ):(דברי ה, ב כהנים ים  "ועמהם

mixyre d`nl."בחצוצרות úBøBpkמחצרים äòLzî ïéúçBt ïéàÅÂÄÄÄÀÈÄ
במקדש , –íìBòì ãò ïéôéñBîe,שירצו כמה –ãáì ìöìväå ÄÄÇÀÈÀÇÄÀÈÀÇ

כעין  נגינה כלי  והוא אחד, בצלצל  אלא במקדש השתמשו  לא –
שנאמר ממה זה למדים בגמרא ה ):מצלתיים. טז, א , הימים  (דברי

משמיע". במצלתים "ואסף

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïëecä ìò íéãîBò íiåì øNò íéðMî ïéúçBt ïéà; בשיר – ÅÂÄÄÀÅÈÈÀÄÄÀÄÇÇÈ
שנאמר  לצלצל , ואחד נבלים לשני שניים כנורות, לתשעה (דבריתשעה

ט): כה, א עשר "הימים  שנים ובניו  ואחיו תוספות );"הוא ויש(גמרא ;
עשר שנים והיו  בפה, המשוררים ללויים המשנה שכוונת מפרשים,

לעיל  שהזכרנו  הזמר  כלי  ג),כנגד  ג, המקדש  כלי  הל' ïéôéñBîeÄÄ(רמב"ם 
íìBòì ãò. שירצו כמה –äãBáòì äøæòì ñðëð ïè÷ ïéà– ÇÀÈÅÈÈÄÀÈÇÂÈÈÇÂÈ

במקדש, ושימוש  עבודה איזו  íéãîBòלעשות íiåìäL äòLa àlàÆÈÀÈÈÆÇÀÄÄÀÄ
øéMa.בשירה לגדולים לסייע הקטנים הלויים נכנסו  שאז  –àGå ÇÄÀ

øBpëå ìáða íéøîBà eéä אותם בכלי– מנגנים היו לא הקטנים ÈÀÄÀÅÆÀÄ
שירהàlàזמר, אומרים äîéòpaהיו ìáz ïzì éãk ,äta– ÆÈÇÆÀÅÄÅÆÆÇÀÄÈ

מתבל והוא וצלול, דק הקטנים שקול הלויים, בנעימת תבלין להוסיף
הגדולים. שירת את ïéàומנעים :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÅ

ïéðîì ïéìBò העולים הלויים עשר  שנים למנין עולים הקטנים אין – ÄÀÄÀÈ
ïëecäלדוכן , ìò íéãîBò ïéàå הלויים עם שמשוררים בשעה – ÀÅÀÄÇÇÈ

íiåìä,הגדולים, éìâø ïéaî ïäéLàøå ïéãîBò eéä õøàa àlàÆÈÈÈÆÈÀÄÀÈÅÆÄÅÇÀÅÇÀÄÄ
ïéàø÷ð eéä íiåìä éøòBöåויש ועוזריהם, הלויים צעירי כלומר – ÀÂÅÇÀÄÄÈÄÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

a wxt l`ipc - miaezk

á-÷øô ìàéðãakÎai

áé:ìáá éîékç ìëì äãáBäì øîàå àébN óö÷e ñða àkìî äðc ìá÷-ìkâéàiîékçå ú÷ôð àúãå ¨¢¥´§½̈©§¾̈§©−§©´©¦®©£©Æ§´¨½̈§−Ÿ©¦¥¬¨¤«§¨¨´¤§©½§©¦«©−̈
(ô) :äìè÷úäì éäBøáçå ìàiðc Bòáe ïéìh÷úîãéàiçaè-áø CBéøàì íòèe àèò áéúä ìàiðc ïéãàa ¦«§©§¦®§²¨¦¥¬§©§−¦§¦§§¨¨«¥©´¦¨¦¥À£¦Æ¥¨´§¥½§©§¾©©¨©−̈

:ìáa éîékçì äìh÷ì ÷ôð éc àkìî écåèäôöçäî àúã äî-ìò àkìî-éã àèélL CBéøàì øîàå äðò ¦´©§¨®¦µ§©´§©¨½̈§©¦¥−¨¤«¨¥´§¨©À§©§Æ©¦¨´¦«©§½̈©¨¬¨¨²§©§§−̈
:ìàiðãì CBéøà òãBä àúlî ïéãà àkìî íã÷-ïîæèdì-ïzðé ïîæ éc àkìî-ïî äòáe ìò ìàiðãå ¦¢¨´©§¨®¡©´¦¦§½̈©¬©§−§¨¦¥«§¨´¦¥½©−§¨´¦©§¨®¦µ§¨´¦§¥¥½

(ô) :àkìîì äéåçäì àøLôeæé:òãBä àúlî éäBøáç äéøæòå ìàLéî äéððçìå ìæà dúéáì ìàiðc ïéãà ¦§−̈§©«£¨¨¬§©§¨«¡©¬¦¨«¦¥−§©§¥´£©®§Â©£©§¨¦«¨¥¯©£©§¨²©§−¦¦§¨¬©«
çééîékç øàL-íò éäBøáçå ìàiðc ïeãáäé àì éc äðc äæø-ìò àiîL dìà íã÷-ïî àòáîì ïéîçøå§©£¦À§¦§¥Æ¦¢¨Æ¡¨´§©½̈©¨−̈§¨®¦´¨³§«Ÿ§Æ¨¦¥´§©§½¦¦§−̈©¦¥¬

:ìááèé:àiîL dìàì Cøa ìàiðc ïéãà éìâ äæø àéìéì-éã àåæça ìàiðãì ïéãàëøîàå ìàiðã äðò ¨¤«¡©À¦§¨¦¥²§¤§¨¬¦«¥§−̈¨¨´£¦®¡©Æ¦Æ¨«¦¥½¨¦−¤¡¨¬§©¨«¨¥³¨«¦¥Æ§¨©½
:àéä-dì éc àúøeáâe àúîëç éc àîìò-ãòå àîìò-ïî Cøáî àäìà-éc dîL àåäìàëàðLäî àeäå ¤¡¥̧§¥³¦«¡¨¨Æ§¨©½¦¨§−̈§©´¨§¨®¦¯¨§§¨²§§−̈¦¬¥«¦«§Â§©§¥³

:äðéá éòãéì àòcðîe ïéîékçì àúîëç áäé ïéëìî íé÷äîe ïéëìî äcòäî àiðîæå àiðcòáëàìb àeä ¦¨©¨Æ§¦§©½̈§©§¥¬©§¦−§¨¥´©§¦®¨¥³¨§§¨Æ§©¦¦½©§§−̈§¨§¥¬¦¨«²¨¥¬
îe àú÷énò:àøL dnò àøBäðe (àøéäðå) àëBLçá äî òãé àúøzñ ©¦¨−̈§©§¨¨®¨©Æ¨´©£½̈§−̈¦¥¬§¥«

i"yx
(·È).äðã ìá÷ ìë:הזאת התשובה ñðáלעומת àëìî

.àéâù óö÷å:גדול וקצף בזעף המלך בזעף,ñðá.היה
נסיסין: אינון והא ת''א מ) (בראשית זועפים øîàåוהנם

.äãáåäì בו נתעצמו ואמר של וי''ו להאביד, ויאמר
ביסוד  בנס של ב' לתת עצמו דחק מנחם ודונ''ש, מנחם
אלא  דברים שמות לשון וקצף בנס פתר ולא התיבה
שבואמר  וי''ו להאביד ואמר הרבה וקצף רגז פעל לשון
יסוד  בנס ב' להיות אפשר אי אמר ודונש כן לפתור דחקו
גדול  וקצף בזעף פתרו וכן הוא דבר שם אלא בתיבה
של  וי''ו כמו ויתירה טפילה הוי''ו ושם להאביד אמר
דחוקה  הוי''ו אין אומר ואני עו), (תהלים וסוס ורכב
וקצף  בנס מלכא פתרונו כן כי ויתירה טפילה להיות
בזעפו  ואמר גדול וקצף בזעף נהיה המלך שגיא

היא: לשון קצרי המקראות ומן àúãå(È‚)להאבידם
.ú÷ôð:במדינה יצא וגזירתו המלך ìàéðãדת åòáå

.äìè÷úäì éäåøáçå:ליהרג וחביריו דניאל ונתבקשו
(„È).ïéãàá:אז של êåéøàì.תרגום íòèå àèò áéúä

האיש: שם לאריוך וטעם עצה àéçáè.השיב áø שר
הריגה: המחוייבים àúã(ÂË)ההורגים äî ìò

.äôöçäî:להרוג חצופה המלך שדת זה àúìîמה ïéãà
.ìàéðãì êåéøà òãåä:חלומו מגיד שאין על המלך שקצף

(ÊË).àòáå ìò:ובקש äéì.נכנס ïúðé:לו àæø(ËÈ)יתן
.éìâ:נגלה מסיר äãòäî.מחליף:àðùäî.(Î‡)בסתר

נבוכדנצר  שמלכות החלום מתוך שהבין על מלכין
עומדת: אחרת ומלכות àú÷éîò.(Î·)פוסקת àìâ àåä

עמוקות: זה:àúøúñîå.גולה עומק לו שגלה על

cec zcevn
(·È).Ï·˜ ÏÎואמר גדול  וקצף  בזעף  נעשה  המלך זה בעבור

בבל : חכמי  לכל  ולהמית  יצאÂ„˙‡.(È‚)להאביד  המשפט 
נהרגין : להריגה:ÂÚ·Â.והחכמים וחביריו דניאל  ונתבקשו

(„È).ÔÈ„‡·שר לאריוך טעם  ודבר  עצה השיב דניאל אז
כי ועל  בבל לחכמי להרוג  יצא  אשר למלך  אשר ההורגים

למנוע מה עצה דניאל  לו  נתן ולזה המלך  מפחד מוכרח  היה  אבל עמו חכמי כל  לאבד רע הדבר  היה אריוך  בעיני גם  באמת
היא: מה  פורש  לא היעוצה העצה ודבר המלך  לפני ולהתנצל מדם Ó‰.(ÂË)חרבו ÏÚבמהירות כך  כל  יצא המשפט  מה  מפני 

כזאת : קשה דבר  על זמן להם  נתן לא מדוע וכאומר המלך  לו‡„ÔÈ.מלפני סיפר ור "ל  לדניאל  הדבר  את  אריוך  הודיע אז
זמן: שאלו ולא  הנמנע  מן שהוא זמן:ÏÚ.(ÊË)שהשיבו לו יותן  אשר  המלך  מן ושאל  פתרוןÙÂ˘¯‡.נכנס  אף למלך  ולהגיד

העיקר: ותפס למעלה  כמ "ש  הפתרון אמיתת דעת למען עליו שאלתו וכל  החלום  יודע  היה  האחרונים לפ"ד כי החלום
(ÊÈ).‰È˙È·Ï:'ה פני ולחלות להתבודד לביתו ‰Ú„Â.הלך  ‡˙ÏÓ:הדת דבר להם  יבקשוÔÈÓÁ¯Â.(ÁÈ)הודיע  המה גם אשר

מה': הזה :ÏÚ.רחמים הסוד  הגלות בבל:„È.בעבור  חכמי שאר עם וחביריו  דניאל  יאבדו לא  במראה·ÂÊÁ‡.(ËÈ)אשר
ההוא : הסוד  לו נגלה בלילה  אשר עד Â‰Ï‡.(Î)החלום  השפל  עולם מן  ר"ל עולם ועד  עולם מן מבורך  אלוה של  שם יהי 

העליון: ÓÎÁ˙‡.עולם È„:המה שלו והגבורה החכמה  ור"ל ˘‰Ó‡.(Î‡)אשר במ "ש כפול  והוא  והזמנים העיתים  משנה 
ליום : והלילה ללילה  היום זמן  מלכים :Ú‰Ó„‰.מחליף ומעמיד  מלכים ע "שÈ‰·.מסיר  חכמים  וקראם  לחכמים חכמה  נותן 

כב): (איוב תפשיט ערומים  ובגדי  וכן חכמים יקראו לא  החכמה  להם  ניתן  לא עד כי ‚Ï‡.(Î·)ודעת:Ú„ÓÂ‡.סופם ‡Â‰
ונסתרים: עמוקים דברים מגלה עמו:Ú„È.הוא שוכנת והאורה  בחושך , מה  יודע 

oeiv zcevn
(·È).Ò·( מ (בראשית זועפים והנם כי נסיסין:בזעף  תרגומו
(ÂË).‰Úרם קול וגו' הלוים  וענו כמו  קול הרמת ענינו

כז): הממהרÙˆÁ‰Ó‰.(דברים חצוף מלשון והוא  ממהרת 
הבריות: את ולהחפיר  להביש



dרטז dpyn iyily wxt oikxr zkqn

‚øéîçäìe ì÷äì ãáòä úà úéîäL ãòenä øBLa,ãöék?øeòkä úàå íéãáòaL äàpä úà úéîäL ãçà §©¨¤¥¦¤¨¤¤§¨¥§©£¦¥©¤¨¤¥¦¤©¨¤¤¨£¨¦§¤©¨
íéãáòaL–GL ïúBðòìñ íéL.ïéøBç ïa úéîä–BéåL úà ïúBð.äæáe äæa ìáç–íìL ÷æð ílLî. ¤¨£¨¦¥§¦¤©¥¦¤¦¥¤¨§¨©¨¤¨¤§©¥¤¤¨¥

„øéîçäìe ì÷äì äzôîáe ñðBàa,ãöék?äpäkaL äìBãbä úà äzôe ñðàL ãçà,ìàøNéaL äpèwä úàå– ¨¥©§©¤§¨¥§©£¦¥©¤¨¤¨©¦¨¤©§¨¤©§ª¨§¤©§©¨¤§¦§¨¥
òìñ íéMîç ïúBð.íâtäå úLaäå–Liaúnäå Liáîä éôì ìkä. ¥£¦¦¤©§©Ÿ¤§©§¨©Ÿ§¦©§©¥§©¦§©¥

‰øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBna,ãöék?äpäkaL äìBãbä ìò òø íL àéöBäL ãçà,ìàøNéaL äpèwä ìòå ©¦¥©§¨¥§©£¦¥©¤¨¤¦¥©©©§¨¤©§ª¨§©©§©¨¤§¦§¨¥
–òìñ äàî ïúBð.àöîð,äNòî äNBòä ïî øúé åéôa øîBàä.eðéöî ïkL,eðéúBáà ìò ïéc øæb ízçð àHL ¥¥¨¤©¦§¨¨¥§¦¨¥¦¨¤©£¤¤¥¨¦¤¤§©§©¦©£¥

øaãna,ì ìò àlàòøä ïBL,øîàpL(áë ,ãé øáãîá):øNò äæ éúà eqðéå""éìB÷a eòîL àGå íéîòt. ©¦§¨¤¨©¨¨©¤¤¡©©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦§¨§§¦

.eieyáéúë äð÷î äãùáã(æ"ë àø÷éå)øîåà àåä ïëå ,äåù àåäù äî éôë åðééäã ,íéîã ïéðî àìà úñëî ïéàå ,êëøòä úñëî úà ïäëä åì áùçåøáãîá)
(à"ì:ñëî úåîøäå.dpwn dcy cg`e dfeg` dcy cg`óà ,áåö÷ øáã äæåçà äãùá äî ,áùçå äð÷î äãùá øîàðå ,áùçå äæåçà äãùá øîàð éøäù

:óñë ì÷ù íéùîçá íéøåòù øîåç òøæ åðééäã ,áåö÷ øáã äð÷îä äãù.yneg ozep epi` dpwn dcyaeáåúëä åùé÷ä ,êëøòä úñëî áéúë äð÷î äãùáã
,ïéëøòìéñåî ïéà ïéëøò äîéñåî ïéà äð÷î äãù óà ùîåç ó:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ùîåç ó

b.eieey z` ozep oixeg oa zindáéúëã(à"ë úåîù):÷æéð éîã ,åùôð ïåéãô ïúðå åéìò úùåé øôåë íà.dfae dfa lagàìå ,ïéøåç ïáá ïéá ãáòá ïéá
:íìù ÷æð íìùî .åúéîä

c.mbt:åðîéä çåø úøå÷ åì ùéù åãáòì äàéùäì äìåòá äçôùì äìåúá äçôù ïéá ïúéì äöåø íãà äîë ïéîùitl.yiiaznde yiiandäì÷ð íãà
:åúùá åúåáéùç éôì ,ùééáúîäå .äáåøî åúùá ,ùééáù

d.dyrn dyerd on xzi eita xne`d `vnp:íéùîç ïúåð äùòî éãé ìò íéìåúá àéöåîã ñðåàäå ,äàî ïúåð íéìåúá éúàöî àì øîåàäù.oic xfb
:õøàì ñðëéì àìù.minrt xyr df:ïéã øæâ íúçúð äæ ìò òîùîã ,áéúë íéìâøî éáâ

`xephxa yexit

מבחוץ חומש  הפדיון,(xaln),היינו  מערך  רבע îשהוא äãNáeäð÷ ÄÀÅÄÀÈ
Lîç ïúBð Bðéà בשווייה אותה פודה השדה את המקדיש שאף – ÅÅÙÆ

מקנה בשדה שנאמר חומש, מוסיף ואינו כג):בלבד , שם, "מכסת (שם
מוסיף  אין  ערכין מה לערכין, מקנה שדה הכתוב הקיש  הערכך ",
שבשדה  אחר, הבדל גם ויש  חומש . מוסיף אין  מקנה שדה אף חומש,

ובשדה  לכהנים, היא מתחלקת היובל  שנת בבוא אחר, פודה אם אחוזה
שמשנתנו  אלא ביובל , לבעלים חוזרת היא הרי  אחר , פודה אם מקנה

פודן . עצמו  כשהמקדיש  ביניהן  שיש ההבדל  את רק נקטה

i y i l y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ãáòä úà úéîäL ãòenä øBLa בו שיש א, במשנה ששנינו  – ÀÇÈÆÅÄÆÈÆÆ
íéãáòaL äàpä úà úéîäL ãçà ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äìÀÈÅÀÇÂÄÅÇÆÈÆÅÄÆÇÈÆÆÈÂÈÄ

íéãáòaL øeòkä úàåיותר ששוויו  הנאה, את שהמית בין  – ÀÆÇÈÆÈÂÈÄ
משלושים  פחות ששוויו  המכוער, את שהמית ובין  סלע, משלושים

העבד,ïúBðסלע, לבעל השור  בעל  –GLòìñ íéL שכתוב כמו  – ÅÀÄÆÇ
לב): כא, שקלים (שמות שלשים כסף אמה, או השור יגח עבד "אם

לפעמים  השור לבעל יש  בתורה הקצוב זה שבקנס והרי לאדוניו", יתן 
שמשלם  חומרה, ולפעמים העבד, של משוויו  פחות שמשלם קולה,

משוויו . ïéøBçיותר  ïa úéîä, חורין בן  שהמית המועד  שור  אבל  – ÅÄÆÄ
BéåL úà ïúBð שנאמר ל):– כא , ונתן (שמות עליו  יושת כופר  "אם ÅÆÈÀ

הנהרג. של  שוויו דמי  היינו נפשו", äæáeפדיון  äæa ìáçחבל – ÈÇÈÆÈÆ
המיתם, ולא חורין, בבן או  íìLבעבד  ÷æð ílLîההפרש היינו  – ÀÇÅÆÆÈÅ

וכמה  שנחבל  קודם שווה היה כמה אותו  ששמים הנחבל , של בשוויו
לשלם. החובל על ההפרש  ואת עכשיו, שווה הוא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äzôe ñðàL ãçà ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äì äzôîáe ñðBàaÈÅÇÀÇÆÀÈÅÀÇÂÄÅÇÆÈÆÈÇÄÈ
äpäkaL äìBãbä úà החשובה הנערה את פיתה או שאנס בין  – ÆÇÀÈÆÇÀËÈ

ìàøNéaLשבכוהנות, äpèwä úàå את פיתה או שאנס ובין  – ÀÆÇÀÇÈÆÀÄÀÈÅ
שבישראליות, הפחותה òìñהנערה íéMîç ïúBð באונס שנאמר  – ÅÂÄÄÆÇ

כט ): כב, כסף",(דברים  חמשים הנערה לאבי  עמה השוכב האיש "ונתן

נאמר טז ):ובמפתה כב, ולמדים (שמות הבתולות" כמוהר  ישקול "כסף
חמישים  שהם כסף, שקל חמישים היינו  ישקול" ש"כסף מאונס, מפתה

המשנה. של íâtäåסלע úLaäå הקנס על נוסף ליתן  שחייב – ÀÇÙÆÀÇÀÈ
אלא התורה, מן  קצבה להם אין  סלע, חמישים Liáîäשל éôì ìkäÇÙÀÄÇÀÇÅ

Liaúnäåהמבייש לפי  הבושת דמי את מעריך  דין שבית כלומר  – ÀÇÄÀÇÅ
וכל מרובה, בושתו יותר, נקלה שהמבייש שכל  המתבייש, ולפי 
ג  פרק בכתובות ששנינו כמו  מרובה, בושתו  יותר , חשוב שהמתבייש

שפחה  היא כאילו  אותה שרואים הפגם, בענין  שם שנינו  וכן  ז; משנה
לאחר עכשיו שווה וכמה בתולה כשהיתה שווה היתה כמה נמכרת,

דמי שיעור אלא הביאה ולא בלשונה קיצרה משנתנו ברם, שנבעלה;
בלבד. הבושת

i r i a x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íL àéöBäL ãçà ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBnaÇÄÅÇÀÈÅÀÇÂÄÅÇÆÈÆÄÅ
ìàøNéaL äpèwä ìòå ,äpäkaL äìBãbä ìò òø בין – ÇÇÇÀÈÆÇÀËÈÀÇÇÀÇÈÆÀÄÀÈÅ

הפחותה  ממשפחה שהיתה ובין  שבכהונה החשובה היתה שאשתו
רע, שם עליה הוציא אם òìñשבישראל , äàî ïúBðשנאמר – ÅÅÈÆÇ

יג-יט ): כב, לה (דברים  ושם ושנאה. אליה ובא אשה, איש  יקח "כי
את  ההיא העיר  זקני  ולקחו  רע... שם עליה והוציא דברים עלילות

אותו . ויסרו sqk".האיש d`n eze` eypreåéôa øîBàä ,àöîð– ÄÀÈÈÅÀÄ
רע, שם סלע,øúéהמוציא מאה שמשלם ענשו, –äNBòä ïî ÈÅÄÈÆ

äNòî.סלע חמישים אלא משלמים שאינם המפתה, או האונס – ÇÂÆ
eðéöî ïkL:גורסים ויש –,epivn okeìò ïéc øæb ízçð àHL ÆÅÈÄÆÆÀÇÀÇÄÇ

øaãna eðéúBáà,לארץ להיכנס שלא –òøä ïBLì ìò àlà– ÂÅÇÄÀÈÆÈÇÈÈÇ
הארץ, על  דיבה המרגלים המרגלים:øîàpLשהוציאו  בפרשת – ÆÆÁÇ

"éìB÷a eòîL àGå íéîòt øNò äæ éúà eqðéå" ומשמע – ÇÀÇÙÄÆÆÆÀÈÄÀÈÀÀÄ
"זה" zxzein),ממלת `idy)גזר נחתם הארץ דיבת של זה עוון  שעל 

הארץ את יראו שלא ברטנורא).דינם שממלת (רש"י ; מפרשים, ויש
שמעו  שלא הפעמים עשר כל כנגד שקול זה שעוון משמע, "זה"

זה  ידי  שעל גורם, שמנין משום ולא העונש, את גרם והוא בקולו,
סאתם ישראל").נתמלאה ("תפארת 
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È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Lé,øéîçäìe ì÷äì äfçà äãNa,øéîçäìe ì÷äì ãáòä úà úéîäL ãòenä øBLa, ¥¨£¨¦§¨¥§©£¦¦§¥£ª¨§¨¥§©£¦§©¨¤¥¦¤¨¤¤§¨¥§©£¦

øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBnáe äzôîáe ñðBàa.øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Lé,ãöék?éøòäL ãçàäàpä úà C ¨¥©§©¤©¦¥©§¨¥§©£¦¥¨£¨¦§¨¥§©£¦¥©¤¨¤¤¡¦¤©¨¤
ìàøNéaL,ìàøNéaL øeòkä úàå–òìñ íéMîç ïúBð.øîà íàå:éìò åéîc éøä–BéåL úà ïúBð. ¤§¦§¨¥§¤©¨¤§¦§¨¥¥£¦¦¤©§¦¨©£¥¨¨¨©¥¤¨§

·øéîçäìe ì÷äì äfçà äãNa,ãöék?ãçàæBçnä úìBça Léc÷nä,éèñáñ úBñcøôa Léc÷nä ãçàå– ¦§¥£ª¨§¨¥§©£¦¥©¤¨©©§¦§©©¨§¤¨©©§¦§©§§§©§¦
óñk ì÷L íéMîç íéøBòN øîç òøæa ïúBð;äð÷î äãNáe–BéåL úà ïúBð.øæòéìà éaøøîBà:äfçà äãN ãçà ¥§¤©Ÿ¤§¦£¦¦¤¤¤¤¦§¥¦§¨¥¤¨§©¦¡¦¤¤¥¤¨§¥£ª¨

äð÷î äãN ãçàå.äð÷î äãNì äfçà äãN ïéa äî?Lîç ïúBð äfçà äãNaL àlà,ïúBð Bðéà äð÷î äãNáe §¤¨§¥¦§¨©¥§¥£ª¨¦§¥¦§¨¤¨¤¦§¥£ª¨¥Ÿ¤¦§¥¦§¨¥¥
Lîç. Ÿ¤

:íéìåãâä ìå÷.oiler `líéðè÷ ïúåàoipnl:ïëåãì íéëéøöä íéåì øùò íéðù.oiler oi`e:íéãîåò åéä õøàá àìà .ïëåãì úðëåîä àáèöàä ìòixreve
.mi`xwp eid mield:íúåîë íìå÷ íéòðäìå íñáì íéìåëé ïéàù ,íéìåãâä íéåìä úà íéøòöî åéäù

b`xingdle lwdl oikxra yi:ïé÷øôá ïî÷ì ìéæàå åäì ùøôî åäìåë .'åëå.l`xyiay d`pd z`,òìñ íéùîç àìà ïúåð åðéà äðî äàî äåù åìéôà
:íéùù ïá ãòå íéøùò ïáî êøòðä íà íéòìñ íéùîç ïúåð .íéòìñ ùîç àìà äåù ïéà åìéôà ìàøùéáù øåòëä úà êéøòîäù ,øéîçäìå .ì÷äì åðééäå

a.fegnd zlega:íéìâøä ñøãî éðôî êë ìë úçáùî äðéàù .øéòä úåáéáñ.zelegêøëä ìåçî åîë .úåáéáñ[ã"ô íéàìë]:.fegn,æåçî øçà ùåøéô .øéò
:íéáåùç ïäéúåãù åéä àìù íå÷î íù.ze`qcxt:íéòåèð úåðìéà äáøä åá ùéù íå÷î.ihqaq:ãàî íéìåòî íù úåðìéàäå .íå÷î íù.ozepäãåôù éî

:øçà ùéà ïéá íéìòá ïéá ùã÷ää ïî ïúåà.sqk lwy miynga mixery xneg rxf ziaòìñ åøáòù íéðùî òøâî ,åàì íàå .àéä ìáåéä úìçú íà
äãù ùéã÷îäå .ïéèç ìù øåë úòéøæ íå÷îî ìåãâ àåäå .íéøåòù ìù äàñ íéùìù åðééäã ,øåë úòéøæì éåàø íå÷î ,íéøåòù øîåç òøæ úéá .äðùì ïåéãðåôå

:óñë ì÷ù íéùîçá íéøåòù øîåç òøæ úéá ò÷ø÷ä úà äãåôå øæåçå ,ïéååùá úåðìéàä äãåô ïãåô àåäùë ,úåðìéà äàìî äæåçàz` ozep dpwn dcyae

`xephxa yexit

הגדולים, הלויים את מצערים שהיו  צער, מלשון  "צוערי " מפרשים

כמותם קולם ולהנעים לבסם יכולים ברטנורא ;שאינם ורש"י; (גמרא 

אחרת ). בדרך  שמבאר ישראל" "תפארת ועיין

i p y m e i
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בפרקנו מובא ערכים ענין  ואגב וחומרה, קולה בערכים שיש  ללמד, באה משנתנו
בערכים. כמו  וחומרה קולה בהם שיש שונים בעניינים הלכות קובץ

øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Lé, במשנתנו להלן  כמבואר –äãNa ÅÈÂÈÄÀÈÅÀÇÂÄÄÀÅ
øéîçäìe ì÷äì äfçà,ב במשנה להלן כמבואר –ãòenä øBLa ÂËÈÀÈÅÀÇÂÄÀÇÈ

øéîçäìe ì÷äì ãáòä úà úéîäL,ג במשנה להלן כמבואר  – ÆÅÄÆÈÆÆÀÈÅÀÇÂÄ
øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBnáe äzôîáe ñðBàaכמבואר – ÈÅÇÀÇÆÇÄÅÇÀÈÅÀÇÂÄ

ד-ה. במשניות çàלהלן ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Léã ÅÈÂÈÄÀÈÅÀÇÂÄÅÇÆÈ
ïúBð ,ìàøNéaL øeòkä úàå ,ìàøNéaL äàpä úà CéøòäLÆÆÁÄÆÇÈÆÆÀÄÀÈÅÀÆÇÈÆÀÄÀÈÅÅ

òìñ íéMîç עשרים מבן הוא והנערך  עלי, פלוני ערך האומר: – ÂÄÄÆÇ
סלע, מחמישים יותר ששוויו  יפה, אדם שהוא בין  שישים, בן  ועד
חמישים  המעריך  נותן סלע, חמישים שווה ואינו  מכוער  שהוא ובין

ולהחמיר: להקל  זה והרי  בתורה, שקצוב כמו בזמן lwdlסלע, –
בתורה  הקצוב הערך  ונמצא בתורה, הקצוב מערכו יותר שווה שהנערך

המעריך ; על  ונמצא xingdlמקל מערכו , פחות שווה שהנערך  בזמן –
המעריך. על  מחמיר  בתורה הקצוב åéîcהערך  éøä :øîà íàåÀÄÈÇÂÅÈÈ

BéåL úà ïúBð ,éìò הוא ואם בשוק, הנמכר עבד  הוא כאילו  – ÈÇÅÆÈÀ
סלע. נותן  סלע, אלא שווה אינו  ואם סלע מאה נותן  סלע, מאה שווה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הנקראת היא ממורישיו אדם שירשה `dfeg","שדה dcy" זכה או שלקחה ושדה
הנקראת היא dpwn".בה dcy" הוא וערכה אותה, מודדין אחוזתו , שדה והמקדיש

ערכו שעורים... חומר  בו לזרוע שראוי מקום כל הוא? וכמה בתורה. הקצוב הערך
המנין " מן  יובל  שנת ואין  יובל, שני  לכל  שקלים c,חמישים oikxr 'ld m"anx)

;(a-`:( טז כז, (ויקרא בתורה נאמר  dideשכן  'dl yi` yicwi ezfeg` dcyn m`e"
edcy yicwi laeid zpyn m` .sqk lwy miynga mixery xneg rxf ,erxf itl jkxr

רש "י ) – מיד  לגאלה זה ובא הקדישה, מיד היובל שנת משעברה mewi(אם jkxrk
רש"י). – יתן כסף שקל  חמישים יהיה; האמור edcy(כערך yicwi laeid xg` m`e

zepd mipyd it lr sqkd z` odkd el ayge"laeid zpy cr zex סלע לפי  (היינו
שהואיל ללמד, באה משנתנו  – א). ז, להלן  החשבון כמבואר לשנה, ופונדיון 
קולה  אחוזה שדה לפודה בזה שיש נמצא בתורה, קצוב אחוזה שדה של  וערכה

משווייה. יותר הוא ופעמים פחות הוא ערכה שפעמים וחומרה,

úìBça Léc÷nä ãçà ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äì äfçà äãNaÄÀÅÂËÈÀÈÅÀÇÂÄÅÇÆÈÇÇÀÄÀÇ
æBçnä הנקרא שבחבל החול  בקרקעות שירש שדה המקדיש  בין – ÇÈ

אחר  פירוש  מאד; גרועות הן שם שהשדות fegnd"מחוז ", zlega–

) עיר  כלאים zlegבסביבות במשנה הכרם" "מחול כמו  סביבות, –
ב; מדרס fegnד, מפני  כך  כל  שם משובחת השדה שאין עיר), –

Léc÷nä(רש"י),הרגלים ãçàåאשר אחוזתו , שדה המקדיש  ובין – ÀÆÈÇÇÀÄ
éèñáñ úBñcøôa היינו סבסטי, העיר  שסביב המעולות בגינות – ÀÇÀÀÀÇÀÄ

בשם  וקראה ופרדסים, גינות בה ושתל  הורדוס שהרחיבה שומרון,
ההקדש ,ïúBð"סבסטי", מן השדה את הפודה –íéøBòN øîç òøæa ÅÀÆÇÙÆÀÄ

) שעורים כור  בו לזרוע שראוי מקום כל בעד  –xneg שהוא כור  היינו
מרובעות, אמה אלף וחמישה שבעים הוא ושטחו  סאה), 30íéMîçÂÄÄ

óñk ì÷L בתורה הכתוב את למשנתנו  בהקדמה שהבאנו  כמו  – ÆÆÆÆ
טז ); כז , לפדות (ויקרא  בא אם אבל  היובל . בתחילת לפדות שבא וכגון

בעד לשנה ופונדיון סלע כור  בית כל על  מנכה כך , שלאחר בשנים

בגמרא  ז. בפרק להלן שיבואר כמו  היובל , מתחילת שעברו  השנים
אילנות  מלאה אחוזה שדה שהמקדיש את אמרו , פודה פודה, כשהוא ,

לעיל : האמור  הערך  כפי  הקרקע את ופודה וחוזר  בשוויין , האילנות
כסף. שקל  בחמישים שעורים חומר  זרע äð÷îבית äãNáeאבל – ÄÀÅÄÀÈ

מקנתו ,המקדיש  ההקדש,ïúBðשדה מן השדה את הפודה –úà ÅÆ
BéåLכ שנאמר – שווה, שהשדה מה כב):פי  כז , dcy(ויקרא z` m`e" ÈÀ

,"jkxrd zqkn z` odkd el ayge .'dl yicwi ...ezpwn"מכסת" ואין 
ובסך היובל, עד השדה שווה כמה שרואים דהיינו דמים, מנין אלא

אותה. פודים ãçàåזה äfçà äãN ãçà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÆÈÀÅÂËÈÀÆÈ
äð÷î äãN, מקנתו שדה המקדיש  ובין אחוזתו שדה המקדיש בין  – ÀÅÄÀÈ

חמישים  שעורים חומר זרע בית בעד נותן  שהפודה שווה, פדיונן דין
נאמר אחוזה בשדה שכן לעיל, שבארנו כמו  כסף, כז ,שקל  (ויקרא

נאמר יח ): מקנה ובשדה הכהן ", לו  כג):"וחשב שם, לו (שם "וחשב
בשדה  מה שווה: בגזירה אחוזה משדה מקנה שדה ולמדים הכהן ",

קצוב, דבר  הפודה נותן  מקנה בשדה אף קצוב דבר  הפודה נותן  אחוזה
כסף. שקל  חמישים שעורים חומר  זרע בעד äãNהיינו ïéa äîÇÅÀÅ

äð÷î äãNì äfçà,מקנה לשדה אחוזה שדה בין אין כלומר : – ÂËÈÄÀÅÄÀÈ
Lîç ïúBð äfçà äãNaL àlà לפדותה בא השדה בעל  אם – ÆÈÆÄÀÅÂËÈÅÙÆ

חומש, עוד  הקצוב הערך על להוסיף הוא חייב שהקדישה, לאחר

izdw - zex`ean zeipyn
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‚øéîçäìe ì÷äì ãáòä úà úéîäL ãòenä øBLa,ãöék?øeòkä úàå íéãáòaL äàpä úà úéîäL ãçà §©¨¤¥¦¤¨¤¤§¨¥§©£¦¥©¤¨¤¥¦¤©¨¤¤¨£¨¦§¤©¨
íéãáòaL–GL ïúBðòìñ íéL.ïéøBç ïa úéîä–BéåL úà ïúBð.äæáe äæa ìáç–íìL ÷æð ílLî. ¤¨£¨¦¥§¦¤©¥¦¤¦¥¤¨§¨©¨¤¨¤§©¥¤¤¨¥

„øéîçäìe ì÷äì äzôîáe ñðBàa,ãöék?äpäkaL äìBãbä úà äzôe ñðàL ãçà,ìàøNéaL äpèwä úàå– ¨¥©§©¤§¨¥§©£¦¥©¤¨¤¨©¦¨¤©§¨¤©§ª¨§¤©§©¨¤§¦§¨¥
òìñ íéMîç ïúBð.íâtäå úLaäå–Liaúnäå Liáîä éôì ìkä. ¥£¦¦¤©§©Ÿ¤§©§¨©Ÿ§¦©§©¥§©¦§©¥

‰øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBna,ãöék?äpäkaL äìBãbä ìò òø íL àéöBäL ãçà,ìàøNéaL äpèwä ìòå ©¦¥©§¨¥§©£¦¥©¤¨¤¦¥©©©§¨¤©§ª¨§©©§©¨¤§¦§¨¥
–òìñ äàî ïúBð.àöîð,äNòî äNBòä ïî øúé åéôa øîBàä.eðéöî ïkL,eðéúBáà ìò ïéc øæb ízçð àHL ¥¥¨¤©¦§¨¨¥§¦¨¥¦¨¤©£¤¤¥¨¦¤¤§©§©¦©£¥

øaãna,ì ìò àlàòøä ïBL,øîàpL(áë ,ãé øáãîá):øNò äæ éúà eqðéå""éìB÷a eòîL àGå íéîòt. ©¦§¨¤¨©¨¨©¤¤¡©©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦§¨§§¦

.eieyáéúë äð÷î äãùáã(æ"ë àø÷éå)øîåà àåä ïëå ,äåù àåäù äî éôë åðééäã ,íéîã ïéðî àìà úñëî ïéàå ,êëøòä úñëî úà ïäëä åì áùçåøáãîá)
(à"ì:ñëî úåîøäå.dpwn dcy cg`e dfeg` dcy cg`óà ,áåö÷ øáã äæåçà äãùá äî ,áùçå äð÷î äãùá øîàðå ,áùçå äæåçà äãùá øîàð éøäù

:óñë ì÷ù íéùîçá íéøåòù øîåç òøæ åðééäã ,áåö÷ øáã äð÷îä äãù.yneg ozep epi` dpwn dcyaeáåúëä åùé÷ä ,êëøòä úñëî áéúë äð÷î äãùáã
,ïéëøòìéñåî ïéà ïéëøò äîéñåî ïéà äð÷î äãù óà ùîåç ó:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ùîåç ó

b.eieey z` ozep oixeg oa zindáéúëã(à"ë úåîù):÷æéð éîã ,åùôð ïåéãô ïúðå åéìò úùåé øôåë íà.dfae dfa lagàìå ,ïéøåç ïáá ïéá ãáòá ïéá
:íìù ÷æð íìùî .åúéîä

c.mbt:åðîéä çåø úøå÷ åì ùéù åãáòì äàéùäì äìåòá äçôùì äìåúá äçôù ïéá ïúéì äöåø íãà äîë ïéîùitl.yiiaznde yiiandäì÷ð íãà
:åúùá åúåáéùç éôì ,ùééáúîäå .äáåøî åúùá ,ùééáù

d.dyrn dyerd on xzi eita xne`d `vnp:íéùîç ïúåð äùòî éãé ìò íéìåúá àéöåîã ñðåàäå ,äàî ïúåð íéìåúá éúàöî àì øîåàäù.oic xfb
:õøàì ñðëéì àìù.minrt xyr df:ïéã øæâ íúçúð äæ ìò òîùîã ,áéúë íéìâøî éáâ

`xephxa yexit

מבחוץ חומש  הפדיון,(xaln),היינו  מערך  רבע îשהוא äãNáeäð÷ ÄÀÅÄÀÈ
Lîç ïúBð Bðéà בשווייה אותה פודה השדה את המקדיש שאף – ÅÅÙÆ

מקנה בשדה שנאמר חומש, מוסיף ואינו כג):בלבד , שם, "מכסת (שם
מוסיף  אין  ערכין מה לערכין, מקנה שדה הכתוב הקיש  הערכך ",
שבשדה  אחר, הבדל גם ויש  חומש . מוסיף אין  מקנה שדה אף חומש,

ובשדה  לכהנים, היא מתחלקת היובל  שנת בבוא אחר, פודה אם אחוזה
שמשנתנו  אלא ביובל , לבעלים חוזרת היא הרי  אחר , פודה אם מקנה

פודן . עצמו  כשהמקדיש  ביניהן  שיש ההבדל  את רק נקטה

i y i l y m e i
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ãáòä úà úéîäL ãòenä øBLa בו שיש א, במשנה ששנינו  – ÀÇÈÆÅÄÆÈÆÆ
íéãáòaL äàpä úà úéîäL ãçà ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äìÀÈÅÀÇÂÄÅÇÆÈÆÅÄÆÇÈÆÆÈÂÈÄ

íéãáòaL øeòkä úàåיותר ששוויו  הנאה, את שהמית בין  – ÀÆÇÈÆÈÂÈÄ
משלושים  פחות ששוויו  המכוער, את שהמית ובין  סלע, משלושים

העבד,ïúBðסלע, לבעל השור  בעל  –GLòìñ íéL שכתוב כמו  – ÅÀÄÆÇ
לב): כא, שקלים (שמות שלשים כסף אמה, או השור יגח עבד "אם

לפעמים  השור לבעל יש  בתורה הקצוב זה שבקנס והרי לאדוניו", יתן 
שמשלם  חומרה, ולפעמים העבד, של משוויו  פחות שמשלם קולה,

משוויו . ïéøBçיותר  ïa úéîä, חורין בן  שהמית המועד  שור  אבל  – ÅÄÆÄ
BéåL úà ïúBð שנאמר ל):– כא , ונתן (שמות עליו  יושת כופר  "אם ÅÆÈÀ

הנהרג. של  שוויו דמי  היינו נפשו", äæáeפדיון  äæa ìáçחבל – ÈÇÈÆÈÆ
המיתם, ולא חורין, בבן או  íìLבעבד  ÷æð ílLîההפרש היינו  – ÀÇÅÆÆÈÅ

וכמה  שנחבל  קודם שווה היה כמה אותו  ששמים הנחבל , של בשוויו
לשלם. החובל על ההפרש  ואת עכשיו, שווה הוא
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äzôe ñðàL ãçà ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äì äzôîáe ñðBàaÈÅÇÀÇÆÀÈÅÀÇÂÄÅÇÆÈÆÈÇÄÈ
äpäkaL äìBãbä úà החשובה הנערה את פיתה או שאנס בין  – ÆÇÀÈÆÇÀËÈ

ìàøNéaLשבכוהנות, äpèwä úàå את פיתה או שאנס ובין  – ÀÆÇÀÇÈÆÀÄÀÈÅ
שבישראליות, הפחותה òìñהנערה íéMîç ïúBð באונס שנאמר  – ÅÂÄÄÆÇ

כט ): כב, כסף",(דברים  חמשים הנערה לאבי  עמה השוכב האיש "ונתן

נאמר טז ):ובמפתה כב, ולמדים (שמות הבתולות" כמוהר  ישקול "כסף
חמישים  שהם כסף, שקל חמישים היינו  ישקול" ש"כסף מאונס, מפתה

המשנה. של íâtäåסלע úLaäå הקנס על נוסף ליתן  שחייב – ÀÇÙÆÀÇÀÈ
אלא התורה, מן  קצבה להם אין  סלע, חמישים Liáîäשל éôì ìkäÇÙÀÄÇÀÇÅ

Liaúnäåהמבייש לפי  הבושת דמי את מעריך  דין שבית כלומר  – ÀÇÄÀÇÅ
וכל מרובה, בושתו יותר, נקלה שהמבייש שכל  המתבייש, ולפי 
ג  פרק בכתובות ששנינו כמו  מרובה, בושתו  יותר , חשוב שהמתבייש

שפחה  היא כאילו  אותה שרואים הפגם, בענין  שם שנינו  וכן  ז; משנה
לאחר עכשיו שווה וכמה בתולה כשהיתה שווה היתה כמה נמכרת,

דמי שיעור אלא הביאה ולא בלשונה קיצרה משנתנו ברם, שנבעלה;
בלבד. הבושת

i r i a x m e i
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íL àéöBäL ãçà ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBnaÇÄÅÇÀÈÅÀÇÂÄÅÇÆÈÆÄÅ
ìàøNéaL äpèwä ìòå ,äpäkaL äìBãbä ìò òø בין – ÇÇÇÀÈÆÇÀËÈÀÇÇÀÇÈÆÀÄÀÈÅ

הפחותה  ממשפחה שהיתה ובין  שבכהונה החשובה היתה שאשתו
רע, שם עליה הוציא אם òìñשבישראל , äàî ïúBðשנאמר – ÅÅÈÆÇ

יג-יט ): כב, לה (דברים  ושם ושנאה. אליה ובא אשה, איש  יקח "כי
את  ההיא העיר  זקני  ולקחו  רע... שם עליה והוציא דברים עלילות

אותו . ויסרו sqk".האיש d`n eze` eypreåéôa øîBàä ,àöîð– ÄÀÈÈÅÀÄ
רע, שם סלע,øúéהמוציא מאה שמשלם ענשו, –äNBòä ïî ÈÅÄÈÆ

äNòî.סלע חמישים אלא משלמים שאינם המפתה, או האונס – ÇÂÆ
eðéöî ïkL:גורסים ויש –,epivn okeìò ïéc øæb ízçð àHL ÆÅÈÄÆÆÀÇÀÇÄÇ

øaãna eðéúBáà,לארץ להיכנס שלא –òøä ïBLì ìò àlà– ÂÅÇÄÀÈÆÈÇÈÈÇ
הארץ, על  דיבה המרגלים המרגלים:øîàpLשהוציאו  בפרשת – ÆÆÁÇ

"éìB÷a eòîL àGå íéîòt øNò äæ éúà eqðéå" ומשמע – ÇÀÇÙÄÆÆÆÀÈÄÀÈÀÀÄ
"זה" zxzein),ממלת `idy)גזר נחתם הארץ דיבת של זה עוון  שעל 

הארץ את יראו שלא ברטנורא).דינם שממלת (רש"י ; מפרשים, ויש
שמעו  שלא הפעמים עשר כל כנגד שקול זה שעוון משמע, "זה"

זה  ידי  שעל גורם, שמנין משום ולא העונש, את גרם והוא בקולו,
סאתם ישראל").נתמלאה ("תפארת 
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È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Lé,øéîçäìe ì÷äì äfçà äãNa,øéîçäìe ì÷äì ãáòä úà úéîäL ãòenä øBLa, ¥¨£¨¦§¨¥§©£¦¦§¥£ª¨§¨¥§©£¦§©¨¤¥¦¤¨¤¤§¨¥§©£¦

øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBnáe äzôîáe ñðBàa.øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Lé,ãöék?éøòäL ãçàäàpä úà C ¨¥©§©¤©¦¥©§¨¥§©£¦¥¨£¨¦§¨¥§©£¦¥©¤¨¤¤¡¦¤©¨¤
ìàøNéaL,ìàøNéaL øeòkä úàå–òìñ íéMîç ïúBð.øîà íàå:éìò åéîc éøä–BéåL úà ïúBð. ¤§¦§¨¥§¤©¨¤§¦§¨¥¥£¦¦¤©§¦¨©£¥¨¨¨©¥¤¨§

·øéîçäìe ì÷äì äfçà äãNa,ãöék?ãçàæBçnä úìBça Léc÷nä,éèñáñ úBñcøôa Léc÷nä ãçàå– ¦§¥£ª¨§¨¥§©£¦¥©¤¨©©§¦§©©¨§¤¨©©§¦§©§§§©§¦
óñk ì÷L íéMîç íéøBòN øîç òøæa ïúBð;äð÷î äãNáe–BéåL úà ïúBð.øæòéìà éaøøîBà:äfçà äãN ãçà ¥§¤©Ÿ¤§¦£¦¦¤¤¤¤¦§¥¦§¨¥¤¨§©¦¡¦¤¤¥¤¨§¥£ª¨

äð÷î äãN ãçàå.äð÷î äãNì äfçà äãN ïéa äî?Lîç ïúBð äfçà äãNaL àlà,ïúBð Bðéà äð÷î äãNáe §¤¨§¥¦§¨©¥§¥£ª¨¦§¥¦§¨¤¨¤¦§¥£ª¨¥Ÿ¤¦§¥¦§¨¥¥
Lîç. Ÿ¤

:íéìåãâä ìå÷.oiler `líéðè÷ ïúåàoipnl:ïëåãì íéëéøöä íéåì øùò íéðù.oiler oi`e:íéãîåò åéä õøàá àìà .ïëåãì úðëåîä àáèöàä ìòixreve
.mi`xwp eid mield:íúåîë íìå÷ íéòðäìå íñáì íéìåëé ïéàù ,íéìåãâä íéåìä úà íéøòöî åéäù

b`xingdle lwdl oikxra yi:ïé÷øôá ïî÷ì ìéæàå åäì ùøôî åäìåë .'åëå.l`xyiay d`pd z`,òìñ íéùîç àìà ïúåð åðéà äðî äàî äåù åìéôà
:íéùù ïá ãòå íéøùò ïáî êøòðä íà íéòìñ íéùîç ïúåð .íéòìñ ùîç àìà äåù ïéà åìéôà ìàøùéáù øåòëä úà êéøòîäù ,øéîçäìå .ì÷äì åðééäå

a.fegnd zlega:íéìâøä ñøãî éðôî êë ìë úçáùî äðéàù .øéòä úåáéáñ.zelegêøëä ìåçî åîë .úåáéáñ[ã"ô íéàìë]:.fegn,æåçî øçà ùåøéô .øéò
:íéáåùç ïäéúåãù åéä àìù íå÷î íù.ze`qcxt:íéòåèð úåðìéà äáøä åá ùéù íå÷î.ihqaq:ãàî íéìåòî íù úåðìéàäå .íå÷î íù.ozepäãåôù éî

:øçà ùéà ïéá íéìòá ïéá ùã÷ää ïî ïúåà.sqk lwy miynga mixery xneg rxf ziaòìñ åøáòù íéðùî òøâî ,åàì íàå .àéä ìáåéä úìçú íà
äãù ùéã÷îäå .ïéèç ìù øåë úòéøæ íå÷îî ìåãâ àåäå .íéøåòù ìù äàñ íéùìù åðééäã ,øåë úòéøæì éåàø íå÷î ,íéøåòù øîåç òøæ úéá .äðùì ïåéãðåôå

:óñë ì÷ù íéùîçá íéøåòù øîåç òøæ úéá ò÷ø÷ä úà äãåôå øæåçå ,ïéååùá úåðìéàä äãåô ïãåô àåäùë ,úåðìéà äàìî äæåçàz` ozep dpwn dcyae

`xephxa yexit

הגדולים, הלויים את מצערים שהיו  צער, מלשון  "צוערי " מפרשים

כמותם קולם ולהנעים לבסם יכולים ברטנורא ;שאינם ורש"י; (גמרא 

אחרת ). בדרך  שמבאר ישראל" "תפארת ועיין

i p y m e i
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בפרקנו מובא ערכים ענין  ואגב וחומרה, קולה בערכים שיש  ללמד, באה משנתנו
בערכים. כמו  וחומרה קולה בהם שיש שונים בעניינים הלכות קובץ

øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Lé, במשנתנו להלן  כמבואר –äãNa ÅÈÂÈÄÀÈÅÀÇÂÄÄÀÅ
øéîçäìe ì÷äì äfçà,ב במשנה להלן כמבואר –ãòenä øBLa ÂËÈÀÈÅÀÇÂÄÀÇÈ

øéîçäìe ì÷äì ãáòä úà úéîäL,ג במשנה להלן כמבואר  – ÆÅÄÆÈÆÆÀÈÅÀÇÂÄ
øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBnáe äzôîáe ñðBàaכמבואר – ÈÅÇÀÇÆÇÄÅÇÀÈÅÀÇÂÄ

ד-ה. במשניות çàלהלן ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Léã ÅÈÂÈÄÀÈÅÀÇÂÄÅÇÆÈ
ïúBð ,ìàøNéaL øeòkä úàå ,ìàøNéaL äàpä úà CéøòäLÆÆÁÄÆÇÈÆÆÀÄÀÈÅÀÆÇÈÆÀÄÀÈÅÅ

òìñ íéMîç עשרים מבן הוא והנערך  עלי, פלוני ערך האומר: – ÂÄÄÆÇ
סלע, מחמישים יותר ששוויו  יפה, אדם שהוא בין  שישים, בן  ועד
חמישים  המעריך  נותן סלע, חמישים שווה ואינו  מכוער  שהוא ובין

ולהחמיר: להקל  זה והרי  בתורה, שקצוב כמו בזמן lwdlסלע, –
בתורה  הקצוב הערך  ונמצא בתורה, הקצוב מערכו יותר שווה שהנערך

המעריך ; על  ונמצא xingdlמקל מערכו , פחות שווה שהנערך  בזמן –
המעריך. על  מחמיר  בתורה הקצוב åéîcהערך  éøä :øîà íàåÀÄÈÇÂÅÈÈ

BéåL úà ïúBð ,éìò הוא ואם בשוק, הנמכר עבד  הוא כאילו  – ÈÇÅÆÈÀ
סלע. נותן  סלע, אלא שווה אינו  ואם סלע מאה נותן  סלע, מאה שווה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הנקראת היא ממורישיו אדם שירשה `dfeg","שדה dcy" זכה או שלקחה ושדה
הנקראת היא dpwn".בה dcy" הוא וערכה אותה, מודדין אחוזתו , שדה והמקדיש

ערכו שעורים... חומר  בו לזרוע שראוי מקום כל הוא? וכמה בתורה. הקצוב הערך
המנין " מן  יובל  שנת ואין  יובל, שני  לכל  שקלים c,חמישים oikxr 'ld m"anx)

;(a-`:( טז כז, (ויקרא בתורה נאמר  dideשכן  'dl yi` yicwi ezfeg` dcyn m`e"
edcy yicwi laeid zpyn m` .sqk lwy miynga mixery xneg rxf ,erxf itl jkxr

רש "י ) – מיד  לגאלה זה ובא הקדישה, מיד היובל שנת משעברה mewi(אם jkxrk
רש"י). – יתן כסף שקל  חמישים יהיה; האמור edcy(כערך yicwi laeid xg` m`e

zepd mipyd it lr sqkd z` odkd el ayge"laeid zpy cr zex סלע לפי  (היינו
שהואיל ללמד, באה משנתנו  – א). ז, להלן  החשבון כמבואר לשנה, ופונדיון 
קולה  אחוזה שדה לפודה בזה שיש נמצא בתורה, קצוב אחוזה שדה של  וערכה

משווייה. יותר הוא ופעמים פחות הוא ערכה שפעמים וחומרה,

úìBça Léc÷nä ãçà ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äì äfçà äãNaÄÀÅÂËÈÀÈÅÀÇÂÄÅÇÆÈÇÇÀÄÀÇ
æBçnä הנקרא שבחבל החול  בקרקעות שירש שדה המקדיש  בין – ÇÈ

אחר  פירוש  מאד; גרועות הן שם שהשדות fegnd"מחוז ", zlega–

) עיר  כלאים zlegבסביבות במשנה הכרם" "מחול כמו  סביבות, –
ב; מדרס fegnד, מפני  כך  כל  שם משובחת השדה שאין עיר), –

Léc÷nä(רש"י),הרגלים ãçàåאשר אחוזתו , שדה המקדיש  ובין – ÀÆÈÇÇÀÄ
éèñáñ úBñcøôa היינו סבסטי, העיר  שסביב המעולות בגינות – ÀÇÀÀÀÇÀÄ

בשם  וקראה ופרדסים, גינות בה ושתל  הורדוס שהרחיבה שומרון,
ההקדש ,ïúBð"סבסטי", מן השדה את הפודה –íéøBòN øîç òøæa ÅÀÆÇÙÆÀÄ

) שעורים כור  בו לזרוע שראוי מקום כל בעד  –xneg שהוא כור  היינו
מרובעות, אמה אלף וחמישה שבעים הוא ושטחו  סאה), 30íéMîçÂÄÄ

óñk ì÷L בתורה הכתוב את למשנתנו  בהקדמה שהבאנו  כמו  – ÆÆÆÆ
טז ); כז , לפדות (ויקרא  בא אם אבל  היובל . בתחילת לפדות שבא וכגון

בעד לשנה ופונדיון סלע כור  בית כל על  מנכה כך , שלאחר בשנים

בגמרא  ז. בפרק להלן שיבואר כמו  היובל , מתחילת שעברו  השנים
אילנות  מלאה אחוזה שדה שהמקדיש את אמרו , פודה פודה, כשהוא ,

לעיל : האמור  הערך  כפי  הקרקע את ופודה וחוזר  בשוויין , האילנות
כסף. שקל  בחמישים שעורים חומר  זרע äð÷îבית äãNáeאבל – ÄÀÅÄÀÈ

מקנתו ,המקדיש  ההקדש,ïúBðשדה מן השדה את הפודה –úà ÅÆ
BéåLכ שנאמר – שווה, שהשדה מה כב):פי  כז , dcy(ויקרא z` m`e" ÈÀ

,"jkxrd zqkn z` odkd el ayge .'dl yicwi ...ezpwn"מכסת" ואין 
ובסך היובל, עד השדה שווה כמה שרואים דהיינו דמים, מנין אלא

אותה. פודים ãçàåזה äfçà äãN ãçà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÆÈÀÅÂËÈÀÆÈ
äð÷î äãN, מקנתו שדה המקדיש  ובין אחוזתו שדה המקדיש בין  – ÀÅÄÀÈ

חמישים  שעורים חומר זרע בית בעד נותן  שהפודה שווה, פדיונן דין
נאמר אחוזה בשדה שכן לעיל, שבארנו כמו  כסף, כז ,שקל  (ויקרא

נאמר יח ): מקנה ובשדה הכהן ", לו  כג):"וחשב שם, לו (שם "וחשב
בשדה  מה שווה: בגזירה אחוזה משדה מקנה שדה ולמדים הכהן ",

קצוב, דבר  הפודה נותן  מקנה בשדה אף קצוב דבר  הפודה נותן  אחוזה
כסף. שקל  חמישים שעורים חומר  זרע בעד äãNהיינו ïéa äîÇÅÀÅ

äð÷î äãNì äfçà,מקנה לשדה אחוזה שדה בין אין כלומר : – ÂËÈÄÀÅÄÀÈ
Lîç ïúBð äfçà äãNaL àlà לפדותה בא השדה בעל  אם – ÆÈÆÄÀÅÂËÈÅÙÆ

חומש, עוד  הקצוב הערך על להוסיף הוא חייב שהקדישה, לאחר

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïë Bðéà úBðaøwa ìáà.àBaø Bì çépäå úî åéáà elôà,úBàBaøa eàáe íia Búðéôñ–íeìk ïäa Lc÷äì ïéà. £¨©¨§¨¥¥£¦¨¦¥§¦¦©¦§¦¨©¨¨§¦¥©¤§¥¨¤§
„øcpa íéðL,ãöék?éøòäL ãìéï÷fä úà C–ï÷æ Cøò ïúBð;éøòäL ï÷æåãìiä úà C–ãìé Cøò ïúBð. ¨¦©¦¨¥©¤¤¤¤¡¦¤©¨¥¥¥¤¨¥§¨¥¤¤¡¦¤©¤¤¥¥¤¤¤

Cøòpa íéëøòå,ãöék?éøòäL LéàäMàä úà C–äMà Cøò ïúBð;Léàä úà äëéøòäL äMàå–Cøò úðúBð ©£¨¦©¤¡¨¥©¦¤¤¡¦¤¨¦¨¥¥¤¦¨§¦¨¤¤¡¦¨¤¨¦¤¤¥¤
Léà.Cøòä ïîæa Cøòäå,ãöék?Lîç ïaî úBçt Bëéøòä,Lîç ïa ìò øúBé äNòðå;íéøNò ïaî úBçt,äNòðå ¦§¨¥¤¦§©¨¥¤¥©¤¡¦¨¦¤¨¥§©£¨¥©¤¨¥¨¦¤¤§¦§©£¨

:øãðù úòá úâùî äúéä éøäå ,áéúë øãåðä ãé âéùú éîð éðòäå øéùò .úâùî åãé éøäå ,àðîçø øîà øãåðä ãé âéùú øùà ,øéùòelit` xne` dcedi iax
.xiyr jxr ozep iprde xfge xiyrde ipráéúëã(æ"ë àø÷éå):äãåäé éáøë äëìä ïéàå .åôåñ ãòå åúìçúî åúåëîá àäéù ãò ,êëøòî àåä êî íàå

b.zn eia` elit`åîë ,éðò ïáø÷ àìà àéáî åðéà ,åðáø÷ àéáäù íãå÷ àåáø åðîî ùøéå úîå ,úåîì äèåðå ññåâ åéáà äéä ïáø÷á äæ áééçúðù äòùá
:ïáø÷á áééçúðù äòùá äéäù.mia ezpitqíéøçàì úøëùåî åúðéôñ äúéäù àìà .àåä øéùò ë"àã ,àåáøá åìù úåøåçñî äðåòè åúðéôñ äúéäù àì

ïéàã ,àåä øéùò åàì äøëù íåùîå .äðéôñ äúåà àìà åãéá ïéà àåäå ,øëù àåáéøáäðéôñä íåùîå .àåä éðò åéùëòù àöîðå ,äôåñá àìà úîìúùî úåøéëù
ãîö åì çéðî øëà äéä íàå ,ùã÷äì åìèåð åðéàå åøåîç ïäëä åì ïúåð øîç êéøòîä äéä íàù ïî÷ì øîàã ïàîë øáñ àðú éàäã ,àåä øéùò åàì äîöò

:åúðéôñ åì çéðî éîð éëäå ,åúñðøô àéäã åø÷á
c.cli:íéì÷ù íéùîç åëøò éåäã ,íéùù ïá ãòå íéøùò ïáî.jxrd onfk ozepáéúëã(æ"ë àø÷éå):êøòä ïîæë àìà ïúåð åðéà ,íå÷é êëøòëmiyly mei

`xephxa yexit

ערכים בפרשת שנאמר לפי  הטעם, מבואר  בגמרא כז ,– ח ):(ויקרא

אם  שבין  מכאן , ולמדים הכהן ", יעריכנו  הנודר  יד  תשיג אשר  פי  "על
הנתינה בשעת ידו `eze),משיגה jixrn odkdy drya) היתה אם ובין 

שנדר  בשעה משגת xcepd"),ידו  ci biyz").עשיר ערך  נותן לעולם

כותב: להחייבהרמב"ם  עני בערך החייב בין aiigd)מה iprl epiid)
שלקחו  עני, בערך שהחייב כולו ? הקצוב הערך  שהוא עשיר , בערך
אינו  העשיר, כך  ואחר אחת, סלע אפילו משגת, שידו מה כל ממנו 

לשלם. crחייב eilr jxrd x`y x`yii ,xiyr jxra aiig did m`e
eilry jxrd milyie xiyriy.( ז ג, ערכין øîBà:(הל ' äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

éðò elôà, שהעריך בשעה עני  היה –øéLòäå, כך אחר –øæçå ÂÄÈÄÀÆÁÄÀÈÇ
éðòäå הערך את שנתן קודם –,(odkd ekixrdy mcew e`)Cøò ïúBð ÀÆÁÄÅÅÆ
øéLòשנאמר בגמרא, טעמו ומבואר  jkxrn"...(שם):– `ed jn m`e" ÈÄ

סופו. ועד  מתחילה במכ ּותו שיהא dcedi,עד iaxk dkld oi`e אלא

הוא ועני  הנדר , בשעת עני  והיה הריהו הואיל הנתינה, בשעת עכשיו  גם
עני  ערך הרדב"ז ).נותן עיין ה ; ג, ערכין הל' (רמב"ם 
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שם: שנינו שכן הקודמת, המשנה של הסיפא המשך  היא xiyrdeמשנתנו  ipr did
,xiyr jxr ozep Ð iprde xiyr e`אין ויורד  עולה שבקרבן  ללמד, זו  משנה ובאה

קרבנותיו. הבאת שעת אחר  הולכים לעולם אלא כן , הדין 

úBðaøwa ìáà,שנטהר במצורע כגון יד, הישג דין  בהם שיש  – ÂÈÇÈÀÈ
הקודמת, במשנה שהבאנו ïëכמו Bðéà,בערכים כמו הדין  אין – ÅÅ

ידו  השגת לפי  קרבנו מביא והעני  עשיר ובין  והעשיר  עני בין אלא

הקרבנות. הבאת àBaøבשעת Bì çépäå úî åéáà elôà ירושה – ÂÄÈÄÅÀÄÄÇÄ
למות, ונוטה גוסס אביו אפילו  מבואר: בגמרא זוז; אלפים עשרת של

רבוא לו ed`),ומניח xiyr ixd ,zn xak eli`y) אפילו BúðéôñÀÄÈאו 
úBàBaøa eàáe íia הכוונה שאין  בגמרא, מבואר  זו בדוגמא אף – ÇÈÈÀÄ

הוא, עשיר הרי כן שאם ברבואות, שלו סחורה טעונה שהספינה בה
שכירות  והרי רבוא, של בשכר  אחרים בידי  מושכרת שספינתו  אלא

ומשום  עשיר ; אינו עדיין  שעכשיו ונמצא לבסוף, אלא משתלמת אינה
שאין  סובר, משנתנו  של התנא שכן  לעשיר, נחשב אינו עצמה הספינה
ממנו , מתפרנס שהוא דבר  נדרו תשלום בשביל  מאדם נוטל  הקדש

לספינתו  הדין  והוא האכר, של בקר צמד  או  החמר  של חמורו  כגון
עשיר, להיות שעומד פי  על אף זה, בכגון הלכך פרנסתו; מקור שהיא

íeìk ïäa Lc÷äì ïéàלדבר חוזרת שהסיפא מפרשים, יש  – ÅÇÆÀÅÈÆÀ
עומד המעריך של אביו שאפילו  להשמיענו , באה והיא ערכים, בענין

אפילו  או  רבואות, של  ירושה מניח והוא מעריכו, שהכהן בשעה למות
בים.. עדספינתו  מלהעריכו  ממתין  הכהן אין לעיל), שבארנו  (כמו  .

ידו  השגת כפי  מעריכו  אלא ספינתו , שכר  שיקבל  עד  או אביו שימות
זו בקרבנות,(רש "י).בשעה לעסוק מוסיפה שהסיפא מפרשים, ויש 

לרישא ok"),כהמשך epi` zepaxwa la`") שאפילו להשמיענו , באה והיא

מת  כך  ואחר גוסס, אביו היה בקרבן  זה מצורע שנתחייב בשעה אם
קודם  עשיר שנעשה פי  על  אף וכו', בים שספינתו או רבוא, לו והניח

אלא  מביא ואינו כלום, בהן  להקדש אין מקום מכל  קרבנו , שהביא
בקרבן  שנתחייב בשעה שהיה כמו עני  למשנתנו;קרבן  בפירושו (רמב"ם 

ב). יז , ערכין  "אבל ", המתחיל  דיבור תוספות  ועיין ברטנורא; וישרגמ "ה;
בדין  הם ששווים לקרבנות, ובין לערכים בין הסיפא שכוונת מבארים,

הל'זה רמב"ם  ועיין א ; יח , ערכין צריכא "― "לא המתחיל  דיבור (תוספות

שם ). משנה בלחם  ועיין  י; י, שהעריךשגגות "עני  בתוספתא: מובא וכן 

ערך והבא מלאכה, עשה לך לוה, לך  לו : אומרים אין עצמו , את
לאחר עשיר ערך יביא ואל עכשיו עני ערך  שיביא מוטב אלא עשיר ,

ספינתו  שהיתה או  מסוכן או חולה אביו היה אומר : יהודה רבי  זמן .
מוטב  אלא עשיר, ערך ויביא שימתין ) אומרים (אין הים, במדינת

אליעזר רבי זמן. לאחר  עשיר  ערך יביא ואל  עכשיו עני  ערך  שיביא
עשה  לך לוה, לך  לו : אומרים אין ויורד, עולה קרבן  חייב היה אומר:

ואל עכשיו עני קרבן שיביא מוטב אלא עשיר, קרבן  והבא מלאכה,
ביניהם, חולקים האלה התנאים ואין זמן ". לאחר  עשיר  קרבן יביא
בשעתה  מצוה שחביבה להשמיענו , אחרת דוגמא מביא אחד  כל  אלא

יא ). ה, ויקרא  על ספרא  (עיין

i y y m e i
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א. במשנה ששנינו הכללים בבאור  ממשיכה משנתנו

øcpa íéðL– א במשנה שנישנה –ãìé ?ãöékצעיר כלומר  – ÈÄÇÄÈÅÇÆÆ
–ï÷fä úà CéøòäL:שבעים בן  על  שאמר  עשרים בן  כגון  – ÆÆÁÄÆÇÈÅ

עלי , המעריך ,ïúBðערכו  –ï÷æ Cøò בתורה הקצוב הערך את – ÅÅÆÈÅ
סלע; עשרה חמש  היינו שבעים, ãìiäלבן úà CéøòäL ï÷æå– ÀÈÅÆÆÁÄÆÇÆÆ

עלי , ערכו  עשרים: בן על שאמר שבעים בן ãìéכגון Cøò ïúBð– ÅÅÆÆÆ
סלע. חמישים היינו עשרים, בן Cøòpaערך  íéëøòåלעיל ששנינו – ÇÂÈÄÇÆÁÈ

– א äMàäבמשנה úà CéøòäL Léà ?ãöékערך שאמר: – ÅÇÄÆÆÁÄÆÈÄÈ
עלי, זו äMàאשה Cøò ïúBð,שנותיה לפי בתורה שקצוב כמו – ÅÅÆÄÈ

נותן  הוא הרי  שנה, ששים בת ועד  שנה עשרים מבת היתה אם כגון
סלע; Léàäשלושים úà äëéøòäL äMàåאיש ערך שאמרה: – ÀÄÈÆÆÁÄÈÆÈÄ

עלי, Léàזה Cøò úðúBð. שנותיו לפי –Cøòä ïîæa Cøòäå– ÆÆÅÆÄÀÈÅÆÄÀÇÈÅÆ
– א במשנה לעיל Lîçששנינו ïaî úBçt Bëéøòä ?ãöék– ÅÇÆÁÄÈÄÆÈÅ

סלעים, חמש ערכו ונמצא שנים, חמש מבן הפחות את שהעריך  ראובן
Lîç ïa ìò øúBé äNòðåהנערך נעשה הערך את שנתן וקודם – ÀÇÂÈÅÇÆÈÅ

סלע; עשרים עכשיו  ערכו והרי  שנים, חמש מבן  ïaîגדול úBçtÈÄÆ
íéøNò עשרים הוא שערכו  עשרים, מבן  הפחות את שהעריך  או  – ÆÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriax wxt oikxr zkqn

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ãé âOä–øãBpa,íéðMäå–øcpa,íéëøòäå–Cøòpa,Cøòäå–Cøòä ïîæa.øãBpa ãé âOä,ãöék?éðò ¤¥¨©¥§©¨¦©¦¨§¨£¨¦©¤¡¨§¨¥¤¦§©¨¥¤¤¥¨©¥¥©¨¦

éøòäLøéLòä úà C–éðò Cøò ïúBð;éøòäL øéLòåéðòä úà C–øéLò Cøò ïúBð. ¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦§¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦
·ïë Bðéà úBðaøwa ìáà.øîàL éøä:éìò äæ òøöî ìL Bðaø÷;éðò òøöî äéä íà–éðò ïaø÷ àéáî;øéLò £¨©¨§¨¥¥£¥¤¨©¨§¨¤§Ÿ̈¤¨©¦¨¨§Ÿ̈¨¦¥¦¨§©¨¦¨¦
–øéLò ïaø÷ àéáî.éaøøîBà:éðà øîBà:ïk ïéëøòa óà.éøòäL éðò äî éðtî éëåéðò Cøò ïúBð øéLòä úà C? ¥¦¨§©¨¦©¦¥¥£¦©¨£¨¦¥§¦¦§¥¨¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦

íeìk áiç øéLòä ïéàL.øîàL øéLòä ìáà:éìò ékøò,øîàå éðòä òîLå:éìò äæ øîàM äî–øéLò Cøò ïúBð. ¤¥¤¨¦©¨§£¨¤¨¦¤¨©¤§¦¨©§¨©¤¨¦§¨©©¤¨©¤¨©¥¥¤¨¦
øéLòäå éðò äéä,éðòäå øéLò Bà–øéLò Cøò ïúBð.äãeäé éaøøîBà:øéLòäå éðò elôà,éðòäå øæçå–ïúBð ¨¨¨¦§¤¡¦¨¦§¤¡¦¥¥¤¨¦©¦§¨¥£¦¨¦§¤¡¦§¨©§¤¡¦¥

øéLò Cøò. ¥¤¨¦

c`.xcepa ci byd:ïî÷ì ùøôîãë ,øãéð øúá àìå ,ïðéìæà øãåð øúá ,åãé âùä éôë ïéëøòá ïåãð éðòù ,ãé úâùä ïéã úøåú.xcipa mipydeêéøòäù ãìé
áéúëã ,è÷ð àø÷ã àðùéì ,øãåð êéøòîì éø÷ã àðúå .øãåðã íéðù øúá ïðéìæà àìã ,ï÷æ êøò ïúåð ,ï÷æ êøò(æ"ë àø÷éå)åðëéøòé øãåðä ãé âéùú øùà éô ìò

:øãéðá íéðùä éîð øîà øãåðá ãé âùä øîàã éãééàå .ïäëä.jxrpa mikxrdeïî÷ì ùøôîãë ,êéøòî øúá àìå ,ìéæà êøòð øúá ,äá÷ðå øëæã êøòä áö÷
:äùà êøò ïúåð éìò úéðåìô äùà êøò øîàù ùéàã.jxrd onfa jxrde,ïè÷ êøò éåäã íéøùò ïáî úåçô äéäùë åîöò êéøòä íàù ,ïî÷ì ùøôîãë

:êéøòäù äòùë àìà ïúåð åðéà ,íéøùò ïá äéä åúðéúð íãå÷å
a.ok oikxra s` ip` xne`éðôîã ,éããäà åîã àìã íåùî .úåðáø÷ë ïðéà ïéëøòã úøîàã àäã .úåðáø÷ë éåä ,úåðáø÷ã àéîåã ïéëøòá óà éîøúî åìéà

åéúåðù úãî éôì àìà ïéåëúð àì ,øéùòä ìò øîàù äæå .òøåöîì éîã àìå ,íåìë áééç øéùòä ïéàù éôì ,ãé âùä éôì éðò êøò ïúåð øéùò êéøòäù éðò äî
éðòä òîùå [øéùò] òøåöîã àéîåã ,íìù êøò áééç éåäã éìò éëøò øîàù øéùò ìáà .ãé âùäá ïåãð êëìä ,åìù åéúåðù ìò íéøúé åà íéúåçôù øéùò ìù

ïðéñøâ éëä :øéùò êøò ïúåð ,éìò äæ øîàù äî øîàå.xiyr jxr mlyn iprde xiyr e` xiyrde ipr didêøò íìùî ,äðéúð íãå÷ øéùòäå éðò äéä

`xephxa yexit
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ב  נתבאר  להקדשכבר  נותן  הריהו עלי", פלוני "ערך שהאומר : הקודמים, פרקים
הנערך. של  שנותיו  לפי ג-ז ) כז , (ויקרא שבתורה הערכים בפרשת הקצוב הכסף את
אותו "והעריך  ח): שם, (שם בו נאמר הקצוב, הערך את ליתן  ביכלתו אין ואם

אשר  פי על xceהכהן, pd ci b iyzשאין א), ב, (לעיל  שנינו  וכבר  הכהן". יעריכנו
הערכים. בדיני  אחדים כללים לסכם בא פרקנו – מסלע. פחות בערכין

ãé âOä, ידו השגת כפי בערכים נידון שהעני מה –øãBpa הולכים – ÆÅÈÇÅ
את  לעיל שהבאנו  כמו הנערך, אחר  ולא המעריך , היינו  הנודר , אחר 

biyzהפסוק: xy` it lr"xcepd ci;"odkd epkixri ענין יבואר ועוד 

במשנתנו ; להלן  השנים,íéðMäåזה לפי בתורה הקצוב והערך  – ÀÇÈÄ
øcpaכמבואר הנערך , לפי היינו  הנידר , של  שנותיו  לפי  הולכים – ÇÄÈ

ד. במשנה x`ean,להלן  `xnba"בנודר" לשון ברישא נקטה שמשנתנו 
"בנודר" לשון  ואגב הנודר ", יד  תשיג "אשר  הכתוב: לשון פי על 

השנייה: בפיסקה גם mipyde"xciנקטה pa."Cøòpa íéëøòäå– ÀÈÂÈÄÇÆÁÈ
או  זכר  הוא אם הנערך , לפי ניתנים ולנקבה לזכר  הקצובים הערכים

המעריך ; לפי  ולא Cøòäנקבה, ïîæa Cøòäåלפי ניתן הערך  – ÀÈÅÆÄÀÇÈÅÆ
גילו  כפי  ולא המעריך, שהעריכו בזמן  גילו  שהיה כפי  הנערך, שנות

ד. במשנה להלן  כמבואר  ערכו , את שנותן  ãBpaבשעה ãé âOä,ø ÆÅÈÇÅ
øéLòä úà CéøòäL éðò ?ãöék ערכו עשיר : על  עני שאמר  – ÅÇÈÄÆÆÁÄÆÆÈÄ

éðòעלי, Cøò ïúBð;ידו השגת כפי  –éðòä úà CéøòäL øéLòå ÅÅÆÈÄÀÈÄÆÆÁÄÆÆÈÄ
עלי , ערכו עני: על  שאמר עשיר –øéLò Cøò ïúBðערך היינו  – ÅÅÆÈÄ

