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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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: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§¦¨©¦§¥¨
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:äøBzä©¨
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.sebd xarl zehep
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CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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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 ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

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

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

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

mildz

èé÷
˜„ˆ ËÙ˘Ó ¯Â·„ ‰¯ÈÓ‡ ‰ÂˆÓ ÌÈ„Â˜Ù ˙Â„Ú ‰¯Â˙ Â‡ Í¯„ Â· ˘È ˜ÂÒÙ ÏÎ·Â ÌÈ˜ÂÒÙ 'Á ˙Â‡ ÏÎÂ ·"‡ ‰ÂÓ˘ ÏÚ „Â„ Â¯·ÁÂ „‡Ó „·Î ¯ÂÓÊÓ‰ ‰Ê
ÔÓÈÒ ‰"Ó„ Ô"· ı"¯Ù) ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˙„Â·ÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰Î‰ ‡Â‰Â ÌÂÈ ÏÎ· Â¯Ó‡Ï Ì„‡ ÏÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˘˜·Â ¯ÒÂÓ ‡Â‰ ¯ÂÓÊÓ‰ ÏÎ ,ÌÈ˜Á

:(ÌÏÂÁ Â"ÈÂ· ÍÈ˙Â„Ú ˙ÏÓ Ì‰·˘

ààúøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLà©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬
:ýåýéá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLà §Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«

â:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àì óàãäzà −©Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨
éãwô äúéeöì E:ãàî øîLäéëøã eðké éìçà ¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈

ìéwç øîL:Eå-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì æà ¦§¬Ÿª¤«¨¬Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨
éúåöî:EæéètLî éãîìa ááì øLéa EãBà ¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥®̈§¹¨§¦À¦§§¥¬
:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ

áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
המשך תהלים בעמוס דס

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אייר, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על הפ"נ ששלח לי, הנה כשהייתי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

הזכרתיו להמצטרך לו ובטח מעורר ר"ר עליו ועל זוגתו שיהי' בריא אולם ובמנוחת הנפש ומנוחת הגוף, 

ובפרט שכפי שכותב הנה יש בידו מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בברכתו הק' להסתדר בסדר חיים טובים.

במכתבו כותב כי סובל ממיחוש - ואינו כותב מה המיחוש - אבל עלול הוא בכל רגע להתקפת 

לב רצינית כו' ח"ו )לדעתי הנה אין הדבר כן ומגזם ביותר - אחרי בקשת סליחתו -( ואשר מחיצה של 

ברזל מפסקת והתפלה והצדקה שלו לא פעלו וכו'.

בטח מבין גם הוא בעצמו שאין זה אלא דמיונות בלבד, כי אפילו אם היתה מחיצה של ברזל, 

הרי הובטחנו מרז"ל בפשיטות שאין אפילו מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים, וכן 

מה שכותב שהתפלה והעיקר הצדקה שמחלק לא פעלו, הנה ראיתי בספר קטן ותנ"ך שמו וכתוב שם 

)מלאכי ג, י( אשר הקב"ה אומר, בחנוני נא בזאת - במצות צדקה, שבאם רק יתנו צדקה, אזי והריקותי 

לכם ברכה וגו' וכן הוא גם בנוגע לתפלה, כמבואר במקומות הרבה בדברי רז"ל.

ועיקר הדבר הוא כמבואר בספרי החסידות, אשר זהו אחת מעצת היצה"ר להפיל את האדם 

בענין של עצבות, ומה אם בעצבות שהיא ממילי דשמיא צריך להזהר ביותר ובפרט - עצבות הבאה 

ממקום אחר שאין דבר גרוע מזה.

יחזק בטחונו בתוקף במה שמאמינים כל בני ישראל אפילו הקל שבקלים אשר הקב"ה הוא 

לא רק בורא העולם אלא גם מנהיגו ולא רק באז ומקדם אלא מנהיגו בכל יום ובכל עת ושעה, ולא רק 

את העולם גדול אלא גם את כל עניניו של העולם קטן הוא האדם, והקב"ה שהוא תכלית הטוב, בטח 

סוכ"ס יראה גם לעיני בשר שיהי' הכל לטוב גם בטוב הנגלה, אלא שצריך לחיזוק ההתקשרות באלקים 

חיים ע"י קביעות עתים בתורת חיים ע"י עבודת התפלה שבזה הוא גומל חסד לנפש חי' וחיזוק בקיום 

המצות וכללותה מצות הצדקה כן צדקה לחיים.

והיינו  ברוחניות  מצבו  מהטבת  וכן  בגשמיות  מצבו  מהטבת  יודיעני  הקרוב  בעתיד  אשר  אקוה 

שבטלו כל המחשבות מן הפסק המחיצה כו' וכו' וישתדל ויתחזק בקיום ציווי הקב"ה עבדו את ה' בשמחה.

מצו"פ השיחה מל"ג בעומר שה"ל לא כבר, ויתעמק בה.

המחכה לבשו"ט.



ד

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

 

כללי   מפתח   

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

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

   ה ראשית עריסותיכם"מאמר ד  ) ג

 ה   ............   ט"כה'תשמבה"ח תמוז,  , סיון ח "כ, שלח "פ ש

 די  ......  , ה'תשכ"טפ' שלח, כ"ו סיון' היום שיחת   )ד

מבה"ח תמוז סיון,  ח"כ, שלחשיחת ש"פ   )ה

 יז  ....................................................  ה'תשכ"ט

  ל  .....................  גיך כר פרשת שלחת שיחו-יטלקו  )ו

 ה"ח "ג הרהרה  ק"כל ה רותה על חקיצ ויל ילקוט  )ז

 לג   ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 לו   ................  פרשת שלח  –משיח אולה וילקוט ג  )ח

 זל  ........... פרשת שלחלשבוע מי ויחומש  יורשיע  )ט

 זס  ................  פרשת שלח לשבוע ם ליהתעורי יש  )י

    )מוגה (א ינפר התבסרים שיעו  )יא

 חס  ..................................... ח פרשת שללשבוע  

 זע  ...............  פרשת שלח לשבוע  "םוי םו יה"ח ול  )יב

 פ  ...........................  ם "בברמ ןוילע תימיו הלכה  ) יג

  

 שיעורי רמב"ם 

 ג פ  ..............  פרשת שלח לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יד

 לטק   .........  פרשת שלח לשבוע יום לאחד  פרק –  )טו

 קס  ...............  פרשת שלח לשבוע ות וצספר המ –  )טז

   יםנביאים וכתוב  )יז

 בקס  .....................................  ג פרק  דניאל ,לופרק  ה ירמי

  ת/מעילהכריתוסכת מ – ותנימש  ) יח

 דקס  ................................................  תי קה ור ביא

 בקע ....................................... ה מגיל מסכת  עקביעין   )יט

 

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כ

 קעד  .............................................  טצף עד ד צגמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 בר  ...................................................  ן "ר הזקאדמו

  ברכת המזוןת והלכ וךשולחן ער  )כב

  דר  ................................  קן זה  מו"ראד  ח רב יומיי לולפ

    בפרשת נסכים  התור לקוטי  ) כג

 ור  ...................................................  קן הז ו"ראדמ 

   ייםרת חתו  )כד

 יג ר  ...............................................  עי מצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כה

 ידר  ........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כו

 זיר  ...............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )כז

 זיר  ..............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריה רספ  )כח

 יטר  .............................................  יי''צהרר מו'ו' מאד

  ק"להב גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  )כט

 בכר  ............................................  'צ' ימוהרי אדמו''ר

 דכר  ...........................................יח ק פר נותזכרוה ספר  ) ל

  קודש  ותרגא  )לא

 כזר  .......................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 רכח  ................................  יאה בציבורחומש לקר  )לב

 לור  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  ) לג

 לזר  ..........................  בפרק פרקי אבות ביאורים ל  )לד

 לח ר  .......................  פרשת שלח לשבוע  זמנים  לוח  ) לה

 לטר  ............  שבת קודשלרות קת נהדלסדר מצות   ) לו
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h"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

˙ÈL‡¯ תרּומה ּתרימּו חּלה .1ערסתיכם ≈ƒְֲִִֵֶַָָָֹ

עריסתיכם 2ּוביחזקאל  "וראׁשית ּכתיב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֹ

ּומדּיק  ."ּבית אל ּברכה להניח לּכהן, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּתּתנּו

תרכ"ט  ּבׁשנת הּזה ּדּבּורֿהּמתחיל 3ּבּמאמר ְְֲִִִֶַַַַַַָ

ענין  מהּו להבין ּדצרי ׁשנה), מאה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ(לפני

ׁשּתּתן  החּלה עלֿידי "ּבית אל ּברכה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"להניח

מּתנֹות  כ"ג עֹוד ׁשּיׁשנן ּדכיון והינּו, הּכהן, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹאל

עלֿידי 4ּכהּונה  ׁשּדוקא הּטעם מהּו אםּֿכן , ְְְִֵֵֶַַַַַַָָ

אל  ּברכה "להניח יהיה הּכהן, אל חּלה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתינת

."ֵֶּבית

אחת Óe·‡¯ב) היא חּלה ׁשּמצות ּבּמאמר, ¿»≈ְֲִִֶַַַַַַָָ

לנׁשים. ׁשּנּתנּו הּמצֹות ְְְְִִִִֶַָֹמּׁשלׁש

ז"ל  חכמינּו אמרּו ּדהּנה הּדבר, ׁשאדם 5וטעם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּקּב"ה  ׁשל ּכּפיו יציר (ׁשהיה ּכמֹו6הראׁשֹון , ְְִִֶֶַַָָָָָָ

מן 7ׁשּכתּוב  עפר האדם את אלקים ה' וּייצר ֱִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשל  "חּלתֹו חּיים) נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהאדמה,

ז"ל  חכמינּו ׁשאמרּו ּוכׁשם היה", ּגּבי 8עֹולם ְְֲֵֵֵֶַָָָָָ

(והינּו עּסתּה מקׁשקׁשת ׁשהאּׁשה ׁשּמּׁשעה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָחּלה,

ּדכתיב  הראׁשֹון, ּבאדם הּוא ּכן חּלתּה, את מגּבהת ּבמים, יעלה 9קמחּה) "ואד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ואחרּֿכך  והׁשקה", הארץ האדמה",מן מן עפר האדם את אלקים ה' "וּייצר ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

לׁשרֹות  עננים והׁשקה הּתהֹום העלה אדם, ׁשל ּברּיתֹו "לענין רׁש"י ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכפרּוׁש

והׁשקה  ּכאן אף העּסה, את לׁש ואחרּֿכ מים ׁשּנֹותן זה ּכגּבל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהעפר,

וּייצר" ּכתיב 10ואחרּֿכ הלא להבין, צרי ּדלכאֹורה ּבּמאמר, "ּכי 11[ּומֹוסיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

קדם  מטר היה ׁשּלא ונמצא ּגֹו', אין" ואדם הארץ, על אלקים ה' המטיר ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹלא

היּו ׁשהּמים לֹומר, יׁש א ׁשּירדּו. הּגׁשמים על הראׁשֹון אדם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהתּפּלל
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כ.)1 טו, ל.)2פרשתנו ואילך.)3מד, רמב ס"ע תרכ"ט ב.)4סה"מ קי, א.)5ב"ק נח תנחומא ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי

רפי"ד. (ב).)6ב"ר יא פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר ז.)7ראה ב, שם.)8בראשית ותנחומא ו.)9ירושלמי שם, בראשית

שם.)10 ובפירש"י.)11פירש"י ה שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלח: פרשת השבוע, בפרשת נאמר מהעיסה, חלה להפריש המצוה אודות

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯1Ï‡˜ÊÁÈ·e .2·È˙k ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
זה  ‡Ïבעניין ‰Î¯a ÁÈ‰Ï ,Ô‰kÏ ezz ÌÎÈ˙ÒÈ¯Ú ˙ÈL‡¯Â"¿≈ƒ¬ƒ…≈∆ƒ¿«…≈¿»ƒ«¿»»∆

˜i„Óe ."E˙Èa מהר"ש ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacאדמו"ר ¯Ó‡na הפותח ≈∆¿«≈««¬»ƒ««¿ƒ
עריסותיכם'‰f‰בפסוק  'ראשית «∆

Ë"Î¯˙ ˙La3‰‡Ó ÈÙÏ) ƒ¿«ƒ¿≈≈»
‰L הרבי ידי על זה מאמר לאמירת »»

תשכ"ט  ÔÈ·‰Ïבשנת CÈ¯ˆc ,(¿»ƒ¿»ƒ
Ï‡ ‰Î¯a ÁÈ‰Ï" ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿«¿»ƒ«¿»»∆
‰lÁ‰ È„ÈŒÏÚ "E˙Èa≈∆«¿≈««»

מהעיסה  ‡Ïשמפרישים ÔzzL∆ƒ≈∆
ÔLiL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â ,Ô‰k‰«…≈¿«¿¿≈»∆∆¿»

‰e‰k ˙BzÓ ‚"Î „BÚ4, «¿¿»
שמפורט  כפי חלה, הפרשת מלבד

כ"ד  אודות קורח בפרשת בתורה

כהונה ‰ÌÚhמתנות e‰Ó ÔkŒÌ‡ƒ≈««««
‰lÁ ˙È˙ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿ƒ««»
ÁÈ‰Ï" ‰È‰È ,Ô‰k‰ Ï‡∆«…≈ƒ¿∆¿»ƒ«

"E˙Èa Ï‡ ‰Î¯a שונה ובמה ¿»»∆≈∆
מכל  העיסה מן חלה הפרשת ומיוחדת

שדווקא  כהונה, מתנות שאר

של  לביתו הברכה באה באמצעותה

לכהן? החלה את הנותן

¯‡·Óe מהר"ש ·) אדמו"ר ¿»≈
¯Ó‡na,הנזכר‰lÁ ˙ÂˆnL ««¬»∆ƒ¿««»

˙Bˆn‰ LÏMÓ ˙Á‡ ‡È‰ƒ««ƒ¿…«ƒ¿
ÌÈLÏ ezpL הן האחרות השתיים ∆ƒ¿¿»ƒ

הנר. והדלקת ‰c·¯נידה ÌÚËÂ¿«««»»
לנשים, במיוחד נמסרה חלה שמצוות

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰p‰c5 ¿ƒ≈»¿¬»≈
¯ÈˆÈ ‰È‰L) ÔBL‡¯‰ Ì„‡L∆»»»ƒ∆»»¿ƒ

‰"aw‰ ÏL ÂÈtk6, בידי ונוצר «»∆«»»
בעצמו ¿BÓkהקדושֿברוךֿהוא

·e˙kL7 הבריאה בתיאור בתורה ∆»
בראשית  ימי ‰'בששת ¯ˆÈiÂ«ƒ∆

ÔÓ ¯ÙÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆»»»»»ƒ
˙ÓL ÂÈt‡a ÁtiÂ ,‰Ó„‡‰»¬»»«ƒ«¿«»ƒ¿«
ÌÏBÚ ÏL B˙lÁ" (ÌÈiÁ«ƒ«»∆»

,"‰È‰ משמעות את ומבאר ומוסיף »»
ל'חלה' הראשון אדם של המשל

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÌLÎe8 ¿≈∆»¿¬»≈

ובמדרש  ירושלמי M‡‰L‰בתלמוד ‰ÚMnL ,‰lÁ Èab«≈«»∆ƒ»»∆»ƒ»
˙L˜L˜Ó ולשה a‚Ó‰˙מערבבת ,ÌÈÓa (dÁÓ˜ eÈ‰Â) d˙qÚ ¿«¿∆∆ƒ»»¿«¿ƒ¿»¿«ƒ«¿««

,d˙lÁ חלה,‡˙ הפרשת זמן הוא במים הקמח עירוב עם מיד Ôkכלומר, ∆«»»≈
·È˙Îc ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡a ‡e‰9 הבריאה ÔÓבתיאור ‰ÏÚÈ „‡Â" ¿»»»ƒƒ¿ƒ¿≈«¬∆ƒ

CkŒ¯Á‡Â ,"‰˜L‰Â ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»¿««»
במים  נרטבה שהאדמה לאחר

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ"«ƒ∆¡…ƒ∆»»»
,"‰Ó„‡‰ ÔÓ ¯ÙÚ לאחר ומיד »»ƒ»¬»»

נברא  בזה, זה התערבבו והעפר שהמים

מן  העולם, של ה'חלה' הוא האדם,

"ÔÈÚÏהעפר È"L¯ Le¯Ùk¿≈«ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÚ‰ ,Ì„‡ ÏL B˙i¯aֿהקדוש ¿ƒ»∆»»∆¡»

מים ‰ÌB‰zברוךֿהוא  בו שיש «¿
,¯ÙÚ‰ ˙B¯LÏ ÌÈÚ ‰˜L‰Â¿ƒ¿»¬»ƒƒ¿∆»»

‰Ê Ïa‚k עיסה ÌÈÓהלש Ô˙BpL ¿«»∆∆≈«ƒ
והקמח CkŒ¯Á‡Âבקמח  כשהמים ¿««»

‡Ûמעורבים  ,‰qÚ‰ ˙‡ LÏ»∆»ƒ»«
‰˜L‰Â Ô‡k את הקדושֿברוךֿהוא »¿ƒ¿»

במים ÈiÂˆ¯האדמה CkŒ¯Á‡Â את ¿««»«ƒ∆
Ó‡na¯,10האדם" ÛÈÒBÓe]ƒ««¬»

‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¬…
·È˙k11'‰ ¯ÈËÓ‰ ‡Ï Èk" ¿ƒƒ…ƒ¿ƒ

"ÔÈ‡ Ì„‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«»»∆¿»»«ƒ
‡ˆÓÂ ,'Bb מובן זה lL‡מפסוק ¿ƒ¿»∆…

Ì„‡ Ïlt˙‰L Ì„˜ ¯ËÓ ‰È‰»»»»…∆∆ƒ¿«≈»»
e„¯iL ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔBL‡¯‰»ƒ««¿»ƒ∆≈¿
שעוד  לעיל האמור פשר מה כן, ואם

הקדושֿ הראשון אדם בריאת לפני

באדמה? מים נתן LÈברוךֿהוא C‡«≈
ÌÈn‰L ,¯ÓBÏ בעפר שהתערבו  «∆««ƒ
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כללי   מפתח   

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

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

   ה ראשית עריסותיכם"מאמר ד  ) ג

 ה   ............   ט"כה'תשמבה"ח תמוז,  , סיון ח "כ, שלח "פ ש

 די  ......  , ה'תשכ"טפ' שלח, כ"ו סיון' היום שיחת   )ד

מבה"ח תמוז סיון,  ח"כ, שלחשיחת ש"פ   )ה

 יז  ....................................................  ה'תשכ"ט

  ל  .....................  גיך כר פרשת שלחת שיחו-יטלקו  )ו

 ה"ח "ג הרהרה  ק"כל ה רותה על חקיצ ויל ילקוט  )ז

 לג   ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 לו   ................  פרשת שלח  –משיח אולה וילקוט ג  )ח

 זל  ........... פרשת שלחלשבוע מי ויחומש  יורשיע  )ט

 זס  ................  פרשת שלח לשבוע ם ליהתעורי יש  )י

    )מוגה (א ינפר התבסרים שיעו  )יא

 חס  ..................................... ח פרשת שללשבוע  

 זע  ...............  פרשת שלח לשבוע  "םוי םו יה"ח ול  )יב

 פ  ...........................  ם "בברמ ןוילע תימיו הלכה  ) יג

  

 שיעורי רמב"ם 

 ג פ  ..............  פרשת שלח לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יד

 לטק   .........  פרשת שלח לשבוע יום לאחד  פרק –  )טו

 קס  ...............  פרשת שלח לשבוע ות וצספר המ –  )טז

   יםנביאים וכתוב  )יז

 בקס  .....................................  ג פרק  דניאל ,לופרק  ה ירמי

  ת/מעילהכריתוסכת מ – ותנימש  ) יח

 דקס  ................................................  תי קה ור ביא

 בקע ....................................... ה מגיל מסכת  עקביעין   )יט

 

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כ

 קעד  .............................................  טצף עד ד צגמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 בר  ...................................................  ן "ר הזקאדמו

  ברכת המזוןת והלכ וךשולחן ער  )כב

  דר  ................................  קן זה  מו"ראד  ח רב יומיי לולפ

    בפרשת נסכים  התור לקוטי  ) כג

 ור  ...................................................  קן הז ו"ראדמ 

   ייםרת חתו  )כד

 יג ר  ...............................................  עי מצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כה

 ידר  ........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כו

 זיר  ...............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )כז

 זיר  ..............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריה רספ  )כח

 יטר  .............................................  יי''צהרר מו'ו' מאד

  ק"להב גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  )כט

 בכר  ............................................  'צ' ימוהרי אדמו''ר

 דכר  ...........................................יח ק פר נותזכרוה ספר  ) ל

  קודש  ותרגא  )לא

 כזר  .......................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 רכח  ................................  יאה בציבורחומש לקר  )לב

 לור  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  ) לג

 לזר  ..........................  בפרק פרקי אבות ביאורים ל  )לד

 לח ר  .......................  פרשת שלח לשבוע  זמנים  לוח  ) לה

 לטר  ............  שבת קודשלרות קת נהדלסדר מצות   ) לו



h"kyz'dו ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly zyxt zay

למעלה]. מּלמּטה הּתהֹום ׁשהעלה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידיֿזה

אדם  את והכׁשילה קלקלה ׁשהאּׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָוכיון

נּתנה  לכן עֹולם", ׁשל "חּלתֹו ׁשהיה ְִִֵֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון

זֹו, הקּדמה ּולאחרי ּדוקא. לנׁשים 'חּלה' ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמצות

והּמים  הּקמח  ליׁשת ענין הּמאמר ּבהמׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָמבאר

האדם. ּבנפׁש ּבעבֹודה ְֲֶֶָָָָָכּו'

מצות Ô·eÈÂג) ענין ּכללּות ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִִֵַַַָ

[ּכּידּוע  'חּלה' ּבּׁשם ׁשּמרּמז ְֵֶַַַַַָָָָֻ'חּלה',

הּמּגיד  הרב ּבתֹורת הּיחּוד 12הּמבאר ּוב'ׁשער ְְְִִַַַַַַַַָָֹ

הּנקרא 13והאמּונה' הּדבר ׁשל חּיּותֹו הּוא ׁשהּׁשם ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּובאפן  וה', (ל') ח' האֹותּיֹות ּבֹו ׁשּיׁש זה], ְְְִֵֵֶֶֶָֹּבׁשם

ּב'ׁשער  ּכּמבאר ה', לאֹות קֹודמת ח' ְְֶֶֶַַַָָָֹׁשהאֹות

והאמּונה' היא 14הּיחּוד הּקֹודמת ׁשהאֹות ְֱִִֶֶֶַַָָָ

אליה  טפלֹות והּׁשאר העּקר, והיא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּגֹוברת

הּקׁשר  מהּו להבין, וצרי כּו'. ּבאֹורּה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָונכללֹות

נכללֹות  ׁשּיהיּו עד לזֹו, זֹו אּלּו אֹותּיֹות ְְְְִִִֵֶַַָָוׁשּיכּות

אמרּו ה', לאֹות ּבנֹוגע ּדהּנה, אחת. ְְְְִֵֵֵַַַָָָּבתבה

מנחֹות  ּבמסכת ז"ל ּתליא 15חכמינּו טעמא מאי ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָ

ּבאויר  ּתלּויה ה' ׁשל הּפנימית (רגל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכרעיּה

ּב הדר ּדאי לגּגּה), ּדבּוקה מעיילי ואינּה תׁשּובה ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לגּגּה), ׁשּבתֹוכּה רגל ּבין העליֹון (ּבּפתח ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָליּה

מּלמעלה  ּפתח לּה ׁשאין ח' אֹות ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּופתּוחה  הּצדדים ׁשלׁש לכל סתּומה היא ְְְְְִִֶַָָָָָָאּלא

ׁשהּוא  למּטה, הּירידה על מֹורה מּלמּטה, ְְְִִֶַַַַַָָָָרק

למּטה" הּיֹורדת הּבהמה "רּוח ׁשּירידה 16ענין , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

זה  ׁשעל ׁשּמּלמּטה, הּפתח עלֿידי היא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו

ּבענין 17נאמר  ּגם וכּמבאר רֹובץ. חטאת לּפתח ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ח' ּבאֹותּיֹות הּוא ּביניהם ׁשהחּלּוק ּומּצה, ְִִֵֵֵֶֶַַָָחמץ

והגּבהה  יׁשּות על ׁשּמֹורה חמץ ׁשּתבת ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָוה',
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ואילך.)12 סע"ב ד, תורה (ובפירש"י).)15פי"ב.)14פ"א.)13אור ב כא.)16כט, ג, קהלת ז.)17ע"פ ד, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚ‰L ‰ÊŒÈ„È הקדושֿברוךֿהואÌB‰z‰ לאדמה שמתחת התהום מי ¿≈∆∆∆¡»«¿

‰hÓlÓ מהתהום‰ÏÚÓÏ האדמה פני מעל M‡‰L‰אל ÔÂÈÎÂ .[ ƒ¿«»¿«¿»¿≈»∆»ƒ»
הראשון  אדם אשת ‰¯‡ÔBLחוה Ì„‡ ˙‡ ‰ÏÈLÎ‰Â ‰Ï˜Ïƒ̃¿¿»¿ƒ¿ƒ»∆»»»ƒ

"ÌÏBÚ ÏL B˙lÁ" ‰È‰L,הדעת עץ בחטא לחטוא לו ÔÎÏכשגרמה ∆»»«»∆»»≈
˙ÂˆÓ ‰zהפרשת'‰lÁ' מן ƒ¿»ƒ¿««»

Âc˜‡העיסה ÌÈLÏ שגם ואף ¿»ƒ«¿»
בפועל  זו, במצווה חייבים אנשים

המפרישות  שהן לנשים נמסרה המצווה

החלה. את

,BÊ ‰Óc˜‰ È¯Á‡Ïe הקש ר על ¿«¬≈«¿»»
הראשון  לאדם חלה הפרשת מצוות של

עולם' של 'חלתו ≈«¿Ó·‡¯הנקרא
מהר"ש  ‰Ó‡n¯אדמו"ר CLÓ‰a¿∆¿≈««¬»

'eÎ ÌÈn‰Â ÁÓw‰ ˙LÈÏ ÔÈÚƒ¿«ƒ««∆«¿««ƒ
‰„B·Úa'ה LÙaבעבודת »¬»¿∆∆

Ì„‡‰ כל של ה' בעבודת שהיא כפי »»»
ומבאר  שממשיך וכפי ואחד, אחד

להלן.

¯e‡a ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‚¿»¿«¿ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÏÏk של הכללי התוכן ¿»ƒ¿«

ÌMa Ên¯nL ,'‰lÁ' ˙ÂˆÓƒ¿««»∆¿À»«≈
˙¯B˙a ¯‡·n‰ Úe„ik] '‰lÁ'«»«»««¿…»¿«

„Èbn‰ ממעזריטש ‰12¯· »«««ƒ
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'·e13 ¿«««ƒ¿»¡»

הזקן  לאדמו"ר התניא שבספר

ÌM‰L בלשון ודבר דבר כל של ∆«≈
‰c·¯הקודש ÏL B˙eiÁ ‡e‰«∆«»»

Ba LiL ,[‰Ê ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈∆∆≈
'חלה' (Ï')בשם 'Á ˙Bi˙B‡‰»ƒ

ÔÙ‡·e ,'‰Â'וה ח' האותיות ¿¿…∆
כזו  בצורה 'חלה' במילה נמצאות

,'‰ ˙B‡Ï ˙Ó„B˜ 'Á ˙B‡‰L∆»∆∆»
„eÁi‰ ¯ÚL'a ¯‡·nk«¿…»¿«««ƒ

'‰eÓ‡‰Â14˙Ó„Bw‰ ˙B‡‰L ¿»¡»∆»«∆∆
שם  ובכל מילה האות ‰È‡בכל ƒ

¯‡M‰Â ,¯wÚ‰ ‡È‰Â ˙¯·Bb‰«∆∆¿ƒ»ƒ»¿«¿»
במילה  האותיות ≈¿BÏÙË˙שאר

‰ÈÏ‡ הראשונה האות BÏÏÎÂ˙אל ≈∆»¿ƒ¿»
d¯B‡a הראשונה האות eÎ'של ¿»

והאמונה': היחוד ב'שער לשונו (וזה

רקיעים  ז' בהן שנבראו וגו' רקיע יהי שבמאמר בתיבות דרךֿמשל כגון ..."

בכללות  וקיימים וחיים נבראו הרקיעים שכללות בהם... אשר השמים צבא וכל

כל  נברא רקיעים שבז' הברואים ופרטי וכו' רקיע יהי שבמאמר אלו תיבות

מתיב  אותיות צירוף מאיזה וקיים וחי מהם חילופיהן פרט או אלו ות

צירוף  שינוי כל כי ההוא הפרטי הנברא חיות בחינת כפי שהן ותמורותיהן

היא  בצירוף הקודמת אות שכל בשינוי, והחיות הכוחות ואריגת הרכבת הוא

באורה..."). ונכללות אליה טפילות והשאר זו בבריאה העיקר והיא הגוברת

¯Lw‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««∆∆
˙eÎiLÂ של הדברים בפנימיות ¿«»

el‡ ˙Bi˙B‡ המילה את המרכיבות ƒ≈
eÈ‰iL'חלה' „Ú ,BÊÏ BÊ¿«∆ƒ¿

,‰p‰c .˙Á‡ ‰·˙a ˙BÏÏÎƒ¿»¿≈»««¿ƒ≈
e¯Ó‡ ,'‰ ˙B‡Ï Ú‚Ba¿≈«»»¿

˙BÁÓ ˙ÎÒÓa Ï"Ê eÈÓÎÁ15 ¬»≈¿«∆∆¿»
dÈÚ¯k ‡ÈÏz ‡ÓÚË È‡Ó מהו ««¬»«¿»«¿≈

תלויה  שהרגל ∆∆(¯‚Ïהטעם
ÏL ˙ÈÓÈt‰'ה ÈeÏz‰האות «¿ƒƒ∆¿»

db‚Ï ‰˜e·c dÈ‡Â ¯ÈÂ‡a לקו »¬ƒ¿≈»¿»¿«»
של  ה'גג' שהוא ה' האות של העליון

eL˙a·‰האות  ¯„‰ È‡c ,(¿ƒ¬»ƒ¿»
dÈÏ ÈÏÈÈÚÓ בתשובה חוזר שאם ¿«¿≈≈
אותו  בריווח (Á˙taמכניסים «∆«

ÔBÈÏÚ‰'ה האות ¯‚Ïשל ÔÈa »∆¿≈∆∆
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(db‚Ï dÎB˙aL∆¿»¿«»«∆≈
Á˙t dÏ ÔÈ‡L 'Á ˙B‡ Ôk≈∆≈»∆«
‰Óe˙Ò ‡È‰ ‡l‡ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»ƒ¿»

‰ÌÈ„„vסגורה  LÏL ÏÎÏ¿»¿»«¿»ƒ
ומשמאל  מימין «¿Áe˙Ùe‰מלמעלה,

‰¯BÓ ,‰hÓlÓ האות ¯˜ זו, אות «ƒ¿«»»
hÓÏ‰,ח' ‰„È¯i‰ ÏÚ««¿ƒ»¿«»

רצוייה, לא ÔÈÚבמשמעות ‡e‰L∆ƒ¿«
˙„¯Bi‰ ‰Ó‰a‰ Áe¯"««¿≈»«∆∆

"‰hÓÏ16 יודע "מי בקהלת ככתוב ¿«»
למעלה  היא העולה האדם בני רוח

למטה  היא היורדת הבהמה ורוח

," BÊלארץ ‰„È¯iL של במובן ∆¿ƒ»
למצב נעלה ממצב רוחנית נחות ירידה

Á˙t‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«∆«
,‰hÓlnL האות שבתחתית והפתח ∆ƒ¿«»

זה את מסמל Ê‰ח' ÏÚL הפתח על ∆«∆
למטה  לירידה Ó‡17¯המוביל ∆¡«

את  והרג שחטא בקין האמור הכתוב

¯ı·B".הבל ˙‡ËÁ Á˙tÏ"«∆««»≈
˜elÁ‰L ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÚa Ìb ¯‡·nÎÂ ההבדלÌ‰ÈÈa בין ¿«¿…»«¿ƒ¿«»≈«»∆«ƒ≈≈∆

ל'מצה' zL·˙'חמץ' ,'‰Â 'Á ˙Bi˙B‡a ‡e‰ המילהıÓÁ בצק ¿ƒ¿∆≈«»≈
ותופח  eLÈ˙שמחמיץ ÏÚ ‰¯BnLעצמית‰‰a‚‰Â גאווהÔÎlL) ∆»«≈¿«¿»»∆»≈
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ז mkizeqixr ziy`x

הּיצרֿהרע  על רֹומז חמץ אֹות 18(ׁשּלכן ּבּה יׁש ,( ֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּה יׁש הּבּטּול, על ׁשּמֹורה מּצה ּתבת ואילּו ְִִֵֵֶַַַַָָָח',

ה' הפכּיֹות 19אֹות הן וח' ה' ׁשהאֹותּיֹות ונמצא, .ְְְְִִִֵֶָָָ

אחת. ּבתבה ׁשּתיהן יתּכּללּו אי ואםּֿכן מּזֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָזֹו

ׁשּכללּות  הּנֹותנת', ׁש'היא הּוא, הענין ְְִִֶֶֶֶַַָָָא

ּדאֹות  ּומּצב ּבמעמד לפעל היא ּד'חּלה' ְְְְֲֲִִַַַָָָָָֹהעבֹודה

יהיה  ׁשם ׁשּגם הּתבה) ועּקר התחלת (ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָח'

יהיה  חמץ ּבלחם ׁשּגם והינּו, ה'. אֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָענין

הּלחם' 'ׁשּתי ענין עלּֿדר ׁשּזהּו ה', אֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבחינת

ּתאפינה" "חמץ ּבהם ׁשּנאמר הּׁשבּועֹות, ,20ּבחג ְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבחג  מּכלֿמקֹום  החמץ, אסּור הּפסח ׁשּבחג ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדאף

ׁשּמקּימים  מצוה מהחמץ עֹוׂשים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּׁשבּועֹות

כּו'. ּבביתֿהּמקּדׁש ְְִֵַָָאֹותּה

ÔÈÚÂ'חּלה' מצות ׁשחּיּוב ּבכ ּגם מרּמז זה ¿ƒ¿»ְְְִִֶֶַַַָָָֻ

עּסתּה מקׁשקׁשת ׁשהאּׁשה מּׁשעה ְְִִִֶֶֶַָָָָָָהּוא

והינּו ּבקמח, הּמים ערּוב ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַּבמים,

(ׁשּלכן, הּמים ולא הּקמח הּוא העּסה ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעּקר

"הּמֹוציא  עליו מברכים מהעּסה, ׁשּנעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלחם

ּבדברֹו"), נהיה "ׁשהּכל ולא הארץ", מן ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹלחם

ּבזה, והענין מים. ּגם ּבּקמח ׁשּמערבים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

מֹורה  נפרדים, ּפרּורים ׁשל ּבאפן ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשהּקמח

ׁשּיֹורדים  ּומים כּו', הּיׁשּות ׁשּמּצד הּפרּוד ְִִִֵֵֶֶַַַַַעל

נמּו למקֹום ּגבֹוּה ענין 21מּמקֹום על מֹורה , ְְִִֶַַַָָָָ

מים  ׁשּנֹותן ּבּקמח, הּמים ערּוב וענין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַהּבּטּול.

אחת, ועּסה אחד ּגּוף לעׂשֹותם לחּברם ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָּבּקמח

ׁשהּוא  (קמח, והּיׁשּות הּפרּוד ּבמקֹום ׁשּגם - ְְִֵֵֶֶֶַַַַהּוא

ׁשּזהּו הּבּטּול, ענין ׁשּיהיה ּפֹועלים העּסה), ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעּקר

ׁשּתחּלתּה 'חּלה', מצות ענין ּכללּות ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָעלּֿדר

ּבּה לפעל היא והעבֹודה ח', אֹות הּוא ְְְֲִִִָָָָָֹועּקרּה

ה'. אֹות ְִַענין
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תמא.)18 ע' ח"ב ויקרא אוה"ת ג. יג, צו לקו"ת ב. ג, ר"ה שם. וברש"י א יז, ברכות לקו"ת )19ראה א. רנב, זח"ג ראה

ועוד. .129 ע' ח"א לקו"ש א. מה, דא"ח) (עם סידור ב. יד, יז,)20שם במדבר לקו"ת ב. קטז, תו"א וראה יז. כג, אמור

א.)21ד. ז, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú¯‰Œ¯ˆi‰ ÏÚ ÊÓB¯ ıÓÁ18 והתנשאות לישות המקור שהוא »≈≈««≈∆»«

daעצמית  LÈ 'חמץ'), z·˙במילה eÏÈ‡Â ,'Á ˙B‡ המילה‰vÓ ≈»¿ƒ≈««»
תפח  שלא דק ‰Ïehaבצק ÏÚ ‰¯BnL,והענווה'‰ ˙B‡ da LÈ19. ∆»««ƒ≈»

,BfÓ BÊ ˙BiÎÙ‰ Ô‰ 'ÁÂ '‰ ˙Bi˙B‡‰L ,‡ˆÓÂ ביטול מסמלת ה' ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈»¿ƒƒ
וישות  גאווה מסמלת וח' וענווה

Ô‰ÈzL eÏlk˙È CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈ƒ¿«¿¿≈∆
‰·˙a במילה˙Á‡?'חלה' המילה ¿≈»««

‡È‰'L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ
,'˙˙Bp‰ שבמילה עצמה זו עובדה «∆∆

האות  וגם ה' האות גם מופיעות 'חלה'

מ  ‰B·Ú„‰למדת ח' ˙eÏÏkL∆¿»»¬»
„ÓÚÓa ÏÚÙÏ ‡È‰ '‰lÁ'c¿«»ƒƒ¿…¿«¬»
‡È‰L) 'Á ˙B‡c ·vÓe«»¿∆ƒ

‰·z‰ ¯wÚÂ ˙ÏÁ˙‰ לעיל כנזכר «¿»«¿ƒ««≈»
המיוחדת  והחשיבות המעלה אודות

מילה  בכל הראשונה האות ÌbLשל (∆«
ÌL כפי מסמלת, ח' שהאות במה »

מיד  ‰'.שיוסבר ˙B‡ ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«
מסמלת  ה' שהאות ¿»¿eÈ‰Â,התוכן

ıÓÁ ÌÁÏa ÌbL גאווה המסמל ∆«¿∆∆»≈
הרע יצר ‡B˙וישות, ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«

וביטול ‰', זה e‰fLענווה עניין ∆∆
העניינים  בתוך ה' האות השפעת של

הוא  ח' האות ÔÈÚשל C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿«
'ÌÁl‰ ÈzL' כקרבן Áa‚הבאים ¿≈«∆∆¿«

Ì‰a ¯Ó‡pL ,˙BÚe·M‰ בשתי «»∆∆¡«»∆
הללו ÈÙ‡z‰"הלחם ıÓÁ"20, »≈≈»∆»

¯eÒ‡ ÁÒt‰ ‚ÁaL Û‡c¿«∆¿««∆«»
ıÓÁ‰,מאד ממנו להתרחק וצריך ∆»≈

˙BÚe·M‰ ‚Áa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««»
‰ÂˆÓ ıÓÁ‰Ó ÌÈNBÚƒ≈∆»≈ƒ¿»
Œ˙È·a d˙B‡ ÌÈÓi˜nL∆¿«¿ƒ»¿≈

'eÎ Lc˜n‰ חמץ שאותו כך «ƒ¿»
לדרגה  מתעלה איסור, היה שבפסח

קרבן. שהוא כזו נעלית

‰Ê ÔÈÚÂ של הפנימי שהתוכן ¿ƒ¿»∆
את  ולרומם להעלות הוא חלה מצוות

(מצה) הה' ידי על (חמץ) «Ên¯Ó¿Àהח'
'‰lÁ' ˙ÂˆÓ ·eiÁL CÎa Ìb«¿»∆ƒƒ¿««»
‰M‡‰L ‰ÚMÓ ‡e‰ƒ»»∆»ƒ»

˙L˜L˜Ó ולשה e‰L‡מערבבת ,ÌÈÓa d˙qÚ של המשמעות ¿«¿∆∆ƒ»»¿«ƒ∆
היא ‰e‡הלישה ‰qÚ‰ ¯wÚL eÈ‰Â ,ÁÓ˜a ÌÈn‰ ·e¯Ú ÔÈÚƒ¿«≈««ƒ¿∆«¿«¿∆ƒ«»ƒ»

ÌÈn‰ ‡ÏÂ ÁÓw‰ קמח עירוב ולא בקמח מים עירוב לישה כך ומשום «∆«¿…««ƒ
שכאמ (ÔÎlL,במים  הקמחכיוון היא העיסה עיקר NÚpL‰ור ÌÁl‰ ∆»≈«∆∆∆«¬»

,‰qÚ‰Ó הם המים שגם אף על ≈»ƒ»
בעיסה ÂÈÏÚמרכיב ÌÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ»»

,"ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆ƒ»»∆
‡ÏÂ הברכה את עליו מברכים ¿…

שהיא  המים על …»∆"Ïk‰Lשמברכים
‡l‡ ,("B¯·„a ‰È‰ƒ¿»ƒ¿»∆»

ÁÓwa ÌÈ·¯ÚnL העיקר שהוא ∆¿»¿ƒ«∆«
ÌÈÓ Ìb הקמח לגבי הטפל שהם ««ƒ

ומבאר. שממשיך וכפי

‡e‰L ÁÓw‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆«∆
ÏL ÔÙ‡aהרבהÌÈ¯e¯t ¿…∆∆≈ƒ

„e¯t‰ ÏÚ ‰¯BÓ ,ÌÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆««≈
,'eÎ ˙eLi‰ „vnL ככל שהרי ∆ƒ««≈

הוא  עצמית ישות וחש מתגאה שהאדם

נפרד  יותר והוא יותר עצמו את מחשיב

ÌB˜nÓמחברו  ÌÈ„¯BiL ÌÈÓe«ƒ∆¿ƒƒ»
CeÓ ÌB˜ÓÏ dB·b21‰¯BÓ , »«¿»»∆

Ïeha‰ ÔÈÚ ÏÚ את המבטל כאדם «ƒ¿««ƒ
עצמו. את ומנמיך שלו והגאווה הישות

,ÁÓwa ÌÈn‰ ·e¯Ú ÔÈÚÂ¿ƒ¿«≈««ƒ«∆«
Ì¯aÁÏ ÁÓwa ÌÈÓ Ô˙BpL∆≈«ƒ«∆«¿«¿»

Ì˙BNÚÏ ואת (ביטול) המים את «¬»
(ישות) qÚÂ‰הקמח „Á‡ Ûeb∆»¿ƒ»

ÌbL - ‡e‰ ,˙Á‡ אפילו ««∆«
˙eLi‰Â „e¯t‰ ÌB˜Óaƒ¿«≈¿«≈
,(‰qÚ‰ ¯wÚ ‡e‰L ,ÁÓ˜)∆«∆ƒ«»ƒ»
,Ïeha‰ ÔÈÚ ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ
היה  לכן שקודם מה שביטול ומובן

פעולה  הוא וישות פירוד של במצב

ביותר  וחשובה ŒÏÚגדולה e‰fL∆∆«
˙ÂˆÓ ÔÈÚ ˙eÏÏk C¯c∆∆¿»ƒ¿«ƒ¿«
‡e‰ d¯wÚÂ d˙lÁzL ,'‰lÁ'«»∆¿ƒ»»¿ƒ»»

,'Á ˙B‡ וישות גאווה המסמלת

da ÏÚÙÏ ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â'בח ¿»¬»ƒƒ¿…»
‰'עצמה  ˙B‡ ÔÈÚ המסמלת ƒ¿«
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למעלה]. מּלמּטה הּתהֹום ׁשהעלה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידיֿזה

אדם  את והכׁשילה קלקלה ׁשהאּׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָוכיון

נּתנה  לכן עֹולם", ׁשל "חּלתֹו ׁשהיה ְִִֵֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון

זֹו, הקּדמה ּולאחרי ּדוקא. לנׁשים 'חּלה' ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמצות

והּמים  הּקמח  ליׁשת ענין הּמאמר ּבהמׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָמבאר

האדם. ּבנפׁש ּבעבֹודה ְֲֶֶָָָָָכּו'

מצות Ô·eÈÂג) ענין ּכללּות ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִִֵַַַָ

[ּכּידּוע  'חּלה' ּבּׁשם ׁשּמרּמז ְֵֶַַַַַָָָָֻ'חּלה',

הּמּגיד  הרב ּבתֹורת הּיחּוד 12הּמבאר ּוב'ׁשער ְְְִִַַַַַַַַָָֹ

הּנקרא 13והאמּונה' הּדבר ׁשל חּיּותֹו הּוא ׁשהּׁשם ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּובאפן  וה', (ל') ח' האֹותּיֹות ּבֹו ׁשּיׁש זה], ְְְִֵֵֶֶֶָֹּבׁשם

ּב'ׁשער  ּכּמבאר ה', לאֹות קֹודמת ח' ְְֶֶֶַַַָָָֹׁשהאֹות

והאמּונה' היא 14הּיחּוד הּקֹודמת ׁשהאֹות ְֱִִֶֶֶַַָָָ

אליה  טפלֹות והּׁשאר העּקר, והיא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּגֹוברת

הּקׁשר  מהּו להבין, וצרי כּו'. ּבאֹורּה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָונכללֹות

נכללֹות  ׁשּיהיּו עד לזֹו, זֹו אּלּו אֹותּיֹות ְְְְִִִֵֶַַָָוׁשּיכּות

אמרּו ה', לאֹות ּבנֹוגע ּדהּנה, אחת. ְְְְִֵֵֵַַַָָָּבתבה

מנחֹות  ּבמסכת ז"ל ּתליא 15חכמינּו טעמא מאי ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָ

ּבאויר  ּתלּויה ה' ׁשל הּפנימית (רגל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכרעיּה

ּב הדר ּדאי לגּגּה), ּדבּוקה מעיילי ואינּה תׁשּובה ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לגּגּה), ׁשּבתֹוכּה רגל ּבין העליֹון (ּבּפתח ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָליּה

מּלמעלה  ּפתח לּה ׁשאין ח' אֹות ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּופתּוחה  הּצדדים ׁשלׁש לכל סתּומה היא ְְְְְִִֶַָָָָָָאּלא

ׁשהּוא  למּטה, הּירידה על מֹורה מּלמּטה, ְְְִִֶַַַַַָָָָרק

למּטה" הּיֹורדת הּבהמה "רּוח ׁשּירידה 16ענין , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

זה  ׁשעל ׁשּמּלמּטה, הּפתח עלֿידי היא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו

ּבענין 17נאמר  ּגם וכּמבאר רֹובץ. חטאת לּפתח ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ח' ּבאֹותּיֹות הּוא ּביניהם ׁשהחּלּוק ּומּצה, ְִִֵֵֵֶֶַַָָחמץ

והגּבהה  יׁשּות על ׁשּמֹורה חמץ ׁשּתבת ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָוה',
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ואילך.)12 סע"ב ד, תורה (ובפירש"י).)15פי"ב.)14פ"א.)13אור ב כא.)16כט, ג, קהלת ז.)17ע"פ ד, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚ‰L ‰ÊŒÈ„È הקדושֿברוךֿהואÌB‰z‰ לאדמה שמתחת התהום מי ¿≈∆∆∆¡»«¿

‰hÓlÓ מהתהום‰ÏÚÓÏ האדמה פני מעל M‡‰L‰אל ÔÂÈÎÂ .[ ƒ¿«»¿«¿»¿≈»∆»ƒ»
הראשון  אדם אשת ‰¯‡ÔBLחוה Ì„‡ ˙‡ ‰ÏÈLÎ‰Â ‰Ï˜Ïƒ̃¿¿»¿ƒ¿ƒ»∆»»»ƒ

"ÌÏBÚ ÏL B˙lÁ" ‰È‰L,הדעת עץ בחטא לחטוא לו ÔÎÏכשגרמה ∆»»«»∆»»≈
˙ÂˆÓ ‰zהפרשת'‰lÁ' מן ƒ¿»ƒ¿««»

Âc˜‡העיסה ÌÈLÏ שגם ואף ¿»ƒ«¿»
בפועל  זו, במצווה חייבים אנשים

המפרישות  שהן לנשים נמסרה המצווה

החלה. את

,BÊ ‰Óc˜‰ È¯Á‡Ïe הקש ר על ¿«¬≈«¿»»
הראשון  לאדם חלה הפרשת מצוות של

עולם' של 'חלתו ≈«¿Ó·‡¯הנקרא
מהר"ש  ‰Ó‡n¯אדמו"ר CLÓ‰a¿∆¿≈««¬»

'eÎ ÌÈn‰Â ÁÓw‰ ˙LÈÏ ÔÈÚƒ¿«ƒ««∆«¿««ƒ
‰„B·Úa'ה LÙaבעבודת »¬»¿∆∆

Ì„‡‰ כל של ה' בעבודת שהיא כפי »»»
ומבאר  שממשיך וכפי ואחד, אחד

להלן.

¯e‡a ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‚¿»¿«¿ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÏÏk של הכללי התוכן ¿»ƒ¿«

ÌMa Ên¯nL ,'‰lÁ' ˙ÂˆÓƒ¿««»∆¿À»«≈
˙¯B˙a ¯‡·n‰ Úe„ik] '‰lÁ'«»«»««¿…»¿«

„Èbn‰ ממעזריטש ‰12¯· »«««ƒ
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'·e13 ¿«««ƒ¿»¡»

הזקן  לאדמו"ר התניא שבספר

ÌM‰L בלשון ודבר דבר כל של ∆«≈
‰c·¯הקודש ÏL B˙eiÁ ‡e‰«∆«»»

Ba LiL ,[‰Ê ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈∆∆≈
'חלה' (Ï')בשם 'Á ˙Bi˙B‡‰»ƒ

ÔÙ‡·e ,'‰Â'וה ח' האותיות ¿¿…∆
כזו  בצורה 'חלה' במילה נמצאות

,'‰ ˙B‡Ï ˙Ó„B˜ 'Á ˙B‡‰L∆»∆∆»
„eÁi‰ ¯ÚL'a ¯‡·nk«¿…»¿«««ƒ

'‰eÓ‡‰Â14˙Ó„Bw‰ ˙B‡‰L ¿»¡»∆»«∆∆
שם  ובכל מילה האות ‰È‡בכל ƒ

¯‡M‰Â ,¯wÚ‰ ‡È‰Â ˙¯·Bb‰«∆∆¿ƒ»ƒ»¿«¿»
במילה  האותיות ≈¿BÏÙË˙שאר

‰ÈÏ‡ הראשונה האות BÏÏÎÂ˙אל ≈∆»¿ƒ¿»
d¯B‡a הראשונה האות eÎ'של ¿»

והאמונה': היחוד ב'שער לשונו (וזה

רקיעים  ז' בהן שנבראו וגו' רקיע יהי שבמאמר בתיבות דרךֿמשל כגון ..."

בכללות  וקיימים וחיים נבראו הרקיעים שכללות בהם... אשר השמים צבא וכל

כל  נברא רקיעים שבז' הברואים ופרטי וכו' רקיע יהי שבמאמר אלו תיבות

מתיב  אותיות צירוף מאיזה וקיים וחי מהם חילופיהן פרט או אלו ות

צירוף  שינוי כל כי ההוא הפרטי הנברא חיות בחינת כפי שהן ותמורותיהן

היא  בצירוף הקודמת אות שכל בשינוי, והחיות הכוחות ואריגת הרכבת הוא

באורה..."). ונכללות אליה טפילות והשאר זו בבריאה העיקר והיא הגוברת

¯Lw‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««∆∆
˙eÎiLÂ של הדברים בפנימיות ¿«»

el‡ ˙Bi˙B‡ המילה את המרכיבות ƒ≈
eÈ‰iL'חלה' „Ú ,BÊÏ BÊ¿«∆ƒ¿

,‰p‰c .˙Á‡ ‰·˙a ˙BÏÏÎƒ¿»¿≈»««¿ƒ≈
e¯Ó‡ ,'‰ ˙B‡Ï Ú‚Ba¿≈«»»¿

˙BÁÓ ˙ÎÒÓa Ï"Ê eÈÓÎÁ15 ¬»≈¿«∆∆¿»
dÈÚ¯k ‡ÈÏz ‡ÓÚË È‡Ó מהו ««¬»«¿»«¿≈

תלויה  שהרגל ∆∆(¯‚Ïהטעם
ÏL ˙ÈÓÈt‰'ה ÈeÏz‰האות «¿ƒƒ∆¿»

db‚Ï ‰˜e·c dÈ‡Â ¯ÈÂ‡a לקו »¬ƒ¿≈»¿»¿«»
של  ה'גג' שהוא ה' האות של העליון

eL˙a·‰האות  ¯„‰ È‡c ,(¿ƒ¬»ƒ¿»
dÈÏ ÈÏÈÈÚÓ בתשובה חוזר שאם ¿«¿≈≈
אותו  בריווח (Á˙taמכניסים «∆«

ÔBÈÏÚ‰'ה האות ¯‚Ïשל ÔÈa »∆¿≈∆∆
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(db‚Ï dÎB˙aL∆¿»¿«»«∆≈
Á˙t dÏ ÔÈ‡L 'Á ˙B‡ Ôk≈∆≈»∆«
‰Óe˙Ò ‡È‰ ‡l‡ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»ƒ¿»

‰ÌÈ„„vסגורה  LÏL ÏÎÏ¿»¿»«¿»ƒ
ומשמאל  מימין «¿Áe˙Ùe‰מלמעלה,

‰¯BÓ ,‰hÓlÓ האות ¯˜ זו, אות «ƒ¿«»»
hÓÏ‰,ח' ‰„È¯i‰ ÏÚ««¿ƒ»¿«»

רצוייה, לא ÔÈÚבמשמעות ‡e‰L∆ƒ¿«
˙„¯Bi‰ ‰Ó‰a‰ Áe¯"««¿≈»«∆∆

"‰hÓÏ16 יודע "מי בקהלת ככתוב ¿«»
למעלה  היא העולה האדם בני רוח

למטה  היא היורדת הבהמה ורוח

," BÊלארץ ‰„È¯iL של במובן ∆¿ƒ»
למצב נעלה ממצב רוחנית נחות ירידה

Á˙t‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«∆«
,‰hÓlnL האות שבתחתית והפתח ∆ƒ¿«»

זה את מסמל Ê‰ח' ÏÚL הפתח על ∆«∆
למטה  לירידה Ó‡17¯המוביל ∆¡«

את  והרג שחטא בקין האמור הכתוב

¯ı·B".הבל ˙‡ËÁ Á˙tÏ"«∆««»≈
˜elÁ‰L ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÚa Ìb ¯‡·nÎÂ ההבדלÌ‰ÈÈa בין ¿«¿…»«¿ƒ¿«»≈«»∆«ƒ≈≈∆

ל'מצה' zL·˙'חמץ' ,'‰Â 'Á ˙Bi˙B‡a ‡e‰ המילהıÓÁ בצק ¿ƒ¿∆≈«»≈
ותופח  eLÈ˙שמחמיץ ÏÚ ‰¯BnLעצמית‰‰a‚‰Â גאווהÔÎlL) ∆»«≈¿«¿»»∆»≈
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'קמח'e‡·e¯ד) הּנה, האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְֲִִֵֶַַַָָָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, על ְֲֵֵַַַַַָָקאי

קאי 22ז"ל  ּו"מים" ּתֹורה", אין קמח אין ִִֵֵֵֶַַָָ"אם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּתפּלה, נכח 23על לּב ּכּמים ׁשפכי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

הקּדמת  ענין הּוא ּבּקמח, הּמים וערּוב ה'. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָּפני

ׁשּכדי  והינּו, הּתֹורה. לּמּוד לפני הּתפּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָעבֹודת

לידי  יבֹוא ׁשּלא ּכדבעי, יהיה הּתֹורה ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלּמּוד

ׁשעלֿידי  הּבּטּול הקּדמת להיֹות צרי כּו', ְְְִִִֵֵֶַַַַָָיׁשּות

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּתפּלה, אין 24עבֹודת ְְֲֲִֵֵַַַַַָ

ּופרׁש ראׁש, ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹעֹומדין

וׁשפלּות  הכנעה ּב'ׁשלחן 25רׁש"י וכדאיתא , ְְְְְְְִִִִַַָָָָֻ

'רק 26ערּו (לא להתּבֹונן צרי הּתפּלה ׁשּקדם ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

האדם. ּבׁשפלּות ּגם) אּלא האֿל, ְְְְִֵֶַָָָָָּברֹוממּות

הּליׁשה, ענין ׁשהּוא ּבּקמח הּמים ערּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּולאחרי

האפּיה  נעׂשית ּכרׁשפי 27אזי האהבה ענין ׁשהּוא , ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

י"ּה ׁשלהבת אׁש רׁשפי רׁשפיה ּוכמֹו28אׁש, , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אחד,29ׁשּכתּוב  ּבתּנּור לחמכם נׁשים עׂשר ואפּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ

אׁש ּכרׁשפי האהבה התעֹוררּות ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשהּוא

ׁשּמּגיע  [ועד כּו' ּב"אחד" ההתּבֹוננּות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָעלֿידי

נאמר  ׁשעליה ּבתענּוגים', עבֹודת 30ל'אהבה ְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתניא  ּכּמבאר ּכהּנתכם, את אּתן ].31מּתנה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּׁשּלאחרי  הּתֹורה לּמּוד נעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָועלֿידיֿזה

כּו' ּבּטּול ּבבחינת ּכדבעי, - ועד 32הּתפּלה , ְְְְִִִִִֵַַַָָ

ׁשהּתֹורה  אמרּו ׁשעליה הּיראה לדרּגת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמּגיע

לדרּתא" "ּתרעא אצלּה על 33נקראת (נֹוסף ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
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מי"ז.)22 פ"ג ועוד.)23אבות ד. עח, משפטים תו"א גם וראה יט. ב, (במשנה).)24איכה ב ל, לקו"ש )25ברכות ראה

וש"נ. .18 הערה 69 ע' ס"א)26חל"ד סצ"ח ואילך.)27או"ח ג מ, בהר לקו"ת גם ו.)28ראה ח, כו,)29שה"ש בחוקותי

ז.)30כו. יח, ואילך.)32פי"ד.)31קרח סע"ב מח, בחוקותי שם. לקו"ת ספכ"ג.)33ראה תניא וראה ב. לא, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ‰ ¯e‡·e מתבטא „) שהוא של B·Úa„˙כפי ‰p‰,ה' ,Ì„‡‰ ≈»ƒ¿»«¬«»»»ƒ≈

È‡˜ 'ÁÓ˜' מכווןÏ"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰¯Bz‰ ÏÚ22 בפרקי ∆«»≈««»¿«¬««≈
Bz¯‰",אבות  ÔÈ‡ ÁÓ˜ ÔÈ‡ Ì‡" תלוי התורה של שקיומה וכיוון ƒ≈∆«≈»

לתורה  קמח בין מיוחד קשר שיש מובן ˜‡Èבקמח, "ÌÈÓ"e מכווןÏÚ «ƒ»≈«
·e˙kL BÓk ,‰lÙz‰23 באיכה «¿ƒ»¿∆»

ÁÎ CaÏ ÌÈnk ÈÎÙL מול אל ƒ¿ƒ««ƒƒ≈…«
,ÁÓwa ÌÈn‰ ·e¯ÚÂ .'‰ Èt¿≈¿≈««ƒ«∆«
התפילה  ענין את להחדיר כלומר,

התורה ‰˜Óc˙בלימוד ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»«
‰lÙz‰ ˙„B·Ú והכנה כהקדמה ¬««¿ƒ»

,eÈ‰Â .‰¯Bz‰ „enÏ ÈÙÏƒ¿≈ƒ«»¿«¿
‰È‰È ‰¯Bz‰ „enlL È„kL∆¿≈∆ƒ«»ƒ¿∆

,ÈÚ·„k להיות שצריך lL‡כפי ƒ¿»≈∆…
‡B·È תורה הלומד È„ÈÏהאדם »ƒ≈
˙eLÈ כתוצאה וגאוה עצמית ≈

בלימוד  וההישגים eÎ',מההצלחה
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ והעיסוק הלימוד לפני »ƒƒ¿

ŒÏÚLבתורה  Ïeha‰ ˙Óc˜‰«¿»««ƒ∆«
,‰lÙz‰ ˙„B·Ú È„È ומביא ¿≈¬««¿ƒ»

הוא  התפילה עניין שתוכן לכך מקורות

Ï"Êהביטול  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók24 ¿«¬««≈
Ïlt˙‰Ïבמשנה ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

L¯Ùe ,L‡¯ „·k CBzÓ ‡l‡∆»ƒ…∆…≈≈
È"L¯ היינו ראש' ‰ÚÎ‰ש'כובד «ƒ«¿»»

˙eÏÙLÂ25, הביטול עניין ¿ƒ¿
‡˙È‡„ÎÂ וכמובאÔÁÏL'a ¿ƒ¿ƒ»¿À¿»

'Ce¯Ú26CÈ¯ˆ ‰lÙz‰ Ì„wL »∆…∆«¿ƒ»»ƒ
לתפילה  והקדמה ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒכהכנה

,ÏŒ‡‰ ˙eÓÓB¯a ˜¯ ‡Ï) כדי …«¿¿»≈
אל  להתקרב וברצון ברגשות להתעורר

בו  ולדבוק «∆‡l‡הקדושֿברוךֿהוא
להתבונן  eÏÙLa˙צריך (Ìb«¿ƒ¿

Ì„‡‰ הישות את לבטל כדי »»»
התפילה  עניין שתוכן ונמצא העצמית,

הביטול. הוא

ÁÓwa ÌÈn‰ ·e¯Ú È¯Á‡Ïe הפירוד בתוך ושפלות ביטול החדרת ¿«¬≈≈««ƒ«∆«
‡ÈÊוהישות  ,‰LÈl‰ ÔÈÚ ‡e‰Lהבא ‰‡iÙ‰בשלב ˙ÈNÚ27, ∆ƒ¿««ƒ»¬««¬≈»¬ƒ»

מלמדת  חום באמצעות היא שהאפייה הרוחנית e‰L‡והעובדה המשמעות ∆
את  בעצמו מעורר שהאדם היא אפייה ‰‡‰·‰של ÔÈÚ לקדושֿברוךֿהוא ƒ¿«»«¬»

,L‡ ÈÙL¯k ישראל בני אהבת על השירים' ב'שיר שכתוב וכמו ¿ƒ¿≈≈
d"Èלקדושֿברוךֿהוא  ˙·‰ÏL L‡ ÈÙL¯ ‰ÈÙL¯28,,האש עניין ¿»∆»ƒ¿≈≈«¿∆∆»

כרשפי  באהבה ה' את האוהב האדם כך למעלה, לעלות שואפת שהאש וכשם

בו, ולדבוק הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב בצמאון בוער לבו ¿BÓÎeאש,
·e˙kL29 בחוקותי ep˙a¯בפרשת ÌÎÓÁÏ ÌÈL ¯NÚ eÙ‡Â ∆»¿»∆∆»ƒ«¿¿∆¿«
,„Á‡ כך כל יהיה שהקמח היא והכוונה התוכחה, מפסוקי זה פשוטו ולפי ∆»

כתיקונם  בימים שאם ובצמצום מעט

בזמן  משלה, בתנור אופה אשה כל

עשר אחד,הרעב בתנור אופות נשים

דברי  שכל הדברים פנימיות ולפי

פירוש  ברכות, באמת הן התוכחה

‰˙e¯¯BÚ˙הדברים ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿¿
לקדושֿברוךֿ‰‡‰·‰ האדם של »«¬»

‡Lהוא  ÈÙL¯k עניין רומז ולכן ¿ƒ¿≈≈
האש  בחום ≈¿»È„ÈŒÏÚהאפיה

"„Á‡"a ˙eBa˙‰‰ בעניין «ƒ¿¿¿∆»
המציאות  כל וביטול ה' אחדות

אחד'eÎ'לאלוקות  'תנור רומז שלכך

‰·‰‡'Ï ÚÈbnL „ÚÂ]¿«∆«ƒ«¿«¬»
,'ÌÈ‚eÚ˙a אש כרשפי מאהבה ¿«¬ƒ

ידי  על מגיעים, הצימאון עניין שהיא

בעבודת  גבוהה יותר לרמה התעלות

ב'אחד' התבוננות מתוספת כתוצאה ה',

ל'אהבה  שבניגוד בתענוגים' ל'אהבה

הצימאון, עניין שהיא אש' כרשפי

היינו  למים, נמשלה בתענוגים' 'אהבה

ששאיפתו  על מתענג האדם שבו מצב

הושגה  לאלוקות «∆«∆ÈÏÚL‰להתקרב
בתענוגים' 'אהבה Ó‡30¯על ∆¡«

˙‡ Ôz‡ ‰zÓ ˙„B·Ú¬««»»∆≈∆
‡Èza ¯‡·nk ,ÌÎ˙p‰k31 שזו ¿À«¿∆«¿…»««¿»

לאדם  שקשה ה' בעבודת גבוהה דרגה

באה  והיא עצמו בכוח אליה להגיע

בתניא  לשונו וזה מלמעלה, כמתנה

בתענוגים  אהבה "בבחינת שם:

ואין  הבא... עולם מעין ה' על להתענג

קיבול  כעין זהו כי לזה זוכה  אדם כל

וגו'..."]. כהונתכם את אתן מתנה עבודת וכדכתיב הודות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שכר ¿«¿≈∆
התפילה  שבזמן ה' אהבת והתעוררות ‰Bz¯‰לביטול „enÏ ‰NÚ«¬»ƒ«»

'eÎ Ïeha ˙ÈÁ·a ,ÈÚ·„k - ‰lÙz‰ È¯Á‡lM32 יישות וללא ∆¿«¬≈«¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«ƒ
‡e¯Óוגאווה, ‰ÈÏÚL ‰‡¯i‰ ˙b¯„Ï ÚÈbnL „ÚÂ ז"ל חכמינו ¿«∆«ƒ«¿«¿««ƒ¿»∆»∆»»¿
z¯„Ï‡"בגמרא  ‡Ú¯z" dÏˆ‡ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L33,לדירה שער ∆«»ƒ¿≈∆¿»«¿»¿«¿»

אליה  כניסה שער כמו היא שהתורה נעלית כך כל בדרגה ה' יראת היינו
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ט mkizeqixr ziy`x

ׁשעליה  הּתֹורה, ללּמּוד הקּדמה ׁשהיא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּיראה

החיצֹונּיֹות"34אמרּו "מפּתחֹות ּבבחינת ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶַַַָ

הּפנימּיֹות"). "מפּתחֹות ְְְִִֵֵַַַלגּבי

ׁשהּוא LÈÂה) ּכפי הּליׁשה ענין ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִֵֶַַָָ

קדם  ּדהּנה, ּגּופא. הּתפּלה ְְֲִִֵֶַַַָָֹּבעבֹודת

צרי ּבּקמח, הּמים ערּוב ׁשהּוא הּליׁשה ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָענין

החּטה  ּומפורר ׁשּטֹוחן הּטחינה, ענין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹלהיֹות

ּבזה  ּומבאר ּכקמח, ּדק ענין 35ׁשּתהיה ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ונדּכה" נׁשּבר "לב ּבבחינת להיֹות .36ההכנעה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

הּתפּלה  ׁשּקדם והּׁשפלּות ההכנעה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹועלּֿפיֿזה,

ענין  להיֹות צרי לזה ונֹוסף הּטחינה, ענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהּוא

ענין  ׁשהּוא ּבּקמח, הּמים ׁשּבערּוב ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַהּבּטּול

הּתפּלה  ּבעבֹודת הּטחינה, לאחרי ׁשּבאה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּליׁשה

ָּגּופא.

¯e‡·e עב ּדהּנה צריכה הענין, הּתפּלה ֹודת ≈ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ,37להיֹות ְְְְְְְִַָָָ

ענין  ּגם ׁשּזהּו הּנפׁש, ּכחֹות עׂשרת ּבכל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדהינּו,

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּפתּגם ּכּידּוע ּבצּבּור, ְְְְִִִַַַַַָָהּתפּלה

ולצּבר  לאסף הינּו ּבצּבּור' ׁש'ּתפּלה זקנֹו, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹֹּבׁשם

נפׁשֹו ּכחֹות עׂשרת ּכל ׁשני 38את ּבזה ויׁש . ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ראׁשֹונה  ּפרׁשה מּצד ׁשהּוא ּכפי א' ְִִִִֶַַָָָָאֹופּנים,

ׁשנּיה  ּפרׁשה מּצד ׁשהּוא כפי ּוב' ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּדקריאתֿׁשמע,

ז"ל  חכמינּו אמרּו ּדהּנה "לּמה 39ּדקריאתֿׁשמע. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ּכדי  ׁשמֹוע, אם לוהיה ׁשמע ּפרׁשת ְְְְִִֵַַַָָָָָָָקדמה

ואחרּֿכ ּתחּלה ׁשמים מלכּות על עליו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּיקּבל

"רצֹוא  ענין והּוא מצֹות". על עליו ְְְְִִֵַַָָָֹיקּבל
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ואילך.)34 א רפא, ח"ב קונטרסים סה"מ ואילך. סג ע' עזר"ת סה"מ גם וראה שם. שם.)35שבת, בהר תהלים )36לקו"ת

יט. ה.)37נא, ו, ואילך.)38ואתחנן א] [עה, מה ס"ע ב חוברת "התמים" וראה ואילך. 477 ע' ח"ב לקו"ש משנה )39ראה

א. יג, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  התורה לימוד ידי ועל אחרי זוכה שהאדם זו ‰i¯‡‰(ויראה ÏÚ ÛÒB»««ƒ¿»

נמוכה  יותר ‰˜Óc‰בדרגה ‡È‰L והכנה‰ÈÏÚL ,‰¯Bz‰ „enÏÏ ∆ƒ«¿»»¿ƒ«»∆»∆»
זו יראה שםe¯Ó‡34על "BÁzÙÓ˙בגמרא ˙ÈÁ·a ‡È‰L »¿∆ƒƒ¿ƒ««¿≈

,"˙BiÓÈt‰ ˙BÁzÙÓ" Èa‚Ï "˙BiBˆÈÁ‰ אמר" הגמרא: ובלשון «ƒƒ¿«≈«¿≈«¿ƒƒ
בו  שיש אדם כל הונא, רב בר רבה

לגזבר  דומה שמים, יראת בו ואין תורה

הפנימיות  מפתחות לו שמסרו

הפנימיים) לחדרים כניסה (אפשרות

(הכניסה  החיצוניות ומפתחות

הפנימיים) לחדרים המוביל לפרוזדור

פתח  (באיזה עייל בהי לו, מסרו לא

החדרים  את לפתוח כדי ייכנס

על  חבל ינאי: רבי מכריז הפנימיים),

דירה) לו שאין (מי דרתא ליה דלית

לדירה  (ושער עביד לדרתא ותרעא

גם  זה בחסידות וכמבואר עושה)",

מאמרי  בין לכאורה הסתירה פשר

חכמה" אין יראה אין "אם ז"ל חכמינו

יראה  שעל יראה" אין חכמה אין ו"אם

ללימוד  הקדמה שהיא נמוכה, בדרגה

אין  יראה אין "אם נאמר התורה

גבוהה  בדרגה יראה על ואילו חכמה"

כי  יראה", אין חכמה אין "אם נאמר

הכנה  כמו היא התורה זו ליראה

לדירה). כניסה שער וכמו והקדמה

ÔÈÚ ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«
‰LÈl‰ לעיל המבואר מלבד «ƒ»

של  הפנימית הרוחנית שהמשמעות

פירוד  (חמץ, הקמח עירוב היא 'לישה'

ויראה), אהבה (ביטול, במים גאווה)

חדור  יהיה התורה שלימוד היינו

ויראה, ואהבה e‰L‡בביטול ÈÙk¿ƒ∆
הלישה  ‰lÙz‰עניין ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»

‡Ùeb.ומבאר שממשיך וכפי עצמה, »
‰LÈl‰ ÔÈÚ Ì„˜ ,‰p‰c¿ƒ≈…∆ƒ¿««ƒ»
,ÁÓwa ÌÈn‰ ·e¯Ú ‡e‰L∆≈««ƒ«∆«

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ שא והוא כדי יותר מוקדם שלב נדרש לחם, יהיה ÔÈÚכן »ƒƒ¿ƒ¿«
¯‡·Óe ,ÁÓ˜k ˜c ‰È‰zL ‰hÁ‰ ¯¯ÂÙÓe ÔÁBhL ,‰ÈÁh‰«¿ƒ»∆≈¿…≈«ƒ»∆ƒ¿∆«¿∆«¿…»

‰Êa35 החסידות הואe‰L‡בתורת הטחינה של הפנימי ÔÈÚהתוכן »∆∆ƒ¿«
‰ÚÎ‰‰ עצמו את ומבטל מכניע "Ï·שהאדם ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ««¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈

"‰k„Â ¯aL36,.בתהילים הכתוב כלשון מוחלטת, ושפלות הכנעה ƒ¿»¿ƒ¿∆
‰lÙz‰ Ì„wL ˙eÏÙM‰Â ‰ÚÎ‰‰ ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ והקדמה כהכנה ¿«ƒ∆««¿»»¿«ƒ¿∆…∆«¿ƒ»

‰ÈÁh‰,לתפילה ÔÈÚ ‡e‰,לעיל ˆ¯CÈכמבואר ‰ÊÏ ÛÒBÂ ƒ¿««¿ƒ»¿»»∆»ƒ
˙BÈ‰Ï התפילה ‰ÌÈnבעבודת ·e¯ÚaL Ïeha‰ ÔÈÚ הביטול עניין ƒ¿ƒ¿««ƒ∆¿≈««ƒ
ÁÓwa,והגאווה הפירוד È¯Á‡Ïעניין ‰‡aL ‰LÈl‰ ÔÈÚ ‡e‰L «∆«∆ƒ¿««ƒ»∆»»¿«¬≈

‡Ùeb ‰lÙz‰ ˙„B·Úa ,‰ÈÁh‰ בפרטיות להלן שיבואר וכפי עצמה «¿ƒ»«¬««¿ƒ»»
בתפילה. והשפלות ההכנעה עניין יותר

˙„B·Ú ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈¬«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÙz‰ כמו «¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

אהבת  אודות שמע בפרשת שנאמר

ÏÎ·eה' E··Ï ÏÎa"¿»¿»¿¿»
"ELÙ37ÏÎa ,eÈ‰c , «¿¿¿«¿¿»

,LÙp‰ ˙BÁk ˙¯NÚ כמובא ¬∆∆…«∆∆
שהכוחות  כשם כי וחסידות בקבלה

(חכמה, ספירות בעשר הם האלוקיים

הם  הנפש כוחות כך וכו'), בינה

כוחות  כי מקבילות, בחינות בעשר

הספירות  מעשר 'נשתלשלו' הנפש

היא  ראויה ה' ועבודת העליונות,

כוחות  בכל ה' את עובד האדם כאשר

מהכוחות, בחלק רק ולא נפשו,

e‰fL כוחות עשרת בכל ה' עבודת ∆∆
הוא  ‰lÙz‰הנפש ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿ƒ»

˜"Î Ìb˙t Úe„ik ,¯eaˆa¿ƒ«»«ƒ¿«
Á"ÂÓ וחמי מורי קדושת כב'

¯"BÓ„‡הריי"צ ÌLaהרבי «¿¿≈
,B˜Ê יוסף רבי אמו, אבי סבו, ¿≈

מאוורוטש  «lÙz'L∆¿ƒ‰יצחק
¯aˆÏÂ ÛÒ‡Ï eÈ‰ '¯eaˆa¿ƒ«¿∆¡…¿ƒ¿…

BLÙ ˙BÁk ˙¯NÚ Ïk ˙‡38 ∆»¬∆∆…«¿
יחד. בכולם ולהתפלל

‰Êa LÈÂ בכל התפילה בעבודת ¿≈»∆
הנפש  כוחות ‡ÌÈpÙB,עשרת ÈL¿≈«ƒ

אחד ‡' vÓ„אופן ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ«
Œ˙‡È¯˜c ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»ƒ¿ƒ«

'·e ,ÚÓL שני e‰L‡אופן ÈÙÎ ¿«¿ƒ∆
Œ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯t „vÓƒ«»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«

ÚÓL.ומפרט שממשיך כפי ¿«
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰p‰c39 במשנהÚÓL ˙L¯t ‰Ó„˜ ‰nÏ" ¿ƒ≈»¿¬»≈»»»¿»»»«¿«

אלקינו  ה' ישראל 'שמע הכתוב נאמר בה שמע, קריאת של ראשונה פרשה

שמים  מלכות עול קבלת שעניינו אחד' ÚBÓL,ה' Ì‡ ‰È‰ÂÏ פרשה ƒ¿»»ƒ»«
המצוות, קיום על מדובר בה שמע קריאת של ÂÈÏÚשנייה Ïa˜iL È„k¿≈∆¿«≈»»

ÌÈÓLהאדם  ˙eÎÏÓ ÏÚ בכללותÂÈÏÚ Ïa˜È CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz …«¿»«ƒ¿ƒ»¿««»¿«≈»»
"˙BˆÓ ÏÚ.המצוות פרטי כל …ƒ¿
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'קמח'e‡·e¯ד) הּנה, האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְֲִִֵֶַַַָָָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, על ְֲֵֵַַַַַָָקאי

קאי 22ז"ל  ּו"מים" ּתֹורה", אין קמח אין ִִֵֵֵֶַַָָ"אם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּתפּלה, נכח 23על לּב ּכּמים ׁשפכי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

הקּדמת  ענין הּוא ּבּקמח, הּמים וערּוב ה'. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָּפני

ׁשּכדי  והינּו, הּתֹורה. לּמּוד לפני הּתפּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָעבֹודת

לידי  יבֹוא ׁשּלא ּכדבעי, יהיה הּתֹורה ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלּמּוד

ׁשעלֿידי  הּבּטּול הקּדמת להיֹות צרי כּו', ְְְִִִֵֵֶַַַַָָיׁשּות

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּתפּלה, אין 24עבֹודת ְְֲֲִֵֵַַַַַָ

ּופרׁש ראׁש, ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹעֹומדין

וׁשפלּות  הכנעה ּב'ׁשלחן 25רׁש"י וכדאיתא , ְְְְְְְִִִִַַָָָָֻ

'רק 26ערּו (לא להתּבֹונן צרי הּתפּלה ׁשּקדם ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

האדם. ּבׁשפלּות ּגם) אּלא האֿל, ְְְְִֵֶַָָָָָּברֹוממּות

הּליׁשה, ענין ׁשהּוא ּבּקמח הּמים ערּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּולאחרי

האפּיה  נעׂשית ּכרׁשפי 27אזי האהבה ענין ׁשהּוא , ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

י"ּה ׁשלהבת אׁש רׁשפי רׁשפיה ּוכמֹו28אׁש, , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אחד,29ׁשּכתּוב  ּבתּנּור לחמכם נׁשים עׂשר ואפּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ

אׁש ּכרׁשפי האהבה התעֹוררּות ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשהּוא

ׁשּמּגיע  [ועד כּו' ּב"אחד" ההתּבֹוננּות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָעלֿידי

נאמר  ׁשעליה ּבתענּוגים', עבֹודת 30ל'אהבה ְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתניא  ּכּמבאר ּכהּנתכם, את אּתן ].31מּתנה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּׁשּלאחרי  הּתֹורה לּמּוד נעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָועלֿידיֿזה

כּו' ּבּטּול ּבבחינת ּכדבעי, - ועד 32הּתפּלה , ְְְְִִִִִֵַַַָָ

ׁשהּתֹורה  אמרּו ׁשעליה הּיראה לדרּגת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמּגיע

לדרּתא" "ּתרעא אצלּה על 33נקראת (נֹוסף ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
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מי"ז.)22 פ"ג ועוד.)23אבות ד. עח, משפטים תו"א גם וראה יט. ב, (במשנה).)24איכה ב ל, לקו"ש )25ברכות ראה

וש"נ. .18 הערה 69 ע' ס"א)26חל"ד סצ"ח ואילך.)27או"ח ג מ, בהר לקו"ת גם ו.)28ראה ח, כו,)29שה"ש בחוקותי

ז.)30כו. יח, ואילך.)32פי"ד.)31קרח סע"ב מח, בחוקותי שם. לקו"ת ספכ"ג.)33ראה תניא וראה ב. לא, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ‰ ¯e‡·e מתבטא „) שהוא של B·Úa„˙כפי ‰p‰,ה' ,Ì„‡‰ ≈»ƒ¿»«¬«»»»ƒ≈

È‡˜ 'ÁÓ˜' מכווןÏ"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰¯Bz‰ ÏÚ22 בפרקי ∆«»≈««»¿«¬««≈
Bz¯‰",אבות  ÔÈ‡ ÁÓ˜ ÔÈ‡ Ì‡" תלוי התורה של שקיומה וכיוון ƒ≈∆«≈»

לתורה  קמח בין מיוחד קשר שיש מובן ˜‡Èבקמח, "ÌÈÓ"e מכווןÏÚ «ƒ»≈«
·e˙kL BÓk ,‰lÙz‰23 באיכה «¿ƒ»¿∆»

ÁÎ CaÏ ÌÈnk ÈÎÙL מול אל ƒ¿ƒ««ƒƒ≈…«
,ÁÓwa ÌÈn‰ ·e¯ÚÂ .'‰ Èt¿≈¿≈««ƒ«∆«
התפילה  ענין את להחדיר כלומר,

התורה ‰˜Óc˙בלימוד ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»«
‰lÙz‰ ˙„B·Ú והכנה כהקדמה ¬««¿ƒ»

,eÈ‰Â .‰¯Bz‰ „enÏ ÈÙÏƒ¿≈ƒ«»¿«¿
‰È‰È ‰¯Bz‰ „enlL È„kL∆¿≈∆ƒ«»ƒ¿∆

,ÈÚ·„k להיות שצריך lL‡כפי ƒ¿»≈∆…
‡B·È תורה הלומד È„ÈÏהאדם »ƒ≈
˙eLÈ כתוצאה וגאוה עצמית ≈

בלימוד  וההישגים eÎ',מההצלחה
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ והעיסוק הלימוד לפני »ƒƒ¿

ŒÏÚLבתורה  Ïeha‰ ˙Óc˜‰«¿»««ƒ∆«
,‰lÙz‰ ˙„B·Ú È„È ומביא ¿≈¬««¿ƒ»

הוא  התפילה עניין שתוכן לכך מקורות

Ï"Êהביטול  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók24 ¿«¬««≈
Ïlt˙‰Ïבמשנה ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

L¯Ùe ,L‡¯ „·k CBzÓ ‡l‡∆»ƒ…∆…≈≈
È"L¯ היינו ראש' ‰ÚÎ‰ש'כובד «ƒ«¿»»

˙eÏÙLÂ25, הביטול עניין ¿ƒ¿
‡˙È‡„ÎÂ וכמובאÔÁÏL'a ¿ƒ¿ƒ»¿À¿»

'Ce¯Ú26CÈ¯ˆ ‰lÙz‰ Ì„wL »∆…∆«¿ƒ»»ƒ
לתפילה  והקדמה ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒכהכנה

,ÏŒ‡‰ ˙eÓÓB¯a ˜¯ ‡Ï) כדי …«¿¿»≈
אל  להתקרב וברצון ברגשות להתעורר

בו  ולדבוק «∆‡l‡הקדושֿברוךֿהוא
להתבונן  eÏÙLa˙צריך (Ìb«¿ƒ¿

Ì„‡‰ הישות את לבטל כדי »»»
התפילה  עניין שתוכן ונמצא העצמית,

הביטול. הוא

ÁÓwa ÌÈn‰ ·e¯Ú È¯Á‡Ïe הפירוד בתוך ושפלות ביטול החדרת ¿«¬≈≈««ƒ«∆«
‡ÈÊוהישות  ,‰LÈl‰ ÔÈÚ ‡e‰Lהבא ‰‡iÙ‰בשלב ˙ÈNÚ27, ∆ƒ¿««ƒ»¬««¬≈»¬ƒ»

מלמדת  חום באמצעות היא שהאפייה הרוחנית e‰L‡והעובדה המשמעות ∆
את  בעצמו מעורר שהאדם היא אפייה ‰‡‰·‰של ÔÈÚ לקדושֿברוךֿהוא ƒ¿«»«¬»

,L‡ ÈÙL¯k ישראל בני אהבת על השירים' ב'שיר שכתוב וכמו ¿ƒ¿≈≈
d"Èלקדושֿברוךֿהוא  ˙·‰ÏL L‡ ÈÙL¯ ‰ÈÙL¯28,,האש עניין ¿»∆»ƒ¿≈≈«¿∆∆»

כרשפי  באהבה ה' את האוהב האדם כך למעלה, לעלות שואפת שהאש וכשם

בו, ולדבוק הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב בצמאון בוער לבו ¿BÓÎeאש,
·e˙kL29 בחוקותי ep˙a¯בפרשת ÌÎÓÁÏ ÌÈL ¯NÚ eÙ‡Â ∆»¿»∆∆»ƒ«¿¿∆¿«
,„Á‡ כך כל יהיה שהקמח היא והכוונה התוכחה, מפסוקי זה פשוטו ולפי ∆»

כתיקונם  בימים שאם ובצמצום מעט

בזמן  משלה, בתנור אופה אשה כל

עשר אחד,הרעב בתנור אופות נשים

דברי  שכל הדברים פנימיות ולפי

פירוש  ברכות, באמת הן התוכחה

‰˙e¯¯BÚ˙הדברים ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿¿
לקדושֿברוךֿ‰‡‰·‰ האדם של »«¬»

‡Lהוא  ÈÙL¯k עניין רומז ולכן ¿ƒ¿≈≈
האש  בחום ≈¿»È„ÈŒÏÚהאפיה

"„Á‡"a ˙eBa˙‰‰ בעניין «ƒ¿¿¿∆»
המציאות  כל וביטול ה' אחדות

אחד'eÎ'לאלוקות  'תנור רומז שלכך

‰·‰‡'Ï ÚÈbnL „ÚÂ]¿«∆«ƒ«¿«¬»
,'ÌÈ‚eÚ˙a אש כרשפי מאהבה ¿«¬ƒ

ידי  על מגיעים, הצימאון עניין שהיא

בעבודת  גבוהה יותר לרמה התעלות

ב'אחד' התבוננות מתוספת כתוצאה ה',

ל'אהבה  שבניגוד בתענוגים' ל'אהבה

הצימאון, עניין שהיא אש' כרשפי

היינו  למים, נמשלה בתענוגים' 'אהבה

ששאיפתו  על מתענג האדם שבו מצב

הושגה  לאלוקות «∆«∆ÈÏÚL‰להתקרב
בתענוגים' 'אהבה Ó‡30¯על ∆¡«

˙‡ Ôz‡ ‰zÓ ˙„B·Ú¬««»»∆≈∆
‡Èza ¯‡·nk ,ÌÎ˙p‰k31 שזו ¿À«¿∆«¿…»««¿»

לאדם  שקשה ה' בעבודת גבוהה דרגה

באה  והיא עצמו בכוח אליה להגיע

בתניא  לשונו וזה מלמעלה, כמתנה

בתענוגים  אהבה "בבחינת שם:

ואין  הבא... עולם מעין ה' על להתענג

קיבול  כעין זהו כי לזה זוכה  אדם כל

וגו'..."]. כהונתכם את אתן מתנה עבודת וכדכתיב הודות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שכר ¿«¿≈∆
התפילה  שבזמן ה' אהבת והתעוררות ‰Bz¯‰לביטול „enÏ ‰NÚ«¬»ƒ«»

'eÎ Ïeha ˙ÈÁ·a ,ÈÚ·„k - ‰lÙz‰ È¯Á‡lM32 יישות וללא ∆¿«¬≈«¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«ƒ
‡e¯Óוגאווה, ‰ÈÏÚL ‰‡¯i‰ ˙b¯„Ï ÚÈbnL „ÚÂ ז"ל חכמינו ¿«∆«ƒ«¿«¿««ƒ¿»∆»∆»»¿
z¯„Ï‡"בגמרא  ‡Ú¯z" dÏˆ‡ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L33,לדירה שער ∆«»ƒ¿≈∆¿»«¿»¿«¿»

אליה  כניסה שער כמו היא שהתורה נעלית כך כל בדרגה ה' יראת היינו
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על 40וׁשֹוב" קּבלת ראׁשֹונה, ׁשּפרׁשה והינּו, , ְְִֶַַַָָָָָָֹ

מּצד  ׁשּנעׂשה ה'רצֹוא' ענין הּוא ׁשמים, ְְֲִִִֶַַַַַַָָָמלכּות

"מאד ּד"ּבכל ּבאפן לה' האהבה 37ּגדל ְְְְֲֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ׁשנּיה, ּופרׁשה ּדוקא). ראׁשֹונה ּבפרׁשה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָ(ׁשּנאמר

הפ ׁשּזהּו ה'ׁשֹוב', ענין הּוא מצֹות, על ְְִִֵֶֶֶַַַַָֹקּבלת

ענין  ּכיֿאם למעלה, ועלּיה ה'רצֹוא' ְְְְֲִִִִַַַַָָָָּתנּועת

ּבעניני  ּבעבֹודה ּדוקא, למּטה מּלמעלה ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָהמׁשכה

וגֹו' "דגנ "ואספּת ּבפרׁשה 41העֹולם, (ׁשּנאמר ְְְְְֱֶֶֶַַָָָָָָָָ

האהבה  מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, ּדוקא). ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשנּיה

ּכמאמר  ּכפּולחנא 42וה'רצֹוא', ּפּולחנא "לית ְְְְְֲֵַַָָָָָָ

ענין  על מעידה ׁשהּתֹורה ועד ְְְְִִִִֶַַַַָָָּדרחימּותא",

ּגדֹול  ּדבר ׁשהּוא הרי 43ה'רצֹוא' מּכלֿמקֹום , ֲִֵֶָָָָָָָ

יצרּה" לׁשבת (אּלא) ּבראּה לתהּו הינּו,44"לא , ְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֹ

אּלא  ה'רצֹוא', ּבענין אינּה הּכּונה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּתכלית

מעלה  יׁש זה, ענין ּומּצד ּדוקא. ה'ׁשֹוב' ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבענין

ּדאף ּבפרׁשה  ראׁשֹונה, ּפרׁשה לגּבי ׁשנּיה ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

(ׁשהּוא  "מאד "ּבכל נאמר לא ׁשנּיה ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּבפרׁשה

מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ּבתֹורת 45ענין ּכּמבאר , ְְְְִִֶַַַָָֹ

הּמּגיד  מּכלֿמקֹום 46הרב ראׁשֹונה, ּבפרׁשה ּכמֹו ( ְְִִִַַַָָָָָָָ

ולא  ּדוקא ׁשנּיה ּבפרׁשה ׁשּנאמר ענין ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָֹיׁש

ּׁשּכתּוב  מה והּוא ראׁשֹונה, "לעבדֹו47ּבפרׁשה ְְְְִֶַָָָָָָ

עּבּוד  מּלׁשֹון הּוא העבֹודה ּדענין לבבכם", ְְְְְְֲִִִֶַַָָָּבכל

העֹולם,48עֹורֹות  ּתּקּון עבֹודת ּכללּות על וקאי ,ְְֲִֵַַָָָָ
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ואילך.)40 ב'רלז ע' ח"ו ואתחנן אוה"ת ואילך. סע"ב עד, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור יד.)41ראה יא, ראה )42עקב

ג. מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, את )43זח"ב בהעלותך ד"ה וראה ספ"ד. יסוה"ת הל' רמב"ם א. כח, סוכה ראה

ואילך). 320 ע' (לעיל פ"ו יח.)44הנרות מה, ישעי' שם.)45ע"פ מהרש"א ובחדא"ג ב לה, ברכות תורה )46ראה אור

ובכ"מ. שם. שלח לקו"ת גם וראה ד. יג.)47נג, יא, א.)48עקב עו, משפטים ב. ה, בראשית תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"·BLÂ ‡Bˆ¯" ÔÈÚ ‡e‰Â40, המרכבה של הקודש חיות לגבי כתוב ¿ƒ¿«»»

גם  כי החסידות בתורת כך על ומוסבר ושוב". "רצוא רצות שהן העליונה

התשוקה  ה'רצוא', בין שילוב להיות צריך יהודי כל של ה' והשאיפה בעבודת

חיי  של ה'שוב' ובין הנפש, כלות כדי עד הדביקות בתכלית בה' לדבוק

בתורה  לעסוק שיוכל כדי בגוף הנשמה

כמו  כי כך על ומוסבר בפועל. ומצוות

תחילה, בא ה'רצוא' ושוב', שב'רצוא

תשוקה  להיות צריכה תחילה כי

כך  ואחר באלוקות, ודביקות להתעלות

ומצוות  בתורה לעסוק כדי 'שוב',

ראשונה  פרשה לגבי גם כך בפועל,

שמע, קריאת של שנייה ופרשה

,‰BL‡¯ ‰L¯tL ,eÈ‰Â¿«¿∆»»»ƒ»
הוא  שלה ÏÚשהתוכן ˙Ïa«̃»«…

ÔÈÚ ‡e‰ ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿«
'‡Bˆ¯'‰ והצימאון התשוקה «»

לאלוקות  vÓ„להתקרב ‰NÚpL∆«¬»ƒ«
ÔÙ‡a '‰Ï ‰·‰‡‰ Ï„b…∆»«¬»«¿…∆

"E„‡Ó ÏÎa"c37 אהבת שהיא ¿¿»¿…∆
מדרגת  למעלה ביותר, גבוהה ברמה ה'

לאהבת  ועד נפשך", ובכל לבבך "בכל

'מאד' המילה כמשמעות גבול בלי ה'

‰BL‡¯ ‰L¯Ùa ¯Ó‡pL)∆∆¡«¿»»»ƒ»
‡˜Âc נאמר שנייה בפרשה ואילו «¿»

נזכר  ולא נפשכם" ובכל לבבכם "בכל

מאודך" iL‰,"בכל ‰L¯Ùe .(»»»¿ƒ»
ÔÈÚ ‡e‰ ,˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa«̃»«…ƒ¿ƒ¿«

'·BL'‰ קיום לענייני בחזרה הירידה «
בפועל, במעשה ∆∆e‰fLהמצוות

להתעלות, מהתשוקה והחזרה ה'שוב'

הוא  למטה הירידה Úez˙אל CÙ‰≈∆¿«
ŒÈk ,‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚÂ '‡Bˆ¯'‰»»«¬ƒ»¿«¿»ƒ

Ì‡הוא ה'שוב' ÔÈÚאלא ƒƒ¿«
‰ÎLÓ‰ וירידה‰„B·Úa ,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ של והתעסקות «¿»»ƒ¿«¿»¿«»«¿»»¬»

B‚Â'יהודי  "E‚„ zÙÒ‡Â" ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa41 בדברים עיסוק היינו ¿ƒ¿¿≈»»¿»«¿»¿»∆¿
Âc˜‡גשמיים  ‰iL ‰L¯Ùa ¯Ó‡pL) הוא שלה שהתוכן הפרשה ∆∆¡«¿»»»¿ƒ»«¿»

ה'שוב' ).עניין
‰·‰‡‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ ,‰p‰Â לאלוקות האדם Bˆ¯'‰Â‡'של ¿ƒ≈«∆»¿»«¬«»«¬»¿»»

באלוקות, ולדבוק לאלוקות להתקרב והצימאון הזוהר Ó‡Ók42¯התשוקה ¿«¬«
,"‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet ˙ÈÏ" חשובה) עבודה אין ≈¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»

האהבה, עבודת כמו ÔÈÚונעלית) ÏÚ ‰„ÈÚÓ ‰¯Bz‰L „ÚÂ¿«∆«»¿ƒ»«ƒ¿«

ÏB„b ¯·c ‡e‰L '‡Bˆ¯'‰43, הוא מרכבה' ש'מעשה הגמרא כדברי »»∆»»»
גדול' עבודת ÌB˜ÓŒÏkÓ'דבר של והחשובה הגדולה המעלה למרות ƒ»»

בישעיה ‰¯Èהאהבה  הכתוב d‡¯aכלשון e‰˙Ï ‡Ï"ֿהקדושֿברוך ¬≈…¿…¿»»
שומם שיהיה העולם את ברא לא LÏ·˙הוא (‡l‡) מיושב מקום שיהיה ∆»»∆∆

אדם  ‰d¯ˆÈ44,eÈ"בבני , ¿»»«¿
‰ek‰ ˙ÈÏÎzL של המטרה ∆«¿ƒ««»»

‰'¯ˆB‡'הבריאה  ÔÈÚa dÈ‡≈»¿ƒ¿«»»
וגדרי  מהעולם להתעלות התשוקה

שעלולה  נפשית תנועה המציאות,

הנפש, לכלות ÔÈÚaלהביא ‡l‡∆»¿ƒ¿«
'·BL'‰ לעסוק לעולם הירידה «

עם  מגע מתוך ומצוות תורה בקיום

הגשמית  vÓe„המציאות .‡˜Âc«¿»ƒ«
,‰Ê ÔÈÚ כוונת נשלמת בכך שדווקא ƒ¿»∆

ÏÚÓ‰הבריאה  LÈ ויתרון ≈«¬»
‰iL ‰L¯Ùa קיום על מדובר בה ¿»»»¿ƒ»
בפועל L¯t‰המצוות Èa‚Ï¿«≈»»»

‰BL‡¯'ה אהבת על מדובר בה ƒ»
מאודך, L¯ÙaL‰בכל Û‡c¿«∆¿»»»

"E„‡Ó ÏÎa" ¯Ó‡ ‡Ï ‰iL¿ƒ»…∆¡«¿»¿…∆
‡e‰L) גבוהה ברמה ה' אהבת ∆

ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ÔÈÚƒ¿«ƒ¿∆
"ÌB˜Ó45, אין הגמרא, כדברי שאז, »

(וזה  דגנך' ב'ואספת להתעסק צורך

יוחאי  בן שמעון "רבי הגמרא: לשון

בשעת  חורש אדם אפשר אומר:

וקוצר  זריעה, בשעת וזורע חרישה,

וזורה  דישה, בשעת ודש קצירה, בשעת

עליה, תהא מה תורה הרוח, בשעת

של  רצונו עושין שישראל בזמן אלא

אחרים, ידי על נעשית מלאכתן מקום

ובזמן  צאנכם. ורעו זרים ועמדו שנאמר

מקום  של רצונו עושין ישראל שאין

דגנך..."), ואספת שנאמר עצמן ידי על נעשית B˙a¯˙מלאכתן ¯‡·nk«¿…»¿«
„Èbn‰ ·¯‰46‰BL‡¯ ‰L¯Ùa BÓk מאודך',) 'בכל נאמר כן שבה »«««ƒ¿¿»»»ƒ»
ÌB˜ÓŒÏkÓ'מאודך 'בכל של הגדולה והחשיבות המעלה LÈלמרות ƒ»»≈

,‰BL‡¯ ‰L¯Ùa ‡ÏÂ ‡˜Âc ‰iL ‰L¯Ùa ¯Ó‡pL ÔÈÚƒ¿»∆∆¡«¿»»»¿ƒ»«¿»¿…¿»»»ƒ»
·e˙kM ‰Ó ‡e‰Â47‰„B·Ú‰ ÔÈÚc ,"ÌÎ··Ï ÏÎa B„·ÚÏ" ¿«∆»¿»¿¿»¿«¿∆¿ƒ¿«»¬»

'לעבדו' בכתוב נאמר זה eaÚ„שעל ÔBLlÓ ‡e‰ ועיבוד תיקון ƒ¿ƒ
˙B¯BÚ48,לשימוש ראויים להיות ועבים, גסים הם עצמם ≈«¿È‡˜Âשמצד

היא  Ôewzוהכוונה ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÏÚ ועידון שמצד ‰ÌÏBÚזיכוך «¿»¬«ƒ»»
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ׁשּכתּוב  –49ּכמֹו לעׂשֹות אלקים ּברא "אׁשר ְֱֲֲִֶֶַָָָֹ

ּבראׁשית 50לתּקן" ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ׁשּכל , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּתּקּון  ּתכלית 51צרי היא זֹו עבֹודה ודוקא , ְְְֲִִִִַַָָָ

ׁשהרי  למּטה, הּנׁשמה ירדה זה ׁשּבׁשביל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּכּונה

נעלה  ּבאפן (ואדרּבה, ּגם היה ה'רצֹוא' ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למּטה, הּנׁשמה ירידת קדם 52יֹותר) ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּגֹו', לפניו עמדּתי אׁשר יׂשראל אלקי הוי' ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹחי

ּבירידת  הּכּונה ותכלית כּו', ה'רצֹוא' ענין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא

ּדוקא, ה'ׁשֹוב' ענין ּבׁשביל היא למּטה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָהּנׁשמה

ונפׁש הּגּוף ּבברּור העבֹודה ׁשּתהיה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָהינּו,

'אתּכפיא' ׁשל ּבאפן ּבעֹולם וחלקֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹהּבהמית

ּדקּודׁשאֿ יקרא "אסּתּלק ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּדוקא,

עלמין" ּבכּוּלהּו .53ּבריֿהּוא ְְְְִִָ

‰p‰Â נאמר ּדקריאתֿׁשמע ׁשנּיה ּבפרׁשה ¿ƒ≈ְְְְֱִִִֶַַַָָָָ

ּגֹו' לכם" חכמינּו54"הּׁשמרּו ואמרּו , ְְְֲִֵֶָָָָ

ו"אל",55ז"ל  "ּפן" "הּׁשמר" ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָ"ּכל

העבֹודה  ׁשּכללּות והינּו, לאֿתעׂשה", אּלא ְְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹאינֹו

הּבּטּול  ענין הּוא ּדקריאתֿׁשמע ׁשנּיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָּבפרׁשה

האהבה  ענין ׁשאפילּו ועד ּדוקא, ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָוהּיראה

הינּו, הּיראה, מּבחינת הּוא ׁשנּיה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּבפרׁשה

וזהּו ּכּוּוץ. ׁשל ּבתנּועה היא ּגּופא ְְֲִִִֶֶֶַָָָָׁשהאהבה

על  ׁשּנֹוסף הינּו, הּטחינה, ׁשּלאחרי הּליׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָענין

הּתפּלה, ׁשּלפני והּׁשפלּות ההכנעה ענין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכללּות

ּגּופא  ּבּתפּלה להיֹות צרי הּטחינה, ענין ְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשהּוא

ּדקריאתֿ ׁשנּיה ׁשּבפרׁשה והּיראה הּבּטּול ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָענין

ּבּקמח, הּמים ערּוב הּליׁשה, ענין ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשמע,

אחדּות  ענין את ּופֹועלים ממׁשיכים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַׁשעלֿידי ֿזה

הּפרּוד, ּבמקֹום קריאתֿׁשמע) ענין (ּכללּות ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָהוי'
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ב. יג, מכות א. צו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וחומרי, גשמי הוא e˙kL·עצמו BÓk49 הבריאה על "‡L¯בתורה ¿∆»¬∆

Y ˙BNÚÏ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a פירושו ש'לעשות' ז"ל חכמינו ואמרו »»¡…ƒ«¬
"Ôw˙Ï50CÈ¯ˆ ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa ‡¯·pM ‰Ó ÏkL , ¿«≈∆»«∆ƒ¿»¿≈∆¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ôewz51,אותו ולזכך לעדן כדי BÊושיפור ‰„B·Ú ‡˜Â„Â'תיקון' של ƒ¿«¿»¬»
‰ek‰העולם  ˙ÈÏÎz ‡È‰ƒ«¿ƒ««»»

È¯„‰המטרה  ‰Ê ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆»¿»
‰ÓLp‰ העליון ושורשה ממקורה «¿»»

'‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ È¯‰L ,‰hÓÏ¿«»∆¬≈ƒ¿«»»
לאלוקות  ולהתקרב להתעלות השאיפה

‰È‰ יהודי כל של בנשמה Ìbקיים »»«
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a ,‰a¯„‡Â)¿«¿«»¿…∆«¬»≈
הנשמה  כאשר קיים הוא מאשר

גשמי  בגוף È¯È„˙מלובשת Ì„˜ (…∆¿ƒ«
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ בגוף להתלבש «¿»»¿«»

e˙kL·גשמי, BÓk52 מלכים בספר ¿∆»
אמר  הנביא ‡È˜Ïשאליהו 'ÈÂ‰ ÈÁ«¬»»¡…≈

ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆»«¿ƒ¿»»
,'Bb'ל'עמידה הכוונה חסידות פי ועל

קודם  למעלה, ה' לפני הנשמה של

גשמי  בגוף להתלבש למטה הירידה

הזה זו e‰L‡בעולם ÔÈÚ'עמידה' ∆ƒ¿«
'‡Bˆ¯'‰ לדבקות והשאיפה »»

‰ek‰באלוקות  ˙ÈÏÎ˙Â ,'eÎ¿«¿ƒ««»»
hÓÏ‰המטרה  ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»»¿«»

'·BL'‰ ÔÈÚ ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿««
,‡˜Âc הזה לעולם ‰eÈ,הירידה «¿»«¿

¯e¯·a ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL וזיכוך ∆ƒ¿∆»¬»¿≈
B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰«¿∆∆««¬ƒ¿∆¿

אדם  כל כמבואר ÌÏBÚaשל »»
בעולם  חלק יש אדם שלכל בחסידות

ולתקנו, לבררו מוטל בפרט שעליו

הגשמי  הגוף של והזיכוך והתיקון

הוא  הבהמית ÏLוהנפש ÔÙ‡a¿…∆∆
'‡ÈÙk˙‡' והכ הכוחות כפיית נעת ƒ¿«¿»

שייכים  אלא הקדושה מצד שאינם

האחר, הצד «¿»Âc˜‡,לסטראֿאחרא,
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL,'ה'אתכפייא עבודת ∆«¿≈∆

הזוהר  כדברי È˜¯‡הנה ˜lzÒ‡"∆¿«≈¿»»
e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

"ÔÈÓÏÚ53.העולמות בכל הקדושֿברוךֿהוא של כבודו מתעלה »¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯Ùa ‰p‰Â המצוות קיום על מדובר שבה ¿ƒ≈¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

באריכות  לעיל כמבואר ה'שוב' ועל ÌÎÏ"בפועל e¯ÓM‰" ¯Ó‡∆¡«ƒ»¿»∆
'Bb54,בתורה ה' ציווי על לעבור שלא אזהרה eÈÓÎÁלשון e¯Ó‡Â¿»¿¬»≈

Ï"Ê55BÈ‡ ,"Ï‡"Â "Ôt" "¯ÓM‰" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk"»»∆∆¡«ƒ»∆∆¿«≈
"‰NÚ˙Œ‡Ï ‡l‡ והוא לעשותו שלא בפירוש זה דבר על נאמר וכאילו ∆»…«¬∆

לאֿתעשה, ממצוות אחת לאו, איסור

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏkL ,eÈ‰Â התוכן ¿«¿∆¿»»¬»
מדובר  בה ה' עבודת של הכללי

ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯Ùa¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«
‰‡¯i‰Â Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿«ƒ¿»

‡˜Âc מצוות לקיום השורש שזהו «¿»
רצון  על לעבור יראה מתוך לאֿתעשה,

‰‡‰·‰ה', ÔÈÚ eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒƒ¿«»«¬»
‰iL ‰L¯ÙaL בה ככתוב ∆¿»»»¿ƒ»

בכל  ולעבדו אלוקיכם ה' את 'לאהבה

גם  נפשכם', ובכל ‰e‡לבבכם
,eÈ‰ ,‰‡¯i‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿

‡Ùeb ‰·‰‡‰L עצמה‡È‰ ∆»«¬»»ƒ
ıeek ÏL ‰Úe˙a,האדם נפש ƒ¿»∆ƒ

שהן  וההתפשטות ההתרחבות היפך

האהבה. מידת של תכונות

e‰ÊÂ שנייה בפרשה היראה עבודת ¿∆
שמע  קריאת ‰LÈl‰של ÔÈÚƒ¿««ƒ»

בקמח  (ביטול) מים לשים הוא שעניינה

ופירוד) ‰ÈÁh‰(ישות È¯Á‡lL∆¿«¬≈«¿ƒ»
כמבואר  ושפלות, הכנענה הוא שענינה

באריכות, ÏÚלעיל ÛÒBpL ,eÈ‰«¿∆»«
‰ÚÎ‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«««¿»»

˙eÏÙM‰Â לאלוקות והביטול ¿«ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰lÙz‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿«

,‰ÈÁh‰,לעיל ˆ¯CÈכמבואר «¿ƒ»»ƒ
‡Ùeb ‰lÙza ˙BÈ‰Ï לא ,עצמה ƒ¿«¿ƒ»»

לתפילה, ההכנה בשלב »¿ÔÈÚƒרק
Ïeha‰ העצמית הישות של «ƒ

‰‡¯i‰Â הקדושֿברוךֿהוא מפני ¿«ƒ¿»
Œ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯ÙaL∆¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«
,‰LÈl‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÚÓL¿«∆ƒ¿««ƒ»

ÌÈn‰ ·e¯Ú(הביטול)ÁÓwa ≈««ƒ«∆«
לבטלו, כדי וישות) »∆ŒÏÚL(פירוד

‰ÊŒÈ„È,הנוספת הביטול עבודת ¿≈∆
שמע, קריאת של שניה ÔÈÚבפרשה ˙‡ ÌÈÏÚBÙe ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¬ƒ∆ƒ¿«

,„e¯t‰ ÌB˜Óa (ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈÚ ˙eÏÏk) 'ÈÂ‰ ˙e„Á‡ כמו «¿¬»»¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«ƒ¿«≈
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h"kyz'dיב ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly zyxt zay

"דגנ ּד"ואספּת ּבאפן ּבעֹולם ּבעבֹודה ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָֹהינּו,

הּקמח  ּבפרּורי הּמים ּפעּולת ּבדגמת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַֻוגֹו',

אחת. ועּסה אחד ּגּוף לעׂשֹותם ְְְֲִֶַַַַָָָָלח ּברם

ּתרימּוe‰ÊÂו) חּלה ערסתיכם "ראׁשית ¿∆ֲִִִֵֵֶַָָֹ

ּתּתנּו עריסתיכם ו"ראׁשית ְְְֲִִִֵֵֶָֹתרּומה",

נתּבאר  ּדהּנה, ."ּבית אל ּברכה להניח ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּכהן

היא  "חּלה" עבֹודת ׁשּכללּות ג) (סעיף ְְְֲִִֵֶַַָָלעיל

הּירידה  ּתהיה ׁשּלא ה', אֹות ח' מאֹות ְְֲִִֵֶֶַַָֹלעׂשֹות

הּמלכּות, ּבחינת ׁשּלמּטה, הּפתח ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָעלֿידי

אבּוּה" לקּמי ּדמתחּטאה "ּברּתא ,56ׁשּנקראת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לּה, סמּו ׁשהחטא מּפני ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָוהינּו

ענין  להיֹות צרי ׁשּלכן רֹובץ", חּטאת ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"לּפתח

ענין  עלֿידי נעׂשית זֹו ּוׁשמירה כּו'. ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָהּׁשמירה

ּבספרֿ ה' אֹות ּכתיבת ּבאפן ּכמרּמז ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻהּבּטּול,

אֹות  ּכמֹו מּימין קּוין ׁשני עֹוׂשים ׁשּתחּלה ְְְִִִִִֵֶַָָָּתֹורה,

ּכמֹו ׁשהיא ׂשמאלית רגל מֹוסיפים ואחרּֿכ ְְְִִִִֶֶֶַַָָד',

ׁשעלֿ הד' ׁשּמאחֹורי הּיּו"ד על (נֹוסף יּו"ד ֲֵֵֶֶַַַַָאֹות

ד' מר' עֹוׂשים ענין57ידּה על ׁשּמֹורה הּבּטּול.), ְִִִֵֶַַַָָָ

הּיּו"ד  המׁשכת הּוא ה'חּלה' ׁשענין ְְְְִִֶַַַַַַָָָונמצא,

היא  הּמלכּות ּבחינת ׁשאז הּמלכּות, ְְְְִִִִֶַַַַַַָּבבחינת

"להניח  הּוא ה'חּלה' ׁשענין וזהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבׁשלמּותּה.

ּבחינת  הּוא "ּבית" ּכי ,"ּבית אל ְְִִֵֵֶֶֶַָָּברכה

ּכללּות  על וקאי "ּבית", ׁשּנקראת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּמלכּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבבי"ת, ׁשּנברא "ּבראׁשית 58העֹולם ְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

ׁשּנקראת  ה'חּלה' ועלֿידי אלקים", ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹּברא

ׁשהּוא 59"ראׁשית" ,"ּבית אל "ּברכה ממׁשיכים , ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

הּמלכּות, ּבבחינת החכמה ּבחינת המׁשכת ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָענין

ׁשּכתּוב  ׁשעלֿידיֿזה 60ּכמֹו ּבית", יּבנה "ּבחכמה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

העֹולם, ּבברּור העבֹודה ענין ּכללּות להיֹות ְְְְֲִִֵַַָָָָָיּוכל

ּבאפן  ּגם ואחרּֿכ 'אתּכפיא', ׁשל ּבאפן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתחּלה

ּכזכּיֹות" ל ֹו נעׂשּו "זדֹונֹות 'אתהּפכא', לעיל,61ׁשל ּׁשּנתּבאר  מה עלּֿדר , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּׁשבּועֹות, ּבחג הּלחם ׁשּתי מצות נעׂשית הפסח, ּבחג ׁשאסּור מחמץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשאפילּו
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ואילך.)56 ג לו, אמור לקו"ת גם וראה ב. קפח, ואילך.)57זח"ג 119 ע' ה'שי"ת סה"מ א.)58ראה א, ב"ר )59בראשית

ד. ג.)60פ"א, כד, ב.)61משלי פו, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בקמח המים גם ‰eÈ,נתינת ויחדור ניכר יהיה לאלוקות שהביטול «¿
ÌÏBÚa ‰„B·Úa העולם גשמיות עם מגע zÙÒ‡Â"cמתוך ÔÙ‡a »¬»»»¿…∆¿¿»«¿»

Ì¯aÁÏ ÁÓw‰ È¯e¯Ùa ÌÈn‰ ˙ÏeÚt ˙Ó‚„a ,'B‚Â "E‚„¿»∆¿¿À¿«¿«««ƒ¿≈≈«∆«¿«¿»
˙Á‡ ‰qÚÂ „Á‡ Ûeb Ì˙BNÚÏ,בעולם יהודי של עבודתו וכך «¬»∆»¿ƒ»««

ביטול  הגשמית במציאות מחדירה

בעולם. ה' אחדות ומגלה לאלקות

e‰ÊÂ (Â הכתוב של הפנימי התוכן ¿∆
"‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡≈̄ƒ¬ƒ…≈∆«»

˙ÈL‡¯"Â ,"‰Óe¯˙ eÓÈ¯z»ƒ¿»¿≈ƒ
ÁÈ‰Ï Ô‰kÏ ezz ÌÎÈ˙ÒÈ¯Ú¬ƒ…≈∆ƒ¿«…≈¿»ƒ«
,‰p‰c ."E˙Èa Ï‡ ‰Î¯a¿»»∆≈∆¿ƒ≈
(‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
‡È‰ "‰lÁ" ˙„B·Ú ˙eÏÏkL∆¿»¬««»ƒ

Ó ˙BNÚÏ'Á ˙B‡ את (המסמלת «¬≈
והיישות) ‰'החמץ ˙B‡ המסמלת)

והביטול), הענווה È‰z‰את ‡lL∆…ƒ¿∆
‰„È¯i‰הרוחניתÁ˙t‰ È„ÈŒÏÚ «¿ƒ»«¿≈«∆«

,‰hÓlL,'ה האות ÈÁa˙בתחתית ∆¿«»¿ƒ«
‡z¯a" ˙‡¯˜pL ,˙eÎÏn‰««¿∆ƒ¿≈¿«»

"de·‡ Èn˜Ï ‰‡hÁ˙Óc56 בת ¿ƒ¿«¿»¿«≈¬»
אביה, לפני ÈtÓהמתחטאת eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈

CeÓÒ ‡ËÁ‰L קרוב,dÏ לספירת ∆«≈¿»»
"Á˙tÏהמלכות, ·e˙kL BÓk¿∆»«∆«

,"ı·B¯ ˙‡hÁ קרוב נמצא החטא «»≈
ÔÈÚלפתח  ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒƒ¿ƒ¿«

‰¯ÈÓM‰ לחטוא שלא והזהירות «¿ƒ»
BÊ ‰¯ÈÓLe .'eÎ להיזהר הדרך ¿ƒ»

ÔÈÚמחטא  È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈ƒ¿«
˙·È˙k ÔÙ‡a Ên¯Ók ,Ïeha‰«ƒƒ¿À»¿…∆¿ƒ«
‰lÁzL ,‰¯BzŒ¯ÙÒa '‰ ˙B‡¿≈∆»∆¿ƒ»

ÔÈÓiÓ ÔÈe˜ ÈL ÌÈNBÚ הקו ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ
הימני  והקו האות 'גג' ¿BÓkהעליון,

ÌÈÙÈÒBÓ CkŒ¯Á‡Â ,'„ ˙B‡¿««»ƒƒ
‡È‰L ˙ÈÏ‡ÓN Ï‚¯ קצר קו ∆∆¿»ƒ∆ƒ

ÏÚ ÛÒB) „"eÈ ˙B‡ BÓk¿»«
'„‰ È¯BÁ‡nL „"ei‰ בקצה «∆≈¬≈«

האות  של ««»∆d„ÈŒÏÚLהימני
ימין, מצד י' האות תוספת באמצעות

'„ '¯Ó ÌÈNBÚ57 הדרך גם וזו ƒ≈
הדומה  קו תוספת ידי על ה', מד' לעשות

י' BnL¯‰לאות שהיא ), יו"ד האות ∆»
קטנה  ‰Ïehaנקודה ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿««ƒ

והקטנות.

'‰lÁ'‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ הסוד פי על המצוה של הפנימי ‰e‡התוכן ¿ƒ¿»∆ƒ¿«««»
„"ei‰ ˙ÎLÓ‰ הביטול ‰eÎÏn˙,ענין ˙ÈÁ·a היא עצמה שמצד «¿»««ƒ¿ƒ«««¿

לעיל, כמבואר שמירה, לתוספת Ê‡Lצריכה ÈÁa˙היו"ד הודות ∆»¿ƒ«
.d˙eÓÏLa ‡È‰ ˙eÎÏn‰««¿ƒƒ¿≈»

‡e‰ '‰lÁ'‰ ÔÈÚL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿«««»
Èk ,"E˙Èa Ï‡ ‰Î¯a ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿»»∆≈∆ƒ
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‡e‰ "E˙Èa"≈∆¿ƒ«««¿

È‡˜Â ,"˙Èa" ˙‡¯˜pL והכוונה ∆ƒ¿≈«ƒ¿»≈
הברכה  את ולהמשיך להביא »ÏÚהיא

‡¯·pL ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk¿»»»∆ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,˙"È·a58 על ¿≈¿∆»

הבריאה  a¯‡כללות ˙ÈL‡¯a"¿≈ƒ»»
'‰lÁ'‰ È„ÈŒÏÚÂ ,"ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿«¿≈««»

"˙ÈL‡¯" ˙‡¯˜pL59, כלשון ∆ƒ¿≈≈ƒ
עריסותיכם' 'ראשית כאן הכתוב

,"E˙Èa Ï‡ ‰Î¯a" ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿»»∆≈∆
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a ‰ÓÎÁ‰ וזו «»¿»ƒ¿ƒ«««¿
למלכות  מאד גדולה והשפעה תוספת

עליונה  הכי הספירה היא החכמה כי

תחתונה  הכי הספירה היא והמלכות

ביניהן, גדול ריחוק יש כלל ובדרך

יש  'חלה' ידי שעל הוא והחידוש

מהחכמה, הארה 'בית' בחינת במלכות,

·e˙kL BÓk60 במשלי ¿∆»
,"˙Èa ‰aÈ ‰ÓÎÁa" והכתוב ¿»¿»ƒ»∆«ƒ

היא  ב'בית' החכמה להמשכת רומז

בכוח ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המלכות ∆«¿≈∆
החכמה  של וההשפעה »ÏÎeÈההארה

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿«»¬»
ÔÙ‡a ‰lÁz ,ÌÏBÚ‰ ¯e¯·a¿≈»»¿ƒ»¿…∆

,'‡ÈÙk˙‡' ÏL עדיין שהרע היינו ∆ƒ¿«¿»
אותו  מכניעים אבל «»»¿CkŒ¯Á‡Âקיים

‡a Ìb'‡Ît‰˙‡' ÏL ÔÙ שהרע «¿…∆∆ƒ¿«¿»
לאור, מתהפך ¿"BB„Ê˙עצמו

עצמן  הן במזיד, שנעשו עבירות

"˙BiÎÊk BÏ eNÚ61C¯cŒÏÚ , «¬ƒ¿À«∆∆
eÏÈÙ‡L ,ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈∆¬ƒ
,ÁÒÙ‰ ‚Áa ¯eÒ‡L ıÓÁÓ≈»≈∆»¿««∆«
‚Áa ÌÁl‰ ÈzL ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿«¿≈«∆∆¿«
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יג mkizeqixr ziy`x

ּולעתידֿלבא  ּבמּתןּֿתֹורה, ּׁשּנתחּדׁש מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּזהּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשלמּות, ּבתכלית זה "את 62יהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ

ּברּור  לאחרי הארץ", מן אעביר הּטמאה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֻרּוח

ׁשּזהּו ׁשּבעֹולם, הּקדּׁשה ניצֹוצֹות ּכל ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֻוהעלאת

אּתם" ּוזהבם "ּכסּפם ּגם 63ענין נכללֹות ׁשּבזה , ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

העֹולם  מאּמֹות ׁשּמקּבלים ׁשהיה 64הּמּתנֹות ּכפי , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבמּתןּֿתֹורה, מּתנֹות",65ּגם "לקחּת ְְְֶַַַַַָָָָָ

ׁשל  הּׂשר (ׁשהּוא החּיים ּדהפ הּמלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאפילּו

ׁשּמסר  מּתנה, למׁשה נתן הּטמאֹות) קלּפֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש

הּקטרת  סֹוד ה'ּלעמת66ֿלֹו ּברּור על ׁשּמֹורה , ְְֵֶֶֶַַַַֹֻ

י"א, ּבמסּפר הם הּקטרת ּסממני ׁשלכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹזה',

עֹוׂשים  ּומּכלֿמקֹום 'לעּמתֿזה', עם ְִִִֶֶַָָָֻׁשּקׁשּור

ּברּור  ענין ׁשהּוא הּמזּבח, ּגּבי על קטרת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמהם

לעתיד67ֿה'לעמתֿזה' ּתהיה ׁשּבזה והּׁשלמּות . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

הּקדּׁשה, ניצֹוצֹות ּכל יתּבררּו ׁשאז ְְְִִֶַָָָָָֹֻלבא,

אֹורה' ּב'ׁשערי היא 68וכּמבאר הּגאּלה ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּכל 69"ּבעּתּה" "ּכלּו ׁשּכבר לאחרי עכׁשו, [ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבאפן 70הּקּצין" להיֹות הּגאּלה יכֹולה לא , ְְְְִִִֶַַָָֹֹֻ

ניצֹוצי 69ּד"אחיׁשנה" ּכל מתּבררים אזי [ ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

ּוכמֹו אחד, נּצֹוץ אפילּו נאבד ולא ְְְֱֲִִֶֶַַָָֹהּקדֹוׁשה

ּבביאת 71ׁשּכתּוב  ּגֹו', אחד לאחד ּתלּקטּו ואּתם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֻ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדק ְֵֶֶַָָּגֹואל
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ב.)62 יג, ט.)63זכרי' ס, שם.)64ישעי' לישעי' רד"ק ניסן )65ראה בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל יט. סח, ַתהלים

וש"נ). ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה א.)66השתא פט, שבת ואילך.)67ראה סע"ב כ, תולדות תו"א שער )68ראה

ואילך. פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה א.)69הפורים צח, סנהדרין כב. ס, ב.)70ישעי' צז, יב.)71סנהדרין כז, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÚe·M‰ שמחג העומר ספירת בימי העולם והתעלות בירור לאחר כי «»

להיות  יכול אסור, היה הפסח שבחג עצמו, החמץ השבועות, חג עד הפסח

לה', BzŒÔzÓa¯‰,קרבן LcÁ˙pM ‰Ó e‰fL לתקן הכוח ניתן שאז ∆∆«∆ƒ¿«≈¿««»
לימוד  ידי על העולם את ולהעלות

הזה, בעולם המצוות וקיום התורה

‰Ê ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe התיקון ¿»ƒ»…ƒ¿∆∆
העולם  של ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙והזיכוך

˙eÓÏM‰ התיקון לשיא יגיע והעולם «¿≈
שלו, e˙kL·והעילוי BÓk62 ¿∆»

לעתיד  העולם מצב על ישעיה בנבואת

‡È·Ú¯לבוא ‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡"∆««À¿»«¬ƒ
,"ı¯‡‰ ÔÓ העולם מצב יהיה וזה ƒ»»∆

¯e¯a È¯Á‡Ï מהרע הטוב הפרדת ¿«¬≈≈
‰M„w‰ ˙BˆBˆÈ Ïk ˙‡ÏÚ‰Â¿«¬»«»ƒ«¿À»

ÔÈÚ e‰fL ,ÌÏBÚaL המשמעות ∆»»∆∆ƒ¿«
שבני  ישעיה נבואת של הפנימית

כאשר  מהגלות יצאו «¿»"ÌtÒkישראל
"Ìz‡ Ì·‰Êe63‰ÊaL , ¿»»ƒ»∆»∆

˙Bzn‰ Ìb ˙BÏÏÎƒ¿»«««»
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ó ÌÈÏa˜nL64, ∆¿«¿ƒ≈À»»

ויגיע  לעתידֿלבוא יתעלה זה שגם

והשלמות התיקון ÈÙk¿ƒלתכלית
Óa Ìb ‰È‰LBÓk ,‰¯BzŒÔz ∆»»«¿««»¿

·e˙kL65 ס"ח בפרק בתהילים, ∆»
מתןֿתורה, אודות «¿»«"zÁ˜Ïהמדבר

C‡Ïn‰ eÏÈÙ‡L ,"˙BzÓ«»∆¬ƒ««¿»
¯O‰ ‡e‰L) ÌÈiÁ‰ CÙ‰c¿≈∆««ƒ∆«»

˜BtÏ˙הרוחני LÏL ÏL∆¿…¿ƒ
,‰zÓ ‰LÓÏ Ô˙ (˙B‡Óh‰«¿≈»«¿…∆«»»

˙¯Ëw‰ „BÒ BÏ ¯ÒnL66 ∆»««¿…∆
הקטורת  את ויתן שנאמר דבר, לו מסר המוות מלאך "אף הגמרא: (ובלשון

ליה  דאמר לאו אי וגו' החיים ובין המתים בין ויעמוד ואומר העם, על ויכפר

יודע]"), היה האם לו שאמר לא [אם ידע הווה הקטורת BnL¯‰מי עניין ∆∆
,'‰ÊŒ˙ÓÚl'‰ ¯e¯a ÏÚ שם על זה' 'לעומת (הנקרא הקדושה היפך «≈«¿À«∆

אלוקים') עשה זה לעומת 'זה בקהלת ‰Ëw¯˙הפסוק ÈÓÓq ÔÎÏL∆»≈«¿»≈«¿…∆
ÌÚ ¯eLwL ,‡"È ¯tÒÓa Ì‰≈¿ƒ¿«∆»ƒ

,'‰ÊŒ˙nÚÏ' בקבלה כמבואר ¿À«∆
ÌÈNBÚוחסידות, ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ

Ì‰Ó הסממנים ÏÚמי"א ˙¯Ë˜ ≈∆¿…∆«
¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«∆ƒ¿«≈

.ÊŒ˙ÓÚÏ'‰67‰'ותיקון  «¿À«∆
‰ÊaL ˙eÓÏM‰Â תיקון של ¿«¿≈∆»∆

זה' ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,ה'לעומת ‰È‰zƒ¿∆∆»ƒ»…
˙BˆBˆÈ Ïk e¯¯a˙È Ê‡L∆»ƒ¿»¿»ƒ

‰M„w‰ במציאות שקיימים «¿À»
È¯ÚL'aהגשמית, ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿«¬≈
'‰¯B‡68 האמצעי לאדמו"ר »

‡È‰ ‰l‡b‰ ¯L‡kL∆«¬∆«¿À»ƒ
"dzÚa"69 מראש לה שנקבע בזמן ¿ƒ»

¯·kL È¯Á‡Ï ,ÂLÎÚ È¯‰L]∆¬≈«¿»¿«¬≈∆¿»
"ÔÈvw‰ Ïk eÏk"70, עברו וכבר »»«ƒƒ

ל'קץ' למתאימים שנחשבו הזמנים כל

‰l‡bהגלות  ‰ÏBÎÈ ‡Ï‰ …¿»«¿À»
"‰LÈÁ‡"c ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï69 ƒ¿¿…∆¿¬ƒ∆»

כבר  במהירות לגאולה הזמנים כי

‡ÈÊעברו  של ] בדרך היא כשהגאולה ¬«
ÈˆBˆÈ'בעיתה' Ïk ÌÈ¯¯a˙Óƒ¿»¿ƒ»ƒ≈

eÏÈÙ‡ „·‡ ‡ÏÂ ‰LB„w‰«¿»¿…∆¡«¬ƒ
·e˙kL BÓÎe ,„Á‡ ıBv71 גם ƒ∆»¿∆»

מהגלויות  ישראל בני כל קיבוץ לגבי

כל  לקיבוץ גם והכוונה הגאולה, בבוא

בעולם  שקיימים הקדושה ניצוצות
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כיוון שהראייה אינה תלוייה בקליטה  וזאת,  ביותר,  גדול  גם עולם  לראות  והבנה מוגבלים, מסוגל  אפילו אדם קטן, בעל תפיסה 
ובהבנה.

ממכתב כ"ג סיון תשכ"ה
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הזקן ‡. רבינו פתגם שממנה 1ידוע – הוראה – תורה גם היא בתורה, זה בשבוע שקורין שהפרשה ,
זה. בשבוע ומתרחשים הקשורים ומאורעות לענינים בנוגע ללמוד יכולים

נשארת  השבוע ופרשת לשנה, משנה משתנים השבוע ומאורעות שנה, אלפי לפני ניתנה שהתורה ואע"פ
לכל  והורה שלאח"ז, הזמנים בכל שיארע מה כל שיודע מהקב"ה, ניתנה שהתורה כיון הרי – שהיא כמו
בכל  יום בכל להתנהג כיצד הדורות, בכל – ילדה או ילד בחורה, או בחור אשה, או איש – מישראל אחד
שיתרחשו  השונים המאורעות כל עבור הוראות פרשה באותה לקבוע יכול שהי' יפלא לא שנה, ובכל חודש

עתה. אנו נמצאים שבה לשנה ועד שלאח"ז, שנה ובכל התורה, שניתנה הראשונה בפעם –

הקב"ה,·. ע"י "נבחרתן" שאתן העובדה עם קשור כאן, התאספנו שבגללו המאורעות אחד

פרטית – בהשגחה הוא דבר כל לטובה 2שהרי שזהו (לפי הקב"ה ע"י נקבע כך אלא מקרה, ע"י לא ;
ושל הנבחר לפגישה של בנוגע הוא וכן זה. על הוראות נותן שגם ובאופן לאח"ז), הנבחרים שיפגשו  אלו

–זו 

וחינוכן, בלימודן מסויים והישג מסויימת דרגא שסיימו אלו – מכן חלק

תקופות  שיש אלא ובחינוך, בידיעות אצלו ניתוסף האדם חיי זמן כל כי, מוחלט, סיום זה אין שהרי
לגמרי, אחרת לתקופה עוברים ולאח"ז והלימוד, בהחינוך מסויים ושלב מצב מסיימים שבהם וזמנים

אחרים, חינוך אודות גם לחשוב להתחיל ובנדו"ד, אחר, באופן ולהתחנך ללמוד  צריכים שבה

בזמן  אחריותן תחת שיהיו לילדים בנוגע והוראה להדרכה השייכות אלו – מכן השני החלק שזהו
עתה, שמגיעה חופשתֿהקיץ

לחנך  לשלוט, עצמית, שליטה שמשיגים לאחרי זה הרי – כדבעי אחרים ולהנהיג להדריך וכדי
כדבעי. עצמו את ולהדריך

זו ‚. פגישה עם הקשורים בענינים גם הוראה ללמוד יכולים שממנו השבוע בפרשת מהפרטים אחד
זו  שבפרשה הוא, ושלנו), וליתן 3(שלכן להפריש – חלה הפרשת מצות אודות באריכות לראשונה מסופר

לאכילה: לחם אח"כ אופים שממנה מהעיסה  הראשון החלק לכהן

צריכים  העיסה של וההתחלה הראשית – (לה') תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: בפסוק
פסוק  זה אין שהרי – בדבר פרטים נתבארו ולאח"ז הקב"ה. בשביל ולתתה להפרישה "חלה", לעשותה

בזה  שעוסקת שלימה פרשה אלא שעי"ז 4אחד, זו;5, מצוה של והאופי התכונה כללות יותר מודגשת
או  בקיצור בתורה באו מצוות שכמה אע"פ פרטים, ובריבוי ובפרטיות באריכות בתורה שמתבארת מצוה

נמרץ. בקיצור אפילו

יחזקאל  של נבואותיו בסיום והודגשה שנזכרה בזה גם רואים זו, מצוה של והכלליות ששם 6הנחיצות ,
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו (במהדורא ואילך 304 ע' ח"ח ללקו"ש בהוספות

המו"ל). ע"י מ"מ ציוני איזה
בסה"ש 1) (נדפס בתחלתו שיקאגא ביקור קונטרס ראה

חשון. ב יום" ב"היום נעתק – (29 ע' תש"ב
ע'2) ח"א (לקו"ד ואילך ס"ג תרצ"ד כסלו יט שיחת ראה

.(166
יזֿכא.3) טו, שלח
נקראת 4) וגם זו למצוה הוקדשה שלימה שמסכתא להעיר

"חלה".
חוקת.5) ר"פ לקו"ת כו'". שיחתן "יפה ח: פ"ס, ב"ר ראה
ל.6) מד,
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לפנ"ז) גם קיימו שחלקם (אע"פ אז שיקיימו מיוחדות מצוות ומונה משיח, בביאת בנ"י יתנהגו איך מספר
מצות  גם ביניהם ומונה – היהודיים בחיים להן שיש ההשפעה ועל שבהן הנחיצות על מורה שזה –

התוקף  בכל חלה מצות ישראל בארץ יחדש אזי משיח כשיבוא (שהרי תתנו 7חלה עריסותיכם "ראשית :(
לכהן".

והיינו, ביתך", אל ברכה "להניח לאח"ז: מיד ממ"ש – זו מצוה של והנחיצות הגדלות יותר ומובן
חלה. מצות שתקיים והמשפחה הבית בני לכל הבית, בכל ברכה תומשך חלה מצות קיום שע"י

בזכותן  שגם לפנ"ז, שם שנימנו המצוות על גם ביתך" אל ברכה "להניח קאי הפשט שע"פ ואע"פ
התורה  מלימוד חלק הוא הסדר גם בתורה הרי – בבית הברכה ברכה 8תומשך ש"להניח גופא מזה ולכן, ,

לכל  שייך זה שענין שאע"פ מוכח, חלה, מצות לאחרי מיד נאמר – מצוות ריבוי על שקאי – ביתך" אל
חלה  מצות עם ועיקרי חזק הכי באופן קשור זה הרי לפנ"ז, שנימנו .9המצוות

המצוה:„. של מתוכנה בפשטות מובן זה הרי – מצוות? משאר חלה מצות נחלקת במה

לחם, עם קשור האכילה ענין עיקר והרי – לאכול הולך שיהודי לפני

האמיתית – המשמעות את (שמבטאת הקודש בלשון בשם 10שלכן, הסעודה כל נקראת ענין) כל של
האדם 11לחם  צרכי כל את והסעודה האכילה ענין כולל יותר רחב ובמובן העיקר; הוא שהלחם כיון ,12–

מצוה מפריש efמדגישה לראש לכל הנה לעצמו, לסעודה להכין שמתחיל שלפני בכך מכיר שיהודי ,
בחשיבות  הראשון וגם בזמן הראשון פירושו "ראשית" (שהרי והמובחר הראשון החלק עבור 13את (

לכהן. ונותנו הקב"ה,

כללית:‰. הוראה יש ובזה

מובדל  שהוא לדעת עליו – העמים שאר מתנהגים איך מסביבו ורואה בעולם, נמצא יהודי כאשר
מהם,

במבט – לכאורה, משתווה שבהם בענינים אפילו אלא מצוות, ומקיים ולומד שמתפלל בשעה רק לא
צרכים  ושאר ושתי' באכילה כמו העמים, לשאר –14ראשון,

ויוקר  בחשיבות והראשון בזמן, להפריש 15שהראשון – ד"תרימו" הפירוש (שזהו ומרים מפריש –
ומצוות. ותורה קדושה – הקב"ה עם הקשורים ענינים עבור דהיינו, להקב"ה, ונותנו ולהרים)

ביתך": אל ברכה "להניח – הוא זה על השכר מדוע גם מובן ומזה

עם  הקב"ה, עם הקשור ענין עם שמתחילים באופן מיוסדת הבית הנהגת שכל רואה הקב"ה כאשר
נותנים  והיפה שהטוב – בחשיבות גם אלא בזמן רק לא ההתחלה וזוהי ומצוות, תורה ויהדות, קדושה

הקב"ה, עם הקשורים וענינים יהדות עבור

נמצא  שבו מקום יהי' היהודי שהבית – מדה כנגד מדה אופן, באותו השכר את הקב"ה נותן אזי
המצטרך. בכל הברכות כל גם באים הקב"ה עם שביחד מובן הרי לשם, בא שהקב"ה וכיון הקב"ה,

היוםֿיום: חיי בכללות הוא כן חלה, מצות בכללות שהוא שכשם – יותר רחב במובן גם למדים ומזה
עריסותיכם" "ראשית הנה היום, את כשמתחיל – אשה או איש – קשור 16יהודי צ"ל – היום התחלת –
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ב.7) סשכ"ב, יו"ד שו"ע ראה
חלה n"kaוכדרז"ל8) במצות וגם כו'". נסמכה "למה

כלל  תושבע"פ חלק משל"ה ולהעיר ו). פט"ו, (ויק"ר דפרשתנו
כו'. מוקדם אין

ע'9) תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט עריסותיכם, ראשית סד"ה ראה
רג).

שער 10) שם. (להה"מ) תורה אור יט. ב, לבראשית בחיי ראה
פ"א. והאמונה היחוד

והתועבה 11) – גו'" תועבה כי "לחם לב): (מג, מקץ ראה

הבשר. רק היא
(וראה 12) כו'" לסעודה כו' "בע"ש א) (לח, סנהדרין ראה

וש"נ). .69 ע' חנ"ו מנחם תורת גם
כג.13) ל, תשא רש"י
רפ"ז.14) תניא סרל"א. או"ח שו"ע ראה
רמח.15) סו"ס יו"ד שו"ע ראה
(16– (ערש) מטה – סה"מ cinעריסה וראה משנתו. שיעור

א. קסה, ח"א קונטרסים
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לעולם  שיוצא ולפני שלו והצרכים הענינים כל לפני – היום את להתחיל עליו (לה'): תרומה" "תרימו עם
"מ  בתור עליו אותו ולקבל להקב"ה, גדולה תודה ליתן לפניך", אני "מודה באמירת וקיים",– חי לך

היום. כל במשך יתנהג הוראותיו שע"פ שלו, וקיסר מנהיג

.Â התחלת הנה להדריכם, שצריכים ישראל ילדי אחריותם תחת שמקבלים שאלו גם מובן ומזה
לה', תרומה תרימו עריסותיכם שראשית הרעיון את בהם שנוטעים עי"ז היא הילדים והנהגת הדרכת
יותר  עוד ולעניניו, להקב"ה ולקרבו ולהגביהו להפרישו שצריך תרומה, בבחינת הוא ילד שכל ולידע,

לפנ"ז. שהי' מכמו

ההדרכה  כל תהי' שלאח"ז – ביתך" אל ברכה ד"להניח הענין יהי' שבודאי ההבטחה גם ישנה ועי"ז
והצלחה  ברכה באים עמו שיחד הקב"ה, עם ביחד היתה שההתחלה כיון רבה, בהצלחה הקיץ כל במשך

ישראל. ילדי בהדרכת ובפרט הפעולות, בכל

הלימוד  בכללות יותר נעלית לתקופה ההכנה והתחלת בלימודים, אחת תקופה לסיום בקשר וכמו"כ
תרימו  עריסותיכם ד"ראשית באופן צ"ל שלאחרי', התקופה התחלת גם שהיא התקופה, שסיום – והחינוך
וקיים". חי ה"מלך שהוא הקב"ה אודות במחשבה חדורה ונעשית ניתנת שההתחלה היינו, לה'", תרומה

ולאח"ז  נכנסים, שבה השני' בתקופה ברכה שתהי' – ביתך" אל ברכה ד"להניח הענין גם נמשך ועי"ז
שהם  הקב"ה, של בברכותיו שיתברכו והסביבה, הבית הו"ע שבכללות עניניו, בכל – ביתך" "אל גם

יחד. גם וברוחניות בגשמיות ברכות

*

.Ê,ומוצלח בריא קיץ שיהי' תחיינה, ישראל בנות כללות בתוככי מכן, אחת כל ויצליח יברך השי"ת
בריאות  מתוך עלי' הטיל שהקב"ה השליחות את תקיים מכן אחת וכל ברוחניות, והן בגשמיות הן

זה, בענין הקב"ה של וההצלחה הברכה את שתביא מסירות, ומתוך ושמחה,

שמעניקה  התואר את הצדק במלוא להרוויח זכתה שהיא אחת, כל על מיד להכיר שיוכלו ובאופן
הנהגתה, ועל עלי' כשמסתכלים שכן, ולאה, רחל רבקה שרה בת נקראת שהיא ישראל, בת לכל התורה

שמתלבשת  איך שרואים כפי – ולאה רחל רבקה שרה הקדושות, אמותנו של בת שזוהי מיד ,17מכירים
הקב"ה. של שליחותו את שממלאת איך  ובפרט הנהגתה, ובכללות

ישראל  בית את בונות שהן – האמהות על שנאמרו הברכות בכל מתברכת גם היא את 18ואז ובונות ,
היהודי, העם

יצאו  בגאולה 19ובקרוב צדקנו, משיח לקראת – ישראל כלל בתוככי ע"י 20– והשלימה האמיתית
ממש. בקרוב ישראל, ארץ הקדושה לארצנו ויוליכנו מהגלות, שיוציאנו צדקנו, משיח

טובות. בשורות מכן ונשמע ומוצלח, בריא קיץ
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רחל 17) רבקה שרה שבאוהל נשים "מאן ב) (כג, נזיר ראה
א): (פז, מב"מ והוא ט). (יח, וירא עה"ת ובפרש"י ולאה".

היא". צנועה – "באוהל
(צנועה 18) ביתך בירכתי גו' "אשתך פי"ח: תדבא"ר ראה

משא  כו' תלמוד כו' משנה כו' מקרא בעלי מהם בני' כו' בבית)
כו'". נבונים כו' חכמים כו' ומתן

זמנא 19) כל פורי' כגפן "אשתך ואילך) ב (קטו, זח"א ראה
לאולדא  ואתחזי צנועה היא לבר נפקא ולא ביתא בירכתי דאתתא
לא  זיתים מה זיתים כשתילי בניך אגרה מה חמי כו' דכשרן בנין
בניך  הכי אוף תדיר קשורין וכלהו שתא יומי כל טרפייהו נפלי

לאסגאה  כו' הנה בתרי' כתיב מה לשלחנך סביב  זיתים כשתילי
דאוליפנא אחרא dpnמלה `c צניעא הוה דשכינתא זמנא דכל

כד  ישראל אלין זיתים כשתילי בניך כביכול לה חזי כדקא באתרה
וחדאן  קרבנין וקרבין ושתאן דאכלי לשלחנך סביב בארעא. שראן

ומתבר  קב"ה בגינייהו".קמי ותתאין עלאין כן
סח 20) (תהלים עה"פ ו) פ"ג, (במדב"ר מדרז"ל ז)*להעיר ,

הפנויות  כשרות, הנשים שבזכות – בכושרות" אסירים "מוציא
גואל  אני הקב"ה אמר גו', נעול גן נאמר עליהם והנשואות

בני. את (ממצרים)

(*ezlgza oqip `"i n"dq d`x) eiig zepyl mi`znd mildz lhiR`wd mei lka xnel bdpnd t"ry xirdl.(p"ye–dpy oqip `"ia eligzd ©
mildzay gq xenfn zxin` (h"kyz) ef. המו"ל.
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.h"kyz'd ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

עבדא". "אנא הניגון לנגן צוה שליט "א אדמו"ר כ"ק

שהענין ‡. כיון הרי – תמוז חודש מברכים שבת וגם שלח, פרשת שבת – זה הש"ק ליום בנוגע
להתחיל  יש השנים, ברוב רק היא תמוז מברכים בשבת קביעותה ואילו השנים, בכל הוא שלח דפרשת

שלח. דפרשת הענין עם

לך" ד"שלח שהענין נמצא, ביאתן, עד המרגלים משילוח יום הארבעים של החשבון שע"פ ובפרט
אלו  בימים .1אירע

שבנ"י ·. כדי היתה בזה שהכוונה הארץ, את לתור המרגלים שילוח – הוא שלח פרשת של תוכנה
מיד, לארץ נכנסים היו זכינו שאילו לכך שנוסף והיינו, האפשרית, במהירות ישראל לארץ להכנס יוכלו

בהעלותך  (בפ' לפנ"ז רש"י בפירוש חפץ 2וכמ"ש הקב"ה שהי' אחד, ביום הלכו ימים שלשת "מהלך (
יותר. גדולה במהירות לארץ הכניסה היתה המרגלים דשילוח ההכנה ע"י הנה מיד", לארץ להכניסם

"לדעתך"3ועז"נ  לך", תועלת 4"שלח היתה בודאי הרי אותם, שלח שמשה וכיון משה), של (לדעתו
זאת  שיבינו לאחרי הטוב, מרצונם אלא) עול, קבלת של באופן רק (לא לארץ יכנסו שבנ"י כדי – בדבר

כו' .5בשכלם

המצוות: בקיום השלימות נעשית שעי"ז – ישראל לארץ שבכניסה והמעלה החידוש וכללות

רז"ל  אמרו הרי – התורה ללימוד דור 6בנוגע על דקאי המן", לאוכלי אלא לדרוש תורה ניתנה "לא
המדבר  לדור לכאורה שייך התורה ענין שעיקר כך, כפשוטו, "מן" שאכלו אלו שהם דעה, דור המדבר,

דוקא;

וכמ"ש  ישראל, בארץ רק לעשותם שנצטוו מצוות כו"כ יש הרי – המצוות לקיום בנוגע אבל
מושבותיכם" ארץ אל תבואו "כי הארץ"7בפרשתנו: אל "בבואכם נתחייבו 8, לא במדבר בהיותם ואילו ,

בהם.

(היינו  תלמוד "גדול שהרי – לארץ הכניסה ע"י שלימות ניתוסף התורה בלימוד שגם מובן, ומזה
מעשה" לידי שמביא היא) התלמוד של רק 9שהגדלות הי' מצוות כו"כ של בפועל שהמעשה וכיון ,

זה  מצד – תלמוד") ("גדול דתלמוד הגדלות גם הרי בגילוי, מעשה" לידי "באו שאז לארץ, בהכניסה
יותר  בשלימות אז היתה – מעשה" לידי .10ש"מביא

שחלקו  ושבע שכבשו שבע לאחרי רק בהם שנתחייבו מצוות יש – גופא למצוות שיש 11ובנוגע ועד ,
בכניסתן  מיד בהם שנתחייבו מצוות יש אבל לאח"ז; זמן משך שהי' ביהמ"'ק בנין עם הקשורות מצוות

בפרשתנו  שנאמרה חלה מצות וכמו נתחייבו 8לארץ, מלחמה ואכלו בה "משנכנסו רש"י: כפירוש ,
בחלה".
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הערה 1) בתחלתו חי"ט לקו"ש גם וראה א. כט, תענית ראה
.6

לג.2) יו"ד,
פרשתנו.3) ריש
עה"פ.4) פרש"י
ואילך.5) 93 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה

ד.6) טז, שם בשלח. ר"פ מכילתא
ב.7) טו,
יח.8) שם,
וש"נ.9) ב. מ, קידושין

ואילך.10) 154 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
שם.11) פרשתנו פרש"י ב. לז, שם ראה

h"kyz'd ,oeiq e"k ,gly 't 'd mei zgiy

לעולם  שיוצא ולפני שלו והצרכים הענינים כל לפני – היום את להתחיל עליו (לה'): תרומה" "תרימו עם
"מ  בתור עליו אותו ולקבל להקב"ה, גדולה תודה ליתן לפניך", אני "מודה באמירת וקיים",– חי לך

היום. כל במשך יתנהג הוראותיו שע"פ שלו, וקיסר מנהיג

.Â התחלת הנה להדריכם, שצריכים ישראל ילדי אחריותם תחת שמקבלים שאלו גם מובן ומזה
לה', תרומה תרימו עריסותיכם שראשית הרעיון את בהם שנוטעים עי"ז היא הילדים והנהגת הדרכת
יותר  עוד ולעניניו, להקב"ה ולקרבו ולהגביהו להפרישו שצריך תרומה, בבחינת הוא ילד שכל ולידע,

לפנ"ז. שהי' מכמו

ההדרכה  כל תהי' שלאח"ז – ביתך" אל ברכה ד"להניח הענין יהי' שבודאי ההבטחה גם ישנה ועי"ז
והצלחה  ברכה באים עמו שיחד הקב"ה, עם ביחד היתה שההתחלה כיון רבה, בהצלחה הקיץ כל במשך

ישראל. ילדי בהדרכת ובפרט הפעולות, בכל

הלימוד  בכללות יותר נעלית לתקופה ההכנה והתחלת בלימודים, אחת תקופה לסיום בקשר וכמו"כ
תרימו  עריסותיכם ד"ראשית באופן צ"ל שלאחרי', התקופה התחלת גם שהיא התקופה, שסיום – והחינוך
וקיים". חי ה"מלך שהוא הקב"ה אודות במחשבה חדורה ונעשית ניתנת שההתחלה היינו, לה'", תרומה

ולאח"ז  נכנסים, שבה השני' בתקופה ברכה שתהי' – ביתך" אל ברכה ד"להניח הענין גם נמשך ועי"ז
שהם  הקב"ה, של בברכותיו שיתברכו והסביבה, הבית הו"ע שבכללות עניניו, בכל – ביתך" "אל גם

יחד. גם וברוחניות בגשמיות ברכות

*

.Ê,ומוצלח בריא קיץ שיהי' תחיינה, ישראל בנות כללות בתוככי מכן, אחת כל ויצליח יברך השי"ת
בריאות  מתוך עלי' הטיל שהקב"ה השליחות את תקיים מכן אחת וכל ברוחניות, והן בגשמיות הן

זה, בענין הקב"ה של וההצלחה הברכה את שתביא מסירות, ומתוך ושמחה,

שמעניקה  התואר את הצדק במלוא להרוויח זכתה שהיא אחת, כל על מיד להכיר שיוכלו ובאופן
הנהגתה, ועל עלי' כשמסתכלים שכן, ולאה, רחל רבקה שרה בת נקראת שהיא ישראל, בת לכל התורה

שמתלבשת  איך שרואים כפי – ולאה רחל רבקה שרה הקדושות, אמותנו של בת שזוהי מיד ,17מכירים
הקב"ה. של שליחותו את שממלאת איך  ובפרט הנהגתה, ובכללות

ישראל  בית את בונות שהן – האמהות על שנאמרו הברכות בכל מתברכת גם היא את 18ואז ובונות ,
היהודי, העם

יצאו  בגאולה 19ובקרוב צדקנו, משיח לקראת – ישראל כלל בתוככי ע"י 20– והשלימה האמיתית
ממש. בקרוב ישראל, ארץ הקדושה לארצנו ויוליכנו מהגלות, שיוציאנו צדקנו, משיח

טובות. בשורות מכן ונשמע ומוצלח, בריא קיץ
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רחל 17) רבקה שרה שבאוהל נשים "מאן ב) (כג, נזיר ראה
א): (פז, מב"מ והוא ט). (יח, וירא עה"ת ובפרש"י ולאה".

היא". צנועה – "באוהל
(צנועה 18) ביתך בירכתי גו' "אשתך פי"ח: תדבא"ר ראה

משא  כו' תלמוד כו' משנה כו' מקרא בעלי מהם בני' כו' בבית)
כו'". נבונים כו' חכמים כו' ומתן

זמנא 19) כל פורי' כגפן "אשתך ואילך) ב (קטו, זח"א ראה
לאולדא  ואתחזי צנועה היא לבר נפקא ולא ביתא בירכתי דאתתא
לא  זיתים מה זיתים כשתילי בניך אגרה מה חמי כו' דכשרן בנין
בניך  הכי אוף תדיר קשורין וכלהו שתא יומי כל טרפייהו נפלי

לאסגאה  כו' הנה בתרי' כתיב מה לשלחנך סביב  זיתים כשתילי
דאוליפנא אחרא dpnמלה `c צניעא הוה דשכינתא זמנא דכל

כד  ישראל אלין זיתים כשתילי בניך כביכול לה חזי כדקא באתרה
וחדאן  קרבנין וקרבין ושתאן דאכלי לשלחנך סביב בארעא. שראן

ומתבר  קב"ה בגינייהו".קמי ותתאין עלאין כן
סח 20) (תהלים עה"פ ו) פ"ג, (במדב"ר מדרז"ל ז)*להעיר ,

הפנויות  כשרות, הנשים שבזכות – בכושרות" אסירים "מוציא
גואל  אני הקב"ה אמר גו', נעול גן נאמר עליהם והנשואות

בני. את (ממצרים)

(*ezlgza oqip `"i n"dq d`x) eiig zepyl mi`znd mildz lhiR`wd mei lka xnel bdpnd t"ry xirdl.(p"ye–dpy oqip `"ia eligzd ©
mildzay gq xenfn zxin` (h"kyz) ef. המו"ל.



h"kyz'dיח ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy

חלה  מצות עם שלח פרשת של המיוחד הקישור כולה,12וזהו הפרשה של השם שזהו לכך (נוסף
שנתחייבו  המצוות מצד היא שלח) פרשת של (תוכנה לארץ הכניסה מעלת שהרי – חלה) מצות גם כולל

ומ  בה".בארץ, "משנכנסו מיד חיובה חלה צות

עריסותיכם ‚. ראשית לה' תרומה תרימו הארץ מלחם באכלכם "והי' – הוא חלה מצות של ענינה
תרומה" תרימו :13חלה

בפרש"י  (כמובא האדם אכילת עניני כל שכולל – עם 14לחם הנפש את שמחבר האדם מזון הוא – (
מדברי  כמובן הנפש, של השלימות גם עי"ז נעשית וכן הגוף, של השלימות נעשית עי"ז שדוקא הגוף,

סנהדרין  במסכת שניהם 15הגמרא בצירוף שדוקא כך, וגוף, לנשמה בנוגע וסומא" מ"חיגר המשל אודות
שלם. דבר נעשה

נמשכת  ועי"ז לעצמו, ליטול יכול לאח"ז ורק לה', תרומה להרים צריך לראש שלכל הציווי נאמר זה ועל
ביחזקאל 16ברכה  כמ"ש בארוכה 17, לעיל (כמדובר ביתך" אל ברכה להניח לכהן תתנו עריסותיכם ).18"ראשית

המשנה  כדברי – הוא דחלה החיוב מתחברים 19אך שעי"ז המים", את נותנת (האשה) שהיא "כיון –
כמו  נחשב עצמו מצד קמח שגם שאע"פ [והיינו, אחת עיסה ונעשים זמ"ז נפרדים שהיו הקמח פירורי

יו"ד  בשו"ע כמבואר בלח, פסח 20לח בהלכות באו"ח גם וקצת מסויימים,21, בדברים רק זה הרי מ"מ, ,
ענין  נעשה המים נתינת ע"י ורק פירוד; של ענין עדיין זהו אלא אחד, ענין שזהו לומר אפשר שאי וכ"ש

הגוף. עם הנפש את לחבר האדם, למזון ראוי נעשה זה הרי שאז אחד],

בהקדים:„. – בזה הענין לבאר ויש

מסדר  למעלה ועד העליונים בעולמות ועאכו"כ שבעוה"ז, בנבראים אפילו – והנבראים העולמות בכל
אחד" מ"ה' שנמצאו דכיון אחדות, של ענין יש – האחדות,22השתלשלות ענין בהם ניכר להיות צריך ,

בלבד  זו לא הנה ובנדו"ד, אותה, שעשה האומן הוא מי ניכר להיות צריך מלאכה שבכל  בשכל, וכמובן
של  ענין ניכר עצמם שבנבראים זאת, עוד אלא זה, נברא גם ברא זה נברא שברא שמי בנבראים שניכר

ומאוחדת. משותפת נקודה בכולם שיש – אחדות

חזקה" הוי זימני ש"בתלת – בהלכה גם מתבטא זה :23וענין

יהי' איך הוכחה זו אין ועדיין כו', מיוחד פרט מצד שזהו להיות יכול אחת, פעם דבר אירע כאשר
כזה. באופן יהיו שלאח"ז המאורעות שגם "חזקה" נעשית פעמים, ג' הדבר כשאירע אבל השני; המקרה

שהענין  לפי – שלאח"ז? למאורעות בנוגע ג"פ שאירע ממה ההוכחה מהי דלכאורה – בזה וההסברה
יהיו  שלאח"ז המאורעות שגם מובן ומזה בכולם, שיש המשותפת הנקודה מצד הוא פעמים שלש שאירע

משותפת. נקודה אותה מצד כזה, באופן

ולכאורה, לנגוח). (מוחזק מועד שור של דין לו יש פעמים שלש שנגח שור דלעו"ז: בצד – ולדוגמא
בבהמה  או זה ברחוב זה, ביום דוקא שהי' מסויים פרט מצד הי' נגיחה של מאורע שכל לומר אפשר הרי
משותפת, נקודה בכולם יש שור, אותו הוא הנגיחות שלש כל של שהמקור שכיון הוא, הענין אך – זו?

ויגח. יחזור אזי כו', אחר ברחוב נוספת בהמה יראה זה שור שכאשר חזקה זו הרי ולכן

האחדות. ענין מצד שבעולם, ענינים בכמה משותפת נקודה שיש רואים וכאן
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ס"ו 12) דאשתקד תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(137 ע' חנ"ג מנחם (תורת

יטֿכ.13) שם, פרשתנו
תורת 14) גם וראה יז. כא, אמור נד. לא, ויצא פרש"י ראה

וש"נ. .344 ע' חנ"ו מנחם
ב.15) צא,
ב.16) לב, שבת ראה
ל.17) מד,

ואילך 18) ס"ג המסיימות) (לתלמידות סיון כ"ו ה' יום שיחת
ואילך). 343 ע' חנ"ו מנחם (תורת

מ"א.19) פ"ג חלה
וש"נ.20) סק"ג. סק"ט יו"ד ש"ך ראה
וש"נ.21) רסתמ"ז. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ד.22) ו, ואתחנן
וש"נ.23) ע"ב. ריש קו, ב"מ
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גו'"‰. ברא ש"בראשית התורה 24וכיון בשביל היא העולם שבריאת שבעולם 25, שכשם מובן, הרי ,
אור" ש"תורה כיון מזה, ויתירה בתורה, גם האחדות ענין ישנו האחדות, ענין דבר,26יש כל שמאירה ,

בגלוי: הוא שבתורה האחדות ענין הנה 

חז"ל  וכדרשת ענינים, ריבוי יש שבתורה הפסוק 27אע"פ פלגשים 28על ושמונים מלכות המה "ששים
ועלמות  הברייתות, אלו פלגשים ושמונים מסכתות, ששים אלו מלכות המה "ששים מספר", אין ועלמות
חז"ל  כדרשת האחדות, ענין גם בתורה יש מ"מ, האמוראים", מימרות שהן ההלכות אלו מספר אין

הפסוק 29בגמרא  אלו 30על אסופות "בעלי אחד", מרועה נתנו אסופות בעלי גו' כדרבונות חכמים "דברי
אוסרין  הללו מטהרין והללו מטמאין הללו בתורה, ועוסקין אסופות אסופות שיושבין חכמים תלמידי
כולם  ת"ל מעתה, תורה למד אני היאך אדם יאמר שמא מכשירין, והללו פוסלין הללו מתירין והללו

חיים" אלקים דברי ואלו ש "אלו בלבד זו שלא והיינו, כו'", אחד מרועה רבים,31נתנו לשון "אלקים" ,
עמו" ש"הוי' ועד אחד", "מרועה כמותו"32אלא "שהלכה ניתנה 33, שהתורה לפי שזהו האחדות, שזהו"ע ,

אחד". מ"ה'

סנהדרין  במסכת בתוספתא שמצינו כשלומדים 34ועד גם שלכן, אחד", ענין התורה ש"כל אחת) (לדעה
שונים, סדרים אודות שמדובר שאע"פ והיינו, כענין", "שואל וחשיב שני, מענין לשאול יכולים אחד, ענין
ישנו  מ"מ, האחרון), (סדר טהרות מסדר ושואל הראשון), (סדר זרעים סדר שלומד להיות שיכול ועד

התורה  עניני בכל והתכללות אחדות של .35ענין

סנהדרין  במסכת רז"ל שאמרו הנפלא המאמר תוכן גם עומלת 36וזהו ותורתו זה במקום עמל "הוא :
במקום  כשילמד לו יעזור זה במקום שהלימוד הפשוט הפירוש (מלבד בזה שהפירוש אחר", במקום לו

זה" "במקום שבלמדו יותר), בנקל להבין שיוכל elאחר, yi,"אחר ל"מקום ששייכים בתורה ענינים עוד
"סדרי'" – וסדרי'" תורה טעמי לו למסור קונה מאת ומבקשת עליו, "מחזרת שהתורה רש"י, וכפירוש

התורה. של הסדרים כל את לו יש זה במקום שבלמדו היינו, רבים, לשון

הרגצ'ובי  שמציין ב"ב 37וכפי במסכת הירושלמי כולא,38לדברי בי' אשתכח באורייתא דלעי מאן
אלא  התורה, עניני שאר ללמוד יותר נקל לו יהי' שלאח"ז בלבד זו לא הנה בתורה היגיעה שע"י היינו,

התורה. כל את לו יש גופא זה ענין שבלמדו זאת, עוד

לגמרי, צדדי מענין גם כו' וסברות והסברים ביאורים למצוא שיכולים התורה בלימוד רואים ולכן
שבתורה. והאחדות ההתכללות ענין מצד שזהו 

ישראל  גדולי כמה אצל שמצינו "מאי 39וזהו לענין, ענין שבין החילוקים את אמנם שחיפשו שאע"פ ,
עני  לכל שהרי מממונא בינייהו", איסורא למדין אין שלכן שלו, גדר יש זה 40ן עם ביחד הנה וכיו"ב, ,

ההתכללות  ענין מצד שבהם, המשותפת הנקודה את ולמצוא התורה עניני כל את לקשר גם חיפשו
ולתרץ  וסברות, כללים למצוא שיכולים וכאמור, חבירו, על אחד מענין ללמוד יכולים שלכן שבתורה,

טהרות. סדר על זרעים מסדר אפילו כו', קושיות
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בראשית.24) ר"פ
ובכ"מ.25) עה"פ. ורמב"ן פרש"י ראה
כג.26) ו, משלי
ב 27) מ, שה"ש לקו"ת ואילך. ב מט, שמות בתו"א כ"ה

עה"פ. שהש"ר וראה ואילך.
ח.28) ו, שה"ש
ע"ב.29) ריש ג, חגיגה
יא.30) יב, קהלת
וש"נ.31) ב. יג, עירובין
יח.32) טז, שמואלֿא

ב.33) צג, סנהדרין
וש"נ.34) .216 ע' חמ"ו מנחם תורת גם וראה ספ"ז.
ש"פ35) שיחת גם בתחלתה ראה תשכ"ג תמוז מבה"ח שלח,

וש"נ. .(73 ע' חל"ז מנחם (תורת
וש"נ.36) .49 ע' ח"נ מנחם תורת גם וראה ע"ב. ריש צט,
שם.37) סנהדרין צפע"נ
ה"ב.38) פ"ח
וש"נ.39) .96 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.40) ב. יט, ברכות ראה
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חלה  מצות עם שלח פרשת של המיוחד הקישור כולה,12וזהו הפרשה של השם שזהו לכך (נוסף
שנתחייבו  המצוות מצד היא שלח) פרשת של (תוכנה לארץ הכניסה מעלת שהרי – חלה) מצות גם כולל

ומ  בה".בארץ, "משנכנסו מיד חיובה חלה צות

עריסותיכם ‚. ראשית לה' תרומה תרימו הארץ מלחם באכלכם "והי' – הוא חלה מצות של ענינה
תרומה" תרימו :13חלה

בפרש"י  (כמובא האדם אכילת עניני כל שכולל – עם 14לחם הנפש את שמחבר האדם מזון הוא – (
מדברי  כמובן הנפש, של השלימות גם עי"ז נעשית וכן הגוף, של השלימות נעשית עי"ז שדוקא הגוף,

סנהדרין  במסכת שניהם 15הגמרא בצירוף שדוקא כך, וגוף, לנשמה בנוגע וסומא" מ"חיגר המשל אודות
שלם. דבר נעשה

נמשכת  ועי"ז לעצמו, ליטול יכול לאח"ז ורק לה', תרומה להרים צריך לראש שלכל הציווי נאמר זה ועל
ביחזקאל 16ברכה  כמ"ש בארוכה 17, לעיל (כמדובר ביתך" אל ברכה להניח לכהן תתנו עריסותיכם ).18"ראשית

המשנה  כדברי – הוא דחלה החיוב מתחברים 19אך שעי"ז המים", את נותנת (האשה) שהיא "כיון –
כמו  נחשב עצמו מצד קמח שגם שאע"פ [והיינו, אחת עיסה ונעשים זמ"ז נפרדים שהיו הקמח פירורי

יו"ד  בשו"ע כמבואר בלח, פסח 20לח בהלכות באו"ח גם וקצת מסויימים,21, בדברים רק זה הרי מ"מ, ,
ענין  נעשה המים נתינת ע"י ורק פירוד; של ענין עדיין זהו אלא אחד, ענין שזהו לומר אפשר שאי וכ"ש

הגוף. עם הנפש את לחבר האדם, למזון ראוי נעשה זה הרי שאז אחד],

בהקדים:„. – בזה הענין לבאר ויש

מסדר  למעלה ועד העליונים בעולמות ועאכו"כ שבעוה"ז, בנבראים אפילו – והנבראים העולמות בכל
אחד" מ"ה' שנמצאו דכיון אחדות, של ענין יש – האחדות,22השתלשלות ענין בהם ניכר להיות צריך ,

בלבד  זו לא הנה ובנדו"ד, אותה, שעשה האומן הוא מי ניכר להיות צריך מלאכה שבכל  בשכל, וכמובן
של  ענין ניכר עצמם שבנבראים זאת, עוד אלא זה, נברא גם ברא זה נברא שברא שמי בנבראים שניכר

ומאוחדת. משותפת נקודה בכולם שיש – אחדות

חזקה" הוי זימני ש"בתלת – בהלכה גם מתבטא זה :23וענין

יהי' איך הוכחה זו אין ועדיין כו', מיוחד פרט מצד שזהו להיות יכול אחת, פעם דבר אירע כאשר
כזה. באופן יהיו שלאח"ז המאורעות שגם "חזקה" נעשית פעמים, ג' הדבר כשאירע אבל השני; המקרה

שהענין  לפי – שלאח"ז? למאורעות בנוגע ג"פ שאירע ממה ההוכחה מהי דלכאורה – בזה וההסברה
יהיו  שלאח"ז המאורעות שגם מובן ומזה בכולם, שיש המשותפת הנקודה מצד הוא פעמים שלש שאירע

משותפת. נקודה אותה מצד כזה, באופן

ולכאורה, לנגוח). (מוחזק מועד שור של דין לו יש פעמים שלש שנגח שור דלעו"ז: בצד – ולדוגמא
בבהמה  או זה ברחוב זה, ביום דוקא שהי' מסויים פרט מצד הי' נגיחה של מאורע שכל לומר אפשר הרי
משותפת, נקודה בכולם יש שור, אותו הוא הנגיחות שלש כל של שהמקור שכיון הוא, הענין אך – זו?