הנערך. של שנותיו  לפי  בתורה הקצוב

i y i n g m e i
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"הישג  ששנינו: הכלל  שבענין ללמד, באה והיא הקודמת המשנה המשך זו  משנה
ויורד. עולה קרבן  מדין  ערכים דין  שונה בנודר ", יד

úBðaøwa ìáà שכתוב במצורע כגון  יד", "הישג דין בהם שנאמר – ÂÈÇÈÀÈ
טהרתו לאחר כא-כב):בו י; יד , כבשים (ויקרא  שני יקח השמיני "וביום

ולקח  משגת ידו  ואין הוא דל ואם תמימה... אחת וכבשה תמימים
ידו", תשיג אשר יונה בני  שני או  תורים ושתי אחד ... ïëכבש  BðéàÅÅ

מפרשת  שהמשנה כמו  בערכים, כמו בהם יד  הישג של הדין אין –
øîàLוהולכת: éøä: אחד –éìò äæ òøöî ìL Bðaø÷שנדר – ÂÅÆÈÇÈÀÈÆÀÙÈÆÈÇ

שנטהר , פלוני מצורע של קרבנו  éðòלהביא òøöî äéä íà אם – ÄÈÈÀÙÈÈÄ
עני, היה מצורע הנודר,àéáîאותו –éðò ïaø÷אחד כבש – ÅÄÈÀÇÈÄ

כמו  לעולה, ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני או תורים ושתי לאשם,

לעיל; עשיר ,øéLòשהבאנו היה המצורע אם –àéáî,הנודר – ÈÄÅÄ
øéLò ïaø÷אחר ולא הנידר , אחר שהולכים וכבשה, כבשים שני  – ÈÀÇÈÄ

ïkהנודר. ïéëøòa óà :éðà øîBà :øîBà éaø שענין בזמן – ÇÄÅÅÂÄÇÈÂÈÄÅ
ההבדל וכל כקרבנות, דינם הערכים אף קרבנות, לענין דומה ערכים

לזה. זה דומים שאינם משום הוא CéøòäLביניהם éðò äî éðtî éëåÀÄÄÀÅÈÈÄÆÆÁÄ
íeìk áiç øéLòä ïéàL ?éðò Cøò ïúBð øéLòä úà אלא – ÆÆÈÄÅÅÆÈÄÆÅÆÈÄÇÈÀ

של שנותיו  לפי הערך  את להקדש  ליתן  עצמו  שחייב הוא בלבד העני
שהמצורע  במצורע, כן לא ידו; השגת כפי  נידון  הוא הלכך העשיר ,

של קרבנו להביא הנודר אף הלכך  עשיר , קרבן  להביא חייב העשיר 
עצמו . המצורע כמו עשיר קרבן  להביא חייב זה, עשיר  ìáàÂÈמצורע

כגון  מצורע, לקרבן  דומה ענין יהיה בערכים אם –:øîàL øéLòäÆÈÄÆÈÇ
éìò ékøò בתורה הקצוב ערכו היינו עשיר , ערך  לשלם ונתחייב – ÆÀÄÈÇ

שנותיו, éìòלפי äæ øîàM äî :øîàå éðòä òîLåשנדר – ÀÈÇÆÈÄÀÈÇÇÆÈÇÆÈÇ
העשיר , עליו שקיבל  הערך  את øéLòלשלם Cøò ïúBðהערך את – ÅÅÆÈÄ
מצורע. בדין  כמו  ליתן , חייב m"anxdשהעשיר  itl,(למשנתנו (בפירושו

דבריהם, על  להוסיף בא שרבי אלא במשנתנו, וחכמים רבי נחלקו לא
חכמים, לדעת rxevnשכן  did m` ,ilr df rxevn ly epaxw :xn`y ixd"

,"ipr oaxw `ian ,iprאבל עני , הוא כשהנודר  דווקא בגמרא: ומבואר 
מ  הוא הרי עשיר , הוא הנודר המצורע אם היה ואם עשיר ; קרבן ביא

,xiyr הנודר xiyr,מביא oaxw, בערכין ואילו עני ; היה iprואפילו
,ipr jxr ozep ,xiyrd z` jixrdy:חכמים שאמרו  zepaxwaוזהו  la`

;ok epi`,והוסיף רבי  oikxraובא s`y קרבנות לענין  דומה עניינם אם –
–,jk oicdשכןxn`y dn :xn`e iprd rnye ,ilr ikxr :xn`y xiyrd

.xiyr jxr ozep ,ilr dfהרמב"ם פוסק גם ו).וכן ג, ערכין אבל(הל'
מפרשים m"anxd),יש zhiyk `ly) נחלקו וחכמים רבי  שאמנם

ושמע  עלי, ערכי  אמר: שהעשיר בכגון  אף חכמים ולדעת במשנתנו ,
עני ערך אלא נותן  אינו עלי, זה שאמר מה ואמר: (תוספות ;העני 

נושאי ועיין טוב"; יום "תוספות ועיין איגר ; עקיבא  רבי תוספות הראב "ד;

שם ). הרמב"ם  שהעריך,éðòהמעריך,äéäכלי בשעה –øéLòäå– ÈÈÈÄÀÆÁÄ
הערך את שנתן  ברטנורא);קודם מפרשים:(רש"י ; קודם xiyrdeויש –

הכהן ישראל"),שהעריכו "תפארת טוב"; יום  øéLò("תוספות Bà– ÈÄ
שהעריך, בשעה עשיר הערך éðòäåשהיה את שנתן  קודם (לרש "י)– ÀÆÁÄ

הכהן  שהעריכו קודם טוב "),או יום  "תוספות  øéLò(לפי Cøò ïúBðÅÅÆÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïë Bðéà úBðaøwa ìáà.àBaø Bì çépäå úî åéáà elôà,úBàBaøa eàáe íia Búðéôñ–íeìk ïäa Lc÷äì ïéà. £¨©¨§¨¥¥£¦¨¦¥§¦¦©¦§¦¨©¨¨§¦¥©¤§¥¨¤§
„øcpa íéðL,ãöék?éøòäL ãìéï÷fä úà C–ï÷æ Cøò ïúBð;éøòäL ï÷æåãìiä úà C–ãìé Cøò ïúBð. ¨¦©¦¨¥©¤¤¤¤¡¦¤©¨¥¥¥¤¨¥§¨¥¤¤¡¦¤©¤¤¥¥¤¤¤

Cøòpa íéëøòå,ãöék?éøòäL LéàäMàä úà C–äMà Cøò ïúBð;Léàä úà äëéøòäL äMàå–Cøò úðúBð ©£¨¦©¤¡¨¥©¦¤¤¡¦¤¨¦¨¥¥¤¦¨§¦¨¤¤¡¦¨¤¨¦¤¤¥¤
Léà.Cøòä ïîæa Cøòäå,ãöék?Lîç ïaî úBçt Bëéøòä,Lîç ïa ìò øúBé äNòðå;íéøNò ïaî úBçt,äNòðå ¦§¨¥¤¦§©¨¥¤¥©¤¡¦¨¦¤¨¥§©£¨¥©¤¨¥¨¦¤¤§¦§©£¨

:øãðù úòá úâùî äúéä éøäå ,áéúë øãåðä ãé âéùú éîð éðòäå øéùò .úâùî åãé éøäå ,àðîçø øîà øãåðä ãé âéùú øùà ,øéùòelit` xne` dcedi iax
.xiyr jxr ozep iprde xfge xiyrde ipráéúëã(æ"ë àø÷éå):äãåäé éáøë äëìä ïéàå .åôåñ ãòå åúìçúî åúåëîá àäéù ãò ,êëøòî àåä êî íàå

b.zn eia` elit`åîë ,éðò ïáø÷ àìà àéáî åðéà ,åðáø÷ àéáäù íãå÷ àåáø åðîî ùøéå úîå ,úåîì äèåðå ññåâ åéáà äéä ïáø÷á äæ áééçúðù äòùá
:ïáø÷á áééçúðù äòùá äéäù.mia ezpitqíéøçàì úøëùåî åúðéôñ äúéäù àìà .àåä øéùò ë"àã ,àåáøá åìù úåøåçñî äðåòè åúðéôñ äúéäù àì

ïéàã ,àåä øéùò åàì äøëù íåùîå .äðéôñ äúåà àìà åãéá ïéà àåäå ,øëù àåáéøáäðéôñä íåùîå .àåä éðò åéùëòù àöîðå ,äôåñá àìà úîìúùî úåøéëù
ãîö åì çéðî øëà äéä íàå ,ùã÷äì åìèåð åðéàå åøåîç ïäëä åì ïúåð øîç êéøòîä äéä íàù ïî÷ì øîàã ïàîë øáñ àðú éàäã ,àåä øéùò åàì äîöò

:åúðéôñ åì çéðî éîð éëäå ,åúñðøô àéäã åø÷á
c.cli:íéì÷ù íéùîç åëøò éåäã ,íéùù ïá ãòå íéøùò ïáî.jxrd onfk ozepáéúëã(æ"ë àø÷éå):êøòä ïîæë àìà ïúåð åðéà ,íå÷é êëøòëmiyly mei

`xephxa yexit

ערכים בפרשת שנאמר לפי  הטעם, מבואר  בגמרא כז ,– ח ):(ויקרא

אם  שבין  מכאן , ולמדים הכהן ", יעריכנו  הנודר  יד  תשיג אשר  פי  "על
הנתינה בשעת ידו `eze),משיגה jixrn odkdy drya) היתה אם ובין 

שנדר  בשעה משגת xcepd"),ידו  ci biyz").עשיר ערך  נותן לעולם

כותב: להחייבהרמב"ם  עני בערך החייב בין aiigd)מה iprl epiid)
שלקחו  עני, בערך שהחייב כולו ? הקצוב הערך  שהוא עשיר , בערך
אינו  העשיר, כך  ואחר אחת, סלע אפילו משגת, שידו מה כל ממנו 

לשלם. crחייב eilr jxrd x`y x`yii ,xiyr jxra aiig did m`e
eilry jxrd milyie xiyriy.( ז ג, ערכין øîBà:(הל ' äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

éðò elôà, שהעריך בשעה עני  היה –øéLòäå, כך אחר –øæçå ÂÄÈÄÀÆÁÄÀÈÇ
éðòäå הערך את שנתן קודם –,(odkd ekixrdy mcew e`)Cøò ïúBð ÀÆÁÄÅÅÆ
øéLòשנאמר בגמרא, טעמו ומבואר  jkxrn"...(שם):– `ed jn m`e" ÈÄ

סופו. ועד  מתחילה במכ ּותו שיהא dcedi,עד iaxk dkld oi`e אלא

הוא ועני  הנדר , בשעת עני  והיה הריהו הואיל הנתינה, בשעת עכשיו  גם
עני  ערך הרדב"ז ).נותן עיין ה ; ג, ערכין הל' (רמב"ם 
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שם: שנינו שכן הקודמת, המשנה של הסיפא המשך  היא xiyrdeמשנתנו  ipr did
,xiyr jxr ozep Ð iprde xiyr e`אין ויורד  עולה שבקרבן  ללמד, זו  משנה ובאה

קרבנותיו. הבאת שעת אחר  הולכים לעולם אלא כן , הדין 

úBðaøwa ìáà,שנטהר במצורע כגון יד, הישג דין  בהם שיש  – ÂÈÇÈÀÈ
הקודמת, במשנה שהבאנו ïëכמו Bðéà,בערכים כמו הדין  אין – ÅÅ

ידו  השגת לפי  קרבנו מביא והעני  עשיר ובין  והעשיר  עני בין אלא

הקרבנות. הבאת àBaøבשעת Bì çépäå úî åéáà elôà ירושה – ÂÄÈÄÅÀÄÄÇÄ
למות, ונוטה גוסס אביו אפילו  מבואר: בגמרא זוז; אלפים עשרת של

רבוא לו ed`),ומניח xiyr ixd ,zn xak eli`y) אפילו BúðéôñÀÄÈאו 
úBàBaøa eàáe íia הכוונה שאין  בגמרא, מבואר  זו בדוגמא אף – ÇÈÈÀÄ

הוא, עשיר הרי כן שאם ברבואות, שלו סחורה טעונה שהספינה בה
שכירות  והרי רבוא, של בשכר  אחרים בידי  מושכרת שספינתו  אלא

ומשום  עשיר ; אינו עדיין  שעכשיו ונמצא לבסוף, אלא משתלמת אינה
שאין  סובר, משנתנו  של התנא שכן  לעשיר, נחשב אינו עצמה הספינה
ממנו , מתפרנס שהוא דבר  נדרו תשלום בשביל  מאדם נוטל  הקדש

לספינתו  הדין  והוא האכר, של בקר צמד  או  החמר  של חמורו  כגון
עשיר, להיות שעומד פי  על אף זה, בכגון הלכך פרנסתו; מקור שהיא

íeìk ïäa Lc÷äì ïéàלדבר חוזרת שהסיפא מפרשים, יש  – ÅÇÆÀÅÈÆÀ
עומד המעריך של אביו שאפילו  להשמיענו , באה והיא ערכים, בענין

אפילו  או  רבואות, של  ירושה מניח והוא מעריכו, שהכהן בשעה למות
בים.. עדספינתו  מלהעריכו  ממתין  הכהן אין לעיל), שבארנו  (כמו  .

ידו  השגת כפי  מעריכו  אלא ספינתו , שכר  שיקבל  עד  או אביו שימות
זו בקרבנות,(רש "י).בשעה לעסוק מוסיפה שהסיפא מפרשים, ויש 

לרישא ok"),כהמשך epi` zepaxwa la`") שאפילו להשמיענו , באה והיא

מת  כך  ואחר גוסס, אביו היה בקרבן  זה מצורע שנתחייב בשעה אם
קודם  עשיר שנעשה פי  על  אף וכו', בים שספינתו או רבוא, לו והניח

אלא  מביא ואינו כלום, בהן  להקדש אין מקום מכל  קרבנו , שהביא
בקרבן  שנתחייב בשעה שהיה כמו עני  למשנתנו;קרבן  בפירושו (רמב"ם 

ב). יז , ערכין  "אבל ", המתחיל  דיבור תוספות  ועיין ברטנורא; וישרגמ "ה;
בדין  הם ששווים לקרבנות, ובין לערכים בין הסיפא שכוונת מבארים,

הל'זה רמב"ם  ועיין א ; יח , ערכין צריכא "― "לא המתחיל  דיבור (תוספות

שם ). משנה בלחם  ועיין  י; י, שהעריךשגגות "עני  בתוספתא: מובא וכן 

ערך והבא מלאכה, עשה לך לוה, לך  לו : אומרים אין עצמו , את
לאחר עשיר ערך יביא ואל עכשיו עני ערך  שיביא מוטב אלא עשיר ,

ספינתו  שהיתה או  מסוכן או חולה אביו היה אומר : יהודה רבי  זמן .
מוטב  אלא עשיר, ערך ויביא שימתין ) אומרים (אין הים, במדינת

אליעזר רבי זמן. לאחר  עשיר  ערך יביא ואל  עכשיו עני  ערך  שיביא
עשה  לך לוה, לך  לו : אומרים אין ויורד, עולה קרבן  חייב היה אומר:

ואל עכשיו עני קרבן שיביא מוטב אלא עשיר, קרבן  והבא מלאכה,
ביניהם, חולקים האלה התנאים ואין זמן ". לאחר  עשיר  קרבן יביא
בשעתה  מצוה שחביבה להשמיענו , אחרת דוגמא מביא אחד  כל  אלא

יא ). ה, ויקרא  על ספרא  (עיין

i y y m e i
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א. במשנה ששנינו הכללים בבאור  ממשיכה משנתנו

øcpa íéðL– א במשנה שנישנה –ãìé ?ãöékצעיר כלומר  – ÈÄÇÄÈÅÇÆÆ
–ï÷fä úà CéøòäL:שבעים בן  על  שאמר  עשרים בן  כגון  – ÆÆÁÄÆÇÈÅ

עלי , המעריך ,ïúBðערכו  –ï÷æ Cøò בתורה הקצוב הערך את – ÅÅÆÈÅ
סלע; עשרה חמש  היינו שבעים, ãìiäלבן úà CéøòäL ï÷æå– ÀÈÅÆÆÁÄÆÇÆÆ

עלי , ערכו  עשרים: בן על שאמר שבעים בן ãìéכגון Cøò ïúBð– ÅÅÆÆÆ
סלע. חמישים היינו עשרים, בן Cøòpaערך  íéëøòåלעיל ששנינו – ÇÂÈÄÇÆÁÈ

– א äMàäבמשנה úà CéøòäL Léà ?ãöékערך שאמר: – ÅÇÄÆÆÁÄÆÈÄÈ
עלי, זו äMàאשה Cøò ïúBð,שנותיה לפי בתורה שקצוב כמו – ÅÅÆÄÈ

נותן  הוא הרי  שנה, ששים בת ועד  שנה עשרים מבת היתה אם כגון
סלע; Léàäשלושים úà äëéøòäL äMàåאיש ערך שאמרה: – ÀÄÈÆÆÁÄÈÆÈÄ

עלי, Léàזה Cøò úðúBð. שנותיו לפי –Cøòä ïîæa Cøòäå– ÆÆÅÆÄÀÈÅÆÄÀÇÈÅÆ
– א במשנה לעיל Lîçששנינו ïaî úBçt Bëéøòä ?ãöék– ÅÇÆÁÄÈÄÆÈÅ

סלעים, חמש ערכו ונמצא שנים, חמש מבן הפחות את שהעריך  ראובן
Lîç ïa ìò øúBé äNòðåהנערך נעשה הערך את שנתן וקודם – ÀÇÂÈÅÇÆÈÅ

סלע; עשרים עכשיו  ערכו והרי  שנים, חמש מבן  ïaîגדול úBçtÈÄÆ
íéøNò עשרים הוא שערכו  עשרים, מבן  הפחות את שהעריך  או  – ÆÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ãé âOä–øãBpa,íéðMäå–øcpa,íéëøòäå–Cøòpa,Cøòäå–Cøòä ïîæa.øãBpa ãé âOä,ãöék?éðò ¤¥¨©¥§©¨¦©¦¨§¨£¨¦©¤¡¨§¨¥¤¦§©¨¥¤¤¥¨©¥¥©¨¦

éøòäLøéLòä úà C–éðò Cøò ïúBð;éøòäL øéLòåéðòä úà C–øéLò Cøò ïúBð. ¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦§¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦
·ïë Bðéà úBðaøwa ìáà.øîàL éøä:éìò äæ òøöî ìL Bðaø÷;éðò òøöî äéä íà–éðò ïaø÷ àéáî;øéLò £¨©¨§¨¥¥£¥¤¨©¨§¨¤§Ÿ̈¤¨©¦¨¨§Ÿ̈¨¦¥¦¨§©¨¦¨¦
–øéLò ïaø÷ àéáî.éaøøîBà:éðà øîBà:ïk ïéëøòa óà.éøòäL éðò äî éðtî éëåéðò Cøò ïúBð øéLòä úà C? ¥¦¨§©¨¦©¦¥¥£¦©¨£¨¦¥§¦¦§¥¨¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦

íeìk áiç øéLòä ïéàL.øîàL øéLòä ìáà:éìò ékøò,øîàå éðòä òîLå:éìò äæ øîàM äî–øéLò Cøò ïúBð. ¤¥¤¨¦©¨§£¨¤¨¦¤¨©¤§¦¨©§¨©¤¨¦§¨©©¤¨©¤¨©¥¥¤¨¦
øéLòäå éðò äéä,éðòäå øéLò Bà–øéLò Cøò ïúBð.äãeäé éaøøîBà:øéLòäå éðò elôà,éðòäå øæçå–ïúBð ¨¨¨¦§¤¡¦¨¦§¤¡¦¥¥¤¨¦©¦§¨¥£¦¨¦§¤¡¦§¨©§¤¡¦¥

øéLò Cøò. ¥¤¨¦

c`.xcepa ci byd:ïî÷ì ùøôîãë ,øãéð øúá àìå ,ïðéìæà øãåð øúá ,åãé âùä éôë ïéëøòá ïåãð éðòù ,ãé úâùä ïéã úøåú.xcipa mipydeêéøòäù ãìé
áéúëã ,è÷ð àø÷ã àðùéì ,øãåð êéøòîì éø÷ã àðúå .øãåðã íéðù øúá ïðéìæà àìã ,ï÷æ êøò ïúåð ,ï÷æ êøò(æ"ë àø÷éå)åðëéøòé øãåðä ãé âéùú øùà éô ìò

:øãéðá íéðùä éîð øîà øãåðá ãé âùä øîàã éãééàå .ïäëä.jxrpa mikxrdeïî÷ì ùøôîãë ,êéøòî øúá àìå ,ìéæà êøòð øúá ,äá÷ðå øëæã êøòä áö÷
:äùà êøò ïúåð éìò úéðåìô äùà êøò øîàù ùéàã.jxrd onfa jxrde,ïè÷ êøò éåäã íéøùò ïáî úåçô äéäùë åîöò êéøòä íàù ,ïî÷ì ùøôîãë

:êéøòäù äòùë àìà ïúåð åðéà ,íéøùò ïá äéä åúðéúð íãå÷å
a.ok oikxra s` ip` xne`éðôîã ,éããäà åîã àìã íåùî .úåðáø÷ë ïðéà ïéëøòã úøîàã àäã .úåðáø÷ë éåä ,úåðáø÷ã àéîåã ïéëøòá óà éîøúî åìéà

åéúåðù úãî éôì àìà ïéåëúð àì ,øéùòä ìò øîàù äæå .òøåöîì éîã àìå ,íåìë áééç øéùòä ïéàù éôì ,ãé âùä éôì éðò êøò ïúåð øéùò êéøòäù éðò äî
éðòä òîùå [øéùò] òøåöîã àéîåã ,íìù êøò áééç éåäã éìò éëøò øîàù øéùò ìáà .ãé âùäá ïåãð êëìä ,åìù åéúåðù ìò íéøúé åà íéúåçôù øéùò ìù

ïðéñøâ éëä :øéùò êøò ïúåð ,éìò äæ øîàù äî øîàå.xiyr jxr mlyn iprde xiyr e` xiyrde ipr didêøò íìùî ,äðéúð íãå÷ øéùòäå éðò äéä
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א ה נ ש מ ר ו א ב

ב  נתבאר  להקדשכבר  נותן  הריהו עלי", פלוני "ערך שהאומר : הקודמים, פרקים
הנערך. של  שנותיו  לפי ג-ז ) כז , (ויקרא שבתורה הערכים בפרשת הקצוב הכסף את
אותו "והעריך  ח): שם, (שם בו נאמר הקצוב, הערך את ליתן  ביכלתו אין ואם

אשר  פי על xceהכהן, pd ci b iyzשאין א), ב, (לעיל  שנינו  וכבר  הכהן". יעריכנו
הערכים. בדיני  אחדים כללים לסכם בא פרקנו – מסלע. פחות בערכין

ãé âOä, ידו השגת כפי בערכים נידון שהעני מה –øãBpa הולכים – ÆÅÈÇÅ
את  לעיל שהבאנו  כמו הנערך, אחר  ולא המעריך , היינו  הנודר , אחר 

biyzהפסוק: xy` it lr"xcepd ci;"odkd epkixri ענין יבואר ועוד 

במשנתנו ; להלן  השנים,íéðMäåזה לפי בתורה הקצוב והערך  – ÀÇÈÄ
øcpaכמבואר הנערך , לפי היינו  הנידר , של  שנותיו  לפי  הולכים – ÇÄÈ

ד. במשנה x`ean,להלן  `xnba"בנודר" לשון ברישא נקטה שמשנתנו 
"בנודר" לשון  ואגב הנודר ", יד  תשיג "אשר  הכתוב: לשון פי על 

השנייה: בפיסקה גם mipyde"xciנקטה pa."Cøòpa íéëøòäå– ÀÈÂÈÄÇÆÁÈ
או  זכר  הוא אם הנערך , לפי ניתנים ולנקבה לזכר  הקצובים הערכים

המעריך ; לפי  ולא Cøòäנקבה, ïîæa Cøòäåלפי ניתן הערך  – ÀÈÅÆÄÀÇÈÅÆ
גילו  כפי  ולא המעריך, שהעריכו בזמן  גילו  שהיה כפי  הנערך, שנות

ד. במשנה להלן  כמבואר  ערכו , את שנותן  ãBpaבשעה ãé âOä,ø ÆÅÈÇÅ
øéLòä úà CéøòäL éðò ?ãöék ערכו עשיר : על  עני שאמר  – ÅÇÈÄÆÆÁÄÆÆÈÄ

éðòעלי, Cøò ïúBð;ידו השגת כפי  –éðòä úà CéøòäL øéLòå ÅÅÆÈÄÀÈÄÆÆÁÄÆÆÈÄ
עלי , ערכו עני: על  שאמר עשיר –øéLò Cøò ïúBðערך היינו  – ÅÅÆÈÄ

הנערך. של שנותיו  לפי  בתורה הקצוב

i y i n g m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

"הישג  ששנינו: הכלל  שבענין ללמד, באה והיא הקודמת המשנה המשך זו  משנה
ויורד. עולה קרבן  מדין  ערכים דין  שונה בנודר ", יד

úBðaøwa ìáà שכתוב במצורע כגון  יד", "הישג דין בהם שנאמר – ÂÈÇÈÀÈ
טהרתו לאחר כא-כב):בו י; יד , כבשים (ויקרא  שני יקח השמיני "וביום

ולקח  משגת ידו  ואין הוא דל ואם תמימה... אחת וכבשה תמימים
ידו", תשיג אשר יונה בני  שני או  תורים ושתי אחד ... ïëכבש  BðéàÅÅ

מפרשת  שהמשנה כמו  בערכים, כמו בהם יד  הישג של הדין אין –
øîàLוהולכת: éøä: אחד –éìò äæ òøöî ìL Bðaø÷שנדר – ÂÅÆÈÇÈÀÈÆÀÙÈÆÈÇ

שנטהר , פלוני מצורע של קרבנו  éðòלהביא òøöî äéä íà אם – ÄÈÈÀÙÈÈÄ
עני, היה מצורע הנודר,àéáîאותו –éðò ïaø÷אחד כבש – ÅÄÈÀÇÈÄ

כמו  לעולה, ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני או תורים ושתי לאשם,

לעיל; עשיר ,øéLòשהבאנו היה המצורע אם –àéáî,הנודר – ÈÄÅÄ
øéLò ïaø÷אחר ולא הנידר , אחר שהולכים וכבשה, כבשים שני  – ÈÀÇÈÄ

ïkהנודר. ïéëøòa óà :éðà øîBà :øîBà éaø שענין בזמן – ÇÄÅÅÂÄÇÈÂÈÄÅ
ההבדל וכל כקרבנות, דינם הערכים אף קרבנות, לענין דומה ערכים

לזה. זה דומים שאינם משום הוא CéøòäLביניהם éðò äî éðtî éëåÀÄÄÀÅÈÈÄÆÆÁÄ
íeìk áiç øéLòä ïéàL ?éðò Cøò ïúBð øéLòä úà אלא – ÆÆÈÄÅÅÆÈÄÆÅÆÈÄÇÈÀ

של שנותיו  לפי הערך  את להקדש  ליתן  עצמו  שחייב הוא בלבד העני
שהמצורע  במצורע, כן לא ידו; השגת כפי  נידון  הוא הלכך העשיר ,

של קרבנו להביא הנודר אף הלכך  עשיר , קרבן  להביא חייב העשיר 
עצמו . המצורע כמו עשיר קרבן  להביא חייב זה, עשיר  ìáàÂÈמצורע

כגון  מצורע, לקרבן  דומה ענין יהיה בערכים אם –:øîàL øéLòäÆÈÄÆÈÇ
éìò ékøò בתורה הקצוב ערכו היינו עשיר , ערך  לשלם ונתחייב – ÆÀÄÈÇ

שנותיו, éìòלפי äæ øîàM äî :øîàå éðòä òîLåשנדר – ÀÈÇÆÈÄÀÈÇÇÆÈÇÆÈÇ
העשיר , עליו שקיבל  הערך  את øéLòלשלם Cøò ïúBðהערך את – ÅÅÆÈÄ
מצורע. בדין  כמו  ליתן , חייב m"anxdשהעשיר  itl,(למשנתנו (בפירושו

דבריהם, על  להוסיף בא שרבי אלא במשנתנו, וחכמים רבי נחלקו לא
חכמים, לדעת rxevnשכן  did m` ,ilr df rxevn ly epaxw :xn`y ixd"

,"ipr oaxw `ian ,iprאבל עני , הוא כשהנודר  דווקא בגמרא: ומבואר 
מ  הוא הרי עשיר , הוא הנודר המצורע אם היה ואם עשיר ; קרבן ביא

,xiyr הנודר xiyr,מביא oaxw, בערכין ואילו עני ; היה iprואפילו
,ipr jxr ozep ,xiyrd z` jixrdy:חכמים שאמרו  zepaxwaוזהו  la`

;ok epi`,והוסיף רבי  oikxraובא s`y קרבנות לענין  דומה עניינם אם –
–,jk oicdשכןxn`y dn :xn`e iprd rnye ,ilr ikxr :xn`y xiyrd

.xiyr jxr ozep ,ilr dfהרמב"ם פוסק גם ו).וכן ג, ערכין אבל(הל'
מפרשים m"anxd),יש zhiyk `ly) נחלקו וחכמים רבי  שאמנם

ושמע  עלי, ערכי  אמר: שהעשיר בכגון  אף חכמים ולדעת במשנתנו ,
עני ערך אלא נותן  אינו עלי, זה שאמר מה ואמר: (תוספות ;העני 

נושאי ועיין טוב"; יום "תוספות ועיין איגר ; עקיבא  רבי תוספות הראב "ד;

שם ). הרמב"ם  שהעריך,éðòהמעריך,äéäכלי בשעה –øéLòäå– ÈÈÈÄÀÆÁÄ
הערך את שנתן  ברטנורא);קודם מפרשים:(רש"י ; קודם xiyrdeויש –

הכהן ישראל"),שהעריכו "תפארת טוב"; יום  øéLò("תוספות Bà– ÈÄ
שהעריך, בשעה עשיר הערך éðòäåשהיה את שנתן  קודם (לרש "י)– ÀÆÁÄ

הכהן  שהעריכו קודם טוב "),או יום  "תוספות  øéLò(לפי Cøò ïúBðÅÅÆÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéî,B÷tøî ãò dñéðëîe,ïéãéâå øBîç øNa ì÷BLå,úBîöòå,àlîúzL ãò dëBúì ïúBðå.øîàéñBé éaø:éëå ©¦©§¦¨©©§§§¥§©£§¦¦©£¨§¥§¨©¤¦§©¥¨©©¦¥§¦
øNa ãâðk øNa ïeëì øLôà Càéä,úBîöò ãâðk úBîöòå?ì äéeàø àéä änk ãiä úà ïéîL àlàìB÷L. ¥¨¤§¨§©¥¨¨§¤¤¨¨©£¨§¤¤£¨¤¨¨¦¤©¨©¨¦§¨¦§

·éìò éãé éîc–BúBà ïéîL:ãia äåL àeä änk,ãé àGa äåL àeä änëå.ïéëøòaî íéøãða øîç äæ.øîçå §¥¨¦¨©¨¦©¨¨¤©¨§©¨¨¤§¨¤Ÿ¤¦§¨¦¦¨£¨¦§Ÿ¤
íéøãpaî ïéëøòa,ãöék?øîBàä:éìò ékøò,úîå–ïéLøBiä eðzé;éìò éîc,úîå–íéLøBiä eðzé àG,ïéàL ¨£¨¦¦©§¨¦¥©¨¥¤§¦¨©¨¥¦§©§¦¨©¨©¨¥¦§©§¦¤¥

íéúnì íéîc.éìò éìâø Cøòå éãé Cøò–íeìk øîà àG.éìò éãák Cøòå éLàø Cøò–Blk Cøò ïúBð.ììkä äæ: ¨¦©¥¦¥¤¨¦§¥¤©§¦¨©¨©§¥¤Ÿ¦§¥¤§¥¦¨©¥¥¤ª¤©§¨
äéeìz äîLpäL øácBa–Blk Cøò ïúBð. ¨¨¤©§¨¨§¨¥¥¤ª

‚éìò ékøò éöç–Bkøò éöç ïúBð.éìò ééöç Cøò–Blk Cøò ïúBð.éìò éîc éöç–åéîc éöç ïúBð.ééöç éîc £¦¤§¦¨©¥£¦¤§¥¤¤§¦¨©¥¥¤ª£¦¨©¨©¥£¦¨¨§¥¤§¦

:ì÷éî äöåø íàå ãéáëî äöåø.ewtxn cr dqipkne.÷ôøîä ãò òåøæì ãé ïéøå÷ åéä ïîæ åúåàáå ,íãà éðá ïåùì øçà êìä íéøãðáã íåùî .æ"òìá å"ãå÷
ìù úåîöòå ïéãéâå øùá úéáçá ñéðëîå øæåçå ,÷ôøîä ãò äëåúá ñéðëäù ãéä íå÷î éôë úéáçáù íéîä ïî åëôùé íéî äàìî úéáç êåúì ãéä ñéðëîùëå
äëåúì ïúåðå ,øùá ì÷ùîì äåù ïéãéâå úåîöò ì÷ùî ïéàù ,ãéá ùéù äî éôë úåîöòå ïéãéâ øùá åúåàá àäéå ,íãà øùá ì÷ùîë øåîç øùá ì÷ùîù ,øåîç

:åãé ì÷ùî àåäå íää íéãéâäå úåîöòäå øùáä ì÷åùå ,åãé øåòéùë çôð àëéà àúùäã ,äúéäù åîë àìîúúå øåæçúù ãòcbpk xya oiekl xyt` j`id
.xya:éñåé éáøë äëìäå .ïååëî ì÷ùîä ïéàù àöîðå ,úåçô åà ,ãéá ùéù äîî úåîöòå íéãéâ øúåé úéáçä êåúì ïúåðù øåîç øùáá ùé àîù

a.ci `la dey `ed dnkeéãé éúùùë äåù äéä äîëå åãé äòè÷ðùë äôé äîë åúåà ïéîù ïéàù ,àøîâá ùøôîíéàáùë ,åãé äòè÷ðù éîù .úåîéìù å
äåù àåä äîë ,ùøôî êëì .åãé äòè÷ð àì éøä éìò éãé éîã øîåàä äæå ,ìæìåæî åúåà íéàåøù éôì ,ìåæá àìà åúåà ïéîù ïéà äìéçú äåù äéä äîë åîåùì
äîëå .íåìë åîöòì åðîî øééù àìå åìåë øëåî åáøùë äôé àåä äîë ïéîùå ,ïåùàø åáøì úáúëåî úçà åãéù ,åãéî õåç åìåë åáø åøëî íà ïåâë ,ãé àìá

:ùã÷äì ïúåð àåä êëå ,ìæìåæî åðéà àúùäã ,äøëî àìù úçà åãé åáø øééù íà úåçô äåù.oikxran mixcpa xneg dféãé êøò íéëøòá øîà åìéàã
:åá äéåìú äîùðäù øáãá øîà ïë íà àìà ,íåìë øîà àì ,éìò éìâøå.miyxeid epzi zne ilr ikxríãå÷ ïéãá ãîòùë à÷åãå .àåä áåö÷ øáã êøòã
áéúëãë ,ïäëä éðôì ãåîòéù øçà àìà êøòá áééç åðéàù éôì ,úîù( æ"ë àø÷éå)ïéã úéáá åäåîåùéù äî àìà åðéàã éìò éîã ìáà .ïäëä éðôì åãéîòäå

:íéùøåéä åðúé àìå àðãîåà øñåçî àåä ïéãá ãîòù ô"òà ,úî éøäù êë éãéì àá àì éøäå.elek jxr ozep:áéúë úåùôð êøòã.llkd dføàù ééåúàì
:íäá äéåìú äîùðäù íéøáéà

b.ilr iivg:åá éåìú äîùðäù øáã éåäã ,éãáë êøòå éùàø êøòë éåä.elek inc ozep ilr iivg incáéúëã(æ"ë àø÷éå)øãð ùé÷ä ,úåùôð êëøòá øãð

`xephxa yexit

ביד, שיש  מה dëBúìכפי  ïúBðå,החבית לתוך –àlîúzL ãò ÀÅÀÈÇÆÄÀÇÅ
והעצמות  והגידים הבשר  של והמשקל שהיתה, כמו מים, החבית –

כאן : ששנינו  שמה מפרשים, יש  ידו . משקל הוא lweyexya"הללו 
,"zenvre oicibe xeng החבית לתוך ונותן וכו ' חמור  בשר ונוטל היינו 

משקל והוא והעצמות, והגידים הבשר  שוקל  כך  ואחר  שתתמלא, עד 
למשנתנו).ידו בפירושו שדווקא(רמב"ם  מפרשים, יש במשקלlweyאבל

שאם  לחבית, מכניסם כך  ואחר והעצמות, והגידים הבשר את תחילה
משקל ונמצא משקלו , על  ויכבידו בבשר  נבלעים יהיו המים כן , לא

היד  ממשקל  יותר  כבד והעצמות והגידים המתחיל הבשר  דיבור  (תוספות

ב ). יט, ערכין ïeëì"ושוקל", øLôà Càéä éëå :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÀÄÅÈÆÀÈÀÇÅ
úBîöò ãâðk úBîöòå ,øNa ãâðk øNaהחמור בבשר שמא – ÈÈÀÆÆÈÈÇÂÈÀÆÆÂÈ

שיש ממה פחות או יותר עצמות או בשר יש  החבית לתוך  שנותן  וכו'
מכוון? המשקל  שאין  ונמצא àéäבידו , änk ãiä úà ïéîL àlàÆÈÈÄÆÇÈÇÈÄ

ìB÷Lì äéeàø.אומדן אותו  לפי ונותן  –.iqei iaxk dklde ÀÈÄÀ

y c e w z a y
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:xne`déìò éãé éîc,ידו דמי להקדש ליתן שנדר –:BúBà ïéîL ÀÅÈÄÈÇÈÄ
ãé àGa äåL àeä änëå ,ãia äåL àeä änk זה והפרש – ÇÈÈÆÇÈÀÇÈÈÆÀÈ

ידו , שנקטעה כמי  אותו  שמים שאין  מבואר , בגמרא להקדש . נותן
שהרי שלמות, ידיו  כששתי  שווה היה וכמה עכשיו, שווה הוא כמה
מזולזל, אותו שרואים לפי בזול, אלא נישום אינו ידו שנקטעה מי 

ידיו  ששתי בריא כאדם לשומו  יש  עלי", ידי  "דמי  האומר : ואילו 
אילו  שווה הוא כמה רבו, שמכרו  כעבד אותו  שמים אלא שלמות;

שתישמר היינו מידו , חוץ מכרו  אילו שווה הוא וכמה כולו , מכרו  רבו 
נותן  הוא ההפרש ואת כלום, בה ללוקח יהיה ולא לבעליו זו ידו

ïéëøòaîלהקדש. íéøãða øîç äæ בנדרים חומרה יש בזה – ÆÙÆÄÀÈÄÄÈÂÈÄ
אמר לא עלי", ידי "ערך  האומר : בערכים, שאילו בערכים, שאינה

במשנתנו . להלן כמבואר  íéøãpaîכלום, ïéëøòa øîçåויש – ÀÙÆÈÂÈÄÄÇÀÈÄ
בנדרים. שאינה בערכין úîåחומרה ,éìò ékøò :øîBàä ?ãöékÅÇÈÅÆÀÄÈÇÈÅ

למקדש , ערכו שנתן קודם –ïéLøBiä eðzé קצוב ערכו שהרי  – ÄÀÇÀÄ
xne`d:בתורה; la`úîå ,éìò éîc, דין בבית אותו ששמו קודם – ÈÇÈÇÈÅ

íéLøBiä eðzé àG.להקדש כלום ליתן חייבים היורשים אין  – ÄÀÇÀÄ
íéúnì íéîc ïéàLדמי" שהאומר כלומר כלום, שווים שאינם – ÆÅÈÄÇÅÄ

שוויו , את דין  בבית שישומו  לאחר  אלא בתשלומים מתחייב אינו  עלי"
היורשים  אין  הלכך חיוב, כל  עליו חל  לא ששמוהו , קודם שמת וכיון

בגמ  כלום. ליתן נותנים חייבים היורשים אין בערכין שאף מבואר, רא
בחייו  כבר  נתחייב זה שבכגון  שמת, קודם בדין  עמד כן אם אלא
אבל לשלמו; היורשים שעל  בשטר, כמלוה זה והרי  ערכו , את לשלם

ששמו  קודם שמת כיון מקום מכל בדין, שעמד פי על  אף בדמים,
היורשים  יתנו  לא ולכן  דמיו , בתשלום נתחייב לא שוויו , את דין בית

כלי ונושאי הראב"ד השגת  שם  ועיין כא-כב; א , ערכין הל ' רמב"ם  (עיין

האומר: טוב"). יום  "תוספות ועיין éìâøהרמב"ם ; Cøòå éãé CøòÅÆÈÄÀÅÆÇÀÄ
íeìk øîà àG ,éìò. כולו באדם אלא באברים ערכים דין שאין  – ÈÇÈÇÀ

שנאמר: הטעם, מבואר ולא jkxraבברייתא נותן  אתה כולך  ערך  –

מבערכים. בנדרים חומר  זה שבענין לעיל, שנינו  וכבר  אברים. ערך
:xne`d la`éìò éãák Cøòå éLàø Cøò או עלי ", ראשי "ערך – ÅÆÙÄÀÅÆÀÅÄÈÇ

עלי ", כבדי  Blk"ערך Cøò ïúBð תלויה אלו  ובאברים שהואיל  – ÅÅÆË
עלי. גופי  כל  ערך אמר : כאילו  זה הרי גופו , כל  ììkä:חיות äæÆÇÀÈ

Ba äéeìz äîLpäL øác, בו תלויה הנפש שחיות אבר  כל  – ÈÈÆÇÀÈÈÀÈ
עלי , ערכו עליו : אמר  אם ימות, החי  מן  יינטל  Blkשאם Cøò ïúBðÅÅÆË

שנאמר  ב):– כז , zeytp(ויקרא jkxra, שחיות אבר שהמעריך  ומכאן 
גופו . כל  את העריך  כאילו  זה הרי  בו , תלויה הנפש

ג ה נ ש מ ר ו א ב

:xne`dBkøò éöç ïúBð ,éìò ékøò éöç חמישים ערכו אם כגון – ÂÄÆÀÄÈÇÅÂÄÆÀ
סלעים. וחמש  עשרים נותן הריהו xne`d,éìò:סלע, ééöç CøòÅÆÆÀÄÈÇ

Blk Cøò ïúBð שנינו וכבר בו , תלויה שהנשמה דבר הוא שחציו  – ÅÅÆË
כולו . ערך נותן  בו , תלויה שהנשמה דבר שהמעריך הקודמת, במשנה

:xne`dåéîc éöç ïúBð ,éìò éîc éöçכפי שוויו  מחצית – ÂÄÈÇÈÇÅÂÄÈÈ
דין. בית xne`dBlë:שישומוהו éîc ïúBð ,éìò ééöç éîc– ÀÅÆÀÄÈÇÅÀÅË

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøNò ïa ìò øúBé–Cøòä ïîæk ïúBð.GL íBéíéL–epnî ähîìk;íéøNò úðLe Lîç úðL–äpnî ähîìk, ¥©¤¤§¦¥¦§©¨¥¤§¦¦§©¨¦¤§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤¨
øîàpL(æ ,æë àø÷éå):íàå""øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî–íéML úðMî ílëa íéãîì eðà éøä:äîúðM ¤¤¡©§¦¦¤¦¦¨¨¨©§¨¦¨¨£¥¨§¥¦§ª¨¦§©¦¦©§©

äpnî ähîìk íéML,äpnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL óà.ïä?äpnî ähîìk íéML úðL äNò íà ¦¦¦§©¨¦¤¨©§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤¨¥¦¨¨§©¦¦¦§©¨¦¤¨
øéîçäì,ì÷äì äpnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL äNòð?øîBì ãeîìz:äðL","äðLäåL äøæâì:äî §©£¦©£¤§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤¨§¨¥©§©¨¨¨¨¦§¥¨¨¨©
"äðL"äpnî ähîìk íéML úðLa äøeîàä,óà"äðL"äpnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðLa äøeîàä,ïéa ¨¨¨£¨¦§©¦¦¦§©¨¦¤¨©¨¨¨£¨¦§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤¨¥

øéîçäì ïéa ì÷äì.øæòìà éaøøîBà:ãçà íBéå Lãç íéðMä ìò úBøúé eéäiL ãò. §¨¥¥§©£¦©¦¤§¨¨¥©¤¦§§¥©©¨¦Ÿ¤§¤¨
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡øîBàä:éìò éì÷Lî–Bì÷Lî ïúBð:óñk íà–óñk,áäæ íà–áäæ.äéèîøé ìL dnàa äNòî,äøîàL: ¨¥¦§¨¦¨©¥¦§¨¦¤¤¤¤¦¨¨¨¨©£¤§¦¨¤¦§©§¨¤¨§¨
éìò éza ì÷Lî,íéìLeøéì äúìòå,äeì÷Le,áäæ dì÷Lî äðúðå.éìò éãé ì÷Lî–äãeäé éaøøîBà:úéáç àlîî ¦§©¦¦¨©§¨§¨¦¨©¦§¨¨§¨§¨¦§¨¨¨¨¦§©¨¦¨©©¦§¨¥§©¥¨¦

.dhnlkáéúë éëäã .ùãåç ïáî úåçôì êøò ïéàã .íåìë øîà àìå äèîìë éåä ,íéùìù ïá íåé åúåàá äéä ïè÷ åúåàå ,éìò ïè÷ éðåìô êøò øîà íà[íù]
:ùãåç ïáî íàå.dlrne dpy miyy oan:ãìéë ïåãð íéùù úðùá ìáà ,íéùùë ïåãð àåä æàå íéùù úðù äîìùù òîùî.epiyr m` od,øîåìë .äéîúá

:øùò äùîç àìà åðéà íéùù ïáî øúåéìå ,òìñ íéùîç íéùù ïáî úåçôì ùé ìåãâ êøòã øéîçäì äèîìë íéùù [úðù] åðéùò íà ,àåä ïë éëådhnlk
.lwdl dpnn:éàø÷á áéúëãë .ùîç ïáá ïëå .íéøùò ïáî úåçô àåä ìåãâ ,íéøùò ïá ìò øúåé êøòã.xne` xfril` iaxíéøùò úðùå ùîç úðù íìåòì

éìéã .úøçàä äðùî ãçà íåéå ùãåçå äðùä ìë íìùúù ãò ,äèîìë íéùù úðùå,äìòîå äðù íéùù ïáî ïàë øîàð ,øåëáî äìòîì äìòîì äåù äøéæâ ó
íãà øåëáá øîàðå(ç"é øáãîá)éñåéù ãò ïàë óà ,ãçà íåéå ùãåç ïáî úåçô äãôð øåëá ïéàù ,ãçà íåéå ùãåç ïìäì äî ,äìòîå ùãåç ïáî åéåãôåìò ó

éìéãë íéùù úðùî äðù äðù äåù äøéæâá ïðéôìé íéøùò úðùå ùîç úðùå .ãçà íåéå ùãåç íéùù:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå ìéòì àî÷ àðú ó
d`.sqk sqk m` ,'ek ilr ilwyn xne`dàìà ùøéô àì íàã ïì òîùî÷ àäå .áäæ åì÷ùî ïúåð ,áäæ ùøéô íàå ,óñë åì÷ùî ïúåð óñë ùøéô íà

íå÷îä éùðà íéìéâøå íéìöá åìéôàå úôæ åìéôàå .àåää íå÷îá ì÷ùð úåéäì ìéâø åúåîëù øáã äéäéù ãáìáå ,åäã ìëá äéùôð øèô ,éìò éì÷ùî íúñ øîà
:øèôðå íéìöá åà úôæ åì÷ùî ïúåð äæ éøä ,ùøéô àìå íúñ éìò éì÷ùî àåää íå÷îä éùðàî ãçà øîàå ,ì÷ùîá íøëîì.dihnxi ly dn`a dyrne

äùà ,äéèîøé ìù äîàá éîð äùòîå ,åãåáë éôì äéì ïðéãîà ùøéô àìã â"òà ,àåä áåùç íãà íàå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîã àøîâá ùøôî
:øùåòá äãåîà äúéäù éôì ,áäæ äì÷ùî äðúðå äåì÷ùå íéìùåøéì äúìòå éìò éúá ì÷ùî äøîàù ,êë äîùù.ilr ici lwyníàã ,åãé ì÷åù àåä êàéä

`xephxa yexit

הערך ,äNòðåסלעים, את שנתן קודם –íéøNò ïa ìò øúBé– ÀÇÂÈÅÇÆÆÀÄ
סלע, חמישים הוא ערכו ששים בן ועד  עשרים מבן  ïîækוהרי ïúBðÅÄÀÇ

Cøòä פחות העריכו  שאם שהעריכו; בשעה הנערך  שהיה כפי – ÈÅÆ
חמש אלא נותן  אינו  חמש , בן על  יותר  שנעשה פי  על  אף חמש , מבן
יותר שנעשה פי על אף עשרים, מבן  פחות העריכו אם וכן  סלעים,

שאם  לחומרה, הדין והוא סלע. עשרים אלא נותן אינו  עשרים, בן  על 
חייב  הריהו שישים, בן על  יותר  ונעשה שישים מבן  פחות העריכו 

הערך כזמן  סלע חמישים ישראל").ליתן "תפארת טוב "; יום  ("תוספות 

GL íBéíéL:עליו שאמר  דהיינו  יום, שלושים בן ילד  המעריך  – ÀÄ
עלי, זה קטן epnîערך  ähîìk שלושים מבן  פחות העריך כאילו  – ÄÀÇÈÄÆ

ערכין  בפרשת שנאמר  כלום, נותן  ואינו  חודש, מבן  פחות היינו  יום,

ו): כז , yceg";(ויקרא  oan m`e"íéøNò úðLe Lîç úðL: האומר – ÀÇÈÅÀÇÆÀÄ
או  שנים, חמש  לנערך נמלאו  שהעריכֹו יום ובאותו  עלי, פלוני ערך

שנה, עשרים לו  äpnîשנמלאו  ähîìkחמש בן היה שאם – ÄÀÇÈÄÆÈ
בן  היה ואם סלעים, חמש ונותן  חמש, מבן  כלמטה נידון הריהו

סלע. עשרים ונותן  עשרים, מבן כלמטה נידון הריהו øîàpLÆÆÁÇ:עשרים,
"øëæ-íà ,äìòîå äðL íéML-ïaî íàå"מפורש שכאן  וכיון – ÀÄÄÆÄÄÈÈÈÇÀÈÄÈÈ

dlrne",בתורה: dpy miyy oan",ממנה כלמטה ששים ששנת ומשמע

íéML úðM äî :íéML úðMî ílëa íéãîì eðà éøäÂÅÈÀÅÄÀËÈÄÀÇÄÄÇÀÇÄÄ
äpnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL óà ,äpnî ähîìkÄÀÇÈÄÆÈÇÀÇÈÅÀÇÆÀÄÄÀÇÈÄÆÈ
עשרים  מבן היינו שנה", עשרים מבן ערכך  "והיה שנאמר: ומה –
שנים  חמש  מבן היינו שנים", חמש  מבן "ואם וכן : ולמעלה, שנה

dpynd:ולמעלה. zl`eyeïä?זה לימוד הוא הנכון הוא? כן  וכי  – Å
äNò íà– הכתוב –øéîçäì äpnî ähîìk íéML úðL– ÄÈÈÀÇÄÄÄÀÇÈÄÆÈÀÇÂÄ

מערכו  מרובה סלע, חמישים שהוא ששים, מבן  פחות של ערכו  שכן
סלע, עשרה חמש  שהוא ששים, מבן  יותר  נלמדäNòðשל  כלום – ÇÂÆ

dyrpyì÷äìמכאן, äpnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðLÀÇÈÅÀÇÆÀÄÄÀÇÈÄÆÈÀÈÅ
מועט  עשרים מבן פחות ושל  חמש  מבן פחות של  ערכם שהרי  –

בתורה, כמפורש  עשרים, מבן  יותר  ושל חמש מבן יותר  של מערכם
äåL äøæâì "äðL ,äðL" :øîBì ãeîìzהלימוד שאין  כלומר – ÇÀÇÈÈÈÈÄÀÅÈÈÈ

שווה: גזירה במידת אלא מצינו", "מה äøeîàäבמידת "äðL" äîÇÈÈÈÂÈ
úðLa äøeîàä "äðL" óà ,äpnî ähîìk íéML úðLaÄÀÇÄÄÄÀÇÈÄÆÈÇÈÈÈÂÈÄÀÇ
øéîçäì ïéa ì÷äì ïéa ,äpnî ähîìk íéøNò úðLe LîçÈÅÀÇÆÀÄÄÀÇÈÄÆÈÅÀÈÅÅÀÇÂÄ
לחומרה  ובין לקולה בין  הוא שווה" מ"גזירה הנלמד הלימוד שכן  –

ישראל"). ìò("תפארת úBøúé eéäiL ãò :øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÆÄÀÀÅÇ
ãçà íBéå Lãç íéðMä ששים ושנת עשרים ושנת חמש שנת – ÇÈÄÙÆÀÆÈ

או  אחד , ויום וחודש  חמש בן  הוא שהנערך  עד ממנה כלמטה לעולם

בגמרא  אחד. ויום וחודש ששים בן  או אחד , ויום וחודש עשרים בן
מבן  בפחות שאינו בכור, מפדיון ערכין  לומד שהוא טעמו , מבואר

אחד ויום ישראל").חודש "תפארת  טוב"; יום  "תוספות  ברטנורא; (עיין

.xfrl` iaxk dkld oi`e
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éìò éì÷Lî :øîBàä, משקלו כפי להקדש  ליתן שנדר  –ïúBð ÈÅÄÀÈÄÈÇÅ
Bì÷Lî:שנדר כמו –óñk ,óñk íà ליתן בנדרו פירש אם – ÄÀÈÄÆÆÆÆ

כסף, להקדש נותן  כסף, áäæמשקלו  ,áäæ íà,זהב פירש ואם – ÄÈÈÈÈ
לא  שאם להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא זהב. משקלו נותן
שרגילים  דבר כל ליתן הוא יכול עלי , משקלי סתם: אמר אלא פירש 

אם  אבל בצלים. ואפילו זפת ואפילו במשקל, למכור  מקומו אנשי 
ולא  עלי, משקלי סתם: שאמר פי על אף הוא, חשוב אדם הנודר

היה וכן  עשרו ; לפי אותו אומדים משקלו, כפי  נדר מה äNòîÇÂÆפירש 
äéèîøé ìL dnàa,בתה שם היה כך  –éza ì÷Lî :äøîàL ÀÄÈÆÄÀÇÀÈÆÈÀÈÄÀÇÄÄ

äeì÷Le ,íéìLeøéì äúìòå ,éìò,הבת את –dì÷Lî äðúðå ÈÇÀÈÀÈÄÈÇÄÀÈÈÀÈÀÈÄÀÈÈ
áäæ.מאד עשירה שהיתה לפי למקדש, –:xne`déìò éãé ì÷Lî ÈÈÄÀÇÈÄÈÇ

ואם  מכבידה, רוצה האדם אם שכן היד, את לשקול אפשר אי והרי  –
יעשה? כיצד  אותה, מקל úéáçרוצה àlîî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÇÅÈÄ

ãò dñéðëîe ,íéîB÷tøîעד המים לתוך  היד  את ומכניס – ÇÄÇÀÄÈÇÇÀÀ
בני בלשון "יד " נקרא זה שכל לזרוע, הקנה שבין  הפרק הוא המרפק,

מן  נשפכים וכשמכניסה אדם, בני  לשון  אחר  הולכים ובנדרים אדם,
היד, של כנפחה úBîöòåהמים ,ïéãéâå øBîç øNa ì÷BLå– ÀÅÀÇÂÀÄÄÇÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéî,B÷tøî ãò dñéðëîe,ïéãéâå øBîç øNa ì÷BLå,úBîöòå,àlîúzL ãò dëBúì ïúBðå.øîàéñBé éaø:éëå ©¦©§¦¨©©§§§¥§©£§¦¦©£¨§¥§¨©¤¦§©¥¨©©¦¥§¦
øNa ãâðk øNa ïeëì øLôà Càéä,úBîöò ãâðk úBîöòå?ì äéeàø àéä änk ãiä úà ïéîL àlàìB÷L. ¥¨¤§¨§©¥¨¨§¤¤¨¨©£¨§¤¤£¨¤¨¨¦¤©¨©¨¦§¨¦§

·éìò éãé éîc–BúBà ïéîL:ãia äåL àeä änk,ãé àGa äåL àeä änëå.ïéëøòaî íéøãða øîç äæ.øîçå §¥¨¦¨©¨¦©¨¨¤©¨§©¨¨¤§¨¤Ÿ¤¦§¨¦¦¨£¨¦§Ÿ¤
íéøãpaî ïéëøòa,ãöék?øîBàä:éìò ékøò,úîå–ïéLøBiä eðzé;éìò éîc,úîå–íéLøBiä eðzé àG,ïéàL ¨£¨¦¦©§¨¦¥©¨¥¤§¦¨©¨¥¦§©§¦¨©¨©¨¥¦§©§¦¤¥

íéúnì íéîc.éìò éìâø Cøòå éãé Cøò–íeìk øîà àG.éìò éãák Cøòå éLàø Cøò–Blk Cøò ïúBð.ììkä äæ: ¨¦©¥¦¥¤¨¦§¥¤©§¦¨©¨©§¥¤Ÿ¦§¥¤§¥¦¨©¥¥¤ª¤©§¨
äéeìz äîLpäL øácBa–Blk Cøò ïúBð. ¨¨¤©§¨¨§¨¥¥¤ª

‚éìò ékøò éöç–Bkøò éöç ïúBð.éìò ééöç Cøò–Blk Cøò ïúBð.éìò éîc éöç–åéîc éöç ïúBð.ééöç éîc £¦¤§¦¨©¥£¦¤§¥¤¤§¦¨©¥¥¤ª£¦¨©¨©¥£¦¨¨§¥¤§¦

:ì÷éî äöåø íàå ãéáëî äöåø.ewtxn cr dqipkne.÷ôøîä ãò òåøæì ãé ïéøå÷ åéä ïîæ åúåàáå ,íãà éðá ïåùì øçà êìä íéøãðáã íåùî .æ"òìá å"ãå÷
ìù úåîöòå ïéãéâå øùá úéáçá ñéðëîå øæåçå ,÷ôøîä ãò äëåúá ñéðëäù ãéä íå÷î éôë úéáçáù íéîä ïî åëôùé íéî äàìî úéáç êåúì ãéä ñéðëîùëå
äëåúì ïúåðå ,øùá ì÷ùîì äåù ïéãéâå úåîöò ì÷ùî ïéàù ,ãéá ùéù äî éôë úåîöòå ïéãéâ øùá åúåàá àäéå ,íãà øùá ì÷ùîë øåîç øùá ì÷ùîù ,øåîç

:åãé ì÷ùî àåäå íää íéãéâäå úåîöòäå øùáä ì÷åùå ,åãé øåòéùë çôð àëéà àúùäã ,äúéäù åîë àìîúúå øåæçúù ãòcbpk xya oiekl xyt` j`id
.xya:éñåé éáøë äëìäå .ïååëî ì÷ùîä ïéàù àöîðå ,úåçô åà ,ãéá ùéù äîî úåîöòå íéãéâ øúåé úéáçä êåúì ïúåðù øåîç øùáá ùé àîù

a.ci `la dey `ed dnkeéãé éúùùë äåù äéä äîëå åãé äòè÷ðùë äôé äîë åúåà ïéîù ïéàù ,àøîâá ùøôîíéàáùë ,åãé äòè÷ðù éîù .úåîéìù å
äåù àåä äîë ,ùøôî êëì .åãé äòè÷ð àì éøä éìò éãé éîã øîåàä äæå ,ìæìåæî åúåà íéàåøù éôì ,ìåæá àìà åúåà ïéîù ïéà äìéçú äåù äéä äîë åîåùì
äîëå .íåìë åîöòì åðîî øééù àìå åìåë øëåî åáøùë äôé àåä äîë ïéîùå ,ïåùàø åáøì úáúëåî úçà åãéù ,åãéî õåç åìåë åáø åøëî íà ïåâë ,ãé àìá

:ùã÷äì ïúåð àåä êëå ,ìæìåæî åðéà àúùäã ,äøëî àìù úçà åãé åáø øééù íà úåçô äåù.oikxran mixcpa xneg dféãé êøò íéëøòá øîà åìéàã
:åá äéåìú äîùðäù øáãá øîà ïë íà àìà ,íåìë øîà àì ,éìò éìâøå.miyxeid epzi zne ilr ikxríãå÷ ïéãá ãîòùë à÷åãå .àåä áåö÷ øáã êøòã
áéúëãë ,ïäëä éðôì ãåîòéù øçà àìà êøòá áééç åðéàù éôì ,úîù( æ"ë àø÷éå)ïéã úéáá åäåîåùéù äî àìà åðéàã éìò éîã ìáà .ïäëä éðôì åãéîòäå

:íéùøåéä åðúé àìå àðãîåà øñåçî àåä ïéãá ãîòù ô"òà ,úî éøäù êë éãéì àá àì éøäå.elek jxr ozep:áéúë úåùôð êøòã.llkd dføàù ééåúàì
:íäá äéåìú äîùðäù íéøáéà

b.ilr iivg:åá éåìú äîùðäù øáã éåäã ,éãáë êøòå éùàø êøòë éåä.elek inc ozep ilr iivg incáéúëã(æ"ë àø÷éå)øãð ùé÷ä ,úåùôð êëøòá øãð

`xephxa yexit

ביד, שיש  מה dëBúìכפי  ïúBðå,החבית לתוך –àlîúzL ãò ÀÅÀÈÇÆÄÀÇÅ
והעצמות  והגידים הבשר  של והמשקל שהיתה, כמו מים, החבית –

כאן : ששנינו  שמה מפרשים, יש  ידו . משקל הוא lweyexya"הללו 
,"zenvre oicibe xeng החבית לתוך ונותן וכו ' חמור  בשר ונוטל היינו 

משקל והוא והעצמות, והגידים הבשר  שוקל  כך  ואחר  שתתמלא, עד 
למשנתנו).ידו בפירושו שדווקא(רמב"ם  מפרשים, יש במשקלlweyאבל

שאם  לחבית, מכניסם כך  ואחר והעצמות, והגידים הבשר את תחילה
משקל ונמצא משקלו , על  ויכבידו בבשר  נבלעים יהיו המים כן , לא

היד  ממשקל  יותר  כבד והעצמות והגידים המתחיל הבשר  דיבור  (תוספות

ב ). יט, ערכין ïeëì"ושוקל", øLôà Càéä éëå :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÀÄÅÈÆÀÈÀÇÅ
úBîöò ãâðk úBîöòå ,øNa ãâðk øNaהחמור בבשר שמא – ÈÈÀÆÆÈÈÇÂÈÀÆÆÂÈ

שיש ממה פחות או יותר עצמות או בשר יש  החבית לתוך  שנותן  וכו'
מכוון? המשקל  שאין  ונמצא àéäבידו , änk ãiä úà ïéîL àlàÆÈÈÄÆÇÈÇÈÄ

ìB÷Lì äéeàø.אומדן אותו  לפי ונותן  –.iqei iaxk dklde ÀÈÄÀ

y c e w z a y

ב ה נ ש מ ר ו א ב

:xne`déìò éãé éîc,ידו דמי להקדש ליתן שנדר –:BúBà ïéîL ÀÅÈÄÈÇÈÄ
ãé àGa äåL àeä änëå ,ãia äåL àeä änk זה והפרש – ÇÈÈÆÇÈÀÇÈÈÆÀÈ

ידו , שנקטעה כמי  אותו  שמים שאין  מבואר , בגמרא להקדש . נותן
שהרי שלמות, ידיו  כששתי  שווה היה וכמה עכשיו, שווה הוא כמה
מזולזל, אותו שרואים לפי בזול, אלא נישום אינו ידו שנקטעה מי 

ידיו  ששתי בריא כאדם לשומו  יש  עלי", ידי  "דמי  האומר : ואילו 
אילו  שווה הוא כמה רבו, שמכרו  כעבד אותו  שמים אלא שלמות;

שתישמר היינו מידו , חוץ מכרו  אילו שווה הוא וכמה כולו , מכרו  רבו 
נותן  הוא ההפרש ואת כלום, בה ללוקח יהיה ולא לבעליו זו ידו

ïéëøòaîלהקדש. íéøãða øîç äæ בנדרים חומרה יש בזה – ÆÙÆÄÀÈÄÄÈÂÈÄ
אמר לא עלי", ידי "ערך  האומר : בערכים, שאילו בערכים, שאינה

במשנתנו . להלן כמבואר  íéøãpaîכלום, ïéëøòa øîçåויש – ÀÙÆÈÂÈÄÄÇÀÈÄ
בנדרים. שאינה בערכין úîåחומרה ,éìò ékøò :øîBàä ?ãöékÅÇÈÅÆÀÄÈÇÈÅ

למקדש , ערכו שנתן קודם –ïéLøBiä eðzé קצוב ערכו שהרי  – ÄÀÇÀÄ
xne`d:בתורה; la`úîå ,éìò éîc, דין בבית אותו ששמו קודם – ÈÇÈÇÈÅ

íéLøBiä eðzé àG.להקדש כלום ליתן חייבים היורשים אין  – ÄÀÇÀÄ
íéúnì íéîc ïéàLדמי" שהאומר כלומר כלום, שווים שאינם – ÆÅÈÄÇÅÄ

שוויו , את דין  בבית שישומו  לאחר  אלא בתשלומים מתחייב אינו  עלי"
היורשים  אין  הלכך חיוב, כל  עליו חל  לא ששמוהו , קודם שמת וכיון

בגמ  כלום. ליתן נותנים חייבים היורשים אין בערכין שאף מבואר, רא
בחייו  כבר  נתחייב זה שבכגון  שמת, קודם בדין  עמד כן אם אלא
אבל לשלמו; היורשים שעל  בשטר, כמלוה זה והרי  ערכו , את לשלם

ששמו  קודם שמת כיון מקום מכל בדין, שעמד פי על  אף בדמים,
היורשים  יתנו  לא ולכן  דמיו , בתשלום נתחייב לא שוויו , את דין בית

כלי ונושאי הראב"ד השגת  שם  ועיין כא-כב; א , ערכין הל ' רמב"ם  (עיין

האומר: טוב"). יום  "תוספות ועיין éìâøהרמב"ם ; Cøòå éãé CøòÅÆÈÄÀÅÆÇÀÄ
íeìk øîà àG ,éìò. כולו באדם אלא באברים ערכים דין שאין  – ÈÇÈÇÀ

שנאמר: הטעם, מבואר ולא jkxraבברייתא נותן  אתה כולך  ערך  –

מבערכים. בנדרים חומר  זה שבענין לעיל, שנינו  וכבר  אברים. ערך
:xne`d la`éìò éãák Cøòå éLàø Cøò או עלי ", ראשי "ערך – ÅÆÙÄÀÅÆÀÅÄÈÇ

עלי ", כבדי  Blk"ערך Cøò ïúBð תלויה אלו  ובאברים שהואיל  – ÅÅÆË
עלי. גופי  כל  ערך אמר : כאילו  זה הרי גופו , כל  ììkä:חיות äæÆÇÀÈ

Ba äéeìz äîLpäL øác, בו תלויה הנפש שחיות אבר  כל  – ÈÈÆÇÀÈÈÀÈ
עלי , ערכו עליו : אמר  אם ימות, החי  מן  יינטל  Blkשאם Cøò ïúBðÅÅÆË

שנאמר  ב):– כז , zeytp(ויקרא jkxra, שחיות אבר שהמעריך  ומכאן 
גופו . כל  את העריך  כאילו  זה הרי  בו , תלויה הנפש

ג ה נ ש מ ר ו א ב

:xne`dBkøò éöç ïúBð ,éìò ékøò éöç חמישים ערכו אם כגון – ÂÄÆÀÄÈÇÅÂÄÆÀ
סלעים. וחמש  עשרים נותן הריהו xne`d,éìò:סלע, ééöç CøòÅÆÆÀÄÈÇ

Blk Cøò ïúBð שנינו וכבר בו , תלויה שהנשמה דבר הוא שחציו  – ÅÅÆË
כולו . ערך נותן  בו , תלויה שהנשמה דבר שהמעריך הקודמת, במשנה

:xne`dåéîc éöç ïúBð ,éìò éîc éöçכפי שוויו  מחצית – ÂÄÈÇÈÇÅÂÄÈÈ
דין. בית xne`dBlë:שישומוהו éîc ïúBð ,éìò ééöç éîc– ÀÅÆÀÄÈÇÅÀÅË

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøNò ïa ìò øúBé–Cøòä ïîæk ïúBð.GL íBéíéL–epnî ähîìk;íéøNò úðLe Lîç úðL–äpnî ähîìk, ¥©¤¤§¦¥¦§©¨¥¤§¦¦§©¨¦¤§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤¨
øîàpL(æ ,æë àø÷éå):íàå""øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî–íéML úðMî ílëa íéãîì eðà éøä:äîúðM ¤¤¡©§¦¦¤¦¦¨¨¨©§¨¦¨¨£¥¨§¥¦§ª¨¦§©¦¦©§©

äpnî ähîìk íéML,äpnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL óà.ïä?äpnî ähîìk íéML úðL äNò íà ¦¦¦§©¨¦¤¨©§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤¨¥¦¨¨§©¦¦¦§©¨¦¤¨
øéîçäì,ì÷äì äpnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL äNòð?øîBì ãeîìz:äðL","äðLäåL äøæâì:äî §©£¦©£¤§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤¨§¨¥©§©¨¨¨¨¦§¥¨¨¨©
"äðL"äpnî ähîìk íéML úðLa äøeîàä,óà"äðL"äpnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðLa äøeîàä,ïéa ¨¨¨£¨¦§©¦¦¦§©¨¦¤¨©¨¨¨£¨¦§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤¨¥

øéîçäì ïéa ì÷äì.øæòìà éaøøîBà:ãçà íBéå Lãç íéðMä ìò úBøúé eéäiL ãò. §¨¥¥§©£¦©¦¤§¨¨¥©¤¦§§¥©©¨¦Ÿ¤§¤¨
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡øîBàä:éìò éì÷Lî–Bì÷Lî ïúBð:óñk íà–óñk,áäæ íà–áäæ.äéèîøé ìL dnàa äNòî,äøîàL: ¨¥¦§¨¦¨©¥¦§¨¦¤¤¤¤¦¨¨¨¨©£¤§¦¨¤¦§©§¨¤¨§¨
éìò éza ì÷Lî,íéìLeøéì äúìòå,äeì÷Le,áäæ dì÷Lî äðúðå.éìò éãé ì÷Lî–äãeäé éaøøîBà:úéáç àlîî ¦§©¦¦¨©§¨§¨¦¨©¦§¨¨§¨§¨¦§¨¨¨¨¦§©¨¦¨©©¦§¨¥§©¥¨¦

.dhnlkáéúë éëäã .ùãåç ïáî úåçôì êøò ïéàã .íåìë øîà àìå äèîìë éåä ,íéùìù ïá íåé åúåàá äéä ïè÷ åúåàå ,éìò ïè÷ éðåìô êøò øîà íà[íù]
:ùãåç ïáî íàå.dlrne dpy miyy oan:ãìéë ïåãð íéùù úðùá ìáà ,íéùùë ïåãð àåä æàå íéùù úðù äîìùù òîùî.epiyr m` od,øîåìë .äéîúá

:øùò äùîç àìà åðéà íéùù ïáî øúåéìå ,òìñ íéùîç íéùù ïáî úåçôì ùé ìåãâ êøòã øéîçäì äèîìë íéùù [úðù] åðéùò íà ,àåä ïë éëådhnlk
.lwdl dpnn:éàø÷á áéúëãë .ùîç ïáá ïëå .íéøùò ïáî úåçô àåä ìåãâ ,íéøùò ïá ìò øúåé êøòã.xne` xfril` iaxíéøùò úðùå ùîç úðù íìåòì

éìéã .úøçàä äðùî ãçà íåéå ùãåçå äðùä ìë íìùúù ãò ,äèîìë íéùù úðùå,äìòîå äðù íéùù ïáî ïàë øîàð ,øåëáî äìòîì äìòîì äåù äøéæâ ó
íãà øåëáá øîàðå(ç"é øáãîá)éñåéù ãò ïàë óà ,ãçà íåéå ùãåç ïáî úåçô äãôð øåëá ïéàù ,ãçà íåéå ùãåç ïìäì äî ,äìòîå ùãåç ïáî åéåãôåìò ó

éìéãë íéùù úðùî äðù äðù äåù äøéæâá ïðéôìé íéøùò úðùå ùîç úðùå .ãçà íåéå ùãåç íéùù:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå ìéòì àî÷ àðú ó
d`.sqk sqk m` ,'ek ilr ilwyn xne`dàìà ùøéô àì íàã ïì òîùî÷ àäå .áäæ åì÷ùî ïúåð ,áäæ ùøéô íàå ,óñë åì÷ùî ïúåð óñë ùøéô íà

íå÷îä éùðà íéìéâøå íéìöá åìéôàå úôæ åìéôàå .àåää íå÷îá ì÷ùð úåéäì ìéâø åúåîëù øáã äéäéù ãáìáå ,åäã ìëá äéùôð øèô ,éìò éì÷ùî íúñ øîà
:øèôðå íéìöá åà úôæ åì÷ùî ïúåð äæ éøä ,ùøéô àìå íúñ éìò éì÷ùî àåää íå÷îä éùðàî ãçà øîàå ,ì÷ùîá íøëîì.dihnxi ly dn`a dyrne

äùà ,äéèîøé ìù äîàá éîð äùòîå ,åãåáë éôì äéì ïðéãîà ùøéô àìã â"òà ,àåä áåùç íãà íàå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîã àøîâá ùøôî
:øùåòá äãåîà äúéäù éôì ,áäæ äì÷ùî äðúðå äåì÷ùå íéìùåøéì äúìòå éìò éúá ì÷ùî äøîàù ,êë äîùù.ilr ici lwyníàã ,åãé ì÷åù àåä êàéä

`xephxa yexit

הערך ,äNòðåסלעים, את שנתן קודם –íéøNò ïa ìò øúBé– ÀÇÂÈÅÇÆÆÀÄ
סלע, חמישים הוא ערכו ששים בן ועד  עשרים מבן  ïîækוהרי ïúBðÅÄÀÇ

Cøòä פחות העריכו  שאם שהעריכו; בשעה הנערך  שהיה כפי – ÈÅÆ
חמש אלא נותן  אינו  חמש , בן על  יותר  שנעשה פי  על  אף חמש , מבן
יותר שנעשה פי על אף עשרים, מבן  פחות העריכו אם וכן  סלעים,

שאם  לחומרה, הדין והוא סלע. עשרים אלא נותן אינו  עשרים, בן  על 
חייב  הריהו שישים, בן על  יותר  ונעשה שישים מבן  פחות העריכו 

הערך כזמן  סלע חמישים ישראל").ליתן "תפארת טוב "; יום  ("תוספות 

GL íBéíéL:עליו שאמר  דהיינו  יום, שלושים בן ילד  המעריך  – ÀÄ
עלי, זה קטן epnîערך  ähîìk שלושים מבן  פחות העריך כאילו  – ÄÀÇÈÄÆ

ערכין  בפרשת שנאמר  כלום, נותן  ואינו  חודש, מבן  פחות היינו  יום,

ו): כז , yceg";(ויקרא  oan m`e"íéøNò úðLe Lîç úðL: האומר – ÀÇÈÅÀÇÆÀÄ
או  שנים, חמש  לנערך נמלאו  שהעריכֹו יום ובאותו  עלי, פלוני ערך

שנה, עשרים לו  äpnîשנמלאו  ähîìkחמש בן היה שאם – ÄÀÇÈÄÆÈ
בן  היה ואם סלעים, חמש ונותן  חמש, מבן  כלמטה נידון הריהו

סלע. עשרים ונותן  עשרים, מבן כלמטה נידון הריהו øîàpLÆÆÁÇ:עשרים,
"øëæ-íà ,äìòîå äðL íéML-ïaî íàå"מפורש שכאן  וכיון – ÀÄÄÆÄÄÈÈÈÇÀÈÄÈÈ

dlrne",בתורה: dpy miyy oan",ממנה כלמטה ששים ששנת ומשמע

íéML úðM äî :íéML úðMî ílëa íéãîì eðà éøäÂÅÈÀÅÄÀËÈÄÀÇÄÄÇÀÇÄÄ
äpnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL óà ,äpnî ähîìkÄÀÇÈÄÆÈÇÀÇÈÅÀÇÆÀÄÄÀÇÈÄÆÈ
עשרים  מבן היינו שנה", עשרים מבן ערכך  "והיה שנאמר: ומה –
שנים  חמש  מבן היינו שנים", חמש  מבן "ואם וכן : ולמעלה, שנה

dpynd:ולמעלה. zl`eyeïä?זה לימוד הוא הנכון הוא? כן  וכי  – Å
äNò íà– הכתוב –øéîçäì äpnî ähîìk íéML úðL– ÄÈÈÀÇÄÄÄÀÇÈÄÆÈÀÇÂÄ

מערכו  מרובה סלע, חמישים שהוא ששים, מבן  פחות של ערכו  שכן
סלע, עשרה חמש  שהוא ששים, מבן  יותר  נלמדäNòðשל  כלום – ÇÂÆ

dyrpyì÷äìמכאן, äpnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðLÀÇÈÅÀÇÆÀÄÄÀÇÈÄÆÈÀÈÅ
מועט  עשרים מבן פחות ושל  חמש  מבן פחות של  ערכם שהרי  –

בתורה, כמפורש  עשרים, מבן  יותר  ושל חמש מבן יותר  של מערכם
äåL äøæâì "äðL ,äðL" :øîBì ãeîìzהלימוד שאין  כלומר – ÇÀÇÈÈÈÈÄÀÅÈÈÈ

שווה: גזירה במידת אלא מצינו", "מה äøeîàäבמידת "äðL" äîÇÈÈÈÂÈ
úðLa äøeîàä "äðL" óà ,äpnî ähîìk íéML úðLaÄÀÇÄÄÄÀÇÈÄÆÈÇÈÈÈÂÈÄÀÇ
øéîçäì ïéa ì÷äì ïéa ,äpnî ähîìk íéøNò úðLe LîçÈÅÀÇÆÀÄÄÀÇÈÄÆÈÅÀÈÅÅÀÇÂÄ
לחומרה  ובין לקולה בין  הוא שווה" מ"גזירה הנלמד הלימוד שכן  –

ישראל"). ìò("תפארת úBøúé eéäiL ãò :øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÆÄÀÀÅÇ
ãçà íBéå Lãç íéðMä ששים ושנת עשרים ושנת חמש שנת – ÇÈÄÙÆÀÆÈ

או  אחד , ויום וחודש  חמש בן  הוא שהנערך  עד ממנה כלמטה לעולם

בגמרא  אחד. ויום וחודש ששים בן  או אחד , ויום וחודש עשרים בן
מבן  בפחות שאינו בכור, מפדיון ערכין  לומד שהוא טעמו , מבואר

אחד ויום ישראל").חודש "תפארת  טוב"; יום  "תוספות  ברטנורא; (עיין

.xfrl` iaxk dkld oi`e

א ה נ ש מ ר ו א ב

éìò éì÷Lî :øîBàä, משקלו כפי להקדש  ליתן שנדר  –ïúBð ÈÅÄÀÈÄÈÇÅ
Bì÷Lî:שנדר כמו –óñk ,óñk íà ליתן בנדרו פירש אם – ÄÀÈÄÆÆÆÆ

כסף, להקדש נותן  כסף, áäæמשקלו  ,áäæ íà,זהב פירש ואם – ÄÈÈÈÈ
לא  שאם להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא זהב. משקלו נותן
שרגילים  דבר כל ליתן הוא יכול עלי , משקלי סתם: אמר אלא פירש 

אם  אבל בצלים. ואפילו זפת ואפילו במשקל, למכור  מקומו אנשי 
ולא  עלי, משקלי סתם: שאמר פי על אף הוא, חשוב אדם הנודר

היה וכן  עשרו ; לפי אותו אומדים משקלו, כפי  נדר מה äNòîÇÂÆפירש 
äéèîøé ìL dnàa,בתה שם היה כך  –éza ì÷Lî :äøîàL ÀÄÈÆÄÀÇÀÈÆÈÀÈÄÀÇÄÄ

äeì÷Le ,íéìLeøéì äúìòå ,éìò,הבת את –dì÷Lî äðúðå ÈÇÀÈÀÈÄÈÇÄÀÈÈÀÈÀÈÄÀÈÈ
áäæ.מאד עשירה שהיתה לפי למקדש, –:xne`déìò éãé ì÷Lî ÈÈÄÀÇÈÄÈÇ

ואם  מכבידה, רוצה האדם אם שכן היד, את לשקול אפשר אי והרי  –
יעשה? כיצד  אותה, מקל úéáçרוצה àlîî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÇÅÈÄ

ãò dñéðëîe ,íéîB÷tøîעד המים לתוך  היד  את ומכניס – ÇÄÇÀÄÈÇÇÀÀ
בני בלשון "יד " נקרא זה שכל לזרוע, הקנה שבין  הפרק הוא המרפק,

מן  נשפכים וכשמכניסה אדם, בני  לשון  אחר  הולכים ובנדרים אדם,
היד, של כנפחה úBîöòåהמים ,ïéãéâå øBîç øNa ì÷BLå– ÀÅÀÇÂÀÄÄÇÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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éìò–Blë éîc ïúBð.ììkä äæ:Ba äéeìz äîLpäL øác–Blk Cøò ïúBð. ¨©¥§¥ª¤©§¨¨¨¤©§¨¨§¨¥¥¤ª

:åìåë ïúåð éìò ééöç éîã øîà øãð óà ,åìåë êøò ïúåð éìò ééöç êøò øîà êøò äî ,êøòì.llkd dføîà íàù ,íäá äéåìú äîùðäù íéøáàä ìë ééåúàì
:åìåë éîã ïúåð ,éìò éãáë éöç éîã åà ,éìò éáì éöç éîã øîàù ïåâë éìò øáà åúåà éöç éîã

`xephxa yexit

ב):שנאמר  כז , יפליא(ויקרא  כי  zeytp"איש jkxra xcp הכתוב מקיש  ,"
נדר אף כולו, ערך  נותן עלי , חציי  ערך אמר: – ערך מה לערך , נדר 

כולו. דמי  נותן עלי , חציי  דמי אמר: –äîLpäL øác :ììkä äæÆÇÀÈÈÈÆÇÀÈÈ
Ba äéeìz,עלי כבדי דמי  או  ראשי  דמי האומר: כגון –Cøò ïúBð ÀÈÅÅÆ

Blk;הוא הנוסח שבגמרא במשנה –;elek inc ozep שהוא ונראה Ë
תלויה  שהנשמה דבר שבענין  ללמד  משנתנו  שבאה והרי הנכון , הנוסח

"ערך" כדין "דמים" דין  אחר,בו פירוש שם  שמובא ברטנורא , (עיין

טוב"). יום "תוספות ועיין הרמב"ם; פירוש  והוא

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

הנה בכלל מנו רז"ל בין כל ה"בעל כרחך" גם את ה"בעל כרחך אתה חי", ז. א. אשר החיים 

אינם שורה של תענוגים ועכ"פ ענינים של מנוחה או עכ"פ יסורים קלים ביותר.

מאן  וכל  חי  אתה  בע"כ  אשר  ובהתמדה  בחוזק  לעצמו  לחזור  צריך  הנה  לזמן  שמזמן  אלא 

דעביד רחמנא לטב עביד.

ועייג"כ קונ' נט על"ג מכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר )י"ב תמוז תש"ח(.

אבל רואים אנו במוחש, אשר במידה ידועה ורבה תלוי הרושם ממאורעות חיי האדם בהאדם 

עצמו באיזה חריפות הוא מקבלם ועונה )רעאגירט( עליהם. ומי לנו גדול כרמב"ם אשר חייו החיצוניים 

היו מלאים צרות והרפתקאות יסורים ואסונות ר"ל יוצאים מן גדר הרגיל, ובכ"ז השקפתו על החיים, 

כפי שמבואר בספריו מו"נ, היתה טובה ביותר, אפטימיסטיש בלע"ז. ולאידך גיסא ראינו כמה וכמה 

אנשים שבחייהם החיצוניים לכאורה מוצלחים הם, ובכ"ז רק לעתים רחוקות ביותר נראה בהם איזה 

שביעת רצון.

כחילוק הזה נמצא בהמדות טבעיות שבבני אדם. עוזרת לכאו"א בזה תורת החסידות, אשר 

עוד מהבעש"ט הכריזו את הענין עבדו את ה' בשמחה, אשר אפילו בשעת התשובה, על עבירות שאין 

ספק שחטא ועבר עליהם, הנה בכל זה אין צריך להיות בזה סתירה לחדווא תקיעא בלבא מסיטרא דא, 

וכמבואר בארוכה בתניא.

ובפרט בענינים שאינם תלויים בבחירתו, הרי בודאי נותנת תורת החסידות היכולת למצוא 

בהם, גם בשכל האנושי, איזה צד של שמחה ועל כל פנים של תיקון על ענינים שבעבר. ובמילא הי' 

ידי המאורעות.  על  ואצ"ל העצבות הבאים  והמרירות  גדולה את ההתרגשות  זה צריך למעט במדה 

ועין תניא פכ"ו, וכבר הובטחנו בספרי רז"ל ובאגה"ק סכ"ב, "ואז גם הוי' יתן הטוב ויאר פניו אליו 

בבחינת אהבה מגולה אשר היתה תחלה מלובשת ומסותרת בתוכחה מגולה ויתמתקו הגבורות בשרשן 

ויתבטלו הדינין נס"ו" )למרות זה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר באחת משיחותיו במה שכתוב שם 

המשך בעמוד רחו
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כה החולקת:דף íéèáMì,הדעה íéìLeøé ä÷lçúð àì øáñ àpz éàäå§©©¨¨©Ÿ¦§©§¨§¨©¦©§¨¦

àéðúc,בברייתאïéàבתים íéìLeøéaבעלי íéza íéøékNî אלא רגלים, לעולי §©§¨¥©§¦¦¨¦¦¨©¦
בחינם, לדור להם ïälLנותנים ïðéàL éðtî.הבתים בעלי של -øá) øæòìà éaø ¦§¥¤¥¨¤¨¤©¦¤§¨¨
ïBòîL éaøa] (÷åãöàì óà ,øîBà להם] את úBhî,משכירים שאף כלומר §©¦¦§¥©Ÿ¦

משכירים  אין שבירושלים ו המטלטלין .Cëéôì ש חכמים, בהמות úBøBòתקנו של §¦¨
íéLã÷,בעליהם של שהם ïéæétLeàקלים éìòaשבירושלים ïéìèBð[-אכסניה] ¢¨¦©£¥§¦¦§¦

òBøæa ïúBà מטותיהם על שישנים בשכר הבעלים, של כרחם בעל ומבואר - . ¨¦§©
ישראל. לכל שייכת אלא כלל, לשבטים נתחלקה לא שירושלים

האחרונה: התקנה מן לימוד מביאה àòøàהגמרא çøBà ,dpéî òîL ,éiaà øîà̈©©©¥§©¦¨©©§¨
déæétLeàa àëLîe àôìeb Lpéà ÷aLéîì המתארח שאדם העולם, דרך - §¦§©¦¨§¨©§¨§§¦¥

שערכם  כיון ששחט, מבהמה ועור בו שמשתמש חרס קנקן משאיר כשהולך באכסניה,

מועט.

רק  בדמיהם להשתמש יש הכנסת, בית או העיר רחוב את מכרו שאם במשנה, שנינו

יותר. חמורה זו:לקדושה הלכה מגבילה eðLהגמרא àì ,àáø øîà להשתמש שאין ¨©¨¨Ÿ¨
לחולין, eøëîכ àlàבהם àlLאותם,øéòä éLðà ãîòîa øéòä éáBè äòáL ¤¨¤Ÿ¨§¦§¨¥¨¦§©£©©§¥¨¦

ìáàאם,øéòä éLðà ãîòîa øéòä éáBè äòáL eøëî לא כלל קדושה אין £¨¨§¦§¨¥¨¦§©£©©§¥¨¦
ו  צרכיו, כל בהם לעשות ומותר בדמיו, ולא הנמכר eléôààøëéLבדבר déa àzLéîì £¦§¦§¨¥¦§¨

לשתות, שיכר בדמיו לקנות -éîc øétL. ©¦¨¥
זה: בענין àzLéðkמעשה éác àìéz àeää déì äåä àðéáø הרוס כנסת בית - ¨¦¨£¨¥©¦¨§¥§¦§¨

éMàברשותו, áøc dén÷ì àúà וdòøæéîì eäî ,déì øîà לזרוע מותר האם - ¨¨§©¥§©©¦¨©¥©§¦§§¨
הכנסת  בית מקום déì.על øîà,אשי ãîòîaרב øéòä éáBè äòáMî déðaæ ìéæ ¨©¥¦©§¥¦¦§¨¥¨¦§©£©

øéòä éLðà ו ל , dòøæ.תוכל ©§¥¨¦ְ§¨¨
כנסת: בית סתירת בענין נוסף àzLéðk,מעשה éa éða à÷ äåä àaà øa éîø̈¥©©¨£¨¨¨¥¥§¦§¨

à÷ézòבעירוäåäו  àzLéðk àéää ו בו, להתפלל ראוי שעדיין éòa[-ישן] äåä £¨©¦§¦§¨©¦¨£¨¨¥
déøzñéîì,[לשוברו-]íúäì éìeiòå dpéî éøeLëe éðáéì ééBúàìe ממנו וליטול - §¦§§¥§¨¥¦§¥§¥¦¨§©¥§¨¨

ו  החדש, הכנסת בית לבניית וקורות déìלבנים àéòaéî à÷å áéúé בàä[דינו-]áøc ¨¦§¨¦©§¨¥¨§©
àzLéðk éa éðác ãò àzLéðk éa øBzñéì àì àcñç áø øîàc ,àcñç¦§¨§¨©©¦§¨Ÿ¦§¥§¦§¨©§¨¥¥§¦§¨

,éúéøçàדווקא זה דין אמר האם íeMîונסתפק ,íúä ל àúeòéLt,שחוששים ©£¦¥¨¨¦§¦¨
ב  אולם יבנה, ולא יפשע שיסתור לאחר àðååbשמא éàä ék קורות לצורך שסותר ¦©©§¨

יפשע, שמא חשש אין החדש, הכנסת לבית מותר.éàî,ולבנים זה באופן àúàהאם ©¨¨
אבא בר déìרמי øñàå ,àtt áøc dén÷ìבא וכן àðeäלסותרו, áøc dén÷ì §©¥§©¨¨§¨©¥§©¥§©¨

.déì øñàå§¨©¥
כנסת: בית מכירת לדין חוזרת dôelçהגמרא ,àzLéðk éa éàä ,àáø øîà̈©¨¨©¥§¦§¨¦¨

dðeaæåלמוכרו או אחר בדבר להחליפו -,éøL שחלה לחולין, להשתמש אף והיינו §©¨¨¥
מקדושתו  יצא והוא הדמים, על או המוחלף הדבר על אךקדושתו ,dðekLîe døeâBà¨©§¨

חולין, לצרכי הלואה על למשכנו או להשכירו -øeñà אופן הגמרא:.בכל éàîמבארת ¨©
àîòèאלו שבאופנים אסור, למשכנו או ÷éàלהשכירו dúMeã÷a,בקדושתו נשאר - ©£¨¦§¨¨¨¥

בקודש. משתמש והשוכר עליו, לחּול אחר דבר לקדושה ואין נמכר לא החפץ שגוף

רבא: הכנסתéðáéìמוסיף מבית שנפלו לבנים -éøL eäðéðeaæå eäðéôelç ,énð אף ¦§¥©¦©¦§§¦¦§¨¥
אך חולין, להשאילןeäðéôBæBàלצורך -,øeñà קדוש שנשאר בדבר ו שמשתמשים .àz÷ézòa éléî éðä כנסת מבית לבנים - ¦§¨¨¥¦¥§©¦§¨

ונפל, קיים שהיה דהיינו àúãçaישן, ìáà,לבנייתו הלבנים את שהקדישו חדש כנסת בבית -da ïì úéì אין שעדיין לאסור, £¨©£¨¨¥¨¨
קדושה. הוא åעליהן זה àøîàcדין ïàîì eléôהמת תכריכי àéä,לגבי àúléî äðîæä לכך כשהזמינם בהנאה ,שנאסרים §£¦§©§¨©©§¨¨¦§¨¦

éléîשכן éðäבלבד בהזמנה úîì,שאסורים ãâa âøBàä ïBâk לאחר מעשה מחוסר שאינו המת, על לפורשו מיד שראוי ¨¥¦¥§¨¥¤¤§¥
àëäההזמנה, ìáà,בכותל בנייתם מעשה שמחוסרים לכותל, âéøàìבלבנים éeåèk אריג ממנו לעשות אותו שטוו כצמר - £¨¨¨§¨§¨¦

תכריכים øîàcלצורך ïàîì àkéìå ,éîc.אוסרתו למת שהזמנתו ¨¥§¥¨§©§¨©

i"yx

åøëî àìù àìàÐzeyxa miaehd
['eke exkn m` la`] .mrdÐdrwt

,mincd one utgd on dyecw
.mpevx lk odn zeyrl xzene
axn `piax dipin `rac epiide
edn `zyipk iac `liz lr iy`
edc lk xkna ,`nl` .drxfinl
.iniiw ediizyecwa zernde ziad

àøëéù äéá àúùéîìÐzepwl
.zezyl xky zeyrle minca

àìéúÐ,lz iexw qexd zia lk
.(bi mixac) "mler lz dzide" enk

éøåùëÐzqpkd zia ly zexew
.ycga ozzl oikixv eid oyiàä

àãñç áø øîàãÐ,`xza `aaa
."oitzeyd"aàúåòéùô íåùîÐ

`le ,y`iizie (`l`) ryti `ny
.xg` dpaiéàî àðååâ éàä éëÐ

.df ly epipal `l` ezxizq oi`y
éðåáæå éôåìçÐlr ezyecw dlg

on `vi `ede ,mincd lr e` seligd
.ea ynzydl dyecwdéðáéìÐ
.zqpkd zia ly mipialé÷éúòáÐ

zqpkd zia lzeka xak epapy
.ltpyàúãçá ìáàÐdyrpy

.da ol zil Ð zqpkd zia myl
øîàã ïàîì åìéôàåÐzkqna

,fn) "oicd xnbp" wxta ,oixcdpq
xeq`c znl cba bxe` iab (a
ixiq`c znd ikixkza ,dpnfda
"my" "my" opixnbc ,d`pda

.mzd yxtnck ,dtexr dlbrnéðä
úîì ãâá âøåàá éìéîÐepi`y

bx`py oeike ,dbix` `l` xqgÐ
.znd lr eyxetl ie`x `ied cin
,diiyr mixqegn mipial la`
mipial lya jklde .lzeka ozepal
ieehk dil ded zqpkd ziac
ika xn`c o`nl `kile ,bix`l
.`id `zlin dpnfdc `peeb i`d

b dpyn iying wxt oikxr zkqn

éìò–Blë éîc ïúBð.ììkä äæ:Ba äéeìz äîLpäL øác–Blk Cøò ïúBð. ¨©¥§¥ª¤©§¨¨¨¤©§¨¨§¨¥¥¤ª

:åìåë ïúåð éìò ééöç éîã øîà øãð óà ,åìåë êøò ïúåð éìò ééöç êøò øîà êøò äî ,êøòì.llkd dføîà íàù ,íäá äéåìú äîùðäù íéøáàä ìë ééåúàì
:åìåë éîã ïúåð ,éìò éãáë éöç éîã åà ,éìò éáì éöç éîã øîàù ïåâë éìò øáà åúåà éöç éîã

`xephxa yexit

ב):שנאמר  כז , יפליא(ויקרא  כי  zeytp"איש jkxra xcp הכתוב מקיש  ,"
נדר אף כולו, ערך  נותן עלי , חציי  ערך אמר: – ערך מה לערך , נדר 

כולו. דמי  נותן עלי , חציי  דמי אמר: –äîLpäL øác :ììkä äæÆÇÀÈÈÈÆÇÀÈÈ
Ba äéeìz,עלי כבדי דמי  או  ראשי  דמי האומר: כגון –Cøò ïúBð ÀÈÅÅÆ

Blk;הוא הנוסח שבגמרא במשנה –;elek inc ozep שהוא ונראה Ë
תלויה  שהנשמה דבר שבענין  ללמד  משנתנו  שבאה והרי הנכון , הנוסח

"ערך" כדין "דמים" דין  אחר,בו פירוש שם  שמובא ברטנורא , (עיין

טוב"). יום "תוספות ועיין הרמב"ם; פירוש  והוא

izdw - zex`ean zeipyn



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zay(oey`x meil)

:dgkedd z` dgec `xnbdàîéà íìBòì[xne`-],ïðz øéæçäì ,Cì §¨¥¨¨§©£¦§©
,dippgke dnehwe dtexb dpi`y dxika elit` xzen zedyl la`

éðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçå`id eli`k dpynd z` cenll yi - §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepyl yi jke dxqgïéøéæçî àááâáe L÷a äe÷éqäL äøék¦¨¤¦¦¨§©¦§¨¨©£¦¦

úà ïziL ãò Bà óBøâiL ãò øéæçé àì íéöòáe úôâa ,ìéLáz äéìò̈¤¨©§¦§¤¤§¥¦Ÿ©£¦©¤¦§©¤¦¥¤
.øôàä,xeq` xifgdl wxy ,siqedl yi o`keì ìáàïéäLî úBäL ¨¥¤£¨§©§©¦

,íeè÷ Bðéàå óeøb BðéàL ét ìò óà.dippgkeïéäLî ïä äîelr ©©¦¤¥¨§¥¨©¥§©¦
,dnehwe dtexb dpi`y dxikdàì ìáà ïénç íéøîBà éànL úéa¥©©§¦©¦£¨Ÿ

.ìéLáúå ïénç íéøîBà ìlä úéáe ,ìéLázoic x`azdy xg`le ©§¦¥¦¥§¦©¦§©§¦
,`yixa xen`d dxfg oic z` yxtl dpynd day ,diidyCäå§©

Cì éøîàc äøæç,xzen sxb m`y rnyne ,sexbiy cr xifgi `ly £¨¨§©§¦¨
ìlä úéáe éànL úéa ú÷Bìçî àlà ,àéä ìkä éøác åàì,`idúéaL ¨¦§¥©Ÿ¦¤¨©£¤¥©©¥¦¥¤¥

ïéìèBð íéøîBà éànL,dtexb dxik lrn liyaze oing mixiqn ± ©©§¦§¦
ïéøéæçî àìå,dtexb dxikl elit`e zaya llk mze`ìlä úéáe §Ÿ©£¦¦¥¦¥

ïéøéæçî óà íéøîBà.dtexb dxik lr mze` §¦©©£¦¦
:dpynd diepy in zrck mi`xen` ixacn gikedl dvex `xnbd
eðL àì ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìç éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¤§¨©©¨¨©§¨¨©©Ÿ¨

,dpyna xen`d xzidd dpyp `l ±àlàdxicwd z` ozepykìò ¤¨©
dab,jk lk ax epi` my megdy ,dxikd lyìáàzzldëBúì ©¨£¨§¨

.øeñà:eixacn `xnbd dgikenàîìLa úøîà éàm` oaen xacd ± ¨¦¨§©¦§¨¨
,ïðz øéæçäì,dtexb dpi`y dxik lr elit` zxzen diidy la` §©£¦§©

df itly ,dtexb dpi`y dxika diidy xzid iabl exn`p ax ixace
éðLc eðééä[welig yiy mrhd edf-].äab ìòì dëBz ïéaixdy ©§§¨¦¥¨§©©¨

ynn oinhn `ed ixd ,dtexb dpi`y dxik jeza ddynyk
.dxikd iab lr `l` exizd `l jkitle ,milgbaúøîà éà àlà¤¨¦¨§©

ì,ïðz úBäL,dtexb dxika `l` zxzen dpi` diidy elit`eäî §©§©©
éla gipn,dëBzeél äîgipnò.dab ì,dtexb dxikde xg`n ixd ¦¨©¦©©¨

oia wlgl `xaq oi` ,dkeza dxicwd z` ozep `ed mei ceran mbe
.'opz xifgdl'y ,ax ixacn gken ,ok m`e .dab lrl dkez

oky ,opz zedyl m` mb ealg iax ixac x`al yi :`xnbd dgec
úøáñ éîixacy [dz` xeaq ike-]éà÷ àLéøà ,Baìç éaøexn`p - ¦¨§©©¦¤§©¥¨¨¥

`l` ,`ed ok `l ,`yixa xen`d dtexb dxika diidy xzid lr
éà÷ àôéqà`tiqa epipyy ,dxfg oica zwqerdíéøîBà ìlä úéáe ©¥¨¨¥¥¦¥§¦
ïéøéæçî óà,dtexb dxik iab lr dxicwd z`øîàåjk lréaø ©©£¦¦§¨©©¦

eðL àì ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìçxifgdl xzeny ¤§¨©©¨¨©§¨¨©©Ÿ¨
zayaìáà ,dab ìò àlàl,øeñà dëBzmy lyal jxcdy itl ¤¨©©¨£¨¨¨

.zaya lyank d`xpe ,ax my laddy jezn
:dpynd diepy in zhiyk gikedl `ziixa d`ian `xnbdàz̈

,òîL,`ziixaa epipyy dnnúBîéàúnä úBøék ézLzexaegnd - §©§¥¦©©§¦
dxik ,mdipia dwiqtn qxg ly dvigne ,cgi,äîeè÷e äôeøb úçà©©§¨§¨

,äîeè÷e äôeøb éab ìò ïéäLî ,äîeè÷ dðéàå äôeøb dðéàL úçàå§©©¤¥¨§¨§¥¨§¨§©¦©©¥§¨§¨
,meg da dtiqene dtexb dpi` dl zxaegnd dxikdy it lr s`e

äîe .äîeè÷ dðéàå äôeøb dðéàL ìò ïéäLî ïéàåipin dfi` - §¥§©¦©¤¥¨§¨§¥¨§¨©
milke`ïéäLî ïä,dtexbd dxikd lràìå ,íéøîBà éànL úéa ¥§©¦¥©©§¦§Ÿ
íeìk.llk midyn oi` -,íéøîBà ìlä úéáeminïénç,midynìáà §¥¦¥§¦©¦£¨

.ìéLáz àìm`eø÷ò,dxikd iab lrn dxicwd z`ìkä éøácoia - Ÿ©§¦¨©¦§¥©Ÿ
lld zial oiae i`ny zialøéæçé àìjk .dxikd lr zaya dze` Ÿ©£¦

itl lld ziae i`ny zia oiay zwelgnd diepy.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
äãeäé éaøe wleg,øîBàiabl lld ziae i`ny zia oiay zwelgnd ©¦§¨¥

,`id jk dtexbd dxikd lr dxfge diidyïénç ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦©¦
midyn,íéøîBà ìlä úéáe .ìéLáz àì ìáàoia midyne ïénçoia £¨Ÿ©§¦¥¦¥§¦©¦
.ìéLázy ,dtexbd dxik lr zaya dxfg iabl ewlgp ok enkeúéa ©§¦¥

óà ,íéøîBà ìlä úéáe .ïéøéæçî àì ìáà ïéìèBð ,íéøîBà éànL©©§¦§¦£¨Ÿ©£¦¦¥¦¥§¦©
.ïéøéæçî©£¦¦

:`ziixadn dgkedd z` zniiqn `xnbdàîìLa úøîà éà± ¦¨§©¦§¨¨
dpynd ly `yixa m` oaen xacdì,ïðz úBäLdy mbedpi` dii §©§©

df itly ,dtexb dxika `l` zxzenépî ïéúéðúîin zrck ± ©§¦¦©¦
zrck ,epzpyn diepyàéä äãeäé éaøly df cv itl oky .diepy ©¦§¨¦

diidy iabl dpyna lld ziae i`ny zia oiay zwelgnd ,wtqd

eli`e ,liyaz mb e` dtexb dxika xzen oing wx m`d `id
.dcedi iax zrcke ,llka zxzen `id m`d ewlgp dxfgaéà àlà¤¨¦

,ïðz øéæçäì úøîàla` dtexb dxikd didzy jixv xifgnyk wxe ¨§©§©£¦§©
lld ziae i`ny zia zwelgn ok m`e ,ote` lka zxzen diidy
dpi`y dxika `id [liyaz mb e` xzen oing wx m`d] diidya

,dtexb.øéàî éaø àìå äãeäé éaø àì ,épî ïéúéðúîixdyéàm` ± ©§¦¦©¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦¦
zrckøéàî éaø,dpynd diepyàãça éànL úéáì àéL÷xaca - ©¦¥¦©§¨§¥©©©£¨

i`ny zia exq` xi`n iax zrcly .diidy oica epiide ,cg`
lr elit` oing zedydl exizd dpyna eli`e ,llk zedydl

.dtexba oky lke ,dtexb dpi`y dxikìlä úéáìedywézøúa- §¥¦¥§©§¥
xi`n iax zrcl oky .dxfg oicae diidy oica epiide ,mixac ipya
eli`e ,dtexb dxikae oing `l` zedydl lld zia exizd `l
.dtexb dpi`y dxik iab lr elit`e liyaze oing exizd dpyna
eli`e ,llk xifgdl exq` xi`n iaxly ,dyw dxfg oica mbe

e .dtexbd lr xifgdl exizd dpynaéàzrck m`e ±äãeäé éaø ¦©¦§¨
mewn lkn ,dpynd oeylk hwpy diepy `id,äîeè÷e äôeøb àéL÷©§¨§¨§¨

xzeny da epipy ixd dippgk epzpyn z` micinrn m` oky
i`ny zial] dnehwe dtexb dpi`y dxik iab lr elit` zedydl
lr zedydl xeq` dcedi iaxl eli`e [liyaz s` lld ziale oing

.llk dnehwe dtexb dpi`y dxik iab
:`xnbd dgecàîéà íìBòì[xne`-]ïãéc àpúå ,ïðz øéæçäì ,Cì §¨¥¨©¨§©£¦§©§©¨¦¨

[epzpyn ly `pzd-]dì øáñ[xaeq-]àãça äãeäé éaøkxaca-] ¨©¨§©¦§¨©£¨
,[cg`déìò âéìôe[eilr wlege-],àãça äãeäé éaøk dì øáñ .àãça ¨¦£¥©£¨¨©¨§©¦§¨©£¨

ewlgp lld ziae i`ny ziay xn`y dnaaziidy,ìéLáúå ïénç §©¦§©§¦
,liyaz mb lld ziale oing wx midyn i`ny zialyïéìèBðå§§¦

ïéøéæçîeoipra lld ziae i`ny zia ewlgpy xn`y dna mbe - ©£¦¦
.dtexb dxik iab lr zaya dxfgàãça déìò âéìôewleg j` - ¨¦£¥©£¨

,cg` oipra eilrøáñ ïãéc àpz eléàcxzenìúBäLdxik lróàå §¦©¨¦¨¨©§©§©
ìa øáñ äãeäé éaøå ,íeè÷å óeøb BðéàL ét ìòénð úBäL`ayk mb - ©¦¤¥¨§¨§©¦§¨¨©¦§©©¦

m` ,zedydlïéà ,íeè÷å óeøbe ,zedydl xzen -àì éàsexb ¨§¨¦¦Ÿ
,mehwe.àì.opaxk e` dippgk diepy epzpyn m` wtqd hytp `le Ÿ

:dtexb dpi`y dxikl jenql xzen m` zxxan `xnbdàéòaéà¦©§¨
eäì,daiyid ipa ewtzqp ±da CBîñì eäîgipdl xzen m`d - §©¦§¨

,dnehwe dtexb dpi` dxikdyk ,uegan dxikd otec lv` dxicw
.dxikd otecn mngzzy ick

a gipdl wx m`d :wtqd iccv z` zxxan `xnbdå dëBúlrdaâ ¨§©¨
cala [dllg iab lry ieqik iab lr e` ,dlrnln dzty iab lr±]

da CBîñì ìáà ,øeñàuegan [dl-]éîc øétL,[ok zeyrl xzen-] ¨£¨¦§¨©¦¨¥
àðL àì àîìéc Bà.xeq` jenql s`e mdipia welig oi` `ny e` ± ¦§¨Ÿ§¨

:lirl d`aedy `ziixadn wtqd z` heytl dqpn `xnbdàz̈
,òîL,`ziixaa epipyúBîéàúnä úBøék ézL,zexaegnd -úçà §©§¥¦©©§¦©©

äôeøb éab ìò ïéäLî ,äîeè÷e äôeøb dðéàL úçàå ,äîeè÷e äôeøb§¨§¨§©©¤¥¨§¨§¨§©¦©©¥§¨
.äîeè÷exzeny `ziixaa x`ean ixd :di`xd z` `xnbd zniiqn §¨

,dtexbd dxikd iab lr zedydlàìáä déì ÷éìñ à÷c áb ìò óàå§©©©§¨¨¦¥¤§¨
Cãéàîdtexbd dxikd iab lry dxicwd l` dlery it lr s`e ± ¥¦¨

iab lr diidyd df ote`ay `vnpe ,dtexb dpi`y dxikd on meg
xzeny epipye ,dtexb dpi`yl dkinq enk `id dtexbd dxikd

:`xnbd dgec .ok zeyrlíúä éðàL ,àîìéczexika xacd dpey ± ¦§¨¨¦¨¨
,zeni`zndàøéåà da èéìL àéìcéîc ïåéëcdxicwdy zngny ± §¥¨§¦©§¨¨¦¨£¦¨

oi`e ,xie` da hley ,dxikd lr zgpene rwxwd iab lrn zdaben
dzgiy eyyg `l okle ,dipyd dxikdn megd jk lk dil` ribn
otecl jenq rwxwd iab lr zgpen dxicwdyk la` ,xzene

.xeq`y okzie dxikd ly megd xzei dil` ribn dxikd
:xg` mewnn wtqd z` heytl dvex `xnbdáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©

dîè÷ ,àéiç áø øîà àøôñz` dqik ,xnelk ,dxikd z` mhw ± ©§¨¨©©¦¨§¨¨
dxfge ,mppvl ick xt`a day milgbdäúaìúðå[dxraed-] §¦§©§¨

dlhazpe milgbd on `veid y`d xabzpy ,dil`n dxikd
e ,dnehw dxikk dpic oiicr ,dnihwdå ,dì ïéëîBñs`ïéîéi÷î §¦¨§§©§¦

[midyn-]dì ïéøéæçîe äpnî ïéìèBðå ,äéìò.zayadpéî òîL± ¨¤¨§¦¦¤¨©£¦¦¨§©¦¨
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רכה dxik` cenr fl sc ± iyily wxtzay
ïðz øéæçäì Cì àîéà íìBòì.sExB Fpi`W t"r` ,zFdWl ENi`e-ixW:äøæç Cäå §¨¥¨¨§©£¦§©§¦©§¤¥¨¨¥§¨£¨¨

Cì éøîàc.ixW `din sExB ikC ,"sFxbIW cr xifgi `l":àéä ìkä éøác åàì.zialE §¨§¦¨Ÿ©£¦©¤¦§§¦¨¦¨¨¥¨¦§¥©Ÿ¦§¥
Edl `xiaq `l i`OW:eðL àì.`lad Witp `lC ,DAB lr `N` 'ipznC `zEixW ©©¨§¦¨§Ÿ¨©§¨§©§¦¤¨©©¨§¨¨¦©§¨
DkFY la` .i`d iNEM-xEq`:ïðz øéæçäì àîìLa zøîà éà.,oidWn zFdWl la` ¥©£¨¨¨¦¨§©§¦§¨¨§©£¦§©£¨©§©§¦

opixQgncM ,dtExB oi`WA ENit`.ixEQg Dil £¦§¤¥§¨§¦§©§¦©¥©¥
FAlg iAxe`zEixX`Dpi`W lr zFdWlC §©¦¤§©©§¨§©§©¤¥¨
i`w dtExB:dëBz ïéa éðLc eðééäìòìdab. §¨¨¥©§§¨¥¥¨§©©¨

dtExB Dpi`WC DkFzl idWn ikC-oinhn §¦©§¥§¨§¤¥¨§¨©§¦
unxA WOn:ì zøîà éà àlàïðz úBäL. ©¨§¤¤¤¨¦¨§©§©§§©

ENit`CdtExbC oeiM ,dtExB irA zFdWl ©£¦©§¨¥§¨¥¨¦§¨
cFrAnEDkFY iN dn ,DkFzl FpzFp `Ed mFi ¦§§§¨©¦¨

DAB lr iN dn?àLéøà."sFxbIW cr": ©¦©©¨©¥¨©¤¦§
éà÷ àôéqà.`Wix la` .dxfgA ixii`C ©¥¨¨¥§©§¦©£¨¨£¨¥¨

ixW - DAB oiaE DkFY oiaE ,`Ed zFdWl: ©§¥¨¥©¨¨¥
úBøék ézLúBîéàúnä.zFxAEgn,cgixiwe §¥¦©©§¦§¨©©§¦

mdipiA zwqtn qxg lW:éab ìò ïéäLî ¤¤¤©§¤¤¥¥¤©§¦©©¥
äîeè÷e äôeøb.wilqC mEXn opiWiig `lC §¨§¨§¨¨§¦©¦§¨¥

Kci`n `lad Dl:ïéäLî ïä äîe.lr ¨©§¨¥¦¨¨¥©§¦©
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òîùxzen el dtie wnhvn dpin.el rxe wnhvna liyaz i`d i`c :qxhpewa yxit

iaxe xi`n iaxcn iwet`l jixhvi` `d :i"xl dywe .opirny`l `z` i`n ±

`zydc oeik :dyw cere !mdl rxe wnhvnc oing elit` ,dtexb dpi`ya ixq`c dcedi

jixt i`n ,dnhwc `kd ip`y :ipyn ik ,`ziinw `zlinl `xcd dxraedc meync c"q

iwet`l `aeh jixhvi` `d "`xninl i`n"

c"q `zydc :i"xl d`xpe !`xwirn c"qc i`nn

.dxraedc meyn ,llk dnehw `aiyg `lc

i`c ,`ziinw `zlinl `xcdc opirny`e

?"ekxv lk lyia" hwp i`n` ± dnehw `aiyg

xi`n iax elit`c .ixy ekxv lk lyia `l 'it`

enged `ly oinga ixy i`pz edlekn xingnc

liyaze oing mzqc lirl epyxitck ,okxv lk

dpin rny :jixte .okxev lk enged `ly ied

xn` liyaz mzq `dc .xzen ± el dtie wnhvn

`kd ip`y :ipyne ,`ed el dtie wnhvnc onwl

d"de .dnehw ixnbl `aiyge :yexit .dnhwc

lyia" hwpc `de .ixy ekxv lk lyia `l elit`

elit` ± dnehw e`l i`c opirny`l ± "ekxv lk

el dtie wnhvnc meyn ,xeq` ekxv lk lyia

ab lr s` :`xninl i`n ikd i` :jixte ,`ed

hwpcn n"n ± xeq` dnhw `l i`c opirny`c

iz` `xizdc rnyn ,xzid oeyla dizlinl

`xcd `lc opirny`c ab lr s`e .ol iiexe`l

jixhvi` `l `dc el d`xp `ziinw `zlinl

`zlinl `xcd `lc `ed `xaqc ,opirny`l

xninl ira ded `xwirnc ab lr s`e .`ziinw

`xaqc meyn e`l ± `ziinw `zlinl `xcdc

lyia" dizlna hwpc meyn `l` ,ok xnel `ed

lknc :ipyne .ziyixtck ,ok l"x did "ekxv lk

:xnel yi cere .'ek `nizc ednc ,jixhv` mewn

`ipdn ixnbl e`lc ± dnhwc `kd ip`y

la` .ekxv lk lyiac meyn `wec `l` ,dnihw

.dxraedc meyn ,xeq` ± ekxv lk lyia `l

dnhw" `kd hwpc `d xity iz` `zyde

dzalzpc ."dzalzpe" hwp lirle ,"dxraede

.dnehwk ixnbl `iede .dxraedn zegt ied

dizlin e`la `dc ?`xninl i`n d"` :jixte

enk ,`ziinw `zlnl `xcd `lc `"d `xaqn

,ekxv lk lyia `l 'it`e ,ixye ± dzalzpa

.xzid oeyla `le opirny`l l"d xeqi` oeylae

.dil jixhvi` dxraed :ipynedizlin e`l i`e

`xninl c"q ded `l` ,xzid heyt did `l

`ziinw `zlinl `xcdc:

øîàdxik opgei 'x xn` zyy ax

oidyn mivrae ztba dewiqdy

'ek ekxv lk lyia `ly liyaz dilr.wqt

`axc .opgei 'x xn` zyy axk dkldc :g"x

oke .dizeek dil `xiaq "idppz ediiexz" xn`c

`nw wxtc oizipzn mzqc ,i"yx wqt):hi sc(

.dtexb dpi`a elit` zedydl xzene ,dippgk

,mehwe sexb k"`` ,xeq` i`ce ± xifgdl la`

lirl 'itck .ekxv lk lyia elit`e:à÷åéã
l"nw 'ipznc.± dipt enxwc l"nwc :i"yx 'it

`dc ,`ed heyt weicc ,d`xp oi`e .inc xity

opirny `linn ± dipt enxwiy cr `pzc oeik

`weicc :yxtl d`xpe .ixy dipt enxwc

,opz xifgdlc ,'irny`l `z` dxikc oizipznc

ipzw ikde `xqgn ixeqge:åäîzedydl.

e` ,iraw ekxv lk lyia `le dtexb dpi`a

el dtie wnhvna:
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zay(oey`x meil)

:`xnbd zxxan .`irye` iax ixaca dpc `xnbddpéî òîL- §©¦¨
y ,`irye` iax ixacn gken m`d÷nèöîxaky liyaz - ¦§©¥

dn zngn ueekzne hrnzn `edy `l` ,ekxv lk lyazd
elyal mitiqenyBì äôéåenrhy itl ,jka gny mc`de ± §¨¤
,df ici lr gazynøzeî,dtexb dpi`y dxik iab lr ezedydl ¨

.xzei wnhviy ick milgba dzgi `ny miyyeg oi`e
:`xnbd dgecàëä éðàLiax xaicy ote`a o`k xacd dpey ± ¨¦¨¨

,`irye`dîè÷cdnihwd dxraedy it lr s` ,xnelk ,dligza ¦§¨¨
mhw dligzne li`edy ,zezgl `eai `ny miyyeg oi` jk xg`
la` .liyazd ly eweniva utg epi`y jka ezrc dlib ixd dze`
liyaz elit` dilr zedydl xeq`y okzi ,llk mhw `lyk

.el dtie wnhvn `ed m` ekxv lk lyazpy
:`xnbd ddnzéëä éàixd dxraede dnhwy oicd jk ok` m` ± ¦¨¦
,dnehwk `idàøîéîì éàîxzeny xn`y dna yecigd dn - ©§¥§¨

.ekxv lk lyeand liyaz eilr zedydl
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà äøòáeäjxved `irye` iax - §£¨¦§§¦¨¥

dxikd oiicr zaygp jk xg` dxraedy s`y eprinydl
oky .dnehwkàîéúc eäî,[xn`z `ny-]àøãä ,äøòáeäc ïåék ©§¥¨¥¨§§£¨¨§¨

àúéén÷ àúléîì dìdxik oick ,dligzak zeidl dxikd dxfg - ¨§¦§¨©©§¨
liyaz elit` dilr zedydl xeq` `die ,dnehw dpi`y

,ekxv lk lyazpyïì òîLî÷`idy `irye` iax eprinyn ± ¨©§©¨
.dnehwk zaygp

:opgei iax mya dnec oic d`ian `xnbdøîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©
ïkøBö ìk ençeäL ïénç äéìò ïéäLî ,äøòáeäå dîè÷ ,ïðçBé éaø©¦¨¨§¨¨§§£¨§©¦¨¤¨©¦¤©¨§¨

eléôàå ,BkøBö ìk ìMéaL ìéLáúåd eid m`íéìçbdxikayìL §©§¦¤¦¥¨§©£¦¤¨¦¤
íúBømixdnn mpi`e milgb x`yn xzei ming mdy [ur oin-] ¤

.zeakl
:`xnbd zxxandpéî òîL,opgei iax ixacn gken m`d ± §©¦¨

d liyazyøzeî Bì äôéå ÷nèöîdpi`y dxik iab lr ezedydl ¦§©¥§¨¤¨
:`xnbd dgec .dtexbàëä éðàLxaicy ote`a o`k oicd dpey ± ¨¦¨¨

,opgei iaxdîè÷cxeq`y okzi ,llk mhw `lyk la` ,dligz ¦§¨¨
`ed ok m` `l` ekxv lk lyazpy liyaz elit` dilr zedydl

.el rxe wnhvn
:`xnbd ddnzéëä éàixd dxraede dnhwy oicd jk ok` m` ± ¦¨¦
,dnehwk `idàøîéîì éàîzeny xn`y dna yecigd dn -x ©§¥§¨

:zvxzne .ekxv lk lyeand liyaz zedydlàëéøèöà äøòáeä§£¨¦§§¦¨
déìjk xg` dxraedy s`y eprinydl jxved opgei iax - ¥

.dnehwk dxikd oiicr zaygp
dywn .`irye` iaxn xzei opgei iax ycig dn zxxan `xnbd

:`xnbdCä eðééädne ,`irye` iax exn` xak envr df oic ixd - ©§©
:zvxzne .opgei iax ycigdéì àëéøèöà íúBø ìL íéìçbjxved ± ¤¨¦¤¤¦§§¦¨¥

mixdnn mpi`e c`n ming mdy s`y ,eprinydl opgei iax
zaygp dxraedy it lr s` dnhwe li`ed ,z`f lka ,zeakl

.el dtie wnhvn dilr zedydl xzene ,dnehwk dxikd oiicr
:opgei iax zhiya zxg` drc d`ian `xnbdøîà úLL áø øîà̈©©¥¤¨©

,íéöòáe úôâa äe÷éqäL äøék ,ïðçBé éaø,dnhw `ly it lr s` ©¦¨¨¦¨¤¦¦¨§¤¤§¥¦
ìk ìMéa àlL ìéLáúå ,ïkøBö ìk ençeä àlL ïénç äéìò ïéäLî§©¦¨¤¨©¦¤Ÿ©¨§¨§©§¦¤Ÿ¦¥¨

,BkøBöm` .i`qexc oa lk`nk xak elyazpy calaeø÷òxiqd - §¨©
,y`d iab lrn liyazd e` oingd z`øéæçé àìzayaóBøâiL ãò Ÿ©£¦©¤¦§

øôà ïziL ãò Bà.zay axrn ©¤¦¥¥¤
yy ax zhiy z` zx`an `xnbdzyy ax :`xnbd zx`an .z

ok zeyrl xq` `le dtexb dpi`y dxik lr zedydl xizdy
,dxfga `l`,øáñ÷yïéúéðúîzia exq`y epzpyna epipyy dn ± ¨¨©©§¦¦

,sexbiy cr dxikd lr dxicw ozil lldïðz øéæçäìoic iabl wx ± §©£¦§©
,ok epipy dxfgì ìáàúBäL,zay axrnBðéàL ét ìò óà ïéäLî £¨§©§©¦©©¦¤¥

,íeè÷ Bðéàå óeøb.dippgke ¨§¥¨
:`xnbd dywn .opgei iax mya zyy ax ycig dn dinzn `ax

éäððz eäééååøz ,àáø øîàzyy ax xn`y mipicd ipy ixd ± ¨©¨¨©§©§§©§¦
,dtexb dpi`y dxik lr zedydl xzeny] opgei iax zhiya

ax ycig dne ,dpyna mze` epipy xak ,[dilr xifgdl xeq`ye
.zyy

:oey`xd oicd lr `iyewdìúBäLxzeny zyy ax xn`y dn - §©
,zedydlàðéðzlirl dpyn mzqa df oic epipy xak ±(:hi),ïéà §¦¨¥

øepzä CBúa útä úà ïéðúBðzay axríò[mcew-]äëéLçzpn lr §¦¤©©§©©¦£¥¨
,zaya dt`izyàìåzay axrn mipzep oi` oke ±äøøçdber-] §Ÿ£¨¨

[milgb lr zit`pd,íéìçb éab ìò`eai `ny miyyegy itl ©©¥¤¨¦
,dxxgde ztd ziit` xdnl ick zaya milgba zezgléãk àlà¤¨§¥

,äéðt eîø÷iLm` `l` xnelkztd et`iiy zedy yi oiicr ok ¤¦§§¨¤¨
zngn mexw oink mdilr dlriy cr mei ceran jk lk dxxgde

,rnyne .y`dàäxak m` la` -éøL ,äéðt eîø÷xzen ± ¨¨§¨¤¨¨¦
,mehwe sexb epi` xepz mzqy it lr s`e ,y`d iab lr zedydl
xzeny o`kn x`eane .dkxv lk diet` dpi` oiicr ztde
dpi`y dxika s` i`qexc oa lk`nk lyazdy liyaz zedydl
iax mya oey`xd oica zyy ax ycig dn dywe .dippgke ,dtexb

.opgei
xeq`y zyy ax xn`y dne :ipyd oicd lr `iyewdøéæçäì§©£¦

,dtexb dpi`y dxik lr zayaàðéðz énðepipy xak mb df oic ± ©¦§¦¨
epzpyna(:el lirl),.ïéøéæçî óà íéøîBà ìlä úéaz` `ax yxtn ¥¦¥§¦©©£¦¦
:dgkeddåixdeøL÷ àì ïàk ãò[exizd `l-]ìlä úéaxifgdl §©¨Ÿ¨¨¥¦¥
a àlà`idy dxik,äîeè÷e äôeøâlr mipeekn mdixac ixdy ¤¨§§¨§¨

,'sexbiy cr ozi `l' ok iptl dpyna xen`da ìáàdxikdðéàL £¨§¤¥¨
àì äîeè÷e äôeøbmey oi`y `vnpe .xifgdl lld zia exizd §¨§¨Ÿ

.opgei iax mya zyy ax xn`y ipyd oica mb yecig
:`xnbd zvxzn .zyy ax ixac z` zayiin `xnbdúLL áøå§©¥¤

ïì òîLî à÷ ïéúéðúîc à÷eic ,énð`ed jk ok`y eprinydl `a - ©¦¦¨§©§¦¦¨©§©¨
xzen dipt enxw m`y ,lirl dpyndn weicd.yi jk jezny

oa lk`nl eribdy liyaze oing zedydl xzeny cenll
lr xeq` xifgdl wxye ,dtexb dpi`y dxik lr s` ,i`qexc

.dtexb dpi`y
:opgei iax mya zxg` drc d`ian `xnbdøa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©

äéìò ïéäLî ,íéöòáe úôâa äe÷éqäL äøék ,ïðçBé éaø øîà äãeäé§¨¨©©¦¨¨¦¨¤¦¦¨§¤¤§¥¦§©¦¨¤¨
eléôàå ,ïkøBö ìk ençeäL ïénçå BkøBö ìk ìMéaL ìéLázm` ©§¦¤¦¥¨§§©¦¤©¨§¨©£¦

liyazd.Bì äôéå ÷nèöî¦§©¥§¨¤
:dcedi xa l`eny ax lr dywn `xnbdïðaøcî àeää déì øîà̈©¥©¦§©¨¨

[cg` mkg-]àä ,äãeäé øa ìàeîL áøì[ixde-]éøîàc ìàeîLe áø §©§¥©§¨¨©§¥§¨§¦
eäééååøzd liyaz ,[mdipy exn`y-]øeñà Bì äôéå ÷nèöî ©§©§¦§©¥§¨¤¨

:`xnbd zvxzn .dtexb dpi`y dxik iab lr ezedydldéì øîà̈©¥
,mkg eze`l dcedi xa l`eny axòãé àðà úéì eèàipi` ike - ¨¥£¨¨©

eircBì äôéå ÷nèöî ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîàc§¨©©¥¨©©§¨¨©§¥¦§©¥§¨¤
Cì àðéîà÷ ék ,øeñà,xzeny jl izxn`yke -ìixacïðçBé éaø ¨¦¨£¦¨¨§©¦¨¨

àðéîà÷.ok izxn` ± ¨£¦¨
:oecipa `awer ax ly d`xed d`ian `xnbdàá÷eò áø déì øîà̈©¥©§¨

ïLénî[mewn my-],éMà áøìxzeny opgei iaxk dkldy it lr s` ¦¥¨§©©¦
lkn ,el dtie wnhvny liyaz dtexb dpi`y dxik lr zedydl

mewnïezà,laa ipa ,mz` -eúéáø÷îcaexw mewna mixb mz`y ± ©¦§¨§¦
ìly mayen mewneãéáò ,ìàeîLe áø[eyrz-],ìàeîLe áøkl`e ¦©§¥£¦§©§¥

eli`e ,el dtie wnhvnd liyaz edyzïðàmdn miwegxd [ep`-] £©
ãéáòð[dyrp-],ïðçBé éaøk.eixack `id dklddy itl ©£¦§©¦¨¨

:oecipa sqei ax zhiy z` d`ian `xnbd,óñBé áøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥
ì eäîúBäLdl xzen m`d -.dtexb dpi`y dxik lr lke` zedy ©§©

déì øîà,iia`l sqei axàäl ixd -déì eäLî äãeäé áøiyp` ± ¨©¥¨©§¨©§¥
dtexb dpi`y dxik lr liyaz exear midyn eid eziaìéëàå± §¨¦

.xzen xacdy jkn heytl yie .liyazd z` lk` dcedi axe
:dgkedd z` dgec iia`déì øîà,sqei axl iia`dépéî øaueg-] ¨©¥©¦¥

[dyrndn,äãeäé áøcdyrndn wtqd z` heytz l` ,xnelk §©§¨
,dcedi ax lyàeä ïkeñîc ïåéëcel didiy `ed libx oky ,zenl §¥¨¦§¨

lke`l wewf `ede ,[oearx zngn d`ad dlgn-] 'qenlea'd zlgn
okl ,aehe weznúaLa eléôàdnvrénð[ok mb-]déì ãaòîì éøL £¦§©¨©¦¨¦§¤§©¥
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zay(ipy meil)

çëLzay axraäøék éab ìò äøéã÷,dnehwe dtexb dpi`y ¨©§¥¨©©¥¦¨
dìMáedleyia xnbpe -eäî ,úaMaxnelk ,liyazd ly epic ¦§¨©©¨©

.dlik`a xzen `ed m`d÷ézLéà,`a` xa `iig iax [wzy-]àìå ¦§¦§Ÿ
éãéî àìå eäì øîà.xac mdl dpr `le -÷ôð ,øçîìiax `vi-] ¨©§§Ÿ¦¦§¨¨§©

e [`a` xa `iigeäì Løcdpyna epipy ,jk daiyid ipal -zenexz) ¨©§
(b"n a"t,,úaMa ìMáîäm`ìëàé ,ââBLaz` lek`l xzen ± ©§©¥©©¨§¥Ÿ©

m`e .zaya elit` ,liyazdìëàé àì ,ãéæîacr liyazd z` §¥¦ŸŸ©
,cifnl bbey oia dpey oicd lyanay ixd .zay i`venàðL àìå§Ÿ§¨

mzq jk .cifnl bbey oia dpey oicd oi` ddynd iabl mle` ±
dnec ddyndy ezpeek m` yxit `le ,`a` xa `iig iax yxce
xeq`y cifna lyanl e` ,dlik`a xzeny bbeya lyanl

.dlik`a
`iig iax ixac xe`iaa ewlgp mi`xen`dzxxan .`a` xa

:`xnbdéàîxn`y dna `a` xa `iig iax oiekzd dnl ±àìå' ©§Ÿ
eäééååøz éøîàc óñBé áøå äaø .'àðL,[mdipy exn`-]àøézéäì± §¨©¨§©¥§¨§¦©§©§§¤¥¨

did m` oia ,ddyndy xnelk ,xzidl oiekzd `a` xa `iig iax
oial zaya lyan oia wlgl mrhde .liyazd xzen cifn e` bbey

y itl `ed ,ddynäNòî ãéáò à÷c àeä ,ìMáîdyrn dyry ± §©¥§¨¨¦©£¤
ok dyr m`y exn`e minkg eze` eqpw jkitl ,micia xeqi`

éàä ìáà .ìëàé àì ,ãéæîa,dxik iab lr ddyd wxy df -à÷ àìc §¥¦ŸŸ©£¨©§Ÿ¨
ãéáò[micia dyr `ly-]äNòîddyd elit` jkitl ,xeqi` ¨¦©£¤

liyazdãéæîa,mei ceran.ìëàé énð §¥¦©¦Ÿ©
e,øîà ÷çöé øa ïîçð áøoiekzd `a` xa `iig iax,àøeqéàì ©©§¨©¦§¨¨©§¦¨

.liyazd xq`p cifna ddyd m` oiae bbeya ddyd m` oia xnelk
y itl ,lyanan xzei ddyna exingdy mrhdeàìc àeä ìMáî§©¥§Ÿ

éîeøòéàì éúàxwyle cifna lyale mixrdl `eaiy yeygl oi` - ¨¥§¦©¥
`le ,dxez xeqi` `ed zaya leyiady itl ,bbeya lyiay xnele

jkitle ,cifna dxez ixeqi`a zezay llgl l`xyi ecygpââBLa§¥
ìëàé.edeqpw `leéàä ìáà,ddydy df ±éîeøòéàì éúàc- Ÿ©£¨©§¨¥§¦©¥

diidydy itl ,gkyy xnele cifna zedydle mixrdl lelry
y eze` eqpw jkitl ,eipira lw `ede opaxc xeqi` `l` dpi`ââBLa§¥

.ìëàé àì énð©¦ŸŸ©
bd:sqei axe dax ixac lr ,`ziixan dywn `xnéáéúéîeywd-] ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,[daiyid ipadìMéáe ,äøék éab ìò äøéã÷ çëL̈©§¥¨©©¥¦¨¦§¨
,úaMam`,ââBLa,dgky ok`y xnelkìëàélek`l el xzen ± ©©¨§¥Ÿ©

my dgipd `l` ,dgky `l m` la` .zaya elit` liyazd z`
íéøeîà íéøác äna .ìëàé àì ,ãéæîa,lk`i `l cifnayàlL ïénça §¥¦ŸŸ©©¤§¨¦£¦§©¦¤Ÿ

ïkøBö ìk ençeä,zay axrn,BkøBö ìk ìMéa àlL ìéLáúåitl ©¨§¨§©§¦¤Ÿ¦¥¨§
.xeqi`a lyazdl exnby dnn dpdpy `vnp mlk`i m` dfay

ìáàxeqi`a ddyd m`ìMéaL ìéLáúå ïkøBö ìk ençeäL ïénç £¨©¦¤©¨§¨§©§¦¤¦¥
ïéa ,BkøBö ìkmze` ddyd m`ââBLaeéaø éøác ,ìëàé ãéæîa ïéá ¨§¥§¥¥§¥¦Ÿ©¦§¥©¦

,øîBà äãeäé éaø .øéàîok`ençeäL ïénçzay axrn,ïkøBö ìk ¥¦©¦§¨¥©¦¤©¨§¨
Bì òøå ÷nèönL éðtî ,ïéøzeîdiidyd on llk dpdp epi`e ¨¦¦§¥¤¦§©¥§©

,dxeq`dåeli`øeñà ,BkøBö ìk ìMéaL ìéLáúddyd m` elke`l §©§¦¤¦¥¨§¨
,cifna eze`Bì äôéå ÷nèönL éðtî.diidydn dpdpy `vnpe ¦§¥¤¦§©¥§¨¤

e,ok enkìklk`n oin x`yíéìBôe ,áeøk ïBâk ,Bì äôéå ÷nèönä ¨©¦§©¥§¨¤§§¦
,[zeiphw oin ,zirery-]óeøè øNáeddydy ,wqexne jezg - ¨¨¨

,cifna eze`øeñà.elke`lìëåliyazBì òøå ÷nèönäm` ¨§¨©¦§©¥§©
eze` ddydøzeî.elk`l ¨

:`iyewd z` `xnbd zniiqnàäéî éðz÷epipy mewn lkn - ¨¨¥¦¨
ddynyk zehiyd lkly `ziixaaBkøBö ìk ìMéa àlL ìéLáz©§¦¤Ÿ¦¥¨§

mby exn`y sqei axe dax lr dywe ,cifnl bbey oia welig yi
xeq` bbeya mby xn`y wgvi xa ongp ax lr s`e ,xzen cifna

y `l` ,xzen bbeyay x`ean `ziixaay dyw dxe`klàîìLa- ¦§¨¨
y oaen xacd,àéL÷ àì ÷çöé øa ïîçð áøìuxzl lekiy itl §©©§¨©¦§¨Ÿ©§¨

y xneleïàkxaecn bbeya dxizdy `ziixaa -äøæb íãB÷iptl - ¨¤§¥¨
,oldl x`eank ,ddyne gkeyd lr mb liyazd z` xeq`l exfby

eli`eïàkxn`p ,bbeya s` `a` xa `iig iax xq` eixacly dn ± ¨
àlà .äøæb øçàìléøîàc óñBé áøå äaøy`a` xa `iig iax zpeek §©©§¥¨¤¨©¨§©¥§¨§¦

`idàøézéäìoky .lirl `ziixadn dyw ,cifna s`éà`iig iax §¤¥¨¦
xaic `a` xa,äøæb íãB÷ok m`àéL÷oiprl `ziixad on mdilr ¤§¥¨©§¨

a ddyn,ãéæîxa `iig iax eli`e lk`nd z` dxq` `ziixady ¥¦
e .xizd `a`éàxaic `a` xa `iig iaxy xn`p,äøæb øçàìok m` ¦§©©§¥¨

àéL÷mdilrénðoicn,ââBLxeq` bbeya elit` dxifbd xg`l oky ©§¨©¦¥
zipyp ,xzen bbeyy da epipyy `ziixade ,oldl x`eaiy enke
oiae bbeya ddyna oiay sqei axe dax exn` j`ide .dxifbd mcew

:`xnbd dwiqn .xzen lke`d cifna ddynaàéL÷dyw ok` - ©§¨
.xacd

:`xnbd zxxan .lirl d`aedy dxifbd `id dn zxxan `xnbd
àzøéæb éàî,ddye gky oipra lirl dxkfedy dxifbd `id dn - ©§¥§¨

,áø øîà àðäk áø øîà àaà áø øîà ìàeîL øa äãeäé áø øîàc§¨©©§¨©§¥¨©©©¨¨©©©£¨¨©©
äléçza,exfby mcew ±Ma ìMáîä ,íéøîBà eéäúaxary micia ©§¦¨¨§¦©§©¥©©¨

m` ,dxez xeqi` lrââBLa,lyiaìëàéon lek`l xzen - §¥Ÿ©
m`e ,liyazdãéæîa,lyia,ìëàé àì.dxez xeqi` lr xary itl §¥¦ŸŸ©
ì ïécä àeäåçëBLote`a mei ceran y`d lr dxicw gipdy inl - §©¦§¥©

gky ok` m`y ,dxiqdl `le dkiyg mcew dxiqdl aiigy
lr xar `ly s` ,cifna ddyd m`e ,liyazd el xzen dxiqdl
mle` .micia elyia eli`k xeq` liyazd mewn lkn ,dxez xeqi`

eaøMîy mc` ipaïéäLîy`d iab lr,ãéæîaminixrneíéøîBàå ¦¤©§©¦§¥¦§§¦
eðà íéçëL,dxiqdl epgky -eøæçminkgeñð÷åmbçëBMä ìò §¥¦¨¨§§¨§©©¥©

.xeq` liyazd `diy
:`xnbd dywn .lirl e`aedy mi`pzd ixac lr dywn `xnbd

øéàî éaøcà øéàî éaøc àéL÷d`aedy `ziixaa xi`n iax ixac ± ©§¨§©¦¥¦©§©¦¥¦
lirl d`aedy `ziixaa xn`y eixacl mixzeq ,o`k(.fl)oky ,

`l la` oing wx zedydl [lld zia itl] xi`n iax xizd lirl
ok enke .ekxv lk lyazdy liyaz s` xizd o`k eli`e ,liyaz

äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷iax xizd lirl `ziixaa oky ± ©§¨§©¦§¨©§©¦§¨
iax xq` o`k eli`e ,liyaze oing zedydl [lld zia itl] dcedi

.[el dtie wnhvn `ed m`] liyaz dcedi
:zexizqd z` zayiin `xnbd,àéL÷ àì øéàî éaøcà øéàî éaøc§©¦¥¦©§©¦¥¦Ÿ©§¨

xnel yiy itlàäzedydl oiprl xaecn lirl `ziixaa - ¨
,äléçzëìoing `l` dligzkl zedydl xi`n iax xizd `le §©§¦¨

la` .liyaz `l la`àäxi`n iax xizdy o`k `ziixaa ± ¨
oiprl xaecn ,liyazãáòécxi`n iax xaeq dfae ,ddye xary ¦£©

.zayd iptl ekxv lk lyazd xak m` elke`l xzeny
,àéL÷ àì énð ,äãeäé éaøcà äãeäé éaøcy itlïàk`ziixaa - §©¦§¨©§©¦§¨©¦Ÿ©§¨¨

xaecn lirladxik,äîeè÷e äôeøâdcedi iax xizd okle §§¨§¨
eli`e .dligzkl elit` liyaz zedydlïàkxaecn `ziixaa ¨

,äîeè÷e äôeøb dðéàLadn carica elit` dcedi iax xq` okle §¤¥¨§¨§¨
.el dtie wnhvny

:lk`nd xq`p m` cifna ddyda dpc `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§
,daiyid ipa ewtzqdääLå øáòdtexb dpi`y dxik lr cifna ¨©§¦¨

éàî,liyazd oic dn -ïðaø eäeñð÷ éî,elk`l `ly.àì Bà ©¦¨§©¨¨Ÿ
:`xnbd daiyn,àðéðç éaø øîà ïúð øa ìàeîL øîàc ,òîL àz̈§©§¨©§¥©¨¨¨©©¦£¦¨

àöî ,éøBtéöì éñBé éaø CìäLkmin myeäzLpL ïénçzayaìò §¤¨©©¦¥§¦¦¨¨©¦¤¦§©©
äøék éab,dtexb dpi`y,ïäì øñà àìårxe miwnhvn mdy itl ©¥¦¨§Ÿ¨©¨¤

my `vn oke .mdlúB÷neöî íéöéa,daxd zeielv -ìò eäzLpL ¥¦§¨¤¦§©©
ïäì øñàå ,äøék éabdxaq .el dtie wnhvnd xac mdy itl ©¥¦¨§¨©¨¤

:`xnbdéàîz` iqei iax xq`y `pipg iax zpeek `id dn ± ©
,dlik`a miviadåàìxq`y dpeekd `l m`d ±úaL BúBàì ¨§©¨

.minkg edeqpw ddye xar m`y jkn gken ok m`e ,da edzypy
:`xnbd dgecàì`l` ,dlik`a iqei iax mxq`ì,äàaä úaL Ÿ§©¨©¨¨

jk eyri `ly mze` xidfde ,diidy ipic z` mze` cnil ,xnelk
wtqd hytp `le .mixzeny okzi dlik`a la` ,zxg` zaya aey

.xzen lk`nd m` ddye xara
zl`ey .el dtie wnhvn md zeielv mivia m` dpc `xnbd

:`xnbdììkîrnyn ,miviad z` xq` iqei iaxy jkn m`d - ¦§¨
,eäðéð ïäì äôéå úB÷nèöî úB÷neöî íéöéácwenivd did eli` oky §¥¦§¨¦§©§§¨¤¨¥¦§
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רכט dxik` cenr gl sc ± iyily wxtzay
äøã÷ çëL.xq`C o`n `AiN`:úaLa ìMáîä.`id dpWn:àðL àìå.i`d la` ¨©§¥¨©¦¨©§¨©©§©¥§©¨¦§¨¦§¨§¨£¨©

gkWCi` WxiR `le ,`nzq Edl WxC ikde .cifnl bbFW oiA `pW `l - dxcw §¨©§¥¨¨§¨¥¥§¥¦§¨¦§©§§¨¨§Ÿ¥¥¦
xEq`e - Dl dOcn cifO` i` ,DlkF`l xYEnE - Dl dOcn bbFX`:éîð ãéæîa.m` ©¥§©¤¨¨§§¨¦©¥¦§©¤¨§¨§¥¦©¦¦

ddWdlk`i - mFi cFrAn dxiM iAB lr:éúà àìcéîeøòéàì.xnFle ,cifn zFUrle ¦§¨©©¥¦¨¦§Ÿ©§¨¨¥§¦£¥§©£¥¦§©
lr l`xUi EcWgp `lC - "iziid bbFW"¥¨¦¦§Ÿ¤§§¦§¨¥©

zFzAXd:éîeøòéàì éúàc.opAxC xEQi`C ©©¨§¨¥§¦£¥§¦§©¨¨
,`Ed`liweiz`e ,Dilxn`ie cifn iiEdWl §¦¨¥§¨¥©§¥¥¦§Ÿ©

"iYgkW":ââBLa 'åë äøã÷ çëL éáéúéî. ¨©§¦¥¦¦¨©§¥¨§¥
zAWA lk`i gkWC i`d oFbM:ãéæîa.`lC §©§¨©Ÿ©§©¨§¥¦§Ÿ
lk`i `l - giPd `N` gkW:eøNáóeøè. ¨©¤¨¦¦©ŸŸ©¨¨¨

Dl irAw migxF`l `lC DiYrC iNbC:ìëå §©¥©§¥§¨§§¦¨¨¥¨§¨
Bì äôéå ÷nèönä.x`W lM oke :xnFlM ©¦§©¥§¨¤§©§¥¨§¨

m` olkF`l xEq` - mdl dtie wOhvOd©¦§©¥§¨¤¨¤¨§§¨¦
odWdcifn:úäéî éðú÷.lM lXiA `NWA ¦§¨¥¦¨¨¥¦©§¤Ÿ¦¥¨

,ddWnA cifnl bbFW oiA wENig WiC FMxv̈§§¥¦¥¥§¥¦§©§¤
oiA ,cifn ExWC sqFi axe dAxl oiA `iWw©§¨¥§©¨§©¥§¨¥¦¥

bbFW xq`C ongp axl:ïîçð áøì àîìLa. §©©§¨§¨©¥¦§¨¨§©©§¨
ivn`ipY iM ,ivExzl- lk`i bbFyC `idd ¨¥§¨¥¦©§¨©¦§¥Ÿ©

lr ExfbC oOwl opixn`C ,dxifB iptl¦§¥§¥¨§¨§¦©§©¨§¨§©
.oigkFXd`A` xA `iIg iAxC xnzi` ike ©§¦§¦¦§©§©¦¦¨©©¨

xg`l - xEq` bbFyC DiAiN` `pvixzC§¨¥§¨©¦¥§¥¨§©©
dxifB:óñBé áøå äaøc àlà.`AiN` ixn`C §¥¨¤¨§©¨§©¥§¨§¦©¦¨

`A` xA `iIg 'xCcifnA s` ,`xiYdl:éà §¦¨©©¨§¤¥¨©§¥¦¦
äøéæb íãB÷.`iIg 'xC xnz`:àäéî àéL÷ ¤§¥¨¦§©§¦¨©§¨¦¨

ãéæî."lk`i `l cifnA" `ipY `kdC:éàå ¥¦§¨¨©§¨§¥¦ŸŸ©§¦
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,xg` mginl df mginay mind z` dxir ,dxikd iab lrn mgind

eäîmind ea migpeny ipyd mgind z` gipdl xzen m`d .oicd ©
en eid xak el` mine li`ed dtexbd dxikd iab lriab lr migp

oeik `ny e` ,dxfg `l` dycg diidy ef oi` ok m`e dxikd
dne ,zncewd diidyd dlha xak xg` mginl mind z` xiardy
.xeq`e dycg diidy enk df ixd dxikd lr eiykr mgipny

:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `ly ,wtqa dl` zel`y ecnri - ¥

äðùî
diidy oiprl dxikd ly mipicd ex`azp zncewd dpynay ixg`
megn xzei ax mnegy gteke xepz ipica epzpyn weqrz ,dxfge

:dxikdøepzs` okle ,dxikd megn ax eneg -L÷a eäe÷éqäL± ©¤¦¦§©
,d`eazd mr mixvwpd ,milayd zeapfàááâáeywd zix`y ± ¦§¨¨

mewn lkn ,envr ipta hwlpe dcya x`ypdïzé àìliyaze oing Ÿ¦¥
BëBzî ïéa,xepzd jezl -,åéab ìòî ïéaeze` ewiqd m` oky lke ¥¦¥¥©©¨

.mivrae ztba
çtek`l` ea oi`y `l` ,dxikl dnecd leyial ieyrd xepz ± ¨

xepzd megn zegt eneg jk jezne ,zg` dxicw zzity mewn
,dxikd megn xzeieíééøékk äæ éøä ,àááâáe L÷a eäe÷éqäL¤¦¦§©¦§¨¨£¥¤©¦©¦

oick epic-]edewiqd m`e .liyaz ekezl zzl xzene ,[dxikúôâa§¤¤
,øepzk àeä éøä ,íéöòáe.liyaz ekezl zzl xeq`e §¥¦£¥©©

àøîâ
:dpyna epipy .xepzd lv` dxicw jenql xzen m` dpc `xnbd

eäe÷éqäL øepz'.'eiab lrn oia ekezn oia ozi `l `aabae ywa ©¤¦¦
øîéîì óñBé áø øáñepipyy dny ,xnel sqei ax ly ezrca dlr ± ¨©©¥§¥©

n oia ozi `l' xepza dpyna,'BëBzeyexit,Lnî BëBz,xnelk ©¨
n oiae' epipyy dne .xepzd jezl dxicw zzl xeq`y,'åéab ìò©©¨

eyexit,Lnî åéab ìòzty iab lr dxicw zzl xeq`y xnelk ©©¨©¨
,xepza mixeq` el` mipte` wxy ,wiicl yi jk jezne .xepzdìáà£¨

CBîñì,uegan xepzd otecl dxicwéîc øétL,ok zeyrl xzen ± ¦§©¦¨¥
.dxikd otecl jenql xzeny enk

:jenql xeq`y dpynd on giken iia`déáéúéà[el dywd-]ééaà ¥¦¥©©¥
,dpyna epipy ,sqei axlàeä éøä àááâáe L÷a eäe÷éqäL çtek¨¤¦¦§©¦§¨¨£¥
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dkxvedy jkne .xeq`y dpynd ly `yixa x`azpy xepz
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,xepz oicl eze` zeeydl dpynd dkxved recnàlà[ike-]äøék ¤¨¦¨
dðéà ék[dpi`yk-]éøL éî åéab ìò äîeè÷e äôeøbxzen m`d ± ¦¥¨§¨§¨©©¨¦¨¦

dtexb dpi`y dxik mby xexa ixd ,xnelk .dab lr dxicw zzl
lirl epipyy enk ,dab lr dxicw zzl xeq`(:el)recn ok m`e ,

m` mby xg`n ,xepzl gtekd oic z` zeeydl dpynd dkxved
.xeq` dxikk epicåàì àlàm` oipra zwqer dpynd [i`ce `l`-] ¤¨¨

xzenCBîñì,gtekd otec lv` dxicwéðz÷å[epipye-]àeä éøä' ¦§§¨¨¥£¥
øéñàå ,'øepzkjkn gken ixd .jenql xeq` gtekl mb okle ± ©©©£¦

.xeq` xepzd lv` jenql mby ,xepzl gtek dpynd dzeeydy
:dgkedd z` dgec dad` xa `c` axøa àãà áø øîà,äáäà ¨©©£¨©©£¨

oiprle minehwe mitexb mpi`y xepze gteka zwqer dpi` dpynd
`l` ,dkinqàëä,dpynaäôeøb øepúå ,íeè÷å óeøb çteëa ¨¨§¨¨§¨§©§¨
ïðé÷ñò äîeè÷ejke .ynn eiab lr dgpd oiprle ,[miwqer epgp`-] §¨¨§¦©

mivre ztba edewiqdy gtek ,dpynd yexit `ed,øepzk àeä éøä£¥©©
,øeñà åéab ìò ,íeè÷å óeøâc áb ìò óàcdtixb oi`y myky §©©©§¨§¨©©¨¨

ztba edewiqdy gteka zeliren opi` jk ,xepza zeliren dnihwe
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øepz.xvTW KFYn,dHnl agxe dlrnl ©¦¤¨¨§©§¨§¨¨§©¨
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FMx` la` ,dxikM llg iEUr :Dl Wxtn§¨¥¨¨¨¨§¦¨£¨¨§
,FAgxMdxicw zzitW xEriW `N` FA oi`e §¨§§¥¤¨¦§¦©§¥¨
,zg`dxikezFxicw iYW zzitW DA Wi: ©©§¦¨¥¨§¦©§¥§¥
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åìéôàzaya.meia 'it` hwpinl l"d f"tle .zxgnd meia zaya :qxhpewa yxit

xity iz` ± lega ediizbelt xwirc ziyixtc i`nle .zayd:äðéômginn

edn mginl."oipneh dna" wxtac :z"`e).`p sc onwl(`l xne` b"ayx did oke :`ipz

.ith ixy xg` mgina `nl` ,xzen ± mginl mginn dpit la` ,mgin eze`a `l` exq`

ddyd iab `kdc :z"xe`e !`kti` rnyn ikde

`l ± mg `edy mgin eze`a `edyk ,dxik b"r

iz` ± xw `edy xg` mgina la` ,iiezgl iz`

,xw `edyk ith ixy dpnhd iab la` .iiezgl

lirei `l hren iezigac:

`"ayxeiedc dpnhda mzdc :i"x mya yxtn

,iiezigl yginl `kil ± xgn jxevl

dl irac `kd la` .daxd mngzi iezig `lac

zvw edine .iiezigl yginl `ki` ± dlila

.dlila oinhna ixiinc mzd rnyn)i"z(:

øåðú'ek ozi `l `aabae ywa edewiqdy.