ויגח. יחזור אזי כו', אחר ברחוב נוספת בהמה יראה זה שור שכאשר חזקה זו הרי ולכן

האחדות. ענין מצד שבעולם, ענינים בכמה משותפת נקודה שיש רואים וכאן
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ס"ו 12) דאשתקד תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(137 ע' חנ"ג מנחם (תורת

יטֿכ.13) שם, פרשתנו
תורת 14) גם וראה יז. כא, אמור נד. לא, ויצא פרש"י ראה

וש"נ. .344 ע' חנ"ו מנחם
ב.15) צא,
ב.16) לב, שבת ראה
ל.17) מד,

ואילך 18) ס"ג המסיימות) (לתלמידות סיון כ"ו ה' יום שיחת
ואילך). 343 ע' חנ"ו מנחם (תורת

מ"א.19) פ"ג חלה
וש"נ.20) סק"ג. סק"ט יו"ד ש"ך ראה
וש"נ.21) רסתמ"ז. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ד.22) ו, ואתחנן
וש"נ.23) ע"ב. ריש קו, ב"מ
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.Â דומה שאינו כמובן – האחדות גילוי באופן חילוקים יש גופא שבתורה האחדות בענין אמנם,
אחת, במסכת או אחד בסדר שהם ענינים של לשייכותם שונים סדרים בשני שהם ענינים של השייכות

וכיו"ב. לענין מענין קושיא לתרץ שיכולים זל"ז, הענינים שייכות את יותר בגלוי רואים שבהם

וכמארז"ל  אחר, מענין זה ענין על שאלה לשאול שאין הנ"ל, בתוספתא נוספת דעה יש "כי 41ולכן
זו  שבמסכת כיון זו, במסכת לשאול אפשר אבל אחריתי", במסכתא תשיילי' לא מסכתא בהא רבי קאי

יותר. בגלוי הוא האחדות ענין

"טורי  לעולם, יורדת שהתורה כיון מ"מ, האחדות, ענין ישנו שבתורה שאף – בזה הענין וכללות
כמ"ש 42דפרודא" שנמשכה 43, כפי בתורה גם הנה והתחלקות, פירוד של ענין ישנו ששם יפרד", "ומשם

ניכר  לא שבו בעולם לפעול התורה יכולה ועי"ז האחדות, ענין כ"כ ניכר לא שבהם ענינים יש למטה
האחדות. ענין כלל

להיות  מוכרח לזה הכנה בתור הנה שבתורה, האחדות ענין את לקבל יוכל שהעולם כדי גיסא, ולאידך
שבתורה. האחדות ענין את לקבל העולם יוכל ועי"ז עצמו, מצד בעולם גם האחדות ענין

.Ê הצד את דבר בכל מוצאים אוה"ע בחכמות גם הנה בעולם, נמשך שבתורה האחדות שענין וכיון
שאר  על ללמוד יכולים אחד שמענין בלבד זו שלא והיינו, שבעולם, נוספים בענינים שישנו השוה

שבהם. השוה הצד את בבירור שרואים זאת, עוד אלא הענינים,

העולם, בעניני להתבונן מתייגעים אוה"ע חכמי כאשר שאפילו בעולם, הקב"ה הטביע זה וענין

בתו"א – .44כמבואר שהיו הקדמונים מהאומות ה"פילוסופים ועוסקים אודות תענוגים כל עוזבים .
. נפשם ותשוקת לבבם .בכל החכמות בענין ולהעמיק להבין .. טבעם מזג מצד שחורה . מרה בו שגובר .

ללימוד  בנוגע להבדיל, בנ"י, אצל שמצינו ע"ד כו'", החכמה אל מאד נפשו תשתוקק (ולכן) בתולדתו
בן  חנינא מרבי הדוגמא שם (כמובא כו'" ולילה יום בה להגות ונפשו לבו "שיחשוק מי שיש התורה,

–תרדיון)

הצד  את אלא המפרידים, הענינים את בעולם מחפשים לא ענינים, ריבוי בעולם שיש למרות הנה
אחד", "ה' ע"י שנברא כיון עצמו, מצד בעולם שיש האחדות ענין מצד העולם, עניני בכל שיש השוה

כנ"ל.

הכתוב  ובלשון הטבע, וכללי בחוקי מודגש זה .45וענין וארץ שמים "חוקות והיינו,: שמתי", .
("שמתי"), הקב"ה ע"י שנקבעו רואים הטבע, וכללי חוקי וארץ", שמים ב"חוקות מתבוננים שכאשר

האחדות  ענין מתבטא שבזה ענינים, בכו"כ  משותף ענין ישנו .46ולכן

.Á בשביל היא ההתחלקות ואדרבה: האחדות, לענין בסתירה זה אין – בעולם התחלקות שיש ואע"פ
האחדות.

המבואר  היא 47וע"ד האדם עבודת ענין שכל (ועד מרובים כלים יש שבתיקון ותיקון, תהו בענין
ד"וימלוך  הענין ישנו ושם דפרודא", "טורא הוא תהו ואעפ"כ, מועטים, כלים יש ובתהו בכלים), להרבות

וימת" ענין 48גו' ישנו – כלים ריבוי יש שבו – בתיקון ודוקא שני, לענין מקום נותן אינו אחד שענין ,
שתוכל  בכדי היא ההתחלקות אלא התחלקות, לשם התחלקות אינה שבתיקון ההתחלקות כי, האחדות,

התכללות  .49להיות
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ע"ב.41) ריש ג, שבת
ובכ"מ.42) ספל"ג. ספכ"ב. תניא ועוד. א קנח, זח"א ראה
יו"ד.43) ב, בראשית
ג.44) יט, תולדות
כה.45) לג, ירמי'
ואילך.46) 316 ע' חמ"ה מנחם תורת גם ראה
עא 47) ע' ח"ב תרס"ג ואילך. רלט ע' תרנ"ג סה"מ ראה

ועוד. ואילך.
ואילך.48) לב לו, וישלח
הי'49) לא – פשוטים האורות היו אילו נוספת: ברשימה

אזי  – הציור ענין ישנו כאשר ודוקא התכללות; של ענין שייך
נח  פ' חיים בתורת מהמבואר גם ולהעיר ההתכללות. ענין ישנו
ואילך. תרעה ס"ע (ח"ב תער"ב בהמשך ובארוכה ואילך) ב (ע,

כו'. הריבוי ענין בא הפשוטה אחדות מצד שדוקא תקמ) ע'
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שהאפשרות – בעולם לזה הדוגמא גם ישxeaiglוכמובא גופא שבמים עי"ז היא ואש zewlgzdמים
יכולים  ועי"ז המים, יסוד יש גופא ובאש האש, יסוד יש גופא במים שגם כך, ארמ"ע, יסודות לארבע

האש. עם להתחבר המים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמבאר חיבור 50וע"ד שיהי' שייך לא שבעצם אף – הגוף עם הנפש חיבור בענין
הרמ"א  (כלשון גשמיות עם רוחניות וחלק 51של שבו הגוף חלק ישנו עצמו שבגוף שכיון – זה) בענין

הנשמה  חלק כאשר הנה שבה, הגוף וחלק שבה הנשמה חלק ישנו עצמה בנשמה וכן שבו, הנשמה
הגוף. עם הנשמה חיבור להיות יכול אזי שבנשמה, הגוף חלק עם מתחבר שבגוף

.Ë שיתבאר כפי החלה, מענין שלמדים נוספים פרטים יש לעיל, מהאמור הכללי הלימוד על ונוסף

לקמן.

***

.È החכמות שבע (כל אוה"ע חכמות ע"י שגם (ס"ז) לעיל האמור באים 52ע"פ הטבע) חכמת ובפרט ,
האחדות  בתניא 46לענין נאמר מדוע השאלה: נשאלת מלביש53– הוא העולם אומות nhne`ש"בחכמות

. בהן לחתוך קרדום אותן עושה ("אא"כ כו'" האלקית שבנפשו חב"ד בהן בחי' להשתמש שיודע או .
בהן")? שעסקו וסייעתן ז"ל ורמב"ן הרמב"ם של טעמו וזהו לתורתו, או ה' לעבודת

להקמח, המים נתינת לאחרי הוא בזה שהחיוב חלה, למצות בנוגע (ס"ג) לעיל האמור ע"פ ויובן
אחד: ענין אחת, עיסה נעשית המים נתינת וע"י פירוד, של באופן הוא עצמו שמצד

תענית  במסכת הגמרא מדברי אבל ענינים, כמה בהם יש – .54מים למים התורה .ש"נמשלה
הענין שזהו מובן, נמוך", למקום גבוה ממקום נמשלה ixwird(ש)יורדים היתה לא התורה (כי במים

הביטול  ענין על מורה נמוך למקום גבוה ממקום הירידה והרי שבהם), צדדי ענין מצד .55למים

לעניננו: ובנוגע

הביטול. ענין המים, ענין בהם אין – עצמם מצד אוה"ע חכמות

העולם, בעניני שמוצאים המשותפות לנקודות בנוגע שיטה אצלם להיות יכולה – הביטול העדר ומצד
לזכור  יצטרך שלא האדם על להקל "סימן" רק זה הרי דעתם לפי אמיתי; ענין זה שאין הטבע, חוקי

הנבראים. בכל בהשוואה שהם וכללים חוקים  שמוצאים עי"ז נפרדים, ענינים ריבוי

.‡È,מקרה בדרך שהוא ענין אין התורה ע"פ שהרי – התורה השקפת היפך היא זו ששיטה ומובן
תעניות  בהלכות הרמב"ם וכמ"ש כו', באמונה כפירה זה .56שהרי העולם ממנהג זה דבר "יאמרו .שאם

בתורה  שכתוב הוא כו' אכזריות דרך זו הרי נקרית כו'".57נקרה בקרי עמי והלכתם

שענין  כיון ולכאורה, נס, של מענין התפעלות יש שהרי – לדבר וראי' הטבע, חוקי ישנם התורה ע"פ
א"כ  עצמו, בפני ענין הוא דבר וכל הטבע, חוקי שאין לדעתם הרי הטבע, מערכות שידוד אלא אינו הנס

הנס?! שבענין הפלא מהו

דשלש  ה"חזקה" מצד הטבע, עניני ע"פ  שקובע – הרופא הוראת על שסומכים מההלכה מוכח וכן
שלו  קמיע או לרפואה בנוגע שעה 58פעמים חיי לצורך או קטן לצורך אפילו ויוהכ"פ, שבת לדחות –59,

בודאי  שהוא תורה של ענין ולדחות זה על לסמוך אפשר איך אמת, אינם הטבע חוקי אם ולכאורה,
אחד  אמיתי ענין לדחות יכולים ולכן תורה, ע"פ אמיתי ענין הם הטבע חוקי שגם ועכצ"ל, – אמיתי?!

נוסף. אמיתי ענין מפני
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ועוד.50) .34 ע' ה'ש"ת נב. ע' תרפ"ו סה"מ ראה
ס"א.51) ס"ו או"ח
א.52) ט, משלי ראב"ע ראה
ספ"ח.53)
פ"ד.54) בתניא הובא א. ז,

ואילך.55) קיח ע' ניסן סה"מ מנחם תורת גם ראה
ה"ג.56) פ"א
כז.57) כו, בחוקותי
וש"נ.58) ואילך. סכ"ה סש"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.59) ס"ג. סשכ"ט שם ראה
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.Â דומה שאינו כמובן – האחדות גילוי באופן חילוקים יש גופא שבתורה האחדות בענין אמנם,
אחת, במסכת או אחד בסדר שהם ענינים של לשייכותם שונים סדרים בשני שהם ענינים של השייכות

וכיו"ב. לענין מענין קושיא לתרץ שיכולים זל"ז, הענינים שייכות את יותר בגלוי רואים שבהם

וכמארז"ל  אחר, מענין זה ענין על שאלה לשאול שאין הנ"ל, בתוספתא נוספת דעה יש "כי 41ולכן
זו  שבמסכת כיון זו, במסכת לשאול אפשר אבל אחריתי", במסכתא תשיילי' לא מסכתא בהא רבי קאי

יותר. בגלוי הוא האחדות ענין

"טורי  לעולם, יורדת שהתורה כיון מ"מ, האחדות, ענין ישנו שבתורה שאף – בזה הענין וכללות
כמ"ש 42דפרודא" שנמשכה 43, כפי בתורה גם הנה והתחלקות, פירוד של ענין ישנו ששם יפרד", "ומשם

ניכר  לא שבו בעולם לפעול התורה יכולה ועי"ז האחדות, ענין כ"כ ניכר לא שבהם ענינים יש למטה
האחדות. ענין כלל

להיות  מוכרח לזה הכנה בתור הנה שבתורה, האחדות ענין את לקבל יוכל שהעולם כדי גיסא, ולאידך
שבתורה. האחדות ענין את לקבל העולם יוכל ועי"ז עצמו, מצד בעולם גם האחדות ענין

.Ê הצד את דבר בכל מוצאים אוה"ע בחכמות גם הנה בעולם, נמשך שבתורה האחדות שענין וכיון
שאר  על ללמוד יכולים אחד שמענין בלבד זו שלא והיינו, שבעולם, נוספים בענינים שישנו השוה

שבהם. השוה הצד את בבירור שרואים זאת, עוד אלא הענינים,

העולם, בעניני להתבונן מתייגעים אוה"ע חכמי כאשר שאפילו בעולם, הקב"ה הטביע זה וענין

בתו"א – .44כמבואר שהיו הקדמונים מהאומות ה"פילוסופים ועוסקים אודות תענוגים כל עוזבים .
. נפשם ותשוקת לבבם .בכל החכמות בענין ולהעמיק להבין .. טבעם מזג מצד שחורה . מרה בו שגובר .

ללימוד  בנוגע להבדיל, בנ"י, אצל שמצינו ע"ד כו'", החכמה אל מאד נפשו תשתוקק (ולכן) בתולדתו
בן  חנינא מרבי הדוגמא שם (כמובא כו'" ולילה יום בה להגות ונפשו לבו "שיחשוק מי שיש התורה,

–תרדיון)

הצד  את אלא המפרידים, הענינים את בעולם מחפשים לא ענינים, ריבוי בעולם שיש למרות הנה
אחד", "ה' ע"י שנברא כיון עצמו, מצד בעולם שיש האחדות ענין מצד העולם, עניני בכל שיש השוה

כנ"ל.

הכתוב  ובלשון הטבע, וכללי בחוקי מודגש זה .45וענין וארץ שמים "חוקות והיינו,: שמתי", .
("שמתי"), הקב"ה ע"י שנקבעו רואים הטבע, וכללי חוקי וארץ", שמים ב"חוקות מתבוננים שכאשר

האחדות  ענין מתבטא שבזה ענינים, בכו"כ  משותף ענין ישנו .46ולכן

.Á בשביל היא ההתחלקות ואדרבה: האחדות, לענין בסתירה זה אין – בעולם התחלקות שיש ואע"פ
האחדות.

המבואר  היא 47וע"ד האדם עבודת ענין שכל (ועד מרובים כלים יש שבתיקון ותיקון, תהו בענין
ד"וימלוך  הענין ישנו ושם דפרודא", "טורא הוא תהו ואעפ"כ, מועטים, כלים יש ובתהו בכלים), להרבות

וימת" ענין 48גו' ישנו – כלים ריבוי יש שבו – בתיקון ודוקא שני, לענין מקום נותן אינו אחד שענין ,
שתוכל  בכדי היא ההתחלקות אלא התחלקות, לשם התחלקות אינה שבתיקון ההתחלקות כי, האחדות,

התכללות  .49להיות
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ע"ב.41) ריש ג, שבת
ובכ"מ.42) ספל"ג. ספכ"ב. תניא ועוד. א קנח, זח"א ראה
יו"ד.43) ב, בראשית
ג.44) יט, תולדות
כה.45) לג, ירמי'
ואילך.46) 316 ע' חמ"ה מנחם תורת גם ראה
עא 47) ע' ח"ב תרס"ג ואילך. רלט ע' תרנ"ג סה"מ ראה

ועוד. ואילך.
ואילך.48) לב לו, וישלח
הי'49) לא – פשוטים האורות היו אילו נוספת: ברשימה

אזי  – הציור ענין ישנו כאשר ודוקא התכללות; של ענין שייך
נח  פ' חיים בתורת מהמבואר גם ולהעיר ההתכללות. ענין ישנו
ואילך. תרעה ס"ע (ח"ב תער"ב בהמשך ובארוכה ואילך) ב (ע,

כו'. הריבוי ענין בא הפשוטה אחדות מצד שדוקא תקמ) ע'
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איש  שכן, האחדות, ענין את אדם מחפש הבריאה, טבע  ע"פ גם אלא תורה, ע"פ רק לא הנה ובאמת
הזקן  רבינו פתגם כידוע האחדות, מענין מנותק להיות רוצה אינו בטבעו אינו 60ישראל בטבעו שיהודי

ענין  את למצוא רוצה שיכול, מקום בכל טבעו, מצד ובמילא, מאלקות, מנותק להיות יכול ואינו רוצה
זקופה  דקומה הענין לגבי המבואר (ע"ד אוה"ע אצל גם כן נעשה הבחירה, ענין ומצד ).61האחדות;

הם  ממשיכים שלאח"ז והראי', הטבע, חוקי  שישנם היא שהאמת הם גם יודעים דבר של ולאמיתו
בזה. עוסקים היו לא אמיתי , ענין זה שאין סבורים היו ואילו הטבע , חוקי את ולחפש  להתייגע בעצמם

.·È החומריות מצד רק זה הרי – להיפך מחשבה ליפול שיכולה לכך שרוצה והסיבה היצה"ר של
האחדות: ענין על להעלים

הרי  הטבע, חוקי מצד העולם בעניני אחדות של ענין ומצאו שהתייגעו לאחרי מובן: אינו לכאורה
אמיתי?! ענין זה שאין ולומר זאת, להרוס ירצו למה וא"כ, ידיו, מעשה על חס אדם

הכתוב  ובלשון לגוף, גם אלא לנפש, רק לא רע שעושה היצה"ר, של החומריות מצד זהו :62אלא
כלענה", "מרה זה הרי הגוף עבור שגם באופן כלענה", מרה ואחריתה גו' זרה שפתי תטופנה "נופת
("זיך  לעצמו לדמות יכול היצה"ר של החומריות מצד ורק מוסר; בספרי ובאריכות בדא"ח כמבואר

כו'. אמת אינם הטבע שחוקי איינרעדן")

.‚È באופן הוא עצמו שהקמח בקמח, המים עירוב להיות שצריך חלה, במצות מרומזת – לזה והעצה
האחדות  ענין נעשה המים וע"י נפרדים, פירורים :63של

הביטול, ענין ישנו וכאשר כנ"ל. הביטול, ענין על מורה – נמוך למקום גבוה ממקום שיורדים – מים
האחדות. ענין – האמת את רואים ואז החומריות, מתבטלת אזי

שבזה, האמת את לראות כדי הביטול, ענין המים, בענין צורך יש העולם שבחכמות שכשם ולהעיר,
המים, ענין הביטול, ענין בהקדמת צורך יש כדבעי, יהי' שהלימוד שכדי התורה, בלימוד גם הוא כן

כמ"ש  התפלה, עבודת כמארז"ל 64שזהו"ע התפלה, שקודם הביטול גם כולל לבך", כמים "אין 65"שפכי
במאמר  לקמן שיתבאר (כפי ראש" כובד מתוך אלא להתפלל ).66עומדין

אלא  כו'), האחדות ענין את (למצוא עצמה החכמה בלימוד רק לא נוגע הביטול שענין להוסיף, ויש
יגש  אדם שאם בפשטות, שרואים כפי ביטול, מתוך להיות צריכה החכמה ללימוד הגישה כללות גם

את  ולהוכיח לנצח רצון מתוך החכמה לעולם ללימוד יבוא לא זיין'ס"), ("אויספירן שלו שבסברא הצדק
דוקא. הביטול ע"י אם כי השכל, לאמיתית

את  להבין שיוכל שכדי מציאותו, עם הקשור ענין שזהו אמת הן – זה? לביטול באים כיצד אך
עצם  הן ביטול, של תנועה  עדיין זה הרי  אעפ"כ, אבל כו', לזולת להקשיב צריך לאמיתתה, החכמה

דבריו. את סותר כשהזולת ובפרט הזולת, לדברי ההקשבה

בארץ" אחד "גוי והם אחד", "ה' עם קשורים היותם מצד זה הרי – לבנ"י בנוגע שגם 67ובכן: ,
והביטול  ההתאחדות ענין אצלם יש העולם) חכמות לימוד (כמו ארציים זה 68בענינים ענין נמשך ועי"ז ;

סי"א). (כנ"ל הבחירה ענין מצד להבדיל, אוה"ע, אצל גם

.„È האחרונות בשנים להגיע התחילו זה בזהר 69ולענין כמבואר הפסוק 70– מאות 71על שש "בשנת
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(נעתק 60) שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
כא  יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום

ועוד. סיון).
(תורת 61) ס"י ה'שי"ת תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(110 ע' ח"א מנחם
גֿד.62) ה, משלי
של 63) ש"פ שיחת גם ס"ו ראה תשח"י תמוז מבה"ח ח,

.(87 ע' חכ"ג מנחם (תורת
יט.64) ב, איכה

ב).65) (ל, רפ"ה ברכות
(66.(349 ע' חנ"ו מנחם (תורת פ"ד
ועוד.67) כג. ז, שמואלֿב
ובכ"מ.68) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
ס"ג 69) דאשתקד תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(135 ע' ריש חנ"ג מנחם (תורת
א.70) קיז, ח"א
יא.71) ז, נח



כג h"kyz'd ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy

שבנוגע  בלבד זו שלא והיינו, נפתחו", השמים וארובות רבה תהום מעיינות כל נבקעו גו' נח לחיי שנה
זאת  לומדים קטנים ילדים שאפילו ובאופן התורה, פנימיות של הגילוי התחיל התורה גם 72לחכמת אלא ,

כללי, ענין עם קשור אלא עצמו, בפני ענין שאינו ענין בכל למצוא שהתחילו – העולם לחכמות בנוגע
הטבע. עניני שבכל המשותפת הנקודה את שמוצאים וכאמור,

שע"י  (ס"ז) לעיל וכאמור האלקות, הו"ע העולם עניני כל את שמאחדת שהנקודה להכרה שבאים ועד
שזה  ("שמתי"), שקבעם מי שישנו רואים וארץ" שמים בגימטריא "חוקות – הטבע ענין אמיתית ו

היינו 73אלקים  "אלקים", בגימטריא ש"הטבע" שרואים בלבד זו שלא ועד אלקות, הוא שהכל והיינו ,
הטבע" בגימטריא "אלקים אדרבה: אלא בהטבע, בהעלם הוא אלקים ואילו הטבע, את רואים ,74שבגילוי

בהעלם. הוא והטבע בגילוי, הוא שאלקים היינו,

עירוב  שע"י חלה, במצות כמרומז המים, שזהו"ע הביטול, ענין הקדמת ע"י נעשה זה שכל וכאמור,
האחדות  גם אלא שבתורה, האחדות רק לא – האחדות ענין את רואים ועי"ז האחדות, ענין נעשה המים

שבבריאה.

כמ"ש  צדקנו, משיח בביאת שתהי' והתחלקות, פירוד שום בלי האחדות, ענין לאמיתית שבאים 75ועד

מכסים" לים כמים הוי' את דעה הארץ מלאה כי קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו .76"לא

***

.ÂË.עריסותיכם ראשית ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ÊË בריֿסמכא בספרים איתא – רש"י לפירוש ווארט")77בנוגע ("איין אחת תיבה להבין שכדי ,ָ
נקיים!... שבעה לישב צריך לתכליתו, רש"י בפירוש

אלא  באתי לא "אני בעצמו שכותב כפי הפשט, פירוש הוא רש"י פירוש של ענינו שעיקר וכיון
רש"י.78לפשוטו" שבפירוש הפשט לחלק בנוגע (גם) אמור הנ"ל שפתגם מובן הרי ,

רש"י פירוש להבנת בנוגע הוא זה כל אבלezilkzlאמנם, ;`l הבנה איזו להיות יכולה – לתכליתו
מזו. פחותה יגיעה ע"י גם רש"י בפירוש

.ÊÈ חלה פרשת שלאחרי הראשון בפסוק רש"י פירוש על עתה נתעכב אודות 79ובכן, מדובר שבו ,
המצוות" ככל שהיא אחת כדלקמן.80"מצוה ,

ענין אודות ואילך) (ס"ה לעיל להאמור בהמשך הוא זה במצוות,וענין גם הוא שכן שבתורה, האחדות
המצוות, כל כלולים מצוה שבכל

בחסידות – המצוה"81כמבואר מן פטור במצוה ש"העוסק כלולים 82הטעם בה שעוסק שבמצוה כיון ,
המצוות. כל
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א.72) קיח, שם ראה
והמרגיל 73) ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

תניא  סי"ח. חכ"צ שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא,
רפ"ו. שעהיוה"א

א.74) קפט, שם של"ה
ט.75) יא, ישעי'
בסופן.76) מלכים הל' רמב"ם ראה
(77– תר"ל ווארשא – לרש"י הגדול פרדס בספר הובא

לבית המביא מאסטראּפאלי.בהקדמת שמשון ר' בשם ַָָהדפוס,

ה.ובכ"מ. יח, עה"פ וירא פ' (להחיד"א) קדומים נחל גם וראה
ח.78) ג, בראשית פרש"י
כב.79) טו, פרשתנו
עה"פ.80) פרש"י
רסז.81) ע' סח. ס"ע תרס"ו המשך לז. ע' תרנ"ה סה"מ ראה

תסג. ע' קנב. ע' עטר"ת סה"מ א'פא. ע' ח"ב תער"ב תקכב. ע'

ב. תלה, ח"ב קונטרסים נ. ע' תרפ"ז קיא. ע' תרפ"ה תרסט. ע'
ועוד. .107 ע' .79 ע' תש"ה

וש"נ.82) סע"א. כה, סוכה

h"kyz'd ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy

איש  שכן, האחדות, ענין את אדם מחפש הבריאה, טבע  ע"פ גם אלא תורה, ע"פ רק לא הנה ובאמת
הזקן  רבינו פתגם כידוע האחדות, מענין מנותק להיות רוצה אינו בטבעו אינו 60ישראל בטבעו שיהודי

ענין  את למצוא רוצה שיכול, מקום בכל טבעו, מצד ובמילא, מאלקות, מנותק להיות יכול ואינו רוצה
זקופה  דקומה הענין לגבי המבואר (ע"ד אוה"ע אצל גם כן נעשה הבחירה, ענין ומצד ).61האחדות;

הם  ממשיכים שלאח"ז והראי', הטבע, חוקי  שישנם היא שהאמת הם גם יודעים דבר של ולאמיתו
בזה. עוסקים היו לא אמיתי , ענין זה שאין סבורים היו ואילו הטבע , חוקי את ולחפש  להתייגע בעצמם

.·È החומריות מצד רק זה הרי – להיפך מחשבה ליפול שיכולה לכך שרוצה והסיבה היצה"ר של
האחדות: ענין על להעלים

הרי  הטבע, חוקי מצד העולם בעניני אחדות של ענין ומצאו שהתייגעו לאחרי מובן: אינו לכאורה
אמיתי?! ענין זה שאין ולומר זאת, להרוס ירצו למה וא"כ, ידיו, מעשה על חס אדם

הכתוב  ובלשון לגוף, גם אלא לנפש, רק לא רע שעושה היצה"ר, של החומריות מצד זהו :62אלא
כלענה", "מרה זה הרי הגוף עבור שגם באופן כלענה", מרה ואחריתה גו' זרה שפתי תטופנה "נופת
("זיך  לעצמו לדמות יכול היצה"ר של החומריות מצד ורק מוסר; בספרי ובאריכות בדא"ח כמבואר

כו'. אמת אינם הטבע שחוקי איינרעדן")

.‚È באופן הוא עצמו שהקמח בקמח, המים עירוב להיות שצריך חלה, במצות מרומזת – לזה והעצה
האחדות  ענין נעשה המים וע"י נפרדים, פירורים :63של

הביטול, ענין ישנו וכאשר כנ"ל. הביטול, ענין על מורה – נמוך למקום גבוה ממקום שיורדים – מים
האחדות. ענין – האמת את רואים ואז החומריות, מתבטלת אזי

שבזה, האמת את לראות כדי הביטול, ענין המים, בענין צורך יש העולם שבחכמות שכשם ולהעיר,
המים, ענין הביטול, ענין בהקדמת צורך יש כדבעי, יהי' שהלימוד שכדי התורה, בלימוד גם הוא כן

כמ"ש  התפלה, עבודת כמארז"ל 64שזהו"ע התפלה, שקודם הביטול גם כולל לבך", כמים "אין 65"שפכי
במאמר  לקמן שיתבאר (כפי ראש" כובד מתוך אלא להתפלל ).66עומדין

אלא  כו'), האחדות ענין את (למצוא עצמה החכמה בלימוד רק לא נוגע הביטול שענין להוסיף, ויש
יגש  אדם שאם בפשטות, שרואים כפי ביטול, מתוך להיות צריכה החכמה ללימוד הגישה כללות גם

את  ולהוכיח לנצח רצון מתוך החכמה לעולם ללימוד יבוא לא זיין'ס"), ("אויספירן שלו שבסברא הצדק
דוקא. הביטול ע"י אם כי השכל, לאמיתית

את  להבין שיוכל שכדי מציאותו, עם הקשור ענין שזהו אמת הן – זה? לביטול באים כיצד אך
עצם  הן ביטול, של תנועה  עדיין זה הרי  אעפ"כ, אבל כו', לזולת להקשיב צריך לאמיתתה, החכמה

דבריו. את סותר כשהזולת ובפרט הזולת, לדברי ההקשבה

בארץ" אחד "גוי והם אחד", "ה' עם קשורים היותם מצד זה הרי – לבנ"י בנוגע שגם 67ובכן: ,
והביטול  ההתאחדות ענין אצלם יש העולם) חכמות לימוד (כמו ארציים זה 68בענינים ענין נמשך ועי"ז ;

סי"א). (כנ"ל הבחירה ענין מצד להבדיל, אוה"ע, אצל גם

.„È האחרונות בשנים להגיע התחילו זה בזהר 69ולענין כמבואר הפסוק 70– מאות 71על שש "בשנת
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(נעתק 60) שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
כא  יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום

ועוד. סיון).
(תורת 61) ס"י ה'שי"ת תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(110 ע' ח"א מנחם
גֿד.62) ה, משלי
של 63) ש"פ שיחת גם ס"ו ראה תשח"י תמוז מבה"ח ח,

.(87 ע' חכ"ג מנחם (תורת
יט.64) ב, איכה

ב).65) (ל, רפ"ה ברכות
(66.(349 ע' חנ"ו מנחם (תורת פ"ד
ועוד.67) כג. ז, שמואלֿב
ובכ"מ.68) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
ס"ג 69) דאשתקד תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(135 ע' ריש חנ"ג מנחם (תורת
א.70) קיז, ח"א
יא.71) ז, נח
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זאת, לעשות צריך שאינו מורה "פטור" הלשון כי, "דוחה", הלשון ולא "פטור", הלשון נאמר ולכן
גם  שחלה כיון השני, הדבר את פוטרת אחד דבר על ברכה שאמירת וכמו אחר, ענין ע"י שנפטר כיון

אלא זאת, לעשות צריך הי' הדין שמעיקר מורה "דוחה" הלשון משא"כ אחר.dgcpyעליו, ענין –ע"י

מצוות  להיותם לתורה), בנוגע שנת"ל (ע"ד ההתכללות ענין יותר מתגלה שבהם מצוות שיש אלא
כלליות.

גו'" תרימו חלה עריסותיכם ראשית לה' תרומה תרימו הארץ מלחם באכלכם "והי' חלה, מצות 13וכמו

תרימו  חלה עריסותיכם ד"ראשית שהמצוה מובן הרי ס"ג), (כנ"ל האדם צרכי כל כולל שלחם דכיון –
כללית. מצוה היא גו'"

שלאח"ז  בפסוק דקאי 79וכמו"כ משה", אל ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי ,
. המצוות ככל שהיא אחת "מצוה ע"ז"על זו ואיזו .80.

חלה  שגם כיון – חלה מצות לאחרי מיד נאמר בע"ז, שקאי וגו'", תשגו "וכי שהפסוק הטעם וזהו
ע"ז. כמו כללית, מצוה היא

.ÁÈ שהצבור המצות כל בכלל היתה "ע"ז ומפרש: תעשו", ולא תשגו "וכי התיבות את מעתיק רש"י
לחטאת". ושעיר לעולה בפר לידון מכללן כאן מוציאה הכתוב והרי פר , עליהן מביאין

מכל  באחת אלא אינו או מדבר. הכתוב "בע"ז ומפרש: וגו'", תשגו "וכי התיבות מעתיק אח"כ
עול  פורק המצות כל על העובר מה המצות, ככל שהיא אחת מצוה האלה, המצות כל את ת"ל המצות,

ע"ז". זו ואיזו פנים, ומגלה ברית ומפר עול בה פורק זו מצוה אף פנים, ומגלה ברית ומפר

"אנכי ומפרש: משה", אל ה' דבר "אשר התיבות את מעתיק שמענום,ואח"כ הגבורה מפי לך יהי' ולא
שמעתי".83כדכתיב  זו שתים אלקים דבר אחת 

להבין  :84וצריך

הכתוב א) ש"בע"ז הב') (בד"ה שמפרש לפני – כו'" בכלל היתה "ע"ז הא') (בד"ה רש"י מתחיל איך
מדבר"?

שרש"י ב) התיבות שגם כמ"פ כמדובר – תעשו" "ולא התיבות את גם הא' בד"ה רש"י מעתיק מדוע
תשגו"? "וכי התיבות את רק להעתיק מספיק ולכאורה יתיר, לא וגם חסר, לא בדיוק, הם מהפסוק מעתיק

"וגו'"?ג) תיבת מוסיף – תשגו" "וכי התיבות מעתיק שרש"י הב', בד"ה מדוע

לי'" פסקינן לא אנן משה פסקי' דלא פסוקא "כל הכלל מצד תיבת 85אם להוסיף צריך רש"י הי' –
לתורה, "קונטרס" בתור פירושו שכתב כיון רש"י, לפירוש שייך אינו זה שכלל ועכצ"ל, פעם. בכל "וגו'"

"וגו'". תיבת להוסיף צריך אינו ולכן בפ"ע, פסוק העתקת כאן שאין כך,

לפירושו, נוגע הכתוב המשך שגם בגלל זה הרי – "וגו'" תיבת מוסיף רש"י שכאשר מובן, ומזה
"וגו'". תיבת בהוספת זאת שמרמז בכך די אלא זאת, לפרש שיצטרך כ"כ נוגע זה אין אבל,

זה. רש"י בפירוש "וגו'" תיבת בהוספת הצורך גם לבאר יש לכך ובהתאם

המצוות,ד) מכל באחת אלא אינו "או רש"י מבהיר מדבר", הכתוב ש"בע"ז אומר שרש"י לאחרי
הכתוב  ש"בע"ז לרש"י לי' מנא ולכאורה, המצוות". ככל שהיא אחת מצוה האלה, המצות כל את ת"ל
האלה" המצוות "כל אודות מדבר שהכתוב לומר אפשר הרי – המצוות" ככל שהיא אחת "מצוה מדבר",

zeevndממש, lk lr xaerdy?לחטאת ושעיר לעולה פר להביא צריך
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יב.83) סב, תהלים
קושיא 84) הא', קושיא הקושיות: מנה שליט"א אדמו"ר כ"ק

ואין  זה, רש"י בפירוש דיוקים עוד שיש אמר ואח"כ וכו'. הב'

מקומם. כאן
וש"נ.85) ב. כז, תענית



כה h"kyz'd ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy

מפרשים  אחריו 86יש מיד ש"מדכתיב בספרי) מ"ש העדה87(ע"פ מעיני אם לשון dzyrpוהי' וגו',
ע"כ  אלא אהדדי, וסתרי רבות, מצוות משמע המצוות, כל את כתב ובתחלה משמע, אחת מצוה יחיד,

המצוות". כל כנגד שקולה שהיא אחת במצוה לומר הכוונה

שרש"י  מזה במכ"ש – הספרי על לסמוך מבלי שלם, פירוש הוא רש"י פירוש כמ"פ, כאמור אבל,
בפירוש, זאת לומר צריך הי' רש"י, כוונת זוהי ואם שלאח"ז, בפסוקים בחומש מ"ש על אפילו סומך אינו

דבריו. את ויפרש המפרשים אחד יעמוד שלאח"ז שבשנים כך על לסמוך ולא

יהי'ה) ולא "אנכי משה", אל ה' דבר "אשר התיבות על רש"י לפירוש בנוגע – ָה"קלאץֿקושיא"
שמענום": הגבורה מפי לך

בפסוק  ממ"ש גם וכדמוכח משה. אל רק שדיבר – משה" אל ה' דבר "אשר התיבות משמעות
רש"י),88שלאח"ז  שמפרש (כפי כולה" התורה "כל על דקאי משה", ביד אליכם ה' צוה אשר כל "את :

כל  ואילו לאמר". משה אל ה' "וידבר הפרשיות: בכל כמ"ש למשה, רק הקב"ה אמרה התורה כל והרי
בעצמו. מהקב"ה ולא ממשה, שמעו בנ"י שאר

– שמענום" הגבורה (ש)מפי לך יהי' ולא "אנכי היינו משה" אל ה' דבר ש"אשר רש"י מפרש ולמה
הגבורה?! מפי אותם שמעו ישראל שכל

זו! פיסקא כלל לגרוס שאין אומרים יש זה שבגלל כך, כדי עד ביותר, חמורה קושיא וזוהי

תירוצים: סוגי שני במפרשים מצינו – זו לקושיא בנוגע

מפרשים  הוריות 89יש במסכת הגמרא דברי ה'90ע"פ דבר אשר קרא צוה `l"אמר אשר וכתיב משה,
אליכם שמ"ש ciaה' והיינו, כו'", משה ידי על וצוה הקב"ה של בדיבורו שהיא מצוה היא איזו משה,

ה' דבר dyn"אשר l`" באופן זה הרי ,"l`xyi ernyy"משה עם כשדבר הקב"ה) (של מ"ש 91מפיו ורק ,
אליכם ה' צוה שצוהcia"אשר "משמע .91משה"i"rמשה",

הוריות. במסכת הגמרא דברי על לסמוך ולא בפירוש, זאת לומר לו הי' רש"י, כוונת זוהי אם אבל,

מפרשים  ששמעו86ויש המצוות שאר על אמנם קאי משה" אל ה' דבר "אשר שמ"ש ,dynn wx ולא
האחת  המצוה תעשו לא ר"ל האלה, המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי הוא: הכתוב ופירוש מהקב"ה,
אל  ה' דבר אשר מצוות התרי"א שאר כל כנגד שקולה והיא הקב"ה, מפי בעצמיכם אתם שמעתם אשר
לך  יהי' ולא "אנכי שהרי הקב"ה", מפי אותה שמעתם לא ואתם לבדו משה אל שדברם כלומר, משה,
התרי"א  שאר הם דיבר, לבדו משה אל דמשמע משה, אל ה' דבר אשר "וא"כ, שמענום", הגבורה מפי

כולן". כנגד שקולות ששמענו שהשתים מצוות,

הגבורה  מפי לך יהי' ולא "אנכי מפרש כשרש"י בפשטות, ואילו הפלפול, ע"ד הוא זה פירוש  אבל,
"אנכי  היינו משה" אל ה' דבר ד"אשר שהפירוש כוונתו, משה", אל ה' דבר "אשר התיבות על שמענום"

מצוות. תרי"א שאר הם משה" אל ה' דבר ש"אשר להיפך, ולא שמענום", הגבורה מפי לך יהי' ולא

זו ו) שתים אלקים דיבר "אחת ממ"ש שמענום", הגבורה מפי לך יהי' ולא ש"אנכי ראי' מביא רש"י
במפרשים  וכמבואר .92שמעתי", סיני הר במעמד אלקים שדיבר דיבור שמאותו "משמע זה שמפסוק ,.

. הדברות כל נכלל זו שבו ("שתים השתים רק מהם שמענו לא אלקים"), דיבר ("אחת אחד בדיבור .
הגבורה". מפי ולא שמענום, רבינו משה מפי השאר, אבל לך, יהי ' ולא אנכי שהם שמעתי"),
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האורה.86) לבוש
כד.87) פסוק
כג.88) פסוק
הזכרון.89) וספר היטב באר הרא"ם. פי' ראה

סע"א.90) ח,
שם.91) הוריות פרש"י
הרא"ם.92) פי'

h"kyz'd ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy

זאת, לעשות צריך שאינו מורה "פטור" הלשון כי, "דוחה", הלשון ולא "פטור", הלשון נאמר ולכן
גם  שחלה כיון השני, הדבר את פוטרת אחד דבר על ברכה שאמירת וכמו אחר, ענין ע"י שנפטר כיון

אלא זאת, לעשות צריך הי' הדין שמעיקר מורה "דוחה" הלשון משא"כ אחר.dgcpyעליו, ענין –ע"י

מצוות  להיותם לתורה), בנוגע שנת"ל (ע"ד ההתכללות ענין יותר מתגלה שבהם מצוות שיש אלא
כלליות.

גו'" תרימו חלה עריסותיכם ראשית לה' תרומה תרימו הארץ מלחם באכלכם "והי' חלה, מצות 13וכמו

תרימו  חלה עריסותיכם ד"ראשית שהמצוה מובן הרי ס"ג), (כנ"ל האדם צרכי כל כולל שלחם דכיון –
כללית. מצוה היא גו'"

שלאח"ז  בפסוק דקאי 79וכמו"כ משה", אל ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי ,
. המצוות ככל שהיא אחת "מצוה ע"ז"על זו ואיזו .80.

חלה  שגם כיון – חלה מצות לאחרי מיד נאמר בע"ז, שקאי וגו'", תשגו "וכי שהפסוק הטעם וזהו
ע"ז. כמו כללית, מצוה היא

.ÁÈ שהצבור המצות כל בכלל היתה "ע"ז ומפרש: תעשו", ולא תשגו "וכי התיבות את מעתיק רש"י
לחטאת". ושעיר לעולה בפר לידון מכללן כאן מוציאה הכתוב והרי פר , עליהן מביאין

מכל  באחת אלא אינו או מדבר. הכתוב "בע"ז ומפרש: וגו'", תשגו "וכי התיבות מעתיק אח"כ
עול  פורק המצות כל על העובר מה המצות, ככל שהיא אחת מצוה האלה, המצות כל את ת"ל המצות,

ע"ז". זו ואיזו פנים, ומגלה ברית ומפר עול בה פורק זו מצוה אף פנים, ומגלה ברית ומפר

"אנכי ומפרש: משה", אל ה' דבר "אשר התיבות את מעתיק שמענום,ואח"כ הגבורה מפי לך יהי' ולא
שמעתי".83כדכתיב  זו שתים אלקים דבר אחת 

להבין  :84וצריך

הכתוב א) ש"בע"ז הב') (בד"ה שמפרש לפני – כו'" בכלל היתה "ע"ז הא') (בד"ה רש"י מתחיל איך
מדבר"?

שרש"י ב) התיבות שגם כמ"פ כמדובר – תעשו" "ולא התיבות את גם הא' בד"ה רש"י מעתיק מדוע
תשגו"? "וכי התיבות את רק להעתיק מספיק ולכאורה יתיר, לא וגם חסר, לא בדיוק, הם מהפסוק מעתיק

"וגו'"?ג) תיבת מוסיף – תשגו" "וכי התיבות מעתיק שרש"י הב', בד"ה מדוע

לי'" פסקינן לא אנן משה פסקי' דלא פסוקא "כל הכלל מצד תיבת 85אם להוסיף צריך רש"י הי' –
לתורה, "קונטרס" בתור פירושו שכתב כיון רש"י, לפירוש שייך אינו זה שכלל ועכצ"ל, פעם. בכל "וגו'"

"וגו'". תיבת להוסיף צריך אינו ולכן בפ"ע, פסוק העתקת כאן שאין כך,

לפירושו, נוגע הכתוב המשך שגם בגלל זה הרי – "וגו'" תיבת מוסיף רש"י שכאשר מובן, ומזה
"וגו'". תיבת בהוספת זאת שמרמז בכך די אלא זאת, לפרש שיצטרך כ"כ נוגע זה אין אבל,

זה. רש"י בפירוש "וגו'" תיבת בהוספת הצורך גם לבאר יש לכך ובהתאם

המצוות,ד) מכל באחת אלא אינו "או רש"י מבהיר מדבר", הכתוב ש"בע"ז אומר שרש"י לאחרי
הכתוב  ש"בע"ז לרש"י לי' מנא ולכאורה, המצוות". ככל שהיא אחת מצוה האלה, המצות כל את ת"ל
האלה" המצוות "כל אודות מדבר שהכתוב לומר אפשר הרי – המצוות" ככל שהיא אחת "מצוה מדבר",

zeevndממש, lk lr xaerdy?לחטאת ושעיר לעולה פר להביא צריך
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יב.83) סב, תהלים
קושיא 84) הא', קושיא הקושיות: מנה שליט"א אדמו"ר כ"ק

ואין  זה, רש"י בפירוש דיוקים עוד שיש אמר ואח"כ וכו'. הב'

מקומם. כאן
וש"נ.85) ב. כז, תענית



h"kyz'dכו ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy

מובן: ואינו

יתרו  בפ' פירש בעצמו רש"י הרי ושמור 93(א) "זכור על קאי שמעתי" זו שתים אלקים דיבר ש"אחת
גדילים  שעטנז תלבש לא וכן כבשים, שני השבת וביום יומת מות מחללי' "וכן נאמרו", אחד (ש)בדבור 

לך"? יהי' ולא "אנכי על שקאי כאן מפרש ואיך עלי'"; יבוא יבמה אחיך אשת ערות וכן לך, תעשה

ולמה  שמענום", הגבורה מפי לך יהי' ולא ש"אנכי שמעתי", זו ד"שתים הענין רק נוגע כאן הרי (ב)
אלקים"? דיבר "אחת גם רש"י מביא

הפסוק ז) על הפרשה, d'"כי94בהמשך xac והשאר הגבורה מפי ע"ז "אזהרת רש"י מפרש גו'", בזה
ומזה  הגבורה". "מפי שנאמרה לפי היא ה'" "דבר נקראת ע"ז שאזהרת שהטעם והיינו, משה", מפי

"דבר בלשון בכתוב מודגשת הגבורה" "מפי שהאמירה אפשר d'מוכח, איך וא"כ , משה. הזכרת ללא ,"
אל ה' דבר ש"אשר משה"dynלפרש עם כשדבר הקב"ה) (של מפיו ישראל "ששמעו הפירוש (לפי "91(

שמענום"? הגבורה (ש)מפי לך יהי' ולא "אנכי על קאי

משה", אל ה' דבר "אשר לשונות: כמה זו בפרשה שמצינו מה לבאר בא שרש"י – הוא הענין אך
לקמן. שיתבאר וכפי ה'", ו"דבר משה", ביד אליכם ה' צוה "אשר 

***

.ËÈ:'ד בפרק אוחזים – התשובה לאגרת בנוגע

("כמ"ש  החיות פנימיות מבחי' שהיא האדם ש"נשמת שמבאר הוי'95לאחרי שם חלק היא גו'") ויפח
בשם  ונרמזות נכללות ספירות הי' ש"כל לבאר ממשיך – כו'" החיות פנימיות על מורה הוי' שם כי ב"ה,

. ב"ה .הוי' עד"מ ממש וככה וכו'".. האדם בנשמת .

אליהו  ממאמר "כנודע – .96ומקדים תיקונין עשר דאפיקת הוא .אנת ספירן עשר סתימין . עלמין .
וכו'". ידיעא בבינה ולא מבין אנת ידיעא בחכמה ולא חכים אנת וכו',

ע"י  שנעשה הוי' שם אותיות בד' הפגמים ניקוי ענין לבאר שכדי – אליהו מאמר בהקדמת הביאור
הע"ס  שמלבד להקדים צריך הוי', שם מאותיות מעלה שלמעלה ב"ה העליון מרצון הנמשכות מדה"ר י"ג

מל  טוטפות, שנקראים תפילין, כמו התומ"צ, ענין גם וזהו תכשיט, (מלשון תיקונין תכשיט),שנקראים שון
"מאמר מדגיש (ולכן התשובה ע"י מגיעים שלזה כו'", "אנת בחי' גם ענין edil`"97יש על לרמז ,

גו'" בנים על אבות לב "והשיב – אליהו של ענינו שלמעלה 98התשובה, "אנת" בבחי' גם ולאידך, ;(
הפגמים  מילוי גם נעשה ועי"ז בהע"ס, "אנת" מבחי' נמשך ידם ועל הגנוזות, ע"ס יש דאצילות מע"ס

בשיחה  נכלל הערות 99– ואילך, 416 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה
.8ֿ12

***
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ח.93) כ,
לא.94) שם,
ז.95) ב, בראשית
אֿב).96) (יז, בהקדמה תקו"ז
ספ"ט:97) באגה"ת מ"ש – אגב בדרך – גם נזכר זה בענין
`edil"וז"ש iac `pza פרקים ב' ישנה וכו' עבירה עבר אדם

.373 ע' חנ"ה מנחם תורת גם (ראה מובן אינו דלכאורה כו'",
אליהו, דבי בתנא הוא זה שמאמר לציין צריך מה לשם וש"נ):
אם  כי זה, מאמר נמצא לא שלפנינו אליהו דבי שבתנא ובפרט
"ע' לט): ע' לתניא והערות (קיצורים הצ"צ שמציין כפי בויק"ר,
הזקן  רבינו ראה שבודאי אף וא"כ, ע"ש", פכ"ה רבה ויקרא
לגירסא  ציין מדוע מובן, אינו לידינו, הגיע שלא בכת"י כזו גירסא
דבי  תנא פארווארפענעם ("א אליהו דבי בתנא נפוצה ַַָבלתי

בהציון  מיוחדת כוונה הזקן לרבינו שהיתה ועכצ"ל, אליהו").
הערה  113 ע' חל"ט לקו"ש גם (ראה דוקא אליהו" דבי ל"תנא

.(15
קודם 98) יבוא הנביא שאליהו הטעם וזהו כד. ג, מלאכי

את  להכין ה"ב), פי"ב מלכים הל' רמב"ם (ראה המשיח ביאת
את  לכם שולח אנכי "הנה כג) (שם, כמ"ש העתידה, לגאולה בנ"י
אליהו  של פעולתו כי, – גו'" ה' יום בוא לפני הנביא אליהו
הרמב"ם  כפס"ד לגאולה, ההכנה היא בתשובה בנ"י את להחזיר
לעשות  ישראל שסוף תורה "הבטיחה ה"ה) פ"ז תשובה (הל'

. פי"א):תשובה אגה"ת (תניא הזקן רבינו שמוסיף (וכפי ומיד .
נגאלין". הן ומיד") "תיכף

תש"ל.99) נצבים מש"פ



כז h"kyz'd ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy

.Î בפרש"י :100הביאור

העלם  אודות כאן שמדובר מוכח שמהם תעשו", ולא תשגו "וכי התיבות את מהפסוק מעתיק רש"י
ציבור: של דבר

היינו, תעשו", ולא תשגו "וכי שנאמר וכיון – בשגגה"? תעשו "וכי לומר יכול הכתוב הי' לכאורה
אותו  אצל אינה שהשגגה מובן, הרי (מעשה), ו"תעשו" (שגגה) "תשגו" ענינים: לב' זאת מחלק שהכתוב

המעשה. את שעושה אדם

ויקרא  בפ' מ"ש זה הרי – אחד אדם אצל אינם והמעשה שהשגגה שמצינו היחידי המקרה :101ובכן:
. להורות (טעו דבר ונעלם ישגו סנהדרין) (אלו ישראל עדת כל ועשו "ואם הקהל מעיני מותר) שהוא .

הי' והמעשה ב"ד, אצל היתה שהשגגה היינו, תעשינה", לא אשר ה' מצוות מכל אחת פיהם) על (ציבור
הציבור. ע"י

אודות שמדובר – תעשו" ולא תשגו "וכי כאן למש"נ בנוגע גם מובן הציבור.ומזה ועשיית ב"ד שגגת

ויקרא? בפ' כבר שנאמר ענין בפרשתנו נכפל מדוע השאלה: נשאלת ועפ"ז

– פר" עליהן מביאין שהצבור המצות כל בכלל היתה "ע"ז בפירושו: להבהיר רש"י בא זה וענין
בפרשתנו. הענין שנכפל הטעם לבאר צורך יש ולכן ויקרא, בפ' כמ"ש

" רש"י שמ"ש ש"בע"ז f"rולהעיר, היא שהאמת בגלל זה הרי כו'", המצות כל בכלל היתה (דוקא)
מדובר  אם גם כי דוקא, ע"ז אודות שמדובר נוגע לא כאן אבל הב'), בד"ה רש"י (כמ"ש מדבר" הכתוב
בפ' נאמר שכבר ענין בפרשתנו נכפל למה שאלה אותה נשאלת וכיו"ב, שבת כמו אחר, ענין אודות

ויקרא.

לעולה  בפר לידון מכללן, כאן מוציאה הכתוב "והרי – בפרשתנו נכפל זה שענין הטעם רש"י ומבאר
לחטאת". ושעיר

לקרבנות  בנוגע ולדוגמא: אחר, במקום מ"ש על אחד במקום מוסיפה שהתורה בכ"מ שמצינו וכפי
אמור  בפ' מש"נ על ניתוסף פינחס שבפ' – השבועות חג שבפסוק 102של שלמים, לקרבן בנוגע וכן .

צו  שפרשת וגו'" השלמים זבח תורת בנדו"ד,103"וזאת ועד"ז ויקרא. בפרשת מש"נ לגבי התורה מוסיפה
– (לחטאת) פר" עליהן מביאין שהצבור המצות ל"כל בנוגע ויקרא בפ' מש"נ על התורה מוסיפה שכאן

לחטאת". ושעיר לעולה "פר להביא צריך שבע"ז

.‡Î. מדבר הכתוב "בע"ז הב'): (בד"ה רש"י שהיא וממשיך אחת מצוה האלה, המצוות כל את .
המצוות". ככל

אודות  ולא המצוות", ככל שהיא אחת "מצוה על עבירה אודות מדבר שהכתוב רש"י של והכרחו
המצוות! כל על יעברו שהציבור לומר שקשה כיון – בפשטות לומר יש – ממש המצוות" "כל על עבירה

רק  או ללויים רק או לכהנים רק ששייכים מצוות שיש שכיון לומר, אפשר הי' לכאורה ולהעיר:
הרי jiiyלישראלים, `l המצוות כל על יעברו בנ"י שנעשתה שכל עבירה אודות שמדובר כיון אבל, .

ענינו  לפי כהן ענינו: לפי אחד כל אצל היא פיהם על הציבור עשיית כאשר גם הנה ב"ד, שגגת לאחרי
שב"ד  כיון ממש, המצוות" כל את תעשו ולא תשגו "וכי זה על לומר שפיר שייך ענינו, לפי וישראל

המצוות. כל על לעבור להתיר שגו

.·Î זו מצוה אף פנים, ומגלה ברית ומפר עול פורק המצות כל על העובר "מה בפיסקא הביאור
פנים" ומגלה ברית ומפר עול "פורק הענינים שג' – ע"ז" זו ואיזו פנים, ומגלה ברית ומפר עול בה פורק
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י"ב 100) חו"ב, ש"פ משיחת פרטים כמה נכללו לקמן בהבא
ענינים). כמה נתבארו לא הזמן קוצר שמפני (ושם, תמוז

(ובפרש"י).101) יג ד,

יט.102) כג, אמור פרש"י ראה
ואילך).103) 21 ע' חי"ב לקו"ש (וראה יא ז,

h"kyz'd ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy

מובן: ואינו

יתרו  בפ' פירש בעצמו רש"י הרי ושמור 93(א) "זכור על קאי שמעתי" זו שתים אלקים דיבר ש"אחת
גדילים  שעטנז תלבש לא וכן כבשים, שני השבת וביום יומת מות מחללי' "וכן נאמרו", אחד (ש)בדבור 

לך"? יהי' ולא "אנכי על שקאי כאן מפרש ואיך עלי'"; יבוא יבמה אחיך אשת ערות וכן לך, תעשה

ולמה  שמענום", הגבורה מפי לך יהי' ולא ש"אנכי שמעתי", זו ד"שתים הענין רק נוגע כאן הרי (ב)
אלקים"? דיבר "אחת גם רש"י מביא

הפסוק ז) על הפרשה, d'"כי94בהמשך xac והשאר הגבורה מפי ע"ז "אזהרת רש"י מפרש גו'", בזה
ומזה  הגבורה". "מפי שנאמרה לפי היא ה'" "דבר נקראת ע"ז שאזהרת שהטעם והיינו, משה", מפי

"דבר בלשון בכתוב מודגשת הגבורה" "מפי שהאמירה אפשר d'מוכח, איך וא"כ , משה. הזכרת ללא ,"
אל ה' דבר ש"אשר משה"dynלפרש עם כשדבר הקב"ה) (של מפיו ישראל "ששמעו הפירוש (לפי "91(

שמענום"? הגבורה (ש)מפי לך יהי' ולא "אנכי על קאי

משה", אל ה' דבר "אשר לשונות: כמה זו בפרשה שמצינו מה לבאר בא שרש"י – הוא הענין אך
לקמן. שיתבאר וכפי ה'", ו"דבר משה", ביד אליכם ה' צוה "אשר 

***

.ËÈ:'ד בפרק אוחזים – התשובה לאגרת בנוגע

("כמ"ש  החיות פנימיות מבחי' שהיא האדם ש"נשמת שמבאר הוי'95לאחרי שם חלק היא גו'") ויפח
בשם  ונרמזות נכללות ספירות הי' ש"כל לבאר ממשיך – כו'" החיות פנימיות על מורה הוי' שם כי ב"ה,

. ב"ה .הוי' עד"מ ממש וככה וכו'".. האדם בנשמת .

אליהו  ממאמר "כנודע – .96ומקדים תיקונין עשר דאפיקת הוא .אנת ספירן עשר סתימין . עלמין .
וכו'". ידיעא בבינה ולא מבין אנת ידיעא בחכמה ולא חכים אנת וכו',

ע"י  שנעשה הוי' שם אותיות בד' הפגמים ניקוי ענין לבאר שכדי – אליהו מאמר בהקדמת הביאור
הע"ס  שמלבד להקדים צריך הוי', שם מאותיות מעלה שלמעלה ב"ה העליון מרצון הנמשכות מדה"ר י"ג

מל  טוטפות, שנקראים תפילין, כמו התומ"צ, ענין גם וזהו תכשיט, (מלשון תיקונין תכשיט),שנקראים שון
"מאמר מדגיש (ולכן התשובה ע"י מגיעים שלזה כו'", "אנת בחי' גם ענין edil`"97יש על לרמז ,

גו'" בנים על אבות לב "והשיב – אליהו של ענינו שלמעלה 98התשובה, "אנת" בבחי' גם ולאידך, ;(
הפגמים  מילוי גם נעשה ועי"ז בהע"ס, "אנת" מבחי' נמשך ידם ועל הגנוזות, ע"ס יש דאצילות מע"ס

בשיחה  נכלל הערות 99– ואילך, 416 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה
.8ֿ12

***
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ח.93) כ,
לא.94) שם,
ז.95) ב, בראשית
אֿב).96) (יז, בהקדמה תקו"ז
ספ"ט:97) באגה"ת מ"ש – אגב בדרך – גם נזכר זה בענין
`edil"וז"ש iac `pza פרקים ב' ישנה וכו' עבירה עבר אדם

.373 ע' חנ"ה מנחם תורת גם (ראה מובן אינו דלכאורה כו'",
אליהו, דבי בתנא הוא זה שמאמר לציין צריך מה לשם וש"נ):
אם  כי זה, מאמר נמצא לא שלפנינו אליהו דבי שבתנא ובפרט
"ע' לט): ע' לתניא והערות (קיצורים הצ"צ שמציין כפי בויק"ר,
הזקן  רבינו ראה שבודאי אף וא"כ, ע"ש", פכ"ה רבה ויקרא
לגירסא  ציין מדוע מובן, אינו לידינו, הגיע שלא בכת"י כזו גירסא
דבי  תנא פארווארפענעם ("א אליהו דבי בתנא נפוצה ַַָבלתי

בהציון  מיוחדת כוונה הזקן לרבינו שהיתה ועכצ"ל, אליהו").
הערה  113 ע' חל"ט לקו"ש גם (ראה דוקא אליהו" דבי ל"תנא

.(15
קודם 98) יבוא הנביא שאליהו הטעם וזהו כד. ג, מלאכי

את  להכין ה"ב), פי"ב מלכים הל' רמב"ם (ראה המשיח ביאת
את  לכם שולח אנכי "הנה כג) (שם, כמ"ש העתידה, לגאולה בנ"י
אליהו  של פעולתו כי, – גו'" ה' יום בוא לפני הנביא אליהו
הרמב"ם  כפס"ד לגאולה, ההכנה היא בתשובה בנ"י את להחזיר
לעשות  ישראל שסוף תורה "הבטיחה ה"ה) פ"ז תשובה (הל'

. פי"א):תשובה אגה"ת (תניא הזקן רבינו שמוסיף (וכפי ומיד .
נגאלין". הן ומיד") "תיכף

תש"ל.99) נצבים מש"פ
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הוגה  – אלו בחינות ג' מכל מחוייבת ע"ז ומצות ומשפטים, עדות חוקים שבמצוות: הסוגים ג' כנגד הם
ואילך. 54 ע' חל"ח בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י

.‚Î:"שמענום הגבורה מפי לך יהי' ולא "אנכי – משה" אל ה' דבר "אשר מ"ש לפרש רש"י וממשיך

"אשר כאן נאמר מדוע מובן: אינו לפנ"ז xacלכאורה (הן בתורה הרגיל כהלשון ולא משה", אל ה'
" לאח"ז) (ח"י devוהן ריבוי נאמר פקודי שבפ' למקרא חמש הבן שזוכר וכפי משה", את פעמים 104ה' (

משה"?! את ה' צוה "כאשר

שזהו  – שמעוהו ישראל שכל כיון לבדו, למשה רק לא שהי' ציווי אודות מדבר שהכתוב ועכצ"ל,
שמענום". הגבורה (ש)מפי לך יהי' ולא "אנכי הציווי

"אשר נאמר כיון xacואעפ"כ – משה" אל ה'ה 105xeaicdyה' "אנכי אמר הקב"ה שהרי למשה, י'
ללמד j"106אלקי  למשה פה פתחון ליתן אלקיך, יחיד, לשון אמר "למה רש"י: שפירש וכפי יחיד, לשון ,

שאמר  וזהו העגל, במעשה יהי'107סניגוריא לא צוית להם לא בעמך, אפך יחרה ה' אלהים mklלמה
אלא icalאחרים, il."

לומר  אפשר איך וא"כ, לך", יהי' ו"לא "אנכי" – מצוות שתי יש לע"ז בנוגע מובן: אינו עדיין אך
ע"ז?`zgש"מצוה על קאי המצוות" ככל שהיא

בדיבור  לך" יהי' ולא "אנכי אמר שהקב"ה היינו אלקים", דיבר "אחת מ"ש רש"י מביא זאת ולתרץ
שמעתי". זו ד"שתים באופן זה הי ' בנ"י לשמיעת בנוגע ורק אחת", "מצוה זה הרי ולכן אחד,

***

.„Îעבודה" הלשון בדיוק וכמו dxfהביאור העבירה, חומר את מדגיש אינו זה שם (דלכאורה "
הקב"ה  של שמשיו את לכבד שיש מהטעות נשתלשל ע"ז של הענין כי, כהן), לגבי "זר" נקרא שישראל 

העולם  את מנהיג ידם אל 108שעל פונים שלא דארעא במלכותא וכמו חסרון, זה אין שלכאורה ואף ,
דבר  לכל בנוגע עצמו מורה 109המלך ית' לפניו להמשמשים הפני' בנים, שנקראים לבנ"י, בנוגע הנה ,
עצמו  למלך "זר" כמו ,110שהוא

ואילך.– 58 ע' הנ"ל בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.‰Î.לעיקר הטפל את לעשות שלא להזהר  שצריך – האדם בעבודת וענינו

ועוצם  "כחי שלו, המציאות שזוהי לחשוב לו אין – כו' טובים כשרונות לו שיש אע"פ ולדוגמא:
גו'" לו 111ידי נתן הכשרונות, נתינת לאחרי שגם אלא עוד ולא זאת, לו נתן שהקב"ה לידע צריך אלא ,
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ה"ג.104) פ"ד ברכות ירושלמי ראה
כאן.105) גו"א גם ראה
ו.106) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
יא.107) לב, תשא
מאירה וכפי108) שהשמש למקרא חמש הבן שיודע

מ"ש  למד לא עדיין אם גם – כו' הצמיחה בענין ופועלת ומחממת
יד  לג, (ברכה ירחים" גרש וממגד שמש תבואות "וממגד

ובפרש"י).
לוושינגטון 109) לרוץ צריך דבר כל בשביל לא – ובפשטות

קטן, דבר בשביל ואילו גדול, דבר בשביל רק אלא הנשיא, אל
פונים  פעוט, דבר ובשביל המדינה, לממשלת לפנות מספיק

כו'. העיר לממשלת

חמ"א 110) מנחם בתורת (נסמן הבעש"ט מתורת גם ולהעיר
ז) ד, (ואתחנן הפסוק על הספרי מאמר בפירוש ואילך) 61 ס"ע

כהוי' גו' למדותיו""מי ולא "אליו אליו", קראנו בכל –אלקינו
המדה  לעצם לא צ"ל אלא*שהתפלה וכמו , בה, המלובש לאלקות

על jlndnenvrשמבקשים הממונה הסוכן ע"י דברֿמה ליתן
ולא  מהשר, שמבקשים דארעא במלכותא כמו (ולא זה דבר
קטן  שהוא אלא מציאות, הוא השר שגם כיון עצמו, מהמלך
בלבושים, התלבשות של באופן הוא שהמלך כפי שזהו מהמלך),

. כלל והפרש הבדל אין ערום ו"הרי שהוא בין שהוא **. ובין
(תניא  כו'" רבים בלבושים לבוש שהוא ובין אחד לבוש לבוש

מאת לבקש אין בודאי אבל כו'.yealdספמ"ב),
יז.111) ח, עקב

*(zelfne miakekl `l k"ek`re,av w"a) l"fx exn`y s`,(a"'iiwyl `zeaih 'ixnl `xng."
**(r"ta xe`ia yxec df oipry xirdle–jlnd ixdy"eze` oi`ex oi`..mexr `edyk"ak oixcdpq),((dpyna) `.n"k`e.
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כל  והרי כו', שכלו את שיפתח המלמד אל מוליכו שאביו עי"ז – אותם לפתח האפשרות את גם הקב"ה
ונותן  תפקידו, למלא והאפשרות הכח את למלמד נותן שהקב"ה לכך נוסף שכן, הקב"ה, ע"י נעשה זה

בנוגע הנה וכו', לימוד שכר לשלם שיוכל פרנסתו את של `eilלאב בשליחותו היא והרב האב פעולת ,
באגה"ק  המבואר וע"ד ואילו 112הקב"ה, למקום", שלוחים והרבה השמים, מן נגזר כבר הניזק ש"על

אם אליהם, בנוגע רק הוא הבחירה כו'.mdענין זאת יעשו

מקבלין  אינן תורה ש"דברי אע"פ שהרי – התורה ללימוד בנוגע גם להיות צריכה זו וזהירות
ומצב 113טומאה" מעמד להיות יכול ולפעמים חיים", סם לו ש"נעשית ומצב מעמד יש אליו בנוגע הנה ,

חיים" ד"סם היפך לו" הביטול.114ש"נעשית ענין אצלו שחסר כיון ,

– לבך") כמים "שפכי התפלה, (שזהו"ע המים ענין את בקמח לערב שצריך (סי"ג) לעיל וכאמור
חז"ל  ובלשון הקמח, הוא שהעיקר שאע"פ והיינו, הביטול, וכמובן 115ענין חטיא", למרי צריכין "הכל :

"שהכל  מברכים שעליהם המים, על ולא הקמח, על בעיקר היא הארץ" מן לחם "המוציא שברכת גם
ולא  אחת, עיסה נעשית עי"ז ודוקא הביטול, שהו"ע המים, ענין גם צ"ל אעפ"כ אבל בדברו", נהי'

נפרדים. פירורים

***

.ÂÎ הלשון דיוק לבאר יש – שמענום" הגבורה מפי לך יהי' ולא ש"אנכי רש"י בפירוש למ"ש בנוגע
"הקב"ה":dxeabd"מפי או "המקום" רש"י, ופירוש חז"ל במאמרי המורגל כהלשון ולא ,"

זה  הרי כו', אחרת מציאות שלילת של ענין שזהו כיון – גו'" אחרים אלקים לך יהי' ל"לא בנוגע
כו'. אחרת למציאות מקום ליתן שלא הזולת, נגד הנצחון על שמורה גבורה, של ענין עם קשור

היינו, שמעתי", זו שתים אלקים דיבר ש"אחת כיון הנה – שלילה של ענין שאינו ל"אנכי", ובנוגע
בדרך  הנה הגבורה, ענין עם קשור לך" יהי' ש"לא זה מצד הרי אחד, בדיבור נאמרו לך יהי' ולא שאנכי

הגבורה. ענין עם "אנכי" גם קשור  ממילא

של ענין עם קשור עצמו מצד "אנכי" גם הנה דבר, של "אנכי"ולאמיתתו לציווי הטעם כי, – גבורה
מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר  כיון ,106הוא גבורה, של בענין צורך הי' יצי"מ של הענין בשביל והרי

מסוגרת" הארץ שהיתה ממצרים, לברוח יכול עבד הי' לא עכשיו ששים 116ש "עד משם שיצאו וכדי ,
מלחמה" איש "ה' – הקב"ה של הגבורה ענין להיות הוצרך בנ"י, מלחמה"117ריבוא גבור "ה' ,118.

ידעתיו  "כי באברהם וכמ"ש גבורה, של באופן (גם) להיות צריכה שהנהגתו – האדם בעבודת וענינו
ומשפט" צדקה לעשות "119גו' כו'", גופו חיי מותרות על בנפשו האדם שעושה משפט והיינו,120בחי' ,

ואפר" עפר ש"אנכי שכיון בנפשו חשבון עשה הכל 121שאברהם נתן ולכן כלום, לעצמו צריך אינו הרי ,
הזולת  .122אל

חותם  מלמעלה ממשיכים המשפט), ענין עם (שקשור שוקע חותם של באופן למטה ההנהגה וע"י
ריקן 123בולט  חוזרות שאינן מדה"ר י"ג המשכת שזוהי והענינים 124, הרוחניים הענינים כל נמשכים ועי"ז ,

.125הגשמיים 

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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ב).112) (קלח, סכ"ה
א.113) כב, ברכות
א.114) ז, תענית ב. עב, יומא
וש"נ.115) בסופה. ברכות
ט.116) יח, יתרו פרש"י
ג.117) טו, בשלח
ח.118) כד, תהלים
יט.119) יח, וירא

ב.120) סג, בשלח תו"א
כז.121) שם,
(122) קצת ).l"endחסר
ד.123) יז, עקב לקו"ת ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה
ובכ"מ.

יט.124) לג, תשא עה"ת בפרש"י הובא ב. יז, ר"ה
(125) הסיום ).l"endחסר

h"kyz'd ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy

הוגה  – אלו בחינות ג' מכל מחוייבת ע"ז ומצות ומשפטים, עדות חוקים שבמצוות: הסוגים ג' כנגד הם
ואילך. 54 ע' חל"ח בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י

.‚Î:"שמענום הגבורה מפי לך יהי' ולא "אנכי – משה" אל ה' דבר "אשר מ"ש לפרש רש"י וממשיך

"אשר כאן נאמר מדוע מובן: אינו לפנ"ז xacלכאורה (הן בתורה הרגיל כהלשון ולא משה", אל ה'
" לאח"ז) (ח"י devוהן ריבוי נאמר פקודי שבפ' למקרא חמש הבן שזוכר וכפי משה", את פעמים 104ה' (

משה"?! את ה' צוה "כאשר

שזהו  – שמעוהו ישראל שכל כיון לבדו, למשה רק לא שהי' ציווי אודות מדבר שהכתוב ועכצ"ל,
שמענום". הגבורה (ש)מפי לך יהי' ולא "אנכי הציווי

"אשר נאמר כיון xacואעפ"כ – משה" אל ה'ה 105xeaicdyה' "אנכי אמר הקב"ה שהרי למשה, י'
ללמד j"106אלקי  למשה פה פתחון ליתן אלקיך, יחיד, לשון אמר "למה רש"י: שפירש וכפי יחיד, לשון ,

שאמר  וזהו העגל, במעשה יהי'107סניגוריא לא צוית להם לא בעמך, אפך יחרה ה' אלהים mklלמה
אלא icalאחרים, il."

לומר  אפשר איך וא"כ, לך", יהי' ו"לא "אנכי" – מצוות שתי יש לע"ז בנוגע מובן: אינו עדיין אך
ע"ז?`zgש"מצוה על קאי המצוות" ככל שהיא

בדיבור  לך" יהי' ולא "אנכי אמר שהקב"ה היינו אלקים", דיבר "אחת מ"ש רש"י מביא זאת ולתרץ
שמעתי". זו ד"שתים באופן זה הי ' בנ"י לשמיעת בנוגע ורק אחת", "מצוה זה הרי ולכן אחד,

***

.„Îעבודה" הלשון בדיוק וכמו dxfהביאור העבירה, חומר את מדגיש אינו זה שם (דלכאורה "
הקב"ה  של שמשיו את לכבד שיש מהטעות נשתלשל ע"ז של הענין כי, כהן), לגבי "זר" נקרא שישראל 

העולם  את מנהיג ידם אל 108שעל פונים שלא דארעא במלכותא וכמו חסרון, זה אין שלכאורה ואף ,
דבר  לכל בנוגע עצמו מורה 109המלך ית' לפניו להמשמשים הפני' בנים, שנקראים לבנ"י, בנוגע הנה ,
עצמו  למלך "זר" כמו ,110שהוא

ואילך.– 58 ע' הנ"ל בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.‰Î.לעיקר הטפל את לעשות שלא להזהר  שצריך – האדם בעבודת וענינו

ועוצם  "כחי שלו, המציאות שזוהי לחשוב לו אין – כו' טובים כשרונות לו שיש אע"פ ולדוגמא:
גו'" לו 111ידי נתן הכשרונות, נתינת לאחרי שגם אלא עוד ולא זאת, לו נתן שהקב"ה לידע צריך אלא ,
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ה"ג.104) פ"ד ברכות ירושלמי ראה
כאן.105) גו"א גם ראה
ו.106) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
יא.107) לב, תשא
מאירה וכפי108) שהשמש למקרא חמש הבן שיודע

מ"ש  למד לא עדיין אם גם – כו' הצמיחה בענין ופועלת ומחממת
יד  לג, (ברכה ירחים" גרש וממגד שמש תבואות "וממגד

ובפרש"י).
לוושינגטון 109) לרוץ צריך דבר כל בשביל לא – ובפשטות

קטן, דבר בשביל ואילו גדול, דבר בשביל רק אלא הנשיא, אל
פונים  פעוט, דבר ובשביל המדינה, לממשלת לפנות מספיק

כו'. העיר לממשלת

חמ"א 110) מנחם בתורת (נסמן הבעש"ט מתורת גם ולהעיר
ז) ד, (ואתחנן הפסוק על הספרי מאמר בפירוש ואילך) 61 ס"ע

כהוי' גו' למדותיו""מי ולא "אליו אליו", קראנו בכל –אלקינו
המדה  לעצם לא צ"ל אלא*שהתפלה וכמו , בה, המלובש לאלקות

על jlndnenvrשמבקשים הממונה הסוכן ע"י דברֿמה ליתן
ולא  מהשר, שמבקשים דארעא במלכותא כמו (ולא זה דבר
קטן  שהוא אלא מציאות, הוא השר שגם כיון עצמו, מהמלך
בלבושים, התלבשות של באופן הוא שהמלך כפי שזהו מהמלך),

. כלל והפרש הבדל אין ערום ו"הרי שהוא בין שהוא **. ובין
(תניא  כו'" רבים בלבושים לבוש שהוא ובין אחד לבוש לבוש

מאת לבקש אין בודאי אבל כו'.yealdספמ"ב),
יז.111) ח, עקב

*(zelfne miakekl `l k"ek`re,av w"a) l"fx exn`y s`,(a"'iiwyl `zeaih 'ixnl `xng."
**(r"ta xe`ia yxec df oipry xirdle–jlnd ixdy"eze` oi`ex oi`..mexr `edyk"ak oixcdpq),((dpyna) `.n"k`e.
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פעמים ‡. כמה דובר העיקרי 1כבר שתוכנה ,
בשם  מרומז שבה) הפרשיות (כל סדרה כל של
(הוא). תורה אשר) ישראל (מנהג ע"פ נק' שהיא
"שלח", בשם שנקראת – זה דשבוע בסדרה וכן
העיקרית  הנקודה מתבטאת זה שבשם מובן ומזה
שבהסדרה. הפרשיות בכל המדוברים הענינים של

להבין: וצריך

רק  הוא הרי אנשים)", (לך ד"שלח הענין נקודת
מצוה  ולא במדבר, בהיותם בנ"י קורות סיפור
זו  שבסדרה בפרשיות וכיו"ב, לקיימה שנצטוינו

בהן יש – המרגלים סיפור לאחרי zevnהבאות
שהיא  הסדרה, שבסיום הפרשה גם ומה לדורות,
כל  לזכירת המביאה כללית מצוה היא ציצית, מצות

כמ"ש  מצות, את2תרי"ג וזכרתם אותו lk"וראיתם
(לך  ד"שלח שהענין יתכן ואיך ה'", מצות

דברים  סיפור אלא שאינו "חשוב"3אנשים)", יהא ,
הכוללת  ציצית מצות כולל שבסדרה, מהמצות יותר
("שלח") זה שבשם ועד מצות, התרי"ג כל את

של העיקרית הנקודה הסדרה?lkמתבטאת

"שלח" בשם הסדרה נקראת שבפשטות ואף
הסדרה  וכל הסדרה, בתחלת באה זו שתיבה לפי
היא  התחלתה אם אף הרי – התחלתה ע"ש נקראת
הרי  תורה עפ"י שם שזהו מכיון מ"מ השם, סיבת

על מורה lkהשם okez.כנ"ל הסדרה,

חטא ·. במהות ביאור בהקדים זה ויובן
וסיפרו  שבאו בזה חטאו בפשטות "כי 4המרגלים:

היוש  העם מאד עז גדולות בצורות והערים בארץ ב
מובן: אינו ולכאורה – שם" ראינו הענק ילידי וגם
העם  ואת היא מה "הארץ את לראות נשלחו הרי
גו' הערים ומה וגו' הוא החזק עלי' היושב

במבצרים" אם השיבו 5הבמחנים לזה ובהתאם ;

והרי, לחטא? זה יחשב ולמה וגו'", העם עז "כי
הארץ? את לתור תפקידם את מילאו בזה אדרבה,
דרך  באיזה להוודע שלחם רבנו משה והביאור:

ote`e כדאי מקום ובאיזה א"י, את לכבוש יותר קל
מכיון  [כי הטבע בדרך – הכיבוש להתחיל יותר

למגנא" ניסא קוב"ה עביד להשתדל 6ש"לא צריכים
לעשות  – לנס זקוק יהי' סוכ"ס אם גם – דבר בכל
או  הנסים מספר את ולמעט הטבע בדרך בו התלוי

הנס  פרטי הי'7את בטוח אבל שאפשר], כמה עד
אולם  ה'; ציוה כן כי וכו', ויכבשו שיעלו משה
והארץ  והערים העם ע"ד שספרו לאחרי המרגלים,

etiqedוהסיקו`pwqn כי העם אל לעלות נוכל "לא
ממנו" הוא שראו 8חזק הקושיים שמחמת היינו ,

נוכל  ש"לא הסיקו הטבע בדרך א"י בכיבוש
הקב"ה. ציווה שכן אע"פ לכובשה, לעלות"

היא ‚. המרגלים מסיפור שההוראה מובן עפ"ז
בקיום  עיקרי יסוד ומצות: התורה לכללות שייכת
הם  שהמצות שמכיון הידיעה, – הוא המצות כל

לקיימם  שאפשר הדבר ברור הקב"ה, כי 9ציוויי ,
כוחן  לפי אלא מבקש הקב"ה .10אין

יצוה  לא ידבר, בדעת רק אם ודם בשר גם והרי
המצווה  ביכולת שאין ידע באם דבר לעשות
את  שעשה מאדם בא הציווי אם ובפרט לקיימו.
שבודאי  – כלי העושה אומן כמו – "המצווה"
אשר  התפקיד למלאות שיוכל באופן אותו עושה
לטעות  עלול שהאדם (אלא נעשה בשבילו
הקב"ה  המלכים מלכי מלך ועאכו"כ – בחשבון)
(שעשה  מהמצווה ידרוש שלא והצדק, הטוב ועצם

(כח בכחו שאין דבר וכו') לקיימו ozpyאותו בו)
בחשבון). טעות ח"ו שייך לא אצלו (והרי
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ואילך 1) 57 ע' ח"ה לקו"ש וראה פ"א. היחוה"א שער ראה
שם. ובהנסמן

ב.2) יב, מברכות גם ולהעיר שם. פרש"י וראה לט. טו,
תורה 3) (דהרי הוראות הם שבתורה הסיפורים שגם ואף

– הרד"ק)) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, (זח"ג הוראה מלשון
של  באופן ולא סיפור של באופן נאמרו אלו שהוראות מזה מ"מ
התוקף  אותו בהם שאין מוכח – מפורשת כהוראה לא ואף מצוה,

התורה. שבציוויי התוקף אותו ועאכו"כ גלויות, בהוראות אשר
כח.4) יג,
יחֿיט.5) שם,

השי"ת 6) שחפץ הא' "ההקדמה ד"ח: הר"ן דרשות ראה
לא  בעיניו יקר ושהטבע דאפשר מה בכל עולם של מנהגו לקיים

ועוד. ב. נג, שבת וראה הכרחי". לצורך אלא ישנהו
"למגנא".7) ה"ז – למעט האפשרי כל כי
לא.8) יג,
"נעשה 9) אמרו המרגלים גם במ"ת הוראה: עוד שמזה

משארז"ל  הוראת שמזה אח"כ, זה בענין נכשלו ואעפ"כ ונשמע",
138 ע' ח"ה לקו"ש (וראה בעצמך" תאמין "אל מ"ד) פ"ב (אבות

ואילך).
וראה 10) יא. נשא תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר רפכ"ט. שמו"ר

א. ג, ע"ז
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לקיום ixg`lyאלא בנוגע גם הרי זו, ידיעה
הנס" על סומכין "אין – ענין 11המצות [ואדרבה:

ixwir מכיון כי הטבע. בדרך לקיימם הוא במצות
דירה ית' לו לעשות הוא ענינם ,mipezgzaשעיקר

דוקא, הטבע בדרכי קיומם להיות צריך במילא
ייעשה rahyבכדי "תחתונים") (בחי' עצמו העולם

ית' לו גו'12לדירה "שלח להיות צריך ולכן ,[
באיזה לדעת בכדי גו'", לקיים `oteויתורו אפשר

הטבע. בדרך נעלה דעלה המצוה את

ומוכרחת „. שייכת זו, שהוראה מכיון והנה
lka לכניסה ההכנה וסיפור בענין באה לכן המצות,

המצות  בכל כללי הו"ע לא"י שהכניסה לפי לא"י,
כולן.

מבואר  א"י ומעלת תוכן בזה: והביאור
מראשית 13בכתוב  בה ה"א עיני גו' אשר "ארץ :

ההשגחה  שבה היינו שנה", אחרית ועד השנה
מבשאר  (יותר וגלוי פנימי באופן היא העליונה

שבארץ 14הארצות  בהגשמי גם – שבאה"ק ז.א. ,(
יותר. בגילוי ית' אלקותו "נרגש" ועניני'

היינו  – גלוי' קדושה שהמשכת מובן, עפ"ז
כניסת  בדוגמת זה הרי גשמי, ודבר בענין – אלקות
שקיום  ז.א. ל)א"י. הפועל והאדם והפעולה (הדבר

lk לא"י כניסה בדוגמת הוא ומצוה כי 15מצוה ,

בענינים  אלקות המשכת כנ"ל, הוא, המצות קיום
ית'.16הגשמיים  לו דירה עי"ז שייעשו

המצות)zillkהוראה‰. לכל (השייכת נוספת
כנען": ארץ את ויתורו גו' ב"שלח

להתבונן  האדם על ומצוה מצוה כל קודם
לקיים  שעומד המצוה בתוכנה 17בתוכן רק ולא ,

בתוכן  גם אלא הפרטית, זו מצוה של הפרטי
הולך  שהוא – המצות בכל השוה הכללי וכוונה

וכלשון ית', רצונו "אשר lkלקיים המצות ברכות
המצוה  את קיומו שע"י וצונו", במצותיו קדשנו
הקב"ה  אותו שציווה מה הוא ומקיים קדוש נעשה

קדשנו  לשון [וזהו עמו מתאחד מצוה 18ועי"ז ול'
וחיבור  צוותא מל' –19.[

מברכים זו "עובר iptlוברכה המצוה, קיום
להורות20לעשייתן" ,iptly על המצוה, עשיית

כל  של הכללי וכוונה בתוכן להתבונן האדם
המצות.

בתורה  ברכו צ"ל התורה: בלימוד ועד"ז
dlgz21 את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר
ezxez כמו התורה את לנו נתן שהקב"ה ז.א. ,"
ית'ezxezשהיא אצלו –22" וחותמים ;dxezd ozep"

חדשים" בעיניך יהיו יום "בכל כי הוה, –23לשון
להתבונן האדם על התורה.mcewבכ"ז לימוד

הנאמר  כנען" ארץ את "ויתורו הוראת וזוהי
צריך  המצוה קיום לפני לא"י: לכניסה הכנה בתור
ותכליתה  וכוונתה בענינה ולהתבונן "לתור" האדם

ולקיים. ללמוד שבא והמצוה התורה של 

שמשה  – "שלח" של שתוכנו איך מובן עפ"ז
המשלח  מרע"ה24הוא בחי' – נפש lkay(ועד"ז
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ב.11) קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
כשעמדה 12) הלבנה לקדש אדה"ז רצה לא למה יומתק ועפ"ז

.(1504 ע' ח"ד (לקו"ד נס ע"פ מאלי' הספינה
יב.13) יא, עקב
א"י.14) ד"ה שם מהרש"א ובחדא"ג רע"א י, תענית ראה

תניא  וראה ג. צב, לשמע"צ דרושים ב. פט, מסעי לקו"ת וראה
קמט, סידור א. יג, לך תו"א ב). (קלט, סכ"ה סי"ד. אגה"ק פל"ג.

סע"א.
הכניסה 15) את יום בכל לזכור נצטווינו שלא מה יומתק עפ"ז

שם. פרש"י ג. יג, (בא בכ"י יצי"מ לזכור אנו שמצווים אף לא"י,
סז  סי' אדה"ז שו"ע סו. סי' או"ח טור ה"ו. פ"א ברכות ירושלמי
שו"ע  שם. וטור (ירושלמי קרי"ס וגם ב), יב, ברכות וראה ס"א.
אף  ד) סעיף ס סימן אדה"ז (שו"ע ומ"ת יב) סעיף סו סי' אדה"ז
אתכם  וגאלתי גו' והוצאתי וֿח): ו, (וארא אחד בהמשך שבאו
(ובפרט  גו' הארץ אל אתכם והבאתי גו' לעם לי אתכם ולקחתי גו'

דכהנ"ל) התכלית היא לא"י שהכניסה
אין  לא"י, כניסה בדוגמת הוא מצוה כל שקיום להיות כי -
פעמים  כמה ממילא בדרך היא נזכרת שהרי מיוחדת, בזכירה צורך

] יום שבכל המצות קיום ע"י (פמ"ז)c"rביום בתניא דאי' מה
ולא  בפ"ע מצוה שהיא אף דוקא, ק"ש בשעת יצי"מ פ' ש"תקנו
שבק"ש  אלא – ממש" אחד דבר שהן מפני אלא כו' ק"ש ממצות
עליו  וממשיך ומקבל "שרוצה ג"כ צ"ל יצי"מ שתהי' בכדי

בנדו"ד]. משא"כ יצי"מ, זכירת צ"ל ולכן ית'" אלקותו

(ראה 16) ישראל ארץ דא מאך הצ"צ: אדמו"ר מפתגם ַָלהעיר
.3 ע' ח"י בלקו"ש נתבאר – (621 ע' ח"ב לקו"ש

ועוד.17) ב). (נו, פמ"א תניא ראה
ב).18) (סה, פמ"ו תניא ראה
ג.19) מה, בחוקותי לקו"ת
וש"נ.20) ב. ז, פסחים
סמ"ז.21) לטאו"ח ב"ח וראה א. פא, נדרים
זמירות.22) דוד ד"ה קו"א תניא וראה ל. ח, משלי
עקב 23) א. יט, יתרו פרש"י גם וראה טז. כו, תבוא פרש"י

אף  כי – "כחדשה" שם) (מספרי ו ו, ואתחנן (ובפרש"י יג. יא,
ח  ה"ז חדש, בפרט zepyidידוששזהו התורה ללימוד ובנוגע .(

אף  ובזיע וברטט וביראה באימה להלן "מה א): (כב, ברכות  ראה
לקו"ת  ב. סג, ברכות וראה ובזיע". וברטט וביראה באימה כאן
עה"ת  בצפע"נ בהנסמן (ראה הצפע"נ ובלשון ג. פא, סוכות

נצחי. נמשך, דבר א) ה, בראשית
ה.24) פט"ז, (במדב"ר היו כשרים המרגלים – השילוח ובעת

ג.). יג, פרשתנו פרש"י ד. שלח תנחומא

gly zyxt zegiyÎihewl יג כרך

פעמים ‡. כמה דובר העיקרי 1כבר שתוכנה ,
בשם  מרומז שבה) הפרשיות (כל סדרה כל של
(הוא). תורה אשר) ישראל (מנהג ע"פ נק' שהיא
"שלח", בשם שנקראת – זה דשבוע בסדרה וכן
העיקרית  הנקודה מתבטאת זה שבשם מובן ומזה
שבהסדרה. הפרשיות בכל המדוברים הענינים של

להבין: וצריך

רק  הוא הרי אנשים)", (לך ד"שלח הענין נקודת
מצוה  ולא במדבר, בהיותם בנ"י קורות סיפור
זו  שבסדרה בפרשיות וכיו"ב, לקיימה שנצטוינו

בהן יש – המרגלים סיפור לאחרי zevnהבאות
שהיא  הסדרה, שבסיום הפרשה גם ומה לדורות,
כל  לזכירת המביאה כללית מצוה היא ציצית, מצות

כמ"ש  מצות, את2תרי"ג וזכרתם אותו lk"וראיתם
(לך  ד"שלח שהענין יתכן ואיך ה'", מצות

דברים  סיפור אלא שאינו "חשוב"3אנשים)", יהא ,
הכוללת  ציצית מצות כולל שבסדרה, מהמצות יותר
("שלח") זה שבשם ועד מצות, התרי"ג כל את

של העיקרית הנקודה הסדרה?lkמתבטאת

"שלח" בשם הסדרה נקראת שבפשטות ואף
הסדרה  וכל הסדרה, בתחלת באה זו שתיבה לפי
היא  התחלתה אם אף הרי – התחלתה ע"ש נקראת
הרי  תורה עפ"י שם שזהו מכיון מ"מ השם, סיבת

על מורה lkהשם okez.כנ"ל הסדרה,

חטא ·. במהות ביאור בהקדים זה ויובן
וסיפרו  שבאו בזה חטאו בפשטות "כי 4המרגלים:

היוש  העם מאד עז גדולות בצורות והערים בארץ ב
מובן: אינו ולכאורה – שם" ראינו הענק ילידי וגם
העם  ואת היא מה "הארץ את לראות נשלחו הרי
גו' הערים ומה וגו' הוא החזק עלי' היושב

במבצרים" אם השיבו 5הבמחנים לזה ובהתאם ;

והרי, לחטא? זה יחשב ולמה וגו'", העם עז "כי
הארץ? את לתור תפקידם את מילאו בזה אדרבה,
דרך  באיזה להוודע שלחם רבנו משה והביאור:

ote`e כדאי מקום ובאיזה א"י, את לכבוש יותר קל
מכיון  [כי הטבע בדרך – הכיבוש להתחיל יותר

למגנא" ניסא קוב"ה עביד להשתדל 6ש"לא צריכים
לעשות  – לנס זקוק יהי' סוכ"ס אם גם – דבר בכל
או  הנסים מספר את ולמעט הטבע בדרך בו התלוי

הנס  פרטי הי'7את בטוח אבל שאפשר], כמה עד
אולם  ה'; ציוה כן כי וכו', ויכבשו שיעלו משה
והארץ  והערים העם ע"ד שספרו לאחרי המרגלים,

etiqedוהסיקו`pwqn כי העם אל לעלות נוכל "לא
ממנו" הוא שראו 8חזק הקושיים שמחמת היינו ,

נוכל  ש"לא הסיקו הטבע בדרך א"י בכיבוש
הקב"ה. ציווה שכן אע"פ לכובשה, לעלות"

היא ‚. המרגלים מסיפור שההוראה מובן עפ"ז
בקיום  עיקרי יסוד ומצות: התורה לכללות שייכת
הם  שהמצות שמכיון הידיעה, – הוא המצות כל

לקיימם  שאפשר הדבר ברור הקב"ה, כי 9ציוויי ,
כוחן  לפי אלא מבקש הקב"ה .10אין

יצוה  לא ידבר, בדעת רק אם ודם בשר גם והרי
המצווה  ביכולת שאין ידע באם דבר לעשות
את  שעשה מאדם בא הציווי אם ובפרט לקיימו.
שבודאי  – כלי העושה אומן כמו – "המצווה"
אשר  התפקיד למלאות שיוכל באופן אותו עושה
לטעות  עלול שהאדם (אלא נעשה בשבילו
הקב"ה  המלכים מלכי מלך ועאכו"כ – בחשבון)
(שעשה  מהמצווה ידרוש שלא והצדק, הטוב ועצם

(כח בכחו שאין דבר וכו') לקיימו ozpyאותו בו)
בחשבון). טעות ח"ו שייך לא אצלו (והרי
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ואילך 1) 57 ע' ח"ה לקו"ש וראה פ"א. היחוה"א שער ראה
שם. ובהנסמן

ב.2) יב, מברכות גם ולהעיר שם. פרש"י וראה לט. טו,
תורה 3) (דהרי הוראות הם שבתורה הסיפורים שגם ואף

– הרד"ק)) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, (זח"ג הוראה מלשון
של  באופן ולא סיפור של באופן נאמרו אלו שהוראות מזה מ"מ
התוקף  אותו בהם שאין מוכח – מפורשת כהוראה לא ואף מצוה,

התורה. שבציוויי התוקף אותו ועאכו"כ גלויות, בהוראות אשר
כח.4) יג,
יחֿיט.5) שם,

השי"ת 6) שחפץ הא' "ההקדמה ד"ח: הר"ן דרשות ראה
לא  בעיניו יקר ושהטבע דאפשר מה בכל עולם של מנהגו לקיים

ועוד. ב. נג, שבת וראה הכרחי". לצורך אלא ישנהו
"למגנא".7) ה"ז – למעט האפשרי כל כי
לא.8) יג,
"נעשה 9) אמרו המרגלים גם במ"ת הוראה: עוד שמזה

משארז"ל  הוראת שמזה אח"כ, זה בענין נכשלו ואעפ"כ ונשמע",
138 ע' ח"ה לקו"ש (וראה בעצמך" תאמין "אל מ"ד) פ"ב (אבות

ואילך).
וראה 10) יא. נשא תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר רפכ"ט. שמו"ר

א. ג, ע"ז
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ישראל  מבית דכל 25ונפש היסודית הנקודה היא (
עוד  ולא "שלח", נקראות שכולן הסדרה, פרשיות

שנאמרה שנאמרו mcewהסדרה,zlgzaאלא
הנלמדות  הנ"ל הוראות כי – שבה הציווים

באות המרגלים, שילוח lklמסיפור ceqie dncwdk
המצות.

.Â שהענין מאחר להבין: צריך הנ"ל עפ"י אמנם
הוראות  בו יש כנען" ארץ את ויתורו גו' ד"שלח

הו"ע לכאורה הרי ויסודיות, ולמה igxkdעיקריות ,
משה  של ורצונו בדעתו זה ענין הקב"ה תלה

– לך "שלח אניjzrclבאמרו: ,ipi` אם לך מצוה
dvxz"26שלח?

קיום  שתכלית לעיל, המבואר עפ"י ויובן
בענינים  אלקות להמשיך היא ומצות התורה

במדרש  האמור ובאופן לחידוש 27הגשמי', בנוגע
לעליונים". יעלו "תחתונים – דמ"ת

בין  – לתחתון דנדו"ד עליון שבין החילוק והנה
בחי' הוא שבורא הוא, – לנברא כביכול בורא
אין  מצ"ע הנברא מקבל; בחי' הוא ונברא משפיע
מציאותו  כל "מקבל" והוא מציאות, כל לו
הוא  והמצות התורה מתן שענין והיות מהבורא.
מובן  הרי כביכול, העליון, לבחי' יתעלה שהתחתון
בבחי' להיות יתעלה שהתחתון היא זו עלי' שתוכן

העליון  כמו משפיע

במעשה szey"נעשה28(וכמרז"ל  להקב"ה
במעשה  כביכול משפיע בחי' שהוא בראשית",

אמרז"ל 29בראשית  הרי בתורה וכן שהקב"ה 30,
זהו  [שהרי בני" נצחוני בני "נצחוני ואומר חייך
זה  שותף "מנצח" שלפעמים שותף, ענין אמיתית

מוסיפים  וישראל השני]) – 31ולפעמים

בתורה.32ומשפיעים 

"שלח  שבענין הנ"ל שההוראות זה מובן ועפי"ז
אף  ציווי, של באופן נאמרו לא גו'" ויתורו גו'
של  ציווי מקיים האדם כאשר כי – הנה שמוכרחות
עדיין  בכ"ז כו', מתעלה שעי"ז אף הנה הקב"ה,
בחי' – משפיע בחי' לשלימות מתעלה אינו
ציווי  מקיים אלא אינו סו"ס שהרי "עליונים",
הוא  שעדיין ז.א. מ)הבורא, כח נתינת גם (שזהו
הענין  כאשר משא"כ מהבורא. "מקבל" (מקצתו)
ובכח  מעצמו שמקיימו "לדעתך", של באופן נעשה
משפיע  בבחי' להיות מתעלה הוא הרי עצמו,
הוא. ומרצונו מדעתו כן עושה הוא שהרי כביכול,

סיפור  הקדמת טעם יותר בעומק מובן ומזה
ההוראות  רק לא כי להציווים, המרגלים שילוח
לכל  הנוגעות כלליות הוראות הן ד"שלח" שבענין
באו  שבו האופן גם אלא ומצות, התורה ענין
– דתו"מ הכוונה תכלית מלמד אלו, הוראות

יעלו ".mipeilrl"תחתונים
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רפמ"ב.25) תניא
דֿה.26) שלח ותנחומא ח. פט"ז, מבמדב"ר שלח ר"פ פרש"י
טו.27) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
שם 28) אדה"ז שו"ע רסח. סי' או"ח טור ב. קיט, א. י, שבת

ג. (ג, ויכולו האומר כל ד"ה בראשית להה"מ או"ת וראה ס"א.
תשל"ג). קה"ת בהוצאת

אף 29) עולמות בורא הקב"ה מה ג: פצ"ח, מב"ר להעיר
תשל"ב  ניסן י"א (ושיחת) כללי מכתב וראה עולמות. בורא אביכם

וביאורים  מנהגים טעמים, לקוטי עם פסח של בהגדה (נדפסו
שד"מ). ע' תשל"ו) (קה"ת

אתם 30) שוגגין אפילו "אתם א): (כה, ר"ה וראה ב. נט, ב"מ
מוטעין". אפילו אתם מזידין אפילו

לט,31) מקץ תו"א ב. יב, ח"א (זהר לה" "לאפשא הוא וחיוב
ד).

לקו"ת 32) (ראה חתן וישראל כלה התורה נקראו בכ"מ שלכן
ואילך). ד צג, ברכה סע"א. לז, תצא



לג ילקוט לוי יצחק על התורה

בראשית מה, כב – לכלם נתן לאיש חליפת שמלות 
לבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חליפת שמלת

צח

יוסף בחי' יסוד – אור, וזהו "עוטה אור כשלמה" על דרך 
כתונת פסים דיוסף, ומיסוד נמשך שמלות, וזהו "לכולם 

נתן חליפות שמלות, ולבנימין ה' חליפות שמלת"

אור  כשלמה,  אור  עוטה  וכתיב2  יסוד,  בחי'1  יוסף 

הוא  וצדיק  לצדיק,  זרוע  אור  כמ"ש3  יסוד  בחי'  הוא 

בהקדמת5  ועיין  עולם,  יסוד  וצדיק  כמ"ש4  יסוד  בחי' 

הזוהר הקדוש דף א' ע"א בענין אור דאתברי ואתגניז 

ואתכליל בברית כו'.

יסוד,  בחי'6  הוא  שלמה  כשלמה,  אור  עוטה  והיינו 

דנטיר  בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  זהר חלק  יסוד: ראה  בחי'  יוסף   )1

חידושים  יצחק  לוי  בתורת  וראה  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי' 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

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

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

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

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

2( תהלים קד, ב. ראה אור התורה פרשת תצוה עמוד א'תשנז. ועיין 

בענין עוטה אור כשלמה באור התורה פרשת קרח עמוד תשי. פרשת 

כי-תצא עמוד תתקסז. תהלים – יהל אור – עמוד שצו. שצח. לקוטי 

לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד קכו. ועוד.

3( תהלים צז, יא.

4( משלי י, כה. ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת נח דף 

ה, א )ד"ה ר' חייא פתח וכו'( וז"ל... הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד 

וזהו הנקרא צדיק  גוף האור השפע הנשפע מלמעלה למטה,  שהוא 

והמשפיע  זאת, כמו הצדקה שהוא ההשפעה,  להיותו ממשיך שפע 

השפעתו  בחי'  ע"י  באמת  צדיק  שנק'  צדקות...  שמשפיע  צדיק  נק' 

בתמידות כמו משה רעי' מהימנא להשפיע כל התורה לישראל, וכן 

יסוד  וצדיק  נאמר  וע"ז  צדיק  נק'  לישראל  המשפיע  בחי'  דור  בכל 

עולם ע"ש.

5( וז"ל: אור דאתברי )האור שנברא ביום ראשון "ויאמר אלקים יהי 

אור"(, ואתגניז ואתכליל בברית )ונגנז ונכלל בברית(... ואפיק בה 

זרעא )ומוציא בה זרע(, ודא אקרי עץ עושה פרי אשר זרעו בו )וזה 

)וזה  ברית ממש  באות  קיימא  זרע  וההוא  וגו'(,  פרי  נק' עץ עושה 

הזרע נמצא באות ברית ממש( ע"ש.

פירוש: יוסף ענינו להשפיע בחי' יסוד )"יסוד" פירושו "גילוי"(   )6

שהמקבל  בכדי  ושמלה,  לבוש  ע"י  הוא  ההשפעה  ואופן  אור,   –

)המעשה  והשמלה  שהלבוש  וגם  ההשפעה,  לקבל  יוכלו  והתחתון 

המצוות( יאיר. ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן קכו. קעב. 

)ולהעיר מ"ש  דיוסף הוא מקור התיקון "מלך הדר" בחי' "לבוש". 

תהלים שם "הוד והדר לבשת עוטה אור כשלמה" וד"ל(.

והיינו ע"ד כתונת7 פסים דיוסף בחי' יסוד.

יסוד  בחי'  ביוסף  וכמ"ש  שמלות,  נמשך  ומיסוד 

לכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין נתן כו' ה' 

חליפות שמלות.

מלבו"ש אותיות בשלום8.

וכידוע בענין שלום9 שביסוד, שעם ד' אותיותיו הוא 

גי'10 הוי' אדנ"י11 בהכפל כל אות על חבירו ע"ה, היינו 

י' פעמים א', ה' פעמים ד', ו' פעמים נ', ה' פעמים י', 

והוא ביסוד המחבר הוי' אדנ"י וכו'.

יד.  סימן  לעיל  ראה  פסים".  כתונת  לו  “ועשה  ג.  לז,  בראשית   )7

דהכתונת פסים דיוסף הוא בחי' כתנות “אור" )בראשית רבה פ"כ, 

ב( ע"ש.

ראה אור התורה פרשת וישב עמוד ערב וז"ל: ועשה לו כתונת פסים 

וכתב באור תורה* דאפ"ל שרומז לחלוקא דרבנן. ונראה ע"ד בתורתו 

של ר"מ הי' כתוב כתנות אור, כי כתנות עור היינו לבושים דק"נ, אבל 

ר' מאיר מראה לו פנים ששרשו מח"ס כמ"ש בביאור ע"פ בעצם היום 

הזה נמול כו' ובאו"ת פ' בראשית ע"כ הי' בחי' אור. וע' בת"א סד"ה 

אעשה לו עזר, וכמ"כ ביוסף כתונת פסים ע"ד כתנות אור כו' כי בירור 

משא"כ  עור  כתנות  בירור  ע"ד  דמ"ן**  בירור  בחי'  דהשבטים  זה 

יוסף בירור דמ"ד. גם בבי"ע פרסות המסתירים כמו כתנות עור, אבל 

יוסף באצי' והפרסא בין המאציל לאצי' אינה מסתרת כלל כו'. ע"ש.

*( מגיד דבריו ליעקב – רמזי תורה עה"פ וישב יעקב.

**( ראה הביאור לעיל סימן יז. טז הערה 2.

8( ראה תניא סוף פרק י"ב, הקשר ד"שלום" ליוסף דוקא, ובלקוטי 

לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קיד מ"ש )מלאכי ב, ה( “בריתי 

היתה אתו החיים והשלום", ע"ש. וראה הביאור בפנים בלקוטי לוי 

יצחק כאן דזנות גורם מחלוקת וקטטות, ע"ש. ועיין גם לעיל סימן 

לג הערה 2.

סיפור  בביאור  כט  סימן  א  יצחק עה"ת חלק  לוי  ילקוט  גם  ראה   )9

הגמ' )גיטין נב, א( דרבי מאיר בחי' אור )– יסוד( עשה שלום. ומ"ש 

בפנחס "בריתי שלום".

ם  10( פירוש: שלום )בגי' 376( + ד' אותיותיו = 380, וכן אותיות  ׁשֵ

ם אדנ"י הוי' × אותיות ׁשֵ

ציור כזה:

י      ה        ו        ה

×

א     ד        נ        י

------------------------

380 = 50 + 300 + 20 + 10

י' פעמים א' )10 × 1( = 10

ה' פעמים ד' )5 × 4( = 20

ו' פעמים נ' )6 × 50( = 300

ה' פעמים י' )5 × 10( = 50

ביחד 10 + 20 + 300 + 50 = 380. )ראה עד"ז לעיל סימן עה. ילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן סד(.

דרך  האור  וכשמאיר  “שלמה",  הלבוש  ויש  “אור"  דיש  היינו   )11

ם הוי' –  ׁשֵ הלבוש )ע"ד כשמאיר אור הנשמה בהגוף(, אז יש יחוד 

ם אדנ"י – הלבוש. דשם אדנ"י הוא בחי' מלכות, והיחוד הוא  אור, וׁשֵ

ע"י מדת ה"יסוד" וד"ל. ראה הערה 21. 22.



לד

וביוסף כתוב12 ותתפשהו בבגדו, וכתיב ויעזוב בגדו 

אצלה כו', הרי שהי' ביוסף הנסיון בבגדו. וכנ"ל שיוסף 

ששמר  דיוסף,  פסים  הכתנת  ע"ד  דקדושה  יסוד  בחי' 

בריתו.

בפ'  בסנהדרין13  איתמר  מיוסף  הבא  בירבעם  ולכן 

כו'  בך  חזור  וא"ל  בבגדו  לירבעם  הקב"ה  תפש  חלק 

ריח  ע"ד14  והוא  הבגד,  באמצעות  יהי'  שהתשובה 

בגדיו, בוגדיו שמבוגדין כשיעשו תשובה יהי' ריח טוב.

וכמו יוסף משיתא ויקום איש צרורות במדרש רבה15 

12( וישב לט, יב. והיינו באמצעות בגד הי' נסיון במדת היסוד.

ירבעם  יג, לג( אחר הדבר הזה לא שב  13( דף קב ע"א. )מלכים-א 

מדרכו הרעה, מאי אחר, אמר ר' אבא אחר שתפסו הקב"ה לירבעם 

בבגדו, ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, אמר לו 

מי בראש, בן ישי בראש, אי הכי לא בעינא.

14( תולדות כז, כז. ראה הערה 15.

15( בראשית רבה פרשה סה, כב וז"ל: וירח את ריח בגדיו ויברכהו 

כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות, יוסף משיתא, בשעה שבקשו 

שונאים להכנס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחלה, אמרין לי' 

עול ומה דאת מפיק דידך, נכנס והוציא מנורה של זהב, אמרו לו אין 

דרכו של הדיוט להשתמש בזו אלא עול זמן תנינות ומה דאת מפיק 

דידך ולא קיבל עליו, א"ר פנחס נתנו לו מכס ג' שנים ולא קיבל עליו, 

אמר לא דיי שהכעסתי לאלקי פעם אחת אלא שאכעיסנו פעם שני', 

מה עשו לו נתנו אותו בחמור של חרשים והיו מנסרים בו, הי' מצווח 

ואומר ווי, אוי אוי שהכעסתי לבוראי.

ויקום איש צרורות היה בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה, 

חמי  א"ל  למצטבלא.  שריתא  קומי  אזל  בשבתא  סוסיא  רכיב  והוה 

סוסי דארכבי מרי, וחמי סוסך דארכבך מרך, א"ל אם כך למכעיסיו 

ק"ו לעושי רצונו, אמר לו ואם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו, 

נכנס בו הדבר כארס של עכנא הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית 

דין סקילה שריפה הרג וחנק. מה עשה הביא קורה נעצה בארץ וקשר 

לפניה  מדורה  ועשה  אבנים  גדר של  והקיפן  העצים  וערך  נימא  בה 

האבנים  מתחת  העצים  תחת  האור  והצית  באמצע  החרב  את  ונעץ 

קדמתו  לאש  נפל  הנימה  נפסקה  האש  קדמתו  ונחנק  בקורה  ונתלה 

חרב ונפל עליו גדר ונשרף. נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה וראה 

מטתו פרחה באויר אמר בשעה קלה קדמני זה לגן עדן.

ם מקום, ויקום  פירוש רש"י: ריח בגדיו, בוגדיו כגון יוסי משיתן ׁשֵ

ם מקום. יכנס מהם ובהם, הראשון ישראלי  איש צרורות, צרורות ׁשֵ

יהא  מוציא  וכל מה שאתה  הכנס  דידך,  מפיק  דאת  וכל  עול  יכנס. 

בחמור של חרשים,  אין, דרכו של הדיוט להשתמש בכלי זה.  שלך. 

ספסל של דף עבה המגררין בו את הנסרים.

יקום, איש צרורות הי' בן אחותו של יוסי בן יועזר איש צרידה והי' 

רכיב ביחד סוסיא בשבתא אזיל קמי שריתא למצטבלה, שריתא היא 

ומתרגמינן  הקורה  מפיל  האחד  ויהי  ה(  ו,  )מלכים-ב  שנאמר  קורה 

והיה חד מתי בשרותא, קורה שהיו מוליכין אותה לתלות את דודו 

וחמי סוסא  ליוסי חמי סוסי דארכבי מארי  יקום  יועזר א"ל  בן  יוסי 

דארכבך מארך קורה שאת עתיד לתלות, אמר לי' יוסי אם למכעיסיו 

משיב גמול טוב ק"ו לעושי רצונו, א"ל יקום ועשה אדם רצונו יותר 

ממך, והשיב לך גמול רע, א"ל יוסי אם כן לעושי רצונו שנפרע מהן 

ק"ו למכעיסיו כמותך, שמע ונבהל נכנס בו הדבר כארס של עכינא, 

הלך וקיים בעצמו ד' מיתות ב"ד סקילה שריפה הרג וחנק, מה עשה, 

פרשת תולדות בפסוק ריח בגדיו ע"ש.

יסוד  הוא  שית  משיתא.  והיינו16  יסוד  בחי'  יוסף 

איש  והוא  יוסף,  גי'  יקום18  וכן  השישית,  ספירה17 

צרורות  איש  והוא  השישית,  ומחבר  שצורר  צרורות19 

והקיף עליהם  וערך עצים  נימא  וקשר בה  ונעצה בארץ  הביא קורה 

את  והצית  באמצע  החרב  את  ונעץ  לפניו  מדורה  ועשה  אבנים  גדר 

האש תחת העצים מתחת האבנים ונתלה בקורה ונפסק הנימא ונפל 

לאש וקדמתו החרב ונהפך עליו הגדר ונשרף. נתנמנם, יוסי בן יועזר 

קלה  שבשעה  לי  אוי  ואמר  באויר  פורחת  מטתו  וראה  צרידה  איש 

קדמני זה לגן עדן.

והם  גרסינן,  וכו'  איש  ויקום  משיתא  יוסף  כהונה:  מתנות  פירוש 

הקב"ה  של  שמו  קדשו  ולבסוף  מישראל  עבריינים  אדם  בני  שמות 

אחד  כו',  ובהם  מהם  בוגדיו.  כמו  בגדיו  ודרש  ואזיל,  כדמפרש 

מישראל יכנס בראשונה ויפשוט יד בכלי בית המקדש וא"ל לאותו 

יוסף משיתא שיכנס ומה שאתה מוציא יהא שלך. עול זמן כו', לך שם 

עוד פעם שניים. ולא קבל כו', לא הי' רוצה ליכנס עוד. נתנו לו מכס 

כו', בשביל שיכנס עוד פעם שנית. בחמור של חרשין, פירש"י ספסל 

של דף עבה שמגררין בו הנסרים וכן משמע בערוך.

והוה רכיב כו', הי' רוכב על סוס בשבת. הכי גרס רש"י ובילקוט אזל 

קמי' שריתא כו'. ופירש"י היו מוליכין לפניו קורה שיהא נתלה עליו 

יוסי בן יועזר, אמר לי' יקום ליוסי ראה הסוס שהרכיבני עליו אדוני 

וראה גם סוסך שהרכיבך עליו אדונך ר"ל הקורה שיהא נתלה עליו, 

כלומר הלכתי בתאוות לבי ועלתה לי ואתה עמלת בתורה ובמצות כל 

ימיך וספך תהא נתלה וכן הוא בספר יוחסין דארכבי מרי גרסינן. אם 

כך, טובה ושלוה נותן הקב"ה למכעיסיו כ"ש שיהי' כן לעושי רצונו, 

אתה  ממה שעשית  יותר  רצונו  אדם  עשה  וכי  יוסי[  לר'  ]יקום  א"ל 

וראה מה פרע לך, וא"ל אם כך רעה מגיע לעושי רצונו על עונותיהם 

מועטים כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא כ"ש שיגיע 

כך לעתיד לבא לעוברי רצונו. נכנס כו', דברי ר' יוסי נכנס בו ביקום 

כארס הזה של נחש שבוער בו ולבש חרטה ונבהל. נימא, חבל קטן 

גדר  והקיפן  כ"ב.  פרשה  רבה  ובויקרא  שם  ועיין  גניא  גרס  ובערוך 

ז"ל ובשוחר טוב  וכן פירש"י  כו', הקיף על העצים גדר של אבנים 

גורס בהדיא וערך עצים והקיף עליהם גדר של אבנים. ונתלה בקורה, 

באותו נימא שקשר, הכי גרסינן ונתלה בקורה ונחנק נפסקה הנימא 

מטתו, של יקום בם  נפל קדמתו חרב והכי מוכח בפירש"י ובערוך. 

אחותו.

פירוש מהרז"ו: ריח בגדיו ויברכהו, שהרי אמר שבבגדיו לא הי' ריח 

טוב, )דאמר ר' יוחנן אין לך דבר קשה מן השטף הזה של עזים ואת 

אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו(, ע"כ דורש אל תקרא בגדיו אלא 

בגדותיך,  כל  קציעות  ואהלות  מור  ט(  מה,  )תהלים  וכמ"ש  בוגדיו 

אגדת בראשית פמ"ב במ"ר פ"י סי' א' שאפילו בוגדיו כשבאים בצרה 

נותנים ריח טוב שעושים תשובה.

ם “יקום איש  ם “יוסף משיתא", וכן הׁשֵ 16( מפרש כאן במדרש הׁשֵ

צרורות" דשניהם שייכים ליסוד בחי' יוסף.

והוא  יסוד.  הוד,  נצח,  גבורה, תפארת,  דיש ששה מדות, חסד,   )17

הספירה השישית.

ם "איש צרורות" מרמז לבחי'  ם "יקום" והן הׁשֵ 18( מרמז, דהן הׁשֵ

יסוד – יוסף.

19( במדת היסוד כלול כל המדות. ראה הערה 21.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לה

שצורר ומחבר ז"א20 ומלכות – הוי' אדנ"י, כמו21 כי כל 

בריאת  “תכלית  וז"ל:  ז,  פרק  ריש  והאמונה  היחוד  שער  ראה   )20

ם המורה על מדת  העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך . . וׁשֵ

ם אדנות כי הוא אדון כל הארץ וכו'", ע"ש.  ׁשֵ מלכותו יתברך הוא 

וראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ט עמוד ריג.

21( דברי הימים-א כט, יא. דכתוב “לך ה' הגדולה )חסד( והגבורה 

)שם(  הזהר  ופירש  ובארץ"  בשמים  כל  כי  וההוד  והנצח  והתפארת 

ובארעא". תיבת “כל" מרמז על מדת היסוד, ראה  “דאחיד בשמיא 

בשמים22 ובארץ כו'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד שה

הגוף  מכל  “היסוד ממשיך  י'  סימן  א'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט 

שלכן נקרא כל שכולל הכל", דהוא מקשר ומאחד הספירות למעלה 

ממנו, חסד גבורה תפארת נצח הוד, עם “ארץ" בחי' מלכות.

ועיין ילקוט לוי יצחק שם סימן קט. קי.

22( פירוש: בשמים – ז"א הוי', ובארץ – מלכות אדנ"י, ו"כל" הוא 

מדות היסוד המחברם. לקמן סימן קכג הערה 52. קעג הערות 6. 7.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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המשך ביאור למד' שבת ליום שני עמ' ב



לו

טו, יח־יט – דבר  אל בני    ישראל  ואמרת 
מביא  אני  אשר  הארץ  אל  בבואכם  אליהם 
הארץ  מלחם  באכלכם  והיה  שמה  אתכם 

תרימו תרומה לה'

א. והי' באכלכם מלחם הארץ וגו'. שמא תאמרו במדבר 
צריכים  אנו  לארץ  ובבואנו  השמים  מן  לחם  לנו  יורד  הי' 
לטרוח לחרוש ולזרוע עד שנאכל, יותר טוב הי' לנו ישיבת 
בבואכם  שמיד  בבואכם  אמר  לזה  הארץ,  מביאת  המדבר 
יפסק המן ותאמרו הלואי היתה ישיבתכם עוד במדבר, לזה 
אמר והי' באכלכם, אם אתם עושים רצונו של מקום היא 
תוציא לכם לחם חם, כמו שאמרו )שבת ל:( עתידה ארץ 
באכלכם  זהו  חדש,  כל  ואין  גלוסקאות  שתוציא  ישראל 
כאילו אמר בא אכלכם, שאין אתם צריכין לטרוח אלא ה' 

יזמין לכם, זהו והי"ה הוי"ה הוא מביא ומזמין אכלכם.
שפתי כהן

טו, כא – מראשית עריסותיכם תתנו לה' 
תרומה לדורותיכם

ב. מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה לדורותיכם. 
נראה כלפי שאמר בפסוק הראשון כתרומת גורן כן תרימו 
ועתה  גורן  תרומת  מירוח  בשעת  הורם  כבר  הנה  אותה, 
בשעת עריסה ירימו חלה, אמר עכשיו. אמנם לדורותיכם 
הבאים במהרה בימינו אמן תוציא ארץ ישראל גלוסקאות 
כן  על  תרומה  הורם  לא  עדיין  ואז  ל:(  )כבשבת  נגמרים 
הארץ  שהוציא  הגלוסקא  שהיא  עריסותיכם  מראשית 

תרימו תרומה וגם חלה.
חתם סופר

מלחם  באכלכם  "והי'  יט(  )טו,  כתוב  שלח  בפרשת  ג. 

"ראשית  כ(  )טו,  ובפסוק  לה'".  תרומה  תרימו  הארץ 
תרימו  כן  גורן  כתרומת  תרומה  תרימו  חלה  עריסותיכם 
לה'  תתנו  עריסותיכם  "מראשית  )כא(  ובפסוק  אותה". 

תרומה לדורותיכם".
"לה'"  כתוב  כא  ובפסוק  יט  בפסוק  למה  לדייק  ויש 
ובפסוק כ' כתוב סתם "חלה תרימו תרומה" מבלי הדגשה 
שהוא לה'. עוד יש לדייק שבפסוק כא מוסיף "לדורותיכם" 

משא"כ בהשאר.
ויש לומר דבא לרמז הג' תקופות בחיוב תרומה וחלה, 
דברמב"ם הל' תרומה פרק א הלכה כו מבאר דחיוב תרומה 
בזמן  ראשונה  בירושה  א(  בחיובם:  זמנים  ג'  יש  וחלה 
מן  ונתחייבו  תבואו"  "כי  וכמ"ש  כולכם  ביאת  דהי'  יהושע 
התורה, ב( בזמן עזרא שהיתה ביאת מקצתן ונתחייבו רק 
דיהי'  שלישית  בירושה  לחזור  דעתידין  לע"ל  ג(  מדרבנן, 
משנה  הכסף  בדברי  ע"ש  מה"ת,  חיוב  ויהי'  כולכם  ביאת 
על הרמב"ם, דלומדים תרומה מחלה דצריך ביאת כולכם 

לחייב מן התורה. )ועיין רמב"ם הל' ביכורים פרק ה(.
לביאת  מרמז  הוא  יט  דפסוק  הפסוקים,  מדויק  ובזה 
התורה,  מן  חיוב  דהוא  לה'"  תרומה  "תרומה  ואז  יהושע 
ומפני דהי' חורבן בסוף, ע"כ לא כתוב בפסוק זה לדורותיכם, 
ובפסוק כ מרמז לזמן עזרא דלא הי' ביאת כולכם והחיוב 
ולא  הוא רק מדרבנן, ע"כ כתוב רק "חלה תרימו תרומה" 
דמרמז  כא  ובפסוק  מדרבנן,  רק  הוא  דהחיוב  "לה'"  כתוב 
להזמן דלעתיד לבוא ויהי' ביאת כולכם חיוב מן התורה ע"כ 
לה'", דמדאורייתא חייב, ולכן מסיים בפסוק  כתוב "תתנו 
זה דווקא "לדורותכם", דלא יהי' עוד גלות, דבית השלישי 
יהי' בית נצחי, ויהי' נשאר החיוב דחלה ותרומה מן התורה 

לעולם ועד, "לדורותיכם".
בית יצחק

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שלח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zay(ycew zay meil)

wtzqdóc ÷øæ ,àáødrax` lr migth drax` ea yiy ur ¨¨¨©©
,miaxd zeyxa ,migthúBãéúé éab ìò çðåmigth dxyr zedeabd §¨©©¥§¥

lr scd gpyke ,xeht mewn mdy ,migth drax` zeagx oi`e
my`xa yi eiykry ,cigid zeyx zeczid mewn dyrp zeczid

,migth drax` lr migth drax`eäîaiig m`d ,dfa oicd ©
zxxan .`l e` cigid zeyxl miaxd zeyxn `iven meyn wxefd

:`xnbddéì àéòaéî÷ éàîm`d wtzqd m` ,`ax wtzqd dna ± ©¨¦©§¨¥
yk d`ved lr aiigl yiúçpädúéiNòå ,õôçdävéçîdaiygnd ©¨©¥¤©£¦©§¦¨

cigid zeyxl utgd gped eay mewnd z`eúà÷ éããä éãäa± ©£¥£¨¥¨¨
cigid zeyx oic utgd my gpy mewnl did `le ,mi`a md cgia
oic dgpdd mewnl did m` wx aiig oi`y e` ,dgpdd seqa wx

,dteq cr dgpdd zligzn cigid zeyxïðçBé éaøc eðééäedf ixd ± ©§§©¦¨¨
zeyxd oic dpzypyk wtzqdy ,opgei iax ly [ipyd] wtqd
wx cigid zeyx oic mewnl didy dna ic m` ,utgd zgpda
oic dgpdd mewnl didiy cr aiig epi`y e` ,dgpdd zligza

,`l` .dteq cr dgpdd zligzn cigid zeyxdéì àéòaéî÷ ék¦¨¦©§¨¥
àáøì,`ed `ax ly ewitq ±õôçå óc ÷øæc ïBâkgpen,åéab ìò §¨¨§§¨©©§¥¤©©¨

mewn dyrp zeczid lr scd gpyky,cigid zeyx zeczid
`edy opgei iax ly ipyd ewitqa heytp m`y ,`ax wtzqde

cigid zeyx dgpdd mewn didiy jixv aiigl icky ,xeht
utg gpen didy df ote`a wtzqdl yi ,dteq cr dgpdd zligzn

scd iab lréàîm`d ,oicd didi dn ±eúà÷ éããä éãäác ïåék± ©¥¨§©£¥£¨¥¨¨
,mi`a md cgia utgd zgpde cigid zeyxl zeczid ziiyry oeik

éîc ävéçî úéiNòå õôç úçpäkmewn ziiyrl xacd dnec ± §©¨©¥¤©£¦©§¦¨¨¥
did `ly oeik xeht `edy ,dgpdd mr cgi cigid zeyxl dgpdd

,dgpdd zligza cigid zeyx dgpdd mewnàîìéc Bà`ny e` ± ¦§¨
c ,xnel yiçééð øãäå àzøet àìcéî àìc øLôà àìc ïåék`ly ± ¥¨§Ÿ¤§¨§Ÿ¦§¨§¨§¨©¨¥©

jk xg`e ,dgpdd zrya scdn hrn mxen utgd didi `ly okzi
,eilr gepie xefgiéîc õôç úçpäå ävéçî úéiNòkaygp df ixd ± ©£¦©§¦¨§©¨©¥¤¨¥

dyrp xak utgd gpy mcewy ,dgpdd mcew dvignd dzyrpy
,cigid zeyxa dlek dzid utgd zgpde ,cigid zeyxl scd

:`xnbd zxne` .utgd zgpd lr aiigee÷ézef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly ,wtqa

z`ad mcewe ,d`ved ipica `ax ly sqep wtq d`ian `xnbd
:da wtzqdl oi`y `ax xn`y dkld `xnbd d`ian ,wtqdøîà̈©

éì àèéLt ,àáøy ,il `ed xexae heyt df oic ±íéîilka migpend ¨¨§¦¨¦©¦
,ïúçpä eðééä ,íéî éab ìòaygp m`ivede min zvwn lhp m`e ©©¥©¦©§©¨¨¨

y il xexae heyt oke .aiige ,dxiwr dyryæBâàsvdéab ìò,íéî ¡©©¥©¦

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

המשך ביאור למד' שבת ליום שבת קוסש עמ' ב
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wtzqdóc ÷øæ ,àáødrax` lr migth drax` ea yiy ur ¨¨¨©©
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my`xa yi eiykry ,cigid zeyx zeczid mewn dyrp zeczid

,migth drax` lr migth drax`eäîaiig m`d ,dfa oicd ©
zxxan .`l e` cigid zeyxl miaxd zeyxn `iven meyn wxefd

:`xnbddéì àéòaéî÷ éàîm`d wtzqd m` ,`ax wtzqd dna ± ©¨¦©§¨¥
yk d`ved lr aiigl yiúçpädúéiNòå ,õôçdävéçîdaiygnd ©¨©¥¤©£¦©§¦¨

cigid zeyxl utgd gped eay mewnd z`eúà÷ éããä éãäa± ©£¥£¨¥¨¨
cigid zeyx oic utgd my gpy mewnl did `le ,mi`a md cgia
oic dgpdd mewnl did m` wx aiig oi`y e` ,dgpdd seqa wx

,dteq cr dgpdd zligzn cigid zeyxïðçBé éaøc eðééäedf ixd ± ©§§©¦¨¨
zeyxd oic dpzypyk wtzqdy ,opgei iax ly [ipyd] wtqd
wx cigid zeyx oic mewnl didy dna ic m` ,utgd zgpda
oic dgpdd mewnl didiy cr aiig epi`y e` ,dgpdd zligza

,`l` .dteq cr dgpdd zligzn cigid zeyxdéì àéòaéî÷ ék¦¨¦©§¨¥
àáøì,`ed `ax ly ewitq ±õôçå óc ÷øæc ïBâkgpen,åéab ìò §¨¨§§¨©©§¥¤©©¨

mewn dyrp zeczid lr scd gpyky,cigid zeyx zeczid
`edy opgei iax ly ipyd ewitqa heytp m`y ,`ax wtzqde

cigid zeyx dgpdd mewn didiy jixv aiigl icky ,xeht
utg gpen didy df ote`a wtzqdl yi ,dteq cr dgpdd zligzn

scd iab lréàîm`d ,oicd didi dn ±eúà÷ éããä éãäác ïåék± ©¥¨§©£¥£¨¥¨¨
,mi`a md cgia utgd zgpde cigid zeyxl zeczid ziiyry oeik

éîc ävéçî úéiNòå õôç úçpäkmewn ziiyrl xacd dnec ± §©¨©¥¤©£¦©§¦¨¨¥
did `ly oeik xeht `edy ,dgpdd mr cgi cigid zeyxl dgpdd

,dgpdd zligza cigid zeyx dgpdd mewnàîìéc Bà`ny e` ± ¦§¨
c ,xnel yiçééð øãäå àzøet àìcéî àìc øLôà àìc ïåék`ly ± ¥¨§Ÿ¤§¨§Ÿ¦§¨§¨§¨©¨¥©

jk xg`e ,dgpdd zrya scdn hrn mxen utgd didi `ly okzi
,eilr gepie xefgiéîc õôç úçpäå ävéçî úéiNòkaygp df ixd ± ©£¦©§¦¨§©¨©¥¤¨¥

dyrp xak utgd gpy mcewy ,dgpdd mcew dvignd dzyrpy
,cigid zeyxa dlek dzid utgd zgpde ,cigid zeyxl scd

:`xnbd zxne` .utgd zgpd lr aiigee÷ézef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly ,wtqa

z`ad mcewe ,d`ved ipica `ax ly sqep wtq d`ian `xnbd
:da wtzqdl oi`y `ax xn`y dkld `xnbd d`ian ,wtqdøîà̈©

éì àèéLt ,àáøy ,il `ed xexae heyt df oic ±íéîilka migpend ¨¨§¦¨¦©¦
,ïúçpä eðééä ,íéî éab ìòaygp m`ivede min zvwn lhp m`e ©©¥©¦©§©¨¨¨

y il xexae heyt oke .aiige ,dxiwr dyryæBâàsvdéab ìò,íéî ¡©©¥©¦
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gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h oey`x meil inei xeriy

ß oeiq e"h oey`x mei ß

âé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðà-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå íéLðà Eì-çìL§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì ïúðŸ¥−¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáà£Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«
i"yx£ÌÈL‡EÏŒÁÏL∑(רבה נסמכה (במדבר ּפרׁשת àלּמה ¿«¿¬»ƒְְִַָָָָָ

ּדּבה, עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמרּגלים
מּוסר  לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, .ׁשּדּברה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ

EÏŒÁÏL∑(לו סוטה רבה. לá,לדעּת(במדבר מצּוה איני אני , ¿«¿ְְְְְֲִִֵֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. – ּתרצה א)אם :(דברים ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ׁשּנאמר ּכמה לפנינּו", אנׁשים "וּתקרבּון (שם)"נׁשלחה : ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָ
אני  אמר: ּבּׁשכינה, נמל ּומׁשה וגֹו'". ּכּלכם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻאלי

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם ג)אמרּתי "אעלה (שמות : ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
מקֹום  להם נֹותן ׁשאני חּייהם וגֹו'", מצרים מעני ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאתכם

יירׁשּוה âלטעֹות  לא למען המרּגלים .ּבדברי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

את  ויתּורּו אנׁשים ל "ׁשלח - הּוא 'ׁשלח' ּדפרׁשת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּתכן
ׁשּכּבּוׁש (א) ּכדי יׂשראל", לבני נֹותן אני אׁשר ּכנען ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָארץ
את  ּדבר, אֹותנּו ׁש"יׁשיבּו מּכיון י ֹותר, ּבנקל יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהארץ
(ּתחלה  אליהן נבֹוא אׁשר הערים ואת ּבּה נעלה אׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּדר
החביבּות  ּבגדל יתוּסף ׁשעל־ידי־זה (ב) וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹלכּבֹוׁש)",

ּבמּוחׁש ׁשּיראּו מּכיון לארץ, להּכנס יׂשראל ּדבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוהּתׁשּוקה
ארץ  ּבהן ׁשּנׁשּתּבחה והמׁשּבחים הּטֹובים הּפירֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאת

" ּפריּהיׂשראל, "והתחּזקּתם וזה מׁשה להם צּוה ׁשּלכן ," ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הארץ". מּפרי ְְְִִֶֶַָָּולקחּתם

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ראּו הּללּו ב)ּורׁשעים יג, ּגבּורתם (רש"י על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְִִַַַַָָָָָָ
היה  ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשל
זאת  ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבגדר
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבמֹו

ׁשהמרּגלים היתה ראּורׁש"י זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגבּורת  מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹצריכה

הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÔÚÎב  ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÏl‡ÈÂ ÔÈ¯·b CÏ ÁÏL¿«»À¿ƒƒ«¿»«¿»ƒ¿««
‡¯·b „Á ‡¯·b Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»««¿»
‡a¯ Ïk ÔeÁlLz È‰B˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ „Á«¿ƒ¿»«¬»»ƒ¿«¿…«»
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minkg izty

âé(a)àdknqp dOl ,i"Wx dWwn ikd̈¦©§¤©¦¨¨¦§§¨
,cal mixn zWxtl milBxn zWxR̈¨©§©§¦§¨¨©¦§¨§¨
,gxw zWxtl oM mB KFnql Fl didC§¨¨¦§©¥§¨¨©Ÿ©
xg`e gxw zwFlgn miCwdl Fl dide§¨¨§©§¦©£¤Ÿ©§©©
ixdW ,milBxn KM xg`e mixn KM̈¦§¨§©©¨§©§¦¤£¥
la` ,did zFxvgA gxw lW zwFlgn©£¤¤Ÿ©©£¥¨¨£¨
itl ,uxznE .did ox`tA milBxn oipr¦§©§©§¦§¨¨¨¨§¨¥§¦
zFIWxRd azM ikd mEXnE ,'ek dzwNW¤¨§¨¦¨¦¨©©¨¨¦
m`e ,df WFxcl icM xcQd lr `NW¤Ÿ©©¥¤§¥¦§¤§¦
didW iR lr s` xcQd lr azFM did̈¨¥©©¥¤©©¦¤¨¨
lFki did `l mixnl milBxn miCwn©§¦§©§¦§¦§¨Ÿ¨¨¨
.miaYkp md xcQM `nlC ,df WFxcl¦§¤¦§¨©¥¤¥¦§¨¦

.m"`xd(awri zlgp)dOM iYazM xaM ¨§¥©£©©£Ÿ§¨¨©§¦©¨
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milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנׁשים  ְְַׁשלח־לֲִָ
לפי  מרים, לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָלּמה
ּורׁשעים  ּבאחיה, ׁשּדּברה דּבה, עסקי על ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּלקתה

מּוסר לקחּו ולא ראּו ובפרש"י)הּללּו ב. (יג, ְְַָָָָֹ
להם  אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקשה
כּו', עליה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ּוראיתם
ּומה  אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין היּו ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָועל־ּכל־ּפנים
כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּפׁשעם

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר לֹו ׁשּיעידּו על־מנת ְְִִֶֶֶַַָָָָוכי
ּגם  ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻויׁש
נתּכּונה  "לא ואפילּו מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמרים

א)לגנּותֹו" יב, בהעלותך עסקי (רש"י "על היה ׁשּלקתה וזה , ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

מׁשה. אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹדּבה,
היה  לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשגם
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעליה
ׁשל  ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ"דּבה"
ּבעצמֹו, מׁשה עם זה על לדּבר עליה והיה חס־וׁשלֹום, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמׁשה

ֲַַּבחׁשאי.
להם  קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
היּו עליה", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאי
היה  וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, זה על לדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹצריכים
דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות זה על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּדּברּו
עד  ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, יׂשראל ּבני למרידת הביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשזה

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ד)ׁשאמרּו .(יד, ְְְְְִִֶָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ּברׁשּותֹוãידֹו על עּכב ׁשּלא ,.ÌÈL‡ Ìlk∑ חׁשיבּות לׁשֹון ׁשּבּמקרא "אנׁשים" ,äּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְֲֲִִִֶַָָָ
היּו ּכׁשרים ׁשעה .ואֹותּה ְְִֵָָָָ

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈
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:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««
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milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנׁשים  ְְַׁשלח־לֲִָ
לפי  מרים, לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָלּמה
ּורׁשעים  ּבאחיה, ׁשּדּברה דּבה, עסקי על ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּלקתה

מּוסר לקחּו ולא ראּו ובפרש"י)הּללּו ב. (יג, ְְַָָָָֹ
להם  אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקשה
כּו', עליה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ּוראיתם
ּומה  אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין היּו ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָועל־ּכל־ּפנים
כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּפׁשעם

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר לֹו ׁשּיעידּו על־מנת ְְִִֶֶֶַַָָָָוכי
ּגם  ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻויׁש
נתּכּונה  "לא ואפילּו מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמרים

א)לגנּותֹו" יב, בהעלותך עסקי (רש"י "על היה ׁשּלקתה וזה , ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

מׁשה. אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹדּבה,
היה  לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשגם
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעליה
ׁשל  ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ"דּבה"
ּבעצמֹו, מׁשה עם זה על לדּבר עליה והיה חס־וׁשלֹום, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמׁשה

ֲַַּבחׁשאי.
להם  קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
היּו עליה", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאי
היה  וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, זה על לדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹצריכים
דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות זה על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּדּברּו
עד  ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, יׂשראל ּבני למרידת הביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשזה

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ד)ׁשאמרּו .(יד, ְְְְְִִֶָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ּברׁשּותֹוãידֹו על עּכב ׁשּלא ,.ÌÈL‡ Ìlk∑ חׁשיבּות לׁשֹון ׁשּבּמקרא "אנׁשים" ,äּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְֲֲִִִֶַָָָ
היּו ּכׁשרים ׁשעה .ואֹותּה ְְִֵָָָָ

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

ÚenLד  Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט  ¯a ÈËÏt ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י  ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

minkg izty

(b)ã,mXd lW FzxifbA `le ,WExiR¥§Ÿ¦§¥¨¤©¥
Wxtl oi`e .mpFvxl wx did `l dGW¤¤Ÿ¨¨©¦§¨§¥§¨¥
xnFlM ,i`w 'mzF`'` ''d iR lr'C§©¦©¨¨¥§©
iR lr s` 'd iR lr Eid migElXdW¤©§¦¨©¦©©¦
ixdW ,'d iR lr did `l zEgilXdW¤©§¦Ÿ¨¨©¦¤£¥
oM m`e ,oicr llM dxMfEd `l ozxixA§¥¨¨Ÿ§§¨§¨£©¦§¦¥

iEPMdW 'mzF` glWIe' xn`i K`id¥¨Ÿ©©¦§©¨¤©¦
dAxC`e ,lirl mixMfPd lr dxFn¤©©¦§¨¦§¥§©§©¨
`N` ,''d iR lr' xnFl Fl did ozkildA©£¦¨¨¨¨©©¦¤¨
ExMfEdW miWp` mzQ` i`w 'mzF`'¨¨¥©§¨£¨¦¤§§

:mpFvxA didWämzq lM ,WExiR ¤¨¨¦§¨¥¨§¨
E`aIWkE ,`Ed zEaiWg oFWl 'miWp`'£¨¦§£¦§¤¨Ÿ

Ywfge' FnkE ,`kd FnM x`Y mFwnA¦§Ÿ©§¨¨§§¨©§¨
mFwnA Eidi `NWM la` .'Wi`l ziide§¨¦¨§¦£¨§¤Ÿ¦§¦§
z`e' ,'miWp`d Exn`Ie' FnM ,x`YŸ©§©Ÿ§¨£¨¦§¤
Ll glW' ,'ziAd gzR xW` miWp`d̈£¨¦£¤¤©©©¦§©§
md WOn miWp` oFWl mNEM ,'miWp £̀¨¦¨§£¨¦©¨¥

:m"`x .miaEWg `lec dxez §Ÿ£¦§¥

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h oey`x meil inei xeriy

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä-úà¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑יֹוׁשיע יּה עליו: מרּגלים.åהתּפּלל .(במ"ר)מעצת «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a jxk y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהֹוׁשע: ּבן־נּון להֹוׁשע מׁשה ְְְִִֵֶַַַָֹֻֽוּיקרא
מרּגלים מעצת יֹוׁשיע י־ּה עליו ובפרש"י)התּפּלל טז. (יג, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

היּו לא ׁשאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹצרי
יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשרים
רק  התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה אם ,ּומאיד ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמעצתם?

המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע ְְְְְִַַַַַָֹֻעל
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר המרּגלים,(לקו"ת טענת ּבטעם ְְְְֲֲִִַַַַַַַָֹ
יכלּו ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשרצֹונם
הזה  עֹולם עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻלחיֹות

יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמטרידים
ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק מּדרּגתם לירד יצרכּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּבּה

ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיּתכן
מקֹום  את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמה־ׁשאין־ּכן
ּכיון  מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמׁשה
להּכנס  יׂשראל עם ׁשל הּכללי ּבּצר להתחּׁשב הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּצרי
אף  על ,ּולכ .יתּבר לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלארץ
עליו־הׁשלֹום  רּבינּו מׁשה הצר המרּגלים, היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּכׁשרים

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדיקא, יהֹוׁשע על ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֻלהתּפּלל

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑ ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ּתחּלה ,æהּוא הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין ואחרּֿכ. ְְִֶֶַַַַַָ

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

a¯יא  Ècb ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב  ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

Ï‡ÎÈÓ:יג  ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד  ¯a ÈaÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו  ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז  ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe¿À«

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

minkg izty

(fh)åoFWl '`xwIe' WExiR didie§¦§¤¥©¦§¨§
.''d mWA mxa` mW `xwIe' FnM ,dNtY§¦¨§©¦§¨¨©§¨§¥
.'lr' mFwnA 'rWFdl' c"nl didie§¦§¤¨¤§¥©¦§©
dn ok `l m`C ,oM WFxcl EgxkEde§§§¦§¥§¦Ÿ¥©

:`kd mXd z`ixwl mrHfi dxez ©©¦§¦©©¥¨¨
(fi)æux` lW DnFxcA mixvn ixdW¤£¥¦§©¦¦§¨¤¤¤

l`xUi ux`l mXn KlFdde ,l`xUi¦§¨¥§©¥¦¨§¤¤¦§¨¥
KgxM lr `N` .mlFrd oFtvl KlFd¥¦§¨¨¤¨©¨§¨

l`xUi ux` abp df 'abPA' xnFl Kixv̈¦©©¤¤¤¤¤¤¤¦§¨¥
,mizn ixawl EdEvwdW oFxag mXW¤¨¤§¤¦§§¦§¥¥¦
.ux`d zFnFwnAW zEgRd `Ede§©¨¤¦§¨¨¤

:m"`xgi dxez §¥



glyמ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy
i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר) ארץ מגּדלת çיׁש ∆»»∆«ƒְֵֶֶֶֶַ

חּלׁשים  מגּדלת ארץ ויׁש מגּדלת èּגּבֹורים, יׁש , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ממעטת  ויׁש ‰e‡.אֹוכלֹוסין éאֹוכלֹוסין, ˜ÊÁ‰ ְְְְִִֵֶֶַ∆»»

‰Ù¯‰∑(במ"ר) להם מסר יֹוׁשבין ëסימן ּבפרזים אם : ¬»∆ְְִִִִִֶַָָָָ
ּבערים  ואם ּגבּורתם, על ׁשּסֹומכין הם, חזקים –ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם .ּבצּורֹות ְְִִֵֵַָ

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  .טֹובים ְִִִ

(ë)äîeõò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä ¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ּבזכּותֹוìאם עליהם ÌÈ·Ú.ׁשּיגן È¯eka∑ ׁשהענבים îימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒֲִִֶָָָ

ּבבּכּור  .מתּבּׁשלין ְְְִִִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

הּפירֹות  ּכי - ענבים" ּבּכּורי ימי ׁש"הּימים מדגיׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב
ׁשראּויים  מּכיון "ענבים", הם ּביֹותר והמׁשּבחים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהחׁשּובים
ּוסחיטת  ּדריכת ׁשעל־ידי זאת, עֹוד אּלא לאכילה, רק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלא

" - ּפנימּיּותם מתּגּלה היא יין הענבים הּיין ּתכּונת ּגם (ולכן " ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
חׁשּוב  מׁשקה סֹוד"), יצא יין "נכנס הּפנימּיּות, את ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלגּלֹות

הּגפן". ּפרי "ּבֹורא - מיחדת ּברכה עליו ׁשּמברכים ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻּומׁשּבח
" - ּגּופא ּבבּכּור",ּבּכּוריּובזה מתּבׁשלים "ׁשהענבים ענבים", ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ליין, לא וגם לאכילה, ראּויים אינם ׁשאז "ּבסר", ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהינּו
היטב. ׁשּנתּבּׁשלּו לאחרי אּלא כּו', חדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין

ß oeiq f"h ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְָ
ּגבּול  רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹּבגבּוליה

ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע – ְְְְְֲִִִִִַַַַָָּדרֹומית
ּדרֹומיתֿ ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּצּוה

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
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מי gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy
i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר) ארץ מגּדלת çיׁש ∆»»∆«ƒְֵֶֶֶֶַ

חּלׁשים  מגּדלת ארץ ויׁש מגּדלת èּגּבֹורים, יׁש , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ממעטת  ויׁש ‰e‡.אֹוכלֹוסין éאֹוכלֹוסין, ˜ÊÁ‰ ְְְְִִֵֶֶַ∆»»

‰Ù¯‰∑(במ"ר) להם מסר יֹוׁשבין ëסימן ּבפרזים אם : ¬»∆ְְִִִִִֶַָָָָ
ּבערים  ואם ּגבּורתם, על ׁשּסֹומכין הם, חזקים –ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם .ּבצּורֹות ְְִִֵֵַָ

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  .טֹובים ְִִִ

(ë)äîeõò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä ¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ּבזכּותֹוìאם עליהם ÌÈ·Ú.ׁשּיגן È¯eka∑ ׁשהענבים îימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒֲִִֶָָָ

ּבבּכּור  .מתּבּׁשלין ְְְִִִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

הּפירֹות  ּכי - ענבים" ּבּכּורי ימי ׁש"הּימים מדגיׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב
ׁשראּויים  מּכיון "ענבים", הם ּביֹותר והמׁשּבחים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהחׁשּובים
ּוסחיטת  ּדריכת ׁשעל־ידי זאת, עֹוד אּלא לאכילה, רק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלא

" - ּפנימּיּותם מתּגּלה היא יין הענבים הּיין ּתכּונת ּגם (ולכן " ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
חׁשּוב  מׁשקה סֹוד"), יצא יין "נכנס הּפנימּיּות, את ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלגּלֹות

הּגפן". ּפרי "ּבֹורא - מיחדת ּברכה עליו ׁשּמברכים ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻּומׁשּבח
" - ּגּופא ּבבּכּור",ּבּכּוריּובזה מתּבׁשלים "ׁשהענבים ענבים", ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ליין, לא וגם לאכילה, ראּויים אינם ׁשאז "ּבסר", ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהינּו
היטב. ׁשּנתּבּׁשלּו לאחרי אּלא כּו', חדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין

ß oeiq f"h ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְָ
ּגבּול  רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹּבגבּוליה

ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע – ְְְְְֲִִִִִַַַַָָּדרֹומית
ּדרֹומיתֿ ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּצּוה
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gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy
ּומּׁשם  מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים הּים, עד ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָמזרחית
לבא  עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָֹחזרּו

מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר אצל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹחמת,
מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד ׁשם (סוטה הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְֵַַָָָ

לחבריו  נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹונׁשּתּטח
ּבעצתם  אֹומרðלהיֹות הּוא וכן א). "ולֹוֿאּתן (דברים : ְְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּוכתיב ּדרּֿבּה". אׁשר א)אתֿהארץ "וּיּתנּו(שופטים : ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
אתֿחברֹון" ·˙‰.לכלב ÌÈL Ú·L∑(לד (סוטה ְְֵֶֶָ∆«»ƒƒ¿¿»

קדם  הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאפׁשר
ׁשהיתה  אּלא הּגדֹול? ּבנֹו למצרים צען את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיבנה

ּובא ñמבּנה  ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

להֹודיעòל ׁשאין יׂשראל: ארץ ׁשל טרׁשין ôׁשבחּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
לקברֹות  הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבארץֿיׂשראל
ׁשּנאמר  ּכמצרים, הארצֹות ּבכל מעּלה ל ואין ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמתים;

יג) המעּלה (בראשית היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' :ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹֻ
ׁשּנאמר: הּמלכים, מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, (ישעיה ׁשּבארץ ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מּמּנה ל) טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען "ּכיֿהיּו :ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
חלקים  .ׁשבעה ְֲִִָָ

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן, ּתלּוי öׂשֹוכת ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָ
ÌÈLa.ּבּה ËBn· e‰‡OiÂ∑ ׁשּנאמר מּמׁשמע ָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִֶֶַַָ

ּבׁשנים  ׁשהּוא יֹודע איני בּמֹוט", מה ÷"וּיּׂשאהּו ? ְִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
– "ּבׁשנים"? לד)ּתלמּודֿלֹומר מֹוטֹות.(סוטה ּבׁשני ְְְִִִֵַַָ

אׁשּכֹול  נטלּו ׁשמֹונה ּכיצד? ּתאנה,øהא נטל אחד , ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּכל  לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻואחד
מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם נתּכּונּו: ּדּבה להֹוציא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻעצמם

מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכ
ּבּגלּגל ׁשהקימּו מאבנים ּולמד צא מהם, (יהושע אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשכמֹוד) על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו :ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
אחת  ּכל מׁשקל רּבֹותינּו ּוׁשקלּום ּבּגלּגל", ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָוהקימּוה
על  אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָארּבעים
ׁשּמסּיעין  מּמּׂשאֹוי מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּכתּפּה

להרים  .אֹותֹו ְִָ

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

minkg izty

(ak)ðmWl Kld dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨©§¨
,xg` mFwnA lNRzd `le lNRzdl§¦§©¥§Ÿ¦§©¥§¨©¥

:zFa` ixaw mEXn KgxM lr `N`ñ ¤¨©¨§¨¦¦§¥¨
i"Wx WxitE(zFAEzM sFq)oFWl 'dPEan' ¥¥©¦§§¨§

.'dPOn ikp` mb dpA`e' oFWNn ,ixR§¦¦§§¦¨¤©¨Ÿ¦¦¤¨
,minrR xnFlM ,mipFW oFWl 'mipW'e§¨¦§¦§©§¨¦
oFxag dzid minrR raW iM ,WExiR¥¦¤©§¨¦¨§¨¤§

:mixvn orSn daFhò,mlFrd miWwn ¨¦Ÿ©¦§©¦©§¦¨¨
dWw `xw lW FhEWR itl s` `lde©£Ÿ©§¦§¤§¨¨¤
ixacC xnFl Wie .LricFdl `A dn iOp©¦©¨§¦£§¥©§¦§¥
,xiRW iz` `YWde FnM md i"Wx©¦¥§§©§¨¨¥©¦
DPin `wtp i`n dWw FhEWR itlC¦§¦§¨¤©¨§¨¦¨
itl la` ,'ek dzpap mipW raXW¤¤©¨¦¦§§¨£¨§¦
LricFdl `AW xiRW iz` WxcOd©¦§¨¨¥©¦¤¨§¦£

:'ekeôux` ,WExiR .mirlq ,'oiWxh'§¨¦§¨¦¥¤¤
ux`M zFxiR dUFr oi`e dWai§¥¨§¥¨¥§¤¤

:dglbk dxez ©¨

(bk)ömXn EzxkIe' aizM EN`M§¦§¦©¦§§¦¨
`l ,'cg` miapr lFMW` mr dxFnf§¨¦¤§£¨¦¤¨Ÿ
oM m`C ,cEgl lFMW`e cEgl dxFnf§¨§§¤§§§¦¥
:ixR Fpi`W llM dxFnGd EzxM dOl̈¨¨§©§¨§¨¤¥§¦

÷rnWnC ,'EdE`VIe' aizkCn ,WExiR¥¦¦§¦©¦¨§©§©
dn oM m` ,mipW miAx hErinC ,mipW§©¦§¦©¦§©¦¦¥©
`lC `de .'eke 'mipWA' xnFl cEnlY©§©¦§©¦§¨§Ÿ
iziidC xnFl Wi ,`xTd lr df WxiR¥¥¤©©§¨¥©§¨¦¦

dxFnf lr i`w 'mipW'C xnF`[lFMW`e], ¥¦§©¦¨¥©§¨§¤§

cg` hFnA dxFnGd oi`UFp EidW¤¨§¦©§¨§¤¨
dn itl la` ,cg` hFnA lFMW`e§¤§§¤¨£¨§¦©
miapr lFMW`e dxFnf i"Wx WxiRX¤¥¥©¦§¨§¤§£¨¦
dxFnfE lFMW`C DPin rnW ,DA iElŸ¨§©¦¨§¤§§¨
aizM dOl dWw oM m` ,`Ed cg` lMd©Ÿ¤¨¦¥¨¤¨¨§¦

:zFhFn ipWA uxznE ,'mipW'øFpFvx §©¦§¨¥¦§¥§
ixRn mYgwlE' dWn xn`W itl ,xnFl©§¦¤¨©¤§©§¤¦§¦
`l dOle ,zFxiRd lMn rnWn ,'ux`d̈¨¤©§©¦¨©¥§¨¨Ÿ

lFMW`' aizkC mipin dWlW wx Elhp̈§©§¨¦¦¦§¦¤§
,'mipFOxd onE mip`Yd onE miapr£¨¦¦©§¥¦¦¨¦¦
,'eke lFMW` Elhp dpFnW i`Ce `N ¤̀¨©©§¨¨§¤§
Elhp `l dOl lif`e i"Wx WxtnE§¨¥©¦§¨¥¨¨Ÿ¨§
lMn mYgwlE xn` dWn `lde ,mNMª¨©£Ÿ¤¨©§©§¤¦¨
,'eke onvr lMW itl WxtnE ,zFxiRd©¥§¨¥§¦¤¨©§¨
did `l EpeEMzp dAC `ivFdl `l m`C§¦Ÿ§¦¦¨¦§©§Ÿ¨¨
icM mlW miapr lFMW` gTil mdl̈¤¦©¤§£¨¦¨¥§¥
`l F` ,ux`d ixR lMn gTil ElkEIW¤§¦©¦¨§¦¨¨¤Ÿ
rcze .llM lFMW` gTil mdl did̈¨¨¤¦©¤§§¨§¥©
mEXn ,EpeEMzp dAC `ivFdl ickC¦§¥§¦¦¨¦§©§¦
rcil dY` utg m`e `xnBA opixn`C§¨§¦©©§¨¨§¦¨¥©¨¥©
mipa`n cFnll lFki dnE ,'eke©¨¦§¥£¨¦
`kd ip`W `nlC ,lBlBA EniwdW¤¥¦©¦§¨¦§¨©¦¨¨
mgM itl `Vn oi`UFp Eid `NW¤Ÿ¨§¦©¨§¦Ÿ¨
m`C ,wiIC ikdC i`Ce `N` ,mzxEabE§¨¨¤¨©©§¨¦¦¥§¦
dOl mzxEabE mgM itl E`UPW `lŸ¤¨§§¦Ÿ¨§¨¨¨¨



glyמב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ´
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä̈¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑ והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒֲַֹ

היא, ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ְְְְִֵֵַַַַַַַָָארּבע
מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָּומהל

ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָארּבעים
ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא ר ורחּבּה? ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הּדר את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום .עליהם ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד להקיׁש(סוטה "וּילכּו"? ùמהּו «≈¿«»…ְְִֵַַָ

הליכתן  אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָָָהליכתן
רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ מׁשה ואת úאת ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֶֶֶֹ

.אהרן  ֲַֹ

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה אמת (במדבר קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר מתקּים àּכל אין ּבתחּלתֹו, »«»»¿«ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּבסֹופֹו ְ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון "ּכריכן". ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֻ

(èë)éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
:ïcøiä ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ליראם áלפי ‰Ôc¯È.ּכדי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ַ
לעבֹור  תּוכלּו ולא - הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

minkg izty

i`Ce `N` ,mipin dWlW wx Elhp `lŸ¨§©§¨¦¦¤¨©©
m"`xde .EpeEMzp dAC `ivFdl icM§¥§¦¦¨¦§©§§¨§¥
dhFq zkQnC i"Wxe `xnBd `iad¥¦©§¨¨§©¦§©¤¤¨

:df lM WxtOWck dxez ¤§¨¥¨¤
(ek)ù(awri zlgp),`xnBA i"Wx WxiR ©£©©£Ÿ¥¥©¦©§¨¨

'EaWIe' aizkC oeiM ,`Ed dxizi 'EklIe'©¥§§¥¨¥¨¦§¦©¨ª
l` E`aIe' `N` xninl Dil ded `lŸ£¨¥§¥©¤¨©¨Ÿ¤
oeiM ,FWExitl WExiR .o`M cr ,'dWn¤©¨¥§¥¥¨
,'ux`d xEYn EaWIe' xRiq dfl mcFwC§¤¨¤¦¥©¨ª¦¨¨¤
xg` xiMfd dOl ,ozxfg xERiq EpiidC§©§¦£¨¨¨¨¨¦§¦©©

:'eke WiTdl ,uxiY df lre .'EklIe' KM̈©¥§§©¤¥¥§©¦
ú`nlC ,i"Wxl Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦¦§¨

l`'` s` i`C ,xnFl Wie .l`xUil s ©̀§¦§¨¥§¥©§¦©©¤
DiPin lirlC 'l`xUi ipA zcr lM̈£©§¥¦§¨¥¦§¥¦¥
aizkC 'dcrd lM z`e' oM m` ,i`ẅ¥¦¥§¤¨¨¥¨¦§¦

:il dOl KM xg`fk dxez ©©¨¨¨¦
(fk)à`l mzpEMW oeiM ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¨¤©¨¨¨Ÿ

Exn` dOl ,drxl `N` didW`xA ¨¨¤¨§¨¨¨¨¨§§Ÿ
KgxM lr `N` ,mzpEM Ktid mdixaC¦§¥¤¥¤©¨¨¨¤¨©¨§¨

:'eke xwW xaC lMgk dxez ¨§©¤¤
(hk)áaWFi did zn`aC aB lr s ©̀©©§¤¡¤¨¨¥

aWFi iprpMde iwlnrde' aizkC ,mẄ¦§¦§¨£¨¥¦§©§©£¦¥
oeiM wiIC i"Wx `N` ,'ebe 'wnrÄ¥¤¤¨©¦¦¥¥¨
aWFi mWe ,'xdd z` mzilre' aizkC¦§¦©£¦¤¤¨¨§¨¥
ixFn`dW oeiM oM m`e ,iYgde ixFn`d̈¡¦§©¦¦§¦¥¥¨¤¨¡¦
aWFi wlnre xdA miaWFi iYgde§©¦¦§¦¨¨©£¨¥¥
`N` ,dNgY FxiMfdl did `l wnrÄ¥¤Ÿ¨¨§©§¦§¦¨¤¨

:'eke m`xil icMl dxez §¥§¨§¨



מג gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ´
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä̈¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑ והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒֲַֹ

היא, ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ְְְְִֵֵַַַַַַַָָארּבע
מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָּומהל

ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָארּבעים
ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא ר ורחּבּה? ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הּדר את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום .עליהם ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד להקיׁש(סוטה "וּילכּו"? ùמהּו «≈¿«»…ְְִֵַַָ

הליכתן  אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָָָהליכתן
רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ מׁשה ואת úאת ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֶֶֶֹ

.אהרן  ֲַֹ

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה אמת (במדבר קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר מתקּים àּכל אין ּבתחּלתֹו, »«»»¿«ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּבסֹופֹו ְ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון "ּכריכן". ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֻ

(èë)éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
:ïcøiä ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ליראם áלפי ‰Ôc¯È.ּכדי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ַ
לעבֹור  תּוכלּו ולא - הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

minkg izty

i`Ce `N` ,mipin dWlW wx Elhp `lŸ¨§©§¨¦¦¤¨©©
m"`xde .EpeEMzp dAC `ivFdl icM§¥§¦¦¨¦§©§§¨§¥
dhFq zkQnC i"Wxe `xnBd `iad¥¦©§¨¨§©¦§©¤¤¨

:df lM WxtOWck dxez ¤§¨¥¨¤
(ek)ù(awri zlgp),`xnBA i"Wx WxiR ©£©©£Ÿ¥¥©¦©§¨¨

'EaWIe' aizkC oeiM ,`Ed dxizi 'EklIe'©¥§§¥¨¥¨¦§¦©¨ª
l` E`aIe' `N` xninl Dil ded `lŸ£¨¥§¥©¤¨©¨Ÿ¤
oeiM ,FWExitl WExiR .o`M cr ,'dWn¤©¨¥§¥¥¨
,'ux`d xEYn EaWIe' xRiq dfl mcFwC§¤¨¤¦¥©¨ª¦¨¨¤
xg` xiMfd dOl ,ozxfg xERiq EpiidC§©§¦£¨¨¨¨¨¦§¦©©

:'eke WiTdl ,uxiY df lre .'EklIe' KM̈©¥§§©¤¥¥§©¦
ú`nlC ,i"Wxl Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦¦§¨

l`'` s` i`C ,xnFl Wie .l`xUil s ©̀§¦§¨¥§¥©§¦©©¤
DiPin lirlC 'l`xUi ipA zcr lM̈£©§¥¦§¨¥¦§¥¦¥
aizkC 'dcrd lM z`e' oM m` ,i`ẅ¥¦¥§¤¨¨¥¨¦§¦

:il dOl KM xg`fk dxez ©©¨¨¨¦
(fk)à`l mzpEMW oeiM ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¨¤©¨¨¨Ÿ

Exn` dOl ,drxl `N` didW`xA ¨¨¤¨§¨¨¨¨¨§§Ÿ
KgxM lr `N` ,mzpEM Ktid mdixaC¦§¥¤¥¤©¨¨¨¤¨©¨§¨

:'eke xwW xaC lMgk dxez ¨§©¤¤
(hk)áaWFi did zn`aC aB lr s ©̀©©§¤¡¤¨¨¥

aWFi iprpMde iwlnrde' aizkC ,mẄ¦§¦§¨£¨¥¦§©§©£¦¥
oeiM wiIC i"Wx `N` ,'ebe 'wnrÄ¥¤¤¨©¦¦¥¥¨
aWFi mWe ,'xdd z` mzilre' aizkC¦§¦©£¦¤¤¨¨§¨¥
ixFn`dW oeiM oM m`e ,iYgde ixFn`d̈¡¦§©¦¦§¦¥¥¨¤¨¡¦
aWFi wlnre xdA miaWFi iYgde§©¦¦§¦¨¨©£¨¥¥
`N` ,dNgY FxiMfdl did `l wnrÄ¥¤Ÿ¨¨§©§¦§¦¨¤¨

:'eke m`xil icMl dxez §¥§¨§¨

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ הׁשּתיקâ ּכּלם ∑‡LÓŒÏ‰.את «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆
רבה) וכי (במדבר ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלׁשמע

עמרם  ּבן לנּו עׂשה ּבלבד סבּור ãזֹו היה הּׁשֹומע ? ְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
מׁשה  על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבא
ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֻּבׁשביל
הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא ְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר:

הּׂשלו  את לנּו ÏÚ‰.והגיז ‰ÏÚ∑ ּבּׁשמים ,äאפּלּו ְְִֵֶַָָ»…«¬∆ֲִִַַָ
ּבכל  נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: ְְְֲֲִֵַַַָָָֻוהּוא

וכן∑Ò‰iÂ.ּדבריו  ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּכל (זכריה "הס : ְָָ«««ְְְִֵַָָ
ו)ּבׂשר" ּבניֿאדם:(עמוס ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס : ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, אגּדת ל ׁשּתק הס)הרֹוצה .(ס"א ְֲֲִִֵֵֶַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 cenr g jxk zegiy ihewl)

הּמן את לנּו ל)והֹוריד יג, הּגמרא (רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה רׁש"י ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
א) לה, "(סוטה עּקר והאכילנּו- ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ

ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכּונתֹו

היא  לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ועל־ידֹו נפלאֹות ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָלעׂשֹות
את  הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. לא הּמן, ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמהֹורדת
ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּמן

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּוåּכביכֹול (במדבר מעלה ּכלּפי ,. »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr bi jxk zegiy ihewl itÎlr)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

לעלֹות  נּוכל לא אמרּו עּמֹו אׁשר־עלּו ְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹֽֽוהאנׁשים
מּמּנּו: הּוא ּכי־חזק לא)אל־העם (יג, ִִֶֶָָָָֽֽ

אף  על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמהּות
הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּלכאֹורה
מּמּצב  התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל היה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליהם
חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹהארץ,

.יתּבר ה' ּביכלת ְְִִִִֵֶָָֹּבכפירה
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלכאֹורה,
טבע  את יתּבר ה' מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהֹוכיחה
ּבכלל  לּמה זה ּדבלעדי – למּצבֹו מקֹום ונֹותן ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָהעֹולם
הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשלחּו,

על־ּפי  ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ּבאמרם לכאֹורה צדקּו זה, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּולפי
לעלֹות?! נּתן לא אכן ֲִֵֶַַַָָֹהּטבע

לכללּות  הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּבאּור
והּמצֹות: הּתֹורה ְְִִַַָקּיּום

לקּים  יתּבר ה' עליו צּוה ׁשאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיהּודי
ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמצוה,
ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקּימּה,
האפׁשרּויֹות  את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלעׂשֹות
"אין  חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות על־ּפי ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָֹהּנחֹות
ה' ׁשל ׁשּׁשליטתֹו חס־וׁשלֹום זה אין – הּנס" על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָסֹומכין
להׁשּפיע  הּטבע, להנהגֹות אמּתי מקֹום ויׁש מגּבלת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻיתּבר

לאו. אם הּמצוה יקּים ְְִִִֵַַָָאם

ÒÈÓ˜ל  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯ÈÂ ˜ÒÈ≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«

ÏeÎÈלא  ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»

minkg izty

(l)â`xwA aizM `icdaC aB lr s`e§©©©¦§¤§¨§¦¦§¨
Fpi` `xwA `dC ,dWw cFre ,'mrd z`'¤¨¨§¨¤§¨¦§¨¥
xnFl Wie .mElM mrd ExACW aizM§¦¤¦§¨¨§§¥©
wiYWdW xnFlM ,milBxO` i`wC§¨¥©§©§¦§©¤¦§¦
ExAC `le EwzXW ,mNM milBxnd©§©§¦ª¨¤¨§§Ÿ¦§
xAcIX dn mrd ErnWIW icM mElM§§¥¤¦§§¨¨©¤§©¥

:dWnA alMãdzid awr' aizkCn ¨¥§¤¦¦§¦¥¤¨§¨
,zFgEx iYW rnWn 'FOr zxg` gEx©©¤¤¦©§©§¥
xn` milBxOle ,aNA zg`e dRA zg ©̀©©¤§©©©¥§©§©§¦¨©
did FAlA la` ,dvrA mkOr ip £̀¦¦¨¤§¥¨£¨§¦¨¨

gM FA did oM ici lre ,zn`d xnFl©¨¡¤§©§¥¥¨¨Ÿ©
mEXn ,WxiR m"`xd la` .owiYWdl§©§¦¨£¨¨§¥¥¥¦
FnWA F`xw `le 'mxnr oA' F`xTW¤§¨¤©§¨§Ÿ§¨¦§
EaWgie ErhIW icM oM F`xwE ,df Epiad¥¦¤§¨¥§¥¤¦§§©§§

:i`pbl FzpEMWäDil ded ok `l m`C ¤©¨¨¦§©§¦Ÿ¥£¨¥
,il dOl 'dlr' ,EpWxie dlrp xninl§¥©©£¤§¨©§¨Ÿ¨¨¦
ENit` mFwn lMn 'dlrp dlr' `N ¤̀¨¨Ÿ©£¤¦¨¨£¦

:minXA`l dxez ©¨©¦
(`l)å,'EPOn `Ed wfg iM' aizkCn¦¦§¦¦¨¨¦¤

ixdW ,'EPOn wfg iM' aYknl Fl did̈¨§¦§©¦¨¨¦¤¤£¥

iM qt`' wx '`Ed' azM `l oM mB lirl§¥©¥Ÿ¨©©¤¤¦
.'eke iRlM `N` ,'dGd mrd fr(dix` xEB) ©¨¨©¤¤¨§©¥©§¥

,l`xUIn 'EPOn' xnFl xWt` i`C§¦¤§¨©¦¤¦¦§¨¥
`N` wfg l`xUi mBW rnWn dedC©£¨©§©¤©¦§¨¥¨¨¤¨
lr i"Wx WxitcM wfg xzFi `EdW¤¥¨¨¦§¥¥©¦©
mde mEvr dY` ,'JOn minEvre' wEqR̈©£¦¦¤¨©¨¨§¥
ixdW df okYi `l o`ke ,LOn minEvr£¦¦§§¨Ÿ¦¨¥¤¤£¥
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glyמד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, רצה ׁשּכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיתּבּצע  – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, והנהגֹות ּגדרי ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָּתֹו

ּבתחּתֹונים". ּדירה ְְְִִִֵַָָיתּבר

ׁשליחּותם  ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובזה
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהיא
– הארץ אל להביאם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הבטחת ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבוּד ּפעל.הבטחה לידי ּתבֹוא אי ְְִֵֶַַַַָָָֹ

(áì)éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúá§−̈©§¥¬¦«
i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑ מצאנּום ׁשעברנּו, מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְֶַָָָָ

ּכדי  לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. ְְְְִֵֵֵַָָָָָקֹוברי
לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם BcÓ˙.לטרּדם ÈL‡∑ ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒ

ּגלית  ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּגדֹולים
יז) א וכן(שמואל וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב :(שמואל ְְֵֵֶַָָָ

מדֹון", יא)"איׁש א "איׁשֿמּדה"(ד"ה :. ִִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

לארץ, להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר להּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה
ּכמבֹואר  מאד, ּגבֹוהה ּבמדרגה ׁשהיּו מּׁשּום זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
נעלית  רּוחנית ּבמדרגה היּו ּבּמדּבר ּדּבהיֹותם ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבדרּוׁשים.
להיֹות  צרי ׁשּׁשם יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּביֹותר,
גֹו', ּכרמ ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹענין
ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּובלׁשֹון
היה  ׁשּבּמדּבר הּגׁשמּיּות ׁשאפילּו זאת, ועֹוד עליה. ּתהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה
והּמים  הּׁשמים מן מן היה ׁשהּלחם נעלית. ּבמדרגה ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּגם
לא  הינּו הּכבֹוד, ענני היּו לזה ונֹוסף מרים, ׁשל מּבארּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיּו
ּביׂשראל, ּכבֹוד ׁשהֹוסיפּו עננים אּלא וכּו' המגינים עננים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרק
ויׁש הפסק. ּבלי ולילה יֹומם ּבתמידּיּות היּו אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָועננים
יּסעּו, ה' ועל־ּפי יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדהרי עֹוד, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָלהֹוסיף
ּבנסיעתם. אֹו ּבחנּיתם ה', מצֹות קּימּו הּזמן ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָונמצא
יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדכיון ּבּגמרא ּכדאיתא זאת, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹועֹוד
ּפתּגם  ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ּכמאן יּסעּו, ה' ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָועל־ּפי
ּבּזמן  העבֹודה אֹופן לגּבי אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכבֹוד־קדּוׁשת
הּמׁשּכן  הקמת ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ּבא ׁשהּנה אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזה
יהיה  אׁשר ויׁש הּכתּוב ּובלׁשֹון אחד, ליֹום לפעמים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
היתה  אז ּדגם ונסעּו, הענן ונעלה ּבֹוקר עד מערב ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהענן
ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית הּׁשלימּות ּבתכלית ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָההקמה
ונמצא  ׁשנה). י"ט ּברנע ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיתה
ועֹוד  ה'. על־ּפי ׁשל ּבמּצב ּבקביעּות היּו ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבהיֹותם
ּבמקֹום  ועמידה קביעּות ׁשל ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹזאת,

ציּוּוי  זה ׁשהרי חיל, אל מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד,
המרּגלים  רצּו ולכן ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָמפֹורׁש
להיֹות  צרי ׁשּׁשם לארץ להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלהּׁשאר
הּׁשמיטה  ׁשנת ּבאה אחר־ּכ ורק גֹו' ׂשד ּתזרע ׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשׁש
ׁשל  ּבמּצב מלכתחילה היּו ּבּמדּבר, מה־ּׁשאין־ּכן לה'. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת
רּבי  מאמר על־ּדר טענּו ולכן וכּו'. האדמה מעבֹודת ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבת
ּתהא  מה ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשמעֹון
אדם  יׁשב לא אׁשר מקֹום הּוא ּׁשהּמדּבר מה ּגם ּדזהּו ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעליה.
מאד, ּבחינת הּוא אּלא אדם, מּבחינת למעלה ׁשהּוא  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשם,
רצּו ולכן והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה "מאד ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"ּבכל
ּובאֹופן  זֹו ּבדרּגה עבֹודתם ולעבֹוד ׁשם, להּׁשאר ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָהמרּגלים
יׂשראל  לארץ להּכנס רצּו ולא ּכּנ"ל, חיל אל מחיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדעלּיה

הּבירּורים. ּבעבֹודת ְֲֲִֵַַַַולעבֹוד
המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת סמיכּות טעם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָוזהּו
הקּדמת  המרּגלים, על־ידי ׁשּנגזר הענין הקּדמת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּדאחרי

ּבאים ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים תבֹואּוהעבֹודה ל"כי אחר־ּכ ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָ
ּבדברים  ׁשם לעסֹוק לארץ הּכניסה מֹוׁשבֹותיכם". ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאל
ׁשּבּה ׁשהחידּוׁש הּנסכים, ּפרׁשת ענין ּגּופא ּובזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּגׁשמּיים,
למּטה, מּלמעלה וההמׁשכה הּירידה ענין הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָלגּבי
ּומסירת  ּבהעלאה עסקם עיקר אז היה ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָּדּבהיֹותם
הּבׂשר  ׂשריפת ׁשענינם ּבקרּבנֹות רק נצטּוּו ולכן ּכּנ"ל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנפׁש
העבֹודה  ׁשּׁשם לארץ ּוכׁשּנכנסים למעלה. והעלאתֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוכּו'

הּנסכים. על ּגם נצטּוּו העֹולם, ּבדברי לעסֹוק ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהיא

(âì)íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

‡eÏÈlלב  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««
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i¯ab‡לג  ÔÓ ˜Ú Èa ‡i¯ab ˙È ‡ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡LÙ ÈÈÚa ‡ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»
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מה gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, רצה ׁשּכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיתּבּצע  – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, והנהגֹות ּגדרי ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָּתֹו

ּבתחּתֹונים". ּדירה ְְְִִִֵַָָיתּבר

ׁשליחּותם  ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובזה
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהיא
– הארץ אל להביאם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הבטחת ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבוּד ּפעל.הבטחה לידי ּתבֹוא אי ְְִֵֶַַַַָָָֹ

(áì)éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
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ּכדי  לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. ְְְְִֵֵֵַָָָָָקֹוברי
לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם BcÓ˙.לטרּדם ÈL‡∑ ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒ

ּגלית  ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּגדֹולים
יז) א וכן(שמואל וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב :(שמואל ְְֵֵֶַָָָ

מדֹון", יא)"איׁש א "איׁשֿמּדה"(ד"ה :. ִִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

לארץ, להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר להּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה
ּכמבֹואר  מאד, ּגבֹוהה ּבמדרגה ׁשהיּו מּׁשּום זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
נעלית  רּוחנית ּבמדרגה היּו ּבּמדּבר ּדּבהיֹותם ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבדרּוׁשים.
להיֹות  צרי ׁשּׁשם יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּביֹותר,
גֹו', ּכרמ ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹענין
ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּובלׁשֹון
היה  ׁשּבּמדּבר הּגׁשמּיּות ׁשאפילּו זאת, ועֹוד עליה. ּתהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה
והּמים  הּׁשמים מן מן היה ׁשהּלחם נעלית. ּבמדרגה ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּגם
לא  הינּו הּכבֹוד, ענני היּו לזה ונֹוסף מרים, ׁשל מּבארּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיּו
ּביׂשראל, ּכבֹוד ׁשהֹוסיפּו עננים אּלא וכּו' המגינים עננים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרק
ויׁש הפסק. ּבלי ולילה יֹומם ּבתמידּיּות היּו אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָועננים
יּסעּו, ה' ועל־ּפי יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדהרי עֹוד, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָלהֹוסיף
ּבנסיעתם. אֹו ּבחנּיתם ה', מצֹות קּימּו הּזמן ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָונמצא
יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדכיון ּבּגמרא ּכדאיתא זאת, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹועֹוד
ּפתּגם  ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ּכמאן יּסעּו, ה' ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָועל־ּפי
ּבּזמן  העבֹודה אֹופן לגּבי אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכבֹוד־קדּוׁשת
הּמׁשּכן  הקמת ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ּבא ׁשהּנה אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזה
יהיה  אׁשר ויׁש הּכתּוב ּובלׁשֹון אחד, ליֹום לפעמים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
היתה  אז ּדגם ונסעּו, הענן ונעלה ּבֹוקר עד מערב ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהענן
ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית הּׁשלימּות ּבתכלית ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָההקמה
ונמצא  ׁשנה). י"ט ּברנע ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיתה
ועֹוד  ה'. על־ּפי ׁשל ּבמּצב ּבקביעּות היּו ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבהיֹותם
ּבמקֹום  ועמידה קביעּות ׁשל ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹזאת,

ציּוּוי  זה ׁשהרי חיל, אל מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד,
המרּגלים  רצּו ולכן ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָמפֹורׁש
להיֹות  צרי ׁשּׁשם לארץ להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלהּׁשאר
הּׁשמיטה  ׁשנת ּבאה אחר־ּכ ורק גֹו' ׂשד ּתזרע ׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשׁש
ׁשל  ּבמּצב מלכתחילה היּו ּבּמדּבר, מה־ּׁשאין־ּכן לה'. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת
רּבי  מאמר על־ּדר טענּו ולכן וכּו'. האדמה מעבֹודת ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבת
ּתהא  מה ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשמעֹון
אדם  יׁשב לא אׁשר מקֹום הּוא ּׁשהּמדּבר מה ּגם ּדזהּו ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעליה.
מאד, ּבחינת הּוא אּלא אדם, מּבחינת למעלה ׁשהּוא  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשם,
רצּו ולכן והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה "מאד ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"ּבכל
ּובאֹופן  זֹו ּבדרּגה עבֹודתם ולעבֹוד ׁשם, להּׁשאר ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָהמרּגלים
יׂשראל  לארץ להּכנס רצּו ולא ּכּנ"ל, חיל אל מחיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדעלּיה

הּבירּורים. ּבעבֹודת ְֲֲִֵַַַַולעבֹוד
המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת סמיכּות טעם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָוזהּו
הקּדמת  המרּגלים, על־ידי ׁשּנגזר הענין הקּדמת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּדאחרי

ּבאים ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים תבֹואּוהעבֹודה ל"כי אחר־ּכ ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָ
ּבדברים  ׁשם לעסֹוק לארץ הּכניסה מֹוׁשבֹותיכם". ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאל
ׁשּבּה ׁשהחידּוׁש הּנסכים, ּפרׁשת ענין ּגּופא ּובזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּגׁשמּיים,
למּטה, מּלמעלה וההמׁשכה הּירידה ענין הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָלגּבי
ּומסירת  ּבהעלאה עסקם עיקר אז היה ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָּדּבהיֹותם
הּבׂשר  ׂשריפת ׁשענינם ּבקרּבנֹות רק נצטּוּו ולכן ּכּנ"ל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנפׁש
העבֹודה  ׁשּׁשם לארץ ּוכׁשּנכנסים למעלה. והעלאתֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוכּו'

הּנסכים. על ּגם נצטּוּו העֹולם, ּבדברי לעסֹוק ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהיא
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e˙e·ד  ‡LÈ¯ ÈpÓ È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

Ïkה  Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙe¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏl‡Óו  ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

minkg izty

(bl)æmidl`d ipa E`xIe' aEzMW FnM§¤¨©¦§§¥¨¡Ÿ¦
ok `l m`C .'ebe 'mc`d zFpA z ¤̀§¨¨¨§¦Ÿ¥
i`Ce `N` ,il dOl 'militp' 'militp'§¦¦§¦¦¨¨¦¤¨©©
,WOn dlitp oFWNn ipXd 'militp'§¦¦©¥¦¦§§¦¨©¨
on EltPW ozF`n Epi`x mWe ,xnFlM§©§¨¨¦¥¨¤¨§¦

:l`fre i`GgnW md ,minXdçWxiR ©¨©¦¥©§©©©£¨¥¥¥
qpkp mx`Ev EN`M ,`xnBA i"Wx©¦©§¨¨§¦©¨¨¦§¨
WExitE .mXn d`vFi dOgdW oFNgA©©¤©©¨§¨¦¨¥
dOgd EPOOW awPdW ,'dOg oiwiprn'©£¦¦©¨¤©¤¤¤¦¤©©¨

`lC `de .mx`Evl wpr dUrp zi`xp¦§¥©£¨£¨§©¨¨§¨§Ÿ
icili mbe' wEqtA lirl i"Wx WxiR¥¥©¦§¥§¨§©§¦¥
xnFl Wi lirlC xnFl Wi ,'wprd̈£¨¥©¦§¥¥©

oFW`xd mdia` `nlC,'wpr' FnW did ¦§¨£¦¤¨¦¨¨§£¨
FnM ,'wpr ipA' mNM E`xwp FnW lre§©§¦§§ª¨§¥£¨§
ipA' zFOE`d llM lr mixnF` Ep`W¤¨§¦©§©¨§¥
z` Epi`x mWe' aizM `kd la` ,'gpŸ©£¨¨¨§¦§¨¨¦¤
,militp o`xFw dOl dWwe ,'militPd©§¦¦§¨¤¨¨§¨§¦¦
,l`fre i`GgnW ipA mdW mEXn `N ¤̀¨¦¤¥§¥©§©©©£¨¥

,'wpr ipA' o`xFw dOl dWw oM m`e§¦¥¨¤¨¨§¨§¥£¨
'ek oiwiprOW mEXn i`Ce `N`oiIre) ¤¨©©¦¤©£¦¦§©¥

(c"l sC dhFqC i"WxA:` dxez §©¦§¨©

ci(a)èEl' FnM 'EN`' oFWl `l ,WExiR¥Ÿ§¦§
WxiRW ipRnE .'Enkg El' ,'iciA axg Wi¤¤¤§¨¦¨§¦§¥¤¥¥
mr wEaC `EdW 'oYi in' FnM 'i`eld'©§©§¦¦¥¤¨¦
,'maal dide oYi in' FnM ,eixg`W e"`ë¤©£¨§¦¦¥§¨¨§¨¨
`EdW ,'Epzne' e"`e siqFdl KxvEd okl̈¥§©§¦¨§©§¤

:'Epzne oYi in' FnMb dxez §¦¦¥§©§



glyמו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyily meil inei xeriy

ß oeiq f"i iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

(è)íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

:íàøéz-ìà eðzà¦−̈©¦«¨ª«
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑ ואּתם – Èk.אלּֿתיראּוéוׁשּוב «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ

Ì‰ eÓÁÏ∑ נאכלםë ּכלחם.Ìlˆ ¯Ò∑ מגּנם «¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ִָָ
עליהם ìוחזקם  מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם ּכׁשרים ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

לח) מעליהם (סוטה סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

צּלם  סר הם לחמנּו ּכי הארץ את־עם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֽאל־ּתיראּו
ֲֵֵֶֽמעליהם 

ּדבר  כּו'. מתּו ׁשּבהם ּכׁשרים וחזקם, מגּנם – ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָצּלם
מעליהם סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו ובפרש"י)אחר, ט. (יד, ֲִֵֵֵֶֶַַָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות עּכּו"ם (הל' "ׁשחיטת : ְְִַַַַַָָ
עליו  והּׂשיג סֹופרים". מדברי כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָנבלה
מּטּמאין  ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, הם "עּכּו"ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָהראב"ד:

ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב ְְְְִֵַַַָָָָכּו',
הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח (צפנת ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סבירא  ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָּדנחלקּו
והּבהמה  ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", "ּבחינת ּדהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָליּה

הּתֹורה. מן ּונבלה מאליה, ּכמתה היא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ד  להרמּב"ם ליּהמה־ׁשאין־ּכן ּבגדר סבירא הם ׁשהעּכּו"ם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכ"מתה  ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"מציאּות",

ׁשּנעׂשית  וזה טמאה]. [לגּבי ּכׁשחּוטה ּכי־אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאליה",
סֹופרים. מדברי הּוא נבלה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָעל־ידי־זה

הׁשּגחה  "ּגדר ׁשּי אם ׁשיטתם על־ּפי־זה ׁשּמבאר ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועין
עּכּו"ם]. על ְִַַָּפרטית"

ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹועל־ּפי־זה
מעליהם": צּלם ֲִֵֵֶָָ"סר

צּלם  ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדאם
אי  "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמעליהם"
ועל־ּכן־ מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה לֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר

ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָצרי־לֹומר
ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ׁשהעּכּו"ם סבירא־ליּהמה־ׁשאין־ּכן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

קאי  ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי ּכן ואם מציאּות, ּבגדר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהם
מק  ׁשל "צּלֹו ֹום".על ִֶַָ

(é)ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð ýåýé§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑ יהֹוׁשע ‰'.וכלב îאת „B·Îe∑(רבה ׁשם ðהענן (במדבר .ירד ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNò̈¦−¦§¦§«

Ú¯‡Ï‡ח  ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Ï dzÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

Ï‡ט  Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

i·‡a‡י  ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zLk Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
Èa ÏÎÏ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא  ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
ÔeÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰ÈÈa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

minkg izty

(h)émixaC ipW xn`Y `NW ,dfA oTY¦¥¨¤¤ŸŸ©§¥§¨¦
xnFlM ,Fxagn KWnp cg`d `N` ,md¥¤¨¨¤¨¦§¨¥£¥§©
,`Ed KExA WFcTdA 'EcFxnY l`' m`W¤¦©¦§§©¨¨

:`xil mikixv mY` oi` aEWëEN`M ¥©¤§¦¦¦¨§¦

:'md EpnglM' xn`ìobOdW ipRn ¨©§©§¥¥¦§¥¤©¨¥
obOd `xwp Kkl ,lv Fl dUFr mc`l̈¨¨¤¥§¨¦§¨©¨¥

:'lv'i dxez ¥
(i)îmd iM ,oxd` z`e dWn z` `lŸ¤¤§¤©£Ÿ¦¥

:mElM ExAC `lðmiSg lAwl Ÿ¦§§§©¥¦¦
cFaM ixd ,uxzl FpFvx .zF`xhqiNaE©¦§§¨§§¨¥£¥§
zxFRMd lr cinY mdilr okFW 'd¥£¥¤¨¦©©©¤

:miaExMd oiAn`i dxez ¦¥©§¦



מז gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyily meil inei xeriy
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(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

(è)íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

:íàøéz-ìà eðzà¦−̈©¦«¨ª«
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑ ואּתם – Èk.אלּֿתיראּוéוׁשּוב «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ

Ì‰ eÓÁÏ∑ נאכלםë ּכלחם.Ìlˆ ¯Ò∑ מגּנם «¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ִָָ
עליהם ìוחזקם  מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם ּכׁשרים ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

לח) מעליהם (סוטה סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

צּלם  סר הם לחמנּו ּכי הארץ את־עם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֽאל־ּתיראּו
ֲֵֵֶֽמעליהם 

ּדבר  כּו'. מתּו ׁשּבהם ּכׁשרים וחזקם, מגּנם – ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָצּלם
מעליהם סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו ובפרש"י)אחר, ט. (יד, ֲִֵֵֵֶֶַַָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות עּכּו"ם (הל' "ׁשחיטת : ְְִַַַַַָָ
עליו  והּׂשיג סֹופרים". מדברי כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָנבלה
מּטּמאין  ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, הם "עּכּו"ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָהראב"ד:

ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב ְְְְִֵַַַָָָָכּו',
הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח (צפנת ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סבירא  ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָּדנחלקּו
והּבהמה  ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", "ּבחינת ּדהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָליּה

הּתֹורה. מן ּונבלה מאליה, ּכמתה היא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ד  להרמּב"ם ליּהמה־ׁשאין־ּכן ּבגדר סבירא הם ׁשהעּכּו"ם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכ"מתה  ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"מציאּות",

ׁשּנעׂשית  וזה טמאה]. [לגּבי ּכׁשחּוטה ּכי־אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאליה",
סֹופרים. מדברי הּוא נבלה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָעל־ידי־זה

הׁשּגחה  "ּגדר ׁשּי אם ׁשיטתם על־ּפי־זה ׁשּמבאר ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועין
עּכּו"ם]. על ְִַַָּפרטית"

ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹועל־ּפי־זה
מעליהם": צּלם ֲִֵֵֶָָ"סר

צּלם  ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדאם
אי  "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמעליהם"
ועל־ּכן־ מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה לֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר

ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָצרי־לֹומר
ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ׁשהעּכּו"ם סבירא־ליּהמה־ׁשאין־ּכן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

קאי  ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי ּכן ואם מציאּות, ּבגדר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהם
מק  ׁשל "צּלֹו ֹום".על ִֶַָ

(é)ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð ýåýé§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑ יהֹוׁשע ‰'.וכלב îאת „B·Îe∑(רבה ׁשם ðהענן (במדבר .ירד ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNò̈¦−¦§¦§«

Ú¯‡Ï‡ח  ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Ï dzÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

Ï‡ט  Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

i·‡a‡י  ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zLk Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
Èa ÏÎÏ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא  ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
ÔeÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰ÈÈa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

minkg izty

(h)émixaC ipW xn`Y `NW ,dfA oTY¦¥¨¤¤ŸŸ©§¥§¨¦
xnFlM ,Fxagn KWnp cg`d `N` ,md¥¤¨¨¤¨¦§¨¥£¥§©
,`Ed KExA WFcTdA 'EcFxnY l`' m`W¤¦©¦§§©¨¨

:`xil mikixv mY` oi` aEWëEN`M ¥©¤§¦¦¦¨§¦

:'md EpnglM' xn`ìobOdW ipRn ¨©§©§¥¥¦§¥¤©¨¥
obOd `xwp Kkl ,lv Fl dUFr mc`l̈¨¨¤¥§¨¦§¨©¨¥

:'lv'i dxez ¥
(i)îmd iM ,oxd` z`e dWn z` `lŸ¤¤§¤©£Ÿ¦¥

:mElM ExAC `lðmiSg lAwl Ÿ¦§§§©¥¦¦
cFaM ixd ,uxzl FpFvx .zF`xhqiNaE©¦§§¨§§¨¥£¥§
zxFRMd lr cinY mdilr okFW 'd¥£¥¤¨¦©©©¤

:miaExMd oiAn`i dxez ¦¥©§¦

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰‡Œ„Ú∑ עדñ היכן.Èˆ‡È∑ ירּגיזּוני.˙B˙‡‰ ÏÎa∑ להם היה להם, ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

הבטחתי  לקּים ּבידי ׁשהיכלת .להאמין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑"ּתרּוכין" לׁשֹון אעׂשה òּכתרּגּומֹו מה ּתאמר: ואם ,ô?אבֹות ‡˙E.לׁשב ּועת ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ את ּתהרגם öוׁשמעּו .אׁשר ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָ
˙ÈÏÚ‰ŒÈk∑ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶַָ

מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית אׁשר ְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹאת

,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ְְְְְְְִֶֶֶַָָָֹֹּוכׁשּיׁשמעּו
יֹוׁשבי  ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת ׁשּכנגּדם יאמרּו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא .הארץ ְְְִִֵֶָָָָָֹֹ

(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ֿעל" ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְַ
ׁשאמּור  מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹוׁשב
ּכי  ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹּבסֹוף

להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאּתה
אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹוהּכל

הּנה  עד .מהם ֵֵֶַָ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

minkg izty

(`i)ñdfi` cr `l ,okid cr 'dp` cr'©¨¨©¥¨Ÿ©¥¤
:mFwn lkA 'dp`' WExitM mFwnai dxez ¨§¥¨¨§¨¨

(ai)ò`le ,mlFrd on dzxkd Epiid©§©§¨¨¦¨¨§Ÿ
:dGn dHnl WxiR oke ,dXExi oFWl§§¨§¥¥¥§©¨¦¤

ôike ,o`kl df oipr dn ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¦§¨¤§¨§¦
mzindl EPgiPi m`W FOr dUr i`pY§©¨¨¦¤¦©¦¤©£¦¨

EPUrilbr iAB ,miWwn Wie .lFcB iFbl ©£¤§¨§¥©§¦©¥¥¤
dUr`e' iOp aizM `Vz iM zWxtA§¨¨©¦¦¨§¦©¦§¤¡¤
`QM m` mW WxitE 'lFcB iFbl LzF`§§¨¥¥¨¦¦¥
`kdC xnFl Wie .'eke milbx WlW lW¤¨©§©¦§¥©§¨¨
,'EPOn mEvr' aizM dOl i"Wxl dWẅ¤§©¦¨¨§¦¨¦¤

lW `QM lW zprh wNql icM `N ¤̀¨§¥§©¥©£©¤¦¥¤
didi LrxfNW xnFlM ,milbx WlẄ©§©¦§©¤§©§£¦§¤
dY`W oeiM ,milbx rAx` lW `QM¦¥¤©§©©§©¦¥¨¤©¨
,milbx WlW mdl didi zFa`d rxGn¦¤©¨¨¦§¤¨¤¨©§©¦
,iOp i` .ziriax lbx didi LzEkfE§§¦§¤¤¤§¦¦¦©¦
zNgY `EdW mdxa` l` aW 'EPOn'¦¤¨¤©§¨¨¤§¦©
,milbx rAx` Lrxfl didi f`e ,qEgId©¦§¨¦§¤§©§£©§©©§©¦
rnWnC ,'EPOn' aizM `l lirl la £̀¨§¥Ÿ§¦¦¤§©§©
eilr EpiAx dWOn ligzi qEgi zNgzC¦§¦©¦©§¦¦¤©¥¨¨
`le dWn ipA E`xTIW xnFlM ,mFlXd©¨§©¤¦¨§§¥¤§Ÿ
m` xn` dfl ,awrie wgvi mdxa` ipA§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¨¤¨©¦

ahid wFce .'eke milbx WlW lW `QM¦¥¤¨©§©¦§¥¥
:zFiWEw dOM EvxFzi dfA iMbi dxez ¦¨¤§§©¨§

(bi)ö,mzilrd xW` z` 'ErnWe' `lŸ§¨§¤£¤¤¡¦¨
`N` ,`xw lW FhEWRn oaEOM©¨¦§¤§¨¤¨
`Ed dR 'iM' zNnE .dbixdd ErnWIW¤¦§§©£¦¨¦©¦Ÿ
ErnWe' xn` EN`M ,'xW`' mFwnA¦§£¤§¦¨©§¨§
mrd z` LgkA zilrd xW` mixvOd©¦§¦£¤¤¡¥¨§Ÿ£¤¨¨
i`W dlFcBd dAgd E`xe ,'FAxTn dGd©¤¦¦§§¨©¦¨©§¨¤¦
,E`hgW Exn`i `l ,lHAzdl zixWt ¤̀§¨¦§¦§©¥ŸŸ§¤¨§

:'eke zlFki iYlAn wxci dxez ©¦¦§¦§¤



glyמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyily meil inei xeriy

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑ חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לפי ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְֲִִֵֶֶָָָ
לב)וגּבֹורים, ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹ

הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÈzÏaÓ.מלכים; ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ

˙ÏBÎÈ∑– להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו ¿∆ְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ
ּדבר ∑ÏÎÈ˙.ׁשחטם  .הּוא ÷ׁשם ְָָ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ
i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ לעׂשֹותøּדּבּור.¯Ó‡Ï z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור .ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ּכׁשעלה ∑‰' ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְִִִֶַַָָָָ

ׁשהיה  להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, ְְֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשה
לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹוׁשב
לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְִַַַַָָָָָָאמר
,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְִֶַַַָָָָֹרׁשעים

ּבעגל  יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאּתה
אמר  אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה התּפּלל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּובמרּגלים,
לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְֲִִִַַַַַָָָָֹלֹו

לרׁשעים! אף לי אמרּת והלא לֹו: ∑wÂù‰.אמר ְְֲִִַַַַָָָָָֹ¿«≈
wÈ‰.לּׁשבים  ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð̈¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑ּׁשאמרּת מה ה'"úּבׁשביל יכלת מּבלּתי יאמרּו ."ּפן ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ŒÈÁ.ּכמֹו ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«
È‡∑ את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון »ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

הארץ  הראים àּכל כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ , ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹוגֹו'",

ּוכבֹודי  הארץ את יראּו אם האנׁשים כל ּכי ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָחיֿאני
הּזאת  ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיּמלא
ּפתאם  אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' יכלת מּבלּתי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹלאמר:
מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד .ּכאיׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

minkg izty

(fh)÷xqg la` ,dawpl lrR `le§ŸŸ©¦§¥¨£¨¨¥
:''dl zlFki' xn` EN`M ,c"nlfi dxez ¨¤§¦¨©§¤©

(fi)øwx ,zFWcg EPOn WTA `NW¤Ÿ¦¥¦¤£¨©
xW`M' Edfe ,Fxn`n miIwl§©¥©£¨§¤©£¤

:'YxACgi dxez ¦©§¨
(gi)ùmB df wEqR ixde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£¥¨¤©

mW mbe ,`Vz iM zWxtA aizM oM¥§¦§¨¨©¦¦¨§©¨

WxitC `dC ,xnFl Wie .i"Wx FWxiR¥§©¦§¥©§¨§¥¥
`NW icM wx ,'dTpe' lr cal o`M̈§¨©§©¥©§¥¤Ÿ
Kx`' lirl WxiRX dn i"Wxl dWwY©§¤§©¦©¤¥¥§¥¤¤
aizM ixde ,mirWxle miwiCSl 'miR ©̀©¦©©¦¦§¨§¨¦©£¥§¦
,'dTpi `le' ,miwiCSl WExiR ,'dTpe'§©¥¥©©¦¦§Ÿ§©¤
i"Wx WxiR Kkl ,mirWxl WExiR¥¨§¨¦§¨¥¥©¦
opi`Wl 'dTpi `le' miaWl 'dTpe'§©¥§¨¦§Ÿ§©¤§¤¥¨

:miaWhi dxez ¨¦
(k)úlNRzn dY`W LxaC liaWA `lŸ¦§¦§¨§¤©¨¦§©¥

`l m`C ,'ebe '`p glq' Yxn`e mcrA©£¨§¨©§¨§©¨§¦Ÿ
'iYglq'A ,'LxacM' i`n ok¥©¦§¨¤§¨©§¦

:iBq`k dxez ©¦
(`k)àip` ig' ,oiqxFB mixtq WiA§¥§¨¦§¦©¨¦

icFakE ig ip`W mWM ,drEaW oFWl§§¨§¥¤£¦©§¦



מט gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyily meil inei xeriy

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑ חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לפי ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְֲִִֵֶֶָָָ
לב)וגּבֹורים, ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹ

הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÈzÏaÓ.מלכים; ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ

˙ÏBÎÈ∑– להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו ¿∆ְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ
ּדבר ∑ÏÎÈ˙.ׁשחטם  .הּוא ÷ׁשם ְָָ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ
i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ לעׂשֹותøּדּבּור.¯Ó‡Ï z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור .ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ּכׁשעלה ∑‰' ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְִִִֶַַָָָָ

ׁשהיה  להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, ְְֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשה
לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹוׁשב
לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְִַַַַָָָָָָאמר
,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְִֶַַַָָָָֹרׁשעים

ּבעגל  יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאּתה
אמר  אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה התּפּלל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּובמרּגלים,
לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְֲִִִַַַַַָָָָֹלֹו

לרׁשעים! אף לי אמרּת והלא לֹו: ∑wÂù‰.אמר ְְֲִִַַַַָָָָָֹ¿«≈
wÈ‰.לּׁשבים  ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð̈¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑ּׁשאמרּת מה ה'"úּבׁשביל יכלת מּבלּתי יאמרּו ."ּפן ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ŒÈÁ.ּכמֹו ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«
È‡∑ את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון »ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

הארץ  הראים àּכל כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ , ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹוגֹו'",

ּוכבֹודי  הארץ את יראּו אם האנׁשים כל ּכי ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָחיֿאני
הּזאת  ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיּמלא
ּפתאם  אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' יכלת מּבלּתי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹלאמר:
מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד .ּכאיׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

minkg izty

(fh)÷xqg la` ,dawpl lrR `le§ŸŸ©¦§¥¨£¨¨¥
:''dl zlFki' xn` EN`M ,c"nlfi dxez ¨¤§¦¨©§¤©

(fi)øwx ,zFWcg EPOn WTA `NW¤Ÿ¦¥¦¤£¨©
xW`M' Edfe ,Fxn`n miIwl§©¥©£¨§¤©£¤

:'YxACgi dxez ¦©§¨
(gi)ùmB df wEqR ixde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£¥¨¤©

mW mbe ,`Vz iM zWxtA aizM oM¥§¦§¨¨©¦¦¨§©¨

WxitC `dC ,xnFl Wie .i"Wx FWxiR¥§©¦§¥©§¨§¥¥
`NW icM wx ,'dTpe' lr cal o`M̈§¨©§©¥©§¥¤Ÿ
Kx`' lirl WxiRX dn i"Wxl dWwY©§¤§©¦©¤¥¥§¥¤¤
aizM ixde ,mirWxle miwiCSl 'miR ©̀©¦©©¦¦§¨§¨¦©£¥§¦
,'dTpi `le' ,miwiCSl WExiR ,'dTpe'§©¥¥©©¦¦§Ÿ§©¤
i"Wx WxiR Kkl ,mirWxl WExiR¥¨§¨¦§¨¥¥©¦
opi`Wl 'dTpi `le' miaWl 'dTpe'§©¥§¨¦§Ÿ§©¤§¤¥¨

:miaWhi dxez ¨¦
(k)úlNRzn dY`W LxaC liaWA `lŸ¦§¦§¨§¤©¨¦§©¥

`l m`C ,'ebe '`p glq' Yxn`e mcrA©£¨§¨©§¨§©¨§¦Ÿ
'iYglq'A ,'LxacM' i`n ok¥©¦§¨¤§¨©§¦

:iBq`k dxez ©¦
(`k)àip` ig' ,oiqxFB mixtq WiA§¥§¨¦§¦©¨¦

icFakE ig ip`W mWM ,drEaW oFWl§§¨§¥¤£¦©§¦

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyily meil inei xeriy

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים ּבמּסכת áׁשנים ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

.ערכין  ֲִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכּו' ּבּׂשליו, ּוׁשנים ּבּמן, ּוׁשנים ּבּים, יד,ׁשנים (רש"י ְְְְְִִִַַַַַַָָָ
ּתבת כב) ּגם ּבדּבּור־הּמתחיל מעּתיק מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַֹיׁש

ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"זה".

נׁשים", עׂשר "ואפּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ"הרּבה
הּמֹורה  "זה", ּתבת מעּתיק זה ּפרּוׁש לׁשלל ּוכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹועֹוד).

ּדּיּוק. ִַעל

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑ לאâיראּו.‰e‡¯È ‡Ï∑ הארץ את יראּו .לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּבּפה (במדבר אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְֵֶַַַ

ּבּלב  ּבעצה",ãואחת עּמכם "אני אמר: למרּגלים . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּכח  ּבֹו היה ועלֿידיּֿכן האמת, לֹומר היה ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּובלּבֹו

סבּורים להׁשּתיק  ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו ּכמֹותם, יד)ׁשּיאמר :(יהושע ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ּכאׁשר ä"ואׁשב ולא ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

‡˙È˙Âכב  ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡ÈqÂ ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ ¯NÚ Ôc¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

minkg izty

lk iM mdl miIw` KM ,ux`d lM `lOi¦¨¥¨¨¨¤¨£©¥¨¤¦¨
m`' KM xg` oiqxFB oi`e ,'ebe 'miWp`d̈£¨¦§¥§¦©©¨¦
lM z` `lOi icFakE ux`d z` E`xi¦§¤¨¨¤§¦¦¨¥¤¨
,'eke 'dtBOA inW lNgzi `NW ux`d̈¨¤¤Ÿ¦§©¥§¦©©¥¨
,'ebe ''d cFaM `lOie' EWxiR md iM¦¥¥§§¦¨¥§
,ux`d lM z` icFak `lOi xW`ke§©£¤¦¨¥§¦¤¨¨¨¤
,`xfr oA mdxa` EpiAx WxiRW FnM§¤¥¥©¥©§¨¨¤¤§¨
qxql Kixv oi` df WExiR itlE§¦¥¤¥¨¦§¨¥

.`xwOdmixtQA aEzMX dn itl la` ©¦§¨£¨§¦©¤¨©§¨¦
`xwn df ixd E`xi m`' EpiptNW¤§¨¥¦¦§£¥¤¦§¨
iM ,'eke miWp`d lk iM ip` ig ,qxFqn§¨©¨¦¦¨¨£¨¦¦
'ebe ''d cFak `lOie' miWxtn md¥§¨§¦§¦¨¥§
EpiAx WxiRW FnM cizr oFWl `EdW¤§¨¦§¤¥¥©¥
okl ,ipW oFWlA `xfr oA mdxa ©̀§¨¨¤¤§¨§¨¥¦¨¥
icFakE' WxtlE `xwOd qxql oikixv§¦¦§¨¥©¦§¨§¨¥§¦
inW lNgzi `NW 'ux`d lM `lOi¦¨¥¨¨¨¤¤Ÿ¦§©¥§¦
itlE .cizr oFWl `EdW ,z`Gd dtBOA©©¥¨©Ÿ¤§¨¦§¦
icFakE' dlrnl wFgnl Kixv df WExiR¥¤¨¦¦§§©§¨§¦
qFxbl Kixv oke ,'ux`d lM `lOi¦¨¥¨¨¨¤§¥¨¦¦§
,'eke mdl miIw` KM ig ip`W mWM§¥¤£¦©¨£©¥¨¤

df ixd ,azM m"`xde .`vnze w"Fce§§¦§¨§¨§¥¨©£¥¤
Kixv ''d cFak `lOie'W ,qxFqn `xwn¦§¨§¨¤§¦¨¥§¨¦
,dN`d miwEqRd lM mEIq xg` zFidl¦§©©¦¨©§¦¨¥¤
xg` `AW drEaXd mr miwaC mdW¤¥§¥¦¦©§¨¤¨©©
icM ,mdl Kix`n ip` dOle ,xn`e ,KM̈§¨©§¨¨£¦©£¦¨¤§¥
inW lNgzi `le 'd cFak `lOIW¤¦¨¥§§Ÿ¦§©¥§¦
cr ,zlFki iYlAn ilr aFWgl miFBA©¦©£¨©¦¦§¦§¤©
itl WxiRW `Ed `Ede .FpFWl o`M̈§§¤¥¥§¦

:EpiptNW mixtQdak dxez ©§¨¦¤§¨¥
(ak)áEN` wxtA `xnBd oFWl dfe§¤§©§¨¨§¤¤¥

EQp zFpFiqp dxUr ,`ipY :oikxrp¡¡¨¦©§¨£¨¨¦§¦
mipW ,`Ed KExA WFcTdl EpizFa £̀¥§©¨¨§©¦
mipW ,elVA mipW ,oOA mipW ,mIA©¨§©¦©¨§©¦©§¨§©¦
xAcnA cg`e lbrA cg`e ,miOA©©¦§¤¨¨¥¤§¤¨§¦§©
cg` - mIA mipW :EWxitE .ox`R̈¨¥§§©¦©¨¤¨
mixaw oi` ilAnd' aizkC ,dcixiA©§¦¨¦§¦£¦§¦¥§¨¦
ExnIe' aizkC dIlrA cg` ,'mixvnA§¦§©¦¤¨¨£¦¨¦§¦©©§
l`xUi EidW cOln ,'sEq miA mi lr©¨§©§©¥¤¨¦§¨¥
mWM ,Exn`e drW DzF`A mixnn©§¦§¨¨¨§¨§§¥
miIxvOd oM df cSn milFr Ep`W¤¨¦¦©¤¥©¦§¦¦

- miOA mipW .'eke xg` cSn milFr¦¦©©¥§©¦©©¦
olIe 'ebe dzxn E`aIe' aizkC ,dxnA§¨¨¦§¦©¨Ÿ¨¨¨©¨¤
aizkC ,micitxaE ,'dWn lr mrd̈¨©¤¦§¦¦¦§¦
,mrd zFYWl min oi`e micitxA EpgIe'©©£¦§¦¦§¥©¦¦§¨¨
- oOA mipW .'dWn mr mrd axIe©¨¤¨¨¦¤§©¦©¨
'ExizFY l`'e ,E`vie 'E`vY l`' aizkC¦§¦©¥§§¨§§©¦
EpYaWA' oFW`x - elVA mipW .ExizFIe©¦§©¦©§¨¦§¦§¥
xW` sqtq`de' ipW ,'xUAd xiq lr©¦©¨¨¥¦§¨©§ª£¤
xAcnA .aizkcM - lbrA .'FAxwA§¦§¨¥¤§¦§¦§¦§©
Epiid i"Wx WxiR - ox`R̈¨¥¥©¦©§

:milBxnbk dxez §©§¦
(bk)â(dix` xEB)oi` iM ,E`xi `l i`CeC ©§¥§©©Ÿ¦§¦¥

:`Ed KExA WFcTd iptl wtqck dxez ¨¥¦§¥©¨¨
(ck)ãcal alkl ike ,dWwC mEXn¦§¨¤§¦§¨¥§¨

did rWFdil s` `de ,zxg` gEx did̈¨©©¤¤§¨©¦ª©¨¨
df lre ,milBxn lXn zxg` gEx©©¤¤¦¤§©§¦§©¤

:'eke zFgEx iYW WxiRäKixv Kkl ¥¥§¥§¨¨¦
dWwY `NW ,mi`iaPn `iadl i"Wx©¦§¨¦¦§¦¦¤Ÿ©§¤
,aNA cg`e dRA cg` didW Dil `pn§¨¥¤¨¨¤¨©¤§¤¨©¥
,aNaE dRA Fl did zxg` gEx `nlC¦§¨©©¤¤¨¨©¤©¥



glyנ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy
‡È¯Á.עםּֿפי" ‡lÓÈÂ∑לּבֹו את וזה åוימּלא אחרי, ִִ«¿«≈«¬»ְְֲִֵֶֶַַַַ

קצר  nL‰.מקרא ‡aŒ¯L‡∑ חברֹוןæלֹו .ּתּנתן ְִָָָ¬∆»»»ְִֵֶָ
‰pL¯BÈ∑ הענקים את יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ּכתרּגּומֹו: ƒ∆»ְְְְֲִִִֶַַַָָ

אּלא  "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָואת
יירׁשּנה  .ּבמקֹום ְִִֶָָ

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו עּמכם çאם et.ׁשאיני ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq g"i iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑ המרּגלים ב').èאּלּו כ"ג (מגילה »≈»»»»¿ְְִֵַַ

ל"עדה" עׂשרה éמּכאן ÌÈÈlÓ.ׁשהיא ‰n‰ ¯L‡∑ ְֲִִֵֶָָָָ¬∆≈»«ƒƒ
יׂשראל  ‡L¯.עלי ëאת Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡ ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆

ÌÈlÓ ‰n‰∑ ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים ≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡ì∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַָָ

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

minkg izty

okl .dvrA mkOr ipi` xnF` didW¤¨¨¥¥¦¦¨¤¨¥¨¨¥
rWFdi xtqA xn`PW Edfe ,i"Wx WxiR¥¥©¦§¤¤¤¡©§¥¤§ª©
,'iaal mr xW`M xaC FzF` aW`e'¨¨¥¨¨©£¤¦§¨¦

:iR mr xW`M `leåz`' zFNn xqgW §Ÿ©£¤¦¦¤¨¥¦¤
'ixg` `Nnie' i`n ok `l m`C ,'FAl¦§¦Ÿ¥©©§©¥©£©
mr did eitA `lde ,xn`wC mzq§¨§¨¨©©£Ÿ§¦¨¨¦

:aNA `le milBxnæ'eizF`iade' WExiR §©§¦§Ÿ©¥¥©£¦¦
,'eiYzpE' FnM `Ed `xTA xn`PW¤¤¡©©§¨§§©¦
WExitE ,oFxag l` 'ux`d l`' WExitE¥¤¨¨¤¤¤§¥
z` lBxl F`FaA 'dOW `A xW`'£¤¨¨¨§§©¥¤
iwER`l ux`l EP`iaIW `le ,ux`d̈¨¤§Ÿ¤§¦¤¨¨¤§©¥
on oaEOM xAcOA zEni `NW¤Ÿ¨©¦§¨©¨¦

:`xTddk dxez ©§¨
(dk)çxgn' zEkinq mrh EpricFd¦¨©©§¦¨¨

siqFde .Fl mcFTd 'iwlnrde' mr 'EpR§¦§¨£¨¥¦©¥§¦

did df zlEfAW ,'mkixFg`l' xnFl©©£¥¤¤§©¤¨¨
ux`l qpMil Eid mikxC ipXW d`xp¦§¤¤§¥§¨¦¨¦¨¥§¤¤
xAcOA cg`e wnrd KxC cg` ,l`xUi¦§¨¥¤¨¤¤¨¥¤§¤¨©¦§¨
KxC ixdW ,oM xaCd oi`e ,sEq mi KxC¤¤©§¥©¨¨¥¤£¥¤¤
xakE ,mdixFg`l `Ed sEq mi xAcOd©¦§¨©©£¥¤§¨
WExitE ,aEXId l` E`aE FzF` Ekld̈§¨¤©¦¥
utg Fpi` KxAzi mXdW 'mkixFg`l'©£¥¤¤©¥¦§¨¥¥¨¥
KxAzi mXdW ,ux`d l` m`iadl©£¦¨¤¨¨¤¤©¥¦§¨¥

:EzEni xAcOAW utgek dxez ¨¥¤©¦§¨¨
(fk)èixdW ,l`xUi lM `l la £̀¨Ÿ¨¦§¨¥¤£¥

'l`xUi ipA zFPlY z` ilr mipiNn'©¦¦¨©¤§ª§¥¦§¨¥
l`xUil minxFBd rnWnC ,aizM§¦§©§©©§¦§¦§¨¥

:EpiNIWémipW Eid milBxnd ixdW ¤©¦¤£¥©§©§¦¨§¥
`NW alke rWFdi odn `vFd ,xUr̈¨¥¥¤§ª©§¨¥¤Ÿ
,dxUr Ex`Wp mdOr dvrA Eid̈¨¥¨¦¨¤¦§££¨¨

:'dcr' m`xwEë'l`xUi' zNn siqFd §¨¨¥¨¦¦©¦§¨¥
WxtY `NW icM ,'ilr'e 'mipiNn' oiA¥©¦¦§¨©§¥¤Ÿ§¨¥
oi` dfe ,milBxnd lr 'mipiNn' zNn¦©©¦¦©©§©§¦§¤¥
lr dAC E`ivFd milBxndW ,zn ¡̀¤¤©§©§¦¦¦¨©
Eid l`xUie ,l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§¦§¨¥¨

:mipiNOdgk dxez ©©¦¦
(gk)ìdUr` `l m`' ,xn` EN`M§¦¨©¦Ÿ¤¡¤

mkixbR ElRIW mYxAC xW`M mkl̈¤©£¤¦©§¤¤¦§¦§¥¤
'ig ipi`' aYkp `le ,'ig ipi` 'ebe¥¦©§Ÿ¦§©¥¦©
lr Knqe ,'xYqd midl` cFaM'W¤§¡Ÿ¦©§¥§¨©©
.'ip` ig' dpFW`xA xn`X dOn oiaOd©¥¦¦©¤¨©¨¦¨©¨¦
xW`M 'd m`p ip` ig' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨¦§ª©£¤
irAin 'mkl dUr` oM ipf`A mYxAC¦©§¤§¨§©¥¤¡¤¨¤¦¨¥

:Dilhk dxez ¥



ני gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy
‡È¯Á.עםּֿפי" ‡lÓÈÂ∑לּבֹו את וזה åוימּלא אחרי, ִִ«¿«≈«¬»ְְֲִֵֶֶַַַַ

קצר  nL‰.מקרא ‡aŒ¯L‡∑ חברֹוןæלֹו .ּתּנתן ְִָָָ¬∆»»»ְִֵֶָ
‰pL¯BÈ∑ הענקים את יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ּכתרּגּומֹו: ƒ∆»ְְְְֲִִִֶַַַָָ

אּלא  "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָואת
יירׁשּנה  .ּבמקֹום ְִִֶָָ

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו עּמכם çאם et.ׁשאיני ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq g"i iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑ המרּגלים ב').èאּלּו כ"ג (מגילה »≈»»»»¿ְְִֵַַ

ל"עדה" עׂשרה éמּכאן ÌÈÈlÓ.ׁשהיא ‰n‰ ¯L‡∑ ְֲִִֵֶָָָָ¬∆≈»«ƒƒ
יׂשראל  ‡L¯.עלי ëאת Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡ ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆

ÌÈlÓ ‰n‰∑ ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים ≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡ì∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַָָ

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

minkg izty

okl .dvrA mkOr ipi` xnF` didW¤¨¨¥¥¦¦¨¤¨¥¨¨¥
rWFdi xtqA xn`PW Edfe ,i"Wx WxiR¥¥©¦§¤¤¤¡©§¥¤§ª©
,'iaal mr xW`M xaC FzF` aW`e'¨¨¥¨¨©£¤¦§¨¦

:iR mr xW`M `leåz`' zFNn xqgW §Ÿ©£¤¦¦¤¨¥¦¤
'ixg` `Nnie' i`n ok `l m`C ,'FAl¦§¦Ÿ¥©©§©¥©£©
mr did eitA `lde ,xn`wC mzq§¨§¨¨©©£Ÿ§¦¨¨¦

:aNA `le milBxnæ'eizF`iade' WExiR §©§¦§Ÿ©¥¥©£¦¦
,'eiYzpE' FnM `Ed `xTA xn`PW¤¤¡©©§¨§§©¦
WExitE ,oFxag l` 'ux`d l`' WExitE¥¤¨¨¤¤¤§¥
z` lBxl F`FaA 'dOW `A xW`'£¤¨¨¨§§©¥¤
iwER`l ux`l EP`iaIW `le ,ux`d̈¨¤§Ÿ¤§¦¤¨¨¤§©¥
on oaEOM xAcOA zEni `NW¤Ÿ¨©¦§¨©¨¦

:`xTddk dxez ©§¨
(dk)çxgn' zEkinq mrh EpricFd¦¨©©§¦¨¨

siqFde .Fl mcFTd 'iwlnrde' mr 'EpR§¦§¨£¨¥¦©¥§¦

did df zlEfAW ,'mkixFg`l' xnFl©©£¥¤¤§©¤¨¨
ux`l qpMil Eid mikxC ipXW d`xp¦§¤¤§¥§¨¦¨¦¨¥§¤¤
xAcOA cg`e wnrd KxC cg` ,l`xUi¦§¨¥¤¨¤¤¨¥¤§¤¨©¦§¨
KxC ixdW ,oM xaCd oi`e ,sEq mi KxC¤¤©§¥©¨¨¥¤£¥¤¤
xakE ,mdixFg`l `Ed sEq mi xAcOd©¦§¨©©£¥¤§¨
WExitE ,aEXId l` E`aE FzF` Ekld̈§¨¤©¦¥
utg Fpi` KxAzi mXdW 'mkixFg`l'©£¥¤¤©¥¦§¨¥¥¨¥
KxAzi mXdW ,ux`d l` m`iadl©£¦¨¤¨¨¤¤©¥¦§¨¥

:EzEni xAcOAW utgek dxez ¨¥¤©¦§¨¨
(fk)èixdW ,l`xUi lM `l la £̀¨Ÿ¨¦§¨¥¤£¥

'l`xUi ipA zFPlY z` ilr mipiNn'©¦¦¨©¤§ª§¥¦§¨¥
l`xUil minxFBd rnWnC ,aizM§¦§©§©©§¦§¦§¨¥

:EpiNIWémipW Eid milBxnd ixdW ¤©¦¤£¥©§©§¦¨§¥
`NW alke rWFdi odn `vFd ,xUr̈¨¥¥¤§ª©§¨¥¤Ÿ
,dxUr Ex`Wp mdOr dvrA Eid̈¨¥¨¦¨¤¦§££¨¨

:'dcr' m`xwEë'l`xUi' zNn siqFd §¨¨¥¨¦¦©¦§¨¥
WxtY `NW icM ,'ilr'e 'mipiNn' oiA¥©¦¦§¨©§¥¤Ÿ§¨¥
oi` dfe ,milBxnd lr 'mipiNn' zNn¦©©¦¦©©§©§¦§¤¥
lr dAC E`ivFd milBxndW ,zn ¡̀¤¤©§©§¦¦¦¨©
Eid l`xUie ,l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§¦§¨¥¨

:mipiNOdgk dxez ©©¦¦
(gk)ìdUr` `l m`' ,xn` EN`M§¦¨©¦Ÿ¤¡¤

mkixbR ElRIW mYxAC xW`M mkl̈¤©£¤¦©§¤¤¦§¦§¥¤
'ig ipi`' aYkp `le ,'ig ipi` 'ebe¥¦©§Ÿ¦§©¥¦©
lr Knqe ,'xYqd midl` cFaM'W¤§¡Ÿ¦©§¥§¨©©
.'ip` ig' dpFW`xA xn`X dOn oiaOd©¥¦¦©¤¨©¨¦¨©¨¦
xW`M 'd m`p ip` ig' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨¦§ª©£¤
irAin 'mkl dUr` oM ipf`A mYxAC¦©§¤§¨§©¥¤¡¤¨¤¦¨¥

:Dilhk dxez ¥

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ּכל (ב"ב ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ָ

ולבא  לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּנמנה
מסּפרֹות  אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָלּצבא

להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָימּותּו,
עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל .ׁשבטֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa¦«

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ לארץ להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי "ואּתם îּכתרּגּומֹו לֹומר: ּובּקׁש , ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל .ּתמּותּו", ֵֶֶַַָָָ

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ִֵֵֶֶֶָָֹ
ּבני ðׁשּׁשים  ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי אר ּבעים, נגזר לכ , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

היתה  ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָעׂשרים
לפי ñּבּכלל  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

אּלא  ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּמּׁשעׂשּו
ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם (שמות ׁשהמּתין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

עליהם לב) "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ולא  אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹחּטאתם".
וחׁשב  ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָעֹונכם

ּככּלּה ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין ּוכׁשּנכנסּוòלהם , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ׁשּׁשים e‡NÂ.לׁשנת ְְְִִִִֵֵֶֶַָ¿»¿

ÌÎÈ˙eÊŒ˙‡∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤

:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ לבבכם את ּכמֹוôׁשהניאֹותם הסרה, לׁשֹון – 'ּתנּואה' ל)מאחרי. אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.אתּה" ָֹ

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

minkg izty

(al)îxERiqA mipAd lr xAC ,WExiR¥¦¤©©¨¦§¦
Kixv ,EzEni EN`e ,ux`l mqipkdl df¤§©§¦¨¨¨¤§¥¨¨¦
df mliCadl 'mY`e' xnFl©§©¤§©§¦¨¤

:dGnbl dxez ¦¤
(bl)ðlr `N` dxifB dxfbp `l ixdW¤£¥Ÿ¦§§¨§¥¨¤¨©

xAcOA Ecnre ,mixUr ipA EidW ozF`¨¤¨§¥¤§¦§¨§©¦§¨
miXW ipA EidW `vnp ,dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨¦§¨¤¨§¥¦¦

ipA ,dzin mdilr dqpwp m`W ,dpẄ¨¤¦¦§§¨£¥¤¦¨§¥
:Eid `l zxMñdpFW`x dpWe ,xnFlM ¨¥Ÿ¨§©§¨¨¦¨

:'ek llkA dzid oipOd onò,xnFlM ¦©¦§¨¨§¨¦§¨§©
dUrn xg`l EpnPW miWp` zvwn¦§¨£¨¦¤¦§§©©©£¥
EUrp oFW`xd oipOd xg`NW ,lbrd̈¥¤¤§©©©¦§¨¨¦©£
ipA Eid dNgYA m` la` ,mixUr ipA§¥¤§¦£¨¦©§¦¨¨§¥
milBxn gENiWaE dpW dxUr rWY§©¤§¥¨¨§¦©§©§¦

i`aA Eid mzF` ,dpW mixUr ipA Eid̈§¥¤§¦¨¨¨¨§¨¥
zpWl EqpkPWkE' xn`W dfe ,ux`d̈¨¤§¤¤¨©§¤¦§§¦§©
.'mixUr zpW lW ozF` Ezn miXW¦¦¥¨¤§©¤§¦

:u"ixdn mWAcl dxez §¥©£¦
(cl)ôzxqd mXdn aal zxqd `xẅ¨£¨©¥¨¥©¥£¨©

maal ExqEdW oeiMW ipRn ,mdn mXd©¥¥¤¦§¥¤¥¨¤§§¨¨
:mdn mXd xqEd mXdndl dxez ¥©¥©©¥¥¤



glyנב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

אף  ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים ׁשּיהיּו היתה המרּגלים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּגזרת
ּבּׁשנה  היתה המרּגלים ּגזרת ׁשהרי ּבלבד, ׁשנה ל"ט ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיּו
ּבחֹודׁש לא ּגּופא זֹו ּובׁשנה מּמצרים, לצאתם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנית
אּלא  ׁשּלאחרי־זה, ּבחדׁשים אּלא ניסן, חֹודׁש ְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהראׁשֹון,
הּבינה, לספירת רֹומז ארּבעים ׁשּמסּפר מּׁשּום הּוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהענין
הּבינה, מּבחינת היה ּבּמדּבר הּגילּוי ּכי לּבינה, ארּבעים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָּבן
היא  "ארץ" הּמלכּות, לספירת הּירידה ענינּה לארץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּכניסה

הּכניסה  אל הּמדּבר הקּדמת להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמלכּות,
מּספירת  ּבאים הּמלכּות ספירת עניני ׁשּכל ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארץ,
הרי  לאחרי־זה אמנם ּבּתּה". ּכ"אּמּה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּבינה,
הּמלכּות, ספירת לגּבי ּדוקא נאמר ׁשּזה ּגבר, ּתסֹובב ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנקבה
העילּוי  אל ּבאים הּמלכּות ספירת על־ידי ׁשּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהינּו

צאנכם. ורעּו זרים ועמדּו יהיה ׁשאז ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֹּדלעתיד־לבא,

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְִֶֶָָָ

אֹותם  ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו ְְִִִֵֶַָָָָָָָָהרעימּו
ּדברים  חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל וּימתּו. – ְְֲִִִִַַָָָָָָֻאנׁשים

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ו)ׁשּמלקיחים השירים :(שיר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ׂשפתי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ"ּדֹובב
ּדּבה  ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלכ

טֹובה  ּבלע"ז ∑ac‰.ׁשהיא .פרליר"ש ִֶָƒ»ְַַ
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וּיׁשבּו את־הארץ לתּור מׁשה אׁשר־ׁשלח ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוהאנׁשים
על־הארץ: דּבה להֹוציא את־ּכל־העדה עליו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֽוּיּלינּו
העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור (יד,ּוכׁשּׁשבּו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

ובפרש"י) לו.

לכן קדם ואילך)ּכבר כו המרּגלים (יג, סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
היא  לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות ּכן ואם וכּו', ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָוטענֹותיהם
הּפׁשט  ּדאין ּכתב רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על וטענּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשבּו
מּתּור  "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכ

זה)הארץ" לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ּבמפרׁשי צרי(ויעוי' זה ּולפי . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנית? המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּביאּור,

הסיר  ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
מעל  יתּבר ה' ּגזרת את ּבתחנּוניו עליו־הׁשלֹום רּבינּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמׁשה
ּבמׁש ּכי־אם ּתכף, העם ימּות ׁשּלא ּופעל יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבני
להסיר  ּתחנּוניו הֹועילּו לא ּכן, אם ּומּדּוע ׁשנה, ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹארּבעים

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם ְְְְִֵֵַַַַַַָָהּגזרה
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ האנׁשים (בפסוק "וּימּותּו אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לֹומר  המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ", ּדּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹוצאי
עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשחֹומר
להם  הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הּכתּוב ּבלׁשֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻּכמדּיק

סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתפּלתֹו

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑,להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְֲִֶַָָָָ
לׁשֹונם  ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּדה
לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְִִִִַַָָָָעד

וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָֹטּבּורם,
ׁשל  מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה ּבאֹותּה ה'", ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ"לפני

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֶֶֶַָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»
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אף  ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים ׁשּיהיּו היתה המרּגלים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּגזרת
ּבּׁשנה  היתה המרּגלים ּגזרת ׁשהרי ּבלבד, ׁשנה ל"ט ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיּו
ּבחֹודׁש לא ּגּופא זֹו ּובׁשנה מּמצרים, לצאתם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנית
אּלא  ׁשּלאחרי־זה, ּבחדׁשים אּלא ניסן, חֹודׁש ְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהראׁשֹון,
הּבינה, לספירת רֹומז ארּבעים ׁשּמסּפר מּׁשּום הּוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהענין
הּבינה, מּבחינת היה ּבּמדּבר הּגילּוי ּכי לּבינה, ארּבעים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָּבן
היא  "ארץ" הּמלכּות, לספירת הּירידה ענינּה לארץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּכניסה

הּכניסה  אל הּמדּבר הקּדמת להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמלכּות,
מּספירת  ּבאים הּמלכּות ספירת עניני ׁשּכל ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארץ,
הרי  לאחרי־זה אמנם ּבּתּה". ּכ"אּמּה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּבינה,
הּמלכּות, ספירת לגּבי ּדוקא נאמר ׁשּזה ּגבר, ּתסֹובב ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנקבה
העילּוי  אל ּבאים הּמלכּות ספירת על־ידי ׁשּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהינּו

צאנכם. ורעּו זרים ועמדּו יהיה ׁשאז ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֹּדלעתיד־לבא,

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְִֶֶָָָ

אֹותם  ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו ְְִִִֵֶַָָָָָָָָהרעימּו
ּדברים  חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל וּימתּו. – ְְֲִִִִַַָָָָָָֻאנׁשים

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ו)ׁשּמלקיחים השירים :(שיר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ׂשפתי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ"ּדֹובב
ּדּבה  ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלכ

טֹובה  ּבלע"ז ∑ac‰.ׁשהיא .פרליר"ש ִֶָƒ»ְַַ
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mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

וּיׁשבּו את־הארץ לתּור מׁשה אׁשר־ׁשלח ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוהאנׁשים
על־הארץ: דּבה להֹוציא את־ּכל־העדה עליו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֽוּיּלינּו
העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור (יד,ּוכׁשּׁשבּו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

ובפרש"י) לו.

לכן קדם ואילך)ּכבר כו המרּגלים (יג, סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
היא  לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות ּכן ואם וכּו', ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָוטענֹותיהם
הּפׁשט  ּדאין ּכתב רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על וטענּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשבּו
מּתּור  "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכ

זה)הארץ" לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ּבמפרׁשי צרי(ויעוי' זה ּולפי . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנית? המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּביאּור,

הסיר  ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
מעל  יתּבר ה' ּגזרת את ּבתחנּוניו עליו־הׁשלֹום רּבינּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמׁשה
ּבמׁש ּכי־אם ּתכף, העם ימּות ׁשּלא ּופעל יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבני
להסיר  ּתחנּוניו הֹועילּו לא ּכן, אם ּומּדּוע ׁשנה, ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹארּבעים

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם ְְְְִֵֵַַַַַַָָהּגזרה
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ האנׁשים (בפסוק "וּימּותּו אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לֹומר  המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ", ּדּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹוצאי
עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשחֹומר
להם  הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הּכתּוב ּבלׁשֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻּכמדּיק

סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתפּלתֹו

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑,להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְֲִֶַָָָָ
לׁשֹונם  ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּדה
לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְִִִִַַָָָָעד

וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָֹטּבּורם,
ׁשל  מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה ּבאֹותּה ה'", ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ"לפני

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֶֶֶַָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy
i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ ּתלמּודֿלֹומר ׁשּנטלּוöמה מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים קיז)"חיּו חלקם (ב"ב ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ מרּגלים .ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ לארץ העֹולה הּדר הּוא ∆…»»ְֶֶֶֶַָָ
‡ÌB˜n‰ŒÏ.יׂשראל  eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ְִֵָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ

'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑ ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»
מצרימה" ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ עֹוׂשין ׁשאּתם תצלח ÷זֹו לא ,. ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑ לכם ּתבא זאת ּכי וגֹו'øּכלֹומר: ׁשבּתם אׁשר .על ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון עּפלה".(חבקוק "הּנה : ««¿ƒְְְִֵֵֶָֹֻ
וכן עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. ד)אינגרי"ש "עפל (מיכה : ְְְֵֶַַַֹ

לב)ּבתֿצּיֹון" ּתנחּומא (ישעיה ּומדרׁש ובחן". "עפל : ְְִִֶַַַַַָָֹ
ּברׁשּות  ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון .מפרׁשֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶָָֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ נקרא הּמקֹום על ùׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  .ׁשם ְֵַָֹ

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

minkg izty

(gl)ö`xw aizM `de ,xnFl FpFvx§©§¨§¦§¨
m` iM Wi` mdn xzFp `le' `pixg ©̀£¦¨§Ÿ©¥¤¦¦¦

:'ebe 'rWFdie dPti oA alMhl dxez ¨¥¤§ª¤¦ª©
(`n)÷,dNErRd l` daW '`ide' zNnE¦©§¦¨¨¤©§¨

z`f' xn` EN`M ,dawp oFWl dNErtE§¨§§¥¨§¦¨©Ÿ

`l miUFr mY` xW` dNErRd©§¨£¤©¤¦Ÿ
:'glvYan dxez ¦§©

(bn)øFnM `Ed 'oM lr' WExiRW¤¥©¥§
ipRnE ,'xW` lr' FWExiRW ,'li`Fd'¦¤¥©£¤¦§¥
okl ,'mYaWe li`Fd' xnFl mrh oi`W¤¥©©©¦§©§¤¨¥

lFRYW lrR 'oM lr iM' zNn lr siqFd¦©¦©¦©¥Ÿ©¤¦
,KM mziUre li`Fd ,dAQd dilr̈¤¨©¦¨¦©£¦¤¨
mXd ixg`n mYaXW xnFlM§©¤©§¤¥©£¥©¥

:KxAzicn dxez ¦§¨¥
(dn)ùdWn F` .d`Eap KxcA ,WExiR¥§¤¤§¨¤



glyנד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם .ּבּׂשר ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

על  הּתיקּון ּכי המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָסמיכּות
לארץ  ּולהּכנס ּׁשעׂשּו, מה היפ הּוא המרּגלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה
ּבעבֹודת  לעסֹוק ּגּופא וׁשם הארץ, אל תבֹואּו ּכי ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,

הּתחּתֹון. ּובירּור למּטה המׁשכה ׁשענינם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּנסכים
לפרׁשת  הּנסכים ּדפרׁשת ׁשהּקׁשר לֹומר, יׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועֹוד
והעבֹודה  לארץ ׁשהּכניסה מּׁשּום רק אינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהמרּגלים
מּזֹו, יתירה אּלא המרּגלים, חטא על ּתיקּון היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּדנסכים

המרּגלים). (ּכרצֹון ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו למה המׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
ּומּצב  ּבמעמד ׁשנה ארּבעים ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּדזה
לארץ  הּכניסה אל הכנה הּוא ּגּופא זה הרי הּנ"ל, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנעלה
העבֹודה  הקּדמת על־ידי ּדדוקא העֹולם, עם ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָוהעבֹודה
ׁשּבּמדּבר, מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ,"מאד ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹּד"בכל
העֹולם  עם העבֹודה אחר־ּכ להיֹות יכֹולה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָעל־ידי־זה

ּבׁשלימּות. לארץ ְְִֵֶֶָָָּכׁשּבאּו

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה אין «¬ƒ∆ƒ∆ְִֵֶֶֶָָ

לבבכם  על ותעלה לה'úׁשם אּׁשה ¯ÁÈ.לעׂשֹות ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָ≈«
ÁÁÈ∑ רּוח נחת ‡B.לפני àׁשּיהיה ¯„Œ‡lÙÏ ƒ…«ְְִֶֶַַַַָ¿«≈∆∆

‰·„·∑ מֹועדיכם חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ,áאֹו ƒ¿»»ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָ
ּבּמֹועד  לעׂשֹות אתכם .ׁשחּיבּתי ְְֲִִֵֶֶֶַַַ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑ ּבהמה לכל ּומנחה נסכים ּבתֹוכּהâּתקריבּו נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה .ã והּיין ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
סּכהäלּספלים  ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מח), .(סוכה ְְְִִֶֶֶַַָָָֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

minkg izty

azMWM dkM azM mFlXd eilr EpiAx©¥¨¨©¨¨©¨¨§¤¨©
`xwp f`W ,dpW mirAx` sFqA dxFYd©¨§©§¨¦¨¨¤¨¦§¨

:'dnxg' `Edd mFwOd mW xaM` dxez §¨¥©¨©¨§¨
eh(b)úoi` ,`Ed iEEiv df m`C ,WExiR¥§¦¤¦¥

ltFpF` xcp `Ntl' xnFl eilr ¥¨¨©§©¥¤¤
WxiR KklE ,iEEiv Fpi` dacpC ,'dacpa¦§¨¨¦§¨¨¥¦§¨¥¥

:'eke 'mkaal lr dlrze'à`EdW `l §©£¤©§©§¤Ÿ¤
ixdW ,oAxTdn gEx zgp lAwn KxAzi¦§¨¥§©¥©©©¥©¨§¨¤£¥
,'ebe 'Kl xn` `l arx` m`' aizM§¦¦¤§©ŸŸ©¨
WxitC `de .dEvY zWxR lirlcM§¦§¥¨¨©§©¤§¨§¥¥
ipRn ,'mkicrFnA F`' mcFw 'ggip gix'¥©¦Ÿ©¤§£¥¤¦§¥
iEEiv Fpi`W 'dX` mziUre' WxiRW¤¥¥©£¦¤¦¤¤¥¦

dX` zFUrl mkaal lr dlrYWM wx©§¤©£¤©§©§¤©£¦¤
oM mB WxiR df aB` ,'ggip gix' xEarA©£¥©¦Ÿ©©©¤¥¥©¥

:'mkicrFnA' mcFw 'ggip gix'áKxvEd ¥©¦Ÿ©¤§£¥¤§©
WxtY `NW ,'eke 'EUrYW F`' Wxtl§¨¥¤©£¤Ÿ§¨¥
`Ntl F` dacp `Ntl F` xcp `Ntl'§©¥¤¤§©¥§¨¨§©¥
oAxw iM ,Fpi` dfe ,'mkicrFnA§£¥¤§¤¥¦¨§©
ciA oiElY opi`e md daFg zFcrFOd©£¨¥§¥¨§¦§©

:`Ntndc dxez ©§©¥
(c)âiYxn`W iR lr s` ,xnFl FpFvx§©©©¦¤¨©§¦

Fpi` dfe ,'ebe 'dX` mziUre' lirl§¥©£¦¤¦¤§¤¥
m` mFwn lMn ,lirl ziWixtcM daFg¨§¦§¦¦§¥¦¨¨¦
zaFg F` dacp F` xcp EaixwY©§¦¤¤§¨¨©

EaixwYW mkilr daFg ,mkicrFn£¥¤¨£¥¤¤©§¦
:dgpnE mikqp mdilrãoi`W ,WExiR £¥¤§¨¦¦§¨¥¤¥

zFgpn x`WM dPOn oilkF` mipdMd©Ÿ£¦§¦¦¤¨¦§¨§¨
,lilM DNM `N` ,`xwIeA zFaEzMd©§§©¦§¨¤¨ª¨¨¦
iptA `A Fpi`e DkFzA llap onXde§©¤¤¦§¨§¨§¥¨¦§¥

:FnvräsqM lW miltq ipW ,WExiR ©§¥§¥§¨¦¤¤¤
odMde ,miaTEpnE gAfOd lr mW Eid̈¨©©¦§¥©§¨¦§©Ÿ¥
,miltQd itA miOde oiId dxrn did̈¨§¨¤©©¦§©©¦§¦©§¨¦
iAB lr oicxFie migNwn mikqPde§©§¨¦§©§¦§§¦©©¥
miOd FAW awp did gAfOaE ,gAfOd©¦§¥©©¦§¥©¨¨¤¤¤©©¦
EidW gAfn lW oiziXl oicxFi oiIde§©©¦§¦©¦¦¤¦§¥©¤¨

:c`n oiTnre oilElgd dxez £¦©£ª¦§Ÿ



נה gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם .ּבּׂשר ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

על  הּתיקּון ּכי המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָסמיכּות
לארץ  ּולהּכנס ּׁשעׂשּו, מה היפ הּוא המרּגלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה
ּבעבֹודת  לעסֹוק ּגּופא וׁשם הארץ, אל תבֹואּו ּכי ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,

הּתחּתֹון. ּובירּור למּטה המׁשכה ׁשענינם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּנסכים
לפרׁשת  הּנסכים ּדפרׁשת ׁשהּקׁשר לֹומר, יׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועֹוד
והעבֹודה  לארץ ׁשהּכניסה מּׁשּום רק אינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהמרּגלים
מּזֹו, יתירה אּלא המרּגלים, חטא על ּתיקּון היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּדנסכים

המרּגלים). (ּכרצֹון ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו למה המׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
ּומּצב  ּבמעמד ׁשנה ארּבעים ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּדזה
לארץ  הּכניסה אל הכנה הּוא ּגּופא זה הרי הּנ"ל, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנעלה
העבֹודה  הקּדמת על־ידי ּדדוקא העֹולם, עם ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָוהעבֹודה
ׁשּבּמדּבר, מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ,"מאד ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹּד"בכל
העֹולם  עם העבֹודה אחר־ּכ להיֹות יכֹולה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָעל־ידי־זה

ּבׁשלימּות. לארץ ְְִֵֶֶָָָּכׁשּבאּו

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה אין «¬ƒ∆ƒ∆ְִֵֶֶֶָָ

לבבכם  על ותעלה לה'úׁשם אּׁשה ¯ÁÈ.לעׂשֹות ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָ≈«
ÁÁÈ∑ רּוח נחת ‡B.לפני àׁשּיהיה ¯„Œ‡lÙÏ ƒ…«ְְִֶֶַַַַָ¿«≈∆∆

‰·„·∑ מֹועדיכם חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ,áאֹו ƒ¿»»ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָ
ּבּמֹועד  לעׂשֹות אתכם .ׁשחּיבּתי ְְֲִִֵֶֶֶַַַ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑ ּבהמה לכל ּומנחה נסכים ּבתֹוכּהâּתקריבּו נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה .ã והּיין ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
סּכהäלּספלים  ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מח), .(סוכה ְְְִִֶֶֶַַָָָֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

minkg izty

azMWM dkM azM mFlXd eilr EpiAx©¥¨¨©¨¨©¨¨§¤¨©
`xwp f`W ,dpW mirAx` sFqA dxFYd©¨§©§¨¦¨¨¤¨¦§¨

:'dnxg' `Edd mFwOd mW xaM` dxez §¨¥©¨©¨§¨
eh(b)úoi` ,`Ed iEEiv df m`C ,WExiR¥§¦¤¦¥

ltFpF` xcp `Ntl' xnFl eilr ¥¨¨©§©¥¤¤
WxiR KklE ,iEEiv Fpi` dacpC ,'dacpa¦§¨¨¦§¨¨¥¦§¨¥¥

:'eke 'mkaal lr dlrze'à`EdW `l §©£¤©§©§¤Ÿ¤
ixdW ,oAxTdn gEx zgp lAwn KxAzi¦§¨¥§©¥©©©¥©¨§¨¤£¥
,'ebe 'Kl xn` `l arx` m`' aizM§¦¦¤§©ŸŸ©¨
WxitC `de .dEvY zWxR lirlcM§¦§¥¨¨©§©¤§¨§¥¥
ipRn ,'mkicrFnA F`' mcFw 'ggip gix'¥©¦Ÿ©¤§£¥¤¦§¥
iEEiv Fpi`W 'dX` mziUre' WxiRW¤¥¥©£¦¤¦¤¤¥¦

dX` zFUrl mkaal lr dlrYWM wx©§¤©£¤©§©§¤©£¦¤
oM mB WxiR df aB` ,'ggip gix' xEarA©£¥©¦Ÿ©©©¤¥¥©¥

:'mkicrFnA' mcFw 'ggip gix'áKxvEd ¥©¦Ÿ©¤§£¥¤§©
WxtY `NW ,'eke 'EUrYW F`' Wxtl§¨¥¤©£¤Ÿ§¨¥
`Ntl F` dacp `Ntl F` xcp `Ntl'§©¥¤¤§©¥§¨¨§©¥
oAxw iM ,Fpi` dfe ,'mkicrFnA§£¥¤§¤¥¦¨§©
ciA oiElY opi`e md daFg zFcrFOd©£¨¥§¥¨§¦§©

:`Ntndc dxez ©§©¥
(c)âiYxn`W iR lr s` ,xnFl FpFvx§©©©¦¤¨©§¦

Fpi` dfe ,'ebe 'dX` mziUre' lirl§¥©£¦¤¦¤§¤¥
m` mFwn lMn ,lirl ziWixtcM daFg¨§¦§¦¦§¥¦¨¨¦
zaFg F` dacp F` xcp EaixwY©§¦¤¤§¨¨©

EaixwYW mkilr daFg ,mkicrFn£¥¤¨£¥¤¤©§¦
:dgpnE mikqp mdilrãoi`W ,WExiR £¥¤§¨¦¦§¨¥¤¥

zFgpn x`WM dPOn oilkF` mipdMd©Ÿ£¦§¦¦¤¨¦§¨§¨
,lilM DNM `N` ,`xwIeA zFaEzMd©§§©¦§¨¤¨ª¨¨¦
iptA `A Fpi`e DkFzA llap onXde§©¤¤¦§¨§¨§¥¨¦§¥

:FnvräsqM lW miltq ipW ,WExiR ©§¥§¥§¨¦¤¤¤
odMde ,miaTEpnE gAfOd lr mW Eid̈¨©©¦§¥©§¨¦§©Ÿ¥
,miltQd itA miOde oiId dxrn did̈¨§¨¤©©¦§©©¦§¦©§¨¦
iAB lr oicxFie migNwn mikqPde§©§¨¦§©§¦§§¦©©¥
miOd FAW awp did gAfOaE ,gAfOd©¦§¥©©¦§¥©¨¨¤¤¤©©¦
EidW gAfn lW oiziXl oicxFi oiIde§©©¦§¦©¦¦¤¦§¥©¤¨

:c`n oiTnre oilElgd dxez £¦©£ª¦§Ÿ

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iying meil inei xeriy

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑ ואםå.הּוא צא)איל לרּבֹות (מנחות "אֹו" ּדרׁשּו: אילæורּבֹותינּו לנסּכי הּפלּגס כג)את .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß oeiq h"i iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר .ׁשלׁשה ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé):íøtñîkãçàì eNòzäëk eNòzøLàøtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈§¦§¨¨«

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

minkg izty

(e)åipW Fzgpn dUrY f` ,WExiR¥¨©£¤¦§¨§¥
oFxVr UaMl didW mFwOA mipFxUr¤§¦©¨¤¨¨©¤¤¦¨
mFwOA oidd ziWilW onWe oiie ,cg ¤̀¨§©¦§¤¤§¦¦©¦©¨
dUrYW ,oidd ziriax UaMl didW¤¨¨©¤¤§¦¦©¦¤©£¤
'F`' lW WExitE .UaMNn xzFi li`l̈©¦¥¦©¤¤¥¤
xnFle FrnWnM 'F`' `le ,'m`' `Ed¦§Ÿ§©§¨§©

:mieW li`e UaM `dIWæ,xnFl FpFvx ¤§¥¤¤§©¦¨¦§©
,'UaM' `xwp miWcg xUr mipW cr©§¥¨¨¢¨¦¦§¨¤¤

Kli`e miWcg xUr dWlWl `AXnE¦¤¨¦§¨¨¨¢¨¦§¥¨
xUr mipXn oM m` ,'li`' `xwp¦§¨©¦¦¥¦§¥¨¨
mFie miWcg xUr dWlW cre miWcg¢¨¦§©§¨¨¨¢¨¦§
UaM F` `Ed li` m` rcFi ipi` cg ¤̀¨¥¦¥©¦©¦¤¤
mikqp Kixv m` xnFlM ,mikqPd oiprl§¦§©©§¨¦§©¦¨¦§¨¦
`Ede ,li` lW mikqp F` UaM lW¤¤¤§¨¦¤©¦§
EpizFAx EWxC Kkl ,'qBlR' `xwp¦§¨©§¨§¨¨§©¥

KixSW zFAxl 'F`'n dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¥§©¤¨¦
iYW FnM `Ed 'qBlt'E .li` iMqpl§¦§¥©¦©§¨§§¥
wElg `EdW xnFlM ,qB blR ,zFNn¦¤¤©§©¤¨

.li` `xwPd lFcB zFidn(awri zlgp)lM ¦§¨©¦§¨©¦©£©©£Ÿ¨
sC zFCn iYW wxtA zx`Fan dWxRd©¨¨¨§¤¤§¤¤§¥¦©
rci `l m"`xdW il dOEcnke ,`"v§¦§¤¦¤¨§¥Ÿ¨©

DnFwn z`:f dxez ¤§¨



glyנו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy
i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ אׁשר הּבהמֹות ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְֲִֵֶַַ

לקרּבן  מהם çּתקריבּו אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה ,. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות ל ׁשל ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵֶֶָָָָ

.נסכים  ְִָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם, מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי ,כמֹו. ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

ß oeiq 'k iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְִִָָָֻ
לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֻּביאֹות

ל  ּבאחת ּכּלן הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמהן,
ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר זֹו ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבחּלה  נתחּיבּו .מּלחמּה, ְְְְִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאּו ּכי תבא, ּכי נאמר יח)ׁשּבכּלן טו, נאמר (רש"י ּבספרי ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
אֹומר הּוא  ׁשּבּתֹורה ּביאֹות הארץ והיה"ׁשּבכל אל תבאּו ּכי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

והּוא  'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָכּו'".

ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשלא
"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

minkg izty

(ai)çazM ,mEzq dGd `xTdW ipRn¦§¥¤©§¨©¤¨¨©
lW ,xRqn dfi`A WxiR `le 'xRqOM'©¦§¨§Ÿ¥¥§¥¤¦§¨¤
ltMW ,cFre .mikqp lW F` zFndA§¥¤§¨¦§¤¨©

WxiR okl .'EUrY' minrR iYW azke§¨©§¥§¨¦©£¨¥¥¥
oFW`x 'EUrz'e ,zFndA` i`w 'xRqOM'©¦§¨¨¥©§¥§©£¦
lr i`w ipW 'EUrz'e ,daxwdd lr i`ẅ¥©©©§¨¨§©£¥¦¨¥©

cg` lkl 'cg`l' WExitE ,mikqPd©§¨¦¥¨¤¨§¨¤¨
lr ipXd 'mxRqnM' WExitE ,cg`e§¤¨¥§¦§¨¨©¥¦©

:mikqPl zFndAd xRqn iEEWbi dxez ¦¦§©©§¥©§¨¦



נז gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy
i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ אׁשר הּבהמֹות ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְֲִֵֶַַ

לקרּבן  מהם çּתקריבּו אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה ,. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות ל ׁשל ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵֶֶָָָָ

.נסכים  ְִָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם, מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי ,כמֹו. ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

ß oeiq 'k iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְִִָָָֻ
לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֻּביאֹות

ל  ּבאחת ּכּלן הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמהן,
ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר זֹו ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבחּלה  נתחּיבּו .מּלחמּה, ְְְְִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאּו ּכי תבא, ּכי נאמר יח)ׁשּבכּלן טו, נאמר (רש"י ּבספרי ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
אֹומר הּוא  ׁשּבּתֹורה ּביאֹות הארץ והיה"ׁשּבכל אל תבאּו ּכי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

והּוא  'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָכּו'".

ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשלא
"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

minkg izty

(ai)çazM ,mEzq dGd `xTdW ipRn¦§¥¤©§¨©¤¨¨©
lW ,xRqn dfi`A WxiR `le 'xRqOM'©¦§¨§Ÿ¥¥§¥¤¦§¨¤
ltMW ,cFre .mikqp lW F` zFndA§¥¤§¨¦§¤¨©

WxiR okl .'EUrY' minrR iYW azke§¨©§¥§¨¦©£¨¥¥¥
oFW`x 'EUrz'e ,zFndA` i`w 'xRqOM'©¦§¨¨¥©§¥§©£¦
lr i`w ipW 'EUrz'e ,daxwdd lr i`ẅ¥©©©§¨¨§©£¥¦¨¥©

cg` lkl 'cg`l' WExitE ,mikqPd©§¨¦¥¨¤¨§¨¤¨
lr ipXd 'mxRqnM' WExitE ,cg`e§¤¨¥§¦§¨¨©¥¦©

:mikqPl zFndAd xRqn iEEWbi dxez ¦¦§©©§¥©§¨¦
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(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑ עריסֹותיכם ּכדי ּכׁשּתלּוׁשּו ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְֲִֵֵֶֶָ
היא? וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין טז)ׁשאּתם :(שמות ְְְִִִִֶֶַַַָָָ

ארּבעים  (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻ"וּימדּו
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוׁשלׁש
ּתרּומה  אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם

ה' ּבלע"ז ∑lÁ‰.לׁשם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְֵ«»ְַַƒ¿«…∆
ׁשעּור  ּבּה נאמר ׁשּנאמר èׁשּלא מעׂשר, ּכתרּומת ולא , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ׁשעּור  –éּבּה הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל . ְְֲֲִִִִַַַַָָָָ
מארּבעים  אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

.ּוׁשמֹונה  ְָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱִֶַָָ
ראׁשֹונה  אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

ּתלמּוëׁשּבעּסֹות  ולא , מקצתּה – "מראׁשית" דֿלֹומר: ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

Óe¯z‰.ּכּלּה '‰Ï ezz∑(ספרי)ׁשמענּו ׁשּלא לפי ָֻƒ¿«¿»ְְִֶַָֹ
נתינה  ּכדי ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", נאמר לחּלה, .ׁשעּור ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתרּומה ליהוה ּתּתנּו ערסתיכם כא)מראׁשית (טו, ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֽֽ
נסמכה ׁשּכל לּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ,ל לֹומר ע"ז, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָ

ע"ז ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות ו)המקּים פט"ו, רבה (ויקרא ְְְִִִֵֵַַַַָ
חז"ל א)אמרּו לא, ּופרׁש(שבת זרעים", סדר זה "אמּונת ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ

אמונת)ּבתוס' וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
עלּול  הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוהחּדּוׁש
הם  זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורוחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלחׁשב,
ידי  ועצם ו"ּכחי ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו מּגדל ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹּתֹוצאה

ח"ו. הּזה" החיל את לי ִִֶֶַַַָָעׂשה
ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא
הּוא  הּקּב"ה ּכי־אם ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים ִִִִֵֶַָָָָָָָֹאינם
ולכן  ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹה"נֹותן

ּכי־אם  ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹזריעתֹו
ע"י  ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ּבחי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁש"מאמין

ְִַָהּזריעה.
מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזהּו
הביא  לבּדֹו הּקּב"ה ּכי־אם הּזה, החיל את עׂשה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָועבֹודתֹו
ׁשּייכים  והעּסה הּתבּואה אין הרי ּכן ואם הּברכה, את ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלֹו
עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי לה'", "ּתרּומה –ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבקּיּום  ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוזהּו
ּדבר  לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמצות
ּדרכי  ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפי' ה', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמּבלעדי

לבּדֹו. מהּקּב"ה ּכי־אם ְִִֵֶַַַַָָהּטבע

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

‡eL¯Ù˙‡כא  ÈÈ Ì„˜ Ôezz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈
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(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי) ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ֲִַָ
עליהם  מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהיתה
ּבפר  לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב והרי ְְֲִִִֵַַַַָָָָָּפר,

לחּטאת ìלעֹולה  B‚Â'.וׂשעיר ebL˙ ÈÎÂ∑(שם) ְְְִַָָָ¿ƒƒ¿¿
-ּבעבֹודת ּבאחת ּכֹוכבים אּלא אינֹו אֹו מדּבר; הּכתּוב ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את ּתלמּודֿלֹומר: הּמצוֹות? ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמּכל
הּמצֹות  ּככל ׁשהיא אחת מצוה –î על העֹובר מה : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּמצוֹות, ז)ּכל ּפנים (כריתות ּומגּלה ּברית ּומפר על ,ðּפֹורק ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ּפֹורק זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאף

ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ‡LÓŒÏ‰.ואיזֹו? '‰ ¯acŒ¯L‡∑ ְֲִֵַָ¬∆ƒ∆∆…∆
ח) הּגבּורה (הוריות מּפי – "ל יהיה ו"לא ñ"אנכי" ְְְְִִִִֶַָָֹֹ

סב)ׁשמענּום ׁשּתיםֿזּו(תהלים אלהים ּדּבר "אחת : ְְְֱִִִֶַַַַֹ
.ׁשמעּתי" ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפנים ּומגּלה ּברית, ּומפר על, כב)ּפֹורק טו, (רש"י ְְִִֵֵֵֶַָֹ
על קּבלת ּפֹורק ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד – ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּבריתעל. לחסדי מפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
אֹות  היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהּמקֹום

הּברית). ּכֹורתי ּבין ּפניםוזּכרֹון מׁשּפטים,מגּלה ּכנגד – ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ממציא  האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, מצֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהם
את  ּומעּות 'מעּקם' הּוא ׁשעל־ידם חדׁשים ּוטעמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹופּנים

הּתֹורה. ֵֶַָׂשכל

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ִֶַָ
ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻהּמֹודה

ל"מןֿהּיֹום  ׁשּנאמר: הּנביאים, ּׁשּנתנּבאּו מה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָּובכל
והלאה" ה' צּוה .אׁשר ְֲִֶָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' (הוריות ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»

ּכגֹון  ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאם
העבֹודֹות  מן אחת על והֹורּו מּתרת òׁשּׁשגגּו ׁשהיא ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת צ')∑hÁÏ˙.לעבד זבחים יג, (הוריות ְֲֲִַַָָֹ¿«»

ׁשּבּתֹורה  חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו א', ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחסר
ׁשּנאמר  לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָהּבאֹות

ה) קֹודמת (ויקרא עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ
.לחּטאת  ְַָ

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

minkg izty

(ak)ìz`Hgl xR `lelM zbbWaM §Ÿ©§©¨¦§¦§©¨
dcFar zbbW oi`W Epcnl .zFvOd©¦§¨©§¤¥¦§©£¨
e`l i` xnFlM ,zFbbW x`W llkA dxf̈¨¦§©§¨§¨§©¦©
zrCd lr dlFr did Ff dWxR̈¨¨¨¨¤©©©©
zFbbW x`W llkA did dxf dcFarW¤£¨¨¨¨¨¦§©§¨§¨
Epcnl Ff dWxRn la` ,zFvOAW¤©¦§£¨¦¨¨¨¨©§

:llkA Dpi`Wî,'dzUrp' aizkC ¤¥¨¦§¨¦§¦¤¤§¨
:zg` dxiar rnWnðzFcb`A WxFC ©§©£¥¨©©¥©£¨

aFYkl dWnl Fl did `l oFbM ,itC lW¤Ÿ¦§Ÿ¨¨§¤¦§

:'rpnY ohFl zFg`e' `N`ñaizkCn ¤¨©£¨¦§¨¦¦§¦
lM z`' aizkE ,'dWn l` 'd xAC xW`'£¤¦¤¤¤§¦¥¨
dESW rnWnC ,'dWn z` 'd dEv xW £̀¤¦¨¤¤§©§©¤¦¨
,''d xAC xW`' aizkE ,dWn ici lr©§¥¤§¦£¤¦¤
WFcTd lW xEACd `EdW rnWnC§©§©¤©¦¤©¨
l`xUi ErnXW xnFlM ,`Ed KExÄ§©¤¨§¦§¨¥
devn dfi` .dWnl xACWM eiRn¦¦§¤¦¤§¤¥¤¦§¨
`Ed KExA WFcTd lW xEACA dzidW¤¨§¨©¦¤©¨¨
,mFwn lkA dWn ici lr mB dzide§¨§¨©©§¥¤§¨¨

`NW ,'xg` l`l degYWz `l' oFbM§Ÿ¦§©£¤§¥©¥¤Ÿ
,Ff xnF` ied ,dWn iRn `N` ErnẄ§¤¨¦¦¤¡¥¥

:'ek iRn 'Ll didi `l'e 'ikp`'Cbk dxez §¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¦¦
(ck)òmlrpe' `xwIe zWxtA aizkCn¦¦§¦§¨¨©©¦§¨§¤§©

,sEBd lM `le 'xaC' rnWn ,'xaC̈¨©§©¨¨§Ÿ¨©
milil` zcFar cFarl xEq`W ErcIW¤¨§¤¨©££©¡¦¦
F` .Ff dcFar xEq`W Erci `NW wx©¤Ÿ¨§¤¨£¨
'LOn `lRi iM'n 'xaC' 'xaC' opitlï§¦©¨¨¨¨¦¦¦¨¥¦§

:sEBd lM `le FrnWOW ,'ebedk dxez ¤©§¨§Ÿ¨©



נט gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי) ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ֲִַָ
עליהם  מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהיתה
ּבפר  לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב והרי ְְֲִִִֵַַַַָָָָָּפר,

לחּטאת ìלעֹולה  B‚Â'.וׂשעיר ebL˙ ÈÎÂ∑(שם) ְְְִַָָָ¿ƒƒ¿¿
-ּבעבֹודת ּבאחת ּכֹוכבים אּלא אינֹו אֹו מדּבר; הּכתּוב ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את ּתלמּודֿלֹומר: הּמצוֹות? ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמּכל
הּמצֹות  ּככל ׁשהיא אחת מצוה –î על העֹובר מה : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּמצוֹות, ז)ּכל ּפנים (כריתות ּומגּלה ּברית ּומפר על ,ðּפֹורק ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ּפֹורק זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאף

ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ‡LÓŒÏ‰.ואיזֹו? '‰ ¯acŒ¯L‡∑ ְֲִֵַָ¬∆ƒ∆∆…∆
ח) הּגבּורה (הוריות מּפי – "ל יהיה ו"לא ñ"אנכי" ְְְְִִִִֶַָָֹֹ

סב)ׁשמענּום ׁשּתיםֿזּו(תהלים אלהים ּדּבר "אחת : ְְְֱִִִֶַַַַֹ
.ׁשמעּתי" ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפנים ּומגּלה ּברית, ּומפר על, כב)ּפֹורק טו, (רש"י ְְִִֵֵֵֶַָֹ
על קּבלת ּפֹורק ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד – ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּבריתעל. לחסדי מפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
אֹות  היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהּמקֹום

הּברית). ּכֹורתי ּבין ּפניםוזּכרֹון מׁשּפטים,מגּלה ּכנגד – ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ממציא  האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, מצֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהם
את  ּומעּות 'מעּקם' הּוא ׁשעל־ידם חדׁשים ּוטעמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹופּנים

הּתֹורה. ֵֶַָׂשכל

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ִֶַָ
ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻהּמֹודה

ל"מןֿהּיֹום  ׁשּנאמר: הּנביאים, ּׁשּנתנּבאּו מה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָּובכל
והלאה" ה' צּוה .אׁשר ְֲִֶָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' (הוריות ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»

ּכגֹון  ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאם
העבֹודֹות  מן אחת על והֹורּו מּתרת òׁשּׁשגגּו ׁשהיא ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת צ')∑hÁÏ˙.לעבד זבחים יג, (הוריות ְֲֲִַַָָֹ¿«»

ׁשּבּתֹורה  חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו א', ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחסר
ׁשּנאמר  לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָהּבאֹות

ה) קֹודמת (ויקרא עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ
.לחּטאת  ְַָ

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

minkg izty

(ak)ìz`Hgl xR `lelM zbbWaM §Ÿ©§©¨¦§¦§©¨
dcFar zbbW oi`W Epcnl .zFvOd©¦§¨©§¤¥¦§©£¨
e`l i` xnFlM ,zFbbW x`W llkA dxf̈¨¦§©§¨§¨§©¦©
zrCd lr dlFr did Ff dWxR̈¨¨¨¨¤©©©©
zFbbW x`W llkA did dxf dcFarW¤£¨¨¨¨¨¦§©§¨§¨
Epcnl Ff dWxRn la` ,zFvOAW¤©¦§£¨¦¨¨¨¨©§

:llkA Dpi`Wî,'dzUrp' aizkC ¤¥¨¦§¨¦§¦¤¤§¨
:zg` dxiar rnWnðzFcb`A WxFC ©§©£¥¨©©¥©£¨

aFYkl dWnl Fl did `l oFbM ,itC lW¤Ÿ¦§Ÿ¨¨§¤¦§

:'rpnY ohFl zFg`e' `N`ñaizkCn ¤¨©£¨¦§¨¦¦§¦
lM z`' aizkE ,'dWn l` 'd xAC xW`'£¤¦¤¤¤§¦¥¨
dESW rnWnC ,'dWn z` 'd dEv xW £̀¤¦¨¤¤§©§©¤¦¨
,''d xAC xW`' aizkE ,dWn ici lr©§¥¤§¦£¤¦¤
WFcTd lW xEACd `EdW rnWnC§©§©¤©¦¤©¨
l`xUi ErnXW xnFlM ,`Ed KExÄ§©¤¨§¦§¨¥
devn dfi` .dWnl xACWM eiRn¦¦§¤¦¤§¤¥¤¦§¨
`Ed KExA WFcTd lW xEACA dzidW¤¨§¨©¦¤©¨¨
,mFwn lkA dWn ici lr mB dzide§¨§¨©©§¥¤§¨¨

`NW ,'xg` l`l degYWz `l' oFbM§Ÿ¦§©£¤§¥©¥¤Ÿ
,Ff xnF` ied ,dWn iRn `N` ErnẄ§¤¨¦¦¤¡¥¥

:'ek iRn 'Ll didi `l'e 'ikp`'Cbk dxez §¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¦¦
(ck)òmlrpe' `xwIe zWxtA aizkCn¦¦§¦§¨¨©©¦§¨§¤§©

,sEBd lM `le 'xaC' rnWn ,'xaC̈¨©§©¨¨§Ÿ¨©
milil` zcFar cFarl xEq`W ErcIW¤¨§¤¨©££©¡¦¦
F` .Ff dcFar xEq`W Erci `NW wx©¤Ÿ¨§¤¨£¨
'LOn `lRi iM'n 'xaC' 'xaC' opitlï§¦©¨¨¨¨¦¦¦¨¥¦§

:sEBd lM `le FrnWOW ,'ebedk dxez ¤©§¨§Ÿ¨©

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות העֹולה (ספרי. ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור "אּׁשה ôזה ׁשּנאמר: , ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּׂשעיר ∑Ì˙‡hÁÂ.לה'" .זה ַ¿«»»ִֶַָ

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

ß oeiq `"k ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁzö∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑ ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד - עברֹות ,÷ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְֲִִִִֵֵָָָָ
קבע ׂשעירה ּובזֹו .לּה ְְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו (יחזקאל מחרף, ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְֵָ

ּוגדּופה",ה) חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ְְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָ
ועֹוד  למברøמלֿאּׁשּור". מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם ז')את כריתות צ. .(סנהדרין ְֵֵֶֶַָ

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

minkg izty

(dk)ôz` E`iad' `xTd WxtY `NW¤Ÿ§¨¥©§¨¥¦¤
aizkC `de ,z`Hge dlFr df 'mpAxẅ§¨¨¤¨§©¨§¨¦§¦
xEn`d z`Hgd xR `Ed 'mz`Hge'§©¨¨©©©¨¨¨
uEgW xnFl aEzMd `kd `aE ,`xwIeA§©¦§¨¨¨¨©¨©¤
z`Hgl xirVde dlFrd xRn¦©¨¨§©¨¦§©¨
z` cFr mi`ian Ff dWxtA mixEn`d̈£¦§¨¨¨§¦¦¤
WxiR okl ,`xwIeA xn`Pd z`Hgd xR©©©¨©¤¡¨§©¦§¨¨¥¥¥
,''dl dX`' FA xn`PW dlFrd xR df¤©¨¨¤¤¡©¦¤©
wx 'dl dX` Fpi` z`Hg iwER`l§©¥©¨¥¦¤©©

:'dl dX` `Ed dlFrek dxez ¨¦¤©
(fk)öoipr lr siqFn 'Wtp m`e' e"ieC§¨§¦¤¤¦©¦§¨

:xAcn `Ed dxf dcFarAW ,oFW`x¦¤©£¨¨¨§©¥
÷Ff dWxRW di`x df mB ,WExiR¥©¤§¨¨¤¨¨¨

oAxw `dC ,dxf dcFar zbbWA ixiin©§¥§¦§©£¨¨¨§¨¨§©
dAUM `Ed `xwIe zWxtA cigi zbbW¦§©¨¦§¨¨©©¦§¨¦§¨
`weC Ff dWxtaE ,dxirU F`§¦¨§¨¨¨©§¨

:dxirUgk dxez §¦¨

(l)ørcY xnFlM ,'cFre' :FWExiR ikd̈¦¥§§©¥©
EWxC ixdW ,`Ed dllw oFWlC¦§§¨¨¤£¥¨§
zxM o`Mn dkxal mpFxkf EpizFAx©¥¦§¨¦§¨¨¦¨¨¥
micr oi`WM mXd z` Kxanl©§¨¥¤©¥§¤¥¥¦
did `l m`e ,cifnA `Ede d`xzde§©§¨¨§§¥¦§¦Ÿ¨¨
WFxcl ElkEI dn dllw oFWl df oFWl̈¤§§¨¨©§¦§
`EdW mXd Kxanl o`Mn EpizFAx©¥¦¨©§¨¥©¥¤

:ziWixtcM i`Ce `N` ,zxkA`l dxez §¨¥¤¨©©§¦§¦¦



glyס zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט הּגבּורה (סנהדרין מּפי ּכֹוכבים עבֹודת מׁשה ùאזהרת מּפי – והּׁשאר ,.d· ‰BÚ∑ ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְִַ
ּבּה ּתׁשּובה úׁשעֹונּה עׂשה ׁשּלא ,. ְֲֶֶָָָָָֹ

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) הּכתּוב ּבגנּות ּדּבר יׂשראל ׁשל ׁשּבת àן אּלא ׁשמרּו ׁשּלא , «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

הּׁשּבת: ּביֹום עצים מקׁשׁש איׁש לב)וּימצאּו (טו, ְְְְִִִֵֵַַַָֹֽֽ
ּדאמר  מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָמעׂשה
ּכיון  יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּמדרׁש
אין  ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנגזר
אחרים  ויראּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמחּיבין

ב) קיט, בתרא בבא אפילו, (תוד"ה

ּדמּׁשּום  יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיׁש
ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּנגזר

זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב יּפטרּו ?ּדמּדּוע ְְְְִִִִִֵֶַַַָ
ּבסה"ק הּמבאר על־ּפי זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת (ראה ְְְִֶַַָָֹ

עּקר  ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ּבּמדּבר בשלח עסקם (מכילתא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

ז) לּמּוד טז, ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלא

עּקר  יׂשראל ּבארץ מה־ׁשאין־ּכן והּׂשגה, ּבהבנה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
ּתזרע  ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה

וגֹו'. ְֶָׂשד
לּכנס  ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹועל־ּפי־זה
עבֹודת  ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלארץ",

ּכּנ"ל. יׂשראל" ְִֵֶֶַַָ"ארץ
ׁשמים  ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָועל
ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָנתּכּון",
נתחּיב  ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל מּכיון ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּדאף  ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָסקילה.
הרי  מּכל־מקֹום הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה היה עּסּוקם ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשרב
עם  וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻהם

על־ידי הּוא הּמצוה.מעׂשה הּקּב"ה ְְֲִֵֵַַַַָָָ

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

È‰B„ewtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

minkg izty

(`l)ù'dfA 'd xaC' oFWl iM ,WExiR¥¦§§©¨¨
milil` zcFarA `N` ixiinw `lŸ¨©§¥¤¨©£©¡¦¦
zFxAC zxUrn cg` xEAC `EdW¤¦¤¨¥£¤¤¦§
dn ,dxEaBd iRn l`xUi FzF` ErnXW¤¨§¦§¨¥¦¦©§¨©
wx mErnW `NW zFvn x`W oM oi`X¤¥¥§¨¦§¤Ÿ§¨©
s`e .'d xaC md mBW s` ,dWn iRn¦¦¤©¤©¥§©§©
WxiR dkxal FpFxkf i"WxW iR lr©¦¤©¦¦§¦§¨¨¥¥
`le ixiinw mXd KxanA sCbndW¤©§©¥¦§¨¥©¥¨©§¥§Ÿ
'd xac iM' xn`n ,milil` zcFarA©£©¡¦¦©£©¦§©
EN`kE ,ixiin milil` zcFarA 'dfÄ¨©£©¡¦¦©§¥§¦
,'ebe dzxkpe sCbn `Ed 'd z`' xn`̈©¤§©¥§¦§§¨
,xtd Fzevn z`e dfA 'd xac ike§¦§©¨¨§¤¦§¨¥©

:'ebe 'zxMY zxMdúxn` EN`kE ¦¨¥¦¨¥§¦¨©

ipRn ,oM Wxtl gxkEde .'DA DpFrWM'§¤£¨¨§§©§¨¥¥¦§¥
,zxM 'DA DpFr' Wxtl xWt` i`W¤¦¤§¨§¨¥£¨¨¨¥
zWxtA xEn`d '`VY DpFr'C `inEC§¨©£¨¦¨¨¨§¨¨©
zxMd DA azM xaMW ipRn ,ev©¦§¥¤§¨¨©¨©¨¥

:WExitAal dxez §¥
(al)à'xAcOA' ok `l m`C ,WExiR¥§¦Ÿ¥©¦§¨

E`AW cIn cOll `N` ,il dOl̈¨¦¤¨§©¥¦©¤¨
mcFw `le zAXd z` df lNg xAcOl©¦§¨¦¥¤¤©©¨§Ÿ¤

iazM lM wxtA opixn`C `de .oklsC) ¨¥§¨§¨§¦©§¤¤¨¦§¥©

(giwzAW l`xUi ExnW ilnl ¦̀§¨¥¨§¦§¨¥©¨
,oFWle dOE` mdA dhlW `l dpFW`x¦¨Ÿ¨§¨¨¤¨§¨
`de .md miwElg zFWxcnC xnFl Wi¥©§¦§¨£¦¥§¨
'LEv xW`M' ax xn` dcEdi ax xn`C§¨©©§¨¨©©©£¤¦§

DPin rnW ,cEwR` dxnA mipice zAW©¨§¦¦§¨¨¦§§©¦¨
EWwdW FnkE ,dpFW`x zAW did `NW¤Ÿ¨¨©¨¦¨§¤¦§
xdfp i"WxC xnFl Wi ,zFtqFYd©¨¥©§©¦¦§©
:WxiRW ,gNWA zWxtA Ff `iWETn¦§¨§¨¨©§©©¤¥¥
zvwn mdl ozp dxnA ,'Fl mU mW'¨¨§¨¨¨©¨¤¦§¨
dxtE zAW ,mdA EwQrzIW zFIWxR̈¨¦¤¦§©§¨¤©¨¨¨
mricFdW rnWn ,mipice dOEc £̀¨§¦¦©§©¤¦¨
cizr iM ,mzF` cOle mdd miTgd©ª¦¨¥§¦¥¨¦¨¦
,KkA mkz` zFEvl `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¤§¤§¨
zWxtA mW o"Anxd WxiRW FnM§¤¥¥¨©§©¨§¨¨©
oiicr EEhvp `l oM m`e ,gNWA§©©§¦¥Ÿ¦§©£©¦
cFnll m` iM zAW zk`ln zxinWA¦§¦©§¤¤©¨¦¦¦§

:zAXd zevnbl dxez ¦§©©©¨



סי gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט הּגבּורה (סנהדרין מּפי ּכֹוכבים עבֹודת מׁשה ùאזהרת מּפי – והּׁשאר ,.d· ‰BÚ∑ ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְִַ
ּבּה ּתׁשּובה úׁשעֹונּה עׂשה ׁשּלא ,. ְֲֶֶָָָָָֹ

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) הּכתּוב ּבגנּות ּדּבר יׂשראל ׁשל ׁשּבת àן אּלא ׁשמרּו ׁשּלא , «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

הּׁשּבת: ּביֹום עצים מקׁשׁש איׁש לב)וּימצאּו (טו, ְְְְִִִֵֵַַַָֹֽֽ
ּדאמר  מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָמעׂשה
ּכיון  יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּמדרׁש
אין  ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנגזר
אחרים  ויראּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמחּיבין

ב) קיט, בתרא בבא אפילו, (תוד"ה

ּדמּׁשּום  יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיׁש
ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּנגזר

זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב יּפטרּו ?ּדמּדּוע ְְְְִִִִִֵֶַַַָ
ּבסה"ק הּמבאר על־ּפי זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת (ראה ְְְִֶַַָָֹ

עּקר  ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ּבּמדּבר בשלח עסקם (מכילתא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

ז) לּמּוד טז, ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלא

עּקר  יׂשראל ּבארץ מה־ׁשאין־ּכן והּׂשגה, ּבהבנה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
ּתזרע  ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה

וגֹו'. ְֶָׂשד
לּכנס  ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹועל־ּפי־זה
עבֹודת  ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלארץ",

ּכּנ"ל. יׂשראל" ְִֵֶֶַַָ"ארץ
ׁשמים  ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָועל
ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָנתּכּון",
נתחּיב  ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל מּכיון ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּדאף  ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָסקילה.
הרי  מּכל־מקֹום הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה היה עּסּוקם ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשרב
עם  וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻהם

על־ידי הּוא הּמצוה.מעׂשה הּקּב"ה ְְֲִֵֵַַַַָָָ

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

È‰B„ewtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

minkg izty

(`l)ù'dfA 'd xaC' oFWl iM ,WExiR¥¦§§©¨¨
milil` zcFarA `N` ixiinw `lŸ¨©§¥¤¨©£©¡¦¦
zFxAC zxUrn cg` xEAC `EdW¤¦¤¨¥£¤¤¦§
dn ,dxEaBd iRn l`xUi FzF` ErnXW¤¨§¦§¨¥¦¦©§¨©
wx mErnW `NW zFvn x`W oM oi`X¤¥¥§¨¦§¤Ÿ§¨©
s`e .'d xaC md mBW s` ,dWn iRn¦¦¤©¤©¥§©§©
WxiR dkxal FpFxkf i"WxW iR lr©¦¤©¦¦§¦§¨¨¥¥
`le ixiinw mXd KxanA sCbndW¤©§©¥¦§¨¥©¥¨©§¥§Ÿ
'd xac iM' xn`n ,milil` zcFarA©£©¡¦¦©£©¦§©
EN`kE ,ixiin milil` zcFarA 'dfÄ¨©£©¡¦¦©§¥§¦
,'ebe dzxkpe sCbn `Ed 'd z`' xn`̈©¤§©¥§¦§§¨
,xtd Fzevn z`e dfA 'd xac ike§¦§©¨¨§¤¦§¨¥©

:'ebe 'zxMY zxMdúxn` EN`kE ¦¨¥¦¨¥§¦¨©

ipRn ,oM Wxtl gxkEde .'DA DpFrWM'§¤£¨¨§§©§¨¥¥¦§¥
,zxM 'DA DpFr' Wxtl xWt` i`W¤¦¤§¨§¨¥£¨¨¨¥
zWxtA xEn`d '`VY DpFr'C `inEC§¨©£¨¦¨¨¨§¨¨©
zxMd DA azM xaMW ipRn ,ev©¦§¥¤§¨¨©¨©¨¥

:WExitAal dxez §¥
(al)à'xAcOA' ok `l m`C ,WExiR¥§¦Ÿ¥©¦§¨

E`AW cIn cOll `N` ,il dOl̈¨¦¤¨§©¥¦©¤¨
mcFw `le zAXd z` df lNg xAcOl©¦§¨¦¥¤¤©©¨§Ÿ¤

iazM lM wxtA opixn`C `de .oklsC) ¨¥§¨§¨§¦©§¤¤¨¦§¥©

(giwzAW l`xUi ExnW ilnl ¦̀§¨¥¨§¦§¨¥©¨
,oFWle dOE` mdA dhlW `l dpFW`x¦¨Ÿ¨§¨¨¤¨§¨
`de .md miwElg zFWxcnC xnFl Wi¥©§¦§¨£¦¥§¨
'LEv xW`M' ax xn` dcEdi ax xn`C§¨©©§¨¨©©©£¤¦§

DPin rnW ,cEwR` dxnA mipice zAW©¨§¦¦§¨¨¦§§©¦¨
EWwdW FnkE ,dpFW`x zAW did `NW¤Ÿ¨¨©¨¦¨§¤¦§
xdfp i"WxC xnFl Wi ,zFtqFYd©¨¥©§©¦¦§©
:WxiRW ,gNWA zWxtA Ff `iWETn¦§¨§¨¨©§©©¤¥¥
zvwn mdl ozp dxnA ,'Fl mU mW'¨¨§¨¨¨©¨¤¦§¨
dxtE zAW ,mdA EwQrzIW zFIWxR̈¨¦¤¦§©§¨¤©¨¨¨
mricFdW rnWn ,mipice dOEc £̀¨§¦¦©§©¤¦¨
cizr iM ,mzF` cOle mdd miTgd©ª¦¨¥§¦¥¨¦¨¦
,KkA mkz` zFEvl `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¤§¤§¨
zWxtA mW o"Anxd WxiRW FnM§¤¥¥¨©§©¨§¨¨©
oiicr EEhvp `l oM m`e ,gNWA§©©§¦¥Ÿ¦§©£©¦
cFnll m` iM zAW zk`ln zxinWA¦§¦©§¤¤©¨¦¦¦§

:zAXd zevnbl dxez ¦§©©©¨

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין מּלקֹוׁשׁשמ"א)(ספרי. הּניח ולא ּבֹו ּבֹוáׁשהתרּו והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף ,. «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

(ãì)ñ :Bì äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו âלא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  .ׁשּבת ְִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

ּׁשּכתּוב  [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ּבתֹור  ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ"וּיּניחּוהּו
(ּכׁשם  חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעֹונׁש]

וכיון  כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד), ּתֹורת היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה
ּתכלית  ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין להיֹות יכֹול לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמאסר

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהמכּון,

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .ו"ׁשמֹור"ãעׂשה »ְְְְֵֵַַָָָָֹ

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑מּביתּֿדין ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬
úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ הּתלּויים הּפתילים ׁשם על ¿»»∆ƒƒְְִִִֵַַַ

ּכמֹו ח)ּבּה, אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ
"ּוראיתם  ׁשם על – ּכמֹוäציצת ב)אתֹו", "מציץ (שיר : ְְִִִִֵֵֶַֹ

מד)∑ÏÎz˙.מןֿהחרּכים" ׁשל (מנחות ירק .חּלזֹון åצבע ֲִִַַ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

minkg izty

(bl)á'mivr WWTW FzF` mi`vFOd'C§©§¦¤¨©¥¦
xg`l ,'WWFwn' `N` ,xn`p `lŸ¤¡©¤¨§¥§©©
dnE ,WWFwn did EdE`vnE EdE`xW¤¨§¨¨¨§¥©
oicre FA ExzdW `N` ,KkA iElY mrH©©¨§¨¤¨¤¦§©£©¦
oixcdpqA i"Wx oFWl KM ,WWFwn did̈¨§¥¨§©¦§©§¤§¦

(`n sC)ok `l m`C WxiR m"`xde . ©§¨§¥¥¥§¦Ÿ¥
`d ,il dOl 'WWFwn FzF` mi`vFOd'©§¦§¥¨¨¦¨
FzF` EaixwIe' aizM `dC `Ed `hiWR§¦¨§¨§¦©©§¦
FzF` EaixwIe' `N` ,'mi`vFOd©§¦¤¨©©§¦

'FzF` mi`vFOd`le ,'WWFwn' FcFre ©§¦§§¥§Ÿ
:WWFwNn giPdcl dxez ¦¦©¦§¥

(cl)âdUrI dn Wxt `l iM' aizkCn¦¦§¦¦ŸŸ©©¥¨¤
dzin aiIgW oircFi EidW rnWn 'Fl©§©¤¨§¦¤©¨¦¨
`l la` ,'znEi zFn dillgn' xn`PW¤¤¡©§©§¤¨¨£¨Ÿ

lNwnA la` .dzin dfi`A WxiR¥¥§¥¤¦¨£¨©§©¥
WFxtl' xnF` `Ed xFn` zWxtA§¨¨©¡¥¦§
aiIg m` mircFi mpi`W rnWn ,'mdl̈¤©§©¤¥¨§¦¦©¨
mzq `d ,xn`Y m`e .e`l m` dzin¦¨¦©§¦Ÿ©¨§¨
WxitcM wpg `Ed dxFYAW dzin¦¨¤©¨¤¤¦§¥¥
oM mB zAW iAbe ,xFn` zWxtA i"Wx©¦§¨¨©¡§©¥©¨©¥
zFn dillgn' aizkC dzin mzq aizM§¦§¨¦¨¦§¦§©§¤¨
`wRqn ikd mEXn ,xnFl Wi .'znEi¨¥©¦¨¦§©§¨
caFrM zAW lNgndW itl ,Edl§§¦¤©§©¥©¨§¥
zcFar caFrde ,milil` zcFar£©¡¦¦§¨¥£©
`wRqn Kkl ,dliwqA milil ¡̀¦¦¦§¦¨§¨§©§¨

:Edldl dxez §
(dl)ãlr s` .ded oFWl `Ed ,WExiR¥§Ÿ¤©©

zr FzF`A `N` cinY bdFp Fpi`W iR¦¤¥¥¨¦¤¨§¥

lM lr i`wC oeiM ,zAXd lNgOW¤§©¥©©¨¥¨§¨¥©¨
KiIW ,zAW lNgnd F` ,didIW WWFwn§¥¤¦§¤©§©¥©¨©¨
mdilr lHEn cinY iM ,ded oFWl§Ÿ¤¦¨¦¨£¥¤
dxiar xaFrW Wi`d z` mFBxl¦§¤¨¦¤¥£¥¨

:z`Gdel dxez ©Ÿ
(gl)äDil ded ,dWw oFW`x mrhlC¦§©©¦¨¤£¨¥

mW lr 'milizR mdl EUre' xninl§¥©§¨¨¤§¦¦©¥
xaC xn` okl ,'zlkY lizR' xn`PW¤¤¡©§¦§¥¤¨¥¨©¨¨
Dil ded ,dWw xg` xaC itlE .xg ©̀¥§¦¨¨©¥¨¤£¨¥
okl ,'ziviv' i`n ,'ovivn' xninl§¥©§¦©©¦¦¨¥
ipgTIe' aizkC oFW`x mrh mB WxiR¥¥©©©¦¦§¦©¦¨¥¦

:'iW`x zivivAåon dlFrd bC `Ede §¦¦Ÿ¦§¨¨¤¦
Fzi`xnE ,dpW miraWl zg` mId©¨©©§¦§¦¨¨©§¦
xnv lW lizR FA oiraFve ,mil dnFC¨§¨§§¦§¦¤¤¤



glyסב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy

(èì)-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤
éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk̈¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³
:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«

i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ּגימטרּיא ׁשּמנין ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְִִִֶַַָ
"ציצית  וחמּׁשה æ"ׁשל חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש –ç ְֲִִִִֵֵֶַָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑ ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆

לּגּוף, מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
חֹומד, והּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומסרסרים

העברֹות  את עֹוׂשה .והּגּוף ְֲֵֶֶַָ

(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéäìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו מ)למען המפרׁשים (טו, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
לֹומר, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה ְְִִֵֵֶַַַַַָָהקׁשּו,
מביאה  ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדהּנה

מּכן ועׂשּיתן.לאחר הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, הּפסּוק ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואּלּו
הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשקּולה

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆
‡˙ÌÎ.להּפרע èנאמן  È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆

ׁשּתקּבלּו אתכם ּפדיתי ּגזרֹותי éעלֿמנתּֿכן .עליכם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑(ספרי) ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶֶַָָֹ

ׁשּנעׂשה  לא הּמקֹום? אמר מה מּפני יׂשראל: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיאמרּו
ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ְְְִִִָָָָָֹֹֹונּטל

פ"ח)– אֹומר (שבת הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָעל
כ) עליכם".(יחזקאל אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא :ְְְֲֲִֵֶֶָָָֹֹ

יציאת  נאמר לּמה אחר: הּוא ëּדבר אני מצרים? ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשל  לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהבחנּתי
הּתֹולה  מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא אני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָּבכֹור,

אילן  הּואìקלא ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, (ב"מ ְְְְִִֵֵֶָָָ
לּמה  העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּומיסֹודֹו
ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָנסמכה

ה) עֹובד (חולין ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל ְְִֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,
ׁשקּולה ּכֹוכבים עבֹודת היא ׁשאף ,î,הּמצוֹות ּככל ְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּבעזרא: אֹומר הּוא ט)וכן ירדּת(נחמיה הרֿסיני "ועל : ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
הֹודעּתלהם [וּתּתן קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ּתֹורה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
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סג gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy

(èì)-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤
éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk̈¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³
:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«

i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ּגימטרּיא ׁשּמנין ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְִִִֶַַָ
"ציצית  וחמּׁשה æ"ׁשל חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש –ç ְֲִִִִֵֵֶַָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑ ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆

לּגּוף, מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
חֹומד, והּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומסרסרים

העברֹות  את עֹוׂשה .והּגּוף ְֲֵֶֶַָ

(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéäìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו מ)למען המפרׁשים (טו, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
לֹומר, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה ְְִִֵֵֶַַַַַָָהקׁשּו,
מביאה  ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדהּנה

מּכן ועׂשּיתן.לאחר הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, הּפסּוק ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואּלּו
הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשקּולה

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆
‡˙ÌÎ.להּפרע èנאמן  È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆

ׁשּתקּבלּו אתכם ּפדיתי ּגזרֹותי éעלֿמנתּֿכן .עליכם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑(ספרי) ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶֶַָָֹ

ׁשּנעׂשה  לא הּמקֹום? אמר מה מּפני יׂשראל: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיאמרּו
ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ְְְִִִָָָָָֹֹֹונּטל

פ"ח)– אֹומר (שבת הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָעל
כ) עליכם".(יחזקאל אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא :ְְְֲֲִֵֶֶָָָֹֹ

יציאת  נאמר לּמה אחר: הּוא ëּדבר אני מצרים? ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשל  לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהבחנּתי
הּתֹולה  מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא אני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָּבכֹור,

אילן  הּואìקלא ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, (ב"מ ְְְְִִֵֵֶָָָ
לּמה  העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּומיסֹודֹו
ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָנסמכה

ה) עֹובד (חולין ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל ְְִֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,
ׁשקּולה ּכֹוכבים עבֹודת היא ׁשאף ,î,הּמצוֹות ּככל ְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּבעזרא: אֹומר הּוא ט)וכן ירדּת(נחמיה הרֿסיני "ועל : ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
הֹודעּתלהם [וּתּתן קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ּתֹורה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

minkg izty

:zivivA mipzFPWhl dxez ¤§¦§¦¦
(hl)æipirA d`xPde ,azM m"`xd̈§¥¨©§©¦§¤§¥©

Wi xn`C o`nC `AiN` `EdW ,FWExiR¥¤©¦¨§©§¨©¥
`ln `xwp `EdW oeike ,`xwOl m ¥̀©¦§¨§¥¨¤¦§¨¨¥
:FpFWl o`M cr ,c"Ei `ln `Ed EN`M§¦¨¥©¨§

çdfl dxFYd zpEMW `l ,WExiR¥Ÿ¤©¨©©¨§¤
lFkIW mixnF` Wi `dC ,mrHd©©©§¨¥§¦¤¨
oke ,oihEg xUr dXW zFUrl©£¦¨¨¨¦§¥
didIW Kixv oi` dxFYd onC ,mixWTd©§¨¦§¦©¨¥¨¦¤¦§¤
zFUrl lFki cFre ,cal cg` xWw wx©¤¤¤¨§¨§¨©£
dXng EpTYW dpTYd zpEMW wx ,xzFi¥©¤©¨©©©¨¨¤¦§£¦¨
dzid xzFi `le zFgR `le mixWw§¨¦§Ÿ¨§Ÿ¥¨§¨
lM zxikfA okYIW ,oFAWgd zF`Nnl§©©¤§¤¦¨¥¦§¦©¨
ziviSd ziI`xA xzFi zFvOd©¦§¥¦§¦©©¦¦

i"Wx WxiR ikd mEXn ,mixWTde§©§¨¦¦¨¦¥¥©¦
mcFw itM `le dpTYd xg`M `xTd©§¨§©©©©¨¨§Ÿ§¦¤

:dpTYdn dxez ©©¨¨
(`n)èdf' `IxhnibA 'midl`' ,WExiR¥¡Ÿ¦§¦©§¦¨¤

:oiCd zCn `EdW xnFlM ,'oiICé`l ©¨§©¤¦©©¦Ÿ
KM oiaE oM oiaC ,midl`l zFidl¦§¥Ÿ¦§¥¥¥¨
zFxifBd zlAw la` ,`Ed midl ¡̀Ÿ¦£¨©¨©©§¥

M,i`pzA iElY 'mkidl`' iEPiM zF`xFd §¨¦¡Ÿ¥¤¨¦§©
`l micar ziAn m`cRW `lENW¤¥¤§¨¨¦¥£¨¦Ÿ
x`W FnM zFxifBd lAwl EaiIgzp¦§©§§©¥©§¥§§¨

:zFOE`ë,dWw oFW`x mrh itl iM¦§¦©©¦¨¤
'midl`l mkl zFidl' iOp aizM `de§¨§¦©¦¦§¨¤¥Ÿ¦
KFln` ip` mkgxM lrW rnWOW¤©§©¤©¨§£¤£¦¤§
itlE .'eke xg` xaC xn` okl ,mkilr£¥¤¨¥¨©¨¨©¥§¦

wx xnFl Fl did `l ,dWw xg` xaC̈¨©¥¨¤Ÿ¨¨©©
`l zFxFkA zMn iAB `dC ,''d ip`'£¦§¨©¥©©§Ÿ
'midl`' ,'ebe 'dMd 'de' m` iM aizM§¦¦¦©¦¨¡Ÿ¦
mB Kixv okl ,il dOl `xwA aizkC¦§¦¦§¨¨¨¦¨¥¨¦©

:'eke mkgxM lr oFW`xd mrhlì §©©¨¦©¨§£¤
,zlkzl dnFCd rav ,i"Wx WxiR¥¥©¦¤©©¤¦§¥¤
zlkzE ,'zlkY lizR' xn` `pngxe§©£¨¨¨©§¦§¥¤§¥¤
`xw Kixhv`e ,oFfNg mcA rEav `Ed¨©§©¦¨§¦§§¦§¨
EazMW FnM diIlY zrXn eilr xFarl©£¨¨¦§©§¦¨§¤¨§

zFtqFYd(`q sC `rivn `aA):î,mrHde ©¨¨¨§¦¨©§©©©
caFrdC 'd sC oiNEgA i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¦©§¨¥
KExA WFcTdA xtFM milil` zcFar£©¡¦¦¥§©¨¨
xtFM zAXd z` lNgnde ,`Ed§©§©¥¤©©¨¥
zaW `NW xwW cirnE eiUrnA§©£¨¥¦¤¤¤Ÿ¨©

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy
לפי  לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלהם".
ׁשּנאמר: הּמצוֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה היא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשאף

אתּֿכלֿמצֹותי": ְֲִִֶֶַָָ"ועׂשיתם

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ∑יט)ּכנגד "ואּׂשא (שמות ««¿≈ƒ¿≈∆ְֶֶֶָָ
ּבעלת  ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹאתכם

ּבעלת  ולא ב)חמׁשðׁשלׁש, י"ח ה'Y(זבחים עושין שאין (ר"ל ְֲֵַַָָֹֹ
י') סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ְֶֶּכנגד ציצית

ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ׁשל לׁשֹונֹות ו)ארּבע :(שמות ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֻ
"ולקחּתי" "וגאלּתי", "והּצלּתי", ."והֹוצאתי", ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

˙ÏÎz ÏÈ˙t∑(ספרי) ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם על ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֶַַ
צבע  וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּכּול:
ּוׁשמֹונה  ערב. לעת הּמׁשחיר לרקיע ּדֹומה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתכלת
יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָחּוטים

ׁשאמרּו עד מּמצרים הּים:ñמּׁשּיצאּו על ׁשירה ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ncy 'nr hi ycw zexb`)

עיניכם אחרי תתּורּו לט)ולא (טו, ְֲֵֵֵֶַָֹ
ׁשּבׁשבילּה הּתכלית הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמי

ּגרּוע  ועֹוד ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָנבראּו
ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו והרי .ְְֲִֵֵַַַָָָָמּכ

סימן. פל"ט פסוקים, שלח קי"ט פרשת חסלת

äìø ¯ âìø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty

,ziW`xa dUrnA `Ed KExA WFcTd©¨¨§©£¥§¥¦
zFtqFYd EazM oke .FpFWl o`M cr©¨§§¥¨§©¨

oixcdpqA(g"r sC):ðoYIW ,WExiR §©§¤§¦©¥¤¦¥
la` ,zFtpM Wng lM lr ziviv¦¦©¨¨¥§¨£¨
s` ziviv liHdl aiIg zFtpM rAx`A§©§©§¨©¨§©¦¦¦©
llkaC ,zFtpM Wng zlrA `idW¤¦©£©¨¥§¨§¦§©
`nlr iNEkC `AiN` dfe ,dpn miz`n̈©¦¨¤§¤©¦¨§¥¨§¨
m"`xdM `le .ikd Edl `xiaqC¦§¦¨§¨¦§Ÿ§¨§¥
.Wng zlrA ixnbl xEhRW WxiRW¤¥¥¤¨§©§¦©£©¨¥
oWxCd dWn iAx ixaC `iad i"Wxe§©¦¥¦¦§¥©¦¤©©§¨
dWn iAxM Dil `xiaq `l Dile§¥Ÿ§¦¨¥§©¦¤

.il d`xp .oiadl lwe ,oWxCd(awri zlgp) ©©§¨§©§¨¦¦§¤¦©£©©£Ÿ

lr' axd mWx dNgYA ,FWExiR ikd̈¦¥©§¦¨¨©¨©©
`weC dOl mrh ozpe ,dR xEn`d 'itpM©§¥¨¨Ÿ§¨©©©¨¨©§¨
rAx` lr' mWx KM xg`e ,spMd lr©©¨¨§©©¨¨©©©§©

WxitE `vY iM zWxtA xEn`d 'zFtpM§¨¨¨§¨¨©¦¥¥¥¥
:mW oiIr ,'eke WlW zlrA `le FAñ §Ÿ©£©¨©¥¨

WxiR gNWA zWxtA `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¨¨©§©©¥¥
lW iriaXd mFiA dxiW Exn`W i"Wx©¦¤¨§¦¨§©§¦¦¤
dliNdW xaFq `EdW xnFl Wie .gqR¤©§¥©¤¥¤©©§¨
zFpAxw FnM ,xarW mFId xg` KlFd¥©©©¤¨©§¨§¨
[zxgOnE] lk`i mkgaf mFiA' aEzMW¤¨§¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨
[iWilXd mFi] (xwA) cr EPOn xzFPde§©¨¦¤©Ÿ¤©§¦¦
,xwAA sFxUl Kixv dOle ,'sxVi W`Ä¥¦¨¥§¨¨¨¦¦§©Ÿ¤
aiIgzn `Ed dliNA cIn s` ixdW¤£¥©¦©©©§¨¦§©¥
mkgaf mFiA' aizM ixdW sFxUl¦§¤£¥§¦§¦§£¤
`Ed dliNA mBW i`Ce `N` ,'lk`i¥¨¥¤¨©©¤©©©§¨
mFi xg` KlFd dliNdW ,lFk`l xYEn¨¤¡¤©©§¨¥©©
cIn zaWgp d`ivi zlgzde .xarW¤¨©§©§¨©§¦¨¤§¤¤¦©
,FzF` Elk`e Elve gqRd EhgXW¤¨£©¤©§¨§¨§

,mini dpFnW didi d`ivid zlgzdnE¥©§¨©©§¦¨¦§¤§¨¨¦
mFiA didW ziYin`d dlgzdnE¥©§¨¨¨£¦¦¤¨¨§
ziYin`d d`ivi didW xUr dXng£¦¨¨¨¤¨¨§¦¨¨£¦¦
uEg iriaXd mFIA ixdW ,draW didi¦§¤¦§¨¤£¥©©§¦¦
dWn iAxe .dxiW Exn` dliNd FGn¦©©§¨¨§¦¨§©¦¤
`lcE .ikd Dil `xiaq iOp oWxCd©©§¨©¦§¦¨¥¨¦§¨
mixaCd dN` iM WxiRW m"`xdM§¨§¥¤¥¥¦¥¤©§¨¦
dWn iAx ixaC md dR mixEn`d̈£¦Ÿ¥¦§¥©¦¤
`l dkxal FpFxkf i"Wx la` ,oWxCd©©§¨£¨©¦¦§¦§¨¨Ÿ

oiIre .ikd Dil `xiaq(awri zlgpA)iM §¦¨¥¨¦§©¥§©£©©£Ÿ¦
dN`W xn`e m"`xd ixaC xzFq mẄ¥¦§¥¨§¥§¨©¤¥¤
dWn iAx ixaC `le axd ixaC md¥¦§¥¨©§Ÿ¦§¥©¦¤
dknqp dOl' azMX dn wx ,oWxCd©©§¨©©¤¨©¨¨¦§§¨
dWn iAx ixaC md 'ek 'WWFwn zWxR̈¨©§¥¥¦§¥©¦¤

:xzFi `le oWxCdgly zyxt zlqg ©©§¨§Ÿ¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zay(oey`x meil)

`l` milke`dìò óàz`ved,éìkäiptnBì äìôè éìkäL- ©©©§¦¤©§¦§¥¨
,lke`d xear `l` ilkd z` `ived `ly xg`n xnelk ,lke`l

`ivend oke .eil` lha `ed ixdúàmc`d,éçälr aeig oi`y ¤©©
lhen `edyk ,envr z` `yep `edy oeik ez`ved,ähna©¦¨

,dnvr ipta `idyk dz`ved lr miaiigyøeètlr wx `l ¨
`l` mc`d z`ved,ähnä ìò óàoeikäLBì äìôè ähnmc`l - ©©©¦¨¤©¦¨§¥¨

.eil` dlhae exear wx d`iven ixdy ,da lhend
oic oke ,dhina zn mc` `ivend oic x`al dtiqen dpynd
zeyxl cigid zeyxn `ivend mpn` :ze`nehd x`y z` `ivend

miaxdáéiç ,ähna únä úà`yep epi`y oeik ,znd z`ved meyn ¤©¥©¦¨©¨
.envr z`ïëå`ivendïî úéfkmc`däìápä ïî úéfëå ,únäly §¥©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨

,ezny ser e` dig e` dndaäLãòëåoin] dycr xeriyk - §¨£¨¨
[ziphwõøMä ïî,znd,áéiçokle ,mi`nhn md el` mixeriyay ¦©¤¤©¨

z` livn jka ixdy ,`id daeyg d`ved el` mixeriya mz`ved
.d`nehd on envrøèBt ïBòîL éaøås`e ,el` lk z`ved lr §©¦¦§¥

`l` ,dk`lnd seb z` jixv epi`y oeik ,mly zn `ivena
zkxvp dpi`y dk`lny xaqe ,e`nhi `ly ick wx m`iven

.dziiyr lr xeht dtebl

àøîâ
xeriyk milke` `ivend oic zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:ilkaïðaø eðz,`ziixaa minkg epy -øeòéMk ïéìëBà àéöBnä ¨©¨¨©¦¨¦©¦
mb ,[zxbexbk] mz`ved lr aiigyíàvedm`iáéiç ,éìkawxìò ¦©§¦©¨©

,éìkä ìò øeèôe ïéìëBàä,lke`l lth ilkdy oeikäéä íàåmb ¨¨¦¨©©§¦§¦¨¨
déøö éìkC[jxvp-]Bìe`iveny mewna xg` yinyz ea ynzydl §¦¨¦

,my,éìkä ìò óà áéiç.`ivedy lke`l lth epi`y oeik ©¨©©©§¦
,ze`hg izy `tiqa `ziixad daiigy jkn ixd :`xnbd dywn

dpéî òîLdy gken -áìç éúéæ éðL ìëBàbbeyaãçà íìòäa- §©¦¨¥§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨
oia el rcep `ly ,xnelk ,ezricin mlrp xeqi`dy zg` mrta
lk`y dny el rcep `ly e` ,mlke`l xeqi`d dlik`l dlik`

,alg `edíézL áéiçdfa ewtzqp recn ok m`e ,ze`hg izy - ©¨§©¦
.minkg

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL áø øîà`ziixaa o`k - ¨©©¥¤¨¨§©¨§¦©
,xaecn dnaïBâk§
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,okynd zerixi,øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøácdn` dze` ¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥
ick dzidúBqëìd z`íéLø÷ ìL änàdzid `ly mipc`d lrny §©©¨¤§¨¦

mifrd zerixi s` ,mipc`d z` la` ,okynd zerixi ici lr dqekn
.eqik `l

,okynd jxe`l zerixid zgpd ote` z` aygzykeeäééúet éãL§¦©§
ïkLîc dékøeàì,okynd jxe`l zerixid agex z` jlyd ±änk §§¥§¦§¨©¨

àéåä,cgi zerixid lk ly oagex did dnk ±òaøàå íéòaøà,zen` ¨§¨©§¨¦§©§©
àøbéàì ïéúìz ìcllg jxe` lr eidy ,bbl zen` miyly zigtz - ©§¨¦§¦¨¨

,dn` miyly didy okyndéøñ òaøà eäì àLtrax` ex`yp ± ©¨§©§©§¥
,zen` dxyràìôëì ézøz ìcdrixil zen` izy zigtz ± ©©§¥§©§¨

,gxfn cvl dielz dzidyáéúëcxn`py ±(h ek my)úà zìôëå' ¦§¦§¨©§¨¤
'ìäàä éðt ìeî ìà úéMMä äòéøéädrixid ivg z` dlziy - ©§¦¨©¦¦¤§¥¨Ÿ¤

`ed drixid ivge ,gxfn cva `idy okynd gzt ipt lr ziyyd
,zen` rax` `ed drixi agex oky zen` izyéøñ ézøz eäì àLt©¨§©§¥§¥

dywne .axrnay miyxwd ieqikl zen` dxyr mizy ex`yp ±
:`xnbdäãeäé éaøì àîìLamiyxwd eidy xaeqd dcedi iaxl ± ¦§¨¨§©¦§¨

eqxtyky `vnp ,rav` agex my`xa didy cr miklede milk
jxe`n mihrnn miyxwd eid `l okynd lr zerixid z`
xyr `edy yxwd jxe` lk z` miqkne miltep eide zerixid
okynd iyxw lr zetcer eidy zen` izy mdn exzep cere ,zen`

c oaen eixacle ,[bi xeiv] ux`d lr exxbpeëc eðééäáéúedfy ± ©§¦§¦
aezky(ai ek my)çøñz úôãBòä äòéøéä éöç','oMWOd ixg` lr £¦©§¦¨¨¤¤¦§©©£Ÿ¥©¦§¨

,okynd zerixi lr dxizid ld`d zerixiay drixi ivg dze`y
,ux`d lr xxbze okynd iyxw ixeg` lr ztcer didzéaøì àlà¤¨§©¦

äéîçðagex dide ,dn` miyxwd iaer did dlrnl mby xaeqd §¤§¨
dxyr cg` wx ex`yp ok m` ,dn` drixidn hrnn miyxwd
dzid zg` dn` wxe ,uegan okynd z` miqkn eidy zen`

,dywi eixacle ,[ci xeiv] ux`d lr zxxbpéàî'çøñz'zpeek dn ± ©¦§©
,okynd ixeg` lr gxqz zen` izy epiidc drixid ivgy aezkd
dn` `l` okynd iyxw lr ztcer drixid dzid `l eixacl ixd
epiid 'gxqz drixid ivg' dingp iaxl :`xnbd zvxzn .zg`

,äéúBøáçî çøñzeidi zen` izy epiidc drixid ivgy xnelk ¦§©¥©§¤¨
zn` z` dqkn zg` dn`d ,dpezgzd drixid lr zetcer

.ux`d lr zxxbp dipyd dn`de mipc`d
÷eMa úëlänL äMàì ,äîBc ïkLî äîì ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥§¨¦§¨¤§¦¨¤§©¤¤©

äéìetLådicba ileye ±,äéøçà ïéëläîzxxbp drixid dzid jk §¦¤¨§©§¦©£¤¨
.ux`a

mr miyxwd en`zed cvik zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:mipc`d,íéLø÷ eéä íéöeøç ,ïðaø eðzly dpezgzd dn`ay ¨©¨¨£¦¨§¨¦

,dn` ivg agexe dn` daeba uixg mrvn`a eyr miyxwd
aiaq mb evxge ,[eh xeiv] cv lka dn` ivg ly zeci izy ex`ype
mipc`a zecid z` erwziyky ,oc`d iptec ly iaera zeci mze`

ehlai `le dfl df micenv miyxwd eidi,[fh xeiv] mipc`d
íéðãàä eéä íéìeìçåeze`ae ,[fi xeiv] mipc`a lelg awp dide ± ©£¦¨¨£¨¦

.[gi xeiv] miyxwd zeci z` mirwez eid llg
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המשך ביאור למד' שבת ליום שישי עמ' ב



סז

יום ראשון - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום רביעי - י"ח סיון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שני - ט"ז סיון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום חמישי - י"ט סיון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שלישי - י"ז סיון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שישי - כ' סיון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

שבת קודש - כ"א סיון
פרק כ

מפרק קד עד סוף פרק קה

שיעורי תהלים לשבוע פרשת שלח

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 



oeiqסח e"h oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו ראשון יום
פרק ה  ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mzeedzd lky ,xaecy
e`xiiy ,mi`xapd ly
ze`ivn"l mnvr eyegie
zcn iciÎlr d`a ,"yi

,mevnvdeðéúBaø eøîà̈§©¥
äëøáì íðBøëæ1:äáLçîa äìò älçúa",dpeilrd ±àøáì ¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨©©£¨¨¦§Ÿ

,ïécä úcîa íìBòä úà,mevnvde dxeabd zcn `idy - ¤¨¨§¦©©¦
íi÷úî íìBòä ïéàL äàø,cala mevnvde oicd zcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥

Ba ózL,mlera ±,"íéîçø úcîmixacd oi` dxe`kl ¦¥¦©©£¦
mr cqg zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen
z` `exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd
zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd
"ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke
zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn iciÎlr `wec d`a
;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d
ik ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id dpeilrd dpeekde
mz` aihdl leki `ed dciÎlry dceard oipr mda jiiy f` wx
oicd zcn iciÎlr `wecy ,ixd ± dceard xear xky ozna

ly avna md mi`xapd ,mevnvde,okl .d`ixad zilkz revia
,oicd zcna mlerd z` `exal jxazi ezaygna dligz dlr
f` ik ± mlerl meiw didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j`
z` zelbl dcearde ,mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid
mlera "sziy" okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd

.mlera zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcneðéäc§©§
:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä,mlera ± ¦§©¡¨

íé÷écö éãé-ìòiciÎlre ±äøBzaL íéúôBîe úBúBàå± ©§¥©¦¦§§¦¤©¨
.rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df iciÎlr
cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta

ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly zehytzdde
didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn
zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl zelbzda
wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd
mb `l` ,mi`xapd lkyn
zbyde lkyn dlrnl
mlerny zenypd
znyp mby ;zeliv`d
dnyp dzidy ,epax dyn
mb ,zeliv`d mlern
biydl leki did `l elky
ody el` zepeilr zecn
d"awd mr cg` xac

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd
dlrnl od dxeabe

,lkydnøäfa eøîà2, ¨§©Ÿ©
àøèña ,àìéòìc¦§¥¨§¦§¨

,äàlò äMã÷c- ¦§ª¨¦¨¨
dyecw"d cva ,dlrnly

mlera ,xnelk ,"dpeilrzenlern dlrnl `edy zeliv`d
,diyr - dxivi - d`ixa,àìàîN úéàå àðéîé úéàyi ¦§¦¨§¦§¨¨

,"l`ny" yie "oini",Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäcdn ,oky - §©§¤¤§¨¥
,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg mpyi dlrnly `zeaxd `id
zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl" `id (mevnv) dxeab mby
`xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl` dcn `id ik ,mi`xapd
`l` ,melyeÎqg cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc
(cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda `ed lkd
,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl ,(dxeab) "l`ny"de

td ipy" ly ote`a ± mdmdipyy iptn ,"cg` `yepa miik
,`edÎjexa seqÎoi` mr zilkza micge`nïäézLccqg mb ± ¦§¥¤

,dxeab mbeíéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà úBcî ïä¥¦¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦
úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå`ed ± §©¨¨¨§¦§¨¦©§¨¨£¦

,zeliv`d mlera cg` xac md (eizecne) ely milkde jxazi
zilkza odizy zecge`n dxeabd zcn mbe cqgd zcn mb

.jxazi ez`,Búàeáða íBìMä-åéìò eðaø äLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§¨
,ely d`eapd d`xna biydy -,úeìéöàä íìBòa äúéä àìŸ¨§¨§¨¨£¦

ezbyde elkyn mb dlrnl `ed zeliv`d mler oky ,envr -
,epax dyn lyäàéøaä íìBòa BúeLaìúä éãé-ìò àlà± ¤¨©§¥¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d zbixcn zeyalzd iciÎlróàå§©
,úàæ íb,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y xg`l mb - ©Ÿ

- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi`¯ elà úBcî ézLa àìŸ¦§¥¦¥
äøeáâe ãñç3,epax dyn zbyd dzid -éãé-ìò àlà ¤¤§¨¤¨©§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
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טו.1. פי "ב, רבה בראשית  א; א, בראשית רש"י פירוש א.2.ראה נג, א באגה"ק 3.חלק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
עסקינן  דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט)



סט oeiq e"h oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו ראשון יום
פרק ה  ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mzeedzd lky ,xaecy
e`xiiy ,mi`xapd ly
ze`ivn"l mnvr eyegie
zcn iciÎlr d`a ,"yi

,mevnvdeðéúBaø eøîà̈§©¥
äëøáì íðBøëæ1:äáLçîa äìò älçúa",dpeilrd ±àøáì ¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨©©£¨¨¦§Ÿ

,ïécä úcîa íìBòä úà,mevnvde dxeabd zcn `idy - ¤¨¨§¦©©¦
íi÷úî íìBòä ïéàL äàø,cala mevnvde oicd zcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥

Ba ózL,mlera ±,"íéîçø úcîmixacd oi` dxe`kl ¦¥¦©©£¦
mr cqg zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen
z` `exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd
zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd
"ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke
zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn iciÎlr `wec d`a
;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d
ik ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id dpeilrd dpeekde
mz` aihdl leki `ed dciÎlry dceard oipr mda jiiy f` wx
oicd zcn iciÎlr `wecy ,ixd ± dceard xear xky ozna

ly avna md mi`xapd ,mevnvde,okl .d`ixad zilkz revia
,oicd zcna mlerd z` `exal jxazi ezaygna dligz dlr
f` ik ± mlerl meiw didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j`
z` zelbl dcearde ,mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid
mlera "sziy" okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd

.mlera zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcneðéäc§©§
:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä,mlera ± ¦§©¡¨

íé÷écö éãé-ìòiciÎlre ±äøBzaL íéúôBîe úBúBàå± ©§¥©¦¦§§¦¤©¨
.rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df iciÎlr
cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta

ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly zehytzdde
didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn
zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl zelbzda
wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd
mb `l` ,mi`xapd lkyn
zbyde lkyn dlrnl
mlerny zenypd
znyp mby ;zeliv`d
dnyp dzidy ,epax dyn
mb ,zeliv`d mlern
biydl leki did `l elky
ody el` zepeilr zecn
d"awd mr cg` xac

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd
dlrnl od dxeabe

,lkydnøäfa eøîà2, ¨§©Ÿ©
àøèña ,àìéòìc¦§¥¨§¦§¨

,äàlò äMã÷c- ¦§ª¨¦¨¨
dyecw"d cva ,dlrnly

mlera ,xnelk ,"dpeilrzenlern dlrnl `edy zeliv`d
,diyr - dxivi - d`ixa,àìàîN úéàå àðéîé úéàyi ¦§¦¨§¦§¨¨

,"l`ny" yie "oini",Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäcdn ,oky - §©§¤¤§¨¥
,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg mpyi dlrnly `zeaxd `id
zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl" `id (mevnv) dxeab mby
`xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl` dcn `id ik ,mi`xapd
`l` ,melyeÎqg cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc
(cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda `ed lkd
,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl ,(dxeab) "l`ny"de

td ipy" ly ote`a ± mdmdipyy iptn ,"cg` `yepa miik
,`edÎjexa seqÎoi` mr zilkza micge`nïäézLccqg mb ± ¦§¥¤

,dxeab mbeíéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà úBcî ïä¥¦¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦
úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå`ed ± §©¨¨¨§¦§¨¦©§¨¨£¦

,zeliv`d mlera cg` xac md (eizecne) ely milkde jxazi
zilkza odizy zecge`n dxeabd zcn mbe cqgd zcn mb

.jxazi ez`,Búàeáða íBìMä-åéìò eðaø äLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§¨
,ely d`eapd d`xna biydy -,úeìéöàä íìBòa äúéä àìŸ¨§¨§¨¨£¦

ezbyde elkyn mb dlrnl `ed zeliv`d mler oky ,envr -
,epax dyn lyäàéøaä íìBòa BúeLaìúä éãé-ìò àlà± ¤¨©§¥¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d zbixcn zeyalzd iciÎlróàå§©
,úàæ íb,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y xg`l mb - ©Ÿ

- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi`¯ elà úBcî ézLa àìŸ¦§¥¦¥
äøeáâe ãñç3,epax dyn zbyd dzid -éãé-ìò àlà ¤¤§¨¤¨©§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
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טו.1. פי "ב, רבה בראשית  א; א, בראשית רש"י פירוש א.2.ראה נג, א באגה"ק 3.חלק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
עסקינן  דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט)

oeiq f"h ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ז שני יום
פרק ו  ,t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

ïúeLaìúä,zncwend ±,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna ¦§©§¨©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨
ãBñé-ãBä-çöð úBcî ïäLcala "spr" `id gvpd zcn ± ¤¥¦¥©§

ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne ,cqgd zcnn
,dpnn dhnly zebixcnl dritynd "ceqi"d zcna ze`a

øòLa áeúkL Bîk]§¤¨§©©
.[äàeápädbixcnay ± ©§¨

dyn ly ezbyd dzid ef
.melydÎeilr epax÷ø©

ìL íøëN ïznL¤©©§¨¨¤
àeä ,ïãò-ïâa íé÷écö©¦¦§©¥¤
úeèMtúä úâOä©¨©¦§©§
CLîpä øBàå úeiçä©©§©¦§¨
ãñç ¯ elà úBcî ézMî¦§¥¦¥¤¤

áâeäøexky xezay ± §¨
lawl md mileki
zecn izyn zehytzdd

,el`àeäåzehytzd ± §
cqg zecnd izyn zeigd

`id ,dxeabeúBîLð ïBæî§¦§
e÷ñòL íé÷écvä©©¦¦¤¨§

ì äøBzaíìBòa dîL ©¨¦§¨¨¨
òé÷ø çzîð elà úBcî ézL úeèMtúäî ék .äfäxe` ± ©¤¦¥¦§©§§¥¦¥¦§¨¨¦©

,siwn,ïãò-ïâaL úBîLpä ìògek wiprn df siwn xe` - ©©§¨¤§©¥¤
,el` zecn izyn zehytzdd "lawl" dplkezy zenyp oze`l

,"àúéøBàc àæø" àø÷ð äæ òé÷øåoiprd ,dxezd ceq - §¨¦©¤¦§¨¨¨§¨§¨
,ceqe fx zpigaay dxezaBáe,riwxa ±úBiúBà á"ë ãBñ¦

,äøBzäzpade lkyn dlrnl ok mb ixd od dxezd zeize`e - ©¨
,dxezdäðeúpädpzip dxezd ±,elà úBcî ézMî ©§¨¦§¥¦¥

:áéúëãkaezky enk -4:,"Bîì úc Là Bðéîéî",zc - §¦§¦¦¦¥¨¨
,"dxeab" ,"y`" ly oipr mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez

äæ òé÷øîexe`ne ± ¥¨¦©¤
,df siwnïBæîì ìè óèBð¥©¦§
,úBîLpä,xnelk - ©§¨

xe` jynp "riwx"dn
`edy ,zenypl inipt
inipt xe` ± "oefn"d oipr

,eze` mibiynyeðéäc± §©§
:xnelká"ë ãBñ úòéãé§¦©

ék ,äøBzä úBiúBà¦©¨¦
ãBñ àeä äfä òé÷øä̈¨¦©©¤

,úòcäshepy lhde - ©©©
a"k ceq zrici `ed ,epnn

,dxezd zeize`äøBzäå§©¨
-ïâa úBîLpä ïBæî àéä¦§©§¨§©
ïä úBönäå ,ïãò¥¤§©¦§¥
äæ ìk øàáîk ,íéLeáì§¦©§Ÿ¨¨¤

øäæa]zyxt ±ìä÷iå §Ÿ©©©§¥
:[â ÷øt ã"î øòL 'íéiç õò'áe ,é"øå è"ø ócxaqen ixd - ©§§¥©¦©©¤¤
od ,zeliv`ny dxeabe cqg zecnd izyy ,o`klkyn dlrnl

mlerny zenyp ly mb `l` ,mi`xapd ly wx `l dbyde
ocrÎoba zenypd zeleki xky zlaw ly jxca wxe ,zeliv`d

.dxeabe cqg zecnd izyn zehytzdd lawl

.å ÷øtzcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde cqgd

digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd zcne

yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick) `xapd z`

xy`e ;cg` yxey odizyl

`l ,cg` "mvr" ody oeeikn

zeidl dxeabde mevnvd leki

oi`" oky ,zizin` dxzqd

."mvr lr xizqn mvr

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

zecn izy ok` ody ,aeygl dxe`kl xyt` ,dcne dxitqa zelbzda

± dipyde ,ielibe cqg `id zg` dcn ± dipydn zg` zeiktde zecxtp

,mlrde mevnv ,dxeab

zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr zg`

eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape mler

± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha mi`xapd

jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd

odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy

zecn izy odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n

.dxeabe cqgíL ,äpäå§¦¥¥
úcî íL àeä "íéäìà"¡Ÿ¦¥¦©

,íeöîväå äøeábälk - ©§¨§©¦§
miyecwd zenydn my
enk ,zcgein dcn `ed
,cqgd zcn `ed lÎ` my

aezkk1lk lÎ` cqg" :
dxeabd zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke ,"meid
`edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde
± mlrdde mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn

.miwl` mya dcn z`xwpàeä ïëìå,miwl` my ±ïk-íb §¨¥©¥
,"òáhä" àiøèîéâareaw xcq mipiivn ep` "rahd" dlna - §¦©§¦¨©¤©

eil` milibx okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
óèåð äæ òé÷øîå åîì úã ùà åðéîéî áéúëãë åìà
úåéúåà á"ë ãåñ úòéãé åðééäã úåîùðä ïåæîì ìè
àéä äøåúäå úòãä ãåñ àåä äæä òé÷øä éë äøåúä
øàåáîë íéùåáì ïä úåöîäå ò"âá úåîùðä ïåæî
ã"î øòù ç"òáå é"øå è"ø óã ìä÷éå øäæá] äæ ìë