`l" i`d inp `kd ± opz xifgdl i`

elit` ddyn zedydl la` ,xifgi `l ± "Kozi

w"ta rnynck .mehwe sexb epi`y xepza)sc

:gi(oa lk`nk liyae `ziig `xciw opixyc

mzd rnyne .mehwe sexb epi`a elit` i`qexc

lirl mzd ipzwc `d` i`wc ,ixii` xepzac

"'ek zeiqqr dxcw dy` `lnz `l":

àîéìéàdtexb dpi`ya.e`l `pyil i`d

dnwezin `lc xaq iia`c .`wec

welig `diy dil xazqn `l dtexbac ,dtexba

iia` ivn ded i`c .`aabe ywl mivre ztb oia

ded `l ± `c` ax dl iwenck dtexba dnwe`l

dtexba dl iwenc `c` axe .icin hytnl ivn

ztba dewiqdyk meg xzei mlerl yic xaq

`aabae ywan dtexbc b"r` mivrae:

àéðú'ek iia`c dizeek.:`tiqa iqxbc yi

oi` mivrae ztba edewiqdy gtek

,dl oikneq`z` `l "dl oikneq" qxb i`c

oi` inp gtekac dil zi`c ,iia`c dizeek

opiqxb i`c :l"ie .lirl opixn`ck ,oikneq

ztb hwpe ,dtexba dnwe`l `ki` "oikneq"

dl oikneq ikd elit`c ± `zeaxl mivre:

àìlega dppinhi."xetgi `l"a xn`c b"r`

)mye .hi sc a"a(,xxwn ± xixwc legc

`kd ,dxw `id dvia `kde .mign ± mingc

mikxc wa`c `inec ,dnga mgedy lega ixiin:

äùòîdn` jezl opev ly oeliq e`iade

'ek oing ly.,ede`iad mei ceran

llk xeqi` mey oi`e .qxhpewa yxitck

`nw wxta `ipzck ,d`ada).gi sc(oiwzet"

."dlek zayd lk zklede z`lnzne dpibl min

.zaya maxri `ny dxifb dvigxa exq`e

,xe`d zeclez meyn xeq` zaya maxrle

miyxtn epiid m`e .dxifb `cgk `aiyge

zaya mivgex eidyke ,miawp ea eid oeliqac

± oinga oippevd oiaxrzne miawpd migzet eid

`cg `l` `kil `zydc ,ith xity iz` ded

dl incn `xnba j` .xe`d ing eh` dxifb

xeq`l dpin silie ,mei ceran dpnhdl
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!àì éîð àáábáe Lwa eléôà Y éîc øepzk éà ,éîð íéöòáe úôba eléôà Y éîc äøékk©¦¨¨¥£¦©¤¤¨¥¦©¦¦©©¨¥£¦©©©§¨¨©¦Ÿ

Léôð :déì øîàdéìáä,äøéëcîdéìáä øèeæå.øepúcî?äøék éîc éëéä ,çtek éîc éëéä £©¥¨¥©§¥¦§¦¨§¨©§¥¦§©¥¦¨¥¨¥¦¨¥¦¨
ø"àúúéôL íB÷î Y çtek :àðéðç øa éñBéézL úúéôL íB÷î äøék ,úçà äøã÷.úåøã÷ ¥©£¦¨¨§§¦©§¥¨©©¦¨§§¦©§¥§¥Ÿ

ä÷ìçpL äøék :àðéðz éîð ïðà óà :äéîøé éaø àîéúéàå ,ééaà øîà,äøBäè dkøBàì Ydaçøìïéa çtek .äàîè Yåkøåàìïéa £©©©¥§¦¥¨©¦¦§§¨©£©©¦¨¥¨¦¨¤¤§§¨§§¨§¨§¨§¨§¥¨¨¥§Ÿ§Ÿ¥
åaçåøì.øBäè Y'éðúîãöa äöéa ïéðúBð ïéàìbìbúzL ìéáLa íçénäàìåàìå .øézî éñBé 'øå ,ïéøãeqa äpòé÷ôéäpðéîèé §Ÿ§Ÿ¨¥§¦¥¨§©©¥©¦§¦¤¦§©§¥§Ÿ©§¦¤¨©¨¦§¥©¦§Ÿ©§¦¤¨

.äìvzL ìéáLa íéëøc ÷áàáe ìBça:íéîëç íäì eøîà ,ïénç ìL änà Cåúì ïðBö ìL ïBléñ eàéáäå àéøaè éLðà eNòL äNòî ©©£¨§¨¦¦§¦¦¨¤©£¤¤¨©§¥¦¤§¨§¥¦¦¤¥§Ÿ©¨¤©¦¨§¨¤£¨¦
Y úaMa íàïénçk.äiúLáe äöéçøa ïéøeñàå ,úaMa ençeäLäöéçøa ïéøeñàå ,áBè íBéa ençeäL ïénçk Y áBè íBéa íà ¦©©¨§©¦¤©©©¨©£¦¦§¦¨¦§¦¨¦§§©¦¤©§©£¦¦§¦¨

ïéøzeîeäiúLa.'îâàéòaéàóñBé áø øîà ?éàî ìbìb :eäì:àðéðz éîð ïðà óà :àðéáøc déøa øî øîà .úàhç áéiç Y ìbìb : ¨¦¦§¦¨¦©£¨§¦§¥©£©©¥¦§¥©¨©¨£©¨§¥§¨¦¨©£©©¦¨¥¨
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zay(ipy meil)

ïéøéæçîiab lr dxicw xifgdl mixiznd lld zia ixacl ,xnelk ± ©£¦¦
xzen ,dxikdeléôàdxifgne dlhepykúaMas` ,zayd meia - £¦©©¨

ezrc did dxiqdy dryay eiyrnn jk lk xkip epi` f`y
ifgdl xzeny mixne` oi`e .dxifgdllila dze` lhpyk wx x

ezrca did dxikdn dxiqdy dryay eiyrnn xkip f`y ,zay
.xgnl mb dpnn lek`l `ed cizr ixdy ,dxifgdléaø óàå§©©¦

íòt ,àéòLBà éaø øîàc ,úaMa eléôà ïéøéæçî óà øáñ àéòLBà©§¨¨©©©£¦¦£¦©©¨§¨©©¦©§¨©©
àléòì íéãîBò eðééä úçà[iptl-]äaø àéiç éaøî,eynyl ick ©©¨¦§¦§¥¨¥©¦¦¨©¨

Bì eðìòäåzayd meiañeî÷îe÷[dphw dxei-]àèeécî ïénç ìL §¤¡¥§§¤©¦¦§¨
[diilrd on-]Bì eðâæîe ,äðBéìòä àèeéãì äðBzçzä[dxeid jezn] ©©§¨¦§¨¨¤§¨¨©§

BîB÷îì eäeðøæçäå ñBkä úà,dxikd iab lr.øác eðì øîà àìå ¤©§¤¡©§¦§§Ÿ¨©¨¨¨
.dxifgdl xzen zayd meia dxicwd z` lhp elit`y ,o`kne

lr zaya xifgdl lld zia exizd ote` dfi`a zx`an `xnbd
:dnehwe dtexb dxik iabéaø øîà àaà éaø øîà à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©¦©¨¨©©¦

eðL àì ,éàãzlr zexicwd z` xifgdl xzeny df oic dpyp `l ± §©Ÿ¨
,dnehw e` dtexbd dxik iabàlàote`a,Bãéa ïãBòL`ly xnelk ¤¨¤¨§¨

.oxifgny dryd cr dxikd on ozlihp zrn ecin oxiqdìáàm` £¨
øeñà ,ò÷ø÷ éab ìò ïçépädiidyd dlha jkay itl .oxifgdl ¦¦¨©©¥©§©¨

iab lr dxicw dligza gipny ink `ed ixd xifgnde dpey`xd
.zaya dxikd

z iax lr zwlegd dhiy d`ian `xnbd:i`céaø ,énà éaø øîà̈©©¦©¦©¦
ãáòc éàãz,ok dxedy ,xnelk ,[dyry-]ãáòc àeä déîøâì- §©§¨©§©§¥§¨©

.ezenk dkld oi`e ef drca `ed cigi xnelk ,dyr envrlàlà¤¨
éëä[jk-]ò÷ø÷ éab ìò dçépä eléôà ,ïðçBé éaø øîà àéiç éaø øîà ¨¦¨©©¦¦¨¨©©¦¨¨£¦¦¦¨©©¥©§©

e ,dpey`xd diidyd dlha `løzeî.dxifgdl ¨
:dfa ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbdda éâéìtewlgp - §¦¦¨

df oipraéaøc déîMî ,eäééåøúå .äãeäé øa ìàeîL áøå éîéc áø©¦¦§©§¥©§¨§©§©§¦§¥§©¦
éøîà øæòìà,xnelk ,xfrl` iax mya mdixac exn` mdipye - ¤§¨¨¨§¦

.xfrl` iax xn` dn ewlgpyãç[mdn cg`-]øîàyk wxïãBò ©¨©¨
øzeî Bãéamgipd m` la` ,oxifgdløeñà ò÷ø÷ éab ìò.mxifgdl §¨¨©©¥©§©¨
øîà ãçåelit`øzeî énð ò÷ø÷ éab ìò ïçépä.oxifgdl §©¨©¦¦¨©©¥©§©©¦¨

:dxfgd xzida sqep i`pz d`ian `xnbddéîMî äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¦§¥
úøîàc àä ,ééaàcay zxn`y dn ±øzeî Bãéa ïãBòz` xifgdl §©©¥¨§¨§©¨§¨¨

,dxikd iab lr zexicwdïøîà àì,dl` mixac exn`p `l ±àlà Ÿ£©¨¤¨
køéæçäì BzòcLezrc dzid dxikd lrn olhpy dryay - ¤©§§©£¦

.dilr oxifgdlìáàm`,øéæçäì Bzòc ïéàlhpy drya m` ,xnelk £¨¥©§§©£¦
`l` ,dilr oxifgdl `ly zpn lr olhp dxikd lrn zexicwd z`

,oxifgdl jlnp okn xg`lyøeñàozepk dfy itl ,oxifgdl ¨
:`xnbd zwiicn .zaya dxikd lr dligzklììkîrnyn ± ¦§¨

,iia` ixacnò÷ø÷ éab ìòc,rwxw iab lr ogipd xak m`y -óà §©©¥©§©©
L ét ìòdzid dxikd lrn oxiqdy dryaøéæçäì Bzòcoze` ©¦¤©§§©£¦

,dilrøeñà.dpey`xd diidyd dlha xaky itl ,oxifgdl ¨
:iia` ixaca xg` gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéàexn`y yi - ¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef drenyúøîàc àä ,ééaàc déîMî äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¦§¥§©©¥¨§¨§©
ogipd m`yøeñà ò÷ø÷ éab ìò,oxifgdlàlà ïøîà àìkïéàL ©©¥©§©¨Ÿ£©¨¤¨¤¥
øéæçäì Bzòcezrc dzid `l dxikd iab lrn olhpy dryay - ©§§©£¦

.dilr oze` xifgdlìáàdzid m`,øéæçäì Bzòcogipdy it lr s` £¨©§§©£¦
rwxw iab lrøzeî.oxifgdl:`xnbd zwiicnììkîrnyn ± ¨¦§¨
,iia` ixacnøéæçäì Bzòc ïéàL ét ìò óà ,Bãéa ïãBòaLdryay ± ¤§¨§¨©©¦¤¥©§§©£¦

,oxifgdl ezrc dzid `l dxikd on oxiqdyøzeî`le oxifgdl ¨
.dpey`xd diidyd dlha

:dxfg oipra mipiipr dnka zwtzqn `xnbdéòa[wtzqp-]éaø ¨¥©¦
,äéîøé`l` rwxw iab lr zexicwd z` gipd `l m`,ìwna ïàìz ¦§§¨§¨¨©©¥
eäîm` oke .oicd.eäî ,ähî éab ìò ïçépäogipd `ly oeik m`d ©¦¦¨©©¥¦¨©

`ny e` .oxifgdl xzene ecia ocerk aygp df ixd rwxw iab lr
xeq`e rwxw iab lr ogipd eli`k df ixd ecin ogipdy oeik

.oxifgdl
,íçéîì íçénî ïðét ,éMà áø éòaz` xiqdy xg`l m` ,xnelk ¨¥©©¦¦¨¦¥¨§¥¨

,xg` mginl df mginay mind z` dxir ,dxikd iab lrn mgind

eäîmind ea migpeny ipyd mgind z` gipdl xzen m`d .oicd ©
en eid xak el` mine li`ed dtexbd dxikd iab lriab lr migp

oeik `ny e` ,dxfg `l` dycg diidy ef oi` ok m`e dxikd
dne ,zncewd diidyd dlha xak xg` mginl mind z` xiardy
.xeq`e dycg diidy enk df ixd dxikd lr eiykr mgipny

:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `ly ,wtqa dl` zel`y ecnri - ¥

äðùî
diidy oiprl dxikd ly mipicd ex`azp zncewd dpynay ixg`
megn xzei ax mnegy gteke xepz ipica epzpyn weqrz ,dxfge

:dxikdøepzs` okle ,dxikd megn ax eneg -L÷a eäe÷éqäL± ©¤¦¦§©
,d`eazd mr mixvwpd ,milayd zeapfàááâáeywd zix`y ± ¦§¨¨

mewn lkn ,envr ipta hwlpe dcya x`ypdïzé àìliyaze oing Ÿ¦¥
BëBzî ïéa,xepzd jezl -,åéab ìòî ïéaeze` ewiqd m` oky lke ¥¦¥¥©©¨

.mivrae ztba
çtek`l` ea oi`y `l` ,dxikl dnecd leyial ieyrd xepz ± ¨

xepzd megn zegt eneg jk jezne ,zg` dxicw zzity mewn
,dxikd megn xzeieíééøékk äæ éøä ,àááâáe L÷a eäe÷éqäL¤¦¦§©¦§¨¨£¥¤©¦©¦

oick epic-]edewiqd m`e .liyaz ekezl zzl xzene ,[dxikúôâa§¤¤
,øepzk àeä éøä ,íéöòáe.liyaz ekezl zzl xeq`e §¥¦£¥©©

àøîâ
:dpyna epipy .xepzd lv` dxicw jenql xzen m` dpc `xnbd

eäe÷éqäL øepz'.'eiab lrn oia ekezn oia ozi `l `aabae ywa ©¤¦¦
øîéîì óñBé áø øáñepipyy dny ,xnel sqei ax ly ezrca dlr ± ¨©©¥§¥©

n oia ozi `l' xepza dpyna,'BëBzeyexit,Lnî BëBz,xnelk ©¨
n oiae' epipyy dne .xepzd jezl dxicw zzl xeq`y,'åéab ìò©©¨

eyexit,Lnî åéab ìòzty iab lr dxicw zzl xeq`y xnelk ©©¨©¨
,xepza mixeq` el` mipte` wxy ,wiicl yi jk jezne .xepzdìáà£¨

CBîñì,uegan xepzd otecl dxicwéîc øétL,ok zeyrl xzen ± ¦§©¦¨¥
.dxikd otecl jenql xzeny enk

:jenql xeq`y dpynd on giken iia`déáéúéà[el dywd-]ééaà ¥¦¥©©¥
,dpyna epipy ,sqei axlàeä éøä àááâáe L÷a eäe÷éqäL çtek¨¤¦¦§©¦§¨¨£¥

øeñàå ,øepzk àeä éøä íéöòáe úôâa .íééøékk,oick epic xnelk ©¦©¦§¤¤§¥¦£¥©©§¨
dkxvedy jkne .xeq`y dpynd ly `yixa x`azpy xepz

,wiicl yi ,xepzd oicl gtekd oic zeeydl dpyndàäm` la` ± ¨
epic didäøékk,mivre ztba dwqedyéøLzxxan .xzen did ± ©¦¨¨¦
:`xnbdïðé÷ñò éàîa,dpynd zwqer ote` dfi`a ±àîéìéàm` ± §©¨§¦©¦¥¨

dxicw zpizp oipra zwqer `idy xn`påéab ìò,ynn gtekd ly ©©¨
éàîáezxacn dpyndy gtekd avn edn ,xnelk ,dxq` dnae ± §©
.epnnàîéìéàxaecny xn`p m` ±,íeè÷å óeøb BðéàLkdyw ¦¥¨§¤¥¨§¨

,xepz oicl eze` zeeydl dpynd dkxved recnàlà[ike-]äøék ¤¨¦¨
dðéà ék[dpi`yk-]éøL éî åéab ìò äîeè÷e äôeøbxzen m`d ± ¦¥¨§¨§¨©©¨¦¨¦

dtexb dpi`y dxik mby xexa ixd ,xnelk .dab lr dxicw zzl
lirl epipyy enk ,dab lr dxicw zzl xeq`(:el)recn ok m`e ,

m` mby xg`n ,xepzl gtekd oic z` zeeydl dpynd dkxved
.xeq` dxikk epicåàì àlàm` oipra zwqer dpynd [i`ce `l`-] ¤¨¨

xzenCBîñì,gtekd otec lv` dxicwéðz÷å[epipye-]àeä éøä' ¦§§¨¨¥£¥
øéñàå ,'øepzkjkn gken ixd .jenql xeq` gtekl mb okle ± ©©©£¦

.xeq` xepzd lv` jenql mby ,xepzl gtek dpynd dzeeydy
:dgkedd z` dgec dad` xa `c` axøa àãà áø øîà,äáäà ¨©©£¨©©£¨

oiprle minehwe mitexb mpi`y xepze gteka zwqer dpi` dpynd
`l` ,dkinqàëä,dpynaäôeøb øepúå ,íeè÷å óeøb çteëa ¨¨§¨¨§¨§©§¨
ïðé÷ñò äîeè÷ejke .ynn eiab lr dgpd oiprle ,[miwqer epgp`-] §¨¨§¦©

mivre ztba edewiqdy gtek ,dpynd yexit `ed,øepzk àeä éøä£¥©©
,øeñà åéab ìò ,íeè÷å óeøâc áb ìò óàcdtixb oi`y myky §©©©§¨§¨©©¨¨

ztba edewiqdy gteka zeliren opi` jk ,xepza zeliren dnihwe
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc zay(iyily meil)

ìkgeln xacàaL[dxypy-]ïénçaBúBà ïéøBL ,úaMä éðôlî- ¨¤¨§©¦¦¦§¥©©¨¦
ezexyle xefgl xzen,úaMa ïénçaixdy ,leyia meyn dfa oi`e §©¦©©¨

.mcew owzp xakìëåxacúaMä éðôlî ïénça àa àlL,ïéçéãî §¨¤Ÿ¨§©¦¦¦§¥©©¨§¦¦
a BúBàzpizpïénçeilr,úaMaoi` mle` ,jka lyazn oi`y ¦©¦©©¨

.ezlyan diixydy ,mda eze` mixeyä ïî õeçd bcçéìndïLi± ¦©¨¦©¨¨
,dxary dpya glnpyïéðtñéàä ñééìe÷åeicy geln bc oin ± §§¨¨¦§¨¦

,gicdl s` xeq` mze`y ,ekkxle zvwna egln xiqdl dgcda
meynïúçãäLoinga,ïzëàìî øîb àéä Bæoikkxzn opi`y s`y ¤£¨¨¨¦§©§©§¨

mzgcd zaygp okle jk mze` milke`d yi xenb leyiaak
.leyiakdpéî òîLzvwna eze` milke`d yiy lk`n xacay §©¦¨

dvia leblb oiprl oicd `ede ,ef dbxc lr leyia my lg leyia
leyial xacd aygp jk dze` milke`d yiy oeik ,mgind cva

.z`hg aiige
dpyna epipy(:gl lirl):äpòé÷ôé àìå[dviad z`-]ïéøãeña §Ÿ©§¦¤¨§¨¦

.dng zeclez lr xfb `le ,xizn iqei iaxe .dnga engedy
oldl dpynd ixac z` d`ian `xnbd(:enw)z` x`al ick
:`xnbd zxxan .iqei iaxe minkg zwelgnïðúc àäå(my)ïéðúBð §¨¦§©§¦

øBaä CBúì ìéLázmin ea oi`yøeîL àäiL ìéáLa`ly ,megd on ©§¦§©¦§¦¤§¥¨
,gixqiíéôiä íénä úàåjeza mi`vnpd dizyl miie`xd [miiwp-] §¤©©¦©¨¦
,ilkamin dewn jezòø,íé,dizyl miie`x mpi`yeððviL ìéáLa §¨¦¦§¦¤¦¨§

,mzngnïðBvä úàå[mippevd mind-]änçaynya -ìéáLa §¤©¥©©¨¦§¦
àîéì ,ençéLopevd z` mngl dxizdy ef dpyny xn`p m`d ± ¤¥©¥¨
zrck dngaàéä éñBé éaø,diepyàìåzrck,ïðaøiax wx ixdy ©¦¥¦§Ÿ©¨¨

.mixqe` minkg eli`e ,dng zecleza lyal xizn iqei
:`xnbd dgec,ïîçð áø øîàoial dnga leyia oia wlgl yi ¨©©©§¨

leyia oic oiprl .xe`d zecleza leyia oiale dizecleza leyia
änça,ynyd mega dvia zelvl oebk ,dnvràì àîìò éleëc ©©¨§¥¨§¨Ÿ

éøLc éâéìtenke ,jka leyia jxc oi` ixdy ,xzen mlek zrcl ± §¦¦§¨¦
mireh mc` ipa oi`y ,y`a mb lyal xizdl e`eaiy yegl oi` ok

leyia oiprle .y`a dng silgdl,øeàä úBãìBúagipdl oebk §§¨
,y`dn mgedy xceq jeza dviaøéñàc éâéìt àì àîìò élek± ¥¨§¨Ÿ§¦¦©£¦
.`ziixe`cn xeq` mlek zrcléâéìt ékiqei iax ewlgp dna ± ¦§¦¦

leyiaa ,minkge,änçä úBãìBúaoixceqa dvia riwtdl oebk §§©©¨
,mzwelgn yxey efe ,dngdn engedyøáñ øî[mixaeq minkg-] ©¨©

ïðéøæba lyal xeq`leèà ,änçä úBãìBúxizdl e`eai `ny ± ¨§¦©§©©¨¨
a mb lyaløîe .øeàä úBãìBú[iqei iax-]ïðéøæb àì ,øáñxeq`l §¨©¨©Ÿ¨§¦©

.xe`d zecleza lyal `eai `ny dng zecleza lyal
dpyna epipy(:gl lirl):äpðéîèé àìå[dviad z`-]ìBçawa`ae §Ÿ©§¦¤¨§

:`xnbd dywn .dlvzy liaya ynydn engedy mikxcâBìôéìå§¦§
àäa éñBé éaø énðmyk xizdl o`k s` wleg iqei iax oi` recn ± ©¦©¦¥§¨

z` xqe` epi`y x`azp my `lde ,mixceqa riwtdl xizdy
.dngd zecleza leyiad

:`xnbd zvxzn,øîà äaøiqei iax dcen lega dpnhd oiprl ©¨¨©
,xeq`yànL äøæbe ,mg lega epinhdy d`exd drhiõîøa ïéîèé §¥¨¤¨©§¦§¤¤

mipinhne dpnhd jxc mdipy unxe leg ixdy ,[mg milgb xt`-]

unxa oinhdl xeq`e xg`ne ,lyal ick mdas` oinhdl exq` ,
.lega,øîà óñBé áø,iqei iax s` xq` lega dpnhday mrhd ©¥¨©

æéænL éðtîd z`BîB÷nî øôò.lega dviad z` oinhdl `ayk ¦§¥¤¥¦¨¨¦§
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.sqei axl dax oia oica lcadd edn ± ©¥©§
:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàdpnhd oica mdipia welig yi ± ¦¨¥©§

açBçéz øôòo`k mby ,xeq` dax zrcly .wnera s` ce`n jx ± ¨¨¦©
,xzen sqei ax zrcl eli`e .unxa oinhi `ny dxifbd zkiiy

.enewnn xtr fifi `ny yegl oi`y
:sqei ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyïaø ¥¦¥©¨
ïéìbìâî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLmilev ±äöéazayaâb éab ìò ¦§¤©§¦¥¥§©§§¦¥¨©©¥©

çúBøzecleza lyal xzeny meyn ,dngd ici lr gzxedy ¥©
,dng,çúBø ãéñ éab ìò äöéa ïéìbìâî ïéàå,xe`d ici lr gzxedy §¥§©§§¦¥¨©©¥¦¥©

:`xnbd dywne .xe`d zecleza lyal xeq`y meynàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîìlega oinhdl xeq`y dcen iqei iaxy mrhdy [dax-] §©§¨©
meyn `ed,õîøa ïéîèé ànL äøæblblbl ok enk xzen recn oaen §¥¨¤¨©§¦§¤¤

dfa ixdy ,gzex bb lr dvia,øæâéîì àkéì.oinhn epi`y meyn ¥¨§¦§©
øîàc ïàîì àlà`ed xeq`y mrhdy [sqei ax-]øôò æéænL éðtî ¤¨§©§¨©¦§¥¤¥¦¨¨

,BîB÷nî,bba l`ilnb oa oerny oax xizd recnøæâéìenk xefbi ± ¦§¦§Ÿ
zvxzn .dviad z` zeqkl ick enewnn xtr fifi `ny bba ok

:`xnbd,øôò déa úéì âb íúñ.dfa yegl oi` okle §¨©¥¥¨¨
:daxl ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipylirl) ¨§©

(:glänà CBúì ïðBö ìL ïBìéñ eàéáäå ,àéøáè éLðà eNòL äNòî©£¤¤¨©§¥§¤§¨§¥¦¦¤¥§©¨
,'åëå ïénç ìLlr s`y x`eane .ok zeyrl minkg mdilr exq`e ¤©¦

exq` ,dng zeclez `l` ,xe`d zeclez mpi` `ixah ingy it
:dzii`x z` `xnbd zx`ane .minkgøîàc ïàîì àîìLa][dax- ¦§¨¨§©§¨©

meyn `ed lega oinhdl xeq`y mrhdy,õîøa ïéîèé ànL äøæb§¥¨¤¨©§¦§¤¤
e ,`ixah inga oeliqd xiardl iqei iaxl s` xeq` recn oaeneðééä©§

meynàéîãcxacd dnecy ±,äðîèäìmippevd mind z` oinhny §¨§¨§©§¨¨
,oingaøîàc ïàîì àlà[sqei ax-]éàî ,BîB÷nî øôò æéænL éðtî ¤¨§©§¨©¦§¥¤¥¦¨¨¦§©

øîéîì àkéà`ixah ing `lde ,o`k xeq` iqei iaxly mrhd dn ± ¦¨§¥©
.o`k zkiiy dpi` 'xtr fifi `ny' dxifbd mbe ,xe`d zeclez mpi`

:`xnbd dgecúøáñ éîdy dz` xeaq ike ±äNòîdpyna `aedy ¦¨§©©£¥
iyp`aéà÷ àôéqà àéøáèleg oica zwqerd `tiqd lr xfeg - §¤§¨©¥¨¨¥

ote`ay gikedl dyrnd `ae [iqei iax dcen mda] mikxc wa`e
oi` sqei ax zrcl ,xqe` iqei iax s` `ixah inga oeliq ly df

`l` ,ok xacd,éà÷ àLéøàepipy daéaøå ,ïéøãeña äpòé÷ôé àì' ©¥¨¨¥Ÿ©§¦¤¨§¨¦§©¦
,'øézî éñBé,`ixah dyrn z` e`iad minkgedéì éøîà÷ éëäå ¥©¦§¨¦¨¨§¦¥

,éñBé éaøì ïðaømdy] mixceqa dviad riwtdl dz` xizn cvik ©¨¨§©¦¥
e ,[dng zeclezéøáè éLðàc äNòî àäàinga oeliq exiardy ¨©£¤§©§¥§¤§¨

,`ixaheäì øîà .ïðaø eäì éøñàå ,àeä änç úBãìBúc,iqei iax §§©¨§¨§¦§©¨¨¨©§
àeäämeyn `l` ,dng zeclez meyn epi` ,`ixah ing oic ± ©

úBãìBzd,àeä øeàmeyn `id ming mdy daiqdyéôìçc± §§¨§¦
md mixaeràçúétàegzt ci lr ±ípäéâc.oznngn mpdibd y`e ©¦§¨§¥¦Ÿ

:`ixah iyp` ly dyrndn cenll yi eze` oic zx`an `xnbd
,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dheq(oey`x meil)

àéðz,ïépî øîBà éaø äéäxacl xewnd dn -ããBî íãàL äcîaL ©§¨¨¨©¦¥¦©¦¤§¦¨¤¨¨¥
Bì ïéããBî da,aiyne ,'äðáéøz dçìLa äàñàña' øîàpL. ¨§¦¤¤¡©§©§¨§©§¨§¦¤¨

,`ziixad zl`eyäàñ àlà éì ïéà,dlecb dxiar -úBaøì ïépî ¥¦¤¨§¨¦©¦§©
á÷øzd`q ivg -,òáBø éöçå òáBø ,á÷ éöçå á÷ ,á÷øz éöçå ©§©§¥¦©§©©©£¦©©©£¦©

àìëeòå ïîBz,xzei miphw zelwyn -ïépîzephw zexar lr mby ¤§§¨¦©¦
,daiyne .dcn dze`a 'd yiprnïàñ ïBàñ ìë ék' øîBì ãeîìz©§©¦¨§Ÿ¥

'Lòøa,`ziixad zl`ey .dphw dcn elit`y 'lk'n cnlpeïépîe §©©¦©¦
äèeøôe äèeøt ìkLìBãb ïBaLçì úôøèöîerxtp `l m`y - ¤¨§¨§¨¦§¨¤¤§¤§¨

.cizra oeaygl sxhvn `l` el exzie `l ,e`hg lr mc`dn

,daiyneúçàì úçà' øîBì ãeîìz'ïBaLç àöîì`hgl `hg - ©§©©©§©©¦§Ÿ¤§
.`eaiy oeaygl sxhvn

,`ziixad dkiynnäããnL äcîaL äèBña eðéöî ïëå,eããî da §¥¨¦§¨¤§¦¨¤¨§¨¨¨§
dì.d`hgy jxcd itl dyprpy -dúéa çút ìò äãîò àéä ¨¦¨§¨©¤©¥¨

Bì úBàøéì,el ze`xdl -øBðwð øòL ìò dãéîòî ïäk Cëéôìeay ¥¨§¦¨Ÿ¥©£¦¨©©©¦¨
dze` mileepn eidBì äñøt àéä .ìkì dðBì÷ äàøîe,exeara - ©§¤§¨©Ÿ¦¨§¨

,eipta ze`pzdlïéøceñätk ìèBð ïäk Cëéôì ,dLàø ìò ïéàð- ¨¦¨¦©Ÿ¨§¦¨Ÿ¥¥¦¨
dy`x z` dqknd sirvdLàø ìòî,äéìâø úçz Bçéðîe.àéä ¥©Ÿ¨§¦©©©§¤¨¦

äéðt Bì äèM÷,Cëéôì ¦§¨¨¤¨§¦¨
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רלג dxik` cenr hl sc ± iyily wxtzay
'îâïénça àaL ìk.lMgElnoiOgA `AW"rnyoixfFgoiOgA FzF` oixFWe Ÿ¤¨§©¦¨¨©¤¨§©¦¥§¦§¦§©¦

ixdW - oETiY mEXn FA oi`e ,zAXAowzpxaM:ïéçéãî.xnB df oi`W ©©¨§¥¦¦¤£¥¦§©§¨§¦¦¤¥¤§©
oixFW `l la` ,FYk`ln:õeçâcîBà ïLé çeìîñééìB÷ïéðtñéàä.oixFTW bC §©§£¨Ÿ¦¦¨¨©¨¨§©¨¦§©¦¨¤¦

`"pipeh:LBúçãäBzëàìî øîb eäæ.ixwCnn"y - FYk`ln xnB Dil,FlEXiA Edf ¤£¨¨¤§©§©§¦§¨¥¥§©§©§¤¦
aiIge:ïðúc àäå.'ek oipzFp :"ziag" wxtA §©¨§¨¦§©§¤¤¨¦§¦

opFv miOd:änça.WnXA:éøLc.KxC oi`C ©©¦¥©©¨©¤¤§¨¥§¥¤¤
,KkA FlEXiAxE`A dOge`tNgin `l ¦§¨§©¨§¨¦©§¨

xfbilC`d EH` `d:aúBãìBúøeàä.oFbM §¦§©¨©¨§§¨§
m`mgEdxcEQddNigYn xE`A dGd: ¦©©¨©¤¨¦§¦¨

øéñàc.lEXiA iedC:änç úBãìBz.mgEdW ©£¦§¨¥¦§©¨¤©
dOgA xcEQd:øeàä úBãìBz ehà.o`nC ©¨©©¨©§¨§©

zFclFzC xaq ifgCEdpip xE`d:ïéîèé ànL §¨¥¨©§§¨¦§¤¨©§¦
õîøa.ilEXal i`d icMn xaq ifgC o`nC ¨¤¤§©§¨¥¨©¦§¦©§©¥

dn - dpnhd KxC Ediiexze ,ilEXal i`de§©§©¥§©§©§¤¤©§¨¨©
iNx dcFn ikd mEXnE ,lFg iN dn unx' ¦¤¤©¦¦¨¦¤

iqFi:øôò æéæé ànL.lFg mW `di `l `OW ¥¤¨¨¦¨¨¤¨Ÿ§¥¨
iz`e ,KxFSd lkl xEwrxtr ifEf`l,wEaCd ¨§¨©¤§¨¥©£¥¨¨©¨

`OEB xtFg iede:çBçéz øôò.gFgiY :xnFlM §¨¥¥¨¨¨¦©§©¦©
Wginl `MilC ,wnFrAfifnl:çúBø âb. §¤§¥¨§¥©§¥¦©¥©

FgYxWdOg:çúBø ãéña ïéìbìâî ïéàå. ¤¦§©¨§¥§©§§¦§¦¥©
xE`d zFclFY `EdC:øæâéîì àkéì.bbA §§¨¥¨§¦§©§©

Dil oinhn `l `dC ,gzFx:àlà.`OWlfifi ¥©§¨Ÿ©§¦¥¤¨§¤¨¨¦
xfbil FA EPQkie xtr:ïénç ìL änà CBúì. ¨¨¦©¤¦§©§©¨¤©¦

iOged"t`e ,Edpip xE`d zFclFY e`l `ixAh §©¥¦¤§¨¨§¨¦§©
x `dA dcFnE ,Edl Exq`iqFi ':àéîãc ¨§§¤§¨¥§¨§¨

äðîèäì.OWoinhminA min:zøáñ éî §©§¨¨¤©§¦©¦§©¦¦¨§©§
äNòîéà÷ àôéqà.`YriIql,wa`e lFgC ©£¤©¥¨¨¥§¦©§¨§©£¨

iiExF`lEzFclFzCixiq` `peeB i`d iM dOg §¥§§©¨¦©©§¨£¦¦
lMd ixacl:éà÷ àLéøà.opAxe ,`zbElR` §¦§¥©Ÿ©¥¨¨¥©§§¨§©¨¨

iqFi 'xl la` .Dl ixn`C `Ed-`l b"dk §¨§¦¨£¨§¥¨
Edpip xE`d zFclFY ipdC mEXn `N` xqYin: ¦§©¤¨¦§¨¥§¨¦§

äNòî àäå.iOgCdOg zFclFzC `ixAh §¨©£¥§©¥¦¤§¨§§©¨
ince ,Edpip`Yrwt`loixcEqCxfbnl `MilC ¦§§¨¥§©§©§¨§¨¦§¥¨§¦§©

Edl ixq`e ,fifi `OWl: §¤¨¨¦§¨§¦§
äìèá
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i"xle .dzgi `nye unxa oinhi `ny dxifb ,lad siqend xaca mei ceran oinhdl

.dpin slinl `kile ,dpnhdl inc ded `l ± oinga opev oiaxrzn eidy dnc :d`xp

axrzn did `l oeliqc el d`xpe .oippev mind lyany iptn edl ixq`c xninl `ki`c

ing zngn oeliqay mippev mind oinngzn eide ,cv lkn zevign swen did ik ,oinga

itl onvr `ixah inga zevgex eid `le .`ixah

oippev miny ,dpnhdl `inc `zyde .rx ogixy

mngzdl oingd jeza oipnhp eid:

ìëzayd iptln oinga `ay.:yexit

wxta onwl yxtnck ,ixnbl lyazpy

"ziag"):dnw sc:(,`a` iaxc zlebpxz oebk

`ly lke oey`x ilka elit` oinga eze` oixey

yxtnc `"ayx yexitl .eze` oigicn 'ek `a

oixey oi`c `kd xity iz` ± ipy ilkk iexirc

ilkn eze` oigicn la` ,oey`x ilka eze`

iexirc yxtnc ,z"xtl la` .iexir jxc oey`x

ipy ilkn eze` oigicn k"r ± oey`x ilkk ied

oixey elit` "oigicn" `ixi` i`n k"`e ,xn`w

,oixey oi` ipy ilka elit`c :i"x xne`e !inp

b"r`e .lyank ifgin ± oing mindc li`edc

onwl opzc):an sc(e` dxrwd jezl ozep la`"

oiieyr ody oilaz `wec epiid ± "iegnzd jezl

p"` .lyank ifgin `le ,dxicwd z` wznl

`de .ipy ilka ixii`c oeik ,eze` oixey d"d

`ied dgcd elit`c opirny`l ± oigicn hwpc

oiptqi`d qiilewe oyid gipna dk`ln xnb:

àîùunxa oinhi.`l oixceq zrwtd la`

enc `l oixceqc ,unxa oinhi `ny eh` exfb

'x ira `l xe`a enngzpy oixceq eh`e .unxl

eidi `ly jk lk onngl jxc oi`c ,xfbinl iqei

oitxyp:

éðôîenewnn xtr fifny.:qxhpewa 'it

lk xewr leg el didi `ly jezn

iede ,weacd xtr ifef`l iz` ,zeqkl jxevd

`xeqi` `kil `dc :`"aixl dywe .`neb xteg

dxtrl `l` jixv epi`e `neb xtega `ziixe`c

dkixv dpi`y dk`ln" xn`c oerny iaxl

yexit itl xnel jixve !"dilr xeht dtebl

oenhl `nebd xetgi `ny dxifb :qxhpewd

:qxhpewd yexitl dywd z"xe .dkeza dviad

,xtr dia zil bb mzq jenqa ipync i`nc

qexbl jixv qxhpewd yexitle .enewnn xtr fifny iptn :mipyi mixtqa `vny ,cere !dqkie daifrna xetgi `ny xefbl xetgi `ny opixfbc oeike ,daifrn ea yi bb mzq `d :daxc`

`edy epiid ± gegiz xtr ediipia `ki`e ,lehlh diny cvd on lehlhc sqei ax xaqe .xtrd jeza dviad agezyk enewnn ,dvwen `edy ,xtr fifny :z"x yxtne ."fifi `ny"

,ekeza oinhdl lkeiy jk lk xtr dia zil bb mzqc ,xity iz` `zyde .micia enewnn xtr fifn epi`e ,xtrd jeza dnvrn zpnhp letil ecin dviad gipnyk jk lk gegiz

fifi `nye ,xninl `kil oinhi `ny .xtr dia zi`c bb oebk ,`aeh ediipia `ki` ikd e`lae ."oken xtr ediipia `ki`" xninl ivn ded df yexitle .opiyiig `l daifrn zxitglc

,"xefbl" xninl jiiy `l yexit i`dle ,"xefbl xtr fifi `ny c"nl `l`" jenqa xn`wc :`"ayxl dyw la` ."fifi" jiiy `le "oinhi" jiiyc ,`ixah iyp`c dyrn oebke .`ki`

tr fifny :xyid xtqa mz epiax yxit cere .`pyil i`d hwp `ziixe`c eh` dxifb md opaxc ixeqi` lkc meync :ayiil yie !"xqzil" xninl dil ded `l`xteg iede ,enewnn x

dviaa gkenck ,mikxc wa`e leg oebk gegiz xtra elit` ,yxegc dclez `edy)mye .g sc(jiiy gegiz xtra :`nl` .`neb ciarw `de ,gegiz xtra dyizk ciarw `de :xn`wc

ax` dax bilt i`n`c :'itl dywe .yxeg jiiy `l i`ce `eddac ,dil`n zrwyp eilr dvia gipnyk gegiz jk lk epiid "gegiz xtr ediipia `ki`" `kd xn`wc `de ,`neb inp

on mewn x`ype ,xtrd on ecia lhepyk `l` `neb jiiy `lc xaq daxc :xnel yie !`gip daxlc rnyn ,'ek fifny xn`c o`nl `l` xn`wcn ?xtr fifny dnl yiig `le ,sqei

zxkip dpi`y itl ,`neb `kiiy `l ± dvia zvirpa la` ,`nebd:

àëéàgegiz xtr ediipia.dviaa rnync `de .`neb `kiiy `l gegiz xtrac :qxhpewa yxit)my(hrn yiy ixii` mzdc 'itl xnel jixv ± `neb jiiy inp gegiz xtrac

elti `nebd iptec ik ,zniiwzn dpi` `neb dyriyk ± daxd gegiz xtr yiyk ,`kd la` .zniiw `nebd x`yz gegiz xtr xiqnykc ,dyw rwxw eaiaqe ,gegiz xtr

dyw rwxwd oi`y itl ,miiwzdl elkei `le:ïéàågzex ciq iab lr dvia oilblbn.bb oia ,ediiteb dng zecleza beltp ± xe`d zeclezl dng zeclez oia biltnc` :dyw

jxck `ly gzex ciql gzex bb oia biltnc xity iz` ± unxa oinhi `nyc c"nle !xtr dia zi`c bbe mikxc wa`e legl gzex

ixy ± eiab lr elblbn `l` ea epinhn epi` m` inp legac ,dpnhd jxck `lyl dpnhd jxc oia `l` bltinl ivn `l ediiteb dng zecleza la` .dpnhd:àìà`ny c"nl

'eke fifi.unxa oinhi `ny xfbinl `ki` mei ceranc :xnel yie !lad siqend xaca oinhdl opixq` `nrh i`dn `de ?"unxa oinhi `ny" dxifb dil zil in eh` ,sqei axl :z"`e

siqen oi`yk s` oinhdl dkiygyn opixq` `d :z"`e !?zaya xe` inga lyal iz` `nlic yegip dng inga lyal opixy i` eh`c ,xfbinl jiiy `l ± `kd la` ,dzgi `nye

dng zeclez eh` iypi` erh `l `kd ik xenb leyia la` ,gizxi `ny yginl `ki` ,lyeand xaca ilin ipdc :xnel yie !gizxi `ny dxifb ± lad:
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,ïénça BúBà ïéøBL Y úaMä éðôlî ïénça àaL ìk̈¤¨§©¦¦¦§¥©©¨¦§©¦
ïéçéãî Y úaMä éðôlî ïénça àa àlL ìëå úaMa©©¨§¨¤Ÿ¨§©¦¦¦§¥©©¨§¦¦

ïLé çéìnä ïî õeç ,úaMa ïénça BúBàñééìå÷å §©¦©©¨¦©¨¦©¨¨§Ÿ§©
.ïzëàìî øîb àéä Bæ ïúçãäL ïéðtñéàäî"ùàìå" . ¨¦§©¦¤£¨¨¨¦§¨§©§¨§Ÿ

Cåúì ìéùáz ïéðúBð" ïðúc àäå "ïéøãeqa äpòé÷ôé©§¦¤¨©¨¦§¨¦§©§¦©§¦§Ÿ
íénä úàå ,øeîL àäiL ìéáLa øBaäíéôiäíéòøa ©¦§¦¤§¥¨§¤©©¦©¨¦¨¨¦

"ençiL ìéáLa änça ïðBvä úàå ,eðpviL ìéáLa¦§¦¤¦©§§¤©¥©©¨¦§¦¤¥©
änça :ïîçð áø øîà !ïðaø àìå àéä éñBé éaø àîéì¥¨©¦¥¦§¨©¨©£©©©§¨©©¨

,éøLc éâéìt àì ò"ëc YúåãìåúaY øeàäò"ë §¨§¦¦§¨¥§Ÿ§Ÿ¨
;änçä úåãìåúa Y éâéìt ék ,øéñàc éâéìt àì̈§¦¦©£¦¦§¦¦§Ÿ§Ÿ©©¨

ïðéøæb :øáñ øî,øeàä úBãìBz ehà änçä úBãìBz ¨¨©¨§¦©§©©¨©§¨
âBìôéìå ."ìBça äpðéîèé àìå" .ïðéøæb àì :øáñ øîe¨¨©¨¨§¦©§Ÿ©§¦¤¨©§¦§

éîðøïéîèé ànL äøæb :øîà äaø !àäa éñBé ' ©¦¥§¨©¨¨©§¥¨¤¨©§¦
.BîB÷nî øôò æéænL éðtî :øîà óñBé áø .õîøä¤¤©¥¨©¦§¥¤¥¦¨¨¦§
,éáéúéî .çåçéz øôò :eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî©¥©§¦¨¥©§¨¨¦Ÿ©¥¦¦
ïéàå ,çúBø âb éaâ ìò äöéa ïéìbìâî :øîBà â"áùø¥§©§§¦¥¨©©¥©¥©§¥
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zay(iyily meil)

àéøáè éLðà eNòL äNònîing jeza mippev ly oeliq exiardy ¦©£¤¤¨©§¥§¤§¨
,mei ceran `ixahïðaø eäì éøñàå,`linn enngzdy it lr s` §¨§¦§©¨¨

y epcnläìèadxq`p ±éñBnä øáãa äðîèäãBòaî eléôàå ,ìáä ó ¨§¨©§¨¨§¨¨©¦¤¤©£¦¦§
íBé.oinhdl xeq`

,àéøáè éLðàk äëìä ,àleò øîàmippev ly oeliq xiardl xzeny ¨©¨£¨¨§©§¥§¤§¨
.zaya enngziy ,mei ceran `ixah ing jeza,ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨

eäðéøáz øák[exay-]eäééðBìéñì àéøáè éLðàmipeliqd z`-] §¨©§¦§©§¥§¤§¨§¦©§
,mda exfgy ,ok zeyrl minkg mdilr exq`y xg`l [eyry

.dpey`xd mzxaqk dkld oi` i`ceae
dpyna epipy(:gl lirl):àéøáè éLðà eNòL äNòîly oeliq e`iade ©£¤¤¨©§¥§¤§¨

,ok zeyrl xeq`y minkg mdl exn` ,oing ly dn` jezl opev
oixeq`e ,zaya engedy oingk mpic ,zaya xacd did m`e
,aeh meia engedy oingk mpic ,aeh meia m`e .dizyae dvigxa

:dywne `xnbd zxxan .dizya oixzene dvigxa oixeq`eéàî©
äöéçø,zaya engedy mina dxq`py dvigxd `id efi` - §¦¨

àlà ,Bôeb ìk úöéçø àîéìéà`weecy wiicp o`knençeäL ïénç ¦¥¨§¦©¨¤¨©¦¤©
ïéøzeî úaL áøòî ençeäL ïénç àä ,ïéøeñàc àeä úaMauegxl ©©¨©£¦¨©¦¤©¥¤¤©¨¨¦

,eteb lk mdaøçîì ,úaL áøòî ençeäL ïénç ,àéðúäåzaya §¨©§¨©¦¤©¥¤¤©¨§¨¨
,Bôeb ìk àì ìáà ,åéìâøå åéãé åéðt ïäa õçBøzxifb meyn ¥¨¤¨¨¨¨§©§¨£¨Ÿ¨

engedy oinga elit` dxeq` eteb lk zvigxy ixd .ze`vgxn
.zay axrn

:xxal `xnbd dkiynnàlàdxq`py dvigxdy yxtp jgxk lr ¤¨
zvigx elit` epiid zaya engedy oingaåéìâøå åéãé åéðt,ok m` ¨¨¨¨§©§¨

àîéàd z` x`ae xen` ±àôéqxacd did m` ,dpynd lyíBéa ¥¨¥¨§
,áBè`ed mind oicäöéçøa ïéøeñàå ,áBè íBéa ençeäL ïénçk§©¦¤©§©£¦¦§¦¨

.äiúLa ïéøzeîemixeq` aeh meia engedy oingy x`eane ¨¦¦§¦¨
eici eipt zvigxl [elit`] dpeekd ,dzr `xnbd zpadle ,dvigxa

dyw ok m` ,eilbxeàîúñ ïðz àîéìmzq epipyy xn`p m`d ± ¥¨§©§¨¨
dpynïðúc ,éànL úéák(:`k dvia),íãà íçé àì ,íéøîBà éànL úéa §¥©©¦§©¥©©§¦Ÿ¨¥¨¨

aeh meiaì ïénçe eici eipt zvigx jxevïééeàø ïk íà àlà ,åéìâø ©¦§©§¨¤¨¦¥§¦
ì,äiúLmda uegxl leki f`e ,dizy jxevl mze` mnigy xnelk ¦§¦¨

.eilbxe eici eiptïéøézî ìlä úéáejxevl s` aeh meia min mngl ¥¦¥©¦¦
eici eipt zvigxl dpynd zpeek m`e .eilbxe eici eipt zvigx
uegxl mixqe`d i`ny zia zrck dzpyp `tiqdy `vnp ,eilbxe
xyt` i`e ,cala dvigx jxevl aeh meia engedy oinga eilbx

.i`ny ziak dkld oi` ixdy ,ok xnel
:`xnbd zayiin,àéððç øa à÷éà áø øîàdpyna epipyy dn ¨©©¦¨©£©§¨

,dvigxa mixeq` zaya engedy oingyBôeb ìk ïäa óhzLäì§¦§©¥¨¤¨
ïðé÷ñòmda qpkp epi`e etheye eteb lk lr min ozepy -dfae , ¨§¦©

zay axrn enged m` la` ,zaya engedy oinga dpynd dxq`
meia xacd did m` ,jk `ed aeh mei oiprl `tiqd xe`iae .xzen
.eteb lk ztihya mixeq`e aeh meia engedy oingk md ixd ,aeh

åaxrn engedy oinga shzydl xzeny xaeqd epzpyna `pzd §
,zayàpz éàä[oerny iax-]àéðúc ,àeä(b"d c"t `ztqez),àì ©©¨§©§¨Ÿ

Bôeb ìk íãà óhzLé,zayaïénça ïéa,zay axrn engedy s` ¦§©¥¨¨¨¥§©¦
.øéàî éaø éøác ,ïðBöa ïéáeeøézî ïBòîL éaøenged m` oinga s` ¥§¥¦§¥©¦¥¦©¦¦§©¦

.zay axrnøeñà ïénça ,øîBà äãeäé éaøaxrn enged m` elit` ©¦§¨¥§©¦¨
mle` ,zay.øzeî ïðBöaxzeny oerny iax zrcy `vnpe §¥¨

ly `pzd `ede ,zay axrn engedy oinga eteb lk shzydl
la` ,xeq` zaya engeda `weecy dpyna x`ean okle ,epzpyn

.xzen zay axrn
:`ziixaa mi`pzd zwelgn z` x`an `cqg ax,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

dú÷Bìçn`id ,zay axrn engedy oinga zaya dtihy oiprl ©£¤
min lhepy ote`a `weecéìkaiax exq` dfay ,envr z` ugexe ©§¦

engedy xne` ilka mze` d`exdy meyn ,dcedi iaxe xi`n
,zaya mngl `eaie ,y`d zeclez mdy xacd gkene ,meidìáà£¨

mi`vnpd mina ugexy ote`a,ò÷øwaly ze`han`a oebk ©©§©
l ,[xe`d ing ody s`] ze`vgxn,øzeî ìkä éøácmda xefbl oi`e ¦§¥©Ÿ¨

.zaya mngl ok zngn e`eai `ny
:`xnbd dywnàéøáè éLðàc äNòî àäåopev ly oeliq exiardy §¨©£¤§©§¥§¤§¨

,oing ly dn` jeza,ïðaø eäì éøñàå ,äåä ò÷øwas`y gkene ©©§©£¨§¨§¦§©¨¨
rwxway xn`y ,`cqg ax lr dyw ok m`e ,mixqe` md rwxwa
`cqg ax ixac z` d`iane da zxfeg `xnbd .xzen lkd ixacl

:xg` ote`aøîzéà éëä øîzéà éà àlàax mya xn`py dn - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
d ,xn`p jky jgxk lr ,zwelgnd xe`iaa `cqgú÷Bìçnoiprl ©£¤

oiprl `l` dpi` ,zay axrn engedy oinga zaya dvigx
dvigx,ò÷øwa`ny mda xefbl oi`y ,oerny iax xizd dfay ©©§©

.zaya mngl ok zngn e`eaiìáàdvigxéìkal,øeñà ìkä éøác £¨©§¦¦§¥©Ÿ¨
.zaya mngl `eaie ,meid engedy xne` d`exdy

äãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàxizny ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨
:`xnbd zxxan .oinga xqe`e opeva shzydlóñBé áø déì øîà̈©¥©¥

df xac m`d ,dpg xa xa daxlCì òéîL Leøéôaiaxn ok zrny ± §¥§¦©¨
,opgeiBà`l` ,xacd z` yexita epnn zrny `lyàììkî- ¦§¨¨

epnn zrnyy xac llkn.Cì òéîL§¦©¨
:sqei ax z` dpg xa xa dax l`yàììk éàîixac exn`p okid ± ©§¨¨

aiyn .dcedi iaxk dkldy renyl iziid leki mllkny opgei iax
dnn ok cenll zleki :sqei ax elïðçBé éaø øîà íeçðz áø øîàc§¨©©©§¨©©¦¨¨

,(áø) øîà éàpé éaø øîàaãçàå ïéweìç íéðL àöBî äzàL íB÷î ìë ¨©©¦©©¨©©¨¨¤©¨¥§©¦£¦§¤¨
òéøëî,mdipiaî õeç ,òéøënä éøáãk äëìäoiprl zwelgndéle÷ ©§¦©£¨¨§¦§¥©©§¦©¥¥

úBiðìèî(.hk lirl),òLBäé éaøå øéîçî øæòéìà éaøL ét ìò óàL ©§¨¦¤©©¦¤©¦¡¦¤¤©§¦§©¦§ª©
éøáãk äëìä ïéà ,òéøëî àáé÷ò éaøå ì÷éî`aiwr iax.òéøënä ¥¥§©¦£¦¨©§¦©¥£¨¨§¦§¥©©§¦©

,rixkndk dkld oi` myy mrhdeàãçmeynãéîìz àáé÷ò éaøc £¨§©¦£¦¨©§¦
ryedi iaxe xfril` iax ly,àeäzaygp cinlz zrxkd oi`e

.'drxkd'ãBòåc ,mrhàäixdy - §¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dheq(ipy meil)

.miny"eäöìàzå íéîiä ìk äéøáãá Bì ä÷éöä ék éäéå"dlilc - ©§¦¦¥¦¨¦§¨¤¨¨©¨¦©§©§¥
,`xnbd zl`ey ,egek dna dl xnel eze` dvli`e oeynyl dwivd

éàîeäöìàzå'daiyne .eze` dvli` ji` - 'éác ÷çöé éaø øîà ©©§©§¥¨©©¦¦§¨§¥
äàéa øîb úòLa ,énà éaø,dlecb mc`d zee`zy -äèîLð ©¦©¦¦§©§©¦¨¦§§¨

åézçzî.dl xnel eze` dvli` f`e ,dyrnd z` miiql lkei `ly ¦©§¨
xidfd ,oa mdl cleiy mdl xyal ezy`e gepnl j`lnd dlbzdyk

,dl xn`e gepn zy` z`ézLz ìàå àð éøîMä äzòå"øëLå ïéé §©¨¦¨§¦¨§©¦§¦©¦§¥¨
ìàåàîè ìk éìëàzoa zclie dxd jpd ik",`xnbd zl`ey ,éàî §©Ÿ§¦¨¨¥©

àîè ìk,lek`l `l dze` xidfdy mi`nhd mixacd md dn -eúå ¨¨¥§
àzLä ãòäìëà÷ íéàîè íéøáccr ike ,zeywdl yi cere - ©©§¨§¨¦§¥¦¨¨§¨

,`xnbd daiyn .mi`nh mixac dlk` `id eiykr÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
íéøác ,énà éaø éácøéæða íéøeñàä`l` ,xnyz oiin wx `ly - §¥©¦©¦§¨¦¨£¦§¨¦¥

.dnecke ,oiia exyy minn elit`øLà Lzënä úà íéäìà ò÷áiå"©¦§©¡Ÿ¦¤©©§¥£¤
"éçlaxengd iglne ,c`n `nv didy drya qp oeynyl dyrp - ©¤¦

,min e`viéác ÷çöé éaø øîààîè øáãì äeéà àeä énà éaø- ¨©©¦¦§¨§¥©¦©¦¦¨§¨¨¨¥
,zixkpl `ypidl wyg oeynyCëéôìàîè øáãa åéiç eìúðokl - §¦¨¦§©¨§¨¨¨¥

pd el dyrp ,`nvn zenl jldykxac `edy xengd igl ici lr q
.`nh

oeyny lr weqtd z` `xnbd zyxec'ä çeø ìçzå"dpgna enrtl ©¨¥©
le`zy` oiae drxv oia oc"Bâå.àðéðç éaøa àîç éaø øîà,äúìç §¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¨§¨

dniiwzd -eðéáà á÷òé ìL Búàeáð,áéúëcawri `apzdyïã éäé' §¨¤©£Ÿ¨¦¦§¦§¦¨
Lçð'Cøã éìò.oc hayn didy oeyny lr jlede -äðçîa Bîòôì' ¨¨£¥¤¤§©£§©£¥

äðéëL äúéäL ãnìî énà éaø éác ÷çöé éaø øîà ,'ïã̈¨©©¦¦§¨§¥©¦©¦§©¥¤¨§¨§¦¨
åéðôì úL÷L÷îeze` deeln -âeæk,mc`l xeywd oenrt enk - §©§¤¤§¨¨§

y jkn cnlpeáéúkàëäoeyny lv` -'ïã äðçîa Bîòôì',áéúëe §¦¨¨§©£§©£¥¨§¦
íúälecb odk ly lirnd iabl -'ïnéøå ïîòt'' .ïéáe äòøö ïéa ¨¨©£Ÿ§¦Ÿ¥¨§¨¥

ìBàzLà,'éqà éaø øîàeéä íéìBãb íéøä éðL ìBàzLàå äòøö ¤§¨¨©©¦©¦¨§¨§¤§¨§¥¨¦§¦¨
,mixdd ly mny jk -ïø÷òåäæa äæ ïðçèe ïBLîL. ©£¨¨¦§§¨¨¤¨¤

,oeyny lr j`lnd ixac z` `xnbd zyxecòéLBäì ìçé àeäå"§¨¥§¦©
úàìàøNémizylt cin",'lgi' oeyld edn ,éaøa àîç éaø øîà ¤¦§¨¥¨©©¦¨¨§©¦

àðéðç£¦¨
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המשך ביאור למס' סוטה ליום התשיעי לעומר עמ' ב



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zay(iriax meil)

òLBäé éaøc déaâì àáé÷ò éaø déa øãäoipra `aiwr iax ea xfg ± £©¥©¦£¦¨§©¥§©¦§ª©
.`aiwr iaxk dfa dkld oi` jkitl ,ryedi iax ixacl dcede ,df
s`y cenll yi ,rixknd ixack dkldy opgei iax ixac llkne
xn`e ,oerny iaxl xi`n iax oia rixkdy ,dcedi iaxk dkld o`k

.xzen opevae xeq` oingay
:sqei ax z` dpg xa xa dax l`yéàî àììkî éàåweligd dn ± §¦¦§¨¨©

llkn ok cenll yi ok` `lde ,yexita e` `llkn ok rny m`
,`llkn ok rny m` :sqei ax eaiyd .opgei iax ixacàîìéc± ¦§¨

y ,di`xd z` zegcl yi `nyéléî éðäopgei iax xn`y dn ± ¨¥¦¥
dxn`p drxkdd m` `weec edf ,rixknd ixack dkldy

ìáà ,ïéúéðúîadcedi iax zrxkdy oinga eteb ztihy iabl §©§¦¦£¨
dxn`pàì ,àúééøáa.rixknd ixack miwqet §¨©§¨Ÿ

déì øîà,sqei axl dpg xa xa daxéì òéîL Leøéôa àðàiaxn ¨©¥£¨§¥§¦©¦
.dtihya dcedi iaxk dkldy opgei

engedy oinga dvigx oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:zay axrnç ,øîzàøçîì ,øîà áø ,úaL áøòî ençeäL ïén ¦§©©¦¤©¥¤¤©¨©¨©§¨¨

[zaya],Bôeb ìk ïäa õçBø`l` ,zg` zaa eteb lk `l j`øáà ¥¨¤¨¥¤
øáà.ecalõBçøì eøézä àì ,øîà ìàeîLeodaåéãé ,åéðt àlà ¥¤§¥¨©Ÿ¦¦¦§¤¨¨¨¨¨

åéìâøå. §©§¨
:`ziixan ax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyïénç ¥¦¥©¦

øçîì ,úaL áøòî ençeäL[zaya]ìáà ,åéìâøå åéãé åéðt ïäa õçBø ¤©¥¤¤©¨§¨¨¥¨¤¨¨¨¨§©§¨£¨
,Bôeb ìk àì`id ef `ziixaeáøc àúáeézuegxl xzeny xn`y Ÿ¨§§¨§©

:`xnbd zvxzn .eteb lk z` minga,áø Cì øîàxn`py dn ¨©¨©
y `ed eyexit ,'eteb lk `l la`' `ziixaaàìz` uegxiBôeb ìk Ÿ¨

àlà ,úçà úáa`weec uegxiøáà øáà.ecal §©©©¤¨¥¤¥¤
:`xnbd dywnàäåoda ugex' ixde -éðz÷ 'åéìâøå åéãé åéðt± §¨¨¨¨¨§©§¨¨¨¥

ote`a `l s`e ugex epi` eteb x`y z`y rnyne ,`ziixaa xn`p
z` ugexy `id `ziixad zpeek :`xnbd zvxzn .xa` xa` ly

eteb lkïéòkzvigx,åéìâøå åéãé åéðtugex `ed ,eilbxe eici eipty §¥¨¨¨¨§©§¨
lk z` s` uegxl el xzen df ote`ae ,envr ipta mdn cg` lk

.eteb
:zxg` `ziixan ax lr dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

õBçøì eøézä àìzayaàlà ,úaL áøòî ençeäL ïénçaz`åéðt Ÿ¦¦¦§§©¦¤©¥¤¤©¨¤¨¨¨
.åéìâøå åéãé.eteb lk z` minga uegxl xizdy ax lr dywe ¨¨§©§¨

:`xnbd zvxznénð àëäxzeny `id `ziixad zpeek o`k mb ± ¨¨©¦
eteb lk z` uegxl,åéìâøå åéãé åéðt ïéòk.xa` xa` xnelk §¥¨¨¨¨§©§¨

:`xnbd zxne` .l`eny ixacl di`x d`ian `xnbddéúååk àéðz©§¨§¨¥
ìàeîLcepipyy ,l`eny ixack zxne`y `ziixa epipy ± ¦§¥

min ,`ziixaaåéãé åéðt ïäa õçBø øçîì ,úaL áøòî ençeäL ïénç©¦¤©¥¤¤©¨§¨¨¥¨¤¨¨¨¨
àì ìáà ,åéìâøåz`Bôeb ìkzvigxa `l s`éøö ïéàå .øáà øáàC §©§¨£¨Ÿ¨¥¤¥¤§¥¨¦

øîBìayáBè íBéa ençeäL ïénçlk z` uegxl xeq`xa` eteb ©©¦¤©§
uegxl oi`y ixd .eilbxe eici eipt z` wx uegxl xzen `l` ,xa`

.l`eny ixacke ,xa` xa` elit` eteb lk
:zxg` oeyla ax ixac z` d`ian `xnbdàäì dì éðúî äaø©¨©§¥¨§¨

áøc àzòîLel` ax ixac z` dpy ±àðLéì éàäa,ef oeyla ±ïénç §©§¨§©§©¦§¨©¦
,úaL áøòî ençeäLoda uegxl oiprlïäa õçBø ,áø øîà ,øçîì ¤©¥¤¤©¨§¨¨¨©©¥¨¤

z`Bôeb ìk,zg` zaaãçà øáà øéiLîeexq` `ly ,evgex epi`y ¨§©¥¥¤¤¨
xa` xiiyn `edyke ,eteb lk z` ugex `edyk wx ,minga uegxl

.exq` `l ,evgex epi`y cg`déáéúéàdywnd el dywd ±éðä ìk ¥¦¥¨¨¥
àúáeéz,lirl e`aedy zeziixadn zeiyew oze` lk z` ± §§¨

:`xnbd dwiqn .eteb lk z` minga uegxl xeq`y odn x`eany
àúáeézyxtl oi`y ,ax lr el`d zeziixad lkn dyw ok` ± §§¨

enke xa` xa` epiidc 'eilbxe eici eipt oirk' zeziixaa dpeekdy
uegxl yexita xizd ax ,dax zqxib itly meyn ,lirl epvxizy

.cg` xa` xiiyl jixvdy `l` ,cgia eteb lk z` s`
axrn engedy oinga dvigx oiprl dax bdp cvik zxxan `xnbd

:zayáøc dézòîLk ãéáò à÷ éî äaø ,ééaàì óñBé áø déì øîà± ¨©¥©¥§©©¥©¨¦¨¨¦¦§©§¥§©
.ax ixack df oica lwdl bdp dax m`ddéì øîà,iia`àðòãé àì ¨©¥Ÿ¨©§¨

:`xnbd dywn .rcei ipi` ±déì éòaéz éàîsqei ax wtzqd recn ± ©¦¨¥¥

`lde ,dfaãéáò àìc àèéLt,axk dax bdp `ly `ed heyt ±àäc §¦¨§Ÿ¨¦§¨
áúBzéà.zeziixad ixac zngn lirl dzgcp ax zrc ixdy ± ¦©

:`xnbd zvxzndéì àòéîL àì (àîìéc)dn z` rny `l dax ± ¦§¨Ÿ§¦¨¥
df xaca m`d sqei ax wtzqd okle ,zeziixadn ax lr eywdy

.axk dax bdp
:`xnbd dywndéì àòéîL àì éàåixac egcpy rci `l dax m` ± §¦Ÿ§¦¨¥

ixd ,df oica dax bdp ji` sqei ax wtzqd recn ,axãéáò éàcå± ©©¨¦
,ax zrck bdpééaà øîàc(.ak lirl)øîc éléî ìkly eipiipr lka ± §¨©©©¥¨¦¥§©

,daxãéáòbdep did ±úìz éðäî øa ,áøkdyly mze`n ueg ± ¨¦§©©¥¨¥§¨
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EgYxPW oFW`x ilkM Dl"r`W ,FAt ¨¦§¦¦¤¦§§¤
oOwl opzcM ,lXan - xE`d lrn FxiardW¤¤¡¦¥©¨§©¥§¦§©§©¨

)c.an '("qRli`ddxicTdeoxiardW ¨¦§¨§©§¥¨¤¤¡¦¨
"oilaY okFzl oYi `l - oigYExn:e"ùî §¨¦Ÿ¦¥§¨©§¦

BøLôä.iE`xd mFwnAlEXial:BìeMéa eäæ. ¤§¥§¨¨¨§¦¤¦
xq`e ,irawC `Ed `nlrA xiWtdl `dC§¨§©§¦§¨§¨§¨¨¥©£©

Dil:éëä ãéáò éëéäå.,d`xFd zFxFdl ¥§¥¦¨¥¨¦§¨¨
ugxOd ziaA ,dxFY xaC `EdW?øäøäì. ¤§©¨§¥©¤§¨§©§¥

dxFz ixacA:Lã÷ ìL íéøác.dxFz ixaC:ïøîBàì øeñà.lFg oFWlA ENit`e ,ztFPHd mFwnA:ïéçéãî ïéà.iz` `nlCiIeW`lzFOEB:äøéæb øçà éaøc äNòî àäc §¦§¥¨§¨¦¤Ÿ¤¦§¥¨¨§§¨¦§©¦¤©£¦¦§¥§¦¦¦§¨¨¥§©§ª¥§¨©£¤§©¦©©§¥¨
äåä.lr ExfBW,driGdoigxM lrerWFdi iAxe .iedC `Ed `ixAh iOgA)`(lirl xn`Cdxfbp xaM iAx iniA :`nl` ,ded iAx iniA:éðL éìëa ìBè déì øîà÷å.la` £¨¤¨§©©¥¨§©¨§¦§©¥¦¤§¨©£¥§©¦§ª©©£©§¥¦¥©¦£¨©§¨¦¥©¦§¨¦§§¨§¨¨©¥¦§¦¥¦£¨

lEXiA mEXn odA Wi :`nl` ,`l - oFW`x:úecøî.iECx:èL.sv:Lcèéèaîàa.zAWA:ø÷ò éà àðòãé àìå.oihW oi`" opY iM :xaqwC ,ux`d on eilbx"miOd ipR lr ¦Ÿ©§¨¥¨¤¦¦©§¦¨¨§¨¨©§©¥§©¨§¨¨©£¨¦£©©§¨¦¨¨¤§¨¨©¦§©¥¨¦©§¥©©¦
oiliWn"A- "zFxiR,oihiIW lW ziag dUri `OW xfbnl `Mi`C ,opY lFcB xdpA`l - ihAn`A la` .mzd opixn`cM:ø÷ò àì éà.eilbx:àìèeLé.xfbinl `MilC b"r`C ¦§¦¦¥§¨¨¨§©§¦¨§¦§©¤¨©£¤¨¦¤©¨¦¦§¨§¦©¨¨£¨§©§©¥Ÿ¦¨£©©§¨Ÿ¨§§¥¨§¦§©

xEq` -:øöça úãîBò eléôàå.zFO` rAx`l uEg eilbxA min fiYi `OW xfbinl `MilC:àä.xiq`C: ¨©£¦¤¤¤¨¥§¥¨§¦§©¤¨©¦©¦§©§¨§©§©©¨©£¦
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zcleq ci oi` i`e ,inp ipy ilk 'it` ± zcleq ci

:xnel yie !lyan epi` inp oey`x ilk elit` ±

± xe`d lr cnry jezn ,oey`x ilky itl

jkle .daexn onf eneg wifgne ,oing eizeptec

± ea zcleq cidy onf lkc ,xeriy ea epzp

± ea zcleq cic ab lr s` ,ipy ilk la` .xeq`

xxwzne jlede ,oing eizeptec oi`y ,xzen:

éëådil xn`w leg oeyla `niz.b"r`e
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Bðéàå ïäa ìéièî íékøk ìL úåàéèaîà" .àpz éàä ék¦©©¨©§©§¨Ÿ¤§©¦§©¥¨¤§¥
.àì Y íéøôëc ìáà ,ïékøk à÷åc :àáø øîà ."LLBç¥¨©¨¨©§¨§©¦£¨¦§¨¦Ÿ

ïåék ?è"î,ïéøèeæcLéôð.eäééìáä:ø"úíãà ínçúî ¥¨§§¦¨¥©§©§¦§©¥¨¨
àlL ãáìáe ,ïðBöa óhzLîe àöBéå äøeãnä ãâðk§¤¤©§¨§¥¦§©¥§¥¦§©¤Ÿ

óhzLéøéLônL éðtî ,äøeãnä ãâðk ínçúéå ïðBöa ¦§©¥§¥§¦§©¥§¤¤©§¨¦§¥¤©§¦
.åéìòL íéî:ø"úíãà íçéîúéèðeìàìò dçépîe ©¦¤¨¨¥©¨¨£§¦©¦¨©

àéáé àlL ãáìáe ,úaMa íéòî éðañåîe÷îe÷ìL §¥¥©¦©©¨¦§©¤Ÿ¨¦§Ÿ¤
'éôà äæ øáãå ,úaMa íéòî éða ìò epçépéå ïénç íéî©¦©¦§©¦¤©§¥¥©¦©©¨§¨¨¤£¦

ìBça:ø"ú .äðkqä éðtî øeñàíéî ïBzé÷ íãà àéáî ©¨¦§¥©©¨¨¥¦¨¨¦©¦
ìéáLa àlà ,ençiL ìéáLa àì ,äøeãnä ãâðk Bçépîe©¦§¤¤©§¨Ÿ¦§¦¤¥©¤¨¦§¦

âéôzL.ïúpéöøìL Ct äMà äàéáî :øîBà äãeäé ' ¤¨¦¦¨¨§¨¥§¦¨¦¨©¤
ìLáiL ìéáLa àì ,äøeãnä ãâðk Búçépîe ïîLàlà ¤¤©¦¨§¤¤©§¨Ÿ¦§¦¤¦§©¤¨

.øLôiL ìéáLaâ"áùøäMà :øîBàäëñïîL dãé ¦§¦¤¦§©¥¦¨¨¨¨¨¤¤
àeä äî ïîL :eäì àéòaéà .úLLBç dðéàå ,ïè÷ dðáì äëñå ,äøeãnä ãâðk dzînçîe§©©§¨§¤¤©§¨§¨¨¦§¨¨¨§¥¨¤¤¦©£¨§¤¤©

eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø ?àn÷ àpúì.àøeqéàì øîà ÷çöé øa ïîçð áø ,àøézäì §©¨©¨©¨§©¥§¨§¦©§©§§¤¥¨©©§¨©¦§¨¨©§¦¨
áøå äaøeäééåøz éøîàc óñBé:àøézäìïîLô"òàøáñ÷ ,øzeî Y Ba úãìBñ ãiäL:÷"ú ©¨§©¥§¨§¦©§©§§¤¥¨¤¤¤©¨¤¤¨¨¨©

,ìeMa íeMî Ba Lé ïîL :øîéîì äãeäé éaø àúàå .ìeMa íeMî Ba ïéà ïîLåøLôäå ¤¤¥¦¦©£¨©¦§¨§¥©¤¤¥¦¦§¤§¥Ÿ
àúàå .BìeMa àeä äæ àìø,ìeMa íeMî Ba Lé Y ïîL :øîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL ' Ÿ¤¦©£¨¦§¤©§¦¥§¥©¤¤¥¦¦

ïîL :àøeqéàì øîà ÷çöé øa ïîçð áø .BìeMa eäæ åøLôäåô"òàBa úãìBñ ãiä ïéàL §¤§¥Ÿ¤¦©©§¨©¦§¨¨©§¦¨¤¤¤¥©¨¤¤
àúàå .BìeMa eäæ åøLôäå ,ìeMa íeMî Ba Lé ïîL :øáñ÷ ,øeñà Yø:øîéîì äãeäé ' ¨¨¨©¤¤¥¦¦§¤§¥Ÿ¤¦©£¨§¨§¥©

åøLôäàúàå .BìeMa eäæ àì.BìeMa eäæ åøLôäå ,ìeMa íeMî Ba Lé ïîL :øîéîì â"áùø ¤§¥ŸŸ¤¦©£¨§¥©¤¤¥¦¦§¤§¥Ÿ¤¦
â"áùøeðééä!÷"ú.ãé øçàìk eäééðéa àkéàø"àãçàå ïîL ãçà :ìàeîL øîà äãeäé ©§¦¨¥©§¦§©©¨§¨¨©§¥¤¨¤¤§¤¨

øîà ?Ba úãìBñ ãé éîc éëéäå .øzeî Y Ba úãìBñ ãé ïéà ,øeñà Y Ba úãìBñ ãé ,íéî©¦¨¤¤¨¥¨¤¤¨§¥¦¨¥¨¤¤¨©
÷Bðéz ìL åñéøkL ìk :àáçø.úéåëðø"àøçà ézñðëð úçà íòt :éîécáà øa ÷çöé ©£¨Ÿ¤§¥Ÿ¤¦¦§¥¦§¨©©§¦¦©©©©¦§©§¦©©

õçønä úéáì éaøézLwáeéðL éìëa ìBè :éì øîàå ,éèaîàa ïîL ìL Ct Bì çépäì ©¦§¥©¤§¨¦©§¦§©¦©©¤¤¤¨©§©¥§¨©¦¦§¦¥¦
,ìeMa íeMî Ba Lé ïîL :dpéî òîL ,úìz dpéî òîL .ïúå"ùe:î,ìMáî Bðéà éðL éìk ¨¥§©¦¨§¨§©¦¨¤¤¥¦¦§¦¥¦¥§©¥

"ùe:îäðç øa øa äaø øîàäå ?éëä ãéáò éëéä .BìeMa eäæ åøLôäø"àìëa :ïðçBé ¤§¥Ÿ¤¦¥¦¨¥¨¦§¨¨©©¨©©¨¨¨¨§¨
ìa ú"ëå !àqkä úéáe õçønä úéaî õeç Y øäøäì øzeî íB÷îìåç ïBL,ì"àøîàäå ¨¨§©§¥¦¥©¤§¨¥©¦¥§¦§§¨¨©

ìa ïøîBàì øzeî Y ìBç ìL íéøác :ééaàìa ïøîBàì øeñà Y LãB÷ ìL ,LãB÷ ïBLïBL ©©¥§¨¦¤¨§§¨¦§¤¤¤¨§§¨¦§
åãéîìúa äNòî :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,òãz .éðàL àøeqéàî éLeøôà !ìBçìL ©§¥¥¦¨¨¥¥©§¨©©§¨¨©§¥©£¤§©§¦Ÿ¤

øñðëpL øéàî 'Lwáe ,õçønä úéáì åéøçàçéãäì.ò÷ø÷Ceñì .ïéçéãî ïéà :Bì øîàå ¥¦¤¦§©©£¨§¥©¤§¨¦¥§¨¦©©§©§¨©¥§¦¦¨
éLeøôàì :éîð àëä ,éðàL Y àøeqéàî éLeøôà :àîìà .ïéëñ ïéà :Bì øîà ,ò÷ø÷ Bì©§©¨©¥¨¦©§¨©§¥¥¦¨¨¥¨¨©¦§©§¥
àäc .áéiç Y úaMa àéøaè énça ìMáîä ,dpéî òîL :àðéáø øîà .éðàL àøeqéàî¥¦¨¨¥¨©¨¦¨§©¦¨©§©¥§©¥¦¤§¨©©¨©¨§¨
:àcñç áø øîàäå !?éðéà .ïúå éðL éìëa ìBè :déì øîàå ,äåä äøéæb øçàì 'øc äNòî©£¤§§©©§¥¨£¨©£©¥¦§¦¥¦¨¥¦¦§¨¨©©¦§¨

.úecøî úkî Y øîà÷c éîð 'áéiç' éàî !øeèt Y úaMa àéøaè énça ìMáîäø"à:àøéæ ©§©¥§©¥¦¤§¨©©¨¨©©¨©¦§¨¨©©©©§¥¨
eäaà 'øì déúéæç àðàèLcàìc àèéLt .ø÷ò àì éà ø÷ò éà àðòãé àìå ,éèaîàa £¨£¦¥§©¨§¨¨©§©¥§¨¨©£¨¦£©¦¨£©§¦¨§¨

àì :àéðúc .ø÷òèeLéíãàäëéøáaàä ,àéL÷ àì !øöça úãîBò 'éôàå ,íéî äàìî £©§©§¨Ÿ¨¨¨¦§¥¨§¥¨©¦©£¦¤¤¤¨¥¨©§¨¨
úéìã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

שבת. פרק שלישי - כירה דף מ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zay(iriax meil)

:`xnbd daiynàpz éàä ékepziibeqa `aedy `pzd zrck ±lirl) ¦©©¨
(`"rminga zaya evgxy el` lr ,'dxiar ixaer eaxyn' xn`y ,

minga dvigxd ixde ,'epgp` mirifn' exn`e zay axrn engedy
k it lr s`e ,minkg ixacn wx dxeq` el`ixaer' `pzd m`xw o

.'dxiar
lirl `ziixaa epipy :`ziixad ixac z` x`al zxfeg `xnbd

(`"r),úBàéèaîà[milecb ugxn iza-]íékøk ìL,[zelecb mixr-] ©§©§¨¤§©¦
à÷åc ,àáø øîà .ùLBç Bðéàå ïäa ìéièîly ze`ihan`aïékøk §©¥¨¥§¥¥¨©¨¨©§¨§©¦

,df exizdìáàze`ihan`aàì ,íéøôëc:`xnbd zxxan .exizd £¨¦§¨¦Ÿ
.àîòè éàî:`xnbd zx`anïéøèeæc ïåék,miphw mdy -Léôð ©©£¨¥¨§§¦§¦

eäééìáäi`ceay oeikne .rifn mda jldnde ,daexn mda ladd ± ©§©§
.dxifbd xg`l xeq`e ,rifdl dpeeka qpkpk aygp `ed ixd ,rifi

:zethzyd ixg`e iptl dxecn cbpk zenngzda dpc `xnbdeðz̈
ãáìáe ,ïðBöa óhzLîe àöBéå ,äøeãnä ãâðk íãà ínçúî ,ïðaø©¨¨¦§©¥¨¨§¤¤©§¨§¥¦§©¥§¥¦§©

e ïðBöa óhzLé àlLokn xg`lL éðtî ,äøeãnä ãâðk ínçúéote`a ¤Ÿ¦§©¥§¥¦§©¥§¤¤©§¨¦§¥¤
`ed dføéLônd z` [mngn-]åéìòL íéî. ©§¦©¦¤¨¨

:legae zaya sebd lr mg xac zgpd oipra mipic d`ian `xnbd
íçéî ,ïðaø eðz[mngn-]úéèðeìà íãà,[ea mibtzqny cba-] ¨©¨¨¥¥¨¨£§¦

íéòî éða ìò dçépîe[eqxk-]ñeîe÷îe÷ àéáé àlL ãáìáe ,úaMa ©¦¨©§¥¥©¦©©¨¦§©¤Ÿ¨¦§
[dphw dxei-],úaMa íéòî éða ìò epçépéå ïénç íéî ìL`ny ¤©¦©¦§©¦¤©§¥¥©¦©©¨

.oinga zaya ugx `edy `vnpe ,mind eilr ektyieléôà äæ øáãå§¨¨¤£¦
øeñà ìBça,zeyrl,äðkqä éðtî`ede ,migzex mind minrtly ©¨¦§¥©©¨¨
.mdn deekp

:dxecn cbpk onye min zgpd oic d`ian `xnbdàéáî ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¦
ïBúé÷ íãàekezae,äøeãnä ãâðk Bçépîe ,íéîe,ençiL ìéáLa àì ¨¨¦©¦©¦§¤¤©§¨Ÿ¦§¦¤¥©

ïúpéö âéôzL ìéáLa àlàf my epdyi `le ±enngziy cr ax on ¤¨¦§¦¤¨¦¦¨¨
zexixwd zvwna mdn `vzy ick hren onf wx `l` ,mind

.mdayãâðk Búçépîe ,ïîL ìL Ct äMà äàéáî ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¦¨¦¨©¤¤¤©¦¨§¤¤
,äøeãnäeøLtiL ìéáLa àlà ,ìLaiL ìéáLa àìmy epdyz `le ± ©§¨Ÿ¦§¦¤¦¨¥¤¨¦§¦¤¦¨¥

zegt mngziy onf xeriy wx `l` ,onyd lyaziy cr ax onf
.leyia icknäëñ äMà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøz`dãéa,ïîL ©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¨¨¨¨¤¤

äëñå ,äøeãnä ãâðk dzînçîeeze`dðáìdúLLBç dðéàå ,ïè÷ §©©§¨§¤¤©§¨§¨¨¦§¨¨¨§¥¨¤¤
dxecnd cbpk jta ony gipdl mle` .leyia xeqi` meyn
mngzn onydy elit` xeq` ,lega dyer `idy jxck ,mngziy

.xizny dcedi iax lr dfa `ed wlege .xyet dyrpy cr wx
:ony zxytd oiprl `nw `pz zrc dn zxxan `xnbdàéòaéà¦©§¨

àeä äî ,ïîL ,eäìepicìzrc.àn÷ àpú:`xnbd zxne`áøå äaø §¤¤©§©¨©¨©¨§©
eäééåøz éøîàc óñBé`id onya `nw `pz zrc ,mdipy exn` - ¥§¨§¦©§©§

àøézäìeli`e .'xyet'n xzei elit` enngl xzeny -øa ïîçð áø §¤¥¨©©§¨©
,øîà ÷çöé`id onya `nw `pz zrcàøeqéàìenngl xeq`y - ¦§¨¨©§¦¨

.'xyet'n xzei
:`nw `pz zrca zwelgnd z` `xnbd zx`aneóñBé áøå äaø©¨§©¥

,àøézäì eäééåøz éøîàc,`nw `pz zrcl ,mzhiyly meynïîL §¨§¦©§©§§¤¥¨¤¤
ét ìò óàick cr enngnyãiäLea zrbepdBa úãìBñzxfeg - ©©¦¤©¨¤¤

xacd ,megd zngn dixeg`l,øzeîc meynïîL ,àn÷ àpz øáñ÷ ¨¨¨©©¨©¨¤¤
Ba ïéàeneniga,ìeMa íeMîoeziw' `weec `nw `pz hwp okle ¥¦¦

ony la` ,leyia mda yiy oeik mnngl xeq` min `weecy ,'min
.ea zcleq cid `dzy elit` enngl xzenàúàå`ae -äãeäé éaø ©£¨©¦§¨

Ba Lé ïîL ,øîéîìenenigaå ,ìeMa íeMîmle`BøLôäenenig-] §¥©¤¤¤¦¦§¤§¥
[zvwBìeMa àeä äæ àìxeriya enenig wx `l` ,elyan epi` ± Ÿ¤¦

dxecnd cbpk egipdl xzen okle ,eleyia `ed ea zcleq cidy
.ea zcleq cid `dzy `l j` ,xiytiyàúàå`ae -ïa ïBòîL ïaø ©£¨©¨¦§¤

øîéîì ìàéìîbBa Lé ïîL ,enenigaeäæ BøLôäå ,ìeMa íeMî ©§¦¥§¥©¤¤¤¦¦§¤§¥¤
,BìeMalega dyer `edy jxck dxecnd cbpk egipdl xeq` okle ¦

cbpk dpzile cid z` jeql oebk ,iepiy ici lr wxe ,exiytdl elit`
e .xzen ,dxecnd,àøeqéàì øîà ÷çöé øa ïîçð áømeyn ©©§¨©¦§¨¨©§¦¨

,`nw `pz zrcl ,ezhiylyét ìò óà ïîLxeriya enngnyïéàL ¤¤©©¦¤¥
,Ba úãìBñ ãiäxacd,øeñàc meynøáñ÷,`nw `pzBa Lé ïîL ©¨¤¤¨¨¨©¤¤¤

,BìeMa eäæ BøLôäå ,ìeMa íeMî,'min' `weec `nw `pz hwp okle ¦¦§¤§¥¤¦

xeq` ony la` ,dxecnd cbpk mxiytdl xzen min `weecy
.exiytdl elit`,BìeMa eäæ àì BøLôä ,øîéîì äãeäé éaø àúàå©£¨©¦§¨§¥©¤§¥Ÿ¤¦

.lyaziy `l j` ,xiytiy dxecnd cbpk egipdl xzen okleàúàå©£¨
eäæ BøLôäå ,ìeMa íeMî Ba Lé ïîL ,øîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥§¥©¤¤¤¦¦§¤§¥¤

,BìeMa,lega dyer `edy jxck dxecnd cbpk egipdl xeq` okle ¦
.iepiy ici lr wx `l`

ixac `ld :wgvi xa ongp ax zhiyl `xnbd dywnïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
eðééä ,ìàéìîbixack md ±,àn÷ àpzxeqi` yi mdipy itl ixdy ©§¦¥©§©¨©¨

xiytdl s` xeq`e ,onya leyia`ziixad z`f d`ian recne ,e
:`xnbd zvxzn .zewelg zerc izykeäééðéa àkéàwelig yi ± ¦¨¥©§

exiytdl oiprl mdipiaãé øçàìkjxck `ly ,iepiy ici lr ± ¦§©©¨
oaxy ,dxecnd cbpk dpzile cid z` jeql oebk ,lega dyery

.xeq` xacd `nw `pz zrcl la` ,xizd l`ilnb oa oerny
:dfa dkldd z` zwqet `xnbdãçà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¤¨

[oia-]ãçàå ïîL[oiae-],íéîdy ickl enngl,øeñà ,Ba úãìBñ ãé ¤¤§¤¨©¦¨¤¤¨
y ickl enngl mle`ïéàd,øzeî ,Ba úãìBñ ãémxytdy meyn ¥¨¤¤¨

.leyia aygp epi`
:`xnbd zl`ey .'zcleq ci' xeriy edn zxxan `xnbdéîc éëéäå§¥¦¨¥

dy aygp meg dfi`e ±,Ba úãìBñ ãézcleq eciy mc` yi ixd ¨¤¤
daiyn .daexn dgizxn `l` cleq epi`y yie ,zhren dgizxn

:`xnbd,àaçø øîàaygp ea zcleq cidy meglìkmegl ribdy ¨©©§¨Ÿ
úéåëð ÷Bðéz ìL BñéøkL.ea ¤§¥¤¦¦§¥

:ony zxytd oipra dyrn d`ian `xnbdøa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©
õçønä úéáì éaø øçà ézñðëð úçà íòt ,éîécáàdixah ing ly ©§¦¦©©©©¦§©§¦©©©¦§¥©¤§¨

,zayaézLwáe[izivxe-]Bì çépäì[eliaya-]éèaîàa ïîL ìL Ct ¦©§¦§©¦©©¤¤¤¨©§¨¦
miqpkp `ixah ing ly oiirnd iny ,rwxwa dieyrd min zkixa±]
mcew epnn jeqie mind megn onyd xiytiy ick [mitq`pe myl

,dvigxdéì øîàå,iaxìBèihan`d on minéðL éìëaepphviy , §¨©¦¦§¦¥¦
,hrnïúå.lyazi `l `ed jke ,mkeza onyd jt z` §¥

:`xnbd zxne` .df dyrnn cenll yi dn zx`an `xnbdòîL§©
úìz dpéîoey`x oic .mipic dyly df dyrnn cenll yi ±òîL ¦¨§¨§©

dpéîy ,df dyrnn cenll yi ±,ìeMa íeMî Ba Lé ïîLiax ixdy ¦¨¤¤¤¦¦
.leyia xeqi` meyn ihan`d jeza onyd jt z` zzl eilr xq`

åipy oic,dpéî òîLyéðL éìkmigzexn min ea yiyìMáî Bðéà §§©¦¨§¦¥¦¥§©¥
,ekeza miqipkny dn z`onyd jt z` gipdl el xizd iax ixdy

.leyia meyn yyg `le ,ipy ilkay min jezaåiyily oicòîL §§©
,dpéîyBøLôäie`xd mewn `edy oey`x ilk jeza ony ly ¦¨¤§¥

,lyal,BìeMa eäæ,exiytdl wx dvx inica` xa wgvi iax ixdy ¤¦
.my lyazdl lekiy oeik ,ihan`a egipdl iax el xq`e

dywn .ugxnd ziaa dkld zexedl xzen m` dpc `xnbd
:`xnbdéëä ãéáò éëéädkld xac zexedl ,ok dyr iax cvik ± ¥¦¨¦¨¦
,ugxnaøîàäåxn` `lde ±øîà ,äpç øa øa äaø[mya-]éaø §¨¨©©¨©©©¨¨©©¦

øäøäì øzeî íB÷î ìëa ,ïðçBé,dxez ixacaúéáe õçønä úéaî õeç ¨¨§¨¨¨§©§¥¦¥©¤§¨¥
,àqkäzenewna xdxdl xeq` dxezd ixac zyecw iptny ©¦¥

.el` mitpehnàîéz éëåiaxy xnel dvxz m`e -ìaøîà ìBç ïBL §¦¥¨¦§¨©
déì,jilr zeywdl yi ,ycewd oeyla `le ,inica` xa wgvi iaxl ¥

øîàäåxn` `lde ±ïøîBàì øzeî ìBç ìL íéøác ,ééaàmewna §¨¨©©©¥§¨¦¤¨§§¨
ugxnd ziak spehnìaïBLd,LãB÷mixac mle`LãB÷ ìLixac - ¦§¤¤¤

,dxezïøîBàì øeñàelit` myìa.ìBç ïBL:`xnbd zvxzn ¨§§¨¦§
éðàL àøeqéàî éLeøôàyixtdl ick ok dyer m` xacd dpey - ©§¥¥¦¨¨¦

ziaae ugxnd ziaa dkld zexedl xzen f`y ,xeqi`n mc`
ugxnd ziaa inica` xa wgvi iaxl iax dxed jk meyne ,`qkd
leyia xeqi`n eyixtdl ick ,onyd jt z` mngi ote` dfi`a

.zaya
zxne` .xi`n iax mr dyrnn df oicl di`x `xnbd d`ian

:`xnbdòãz,oicd `ed oky jkl di`xe -øîà äãeäé áø øîàc ¥©§¨©©§¨¨©
[mya-]úéáì åéøçà ñðëpL øéàî éaø ìL Bãéîìúa äNòî ,ìàeîL§¥©£¤§©§¦¤©¦¥¦¤¦§©©£¨§¥

çéãäì Lwáe ,õçønäd z`ò÷ø÷,minaBì øîàåxi`n iaxïéà ©¤§¨¦¥§¨¦©©§©§¨©¥
ïéçéãîicka zenebd ze`lnl `eai `ny ,zaya rwxwd z` §¦¦
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המשך בעמוד נא



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zay(iying meil)

ote`a xaecnéãecéb déì úéìcaiaq milzk oirk dkixal oi`y - §¥¥¦¥
df ote`ay ,dkixad ztyl cr dlere zrtyn zirwxwd `l`

eli`e .da heyl xeq`e ,xdpl `id dnecàäiax mr dyrnd ± ¨
dkixaa did ,eda`éãecéb déì úéàc,aiaq milzk oirk dl yiy ± §¦¥¦¥

minkg exq` `l okle ,ilkl `l` ,xdpl dnec dpi` df ote`ay
.da heyl

ea wtzqde ugxyk eda` iax dyry sqep xac d`ian `xnbd
:`xif iaxdéúéæç àðà ,àøéæ éaø øîàå[izi`x ip`-]eäáà éaøì §¨©©¦¥¨£¨£¦¥§©¦£¨

ähî ìL åéðt ãâðk åéãé çépäLxdpa ugex didyk,zeripv meyn , ¤¦¦©¨¨§¤¤¨¨¤©¨
òâð àì éà òâð éà àðòãé àìå.`l e` ezn`a rbp m` rcei ipi`e ± §Ÿ¨©§¨¦¨©¦Ÿ¨©

`lde ,`xif iax jka wtzqd recn :`xnbd dywnàèéLt`ed §¦¨
,ïézLîe änàa æçBàä ìk ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ,òâð àìc`ed §Ÿ¨©§©§¨©¦¡¦¤¤¥¨¨¥¨©¨©§¦

íìBòì ìeaî àéáî eléàk,icil `ae mngzn `ed ezribp ici lry §¦¥¦©¨¨
,leand mdilr `a ezngny leand xec ly elewlw did dfe ,ixw
iaxy xacd heyt ok m`e .dlhal rxf zaky mi`iven eidy

:`xnbd zvxzn .ezn`a rbp `l eda`,ééaà øîà`xif iax ¨©©©¥
`l ,eda` iax ly dyrnd did eay ote`ay meyn ,xaca wtzqd

oky ,xacd xq`pìBák äeàNòúLmc`d z` eaiygd minkg ± £¨¨§¤¤
,dngln zrya cecb enk dfd ote`aïðúc(:r f"r),ìBaúLzveaw ± ¦§©¤¤

miieb miliig,øéòì äñðëpLoiid z` ekqip m` mircei ep` oi`e ¤¦§§¨¨¦
eqpkp md m` ,dxf dcearl zeiagay,íBìL úòLamdy oebk ¦§©¨

d ,my zhleyd zekln dze` ly miliigúBiáçdúBøeñà úBçeút ¨¦§£
zeiagd la` ,okezay oiid z` ekqip `ny yygn ,d`pda

dúBøzeî úBîeúñ,mda erbp `l i`ceay meyn ,dizya elit` §¨
eqpkp md m` j` .mnzeql migxeh eid `l ,mirbep eid m`yúòLa¦§©

elàå elà ,äîçìîzenezqd oiae zegeztd oia ±éôì ,úBøzeî ¦§¨¨¥¨¥¨§¦
Ldngln zryaïéàmdlàîìà .Cqðì éàðty ,o`kn gken ±ïåék ¤¥§©§©¥©§¨¥¨

éúéòác,dnglna micexhe mdiaie`n micget mdy xg`n ±àì ¦§¦¦Ÿ
éëqðî.oiid z` jqpl i`pt mdl oi` ±énð àëädyrna o`k s` ± §©§¦¨¨©¦

,eda` iax lyúéòác ïåék,cgta cexh `ede xg`n ±éúà àì ¥¨¦§¦Ÿ¨¥
éøeäøäìexq` `le ,menigl `iand xedxd icil `a `ed oi` ± §©§¥

.df ote`a dn`a rbil
:`xnbd zxxanàëäåeda` iax ly dyrna ,o`ke ±àúeúòéa éàî §¨¨©¦£¨

o`k did :`xnbd zx`an .eda` iaxl did cgt dfi` ±àúeúòéa¦£¨
àøäðc.rahi `ly ,xdpdn cgt ± §©£¨

dywn .dhn ly eipt zeqkl i`yx ugexd izn dpc `xnbd
:`xnbdéðéàly eipt cbpk eici gipd eda` iaxy xnel ozip ike ± ¥¦

,ugxyk dhnçépnä ìk ,áø øîà ,àðeä áø øîà ,àaà áø øîàäå§¨¨©©©¨¨©©¨¨©©¨©©¦©
,eðéáà íäøáà ìL Búéøáa øôBk eléàk ,ähî ìL åéðt ãâðk åéãéoeik ¨¨§¤¤¨¨¤©¨§¦¥¦§¦¤©§¨¨¨¦

:`xnbd zvxzn .ledn `edy jka yea `edy d`xpy,àéL÷ àìŸ©§¨
àäedf ,dhn ly eipt z` zeqkl xeq`y ax xn`y dn -úéçð ék ¨¦¨¦

meyn zeripv meyn dfa oi`e ,xdpd itlk eipte ,xdpl cxeiyk ±
e ,eze` mi`ex mrd oi`yàäeipt dqiky eda` iax ly dyrnde ± ¨

did ,dhn ly÷éìñ ék,mrd itlk eipt f`y ,xdpd on dlryk ± ¦¨¦
.zeripv meyn zeqkl xzene

:`xnbd dtiqenàä ékly mipt exizqdy mi`xen` epivn oke ± ¦¨
.xdpdn mziilra wx zeripv meyn dhnàáøc,xdpa ugxykéçL §¨¨¨¥

ly eipt e`xi `ly ick zeripv meyn ezcixia s` stekzn did ±
e .dhné÷æ ,àøéæ éaøó`le ,eziilra s` sewf `edyk jled did - ©¦¥¨¨¦

ok dyerdy ax ixacl yygy meyn ,dhn ly eipt z` dqik
e .epia` mdxa` ly ezixaa xtek eli`kéMà áø éác ïðaø± ©¨¨§¥©©¦

,iy` ax ly eyxcn ziaay micinlzdà÷ ékéô÷æ éúçðeidyk ± ¦¨¨£¦¨§¦
eli`e ,mitewf micxei eid ,xdpl micxeié÷ìñ à÷ ékmiler eidyk ± ¦¨¨§¦

,mrd itlk mdipte xdpd onéçL.mittekzn eid - ¨¦
ozipy ,dvigx oipra `xif iax mr sqep dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .mipic dnk epnn cenllà÷ äåä àøéæ éaø©¦¥¨£¨¨
äãeäé áøcî èénzLîax iptl ze`xidln `xie hnyp did ± ¦§©¦¦§©§¨

meyn ,dcediìàøNéc àòøàì ÷qéîì éòácdvex `xif iax didy ± §¨¥§¦©§©§¨§¦§¨¥
,ok zeyrl xeq`y xaq dcedi axe ,l`xyi ux`l zelrløîàc§¨©

øîàpL ,äNòa øáBò ,ìàøNé õøàì ìáaî äìBòä ìk ,äãeäé áø©§¨¨¨¤¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥§£¥¤¤¡©

(ak fk dinxi)eéäé änLå eàáeé äìáa'ixd ,'ebe mz` icwR mFi cr ¨¤¨¨§¨¨¦§©¨§¦Ÿ¨
,'d mcwtiy mcew mnvrn zelrl l`xyil xeq`y aezkd xne`

.jli `ly dcedi ax eilr xefbiy `xi `xif iax dideøîàiax ¨©
,`xifàúléî dépéî òîLàå ìéæéà,dn xac epnn rny`e jl` ± ¥¦§¤§©¦¥¦§¨

åok xg`÷qéàå éúéà.l`xyi ux`l dlr`e `ea` -ìæàiax jld ± §¥¥§¤©£©
e ,`xiféðàá éa éà÷c déçkLàziaa cner dcedi ax z` `vne ± ©§§¥§¨¥¥¨¥
,ugxndåc rnyì déì øîà÷déònLoeyla eynyl xn`y ± §¨¨©¥§©¨¥
,ycewdeàéáäøúð éì,iy`x z` ea setgl ick÷øñî éì eàéáä ¨¦¦¤¤¨¦¦©§¥

,zinx` oeyla xn` cere .ixry wexql icke÷étàå eëééîet eçút¦§©§§©¦
àìáä`iveie ,ekezl ugxnd zia ly ladd qpkie mkit egzit ± ¤§¨

,drifd lad z`éðàá éác àinî eúLàåming min ezyz - §¦§¦©¨§¥¨¥
.dvigxd jxevl enged md m` elit`e ,mivgex mz`ykøîàiax ¨©

,`xif(àì) àìîìéà[`l m`-]éúàao`klàlàliayaìøác òBîL ¦§¨¥Ÿ¨¦¤¨¦§©¨¨
éic ,äæ.jka il ic ± ¤©©

:`xnbd zl`ey .dcedi ax ixac z` zxxan `xnbdàîìLa± ¦§¨¨
dcedi ax xn` recn xacd oaen'÷øñî eàéáä ,øúð eàéáä'oeyla ¨¦¤¤¨¦©§¥

oky ,ycewdïì òîLî à÷y ,dfa eprinyd ±øzeî ìBç ìL íéøác ¨©§©¨§¨¦¤¨
íøîBàìugxnd ziaaìaïBLd.Lã÷xn`y dneeëééîet eçút' §§¨¦§Ÿ¤¦§©§

énð ,'àìáä e÷étàådfy ,ok zeyrl xn` recn oaen ok mb ± §©¦¤§¨©¦
ìàeîLãk,l`eny ly eixack ±àìáä ÷étî àìáä ,ìàeîL øîàc §¦§¥§¨©§¥¤§¨©¦¤§¨

jxc qpkpd ugxnd zia ly lad ,xnelk ,[lad `iven lad-]
.sebay drifd lad z` `iven ,dtdàlàmdl xn`y dn j` - ¤¨

'éðàá éác àiî eúLà',mivgex mz`yk ming min ezyz -éàî ¦§©¨§¥¨¥©
àúeélòîxaca zlrezd :`xnbd daiyn .df xaca zlrezd dn ± §©¦¨

,`ziixaa zx`ean,àéðúcy inäúL àìå ìëà,okn xg`lBúìéëà §©§¨¨©§Ÿ¨¨£¦¨
íc,mc `l` lk` `l eli`k -úléçz eäæåligzn df ici lre - ¨§¤§¦©

eteba.íééòî éìBçy ineúBnà òaøà Cìä àìå ìëàezlik` xg`l ¦¥©¦¨©§Ÿ¨©©§©©
,oyiiy mcewúá÷øî Búìéëàezaiwa lkrzn epi` lk`y lke`d ± £¦¨©§¤¤

,laf zeyridlúléçz eäæåligzn df ici lre -òø çéøz`vl §¤§¦©¥©¨
e .eitnìëàå ,åéá÷ðì Cøöpädf ixd ,dptpy mcewøepúì äîBc ©¦§¨¦§¨¨§¨©¤§©

eäe÷éqäLmivr ea exirady ±,Bøôà éab ìòlk`n lke` df s`e ¤¦¦©©¥¤§
,mcewd lk`nd ly zleqtdn envr z` dwipy mcew ycgeäæå§¤

úléçzeteba ligzn df ici lre -,àîäeæ çéømdefn eteb lky §¦©¥©£¨
y ine .drifa cinza õçømin,ïäî äúL àìå ïénçdf ixdäîBc ¨©§©¦§Ÿ¨¨¥¤¤
eäe÷éqäL øepúìelv` mivr exirad ±eäe÷éqä àìå ,õeçaî §©¤¦¦¦©§Ÿ¦¦

,íéðôaîeteb zndef z` xiqd df s`e ,melkl liren epi`y ¦¦§¦
eteb zndef z` xiqd `l j` ,[minga dvigxd ici lr] uegany

y ine .[ming min ziizy ici lr] miptanyóhzLð àìå ,ïénça õçø̈©§©¦§Ÿ¦§©¥
okn xg`l,ïðBöadf ixdøeàì eäeñéðëäL ìæøáì äîBc[y`l-] §¥¤§©§¤¤¦§¦¨

,ekizdle enngleäeñéðëä àìåokn xg`lïðBöìmippev minl - §Ÿ¦§¦§¥
jixv minga ugexd jke ,hdeld lfxad z` miwfgn mdy

y ine .eteb z` miwfgn mde ,opeva okn xg`l shzydlàìå õçø̈©§Ÿ
Cñ,onya eteb z`ì äîBc,dzewpl ziag sehyl dvexy in ¨¤§

d jteye ,dit lr dketd zcner ziagdeéab ìò íéîdúéáçlr ± ©¦©©¥¨¦
,miptan dzewpl dkezl miqpkp mpi`y ,uegan diccve diley
el dlired `le eteb jezl dvigxd in eqpkp `l ,jq `ly df s`e

.dvigxd

äðùî
mipzepy lecb cg`d ,letk leaiw zia lra ilka zwqer dpynd
el` milk .mind menigl milgb ea mipzepy ohw ipyde ,min ea
xaegn milgbl leaiwd ziay mdn yi .zepey zexeva miieyr
milgb xicz ea migipn oi`e ,dar dpi` eptece ,uegan eptecl
`l` x`ilenl dnec ilk yi j` .x`ilen `xwp df ilk .zexrea
leaiwd ziay lecb ilk yi ok ,xicz ea dievn y`de dar eptecy
`xwp mdn cg`y x`eai `xnbae ,eileyl eizgzn xaegn milgbl
.el` milkay minn zaya diizy oic zx`an dpynde .ikihp`

óeøbä øàéìeî,zayd zqipk mcew milgbd z` epnn etxby ± §¨©¨
epîéä ïéúBLeay mindn -úaMazvw enngzd mindy it lr s` , ¦¥¤©©¨
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המשך בעמוד צ



רמי dxik` cenr `n sc ± iyily wxtzay
éãecéb déì úéìc.FnM DztU lv` miTEnr miOd EidIW ddFaB DztU oi`W §¥¥¦¥¤¥§¨¨§¨¤¦§©©¦£¦¥¤§¨¨§

rwxTA eilbx urFp - DztUl KEnq ihn iM ,mW miTEnr oi`W oeikC .rvn`Ä¤§©§¥¨¤¥£¦¨¦¨¥¨¦§¨¨¥©§¨©©§©
ince miOd KFzl xtrd dgnnE ,xtFgeicECiB Dil zi`C :d`xp ile .lAbnl,ixW §¥§©¤¤¨¨§©©¦§¨¥¦§©¥§¦¦§¤§¦¥¦¥¨¥

inC `lC,xdplxEq`e ,xdpl `inC - icECiB Dil zilC .ilkl `N`:åéãé çépäL. §¨¨¥§¨¨¤¨¦§¦§¥¥¦¥¨§¨§¨¨§¨¤¦¦©¨¨
zEripv mEXn ,ugFx didWM:òâð éà.dO`A: §¤¨¨¥¦§¦¦¨©¨©¨
íìBòì ìeaî àéáî eléàk.mOgzOW`aE §¦¥¦©¨¨¤¦§©¥¨

,lEAOd xFC lW FlEwlw dfe ,ixw icil¦¥¤¦§¤¦§¤©©
iM" aizkC ,dlHal rxf zakW mi`ivFn¦¦¦§©¤©§©¨¨¦§¦¦

'ebe "xUA lM zigWd)e ziW`xA(:kìBáúL. ¦§¦¨¨¨§¥¦§¤¤
,zFliig - zylFA .EdA` 'xC `dl dE`Ur£¨¨§¨§©¨¤¤£¨

oiURgOW mW lr .xirl `Ad qiiBmiWlFaE ©¦©¨¨¦©¥¤§©§¦§¦
zylFA Dl ixw xird z`:íBìL úòLa.oFbM ¤¨¦¨¥¨¤¤¦§©¨§

zEkln DzF` lW `EdW:øôBk eléàk. ¤¤¨©§§¦¥
xaCA WFA `EdW d`xpC:úéçð ék.,xdPl §¦§¤¤©¨¨¦¨¥©¨¨

- zEripv mEXn o`M oi`e ,xdPd iRlM eipR̈¨§©¥©¨¨§¥¨¦§¦
xEq`FzFQkl:÷éìñ ék.- mrd iRlM eiptE ¨§©¦¨¥¨¨§©¥¨¨

zEripv mEXn xYEn:øé÷æ àøéæ 'ó.WiigC ¨¦§¦¥¨¨¥§¨¥
xtFkM d`xi `NW axcl:èéîzLî.`xi did ¦§©¤Ÿ¥¨¤§¥¦§©¥¨¨¨¥

`xif iAx irA dedC mEXn ,Fl zF`xil¥¨¦©£¨¨¥©¦¥¨
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àìäåsxvn."dpennd mdl xn`" wxta ipynck ,sexivl ribd `lya iiepyl `kile

)mye :cl sc `nei± (`ed sexivl ribd mgin mzqc:éãéîdpity mgin

ipzw edpity mgind ipzw min epnid."ziad z` epte" aizkde :dniz ±)ci `xwie(

"ziad izipt ikp`e")ck ziy`xa("jxc ept eleq")fp diryi(xal mewn ept" q"ya oke

oeik :l"ie !mkezay dn `l` dptn epi`y "i`eil

,oiptnd xacd lr iepit xkfed zenewn dnkac

oebk""ziefl ziefn eivtg dptnd"('de 'c oiptn

"zetew()milk ept")zian("d`nehd)"oaz(

,edpit hwpnl dil ded `l ± "ezeptl cizre

nn dpt :`l`irhinl `ki`c oeik ,min ep:

íçéîmin ekezl ozi `l min epnn dpity

`id dcedi iaxe sxvny iptn xwir lk.la`

.lyan epi`c oeik ,sxvny t"r` ,ixy ± y"xl

witqn mgind oi`y ,daxd min ea yiy oebk

xn` wxta ogky`ck ,ekezay mind aex lyal

"dpennd mdl)mye :cl sc `nei(lyan oi`y

ly zeiyyr oi`ian :dcedi iax xn`wc .sxvne

zlz ipdn xal ,axk ciar xnc ilin lk :lirl xn` `dc ,y"xk xaq iia`c b"r`e !sxvn `lde :jixt d"t`e .xeq` did ± lyan did m`e .ozpiv bitzy mind jezl oilihne lfxa

.ipzw min epnn dpity mgin icin :dil `iywc meyn ,dcedi iaxk oizipzn iwen :n"n .dil `xiaq diax daxk iia` ,`nzqne .dxixba y"xk dkld ediipin cge ,l`enyk ciarc

'xk 'ipzn jenqa iwen `icdac :cere ,dxixba dcedi 'xk xaq axc ± "ax xn` `pzn xa `c` ax xn`" lirl b"le .y"xk `zkldk dl iwene ,iia` ziiyewl yiig `l `c` axe

'x xq` sexivac rnyn `kdc :dyw .sxvn `ny `lde :w"d "sxvn `lde" jixtc `de .y"x dcen diyix wiqtac .sxvi `ly zeidl lekiy ,diyix wiqt ied `lc l"ve .dcedi

dxezd on `edy xaca `wecc yxtne ."ycwna zeay oi`" b"le ,opaxc sexiv ± `kd la` ,`ziixe`c ± n"d :i"yx qixb "dpennd mdl xn`" wxtae ,oiekzn oi`y xac inp dcedi

"h"i" wxtc dviac oizipzna dxixba xq` dcedi 'x `dc 'itl dyw ikd e`la ,edine .`l ± opaxc `edy sexiva la` ,xeq` ± oiekzn oi`y xac dcedi 'xl dil zi`):bk sc(:opzc

oiwxit seqa rnynck ,oiekzna 'it` `ziixe`c `xeqi` `kil dxixbac b"r` .oiekzn oi`a xq`c dcedi 'xk `pinwene ,`l ± rwxw b"r la` :rnync ,milk b"r `l` zxxbp dpi`e

"ezlxr xya leni" :`ipzde ,ikd iia` xn` ine :jixte .xzen ± oiekzn epi`y xac ,sexivl ribdyk `niz 'it` :iia` ipync ,dyw mzdc `zrnyc :cere .ci xg`lk yxeg iedc

,dviac `idd iziin `l i`n` ,`zyde ."xeq` oiekzn oi`y xac" xn`c ,dcedi 'xl `l` dkxvp `l :iia` xn`e ?l"l `xw :da opiede ,`irye` iax ixac ,uewi zxda mewna 'it`

oi`y xac 'ek elit` xn` iia` :mzd yxtl d`xp jkl ."ycwna zeay oi`e" qxbc xtqd wgen :cere !iia`c dizlin iziine ,oiekzn oi`y xac dcedi 'x xq`c dnly dpyn `idc

xq`c n"y k"` ,`xw dcedi 'xl jixhvi`c iia` iwenc "ezlxr xya leni"n jixte .opaxcn `l` ± oiekzn oi`y xac dcedi 'x dil xq` `le .dcedi 'xl xzen :'it .xzen oiekzn

,opaxcn `l` oiekzn oi` xeq` `l zay iabc sexiv la` .dxezd on xeq` ± zayn ueg dlek dxezd lka :'it ,dlek dxezd lka ± n"d b"de :ipyne .dxezd on oiekzn oi` dcedi 'x

"lk` wtq" wxtac :dywe .mzdc `ibeqe ,`kd y"` `zyde .ycwna zeay oi`c .ixye ,zaygn zk`ln `ied `l ± oiekzn oi`c oeikc):k sc zezixkmye(oiekzpy oebk :iy` x"`

."xzen oiekzn oi`y xac" xn`c ,y"xk ± xhtc o`ne .z`hg aiigc xn`w jkle ,xeq` oiekzn oi`y xac :xn`c i"xk dl xaq w"z ,odil`n zepezgzd exraede zepeilrd zeakl

zk`ln aiyge ,zepezgzd exraei `l m` zepeilrd zeakl llk xyt` i`y .diyix wiqt ied mzdc :l"ie .dxezd on zaya 'it` i"xl xeq` ± oiekzn oi`y xacc rnyn `nl`

w"z hwp `le "oiekzn oi`ye oiekzn" `pyil hwpc `de .zepezgzd zxradl jixv epi`c ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln `iedc meyn .y"x xht ± diyix wiqt iedc b"r`e ,zaygn

dakn oebk ,dk`lnd zeyrl oiekzny mewna `l` dtebl dkixv dpi`y dk`ln i"x aiign `lc `niz `lc ,hwp i"xc `zeax meyn ± "'ek dkixv dpi`y dk`ln" xn`c i"xk

exraede mngzdl milgb dzegdc `iddae .aiig ± diyix wiqt iedc oeik :l"nw ,`l ± zepezgzd xiradl oiekzn epi`y mzd la` ,ieaikl oiekzny ± miax ewefi `ly ur ly zlgb

`gipc oeik ,n"n .dtebl dkixv `ied ± xiradl ezpeek i`c .y"x xhtcn ,xiradl ezpeek oi`c b"r` .'ek y"x `d ,"aiig ± dtebl dkixv dpi`y dk`ln" xn`c i"x `d :hwp ,odil`n

± zeakl `a ixdy ,llk zepezgzd zxrada dil `gip `l ± zepeilrd zeakl oiekzpa la` .oiekzn oi`c `pyil hwp `l ikdle ,oiekzn epi`y dia opixw `l ± dxrad jda dil

"dpead" wxtac b"r` .mngzdl milgb dzega ixy y"xe .diyix wiqt iedc b"r` ,oiekzn oi`c `pyil jiiy)mye .bw onwl(dicic `rx`a dndal e` dlik`l ylezdc rnyn

`gipc icdq op` ± zetil oiekzn oi`y t"r` ,mzdc .mngzdl dzeg oebk ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln lkl inc `l ± rwxwd zetil oiekzn oi`c b"r` ,`edy lka z`hg aiig

,dilel dkixv dpi`y dk`ln `iede ,xiradl oeekzp `l ± xexaa dpdp epi`y oeike .mngzi ef dxrad `lac ,ef dxrada dpdp epi` ± dzega la`:àìxiytdl `l` epy.jezn

.xeq` ± min epnn epity mgin oebk ,sexiv jiiyy xaca 'it ,sxvl la` ,edpity mgin oebk ,xeyit `l` sexiv jiiy oi`y xaca `l` epy `l :ok `ibeqd yxtnc rnyn 'hpewd 'it

epnn dpitc epy `l :xnzi` ikd xnzi` i` `l` !?ixy in dligzkl sxvle :jixt ikdle .oiekzna 'it` :rnyne .xzen ± sexiv jiiyy xaca s` :xnelk ,"sxvl s`" xn` l`enye

`de" lirl jixtc `de .`c` axk "edpit" yxtn axe .eizecb lk lr ep`lniy cr sexiv `kilc ,elek ed`ln `ly oebk ± sxvl `le xiytdl xeriy `l` opev ekezl zzl ixy min

yxtn i"xe .wgece ;sexiv zeidl `"` ± ekeza minde edpityk la` ,"miaexn" xn`wcn ,sxvl xeriy yiy oiaexn min ekezl ozep la` xn`wc `d dil rnync meyn ± "sxvn

xn`wcn :cere .sxvl xeriy ea oi`y ipyn `le "sxvn `lde" lirl jixtcn ,sxvl xeriy ea yi ± `edy lk min epnn dpitae ,ed`linyk sexiv `ki` inp edpitac :xg` oipra

oiekzny :'it ,xiytdl `l` epy `l :t"de .sxvn `ed `edy lkac dia ibeltl jiiy `le .sxvny dil `hiyt mzdc rnyn "sxvny iptn ,xeq` ± min epnn dpity mgin la`" iia`

,iia`k mind mr edpit inp i` .`c` axk ,min epnn dpity "edpit" yxtne .y"xk ,xeq` ± sxvl oiekzny ,sxvl la` .sxvl xeriya 'it` ax ixiinc dil `xiaq `zyd .xiytdl

iwenc iia`k `le ,y"xk oiekznl oiekzn oi` oia wlgne .sxvl xeriy yi ± ewlzqp `l ekezay oing mindc b"r`c .oippev min elek e`lnny oebk ,sxvl xeriy ea yiyk ixiine

epiidc ,dxixba dcedi iaxk dkldc xaqc oeik :axc `ail` jxtinl ivn dedc d"d ± "ixy in dligzkl sxvle" l`enyc `ail` jixt ike .dcedi 'xke ,sxvl xeriy ea oi`a dl

,jixtw l`enyc` `l` .dizeek dil `xiaqc dcedi iaxke .iia`k sxvl xeriy ea oi`yk dnwel ,y"xke sxvl xeriy ea yiyk 'ipzn inwe`l diwgec i`n oiekzn epi`y xaca

.mind mr edpity ,ixnbl iia`k oizipzn yxtn `zyd ± "xnzi` ikd xnzi` i` `l`" .dil `ticrcla` ,eizecb lk lr mgind `lnn epi`y ± xiytdl xeriy `l` epy `l :t"de

la`" iia` xn`w ike .'itck ,sxvl xeriy yi oipr lkac ,xeq` mlerl ± min epnn dpit la` .dizeek xaqc dcedi iaxk ,xeq` ± xiytdl `l` oiekzn epi`y t"r` sxvl xeriy

'xk `iz`c ,wiic "edpit" oeylnc meyn ,`pyil i`d hwpinl dil `gip `l` .xeq` ± sxvl xeriy la` ,xiytdl xeriya `"ca :xninl ivnc d"d ± "'ek min epnn dpity mgin

mlerl ± min epnn dpity yxtnc `c` axlc .edpity wiicc iia`k 'ipzn iwen ok m` "sxvl xeriy s`" l`eny xn`wcn :z"`e .y"xk xzen sxvl xeriy s` :xne` l`eny .dcedi

:xn`we ,axc dizlin` i`w l`enyc :l"ie .i"xk ,xeq` ± epnn edpit `d ,edpit `weec wecip ok m` ± iia`k yxtnc oeike ?l`eny xn`wc "sxvl xeriy s`" i`ne ,sxvl xeriy yi

sxvl xeriy mlerl yie ,min epnn dpityk `c` axc dizeek 'ipzn 'inwen ± y"xk il `xiaq `p`c ,ixy sxvl xeriy s`:

àìxiytdl `l` epysxvn `lde lirl jixt ik dywe ed`linyk sxvl xeriye ed`ln `lyk xiytdl xeriye mind epnn dpity `c` axk edpit 'ipzn dil rnyn axc d"t .

rnync l"ie ed`lin `l 'it` sxvn `ed oipr lka rnyn sxvn `edy iptn xwir lk ekezl ozi `l min epnn dpity mgin la` iia` xn`wcn cere ed`lin `lyk `nil

xqzin sxvl oiekzn epi`y t"r`e xeq` oingd epphviy k"k min ea ozp la` oingd epphviy k"k min ea ozp `ly xiytdl xeriy `l` epy `l xn`we iia`k edpit dil)mya i"ez
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zay(iying meil)

,miaexn mippev min mgina zzl xzen recn :`xnbd dywnàìäå©£Ÿ
`ed jkaóøöîzk`ln xnb xeqi` dfa yie ,mgind z` wfgn ± §¨¥

zrck epizpyn :`xnbd zvxzn .ilk ziiyràéä ïBòîL éaø©¦¦§¦
,diepyøzeî ïéekúî ïéàL øác ,øîàcezeyrl xzeny xac lk ± §¨©¨¨¤¥¦§©¥¨

xeq`y dk`ln mb dyriz eziiyr zryay okziy `l` ,zaya
xzen ,dk`ln dze` z` zeyrl oiekzn epi`e ,zaya dzeyrl
,mgind z` sxvl oiekzn epi`y oeik ,o`k s`e .zaya ezeyrl

.min ekezl zzl xzen
dpynd z` yxtne ,`pzn xa `c` ax yexit lr dywn iia`

:xg` ote`aé÷úîééaà dì ó,`pzn xa `c` axléãéîike -íçéî' ©§¦¨©©¥¦¦¥¨
éðz÷ 'íéî epnî äðétLixde ,dpyna xn`p ±éðz÷ 'eäðétL íçéî' ¤¦¨¦¤©¦¨¨¥¥¨¤¦¨¨¨¥

iab lrn envr mgind z` dpity ,rnyn ef oeyle ,dpyna xn`p ±
.ekeza mcer mingd mind la` ,y`d,øîà÷ éëä ,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¨¦¨¨©
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:iia` siqene,íéî epnî äðétL íçéîe,dpynd ly `pzd xaeq ¥¨¤¦¨¦¤©¦
yøwéò ìk íéî BëBúì ïzé àì,miaexn min `l s`e ,llk -éðtî Ÿ¦¥§©¦¨¦¨¦§¥

óøönL,ilkd z`ezrck ,ef dpynàéä äãeäé éaø,diepy,øîàc ¤§¨¥©¦§¨¦§¨©
.øeñà ïéekúî ïéàL øácmginl mippev min zzl xeq` jk meyne ¨¨¤¥¦§©¥¨

mindy oiekzn epi`y s` ,ea eidy mingd mind z` epnn epity

.mgind z` etxvi mippevd
:dpynd xe`iaa ewlgp l`enye axy d`ian `xnbdàì ,áø øîà̈©©Ÿ

eðL,miaexn min mgina zzl xzeny dpynaàlàmin exzepyk ¨¤¨
ick mippev min ea ozep `ede ,mgina mingøéLôäì,mze`ìáà §©§¦£¨

ick mippev min ea ozepe ,mgindn mingd mind epit m`óøöì§¨¥
,eze`eléôà ,øîà ìàeîLe .øeñà,mgindn mingd mind epit m` ¨§¥¨©£¦

ick mippev min ea ozepeóøöì,mgind z`énðok mb ±.øzeî §¨¥©¦¨
sxvl ick min ozil xzeny l`eny ixac lr dywn `xnbd

:mgindéøL éî äléçzëì óøöìmgina min zzl xzen ike ± §¨¥§©§¦¨¦¨¦
.mgind z` mind etxviy `ed epevxyk

:xg` ote`a l`enye ax zwelgn zx`an `xnbdøîzéà éà àlà¤¨¦¦§©
øîzéà éëä,dxn`p `id jk jgxk lr l`enye ax zwelgn `l` ± ¨¦¦§©

eðL àì ,áø øîàmippev min mgina zzl xzeny dpynaàlà ¨©©Ÿ¨¤¨
a mindykøeòéLwx mileki mdy [zenka-],øéLôäìmpi`e ¦§©§¦

,mgind lk z` mi`lnn mpi`y oebke ,ilkd z` sxvl milekiìáà£¨
a mind xy`køeòéLmileki mdy [zenka-]óøöì,mgind z` ¦§¨¥

,mgind lk z` mi`lnn mdy oebkeeléôà ,øîà ìàeîLe .øeñà̈§¥¨©£¦
a mind xy`køeòéLmileki mdyóøöìmdy oeik ,mgind z` ¦§¨¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, ה'תיש"א, הילולא של אד' הצ"צ 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו' מהור"י שי' שו"ב

שלום וברכה!

אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  שכמו  על  העמיס  אשר  ענינים  וכמה  בכמה  בהתעסקותו  מסתכל  הנני 

ומתענג אני לראות אשר גם עתה ממשיך הוא בפעולותיו הטובות בזה, ובטח יוסיף בהם גם תוספות 

השתדלות ובלי ספק יתן לו השי"ת הכוחות הדרושים לזה, כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.

וידוע אשר בריאות הגוף הישראלי תלוי בתורה ומצות, אשר ההתעסקות בהם לא לבד שאין 

מקלקל לבריאות ח"ו אלא עוד מחזקת את מצב הבריאות של המתעסק וכל בני ביתו שי'.

ידוע מרז"ל )ב"ק צב, ב( חמרא למרא וטיבותא לשקיי', ומבאר בעל ההילולא הוא כ"ק אדמו"ר 

הצ"צ דאך באותם שאינם בעלי בחירה ואינם אלא כגרזן ביד החוצב בו אין שייך בזה הענין דטיבותא 

לשקיי' ולכן אסורה ג"כ עבודת כו"מ כי אינם אלא כגרזן ביד החוצב, משא"כ באיש הישראלי שהוא 

בעל בחירה מגיע טיבותא לשקיי' גם אם בלתי התערבותו הי' פב"פ ג"כ עושה המצוה )עיין בזה בארוכה 

בס' דרך מצותיך, מצות מילה ספ"ג(.

גבאות  חטים,  מעות  המעמד,  כגון  בה,  שמתעסק  כזו  מצוה  זה  בענין  וכמה  כמה  אחת  ועל 

בביהכ"נ דליובאוויטש והדפסה, הנה במילי דשמיא הרי כל אחד ואחד יכול להשפיע על חברו, ואם כן 

השקיא הוא אינו רק ממוצע אלא גם משפיע ומביא את חברו לידי עשית מצוה, אשר גדול שכרו במאד. 

וביותר הוא בעניני צדקה שנקרא בשם מעשה הצדקה, שגדול המעשה יותר מן העושה, וענינו ל' כפי', 

כידוע מרז"ל מעשין על הצדקה )ראה בקונטרס חג השבועות ה'תש"ח, ד"ה ועבדי דוד, ע' 27(, ואם 

בעושה צדקה אמרו שאוכל פירותיהם בעוה"ז והקרן קימת לעולם הבא, על אחת כמה וכמה בהמעשה 

שהוא כלי מוכן להמשיך ולקבל ברכת ה' הבטחת הקב"ה ובחנוני נא בזאת, והריקותי לכם ברכה עד 

בלי די, וכפשוטו - בבני חיי ומזונא רויחא.

והשי"ת יברכו אותו ואת זוג' תי' בבריאות הנכונה ופרנסה מתוך מנוחה ורב נחת אידישן און 

חסידישן נחת מכל יוצאי חלציהם שיחיו.

בברכת חג כשר ושמח ובריאות הנכונה תכה"י.
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jyna oken dyriy rcei `edy xac elit` ,zayd zqipka
ezrc giqdy zay axra mipkend mixac elit` xq` oke ,zayd
xve`l eizexit z` qipkdy oebk ,ef zaya mda ynzydln
oken zeidl cizry xacy ,xaeqe wleg oerny iax mle` ,[oqgn]
xzen ,epnn ezrc giqdy elit` lk`n xac lk oke ,zayd jyna
melkl ie`x epi`y xaca mle` ,oken dyri `edykl elhlhl
mlhlhl xeq` ,mteb zngn mivwend mixacd epiidc ,zay axra
xacy oerny iax dceny ,zayd jyna mipken eyri m` s`

dvwen didy.zayd lkl xq`p ,zayd zqipka eteb zngn

äðùî
xpd z` ea ewilcdy onya dvwen zeklda zwqer epzpyn

:zaylïéðúBð ïéàzayaøpä úçz éìkickïîMä úà Ba ìa÷ì ¥§¦§¦©©©¥§©¥¤©¤¤
,xpd on shepdäeðúð íàåxpd zgzøzeî ,íBé ãBòaîegipdl §¦§¨¨¦§¨

,myn elhil jixv oi`e ,enewnaåmle`ïéúBàéð ïéà[mipdp±]epnî §¥¥¦¦¤
,zaya ilkl shpy onydn ±L éôì`ed,ïëenä ïî Bðéàzqipkay §¦¤¥¦©¨

.dwlcdl dvwed `l` zaya yeniyl oken did `l `ed zayd

àøîâ
:zaya dlhedy dvia jxevl ilk lhlhl xzen m`d dpc `xnbd

eøîàL ét ìò óà ,àcñç áø øîà,minkgúçz éìk ïéðúBð ïéà ¨©©¦§¨©©¦¤¨§¥§¦§¦©©
úìBbðøzick oexcn mewna divia dlihnddúöéa ìa÷ì`ly ©§§¤§©¥¥¨¨

,xayize lblbzzäôBk ìáà[jted-]éìk äéìòdxneyl ickàlL £¨¤¨¤¨§¦¤Ÿ
øáMzmixqe` ep` oi` dvwen `id dviady s`e ,mikledd ilbxa ¦¨¥

.dkxevl ilk lhlhl
:`cqg ax ixac z` x`an daxàîòè éàî ,äaø øîà`ed dn ± ¨©©¨©©£¨

enrhàcñç áøczvia ea lawl ick ilk lhlhl xq`e wligy §©¦§¨
.dviad lr ezetkl ick ilk lhlhl xizd mle` ,zlebpxzdøáñ÷̈¨©

,`cqg ax,ätLàa dúöéa ìéèäì äéeNò úìBbðøz`ny yegl yie ©§§¤£¨§¨¦¥¨¨¨©§¨
,mc` ilbxa xayz,ïBøãî íB÷îa dúöéa ìéèäì äéeNò dðéàå§¥¨£¨§¨¦¥¨¨¦§¦§

ejxevläéeöî äìvä,dty`ay dvia oebkeøézälhlhl minkg ©¨¨§¨¦¦
dviad lr ezetkle ilk lehil exizd jkle ,dvwen jxevl s` ilk

,zlhip dpi` dviady elit`ejxevläéeöî dðéàL äìväoebk ©¨¨¤¥¨§¨
,epzpynay ony sehthe oexcna divia dlihnd zlebpxzàìŸ

eøézädxear ilk lhlhl. ¦¦
:dax zhiy lr `ziixan dywn iia`déáéúéàdywd ±ééaà ¥¦¥©©¥
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zay(ycew zay meil)

:dpynn dax lr ztqep `iyewdéáéúéà,daxl iia` dywd ± ¥¦¥
dpyna epipy(.`kw oldl),äøò÷ ïéôBkqxg lyìòiabàlL øpä ¦§¨¨©©¥¤Ÿ

æçàéy`däøBwadxrw lhlhl xzed cvik ,daxl dywe .bbay ¥¨¥©¨
sxyi ziady ievn df oi` `ld ,xpd wfidn ziad z` livdl ick
.dievn dpi`y dlvd jxevl lhlhl xeq` jixacle ,xpd zngn

zwqer dpynd :`xnbd zvxznéðéçb ézáamikenp mizaa ± §¨¥§¦¥
,dxewl aexw xpdyeäa çéëLcmda letizy ievny ±ä÷éìc §§¦©§§¥¨

xzed jkle ,dievn dlvd `id xpd ieqik dfk ziaae ,xpd zngn
.dkxevl lhlhl

:dpynn `xnbd dywn cerdpyna epipy(:`pw oldl),äøB÷ ïëå§¥¨
bbayäøaLpLzaya,ähnä úBëeøàáe ìñôña dúBà ïéëîBñ ¤¦§§¨§¦¨§©§¨©£©¦¨

dywe .letiz `ly dwifgdl dxeayd dxewd zgz mtwefy
recne ,xayiz ziad zxewy `ed ievn oi`y xac `ld ,daxl
dpynd :`xnbd zvxzn .dkxevl dnecke lqtq lhlhl xzed

zwqeréúãç éøeLëaod m` ewcap `l oiicry zeycg zexewa ± ¦§¥©§¥
,bbd z` z`yl zeie`xe zewfgéò÷ôc éãéáòczeieyr mdy ± ©£¦¦§¨§¦

dlvd jkitle ,mdiab lr mighy hihd `yn caekn xayidl
.`id dievn

dpyna epipy :cer `xnbd dywn(:dl dvia),óìcä úçz éìk ïéðúBð§¦§¦©©©¤¤
[bbdn mitlecd minyb-]úaMa.ziad z` sphi `ly ick ,elawl ©©¨

dxizd recne ,`ed ievn oi`y xac slec zia `ld daxl dywe
dpynd :`xnbd zvxzn .ewifdn livdl ick lhlhl dpynd

zwqeréúãç ézáamiycg mizaa ±éôìãc éçéëLcmdy ievny ± §¨¥©§¥¦§¦¦§¨§¦
.`id dievn dlvd jkitle ,mitlec

xpd zgz ilk zgpd xeqi` mrha dpey xe`ia d`ian `xnbd
:zlebpxzd zgzeàîòè eðééä ,øîà óñBé áøenrh df ±àcñç áøc ©¥¨©©§©£¨§©¦§¨

,dzvia lawl zlebpxzd zgz ilk zzl xq`yìháî à÷c íeMî¦§¨§©¥
,Bðëéäî éìkzaya lhlhle ynzydl xeq` `diy mxeb xnelk §¦¥¥¨

letizy xg`l ixdy ,zaya yeniyl ie`xe oken didy ilk
la` .dvwen `id dviady ,elhlhl lkei `l aey ilka dviad
dpi` dviady oeik oky ,`cqg ax xizd dvia lr ilk zetkl
ea ynzydle ilkd z` dilrn lehil ezexyt`a ,ilkd jeza

.dvxiy dry lka
:`ziixan sqei ax lr dywn iia`ééaà déáéúéà,epipy ,sqei axl ¥¦¥©©¥

äøaLpL ìáè ìL úéáç,zaya.äézçz çépîe øçà éìk àéáî ¨¦¤¤¤¤¦§§¨¥¦§¦©¥©¦©©§¤¨
ilkl letiy dryne ,`ed dvwen lah `ld ,sqei axl dywe
gipdl xzed recne ,epkidn ilk lhan `vnpe ,lehlha edxq`i

.lahd z` lawl ilkdéì øîàdpynn dyw `l ,iia`l sqei ax ¨©¥
y itl ,efìáèaeygúaL ìöà àeä ïëeî,dvwen x`yn xzeiLok ¤¤¨¥¤©¨¤

,zaya exyrl exq` minkgy cvn `l` envr cvn dvwen epi`
ok lreøáò íàminkg ixac lrBðwúå,zaya exyire epnn mxz ± ¦¨©§¦§
`ed,ïweúîxeqi`l miyyeg oi`e ,zaya elk`le elhlhl xzene §¨

xeq` `ed ok zngny elit` ,epwz `lya mb ,ok m`e ,dvwen
n ,lehlha.eizgzy ilkd z` xqe`e lhan `ed oi` mewn lk

dpyna epipy :`xnbd dywn cer(:fn oldl),øpä úçz éìk ïéðúBð§¦§¦©©©¥
.úBöBöéð ìa÷ìeltiyk lehlha xq`i ilkd `ld ,sqei axl dywe §©¥¦

ilk lhan meyn edexq` `l recne ,dvwen ody zevevipd ea
:`xnbd zvxzn .epkidnúBöBöéð ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©¦

Lnî ïäa ïéàeltiyk mbe ,mzngn ilkd z` xeq`l zeaiyg ± ¥¨¤©¨
ilk lehia meyn ezgpda oi` jkitle ,elhlhl xzen ilkl

.epkidn
dpyna epipy :`xnbd dywn cer(:`pw oldl),,äøaLpL äøB÷ ïëå§¥¨¤¦§§¨

ähnä úBkeøàa Bà ìñôña dúBà ïéëîBñdxaqe ,letiz `ly ick §¦¨§©§¨©£©¦¨
axl dywe ,dwfga dxewd zgz lqtqd z` mirwezy `xnbd
,lqtqd z` lehil ozip `l zrky oeik `ld exizd recn ,sqei
zzl dxizn dpyndy dn :`xnbd zvxzn .epkidn elhan `ed

`weec edf ,lqtqéôøc,ewcdn epi`e oeitxa my epzepyk ±éàc §¨¥§¦
déì ìé÷L éòa.zaya myn elhep dvxi m`y ± ¨¥¨¦¥

dpyna epipy :`xnbd dywn cer(:dl dvia),óìcä úçz éìk ïéðúBð§¦§¦©©©¤¤

,úaMapi`y oeik slcd in `ld exizd recn ,sqei axl dywem ©©¨
lehlha edexq`i ilkl eltiykle ,dvwen md dizyl miie`x
zzl dxizn dpyndy dn :`xnbd zvxzn .epkidn elhan `vnpe

`weec edf slcd zgz ilkéeàøä óìãa,dvwen epi`y ,dizyl §¤¤¨¨
.lehlha ilkd z` xqe` epi`e

dpyna epipy :sqei ax lr dywne `xnbd dtiqen(:gkw oldl),
ïéôBk,mikted ±ïéçBøôàä éðôì ìqä úàick zayaeãøéå eìòiL ¦¤©©¦§¥¨¤§¦¤©£§¥§

`ld ,exizd recn sqei axl dywe ,mdly lell eiab lr
lehlha edexq`i ,lqd lr ecnri dvwen mdy migext`dyk

:`xnbd zvxzn .epkidn lhazieøáñ÷,sqei axBìèìèì øzeî ¨¨©¨§©§§
.epkidn ilk lehia jka oi`e ,lql

:aeyiid lr `xnbd dywnàéðúäålq ,`ziixaa epipy `lde ± §¨©§¨
migext`d iptl oezpd.Bìèìèì øeñà,sqei axl dyw aey ok m`e ¨§©§§

xq`p lqdy oeik `ld ,zaya my egipdl dpynd dxizd recn
.epkidn lqd z` lhan `ed ,migext`d ici lr

`l` ,lqd z` lhlhl `ziixad dxq` `l :`xnbd zvxznïãBòa§¨
Y åéìòon ecxiykl la` ,lqd lr micner oiicr migext`dyk ¨¨

lkeiy oeik mdiptl lq zzl dxizd dpynde ,elhlhl xzei lqd
.ecxiykl elhlhl

:`xnbd dywnàéðúäåmigext`d iptl oezpd lq ,`ziixaaìò óà §¨©§¨©©
L étxakøeñà åéìò ïãBò ïéàcvik ,sqei axl dyw aeye .elhlhl ¦¤¥¨¨¨¨

.epkidn elhale zaya egipdl dpynd dxizd ok m`
:`xnbd zvxzn,eäáà éaø øîàz` lhlhl dxq`y `ziixad ¨©©¦£¨

`l` dxq` `l migext`d epnn ecxiy xg`l s` lqdaote` §
y,úBLîMä ïéa ìk åéìò ïãBòelit` elhlhl xeq` ok zngny ¨¨¨¨¥©§¨

meyne ,epnn ecxi xakykéàö÷úéàc Bbéîdvwed lqdy jezn ± ¦§¦§§©
,úBLîMä ïéáì,lehlha xeq` dide eilr migext`d eid f`y §¥©§¨

àîBé éleëì éàö÷úéàxg`l elit` zayd lkl dvwed `ed ± ¦§§©§¥¨
oia lk lqd lr eid `l migext`d m` la` ,epnn ecxi xaky
.eilr migext`dy drya `l` xeq` epi` lqd ,zeynyd
ote`a dwqr ,migext`d iptl lqd z` ozil dxizdy dpynde
oiaa migext` eilr eid `l i`ceay zayd zqipk xg`l egipny
,eilr mpi` migext`dy drya elhil xzen jkitle ,zeynyd

.epkidn lhazn `ed oi`e
xizdy `cqg ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd(:an lirl)

oi` recn dpynd ixaca xg` xe`iae ,dvia iab lr ilk zetkl
:xpd zgz ilk mipzepúçz éìk ïéðúBð ïéàL íLk ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§¥¤¥§¦§¦©©

.øáMz àlL ìéáLa éìk äéìò ïéôBk ïéà Ck ,dúöéa ìa÷ì úìBbðøz©§§¤§©¥¥¨¨¨¥¦¨¤¨§¦¦§¦¤Ÿ¦¨¥
:wgvi iax ly enrh z` `xnbd zx`anøáñ÷,wgvi iaxéìk ïéà ¨¨©¥§¦

ì àlà ìhéðjxev,úaMa ìhépä øáãilk lhlhl xeq` ef drcle ¦¨¤¨§¨¨©¦¨©©¨
jxevl ilkd z` lhlhn `ed oky dviad lr zetkl icka s`

.zlhip dpi`y dviad
àúáeéz éðä ìk éáéúéîlkn wgvi iax lr daiyid icinlz eywd ± ¥¦¥¨¨¥§§¨
zeziixade zeipynd(.bn :an lirl)dlvd jxevly mdn rnyny

,lhlhl exizd dievnépLåmecinrde ezhiy eayie ±éøöaC §©¦§¨¦
BîB÷îìmewnl jixv `edy oeik enewnn ilkd z` lhep `edy - ¦§

el xzedy oeike ,elhil xzen df ote`ay ,ea gpen ilkdy
.dvxiy mewn lka egipdl leki dzrn ,ediabdl

:wgvi iaxk `ly odn gkeny zeziixa dnkn dywn `xnbdàz̈
òîL,epipyy ,`ziixan wgvi iaxl `iyew rnye `a ±úçàoia ± §©©©

ïéìèìèî ïéà ,áBè íBéa äãìBpL äöéa úçàå ,úaMa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨©©¨§©©¥¨¤§¨§¥§©§§¦
dze`àìickúà da úBqëìitå ,éìkäick `léòøk da CBîñì Ÿ§©¨¤©§¦§¦§¨©§¥

[ilbx-].øáMz àlL ìéáLa éìk äéìò äôBk ìáà ,ähnädywe ©¦¨£¨¤¨¤¨§¦¦§¦¤Ÿ¦¨¥
lhlhl xzed cvik ,dvwen jxevl ilk lhlhl xq`y wgvi iaxl

:`xnbd zayiin .dvwen `idy dviad lr ezetkl ick ilkàëä̈¨
énðcinrp ef `ziixa z` s` ±ay meyn ilkd z` lhpy ote`éøöC ©¦§¨¦

.BîB÷îì¦§
:ztqep `iyewòîL àz,epipyy ,`ziixan wgvi iaxl `iyew ¨§©

úaMa íéðáà éab ìò úBìöçî ïéñøBtoixey mipa`d eidi `ly ick §¦©§¨©©¥£¨¦©©¨
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רמט dxik` cenr bn sc ± iyily wxtzay
äøò÷ ïéôBk déáéúéà.'ek xPd iAB lr qxg lW:éðéçb.oikEnp:äøaLpL äøB÷ ïëå ¥¦¥¦§¨¨¤¤¤©©¥©¥§¦¥§¦§¥¨¤¦§§¨

'åë.oOwl `id dpWn:äøaLpL.zAWA:ähnä úBëeøà.y"penil:aìñôñ.ilkC ¦§¨¦§©¨¤¦§§¨§©¨£©¦¨§©§¨¦§¦
Flhlhl xYEnE ,`Ed:éøeMëaéúãç.`NWEwCapciAkOWkE ,oiicrziAd `Vn ¨§©§§§¦¥©§¥¤Ÿ¦§§£©¦§¤©§¦©¨©©¦

EidW ,odilroighirwtC igikW - hihA odizFBB lr:óìcä úçz.FlAwl:àîòè £¥¤¤¨¨¦©©¥¤§¦§¦¦§¨§¦©©©¤¤§©§©§¨
àcñç áøc.zgY ilM oipzFp oi`C §©¦§¨§¥§¦§¦©©

zlFbpxYd:ìhánL éðtîBpëéäî éìk. ©©§§¤¦§¥¤§©¥§¦¥¥¤
EdUFr eiWkre ,Flhlhl dNgYn okEn didW¤¨¨¨¦§¦¨§©§§§©§¨¥

dvwEn:àeä ïëeî.`N` ,dvwEn FA oi`W §¤¨¤¥§¤¤¨
minkg ixaC lr xare cg` `A m`e .FxEQi ¦̀§¦¨¤¨§¨©©¦§¥£¨¦
,oTEzn - FpTize ,zAWA mFxzl Exq`W¤¨§¦§§©¨§¦§§¨
lHan e`l KMld .FlkF`lE Flhlhl xYEnE¨§©§§§§¦§¨¨§©¥

Dil aiWg FPkidn ilM:Lnî ïäa ïéà. §¦¥¥¤£¦¥¥¨¤©¨
FkFzl EltPW xg` olHil xYEnE:äøB÷ ïëå ¨¦§¨©©¤¨§§§¥¨

'åë.c"qwFwCdOWaEW lFki Fpi`e ,mW ¤§©§¨§¥¨
FlHil:éeàøä.od zFipWn EN` lM dIzWl: ¦§¨¨¦§¦¨¨¥¦§¨¥

úBLîMä ïéa ìk.dkiWgXn mW Fpzp la` ¨¥©§¨£¨§¨¨¦¤£¥¨
oi` m` FlHil xYEn -migFxt`deilr: ¨¦§¦¥¨¤§¦¨¨

éøöaBîB÷îì C..ilMd mFwnA WOYWdl §¨¦¦§§¦§©¥¦§©§¦
FkilFn - FnFwn KxFvl FlHil lFkIW KFYnE¦¤¨¦§§¤§¦

dvxIW mFwnl:éìkä úà da úBqëì. §¨¤¦§¤§©¨¤©§¦
zigFlv iR mFzql:íéðáà éab ìò.ipRn ¦§¦§¦©©¥£¨¦¦§¥

ciq ElAwi `l F` ,EgOi `NW ,minWBd©§¨¦¤Ÿ¦¨Ÿ§©§¦
zFiExXW xg`nmiOA:úBìæøe÷î.cg oW`x ¥©©¤§©©¦§§¨Ÿ¨©

zFiE`xE,gEPiwllHiPd xaC iedC:àbæéîì. §§¦©§¨¥¨¨©¦¨§¦§¨
lMW .orXdlozaqdzvw aWFi ,dzid KM §¦¨¥¤¨£¥¨¨¨¨§¨¥§¨

Fl`nU lr zvw orWpe: §¦§¨§¨©§Ÿ
àëéàã
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ìèáîãepkidn ilk.o`ke .xzeqk ifgznc meyn xeq`c qxhpewa yxit `xza wxta

hiha my exagn el`k aiygc :yxit:ìáèzay lv` `ed oken.lr s`

"oiptn" wxta opzck ,elhlhl xeq`y it):ekw onwl(,epkidn ilk lhan aiyg `l n"n

a"ta zenexz zkqna opzc :`"ayxl 'w .owezn ± epwize xar m`c oeik)b dpyn,(iziine

"oiwfipd"a dl).cp oihib:(,zaya xyrnd

`pyile .lk`i `l ± cifna ,lk`i ± bbeya

,cifna rnyn "epwize xar m`" `kd xn`wc

hwpc d`xpe ."epwize bby m`y" xn`w `lcn

xn`c ,ipixg` ixit dil zilc oebk ± xar

"h"i" wxta dviaa):fi sc(.lk`i cifna elit`c

`xza wxtac :dywd cer):cpw sc(dzid :`ipz

z` xizn ± ziyyre lah dperh eznda

.oixazyny t"r`e ,miltep miwyde milagd

,zezqke mixk odizgz gipdl xeq`c rnyn

it lr s`c" :i"xe`e !`ed oken e`l lah `nl`

.ziyyr` `l` lah` i`w `l ± "oixazyny

epwize xar m`c xn`c ikid ik :dywd cere

lawl zlebpxz zgz ilk gipnyk p"d ± owezn

xzen ± dviad xiqde xar m`y `nip ,dzvia

ilk lehia zxez zlhia ok m`e ,lhlhl ilkd

mr ilkdy enk `dc ,`id `kxit e`le !epkidn

xzid el yi lah la` ± xzid dl oi` dviad

ixit dil zi`c `kid :dywd cere .oewiz ici lr

ebn :`nip ?lk`i i`n` bbeya ,ipixg`

ilekl i`vwzi` zeynyd oial i`vwzi`c

epwize xar m`c xn` `kdc y"n ,cere !`nei

oi`" 'ta dviaae ,owezn"oicv)mye :ek sc(iab

:xn` ."h"ia oinen oi`ex oi`" xn`c y"xl xeka

inke` xa `c`e .xwean epi` ± exwiae xar m`y

`zilc mzd opixn` xwean bbeya xn`c

!ipze yaync:

ïéôåëlqd z`.,dpin jixt ivn `l lirl

`id dievn dlvdc:ïãåòáeilr.

i"xl d`xp .elhlhl xzen ecxiy xg` la`

'ta c"nlc ,zay ivgl dvwen oi`c xaqwc

"oicv oi`")mye :ek dvia(xeq` ± dvwen yic

c"nl :`"ayxl dywe .ecxiy xg` s` elhlhl

lqd z` oitek i`n` "zay ivgl dvwen yi"

l"iwe !epkidn ilk lhan `de ?migext`d iptl

`nzq jixt oiwxit seqac ,elhal xeq`c

"oiptn" 'ta oke ,"epkidn ilk lhan `w `d"e q"ydc):gkw onwl(`xza 'tae):cpw sc(ilk lhal xeq` r"klc rnyn ,ok xaeq didy epivn `lc b"r` ,`ped axc `ail` jixt

zeynyd oial i`vwzi`c ebin" 'it`c .ecxiyk lqd lhlhl ixy i`ce diciclc ,y"xk iwen lqd z` oitekc jd ± "zay ivgl dvwen yi" c"nlc :l"ie .jenqa yxt` oke .epkidn

xeq`c meyn 'ipzn yxtnc sqei ax :z"`e .lehlhl `le dlik`l epiid ± "zay ivgl dvwen yic" `d :p"` .daky xpd on wtzqdl xizn `dc ,dil zil "`nei ilekl i`vwzi`

:l"ie !ecxiy xg` ixyc meyn ilk lehia lqd ziitk `kd opiayg `lc ikid ik daky xg`l ixyc oeik ,epkidn ilk lhan `l diciclc ,y"xk 'ipzn `iz` `l ,epkidn ilk lhal

myn mgixadle mgixtdl ecia lqd lr e`ayk cin ik ,ilk lehia aiyg `l i`ce ± `kdc ,inc `lc:ïãåòázeynyd oia lk eilr.ied dhnl mgixtdl eciac oeik `d :dniz

"oicv oi`" 'ta gkenck "zeynyd oial i`vwzi`c ebin" xninl ol zile ,mc` icia exnb):ek dvia(milyanc ,miycre oilet `de "zay ivgl dvwen yi" c"nl :`xif 'x jixtc

`ziig dxcwa edpicy ik ,qekl efg `xwirnc h"ia±zeynyd oia `zayc zexicw `dc `nlrc zexicw jl iywz ,jinrhle :iia` l"` !edl exzyi` ± ediileyia xnb ,edl egci`

ded m` ,zexicw ip`yc :l"ie .miny icia exnb ± dil `irain `w ik ,dil `iranw `l mc` icia exnb :`l` .ediipin opilk` `w `zxe`le ,od zegzexdid ± zeynyd oia edl jixv

oial i`vwzi`c ebine .okxvl eze` dvwd zg` dry ixde e`tk jkly ,lqd lr oigext`d elriy did epevx ± `kd la` ,iegic mey `la elyaziy epevx miycre oilet oke .oxxwn

`nei ilekl i`vwzi` ± zeynyd:éðùåenewnl jixva dil."oiliyn" wxtae ,lirl ipyck ,ie`xd slca iiepyl inp `ki` slcd zgz ilk oipzepc `idd)mye .el dvia(ipyn

jixv oi`a ± "oipzep oi`" ediiexza e` ,enewnl jixva ± oipzep ipznl ivn ded ediiexza ?"oipzep" zevevip iabe "oipzep oi`" `pz ony iabc y"n :i"xl dniz .wgvi iaxl ikd dil

lhal xeq`c inp dil zi` wgvi 'x :inp i` .ixy enewnl jixvac opirny` ikd xzac zevevip iabe ,zaya lhipd xacl `l` lhip ilk oi`c opirny` `xwirnc :i"xl d`xpe !enewnl

m`e ."epkidn ilk lhal xeq`"e "lhipd xacl `l` lhip ilk oi`" ediiexz inp dil zi`c jenqa yxtp `ped axle .enewnl jixva elit` ± oipzep oi` ony iab ikdle ,epkidn ilk

jixhvi`e ,epkidn ilk lhal xeq`c dil zi` dax elit`c xninl opivn ok m` ,ilk lehia aiyg `l ± daky xg`l xzen diciclc oeikc ,y"xk oizipzn `iz` `l sqei axlc xn`p

jixhvi` zevevip iablc :xnel yie ?ixy enewnl jixvac opirny`l zeipyn ipd lka jixv i`n :z"`e .y"xk oizipzn dnwe`l ick ± exizd `l dievn dpi`y dlvdc xninl

opirny`l jixhvi`c `"ayxl d`xp dxaypy dxewc `idde "'ek feg`z `ly dxrw oitek"c `idd oke .iieakl iz` `nlic meyn xeq` enewnl jixva elit` `niz `lc ,opirny`l

"l`ey" 'ta opzck zelrdl xeq`c ,dxewd z` dlri `ny opiyiig `lc):`pw onwl:(siqez `ly `l` dlrzy `l ,'ek dze` oikneq ± dxaypy dxew oke:äôåëilk dilr

'ek xayz `ly.xg` oipra uxzl yi m` rcil dvexy `l` ,enewnl jixva iiepyl ivnc dywnd rci iziinc edpd lk:øåúééàã`piipan."milkd lk" 'ta onwl xn`ck)sc

:ckw:(edpilehlhl ixy ± `piipan ixzii`c ipal ipd:
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áéùçãediilr."ripvnd" wxt seqa `ipzck ,mzecxl xeq` `de :z"`e).dv onwl

mye:(`din zeay opaxle ,`"x ixac z`hg aiig ± bbeya ,yac zelg dcexd

zelibx :inp i` ,zxeeka my zegpene zeiecxa ixiinc :l"ie !lhip epi`y xac iede ,`ki`

diicx jixv epi` eze`e ,zelg b"r sv yac yiy:

àìùdcevn oirk epyri.?l"nw i`n :z"`e

dcevn oirk ciar i`c ± `hiyt

epi`c b"r`c `ziixan rnyn `l `de ,xeq`c

"oiliyn" 'ta xn`c :l"ie !xeq` oiekzn)dvia

mye :el(,xeq` ± cevip epina :c"qc l"nwc

xzen cevip epina oi`y:áøxn` iy`

'ek.axl ok cin aiyd iy` ax `nzqn

uexiz q"yd xciqy `l` ,el`yyk `awer

ax aiyd mdipyc :xne` `"ayxe .dligz ely

dkxvp `l :l"`" qxb dvia zkqnac ,iy`

qxb `kdc `iepiyae ."zelg izy oze`l `l`

"'ek dngd zenia ipzw in `"a`e":

øáëjizrnyl `ped ax 'nbxiz.wxta

`xza):cpw sc(inp dil zi`c rnyn

jixtc ,epkidn ilk lhal xeq`c `ped axl

eznda dzid :`ped ax mzd xn`wc ,dizlin`

zezqke mixk `ian ± zikekf ilk dperh

:ipyne !epkidn ilk lhanw `de .odizgz gipne

,mzd dil dywz izk` :z"`e .ixhef itilya

`l` lhip ilk oi`c `kd xaq `ped ax `dc

:z"`e .enewnl jixva ixiinc :l"ie !lhipd xacl

eznda dzidc `iddn mzd dil jixt ike

jixv oi`a ixiinc `nil ,ziyyre lah dperh

ded p"dc ,ikd iiepyl ivn dedc :l"ie ?enewnl

xeqi`c :uxzn i"xe .iaxax itilya iiepyl ivn

`kid ixy ± lhipd xacl `l` lhip ilk oi`c

:mzd xn`wc rnyn oke .daexn cqtd `ki`c

'ek eyyg daexn cqtdlc ikid ik `nizc edn

epi`y xacl s` lhlhl exizde eyyg :rnyn

xeqi`d df `l m` xizdl eyyg dnc ,lhip:

íçdhnln mdl.,meg mey `la :dniz

dhn cg` lk e`iaiy `ki` xeqi` i`n

dhn `yixa iziin i`n` :eze ?dilr ayil

mb mdl mgiy cr epizni ?zlvgn xcde

d`xpe !cgi zelvgne zehn e`iaie ,dlrnln

dy `xkid carinl opax xeng`cjxevl `e

carinl xyti`c dnk lk ,ig:ïéñøåôå
'ek swef df odilr.'ity enk ,b"dka `wec

.ld` meyn xeq` ± dlrnl dhnn la` .i"yx

"oii ick `iand"a 'ixn`ck)mye :al dvia(

± dhnl dlrnln `zxecn :dcedi ax xn`

,`zria oke .xeq` ± dlrnl dhnln ,ixy

'ixn`c `dc .`ixete `ziag oke ,`xciw oke

"oilitz `vend"a).aw oiaexir(axc ,ixkic iab

`icea jexk lif :l"` ,axc dinwl `z` `ped

ld` lr siqen ± dehyt xgnl ,gth da xiiye

axc b"r`e ,ld` zeyrl jxck ld` dyer did ± odilr yxet did m`e ,zeieyr xak eid zepezgzd zevigndy meyn epiid .xeq` ± xeiy `la la` .inc xitye ,`ed i`xr

yxitck ,ixy daexn cqtd meyn ± p"` mc` my oiaiyen eid `ny e` .lehlh aiyg `l ± xgnl siqen didy dn lhipd xacl `l` ,lhip ilk oi`c `kd dil zi` `ped

lirl:äæezhn swef.:i"xl dniz()ede`ivedy in" 'tae ,ig liaya `l` ixy `l `axc)mye .cn my(lr dngd letz `ly oicq dilr qxet ,dhnd z` swef :`ipz

± n"n la` .ld` ztqez `l` ied `le ,ikd e`la dxiyk dkeqy ,ziriax dvigna dl iwen mzde .oilke`d lre znd)oi`(`l inp mzdc :xnel yie !zn liaya ilkd lhip

znd mr oilke` yiy inp i` ,ig liaya dyery o`k xne`y oipra `l` ixy:èîùðåel jlede.,ig liaya dyrpy d`xp `diy ick ,ld`d zgz my x`yil jixv oi`e

ig liaya dyery d`xp did diiyr zryac oeik:ò"ëãlehlh diny cvd on lehlh.xkk `kilc oebke ,lehlh diny `l r"kc xn`w `lcn ,dkld okc i"xl d`xp

"milkd lk" yixac :i"xl dywe .ikd hwp ± lehlh dinyc `zkldc meyn `l` .'ek leda mc`y jezn yiwl oa dcedi iaxc mrhe .zg` dhn `l` el oi`e ,wepize)onwl

.bkw(t seqae ,"lehlh diny" xaq `kdc :axc` axc w"re !lehlh diny `l xaqwc ,i`cz oa xfrl` 'xk ongp ax wiqt"oilez" ').`nw my(cvd on lehlh :ax ia ixn`

"l`eyd" wxtae ax ia ixn`` axcn jixt izixg` `zkecae !lehlh diny `l):aw n"a("xek zia" wxtae):dw a"a(xq` i`n` ,cere .ax ia ixn`ce axc dizlin jixvn
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zay(ycew zay meil)

àkéàcyi f`y ±Lácla` ,ekxevl epid zxeekd ieqiky zxeeka §¦¨§©
íéîLbä úBîéa,sxega -àkéìcoi`y -Lácmixeac `l` zxeeka ¦©§¨¦§¥¨§©

,calaøîéîì àkéà éàî`ld ,`ziixad z` wgvi iax x`ai ji` ± ©¦¨§¥©
,yac oi`y minybd zenia s` zlvgn lhlhl dxizn `ziixad
,mivwen mdy cala mixeacd jxevl epid lehlhdy it lr s`
oeik `ld dyw ,dvwen jxevl ilk lhlhl xq`y ezhiyle
[zlvgn] ilk lhlhl xzed cvik ,lehlha mixeq` mixeacdy

:`xnbd zayiin .mkxvlàëøöð àì`ziixad dkxved `l ± Ÿ¦§§¨
,minybd zenia zxeek ieqikl ilk lehlh xizdlàlàdqknyk ¤¨

ìjxevúBlç ézL ïúBàzenia s` zxeeka zex`ypd yac ly §¨§¥©
.cala mixeacd jxevl `le ,zexeq` opi`y ,minybd

:`xnbd zl`eyàäåelld zelgd ixde ±eäðéð úBö÷eîjxevl §¨§¦§
zxeeka `vnpd lky `vnp ok m`e ,lehlha zexeq`e mixeacd
dxizn `ziixad mewn lkne ,dvwen epid [zelgd 'ae ,mixeacd]
xac lhlhl xq`y wgvi iaxl dywe ,dkxvl zlvgn lehil
`ziixad dxizdy dn :`xnbd zayiin .dvwen jxevl lhipd

ote`a wx `edeäééìò áéLçcizyn lk`iy ayg zay axrny ± ©£¦£©§
'a oze`y xg`ne ,dvwen epi` mc` zlik`l cnerde ,zelgd

.okxvl ilk lehil xzen zelhip zelg
dxizny `ziixad z` zcnrde ,zayiiy jkn :`xnbd zl`ey

c rnyn ,ayigya zxeek zeqklàä[m`y-]eäééìò áéLç àì± ¨Ÿ£¦£©§
,elk`l yacd lréàî`di ,dkldd `dz dn ±øeñàlehil ©¨

,dyw ok m`e ,dzeqkl ick zlvgnéëä éàzeqkl xeq`y ok m` ± ¦¨¦
,elke`l yacd lr ayg `lyk zxeekéðúc àäepipyy dn ± ¨§¨¥

`l` ,ote` lka epi` zxeek zeqkl xziddy ,`ziixad jynda
,ãeöì ïéekúé àlL ãáìáerecn ,zeqkl xeq` cevl oiekzna la` ¦§©¤Ÿ¦§©¥¨

,cevl oiekzn oi`yl cevl oiekzn oia `ziixad dwligâBìôì¦§
dãéãa éðúìåepiidc ,envr df xaca welig zepyl `ziixal did - §¦§¥§¦¨

,zepyl `ziixal did jke ,cevl oeekzn epi`aíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
,zeqkl exizdyïäéìò áMéçLk,dlik`lïäéìò áMéç àì ìáà §¤¦¥£¥¤£¨Ÿ¦¥£¥¤

.øeñà̈
mle` ,df ote`a s` wlgl dlki `ziixad mpn` :`xnbd zayiin

ïì òîLî à÷ àädna eprinydl `ziixad d`a df xac ± ¨¨©§©¨
y ,oiekzn epi`l oiekzn oia dwligy,ïäéìò áMéçL ét ìò óà`l ©©¦¤¦¥£¥¤

`l` ,ote` lka zeqkl exizd,ãeöì ïéekúé àlL ãáìáedf xacy ¦§©¤Ÿ¦§©¥¨
aygiy jixvy jkn yecig xzei `ed.