:['â ÷øô

äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù
ïë íâ àåä ïëìå íåöîöäå
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
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דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה ב.4.– לג, ג.1.ברכה נב, תהלים



oeiqע f"h ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e
iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly

xcqa erawpy mixaca melbd.icinz ote`eøézñnL éôì± §¦¤©§¦
z` miwl` my,íìBòä äiçîe äeänä äìòîlL øBàä- ¨¤§©§¨©§©¤§©¤¨¨

dlrnly xe`dy iciÎlr
z` ycgn cinz deedn
ixd xvep ,mi`xapd
oiprd ,xen`k ,zn`a
yi" z`ixa ly i`ltd
lecb `edy `lt ,"oi`n
Îmi zrixw xy`n xzei
miwl` my ,j` .seq
xe`d lr milrn
digne deednd dlrnly

,mlerd z`elàk äàøðå§¦§¤§¦
ãîBò íìBòä,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ± ¨¨¥

.òáhä Cøãa âäðúîeefi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± ¦§©¥§¤¤©¤©
jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd ,zeycgzd
da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah" dlnd ± .rahd
oeylk ,driaw ly zernyna "rah" :mdne ,miyexit dnk

l"f epinkg2ok enk ."minkg erahy rahnn dpynd lk" :
miqkn ,mina reahy xac enk ,"seq mia eraeh" oeyln "rah"
zeigd lekiak "dreah" jk ± llk d`xp epi` `ede mind eilr

.llk zi`xp `id oi`y ,mi`xapa ziwl`d,äæ "íéäìà" íLå§¥¡Ÿ¦¤
myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl` myy itk `l -
eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a rityn miwl`

,rahd jxca bdpzn `edì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íL- ¨¥§©§¨§¥£¨¨

'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita lirl xen`k
xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k ynyd enk `ed
,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d enk ,'ied my ly

,xe`d z` lawl mi`xapd zexyt`a didiy ickíéìòäì§©§¦
CLîpä úeiçäå øBàä̈§©©©¦§¨
ïéàî äeäîe ä"éåä íMî¦¥£¨¨§©¤¥©¦

,Léì"'ied" ly epipry - §¥
`edy (deedn oeyln)
,"yi"l "oi`"n lkd `xea
my xizqn df xe` lre

ick z`fe ,miwl`àlL¤Ÿ
eìèáéå íéàøápì älbúé¦§©¤©¦§¨¦¦¨§

.úeàéönaxe`d eli` ± ¦§¦
eednd ,'ied my lyd

dlbzn did ,"yi"l "oi`"n
iciÎlr `weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl
- `linne ,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd

äfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxizqnd dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lràeä`l` ,mlrde mevnv wx `l ±ïk-íb©¥

,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéçacqg mler izxn` ik" edf - §¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai4;cqg ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

dzid `l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike
zilkzde dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki

lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd lyly ze`ivnd zeidl
,mlerãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5ote` ± . §¦§¦©§¨©§¨©¤¤

idef ,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk
cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab6.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá

1
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ב.2. מ, זה"3.גיטין ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
בחלק  מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון
שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק סוף ראשון

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין אכן הוא הצמצום פט,4.שם תהלים
"פשיטותה"5.ג. מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

– פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין
שההעלם  גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן
החומרי  דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי'
פועל  רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין
ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י
החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא
דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה

הגומ  וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה וביחד זו השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה א
(חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם

בשמש 6.דהשמש". המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא



עי oeiq f"h ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e
iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly

xcqa erawpy mixaca melbd.icinz ote`eøézñnL éôì± §¦¤©§¦
z` miwl` my,íìBòä äiçîe äeänä äìòîlL øBàä- ¨¤§©§¨©§©¤§©¤¨¨

dlrnly xe`dy iciÎlr
z` ycgn cinz deedn
ixd xvep ,mi`xapd
oiprd ,xen`k ,zn`a
yi" z`ixa ly i`ltd
lecb `edy `lt ,"oi`n
Îmi zrixw xy`n xzei
miwl` my ,j` .seq
xe`d lr milrn
digne deednd dlrnly

,mlerd z`elàk äàøðå§¦§¤§¦
ãîBò íìBòä,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ± ¨¨¥

.òáhä Cøãa âäðúîeefi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± ¦§©¥§¤¤©¤©
jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd ,zeycgzd
da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah" dlnd ± .rahd
oeylk ,driaw ly zernyna "rah" :mdne ,miyexit dnk

l"f epinkg2ok enk ."minkg erahy rahnn dpynd lk" :
miqkn ,mina reahy xac enk ,"seq mia eraeh" oeyln "rah"
zeigd lekiak "dreah" jk ± llk d`xp epi` `ede mind eilr

.llk zi`xp `id oi`y ,mi`xapa ziwl`d,äæ "íéäìà" íLå§¥¡Ÿ¦¤
myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl` myy itk `l -
eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a rityn miwl`

,rahd jxca bdpzn `edì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íL- ¨¥§©§¨§¥£¨¨

'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita lirl xen`k
xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k ynyd enk `ed
,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d enk ,'ied my ly

,xe`d z` lawl mi`xapd zexyt`a didiy ickíéìòäì§©§¦
CLîpä úeiçäå øBàä̈§©©©¦§¨
ïéàî äeäîe ä"éåä íMî¦¥£¨¨§©¤¥©¦

,Léì"'ied" ly epipry - §¥
`edy (deedn oeyln)
,"yi"l "oi`"n lkd `xea
my xizqn df xe` lre

ick z`fe ,miwl`àlL¤Ÿ
eìèáéå íéàøápì älbúé¦§©¤©¦§¨¦¦¨§

.úeàéönaxe`d eli` ± ¦§¦
eednd ,'ied my lyd

dlbzn did ,"yi"l "oi`"n
iciÎlr `weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl
- `linne ,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd

äfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxizqnd dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lràeä`l` ,mlrde mevnv wx `l ±ïk-íb©¥

,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéçacqg mler izxn` ik" edf - §¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai4;cqg ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

dzid `l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike
zilkzde dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki

lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd lyly ze`ivnd zeidl
,mlerãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5ote` ± . §¦§¦©§¨©§¨©¤¤

idef ,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk
cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab6.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá

1
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7

ב.2. מ, זה"3.גיטין ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
בחלק  מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון
שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק סוף ראשון

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין אכן הוא הצמצום פט,4.שם תהלים
"פשיטותה"5.ג. מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

– פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין
שההעלם  גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן
החומרי  דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי'
פועל  רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין
ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י
החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא
דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה

הגומ  וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה וביחד זו השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה א
(חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם

בשמש 6.דהשמש". המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא

oeiq f"i iyily mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז שלישי יום
פרק ו  ,160 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåãîä úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizàeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥
."'eëoi` jicrlane ±

mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy
`ed ,mevnvde dxeabd
mr ,'ied my mr cg` xac
ixd ,ielibde cqgd zcn
mlrddy `linn oaen
,miwl` myny xzqdde
xzqd `ed oi` zn`a
mvr oi` ixdy ,llk
df xace ± mvr lr xizqn

.mxewn iabl ixnbl milha zn`a md mi`xapdy ,aiigneäæå§¤
áeúkL11,"íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå" :lr - ¤¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦

miwl` yiy jzrc lr dlrz ike :oey`xd wxta dywd df weqt
zeayde" jk lk xidfdl jixvy ,ux`l zgzn ± iexy ± dxyp
ly ote`ae "zgzn ux`a" mb "miwl`d `ed 'd"y ,"jaal l`
lÎ`d `ed 'iedy yexitd oi` ,o`k xaqeny itk j` ± ?"cer oi`"
lÎ` oi` ecrlae "zgzn ux`d lr"e "lrnn minya" xic`d
lha lkd ik ,xac mey oi` ecrlay `ed yexitd `l` ,xg`
± "jaal l` zeayde" zeidl jixv jk lre ,jxazi eil`

,"miwl`d `ed 'ied"y ahid wnrzdle opeazdléðML Leøt¥¤§¥
elà úBîL,miwl`e 'ied ±,Lnî ãçà íä'iedy zexnl - ¥¥¥¤¨©¨

md z`f lkae ,mlrde mevnv ± miwl`e ,zelbzde cqg `ed
,ynn cg` xac,øBàä íéìòîe íöîönä "íéäìà" íL íbL¤©¥¡Ÿ¦©§©§¥©§¦¨

,mi`xapde mlerd z` deednd ziwl`d zeigd ly -àeä

-LBãwä ìL åéúBcnL íeMî ,ä"éåä íL Bîk ãñç úðéça§¦©¤¤§¥£¨¨¦¤¦¨¤©¨
,ãçà BîLe àeäå ,øeîb ãeçéa Bnò úBãçéúî àeä-Ceøä¦§©£¦§¦¨§§¤¨

.åéúBîL ïä åéúBcnL,"cg` enye `ed" mixne` jk lre ± ¤¦¨¥§¨
ïk íàåmy mr cg` xac `ed miwl` myy oiaze rczyk ± §¦¥

,'iedòãz àìénî¦¥¨¥©
ìòå ìònî íéîMa"L¤©¨©¦¦©©§©
ïéà ¯ úçzî õøàä̈¨¤¦¨©¥

,"ãBò.jxazi ecrlan -
Leøt:"cer oi`" ly ± ¥

úéøîçä õøàä íbL¤©¨¨¤©¨§¦
ïéòì øeîb Lé úéàøpL¤¦§¥¥¨§¥
ñôàå ïéà àéä ,ìkŸ¦©¦¨¤¤
-LBãwä éaâì Lnî©¨§©¥©¨
íL ék ,àeä-Ceøä¦¥
íéìòî Bðéà "íéäìà"¡Ÿ¦¥©§¦
àlà íöîöîe§©§¥¤¨

,íéðBzçzìdcaerdy - ©©§¦
my ly mlrdd llbay
mi`xapd mi`xp miwl`
iabl df ixd ,"yi"l
"mipezgz"d mi`xapd

,lirl xen`k ,calaàìå§Ÿ
,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
BîLe àeäL øçàî¥©©¤§

,ãçà ¯ "íéäìà"ixd - ¡Ÿ¦¤¨
leki miwl` my oi`y
Îyecwd iabl xizqdl

.`edÎjexaíb ïëìå§¨¥©
ïä õøàì úçzîe õøàä̈¨¤¦©©¨¨¤¥
éaâì Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨§©¥

elôà ,ììk íLa úBàø÷ð ïðéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä,`l ± ©¨¨§¥¨¦§¨§¥§¨£¦
ì àeäL "ãBò" íLa,ìôè ïBL`edy ,sqep xac ± "cer" - §¥¤¨¨¥

,oey`xd ixwird xacl lth-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
äëøáì12,"àø÷ì ãBòå äãeäé" :dpyiy drya .ddinza - ¦§¨¨§¨§¦§¨

di`x `iadl mi`zn `l ,dxezay weqtn zyxetn di`x
"cer"y ixd ± lth ote`a di`x `l mb ,dcedi ux`a bedpdn

,lth oeyln `edBëBúaL úeiçå äîLpì ìôè àeäL óeâëe§¤¨¥©§¨¨§©¤§
,eaxway dnypd on ezeig z` lawnd ,sebdy enk `l s` ±

.eay dnypl ltháeúkL eäæå]13äønæà ,éiça 'ä äììäà" : §¤¤¨£©§¨§©¨£©§¨
,"éãBòa éäìàìsebl qgiae ,"cer" `xwp sebdy ixd ,iteba - ¥Ÿ©§¦

- oky ,"iwl`l dxnf`" xn`píéiçäL,dnypd ±íéëLîð ¤©©¦¦§¨¦
,["íéäìà" íMî ¯ ìôhä óebä àeäL "ãBò"äå ,ä"éåä íMî¦¥£¨¨§¨¤©©¨¥¦¥¡Ÿ¦
iable ,"iiga 'ied dlld`" ± 'ied my "iig" iabl aezk okl -
lehia ,xnelk ± ."icera iwl`l dxnf`" ± miwl` myd ± "icer"
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãîä úåììëúäî äðäå
åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
åëåúáù úåéçå äîùðì ìôè àåäù óåâëå àø÷ì
éãåòá éäìàì äøîæà ééçá 'ä äììäà ù"æå]
óåâä àåäù ãåòäå ä"éåä íùî íéëùîð íééçäù
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לט.7. ד, א.8.ואתחנן ו, ב.9.קידושין קמו, תהלים



oeiqעב g"i iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ח רביעי יום
,`t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåúëä êøöåä ïëìå,162 'nr cr:íé÷ìàä àåä

j` ,dnypl lth ,"cer" ly ote`a `ed dnypd iabl sebd
?recn ± dnypd iabl ze`ivna lha `ed oi`éôì,iptn ± §¦

äeäî dðéà äîLpäL¤©§¨¨¥¨§©¨
,Léì ïéàî óebä- ©¥©¦§¥

sebl dtiqen wx `id
,cala miigd oipr z`
ÎlkÎlr sebd `xwp okl
,dnypd iabl lth mipt
,ely zeigd `idy

.ely xwirdìkä úà äeänä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨©§©¤¤©Ÿ
,Bìöà úeàéöna ìèa ìkä ¯ Léì ïéàîoeeik - ¥©¦§¥©Ÿ¨¥©§¦¤§

z` xvei d"awdy
"oi`"n dlek ze`ivnd
dpi` ze`ivndy "yi"l

,"lth" zpigaa s`Bîk§
.LîMa LîMä øBà± ©¤¤©¤¤

lha `xap lk jk
.jxazi eil` ze`ivna

Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå" øéäæäì áeúkä Cøöä ïëìå§¨¥ª§©©¨§©§¦§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤
,"'Bâådf xac ± "cer oi` zgzn ux`d lre lrnn minya"y - §

jka zerhl xyt` oky ,jk lr deevz dxezdy gxkdd on
,zxg` aeygleíàáö ìëå íéîMäL Ezòc ìò äìòz àlL¤Ÿ©£¤©©§§¤©¨©¦§¨§¨¨

øác íä dàìîe õøàäå§¨¨¤§Ÿ¨¥¨¨
,Bîöò éðôa ãøôð- ¦§¨¦§¥©§

`xay d"awdn cxtp
,mze` digne mze`

àeä-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
íìBòä ìk àlîî§©¥¨¨¨
äîLpä úeLaìúäk§¦§©§©§¨¨

,óebasebd z` zeigdl - ©
z` d"awd `lnn jk ±
,ezeigdl ick mlerd

òétLîe,d"awd ±çk ©§¦©Ÿ©
,õøàa çîBväedf - ©¥©¨¨¤

,ux`a ielbay zeigd
,íélbìba äòeðzä çëå§Ÿ©©§¨©©§©¦
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oeiq 'k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ' שישי יום
,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôözexicbnd zeevwd yy md dl` ± ¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéçalr `wece ± §¦©§©¨©Ÿ¤§¨¦

milabend mi`xapd
ly zexcbda miwlegne
myd ltep ,onfe mewn

."mler"ìk ,äpäå§¦¥¨
elà úBðéçamewn ly ± §¦¥

,onfeúeëiL íäì ïéà¥¨¤©¨
úBLBãwä úBcna©¦©§

,úBðBéìòämlera - ¨¤§
od zecnd ik ."zeliv`"d
,lirl xkfenk ,"seqÎoi`"
cqg `id cqgd zcny
,"seqÎoi`" ly dpigaa
ixd ± zecnd x`y jke
llk oda jiiy `ly
e` mewn ly zelabdd
"seqÎoi`" ody oeeik ,onf

,dlabd lkn dlrnleék¦
Búeëìî úcîa íà¦§¦©©§

iL dcáì CøaúéøîBì C ¦§¨¥§©¨©¨©
Cìî Cøaúé àeäL¤¦§¨¥¤¤
õ÷ ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥¥
,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦
lr jln `ed d"awdy -

ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre xzeia mipeilrd mi`xapd
dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn xcb o`k xn`py

,zegex 'ce dhneïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìlr - §¥§¦§¦
dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly miccv drax`

,zegex 'ce dhneïëå,dlrnly zeklnd oipr jiiy ±úðéçáa §¥¦§¦©
,Cìî 'ä" ¯ ïîæ,deeda -,Cìî 'ä,xara -"Cìîé 'ä3± . §©¤¤¨¨¦§Ÿ

oiprl zekiiy zekln zpigaly ixd ,cizra.onfd,àöîðå§¦§¨
,Léì ïéàî íúeeäúäå ,ïîfä úeiç ïëå íB÷nä úeiçL¤©©¨§¥©©§©§¦§©¨¥©¦§¥
íLå Cøaúé Búeëìî úcnî àeä ,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å§¦¨¨§©¦¨¦¦©©§¦§¨¥§¥

.àeä-Ceøa úeðãàyi zepc` mye zeklnd zcnl wx ixdy ± ©§¨
.xen`k ,onfe mewnl xywCøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥

Bîk ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa úãçéî§ª¤¤§¨§©§¦§¨¥§©§¦©¦§
,øàaúiL,oldlCëìä,okl ±ïîfäå íB÷nä úðéça íb± ¤¦§¨¥¦§¨©§¦©©¨§©§©

,zeklnd zcnn mieedzndéaâì Lnî úeàéöna íéìèa§¥¦©§¦©¨§©¥
.LîMa LîMä øBà ìehák ,Cøaúé Búeîöòå Búeäî± ¨§©§¦§¨¥§¦©¤¤©¤¤

"cner" (mewne onf) zenlerd xewn xy`k cnrna o`k xaecn
jxazi ezenvre ezedna zcgein `idy itk zeklnd zpigaa

yalzdl ,minevnv iciÎlr ,d`a `idy iptl ,cegid zilkza
y zenleraenk mby zexnl ,oky ;mzeigdle mzeedl dhnl

j` ,onfe mewnl xewn mda xak yi ef dbixcna `id zeklny
iabl ixnbl ze`ivna zelha onfde mewnd zepiga "my"
ly epipr edf .d"awd
ote`d ,"d`lir `cegi"
itk ,cegi ly xzei oeilrd
mr micgein mi`xapdy
milha mdy ote`a d"awd
cvn ,oky ,ynn ze`ivna
zeklnd zcn) mxewn
z` milretd ,zepc` mye
(mi`xapd ly mze`ivn
llk mewn oiicr oi`

.mdly "ze`ivn"leäæå§¤
íLa úeðãà íL áelL¦¥©§§¥

,ä"éåäepyi zenya - £¨¨
enk ,aeliyd oipr
cg` my zeize`y
my zeize`a zealzyn
ely ze`dy myde ± xg`
`ed df my ,dligza d`a
myd ,xnelk) zexabzda
,(ea aleyn ipyd
cvn enk `id zelbzddy
oey`xd m` ;df my
myn `ed aeliyd zenyn
ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab ly myde) cqg ly
xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde ote`d .d`ld jke ,cqg
jxazi ezenvre ezedn mr micgein oiicr mdy itk ,mi`xapd
"aeliya" i"pc` my `xwp - ,mi`xapl xewn zeidln dlrnly
mi`xapd milha 'ied my ly "zexabzd"d cvny ± 'ied mya

.mxewn `ed zepc` mye zeklny itk mb ,ze`ivnaíL ék¦¥
äéäéå äåä äéä àeäL ,ïîfä ïî äìòîì àeäL äøBî ä"éåä£¨¨¤¤§©§¨¦©§©¤¨¨Ÿ¤§¦§¤

,cgia ±ãçà òâøacgia cizre ded ,xar ,el` zepiga yly ± §¤©¤¨
.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner"

ïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa] áeúkL Bîk,mb jk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥
úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷närax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦
my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied myy ixd .zegex
,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi ,zekln ,i"pc`
onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn i"pc` myy df cvn
."d`lir `cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna mewnde

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå

íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî
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התפילה.3. נוסח



oeiqעו `"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א קודש שבת יום
,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éô ìò óà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì

ïåéñá"ë-à"ëéùéù-éùéîçíåé
ét-ìò-óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨

ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë-ét-ìò-óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©
mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -

,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnp myeðéäc§©§
Búeëìî úcîa ãçéúnL¤¦§©¥§¦©©§
äeäúðå CLîð äpnnL¤¦¤¨¦§¨§¦§©¤

,ïîfäå íB÷näzcn - ©¨§©§©
d`a `idy itk zeklnd
,minevnv ixg` ,dhnl
onf ly "zeig"d zeidl
mb j` ;dhnl mewne
,zekln ly ef dbxc
mb jk .d"awd mr zcgein
`vnp ,onfe mewn zpigaa
mewnn dlrnly d"awd
lr dqkn o`k `l` ,onfe
ote`a ,zeklnd zcn jk
e`xiie eybxei mi`xapdy
zelabd mr "ze`ivn"k
.mewne onf ly zewlgzde

äàzz àãeçé eäæå± §¤¦¨©¨¨
ly xzei oezgzd ote`d
mpi` mi`xapdy .cegi
.ynn ze`ivna milha
zcn ,mxewn ,oky

edfe ,"ze`ivn"k mze`xidl mewn ozep ,zeklndáelL]my ± ¦
a ä"éåämy ±,[àeä-Ceøa úeðãàjeza aleyn 'ied my - £¨¨§©§¨

`ed zepc` mye ,mlrda o`k `ed 'ied my ,xnelk ,zepc` my
.mewne onf ly ze`ivnl mewn ozepe zelbzdaeðééäc,xnelk ± §©§

-Ceøa "óBñ-ïéà" íLa àø÷pä ,Cøaúé Búeîöòå BúeänL¤¨§©§¦§¨¥©¦§¨§¥¥¨

íéîMa ék ,íB÷îe ïîæa Lnî õøàä ìk úà àìî ¯ àeä¨¥¤¨¨¨¤©¨¦§©¨¦©¨©¦
ïéøèñ 'ãìe õøàáe ìònî,zegex rax` ±àìî ìkä ¦©©¨¨¤§¦§¦©Ÿ¨¥

õøàa àeä Ck ék ,Lnî äåLa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî¥¥¨§¨¤©¨¦¨¨¨¤
úðéça àeä ìkä ék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦©Ÿ§¦©
úeàéöna ìèaä ,íB÷î̈©¨¥©§¦
-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa§¥¨

Ba Laìúnä ,àeä± ©¦§©¥
,mewn zpigaaéãé-ìò©§¥

úãçéîä Búeëìî úcî¦©©§©§ª¤¤
.Cøaúé Baxe` iable ± ¦§¨¥

`edÎjexa seqÎoi`
onfn ixnbl dlrnly
oia lcad mey oi` ,mewne
`vnp `ed ± ux`e miny
,`l` .deeya mewn lka
xe` cvn ixd ,jky oeeik
dzid `ed jexa seqÎoi`
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
milha md oi` ±

iptn ,ze`ivnaúcnL¤¦©
úcî àéä Búeëìî©§¦¦©
,øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥
óBñ-ïéà-øBà øézñäì§©§¦¥

,àeä-Ceøami`xapdy - ¨
ick z`fe ,ea eyibxi `líB÷näå ïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©§©¨

íB÷îe ïîæ úðéça íeL äéäé àìå ,éøîâì íúeàéönî¦§¦¨§©§¥§Ÿ¦§¤§¦©§©¨
.íéðBzçzì elôà úeàéönazekln zpigay oeeik wx ± ©§¦£¦©©§¦

onfd oipr zeidl leki ,`ed jexa seqÎoi` xe`d lr dxizqn
.mi`xapl mewnde
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå

ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zay(iying meil)

:cigid zeyx jxc miaxd zeyxlïðaø eðzutg wxefd ,`ziixaa ¨©¨¨
áéiçî éaø ,òöîàa ãéçiä úeLøe íéaøä úeLøì íéaøä úeLøî¥§¨©¦¦§¨©¦§©¨¦¨¤§©©¦§©¥

,da gpy enk aygpe cigid zeyx jxc xary oeik ,z`hgíéîëçå©£¨¦
ïéøèBt.cigid zeyxa gp `ly oeik §¦

eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø,mdipy exn` ±àlà éaø áéiç àìm` ©§¥§¨§¦©§©§Ÿ¦¥©¦¤¨
utgd xarãéçiä úeLøa`idyäøB÷î,zia oebk ,dxwz dl yiy - ¦§©¨¦§¨

éîc àéìîc ïàîk àúéa ïðéøîàcziad z` mi`ex mixne` ep`y ± §¨§¦©¥¨§©§¨§¨¨¥
eli`k aygp okle ,lad `lne jeyg `edy oeik ,`ln `ed eli`k

,utgd ea gpìáàmewna cigid zeyx,äøB÷î BðéàL,xvg oebkàì £¨¤¥§¤Ÿ
.iax aiig

:iax aiign ze`hg dnk dpc `xnbdeäé áø øîà àpç áø øîàäã ¨©©¦¨¨©©§¨
éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîàmiaxd zeyxn utg wxefd z` ¨©§¥§©¥¨¨©¦

cigid zeyx jxc miaxd zeyxlíézL,ze`hg izy ±úçà §©¦©©
äàöBä íeMîutgd `vi seqaly ,miaxd zeyxl cigid zeyxn ¦¨¨

,miaxd zeyxl ribde cigid zeyxnäñðëä íeMî úçàåzeyxn §©©¦©§¨¨
miaxd zeyxn utgd qpkp dligzay ,cigid zeyxl miaxd

.cigid zeyxl
déì àéL÷ à÷å àpç áø áéúé`xnina el dywede `pg ax ayi - ¨¦©¦¨§¨©§¨¥

,eax ecnily ef
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המשך מעמוס קעג



עז היום יום . . . 

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו "ּתֹורֹות",  ּנִ ל ׁשֶ ְלׁשֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ים יֹוֵתר. ַאַחר־ּכָ רֹות", ְוֵהם ֲאֻרּכִ ְך ִנְקְראּו "ִאּגְ ָרִכים". ַאַחר־ּכָ ם "ּדְ ׁשֵ ּבְ
ְוִנְקְראּו  יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ַאַחר־ּכָ ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ּכִ ִהיא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו[,  ָיֵגן  ]ְזכּוָתם  ִזי"ַע  ַמְלָאִכים  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים  ֶהְחִליטּו  ָבר  ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלרֹאׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי הּוא  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני רַֹע ַהִחּנּוְך אֹו רַֹע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ ּבְ

י  ְרפּוָאתֹו, ּכִ ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר לֹא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָבִרים  ָכל ַהּדְ ּבְ ָרה  ְיׁשָ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה  ִאם ְלַסּדֵ
ַמה  ָאְמָנם  ֵמַרע".  ּוְב"סּור   – טֹובֹות  ִמּדֹות  ִקְנַין  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ְצֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ  – טֹוב" 
ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכסֹוף  הּוא חֹוֶלה  ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ֵני  ׁשְ ַעְצמֹו  ּבְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה  ּיְ ׁשֶ יֹוֵתר הּוא,  ּבְ חּוץ  ּנָ ֶ ּשׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ב(  ֵמָחְליֹו,  ְלִהְתַרּפֹאת 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ִעְנַין  ַלֲעבֹוָדה.  טֹוָבה  ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהּמּוָבן,  ְמלֹא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵמעֹוָלם  ֵלָהנֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאלֹקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . עח

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  ּבֵ טֹוַבת זּוָלתֹו,  ָרֵאל ִלְדרֹשׁ ּבְ ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל  יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ה,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֵרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס־ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ִלְגֻאּלָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

ֲאֹדִני  ִעם  ִלּמּוד  עּור  ׁשִ ָהֲאֵחִרים,  עּוִרים  ִ ַהּשׁ ַבד  ִמּלְ ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ָקַבע  ָון תרי"ג  ַמְרֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׁשִ ָ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר ְזַמן  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ָ ִיץ ִמּשׁ ּוַבּקַ
אֹון[, מֹוֶרה  ּגָ ְסַעְדָיה  י  "ג ]=ַרּבִ ָהַרּסַ ִסְפֵרי ֶמְחָקר:  עּור, ָלְמדּו  ִ ַהּשׁ ִנְפַסק  ָאז  ׁשֶ ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, 

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ ְנבּוִכים, ִעּקָ

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי 

אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ֶעֶרְך  ְלִפי  הּוא  ָחִסיד  ל  ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ִמְבֶנה  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַמהּות  ֶעֶרְך  ְלִפי  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְיִחידּות  ּלֹו.  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ּלֹו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַה'ְיִחידּות' 

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות 
מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, 
אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין 
ח"ו א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא 

ספירת החכמה.
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עט היום יום . . . 

ר  ֵמֶעׂשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ִמּדֹות  ְוז'  "ד  ַחּבַ מֹוִחין  ג'  י  ּכִ אֹוֵמר,  ג'  ֶרק  ּפֶ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ נּו  ַרּבֵ
ִעְנַין  ָאְמָנם  ָהָאָדם,  גּוף  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ּבְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ָהֶעְליֹונֹות,  ְסִפירֹות 
לֹום ֵמֱאלֹקּות, ֶזהּו ֵמַעְצמּות  ֵרד ַחס־ְוׁשָ הּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהּפָ ּיְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות, ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך־הּוא ׁשֶ ֵאין־סֹוף ּבָ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zay(iriax meil)

úôça éããä eèîz` migzen eidyk dfa df zerbet mdici eid ± ¨£¨¥©¥¤
.drixid ztya axrd heg

:`xnbd dywnàîìéãå`le dfl df mikenq miayei eid `nye ± §¦§¨
y itl dfa df zerbet mdici eidéôçìLî eåä éôeçìLeidy ± ©§¥£§©§§¦

dywn cere .zg` dxeya `le xeg`l dfe miptl df miayei
:`xnbdeúå,cere ±éããäî éìéàL éîokynd ilk iyer eid m`d ± §¦§¦¦¥£¨¥

,dfn df mzk`ln ilk mil`eyéðúäådpy ixde ±àceì,`ziixaa §¨¨¥¨
okynd zk`ln iabl aezk(c el zeny)øLà Bzëàìnî Léà Léà'¦¦¦§©§£¤

,'íéNò änäcg` lky cnlnäNBò Bðéàå äNBò àeä Bzëàìnî ¥¨Ÿ¦¦§©§¤§¥¤
,Bøéáç úëàìnîk mipken eid mleklyekxved `le mzepne` il ¦§¤¤£¥

:`xnbd dywn cere .dfn df le`yleúåcnlp m` s` ,cere ± §
zen` rax` utg wxefdy `l` cenll epl oi` ,zerixid ibxe`n

d ,dyw oiicr la` ,aiig miaxd zeyxaøéáòîecia utgòaøà ©£¦©§©
.áéiçîc ïìðî íéaøä úeLøa úBnà©¦§¨©¦§¨¨§¦©©

:`xnbd daiynìk àlàutg xiarny mipte`dúBnà òaøà ¤¨¨©§©©
dì éøéîb àøîb íéaøä úeLøadynl dkld epicia md zxeqn ± ¦§¨©¦§¨¨§¦¦¨

.d`ved ly zeclez mdy ipiqn
:xacna mivr yyewnd dyr dk`ln efi` zx`an `xnbdøîà̈©

íéaøä úeLøa úBnà òaøà øéáòî LLB÷î ,ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥§¥©£¦©§©©¦§¨©¦
äåä`idy ,miaxd zeyxa zen` rax` mivr xiard yyewnd ± £¨

.d`ved ly dclezàðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ±ìBzäåä L± §©§¦¨¨¨¥£¨
.xvew meyn did eaeige ,mxeaig mewnn mivr ylz yyewndáø©

äåä ønòî ,øîà á÷òé éaøa àçàeidy mivr sq` yyewnd ± £¨§©¦©£Ÿ¨©§©¥£¨
.xnrn meyn aiigzde ,mixfetne miyelz

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîì.yyewnd dyr dk`ln efi` §©¨§¨¦¨
`id dpin `wtpd :`xnbd daiynáøãëìxaicy dn oiprl ±ea §¦§©

.axàéiç éaø éa íéøúñ úlâî éúàöî ,áø øîàcdlibn iz`vn ± §¨©©¨¨¦§¦©§¨¦¥©¦¦¨
`iig iax ly eyxcn ziaa dpenh,øîBà äãeäé ïa éñéà ,déa áeúëå§¨¥¦¦¤§¨¥

úBëàìî úBáà,zaya zexeq`dïàNò íàå) úçà øñç íéòaøà £§¨©§¨¦¨¥©©§¦£¨¨
áéiç Bðéàå ,(úçà íìòäa ílekmlek lr.úçà àlà ¨§¤§¥¤¨§¥©¨¤¨©©

yiy x`eai eixaca xe`iad itle ax zpeek dn zxxan `xnbd
lry zrk zxaeq `xnbd .yyewnd dyr dk`ln efi` dpin `wtp
bbeya zek`lnd lk z` dyry ote`a xaic dcedi oa iqi` jgxk
jixv did `l dzin aiige cifna dyr m`y ,cg` mlrda
mrtn xzei ezindl xyt` i`y ,zg` `l` aiig epi`y eprinydl

:`xnbd dywn okle .zg`àì eúå úçàepi`y xnel okzi m`d ± ©©§Ÿ
,xzei `le zg` z`hg `l` aiigïðúäådpyna epipy ixde ±lirl) §¨§©

(.br,úBëàìî úBáà,zaya zexeq`dda ïðéåäå .úçà øñç íéòaøà £§¨©§¨¦¨¥©©©£¦©¨
,ef dpyn ixaca epzpe ep`ype ±éì änì àðééðî`pzd jixv recn ± ¦§¨¨¨¨¦

dpnp ep`e ,mlek z` hxit jynda ixd ,zek`lnd oipn z` yxtl

.md zek`ln dnk cal,ïðçBé éaø øîàåzdoipna eprinydl `a `p §¨©©¦¨¨
,dfïàNò íàLzek`lnd lkl,ãçà íìòäa ílek`ly epiidc ¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨

,`hgy miizpia el rcepáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòic oi`e ©¨©¨©©§©©
dcedi oa iqi` zrck `lye ,zay lelig meyn zg` z`hga

.zg` z`hg `l` mlek lr aiig epi`y
:`xnbd zxne` oklàîéàzea` ,dcedi oa iqi` xn` jky xen` ± ¥¨

e ,zg` xqg mirax` zek`ln,íäî úçà ìò áéiç Bðéàyi xnelk ¥©¨©©©¥¤
oa iqi` yxit `le ,dzin dilr miaiig oi`y odn zg` dk`ln
mey lr aiigl xyt` i` eixac itle ,`id dk`ln efi` dcedi
miaiig oi`y dk`lnd `id ef `ny wtzqdl yiy meyn dk`ln
ixdy ,yyewnd dyr dk`ln efi` dpin `wtp yi df oiprle ,dilr
`id ef `ny xnele wtzqdl oi` i`cee ,dzin aiig did yyewnd
xyt` dcedi oa iqi` ixacl s`e ,dilr miaiig oi`y dk`lnd

,yyewnd dyry dk`lnd z` dyery in zindläãeäé áø©§¨
zeyxa zen` rax` xiard yyewndy l`eny mya xn`y

,miaxdáéiç øéáònäc déì àèéLtzeyxn `ivendy el heyt ± §¦¨¥§©©£¦©¨
dzin aiigzpe mivr xiard yyewndy xeaq `edy ,aiig zeyxl

,ef dk`ln lràúéðúîeyyewndy xn`y `ziixad ly `pzde ± ©§¦¨
,mxeaig mewnn mivr ylzìBúc déì àèéLtáéiç Lel heyt - §¦¨¥§¥©¨

,ef dk`ln lr aiigzp yyewndy epivny ,aiig ylezdyáøå§©
á÷òé øa àçà,miyelz mivr sq` yyewndy xn`ydéì àèéLt £¨©©£Ÿ§¦¨¥
áéiç ønòîcnrndy el heyt ±,aiig xàì úäéî àä øáñ øî ¦§©¥©¨©¨©¨¦©Ÿ

à÷tñî àì úäéî àä øáñ øîe à÷tñîheyt did cg`l ± §©§¨©¨©¨¦©Ÿ§©§¨
bxdp ef dk`ln lry xaqy itl wtqd llka dpi` ef dk`lny
wtqd llka dpi` zxg` dk`lny heyt did xg`le yyewnd

.yyewnd bxdp dk`ln dze` lry xaqy itl
:yyewnd oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

døîBà àeä ïëå ,ãçôìö äæ LLB÷îyyewnd zyxta(al eh xacna) §¥¤§¨§¨§¥¥
øîBà àeä ïläìe ,'åâå 'Léà eàöîiå øaãna ìàøNé éðá eéäiå'iabl ©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨©¦§§¦§©¨¥

cgtlv zepa(b fk my),'øaãna úî eðéáà'dxifba dfn df cenll yie ¨¦¥©¦§¨
,mdipya daezkd 'xacna' dlindn deyïläl äî'xacna' ©§©¨

a xaecn cgtlv zepa zyxta xn`pyïàk óà ,ãçôìö'xacna' §¨§¨©¨
a xaecn yyewnd zyxta xn`pyøîà .àáé÷ò éaø éøác ,ãçôìö§¨§¨¦§¥©¦£¦¨¨©

Ck ïéáe Ck ïéa ,àáé÷ò ,àøéúa ïa äãeäé éaø Bìzn`d m` oia ± ©¦§¨¤§¥¨£¦¨¥¨¥¨
,jixack zn`d oi` m` oiae ,cgtlv `ed yyewndy ,jixack

ïécä úà ïzéì ãéúò äzà,df xac zxn`y lréøáãk íà,Edz` ©¨¨¦¦¥¤©¦¦¦§¨¤
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ה'תש"פ  סיון ט"ו ראשון יום חיים? בבעלי שנים ג' חזקת יש האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äiç Bà äîäa§¥¨©¨
ú÷æça dðéà ¯ äòBøå íB÷î ìëa úëläî àlà ,äøeîL dðéàL¤¥¨§¨¤¨§©¤¤§¨¨§¨¥¨§¤§©
äëìä àéä éøäL ¯ äéàø Bãé úçz dúBéä ïéàL ...dNôzL äæ¤¤§¨¨¤¥¡¨©©¨§¨¨¤£¥¦¨§¨

.BúeLøì äñðëðå ,dîöòî¥©§¨§¦§§¨¦§
להלך (ה"ד)להלן שיכולין  "העבדים שגם הרמב "ם  כתב 

אך  לבעליו ", העבד  ויחזור  ידו... תחת שהן זה  בחזקת  אינן

הואיל  ליום ... מיום רצופות  שנים  שלש  אצלו  "העבד היה  אם 

אותו ומעמידין נאמן זה  הרי השנים, אלו בכל בו מיחה ולא 

בידו".

החזיק שאם  זה  דין  הרמב "ם, לדעת  משנה': ה'מגיד וכתב 

נאמר לא  בידו", אותו ומעמידין נאמן  זה  "הרי  שנים שלש 

אינם שנים , שלוש  בהם  החזיק  אם  אף  אלא  חיים, בבעלי

בחזקתו.

רמה ' ב 'יד  כתב  עה)וכן סי' פ"ג וביאר :(ב"ב ,

שטרו על שומר אדם  – שטר  ידי על לקנותו  שהדרך בעבד 

וכיון בו. נזהר  אינו שנים  שלוש  שעברו ולאחר שנים , שלוש 

אותו ומעמידים  המחזיק  נאמן אלו, בשנים בו  מיחה שלא

שייך  ולא  שטר עליהם  כותבים  שאין  וחיה  בהמה  אבל  בידו,

חזקת בהם  מועילה  לא  – שטרו על נזהר שאדם  הטעם  בהם

שנים . שלוש 

הרשב "ם לדעת ומשני)אך ד"ה א לו, יש(ב"ב חיים  בעלי  גם

במשך  מיחה  לא שהמערער  וכיון שנים , שלש  חזקת  להם

מכרת אתה  לי , נתת  'אתה  לומר המחזיק נאמן  שנים, שלוש 

לי '.

הש "ך  סק"ג)וכתב קלה סי' אין(חו"מ הרמב"ם  לדעת גם :

חזקת יש  חיים בבעלי  גם  כי חיים , לבעלי עבדים  בין  לחלק 

הגמרא משמעות  גם וכך שנים . שם)שלוש  את(ב"ב המשווה 

בדרכים " המהלך דבר וכל ל"צאן שם)העבדים  הרשב"ם (לשון

חזקה להן  יש אבל לאלתר, חזקה להן  "אין רבא  אמר  זה ועל

שנים". ג' לאחר

הש "ך  סקק"ה)והוסיף  עב סי' :(שם

תחת היותה  "אין  כי חזקה להם אין חיים שבעלי זו הלכה

ברשות אותם  שראו  עדים  כשיש  רק  אמורה ראיה ", ידו 

או שקיבל לומר המחזיק נאמן עדים , אין אם  אבל  התובע ,

מעולם . הדברים היו לא  לומר יכול  שהיה  במיגו  אותם , קנה 

ה'תש"פ  סיון ט"ז שני יום לעמים  ישראל בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰àaä ìàøNé¦§¨¥©¨
.äéàø Búìéëà ïéàå ,éBâk àeä éøä ¯ éBbä úîçî¥£©©£¥§§¥£¦¨§¨¨

מנכרי קרקע  לגבות  הבא  שישראל כשם  הרמב "ם , לדעת

הנכרי אם  כך  חזקה , אינה  הנכרי חזקת  כי  להישבע  צריך  אינו

את גובה  הראשון הבעלים  אחר , ליהודי הקרקע  את  מכר

לדעת אך דבריו. את לאמת  כדי להישבע  צריך  ואינו הקרקע 

שבועה חייב מהנכרי, שקנה  מיהודי גובה  כאשר  הראב "ד 

מכר . לא  שאכן 

לשיטתם  היא כאן שמחלוקתם  משנה ' ה 'מגיד (לעיל ומבאר 

ה"ז) היינופ"א מנה ", אצלך לי שיש  אבא  לי "אמר  לגבי

שתובע אלא  התביעה באמיתות  בטוח  אינו עצמו שהתובע 

ואין שמא  טענת  זו  הרמב"ם  לדעת  בוודאי: שטוען  אחר  בשם 

ונשבעים . ברי טענת נחשבת הראב "ד  ולדעת  עליה , נשבעים 

מהנכרי הלוקח טענת  הרמב "ם לדעת  כאן: גם נחלקו ובזה

קנה הנכרי אם  יודע אינו  עצמו הוא  שהרי ודאי , טענת  אינה

זו הראב "ד לדעת אך טענתו , על נשבע  אין  ולכן  הקרקע  את 

עליה . ונשבעים  ודאי טענת 

אין עצמו מהנכרי גובים  כאשר  הרי קשה : עדיין  ולכאורה 

צריך  ואינו  מהיהודי השדה  את שקנה  בטענתו מתחשבים

פ על  היהודי  שטענת  יתכן  ואיך כך, על דבריולהישבע  י

לדברי דומה  זה  (ואין בעצמו? טוען מאשר  יותר  תועיל

נאמן היה  עצמו  האב  גם  שם  אבא ', לי  'אמר  לגבי הראב "ד 

בטענתו ).

משנה ': ה 'לחם ומבאר 

לטובת אותה  ותיקנו  מדרבנן תקנה  היא היסת ' 'שבועת 

אין הנאמנות שמצד למרות  ולכן נכרי, לטובת  ולא  ישראל

הנכרי מטענת  יותר הנכרי בשם  הטוען היהודי  לטענת  מעלה 

לנכרי. ולא  ליהודי  רק  שבועה תיקנו מכלֿמקום  עצמו,

אומרים : ויש 

עצמו הוא  שהרי  משמעות , אין  הלוקח  לטענת אמנם

לדעת אך  נאמנות, לו שאין הנכרי דברי על  רק  מסתמך

ראיה קצת  כאן  יש  כי  טענה ללא  אפילו  להשביעו יש  הראב "ד 

הבעלים היה  לא  זאת לולי כי  נמכרה , שהשדה  לדבר ' ו 'רגלים 

כדי בכך  ודי  בשדהו , שישבו  השנים  כל במשך שותק הראשון

לדבר ' 'רגלים  בכוח אין  הרמב "ם לדעת ואילו שבועה. לחייב 

פטור כאן  ולכן ודאית, טענה פי  על  אלא  שבועה  לחייב 

ב)משבועה  לה, ב"ב שלמה ופני סופר .(חתם

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום לשקר? אסור מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰íãàì øeñà̈§¨¨
äéä ?ãöék .Bákòì éãk Bà ïécä úeòì éãk ,ø÷L úðòè ïòèì¦§Ÿ©£©¤¤§¥§©¥©¦§¥§©§¥©¨¨
äðîa äãBiL éãk ,íéúàî epðòhé àì ¯ äðî Bøáça äLBð¤©£¥¨¤Ÿ¦§¨¤¨©¦§¥¤¤§¨¤

...äòeáL áiçúéå§¦§©¥§¨

כאשר אפילו  שקר טענת  לטעון שאסור  מבואר  זו  בהלכה 

ממון להשיג  כדי  אלא  כדין, שלא  ממון  להוציא מטרתה אין 

בדין. לו  המגיע 

להתחמק כדי שקר  לומר  איסור שאין  מצינו מאידך
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שהתחייב מי כגון תורה, דין פי על בו  חייב  שאינו מתשלום 

לו. לשלם חייב  אינו  לכך, מודע  אינו  עצמו  והגוי  לגוי ממון 

בוודאות יודעים אינם  ויורשיו המלווה  ומת  מגוי הלווה  ולכן

ולכאורה , חייב . שאינו  ולומר להכחיש  לו מותר  - החוב על 

אך  בגוי , אמור  לא  רעך" את  תעשוק  "לא של  האיסור  אמנם 

לשקר ? ההיתר מנין 

לאדם "אסור  הרמב "ם מלשון ללמוד ניתן  לכך המענה  את 

שקר טענת eakrlלטעון ick e` oicd zeerl ick: כלומר ."

בשקר הוא  oicdהאיסור  zeeirl mxebd, מוטעה פסק היינו ,

כדין. שלא  ממון  הוצאת  מכך  תיגרם  שלא  אע "פ 

יותר תובע שהמלוה  הרמב "ם  שמביא בדוגמא  וכגון

ולכפור במקצת  להודות  ללווה  לגרום  כדי ההלוואה מסכום 

לדרוש יוכל ואז  שבועה, יתחייב  כך ידי ועל  התביעה  בשאר

נוספות  תביעות  בה  בכוונת(אמיתיות)לכלול  אין  שאמנם 

גורם הוא ֿ מקום  מכל  אך לו, מגיע שלא  ממון להוציא  התובע 

כדין שלא  שבועה  לחייב  הדין  טו)לבית  המשולש חוט .(ראה

'מדבר איסור  את  מנה  לא שהרמב"ם  מכך כי  שהוסיפו ויש 

האיסור עיקר שלדעתו  ללמוד יש  המצוות  במנין תרחק ' שקר

'בצדק לדיינים באזהרה  נכלל הדבר  ולכן דין , בבית הוא 

עמיתך' קנוֿא)תשפוט ח"א לרס"ג הרי"פ .(ביאור

התורה מן  איסור  על  עוברים  שקר שבכל  שפסקו יש  אך

יג) עשה בפתיחה חיים חפץ שלא(ראה שבשקר מדבריהם ונראה  ,

הנביאים  מדברי  איסור  יש  ואילך)בבית ֿדין קעח תשובה שערי .(ראה

איסור לפחות  בכך ויש  מגונה  מידה  זו הדעות לכל אמנם 

בגמרא  וכמבואר  ב)מדרבנן, סה, בענינים(יבמות לשקר  שהתירו

אסור . לצורך שלא  ששקר  ומכאן שלום , דרכי מפני מסוימים

(gny xe`)

ה'תש"פ  סיון י"ח רביעי יום בני' 'זה לומר האדם נאמנות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰Bà ,'éða äæ' :øîBàä̈¥¤§¦
iä øàL Bà ...'éçà äæ'íéLðàa äãBäL ét ìò óà ¯ BúBà ïéLøB ¤¨¦§¨©§¦©©¦¤¨©£¨¦

.epLøééå ,ïîàð äæ éøä ¯ åéáBø÷ ïäL ïé÷æçî ïðéàL¤¥¨ª§¨¦¤¥§¨£¥¤¤¡¨§¦¨¤
הרשב"ם  ליורשו),לדעת  ד"ה ב קלד, בתרא האדם(בבא נאמנות 

בני' 'זה  יורשו)לומר  מתורת(והוא היא  כבנו  הוחזק שלא מי על 

נכסים זה  ולפי במתנה , נכסיו את  לו  לתת  יכול  שהרי  'מיגו ',

יכול  היה לא בני ' 'זה  אמירתו  ובשעת  מכן לאחר לו שנפלו

- 'מיגו' לו ואין  לעולם ' בא שלא 'דבר  זה  הרי כי להקנותם 

נאמן. אינו

על  חז"ל כדרשת בכור ', בני 'זה לומר אדם  שנאמן ואף 

יכירנו - שנים  פי  לו לתת  יכיר  הבכור... "את  הפסוק 

גם בירושה  שניים  פי  שייטול כבכור  לקובעו  ונאמן  לאחרים ",

כך אחר  שיפלו ב)בנכסים קכז, כשידוע(ב"ב רק  זה  הרי –

אם יודעים  לא  שאם  תורה  וחידשה  ליורשו, וראוי  בנו  שהוא 

כלל  ידוע לא  אם  אבל  כבכור , 'להכירו' נאמן הבכור, הוא 

מתורת אלא 'יכיר' מתורת  עליו להעיד  נאמן אינו בנו, שהוא 

בהם ושייך ברשותו עתה  שהם  בנכסים  רק ולכן, 'מיגו '.

נאמן. - 'מיגו'

מוחזקים שאינם  באנשים  גם הרמב "ם  לשיטת  אבל

וביאר אותו . ויורשים  הם שקרוביו לומר נאמן כקרוביו,

'יכיר' מתורת  היא שהנאמנות  משנה ' 'מיגו')ה'לחם  מתורת ,(ולא

אם כי הוא , שבנו לומר נאמן כבנו  הוחזק  שלא  מי  על וגם 

הפשיטות  בחלק  כלֿשכן  נאמן הבכורה קלד,בחלק  ב"ב (מאירי

ברשותוב) שעה  באותה היו שלא בנכסים  גם  נאמן  ולכן .

הנכסים . בין חילק  לא  הרמב "ם שהרי 

שאר על להעיד  נאמן  מדוע  כן , אם  והקשה : הוסיף אך

ולא בנו לגבי רק  נאמרה  'יכיר ' של הנאמנות  והרי קרוביו ,

היה 'מיגו ' בתורת  היא הנאמנות  ואם  הקרובים , לשאר 

להוריש  שנאמן לומר  צריך  הקרובים)הרמב"ם  נכסים(בשאר רק

שייך  ולא כך אחר  לו  שנפלו  בנכסים  ואילו ברשותו, שהיו 

נאמן ? אינו - 'מיגו' בהם

נאמן האם  בני' 'זה  לומר שנאמן  זו בהלכה לעיין  יש  ועוד

אם  גם בנו  שהוא  epaלומר epi`y wfgen?

הסמ "ע  כך  על  סקכ"ד)וכתב  רעז סי' ידי(חו"מ על  הוחזק  אם  :

לחזור יכול  אינו  בנו, שאינו  עליו לומר  היה  שרגיל זה  אדם

משנה' ה 'מגיד הביא  (וכן  בנו  שהוא עתה  ולומר  פ"ב בו  (לעיל

בכורוהי"ד) שהוא  אחד על  אמר  שאם  והרשב "א  הרמב "ן בשם 

שוב שהכיר , "דכיון בכורו שהוא  אחר  על לומר נאמן  אינו

שנולד  שהעידו עדים  ידי על הוחזק  ואם ומכיר"). חוזר אינו

העדים . את להכחיש  נאמן אינו - אחרת  מאשה 

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום הגוי  ירושת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ïî åéáà úà LøBé éBbä©¥¤¨¦¦
.ïâäðî éôì ïúBà ïéçépî ,ïäéúBMøé øàL ìáà ;äøBzä©¨£¨§¨§ª¥¤©¦¦¨§¦¦§¨¨
ירושה ? דין בגוי אין  או  יש  אם  מינה' 'נפקא  ומה

הראשונים  א)מבארים  יז, קידושין ריטב"א לו(מאירי , יש  אם :

אסור  הגוי  גזל  כי לקחתם לישראל אסור  ירושה גזלה דין  (הל'

ה"ב) בהםפ"א ואין  הפקר  הם הנכסים  יורש , אינו הגוי  אם  אבל

גזל. משום 

שלמה ' ה 'מנחת פו)והוסיף  :(סי'

מותר  הגוי  שגזל הסוברת  לדעה  ב)גם קיא, מציעא תהא(בבא ,

ה 'יראים ' דברי  לפי  מינה' תרלז 'נפקא  סי' או"ח אברהם' ה'מגן (הביאם

וצריכיםסק"ג) 'לכם' בהם  (שנאמר מינים ד' או סוכה  שמצוות 

חובה ידי בהם  יוצא אינו 'משלכם ') גזוליםלהיות  הם  אם 

ואם 'משלכם '. זה שאין כיון מותר הגוי  גזל  אם  אף  מהגוי,

בהם להשתמש  יוכל  לא אביו  את  שירש  מהגוי הגוזל  כן,

'משלכם '. זה  אין  כי  למצוה

המאירי לדעת  יורשים(שם)והנה, הגוי קרובי שאר  גם 

סופר' ה 'חתם  נקט  וכן בן . שאין  במקום  קכז)אותו  סי' (יו"ד

אלא חלציו יוצאי  לבניו  דוקא לאו  ליורשיו , מוריש  ש "נכרי 



v"ndqeפב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

את רק יורש  שהגוי במפורש  כתב הרמב "ם  אך יורשיו". כל 

וכפי מנהגם ". לפי אותן  מניחין ירושותיהן שאר "אבל אביו

אלא נחלות  סדר  שיהיה מצינו  "שלא  משנה ' ה 'מגיד שפירש 

בלבד ". לישראל 

חן ' 'דברי פ)ובספר  ומקורו:(סי' הרמב "ם  דברי את מבאר

בגמרא  א)נאמר סב, ואיך (יבמות נחלה , בני  אינם  נח שבני

אלא תורה "? דבר  אביו  את  יורש  ש "הגוי  להלכה  מתאים  זה

כפי אביו, את  היורש  בבן  רק  הוא  בגוי ירושה  דין  שאכן 

מהכתוב שם)שנלמד  בני(קידושין 'אינם  קרובים  שאר ואילו  ,

בגוי. נאמר  לא  נחלות  בפרשת הכתוב הסדר  כי נחלה',

לפי אותן  מניחין ירושותיהן "שאר  הרמב "ם  שכתב  ומה 

אינם הקרובים  ושאר שיירש  בן  לגוי אין כאשר היינו מנהגם",

משפטים "לתקן  הם  רשאים  וממילא התורה , מן נחלה ' 'בני

נצטוו נח בני שהרי  שבישראל, הנחלה  כסדר  שלא וחוקים "

חוקיהם . לפי  מהיורש  לגזול  ואסור ה'דינים ' על 

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום בה? זוכה מי - השותפים אחד מציאת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰äéäL ïéçàä ïî ãçà¤¨¦¨©¦¤¨¨
Bà éúéåìäL elà úBòî' :øîàå ...úéaä CBúa ïúBðå àNBð¥§¥§©©¦§¨©¨¥¤¦§¦¦
...'éúàöî äàéöî' Bà ...ïä écáì élL elà ,íéãáò ïäa éúéðwL¤¨¦¦¨¤£¨¦¥¤¦§©¦¥§¦¨¨¨¦
.äàéöî àöî Bà ,úøçà äMøé Bì äìôpL äéàø àéáäì åéìò̈¨§¨¦§¨¨¤¨§¨§ª¨©¤¤¨¨§¦¨

הש "ך  סקי"ב)והקשה  סב סי' :(חו"מ

מצא השותפים  אחד או  האחים אחד שאם מכאן  משמע 

יש זה  ולפי ראשונים . כמה דעת  וכן שלו . היא הרי – מציאה 

הרמ"א  פסק  מדוע  סי"ב)לתמוה קעו סי' אחד (שם שאם 

שאר עם  להתחלק  עליו מציאה , מצא  או גזל או  גנב  השותפים 

השותפים ?

סק"י)וה 'תומים ' ביאר :(שם

כוונה ללא  המציאה  את מגביה  השותפים  מן אחד כאשר 

השותפות , דעת  על בה לזכות בסתם  מחשבתו מיוחדת ,

הגבהת בעת  אם  אך  חברו, קנה  לחברו מציאה והמגביה 

הרי לעצמו, רק  בה  לזכות  שמתכוין בפירוש  אמר  המציאה

בהלכה והמדובר  לשותפו, לזכות  התכוון  לא  שהרי שלו היא 

רק בה  לזכות  והתכוונתי מצאתי  מציאה  אמר כשאכן  הוא  זו

לעצמי.

החושן ' ה 'קצות  זה  על  סק"ג)והעיר  :(שם

לבד  לעצמו לזכות  שותף  יכול אכן  האם  להסתפק יש 

ראשונים  כמה  לדעת  כי שותפו, ושותפין מבלי  שלוחין הל' (ראב"ד

א) ט, ב"ב רשב"א ה"ב. גםפ"ד לזה  זה  להקנות  שותפים  יכולים

לעולם  בא  שלא  לעולם)בדבר בא שלא דבר מקנה אדם שאין (אף

לא שעדיין מלאכה  לעשות המשתעבדים  עבדים  דין  וכדוגמת

בעולם קיים  שגופם  כיון  לעולם  ידי באה  'יקדשו כאומר זה (והרי

מהםלעושיהם') אחד  כל  בעולם , קיים  שגופם  השותפים  ואף  ,

השותפים אחד  כאשר  כן, ואם  לשותפו . עצמו את  מקנה 

שידו כיון לעצמי רק  זכיתי  לומר  יכול  אינו מציאה , מגביה

מלאכה . לכל לשותפו  גם ידו  את  והקנה  השותפים  יד  היא 

ה'תש"פ  סיון כ"א קודש שבת דין  עשיית על ברכה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìL äNò úåöî¦§©£¥¤
Cìt ìëáe äðéãîe äðéãî ìëa íéøèBLå íéèôBL úBpîì ,äøBz¨§©§¦§§¦§¨§¦¨§¦¨§¨¤¤

éøòL ìëa Eì ïzz íéøèLå íéèôL" :øîàpL ,Cìôå."E ¨¤¤¤¤¡©Ÿ§¦§Ÿ§¦¦¤§§¨§¨¤
הרשב "א  יח)כתב סי' ח"א :(שו"ת

בצדק  לשפוט מצות ֿעשה  על  לברך עמיתך'אין  תשפוט ('בצדק

ה"א) פכ"א להלן כולה- תלויה  שאינה מצוה על מברכים  אין כי 

ותתבטל  השני  בה  יתרצה  שלא  אפשר  שהרי  העושה ביד

שמא עליה, לברך  אין דין לבית  המסורה  זו מצוה  וגם  המצוה ,

המצוה . ותיעקר דעתם  את  הדין בעלי יקבלו  לא 

סופר ' נד)ו 'חתם  סי או"ח אמרו(שו"ת כך: על נשאל

מפולדא)בירושלמי מהר"א פירוש ע"פ ה"א פ"ו שלדעת(ברכות

'בצדק ֿ עשה מצות על מברך לדון  הנכנס  דיין  אמוראים ,

הרשב"א ! כדברי שלא וזה  עמיתך', תשפוט

וביאר :

לא שמא דין עשיית  על  לברך  שאין הרשב "א  שכתב  מה 

ֿ דין בית הרי  לכאורה : עיון צריך  הדין , בעלי  ידי  על יתקבל 

כרחו על ממנו ומוציאים  החייב  לנכסי ולוה יורדים  מלוה (הל'

ה"א) הראב "ד פכ"ב שכתב  מה  בהקדים  לומר יש  אלא  (הובא ,

ג) שער חול של תפילות בהב'אבודרהם', שיש  מצוה על מברכים  שאין

לברך  אין ולכן  הקלקול, על  כמברך שנראה  מפני וקלקול  נזק 

תחילת על אמנם , ועלוב. נגזל בו  יש כי בכפיה דין עשיית  על 

גמר עשייתו שאין  דבר  שכל  אלא  לברך, צריך היה  הדין

עליו מברכים  אין  עשיית המצוה  על מברכים אין ולכן ב. מב, (מנחות

ה"ח) פי"א ברכות הל' רמב"ם - .סוכה

הוא שמא  דין  עשיית על  לברך  שאין  הרשב "א  כוונת וזו 

התחלת רק  שהיתה ונמצא  הדין  בעלי ידי  על  יתקבל לא 

את עליהם שייכפו  לאחר רק  יהיה  המצוה  גמר  כי  המצוה ,

נחשב הדבר כי  לברך  אין  בכפיה  הנעשית  מצוה ועל הדין,

כקלקול.

הירושלמי כי דין, עשיית  על מברכים  הירושלמי ולדעת 

גמר קיום  ללא אף  מצוה, תחילת על  שמברכים  לשיטתו

במצוותיו המצוה  קדשנו אשר ברוך אומר, לעצמו סוכה "העושה כתבו: (וכך

ה"ג) פ"ט ברכות סוכה". לעשות .וציונו



פג orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ה'תש"פ  סיון ט"ו ראשון יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר

בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים
היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים

של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

את רק יורש  שהגוי במפורש  כתב הרמב "ם  אך יורשיו". כל 

וכפי מנהגם ". לפי אותן  מניחין ירושותיהן שאר "אבל אביו

אלא נחלות  סדר  שיהיה מצינו  "שלא  משנה ' ה 'מגיד שפירש 

בלבד ". לישראל 

חן ' 'דברי פ)ובספר  ומקורו:(סי' הרמב "ם  דברי את מבאר

בגמרא  א)נאמר סב, ואיך (יבמות נחלה , בני  אינם  נח שבני

אלא תורה "? דבר  אביו  את  יורש  ש "הגוי  להלכה  מתאים  זה

כפי אביו, את  היורש  בבן  רק  הוא  בגוי ירושה  דין  שאכן 

מהכתוב שם)שנלמד  בני(קידושין 'אינם  קרובים  שאר ואילו  ,

בגוי. נאמר  לא  נחלות  בפרשת הכתוב הסדר  כי נחלה',

לפי אותן  מניחין ירושותיהן "שאר  הרמב "ם  שכתב  ומה 

אינם הקרובים  ושאר שיירש  בן  לגוי אין כאשר היינו מנהגם",

משפטים "לתקן  הם  רשאים  וממילא התורה , מן נחלה ' 'בני

נצטוו נח בני שהרי  שבישראל, הנחלה  כסדר  שלא וחוקים "

חוקיהם . לפי  מהיורש  לגזול  ואסור ה'דינים ' על 

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום בה? זוכה מי - השותפים אחד מציאת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰äéäL ïéçàä ïî ãçà¤¨¦¨©¦¤¨¨
Bà éúéåìäL elà úBòî' :øîàå ...úéaä CBúa ïúBðå àNBð¥§¥§©©¦§¨©¨¥¤¦§¦¦
...'éúàöî äàéöî' Bà ...ïä écáì élL elà ,íéãáò ïäa éúéðwL¤¨¦¦¨¤£¨¦¥¤¦§©¦¥§¦¨¨¨¦
.äàéöî àöî Bà ,úøçà äMøé Bì äìôpL äéàø àéáäì åéìò̈¨§¨¦§¨¨¤¨§¨§ª¨©¤¤¨¨§¦¨

הש "ך  סקי"ב)והקשה  סב סי' :(חו"מ

מצא השותפים  אחד או  האחים אחד שאם מכאן  משמע 

יש זה  ולפי ראשונים . כמה דעת  וכן שלו . היא הרי – מציאה 

הרמ"א  פסק  מדוע  סי"ב)לתמוה קעו סי' אחד (שם שאם 

שאר עם  להתחלק  עליו מציאה , מצא  או גזל או  גנב  השותפים 

השותפים ?

סק"י)וה 'תומים ' ביאר :(שם

כוונה ללא  המציאה  את מגביה  השותפים  מן אחד כאשר 

השותפות , דעת  על בה לזכות בסתם  מחשבתו מיוחדת ,

הגבהת בעת  אם  אך  חברו, קנה  לחברו מציאה והמגביה 

הרי לעצמו, רק  בה  לזכות  שמתכוין בפירוש  אמר  המציאה

בהלכה והמדובר  לשותפו, לזכות  התכוון  לא  שהרי שלו היא 

רק בה  לזכות  והתכוונתי מצאתי  מציאה  אמר כשאכן  הוא  זו

לעצמי.

החושן ' ה 'קצות  זה  על  סק"ג)והעיר  :(שם

לבד  לעצמו לזכות  שותף  יכול אכן  האם  להסתפק יש 

ראשונים  כמה  לדעת  כי שותפו, ושותפין מבלי  שלוחין הל' (ראב"ד

א) ט, ב"ב רשב"א ה"ב. גםפ"ד לזה  זה  להקנות  שותפים  יכולים

לעולם  בא  שלא  לעולם)בדבר בא שלא דבר מקנה אדם שאין (אף

לא שעדיין מלאכה  לעשות המשתעבדים  עבדים  דין  וכדוגמת

בעולם קיים  שגופם  כיון  לעולם  ידי באה  'יקדשו כאומר זה (והרי

מהםלעושיהם') אחד  כל  בעולם , קיים  שגופם  השותפים  ואף  ,

השותפים אחד  כאשר  כן, ואם  לשותפו . עצמו את  מקנה 

שידו כיון לעצמי רק  זכיתי  לומר  יכול  אינו מציאה , מגביה

מלאכה . לכל לשותפו  גם ידו  את  והקנה  השותפים  יד  היא 

ה'תש"פ  סיון כ"א קודש שבת דין  עשיית על ברכה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìL äNò úåöî¦§©£¥¤
Cìt ìëáe äðéãîe äðéãî ìëa íéøèBLå íéèôBL úBpîì ,äøBz¨§©§¦§§¦§¨§¦¨§¦¨§¨¤¤

éøòL ìëa Eì ïzz íéøèLå íéèôL" :øîàpL ,Cìôå."E ¨¤¤¤¤¡©Ÿ§¦§Ÿ§¦¦¤§§¨§¨¤
הרשב "א  יח)כתב סי' ח"א :(שו"ת

בצדק  לשפוט מצות ֿעשה  על  לברך עמיתך'אין  תשפוט ('בצדק

ה"א) פכ"א להלן כולה- תלויה  שאינה מצוה על מברכים  אין כי 

ותתבטל  השני  בה  יתרצה  שלא  אפשר  שהרי  העושה ביד

שמא עליה, לברך  אין דין לבית  המסורה  זו מצוה  וגם  המצוה ,

המצוה . ותיעקר דעתם  את  הדין בעלי יקבלו  לא 

סופר ' נד)ו 'חתם  סי או"ח אמרו(שו"ת כך: על נשאל

מפולדא)בירושלמי מהר"א פירוש ע"פ ה"א פ"ו שלדעת(ברכות

'בצדק ֿ עשה מצות על מברך לדון  הנכנס  דיין  אמוראים ,

הרשב"א ! כדברי שלא וזה  עמיתך', תשפוט

וביאר :

לא שמא דין עשיית  על  לברך  שאין הרשב "א  שכתב  מה 

ֿ דין בית הרי  לכאורה : עיון צריך  הדין , בעלי  ידי  על יתקבל 

כרחו על ממנו ומוציאים  החייב  לנכסי ולוה יורדים  מלוה (הל'

ה"א) הראב "ד פכ"ב שכתב  מה  בהקדים  לומר יש  אלא  (הובא ,

ג) שער חול של תפילות בהב'אבודרהם', שיש  מצוה על מברכים  שאין

לברך  אין ולכן  הקלקול, על  כמברך שנראה  מפני וקלקול  נזק 

תחילת על אמנם , ועלוב. נגזל בו  יש כי בכפיה דין עשיית  על 

גמר עשייתו שאין  דבר  שכל  אלא  לברך, צריך היה  הדין

עליו מברכים  אין  עשיית המצוה  על מברכים אין ולכן ב. מב, (מנחות

ה"ח) פי"א ברכות הל' רמב"ם - .סוכה

הוא שמא  דין  עשיית על  לברך  שאין  הרשב "א  כוונת וזו 

התחלת רק  שהיתה ונמצא  הדין  בעלי ידי  על  יתקבל לא 

את עליהם שייכפו  לאחר רק  יהיה  המצוה  גמר  כי  המצוה ,

נחשב הדבר כי  לברך  אין  בכפיה  הנעשית  מצוה ועל הדין,

כקלקול.

הירושלמי כי דין, עשיית  על מברכים  הירושלמי ולדעת 

גמר קיום  ללא אף  מצוה, תחילת על  שמברכים  לשיטתו

במצוותיו המצוה  קדשנו אשר ברוך אומר, לעצמו סוכה "העושה כתבו: (וכך

ה"ג) פ"ט ברכות סוכה". לעשות .וציונו
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,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
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,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
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LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈
ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש

סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק
שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא

שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.‚‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.„‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ - eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«
,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ

.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה  לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.Ê¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ Èz¯ÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
È¯ˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
CÎÈÙÏe ,„·Ïa È˙B‡ Û¯Á ‡nL Èz¯Ó‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

.È¯ËLa Èz¯‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

לח:33) שם זביד, רב של משמע,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב'תוספות' קמו). סי' שם ב'טור' (מובאה חננאל רבינו
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אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆
„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)

.ÈÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק
בפירות. ואחד בקרקע

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה

"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים
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אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆
„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)

.ÈÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק
בפירות. ואחד בקרקע

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה

"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים
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-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף
מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי

רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,
כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.·ÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À

ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.

.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ¯ eÈ‰iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È¯‰ .BÊ ¯Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk¯„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»

¯È·B‰Ï32‰L ¯Á‡ ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ»»««»»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÔÈ¯È·BÓe ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ Èz¯·B‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈ¯f‰ ˙La ‰a¯‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

זרעה.30)שם.29) שנים.31)לא שלש זרעה אם אפילו
מדי.32) יותר הקרקע את להכחיש שלא שדה 33)כדי

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



orhpeפח oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»
ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈

,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה  שם, הלוקח.39)ברייתא

באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.Ê·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם

שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈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



פט orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»
ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈

,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה  שם, הלוקח.39)ברייתא

באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.Ê·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם

שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
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ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.ÈdÚ¯Ê58ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ¯Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.·ÈdÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי

שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡·e ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â ¯„bÏ ıeÁ Ú¯ÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰L ¯Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
Ú¯BfL eÈ‡¯L ÔÂÈk :ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¬ƒ¿¿ƒ≈»∆»ƒ∆≈«
‰„O‰ ˙iÁ - Ú¯fM ‰Ó Ïk :e¯Ó‡ ,¯˜ÙÓ ÌB˜Óa¿»À¿»»«¿»«∆»««««»∆
Ú¯Bf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚¯ ‡l‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב של מימרא

.ÊËdlk dÏÎ‡75Ú·¯ ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰ - ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
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Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»
‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈

BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי
קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל

לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי"ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ
פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען

"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי". דבאזי
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק, לקט
וכן  והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים: הראב"ד
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.
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Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»
‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈

BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי
קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל

לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי"ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ
פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען

"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי". דבאזי
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק, לקט
וכן  והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים: הראב"ד
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.
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שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה אףֿעלֿפי זו, בהלכה
לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם
חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה אלא קנה לא -
הרי  אילן לכל אמות ארבע עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע בפחות אבל חזקה, זו
בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם

אלה].

ה'תש"פ  סיון ט"ז שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.‡el‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆
‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»

˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.·ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו

כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את
שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו

והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם
משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ô·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר  בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם
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.ÂÒÈ¯‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ˙B·‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÈ¯‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ -24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ

ÔÈÒÈ¯‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï·‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - da eÈ‰L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ¯‡‰25ÒÈ¯‡Â .26B˙eÒÈ¯‡Ó „¯iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰ - „¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק כן גם מתעסק והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק כשקיבל 28)הפסיק אפילו

מאריסותו. שירד לפני באריסות

.ÊÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ¯‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È·‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»
Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙eL¯a ÔÈLnzLÓ32e¯·Ú . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿
¯Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtB¯ËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - e¯·ÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי את השאירו
האפוטרופוס. רבינו:32)בידי כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר אפוטרופוס
(ראה  לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י"ד פרק ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י

שם). הערותינו ראה לגבי 33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס. רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.ÁÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
- ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ

‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»
‰ÈÒÎa ˙B¯t BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk40‰·e ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò¯‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»

‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙B¯t≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»

O ‰ÏÎ‡Â‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈
Ôa‰45·LÁÂ ÂÈ·‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»

ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ·‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ -46. ≈¬ƒ»»¿»»

מב:34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי 36)דין לטעון יכול השותף
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה
רצוי  ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני

חלקים. לשני הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי
כשיש  כאן רבינא, ותירץ חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל
שני  כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב.
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת
שם]. משפט חושן יוסף בית ראה לכולה". (וירד) נחית וקא

מט.38) וגמרא מב. שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני הותנה אם זה, ותנאי
שהסתלק  פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי
מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי
חושן  סמ"ע וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן לטובת 41)משפט
למחות, צריכה הקרקע, את וקלקל הזיק אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב
רבינו  דברי פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל
מדברי  מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק
למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב
אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי
הוא  יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע לנו ולמה

רבא)]. של מב.42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב מב.45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב"ם זה. על זה להקפיד

לזה. זה כאפוטרופוסים
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.ÂÒÈ¯‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ˙B·‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÈ¯‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ -24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ

ÔÈÒÈ¯‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï·‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - da eÈ‰L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ¯‡‰25ÒÈ¯‡Â .26B˙eÒÈ¯‡Ó „¯iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰ - „¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק כן גם מתעסק והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק כשקיבל 28)הפסיק אפילו

מאריסותו. שירד לפני באריסות

.ÊÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ¯‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È·‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»
Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙eL¯a ÔÈLnzLÓ32e¯·Ú . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿
¯Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtB¯ËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - e¯·ÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי את השאירו
האפוטרופוס. רבינו:32)בידי כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר אפוטרופוס
(ראה  לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י"ד פרק ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י

שם). הערותינו ראה לגבי 33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס. רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.ÁÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
- ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ

‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»
‰ÈÒÎa ˙B¯t BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk40‰·e ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò¯‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»

‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙B¯t≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»

O ‰ÏÎ‡Â‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈
Ôa‰45·LÁÂ ÂÈ·‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»

ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ·‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ -46. ≈¬ƒ»»¿»»

מב:34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי 36)דין לטעון יכול השותף
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה
רצוי  ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני

חלקים. לשני הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי
כשיש  כאן רבינא, ותירץ חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל
שני  כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב.
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת
שם]. משפט חושן יוסף בית ראה לכולה". (וירד) נחית וקא

מט.38) וגמרא מב. שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני הותנה אם זה, ותנאי
שהסתלק  פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי
מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי
חושן  סמ"ע וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן לטובת 41)משפט
למחות, צריכה הקרקע, את וקלקל הזיק אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב
רבינו  דברי פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל
מדברי  מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק
למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב
אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי
הוא  יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע לנו ולמה

רבא)]. של מב.42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב מב.45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב"ם זה. על זה להקפיד

לזה. זה כאפוטרופוסים
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.ËÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ipa x`yk od ixd 'ek ...dyxbzpy dy`e eia`n yxity oae"
."mc`

לה' אתם "בנים שנאמר ובן לאב נמשלו וישראל הקב"ה
במדרשי  כמבואר ואשה לבעל נמשלו כן וכמו אלוקיכם",
ואם  וכלה. לחתן וישראל הקב"ה את המדמים רבים חז"ל
יקשה  הרוחנית, במשמעותה זו הלכה להסביר נבוא
אין  בעלה בנכסי ואשה אביו בנכסי שבן הדין את להסביר
שכר  הן בשכר, קשורה ה' עבודת כל והלא חזקה, להם
("שיסיר  הזה בעולם גשמי שכר והן הבא בעולם רוחני
וישפיע  ... כו' מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו
של  עבודתו שתכלית אלא עוד, ולא כו'"). הטובות כל לנו
ואיך  בראשית", במעשה לקב"ה "שותף שנעשה היא אדם
חזקה". לו אין אביו בנכסי ש"בן הדין עם זה כל מתאים

בלשון  היא לאביו הבן שעבודת אמת הן הוא: וההסבר
ואימי' אבוי בתר דאשתדל "כברא בתניא שהובא הזוהר
ומסר  כו' ונשמתי' ורוחי' ונפשי' מגרמי' יתיר לון דרחם
הוא  וכן הביטול, תכלית כלומר כו'" עלייהו למיתה גרמי'
שהעבודה  ואף בעלה" רצון שעושה כשרה "אשה לגבי גם
של  רצונו זאת בכל העבודה, וראשית יסוד הוא והביטול
מציאותו, כל את החודר באופן גם תהיה שהעבודה הקב"ה
נפשו  כוחות פרטי כל עם האדם מציאות שתהיה היינו

באלקות. חדורה מציאותו תהיה זאת ובכל
שמלבד  מבעלה", שנתגרשה ואשה מאביו שפירש "בן וזהו
עבודה  גם מיהודי נדרשת הנפש, ומסירות הביטול תנועת

"נתגרשה". או ב"פירש" רק מתאפשרת וזו עצמו בכח
חכמתו  שהיא שהגם התורה בלימוד גם הוא הזה  כסדר
בשאלות  כרוך תורה תלמוד מכל־מקום הקב"ה, של ורצונו
כל  את תחדור שהתורה כדי אדם של שבשכלו והבנות
עבודת  היינו ובעלה" ל"אשה בנוגע הוא וכן מציאותו.
באופן  ה' אהבת היא התפילה עבודת שכללות התפילה
ה' אהבת צריכה זאת עם וביחד כלל, מציאות שאינו
דווקא. נפשך" ובכל לבבך "בכל האדם מציאות את לחדור
(fi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.È˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈

ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.‡È„ˆÈk ÔÏÊb‰53,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ B‡54B‰ Ô‰LÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«

- ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ È˜ÒÚƒ¿≈»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.‡Ïk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O·e , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e10- ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע. לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי כאן
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רבינו  נושאיֿכלי ונלאו הי"ח. פכ"ב אישות בהלכות גם כתב
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני היינו בכתובתה", לה "שכתב מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב ולא לכתובתה, כאפותיקי
היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב"ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף התוספת
נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב
רוח  נחת לומר: שיכולה נט), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי ולא הבית, שלום למען לבעלי, עשיתי

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני מלוג", "נכסי נקראים - להם בנוגע אחריות
השלם). ערוך - מורטט = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי הוא: ההבדל וטעם הי"ז. פכ"ב
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי
את  יאמר: לו, למכור תסרב אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.·ÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡¯ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ¯ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡¯i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ e¯ÎÓ ‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
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ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
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‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי"א.13)שם הקודם בפרק מבואר
דמים.14) שלקח הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני הט"ו.17)אלא פ"ט

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
הכלל  לפי רב, דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב שאם רבינו, פירש שלא
ואולי  שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת
כדי  לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס, (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט"ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.‚Ôn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtB¯ËBt‡‰ Ô·e ÒÈ¯‡‰ Ô·e ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
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Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È·‡Ó Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆
‰˜ÊÁ19Ô‰È·‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆

‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰e¯ÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆
Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי
– ואפוטרופוס ואריס אומן בן - אלה אפילו אביהם, של

חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס רבינו
הרי"ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי
שהרי  זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס
"כגון  רבינוֿתם: גורס אלו, מקושיות להימלט וכדי נאמנים.
הבעלים  הודו בפני טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני לטעון: היה שיכול ב'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני שאכל עדים יש והרי

.„ÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ dÈ‡ - ¯ÎnL ÂÈ·‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï·‡23BÏ LÈ - ÂÈ·‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ·‡ È·‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס. הקודמת.22)בן שהרי 24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי בידו היא

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡ - »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ¯ÊÁz - ¯ËL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙Úe·L ewz ‡lL ,‰Úe·L ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡¯OÈÂ .Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈ·ÎBk31ÌÈ·ÎBk „·BÚk ‡e‰ È¯‰ -32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡¯33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין
אדם]. כל על מגן שהחוק שטר 29)דמוקרטיות, אבל

שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי שם: רב מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני בלי נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
גוי. סתם לבין אנס, או כגזלן הידוע אדם בין לחלק שיש
רב  על חולק ששמואל מצאנו לא הרי זה: להבדל וסיוע

שטר]. שהביא גוי מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי

אין  ולמה שבועה. בלי שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי 'ברי' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ"א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו

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



צה orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו  נושאיֿכלי ונלאו הי"ח. פכ"ב אישות בהלכות גם כתב
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני היינו בכתובתה", לה "שכתב מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב ולא לכתובתה, כאפותיקי
היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב"ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף התוספת
נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב
רוח  נחת לומר: שיכולה נט), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי ולא הבית, שלום למען לבעלי, עשיתי

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני מלוג", "נכסי נקראים - להם בנוגע אחריות
השלם). ערוך - מורטט = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי הוא: ההבדל וטעם הי"ז. פכ"ב
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי
את  יאמר: לו, למכור תסרב אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.·ÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡¯ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ¯ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡¯i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ e¯ÎÓ ‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
BÏ ÔÈ‡Â ,B„iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - BÏ eÈ„B‰ƒƒƒ∆«»∆ƒ»¿≈

ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
ÔÏÊb‰ „iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - CÎÂ16BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe , ¿»ƒƒ∆«»∆ƒ«««¿»«¬ƒƒ

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי"א.13)שם הקודם בפרק מבואר
דמים.14) שלקח הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני הט"ו.17)אלא פ"ט

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
הכלל  לפי רב, דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב שאם רבינו, פירש שלא
ואולי  שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת
כדי  לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס, (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט"ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.‚Ôn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtB¯ËBt‡‰ Ô·e ÒÈ¯‡‰ Ô·e ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
Ô‰Ï e¯ÎÓ ÌÈÏÚa‰L eÚË Ì‡ :‰˜ÊÁ ÈL BÊ ‰„O»∆¿≈¬»»ƒ»¬∆«¿»ƒ»¿»∆
‡È‰L eÚË Ì‡Â ;‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈ - Ô‰Ï e˙ B‡»¿»∆≈»∆¬»»¿ƒ»¬∆ƒ

Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È·‡Ó Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆
‰˜ÊÁ19Ô‰È·‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆

‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰e¯ÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆
Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי
– ואפוטרופוס ואריס אומן בן - אלה אפילו אביהם, של

חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס רבינו
הרי"ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי
שהרי  זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס
"כגון  רבינוֿתם: גורס אלו, מקושיות להימלט וכדי נאמנים.
הבעלים  הודו בפני טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני לטעון: היה שיכול ב'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני שאכל עדים יש והרי

.„ÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ dÈ‡ - ¯ÎnL ÂÈ·‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï·‡23BÏ LÈ - ÂÈ·‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ·‡ È·‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס. הקודמת.22)בן שהרי 24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי בידו היא

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡ - »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ¯ÊÁz - ¯ËL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙Úe·L ewz ‡lL ,‰Úe·L ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡¯OÈÂ .Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈ·ÎBk31ÌÈ·ÎBk „·BÚk ‡e‰ È¯‰ -32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡¯33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין
אדם]. כל על מגן שהחוק שטר 29)דמוקרטיות, אבל

שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי שם: רב מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני בלי נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
גוי. סתם לבין אנס, או כגזלן הידוע אדם בין לחלק שיש
רב  על חולק ששמואל מצאנו לא הרי זה: להבדל וסיוע

שטר]. שהביא גוי מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי

אין  ולמה שבועה. בלי שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי 'ברי' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ"א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו

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

orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'

מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון

כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה

.Á˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)

חובו.46) כל את ויתבע לביתֿדין יזמינם
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.ËÔ‰È·‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ - ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
·BÁ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È·‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙B¯t‰ ÔÓ B˙B‡ ‰·B‚Â ,Ô‰È·‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰·B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰Úe·La ‡lL49.Ô‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי.47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב"ד גבי ה"ב פ"ח למעלה

בידי, הם משכון טוען והנתבע התובע, של שהם הידועים
כאן  כתב ולמה חפץ, בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב
ובמגידֿ רבינו. על כך השיג הראב"ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע לדמות שאין מיישב, משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי'. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.ÈÁ¯Ba50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯aL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - B˙ÈÓ‰Ï Lw·Ó CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿̄»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ Ï·‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÓÓ52- ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי 50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא : אמר לח: שם
ומפחד 51)בורח". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע מחאתו עלֿידי פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף, בידו שאין יודעים נושיו שהרי אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב"ם לפרוע שיוכל עד להשתמט ורוצה

.‡ÈÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
¯Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
- CÈÏÚ·e z‡ ÈÏ dz¯ÎÓ :¯Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È¯‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ ¯Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - dÏÚa54. «¿»≈¬»»

נ:53) שהרי 54)שם אשתו, נכסי למכור זכות לבעל שאין
עד  חייו ימי כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו
האב  בחיי חזקה שני מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש.
זו  הרי ה"ז) פי"ב (למעלה שאמרנו הבן, בחיי ומקצתן
החזקה  היתה האב בחיי שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.·È‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡·e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙B¯t ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â B·ÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡ - dÎB˙Ï Èz„¯È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»

‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…
dL¯iL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ

‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰Ê ‡È·iL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú ‡È·‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ¯ËL ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
¯ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa -61¯ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙B¯t‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי"ד.56)משנה לקמן ראה
לי.57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע המחזיק, משמע,59)לב

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע "איני תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי כך ומשום שטרי, ואבד ממך קניתי  ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק, שם, רשב"ם כתב [וכן שטענתי.
ה"ח) פ"ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק שם ביכורים' ב'מנחת ה"א. פ"ב בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף לו ואין בידו כשהשטר

.‚È‡a‰62¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰M¯È ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ·‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

- ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
¯Ú¯ÚÓÏ ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁz - ÏÏk ÂÈ·‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È¯‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B·‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ·‡ da ‰‡¯pL ‰È‡¯ ‡È·‰64ÌeÏk dÈ‡ -65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ ¯w·Ï ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ·‡ ¯cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב, עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי השדה הגיעה
בעי  ראיה אבל צריך), (אינו בעי דלא הוא "טענה רבא:

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.„ÈÏÎ‡L È¯‰66¯Ú¯ÚÓ‰ ‡·e ,˙Ba¯ ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ d¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ¯ÎnL ÈBÏt :¯Ú¯ÚÓ‰ BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ
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צז orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÔ‰È·‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ - ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
·BÁ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È·‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙B¯t‰ ÔÓ B˙B‡ ‰·B‚Â ,Ô‰È·‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰·B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰Úe·La ‡lL49.Ô‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי.47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב"ד גבי ה"ב פ"ח למעלה

בידי, הם משכון טוען והנתבע התובע, של שהם הידועים
כאן  כתב ולמה חפץ, בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב
ובמגידֿ רבינו. על כך השיג הראב"ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע לדמות שאין מיישב, משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי'. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.ÈÁ¯Ba50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯aL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - B˙ÈÓ‰Ï Lw·Ó CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿̄»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ Ï·‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÓÓ52- ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי 50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא : אמר לח: שם
ומפחד 51)בורח". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע מחאתו עלֿידי פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף, בידו שאין יודעים נושיו שהרי אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב"ם לפרוע שיוכל עד להשתמט ורוצה

.‡ÈÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
¯Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
- CÈÏÚ·e z‡ ÈÏ dz¯ÎÓ :¯Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È¯‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ ¯Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - dÏÚa54. «¿»≈¬»»

נ:53) שהרי 54)שם אשתו, נכסי למכור זכות לבעל שאין
עד  חייו ימי כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו
האב  בחיי חזקה שני מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש.
זו  הרי ה"ז) פי"ב (למעלה שאמרנו הבן, בחיי ומקצתן
החזקה  היתה האב בחיי שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.·È‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡·e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙B¯t ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â B·ÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡ - dÎB˙Ï Èz„¯È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»

‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…
dL¯iL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ

‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰Ê ‡È·iL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú ‡È·‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ¯ËL ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
¯ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa -61¯ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙B¯t‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי"ד.56)משנה לקמן ראה
לי.57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע המחזיק, משמע,59)לב

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע "איני תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי כך ומשום שטרי, ואבד ממך קניתי  ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק, שם, רשב"ם כתב [וכן שטענתי.
ה"ח) פ"ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק שם ביכורים' ב'מנחת ה"א. פ"ב בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף לו ואין בידו כשהשטר

.‚È‡a‰62¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰M¯È ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ·‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

- ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
¯Ú¯ÚÓÏ ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁz - ÏÏk ÂÈ·‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È¯‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B·‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ·‡ da ‰‡¯pL ‰È‡¯ ‡È·‰64ÌeÏk dÈ‡ -65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ ¯w·Ï ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ·‡ ¯cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב, עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי השדה הגיעה
בעי  ראיה אבל צריך), (אינו בעי דלא הוא "טענה רבא:

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.„ÈÏÎ‡L È¯‰66¯Ú¯ÚÓ‰ ‡·e ,˙Ba¯ ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ d¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ¯ÎnL ÈBÏt :¯Ú¯ÚÓ‰ BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ
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BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…
¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«

B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»
‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«

‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח, ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר

ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,

.‡¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא

גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש בביתֿ(להוכיח) נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.·‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'
- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני ג. ב. א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק, כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי, לא לטעון שיכול ב'מיגו' אכלתי שלי
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים, נגד
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יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב לא עצמו וה'טור'
בין  חילק ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב, סק"ג שם חו"מ ובסמ"ע הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר
לחםֿמשנה  (ראה וצע"ג מורגש. והדוחק הפירות. מחזיר

בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.‚„¯iL ÈÓ16ÏÎ‡Â L¯BÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
Èe‡¯Â epnÓ ·B¯˜ ‡e‰L ¯Á‡ L¯BÈ ‡ˆÓÂ ,‰È˙B¯t≈∆»¿ƒ¿»≈«≈∆»ƒ∆¿»
„¯iL ‰Ê BÏ ‰„B‰L ÔÈa ÌÈ„Úa ‡ˆÓpL ÔÈa ,dL¯ÈÏ¿»¿»≈∆ƒ¿»¿≈ƒ≈∆»∆∆»«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב לפני שבא מעשה לג. שם כאביי 17)גמרא
כתובה  שהיא כפי כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב"ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק יותר, קרוב מי מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע את שמחזיר חסדא רב ופסק יותר, קרוב דינו
חלקו  ורבא ואביי כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואףֿעלֿפי

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס שהכוונה

.„ÌÈL18,ÈlL ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„O‰ ÏÚ ÔÈ¯¯BÚ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ««»∆∆≈∆ƒ
‡È·‰L B‡ ,‰È‡¯ Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡Â ,ÈlL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈∆ƒ¿≈¿∆»≈∆¿»»∆≈ƒ

Ú Ì‰Ó „Á‡ ÏkB‡ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL B‡ BlL ‡È‰L ÌÈ„ »∆»≈∆≈ƒ∆ƒ∆∆¬»
,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk ‡È·‰L∆≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»
e„ÈÚ‰L ÔÓˆÚ ÌÈM‰ Ô‰ el‡ Ô‰a e„ÈÚ‰L ÌÈM‰Â¿«»ƒ∆≈ƒ»∆≈≈«»ƒ«¿»∆≈ƒ

el‡ Ô‰a19„¯È ¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,Ô‰È„Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - »∆≈«ƒƒ»ƒ≈∆¿»«ƒ¿«≈≈≈
da20Ì‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚÂ B„iÓ ‡ÈˆBÓ ¯Á‡‰ ‰È‰ÈÂ , »¿ƒ¿∆»«≈ƒƒ»¿»»»¿»»¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Û˜˙Â ÈLÈÏL ‡a21ÔÈ˜lÒÓ - dÎB˙Ï „¯ÈÂ »¿ƒƒ¿»«¬≈∆¿»«¿»¿«¿ƒ
‰pnÓ B˙B‡22. ƒ∆»

לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור

גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם, נחמן לפני 21)כרב
הדין. מבעלי אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים

רשב"ם), (ראה לה: שם אשי, רב של כמסקנתו השנים. לפני
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין

.‰„Á‡‰ ‡È·‰23dÏÎ‡LÂ ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ≈ƒ»∆»≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆¬»»
ÌÈ„Ú ¯Á‡‰ ‡È·‰Â ,B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»«¬≈ƒ««»¿≈ƒ»«≈≈ƒ
˙‡ˆÓ - B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬≈ƒ««»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,˙LÁÎÓ Ì‰ÈL ÏL ‰˜ÊÁ‰ ˙e„Ú≈«¬»»∆¿≈∆À¿∆∆«¬ƒƒ»
ÏL ‡È‰L ‰˜ÊÁ‰ È„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆≈ƒ»»≈≈«¬»»∆ƒ∆

dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,ÂÈ˙B·‡24ÈM‰ ¯ÊÁ .25‡È·‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È¯‰L ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÊBÁ - ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡¯‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „¯È ¯ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»

לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום 
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב פסק האבות.

(רשב"ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי  לזילותא שאמר: לב). (שם אשי כרב אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני בה מוחזק
היה  כשהשני אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק
את  מחזירים - אבות עדי השני הביא ואחרֿכך אבות, עדי
שאין  - בה מוחזק היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.Â¯ÓB‡ ‰Ê28È˙B·‡ ÏL29,È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«
ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰Ê∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆≈ƒ≈ƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ
ÔÚË ‡Ï È¯‰L ;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL∆¬»¿«¬ƒ«≈∆»«∆¬≈…»«

ÌeÏk30dnÚ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÏkL ,‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡Â , ¿¿≈¬ƒ»¿»»∆»¬»»∆≈ƒ»
ÌeÏk dÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ ÏÚ ‰ÚË31¯ÊÁ .32˜ÈÊÁn‰ ‰Ê «¬»««¿»ƒ≈»¿»«∆««¬ƒ

‰ÊÂ ,ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡Â ,‰˙È‰ EÈ˙B·‡ ÏL Ôk :¯Ó‡Â¿»«≈∆¬∆»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿∆
È‡L ,¯ÓBÏk - È˙B·‡ ÏL ‡È‰L ‰lÁz ÈzÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¬«¿«∆¬ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,È˙B·‡ ÏLk ÈlL ‡È‰ È¯‰Â ‰ÈÏÚ CÓBÒ≈»∆»«¬≈ƒ∆ƒ¿∆¬«∆»«

LEÈ˙B·‡Ó ‰eÁ˜lL È˙B·‡ Ï33‰ÚË BÊ È¯‰ - ∆¬«∆¿»»≈¬∆¬≈«¬»
‡Ï˙Ó‡ Ô˙ È¯‰L ,‰BÎ34ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ¯·„Ï35, ¿»∆¬≈»«¬«¿»ƒ¿»»»ƒƒ

ÏL :¯Ó‡Â ‰lÁza ÔÚË Ì‡Â .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿»«∆
BÊ ‰ÚËa BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - EÈ˙B·‡ ÏL ‡ÏÂ È˙B·‡¬«¿…∆¬∆≈¿ƒ¿«¬»

˙¯Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני.29)שם טענת טענתו 30)והוכחשה
ולא  טען, לא וכאילו עדים עלֿידי הוכחשה אבותי" "של

לידו. הגיעה כיצד הי"ב.31)ביאר פי"ד למעלה כמבואר
ב'מיגו' נאמן חזקה עדי שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא
חלקו  חזקה. שני ואכלתיה ממך השדה קניתי לטעון שיכול
'מיגו' מקבלים שאין ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי עליו
'מיגו' אומרים שאין מקום, בכל פוסק ורבינו עדים. במקום
אין  למה הקשו לי, מה ד"ה (לא.) ב'תוספות' עדים. במקום
של  מאבותיו קנו שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין
ותירצו: ליורש. טוענים שהרי אחד, יום ואכלו דינו בעל
ובמגידֿמשנה  אבותיו. של תמיד שהיו משמע אבותי" "של
שאכלוה  ראיה כשמביא רק מועילה זו שטענה מתרץ,
אין  וכאן הי"ג), (פי"ד למעלה כמבואר אחד, יום אבותיו
אלא  ליורש טוענים אנו אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו
אין  'ברי' טענת כשטוען אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר
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יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב לא עצמו וה'טור'
בין  חילק ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב, סק"ג שם חו"מ ובסמ"ע הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר
לחםֿמשנה  (ראה וצע"ג מורגש. והדוחק הפירות. מחזיר

בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.‚„¯iL ÈÓ16ÏÎ‡Â L¯BÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
Èe‡¯Â epnÓ ·B¯˜ ‡e‰L ¯Á‡ L¯BÈ ‡ˆÓÂ ,‰È˙B¯t≈∆»¿ƒ¿»≈«≈∆»ƒ∆¿»
„¯iL ‰Ê BÏ ‰„B‰L ÔÈa ÌÈ„Úa ‡ˆÓpL ÔÈa ,dL¯ÈÏ¿»¿»≈∆ƒ¿»¿≈ƒ≈∆»∆∆»«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב לפני שבא מעשה לג. שם כאביי 17)גמרא
כתובה  שהיא כפי כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב"ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק יותר, קרוב מי מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע את שמחזיר חסדא רב ופסק יותר, קרוב דינו
חלקו  ורבא ואביי כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואףֿעלֿפי

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס שהכוונה

.„ÌÈL18,ÈlL ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„O‰ ÏÚ ÔÈ¯¯BÚ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ««»∆∆≈∆ƒ
‡È·‰L B‡ ,‰È‡¯ Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡Â ,ÈlL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈∆ƒ¿≈¿∆»≈∆¿»»∆≈ƒ

Ú Ì‰Ó „Á‡ ÏkB‡ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL B‡ BlL ‡È‰L ÌÈ„ »∆»≈∆≈ƒ∆ƒ∆∆¬»
,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk ‡È·‰L∆≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»
e„ÈÚ‰L ÔÓˆÚ ÌÈM‰ Ô‰ el‡ Ô‰a e„ÈÚ‰L ÌÈM‰Â¿«»ƒ∆≈ƒ»∆≈≈«»ƒ«¿»∆≈ƒ

el‡ Ô‰a19„¯È ¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,Ô‰È„Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - »∆≈«ƒƒ»ƒ≈∆¿»«ƒ¿«≈≈≈
da20Ì‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚÂ B„iÓ ‡ÈˆBÓ ¯Á‡‰ ‰È‰ÈÂ , »¿ƒ¿∆»«≈ƒƒ»¿»»»¿»»¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Û˜˙Â ÈLÈÏL ‡a21ÔÈ˜lÒÓ - dÎB˙Ï „¯ÈÂ »¿ƒƒ¿»«¬≈∆¿»«¿»¿«¿ƒ
‰pnÓ B˙B‡22. ƒ∆»

לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור

גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם, נחמן לפני 21)כרב
הדין. מבעלי אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים

רשב"ם), (ראה לה: שם אשי, רב של כמסקנתו השנים. לפני
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין

.‰„Á‡‰ ‡È·‰23dÏÎ‡LÂ ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ≈ƒ»∆»≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆¬»»
ÌÈ„Ú ¯Á‡‰ ‡È·‰Â ,B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»«¬≈ƒ««»¿≈ƒ»«≈≈ƒ
˙‡ˆÓ - B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬≈ƒ««»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,˙LÁÎÓ Ì‰ÈL ÏL ‰˜ÊÁ‰ ˙e„Ú≈«¬»»∆¿≈∆À¿∆∆«¬ƒƒ»
ÏL ‡È‰L ‰˜ÊÁ‰ È„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆≈ƒ»»≈≈«¬»»∆ƒ∆

dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,ÂÈ˙B·‡24ÈM‰ ¯ÊÁ .25‡È·‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È¯‰L ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÊBÁ - ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡¯‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „¯È ¯ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»

לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום 
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב פסק האבות.

(רשב"ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי  לזילותא שאמר: לב). (שם אשי כרב אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני בה מוחזק
היה  כשהשני אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק
את  מחזירים - אבות עדי השני הביא ואחרֿכך אבות, עדי
שאין  - בה מוחזק היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.Â¯ÓB‡ ‰Ê28È˙B·‡ ÏL29,È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«
ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰Ê∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆≈ƒ≈ƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ
ÔÚË ‡Ï È¯‰L ;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL∆¬»¿«¬ƒ«≈∆»«∆¬≈…»«

ÌeÏk30dnÚ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÏkL ,‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡Â , ¿¿≈¬ƒ»¿»»∆»¬»»∆≈ƒ»
ÌeÏk dÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ ÏÚ ‰ÚË31¯ÊÁ .32˜ÈÊÁn‰ ‰Ê «¬»««¿»ƒ≈»¿»«∆««¬ƒ

‰ÊÂ ,ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡Â ,‰˙È‰ EÈ˙B·‡ ÏL Ôk :¯Ó‡Â¿»«≈∆¬∆»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿∆
È‡L ,¯ÓBÏk - È˙B·‡ ÏL ‡È‰L ‰lÁz ÈzÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¬«¿«∆¬ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,È˙B·‡ ÏLk ÈlL ‡È‰ È¯‰Â ‰ÈÏÚ CÓBÒ≈»∆»«¬≈ƒ∆ƒ¿∆¬«∆»«

LEÈ˙B·‡Ó ‰eÁ˜lL È˙B·‡ Ï33‰ÚË BÊ È¯‰ - ∆¬«∆¿»»≈¬∆¬≈«¬»
‡Ï˙Ó‡ Ô˙ È¯‰L ,‰BÎ34ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ¯·„Ï35, ¿»∆¬≈»«¬«¿»ƒ¿»»»ƒƒ

ÏL :¯Ó‡Â ‰lÁza ÔÚË Ì‡Â .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿»«∆
BÊ ‰ÚËa BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - EÈ˙B·‡ ÏL ‡ÏÂ È˙B·‡¬«¿…∆¬∆≈¿ƒ¿«¬»

˙¯Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני.29)שם טענת טענתו 30)והוכחשה
ולא  טען, לא וכאילו עדים עלֿידי הוכחשה אבותי" "של

לידו. הגיעה כיצד הי"ב.31)ביאר פי"ד למעלה כמבואר
ב'מיגו' נאמן חזקה עדי שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא
חלקו  חזקה. שני ואכלתיה ממך השדה קניתי לטעון שיכול
'מיגו' מקבלים שאין ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי עליו
'מיגו' אומרים שאין מקום, בכל פוסק ורבינו עדים. במקום
אין  למה הקשו לי, מה ד"ה (לא.) ב'תוספות' עדים. במקום
של  מאבותיו קנו שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין
ותירצו: ליורש. טוענים שהרי אחד, יום ואכלו דינו בעל
ובמגידֿמשנה  אבותיו. של תמיד שהיו משמע אבותי" "של
שאכלוה  ראיה כשמביא רק מועילה זו שטענה מתרץ,
אין  וכאן הי"ג), (פי"ד למעלה כמבואר אחד, יום אבותיו
אלא  ליורש טוענים אנו אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו
אין  'ברי' טענת כשטוען אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר
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למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי  אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב
עלֿידי  טענתו הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈

‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»
,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ

BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆
‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר

ורבינו  רחוקה, במדינה הרי"ף: ופירש הואי", גואי בשכוני
בשעת  שלא שאפילו משמע, לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב"ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק מכיון ושאלו: והרשב"א,
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ליום  שבא אפשר הרי ראיה? להביא המחזיק על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח? עלֿידי מכר או ומכר, אחד
איֿאפשר  הקרקע: לבעל שאומרים ה"ב, בפי"א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).
מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה

קמו]. סי' חו"מ וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.‡ÈCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C¯„ ‰„·‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa¯‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa¯‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55- ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C¯„ ‡nL :¯ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C¯„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ È¯·Á ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Á¯ÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa¯‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È¯‰L ;C¯c ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡ - B¯ËL „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ¯ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa¯‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«
dlL ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆ¯iL ‰„O BÊ È‡a ‰¯ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èk¯c«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk¯„ ‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט:52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי. יודע עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני

אחרים. השדות 55)לידי ארבע מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני השדות הזכות 58)בעלי וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אין 60)אני

אחרת. דרך לקבל להכריחו יכול השדות במגיד61ֿ)בעל
ובכסףֿ שנים. שלש בה כשהחזיק שהמדובר מפרש משנה
הכרתיה  וטוען: בה החזיק שאם וכתב, פירושו דחה משנה
דין  בשדותיו. היא שדרכו משום מידו, אותה מוציאים אין -

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר

ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק".

.‡Ô·e‡¯2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ô·e‡¯L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÂÏ ‡·e ,¯ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È¯‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡È·iL ˙BÈ‡¯ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B·˙Â ¯În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .¯Ú¯Ú˙e4:Ba ·e˙kL ¯ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,·¯ÚÓ B‡ Á¯ÊÓ „vÓ Ô·e‡¯ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
- ¯ËMa „ÈÚ‰Â ¯Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ;¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
˙‡f‰ ‰„O‰ Ba ·e˙kL ‰Ê ¯ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…

.‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú˙e ¯ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."xhyd icrn iel dide dcy oernyl xkny oae`x"

גזל  שראובן לומר יכול אינו שלוי הוא הדין זה, במקרה
אם  שגם יותר גדול החידוש שאח"כ ובהלכה ממנו, אותה
בו  שכתוב אלא מכר שטר שאינו בשטר עד לוי היה
אינו  אז גם מערב, או מזרח בצד ראובן של פלונית ששדה

ממנו. שנגזלה ולומר לערער יכול
ראובן  העניינים: פנימיות על־פי ההלכות שתי לבאר ויש
העבודה  על ושמעון ראיה, בבחינת העבודה על מורה
שלמעלה  בחינה על מורה לוי אבל שמיעה, שבבחינת

משניהם.
שינוי  שעניינה במכירה, ההלכות: שתי לבאר יש ועל־פי־זה
ולכן  משפיע בבחינת הוא המוכר לרשות, מרשות והוצאה
בדרגה  הקונה ואילו לאחר, הבעלות להעביר בכוחו יש
גם  ישנה שבמכר אלא מהמוכר מקבל בבחינת יותר נמוכה

הכסף. נתינת היינו הקונה, של עבודתו
בדרגה  היותו בגלל שראובן, לשמעון" שמכר "ראובן וזהו
שמיעה. שבבחינת לשמעון משפיע - ראיה - יותר נעלית

לז  נעשה ובנוסף זה שעניין השטר קיום את לפעול צריך ה
מעדי  "לוי - משניהם שלמעלה מבחינה המשכה ידי על
מצד  הרי יותר, נעלית בחינה הוא שלוי ואע"פ השטר".
לוי  "בא ח"ו רצוי בלתי באופן זאת לנצל אפשר הבחירה

לערער".
רק  שלא היינו לו" שומעין "אין הרמב"ם פוסק זה ועל
לו  שומעין אין מלכתחילה שגם אלא דבריו מקבלים שלא
ומקורך  שורשך מצד אתה אם שהרי כו' משגיחין ואין

לערער. תבוא כיצד המכר, על העדת
מתייחסת  אינה עדותו אם שגם שאח"כ בהלכה וממשיך
לערער  זכותו מאבד אז גם השדה על לבעלות ישירות
על  מורה וקונה שמוכר בפנימיות, ההלכה וביאור עליה.
העולם  כל את לישראל מוכר שהקב"ה וישראל, הקב"ה
שיעשו  כדי השתלשלות סדר כולל עבודתם בזכות כולו
לערער  מישהו יבוא ואם בתחתונים, יתברך לו דירה ממנו
(שמעון) הקונה של ומצבו שמעמדו ולומר המכירה על
שכן  כו'" משגיחין ואין לו שומעין ש"אין הרי כדבעי אינו
כל  ועל העולם על הבית בעלי הם שישראל הוא ברור דבר
נפש  במסירות עבודתם על־ידי קנוהו כי השתלשלות סדר
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ליום  שבא אפשר הרי ראיה? להביא המחזיק על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח? עלֿידי מכר או ומכר, אחד
איֿאפשר  הקרקע: לבעל שאומרים ה"ב, בפי"א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).
מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה

קמו]. סי' חו"מ וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.‡ÈCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C¯„ ‰„·‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa¯‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa¯‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55- ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C¯„ ‡nL :¯ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C¯„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ È¯·Á ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Á¯ÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa¯‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È¯‰L ;C¯c ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡ - B¯ËL „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ¯ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa¯‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«
dlL ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆ¯iL ‰„O BÊ È‡a ‰¯ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èk¯c«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk¯„ ‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט:52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי. יודע עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני

אחרים. השדות 55)לידי ארבע מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני השדות הזכות 58)בעלי וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אין 60)אני

אחרת. דרך לקבל להכריחו יכול השדות במגיד61ֿ)בעל
ובכסףֿ שנים. שלש בה כשהחזיק שהמדובר מפרש משנה
הכרתיה  וטוען: בה החזיק שאם וכתב, פירושו דחה משנה
דין  בשדותיו. היא שדרכו משום מידו, אותה מוציאים אין -

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר

ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק".

.‡Ô·e‡¯2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ô·e‡¯L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÂÏ ‡·e ,¯ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È¯‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡È·iL ˙BÈ‡¯ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B·˙Â ¯În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .¯Ú¯Ú˙e4:Ba ·e˙kL ¯ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,·¯ÚÓ B‡ Á¯ÊÓ „vÓ Ô·e‡¯ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
- ¯ËMa „ÈÚ‰Â ¯Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ;¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
˙‡f‰ ‰„O‰ Ba ·e˙kL ‰Ê ¯ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…

.‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú˙e ¯ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."xhyd icrn iel dide dcy oernyl xkny oae`x"

גזל  שראובן לומר יכול אינו שלוי הוא הדין זה, במקרה
אם  שגם יותר גדול החידוש שאח"כ ובהלכה ממנו, אותה
בו  שכתוב אלא מכר שטר שאינו בשטר עד לוי היה
אינו  אז גם מערב, או מזרח בצד ראובן של פלונית ששדה

ממנו. שנגזלה ולומר לערער יכול
ראובן  העניינים: פנימיות על־פי ההלכות שתי לבאר ויש
העבודה  על ושמעון ראיה, בבחינת העבודה על מורה
שלמעלה  בחינה על מורה לוי אבל שמיעה, שבבחינת

משניהם.
שינוי  שעניינה במכירה, ההלכות: שתי לבאר יש ועל־פי־זה
ולכן  משפיע בבחינת הוא המוכר לרשות, מרשות והוצאה
בדרגה  הקונה ואילו לאחר, הבעלות להעביר בכוחו יש
גם  ישנה שבמכר אלא מהמוכר מקבל בבחינת יותר נמוכה

הכסף. נתינת היינו הקונה, של עבודתו
בדרגה  היותו בגלל שראובן, לשמעון" שמכר "ראובן וזהו
שמיעה. שבבחינת לשמעון משפיע - ראיה - יותר נעלית

לז  נעשה ובנוסף זה שעניין השטר קיום את לפעול צריך ה
מעדי  "לוי - משניהם שלמעלה מבחינה המשכה ידי על
מצד  הרי יותר, נעלית בחינה הוא שלוי ואע"פ השטר".
לוי  "בא ח"ו רצוי בלתי באופן זאת לנצל אפשר הבחירה

לערער".
רק  שלא היינו לו" שומעין "אין הרמב"ם פוסק זה ועל
לו  שומעין אין מלכתחילה שגם אלא דבריו מקבלים שלא
ומקורך  שורשך מצד אתה אם שהרי כו' משגיחין ואין

לערער. תבוא כיצד המכר, על העדת
מתייחסת  אינה עדותו אם שגם שאח"כ בהלכה וממשיך
לערער  זכותו מאבד אז גם השדה על לבעלות ישירות
על  מורה וקונה שמוכר בפנימיות, ההלכה וביאור עליה.
העולם  כל את לישראל מוכר שהקב"ה וישראל, הקב"ה
שיעשו  כדי השתלשלות סדר כולל עבודתם בזכות כולו
לערער  מישהו יבוא ואם בתחתונים, יתברך לו דירה ממנו
(שמעון) הקונה של ומצבו שמעמדו ולומר המכירה על
שכן  כו'" משגיחין ואין לו שומעין ש"אין הרי כדבעי אינו
כל  ועל העולם על הבית בעלי הם שישראל הוא ברור דבר
נפש  במסירות עבודתם על־ידי קנוהו כי השתלשלות סדר
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בשביל  אלא נברא לא כולו העולם וכל הדורות, כל במשך
ישראל.

(gi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

קט.2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני  שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה גובלת פלוני
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך "משמע כתבו: עשאה
פלוני  מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי נוח השני לטענה:

.·ÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :¯Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„·Ïa ¯ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ¯ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא

כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.„Ô·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.‰¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ

‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים,
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שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה
להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם

שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה
תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא

שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום
אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר

אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.ÂÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»
elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓ ˙BÁt»ƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ
BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈

„Ú‰ LÈÁÎÓ27ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ , «¿ƒ»≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈL28‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29BÈ‡Â »ƒ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ30. »¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
היא, שלי אבל חטפתי אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון

לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד

.ÊÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ
ÌÈza‰ ¯ÚLk Ô˙B‡ ¯ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙B¯t eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙B¯t≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»
ÔÈÓÈ¯ÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ - ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ

.ÌlLÈ ‡ÏÂ ¯˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.Á¯ÈÊÁn‰ Ïk32d¯ÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
- ÔÈÓi˜ ÔÈ¯ÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ¯ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜¯w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ¯ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚ·B˙Â ÔÈ¯ÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט.32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו, שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.ËÌ„‡Ï ¯eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,¯˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .B·kÚÏ È„k B‡35- ‰Ó B¯·Áa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

·iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰Úe·L36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï - ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…

ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙È·a Ïk‰ ¯tÎ‡ :¯Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰Úe·L BÏ ·iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈ·Ï39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

אדם  מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע

שם. בברייתא

.È‰LÏL eÈ‰40‡Ï - Ô‰a ¯ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Ú·Bz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע הכסף את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

.˙BÏÁ ¯„Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
נחלות.1) סדר דין מבאר

.‡˙BÏÁ ¯„Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eL¯ÈÈ -4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
לו,4) אין ובן ימות כי "איש ח): כז, (במדבר בתורה כתוב

את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (שם מהכתוב

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.·ÌB˜Ó ÏÎa5‰M¯È ¯Îf‰ ÌÚ ‰·˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ·‡ epL¯ÈÈ - ÌÈa BÏ7˙‡ ˙L¯BÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
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שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה
להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם

שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה
תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא

שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום
אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר

אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.ÂÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»
elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓ ˙BÁt»ƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ
BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈

„Ú‰ LÈÁÎÓ27ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ , «¿ƒ»≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈL28‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29BÈ‡Â »ƒ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ30. »¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
היא, שלי אבל חטפתי אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון

לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד

.ÊÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ
ÌÈza‰ ¯ÚLk Ô˙B‡ ¯ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙B¯t eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙B¯t≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»
ÔÈÓÈ¯ÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ - ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ

.ÌlLÈ ‡ÏÂ ¯˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.Á¯ÈÊÁn‰ Ïk32d¯ÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
- ÔÈÓi˜ ÔÈ¯ÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ¯ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜¯w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ¯ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚ·B˙Â ÔÈ¯ÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט.32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו, שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.ËÌ„‡Ï ¯eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,¯˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .B·kÚÏ È„k B‡35- ‰Ó B¯·Áa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

·iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰Úe·L36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï - ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…

ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙È·a Ïk‰ ¯tÎ‡ :¯Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰Úe·L BÏ ·iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈ·Ï39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

אדם  מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע

שם. בברייתא

.È‰LÏL eÈ‰40‡Ï - Ô‰a ¯ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Ú·Bz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע הכסף את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

.˙BÏÁ ¯„Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
נחלות.1) סדר דין מבאר

.‡˙BÏÁ ¯„Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eL¯ÈÈ -4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
לו,4) אין ובן ימות כי "איש ח): כז, (במדבר בתורה כתוב

את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (שם מהכתוב

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.·ÌB˜Ó ÏÎa5‰M¯È ¯Îf‰ ÌÚ ‰·˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ·‡ epL¯ÈÈ - ÌÈa BÏ7˙‡ ˙L¯BÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
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קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי קורא רבינו אולם הכתוב, מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.‚Ì„Bw‰ ÏÎÂ10BÎ¯È È‡ˆBÈ - ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ -13ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê B·Ï ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚ¯Êa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B·˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ L¯Èz14Ôa Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈ¯ÊBÁ - ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ L¯Èz - ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
- ˙a Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ ‡e‰ - ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ·‡Ï ‰M¯È‰ ˙¯ÊBÁ16ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ÂÈ·‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
Ú¯Ê B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ Ú¯Ê ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ L¯BÈ - Á‡17ˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ L¯BÈ - dÚ¯Ê B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ Ú¯Ê ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

·‡‰ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - Ú¯Ê ·‡Ï18È·‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ È·‡ ÏL Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ·‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…
C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆

˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈
¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆

ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל

הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום

אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.‰eÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
L‡¯ „Ú ·‡‰ ÈÁ‡ È·e ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…

˙B¯Bc‰28. «

קיח:26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
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מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.ÂÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.ÊÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ

ÏÏk L¯BÈ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»

ב.33) עמוד שם וגמרא כב. יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,
כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא

שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה
הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי בן שמעון רבי למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי", בנך את יסיר "כי ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי

בנך. קרוי אינו מישראל לה הנולד

.Á‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙L¯BÈ dÈ‡40L¯BÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙M¯Èa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
L¯Á ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰ -47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח.39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה
ה"ג). פ"ט לקמן (ראה האישות בלי גם כרבי 41)אותו

משיג  [הראב"ד פח:). (כתובות וכרב נב:), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסףֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי לה קורא מדרשה, קיא:) (ב"ב ולמדוה
הרמב"ם  כללי חמד' וב'שדי הרמב"ם. כללי מלאכי, יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב שגם כתב,

ה"ב)]. סוף למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים
לבניה.42) איסורי 43)אפילו ובין דרבנן איסורי בין

בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין
ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי
ומי  בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ"ב יבמות ה"י.45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט). פ"ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי לו שזוכו הדברים

.Ë˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k48L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eL¯a ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49L¯BÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙L¯Á ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙L¯Á‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰L ,e¯‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eL¯Ï e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב.48) ה"א כשהיא 49)שם מתה אבל  לחופה, תיכנס
יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה

ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה
מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,

הי"א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב
ה"א  אישות מהל' פט"ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים

רב,54)וה"ב). אמר - נישואין ספק גבי מה: בקידושין
גירושין  לספק רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם

(מגידֿמשנה).

.ÈÔe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡ - ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,dL¯BÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dL¯BÈ BÈ‡ - ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È¯‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח ה"ז פ"ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי רוצה איני עדים) שני (בפני ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אףֿעלֿפי משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»
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מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.ÂÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.ÊÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ

ÏÏk L¯BÈ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»

ב.33) עמוד שם וגמרא כב. יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,
כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא

שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה
הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי בן שמעון רבי למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי", בנך את יסיר "כי ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי

בנך. קרוי אינו מישראל לה הנולד

.Á‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙L¯BÈ dÈ‡40L¯BÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙M¯Èa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
L¯Á ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰ -47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח.39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה
ה"ג). פ"ט לקמן (ראה האישות בלי גם כרבי 41)אותו

משיג  [הראב"ד פח:). (כתובות וכרב נב:), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסףֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי לה קורא מדרשה, קיא:) (ב"ב ולמדוה
הרמב"ם  כללי חמד' וב'שדי הרמב"ם. כללי מלאכי, יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב שגם כתב,

ה"ב)]. סוף למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים
לבניה.42) איסורי 43)אפילו ובין דרבנן איסורי בין

בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין
ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי
ומי  בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ"ב יבמות ה"י.45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט). פ"ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי לו שזוכו הדברים

.Ë˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k48L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eL¯a ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49L¯BÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙L¯Á ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙L¯Á‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰L ,e¯‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eL¯Ï e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב.48) ה"א כשהיא 49)שם מתה אבל  לחופה, תיכנס
יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה

ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה
מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,

הי"א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב
ה"א  אישות מהל' פט"ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים

רב,54)וה"ב). אמר - נישואין ספק גבי מה: בקידושין
גירושין  לספק רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם

(מגידֿמשנה).

.ÈÔe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡ - ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,dL¯BÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dL¯BÈ BÈ‡ - ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È¯‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח ה"ז פ"ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי רוצה איני עדים) שני (בפני ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אףֿעלֿפי משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»
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קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק". בראוי נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב). למעלה

.·ÈÔÎÂ59,¯·wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
·‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈL¯BÈ Ck ,d˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈL¯BÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ¯‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈL¯Bi‰ Ì‰ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa ¯Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב, בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אףֿעלֿפי בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.‚ÈÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k ¯·wa Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈL¯BÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
¯Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈL¯BÈ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»

ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ
˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ

‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»
.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.·¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.‚¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.‰ÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ואףֿעלֿפי 19)שם לידתו. לפני לחלק כשבאים
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טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא
ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.

אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆
ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈

ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ
‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆

.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך
בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.Á¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון

בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין

.Ë‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.È‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,
משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם

.‡ÈÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.·ÈÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.‚È¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»
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טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא
ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.

אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆
ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈

ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ
‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆

.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך
בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.Á¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון

בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין

.Ë‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.È‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,
משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם

.‡ÈÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.·ÈÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.‚È¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»
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דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:
"מכלֿ ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא

ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי
כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה

מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿

ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.ÂË·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.ÊËe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) זה 68)ב"ב אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

ה'תש"פ  סיון י"ח רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי
חלוקה.

.‡¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»

נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו 
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
הנמצאת  שספינה - הראב"ד דברי לפי - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי

.·ÁÈp‰8˙¯kÁÓ B‡ ˙¯kOÓ ‰¯t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
¯Ù‡a ‰ÚB¯10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB ¯BÎa‰ -12d„ÏÂ·e »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר
ורבנן  רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול

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



zelgpקח zekld - mihtyn xtq - oeiq g"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
רבינו  דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל
כתב  שם בסמ"ע השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים
נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל
שדמי  מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי  בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט
בעד  המגיעים אלה ובין האב מיתת שמלפני השכירות
כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת

ונוטל]. - מאליו הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו

.‚ËÁL14ÂÈ·‡ È¯ÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB - ÂÈ·‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב.14) עמוד קכג, דף שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה
לתת  ג) יח, (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני  המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.„¯BÎa‰ ÔÈ‡17eÁ·ML Á·Ma ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿
Á·M‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«

ÌÈÓ„a18¯˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20epzLiL ‡e‰Â . ¿»ƒ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿«
ÔB‚k ,ÌÈÒÎp‰21ÏÓ¯k22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23 «¿»ƒ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ¯Óz eOÚpL24‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁ·L Ï·‡ ; ∆«¬¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…
‰˙ÏÚ‰L ı¯‡Â ,‰·ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,epzLƒ¿«¿ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»

ÔBË¯O25˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt Á·Ma ÏËB ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«
ÏËB BÈ‡ - ÁÈaL‰ ‰‡ˆB‰26. »»ƒ¿ƒ«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע השבח 19)בכורה דמי מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי ונשתנה

איתו 25)הפרי. גורף הסמוכות השדות את מציף כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש

שם.26)הקרקע. גמרא

.‰‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
¯ËLa ‡e‰L28·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ·b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È·‡29‰ÂÏÓ ·‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È¯‰ - ¯BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pL¯ÈÈ ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰¯BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי ִנוטל

בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו
קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב, שם והטור משכון, קונה

שאי  נוטל,הלוואתו, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
וכפל  וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי
גבי  יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני  המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי
(בבא  יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
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בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
רבינו  דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל
כתב  שם בסמ"ע השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים
נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל
שדמי  מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי  בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט
בעד  המגיעים אלה ובין האב מיתת שמלפני השכירות
כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת

ונוטל]. - מאליו הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו

.‚ËÁL14ÂÈ·‡ È¯ÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB - ÂÈ·‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב.14) עמוד קכג, דף שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה
לתת  ג) יח, (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני  המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.„¯BÎa‰ ÔÈ‡17eÁ·ML Á·Ma ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿
Á·M‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«

ÌÈÓ„a18¯˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20epzLiL ‡e‰Â . ¿»ƒ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿«
ÔB‚k ,ÌÈÒÎp‰21ÏÓ¯k22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23 «¿»ƒ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ¯Óz eOÚpL24‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁ·L Ï·‡ ; ∆«¬¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…
‰˙ÏÚ‰L ı¯‡Â ,‰·ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,epzLƒ¿«¿ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»

ÔBË¯O25˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt Á·Ma ÏËB ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«
ÏËB BÈ‡ - ÁÈaL‰ ‰‡ˆB‰26. »»ƒ¿ƒ«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע השבח 19)בכורה דמי מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי ונשתנה

איתו 25)הפרי. גורף הסמוכות השדות את מציף כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש

שם.26)הקרקע. גמרא

.‰‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
¯ËLa ‡e‰L28·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ·b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È·‡29‰ÂÏÓ ·‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È¯‰ - ¯BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pL¯ÈÈ ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰¯BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי ִנוטל

בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו
קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב, שם והטור משכון, קונה

שאי  נוטל,הלוואתו, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
וכפל  וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי
גבי  יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני  המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי
(בבא  יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
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זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף
בטור  (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט חושן
שאז  פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל לו, קנוי היה הקרקע
כאן  ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי"ף
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה

.Â¯BÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯ÎnL34B¯kÓÓ - ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a35¯zÂ - ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô¯‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈ·Ú :ÌÈL ÈÙa ¯Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
- ‰¯BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈ·Úa39- ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìe¯ˆ·e ,ÌÈ¯aÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎ¯c Ì‡ Ï·‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

¯zÂ - ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ¯‡La41‰ÁnL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»«¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ∆ƒ»

Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈ·Úa.Ïka ¯zÂ È¯‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד

המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב

.ÊÌaiL ÈÓ42ÂÈÁ‡ ÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ƒ∆ƒ≈≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ
È¯‰ - Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÊÁn‰«À¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿««ƒ»¬≈

ÌÈÁ‡‰ ÏÎk Ô‰a ‡e‰43B˙B‡ ‡¯˜ ¯BÎa È¯‰L .44 »∆¿»»«ƒ∆¬≈¿»»
·e˙k‰45¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,46ÏÚ Ìe˜È „Ïz ¯L‡ «»∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈»«

ÌLÎe .Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL≈»ƒ«≈¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿≈
ÏËB BÈ‡ Ck ,˜ÊÁn·k Èe‡¯a epnÓ ÏËB BÈ‡L∆≈≈ƒ∆»»¿«À¿»»≈≈

Á·Ma47ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁ·ML48˙ÚMÓ «∆«∆»¿¿»ƒ«¬≈»ƒƒ¿«
ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ B˙wÏÁ ˙ÚL „Ú ‰˙ÈÓ49. ƒ»«¿«¬À»ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ

ÌaiL ¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁÈaL‰ elÙ‡Â50e˜ÏÁiL Ì„˜Â «¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ««∆ƒ≈¿…∆∆«¿¿
ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡k Á·Ma ‡e‰ È¯‰ -51Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈«∆«¿∆»ƒ»«ƒ««ƒ

˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL el‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ÏËBpL∆≈ƒ«¿»ƒ≈¿≈¬»ƒ∆¿¿≈∆
.Ôlk ÈiÁa ·‡‰ ˙Óe ÏÈ‡B‰ ,BzL‡ ÌaiL ÂÈÁ‡»ƒ∆ƒ≈ƒ¿ƒ≈»»¿«≈À»

את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,
מכאן 46)במוחזק. - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא

לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה

נב.47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
בנכסי  שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני שמת האב
כולם  המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב משנה [במגיד השבח. של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
בהם  זכה שלא משום האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל
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רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה

.ÁÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k52ÈL ÏËB ¯BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
¯ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ì·i‰ Ï·‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
Ï¯B‚a ÂÈÁ‡56- ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏ¯B‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
מירושת  והשני אביו מירושת אחד חלק מורישים, משני

אחיו.

.ËÌ·È ˙¯ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
¯Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ - »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eL¯ÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e¯‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני 57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב פרק יבמות המת 59)טוב שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו

שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים
הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב

שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת

כתובתה.

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,
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רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה

.ÁÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k52ÈL ÏËB ¯BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
¯ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ì·i‰ Ï·‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
Ï¯B‚a ÂÈÁ‡56- ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏ¯B‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
מירושת  והשני אביו מירושת אחד חלק מורישים, משני

אחיו.

.ËÌ·È ˙¯ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
¯Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ - »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eL¯ÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e¯‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני 57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב פרק יבמות המת 59)טוב שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו

שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים
הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב

שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת

כתובתה.

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,
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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,
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
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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

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

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¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿
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,Ïk‰ eL¯ÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ -≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…
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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

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

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¿«…
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˙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»
;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
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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
"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
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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
"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
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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  סיון י"ט חמישי 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»¿
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
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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»∆
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
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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»∆
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
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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„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿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≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ׁ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.)
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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

˙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,
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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

˙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,
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(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∆»

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

ׁ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¿≈«¿≈»««
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˜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
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  סיון כ' 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
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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
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  סיון כ' 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
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‰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
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zelgp zekld - mihtyn xtq - oeiq 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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.
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
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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
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.„¯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
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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»«∆∆««≈
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.
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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»«∆∆««≈
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.
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.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
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
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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.

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
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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.

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
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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¿≈«¿«≈

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¿«¿«
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,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

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»

ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ

Ô‰Ï Ô˙pÈ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆
¯e·L ·‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ

˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ·‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡nL ?·‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ ¯Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡¯iM ‰Ó ÈÙk ?¯ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ¯ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ - Ì‰Ï ‰wz BfL e‡¯ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
·B¯˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È¯‰ - ¯ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜¯˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ e¯ÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע.2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף הכסף, מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי גדולים להרוויח שהסיכויים בעסק
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י  ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט.8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב מריה "ואתי סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע, אותו)". ויקח סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף ממקבל אותו

(ראה  היתומים כסף מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי, הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ"ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ את שיקח הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב'תוספות'

המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף.10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי (ראה שלא 12)כאלה כדי בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע

בטוח.

.·ÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL - ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe15·B¯˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙ¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק:14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
ביתֿ מושב במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם  שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.‚B„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ¯ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL - ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL - ¯ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»
‡e‰L C¯„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯ca Ò‡ BÚ¯‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆

BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס, סכנת שיש במקום לשוק יתומים
אבל  הפסד, ספק קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי להכניס אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח. כדי בסכנה

.„ÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈ¯ÒBÓ ,ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.e¯kÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜¯w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,¯·BLÂ ¯˙BÒÂ ‰B·e ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ ·BË ‰fL ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,Ú¯BÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

ÈcÓ ¯˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂ¯È ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ¯˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב.19) במצב 20)גיטין אדם בני שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי

.‰,ÔLÈ¯BÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

¯‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡ - ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
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,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

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»

ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ

Ô‰Ï Ô˙pÈ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆
¯e·L ·‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ

˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ·‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡nL ?·‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ ¯Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡¯iM ‰Ó ÈÙk ?¯ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ¯ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ - Ì‰Ï ‰wz BfL e‡¯ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
·B¯˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È¯‰ - ¯ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜¯˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ e¯ÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע.2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף הכסף, מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי גדולים להרוויח שהסיכויים בעסק
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י  ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט.8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב מריה "ואתי סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע, אותו)". ויקח סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף ממקבל אותו

(ראה  היתומים כסף מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי, הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ"ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ את שיקח הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב'תוספות'

המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף.10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי (ראה שלא 12)כאלה כדי בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע

בטוח.

.·ÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL - ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe15·B¯˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙ¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק:14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
ביתֿ מושב במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם  שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.‚B„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ¯ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL - ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL - ¯ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»
‡e‰L C¯„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯ca Ò‡ BÚ¯‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆

BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס, סכנת שיש במקום לשוק יתומים
אבל  הפסד, ספק קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי להכניס אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח. כדי בסכנה

.„ÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈ¯ÒBÓ ,ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.e¯kÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜¯w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,¯·BLÂ ¯˙BÒÂ ‰B·e ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ ·BË ‰fL ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,Ú¯BÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

ÈcÓ ¯˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂ¯È ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ¯˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב.19) במצב 20)גיטין אדם בני שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי

.‰,ÔLÈ¯BÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

¯‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡ - ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
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eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈ¯·c ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי"ף כתב וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,
של  אביו הוא (רשב"ג, אביו על חולק שהוא במקום נאמר

עמהם 22)רבי). לחשב "וצריך כתוב: שם בברייתא
ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב" צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי והשניה לאפוטרופוס מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי. יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח במגידֿמשנה) (מובא הרמב"ן
אפילו  פטור האב וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב בשכר
מראש  יימנע - תחייבו שאם כראוי, שמר ולא פשע אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.ÂÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים  אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.ÊÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.ËÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.ÈÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆
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‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

iptn miieay oeictl elit`e dwcv mdilr oiwqet oi` la`..."
."davw odl oi` el` zeevny

שעתא  בכל "דהא גיטין מסכת ברש"י הטעם ונתבאר
כלים" נכסיהם נמצאו עניים, קיימי

להבין: וצריך
ולא  אחד בכל שייך קצבה) להן (שאין זה טעם הלא א.
ממצות  היתומים את דווקא לפטור ומדוע ביתומים, רק

צדקה.
ומדוע  חומש, או מעשר שיעור לה יש צדקה מצות הלא ב.

שיעור". לה ש"אין מצוה שהיא כתב
עליהם  פוסקין ושוטה שחרש כתב שאח"כ בהלכה ג.
שיכלה  חוששין ואין מיתומים שונים הם ובמה צדקה,

ממונם.
הרמב"ם  שכתב כמו הוא הנ"ל ההלכה יסוד בזה: והביאור
המצוות, אלו בכל חייבים שאינן הגם במצוות", לחנכן "כדי
זה  שדבר חשש שאין במקום רק הוא החינוך שחיוב ומובן
וכד'. תמיהה כדי עד ובהבנתו בשכלו להתקבל יוכל לא
הקטן  בפרט, שבויים ובפדיון בכלל הצדקה במצות והנה,
מצות  לשם וחומש ממעשר יותר יתן שלא מדוע מבין אינו
להוציאו  בכדי כסף מספיק בידו יש והלא שבויים, פדיון
אינו  במצוות" לחנכן "כדי של העניין כל וא"כ לפדותו,
שיעור", לה שאין "מצוה שהיא שכתב ומה זה. בעניין קיים
לה  יש באמת אבל שיעור, לה אין הקטן שבעיני היינו
החיוב  כי ושוטה חרש על צדקה פוסקין ולכן שיעור,
שייך  אין ולכן חינוך, מצד ולא אדם כל  על כמו הוא עליהם

האמור. החשש כאן
(k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי 53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.‡È‰hzLpL ÈÓe54L¯Á˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa - ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח.54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ"י). סוף שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי עוקבא, מר "אמר
והקשה  אחר". ודבר ובנותיו ובניו אשתו את ומפרנסין
תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי מברייתא: רבינא

אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות
מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
זה  חסדא: רב ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף ורב תכשיט,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט דאמר "מאן הרי"ף):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי
זה  שהרי מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק
שהם  ואע"פ יוסף, רב ושל חסדא רב של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט, כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י: גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט דאמר
צדקה, זה יוסף: רב ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק

.·È˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ·MÁÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È·‡Ó ‰a¯‰ ¯‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡e‰L57˙B·¯Úa ·Î¯Ï elÒ :¯Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È·‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

`edy minezid el` ly odia`n daxd xdfdle wcwcl.."
minezi ia` 'ebe zeaxra akexl eleq xn`py ,zeaxr akex

."'ek

להבין: וצריך
הוא  בערבות" שה"רוכב ראיה יש אמנם הנ"ל מהפסוק א.
הקשר  מה ביאור, צריך גופא בפסוק אבל יתומים", "אבי

יתומים". ל"אבי בערבות" "רוכב בין
בחו  אחרים מפסוקים ראיה הרמב"ם הביא לא מדוע מש ב.

בשמות  הקב"ה נקרא ובהם בתהילים, הפסוק שלפני ובנ"ך
הביא  ומדוע נמחקים, שאינן שמות מז' שהם אחרים
בכללי  וכידוע כו'". בערבות "רוכב הפסוק את דווקא
להביא  הרמב"ם של שדרכו ס"ד) מלאכי (יד הרמב"ם
הראיה  לו נראית אם בגמרא, הוזכרו שלא מפסוקים ראיות

יותר. בפשטות האחרת
המיוחד  העניין נתבאר חגיגה מסכת בגמרא בזה: והביאור
ששמו  לרקיע ובנוגע הרקיעים, משבעת אחד שבכל
ומשפט  צדק שבו "ערבות הגמרא אומרת "ערבות"

המתים". את בו להחיות הקב"ה שעתיד וטל וצדקה...
תוכנו  כי זה, בפסוק הרמב"ם בחר מדוע מובן ועל־פי־זה
ולהזהר  ביותר ולדקדק לחשב ש"צריך לעניין מתאים
גודל  את מדגיש ובזה כו'", היתומים אלו של מאביהן
היתומים, של בענייניהם מהאפוטרופוס הנדרשת הזהירות
"טל  וכן ומשפט, צדק ובו "ערבות" ששמו הרקיע מפני
של  הוריהם ובכללם המתים" את בו להחיות שעתיד

אלו. יתומים
תחילת  את גם הרמב"ם שציטט הטעם ולבאר להוסיף ויש
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‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

iptn miieay oeictl elit`e dwcv mdilr oiwqet oi` la`..."
."davw odl oi` el` zeevny

שעתא  בכל "דהא גיטין מסכת ברש"י הטעם ונתבאר
כלים" נכסיהם נמצאו עניים, קיימי

להבין: וצריך
ולא  אחד בכל שייך קצבה) להן (שאין זה טעם הלא א.
ממצות  היתומים את דווקא לפטור ומדוע ביתומים, רק

צדקה.
ומדוע  חומש, או מעשר שיעור לה יש צדקה מצות הלא ב.

שיעור". לה ש"אין מצוה שהיא כתב
עליהם  פוסקין ושוטה שחרש כתב שאח"כ בהלכה ג.
שיכלה  חוששין ואין מיתומים שונים הם ובמה צדקה,

ממונם.
הרמב"ם  שכתב כמו הוא הנ"ל ההלכה יסוד בזה: והביאור
המצוות, אלו בכל חייבים שאינן הגם במצוות", לחנכן "כדי
זה  שדבר חשש שאין במקום רק הוא החינוך שחיוב ומובן
וכד'. תמיהה כדי עד ובהבנתו בשכלו להתקבל יוכל לא
הקטן  בפרט, שבויים ובפדיון בכלל הצדקה במצות והנה,
מצות  לשם וחומש ממעשר יותר יתן שלא מדוע מבין אינו
להוציאו  בכדי כסף מספיק בידו יש והלא שבויים, פדיון
אינו  במצוות" לחנכן "כדי של העניין כל וא"כ לפדותו,
שיעור", לה שאין "מצוה שהיא שכתב ומה זה. בעניין קיים
לה  יש באמת אבל שיעור, לה אין הקטן שבעיני היינו
החיוב  כי ושוטה חרש על צדקה פוסקין ולכן שיעור,
שייך  אין ולכן חינוך, מצד ולא אדם כל  על כמו הוא עליהם

האמור. החשש כאן
(k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי 53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.‡È‰hzLpL ÈÓe54L¯Á˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa - ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח.54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ"י). סוף שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי עוקבא, מר "אמר
והקשה  אחר". ודבר ובנותיו ובניו אשתו את ומפרנסין
תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי מברייתא: רבינא

אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות
מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
זה  חסדא: רב ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף ורב תכשיט,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט דאמר "מאן הרי"ף):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי
זה  שהרי מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק
שהם  ואע"פ יוסף, רב ושל חסדא רב של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט, כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י: גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט דאמר
צדקה, זה יוסף: רב ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק

.·È˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ·MÁÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È·‡Ó ‰a¯‰ ¯‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡e‰L57˙B·¯Úa ·Î¯Ï elÒ :¯Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È·‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

`edy minezid el` ly odia`n daxd xdfdle wcwcl.."
minezi ia` 'ebe zeaxra akexl eleq xn`py ,zeaxr akex

."'ek

להבין: וצריך
הוא  בערבות" שה"רוכב ראיה יש אמנם הנ"ל מהפסוק א.
הקשר  מה ביאור, צריך גופא בפסוק אבל יתומים", "אבי

יתומים". ל"אבי בערבות" "רוכב בין
בחו  אחרים מפסוקים ראיה הרמב"ם הביא לא מדוע מש ב.

בשמות  הקב"ה נקרא ובהם בתהילים, הפסוק שלפני ובנ"ך
הביא  ומדוע נמחקים, שאינן שמות מז' שהם אחרים
בכללי  וכידוע כו'". בערבות "רוכב הפסוק את דווקא
להביא  הרמב"ם של שדרכו ס"ד) מלאכי (יד הרמב"ם
הראיה  לו נראית אם בגמרא, הוזכרו שלא מפסוקים ראיות

יותר. בפשטות האחרת
המיוחד  העניין נתבאר חגיגה מסכת בגמרא בזה: והביאור
ששמו  לרקיע ובנוגע הרקיעים, משבעת אחד שבכל
ומשפט  צדק שבו "ערבות הגמרא אומרת "ערבות"

המתים". את בו להחיות הקב"ה שעתיד וטל וצדקה...
תוכנו  כי זה, בפסוק הרמב"ם בחר מדוע מובן ועל־פי־זה
ולהזהר  ביותר ולדקדק לחשב ש"צריך לעניין מתאים
גודל  את מדגיש ובזה כו'", היתומים אלו של מאביהן
היתומים, של בענייניהם מהאפוטרופוס הנדרשת הזהירות
"טל  וכן ומשפט, צדק ובו "ערבות" ששמו הרקיע מפני
של  הוריהם ובכללם המתים" את בו להחיות שעתיד

אלו. יתומים
תחילת  את גם הרמב"ם שציטט הטעם ולבאר להוסיף ויש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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מ"רוכב  לראיה כל־כך נוגע שאינו הגם "סולו", הפסוק
הפסוק  על לתהילים הצ"צ ברשימות יתומים". אבי ערבות
מסילה  לו "לעשות מסילה מלשון הוא ש"סולו" כתב הנ"ל
"ואמר  שנאמר מה על־דרך למטה, ולהתגלות לירד כביכול
האפוטרופוס  של תפקידו זהו כי כו'" דרך פנו סולו סולו
להנהגה  בחינוך היתומים של בלבבם מסילות לעשות
ימי  כל למשך סלולה דרך אצלם שתעשה תורה, על־פי

חייהם.
(`k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

בשמים.57) יושב

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»
ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙¯ÊÚa ,¯OÚ ‰LÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
- ˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
- ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
ÌÈ¯OÚ - ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
¯OÚ ‰ML - ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡ - ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

ה'תש"פ  סיון כ"א ש"ק יום

ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««

(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.‡ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ
ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ

ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿

ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»
˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿

˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek mixheye mihtey zepnl dxez ly dyrÎzevn"

אחת, מצוה היא ושוטרים שופטים שמינוי משמע מדבריו
סנהדרין בגמרא כדמשמע שלא ב.)ופסק שתי (טז, שהן

כו' ת"ל לישראל שופטים שמעמידין ("מנין מצוות
הלימוד  ב'ספרי' ר"א ולדעת כו'") ת"ל כו' שוטרים
כו' שוטר אין - שופט אין שאם הוא ושוטרים משופטים

אחת. מצוה שהן לא אבל
(my dxrda 489 'r h"i wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."oicÎziaa mireawd mipiicd el` mihteyd"

שיראה  כפי ולקנסו כחו כפי להכותו רשות להם "...יש
כו'" הדבר.. לחזק בית־דין

הדיינין  לפני "...העומדים שהם השוטרים של עניינם
השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו", כפי

שרואים". עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצוות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן על־פי־זה
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שופטים  מינוי מצוות עם אלא עצמה, בפני שוטרים
את  לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו כי כאחת.
שונות, מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים, דין
הדיינים, על־ידי הדין פסק לשתים: נחלקת הדין ועשיית
האמור  ששופט מאחר אבל השוטרים. על־ידי וביצועו
משה  שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה הוא בתורה

כו" אנשיו איש הרגו ישראל שופטי ה.)"אל כה, וכן (במדבר
מלקות עונש ב.)לגבי כה, השופט (דברים "והפילו נאמר

לשופטים  המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא וגו'" והכהו
מנה  לא ולכן לפועל, הדין את להוציא יכולים כשאינם
פרט  זהו כי א. עצמה: בפני כמצווה מינויים את הרמב"ם
עניין  אינו ב. השופטים. על־ידי לפועל המשפט בהוצאת
לפועל  להוציאו ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם
ש"שופטים  שופטים) פרשת (ריש הש"ך דברי ידועים
הגוף" "שערי על גם מדבר שעריך" בכל לך תתן ושוטרים
מאברים  אחד כל על מושל ושיהיה והאוזניים, העיניים

אלה.
לימוד  על־ידי מתקיים באדם השופטים עניין ובפשטות,
ומינוי  יעשון, אשר המעשה את לדעת התורה הלכות

על־ מתקיים מה השוטרים ולפי בפועל. ההלכות קיום ידי
את  לפועל להוציא הוא השופט שתפקיד לעיל שנתבאר
והשוטרים  השופטים של עניינם גם מובן משפטו,
ואם  טובים" ומעשים תשובה חכמה "תכלית כי שבאדם,
חסר  (השוטר) מעשה לידי מביא אינו (השופט) התלמוד
אדם  של יצרו כאשר הוא השוטר אבל עצמו. בתלמוד גם
הטוב  היצר את עליו ולהרגיז לבטשו וצריך עליו מתגבר

בדברים. ולהכותו
אז  כי כבראשונה" שופטיך "ואשיבה הלשון יובן ועל־פי־זה
רק  אלא בשוטר צורך עוד יהיה ולא הרע, כל יתבטל

בשופט.
(37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl t"r)

"פלך 3)עיר.2) ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר
צריך  ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים".
לקמן  וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך

משנה). (לחם ב הלכה בסוף ב.4)הערה טז, סנהדרין
בכל  כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל
להושיב  ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר
בהלכות  וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי

י"ד. הלכה ט, פרק פי 5)מלכים על במקלות "שחובטים
ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים
המכים  אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי"
"ושוטרים  יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה

לפניכם". ביוקר.6)הלויים ימכרו שלא המחירים,
פט,7) בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

בין  למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א

"חייבים  ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים",
ומצדקים  החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית
משקל  עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים  את
רשות  להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר
הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו...

מעוות.8) כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. וכן 9)מקלקל
- גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו
עשוי  שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש
בספר  רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש
על  הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות
צריכות  ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר,

איש". כל דבר.10)לאמונת ערוות תימן: יד ובכתב
מקושש 11) איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"

מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה מגיד -

.·CÏt ÏÎa ÌÈÈ„ Èza „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿«¬ƒ»≈ƒƒ¿»∆∆
Ï·‡ ;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e CÏÙÂ»∆∆¿»ƒ»ƒ∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬»
ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈»«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»

CÏÙÂ CÏt12ÈÈ ¯L‡ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz :¯Ó‡pL . ∆∆»∆∆∆∆¡«ƒ∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
EÈË·LÏ EÏ Ô˙B EÈ‰Ï‡13. ¡…∆≈¿ƒ¿»∆

ãycew zegiyn zecewpã

jlt lka oicÎzia cinrdl oiaiig opi` ux`l dvega la`"
."jlte

גמרא  נגד הוא שלכאורה לרמב"ם 'נושאי־הכלים' ותמהו
א.)מפורשת ז, לסנהדרין (מכות למדנו גו' לכם אלה "והיו

תלמוד־לומר  מה א"כ לארץ, ובחוצה בארץ שנוהגת
ופלך  פלך בכל דינין בתי מושיב אתה בשעריך בשעריך?
ואי  ופלך פלך בכל מושיב אתה ובחו"ל ועיר, עיר ובכל
אין  שבחו"ל פסק ואיך ועיר", עיר בכל מושיב אתה

ופלך. פלך בכל מושיבין
להעמיד  חייבין אינן בחו"ל "אבל ברמב"ם הגורסים יש
ויש  ועיר", עיר בכל לא אבל ופלך פלך בכל אלא בית־דין
אין  ופלך פלך בכל שרק היא הרמב"ם שכוונת מפרשים

חייבים. ועיר עיר בכל אבל להעמיד, חייבים
על  בפירושו הרמב"ם) לזמן בסמיכות (שחי הרמב"ן אבל
ב"ד, להם להעמיד חייבים אינם שבחוץ־לארץ כתב התורה
לשפוט  הראויין עליו יעמדו המעוות, יצעק "כאשר ורק
ושם  בזמנה לארץ יעלה או ישפטוהו ובמשפטיהם

dyn".ישפטוהו.... axd azk oke ידו תחת שהיה וברור
בחו"ל. דיינים להושיב חייבים אין הרמב"ם שלדעת כתב־יד
בסיפור  גדולה תמיהה תתורץ הרמב"ם, של חידושו על־פי
מסעודתו  "שנהנו ישראל של לחטאם בקשר הפורים. חג

הגמרא אומרת רשע" אותו א.)של יב, עשו (מגילה לא "הם
(כמו  לפנים" אלא עמהן עשה לא הקב"ה אף לפנים, אלא
העמיד  הקב"ה כך באמת, כיוונו ולא עצמם עשו שישראל
הרי  השאלה, ונשאלת להפחידם). רק המן את עליהם

של מרדכי בסעודתו לאכול תלכו "לא הזהירם
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שופטים  מינוי מצוות עם אלא עצמה, בפני שוטרים
את  לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו כי כאחת.
שונות, מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים, דין
הדיינים, על־ידי הדין פסק לשתים: נחלקת הדין ועשיית
האמור  ששופט מאחר אבל השוטרים. על־ידי וביצועו
משה  שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה הוא בתורה

כו" אנשיו איש הרגו ישראל שופטי ה.)"אל כה, וכן (במדבר
מלקות עונש ב.)לגבי כה, השופט (דברים "והפילו נאמר

לשופטים  המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא וגו'" והכהו
מנה  לא ולכן לפועל, הדין את להוציא יכולים כשאינם
פרט  זהו כי א. עצמה: בפני כמצווה מינויים את הרמב"ם
עניין  אינו ב. השופטים. על־ידי לפועל המשפט בהוצאת
לפועל  להוציאו ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם
ש"שופטים  שופטים) פרשת (ריש הש"ך דברי ידועים
הגוף" "שערי על גם מדבר שעריך" בכל לך תתן ושוטרים
מאברים  אחד כל על מושל ושיהיה והאוזניים, העיניים

אלה.
לימוד  על־ידי מתקיים באדם השופטים עניין ובפשטות,
ומינוי  יעשון, אשר המעשה את לדעת התורה הלכות

על־ מתקיים מה השוטרים ולפי בפועל. ההלכות קיום ידי
את  לפועל להוציא הוא השופט שתפקיד לעיל שנתבאר
והשוטרים  השופטים של עניינם גם מובן משפטו,
ואם  טובים" ומעשים תשובה חכמה "תכלית כי שבאדם,
חסר  (השוטר) מעשה לידי מביא אינו (השופט) התלמוד
אדם  של יצרו כאשר הוא השוטר אבל עצמו. בתלמוד גם
הטוב  היצר את עליו ולהרגיז לבטשו וצריך עליו מתגבר

בדברים. ולהכותו
אז  כי כבראשונה" שופטיך "ואשיבה הלשון יובן ועל־פי־זה
רק  אלא בשוטר צורך עוד יהיה ולא הרע, כל יתבטל

בשופט.
(37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl t"r)

"פלך 3)עיר.2) ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר
צריך  ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים".
לקמן  וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך

משנה). (לחם ב הלכה בסוף ב.4)הערה טז, סנהדרין
בכל  כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל
להושיב  ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר
בהלכות  וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי

י"ד. הלכה ט, פרק פי 5)מלכים על במקלות "שחובטים
ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים
המכים  אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי"
"ושוטרים  יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה

לפניכם". ביוקר.6)הלויים ימכרו שלא המחירים,
פט,7) בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

בין  למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א

"חייבים  ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים",
ומצדקים  החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית
משקל  עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים  את
רשות  להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר
הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו...

מעוות.8) כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. וכן 9)מקלקל
- גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו
עשוי  שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש
בספר  רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש
על  הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות
צריכות  ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר,

איש". כל דבר.10)לאמונת ערוות תימן: יד ובכתב
מקושש 11) איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"

מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה מגיד -

.·CÏt ÏÎa ÌÈÈ„ Èza „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿«¬ƒ»≈ƒƒ¿»∆∆
Ï·‡ ;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e CÏÙÂ»∆∆¿»ƒ»ƒ∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬»
ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈»«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»

CÏÙÂ CÏt12ÈÈ ¯L‡ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz :¯Ó‡pL . ∆∆»∆∆∆∆¡«ƒ∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
EÈË·LÏ EÏ Ô˙B EÈ‰Ï‡13. ¡…∆≈¿ƒ¿»∆

ãycew zegiyn zecewpã

jlt lka oicÎzia cinrdl oiaiig opi` ux`l dvega la`"
."jlte

גמרא  נגד הוא שלכאורה לרמב"ם 'נושאי־הכלים' ותמהו
א.)מפורשת ז, לסנהדרין (מכות למדנו גו' לכם אלה "והיו

תלמוד־לומר  מה א"כ לארץ, ובחוצה בארץ שנוהגת
ופלך  פלך בכל דינין בתי מושיב אתה בשעריך בשעריך?
ואי  ופלך פלך בכל מושיב אתה ובחו"ל ועיר, עיר ובכל
אין  שבחו"ל פסק ואיך ועיר", עיר בכל מושיב אתה

ופלך. פלך בכל מושיבין
להעמיד  חייבין אינן בחו"ל "אבל ברמב"ם הגורסים יש
ויש  ועיר", עיר בכל לא אבל ופלך פלך בכל אלא בית־דין
אין  ופלך פלך בכל שרק היא הרמב"ם שכוונת מפרשים

חייבים. ועיר עיר בכל אבל להעמיד, חייבים
על  בפירושו הרמב"ם) לזמן בסמיכות (שחי הרמב"ן אבל
ב"ד, להם להעמיד חייבים אינם שבחוץ־לארץ כתב התורה
לשפוט  הראויין עליו יעמדו המעוות, יצעק "כאשר ורק
ושם  בזמנה לארץ יעלה או ישפטוהו ובמשפטיהם

dyn".ישפטוהו.... axd azk oke ידו תחת שהיה וברור
בחו"ל. דיינים להושיב חייבים אין הרמב"ם שלדעת כתב־יד
בסיפור  גדולה תמיהה תתורץ הרמב"ם, של חידושו על־פי
מסעודתו  "שנהנו ישראל של לחטאם בקשר הפורים. חג

הגמרא אומרת רשע" אותו א.)של יב, עשו (מגילה לא "הם
(כמו  לפנים" אלא עמהן עשה לא הקב"ה אף לפנים, אלא
העמיד  הקב"ה כך באמת, כיוונו ולא עצמם עשו שישראל
הרי  השאלה, ונשאלת להפחידם). רק המן את עליהם

של מרדכי בסעודתו לאכול תלכו "לא הזהירם

1

2

3

4

5
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הסנהדרין, מראשי אחד היה שמרדכי ומכיון אחשוורוש",
עושה  שאינו מי ו"כל בית־דין, הוראת על שעברו נמצא
עשו  ש"לא לומר אפשר ואיך בלא־תעשה", עובר כהוראתן

לפנים". אלא
כי  ליתא, מעיקרא הקושיא הרמב"ם דעת שעל־פי אלא
הוראת  על עברו לא וא"כ בית־דין היה לא הבירה בשושן

הדיינים.
(b oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

סנהדרין 12) א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא
"והיו  כט) לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם ובחוץ 13)אלה
שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ
ופלך  פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם אלא
משנה  הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי
דין  בית להעמיד חייבים אינם רבינו: בדברי לגרוס שיש
- מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא
בכל  ולא המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת,
יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר

.‚‰nÎÂ ?Ï‡¯OÈa eÈ‰È ÔÈÚe·˜ ÔÈÈ„ Èza ‰nk«»»≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»≈¿«»
ÔÈÓ ‰È‰È14ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰lÁza ÔÈÚ·B˜ ? ƒ¿∆ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»

Lc˜na15È¯„‰Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,16ÌÈÓe .‰ÏB„‚ «ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿∆¿≈¿»ƒ¿»»
LÈ‡ ÌÈÚ·L Èl ‰ÙÒ‡ :¯Ó‡pL .„Á‡Â ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒ
e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡¯OÈ È˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿

„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ ÌL17‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . »ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÔlÎaL18L‡¯ ‡e‰Â , ∆¿À»ƒƒ…¬≈∆¿…

ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â .‰·ÈLÈ‰«¿ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»
ÌB˜Ó19ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â , »¿»≈««∆«≈ƒƒ

‰LÓ ÌÈÚ·MaL ÏB„b‰20.BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï «»∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ
ÔÈc ˙Èa ·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â21·LBÈ ÌÈÚ·M‰ ¯‡Le .ÔÈ ¿«ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk ÂÈÙÏ22B¯·ÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
¯˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ ·B¯˜ ‰È‰È - ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

B¯·ÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô¯‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈ·LBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B¯ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«

˙Èa‰ ¯‰27LiL ,Ï‡¯OiÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓe . «««ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿»≈∆≈
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È¯„‰Ò ,¯˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»

¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««
ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ

ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ
Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆

.ÔlkÀ»
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במשיח  הוא וכן תורה, שמלמד שם על הוא 'נשיא'
כי  להם" ו"נשיא עליהם" "מלך העניינים שני בו שנאמרו

חידוש  לפעול הוא המשיח כמלך עניינו שניהם. יתקיימו בו
אחד" שכם "לעבדו העמים כל את להפוך בעולם, אמיתי
כיון  'נשיא' יהיה בנוסף אבל העולם, בהנהגת חידוש והוא

ביחס ש"ילמד חידוש אינו זה ועניין העם", כל את תורה
שינוי  להיות יכול לא הכל אחרי שהרי כמלך, לעניינו

מוחלפת". תהיה לא הזאת התורה - בתורה
(209 'r d"l wlg y"ewl t"r)

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:
ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו

(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא
זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות

ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין
ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,

וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר

ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם
שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.„da ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
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ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆

ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ

ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה
אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.‰Èe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«

ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»
Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈

לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
ללמד  - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין
שיהיו  צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות:
שאינם  פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים
יתמנו  איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין

.ÂÚÓLÏ Èe‡¯ „Á‡ ,el‡ ÌÈL da LiL ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒ∆≈»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿…«
ÔÈ¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï Èe‡¯ „Á‡Â37da eÈ‰ . ¿∆»»¿«≈¬≈«¿∆¿ƒ»»

ÌÈÚ„BÈ ‰Úa¯‡ da eÈ‰ .˙ÈBÈa BÊ È¯‰ - ‰LÏL¿»¬≈≈ƒ»»«¿»»¿ƒ
‰ÓÎÁ È¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï38. ¿«≈¬≈«¿∆¿≈¬»»

בדוחק.37) ה,38)וכשרה פרק שקלים הירושלמי כדברי
א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה
וביבנה  שלושה, היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין
ושמעון  עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה:

בקרקע". לפניהם דן התימני

.Ê˙B¯eL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈ·ÈLBÓ ‰pË˜ È¯„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈ¯OÚ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎa ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿»∆¿ƒ
,ÔÈ¯„‰qÏ ‰·B¯˜ ‰BL‡¯ ‰¯eL .LÈ‡ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ»¿»««¿∆¿ƒ
‰hÓÏ ˙ÈLÈÏLe ,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰iL ‰¯eLÂ¿»¿ƒ»¿«»≈∆»¿ƒƒ¿«»
Ô˙ÏÚÓ ÈÙÏ da ÔÈ·LBÈ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎÂ .‰pÓÈ‰≈∆»¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ«¬»»

‰ÓÎÁa39. ¿»¿»

במשנה 39) כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין

.ÁÔÈ¯„‰q‰ e˜ÏÁ Ì‡40„Á‡ CÓÒÏ eÎ¯ˆ‰Â ,41 ƒ∆¿¿««¿∆¿ƒ¿À¿¿ƒ¿…∆»
ÏB„b ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ»ƒ»»
ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ‰iL ‰¯eLaL ÔBL‡¯‰Â ;daL∆»¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»¿≈¿
ÔBL‡¯‰Â ,dB¯ÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡¯‰ ‰¯eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰¯eL ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈ¯¯B·e ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰¯eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓe ,Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎ¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .44- ¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ
‰ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚÌÈOBÚ Ì45. ««≈∆«∆≈ƒ

ואין 40) מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו
א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה
וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך

שניים.41) מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן ראה
ראש 42) תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים

שם). (סנהדרין שורות 43)לשועלים" שלוש נמצאו שם.
שמספיקים  פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו
מהנימוס  זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים
שורות  שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות
אין  וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים
תלמידים  שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה
(רש"י  כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד,

מת.44)שם). או מהשורות אחד שחלה שאינו 45)כגון
השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב
שבשורות  התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא
ב  פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול

ח. הלכה

.ËÈ¯ÙBÒ ÈL ÌL eÈ‰È ,ÔÈ¯„‰Ò Ba LiL ÌB˜Ó Ïk»»∆≈«¿∆¿ƒƒ¿»¿≈¿≈
ÔÓ „Á‡Â ÔÈÓi‰ ÔÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈi„«»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·iÁÓ‰ È¯·c ·˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46·˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ È¯·c47. ƒ¿≈«¿«ƒ

זה.46) ומטעם חייב זה 47)פלוני ומטעם זיכה פלוני
המזכים  דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם
וראה  חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים,

ג. הלכה י"ב פרק לקמן

.È‰‡Ó da LiL ¯ÈÚa ‡l‡ ÔÈ¯„‰Ò ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿∆¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈»
ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ˙B¯eL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»
˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰¯OÚÂ49,ÌÈ¯ÙBÒ ÈLe , «¬»»«¿»ƒ∆≈«¿∆∆¿≈¿ƒ

ÌÈfÁ ÈLe50ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈLe ,51ÈLe ,ÌÈ„Ú ÈLe , ¿≈«»ƒ¿≈«¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈
ÔÈÓÓBÊ52ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊ ÈLe ,53,‰˜„ˆ È‡a‚ ÈLe , ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈«»≈¿»»

‰˜„ˆ ˜lÁÏ ‰LÏL eÈ‰iL È„k „Á‡ „BÚÂ54‡ÙB¯Â , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈
Ôn‡55¯Ï·ÏÂ ,56‰‡Ó È¯‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»

ÌÈ¯OÚÂ57. ¿∆¿ƒ

שם.48) ובביאורנו ח הלכה לעיל מכל בטלים49)ראה
(שם  וערבית שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז,

(שם).50) לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם

שם).51) (רש"י דנים הם מי את כן לא שאם
עדים 52) ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו

י"ח  פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים
והגדרתה. הזמה דיני אֿב להזים 53)הלכה אחרים עדים

עדים  פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את
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ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆

ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ

ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה
אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.‰Èe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«

ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»
Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈

לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
ללמד  - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין
שיהיו  צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות:
שאינם  פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים
יתמנו  איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין

.ÂÚÓLÏ Èe‡¯ „Á‡ ,el‡ ÌÈL da LiL ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒ∆≈»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿…«
ÔÈ¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï Èe‡¯ „Á‡Â37da eÈ‰ . ¿∆»»¿«≈¬≈«¿∆¿ƒ»»

ÌÈÚ„BÈ ‰Úa¯‡ da eÈ‰ .˙ÈBÈa BÊ È¯‰ - ‰LÏL¿»¬≈≈ƒ»»«¿»»¿ƒ
‰ÓÎÁ È¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï38. ¿«≈¬≈«¿∆¿≈¬»»

בדוחק.37) ה,38)וכשרה פרק שקלים הירושלמי כדברי
א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה
וביבנה  שלושה, היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין
ושמעון  עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה:

בקרקע". לפניהם דן התימני

.Ê˙B¯eL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈ·ÈLBÓ ‰pË˜ È¯„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈ¯OÚ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎa ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿»∆¿ƒ
,ÔÈ¯„‰qÏ ‰·B¯˜ ‰BL‡¯ ‰¯eL .LÈ‡ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ»¿»««¿∆¿ƒ
‰hÓÏ ˙ÈLÈÏLe ,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰iL ‰¯eLÂ¿»¿ƒ»¿«»≈∆»¿ƒƒ¿«»
Ô˙ÏÚÓ ÈÙÏ da ÔÈ·LBÈ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎÂ .‰pÓÈ‰≈∆»¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ«¬»»

‰ÓÎÁa39. ¿»¿»

במשנה 39) כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין

.ÁÔÈ¯„‰q‰ e˜ÏÁ Ì‡40„Á‡ CÓÒÏ eÎ¯ˆ‰Â ,41 ƒ∆¿¿««¿∆¿ƒ¿À¿¿ƒ¿…∆»
ÏB„b ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ»ƒ»»
ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ‰iL ‰¯eLaL ÔBL‡¯‰Â ;daL∆»¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»¿≈¿
ÔBL‡¯‰Â ,dB¯ÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡¯‰ ‰¯eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰¯eL ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈ¯¯B·e ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰¯eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓe ,Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎ¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .44- ¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ
‰ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚÌÈOBÚ Ì45. ««≈∆«∆≈ƒ

ואין 40) מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו
א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה
וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך

שניים.41) מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן ראה
ראש 42) תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים

שם). (סנהדרין שורות 43)לשועלים" שלוש נמצאו שם.
שמספיקים  פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו
מהנימוס  זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים
שורות  שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות
אין  וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים
תלמידים  שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה
(רש"י  כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד,

מת.44)שם). או מהשורות אחד שחלה שאינו 45)כגון
השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב
שבשורות  התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא
ב  פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול

ח. הלכה

.ËÈ¯ÙBÒ ÈL ÌL eÈ‰È ,ÔÈ¯„‰Ò Ba LiL ÌB˜Ó Ïk»»∆≈«¿∆¿ƒƒ¿»¿≈¿≈
ÔÓ „Á‡Â ÔÈÓi‰ ÔÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈi„«»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·iÁÓ‰ È¯·c ·˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46·˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ È¯·c47. ƒ¿≈«¿«ƒ

זה.46) ומטעם חייב זה 47)פלוני ומטעם זיכה פלוני
המזכים  דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם
וראה  חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים,

ג. הלכה י"ב פרק לקמן

.È‰‡Ó da LiL ¯ÈÚa ‡l‡ ÔÈ¯„‰Ò ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿∆¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈»
ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ˙B¯eL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»
˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰¯OÚÂ49,ÌÈ¯ÙBÒ ÈLe , «¬»»«¿»ƒ∆≈«¿∆∆¿≈¿ƒ

ÌÈfÁ ÈLe50ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈLe ,51ÈLe ,ÌÈ„Ú ÈLe , ¿≈«»ƒ¿≈«¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈
ÔÈÓÓBÊ52ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊ ÈLe ,53,‰˜„ˆ È‡a‚ ÈLe , ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈«»≈¿»»

‰˜„ˆ ˜lÁÏ ‰LÏL eÈ‰iL È„k „Á‡ „BÚÂ54‡ÙB¯Â , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈
Ôn‡55¯Ï·ÏÂ ,56‰‡Ó È¯‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»

ÌÈ¯OÚÂ57. ¿∆¿ƒ

שם.48) ובביאורנו ח הלכה לעיל מכל בטלים49)ראה
(שם  וערבית שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז,

(שם).50) לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם

שם).51) (רש"י דנים הם מי את כן לא שאם
עדים 52) ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו

י"ח  פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים
והגדרתה. הזמה דיני אֿב להזים 53)הלכה אחרים עדים

עדים  פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את
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אחרים  שניים שיהיו צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור
העדים  להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים,
כשהם  הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי
הראשונים  זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם

א). עח, לסנהדרין בשניים 54)(רש"י נגבית שהצדקה
לכל  שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת
ה). הלכה ט, פרק עניים מתנות (הלכות מחסורו די אחד

במובן 55) יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת שיודע
משנה). (כסף ספרים.56)הטכני יז,57)כותב סנהדרין

מקיז  - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב.
מונה  שרבינו כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם.
לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה
בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן

שם. משנה" ה"לחם כדברי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מידותיהם,1) וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי

של  סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים הדיינים כשרות
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין

.‡a ,ÔÈ¯„‰Òa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡‰ÏB„‚a ÔÈ2ÔÈa ≈«¬ƒƒ¿«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰pË˜a3ÌÈB·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ

˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות

יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;
בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א
ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.·,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.‚‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

oda yiy in mipya blten owf `le ...oicinrn oi`"
."zeixfk`

א', להלכה המשך היא זו הלכה פט,ב. מצותיך" "דרך ראה
שגם  ללמדך דיין, להיות שראוי למי התנאים נאמרו בה
ונבונים  חכמים "אנשים המעלות כל בעלי הדיינים היו  אם
אין  וכו'" מרובה דעה בעלי התורה, בחכמת מופלאין
אכזריות  של טבע בהם שיש כיון בסנהדרין, אותם להושיב

לחוב. הדין את להטות ועלולים
(25 dxrd 163 cenr 'g wlg y"ewl t"r)

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



oixcdpqקלד zekld - mihtey xtq - oeiq `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.„¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈

‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול

.‰„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
È¯·„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

‰Ïwz Ô‰Ó ‡B·z ‡nL ,‰¯Bz26. »∆»»≈∆«»»

דוד.21) בית מזרע שהם יהודה שלא 22)מלכי לבדם,
הסנהדרין. כא,23)בחברת (שם שנאמר א, יט, סנהדרין

משפט". לבקר דינו ה' אמר כה דוד, "בית שאם 24)יב)
הוא: שכלל האחרים, את לדון יוכלו לא הם גם כן, לא

(שם). אחרים" קשט ואח"כ עצמך ירבעם 25)"קשט מימי
עשרה  לו וניתנו שלמה, מיד המלוכה שנקרעה ואילך,
אלא  מלך לא שלמה בן ורחבעם לא) יא, (מלכיםֿא שבטים

כא). יב, (שם ובנימין יהודה שבטי כמסופר 26)על
(ממלכי  המלך ינאי של בעבדו מעשה שם: בסנהדרין
בפני  ולעמוד לבוא לו שלחו הנפש, את שהרג ישראל)
עמוד! שטח, בן שמעון לו אמר וישב, וכשבא הסנהדרין,
שיאמרו  כמה אלא אתה כשתאמר "לא ינאי, לו אמר
היראה, מפני בקרקע פניהם הסנהדרין וכבשו חבריך",
דנים  ולא דן לא מלך אמרו: שעה באותה ומתו, ונענשו
דן  אינו הוא גם אותו, דנים אין שאם ברור, והדבר אותו.
פ"ג  מלכים הל' והשווה כב. אות לעיל כמבואר אחרים, את
מן  ויבוא בהם, גס ישראל) מלכי (של שלבם "מפני ה"ז

הדת". על והפסד תקלה הדבר

.Â˜„ˆa ÔÈwÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLk27˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜c·ÏÂ ÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰·ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡¯Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB· ,31·¯a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ¯„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓb¯z‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק, ששופטים

תשפוט  בצדק במשפט... עול תעשו "לא טו) יט, (ויקרא
רעיתי 28)עמיתך". יפה "כולך שנאמר: ב לו, סנהדרין

פסול  - מעיניו באחת סומא הוא שאפילו בך", אין ומום
פ"ח, שם ובירושלמי ה"ט. בסמוך כמבואר לסנהדרין, הוא

צריכים  הם כך בצדק, שלמים ביתֿדין שזקני "כשם ה"ה
באבריהם". שלמים מופלגים,29)להיות זקנים לא אבל

ה"ג. לעיל הבריות 30)כמבואר על מוטלת אימתם שתהא
וברש"י). א יז, הטענה 31)(סנהדרין בחכמת המבינים

(רד"ק  ובנחת בחשאי להיות צריך שהדיבור והדיבור,
שראוי  זה - לחש דרשו: א יד, ובחגיגה ג). ג, לישעיה
ורש"י  השטן). (=מפני בלחש שניתנה תורה דברי לו למסור
בקרבו". דואג ולבו ביתֿדין אב "כגון מגדיר: שם

לשון 32) שבעים כל שיודע מי למצוא הוא זר שדבר
א) יז, (בסנהדרין יוחנן רבי שדקדק וזהו (כסףֿמשנה),
(לחםֿ שבעים אמר: ולא לשון", בשבעים "ושידעו ואמר:

להעמיד 33)משנה). יצטרכו לא לועזים, עדי כשבאים
ובמנחות  שם). (רש"י עד מפי עד זה והרי ביניהם, מליצים
טענותיו  (התורגמן) יחליף "שלא רש"י: מפרש א סה,

ויחייבוהו".

.ÊÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»««ƒ∆≈¿«¿¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ‡‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆

‰‡¯ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·L34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Ô‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙·‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙·‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆

·BË ÌL ÈÏÚ·e35Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈
- ÌÈ·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‰¯Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚ„ÈÂ .¯eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È¯‰36el‡ - ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈
Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯L37ÌÈ·e‰‡ eÈ‰È ‰n·e . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ

LÙÂ ,‰·BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙Bi¯aÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆
‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ô¯ea„Â ,‰·BË Ô˙¯·ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bi¯a‰39Ô‰L el‡ - ÏÈÁ ÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈ¯Bab40˙‡ ÔÈL·BÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
Ô¯ˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú¯ ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜¯t ‡‰ÈÂ43·Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎ·e . ƒ≈ƒ¿»»∆ƒ¿««¿≈«ƒ∆ƒ¿∆»∆≈
B˜LBÚ „iÓ ˜eLÚ ÏÈv‰Ï ıÈn‡44:¯Ó‡pL ÔÈÚk . «ƒ¿«ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»∆∆¡«

Ôic Ïk Û‡ ,ÂÚ ea¯ ‰Ln ‰Óe .ÔÚLBiÂ ‰LÓ Ì˜iÂ«»»∆«ƒ»«∆«≈»»«»«»
ÂÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ45È‡O .BÚÓLÓk - ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈

ÔÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡ - Úˆ·46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…
- ÔB‰Ï Ï‰· ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¯¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«

ep‡·È ¯ÒÁ47¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰iL - ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««
ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ·‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆

.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁ¯B·e ,ÒÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡BOÂ¿¿ƒ∆∆»»¿ƒƒ»ƒ≈»»∆

חטא.34) ויראת שמים רבה'35)יראת ב'מדרש אמרו וכן
מדות" שבע בהם שיהיו הדיינים "צריכים א: פרשה דברים

(בראשית 36)וכו'. ככתוב אהבה, = ידיעה רבינו: מפרש
רש"י: ומפרש וגו', יצוה" אשר למען ידעתיו "כי יט) יח,
ומכירו". ויודעו מקרבו האדם את "שהמחבב חיבה, לשון

ב.37) פח, ה"ד.38)סנהדרין פ"א, שם ירושלמי
א.39) פו, ביומא כמבואר עליהם, מתאהבים הם שעי"ז
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שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.„¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈

‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול

.‰„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
È¯·„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

‰Ïwz Ô‰Ó ‡B·z ‡nL ,‰¯Bz26. »∆»»≈∆«»»

דוד.21) בית מזרע שהם יהודה שלא 22)מלכי לבדם,
הסנהדרין. כא,23)בחברת (שם שנאמר א, יט, סנהדרין

משפט". לבקר דינו ה' אמר כה דוד, "בית שאם 24)יב)
הוא: שכלל האחרים, את לדון יוכלו לא הם גם כן, לא

(שם). אחרים" קשט ואח"כ עצמך ירבעם 25)"קשט מימי
עשרה  לו וניתנו שלמה, מיד המלוכה שנקרעה ואילך,
אלא  מלך לא שלמה בן ורחבעם לא) יא, (מלכיםֿא שבטים

כא). יב, (שם ובנימין יהודה שבטי כמסופר 26)על
(ממלכי  המלך ינאי של בעבדו מעשה שם: בסנהדרין
בפני  ולעמוד לבוא לו שלחו הנפש, את שהרג ישראל)
עמוד! שטח, בן שמעון לו אמר וישב, וכשבא הסנהדרין,
שיאמרו  כמה אלא אתה כשתאמר "לא ינאי, לו אמר
היראה, מפני בקרקע פניהם הסנהדרין וכבשו חבריך",
דנים  ולא דן לא מלך אמרו: שעה באותה ומתו, ונענשו
דן  אינו הוא גם אותו, דנים אין שאם ברור, והדבר אותו.
פ"ג  מלכים הל' והשווה כב. אות לעיל כמבואר אחרים, את
מן  ויבוא בהם, גס ישראל) מלכי (של שלבם "מפני ה"ז

הדת". על והפסד תקלה הדבר

.Â˜„ˆa ÔÈwÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLk27˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜c·ÏÂ ÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰·ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡¯Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB· ,31·¯a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ¯„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓb¯z‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק, ששופטים

תשפוט  בצדק במשפט... עול תעשו "לא טו) יט, (ויקרא
רעיתי 28)עמיתך". יפה "כולך שנאמר: ב לו, סנהדרין

פסול  - מעיניו באחת סומא הוא שאפילו בך", אין ומום
פ"ח, שם ובירושלמי ה"ט. בסמוך כמבואר לסנהדרין, הוא

צריכים  הם כך בצדק, שלמים ביתֿדין שזקני "כשם ה"ה
באבריהם". שלמים מופלגים,29)להיות זקנים לא אבל

ה"ג. לעיל הבריות 30)כמבואר על מוטלת אימתם שתהא
וברש"י). א יז, הטענה 31)(סנהדרין בחכמת המבינים

(רד"ק  ובנחת בחשאי להיות צריך שהדיבור והדיבור,
שראוי  זה - לחש דרשו: א יד, ובחגיגה ג). ג, לישעיה
ורש"י  השטן). (=מפני בלחש שניתנה תורה דברי לו למסור
בקרבו". דואג ולבו ביתֿדין אב "כגון מגדיר: שם

לשון 32) שבעים כל שיודע מי למצוא הוא זר שדבר
א) יז, (בסנהדרין יוחנן רבי שדקדק וזהו (כסףֿמשנה),
(לחםֿ שבעים אמר: ולא לשון", בשבעים "ושידעו ואמר:

להעמיד 33)משנה). יצטרכו לא לועזים, עדי כשבאים
ובמנחות  שם). (רש"י עד מפי עד זה והרי ביניהם, מליצים
טענותיו  (התורגמן) יחליף "שלא רש"י: מפרש א סה,

ויחייבוהו".

.ÊÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»««ƒ∆≈¿«¿¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ‡‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆

‰‡¯ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·L34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Ô‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙·‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙·‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆

·BË ÌL ÈÏÚ·e35Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈
- ÌÈ·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‰¯Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚ„ÈÂ .¯eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È¯‰36el‡ - ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈
Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯L37ÌÈ·e‰‡ eÈ‰È ‰n·e . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ

LÙÂ ,‰·BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙Bi¯aÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆
‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ô¯ea„Â ,‰·BË Ô˙¯·ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bi¯a‰39Ô‰L el‡ - ÏÈÁ ÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈ¯Bab40˙‡ ÔÈL·BÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
Ô¯ˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú¯ ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜¯t ‡‰ÈÂ43·Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎ·e . ƒ≈ƒ¿»»∆ƒ¿««¿≈«ƒ∆ƒ¿∆»∆≈
B˜LBÚ „iÓ ˜eLÚ ÏÈv‰Ï ıÈn‡44:¯Ó‡pL ÔÈÚk . «ƒ¿«ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»∆∆¡«

Ôic Ïk Û‡ ,ÂÚ ea¯ ‰Ln ‰Óe .ÔÚLBiÂ ‰LÓ Ì˜iÂ«»»∆«ƒ»«∆«≈»»«»«»
ÂÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ45È‡O .BÚÓLÓk - ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈

ÔÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡ - Úˆ·46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…
- ÔB‰Ï Ï‰· ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¯¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«

ep‡·È ¯ÒÁ47¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰iL - ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««
ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ·‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆

.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁ¯B·e ,ÒÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡BOÂ¿¿ƒ∆∆»»¿ƒƒ»ƒ≈»»∆

חטא.34) ויראת שמים רבה'35)יראת ב'מדרש אמרו וכן
מדות" שבע בהם שיהיו הדיינים "צריכים א: פרשה דברים

(בראשית 36)וכו'. ככתוב אהבה, = ידיעה רבינו: מפרש
רש"י: ומפרש וגו', יצוה" אשר למען ידעתיו "כי יט) יח,
ומכירו". ויודעו מקרבו האדם את "שהמחבב חיבה, לשון

ב.37) פח, ה"ד.38)סנהדרין פ"א, שם ירושלמי
א.39) פו, ביומא כמבואר עליהם, מתאהבים הם שעי"ז
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(40- חיל "אנשי ג אות שופטים פרשת תנחומא מדרש
ובגבורה". טובים ובמעשים שם,41)בתורה, ירושלמי

טוב". יצר טוב בשופט 42)"לב יהא "שלא שם, תנחומא
פסולת". של שם 43)דבר עליהם יצא שלא יפה, בגרותם

ב. טז, בתענית כמפורש בילדותם, אפילו פסיקתא 44)רע
אני  הדין, את דן שהייתי כיון איוב... "אמר פל"ד: רבתא
את  מתוכן להוציא שניו את ומשבר הגזלן על הייתי עומד
עול  מתלעות "ואשברה יז) (כט, איוב שאמר זהו הגזל".

טרף". אשליך בירושלמי 45)ומשניו וכן ב. פח, סנהדרין
זה:46)ה"ד.פ"א, לפסוק במכילתא אמרו וכן חרדים.

ממון  וכלֿשכן בדין, עצמם ממון ששונאים - בצע "שונאי
לדין  שנתבע דיין כל אמרו: ב נח, ובבבאֿבתרא אחרים".
הרשב"ם: ומפרש דיין. אינו - בדין ממון ממנו ומוציאים

שוחד". בשביל הדין במשלי 47)"שיעוות הכתוב מלשון
כב. אחרים 48)כח, שיעוררום עד יחכו ולא הם, מרצונם

עושק  יראו "כי כא יח, לשמות הרמב"ן פירש וכן כך, על
נאמרו  שלא הרדב"ז, וכתב אותו". סובלת דעתם אין וחמס,
שלשה  נמצאו לא אם אבל לכתחילה, אלא אלו מידות
אחד. יבקשו נמצאו, לא ואם שנים. יבקשו כאלה, דיינים
האלה  המידות בהם שיצטרפו שלשה יבקשו נמצא, לא ואם
אמרו  וכן במיעוטו. הרע יבחרו ולעולם שלשתם, בכל
(=מדות) שבע נכתבו לא "ולמה פ"א דברים רבה' ב'מדרש
לא  ואם מארבע... מביא משבע נמצאו לא שאם כאחת?
כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו

ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.ËÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»

¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,

אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו
בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו
עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.È‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ Ôe„Ï „Á‡Ï¿∆»»ƒ«»∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…

E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
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ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין
ה"ב. ופ"ז

.‡ÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»

ÔÈc ˙Èa ·eLÁ BÈ‡67˙ÂˆÓ ,¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈»≈ƒ¿««ƒ∆À»ƒ¿«
e¯Ó‡ È¯‰L ;ÌÈ¯Á‡ BnÚ ·ÈLBnL ‡e‰ ÌÈÓÎÁ68: ¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ∆¬≈»¿
„Á‡ ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L ,È„ÈÁÈ Ô„ È‰z Ï‡69. «¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»

לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין

בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
שאם  ועוד, יותר. הדבר יתברר ומתן משא ברוב כי בשלשה,
אחד  כל שעל חייבו, מי המתחייב ידע לא שלשה, הם
ואם  שם). יו"ט, (תוספות עליו רבו חבריו שמא יחשוב,
ברוב  סמכו זה ועל יחידי, אפילו דן - עליהם קיבלוהו
במצרים  קדום מנהג וכן אחד, דיין אלא להם שאין הגלילות
אבהו  רבי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי (רדב"ז).
אל  רבינו: לימדתנו והלא תלמידיו, שאלוהו יחידי. דן היה
יושב  אותי רואים שהם כיון להם: אמר יחידי?! דן תהא
אותי  קיבלו כאילו זה הרי לדון, לפני ומופיעים יחידי,
יחידי". אפילו דן - עליהם קיבלו אם "אבל ושנינו: עליהם,
קיבלוהו  שאם שם, באבות הרע"ב לדעת ראיה ומכאן

(משנהֿלמלך). חסידות מדרך אפילו יחידי דן - עליהם

.·ÈBÓˆÚÏ ÔÈc ˙BOÚÏ Ì„‡Ï LÈ70B„Èa LÈ Ì‡ , ≈¿»»«¬ƒ¿«¿ƒ≈¿»
Ák71·iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·Ï ‡B·ÏÂ Á¯ËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
¯Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙È·Ï ‡·e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï·˜ Ì‡74eL¯„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Â BÈc ÏÚa ÂÈÏÚ ƒ»«»»««ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ Ôc ˙Ó‡ ÔÈ„Â ,‰ÎÏ‰k ‰OÚL e‡ˆÓe»¿∆»»«¬»»¿ƒ¡∆»¿«¿≈

BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ75. ¿ƒ∆ƒ

ללקחו 70) הוא יכול ממנו, שגזלו אחר ביד שלו רואה אם
בביתֿדין. דיון כל ללא הכאה,71)ממנו ע"י אפילו

אל  אומר: בגֿבג "בן ב) כז, (בבאֿקמא בברייתא כמפורש
(=בגניבה  ברשות שלא שלך את ליטול חברך לחצר תיכנס
ואמור  שיניו את שבור אלא כגנב, עליו תיראה שמא ובסתר)
בשו"ע  וכן רש"י). בחזקה, קח (=כלומר נוטל" אני שלי לו,

א. סעיף ד, סימן שם).72)חו"מ (בבאֿקמא ממתין
לביתֿדין.73) ולבוא לטרוח חייב ואינו הואיל

כו)74) כב, (שמות אלי" יצעק כי "והיה חמס. צעק התאונן,
קדמי. יקבל ארי אונקלוס: שלא 75)מתרגם נתברר ואם

(לחםֿמשנה). הכאתו על לו לשלם חייב כדין, עשה

È.‚ÌÏL ÔÈc ˙Èa ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆¿»≈ƒ»≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,‡e‰76·ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»

ÔÈÎÈ¯ˆe .‰¯OÚÓ ¯˙BÈ ¯OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙È·a ÌL Ìlk ÌÈ·LBi‰ eÈ‰iL77 ∆ƒ¿«¿ƒÀ»»¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

ÔÈÈe‡¯e78. ¿ƒ

עמו 76) והושיב אסף לפניו, דין כשבא הונא רב ז:, סנהדרין
מן  קטנה נסורת שתגיענו כדי המדרש, מבית חכמים עשרה
ויקל  כולם בין העונש ישתלש יטעה שאם כלומר, הקורה.

שם). (רש"י לאמיתו.77)לו הדין ולברר לדקדק שיוכלו
וכמו 78) ה"ז, לעיל כמבואר המוסריות, מדותיהם מצד

בור  תלמיד ישב שלא לדיין "מניין ב) ל, (שבועות שאמרו
תרחק". שקר מדבר לומר: תלמוד לפניו,

.„ÈÈÓ ÌÚ Ú„iL „Ú ÔÈ„a ·LiL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»»∆≈≈¿ƒ«∆≈«ƒƒ
·LÈ79,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÌÈL‡ ÌÚ Û¯ËˆÈ ‡nL . ≈≈∆»ƒ¿»≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓÂ80ÔÈc ˙Èa ÏÏÎa ‡ÏÂ ,81. ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ

ה"י.79) פכ"ב, לקמן והשווה א, כג, ֶֶחבר,80)סנהדרין
בוגדים". "עצרת א) ט, (ירמיה הכתוב כמו 81)ומעין

אינו  רשעים וקשר הוא, רשעים "קשר א) כו, (שם שאמרו
לכל  קשר תאמרון לא יב) ח, (ישעיה הכתוב ע"פ המנין" מן
ג  סימן לחו"מ הסמ"ע וכתב קשר". הזה העם יאמר אשר
תשמע  אם למהרש"ל: כתב ווייל יעקב שרבי יג, ס"ק
בתים  בעלי שפסקי דין, בשום הקהל אצל תשב לא לעצתי,

הם הלומדים הפכים.ופסקי שני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלושה.1) של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן

הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין היחס וכן

.‡‰pË˜ È¯„‰Ò ?ÔÈ„a ÌÈic‰ ÔÈ·LBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡Ó ÔÈ·LBÈ - ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·e3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈ·LBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ¯ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈

ÌÈa¯Ú‰7˙È·a ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . »«¿«ƒ¿«»¿»ƒƒ»¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰aL L¯„n‰8. «ƒ¿»∆¿«««ƒ

ה"ג.2) פ"א, לעיל כמבואר דיינים, ושלשה עשרים של
ה"א).3) פ"ג, תפלה (הל' החמה הנץ עם שמתחלת
שנאמר 4) א), י, (שבת תלמידיֿחכמים מאכל שעת שזוהי

חורים  בן (=הדיין) שמלכך ארץ "אשריך יז) י, (קהלת
שחרית  טעימת טעמו שכבר ומדובר, יאכלו". בעת ושריך
(מאחרי  ואילך "מכאן שם אמרו שהרי לדין, ישיבתם לפני
אם  לגוף, קשה שהיא לחמת", אבן כזורק הששית) השעה
סימן  ובחו"מ (כסףֿמשנה). בבוקר משהו טעם כשהוא לא
סוף  עד מהבוקר הדיינים ישיבת "זמן הנוסח: ג, סעיף ה
ששית  ששעה א י, בשבת לאמור בהתאם החמישית". שעה
הרי"ף  דעת וכן תלמידיֿחכמים, של סעודה זמן היא
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ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין
ה"ב. ופ"ז

.‡ÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»

ÔÈc ˙Èa ·eLÁ BÈ‡67˙ÂˆÓ ,¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈»≈ƒ¿««ƒ∆À»ƒ¿«
e¯Ó‡ È¯‰L ;ÌÈ¯Á‡ BnÚ ·ÈLBnL ‡e‰ ÌÈÓÎÁ68: ¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ∆¬≈»¿
„Á‡ ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L ,È„ÈÁÈ Ô„ È‰z Ï‡69. «¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»

לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין

בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
שאם  ועוד, יותר. הדבר יתברר ומתן משא ברוב כי בשלשה,
אחד  כל שעל חייבו, מי המתחייב ידע לא שלשה, הם
ואם  שם). יו"ט, (תוספות עליו רבו חבריו שמא יחשוב,
ברוב  סמכו זה ועל יחידי, אפילו דן - עליהם קיבלוהו
במצרים  קדום מנהג וכן אחד, דיין אלא להם שאין הגלילות
אבהו  רבי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי (רדב"ז).
אל  רבינו: לימדתנו והלא תלמידיו, שאלוהו יחידי. דן היה
יושב  אותי רואים שהם כיון להם: אמר יחידי?! דן תהא
אותי  קיבלו כאילו זה הרי לדון, לפני ומופיעים יחידי,
יחידי". אפילו דן - עליהם קיבלו אם "אבל ושנינו: עליהם,
קיבלוהו  שאם שם, באבות הרע"ב לדעת ראיה ומכאן

(משנהֿלמלך). חסידות מדרך אפילו יחידי דן - עליהם

.·ÈBÓˆÚÏ ÔÈc ˙BOÚÏ Ì„‡Ï LÈ70B„Èa LÈ Ì‡ , ≈¿»»«¬ƒ¿«¿ƒ≈¿»
Ák71·iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·Ï ‡B·ÏÂ Á¯ËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
¯Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙È·Ï ‡·e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï·˜ Ì‡74eL¯„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Â BÈc ÏÚa ÂÈÏÚ ƒ»«»»««ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ Ôc ˙Ó‡ ÔÈ„Â ,‰ÎÏ‰k ‰OÚL e‡ˆÓe»¿∆»»«¬»»¿ƒ¡∆»¿«¿≈

BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ75. ¿ƒ∆ƒ

ללקחו 70) הוא יכול ממנו, שגזלו אחר ביד שלו רואה אם
בביתֿדין. דיון כל ללא הכאה,71)ממנו ע"י אפילו

אל  אומר: בגֿבג "בן ב) כז, (בבאֿקמא בברייתא כמפורש
(=בגניבה  ברשות שלא שלך את ליטול חברך לחצר תיכנס
ואמור  שיניו את שבור אלא כגנב, עליו תיראה שמא ובסתר)
בשו"ע  וכן רש"י). בחזקה, קח (=כלומר נוטל" אני שלי לו,

א. סעיף ד, סימן שם).72)חו"מ (בבאֿקמא ממתין
לביתֿדין.73) ולבוא לטרוח חייב ואינו הואיל

כו)74) כב, (שמות אלי" יצעק כי "והיה חמס. צעק התאונן,
קדמי. יקבל ארי אונקלוס: שלא 75)מתרגם נתברר ואם

(לחםֿמשנה). הכאתו על לו לשלם חייב כדין, עשה

È.‚ÌÏL ÔÈc ˙Èa ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆¿»≈ƒ»≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,‡e‰76·ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»

ÔÈÎÈ¯ˆe .‰¯OÚÓ ¯˙BÈ ¯OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙È·a ÌL Ìlk ÌÈ·LBi‰ eÈ‰iL77 ∆ƒ¿«¿ƒÀ»»¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

ÔÈÈe‡¯e78. ¿ƒ

עמו 76) והושיב אסף לפניו, דין כשבא הונא רב ז:, סנהדרין
מן  קטנה נסורת שתגיענו כדי המדרש, מבית חכמים עשרה
ויקל  כולם בין העונש ישתלש יטעה שאם כלומר, הקורה.

שם). (רש"י לאמיתו.77)לו הדין ולברר לדקדק שיוכלו
וכמו 78) ה"ז, לעיל כמבואר המוסריות, מדותיהם מצד

בור  תלמיד ישב שלא לדיין "מניין ב) ל, (שבועות שאמרו
תרחק". שקר מדבר לומר: תלמוד לפניו,

.„ÈÈÓ ÌÚ Ú„iL „Ú ÔÈ„a ·LiL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»»∆≈≈¿ƒ«∆≈«ƒƒ
·LÈ79,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÌÈL‡ ÌÚ Û¯ËˆÈ ‡nL . ≈≈∆»ƒ¿»≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓÂ80ÔÈc ˙Èa ÏÏÎa ‡ÏÂ ,81. ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ

ה"י.79) פכ"ב, לקמן והשווה א, כג, ֶֶחבר,80)סנהדרין
בוגדים". "עצרת א) ט, (ירמיה הכתוב כמו 81)ומעין

אינו  רשעים וקשר הוא, רשעים "קשר א) כו, (שם שאמרו
לכל  קשר תאמרון לא יב) ח, (ישעיה הכתוב ע"פ המנין" מן
ג  סימן לחו"מ הסמ"ע וכתב קשר". הזה העם יאמר אשר
תשמע  אם למהרש"ל: כתב ווייל יעקב שרבי יג, ס"ק
בתים  בעלי שפסקי דין, בשום הקהל אצל תשב לא לעצתי,

הם הלומדים הפכים.ופסקי שני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלושה.1) של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן

הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין היחס וכן

.‡‰pË˜ È¯„‰Ò ?ÔÈ„a ÌÈic‰ ÔÈ·LBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡Ó ÔÈ·LBÈ - ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·e3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈ·LBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ¯ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈

ÌÈa¯Ú‰7˙È·a ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . »«¿«ƒ¿«»¿»ƒƒ»¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰aL L¯„n‰8. «ƒ¿»∆¿«««ƒ

ה"ג.2) פ"א, לעיל כמבואר דיינים, ושלשה עשרים של
ה"א).3) פ"ג, תפלה (הל' החמה הנץ עם שמתחלת
שנאמר 4) א), י, (שבת תלמידיֿחכמים מאכל שעת שזוהי

חורים  בן (=הדיין) שמלכך ארץ "אשריך יז) י, (קהלת
שחרית  טעימת טעמו שכבר ומדובר, יאכלו". בעת ושריך
(מאחרי  ואילך "מכאן שם אמרו שהרי לדין, ישיבתם לפני
אם  לגוף, קשה שהיא לחמת", אבן כזורק הששית) השעה
סימן  ובחו"מ (כסףֿמשנה). בבוקר משהו טעם כשהוא לא
סוף  עד מהבוקר הדיינים ישיבת "זמן הנוסח: ג, סעיף ה
ששית  ששעה א י, בשבת לאמור בהתאם החמישית". שעה
הרי"ף  דעת וכן תלמידיֿחכמים, של סעודה זמן היא
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י. ס"ק שם לחו"מ בסמ"ע וראה פ"א. של 5)בסנהדרין
ה"ג). פ"א, (לעיל ואחד הגזית 6)שבעים בלשכת

ומחצה,7)שבביתֿהמקדש. שעות בתשע יום בכל הקרב
ה"ב). ס"ג, תפלה (הל' מנחה תפילת זמן וזהו

שינוי 8) וטעם שבעזרה. הגזית מלשכת קלה שקדושתו
אסור  (ובשבת בדין כיושבים נראים יהיו "שלא זה, מקום
וברש"י) ב פח, (סנהדרין דנים" היו הגזית שבלשכת לדון),
בתוספתא  אולם בחיל", "יושבים הנוסח: ששם אלא
וראה  הבית. שבהר בביתֿהמדרש כתוב: מ"א, פ"ז סנהדרין
בשבת  דין לענין ה"ט פכ"ה ולקמן הי"ד, פכ"ג שבת הל'

ה"בֿג. פי"א, לקמן והשווה שבת. ובערב

.·eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ∆ƒ¿
˙Úa ‡l‡ ;Lc˜naL ÔÓB˜Óa „Á‡k Ôlk ÔÈ·LBÈ¿ƒÀ»¿∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆»»≈

ıa˜˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‰iL9¯‡L·e ,Ôlk ÔÈˆa˜˙Ó - ∆¿¿ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿»
BˆÙÁ ˙BOÚÏ ‡ˆÈ ,˜ÒÚ BÏ ‰È‰L ÈÓ Ïk - ˙BzÚ‰»ƒ»ƒ∆»»≈∆»»«¬∆¿
ÔÈ·LBÈ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ e˙ÁÙÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÊBÁÂ¿≈¿∆…ƒ¿¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ

Ô˙·ÈLÈ ÔÓÊ Ïk „ÈÓz10- ˙‡ˆÏ Ô‰Ó „Á‡ C¯ˆ‰ . »ƒ»¿«¿ƒ»»À¿«∆»≈∆»≈
ÌL e¯‡MÈ Ì‡ :ÌÈ¯‡Lp‰ ÂÈ¯·Áa ÏkzÒÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ¿»ƒƒƒ»¬»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11„Ú ‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆÈ - ∆¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»…≈≈«
¯Á‡ ‡B·iL12. ∆»«≈

אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ"ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין

זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר
טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם

.‚‰ÏÈla ÔÈÈc‰ ˙‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡13ÈtÓ . ≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ««¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14·È¯ Ïk :¯Ó‡pL .ÌÈÚ‚k ÔÈÈc‰L ,e„ÓÏ «¿»»¿∆«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¡«»ƒ

ÌÈÚ‚ ˙i‡¯ ‰Ó ;Ú‚ ÏÎÂ15ÔÈÈc‰ Û‡ ,„·Ïa ÌBia ¿»»«»¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«««ƒƒ
„·Ïa ÌBia16. «ƒ¿«

א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר

.„˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ17˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â18 ¿≈≈¿«¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ¿»
‰ÏÈla19˙BBÓÓ ÈÈ„·e .20¯zÓ - ÌBia eÏÈÁ˙‰ Ì‡ , ««¿»¿ƒ≈»ƒƒ¿ƒ«À»

‰ÏÈla ÔÈc‰ ¯Ó‚Ï21. ƒ¿…«ƒ««¿»

כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת

יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)
דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור

ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה
דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום

אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה
שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא
בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע
כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע
איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים

בלילה. גם שמותרת והיתר,

.‰˙BÏÁp‰22ÔÈÈck -23˙wÁÏ :Ô‰a ¯Ó‡pL ; «¿»«ƒƒ∆∆¡«»∆¿À«
ËtLÓ24ÔÈÏÈtÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .25‰ÏÈla ˙BÏÁ26. ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒƒ¿»««¿»

לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה

.ÂÌ‰ÈÙa ‰eˆÂ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï eÒÎpL ÌÈL27 ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿«≈∆«∆¿ƒ»ƒ¿≈∆
ÌÈ·˙Bk -28ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â29eˆ¯ - ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»»

ÔÈ·˙Bk30ÔÈc ÔÈOBÚ eˆ¯ ,31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌBia32‰ÏÈla Ï·‡ ;33ÔÈ·˙Bk -34ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â35. «¬»««¿»¿ƒ¿≈ƒƒ

מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
ובית28ֿ)נכסיו. לביתֿדין, יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה מוסמכים 29)דין אינם עצמם השנים
ושנים  הואיל לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק
בלבד. עדים אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם

כז.30) באות וכנ"ל עדות, רשאים 31)בלשון עצמם הם
עוד  ואין ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים
וכתב  וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך
במה  אחד כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א
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מן  אחד ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה
הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת

דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון
אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם

כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין

.ÊÔe‚‰ ‡e‰L Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk36‰ÈÎL - »≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»
Ì‰nÚ37‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»
‰‡¯ÈÂ38‰ÙÈËÚÂ39L‡¯ „·ÎÂ40L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â . ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿…∆…¿»¿»≈…

‡l‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰ÏËa ‰ÁÈOa ¯tÒÏ B‡ ˜ÁOÏ B‡¿«≈¿«≈¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ∆»
.‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»

ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש
בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין

הדיינים  בקרב שרויה שהשכינה ישפוט" אלקים בקרב אֿל,
ה"ט. פכ"ג לקמן והשווה עמהם, כבוד 38)ושופטת מפני

(שבת 39)השכינה. השכינה מאימת בטלית הראש עטיפת
וברש"י). א והשווה 40)י, ב). ל, לברכות (רש"י הכנעה

ה"ח. פכ"ג, לקמן

.ÁCÏÓ B‡ ÔÈ¯„‰Ò Ïk41‰ÏBb L‡¯ B‡42e„ÈÓÚ‰L »«¿∆¿ƒ∆∆…»∆∆¡ƒ
˙ÓÎÁa ÌÎÁ BÈ‡Â ,Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ Ô‰Ï»∆¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿≈»»¿»¿«
Blk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôic ˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿«»««ƒ∆À

ÌÈcÓÁÓ43‰Ê È¯‰ - ˙B¯Á‡ ˙B·BË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
e¯Èk˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44¯a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈic ·ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
ep·ÈLB‡ ,È·B¯˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,¯Ba‚ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆
.Ôi„ ep·ÈLB‡ ,ÔBLÏ ÏÎa Ú„BÈ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„«»ƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ∆«»
ÈtÓ ‡Ï .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓ ‡ˆÓƒ¿»¿«∆∆««»¿«≈∆«««…ƒ¿≈
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ .Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÚL¯ ‡e‰L∆»»∆»ƒ¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

e¯Ó‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙46„ÈÓÚn‰ Ïk : «ƒ»ƒ«ƒ¿»¿»¿»««¬ƒ
.‰·vÓ ÌÈ˜‰ el‡k - Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿ƒ≈ƒ«≈»
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡O ¯L‡ ‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¬∆»≈¿»¡…∆

‰¯L‡ ÚË el‡k - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó·e47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»
ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈

Ôic‰ ‰Ê .·‰ÊÂ ÛÒk ÏÈ·La ‡a‰ dBÏ‡ - ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»
„·Ïa B¯LÚ ÈtÓ e‰epnL48. ∆ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«

ישראל.41) מזרע 42)בארץ הוא וגם מלך, במקום שהוא
לקמן  שיתבאר וכפי בגולה. דיינים ממנה והוא דוד, בית

שם. ובבאורנו הי"ג, ע"פ 43)פ"ד טובות, מדות מלא
וכלו  ממתקים "חכו טז) ה, השירים (שיר הכתוב משקל

יג.44)מחמדים". אות ה"ג לעיל 'ספרי'45)מפורש
הט"ו. פ"ד, לקמן והשווה יז, אות ז'46)דברים סנהדרין

אולם  בישראל. אשירה נוטע "כאילו אמרו, ששם אלא ב,
מצבה", לך תקים "ולא לפסוק: עוזיאל בן יונתן בתרגום
(מצבה) קמא למקמא רשאין דליתיכון והיכמא מתרגם:
דרחקיה  זידנא גברא לפרנסא למנאה רשאין ליתיכון היכדין

תלמידיֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח אצל שנאמר מזבח, אצל נטעו כאילו
כמזבח. ומגינים מכפרים שתלמידיֿחכמים רש"י: ומפרש

וברש"י).48) (שם, כך על למלך ממון שנתן

.Ë„ÓÚÏ ¯eÒ‡ - ‰pÓ˙iL È„k ÔBÓÓ Ô˙pL Ôic Ïk»«»∆»«»¿≈∆ƒ¿«∆»«¬…
ÂÈtÓ49Ba ÏÊÏÊÏe B˙B‡ Ï˜‰Ï ÌÈÓÎÁ eeˆÂ .50. ƒ»»¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ
˙Úc¯Ók EÈÈÚa52.¯BÓÁ ÏL ¿≈∆¿«¿««∆¬

ה"ג.49) פ"ג, ביכורים קוראים 50)ירושלמי "ואין שם
להקל  "שמצוה א: סעיף ח סימן חו"מ ובשו"ע רבי". אותו
עליו  קראו שם, ובירושלמי ז בסנהדרין וחכמינו בו". ולזלזל
עורי  הקיצה. לעץ אומר "הוי יט) ב, (חבקוק הפסוק את
רוח  וכל וכסף, זהב תפוש הוא הנה יורה? הוא דומם, לאבן

בקרבו. אין חכמה) שם.51)(של שטיח 52)ירושלמי,
חמור. של לאוכף שמתחת

.ÈÔÈÁ¯Ba :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca e·LÈ ‡lL ‰a¯‰ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÁB„Â , ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»«¿≈∆…≈¿«ƒ

Ì˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„iL „Ú54eÚnÈ Ì‡LÂ , «∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒƒ»¿
Ï˜Ï˜z - ÔÈc‰ ÔÓ55‰¯eM‰56eÈ‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ¿«¿≈«»««ƒ≈…»

ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎnL „Ú ‡l‡ ÔÈca ÔÈ·LBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
˜f‰ÂÌÈ57ÌÈ¯ˆBÙe58.Ô‰a ¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆

היה 53) "לעולם חכמים: אמרו שהרי א יד, ובסנהדרין שם,
את  שמקברת הרבנות מן התרחק כלומר, ותחיה", אפל
באו" ולא להם "שלח א י, בהוריות וכן שם). (רש"י  בעליה
י, (שמואלֿא אומר הכתוב וכן (רש"י). הגדולה מן שברחו

הכלים". אל נחבא (=שאול) הוא "הנה כמו 54)כב)
הדור  חכמי (שאין המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
ס"ק  ח, לחו"מ (הגר"א פזר" - לתלמידים) תורה מרביצים

תתקלקל.55)יד). התימנים: ב 56)ובכת"י יט, ע"ז
ואינו  להוראה שהגיע תלמיד זה - הרוגיה כל "ועצומים
ושורת  שם), (רש"י מלהורות מתאפקים - עצומים מורה".
וקופצים  להוראה הגיעו שלא תלמידים ע"י תתקלקל הדין

(שם). עליהם 57)להורות שמכבידים התימנים: בכת"י
והזקנים. לבקש.58)העם מרבים מפצירים.
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מן  אחד ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה
הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת

דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון
אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם

כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין

.ÊÔe‚‰ ‡e‰L Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk36‰ÈÎL - »≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»
Ì‰nÚ37‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»
‰‡¯ÈÂ38‰ÙÈËÚÂ39L‡¯ „·ÎÂ40L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â . ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿…∆…¿»¿»≈…

‡l‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰ÏËa ‰ÁÈOa ¯tÒÏ B‡ ˜ÁOÏ B‡¿«≈¿«≈¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ∆»
.‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»

ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש
בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין

הדיינים  בקרב שרויה שהשכינה ישפוט" אלקים בקרב אֿל,
ה"ט. פכ"ג לקמן והשווה עמהם, כבוד 38)ושופטת מפני

(שבת 39)השכינה. השכינה מאימת בטלית הראש עטיפת
וברש"י). א והשווה 40)י, ב). ל, לברכות (רש"י הכנעה

ה"ח. פכ"ג, לקמן

.ÁCÏÓ B‡ ÔÈ¯„‰Ò Ïk41‰ÏBb L‡¯ B‡42e„ÈÓÚ‰L »«¿∆¿ƒ∆∆…»∆∆¡ƒ
˙ÓÎÁa ÌÎÁ BÈ‡Â ,Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ Ô‰Ï»∆¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿≈»»¿»¿«
Blk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôic ˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿«»««ƒ∆À

ÌÈcÓÁÓ43‰Ê È¯‰ - ˙B¯Á‡ ˙B·BË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
e¯Èk˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44¯a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈic ·ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
ep·ÈLB‡ ,È·B¯˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,¯Ba‚ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆
.Ôi„ ep·ÈLB‡ ,ÔBLÏ ÏÎa Ú„BÈ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„«»ƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ∆«»
ÈtÓ ‡Ï .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓ ‡ˆÓƒ¿»¿«∆∆««»¿«≈∆«««…ƒ¿≈
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ .Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÚL¯ ‡e‰L∆»»∆»ƒ¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

e¯Ó‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙46„ÈÓÚn‰ Ïk : «ƒ»ƒ«ƒ¿»¿»¿»««¬ƒ
.‰·vÓ ÌÈ˜‰ el‡k - Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿ƒ≈ƒ«≈»
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡O ¯L‡ ‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¬∆»≈¿»¡…∆

‰¯L‡ ÚË el‡k - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó·e47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»
ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈

Ôic‰ ‰Ê .·‰ÊÂ ÛÒk ÏÈ·La ‡a‰ dBÏ‡ - ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»
„·Ïa B¯LÚ ÈtÓ e‰epnL48. ∆ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«

ישראל.41) מזרע 42)בארץ הוא וגם מלך, במקום שהוא
לקמן  שיתבאר וכפי בגולה. דיינים ממנה והוא דוד, בית

שם. ובבאורנו הי"ג, ע"פ 43)פ"ד טובות, מדות מלא
וכלו  ממתקים "חכו טז) ה, השירים (שיר הכתוב משקל

יג.44)מחמדים". אות ה"ג לעיל 'ספרי'45)מפורש
הט"ו. פ"ד, לקמן והשווה יז, אות ז'46)דברים סנהדרין

אולם  בישראל. אשירה נוטע "כאילו אמרו, ששם אלא ב,
מצבה", לך תקים "ולא לפסוק: עוזיאל בן יונתן בתרגום
(מצבה) קמא למקמא רשאין דליתיכון והיכמא מתרגם:
דרחקיה  זידנא גברא לפרנסא למנאה רשאין ליתיכון היכדין

תלמידיֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח אצל שנאמר מזבח, אצל נטעו כאילו
כמזבח. ומגינים מכפרים שתלמידיֿחכמים רש"י: ומפרש

וברש"י).48) (שם, כך על למלך ממון שנתן

.Ë„ÓÚÏ ¯eÒ‡ - ‰pÓ˙iL È„k ÔBÓÓ Ô˙pL Ôic Ïk»«»∆»«»¿≈∆ƒ¿«∆»«¬…
ÂÈtÓ49Ba ÏÊÏÊÏe B˙B‡ Ï˜‰Ï ÌÈÓÎÁ eeˆÂ .50. ƒ»»¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ
˙Úc¯Ók EÈÈÚa52.¯BÓÁ ÏL ¿≈∆¿«¿««∆¬

ה"ג.49) פ"ג, ביכורים קוראים 50)ירושלמי "ואין שם
להקל  "שמצוה א: סעיף ח סימן חו"מ ובשו"ע רבי". אותו
עליו  קראו שם, ובירושלמי ז בסנהדרין וחכמינו בו". ולזלזל
עורי  הקיצה. לעץ אומר "הוי יט) ב, (חבקוק הפסוק את
רוח  וכל וכסף, זהב תפוש הוא הנה יורה? הוא דומם, לאבן

בקרבו. אין חכמה) שם.51)(של שטיח 52)ירושלמי,
חמור. של לאוכף שמתחת

.ÈÔÈÁ¯Ba :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca e·LÈ ‡lL ‰a¯‰ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÁB„Â , ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»«¿≈∆…≈¿«ƒ

Ì˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„iL „Ú54eÚnÈ Ì‡LÂ , «∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒƒ»¿
Ï˜Ï˜z - ÔÈc‰ ÔÓ55‰¯eM‰56eÈ‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ¿«¿≈«»««ƒ≈…»

ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎnL „Ú ‡l‡ ÔÈca ÔÈ·LBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
˜f‰ÂÌÈ57ÌÈ¯ˆBÙe58.Ô‰a ¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆

היה 53) "לעולם חכמים: אמרו שהרי א יד, ובסנהדרין שם,
את  שמקברת הרבנות מן התרחק כלומר, ותחיה", אפל
באו" ולא להם "שלח א י, בהוריות וכן שם). (רש"י  בעליה
י, (שמואלֿא אומר הכתוב וכן (רש"י). הגדולה מן שברחו

הכלים". אל נחבא (=שאול) הוא "הנה כמו 54)כב)
הדור  חכמי (שאין המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
ס"ק  ח, לחו"מ (הגר"א פזר" - לתלמידים) תורה מרביצים

תתקלקל.55)יד). התימנים: ב 56)ובכת"י יט, ע"ז
ואינו  להוראה שהגיע תלמיד זה - הרוגיה כל "ועצומים
ושורת  שם), (רש"י מלהורות מתאפקים - עצומים מורה".
וקופצים  להוראה הגיעו שלא תלמידים ע"י תתקלקל הדין

(שם). עליהם 57)להורות שמכבידים התימנים: בכת"י
והזקנים. לבקש.58)העם מרבים מפצירים.
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LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL (· .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ·˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡¯ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ·‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי  קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.‡ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰¯Bz ¯wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡¯B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…

Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈

CÓÒÏ ·iÁ - B˙¯B˙·e ea¯ ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…
Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

mde ,dtÎlray dxez xwir md milyexiay lecbd oicÎzia"
."l`xyi lkl `vei htyne weg mdne ,d`xedd cenr

ובין  ישראל דייני של תפקידם בין יש מהותי הבדל
אלו  מצוות בשש "לדון נח בני נצטוו שעליו בית־הדין

העם" את ספ"ט)ולהזהיר מלכים תפקיד (הל' נח בני אצל .
נח  בני מצוות של לקיומם לדאוג הוא והדיינים השופטים
שהובא  למקרה המתאים הדין את ולהודיע בשלימותן,

לפניהם.
שבעל־פה", תורה "עיקר לכל־לראש הם ישראל דייני אבל
יפרשוה, שילמדוה, כדי שבכתב התורה נמסרה להם
הדבר  מן תסור "לא ציווי ישנו דבריהם כל ועל בה, ויחדשו

ושמאל". ימין לך יגידו אשר
את  לברר וצריכים ההוראה" "עמוד גם הם לזה ובנוסף

לפועל. הוראה - למעשה שבתורה ההלכה
גם  שתפקידם ישראל" לכל יוצא ומשפט חוק "ומהם

העם. לכל יגיעו התורה שחוקי לכך לדאוג
(24 dxrde 97 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrÎzevn ef - jexei xy` dxezd itÎlr"

מאלו  ואחד אחד כל - והמנהגות והתקנות הגזירות "והן
כל  על והעובר להן, לשמוע מצות־עשה דברים, שלושה

בלא־תעשה".אחת  עובר מהן
שלפי  ראשון) שורש המצוות, (ספר הראב"ד השגת וידועה
כל  על כי דרבנן, ובין תורה איסורי בין הבדל כל אין זה

תסור". "לא התורה ציווי ישנו דרבנן האיסורים
הוא  לדרבנן תורה איסורי שבין ההבדל בזה: והביאור
על  הוא האיסור הרי כלשהו, דבר אסרה שכשהתורה
דם, כמו - מציאותו עצם על היינו הדבר, של ה"חפצא"
אבל  איסור. הוא שלהם שה"חפצא" חלב או שרצים
של  ה"חפצא" על אינם חכמים של והתקנות הגזירות
לחכמים  כח אין כי בלבד, ה"גברא" על כי־אם הדבר,

הדבר. של ה"חפצא" את לאסור
פרטי  גדר איסור לכל יש דאורייתא שבאיסורים ונמצא,
דרבנן  באיסורים אבל וכו', חלב איסור דם, כאיסור משלו,
אשר  הדבר מכל תסור לא - ובתכנם בגדרם כולם שווים

לך. יגידו
נהיה  האם איסורים, שלושה על עבר אם להלכה: ונפק"מ

אסורים. דברים על לעבור מוחזק
לא  הרי פעמים, שלוש דאורייתא איסורי על עבר אם
פעמים. ג' האיסור אותו את עשה לא כי  מוחזק נעשה
שמכיון  - מוחזק נעשה דרבנן איסורים על עבר אם אבל
איסורים  שלושה על עבר אם שגם הרי זהה, שתכנם

מוחזק. נעשה שונים
(k oniq mihtey xtq zekln oii itÎlr)

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל
זו  - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה

יש 4)פירושה". ומה הכתוב, את לפרש איך מורים
ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה

ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה
כמשפט. יפרשוה הם שרק שם.7)מצוותיה, ספרי,

אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.·‡Ïa ¯·BÚ - Ô˙‡¯B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
¯·c‰ ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙10e„ÈbÈ ¯L‡ «¬∆∆∆¡«…»ƒ»«»»¬∆«ƒ

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
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ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ

‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»
Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»

‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«
˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»

˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»
,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון

כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.

.„˙˜ÏÁÓ ‰˙È‰ ‡Ï ,Ìi˜ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰Lk¿∆»»≈ƒ«»«»…»¿»«¬…∆
„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
- eÚ„È Ì‡ .B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï Ï‡BL - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ
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ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ

‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»
Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»

‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«
˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»

˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»
,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון

כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.

.„˙˜ÏÁÓ ‰˙È‰ ‡Ï ,Ìi˜ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰Lk¿∆»»≈ƒ«»«»…»¿»«¬…∆
„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
- eÚ„È Ì‡ .B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï Ï‡BL - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ
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ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙È·Ï ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ¯‰aL31Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a32e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙È·Ï »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈ¯ÓB‡ - da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc - ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ¯e¯a ¯·c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ¯·ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ e¯Ó‡ÈÂ ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙·¯ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡¯OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

¯ÈzÓ ‰ÊÂ ,¯ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ¯‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא
ב  פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי לעירו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד

נשים 31) עזרת לפני החיל, מן שלפנים המזרחי, בשער והוא
ב). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י נשים, עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח בתוך בנוייה שהיא
הסנהדרין  היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה

י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין"
שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב פח, בסנהדרין

מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי תורה ונעשית בישראל

שני "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי
בידו  שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓÊa36¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37¯‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈
EÈ‡ Ì‡ ,¯ÈzÓ „Á‡Â ¯ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
¯Á‡ Cl‰ - ‰¯Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈ¯ÙBÒ ÏLa ,¯ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה.
לפני  לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה.
ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא

וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי
משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

ה'תש"פ  סיון ט"ז שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית
הציבור  רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
ולא  עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eL¯cL ÏB„b ÔÈc ˙Èa2‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰È¯Á‡¯Á‡ ÔÈc ˙È3¯zÒÏ ¯Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡¯Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡¯pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡ - Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

E¯B„aL ÔÈc ˙Èa ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ ·iÁ4. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב, פ"א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב. להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי ב: כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי, ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי: בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע"פ  שמח). (אור א כט, שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי  על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי והשווה (כסףֿמשנה). עליו לחלוק
הוא, כך המשפט שדרך מהגאונים אחד לימד אם "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב
חייבים  - הבבלי שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל

.·e‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰¯Ê‚ e¯ÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰Ó5Ì‰È¯Á‡ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ¯·c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

¯˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯·c Ïh·Ï Lw·e ¯Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡ - ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰¯Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ6 »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓ·e7ÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï·‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»

B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
(שמונהֿ דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿

‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש

נפש.
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
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קמג mixnn zekld - mihtey xtq - oeiq f"h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
(שמונהֿ דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿

‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש

נפש.
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
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ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת - לומר
בהנחילי  בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות וכפירש"י
הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום את לכם
אין  בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה שבין
מישראל. איש של נפש פיקוח במקום כלל מתקיימת היא

"חלל  הלימוד בין ההבדל שישמור זהו כדי אחת שבת עליו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות

כאן יש עכשיו שאמנם היא leligמודגש והשבת שבת,
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת, חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש. פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לתורה.16) סייג משום לפי 17)שנאסרו רק שזה לציין,
זמני. ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע
משל  יותר לדבריהם חיזוק עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסףֿמשנה). ב פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס, בגיטין רש"י וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט, (תהלים הפסוק על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב, (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ, קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי  הכרמל, בהר עולה הקריב הנביא ואליהו ה"ב), פי"ח
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי את להכחיש
והשווה  א) צ, וסנהדרין ב. צ, (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ"ט, התורה יסודי בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף הן המצוות כל כאילו

(רדב"ז). השאר את ב.25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ"ב, שבת (הל' נפשות משפטי 27)סכנת "שאין
בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה

ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰¯Êb ¯Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡¯pL ÔÈc ˙Èa28Ôw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wz29¯·ca ·MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰¯Êb ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«

da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eav‰30. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי, משמרת עשו - משמרתי" את "ושמרתם א)

בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים
הרביעי"). "והחלק ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש

גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי אדם לבני תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי"). "והחלק ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט) ג, (מלאכי שנאמר א. לו, ע"ז
יוכל  כולו שהגוי עד - כולו" הגוי קובעים אתם ואותי
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע"ז ורש"י
אותי, גוזלים אתם ואח"כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ ·¯L en„Â ,‰¯Êb ÔÈc ˙Èa e¯ÊbL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰e¯ÊbL ¯Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ31da ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È¯‰ - Ï‰w‰ ·¯a ‰ËLt ‡ÏÂ32ÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ"ו),31) פ"ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט, בברכות רש"י (וכן הרע"ב ומפרש

ברבי 32) אלעזר מרבי אני "מקובל ה"ח: פ"ב, ע"ז ירושלמי
ציבור  רוב ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk ¯·c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â e¯Êb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰¯Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡¯Â Ï‡¯OÈ ÏÎa ˜„·e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,Ïh·Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ÔBL‡¯‰ ÔÈc ˙ÈaÓ33. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי שהרי
שהיו  והלל, שמאי תלמידי עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק מפני אלא ממנו, גדולים
(ע"ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט
ג) ה"ב). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי ביתֿדין גזר
ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע ואם ה"ג), (לעיל
(רדב"ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.Á¯‰ÓÈ Ï‡ - ÌÈ¯·„ ÈL ¯Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL ¯·c ¯Èz‰Ï34. ¿«ƒ»»¿ƒƒ

גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
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ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:
שריא". אסי

.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙B¯B„Ï B¯eq‡ „ÓÚÈÂ36È¯eq‡ ¯Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈

‰¯Bz37‡Ï :‰¯Bz‰ ‰¯È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
È¯·c ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ..epnn rxbz `le eilr sqez `l"

פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת
טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא

הדבר.
תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפות חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות
על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות

שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה
ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה

כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל
הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
תלמודֿ חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
תלמודֿ מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
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ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:
שריא". אסי

.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
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‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆
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ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆
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פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת
טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא

הדבר.
תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפות חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות
על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות

שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה
ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה

כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל
הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
תלמודֿ חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
תלמודֿ מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
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במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
לזה, דוגמה וכו'. ועוף במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי"ב, הטומאות אבות בהל' רבינו דברי
אין  הראשונות המלים ושתי וכו' שבתוכו" מה מצרף הכלי,
מלים  נמצאות בכת"י אולם הבא. המשפט עם קשר כל להן
אחר  לח הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף אלה
ראה  וכו'. מצרף" "הכלי ז הלכה מתחילה ואח"כ שנגמר".
ל. י. להרב - ר"מ רומי דפוס משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב ועוף, בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי גורע, זה הרי -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ"ו, אסורות
סופרים, מדברי אלא אסור אדם דם שאין מוסיף, זה הרי
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב"ז). ה"ב שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי אלי אמר הקב"ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי ואחר שנים, שתי
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי, אמר הקב"ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב"ה: שאמר מה חלף שנים, ארבע

לו". וכדומה כג) יט, (ויקרא ערלים

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.

.‡‰t ÏÚaL ‰¯Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ2Ô˜Ê BÈ‡ - ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ3ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«

ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰4[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,5. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:
הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.

.·‰t ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙBk ‡e‰L ÌÒ¯t˙pL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ] -6ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ7Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰¯Bz ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡‰Â ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰8 »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â9ÔÈ¯Óen‰Â10ÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…
‰ÂˆÓ ‰OÚ - Ô‰Ó „Á‡ ‚¯B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»

[ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚11. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו  סולם, בבור היה שאם 
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"טֿי, פ"ח ומזיק חובל הל' ראה אנס, גוי ליד ישראל

הי"ב. פ"ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס, בזדון
שגוזרים  בשעה עובדיֿכוכבים לדתי החוזרים וכן אצלם,

ה"ט). פ"ג, תשובה (הל' בהם וידבק שם.11)גזירה ע"ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט, ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק חוץ השמים
למי  שם והושווה בזה", ה' דבר כי הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ"י ע"ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס

מ"ב. פ"א, חולין לרבינו המשנה

.‚ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙkL LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»««»∆¿«
Bz·LÁÓa ‰t12¯Á‡ CÏ‰Â ,BÏ e‡¯pL ÌÈ¯·„·e ∆¿«¬«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»«««

BaÏ ˙e¯È¯L ¯Á‡Â ‰lw‰ BzÚc13‰¯Bza ¯ÙBÎÂ , «¿««»¿««¿ƒƒ¿≈«»
ÒBzÈ·e ˜B„ˆk ,‰lÁz ‰t ÏÚaL14ÌÈÚBz‰ Ïk ÔÎÂ ∆¿«∆¿ƒ»¿»«¿¿≈»«ƒ

,Ì‰È· È·e ‰l‡‰ ÌÈÚBz‰ Èa Ï·‡ .ÂÈ¯Á‡«¬»¬»¿≈«ƒ»≈∆¿≈¿≈∆
eÏc‚Â ÌÈ‡¯w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B·‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡15Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È¯‰ - »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚Â16È¯‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ¯„a ÊÁ‡Ï ÊÈ¯Ê BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰17‡e‰L] Ck ¯Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È¯‰ - Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡¯Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,e¯Ó‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡¯w‰ Ì˙B·‡ ÈÎ¯„a ÌÈÊÁB‡‰18CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»
„Ú ,ÌBÏL È¯·„a ÌÎLÓÏe ,‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁ‰Ï Èe‡»̄¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«

‰¯Bz‰ Ô˙È‡Ï e¯ÊÁiL19. ∆«¿¿¿≈««»

יח.13)בהכרתו.12) כט, דברים הכתוב מלשון
איש 14) אנטיגנוס תלמידי והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ"ב, פ"ה נתן דרבי באבות כמפורש סוכו,
רבינו: אומר מ"ג: פ"א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח. פ"ג,
וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי, בדפוס
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק הם הרי שם:

אנוס. שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב
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ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
(כסףֿ לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈

˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה
מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
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ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
(כסףֿ לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈

˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה
מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
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לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.Á¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי
ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה
פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה
שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי
ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל
וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את

"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון
פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי

ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
למרות  א. פ"ט, בסנהדרין יהודה רבי וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי סובר מ"ג, פי"א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ"ה, ע"ז שבהל' להעיר, וראוי שם. דוד" ב"חסדי
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

ה'תש"פ  סיון י"ח רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדבר 1) חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי
הזקן  שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר
עונש  לידי מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק

כרת.

.‡ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê2ÌÈ¯ÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È¯‰ - ¯ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈ¯ÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ¯ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡¯ Ck :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È˙Ba¯Ó ÈzÏa˜ Ck :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BOÚÏ ‰¯B‰L B‡ ‰OÚÂ ,¯·ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈ¯BÓ Ì‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL ¯·„a e¯ÊbL ˙B¯Êb‰ ÔÓ ‰¯Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ ¯Èz‰L ÔB‚k ,˙¯k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa8B¯Ò‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"

ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי
העצמי.4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח דן

עליהן". וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב
ג,6) פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר עדיפה שקבלתם

ד. חמץ.7)הלכה החמץ 8)אכילת על גזרו וחכמים
חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר

ט. הלכה א, פרק אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת
שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון

זו  גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש
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בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.·ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈

Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆
ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈

Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿

‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…
- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ

Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»
˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿

˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ
- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
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בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.·ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈

Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆
ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈

Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿

‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…
- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ

Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»
˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿

˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ
- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
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אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה
זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה

שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,
אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא
זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, שבית27ֿ)קמא
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);

לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה

א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא,
בקרן  כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי

א). הם.44)פח, נפרדים דברים שני שיש 45)שהרי זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס

פלוני,47) עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרבי ובא וני,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על

א). פח, (שם הסתירה א.48)על ב, בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף
מדברי  וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב"מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב"מגיד  ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
יקדשנה  אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה"
ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני
בחיי  אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה,

כשתי 49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
התורה  "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות

כבוד". להם חלקה
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חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.
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בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,
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„·Ïa ÔÈlÙz ˙ÂˆnÓ ıeÁ .¯eËt51‰¯B‰ ?„ˆÈk . »ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«≈«»
˙ÈLÈÓÁ ˙ÙËBË ÛÈÒB‰Ï52‰pOÚÈÂ ÔÈlÙza53LÓÁ ¿ƒ∆∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬∆»»≈

‰lÁza ‰OÚiL ‡e‰Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÙËBË»¬≈∆«»¿∆«¬∆«¿ƒ»
‰Ê Ô˙ÎÏ‰k ÌÈza ‰Úa¯‡54˜a„ÈÂ ˙ÈLÈÓÁ ‡È·ÈÂ , «¿»»»ƒ¿ƒ¿»»∆¿»ƒ¬ƒƒƒ«≈

¯ÈÂ‡‰ ˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡L ÔBˆÈÁ‰ ˙Èa‰L ;ÔBˆÈÁa55- «ƒ∆««ƒ«ƒ∆≈∆∆»¬ƒ
„ÈÓz56‰ÎÏ‰ - ‰Ê ¯·c ÏÚ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê ·eÈÁÂ .ÏeÒt »ƒ»¿ƒ»≈«¿≈«»»∆¬»»

‰Ïaw‰ ÈtÓ57ÔB‚k ,˙BˆÓ ¯‡La e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ƒƒ««»»¬»ƒ∆¿¿ƒ¿»ƒ¿¿
·ÏeÏ È¯·cÓ ¯·„a ˜ÏÁL58˙ÈˆÈˆ B‡59,¯ÙBL B‡ ∆»«¿»»ƒƒ¿≈»ƒƒ»

È„È ‡ˆÈ ¯ÓB‡ ‰Ê ,¯Lk ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÏeÒt ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈»¿∆≈»≈∆≈»»¿≈
‰ÊÂ ,¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‰Ê ,‡ˆÈ ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B˙·BÁ»¿∆≈…»»∆≈»¿∆

‰‡ÓËÏ ÈL ¯ÓB‡60‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ≈≈ƒ¿À¿»¬≈∆»ƒ«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
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ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,
(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה

תלמודֿ "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה

שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר

קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין
ב). פה, (שם מיתה לאחר

.Â·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק.23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

.ÊÂÈ·‡Ï Ìc ÊÈwn‰25BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB¯ ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
¯eËt - ¯·‡ B‡ ¯Oa26,¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ27ÂÈ·‡ ¯OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰¯eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï - Bn‡ B‡28‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï·‡ ;˙BOÚÏ ¯Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
- ÔÈ¯ÚËˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰L¯iM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È¯‰29.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב. פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ.27)אף והרי
(שם). חנק באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ·‡ ‰kÓ ÏL ‰¯‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡¯OiÓ30ÏÏka Bn‡Â ÂÈ·‡ È¯‰ -31. »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף, לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף"
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב

הי"ב. פט"ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט: מצוה ה"חינוך" וכתב
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני, דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙L32ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -33. ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
‰˜c·pL Èt ÏÚ Û‡34‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰¯Ó‡Â Bn‡35 ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ

‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ -36ÔÓ Ba Ï·‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ
ÏÚ ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«

Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ·‡37B˙¯B‰L ¯b ÔÎÂ .38‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…
‰M„˜a39‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,40·iÁ BÈ‡ - ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»

B˙ÏÏ˜Â ÂÈ·‡ ˙kÓ ÏÚ41. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי"ב: פט"ו, ביאה איסורי בהל' רבינו כלשון אביו,
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אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.È.Bn‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ

ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ‰ÊÂ ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -42BÈ‡ - «»«ƒ¿∆∆≈«»«»ƒ≈
Bn‡ ÏÚ ·iÁ43. «»«ƒ

פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.‡È.B˙Bk‰Ïe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ Ïl˜Ï ¯eÒ‡ ¯b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k .e‰f·È ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜Ï44Ba ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ·‡ ‰f·Ó ‰Ê È¯‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„B·k ˙ˆ˜Ó45„·Ú‰ Ï·‡ .46ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ -47‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»

¯·c ÏÎÏ ÂÈ·‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ·‡ È¯‰48Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
e¯¯ÁzLpL49. ∆ƒ¿«¿¿

שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"

לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו

.·ÈÈ¯·BÚÂ ÌÈ¯eÓb ÌÈÚL¯ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
‚¯‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È¯‰Ï ÔÈc ¯Ó‚ elÙ‡ ,˙B¯·Ú¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï ¯eÒ‡ -50Ô‰a Ï·Á B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆
¯eËt -51‚¯‰Â ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»

‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ52‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆
e‰k‰Â ‡aL ¯Á‡ Ï·‡ ;B·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»

,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ BÏl˜Â‰·eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»
‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -53Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

Li·Ó‰ Ò˜a ·iÁ - BLia54. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,

מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
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אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.È.Bn‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ

ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ‰ÊÂ ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -42BÈ‡ - «»«ƒ¿∆∆≈«»«»ƒ≈
Bn‡ ÏÚ ·iÁ43. «»«ƒ

פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.‡È.B˙Bk‰Ïe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ Ïl˜Ï ¯eÒ‡ ¯b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k .e‰f·È ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜Ï44Ba ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ·‡ ‰f·Ó ‰Ê È¯‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„B·k ˙ˆ˜Ó45„·Ú‰ Ï·‡ .46ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ -47‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»

¯·c ÏÎÏ ÂÈ·‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ·‡ È¯‰48Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
e¯¯ÁzLpL49. ∆ƒ¿«¿¿

שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"

לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו

.·ÈÈ¯·BÚÂ ÌÈ¯eÓb ÌÈÚL¯ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
‚¯‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È¯‰Ï ÔÈc ¯Ó‚ elÙ‡ ,˙B¯·Ú¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï ¯eÒ‡ -50Ô‰a Ï·Á B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆
¯eËt -51‚¯‰Â ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»

‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ52‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆
e‰k‰Â ‡aL ¯Á‡ Ï·‡ ;B·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»

,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ BÏl˜Â‰·eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»
‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -53Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

Li·Ó‰ Ò˜a ·iÁ - BLia54. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,

מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
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הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על
הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿
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הפסוק  את הרמב"ם הביא מה לשם הרדב"ז, והקשה
בפסוק  הסתפק ולא כו'" לאב תלעג "עין מהכתובים

כו'". ואמו אביו מקלה "ארור מהתורה
שהרי  נח, בבני נאמר לא ואם אב כיבוד שחיוב לומר, ויש

אומרת ב.)הגמרא נו, נח,(סנהדרין בני עליהן שקיבלו "שבע
נח  שבני היינו ואם", אב וכיבוד ושבת דינין עליהן והוסיפו

ואם. אב כיבוד על נצטוו לא
וכן  אביו, בנח כבוד נהג שלא על חם נענש מדוע קשה וא"כ
שאין  שהגם אלא אביו", לפני להשיב ש"קפץ על נענש לבן
שלא  חיוב עליהם שיש הרי ואם, אב כיבוד חיוב נח בני על
הנה  כי הנ"ל. בפסוק הרמב"ם משמיע זה ואת לבזותם,
כמה  ללמוד צריך היה כו'" תורה ניתנה לא "אלמלא נאמר
מדבר  הרמב"ם שמביא והפסוק חיים, מבעלי הנהגות וכמה
נאמר  לבנ"י אמנם כי ולאמו, לאביו ללעוג העורב בהנהגת
לכבד  חיוב אין נח בני ועל ואמו" אביו מקלה "ארור הציווי
מהעורב. ילמדו ואותו - לבזותם שלא חיוב יש אבל ואם, אב
(43 dxrd 155 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
לידי  תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע, לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ"א, רוצח את 63)בהל' להמית
א. יב, במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב"ה,

ב). צח, (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ
שם: במשלי הכתוב וסוף שם), וברש"י י. מט, (בראשית

נחל". עורבי ב 68)"יקרוה קי, בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע"פ ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי  ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע רק זה

שם). לחולין אריה" ("לב מרדות מכת אותו שמכים

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מותו.1) לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני

שלא  ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי יביאם
עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.‡‡¯BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ì‡Â ·‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ·‡2B‡¯BÓ·e B„B·Îa ·e˙k‰ Ô˙B‡3. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :·e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak :·e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :·e˙k Bn‡Â ÂÈ·‡·e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡¯Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :·e˙ÎÂ„B·k ÏÚ ‰evL C¯ ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡¯BÓe ÏB„b‰ BÓL4Ì‡¯BÓe Ì„B·k ÏÚ5. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י
ב.4) לב, רבי 5)קידושין אמר ה"א, פ"א פאה ובירושלמי

הקב"ה  שהעדיפו ואם אב כיבוד "גדול יוחאי: בר שמעון
(משלי  ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט): ג,
ומאכיל  ולולב... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט מפריש
בכולם. חייב אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב אתה אין לך, אין ואם
אביך  את כבד - הון לך שאין בין הון, לך שיש בין ואם,

הפתחים". על מסבב אתה ואפילו אמך, ואת

.·Ûc‚Ó‰Â ,‰ÏÈ˜Òa - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰6- «¿«≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿«≈
LÚa Ô˙B‡ ‰ÂL‰ ‰p‰ .‰ÏÈ˜Òa7Ì‡Ï ·‡ ÌÈc˜‰ . ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆ƒ¿ƒ»¿≈

„B·ÎÏ8‡¯BÓÏ ·‡Ï Ì‡ ÌÈc˜‰Â ,9Ì‰ÈML „nÏÏ . ¿»¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿«≈∆¿≈∆
„B·ÎÏ ÔÈa ‡¯BÓÏ ÔÈa ,ÌÈÂL10. »ƒ≈¿»≈¿»

טוֿטז.6) כד, ויקרא ראה ה', את ב.7)מברך ל, קידושין
שאדם  בזמן בו... שותפים ששלשתם בדין, "וכן סיימו: ושם
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עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד
וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:

אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:
שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא
בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות

להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,

.„ÈtÓ „ÓBÚ ·‡‰ ÔÈ‡ - Ba „ÈÓÏz ‰È‰L ·‡‰Â¿»»∆»»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈
Ôa‰24‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈtÓ „ÓBÚ Ôa‰ Ï·‡ , «≈¬»«≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆

B„ÈÓÏz25·iÁÂ .26˙iOÚ ˙ÚLa ÂÈÎ¯c ¯‡La B„aÎÏ «¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
¯·„a ÚÓLp‰ ?„ˆÈk .ÂÈˆÙÁ ˙iOÚÂ BzÓe B‡OÓ«»«»«¬ƒ«¬»»≈««ƒ¿»ƒ¿«

ÌB˜ÓÏ ÂÈ·‡27Èe¯‰Ó :¯Ó‡È ‡Ï -28LaÏÈ· »ƒ¿»……««¬ƒƒ¿ƒ
ÈÓˆÚ29Èe¯Ët !30ÈÓˆÚ ÏÈ·La31Èe¯‰Ó :‡l‡ ! «¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆»«¬ƒ

‡a‡ ÏÈ·La32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‡a‡ ÏÈ·La Èe¯Ët ! ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈…«≈
„B·Îa LLBÁ ‡e‰L ÂÈ¯·c ÏÏÎa ÏÏÎÈ ÌÏBÚÏ ,‰Êa»∆¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»»∆≈ƒ¿

ÂÈ·‡33.epnÓ ‡¯È˙nLÂ »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

."eia` iptn cner oad ...epa cinlz didy a`de"

איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ
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עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד
וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:

אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:
שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא
בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות

להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,

.„ÈtÓ „ÓBÚ ·‡‰ ÔÈ‡ - Ba „ÈÓÏz ‰È‰L ·‡‰Â¿»»∆»»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈
Ôa‰24‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈtÓ „ÓBÚ Ôa‰ Ï·‡ , «≈¬»«≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆

B„ÈÓÏz25·iÁÂ .26˙iOÚ ˙ÚLa ÂÈÎ¯c ¯‡La B„aÎÏ «¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
¯·„a ÚÓLp‰ ?„ˆÈk .ÂÈˆÙÁ ˙iOÚÂ BzÓe B‡OÓ«»«»«¬ƒ«¬»»≈««ƒ¿»ƒ¿«

ÌB˜ÓÏ ÂÈ·‡27Èe¯‰Ó :¯Ó‡È ‡Ï -28LaÏÈ· »ƒ¿»……««¬ƒƒ¿ƒ
ÈÓˆÚ29Èe¯Ët !30ÈÓˆÚ ÏÈ·La31Èe¯‰Ó :‡l‡ ! «¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆»«¬ƒ

‡a‡ ÏÈ·La32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‡a‡ ÏÈ·La Èe¯Ët ! ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈…«≈
„B·Îa LLBÁ ‡e‰L ÂÈ¯·c ÏÏÎa ÏÏÎÈ ÌÏBÚÏ ,‰Êa»∆¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»»∆≈ƒ¿

ÂÈ·‡33.epnÓ ‡¯È˙nLÂ »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

."eia` iptn cner oad ...epa cinlz didy a`de"

איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ
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כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע
שם). (רש"י גנאי אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ ·iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL ¯·c ¯ÓB‡34¯Ó‡ Ck :¯Ó‡È ‡Ï - ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙¯tk È‡ ,È¯Ó ‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
B·kLÓ35¯OÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡lL L„Á36 …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BB¯ÎÊ :¯ÓB‡ -37. ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי רע כל יבוא עלי
אומר: ישמעאל "רבי מ"א: פ"ב, בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני ישראל, שקיבל,36)בני מה קיבל שכבר
חודש. י"ב אלא בגיהנם ישראל רשעי משפט שאין

שיש 37) מוסיף ט, סעיף רמ סי' וביו"ד וברש"י. שם
(ס"ק  שם הט"ז וכתב כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח יג)
וצריך  הלמ"ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„B·ÎÂ ‡¯BÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡38; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯ È¯‰L ,˙BOÚÏ39Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙40ÌÈÂL41. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע ב. ל, קידושין

ה"א. פ"א, פאה בירושלמי מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ·‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈ·e‰Ê42, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

¯ÚˆÈ ‡ÏÂ43Ïa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
·e˙k‰ ˙¯Êb44‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡¯BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

L·BÏ45˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a46,Ï‰w‰ ÈÙa L‡¯a ·LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ·‡ ‡·e47e˜¯ÈÂ BL‡¯a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ¯˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÂÈÙa48„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
¯Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï - ‰fÓ ¯˙È ¯ÚˆÓ ‡e‰L ¯·c ÂÈÏÚ ¯Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

Òk¯ÙÏ ÏBÎÈ49‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ;¯·ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆ¯k ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק שרבינו ואע"פ א. לב, שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי שלו. הוא כשהכיס אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב"ז). (כסףֿמשנה
הא  וכי (=שונה), שאני מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח). ס"ק רמ סי' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב שהשליך אחרי רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,

טרם  ודאי אבל היה", שהיה "מה כי לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס, את להשליך שהספיק
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי ממונו, את מלהפסיד
רמ. סי' יו"ד בטור הרמ"ה דעת וכן כיס, חסרון

יצעוק.43) תימן: ואת 44)ובכת"י אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי"א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ, רומי בדפוס

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב או תימן: בכת"י

אבל 48) א: ס"ק שם ביו"ד הש"ך וכתב א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט.49)מותר להתלבט

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס "עד מ"ו: פ "ב, ובחולין
באבריה.

.Á„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚ50Ì‡È·È ‡lL ,Ì‰nÚ B„B·Îa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏ51ÌlÚ˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,52ÏÁÓL ·‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ53. «¿¿»

מדאי.50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע א.53)אם לב, קידושין

תקנד). ח"א (רדב"ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.ËB˙B‡ ÔÈcÓ - ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â54‡e‰ È¯‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ55. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מהציבור,54) מרוחק והוא בשמתא", זה "פלוני לו: אומרים
תורה  תלמוד בהל' כמבואר אמות, בארבע עמו יושבים ואין

וה"ד. ה"ב, יוסף'55)פ"ז וב'נמוקי בו, שיבעט שגורם
יצר  בפני לעמוד יוכל לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד
עשתה  וכן מיתה". ויתחייב אביו על ידו ויגביה הרע,
אמרה: הגדול, בנו את מכה אדם כשראתה רבי, של שפחתו
גדול  נקרא ואינו שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא
א  ל, לקידושין (רש"י שנה כד או כב אחר רק זה, לעניין
אפילו  נשוי, וכשהוא כ). סעיף רמ סי' וביו"ד משיתסר, ד"ה
סח). סימן שם, לקידושין (רש"ל גדול נקרא זה מגיל פחות

.È‰Ù¯ËpL ÈÓ56ÏczLÓ - Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ·‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈
È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁ¯iL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ - ¯˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏ57Ì‰Ï Èe‡¯k Ì‚È‰‰Ï ÌÈ¯Á‡ ‰eˆÈÂ ,58. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי רב ב: לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני

אין 58)ישראל. קובל: והראב"ד וההגינות. המוסר מצד
לשמרם, יצוה למי ויניחם, ילך הוא אם נכונה, הוראה זו
אינה  לבנה, ביחס שדווקא רבינו, על ממליץ והרדב"ז
אחרים  אבל בה, לגעור יכול אינו וגם ממנו, מתביישת
ומעשים  משטותה, תחזור הכאה ע"י ואפשר בה, גוערים
פעולות  לעשות לו איֿאפשר הבן אבל בזה, כיוצא יום בכל

וצודקים. נכונים רבינו דברי נמצאו אלו,

.‡È¯ÊÓn‰59Èt ÏÚ Û‡ ,B‡¯BÓe ÂÈ·‡ „B·Îa ·iÁ ««¿≈«»ƒ¿»ƒ»««ƒ
¯eËt ‡e‰L60‰OÚiL „Ú B˙ÏÏ˜Â B˙kÓ ÏÚ ∆»««»¿ƒ¿»«∆«¬∆
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‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים. קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חייב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת
אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי
בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין

יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש

.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ
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‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים. קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חייב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת
אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי
בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין

יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש

.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ
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לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני  לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת
חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף רמ סי' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי מיתה". לאחר אף לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט אות וכנ"ל מותו, לאחר אף לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב, סעיף שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב"מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני, שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב רבינו התנה לא שהרי תדע,
להעיר  וראוי אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי רק
חמיו". לכבד אדם "חייב אמרו: כד, סעיף שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי יב): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב

ה'תש"פ  סיון כ"א ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו

היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.·‰a¯‰ ÌÈ¯·c - ‰ÈÏÚ ·iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9·iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»

ÔÈÈÂ ÏBÊa ¯Oa ‰˜ÈÂ ÂÈ·‡ ÏMÓ ·‚iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò¿ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»»¿¿«ƒ
ÏBÊa10ÂÈ·‡ ˙eL¯Ó ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰¯e·Áa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È¯ ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ ¯Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ·pb‰L C¯„k ,ÏM·Ó BÈ‡Â ÏM·Ó13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈ¯b¯b‰L C¯„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê ¯OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙·a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eL¯a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ·‡19ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ·bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ÔÈa ÂÈ·‡ ˙eL¯a ÔÈa ˙¯ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

¯eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a BÊk ˙¯ÚÎÓ¿…∆∆»ƒ¿¬≈ƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»
[Ì‰È¯·cÓ elÙ‡ ‰¯·Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰È¯·cÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
¯·BÚ BÈ‡L - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :¯Ó‡pL .¯eËt -»∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ¯·ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰¯Bz È¯·c22‰ÂˆÓ ¯·„a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú¯‰ ‰¯e·Á‰ ÌÚ ˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ ¯·„a Ì‰nÚ24ÈL ¯OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ27ÌÈOÓ¯e28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

¯eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰È¯·cÓ ‰¯·Ú ‡È‰L30‰Ê È¯‰ - ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב
מסיני.9) למשה עד איש מפי איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י). א ע, (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי

מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב במים.
הוא  אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י"ב: הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה
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י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«
B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ

BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין

לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
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י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«
B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ

BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין

לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
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ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡53ÈL ÔÈ‡È·Óe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ·bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰B¯Á‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰55ÌÈB¯Á‡‰ Ì‰56¯Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ¯ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk C¯„k BÈc ÔÈ¯ÓBb - ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡¯‰57‰˜lL e‰Ê - ‰Ê ea :¯Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.Ë¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿ƒ

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י). א עמוד (שם

.‡ÈÏ·‡ .‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dk¯c ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡ - ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ - Ôa :¯Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב. הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח: ושם א. ע, שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב גזירת אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק זכר ספק שניהם
מספק.

.·ÈÚ¯˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡¯˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú - ‰¯BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב"ם 70) בגוף טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני
משעת  הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע
משעת  בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב,

.‚ÈÔÈÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk .‰Ê¯Î‰ CÈ¯ˆ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙È·a :Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÔÈ·˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ì¯b ÂÈ·‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«

ÂÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי

ט. הלכה ד, נתן 74)פרק עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב,
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oeiqקס 'kÎe"h iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם

הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על
שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»



zeevnd xtq m"anx ixeriyoeiq `"kÎe"h -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון ט"ו ראשון יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תש"פ  סיון ט"ז שני יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום

רמח. רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תש"פ  סיון י"ח רביעי יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא.נתּבא מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני רּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום

רמח. עשה מצות
יום ראשוןֿ שישי ט "וֿ כ 'סיון 
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
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יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם

הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על
שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג
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zeevnd xtq m"anx ixeriyoeiq `"kÎe"h -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון ט"ו ראשון יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תש"פ  סיון ט"ז שני יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום

רמח. רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תש"פ  סיון י"ח רביעי יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא.נתּבא מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני רּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום

רמח. עשה מצות
יום ראשוןֿ שישי ט "וֿ כ 'סיון 
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
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ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תש"פ  סיון כ"א ש"ק יום

קעו. עשה מצות
קעה. עשה מצות רפד. תעשה לא מצות

― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים
הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאתֿהּסֹוטים
העברין, על אתֿהענׁשים לּפעל ויֹוציאּו מןֿהרע, ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכלֿאדם

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה כלֿעיר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.
ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
עלּֿכלּֿפנים ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ואּלה קטּנים, ּבדברים אתֿהּדינים לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשלׁשה
וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים אתֿהּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעבירים
ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹממּנים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבני
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ּבכלֿׁשערי ּתּתןֿל וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד לכלֿיׂשראל? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
וׁשבט? לכלֿׁשבט ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתּתןֿל
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד
ּכלֿׁשבטֿוׁשבט על מצוה ― וׁשפטּו לׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
על ― אתֿהעם וׁשפטּו ׁשּנאמר: אתֿׁשבטֹו ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכרחם"

איׁש" ׁשבעים "אספהּֿלי למׁשה: יתעּלה (xacnaאמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
(fh ,`iואמרּו(jzelrda zyxt ixtq):לברכה זכרֹונם ְְְְִִָָָָ

וכהנּוֿלי לעֹולם: קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ּכלֿמקֹום
n`)וגֹו'" ,gk zeny)ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ― ְְְְִִִֵֶֶַָ

הּדֹורֹות.מצו למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, לפי ה ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,

אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית
סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלארץ.
ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון הּסמּוכים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם

f.)אמרם zekn);"לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹאבל
ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

הּזה c"id)הּמאמר llkd seq)אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֶַַַַָָ
לחּקת לכם אּלה "והיּו ּבׁשגגה: ּבמּכהֿנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻיתעּלה

מֹוׁשבתיכם" ּבכל לדרתיכם hk)מׁשּפט ,dl xacna), ְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹ
יכֹול לארץ. ּובחּוצה ּבארץ ― מֹוׁשבתיכם "ּבכל ְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאמרּו:
לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאף
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגין הּדּינין אּלּו ― ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלה
נתּבארּו ּוכבר ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָוערי

סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּכלּֿדיני

― הרפ"ד הּגדֹולהּמצוה ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֻוימּנה
לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים מּביטים אין אּלא ;ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכ
ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת הּתֹורה ּבחכמת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהאדם
מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ּבמעׂשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָוהתנהגּותֹו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים fi)תּכירּו ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְִִִִֵַַָָ
(my mixacהממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים "לאֿתּכירּו :ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

לאדם אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה ּכלֹומר: ּדּינין", ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלהֹוׁשיב
לֹו ׁשהזהרׁשּיׁש יׂשראל, על ּדּינין למּנֹות הרׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אמרּו: לעיל. מהּֿׁשהזּכרנּו מּכל ּדבר ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּנֹותם
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
ּבכלֿ יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּפלֹוני
ּומחּיב אתֿהחּיב מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון
יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאתֿהּזּכאי,

ּבּמׁשּפט". ּפנים "לאֿתּכירּו נאמר: לכ ―ְְֱִִִֶַַַָָָֹ

― הקע"ה הרב,הּמצוה אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מּכלּֿדיני ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאם
ראּובן ׁשּבין ּבדין ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּתֹורה;
ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ּבין מחלקת נֹופלת אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשמעֹון:
אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ― ראּובן אֹו החּיב ְְְֵֵֵַַַַָָָֹהּוא

להּטת" רּבים "אחרי a)יתעּלה: ,bk zeny)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
(.`i oileg)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה ְְְְְְְִִֶֶַַָָזֹו
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:älàä íéøácä-ìk úà íéòîMä åéãáò-ìëåäëézìáì Cìná eòbôä eäéøîâe eäéìãe ïúðìà íâå §¨£¨½̈©´Ÿ§¦½¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤§©Á¤§¨¨̧§¨¨³§©§Æ̈Æ¦§¦´©¤½¤§¦§¦¬

:íäéìà òîL àìå älânä-úà óøNåëìàéøæò-ïá eäéøN-úàå Cìnä-ïa ìàîçøé-úà Cìnä äeöéå §−Ÿ¤©§¦¨®§¬Ÿ¨©−£¥¤«©§©¤´©Â¤¤¤§©§§¥̧¤©¤¹¤§¤§¨¨´¤©§¦¥À
:ýåýé íøzñiå àéápä eäéîøé úàå øôqä Ceøa-úà úç÷ì ìàcáò-ïa eäéîìL-úàåæëýåýé-øáã éäéå §¤¤«¤§Æ̈Æ¤«©§§¥½¨©Æ©Æ¤¨´©Ÿ¥½§¥−¦§§¨´©¨¦®©©§¦¥−§¨«©§¦¬§©§−̈

:øîàì eäéîøé étî Ceøa áúk øLà íéøácä-úàå älânä-úà Cìnä óøN | éøçà eäéîøé-ìàçëáeL ¤«¦§§¨®©£¥´§´Ÿ©¤À¤¤©§¦¨Æ§¤©§¨¦½£¤̧¨©¬¨²¦¦¬¦§§−̈¥«Ÿ¬
óøN øLà äðLàøä älânä-ìò eéä øLà íéðLàøä íéøácä-ìk úà äéìò áúëe úøçà älâî Eì-ç÷©§−§¦¨´©¤®¤§´Ÿ¨¤À¨¥³¨©§¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½£¤´¨À©©§¦¨Æ¨¦´Ÿ½̈£¤¬¨©−

:äãeäé-Cìî íé÷éBäéèëälânä-úà zôøN äzà ýåýé øîà äk øîàz äãeäé-Cìî íé÷éBäé-ìòå §¨¦¬¤«¤§¨«§©§¨¦³¤«¤§¨ÆŸ©½−Ÿ¨©´§¨®©Â¨¨©¹§¨¤©§¦¨³
äpnî úéaLäå úàfä õøàä-úà úéçLäå ìáa-Cìî àBáé-àa øîàì äéìò záúk òecî øîàì úàfä©ŸÆ¥½Ÿ©©Á¨©̧§¨¨¤¹¨¥ÀŸ«Ÿ¨³¤«¤¨¤Æ§¦§¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ§¦§¦¬¦¤−¨

:äîäáe íãà̈¨¬§¥¨«

i"yx
(Î).äøöç בתחלתה למ"ד שצריכה תיבה כל החצר אל

בסופה: ה"א לה çàä.(Î·)הטיל úàå רבותינו פירשו
באחוה שנדלקים שם על מזהעצים זה  שנדלקים (כלומר

סא "א) לזה זה שמהנים  שהוא כאחים משמע פשוטו ולפי
השרים: לפני אור עליו שמבערין ùìù(Î‚)כלי

.úåúìã לפניו קראו היתה קינות מגילת אמרו רבותינו
צ  דרכי יהודה גלתה תבכה בכה בכל איכה אבילות יון

היו  שקרא כיון הנותרים על מלך אני אמר חש לא זה
בתער  ויקרעה מיד מלך איני מעכשיו אמר לראש צריה

קרעה:äòø÷é.הסופר: התחננו:åòéâôä.(Î‰)כמו

cec zcevn
(ÁÈ).'ÂÎÂ ÂÈÙÓובעת מפיו אלי קרא הדברים פרטי כל ר"ל 

שיגמר עד המתנתי לא וכאומר בדיו  הספר על  כתבתי שקרא 
דבר אשנה לא  למען כתבתיו  דבר  כשאמר  מיד אלא דבריו כל
הדיו אלא ההיא  במגילה דבר שמתי ולא הוא שסדר ממה

בלבד: ‰ÙÒ¯.והכתיבה ÏÚשאחר סופו ע "ש ספר קראו
ספר : נעשה ÂÎÂ'.(ËÈ)הכתיבה ¯˙Ò‰ ÍÏ המלך יבקש פן כי

אתכם : Ú„È.להרוג  Ï‡ ˘È‡Â:למלך יגלה  פן Áˆ¯‰.(Î)כי 
המלך : חצר ‰ÍÏÓ.(Î‡)אל ÏÚÓ: המלך אל סמוכים

(·Î).Û¯ÂÁ‰ ˙È·: קר הזמן ואז  כסליו והוא התשיעי בחודש  היה  הדבר כי בחורף בו  לשבת  העשוי ‰‡Á.בבית ˙‡Âהכלי
נגדה: להתחמם מבוערת לפניו היתה האש  בה  להדליק Ú·¯‡Â‰.(Î‚)העשויה ˙Â˙Ï„ ˘Ï˘וגמר פסוקים שלשה  כשקרא ר "ל 

הרביעי: איכהÚ¯˜È‰.לקרות לפניו כשקרא וארז "ל  האח  על אשר  האש על  משליך  והיה הסופר בתער  אותם וחותך  קורע היה
וכשקרא הנשארים על  מלך  אני כן פי על  אף אמר כי  חש  לא עדיין וכו ' ציון דרכי וכו' יהודה גלתה וכו ' תבכה בכה  וכו' ישבה

ושרפה: קרעה מיד  מלך  איני מעתה  כן אם אמר לראש  צריה היו  פסוק  ˙ÌÂ.לפניו „Ú כל את  שהשליך עד  ומשליך  קורע היה 
וכו ': האש על  Â„ÁÙ.(Î„)המגילה ‡ÏÂ:מהראוי היה  כאשר ואבל  צער דרך בגדיהם קרעו  ולא  במגילה הנאמרים  מהדברים

.ÍÏÓ‰:'וכו עבדיו כל ולא המלך  לא  אליהם:Ì‚Â.(Î‰)ר"ל שמע  לא עכ "ז  ישרוף לבל לפניו  התחננו וכו' אלנתן כי ועם ר "ל 
(ÂÎ).˙Á˜Ï: המגילה דבר על  להרגם  רצה  ‰'.כי Ì¯˙ÒÈÂ: מעיניהם נסתרים היו נס  ‰Ï‚Ó‰.(ÊÎ)דרך הכתב‡˙ גליון  ר"ל 

עצמו: המקרא :Ó‡Ï¯.והכתב תחלת על  ÌÈ˜ÈÂ‰È.(ËÎ)מוסב ÏÚÂ: יהויקים המגילהÓ‡Ï¯.ואל  על  כתבת  מדוע  אמרת כי ר"ל 
וכו': הארץ את  ישחית בבל  שמלך  המורים דברים 

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÂÈ„·:לכתיבה העשוי השחור  פה:‡ÙÈ‰.(ËÈ)מי  איה
(Î).Â„È˜Ù‰:וגניזה פקדון  הכלי‰‡Á.(Î·)מל ' שם כך 

האש : בו לשון„Â˙Ï˙.(Î‚)דולקת :ÚÂ·Ó¯˙.שמבערין  הוא 
הפסוקים : על ושנון :·˙Ú¯.שאלה חריף ענין˙ÌÂ.סכין 

לי‰ÂÚÈ‚Ù.(Î‰)השלמה: ופגעו כמו ובקשה תחנה (שם ענין 

ומניעה:È·˘‰Â˙.(ËÎ):כג) ביטול  ענין

b wxt l`ipc - miaezk

â-÷øô ìàéðãblÎek

åëàäìà-éc éäBãáò Bâð-ãáòå CLéî CøãL øîàå äðò àzã÷é àøeð ïezà òøúì øvðãëeáð áø÷ ïéãàa¥©¹¦§¥´§©§¤©À¦§©»©´¨´¨¦«§¨¼¨¥´§¨©À©§©¸¥©¯©£¥§²©§²¦¦«¡¨¨¬
ð àBb-ïî Bâð ãáòå CLéî CøãL ïé÷ôð ïéãàa Búàå e÷t äàlò (àéìò):àøeæëàiðtøcLçà ïéLpkúîe ¦¨−̈ª´¤¡®¥©´¦¨«§¦À©§©¬¥©²©£¥¬§−¦¬¨«Â¦«§©§¦£©§©§§©º̈

Cøçúä àì ïBäLàø øòNe ïBäîLâa àøeð èìL-àì éc Clà àiøáâì ïéæç àkìî éøácäå àúåçôe àiðâñ¦§©¨´©£¨¨»§©¨§¥´©§¨¼¨©¦́§ª§©¨´¦¥¿¦Á¨«§¥̧¹̈§¤§§À§©³¥«§Æ¨´¦§¨©½
:ïBäa úãò àì øeð çéøå BðL àì ïBäéìaøñåçëéøa øîàå øvðãëeáð äðòCLéî CøãL-éc ïBääìà C §¨§¨¥−¨´§®§¥´©½¨¬£−̈§«¨¥̧§«©§¤©¹§¨©À§¦³¡¨£Æ¦«©§©³¥©Æ

(ïåäéîùâ) eáäéå åépL àkìî úlîe éäBìò eöçøúä éc éäBãáòì áæéLå dëàìî çìL-éc Bâð ãáòå©£¥´§½¦«§©³©§£¥Æ§¥¦´§©§½¦¦¬¦§§¦−£®¦¦©³©§¨Æ©¦½¦©´
:ïBääìàì ïäì dìà-ìëì ïeãbñé-àìå ïeçìôé-àì éc ïBäîLâèëïMìå änà íò-ìë éc íòè íéN épîe ¤§§À¦Â¨«¦§§³§¨«¦§§Æ§¨¡½̈¨¥−¥¨«£«¦¦»¦´§¥¼¦Á¨©̧ª¹̈§¦À̈

ìá÷-ìk äezLé éìåð dúéáe ãáòúé ïéîcä àBâð ãáòå CLéî CøãL-éc ïBääìà ìò eìL (äìù) øîàé-éc¦«¥©³¨Æ©´¡¨£À¦«©§©³¥©Æ©£¥´§½©¨¦´¦§£¥½©§¥−§¨¦´¦§©¥®¨¢¥À
:äðãk äìväì ìké-éc ïøçà äìà éúéà àì écìì çìöä àkìî ïéãàaúðéãîa Bâð ãáòå CLéî CøãL ¦´¨³¦©Æ¡¨´¨¢½̈¦«¦ª¬§©¨−̈¦§¨«¥©´¦©§À̈©§©²§©§©¬¥©²©£¥¬§−¦§¦©¬

(ô) :ìáaàì:àbNé ïBëîìL àòøà-ìëa ïéøéã (ïéøàã)-éc àiðMìå àiîà àiîîò-ìëì àkìî øvðãëeáð ¨¤«§©§¤©´©§À̈§«¨©«§©º̈ª©¨¯§¦¨©¨²¦«¨§¦¬§¨©§−̈§¨§¬¦§¥«
áì:äéåçäì éîã÷ øôL äàlò (àéìò) àäìà énò ãáò éc àiäîúå àiúàâìïéáøáø äîk éäBúà ¨«©¨Æ§¦§©½̈¦µ£©´¦¦½¡¨−̈¦¨¨®§©¬¨«¨©−§©£¨¨«¨Æ¦Æ§¨´©§§¦½

:øãå øc-íò dðèìLå íìò úeëìî dúeëìî ïéôéwú äîk éäBäîúå§¦§−¦§¨´©¦¦®©§¥Æ©§´¨©½§¨§¨¥−¦¨¬§¨«

i"yx
(ÂÎ).àøåð ïåúà òøúì .áø÷ שהכבשן החצר לשער נגש

מרחוק: אותם רואה היה ומתחלה עמהם לדבר בתוכה
.åúàå å÷åô מכאן ובואו עלו להם אמר ולא ובאו צאו

יטרחו  שלא לארץ והשוה הכבשן קרקעית שצף למדנו
ïå÷ôð.לעלות: ïéãàá להם העשוי בנס שבטוחין אע''פ

ברשות: שלא לצאת במלכות לזלזל לבם מלאה לא
(ÊÎ).àéðôøãùçà ïéùðëúîå למעלה נמנו אומות ד'

דתבריא  אדרגזריא כאן נמנו שלא הראשונה באסיפה
האש  שביב הרגם אשר החיל גבורי הם תפתיא גדבריא

לאור: וחבריו חנניה את êìà.בהשליכם àéøáåâì ïéæç
וחבריו: חנניה האלה האנשים את èìùרואין àì éã

.ïåäîùâá àøåð:בגופם האש שלטה לא ïåäîùâ.אשר
הספר: בזה רבים ויש ארמי בל' àìגופן ïåäéùàø øòùå

.êøçúä:נחרך לא ראשיהון åðù.שער àì נשתנו לא
ïåäá.ממראיתן: úãò àì:לתוכם סרה äðò(ÁÎ)לא
.øöðãëåáð:נבוכדנצר éäåìò.צוח åöéçøúä éã אשר

עליו: åéðù.בטחו àëìî úìîå שלא שנו המלך ומלת
ïåäîùâ.לקיימו: åáäéå:גופם זולתי ïåääìàì.ומסרו

íòè.(ËÎ)לאלהיהם: íéù:חק יושם øîàéכלומר éã
.åìù:גנאי של דבר שום כלומר משגה יאמר אשר

.ïéîãä:לאברים ינתחוהו כלומר äåúùé.אברים éìåð
יושם: äðãë.אשפה äìöäì ìåëé éã להציל יכול אשר

אותם:çìöä.(Ï)כזאת: והגדיל הצליח
(‡Ï).àéîîò ìëì àëìî øöðãëåáð כתב טופס זה

העמים: לכל לשלום שואל המלך נבוכדנצר האגרת
(·Ï).äéåçäì éîã÷ øôù:להגיד לי טוב

cec zcevn
(ÂÎ).ÔÈ„‡·:התנור שער אל נ"נ קרב  של È‰Â„·Ú.אז עבדיו

אלי: ובואו התנור מן צאו  עליון מן·‡„ÔÈ.אלהים  יצאו  אז
האדם כי לצאת פחדו רכות אליהם  דיבר לא  עד  כי האש  תוך 

בידיו: ימיתם ופן בחירה  בעל  ונאספוÔÈ˘Î˙ÓÂ.(ÊÎ)הוא
אשר האלה  האנשים את וראו המלך ויועצי  וגו' אחשדרפניא
וסרבליהון ונחרך  נשרף לא ראשם ושער בגופם האש שלט לא 

בהם: עברה לא אש  ריח ואף  האש  מן נשתנו ·¯ÍÈ.(ÁÎ)לא
מלאכו שלח אשר ועזריה  מישאל חנניה של אלהיהם  ברוך 
ושנו בטלו המלך  ודבר עליו  בטחו אשר עבדיו  את  והציל

לאלהיהם : כ "א אלוה  לשום ישתחוו ולא יעבדו  לא  אשר  גופם ולשוןÈÓÂ.(ËÎ)ומסרו עם  כל אשר אומר גזרת נעשה  וממני
ולמקום לאשפה יושם וביתו  לנתחים  גופו  יעשה אזי  ועזריה מישאל  חנניה של האלהים  על  ומשגה שגגה דבר  לתלות יאמר אשר 

˜·Ï.נוול: ÏÎ: הזאת כהצלה להציל יכול אשר אחר אלוה  יש  לא  אשר  מישאל ·‡„ÔÈ.(Ï)בעבור לחנניה הצליח  המלך אז
המדינה: בכל רב ממשל המשילם  ר "ל  ÎÏÓ‡.(Ï‡)ועזריה ¯ˆ„ÎÂ· לכל נבוכדנצר כתב  אשר האגרת  דברי לספר יחל עתה

ויתגדל : יתרבה שלומכם יאמר  לכולכם הארץ  בכל  שוכנים  אשר  וגו' עממיא  לכל מלכא נבוכדנצר  היו הדברים  וראשית  העמים
(·Ï).‡È˙‡: ולספר להגיד  לפני ונאה יאה עליון אלהים  עמי  עשה אשר התמוהים והמופתים אותותיו‡˙È‰Â.(Ï‚)האותות

הדורות: כל  בזמן  לומר רצה הדורות , כל עם וממשלתו עולמים  מלכות  מלכותו חזקים מאוד התמוהים ומופתיו גדולים  מאוד 

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÔÂ‰ÈÓ˘‚·ת"י כו) (משלי כסילים לגו ושבט כי בגופם 

לגושמיהון : רמיה‰˙Í¯Á.ושבטא יחרוך לא  כמו שריפה  ענין 
יב): כח ):Ú„˙.(שם  (איוב שחל  עליו עדה לא כמו עברה

(ËÎ).ÂÏ˘:(ו (ש"ב  השל  על  כמו ומשגה È˘‚‡.(Ï‡)שגגה
צב): (תהלים ישגה  בלבנון  כארז כמו ויתרבה יתגדל

(·Ï).¯Ù˘:( מט (בראשית  שפר אמרי כמו  ויאה נאה 
(‚Ï).‰ÓÎחייא מעשה גדולים  כמה  ובדרז"ל מאד כענין הוא

קג): (כתובות



קסג el wxt dinxi - mi`iap

åì-÷øô äéîøéhkÎgi

çé:Béca øôqä-ìò áúk éðàå älàä íéøácä-ìk úà éìà àø÷é åétî Ceøa íäì øîàiåèéeøîàiå ©³Ÿ¤¨¤Æ¨½¦¦Æ¦§¨´¥©½¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©£¦²Ÿ¥¬©©¥−¤©§«©Ÿ§³
:ízà äôéà òãé-ìà Léàå eäéîøéå äzà øúqä Cì Ceøa-ìà íéøOäëäøöç Cìnä-ìà eàáiå ©¨¦Æ¤¨½¥¬¦¨¥−©¨´§¦§§¨®§¦¬©¥©−¥¬Ÿ©¤«©¨³Ÿ¤©¤Æ¤Æ¨¥½¨

ìa eã÷ôä älânä-úàå:íéøácä-ìk úà Cìnä éðæàa eãébiå øôqä òîLéìà úkLàëCìnä çìLiå §¤©§¦¨´¦§¦½§¦§©−¡¦¨¨´©Ÿ¥®©©¦ÆÆ§¨§¥´©¤½¤¥−¨©§¨¦«©¦§©̧©¤¹¤
lî äçwiå älânä-úà úç÷ì éãeäé-úàéðæàáe Cìnä éðæàa éãeäé äàø÷iå øôqä òîLéìà úkL ¤§¦À¨©Æ©Æ¤©§¦½̈©¦̧¨¤½¨¦¦§©−¡¦¨¨´©Ÿ¥®©¦§¨¤³¨§¦Æ§¨§¥´©¤½¤§¨§¥Æ

:Cìnä ìòî íéãîòä íéøOä-ìkáëåéðôì çàä-úàå éòéLzä Lãça óøçä úéa áLBé Cìnäå ¨©¨¦½¨Ÿ§¦−¥©¬©¤«¤§©¤À¤¥Æ¥´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§¦¦®§¤¨−̈§¨¨¬
:úøòáîâëìL éãeäé àBø÷k | éäéåøLà Làä-ìà CìLäå øôqä øòúa äòø÷é äòaøàå úBúìc L §Ÿ̈«¤©§¦´¦§´§¦À¨´Ÿ§¨»§©§¨¨¼¦«§¨¤Æ¨Æ§©´©©Ÿ¥½§©§¥¾¤¨¥−£¤´

:çàä-ìò øLà Làä-ìò älânä-ìk íz-ãò çàä-ìàãëCìnä íäéãâa-úà eòø÷ àìå eãçô àìå ¤¨¨®©ŸÆ¨©§¦½̈©¨¥−£¤¬©¨¨«§´Ÿ¨£½§¬Ÿ¨§−¤¦§¥¤®©¤Æ¤Æ
:älàä íéøácä-ìk úà íéòîMä åéãáò-ìëåäëézìáì Cìná eòbôä eäéøîâe eäéìãe ïúðìà íâå §¨£¨½̈©´Ÿ§¦½¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤§©Á¤§¨¨̧§¨¨³§©§Æ̈Æ¦§¦´©¤½¤§¦§¦¬

:íäéìà òîL àìå älânä-úà óøNåëìàéøæò-ïá eäéøN-úàå Cìnä-ïa ìàîçøé-úà Cìnä äeöéå §−Ÿ¤©§¦¨®§¬Ÿ¨©−£¥¤«©§©¤´©Â¤¤¤§©§§¥̧¤©¤¹¤§¤§¨¨´¤©§¦¥À
:ýåýé íøzñiå àéápä eäéîøé úàå øôqä Ceøa-úà úç÷ì ìàcáò-ïa eäéîìL-úàåæëýåýé-øáã éäéå §¤¤«¤§Æ̈Æ¤«©§§¥½¨©Æ©Æ¤¨´©Ÿ¥½§¥−¦§§¨´©¨¦®©©§¦¥−§¨«©§¦¬§©§−̈

:øîàì eäéîøé étî Ceøa áúk øLà íéøácä-úàå älânä-úà Cìnä óøN | éøçà eäéîøé-ìàçëáeL ¤«¦§§¨®©£¥´§´Ÿ©¤À¤¤©§¦¨Æ§¤©§¨¦½£¤̧¨©¬¨²¦¦¬¦§§−̈¥«Ÿ¬
óøN øLà äðLàøä älânä-ìò eéä øLà íéðLàøä íéøácä-ìk úà äéìò áúëe úøçà älâî Eì-ç÷©§−§¦¨´©¤®¤§´Ÿ¨¤À¨¥³¨©§¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½£¤´¨À©©§¦¨Æ¨¦´Ÿ½̈£¤¬¨©−

:äãeäé-Cìî íé÷éBäéèëälânä-úà zôøN äzà ýåýé øîà äk øîàz äãeäé-Cìî íé÷éBäé-ìòå §¨¦¬¤«¤§¨«§©§¨¦³¤«¤§¨ÆŸ©½−Ÿ¨©´§¨®©Â¨¨©¹§¨¤©§¦¨³
äpnî úéaLäå úàfä õøàä-úà úéçLäå ìáa-Cìî àBáé-àa øîàì äéìò záúk òecî øîàì úàfä©ŸÆ¥½Ÿ©©Á¨©̧§¨¨¤¹¨¥ÀŸ«Ÿ¨³¤«¤¨¤Æ§¦§¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ§¦§¦¬¦¤−¨

:äîäáe íãà̈¨¬§¥¨«

i"yx
(Î).äøöç בתחלתה למ"ד שצריכה תיבה כל החצר אל

בסופה: ה"א לה çàä.(Î·)הטיל úàå רבותינו פירשו
באחוה שנדלקים שם על מזהעצים זה  שנדלקים (כלומר

סא "א) לזה זה שמהנים  שהוא כאחים משמע פשוטו ולפי
השרים: לפני אור עליו שמבערין ùìù(Î‚)כלי

.úåúìã לפניו קראו היתה קינות מגילת אמרו רבותינו
צ  דרכי יהודה גלתה תבכה בכה בכל איכה אבילות יון

היו  שקרא כיון הנותרים על מלך אני אמר חש לא זה
בתער  ויקרעה מיד מלך איני מעכשיו אמר לראש צריה

קרעה:äòø÷é.הסופר: התחננו:åòéâôä.(Î‰)כמו

cec zcevn
(ÁÈ).'ÂÎÂ ÂÈÙÓובעת מפיו אלי קרא הדברים פרטי כל ר"ל 

שיגמר עד המתנתי לא וכאומר בדיו  הספר על  כתבתי שקרא 
דבר אשנה לא  למען כתבתיו  דבר  כשאמר  מיד אלא דבריו כל
הדיו אלא ההיא  במגילה דבר שמתי ולא הוא שסדר ממה

בלבד: ‰ÙÒ¯.והכתיבה ÏÚשאחר סופו ע "ש ספר קראו
ספר : נעשה ÂÎÂ'.(ËÈ)הכתיבה ¯˙Ò‰ ÍÏ המלך יבקש פן כי

אתכם : Ú„È.להרוג  Ï‡ ˘È‡Â:למלך יגלה  פן Áˆ¯‰.(Î)כי 
המלך : חצר ‰ÍÏÓ.(Î‡)אל ÏÚÓ: המלך אל סמוכים

(·Î).Û¯ÂÁ‰ ˙È·: קר הזמן ואז  כסליו והוא התשיעי בחודש  היה  הדבר כי בחורף בו  לשבת  העשוי ‰‡Á.בבית ˙‡Âהכלי
נגדה: להתחמם מבוערת לפניו היתה האש  בה  להדליק Ú·¯‡Â‰.(Î‚)העשויה ˙Â˙Ï„ ˘Ï˘וגמר פסוקים שלשה  כשקרא ר "ל 

הרביעי: איכהÚ¯˜È‰.לקרות לפניו כשקרא וארז "ל  האח  על אשר  האש על  משליך  והיה הסופר בתער  אותם וחותך  קורע היה
וכשקרא הנשארים על  מלך  אני כן פי על  אף אמר כי  חש  לא עדיין וכו ' ציון דרכי וכו' יהודה גלתה וכו ' תבכה בכה  וכו' ישבה

ושרפה: קרעה מיד  מלך  איני מעתה  כן אם אמר לראש  צריה היו  פסוק  ˙ÌÂ.לפניו „Ú כל את  שהשליך עד  ומשליך  קורע היה 
וכו ': האש על  Â„ÁÙ.(Î„)המגילה ‡ÏÂ:מהראוי היה  כאשר ואבל  צער דרך בגדיהם קרעו  ולא  במגילה הנאמרים  מהדברים

.ÍÏÓ‰:'וכו עבדיו כל ולא המלך  לא  אליהם:Ì‚Â.(Î‰)ר"ל שמע  לא עכ "ז  ישרוף לבל לפניו  התחננו וכו' אלנתן כי ועם ר "ל 
(ÂÎ).˙Á˜Ï: המגילה דבר על  להרגם  רצה  ‰'.כי Ì¯˙ÒÈÂ: מעיניהם נסתרים היו נס  ‰Ï‚Ó‰.(ÊÎ)דרך הכתב‡˙ גליון  ר"ל 

עצמו: המקרא :Ó‡Ï¯.והכתב תחלת על  ÌÈ˜ÈÂ‰È.(ËÎ)מוסב ÏÚÂ: יהויקים המגילהÓ‡Ï¯.ואל  על  כתבת  מדוע  אמרת כי ר"ל 
וכו': הארץ את  ישחית בבל  שמלך  המורים דברים 

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÂÈ„·:לכתיבה העשוי השחור  פה:‡ÙÈ‰.(ËÈ)מי  איה
(Î).Â„È˜Ù‰:וגניזה פקדון  הכלי‰‡Á.(Î·)מל ' שם כך 

האש : בו לשון„Â˙Ï˙.(Î‚)דולקת :ÚÂ·Ó¯˙.שמבערין  הוא 
הפסוקים : על ושנון :·˙Ú¯.שאלה חריף ענין˙ÌÂ.סכין 

לי‰ÂÚÈ‚Ù.(Î‰)השלמה: ופגעו כמו ובקשה תחנה (שם ענין 

ומניעה:È·˘‰Â˙.(ËÎ):כג) ביטול  ענין

b wxt l`ipc - miaezk

â-÷øô ìàéðãblÎek

åëàäìà-éc éäBãáò Bâð-ãáòå CLéî CøãL øîàå äðò àzã÷é àøeð ïezà òøúì øvðãëeáð áø÷ ïéãàa¥©¹¦§¥´§©§¤©À¦§©»©´¨´¨¦«§¨¼¨¥´§¨©À©§©¸¥©¯©£¥§²©§²¦¦«¡¨¨¬
ð àBb-ïî Bâð ãáòå CLéî CøãL ïé÷ôð ïéãàa Búàå e÷t äàlò (àéìò):àøeæëàiðtøcLçà ïéLpkúîe ¦¨−̈ª´¤¡®¥©´¦¨«§¦À©§©¬¥©²©£¥¬§−¦¬¨«Â¦«§©§¦£©§©§§©º̈

Cøçúä àì ïBäLàø øòNe ïBäîLâa àøeð èìL-àì éc Clà àiøáâì ïéæç àkìî éøácäå àúåçôe àiðâñ¦§©¨´©£¨¨»§©¨§¥´©§¨¼¨©¦́§ª§©¨´¦¥¿¦Á¨«§¥̧¹̈§¤§§À§©³¥«§Æ¨´¦§¨©½
:ïBäa úãò àì øeð çéøå BðL àì ïBäéìaøñåçëéøa øîàå øvðãëeáð äðòCLéî CøãL-éc ïBääìà C §¨§¨¥−¨´§®§¥´©½¨¬£−̈§«¨¥̧§«©§¤©¹§¨©À§¦³¡¨£Æ¦«©§©³¥©Æ

(ïåäéîùâ) eáäéå åépL àkìî úlîe éäBìò eöçøúä éc éäBãáòì áæéLå dëàìî çìL-éc Bâð ãáòå©£¥´§½¦«§©³©§£¥Æ§¥¦´§©§½¦¦¬¦§§¦−£®¦¦©³©§¨Æ©¦½¦©´
:ïBääìàì ïäì dìà-ìëì ïeãbñé-àìå ïeçìôé-àì éc ïBäîLâèëïMìå änà íò-ìë éc íòè íéN épîe ¤§§À¦Â¨«¦§§³§¨«¦§§Æ§¨¡½̈¨¥−¥¨«£«¦¦»¦´§¥¼¦Á¨©̧ª¹̈§¦À̈

ìá÷-ìk äezLé éìåð dúéáe ãáòúé ïéîcä àBâð ãáòå CLéî CøãL-éc ïBääìà ìò eìL (äìù) øîàé-éc¦«¥©³¨Æ©´¡¨£À¦«©§©³¥©Æ©£¥´§½©¨¦´¦§£¥½©§¥−§¨¦´¦§©¥®¨¢¥À
:äðãk äìväì ìké-éc ïøçà äìà éúéà àì écìì çìöä àkìî ïéãàaúðéãîa Bâð ãáòå CLéî CøãL ¦´¨³¦©Æ¡¨´¨¢½̈¦«¦ª¬§©¨−̈¦§¨«¥©´¦©§À̈©§©²§©§©¬¥©²©£¥¬§−¦§¦©¬

(ô) :ìáaàì:àbNé ïBëîìL àòøà-ìëa ïéøéã (ïéøàã)-éc àiðMìå àiîà àiîîò-ìëì àkìî øvðãëeáð ¨¤«§©§¤©´©§À̈§«¨©«§©º̈ª©¨¯§¦¨©¨²¦«¨§¦¬§¨©§−̈§¨§¬¦§¥«
áì:äéåçäì éîã÷ øôL äàlò (àéìò) àäìà énò ãáò éc àiäîúå àiúàâìïéáøáø äîk éäBúà ¨«©¨Æ§¦§©½̈¦µ£©´¦¦½¡¨−̈¦¨¨®§©¬¨«¨©−§©£¨¨«¨Æ¦Æ§¨´©§§¦½

:øãå øc-íò dðèìLå íìò úeëìî dúeëìî ïéôéwú äîk éäBäîúå§¦§−¦§¨´©¦¦®©§¥Æ©§´¨©½§¨§¨¥−¦¨¬§¨«

i"yx
(ÂÎ).àøåð ïåúà òøúì .áø÷ שהכבשן החצר לשער נגש

מרחוק: אותם רואה היה ומתחלה עמהם לדבר בתוכה
.åúàå å÷åô מכאן ובואו עלו להם אמר ולא ובאו צאו

יטרחו  שלא לארץ והשוה הכבשן קרקעית שצף למדנו
ïå÷ôð.לעלות: ïéãàá להם העשוי בנס שבטוחין אע''פ

ברשות: שלא לצאת במלכות לזלזל לבם מלאה לא
(ÊÎ).àéðôøãùçà ïéùðëúîå למעלה נמנו אומות ד'

דתבריא  אדרגזריא כאן נמנו שלא הראשונה באסיפה
האש  שביב הרגם אשר החיל גבורי הם תפתיא גדבריא

לאור: וחבריו חנניה את êìà.בהשליכם àéøáåâì ïéæç
וחבריו: חנניה האלה האנשים את èìùרואין àì éã

.ïåäîùâá àøåð:בגופם האש שלטה לא ïåäîùâ.אשר
הספר: בזה רבים ויש ארמי בל' àìגופן ïåäéùàø øòùå

.êøçúä:נחרך לא ראשיהון åðù.שער àì נשתנו לא
ïåäá.ממראיתן: úãò àì:לתוכם סרה äðò(ÁÎ)לא
.øöðãëåáð:נבוכדנצר éäåìò.צוח åöéçøúä éã אשר

עליו: åéðù.בטחו àëìî úìîå שלא שנו המלך ומלת
ïåäîùâ.לקיימו: åáäéå:גופם זולתי ïåääìàì.ומסרו

íòè.(ËÎ)לאלהיהם: íéù:חק יושם øîàéכלומר éã
.åìù:גנאי של דבר שום כלומר משגה יאמר אשר

.ïéîãä:לאברים ינתחוהו כלומר äåúùé.אברים éìåð
יושם: äðãë.אשפה äìöäì ìåëé éã להציל יכול אשר

אותם:çìöä.(Ï)כזאת: והגדיל הצליח
(‡Ï).àéîîò ìëì àëìî øöðãëåáð כתב טופס זה

העמים: לכל לשלום שואל המלך נבוכדנצר האגרת
(·Ï).äéåçäì éîã÷ øôù:להגיד לי טוב

cec zcevn
(ÂÎ).ÔÈ„‡·:התנור שער אל נ"נ קרב  של È‰Â„·Ú.אז עבדיו

אלי: ובואו התנור מן צאו  עליון מן·‡„ÔÈ.אלהים  יצאו  אז
האדם כי לצאת פחדו רכות אליהם  דיבר לא  עד  כי האש  תוך 

בידיו: ימיתם ופן בחירה  בעל  ונאספוÔÈ˘Î˙ÓÂ.(ÊÎ)הוא
אשר האלה  האנשים את וראו המלך ויועצי  וגו' אחשדרפניא
וסרבליהון ונחרך  נשרף לא ראשם ושער בגופם האש שלט לא 

בהם: עברה לא אש  ריח ואף  האש  מן נשתנו ·¯ÍÈ.(ÁÎ)לא
מלאכו שלח אשר ועזריה  מישאל חנניה של אלהיהם  ברוך 
ושנו בטלו המלך  ודבר עליו  בטחו אשר עבדיו  את  והציל

לאלהיהם : כ "א אלוה  לשום ישתחוו ולא יעבדו  לא  אשר  גופם ולשוןÈÓÂ.(ËÎ)ומסרו עם  כל אשר אומר גזרת נעשה  וממני
ולמקום לאשפה יושם וביתו  לנתחים  גופו  יעשה אזי  ועזריה מישאל  חנניה של האלהים  על  ומשגה שגגה דבר  לתלות יאמר אשר 

˜·Ï.נוול: ÏÎ: הזאת כהצלה להציל יכול אשר אחר אלוה  יש  לא  אשר  מישאל ·‡„ÔÈ.(Ï)בעבור לחנניה הצליח  המלך אז
המדינה: בכל רב ממשל המשילם  ר "ל  ÎÏÓ‡.(Ï‡)ועזריה ¯ˆ„ÎÂ· לכל נבוכדנצר כתב  אשר האגרת  דברי לספר יחל עתה

ויתגדל : יתרבה שלומכם יאמר  לכולכם הארץ  בכל  שוכנים  אשר  וגו' עממיא  לכל מלכא נבוכדנצר  היו הדברים  וראשית  העמים
(·Ï).‡È˙‡: ולספר להגיד  לפני ונאה יאה עליון אלהים  עמי  עשה אשר התמוהים והמופתים אותותיו‡˙È‰Â.(Ï‚)האותות

הדורות: כל  בזמן  לומר רצה הדורות , כל עם וממשלתו עולמים  מלכות  מלכותו חזקים מאוד התמוהים ומופתיו גדולים  מאוד 

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÔÂ‰ÈÓ˘‚·ת"י כו) (משלי כסילים לגו ושבט כי בגופם 

לגושמיהון : רמיה‰˙Í¯Á.ושבטא יחרוך לא  כמו שריפה  ענין 
יב): כח ):Ú„˙.(שם  (איוב שחל  עליו עדה לא כמו עברה

(ËÎ).ÂÏ˘:(ו (ש"ב  השל  על  כמו ומשגה È˘‚‡.(Ï‡)שגגה
צב): (תהלים ישגה  בלבנון  כארז כמו ויתרבה יתגדל

(·Ï).¯Ù˘:( מט (בראשית  שפר אמרי כמו  ויאה נאה 
(‚Ï).‰ÓÎחייא מעשה גדולים  כמה  ובדרז"ל מאד כענין הוא

קג): (כתובות



bקסד dpyn iyy wxt zezixk zkqn

·ïë Bðéà éàcå íLà,èçLð àHL ãò íà–àöéøãòa äòøéå;èçLpMî–øáwé äæ éøä;ícä ÷øæð– ¨¨©©¥¥¦©¤¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©£¥¤¦¨¥¦§©©¨
äôøOä úéáì àöé øNaä.ïë Bðéà ì÷ñpä øBL,ì÷ñð àHL ãò íà–øãòa äòøéå àöé;ì÷ñpMî–äàðäa øzî. ©¨¨¥¥§¥©§¥¨©¦§¨¥¥¦©¤¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©ª¨©£¨¨

ïk dðéà äôeøò äìâò,äôøòð àHL ãò íà–àözøãòa äòøúå;äôøòpMî–dîB÷îa øáwz,äàa ÷ôñ ìòL ¤§¨£¨¥¨¥¦©¤¤¤§¨¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¤¤§¨¦¨¥¦§¨¤©¨¥¨¨
dúlçzî,dì äëìäå d÷ôñ äøtk. ¦§¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§¨¨

‚øæòéìà éaøøîBà:íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî,äöøiL äòL ìëáe,àø÷ð àeäå:íéãéñç íLà.eøîà ©¦¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨§¨¨¨¤¦§¤§¦§¨£©£¦¦¨§
ìò åéìòéèea ïa àáa,íBé ìëa éeìz íLà ácðúî äéäL,ãçà íBé íéøetkä íBé øçàî õeç;øîà:!äfä ïBònä ¨¨©¨¨¤¦¤¨¨¦§©¥¨¨¨§¨¥©©©¦¦¤¨¨©©¨©¤

éì íéçépî eéä elà,àéáî éúééä,éì íéøîBà àlà:÷ôñì ñðkzL ãò ïzîä.íéîëçåíéøîBà:íLà ïéàéáî ïéà ¦¨©¦¦¦¨¦¦¥¦¤¨§¦¦©§¥©¤¦¨¥§¨¥©£¨¦§¦¥§¦¦¨¨
éeìz,úøk BðBãfL øác ìò àlà,úàhç BúââLå. ¨¤¨©¨¨¤§¨¥§¦§¨©¨

a.ok epi` i`ce my`øîâ åô÷åð åáìã ïåéë éåìú íùàá ïðáøã àîòèã ,øãòá äòøéå àöé ,àèç àìù åèçù àìù ãò åì òãåð íàã ïðáø éâéìô àì àéääá
ùã÷äã àúìî éàìâà ,ïéìåç àöîðå ìë ùãå÷ øåáñë éîð éà ,íéãòä åîæåäù àèç àìù òãåðå ùãå÷ úìëà åì åøîà ïåâë ,éàãå íùà ìáà ,÷ôñî ùéã÷îå

:äéä úåòè.xawi df ixd:äøåá÷ ïéðåòèã äøæòá åèçùðù ïéìåçë éåä ùéã÷ àìã ïåéë.dtixyd zial `vi xyad mcd wxfpäðùù éîã ùøôî àøîâá
:øá÷ð àìà óøùð åðéà ,íìåòì ùéã÷ àìå àåä ïéìåç éàãå íùà øáñã ïåéëã ,äôéøùä úéáì àöé øùáä àëä äðù àì øá÷é äæ éøä ìéòìepi` lwqpd xey

,ok:øãòá äòøéå àöé âøä àìù òãåð íàù ïðáø éâéìô àì àëäã .éåìú íùàë.ok dpi` dtexr dlbr,âøåää àöîð äôøòð àìù ãò íàù ,éåìú íùàë
.äàðäá øúåî ì÷ñðù øçàì òãåðùë ì÷ñðä øåùå ,øá÷é äæ éøä èçùðùî éàãå íùàã ,éàãå íùàë ïë åðéà ì÷ñðä øåù ,ùøéô í"áîøå .øãòá äòøúå àöú

:äîå÷îá øá÷ú äìâòä äôøòðùî âøåää òãåð íà äôåøò äìâòå ,äàðäá øúåî ì÷ñðùî òãåð íà ì÷ñðä øåùã ,ì÷ñðä øåùë ïë äðéà äôåøò äìâòdxtik
.dwitq.äôéøò úòùá:úåôåøòä úåìâòä ìë ïéãë øá÷úå ,äàðäá äøåñà êëìä .äì äëìäå äéä ÷ôñ ïééãò éøäù

b.ielz my` mc` acpznòîù àìà ,úàèç éúééî éàîà àèçù äéì òãéúî éë ,àåä äáåç êúòã à÷ìñ éàã .àåä äáãð éåìú íùà ìù åîöò ìëã
:àåä äáãð äðéî.k"dei xg`n uegøôéë àäã ,ùçéîì àëéì àúùä ìáà ,åàì åà äùò àîù àèç íåù ÷ôñá ùçéîì àëéàã àåä äðùä úåîé øàùã

:ë"äåé.ielz my` oi`ian oi` mixne` minkgeäñç äøåúäù ,åì òãååéù ãò íéøåñéä ïî åéìò ïâäì ,äéì òãéúîã éî÷î éåìú íùà éúééîã àîòè åðééäã
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חטא" שלא לו  "נודע דין  ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ערופה. ובעגלה הנסקל בשור  ודאי, באשם

ïë Bðéà éàcå íLà שנינו תלוי  באשם שכן  תלוי , כאשם דינו אין  – ÈÈÇÇÅÅ
חכמים  חטא, שלא לו  נודע נשחט שלא עד שאם הקודמת, במשנה

(הסובר: מאיר  רבי  על  xcraחולקים drxie `vi:וסוברים ,(cr drxi
,dacpl einc eltie xkniie a`zqiy באשם אבל  שם; טעמם שבארנו  כמו 

סוברים: חכמים אף èçLðודאי, àHL ãò íà שלא לו  נודע – ÄÇÆÄÀÇ
הוזמו  כך  ואחר  קודש, שאכל לו , ואמרו  עדים שבאו  כגון  חטא,

חולין  שאכל ונמצא קודש , שאכל היה שסבור או  (רש "י;העדים,

øãòaברטנורא ), äòøéå àöéשהקדש לפי  חולין, בהמות שאר  עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
הקדש . ואינו הוא, לו èçLpMîטעות נודע האשם משנשחט אם – ÄÆÄÀÇ

חטא, øáwéשלא äæ éøä כדין דינו  הרי הקדש , ואינו שהואיל  – ÂÅÆÄÈÅ
קבורה שטעונים בעזרה, שנשחטו  c).חולין  ,f dxenz dpyn oiir)÷øæðÄÀÇ

ícä,חטא שלא לו  נודע כך  ואחר  המזבח, על  –úéáì àöé øNaä ÇÈÇÈÈÅÅÀÅ
äôøOä נראה זה הרי הדם, ונזרק שהואיל המוקדשים, פסולי כדין  – ÇÀÅÈ

שנפסל ותוספות כקרבן גמרא עיין כ; ד , המוקדשין פסולי הל' (רמב"ם 

ב). כד , מפרשיםכריתות הגמרא),ויש  הפיסקה:(לפי את ששנה שהתנא

"xawi df ixd hgypyn":שלאחריה הפיסקה את כאן שנה "wxfpלא
,"dtixyd zial `vi xyad ,mcd לעולם הוא, חולין ולדעתו  שהואיל 

בעזרה שנשחטו חולין כדין  נקבר , אלא נשרף øBL(ברטנורא ).אינו 
ì÷ñpä,אדם שהרג עליו שהעידו  משום לסקילה דינו  שנגמר –Bðéà ÇÄÀÈÅ

ïëתלוי כאשם דינו  אין  סוברים (ברטנורא ),– הנסקל  בשור  שאף Å
ì÷ñðחכמים: àHL ãò íà הרג שלא נודע שנסקל קודם אם – ÄÇÆÄÀÇ

øéåאדם, àöéøãòa äò.סקילה מדין  שנפטר בהמותיו , שאר  עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
ì÷ñpMî,אדם הרג שלא נודע שנסקל  לאחר  ואם –äàðäa øzî ÄÆÄÀÇËÈÇÂÈÈ

בהנאה אסור הנסקל שור  שכן  ט ),– ב, קידושין ד; ז , תמורה  וכאן ,(עיין

מותר הוא הרי סקילה, חייב היה ולא אדם הרג שלא ונודע הואיל 
äôeøòבהנאה. äìâò( א -ט כא , ïk(דברים  dðéà כאשם דינה אין  – ÆÀÈÂÈÅÈÅ

äôøòðאלא:(ברטנורא),תלוי  àHL ãò íà שנערפה קודם אם – ÄÇÆÆÆÀÈ
ההורג, נמצא העגלה,àözהעגלה –øãòa äòøúå בהמות כשאר  – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ

f).חולין  ,h dheq epxe`a oiir)äôøòpMîלאחר ההורג נמצא אם – ÄÆÆÆÀÈ
העגלה, העגלה,øáwzשנערפה –dîB÷îa,עריפתה במקום – ÄÈÅÄÀÈ

בהנאה, אסורה שהיא dúlçzîלפי  äàa ÷ôñ ìòL בשעה – ÆÇÈÅÈÈÄÀÄÈÈ
החלל , את הכה מי  עדיין נודע שלא אותה, d÷ôñשערפו äøtkÄÀÈÀÅÈ

dì äëìäåנתכפר ההורג נמצא לא שאם שלה, את עשתה העגלה – ÀÈÀÈÈ
בהנאה, מאיסורה יצאה לא ההורג, כך אחר נמצא אפילו הלכך הספק;

מפרשים: יש  – הערופות. העגלות כל  כדין `epiותיקבר lwqpd xey
okודאי כאשם דינו אין –,(ielz my`k epic oi` :lirl epx`ay enk `le)

יקבר, זה הרי  חטא, שלא נודע משנשחט שאם דינו , ודאי  אשם שכן
הריהו  אדם, הרג שלא נודע משנסקל  שאם דינו , הנסקל שור  ואילו 

בהנאה. okמותר  dpi` dtexr dlbr שכן הנסקל , כשור  דינה אין –
ואילו  בהנאה, מותר אדם, הרג שלא נודע משנסקל  אם הנסקל , בשור 

במקומה תיקבר ההורג, נמצא משנערפה אם ערופה, (רמב"ם ;עגלה

גרשום ). רבנו
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ìëáe ,íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÅÈÈÈÈÈÀÈÀÈ
íéãéñç íLà :àø÷ð àeäå ,äöøiL äòLמבואר בגמרא – ÈÈÆÄÀÆÀÄÀÈÂÇÂÄÄ

נדבה  קרבן  תלוי אשם של  עצמו כל  שלדעתו אליעזר, רבי  של  טעמו
שהאשם  ונמצא חטאת, מביא הריהו שחטא לו כשנודע שהרי  הוא,

הלכך נדבה, קרבן אלא שאינו ומכאן עוון , שום לו  כיפר לא התלוי 
תלוי אשם יום בכל  להביא אדם ברטנורא ).יכול åéìò(רמב"ם ; eøîàÈÀÈÈ

íBé ìëa éeìz íLà ácðúî äéäL ,éèea ïa àáa ìò– ÇÈÈÆÄÆÈÈÄÀÇÅÈÈÈÀÈ
יחיד קרבן  להקריב אסור  טוב וביום בשבת שהרי החול , מימות

ישראל"), ãçà("תפארת íBé íéøetkä íBé øçàî õeç ביום – ÅÇÇÇÄÄÆÈ
תלוי ; אשם מתנדב היה לא הכיפורים יום בן øîàשלאחר  בבא – ÈÇ

äfäבוטי: ïBònäאני נשבע אמר : כאילו  לשבועה, הוא כינוי  – ÇÈÇÆ
המקדש ! בית àéáîבקדושת éúééä ,éì íéçépî eéä elà– ÄÈÇÄÄÄÈÄÄÅÄ

הכיפורים, יום שלאחר  ביום אף תלוי éì:אשם íéøîBà àlàÆÈÀÄÄ
÷ôñì ñðkzL ãò ïzîä,הספק על  מכפר  הכיפורים יום שהרי – ÇÀÅÇÆÄÈÅÀÈÅ

כלומר חטא, לספק כך כל  לחשוש אין הכיפורים יום של  ולמחרתו 
בכל תלוי  אשם אדם שמתנדב הוא, אליעזר  רבי  של  טעמו  שלדעתם

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyy wxt zezixk zkqn

„ïéàcå úBîLàå úBàhç éáiç,íéøetkä íBé ïäéìò øáòL–íéøetkä íBé øçàì àéáäì ïéáiç.úBîLà éáiç ©¨¥©¨©£¨©¨¦¤¨©£¥¤©¦¦©¨¦§¨¦§©©©¦¦©¨¥£¨
ïééeìz–íéøeèt.íéøetkä íBéa äøáò ÷ôñ Bãé ìò àaL éî,äëLç íò elôà–øeèt,øtëî íBiä ìkL. §¦§¦¦¤¨©¨§¥£¥¨§©¦¦£¦¦£¥¨¨¤¨©§©¥
‰÷ôñ óBòä úàhç äéìò LiL äMàä,íéøetkä íBé äéìò øáòL–íéøetkä íBé øçàì àéáäì úáiç,éðtî ¨¦¨¤¥¨¤¨©©¨¨¥¤¨©¨¤¨©¦¦©¤¤§¨¦§©©©¦¦¦§¥

çáfa ìBëàì äzøLënLíé.÷ôñ ìò äàaä óBòä úàhç,dì òãBð ä÷ìîpMî íà–øáwz Bæ éøä. ¤©§§©¨¤¡©§¨¦©©¨©¨¨©¨¥¦¦¤¦§§¨©¨£¥¦¨¥
ÂíLàì íéòìñ ézL Léøônä,íLàì íéìéà éðL ïäa ç÷ìå:íéòìñ ézL äôé ïäî ãçà äéä íà–BîLàì áø÷é, ©©§¦§¥§¨¦§¨¨§¨©¨¤§¥¥¦§¨¨¦¨¨¤¨¥¤¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨

:íéîëçë äëìäå .äáãðá àá éåìú íùà ïéàå ,ìàøùé ìù åôåâ ìò
c.k"dei xg`l `iadl oiaiigàø÷ øîàã(æ"è àø÷éå)ë"äåé ,àèçù åì òãåð àìù åðééäã íå÷îä àìà åá øéëî ïéàù àèç ,åøäèú 'ä éðôì íëéúàèç ìëî

:øôëî ë"äåé ïéà ,íå÷îä ïî õåç äéá òãéã àëéàã àèç ìáà .øôëî
d.wtq serd z`hg:øåèô ïéî íà áåéç ïéî íà íéòãåé ïéàå äãìéù ïåâë.migafa lek`l dzxiykny iptnäìåëé äðéàå ,÷ôñî àéä äøôë úøñåçîã

:äúøôë àéáúù ãò íéùã÷á ìåëàì.dl rcep dwlnpyn:äãìé àìù.xawz ef ixdäèçùðù íåùîã ,àéä íéøåîâ ïéìåçã ,äàðäá úøúåîã àåä ïéãá
ä÷éìî ìáà ,äèéçù àìà äøåú äøñà àìã ,øñéîì àëéì äøæòáóåòä úàèçå .÷ôñ óåòä úàèçî ïéðäð åøîàé àîù äàðäá äøåñàã åøæâ ïðáø ìáà .àì

øåñà ìëàð åðéàù ùãå÷å àéä ùãå÷ àîùã ,äàðäá éîð äøåñàå .ïéìåçá äìéáð ä÷éìîã ,àéä äìéáðå àéä ïéìåç àîùã ,úìëàð äðéà ÷ôñä ìò äàáä
:äàðäá

e.mirlq izy yixtndúåìéòî íùàá áéúëã ,íùà ïéã àåä êëù('ä íù)íùàå .íéòìñ íéì÷ù íåâøúå ,íùàì ùãå÷ä ì÷ùá íéì÷ù óñë êëøòá
àåä óà éåä ,ìéà àåäå ìéàåä ,éîð äôåøç äçôù íùàå .êëøòá ïìäì øîàðå ,êëøòá ïàë øîàð ,äåù äøéæâá úåìéòî íùàî íéãîì éåìú íùàå úåìéæâ

:íéì÷ù óñëá íéàá ïðéà ,íùàì ùáë áéúë åäééååøúáã øéæð íùàå òøåöî íùà ìáà .ìéà ïäù åììä úåîùà äùìùë íéòìñ óñëámdn cg` did m`
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יום  שלמחרת וכיון שהוא, חטא איזה עשה שמא ספק משום יום

אשם  בו  יביא שלא לו , אמרו לפיכך כזה, חשש אין עדיין  הכיפורים
לספק שייכנס עד ימתין  אלא איגר).תלוי עקיבא רבי תוספות  (עיין

øác ìò àlà ,éeìz íLà ïéàéáî ïéà :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÅÀÄÄÈÈÈÆÈÇÈÈ
– חטא úàhçשל  BúââLå ,úøk BðBãfL שאין סוברים, חכמים – ÆÀÈÅÀÄÀÈÇÈ

ספק  על לכפר  כדי חובה, כקרבן  אלא נדבה כקרבן בא תלוי אשם
פי על ואף חטאת; ושגגתו  כרת שזדונו בדבר לאדם לו שיש חטא

חייבה  מקום מכל  חטאת, להביא חייב יהא שחטא, לו  שכשיוודע
היסורים, מן עליו  להגן  כדי תלוי, אשם עכשיו להביא התורה אותו 

נדבה  אינו תלוי שאשם והרי ישראל ; של  גופם על  חסה שהתורה לפי
חובה. minkgk.אלא dklde

i p y m e i
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íéøetkä íBé ïäéìò øáòL ,ïéàcå úBîLàå úBàhç éáiç– ÇÈÅÇÈÇÂÈÇÈÄÆÈÇÂÅÆÇÄÄ
הביאו  ולא ודאים, אשמות או חטאות עליהן שנתחייבו עבירות שעשו

הכיפורים, יום עד קרבנותיהם íBéאת øçàì àéáäì ïéáiçÇÈÄÀÈÄÀÇÇ
íéøetkäודאי חטא על  מכפר  הכיפורים יום שאין קרבנותיהם, את – ÇÄÄ

הכיפורים. יום קודם קרבן עליו ïééeìzשנתחייב úBîLà éáiç– ÇÈÅÂÈÀÄ
הכיפורים, יום עליהם תלוי,íéøeètשעבר אשם קרבנות מלהביא – ÀÄ

ל):שנאמר טז , מכל(ויקרא  אתכם, לטהר עליכם יכפר  הזה ביום "כי

מכי שאין  חטא מכאן: ולמדים תטהרו", ה' לפני אלא חטאתיכם בו ר 
הלכך עליו, מכפר הכיפורים יום שחטא, לו  נודע שלא דהיינו  המקום,

יום  לפני  בו  שנתחייב תלוי  אשם הביא ולא הכיפורים יום עבר אם
עליו . כיפר  הכיפורים שיום מפני  להביא, צריך  אינו שוב הכיפורים

על היינו ודאי , אשם או חטאת הכיפורים יום לפני  שנתחייב מי  אבל 
הכיפורים  יום אין  קרבן , עליו  וחייב בשוגג שעשהו לו שנודע חטא

לעיל . ששנינו  כמו  קרבנו , הביא לא אם Bãéמכפר , ìò àaL éîÄÆÈÇÈ
íéøetkä íBéa äøáò ÷ôñ שחייבים בדבר  עבירה ספק לידי שבא – ÀÅÂÅÈÀÇÄÄ

כרת, זדונו äëLçעל íò elôàקצר זמן  היינו לחשכה, סמוך – ÂÄÄÂÅÈ
הכיפורים, יום גמר תלוי,øeètלפני מאשם –øtëî íBiä ìkL ÈÆÈÇÀÇÅ

מכפרים. הכיפורים יום של האחרונים הרגעים אף –
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÷ôñ óBòä úàhç äéìò LiL äMàä להביא היא שחייבת – ÈÄÈÆÅÈÆÈÇÇÈÈÅ

אם  הפילה, מה ידוע ואין שהפילה, כגון  ספק, לידת על העוף חטאת

מקרבן, שפטורה מין  אם קרבן , עליו  שחייבת íBéמין  äéìò øáòLÆÈÇÈÆÈ
íéøetkä,קרבנה את הביאה ולא –íBé øçàì àéáäì úáiç ÇÄÄÇÆÆÀÈÄÀÇÇ
íéøetkä,קרבנה את –íéçáfa ìBëàì äzøLënL éðtî– ÇÄÄÄÀÅÆÇÀÀÇÈÆÁÇÀÈÄ

אסורה  קרבנה, הביאה שלא זמן  וכל מספק, היא כפרה שמחוסרת

על לכפר  אלא מועיל הכיפורים יום אין והרי  בקדשים, לאכול  היא
ôñ÷החטא. ìò äàaä óBòä úàhç, לעיל שבארנו  כמו  –íà ÇÇÈÇÈÈÇÈÅÄ

dì òãBð ä÷ìîpMî, בקרבן חייבת היא ואין פטור , מין  שהפילה – ÄÆÄÀÀÈÇÈ
øáwz Bæ éøäבגמרא בעזרה. שנשחטו חולין כדין כו,– (כריתות  ÂÅÄÈÅ

d`pda,אמרו :ב) zxzeny `ed oica: במשנתנו ששנינו efומה ixd
xawzבהנאה אסורה שתהא חכמים שגזרו  מדרבנן , היינו  באור – (עיין

חדשים "). "תוספות ישראל"; "תפארת  ועיין ובברטנורא ; ברש"י הענין

i y i l y m e i
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שנינו : י) (ה, זבחים zeny`d"במסכת lk(אשם i(קרבנות pa mi`a dx ezay
mi izy,שתי בן  זכר כבש והוא "איל", בהם שכתוב לפי שנים, שתי  בני היינו

ג), א, פרה (עיין יום ואחד שלושים השנייה בשנתו משנכנס כלומר oשנים, i`ae
milwy sqka,היינו) שקלים שני לפחות שווה להיות צריך  האשם שאיל  כלומר

לה' אשמו  את "והביא טו ): ה, (ויקרא נאמר  מעילות באשם שכן סלעים), שתי
הצאן מן  תמים milwyאיל  sqk jkxraממנו ולמדים שניים; "שקלים" ומיעוט ,"

ממנו למדים וכן בערכך", "בערכך , של  שווה בגזירה תלוי ואשם גזילות אשם
שתי בשווי  אלו  אשמות שאף איל", "איל , של שווה בגזירה חרופה שפחה אשם

ozסלעים, py i pa ody ,rx evn my`e x i f p my`n ueg,לפי שנה, בני היינו 
הראשונה, שנתו  תוך  כלומר  שנה, בן  והוא "כבש ", בהם sqkaשכתוב oi`a op i` e

, "m ilwy.סלעים שתי שווים להיות צריכים אינם מצורע ואשם נזיר  שאשם כלומר
שת  שהפריש במי  דנה משנתנו  בהן– קנה כך ואחר  כדינו, אשם לקרבן  סלעים י

לחולין. ואחד  לאשם אחד או לחולין, אילים שני  בהן  שקנה או  לאשם אילים שני 

íLàì íéòìñ ézL Léøônä,לעיל שבארנו כמו כדינו , –ç÷ìå ÇÇÀÄÀÅÀÈÄÀÈÈÀÈÇ
íLàì íéìéà éðL ïäa לקרבנות אילים שני הסלעים בשתי  וקנה – ÈÆÀÅÅÄÀÈÈ

ïäîאשם: ãçà äéä íà,האילים משני  אחד –íéòìñ ézL äôé ÄÈÈÆÈÅÆÈÆÀÅÀÈÄ
ההקרבה, בשעת עכשיו, –BîLàì áø÷é שבשעה פי  על אף – ÄÀÇÇÂÈ

שתי שוויו  ועכשיו הואיל  מקום מכל  סלע, אלא שווה היה לא שלקחו

ובגמרא  כפרה; שעת אחר שהולכים אשם, לקרבן כשר  הריהו  סלעים,
הקדש של השבח והרי  מאליו , השביח שהאיל  פי  על  שאף מבואר,

הקדש; בשבח מתכפר אדם מקום מכל השני,éðMäåהוא, והאיל – ÀÇÅÄ
אשם, לשם אשם במעות ולקחֹו áàzñiLהואיל  ãò äòøéעד – ÄÀÆÇÆÄÀÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïë Bðéà éàcå íLà,èçLð àHL ãò íà–àöéøãòa äòøéå;èçLpMî–øáwé äæ éøä;ícä ÷øæð– ¨¨©©¥¥¦©¤¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©£¥¤¦¨¥¦§©©¨
äôøOä úéáì àöé øNaä.ïë Bðéà ì÷ñpä øBL,ì÷ñð àHL ãò íà–øãòa äòøéå àöé;ì÷ñpMî–äàðäa øzî. ©¨¨¥¥§¥©§¥¨©¦§¨¥¥¦©¤¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©ª¨©£¨¨

ïk dðéà äôeøò äìâò,äôøòð àHL ãò íà–àözøãòa äòøúå;äôøòpMî–dîB÷îa øáwz,äàa ÷ôñ ìòL ¤§¨£¨¥¨¥¦©¤¤¤§¨¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¤¤§¨¦¨¥¦§¨¤©¨¥¨¨
dúlçzî,dì äëìäå d÷ôñ äøtk. ¦§¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§¨¨

‚øæòéìà éaøøîBà:íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî,äöøiL äòL ìëáe,àø÷ð àeäå:íéãéñç íLà.eøîà ©¦¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨§¨¨¨¤¦§¤§¦§¨£©£¦¦¨§
ìò åéìòéèea ïa àáa,íBé ìëa éeìz íLà ácðúî äéäL,ãçà íBé íéøetkä íBé øçàî õeç;øîà:!äfä ïBònä ¨¨©¨¨¤¦¤¨¨¦§©¥¨¨¨§¨¥©©©¦¦¤¨¨©©¨©¤

éì íéçépî eéä elà,àéáî éúééä,éì íéøîBà àlà:÷ôñì ñðkzL ãò ïzîä.íéîëçåíéøîBà:íLà ïéàéáî ïéà ¦¨©¦¦¦¨¦¦¥¦¤¨§¦¦©§¥©¤¦¨¥§¨¥©£¨¦§¦¥§¦¦¨¨
éeìz,úøk BðBãfL øác ìò àlà,úàhç BúââLå. ¨¤¨©¨¨¤§¨¥§¦§¨©¨

a.ok epi` i`ce my`øîâ åô÷åð åáìã ïåéë éåìú íùàá ïðáøã àîòèã ,øãòá äòøéå àöé ,àèç àìù åèçù àìù ãò åì òãåð íàã ïðáø éâéìô àì àéääá
ùã÷äã àúìî éàìâà ,ïéìåç àöîðå ìë ùãå÷ øåáñë éîð éà ,íéãòä åîæåäù àèç àìù òãåðå ùãå÷ úìëà åì åøîà ïåâë ,éàãå íùà ìáà ,÷ôñî ùéã÷îå

:äéä úåòè.xawi df ixd:äøåá÷ ïéðåòèã äøæòá åèçùðù ïéìåçë éåä ùéã÷ àìã ïåéë.dtixyd zial `vi xyad mcd wxfpäðùù éîã ùøôî àøîâá
:øá÷ð àìà óøùð åðéà ,íìåòì ùéã÷ àìå àåä ïéìåç éàãå íùà øáñã ïåéëã ,äôéøùä úéáì àöé øùáä àëä äðù àì øá÷é äæ éøä ìéòìepi` lwqpd xey

,ok:øãòá äòøéå àöé âøä àìù òãåð íàù ïðáø éâéìô àì àëäã .éåìú íùàë.ok dpi` dtexr dlbr,âøåää àöîð äôøòð àìù ãò íàù ,éåìú íùàë
.äàðäá øúåî ì÷ñðù øçàì òãåðùë ì÷ñðä øåùå ,øá÷é äæ éøä èçùðùî éàãå íùàã ,éàãå íùàë ïë åðéà ì÷ñðä øåù ,ùøéô í"áîøå .øãòá äòøúå àöú

:äîå÷îá øá÷ú äìâòä äôøòðùî âøåää òãåð íà äôåøò äìâòå ,äàðäá øúåî ì÷ñðùî òãåð íà ì÷ñðä øåùã ,ì÷ñðä øåùë ïë äðéà äôåøò äìâòdxtik
.dwitq.äôéøò úòùá:úåôåøòä úåìâòä ìë ïéãë øá÷úå ,äàðäá äøåñà êëìä .äì äëìäå äéä ÷ôñ ïééãò éøäù

b.ielz my` mc` acpznòîù àìà ,úàèç éúééî éàîà àèçù äéì òãéúî éë ,àåä äáåç êúòã à÷ìñ éàã .àåä äáãð éåìú íùà ìù åîöò ìëã
:àåä äáãð äðéî.k"dei xg`n uegøôéë àäã ,ùçéîì àëéì àúùä ìáà ,åàì åà äùò àîù àèç íåù ÷ôñá ùçéîì àëéàã àåä äðùä úåîé øàùã

:ë"äåé.ielz my` oi`ian oi` mixne` minkgeäñç äøåúäù ,åì òãååéù ãò íéøåñéä ïî åéìò ïâäì ,äéì òãéúîã éî÷î éåìú íùà éúééîã àîòè åðééäã

`xephxa yexit
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חטא" שלא לו  "נודע דין  ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ערופה. ובעגלה הנסקל בשור  ודאי, באשם

ïë Bðéà éàcå íLà שנינו תלוי  באשם שכן  תלוי , כאשם דינו אין  – ÈÈÇÇÅÅ
חכמים  חטא, שלא לו  נודע נשחט שלא עד שאם הקודמת, במשנה

(הסובר: מאיר  רבי  על  xcraחולקים drxie `vi:וסוברים ,(cr drxi
,dacpl einc eltie xkniie a`zqiy באשם אבל  שם; טעמם שבארנו  כמו 

סוברים: חכמים אף èçLðודאי, àHL ãò íà שלא לו  נודע – ÄÇÆÄÀÇ
הוזמו  כך  ואחר  קודש, שאכל לו , ואמרו  עדים שבאו  כגון  חטא,

חולין  שאכל ונמצא קודש , שאכל היה שסבור או  (רש "י;העדים,

øãòaברטנורא ), äòøéå àöéשהקדש לפי  חולין, בהמות שאר  עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
הקדש . ואינו הוא, לו èçLpMîטעות נודע האשם משנשחט אם – ÄÆÄÀÇ

חטא, øáwéשלא äæ éøä כדין דינו  הרי הקדש , ואינו שהואיל  – ÂÅÆÄÈÅ
קבורה שטעונים בעזרה, שנשחטו  c).חולין  ,f dxenz dpyn oiir)÷øæðÄÀÇ

ícä,חטא שלא לו  נודע כך  ואחר  המזבח, על  –úéáì àöé øNaä ÇÈÇÈÈÅÅÀÅ
äôøOä נראה זה הרי הדם, ונזרק שהואיל המוקדשים, פסולי כדין  – ÇÀÅÈ

שנפסל ותוספות כקרבן גמרא עיין כ; ד , המוקדשין פסולי הל' (רמב"ם 

ב). כד , מפרשיםכריתות הגמרא),ויש  הפיסקה:(לפי את ששנה שהתנא

"xawi df ixd hgypyn":שלאחריה הפיסקה את כאן שנה "wxfpלא
,"dtixyd zial `vi xyad ,mcd לעולם הוא, חולין ולדעתו  שהואיל 

בעזרה שנשחטו חולין כדין  נקבר , אלא נשרף øBL(ברטנורא ).אינו 
ì÷ñpä,אדם שהרג עליו שהעידו  משום לסקילה דינו  שנגמר –Bðéà ÇÄÀÈÅ

ïëתלוי כאשם דינו  אין  סוברים (ברטנורא ),– הנסקל  בשור  שאף Å
ì÷ñðחכמים: àHL ãò íà הרג שלא נודע שנסקל קודם אם – ÄÇÆÄÀÇ

øéåאדם, àöéøãòa äò.סקילה מדין  שנפטר בהמותיו , שאר  עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
ì÷ñpMî,אדם הרג שלא נודע שנסקל  לאחר  ואם –äàðäa øzî ÄÆÄÀÇËÈÇÂÈÈ

בהנאה אסור הנסקל שור  שכן  ט ),– ב, קידושין ד; ז , תמורה  וכאן ,(עיין

מותר הוא הרי סקילה, חייב היה ולא אדם הרג שלא ונודע הואיל 
äôeøòבהנאה. äìâò( א -ט כא , ïk(דברים  dðéà כאשם דינה אין  – ÆÀÈÂÈÅÈÅ

äôøòðאלא:(ברטנורא),תלוי  àHL ãò íà שנערפה קודם אם – ÄÇÆÆÆÀÈ
ההורג, נמצא העגלה,àözהעגלה –øãòa äòøúå בהמות כשאר  – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ

f).חולין  ,h dheq epxe`a oiir)äôøòpMîלאחר ההורג נמצא אם – ÄÆÆÆÀÈ
העגלה, העגלה,øáwzשנערפה –dîB÷îa,עריפתה במקום – ÄÈÅÄÀÈ

בהנאה, אסורה שהיא dúlçzîלפי  äàa ÷ôñ ìòL בשעה – ÆÇÈÅÈÈÄÀÄÈÈ
החלל , את הכה מי  עדיין נודע שלא אותה, d÷ôñשערפו äøtkÄÀÈÀÅÈ

dì äëìäåנתכפר ההורג נמצא לא שאם שלה, את עשתה העגלה – ÀÈÀÈÈ
בהנאה, מאיסורה יצאה לא ההורג, כך אחר נמצא אפילו הלכך הספק;

מפרשים: יש  – הערופות. העגלות כל  כדין `epiותיקבר lwqpd xey
okודאי כאשם דינו אין –,(ielz my`k epic oi` :lirl epx`ay enk `le)

יקבר, זה הרי  חטא, שלא נודע משנשחט שאם דינו , ודאי  אשם שכן
הריהו  אדם, הרג שלא נודע משנסקל  שאם דינו , הנסקל שור  ואילו 

בהנאה. okמותר  dpi` dtexr dlbr שכן הנסקל , כשור  דינה אין –
ואילו  בהנאה, מותר אדם, הרג שלא נודע משנסקל  אם הנסקל , בשור 

במקומה תיקבר ההורג, נמצא משנערפה אם ערופה, (רמב"ם ;עגלה

גרשום ). רבנו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ìëáe ,íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÅÈÈÈÈÈÀÈÀÈ
íéãéñç íLà :àø÷ð àeäå ,äöøiL äòLמבואר בגמרא – ÈÈÆÄÀÆÀÄÀÈÂÇÂÄÄ

נדבה  קרבן  תלוי אשם של  עצמו כל  שלדעתו אליעזר, רבי  של  טעמו
שהאשם  ונמצא חטאת, מביא הריהו שחטא לו כשנודע שהרי  הוא,

הלכך נדבה, קרבן אלא שאינו ומכאן עוון , שום לו  כיפר לא התלוי 
תלוי אשם יום בכל  להביא אדם ברטנורא ).יכול åéìò(רמב"ם ; eøîàÈÀÈÈ

íBé ìëa éeìz íLà ácðúî äéäL ,éèea ïa àáa ìò– ÇÈÈÆÄÆÈÈÄÀÇÅÈÈÈÀÈ
יחיד קרבן  להקריב אסור  טוב וביום בשבת שהרי החול , מימות

ישראל"), ãçà("תפארת íBé íéøetkä íBé øçàî õeç ביום – ÅÇÇÇÄÄÆÈ
תלוי ; אשם מתנדב היה לא הכיפורים יום בן øîàשלאחר  בבא – ÈÇ

äfäבוטי: ïBònäאני נשבע אמר : כאילו  לשבועה, הוא כינוי  – ÇÈÇÆ
המקדש ! בית àéáîבקדושת éúééä ,éì íéçépî eéä elà– ÄÈÇÄÄÄÈÄÄÅÄ

הכיפורים, יום שלאחר  ביום אף תלוי éì:אשם íéøîBà àlàÆÈÀÄÄ
÷ôñì ñðkzL ãò ïzîä,הספק על  מכפר  הכיפורים יום שהרי – ÇÀÅÇÆÄÈÅÀÈÅ

כלומר חטא, לספק כך כל  לחשוש אין הכיפורים יום של  ולמחרתו 
בכל תלוי  אשם אדם שמתנדב הוא, אליעזר  רבי  של  טעמו  שלדעתם

izdw - zex`ean zeipyn
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„ïéàcå úBîLàå úBàhç éáiç,íéøetkä íBé ïäéìò øáòL–íéøetkä íBé øçàì àéáäì ïéáiç.úBîLà éáiç ©¨¥©¨©£¨©¨¦¤¨©£¥¤©¦¦©¨¦§¨¦§©©©¦¦©¨¥£¨
ïééeìz–íéøeèt.íéøetkä íBéa äøáò ÷ôñ Bãé ìò àaL éî,äëLç íò elôà–øeèt,øtëî íBiä ìkL. §¦§¦¦¤¨©¨§¥£¥¨§©¦¦£¦¦£¥¨¨¤¨©§©¥
‰÷ôñ óBòä úàhç äéìò LiL äMàä,íéøetkä íBé äéìò øáòL–íéøetkä íBé øçàì àéáäì úáiç,éðtî ¨¦¨¤¥¨¤¨©©¨¨¥¤¨©¨¤¨©¦¦©¤¤§¨¦§©©©¦¦¦§¥

çáfa ìBëàì äzøLënLíé.÷ôñ ìò äàaä óBòä úàhç,dì òãBð ä÷ìîpMî íà–øáwz Bæ éøä. ¤©§§©¨¤¡©§¨¦©©¨©¨¨©¨¥¦¦¤¦§§¨©¨£¥¦¨¥
ÂíLàì íéòìñ ézL Léøônä,íLàì íéìéà éðL ïäa ç÷ìå:íéòìñ ézL äôé ïäî ãçà äéä íà–BîLàì áø÷é, ©©§¦§¥§¨¦§¨¨§¨©¨¤§¥¥¦§¨¨¦¨¨¤¨¥¤¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨

:íéîëçë äëìäå .äáãðá àá éåìú íùà ïéàå ,ìàøùé ìù åôåâ ìò
c.k"dei xg`l `iadl oiaiigàø÷ øîàã(æ"è àø÷éå)ë"äåé ,àèçù åì òãåð àìù åðééäã íå÷îä àìà åá øéëî ïéàù àèç ,åøäèú 'ä éðôì íëéúàèç ìëî

:øôëî ë"äåé ïéà ,íå÷îä ïî õåç äéá òãéã àëéàã àèç ìáà .øôëî
d.wtq serd z`hg:øåèô ïéî íà áåéç ïéî íà íéòãåé ïéàå äãìéù ïåâë.migafa lek`l dzxiykny iptnäìåëé äðéàå ,÷ôñî àéä äøôë úøñåçîã

:äúøôë àéáúù ãò íéùã÷á ìåëàì.dl rcep dwlnpyn:äãìé àìù.xawz ef ixdäèçùðù íåùîã ,àéä íéøåîâ ïéìåçã ,äàðäá úøúåîã àåä ïéãá
ä÷éìî ìáà ,äèéçù àìà äøåú äøñà àìã ,øñéîì àëéì äøæòáóåòä úàèçå .÷ôñ óåòä úàèçî ïéðäð åøîàé àîù äàðäá äøåñàã åøæâ ïðáø ìáà .àì

øåñà ìëàð åðéàù ùãå÷å àéä ùãå÷ àîùã ,äàðäá éîð äøåñàå .ïéìåçá äìéáð ä÷éìîã ,àéä äìéáðå àéä ïéìåç àîùã ,úìëàð äðéà ÷ôñä ìò äàáä
:äàðäá

e.mirlq izy yixtndúåìéòî íùàá áéúëã ,íùà ïéã àåä êëù('ä íù)íùàå .íéòìñ íéì÷ù íåâøúå ,íùàì ùãå÷ä ì÷ùá íéì÷ù óñë êëøòá
àåä óà éåä ,ìéà àåäå ìéàåä ,éîð äôåøç äçôù íùàå .êëøòá ïìäì øîàðå ,êëøòá ïàë øîàð ,äåù äøéæâá úåìéòî íùàî íéãîì éåìú íùàå úåìéæâ

:íéì÷ù óñëá íéàá ïðéà ,íùàì ùáë áéúë åäééååøúáã øéæð íùàå òøåöî íùà ìáà .ìéà ïäù åììä úåîùà äùìùë íéòìñ óñëámdn cg` did m`

`xephxa yexit

יום  שלמחרת וכיון שהוא, חטא איזה עשה שמא ספק משום יום

אשם  בו  יביא שלא לו , אמרו לפיכך כזה, חשש אין עדיין  הכיפורים
לספק שייכנס עד ימתין  אלא איגר).תלוי עקיבא רבי תוספות  (עיין

øác ìò àlà ,éeìz íLà ïéàéáî ïéà :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÅÀÄÄÈÈÈÆÈÇÈÈ
– חטא úàhçשל  BúââLå ,úøk BðBãfL שאין סוברים, חכמים – ÆÀÈÅÀÄÀÈÇÈ

ספק  על לכפר  כדי חובה, כקרבן  אלא נדבה כקרבן בא תלוי אשם
פי על ואף חטאת; ושגגתו  כרת שזדונו בדבר לאדם לו שיש חטא

חייבה  מקום מכל  חטאת, להביא חייב יהא שחטא, לו  שכשיוודע
היסורים, מן עליו  להגן  כדי תלוי, אשם עכשיו להביא התורה אותו 

נדבה  אינו תלוי שאשם והרי ישראל ; של  גופם על  חסה שהתורה לפי
חובה. minkgk.אלא dklde
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íéøetkä íBé ïäéìò øáòL ,ïéàcå úBîLàå úBàhç éáiç– ÇÈÅÇÈÇÂÈÇÈÄÆÈÇÂÅÆÇÄÄ
הביאו  ולא ודאים, אשמות או חטאות עליהן שנתחייבו עבירות שעשו

הכיפורים, יום עד קרבנותיהם íBéאת øçàì àéáäì ïéáiçÇÈÄÀÈÄÀÇÇ
íéøetkäודאי חטא על  מכפר  הכיפורים יום שאין קרבנותיהם, את – ÇÄÄ

הכיפורים. יום קודם קרבן עליו ïééeìzשנתחייב úBîLà éáiç– ÇÈÅÂÈÀÄ
הכיפורים, יום עליהם תלוי,íéøeètשעבר אשם קרבנות מלהביא – ÀÄ

ל):שנאמר טז , מכל(ויקרא  אתכם, לטהר עליכם יכפר  הזה ביום "כי

מכי שאין  חטא מכאן: ולמדים תטהרו", ה' לפני אלא חטאתיכם בו ר 
הלכך עליו, מכפר הכיפורים יום שחטא, לו  נודע שלא דהיינו  המקום,

יום  לפני  בו  שנתחייב תלוי  אשם הביא ולא הכיפורים יום עבר אם
עליו . כיפר  הכיפורים שיום מפני  להביא, צריך  אינו שוב הכיפורים

על היינו ודאי , אשם או חטאת הכיפורים יום לפני  שנתחייב מי  אבל 
הכיפורים  יום אין  קרבן , עליו  וחייב בשוגג שעשהו לו שנודע חטא

לעיל . ששנינו  כמו  קרבנו , הביא לא אם Bãéמכפר , ìò àaL éîÄÆÈÇÈ
íéøetkä íBéa äøáò ÷ôñ שחייבים בדבר  עבירה ספק לידי שבא – ÀÅÂÅÈÀÇÄÄ

כרת, זדונו äëLçעל íò elôàקצר זמן  היינו לחשכה, סמוך – ÂÄÄÂÅÈ
הכיפורים, יום גמר תלוי,øeètלפני מאשם –øtëî íBiä ìkL ÈÆÈÇÀÇÅ

מכפרים. הכיפורים יום של האחרונים הרגעים אף –
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÷ôñ óBòä úàhç äéìò LiL äMàä להביא היא שחייבת – ÈÄÈÆÅÈÆÈÇÇÈÈÅ

אם  הפילה, מה ידוע ואין שהפילה, כגון  ספק, לידת על העוף חטאת

מקרבן, שפטורה מין  אם קרבן , עליו  שחייבת íBéמין  äéìò øáòLÆÈÇÈÆÈ
íéøetkä,קרבנה את הביאה ולא –íBé øçàì àéáäì úáiç ÇÄÄÇÆÆÀÈÄÀÇÇ
íéøetkä,קרבנה את –íéçáfa ìBëàì äzøLënL éðtî– ÇÄÄÄÀÅÆÇÀÀÇÈÆÁÇÀÈÄ

אסורה  קרבנה, הביאה שלא זמן  וכל מספק, היא כפרה שמחוסרת

על לכפר  אלא מועיל הכיפורים יום אין והרי  בקדשים, לאכול  היא
ôñ÷החטא. ìò äàaä óBòä úàhç, לעיל שבארנו  כמו  –íà ÇÇÈÇÈÈÇÈÅÄ

dì òãBð ä÷ìîpMî, בקרבן חייבת היא ואין פטור , מין  שהפילה – ÄÆÄÀÀÈÇÈ
øáwz Bæ éøäבגמרא בעזרה. שנשחטו חולין כדין כו,– (כריתות  ÂÅÄÈÅ

d`pda,אמרו :ב) zxzeny `ed oica: במשנתנו ששנינו efומה ixd
xawzבהנאה אסורה שתהא חכמים שגזרו  מדרבנן , היינו  באור – (עיין

חדשים "). "תוספות ישראל"; "תפארת  ועיין ובברטנורא ; ברש"י הענין

i y i l y m e i
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שנינו : י) (ה, זבחים zeny`d"במסכת lk(אשם i(קרבנות pa mi`a dx ezay
mi izy,שתי בן  זכר כבש והוא "איל", בהם שכתוב לפי שנים, שתי  בני היינו

ג), א, פרה (עיין יום ואחד שלושים השנייה בשנתו משנכנס כלומר oשנים, i`ae
milwy sqka,היינו) שקלים שני לפחות שווה להיות צריך  האשם שאיל  כלומר

לה' אשמו  את "והביא טו ): ה, (ויקרא נאמר  מעילות באשם שכן סלעים), שתי
הצאן מן  תמים milwyאיל  sqk jkxraממנו ולמדים שניים; "שקלים" ומיעוט ,"

ממנו למדים וכן בערכך", "בערכך , של  שווה בגזירה תלוי ואשם גזילות אשם
שתי בשווי  אלו  אשמות שאף איל", "איל , של שווה בגזירה חרופה שפחה אשם

ozסלעים, py i pa ody ,rx evn my`e x i f p my`n ueg,לפי שנה, בני היינו 
הראשונה, שנתו  תוך  כלומר  שנה, בן  והוא "כבש ", בהם sqkaשכתוב oi`a op i` e

, "m ilwy.סלעים שתי שווים להיות צריכים אינם מצורע ואשם נזיר  שאשם כלומר
שת  שהפריש במי  דנה משנתנו  בהן– קנה כך ואחר  כדינו, אשם לקרבן  סלעים י

לחולין. ואחד  לאשם אחד או לחולין, אילים שני  בהן  שקנה או  לאשם אילים שני 

íLàì íéòìñ ézL Léøônä,לעיל שבארנו כמו כדינו , –ç÷ìå ÇÇÀÄÀÅÀÈÄÀÈÈÀÈÇ
íLàì íéìéà éðL ïäa לקרבנות אילים שני הסלעים בשתי  וקנה – ÈÆÀÅÅÄÀÈÈ

ïäîאשם: ãçà äéä íà,האילים משני  אחד –íéòìñ ézL äôé ÄÈÈÆÈÅÆÈÆÀÅÀÈÄ
ההקרבה, בשעת עכשיו, –BîLàì áø÷é שבשעה פי  על אף – ÄÀÇÇÂÈ

שתי שוויו  ועכשיו הואיל  מקום מכל  סלע, אלא שווה היה לא שלקחו

ובגמרא  כפרה; שעת אחר שהולכים אשם, לקרבן כשר  הריהו  סלעים,
הקדש של השבח והרי  מאליו , השביח שהאיל  פי  על  שאף מבואר,

הקדש; בשבח מתכפר אדם מקום מכל השני,éðMäåהוא, והאיל – ÀÇÅÄ
אשם, לשם אשם במעות ולקחֹו áàzñiLהואיל  ãò äòøéעד – ÄÀÆÇÆÄÀÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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éðMäå–áàzñiL ãò äòøé,øënéå,åéîc eìtéåäáãðì.ïélçì íéìéà éðL ïäa ç÷ì,ãçàíéòìñ ézL äôé §©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¨©¨¤§¥¥¦§ª¦¤¨¨¤§¥§¨¦
æeæ äøNò äôé ãçàå,íéòìñ ézL äôiä–BîLàì áø÷é,éðMäå–Búìéòîì.ïélçì ãçàå íLàì ãçà,äéä íà §¤¨¨¤£¨¨©¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨¤¨§¨¨§¤¨§ª¦¦¨¨

íéòìñ ézL äôé íLà ìL–BîLàì áø÷é,éðMäå–Búìéòîì,dLîçå òìñ dnò àéáéå. ¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨¤©§ª§¨
ÊBúàhç Léøônä,úîå–åéøçà Bða äpàéáé àG.àèç ìò àèçî äpàéáé àGå;Lîà ìëàL áìç ìò elôà,àG ©©§¦©¨¨¥§¦¤¨§©£¨§§¦¤¨¥¥§©¥§£¦©¥¤¤¨©¤¤

íBiä ìëàL áìç ìò äpàéáé,øîàpL(çë ,ã àø÷éå):Bðaø÷"..."Búàhç-ìò–ì Bðaø÷ àäiLBàèç íL. §¦¤¨©¥¤¤¨©©¤¤¡©¨§¨©©¨¤§¥¨§¨§¥¤§

.mirlq izy dtiåúåà êëìä ,ïðéìæà äøôë úòùá äåù àåäù äîáã ,øùë ,íéúù äôé äøôë úòùá íà ,òìñ àìà äôé äéä àì äùøôä úòùáù ô"òà
åìôéå ,íùà íùìå íùà úåòîá ç÷ðù éôì ,äòøé éðùäå ,òìñá àìà äìéçúî åäð÷ àìù ô"òàå ,åîùàì áø÷é íéòìñ éúù äøôë úòùá åéùëò äôé àåäù

:äáãðì íùà øúåî ïì àîéé÷ éëäã ,äáãðì åéîã.oilegl mil` ipy mda gwl:ïéìåçì åàöéå úåòîá ìòî ,äìéëàì.mifef dxyr dtiíéòìñ éúù éãë
:íéæåæ äòáøà òìñäù ,ïùîåçå ïäá ìòîù.eny`l axwi mirlq izy dtid:úåòîä åéìò ùéøôäù íùà åúåà íùì.ezlirnl ipydeàì ,àøîâá ùøôî

íùà àéáéå .íéæåæ äøùò ùîåçäå ïø÷ä ïéá íäù ,ïùîåçáå ïäá áééçúðù ,ïéìåçì àéöåäù íéòìñ éúù ìéáùá øáæâì åððúéù àìà ,íùàì äúåà áéø÷éù
:äìéòî ïáø÷ì åúéáî íéòìñ éúùá.oilegl cg`e my`l cg`ìòîå ,ïéìåç úìéëàì ãçàå íùàì ãçà íéìéà éðù ,ùãå÷ åéäù ùéøôäù íéòìñ éúùá ç÷ì

:òìñá.eny`l axwi mirlq izy dti my` ly did m`:åì åùøôðù úåòîî ç÷ìð åîùì éøäù ,ïåùàøä.ipydeíùàì åúìéòîì áø÷é ,ïéìåç àåäù
:óñë íéòìñ éúùî úåçô úåìéòî íùà ïéàã ,íéòìñ éúù äôé éîð åäéàã ïåâëå .ïéìåçì ùãå÷ ìù ãçà òìñ àéöåäù ìò úåìéòî.dynege rlq dnr `iaie

:ïéìåçì àéöåä ùãå÷ä òìñ éøäù ,äùîåçå åá ìòîù ïø÷
f.eixg` epa dp`iai `l:åúââù ìò äá øôåëéù éãë åéáà ùéøôäù úàèç àéáé àì ,úàèç úââùá ïáä ââù íà
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מום, בו äáãðìשיפול åéîc eìtéå ,øënéå,שבמקדש לתיבה – ÀÄÈÅÀÄÀÈÈÄÀÈÈ
לנדבה אשם מותר שכן נדבה, עולות מקריבים שבה (שקלים שממעות

ה ). ïäaב, ç÷ì,לאשם שהפריש הסלעים בשתי  –íéìéà éðL ÈÇÈÆÀÅÅÄ
ïélçì,ההקדש בכסף שמעל ונמצא לאכילה, אלא קרבן  לשם לא – ÀËÄ

הסלע  ומחצית סלעים שתי היינו וחומש, קרן  להקדש  לשלם וחייב

,(xaln yneg)עשרה סלעים,זו שהן בשתי  מעילות אשם להביא וכן  ז ,
היה אם מ ãçàלפיכך  –– האילים ãçàåשני íéòìñ ézL äôé ÆÈÈÆÀÅÀÈÄÀÆÈ

æeæ äøNò äôé,שחייב וחומשה הקרן  כפי  היינו  –ézL äôiä ÈÆÂÈÈÇÈÆÀÅ
BîLàì áø÷é íéòìñעל עכשיו  בו שנתחייב מעילות לאשם – ÀÈÄÄÀÇÇÂÈ

הקדש. של במעות זוז ,éðMäåשמעל  עשרה ששוויו –Búìéòîì ÀÇÅÄÄÀÄÈ
שהפריש בדמיו  ומעל  בתחילה, בו  חייב שהיה לאשם יקרב כלומר  –

בתוספת  האשם של קרנו את במקומו עכשיו מקריב ונמצא לשמו,
לעיל  שבארנו כמו  זוז , עשרה הכל  בין  שהם גרשום ;חומשה, (רבנו

ישראל"). להיפך :"תפארת מפרש  מברטנורא mirlqוהרב izy dtid
eny`l axwi,המעות עליו  שהפריש  אשם אותו לשם –ezlirnl ipyde

בשביל לגזבר  שיתננו  אלא לאשם, אותו שיקריב לא בגמרא: מפרש  –
הקרן  בין  שהם ובחומשן , בהן שנתחייב לחולין , שהוציא סלעים שתי

מעילה  לקרבן  מביתו סלעים בשתי  אשם ויביא זוז ; עשרה והחומש 
dlirn 'ld m"anxd lr "jlnl dpyn" oiir ;eyexit lr midnz miax ,mxa)

.(e ,cïélçì ãçàå íLàì ãçà,אילים שני  הסלעים בשתי קנה – ÆÈÀÈÈÀÆÈÀËÄ
בסלע, אלא מעל  שלא ונמצא לחולין, ואחד  אשם קרבן לשם אחד 

BîLàì áø÷é ,íéòìñ ézL äôé íLà ìL äéä íà לאשם – ÄÈÈÆÈÈÈÆÀÅÀÈÄÄÀÇÇÂÈ
לו , שהופרשו  המעות מן  לשמו , נקנה שהרי  בו, שחייב éðMäåÀÇÅÄהראשון 

סלעים, שתי  עכשיו שווה הוא אם לחולין, שקנה השני  והאיל –

ìéòîìBúהקדש בדמי שמעל  על  בו שנתחייב מעילות לאשם יקרב – ÄÀÄÈ
לחולין , קודש של סלע dnòוהוציא àéáéå, מביתו –dLîçå òìñ ÀÈÄÄÈÆÇÀËÀÈ

מותר כדין  לנדבה ויפלו חומשה, בתוספת בה שמעל  הקרן  היינו –
האשם.