`ziixad z` dcinrdy lirl `xnbd ziibeq lr dywn `xnbd
zay axrn yacd lr ayigy ote`a wx zxeek zeqkl dxiznd

:`xnbd zl`ey .cevl oiekzi `ly cala mle` ,elk`lépîin ± ©¦
ok zngne ,dvwen xeqi` z` xaeq `ed cg` cvny `pzd `ed
lr ayig ok m` `l` sxega zxeek oiqkn oi`y xnel jxved
dciv xeqi`l yyeg epi` ,ipy cvne ,olke`l zay axrn zelgd
`linny okziy s` ,cevl oiekzn epi` m` ,zxeekd ieqika

,oicevip mixeacdïBòîL éaø éàoiekzn epi`y xacy xaeqd ,`ed ¦©¦¦§
,dyw ,cevl oiekzn epi`yk zxeek zeqkl xzen jkle ,xzen

ixd ,yacd zelg lr aygiy jixv recnäö÷eî déì úéì± ¥¥§¤
lehil xzen odilr ayig `l m` s`e ,dvwen xeqi` oi` ezhiyl

e .lhipd xac od ixdy okxevl zlvgndäãeäé éaø éàxaeqd ,`ed ¦©¦§¨
,dyw ,yacd zelg lr aygiy jixv jkitle ,dvwen xeqi` yiy
s` `ld ,cevl oiekzn epi`yk zxeekd z` zeqkl xizd cvikék¦

éåä éàî ïéekúî àì,cevl oiekzn epi`y jka dn ±àädcedi iax Ÿ¦§©¥©¨¥¨
y xaeq,øeñà ïéekúî ïéàL øáczxeek zeqkl xeq`l yi ok m`e ¨¨¤¥¦§©¥¨

.cevl oiekzn epi`yk s`
:`xnbd zayiiníìBòìk `ziixad,äãeäé éaøaygiy jixv jkle §¨©¦§¨

e ,dlik`l zelgd lréàîepipyy,ãeöì ïéekúé àlL ãáìáeoi` ©¦§©¤Ÿ¦§©¥¨
mixeacd z` cv `edy elit` zxeek zeqkl xzeny yexitd

`l` ,cevl oiekzn epi` `ed m` ,day,äãeönk äpNòé àlL¤Ÿ©£¤¨©§¨
ote`a wx `l` ,zxeekd lk z` da dqki `ly xnelk÷BaLéìc§¦§

àçååø eäì,ekxc z`vl mixeacd elkeiy geex gipiy ±éëéä ék §¦§¨¦¥¦

àìénî eãözéì àìcm`y ,df ieqika odil`n EcFvi `ly ick ± §Ÿ¦©§¦¥¨¦
oiekzn epi`y xaca xiznd zhiyl s` ,df ieqika oicevipy i`ce

.xeq` `di
:oyinn `awer ax el dywdy dn lr xg` ote`a ayiin iy` ax

,øîà éMà áølekiy `ziixad dazky dn lr `iyewd dn ike ©©¦¨©
s` zeqkl lekiy dfn zcnle minybd iptn minyba zeqkl

oky ,`iyew df oi` `ld ,yac oi`yk minybd zeniaéðz÷ éî± ¦¨¨¥
zeqkl xzeny epipy m`d,íéîLbä úBîéáe änçä úBîéaixd ¦©©¨¦©§¨¦

`l` ,minybd e` dngd 'zeni' xkfed `l `ziixaaéðtî änça'©©¨¦§¥
éðz÷ 'íéîLbä éðtî íéîLbáe änçäepiide ,epipy -ïñéð éîBéa ©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦¨¨¥§¥¦¨

àkéàã éøLz éîBéáeyiy ±,íéîLb àkéàå (äpéö àkéàå) änç §¥¦§¥§¦¨©¨§¦¨¦¨§¦¨§¨¦
es` el` mipnfa,Lác àkéàz` lhlhl xzed okle ,dvwen epi`y ¦¨§©

.ekxvl zlvgnd
i lr laaa xn`p xak wgvi iax ly ezhiyky `ian zyy axic

:`ped axúLL áø eäì øîà,daiyid ipale÷etux`l e`v ± ¨©§©¥¤
l`xyi÷çöé éaøì déì eøîàå,my ayeidàîbøz øákcinrd ± §¦§¥§©¦¦§¨§¨©§§¨
x`iaeì àðeä áøézòîLCjxevl `l` lhip ilk oi`y jzhiy z` ± ©¨¦§©§¨

,lhipd xacì ävéçî ïéNBò ,àðeä áø øîàc .ìááajxevúîlvzy §¨¤§¨©©¨¦§¦¨§¥
`id dvignd ziiyryk ,ynydn eilrïéNBò ïéàå ,éç ìéáLa¦§¦©§¥¦

úîì ävéçîwx,úî ìéáLa`edy oeike lehlha xeq` zn oky §¦¨§¥¦§¦¥
.ekxvl dvignd lhlhl xeq` lhip epi`y xac

:`xnbd zxxan .`ped ax ixac z` zx`an `xnbdàéä éàîdn ± ©¦
zx`an .'ig liaya znl dvign oiyer' `ped ax ly eixac xe`ia

k :`xnbdàðz ïëå ,äãeäé øa ìàeîL áø øîàcdpy ±,éøî àléL §¨©©§¥©§¨§¥¨¨¦¨¨¦
,änça ìèenä úîif` ,gixqdl xdni `ny yyegeéða éðL íéàa ¥©¨©©¨¨¦§¥§¥

ïéáLBéå íãàrwxwd iab lrBcöacvn dfe df cvn df ,znd ly ¨¨§§¦§¦
,df,ähîlî íäì íç,ezgizxd ynydy rwxwd megnàéáî äæ ©¨¤¦§©¨¤¥¦

äìòîìî íäì íç ,äéìò áLBéå ähî àéáî äæå äéìò áLBéå ähî¦¨§¥¨¤¨§¤¥¦¦¨§¥¨¤¨©¨¤¦§©§¨
,mdiy`x lr zcweid ynyd megn,ïäéìò ïéñøBôe úìöçî íéàéáî§¦¦©§¤¤§¦£¥¤

onf xg`le ,lvl mdiy`xl lrn mdicia dze` miwifgneó÷Bæ äæ¤¥
Búhî,dilr zgpen zlvgnd `dzy cr dy`x lrådvex m` ¦¨§

,Bì CìBäå èîLðå Búhî ó÷Bæ äæå ,Bì CìBäå èîLðzxzep zlvgnde ¦§¨§¥§¤¥¦¨§¦§¨§¥
,znd lr dlvne zetewfd zehind iy`x lr dqextåjkúàöîð §¦§¥

,äéìàî äéeNò ävéçîoiyer' xn`y eixaca `ped ax oeik dfle §¦¨£¨¥¥¤¨
.'ig liaya znl dvign

:zn lehlh ipica dpc `xnbdøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±úî ¦§©¥
änça ìèenä,gixqi `ly ick lvl exiardl dvexeäãeäé áø ©¨©©¨©§¨

øîàmyaBëôBä ,ìàeîLznlähîì ähnîxg`lk lehlh edfy ¨©§¥§¦¦¨§¦¨
.ci÷Bðéz Bà økk åéìò çépî ,øîà áøc déîMî àéîìL øa àðéðç áø©£¦¨©§¨§¨¦§¥§©¨©©¦©¨¨¦¨¦

zaya milhip mdyBìèìèîe.mdiab` §©§§
:`xnbd zx`an .mdinrhe ewlgp izni` zx`an `xnbdàëéä¥¨

àkéàcyiy mewna ±éøLc éâéìt àì àîìò élek ,÷Bðéz Bà økk± §¦¨¦¨¦¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¦
,mdiab` znd z` lhlhl xzeny micen lkdéâéìt ékmd izn ± ¦§¦¦

ote`a ,miwlegdéì úéìc,wepiz e` xkk el oi`y ±øî[ax],øáñ §¥¥©¨©
ãvä ïî ìeèìè`l` micia `ly elhlhny epiidc ,ci xg`lk - ¦§¦©©

,xg` xac zervn`aìeèìè déîLjkitle ,xenb lehlhk aeyg ± §¥¦§
el oi` m` j` ,wepiz e` xkk ici lr wx znd z` lhlhl xizd
xzed `ly ,dhinl dhinn s` elhlhl xeq` ,wepiz e` xkk

,xenb lehlhøîe[l`eny],øáñcvd on lehlh,ìeèìè déîL àì ©¨©Ÿ§¥¦§
.dhinl dhinn znd z` jetdl xizd jkitle

:mi`pz zwelgna ewlgp l`enye ax m`d zxxan `xnbdàîéì¥¨
éàpúkcvd on lehlh m` l`enye ax zwelgny xn`p m`d ± §©¨¥

,`ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgn dpid lehlh aeygïéìévî ïéà¥©¦¦
,ä÷éìcä éðtî únä úàmewnl dwilcd mewnn elhlhl epiidc ¤©¥¦§¥©§¥¨

.xnzyndúnä úà ïéìévnL ézòîL ,Lé÷ì ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤¨¦¨©§¦¤©¦¦¤©¥
.ä÷éìcä éðtî¦§¥©§¥¨

:`xnbd zxxanéîc éëéäiaxe `nw `pz ewlgp ote` dfi`a ± ¥¦¨¥
,yiwl oa dcediéàote`aàîòè éàî ,÷Bðéz Bà økk àkéàcdn ± ¦§¦¨¦¨¦©©£¨

ezxaq `idàn÷ àpúcelivdl ozip `ld ,znd z` livdl xq`y §©¨©¨
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רנב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zay(ipy meil)

oicl gtekd oic zeeydl dpynd dkxved recn oaen zrke .mivre
,xepzdäøékk éàcixdy ,xzen did dxikk epic did m` oky ± §¦©¦¨
dxikaék[`idyk-]éîc øétL äîeè÷e äôeøbdilr zzl xzen ± ¦§¨§¨©¦¨¥

.dkinq oiprn llk zxacn dpynd oi`y `vnpe .dxicw
:xepzl jenql xeq`y dgked d`ian `xnbdééaàc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©©¥

,xepz lv` jenql xeq`y iia` ixack `ziixaa epipy ±øepz©
øîBì êéøö ïéàå ,Bì ïéëîBñ ïéà ,àááâáe L÷a eäe÷éqäL[oky lke-] ¤¦¦§©¦§¨¨¥§¦§¥¨¦©

dxicw gipdl xeq`yåéab ìò,xepzd ly ezty lr ±éøö ïéàåC ©©¨§¥¨¦
øîBìgipdl xeq`yBëBúì,xepzd lyéøö ïéàåøîBì Clky ©§§¥¨¦©

xepzd z` ewiqd m` mixeq` el`d mixacdçtek .íéöòáe úôâa§¤¤§¥¦¨
,àááâáe L÷a eäe÷éqäLokle dxikk epicïéàå ,Bì ïéëîBñla`-] ¤¦¦§©¦§¨¨§¦§¥

[oi`,åéab ìò ïéðúBðewiqd m` la` .ekezl zzl xeq`y oky lke §¦©©¨
eze`,íéöòáe úôâae xepzk epic,Bì ïéëîBñ ïéàxeq`y oky lke §¤¤§¥¦¥§¦

lv` jenql xeq`y `ziixaa x`ean ixd .ekezl e` eiab lr zzl
.xepzd otec

:`xnbd dywn .gtekd ipic ly mnrh z` zxxan `xnbdøîà̈©
çtek éàä ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déìepipyy df gtek ± ¥©£¨§¥§¨¨§©©¦©¨

,dpynaéîc éëéä.dnec `ed dnl ±éîc äøékk éàdnec `ed m` ± ¥¦¨¥©¦©¦¨¨¥
ok m`y dyw ,dxikleléôàeze` ewiqd m`énð íéöòáe úôâa- £¦§¤¤§¥¦©¦

enk ,eze` enhw e` etxb m` dxicw my gipdl xzen `di ok mb
e .dxikaéîc øepzk éàok m`y dyw ,xepzl dnec `ed m`e ± ¦©©¨¥

eléôàeze` ewiqd m`àì énð àááâáe L÷a.el jenql xzen `di £¦§©¦§¨¨©¦Ÿ
.xepzk minrtle ,dxikk oecip minrtl recn ,xnelk

:iy` ax el uxizdéì øîàgtek ,`axc dixa `g` axl iy` ax ¨©¥
dfäøéëcî déìáä Léôðdxik ly megn xzei eneg ±,déìáä øèeæå §¦©§¥¦§¦¨§©©§¥

øepúcîywa wqed m` ,okle .xepz ly megn zegt eneg la` ± ¦§©
mivre ztba wqed m` la` ,dxikk oecip hren mnegy `aabe

.xepzk eze` mipc daexn mnegy
:`xnbd zxxan :gtekd zxev z` zx`an `xnbdéîc éëéä¥¦¨¥

[edn-],çtekeéîc éëéä[idne-],äøéklcadd edn ,xnelk ¨¥¦¨¥¦¨
.mdipiaçtek ,àðéðç øa éñBé éaø øîàea yiúúéôL íB÷î ¨©©¦¥©£¦¨¨§§¦©

[zaWFd-].úçà äøã÷eäøékda yi.úBøã÷ ézL úúéôL íB÷î ¨©§¥¨©©¦¨§§¦©§¥§¥
.xzei ekeza eneg xnyp ,xzei xv gtekdy itle

:`pipg xa iqei iaxl di`x d`ian `xnbdàîézéàå ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¦¥¨
y mixne` yieäéîøé éaø,xn`àðéðz énð ïðà óàepipy epgp` mb ± ©¦¦§§¨©£©©¦§¦¨
milka dpyn(b"n f"t),`pipg xa iqei iax ixackäøékdzidy ¦¨

d`nhä÷ìçpLdwlgp m` ,mipyl,dkøBàìdwlgpy ,xnelk ¤¤§§¨§§¨
agxe dxikd jxe`k jex` wlg lke ,dkxe` lk jynl mipyl

,[c xeiv] eagx ivgk.äøBäèdilr gipdl aey die`x dpi`y itl §¨
dwlgp m` la` .xedh `edy xaypy ilkk dpice ,dxicw,daçøì§¨§¨

,[d xeiv] ekx` ivgk jex`e dxikd agexk agx wlg lke.äàîè§¥¨
dwlgpyke ,zexicw izy dilr gipdl die`x dzid dligzny itl
la` .zg` dxicw eilr zzl ie`x oiicr dpnn wlg lk dagxl

çtek,wlgpyïéawlgp m`BkøBàìeïéawlgp m`,øBäè BaçBøì ¨¥§§¥§§¨
m` okle ,zg` dxicwl `l` mewn ea did `l dligzn mby itl
dpynn x`ean ixd .dxicw mey eilr gipdl ie`x epi` aey wlgp
mewn ea yi gtekde ,zexicw izy zzityl mewn yi dxikay ef

.zg` dxicw zzityl

äðùî
:y`d ici lr `ly leyia oipra dpc dpyndïéðúBð ïéàzaya ¥§¦

íçénä ãöa äöéaeizeptece min ea lyiay zyegpn mewnew - ¥¨§©©¥¨
oiicr mingìbìbúzL ìéáLalyal xeq`y itl ,zvw dlvzy - ¦§¦¤¦§©§¥

.xe`d zcleza elit`ïéøãeña äpòé÷ôé àìåz` xeayi `l - §Ÿ©§¦¤¨§¨¦
enegn dlvzy ick ynya mngzdy cba iab lr dviadexq`y ,

zecleza lyal `eai `ny dxifb dng zecleza lyal minkg
.xe`døézî éñBé éaøå.dng zeclez lr xfb `le ,oixceqa riwtdl §©¦¥©¦

e`nlr ileklíéëøc ÷áàáe ìBça äpðéîèé àìynydn engedy Ÿ©§¦¤¨§©£©§¨¦
.äìvzL ìéáLa¦§¦¤¦¨¤

:df oipra dyrn d`ian dpyndeàéáäå ,àéøáè éLðà eNòL äNòî©£¤¤¨©§¥§¤§¨§¥¦
mei ceranïBléñ[xepiv-]ïðBö ìLmippev min eay -änà CBúì ¦¤¥§©¨
[dlrz-]ìLminïénçjezl ekynp mippevd minde ,dixah ingn ¤©¦

.enngzde dn`d,íéîëç íäì eøîà,elld mind ly mpic jkíà ¨§¨¤£¨¦¦
úaMampic ,zaya dn`l eqpkpy mind mze` -ençeäL ïénçk §©¨§©¦¤©
úaMaxe`d ici lräiúLáe äöéçøa ïéøeñàåzlerty s` ,meia ea ©©¨©£¦¦§¦¨¦§¦¨

.mei ceran dzyrp dn`d jezl xepivd zqpkdíBéa íàáBè- ¦§
mpic ,aeh meia dn`l eqpkpy min mze`eençeäL ïénçkxe`a §©¦¤©

áBè íBéa,ea zxzen ytp lke` zk`lnyejkitlïéøeñàmeia ea §£¦
wx.äiúLa ïéøzeîe äöéçøa¦§¦¨¨¦¦§¦¨

àøîâ
liaya mgind cva dvia zzl xeq`y dpyna x`azd

:`xnbd zwtzqn .lblbzzy,eäì àéòaéàe xar m`ìbìbdlv-] ¦©§¨§¦§¥
,mgind cva dviad z` [zvwéàî.dxezd on aiig m`d - ©

:wtqd z` zhyet `xnbd,óñBé áø øîàm`ìbìbbbeyaáéiç ¨©©¥¦§¥©¨
,úàhç.dxezd on xeq`e `ed xenb leyiay ©¨

:df oicl di`x `xnbd d`ianeénð ïðà óà ,àðéáøc déøa øî øîà̈©©§¥§©¦¨©£©©¦
àðéðzdpyna jk epipy ±(.dnw onwl), §¦¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zay(ycew zay meil)

e ,mdiab`àkéìc éàxzen m`d ,`ed oecipde ,wepiz e` xkk ¦§¥¨
,micia ekxck elhlhlLé÷ì ïa äãeäé éaøc àîòè éàî,xizdy ©©£¨§©¦§¨¤¨¦

:`xnbd zx`an .zaya zn lhlhl xeq` `ldåàì àlài`ce ± ¤¨¨
,éâéìt ãvä ïî ìeèìèa,cvd on lhlhl xzen m`døîc`pz] §¦§¦©©§¦¦§©

[`nw,ìeèìè déîL ãvä ïî ìeèìè ,øáñz` livdl xq` jkitle ¨©¦§¦©©§¥¦§
xqe`y oicd `ede ,cvd on elehlh ici lr dwilcdn znd

,axk ,df ote`a lvl dngdn elhlhløîe[yiwl oa dcedi iax] ©
,øáñcvd on lehlh,ìeèìè déîL àìz` livdl xizd jkitle ¨©Ÿ§¥¦§

xizny oicd `ede ,cvd on elehlh ici lr dwilcd iptn znd

.l`enyk ,dngd iptn cvd on elhlhl
:`xnbd dgecàìoa dcedi iaxe `nw `pzy xnel gxkd oi` ± Ÿ

cvd on lehlh m`] l`enye ax ly mzwelgna ewlgp yiwl
okzi `l` ,[lehlh aeygàîìò éleëc`nw `pz oia ,micen lkd ± §¥¨§¨

y ,yiwl oa dcedi iax oiae,ìeèìè déîL ãvä ïî ìeèìèjkitle ¦§¦©©§¥¦§
w `pz xq`itk cvd on elhlhnyk s` znd z` livdl `n

,ekxck elhlhnyk e`ivedl xeq`yïa äãeäé éaøc àîòè eðééäå§©§©£¨§©¦§¨¤
Lé÷ì,elivdl xizdyBúî ìò ìeäa íãàL CBzîc,sxyi `ly ¨¦§¦¤¨¨¨©¥
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רנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âù ïîéñì äîìùä

dkld ixe`ia
[âî÷ במסרק לסרוק אותו 191בשבת 190אסור ואפילו ,

שא"א  חזיר, משער שערות 192שעושים יעקרו .193שלא
ולפספס  לחוף מותר .195ביד 194אבל

[ãî÷ מעט לתקן השער 196מותר את להבריש ואף 
שיניו  בין שיש במסרק וכן רכות, ששערותיה במברשת
ייתלש  בהם שבשימוש חשש אין אם גדול, רווח

ויו"ט 197שער  לשבת מברשת לייחד ויש ,198.
[äî÷ֿוביום בשבת (שייטל) נכרית פאה לסרוק מותר

ראויה  שאינה עד שערותיה נסתבכו כן אם אלא טוב,
סירוק  ללא עניין 199ללבישה בכל אוסרים ויש ,200.

[åî÷ חפפה ולא יו"ט או שבת בליל טבילתה שחלה מי
חשש  ללא ביותר קצר שערה אם ויו"ט, שבת מערב
עד  רכה במברשת ביסודיות תסרקו וקשרים סיבוך
להפריד  עליה מגודל, שערה ואם השערות, כל שיופרדו
רטובות, לא אך לחות כשהן השערות, את באצבעותיה

ת  – אפשרי לא שלא וכשזה ותיזהר נכרית, ידי על סרוק
באמצע  שערותיה .201תחלק

[æî÷ הפאה או השער על ליתן שהוא,202אסור חומר כל
להגביה  לעצב מטרתו אם ג'ל או משחה בין נוזלי בין

התסרוקות  את ולשמר השער את להקשות .203או

zetqede mipeiv
קשה,190) במברשת או סמיכה במברשת הן במסרק הן

מוקצה  משום בטלטול אסורים הם והמברשת והמסרק
ס"נ). פי"ד (שש"כ

(משנ"ב 191) דגוזז תולדה דהוי הגוף שער תלישת משום
יש  – לגופה צריכה שאינה מלאכה שהוא ואף פה), ס"ק
סל"ז  שכח סי' (להלן התורה מן עליה שחייב אומרים

סכ"ב). כאן למג"א צויין ושם בסופו,
אסור 192) ג"כ השער לתלישת מכוין אינו אם אף וע"כ

נימין  להשיר הסורק דכל איתא ובגמרא רישא, פסיק דהוי
לגמרי] נעקרו לא ועדיין קצת שנתלשו [היינו המדולדלין
דאפילו  מזה ונ"מ שערותיו היטב להפריד כדי מתכוין
ג"כ  רישא פסיק שאינו רכה] בארש"ט [כגון רך במסרק
כתב  הנ"ל. הנימין להשיר מכוין שאין באופן לא אם אסור
ראשם  לסרוק מקילים אנשים ראיתי יעקב ישועות בספר
שכך  לעינים ואוי אצלם כהיתר הדבר נעשה וכמעט בשבת
לכל  ומהראוי בידים, שבת לחלל נפש בשאט לעבור רואות
ומה  עכ"ד מוסר ויקחו ישמעו אולי ע"ז להזהיר בעירו חכם
בפני  יתגנה שלא כדי שערותיו לתקן שמוכרח שמשיבין
כדלקמיה  וגם כנ"ל ההיתר באופן לעשות יכול הלא חבריו
ביד  שערותיו ולפספס לחוף יכול הלא כ"ז ומלבד בסקפ"ז

פו). ס"ק (משנ"ב בידים כזה חמור איסור יעבור ולמה
העשוי 193) בכלי הראש שער את מעט לתקן מותר ומ"מ

לתקן  אבל שער דמשיר בו אסור לסרוק דדוקא חזיר משער
העשוי  הכלי שיהיה ונהגו בזה אף אסור ובמסרק שרי מעט
כעובדין  מחזי יהיה שלא כדי לשבת מיוחד חזיר משער
נהגו  ומזה ס"ג: שכז סי' ובשוע"ר פז). ס"ק (משנ"ב דחול
כמ"ש  לשבת המיוחד חזיר משער כלי להן להיות הבתולות

ש"ג. בסי'
איתא 194) וברמב"ם מזו. זו שערותיו בידיו שמבדיל היינו

עי"ז  שער נפל אם ואף בצפרניו וחוכך בידו שערו על חופף
ישיר  שלא ואפשר להשיר כוונתו אין שהרי חושש אינו
יחוף  שלא שם ובמ"ב ויו"ד ס"ט שכ"ו בסימן לקמן ועיין

פח). ס"ק (משנ"ב ודאי שער שמשיר בדבר
כז.195) סעיף שולחןֿערוך
אין 196) אם וקצרות מסורקות ששערותיה למי ובפרט

הערה  פי"ח כהלכה שבת (ע"פ שערות הסרת של כלל חשש
קסה).
סע"א.197) פי"ח כהלכה שבת ס"נ, פי"ד שש"כ
ס"ג 198) שכז סי' דחול, כעובדין נראה יהא שלא כדי

לעיל. הובא
טל'199) ה'אגלי כא: ס"ק בדה"ש קמו סי' קצוה"ש

שערות, יעקרו שלא כו' לסרוק דאסור כתב סי"א גוזז מלאכת
אבל  בכלי שלה נכרית פאה או שערה את תחלק לא אשה וכן
נזכר  לא דברמ"א להעיר ויש להקל... נהגו בעלמא באצבע
דהיינו  "שערה" לחלוק כתב ומפורש נכרית, פיאה כלל
שאנו  נכרית לפיאה הכוונה דאין ומבואר השייטיל, לעשות
שמחלקת  ראשה לשערות אלא פארוק, או שייטיל קורין
לאסור  אין נכרית ופיאה באמצע, ושביל ולכאן לכאן אותם
ואולי  בתלוש... פסיקה אין דקי"ל השערות תלישת משום
הוי  כלי ע"י דתיקון משום או מנא, תיקון משום לאסור ס"ל
אשר  השערות חילוק דין עם כללו אגב ודרך דחול, עובדין
ראוי  ואינו הפ"נ שערות ונקמטו נסתבכו ואם בראשה...
מנא. תיקון משום אסור סריקה ע"י רק ללבישה
על  לאסור כתב קפו הערה פי"ח כהלכה שבת שבס' ולהעיר
אמנם  שבת', מה'מנחת שציטט קמג בסי' השולחן' 'קצות פי
שבת' ה'מנחת מטעמי לאסור שאין דעתו הבהיר קמו בסי'
במקרה  אלא טל), האגלי לדעת (אפילו תולש מטעם או

סירוק. ללא ללבישה ראויה שאינה
שם.200) כהלכה שבת
סכ"ט.201) יח פרק כהלכה טהרה
משום 202) שאין שאף קמד הערה פי"ח כהלכה שבת ראה

מנא. תיקוני משום לאסור יש תלוש, בשער בונה איסור
אמנם 203) כג, ס"ק המג"א ע"פ הלכה ביאור בונה, משום

והתיר. עליו תמה יג ס"ק בתהל"ד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zay(ipy meil)

oicl gtekd oic zeeydl dpynd dkxved recn oaen zrke .mivre
,xepzdäøékk éàcixdy ,xzen did dxikk epic did m` oky ± §¦©¦¨
dxikaék[`idyk-]éîc øétL äîeè÷e äôeøbdilr zzl xzen ± ¦§¨§¨©¦¨¥

.dkinq oiprn llk zxacn dpynd oi`y `vnpe .dxicw
:xepzl jenql xeq`y dgked d`ian `xnbdééaàc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©©¥

,xepz lv` jenql xeq`y iia` ixack `ziixaa epipy ±øepz©
øîBì êéøö ïéàå ,Bì ïéëîBñ ïéà ,àááâáe L÷a eäe÷éqäL[oky lke-] ¤¦¦§©¦§¨¨¥§¦§¥¨¦©

dxicw gipdl xeq`yåéab ìò,xepzd ly ezty lr ±éøö ïéàåC ©©¨§¥¨¦
øîBìgipdl xeq`yBëBúì,xepzd lyéøö ïéàåøîBì Clky ©§§¥¨¦©

xepzd z` ewiqd m` mixeq` el`d mixacdçtek .íéöòáe úôâa§¤¤§¥¦¨
,àááâáe L÷a eäe÷éqäLokle dxikk epicïéàå ,Bì ïéëîBñla`-] ¤¦¦§©¦§¨¨§¦§¥

[oi`,åéab ìò ïéðúBðewiqd m` la` .ekezl zzl xeq`y oky lke §¦©©¨
eze`,íéöòáe úôâae xepzk epic,Bì ïéëîBñ ïéàxeq`y oky lke §¤¤§¥¦¥§¦

lv` jenql xeq`y `ziixaa x`ean ixd .ekezl e` eiab lr zzl
.xepzd otec

:`xnbd dywn .gtekd ipic ly mnrh z` zxxan `xnbdøîà̈©
çtek éàä ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déìepipyy df gtek ± ¥©£¨§¥§¨¨§©©¦©¨

,dpynaéîc éëéä.dnec `ed dnl ±éîc äøékk éàdnec `ed m` ± ¥¦¨¥©¦©¦¨¨¥
ok m`y dyw ,dxikleléôàeze` ewiqd m`énð íéöòáe úôâa- £¦§¤¤§¥¦©¦

enk ,eze` enhw e` etxb m` dxicw my gipdl xzen `di ok mb
e .dxikaéîc øepzk éàok m`y dyw ,xepzl dnec `ed m`e ± ¦©©¨¥

eléôàeze` ewiqd m`àì énð àááâáe L÷a.el jenql xzen `di £¦§©¦§¨¨©¦Ÿ
.xepzk minrtle ,dxikk oecip minrtl recn ,xnelk

:iy` ax el uxizdéì øîàgtek ,`axc dixa `g` axl iy` ax ¨©¥
dfäøéëcî déìáä Léôðdxik ly megn xzei eneg ±,déìáä øèeæå §¦©§¥¦§¦¨§©©§¥

øepúcîywa wqed m` ,okle .xepz ly megn zegt eneg la` ± ¦§©
mivre ztba wqed m` la` ,dxikk oecip hren mnegy `aabe

.xepzk eze` mipc daexn mnegy
:`xnbd zxxan :gtekd zxev z` zx`an `xnbdéîc éëéä¥¦¨¥

[edn-],çtekeéîc éëéä[idne-],äøéklcadd edn ,xnelk ¨¥¦¨¥¦¨
.mdipiaçtek ,àðéðç øa éñBé éaø øîàea yiúúéôL íB÷î ¨©©¦¥©£¦¨¨§§¦©

[zaWFd-].úçà äøã÷eäøékda yi.úBøã÷ ézL úúéôL íB÷î ¨©§¥¨©©¦¨§§¦©§¥§¥
.xzei ekeza eneg xnyp ,xzei xv gtekdy itle

:`pipg xa iqei iaxl di`x d`ian `xnbdàîézéàå ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¦¥¨
y mixne` yieäéîøé éaø,xn`àðéðz énð ïðà óàepipy epgp` mb ± ©¦¦§§¨©£©©¦§¦¨
milka dpyn(b"n f"t),`pipg xa iqei iax ixackäøékdzidy ¦¨

d`nhä÷ìçpLdwlgp m` ,mipyl,dkøBàìdwlgpy ,xnelk ¤¤§§¨§§¨
agxe dxikd jxe`k jex` wlg lke ,dkxe` lk jynl mipyl

,[c xeiv] eagx ivgk.äøBäèdilr gipdl aey die`x dpi`y itl §¨
dwlgp m` la` .xedh `edy xaypy ilkk dpice ,dxicw,daçøì§¨§¨

,[d xeiv] ekx` ivgk jex`e dxikd agexk agx wlg lke.äàîè§¥¨
dwlgpyke ,zexicw izy dilr gipdl die`x dzid dligzny itl
la` .zg` dxicw eilr zzl ie`x oiicr dpnn wlg lk dagxl

çtek,wlgpyïéawlgp m`BkøBàìeïéawlgp m`,øBäè BaçBøì ¨¥§§¥§§¨
m` okle ,zg` dxicwl `l` mewn ea did `l dligzn mby itl
dpynn x`ean ixd .dxicw mey eilr gipdl ie`x epi` aey wlgp
mewn ea yi gtekde ,zexicw izy zzityl mewn yi dxikay ef

.zg` dxicw zzityl

äðùî
:y`d ici lr `ly leyia oipra dpc dpyndïéðúBð ïéàzaya ¥§¦

íçénä ãöa äöéaeizeptece min ea lyiay zyegpn mewnew - ¥¨§©©¥¨
oiicr mingìbìbúzL ìéáLalyal xeq`y itl ,zvw dlvzy - ¦§¦¤¦§©§¥

.xe`d zcleza elit`ïéøãeña äpòé÷ôé àìåz` xeayi `l - §Ÿ©§¦¤¨§¨¦
enegn dlvzy ick ynya mngzdy cba iab lr dviadexq`y ,

zecleza lyal `eai `ny dxifb dng zecleza lyal minkg
.xe`døézî éñBé éaøå.dng zeclez lr xfb `le ,oixceqa riwtdl §©¦¥©¦

e`nlr ileklíéëøc ÷áàáe ìBça äpðéîèé àìynydn engedy Ÿ©§¦¤¨§©£©§¨¦
.äìvzL ìéáLa¦§¦¤¦¨¤

:df oipra dyrn d`ian dpyndeàéáäå ,àéøáè éLðà eNòL äNòî©£¤¤¨©§¥§¤§¨§¥¦
mei ceranïBléñ[xepiv-]ïðBö ìLmippev min eay -änà CBúì ¦¤¥§©¨
[dlrz-]ìLminïénçjezl ekynp mippevd minde ,dixah ingn ¤©¦

.enngzde dn`d,íéîëç íäì eøîà,elld mind ly mpic jkíà ¨§¨¤£¨¦¦
úaMampic ,zaya dn`l eqpkpy mind mze` -ençeäL ïénçk §©¨§©¦¤©
úaMaxe`d ici lräiúLáe äöéçøa ïéøeñàåzlerty s` ,meia ea ©©¨©£¦¦§¦¨¦§¦¨

.mei ceran dzyrp dn`d jezl xepivd zqpkdíBéa íàáBè- ¦§
mpic ,aeh meia dn`l eqpkpy min mze`eençeäL ïénçkxe`a §©¦¤©

áBè íBéa,ea zxzen ytp lke` zk`lnyejkitlïéøeñàmeia ea §£¦
wx.äiúLa ïéøzeîe äöéçøa¦§¦¨¨¦¦§¦¨

àøîâ
liaya mgind cva dvia zzl xeq`y dpyna x`azd

:`xnbd zwtzqn .lblbzzy,eäì àéòaéàe xar m`ìbìbdlv-] ¦©§¨§¦§¥
,mgind cva dviad z` [zvwéàî.dxezd on aiig m`d - ©

:wtqd z` zhyet `xnbd,óñBé áø øîàm`ìbìbbbeyaáéiç ¨©©¥¦§¥©¨
,úàhç.dxezd on xeq`e `ed xenb leyiay ©¨

:df oicl di`x `xnbd d`ianeénð ïðà óà ,àðéáøc déøa øî øîà̈©©§¥§©¦¨©£©©¦
àðéðzdpyna jk epipy ±(.dnw onwl), §¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zay(ycew zay meil)

e ,mdiab`àkéìc éàxzen m`d ,`ed oecipde ,wepiz e` xkk ¦§¥¨
,micia ekxck elhlhlLé÷ì ïa äãeäé éaøc àîòè éàî,xizdy ©©£¨§©¦§¨¤¨¦

:`xnbd zx`an .zaya zn lhlhl xeq` `ldåàì àlài`ce ± ¤¨¨
,éâéìt ãvä ïî ìeèìèa,cvd on lhlhl xzen m`døîc`pz] §¦§¦©©§¦¦§©

[`nw,ìeèìè déîL ãvä ïî ìeèìè ,øáñz` livdl xq` jkitle ¨©¦§¦©©§¥¦§
xqe`y oicd `ede ,cvd on elehlh ici lr dwilcdn znd

,axk ,df ote`a lvl dngdn elhlhløîe[yiwl oa dcedi iax] ©
,øáñcvd on lehlh,ìeèìè déîL àìz` livdl xizd jkitle ¨©Ÿ§¥¦§

xizny oicd `ede ,cvd on elehlh ici lr dwilcd iptn znd

.l`enyk ,dngd iptn cvd on elhlhl
:`xnbd dgecàìoa dcedi iaxe `nw `pzy xnel gxkd oi` ± Ÿ

cvd on lehlh m`] l`enye ax ly mzwelgna ewlgp yiwl
okzi `l` ,[lehlh aeygàîìò éleëc`nw `pz oia ,micen lkd ± §¥¨§¨

y ,yiwl oa dcedi iax oiae,ìeèìè déîL ãvä ïî ìeèìèjkitle ¦§¦©©§¥¦§
w `pz xq`itk cvd on elhlhnyk s` znd z` livdl `n

,ekxck elhlhnyk e`ivedl xeq`yïa äãeäé éaøc àîòè eðééäå§©§©£¨§©¦§¨¤
Lé÷ì,elivdl xizdyBúî ìò ìeäa íãàL CBzîc,sxyi `ly ¨¦§¦¤¨¨¨©¥
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c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

dkld ixe`ia
[çî÷ שערותיה את לסוך האשה הפאה 204מותרת או

שערות  (ספריי)205בשמן בתרסיס או ומכלֿמקום 206, ,
סחיטת  לידי תבוא שלא כדי שמן במעט רק תשתמש

.207השערות 

zetqede mipeiv
לשם 204) אלא השער, ועידון לטיפוח אינה מטרתה ואם

שקוף  שמן או בספריי אפילו לשמנו אסור – צבעו שינוי
בין  לחלק שאין שכתב קמז, הערה פי"ח כהלכה שבת (ראה
שקופה  לכה נתינת לגבי לעיל כנזכר להברקה צבע שינוי
רק  (ולא שם שאסר השש"כ גם אמנם הציפורניים, על
כהלכה  בשבת דחה אותם לדבריו ראיות הביא אלא מסברא
שהיא  לכה בין לחלק יש ואולי דידן, בנידון התיר הנ"ל)
האם  הייתה והשאלה צביעה, פעולת ונעשתה שקוף' 'צבע
שמן  לבין צביעה, כתוצאת נחשבת הציפורניים הברקת
ובכגון  צביעה, פעולת כאן נעשתה ולא כלל, 'צבע' שאינו
הדין  והוא ממש, צביעה תוצאת כשאין לאסור אין דא
הציפורניים, על שקוף שמן לתת הגרשז"א לדעת גם שמותר

אלא  יאדימו לא כשינטל אם הפנים על בצק לטוח מותר וכן
בלבד. יבריקו

שיש 205) אלא נוזלי, סבון או שמפו שער, במרכך וכן
שלא  ועוד תסחט, שלא להיזהר שקשה משום מזה להימנע

בשבת. לרוחצם תוכל
שיטת 206) (לפי 'מוליד' איסור משום בושם מי לא אבל

(שבת  ריח, מאותו כבר עליה היה כן אם אלא שוע"ר),
א). ביאור יח פרק כהלכה

אחד 207) במקום גדולה בכמות שמן לשפוך לא תיזהר וכן
ממקום  בשער שנבלע השמן את ולהעביר בשערותיה
פי"ד  (שש"כ סחיטה איסור משום בזה יש הרי כי למקום,

קמא). הערה

•
"inei ax" gel itl dcerqay zekxa zekld owfd epax jexr ogley

שם „ ושותה ואוכל אחר לבית הסעודה בתוך הלך ואפילו
ראשונה  ברכה לענין לסעודה טפלים שאינם דברים
כיון  ופירות יין כמו הראשון בבית עליהם לברך והוצרך
על  המזון בברכת ונפטרים אחרונה ברכה לענין טפלים שהם
לברך  צריך ואין ושותה אוכל הוא הראשונה סעודתו דעת
בדעתו  היה לא ואפילו פת שם אכל לא אפילו שם עליהם

סעודתו. באמצע מקומו לשנות המוציא כשבירך

אכילת  שגומר במקום המזון ברכת מברך פת שם אוכל ואם
קפ"ד. בסי' שיתבאר כמו הפת

שיברך  עד ממקומו כלל לעקור אסור לכתחלה מקום ומכל
המוציא  כשבירך בדעתו כן היה לא אם תחלה המזון ברכת
טעון  חשיבותו מפני במקומו לאחריו ברכה הטעון דבר שכל
שמועלת  (שכמו ממקומו שיעקור קודם אחריו לברך
לברך  חשיבותו מועלת כך אחר במקום לברך שלא חשיבותו
השני  במקום גם שיאכל ואף אחר למקום שיעקור  קודם
טעונה  שהיתה הראשונה לאכילה זה מועיל מה שם ויברך
משום  משם שיעקור קודם לכתחלה במקומה ברכה

חשיבות.

מה  יתקן לא שבזה ולברך לחזור א"צ עקר כבר שאם אלא
אכילה  במקום לברך שצריך משום אלא בעקירתו שעיות

ומברך. השני במקום מעט הוא אוכל

מקצת  הניח אם ואפילו ברכה בלא יעקור לא לכתחלה אבל
מכל  אליהם לחזור עתיד היה אם עקירה זו שאין חבירים
עוקר  הוא הרי אחר בבית סעודתו לגמור כשהולך מקום

מחבורתו.

אין  סעודתו לגמור למקומו לחזור דעת על הולך אם אבל
אפילו  במקומם לאחריהם ברכה הטעונים בדברים עקירה זו

דעת  על שילך צריך מקום ומכל חבירים מקצת הניח לא
שיתבאר.לאכו  כמו שם ל

כשבירך  מתחלה אם לחזור) דעת על שלא הולך ואפילו
מתחלה  שהרי מותר אחר בבית לגמור בדעתו היה המוציא
דרכים  הולכי שנוהגים וכמו סעודתו כל זה במקום קבע לא
סיום  במקום ומברכים ויושבים הילוכם דרך שאוכלים
מקום  לקבוע שלא מתחלה נתכוונו שלכך מפני אכילתם

לאכול: שם והתחילו המוציא שבירכו במקום לאכילתם

* * *
אינו ‰ אם אבל שם לאכול אחר לבית כשהולך זה וכל

שם  לילך מתחלה בדעתו שהיה אע"פ שם לאכול הולך
ואפילו  המזון ברכת שיברך עד ממקומו לעקור לו אסור
לברך  למקומו מלחזור ישכח שמא גזירה חברים מקצת הניח
סעודתו  שגומר במקום שמברך שם לאכול כשהולך משא"כ
ממקום  לעקירה אלא לחוש ואין למקומו לחזור שוכח אם
ולא  ולברך למקומו לחזור דעתו אין אם ברכה בלא אכילה

מתחלה: זה על דעתו היה

Â מצוה לדבר אפילו או הרשות לדבר כשהולך זה וכל
חתן  לקראת כגון עוברת מצוה לצורך אבל עוברת שאינה
מותר  הצבור עם להתפלל הכנסת לבית או כלה לקראת או
מקצת  הניח לא ואפילו כשיחזור המזון ברכת ולברך לילך
ישכח. שמא חשש משום עוברת מצוה להניח שאין חברים

המזון  ברכת ולברך לבית מבית בסעודתו לעקור ואפילו
לצורך  מותר מתחלה זה על דעתו היה ולא האחרון בבית

תע"ט. בסי' כמ"ש בזימון שם לברך כגון עוברת מצוה

לחזור  דעת על שלא המזון ברכת קודם שלעקור ואע"פ
אלא  ישכח שמא חשש משום האיסור אין ולברך למקומו
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רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  אפילו עוברין ואין סופרים מדברי הוא גמור איסור
כיון  מקום מכל עוברת מצוה משום דבריהם של קל איסור
שיש  ברור איסור אינו שם ולברך אחר בבית לאכול שדעתו
א"צ  שני בבית ואוכל כשחוזר שהרי עקירה זו שאין לומר
אוכל  הוא הראשונה סעודתו דעת שעל מפני בתחלה לברך
כמו  נחשבת היא אחת לסעודה והכל סעודתו לסיים

שנתבאר.

ולדבריהם  שיתבאר כמו זה על חולקין שיש לפי אלא
שהכל  שאף לומר יש הראשונה סברא לפי וגם ברור האיסור
מה  וכל היא מקומות בשני מקום מכל היא אחת סעודה
קודם  לכתחלה מיד אחריו לברך צריך זה במקום שאכל
מצוה  לצורך אפילו להקל אין לפיכך אחר למקום שיעקור

מתחלה: זה על דעתו היה לא אם עוברת

* * *
Ê כל הרבה שם שהה אפילו הרשות לדבר והלך עמד אם

לחזור  א"צ שבמעיו המזון שיתעכל כדי שהה שלא
אם  אחר במקום או במקומו לאכול כשחוזר המוציא ולברך
עוד  מלאכול דעתו הסיח אם אבל בינתיים דעתו הסיח לא
ולברך  לחזור צריך מקום ושינוי הדעת היסח כאן שיש כיון

קע"ט. בסי' שיתבאר מטעם המוציא

שכיון  כלל שהה לא אפילו ידיו וליטול לחזור צריך וגם
ידיו  בשמירת נזהר לא הסתם מן האכילה מן דעתו שהסיח

מהן. דעתו והסיח

בדברים  הרבה הפליג אם מלאכול דעתו הסיח לא ואפילו
מפני  המוציא לברך שא"צ אע"פ ידיו וליטול לחזור צריך
קס"ד. בסי' שנתבאר כמו משמירתן דעתו הסיח הסתם שמן

באמצע  להתפלל עמד אם הדין שהוא שאומר מי ויש
כשחוזר  התפלה אחר ידיו וליטול לחזור צריך סעודתו
א"כ  אלא התפלה בשעת הדעת היסח חשש משום לסעודתו
בטיבול  ידיו שנטל אע"פ פסח שבליל (כמו ידיו שמר
בשעת  הדעת היסח חשש משום לסעודה ונוטל חוזר ראשון

תע"ה). בסימן כמ"ש ההגדה אמירת

שהיסח  כהאומרים שהעיקר צ"ב בסי' שנתבאר מה ולפי
ידיו  וליטול לחזור א"צ באכילה כמו בתפלה פוסל הדעת
דעתו  מסיח אינו עצמה תפלה משום שהרי התפלה אחר
פוסל  הדעת היסח שאין פסח בליל ההגדה באמירת משא"כ

דעתו. הסיח שמא חוששים בה

לבית  הלך אפילו הכל לדברי לברך א"צ המוציא ברכת אבל
דעתו  הסיח שלא כל הרבה שם ושהה להתפלל הכנסת
היה  אפילו בסעודה הפסק חשובה התפלה ואין עוד מלאכול
ביום  עוד שהות שאין מפני ולהתפלל להפסיק מוכרח
לאכול  לו אפשר אי התפלה שבשעת ואע"פ אח"כ להתפלל

זה. משום הפסק חשובה אינה מאומה

להצריך  זה משום הפסק שחשובה המזון לברכת דומה ואינו
אי  המזון ברכת ובשעת הואיל המזון ברכת כוס על ברכה
הדעת  והיסח סילוק הוא המזון שברכת לפי לשתות אפשר
בסי' שיתבאר כמו תפלה משא"כ ושתה שאכל מה על

קע"ט:

* * *

Á במקומם לאחריהם ברכה הטעונים שדברים אומרים ויש
במקומם  לאחריהם ברכה טעונים שאין כדברים דינם
א"כ  אלא ולברך לחזור שצריך בדיעבד מקום שינוי לענין

חברים. מקצת הניח

אחרונה  ברכה בלא ממקומו לעקור אסור לכתחלה אבל
ברכה  הטעונים בדברים עוברת) מצוה לצורך (ואפילו
ודעתו  חברים מקצת הניח א"כ אלא במקומם לאחריהם

עקירה. זו אין שאז למקומו לחזור

ממקומו  ועקר חברים מקצת הניח שלא בדיעבד ואפילו
ראשונה  ברכה ואח"כ תחלה אחרונה ברכה לברך צריך וחזר
סעודתו  פסק הרי מקומו ששינה שכיון אח"כ שיאכל מה על
סעודה  על תחלה לברך וצריך היא אחרת סעודה וזו

השניה. סעודה יתחיל ואח"כ הראשונה

בדברי  להקל הראשונה כסברא אלו במדינות והמנהג
סופרים.

בסעודה  הפסק חשוב מקום שינוי אין האחרונה לסברא ואף
שהלך  כגון למקומו חוץ כששהה אלא למקומו חוזר אם
הכנסת  לבית שהלך או בדברים והפליג חבירו עם לדבר
שהה  לא אם אבל בו ושהה עסק לאיזה שהלך או להתפלל
כגון  עראי בדרך הרשות מדברי דבר איזה עשה אפילו
חשוב  (אינו בזה וכיוצא הכסא לבית ונכנס לנקביו שהוצרך
הפליג  ולא חבירו עם דיבר אם ואצ"ל בסעודה הפסק

הרשות). דבר הוא ואפילו

השמש  (ולכן הסעודה) מצרכי דבר להביא יצא אם (ואצ"ל
למקום  ממקום תמיד ובא שהולך אע"פ בסעודה המשמש
אף  שבא פעם בכל ולברך לחזור לו מקום שינוי נחשב אינו

זו). סברא לפי

הפסק  חשוב מקום שינוי אין הראשונה לסברא הדין (והוא
לברך  שא"צ כזית אכל לא עדיין אם אף בסעודה זה בכל
ברכה  טעונים שאינם בדברים הדין והוא אחרונה ברכה כלל
שקביעותם  דברים והם עליהם קבע אם במקומם לאחריהם
חשוב  עראי הפסק שאין מפני רי"ג בסי' כמ"ש קביעות

קבע). סעודת להפסיק

חשוב  שאין סעודתו במקום עראי שינת שישן מי ואצ"ל
הכל. לדברי ברכה בלא ואוכל וחוזר בסעודה הפסק

וחשובה  מדאי יותר הדעת והיסח סילוק הוא קבע שינת אבל
סעודתו. במקום שישן אע"פ הכל לדברי הפסק

אחרים  בדברים הרבה שהפליג אע"פ שניעור כל אבל
ואוכל  חוזר מלאכול דעתו הסיח שלא כל סעודתו במקום
דעתו  הסיח שאפילו אומרים ויש הכל לדברי ברכה בלא

קע"ט: בסי' שנתבאר כמו

* * *
Ë עד שנתרחק כיון מחיצות מוקפת שאינה בשדה האוכל

(כמו  שינוי נקרא הראשון מקומו לראות יוכל שלא
האילן  פירות אוכל ואפילו מחיצות) שבהקף לחדר מחדר

ו  וחוזר מפני במזרחו מקומו רואה שאינו כיון במערבו אוכל
אם  ולברך לחזור וצריך מקום שינוי נקרא שמפסיק האילן

במזרחו. כשבירך במערבו לאכול בדעתו היה לא
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באמצע  גבוה מקום שיש אע"פ אחד בחדר אוכל אם אבל
לראות  יכול שאינו התנור אחורי כגון אחריו לאכול ובא
שמוקף  שכיון מקום שינוי זה אין הראשון מקומו משם

אחד. הכל הרי מחיצות

כיון  ואילן אילן כל מפירות לאכול ורוצה בגן היה אם וכן
היה  אם האחרים על ולברך לחזור א"צ אחד על שבירך
לחזור  וצריך הוא נמלך כן לא שאם כשבירך כן בדעתו

ולברך.

דעתו  אין מחיצות מוקף הגן אין אם כן בדעתו שהיה ואע"פ
הראשון  מקומו רואה שאינו האילנות לכל כלום מועלת
כלל  דומה ואינו ולברך לחזור שצריך מקום שינוי שזהו
בבית  לחדר מחדר כמו שהוא למערבו ממזרחו אחד לאילן
דומה  לאילן שמאילן מקום שינוי אבל מועלת שדעתו אחד
אבל  מחיצות מוקפים שאינן כיון לבית שמבית מקום לשינוי
אפילו  כלל מקום שינוי כאן אין הראשון מקומו שרואה כל
גם  שמחמיר מי ויש מחיצות מוקף שאינו כיון לאילן מאילן

להקל. ברכות וספק בזה

הן  אפילו עצמו בפני אחד כל מחיצות המוקפים לגן ומגן
היה  כשבירך אם אפילו ולברך לחזור צריך לזה זה סמוכים
מועלת  דעתו שאין לבית מבית כמו שהם לפי הכל על דעתו

כלום:

בסעודה: הפסק קרויים דברים איזה קעח סימן א' חלק

* * *
או ‡ השלחן מעל המאכל וכל הלחם והסירו סעודתו גמר

לחזור  ורצה בימיהם נוהגין שהיו כמו עצמו השלחן גם
אחרת  ברכה ולא המוציא בתחלה לברך צריך אין לאכילתו
שלא  בלבו גמר ואפילו הסעודה מחמת הבאים דברים  על
זקוק  נמלך מקום שבכל ואע"פ נמלך ואח"כ עוד לאכול
כלומר  לסעודה קבע שיש לפי כן אינו בסעודה ולברך לחזור
מאכילה  ולהגרר בה להמשך ודרכו עליה עצמו קובע שאדם
וממשיך  קטנה בסעודה יושב שאדם ופעמים לאכילה
אין  עוד לאכול שלא בלבו שגמר אף לפיכך גדולה לסעודה
נמלך  להיות אדם של שדרכו כיון הדעת והיסח סילוק זה

בסעודתו. לפעמים

שבירך  בשעה א"כ אלא בסעודה ברכה זקוק נמלך ואין
כלל  יודע היה ולא לחם מעט אלא לו היה לא המוציא
בירך  כן דעת ועל כך אחר יותר לו שיהיה הברכה בשעת
ליקח  נמלך כך שאחר או יותר לו נתנו ואח"כ המוציא

וקע"ד. קס"ט בסי' כמ"ש

היה  לא המוציא ברכת שבשעת שידוע מאכלים שאר וכן
קע"ז. בסימן שנתבאר כענין כלל עליהם דעתו

שגמר  אלא עליהם דעתו שהיתה דברים ושאר לחם ואפילו
כשחוזר  עוד מלאכול דעתו והסיח ממקומו ועקר לאכול
אדם  של דעתו שאין לפי ולברך לחזור צריך לסעודתו
קביעות  במקום כשיושב אלא לאכילה מאכילה להגרר

אחר: למקום כשיוצא ולא סעודתו

לשתות · שלא בלבו גמר אם בשתיה אבל באכילה זה וכל

בלבו  גמר לא ואפילו ולברך לחזור צריך נמלך ואח"כ עוד
הדין  והוא המזון ברכת ונברך כוס תנו אמר אלא בפירוש
סילוק  זה הרי כוס בלא המזון ברכת ונברך בואו אמר אם
לברך  צריך לשתות נמלך אח"כ ואם משתיה הדעת והיסח

ברכה. בלא אוכל לאכילתו וחוזר נמלך אם אבל בתחלה

ברכה  בלא ג"כ שותה לשתות נגרר זו אכילה מחמת ואם
לברך  צריך הראשונה אכילתו מחמת לשתות צמא אם אבל
היסח  לענין מועיל זה אין אליה טפילה שהשתיה שאף
א"צ  אבל [רי"ב] (רי"ח) בסי' שיתבאר כמו ונמלך  הדעת

אחרונה: ברכה לברך

* * *
הסעודה ‚ מחמת הבאים דברים שאר לאכול נמלך אם וכן

עליהם  לברך א"צ כלל פת לאכול בדעתו שאין אף
אינה  המוציא לברך א"צ פת לאכול רצה שאם שכיון
קודם  השלחן להסיר נוהגין שאין הזה בזמן אחרת כסעודה

קע"ז: בסימן שנתבאר כמו המזון ברכת

נברך „ שאמר שכיון שוין ושתיה שאכילה אומרים ויש
ואם  מהסעודה הדעת והיסח סילוק זה הרי המזון ברכת
דעתו  הסיח אם ואצ"ל המוציא לברך צריך לאכול נמלך
שצריך  שכן וכל המזון ברכת נברך אמר שלא אע"פ בפירוש
וגם  לפניהם הסעודה מחמת הבאים דברים שאר על לברך
ברכת  נברך שאמר או מהפת דעתו שסילק כל לאחריהם
ולברך  לחזור צריך ולאכול לחזור רצה שאם שכיון המזון
ולכן  השלחן סילקו שלא אע"פ היא אחרת כסעודה המוציא

קע"ז. בסימן שנתבאר כמו אותה פוטרת המזון ברכת אין

להקל: ברכות ספק הלכה ולענין

המזון ‰ ברכת לברך בידו הכוס נטל אם הכל ולדברי
כוס  תנו מתחלה אמר לא וגם ידיו נטל שלא אע"פ
לגמרי  הדעת והיסח סילוק זה הרי המזון ברכת ונברך
צריך  אחרונה ברכה וגם עליהם לברך וצריך ושתיה מאכילה
ברכת  קודם הסעודה מחמת הבאים דברים שאר על לברך
כיון  היא אחרת שכסעודה פוטרתן המזון ברכת ואין המזון

מהפת. דעתו שסילק

זה  הרי הכוס נטל שלא אע"פ אחרונים מים ידיו נטל ואם
לברך. וצריך לגמרי הדעת והיסח סילוק

הפסק  משום לשתות ולא לאכול רשאי אינו בברכה ואפילו
לחזור  רוצה א"כ אלא המזון לברכת אחרונים מים בין
שמים  המזון לברכת סמוך אח"כ אחרונים מים וליטול
להם  לסמוך לחשבם ואין בעלמא כמים נעשו הראשונים

אחרונים. בתורת שנטלם אף המזון ברכת

הדעת  היסח משום המוציא ולברך לחזור שצריך מקום וכל
שהסיח  שכיון פת לאכילת כראוי ידיו וליטול לחזור צריך

ידיו. משמירת דעתו הסיח פת מאכילת דעתו

נטלן  אם אף פת לאכילת לו מועילים אינם האחרונים (ומים
בהם נתכוין ולא הואיל שנתבאר כראוי כמו פת לאכילת

קנ"ח): בסי'

ולברך: לחזור שצריך בסעודה הדעת היסח קרויין דברים איזה קעט
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ziciqgd dyxtd - ipiny zyxt 'dxez ihewl'

הּנ"ל  1ּביאּור ¥©©

df oziel" lr xE`iA'כּוl''Pd " ¥©¦§¨¨¤©©

dPdlr "`Oi ipEp" zpigAnW zFnWpA oFxzi WIW oipr ¦¥¦§¨¤¥¦§©§¨¤¦§¦©¥©¨©
mdW xg`n ,`Ed hEWR ± "xAd xFW" zpigAnW zFnWp§¨¤¦§¦©©¨¨¥©©¤¥

"mirixe mig`" mi`xwPd mde `Oi`eÎ`A` cEgIn2; ¦¦©¨§¦¨§¥©¦§¨¦¨¦§¥¦
zpigAnW zFnWpA oM mB WIW oFxzId oipr oiadl K ©̀§¨¦¦§©©¦§¤¥©¥©§¨¤¦§¦©
dn miCwdl Wi dPd ,"`Oi ipEp" zpigA lr "xAd xFW"©¨©§¦©¥©¨¦¥¥§©§¦©

xg` mFwnA x`AzPX3wEqR lr(ek ,gk `FaY):dzide" ¤¦§¨¥§¨©¥©¨¨§¨§¨
lkl lk`nl Lzlapux`d zndalE minXd sFr'כּו." ¦§¨§§©£¨§¨©¨©¦§¤¡©¨¨¤

:dbFpC rxd lr md zFllTd lMW ,oiprde§¨¦§¨¤¨©§¨¥©¨©§©

WExitE"Lzlap""zFlaFp" oFWl ±4ltPX dn ,Epiid , ¥¦§¨§§§©§©¤¨©
rxd KFY axFrnE ,milMdÎzxiaWE "zFlaFp" zpigaA¦§¦©§§¦©©¥¦§¨¨©

EdEhwli `N` ,cizrl dnE`n FA x`Xi `l ,DbFpCsFr" §©Ÿ¦¨¥§¨¤¨¦¤¨¦§§
"ux`d znda"E "minXd: ©¨©¦¤¡©¨¨¤

"minXd sFr"l"fx xn`nM Epiid5wEqR lrziW`xA) ©¨©¦©§§©£©©©©¨§¥¦

(k ,`l`kin df sFre" :"stFri sFre"'6"כּוmik`ln Wie ; §§¥§¤¦¨¥§¥©§¨¦
mi`xwPW"ux`d zndA"dix` ipR" ± daMxOd `Ede , ¤¦§¨¦¤¡©¨¨¤§©¤§¨¨§¥©§¥

xFW ipt . i)"כּו'. ,` l`wfgi). §¥§¤§¥

:EN` zFbixcn 'a Wi mc` ipA zFnWpA mbe§©§¦§§¥¨¨¥©§¥¥

xdGA aEzMW FnkE ,"sFr" mi`xwPW zFnWp WIWחלק ¤¥§¨¤¦§¨¦§¤¨©Ÿ©ֵֶ

qgpiRג' zWxtA ב '), עּמּוד רי"ז , mW(ּדף xW`" :mixRvEpPwi §¨¨©¦§¨ַַ£¤¨¦¢¦§©¥
(fi ,cw miNdY)oFdilEhA ±7"`iIwiCvC oFdiznWp opPwn8; §¦¦§§§©§¨¦§¨¥§©¦©¨

:aEzMW FnM ,"ux`d zndA" mi`xwPW zFnWp Wie§¥§¨¤¦§¨¦¤¡©¨¨¤§¤¨
xEB"dix`"dcEdi(h ,hn igie)xkyVi" ;xngmxB'כּו",mW) ©§¥§¨©§¦¦¨¨£Ÿ¨¤¨

(cixFkA" ;FxFW"dkxA)(fi ,bl. §§¨¨

lr sFrA dlrn oFxzi Wi zg` dpigaAW :oiprde§¨¦§¨¤¦§¦¨©©¥¦§©£¨§©
dlrnl DAbd eitpkA gxFR `Ed sFrdW ± dndAd©§¥¨¤¨¥©¦§¨¨©§¥©§©§¨
oFxzi Wi zg` dpigaaE ;dndAd oM oi`X dn ,xie`Ä£¦©¤¥¥©§¥¨¦§¦¨©©¥¦§

"DizEIg xhEf" sFrdC ± sFrd lr dndaA9FxWkd okle , ¦§¥¨©¨§¨¨©¥§¨¥¤§¥
cg` oOiqA10.ax DzEIg dndAd la` , §¦¨¤¨£¨©§¥¨©¨¨

E`xwPW mik`lOd zpigaC :dlrnl oaEi df KxC lre§©¤¤¤¨§©§¨¦§¦©©©§¨¦¤¦§§
oFxzi mdl Wi ,Ff dpigAOW zFnWPd oke ,"minXd sFr"©¨©¦§¥©§¨¤¦§¦¨¥¨¤¦§

ElkEIW ±sErlici lr zFlrOd mEx cr iENirA zFlrle ¤§¨§©£§¦©©©£©§¥
d`xieÎdad` ± "oitcB"d11dlrn oFxzi oM mB Wie . ©©§¦©£¨§¦§¨§¥©¥¦§©§¨

"ux`d zndA" mi`xwPd zFnWpE mik`lOd zpigaA¦§¦©©©§¨¦§¨©¦§¨¦¤¡©¨¨¤
W±lFcbe ax mgMdaMxOd zFIgA aEzMW FnkE .12: ¤Ÿ¨¨§¨§¤¨§©©¤§¨¨

`QMd z` zF`UFp zFIgde"'כּוzFidl mEvr mgMW ixd ," §©©§¤©¦¥£¥¤Ÿ¨¨¦§
mc` d`xnM [..] `QMd [..] lre" ,`QMd z` zF`UFp'כּו" §¤©¦¥§©©¦¥§©§¥¨¨

(ek ,` l`wfgi). §¤§¥

Wi sFr zpigAW zFid mrC ,x`Fan xaC `vFOn dPde§¦¥¦¨¨¨§¨§¦¡¤§¦©¥
iENirA zFlrl dtitrd zpigA ± oFxzi FA'כּו,df lM mr , ¦§§¦©¨£¦¨©£§¦¦¨¤

zi oM mB WiaFxA ± "ux`d zndA" zpigal mEvr oFx ¥©¥¦§¨¦§¦©¤¡©¨¨¤§
.mdAW gMd©Ÿ©¤¨¤
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lr ,p''Ef bEEiGn Epiid ,zEliv`CÎzEklnn miclFPd©¨¦¦©§©£¦©§¦¦©
mdW ,`Oi ipEp mi`xwPd ,`Oi` zpigAOW zFnWp§¨¤¦§¦©¦¨©¦§¨¦¥©¨¤¥

.`Oi`eÎ`A` cEgIn mi`vFId zFnWPd©§¨©§¦¦¦©¨§¦¨
zFnWpA ENit`e) zEliv`C `''f cSn mB ,z`f cFre§Ÿ©¦©¨©£¦©£¦¦§¨

WOn zEliv`C(oaEOM ,df oFxzi KiIW ,p''Ef zpigAOW ,lr ©£¦©¨¤¦§¦©©¨¦§¤©¨©
`hEf `xc`A aEzMX dn iR רצ"ב i`dnּדף  m`e a`" : ¦©¤¨§¦§¨¨ַ¨¨¥¥©

iwtp `gFn'כּו."cig`e `iilY `WiCwÎ`wiYrA `''f , ¨¨§¦¨§©¦¨©¦¨©§¨§¨¦
dlrnl FWxWA `Ed ,zEliv`CÎzFCn `EdW ,`''fdW¤©¨¤¦©£¦§¨§§©§¨

.dHnl KWnPX `N` ,`Oi`eÎ`A` WxXn¦Ÿ¤©¨§¦¨¤¨¤¦§©§©¨
EclFPW s` ,mc`A zFCOd ,lWn KxC lr FnkE§©¤¤¨¨©¦§¨¨©¤§

lkVd on ENBzpe'כּוoWxWA zFCOd xTir mFwn lMn , §¦§©¦©¥¤¦¨¨¦©©¦§¨§¨
zExABzd zFCOA Wi okle .lkVd on dlrnln Egwlp¦§§¦§©§¨¦©¥¤§¨¥¥©¦¦§©§

ocilFOd lkVA didX dOn xzFi27. ¥¦©¤¨¨©¥¤©¦¨
l"fx Exn` okle28zFa`de ,"daMxOd od od zFa`d" : §¨¥¨§©©¨¨¥¥©¤§¨¨§¨¨

z` zFlrdl daMxn zpigA md ± zEliv`CÎz''bg od¥©©©£¦¥§¦©¤§¨¨§©£¤
l''Pd KxC lr ,zEliv`CÎdnkg zpigA `Ed ,mc`d̈¨¨§¦©¨§¨©£¦©¤¤©©

zEliv` iAbl d`ixaC `YaMxnA'29כּו. §¤§©§¨¦§¦¨§©¥£¦
"xAd xFW" zpigAnW zFnWPd ,`nrh i`dn mb okle§¨¥©¥©©£¨©§¨¤¦§¦©©¨
KxC lr ± `Oi`eÎ`A`C zFnWPd ± "oziel" z` milrn©£¦¤¦§¨¨©§¨§©¨§¦¨©¤¤
sFqÎoi` xF`A dnkgd milrn zEliv`CÎz''bgW¤©©©£¦©£¦©¨§¨§¥

dnkgdn dlrnNW'כּוdnkgd iAbl zEliv`CÎzFCOde . ¤§©§¨¥©¨§¨§©¦©£¦§©¥©¨§¨
xzFi dxEaB Dl Wi dndAd FnM ± lWn KxC lr lWnp¦§¨©¤¤¨¨§©§¥¨¥¨§¨¥
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ד'.20. ּפרק ט"ו ׁשער ּב"ּפרּדס" ְְִִֵֶֶַַַַועּיין

ּבכּמה 21. עֹוד מׁשמע ((וכן ּבפירּוׁש – ּבּזהר `):מקֹומֹות ,ci d`x ּבנים" ְְְְְֵֵַַַַָָֹ§¥ִָ
וּיקרא  ּופרׁשת ב'. עּמּוד פ"ז ּדף יתרֹו ּבּזהר ועּיין אלקיכם". לה' ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹאּתם
ה"עץ  לפירּוׁש – ב' עּמּוד צ"ד ּדף מׁשּפטים ּפרׁשת וריׁש ב'. עּמּוד ז' ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָּדף
"הּגלּגּולים" ּובספר ׁשם הּזהר לׁשֹון וכפׁשט ד', ּדרּוׁש ל"ח ׁשער ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹחּיים"
אני  "ׁשחֹורה ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ך'. ּופרק א' ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּפרק

) Kli`e)ונאוה" b ,g mixiXd xiW oOwl עּמּוד צ"ו ּדף מׁשּפטים ּבּזהר ועּיין . ְָָ§©¨¦©¦¦¨¥¨ְְִִֵַַַַַָֹ
מקֹומֹו). ּכאן ואין ְְֵָא'.

.22.(xE`iAaE xn`Od mEIqA c ,el uwn xF` dxFY)¨§¦©©£¨©¥

.23.(a ,v irvn`d x"Enc`l xdGd ixE`A)¥¥©Ÿ©§©§¨¤§¨¦

.24.(f dpWn ,` wxR dxivi xtq ."ozNgzA")¦§¦¨¨¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.25.("icFc dkl" hEIR ."dNgY daWgOA")©©£¨¨§¦¨¦§¨¦

ּפסּוק26. על – אחר ּבמקֹום ci)וכּמבֹואר ,a mixiXd xiW) את "הראיני ְְְֵַַַָָָ¦©¦¦ְִִֶַ
) כּו'" מראי.(` ,`k ± c ,k .a ,k .` ,hi .b ,fi mixiXd xiW dxFz ihETl ְִַַ¦¥¨¦©¦¦

הרצּועֹות 27. ּבענין ּכחֹותם", "ׂשימני ּפסּוק על ּבּביאּור ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוכמֹו
) כּו' c).ׁשּבּתפיּלין ,en mixiXd xiW oOwl על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְִִֶַ§©¨¦©¦¦ְְִֵֵֵֶַַַַָ

) מסעי" "אּלה a).ּפסּוק ,bv irqn oOwl ׁשּבּזהר הּתֹוספּתא ּפי ועל ְֵֵֶַָ§©¨©§¥ְְִֶֶַַַַָֹ
) כּו'" ּבתלת ּדכלילן רּוחין "ּתלת ּגּבי א', עּמּוד נ' ּדף ּבׁשּלח, d`xּבפרׁשת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ§¥

.(a ,cn xdGd ixE`A¥¥©Ÿ©

.28.(` ,atw zTg b wlg .a ,ix WBIe ` wlg xdf .e ,fn dWxR dAx ziW`xA)§¥¦©¨¨¨¨Ÿ©¥¤©¦©¥¤ª©

ענין 29. ּביאּור "להבין הּמתחיל ּבדּבּור ּבאריכּות, זה ענין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָוכּמבֹואר
) יתרֹו ּבפרׁשת – הּמרּכבה" הן הן `).האבֹות ,br .Kli`e c ,ar xF` dxFY ְְְִֵֵֶַַָָָָָָ¨¨¥¨

קכ"ג  ּדף ׂשרה חּיי ּפרׁשת הּזהר ּפי על אחר, ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹועּיין
על  לז''א ׁשּיׁש יתרֹון ענין ּכן ּגם – כּו'" ׁשנה "מאה ּבענין א', ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעּמּוד

) ׁשם עּיין כּו'. ואיּמא bt).אּבא cEOr ` wlg wcv gnSdl xdGd ixE`iA ְִֵַַָָָ¥¥©Ÿ©§©Ÿ¥©¤¤¥¤©



c"agרס i`iyp epizeax zxezn

oFilr mFwOn dgwlp DWxWAW mEXn ,mc`dn'כּוiM , ¥¨¨¨¦¤§¨§¨¦§§¨¦¨¤§¦
dnkg zpigA ± mc`e ,zFCn zpigA Epiid dndA'כּו. §¥¨©§§¦©¦§¨¨§¦©¨§¨

,ipinW zWxR xdGd WExitA ,"Kln WCwn"A oiIreל"ח ּדף  §©¥§¦§©¤¤§¥©Ÿ©¨¨©§¦¦ַ

ב ' wEqRעּמּוד lr ,(c ,h ipinW)li`e xFWe"'כּו± "xFW" WxitC ," ַ©¨§¦¦§¨©¦§¥¥
sqFiA aEzMW FnM ,`''fÎcFqiA(fi ,bl dkxA)xcd FxFW xFkA" : ¦¨§¤¨§¥§¨¨§¨¨

,`awEPdnW zFnWPd WxW cSn df lM KiIWC oMW lke ."Fl§¨¤¥§©¨¨¤¦©Ÿ¤©§¨¤¥©§¨
EdYd mlFrn r''iAn zxxaOW ,zEkln'כּו. ©§¤§¨¤¤¦¦©¥¨©Ÿ

"de`pe ip` dxFgW" wEqR lr xE`iAA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥©¥©¨§¨£¦§¨¨
(c ,f mixiXd xiW oOwl),r''ial zcxFIW zEklOd lW Ff dpigAW , §©¨¦©¦¦¤§¦¨¤©©§¤¤¤§¦©

KiIW df lke .dlrp c`n DAbd diIlrd dUrp `weC df ici lr©§¥¤©§¨©£¤¨£¦¨©§¥©§Ÿ©£¤§¨¤©¨
oaEOke .xAd xFW mi`xwPW zFnWPd zpigal o`M. ¨¦§¦©©§¨¤¦§¨¦©¨§©¨

l"fx Exn`W oipr Edfe30ozieNl uzFp zFndA" : §¤¦§¨¤¨§©©§¥¥©¦§¨¨
eipxwA`xnBA `zi` dPd iM ,"31oNEM cbpM zFIgd ilbx" : §©§¨¦¦¥¦¨©§¨¨©§¥©©§¤¤¨

"כּו' :`Ed DFaB xzFId dpigAd cr ,"ipxwcbpM zFIgd ©©§¦¨©¥¨©©§¥©©§¤¤
"zFIgd ipxw"e ,i''dp zpigA `Ed "zFIgd ilbx" iM ."oNEM¨¦©§¥©©§¦©¤¦§©§¥©©

zlFBlBdn mignFv odW ,xzM zpigaA od'כּוoipr Edfe ± ¥¦§¦©¤¤¤¥§¦¥©ª§¤§¤¦§¨
zpigA `id ,"dAx dndA" z`xwPW ,zEklOdW ,l''Pd©©¤©©§¤¦§¥§¥¨©¨¦§¦©
,"oziel" z` EdiAbi df ici lre ,dlrnlÎdHOn xzM¤¤¦©¨§©§¨§©§¥¤©§¦¤¦§¨¨
dnkgdn dlrnNW xzMd xF`A ,dpiaE dnkg zpigAnW¤¦§¦©¨§¨¦¨§©¤¤¤§©§¨¥©¨§¨

.כּו'

WExitA ,xg` mFwnA x`AzPX dn oiprM Epiide32 §©§§¦§¨©¤¦§¨¥§¨©¥§¥
dnx"ipxw'כּו"(` ,a '` l`EnW)A gWnPW ceC" ±oxw'33"כּו. ¨¨©§¦§¥¨¦¤¦§©§¤¤

mipFia`l ozp xGR" :Edfe'כּו"cFakA mExY FpxwmiNdY) §¤¦©¨©¨¤§¦©§¨§¨§¦¦

(h ,aiwmExY" zpigA didi zFIUrn zFvOd mEIw ici lrW ,¤©§¥¦©¦§©£¦¦§¤§¦©¨
"Fpxw34. ©§

eFxFW xFkA" :Edf'כּוaEzMW FnkE ."eipxw m`x ipxwe , §¤§§©§¥§¥©§¨§¤¨
(`i ,av miNdY)"oprx onWA izFNA ,ipxw m`xM mxYe" :35. §¦¦©¨¤¦§¥©§¦©¦§¤¤©£¨

z` oM mb dlri xAd xFWC ,Ff d`lrd oipr oaEi cFre§©¦§©©£¨¨§©¨©£¤©¥¤
zFnWp md "`Oi ipEp" llM KxCW aB lr s` ± ozieNd©¦§¨¨©©©¤¤¤§¨¥©¨¥§¨
,ux` mW lr mi`xwPd zFnWp zpigAn mipFilr xzFId©¥¤§¦¦§¦©§¨©¦§¨¦©¥¤¤
mi oiprA oM mb `Ed `peeb i`dkC ± "ux`d zndA"¤¡©¨¨¤¦§©©§¨©¥§¦§©¨

:onvr dWAie§©¨¨©§¨

,dWAi zpigAn dlrnNW ,`iqMz`cÎ`nlr `Ed miC§¨¨§¨§¦§©§¨¤§©§¨¦§¦©©¨¨
xcq cSn `id df lM K` .`iilBz`cÎ`nlr `EdW¤¨§¨§¦§©§¨©¨¤¦¦©¥¤
dnEvre dAx dx`d iENib ici lr la` ,zElWlYWdd©¦§©§§£¨©§¥¦¤¨¨©¨©£¨
mi Ktd" df ici lr ,zElWlYWdd xcQn dlrnln¦§©§¨¦¥¤©¦§©§§©§¥¤¨©¨

"dWAil36,mW ,dAxc`e ,oieW dWAie mi "mW" iM , §©¨¨¦¨¨§©¨¨¨¦§©§©¨¨
"dncw ux`" ± "dnEcTd daWgn"A37. §©£¨¨©§¨¤¤¨§¨

'an mikWnPd zFnWPd oiprA oM mB df KxC lre§©¤¤¤©¥§¦§©©§¨©¦§¨¦¦
zElWlYWdd xcq cSn ,okle .dWAie miC zFpigAd©§¦§¨§©¨¨§¨¥¦©¥¤©¦§©§§
cSnE ;xAd xFW z` ozieNd dlri ± dHnlÎdlrnlOW¤¦§©§¨§©¨©£¤©¦§¨¨¤©¨¦©

dncw ux`" daWgOAW ,dlrnlÎdHnlOW dpigA'כּו" §¦¨¤¦§©¨§©§¨¤§©£¨¨¤¤¨§¨
ozieNl xAd xFW dlri :38כּו'± . ©£¤©¨©¦§¨¨

:xAd xFWe oziel oiprA xnFl Wi cFre§¥©§¦§©¦§¨¨§©¨

xg` mFwnA x`Fan dPdC39wEqR lr ,,e mixiXd xiW) §¦¥§¨§¨©¥©¨¦©¦¦

(hÎgzFkln dOd miXW" izpFiכּו': `id zg` dGnCכּו', ± " ¦¦¥¨§¨©©¦¨¦§¦¤
miXW" ixdW ,dxFYdn midFaB zFnWPdW ,rnWn©§¨¤©§¨§¦¥©¨¤£¥¦¦

l"fx Exn` "zFkln40zFYkQn miXW EN`" '`zgכּו'± , §¨¨§©©¥¦¦©¤§©©
"l`xUiÎzqpM Ff 'izpFi `id41,Ktdl rnWn minrtle ± ¦¨¦§¤¤¦§¨¥§¦§¨¦©§¨§¥¤

o`xXwzn" zFnWPd iM42`WcEwA `ziixF`e ,`ziixF`A ¦©§¨¦§©§¨§©§¨§©§¨§§¨
"`EdÎKixA43. §¦
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.30.(b ,bi dAx `xwIe .b dwqR ,bi dWxR ,ipinW dAx ziW`xA)§¥¦©¨§¦¦¨¨¨¦§¨©¦§¨©¨

.31.(` ,bi dbibg)£¦¨

.32dnx" ,"'dA ipxw dnx ,'dA iAl ulr :xn`Ye dPg lNRzYe" :` ,ci dNibn)§¦¨©¦§©¥©¨©Ÿ©¨©¦¦©¨¨©§¦©¨¨

lE`W ,ozEkln dkWnp ± oxwA EgWnPW dnlWE ceC ± "ikR dnx" `le "ipxw©§¦§Ÿ¨¨©¦¨¦§ŸŸ¤¦§§§¤¤¦§§¨©§¨¨

p `l ± KtA EgWnPW `Edie.(ozEkln dkWn §¥¤¦§§§©Ÿ¦§§¨©§¨

יתרֹו33. ּבפרׁשת – ּתֹורה" מּתן ענין ׁשרׁש להבין "הּנה הּמתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּבדּבּור
)ipXd WExC ± "FWCwl zAXd mFi z` xFkf" wEqR lr xE`iAA xF` dxFY d`x§¥¨©¥©¨¨¤©©¨§©§§©¥¦

.(b ,ar ּפרׁשת סֹוף ּבּזהר – ה' ּפרק סֹוף דצניעּותא" ּב"ספרא מּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹועּיין
א'. עמּוד סֹוף קע"ט ּדף ְַַָּתרּומה,

ב'.34. עּמּוד סֹוף קנ"ג ּדף :ּבהעלֹות ּבפרׁשת ּבּזהר ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹּוכמֹו
א'. ל''ד, צו, ּובפרׁשת א'. צ"ו, ּדף וּירא, ּבפרׁשת ּבּזהר, ועּיין א'. ְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָֹקנ''ד,

) "מענין :(` ,d dirWi."'כּו ׁשמן ּבן ּבקרן ְִֵַ§©§¨ְֶֶֶֶָ

לֹו35. "ּובא ּבענין א', עּמּוד ק"ך ּדף ּבּמדּבר, ּפרׁשת סֹוף ּבּזהר ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָֹועּיין
כּו'". ְֶֶלקרן

.36.("FA dgnUp mW ,lbxa Exari xdPA ,dWAil mi Ktd" :e ,eq miNdY)§¦¦¨©¨§©¨¨©¨¨©©§§¨¤¨¦§§¨

לעיל37. ׁשּנתּבאר c)ּוכמֹו ,eh) תאכל ימים "ׁשׁשת הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

כּו'". ַמצֹות

.38oOwl) "l`xUi ipA xRqn dide" ligzOd xEAcA oM mB x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥©¥§¦©©§¦§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§©¨

rNW ,(a ,d xAcOAux`d rwFxl" Edfe ,"min" zpigAn dlrnl "ux`" didi ciz ©¦§¨¤¤¨¦¦§¤¤¤§©§¨¦§¦©©¦§¤§©¨¨¤

miOd lr"'כּו.(e ,elw miNdY) ©©¨¦§¦¦

) ּדֹודי" "קֹול הּמתחיל ּבדּבּור – לזה קרֹוב ּׁשּנתּבאר מה xiW(ועּיין oOwl ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ§©¨¦

,(b ,ci mixiXd.('כּו ּוגבעֹות" "הרים ׁשּנקראּו ואּמהֹות האבֹות ּבענין ©¦¦ְְְְְְִִִִֶַָָָָָ

.39a ,gl mixiXd xiW dxFY ihETl ± "zFkln dOd miXW" ligzOd xEAC)¦©©§¦¦¦¥¨§¨¦¥¨¦©¦¦

.(Kli`ë¥¨

.40.("Ezn `l gxw ipaE" iAB ,gxw zyxtaE .FnFwnA dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨¦§§¨¨©Ÿ©©¥§¥Ÿ©Ÿ¥

.41.(h my dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨

.42.(` ,br ixg` b wlg xdf)Ÿ©¥¤©£¥

אּלה",(43. ּברא "מי ּפסּוק על וּיקהל, ּפרׁשת ריׁש ּברּבֹות מׁשמע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָוכן
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miig zxez

שלבד ‰Â‰(יט) הרינה בענין הנ"ל מכל עוד יובן
שזהו  בעבודתו והברכ' הריוח התוס' ענין
ניתוסף  עוד אבל לבד. ידיו בפועל נעלה היותר העילוי

בעצם יתירה לו מעלה שהצליח זו עבודה ע"י מהותו
לד"ז  וראיה והתיקון. העבודה קודם בו היה לו אשר
דחכמה  בעליה פי' בעליה תחיה והחכמה מ"ש הוא
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ותיקון  בברור למטה שירדה החכמה אותה תחיה
חכמתו  תחיה והחכמה במ"ש הכוונה ואין דוקא עבודה
בעבודתו  לו עמדה שחכמתו מה אלא שהיא כמו בעצם
בשדה  זריע' או מו"מ בעסק כמו מה דבר ותיקון
וברכה  ריוח בהרבה תבואה פרי ועשה לו שהצליח
ועסק  ובמו"מ בביתו או בשדה זו ברכה לבד הרי יתירה
דחכמה  בעליה שתחיה והוא חכמתו כח בעצם נתברך
עצם  שנעלה דהיינו וברוחניות בגשמיות קאי זו דחיים
מכפי  הרבה ביתר דחכמה בעליה שנק' חכמתו כח
חכמתו  כאשר אך בחכמתו. קצוב שיעור לו שהיה מדתו
או  בשדה בעבודה או במו"מ מזונו בטרף לו עמדה
יתירה  במעלה זה על נוסף בחכמתו בד"א שהצליח
ממש  בעליה תחיה וז"ש נפשו בעצם גדול בעלוי
בחכמתו  שירד והתיקון הברור זה שכח לפי הוא והטעם
מלמעלה  בא הוא הנה תיקון שאר או מזונו טרף למצוא

ע"כ  כו' מאין שנמצא בעצם חכמתו כח חוצב ממקור
במ"א  וכמ"ש וד"ל. יתירה מעלה דוקא עי"ז בו ניתוסף
כל  ולימוד חכמה בכל מוכן כלי שהי' מלך בן במשל
חכמה  איזה שיראה למרחקים שלחו ואח"כ החכמו'
שלימות  יקנה שעי"ז וכה"ג אומנות בכלי פרנסתו בענין
לפרנס  יכול כי אדם משום לקבל א"צ כאשר יותר נפשו
בעלי' שתחי' עד בזה לו עמדה וחכמתו בחכמתו א"ע
כל  בעצם שלימות עי"ז שנמצא מה והיינו דחכמ'
בנים  נק' דכנ"י זה ממשל מובן ונמצא וד"ל. כו' חכמתו
שיבררו  בגופים למטה ירדו אך העצמי. במח' ועלו
דוקא. בפו"מ תומ"צ ע"י שבנפשם בחכמה דבר ויתקנו
ירידת  בענין הוא וכך כנ"ל. יותר בשרשם יתעלו ובזה
תעלה  ולברר לתקן זו שחכמ' שבתור' בח"ת ח"ע
ח"ע  כח מעצם שלמעלה עילוי אחר בעילוי למעל'

וד"ל: כו' תרונה וזהו עצמה.

mind jeza riwx idi .'ek `xa ziy`xa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

dfaE (b66zMxA WExiR oaEiEpl glq"67Ep`hg iM Epia` ¨¤¨¥¦§©§©¨¨¦¦¨¨
"'Ek`Ed ENi`M rnWnC ± oaEn Fpi` df "iM" dxF`klC ,§¦§¨¦¤¥¨§©§¨§¦

dede ,i`lt dfe ,`hgX ipRn ± Fl glqi dOl mrh zpizp§¦©©©¨¨¦§©¦§¥¤¨¨§¤¤¦©£¨
" xninl DilxW`."Ep`hg ¥§¥©£¤¨¨

dkEnQd dkxAA mixnF`W dn lr i`wC ,oiprd K ©̀¨¦§¨§¨¥©©¤§¦©§¨¨©§¨
if`e ,"Liptl dnilW daEWzA Epxifgd" :diptl dl̈§¨¤¨©£¦¥¦§¨§¥¨§¨¤©£©
`Ed Dpipre ,dNigOd oipr `Ed ± "Epl glq" cFr WTan§©¥§©¨¦§©©§¦¨§¦§¨¨

.zFpFerd ici lr wNYqPW oFvxd zxfgd©£¨©¨¨¤¦§©¥©§¥¨£

if` `hFgWME ,oFilrd oFvx md zFvOd dPd iM¦¦¥©¦§¥¨¨¤§§¤¥£©
"zFnFrxY" `xwPd Edfe ;EpOn oFvxd wNYqn68, ¦§©¥¨¨¦¤§¤©¦§¨©§

mbd ;eiptl cFr dSExn Fpi`W ,oFvxd wENiq FWExiRW¤¥¦¨¨¤¥§¤§¨¨£©
.EpOn FpFvx wNYqOW wx ,llM dUrn Fl dUFr Fpi`W¤¥¤©£¤§¨©¤¦§©¥§¦¤
zpigA ,mpn`e .oFvxd zxfgd `id dNigOd KMÎxg`e§©©¨©§¦¨¦©£¨©¨¨§¨§¨§¦©
`EdW xg`n ,dNgY didW oFvxd FzF` Fpi` df oFvẍ¤¥¨¨¤¨¨§¦¨¥©©¤
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‰‰Â בדא דא שמתקשרין קשרין תלת מענין נודע
על  דרגין וכולהו וישראל ואורייתא קוב"ה
כמ"ש  וגלי', סתים בחי' בנש"י שיש וגלי', סתים דרגין
השני  דרוש תצא כי בד"ה בלק"ת (וע' בכ"ד מזה
הסלע), בחגוי יונתי ובד"ה מצוך, הזה היום ובד"ה
מה  נק' ממלא ממלא, ובחי' סובב בחי' והיינו
ובחרת  כמ"ש אלקות השגת במוחו ונתפס שמתלבש
הבחירה  כי חייך, הוא כי כו' ה' את לאהבה בחיים,
הוא  ואהבה ברע, ולמאוס בטוב לבחור לבד, בשכל
א"ע  להרגיל שצריך לאהבה, קודם והבחירה בלב,
ראה  כמאמר בחיים, לבחור אצלו מוסכם שיהי' בשכלו

של  החיות שהו"ע בחיים, ובחרת וגו' היום לפניך נתתי
בגשמיות  לבחור ולא רואים, שאנו (עד"מ) וארץ שמים
ואחר  מות, שנק' ונפסד הכלה עוה"ז תענוגי כל שהם
יתבונן  החיים, שהוא בטוב הבחירה בשכלו שיסכים
שמע  בד"ה בלק"ת מזה (וכמ"ש אהבה לבחי' לבוא
כי  כמ"ש האמיתי החיים שהוא חייך הוא כי ישראל)
האדם  שבנפש ממלא נק' זו בחי' אשר מקו"ח, עמך
לבבך  בכל בחי' והוא בשכלו, ונתפס נתלבש שהאהבה
למעלה  מאדך ובכל בחי' הוא סובב ובחי' נפשך. ובכל
יגדל  ועתה בד"ה בלק"ת ועמ"ש השכל, שהוא מהכלי
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zrici oipr `Ede ,`ltEOd sFq oi` xF`d mvr zriciaE¦¦©¤¤¨¥©§¨§¦§©§¦©
ziI`xc zEzO`zdd zpigaE ,d`ltdd zxMde dlilXd©§¦¨§©¨©©©§¨¨§¦©©¦§©§¦§¦©

.lkVd oir¥©¥¤

zYin`e .bVEOd lkU zpigAn dlrnl `id z`f dricie)¦¦¨Ÿ¦§©§¨¦§¦©¥¤©¨©£¦©
c"Ag zpigA ode ,zEliv`C zFnWpA wx `id z`Gd dricId©§¦¨©Ÿ¦©¦§¨©£¦§¥§¦©©©
lW xtqA x`AzpW FnkE ,mi`xaPd lkVn dlrnNW zEliv`C©£¦¤§©§¨¦¥¤©¦§¨¦§¤¦§¨¥§¥¤¤
zpigA `EdW ,dnWPd mvrA `Ed dnWp lkaE .mW mipFpiA¥¦¨§¨§¨¨§¤¤©§¨¨¤§¦©

('Ek bVEn lkU zpigAn dlrnNW dnWPAW zEwl`d̈¡Ÿ¤©§¨¨¤§©§¨¦§¦©¥¤¨

zEnvrA FWtp zEwiacE cEgi zpigA dUrp df lkaE§¨¤©£¤§¦©¦§¥©§§©§
,WOn zE`ivnA lEHiA zpigaA `Ed KExA sFq oi` xF`¥¨¦§¦©¦¦§¦©¨

"dninXd riBn FW`xe" oipr `Ede30zF`eegYWdA §¦§©§Ÿ©¦©©¨¨§¨§¦§©£¨
dxUrÎdpFnWc31f`e ,'Ek WOn zE`ivnA lEHiA zpigaA ¦§¤¤§¥¦§¦©¦¦§¦©¨§¨

zFlrp zFbixcnA odW ,dNrzn FNW o"xp zEllM mb©§¨©©¤¦§©¤¤¥§©§¥©£
mipiprA `id FNW dbVdd FnM ,xzFiA zF`ltEnE§¨§¥§©©¨¨¤¦§¦§¨¦
otF`aE xzFi dTEnr `id dbVdd mvre ,xzFi mi`ltEn§¨¦¥§¤¤©©¨¨¦£¨¥§¤

ixnbl xg`iwl` oipr ` Wxrcp` x`b hnrp qr)32.( ©¥§©§¥¤¤§¨©§¤©¦§©¡Ÿ¦

mvr z` biVnE qtFYWM ,l"Pd dnWPd zbixcnA FnkE)§§©§¥©©§¨¨©©§¤¥©¦¤¤¤
oaEn ixd ,dNigYn dbVd iWEal ici lr `NW iwl`d oiprd̈¦§¨¨¡Ÿ¦¤Ÿ©§¥§¥©¨¨¦§¦¨£¥¨

xg` otF`A `Ed oiprd zEipFvig zpigaA FzbVd mb df ici lrW¤©§¥¤©©¨¨¦§¦©¦¦¨¦§¨§¤©¥
z` rcFIW xg`nC .FzEIpFvigA oiprd qFRzl ligzOW dGn¦¤¤©§¦¦§¨¦§¨§¦¦§¥©©¤¥©¤
xzFiA dTEnre dlFcB `id oiprdA FzbVd `liOn ,oiprd mvr¤¤¨¦§¨¦¥¨©¨¨§¨¦§¨¦§¨©£¨§¥
`Ed KExA sFq oi` xF` zriciA uw oi`l oMn xzFie oM ±¥§¥¦¥§¥¥¦¦©¥¨
xzFiA d`ltpe zilrp `id dbVdd mBW ,'Ek mnFxnE `ltEOd©§¨§¨¤©©©¨¨¦©£¥§¦§¨¨§¥
.'Ek uw oi`l zilrpe DFab dbixcnA `Ed lMd ,zFCOd oke .'Ek§¥©¦©Ÿ§©§¥¨¨©§©£¥§¥¥
FWtp zEwiacE zExXwzd zpigaA dNtzC dcFard `id df lke§¨¤¦¨£¨¦§¦¨¦§¦©¦§©§§¥©§

('Ek dnWpl dnWp zpigaaE FWtpAW o"xp zpigaA zEwl`A. ¤¡Ÿ¦§¦©©©¤§©§¦§¦©§¨¨¦§¨¨

Edfe"WtPd zkitW" `xwp dNtYdW dn oM mB33FnkE , §¤©¥©¤©§¦¨¦§¨§¦©©¤¤§
"'d iptl iWtp z` KRW`e" aEzMW34zpigA `EdW , ¤¨¨¤§Ÿ¤©§¦¦§¥¤§¦©

Lil`" FnkE ,`Ed KExA sFq oi` xF`l `Fvxde diilrd©£¦¨§¨¨§¥¨§¥¤
"`V` iWtp 'd35. ©§¦¤¨

dNtY `xwp zEklndW dn `Ed dlrnlE)36aEzMW FnkE , §©§¨©¤©©§¦§¨§¦¨§¤¨
"dNtz ip`e"37ornl"C ,zEklnc `Fvxd zpigA `Ede . ©£¦§¦¨§§¦©¨¨§©§¦§©©
"cFak LxOfi38`xFdpl xicY ix`w d`YY `xFdp" ,'Ek §©¤§¨§¨©¨¨¨¥¨¦¦§¨
"'Ek d`Nr39( ¦¨¨

llMdl oF`OSde dwEWYd W` iRWx zpigA `Ede§§¦©¦§¥¥©§¨§©¦¨§¦¨¥
.`Ed KExA sFq oi` xF` zEnvrA§©§¥¨

.zindAd WtPd KEMife xExiA `Ed dNtYA 'ad oiprde§¨¦§¨©©§¦¨¥§¦©¤¤©©£¦
aEzMW FnkE ,oAxw mFwnA `id dNtYdW dn EdGW¤¤©¤©§¦¨¦¦§¨§¨§¤¨

aixwi iM mc`"mMnoAxw"'Ek40WtPd zaxwd EpiidC , ¨¨¦©§¦¦¤¨§¨§©§©§¨©©¤¤
rcFPM zindAd41. ©©£¦©¨

:dNtzC xEACde dNtYd zpeEM oipr EdGW ,xnFl Wie§¥©¤¤¦§©©¨©©§¦¨§©¦¦§¦¨
lFTde ,aNd zpeEM `Ed dNtYd xTirC x`Fan minrtlC§¦§¨¦§¨§¦©©§¦¨©¨©©¥§©

(dNtzC xEACd `Ede)dpeEMd z` xxFrl `Ed42dOnE ; §©¦¦§¦¨§¥¤©©¨¨¦©
l"fx Exn`W43odizFNtYn FpFwl mixzM xWFw l"Cpq" ¤¨§©©©§¨¥§¨¦§¦§¦¥¤

xg` mFwnA x`FanE ,"l`xUi lW44zFIzF`dn EdGW ¤¦§¨¥§¨§¨©¥¤¤¥¨¦
.dNtzC xEACd `Ed xTirdC dGn rnWn ,dNtzC¦§¦¨©§©¦¤§¨¦¨©¦¦§¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

.28.zixgW lW rnW z`ixw zMxA¦§©§¦©§©¤©£¦

.29.a ,bv oixcdpq .` ,ci dbibg£¦¨©§¤§¦

.30.ai ,gk `vIe©¥¥

.31.hl wxR `ipY d`x§¥©§¨¤¤

.32.iwl` oipr ixnbl zxg` qtFY `Ed¥©¤¤§©§¥¦§©¡Ÿ¦

.33ur ixR ."micqg zElinbE" ligzOd xEAC ` dpWn ` wxR d`R y"x d`x§¥¥¨¤¤¦§¨¦©©§¦§¦£¨¦§¦¥

.(` wxR Wix dNtYd xrW) FzNigzA miig©¦¦§¦¨©©©§¦¨¥¤¤

.34.eh ,` '` l`EnW§¥

.35.` ,dk miNdY§¦¦

.36.b ,ak dNtYd xrW g"`c mr xECiq¦¦©©©©§¦¨

.37.c ,hw miNdY§¦¦

.38.bi ,l miNdY§¦¦

.39` wlg .` ,nw a wlg xdf d`x .oFilrd xF`l cinY `xFw oFYgYd xF`d̈©©§¥¨¦¨¨¤§§¥Ÿ©¥¤¥¤

.a ,et .a ,fr .a ,grw

.40.a ,` `xwIe©¦§¨

.41.` ,a dxFz ihETl "mMn aixwi iM mc`" ligzOd xEAC d`x§¥¦©©§¦¨¨¦©§¦¦¤¦¥¨

.42`w oniq .d sirq `q oniq owGd x"Enc` KExr oglW .a ,at d"lW d`x§¥§¨ª§¨¨©§©¨¥¦¨¨¦¦¨

`x`e dxFYd xF` .glwz cEOr mixvTd owGd xEnc` ixn`n d`xE .b sirq̈¦§¥©£¨¥©§©¨¥©§¨¦©©¨¨¥¨

.29 dxrd 195 cEOr dl wlg zFgiU ihETl d`xE .erw cEOr©§¥¦¥¦¥¤©¤¨¨

.43gc"yz'd mixn`Od xtqA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd d`xE .a ,bi dbib £¦¨§¥¤¨©§§©©§§¥¤©©£¨¦

.213 cEOr©

.44:xg` mFwnA x`FanEdN`" ligzOd xEACl xE`iA dxFz ihETl d`x §¨§¨©¥§¥¦¥¨¥§¦©©§¦¥¤

c sirq "icEwR[` ,f].cFre . §¥¨¦§



רסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

zpeEkC :l"Pd mipiprd 'a odW ,l"Pd iR lr xnFl Wie§¥©©¦©©¤¥¨¦§¨¦©©§©¨©
zpigA ,ziwl`d Wtpd cSOW dcFard Epiid dNtYd©§¦¨©§¨£¨¤¦©©¤¤¨¡Ÿ¦§¦©

Edf dNtzC xEACde ;'Ek FWtp zExXwzde ziIlr£¦©§¦§©§©§§©¦¦§¦¨¤
.dNtYAW zindAd Wtpc xExiAdn¦©¥§¤¤©©£¦¤©§¦¨

•

1

2

3

4

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

`"yz'd - mixn`nd xtq

הביאני  העומר. בספירת עצרת, ועד מפסח – נרוצה אחריך מצרים. ביציאת – משכני
שעל  והתפלה, התורה אותיות כ"ב – בך ונשמחה נגילה תורה. במתן – חדריו המלך
אופנים  וכמה האדם, ומהות מעצמות – הדיבור אותיות ב"ה. א"ס בעצמות נדבקים ידם

בזה.

*ÈÎLÓ" רּבה ּבמדרׁש ּפרׁש מׁשכני, ּנרּוצה". אחרי »¿≈ƒְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּפסּוק  ּכללּות והּנה מׁשיכה. לׁשֹון ְְְְְִִִֵַָָָּבמקֹומֹו
נגילה  חדריו, הּמל הביאני ּנרּוצה, אחרי ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ"מׁשכני
זמּנים  ּבארּבעה ענינים ארּבעה ּכֹולל ,"ּב ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָונׂשמחה
זה  ׁשעל מצרים ּדיציאת הּזמן הּוא הראׁשֹון ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻמיחדים:
עד  מּפסח העמר ספירת זמן הּוא הּׁשני "מׁשכני", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹנאמר
הּזמן  הּוא הּׁשליׁשי "נרּוצה", נאמר זה ׁשעל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָעצרת
חדריו", הּמל "הביאני נאמר זה ׁשעל ּתֹורה ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּדמּתן
ׁשהן  והּתפּלה הּתֹורה ּבאֹותּיֹות הּדּבקּות הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהרביעי
מהּותֹו האֹותּיֹות והם הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְִִֵֶַַָָָּדּבּורֹו
,"ּב ונׂשמחה "נגילה נאמר זה ועל ,יתּבר ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָועצמּותֹו

כ"ב הם ּדבקּות (22)ב"ך הּוא ידם ועל ׁשּבהם אֹותּיֹות ְְִֵֵֶֶַָָָ
להבּדיל  מׁשל ּדר על זה ויּובן ּבאלקּות. יׂשראל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנׁשמֹות
ׁשהּוא  האֹותּיֹות הרי למּטה, ּבאדם קץ לאין ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָהבּדלֹות
ּׁשעצם  מה זאת ּדלבד ּומהּותֹו, מעצמּותֹו הם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמדּבר
ואדם  אדם ּדבכל האדם, מהּות לפי הּוא הּדּבּור ְְְְִִִִַַָָָָָָָָסגנֹון
רֹואים  ׁשאנּו ּכמֹו מהּותֹו, לפי הּוא לׁשֹונֹו סגנֹון ְְְְִִִִֵֶַָהּנה

ּבטבע  הּנה ּבמּוחׁש וכבד קׁשה ׁשּטבעֹו ּדמי אדם ּבני י ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
קׁשה  ׁשּטבעֹו ּדמי זאת ּולבד קׁשה, הּוא לׁשֹונֹו סגנֹון ְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹּגם
ּדבר  לחברֹו להׁשמיע רעֹות, למּדֹות נטּיה לֹו יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָוכבד
המצער  ּדבר ּגם ולפעמים הּמפחיד, ּדבר אֹו טֹוב ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹלא
מּפיו  להֹוציא יכֹול ׁשּלפעמים עד ּבמאד, לחברֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹונֹוגע
טבעֹו עצם מּצד מּמׁש קללה אֹו קללה ּכעין ּדּבּור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּגם
ּגם  הּנה עין, ּבצר ענין ּכל ועל חברֹו על ׁשּמּביט ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּקׁשה
הּנה  הּקׁשה טבעֹו עצם מּצד הּנה הּזה, רע ּבֹו ׁשאין ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמי
ּדּבּור  ׁשהּוא ּבאמירה ולא ּבדּבּור הּכל הּוא לׁשֹונֹו ְְְְֲִִִִֶַַָֹֹסגנֹון
יׁשרֹות  מּדֹות ּובעל ר איׁש ּבטבעֹו ׁשהּוא ּדמי ,ְְְְִִִִֶַַַַָָהר

מיּבעי  ולא ּבאמירה, ר הּוא לׁשֹונֹו סגנֹון ּגם א הּנה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹ
מי  ּכמֹו הּקׁשה ּבדּבּור הענינים אּלּו לכל ׁשּי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּמתּכעס  ּבעת ּדגם אּלא הּקׁשה, ּבטבע ּבטבעֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
וׁשלֹום  חס מּפיו ׁשּיֹוציא ּכלל ׁשּי אינֹו הּנה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומתקּצף
לׁשֹונֹו וסגנֹון ר טבעֹו להיֹות וכּדֹומה, קללה ּכעין ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּדבר
הּנה  ולכן קׁשה, אם ר אם טבעֹו לפי אדם ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָהּוא
מה  יֹועיל לא הּנה עצמֹו את לתּקן האדם ׁשּצרי ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּתּקּון
את  לתּקן צרי אם ּכי לבד לׁשֹונֹו סגנֹון את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּׁשּיתּקן
ּבלבד  מסֹובב רק הּוא הּלׁשֹון ּדסגנֹון ּדלהיֹות ְְְְְְְִִִִַַַָָטבעֹו,
ּתּקּון  ּדגם היֹות עם ּומסּבב, מסֹובב וכל העצמי, ְְְְְְֱִִִִִֵַַַָָָמּטבעֹו
ונעֹור, וחֹוזר עּקרי אינֹו אבל ּתּקּון, הּוא ְְְֲִִִֵֵֵַָָָהמסֹובב
המסֹובב, ּגם נתקן ׁשאז המסּבב הּוא העּקרי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּתּקּון
הּוא  הּלב חמּדת הרי חֹומד, והּלב רֹואה ּבעין ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָּוכמֹו
הּדבר  וּדאי הּנה המסּבב, ׁשהּוא רֹואה מהעין ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמסֹובב
ּגם  המסֹובב ׁשהּוא הּלב חמּדת להגּדיר האדם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּביכלת
ארעי  ּתּקּון הּוא אבל המסּבב, ׁשהּוא רֹואה ׁשהעין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבעת
העין  ׁשהּוא המסּבב את יתּקן ׁשּלא זמן ּכל ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבד,
ּבכל  הּנה המסֹובב, את ּתּקן לׁשעה אם ּגם הּנה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָרֹואה,
ּבמי  אֹו ּכבראׁשֹונה. ונעֹור חֹוזר להיֹות עֹומד ְְְְִִִֵֵֵֵָָעת
ּבׁשקר  הּדּבּור הרי הרע, לׁשֹון ּובעל ׁשּקרן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבטבעֹו
לׁשֹון  ּובעל ׁשּקרן ׁשהּוא מּטבעֹו מסֹובב הּוא הרע ְְְְִִֶַַַָָָָָָולׁשֹון

הּׁשק  את המסּבבים ׁשהם ּגם הרע, הּנה הרע, והּלׁשֹון ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
לׁשּקר  מּבלי ּולׁשֹונֹו ּפיו ּבֹולם הּוא ידּועים ּבזמּנים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַאם
ּבׁשעה  וגם לׁשעה, רק הּוא הּנה הרע, לׁשֹון לדּבר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּומּבלי
הּנֹוראה  ׁשפלּותֹו ּכל ורֹואה טהרה רּוח עליו ְְֳִֵֶֶַַָָָָָָָׁשעֹובר
והֹורידּוהּו הׁשּפילּוהּו הרע לׁשֹון ודּבּורי הּׁשקרים ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָאׁשר
ׁשּקרן  ׁשהּוא יֹודעים ׁשהּכל אחרים, ּבעיני מהּותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואבד
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ונמאס  נבזה נעׂשה אׁשר עד ּורכילּות, הרע לׁשֹון ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּובעל
הרע, ּומּצבֹו מעמדֹו על ּבעצמֹו ּומתמרמר עצמֹו ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעיני
לפי  ּפנימי והתרּגׁשּות ּבהתעֹוררּות מתעֹורר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָולפעמים
ודעּתֹו ּבלּבֹו חזק הסּכם ועֹוׂשה נפׁשֹו ּבמר ּובֹוכה ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָערּכֹו
הּנה  הרע, לׁשֹון ּולדּבר לׁשּקר עֹוד לכסלה יׁשּוב ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא

מעּליתא  ּתׁשּובה הוי ּותׁשּובתֹו הּדבר טֹוב אבל ב ּבוּדאי , ְְְְְְֲֵַַַַָָָָָָָ
ּבהמסּבב, הּוא הּתּקּון עּקר ּכי לׁשעה, אּלא אינּה זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעם
הּוא  וכן הרע. ולׁשֹון ּבׁשקר הרע טבעֹו לעקר ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹוהּוא
הּנה  ,ר אֹו קׁשה אם טבעֹו לפי ׁשּתלּוי הּדּבּור ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָּבסגנֹון

ׁשּלֹו האֹותּיֹות לֹו יׁש ואחד אחד ּכל הרי זאת ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹלבד
ׁשני  הּנה ולכן הּׂשכל, מקּדמֹות ׁשרׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּדהאֹותּיֹות
אֹומרֹו מהם אחד וכל אחד ענין אֹומרים ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָחכמים
ּומהּות  מעצמּות הם ׁשהאֹותּיֹות להיֹות ׁשּלֹו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָּבאֹותּיֹות
קץ  אין הבּדלֹות להבּדיל יּובן מּזה והּדגמא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהאדם.
האֹותּיֹות  הן והּתפּלה הּתֹורה ּדהאֹותּיֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלמעלה,
,"ּב ונׂשמחה "נגילה וזהּו הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְְְִִֵֶַָָָָָּדעצמּות
אין  ּבעצמּות נדּבקים ידם ועל ׁשּבהם אֹותּיֹות כ"ב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

הּוא. ּברּו ָסֹוף

לרשות  ממצרים משיכה ופעל דלתתא, אתערותא בלי אלקות גילוי היה פסח בליל
מכח  – והנהגתן המדות התגלות מצרים. ויציאת מצרים שעבוד יש אחד בכל הקדושה.
המדות  בהתכללות אופנים ג' המדה. את המאיר השכל גודל לפי היא המדה וגודל הבינה,

יציאת e¯e·‡ב) על קאי "מׁשכני" ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ׁשהיה  אלקּות ּגּלּוי אפן על הינּו ְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹמצרים,
אלקּות  הּגּלּוי ׁשהיה הּוא ּפסח, ׁשל הראׁשֹון ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּלילה

ּדלתּתא  אתערּותא הקּדמת ּבלי למּטה מּלמעלה ג ּבדר, ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ׁשּנגלה "עד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּוכמאמר
הּגּלּוי  מּפני רק היתה ׁשהּגאּלה הרי ּוגאלם", הּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּברּו
מלכי  מל עליהם ׁשּנגלה ידי ּדעל והינּו ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה,
נעׂשה  זה ידי על הּנה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּמלכים
ענין  ּכמֹו "מׁשכני", וזהּו מּמצרים, והיציאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻהּגאּלה
מֹוׁשכֹו חפץ הּקֹונה ׁשאדם מׁשיכה, ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקנין
קדם  ׁשעדין והּוא למקֹום, מּמקֹום הינּו לרׁשּות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹמרׁשּות
ׁשּיֹודע  קדם ּגם אפּלּו אֹו החפץ ּבעצם ׁשּנּוי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשעֹוׂשה
הּנה  החפץ, ועצם ּבגּוף ׁשּנּוי איזה לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַׁשּצריכים
זה  מרׁשּות למׁשכֹו צרי ּגמּור ּבקנין ׁשּלֹו ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבכדי
ׁשהאיר  אלקּות הּגּלּוי הּוא וכן אחר, ּברׁשּות ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַֹּולהעמידֹו
ּבנׁשמֹות  הּמׁשיכה ועׂשה ּפעל ּפסח ׁשל הראׁשֹון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבּלילה
ּוכׁשם  הּקדּׁשה, אל הארץ ערות מּמצרים ׁשּיצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻיׂשראל
אחד  ּבכל הּפרטית ּבעבֹודה הּוא ּכן הּנה ּבכללּות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא
ודֹור  ּדֹור "ּבכל ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה מּיׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָואחד
מּמצרים", יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָחּיב
אחד  ׁשּבכל הינּו וׁשּורה, ׁשּורה – ודֹור ּדֹור ענין ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָּדפרּוׁש
מצרים, ּדיציאת הענין ּבֹו יׁש ּומּצבֹו מעמדֹו לפי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָואחד
מצרים  יציאת להיֹות אפׁשר אי הרי ׁשּבּגׁשמּיּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּוכׁשם
ּבעבֹודה  הּוא ּכן הּנה מצרים, ׁשעּבּוד ּתחּלה היה לא ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֹאם
הּוא  ּכ ואחר מצרים ׁשעּבּוד הּוא ּדתחּלה ְְְְִִִִִִַַַָָָָהרּוחנית,
מי, מצר הּוא מצרים ּדהּנה והענין, מצרים. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָיציאת
הּבינה, ספירת הּוא העליֹונֹות ּבּספירֹות ענינּה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּד"מי"
מרֹום  "ׂשאּו ּוכתיב הּבינה, ּכח הּוא הּנפׁש ְְְִִֶֶַַַָָֹֹּובכחֹות
אי מּדֹות ׁשׁש הן ּדאּלה אּלה", ּברא מי ּוראּו ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָעיניכם

יׁשׁשּכ הּמּדֹות ּדבהתּכּללּות מּׁשׁש, ּכלּולה ּומּדה מּדה ל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשבע  הינּו ּבׁשלמּותן, הן ׁשהּמּדֹות אחד, אפנים: ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה

ועֹולֹות מּׁשבע, ּכלּולֹות (49)מ"ט[והּסֿהּכל]מּדֹות ְְְִִֶַַַַֹ

ּכלּולֹות  מּדֹות ׁשבע אׁשר ׁשני, הּספירה. ימי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכמסּפר
מ"ב ועֹולֹות אׁשר (42)מּׁשׁש, ׁשליׁשי, הּמּסעֹות. ּכמסּפר ְְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ל"ו ועֹולֹות מּׁשׁש, ּכלּולֹות מּדֹות ּכמסּפר (36)ׁשׁש ְְְְִִִֵֵָ
התּגּלּות, ענינֹו ּד"ברא" אּלה", ּברא "מי וזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ"אּלה".
הּוא  הּמּדֹות והתּגּלּות לדת ּדכל אּלה", ּברא מי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּו"ראּו
ּדהּגדֹולה  לאה", הּגדלה "ׁשם ּכתיב ּדהּנה הּבינה, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹמּכח
אחרֹונה  ה' הּנה הוי' ּדׁשם ההין ּדׁשני ּגדֹולה, ה' ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָּפרּוׁשּה
ּבינה  ּבחינת ׁשהּוא ראׁשֹונה ה' אבל קטּנה, ה' ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָנקראת
ּדלאה  ּבנים, ׁשּׁשה ילדה ולאה ּוכתיב ּגדֹולה, ה' ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָנקראת
ּובינה  מּדֹות, ׁשׁש ׁשהם ּבנים ׁשּׁשה ילדה ּבינה ְִִִִִִֵֵֶָָָָָָהיא
ולא  הּבינה, מּכח הּוא הּמּדֹות ּדלדת הּבנים, אם ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹנקראת
אּלא  מהּבינה, היא הּמּדֹות והתּגּלּות ּדלדת ּבלבד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָזֹו
"לפי  ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהּבינה, היא הּמּדֹות הנהגת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּגם
ׂשכלֹו לפי הם הּמּדֹות הם ּדאיׁש איׁש", יהּלל ְְְְְִִִִִִֵֵַַֻׂשכלֹו
לדברים  מתאּוה קטן הּנה ּדלכן וההּׂשגה, ההבנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהּוא
והּגדֹול  ,הער קטני ּדברים מּׂשיג ׁשּׂשכלֹו לפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָקטּנים
ּדהּׂשכל  ּגדֹולים, לדברים מתאּוה ּגדֹולים ּדברים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּמּׂשיג
הּנה  זה ידי ועל הּמּדה, את ׁשּמאיר אֹור ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָהּוא
ּבּזהר  ואיתא אֹור", "ויהי ּכתיב ּדהּנה הּמּדה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹנתעֹורר

החכמה ד "ּדא  אֹור אמנם אֹור, היא ּדחכמה חכמה", ְְְְְִַָָָָָָָָָ
עם  ׁשּלֹו ׁשהאֹור הּמבריק ּברק ּוכמֹו ּדהברקה, אֹור ְְְְִִֶֶַַַָָָָָהּוא
ענין  ועּקר ּתכף, מתעּלם אבל ּגדֹול אֹור ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָהיֹות
ּבין  ההפרׁש ּדזהּו מסּדר, ּבסדר ׁשּמאיר הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻהאֹור
הברקה  ּבדר ּבא הּוא החכמה ּדאֹור ּובינה, ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָחכמה

מ  ּגּלּוי ּבדר הּבינה ואֹור הּׂשכל ּבלבד הּנה ולכן סּדר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּיֹוׁשב  מׁשל ּדר על ּוכמֹו הּמּדה, את מאיר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבינה
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חמּדה  לֹו היה ׁשּבוּדאי וערב הּטֹוב ּדבר ׁשם ויׁש ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבחׁש
אינֹו מּמילא רֹואה ׁשאינֹו מאחר אבל ההּוא, ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּדבר
אֹור  ׁשּנקרא ּבּׂשכל הּוא וכן לזה, החמּדה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנתעֹורר
ּוכמֹו טֹוב, ּדבר ׁשּיׁש להם ּומראה הּמּדֹות את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמאיר
ידי  ׁשעל נחמד אֹוצר יׁש ּפלֹוני ׁשּבמקֹום לחברֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהמגּלה

הּנה  טֹוב, לאֹוצר ּבלּבֹו הּגנּוזה החמּדה ּבֹו מתעֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָזה
הּמּדה. את ּומעֹורר הּטֹוב את ּומגּלה מאיר הּׂשכל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכן
והתּגּלּות  ׁשּלדת ּדמאחר ׁשֹומע, אּתה ּדבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּמֹוצא
הּמּדה  ּדגדל מּובן הּנה ּדבינה, הּׂשכל מאֹור ּבא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמּדֹות

הּׂשכל. ּגדל לפי ְִִֵֶֶַֹהיא

וע"י  בלבו, החסד מדת מתעוררת זולתו, ומעלות עצמו בחסרונות (לשעה) התבוננות ע"י
זולתו  עם וחסד צדקה לעשות בהתרגשות מתעורר ה', מחסדי מלא העולם שכל שמשיג

נצחי  קיום – לתומ"צ עצמי, קיום להם אין גשמיים ענינים ועידוד. פיוס בדרך

ׂשכל p‰Â‰ג) יׁש הּׂשכל, מן הּמּדֹות הֹולדת ּבאפן ¿ƒ≈ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּוכמֹו ּבפרט. ּומּדה מּדה לכל מיחדת ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻוהּׂשגה
ׂשכל  יׁש הרי ּבגׁשמּיּות, החסד מּדת ּולגּלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַלעֹורר
והּוא  ּבּגׁשמּיּות, החסד מּדת את לעֹורר מיחדת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻוהּׂשגה
אי זּולתֹו, ּומּצב מעמד אֹודֹות ּומהרהר חֹוׁשב ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָּכאׁשר

לּצלן  ּבׂשכלֹוה ׁשרחמנא ּומתּבֹונן הּגלּגל, עליו נהּפ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבעניניו  והן ּבמּדֹותיו והן ּבׂשכלֹו הן ּבעניניו, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָּומסּתּכל
הּנה  עּתה, ׁשהם ואי מּלפנים ׁשהיּו אי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּגׁשמּיים
עבֹודה  ׁשל הּמּדה ּבקנה ּבזה ּומסּתּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשּמתּבֹונן
זּולתֹו, ּומעלת עצמֹו חסרֹונֹות לראֹות והּוא ְְְְֲֲִִִֶַַַָאמּתית,
ּבמאד, אֹותם ויבּקר חסרֹונֹות ימצא ׁשּבעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹוהינּו
רק  זה ּבדר ויׁשּתּמׁש וההׁשּפלה, הּכניעה ּבֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָויגרֹום
ּכׁשם  הּנה האמּתית, העבֹודה ּדרכי ּדמּצד ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלׁשעה,
לדעת  צרי הּוא ּכ עצמֹו חסרֹונֹות לדעת צרי ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהאדם

הּנה מעלֹות העבֹודה, עניני מּצד לפרקים אמנם עצמֹו, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ולפעמים  עצמֹו מעלֹות ּבענין להׁשּתּמׁש צרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָלפעמים
צרי זה ּובענין עצמֹו, חסרֹונֹות ּבענין להׁשּתּמׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָצרי
והּוא  זּולתֹו, ּומעלֹות עצמֹו חסרֹונֹות ּבענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָלהׁשּתּמׁש
על  הּנה לֹו, יחסר אׁשר ּבכל לזּולתֹו טֹובה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָיכֹול
ולֹומר  לטעֹות ואין ּבלבבֹו. החסד מּדת מתעֹוררת זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָידי
על  מרחם ׁשהּוא הרחמים מּצד ּבאה הּלזֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשההתעֹוררּות
אינֹו ׁשהּזּולת ּבמקֹום רק הּוא הרחמים ּדענין ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָזּולתֹו,
חסד  ּגֹומל ׁשּלֹו הרחמנּות מּצד הּוא ורק לחסד, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָראּוי
ועֹוד  החסד, מּדת התעֹוררּות ענין הּוא ּכאן אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָעּמֹו,
זֹו ּדלא החסד, ּדמּדת הּיפי ּבעצם להתּבֹונן ׁשּיֹוסיף ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹזאת
העֹולם], [את יברא אמר [ׁשּלמעלה] חסד ּד[מּדת] ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבלבד
יתּבר ּדהּוא חסדים, מלא העֹולם ּדכל זאת עֹוד ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹאּלא
ּבדר ּוכעין הּדין, מּׁשּורת לפנים הּברּיֹות עם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַמטיב
,זי ּדערהערט אים ּבא אצלֹו, נרּגׁש ּומּמילא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמאליו
ּבעׁשרֹו", עׁשיר יתהּלל "אל ּדהלא לֹו ּגם נֹוגע ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהענין
ׁשּלא  הֹוכחה זה אין ּדבר חסר הּוא אין ּׁשעכׁשו מה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדזה

ּדזהּו ּכלל, עצמי קּיּום לֹו אין ּדהּגׁשמי ּבעתיד, לֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָיחסר
ּגׁשמּיים  ענינים ׁשהם הּזה עֹולם עניני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָההפרׁש
הרּוחנּיים  ּדענינים רּוחנּיים, ענינים ׁשהם הּמצות ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹועניני
קּימת  והּקרן הּזה ּבעֹולם ּדפרֹותיהן נצחי, קּיּום להם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָיׁש
עצמי, קּיּום להם אין הּזה עֹולם ועניני הּבא, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָלעֹולם

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ואינּנּו", ּבֹו עיני (ׁשּבת ו"התעיף ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ב) אדם קנא, יבּקׁש לעֹולם ּבעֹולם, ׁשחֹוזר הּוא ְְְֵֵֶַַַָָָָָ"ּגלּגל
זֹו מּדה על ענּיּות)רחמים לידי יבא הּוא (ׁשּלא ׁשאם , ֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ

ּבא", ּבנֹו ּבן – ּבא אינֹו ּבנֹו ואם ּבא, ּבנֹו – ּבא ְְְְִֵֵֶָָָָאינֹו
ּבצדקה  עֹוסק ּכאׁשר ורק עצמי, קּיּום לֹו אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּדהּגׁשמי
ואמרּו לֹו, יׁשּלם אדם ּפעל הּנה חסדים, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֻּובגמילּות

ז"ל  מרחמים (ׁשם)רּבֹותינּו הּברּיֹות על המרחם "ּכל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָ
ּוגמלֹו ּדל, חֹונן ה' "מלוה ּוכתיב הּׁשמים", מן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֻעליו
ר' אמר חמא ּבן הּכהן ּפנחס ר' "אמר לֹו", ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹיׁשּלם
לעני  ּפרּוטה נתן יכֹול לֹו, יׁשּלם ּוגמלֹו מהּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָֻראּובן,
ּברּו הּקדֹוׁש אמר אּלא לֹו, מׁשּלם הּוא ּברּו ְֵֶַַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
הרעב  מן לצאת מפרּכסת היתה עני ׁשל נפׁשֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּוא:
ל מחזיר ׁשאני חּיי אֹותֹו, והחיית ּפרנסה לֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתּת
חלי  לידי ּבאין ּבּת אֹו ּבנ למחר נפׁש, ּתחת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנפׁש
עם  ׁשעׂשית הּמצוה את להם אני ואזּכר מיתה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹולידי
לֹו, יׁשּלם ּוגמלֹו הוי הּמיתה, מן אֹותם אני ּומּציל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהעני
וההּׂשגה  הּׂשכל הּנה נפׁש", ּתחת נפׁש ל מׁשּלם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאני
ׁשּמאירה  עד ּומעֹוררּה החסד מּדת את מאיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבזה
חסד  לעׂשֹות ּדבר ּבפעל רב וגּלּוי ּבהתרּגׁשּות ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹאצלֹו
זֹו ּדלא והינּו לֹו, יחסר אׁשר ּבכל זּולתֹו עם ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹּוצדקה
אּלא  ּפרנסתֹו, את לֹו לתת זּולתֹו עם ּׁשּמטיב מה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּפיּוס  ּבדר הּוא הּנתינה ועצם ׁשּגּוף זאת ְְְִִֶֶֶֶֶַָֹעֹוד
ידי  על ּבאה חסּדֹו מּדת ׁשהתעֹוררּות לפי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָוהתעֹוררּות,
והינּו ּדבינה, ּדׂשכל ּבהּׂשגה וההסּתּכלּות ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָההתּבֹוננּות
ּדבינה  ההּׂשגה הּנה וההסּתּכלּות ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשעל

ּדבר. ּבפעל ּומביאּה החסד מּדת את ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹמעֹורר
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תתכן  לא התבוננות בלי כי ההתבוננות, עם ההשגה לחבר צריך רוחני, חסד לעורר כדי
מצד  בכיות, סוגי כמה דבר. לפועל מביאה ואינה רגעית, התרגשות רק המדות, התפעלות

העצם. ומצד ההשגה

ׁשּיׁשp‰Â‰ד) ּבגׁשמּיּות, החסד ּבמּדת ׁשהּוא ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ
מּדת  את המעֹוררת מיחדת והּׂשגה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׂשכל
הּוא  ּכן הּנה רב, ּובגּלּוי ּדבר ּבפעל ׁשּבאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהחסד
את  המעֹורר והּׂשגה ׂשכל ׁשּיׁש הרּוחנית, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבעבֹודה
ׂשכל  ּדיׁש אהבה, הּוא ּבעבֹודה ּדענינֹו הרּוחני ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחסד
ידי  ׁשעל והינּו האהבה, את המעֹורר מיחדת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוהּׂשגה

והתּבֹו הּׂשגה וחּבּור ּבאה אחּוד זה ידי על הּנה ננּות, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּכׁשם  ּדהּנה ההּׂשגה. אפן ּכפי ּופעּלתּה הּמּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהתעֹוררּות
והינּו הּׂשגה, ּבלא התּבֹוננּות להיֹות אפׁשר ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹׁשאי
ּדבר  ּדכׁשאין הּמּׂשג, ּבּדבר להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשההתּבֹוננּות
הּוא  ההתּבֹוננּות ּכח ּכללּות ּכן אם יתּבֹונן, ּבּמה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּׂשגה
ּבֹו, מתּבֹונן הּוא הרי ּדאז הּמּׂשג, ּדבר יׁש ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּדוקא
מּדה  מאיזה ּפעּלה ׁשּום להיֹות אפׁשר אי ּכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻהּנה
ענין  ּבלי הּמּדֹות מהתעֹוררּות רק ׁשּתבא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּתהיה
מּׂשיגֹו אם ּגם אף ּבלבד, הענין ּדהּׂשגת והינּו ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָהתּבֹוננּות.
אם  ּגם הּנה ּבזה ההתּבֹוננּות ּבלא הּנה טֹובה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבהּׂשגה
הּמּדֹות  התעֹוררּות מּזה ּתהיה לא ּבטֹוב זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַֹמבין
ּׁשאינֹו מה ּבלבד לׁשעה התרּגׁשּות אּלא ואינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאמּתית,
הּוא  האמּתית ׁשּבההתעֹוררּות ּתֹועלת, ׁשּום ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָמביא
אפן  לפי ּדבר לפעל ּבהּנֹוגע הּמּדֹות התּפעלּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּמביא
מה  רק הּוא ההתרּגׁשּות ענין אבל ההיא, ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָההּׂשגה
להיֹות  יכֹול ׁשּלפעמים היֹות עם והּנה, לׁשעה. ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשּנתרּגׁש
ּובבכּיֹות  ּגדֹולה ּבהתּפעלּות ּתהיה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָׁשההתרּגׁשּות

ּדלּבא  מעּומקא וויינט ו עצּומֹות עס אז לבבֹו, מּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ
ּובאה ז זי ׂשמחה ׁשל ּבכּיה ּבכּיֹות, אפני ּכּמה ׁשּיׁש , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ראּו ׁשּלא ותלמיד רב אֹו ּובן אב ּוכמֹו ׁשֹונים, ְְְֳִִִֵֶַַָָָָֹּבאפנים
מּגדל  ּבֹוכים ּכׁשּמתראים הּנה רב, זמן מׁש זה  את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹזה
ּבסּוג  היֹותֹו עם ּגּופא ּדבזה ּבהתראּותם, ׂשמחתם ְְְְְֱִִִֶֶָָָָָָֹעצם
הּׂשמחה, ּבאפן ּדרּגֹות חּלּוקי יׁש הרי מקֹום מּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחד
אֹו נפלא, ׂשכל מהּׂשגת הּבאה ׂשמחה ׁשל ּבכּיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
ּבכּיֹות  יׁש וכן רב, ענג מּגּלּוי הּבאה ׂשמחה ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבכּיה
מאּלּו, אּלּו וחלּוקים ׁשֹונים אפנים ּבכּמה מרירּות ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָׁשל
והן  ׂשמחה ׁשל הּבכּיֹות הן – ּכּלם ּבכללּות, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻאבל
ּבכּיֹות  ׁשהן ׁשּבהם, הּׁשוה הּצד – מרירּות ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּבכּיֹות
את  מביאה ׁשהּׂשגה וויינט, פארׁשטאנד הּׂשגה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל

פּון  זי וויינט עס ּבֹוכה, ׁשהעצם ּבכּיה ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּבכּיה.
הארצען  העצם,ח טיפן מּצד אם ּכי ההּׂשגה מּצד ואינֹו , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

אמת, ׁשל ּבכּיה ׁשהיא הּדבר ּבוּדאי הּנה ּכזֹו ּבכּיה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
ענין  ּדכללּות הּׂשגה, ׁשל לבכּיה ּכלל ּדֹומה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָואינּה
ההּׂשגה  ּובהׁשּתּנּות להׁשּתּנֹות, יכֹולה הרי ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָההּׂשגה
ּגם  ׁשּתׁשּתּנה להיֹות יכֹול הרי הּדבר מסּבב ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
העצם, ׁשל זֹו ּבכּיה אבל מההּׂשגה, המסּבבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּבכּיה
ּבוּדאי  הּבכּיה ּכן אם הּׁשּנּוי, ענין נֹופל אינֹו ּבהעצם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
אינּה זה ּובכל ּגמּור, אמת והוי להׁשּתּנֹות, עלּולה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאינּנה
ּדטעם  ּכלל, היה ּכלא והיה ועֹוברת וחֹולפת לׁשעה ְְְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאּלא
התּבֹוננּות, ּבלי הּׂשגה אצלֹו ׁשהיתה לפי הּוא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָהּדבר
לריק, ּוכזֹורע מּוסד, יסֹוד לּה אין התּבֹוננּות ּבלי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוהּׂשגה
מאירה  הּׂשגה ּתהיה אם ּגם הּנה זֹו ׁשּמהּׂשגה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלפי
צמיחה  ׁשּום מּמּנה יהיה לא הּנה רב, ּבׂשכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּובהירה
ּפעל  מביאה ׁשאינּה הּׂשגה ּכל הּנה ּדבאמת ּדבר, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבפעל
התּבֹוננּות  ּובלא אמּתית, אינּה ההּׂשגה ּגם הּנה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּדבר
עם  ּדהּנה ּבפעל, ּבּדבר צמיחה ׁשּום יהיה לא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבהּׂשגה
ּביחס  הּוא זה ּכל הּנה רב, מעלתּה הרי ּדהּׂשגה ְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהיֹות
הּנה  ההּׂשגה ידי ּדעל מח, וחמר הּטבעי הּׂשכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאל
מכיל  מחֹו וחמר אלקית הּׂשגה מּׂשיג הּטבעי ְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָֹֹֹׂשכלֹו
ּובחמר  ּבׂשכלֹו מתאחדת אלקית ּדההּׂשגה והינּו ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאלקּות,
הּמּדֹות, אל ההּׂשגה יחס אבל נפלא, יחּוד ׁשהּוא ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹמחֹו
את  ּׁשּמביאה מה אּלא אינּה ההּׂשגה ענין ּכל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנה
ּכן  ּׁשאין מה התרּגׁשּות; ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹההתעֹוררּות
הסּתּכלּות  ענינּה ּדהתּבֹוננּות ּבההּׂשגה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשּמתּבֹונן
זֹו, והסּתּכלּות ּומהתּבֹוננּות ההּוא, הענין ּבטיב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָהחזקה
הּנה  יֹותר, ּבהירה אצלֹו נעׂשה ׁשההּׂשגה זאת לבד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנה
הּמּדֹות  התּפעלּות מביאה ההתעֹוררּות הרי זאת ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹלבד

היֹו ועם ּפעּלה, ׁשל ענין ּבענין יׁשנֹו אז ׁשּגם ת ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻ
ׁשּמההתעֹוררּות  הּמּדה היא ּדכ ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָההתרּגׁשּות,
ּכללּות  הּנה אז אבל ההתרּגׁשּות, ידי על ּבא ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלהתּפעלּות
הּוא  והעּקר טפל, אּלא אינֹו ההתרּגׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָענין
אֹו ּבהנהגה ּדבר ּפעל ּׁשּמביא מה האמּתית ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹההתּפעלּות
וההתּבֹוננּות  ההּׂשגה אחּוד ידי על והּוא הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹּבקּיּום

ְַָּדוקא.
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.‡Ò פסח של בשביעי ראו שלנו, הרביים אצל
של  היום חצות מאחרי החל הסדר גדולים. גילויים
שביעי  ערב  של הטהרה טבילת פסח. של שביעי ערב 
שבת  ערבי של הטהרה מטבילת שונה היתה פסח של
של  הטהרה מטבילת גם ואף אחרים, חגים וערבי

הכיפורים. יום וערב  ראש־השנה ערב 
טהרת  לשם רק שהיא משמעה אין טהרה, טבילת

הגוף. זיכוך לשם לא ואף הגוף
הגוף. לזיכוך הגוף טהרת בין גדול הבדל קיים
אותו  מטהרת שהטבילה משמעה  הגוף טהרת
מזככת  שהטבילה משמעו  הגוף וזיכוך מטומאתו,
הוא  הטבילה לפני גם שכן, שהיה. מכפי יותר אותו
ועל־ידי  היה. לא הוא טהור שגם אלא טמא, היה לא

מזוכך. טהור, נעשה הוא הטבילה
הגוף  לזיכוך הגוף טהרת בין ההבדל משמעות
לא  הרי ומטונף, מלוכלך כלי למשל: היא, בגשמיות,
גם  הוא אלא בו, להשתמש שאי־אפשר בלבד זו

שמכניסים הטוב המאכל את מוכרחים מקלקל בו.
נעשה  הוא ואז הכלי, את לרחוץ ובראשונה, בראש
נקי  לא גם הוא אבל מלוכלך אינו כשהכלי נקי. כלי
המאכל  את מקלקל הוא אין אמנם אם הרי באמת,
הטעם  את מקלקל הוא מסויימת במדה אבל הטוב,
הכלי, של המוחלט הניקיון אי המאכל. של הטוב
לוויי, טעם ומורגש  המאכל טעם את מבודד
היטב, לנקותו ולצחצחו, הכלי את לרחוץ מוכרחים

שלם. כלי נעשה הוא ואז
ברוחניות, הגוף לזיכוך הגוף טהרת בין ההבדל
הנפש: בלבושי וגם במדות גם במוחין, גם ישנו

ומעשה. דיבור מחשבה,
הקב"ה  שברא מה שבכל הוא, ומפורסם ידוע דבר
אחד  בכל ישנם שבאדם ונפש ובגוף ונפש, גוף ישנם
משותפים  וחיים ההרכבה הוא אדם ונפש. גוף – מהן
כל  מבצע והגוף הגוף, את מחיה הנפש ונפש. גוף של
החיים  ועל ההרכבה על נוסף ברם, הנפש. מנהגי 
שלה, הגוף את לנפש יש ונפש, גוף של המשותפים

שלו. הנפש את ולגוף
הנפש  בקישור לעשות" ה"מפליא הקב"ה
ה"כל  ברוך־הוא הוא הרי הגשמי, הגוף עם הרוחנית
שבשעה  יחד", "כוללם שהוא על שנוסף יכול",
הנפש  בין להבדיל אי־אפשר מחוברים והגוף שהנפש
הנפש  מן החי והגוף הגוף, את המחיה הנפש – והגוף
גוף  ולכל שלה הגוף את נפש לכל הקב"ה התאים –

שלו. הנפש את
מהות  היא שהנפש הוא , וגוף בנפש הבורא  חוק

בגוף  גם קיים זה חוק חומרית. מהות והגוף רוחנית,
כל  הרי הנפש, בכוחות כמו הנבראים, בכל וגם ונפש
– השכל לכוח וגוף. מנפש מורכב שבנפש וחוש כוח
והנפש  החכמה, של והגוף הנפש ישנם וגוף; נפש
והבינה, החכמה כוחות של הגופים הבינה. של והגוף
הבינה  ומוח ולח, קר הוא החכמה שמוח מה אינם
הם  והבינה החכמה כוחות של הגופים אלא ויבש, חם
כוחות  של עצמיים גופים הם אך רוחניים, ענינים

הכוחות. בשאר הדבר וכך ובינה. חכמה
הגוף. לזיכוך הגוף טהרת בין ההבדל מתבטא בכך
כוח  של הקרירות כמו הכוחות, של האברים טהרת
זיכוך  נקרא – הבינה מוח של החמימות או  החכמה
מוח  עצם כלומר המוח, כלי אברי טהרת ואילו הגוף,

הגוף. טהרת זוהי – הבינה מוח ועצם החכמה
היא  כשהמשמעות טהרה, טבילת ענין כללות זהו

הנפש. כוחות של הגופים וזיכוך טהרת
זקוק  כוח איזה פרטית, טהרה טבילת וישנה
דומה  אינה דרגות: חילוקי ישנם ובזה ולזככו, לטהרו

המוחי  טהרת לבושי טבילת טהרת או הלב  לטהרת ן,
דבר, של ולאמיתו ומעשה. דיבור במחשבה הנפש
ב'מדות' ב'מוחין', פרטיות מדריגות חילוקי ישנם

עצמם. הנפש ובלבושי
דומה  אינו טהרה: בטבילת זמנים חילוקי גם ישנם
בשני  בתורה הקריאה וימי בכלל, החול ימי של הזמן
וערב  ומועדים, שבתות ערבי תענית, ימי וחמישי,

ומועדים. שבתות הכיפורים, ויום ראש־השנה
.·Ò,פסח של שביעי בערב  הטהרה טבילת

של  בספירות המתבצעים בענינים חזק קשורה
אחד  שבכל הנשמה ובמדריגות העליונים העולמות

מישראל.
להתבודד  נוהג היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
שהדלת  ולמרות ומועד. שבת ערב  בכל ארוכה שעה
לחדרו  להיכנס איש הרהיב  לא סגורה, היתה לא
לראותו  בידי עלה שונות בתחבולות שעה. באותה
ופני  סגורות, ועיניו יושב כשהוא התבודדותו בשעת
באצבע  ומכה חרש מנגן לזמן ומזמן להבים, קדשו
מאריך  היה פסח של שביעי ובערב  – צרידה

בהתבודדותו.
של  בשביעי שלנו הרביים אצל שראו הגילויים
של  הגילויים מאשר יותר היו פסח, של ובאחרון פסח

הכיפורים. ויום ראש־השנה
ההבדלה, ענין את והרגישו ראו בראש־השנה
היה  שאבי הספורים התהלים פרקי מעם.  ָ ֵמובדל
הפנימי  השברון ערבית, תפילת לשעה עד אומר
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דמעות־הדם  קדשו, פני על נסוך שהיה העמוק
ערבית, להתפלל כשעמד והפחד המורא שזרמו,
שתי  בעל הזקן אדמו"ר של הידוע ניגונו בלוויית
מהשנה  ההיפרדות משתקפות שבהן התנועות,
רואים  היו הבאה, השנה לקראת והתקווה החולפת,
וכן  בקריאת־שמע־שעל־המטה, העבודה את
היו  פסח של בשביעי אך המועדים. בכל ההתגלות

לגמרי. אחרים גילויים
של  בשביעי אחת פעם הזקן רבנו שאמר מה ידוע
לילדיכם, לכם, טהרה, קחו חסידות, קחו לבניו: פסח,

דורות. לדורי ילדיכם, לילדי
בפנימיות  מורגשים פסח, של שביעי של הגילויים
היא, העבודה הנשמה. במדריגת יהודי בכל
הנפש, לכוחות הקרוב הנפש בחלק יורגשו שהגילויים
נפשי  בגילוי אחד בכל בפנימיות יורגשו שהגילויים

על־כל־פנים.
בהתגלות. היא שהנפש מה הוא הנפש גילוי
חש  הוא אתו, קורה מה יודע אינו עצמו האדם
והשינוי  אחר, ממשהו שינוי בו שמתחולל ומרגיש
הגורם  רוח במצב מרומם, רוח במצב מתבטא
יותר, טובה ההבנה הנפש. וחושי בכוחות להתפתחות

יותר. יסודי באופן נקלטת הבנה וכל
.‚Ò פסח של לשביעי שנה מאה מתמלאות היום

את תר"ג  הכין צדק" ה"צמח הרבי כשאב־הסבא ,
לפטרבורג. לנסיעה עצמו

כשנה  תר"ג שנת את ציין מהר"ש, הרבי הסבא,
הרבי  אב־הסבא נהג בה מיוחדת שנה בעש"טית,

אחרות. בשנים מאשר שונה באופן צדק" ה"צמח
כלל. בדרך מסודרת היתה אב־הסבא של הנהגתו
קם  הוא מתי הנהגתו, סדר את היטב ידעו המקורבים
הרבי, אצל – המדוייקת התפילה שעת מהשינה,
קבוע  מנין היה בו חדרו ליד קטן מנין היה אב־הסבא,
דלת  כולו. היום וסדר – ביום פעמים שלש מתפלל
איש  אבל כלל, בדרך פתוחה היתה הרבי של חדרו
על־ידי  לו יקרא שהרבי מבלי לחדר נכנס היה לא
הרבי, של בניו גם הקדמי. בחדר שישבו הגבאים
שהרבי  מחכים היו אליו, להיכנס צריכים כשהיו
עליהם  אם שאלו ועל־ידו הגבאים לאחד יקרא

להיכנס.
לגמרי. שונה ההנהגה סדר היה תר"ג בשנת ואילו

הרבי. של הנהגתו בסדר שינוי ראו השנה מתחילת

יום   אלול שח"י ידעו,  חסידים אפילו  כולם
של  הולדתו ויום הבעל־שם־טוב מורנו של הולדתו
אצל  העבודה תחילת זמן הוא  הראשון אבינו רבנו,

הבאה. החדשה השנה של הרבי,
הבאה  השנה של העבודה שתחילת זה, דבר
מאירוע  באקראי נודע אלול, בח"י היא החדשה
שלום, ברוך רבי הרב "ש כ"ק דודי־זקני עם שאירע

בליובאוויטש. תקפ"ט אלול ט"ז ב' ביום
את  מאד וחיבב הוקיר הזקן רבנו כ"ק הוד
ללכת  דודי־זקני החל ומאז הרב "ש, כ"ק דודי־זקני
בגיל  הזקן. רבנו אל יום כל לבוא עליו היה ל"חדר",
שנים, שבע בגיל דקדוק. אותו לימד הרבי שנים, שש
שטעמי  תנ"ך, של הטעמים נגינות הרבי אותו לימד
'תורה' של הנגינה מטעמי שונים 'כתובים' של הנגינה
היה  עצמה, התורה של הנגינה בטעמי ו'נביאים'.
של  הנגינה בטעמי שינויים בקבלה הזקן לרבנו
ופרשת  "יתרו" שבפרשת הדברות עשרת השירות,

שונות  נגינות אלה לכל  בנסוע" "ויהי .14"ואתחנן",
עם  נפוליון במלחמת נסע הזקן שרבנו מהיום
ליומו  עד מליאדי, מהחסידים, וחלק משפחתו
דודי־זקני  היה בעלמא־דין, הזקן רבנו של האחרון
וישן  הזקן רבנו של בעגלתו ישב הוא הזקן. רבנו ליד

בחדרו.
דודי־ מספר  ולילות ימים ושנים ארבעים מאה

במחיצתו להיות זכיתי  לאבי אב־הסבא,זקני של
כ"ה  המר, החמישי יום של מהערב  הזקן, רבנו
שה"ימח־ הרעה הבשורה כשהגיעה מנחם־אב,
לעבר  ומתקדם בארשע נמצא כבר נפוליון שמו"ניק
לכ"ד  אור כ"ג העצוב, למוצאי־שבת־קודש עד ליאדי,
אב־הסבא, של במחיצתו להיות זכיתי תקע"ג, טבת

הזקן. רבנו
את  קירב הזקן שרבנו והעצמי הפנימי הקישור
הזקן, רבנו כשנסתלק רבות. עליו השפיע דודי־זקני,
היה  תקע"ג ומאז כולו, שבור הרב "ש כ"ק הילד היה
ח"י  ביום שנה שתים־עשרה במשך צם דודי־זקני
חל  באלול כשח"י הזקן. רבנו של הולדתו יום אלול,

שלפניו. החמישי ביום צם היה בשבת,
דיבר  תקפ"ה, אלול י"ג תצא, פרשת בשבת־קודש,

ההולדת  יום אודות האמצעי, אדמו"ר כ"ק של 15הוד
סעודת־ בפרט; כלליים אנשים ושל בכלל, צדיק
וגן־עדן  התחתון בגן־עדן הנערכת הגדולה המצוה
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הֿו.14) אות תרצ"ו שבט כ"ה לקו"ד ג"כ ראה
שמחה 15) ה"ח). פ"ג ר"ה ירושלמי (ראה לו ועוזר שולט מזלו אז

מגילה  יצחק) (של פקודי ס"פ תנחומא ראה: צדיק. הולדת ביום ועילוי

שנולדו  (חודש א. יא, ר"ה מלך). בן (של ט. פט"ו, שמו"ר (משה). ב. יג,
האבות). בו

צ"ל  הברֿמצוה שביום כיון כי מבנ"י, לכאו"א בנוגע גם להטעים ויש
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השכינה" מזיו ש"נהנין בכך המתבטאת העליון,
נפרדות  הנשמות וכל האלקות, מהות והשגת בראיית
ומברכות  הזה, לעולם לרדת העומדת הצדיק מנשמת

בגוף. הנשמה ירידת כוונת בביצוע בהצלחה אותה
וגן־עדן  התחתון בגן־עדן המצוה וסעודת הסדר
מהסדר  לגמרי שונה כללית, לנשמה ביחס העליון
הגדול  כשבית־הדין סתם. לצדיק שבסעודת־מצוה
הזה  לעולם לרדת כללית נשמה על גוזר מעלה, של
זמן  משך הרי מסויימים, הורים ואצל מסויים בזמן
הכללית  הנשמה על שבו הולד גוף יצירת לפני
היכל  מעלה, של הגדול בית־הדין קובע להתלבש,
קובעים  היכל ובאותו כללית, נשמה לאותה מיוחד
הכללית  והנשמה הצדיקים, נשמות של מתיבתא
ולומדת  המתיבתא, ראש היא למטה לרדת שעומדת
הזמן  כשמגיע הצדיקים. נשמות לפני ברבים תורה
הכלליות' ה'נשמות כל באות למטה, הנשמה לירידת
הכללית  הנשמה את לברך בראשן, רבנו משה ונשמת
וסיוע  עזר לה ומבטיחות הכללית, בעבודתה בהצלחה

זו. בעבודה
נשמה  של וביחוד צדיק, של ההולדת יום לכן
הקב"ה  רצון'. ו'עת העולמות בכל חג הוא כללית,
המשתתפים  וכל גדולה, בשמחה כביכול שמח
מסעודת־ גבוה משולחן נהנים זו, גדולה בשמחה
התחתון. ובגן־עדן העליון בגן־עדן שלמעלה המצוה
הרבי  מסבו זו קדושה שיחה שמע כשדודי־זקני
אביו, כ"ק שהוד ההסבר אריכות עם האמצעי,
של  הענין את הסביר צדק", ה"צמח הרבי אב־הסבא
העליון  ובגן־עדן התחתון בגן־עדן הנשמות מעמד
חז"ל  מאמרי כמה והסביר הקבלה, יסודות על־פי
על  גמורה חרטה התחרט ומדרש, זוהר בגמרא,
א' ביום צום. ליום אלול ח"י הקדוש היום את שקבע

אל  התענית י"ד יום את וקבע נדרים', 'התרת ערך ול
ח"י  הקדוש היום שלפני החמישי ביום או שני ביום

אלול.
שלו  העבודה עניני כל סגור, אדם היה דודי־זקני
צם  תקפ"ה, שנה באותה לכת'. ה'הצנע בתכלית היו
אלול  ח"י החמישי וביום שני, ביום הנדבה תענית את

שמחה. יום לעצמו קבע
ציווי  ועל־פי חולה, דודי־זקני היה תקפ"ט בקיץ
שחרית. בפת ביותר זהיר להיות עליו היה הרופאים
ביום  אלול ח"י של הקביעות היתה שנה, באותה

דודי־זקני, של להנהגתו בהתאם תבוא. פרשת רביעי
ומפאת  אלול, ט"ז שני ביום הנדבה תענית את צם
לשכב  ונאלץ בחלישות פעמים כמה נפל חלישותו
סיבת  את אחד אף ידע לא אז ואפילו במיטה,

התעלפותו.
במיטה  דודי־זקני שכב אלול, ח"י רביעי ביום
לבקר  בא צדק", ה"צמח הרבי אב־הסבא גבוה. בחום
שמח, חג הרבי: אמר לחדר, בהיכנסו החולה. את
רבנו  הסבא, של ההולדת יום הוא אלול ח"י היום,
השנה  של העבודה התחלת הוא אלול ח"י – הזקן
משנת  שנה ושתים שלושים זה הבאה. החדשה
חסידות, מאמר הזקן רבנו הסבא בפני אומר  ַ ָתקנ"ז,
הבאה. השנה של לעבודה נוגע ככולו ברובו והמאמר
מיוחדת. עבודה היא האדם ימי בחיי שנה שכל כידוע

.„Ò בשנת אלול ח"י הקדוש היום של קביעותו
הורגש  יום באותו בשבוע. הרביעי ביום היתה תר"ב,
הראשונה  הפעם זו היתה הרבי. של בהנהגתו שינוי
וחצי  שעה אלול בח"י מנחה להתפלל הורה שהרבי
לתפילת  פיו למוצא ולחכות היום, חצות לאחר
אחת־ בשעה בחדרו. סגור היה היום וכל ערבית,
להתפלל  והורה חדרו דלת את פתח בלילה, עשרה

ערבית.
שעבודת  הראשונים, החסידים בין היה מקובל
בשנה  מאשר שונה מעוברת, בשנה זי"ע הרביים
בשנת  בהנהגתו השינויים שסיבת חשבו ולכן פשוטה.
הרי  היא הצדיקים עבודת על־פי שהתחלתה  תר"ג
ברם, מעוברת. שנה שהיא מפני היא,  אלול בח"י
נהג  לא הקודמות המעוברות שבשנים מיד נזכרו הם
כמו  ובבדידות בהבדלה להיות כזה, דרסטי בשינוי

השנה.
שרבנו  היתה, ההנהגה לשינוי האמיתית הסיבה
שנת  הבאה, שהשנה צדק", ה"צמח לרבי הודיע הזקן
שנה, באותה היה: וכך קשה. שנה עבורו תהיה תר"ג,

לפטרבורג  הרבי סבל 16נסע בה הרבנים, לאסיפת
מ  קשים לילינטאל,יסורים מנחם והכופר המשכיל

קראו  כך מזאמוט, שמעון והמשכיל הכופר של נכדו
בוילנה. לו

שמעון  והכופר המשכיל אודות הסיפור אריכות 
 לעצמו שבדה זאמוטער, מזויף, שם  מזאמוט

– שלישי היכל האור" "שלשלת בקובץ מסופר
שינוי  הרגישו תר"ג, ראש־השנה בערב  גם
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בכל  כתהאריז"ל וע"פ ד) סו, בראשית חדש (זהר החופה כביום שמחה
שנה  בכל וכו' בהתעוררות צ"ל – ההמשכה אותה וניעורת חוזרת שנה
על  ההולדת ביום אשר אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת וידועה ההולדת, ביום
תיקון  והצריכים בהם, ולהתבונן זכרונותיו ולהעלות להתבודד, האדם

ניסן). יא יום" ("היום ויתקנם ישוב ותשובה
ותנועת 16) צדק" ה"צמח אדמו"ר קונטרס ראה - באריכות הסיפור

תשי"ז). (ברוקלין, ה"השכלה"
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ראש־ בערב  שנה, כל שנה. בכל מאשר בהנהגתו
עשרה, של בית־דין היה נדרים, התרת לאחר השנה,
ראש־השנה  (ערב  ימים. באריכות הרבי את מברך
היה  והרבי צדק") ה"צמח הרבי של ההולדת יום הוא
בערב  רצון. יהי כן אמן, או: ה', יאמר כן אמן, עונה:
רצון", יהי כן "אמן, בנוסח ענה תר"ג, ראש־השנה
קשה  שנה היא האדם, בחיי הנ"ד השנה והוסיף:

ומשולשת. כפולה לברכה וזקוקים ביותר
יום  גדליה', וב'צום תר"ג ראש־השנה בערב 
החסיד  שלו, הגבאי את הרבי שולח אמו, של הזכרון

אמו, קבר על לליאזנא פ"נ עם נ"ע, דובער חיים ר'
'צום  ושל ראש־השנה ערב  של הפדיונות ובשני

אחד: נוסח גדליה'
מוכנה  הגזירה מתגברים, ברלין "אנשי 
על  שיסכימו רבנים להזמין עצתם להתפרסם,
כו' ובין אחיה אם בין כך, ובין כך בין הצעותיהם,
בקשתי  את לו ותמסרי אביך, להיכל ללכת הואילי
זוכה  הנני ואם הגזירות, שיתבטלו רחמים לעורר

על־ידי". שיתבטלו יהי־רצון
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זלמן, שניאור רבי הזקן, באדמו"ר מתחיל אינו שניאורסאהן משפחת של המשפחתי ייחוסה
עולם  גאוני של דורות לו. וקודם מפראג במהר"ל כיֿאם חב"ד, חסידות ומייסד ה"תניא" בעל

זו. משפחה פיארו וחכמיֿקבלה

היוותה  כשזו בפוזנא, היה שמושבו משה, רבי בגאון פותחות למשפחתנו ביחס רשימותי
ובנות, בבנים חונן הוא בעושרו. גם ומפורסם בלמדנותו לתהילה נודע משה רבי עצמאית. נסיכות 
זלמן  שניאור רבי הזקן. אדמו"ר אחרֿכך נקרא שמו שעל - זלמן שניאור רבי התבלט שמתוכם
לילות  התמסר - מלידה וחולה חלש היותו למרות משה. רבי בני משאר לגמרי שונה היה הזה
במסחר  עסקו אחיו עצמו, לבין בינו ההתבודדות עליו חביבה הייתה כן תורה. ללימוד ֶָכימים

לתורה. זמנו הקדיש והוא

העולם  מעניני פרוש היותו שבגלל ברוך, ר' בשם אדם של ּבּתֹו את נשא עשרים לגיל ִבהגיעו
במסחר, כמותם, יעסוק, זלמן שניאור שר' רצו האחרים ובניו משה רבי "בטלן". בתואר כּונה ָהזה
יתירה  הרחבה הביא שלא מקצוע כ"מלמד", להתפרנס העדיף הוא סירב. זלמן שניאור ר' אך

זלמן. שניאור ר' ויתר העשירה משפחתו תמיכת על גם לבעליו.