ובין ברישא שבין  אמנם, יוצא ברישא, שהבאנו מברטנורא, הרב פירוש לפי
הסלעים, שתי את עליו  שהפריש הראשון לאשם היינו "לאשמו " הלשון בסיפא
את  מביא שהוא שמאחר פירושו, על  תמהים רבים לעיל, שהבאנו כפי  אבל 
הרי וחומשן , בהן  שנתחייב הסלעים שתי  בשביל  היינו  למעילתו , השני האיל
איל עוד  יביא למה כן ואם בדמיו , שמעל הראשון  האשם תמורת כבר זה

ברישא: ששנינו שמה משמע, הגמרא לפי  ואף הראשון. אשמו  "dtidלשם
"eny`l axwi mirlq izy,מעילות לאשם ezlirnl"היינו  ipyde" לשם היינו

כלום, מביתו  להביא חייב ואינו חומש, בתוספת עליו שנתחייב הראשון אשם

לעיל שבארנו l`xyi").כמו zx`tz" ;"jlnl dpyn" ;meyxb epax itl)לפי ברם,
שונה  ו"למעילתו " "לאשמו " הלשונות של משמעותם נמצאת זה פירוש

ברישא: שכן מברישא, מעילות,eny`lבסיפא לאשם היינוezlirnleהיינו 
בסיפא: ואילו  בדמיו; שמעל הראשון  הראשון,eny`lלאשם לאשם היינו

ezlirnle.מעילות לאשם היינו

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Búàhç Léøônä,בשגגה שעשה חטאו על  לחטאת, קרבן  –úîå ÇÇÀÄÇÈÈÅ
חטאתו , את שהקריב קודם –åéøçà Bða äpàéáé àG חטאו על – ÀÄÆÈÀÇÂÈ

שעשה  החטא אותו עשה ואפילו חטאת, בשגגת הבן שגג שאם הוא,

גרשום ),אביו  רבנו שמתו (רמב"ם ; שחטאת לכפרתו, זו  חטאת יביא לא
שנאמר הטעם, מבואר בגמרא בברייתא למיתה. ודינה היא, בעליה

כח ):בחטאת ד , epaxw",(ויקרא  `iade" ואינו יוצא, הוא בקרבנו  ודרשו:

שאין  אביו, חטא על  יביאנה שלא לומר  צורך  ואין אביו . בקרבן יוצא
מיתה לאחר àèç(רש"י).כפרה ìò àèçî äpàéáé àGåהמפריש – ÀÀÄÆÈÅÅÀÇÅÀ

חטאתו  שהפריש מי  כגון  אחר , חטא על  יביאנה לא זה, חטא על  חטאתו
הדם, על יביאנה לא דם, אכל  כך  ואחר שאכל , החלב ìòעל elôàÂÄÇ

Lîà ìëàL áìç,אתמול שאכל החלב על חטאתו שהפריש מי  – ÅÆÆÈÇÆÆ
øîàpL ,íBiä ìëàL áìç ìò äpàéáé àG:בחטאת –...Bðaø÷" ÀÄÆÈÇÅÆÆÈÇÇÆÆÁÇÈÀÈ

"Búàhç-ìòוהביא" –e paxwנקבה תמימה עיזים lrשעירת ÇÇÈ
ez`hgומכאן חטא", Bàèçאשר íLì Bðaø÷ àäiL ולא – ÆÀÅÈÀÈÀÅÆÀ

אחר. חטא לשם כשהפרישוהו

האחרונה  הפיסקא על מוסב אינו  שבמשנתנו  שהטעם הרמב"ם, לפי  מדייקים יש
,("meid lk`y alg lr dp`iai `l yn` lk`y alg lr elit`") ההלכה עיקר על אלא

"הפריש  ג ): ג , שגגות (הל' כותב הרמב"ם שכן  חטא, על  מחטא יביאנה שלא
יביא  לא אמש, שאכל חלב על היום;חטאתו  שאכל חלב על iad`נה m`e

xt ik Ð":הרמב"ם בדברי  גורסים יש אבל  שם), משנה" "כסף "m`e(עיין 
,"xtik `l Ð `iad האחרונה הפיסקה על אף שבמשנתנו  הטעם מוסב זה ולפי

.(my m"anxd lr "dpyn mgl" oiire ;"aeh mei zetqez" oiir)

i r i a x m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

חטא, על מחטא יביאנה לא חטאתו  שהמפריש הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
להביא  רשאי כשבה, מהן  לקנות לחטאתו  מעות שהמפריש  ללמד , משנתנו באה
של לחטאת מעות שהמפריש  ללמד , המשנה באה כן להיפך . וכן  שעירה, מהן 
קרבנו את להביא הספיק ולא שעירה, או  כשבה בהן לקנות ויורד עולה קרבן
ובני לתורים מעות הפריש ואם יונה, ובני תורים מהן מביא הריהו שהעני, עד 
במשנה. כמבואר  סולת, האיפה עשירית מהן  מביא שבדלים, דל ונעשה יונה

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁäaNk Lc÷äî ïéàéáî–äøéòN;äøéòN Lc÷äî–äaNk;äøéòNe äaNk Lc÷äî–äðBé éðáe ïéøBz; §¦¦¥¤§¥¦§¨§¦¨¥¤§¥§¦¨¦§¨¥¤§¥¦§¨§¦¨¦§¥¨
äðBé éðáe ïéøBz Lc÷äî–äôéàä úéøéNò.ãöék?äøéòNì Bà äaNëì Léøôä,éðòä–óBò àéáé;éðòä–àéáé ¥¤§¥¦§¥¨£¦¦¨¥¨¥©¦§¦§¦§¨¦§¦¨¤¡¦¨¦¤¡¦¨¦

äôéàä úéøéNò.äôéàä úéøéNòì Léøôä,øéLòä–óBò àéáé;øéLòä–äøéòNe äaNk àéáé.äaNk Léøôä £¦¦¨¥¨¦§¦©£¦¦¨¥¨¤¡¦¨¦¤¡¦¨¦¦§¨§¦¨¦§¦¦§¨
äøéòN Bà,eáàzñðå–äöø íà,óBò ïäéîãa àéáé.óBò Léøôä,áàzñðå–äôéàä úéøéNò åéîãa àéáé àG, §¦¨§¦§¨£¦¨¨¨¦¦§¥¤¦§¦§¦§¨©¨¦§¨¨£¦¦¨¥¨

ïBéãt óBòì ïéàL. ¤¥¨¦§
ËïBòîL éaøøîBà:íB÷î ìëa íéfòì ïéîãB÷ íéNák;ïäî ïéøçáî ïäL éðtî ìBëé?øîBì ãeîìz(áì ,ã àø÷éå): ©¦¦§¥§¨¦§¦¨¦¦§¨¨¨¦§¥¤¥ª§¨¦¥¤©§©

"úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå"–ïéìe÷L íäéðML ãnìî.íB÷î ìëa äðBé éðáì ïéîãB÷ ïéøBz;ïäL éðtî ìBëé §¦¤¤¨¦¨§¨§©¨§©¥¤§¥¤§¦¦§¦¦§¥¨§¨¨¨¦§¥¤¥
ïäî ïéøçáî?øîBì ãeîìz(å ,áé íù):øú-Bà äðBé-ïáe""úàhçì–ïéìe÷L ïäéðML ãnìî.áàäíàì íãB÷ ª§¨¦¥¤©§©¤¨Ÿ§©¨§©¥¤§¥¤§¦¨¨¥¨¥

g.dxiry dayk ycwdn mi`ian:äöøé íà äøéòù ïäá ç÷éì ìåëé ,åúàèçì äáùë ç÷éì úåòî ùéøôä íà.dxiryl e` daykl yixtdúåòî ùéøôä
:äøéòù åà äáùë ïäá úåð÷ì.iprdúö÷îî òîùîã ,àèç øùà åúàèçî ,äøéòùå äáùë éáâ ãøåéå äìåò ïáø÷á áéúëã .ïéìåç øàùäå ,óåò ïäá àéáé

úéøéùò óåòä éîã úö÷îî àéáî øúåé éðòä íàã òîùîã ,åúàèçî áéúë éîð óåò éáâå .åììä íéîã úö÷îî óåò àéáé éðòä íàù ,åúàèçì ùéøôäù øáãä
éñåé øéùòä íà òîùîã ,åúàèç ìò áéúë äôéàä úéøéùò éáâå ,äôéàä:äøéòù åà äáùë àéáé øúåé øéùòä íà åà ,óåò àéáéå åììä íéîãä ìò ó.da`zqpe

:äîîåä.ser odinca `iai dvx m`:éðòä íà ïåâë.oeict serl oi`yáéúë íéùã÷åîä éìåñôáã(æ"ë àø÷éå)øùôà äéäå ,ïäëä éðôì äîäáä úà ãéîòäå
:íéãôð úøù éìë àìå äðåáì àìå íéöò àìå úåôåò ïéàå úéãôð äîäá êì øîåì ,äîäáä øîåì ãåîìú äî ,äúåà ãéîòäå øîàéù

h.mifrl mincew miyakáéúëã ,íéæòì íéùáë áåúëä íéã÷ä àúëåã ìëá(á"é úåîù)ïëå ,åç÷ú íéæòä ïîå íéùáëä ïî(å"è øáãîá)íéùáëá äùì åà
:à÷åã ùáë àéáé æòå ùáë åì ùéå äìåò éìò éøä øîåàä ,ìåëé .íéæòá åà.epaxw `iai yak m`e xnel cenlzúøéòù åðáø÷ úà àéáäå áéúë äéðéî ìéòìå

:àéáé äöøéù ïäî äæ éàå íéìå÷ù íäéðùù ãîìì ,ùáëì æò íéã÷ä ïàë ,íéæò.dpei ipal oincew mixezéðá øãäå íéøåú àùéøá áéúë úåîå÷î áåøáã

`xephxa yexit

ג-ד): ב, (לעיל שנינו cxeie:וכבר  dler oaxw mi`ian dying"
בשגגה);`) ובין  בזדון  (בין  העדות שבועת ביטויa)הנשבע שבועת הנשבע

בשגגה; בשגגהb)לשקר  למקדש שנכנס או  בשגגה קודש  שאכל (dyelyaהטמא
(c ;(zleq dti`d zixiyr `ian milcay lc el`;היולדת(dהמצורעmipexg`d ipya)

.(milcay lcl cgein oaxw oi` la` ,ipr oaxwe xiyr oaxw ;cala zepaxw ibeq ipy yi

äaNk Lc÷äî ïéàéáî כשבה בהן לקנות אדם שהפריש  ממעות – ÀÄÄÅÆÀÅÄÀÈ
עזים äøéòNלחטאתו , שעירת מהן להביא הוא יכול רוצה, אם – ÀÄÈ

וכן äaNkלחטאת; äøéòN Lc÷äî לקנות מעות הפריש אם – ÅÆÀÅÀÄÈÄÀÈ
יכול חטאת המחוייב שכל  כשבה, בהן לקנות הוא יכול  שעירה, בהן

כרצונו שעירה או כשבה ישראל ").להביא äaNk("תפארת  Lc÷äîÅÆÀÅÄÀÈ
äøéòNe,שעירה או כשבה בהן לקנות שהפריש ממעות –ïéøBz ÀÄÈÄ

äðBé éðáe;להלן כמבואר  יונה, בני או  תורים בהן  לקנות יכול – ÀÅÈ
äðBé éðáe ïéøBz Lc÷äî תורים בהן  לקנות שהפריש ממעות – ÅÆÀÅÄÀÅÈ

יונה, בני  äôéàäאו  úéøéNò האיפה עשירית מהן  לקנות יכול – ÂÄÄÈÅÈ
והולכת; מפרשת שהמשנה כמו  מהקדשãöékסולת, מביאים – ÅÇ

עשירית  יונה ובני תורים ומהקדש יונה, ובני תורים ושעירה כשבה

שבארנו Léøôäהאיפה? כמו ויורד , עולה קרבן של לחטאת מעות – ÄÀÄ
äøéòNìלעיל, Bà äaNëì, לחטאתו שעירה או  כשבה בהן לקנות – ÀÄÀÈÄÀÄÈ
éðòä, מנכסיו ירד  עני, נעשה –óBò àéáé אלו ממעות יקנה – ÆÁÄÈÄ

חולין  הוא והשאר לחטאתו, יונה בני  או ברטנורא );תורים éðòäÆÁÄ(רש"י;
שבדלים, דל ונעשה התרושש –äôéàä úéøéNò àéáé סולת – ÈÄÂÄÄÈÅÈ

כמו  האיפה, עשירית דלות בדלי המביאים אלו כגון חטאת, למנחת

במביא  שנאמר הטעם, מבואר בגמרא למשנתנו. בהקדמה שהבאנו
ויורד  עולה של לחטאת שעירה או ו)כשבה ה , עליו (ויקרא "וכפר :

נאמר ez`hgnהכהן יונה בני  שני או תורים שתי  במביא וכן (שם ",

י): הכהן שם, עליו  ומשמע:ez`hgn"וכפר  חטא", "ez`hgn"אשר
שאם  לחטאתו , שהפריש הדבר ממקצת כלומר  חטאתו , ממקצת –
והעני, לשעירה או לכשבה הפריש  שאם ומכאן , ממקצתו . מתכפר  העני

או  לתורים הפריש  ואם יונה, בני או  תורים אלו  דמים ממקצת מביא
סולת. האיפה עשירית אלו דמים ממקצת מביא והעני, יונה okeלבני 

:jtidl oicdäôéàä úéøéNòì Léøôäואחר שבדלים, דל כדין – ÄÀÄÇÂÄÄÈÅÈ
עשיר,øéLòäכך  נעשה –óBò àéáéשהפריש מה על כסף יוסיף – ÆÁÄÈÄ

יונה; בני או תורים ממנו יותר ,øéLòäויביא עשיר  נעשה –àéáé ÆÁÄÈÄ
äøéòNe äaNk. לחטאתו שעירה או כשבה ויביא כסף יוסיף – ÄÀÈÀÄÈ

נאמר האיפה עשירית שבמביא הטעם, מבואר יג):בגמרא שם , (שם

הכהן עליו  ez`hg"וכפר  lrעל" מלשון ומשמע חטא", אשר 
אם  או עוף, ויביא שהפריש  הדמים על  יוסיף העשיר , שאם חטאתו",

שעירה. או כשבה יביא יותר  äøéòN,העשיר  Bà äaNk LéøôäÄÀÄÄÀÈÀÄÈ
eáàzñðå,העני גם ובינתיים מום בהם ונפל  –àéáé ,äöø íà ÀÄÀÈÂÄÈÈÈÄ

aóBò ïäéîã.יונה בני  או  תורים –áàzñðå ,óBò Léøôä– ÄÀÅÆÄÀÄÀÄÀÈÇ
בעופות גם הפוסל מום שזהו  אבר, מחוסר ה ),ונעשה ז , זבחים  (עיין

העני , äôéàäובינתיים úéøéNò åéîãa àéáé àGיכול אינו  – ÈÄÀÈÈÂÄÄÈÅÈ
סולת, האיפה עשירית בדמיו  ולהביא ïBéãtלפדותו  óBòì ïéàLÆÅÈÄÀ

בבהמה אלא פדיון נאמר  שלא א ).– יב, מנחות (עיין

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íB÷î ìëa íéfòì ïéîãB÷ íéNák :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÀÈÄÀÄÈÄÄÀÈÈ
שכתוב כמו לעזים, קודם כבשים מקום בכל  נזכרים יב,בתורה (שמות 

וכןה): תקחו", העזים ומן הכבשים ו):"מן ה, כשבה (ויקרא "והביא...

וכן לחטאת", עזים שעירת כג):או  ז, שור (שם חלב fre"כל ayke לא
וכן כז ):תאכלו", כב, fr"שור (שם  e` ayk e`וכן יולד ", (במדבר כי 

יא ): וכן טו, בעזים", או יז ):"בכבשים יח , בכור(שם  או כשב בכור "או
וכן ד ):עז ", יד , עזים",(דברים  ושה כשבים לומר,ìBëé"שה אתה – È

ïäî ïéøçáî ïäL éðtî ומצוה העזים, מן מובחרים שהכבשים – ÄÀÅÆÅËÀÈÄÅÆ
לו  ויש עולה, עלי  הרי  האומר: כגון  המובחר , מן קרבנו  שיביא היא

דווקא? כבש יביא ועז, àéáéכבש Nák-íàå" :øîBì ãeîìzÇÀÇÀÄÆÆÈÄ
"úàhçì Bðaø÷ולמעלה כח )– ד, epaxwנאמר :(ויקרא  `iade" ÈÀÈÀÇÈ

,"mifr zxiry,לכבש עז כאן שהקדים ïéìe÷Lהרי  íäéðML ãnìîÀÇÅÆÀÅÆÀÄ
לקרבנו. יביא שירצה מהם ואיזה –ìëa äðBé éðáì ïéîãB÷ ïéøBzÄÀÄÄÀÅÈÀÈ

íB÷îבתורה כט ;– שם יד ; טו , כב; יד, ח; יב , ז ; ה , יד; א , (ויקרא  È
י); ו, לומר :ìBëéבמדבר  אתה –ïäî ïéøçáî ïäL éðtî– ÈÄÀÅÆÅËÀÈÄÅÆ

היונה? מבני מובחרים øú-Bàשהתורים äðBé-ïáe" :øîBì ãeîìzÇÀÇÆÈÙ
"úàhçì, לתור יונה בן  כאן  שהקדים הרי –ãnìî,הכתוב – ÀÇÈÀÇÅ

ïéìe÷L ïäéðMLיכול יונה, בני או תורים להביא החייב וכל  – ÆÀÅÆÀÄ
שירצה. מהם איזה íB÷îלהביא ìëa íàì íãB÷ áàä,בתורה – ÈÈÅÈÅÀÈÈ

שכתוב יב):כמו  כ, וכן(שמות  אמך", ואת אביך את כא ,"כבד  (שם 

וכן טו): ואמו ", אביו יז ):"ומכה שם, וכן (שם  ואמו", אביו  "ומקלל 

ט): כ, וכן(ויקרא אמו ", ואת אביו  את יקלל אשר  איש  (דברים "איש 

izdw - zex`ean zeipyn
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éðMäå–áàzñiL ãò äòøé,øënéå,åéîc eìtéåäáãðì.ïélçì íéìéà éðL ïäa ç÷ì,ãçàíéòìñ ézL äôé §©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¨©¨¤§¥¥¦§ª¦¤¨¨¤§¥§¨¦
æeæ äøNò äôé ãçàå,íéòìñ ézL äôiä–BîLàì áø÷é,éðMäå–Búìéòîì.ïélçì ãçàå íLàì ãçà,äéä íà §¤¨¨¤£¨¨©¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨¤¨§¨¨§¤¨§ª¦¦¨¨

íéòìñ ézL äôé íLà ìL–BîLàì áø÷é,éðMäå–Búìéòîì,dLîçå òìñ dnò àéáéå. ¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨¤©§ª§¨
ÊBúàhç Léøônä,úîå–åéøçà Bða äpàéáé àG.àèç ìò àèçî äpàéáé àGå;Lîà ìëàL áìç ìò elôà,àG ©©§¦©¨¨¥§¦¤¨§©£¨§§¦¤¨¥¥§©¥§£¦©¥¤¤¨©¤¤

íBiä ìëàL áìç ìò äpàéáé,øîàpL(çë ,ã àø÷éå):Bðaø÷"..."Búàhç-ìò–ì Bðaø÷ àäiLBàèç íL. §¦¤¨©¥¤¤¨©©¤¤¡©¨§¨©©¨¤§¥¨§¨§¥¤§

.mirlq izy dtiåúåà êëìä ,ïðéìæà äøôë úòùá äåù àåäù äîáã ,øùë ,íéúù äôé äøôë úòùá íà ,òìñ àìà äôé äéä àì äùøôä úòùáù ô"òà
åìôéå ,íùà íùìå íùà úåòîá ç÷ðù éôì ,äòøé éðùäå ,òìñá àìà äìéçúî åäð÷ àìù ô"òàå ,åîùàì áø÷é íéòìñ éúù äøôë úòùá åéùëò äôé àåäù

:äáãðì íùà øúåî ïì àîéé÷ éëäã ,äáãðì åéîã.oilegl mil` ipy mda gwl:ïéìåçì åàöéå úåòîá ìòî ,äìéëàì.mifef dxyr dtiíéòìñ éúù éãë
:íéæåæ äòáøà òìñäù ,ïùîåçå ïäá ìòîù.eny`l axwi mirlq izy dtid:úåòîä åéìò ùéøôäù íùà åúåà íùì.ezlirnl ipydeàì ,àøîâá ùøôî

íùà àéáéå .íéæåæ äøùò ùîåçäå ïø÷ä ïéá íäù ,ïùîåçáå ïäá áééçúðù ,ïéìåçì àéöåäù íéòìñ éúù ìéáùá øáæâì åððúéù àìà ,íùàì äúåà áéø÷éù
:äìéòî ïáø÷ì åúéáî íéòìñ éúùá.oilegl cg`e my`l cg`ìòîå ,ïéìåç úìéëàì ãçàå íùàì ãçà íéìéà éðù ,ùãå÷ åéäù ùéøôäù íéòìñ éúùá ç÷ì

:òìñá.eny`l axwi mirlq izy dti my` ly did m`:åì åùøôðù úåòîî ç÷ìð åîùì éøäù ,ïåùàøä.ipydeíùàì åúìéòîì áø÷é ,ïéìåç àåäù
:óñë íéòìñ éúùî úåçô úåìéòî íùà ïéàã ,íéòìñ éúù äôé éîð åäéàã ïåâëå .ïéìåçì ùãå÷ ìù ãçà òìñ àéöåäù ìò úåìéòî.dynege rlq dnr `iaie

:ïéìåçì àéöåä ùãå÷ä òìñ éøäù ,äùîåçå åá ìòîù ïø÷
f.eixg` epa dp`iai `l:åúââù ìò äá øôåëéù éãë åéáà ùéøôäù úàèç àéáé àì ,úàèç úââùá ïáä ââù íà

`xephxa yexit

מום, בו äáãðìשיפול åéîc eìtéå ,øënéå,שבמקדש לתיבה – ÀÄÈÅÀÄÀÈÈÄÀÈÈ
לנדבה אשם מותר שכן נדבה, עולות מקריבים שבה (שקלים שממעות

ה ). ïäaב, ç÷ì,לאשם שהפריש הסלעים בשתי  –íéìéà éðL ÈÇÈÆÀÅÅÄ
ïélçì,ההקדש בכסף שמעל ונמצא לאכילה, אלא קרבן  לשם לא – ÀËÄ

הסלע  ומחצית סלעים שתי היינו וחומש, קרן  להקדש  לשלם וחייב

,(xaln yneg)עשרה סלעים,זו שהן בשתי  מעילות אשם להביא וכן  ז ,
היה אם מ ãçàלפיכך  –– האילים ãçàåשני íéòìñ ézL äôé ÆÈÈÆÀÅÀÈÄÀÆÈ

æeæ äøNò äôé,שחייב וחומשה הקרן  כפי  היינו  –ézL äôiä ÈÆÂÈÈÇÈÆÀÅ
BîLàì áø÷é íéòìñעל עכשיו  בו שנתחייב מעילות לאשם – ÀÈÄÄÀÇÇÂÈ

הקדש. של במעות זוז ,éðMäåשמעל  עשרה ששוויו –Búìéòîì ÀÇÅÄÄÀÄÈ
שהפריש בדמיו  ומעל  בתחילה, בו  חייב שהיה לאשם יקרב כלומר  –

בתוספת  האשם של קרנו את במקומו עכשיו מקריב ונמצא לשמו,
לעיל  שבארנו כמו  זוז , עשרה הכל  בין  שהם גרשום ;חומשה, (רבנו

ישראל"). להיפך :"תפארת מפרש  מברטנורא mirlqוהרב izy dtid
eny`l axwi,המעות עליו  שהפריש  אשם אותו לשם –ezlirnl ipyde

בשביל לגזבר  שיתננו  אלא לאשם, אותו שיקריב לא בגמרא: מפרש  –
הקרן  בין  שהם ובחומשן , בהן שנתחייב לחולין , שהוציא סלעים שתי

מעילה  לקרבן  מביתו סלעים בשתי  אשם ויביא זוז ; עשרה והחומש 
dlirn 'ld m"anxd lr "jlnl dpyn" oiir ;eyexit lr midnz miax ,mxa)

.(e ,cïélçì ãçàå íLàì ãçà,אילים שני  הסלעים בשתי קנה – ÆÈÀÈÈÀÆÈÀËÄ
בסלע, אלא מעל  שלא ונמצא לחולין, ואחד  אשם קרבן לשם אחד 

BîLàì áø÷é ,íéòìñ ézL äôé íLà ìL äéä íà לאשם – ÄÈÈÆÈÈÈÆÀÅÀÈÄÄÀÇÇÂÈ
לו , שהופרשו  המעות מן  לשמו , נקנה שהרי  בו, שחייב éðMäåÀÇÅÄהראשון 

סלעים, שתי  עכשיו שווה הוא אם לחולין, שקנה השני  והאיל –

ìéòîìBúהקדש בדמי שמעל  על  בו שנתחייב מעילות לאשם יקרב – ÄÀÄÈ
לחולין , קודש של סלע dnòוהוציא àéáéå, מביתו –dLîçå òìñ ÀÈÄÄÈÆÇÀËÀÈ

מותר כדין  לנדבה ויפלו חומשה, בתוספת בה שמעל  הקרן  היינו –
האשם.

ובין ברישא שבין  אמנם, יוצא ברישא, שהבאנו מברטנורא, הרב פירוש לפי
הסלעים, שתי את עליו  שהפריש הראשון לאשם היינו "לאשמו " הלשון בסיפא
את  מביא שהוא שמאחר פירושו, על  תמהים רבים לעיל, שהבאנו כפי  אבל 
הרי וחומשן , בהן  שנתחייב הסלעים שתי  בשביל  היינו  למעילתו , השני האיל
איל עוד  יביא למה כן ואם בדמיו , שמעל הראשון  האשם תמורת כבר זה

ברישא: ששנינו שמה משמע, הגמרא לפי  ואף הראשון. אשמו  "dtidלשם
"eny`l axwi mirlq izy,מעילות לאשם ezlirnl"היינו  ipyde" לשם היינו

כלום, מביתו  להביא חייב ואינו חומש, בתוספת עליו שנתחייב הראשון אשם

לעיל שבארנו l`xyi").כמו zx`tz" ;"jlnl dpyn" ;meyxb epax itl)לפי ברם,
שונה  ו"למעילתו " "לאשמו " הלשונות של משמעותם נמצאת זה פירוש

ברישא: שכן מברישא, מעילות,eny`lבסיפא לאשם היינוezlirnleהיינו 
בסיפא: ואילו  בדמיו; שמעל הראשון  הראשון,eny`lלאשם לאשם היינו

ezlirnle.מעילות לאשם היינו

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Búàhç Léøônä,בשגגה שעשה חטאו על  לחטאת, קרבן  –úîå ÇÇÀÄÇÈÈÅ
חטאתו , את שהקריב קודם –åéøçà Bða äpàéáé àG חטאו על – ÀÄÆÈÀÇÂÈ

שעשה  החטא אותו עשה ואפילו חטאת, בשגגת הבן שגג שאם הוא,

גרשום ),אביו  רבנו שמתו (רמב"ם ; שחטאת לכפרתו, זו  חטאת יביא לא
שנאמר הטעם, מבואר בגמרא בברייתא למיתה. ודינה היא, בעליה

כח ):בחטאת ד , epaxw",(ויקרא  `iade" ואינו יוצא, הוא בקרבנו  ודרשו:

שאין  אביו, חטא על  יביאנה שלא לומר  צורך  ואין אביו . בקרבן יוצא
מיתה לאחר àèç(רש"י).כפרה ìò àèçî äpàéáé àGåהמפריש – ÀÀÄÆÈÅÅÀÇÅÀ

חטאתו  שהפריש מי  כגון  אחר , חטא על  יביאנה לא זה, חטא על  חטאתו
הדם, על יביאנה לא דם, אכל  כך  ואחר שאכל , החלב ìòעל elôàÂÄÇ

Lîà ìëàL áìç,אתמול שאכל החלב על חטאתו שהפריש מי  – ÅÆÆÈÇÆÆ
øîàpL ,íBiä ìëàL áìç ìò äpàéáé àG:בחטאת –...Bðaø÷" ÀÄÆÈÇÅÆÆÈÇÇÆÆÁÇÈÀÈ

"Búàhç-ìòוהביא" –e paxwנקבה תמימה עיזים lrשעירת ÇÇÈ
ez`hgומכאן חטא", Bàèçאשר íLì Bðaø÷ àäiL ולא – ÆÀÅÈÀÈÀÅÆÀ

אחר. חטא לשם כשהפרישוהו

האחרונה  הפיסקא על מוסב אינו  שבמשנתנו  שהטעם הרמב"ם, לפי  מדייקים יש
,("meid lk`y alg lr dp`iai `l yn` lk`y alg lr elit`") ההלכה עיקר על אלא

"הפריש  ג ): ג , שגגות (הל' כותב הרמב"ם שכן  חטא, על  מחטא יביאנה שלא
יביא  לא אמש, שאכל חלב על היום;חטאתו  שאכל חלב על iad`נה m`e

xt ik Ð":הרמב"ם בדברי  גורסים יש אבל  שם), משנה" "כסף "m`e(עיין 
,"xtik `l Ð `iad האחרונה הפיסקה על אף שבמשנתנו  הטעם מוסב זה ולפי

.(my m"anxd lr "dpyn mgl" oiire ;"aeh mei zetqez" oiir)

i r i a x m e i
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חטא, על מחטא יביאנה לא חטאתו  שהמפריש הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
להביא  רשאי כשבה, מהן  לקנות לחטאתו  מעות שהמפריש  ללמד , משנתנו באה
של לחטאת מעות שהמפריש  ללמד , המשנה באה כן להיפך . וכן  שעירה, מהן 
קרבנו את להביא הספיק ולא שעירה, או  כשבה בהן לקנות ויורד עולה קרבן
ובני לתורים מעות הפריש ואם יונה, ובני תורים מהן מביא הריהו שהעני, עד 
במשנה. כמבואר  סולת, האיפה עשירית מהן  מביא שבדלים, דל ונעשה יונה

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iyy wxt zezixk zkqn

ÁäaNk Lc÷äî ïéàéáî–äøéòN;äøéòN Lc÷äî–äaNk;äøéòNe äaNk Lc÷äî–äðBé éðáe ïéøBz; §¦¦¥¤§¥¦§¨§¦¨¥¤§¥§¦¨¦§¨¥¤§¥¦§¨§¦¨¦§¥¨
äðBé éðáe ïéøBz Lc÷äî–äôéàä úéøéNò.ãöék?äøéòNì Bà äaNëì Léøôä,éðòä–óBò àéáé;éðòä–àéáé ¥¤§¥¦§¥¨£¦¦¨¥¨¥©¦§¦§¦§¨¦§¦¨¤¡¦¨¦¤¡¦¨¦

äôéàä úéøéNò.äôéàä úéøéNòì Léøôä,øéLòä–óBò àéáé;øéLòä–äøéòNe äaNk àéáé.äaNk Léøôä £¦¦¨¥¨¦§¦©£¦¦¨¥¨¤¡¦¨¦¤¡¦¨¦¦§¨§¦¨¦§¦¦§¨
äøéòN Bà,eáàzñðå–äöø íà,óBò ïäéîãa àéáé.óBò Léøôä,áàzñðå–äôéàä úéøéNò åéîãa àéáé àG, §¦¨§¦§¨£¦¨¨¨¦¦§¥¤¦§¦§¦§¨©¨¦§¨¨£¦¦¨¥¨

ïBéãt óBòì ïéàL. ¤¥¨¦§
ËïBòîL éaøøîBà:íB÷î ìëa íéfòì ïéîãB÷ íéNák;ïäî ïéøçáî ïäL éðtî ìBëé?øîBì ãeîìz(áì ,ã àø÷éå): ©¦¦§¥§¨¦§¦¨¦¦§¨¨¨¦§¥¤¥ª§¨¦¥¤©§©

"úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå"–ïéìe÷L íäéðML ãnìî.íB÷î ìëa äðBé éðáì ïéîãB÷ ïéøBz;ïäL éðtî ìBëé §¦¤¤¨¦¨§¨§©¨§©¥¤§¥¤§¦¦§¦¦§¥¨§¨¨¨¦§¥¤¥
ïäî ïéøçáî?øîBì ãeîìz(å ,áé íù):øú-Bà äðBé-ïáe""úàhçì–ïéìe÷L ïäéðML ãnìî.áàäíàì íãB÷ ª§¨¦¥¤©§©¤¨Ÿ§©¨§©¥¤§¥¤§¦¨¨¥¨¥

g.dxiry dayk ycwdn mi`ian:äöøé íà äøéòù ïäá ç÷éì ìåëé ,åúàèçì äáùë ç÷éì úåòî ùéøôä íà.dxiryl e` daykl yixtdúåòî ùéøôä
:äøéòù åà äáùë ïäá úåð÷ì.iprdúö÷îî òîùîã ,àèç øùà åúàèçî ,äøéòùå äáùë éáâ ãøåéå äìåò ïáø÷á áéúëã .ïéìåç øàùäå ,óåò ïäá àéáé

úéøéùò óåòä éîã úö÷îî àéáî øúåé éðòä íàã òîùîã ,åúàèçî áéúë éîð óåò éáâå .åììä íéîã úö÷îî óåò àéáé éðòä íàù ,åúàèçì ùéøôäù øáãä
éñåé øéùòä íà òîùîã ,åúàèç ìò áéúë äôéàä úéøéùò éáâå ,äôéàä:äøéòù åà äáùë àéáé øúåé øéùòä íà åà ,óåò àéáéå åììä íéîãä ìò ó.da`zqpe

:äîîåä.ser odinca `iai dvx m`:éðòä íà ïåâë.oeict serl oi`yáéúë íéùã÷åîä éìåñôáã(æ"ë àø÷éå)øùôà äéäå ,ïäëä éðôì äîäáä úà ãéîòäå
:íéãôð úøù éìë àìå äðåáì àìå íéöò àìå úåôåò ïéàå úéãôð äîäá êì øîåì ,äîäáä øîåì ãåîìú äî ,äúåà ãéîòäå øîàéù

h.mifrl mincew miyakáéúëã ,íéæòì íéùáë áåúëä íéã÷ä àúëåã ìëá(á"é úåîù)ïëå ,åç÷ú íéæòä ïîå íéùáëä ïî(å"è øáãîá)íéùáëá äùì åà
:à÷åã ùáë àéáé æòå ùáë åì ùéå äìåò éìò éøä øîåàä ,ìåëé .íéæòá åà.epaxw `iai yak m`e xnel cenlzúøéòù åðáø÷ úà àéáäå áéúë äéðéî ìéòìå

:àéáé äöøéù ïäî äæ éàå íéìå÷ù íäéðùù ãîìì ,ùáëì æò íéã÷ä ïàë ,íéæò.dpei ipal oincew mixezéðá øãäå íéøåú àùéøá áéúë úåîå÷î áåøáã

`xephxa yexit

ג-ד): ב, (לעיל שנינו cxeie:וכבר  dler oaxw mi`ian dying"
בשגגה);`) ובין  בזדון  (בין  העדות שבועת ביטויa)הנשבע שבועת הנשבע

בשגגה; בשגגהb)לשקר  למקדש שנכנס או  בשגגה קודש  שאכל (dyelyaהטמא
(c ;(zleq dti`d zixiyr `ian milcay lc el`;היולדת(dהמצורעmipexg`d ipya)

.(milcay lcl cgein oaxw oi` la` ,ipr oaxwe xiyr oaxw ;cala zepaxw ibeq ipy yi

äaNk Lc÷äî ïéàéáî כשבה בהן לקנות אדם שהפריש  ממעות – ÀÄÄÅÆÀÅÄÀÈ
עזים äøéòNלחטאתו , שעירת מהן להביא הוא יכול רוצה, אם – ÀÄÈ

וכן äaNkלחטאת; äøéòN Lc÷äî לקנות מעות הפריש אם – ÅÆÀÅÀÄÈÄÀÈ
יכול חטאת המחוייב שכל  כשבה, בהן לקנות הוא יכול  שעירה, בהן

כרצונו שעירה או כשבה ישראל ").להביא äaNk("תפארת  Lc÷äîÅÆÀÅÄÀÈ
äøéòNe,שעירה או כשבה בהן לקנות שהפריש ממעות –ïéøBz ÀÄÈÄ

äðBé éðáe;להלן כמבואר  יונה, בני או  תורים בהן  לקנות יכול – ÀÅÈ
äðBé éðáe ïéøBz Lc÷äî תורים בהן  לקנות שהפריש ממעות – ÅÆÀÅÄÀÅÈ

יונה, בני  äôéàäאו  úéøéNò האיפה עשירית מהן  לקנות יכול – ÂÄÄÈÅÈ
והולכת; מפרשת שהמשנה כמו  מהקדשãöékסולת, מביאים – ÅÇ

עשירית  יונה ובני תורים ומהקדש יונה, ובני תורים ושעירה כשבה

שבארנו Léøôäהאיפה? כמו ויורד , עולה קרבן של לחטאת מעות – ÄÀÄ
äøéòNìלעיל, Bà äaNëì, לחטאתו שעירה או  כשבה בהן לקנות – ÀÄÀÈÄÀÄÈ
éðòä, מנכסיו ירד  עני, נעשה –óBò àéáé אלו ממעות יקנה – ÆÁÄÈÄ

חולין  הוא והשאר לחטאתו, יונה בני  או ברטנורא );תורים éðòäÆÁÄ(רש"י;
שבדלים, דל ונעשה התרושש –äôéàä úéøéNò àéáé סולת – ÈÄÂÄÄÈÅÈ

כמו  האיפה, עשירית דלות בדלי המביאים אלו כגון חטאת, למנחת

במביא  שנאמר הטעם, מבואר בגמרא למשנתנו. בהקדמה שהבאנו
ויורד  עולה של לחטאת שעירה או ו)כשבה ה , עליו (ויקרא "וכפר :

נאמר ez`hgnהכהן יונה בני  שני או תורים שתי  במביא וכן (שם ",

י): הכהן שם, עליו  ומשמע:ez`hgn"וכפר  חטא", "ez`hgn"אשר
שאם  לחטאתו , שהפריש הדבר ממקצת כלומר  חטאתו , ממקצת –
והעני, לשעירה או לכשבה הפריש  שאם ומכאן , ממקצתו . מתכפר  העני

או  לתורים הפריש  ואם יונה, בני או  תורים אלו  דמים ממקצת מביא
סולת. האיפה עשירית אלו דמים ממקצת מביא והעני, יונה okeלבני 

:jtidl oicdäôéàä úéøéNòì Léøôäואחר שבדלים, דל כדין – ÄÀÄÇÂÄÄÈÅÈ
עשיר,øéLòäכך  נעשה –óBò àéáéשהפריש מה על כסף יוסיף – ÆÁÄÈÄ

יונה; בני או תורים ממנו יותר ,øéLòäויביא עשיר  נעשה –àéáé ÆÁÄÈÄ
äøéòNe äaNk. לחטאתו שעירה או כשבה ויביא כסף יוסיף – ÄÀÈÀÄÈ

נאמר האיפה עשירית שבמביא הטעם, מבואר יג):בגמרא שם , (שם

הכהן עליו  ez`hg"וכפר  lrעל" מלשון ומשמע חטא", אשר 
אם  או עוף, ויביא שהפריש  הדמים על  יוסיף העשיר , שאם חטאתו",

שעירה. או כשבה יביא יותר  äøéòN,העשיר  Bà äaNk LéøôäÄÀÄÄÀÈÀÄÈ
eáàzñðå,העני גם ובינתיים מום בהם ונפל  –àéáé ,äöø íà ÀÄÀÈÂÄÈÈÈÄ

aóBò ïäéîã.יונה בני  או  תורים –áàzñðå ,óBò Léøôä– ÄÀÅÆÄÀÄÀÄÀÈÇ
בעופות גם הפוסל מום שזהו  אבר, מחוסר ה ),ונעשה ז , זבחים  (עיין

העני , äôéàäובינתיים úéøéNò åéîãa àéáé àGיכול אינו  – ÈÄÀÈÈÂÄÄÈÅÈ
סולת, האיפה עשירית בדמיו  ולהביא ïBéãtלפדותו  óBòì ïéàLÆÅÈÄÀ

בבהמה אלא פדיון נאמר  שלא א ).– יב, מנחות (עיין

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íB÷î ìëa íéfòì ïéîãB÷ íéNák :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÀÈÄÀÄÈÄÄÀÈÈ
שכתוב כמו לעזים, קודם כבשים מקום בכל  נזכרים יב,בתורה (שמות 

וכןה): תקחו", העזים ומן הכבשים ו):"מן ה, כשבה (ויקרא "והביא...

וכן לחטאת", עזים שעירת כג):או  ז, שור (שם חלב fre"כל ayke לא
וכן כז ):תאכלו", כב, fr"שור (שם  e` ayk e`וכן יולד ", (במדבר כי 

יא ): וכן טו, בעזים", או יז ):"בכבשים יח , בכור(שם  או כשב בכור "או
וכן ד ):עז ", יד , עזים",(דברים  ושה כשבים לומר,ìBëé"שה אתה – È

ïäî ïéøçáî ïäL éðtî ומצוה העזים, מן מובחרים שהכבשים – ÄÀÅÆÅËÀÈÄÅÆ
לו  ויש עולה, עלי  הרי  האומר: כגון  המובחר , מן קרבנו  שיביא היא

דווקא? כבש יביא ועז, àéáéכבש Nák-íàå" :øîBì ãeîìzÇÀÇÀÄÆÆÈÄ
"úàhçì Bðaø÷ולמעלה כח )– ד, epaxwנאמר :(ויקרא  `iade" ÈÀÈÀÇÈ

,"mifr zxiry,לכבש עז כאן שהקדים ïéìe÷Lהרי  íäéðML ãnìîÀÇÅÆÀÅÆÀÄ
לקרבנו. יביא שירצה מהם ואיזה –ìëa äðBé éðáì ïéîãB÷ ïéøBzÄÀÄÄÀÅÈÀÈ

íB÷îבתורה כט ;– שם יד ; טו , כב; יד, ח; יב , ז ; ה , יד; א , (ויקרא  È
י); ו, לומר :ìBëéבמדבר  אתה –ïäî ïéøçáî ïäL éðtî– ÈÄÀÅÆÅËÀÈÄÅÆ

היונה? מבני מובחרים øú-Bàשהתורים äðBé-ïáe" :øîBì ãeîìzÇÀÇÆÈÙ
"úàhçì, לתור יונה בן  כאן  שהקדים הרי –ãnìî,הכתוב – ÀÇÈÀÇÅ

ïéìe÷L ïäéðMLיכול יונה, בני או תורים להביא החייב וכל  – ÆÀÅÆÀÄ
שירצה. מהם איזה íB÷îלהביא ìëa íàì íãB÷ áàä,בתורה – ÈÈÅÈÅÀÈÈ

שכתוב יב):כמו  כ, וכן(שמות  אמך", ואת אביך את כא ,"כבד  (שם 

וכן טו): ואמו ", אביו יז ):"ומכה שם, וכן (שם  ואמו", אביו  "ומקלל 

ט): כ, וכן(ויקרא אמו ", ואת אביו  את יקלל אשר  איש  (דברים "איש 

izdw - zex`ean zeipyn
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íB÷î ìëa;íàä ãBák ìò óãBò áàä ãBákL ìBëé?øîBì ãeîìz(â ,èé íù):"eàøéz åéáàå Bnà Léà"–ãnìî §¨¨¨¤§¨¨¥©§¨¥©§©¦¦§¨¦¦¨§©¥
íéìe÷L íäéðML;eøîà ìáàíéîëç:íB÷î ìëa íàì íãB÷ áàä,åéáà ãBáëa ïéáiç Bnàå àeäL éðtî.ïëå ¤§¥¤§¦£¨¨§£¨¦¨¨¥¨¥§¨¨¦§¥¤§¦©¨¦¦§¨¦§¥
äøBz ãeîìúa:áøä éðôì ïaä äëæ íà–íãB÷íB÷î ìëa áàä úà,Baø ãBáëa ïéáiç åéáàå àeäL éðtî. §©§¨¦¨¨©¥¦§¥¨©¥¤¨¨§¨¨¦§¥¤§¨¦©¨¦¦§©

˙ Â ˙ È ¯ Î ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

d l i r n z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷–ïäa ïéìòBî.ïBôva ïîc ìa÷å íBøca ïèçL,íBøca ïîc ìa÷å ïBôva,ïèçL ¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨£¦¨¤§¨¨©¨§¦¥¨¨©¨©¨§¦¥¨¨©¨§¨¨
÷øæå íBiaäìéla,íBia ÷øæå äìéla,ïpîæì õeç ïèçML Bà,ïîB÷îì õeçå–ïäa ïéìòBî.øîà ììkòLBäé éaø: ©§¨©©©§¨©©§¨§¨©©¤§¨¨¦§©¨§¦§¨£¦¨¤§¨¨©©¦§ª©

íéðäkì øzä úòL dì äéäL ìk–da ïéìòBî ïéà;íéðäkì øzä úòL dì äéä àHLå–da ïéìòBî.àéä Bæéà ¨¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¥£¦¨§¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦£¦¨¥¦

:äðåé.axd iptl oad dkf m`:åðîî ãîì åúîëç áåøù.mewn lka a`d z` mcew.åîò ÷åøôìå úåéçäìå éáùä úéáî úåãôìå äãéáà úà áéùäì ïåâë
:÷äáåî åáø åìéôàå ,åáøì íãå÷ åéáà ,åáø ãâðë ìå÷ù åðéàù ô"òà íëç ãéîìú åéáà íàå

‰ÏÈÚÓ ˙ÎÒÓ

``.mexca ohgyy miycw iycwòîùî÷ ,äøåú øáã äìéòî éãé åàöéù åúîù íéùã÷ë ååäå åîã åäðé÷ðçã ïàîë àîéú àì ,ïåôöá èçùäì ïðéãù ô"òà
äèåøô äåù íäî äðäðù éîå ,ïäá ïéìòåî êëìä íéì÷ íéùã÷ì àåä éåàø ìáà íéùã÷ éùã÷ì éåàø åðéàã éäð íåøã ìáà ,ììë åæç àì åúîù íéùã÷ã ïì
,äðåäë úåöî êìéàå äìá÷îã ,[ïéãë] éåä ïåôöá äãåáò ø÷éòã íåùî ïäá ïéìòåîã àåä ïåôöá ïîã ìá÷å íåøãá åèçùð éë ãáìá àìå .äìéòî ïáø÷ àéáî

:ïäá ïéìòåî éëä åìéôà ,ïéãë àìù íåøãá àéåä äãåáò ø÷éòã áâ ìò óà ,íåøãá ïîã ìá÷å ïåôöá ïèçù åìéôà àìà.dlila onc wxfeåàì äìéìã â"òà
:ïäá ïéìòåî ,äáø÷ä ïîæ.meia onc wxfe dlila:éðú÷ åæ øîåì êéøö ïéàå åæ àìà .àåä äãåáò ø÷éòã íåéá ÷øæ àäã ,ïéìòåîã àåä ïëù ìë éàä.ohgyy e`

:ïäá íéìòåî ,úøë åá ïéàù ìåñô àåäù ïîå÷îì õåç åà ,úøë åá ùéù ìåâô àåäù ïðîæì õåç ïìëàì ïäéìò áùçå ,ïåôöádidy lk ryedi 'x xn` llk

`xephxa yexit

יג): וכן כא , אמה", ואת אביה את יט ):"ובכתה יח ; שם , "איננו (שם
וכן ואמו ", אביו בו "ותפשו  אמו", ובקול אביו  בקול כז ,שומע (שם 

וכןטז ): ואמו ", אביו  מקלה ט ):"ארור לג, ולאמו (שם  לאביו  "האומר 
ראיתיו ". íàäלא ãBák ìò óãBò áàä ãBákL ìBëé שחייב – ÈÆÀÈÈÅÇÀÈÅ

אמו? את מאשר יותר אביו  את לכבד "Léàהבן :øîBì ãeîìzÇÀÇÄ
"eàøéz åéáàå Bnàלאב אם הכתוב כאן  שהקדים הרי גם – (עיין ÄÀÈÄÄÈ

ב), כא , íéìe÷Lויקרא  íäéðML ãnìî מן שווה שניהם כבוד  – ÀÇÅÆÀÅÆÀÄ
íB÷îהתורה, ìëa íàì íãB÷ áàä :íéîëç eøîà ìáà– ÂÈÈÀÂÈÄÈÈÅÈÅÀÈÈ

דבר , åéáàבכל ãBáëa ïéáiç Bnàå àeäL éðtî שהאשה – ÄÀÅÆÀÄÇÈÄÄÀÈÄ
בעלה. בכבוד äøBzחייבת ãeîìúa ïëå: דהיינו –ïaä äëæ íà ÀÅÀÇÀÈÄÈÈÇÅ

áøä éðôì,חכמתו רוב מרבו ללמוד שזכה –axdáàä úà íãB÷ ÄÀÅÈÇÅÆÈÈ
íB÷î ìëa ולהחיותו השבי  מן ולפדותו אבידתו להשיב היינו  – ÀÈÈ

משאו, Baøולפרוק ãBáëa ïéáiç åéáàå àeäL éðtî שאף – ÄÀÅÆÀÈÄÇÈÄÄÀÇ
קודם  אביו חכם, תלמיד  אביו אם ברם, חכם. תלמיד  בכבוד  חייב האב

יא ).לרבו  ב, מציעא בבא  משנה  (עיין

i y i n g m e i
ä ì é ò î ú ë ñ î

א ה נ ש מ ר ו א ב

אין הדם, זריקת קודם נפסלו  שאם שנפסלו, קדשים בקדשי  ללמד  באה משנתנו
המוקדשים  בפסולי חומרה יש  הגמרא לפי ואדרבא, מעילה. מידי  מוציאם הפסול
דמם  משנזרק כשרים, קדשים בקדשי  שכן כשרים, קדשים בקדשי  שאינה הללו 
למסכתנו ), בפתיחה שבארנו (כמו בלבד  באימוריהם אם כי  בבשרם מעילה אין
לאחר  אפילו לעולם, בהם מועלים הדם, זריקת קודם שנפסלו קדשים בקדשי ואילו
קדשים  קדשי  ברם, מעילה. מידי מוציאה אינה פסולה שזריקה לפי  הדם, זריקת
מעילה, בהם אין  לכהנים, היתר שעת להם והיתה הואיל  דמם, זריקת לאחר שנפסלו

מעילה. מידי יצאו  כבר הדם זריקת ידי שעל 

íéLã÷ éLã÷,ציבור שלמי וזבחי ואשם חטאת כגון  –ïèçML ÈÀÅÈÈÄÆÀÈÈ
íBøca בצפון להישחט שדינם לפי  ונפסלו, העזרה, של  בדרומה – ÇÈ

ששנינו  כמו  א ):העזרה, ה, בצפון",(זבחים  שחיטתן  קדשים "קדשי

ïäa ïéìòBî שנפסלו פי  על  שאף מעל, פרוטה שווה מהם הנהנה – ÂÄÈÆ
מקדושת  יצאו –לא מעילה. לגבי oicdם z` hxtl epzpyn d`a o`k

:dlrnlyíBøca ïèçL,העזרה בדרום ששחטם קדשים קדשי  – ÀÈÈÇÈ
כמצוותם, ïBôvaשלא ïîc ìa÷å שנינו שכן  כמצוותם, –migaf) ÀÄÅÈÈÇÈ

,(d wxt;בצפון דמם וקבול  בצפון שחיטתם קדשים ïBôvaÇÈשקדשי 
העזרה, בצפון ששחטם או  –íBøca ïîc ìa÷å,מבואר בגמרא – ÀÄÅÈÈÇÈ

שאם  בלבד זו לא זו": אף זו "לא של  דרך כאן  נקטה שמשנתנו
עבודה  שעיקר  מפני בהם, שמועלים בצפון דמם וקיבל בדרום שחטם

שחטן  אפילו  אלא כהונה, מצוות ואילך הדם מקבלת שהרי  בצפון , היה
שלא  בדרום, היה עבודה שעיקר פי על  אף בדרום, דמם וקיבל  בצפון 

וקיבל בדרום שחטם אם הדין והוא בהם; מועלים מקום מכל  כדין ,
בדרום äìéla(תוספות );דמם ÷øæå íBia ïèçL שחיטת שכן  – ÀÈÈÇÀÈÇÇÇÀÈ

המשנה  ובאה בלילה; ולא ביום זמנן וזריקתו , דמם וקבלת הקרבנות
שנפסלו , פי  על  אף בלילה, דמם וזרק ביום, שחטם שאם ללמד ,

שחטם אם שכן  וכל  בהם, íBiaמועלים ÷øæå äìéla שזריקת – ÇÇÀÈÀÈÇÇ
שכאן  במפרשים, מבואר כן  ביום; היתה עבודה, עיקר  שהיא הדם,

זו " לומר  צריך  ואין  "זו  של בדרך המשנה ברטנורא ).שונה ויש(רש "י;
להיפך : dlilaגורסים wxfe meia ,meia wxfe dlila ohgy,( תוספות)

מפרשים, ויש  זו". אף זו "לא של  בדרך  נשנתה זו פיסקה שאף כלומר
זו", אף זו "לא של בדרך  הפיסקה נשנתה שלפנינו הגירסה לפי שאף
זריקת  אין ביום, זרק שאפילו  רבותא להשמיענו באה המשנה שכן

מעילה מידי  אותם מוציאה שלמה";הדם "מלאכת  הרש"ש; (חידושי 

ישראל"), ïpîæì"תפארת õeç ïèçML Bà ביום ששחטם כלומר – ÆÀÈÈÄÀÇÈ
להקטיר או  דמם את לזרוק השחיטה בשעת שחשב אלא כדינם, ובצפון

לזמנם חוץ מבשרם לאכול או פיגול,(xgnl),מאימוריהם שהם שדינם,

כרת, חייב מהם ïîB÷îìוהאוכל  õeçå השחיטה בשעת שחשב או  – ÀÄÀÈ
לעזרה, חוץ מבשרם לאכול או מאימוריהם להקטיר  או דמם את לזרוק

כרת חייב אינו שהאוכלו אלא פסול , הזבח זה ב,שבכגון זבחים  (עיין

שנפסלו,ב ); פי על  אף אלו , ïäaבכל  ïéìòBî,מעל מהם הנהנה – ÂÄÈÆ
מעילה. מידי אותם מוציא הפסול  שאין  òLBäéלפי éaø øîà ììkÀÈÈÇÇÄÀËÇ

הקדשים: בפסולי מעילה בדין  –dì äéäL ìk,הקדשים לבהמת – ÈÆÈÈÈ
íéðäkì øzä úòLעל אף בהיתר , היתה דמה שזריקת דהיינו – ÈÇÆÅÇÙÂÄ

מבשרה, לאכול  רשאים הכהנים ואין  כך , אחר שנפסלה ïéìòBîפי ïéàÅÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðäkì øzä úòL dì äéäL?äðlL,äàîèpLå,äàöiLå.íéðäkì øzä úòL dì äéä àHL àéä Bæéà?äèçLpL ¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¤¨¨§¤¦§§¨§¤¨§¨¥¦¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨
dpîæì õeç,dîB÷îì õeç,ïéìeñt eìawLå,dîc úà e÷øæå. ¦§©¨¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨

·íéîc ú÷éøæ éðôì àöiL íéLã÷ éLã÷ øNa–øæòéìà éaøøîBà:Ba ïéìòBî,ìebt íeMî åéìò ïéáiç ïéàå, §©¨§¥¨¨¦¤¨¨¦§¥§¦©¨¦©¦¡¦¤¤¥£¦§¥©¨¦¨¨¦¦
øúBð,àîèå.àáé÷ò éaøøîBà:Ba ïéìòBî ïéà,ìebt íeMî åéìò ïéáiç ìáà,øúBð,àîèå.øîàaøàáé÷ò é:éøäå ¨§¨¥©¦£¦¨¥¥£¦£¨©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥¨©©¦£¦¨©£¥

úàhç Léøônä,äãáàå,äézçz úøçà Léøôäå,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå,úBãîBò ïäézL éøäå–íLk àG ©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤§§¥
døNa úà øèBt dîcL,dzøáç øNa úà øèBt àeä Ck?äìéònä ïî dzøáç øNa úà dîc øèt íàå,ïéc ¤¨¨¥¤§¨¨¨¥¤§©£¤§¨§¦¨©¨¨¤§©£¤§¨¦©§¦¨¦
døNa úà øèôiL àeä. ¤¦§Ÿ¤§¨¨

.mipdkl xzid zry dl:äá ïéìòåî ïéà éëä åìéôà ,ïìëàì íéàùø ïéàå äìñôð áåùã â"òà.dplyøçàì äøæòì õåç äàöéù åà äàîèðù åà ,ä÷éøæ øçàì
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da,לכהנים היתר  שעת והיתה שהואיל  מעל , לא ממנה הנהנה – È
"קדשי הנקראים בדברים אלא מעילה דין  ואין ה'", "קדשי  מכלל יצאה

íéðäkìה'"; øzä úòL dì äéä àHLå שנפסלה פי על אף – ÀÆÈÈÈÈÇÆÅÇÙÂÄ
daמלהקריב, ïéìòBî.לעיל ששנינו כמו  מעל , ממנה הנהנה – ÂÄÈ

äðlL ?íéðäkì øzä úòL dì äéäL àéä Bæéàשלאחר – ÅÄÆÈÈÈÈÇÆÅÇÙÂÄÆÈÈ
נותר, ונעשה הבשר לן  הדם הבשר,äàîèpLåזריקת שנטמא או  – ÀÆÄÀÀÈ

äàöiLåהבשר שאין פי על  אף לעזרה, חוץ הבשר  שיצא או – ÀÆÈÀÈ
שנזרק  לאחר  הפסול ונעשה הואיל  מקום מכל הכהנים, לאכילת ראוי 
מועלים  אין ולפיכך לכהנים, היתר שעת בזבח שהיתה נמצא הדם,

לעיל. הטעם שבארנו  כמו úòLבו , dì äéä àHL àéä BæéàÅÄÆÈÈÈÈÇ
dpîæì õeç äèçLpL ?íéðäkì øzä דמה את לזרוק מנת על – ÆÅÇÙÂÄÆÄÀÂÈÄÀÇÈ

או לזמנה, חוץ מבשרה לאכול או  מאימוריה להקטיר  õeçאו
dîB÷îì:ברישא שנשנו הפסולין  לשאר  הדין  והוא לעזרה, חוץ – ÄÀÈ

בלילה דמה נזרק או נשחטה בדרום, דמה קיבלו או (רש "י;נשחטה

טוב"), יום e÷øæå"תוספות ,ïéìeñt eìawLå– זרקו או –úà ÀÆÄÀÀÄÀÈÀÆ
dîc הבהמה מצואר שרת בכלי הדם את פסולין שקיבלו  כלומר  – ÈÈ

א), ב, זבחים  את (עיין פסולים שזרקו או כשרים, שזרקוהו פי על  אף

שעת  בזבח היתה לא אלו  בכל  כשרים, שקבלוהו פי על אף הדם,
בו . מועלים מקום מכל  הזבח, שנפסל  פי  על  אף הלכך לכהנים, היתר

וזרקוהו, הדם את פסולים שקיבלו  לאחר  שאם הגמרא), (לפי  מבואר  במפרשים
להתיר הכשרים זריקת מועילה וזרקוהו, הנפש דם שאר וקיבלו כשרים חזרו 
וזרקו, הדם את שקיבל  טמא ברם, מעילה. מידי יוצא והוא לכהנים, הבשר  את
הטומאה, את דוחה ציבור קרבן שהרי  ציבור, בקרבן לעבודה ראוי  והוא הואיל 

א  ואף שיריים, הדם שאר  נעשה הצוארלפיכך  מן  הנפש דם וקיבל  כשר  חזר ם
מעילה. מידי  יוצא ואינו  הבשר , את להתיר  מועיל אינו שוב וזרק,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בבשרם, מעילה אין  דמם, משנזרק לכהנים, הנאכלים קדשים שקדשי בארנו , כבר 
לפני לעזרה חוץ שיצא קדשים קדשי  בבשר  דנה משנתנו  לכהנים. והותר  הואיל 
אם  מעילה מידי להוציאו הזריקה מועילה אם הדם, נזרק כך  ואחר הדם, זריקת

תנאים. בזה ונחלקו  לאו,

àöiL íéLã÷ éLã÷ øNa,לעזרה חוץ –íéîc ú÷éøæ éðôì ÀÇÈÀÅÈÈÄÆÈÈÄÀÅÀÄÇÈÄ
נפסל , שיצא הבשר  והרי הדם, נזרק כך ואחר  –:øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

Ba ïéìòBîהזריקה לפני הבשר ונכנס שחזר  אף ברטנורא ),– (רש"י ; ÂÄ
מידי להוציאו  ביציאה שנפסל  לבשר  מועילה הזריקה אין  מקום מכל

ìebtמעילה; íeMî åéìò ïéáiç ïéàå מעבודות אחת אם – ÀÅÇÈÄÈÈÄÄ
לאכול או מאימוריו להקטיר  או מדמו לזרוק מנת על  נעשתה הקרבן 
אוכל משום כרת חייב אינו שיצא, זה מבשר ואכל  לזמנו , חוץ מבשרו

נזרק  לא כאילו זה הרי  לו , הועילה לא הדם וזריקת שהואיל  פיגול ,
כמצוותם מתיריו קרבו  ולא הדם, ג),עליו ב, זבחים אם øúBð(עיין – È

שאין  כרת, חייב אינו  הקרבן , בשר  לאכילת הראוי הזמן  לאחר  אכלֹו
זמנו , תוך  לאכילה הראוי  בשר על אלא נ ֹותר משום àîèåÀÈÅחייבים

בטומאה, קדשים אכילת משום חייב אינו  הגוף, בטומאת אכל ֹו אם –
אמרו  ב):שכן כה, מנחות משום (גמרא  עליו  חייבים לטהורים "הניתר 

טומאה משום עליו חייבים אין לטהורים ניתר  ושאינו  (עיין טומאה,

טוב"). יום  a"תוספות  ïéìòBî ïéà :øîBà àáé÷ò éaøB שלדעת – ÇÄÂÄÈÅÅÂÄ
ואפילו  מעילה, מידי  להוציאו  היוצא לבשר  הזריקה מועילה עקיבא רבי

הזריקה. בשעת בחוץ עדיין באמתìáàהיה כמו  ברם, לשון (רש"י),– ÂÈ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî åéìò ïéáiç שדווקא מבואר, בגמרא – ÇÈÄÈÈÄÄÈÀÈÅ

לבשר מועילה שהזריקה עקיבא רבי סובר הבשר  מקצת שיצא בכגון

אף  מועילה היא בפנים שנשאר  לבשר  מועילה שהיא שמתוך  היוצא,
שאין  מודה עקיבא רבי אף הבשר , כל יצא אם אבל  שיצא, לבשר 

לו . מועילה àáé÷òהזריקה éaø øîà שהזריקה לדבריו ראיה – ÈÇÇÄÂÄÈ
ליוצא: úøçàמועילה Léøôäå ,äãáàå ,úàhç Léøônä éøäåÇÂÅÇÇÀÄÇÈÀÈÀÈÀÄÀÄÇÆÆ

úBãîBò ïäézL éøäå ,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå ,äézçzÇÀÆÈÀÇÇÈÄÀÅÈÄÈÇÂÅÀÅÆÀ
של דמה וזרק כהנים, שני ידי  על כגון  כאחת, שתיהן שנשחטו  –

מהן, døNaאחת úà øèBt dîcL íLk àG,המעילה מן – ÀÅÆÈÈÅÆÀÈÈ
dzøáç øNa úà øèBt àeä Ckעל אף כלומר המעילה? מן  – ÈÅÆÀÇÂÆÀÈ

להקרבה  נפסלה שחברתה ונמצא מהן , אחת של דמה אלא זרק שלא פי 

איזו  של דמה לזרוק היה ויכול  הואיל  מקום מכל  חטאת, מֹותר  משום
את  רק לא לפטור האחת של דמה זריקת מועילה לפיכך שירצה, מהן

המעילה, מן חברתה בשר את גם אלא úàבשרה dîc øèt íàåÀÄÈÇÈÈÆ
äìéònä ïî dzøáç øNa את להוציא מועילה הדם זריקת אם – ÀÇÂÆÀÈÄÇÀÄÈ

המעילה, מן חברתה של  הפסול døNaהבשר úà øèôiL àeä ïécÄÆÄÀÙÆÀÈÈ
אף  המעילה, מן  עצמה בשר  את תפטור דמה שזריקת וחומר קל –
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יג): וכן כא , אמה", ואת אביה את יט ):"ובכתה יח ; שם , "איננו (שם
וכן ואמו ", אביו בו "ותפשו  אמו", ובקול אביו  בקול כז ,שומע (שם 

וכןטז ): ואמו ", אביו  מקלה ט ):"ארור לג, ולאמו (שם  לאביו  "האומר 
ראיתיו ". íàäלא ãBák ìò óãBò áàä ãBákL ìBëé שחייב – ÈÆÀÈÈÅÇÀÈÅ

אמו? את מאשר יותר אביו  את לכבד "Léàהבן :øîBì ãeîìzÇÀÇÄ
"eàøéz åéáàå Bnàלאב אם הכתוב כאן  שהקדים הרי גם – (עיין ÄÀÈÄÄÈ

ב), כא , íéìe÷Lויקרא  íäéðML ãnìî מן שווה שניהם כבוד  – ÀÇÅÆÀÅÆÀÄ
íB÷îהתורה, ìëa íàì íãB÷ áàä :íéîëç eøîà ìáà– ÂÈÈÀÂÈÄÈÈÅÈÅÀÈÈ

דבר , åéáàבכל ãBáëa ïéáiç Bnàå àeäL éðtî שהאשה – ÄÀÅÆÀÄÇÈÄÄÀÈÄ
בעלה. בכבוד äøBzחייבת ãeîìúa ïëå: דהיינו –ïaä äëæ íà ÀÅÀÇÀÈÄÈÈÇÅ

áøä éðôì,חכמתו רוב מרבו ללמוד שזכה –axdáàä úà íãB÷ ÄÀÅÈÇÅÆÈÈ
íB÷î ìëa ולהחיותו השבי  מן ולפדותו אבידתו להשיב היינו  – ÀÈÈ

משאו, Baøולפרוק ãBáëa ïéáiç åéáàå àeäL éðtî שאף – ÄÀÅÆÀÈÄÇÈÄÄÀÇ
קודם  אביו חכם, תלמיד  אביו אם ברם, חכם. תלמיד  בכבוד  חייב האב

יא ).לרבו  ב, מציעא בבא  משנה  (עיין

i y i n g m e i
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אין הדם, זריקת קודם נפסלו  שאם שנפסלו, קדשים בקדשי  ללמד  באה משנתנו
המוקדשים  בפסולי חומרה יש  הגמרא לפי ואדרבא, מעילה. מידי  מוציאם הפסול
דמם  משנזרק כשרים, קדשים בקדשי  שכן כשרים, קדשים בקדשי  שאינה הללו 
למסכתנו ), בפתיחה שבארנו (כמו בלבד  באימוריהם אם כי  בבשרם מעילה אין
לאחר  אפילו לעולם, בהם מועלים הדם, זריקת קודם שנפסלו קדשים בקדשי ואילו
קדשים  קדשי  ברם, מעילה. מידי מוציאה אינה פסולה שזריקה לפי  הדם, זריקת
מעילה, בהם אין  לכהנים, היתר שעת להם והיתה הואיל  דמם, זריקת לאחר שנפסלו

מעילה. מידי יצאו  כבר הדם זריקת ידי שעל 

íéLã÷ éLã÷,ציבור שלמי וזבחי ואשם חטאת כגון  –ïèçML ÈÀÅÈÈÄÆÀÈÈ
íBøca בצפון להישחט שדינם לפי  ונפסלו, העזרה, של  בדרומה – ÇÈ

ששנינו  כמו  א ):העזרה, ה, בצפון",(זבחים  שחיטתן  קדשים "קדשי

ïäa ïéìòBî שנפסלו פי  על  שאף מעל, פרוטה שווה מהם הנהנה – ÂÄÈÆ
מקדושת  יצאו –לא מעילה. לגבי oicdם z` hxtl epzpyn d`a o`k

:dlrnlyíBøca ïèçL,העזרה בדרום ששחטם קדשים קדשי  – ÀÈÈÇÈ
כמצוותם, ïBôvaשלא ïîc ìa÷å שנינו שכן  כמצוותם, –migaf) ÀÄÅÈÈÇÈ

,(d wxt;בצפון דמם וקבול  בצפון שחיטתם קדשים ïBôvaÇÈשקדשי 
העזרה, בצפון ששחטם או  –íBøca ïîc ìa÷å,מבואר בגמרא – ÀÄÅÈÈÇÈ

שאם  בלבד זו לא זו": אף זו "לא של  דרך כאן  נקטה שמשנתנו
עבודה  שעיקר  מפני בהם, שמועלים בצפון דמם וקיבל בדרום שחטם

שחטן  אפילו  אלא כהונה, מצוות ואילך הדם מקבלת שהרי  בצפון , היה
שלא  בדרום, היה עבודה שעיקר פי על  אף בדרום, דמם וקיבל  בצפון 

וקיבל בדרום שחטם אם הדין והוא בהם; מועלים מקום מכל  כדין ,
בדרום äìéla(תוספות );דמם ÷øæå íBia ïèçL שחיטת שכן  – ÀÈÈÇÀÈÇÇÇÀÈ

המשנה  ובאה בלילה; ולא ביום זמנן וזריקתו , דמם וקבלת הקרבנות
שנפסלו , פי  על  אף בלילה, דמם וזרק ביום, שחטם שאם ללמד ,

שחטם אם שכן  וכל  בהם, íBiaמועלים ÷øæå äìéla שזריקת – ÇÇÀÈÀÈÇÇ
שכאן  במפרשים, מבואר כן  ביום; היתה עבודה, עיקר  שהיא הדם,

זו " לומר  צריך  ואין  "זו  של בדרך המשנה ברטנורא ).שונה ויש(רש "י;
להיפך : dlilaגורסים wxfe meia ,meia wxfe dlila ohgy,( תוספות)

מפרשים, ויש  זו". אף זו "לא של  בדרך  נשנתה זו פיסקה שאף כלומר
זו", אף זו "לא של בדרך  הפיסקה נשנתה שלפנינו הגירסה לפי שאף
זריקת  אין ביום, זרק שאפילו  רבותא להשמיענו באה המשנה שכן

מעילה מידי  אותם מוציאה שלמה";הדם "מלאכת  הרש"ש; (חידושי 

ישראל"), ïpîæì"תפארת õeç ïèçML Bà ביום ששחטם כלומר – ÆÀÈÈÄÀÇÈ
להקטיר או  דמם את לזרוק השחיטה בשעת שחשב אלא כדינם, ובצפון

לזמנם חוץ מבשרם לאכול או פיגול,(xgnl),מאימוריהם שהם שדינם,

כרת, חייב מהם ïîB÷îìוהאוכל  õeçå השחיטה בשעת שחשב או  – ÀÄÀÈ
לעזרה, חוץ מבשרם לאכול או מאימוריהם להקטיר  או דמם את לזרוק

כרת חייב אינו שהאוכלו אלא פסול , הזבח זה ב,שבכגון זבחים  (עיין

שנפסלו,ב ); פי על  אף אלו , ïäaבכל  ïéìòBî,מעל מהם הנהנה – ÂÄÈÆ
מעילה. מידי אותם מוציא הפסול  שאין  òLBäéלפי éaø øîà ììkÀÈÈÇÇÄÀËÇ

הקדשים: בפסולי מעילה בדין  –dì äéäL ìk,הקדשים לבהמת – ÈÆÈÈÈ
íéðäkì øzä úòLעל אף בהיתר , היתה דמה שזריקת דהיינו – ÈÇÆÅÇÙÂÄ

מבשרה, לאכול  רשאים הכהנים ואין  כך , אחר שנפסלה ïéìòBîפי ïéàÅÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðäkì øzä úòL dì äéäL?äðlL,äàîèpLå,äàöiLå.íéðäkì øzä úòL dì äéä àHL àéä Bæéà?äèçLpL ¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¤¨¨§¤¦§§¨§¤¨§¨¥¦¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨
dpîæì õeç,dîB÷îì õeç,ïéìeñt eìawLå,dîc úà e÷øæå. ¦§©¨¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨

·íéîc ú÷éøæ éðôì àöiL íéLã÷ éLã÷ øNa–øæòéìà éaøøîBà:Ba ïéìòBî,ìebt íeMî åéìò ïéáiç ïéàå, §©¨§¥¨¨¦¤¨¨¦§¥§¦©¨¦©¦¡¦¤¤¥£¦§¥©¨¦¨¨¦¦
øúBð,àîèå.àáé÷ò éaøøîBà:Ba ïéìòBî ïéà,ìebt íeMî åéìò ïéáiç ìáà,øúBð,àîèå.øîàaøàáé÷ò é:éøäå ¨§¨¥©¦£¦¨¥¥£¦£¨©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥¨©©¦£¦¨©£¥

úàhç Léøônä,äãáàå,äézçz úøçà Léøôäå,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå,úBãîBò ïäézL éøäå–íLk àG ©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤§§¥
døNa úà øèBt dîcL,dzøáç øNa úà øèBt àeä Ck?äìéònä ïî dzøáç øNa úà dîc øèt íàå,ïéc ¤¨¨¥¤§¨¨¨¥¤§©£¤§¨§¦¨©¨¨¤§©£¤§¨¦©§¦¨¦
døNa úà øèôiL àeä. ¤¦§Ÿ¤§¨¨

.mipdkl xzid zry dl:äá ïéìòåî ïéà éëä åìéôà ,ïìëàì íéàùø ïéàå äìñôð áåùã â"òà.dplyøçàì äøæòì õåç äàöéù åà äàîèðù åà ,ä÷éøæ øçàì
:íéðäëì åæç àäã ,äá ïðéø÷ 'ä éùã÷ åàìã ,äá íéìòåî ïéà ,äðìù íãå÷ øúéä úçà äòù äì äéäã ïåéë ,íéðäëì äéåàø äðéàã â"òà .ä÷éøæelawye

.dnc z` ewxfe mileqtíãä úà íéìåñô åìá÷ù øçàì íàå .íéøùë åäåìá÷ù ô"òà íéìåñô åäå÷øæù åà ,íéøùë åäå÷øæù ô"òà äîã úà íéìåñô åìá÷
ç ,åäå÷øæåõåç íéìåñô øàù éìéî éðäå .äìéòî íåùî åá ïéàå íéðäëì øùáä úøúîå úìòåî íéøùëä ú÷éøæ éøä ,åäå÷øæå ùôðä íã øàù åìá÷å íéøùë åøæ

éåàøå ìéàåä àîèäù ,åá íéìòåîå øúéä úòù øùáì ïéà ,åäå÷øæå ùôðä íã øàù åìá÷å íéøùë åøæçù ô"òà ,å÷øæå íãä úà ìá÷ù àîè ìáà ,àîèä ïî
íéìåñôá êì ïéàå ,øùáä øéúäì úìòåî íéøùëä ú÷éøæ ïéà áåùå íééøéù íãä øàù äùòð íãä ÷øæùë ,äàîåèä úà äçåã øåáö ïáø÷ù ,øåáö úãåáòì

:ãáìá àîèä àìà íééøéù íãä äùåòù éî
a.minc zwixf iptl `viy miycw iycw xya:íãä úà ÷øæ êë øçàå ñðëð êë øçàå.ea milren xne` xfril` 'xàøéáñã .íãä úà ÷øæù ô"òà

:äìéòî éãéî é÷åôàì àöåéì éðäî àì ä÷éøæã øæòéìà éáøì äéì.`nhe xzep lebt meyn eilr oiaiig oi`e,ìåâôì äòá÷ à÷ äøùë ä÷éøæã .àöéå ìéàåä
:äìåñô àìå.`aiwr iax:äìéòîî é÷åôàì àöåéì àéðäî ä÷éøæã øáñ÷ã .åá íéìòåî ïéà øáñ.'ek oiaiig la`éáø øîà éëå .úîàá åîë ,íøá ïåùì ,ìáà

'øë äëìäå .õåç àöéù úö÷î àåääì éðî àéðäî ,íéðôáù úö÷î àåääì àéðäîã åâîã ,åìåë àìå øùáä úö÷î àöéù ïåâë ,àöåéì éðäî ä÷éøæã àáé÷ò
:àáé÷ò.dca`e ez`hg yixtnd ixde `aiwr 'x xn`:àöåéì úìòåî ä÷éøæã øîà÷ã éàîì äéàø éúééî àúùä.zecner odizy ixdeìá÷úðå úåèåçù

:ïäî úçà ìù äîã ÷øæå úåñåë éúùá ïîã.dncy myk `l:äúåà ìù,dxya z` xhet:äìéòîä ïîdzxag xya z` xhet `ed jk,äîã ÷øæð àìù

`xephxa yexit

da,לכהנים היתר  שעת והיתה שהואיל  מעל , לא ממנה הנהנה – È
"קדשי הנקראים בדברים אלא מעילה דין  ואין ה'", "קדשי  מכלל יצאה

íéðäkìה'"; øzä úòL dì äéä àHLå שנפסלה פי על אף – ÀÆÈÈÈÈÇÆÅÇÙÂÄ
daמלהקריב, ïéìòBî.לעיל ששנינו כמו  מעל , ממנה הנהנה – ÂÄÈ

äðlL ?íéðäkì øzä úòL dì äéäL àéä Bæéàשלאחר – ÅÄÆÈÈÈÈÇÆÅÇÙÂÄÆÈÈ
נותר, ונעשה הבשר לן  הדם הבשר,äàîèpLåזריקת שנטמא או  – ÀÆÄÀÀÈ

äàöiLåהבשר שאין פי על  אף לעזרה, חוץ הבשר  שיצא או – ÀÆÈÀÈ
שנזרק  לאחר  הפסול ונעשה הואיל  מקום מכל הכהנים, לאכילת ראוי 
מועלים  אין ולפיכך לכהנים, היתר שעת בזבח שהיתה נמצא הדם,

לעיל. הטעם שבארנו  כמו úòLבו , dì äéä àHL àéä BæéàÅÄÆÈÈÈÈÇ
dpîæì õeç äèçLpL ?íéðäkì øzä דמה את לזרוק מנת על – ÆÅÇÙÂÄÆÄÀÂÈÄÀÇÈ

או לזמנה, חוץ מבשרה לאכול או  מאימוריה להקטיר  õeçאו
dîB÷îì:ברישא שנשנו הפסולין  לשאר  הדין  והוא לעזרה, חוץ – ÄÀÈ

בלילה דמה נזרק או נשחטה בדרום, דמה קיבלו או (רש "י;נשחטה

טוב"), יום e÷øæå"תוספות ,ïéìeñt eìawLå– זרקו או –úà ÀÆÄÀÀÄÀÈÀÆ
dîc הבהמה מצואר שרת בכלי הדם את פסולין שקיבלו  כלומר  – ÈÈ

א), ב, זבחים  את (עיין פסולים שזרקו או כשרים, שזרקוהו פי על  אף

שעת  בזבח היתה לא אלו  בכל  כשרים, שקבלוהו פי על אף הדם,
בו . מועלים מקום מכל  הזבח, שנפסל  פי  על  אף הלכך לכהנים, היתר

וזרקוהו, הדם את פסולים שקיבלו  לאחר  שאם הגמרא), (לפי  מבואר  במפרשים
להתיר הכשרים זריקת מועילה וזרקוהו, הנפש דם שאר וקיבלו כשרים חזרו 
וזרקו, הדם את שקיבל  טמא ברם, מעילה. מידי יוצא והוא לכהנים, הבשר  את
הטומאה, את דוחה ציבור קרבן שהרי  ציבור, בקרבן לעבודה ראוי  והוא הואיל 

א  ואף שיריים, הדם שאר  נעשה הצוארלפיכך  מן  הנפש דם וקיבל  כשר  חזר ם
מעילה. מידי  יוצא ואינו  הבשר , את להתיר  מועיל אינו שוב וזרק,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בבשרם, מעילה אין  דמם, משנזרק לכהנים, הנאכלים קדשים שקדשי בארנו , כבר 
לפני לעזרה חוץ שיצא קדשים קדשי  בבשר  דנה משנתנו  לכהנים. והותר  הואיל 
אם  מעילה מידי להוציאו הזריקה מועילה אם הדם, נזרק כך  ואחר הדם, זריקת

תנאים. בזה ונחלקו  לאו,

àöiL íéLã÷ éLã÷ øNa,לעזרה חוץ –íéîc ú÷éøæ éðôì ÀÇÈÀÅÈÈÄÆÈÈÄÀÅÀÄÇÈÄ
נפסל , שיצא הבשר  והרי הדם, נזרק כך ואחר  –:øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

Ba ïéìòBîהזריקה לפני הבשר ונכנס שחזר  אף ברטנורא ),– (רש"י ; ÂÄ
מידי להוציאו  ביציאה שנפסל  לבשר  מועילה הזריקה אין  מקום מכל

ìebtמעילה; íeMî åéìò ïéáiç ïéàå מעבודות אחת אם – ÀÅÇÈÄÈÈÄÄ
לאכול או מאימוריו להקטיר  או מדמו לזרוק מנת על  נעשתה הקרבן 
אוכל משום כרת חייב אינו שיצא, זה מבשר ואכל  לזמנו , חוץ מבשרו

נזרק  לא כאילו זה הרי  לו , הועילה לא הדם וזריקת שהואיל  פיגול ,
כמצוותם מתיריו קרבו  ולא הדם, ג),עליו ב, זבחים אם øúBð(עיין – È

שאין  כרת, חייב אינו  הקרבן , בשר  לאכילת הראוי הזמן  לאחר  אכלֹו
זמנו , תוך  לאכילה הראוי  בשר על אלא נ ֹותר משום àîèåÀÈÅחייבים

בטומאה, קדשים אכילת משום חייב אינו  הגוף, בטומאת אכל ֹו אם –
אמרו  ב):שכן כה, מנחות משום (גמרא  עליו  חייבים לטהורים "הניתר 

טומאה משום עליו חייבים אין לטהורים ניתר  ושאינו  (עיין טומאה,

טוב"). יום  a"תוספות  ïéìòBî ïéà :øîBà àáé÷ò éaøB שלדעת – ÇÄÂÄÈÅÅÂÄ
ואפילו  מעילה, מידי  להוציאו  היוצא לבשר  הזריקה מועילה עקיבא רבי

הזריקה. בשעת בחוץ עדיין באמתìáàהיה כמו  ברם, לשון (רש"י),– ÂÈ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî åéìò ïéáiç שדווקא מבואר, בגמרא – ÇÈÄÈÈÄÄÈÀÈÅ

לבשר מועילה שהזריקה עקיבא רבי סובר הבשר  מקצת שיצא בכגון

אף  מועילה היא בפנים שנשאר  לבשר  מועילה שהיא שמתוך  היוצא,
שאין  מודה עקיבא רבי אף הבשר , כל יצא אם אבל  שיצא, לבשר 

לו . מועילה àáé÷òהזריקה éaø øîà שהזריקה לדבריו ראיה – ÈÇÇÄÂÄÈ
ליוצא: úøçàמועילה Léøôäå ,äãáàå ,úàhç Léøônä éøäåÇÂÅÇÇÀÄÇÈÀÈÀÈÀÄÀÄÇÆÆ

úBãîBò ïäézL éøäå ,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå ,äézçzÇÀÆÈÀÇÇÈÄÀÅÈÄÈÇÂÅÀÅÆÀ
של דמה וזרק כהנים, שני ידי  על כגון  כאחת, שתיהן שנשחטו  –

מהן, døNaאחת úà øèBt dîcL íLk àG,המעילה מן – ÀÅÆÈÈÅÆÀÈÈ
dzøáç øNa úà øèBt àeä Ckעל אף כלומר המעילה? מן  – ÈÅÆÀÇÂÆÀÈ

להקרבה  נפסלה שחברתה ונמצא מהן , אחת של דמה אלא זרק שלא פי 

איזו  של דמה לזרוק היה ויכול  הואיל  מקום מכל  חטאת, מֹותר  משום
את  רק לא לפטור האחת של דמה זריקת מועילה לפיכך שירצה, מהן

המעילה, מן חברתה בשר את גם אלא úàבשרה dîc øèt íàåÀÄÈÇÈÈÆ
äìéònä ïî dzøáç øNa את להוציא מועילה הדם זריקת אם – ÀÇÂÆÀÈÄÇÀÄÈ

המעילה, מן חברתה של  הפסול døNaהבשר úà øèôiL àeä ïécÄÆÄÀÙÆÀÈÈ
אף  המעילה, מן  עצמה בשר  את תפטור דמה שזריקת וחומר קל –

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéîc ú÷éøæ éðôì eàöiL íél÷ íéLã÷ éøeîà–øæòéìà éaøøîBà:ïäa ïéìòBî ïéà,íeMî ïäéìò ïéáiç ïéàå ¥¥¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©¨¦©¦¡¦¤¤¥¥£¦¨¤§¥©¨¦£¥¤¦
ìebt,øúBð,àîèå.àáé÷ò éaøøîBà:ïäa ïéìòBî,ìebt íeMî ïäéìò ïéáiçå,øúBð,àîèå. ¦¨§¨¥©¦£¦¨¥£¦¨¤§©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥
„øéîçäìe ì÷äì íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî,øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe.ãöék?ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ ©£¥¨¦§¨§¥¨¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦ª§©§¦¥©¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©

íéîc–øNaáe ïéøeîàa ïéìòBî;íéîc ú÷éøæ øçàì–íéøeîàa íéìòBî,øNaa ïéìòBî ïéàå.äæ ìò,äæ ìòå– ¨¦£¦¨¥¦©¨¨§©©§¦©¨¦£¦¨¥¦§¥£¦©¨¨©¤§©¤
ìebt íeMî ïéáiç,øúBð,àîèå.øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe,ãöék?íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷–ïéìòBî ïéà ©¨¦¦¦¨§¨¥§¨¨¦©¦ª§©§¦¥©¨¨¦©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦

ïéøeîàa àG,øNaa àGå;íéîc ú÷éøæ øçàì–ïéøeîàa ïéìòBî,øNaa ïéìòBî ïéàå.äæ ìò,äæ ìòå–ïéáiç ¨¥¦§©¨¨§©©§¦©¨¦£¦¨¥¦§¥£¦©¨¨©¤§©¤©¨¦
ìebt íeMî,øúBð,àîèå.àöîð,øéîçäìe ì÷äì íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî.÷ íéLã÷áeøéîçäì Blk íél. ¦¦¨§¨¥¦§¨©£¥¨¦§¨§¥¨¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦ª§©§¦

:äöøéù åæéà ìù äîã ÷åøæì ìåëé äéäå ìéàåä ,äìéòîä ïî.dlirnd on dzxag xya z` dnc xhet m`eåðéà .àéä úàèç øúåîã ,àéä äìåñôã â"òà
èçùùë àìà ,äúøáç øùá úà øèåô àåä êë äøùá úà øèåô äîãù íùë àáé÷ò 'ø øîà àìå .àöåéá äìñôðù ô"òà ,äîöò ìù äøùá úà øèôéù ïéã

:äúøáç øùá øèåô äîã äéäéù àáé÷ò 'ø øîà àì äæ øçà äæá ìáà ,÷øåæ äæî äöø ÷øåæ äæî äöø íàù éôì ,úçàë úåàèçä éúù
b.milw miycw ixeni`:íéîã ú÷éøæ éðôì åàöé íàå .ïé÷øô éäìùá ïðéøîàãë ,íéîã ú÷éøæ øçàì àìà íéì÷ íéùã÷ éøåîéàá íéìòåî ïéàxne` xfril` 'x

.oda oilren oi`éøåîéà àéáäì àöåéì úìòåî ïéà éîð éëä ,äìéòîî íéùã÷ éùã÷ øùá é÷åôàì àöåéì úìòåî ä÷éøæ ïéàã øæòéìà 'øì äéì úéàã éëéä éëã
éøåîéà àéáäì àöåéì éîð úìòåî ,äìéòî éãéî íéùã÷ éùã÷ øùá é÷åôàì àöåéì úìòåî ä÷éøæã àáé÷ò 'øì äéì úéàã éëéä éëå .äìéòî éãéì íéì÷ íéùã÷

:äìéòî éãéì íéì÷ íéùã÷
c.minc dyrn:íãä ú÷éøæ åæ.xyaa oilren oi`eú÷éøæ íåùîã ,ì÷äì åðééäå .íéðäëì øúéä úòù åá ùé øáëã ,øùáá ïéìòåî ïéà íéîã ú÷éøæ øçàì

:åá ïéìòåî ïéàã àìå÷ äéì àéúà íéîã.df lre df lre:ä÷éøæ øçàì øùáä ìò ïéá ïéøåîéàä ìò ïéá.lebt meyn oiaiig.úåãåáò òáøàî úçàá ìâéô íà
:øéîçäì åðééäå .àîèå øúåðì éîð äòá÷å ìåâôá úòáå÷ ä÷éøæã.milw miycwae:ä÷éøæ øçàì.xingdl elekíéùã÷å äåáâì åæç øáëã ,íéøåîéàá ïéìòåîã

:íéìòá ïåîî àìå åäðéð.df lre df lre:øéîçäì åìåë åðééäå .àîèå øúåð ìåâô íåùî åéìò ïéáééç øùáä ìò ïéá íéøåîéàä ìò ïéá

`xephxa yexit

ביציאה. הבשר  שנפסל  פי על 

אם  שכן כאחת, שתיהן שנשחטו בכגון דווקא החטאות שתי  בענין בארנו 
לפטור מועיל  הראשונה של  דמה אין  עקיבא רבי לדעת אף זו , אחר  זו נשחטו
נעשתה  מיד הראשונה את ששחט שבשעה לפי המעילה, מן  חברתה בשר 

בשרה להתיר  הראויה שעה לה היתה ולא חטאת, מותר  m"anx).השנייה ;i"yx)

i y y m e i
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בארנו  epzkqnl),כבר  dgizta)לענין קלים לקדשים קדשים קדשי  בין הבדל  שיש 
הדם  ומשנזרק הדם, זריקת עד  משהוקדשו מעילה דין  יש קדשים שבקדשי  מעילה,

לכהנים באכילה והותר  הואיל מעילה, מדין הבשר  oicיוצא yi mixeni`a mxa)
,(dlirnיש הדם זריקת שלאחר אלא כלל , מעילה דין  אין  קלים בקדשים ואילו 

קדשים  בקדשי הדם שזריקת מכאן, המזבח. על הקרבים באימורים מעילה דין 
את  מביאה קלים בקדשים הדם זריקת ואילו  מעילה, מידי  הבשר את מוציאה

מעילה לידי  שלהם d`ad).האימורים dpyna x`eank)שלמדנו לאחר  והנה –
רבי בו  שנחלקו דמים, זריקת לפני שיצא קדשים קדשי  בבשר הקודמת במשנה

ליוצא מועילה הדם זריקת אם עקיבא, ורבי  erאליעזר  iwtdl באה מעילה, מידי 
רבי נחלקו  דמים זריקת לפני שיצאו  קלים קדשים באימורי  שאף ללמד משנתנו

ליוצא מועילה הדם זריקת אם עקיבא, ורבי `eאליעזר iadl.מעילה לידי

íél÷ íéLã÷ éøeîà שאין המזבח, גבי  על  הקרבים החלבים – ÅÅÈÈÄÇÄ
לעיל, שבארנו  כמו הדם, זריקת לאחר אלא בהם eàöiLÆÈÀמועלים

íéîc ú÷éøæ éðôì,הזריקה בשעת בחוץ ונשארו לעזרה, חוץ – ÄÀÅÀÄÇÈÄ
מלהקטירם טוב"),שנפסלו  יום "תוספות  עיין ישראל"; éaøÇÄ("תפארת

ìàïäa ïéìòBî ïéà :øîBà øæòé אינה הדם שזריקת כשם – ÁÄÆÆÅÅÂÄÈÆ
מידי להוציאו  שיצא קדשים קדשי  לבשר אליעזר, רבי לדעת מועילה,
לאימורי מועילה אינה כך הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  מעילה,

מעילה; לידי להביאם שיצאו  קלים ïäéìòקדשים ïéáiç ïéàåÀÅÇÈÄÂÅÆ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî.הקודמת במשנה שבארנו כמו  –éaø ÄÄÈÀÈÅÇÄ

ïäa ïéìòBî :øîBà àáé÷ò, לדעתו מועילה, שהזריקה כשם – ÂÄÈÅÂÄÈÆ
מועילה  היא כך  מעילה, מידי להוציאו  שיצא קדשים קדשי  לבשר 

מעילה; לידי להביאם שיצאו קלים קדשים ïäéìòלאימורי ïéáiçåÀÇÈÄÂÅÆ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî.להם הועילה והזריקה הואיל  – ÄÄÈÀÈÅ
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בקדשים  ומתי הנאכלים, קדשים בקדשי  מעילה דין יש מתי לפרט באה משנתנו

קלים.

íéîã äNòî,הדמים זריקת היינו  –íéLã÷ éLã÷a כגון – ÇÂÅÈÄÀÈÀÅÈÈÄ
ואשם, øéîçäìeחטאת ì÷äì,וחומרה קולה בו יש –íéLã÷áe ÀÈÅÀÇÀÄÀÈÈÄ

øéîçäì Blk íél÷.בלבד חומרה אלא הדם בזריקת אין  –?ãöék ÇÄËÀÇÀÄÅÇ
ïéøeîàa ïéìòBî ,íéîc ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ בחלבים – ÈÀÅÈÈÄÄÀÅÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄ

הזריקה, לאחר המזבח גבי  על  הכהנים øNaáeשיקרבו  שיאכלו – ÇÈÈ
הזריקה; ìòBîלאחר  ,íéîc ú÷éøæ øçàìïéàå ,íéøeîàa íé ÀÇÇÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄÀÅ
øNaa ïéìòBî בו אין  לכהנים, באכילה הותר והבשר שהואיל  – ÂÄÇÈÈ

להקל . מועילה הדם שזריקת והרי מעילה; äæדין ìòå ,äæ ìò– ÇÆÀÇÆ
הזריקה, לאחר  הבשר , על ובין  האימורים על  íeMîבין ïéáiçÇÈÄÄ

àîèå ,øúBð ,ìebt מנת על  נעשתה מהעבודות אחת שאם – ÄÈÀÈÅ
פיגול, הקרבן נעשה לזמנו , חוץ מהבשר  לאכול או מהאמורים להקטיר 
בטומאת  הבשר מן  האוכל  או נותר האוכל  וכן  כרת, חייב ממנו והאוכל

להחמיר. מועילה הדם שזריקת והרי כרת; חייב íéLã÷áeÀÈÈÄהגוף,
,íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷ ?ãöék ,øéîçäì Blk íél÷ÇÄËÀÇÀÄÅÇÈÈÄÇÄÄÀÅÀÄÇÈÄ

øNaa àGå ,ïéøeîàa àG ïéìòBî ïéà–,"'ה "קדשי  שאינם לפי  ÅÂÄÈÅÄÀÇÈÈ
ïéøeîàa ïéìòBî ,íéîc ú÷éøæ øçàì ב על– הקרבים חלבים ÀÇÇÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄ

ה'", "קדשי נעשו  הזריקה שלאחר המזבח, øNaaגבי ïéìòBî ïéàåÀÅÂÄÇÈÈ
פי על  אף בבשר", מועלין "ואין נקטה שמשנתנו  מבואר , בגמרא –
יצא  שאם מכאן , לדייק כדי  מעילה, דין  בו  אין הזריקה לפני שגם

לאכילה, נאסר הבשר אבל בו , מועלין אין אמנם הזריקה, קודם הבשר
מועילה  שזריקה הסובר , היא עקיבא רבי  משנתנו שכן לשרפו, וצריך

הזריקה  אין עקיבא רבי לדעת שאף להשמיענו , המשנה ובאה ליוצא,
אכילה. לענין לא אבל  מעילה לענין  אלא היוצא לבשר  ìòÇמועילה

äæ ìòå ,äæ,האימורים ועל  הבשר  על –,ìebt íeMî ïéáiç ÆÀÇÆÇÈÄÄÄ
àîèå ,øúBð בקדשים באה הדם שזריקת והרי הדם; זריקת לאחר  – ÈÀÈÅ

בלבד. להחמיר  ì÷äìקלים íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî ,àöîðÄÀÈÇÂÅÈÄÀÈÀÅÈÈÄÀÈÅ
øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe .øéîçäìe.לעיל שבארנו כמו – ÀÇÀÄÀÈÈÄÇÄËÀÇÀÄ
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פותח  והוא בהם, שמועלים והחלקים מעילתם זמן  הקדשים בכל  לפרט בא זה פרק
היונה בני  מן  או התורים מן הבא חטאת בקרבן היינו העוף, "zetqezבחטאת oiir)

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipy wxt dlirn zkqn

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úàhç.ä÷ìîð–íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.äfä ©¨¨£¦¨¦¤ª§¨¨¦§§¨ª§§¨§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨ª¨

dîc–ìebt íeMî äéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,äìéòî da ïéàå. ¨¨©¨¦¨¤¨¦¦¨§¨¥§¥¨§¦¨
·äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úìBò.ä÷ìîð–íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.ävî ©¨£¦¨¦¤ª§¨¨¦§§¨ª§§¨§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨¦¨

dîc–ìebt íeMî äéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,da ïéìòBîe,ïLcä úéáì àözL ãò. ¨¨©¨¦¨¤¨¦¦¨§¨¥£¦¨©¤¥¥§¥©¤¤

a`.lqtil dxyked .serd z`hgìåáèá úìñôð à÷åãå .íéøåôë øñåçî åà íåé ìåáè äá òâð íà úìñôð àéäù ,äùåã÷ äá äôñåúð ä÷ìîðùî øîåìë
:ùãå÷ä úà ìñåô àåä êë äîåøúä úà ìñåô íåé ìåáèù íùëù ,íéøçà àîèì äàîèéî àì ìáà .íåé.lebt meyn dilr oiaiig dnc dfedìù äàæäã

:àîèå øúåð øåñéà åá ùé áåùå ,äîäáá íã ú÷éøæ åîë ïëì íãå÷ åá áùçùë ìåâô úòáå÷ äàæäã ,éà÷ äîäáã ä÷éøæ íå÷îá óåòä úàèç.dlirn da oi`e
:íéðäëì øúéä [äá] ùé äîã äæåäã ïåéëã

a.dnc dvin:åîã äöîðå áéúë óåòä úìåòáã .óåòä úàèçã äàæäå äîäáä ú÷éøæ íå÷îá éà÷ óåòä úìåòã éåöéî.oycd zial `vzy cräìåëã ïåéëã
áéúëãë ïùãä úîåøú äøôòî ìèðúå äìåë óøùúù ãò äá ïéìòåî íìåòì ,óåñáì øúéä úòù äá úéìå ìéìë('å àø÷éå):ùàä ìëàú øùà ïùãä úà íéøäå
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zepaxwl serd zepaxw `pzd micwd dnl my x`eany ,"l`xyi zx`tz"e "aeh mei
.(serd z`hga gzt dnle ,dnda

äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úàhç נהנה ואפילו  בפה, – ÇÈÈÂÄÈÄÆËÀÈÈ
בחייה äøLëä(רש"י).ממנה ,ä÷ìîðהוכנה כלומר (רמב"ם ),– ÄÀÀÈËÀÀÈ

קדושה בה נתוספה מפרשים: íBé(רש"י),ויש  ìeáèa ìñtäì– ÀÄÈÅÄÀ
השמש, עליו  העריב לא ועדיין מטומאתו  שטבל טמא בה נגע שאם

נפסלת, היא íéøetkהרי øqçîáeשצריך מצורע או  זב כגון – ÄÀËÇÄÄ
הביא  שלא זמן וכל טבילתו , יום למחרת לכפרתו קרבנות להביא

לאחר העוף בחטאת נגע הוא ואם כיפורים", "מחוסר נקרא קרבנותיו
נפסלת, היא הרי שקיעת äðéláeמליקתה, עד  דמה הוזה לא אם – ÇÄÈ

תוספות),החמה פסולה.(עיין dîcהחטאת äfä,המזבח קיר על  – ËÈÈÈ
ìebt íeMî äéìò ïéáiç כגון פיגול , נעשתה החטאת שאם – ÇÈÄÈÆÈÄÄ

ממנה  האוכל זמנו, לאחר  מבשרה לאכול  המליקה בשעת הכהן שחשב
כרת, חייב זמנו תוך חייב øúBðאפילו הזמן, לאחר ממנה שהאוכל – È

נותר ,מ  משום àîèåשום חייב גופו , בטומאת ממנה שהאוכל – ÀÈÅ
הדם  זריקת במקום בעוף הדם הזאת שכן  בטומאה; קדשים אכילת

חייבים  הדם שמשנזרק לעיל שנינו בהמה שבקרבן  וכשם היא, בבהמה
חייבים  הדם משהוזה העוף בחטאת גם כך וטמא, נותר  פיגול , משום

וטמא; נותר פיגול, משום äìéòîעליה da ïéàå שהוזה שכיון  – ÀÅÈÀÄÈ
לכוהנים כולה הותרה ד).דמה ו, זבחים  (עיין
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התורים  מן  הבא עולה בקרבן היינו  העוף, בעולת מעילה דיני לפרט באה משנתנו
ה). ו, זבחים (עיין  היונה בני מן  או

äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úìBò.בפה –äøLëä ,ä÷ìîð ÇÈÂÄÈÄÆËÀÈÈÄÀÀÈËÀÀÈ
äðéláe ,íéøetk øqçîáe ,íBé ìeáèa ìñtäì שבארנו כמו – ÀÄÈÅÄÀÄÀËÇÄÄÇÄÈ

העוף. בחטאת dîcלעיל ävîהמזבח קיר על  ה ),– ו, זבחים  (עיין ÄÈÈÈ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî äéìò ïéáiç במשנה שבארנו כמו  – ÇÈÄÈÆÈÄÄÈÀÈÅ

בבהמה  הדם זריקת במקום הוא העוף בעולת הדם שמיצוי הקודמת,

העוף, בחטאת הדם ïLcäוהזאת úéáì àözL ãò ,da ïéìòBîeÂÄÈÇÆÅÅÀÅÇÆÆ
לעולם  לכהנים, היתר  שעת בה ואין המזבח על קרבה שכולה שכיון –

ותינטל כולה, שתישרף עד כלומר הדשן, לבית שתצא עד  בה מועלים
שכתוב כמו  הדשן , תרומת ג):מאפרה ו, הדשן (ויקרא את "והרים

נעשתה  הדשן  תרומת מצוות שנתקיימה וכיון  האש", תאכל אשר
למחנה  מחוץ אל  הדשן  לבית היוצא באפר  מועלים אין  ושוב מצוותה,

ברטנורא). גרשום ; רבנו רש"י; בגמרא ; רב דעת מפרשים(לפי (לפיויש

בגמרא): יוחנן רבי oycdדעת zial `vzy cr הדשן את שיוציא עד  –

מאפרה  הנהנה אבל מצוותה, גמר  שזהו למחנה, מחוץ אל המזבח מן
מועלים  הדשן , תרומת נתרמה שכבר  אף המזבח, על עדיין כשהוא

ד).בו משנה להלן טוב " יום "תוספות ועיין ישראל "; dkld("תפארת  oke
ב-ג). ב, מעילה  הל ' רמב"ם  (עיין

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéîc ú÷éøæ éðôì eàöiL íél÷ íéLã÷ éøeîà–øæòéìà éaøøîBà:ïäa ïéìòBî ïéà,íeMî ïäéìò ïéáiç ïéàå ¥¥¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©¨¦©¦¡¦¤¤¥¥£¦¨¤§¥©¨¦£¥¤¦
ìebt,øúBð,àîèå.àáé÷ò éaøøîBà:ïäa ïéìòBî,ìebt íeMî ïäéìò ïéáiçå,øúBð,àîèå. ¦¨§¨¥©¦£¦¨¥£¦¨¤§©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥
„øéîçäìe ì÷äì íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî,øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe.ãöék?ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ ©£¥¨¦§¨§¥¨¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦ª§©§¦¥©¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©

íéîc–øNaáe ïéøeîàa ïéìòBî;íéîc ú÷éøæ øçàì–íéøeîàa íéìòBî,øNaa ïéìòBî ïéàå.äæ ìò,äæ ìòå– ¨¦£¦¨¥¦©¨¨§©©§¦©¨¦£¦¨¥¦§¥£¦©¨¨©¤§©¤
ìebt íeMî ïéáiç,øúBð,àîèå.øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe,ãöék?íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷–ïéìòBî ïéà ©¨¦¦¦¨§¨¥§¨¨¦©¦ª§©§¦¥©¨¨¦©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦

ïéøeîàa àG,øNaa àGå;íéîc ú÷éøæ øçàì–ïéøeîàa ïéìòBî,øNaa ïéìòBî ïéàå.äæ ìò,äæ ìòå–ïéáiç ¨¥¦§©¨¨§©©§¦©¨¦£¦¨¥¦§¥£¦©¨¨©¤§©¤©¨¦
ìebt íeMî,øúBð,àîèå.àöîð,øéîçäìe ì÷äì íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî.÷ íéLã÷áeøéîçäì Blk íél. ¦¦¨§¨¥¦§¨©£¥¨¦§¨§¥¨¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦ª§©§¦

:äöøéù åæéà ìù äîã ÷åøæì ìåëé äéäå ìéàåä ,äìéòîä ïî.dlirnd on dzxag xya z` dnc xhet m`eåðéà .àéä úàèç øúåîã ,àéä äìåñôã â"òà
èçùùë àìà ,äúøáç øùá úà øèåô àåä êë äøùá úà øèåô äîãù íùë àáé÷ò 'ø øîà àìå .àöåéá äìñôðù ô"òà ,äîöò ìù äøùá úà øèôéù ïéã

:äúøáç øùá øèåô äîã äéäéù àáé÷ò 'ø øîà àì äæ øçà äæá ìáà ,÷øåæ äæî äöø ÷øåæ äæî äöø íàù éôì ,úçàë úåàèçä éúù
b.milw miycw ixeni`:íéîã ú÷éøæ éðôì åàöé íàå .ïé÷øô éäìùá ïðéøîàãë ,íéîã ú÷éøæ øçàì àìà íéì÷ íéùã÷ éøåîéàá íéìòåî ïéàxne` xfril` 'x

.oda oilren oi`éøåîéà àéáäì àöåéì úìòåî ïéà éîð éëä ,äìéòîî íéùã÷ éùã÷ øùá é÷åôàì àöåéì úìòåî ä÷éøæ ïéàã øæòéìà 'øì äéì úéàã éëéä éëã
éøåîéà àéáäì àöåéì éîð úìòåî ,äìéòî éãéî íéùã÷ éùã÷ øùá é÷åôàì àöåéì úìòåî ä÷éøæã àáé÷ò 'øì äéì úéàã éëéä éëå .äìéòî éãéì íéì÷ íéùã÷

:äìéòî éãéì íéì÷ íéùã÷
c.minc dyrn:íãä ú÷éøæ åæ.xyaa oilren oi`eú÷éøæ íåùîã ,ì÷äì åðééäå .íéðäëì øúéä úòù åá ùé øáëã ,øùáá ïéìòåî ïéà íéîã ú÷éøæ øçàì

:åá ïéìòåî ïéàã àìå÷ äéì àéúà íéîã.df lre df lre:ä÷éøæ øçàì øùáä ìò ïéá ïéøåîéàä ìò ïéá.lebt meyn oiaiig.úåãåáò òáøàî úçàá ìâéô íà
:øéîçäì åðééäå .àîèå øúåðì éîð äòá÷å ìåâôá úòáå÷ ä÷éøæã.milw miycwae:ä÷éøæ øçàì.xingdl elekíéùã÷å äåáâì åæç øáëã ,íéøåîéàá ïéìòåîã

:íéìòá ïåîî àìå åäðéð.df lre df lre:øéîçäì åìåë åðééäå .àîèå øúåð ìåâô íåùî åéìò ïéáééç øùáä ìò ïéá íéøåîéàä ìò ïéá

`xephxa yexit

ביציאה. הבשר  שנפסל  פי על 

אם  שכן כאחת, שתיהן שנשחטו בכגון דווקא החטאות שתי  בענין בארנו 
לפטור מועיל  הראשונה של  דמה אין  עקיבא רבי לדעת אף זו , אחר  זו נשחטו
נעשתה  מיד הראשונה את ששחט שבשעה לפי המעילה, מן  חברתה בשר 

בשרה להתיר  הראויה שעה לה היתה ולא חטאת, מותר  m"anx).השנייה ;i"yx)

i y y m e i
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בארנו  epzkqnl),כבר  dgizta)לענין קלים לקדשים קדשים קדשי  בין הבדל  שיש 
הדם  ומשנזרק הדם, זריקת עד  משהוקדשו מעילה דין  יש קדשים שבקדשי  מעילה,

לכהנים באכילה והותר  הואיל מעילה, מדין הבשר  oicיוצא yi mixeni`a mxa)
,(dlirnיש הדם זריקת שלאחר אלא כלל , מעילה דין  אין  קלים בקדשים ואילו 

קדשים  בקדשי הדם שזריקת מכאן, המזבח. על הקרבים באימורים מעילה דין 
את  מביאה קלים בקדשים הדם זריקת ואילו  מעילה, מידי  הבשר את מוציאה

מעילה לידי  שלהם d`ad).האימורים dpyna x`eank)שלמדנו לאחר  והנה –
רבי בו  שנחלקו דמים, זריקת לפני שיצא קדשים קדשי  בבשר הקודמת במשנה

ליוצא מועילה הדם זריקת אם עקיבא, ורבי  erאליעזר  iwtdl באה מעילה, מידי 
רבי נחלקו  דמים זריקת לפני שיצאו  קלים קדשים באימורי  שאף ללמד משנתנו

ליוצא מועילה הדם זריקת אם עקיבא, ורבי `eאליעזר iadl.מעילה לידי

íél÷ íéLã÷ éøeîà שאין המזבח, גבי  על  הקרבים החלבים – ÅÅÈÈÄÇÄ
לעיל, שבארנו  כמו הדם, זריקת לאחר אלא בהם eàöiLÆÈÀמועלים

íéîc ú÷éøæ éðôì,הזריקה בשעת בחוץ ונשארו לעזרה, חוץ – ÄÀÅÀÄÇÈÄ
מלהקטירם טוב"),שנפסלו  יום "תוספות  עיין ישראל"; éaøÇÄ("תפארת

ìàïäa ïéìòBî ïéà :øîBà øæòé אינה הדם שזריקת כשם – ÁÄÆÆÅÅÂÄÈÆ
מידי להוציאו  שיצא קדשים קדשי  לבשר אליעזר, רבי לדעת מועילה,
לאימורי מועילה אינה כך הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  מעילה,

מעילה; לידי להביאם שיצאו  קלים ïäéìòקדשים ïéáiç ïéàåÀÅÇÈÄÂÅÆ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî.הקודמת במשנה שבארנו כמו  –éaø ÄÄÈÀÈÅÇÄ

ïäa ïéìòBî :øîBà àáé÷ò, לדעתו מועילה, שהזריקה כשם – ÂÄÈÅÂÄÈÆ
מועילה  היא כך  מעילה, מידי להוציאו  שיצא קדשים קדשי  לבשר 

מעילה; לידי להביאם שיצאו קלים קדשים ïäéìòלאימורי ïéáiçåÀÇÈÄÂÅÆ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî.להם הועילה והזריקה הואיל  – ÄÄÈÀÈÅ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בקדשים  ומתי הנאכלים, קדשים בקדשי  מעילה דין יש מתי לפרט באה משנתנו

קלים.

íéîã äNòî,הדמים זריקת היינו  –íéLã÷ éLã÷a כגון – ÇÂÅÈÄÀÈÀÅÈÈÄ
ואשם, øéîçäìeחטאת ì÷äì,וחומרה קולה בו יש –íéLã÷áe ÀÈÅÀÇÀÄÀÈÈÄ

øéîçäì Blk íél÷.בלבד חומרה אלא הדם בזריקת אין  –?ãöék ÇÄËÀÇÀÄÅÇ
ïéøeîàa ïéìòBî ,íéîc ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ בחלבים – ÈÀÅÈÈÄÄÀÅÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄ

הזריקה, לאחר המזבח גבי  על  הכהנים øNaáeשיקרבו  שיאכלו – ÇÈÈ
הזריקה; ìòBîלאחר  ,íéîc ú÷éøæ øçàìïéàå ,íéøeîàa íé ÀÇÇÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄÀÅ
øNaa ïéìòBî בו אין  לכהנים, באכילה הותר והבשר שהואיל  – ÂÄÇÈÈ

להקל . מועילה הדם שזריקת והרי מעילה; äæדין ìòå ,äæ ìò– ÇÆÀÇÆ
הזריקה, לאחר  הבשר , על ובין  האימורים על  íeMîבין ïéáiçÇÈÄÄ

àîèå ,øúBð ,ìebt מנת על  נעשתה מהעבודות אחת שאם – ÄÈÀÈÅ
פיגול, הקרבן נעשה לזמנו , חוץ מהבשר  לאכול או מהאמורים להקטיר 
בטומאת  הבשר מן  האוכל  או נותר האוכל  וכן  כרת, חייב ממנו והאוכל

להחמיר. מועילה הדם שזריקת והרי כרת; חייב íéLã÷áeÀÈÈÄהגוף,
,íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷ ?ãöék ,øéîçäì Blk íél÷ÇÄËÀÇÀÄÅÇÈÈÄÇÄÄÀÅÀÄÇÈÄ

øNaa àGå ,ïéøeîàa àG ïéìòBî ïéà–,"'ה "קדשי  שאינם לפי  ÅÂÄÈÅÄÀÇÈÈ
ïéøeîàa ïéìòBî ,íéîc ú÷éøæ øçàì ב על– הקרבים חלבים ÀÇÇÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄ

ה'", "קדשי נעשו  הזריקה שלאחר המזבח, øNaaגבי ïéìòBî ïéàåÀÅÂÄÇÈÈ
פי על  אף בבשר", מועלין "ואין נקטה שמשנתנו  מבואר , בגמרא –
יצא  שאם מכאן , לדייק כדי  מעילה, דין  בו  אין הזריקה לפני שגם

לאכילה, נאסר הבשר אבל בו , מועלין אין אמנם הזריקה, קודם הבשר
מועילה  שזריקה הסובר , היא עקיבא רבי  משנתנו שכן לשרפו, וצריך

הזריקה  אין עקיבא רבי לדעת שאף להשמיענו , המשנה ובאה ליוצא,
אכילה. לענין לא אבל  מעילה לענין  אלא היוצא לבשר  ìòÇמועילה

äæ ìòå ,äæ,האימורים ועל  הבשר  על –,ìebt íeMî ïéáiç ÆÀÇÆÇÈÄÄÄ
àîèå ,øúBð בקדשים באה הדם שזריקת והרי הדם; זריקת לאחר  – ÈÀÈÅ

בלבד. להחמיר  ì÷äìקלים íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî ,àöîðÄÀÈÇÂÅÈÄÀÈÀÅÈÈÄÀÈÅ
øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe .øéîçäìe.לעיל שבארנו כמו – ÀÇÀÄÀÈÈÄÇÄËÀÇÀÄ

y c e w z a y
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פותח  והוא בהם, שמועלים והחלקים מעילתם זמן  הקדשים בכל  לפרט בא זה פרק
היונה בני  מן  או התורים מן הבא חטאת בקרבן היינו העוף, "zetqezבחטאת oiir)
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úàhç.ä÷ìîð–íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.äfä ©¨¨£¦¨¦¤ª§¨¨¦§§¨ª§§¨§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨ª¨

dîc–ìebt íeMî äéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,äìéòî da ïéàå. ¨¨©¨¦¨¤¨¦¦¨§¨¥§¥¨§¦¨
·äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úìBò.ä÷ìîð–íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.ävî ©¨£¦¨¦¤ª§¨¨¦§§¨ª§§¨§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨¦¨

dîc–ìebt íeMî äéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,da ïéìòBîe,ïLcä úéáì àözL ãò. ¨¨©¨¦¨¤¨¦¦¨§¨¥£¦¨©¤¥¥§¥©¤¤

a`.lqtil dxyked .serd z`hgìåáèá úìñôð à÷åãå .íéøåôë øñåçî åà íåé ìåáè äá òâð íà úìñôð àéäù ,äùåã÷ äá äôñåúð ä÷ìîðùî øîåìë
:ùãå÷ä úà ìñåô àåä êë äîåøúä úà ìñåô íåé ìåáèù íùëù ,íéøçà àîèì äàîèéî àì ìáà .íåé.lebt meyn dilr oiaiig dnc dfedìù äàæäã

:àîèå øúåð øåñéà åá ùé áåùå ,äîäáá íã ú÷éøæ åîë ïëì íãå÷ åá áùçùë ìåâô úòáå÷ äàæäã ,éà÷ äîäáã ä÷éøæ íå÷îá óåòä úàèç.dlirn da oi`e
:íéðäëì øúéä [äá] ùé äîã äæåäã ïåéëã

a.dnc dvin:åîã äöîðå áéúë óåòä úìåòáã .óåòä úàèçã äàæäå äîäáä ú÷éøæ íå÷îá éà÷ óåòä úìåòã éåöéî.oycd zial `vzy cräìåëã ïåéëã
áéúëãë ïùãä úîåøú äøôòî ìèðúå äìåë óøùúù ãò äá ïéìòåî íìåòì ,óåñáì øúéä úòù äá úéìå ìéìë('å àø÷éå):ùàä ìëàú øùà ïùãä úà íéøäå
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zepaxwl serd zepaxw `pzd micwd dnl my x`eany ,"l`xyi zx`tz"e "aeh mei
.(serd z`hga gzt dnle ,dnda

äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úàhç נהנה ואפילו  בפה, – ÇÈÈÂÄÈÄÆËÀÈÈ
בחייה äøLëä(רש"י).ממנה ,ä÷ìîðהוכנה כלומר (רמב"ם ),– ÄÀÀÈËÀÀÈ

קדושה בה נתוספה מפרשים: íBé(רש"י),ויש  ìeáèa ìñtäì– ÀÄÈÅÄÀ
השמש, עליו  העריב לא ועדיין מטומאתו  שטבל טמא בה נגע שאם

נפסלת, היא íéøetkהרי øqçîáeשצריך מצורע או  זב כגון – ÄÀËÇÄÄ
הביא  שלא זמן וכל טבילתו , יום למחרת לכפרתו קרבנות להביא

לאחר העוף בחטאת נגע הוא ואם כיפורים", "מחוסר נקרא קרבנותיו
נפסלת, היא הרי שקיעת äðéláeמליקתה, עד  דמה הוזה לא אם – ÇÄÈ

תוספות),החמה פסולה.(עיין dîcהחטאת äfä,המזבח קיר על  – ËÈÈÈ
ìebt íeMî äéìò ïéáiç כגון פיגול , נעשתה החטאת שאם – ÇÈÄÈÆÈÄÄ

ממנה  האוכל זמנו, לאחר  מבשרה לאכול  המליקה בשעת הכהן שחשב
כרת, חייב זמנו תוך חייב øúBðאפילו הזמן, לאחר ממנה שהאוכל – È

נותר ,מ  משום àîèåשום חייב גופו , בטומאת ממנה שהאוכל – ÀÈÅ
הדם  זריקת במקום בעוף הדם הזאת שכן  בטומאה; קדשים אכילת

חייבים  הדם שמשנזרק לעיל שנינו בהמה שבקרבן  וכשם היא, בבהמה
חייבים  הדם משהוזה העוף בחטאת גם כך וטמא, נותר  פיגול , משום

וטמא; נותר פיגול, משום äìéòîעליה da ïéàå שהוזה שכיון  – ÀÅÈÀÄÈ
לכוהנים כולה הותרה ד).דמה ו, זבחים  (עיין
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התורים  מן  הבא עולה בקרבן היינו  העוף, בעולת מעילה דיני לפרט באה משנתנו
ה). ו, זבחים (עיין  היונה בני מן  או

äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úìBò.בפה –äøLëä ,ä÷ìîð ÇÈÂÄÈÄÆËÀÈÈÄÀÀÈËÀÀÈ
äðéláe ,íéøetk øqçîáe ,íBé ìeáèa ìñtäì שבארנו כמו – ÀÄÈÅÄÀÄÀËÇÄÄÇÄÈ

העוף. בחטאת dîcלעיל ävîהמזבח קיר על  ה ),– ו, זבחים  (עיין ÄÈÈÈ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî äéìò ïéáiç במשנה שבארנו כמו  – ÇÈÄÈÆÈÄÄÈÀÈÅ

בבהמה  הדם זריקת במקום הוא העוף בעולת הדם שמיצוי הקודמת,

העוף, בחטאת הדם ïLcäוהזאת úéáì àözL ãò ,da ïéìòBîeÂÄÈÇÆÅÅÀÅÇÆÆ
לעולם  לכהנים, היתר  שעת בה ואין המזבח על קרבה שכולה שכיון –

ותינטל כולה, שתישרף עד כלומר הדשן, לבית שתצא עד  בה מועלים
שכתוב כמו  הדשן , תרומת ג):מאפרה ו, הדשן (ויקרא את "והרים

נעשתה  הדשן  תרומת מצוות שנתקיימה וכיון  האש", תאכל אשר
למחנה  מחוץ אל  הדשן  לבית היוצא באפר  מועלים אין  ושוב מצוותה,

ברטנורא). גרשום ; רבנו רש"י; בגמרא ; רב דעת מפרשים(לפי (לפיויש

בגמרא): יוחנן רבי oycdדעת zial `vzy cr הדשן את שיוציא עד  –

מאפרה  הנהנה אבל מצוותה, גמר  שזהו למחנה, מחוץ אל המזבח מן
מועלים  הדשן , תרומת נתרמה שכבר  אף המזבח, על עדיין כשהוא

ד).בו משנה להלן טוב " יום "תוספות ועיין ישראל "; dkld("תפארת  oke
ב-ג). ב, מעילה  הל ' רמב"ם  (עיין

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש
 ב"ה,  י"א סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ע"י התלמיד הנעלה... שי', בו כותב אשר סובל הוא מענין השכחה.

הנה יהי' זהיר במקוה טהרה )טבילת עזרא(, ויאמר בכל יום אחר תפלת שחרית שיעור תהלים 

יפריש איזה פרנק לצדקה,  וקודם תפלת שחרית בימות החול   - לימי החדש  - כפי שנחלק התהלים 

ויקבע שיעור לימוד בחלק התורה אשר בזהר הקדוש אמור עלי' שהיא נשמתא דאורייתא, ומזה מובן 

שמוסיף חיות גם בלימוד נגלה דתורה הנקראת שם גופא דאורייתא, וחיות הרי הוא סגולה לזכרון, 

וכמ"ש בתהלים )ל"א י"ג( נשכחתי כמת מלב וגו', ויעיין ג"כ בהלכות תלמדו תורה לרבנו הזקן פרק ב 

סוף סעיף יו"ד, והשי"ת יצליחו ללמוד תורה ביראת שמים.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



dlibnקעב zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כז דבריו:דף את מבארת שאמרהגמרא úBðzî',מה ézìa÷ àì'כוונתוék Ÿ¦©§¦©¨¦

déì éøcLî eåä ék øæòìà éaøc ,àäלו שולחים -àì ,äàéNð éaî úBðzî ¨§©¦¤§¨¨¦£§©§¥¥©¨¦¥§¦¨Ÿ
ìé÷L äåäואף אלו, déìמתנות éðnæî äåä ékאצלם øîàלסעוד ,ìéæà äåä àì £¨¨¦¦£¨§©§¥¥Ÿ£¨¨¦¨©

,eäìוכיáéúëc ,äéçàc eëì àçéð àì(כז טו äéçé',(משלי úBðzî àðBN' ואם §Ÿ¦¨§§¤§¤¦§¦¥©¨¦§¤
כך. על הקפיד נחוניא רבי גם ולכן חיי. יתקצרו מתנות אקבל

זה: בענין נוסף déìמעשה éøcLî eåä ék àøéæ éaøמתנותàì ,äàéNð éaî ©¦¥¨¦£§©§¥¥¦¥§¦¨Ÿ
ìé÷L äåäאך האמור, הטעם déìמן éðnæî äåä ékלסעוד,ìéæà וøîà לבאר £¨¨¦¦£¨§©§¥¥¨¦¨©

éaמעשהו, éøwééúîc éøewééúà שלהם הנאה וזו עמם, לסעוד בבואי הם מתכבדים - ¦§©¥§¦§©§¥¦
עבורי  מתנה .ואינה

נחוניא: רבי דברי את לבאר ממשיכה נחוניאהגמרא רבי שאמר ìòמה ézãîò àìå'§Ÿ¨©§¦©
,'éúBcîכפי åéúBcîכוונתו ìò øéáònä ìk ,àáø øîàc למדוד מדקדק שאינו ¦©§¨©¨¨¨©©£¦©¦¨

כמידתם, åéòLtלמצעריו ìk epnî ïéøéáòî,פשעיו אחר מדקדקת הדין מידת ואין ©£¦¦¦¤¨§¨¨
ומ  מניחתם יח)øîàpL,סתלקת אלא ז òLt',(מיכה ìò øáBòå ïBò àNBð',ודורשים ¤¤¡©¥¨§¥©¤©
ïBò àNBð éîì,עמו מדקדק òLtואינו ìò øáBòL éîì מדקדק שאינו חבירו של §¦¥¨§¦¤¥©¤©

עליו. עמו

ימיו: אריכות על שנשאל נוסף änaחכם ,äçø÷ ïa òLBäé éaø úà éaø ìàL̈©©¦¤©¦§ª©¤¨§¨©¤
Bì øîà .íéîé zëøàäוכי יהושע, éiçaרבי zö÷.זאת שואלני Bì,שאתה øîà ¤¡©§¨¨¦¨©©§¨§©©¨©

,éaøימיך אריכות ãBîììåטעם ,àéä äøBzאותהéøö éðà,C.לקיימה אוכל אני שאף ézìkzñðשיתכן àì éîiî ,Bì øîà ©¦¨¦§¦§£¦¨¦¨©¦¨©Ÿ¦§©©§¦
òLø íãà úeîc íìöa ìkzñäì íãàì øeñà ïðçBé éaø øîàc ,òLø íãà úeîãaøîàpL ליהורם , אמר שאלישע ¦§¨¨¨¨§¨©©¦¨¨¨§¨¨§¦§©¥§¤¤§¨¨¨¨¤¤¡©

יד) ג ב' éìà(מלכים èéaà íà àNBð éðà äãeäé Cìî èôLBäé éðt [éìeì] (àìåì)','jàøà íàå E לא שאלישע ומבואר ¥§¥§¨¨¤¤§¨£¦¥¦©¦¥¤§¦¤§¤¨
הרשע  יהורם בפני .הביט

הגמרא: øîà,מוסיפה øæòìà éaøרשע בפני úBäkהמביט åéðéò,נחלשת ראייתו כלומר א)øîàpL[-נחלשות] כז (בראשית ©¦¤§¨¨¨©¥¨¥¤¤¡©
,'úBàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ ék éäéå' הראות מחמת היתה עיניו שכהיית למדים, המיותרת 'מראות' דהיינו ומתיבת , ©§¦¦¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨¥§

.òLøä åNòa ìkzñàc íeMî¦§¦§©©§¥¨¨¨¨
הגמרא: déìכיåמקשה àîøb àä,עיניו שכהו éðéòaליצחק äl÷ èBéãä úìì÷ éäz ìà íìBòì ,÷çöé éaø øîàäå,E §¨©§¨¥§¨¨©©¦¦§¨§¨©§¦¦§©¤§©¨§¥¤

äøN úà ìl÷ Cìîéáà éøäL,עינים øîàpLבכהיית ,dòøæa íéi÷úðåאבימלך טז)בדברי כ úeñk(שם Cì àeä äpä' ¤£¥£¦¤¤¦¥¤¨¨§¦§©¥§©§¨¤¤¡©¦¥¨§
,'íéðéò úéiñk' àlà 'úeñk' éø÷z ìà ,'íéðéò.יצחק עיני כהו זו ומקללה רואה, שאינה עינים כסויית שתהא אותה שקילל ¥©¦©¦§¥§¤¨§¦©¥©¦

הגמרא: déìמתרצת àîøb àäå àä.לכך גרמו אבימלך קללת וגם עשיו בפני ההבטה גם - ¨§¨©§¨¥
אסורה: רשע בפני שהבטה נוסף øîà,מקור àáøזאת ה)שנאמרàëäî,למדים יח áBè',(משלי àì òLø éðt úàN' ודורשים ¨¨¨©¥¨¨§¥§¥¨¨Ÿ

טוב  דבר אינה רשע פני .שראיית

ימים: אריכות בענין קרחה בן יהושע לרבי רבי בין נוסף òLaBúøéètמעשה úקרחה בן יהושע רבי éðëøa.של ,[éaø] Bì øîà ¦§©§¦¨¨©©¦¨§¥¦
.éîé éöçì òébzL ïBöø éäé ,Bì øîà,רבי לו ימיךeäleëìeאמר לכל -àì.בכך מברכני אינך מדוע Bì,אגיע, øîà וכי ¨©§¦¨¤©¦©©£¦¨©§§Ÿ¨©

éøçà íéàaä,eòøé änäa E הדיוטות יהיו ימיהם וכל גדולתך בניך יטלו לא ימים תאריך ואם אתה, נשיא הרי .כלומר, ©¨¦©£¤§¥¨¦§
לעיל: שהוזכר רשע באדם הסתכלות בענין éìעוד éúéz ,øîà ãç ,éäéà øa ïîéðîe éäéà øa äeáà שכרי ישולם על - £¨©¦¦¦§¨¦©¦¦©¨©¥¥¦

éì éúéz ,øîà ãçå .éúeëa éìkzñà àìcעלéúek éãäa úeôzeL éãáò àìc. §Ÿ¦§©§¦§¦§©¨©¥¥¦§Ÿ£¨¦¨©£¥¦
ימיו: אריכות על שנשאל נוסף ézãt÷äחכם àì éîiî ,íäì øîà .íéîé zëøàä äna ,àøéæ éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦¥¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©§¦

éúéaאף CBúaézøäøä àìå ,épnî ìBãbL éî éðôa ézãòö àìå תורה, úBôpeènäבדברי úBàBáîaézëìä àìå , §¥¦§Ÿ¨©§¦¦§¥¦¤¨¦¤¦§Ÿ¦§©§¦¦§©§¨§Ÿ¨©§¦
àìa úBnà òaøàלימודå òá÷ úðéL àì Løãnä úéáa ézðLé àìå ,ïéléôz àìáe äøBz אףéàøò úðéL àì ©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦§Ÿ¨©§¦§¥©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©

שם  éøéáç,המותרת úìwúa ézNN àìå חבירו תקלת מחמת ולא הנאתו מחמת ששמח éøéáçì,אף éúàø÷ àìå §Ÿ©§¦§©¨©£¥¦§Ÿ¨¨¦©£¥¦
Búðéëça] (åúëéðça)[ לגנאי שמו כינוי -,dì éøîàåאף לחבירו קרא שלא [Búëéðçaשאמר (åúðéëça)[ בכינוי שמו כינוי - ©£¦¨§¨§¦¨©£¦¨

במשפחתו  המקובל .גנאי

i"yx

êéøö éðà ãåîììÐlke` ile`
.miiwlêìî èôùåäé éðô àìåì

êéìà èéáà íà àùåð éðà äãåäé
êàøà íàåÐok xn` ryil`

.mxediläîäá êéøçà íéàáä
åòøéÐzeigl jl aeh oi` :dinza

elhi `l ok m`y ,ipenk miax mini
mde ,`iyp dz`e .jzlecba jipa

.zeheicd eidi mdini lkúøäøä
Ð.dxez ixacäøåú àìáÐ

.cinz ita dxeby izqxb
[åúëéðçá]Ðexiagl my epik m`

.i`pbl[åúðéëçá] äì éøîàåÐ
el `ae xceqny iepik eze` elit`
azk" enk .itec my ezgtynn
oihib zkqnc "dzkipge ezkipg

(a ,ft).



קעג dlibn zkqn ± awri oir
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ע"ב: כז דבריו:דף את מבארת שאמרהגמרא úBðzî',מה ézìa÷ àì'כוונתוék Ÿ¦©§¦©¨¦

déì éøcLî eåä ék øæòìà éaøc ,àäלו שולחים -àì ,äàéNð éaî úBðzî ¨§©¦¤§¨¨¦£§©§¥¥©¨¦¥§¦¨Ÿ
ìé÷L äåäואף אלו, déìמתנות éðnæî äåä ékאצלם øîàלסעוד ,ìéæà äåä àì £¨¨¦¦£¨§©§¥¥Ÿ£¨¨¦¨©

,eäìוכיáéúëc ,äéçàc eëì àçéð àì(כז טו äéçé',(משלי úBðzî àðBN' ואם §Ÿ¦¨§§¤§¤¦§¦¥©¨¦§¤
כך. על הקפיד נחוניא רבי גם ולכן חיי. יתקצרו מתנות אקבל

זה: בענין נוסף déìמעשה éøcLî eåä ék àøéæ éaøמתנותàì ,äàéNð éaî ©¦¥¨¦£§©§¥¥¦¥§¦¨Ÿ
ìé÷L äåäאך האמור, הטעם déìמן éðnæî äåä ékלסעוד,ìéæà וøîà לבאר £¨¨¦¦£¨§©§¥¥¨¦¨©

éaמעשהו, éøwééúîc éøewééúà שלהם הנאה וזו עמם, לסעוד בבואי הם מתכבדים - ¦§©¥§¦§©§¥¦
עבורי  מתנה .ואינה

נחוניא: רבי דברי את לבאר ממשיכה נחוניאהגמרא רבי שאמר ìòמה ézãîò àìå'§Ÿ¨©§¦©
,'éúBcîכפי åéúBcîכוונתו ìò øéáònä ìk ,àáø øîàc למדוד מדקדק שאינו ¦©§¨©¨¨¨©©£¦©¦¨

כמידתם, åéòLtלמצעריו ìk epnî ïéøéáòî,פשעיו אחר מדקדקת הדין מידת ואין ©£¦¦¦¤¨§¨¨
ומ  מניחתם יח)øîàpL,סתלקת אלא ז òLt',(מיכה ìò øáBòå ïBò àNBð',ודורשים ¤¤¡©¥¨§¥©¤©
ïBò àNBð éîì,עמו מדקדק òLtואינו ìò øáBòL éîì מדקדק שאינו חבירו של §¦¥¨§¦¤¥©¤©

עליו. עמו

ימיו: אריכות על שנשאל נוסף änaחכם ,äçø÷ ïa òLBäé éaø úà éaø ìàL̈©©¦¤©¦§ª©¤¨§¨©¤
Bì øîà .íéîé zëøàäוכי יהושע, éiçaרבי zö÷.זאת שואלני Bì,שאתה øîà ¤¡©§¨¨¦¨©©§¨§©©¨©

,éaøימיך אריכות ãBîììåטעם ,àéä äøBzאותהéøö éðà,C.לקיימה אוכל אני שאף ézìkzñðשיתכן àì éîiî ,Bì øîà ©¦¨¦§¦§£¦¨¦¨©¦¨©Ÿ¦§©©§¦
òLø íãà úeîc íìöa ìkzñäì íãàì øeñà ïðçBé éaø øîàc ,òLø íãà úeîãaøîàpL ליהורם , אמר שאלישע ¦§¨¨¨¨§¨©©¦¨¨¨§¨¨§¦§©¥§¤¤§¨¨¨¨¤¤¡©

יד) ג ב' éìà(מלכים èéaà íà àNBð éðà äãeäé Cìî èôLBäé éðt [éìeì] (àìåì)','jàøà íàå E לא שאלישע ומבואר ¥§¥§¨¨¤¤§¨£¦¥¦©¦¥¤§¦¤§¤¨
הרשע  יהורם בפני .הביט

הגמרא: øîà,מוסיפה øæòìà éaøרשע בפני úBäkהמביט åéðéò,נחלשת ראייתו כלומר א)øîàpL[-נחלשות] כז (בראשית ©¦¤§¨¨¨©¥¨¥¤¤¡©
,'úBàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ ék éäéå' הראות מחמת היתה עיניו שכהיית למדים, המיותרת 'מראות' דהיינו ומתיבת , ©§¦¦¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨¥§

.òLøä åNòa ìkzñàc íeMî¦§¦§©©§¥¨¨¨¨
הגמרא: déìכיåמקשה àîøb àä,עיניו שכהו éðéòaליצחק äl÷ èBéãä úìì÷ éäz ìà íìBòì ,÷çöé éaø øîàäå,E §¨©§¨¥§¨¨©©¦¦§¨§¨©§¦¦§©¤§©¨§¥¤

äøN úà ìl÷ Cìîéáà éøäL,עינים øîàpLבכהיית ,dòøæa íéi÷úðåאבימלך טז)בדברי כ úeñk(שם Cì àeä äpä' ¤£¥£¦¤¤¦¥¤¨¨§¦§©¥§©§¨¤¤¡©¦¥¨§
,'íéðéò úéiñk' àlà 'úeñk' éø÷z ìà ,'íéðéò.יצחק עיני כהו זו ומקללה רואה, שאינה עינים כסויית שתהא אותה שקילל ¥©¦©¦§¥§¤¨§¦©¥©¦

הגמרא: déìמתרצת àîøb àäå àä.לכך גרמו אבימלך קללת וגם עשיו בפני ההבטה גם - ¨§¨©§¨¥
אסורה: רשע בפני שהבטה נוסף øîà,מקור àáøזאת ה)שנאמרàëäî,למדים יח áBè',(משלי àì òLø éðt úàN' ודורשים ¨¨¨©¥¨¨§¥§¥¨¨Ÿ

טוב  דבר אינה רשע פני .שראיית

ימים: אריכות בענין קרחה בן יהושע לרבי רבי בין נוסף òLaBúøéètמעשה úקרחה בן יהושע רבי éðëøa.של ,[éaø] Bì øîà ¦§©§¦¨¨©©¦¨§¥¦
.éîé éöçì òébzL ïBöø éäé ,Bì øîà,רבי לו ימיךeäleëìeאמר לכל -àì.בכך מברכני אינך מדוע Bì,אגיע, øîà וכי ¨©§¦¨¤©¦©©£¦¨©§§Ÿ¨©

éøçà íéàaä,eòøé änäa E הדיוטות יהיו ימיהם וכל גדולתך בניך יטלו לא ימים תאריך ואם אתה, נשיא הרי .כלומר, ©¨¦©£¤§¥¨¦§
לעיל: שהוזכר רשע באדם הסתכלות בענין éìעוד éúéz ,øîà ãç ,éäéà øa ïîéðîe éäéà øa äeáà שכרי ישולם על - £¨©¦¦¦§¨¦©¦¦©¨©¥¥¦

éì éúéz ,øîà ãçå .éúeëa éìkzñà àìcעלéúek éãäa úeôzeL éãáò àìc. §Ÿ¦§©§¦§¦§©¨©¥¥¦§Ÿ£¨¦¨©£¥¦
ימיו: אריכות על שנשאל נוסף ézãt÷äחכם àì éîiî ,íäì øîà .íéîé zëøàä äna ,àøéæ éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦¥¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©§¦

éúéaאף CBúaézøäøä àìå ,épnî ìBãbL éî éðôa ézãòö àìå תורה, úBôpeènäבדברי úBàBáîaézëìä àìå , §¥¦§Ÿ¨©§¦¦§¥¦¤¨¦¤¦§Ÿ¦§©§¦¦§©§¨§Ÿ¨©§¦
àìa úBnà òaøàלימודå òá÷ úðéL àì Løãnä úéáa ézðLé àìå ,ïéléôz àìáe äøBz אףéàøò úðéL àì ©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦§Ÿ¨©§¦§¥©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©

שם  éøéáç,המותרת úìwúa ézNN àìå חבירו תקלת מחמת ולא הנאתו מחמת ששמח éøéáçì,אף éúàø÷ àìå §Ÿ©§¦§©¨©£¥¦§Ÿ¨¨¦©£¥¦
Búðéëça] (åúëéðça)[ לגנאי שמו כינוי -,dì éøîàåאף לחבירו קרא שלא [Búëéðçaשאמר (åúðéëça)[ בכינוי שמו כינוי - ©£¦¨§¨§¦¨©£¦¨

במשפחתו  המקובל .גנאי

i"yx

êéøö éðà ãåîììÐlke` ile`
.miiwlêìî èôùåäé éðô àìåì

êéìà èéáà íà àùåð éðà äãåäé
êàøà íàåÐok xn` ryil`

.mxediläîäá êéøçà íéàáä
åòøéÐzeigl jl aeh oi` :dinza

elhi `l ok m`y ,ipenk miax mini
mde ,`iyp dz`e .jzlecba jipa

.zeheicd eidi mdini lkúøäøä
Ð.dxez ixacäøåú àìáÐ

.cinz ita dxeby izqxb
[åúëéðçá]Ðexiagl my epik m`

.i`pbl[åúðéëçá] äì éøîàåÐ
el `ae xceqny iepik eze` elit`
azk" enk .itec my ezgtynn
oihib zkqnc "dzkipge ezkipg

(a ,ft).

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zay(iying meil)

dxyrn dlrnl s` aiig utg xiarndy ixd .zay zek`lnl
zeyxl cigid zeyxn d`ved `aiwr iax zrcly oeike ,migth
s` dilr aiigl eilr ,dk`ln `id miaxd zeyx jxc cigid

.migth dxyrn dlrnl exiardyk
åàì àlàzxacn `ziixad i`ce `l` ±÷øBæacigid zeyxn ¤¨¨§¥

xiarna `le ,epzpyna enk ,miaxd zeyx jxc cigid zeyxl
,eciaegken ,'dnvr miaxd zeyx'a `ziixad dxaicy dnn

wxefayäøNòî ähîìmigtháéiçîc àeäwxefa la` ,`aiwr iax §©¨¥£¨¨¦§©¥
äøNòî äìòîìmigth.áéiçî àìmeyn `aiwr iax ly enrh m`e §©§¨¥£¨¨Ÿ§©¥

,migth dxyrn dlrnl s` aiigl el yi ,hiyenn wxef micnly
`l`dpéî òîLminkge `aiwr iaxy ,o`kn gken ±äîk äèeì÷'a §©¦¨¦§¨§¨

éâéìt 'äçpeäLdhnl wxfy oeiky xaeq `aiwr iaxy ,[ewlgp±] ¤§¨§¦¦
dgpedk `id ixd ,miaxd zeyx xie`a dhlwpe migth dxyrn
dxyrn dlrnl wxef la` .xehte dgpedk dpi` minkgle ,aiige

hiyenn wxef micnl oi`e ,xeht lkd ixacl migthdwiqn .
,`xnbddpéî òîL.ok gikedl yi ok` ± §©¦¨

:`pepnd ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdøæòìà éaøc àâéìôe§¦¨§©¦¤§¨¨
,xfrl` iax lr dfa wleg `pepnd ax ±áéiçî ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨§©¥

àáé÷ò éaø äéäjxc cigid zeyxl cigid zeyxn utg wxefd z` ¨¨©¦£¦¨
miaxd zeyxeléôàwxfy ote`aäøNòî äìòîì`edy ,migth £¦§©§¨¥£¨¨

.hiyenn wxef cneléðz÷c éàäåewlgpy `ziixad dxn`y dne ± §©§¨¨¥
a wxefa,dîöò íéaøä úeLøepi` ,migth dxyrn dhnl epiidc §¨©¦©§¨

`l`,ïðaøc ïçk EòéãBäìmixhet mdy cala ef `ly eprinydl §¦£Ÿ¨§©¨¨
,hiyenn wxef micnl oi`y itl migth dxyrn dlrnl wxfa
miaxd zeyx jxc utgd xary ote`a elit` mixhet md `l`
ink dhelw mixne` oi`y meyn ,migth dxyrn dhnl dnvr

.dgpedy
:xfrl` iax lr zwlegd drc d`ian `xnbdäi÷ìç áøc àâéìôe§¦¨§©¦§¦¨

éáBè øa,iaeh xa diwlg ax lr dfa wleg xfrl` iax ±áø øîàc ©¦§¨©©
,éáBè øa äi÷ìçjxc cigid zeyxl cigid zeyxn utg wxefd ¦§¦¨©¦

a utgd xar m` ,miaxd zeyxìL CBzäLzeyx rwxwl migth §Ÿ¨
l ,miaxd,áéiç ìkä éøácmicen ,gp `l utgdy s` df ote`ay ¦§¥©Ÿ©¨

m`e .oldl x`eanke ,gpedy enk `ed ixdy minkge `aiwr iax
utgd xaräøNòî äìòîìl ,miaxd zeyx rwxwn migthéøác §©§¨¥£¨¨¦§¥
,øeèt ìkäutgd xar m`e .hiyenn wxef micnl oi`y meyn ©Ÿ¨

ìLîäLmigthäøNò ãòå,migthàáé÷ò éaø ú÷Bìçîì eðàa ¦§Ÿ¨§©£¨¨¨§©£¤©¦£¦¨
,ïðaøåopaxle ,aiige 'dgpedy ink dhelw' mixne` `aiwr iaxly §©¨¨

.xehte 'dgpedy ink dhelw' mixne` oi`
:iaeh xa diwlg axk diepyd `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðz©§¨©¦¨¦

Yutg wxefd ,iaeh xa diwlg ax ixack `ziixaa ok epipy
miaxd zeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxnìL CBúaäL §§Ÿ¨

,migth.áéiç ìkä éøácwxf m`eäøNòî äìòîì,migthBðéàxeq` ¦§¥©Ÿ©¨§©§¨¥£¨¨¥
úeáL íeMî àlàzeyxn lhlhl minkg exq`y ,[opaxc xeqi`-] ¤¨¦§

oi` m` elit`] xg` mc` ly cigid zeyxl cg` mc` ly cigid
cvn j` .zexvg iaexir eyr `l m` [odipia zxaer miaxd zeyx

.dxyrn dlrnl xeqi` oi` ,mdipia dwiqtn miaxd zeyxyåokl §
eéä íàd izyøzeî ,BlL úBéeLøligzkldfay ,efl efn wexfl d ¦¨§¤¨

wxefde .zexivg iaexir minkg ekixvd `lìMîäLmigthãòå ¦§Ÿ¨§©
äøNò,migth.ïéøèBt íéîëçå áéiçî àáé÷ò éaø £¨¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§¦

:lirl d`aedy `ziixad ixaca dpc `xnbdøî øîà`aed ± ¨©©
zeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxn wxefd ,`ziixaa lirl

,migth dxyrn dlrnl miaxdeéä íàd izy.øzeî ,BlL úBéeLø ¦¨§¤¨
:`xnbd dywnáøc déúáeéz éåäz àîéìdidzy xn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¥§©

,axl `kxit o`knøîzéàc,yxcnd ziaa xn`py ±íéza éðL §¦§©§¥¨¦
øîà àðeä áø øa äaø ,íéaøä úeLø écö éðLamya÷Bøæì øeñà ,áø ¦§¥¦¥§¨©¦©¨©©¨¨©©¨¦§
.äæì äfî ÷Bøæì øzeî ,øîà ìàeîLe ,äæì äfî`id mzwelgn i`cee ¦¤¨¤§¥¨©¨¦§¦¤¨¤

did `l mc` ipa ipy ly md m`y ,ely mizad ipyy ote`a

,dyw ok m`e .zexvg iaexir `la dfl dfn wexfl xizn l`eny
.ax ixack `le ,wexfl xzen ely mdipyay yxetn `ziixaay

:`xnbd zvxznàéääì àðîé÷Bà éî åàìåz` epcnrd `l m`d - §¨¦¦§¨§©¦
a l`enye ax ly zwelgndãç ézzîe ãç éìcéîc ïBâkote`a ± §§¦§¥©¦©¥©

eci z` on`l jixv jk jezne ,jenp cg` ziae deab cg` ziay
,deab mewnl jenp mewnn e` jenp mewnl deab mewnn wexfl

yeygl yi cexh `edy jezneééeúàì éúàå ìôð ïéðîéæcminrty ± §¦§¦¨©§¨¥§¨¥
zeyxn qipkn `vnpe ,enixdl `eaie miaxd zeyxl utgd leti
.df ote`a zial zian wexfl ax xq` okle ,cigid zeyxl miaxd
mixne` migth dylyn zegtay jkl xewnd z` zxxan `xnbd

:cealdì éøîàå ,àðeðîä áøì àcñç áø déì øîàmixne` yie ± ¨©¥©¦§¨§©©§¨§¨§¦¨
xn`yïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,àcñç áøì àðeðîä áøoipn ± ©©§¨§©¦§¨§¨¨¦§¨§¨©¨¨

,minkg exn`y df xac epcnlìMî úBçt ìkãeáìk äL,sipq-] ¨¨¦§Ÿ¨§¨
[edekix`de eilr etiqedy xvw xacéîclk ,xnelk ,[dnec `ed±] ¨¥

axwzd eli`k aygp xg` xacl migth dyly jeza `vnpd xac
zegt ddeab `idy miaxd zeyxa ziyeyab okle ,eil` xagzde

.miaxd zeyxl dliha migth dylyn,déì øîà`id `xaq ¨©¥
,miaxd zeyxk daeyg ziyeyabdyúeLøì dì øLôà éàL éôì§¦¤¦¤§¨¨¦§

éðèéäøáe è÷ìîa è÷lézL íéaøäz` wilgdl miieyrd milk±] ¨©¦¤¦¨¥§©§¥§¨¦§¦
miaxd zeyx rwxw z` wilgdl xyt` i` ,xnelk ,[yxwd
zeyx jxc jky oeike ,iphidxe hwlna ewlged eli`k zeiyeyabn

.dil` zelha od ixd zeiyeyab da yiy miaxd
:`xnbd dywnéëä éàzeyx jxc `id jky ,mrhd edf m` ± ¦¨¦

da yiy ziyeyab s` ok m` ,miaxdìLäLmigthénð`di mb ± §Ÿ¨©¦
.da zeievn el`k zeiyeyab mby ,miaxd zeyxk dpiceúåcere ± §

,df mrh lr dywïðúc àädkeq zexyk iabl epipyy ef dpyn ± ¨¦§©
(.fh dkeq),äe dkeq dpeaìLîìL[cixen±]úBðôcezkeqäìòîìî ©§©§¥§¨¦§©§¨
,ähîìitlk `ae bxe`e jkqd lv` zevignd bex`l ligzdy §©¨

,rwxwl jenq gezt xie` gipde ,dhnïä íà[zeptcd-]ïî ïéäBáb ¦¥§¦¦
ìL õøàä,íéçôè äLezkeq.äìeñtmideab m` `weecy rnyn ¨¨¤§Ÿ¨§¨¦§¨

,dleqt dylyàämideab m` la` ±ìMî úBçt,äøLk äLitl ¨¨¦§Ÿ¨§¥¨
cr enlype odilr sqep eli`k ,migth dyly jeza zeptcdyky
jiiy `l dfa `ld ,dywe ,'ceal' oicn `ed dxe`kle ,rwxwl
recne ,miaxd zeyxa dievn `idy ziyeyab iabl xn`py mrhd

.ceal ea mixne`
:dipyd `iyewd lr `xnbd zvxzníúä,dkeq iabl ,my ±eðééä ¨¨©§

àîòèdyly zedeab zeptca dpynd dlqty mrhd edf - ©£¨
,migthda ïéò÷Ba íééãbäL ävéçî dì àéåäc íeMî`idy ± ¦§¨§¨¨§¦¨¤©§¨¦§¦¨

la` ,dvign daeyg dpi`e ,da xearl mileki miicbdy dvign
mileki mpi` miicbd ,migth dylyn zegt zedeab zeptcdyk

.ceal oicn epi`e ,dxiyk dvign `id jkle xearl
:`xnbd dgecçpézm` dxiyk dkeqd recn ayiin df mrh ± ¦©

migth dylyn zegt xie` gipdähîìm` la` ,ux`l jenqa §©¨
migth dylyn zegt gipd,äìòîìmby zenewn dnka ep`vny §©§¨

epipyy dn oebk ,ceal mixne` df ote`a(:fh oiaexir)xyt`y
dylyn zegt mdipiae milag dyly ici lr zevign zeyrl

epipyy dn oke ,migth(.fi dkeq)zeptcdn jkqd z` wigxd m`y
dkeqd jkn zegtay rnyne ,dleqt dkeqd migth dyly

,dxykøîéîì àkéà éàîi`ce ceal oic my ixd ,z`f x`ap ji` ± ©¦¨§¥©
meyn `ed xziddy xnel jiiy `le ,miizpiay xie`d z` milyn
lk m` ,`iyewd zxfeg ok m`e .xearl mileki mpi` miicbdy
hwlizy miaxd zeyx jxc oi`y] `xaqn `ed ceal oic xewn

.mipte` x`ya ceal xnel xewnd oipn ,['eke
:`xnbd dwiqnàlày oicdìMî úBçt ìkäLmigthéîc ãeáìk± ¤¨¨¨¦§Ÿ¨§¨¨¥
,xaegnk aeygdì éøéîb àúëìä.ipiqn dynl dkld edeplaiw ± ¦§§¨§¦¦¨

zeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxn wxefa zwqer epzpyn
miaxd zeyxn wxfy ,jetd ote`a dzr dpc `xnbd .miaxd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך ביאור למד' שבת ליום חמישי עמ' א

המשך בעמוס עו



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zay(oey`x meil)

mipy efg` m` mle`äìéác ìL ìebéòa'lebir' enyy ilk - §¦¤§¥¨
,dpiab oirk lebir zeyrpe cgi zewacpd zeax mip`z ea miqxecy

,'dliac' ze`xwpeeàéöBäåeze`,íéaøä úeLøìefg`y e`äøBwa §¦¦§¨©¦©¨
eàéöBäådze`,íéaøä úeLøìoi`e ,micake milecb ze`yn mdy §¦¦§¨©¦

,m`ivedl leki cg` mc`íà ,øîBà äãeäé éaøok`ãçà ìBëé àì ©¦§¨¥¦Ÿ¨¤¨
BàéöBäì,ecal,åàì íàå ,ïéáéiç ,íéðL eäeàéöBäåcia gk yi `l` §¦§¦§©¦©¨¦§¦¨

,mipy ede`ivede ,ecal e`ivedl cg` mc`.ïéøeèteïBòîL éaø §¦©¦¦§
,íéøeèt ,íéðL eäeàéöBäå BàéöBäì ãçà ìBëé àlL ét ìò óà ,øîBà¥©©¦¤Ÿ¨¤¨§¦§¦§©¦§¦

yøîàð Cëì(fk c `xwie),,'dúNòa'wxyáéiç dàNòL ãéçé,z`hg §¨¤¡©©£Ÿ¨¨¦¤£¨¨©¨
la`.ïéøeèt ,äeàNòL íéðL§©¦¤£¨¨§¦

:`xnbd zxxan .dfa mi`pzd zwelgn xe`iaéâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¦
ewlgp :`xnbd daiyn .df oipra mi`pzdàø÷ éàäalk zyxca - §©§¨

xkfpd weqtd(my)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð íàå'§¦¤¤©©¤¡¨¦§¨¨¥©¨¨¤
dúNòa.'dpiUrz `l xW` 'd zFvOn zg`àúìz ,øáñ ïBòîL éaø ©£Ÿ¨©©¦¦§£¤Ÿ¥¨¤¨©¦¦§¨©§¨¨

éáéúk éèeòéî`ed cg` herin ,weqta miaezk miherin dyly - ¦¥§¦¦
,'àèçz Lôð'ozip ,'zeytp' `le 'ytp' xn`py dnny ,xnelk ¤¤¤¡¨

herinde ,mizy `le `hg eze`a `hgz zg` ytp wxy yexcl
`ed ipyd,'àèçz úçà','`hgz ytp m`e' xnel weqtl didy ©©¤¡¨

`le d`hg zg` ytp m` `weec hrnl zxzein 'zg`' zaize
`ed iyilyd herinde ,mizy,'àèçz dúBNòa'dxezd dtiqedy ©£¨¤¡¨

mr `le ,`hgd lk z` dcal dzyr zg` ytpy cnll 'dzeyra'
,mipte` dyly mihrnn el` miherin dylye .ztqep ytpãç©

éèeòîìyxl zeyxn mipy e`ived m` hrnl `a oey`xd -ze §©¥
y ote`aø÷Bò äæef zeyxnçépî äæåmdipyy ,zxg` zeyxa ¤¥§¤©¦©
,mixehtéèeòîì ãçåcgi eyry mipy hrnl `a ipyd herinde - §©§©¥
y dxiarìBëé äæecal dzeyrlìBëé äæåmdipyy ,ecal dzeyrl ¤¨§¤¨

,dxiard lk z` dyr mdn cg` lky s` ,mixehtéèeòîì ãçå- §©§©¥
y dxiar cgi eyry mipy hrnl `a iyilyd herindeBðéà äæ¤¥

ìBëéecal dzeyrlìBëé Bðéà äæå,mixeht md mby ,ecal dzeyrl ¨§¤¥¨
.mc` ipa ipya dzeyrl jxcd df ote`ay s`

äãeäé éaøåcg` lkyk aiige leki mdn cg` lkyk wx xhty §©¦§¨
yxc ,leki epi` mdnãçoey`xd herind z` -ø÷Bò äæ éèeòîì ©§©¥¤¥

ãçå ,çépî äæåipyd herinde -ãçå ,ìBëé äæå ìBëé äæ éèeòîì- §¤©¦©§©§©¥¤¨§¤¨§©
iyilyd herind z`edàNòL ãéçé éèeòîìdxiarlúéa úàøBäa §©¥¨¦¤£¨¨§¨©¥

ïéc,z`hga aiignd dxez xeqi` xizdl exede oic zia erh m` - ¦
xeht cigi eze`y ,erhy rcepe ,mz`xed it lr cigi dyre
zrcl dze` dyera xaecny rnyn 'dzeyra'y meyn ,z`hgn
z`hgn xehty oic zia z`xeda eziiyr dlezd hrnle ,envr

xizdl oic zia exedy oeik xzeny xaqy ,`ed qep`y meyn.éaøå§©¦
ïBòîL,xeht oic zia z`xed it lr dyry cigiy hrnl yxc `l ¦§

y xaqy oeik.áéiç ïéc úéa úàøBäa dàNòL ãéçï¦¤£¨¨§¨©¥¦©¨
øéàî éaøåoi`y xaq ,dxiar cgi eyry mipy llk xht `ly §©¦¥¦

oky ,miherin dyly exn`p weqtay xneláéúk éîxn`p ike - ¦§¦
weqta,'àèçz dúBNòa àèçz úçà àèçz Lôð'xn`p `l ixde ¤¤¤¡¨©©¤¡¨©£¨¤¡¨

herin `ed 'zg` ytp'e ,'DzUrA 'ebe `hgY zg` Wtp m`e' `l`§¦¤¤©©¤¡¨©£Ÿ¨
`linne ,xnel aezkd jxc jky ,cg`éáéúk éèeòî éøúipy - §¥¦¥§¦¦

,'dzeyra'e 'zg` ytp' ,o`k exn`p cala miherinéèeòîì ãç- ©§©¥
hrnn oey`xd herindéèeòîì ãçå ,çépî äæå ø÷Bò äæherinde - ¤¥§¤©¦©§©§©¥

hrnn ipyd.ïéc úéa úàøBäa dàNòL ãéçé̈¦¤£¨¨§¨©¥¦
lirl dxen`d drenyay ,iyilyd oica oecl zxaer `xnbd(:av),

:de`yry mipy iabløî øîàmipy m`y ,`ibeqa lirl `aed - ¨©©
y xac miaxd zeyxl cigid zeyxn zaya e`ivedäæmdn cg` - ¤

ìBëé,ecal e`ivedläæåipyde -ìBëé Bðéàl ,ecal e`ivedléøác ¨§¤¥¨¦§¥
áéiç ìkä.mdn cg` ©Ÿ©¨

:`xnbd zl`eyáéiçéî eäéépî éädaiyn .aiig mipyd oian in - ¥¦©§¦©©
:`xnbdìBëiL äæ ,àcñç áø øîàoeik ,aiig ecal e`ivedl ¨©©¦§¨¤¤¨

,dk`lnd lk dzyrp egeknyéàcy ,xn`z m`y -ìBëé BðéàL äæ §¦¤¤¥¨
,dyw ,aiigãéáò à÷ éàîdzyrp `l ixd ,dyr dn ike - ©¨¨¦

.lekiy df gkn `l` ,llk egekn dk`lnd
:ef daeyza minkgd epcàðeðîä áø déì øîàyi i`ce ,`cqg axl ¨©¥©©§¨

,leki epi`y z` mb aiigl daiqdéãäa òéiñî à÷c`ed ixdy - §¨§©¥©©£¥

.exhet dz` recne ,dk`lnd ziiyra lekiy dfl riiqndéì øîà̈©¥
wxy df ,`cqg axòéiñî,ecal dzeyrl leki oi`e ,dk`lna §©¥©

,egeka ziyrp dpi` `linneLnî Ba ïéàaygp edyrn oi` - ¥©¨
.dk`lnd ziiyr meyn eaiigl

:ynn ea oi` riiqny `cqg ax ixacl di`xdéîMî ãéáæ áø øîà̈©©§¦¦§¥
àðéðz énð ïðà óà ,àáøcoipra ynn ea oi` riiqny epipy ep` s` - §¨¨©£©©¦§¦¨

dpyna xn`py ,afd qxcn z`neh"t miaf)(f"n c,äéäafdìò áLBé ¨¨¥©
úBilè òaøàå ,ähnä éab[zezilh-]úçzrax`,ähnä éìâøaygp ©¥©¦¨§©§©©¦©©©§¥©¦¨

oleke ,odn zg` lk lr jnqpyúBàîè,qxcnL éðtîdhinddðéà §¥¦§¥¤¥¨
ìL ìò ãBîòì äìBëéLlky `vnpe ,rax` lr `l` cala milbx §¨©£©¨Ÿ

qxcn `linne ,dcal dhind z` `yil dleki dpi` dilbxn zg`
.olek lr afd,øäèî ïBòîL éaøålky ote`a mby xaqy meyn §©¦¦§§©¥

wx aygp cg` lk ,ecal xacd zeyrl leki epi` mdn cg`
m`e .eilr qxec afd oi`e ,riiqnäéäafd,äîäa éab ìò áëBø ¨¨¥©©¥§¥¨

úBilè òaøàå[zezilh-]úçzrax`,äîäaä éìâøminkgl s` §©§©©¦©©©§¥©§¥¨
ãBîòì äìBëiL éðtî ,úBøBäès`ìL ìòLwx `le ,cala milbx §¦§¥¤§¨©£©¨Ÿ

lk mipc okle ,lbxe lbx lk lr dzcinr oi`y `vnpe ,rax` lr
giken .dizgzy zilhd mixdhne afd qxcn dpi` eli`k lbx

,`axéànàå,zexedh od recn -éããä éãäa òéiñî÷ àämb ixd - §©©¨¨§©¥©©£¥£¨¥
dl zriiqn ,dndad zkildl zkxvp dpi`y ziriaxd lbxd

,afd z`yepk zpecip dpi` recne ,dzkildaïðéøîàc íeMî åàì- ¨¦§¨§¦©
y mixne` ep`y meyn df oi` m`d.Lnî Ba ïéà òéiñn§©¥©¥©¨
:di`xd z` zegcl dvex `xnbd,àzø÷ñécî äãeäé áø øîà̈©©§¨¦¦§©§¨

àîéà íìBòì[xne`-],Cìyàëä éðàLå ,Lnî Ba Lé òéiñnlbxe - §¨¥¨¨§©¥©¤©¨§¨¦¨¨
,riiqn lkn dpey dndadéøîâì dì äø÷òcdndad jxcy - §¨§¨¨§©§¥

dilbx yly lr cenrle ,ixnbl dilbxn zg` dzkilda xewrl
zriiqn dpi`y oeike ,llk ziriaxd on reiq `la zexg`d
zaygp milbxd on zg` lke ,zriiqnk zpecip dpi` zeriawa

.dizgzy zilhd xdhl yie ,ziriaxk
qxcn ly dpynd on dgkedd z` zegcl oi`y dgiken `xnbd
zxwrp lbx lky aygp m` ixd :`xnbd dywn .dndad ilbx
zexg`dy zezilhd z` `nhl yi ,zexg`l zriiqn dpi`e ixnbl

,odilr eciakdàä äø÷ò ïéðîéæå àä äø÷ò ïéðîéæc ïåékå- §¥¨§¦§¦¨§¨¨§¦§¦¨§¨¨
lr wtq yi ixd ,ef lbx minrte ef lbx zxwer dndad minrtly
ok m` ,zezilhd lr eciakdy milbxd ylyn `id `ny lbx lk

éåäéìmilbxd zgzy zezilhdn zg` lk oic didi -koicáæ ¤¡¥§¨
Ctäúnä,eqxcn wtq z` `nhny ,miakyn dnk lrïðz àì éî ©¦§©¥¦Ÿ§©

dpyna epipy `l ike -(c"n c"t my),äMîç ìò ìèeî äéäL áæ̈¤¨¨¨©£¦¨
úBàcðet Lîç ìò Bà ïéìñôñzern zxinyl mikex` miqik - ©§¨¦©¨¥§¨

lhen did eteb jxe`y ote`a ,df cva df mipezpd,ïkøBàìoebk §§¨
mlek ,eirn lr e` [eab lr-] ocwxt akeyy,íéàîèafdy oeik §¥¦

,cg` qik e` lqtq lr akeyy mrt lka qxcn meyn m`nhn
df lr minrt ,mlek lr akyy mileze ,afd z` elek `yp ixdy

lhen afd jxe` did m` mpn` .df lr minrte,ïaçøìmd ixd §¨§¨
,ïéøBäèz` `l` ,afd aex z` `yp `l mdn cg` lky iptn §¦

ozepe xr `ed ixdy ,mkxe`l magxn jtdzpy yyg oi`e ,eherin
m` mpn` .jkl ezrcïLézligza lhen didy s` ,mdilr ¨©

o`k yi ,magxl dteqae ezaiky÷ôñdid `nyïäéìò Ctäúî ¨¥¦§©¥£¥¤
jtdzp `ny xnel yi zg` lk lre ,mkxe`l magxn ezpiy jeza

olek okle ,dilrïéàîèmilez qxcn wtqay x`eane .wtqn §¥¦
ilbxa ,`zxwqicn dcedi ax ixacl ,ok m`e ,mi`nhne `xnegl
,llk zriiqn dpi`y dxewrd lbxd z` miaiygny ,dndad
lk z` dpynd d`nih `l recn ,ocal ze`yep zexg`d ylyde

.wtqn odizgzy zezilhdåàì àlàilbxn zg` lk mipc i`ce - ¤¨¨
zezilhd z` dpynd dxdihe ,dzkildl zriiqnk wx dndad

ïðéøîàc íeMîy [mixne` ep`y-]ñn,Lnî Ba ïéà òéiitke ¦§¨§¦©§©¥©¥©¨
.epgkedy

riiqny `cqg ax ixacl ,`ax mya zxg` di`x `ian itt ax
:ynn ea oi`àðéðz énð ïðà óà ,àáøc déîMî éôt áø øîàs` - ¨©©¨¦¦§¥§¨¨©£©©¦§¦¨

,afd qxcn z`neh oipra xg` oica jk epipy ep`
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àúìúiaizk iherin.`edy meyn ± jpdn ith `ziixaa "dzeyra" hwpc `de

'xc dizlina hwp i`n`c i"x rci `le .ibilt `dae ,weqtay oexg` herin

`pyil hwp `le ,'ek aiig d`yry cigi oernydyerd `le dlek z` dyerd" lirlc

dfe .leki epi` df 'it` ith rnyn oixeht de`yry mipy"c `pyil `nye ."dzvwn z`

leki epi`:ãçgipn dfe xwer df ihernl.

exiag `ae ,zg` ze` azk dfe

`l` .`xw jixhvi` `l ± dipy ze` azke

citwc `ed '`ved`e dqpkd` :`"dc .d`ved`

dgpd `la 'it` aiigile ,`pngx:â"ä:iaxe

jixv `l c"a z`xeda d`yry cigi oerny

d`yry cigi xn`c ,dinrhl y"x :b"le .`xw

opz `dc .qxhpewa yxitck ,aiig c"a z`xeda

zeixedc w"ta `icda).b 'c:(lr dyre jld

oerny 'x 'ek `l oia ozxtk e`iad oia ,odit

`ed qep` ± c"aa dlez :`nrh yxtne .xhet:

øîàleki epi` dfe leki df xn.:i"xl d`xp

gk lra 'it` epiid ± "leki epi`" i`dc

ika df oipra dxewd `yep `edy `l` ,daxd

leki did `l ± xg` `lnl`y `peeb i`d

oipra dytez e` ,rav`a oebk ,ecal d`yepl

,egkl epl dnc .ecal d`yepl leki epi`y df

d`yepl leki epi` `din `zydc oeik:éä
aiigin ediipin.xeht `diy xninl ira `l

df oi`c ± leki epi`y aiigile lekiy eze`

epi`y elit` inp aiigzilc xn`w `l` .`xaq

epi` df :lirl ixn`c n"xe dcedi 'xl enk ,leki

aiig ± leki epi` dfe leki:

øîàinp op` s` `axc dinyn ciaf ax

`pipz..ynn ea oi` riiqnc :yexit

riiqnc ciaf axl dil zi` `kdc :i"xl dyw

dviac a"tae jenqa iy` ax oke ,ynn ea oi`

).ak sc(ieb ci lr `pir lgk xnin` :opixn`

ax xn`e .'ek jizrc i`n :iy` ax l"` .zaya

.dyere iebl xne` dpkq ea oi`y dleg :`pdk

`ki` :l"` !gzte uinr `wc dicda riiqn `d

ea oi` riiqn :dil ipye ,jzeek i`wc ciaf ax

ea yic mixaeq iq` axe ciaf axc rnyn .ynn

ynn ea oi` `kd xn`c `dc xnel oi`e !ynn

,z`hg aeig ea oi`c `l` ,ixnbl xhtiy `l ±

rnyn ,dxyk ezcearc iy` ax iziin `dc

,inp zay oiprl k"` !`kil opaxc `leqt 'it`c

iy` axl ,edine ?opaxc `xeqi` ea yiy olpn

.dxaq ± xnin`n drnyc xzac :xninl `ki`

xn`w diteb edi`c ,dyw ciaf axl `l`

daxd did xnin`e .ynn ea oi`c `axc dinyn

ecinlz didy `tt ax xg` 'it`e ,`ax xg`

ax drny xnin`c dyrn xza `nye .`ax ly

cere .envr `axn `le ,`axc dinyn ciaf

,dicda riiqn `w `de :mzd jixt ikdc :i"xe`

ynn ea oi` riiqnc b"r`e .gzte uinr `wc

meyn exq`c xninl ol zi` `d ± `nlra

df oiprl elit` ynn ea oi`c :ipyne !oipnnq zwigy:ù"øåxdhn.y"xc :qxhpewa 'it

ilbc mzd ip`yc :`"ayxl d`xp [epi`e] .leki epi` dfe leki epi` df xhtc ,dinrhl

lk lr `yip afd aex didiy irac meyn `nrhc :d`xpe .xehtl `xw `ki`c ,`pngx

c"t miaf zkqna rnyn oke .cg`)d dpyn,(ayene akyne mipf`n ska afd :opzc

`l` oi`yk :'it .oi`nh cigia :xne` y"x .oi`nh ± od erxk ,oixedh ± afd rxk ,ecbpk

exna .cg` ayen e` cg` akyneaex `yep `"k oi`y ,oixedh ± oia:äéäb"r akex

dnda.dn `nhe 'b lr zcnere '`d lbx zxwer dry lk zkldna i`c ixii` zcnera

mizy lr cenrl dleki dpi`y odizgzy:éðôî'b lr cenrl dlekiy.oileki mixg` 'bde leki epi` lbx lk l"de:ïåéëåjtdznd afk iedil `d oipnife `d dxwr oipnifc.

`nh x"dxa elit`e:ïëøåàìoi`nh.eaex oi`y ± oixedh oagexl .df lr minrte df lr minrt ,eilr eaex `yep cg` lkc xninl `ki`c meyn oi`nhc :'ite .qxhpewd qixb ok

oi`y riiqn cg` lk l"dc meyn ± zexedhc `nrhe ,opaxk elit` `iz`c xninl ivnc :xne` i"xe .eilr `yip afd aex `diy irac ,y"xk `iz` df itle .odn cg` lk lr `yip

oi`nh i`n` `nrh da yxtnc ,`tiqn jxtinl dil `gip `l` ,`witqn okxe`l oi`nhnc jxtinl ivn ded `yix jdne .ynn ea:
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cenrl dlekiy iptn ,zexedh ± dnda ilbx z`z zeilh rax`e ,dnda

.d`nh ± lbxe ci zgz ,milbx izy zgz ,mici izy zgz zg` zilh dzid .yly lr

la` ,`yix` `l` bilt `l iqei iaxc :i"xl d`xpe .'ek eicia `nhn qeqd :xne` iqei iax

`l ± d`nh milbx izy zgz ipzwc `tiq`

xac ± eici lr qeqd zprync ab lr s`c .bilt

leki did `l eilbx izy `lac `ed heyt

`iadl itt ax d`x dn :i"xl dyw .cenrl

opaxc ediizlinn ,`yixn iziin `le ,`tiqn

`yixnc meync :i"x xne`e ?lirl izii`ck

`kd ip`y :lirl xninl irack ,iiegcl `ki`

igcinl `kil iqei 'x` la` .ixnbl dxwrc

qeqd `nhi `l k"`c ± dxwrc meyn dinrhc

edl dxwrc inp `hiytc ,eicia elit`:ìåëéå
m`e dxyk ezcear zg` elbx lr cenrl

dleqt e`l.epina oinc hytinl `kil `kdn

epi`ya oine .dtvxd oinn `ed oa`c ± uleg

`ed `irae .dtvxd oinn epi` ilkc ± uveg epin

"el e`ived" 'ta).gp sc `nei(jeza aiq gipda

lhan aiq i`cec ,mcd z` ea laiwe wxfnd

oa`c ,dil lhan `l oa`e ilk la` .dil

my mikledd da milwzp:

øîàxi`n iax leki dfe leki df xn

'ek edl `irai` aiign.:g"xl dniz

ivne ?xi`n iaxc `ail` dl ira i`n`c

`ail` leki epi` dfe leki epi` dfa irainl

ef `qxibc d`xpe !dizeek 'ipzn `niiwc ,i"xc

epi` dfe leki epi` df xn xn` :'iqxbe ,zerh

,df meyn mixtqd wegnl oi`c :i"x xne`e .leki

oi`c meyn ± 'ek leki epi` df hwp `lc `dc

.'` lkl xeriy ea `di `ly leki oi`a zelibx

dfl xeriy irac o`nc :i"xl dyw g"x 'ib lre

iziinc 'ipzn dil riny `l in eh` ± dfle

?oiaiig mipy elrpe lerpl cg` leki `l jenqa

± leki dfe leki dfa ibiltc mixtqd 'xibl la`

xeriyc edlek ecen leki oi`ac xninl `ki`

qpkpy iavn `zriiq iziinc o`ne ,olekl cg`

oileki mdipy oia wlgl el d`xp oi` ± zial

o`nc xninl `ki` `"x 'ibl ,edine .oileki oi`l

e`l qpkpy iavc xn`i ± cg` lkl xeriy irac

mipy xnelk `l` ,cg` `wec:

éàîàå'ek dgiah xeriy irail.la`

,jxtinl ivn `l `yixc eapbn

lka bdep ltk inelyzc ,xeriy ira `l mzdc

`edy lkae xac:

àîìéãdfl dtn bex`l ick dia zi`c

'ek.± `nlrc dpw hwp `lc `de

izy bex`l zelibx oi`c b"r`c opirny`l
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aiig ± dfle dfl:àìà'xe oiaiig `ni`

xhet oerny.leki epi` df l"dc ,cak dpwae

leki epi` dfe:ââùùlr cifde oilke`d lr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zay(oey`x meil)

zncewd dpynd ly `tiqa epipyy(f"n c"t my)lr akexd af ,
,zexedh olek ,dilbx rax` zgz zezilh rax` eidy dndaéaø©¦

,øîBà éñBé`l` ,zexedh olek oi`,åéãé ìò ànèî ñeqäm` xnelk ¥¥©§©¥©¨¨
izy zgzy zezilhd izy z` `nhn ,qeq lr akex afd did

e ,'eici' ze`xwpd eiptlny eilbx,åéìâø ìò øBîçädid m` xnelk ©£©©§¨
eilbx izy zgzy zezilhd izy z` `nhn ,xeng lr akex afd

iptn ,eixeg`nyñeqä úðòLnL`idåéãé ìò`vnpe ,eilbx lr `le ¤¦§¤¤©©¨¨
,qxcn z`neha odizgzy dn `nhne cala odilr ciakn afdy

,`nhn epi` eilbx zgzy dn la`øBîçåezprynåéìâø ìò`le ©£©©§¨
z`neha odizgzy dn `nhne cala odilr ciakn afde ,eici lr

:`ax giken .`nhn epi` eici zgzy dne ,qxcnéànàåizy §©©
,ze`nh opi` zexg`d zezilhdéããä éãäa òéiñî à÷ àäixd - ¨¨§©¥©©£¥£¨¥

od mewn lkn ,milbxd lk lr dndad zpryn oi`y s`zeriiqn
cenrl dleki dndad oi`e ,zexg`d milbxd lr dndad zcinrl
afd ze`yepk zeaygp opi` recne ,odicrla zexg`d dilbx lr

,qxcn z`neha odizgzy dn `nhiyïðéøîàc íeMî åàìm`d - ¨¦§¨§¦©
y mixne` ep`y meyn df oi`Lnî Ba ïéà òéiñn,`cqg ax ixack §©¥©¥©¨
.afd qxcnk aygp epi` okle

:ynn ea oi` riiqny ztqep di`x d`ian `xnbd,éMà áø øîà̈©©©¦
àðéðz énð ïðà óàzcear oipra ,ynn ea oi` riiqny `ziixaa ©£©©¦§¦¨

,dxfrd ztvxl eilbx oia uveg xacyk odkd,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
yk ycwna cary odk,ätöøä ìò úçà Bìâøå éìkä ìò úçà Bìâø©§©©©©§¦§©§©©©¨¦§¨

dzidy e`ïéàBø ,ätöøä ìò úçà Bìâøå ïáàä ìò úçà Bìâø- ©§©©©¨¤¤§©§©©©¨¦§¨¦
,ezcinr z` mixryn,ïáàä ìèpéúå éìkä ìèpé eléàL ìkoiicre Ÿ¤¦¦¨¥©§¦§¦¨¥¨¤¤
Bìâø ìò ãBîòì ìBëédúçà,dtvxd lry,äøLk BúãBáòote`ay ¨©£©©§©©£¨§¥¨

,dtvxl dpia dvivg oi`y lbx dze` lr ezpryn xwir dfíàå§¦
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zay(oey`x meil)

zncewd dpynd ly `tiqa epipyy(f"n c"t my)lr akexd af ,
,zexedh olek ,dilbx rax` zgz zezilh rax` eidy dndaéaø©¦
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.mlekl cg` xeriya ic ,miaiigy ote`a dk`ln
`xnbd d`ian ,icxb ly dpw z`ved oic `xnbd dxikfdy ab`

:df oipra `ziixaïîçð áøc dén÷ àpz éðzminkgd cg` dpy - ¨¥©¨©¥§©©§¨
,ongp ax iptl `ziixaéaøå ,ïéøeèt écøb ìL äð÷ eàéöBäL íéðL§©¦¤¦¨¤¤©§¦§¦§©¦

.áéiçî ïBòîL¦§§©¥
:`xnbd dywnàéiì étìkixd xnelk ,df xac jtdp okidl - §©¥©¨

dk`ln eyry mipy xhet oerny iax ixdy ,jtidl `id zn`d
,`ziixad zqxib z` `xnbd zpwzn okl .ote` lka cgiàlà¤¨

àîéàicxb ly dpw e`ivedy mipy ,jk `ziixad zqxiba xen` - ¥¨
.øèBt ïBòîL éaøå ,ïéáéiç©¨¦§©¦¦§¥

äðùî
ilk jeza xeriykn zegt `ivedyk oicd z` zx`an dpynd

:ez`ved lr miaiigy xac `edyàéöBnäzeyxl cigid zeyxn ©¦
miaxdïéìëBàmdyøeòéMkî úBçt`edy] mz`ved lr ea aiigy ¨¦¨¦©¦

zxbexbk(:er lirl)migpen el` milke`yk ,[,éìkaxac `edy ©§¦
,envr ipta `edyk ez`ved lr miaiigyøeètz`ved lr wx `l ¨
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,éìkä ìò ãéæäå ïéìëBàä ìò ââMLxeqi` epnn mlrpy xnelk ¤¨©©¨¨¦§¥¦©©§¦
,bbeya m`ivede ,miaxd zeyxl cigid zeyxn milke`d z`ved
z`hg aiigy ,cifna e`ivede ,ilkd z` `ivedl xeq`y rci j`
caln aiig ,ilkl jixv did m`e ,lke`d z`veda ezbby lr
epipyy dn `linne .ilkd z`veda epecf lr dzin mb z`hgd
z`hg aiigy epi` ,'ilkd lr s` aiig' `ziixad ly `tiqa

ilkd z`veda epecf lr dzin aiigy `l` ,ztqep.
:df uexiz lr dywn `xnbdé÷úîéìkä ìò óà àäå ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦§¨©©©§¦

éðz÷lr s` aiig ilkl jixv did m`e' `ziixaa epipy ixde - ¨¨¥
lr ixd df uexizle ,miey miaeig ipya xaecny rnyne ,'ilkd

.dliwq aiig ilkd lre z`hg aiig milke`d
:xg` ote`a uxzn iy` ax okl,éMà áø øîà àlàxaecn mlerl ¤¨¨©©©¦

dyerdy okzie ,ilkd lr oiae milke`d lr oia ez`veda bbyyk
mpn` ,zg` z`hg wx aiig cg` mlrda bbeya mixeqi` dnk
o`k la` ,zg` zaa mixeqi`d lk lr el rcepyk `weec epiid

xaecn `ziixaaL ïBâkilkde milke`d z` `ivedyk mpn`ââM §¤¨©
äæáe äæazaa mdipy lr el rcep `l j` ,cg` mlrda m`yre ¨¤¨¤

,zg`Bì òãBðå,cg`d lr dligzBì òãBðå øæçåote`ae ,ipyd lr §©§¨©§©
,`xnbd zx`an .ze`hg izy aiig dfåxacd ielzàúâeìôa §¦§§¨

[mzwelgna-]Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaøcdf oipra(:`r lirl), §©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦
s`e ,ze`hgd aeig z` wlgn zericid weligy ,xaq opgei iaxy
,xaq yiwl yixe .mizy aiig ,cg` mlrda mixeqi`d ipy dyry
aiig df ote`a s`e ,ze`hgd aeig z` wlgn zericid welig oi`y
axe .mixeqi`d on cg` lr miizpia el rcepy s`e ,zg` z`hg wx

.opgei iax zhiyk `ziixad z` cinrdl yiy xaq iy`
`ivend :dpyna epipy.ähnä ìò óà øeèt ähna éçä úà¤©©©¦¨¨©©©¦¨

:`xnbd zl`eyïéúéðúî àîéìdxhty epzpyny xn`p m`d - ¥¨©§¦¦
zrck ,ig z`vedaàéä ïúð éaø,diepyàìåzrck.ïðaød`ian ©¦¨¨¦§Ÿ©¨¨

,dfa zwelgnd z` `xnbdàéðúc,`ziixaaàéöBnäzaya,äîäa §©§¨©¦§¥¨
,óBòå äiçcigid zeyxnïéa ,íéaøä úeLøìeid m`ïéáe ïéiçm` ©¨¨¦§¨©¦¥©¦¥

eidøeèt ïéiç ìòå ,áéiç ïéèeçL ìò ,øîBà ïúð éaø .áéiç ,ïéèeçL§¦©¨©¦¨¨¥©§¦©¨§©©¦¨
iptn,Bîöò úà àNBð éçäLei`yep lr lw envr dyery ,xnelk ¤©©¥¤©§

.ez`iypa mdl riiqne
:`xnbd daiynàîéz eléôà ,àáø øîàepzpyny xn`z m` s` - ¨©¨¨£¦¥¨

zrckïðaøy itl ,ig `ivend z` dxht recn x`al ozip `idãò ©¨¨©
ïúð éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk,ozp iax lr minkg ewlgp `l - ¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥§©¦¨¨

a àlà`yepóBòå äiç äîäá,miigeäééLôð éèaøLîcmivexy - ¤¨§§¥¨©¨¨¦§©§§¦©§©§
okle ,dhn itlk mteb miciakn okle m`yepd cin mnvr henyl

,mnvr z` mi`yepk mipecip mpi`ìáà`yepaúà àNBðc ,éç íãà £¨¨¨©§¥¤
Bîöò,hnydl ywan epi`eeãBî ïðaø eléôàaeig oi`y ozp iaxl ©§£¦©¨¨

dn okle ,miig ilraa `le mc`a dxaic epzpyne ,ez`veda
.ozp iaxk wx `le lkd ixacl `ed xeht ig e`ivendy exn`y

:ef daeyz lr dywn dad` xa `c` axøa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©
ïðúc àäå ,àáøì äáäàoipra dpyna epipyy dn dywi jixacle - ©£¨§¨¨§¨¦§©

ixkpl dqb dnda zxikn xeqi`(:ci f"r),ñeqa øézî àøéúa ïa¤§¥¨©¦©
,ixkpl exkenlàéðúå`ziixaa(.fh my),xzidd mrhàøéúa ïa §©§¨¤§¥¨

àeäL éðtî ñeqa øézîixkpd -Ba äNBòqeqa -L äëàìîs` ©¦©¦§¥¤¤§¨¨¤
mil`xyi,úàhç åéìò ïéáéiç ïéàzk`lnl cgein `edy epiide ¥©¨¦¨¨©¨

`yep igdy iptn ,dxezd on zaya dxeq` dpi`y ,cala daikxd
,envr z`àøéúa ïa ,ïðçBé éaø øîàå,qeq zxikn xizdyéaøåïúð §¨©©¦¨¨¤§¥¨§©¦¨¨

,zaya miig ilra `ivend z` xhty,ãçà øác eøîàmdipyy ¨§¨¨¤¨
z` dad` xa `c` ax miiqn .envr z` `yep igy mixaeq

,`axl eziiyewúøîà éàåxne` dz` m`e -déìò ïðaø éâéìt àìc §¦¨§©§Ÿ§¦¦©¨¨£¥
ïúð éaøcozp iax lr minkg ewlgp `ly -,óBòå äiç äîäáa àlà §©¦¨¨¤¨¦§¥¨©¨¨

eäééLôð éèaøLîc íeMîcin hnydl mnvr miciakny - ¦¦§©§§¦©§©§
,m`yepdàéøéà éàî`weec opgei iax hwp recn -éaøå àøéúa ïa' ©¦§¨¤§¥¨§©¦

ïúð,'cg` xac exn`úøîàäåmc` z`veday zxn` ixde - ¨¨§¨¨§©
ïðaø eléôàmiig ilraa ozp iax lr miwlegdeãBîmeyn xehty £¦©¨¨

`yepe mc` zaikxl cner qeqy oeike ,envr z` `yep ig mc`y
iaxy xg`n jgxk lr `l` ,`xiza oal opax s` ecei ,ig mc`
`l` ,jixack `ly gken 'ozp iaxe `xiza oa' `wec hwp opgei
iaxk `id dpyndy xn`py dywi aeye ,mc`a mb miwleg opaxy

.opaxk `le ozp
:`ax el uxizïðçBé éaø øîà ékxzidy opgei iax xn`y dn - ¦¨©©¦¨¨

epiid ,opaxk `le ozp iaxk `ed qeqd zxiknãçeéîä ñeña§©§¨
ìz`iyp,úBôBòiptn ,ixkpl xeknl `xiza oa xizd eze` s`y ¦

,mnvr z` mi`yep miig zetere zenda s`y ,ozp iaxk ezrcy
.opaxl mb envr z` `yep ig mc` la` ,opax miwleg df lre

:`xnbd dywnàkéà éîeyi ike -ì ãçeéîä ñeñz`iypúBôBò ¦¦¨©§¨¦
:`xnbd zvxzn .calaïãàééå éác àkéà ,ïéàiqeq z` yi ,ok` - ¦¦¨§¥§¨¨

zetern] ea `veike up oebk zeter mdilr migipny ,zeterd iciiv
.zeterd x`y z` cevl mdl miriiqnd ,[miqxecd
:envr z` `yep ig oica welig d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

úeôëa ïúð éaø äãBîeleki epi`y oeiky ,xeyw mc` e` ig lraa - ¤©¦¨¨§¨
e`ivende ,envr z` `yep `edy ea xnel oi` eilbx lr jldl

.aiig
:opgei iax ixac lr `iyew `xnbd d`ianøa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©

éàñøt éðä àäå ,ééaàì äðúîmitehr mdy ,el` miiqxt ixde - ©§¨§©©¥§¨¨¥©§¨¥
lr ax jelid jldl mileki mpi` okle ,mibperne miagx micbaa

,daikxa cinz mi`ae mi`vei `l` ,mdilbxeîc éúéôëc ïàîëc- ¦§©¦§¦¦¨
`l qeq zxikn xizdy `xiza oa mewn lkne ,mizetkk md ixdy
xaqy gkene ,iqxtl dxikn oial libx mc`l dxikn oia wlig
igy oeik d`ved meyn zaya dxeq` dpi` miiqxtd zaikx s`y

,envr z` `yepøîàåjk lrïðçBé éaøy ,envràøéúa ïaxiznd §¨©©¦¨¨¤§¥¨
qeq zxiknïúð éaøå,ig lra z`veda xhetd,ãçà øác eøîàm`e §©¦¨¨¨§¨¨¤¨

xeq` df itle ,aiig `edy zetka dcen ozp iax s`y xne` dz`
.`xiza oa zrck ezrc oi` ok m` ,miiqxt zaikxl qeq xeknl

oi`e ,'envr z` `yep igd' llka miiqxtd mb mlerl :iia` uxiz
e ,llk jldl leki epi` zetkdy iptn ,zetkl mzenclíúämy - ¨¨

mpi`y iptn df oi` ,mikldn mpi`y dn ,mixeyw mpi`y miiqxta
`l` ,milekieäì èé÷ðc àeä àçeø úeîø`id gexd zeqb - §¨§¨¦§

,`ed oky rcze ,evxi m` jldl mcia mewn lkne ,da elbxedy
àëLcøt àeääc,cg` iqxt xheya dyrn did ixdy -çúøc §©©§©§¨¦§©

déåléò àkìî,eyiprdl ywiae jlnd eilr qrky -àúìz èéäøå ©§¨¦¨¥§¨¦§¨¨
déòøëa éñøt.eilbxa ze`qxt yly uxe eiptn gxae - ©§¥§©§¥
:dpyna epipy'åëå únä ïî úéfk ïëå ,áéiç ähna únä úà,aiig ¤©¥©¦¨©¨§¥©©¦¦©¥

.xhet oerny iaxe
:oerny iax zrc mix`an yiwl yixe opgei iaxøa øa äaø øîà̈©©¨©©

øèBt ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà óñBé áø øîàå ,ïðçBé éaø øîà äpç©¨¨©©¦¨¨§¨©©¥¨©©¦¦§¤¨¦¥
ïBòîL éaø äéä,e`ivedy ote` lka ,zn z`veda ¨¨©¦¦§
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ripvnd` cenr cv sc ± ixiyr wxtzay
éìkä ìò ãéæäå ïéìëBàä ìò ââML.dzin - ipzwC aiIg i`nE:éðú÷ óà àäå. ¤¨©©¨¨¦§¥¦©©§¦©©¨§¨¨¥¦¨§¨©¨¨¥

ipW rnWnoiaEIgoieW:é"øc àzâeìôa"øåì.zFriciA ibElti`CllM" 'tA zFwNgn ©§©§¥¦¦¨¦¦§§¨§§§¦§¥¦¦§©§§¤§¨
"lFcB):`r sc lirl,(iwFn `lC zWW ax .`kd iW` axe zWW ax inp ibElti` ¨¦§¥©¦©¥¤§©©¦¨¨©¥¤§¨¥

zFwNgn zFrici :xaq iW` axe ,zFwNgn zFrici oi`C xaqw - ikd Dl:céèaøLî ¨¨¦¨¨©§¥§¦§©§§©©¦¨©§¦§©§¦§©§§¦
eäééLôð.mihOWnoiciAknE ,dHn iRlM ©§©§§©§¦§©¥©¨©§¦¦
onvrhinWdlo`UFPd cIn:ñeqa øézî. ©§¨§©§¦¦©©§¨©¦©

zk`lOW ipRn ,iFbl FxkFnldid m` qEQd §§§¦§¥¤§¤¤©¦¨¨
,z`Hg dilr aiIg oi` - DzF` dUFr mc`̈¨¤¨¥©¨¨¤¨©¨

daikxlC`de .Fnvr z` `UFp igde .cnFr §¦§¦¨¥§©©¥¤©§§¨
mEXn - iFbl dQB dndA xFMnl Exq`C§¨§¦§§¥¨©¨§¦
inp i` ,qEqe .xEq` zExikU mEXnE dl`W§¥¨¦§¦¨§¦©¦

liWFnC`ziixF`C `xEQi` e`l - xbFnE §¥©¨¦¨§©§¨
iAbe .qEQd lv` dk`ln Ff oi`W ,`Mi ¦̀¨¤¥§¨¨¥¤©§©¥

'aizM dk`ln dndA zziaW zxdf`:øîàå ©§¨©§¦©§¥¨§¨¨§¦¨§¨©
ïðçBé éaøopiqxB:éácïãàéiå.lWiciIv ©¦¨¨¨§¦©§¥©¨¨¨¤©¨¥

,oiIg odWM zFtFr qEQd lr oipzFPW ,zFtFr¤§¦©©§¤¥©¦
,zFtFr x`W cEvl FPinE up oFbM`le §¥¦¨§¨§¨

ihAxWn`lC EdiiWtp.ixiWwinp `YWde §©§§¦©§©§§¨§¦¦§¨§¨©¦
:opgFi x"` ikd mEXnE .Fnvr z` `UFp igd©©¥¤©§¦¨¦¨¨

cg` xaC Exn` ozp iAxe `xizA oA:úeôëa. ¤§¥¨§©¦¨¨¨§¨¨¤¨§¨
mc` oiA sFr oiA:éúéôëc ïàîkeîc. ¥¥¨¨§©¦§¦¦¨

miakFxWoitHErnmd mbe ,miagx micbaA ¤§¦§¨¦¦§¨¦§¨¦§©¥
onvroibPErnbSdnux`d lr:éaø øîàå ©§¨§¨¦¥©¥©¨¨¤§¨©©¦
ïðçBéopiqxB:øác eøîà ïúð 'øå àøéúa ïa ¨¨¨§¦©¤§¥¨§¨¨¨§¨¨
ãçà.x dcFn Yxn` `de,zEtkA ozp 'i`e ¤¨§¨¨§©§¤¨¨§¨§¦
mEXnqEqA opinwF`CcgEindzFtFrl- ¦§§¦©§©§¨§

xninlE ,Dilr ibiltC opinwF` opAx mEXn¦©¨©§¦©¦§¦¦£¥§¥©
zEtkA i`e .xEhtl oieW mdipW mc`A ENi`C§¦§¨¨§¥¤¨¦¦§§¦§¨
`xizA oaC `nwFYn ikid ,ozp iAx dcFn -¤©¦¨¨¥¦¦§¨§¤§¥¨
oA `d ?Fnvr z` `UFp igC mEXn ozp 'xM§¨¨¦§©¥¤©§¨¤

xFMnl ENit` xiYn `xizAtl,miIqxo`nkC §¥¨©¦£¦¦§§©§¦¦¦§©
izitkC,miFB Edl ixw zFOE`d lke .EnC ¦§¦¦¨§¨¨¨¥§¦

zEtkC xaqCFnvr z` `UFp:àçeø úeîø. §¨©§¨¥¤©§¨¨
zEQB`Ed zEQB - EdiirxkA EBqn `lC `d .: ©¨§¨©§§©§©§©

tàkLcø.hFIcxq: ©§©§¨§©¦
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àúâåìôáål"xe opgei 'xc.rcepe xfge el rcepyk opgei iaxl ze`hg izy aiig :'it

'ite .g` lr el rcep xtkzpy xg` :l"xle .zewlgn zericic ,el

rcepa cinri n"n ,zewlgn zerici zyy axl dil zilc idpc ,i"xl d`xp oi` qxhpewd

zwlgn r"kl dxtkc ,xtik xakya cg`d lr el:éçäùenvr z` `yep.dniz

,envr lwin igdy meyn i`c ?xeht dnl :i"xl

meyn i`e .aiig xzei lw `yna elit` `lde

dfe leki df ied `d ± oixeht e`yry mipyc

`la envr `yil leki `yipd oi`y ,leki epi`

did elit` e`yepl gk ea yi `yepde ,`yepd

eid `ly ,opixnb okynnc :i"x xne`e !zn

eid mili`de miygzdy .ig xac oi`yep

eze` oirvet eid cin oeflgde ,mdilbxa mikled

`gip ith dnyp dia zi`c dnkc ,zeni mxh

diraiv lilvilc ikid ik ,dil:ìáàig mc`

envr z` `yep."lhep" yixac :dniz)onwl

:`nw sc(iab xn`wc .mc`a inp ibiltc rnyn

:`"ayx xne`e !dil `xiaq ozp iaxk `ax :wepiz

dyw j` .diytp hiaxync ,inc dndak ohwc

"oiptn" wxtac ,ol):gkw sc my(oiccn :`ipz

dy`de .x"dxa `l la` ,xvga sere dig dnda

:qxhpewa mzd yxite ,x"dxa dpa z` dccn

.ux`d on dpdiabi `ny ± `l x"dxa dndac

inp i` dpa la` ,iaiignc ozp 'xc opaxk `nzqe

z` `yep igc opax ecen mc`a `d ± dil dabn

wepiza ixii` "lhep" wxtac `edd `nye] .envr

[enei oa:ñåñázeterl cgeind.`xiza oae

oixqe` opaxe ± xn`w miqeqd lka ± qeqa xizn

`lc ,zeterl cgeind qeq meyn miqeqd lka

miqeqa minkg ewlig:àñåñoc`iie iac.

zeter odilr oigipn zeter iciiv oky :g"xt

oi` la` .mixg` zeter oda oicvy ,odly

,edpip oizetk ipdc ± oicevipd zetera yxtl

zetka ozp iax dcenc jenqa xn`e:àäåipd

i`qxt.ieb meyl xeknl biltn `l edi`e:úà
aiig dhna znd.ol miw `kdnc i"xl d`xp

dk`ln dcedi 'xl dil zi`c `zkec lka

w"z `nzqnc .dilr aiig dtebl dkixv dpi`y

epi` df :lirlc `idd ik .dcedi iax epiid y"xc

,dcedi 'x epiid y"xc w"zc ,leki epi` dfe leki

lirl opzcn `iadl yic xne` `"ayxe .'nba gkenck).v sc(dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc ,f"r iynyn `ivend s` xne` dcedi 'x:éáøxhet oerny.dk`lnc :i"xl d`xp

seb `ed okyna eliaya ziyrp dk`ln dzidy jxevd ik .xg` oiprl `l` ,okyna dl oikixv eidy oirk jxev eze`l jixv oi`e dk`ln dyeryk ixw dtebl dkixv dpi`y)xeqi`(

ygzl oikixv eid okynae ,ygpl jixv epi` ± epkyi `ly ygp cv .e`ivedy mivtgl oikixv eid okynae ,znl jixv oi` ± znd z`ved .xity edlek iz` df itle .eyxeye dk`lnd
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oipnnqd egicwi `ly ick ieaike .oitxevd zk`lnl oiie`x ediy df ieaik ci lr oipwzne ,df ieaika oingt zeyrl `l` ieaik did `l okynay .otebl oikixv oi` ± xak zadaednd

owzl n"r xzeqy oebk `l` ,dtebl dkixv `dzy irac ,oerny 'x aiign `l inp zepal n"r xzeq oke .i`cn xzei y` zeaxdl `ly eid mixidf ik ,okyna did `l ± oleyiaa
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xac oewiz jxevl drixw dzid okynac ,dtebla(okyna didy enk ixnbl `diy oerny iax ira `l d`vedac b"r`e .rxwpd,t"r` dibdl z"q e` ,qh el zeyrl xn ira `lc

iaiyg `le .okyna enk ,owzl zpn lr `diy jixvc `xazqn ± rxewe xzeqe dakn oebk ,milwlwna .milke okyn dpnn zeyrl dpwzl ick dzid dacpd z`ved okynay

`l `dc ,etebl `l` ira `lc oeik ,z"qe xn iabl la` .`id dtebl llka ± ediiexz erac oeik ,dteble etebl dl ixw `lc `de .dteble etebl iedc cr ± dtebl zekixv milwlwnd

qh ea zeyrl xna irab(enk qh el zeyrl opira `lc xna eprinydl jxved ,'xity enk okyna iedc oirk ied dtebl zekixvy itle .dtebl llka ied `l ± ea dibdl ick z"qe

epevxac ± miax ea ewefi `ly zlgb dakn e` ,epkyi `ly ygp cv enk ,eilrn dwlql `l` dpi`y dl jixv did `le ,el d`a dzid `l epevxac :yxitc ,i"yxe .okyna didy

"oiwilcn dna" wxta oke ,mlera did `ly):`l sc lirl(ded mlern dxraed `l m`e ,df ieaikl jixv oi`c meyn dtebl dkixv dpi`c ,xak zadaednd dliztd lr qgk :yxit

dk`lnl jixv mzdc ,diziac iypi`` `zni` inxinl eznga rxewe ,dlgza enk zepal zpn lr xzeqn dyw ,da dil `gip ded ith da zi` ik ,dilr qge li`edc ,dil `gip

drixi rxew oke !mlern `qxen did `ly did epevxac ,xeht `di dt dl zeyrl `qxen qitn ± ok m` ,`zni` inxinl jxhviy dil `gip `lc xnel oi`e !mlera `diy `ed dvexe

lr `pxc da ltpyizyxitck yxtl jixv `l` .rexw did `ly epevxa ± rexw cba xtez oke !da ltep did `l epevxac ,xetzl zpn:)a"rl jiiy(ìåãâdgecy zeixad ceak
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שבת. פרק עשירי - המצניע דף צד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zay(ipy meil)

sebl `l jka jxev oi`y ,uega egipne e`ivena wx `l epiidc
z` `iven epi` ixdy ,dnvr d`vedd zk`lnl `le ,`ivend

`l` ,ea ynzydl ick znd,BøáB÷ì únä úà àéöBîa óà`edy ©§¦¤©¥§§
ef d`ved zaygp ,`ivend jxev df oi`y oeiky ,znd jxev

.dtebl dkixv dpi`y dk`lnl
:aiign oerny iax s` mday mipte` d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

ïBòîL éaø äãBîe,dtebl dkixv dpi`y dk`lna xhetda`iven ¤©¦¦§§
øîick [xcrn-]e ,Ba øBtçì`ivenaäøBz øôñick,Ba úBø÷ì ©©§¥¤¨¦§

,áéiçc.`ivenl jxev jka yiy oeik §©¨
:`xnbd dywnénð àä éàc ,àèéLtef d`ved s`y xn`z m`y - §¦¨§¦¨©¦

,àéä dôeâì äëéøö dðéàL äëàìîiax zrcl dilr mixehte §¨¨¤¥¨§¦¨§¨¦
,dywi ,oernydôeâì äëéøvL äëàìî àlàdilr miaiigzny ¤¨§¨¨¤§¦¨§¨

ìzrcdì úçkLî éëéä ,ïBòîL éaø,dze` epivn ote` dfi`a - §©¦¦§¥¦©§©©¨
.`iveny utga zeynzyd jxevl d`veda i`ce

:`xnbd zvxzn,`ed dfa yecigdàîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨
,dtebl dkixvd dk`lnk zpecip d`vedd oi`yàkéàc ãòyiy - ©§¦¨

oia jxev daBôeâì,`ivend lyeoiadôeâìxnelk ,dk`ln ly §§¨
e ,`iveny utgd jxevløî ïBâëe`ivene ,edvw jrnpy [xcrn-] §©

ickñè Bì úBNòì,xetgl ie`x didiy epwzl ey`xa wc lfxa - ©£©
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.dtebl dkixvd dk`lnk
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.exdhl ick d`nehd ipniq z` epnn lhal `ly dxdf`

eøîzéàdpal dxry ylezd ,yxcnd ziaa jk lr xn`p -úçà ¦§©©©
îjezíézLlkd ixacl ,erbpa eidyáéiçoal xriyy oeik ,zewln ¦§©¦©¨

rbpd z` `nhny mirbpd zyxta xn`py(b bi my)minkg eyxc ,
(a"t rixfz k"ez)odizy z` yi m` wxe ,zepal zexry izy ody

`l' lr xare ,erbp z` xdhl lired odn zg` ylz m`e ,`nh
dpal dxry ylz m` j` .xen`d 'dyrzî úçàjezìMLeidy ©©¦¨Ÿ

df ote`a ,e`nhl ick mda yi oiicry ,mizy ex`ype ,erbpa
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äàîeèon xdhi ,zex`ypd zexrydn zg` lhpz m`y - §¨
ly enrhe .d`nehdúLL áøy,øeèt øîàokyäàä úäéî àzL ©¥¤¨©¨©§¨¦©¨

äàîeèì àúéàdlhazp `le ,dx`yp d`nehd dzr mewn lkn - ¦¨§§¨
.xdhie ztqep dxry lhpz jk xg`y jka dne ,edyrna

:eixacl di`x `ian zyy axdì àðéîà àðî ,úLL áø øîà- ¨©©¥¤§¨£¦¨¨
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k wx `ived m`åàì éàî ,áéiç ,úéæ éöçjkl uexizd oi` m`d - £¦©¦©¨©¨
c ,ixackàéðúc àäy `ziixaa,áéiçote`a xaecn÷étàc ¨§©§¨©¨§©¦

k [`ivedy-]î úéæ éöçjezúéfkoeiky ,ziaa didy znd on £¦©¦¦©©¦
`l ixdy ,d`nehd xeriy z` zigtdy elhpy jka liredy
ez`ved ,ziad xdhpe ,d`neh xeriy `edy zifk ziaa x`yp

,dilr aiig okle ,daeygïðúc àäåy epzpyna,øeètxaecn §¨¦§©¨
ote`a÷étàck [`ivedy-]î úéæ éöçjezäöçîe úéfk,znd on §©¦£¦©¦¦©©¦¤¡¨

xeriy `edy zifk ziaa x`yp ez`ved xg`l mby oeiky
lhpi m`e ,d`nehd xeriy z` mvnvy jka liredy s` ,`nhnd
oeik ,daeyg ez`ved oi` mewn lkn ,ziad xdhi sqep edyn

d`neh xeriy yi oiicr dzrylky ,d`neh ipniqa oicd `ede .
lired `l ,d`neh xeriy mdy zexry izy xi`ydy onf

.xdhi ztqep dxry lhpz m`y s` ,melk edyrna
`ziixal dpynd oia dxizqd z` uxzne jk lr wleg ongp ax

:ezhiy itlïîçð áøåc ,xaeqéãéàå éãéàivgk `ivedyk oiay - §©©§¨¦¦§¦¦
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.llk ez`veda lired `l okle ,d`neh xeriyn xzei

äðùî
:zek`ln cere ,ffeb zk`lna dpc ef dpyn,Bæa Bæ åéðøtö ìèBpä©¥¦¨§¨¨

,zxg`d eci ipxtv z` lhep zg`d eci ipxtvay ,xnelkBà
eipxtv z` lhepyïëå ,åépéLaylezdBøòN,eicia [ey`x xry-] §¦¨§¥§¨

úìãBbä ïëå ,Bð÷æ ïëå ,BîôN ïëå,dy`x xry zrlew -úìçBkä ïëå §¥§¨§¥§¨§¥©¤¤§¥©¤¤
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zay(ipy meil)

sebl `l jka jxev oi`y ,uega egipne e`ivena wx `l epiidc
z` `iven epi` ixdy ,dnvr d`vedd zk`lnl `le ,`ivend

`l` ,ea ynzydl ick znd,BøáB÷ì únä úà àéöBîa óà`edy ©§¦¤©¥§§
ef d`ved zaygp ,`ivend jxev df oi`y oeiky ,znd jxev

.dtebl dkixv dpi`y dk`lnl
:aiign oerny iax s` mday mipte` d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

ïBòîL éaø äãBîe,dtebl dkixv dpi`y dk`lna xhetda`iven ¤©¦¦§§
øîick [xcrn-]e ,Ba øBtçì`ivenaäøBz øôñick,Ba úBø÷ì ©©§¥¤¨¦§

,áéiçc.`ivenl jxev jka yiy oeik §©¨
:`xnbd dywnénð àä éàc ,àèéLtef d`ved s`y xn`z m`y - §¦¨§¦¨©¦

,àéä dôeâì äëéøö dðéàL äëàìîiax zrcl dilr mixehte §¨¨¤¥¨§¦¨§¨¦
,dywi ,oernydôeâì äëéøvL äëàìî àlàdilr miaiigzny ¤¨§¨¨¤§¦¨§¨

ìzrcdì úçkLî éëéä ,ïBòîL éaø,dze` epivn ote` dfi`a - §©¦¦§¥¦©§©©¨
.`iveny utga zeynzyd jxevl d`veda i`ce

:`xnbd zvxzn,`ed dfa yecigdàîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨
,dtebl dkixvd dk`lnk zpecip d`vedd oi`yàkéàc ãòyiy - ©§¦¨

oia jxev daBôeâì,`ivend lyeoiadôeâìxnelk ,dk`ln ly §§¨
e ,`iveny utgd jxevløî ïBâëe`ivene ,edvw jrnpy [xcrn-] §©

ickñè Bì úBNòì,xetgl ie`x didiy epwzl ey`xa wc lfxa - ©£©
,`iveny utgd jxev dfyåick mbøBtçì,`ivend jxev dfy ,ea §©§

e`äøBz øôñe`ivene ,dben epi`ydébäìxtqd jxev dfy ,eze` ¥¤¨§©¦©
,`ivenyåick mb,Ba úBø÷ì`ivend mle` ,`ivend jxev dfy §¦§

did ,ea `exwl ick wx dxez xtq e` ,cala ea xetgl ick xcrn
dkixvd dk`ln zaygp ef d`ved oi`y xnel jzrca dler

,dteblïì òîLî à÷d`vedd zaygp df ote`a s`y `ax ¨©§©¨
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ïBòîL éaøkoky ,jixacl dyw mpn` ,zn z`veda xhetdøîéà §©¦¦§¥©

,`ed xnel dz` lekiy dn -úàhç áeiçî ïBòîL éaø øèôc§¨©©¦¦§¥¦©¨
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:ì"à .Búøäè éãëa áwéð íàL ù"ø äãBîe :øîà÷å§¨¨©¤¤¦¦©¦§¥¨¢¨

péî éàòa á÷ð ãâðk LøBL àzLäéì zøîà àìå C ¨§¨¤§¤¤¤¤§©¦¨§¨¨§©§¦
,ééaà øîà !?àéòaéî Búøäè éãëa áwéð ,écéî àìå§¨¦¥¦©¦§¥¨¢¨¦¨£¨£©©©¥
:øîúéàc àeä éëä Y àøéæ éaøc àäì øîúéà éàå§¦¦§©§¨§©¦¥¨¨¦§¦§©
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àhç éîáwéð .íéòøæ Ba øéLëäì àeä éìk ïééãòå ,ú ¥©¨©£©¦§¦§©§¦§¨¦¦©
éìk ïééãòå ,íéòøæ Ba øéLëälî øBäè Y ïè÷ LøBLk§¤¨¨¨¦§©§¦§¨¦©£©¦§¦
øBäè Y íéúéæ àéöBîk áwéð .íéúéæ Ba ìa÷ì àeä§©¥¥¦¦©§¦¥¦¨
.íéðBnéø Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå ,íéúéæ Ba ìa÷lî¦§©¥¥¦©£©¦§¦§©¥¦¦
ãéîö óweä íàå .íeìkî øBäè Y íéðBnéø àéöBîk áwéð¦©§¦¦¦¨¦§§¦©¨¦
éìk" ézòîL :éñà áø øîà .Baeø úçôiL ãò Y ìéúẗ¦©¤¦§©¨©©©¦¨©§¦§¦
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שבת. פרק עשירי - המצניע דף צה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zay(iyily meil)

øéLëäì àlàd z`íéòøæekeza mirexfd,'ãáìalka ,xnelk ¤¨§©§¦§¨¦¦§¨
wxe ,yelzk aygpe aewp epi`yl aewp uivr oic dey mixacd
xaegnk aygp aewp uivry ,mdipia lcad yi mirxf xykd oiprl
aewp epi`y uivre ,d`nehl xykd milawn ekezay mirxfd oi`e
ixd .d`nehl xykd milawn ekezay mirxfde yelzk aygp
`le ,aewp epi`yl aewp uivr oia wlgn oerny iaxy o`k x`ean

.llk mdipia wlgn epi` oerny iaxy epzpyn oeyln x`eank
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l `axLeìúk ïBòîL éaø éléî ìëì ¨©¥§¨¦¥©¦¦§§¨

déì éeLîaewp uivr oerny iax aiygn mixacd lk iabl ok` - §©¥¥
,yelzkéðàLåxacd dpey -,äàîeè ïéðòìxykd iabl ,xnelk §¨¦§¦§©§¨
,mirxføîàpL ,íéòøæ ìöà äøäè äúaéø äøBzäc(fl `i `xwie)ìò' §©¨¦§¨¨¢¨¥¤§¨¦¤¤¡©©

,'òøfé øLà òeøæ òøæ ìkepcnln weqta drixf zepeyl ieaix ¨¤©¥©£¤¦¨¥©
ba md xy`k wx d`neh lawl mixyken mirxfy,'rxfi xy`' xc

mirxf rexfl `id jxcdy ,drixfl `iven mc`y jxck epiidc
lk xeaiga s` mixaegn mdyk hrnl ,ixnbl miyelz mdy
.d`neh lawl xykd milawn mpi`y ,aewp uivra oebke ,`edy
`id 'dfae dfa xhet oerny iaxe' dxne`a epzpyn zpeek mpn`e
,aewp epi`yl aewp mda deyn oerny iaxy mixac x`y zeaxl
.dxdh ea dzaix dxezdy oeik ,df llka mirxf xykd oi` j`

:mda dcen oerny iaxy mipte` yi m` dpc `xnbddépéî àòa§¨¦¥
àáñ àeääcg` owf l`y -,àøéæ éaøîaewp uivra yiy ote`a ©¨¨¥©¦¥¨
ãâðk LøBLdïBòîL éaø øîà él äî á÷ðoerny iax xn` dn - ¤§¤¤¤¤©¦¨©©¦¦§

zaya epnn ylezde ,xaegnk aygpy `ed dcen m`d ,df ote`a
.aiigéãéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéàdpr `le `xif iax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.melk eldéçkLà àãç àðîéæiax z` owf eze` ybt zg` mrt - ¦§¨£¨©§§¥
`xiføîà÷å áéúéc,xn`e ayiy -áwéð íàL ïBòîL éaø äãBîe' §¨¦§¨¨©¤©¦¦§¤¦¦©

,'Búøäè éãëaxaegnk aygp uivrdy oerny iax dcen ,xnelk ¦§¥¨¢¨
xdhp did okl mcew `nh did m`y ,dfk xeriya uivrd awip m`
ekxc z`vl lekiy xeriya awip m` ,xnelk] ef dxiay ici lr
mirxfd lk s` `l` ,xaegn aygp awpd cbpky dn wx `le .[zif

.ilk zxezn elhan dfk awpy oeik ,ekezaydéì øîà,owf eze` ¨©¥
àzLäa ixd ,denzl il yi dzrn -péî éàòa á÷ð ãâðk LøBLC- ©§¨¤§¤¤¤¤§©¦¨

n jze` izl`y,epnn ylezd oic déãéî àìå éì zøîà àìå`le - §Ÿ£©§§¦§Ÿ¦¦
aygp epi`y xnel cv jl dide ,dfa zwtzqdy iptn ,xac il zipr

ok m`e ,rwxwd on ynn wpeiy it lr s` xaegnkéãëa áwéð¦©¦§¥
àéòaéî Búøäèmirxfa ,ezxdh icka awipa xnel jxvp ike - ¨¢¨¦©§¨

jl didy ,rwxwd on ynn miwpei mpi`e awpd cbpk mpi`y
zxn` ji`e ,mixaegnk miaygp mpi` `ny mda wtzqdl
.md mixaegn ekezay mirxfd lky oerny iax dceny zehiyta
:ea dcen oerny iaxy ze`cea xnel ozipy ote` d`ian `xnbd

àøéæ éaøc àäì øîzéà éàå ,ééaà øîàxn`y dn z` xn`p m`e - ¨©©©¥§¦¦§©§¨§©¦¥¨
aeygy aewp uivr ly mieqn ote`a dcen oerny iaxy `xif iax

,xaegnkøîzéàc àeä éëä,z`f xn`p jk -ïBòîL éaø äãBîe' ¨¦§¦§©¤©¦¦§
,'úéòéáøî ähîì áwéð íàLawipy ote`a oerny iax dcen ,xnelk ¤¦¦©§©¨¥§¦¦

beld ziriax xeriyk wifgn uivrd oi`y ote`a ezizgza uivrd
wifgn epi`y ilky oeik ,xaegnk aeyg `edy ,dhnle awpd on

.llk ilk aeyg epi` ,ziriax
:ea yiy awp zngn qxg ilk zxdh ipic z` d`ian `xnbdøîà̈©

úBcî Lîç ,àáøexn`pñøç éìëa:dpey`xd dcnd .awipyáwéð ¨¨¨¥¦¦§¦¤¤¦©

,ä÷Lî àéöBîk,ekxc `vei dwyny ce`n wc awp awip m` epiidc §¦©§¤
,àøèñéb ànèlî øBäèqxg ilk xaya dfk awp did m` ,xnelk ¨¦§©¥¦§§¨

lawny epice ,['`xhqib' iexwd] ea ynzydl ie`x oiicry
.`xhqib oicn cer `nh epi` ,d`nehéî Ba Lc÷ì àeä éìk ïééãòå©£©¦§¦§©¥¥

,úàhçilk zxez lk oiicr ,mly ilka dfk awp did m` ,xnelk ©¨
dxt xt` ici lr miycwznd min yeciw oiprl elit`e ,eilr

xn`py itk ,ie`x ilk dfl jixvy ,dnec`(fi hi xacna)eilr ozpe'§¨©¨¨
.ilk zxeza d`neh lawny oky lke ,'ilM l` miIg min©¦©¦¤¤¦

:dipyd dcndáwéðmly qxg ilkkxeriy,ä÷Lî ñðBk ¦©§¥©§¤
qpkil mind mileki ,min lr ilkd z` aiyen xy`ky ,xnelk
`iven' xeriyn xzei agx awp `ede ,ilkd jezl awpd jxc

,'dwyn,úàhç éî Ba Lc÷lî øBäèilk zxezn lha ,xnelk ¨¦§©¥¥©¨
,z`hg in yeciw oiprlíéòøæ Ba øéLëäì àeä éìk ïééãòå©£©¦§¦§©§¦§¨¦

,d`nehl xykd milawne miyelzk miaygpy ,ekeza mirexfd
z` gixdl ie`x df ohw awp oi`y iptn ,`ed xacd mrhe

.rwxwd zigelgl
:ziyilyd dcndk áwéðxeriy,ïè÷ LøBLxzei lecb awp `edy ¦©§¤¨¨
,'dwyn qpek'n,íéòøæ Ba øéLëälî øBäèekezay mirxfd oi`y ¨¦§©§¦§¨¦

ezwipi ici lr xaegnk aygpy iptn ,d`nehl xykd milawn
,rwxwdn,íéúéæ Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå`ed ilk oiicr ,xnelk ©£©¦§¦§©¥¥¦

,milke`l ieyrd qxg ilk mzq zxez meyn d`neh zlaw iabl
.d`neh lawln xdhp epi` ,mizif ea lawl ie`x `edy onf lky

:ziriaxd dcnd,íéúéæ àéöBîk áwéðz`vl ie`xy awp epiidc ¦©§¦¥¦
,zif ekxc,íéúéæ Ba ìa÷lî øBäèd`neh lawln xedh ,xnelk ¨¦§©¥¥¦

`ivenk `ed mzxdh xeriy ixdy ,qxg ilk mzq zxez meyn
,zif,íéðBnéø Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå,mipenixl aey ecgi m`y ©£©¦§¦§©¥¦¦

.`adle o`kn d`neh lawn
:ziyingd dcnd,íéðBnéø àéöBîk áwéðz`vl lekiy awp epiidc ¦©§¦¦¦

,oenix ekxc,íeìkî øBäèlawn epi`e ilk my eilr oi` ,xnelk ¨¦§
.llk d`neh
dxeza aezk(eh hi xacna)xW` gEzt ilM lke' ld` z`neh iabl§Ÿ§¦¨©£¤

lr lizR cinv oi``vnpd gezt qxg ilky epiidc .'`Ed `nh ,ei ¥¨¦¨¦¨¨¨¥
,mezq `ed m` la` .ekezay dn lke `ed `nhp ,znd ld`a
`ax .ekezay dne `ed xedh ,dti eil` xaegn eieqiky epiidc

:d`nehdn eieqik eilr livi `l aey awp xeriy dfi`a x`aníàå§¦
óweäqxg ilkdìéút ãéîöoi` ,znd ld`a `ede xaegn ieqik - ©¨¦¨¦

,awp jxc ea zqpkp d`nehBaeø úçtiL ãòxn`py ,ilkd ly(my) ©¤¦¨¥
jxc `le d`neh el zqpkp gzt jxc wxy rnyne ,'gEzt ilM lke'§Ÿ§¦¨©

.awp
:df oica dpc `xnbdézòîL ,éqà áø øîàyBøeòéL ñøç éìk ¨©©©¦¨©§¦§¦¤¤¦

àáø déì øîà .ïBnéø àéöBîk,iq` axlzòîL àì ànLexeriyy §¦¦¨©¥¨¨¤¨Ÿ¨©§¨
oenix `ivenk,ìéút ãéîö óweîa àlàld`a did m`y oiprle ¤¨§¨¨¦¨¦

dywn .df xeriyk awip m` ekezay dn lr livn epi` ,znd
:`ax ixac lr `xnbdøîàc àeä àáø àäåxn` envr `ax ixde ± §¨¨¨§¨©

y lirlìéút ãéîö óweî,ekezay dn lr d`nehdn livnãò ¨¨¦¨¦©
,Baeø úçtiLawipa ok m`e ,livn epi` eaex zgtp xy`ky ¤¦¨¥

xeriyy iq` axl `ax xn` ji`e ,livn oiicr oenix `ivenk
zvxzn .lizt cinva liviy iabl `ed ,rnyy oenix `ivenk

:`xnbd,àéL÷ àìŸ©§¨
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zay(iyily meil)

øéLëäì àlàd z`íéòøæekeza mirexfd,'ãáìalka ,xnelk ¤¨§©§¦§¨¦¦§¨
wxe ,yelzk aygpe aewp epi`yl aewp uivr oic dey mixacd
xaegnk aygp aewp uivry ,mdipia lcad yi mirxf xykd oiprl
aewp epi`y uivre ,d`nehl xykd milawn ekezay mirxfd oi`e
ixd .d`nehl xykd milawn ekezay mirxfde yelzk aygp
`le ,aewp epi`yl aewp uivr oia wlgn oerny iaxy o`k x`ean

.llk mdipia wlgn epi` oerny iaxy epzpyn oeyln x`eank
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l `axLeìúk ïBòîL éaø éléî ìëì ¨©¥§¨¦¥©¦¦§§¨

déì éeLîaewp uivr oerny iax aiygn mixacd lk iabl ok` - §©¥¥
,yelzkéðàLåxacd dpey -,äàîeè ïéðòìxykd iabl ,xnelk §¨¦§¦§©§¨
,mirxføîàpL ,íéòøæ ìöà äøäè äúaéø äøBzäc(fl `i `xwie)ìò' §©¨¦§¨¨¢¨¥¤§¨¦¤¤¡©©

,'òøfé øLà òeøæ òøæ ìkepcnln weqta drixf zepeyl ieaix ¨¤©¥©£¤¦¨¥©
ba md xy`k wx d`neh lawl mixyken mirxfy,'rxfi xy`' xc

mirxf rexfl `id jxcdy ,drixfl `iven mc`y jxck epiidc
lk xeaiga s` mixaegn mdyk hrnl ,ixnbl miyelz mdy
.d`neh lawl xykd milawn mpi`y ,aewp uivra oebke ,`edy
`id 'dfae dfa xhet oerny iaxe' dxne`a epzpyn zpeek mpn`e
,aewp epi`yl aewp mda deyn oerny iaxy mixac x`y zeaxl
.dxdh ea dzaix dxezdy oeik ,df llka mirxf xykd oi` j`

:mda dcen oerny iaxy mipte` yi m` dpc `xnbddépéî àòa§¨¦¥
àáñ àeääcg` owf l`y -,àøéæ éaøîaewp uivra yiy ote`a ©¨¨¥©¦¥¨
ãâðk LøBLdïBòîL éaø øîà él äî á÷ðoerny iax xn` dn - ¤§¤¤¤¤©¦¨©©¦¦§

zaya epnn ylezde ,xaegnk aygpy `ed dcen m`d ,df ote`a
.aiigéãéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéàdpr `le `xif iax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.melk eldéçkLà àãç àðîéæiax z` owf eze` ybt zg` mrt - ¦§¨£¨©§§¥
`xiføîà÷å áéúéc,xn`e ayiy -áwéð íàL ïBòîL éaø äãBîe' §¨¦§¨¨©¤©¦¦§¤¦¦©

,'Búøäè éãëaxaegnk aygp uivrdy oerny iax dcen ,xnelk ¦§¥¨¢¨
xdhp did okl mcew `nh did m`y ,dfk xeriya uivrd awip m`
ekxc z`vl lekiy xeriya awip m` ,xnelk] ef dxiay ici lr
mirxfd lk s` `l` ,xaegn aygp awpd cbpky dn wx `le .[zif

.ilk zxezn elhan dfk awpy oeik ,ekezaydéì øîà,owf eze` ¨©¥
àzLäa ixd ,denzl il yi dzrn -péî éàòa á÷ð ãâðk LøBLC- ©§¨¤§¤¤¤¤§©¦¨

n jze` izl`y,epnn ylezd oic déãéî àìå éì zøîà àìå`le - §Ÿ£©§§¦§Ÿ¦¦
aygp epi`y xnel cv jl dide ,dfa zwtzqdy iptn ,xac il zipr

ok m`e ,rwxwd on ynn wpeiy it lr s` xaegnkéãëa áwéð¦©¦§¥
àéòaéî Búøäèmirxfa ,ezxdh icka awipa xnel jxvp ike - ¨¢¨¦©§¨

jl didy ,rwxwd on ynn miwpei mpi`e awpd cbpk mpi`y
zxn` ji`e ,mixaegnk miaygp mpi` `ny mda wtzqdl
.md mixaegn ekezay mirxfd lky oerny iax dceny zehiyta
:ea dcen oerny iaxy ze`cea xnel ozipy ote` d`ian `xnbd

àøéæ éaøc àäì øîzéà éàå ,ééaà øîàxn`y dn z` xn`p m`e - ¨©©©¥§¦¦§©§¨§©¦¥¨
aeygy aewp uivr ly mieqn ote`a dcen oerny iaxy `xif iax

,xaegnkøîzéàc àeä éëä,z`f xn`p jk -ïBòîL éaø äãBîe' ¨¦§¦§©¤©¦¦§
,'úéòéáøî ähîì áwéð íàLawipy ote`a oerny iax dcen ,xnelk ¤¦¦©§©¨¥§¦¦

beld ziriax xeriyk wifgn uivrd oi`y ote`a ezizgza uivrd
wifgn epi`y ilky oeik ,xaegnk aeyg `edy ,dhnle awpd on

.llk ilk aeyg epi` ,ziriax
:ea yiy awp zngn qxg ilk zxdh ipic z` d`ian `xnbdøîà̈©

úBcî Lîç ,àáøexn`pñøç éìëa:dpey`xd dcnd .awipyáwéð ¨¨¨¥¦¦§¦¤¤¦©

,ä÷Lî àéöBîk,ekxc `vei dwyny ce`n wc awp awip m` epiidc §¦©§¤
,àøèñéb ànèlî øBäèqxg ilk xaya dfk awp did m` ,xnelk ¨¦§©¥¦§§¨

lawny epice ,['`xhqib' iexwd] ea ynzydl ie`x oiicry
.`xhqib oicn cer `nh epi` ,d`nehéî Ba Lc÷ì àeä éìk ïééãòå©£©¦§¦§©¥¥

,úàhçilk zxez lk oiicr ,mly ilka dfk awp did m` ,xnelk ©¨
dxt xt` ici lr miycwznd min yeciw oiprl elit`e ,eilr

xn`py itk ,ie`x ilk dfl jixvy ,dnec`(fi hi xacna)eilr ozpe'§¨©¨¨
.ilk zxeza d`neh lawny oky lke ,'ilM l` miIg min©¦©¦¤¤¦

:dipyd dcndáwéðmly qxg ilkkxeriy,ä÷Lî ñðBk ¦©§¥©§¤
qpkil mind mileki ,min lr ilkd z` aiyen xy`ky ,xnelk
`iven' xeriyn xzei agx awp `ede ,ilkd jezl awpd jxc

,'dwyn,úàhç éî Ba Lc÷lî øBäèilk zxezn lha ,xnelk ¨¦§©¥¥©¨
,z`hg in yeciw oiprlíéòøæ Ba øéLëäì àeä éìk ïééãòå©£©¦§¦§©§¦§¨¦

,d`nehl xykd milawne miyelzk miaygpy ,ekeza mirexfd
z` gixdl ie`x df ohw awp oi`y iptn ,`ed xacd mrhe

.rwxwd zigelgl
:ziyilyd dcndk áwéðxeriy,ïè÷ LøBLxzei lecb awp `edy ¦©§¤¨¨
,'dwyn qpek'n,íéòøæ Ba øéLëälî øBäèekezay mirxfd oi`y ¨¦§©§¦§¨¦

ezwipi ici lr xaegnk aygpy iptn ,d`nehl xykd milawn
,rwxwdn,íéúéæ Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå`ed ilk oiicr ,xnelk ©£©¦§¦§©¥¥¦

,milke`l ieyrd qxg ilk mzq zxez meyn d`neh zlaw iabl
.d`neh lawln xdhp epi` ,mizif ea lawl ie`x `edy onf lky

:ziriaxd dcnd,íéúéæ àéöBîk áwéðz`vl ie`xy awp epiidc ¦©§¦¥¦
,zif ekxc,íéúéæ Ba ìa÷lî øBäèd`neh lawln xedh ,xnelk ¨¦§©¥¥¦

`ivenk `ed mzxdh xeriy ixdy ,qxg ilk mzq zxez meyn
,zif,íéðBnéø Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå,mipenixl aey ecgi m`y ©£©¦§¦§©¥¦¦

.`adle o`kn d`neh lawn
:ziyingd dcnd,íéðBnéø àéöBîk áwéðz`vl lekiy awp epiidc ¦©§¦¦¦

,oenix ekxc,íeìkî øBäèlawn epi`e ilk my eilr oi` ,xnelk ¨¦§
.llk d`neh
dxeza aezk(eh hi xacna)xW` gEzt ilM lke' ld` z`neh iabl§Ÿ§¦¨©£¤

lr lizR cinv oi``vnpd gezt qxg ilky epiidc .'`Ed `nh ,ei ¥¨¦¨¦¨¨¨¥
,mezq `ed m` la` .ekezay dn lke `ed `nhp ,znd ld`a
`ax .ekezay dne `ed xedh ,dti eil` xaegn eieqiky epiidc

:d`nehdn eieqik eilr livi `l aey awp xeriy dfi`a x`aníàå§¦
óweäqxg ilkdìéút ãéîöoi` ,znd ld`a `ede xaegn ieqik - ©¨¦¨¦

,awp jxc ea zqpkp d`nehBaeø úçtiL ãòxn`py ,ilkd ly(my) ©¤¦¨¥
jxc `le d`neh el zqpkp gzt jxc wxy rnyne ,'gEzt ilM lke'§Ÿ§¦¨©

.awp
:df oica dpc `xnbdézòîL ,éqà áø øîàyBøeòéL ñøç éìk ¨©©©¦¨©§¦§¦¤¤¦

àáø déì øîà .ïBnéø àéöBîk,iq` axlzòîL àì ànLexeriyy §¦¦¨©¥¨¨¤¨Ÿ¨©§¨
oenix `ivenk,ìéút ãéîö óweîa àlàld`a did m`y oiprle ¤¨§¨¨¦¨¦

dywn .df xeriyk awip m` ekezay dn lr livn epi` ,znd
:`ax ixac lr `xnbdøîàc àeä àáø àäåxn` envr `ax ixde ± §¨¨¨§¨©

y lirlìéút ãéîö óweî,ekezay dn lr d`nehdn livnãò ¨¨¦¨¦©
,Baeø úçtiLawipa ok m`e ,livn epi` eaex zgtp xy`ky ¤¦¨¥

xeriyy iq` axl `ax xn` ji`e ,livn oiicr oenix `ivenk
zvxzn .lizt cinva liviy iabl `ed ,rnyy oenix `ivenk

:`xnbd,àéL÷ àìŸ©§¨
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להשתדל ככל האפשרי שילדי ישראל בכל מקום שהם ישהו במחנות־קיץ המתנהלים ברוח התורה והיהדות.
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zay(iriax meil)

àäxaecn ,'eaexa zgtiy cr' `ax xn`y df -éáøáøailka - ¨§©§§¥
cr mkezay dn lr livdln milqtp mpi` mdy ,milecb qxg

,maexa ezgtiyàäåzrny `l `ny' iq` axl `ax xn`y dfe - §¨
xaecn ,'oenx `ivenk `l`éøèeæaawpay ,miphw qxg ilka - §§¥

dn lr milivn mpi`e ilk my mdn lha oenx `iven xeriyk
.mkezay

lirl(:dv)epiidc ,'dwyn `ivenk' ilkd awipy ote`ay x`azp
xayl mly qxg ilk oia welig yi ,ekxc `vei dwyny wc awp
lhazdl el mxeb dfk awp oi` mly ilkay ,['`xhqib'] qxg ilk
lawn epi` aeye `xhqib my epnn lhazn ilk xayae ,llk

:weligd mrh z` zx`an `xnbd .d`neh,éqà áø øîàmi`pzd ¨©©©¦
ïéðBL,`ziixañøç éìk'mly,'ä÷Lî ñðBëa BøeòéLepiidc ¦§¦¤¤¦§¥©§¤

awip ,`ed ilk zxezn zvw elhal ea xen`d oey`xd xeriydy
in yeciw oiprl ilk my epnn lha dfk awpay ,dwyn qpekk

:`ziixad dkiynn .lirl x`azpy itk ,z`hgeøîà àìå'awpy §Ÿ¨§
kä÷Lî àéöBî,d`neh lawi `ly oiprl awp aygpïéðòì àlà ¦©§¤¤¨§¦§©

àøèñéb[ilk xay-],'ãáìa`ivenk elit` awipy ilk xayy ¦§§¨¦§¨
:`xnbd zxxan .`xhqib zxeza d`neh lawn epi` aey ,dwyn

àîòè éàî`xhqib my lhan dwyn `ivenk awpy mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiyn .mly ilkn ilk my lhan epi`e ilk xaynøîà̈©

àøèñéâ àáä íéøîBà ïéàL éôì ,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî©§¨§¥§©©§¨§¦¤¥§¦¨¥¦§§¨
,àøèñébìawip xy`k okle ,eilr miqg oi` ilk xay ,xnelk ©¦§§¨

jxevl xg` ilk xay `ad mixne` oi` dwyn `ivenk elit`
zethepd zetihd z` lawle eizgz egipdl ick ,df ilk xay
ilk la` .`xhqib my epnn lha okle ,eze` miwxef `l` ,epnn
meyn eze` miwxef oi`e eilr miqg ,dwyn `ivenk awipy mly
zetihd z` lawl ick ilk xay eizgz migipn `l` ,df ohw awp

.ilk my epnn lha `l okle ,epnn zethepd
lirl(my)miaygp ohw yxeyk awipy uivry ,`ax ixaca x`azp

xykd milawn mpi`y oiprl mixaegnk ekezay mirxfd
:dfa mi`pz zwelgn `xnbd d`ian dzr .d`nehl,àleò øîà̈©¨

àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìtipy ,mirxf xykd oica ewlgp - §¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨
mde ,l`xyi ux`ay mi`xen`øa éñBé éaøå ïéáà éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦¨¦§©¦¥©

,øîà ãç ,àcáæ,mirxf xykd iabl ilk zxez lhal awp xeriyy ©§¨©¨©
`ed,øîà ãçå ,ïBnø àéöBîk`ed exeriyyïè÷ LøBLkitke] §¦¦§©¨©§¤¨¨

lirl `ax xn`y(my).[
:ewlgp mixeriy dfi`a xekfl oniq zpzep `xnbdéðîéñåC`ly §¦¨¨

irvn`d xeriy `edy] zif `ivenk xn` mdn cg`y xnel drhz
dpynd oeyl `ed ,[oenx `ivenkl ohw yxeyk oia(.iw zegpn)ãçà'¤¨

,'èéòînä ãçàå äaønämi`xen`dn cg`y `ed oniq ef oeyly ©©§¤§¤¨©©§¦
,oenx `ivenk epiidc ,mixeriyd zyelyay lecba xryl daix

.mzylyay ohwa xryl hrnn mdn cg`e
lirl(my),zif `ivenk awipy qxg ilky ,`ax ixaca x`azp

awpiy cr d`neh lawn ,mipenxl ecgi m`e ,d`neh lawln xedh
ea liren `ly zxaeqd zwleg drc d`ian `xnbd .oenx `ivenk

:mipenxl cegiéìk ,øæòéìà éaøc déîMî àðäk øa àðpéç áø øîà̈©©¦§¨©©£¨¦§¥§©¦¡¦¤¤§¦
ñøç,milke`l ieyrdBøeòéL`ed d`nehn xdhil,íéúéæ àéöBîk ¤¤¦§¦¥¦

.zif ekxc z`vl lekiy xeriyk awpiyk ,xnelkdéøa àLéL÷ øîe©§¦¨§¥
äaøcdidda íéiñî[df oica-]øæòéìà éaøc déîMî,jkïä éøäå §©¨§©¥¨¦§¥§©¦¡¦¤¤©£¥¥

[zif `ivenk eawipy milkd-]íéììâ éìëkillbn miieyrd milk ± ¦§¥§¨¦
,dndaäîãà éìëe ,íéðáà éìëe,oyaka etxvp `lyïéìa÷î ïéàL §¥£¨¦§¥£¨¨¤¥§©§¦

íéøôBñ éøácî àìå äøBú éøácî àì äàîeèelit`e ,[opaxcn-] §¨Ÿ¦¦§¥¨§Ÿ¦¦§¥§¦
lirl `ax xn`y itk `le] mipenxl mcgi(my)`ivenk awipay

.[d`neh lawn mipenxl ecgi m` ,zifìéút ãéîö ïéðòìe`ed ixd §¦§©¨¦¨¦
,ekezay dn lr livn.Baeø úçtiL ãò©¤¦¨¥

òéðöîä êìò ïøãä

÷øåæä ¯ øùò ãçà ÷øô
zeyxl zeyxn d`ved ipic epipyy xg`l(` wxt)xeq`y mixacde

m`ivedl(e wxt)d`vedd ixeriye(i-f miwxt)yxtl `pzd jiynn
zen` rax` wgxnl dwixf e` zeyxl zeyxn dhyede dwixf ipic
yi df wxt zpadl .d`ved ly zeclez mdy miaxd zeyxa
zexcbdd z`e zeyxl zeyxn d`veda aeigd illk z` micwdl

.zay ipica zeieyxd rax` ly
z` 'xwr' ok m` `l` zeyxl zeyxn d`ved lr aiig mc` oi` .`
zeyxn xwr m` la` ,zxg` zeyxa 'egipde' zg` zeyxn utgd
xeht `ed ixd xwr `le gipdy e` zxg` zeyxa gipd `le zg`
dxiwr zeyrl mb exq` minkg la` ,dzinn e` z`hg oaxwn

'xeq` la` xeht' exn`y edfe ,cal dgpd e` calmc` oi` .a .
eze` xewri ok m` `l` zeyxl zeyxn utgd z`ved lr aiig
lr edgipi s`e ,migth drax` lr migth drax` ea yiy mewnn
mc` ly eci .b .migth drax` lr migth drax` ea yiy mewn
lkne ,migth drax` lr migth drax` ea yiy mewnk daeyg
`l` miaxd zeyxk `le cigid zeyxk `l daeyg dpi` mewn
mc`d cin utg xwr m` okle ,eteb `vnpy mewnd xg` zxxbp
.aiig zxg` zeyxa cnerd mc` cia egipde zg` zeyxa cnerd
drax` eagxy mewn .cigid zeyx .` .zaya zeieyx rax`
dxyr daeba zevign rax` swene migth drax` lr migth
cigid zeyxk `ed mb aygp cigid zeyx lrny xie`d .migth
.a .cigid zeyxk oecip cigid zeyx ly milzkd iaer .riwxd cr
yy miagx mde ,my mikldn miaxdy zenewn .miaxd zeyx
yie .dxwz mdilr oi`e mdiciv ipyn migezte zen` dxyr
miyy da mixaer m` `l` miaxd zeyxk zaygp dpi`y mixne`
miaxd zeyxk aygp miaxd zeyx lrny xie`d .mc` ipa `eaix
.zilnxk .b .xeht mewnk aygp epnn dlrnle ,migth dxyr cr
xzen dxezd on .miaxd zeyx `le cigid zeyx `l epi`y mewn
,cigid zeyx e` miaxd zeyxn myl qipkdl e` myn `ivedl
`ivedl xeq`e dnvr ipta zeyxk zaygp didzy exfb minkge
dkeza lhlhl xeq` oke miaxd zeyxl e` cigid zeyxl myn
lrny xie`d .[miaxd zeyxa enk] zen` rax` wgxnl
xie`d lr la` ,migth dxyr cr zilnxkk aygp zilnxkd
mewn .xeht mewn .c .xeht mewnk aygpe exfb `l epnn dlrnly
.zilnxk epi` mbe cigid zeyx `le miaxd zeyx `l epi`y
zeyxl epnn `ivedl dligzkl xzene minkg exfb `l df mewna
eleka lhlhl xzen oke ,mdn qipkdl e` cigid zeyxl e` miaxd

.oilin dnk elit`

äðùî
:dhyede dwixf ici lry d`ved ipic zxxan ef dpyn÷øBfäutg ©¥

íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîe`,áéiç ,ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî ¥§©¨¦¦§¨©¦¥§¨©¦¦§©¨¦©¨
wxefd .d`ved ly dclez `id dwixfdyãéçiä úeLøîzg` ¥§©¨¦

ãéçiä úeLøìzxg`òöîàa íéaøä úeLøe,zeieyxd izy oia ± ¦§©¨¦§¨©¦¨¤§©
,miaxd zeyx rwxw lrny xie`a xaer wxfpd utgdeàáé÷ò éaø©¦£¦¨

,áéiçî,miaxd zeyx xie`a utgd xare li`ed.ïéøèBt íéîëçå §©¥©£¨¦§¦
:minkg zrc z` dpynd zx`anãöékcigid zeyxn wxefd ¥©

,xeht rvn`a miaxd zeyxe cigid zeyxlúBàøèæeæâ ézLoifif ± §¥§§§¨
zehleae ,mdilr jldl miyxw mdilr migipne lzekdn mi`veid

zecnerd ,cigid zeyx ode miaxd zeyxla Bæ ãâðk Bæiciv ipy §¤¤¦
,øeèt Bæì Bfî ÷øBfäå èéLBnä ,íéaøä úeLøzk`lna epivn `ly §¨©¦©¦§©¥¦¨¨

miaxd zeyxe cigid zeyxl cigid zeyxn mi`iven eidy okynd
.rvn`aúçà àèeéãa ïäézL eéädilra ze`xhfefbd izy eid ± ¨§¥¤¦§¨©©

,mdipia miaxd zeyx wqtd yie miaxd zeyx ly cg` cva zg`
,efl ef zekenq eid `lyèéLBnäefl efn,áéiç`id dhyeddy ©¦©¨

,d`ved ly dclez÷øBfäåefl efn.øeètaiig hiyendy mrhde §©¥¨
,xeht wxefdye miaxd zeyx ly cg` cva hiyed m` wxCkL¤¨

íiåìä úãBáò äúéäz` migipne okynd z` miwxtn eidyk ¨§¨£©©§¦¦
micinrn eid ,zelbrd lr miyxwdúeLøa Bæ øçà Bæ úBìâò ézL§¥£¨©©¦§

íéaøäe ,dkx`lBæì Bfî íéLøwä ïéèéLBî,dlbrl dlbrn ±ìáà ¨©¦¦¦©§¨¦¦¨£¨
àìeid.ïé÷øBæ Ÿ§¦
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ripvnd` cenr ev sc ± ixiyr wxtzay
éáøáøa.FAExA:éøèeæ.oFOx `ivFnMilMn Dil lhA:ïéðBL.`ziixA oipFW mi`PYd: §©§§¥§§¥§¦¦¨¥¥¦§¦¦©©¨¦¦¨©§¨
ñøç éìk.xEriWCilM mEXn zvwnA FlHal FA xEn`d oFW`xd:kñðBëä÷Lî. §¦¤¤§¦¨¦¨¨§©§§¦§¨¦§¦§¥©§¤

awp aEWg dwWn `ivFn awp Exn` `le .z`Hg in zxFYn `din Dil lHanC `Ed¦§©¥¥¦¨¦©¥©¨§Ÿ¨§¤¤¦©§¤¨¤¤
`N` milkl.`xhqiblicW `cWn - dwWn `ivFnM ikd daTp i` i`Ce mzdC §¥¦¤¨§¦§§¨§¨¨©©¦¦§¨¨¦§¦©§¤¦§¨¨¥

Dil:àøèñéb àáä íéøîBà ïéàL.zxg` ¥¤¥§¦¨¥¦§§¨©¤¤
lAwl diYgY giPdl Ff `xhqibl.oiRiHd §¦§§¨§©¦©©§¤¨§©¥©¦¦

awp mEXnE ,eilr oiqg - mlW ilM la £̀¨§¦¨¥¨¦¨¨¦¤¤
eiYgY `xhqiB oigiPnE ,Dil EcW `l `YxER: §¨¨¨¥©¦¦¦§§¨©§¨

da éâéìt.mirxf xWkdA:ïîéñå.irhiY `lC §¦¦¨§¤§¥§¨¦§¦¨§¨¦§¥
zif `ivFnM xn` cg xninl:äaønä ãçà §¥©©£©§¦©¦¤¨©©§¤

'åë ïéeëiL ãáìáe èéòînä ãçàå.`ziixA §¤¨©©§¦¦§©¤§©¥¨©§¨
`id).iw zegpn,(`ideLloniqlon cg`W ¦§¦§§¦¨¤¤¨¦

dAix mi`xFn`dxrWl,oYWlWAW lFcBA ¨£¨¦¦¨§©¥©¨¤¦§¨§¨
,oYWlWAW ohTA xrWl hrnn cg`e`le §¤¨§©¥§©¥©¨¨¤¦§¨§¨§Ÿ

.ipFpiaA`Mil - dwWn `ivFnE dwWn qpFM §¥¦¥©§¤¦©§¤¥¨
mirxf oiprl odA irhinl:àéöBîk BøeòéL §¦§¥¨¥§¦§©§¨¦¦§¦

íéúéæ.d`nEHn xdHil:éìëk àeä éøä ¥¦¦©¥¦§¨£¥¦§¥
íéììâ.mEcgi ENit`e ,zif `ivFnM awiPXn §¨¦¦¤¦©§¦©¦©£¦¦£

.mipFOxloxEriW miYa ilra ilM :opzC `de §¦¦§¨¦§©§¥©£¥¨¦¦¨
zkQnA Dl opipY ur ilM iAB - mipFOxM§¦¦©¥§¥¥¨¥©¨§©¤¤

milM)t`"n fi '(: ¥¦

òéðönä Cìò ïøãä©§¨£¨©©§¦©

÷øBfäøáéiçî àáé÷ò '.Wxtn `nrh ©¥£¦¨§©¥©§¨§¨¥
`xnBA:'åë úBàøèæeæb ézL ãöék. ©§¨¨¥©§¥§§§¨
Edl ixn`w opAx:úBàøèæeæb.oi`vFId oifif ©¨©¨¨§¦§§§§¨¦¦©§¦

KNdl mixqp odilr oigiPnE lzFMd on:Bæ ¦©¤©¦¦£¥¤§¨¦§©¥
Bæ ãâðk.,i"dx ode ,x"dx iCiv ipWA §¤¤¦§¥¦¥§¥

'c zFagxE 'i zFdFaBW:øeèt.Epivn `NW ¤§§¨¨¤Ÿ¨¦
dwixfdhWFdei"dxn oMWOd zk`lnA §¦¨§¨¨¦§¤¤©¦§¨¥

.odipiA wiqtn x"dx agxe cigId zEWxl¦§©¨¦§Ÿ©©§¦¥¥¤
hiWFdl ,KM mIeld zcFar dzid `NW¤Ÿ¨§¨£©©§¦¦¨§¦

dlbrn miWxwdlbrl,DCvAW`N` §¨¦¥£¨¨¨£¨¨¤§¦¨¤¨
diptNW dlbrl)dixg`NWe.(rAx`W ¨£¨¨¤§¨¤¨§¤§©£¤¨¤©§©
ipal Eid zFlbrixxnoi`UFp EidWiWxw £¨¨¦§¥§¨¦¤¨§¦©§¥

oiwxFR EidWkE .'nBA opixn`cM ,Ff cvA Ff cg`M miYW oiklFd ode ,oMWOdz` ©¦§¨§¥§¦§©¦§¤¨§©¦§¨§¦©©§¨§¤¨§¦¤
KxcM zFlbrd oicinrn Eid - zFlbrd lr oFrhl oMWOd,ozkildlv` Ff miYW ©¦§¨¦§©¨£¨¨©£¦¦¨£¨§¤¤£¦¨¨§©¦¥¤
ozkild KxC ,mdiptl Ff lv` Ff miYWE ,oMWOl KEnq FfKxF`lmivFx EidW ,x"dx ¨©¦§¨§©¦¥¤¦§¥¤¤¤£¦¨¨§¤¤¨¦

oprd cEOr xg` KNdliwxFtE .mdiptl KlFddmiWxTd oihiWFn Eid oMWOd §©¥©©©¤¨¨©¥¦§¥¤§¥©¦§¨¨¦¦©§¨¦
.mdiptNW ozF`l oihiWFn ode ,oMWOl zFkEnQd zFlbrd iYW lrW ozF`lla` §¨¤©§¥¨£¨©§©¦§¨§¥¦¦§¨¤¦§¥¤£¨

iwxFtl zFkEnq odiYW ixdW ,hiWFdl oikixv Eid `l - DCvAW dlbrl dlbrn¥£¨¨¨£¨¨¤§¦¨Ÿ¨§¦¦§¦¤£¥§¥¤§§§¥
oMWOd:úçà àèBéãa ïäézL eéä.,ziAd ipR lr x"dx KxF`A zg` diIlrA xnFlM ©¦§¨¨§¥¤¦§¨©©§©©£¦¨©©§¤©§¥©©¦

mdipiA x"dx wqtd Wie:øeèt ÷øBfä.i"dxn dwixf Epivn `le ,'in dlrnlE li`Fd §¥¤§¥¥¥¤©¥¨¦§©§¨¦§Ÿ¨¦§¦¨¥
agFxA `le KxF`A `l ,oMWOA x"dx KxC i"dxl:èéLBnäåáéiç.dhWFd EpivOW ¦¤¤©¦§¨Ÿ¨¤§Ÿ¨©§©¦©¨¤¨¦¨¨

zvwE ,i"dxl i"dxn oMWOA 'in dlrnl DA `vFIMwiqtn miAxd zEWx KxF` ©¥¨§©§¨¦©¦§¨¥¦§¨¤§¨©¦©§¦
mdipiA:íiåìä úãBáò äúéä CkL.- ozcFarA FfM Epivn cviM lif`e WxtnE ¥¥¤¤¨¨§¨£©©§¦¦§¨¥§¨¥¥©¨¦¨©£¨¨
iYWAWiwxFR miAxd zEWxA Ff xg` Ff zFlbrzFlbrd lrW ozF`l oihiWFn oMWn ¤¦§¥£¨©©¦§¨©¦§¥¦§¨¦¦§¨¤©¨£¨
,olv`WmiWxw ozF` oi`W ,oiwxFf `l la` .mdiptNW EN`l oihiWFn odezFwxfp ¤¤§¨§¥¦¦§¥¤¦§¥¤£¨Ÿ§¦¤¥¨§¨¦¦§¨
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àäixhefa `de iaxaxa.dywe .oenx `ivenk ± ixhef ,eaexa ± iaxax :qxhpewa 'it

?oenx `ivenk `ed dfi` rcil ixhef ixw dne iaxax ixw dne ,xeriy ef oi`c :i"xl

.aexa ibq ± aexn xzei `ed oenx `iveny ixhefae ,oenx `ivenk iaxaxac :i"xl d`xpe

`ivenc xeriy` `l` ,oenx `ivenc xeriy` i`w `l ± eaex zgtizy cr xn`wc `de

zif:

ïéðòìåeaex zgtiy cr lizt cinv.yxit

.awp jxc zqpkp d`neh oi`c :i"yx

k "gezt ilk lk"c`le zqpkp egzt jxcc ,aiz

milk zkqnc i"ta opzc :opiywne .awp jxc

)a"n:(oilivne ,'ek lizt cinva oilivn el`e

`diy jixvc rnyn .mdicivn oia mditn oia

opzc ,cere !ecivn awipyk lizt cinv swen

'ek ziqxgae ciqa ± oitiwn dnae :ikd xza

uraa `l oitiwn oi`e ,gxnzn `edy xac lkae

.cinv epi`e lizt `edy iptn zxtera `le

,cere .d`neh zqpkp `edy lk awpac rnyn

"`nw lfebd"a dl iziine ,mzd opzc).dw w"a:(

dwwt .delivd ± mixny denzqe dawipy ziag

± mizy eid ,miccvd on gxniy cr ± dxenfa

.dzxiagl dxenf oiae oiccvd on gxniy cr

,'hpewd yexitl zeiyew mpi`c :i"x xne`e

awp jxc elit` d`neh zqpkp gzta i`cec

ikdle ,gztd lk ixnbl mzqiy cr opirae ,ohw

± odicvn oia mditn oiac `idde .gexin jixv

dyrp `l` ,cvd on xayk eawipy ixiin `l

± dawipy ziagc "lfebd"c `idde .gzt jxevl

aiygc ,oenx `ivenk e` ,daex dzgtpyk ixiin

`dn dywd `"aixe .`ilrn dnizq irae gztk

milk zkqna opzc)g dpyn h"t:(ieyrd awp

± oiwynl ieyrd ,mizifk oxeriy ± oilke`l

oilihn ± jkle jkl ieyrd ,oiwynk oxeriy

.dwyn qpekae lizt cinva `xnegl eze`

ea yie ,milke`e miwynl ieyry oeik :yexit

lr lizt cinva livn epi` ± dwyn qpek awp

oiwynl cgeinc `edd eh` exfbc ,ekezay dn

oeik ,ilk ied d`neh zlaw oiprle .ediicegl

i`d ik awpae oilke`l cgeiny)(aeaex zgtp `kd irac `dc :i"x uxize .d`neh dqpkp

,dhnle awpd on ilk xeriy cer x`ypy mewna awipa `wec epiid ± oenx `ivenk e`

"zetixh el`"a iziinc `idda yxetnd xeriyk).dp oileg.(mewna dhnl awip la`

qpeka oiwynle ,zifka milke`l xeriy ied ± ilk xeriyk awpd on dhnl x`yp oi`y

milk zkqnc `edd ik dwyn)g dpyn h"t.(zgtiy cr :ikd oizrnya yxtn z"xe

aey ± oenx `ivena e` ,eaex zgtpa la` .minzqp miawpd m` lizt cinv liren ± eaex

migaf yixa opixn`ck ,oilevip oi`y hiha olaby oilke`k ied `l` ,dnizq zlren oi`

):b sc,(mixny denzqe dawpy ziagc `idde .ilk zxezn edl elha eaex zgtpy oeikc

mzd `ax irac `de .awpd lk mixny enzqe ,xeriyk dzgtp `lya ixiin ±)my w"aa:(

ied in ?i`n ,divg mixny denzqe divg sb` :t"d ?edn divg sb` mzq`ilrn dnizq

± dzxiagl dxenf oia gexin `la dnizq `aiyg `lc ,dxenfa dwwtn iziine .`l e`

,i`w `l mzd :ipyne .divg mixny denzqe divg sb` dnizq `aiyg `l inp `kd

i`w `kd:éâéìôi`xen` ixz da.xne`e .ibilt mirxf xykd oiprlc :qxhpewa 'it

oivwer zkqnac :z"x)i dpyn a"t(:z"x xn` `l` .ohw yxeyk mirxf xykdc opz

ibilt lizt cinv swen oiprlc:åøåòéùmizif `ivenk.g"x 'itae mixtq aexa b"d

milk 'qna `id 'ipzn :z"`e .i"yxe)`"n b"t:(eda miiqn ikdle .`axcn iwet`le ,mipenxl cegi da ipdn `lc opirny`l ,dil jixhvi`c :l"ie ?mizifk exeriy ± oilke`l ieyrd

oipr lka oixedh mdy ,mipa` ilkk od ixd :dyextl:

òéðöîä êéìò ïøãä

.÷øåæä.'ek ze`xhfefb izy cvikopaxe `aiwr iaxc `zbelt iwenc ,daxl :dniz).c 'c lirl(.lirlc` i`w `l `dc ,"cvik" xity iz` `l dxyrn dhnl ibilte ,dhelwa

:inlyexia yi edine .xity iz` ± dxyrn dlrnl ediizbelt iwenc o`nle .mzd dcen inp `aiwr 'x elit`e ,zelbrc `inec dxyrn dlrnl ze`xhfefba ixii` `kdc

"cvik" ipz `l ± dxyrn dhnl dl iwenc `edde ,"cvik" `pz ± dxyrn dlrnl `zbelt iwenc `xen` `eddc :mzd yxtne .cvik ipz `lc `ki`e ,cvik ipzc `ki`:
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.íéúéæ àéöBîk BøeòéL ñøç éìk :øæòéìà éaøc déîMî¦§¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¤¦§¦¥¦
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éáøáøa.FAExA:éøèeæ.oFOx `ivFnMilMn Dil lhA:ïéðBL.`ziixA oipFW mi`PYd: §©§§¥§§¥§¦¦¨¥¥¦§¦¦©©¨¦¦¨©§¨
ñøç éìk.xEriWCilM mEXn zvwnA FlHal FA xEn`d oFW`xd:kñðBëä÷Lî. §¦¤¤§¦¨¦¨¨§©§§¦§¨¦§¦§¥©§¤

awp aEWg dwWn `ivFn awp Exn` `le .z`Hg in zxFYn `din Dil lHanC `Ed¦§©¥¥¦¨¦©¥©¨§Ÿ¨§¤¤¦©§¤¨¤¤
`N` milkl.`xhqiblicW `cWn - dwWn `ivFnM ikd daTp i` i`Ce mzdC §¥¦¤¨§¦§§¨§¨¨©©¦¦§¨¨¦§¦©§¤¦§¨¨¥

Dil:àøèñéb àáä íéøîBà ïéàL.zxg` ¥¤¥§¦¨¥¦§§¨©¤¤
lAwl diYgY giPdl Ff `xhqibl.oiRiHd §¦§§¨§©¦©©§¤¨§©¥©¦¦

awp mEXnE ,eilr oiqg - mlW ilM la £̀¨§¦¨¥¨¦¨¨¦¤¤
eiYgY `xhqiB oigiPnE ,Dil EcW `l `YxER: §¨¨¨¥©¦¦¦§§¨©§¨

da éâéìt.mirxf xWkdA:ïîéñå.irhiY `lC §¦¦¨§¤§¥§¨¦§¦¨§¨¦§¥
zif `ivFnM xn` cg xninl:äaønä ãçà §¥©©£©§¦©¦¤¨©©§¤

'åë ïéeëiL ãáìáe èéòînä ãçàå.`ziixA §¤¨©©§¦¦§©¤§©¥¨©§¨
`id).iw zegpn,(`ideLloniqlon cg`W ¦§¦§§¦¨¤¤¨¦

dAix mi`xFn`dxrWl,oYWlWAW lFcBA ¨£¨¦¦¨§©¥©¨¤¦§¨§¨
,oYWlWAW ohTA xrWl hrnn cg`e`le §¤¨§©¥§©¥©¨¨¤¦§¨§¨§Ÿ

.ipFpiaA`Mil - dwWn `ivFnE dwWn qpFM §¥¦¥©§¤¦©§¤¥¨
mirxf oiprl odA irhinl:àéöBîk BøeòéL §¦§¥¨¥§¦§©§¨¦¦§¦

íéúéæ.d`nEHn xdHil:éìëk àeä éøä ¥¦¦©¥¦§¨£¥¦§¥
íéììâ.mEcgi ENit`e ,zif `ivFnM awiPXn §¨¦¦¤¦©§¦©¦©£¦¦£

.mipFOxloxEriW miYa ilra ilM :opzC `de §¦¦§¨¦§©§¥©£¥¨¦¦¨
zkQnA Dl opipY ur ilM iAB - mipFOxM§¦¦©¥§¥¥¨¥©¨§©¤¤

milM)t`"n fi '(: ¥¦

òéðönä Cìò ïøãä©§¨£¨©©§¦©

÷øBfäøáéiçî àáé÷ò '.Wxtn `nrh ©¥£¦¨§©¥©§¨§¨¥
`xnBA:'åë úBàøèæeæb ézL ãöék. ©§¨¨¥©§¥§§§¨
Edl ixn`w opAx:úBàøèæeæb.oi`vFId oifif ©¨©¨¨§¦§§§§¨¦¦©§¦

KNdl mixqp odilr oigiPnE lzFMd on:Bæ ¦©¤©¦¦£¥¤§¨¦§©¥
Bæ ãâðk.,i"dx ode ,x"dx iCiv ipWA §¤¤¦§¥¦¥§¥

'c zFagxE 'i zFdFaBW:øeèt.Epivn `NW ¤§§¨¨¤Ÿ¨¦
dwixfdhWFdei"dxn oMWOd zk`lnA §¦¨§¨¨¦§¤¤©¦§¨¥

.odipiA wiqtn x"dx agxe cigId zEWxl¦§©¨¦§Ÿ©©§¦¥¥¤
hiWFdl ,KM mIeld zcFar dzid `NW¤Ÿ¨§¨£©©§¦¦¨§¦

dlbrn miWxwdlbrl,DCvAW`N` §¨¦¥£¨¨¨£¨¨¤§¦¨¤¨
diptNW dlbrl)dixg`NWe.(rAx`W ¨£¨¨¤§¨¤¨§¤§©£¤¨¤©§©
ipal Eid zFlbrixxnoi`UFp EidWiWxw £¨¨¦§¥§¨¦¤¨§¦©§¥

oiwxFR EidWkE .'nBA opixn`cM ,Ff cvA Ff cg`M miYW oiklFd ode ,oMWOdz` ©¦§¨§¥§¦§©¦§¤¨§©¦§¨§¦©©§¨§¤¨§¦¤
KxcM zFlbrd oicinrn Eid - zFlbrd lr oFrhl oMWOd,ozkildlv` Ff miYW ©¦§¨¦§©¨£¨¨©£¦¦¨£¨§¤¤£¦¨¨§©¦¥¤
ozkild KxC ,mdiptl Ff lv` Ff miYWE ,oMWOl KEnq FfKxF`lmivFx EidW ,x"dx ¨©¦§¨§©¦¥¤¦§¥¤¤¤£¦¨¨§¤¤¨¦

oprd cEOr xg` KNdliwxFtE .mdiptl KlFddmiWxTd oihiWFn Eid oMWOd §©¥©©©¤¨¨©¥¦§¥¤§¥©¦§¨¨¦¦©§¨¦
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oMWOd:úçà àèBéãa ïäézL eéä.,ziAd ipR lr x"dx KxF`A zg` diIlrA xnFlM ©¦§¨¨§¥¤¦§¨©©§©©£¦¨©©§¤©§¥©©¦

mdipiA x"dx wqtd Wie:øeèt ÷øBfä.i"dxn dwixf Epivn `le ,'in dlrnlE li`Fd §¥¤§¥¥¥¤©¥¨¦§©§¨¦§Ÿ¨¦§¦¨¥
agFxA `le KxF`A `l ,oMWOA x"dx KxC i"dxl:èéLBnäåáéiç.dhWFd EpivOW ¦¤¤©¦§¨Ÿ¨¤§Ÿ¨©§©¦©¨¤¨¦¨¨

zvwE ,i"dxl i"dxn oMWOA 'in dlrnl DA `vFIMwiqtn miAxd zEWx KxF` ©¥¨§©§¨¦©¦§¨¥¦§¨¤§¨©¦©§¦
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àäixhefa `de iaxaxa.dywe .oenx `ivenk ± ixhef ,eaexa ± iaxax :qxhpewa 'it

?oenx `ivenk `ed dfi` rcil ixhef ixw dne iaxax ixw dne ,xeriy ef oi`c :i"xl

.aexa ibq ± aexn xzei `ed oenx `iveny ixhefae ,oenx `ivenk iaxaxac :i"xl d`xpe

`ivenc xeriy` `l` ,oenx `ivenc xeriy` i`w `l ± eaex zgtizy cr xn`wc `de

zif:

ïéðòìåeaex zgtiy cr lizt cinv.yxit

.awp jxc zqpkp d`neh oi`c :i"yx

k "gezt ilk lk"c`le zqpkp egzt jxcc ,aiz

milk zkqnc i"ta opzc :opiywne .awp jxc

)a"n:(oilivne ,'ek lizt cinva oilivn el`e

`diy jixvc rnyn .mdicivn oia mditn oia

opzc ,cere !ecivn awipyk lizt cinv swen

'ek ziqxgae ciqa ± oitiwn dnae :ikd xza

uraa `l oitiwn oi`e ,gxnzn `edy xac lkae

.cinv epi`e lizt `edy iptn zxtera `le

,cere .d`neh zqpkp `edy lk awpac rnyn

"`nw lfebd"a dl iziine ,mzd opzc).dw w"a:(

dwwt .delivd ± mixny denzqe dawipy ziag

± mizy eid ,miccvd on gxniy cr ± dxenfa

.dzxiagl dxenf oiae oiccvd on gxniy cr

,'hpewd yexitl zeiyew mpi`c :i"x xne`e

awp jxc elit` d`neh zqpkp gzta i`cec

ikdle ,gztd lk ixnbl mzqiy cr opirae ,ohw

± odicvn oia mditn oiac `idde .gexin jixv

dyrp `l` ,cvd on xayk eawipy ixiin `l

± dawipy ziagc "lfebd"c `idde .gzt jxevl

aiygc ,oenx `ivenk e` ,daex dzgtpyk ixiin

`dn dywd `"aixe .`ilrn dnizq irae gztk

milk zkqna opzc)g dpyn h"t:(ieyrd awp

± oiwynl ieyrd ,mizifk oxeriy ± oilke`l

oilihn ± jkle jkl ieyrd ,oiwynk oxeriy

.dwyn qpekae lizt cinva `xnegl eze`

ea yie ,milke`e miwynl ieyry oeik :yexit

lr lizt cinva livn epi` ± dwyn qpek awp

oiwynl cgeinc `edd eh` exfbc ,ekezay dn

oeik ,ilk ied d`neh zlaw oiprle .ediicegl

i`d ik awpae oilke`l cgeiny)(aeaex zgtp `kd irac `dc :i"x uxize .d`neh dqpkp

,dhnle awpd on ilk xeriy cer x`ypy mewna awipa `wec epiid ± oenx `ivenk e`

"zetixh el`"a iziinc `idda yxetnd xeriyk).dp oileg.(mewna dhnl awip la`

qpeka oiwynle ,zifka milke`l xeriy ied ± ilk xeriyk awpd on dhnl x`yp oi`y

milk zkqnc `edd ik dwyn)g dpyn h"t.(zgtiy cr :ikd oizrnya yxtn z"xe

aey ± oenx `ivena e` ,eaex zgtpa la` .minzqp miawpd m` lizt cinv liren ± eaex

migaf yixa opixn`ck ,oilevip oi`y hiha olaby oilke`k ied `l` ,dnizq zlren oi`

):b sc,(mixny denzqe dawpy ziagc `idde .ilk zxezn edl elha eaex zgtpy oeikc

mzd `ax irac `de .awpd lk mixny enzqe ,xeriyk dzgtp `lya ixiin ±)my w"aa:(

ied in ?i`n ,divg mixny denzqe divg sb` :t"d ?edn divg sb` mzq`ilrn dnizq

± dzxiagl dxenf oia gexin `la dnizq `aiyg `lc ,dxenfa dwwtn iziine .`l e`

,i`w `l mzd :ipyne .divg mixny denzqe divg sb` dnizq `aiyg `l inp `kd

i`w `kd:éâéìôi`xen` ixz da.xne`e .ibilt mirxf xykd oiprlc :qxhpewa 'it

oivwer zkqnac :z"x)i dpyn a"t(:z"x xn` `l` .ohw yxeyk mirxf xykdc opz

ibilt lizt cinv swen oiprlc:åøåòéùmizif `ivenk.g"x 'itae mixtq aexa b"d
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øéáònäc déì àèéLt äãeäé áø .íäî úçà ìò áéiç Bðéà :àîéà !úçàå úçà ìk ìò©¨©©§©©¥¨¥©¨©©©¥¤©§¨§¦¨¥§©©£¦

ìBúc déì àèéLt 'éðúîe ,áéiç.áéiç ønòîc déì àèéLt á÷òé øa àçà áøå ,áéiç L ©¨©§¦§¦¨¥§¥©¨§©©¨©©£Ÿ§¦¨¥¦§©¥©¨
.à÷tñî àì úäéî àä :ñ"îe ,à÷tñî àì úäéî àä :ñ"î:ø"úLLB÷îäæ,ãçôìö ¨¦©¨§©§¨¨¦©¨§©§¨§¥¤§¨§¨

ïëåàeäøîBàeðéáà" øîBà àeä ïläìe "'åâå Léà eàöîiå øaãna ìàøNé éðá eéäiå" §¥¥©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨©¦§§¦§©¨¥¨¦
Ck ïéáe Ck ïéa ,àáé÷ò :àøéúa ïa äãeäé 'ø Bì øîà .àáé÷ò 'ø éøác ,ãçôìö ïàk óà ,ãçôìö ïläl äî ,"øaãna úî¥©¦§¨©§©¨§¨§¨©¨§¨§¨¦§¥©£¦¨¨©©§¨¤§¥¨£¦¨¥¨¥¨

éøáãk íà .ïécä úà ïzéì ãéúò äzàåàì íàå !BúBà älâî äzàå ezqék äøBzä ,EY.÷écö BúBà ìò æòì àéöBî äzà ©¨¨¦¦¥¤©¦¦¦§¨¤©¨¦©§©¨§©¤§¦¨©¨¦©©©©¦
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שבת. פרק אחד עשר - הזורק דף צו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zay(iriax meil)

àøîâ
e` miaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd epzpyna epipy
xewnd z` zxxan `xnbd .aiig cigid zeyxl miaxd zeyxn

.d`ved xeqi`l:`xnbd zl`eyéãkîixd ±äãìBz ä÷éøæ ¦§¦§¦¨¨¨
czk`lnàáéúk àëéä dôeb äàöBä ,àéä äàöBädaezk okid ± §¨¨¦¨¨¨¥¨§¦¨

.dnvr d`ved zk`ln dxeza
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîàxg` weqta xn`py ± ¨©©¦¨¨§¨©§¨

zk`lnl zwtqn l`xyi e`iady dacpdy dynl exn`y
okynd(e el zeny)äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå'dX`e Wi` xn`l ©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤¥Ÿ¦§¦¨

,'`iadn mrd `lMIe WcTd znExzl dk`ln cFr EUri l`äLî ©©£§¨¨¦§©©Ÿ¤©¦¨¥¨¨¥¨¦Ÿ¤
áéúé äåä ïëéä,ayei dyn did okid ±äiåì äðçîe ,äiåì äðçîa ¥¨£¨¨¦§©£¥§¦¨©£¥§¦¨

,éàåä íéaøä úeLø,epiax dyn lv` miievn eid l`xyi lky §¨©¦£©
eäì øîà÷ådyn mdl xn`e ±ìàøNéìe`iai `ly mdl deivy §¨¨©§§¦§¨¥
,dacp ceríéaøä úeLøì eëãéc ãéçiä úeLøî eúéúå e÷étz àì± Ÿ©¦§¥¥§©¨¦¦§¦§¨©¦

diel dpgnl ,cigid zeyx mdy ,mkild`n e`iaze e`ivez `l
zeyxn d`ved xeqi` meyn ok mdl xn`e ,miaxd zeyx `edy

.miaxd zeyxl cigid
:`xnbd zl`eyéà÷ úaMác éànîeok mdl deivy gken okidne ± ¦©§©©¨¨¥

,d`ved xeqi` meyne ,zayaéà÷ ìBça àîìécmeia cnr ile` ± ¦§¨©¨¥
,legäëàìî dì àîéìLc íeMîeick dacp ic e`iady meyne ± ¦¦§¦¨¨§¨¨

,cer e`iai `ly mdl deiv dk`lnd milydláéúëãkweqta §¦§¦
eixg`y'åâå 'íiã äúéä äëàìnäå'ic did d`add zk`lna - §©§¨¨¨§¨©¨

.okynd zk`lnl
:`xnbd daiyníéøetkä íBiî 'äøáòä' 'äøáòä' øîbmicnl - ¨©©£¨¨©£¨¨¦©¦¦

dey dxifba zaya zxacn df weqta dxkfedy 'dxard'y
,mixetkd mei iabl daezkd 'dxard'nàëä áéúkweqta aezk ± §¦¨¨

o`kíúä áéúëe ,'äðçna ìB÷ eøéáòiå'zpy ly mixetkd mei iabl ©©£¦©©£¤§¦¨¨
laeid(h dk `xwie)ïläl äî ,'äòeøz øôBL zøáòäå'myy myk ± §©£©§¨©§¨©§©¨

xaecn mixetkd mei iabløeñà íBiaea zeyrl xeq`y meia - §¨
,dk`lnïàk óàxaecn,øeñà íBiaxeq`y zayd meia epiidc ©¨§¨

xeqi` meyn cer e`iai `ly dyn mdl deive ,dk`ln ea zeyrl
did `l dk`lnd dnlypy meyn ok mdl xn` m`y ,d`ved

.zaya ok mdl xn`y dey dxifba eprinydl jixv aezkd
:`xnbd zl`eyïçkLàzk`lnl xewn ep`vn ±äàöBäzeyxn ©§§¨¨¨

,miaxd zeyxl cigidïìðî äñðëäzeyxn dqpkd mby epl oipn ± ©§¨¨§¨¨
.`id dk`ln cigid zeyxl miaxd

:`xnbd daiynàéä àøáñ,`xaqn z`f mircei ep` ±úeLøî éãkî §¨¨¦¦§¦¥§
àeä úeLøì,zeyxl zeyxn dxard epiid d`ved zk`ln ixd ± ¦§

ok m`eéìeiò él äîe é÷età él äîzeyxn utg `iven m` il dn ± ©¦©¥©¦©¥
miaxd zeyxn utg qipkn m` il dne miaxd zeyxl cigid
daeyg dqpkd mb dk`ln daeyg d`vedy enke ,cigid zeyxl

.dk`lneäéîla` ±äàöBä`idáàeäñðëä`idäãìBz,dly ¦¨¨¨©§¨¨¨¨
.dnvr ipta dk`ln a` dpi`e

:`xnbd zl`ey .dclezl a` oia lcadd dn zx`an `xnbd
áéiçéî àäàå áéiçéî àäà éãkîed`ved lr mb miaiigy oeikne ± ¦§¦©¨¦©©§©¨¦©©

ok m` ,dqpkd lr mbeéàä dì éø÷ éànàå áà éàä dì éø÷ éànà©©¨¥¨©¨§©©¨¥¨©
äãìBz.dclez dqpkde a` d`ved z`xwp dn oiprl ± ¨¨

:`xnbd daiyndpéî à÷ôð,ely dclezl a` lk oiaézL ãéáò éàc ¨§¨¦¨§¦¨¦§¥
éããä éãäa úBáàmlrda mipey dk`ln zea` ipy dyr m`y ± ¨©£¥£¨¥

,[`hgy miizpia el rcep `ly-] cg`éãäa úBãìBú ézL énð éà¦©¦§¥¨©£¥
éããäclez izy dyry e` ±mlrda mipey dk`ln zea` ly ze £¨¥
,cg`ézøz áéiçéî,ze`hg izy `iadl `ed aiegn ±áà ãéáò éàå ¦©©©§¥§¦¨¦¨

déãéc äãìBúåmlrda ely dclezd mr dk`ln a` dyr m`e ± §¨¨¦¥
,cg`àãç àlà áéiçéî àìoiprle ,zg` z`hg `l` aiegn epi` ± Ÿ¦©©¤¨£¨

,dclez zeiexwd zek`ln yie a` zeiexwd zek`ln yi df
dly a`d mr dclez dyryke ,zea`d llka od zeclezdy

.zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda
:`xnbd zl`eyáà íB÷îa äãìBzà áéiçîc øæòéìà éaøìe± §©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦§¨

a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclezd lr z`hg aiignd

(.fh zezixk),äãìBz dì eø÷ éànàå áà dì eø÷ éànàyi recn ± ©©¨¨¨§©©¨¨¨¨
.dclez z`xwp zxg` dk`lne a` diexwd dk`ln

:`xnbd daiynáà dì éø÷ àáéLç ïkLna éàåäc Cädze` ± ©©£©©¦§¨£¦¨¨¥¨¨
,a` diexw okyna daeyg dzidy dk`lnïkLna éàåä àìc Cä©§Ÿ£©©¦§¨

áà dì éø÷ àì àáéLçokyna daeyg dzid `ly dk`ln dze`e ± £¦¨Ÿ¨¥¨¨
.dclez `l` a` diexw dpi`énð éà,sqep ote` ±éø÷ àáéúëc Cä ¦©¦©¦§¦¨¨¥

áà,a` diexw dxeza daezkd dk`ln dze` ±àáéúk àìc éàäå ¨§©§Ÿ§¦¨
äãìBz éø÷.dclez diexw dxeza daezk dpi`y dk`ln dze`e ± ¨¥¨¨

zeyxn dwixfe d`ved zk`lnl xewnd z` `xnbd dxxiay ab`
zeyxa zen` rax` ly dwixfl xewnd z` zxxan `id ,zeyxl

:miaxdïðúc àäåepipyy dne ±(.w oldl),÷øBfäwgxnl utgòaøà §¨¦§©©¥©§©
úBnàrbte miaxd zeyxaìúBkalzeka ewxf m` ,ea wacpe ©©¤

íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦
m`e ,xeht mewna `l` miaxd zeyxa utgd gp `ly ,miaxd

lzeka ewxfíéçôè äøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdnõøàa ÷øBæk §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
,miaxd zeyxaõøàa ÷øBfäåwgxnlúBnà òaøàmiaxd zeyxa §©¥¨¨¤©§©©

.áéiç,le`yl yieáéiçéîc ïìðî íéaøä úeLøa úBnà òaøà ÷øæ± ©¨¨©©§©©¦§¨©¦§¨¨§¦©©
.efk dwixf lr aiigzny epl oipn

:`xnbd daiynúBòéøé éâøBà ïkL ,äiLàé éaø øîàeid okynd ¨©©¦Ÿ¦¨¤¥§¥§¦
ïäéèçî ïé÷øBænäæì äæoeike ,mdixagl hgnd z` eli`ydyk §¦©£¥¤¤¨¤

.dilr miaiigy cenll yi okyna dzid ef dk`lny
:`xnbd dywneäì änì ïéèçî ,ïéâøBàmibxe`d eid dnl ± §¦§¨¦¨¨§

ziyrpd dbix`l `le dxitzl dieyr hgn ixd ,mihgn mikixv
.dl micgeind milka

:dzpeek z` `xnbd zx`anàlàrax` zwixfy jkl xewnd ¤¨
,`id dk`ln miaxd zeyxa zen`úBòéøé éøôBz ïkLeid ,okynd ¤¥§¥§¦

äæì äæ ïäéèçî ïé÷øBæ.mdixagl hgnd z` eli`ydyk §¦©£¥¤¤¨¤
:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ixtez `nye ± §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦

eid `l dfl dfn hgnd exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid
.mihiyen `l` dze` miwxef

,dfl df mikenq miayei zerixid ixtez eid m` :`xnbd zvxzn
ïéèçîa éããä eèîmigzen eidyk mihgna df z` df mikn eid ± ¨£¨¥¦§¨¦

.hegd z`
:`xnbd dywnéáúé eåä òaøà CBúa àîìécixtez eid `ny ± ¦§¨§©§©£¨§¦

ynn mikenq eid `le dfl df zen` rax` jeza miayei zerixid
wxefd z` aiigl xewn o`kn oi`e ,mihgna dfa df erbti `ly ick

.miaxd zeyxa zen` rax`
:`xnbd zxne` okle,àcñç áø øîà àlàzwixfy jkl xewnd ¤¨¨©©¦§¨

,`id dk`ln miaxd zeyxa zen` rax`úBòéøé éâøBà ïkL¤¥§¥§¦
okyndäòéøéa øàéëea ïé÷øBæaxrd ihegy ilkd z` miwxef eid ± §¦§¨©§¦¨

rax` did zerixid agexe ,cvl cvn izyd iheg oia ea mipezp
.zen` rax` wgxnl x`ikead z` miwxef eide ,zen`

:`xnbd dywnBãéa Bcâeà àìäåfge` x`ikead z` wxefyk ixde ± ©£Ÿ§§¨
`l ok m`e ,dwixf o`k oi`e x`ikeadn jynpd axrd heg z` ecia

.miaxd zeyxa zen` rax` ly dwixf okyna dzidy ep`vn
:`xnbd zvxznàøúa àkñéðazen` rax` zwixfy micnl ± §¦§¨©§¨

,izyd iheg oia axrd heg ly dpexg`d dwixfa okyna dzid
.ux`l ltep x`ikeade hegdn hnyp dpwd did hegd xnbpyky

:`xnbd dywnàìæà÷ øeèt íB÷îa àäåoia wxfp x`ikead ixd ± §¨¦§§¨¨§¨
epi` mewn eze`e ,mipezgzd izyd ihegl mipeilrd izyd iheg
mewn `ed migth drax` agx epi`y meyne ,miaxd zeyxl lha

.xeht
:`xnbd daiyn okleàlàzen` rax` zwixfy jkl xewnd ¤¨

axd zeyxa,`id dk`ln miúBòéøé éâøBà ïkLeid okyndïé÷øBæ ¤¥§¥§¦§¦
ì øàéëea,ïäéìàBL.exiagl cg` li`yn did mipy el eidy iny §¨§£¥¤

:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ibxe` `nye - §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦
eid `l dfl dfn x`ikead exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid

.mihiyen `l` eze` miwxef
,dfl df mikenq miayei zerixid ibxe` eid m` :`xnbd zvxzn
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zay(iriax meil)

àøîâ
e` miaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd epzpyna epipy
xewnd z` zxxan `xnbd .aiig cigid zeyxl miaxd zeyxn

.d`ved xeqi`l:`xnbd zl`eyéãkîixd ±äãìBz ä÷éøæ ¦§¦§¦¨¨¨
czk`lnàáéúk àëéä dôeb äàöBä ,àéä äàöBädaezk okid ± §¨¨¦¨¨¨¥¨§¦¨

.dnvr d`ved zk`ln dxeza
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîàxg` weqta xn`py ± ¨©©¦¨¨§¨©§¨

zk`lnl zwtqn l`xyi e`iady dacpdy dynl exn`y
okynd(e el zeny)äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå'dX`e Wi` xn`l ©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤¥Ÿ¦§¦¨

,'`iadn mrd `lMIe WcTd znExzl dk`ln cFr EUri l`äLî ©©£§¨¨¦§©©Ÿ¤©¦¨¥¨¨¥¨¦Ÿ¤
áéúé äåä ïëéä,ayei dyn did okid ±äiåì äðçîe ,äiåì äðçîa ¥¨£¨¨¦§©£¥§¦¨©£¥§¦¨

,éàåä íéaøä úeLø,epiax dyn lv` miievn eid l`xyi lky §¨©¦£©
eäì øîà÷ådyn mdl xn`e ±ìàøNéìe`iai `ly mdl deivy §¨¨©§§¦§¨¥
,dacp ceríéaøä úeLøì eëãéc ãéçiä úeLøî eúéúå e÷étz àì± Ÿ©¦§¥¥§©¨¦¦§¦§¨©¦

diel dpgnl ,cigid zeyx mdy ,mkild`n e`iaze e`ivez `l
zeyxn d`ved xeqi` meyn ok mdl xn`e ,miaxd zeyx `edy

.miaxd zeyxl cigid
:`xnbd zl`eyéà÷ úaMác éànîeok mdl deivy gken okidne ± ¦©§©©¨¨¥

,d`ved xeqi` meyne ,zayaéà÷ ìBça àîìécmeia cnr ile` ± ¦§¨©¨¥
,legäëàìî dì àîéìLc íeMîeick dacp ic e`iady meyne ± ¦¦§¦¨¨§¨¨

,cer e`iai `ly mdl deiv dk`lnd milydláéúëãkweqta §¦§¦
eixg`y'åâå 'íiã äúéä äëàìnäå'ic did d`add zk`lna - §©§¨¨¨§¨©¨

.okynd zk`lnl
:`xnbd daiyníéøetkä íBiî 'äøáòä' 'äøáòä' øîbmicnl - ¨©©£¨¨©£¨¨¦©¦¦

dey dxifba zaya zxacn df weqta dxkfedy 'dxard'y
,mixetkd mei iabl daezkd 'dxard'nàëä áéúkweqta aezk ± §¦¨¨

o`kíúä áéúëe ,'äðçna ìB÷ eøéáòiå'zpy ly mixetkd mei iabl ©©£¦©©£¤§¦¨¨
laeid(h dk `xwie)ïläl äî ,'äòeøz øôBL zøáòäå'myy myk ± §©£©§¨©§¨©§©¨

xaecn mixetkd mei iabløeñà íBiaea zeyrl xeq`y meia - §¨
,dk`lnïàk óàxaecn,øeñà íBiaxeq`y zayd meia epiidc ©¨§¨

xeqi` meyn cer e`iai `ly dyn mdl deive ,dk`ln ea zeyrl
did `l dk`lnd dnlypy meyn ok mdl xn` m`y ,d`ved

.zaya ok mdl xn`y dey dxifba eprinydl jixv aezkd
:`xnbd zl`eyïçkLàzk`lnl xewn ep`vn ±äàöBäzeyxn ©§§¨¨¨

,miaxd zeyxl cigidïìðî äñðëäzeyxn dqpkd mby epl oipn ± ©§¨¨§¨¨
.`id dk`ln cigid zeyxl miaxd

:`xnbd daiynàéä àøáñ,`xaqn z`f mircei ep` ±úeLøî éãkî §¨¨¦¦§¦¥§
àeä úeLøì,zeyxl zeyxn dxard epiid d`ved zk`ln ixd ± ¦§

ok m`eéìeiò él äîe é÷età él äîzeyxn utg `iven m` il dn ± ©¦©¥©¦©¥
miaxd zeyxn utg qipkn m` il dne miaxd zeyxl cigid
daeyg dqpkd mb dk`ln daeyg d`vedy enke ,cigid zeyxl

.dk`lneäéîla` ±äàöBä`idáàeäñðëä`idäãìBz,dly ¦¨¨¨©§¨¨¨¨
.dnvr ipta dk`ln a` dpi`e

:`xnbd zl`ey .dclezl a` oia lcadd dn zx`an `xnbd
áéiçéî àäàå áéiçéî àäà éãkîed`ved lr mb miaiigy oeikne ± ¦§¦©¨¦©©§©¨¦©©

ok m` ,dqpkd lr mbeéàä dì éø÷ éànàå áà éàä dì éø÷ éànà©©¨¥¨©¨§©©¨¥¨©
äãìBz.dclez dqpkde a` d`ved z`xwp dn oiprl ± ¨¨

:`xnbd daiyndpéî à÷ôð,ely dclezl a` lk oiaézL ãéáò éàc ¨§¨¦¨§¦¨¦§¥
éããä éãäa úBáàmlrda mipey dk`ln zea` ipy dyr m`y ± ¨©£¥£¨¥

,[`hgy miizpia el rcep `ly-] cg`éãäa úBãìBú ézL énð éà¦©¦§¥¨©£¥
éããäclez izy dyry e` ±mlrda mipey dk`ln zea` ly ze £¨¥
,cg`ézøz áéiçéî,ze`hg izy `iadl `ed aiegn ±áà ãéáò éàå ¦©©©§¥§¦¨¦¨

déãéc äãìBúåmlrda ely dclezd mr dk`ln a` dyr m`e ± §¨¨¦¥
,cg`àãç àlà áéiçéî àìoiprle ,zg` z`hg `l` aiegn epi` ± Ÿ¦©©¤¨£¨

,dclez zeiexwd zek`ln yie a` zeiexwd zek`ln yi df
dly a`d mr dclez dyryke ,zea`d llka od zeclezdy

.zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda
:`xnbd zl`eyáà íB÷îa äãìBzà áéiçîc øæòéìà éaøìe± §©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦§¨

a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclezd lr z`hg aiignd

(.fh zezixk),äãìBz dì eø÷ éànàå áà dì eø÷ éànàyi recn ± ©©¨¨¨§©©¨¨¨¨
.dclez z`xwp zxg` dk`lne a` diexwd dk`ln

:`xnbd daiynáà dì éø÷ àáéLç ïkLna éàåäc Cädze` ± ©©£©©¦§¨£¦¨¨¥¨¨
,a` diexw okyna daeyg dzidy dk`lnïkLna éàåä àìc Cä©§Ÿ£©©¦§¨

áà dì éø÷ àì àáéLçokyna daeyg dzid `ly dk`ln dze`e ± £¦¨Ÿ¨¥¨¨
.dclez `l` a` diexw dpi`énð éà,sqep ote` ±éø÷ àáéúëc Cä ¦©¦©¦§¦¨¨¥

áà,a` diexw dxeza daezkd dk`ln dze` ±àáéúk àìc éàäå ¨§©§Ÿ§¦¨
äãìBz éø÷.dclez diexw dxeza daezk dpi`y dk`ln dze`e ± ¨¥¨¨

zeyxn dwixfe d`ved zk`lnl xewnd z` `xnbd dxxiay ab`
zeyxa zen` rax` ly dwixfl xewnd z` zxxan `id ,zeyxl

:miaxdïðúc àäåepipyy dne ±(.w oldl),÷øBfäwgxnl utgòaøà §¨¦§©©¥©§©
úBnàrbte miaxd zeyxaìúBkalzeka ewxf m` ,ea wacpe ©©¤

íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦
m`e ,xeht mewna `l` miaxd zeyxa utgd gp `ly ,miaxd

lzeka ewxfíéçôè äøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdnõøàa ÷øBæk §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
,miaxd zeyxaõøàa ÷øBfäåwgxnlúBnà òaøàmiaxd zeyxa §©¥¨¨¤©§©©

.áéiç,le`yl yieáéiçéîc ïìðî íéaøä úeLøa úBnà òaøà ÷øæ± ©¨¨©©§©©¦§¨©¦§¨¨§¦©©
.efk dwixf lr aiigzny epl oipn

:`xnbd daiynúBòéøé éâøBà ïkL ,äiLàé éaø øîàeid okynd ¨©©¦Ÿ¦¨¤¥§¥§¦
ïäéèçî ïé÷øBænäæì äæoeike ,mdixagl hgnd z` eli`ydyk §¦©£¥¤¤¨¤

.dilr miaiigy cenll yi okyna dzid ef dk`lny
:`xnbd dywneäì änì ïéèçî ,ïéâøBàmibxe`d eid dnl ± §¦§¨¦¨¨§

ziyrpd dbix`l `le dxitzl dieyr hgn ixd ,mihgn mikixv
.dl micgeind milka

:dzpeek z` `xnbd zx`anàlàrax` zwixfy jkl xewnd ¤¨
,`id dk`ln miaxd zeyxa zen`úBòéøé éøôBz ïkLeid ,okynd ¤¥§¥§¦

äæì äæ ïäéèçî ïé÷øBæ.mdixagl hgnd z` eli`ydyk §¦©£¥¤¤¨¤
:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ixtez `nye ± §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦

eid `l dfl dfn hgnd exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid
.mihiyen `l` dze` miwxef

,dfl df mikenq miayei zerixid ixtez eid m` :`xnbd zvxzn
ïéèçîa éããä eèîmigzen eidyk mihgna df z` df mikn eid ± ¨£¨¥¦§¨¦

.hegd z`
:`xnbd dywnéáúé eåä òaøà CBúa àîìécixtez eid `ny ± ¦§¨§©§©£¨§¦

ynn mikenq eid `le dfl df zen` rax` jeza miayei zerixid
wxefd z` aiigl xewn o`kn oi`e ,mihgna dfa df erbti `ly ick

.miaxd zeyxa zen` rax`
:`xnbd zxne` okle,àcñç áø øîà àlàzwixfy jkl xewnd ¤¨¨©©¦§¨

,`id dk`ln miaxd zeyxa zen` rax`úBòéøé éâøBà ïkL¤¥§¥§¦
okyndäòéøéa øàéëea ïé÷øBæaxrd ihegy ilkd z` miwxef eid ± §¦§¨©§¦¨

rax` did zerixid agexe ,cvl cvn izyd iheg oia ea mipezp
.zen` rax` wgxnl x`ikead z` miwxef eide ,zen`

:`xnbd dywnBãéa Bcâeà àìäåfge` x`ikead z` wxefyk ixde ± ©£Ÿ§§¨
`l ok m`e ,dwixf o`k oi`e x`ikeadn jynpd axrd heg z` ecia

.miaxd zeyxa zen` rax` ly dwixf okyna dzidy ep`vn
:`xnbd zvxznàøúa àkñéðazen` rax` zwixfy micnl ± §¦§¨©§¨

,izyd iheg oia axrd heg ly dpexg`d dwixfa okyna dzid
.ux`l ltep x`ikeade hegdn hnyp dpwd did hegd xnbpyky

:`xnbd dywnàìæà÷ øeèt íB÷îa àäåoia wxfp x`ikead ixd ± §¨¦§§¨¨§¨
epi` mewn eze`e ,mipezgzd izyd ihegl mipeilrd izyd iheg
mewn `ed migth drax` agx epi`y meyne ,miaxd zeyxl lha

.xeht
:`xnbd daiyn okleàlàzen` rax` zwixfy jkl xewnd ¤¨

axd zeyxa,`id dk`ln miúBòéøé éâøBà ïkLeid okyndïé÷øBæ ¤¥§¥§¦§¦
ì øàéëea,ïäéìàBL.exiagl cg` li`yn did mipy el eidy iny §¨§£¥¤

:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ibxe` `nye - §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦
eid `l dfl dfn x`ikead exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid

.mihiyen `l` eze` miwxef
,dfl df mikenq miayei zerixid ibxe` eid m` :`xnbd zvxzn
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המשך בעמוס עע



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zay(iying meil)

:`xiza oa dcedi iax lr `xnbd dywnäåL äøéæb øîb àä àlàå§¤¨¨¨©§¥¨¨¨
ixde ,dey dxifba cgtlv df yyewndy cnl `aiwr iax ixde ±
.yyewnd ly eny z` dxezd dzqik `l ok m`e ,yxetnk df

:`xnbd zvxznøîb àì äåL äøéæb`l `xiza oa dcedi iax ± §¥¨¨¨Ÿ¨©
.envrn dey dxifb oc mc` oi`e ,eizeaxn ef dey dxifb laiw

:`xnbd zl`eyàlà`xiza oa dcedi iaxläåä àëéäîdfi`n ± ¤¨¥¥¨£¨
eilr xn`py zn `hg(b fk xacna):`xnbd daiyn .'zn F`hga iM'¦§¤§¥

'eìétòie'îäåämilitrnd ly `hga mi`hegdn did `ed ± ¦©©§¦£¨
'xdd W`x l` zFlrl ElRrIe' mda xn`py(cn ci my)`hg epi`y , ©©§¦©£¤Ÿ¨¨

.zay leligk jk lk xeng
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdøîBà äzà øáca àöBikenk ± ©¥©¨¨©¨¥

oxd`a xn`py dn oipra mb yexcl yi ok cgtlv iabl epyxcy
zrxevn mixn dzyrpe dyn zepba exaicy mixne(h ai my),øçiå'©¦©

,'Cìiå ía 'ä óàmiax oeyla 'ma' xn`py jkneïøäà óàL ãnìî ©¨©¥©§©¥¤©©£Ÿ
ïéa ,àáé÷ò ,àøéúa ïa äãeäé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,òøèöð¦§¨©¦§¥©¦£¦¨¨©©¦§¨¤§¥¨£¦¨¥

Ck ïéáe Ckoi` m` oiae ,rxhvp oxd`y jixack zn`d m` oia ± ¨¥¨
jixack zn`dïécä úà ïzéì ãéúò äzà,df xac zxn`y lríà ©¨¨¦¦¥¤©¦¦

éøáãkEy lr oicd z` ozil cizr dz` ,rxhvpyBzqk äøBzä ¦§¨¤©¨¦©
rxhvp oxd`y dzlib `leåàì íàå ,BúBà älâî äzàåjixack §©¨§©¤§¦¨

y lr oicd z` ozil dz` cizr÷écö BúBà ìò æòì àéöBî äzà©¨¦©©©©¦
.rxhvpy xne` dz`e

:`xiza oa dcedi iax lr `xnbd dywn'ía' áéúëä àlàå§¤¨¨§¦¨
`l ok m`e ,yxetnk df ixde ,oxd`a mb s` oexg didy rnyny
dcedi iaxl :`xnbd zvxzn .oxd` ly ezrxv z` dxezd dzqik

àeää`l` did `l oxd` iabl xn`py s` oexgàîìòa äôéæða ©¦§¦¨§¨§¨
.yprp `l la`

:`aiwr iaxk zxaeqd `ziixa d`ian `xnbdøîàc ïàîk àéðz± ©§¨§©§¨©
aa epipyy xne`d zrck `ziixáéúëc ,òøèöð ïøäà óàeze`a ©©£Ÿ¦§¨©¦§¦

oipr(i ai my),'úòøBöî äpäå íéøî ìà ïøäà ïôiå'eàðz`ziixaa ©¦¤©£Ÿ¤¦§¨§¦¥§¨©¨¨
,weqtd xe`iaaäðtLoxd`Bzòøvîmcew ezrxvn `txzpy - ¤¨¨¦¨©§

.rxhvp oxd` s`y ixd ,mixn d`txzpy
:mixyka cyegd oipra dyxc d`ian `xnbd,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

ä÷Bì íéøLëa ãLBçäyprp ±áéúëc ,Bôeâadynl 'd ieeiv oipra ©¥¦§¥¦¤§¦§¦
dyn xn`y ,mixvnn m`iveiy l`xyil xn`iy(` c zeny)àì ïäå'§¥Ÿ

éøa àLãe÷ én÷ àéìâå ,'åâå 'éì eðéîàéìàøNé éðîéäîc àeä Cdide ± ©£¦¦§©§¨©¥§¨§¦¦§¥§¦¦§¨¥
e ,eixacl l`xyi ipa epin`iy `ed jexa yecwd iptl ielbBì øîà̈©

,dynl d"awd,ïéîàäì EôBñ ïéà äzàå ,íéðéîàî éða íéðéîàî ïä¥©£¦¦§¥©£¦¦§©¨¥§§©£¦
.df oipra lykdl jteq xnelkáéúëc ,íéðéîàî ïäxn`y xg` ¥©£¦¦¦§¦

ml`bl `ay dyn mdl(`l c my),'íòä ïîàiå'mdeíéðéîàî éða ©©£¥¨¨§¥©£¦¦
rxf el didiy d"awd egihadyk mdia` mdxa`a xn`py

minyd iakekk(e eh ziy`xa)å',''äa ïîàäe,ïéîàäì EôBñ ïéà äzà §¤¡¦©©¨¥§§©£¦
øîàpLoxd`e dynl d"awd xn`y daixn in `hga(ai k xacna) ¤¤¡©

.'åâå 'éa ízðîàä àì ïòé'eä÷ìc éànîeteba dyn dwly oipne ± ©©Ÿ¤¡©§¤¦¦©§¨¨
,el epin`i `ly l`xyia cygy lráéúëc'd xqny zeze`a ¦§¦

eixacl epin`iy ick l`xyil dyriy dynl(e c zeny)'ä øîàiå'©Ÿ¤
'åâå 'E÷éça Eãé àð àáä ãBò BìFci dPde D`vFIe FwigA Fci `aIe ¨¥¨¨§§¥¤©¨¥¨§¥©¦¨§¦¥¨

l`xyi lr rxd oeyl xaicy df ze`a el fnxe ,'blXM zrxvn§Ÿ©©©¨¤
.rxhvpy eteba edwld okle ,el epin`i `ly xn`y dna

zcnlp `id s`y daexn daeh dcn oipra dyxc d`ian `xnbd
:dyn ly ezrxvnàîézéàå àáø øîàz`f xn`y mixne` yie - ¨©¨¨§¦¥¨

úeðòøet úcnî àáì úøäîî äáBè äcî ,àðéðç éaøa éñBé éaø± ©¦¥§©¦£¦¨¦¨¨§©¤¤¨Ÿ¦¦©§¨
,eilr zxfbpy zeprxetn `eal zxdnn mc`d lr 'd `iany daeh

úeðòøet úcîa eléàcdyn ly eci drxhvpyáéúk(my),dàéöBiå' §¦§¦©§¨§¦©¦¨
,'âìMk úòøBöî Bãé äpäåmcew `le drxhvp eci z` `ivedyky §¦¥¨§©©©¨¤

,okläáBè äcîa eléàåeci d`txzpyáéúkeixg`y weqtac my) §¦§¦¨¨§¦
(f,BøNák äáLc àeä B÷éçî ,'BøNák äáL äpäå B÷éçî dàéöBiå'± ©¦¨¥¥§¦¥¨¨¦§¨¥¥§¨¨¦§¨

.exya x`yk zeidl dxfg ewiga eci dzid oiicryk
'd xqny zeze`a aezk :qp jeza qp oipra xn`n d`ian `xnbd

eixacl oin`iy ick drxtl dyriy dynl(ai-i f my)KlWIe' ,©©§¥

mB `xwIe ,oiPzl idie eicar iptle drxt iptl EdHn z` oxd ©̀£Ÿ¤©¥¦§¥©§Ÿ§¦§¥£¨¨©§¦§©¦©¦§¨©
mdihdlA mixvn iOhxg md mb EUrIe mitXknle minkgl drxR©§Ÿ©£¨¦§©§©§¦©©£©¥©§ª¥¦§©¦§©£¥¤

,mpiPzl EidIe EdHn Wi` EkilWIe ,oM,'íúhî úà ïøäà ähî òìáiå ¥©©§¦¦©¥©¦§§©¦¦©¦§©©¥©£Ÿ¤©Ÿ¨
,øæòìà éaø øîàyi 'oipz rlaie' `le 'dhn rlaie' xn`py jkn ¨©©¦¤§¨¨
o`k didy cenll,ñð CBúa ñðxg`e dhn dyrpe xfg dligzny ¥§¥

,mzehn z` rlay qp dyrpe ,mixvn inehxg zehn z` rla jk
.oipz didyk `le dhn didyk mze` rlay ipy qp cere

wxefd :epzpyna epipy'åë ãéçiä úeLøì ãéçiä úeLøîzeyxe ¥§©¨¦¦§©¨¦
`xnbd .mixhet minkge aiign `aiwr iax ,rvn`a miaxd

:ewlgp ote` dfi`a zxxanéòal`y ±,äaøzeyxn wxefa m`d ¨¥©¨
miaxd zeyx jxc utgd xare cigid zeyxl cigidäøNòî ähîì§©¨¥£¨¨

rwxwl jenq migthéâéìt,minkge `aiwr iax ewlgp ±àäáe §¦¦§¨
éâéìt,ewlgp ef `xaqae ±øîc[`aiwr iax±]äèeì÷' ïðéøîà ,øáñ §¦¦§©¨©¨§¦©§¨

'äçpeäL äîkeli`k aygp zeyxd xie`a hlwpd utgy mixne` ± §¨¤§¨
eli`k ,epzpynay wxefdy `vnpe ,zeyx dze` ly rwxwa gpen
exwre xfge miaxd zeyxa egipde cigid zeyxn utgd z` xwr

.z`hg aiige ,cigid zeyxa egipde miaxd zeyxnøîe[minkg±] ©
ïðéøîà àì ,øáñmixne` oi` ±,'äçpeäL äîk äèeì÷'`ed ixde ¨©Ÿ¨§¦©§¨§¨¤§¨

xehte ,zxg` cigid zeyxl zg` cigid zeyxn utg wxefk
.z`hgnìáàmiaxd zeyx jxc utgd xar m`äøNòî äìòîì £¨§©§¨¥£¨¨
l ,migth,øeèt ìkä éøácoi` miaxd zeyxa 'dhelw' meyny ¦§¥©Ÿ¨

oi`e ,xeht mewn xie` `l` miaxd zeyx xie` epi`y oeik eaiigl
zeyx rwxw lr gpen `ed eli`k my `vnpd utg lr oecl
cigid zeyxl cigid zeyxn utgd z` xiardy meyne ,miaxd
dk`ln ziyrp dzid okyna ixdy ,eaiigl oi` miaxd zeyx jxc
ote`a hiyen zaya aiigl epcnl okyndne ,dhyed ly ote`a ef

,dfïðéôìé àìåaiigl micnl oi`e -d z`÷øBæ,df ote`aèéLBnî. §Ÿ¨§¦©¥¦¦
:ezl`y z` x`al dax jiynnàîìéc Bà,xn`p `ny e` ± ¦§¨

miaxd zeyx jxc utgd xare wxefayäøNòî äìòîìmigth §©§¨¥£¨¨
rwxwdnéâéìtxar `l utgdy ,minkge `aiwr iax ewlgp ± §¦¦

,'dhelw' ea jiiy `le miaxd zeyx xie`aéâéìt àäáe`xaqae ± §¨§¦¦
,ewlgp eføîc[`aiwr iax±]ïðéôìé ,øáñmicnl ±,èéLBnî ÷øBæ §©¨©¨§¦©¥¦¦

zeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxn utg hiyendy myky
ote`a wxefd jk ,migth dxyrn dlrnl hiyed m` aiig miaxd

.migth dxyrn dlrnl wxf m` elit` aiig dføîe[minkg±] ©
ïðéôìé àì ,øáñmicnl oi` ±,èéLBnî ÷øBæ,aiig hiyen wx jkle ¨©Ÿ¨§¦©¥¦¦
.xeht wxef j`ìáàmiaxd zeyx xie`a utgd xar m`ähîì £¨§©¨

äøNòîl ,migthàîòè éàî ,áéiç ìkä éøácitl ,mrhd dn ± ¥£¨¨¦§¥©Ÿ©¨©©£¨
mixne` ep`y'àéîc äçpeäL äîk äèeì÷'`vnpe ,[dnec `id-] §¨§¨¤§¨¨§¨

qpkde ,miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved dyryzeyxn d
.cigid zeyxl miaxd

:dax ly ewitq z` zhyet `xnbdàúléî àä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¦§¨
àcñç áøì déì àéòaéà,`cqg ax ea wtzqd df xac ±dèLôe ¦©§¨¥§©¦§¨©§¨

àäî àðeðîä áø déìäéð,ef `ziixan `pepnd ax el ehyte ± ¦¨¥©©§¨¥¨
`viy utg ,epipyyøáBòå ãéçiä úeLøì ãéçiä úeLøîrvn`a ¥§©¨¦¦§©¨¦§¥

.íéøèBt íéîëçå áéiçî àáé÷ò éaø ,dîöò íéaøä úeLøa¦§¨©¦©§¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§¦
yie :ef `ziixan wtqd z` `pepnd ax hyt cvik zx`an `xnbd

,ef `ziixaa wiicløîà÷cî`aiwr iaxy `pzd xn`y jkn ± ¦§¨¨©
utgd xary ote`a ewlgp minkgeàèéLt ,dîöò íéaøä úeLøa¦§¨©¦©§¨§¦¨

utgd xaryky [heyt±]éâéìt äøNòî ähîìixdy ,[ewlgp-] §©¨¥£¨¨§¦¦
mewn `l` 'dnvr' miaxd zeyx epi` migth dxyrn dlrnl

.xehtéàîáe,`ziixaa ewlgp ote` dfi`ae ±øéáòîa àîéìéàm` ± §©¦¥¨§©£¦
cigid zeyxl cigid zeyxn ecia utg xiarna ewlgpy xn`p

xiarna wx ike ,denzl yi ,miaxd zeyx jxcäøNòî ähîì§©¨¥£¨¨
migtháéiçîc àeäxiarna la` ,`aiwr iaxàì äøNòî äìòîì ¦§©¥§©§¨¥£¨¨Ÿ

øîàäå ,áéiçî[xn` ixde-]øæòìà éaø(.av lirl),éBOî àéöBnä §©¥§¨¨©©¦¤§¨¨©¦©
zeyxl zeyxn,äøNòî äìòîìxie`a ecia exiard ,xnelk §©§¨¥£¨¨

,migth dxyrn dlrnlïkL ,áéiçdid,úä÷ éða àOîz` e`ypy ©¨¤¥©¨§¥§¨
epcnl okynd zk`lnne ,migth dxyrn dlrnl oex`d
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המשך בעמוס קעג

ripvnd` cenr fv sc ± ixiyr wxtzay
äåL äøéæb øéîb àä àlàå..WxFtnM Dil dedC ,dxFYd FYQM `l k"`eFnvrn y"b oC mc` oi`e .DxnB `l `xizA oA dcEdi iAx :iPWnE:àlàå.dcEdi iAxl:ïëéäî §¤¨¨¨¥§¥¨¨¨§Ÿ¦©©¨§¨¥¥¦§¨§©¥©¦§¨¤§¥¨Ÿ§¨¨§¥¨¨¨¥©§§¤¨§©¦§¨¥¥¨

äåä."zn F`hgA iM" aizkC ,zn `hg Ffi`A:"eìétòiå"î."EliRrIe`NW ,'ebe "zFlrlriWxdk"klENigMzAW:Bzòøvî äðtL.`Rxzpe mcw:úòøBöî Bãé äpäå.Epiid £¨§¥¥§¥¦§¦¦§¤§¥¦©©§¦©©§¦©£¤Ÿ¦§¦©§¦©¨¤¨¨¦¨©§¨©§¦§©¥§¦¥¨§©©©§
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dlFcB:øîàå 'åë dépéî éòác eðééä åàìå §¨§¨©§§¨¥¦¥©£©
'åë øîBàa déì.`l - ikd xn` `l `d ¥§¥¨¨£©¨¦¨

.FYaWgn mFwnA dgp oM m` `N` aiIgin¦©©¤¨¦¥¨¨¦§©£©§
oeEMzp `pW `l - xhRin EdiiexzA ,inp ikd̈¦©¦§©§©§¦©©¨§¨¦§©¥
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ã ÷éøæ àìc änk'.c sFql gEpYW`l ,'wxCfnc sFql gp iM :KMld .dInzA !?`ipnY Dilxn xn` :b"d ,xg` oFWl .oFrnXn mWl inC `le ,FYaWgn dniIwzp `l - ' ©¨§¨¨¥¤¨©§¨¦§§©¥§©§¨¦§¦¨¦§¨¦¨§Ÿ¦§©§¨©£©§§¨¨¥§¥¦¦§¨©¥¨©©
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àøîéîì'ek `ipzde a` mewna dclez` iax aiignc.`pn :z"xet x"d dywd

rcepyk epiid ± mizy aiignc `d `nlic ?a` mewna dclez` aiignc dil

mlrda `ivede `iveda elit` aiignc ,yiwl yixe opgei 'xc `zbeltae ,el rcepe xfge el

jigxk lre ,mizy aiigy yecig mey eprinyn dcedi ax did `l ok m`c :i"xe`e !zg`

mewna dclez` aiign iaxc opirny`l `z`

a`:àì'ek siqen dcedi 'x `ipzc c"q.itl

aiignc meyn dcedi iaxc `nrhc ,c"qwc i`n

haey ith hwp i`n` ± a` mewna dclez`

aiign inp opaxc c"qc xninl `ki` ?wcwcne

haeya `l` ibilt `le ,a` mewna dclez`

epiid `l` ,dclez epiid e`lc ixn`e .wcwcne

opax iaiign `l :inp i` .bxe`e jqin ynn

dcedi iaxc eixacle ,a` mewna dclez`

ixn`w:

éàîiccd icda ediiexzl edpicarc e`l.