תנועת  של רוגזה עליה שקפץ עד ובשלווה בשלום בפוזנא המשפחה לה חייתה כך
היהדות. לקיום סכנה איתם והביאו בפוזנא, להיראות החלו הראשונים שניצניה ה"השכלה",
בתורה  ולעסוק ה' את לעבוד שוב יוכלו שלא שחששו בפוזנא, היהודים התושבים מן רבים
יהדות  מרכזי אז התקיימו בה הלבנה, לרוסיה להגיע במטרה המקום, מן לעקור החליטו כבעבר,

גדולים.

ואחד  משה רבי השונות: בעריה והשתקעו הלבנה לרוסיה הגיעו לעיר מעיר נדודים אחרי
שבפלך  בארשע השתקעו מרדכי, ור' יהודה ר' מבניו, אחרים שנים במינסק, השתקעו מבניו
אותו  שהחזיקו המשפחות בעקבות נדדו לאה, דבורה ובתם ואשתו זלמן שניאור רבי מוהליב.

ויטבסק. לעיר - לילדיהן כ"מלמד"
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דווינה, הנהר בקרבת העיר, בקצה הצרות הסמטאות באחת מושבו קבע זלמן שניאור רבי
לעסו  כך והמשיך ומתוך ופרדסים, גנות שדות, של מרחבים השתרעו הנהר יד על ב"מלמדות". ק

היה  ותדיר הטבע, קירבת את מאד חיבב הוא הטבע. להדר תמיד קרוב זלמן שניאור רבי היה
גדולה. במידה העוני הורגש לא כך הבורא. מפעלות עם להתייחד מתאווה

הבטלן. ברוך רבי סבו שם על ברוך, בישראל: נקרא ששמו בן לזוג נולד שנים שלש כעבור
ונפשית. גופנית מבחינה יפה והתפתח בריא ילד היה ברוך

הנהר  הוד ילדותו. משחר בנו ברוך בלב זלמן שניאור רבי השריש הקב"ה ליצירת החיבה את
בזיכרונו. חקוקים היו רבות ושנים הילד, על העמוק רישומם את הטביעו והפרדסים השדות והדר

עסק  עצמו האב הדרדקי. מלמד אל והביאו בטלית אביו עטפו שנים ארבע בן ברוך בהיות
מסוגל  שיהא עד מוקדמת להכנה זקוק היה והילד ברוך, של מזה מבוגר בגיל נערים עם בלימוד

אביו. של לימודו את לקלוט

התנ"ך. מן גדול בחלק בקיאות הילד לו רכש שנה תוך ללימודים. עז חשק מיד גילה ברוך
שנים  שבע לברוך במלאות גמרא. שילמדו שני למלמד זלמן שניאור רבי העבירו קצר זמן כעבור
בני  חברים עם אביו בכיתת הקטן ברוך למד שנים שלוש שלו. לכיתתו זלמן שניאור ר' קיבלו

וידיעותיו. הבנתו ברמת עליהם ועלה ממנו, מבוגר גיל

לקחו  הוא מאלפות. בשיחות זלמן שניאור ר' אתו בילה - בנו עם הישיר הלימוד מלבד
בדברי  בנו עם שוחח המוריקים השדות פני על הטיולים זמן משך וכל הדווינה, גדות על לטיולים
של  הנאה עולמו משתרע העינים כשנגד השמים, כפת תחת הטיולים הבורא. ובנפלאות תורה
בני  מחברת הרחק עצמו, עם להתבודד תשוקתו ואת לטבע ברוך של אהבתו את הגבירו הבורא,
עם  להתבודדות נטייה ברוך גילה ילדותו משחר כבר שכן ברעיונותיו, שקוע כשהוא אדם,

הבריאה.

מן  מסכתות מספר בעלֿפה וידע משנה סדרי במספר בקי כבר ברוך היה לברֿמצוה בהיותו
של  עזרה ללא גמרא בסוגיית ולהתעמק בעצמו ולהבין ללמוד מסוגל כבר היה הוא התלמוד.
וקביעת  כלליות בהנחיות רק והסתפק לבד, ללמוד לו מאפשר זלמן שניאור רבי היה לכן מלמד.

הלימוד. סדרי

הוא  שם הנהר, לשפת וללכת ספריו את לקחת הוא נוהג - למלמד זקוק ברוך כשאין עתה,
הפרעה  מהווה אינו הבריאה יופי בלימודו. ומתעמק הרך העשב על משתטח או סלע על מתיישב
הצפורים  זימרת הזכים, המים זרימת הלימוד: לתשוקת מקור לו משמש אדרבה, אלא ללימודיו,

לימודו. את המלווה ברוך נגינת עם מתמזגים הצמחים ורחש

תוך  נפטרה. מספר חדשים ולאחר בקדחת, אמו חלתה המצוות לגיל לכניסתו שנה כעבור
שלם. יתום נשאר ברוך הוא, גם נפטר השנה מחצית וכעבור זלמן, שניאור רבי גם חלה קצר זמן

ממש. דיכאוהו הארבעֿעשרה בן ברוך של וצערו כאבו מזעזע, רושם עליו הטביע הוריו מות
לאביו, וביחוד להוריו, העמוקה הנפשית התקשרותו מפני אם - התוהו" כב"עולם התהלך הוא

לפתע. הושלך לתוכה האיומה הבדידות תחושת משום אם
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משניות  וללמוד ביום, פעמים שלש התיבה לפני לעבור נוהג ברוך היה האבלות תקופת בתוך
ברוך  הולך כאילו היה נראה הגדול, צערו את להשקיט הועיל לא זה כל אך הוריו, נשמת לעילוי

שבורה. הייתה רוחו ודועך. הולך וכלה, הצעיר 

את  הכניסו קדיש, היה ששמו ובעלה, היא פריידא. בשם בויטבסק דודה לברוך לו הייתה
נוחם  אמנם, חשה, לאה דבורה המסור. לטיפולם וקבלום לביתם לאה, דבורה אחותו, ואת ברוך

ודודתו. דודו של האבהי בטיפולם גם מרגוע ברוך מצא לא לעומתה במעט, או ברב

למקום  ולגלֹות ויטבסק את לעזוב החלטתו על ולאחותו למארחיו ברוך הודיע אחד ְְִיום
תורה.

נא  "השאר - דודיו כנגדו טענו - בארץ"! ונד נע להיות מכדי אתה צעיר הן תלך?! ִֵָ"אנה
דרכו  על הצעיר ברוך של החלטתו לשוא. היו הדיבורים כל אך בביתנו". כל לך יחסר לא אתנו,
ויטבסק  את עזב וברוך מספר ימים עברו לשנותה. סיכוי כל היה ולא איתנה, הייתה - העתידה

עקבות. להשאיר מבלי

אשר  משה, לר' - ואשתו זלמן שניאור ר' פטירת על המצערת השמועה הגיעה בינתיים
לויטבסק  רץ מיד שלח משה ר' רבה. בהצלחה מסחרו ניהל בו מקום במינסק, היה מושבו
הסבא  בבית להם שנכונו מובן לאה. ודבורה ברוך היתומים נכדיו את משם אליו להביא עלֿמנת
בויטבסק  כבר נמצא לא ברוך בהצלחה; הוכתרה לא השליחות אך הנוחיות, במלוא טובים חיים
מרשותם, להוציא והדודה הדוד מיאנו לאה דבורה את ואילו נעלמו, ועקבותיו השליח, בבוא

היו. בנים חשוכי שכן 

ערי  פני על בנדודיו החל ברוך נישואיה. עד הייתה שם דודיה, בבית נשארה לאה דבורה
בקלישק, בדוברומיסל, זה בכלל למקום, ממקום נדודיו ארכו שנים שלש ויטבסק. סביבת ועיירות
ללמוד. וישב המדרש לבית תחלה נכנס - הגיע אשר לכל רב. זמן נשאר לא מקום ובשום ועוד,
מקופת  ובכסף, במשתה במאכל, נודדים תורה לומדי החזקת נהוגה הייתה היהודיים בישובים
אכסניה  לחדר זכה - המדרש בבית ללון חפץ שלא  הלומדים מן מי בודדים. של מכיסם או הקהל
מתנת  עליו הייתה  שנואה שכן הללו, הזכויות מכל ליהנות בתוקף סירב ברוך מישהו. של בביתו
עצים, לחוטב היה כך שונות. ארעיות עבודות ברוך לו חיפש נפשו את להחיות כדי בשרֿודם.
או  הקשה ותהא עבודה, בשום בחל לא ברוך השוק. ביום לסוחרים עוזר או מים, לשואב או
להוראות  בהתאם לבריות, להצטרך לא ובלבד בשוק נבלה לפשוט מוכן היה הוא ביותר. הבזויה 

ז"ל. חכמינו

יהא  צעיר, נער של נפשו בהלך להתעמק מוכן מי וכי ברוך. של דרכו את הבינו לא רבים
מיוחדת. לב תשומת לו להקדיש שאין ל"שגעון" זאת שייחסו היו כברוך? ומתמיד למדן אפילו
ובלבד  יאמרו אשר את הבריות יאמרו אודותיו, שהובעו השונות הדעות מן כלל התרשם לא ברוך

לעצמו... שסלל בדרכו לצעוד שיניחוהו

את  עוזב היה - המקורי חייו לאורח ביותר קלה בהפרעה כלשהו, במקום היתקלו, עם מיד
המדרש  בבית ולילות  ימים ללמוד - המיוחדת  בדרכו ממשיך היה שם אחר, לישוב ונודד המקום

שהוא. תשלום כל ותמורת שתזדמן עבודה מכל כפיו, מיגיע בצמצום ולהתפרנס
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תרפ"ג  ניסן י"ג ב' ב"ה

דאן  ראסטוב

אי"א  וו"ח הנעלה הרב ידידי כבוד

הכהן  שי' מוהרש"א

וברכה, שלום

לטובת  כבו' יפעל רבות אשר מקומות מכמה נודעתי

נכונה, עזרה והדרושים ר"ל רעב הסובלים שי' אחב"י

לידידי  כתבתי וכן מאוד, רבות נפשות החיו זה ובמפעלם

באג"י, העוסק לויען כהן שי' פנחס ר' דאק' המכונה הרב

לההנהגה  בהנוגע להאגודה הנני גמור מנגד כי אם

נעלה  דבר הוא בזה מתעסקים אשר החומרית הרוחניות,

זה. בעבור וברכה לתודה וראויים במאד,

ממקומות  ידיעות וכמה כמה נתקבלו העבר בחורף והנה

מקואות  ובעניני הציבורים, בהענינים ההירוס בדבר שונות

כ"ב  - לאחב"י גלוי מכתב ואערכה ואיום, נורא המצב אשר

תעמולה  ועשו התעוררו שאחב"י כשם כי ותוכנו - פ"ג טבת

להקים  עתה יתעוררו והדומה, באכל לאחיהם לעזור גדולה

ובפה  מקומות. לכמה לחו"ל ואשלחהו יעקב, אהלי הריסות

בכל  מהנעשה לדעת כלומר הדרוש, החומר לקבץ התחלתי

זאת  ובמלאכתי יעלה, וכמה התיקון ואפשרות ואתר אתר

אנשים  להפליא, עד גדולה התעוררות מקום בכל פגשתי

וביותר  בגופם ועבדו התעוררו בתכלית מזה רחוקים שהיו

דבר. שום על הביטו ולא מיכולתם

על  לי הי' לא מקור ושום הלזו, התעוררות ובראותי

עזר  ליתן ומכש"כ מכתבים, בשילוח גם הדרושה הוצאות

ודברי  והדוחק, הלחץ את וראיתי והדומה, מקוה הקמת על

הזדמן  ההיא ובעת מקומות, מכמה המתקבלים תמרורים

ביחוד  לי שנשלחו ובר מזון חבילות כעשרים קבלתי כי

הנהוגה, עזרה לי לשלוח חפצו אשר פרטים, אנשים מאת

סכום  לוויתי לזה ונוסף אלה, מאת הפדיו[ן] כסף ולקחתי

לעסוק  והתחלתי אנשים מג' מיוחד ועד פה ונעשה נכון,

טבילה  בתי הועמדו מקומות וכמה בכמה אשר ות"ל בזה.

ודברי  שונות ידיעות מתקבלים ליום ומיום זה, בענין ועזרה

יצילום  כי נפשם על מבקשים אחינו הלב, מעוררים בקשה

אין  אשר ושנתים שנה זה מקומות ובכמה כרת, מאיסור

ומובן  הלב את שוברים והזעקות הצעקות טבילה. בית

לי  שעלה ההוצאה כי להם, לענות ביכולתי אין אשר הדבר

עיסקא, לשלם מוכרח והנני לשלם, מאין לי אין כה עד

יום  ובכל הנהו, מבהיל והמצב אשלם, כי להבטיח כלומר

גם ויו  עזרה איזה נותנים וכאשר עזרה, דרישות באים ם

הדרוש. כפי ונותנים העיר אנשי מתעוררים קלה,

שנים  כשלשה זה בישראל ואם עיר לבן בשדה לדוגמא

ונדרש  בזה התעוררו מכבר לא ועתה מקוה, שם אין אשר

אחר  תיכף הי' (זה מיליארד וחמשה עשרים בערך להם

שני  להם ואתן אדע), לא עתה הוא סכום איזה הפסח,

ת"ל  והמקוה הנדרש לעשות התחילו כי זה ופעל מיליארד,

וכפי  כו'. ההולכים מאד הרבה ת"ל וישנם נפתחה כבר

אלפים  חמשה לכה"פ עתה לי דרוש הנה היומי החשבון

יואיל  אשר ולבקשו לכבו' להודיע בזה הנני אשר שקלים,

האפשרי. בהקדם זו עזרה להשיג נא

שי' ישראל ר' מכיריו מאת ידרוש הענין ובפרטיות

לורי' שי' שמואל יצחק ור' הכהן, שי' אברהם ור' מייזיל,

וסביבתם, למקומם בהנוגע במעט היודעים מהאמי',

גדול  וחלק במאד, הנה רבות ועוני רעב הסובלים משפחות

הושבתו  האחרונה שבעת מורים תחלה שהיו מאלו

דרושה  ועזרה ר"ל וחולי רעב חרפת וסובלים ממלאכתם,

וצריכים  הוראה מורי דרושים מקומות [ו]כמה וכמה להם,

הא'), בפעם כ"א חדש בכל (לא א' בפעם להם לעזור

מאד  במאד ולחוצים דחוקים הם תאשאבער ומשפחת

היו  ואם ממלאכם, בטלים וטלואים קרועים ברעב גועים

פרנסתו  להרויח יכול כאו"א הי' מעט במעט להם עוזרים

מיום  אשר כזה, נורא במצב היו ולא ומקדם כמאז ומזונו

עם  נדיבי ביכולת אלה בכל אשר חלילה. יגועו יום אל

האפשרי, בהקדם דרושה והעזרה ית', בעזרתו לעזור

ח"ו. ריקם חוזרת שאינה ותעמולה לעבודה כרותה וברית

אבל  בזה, יעזרו אג"י כי הנ"ל מרפ"כ מענה וקבלתי

השילוח  אופן גם מאומה. התקבל שלא לי כמדומה לע"ע

אשר  כבודו את אבקש ע"כ ואשר הוא. איך אדע לא

מיכל  שמואל (לר' בטע"ג להודיע יואיל זה מכתב בקבלת

העברה) בשנה אתרוגים שלח איליו אשר טראיינין, שי'

הוא  בהכרח לקבל. לפנות ואנה ליתן, עתה יכולים כמה

כאלו  ימצא שי' רשמ"ט כי ואפשר שקלים, אלפים עשרה

בשם  יקבלו כי בתנאי זה, חשבון על ליתן יחפצו אשר

ענין  בטיב כלל יודע אינני אני כי עסקיהם, לרגלי תחלה

עסקים  בעלי אנשים ישנם כי ידעתי רק ואופניו, זה

לפה  ומשם לשם מפה הממשלה ברשות הסוחרים גדולים

יואיל  זה מכתב על וקבלה הממשלה, ברשיון אצלם והכל

זה: אדרעס על למאסקוא לכתוב כבודו נא

אילינקא] ,14/77 איפאטיוו. רח' פרסיץ, ז. [א.

כרום  ומכבדו מוקירו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

בט  לראות ומייחל מצפה קרן ערכו והרמת אחב"י וב

כפולה. בברכה בגו"ר התורה
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éðéîù úùøô
èïåùàøàéðéîMä íBia éäéåïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ

:ìàøNé éð÷æìe åéðáìeá-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå §¨®̈§¦§¥−¦§¨¥«©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©
íîéîz äìòì ìéàå úàhçì ø÷a-ïa ìâr EìÂ§Â¥´¤¤¨¨¯§©¨²§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®

:ýåýé éðôì áø÷äåâøaãz ìûøNé éða-ìàå §©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´
Náëå ìârå úàhçì íéfr-øérN eç÷ øîàì¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤

:äìòì íîéîz äðL-éðaãì ìéàå øBLåíéîìL §¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«§¸¨©¹¦¦§¨¦À
íBiä ék ïîMá äìeìa äçðîe ýåýé éðôì çaæì¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈§¨´©¨®¤¦´©½

:íëéìà äàøð ýåýéääeö øLà úà eç÷iå §Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«©¦§À¥µ£¤´¦¨´
äãrä-ìk eáø÷iå ãrBî ìäà éðt-ìà äLî¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®©¦§§Æ¨¨´¥½̈

:ýåýé éðôì eãîriååøácä äæ äLî øîàiå ©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²
ãBák íëéìà àøéå eNrz ýåýé äeö-øLà£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®§¥¨¬£¥¤−§¬

:ýåýé(éåì)æ-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå §Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤
øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà äNrå çaænä©¦§¥̧©Æ©«£¥º¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬
øtëå írä ïaø÷-úà äNrå írä ãráe Eãra©«©§−§©´¨¨®©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´

:ýåýé äeö øLàk íãraç-ìà ïøäà áø÷iå ©«£½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«©¦§©¬©«£−Ÿ¤
:Bì-øLà úàhçä ìâr-úà èçLiå çaænä©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤©«©−̈£¤«

èìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ
ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìr ïziå íca Bòaöà¤§¨Æ©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´

à ÷öé:çaænä ãBñé-ìé-úàå áìçä-úàå ¨©½¤§−©¦§¥«©§¤©¥̧¤§¤
úàhçä-ïî ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ¦©´©½̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ìàøùé)àéLàa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½
:äðçnì õeçîáééða eàöîiå äìòä-úà èçLiå ¦−©©«£¤«©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧

çaænä-ìr eä÷øæiå ícä-úà åéìà ïøäà©«£³Ÿ¥¨Æ¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©
:áéáñâéäéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå ¨¦«§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨

:çaænä-ìr øè÷iå Làøä-úàåãé-úà õçøiå §¤¨®Ÿ©©§¥−©©¦§¥«©©¦§©¬¤
äìòä-ìr øè÷iå íérøkä-úàå áøwä©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©¨«Ÿ−̈

:äçaænäåèçwiå írä ïaø÷ úà áø÷iå ©¦§¥«¨©©§¥¾¥−¨§©´¨®̈©¦©º
eäèçLiå írì øLà úàhçä øérN-úà¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈©¦§¨¥¬

:ïBLàøk eäàhçéåæèäNriå äìòä-úà áø÷iå ©§©§¥−¨«¦«©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨
:ètLnk©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã'r a"g g"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

(473

ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ(א (ט, «¿ƒ««¿ƒƒ
. ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ÔBL‡¯ - ˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË ÌBÈ B˙B‡»«∆∆¬»ƒ¿«¬≈¿≈ƒ

ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡¯ ב). פז, (שבת ƒ∆√»ƒ
ּבראׁשית' למעׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

"לעׂשֹות  הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויׁש

'ּדירה' להיֹות צרי זה אחד מּצד ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָלֹו

הּנעלית  האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה מאד מקֹום -ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשאין  הּתחּתֹון ּבעֹולם - 'ּבתחּתֹונים' הּׁשני הּצד ּומן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּביֹותר.

מּמּנּו. ְִֶַָלמּטה

הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

היא  הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' למעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָ'ראׁשֹון

מּמּנה. לחלק ותהיה עצמּה, ּבּבריאה ּתתּגּלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָשהאלֹוקּות

ּגּלּוי  הּוא הּמׁשּכן, הּוקם ׁשּבׁשבילֹו הּגּלּוי - לחדׁשים' ְְֳִִִִִִִֶֶַַַָָ'ראׁשֹון

- חּדּוׁש) לׁשֹון - ("חדׁש" חּדּוׁש ּבבחינת - ונׂשּגב ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹנעלה

עצמֹו. מהעֹולם ְְֲֵֵַָָלאיןֿערֹו

éðùæéøè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìrçé-úà èçLiå ©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤©¦§©³¤

írì øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´¨®̈
-ìr eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiåÂ©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬©

:áéáñ çaænäèé-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå ©¦§¥−©¨¦«§¤©«£¨¦−¦©®¦̧
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäå äéìàä ìéàä̈©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

ëíéáìçä øè÷iå úBæçä-ìr íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænäàëçä úàåéðä ïéîiä ÷BL úàå úBæó ©¦§¥«¨§¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯

:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì äôeðz ïøäà©«£²Ÿ§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«
áëïøäà àOiåáéúëåãé-úàéø÷írä-ìà åéãé-úà ©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈

:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNrî ãøiå íëøáéå©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«
âëeëøáéå eàöiå ãrBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥§́½©§¨«£−

:írä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå írä-úà¤¨®̈©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'r a"kg zegiyÎihewl)

˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa Ï‚Ú EÏ Á˜ Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡iÂ(ב (ט, «…∆∆«¬…«¿≈∆∆»»¿«»
‰NÚÓ ÏÚ ‰Ê Ï‚Ú È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ BÏ ¯tÎnL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿«≈«»»«¿≈≈∆∆««¬≈

‰NÚL Ï‚Ú‰(רש"י) »≈∆∆»»
ׁשהקרב  הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להקׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻיׁש

להקריב  הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מעׂשה על "לכּפר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפר

אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש מּטרה? לאֹותּה נֹוסף ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָקרּבן
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ׁשהיא  ּכּפרה הראׁשֹון, הּׁשלב ּבּכּפרה: ׁשלּבים ׁשני ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמהּוים

מצות  על ּׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל - החטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָמחילת

"ׁשּיהיה  - יֹותר נעלית ּכּפרה הּוא הּׁשני והּׁשלב ."ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמל

החטא". ּכקדם יתּבר לפניו וחביב ּומרּצה ה' לפני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלרצֹון

העגל, מעׂשה על לכּפרה ׁשהביאּו הּקרּבנֹות ׁשני איפֹוא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזה

יֹותר  נעלית ּכּפרה ּבכדי והּׁשני החטא, למחילת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהראׁשֹון

החטא", ּכקדם וחביב "מרּצה יהיה ׁשאהרן לכ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּתביא

ּבּמׁשּכן. הּׁשכינה להׁשראת להביא ְְְְְְִִִַַַַַָָָָויּוכל

éùéìùãë-ìr ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©
írä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà çaænä©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ

:íäéðt-ìr eìtiå epøiåéàïøäà-éðá eç÷iå ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«©¦§´§¥Â©«£ÂŸ
Là ïäá eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð̈¨̧©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³¨¥Æ¥½
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìr eîéNiå©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæáéðôlî Là àözå ¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«©¥¬¥¥²¦¦§¥¬
:ýåýé éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýéâøîàiå §Ÿ̈−©´Ÿ©®̈©¨ª−¦§¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

øîàì | ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
íciå ãákà írä-ìë éðt-ìrå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäàãïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå ©«£«Ÿ©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈
eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãc ìûéfr éðaeàN * §¥¬ª¦¥−´Ÿ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³

õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî íëéçà-úà¤£¥¤Æ¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−
:äðçnìä-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iåõeçî ©©«£¤«©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−

:äLî øac øLàk äðçnìåäLî øîàiå ©©«£¤®©«£¤−¦¤¬¤«©´Ÿ¤¤´
íëéLàø åéða | øîúéàìe øærìàìe ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈¨«¥¤¬
eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe | eòøôz-ìà©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½
ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãrä-ìk ìrå§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½

:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáéæçútîe ¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«¦¤Á©Á
úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãrBî ìäà̧Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬

:äLî øáãk eNriå íëéìr ýåýéôçøaãéå §Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«©§©¥´
:øîàì ïøäà-ìà ýåýéè| zLz-ìà øëLå ïéé §Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©¦́§¥º̈©¥´§§

éðáe | äzààìå ãrBî ìäà-ìà íëàáa Czà E ©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ
:íëéúøãì íìBò úwç eúîúéïéa ìécáäìe ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤««£©§¦½¥¬

:øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«

התלישא  קודם הגריש יטעים הקורא (*

àéøLà íéwçä-ìk úà ìûøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧
:äLî-ãéa íäéìà ýåýé øacô ¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'r f"g zegiyÎihewl)

ÌÎÈÏ‡ ‡¯ÈÂ eNÚz '‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆∆«»»¬∆ƒ»«¬¿≈»¬≈∆
'‰ „B·k(ו (ט, ¿

ÔkLnÏ ‰LÓ B„ÈÓÚ‰L ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈«ƒƒ∆∆¡ƒ…∆«ƒ¿»
CÎÏ . . ‰ÈÎL Ba ‰˙¯L ‡Ï - ÌBÈ ÏÎa B˜¯Ùe Ba LnLÂ¿ƒ≈≈¿¿»…»¿»¿ƒ»¿»
È„ÈŒÏÚL ,ÈpnÓ ·eLÁÂ È‡„k ÈÁ‡ Ô¯‰‡ . . :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«¬…»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ∆«¿≈

Ì‰a ‰ÈÎL ‰¯Lz B˙„B·ÚÂ ÂÈ˙Ba¯˜(כג ט, (רש"י »¿¿»«¬»ƒ¿∆¿ƒ»»∆
ּבבחינת  הּוא מׁשה למׁשה, אהרן ּבין ההבּדלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאחד

אלקּות  ּולהֹוריד להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָֹ"ׁשֹוׁשבינא

הּוא  ואהרן ליׂשראל. הּתֹורה נּתנה עלֿידֹו ולכן - ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלעֹולם

ּולרֹומם  לעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

הּברּיֹות את אֹוהב - למעלה יׂשראל ּבני BzÏ¯‰את Ô·¯˜Óe. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ¿»¿»«»
היֹות  אהרן, עלֿידי ּדוקא היתה הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלכן

ּדבר  ׁשל ׁשּבסֹופֹו ּבכדי היא לעֹולם, הּׁשכינה ירידת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתכלית

ׁשל  ּתפקידֹו וזהּו - יֹותר נעלית לדרּגה יעלה עצמֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹולם

ֲַֹאהרן.

éòéáøáé-ìàå øærìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤
äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéða | øîúéà¦̧¨¨¬¨¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈
ìöà úBvî äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænäâédúà ízìëàå ©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©«£©§¤³Ÿ¨Æ
íB÷îaéða-÷çå E÷ç ék LBã÷éMàî àåä E §¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½¥«¦¥−

:éúéeö ïë-ék ýåýéãé| úàå äôeðzä äæç úàå §Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦§¥Á£¥̧©§¹̈§¥´
äzà øBäè íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BĹ©§À̈«Ÿ§Æ§¨´¨½©¾̈

éðáeéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨¤¬§Ÿ¤−¦®̈¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½
éða éîìL éçáfî:ìàøNéåèäæçå äîeøzä ÷BL ¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«´©§º̈©«£¥´

éðäì eàéáé íéáìçä éMà ìr äôeðzääôeðz ó ©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½§¨¦¬§−̈
éðáìe Eì äéäå ýåýé éðôìíìBò-÷çì Ezà E ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'r a"lg zegiyÎihewl)

Ìc‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ Ô¯‰‡ Èa e‡ˆÓiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ËÁLiÂ«ƒ¿«∆»…»««¿ƒ¿≈«¬…≈»∆«»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰˜¯ÊiÂ(יב (ט, «ƒ¿¿≈««ƒ¿≈«

‰ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ - e‡ÈˆÓiÂ(רש"י) ««¿ƒ¿»»¿«¿»»
אהרן", ּבני "וּיקריבּו הּלׁשֹון נאמר חּטאת קרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלגּבי

הּוא  הּלׁשֹון נֹוספים ּובקרּבנֹות - עֹולה ּבקרּבן - ּכאן ְְְְְִִַַָָָָָָָואּלּו

ּובהקּדים: ההבּדל, סּבת את לבאר ויׁש אהרן". ּבני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ"וּימציאּו

הּוא  הּקרּבנֹות, לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ההבּדלים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחד

היא  הּזריקה חּטאת ּבקרּבן הּמזּבח. על הּדם ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּבזריקת
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הדם  זריקת הּקרּבנֹות ּבׁשאר ּבּדם. האצּבע טבילת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאמצעּות

לׁשּנּוי  הּטעם וזהּו הּדם. נמצא ׁשּבֹו הּכלי ּבאמצעּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהיא

הּקרּבנֹות: לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ְְְִֵַַַַָָָָָָהּלׁשֹון

מּוכן  הּדם היה הּכלי הֹוׁשטת עם מּיד הּקרּבנֹות ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָּבכל

נאמר  לכן - נֹוספת ּפעּלה ללא הּמזּבח, על לזריקה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּומזּמן

הֹוׁשטה לׁשֹון - חּטאת,ÓÊ‰Â‰"וּימציאּו ּבקרּבן ואּלּו ." ְְִַַָָ¿«¿»»ְְְִַַָָ

טבילת  ׁשל נֹוספת ּפעּלה נדרׁשת הּכלי הּגׁשת לאחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשּגם

ּבלבד. "וּיקריבּו" נאמר - ְְְֱִִֶֶַַַַַָהאצּבע

éùéîçæèäLî Løc Løc úàhçä øérN | úàå§¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−
éða øîúéà-ìrå øærìà-ìr óö÷iå óøN äpäå§¦¥´¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´

:øîàì íøúBpä ïøäàæéízìëà-àì recî ©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ©À©«Ÿ£©§¤³
úàhçä-úàíéLã÷ Lã÷ ék Lãwä íB÷îa ¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

äãrä ïår-úà úàNì íëì ïúð | dúàå àåä¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈
:ýåýé éðôì íäéìr øtëìçéàáeä-àì ïä §©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¥µ«Ÿ¨´

dúà eìëàz ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸«Ÿ§¬Ÿ¨²
:éúéeö øLàk LãwaèéäLî-ìà ïøäà øaãéå ©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À

éðôì íúìr-úàå íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´
úàhç ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦©¨Æ

:ýåýé éðéra áèéiä íBiäëáèéiå äLî òîLiå ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦©−
:åéðéraô §¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(169 'r `"ig zegiyÎihewl)

ÌÚ‰ ˙‡ eÎ¯·ÈÂ(כג (ט, «¿»¬∆»»

‰¯LzL ÔBˆ¯ È‰È ,eÈÏÚ eÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ È‰ÈÂ :e¯Ó‡»¿ƒƒ…«¡…≈»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

ÌÎÈ„È ‰NÚÓa ‰ÈÎL(רש"י) ¿ƒ»¿«¬≈¿≈∆
ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י מזּכיר ּפקּודי ּבפרׁשת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

הּברכֹות  סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לעֹוׂשי מׁשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבברּכת

ידיכם' ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי קדם - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהפּו

הּדברים  ׁשּנּוי טעם עלינּו'. אלקינּו ה' נעם 'ויהי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּולאחרֿמּכן

היא  הּמלאכה לעֹוׂשי מׁשה ּברּכת ּפקּודי ּבפרׁשת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּוא,

הּדברים, סדר לפי מברכם והּוא - הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבסּיּום

('מעשה הּמלאכה לעֹוׂשי ּברכה מלאכת ÌÎÈ„È'קדם ּכי ( ְְְֲֵֵֶַַָָָָֹ¿≈∆ְִֶֶ

את  ּכֹולל הּוא לאחריֿזה ידם, על ּבעּקר נעׂשתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

אלקינּו ה' נעם ויהי - סּים eÈÏÚ'עצמֹו רק מׁשה ׁשּכן - ְֱִִֵַַֹֹ»≈ִֵֵֶֶַֹ

מתיחסת  הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. מלאכת את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוגמר

עלֿידי  נעׂשתה זֹו ועבֹודה הּמּלּואים, ּבימי הּקרּבנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעבֹודת

נעם.. 'ויהי ּובר ּפתח לכן ואהרן, מתיחס eÈÏÚ'מׁשה ׁשּזה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ»≈ְִֵֶֶַ

עם  לכלל ּברכה הֹוסיף ואחרּֿכ אהרן. ועבֹודת עבֹודתֹו ְְְֲֲֲֲִִַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשכינה  ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעבֹודת ׁשּכתֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׂשראל,

יׂשראל. ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַָּבמעׂשיהם

éùùàéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:íäìà øîàìáøîàì ìûøNé éða-ìà eøac ¥¬Ÿ£¥¤«©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

øLà äîäaä-ìkî eìëàz øLà äiçä úàæ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬
:õøàä-ìrâòñL úrñLå äñøt úñøôî | ìk ©¨¨«¤´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ

:eìëàz dúà äîäaa äøb úìrî úñøtãCà §¨½Ÿ©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©³
éñøônîe äøbä éìrnî eìëàú àì äæ-úà¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìrî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§®̈¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéàäïôMä-úàå ¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«§¤©¨À̈
àîè ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìrî-ék¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®¨¥¬

:íëì àeäåàåä äøb úìrî-ék úáðøàä-úàå −¨¤«§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½
:íëì àåä äàîè äñéøôä àì äñøôeæ-úàå ©§−̈´Ÿ¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«§¤

òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

çeòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦®̈
:íëì íä íéàîèèøLà ìkî eìëàz äæ-úà §¥¦¬¥−¨¤«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´

íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìk íéna©®̈¦´Ÿ£¤Á§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦
:eìëàz íúà íéìçpáe íéniaéøLà ìëå ©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«§ŸÁ£¤̧

ìkî íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½¦ŸÆ
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íäàéàì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå ¥−¨¤«§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´Ÿ
:eöwLz íúìáð-úàå eìëàúáéBì-ïéà øLà ìk Ÿ¥½§¤¦§¨−̈§©¥«´Ÿ£¤¬¥«²

ñ:íëì àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðâé-úàå §©¦¬§©§¤−¤©®̈¦¤¬¤−¨¤«§¤
íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®

:äiðærä úàå ñøtä-úàå øLpä-úàãé-úàå ¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«§¤
:dðéîì äiàä-úàå äàcäåèáøò-ìk úà ©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«¥¬¨Ÿ¥−

:Bðéîìæè-úàå ñîçzä-úàå äðriä úa úàå §¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMäæé-úàå ñBkä-úàå ©®̈©§¤©¥−§¦¥«§¤©¬§¤

:óeLðiä-úàå CìMäçé-úàå úîLðzä-úàå ©¨−̈§¤©©§«§¤©¦§¤¬¤§¤
:íçøä-úàå úàwäèéäôðàä äãéñçä úàå ©¨−̈§¤¨«¨¨«§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈

:ólèrä-úàå úôéëecä-úàå dðéîìëõøL ìk §¦¨®§¤©«¦©−§¤¨«£©¥«µŸ¤´¤
:íëì àeä õ÷L òaøà-ìr Cìää óBòäàëCà ¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«©³

-ìr Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©
òaøàáéúëàì-øLàéø÷ìrnî íérøë Bì-øLà ©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©
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:õøàä-ìr ïäa øzðì åéìâøìáëíäî älà-úà §©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤¤¥³¤¥¤Æ
írìqä-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàzŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤©¨§−̈
áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈

:eäðéîìâëòaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå §¦¥«§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´
÷L íéìâø:íëì àeä õãëeànhz älàìe ©§¨®¦¤¬¤−¨¤«§¥−¤¦©®̈

:áørä-ãr àîèé íúìáða râpä-ìkäë-ìëå ¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤§¨
:áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

åëäñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì§¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈
äìrî äpðéà äøâå úrñL äpðéà | òñLå§¤´©¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈

:àîèé íäa râpä-ìk íëì íä íéàîèæë| ìëå §¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§´Ÿ
òaøà-ìr úëìää äiçä-ìëa åétk-ìr CìBä¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤´¤©©§©½
àîèé íúìáða râpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áørä-ãrçëåéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈
:íëì änä íéàîè áørä-ãr àîèåñèëäæå §¨¥´©¨¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«§¤³

ãìçä õøàä-ìr õøMä õøMa àîhä íëì̈¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëräåìçkäå ä÷ðàäå §¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©

:úîLðzäå èîçäå äàèläåàìíéàîhä älà §©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤¥²¤©§¥¦¬
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אביהם  אהרן ּבפני ּגם הלכה הֹורּו אהרן ּבני ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלכאֹורה

הּפגיעה  מאׁשר יֹותר היא ּבכבֹודֹו והּפגיעה רּבם, ּגם  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ויׁש ?"אבי את "ּכּבד מפרׁש צּוּוי ּכ על יׁש ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבמׁשה,

ׁשּיֹוׁשב  ׁשּתלמיד הּסדר ּבליל להסּבה ּבּנֹוגע מצינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלתרץ:

ּבן  ואּלּו הרב. ּוכבֹוד מֹורא מּׁשּום ּבפניו מסב אינֹו רּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלפני

רּבֹו, ּגם הּוא אביו אם אפילּו להסב חּיב אביו לפני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיֹוׁשב

הּדין  והּוא ּכבֹודֹו. על מֹוחל אביו ׁשּמּסתמא היא, לכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוהּסּבה

לחטא, נחׁשבה לא ּבאהרן ואביהּוא נדב ׁשל ּפגיעתם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבעניננּו,

ּכבֹודֹו. על מחל אהרן הּסתם מן ְְֲִִַַַַָָֹּכי
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àNBð ïBøàä íà ,øîçå-ì÷ ùøãì Bì¦§Ÿ©¨Ÿ¤¦¨¨¥

ïcøia íøáòa äéäL éôk åéàNBð úà¤§¨§¦¤¨¨§¨§¨©©§¥

.ïkL-ìk àì Bîöò àeä ,òLBäé ïîæa¦§©§ª©©§Ÿ¨¤¥

,ìMä ìò.äââMäå äçëMä ìòíò ©©©©©¦§¨§©§¨¨¦
,ïBøà.Lãwä ïBøàì Ceîñøçiå (ç £¨©£©Ÿ¤©¦©
,ãåãìCøãk ,Bì äøç Bîöò ìò §¨¦©©§¨¨§¤¤

.ìäáðå øönäéà (èéìà àBáé C ©¥¥§¦§¨¥¨¥©
,'åâåøäæð úBéäì øLôà éàL áLç ék¦¨©¤¦¤§¨¦§¦§¨

.BúMã÷a,ãåã eähiå (éBúBà ähä ¦§ª¨©©¥¨¦¦¨

.íBãà ãáBò úéa ìà ãåc øéò Cøcî¦¤¤¦¨¦¤¥¥¡

,ézbääéäå .úâa øøBâúî äéäL ©¦¦¤¨¨¦§¥§©§¨¨

øôña áeúkk ,íéøòBMä ïî éåì èáMî¦¥¤¥¦¦©£¦©¨§¥¤

."íéîiä éøác"úà 'ä Cøáéå (àé ¦§¥©¨¦©§¨¤¤
,íãà ãáòäéúBlk äðBîLe BzLà Ÿ¥¡Ÿ¦§§¤©¤¨

áeúkëå ,úçà ñøëa íéða äML eãìé̈§¦¨¨¦§¤¤©©§©¨

eéäL íéðaä éeaø "íéîiä éøáã"a§¦§¥©¨¦¦©¨¦¤¨

.íäì,ãåc øéò (áé.ãåc øéòì ¨¤¦¨¦§¦¨¦

mixn zxhr
äãeäéänL eàa ék (è åè òùåäé) íéøòé úéø÷ àéäúà íMî úBìräì §®̈¦¦§©§¨¦¦¨¨¨§©«£´¦À̈¥µ

àø÷ð-øLà íéýìûä ïBøàïBøàì BìíL,íMä eäîeúBàáö ýåýé íL £´¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¨¨¥À©©¥¥´§Ÿ̈¯§¨²
:åéìr íéáøkä áLéâäLãç äìâr-ìà íéýìûä ïBøà-úà eákøiå Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹¤£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈

eäàOiåäìâòä eëLî øLà ø÷aä éãé ìòärába øLà áãðéáà úéaî ©¦̧¨ª½©§¥©¨¨£¤¨§¨£¨¨¦¥¬£¦«¨−̈£¤´©¦§®̈
íéâäð áãðéáà éða Béçàå àfrå§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈«Ÿ£¦−

íéëLBnä ø÷aä eâäðäìârä-úà ¨£©¨¨©§¦¤¨«£¨¨¬
:äLãçãeäàOiåø÷aä éãé ìò £¨¨«©¦¨ªÀ©§¥©¨¨

äìâòä eëLî øLàáãðéáà úéaî £¤¨§¨£¨¨¦¥³£¦«¨¨Æ
íéýìûä ïBøà ír ärába øLà£¤´©¦§½̈¦−£´¨«¡Ÿ¦®

BéçàåãáìïBøàä éðôì Cìääfòå §©§¾§¨Ÿ¥−¦§¥¬¨«¨«§ª¨

øLà àeä Lébøä äæìå ,ïBøàä ãvî Cìä̈©¦©¨¨§¨¤¦§¦£¤

àì åéçà Béçàå ,ïBøàì ø÷aä eèîL̈§©¨¨¨¨§©§¨¦Ÿ

Lébøä:äúéa-ìëå | ãåãå ¦§¦§¨¦´§¨¥´
éðôì íé÷çNî ìûøNéïBøàýåýé ¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´£§Ÿ̈½

ìëaî íééeNòä øéL éìkéör §−Ÿ§¥¦¨£¦¥£¥´
íéìáðáe úBøpëáe íéLBøá§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ
:íéìöìöáe íérðrðîáe íétúáe§ª¦½¦§©«©§¦−§¤§§¦«

åäfr çìLiå ïBëð ïøb-ãr eàáiå©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®©¦§©̧ª¹̈
Bãé úà èéLBäíéýìûä ïBøà-ìà ¦¤¨¤£³¨«¡Ÿ¦Æ
Ba æçàiåBîB÷nî eäeòðòð ékék ©Ÿ́¤½¦¦§§¦§¦¬

ø÷aä eèîLïî ìBtiL äfò áLçå ¨«§−©¨¨«§¨©ª¨¤¦¦

äìâòä:æäfra ýåýé óà-øçiå ¨£¨¨©¦«©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈
ìBtiL áBLçì ,'äa Búðîàä èeòéî ìò©¦©£¨¨©©£¤¦

õøàì BðBøàíéýìûä íL eäkiå £¨¨¤©©¥¬¨²¨«¡Ÿ¦−
ìMä-ìräââMä ìòír íL úîiå ©©©®©©§¨¨©¨´¨½̈¦−
ì Ceîñ:íéýìûä ïBøàçøçiå ¨©£¬¨«¡Ÿ¦«©¦´©
ãåãìøöénä Cøãk äøç Bîöò ìò §¨¦½©©§¨¨§¤¤©¥¥

ìäáðåõøt ýåýé õøt øLà ìr §¦§¨©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¤−¤
õøt àeää íB÷nì àø÷iå äfra§ª®̈©¦§º̈©¨³©Æ¤´¤

:äfä íBiä ãr äfrèãåc àøiå ª½̈©−©¬©¤«©¦¨¬¨¦²
øîàiå àeää íBia ýåýé-úà¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤

éàýåýé ïBøà éìà àBáé Céà àìä ¥²¨¬¥©−£¬§Ÿ̈«£Ÿ¦

BúMeã÷a øäæð úBéäì øLôà:é-àìå ¤§¨¦§¦§¨¦§¨§«Ÿ
ïBøà-úà åéìà øéñäì ãåã äáà̈¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²¤£¬
ãåã eähiå ãåc øér-ìr ýåýé§Ÿ̈−©¦´¨®¦©©¥´¨¦½

ìà ãåc øéò Cøcî BúBà äèðúéa ¨¨¦¤¤¦¨¦¤¥¬
:ézbä íãà-ãáòàéïBøà áLiå Ÿ¥«¡−Ÿ©¦¦«©¥Á¤Á£¸

ézbä íãà ãáò úéa ýåýééåì §Ÿ̈¹¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−¥¦

,(àë åè à-ä"ã) äéä íéøòBMä ïîe äéä̈¨¦©£¦¨¨

úâa øøBbúäL éôì ézb Bàø÷eìLäL §¨¦¦§¦¤¦§¥§©§Ÿ¨´
ãáò-úà ýåýé Cøáéå íéLãç¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤Ÿ¥¬

:Búéa-ìk-úàå íãàáéãbiå ¡−Ÿ§¤¨¥«©ª©º
ýåýé Cøa øîàì ãåc Cìnì©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥©´§Ÿ̈À
-ìk-úàå íãà ãáò úéa-úà¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤¨



רפב

ïBøà øeára Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤½©«£−£´
ïBøà-úà ìriå ãåc Cìiå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©¥¤́¨¦À©©Á©Á¤£¸
ãåc øér íãà ãáò úéaî íéýìûä̈«¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ¦¬¨¦−

:äçîNaâéïBøà éàNð eãrö ék éäéå §¦§¨«©§¦À¦¯¨«£²«Ÿ§¥¬£«
:àéøîe øBL çaæiå íéãrö äML ýåýéãéìëa økøëî ãåãå §Ÿ̈−¦¨´§¨¦®©¦§©¬−§¦«§¨¦²§©§¥¬§¨

:ãa ãBôà øeâç ãåãå ýåýé éðôì æòåèìàøNé úéa-ìëå ãåãå −Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾¨−¥¬¨«§¨¦Æ§¨¥´¦§¨¥½
:øôBL ìB÷áe äreøúa ýåýé ïBøà-úà íéìrîæèïBøà äéäå ©«£¦−¤£´§Ÿ̈®¦§−̈§¬¨«§¨¨Æ£´

ïBlçä ãra | äô÷Lð ìeàL-úa ìëéîe ãåc øér àa ýåýé§Ÿ̈½−̈¦´¨¦®¦©̧©¨¹¦§§¨´§©´©«©À
Bì æázå ýåýé éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä-úà àøzå©¥̧¤¤©¤³¤¨¦Æ§©¥³§©§¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦¬¤−

:daìaæéCBúa BîB÷îa Búà eâéviå ýåýé ïBøà-úà eàáiå §¦¨«©¨¦¹¤£´§Ÿ̈À©©¦³ŸÆ¦§½§´
:íéîìLe ýåýé éðôì úBìò ãåc ìriå ãåc Bì-äèð øLà ìäàä̈½Ÿ¤£¤¬¨«¨−¨¦®©©̧©¨¦¬Ÿ²¦§¥¬§Ÿ̈−§¨¦«

çéíLa írä-úà Cøáéå íéîìMäå äìBòä úBìräî ãåc ìëéå©§©´¨¦½¥©«£¬¨«−̈§©§¨¦®©§¨´¤¤¨½̈§¥−
:úBàáö ýåýéèéLéàîì ìàøNé ïBîä-ìëì írä-ìëì ÷lçéå §Ÿ̈¬§¨«©§©¥̧§¨¨¹̈§¨£´¦§¨¥»§¥¦´

äLéLàå ãçà øtLàå úçà íçì úlç Léàì äMà-ãrå§©¦¨¼§¦À©©¬¤̧¤Æ©©½§¤§¨´¤½̈©«£¦¨−
:Búéáì Léà írä-ìk Cìiå úçà¤¨®©¥¬¤¨¨−̈¦¬§¥«

`xenl iy
,økøëî (ãé.äçîN CBzî ãwøî,ãa ãBôà.ïzLtî éeNò ìéòî §©§¥§©¥¦¦§¨¥¨§¦¨¦¦§¨

,æfôî (æèãewø ïéðò àeä íb §©¥©¦§©¦

.(úeøéäîe úeæéæôa)Bì æázå ¦§¦§¦©¦¤
,daìaCøcî äæ ïéàL äáLç ék §¦¨¦¨§¨¤¥¤¦¤¤

ïBøà éðôì elôà äëk úBNòì Cìnä©¤¤©£¨¨£¦¦§¥£

.Lãwä,Léàì (èéìëì ,øîBìk ©Ÿ¤§¦§©§¨

.äMà ïéáe Léà ïéa ,ãçà,øtLàå ¤¨¥¦¥¦¨§¤§¨
.øNa ìL äôé äðî̈¨¨¨¤¨¨

mixn zxhr
íéýìûä ïBøà øeára Bì-øLà,Búéáa áLBé øLàìriå ãåc Cìiå £¤½©«£−£´¨«¡Ÿ¦®£¤¥§¥©¥¤́¨¦À©©Á©Á
ãáò úéaî íéýìûä ïBøà-úà¤£¸¨«¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬

íãàìãåc øérïBiö àéä:äçîNa ¡²Ÿ§¦¬¨¦−¦¦§¦§¨«
âéeãrö ék éäéåeëìäïBøà éàNð ©§¦À¦¯¨«£²¨§«Ÿ§¥¬£«

íéãrö äML ýåýéúBòéñtçaæiå §Ÿ̈−¦¨´§¨¦®§¦©¦§©¬
àéøîe øBLíht øBL:ãéãåãå −§¦«©¨§¨¦²

økøëîãwøîýåýé éðôì æò ìëa §©§¥¬§©¥§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®
ãa ãBôà øeâç ãåãåéeNò Leaìî §¨¦¾¨−¥¬¨«©§¨

ìBãb ïäk ìL ãBôàä úeîãk: ¦§¨¥¤Ÿ¥¨

åèìàøNé úéa-ìëå ãåãå§¨¦Æ§¨¥´¦§¨¥½
äreøúa ýåýé ïBøà-úà íéìrî©«£¦−¤£´§Ÿ̈®¦§−̈

:øôBL ìB÷áeæèïBøà äéäå §¬¨«§¨¨Æ£´
-úa ìëéîe ãåc øér àa ýåýé§Ÿ̈½−̈¦´¨¦®¦©̧©

| äô÷Lð ìeàLäèéaäãra ¨¹¦§§¨´¦¦¨§©´
ãåc Cìnä-úà àøzå ïBlçä©«©À©¥̧¤¤©¤³¤¨¦Æ
æázå ýåýé éðôì økøëîe æfôî§©¥³§©§¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦¬¤

daìa Bìék daìa BúBà äúfa −§¦¨«¦§¨§¦¨¦

Cìnä Cøcî äæ ïéàL äáLç: ¨§¨¤¥¤¦¤¤©¤¤

æéeâéviå ýåýé ïBøà-úà eàáiå©¨¦¹¤£´§Ÿ̈À©©¦³
BîB÷îa BúàBì ïéëäL íB÷na ŸÆ¦§½©¨¤¥¦

ãåc Bì-äèð øLà ìäàä CBúa§´¨½Ÿ¤£¤¬¨«¨−¨¦®
ýåýé éðôì úBìò ãåc ìriå©©̧©¨¦¬Ÿ²¦§¥¬§Ÿ̈−

:íéîìLeçéúBìräî ãåc ìëéå §¨¦«©§©´¨¦½¥©«£¬
-úà Cøáéå íéîìMäå äìBòä̈«−̈§©§¨¦®©§¨´¤¤
:úBàáö ýåýé íLa írä̈½̈§¥−§Ÿ̈¬§¨«

èéírä-ìëì ÷lçéåíò íéàaä ©§©¥̧§¨¨¹̈©¨¦¦

ïBøàäLéàîì ìàøNé ïBîä-ìëì ¨¨§¨£´¦§¨¥»§¥¦´
Léàì äMà-ãråãçà ìëìøtLàå úçà íçì úlçøNa ìL äôé äðîúçà äLéLàå ãçà,ïéiä da eîéNé øLà éìk:Búéáì Léà írä-ìk Cìiå §©¦¨¼§¦À§¨¤¨©©¬¤̧¤Æ©©½§¤§¨´¨¨¨¨¤¨¨¤½̈©«£¦−̈¤¨®§¦£¤¨¦¨©©¦©¥¬¤¨¨−̈¦¬§¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨



רפג

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
áéïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤

øëæ äãìéå réøæú ék äMà øîàì ìàøNé éða§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©§¨«§−̈¨¨®
:àîèz dúåc úcð éîék íéîé úráL äàîèå§¨«§¨Æ¦§©´¨¦½¦¥²¦©¬§Ÿ−̈¦§¨«

â:Búìør øNa ìBné éðéîMä íBiáeãìLeíéL ©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«§¦¬
ìLe íBéLã÷-ìëa äøäè éîãa áLz íéîé úL Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®§¨´Ÿ¤

éîé úàìî-ãr àáú àì Lc÷nä-ìàå òbú-àì«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©§−Ÿ§¥¬
:døäè(éåì)äíéráL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå ¨«¢¨«§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦

éîc-ìr áLz íéîé úLLå íBé íéMLå dúcðk§¦¨¨®§¦¦¬Æ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬
:äøäèåúáì Bà ïáì døäè éîé | úàìîáe ¨«¢¨«¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼

øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa Nák àéáz̈¦º¤³¤¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ
:ïäkä-ìà ãrBî-ìäà çút-ìà úàhçì§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

æø÷nî äøäèå äéìr øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc̈¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

ç-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«

ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦À³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´
:äøäèå ïäkä äéìr øtëå úàhçìô(ìàøùé) §©®̈§¦¤¬¨¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨

âéà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
áBà úçtñ-Bà úàN BøNa-øBrá äéäé-ék íãà̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´

àáeäå úrøö òâðì BøNa-øBrá äéäå úøäá©¤½¤§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨®̈©§¨Æ
:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkä ïøäà-ìà¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«

âørNå øNaä-øBra òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧
øBòî ÷îr òâpä äàøîe ïáì | Côä òâpa©¤¹©¨©´¨À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´
ànèå ïäkä eäàøå àeä úrøö òâð BøNa§¨½¤¬©¨©−©®§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬

:BúàãBøNa øBòa àåä äðáì úøäa-íàå Ÿ«§¦©¤Á¤Á§¨¨̧¦¹§´§¨À
Côä-àì äørNe øBòä-ïî äàøî-ïéà ÷îrå§¨ŸÆ¥«©§¤´¨¦¨½§¨−̈«Ÿ¨©´
:íéîé úráL òâpä-úà ïäkä øébñäå ïáì̈¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¤−©¦§©¬¨¦«

äãîr òâpä äpäå éréáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´
ïäkä Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéra§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²

:úéðL íéîé úráL¦§©¬¨¦−¥¦«

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 12Îe zFTC 58 ,dlilA 10 drW ,'d mFil xF` :clFnd©¨§¨¨©©§¨©§£¨¦
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התמידיות שבהנהגת הטבע הוא על־ידי המשכת הגילוי דאור־אין־סוף הבלי־גבול שלמעלה מעולמות.
ממאמר אחרון של פסח ה'תשי"ב
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ycew zegiyn zecewp
המשנה  שלשה 1מפרשי למספר החלוקה בתוכן האריכו

כך: הוא החסידות תורת פי על בזה והביאור דוקא.

אלא  הגשמי, הזה עולם דוקא אינו שבמשנתינו "העולם"
עשיה. יצירה, בריאה, הרוחניים: העולמות את גם כולל הוא

בפסוק  יצרתיו 2המרומזים בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא "כל
הרמב"ן  ביאר העולמות, שלושת של התוכן את עשיתיו". אף
היש  "הוצאת פירושה "בריאה" התורה: על פירושו בתחילת
הוא  "יצירה" היולי", הנקרא הראשון, החומר והוא מאין..
מה  הוא ו"עשיה" הצורות" והלביש הכל המציא ש"ממנו מה

אותם". ש"תיקן

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל מכיון מובן,3והנה, ,
השתלשלו  הן וממנה בתורה, קיימות הללו הדרגות ששלוש
עבודה  תורה, הם בתורה, אלו ענינים שלושת בעולם.
שהרי  האדם, למחשבת רומזת "עבודה" חסדים. וגמילות
עיקר  ו"תורה" בלבד, במחשבה אפילו הקרבן נפסל בקרבנות
מברכים  אין בד"ת הרהור על שהרי בדיבור, היא המצוה

במעשה. עיקרה וגמ"ח התורה, ברכות

כנגד  הם ומעשה, דיבור מחשבה אלו ענינים ושלשת
הוא  ש"מחשבה" ועשיה. יצירה בריאה, העולמות: שלשת
היו  לא המחשבה אותיות כי מאין, יש בריאה עלֿדרך
מחשבה  ולכן המחשבה, לכח ירידתם לפני נרגשת במציאות
שהאותיות  הוא "דיבור" ואילו הבריאה. עולם כנגד הוא
בה' בצאתם צורה עכשיו קיבלו במחשבה, מקודם כבר שהיו
ו"מעשה" היצירה. עולם כנגד הוא דיבור לכן הפה, מוצאות
אלו  בחינות משלושת כן ואם העשיה. עולם כנגד הוא
ומכיון  העולמות. שלושת השתלשלו (מחדומ"ע), שבתורה
בשלושת  לעסוק צריך לכן האדם. בעבודת תלוי שהכל
שלושת  את לקיים כדי וגמ"ח, עבודה תורה של העמודים

עשיה. יצירה בריאה העולמות

תשכ"ב) תשא כי ד"ה (ממאמר

מבאר  הזקן שלושת 4רבינו כנגד הם העמודים, ששלושת
האבות:

ֿ גמילותֿחסדים " גומל שהיה אבינו אברהם כנגד "
כדכתיב  רז"ל"5חסדים, ופירשו שבע", בבאר אשל "ויטע ,6

תיבות ראשי לעוברי ל תיה,ש כילה,א ש"אשל" שסיפק ינה,
האורחותֿצדיקים  (ובלשון נדיב 7אורח "היה שאברהם ,

ובממונו"). בגופו בנפשו,

הקרבנות,עבודה " עבודת שהיא התפילה, עבודת - "
תיקנום" תמידין כנגד שהיה 8"תפילות אבינו יצחק כנגד ,

תמימה". "עולה

שנאמר תורה " כמו תורה, שענינו אבינו יעקב כנגד "9,
בישראל". שם ותורה ביעקב, עדות "ויקם

את  למנות המשנה היתה צריכה זה לפי שלכאורה אלא
- הפוך בסדר עומד, העולם שעליהם הדברים שלושת
האבות)?! סדר (כפי תורה לבסוף ורק עבודה גמילותֿחסדים,

הפרטי  עבודתו סדר גם השאלה: את ולחזק להוסיף ויש
העמודים  שלושת את כולל ויום, יום בכל יהודי, כל של
תחילה  - במשנה מהמפורט הפוך הוא הסדר שם וגם האלה,
לעני  צדקה לתת יש התפילה לפני שהרי גמילותֿחסדים,

רז"ל  מצלי"),10(כמאמר והדר לעני פרוטה יהיב אליעזר "רבי
שלב  בא אחרֿכך ורק ("עבודה") עצמה התפילה מכן לאחר

רז"ל  (כמאמר ?!11התורה לביתֿהמדרש") "מביתֿהכנסת ,

שמדובר  מכך נובע במשנתנו ה"דברים" שסדר לומר ויש
" - בעולם פעולתם המשנה העולם על מונה לכן עומד".

הפעולה  עיקר מודגש שבו משום התורה עמוד את תחילה
גבול" "בלי היותה למרות התורה זה 12בעולם: כל עם בעצם,

אלא  בלבד, זו לא האדם. בשכל ומתלבשת נקלטת היא
בעולם, המציאות את בפועל לשנות אף התורה של שבכוחה

עלי" גומר "לאֿל הפסוק על רז"ל הסיבה 13כדרשת זו .
התורה. בעמוד מתחילה שמשנתנו

(653 עמ' ב, כרך תש"נ, (ספרֿהשיחות

למהר"ל.1) חיים דרך ז.2)עיין מג, א.3)ישעיה קסא, ב חלק ד.4)זוהר טור פג, דף מטות ֿ תורה כא,5)לקוטי וירא
לז.6)לג. תהלים יז.7)מדרש ב.8)שער כו, ב.9)ברכות עה, א.10)תהלים י, ֿ בתרא סד,11)בבא ברכות ראה
ט).12)א. יא, (איוב ים" מני ורחבה מדה מארץ ה''ב.13)"ארוכה פ"א כתובות ֿ ירושלמי תלמוד
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06:4506:3609:2109:1410:0109:5611:0911:0513:5313:5319:5620:0320:2720:3319:4420:45ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:1406:0508:4908:4309:3109:2510:3910:3513:2413:2319:2919:3520:0020:0719:1620:19ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4006:4209:0509:0509:3509:3510:3510:3513:0313:0218:2618:2218:4918:4518:0418:54בוליביה, לה-פס )ח(

06:5306:4009:2409:1410:1610:0911:2711:2114:1714:1720:3420:4421:1221:2220:2421:38בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:5406:4109:2509:1610:1710:1011:2711:2214:1714:1720:3420:4421:1121:2120:2421:37בלגיה, בריסל )ק(

06:1906:2208:4008:4009:1109:1210:1110:1112:3712:3617:5917:5418:1918:1417:3718:24ברזיל, סאן פאולו )ח(
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06:1506:0108:4508:3509:3909:3210:5010:4513:4213:4120:0220:1320:3920:5119:5321:07גרמניה, ברלין )ק(
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ycew zegiyn zecewp
המשנה  שלשה 1מפרשי למספר החלוקה בתוכן האריכו

כך: הוא החסידות תורת פי על בזה והביאור דוקא.

אלא  הגשמי, הזה עולם דוקא אינו שבמשנתינו "העולם"
עשיה. יצירה, בריאה, הרוחניים: העולמות את גם כולל הוא

בפסוק  יצרתיו 2המרומזים בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא "כל
הרמב"ן  ביאר העולמות, שלושת של התוכן את עשיתיו". אף
היש  "הוצאת פירושה "בריאה" התורה: על פירושו בתחילת
הוא  "יצירה" היולי", הנקרא הראשון, החומר והוא מאין..
מה  הוא ו"עשיה" הצורות" והלביש הכל המציא ש"ממנו מה

אותם". ש"תיקן

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל מכיון מובן,3והנה, ,
השתלשלו  הן וממנה בתורה, קיימות הללו הדרגות ששלוש
עבודה  תורה, הם בתורה, אלו ענינים שלושת בעולם.
שהרי  האדם, למחשבת רומזת "עבודה" חסדים. וגמילות
עיקר  ו"תורה" בלבד, במחשבה אפילו הקרבן נפסל בקרבנות
מברכים  אין בד"ת הרהור על שהרי בדיבור, היא המצוה

במעשה. עיקרה וגמ"ח התורה, ברכות

כנגד  הם ומעשה, דיבור מחשבה אלו ענינים ושלשת
הוא  ש"מחשבה" ועשיה. יצירה בריאה, העולמות: שלשת
היו  לא המחשבה אותיות כי מאין, יש בריאה עלֿדרך
מחשבה  ולכן המחשבה, לכח ירידתם לפני נרגשת במציאות
שהאותיות  הוא "דיבור" ואילו הבריאה. עולם כנגד הוא
בה' בצאתם צורה עכשיו קיבלו במחשבה, מקודם כבר שהיו
ו"מעשה" היצירה. עולם כנגד הוא דיבור לכן הפה, מוצאות
אלו  בחינות משלושת כן ואם העשיה. עולם כנגד הוא
ומכיון  העולמות. שלושת השתלשלו (מחדומ"ע), שבתורה
בשלושת  לעסוק צריך לכן האדם. בעבודת תלוי שהכל
שלושת  את לקיים כדי וגמ"ח, עבודה תורה של העמודים

עשיה. יצירה בריאה העולמות

תשכ"ב) תשא כי ד"ה (ממאמר

מבאר  הזקן שלושת 4רבינו כנגד הם העמודים, ששלושת
האבות:

ֿ גמילותֿחסדים " גומל שהיה אבינו אברהם כנגד "
כדכתיב  רז"ל"5חסדים, ופירשו שבע", בבאר אשל "ויטע ,6

תיבות ראשי לעוברי ל תיה,ש כילה,א ש"אשל" שסיפק ינה,
האורחותֿצדיקים  (ובלשון נדיב 7אורח "היה שאברהם ,

ובממונו"). בגופו בנפשו,

הקרבנות,עבודה " עבודת שהיא התפילה, עבודת - "
תיקנום" תמידין כנגד שהיה 8"תפילות אבינו יצחק כנגד ,

תמימה". "עולה

שנאמר תורה " כמו תורה, שענינו אבינו יעקב כנגד "9,
בישראל". שם ותורה ביעקב, עדות "ויקם

את  למנות המשנה היתה צריכה זה לפי שלכאורה אלא
- הפוך בסדר עומד, העולם שעליהם הדברים שלושת
האבות)?! סדר (כפי תורה לבסוף ורק עבודה גמילותֿחסדים,

הפרטי  עבודתו סדר גם השאלה: את ולחזק להוסיף ויש
העמודים  שלושת את כולל ויום, יום בכל יהודי, כל של
תחילה  - במשנה מהמפורט הפוך הוא הסדר שם וגם האלה,
לעני  צדקה לתת יש התפילה לפני שהרי גמילותֿחסדים,

רז"ל  מצלי"),10(כמאמר והדר לעני פרוטה יהיב אליעזר "רבי
שלב  בא אחרֿכך ורק ("עבודה") עצמה התפילה מכן לאחר

רז"ל  (כמאמר ?!11התורה לביתֿהמדרש") "מביתֿהכנסת ,

שמדובר  מכך נובע במשנתנו ה"דברים" שסדר לומר ויש
" - בעולם פעולתם המשנה העולם על מונה לכן עומד".

הפעולה  עיקר מודגש שבו משום התורה עמוד את תחילה
גבול" "בלי היותה למרות התורה זה 12בעולם: כל עם בעצם,

אלא  בלבד, זו לא האדם. בשכל ומתלבשת נקלטת היא
בעולם, המציאות את בפועל לשנות אף התורה של שבכוחה

עלי" גומר "לאֿל הפסוק על רז"ל הסיבה 13כדרשת זו .
התורה. בעמוד מתחילה שמשנתנו

(653 עמ' ב, כרך תש"נ, (ספרֿהשיחות

למהר"ל.1) חיים דרך ז.2)עיין מג, א.3)ישעיה קסא, ב חלק ד.4)זוהר טור פג, דף מטות ֿ תורה כא,5)לקוטי וירא
לז.6)לג. תהלים יז.7)מדרש ב.8)שער כו, ב.9)ברכות עה, א.10)תהלים י, ֿ בתרא סד,11)בבא ברכות ראה
ט).12)א. יא, (איוב ים" מני ורחבה מדה מארץ ה''ב.13)"ארוכה פ"א כתובות ֿ ירושלמי תלמוד



רפו

ycew zay axre gqt ly oexg`Îiriay axrl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן  ההדלקה, לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

gqt ly iriay lil axr

השני  בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
פסח). של (אחרון

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

שהחיינו. מברכין אין

gqt ly oexg` axr l"ega

לפני  הדלוקה מאש העברה על־ידי ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה. רק - הערב נרות הדלקת זמן
מצית) או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג, כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

שהחיינו. מברכין אין

ycew zay axr

- המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן זמן לאחר להדליק אופן בשום אסור
זה.

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח''ו לטלטל אסור - הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2006:1608:5508:5209:2609:2310:3110:2913:0813:0718:5318:5519:1719:1918:3619:28מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:0107:0909:0209:0509:4409:4710:4010:4213:0012:5917:5817:4818:3018:2017:3218:33ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4205:3608:1808:1408:5108:4809:5709:5412:3612:3518:2718:3018:5318:5618:1219:06נפאל, קטמנדו )ח(

05:4105:3208:1608:1008:5608:5110:0410:0012:4812:4718:5018:5619:1919:2618:3519:38סין, בייג'ין )ח(

07:0107:0009:3309:3110:0110:0011:0411:0213:3613:3419:0919:0819:3219:3118:5019:40סינגפור, סינגפור )ח(

05:4505:3208:1508:0509:0909:0210:2010:1413:1113:1119:3019:4020:0820:1919:2020:36פולין, ורשא )ק(

06:1306:1408:4008:3909:0909:0810:1010:0912:3912:3718:0418:0118:2718:2417:4418:33פרו, לימה )ח(

07:0006:4909:3309:2610:1910:1311:2811:2314:1514:1420:2420:3220:5721:0520:1221:19צרפת, ליאון )ק(

07:0506:5309:3709:2910:2610:2011:3611:3114:2514:2520:4020:4921:1421:2420:3021:38צרפת, פריז )ק(

05:5105:4808:2308:2108:5208:5009:5509:5312:2812:2618:0318:0318:2618:2517:4518:34קולומביה, בוגוטה )ח(

06:3906:2909:1309:0709:5709:5111:0511:0113:5113:5120:0120:0820:3020:3819:4920:51קנדה, טורונטו )ק(

06:1306:0308:4708:4009:3209:2610:4110:3713:2813:2819:3819:4620:1020:1919:2720:32קנדה, מונטריאול )ק(

06:1706:1008:5308:4809:3009:2510:3710:3313:1913:1819:1619:2019:4319:4819:0220:00קפריסין, לרנקה )ק(

06:0005:4608:2708:1609:2709:1910:3810:3313:3213:3119:5520:0720:3620:4919:4721:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:3105:1707:5807:4608:5908:5110:1110:0513:0513:0519:3419:4620:1320:2619:2620:44רוסיה, מוסקבה )ח(

05:3805:2708:1108:0308:5808:5210:0810:0312:5512:5519:0619:1519:4019:4918:5520:03רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:4306:3109:1609:0810:0309:5611:1211:0714:0014:0020:1620:2420:4620:5520:0521:09שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0308:4108:3809:1109:0810:1510:1312:5012:4918:3118:3218:5418:5518:1419:04תאילנד, בנגקוק )ח(

בתחלת הענין, "וכמו אב רחמן חכם וצדיק המכה בנו כו'" וביאר שלא אמר כאן "וחסיד", כמו שאמר 

- "לפני אביו הרחמן והצדיק וחסיד כו'", כי כיון אשר זהו אב המכה בנו, אף שזהו מאהבה  אח"כ 

מסותרת, אבל התואר חסיד לא שייך בכאן כביכול(.

מובן אשר כל האמור לעיל אינו ח"ו דרך אמירת מוסר, ועוד יותר דאס איז שווער צו זאגן 

יענעם, וויסנדיק דורך וואס יענער איז דורכגעגאנגען, ולא באתי בזה אלא להורות לו באיזה מעניני 

תורתנו אשר יוכלו להקל עליו את עול המשא ולהרגיע את רוחו, עכ"פ במקצת, עד אשר יקויים בו 

הבטחה האמורה באגה"ק הנ"ל אשר ה' הטוב יתן הטוב ויאר פניו אליו בכל המצטרך לו.

לו בשורה טובה  ובפרט כשיהי'  הנ"ל,  ענינים  בכל  שינויים  יודיעני כשיהיו אצלו איזה  בטח 

באחד או באחדים מהענינים הנ"ל.

בברכ]ת[ הסתדרות הנכונה בקרוב.

המשך מעמוד רכב



רפז
ycew zay axre gqt ly oexg`Îiriay axrl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן  ההדלקה, לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

gqt ly iriay lil axr

השני  בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
פסח). של (אחרון

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

שהחיינו. מברכין אין

gqt ly oexg` axr l"ega

לפני  הדלוקה מאש העברה על־ידי ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה. רק - הערב נרות הדלקת זמן
מצית) או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג, כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

שהחיינו. מברכין אין

ycew zay axr

- המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן זמן לאחר להדליק אופן בשום אסור
זה.

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח''ו לטלטל אסור - הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל
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