`pwqnlc rnync ;ayein oeyld oi`

'xc 'tnc inp `pwqnlc :epi` dfe ,ikd i`w `l

edpicarc inp ixiin ,zea` odl aiyg dcedi

dicegl i`d carca i`c .iccd icda ediiexzl

`l `da ± mixtq dnka opiqxbck ,dicegl i`de

meync dil wetizc ,dilr opax ibilt ded

,wegnl oi`c :i"x xne`e !iaiign eed dclez

i`d dcarc mlerl :t"de .dil opiqxb xitye

oiprle cifna ibilte ,dicegl i`de dicegl

meyn ezexzdl jixv dcedi iaxlc .d`xzd

d"de .bxe`e jqin meyn opaxle ,wcwcne haey

icda ediiexzl edpicarc igcinl ivn dedc

`l` ,edpip zea` ipd xaq dcedi iaxe ,iccd

i`de dicegl i`d ciarc iiegcl dil `gipc

meyn e`l i"xc `nrh k"r `zydc ,dicegl

zea`c meyn `l` ,a` mewna dclez` aiignc

edpip:

éøäoernyn my azk.`l `zehiyt jd

axl jixtc ,inp `piaxe .wiqnck ,`niiw

`kdl ± dl iraw ikdl i` :i"xc `zlin` iy`

.oernyn my azkl inc `lc xaq .dl iraw `l

ira `w ik `dc .icin jixt ied `l ± inc i`c

i"r x"dx zlgza dgpyk 'c seqa gepzc

ez dlf` ike .oernyn my azk ixd ± dhilw

.dpey`x ezaygn ziyrpc ,ediilr aiigil `"c

`piax dil xn`c epiid e`l :q"yd xn`w ikdle

dizlin iiezi`l dil ded `lc ,iy` axl

didy dn s` el xezql dvexy `l` `piaxc

oernyn my azk ixd ,el heyt:

éëämy azk ixd zxn`wce :opiqxb

'ek mzd inc in oernyn.:'iqxb i`e

.xity inp iz` ± oernyn my azk ixde ,i`n`e

xn xn` :opiqxbc mixtqle ,`iyew `edy `l`

`xwirn c"qc i`n itl jixt ±:
`gipd
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,àéðúäå ,áà íB÷îa äãìBzà éaø áéiçîc àøîéîì§¥§¨¦§©¥©¦©¨¨¦§¨§¨©§¨
"íéøácä älà" "íéøácä" "íéøác" :øîBà éaøYelà ©¦¥§¨¦©§¨¦¥¤©§¨¦¥

áø déì øîà !éðéña äLîì eøîàpL úBëàìî è"ì§¨¤¤¤§§¤§¦©£©¥©
ïðà ,éaøcà éaøc déì àéL÷å dì éðúî àäà øî :óñBé¥¨©¨©§¥¨§©§¨¥§©¦©§©¦£©
é"äøî :àéðúc .ïì àéL÷ àìå ,ïðéðúî äãeäé éaøcà©§©¦§¨©§¦©§¨©§¨¨§©§¨¥
äãeäé éaø ,ø"äøa úBnà òaøà øáòå íéaøä úeLøì¦§¨©¦§¨©©§©©¦©¦§¨
:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .ïéøèBt íéîëçå áéiçî§©¥©£¨¦§¦¨©©§¨¨©§¥
äàöBä íeMî úçà ,íézL äãeäé éaø äéä áéiçî§©¥¨¨©¦§¨§©¦©©¦¨¨
áéiçîc àeä àãç ã"ñ éàc .äøáòä íeMî úçàå§©©¦¨£¨¨§¦£¨¦§©¥

Yé"äøî dì ÷étà àä ?éøîâì éøèt ïðaøc ììkî¦§¨§©¨©¨§¦§©§¥¨©¥¨¥
äãeäé 'ø :Cì àîéà íìBòì àîìéc ?éànî !ø"äøì¦¦©¦§¨§¨¥¨¨§¨
úçkLî éëéäå .éøîâì éøèt ïðaøå ,áéiçîc àeä àãç£¨¦§©¥§©¨©¨§¦§©§¥§¥¦©§©©

dìY."çeðz ø"äøì déì à÷ôðc ãò" øîàc ïBâk ¨§©£©©§¨§¨¥¦¨©
änk äèeì÷" ïðéøîà :øáñ äãeäé 'øc ,éâìtéî÷ àäáe§¨¨¦©§¦§©§¨¨©¨§¦©§¨©¨

"äçpeäLY:éøáñ ïðaøå ,BzáLçî déì àãéáòúéàå ¤§¨§¦§£¦¨¥©£©§§©¨©¨§¦
"äçpeäL änk äèeì÷" ïðéøîà àìYàãéáòúéà àìå ¨¨§¦©§¨©¨¤§¨§¨¦§£¦¨

áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzà ìáà ,BzáLçî déì¥©£©§£¨©¨¨¦§¨¨§©¥
éñBî äãeäé éaø :àéðúc ;ã"ñ àì .äãeäé éaøóà ó ©¦§¨¨§©§¨©¦§¨¦©

èáBL :Bì eøîà .÷c÷ãîäå èáBMäYììëa àeä éøä ©¥§©§©§¥¨§¥£¥¦§¨
÷c÷ãî ,CñéîYåàì éàî .âøBà ììëa àeä éøä ¥¥§©§¥£¥¦§¨¥©¨

Yáéiçî :î"ùå ,éããä éãäa eäééååøúì eäðéãáòc§¨§¦§§©§©§©£¥£¨¥§§©¥
àîìéc ?éànî .áà íB÷îa äãìBzà äãeäé éaø äéä̈¨©¦§¨©¨¨¦§¨¦©¦§¨
äãeäé éaøå ,dãeçì àäå dãeçì àäì dcáòc íìBòì§¨©£©¨§¨§¨§¨§¨§©¦§¨
'øc ;éâìtéî÷ àäáe .áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzà©¨¨¦§¨Ÿ§©¥§¨¨¦©§¦§©
úBãìBz éðä :éøáñ ïðaøå ,eäðéð úBáà éðä :øáñ äãeäé§¨¨©¨¥¨¦§§©¨©¨§¦¨¥¨

éñBî äãeäé éaø" éðú÷c :òãz .eäðéðzøîà éà ."ó ¦§¥©§¨¨¥©¦§¨¦¦¨§©§
éñBî éàî ,úBáà àîìLaóYéñBîàlà .úBáà ó ¦§¨¨¨©¦¦¨¤¨

úBãìBz zøîà éàYéñBî éàîäaø ,éîð øîúéà ?ó ¦¨§©§¨©¦¦§©©¦©¨
ç àì :eäééåøz éøîàc óñBé áøåàlà äãeäé éaø áéi §©¥§¨§¦©§©§Ÿ¦¥©¦§¨¤¨

ïéúòcà ÷éìñc éàîìe :éLà áøì àðéáø ì"à .úçà©©¨¦¨§©©¦§©§¨¦©©£¦
éòá÷ àëäì éà ,íézL äãeäé 'ø äéä áéiçîc àøwéòî¥¦¨¨¦§©¥¨¨§¨§©¦¦§¨¨¨¨¥

dìYdì éòá÷ àëäì éà ,dì éòá÷ àì àëäìY ¨§¨¨¨¨¨¥¨¦§¨¨¨¨¥¨
íB÷î ìk" øîBàa :déì øîà !dì éòá÷ àì àëäì§¨¨¨¨¨¥¨¨©¥§¥¨¨
÷øæå äðîL ÷Bøæì ïåekúð :àèéLt ."çeðz äöøzL¤¦§¤¨©§¦¨¦§©¥¦§§Ÿ¤§¨©

òaøàYòaøà ÷Bøæì ïåekúð .ïBòîMî íL áúk éøä ©§©£¥¨©¥¦¦§¦§©¥¦§©§©
Bà ,déì ÷étà àä :ïðéøîà éî ?eäî äðîL ÷øæå§¨©§Ÿ¤©¦¨§¦©¨©¥¥
øîBàa :ì"àå ,éLà áøì àðéáø déì øîàc eðééä åàìå ?çð àì àä éòác àëéä :àîìéc¦§¨¥¨§¨¥¨¨¨§¨©§©£©¥¨¦¨§©©¦©§¥
änk íúä ?éîc éî "ïBòîMî íL áúk éøä" zøîà÷ãe ?"çeðz äöøzL íB÷î ìk"¨¨¤¦§¤¨©§¨¨§©§£¥¨©¥¦¦§¦¨¥¨¨©¨

íL áéúk àìcYdéì é÷øcæéî àì òaøà ÷éøæ àìc änk àëä ,ïBòîL déì áéúëî àì §¨§¦¥¨¦§¦¥¦§¨¨©¨§¨¨¥©§©¨¦§©§¦¥
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שבת. פרק אחד עשר - הזורק דף צז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zay(iying meil)

dqpkde ,dqpkdd lre d`vedd lr ,ze`hg izy aiign iaxy
,d`ved zk`ln ly dclez `id `ldàøîéîìxnel ozip m`d ± §¥§¨

áà íB÷îa äãìBzà éaø áéiçîcdclez lr z`hg iax aiigny ± ¦§©¥©¦©¨¨¦§¨
lr eaeign xhtp epi`e ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr m` s`

,a`d lr `iady z`hga dclezdàéðúäåepipy `lde - §¨©§¨
,`ziixaa,øîBà éaøzay zek`ln oipra dxeza xn`p(` dl zeny) ©¦¥

aezky jkne ,'mz` zUrl 'd dEv xW` mixaCd dN`''íéøác' ¥¤©§¨¦£¤¦¨©£Ÿ¨§¨¦
aezky jkne ,mipW cenll yi miax oeyla'íéøácä'yi `"da §©§¨¦
aezky jkne ,dyly ixd ,cg` cer zeaxl,'íéøácä älà'd`a ¥¤©§¨¦

ixd ,dyye miyly cer zeaxl e"l `ixhniba `idy 'dl`' zaiz
,dryze miylyìL elà.éðéña äLîì eøîàpL úBëàìî òLúå íéL ¥§Ÿ¦¨¥©§¨¤¤¤§§Ÿ¤§¦©

dnk cnll jgxk lr ,df oipn eprinydl aezkd jxved recne
hgaiigzn m`e ,zayd lr cg` mlrda aiigzdl mc` leki ze`

leki `ld ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclezd lr
.ze`hg ryze miylyn xzei cg` mlrda aiigzdl

:`xnbd zvxznóñBé áø déì øîà,`pg axløî,[ipec`±]àäà ¨©¥©¥©©¨
dì éðúî,mizy aiigy l`eny mya dcedi ax ixac z` dpey ± ©§¥¨

jxc miaxd zeyxl miaxd zeyxn utg wxefd oipra iax ixac lr
,cigid zeyxeok zngndéì àéL÷el` eixacéaøclr aiignd ©§¨¥§©¦

,a` mewna dclezéaøcàz`f xhetd envr iax ixac lr ± ©§©¦
la` .'mixacd dl`' zyxcaïðà,[ep`-]ïðéðúî äãeäé éaøcà± £©©§©¦§¨©§¦©

dclez lr aiigl yiy l`eny mya dcedi ax ixac z` mipey
,[jenqa z`aend] `ziixaa dcedi iax ixac iabl ,a` mewna

åjklïì àéL÷ àìdcedi iax xhty ep`vn `l ixdy ,melk [epl-] §Ÿ©§¨¨
,dcedi iax ixac md dne .a` mewna dclez lràéðúc,`ziixaa §©§¨

utg wxefdøáòå ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîutgdúBnà òaøà ¥§©¨¦¦§¨©¦§¨©©§©©
íéaøä úeLøazg`d ,zek`ln izy o`k yiy epiide ,gpy mcew ¦§¨©¦

rax` zxard dipyde ,miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved
,miaxd zeyxa zen`.ïéøèBt íéîëçå áéiçî äãeäé éaøixac lre ©¦§¨§©¥©£¨¦§¦

el` dcedi iaxäãeäé éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¥¨¨©¦§¨
íézL,ze`hg izy ±äàöBä íeMî úçàzeyxl cigid zeyxn §©¦©©¦¨¨

,miaxdäøáòä íeMî úçàåiptn ,miaxd zeyxa zen` rax` §©©¦©£¨¨
cin utgd gp eli`k aygpe ,'dgpedy ink dhelw' mixne`y
,zen` rax` seqa gpe xwrpe xfge ,miaxd zeyxl ezqipka
ly dxarde miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved dyry `vnpe
ly dclez `id dxardy s`e .miaxd zeyxa zen` rax`
lr z`hg aiign `edy iptn ,mizy dcedi iax aiign ,d`ved
mixaeq minkge .a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclez
dhelw' mixne` oi` mzrcly iptn ,zg` z`hg `l` aiig epi`y
,zen` rax` seqa zg` dgpd `l` o`k dzid `le ,'dgpedy ink

.d`ved `l` o`k oi`e
:mizy aiign dcedi iaxy `xnbd dgixknCzòc à÷ìñ éàc± §¦¨§¨©§¨

c xnel jzrc lr dlri m`yáéiçîc àeä àãçdcedi iaxy ± £¨¦§©¥
,zg` z`hg wx aiignììkîdfn rnyn ±ïðaøc,exhte ewlgpy ¦§¨§©¨¨

éøèt[exht-],éøîâì,ok xnel okzi ji`eúeLøî dì ÷étà àä ¨§¦§©§¥¨©¦¨¥§
íéaøä úeLøì ãéçiäzeyxl cigid zeyxn utgd z` `ived ixd ± ©¨¦¦§¨©¦

d`vedd lr ,ze`hg izy aiign dcedi iaxy i`ce `l` .miaxd
lr la` ,dxardd lr `l` exht `l minkge ,dxardd lre

.minkgl s` aiig d`vedd
:gxkdd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn ±àîìéc[`ny-] ¦©¦§¨

àîéà íìBòì[xne`-]Cìyáéiçîc àeä àãç äãeäé éaøaiign ± §¨¥¨©¨©¦§¨£¨¦§©¥
,zg` z`hgéøèt ïðaøåz`hgndì úçkLî éëéäå .éøîâìokide ± §©¨¨¨§¦§©§¥§¥¦©§©©¨

s` d`ved meyn aiig didi `l minkgly dfk ote` dz` `ven
,miaxd zeyxl cigid zeyxn utgd `viyøîàc ïBâk,wxefdãò §§¨©©

çeðz íéaøä úeLøì déì à÷ôðczeyxl utgd `viyk cin ± §¨§¨¥¦§¨©¦¨©¥
zeyxa zen` rax` xeari utgdy oiekzd `le ,gepi miaxd

,miaxdéâìôéî÷ àäáe,minkge dcedi iax ewlgp dfae ±éaøc §¨¨¦§§¦§©¦
äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîà øáñ äãeäéhlwpd utgy mixne` ± §¨¨©¨§¦©§¨§¨¤§¨

gped eli`k aygp jk meyne ,rwxwa gpen eli`k aygp xie`a

,miaxd zeyxl ez`ivia cinBzáLçî déì àãéáòúéàåziyrpe ± §¦§£¦¨¥©£©§
.d`vedd lr zg` z`hg dcedi iax aiign okle ,ezaygnïðaøå§©¨¨

,äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîà àì éøáñepi` xie`a utgd cerae ¨§¦Ÿ¨§¦©§¨§¨¤§¨
,rwxwd lr gpenkåd`ivid zligza didz dgpddy aygy oeik §

,miaxd zeyxlBzáLçî déì àãéáòúéà àìezaygn ziyrp `l ± Ÿ¦§£¦¨¥©£©§
mixhet okle ,'wqrzn'k aygpe ,zen` rax` seq cr gp `ly oeik

.miaxd zeyxl cigid zeyxn d`vedd lr s` minkgìáà£¨
,äãeäé éaø áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzàxaeq `edy s` jkle ©¨¨¦§¨Ÿ§©¥©¦§¨

zeyxl ez`ivia gped eli`k utgdy `vnpe ,dgpedy ink dhelw
oeik mewn lkn ,zen` rax` xg`l gp aeye myn xwrpe miaxd
dxardd lr xeht ,a` `idy d`vedd lr z`hg aiig xaky

.dclez `idy
mewna dclez lr aiign dcedi iaxy zxg` di`x d`ian `xnbd

:`xnbd dgec .a`Czòc à÷ìñ àìiaxy jzrc lr dlri `l ± Ÿ¨§¨©§¨
,a` mewna dclez lr aiign epi` dcediàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

éñBî äãeäéódpyna epipyy zek`ln ryze miyly lr(.br lirl) §¨¦
óàz`èáBMämibxe`l yiy ur-] xkxka izyd iheg z` deyn ± ©©¥

,[cg ey`xy÷c÷ãîäåizya axrd heg z` xiardy xg`l ± §©§©§¥
.zenewn dylye mipya xkxka eilr dkn ,egzneBì eøîà̈§

,minkgììëa àeä éøä ,èáBLzk`lnCñéîizyd iheg zkixr ± ¥£¥¦§¨¥¥
e ,dbix`l mpikdl ick lepd lr mzgizneììëa àeä éøä ÷c÷ãî§©§¥£¥¦§¨

zk`ln,âøBà:`xnbd zwiicn .mnvrl zea` mpi`eéàîidn ± ¥©
,dcedi iax zpeekåàìezpeek oi` m`d ±eäééååøúì eäðéãáòc± ¨§©§¦§§©§©§

,a`d mr dclezd ,mdipy z` dyryéããä éãäamlrda cgi ± ©£¥£¨¥
lr wcwcne haey 'siqen' dcedi iaxy dpyna xn`p ixdy ,cg`
zea`d lk z` dyry dpeekd i`ce ok m`e ,zea`d x`y
lre ,wcwcne haey mr cgi [my epnpy bxe`e jqin s`e] dpynay
haey zk`ln meyn z`hg aiigy dcedi iax xn` df ote`

,mdly a`d mr m`yry s` lr ,wcwcnedpéî òîLegkene ± §©¦¨
y o`kn.áà íB÷îa äãìBzà äãeäé éaø äéä áéiçî§©¥¨¨©¦§¨©¨¨¦§¨

:di`xd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn -íìBòì àîìéc ¦©¦§¨§¨
dãeçì àäå dãeçì àäì äãáòcdyry xaecn zn`a `ny ± §¨§¨§¨§¨§¨§¨

,bxe` `la wcwcn zk`lne jqin `la haey zk`lnäãeäé éaøå§©¦§¨
éâìôéî÷ àäáe ,áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzàiax ewlgp dfae ± ©¨¨¦§¨Ÿ§©¥§¨¨¦§§¦

,minkge dcediéðä ,øáñ äãeäé éaøc,wcwcne haey ,el` ±úBáà §©¦§¨¨©¨¥¨
dk`lneäðéð,[od-]eäðéð úBãìBz éðä ,éøáñ ïðaøåwcwcne haey ± ¦§§©¨¨¨§¦¨¥¨¦§

:`xnbd dgiken .od zeclezòãz,`ziixad zpeek `id efy,éðz÷c ¥©§¨¨¥
éñBî äãeäé éaø'ó,'wcwcnde haeyd s`úBáà àîìLa úøîà éà ©¦§¨¦¦¨§©¦§¨¨¨

oaen ,zea` md wcwcnde haeyd dcedi iax zrcly xn`z m` ±
y ,xacdéàîoeyldéñBî','óy epiidéñBîúBáà ómiyly lr el` ©¦¦¨

,dpyna epnpy dk`ln zea` ryzeéà àlà[m`-]úøîàzrcly ¤¨¦¨§©
md wcwcnde haeyd dcedi iax,úBãìBzdclez lr aiigny `l` ¨

,a` mewnaéàîoeyldéñBî,ó,zea` `l` dpyna epnp `l ixd ©¦
gikedl oi` ,ok m`e .zea` cer mdilr siqen epi` dcedi iaxe
jkitle ,a` mewna dclez lr aiign dcedi iaxy ef `ziixan
utg wxefd z` aiign dcedi iaxy epipyy dny xnel xyt`
,miaxd zeyxa zen` rax` xare miaxd zeyxl cigid zeyxn

.d`vedd lr ,zg` z`hg wx aiigny epiid
énð øîzéàlr aiign epi` dcedi iaxy yxcnd ziaa ok xn`p ± ¦§©©¦

,a` mewna dclezeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø,mdipy exn` ± ©¨§©¥§¨§¦©§©§
äãeäé éaø áéiç àìmiaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd z` Ÿ¦¥©¦§¨

,miaxd zeyxa zen` rax` xareàlàz`hg.úçà ¤¨©©
dcedi iaxy xnel okzi cvik ,d`ved zk`ln ixcba dpc `xnbd

:`xnbd dywn .mizy aiignéàîìe ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§©
àøwéòî ïézòcà ÷éìñcdligzn epzrc lr dlry dn itle ± ¦§¦©©§¦¥¦¨¨

yxtläãeäé éaø äéä áéiçîcwxefd z`,íézLd`ved meyn zg` ¦§©¥¨¨©¦§¨§©¦
dclez lr aiign `ed m` s` `ld ,dyw ,dxard meyn zg`e

c ,xiarn meyn aiigl el oi` a` mewnaàëäì dì éòa÷ àëäì éà¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨
dì éòa÷ àì àëäì dì éòa÷ àëäì éà ,dì éòa÷ àìo`kl m` ± Ÿ¨¨¥¨¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨Ÿ¨¨¥¨
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zay(iying meil)

dqpkde ,dqpkdd lre d`vedd lr ,ze`hg izy aiign iaxy
,d`ved zk`ln ly dclez `id `ldàøîéîìxnel ozip m`d ± §¥§¨

áà íB÷îa äãìBzà éaø áéiçîcdclez lr z`hg iax aiigny ± ¦§©¥©¦©¨¨¦§¨
lr eaeign xhtp epi`e ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr m` s`

,a`d lr `iady z`hga dclezdàéðúäåepipy `lde - §¨©§¨
,`ziixaa,øîBà éaøzay zek`ln oipra dxeza xn`p(` dl zeny) ©¦¥

aezky jkne ,'mz` zUrl 'd dEv xW` mixaCd dN`''íéøác' ¥¤©§¨¦£¤¦¨©£Ÿ¨§¨¦
aezky jkne ,mipW cenll yi miax oeyla'íéøácä'yi `"da §©§¨¦
aezky jkne ,dyly ixd ,cg` cer zeaxl,'íéøácä älà'd`a ¥¤©§¨¦

ixd ,dyye miyly cer zeaxl e"l `ixhniba `idy 'dl`' zaiz
,dryze miylyìL elà.éðéña äLîì eøîàpL úBëàìî òLúå íéL ¥§Ÿ¦¨¥©§¨¤¤¤§§Ÿ¤§¦©

dnk cnll jgxk lr ,df oipn eprinydl aezkd jxved recne
hgaiigzn m`e ,zayd lr cg` mlrda aiigzdl mc` leki ze`

leki `ld ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclezd lr
.ze`hg ryze miylyn xzei cg` mlrda aiigzdl

:`xnbd zvxznóñBé áø déì øîà,`pg axløî,[ipec`±]àäà ¨©¥©¥©©¨
dì éðúî,mizy aiigy l`eny mya dcedi ax ixac z` dpey ± ©§¥¨

jxc miaxd zeyxl miaxd zeyxn utg wxefd oipra iax ixac lr
,cigid zeyxeok zngndéì àéL÷el` eixacéaøclr aiignd ©§¨¥§©¦

,a` mewna dclezéaøcàz`f xhetd envr iax ixac lr ± ©§©¦
la` .'mixacd dl`' zyxcaïðà,[ep`-]ïðéðúî äãeäé éaøcà± £©©§©¦§¨©§¦©

dclez lr aiigl yiy l`eny mya dcedi ax ixac z` mipey
,[jenqa z`aend] `ziixaa dcedi iax ixac iabl ,a` mewna

åjklïì àéL÷ àìdcedi iax xhty ep`vn `l ixdy ,melk [epl-] §Ÿ©§¨¨
,dcedi iax ixac md dne .a` mewna dclez lràéðúc,`ziixaa §©§¨

utg wxefdøáòå ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîutgdúBnà òaøà ¥§©¨¦¦§¨©¦§¨©©§©©
íéaøä úeLøazg`d ,zek`ln izy o`k yiy epiide ,gpy mcew ¦§¨©¦

rax` zxard dipyde ,miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved
,miaxd zeyxa zen`.ïéøèBt íéîëçå áéiçî äãeäé éaøixac lre ©¦§¨§©¥©£¨¦§¦

el` dcedi iaxäãeäé éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¥¨¨©¦§¨
íézL,ze`hg izy ±äàöBä íeMî úçàzeyxl cigid zeyxn §©¦©©¦¨¨

,miaxdäøáòä íeMî úçàåiptn ,miaxd zeyxa zen` rax` §©©¦©£¨¨
cin utgd gp eli`k aygpe ,'dgpedy ink dhelw' mixne`y
,zen` rax` seqa gpe xwrpe xfge ,miaxd zeyxl ezqipka
ly dxarde miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved dyry `vnpe
ly dclez `id dxardy s`e .miaxd zeyxa zen` rax`
lr z`hg aiign `edy iptn ,mizy dcedi iax aiign ,d`ved
mixaeq minkge .a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclez
dhelw' mixne` oi` mzrcly iptn ,zg` z`hg `l` aiig epi`y
,zen` rax` seqa zg` dgpd `l` o`k dzid `le ,'dgpedy ink

.d`ved `l` o`k oi`e
:mizy aiign dcedi iaxy `xnbd dgixknCzòc à÷ìñ éàc± §¦¨§¨©§¨

c xnel jzrc lr dlri m`yáéiçîc àeä àãçdcedi iaxy ± £¨¦§©¥
,zg` z`hg wx aiignììkîdfn rnyn ±ïðaøc,exhte ewlgpy ¦§¨§©¨¨

éøèt[exht-],éøîâì,ok xnel okzi ji`eúeLøî dì ÷étà àä ¨§¦§©§¥¨©¦¨¥§
íéaøä úeLøì ãéçiäzeyxl cigid zeyxn utgd z` `ived ixd ± ©¨¦¦§¨©¦

d`vedd lr ,ze`hg izy aiign dcedi iaxy i`ce `l` .miaxd
lr la` ,dxardd lr `l` exht `l minkge ,dxardd lre

.minkgl s` aiig d`vedd
:gxkdd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn ±àîìéc[`ny-] ¦©¦§¨

àîéà íìBòì[xne`-]Cìyáéiçîc àeä àãç äãeäé éaøaiign ± §¨¥¨©¨©¦§¨£¨¦§©¥
,zg` z`hgéøèt ïðaøåz`hgndì úçkLî éëéäå .éøîâìokide ± §©¨¨¨§¦§©§¥§¥¦©§©©¨

s` d`ved meyn aiig didi `l minkgly dfk ote` dz` `ven
,miaxd zeyxl cigid zeyxn utgd `viyøîàc ïBâk,wxefdãò §§¨©©

çeðz íéaøä úeLøì déì à÷ôðczeyxl utgd `viyk cin ± §¨§¨¥¦§¨©¦¨©¥
zeyxa zen` rax` xeari utgdy oiekzd `le ,gepi miaxd

,miaxdéâìôéî÷ àäáe,minkge dcedi iax ewlgp dfae ±éaøc §¨¨¦§§¦§©¦
äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîà øáñ äãeäéhlwpd utgy mixne` ± §¨¨©¨§¦©§¨§¨¤§¨

gped eli`k aygp jk meyne ,rwxwa gpen eli`k aygp xie`a

,miaxd zeyxl ez`ivia cinBzáLçî déì àãéáòúéàåziyrpe ± §¦§£¦¨¥©£©§
.d`vedd lr zg` z`hg dcedi iax aiign okle ,ezaygnïðaøå§©¨¨

,äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîà àì éøáñepi` xie`a utgd cerae ¨§¦Ÿ¨§¦©§¨§¨¤§¨
,rwxwd lr gpenkåd`ivid zligza didz dgpddy aygy oeik §

,miaxd zeyxlBzáLçî déì àãéáòúéà àìezaygn ziyrp `l ± Ÿ¦§£¦¨¥©£©§
mixhet okle ,'wqrzn'k aygpe ,zen` rax` seq cr gp `ly oeik

.miaxd zeyxl cigid zeyxn d`vedd lr s` minkgìáà£¨
,äãeäé éaø áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzàxaeq `edy s` jkle ©¨¨¦§¨Ÿ§©¥©¦§¨

zeyxl ez`ivia gped eli`k utgdy `vnpe ,dgpedy ink dhelw
oeik mewn lkn ,zen` rax` xg`l gp aeye myn xwrpe miaxd
dxardd lr xeht ,a` `idy d`vedd lr z`hg aiig xaky

.dclez `idy
mewna dclez lr aiign dcedi iaxy zxg` di`x d`ian `xnbd

:`xnbd dgec .a`Czòc à÷ìñ àìiaxy jzrc lr dlri `l ± Ÿ¨§¨©§¨
,a` mewna dclez lr aiign epi` dcediàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

éñBî äãeäéódpyna epipyy zek`ln ryze miyly lr(.br lirl) §¨¦
óàz`èáBMämibxe`l yiy ur-] xkxka izyd iheg z` deyn ± ©©¥

,[cg ey`xy÷c÷ãîäåizya axrd heg z` xiardy xg`l ± §©§©§¥
.zenewn dylye mipya xkxka eilr dkn ,egzneBì eøîà̈§

,minkgììëa àeä éøä ,èáBLzk`lnCñéîizyd iheg zkixr ± ¥£¥¦§¨¥¥
e ,dbix`l mpikdl ick lepd lr mzgizneììëa àeä éøä ÷c÷ãî§©§¥£¥¦§¨

zk`ln,âøBà:`xnbd zwiicn .mnvrl zea` mpi`eéàîidn ± ¥©
,dcedi iax zpeekåàìezpeek oi` m`d ±eäééååøúì eäðéãáòc± ¨§©§¦§§©§©§

,a`d mr dclezd ,mdipy z` dyryéããä éãäamlrda cgi ± ©£¥£¨¥
lr wcwcne haey 'siqen' dcedi iaxy dpyna xn`p ixdy ,cg`
zea`d lk z` dyry dpeekd i`ce ok m`e ,zea`d x`y
lre ,wcwcne haey mr cgi [my epnpy bxe`e jqin s`e] dpynay
haey zk`ln meyn z`hg aiigy dcedi iax xn` df ote`

,mdly a`d mr m`yry s` lr ,wcwcnedpéî òîLegkene ± §©¦¨
y o`kn.áà íB÷îa äãìBzà äãeäé éaø äéä áéiçî§©¥¨¨©¦§¨©¨¨¦§¨

:di`xd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn -íìBòì àîìéc ¦©¦§¨§¨
dãeçì àäå dãeçì àäì äãáòcdyry xaecn zn`a `ny ± §¨§¨§¨§¨§¨§¨

,bxe` `la wcwcn zk`lne jqin `la haey zk`lnäãeäé éaøå§©¦§¨
éâìôéî÷ àäáe ,áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzàiax ewlgp dfae ± ©¨¨¦§¨Ÿ§©¥§¨¨¦§§¦

,minkge dcediéðä ,øáñ äãeäé éaøc,wcwcne haey ,el` ±úBáà §©¦§¨¨©¨¥¨
dk`lneäðéð,[od-]eäðéð úBãìBz éðä ,éøáñ ïðaøåwcwcne haey ± ¦§§©¨¨¨§¦¨¥¨¦§

:`xnbd dgiken .od zeclezòãz,`ziixad zpeek `id efy,éðz÷c ¥©§¨¨¥
éñBî äãeäé éaø'ó,'wcwcnde haeyd s`úBáà àîìLa úøîà éà ©¦§¨¦¦¨§©¦§¨¨¨

oaen ,zea` md wcwcnde haeyd dcedi iax zrcly xn`z m` ±
y ,xacdéàîoeyldéñBî','óy epiidéñBîúBáà ómiyly lr el` ©¦¦¨

,dpyna epnpy dk`ln zea` ryzeéà àlà[m`-]úøîàzrcly ¤¨¦¨§©
md wcwcnde haeyd dcedi iax,úBãìBzdclez lr aiigny `l` ¨

,a` mewnaéàîoeyldéñBî,ó,zea` `l` dpyna epnp `l ixd ©¦
gikedl oi` ,ok m`e .zea` cer mdilr siqen epi` dcedi iaxe
jkitle ,a` mewna dclez lr aiign dcedi iaxy ef `ziixan
utg wxefd z` aiign dcedi iaxy epipyy dny xnel xyt`
,miaxd zeyxa zen` rax` xare miaxd zeyxl cigid zeyxn

.d`vedd lr ,zg` z`hg wx aiigny epiid
énð øîzéàlr aiign epi` dcedi iaxy yxcnd ziaa ok xn`p ± ¦§©©¦

,a` mewna dclezeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø,mdipy exn` ± ©¨§©¥§¨§¦©§©§
äãeäé éaø áéiç àìmiaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd z` Ÿ¦¥©¦§¨

,miaxd zeyxa zen` rax` xareàlàz`hg.úçà ¤¨©©
dcedi iaxy xnel okzi cvik ,d`ved zk`ln ixcba dpc `xnbd

:`xnbd dywn .mizy aiignéàîìe ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§©
àøwéòî ïézòcà ÷éìñcdligzn epzrc lr dlry dn itle ± ¦§¦©©§¦¥¦¨¨

yxtläãeäé éaø äéä áéiçîcwxefd z`,íézLd`ved meyn zg` ¦§©¥¨¨©¦§¨§©¦
dclez lr aiign `ed m` s` `ld ,dyw ,dxard meyn zg`e

c ,xiarn meyn aiigl el oi` a` mewnaàëäì dì éòa÷ àëäì éà¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨
dì éòa÷ àì àëäì dì éòa÷ àëäì éà ,dì éòa÷ àìo`kl m` ± Ÿ¨¨¥¨¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨Ÿ¨¨¥¨
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zay(iyiy meil)

utgd xar m` la`úBnà òaøàî úBçt,miaxd zeyxa.øeèt ¨¥©§©©¨
cigid zeyxl miaxd zeyxn `vi utgdy jk lr aiig epi`e
dhelw mixne` oi`y xaeq df `pzy iptn ,miaxd zeyxl myne
zeyxa dxiwre dgpd llk dzid `ly `vnpe ,dgpedy ink

.rvn`ay cigid
:`xnbd zxxanïì òîLî à÷ éàî.eprinydl `ziixad d`a dn ± ©¨©§©¨
:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àäac ±,`ziixad epl drinyd df x ¨¨©§©¨

izyyúBéeLøzeeyúBôøèöîoia ziyrpd dk`ln lr aiigl §¦§¨§
izy xiard m` s` zen` rax` xiarn meyn aiig okle ,odizy
.zxg` miaxd zeyxa zen` izye zg` miaxd zeyxa zen`
xaeqd iqei iax zrck mixne` oi`y ,`ziixad jka drinyde

(.t lirl)aiig ,cg` mlrda xeriy ivg cere xeriy ivg `ivendy
,zeieyx izyl m`ived m` j` ,zeyx dze`l m`ivedyk wx

.zetxhvn opi`y ,xehtå,eprinydl `ziixad d`a ceràìã §§Ÿ
äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîàxie`a hlwpy utgy mixne` oi` - ¨§¦©§¨§¨¤§¨

xara `ziixad dxht okle ,rwxwa gpen eli`k aygp zeyx ly
zeyxn d`ved meyn ezaiig `le ,zen` rax`n zegt utgd
myne cigid zeyxl miaxd zeyxn utgd `viy jk lr zeyxl

.miaxd zeyxl
:miaxd zeyxa zen` rax` utg xiarnd oipra cer dpc `xnbd
,áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà äãeäé øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©§¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©©

øéáònäutgäøB÷î íéaøä úeLøa úBnà òaøà,dqekn -,øeèt ©©£¦©§©©¦§¨©¦§¨¨
äîBc BðéàL éôìdf miaxd zeyxøaãî éìâãìl`xyi dpgnl ± §¦¤¥¤§¦§¥¦§¨

ipic lke ,dxewn dzid `l mdly miaxd zeyxy ,xacna didy
yi dpgnn micnel ,miaxd zeyxl d`veddywn .xacna l`x

:`xnbdéðéà,`ed ok m`d -àäåd ixde -úBìâòz` mda e`ypy ¦¦§¨£¨
,xacna okynd iyxwïééåä úBøB÷îcmiyxwa zeqekn eid ± ¦§¨§¨

,mdilr mixceqnd,àéiç éaø íeMî áø øîàåyúBìâò,el`ïäézçz §¨©©¦©¦¦¨£¨©§¥¤
,zelbrd zgzy llgd ±ïäéðéáe,zelbrd oiay ghyde ±ïäécöå± ¥¥¤§¦¥¤

k mpic ,milblbd mewne milblbl odipiay geixd,íéaøä úeLøixd §¨©¦
xzeq ax ok m`e ,miaxd zeyx aygp dxewn mewny ,ax xaeqy

:`xnbd zvxzn .envr ixacáø øîà÷ ékzgzy mewndy ¦¨¨©©
epiid ,miaxd zeyx aeyg zelbrdàúàøãadxey oiay geixa ± §¨¨¨

lkl migpen miyxwd eid `ly ,dl dkenqd dxeyl miyxw ly
cg` mixceqnd miyxw ly zexey migipn eid `l` ,dlbrd jxe`
,[b xeiv] dxeyl dxey oia geix mixi`yne ,daebl ipyd iab lr
epicy ax xn` eilre ,dxewn did `l zexeyd oiay df geixe

.miaxd zeyxk
:`xnbd dywnéãkîixd ±éàåä änk äìâòc àkøeàjxe` - ¦§¦§¨©£¨¨©¨£©

,did dnk dlbrdïénà Lîçzen` yng ±,éàåä änk Lø÷c àéúet ¨¥©¦§¨§¤¤©¨£©
,did dnk yxw lk agexe ±àbìôe àúnà,dvgne dn` ±änk ©§¨©§¨©¨

áéúBî,zelbrd lr gipdl mileki miyxw zexey dnk ±àúìz± ¦§¨¨
,dvgne zen` rax` miqtez md cgiy ,ylyàbìt déì àLt©¨¥©§¨

àúnàcea eid `ly dlbrd jxe`n dn` ivg cer x`ype ± §©§¨
e ,miyxwéðéáe éðéa øî déì éãL ékipyl ef dn` ivg wlgzyke ± ¦¨¥¥©¥¥¥¥

oiay geixdy `vnp ,miyxwd zexey yly oiay migeexd
e ,dvgne gth `edy dn` rax `l` epi` zexeydéîc ãeáìk± §¨¨¥

mewn lky `vnpe ,odipia geix oi` eli`ke ,cealk aeyg df ixde
aeyg zelbrd mewny ax xn` ji`e ,dxewnk aygp zelbrd

:`xnbd zvxzn .miaxd zeyxäåä eäééúetà íéLø÷ úøáñ éî¦¨§©§¨¦©©§£¨
eäì çpîmagx lr miyxwd z` migipn eidy dz` xeaq ike ± ©©§

,dvgne dn` `edyeäì çpî ïceçàmigipn eid miiaer cv lr ± ©¨©©§
zexey yly ly oghy ok m` ,[c xeiv] dn` agx miiaere ,mze`
yiy `vnpe ,zen` izy odipia geixde ,zen` yly `ed miyxw
ax xn` mewn eze` lre ,dxeyl dxey oia geix dn` mewn

.miaxd zeyx aygpy
:`xnbd dywnéåä änk Lø÷c àëîeñ ,óBñ óBñdnk yxwd iaer ± §¨§¤¤©¨¨¥

,didàúnàok m`e ,dn` ±áéúBî äåä änkdid zexey dnk ± ©§¨©¨£¨¦
,dlbrd jxe`l gipn,äòaøàrax` olek zexeyd ghyy `vnp ©§¨¨

,zen`àúnà dì àLt,diept zg` dn` dx`ype ±øî dì éãL ék ©¨¨©§¨¦¨¥¨©
éðéáe éðéarax` oia migeex dylyl ef dn` deya wlgzyke ± ¥¥¥¥

ipy `l` epi` dxeyl dxey oia geixdy `vni ,miyxwd zexey
e ,[d xeiv] migthéîc ãeáìkoi`y eli`ke ,cealk aygp df ixde ± §¨¨¥

xn` ji`e ,dxewn did zelbrd mewn lky `vnpe ,mdipia geix
z` `xnbd zniiqn .miaxd zeyx aygp zelbrd mewny ax

:`iyewdøîàc ïàîì àçéðäxaeqd zrcl xacd oaen ±(a"r oldl) ¨¦¨§©§¨©
dyïhîlî íéLø÷didãò ïéëìBäå ïéìk ïìòîìî ,änà ïééáBò §¨¦¦§©¨§¨©¨¦§©§¨¨¦§§¦©

òaöàkagx yxwd did ey`xay cr mixv miyrp md dlrnle ± §¤§©
,[e xeiv] rav`øétLmiyxwd oiay geixd recn oaen eixacl ± ©¦

agex `l` did `l miyxwd y`xay oeiky ,miaxd zeyx aygp
oia migth dylyn xzei ly geix didy `vnp cala rav`

,[f xeiv] miyxwdøîàc ïàîì àlàmiyxwdy xaeqy inl ±íLk ¤¨§©§¨©§¥
øîéîì àkéà éàî ,änà ïééáBò äìòîìî Ck ,änà ïééáBò ïhîlnL± ¤¦§©¨§¨©¨¨¦§©§¨§¨©¨©¦¨§¥©

xzei ly geix x`yp `l ef dhiyl ixd ,ax ixac z` x`ap ji`
.miyxwd oia migth dylyn

:`xnbd zvxznéòaèàa ,àðäk áø øîàlry miyxwd zexey ± ¨©©©£¨§©§§¥
`l` ,cxtpa dnvrl dxey dxey zegpen eid `l dlbrd iab
enk uegan e`xp zexeydy ote`a ,mizy mizy efl ef zecenv

'`ah`'dyrpe ekxe` jynl ey`xn uixg erwiay ur lwn epiid ,
ddaeby iptn ok ogipdl ekxvede .qxhpew itc zwfgdl ah` oirk
agexa miyxw dyely-] zen` ivge rax` did dxey lk ly
yxwd iaerk-] cala zg` dn` dagexe [df iab lr df ivge dn`
zriqpa if` dxeyl dxey oia geix gipp eli`y jk ,[oezgzd
,jkitl .elti miyxwde cvl cvn zexeyd ecpcpzi zelbrd
cere ,dlbrd ly cg` dvwa efl ef miyxw zexey izy ecinvd
xzei `edy geix dn` dx`yp rvn`ae ,ipyd dvwa zexey izy
`idy ax xn` dxewn dzid `ly dn` dze` lre ,ceal xeriyn

.[i xeiv] miaxd zeyx
:`xnbd dywneäì çpî àëéä éòaèàzexey lk mewn lkn ± ©§§¥¥¨©©§

,zegpen eid okid zecenvd miyxwdäìâòc àabà,dlbrd ab lr ± ©©¨©£¨¨
,dywi oiicr ok m`eéàåä äøB÷î àôeb äìâòdnvr dlbrd ixd ± £¨¨¨§¨£©

ax xn` ji` ok m`e ,dxewn llg yi dizgze ,dtvx dl dzid
.miaxd zeyx aygp dlbrd zgzy mewndy
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ripvnd` cenr gv sc ± ixiyr wxtzay
øeèt òaøàî úBçt.dnM dhElw opixn` `lC ,aiIgin `l d`vFd mEXnC ¨¥©§©¨§¦¨¨¨¦©©§¨¨§¦©§¨§¨

dgPEdW:úBieLø.zFeXd:úBôøèöî.`lcE .Ff miAxd zEWx mr Ff miAxd zEWx ¤§¨§©¨¦§¨§§¨©¦¦§¨©¦§¨
"oii `ivFOd" wxtA xn`C ,iqFi 'xM)t lirl.:(- zg` zEWxl ,cg` mlrdA s` §¥§¨©§¤¤©¦©¦©§¤§¥¤¨¦§©©

dnM dhElw opixn` `lC :ol rnWn `w cFre .xEhR - zFIEWx iYWl .aiIg©¨¦§¥§¨§¨©§©¨§¨¨§¦©§¨§¨
dgPEdW:äøB÷î.dQEkn:úBìâò àäå. ¤§¨§¨§¨§¨£¨
oMWnC:cúBøB÷îeåä.miWxTAoixEcQd §¦§¨¦§£©§¨¦©§¦

oAgxl oMxF`e dlbrd KxF`l oAgx ,odilr£¥¤¨§¨§¤¨£¨¨§§¨§¨§¨
.dizFptC W`x lripR lr :KYrC `wlq `we ©Ÿ¨§¤¨§¨¨§¨©§¨©§¥

Eid zFlbrd KxF` lMzFxCEqn:ïäéðéáe.oiA ¨¤¨£¨¨§¨¥¥¤¥
iW`xW iR lr s`e .DCvAW dlbrl dlbr£¨¨¨£¨¨¤§¦¨§©©¦¤¨¥
zFO` iYW o`klE o`kl mi`vFi miWxTd©§¨¦§¦§¨§¨§¥©

,gEx lkl dvgnEdlbr lW miWxw iW`xe ¤¡¨§¨©§¨¥§¨¦¤£¨¨
.DCvAW Ff lW miWxw iW`xl oiriBn Ff©¦¦§¨¥§¨¦¤¤§¦¨
dlbrl dlbr oiA Eid zFO` Wng ixdW¤£¥¨¥©¨¥£¨¨©£¨¨
llgd ,zFO` Wng dlbr agxe ,oOwlcM§¦§©¨§Ÿ©£¨¨¨¥©¤¨¨

zFptCd oiaE ,dvgnE zFO` iYWmiPtF`de §¥©¤¡¨¥©§¨§¨©¦
,dvgnE zFO` iYW miPtF`d iaFreiezFO` ' §¦¨©¦§¥©¤¡¨§©

DMxF`WkE ,WxTd KxF`iptFC lr oEzp ¤©¤¤§¤§¨¨©§¥
dvgnE zFO` 'a E`vnp - DAgxl dlbr£¨¨§¨§¨¦§§©¤¡¨
'a oiAW geix `vnpe ,cv lMn oihlFA§¦¦¨©§¦§¨¤©¤¥

miWxw iW`xA dxFwn zFlbrd:öåïäéc. ¨£¨§¤§¨¥§¨¦§¦¥¤
dlbr otFC oiAW geixotF`liaFreotF`d:ék ¤©¤¥¤£¨¨¨©§¦¨©¦

áø øîà÷.x"dx odiYgY:aàúàøã.geixA ¨¨©©©§¥¤§¨¨¨¨¤©
lr Wxw xcFq didW ,xcQd zFxEW oiAW¤¥©¥¤¤¨¨¥¤¤©
xg` xcq xcFqe geix FgiPnE ,cg` xcq Wxw¤¤¥¤¤¨©¦¤©§¥¥¤©¥

geix FgiPnE:äúBnà '.oOwlcM:änk ©¦¤©©§¦§©¨©¨
áéúBî.aiWFdl lFki mixcq dOMKxF` lr ¥©¨§¨¦¨§¦©¤

c zFwifgnE .`l Eze ,`zlY - dizFptFC' §¤¨§¨¨§¨©£¦
`Yn`C `BlR geix Dil WR ,ivge zFO`: ©¨¥¦¨¥¤©©§¨§©§¨

éðéáe éðéa øî déì éãL.wNgn dY`WM ¨¥¥©¥¥¥¥§¤©¨§©¥
geixloiAWmixcQd`N` geix lkA oi` - ¨¤©¤¥©§¨¦¥§¨¤©¤¨

dxFwn Epiide - cEal Dil dedC ,dvgnE gth `EdC ,dO` riax:ïceçàeäì çpî. §¦©©¨§¤©¤¡¨§¨¥¥¨§©§§¨©¨©©§
ith `geex `Mi`C:àëîeñ.iaFr:àzîà.dO` oiiaFr :oOwl iPWncM:áéúBî änk. §¦¨©§¨§¥§¨¦©§¨§¦§©¥§©¨§¨©¨©¨¥

xCqn `Ed mixcq dOM:äòaøà.KxF` ipR lr xCql lFkIX dn lM ,KigxM lrC ©¨§¨¦§©¥©§¨¨§©¨§¥¨©¤¨§©¥©§¥¤
dlbrl Eid miWxw a"i ixdW .Ff lr Ff aiWFdl DiAbn Fpi`e ,xCqn `Ed dlbrd̈£¨¨§©¥§¥©§¦©§¦©¤£¥§¨¦¨©£¨¨

k ;Eid miWxw g"nW .zg`,mFxCl mixUre ,oFtSl miWxw 'WWemipWE ,axrOl ©©¤§¨¦¨§¨¦©¨§¤§¦©¨§¥©©£¨§©¦
.zFrFvwOloAgxC oeikeaWFnE ,ivge dO`oCEgFf lr Ff xCqn dY` m` ,xvw ©¦§§¥¨§¨§¨©¨¨¥¦©¨¨¨¦©¨§©¥©

dXngC ,rAx` - aizFn `Ed dOM ,KMld .zFltFp od - dAxd,iazi `l dXngA ©§¥¥§¦§¨©¨¥©§©©£¦¨©£¦¨¨¨§¦
xWt` i`CowgFclmvnvlEd aiWFdld KFzA 'zhilA ipRn ,cFre .zFO` ' §¦¤§¨§§¨§©§¥§¦§©§¦§¥§¦©

zFrAHd:éðéáe éðéa øî éãL ék.DwNgldO`lb Ffmixcq rAx` oiAW migeex ' ©©¨¦¨¥©¥¥¥¥§©§¨§©¨§¨¦¤¥©§©§¨¦
migth ipW `N` geix o`M oi`W ,inC cEalM:àçéðä.geixdW Yxn`C `ddGd §¨¨¥¤¥¨¤©¤¨§¥§¨¦¨¦¨¨§¨§©§¤¨¤©©¤

,rAv`M cr KlFde dlM miWxTd iaFrW c"nl - `Ed miAxd zEWxxninl `Mi` §¨©¦§¤¦©§¨¦¨¤§¥©§¤§©¦¨§¥©
oiA ith `geex `Mi`Ccmixcq ':'åë ã"îì àlà.oiYrnWA oOwl `zbElR:øîà §¦¨©§¨§¥¥§¨¦¤¨§§§¨§©¨¦§©§¦£©

éòaèàa àðäk áø.zFrAHdW miWxTd iCv oiAW geixAax xn`w mdA zFrEaw ©¨£¨§©§§¥¨¤©¤¥¦¥©§¨¦¤©©¨§¨¤¨¨©©
itl ,Yxn`wcM mixcq rAx` DA xCql xWt` i` :xnFlM .miAxd zEWx iedC§¨¥§¨©¦§©¦¤§¨§©¥¨©§©§¨¦¦§¨¨§©§§¦

zFrAHW,miWxTA oirEawaizkcM)zenyek(z`e"mdizFrAhdidW ,"adf dUrY ¤©¨§¦©§¨¦§¦§¦§¤©§¥¤©£¤¨¨¤¨¨
agFYmigixAdzFayFIWkE ,zFdFaB odW itl ,okFzllrmipc`d`N` mpi`W ¥©§¦¦§¨§¦¤¥§§¤§©¨£¨¦¤¥¨¤¨
dO`zFrprpn.mNEM z` mixAgn migixAdW `N` ,xFg`l F` miptlgixAde ©¨§©§§§¨¦§¨¤¨¤©§¦¦§©§¦¤¨§©§¦©

oFkiYdb lM xAgn`le Eid oitEwf zFrAh ozF`e .df z` df oiwifgnE zFgExd ' ©¦§©¥¨¨©£¦¦¤¤¤§¨©¨§¦¨§Ÿ
Eide ,oiakFWaiWFn Kkitl .geix FzF`A df cbpM df cFnrl odl xWt` i`e ,oiagx §¦§¨§¨¦§¦¤§¨¨¤©£¤§¤¤¤§¤©§¦¨¦

dpFtE ,zg`d dlbrd W`xA Ff lv` Ff miYWlWe uEgl dpFvig lW zFrAHd cv §©¦¥¤§Ÿ¨£¨¨¨©©¤©©©¨¤¦¨©§¤
lke .ipXd dlbrd W`xA oke .odipiA geix giPdl Kixv oi`e ,miptl zinipRzg` §¦¦¦§¦§¥¨¦§©¦©¤©¥¥¤§¥§Ÿ¨£¨¨©¥¦§¨©©

geixd`pdM ax xn` :oiqxFB Eid Kke ,izFAx EWxiR KM .zFrAHd iCv oiA ,rvn`A ¨¤©¨¤§©¥¦¥©©¨¨¥§©©§¨¨§¦£©©¨£¨
.irAh`Axn` .i`ed dxFwn DtEB dlbre .dlbrC `AB` ?Edl gPn `kid irAh` §©§§¥©§§¥¥¨©©§©©¨©£¨¨©£¨¨¨§¨£©¨©

.zFcziA :l`EnW.ziWixtcM dlbrC `AB` - Edl gPn `kid irAh`C `geex Kpd :opikxtE .irAh FnM irAh` :WxtnEgpizdeodiCvodiYgY `N` ,miAxd zEWx odipiaE §¥¦¥§¨¥©§§¥§©§¥¨§¦©¨¨©§¨§©§§¥¥¨©©§©©¨©£¨¨§¦§¦¦§¨¥©¦¥¤¥¥¤§¨©¦¤¨©§¥¤
diIlrM zFiEUr EidW KYrC `wlq `wC ,i`ed dxFwn DtEB dlbr `d ,miAxd zEWx ied ikidozF`M ,dHnNnoipal xtre lFg odA oiprFHW ,EpNW: ¥¦¨¥§¨©¦¨£¨¨¨§¨£©§¨¨§¨©§¨¤¨£©£¦¨¦§©¨§¨¤¨¤£¦¨¥§¨¨§¦§¨
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àçéðärav`k cr oiklede oilke dn` oiiaer dhnln miyxw c"nl.dywd

oileki rav`k cr oilke oikledy oeik `lde `gip in dicicle z"xet axd

mixcq dyy ewifgie df ly eiar cbpk df ly eceg epziy xzei e` mixcq dyy xcql

cealk ipiae ipia edl zicy ike xie`l migth `"i ex`yie zerav` ylye zen` yly

cnerd ard cv miydl `ed i`pbc ,uxize .inc

dewn dlrnl didy xvwd lv` rwxwl jenq

opixn`c `dl ince odilr zeqext zerixidy

enkc :uxiz z"xe .oicixen oi`e ycwa oilrn

lr migipn eid jk ,okynd on oze` oiwxet eidy

eid jk ik ,okynd otec lv` dzidy ,dlbrd

.lecb gxeh did oktedl la` .gxeh `la oiyer

eid dlrnle oiivgn `nyc :xne` wgvi epiaxe

.xzei xcql xyt` i` `zyde ,oiklede oilk

on slip ,dxewn epi`y dnn opitlic olpn :z"`e

zeyxa zen` 'c xiarnd `die ,eay dxewnd

epl yi xie`d onc :l"ie .aiig dxewn miaxd

xne` i"xe .miaxd zeyx xzei dnecy cenll

dpgnn `l` ,miaxd zeyx opitli `l `kdnc

`l` opitli `l `kdne lirl xn`ck diel

lkne .zen` e"i iedc ,miaxd zeyx xeriy

zeyx odicive odipiae odizgzc e`l i` mewn

x"dx xeriy ediipin opitli ded `l miaxd:

éòáèàdlbrc `ab` edl gpn `kid

`id dxewn dlbr.:i"yx yxit

:dnize .dxewn dzid dlbrdy jzrc `wlqc

mixtqd lkac :cere ?ok xnel xaq did dnl

.dlbrc `ab` ± edl gpn `kid irah` opiqxb

ded `l ?`ztwz` jda irah` xikfdl el dn

:cere !`id dxewn dlbr `d `l` xninl dil

'iqxb mixtq lkae ,`z`xca lirl opiqxbc

oeyld oi` inp mzqxib itle ,"`zz `xca"

dxeya 'it "`zz `xca" :g"x 'ity enk z"xl d`xpe .'xity enk zexeyd oia rnyn

dxewn dpi`y ,cala miizgzd miyxw `l` dlbrd lr gipd `l oiicry ,dpey`x

± ziyilye dipy dxey xcqnyk la` .lif`e yxtnck zexeyd oia geix yiy ,dlek

deya df lr df oniydle mipeekn zeidl mileki eid `ly ,zexeyd oiay xie`d mzqp

.dpial iab lr gix`a enk xie`d lk mzqpy cr ,uegl hlea did cg` lk `l` ,ynn

odizgz did `l dpey`x dxeya elit` :xnelk .'ek ied dnk dlbrc `kxe` :jixte

f`e yxtnck ,miaxd zeyx`l` ,xn`w `lc b"r` .irah`a `pdk ax xn` :ipyne .li

miaxd zeyx eed `l d`zz `xc elit` dlbrd lr miyxw yiyk i`cec ,dia xcd

irah` `l` dlbrd lr oi`y ,irah`a ± miaxd zeyx iedc xn`w ik `l` ,dizgz

ixw jkl ,zerah oirk oiaewp ,odiy`x ipya miaewp mivr ipy ± irah` 'it .`cixb

diptl dagxl dlbrd icv ipya oicnerd oiqicpewd lr oze` oiageze ,irah` edl

xnel q"yd jxc oi` lirl `xen` xkfp `ly itle .miyxwd elti `ly ick ,dixg`le

lr miyxwd epzpy xg` :yexit .dlbrc `ab` ± edl `gpn `kid irah` :jixte ."`l`"

efg`iy ick dixg`le diptl ,ziyixtck zexbqne zerah ,irah` odilr oipzep dlbrd

dxewn dlbr" `l` "`teb dlbr" opiqxb `le .`id dxewn dlbr xak f`e .miyxwd

mivr oze` `l ± `pdk ax xn`wc irah` :yexit .zecizia l`eny xn` :ipyne "`id

enky ,mikex` mivr ipy :yexit .zecizia `l` ,'itck dlbrd agexl oiniynd miaewp

mivr oze` lre ,dlbrd jxe`l oiqicpewd lr oipzepe ,odiy`x ipya oze` oiawep ok

agex ly irah` enk oiieyre ,mipte`d on dlrnl mideab ediy ick miyxwd oipzep

xn`w `l ,`pdk ax ixac yxtn `"k epi` l`enyy itle .dpirhd xg`ly dlbrd

."`l`" xn`w `lcn :d`xp oi`e ,`pdk axc `iepiyn dia xcdc yxtn g"x la` ."`l`"

dpirh xg`l cr irah` gipdl zelibx oi` `dc ?`pdk ax dreh did j`id :cere:
lc
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úBnà òaøàî úBçtYà÷ àä ?ì"î÷ éàî .øeèt ¨¥©§©©¨©¨¨
äèeì÷" ïðéøîà àìãe ,úBôøèöî úBieLø :ïì òîLî©§©¨§¦§¨§§¨¨§¦©§¨
øîà äãeäé øa ìàeîL áø øîà ."äçpeäL änk©¨¤§¨¨©©§¥©§¨¨©
úBnà 'ã øéáònä :áø øîà àðeä áø øîà àaà áø©©¨¨©©¨¨©©©©£¦©

äøB÷î ä"øaY.øaãî éìâãì äîBc BðéàL éôì ,øeèt §§¨¨§¦¤¥¤§¦§¥¦§¨
,ïééåä úBøB÷îc úBìâò àäå !?éðéàíeMî áø øîàå ¦¦§¨£¨¦§¨§¨§¨©©¦

ïäécöå ïäéðéáe ïäézçz ,úBìâò :àéiç éaøY!ø"äø ©¦¦¨£¨©§¥¤¥¥¥§¦¥¤
áø øîà÷ ékYäìâòc àkøBà ,éãkî .àúàøãa ¦¨¨©©§¨¨¨¦§¦§¨©£¨¨
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,oWExitM d`xp `qxiBdozF` ExMfEd dOle ©¦§¨¦§¤§¥¨§¨¨§§¨
?o`M zFrAhipWAW miWxTl EdpitFglWl ©¨¨¦©§¦§©§¨¦¤¦§¥

Edi `NW zinipRd mixcqodizFrAhoipEEkn §¨¦©§¦¦¤Ÿ§©§¥¤§¨¦
Ff cbpM Ff:eúøëð enz øîBà àeä ïläìe.dn §¤¤§©¨¥©¦§¨©

"EOY""miOY" s` ,diilM oFWl oNdl xn`Pd ©©¤¡¨§©¨§§¨¨©©¦
diilM oFWl - o`M xEn`d:åcçé 'àpL.oNEM ¨¨¨§§¨¨¤¤¡©§¨¨

zFeW:àøñðc éúééì àìc.cg` Wxwan' ¨§¨©§¥§¦§¨¤¤¤¨¦
zFkizg:àìceäðéôBçìLéì.miptl cg` £¦§¨¦©§¦§¤¨¦§¦

oipEEkn miWxTd aiWFn `N` ,uEgl cg`e§¤¨©¤¨¦©§¨¦§¨¦
mipEEkn miWxTd EcnrIW ,df lv` df¤¥¤¤¤©©§©§¨¦§¨¦

Ff lW DiaFr cbpM Ff lW DiaFr:àéúet éúàå §¨¤§¤¤§¨¤§¨¥§¨
àlîîe éðäcàëîeñéðäc.aiWFdWMW §¨¥§©¥§¨§¨¥¤§¤¦

rWY oAgx `vnp axrOl miWxw dXW¦¨§¨¦©©£¨¦§¨¨§¨¥©
,zFO`oMWOdeFAgxilzFMd xqg `vnp ,' ©§©¦§¨¨§¦§¨¨¥©¤

`ianE ,mFxCl dO` ivge oFtSl dO` ivg£¦©¨©¨©£¦©¨©¨¥¦
cg` miWxw ipWrFvwnl cg`e df rFvwnl §¥§¨¦¤¨§¦§©¤§¤¨§¦§©

oaiWFnE dflv`dO` WxTd agFxe ,WXd ¤¦¨¥¤©¥§©©¤¤©¨
oFxqg mzFqe `Nnn dO`d ivg `vnp ,ivgë¥¦¦§¨£¦¨©¨§©¥§¥¤§

,iaxrn xiTddO`deWxw lW Fiar dQkn ©¦©£¨¦§¨©¨§©¨¨§¤¤¤
inFxCdE`vnp ,oFvigdzFIeGduEgAn oieW ©§¦©¦¦§§©¨¦¨¦¦©

ipWiCEgoFtSl oke ,cgi oikEnq miWxTd: §¥¥©§¨¦§¦©©§¥©¨
÷éôð éàäå ìééò éàä.cg` WxwC oeikC ©¨¥§©¨¥§¥¨§¤¤¤¨

mFxCAWoFtSAWe,FiarA dlM dlrnlWxwe ¤©¨§¤©¨§©§¨¨¤§¨§§¤¤
`vnp - ivge dO` agx rFvwOA ozFp `Edd©¥©¦§©¨¨©¨¨¥¦¦§¨

lW WxTd agxmFxCl `vFie hlFA rFvwn Ÿ©©¤¤¤¦§©¥§¥©¨
uEg dlrnlnFiarnoFtSl oke ,inFxC lW:eäì éôLc.agFxloxSwnE ,rFvwOAW miWxw 'adlrnloAgxnoihlFA Eidi `NW:ékíéøeè.odW ,ElNd mixddoirREWn ¦§©§¨¥¨§¤§¦§¥©¨§¨¥§§©§¨¦¤©¦§©§©§¨§©§¨¥¨§¨¤Ÿ¦§§¦¦¦¤¨¦©¨¤¥§¨¦

]an[miccv ':ãîBò äéä ñða.mipc`A oipEzp oNEM miWxTdW xg`WmFxclE axrnl oFtvlgixanE ,FpzFp did,oM zFUrl lFki oOE` Ll oi`e .zFgExd zylWl ¦§¨¦§¥¨¨¥¤©©¤©§¨¦¨§¦¨£¨¦§¨§©£¨§¨¨¨§©§¦©¦§Ÿ¤¨§¥§¨¨©£¥
qpaEdideil`n sRkp:øNò ìcàøâéàì.agxli `EdW ,oMWOd llgzFO` ':äãeäé 'øì.miWxw lW oiiaFr oilM dlrnl xn`C,zFrixiA oihrnn opi` ,rAv`kl §¥¨¨¦§¨¥¥¨©£©§¦§¨§Ÿ©£©©¦§¨¤©§§¨§¨©§©§¨¨¦§¨¤§¨¦¦§¤§©¥¨§©£¦©§¦

oUxFRWkEagxloiQknE ,oFtSl zFO` rWY zFltFp oMWOdhzFO` 'miWxTllW dO`e ,uEgAnmipc`dW ,dNEbnodaB mipc`dO`oilElge.mdmiWxTdeoivExg §¤§¨§Ÿ©©¦§¨§¥©©©¨§©¦©©§¨¦¦©§©¨¤£¨¦§¨¤¨£¨¦¨§¨©¨©£¦¥§©§¨¦£¦
dHnl,dO` DaFbA agx dO` ivg rvn`AzFci iYW" ode - o`kl dO` ivge o`kl dO` ivg x`WpeWxTlxQgnE ."cg`dodiCiv ipXnE uEgAn zFcId on §©¨¨¤§©£¦©¨Ÿ©§©©¨§¦§¨£¦©¨§¨©£¦©¨§¨§¥§¥¨©¤¤¨¤¨§©¥¦©¨¦©¦§¥¦¥¤

iptFC iaFr lr aFMxl,oc`durFPWMipWA zFcId iYWmipc`zFtEkY miWxTd EidIW icMzFaNEWnEodipiA wiqtn oc`d iaFr `di `le ,DzFg` l` dX`:éaøì ¦§©¦§¥¨¤¤§¤¥§¥©¨¦§¥£¨¦§¥¤¦§©§¨¦§§¨¦¨¤£¨§Ÿ§¥¦¨¤¤©§¦¥¥¤§©¦
äéîçð.miWxTd iaFr hrnn - dO` oiiaFr dlrnln s` xn`CzFInFxCdg `N` zFltFp opi`e ,zFrixid KxF`A o`kl dO`e o`kl dO` zFIpFtSdelkl zFO` ' §¤§¨§¨©©¦§©§¨§¨©¨§©¥¦©§¨¦©§¦§©§¦©¨§¨§©¨§¨§¤©§¦§¥¨§¤¨©§¨

cv:íéLøwä ïî änà àéìbéî.mipc`C dO`e ,mipc`l uEg:eäééúet éãLàkøBàìïkLîc.ExAgW xg`ldc zg` lke cal zFrixi 'k ixd ,agx zFO` '.zFO` ' ©¦©§¨©¨¦©§¨¦©£¨¦§©¨©£¨¦§¥©§§§¨§¦§¨§©©¤¦§§¦§¨§¨©©©Ÿ©£¥©
zxAgOA oCbpkEd lW `idW zipXdn ixd - zFrixi '.'loMWOl bB oiied odn ',FMxF`lxUrezFtcFrd:äãeäé éaøì.miWxw iaFr oi` xn`C,EdA hrnn axrOAW §¤§¨©©§¤¤©¥¦¤¦¤§¦£¥¥¤¨§¨©©¦§¨§§§¤¤¨§§©¦§¨§¨©¥¦§¨¦¤©©£¨§©¥§

`vnpzFQEknE ,zFiElY oNEM zFO` c"eidlMis` ixd ,WxTd KxF` lW zFO` 'mipc`diaxrn cv lWoiQEkn:íéfò úBòéøé úéNòå.zFrixi EN`zFpFilrzFqExRd ¦§¨©©¨§§¨©¤¤©¤¤£¥©¨£¨¦¤©©£¨¦§¦§¨¦¨§¦¦¦¥§¦¤§©§
zFpFilrd .zFpFYgYd zFrixi lrzFiExwxnFlM ,ld`bbl,dqknEzFpFYgYdeipW zrlFze onBx`e zlkY ;iFpl odW - Fnvr oMWn zFiExw:íéðãàc änà àéñkéî. ©§¦©©§¨¤§§Ÿ¤§©§©¦§¤§©©§§¦§¨©§¤¥§§¥¤§©§¨¨§©©¨¦¦©§¨©¨©£¨¦

zx`WPW,zFpFYgYd on dNEbndEQkizFpFilrd:íéðãàc änà àéìbéî äéîçð 'øì.DtcFre,miWxwC dO` zFQkl KxvEd Ff drixi lWdEQM `NWzFpFYgYd: ¤¦§¤¤§¨¦©©§§©¨¨¤§§§¤§¨¦©§¨©¨©£¨¦§§¨¤§¦¨§©§©©¨¦§¨¦¤Ÿ¦¨©©§
aóãBò.zFrixIWEdEQiM `NX dn zFQkl ,zFpFYgYd iEQiM lr gExq didi ,zFO` 'a oMWOd zFrixi lr zFtcFr ld`d:òaøàå íéòaøà."iC`Eid zFrixi:ézøz ¨¥¤§¦¨Ÿ¤§©§¦©¦§¨©¦§¤¨©©¦©©§§©©¤Ÿ¦©§¨¦§©§©§§¦¨©§¥

àìôëc.`N` mW oi`e ,oMWOl gzR `EdW ,miWxw mW Eid `NW zigxfn gEx lr drixi ivg agFx dhFp dzidWKqngztl Kqn ziUre" aizkcM ,oFNie FnM UExR §©§¨¤¨§¨¨©£¦§¦¨©©¦§¨¦¤Ÿ¨¨§¨¦¤¤©©¦§¨§¥¨¤¨¨¨¨§¦§¦§¦§¨¦¨¨¨§¤©
'ebe "ld`d:äãeäé éaøì àîìLa.drixid ivg" aizkC Epiid - zFrixiA hrnn `l miWxTd iaFr xn`C"ztcFrdzFpFilrAixFg` lr gxqY" zFpFYgYd on xzFi ¨Ÿ¤¦§¨¨§©¦§¨§¨©¦©§¨¦Ÿ§©¥©§¦©§¦§¦£¦©§¦¨¨¤¤¨¤§¥¦©©§¦§©©£¥

miWxTd KxF` lM lr gExq - "oMWOdmipc`deaxrn lWzFxxbpeux`A:çøñz éàî.dO` DA hrin miWxTd iaFr ixdW ,`l Eze zxxbp zg` dO`:äéúBøáçî. ©¦§¨¨©©¨¤©§¨¦§¨£¨¦¤©£¨§¦§¨¨¨¤©¦§©©¨©©¦§¤¤§¨¤£¥¦©§¨¦¦¥¨©¨¥©§¤¨
zFQkl dPOn dO` ,dizFxagn dgExq drixid ivg,mipc`dzxxbp dO`e:äéìetéLå.ilEWux`A zxxbp eixg` lW drixi dzid KM .dicbA:íéöeøçíéLø÷ eéä. £¦©§¦¨§¨¥©§¤¨©¨¦¤¨§©¨£¨¦§©¨¦§¤¤§¦¤¨¥§¨¤¨¨¨§¨§¦¨¤©£¨¦§¤¤¨¨¤£¦¨§¨¦

,dO` DaFbA dHnNn oAgx rvn`A dO` ivg :iYWxiRW FnMoix`Wpemd mbe ,o`klE o`kl zFcIdmivExgotFC iaFr xEriWM uEgAnoc`dDaFbaE agxAdO` §¤¥©§¦£¦©¨§¤§©¨§¨¦§©¨§©©¨§¦§¨¦©¨§¨§¨§©¥£¦¦©§¦¦¤¨¤¤§Ÿ©§©©¨
EdIW ,oc`d lr aFMxl ,ux`d crzFaNEWnWxwipW iaFr wiqti `le ,Wxw lrmipc`dmdipiA:íéìeìçåeéäíéðãàä.miWxTd zFci oirwFY Eid llg FzF`AW: ©¨¨¤¦§©¨¤¤¤§§¨¤¤©¤¤§Ÿ©§¦¦§¥¨£¨¦¥¥¤©£¦¨¨£¨¦¤§¨¨¨§¦§©§¨¦
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ìã`xbi`l xyr.dil `pnc :i"xl dywe ,zen` 'i okynd agexc xn` `zrny dleka

oiiaer did `ly xn`p miyxwde ,dn` `"i eagex did okynd `nlic ?`d q"ydl

xie` zn`e ,o`kn xie` zn` zenzeq eid okynd zervwnl miyxw ipye ,dn` ivg `l`

i`ne .mexce oetv cv ly miyxwd iaer cbpk yxwd agexa ztcerd dn` ivge o`kn

ivge o`kl dn` ivgy ,`kti` xninl zifg

dn`e ,lzekd oexqg ze`lnl `ed [o`kl] dn`

?ipetvde inexcd yxwd iaer cbpk zeidl iaer

didy ,dl opitli minler zianc :i"x xne`e

okyna p"d ± mixyr eagexe dn` miyy ekxe`

ekx` yily eagx:àðúcner did qpa.

did oekizd gixay xn`wc `kdc :i"x xne`

gex 'b aaqnzk`lnc `ziixa` `bilt ± ze

my eid `l` ,qp did `ly xn` mzdc .okynd

zligzn ligzn cg` dlrnl mipy ,dyng

myn ligzn ipyde ,eivg cr okynd jxe`

migixa ipy eid dhnl oke .gexd seq cr jli`e

gxfn gexn jled did irvn`d la` .oiprd dfk

`le ,dvwd l` dvwd on epiide ,axrn gex cr

zegex yly lk siwn did:
izy
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ïééáBò ïhîlî íéLø÷ :ø"ú .úBãúéa :ìàeîL øîà̈©§¥¦¥§¨¦¦§©¨§¨
øîàpL ,òaöàk ãò ïéëìBäå ïéìk ïìòîìîe ,änà©¨¦§©§¨¨¦§§¦©§¤§©¤¤¡©
"eúøëð enz" øîBà àeä ïläìe "BLàø ìò íénú eéäé"¦§©¦©Ÿ§©¨¥©¦§¨
ïhîlnL íLk :øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥§¥¤¦§©¨
."åécçé" øîàpL ,änà ïééáBò ïìòîlî Ck ,änà ïééáBò§¨©¨¨¦§©§¨§¨©¨¤¤¡©©§¨
.àøñéðc eúéì àìå ,ïéîìL eúéìc àeää !'íénú' áéúëäå§¨§¦©¦©§¥§¥¦§¨¥§¦§¨
eäðéôBçìLéì àìc àeää !'åcçé' áéúëä ,éîð Cãéàå§¦¨©¦¨§¦©§¨©§¨¦©§¦§
änà ïééáBò ïhîlnL íLk ã"îì àîìLa .éããäî¥£¨¥¦§¨¨§¥¤¦§©¨§¨©¨

änà ïééáBò ïìòîlî CkYéúkøéìe" áéúëc eðééä ¨¦§©§¨§¨©¨©§¦§¦§©§§¥
äNòz íéLø÷ éðLe íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä©¦§¨¨¨©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦©£¤
àëîeñì déì élîî ,éðäc àéúet éúàc "úòö÷îì¦§ª§Ÿ§¨¥§¨§¨¥§©¥¥§§¨
ïéìk ïìòîlî ,änà ïééáBò ïhîlî ã"îì àlà .éðäc§¨¥¤¨¦§©¨§¨©¨¦§©§¨¨¦

òaöàk ãò ïéëìBäåYïéøeè ék eäì éôLc !÷éôð éàäå ìééò éàäCBúa ïëézä çéøaäå" . §§¦©§¤§©©¨¥§©¨¥§¨¥§¦¦§©§¦©©¦Ÿ§
úòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå" .ãîBò äéä ñða :àðz ."íéLøwäúçàä äòéøéä Cøà ©§¨¦¨¨§¥¨¨¥§¤©¦§¨©£¤¤¤§¦ŸŸ¤©§¦¨¨©©

øNò ìc ,éðîúe ïéøNò àéåä änk ,ïkLîc àéúeôì eäéékøBà éãL "änàa íéøNòå äðîL§Ÿ¤§¤§¦¨©¨§¥§©§§§¨§¦§¨©¨¨§¨¤§¦§¨¥©£©
àøâéàìYäãeäé 'øì .àqéb éàäì 'èe àqéb éàäì 'è eäì àLtY,íéðãàc änà àéìbéî §¦§¨§¨§§©¦¨§©¦¨§©§¨¦©§¨©¨©£¨¦

äéîçð 'øìYàéåä änk ,ïkLîc àkøBàì eäééúet éãL .íéLø÷c änà àéìbéîY,ïéòaøà §©§¤§¨¦©§¨©¨¦§¨¦§¥©§§§¨§¦§¨©¨¨§¨©§§¦
àøâéàì ïéúìz ìcYàéìbéî äéîçð 'øì ,íéðãàc änà àéñkî äãeäé 'øì ,'é eäì àLt ©§¨¦§¦§¨§¨§§©§¨¦©§¨©¨©£¨¦§©§¤§¨¦©§¨

ìL úçàä äòéøéä Cøà 'åâå ìäàì íéfò úòéøé úéNòå" .íéðãàc änà"'åâå änàa íéL ©¨©£¨¦§¨¦¦§¦Ÿ¦¦§Ÿ¤Ÿ¤©§¦¨¨©©§¦¨©¨
àéåä änk ïkLîc àéúeôì eäéékøBà éãLYàøâéàì øNò ìc .ïéúìzYøNò eäì àLt §¥§©§§§¨§¦§¨©¨¨§¨§¨¦©£©§¦§¨§¨§£©

àéìbéî äéîçð 'øì ,íéðãàc änà àéñkéî äãeäé 'øì ,àqéb éàäì øNòå àqéb éàäì§©¦¨©£©§©¦¨§©§¨¦©§¨©¨©£¨¦§©§¤§¨¦©§¨
éîð àéðz .íéðãàc änà"óãòa äfî änàäå äfî änàäå" :éëäYìL änà úBqëì ©¨©£¨¦©§¨©¦¨¦§¨©¨¦¤§¨©¨¦¤¨Ÿ¥§©©¨¤
'ø .äãeäé 'ø éøác ,íéðãàdékøBàì eäééúet éãL .íéLø÷ ìL änà úBqëì :øîBà äéîçð £¨¦¦§¥©§¨©§¤§¨¥§©©¨¤§¨¦§¥©§§§¥

àéåä änk ,ïkLîcYàøâéàì ïéúìz ìc ,òaøàå 'îYézøz ìc ,éøñ òaøà eäì àLt §¦§¨©¨¨§¨§©§©©§¨¦§¦§¨§¨§©§©§¥©©§¥
áéúëc ,àìôëì"ìäàä éðt ìeî ìà úéMMä äòéøéä úà zìôëå"Yézøz eäì àLt §©§¨¦§¦§¨©§¨¤©§¦¨©¦¦¤§¥¨Ÿ¤§¨§©§¥

äãeäé 'øì àîìLa .éøñYäéîçð 'øì àlà ,"çøñz úôãòä äòéøéä éöç" áéúëc eðééä §¥¦§¨¨§©§¨©§¦§¦£¦©§¦¨¨Ÿ¤¤¦§©¤¨§©§¤§¨
äîBc ïkLn äîì :ìàòîLé 'ø éác àðz .äéúBøáçî çøñz ?'çøñz' éàîYäMàì ©¦§©¦§©¥©§¤¨¨¨§¥©¦§¨¥§©¦§¨¤§¦¨

,íéðãàä eéä íéìeìçå ,íéLø÷ eéä íéöeøç :ø"ú .äéøçà ïéëläî äéìetLå ,÷eMa úëlänL¤§©¤¤©§¦¤¨§©§¦©£¤¨£¦¨§¨¦©£¦¨¨£¨¦
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שבת. פרק אחד עשר - הזורק דף צח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zay(iyiy meil)

:`xnbd zvxznúBãúéa ,ìàeîL øîà,dtvix zelbrl did `l ± ¨©§¥¦¥
migeex mdipia yiy zeczin dieyr dzid dlbrd zizgz `l`
aeyg dlbrd zgzy mewnd mb okle .migth dylyn xzei ly

.miaxd zeyx
iaer oiprl lirl d`aedy mi`pzd zwelgn z` d`ian `xnbd

:okynd iyxw,ïðaø eðzdíéLø÷,okyna eidyïhîlîdidïééáBò ¨©¨¨§¨¦¦§©¨§¨
ïìòîìîe ,änàeidïéëìBäå ïéìk,mixv miyrpe mikled ±ãò ©¨¦§©§¨¨¦§§¦©

miagx eid my`xayòaöàk,[` xeiv] calaøîàpLiyxw oipra §¤§©¤¤¡©
okynd(ck ek zeny)eCgie'øîBà àeä ïläìe ,'BLàø ìò íénú eéäé- §©§¨¦§©¦©Ÿ§©¨¥

xn`p l`xyil erwapy ocxid in oiprae(fh b ryedi),'eúøëð enz'©¦§¨
o`k xen`d 'minz' s` ,dilk oeyl `ed my xen`d 'enz'y myke
my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy ,`ed dilk oeyl

,cala rav` agexíLk ,øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥§¥
ïhîlnLdidïìòîìî êk ,änà ïééáBòdidänà ïééáBò,[a xeiv] ¤¦§©¨§¨©¨¨¦§©§¨§¨©¨
øîàpL(my zeny),'åécçé'mkxe` lkl miey miyxwd eidy rnyne ¤¤¡©©§¨

:dingp iaxl `xnbd dywn .mirteyn `le,'íénz' áéúëäå§¨§¦©¦
iaxl :`xnbd zvxzn .retiya miklede milk eidiy rnyne

weqtd `a dingpàeääeprinydlàøñéðc eúéì àìå ïéîìL eúéìc ©§¥§¥¦§Ÿ¥§¦§¨
mewiacdy mixqpn miieyrd miyxw `le minly miyxw e`iaiy ±

:`xnbd dywn .dfl dfénð Cãéàå[dcedi iaxl-] xg`d `pzle ± §¦¨©¦
,zeywdl yi mb,'åécçé' áéúëä`le miey miyxwd eidy rnyne ¨§¦©§¨

weqtd `a dcedi iaxl :`xnbd zvxzn .mirteynàeääxnel ©
éããäî eäðéôeçìLéì àìcdf mikeyn miyxwd z` ecinri `ly ± §Ÿ¦©§¦§¥£¨¥

iaer ,deya mlek z` ecinri `l` ,uegl cg`e miptl cg` ,dfn
.df yxw iaer cva ,df yxw
:dcedi iaxl `xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaxacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©
y xne`d dingp iax zrclïhîlnL íLkdidïééáBòmiyxw ly §¥¤¦§©¨§¨

nàïìòîìî Ck ädidáéúëc eðééä ,änà ïééáBòxn`py edf ±zeny) ©¨¨¦§©§¨§¨©¨©§¦§¦
(bk-ak ekíéLø÷ éðLe ,íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe'§©§§¥©¦§¨¨¨©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦

'úBòö÷îì äNòzly iaxrnd otecl miyxw dyy dyrzy - ©£¤¦§ª§
oxwl cg` ,iaxrnd otecd zepitl miyxw ipy cere ,okynd

,ziaxrn zinexc oxwl cg`e ziaxrn zipetvéðäc àéúet éúàc§¨¥§¨§¨¥
éðäc àëîeñì déì élîîzepitay miyxw ipy mze` agexy ± §©¥¥§§¨§¨¥

eiaer z` oke inexc lzek ly eiaer z` dqkn did iaxrnd otecd
,[b xeiv] ipetv lzek lyøîàc ïàîì àlà,xaeqy dcedi iaxl ± ¤¨§©§¨©

miyxwdyïhîlîdidänà ïééáBòeïìòîìîeidãò ïéëìBäå ïéìk ¦§©¨§¨©¨¦§©§¨¨¦§§¦©
,òaöàkc `vnp ok m`÷éôð éàäå ìééò éàä`vei cg` didy ± §¤§©©¨¦§©¨¦

oky ,dfl df deeya micner miyxwd eid `le ,qpkp cg`e
eidy oeik miptl eqpkp inexc lzekae ipetv lzekay miyxwd
eidy iaxrn lzek ly zepitd izyay miyxwd eli`e ,mirteyn

:`xnbd zvxzn .[c xeiv] uegl mihlea eid mcbpk mipeeknéôLc§¨¥
ïéøeè ék eäìipyn mirteyn eidiy miyxwd z` rvwn did ± §¦¦

ly zepita eidy miyxwd mze`y xnelk ,mixd enk miccvd
mieey eid ok`e ,magxa mbe miaera mb mirteyn eid iaxrn lzek
.[d xeiv] uegl ehla `le inexcde ipetvd lzekd ly miyxwl

xn`p :okynd iyxw oipra sqep xac d`ian `xnbd(gk ek my)

okynd igixa oiprlíéLøwä CBúa ïBëézä çéøaäå'on gxan §©§¦©©¦§©§¨¦©§¦©¦
gixad dide miiaera miaewp miyxwd eidy ,'dvTd l` dvTd©¨¤¤©¨¤

.[e xeiv] miyxwd z` cinrn dide miyxwd iawp jeza xaer,àðz̈¨
oekizd gixad,ãîBò äéä ñðaiyxw lk z` ecinrdy xg`y §¥¨¨¥

yly lka gixad z` ozep did ,mexce oetv axrnl okynd
oi`e ,eil`n stkp gixad did qpae ,dvwd l` dvwd on zegexd

.ok zeyrl lekiy one`
iaxl okynd iab lr zegpen zerixid eid cvik zx`an `xnbd
xn`p :my`xa miyxwd iaer oipra miwlegd dingp iaxle dcedi

okynd zk`lna(a-` ek my),úBòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå''ebe §¤©¦§¨©£¤¤¤§¦
änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä CøBàdO`A rAx` agxe ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¤§¤§¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨

dkxe` mdn zg` lky zerixi xyr eyriy - 'ebe 'zg`d drixid©§¦¨¨¤¨
xyr z` exagie ,dn` rax` dagexe zen` dpenye mixyr

`vnp cgi zerixid lk z` xagzyke ,magexl cgi zerixid
mirax` lr jxe` zen` dpenye mixyr dlek drixid zcny

,okynd lr zerixid zgpd ote` z` aygzyke ,agex zen`éãL§¦
ïkLîc àéúeôì eäéékøBàagexl zerixid jxe` z` jlyd ± §©§§§¨§¦§¨

,okyndàéåä änk,zerixid jxe` did dnk ±éðîúå ïéøLò± ©¨¨§¨¤§¦§©§¥
,zen` dpenye mixyràøbéàì øNò ìczen` xyr jkn zigtz - ©¤¤§¦¨¨

,zen` xyr didy okynd llg agex lr migpen eidy ,bblàLt©¨
àñéb éàäì òLúå àñéb éàäì òLz eäìcvl zen` ryz ex`yp ± §¥©§©¦¨§¥©§©¦¨

,uegan milzkd ieqikl mexc cvl zen` ryze oetväãeäé éaøì§©¦§¨
agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd
`l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid z` eqxtyk ok m` ,rav`
ryz miqkne miltep zerixid eide ,zerixid jxe`n hrnn did

e ,uegan zen`íéðãàc änà àéìbéîdaebn dlebn x`yp `le ± ¦©§¨©¨©£¨¦
e .[f xeiv] cala mipc`d ly dn`d `l` ,miyxwdäéîçð éaøì§©¦§¤§¨

iaer didy `vnp ,dn` agexa did miyxwd iaery xaeqd
jxe` ieqikl ex`ype ,cv lkl dn` drixidn hrnn miyxwd

e ,zen` dpeny wx miyxwdíéLø÷c änà àéìbéîdlebn x`ype ± ¦©§¨©¨¦§¨¦
.[g xeiv] mipc`d ly dn`d lr sqepa miyxwdn zg` dn` mb

,okynd jxe`l zerixid zgpd ote` z` aygzykeeäééúet éãL§¦©§
ïkLîc àkøeàì,okynd jxe`l zerixid agex z` jlyd ±änk §§¨§¦§¨©¨

àéåä,dfl df mixaegn eidyk zerixid lk ly oagex did dnk ± ¨§¨
ïéòaøà,zen`àøbéàì ïéúìz ìc,bbl zen` miyly jkn zigtz - ©§¨¦©§¨¦§¦¨¨

,dn` miyly didy okynd llg jxe` lr migpen eidyeäì àLt©¨§
øNò,uegan iaxrn lzek ieqikl zen` xyr ex`yp -äãeäé éaøì ¤¤§©¦§¨

agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd
did `l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid z` eqxtyk ,rav`

e ,llk zerixid jxe`n hrnníéðãàc änà àéñkîs` ok m`e ± ¦©§¨©¨©£¨¦
eid mixzepd zen` xyrd oky ,dqekn dzid mipc`d ly dn`d

e .[h xeiv] yxwd jxe` lk z` miqknäéîçð éaøìmby xaeqd §©¦§¤§¨
miyxwd iaer didy `vnp ,dn` miyxwd iaer did dlrnl
icka drixidn zen` ryz wx ex`ype ,dn` drixidn hrnn

e ,miyxwd jxe` z` zeqklíéðãàc änà àéìbéîdzidy `vnpe ± ¦©§¨©¨©£¨¦
.[i xeiv] dlebn mipc`d ly dn`d

iaxl okynd lr 'mifr zerixi'd zgpd xcq z` zx`an `xnbd
xn`p :dingp iaxe dcedi(g-f ek my)'åâå 'ìäàì íéfò úBòéøé úéNòå'§¨¦¨§¦¦¦§Ÿ¤
ìL úçàä äòéøéä CøBà'änàa íéL'dO`A rAx` agxe'åâå- ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨

dxyr zg`n dze` eyrie ,mifr ly dvepn drixi cer eyriy
rax` dagxe ,zen` miyly dkxe` mdn zg` lky ,zerixi
drixid zcn `vnp cgi mxagzyke ,cgi mze` exagie ,zen`
aygzyke .agex zen` rax`e mirax` lr jxe` zen` miyly

,okynd lr zerixid zgpd ote` z`ïkLîc àéúeôì eäéékøeà éãL§¦§©§§§¨§¦§¨
,okynd agexl zerixid jxe` z` jlyd ±àéåä änkdid dnk ± ©¨¨§¨

,zerixid jxe`ïéúìz,zen` miyly ±àøbéàì øNò ìczigtz ± §¨¦©¤¤§¦¨¨
lg agex lr eidy ,bbl zen` xyr jknxyr didy okynd l

,zen`àñéb éàäì øNòå àñéb éàäì øNò eäì àLtxyr ex`yp ± ©¨§¤¤§©¦¨§¤¤§©¦¨
,uegan milzkd ieqikl mexc cvl zen` xyre oetv cvl zen`

eäãeäé éaøìdidy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd §©¦§¨
`l okynd lr zerixid z` eqxtyk ok m` ,rav` agex my`xa
miltep zerixid eide ,zerixid jxe`n mihrnn miyxwd eid

e ,uegan zen` xyr miqkneíéðãàc änà àéñkéîdn`d s`e ± ¦©§¨©¨©£¨¦
eli`e .[`i xeiv] dqekn dzid mipc`d lyäéîçð éaøìmby xaeqd §©¦§¤§¨

miyxwd iaer didy `vnp ,dn` miyxwd iaer did dlrnl
zen` ryz drixidn ex`ype ,cv lkl dn` drixidn hrnn

e ,uegan okynd z` zeqkl ickaíéðãàc änà àéìbéî`vnpe ± ¦©§¨©¨©£¨¦
.[ai xeiv] mipc`d ly dn`d dlebn dzidy
:df xac da x`eany `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦

ld`d zerixia xn`p ,`ziixaa ok(bi ek my)änàäå äfî änàäå'§¨©¨¦¤§¨©¨
óãBòa äfîdGn oMWOd iCv lr gExq didi ld`d zrixi Kx`A ¦¤¨¥§Ÿ¤§¦Ÿ¨Ÿ¤¦§¤¨©©¦¥©¦§¨¦¤

okynd zerixi lr zetcer eid ld`d zerixiy - 'FzQkl dGnE¦¤§©Ÿ
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zay(iyiy meil)

:`xnbd zvxznúBãúéa ,ìàeîL øîà,dtvix zelbrl did `l ± ¨©§¥¦¥
migeex mdipia yiy zeczin dieyr dzid dlbrd zizgz `l`
aeyg dlbrd zgzy mewnd mb okle .migth dylyn xzei ly

.miaxd zeyx
iaer oiprl lirl d`aedy mi`pzd zwelgn z` d`ian `xnbd

:okynd iyxw,ïðaø eðzdíéLø÷,okyna eidyïhîlîdidïééáBò ¨©¨¨§¨¦¦§©¨§¨
ïìòîìîe ,änàeidïéëìBäå ïéìk,mixv miyrpe mikled ±ãò ©¨¦§©§¨¨¦§§¦©

miagx eid my`xayòaöàk,[` xeiv] calaøîàpLiyxw oipra §¤§©¤¤¡©
okynd(ck ek zeny)eCgie'øîBà àeä ïläìe ,'BLàø ìò íénú eéäé- §©§¨¦§©¦©Ÿ§©¨¥

xn`p l`xyil erwapy ocxid in oiprae(fh b ryedi),'eúøëð enz'©¦§¨
o`k xen`d 'minz' s` ,dilk oeyl `ed my xen`d 'enz'y myke
my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy ,`ed dilk oeyl

,cala rav` agexíLk ,øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥§¥
ïhîlnLdidïìòîìî êk ,änà ïééáBòdidänà ïééáBò,[a xeiv] ¤¦§©¨§¨©¨¨¦§©§¨§¨©¨
øîàpL(my zeny),'åécçé'mkxe` lkl miey miyxwd eidy rnyne ¤¤¡©©§¨

:dingp iaxl `xnbd dywn .mirteyn `le,'íénz' áéúëäå§¨§¦©¦
iaxl :`xnbd zvxzn .retiya miklede milk eidiy rnyne

weqtd `a dingpàeääeprinydlàøñéðc eúéì àìå ïéîìL eúéìc ©§¥§¥¦§Ÿ¥§¦§¨
mewiacdy mixqpn miieyrd miyxw `le minly miyxw e`iaiy ±

:`xnbd dywn .dfl dfénð Cãéàå[dcedi iaxl-] xg`d `pzle ± §¦¨©¦
,zeywdl yi mb,'åécçé' áéúëä`le miey miyxwd eidy rnyne ¨§¦©§¨

weqtd `a dcedi iaxl :`xnbd zvxzn .mirteynàeääxnel ©
éããäî eäðéôeçìLéì àìcdf mikeyn miyxwd z` ecinri `ly ± §Ÿ¦©§¦§¥£¨¥

iaer ,deya mlek z` ecinri `l` ,uegl cg`e miptl cg` ,dfn
.df yxw iaer cva ,df yxw
:dcedi iaxl `xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaxacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©
y xne`d dingp iax zrclïhîlnL íLkdidïééáBòmiyxw ly §¥¤¦§©¨§¨

nàïìòîìî Ck ädidáéúëc eðééä ,änà ïééáBòxn`py edf ±zeny) ©¨¨¦§©§¨§¨©¨©§¦§¦
(bk-ak ekíéLø÷ éðLe ,íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe'§©§§¥©¦§¨¨¨©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦

'úBòö÷îì äNòzly iaxrnd otecl miyxw dyy dyrzy - ©£¤¦§ª§
oxwl cg` ,iaxrnd otecd zepitl miyxw ipy cere ,okynd

,ziaxrn zinexc oxwl cg`e ziaxrn zipetvéðäc àéúet éúàc§¨¥§¨§¨¥
éðäc àëîeñì déì élîîzepitay miyxw ipy mze` agexy ± §©¥¥§§¨§¨¥

eiaer z` oke inexc lzek ly eiaer z` dqkn did iaxrnd otecd
,[b xeiv] ipetv lzek lyøîàc ïàîì àlà,xaeqy dcedi iaxl ± ¤¨§©§¨©

miyxwdyïhîlîdidänà ïééáBòeïìòîìîeidãò ïéëìBäå ïéìk ¦§©¨§¨©¨¦§©§¨¨¦§§¦©
,òaöàkc `vnp ok m`÷éôð éàäå ìééò éàä`vei cg` didy ± §¤§©©¨¦§©¨¦

oky ,dfl df deeya micner miyxwd eid `le ,qpkp cg`e
eidy oeik miptl eqpkp inexc lzekae ipetv lzekay miyxwd
eidy iaxrn lzek ly zepitd izyay miyxwd eli`e ,mirteyn

:`xnbd zvxzn .[c xeiv] uegl mihlea eid mcbpk mipeeknéôLc§¨¥
ïéøeè ék eäìipyn mirteyn eidiy miyxwd z` rvwn did ± §¦¦

ly zepita eidy miyxwd mze`y xnelk ,mixd enk miccvd
mieey eid ok`e ,magxa mbe miaera mb mirteyn eid iaxrn lzek
.[d xeiv] uegl ehla `le inexcde ipetvd lzekd ly miyxwl

xn`p :okynd iyxw oipra sqep xac d`ian `xnbd(gk ek my)

okynd igixa oiprlíéLøwä CBúa ïBëézä çéøaäå'on gxan §©§¦©©¦§©§¨¦©§¦©¦
gixad dide miiaera miaewp miyxwd eidy ,'dvTd l` dvTd©¨¤¤©¨¤

.[e xeiv] miyxwd z` cinrn dide miyxwd iawp jeza xaer,àðz̈¨
oekizd gixad,ãîBò äéä ñðaiyxw lk z` ecinrdy xg`y §¥¨¨¥

yly lka gixad z` ozep did ,mexce oetv axrnl okynd
oi`e ,eil`n stkp gixad did qpae ,dvwd l` dvwd on zegexd

.ok zeyrl lekiy one`
iaxl okynd iab lr zegpen zerixid eid cvik zx`an `xnbd
xn`p :my`xa miyxwd iaer oipra miwlegd dingp iaxle dcedi

okynd zk`lna(a-` ek my),úBòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå''ebe §¤©¦§¨©£¤¤¤§¦
änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä CøBàdO`A rAx` agxe ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¤§¤§¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨

dkxe` mdn zg` lky zerixi xyr eyriy - 'ebe 'zg`d drixid©§¦¨¨¤¨
xyr z` exagie ,dn` rax` dagexe zen` dpenye mixyr

`vnp cgi zerixid lk z` xagzyke ,magexl cgi zerixid
mirax` lr jxe` zen` dpenye mixyr dlek drixid zcny

,okynd lr zerixid zgpd ote` z` aygzyke ,agex zen`éãL§¦
ïkLîc àéúeôì eäéékøBàagexl zerixid jxe` z` jlyd ± §©§§§¨§¦§¨

,okyndàéåä änk,zerixid jxe` did dnk ±éðîúå ïéøLò± ©¨¨§¨¤§¦§©§¥
,zen` dpenye mixyràøbéàì øNò ìczen` xyr jkn zigtz - ©¤¤§¦¨¨

,zen` xyr didy okynd llg agex lr migpen eidy ,bblàLt©¨
àñéb éàäì òLúå àñéb éàäì òLz eäìcvl zen` ryz ex`yp ± §¥©§©¦¨§¥©§©¦¨

,uegan milzkd ieqikl mexc cvl zen` ryze oetväãeäé éaøì§©¦§¨
agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd
`l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid z` eqxtyk ok m` ,rav`
ryz miqkne miltep zerixid eide ,zerixid jxe`n hrnn did

e ,uegan zen`íéðãàc änà àéìbéîdaebn dlebn x`yp `le ± ¦©§¨©¨©£¨¦
e .[f xeiv] cala mipc`d ly dn`d `l` ,miyxwdäéîçð éaøì§©¦§¤§¨

iaer didy `vnp ,dn` agexa did miyxwd iaery xaeqd
jxe` ieqikl ex`ype ,cv lkl dn` drixidn hrnn miyxwd

e ,zen` dpeny wx miyxwdíéLø÷c änà àéìbéîdlebn x`ype ± ¦©§¨©¨¦§¨¦
.[g xeiv] mipc`d ly dn`d lr sqepa miyxwdn zg` dn` mb

,okynd jxe`l zerixid zgpd ote` z` aygzykeeäééúet éãL§¦©§
ïkLîc àkøeàì,okynd jxe`l zerixid agex z` jlyd ±änk §§¨§¦§¨©¨

àéåä,dfl df mixaegn eidyk zerixid lk ly oagex did dnk ± ¨§¨
ïéòaøà,zen`àøbéàì ïéúìz ìc,bbl zen` miyly jkn zigtz - ©§¨¦©§¨¦§¦¨¨

,dn` miyly didy okynd llg jxe` lr migpen eidyeäì àLt©¨§
øNò,uegan iaxrn lzek ieqikl zen` xyr ex`yp -äãeäé éaøì ¤¤§©¦§¨

agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd
did `l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid z` eqxtyk ,rav`

e ,llk zerixid jxe`n hrnníéðãàc änà àéñkîs` ok m`e ± ¦©§¨©¨©£¨¦
eid mixzepd zen` xyrd oky ,dqekn dzid mipc`d ly dn`d

e .[h xeiv] yxwd jxe` lk z` miqknäéîçð éaøìmby xaeqd §©¦§¤§¨
miyxwd iaer didy `vnp ,dn` miyxwd iaer did dlrnl
icka drixidn zen` ryz wx ex`ype ,dn` drixidn hrnn

e ,miyxwd jxe` z` zeqklíéðãàc änà àéìbéîdzidy `vnpe ± ¦©§¨©¨©£¨¦
.[i xeiv] dlebn mipc`d ly dn`d

iaxl okynd lr 'mifr zerixi'd zgpd xcq z` zx`an `xnbd
xn`p :dingp iaxe dcedi(g-f ek my)'åâå 'ìäàì íéfò úBòéøé úéNòå'§¨¦¨§¦¦¦§Ÿ¤
ìL úçàä äòéøéä CøBà'änàa íéL'dO`A rAx` agxe'åâå- ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨

dxyr zg`n dze` eyrie ,mifr ly dvepn drixi cer eyriy
rax` dagxe ,zen` miyly dkxe` mdn zg` lky ,zerixi
drixid zcn `vnp cgi mxagzyke ,cgi mze` exagie ,zen`
aygzyke .agex zen` rax`e mirax` lr jxe` zen` miyly

,okynd lr zerixid zgpd ote` z`ïkLîc àéúeôì eäéékøeà éãL§¦§©§§§¨§¦§¨
,okynd agexl zerixid jxe` z` jlyd ±àéåä änkdid dnk ± ©¨¨§¨

,zerixid jxe`ïéúìz,zen` miyly ±àøbéàì øNò ìczigtz ± §¨¦©¤¤§¦¨¨
lg agex lr eidy ,bbl zen` xyr jknxyr didy okynd l

,zen`àñéb éàäì øNòå àñéb éàäì øNò eäì àLtxyr ex`yp ± ©¨§¤¤§©¦¨§¤¤§©¦¨
,uegan milzkd ieqikl mexc cvl zen` xyre oetv cvl zen`

eäãeäé éaøìdidy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd §©¦§¨
`l okynd lr zerixid z` eqxtyk ok m` ,rav` agex my`xa
miltep zerixid eide ,zerixid jxe`n mihrnn miyxwd eid

e ,uegan zen` xyr miqkneíéðãàc änà àéñkéîdn`d s`e ± ¦©§¨©¨©£¨¦
eli`e .[`i xeiv] dqekn dzid mipc`d lyäéîçð éaøìmby xaeqd §©¦§¤§¨

miyxwd iaer didy `vnp ,dn` miyxwd iaer did dlrnl
zen` ryz drixidn ex`ype ,cv lkl dn` drixidn hrnn

e ,uegan okynd z` zeqkl ickaíéðãàc änà àéìbéî`vnpe ± ¦©§¨©¨©£¨¦
.[ai xeiv] mipc`d ly dn`d dlebn dzidy
:df xac da x`eany `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦

ld`d zerixia xn`p ,`ziixaa ok(bi ek my)änàäå äfî änàäå'§¨©¨¦¤§¨©¨
óãBòa äfîdGn oMWOd iCv lr gExq didi ld`d zrixi Kx`A ¦¤¨¥§Ÿ¤§¦Ÿ¨Ÿ¤¦§¤¨©©¦¥©¦§¨¦¤

okynd zerixi lr zetcer eid ld`d zerixiy - 'FzQkl dGnE¦¤§©Ÿ
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc zay(ycew zay meil)

:xg` oipra `ziixad dkiynnúBàìela ïéñø÷ ïéàøðåmiqxwd ± §¦§¦§¨¦©¨
,efl ef okynd zerixi ly zexagnd izy z` mixagn eidy
mi`xp eid ,zexagnd ztyay ze`leld jeza mipezp eidyk

.òé÷øa íéáëBkk©¨¦¨¨¦©
:okynd zerixi oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

úBðBzçzä úBòéøéeid okynd lryìLa reavd xnvìLå úìëz §¦©©§¤§¥¤§¤
reavd xnvìLå ïîbøàreavd xnvLL ìLå ,éðL úòìBz,ozyt ± ©§¨¨§¤©©¨¦§¤¥

åzerixiúBðBéìòeidíéfò äNòî ìL,[mifrd xriyn zeieyr-] §¤§¤©£¥¦¦
a äøîàpL äîëç äìBãâed zerixid iheg ziehänî øúBé úBðBéìò §¨¨§¨¤¤¤§¨©¤§¥¦©

áéúk úBðBzçza eléàc ,úBðBzçza äøîàpMxn`p -(dk dl zeny) ¤¤¤§¨©©§§¦©©§§¦
,eåè äéãéa áì úîëç äMà ìëå'z`e zlkYd z` dehn E`iaIe §¨¦¨©§©¥§¨¤¨¨©¨¦©§¤¤©§¥¤§¤

,'WXd z`e ipXd zrlFY z` onBx`dáéúk úBðBéìòa eléàådl my) ¨©§¨¨¤©©©¨¦§¤©¥§¦¨¤§§¦
(ek,'íéfòä úà eåè äîëça äðúBà ïaì àNð øLà íéLpä ìëå'dnne §¨©¨¦£¤¨¨¦¨¨¨§¨§¨¨¤¨¦¦

miypd x`yn xzei ,dnkg zelra eidy rnyn 'oal `yp' xn`py
.zepezgzd zerixid z` eehy al zenkgäéîçð éaø íeMî ,àéðúå§©§¨¦©¦§¤§¨

,zepeilrd zerixia dxn`py dxizi dnkg dze` `id dn ,exn`
,íéfòä ïî éeåèå íéfòa óeèLz` eehe mifird z` ethyy xnelk ¨¨¦¦§¨¦¨¦¦

.mifirl xaegn oiicr didyk mxry
:dpyna epipy,'åë úBàøèæeæâ ézLcva ze`xhfefbd izy eid m` §¥§§§¨

hiyend ,mdipia miaxd zeyx wqtd yie miaxd zeyx ly cg`
eidy ,okynd z` ewxityk mield zcear dzid jky ,aiig efl efn
okynd iwxete ,miaxd zeyx jxe`a ef xg` ef zelbrd zecner
gztl zekenqd zelbrd lry el`l miyxwd z` mihiyen eid
mze` mihiyen eid el` zelbr lr micner eidy mze`e ,okynd

.mdiptly dlbray el`lïäézçz ,úBìâò ,àéiç éaø íeMî áø øîà̈©©¦©¦¦¨£¨©§¥¤
,zelbrd zgzy mewnd ±ïäéðéáe,zelbrd oiay mewnd ±ïäécéöå ¥¥¤§¦¥¤

mewne ,lblbl odipiay geixd epiidc zelbrd icivay mewnde ±
miaeyg el` lk ,[xeiv d`x] lblbd iaer.íéaøä úeLø§¨©¦

z` mda mi`yep eidy zelbrd zecn z` zx`an `xnbd
:miyxwdééaà øîày geixdäìâòì äìâò ïéadid ,dcvayàìîk ¨©©©¥¥£¨¨©£¨¨¦§Ÿ

.úBnà Lîç ,äìâò Cøà änëå ,äìâò Cøà:`xnbd dywnéì änì± Ÿ¤£¨¨§©¨Ÿ¤£¨¨¨¥©¨¨¦
,zen` yng dlbrd jxe` didiy jixv recnéâñ àbìôe òaøàa± §©§©©§¨¨¦

miyxwd z` cinrn did m` oky ,zen` ivge rax`a epl ic `ld
xzei zen` yng lr xcql leki epi` ,ivge dn` `edy magx lr
did m`e ,zen` ivge rax`a ic zexey ylyle ,zexey ylyn
lr xcql leki epi` ,dn` didy miiaer lr miyxwd z` cinrn
mihlea eidy zerahd iptn zexey rax`n xzei zen` yng
ic ok m`e ,geix dn` ivg witqn zerahle ,miyxwd agexa
zelbrd z` eyry mrhd :`xnbd zvxzn .zen` ivge rax`a

,`ed zen` yng jxe`aíéLø÷ e÷çãéì àìc éëéä ékm`y ick ± ¦¥¦§Ÿ¦§£§¨¦
,dfl df miwegc miyxwd eidi `l ,magx lr miyxwd z` excqi
`l zen` ivge rax` jxe`a dlbrd z` miyer eid m`y ,xnelk
ivge rax` miqtezd miyxw zexey yly da gipdl xyt` did
ivge rax`a zen` ivge rax` xcqle mvnvl xyt` i`y ,zen`

.zen`
,àáø øîàagex,äìâò écéömipte`l dlbrd oiay geixd epiidc ¨©¨¨¦¥£¨¨

did ,dlbrd otec iaere mnvr mipte`d iaer mr cgiáçø àìîk¦§ŸŸ©
d llgänëå ,äìâòdidáçød llgBnà ézL ,äìâò.äöçîe ús`e £¨¨§©¨Ÿ©£¨¨§¥©¤¡¨

lkl riaxe dn` epiidc dvgne zen` izy miagx eid dlbrd icv
:`xnbd dywn .cvéì änìdlbrd agex didiy jixv recn ± ¨¨¦

z` ozil lkei jxhvi m`y ick `ed m` ,zen` ivge mizy
,dlbrd jezl miyxwdàébñ àbìôe àúnàa.witqn ivge dn`a ± §©§¨©§¨©§¨

ivge mizy agexa zelbrd z` eyry mrhd :`xnbd zvxzn
,`ed zen`íéLø÷ eccéì àìc éëéä ékmiyxwd eidy oeiky ± ¦¥¦§Ÿ¦©§¨¦

,icn xv dlbrd agex didi m` ,dlbrd agex lr mkx`l migpen
,mzkild ick jeza letile dpde dpd zehpl miyxwd mileki

.dvgne mizy dagx dlbrd z` zeyrl jxvp jkitle
,dyw ,dlbrd zecin eid el`y x`azdy xg`n :`xnbd dywn

ïì àîéé÷c àlày epicia laewny dn ±íéaøä úeLø Cøcjixv ¤¨§¨§¨¨¤¤§¨©¦
dagx didzyïkLnî dì ïðéøîâc ïðà ,änà äøNò ùLxg`n ± ¥¤§¥©¨£©§¨§¦©¨¦¦§¨

ixd ,okyna eidy zek`lnn zay zek`ln lk z` micnl ep`e
miaxd zeyxéàåä éøñéîç ïkLîcoky ,did zen` dxyr yng ± §¦§¨£¥§¥£©

izyy ,zen` dxyr yng did zelbrd ea ecnry mewnd
ynge ,zg` lk zen` yng agexa eid ef cva ef ekldy zelbrd

:`xnbd zvxzn .zen` dxyr yng ixd ,mdipia zen`nààú ©§¨
éàåä àøéúéivg ,zelbrd erqp day jxca dzid ztqep dn` ± §¥¨£©

,cv lkn dn`éåì ïa éà÷ äåäcixg` jldn miield cg` didy ± ©£¨¨¥¤¥¦
,zelbrdeäì èé÷ð äåä íéLø÷ éôlzLî éëcetlyiyky ± §¦¦§©§¦§¨¦£¨¨¦§

ield uexi ,mdipiay xie`d jezl letil ecnrie ,dfn df miyxwd
ixcq oiay geixd mewn cr ,dlbrd icva mihlead miyxwd zgz

.dlbrd icvay dn` ivg dze`a cenrie wgcie ,miyxwd

äðùî
:zeyxl zeyxn `ivend ipic z` x`al dkiynn dpyndúéìeç§©

øBaäxead aiaq dgpede xead zxitga d`vedy dnc`d ± ©
,dnegl,òìqäå,miaxd zeyxa micnerdäøNò ïéäBáb ïäLmigth §©¤©¤¥§¦£¨¨

äòaøà ïaçøå,migth drax` lr migthïäî ìèBpäepzepe utg §¨§¨©§¨¨©¥¥¤
,miaxd zeyxaïab ìò ïúBpäå,miaxd zeyxn lhpy utg,áéiçitl §©¥©©¨©¨

eid m` la` ,cigid zeyx miaeygy,ïkî úBçtzegt ,xnelk ¨¦¥
,migth drax` agexn e` migth dxyr daebn,øeètmpi`y itl ¨

.cigid zeyx miaeyg

àøîâ
ly `nbecd z` dpynd dhwp jxev dfi`l zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .xead zilegéðúéîì éì änìjxev dfi`l ± ¨¨¦§¦§¥
`pzd dpyéðúéì ,òìqäå øBaä úéìeç`pzd dpyi ±øBaä §©©§©¤©¦§¥©

,òìqäåjezn `ivendy eprinydl `pzd zpeek i`ce ixdy §©¤©
zileg z` xikfd recn ok m`e ,aiig ekezl qipknde xead

:`xnbd daiyn .xeadïðçBé éaøì déì òéiñîxikfdy jkn ± §©©¥§©¦¨¨
,opgei iax ixacl reiq yi xead zileg z` `pzdéaø øîàc§¨©©¦

,ïðçBéd wnerå øBadaebïéôøèöî dúéìeçcgiäøNòì,migth ¨¨§§¨¨¦§¨§¦©£¨¨
ixd ,dilegd sexiva `l` migth dxyr xeaa oi` m` s`y
wenr xead oi`y ,`ed epizpyn yexite ,cigid zeyx xead
s`y `pzd eprinyde ,dilegd sexiva `l` ,migth dxyr

.migth dxyr daebl ztxhvn dilegd

:opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy oke ± ©§¨©¦¨¦
,`ziixaa epipyy ,opgei iax ixack `ziixaaíéaøä úeLøa øBa¦§¨©¦

`idyäøNò äweîòmigthäòaøà äáçøedrax` lr migth £¨£¨¨§¨¨©§¨¨
,migthäpîéä ïéàlîî ïéàmin,úaMa,`ed cigid zeyx xeady ¥§©§¦¥¤¨©©¨

,miaxd zeyxl cigid zeyxn `iven epnn `ivende
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ripvnd` cenr hv sc ± ixiyr wxtzay
ïéàøðåïéñø÷úBàìela.iYW ;`id izixg` `zNinzFxAgnzg` lM ,zFrixid Eid §¦§¦§¨¦©¨¦§¨©£¦¦¦§¥©§¨¨©§¦¨©©

d zg`ezFxEtY zFrixi 'xAgn did rvn`aE ,oMx` lM ipR lr hgnA Ff mr Ff §©©§¦§¦§©©©§¥¨¨§¨¨¤§©¨¨§©¥
miqxwAzxAgnmr,zxAgnEidWzF`lEllM lW dpFvig ztUAzxAgnrvn`A ¦§¨¦©§¤¤¦©§¤¤¤¨¨¦§©¦¨¤¨©§¤¤§¤§©

" aizkcM ,EN` cbpM EN` oMWOdzFliAwn'ebe "zF`lENd)zenyek(:ïaì àNð. ©¦§¨¥§¤¤¥§¦§¦©§¦©¨¨¨¦¨
rnWn dnkg zFxizi:äìâòì äìâò ïéa. §¥¨§¨©§©¥£¨¨©£¨¨

d ,DCvAWdlbrd KxF` `lnM ,zFO` ': ¤§¦¨©¦§Ÿ¤¨£¨¨
éì änì.d dlbrd KxF`zFO` ':òaøàa ¨¨¦¤¨£¨¨©§©§©

éâñ àbìôe.m`WoxCqnFpi` oAgx lr ©§¨©¦¤¦§©§¨©¨§¨¥
d lr xCqnxzFi zFO` 'bnrAx`A ixde ,' §©¥©©¥¦©£¥§©§©

oCEgA oxCqn i`e .oxCql lFki dvgnE- ¤¡¨¨§©§¨§¦§©§¨§¨
xzFicnmFwn zwqtd ipRn ,xCqi `l ' ¥¦Ÿ§©¥¦§¥©§¨©§

rvn`AW migixAd,mixcQd`BltaEdO` ©§¦¦¤§¤§¨©§¨¦§©§¨©¨
Dil iBqY inp:àìce÷çãéì.oxCql `A m` ©¦¦§¥¥§¨¦©£¦¨§©§¨

oAgx lr:äìâò écö.zFptC oiAW llg ©¨§¨¦¥£¨¨¨¨¤¥§¨
,miPtF`liaFreiaFre ,otFCdotF`d:àìîk ¨©¦§¦©¤§¦¨©¦§Ÿ

äìâò áçø.ipWmiccSd,Dllg agx `lnM Ÿ©£¨¨§¥©§¨¦¦§ŸŸ©£¨¨
riaxE dO` EpiidCcv lkl:éì änì.dagx §©§©¨§¦©§¨©¨¨¦§¨¨

aiWFdl Kxhvi m`W ipRn m` .`BltE iYxY©§¥©§¨¦¦§¥¤¦¦§¨¥§¦
qipki DkFzl miWxTd on:àbìôe àzîàa ¦©§¨¦§¨©§¦§©§¨©§¨

éâñ.maiMWielr DAoCEg:àìc éëéä ék ©¦§©§¦¥¨©¨¦¥¦§¨
eãcéìíéLø÷.miWxTd Eidi `NWmilHEOd ¦©§¨¦¤Ÿ¦§©§¨¦©¨¦

dizFptFC lr oMxF`loAgxloiCcnoihFpe §§¨©§¤¨§¨§¨§©¦§¦
,xvw miWxTd zFaWFn m`W .o`klE o`kl§¨§¨¤¦§©§¨¦¨¨

zFMEx` odW KFYnzF`vFie- dAxd uEgl ¦¤¥£§§©©§¥
ozkildA oiCcn odWM oiW`xd on cg` cAki¦§©¤¨¦¨¨¦§¤¥§©¦©£¦¨¨

ElRie:éøñéîçïééåä.zFlbrd iYWzFklFdd §¦§£¦§¥¨§¨§¥¨£¨©§
d zg` lM agx Ff cvA FfzFO` '-i ixd'de ,' §©Ÿ©¨©©©£¥§

dlbrl dlbr oiAW geix zFO`-.e"h ixd ©¤©¤¥£¨¨©£¨¨£¥
miWxTd ixdW ,od mixUrn xzFi :xn`Ym`e§¦Ÿ©¥¥¤§¦¥¤£¥©§¨¦

i oMxF`odezFO` 'dlbr iptFC iAB lrzFlHEn §¨©§¥¨©©¥§¥£¨¨
k ixd miWxTd KxF` `vnp ,DAgxl,dO` ' §¨§¨¦§¨¤©§¨¦£¥©¨

dlbr lM iWxw KFWnl KixSX dn cal§©©¤¨¦¦§©§¥¨£¨¨
EriBi `NW ,dlbr lW oFvigd cvl dlbre©£¨¨§©©¦¤£¨¨¤Ÿ©¦
KENid z` oiaMrnE FfA Ff miWxTd iW`ẍ¥©§¨¦§§©§¦¤¦

zFlbrd-dlrnl miWxTdW ,daEWY df oi` ¨£¨¥¤§¨¤©§¨¦§©§¨
dlbrdW ,od dxUrni DFaBx"dx iAblE ,' ¥£¨¨¥¤¨£¨¨¨©§©¥

zFlbrd mFwn `N` aWginl ol zilgeixe ¥¨§¦£©¤¨§¨£¨§¤©
'in dlrnl lkC .'in dHnl `EdW odipiAW- ¤¥¥¤¤§©¨¦§¨§©§¨¦

Dil aiWg `l KMld ,`id x"dx e`l:éàåä àzøéúé àzîà.agxA zFidl Kixv cFr ¨¦¦§¨¨¨¥¥©§¨§¥§¨£©¨¦¦§§Ÿ©
KxCdscFrzFpFvigd oiccv ipWl o`kl dO` ivge o`kl dO` ivg oYYW ,dO` ©¤¤¥©¨¤¦¥£¦©¨§¨©£¦©¨§¨¦§¥§¨¦©¦

zFlbr 'a lW:éàc éåì ïa éà÷céôlzLî.mdipiAW xie` KFzl lFRil FGn Ff:äåä ¤£¨§¨¥¤¥¦§¦¦§©§¦¦¦§£¦¤¥¥¤£¨
eäì èé÷ð.dlbrd oiA WIW dO` ivgA cnFre ,mdipiAW dO` xie`d oial qpkp ¨¥§¦§¨§¥¨£¦©¨¤¥¥¤§¥©£¦©¨¤¥¥¨£¨¨

oTznE ,oiccSlixFg` KNdn `Ed KxCd lke .dpFilrd lFRY `NW Ff lr Ff xcQd z` ©§¨¦§©¥¤©¥¤©¤Ÿ¦¨¤§¨§¨©¤¤§©¥£¥
d`FxWkE ,dlbrdozF`zFtNYWnxie`d KFY l`-KFzl ux)`('iWxTd zhilA ¨£¨¨§¤¤¨¦§©§¤¨£¦¨§§¦©©§¨¦

,mdipiAW xie`d zO`l riBOW cr ,oiccSAWwgFcecr dO` ivgA cFnrl Fnvr ¤©§¨¦©¤©¦©§©©¨£¦¤¥¥¤§¥©§©£©£¦©¨©
xifgIWztlWPdlre DnFwnlDxcq:'éðúîúéìeçøBaä.rwxwxFAd zxitg ¤©£¦©¦§¤¤¦§¨§©¦§¨§©©©§©£¦©©

iR aiaq oa` F` mivr sTid oipzFp Ep`W FnM ,dnFg oinM siTdl eizFaiaq oipzFp§¦§¦¨§©¦§¦¨§¤¨§¦¤¥¥¦¤¤§¦¦
xFAd:'îâéðúîì éì änìúéìeçøBaäòìqäå.,DdaFB oiprl hwp rlqC ol `hiWR ©¨¨¦§¦§¥§©©§©¤©§¦¨¨§¤©§©§¦§©§¨

lhFPW wnFr oiprl xFaEoFbM ,DdaFB oiprl i`C .miAxd zEWxl `ivFnE FkFYn §¦§©¤¤¥¦¦¦§¨©¦§¦§¦§©§¨§
cixFnl`ilEgndagxC oFbkE ,dHnlrAx`-il dOl`ipzinlDil `pY `d ?llM §¦¥§¨§©¨§¦§¨¨©§©¨¨¦§¦©§¨§¨¨¨¨¥

KFYn `ivFnl i`Ce `N` .rlqipbF`?il dOl `ilEg ,`Ed ikdC oeike .Dl hwp xFa ¤©¤¨©©§¦¦§¥§©¨§¥¨§¨¦§¨¨¨¦
xFAd ipzilwnFrlrlQdeDaFbl:äøNòì ïéôøèöî.`ivFd m`e ,i"dx xFAd DieWl ¦§¥©§¤§©¤©§©¦§¨§¦©£¨¨§©§¥©§¦¦

`ilEg obF` KFYn-aiIg: ¦¤§¨©¨
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éúù'ek ze`xhfefb.e` ,mdizgz mirwea miicb oi`e ,xac meya dhnl mezqy ixiin

zelbr oke .miicb zriwal opiyiig `l ezc ,`xhfefbd on dlrnl zevign yiy

daxd miyxwd on dlrnl cr dlbrd sebn yiy itl ± x"dx mdizgzy t"r` ,i"dx eid

dxyrn xzei:ïéádlbr jxe` `lnk dlbrl dlbr.ab`e ,dihwp `nlra `pniql

zen` yng dlbr jxe`c l"nw `gxe`:éë
miyxw ewgcil `lc ikid.z`a m` :i"yxt

gpnc lirl wiqn `dc :dywe .oagex lr oxcql

ewgcil `lc :yxtl '`xp `l` !oceg` edl

zerahl ivge rax`a did icc b"r` ,miyxw

ody yxtnck irah` my eide ,ef cbpk ef ody

miaaxzyn ocaek iptn ,mewn lkn ,y"`elb

mdipia lecb geix yiy `l m` ,dfl df oiwgexe

oiwegxe:äîìibq `blte `zn`a il.

,efn ef zewxetn eid zelbr izyy i"yx zhiyl

dperh zg` lke ,zen` 'd mdipia wqtd yie

oileki j`idc :dyw ,miyxw ly ieyn cal

zen` xyr okxe`y ,oicak jk lky miyxw

'a lr cenrl dn` oiiaere ivge dn` oagexe

`zn`a :jixtc ,cere ?agex dvgne zen`

cenrl lecb caek k"k leki ji` .ibq `blte

cr oiklede oilk c"nl oky lke ?`blte `zn`a

eid j`id :cere .cenrl oileki eid `ly ,rav`k
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'in dlrnl wxfy oebk ,dil `irainw xeht

lr dgpe oeqkl`a oa`d cxie ,x"dx xie` cbpk

gk `l` oey`xd egkn epi` ef dcixic ,cenrd

yi ± `iz` `w xeht mewnnc oeike ,`id egk
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dlhazp dliacd mewny ,zen` 'cn hrnn `w
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miaxd zeyx eiab lr cer ied `le ar lzekk

dliacd lr gpe zen` 'c uew e` hgn wxf m`e

dliacd mewn ixdc xeht did ekeza rwzp e`

li`ed ,aiig d"t`e ,miaxd zeyx oicn hrnzp

x"dx my did dgpd mcew cr dwixfd zligzae

,ez` `w iccd icda x"dx herine dgpde eilr
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opixn`c ,'c exwira oi`e 'c agxe 'i deab x"dxa cenre lwqxhn y"n ?i"dx eizgz diieyl aeyg ikid ,miicb zriwa).`w sc onwl:(,eiab lr `wec rnyn .aiig ± eiab lr gpe wxf

mzeqe cxei sc zxwz it opixn` ziyilyae ,zecizi ly zevign izy yiy oebk :i"x xne`e !`l eizgz la`:
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שבת. פרק אחד עשר - הזורק דף צט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zay(ycew zay meil)

dì eNò ïk íà àlà,xeal ±,íéçôè äøNò dBáb ävéçîicka ¤¨¦¥¨¨§¦¨¨©£¨¨§¨¦
cenri `lnnde ,cigid zeyx xead aiaqy mewnd z` zeyrl

`lnie dvignd on miptl.úaMa äpîéä ïéúBL ïéàå`l m` ilka §¥¦¥¤¨©©¨
epi`e dzeye xead llgl ey`x qipkny s` ,dvign xeal eyr
,cner `edy mewnl ilkd jeyni `ny dxifb ,ilkd z` `iven

dì ñéðëä ïk íà àlàepnn dzey `edy xeal ±.Baeøå BLàøcer ¤¨¦¥¦§¦¨Ÿ§
:`ziixad drinyn oicåd wnerå øBadaebïéôøèöî dúéìeç §§§¨¨¦§¨§¦

äøNòìixack `ziixaa x`eane .cigid zeyx aygidl migth ©£¨¨
.dxyrl oitxhvn dziilege xeay ,opgei iax

jxc cigid zeyxl miaxd zeyxn wxefd oic dn dpc `xnbd
:dpyndn di`x jkl d`iane ,xeht mewnéëcøî áø dépéî àòa§¨¦¥©¨§§©
äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ãenò ,àáøîmigthäòaøà áçøå ¥¨¨©¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¨©§¨¨

,migth÷øæåmiaxd zeyxn utgïðéøîà éî ,eäî ,åéab ìò çðå± §¨©§¨©©¨©¦¨§¦©
,xnel epl yi m`déøädøeqéàa äøé÷òzeyxn xwry ,dzyrp £¥£¦¨§¦

e ,miaxdéøädøeqéàa äçpä,aiige ,cigid zeyxa gpy ,dzyrp £¥©¨¨§¦
àîìéc Bà,xnel yi `ny e` ±àéúà÷ øeèt íB÷nîc ïåékoeiky ± ¦§¨¥¨§¦§§¨¨§¨

deab cenrdy oeiky] xeht mewnn cigid zeyxl utgd `ay
mcew ribdy `la ,cenrd lr utgd gpy okzi `l ,migth dxyr
mewn `edy migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`l okl

,[xehtàì.aiig epi` ±déì øîà,ikcxn axl `ax el aiyd ± Ÿ¨©¥
àéä ïéúéðúî.aiig `edy cenll yi epzpynn ±déìéiL àúà`a ± ©§¦¦¦£¨©§¥

l`ye ikcxn axóñBé áøì,ef dl`ydéì øîà,sqei ax el aiyd ± §©¥¨©¥
àéä ïéúéðúî.epzpynn cenll yi df oic ±déìéiL àúàax `a ± ©§¦¦¦£¨©§¥
l`ye ikcxnééaàì,ef dl`ydéì øîà,iia` el aiyd ±ïéúéðúî §©©¥¨©¥©§¦¦

àéä.epzpynn cenll yi df oic ±eäì øîà,ikcxn axeëìek ¦¨©§§
eúéôz éããäc àweøaxnelk ,miwwex mz` cg` wex mklek ± §¨©£¨¥¨¦

.di`x dze` mi`ian mklekdéì eøîàsqei axe `ax el`y ± ¨§¥
,ikcxn ax z` iia`eàøañz àì zàåyiy xaeq jpi` dz`e ± §©§Ÿ¦§§¨

,dpyndn jzl`y heytlïðúäåepzpyna epipy ixde ±(`"r lirl), §¨§©
,drax` oagxe dxyr oideab ody rlqde xead zilegïäî ìèBpä©¥¥¤

,miaxd zeyxa epzepe utgåd okïab ìò ïúBðzeyxn lhpy utg §¥©©¨
,miaxd,áéiçmdn elhil ick e` mdilr utgd gipdl icky s` ©¨

migth dxyrn xzei ediabdl jixv miaxd zeyxa egipdle
.miaxd zeyx rwxwneäì øîà,ikcxn ax mdl aiyd ±àîìéc ¨©§¦§¨

ïéúéðúîzxacn epzpyn `ny ±,èçîa`id dlekie ,ddeab dpi`y ©§¦¦§©©
dxyrn dlrnl xie`a okl mcew xearl `la ,rlqd lr gepl

:`xnbd dywn .migthàzøet àéìcî àìc øLôà éà énð èçî± ©©©¦¦¤§¨§Ÿ¦©§¨§¨
dlhil e` rlqd lr dgipdl leki epi` hgna xaecn m` mb ixd
hgnd z` diabiy `la migth dxyr deab `edy ote`a epnn
epzpyny ,xnel yi :`xnbd dgec .migth dxyrn xzei hrn

rlqa zwqeràLøeî déì úéàcdhnl ecva dhila el yiy ± §¦¥§¨
dze`e ,cigid zeyx `ed rlqdy oeike ,rwxwdn migth dxyrn
mdy ,cigid zeyx ixegk `id ixd ,aeyg mewn dpi` dhila
dze` lr hgnd z` gipde lhp `ede ,cigid zeyxl milha

.migth dxyrn dlrnl jxc hgnd dxar `le ,dhilaénð éà± ¦©¦
ote`a zxacn dpyndy ,xnel yi xg` ote`aäöéøça àéîøc± §©§¨©£¦¨

jxc myl d`a `le ,rlqd y`xay uixga dpezp hgndy
.dxyr jezn `l` ,dxyrn dlrnl

:zaya d`ved ipica zewitq cer d`ian `xnbd,àLéî áø øîà̈©©§¨¨
éòawtzqd -ìúBk ,ïðçBé éaøcnerd,íéaøä úeLøaeäøNò dBáâ ¨¥©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©£¨¨

migthäòaøà áçø Bðéàå,migthúéìîøëì óweîedf lzekae - §¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwdBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øæå ,ãéçiämiaxd zeyxn utgåéab ìò çðå,lzekd y`x lr ± ©¨¦§¨©§¨©©¨
ïðéøîà éî ,eäîy ,xnel epl yi m`d ±c ïåéklzekdáçø Bðéà ©¦¨§¦©¥¨§¥¨¨

äòaøà,migth,àeä øeèt íB÷îaiig epi` lzekd y`x lr wxefde ©§¨¨§§
,d`ved meynàîìéc Bày ,xnel yi `ny e` ±c ïåéklzekdBàNò ¦§¨¥¨§£¨

zilnxkl,ãéçiä úeLøzevignd swid jezay llgd lk ok m` §©¨¦
àéîc éìîc ïàîky`xe ,`ln `ed eli`k eaiygdl epl yi ± §©§¨¥¨§¨

lr migth drax` da yiy cigid zeyxn wlgk aygp lzekd

`ler .d`ved meyn aiig lzekd y`x lr wxefde ,migth drax`
:opgei iax ly wtqd z` hyet,àleò øîày`xy cenll yi ¨©¨

lzekda cigid zeyx aeyg,øîBçå ì÷m`ävéçî äNBò íéøçàì ©¨¤©£¥¦¤§¦¨
[zevignd oiay llgd lk epiidc] xg` mewn dyer df lzek m` ±

,cigid zeyx aeyg didiyïkL ìk àì Bîöòìzeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
:`ler ixack exn`y mi`xen` cer `xnbd d`iane .cigid zeyx

énð øîzéà,yxcnd ziaa xn`p oke ±øîà éMà øa àéiç áø øîà ¦§©©¦¨©©¦¨©©¦¨©
dBáb ,íéaøä úeLøa ìúBk ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà ïëå ,áø©§¥¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©

äøNòmigthäòaøà áçø Bðéàåmigthúéìîøëì óweîelzekae - £¨¨§¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwd dfBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øBfä ,ãéçiämiaxd zeyxn utg,áéiç ,åéab ìò çðåm`yíéøçàì ©¨¦©¥§¨©©¨©¨©£¥¦
ävéçî äNBò,cigid zeyx aeyg didiy xg` mewn dyer m` ± ¤§¦¨

ïkL ìk àì Bîöòì.cigid zeyx zeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
éòawtzqd ±øBa ,ïðçBé éaøwenr didyäòLz,migthäpnî ø÷òå ¨¥©¦¨¨¦§¨§¨©¦¤¨

àéìeç,dnc` yeb ±dîéìLäåjk ici lräøNòìz` gipde ,migth §¨§¦§¦¨©£¨¨
,miaxd zeyxa dnc`deäîy mixne` m`d ,dfa oicdúøé÷ò ©£¦©

dõôçxeadnúéiNòådävéçîcigid zeyxl xead z` daiygnd ¥¤©£¦©§¦¨
eúà÷ éããä éãäa,mi`a md cgia ±áéiçéîexeadn d`vedd lr ©£¥£¨¥¨¨¦©©

,cigid zeyx xead dyrp xwry xg`ly oeik ,miaxd zeyxlBà
,áéiçéî àìoi`e cigid zeyx xead did `l dxiwrd iptly oeiky Ÿ¦©©

:sqep wtq `xnbd dtiqene .cigid zeyxn xwry aygp dfíàå§¦
éöîéz[dvxz-]àì ,àøwéòî äøNò ävéçî éåä àìc ïåék ,øîBì ¦§¥©¥¨§Ÿ¨¥§¦¨£¨¨¥¦¨¨Ÿ
áéiçéîmcew migth dxyr ly dvign xeal did `ly oeiky ± ¦©©

a oicd dn wtzqdl yi ,aiig epi` dxiwrdøBáwenräøNò£¨¨
,migthàéìeç dëBúì ïúðå,miaxd zeyxn dnc` yeb ±dèòéîe §¨©§¨§¨¦£¨

,cigid zeyx my xeadn lhiae migth dxyrn jka,eäîote`ay ©
,dfúçpädõôçcigid zeyx `edy xeaa÷eléñådävéçî ©¨©¥¤§¦§¦¨

cigid zeyxl xead z` daiygndeúà÷ éããä éãäamd cgia ± ©£¥£¨¥¨¨
m`d ,wtzqdl yie ,mi`aáéiçéîiptly oeik ef dqpkd lr `ed ¦©©

,cigid zeyx aeyg did oiicr xeaa dnc`d z` gipdyàì BàŸ
áéiçéî.cigid zeyx my epnn lha xeaa dnc`d zgpd mry oeik ¦©©

:`xnbd dywn .df wtq heytl dvex `xnbddéãécî déì èBLôéz¦§¥¦¦¥
,envr ixacn opgei iax ly ewitq z` heytz ±ïðúc(.w onwl), ¦§©

÷øBfäwgxnl utgúBnà òaøàrbte miaxd zeyxa,ìúBkam` ©¥©§©©©¤
rbtíéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦

mewn `ed migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`e ,miaxd
ewxf m`e ,xehte ,xehtäøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdn÷øBæk §©¨¥£¨¨§¥

õøàa,miaxd zeyxaúBnà òaøà õøàa ÷øBfäåmiaxd zeyxa ¨¨¤§©¥¨¨¤©§©©
da ïðéåäå .áéiç,ef dpyn ixaca epzpe ep`ype -àäåixde -çð àì ©¨©£¦©¨§¨Ÿ¨

dgpd dyr `ly `vnpe ,eixeg`l xfg `l` lzekd iab lr utgd
dhnl wxefd aiig recne ,dxiwrd mewnn zen` rax`l uegn

,migth dxyrnïðçBé éaø øîàå,ef `iyew ayiiläðéîL äìéáãa §¨©©¦¨¨¦§¥¨§¥¨
eðéðLzngn lzekl zwacpy ,dpny dp`za zxacn dpynd ± ¨¦

jkne .zen` rax` jezl dixeg`l zxfeg dpi`e day zeipepnyd
elit` xaecny rnyn 'zen` rax` wxefd' dpyna epipyy

,zenvnevn zen` rax`aåle`yl yi ok m`éànà`ed recn ± §©©
,ef dwixf lr aiigúBnà òaøàî èòîî à÷ àädwacpyk ixd ± ¨¨§©¥¥©§©©

xeriyk zen` rax`n dwixfd mewn hrnzp ,lzeka dp`zd
oeik dwixfd lr aiig mewn lkne ,lzekl dwacpy dp`zd mewn
dwixfd ici lry s` lzekd cr zen` rax` did dwixfd zryay
gipnd z` mb aiigl yi ok m`e ,zen` rax` xeriyn hrnzp
ef dgpd ici lry s` migth dxyr wenr xea jeza `ileg
gipn cenll oi` :`xnbd dgec .migth dxyrn xead hrnzn

c ,lzeka dp`z wxefn xead jeza `ilegàëä déì ìháî àì íúä̈¨Ÿ§©¥¥¨¨
déì ìháîdaeyg `le ,dnewna dlhan epi` ,dp`z wxefa my ± §©¥¥

o`k la` ,zen` rax`n zhrnn dpi` okle ,lzekdn wlgk
`ny wtzqdl yi okle ,my dlhan `ed ixd xeaa `ileg gipna
.migth dxyrn xead hrnzn dci lry ef dgpd lr aiig epi`

:opgei iax ly wtql dnecd sqep wtq d`ian `xnbdéòa± ¨¥
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zay(ycew zay meil)

dì eNò ïk íà àlà,xeal ±,íéçôè äøNò dBáb ävéçîicka ¤¨¦¥¨¨§¦¨¨©£¨¨§¨¦
cenri `lnnde ,cigid zeyx xead aiaqy mewnd z` zeyrl

`lnie dvignd on miptl.úaMa äpîéä ïéúBL ïéàå`l m` ilka §¥¦¥¤¨©©¨
epi`e dzeye xead llgl ey`x qipkny s` ,dvign xeal eyr
,cner `edy mewnl ilkd jeyni `ny dxifb ,ilkd z` `iven

dì ñéðëä ïk íà àlàepnn dzey `edy xeal ±.Baeøå BLàøcer ¤¨¦¥¦§¦¨Ÿ§
:`ziixad drinyn oicåd wnerå øBadaebïéôøèöî dúéìeç §§§¨¨¦§¨§¦

äøNòìixack `ziixaa x`eane .cigid zeyx aygidl migth ©£¨¨
.dxyrl oitxhvn dziilege xeay ,opgei iax

jxc cigid zeyxl miaxd zeyxn wxefd oic dn dpc `xnbd
:dpyndn di`x jkl d`iane ,xeht mewnéëcøî áø dépéî àòa§¨¦¥©¨§§©
äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ãenò ,àáøîmigthäòaøà áçøå ¥¨¨©¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¨©§¨¨

,migth÷øæåmiaxd zeyxn utgïðéøîà éî ,eäî ,åéab ìò çðå± §¨©§¨©©¨©¦¨§¦©
,xnel epl yi m`déøädøeqéàa äøé÷òzeyxn xwry ,dzyrp £¥£¦¨§¦

e ,miaxdéøädøeqéàa äçpä,aiige ,cigid zeyxa gpy ,dzyrp £¥©¨¨§¦
àîìéc Bà,xnel yi `ny e` ±àéúà÷ øeèt íB÷nîc ïåékoeiky ± ¦§¨¥¨§¦§§¨¨§¨

deab cenrdy oeiky] xeht mewnn cigid zeyxl utgd `ay
mcew ribdy `la ,cenrd lr utgd gpy okzi `l ,migth dxyr
mewn `edy migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`l okl

,[xehtàì.aiig epi` ±déì øîà,ikcxn axl `ax el aiyd ± Ÿ¨©¥
àéä ïéúéðúî.aiig `edy cenll yi epzpynn ±déìéiL àúà`a ± ©§¦¦¦£¨©§¥

l`ye ikcxn axóñBé áøì,ef dl`ydéì øîà,sqei ax el aiyd ± §©¥¨©¥
àéä ïéúéðúî.epzpynn cenll yi df oic ±déìéiL àúàax `a ± ©§¦¦¦£¨©§¥
l`ye ikcxnééaàì,ef dl`ydéì øîà,iia` el aiyd ±ïéúéðúî §©©¥¨©¥©§¦¦

àéä.epzpynn cenll yi df oic ±eäì øîà,ikcxn axeëìek ¦¨©§§
eúéôz éããäc àweøaxnelk ,miwwex mz` cg` wex mklek ± §¨©£¨¥¨¦

.di`x dze` mi`ian mklekdéì eøîàsqei axe `ax el`y ± ¨§¥
,ikcxn ax z` iia`eàøañz àì zàåyiy xaeq jpi` dz`e ± §©§Ÿ¦§§¨

,dpyndn jzl`y heytlïðúäåepzpyna epipy ixde ±(`"r lirl), §¨§©
,drax` oagxe dxyr oideab ody rlqde xead zilegïäî ìèBpä©¥¥¤

,miaxd zeyxa epzepe utgåd okïab ìò ïúBðzeyxn lhpy utg §¥©©¨
,miaxd,áéiçmdn elhil ick e` mdilr utgd gipdl icky s` ©¨

migth dxyrn xzei ediabdl jixv miaxd zeyxa egipdle
.miaxd zeyx rwxwneäì øîà,ikcxn ax mdl aiyd ±àîìéc ¨©§¦§¨

ïéúéðúîzxacn epzpyn `ny ±,èçîa`id dlekie ,ddeab dpi`y ©§¦¦§©©
dxyrn dlrnl xie`a okl mcew xearl `la ,rlqd lr gepl

:`xnbd dywn .migthàzøet àéìcî àìc øLôà éà énð èçî± ©©©¦¦¤§¨§Ÿ¦©§¨§¨
dlhil e` rlqd lr dgipdl leki epi` hgna xaecn m` mb ixd
hgnd z` diabiy `la migth dxyr deab `edy ote`a epnn
epzpyny ,xnel yi :`xnbd dgec .migth dxyrn xzei hrn

rlqa zwqeràLøeî déì úéàcdhnl ecva dhila el yiy ± §¦¥§¨
dze`e ,cigid zeyx `ed rlqdy oeike ,rwxwdn migth dxyrn
mdy ,cigid zeyx ixegk `id ixd ,aeyg mewn dpi` dhila
dze` lr hgnd z` gipde lhp `ede ,cigid zeyxl milha

.migth dxyrn dlrnl jxc hgnd dxar `le ,dhilaénð éà± ¦©¦
ote`a zxacn dpyndy ,xnel yi xg` ote`aäöéøça àéîøc± §©§¨©£¦¨

jxc myl d`a `le ,rlqd y`xay uixga dpezp hgndy
.dxyr jezn `l` ,dxyrn dlrnl

:zaya d`ved ipica zewitq cer d`ian `xnbd,àLéî áø øîà̈©©§¨¨
éòawtzqd -ìúBk ,ïðçBé éaøcnerd,íéaøä úeLøaeäøNò dBáâ ¨¥©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©£¨¨

migthäòaøà áçø Bðéàå,migthúéìîøëì óweîedf lzekae - §¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwdBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øæå ,ãéçiämiaxd zeyxn utgåéab ìò çðå,lzekd y`x lr ± ©¨¦§¨©§¨©©¨
ïðéøîà éî ,eäîy ,xnel epl yi m`d ±c ïåéklzekdáçø Bðéà ©¦¨§¦©¥¨§¥¨¨

äòaøà,migth,àeä øeèt íB÷îaiig epi` lzekd y`x lr wxefde ©§¨¨§§
,d`ved meynàîìéc Bày ,xnel yi `ny e` ±c ïåéklzekdBàNò ¦§¨¥¨§£¨

zilnxkl,ãéçiä úeLøzevignd swid jezay llgd lk ok m` §©¨¦
àéîc éìîc ïàîky`xe ,`ln `ed eli`k eaiygdl epl yi ± §©§¨¥¨§¨

lr migth drax` da yiy cigid zeyxn wlgk aygp lzekd

`ler .d`ved meyn aiig lzekd y`x lr wxefde ,migth drax`
:opgei iax ly wtqd z` hyet,àleò øîày`xy cenll yi ¨©¨

lzekda cigid zeyx aeyg,øîBçå ì÷m`ävéçî äNBò íéøçàì ©¨¤©£¥¦¤§¦¨
[zevignd oiay llgd lk epiidc] xg` mewn dyer df lzek m` ±

,cigid zeyx aeyg didiyïkL ìk àì Bîöòìzeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
:`ler ixack exn`y mi`xen` cer `xnbd d`iane .cigid zeyx

énð øîzéà,yxcnd ziaa xn`p oke ±øîà éMà øa àéiç áø øîà ¦§©©¦¨©©¦¨©©¦¨©
dBáb ,íéaøä úeLøa ìúBk ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà ïëå ,áø©§¥¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©

äøNòmigthäòaøà áçø Bðéàåmigthúéìîøëì óweîelzekae - £¨¨§¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwd dfBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øBfä ,ãéçiämiaxd zeyxn utg,áéiç ,åéab ìò çðåm`yíéøçàì ©¨¦©¥§¨©©¨©¨©£¥¦
ävéçî äNBò,cigid zeyx aeyg didiy xg` mewn dyer m` ± ¤§¦¨

ïkL ìk àì Bîöòì.cigid zeyx zeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
éòawtzqd ±øBa ,ïðçBé éaøwenr didyäòLz,migthäpnî ø÷òå ¨¥©¦¨¨¦§¨§¨©¦¤¨

àéìeç,dnc` yeb ±dîéìLäåjk ici lräøNòìz` gipde ,migth §¨§¦§¦¨©£¨¨
,miaxd zeyxa dnc`deäîy mixne` m`d ,dfa oicdúøé÷ò ©£¦©

dõôçxeadnúéiNòådävéçîcigid zeyxl xead z` daiygnd ¥¤©£¦©§¦¨
eúà÷ éããä éãäa,mi`a md cgia ±áéiçéîexeadn d`vedd lr ©£¥£¨¥¨¨¦©©

,cigid zeyx xead dyrp xwry xg`ly oeik ,miaxd zeyxlBà
,áéiçéî àìoi`e cigid zeyx xead did `l dxiwrd iptly oeiky Ÿ¦©©

:sqep wtq `xnbd dtiqene .cigid zeyxn xwry aygp dfíàå§¦
éöîéz[dvxz-]àì ,àøwéòî äøNò ävéçî éåä àìc ïåék ,øîBì ¦§¥©¥¨§Ÿ¨¥§¦¨£¨¨¥¦¨¨Ÿ
áéiçéîmcew migth dxyr ly dvign xeal did `ly oeiky ± ¦©©

a oicd dn wtzqdl yi ,aiig epi` dxiwrdøBáwenräøNò£¨¨
,migthàéìeç dëBúì ïúðå,miaxd zeyxn dnc` yeb ±dèòéîe §¨©§¨§¨¦£¨

,cigid zeyx my xeadn lhiae migth dxyrn jka,eäîote`ay ©
,dfúçpädõôçcigid zeyx `edy xeaa÷eléñådävéçî ©¨©¥¤§¦§¦¨

cigid zeyxl xead z` daiygndeúà÷ éããä éãäamd cgia ± ©£¥£¨¥¨¨
m`d ,wtzqdl yie ,mi`aáéiçéîiptly oeik ef dqpkd lr `ed ¦©©

,cigid zeyx aeyg did oiicr xeaa dnc`d z` gipdyàì BàŸ
áéiçéî.cigid zeyx my epnn lha xeaa dnc`d zgpd mry oeik ¦©©

:`xnbd dywn .df wtq heytl dvex `xnbddéãécî déì èBLôéz¦§¥¦¦¥
,envr ixacn opgei iax ly ewitq z` heytz ±ïðúc(.w onwl), ¦§©

÷øBfäwgxnl utgúBnà òaøàrbte miaxd zeyxa,ìúBkam` ©¥©§©©©¤
rbtíéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦

mewn `ed migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`e ,miaxd
ewxf m`e ,xehte ,xehtäøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdn÷øBæk §©¨¥£¨¨§¥

õøàa,miaxd zeyxaúBnà òaøà õøàa ÷øBfäåmiaxd zeyxa ¨¨¤§©¥¨¨¤©§©©
da ïðéåäå .áéiç,ef dpyn ixaca epzpe ep`ype -àäåixde -çð àì ©¨©£¦©¨§¨Ÿ¨

dgpd dyr `ly `vnpe ,eixeg`l xfg `l` lzekd iab lr utgd
dhnl wxefd aiig recne ,dxiwrd mewnn zen` rax`l uegn

,migth dxyrnïðçBé éaø øîàå,ef `iyew ayiiläðéîL äìéáãa §¨©©¦¨¨¦§¥¨§¥¨
eðéðLzngn lzekl zwacpy ,dpny dp`za zxacn dpynd ± ¨¦

jkne .zen` rax` jezl dixeg`l zxfeg dpi`e day zeipepnyd
elit` xaecny rnyn 'zen` rax` wxefd' dpyna epipyy

,zenvnevn zen` rax`aåle`yl yi ok m`éànà`ed recn ± §©©
,ef dwixf lr aiigúBnà òaøàî èòîî à÷ àädwacpyk ixd ± ¨¨§©¥¥©§©©

xeriyk zen` rax`n dwixfd mewn hrnzp ,lzeka dp`zd
oeik dwixfd lr aiig mewn lkne ,lzekl dwacpy dp`zd mewn
dwixfd ici lry s` lzekd cr zen` rax` did dwixfd zryay
gipnd z` mb aiigl yi ok m`e ,zen` rax` xeriyn hrnzp
ef dgpd ici lry s` migth dxyr wenr xea jeza `ileg
gipn cenll oi` :`xnbd dgec .migth dxyrn xead hrnzn

c ,lzeka dp`z wxefn xead jeza `ilegàëä déì ìháî àì íúä̈¨Ÿ§©¥¥¨¨
déì ìháîdaeyg `le ,dnewna dlhan epi` ,dp`z wxefa my ± §©¥¥

o`k la` ,zen` rax`n zhrnn dpi` okle ,lzekdn wlgk
`ny wtzqdl yi okle ,my dlhan `ed ixd xeaa `ileg gipna
.migth dxyrn xead hrnzn dci lry ef dgpd lr aiig epi`

:opgei iax ly wtql dnecd sqep wtq d`ian `xnbdéòa± ¨¥
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çúaLa ïéøkzNî ïéà[el82økîîe çwî íeMî äøæb ,øznä øáãa elôà83úà øëBOä ïBâk ?ãöék . ¥¦§©§¦§©¨£¦§¨¨©ª¨§¥¨¦¦¨¦§¨¥©§©¥¤
ì ìòBtäeäfL ,úaLa íb íønLî àeäå ,íBéå íBé ìk ãòa Bì ílLîe øçà øác Bà íéòøæ Bì øBîL ©¥¦§§¨¦¨¨©¥§©¥§©¨¨§§©§¨©§©¨¤¤
ì øznä øácíéøaçnä úBøt elôà øBîL84¯ Bì ïúð íàå ,Bîöò éðôa úaMä íBé ãòa øëN Bì ïzé àì ¯ ¨¨©ª¨¦§£¦¥©§ª¨¦Ÿ¦¥¨¨§©©©¨¦§¥©§§¦¨©

epnî ìa÷ì Bì øeñà[glÎfléðtî ,íäa áiç øëN øîBML äãáàå äáðbî úaLa åéìò íúeéøçà ïéà ,Cëéôì . ¨§©¥¦¤§¦¨¥©£¨¨¨¨§©¨¦§¥¨©£¥¨¤¥¨¨©¨¨¤¦§¥

1

2

3

4

dkld ixe`ia
úáùá ïéøëúùî ïéà [åì שכר באיסור פרטים שני -

כגון:‡.שבת: השבת, יום מעצם להשתכר איסור
או  השבת יום של ריבית השבת, ליום שנשכר פועל
"שכר  הינו התשלום אלו בכל השבת. יום של  חדר שכר

השכירות,77השבת" שעצם צריך זה איסור לבטל וכדי ,
יהיה  והתשלום בהבלעה, יהיו וההשכרה ההלוואה,

"השנה", או "החודש" השבוע" "שכר
"שכר ·. אלא השבת", "שכר אינו כשהרווח גם

המלאכה" "שכר מכירה"78השבוע", על "תשלום או 79,
כניסה" שבת",80"דמי "שכר גזירת משום ליטלו אסור ,

אחרים  רווחים עם בהבלעה ליטלו צריך לבטלו .81וכדי
åðîî ìá÷ì [æì ממנו ליהנות אין קיבלו ואם -85,

לקבל, שאסור ידע (שלא בשוגג שבת שכר וכשקיבל
ליהנות  מותר - נכונה) היתה לא שקיבל שהדרך .86או

åðîî ìá÷ì [çì,שבת שכר קבלת הוא האיסור עיקר -
הנתינה  לנכרי 87ולא שבת שכר ליתן מותר ולכך ,88.

zetqede mipeiv
שלא 77) אך נוספים לימים נעשתה השכירות אם גם

בהבלעה. ניתן התשלום אם אף בהבלעה,
לעשותה 78) מרצונו ובחר בקבלנות מלאכה העושה כגון

ט. סעיף על להלן ראה בשבת,
אינו 79) שהרי השבת", "רווחי אינם בשבת מכירה רווחי

המכירה". "רווחי אלא יומית, כבשכירות השבת על משלם
כשכירות 80) נחשבים אינם בשבת ושימוש כניסה דמי

י. סעיף על כדלהלן שירות לקניית דומים אלא זה, ליום
נודע 81) שו"ת ראה בהבלעה, המכירה רווח נטילת לעניין

במחיר  מובלע שהרווח כו) סוס"י או"ח (מהדו"ת ביהודה
הקרן.
(איסור 82) סי"אֿב רמג סי' לעיל שבת: שכר מדיני עוד

שהשכיר  ותנור ורחיים ממרחץ בהבלעה שלא שבת שכר
סחורה  שבת מערב לנכרי (המוכר סט"ו רמד סי' לנכרי).
בֿיח  סעיפים רמה סי' בשבת). המכס גביית זכות או שתגיע
את  הנכרי עם לחלוק לישראל אסור שותפין, ונכרי (ישראל
לפי  הדינים חילוקי שם (ראה בהבלעה שלא השבת שכר
ואם  ידוע, השבת שכר אם המלאכה, סוג השותפות, תנאי
שקיבל  שבת משכר (הנאה סי"ט רמה סי' כהערמה)). נראה
חפצים  השכרת על שבת (שכר ס"א רמו סי' להלן)). (יתבאר
מבהמה  שבת (שכר יגֿטו סעיפים רמו סי' בתים), או
שבת  (שכר ס"ט לקמן בה). שותפים ונכרי שישראל
לחזן  שבת (שכר סי"א לקמן לנכרים) בריבית מהלוואה
שסייע  למי טרחה (שכר ס"ז שלד סי' ויוםֿטוב). בשבת
על  שבת (שכר סי"ד תקכו סי' בשבת), הדליקה מן להציל

ביוםֿטוב)). קבר (חפירת מצוה
שלא 83) שבת שכר ליטול אסור סי"ב: סוף רמג בסי' עד"ז

וממכר. מקח גזירת משום בשבת משתכרים שאין בהבלעה
שכר  (גזירת לגזירה גזירה כמו שהוא נתבאר סי"א ולהלן

יכתוב). שמא ממכר ומקח וממכר, מקח משום שבת
הוא 84) והמחובר המוקצה ששמירת ס"ג: סוף לעיל עד"ז

בשבת. המותר דבר

של 85) בתנורו בשבת נכרים אפו אם סי"ט: רמה סי' לעיל
ממנו  ליהנות אסור התנור שכר לו ונתנו כרחו בעל ישראל
וראה  שבת, שכר שהוא מפני לאחרים בין לו בין עולמית
שבת  על ריבית (כשקיבל נט סי' ח"ד משה אגרות בשו"ת
דיום  דהשכר ונראה להחזירה): ניתן שלא באופן מהבנק,
ובאופן  צדקה לאיזה יתנהו שם להניחו שייך שלא האסור
טובה  הכרת לא אף הנאה שום לו יהיה ולא כלל ידעו שלא

ע"כ. אדם. משום
בשוגג  (וכן שקיבל השכר לחשב ניתן שלא ובמקום
לא  רמה שבסי' ולחלק להקל יש אולי הבאה), כבהערה
אפו  (שהרי מהשכר שנהנה עד שבת שכר איסור על עובר
אפילו  עולמית ממנו ליהנות אסרו ולכך כרחו), בעל בתנור
קיבל  ואף מדעתו לשבת והשכירו כשעבר משא"כ לאחרים,
נעשה, כבר שבת" "שכר איסור הרי בהבלעה שלא התשלום
על  שתמה כג סי' מהרש"ג שו"ת (ראה בדיעבד קונסים ואין
פסק  תמג בסי' והרי ולאחרים" "לו אסר כיצד  שוע"ר
אם  התורה, מן להחליף דאסור הנאה איסורי חליפי דאפילו
כאן  שגם לומר יש ועפי"ז התורה), מן מותר והחליף עבר
אם  אך שכר, כשומר ייחשב שלא כדי ממנו ליהנות אין
יהיה  השומר שבשבת ביניהם וסיכמו הפירות בעל הסכים
ייתכן  השבת עבור לו לשלם רוצה מכן ולאחר חינם, שומר
האלף  שו"ת ראה לו, שנותן הוא שמתנה לקבל, לו שמותר
הערה  פכ"ח בשש"כ וביאורו קלב סי' חאו"ח שלמה לך

פז. הערה ולהלן קלד,
הקודמת.86) הערה וראה קנט, הערה פכ"ח שש"כ
שיש 87) כא ס"ק משנ"ב וראה שוע"ר, לשון משמעות כן

בזה  שיש ז ס"ק ובתהל"ד עוור", "לפני משום בנתינה
ד  ס"ק מש"ז ובפמ"ג עבירה, עוברי לידי מסייע משום
בדרך  לקבל מותר אבל שבת" שכר "ליקח הוא שהאיסור
בדרך  גם לאסור קצת משמע שוע"ר מלשון אבל מתנה,

מתנה.
לתת 88) גם התיר שלח) סי' (ח"ג הקהתי שבט בשו"ת
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ח  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות

•
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dkld ixe`ia
íðéçá àìà [èì באחריותם חייב - פשע ואם -89.
íéîéä øàù [î בגניבה שחייב שכר כשומר דינו ואז -

ואבידה.
íéîéä øàù [àî,יום מבעוד הכנה המצריכה עבודה -

מלפני  שנעשית ההכנה שכר אגב שכרה לקבל מותר
.90שבת 

íéîé äøùò [áî בו חזר והפועל לחודש ששכרו כגון -
ימים  עשרה המעביד 91לאחר בו, חזר שהפועל ואע"פ ,

הפועל  ודין בהבלעה, השבת שכר את לשלם חייב
שכר  .92כשומר

ìåçá òìáåî [âî,שירות ל)כל (יהודי להזמין אין -

היוםֿטוב כגון או השבת לשעות מלצרות, או שמירה
לו 93בלבד  אין אמנם אם וגם שכרֿשבת. איסור משום

היוםֿטוב, או השבת בשעות שלא בשירות צורך כל
בעבודה  מעט שיעסוק השירות נותן עם יתנה

כדי 94הנדרשת  צאתו, אחרי או היום כניסת לפני גם ,
שכרו  לקבל שמחה 95שיוכל בעל ולכן, בהבלעה.

עמהם  יתנה וכדו', נקיון עובדי מלצרים, השוכר
המקום  את שינקו או יום, מבעוד בהכנות שיתחילו
השכר  את לקבל לעובדים ומותר השבת, צאת לאחר

ביחד  העבודה כל עבור .96בהבלעה

zetqede mipeiv
להתנות  ששכחו ומצוות תורה שומר שאינו למי שבת שכר
שמותר  שכרו, את ודורש המותר, באופן התשלום את עמו
שכרו  לו יתן לא דאם השם, חילול במקום שבת שכר ליתן

שכר. ועושקי גנבים הם שהדתיים יהודי אותו יחשוב
יב.89) ס"ק רבה אליה
כששכר 90) צד הערה להלן וראה סס"ט, פכ"ח שש"כ

בלבד. ה"הבלעה" לצורך משולם ההכנה
הל'91) חו"מ חלק (כדלהלן בו לחזור תמיד יכול הפועל

הפרת  על אותו קונסים שלא אלא סכ"א), ושכירות שאלה
(כמבואר  לעבדים" עבדים ולא הם "עבדי משום החוזה
מפר  ואם בו, לחזור יכול אינו המעביד אבל שם), בחו"מ
ואם  אחר, פיצוי או החודש כל על לשלם צריך החוזה את

ט. סעיף להלן נתבאר בו לחזור שיכול התנה
אינו  שהפועל שהתנה באופן מדברת זו שהלכה שפירשו ויש
שוע"ר  ופשט הבית, לבעל הפסד שיש או בו, לחזור יכול
בהלוואה  משא"כ מיוחד, לתנאי צריך אין שבשכירות
עוסקת  זו שהלכה שפירשו ויש הסעיף, בהמשך כמבואר
לחזור  יכול אינו שכר ששומר הדעה פי ועל בלבד, בשומר
גימפל  (מהרב ח"א מים פלגי שו"ת (ראה תנאי ללא בו
(מלבד  וצ"ע ז), אות ה סי' ה'תשנ"ו) אנטווערפען ליפשיץ
בחזנים) יא סעיף דלהלן שבת שכר איסור לפרש שנדחק מה
תשובה  פתחי (ראה בו לחזור תמיד רשאי המפקיד דהרי

ב). ס"ק רצג סי' חו"מ
שמר 92) לא השומר שאם שם וראה יח, ס"ק משנ"ב ע"פ

כן  הוא ולשוע"ר השבת, שכר לו לנכות רשאי בשבת
אחת  שבת לו ינכה לא אך השבתות, כל את לו כשמנכה

שלא  האחרות השבתות שכירות נמצאת שאז בלבד,
יום), שכיר ושאני ד"ה רמג לסי' מהדו"ב (ראה בהבלעה
מחשב  ולא חיסור, כל על שנקבע קנס לו מנכה כן אם אלא

בדיוק. אחד יום ערך
ט.93) סעיף על כדלהלן בקבלנות, ואפילו
אבל 94) עבורה, לשלם אנשים שדרך אחרת בעבודה או

מוהל  או חזן נסיעת (משא"כ קצרה נסיעה כגון קטן דבר
(כגון  עבורו לשלם רגילים שאין דבר או וכדו') אחרת לעיר
(שש"כ  מועיל אינו - ורופא) מוהל החזן, של הלימוד שנות

בוטשאטש). א"א ע"פ קנג הערה פכ"ח
אין 95) בהבלעה שגם נתבאר קלה הערה פכ"ח בשש"כ

הלוי  שבט בשו"ת אך השבת, על מיוחדת תוספת לקחת
שבת  שכר תוספת בענין ששאל מה שלה: סי' חי"א
על  בשכר שמוסיפים שהדרך בשבת), המותרת (במלאכה
בס' ראה וכב' שבת, איסור סרך שאין בדבר השבת יום
שמותר  באופן דאף זצל"ה הגרשז"א בשם כ' שבת  שמירת
שבת  שכר תוספת לקבל אסור מכ"מ בהבלעה שבת  שכר

מ  וכבודו שאם בהבלעה, אינו כבר שבת עבור תוס' קבל
כב', כמש"כ ההלכה של פשוטה ודאי הנה ע"ז... מערער
ולא  בע"פ לא שבת שכר הוזכר ולא ממש, מבליע דאם
שכר  גדר בזה אין ממש אחת בבת הכל ומשתלם בכתב

איסור. של שבת
ולא 96) בקבלנות משולם שכרם ואם סס"ו, פכ"ח שש"כ

כדלהלן  יחדיו העבודות את לכלול יש העבודה שעות לפי
ט. סעיף על
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Ê לא ומקצתם שתו ומקצתם שביעה כדי כולם אכלו ואם
שיש  לפי ששתה מי שיברך טוב לשתות תאבים והם שתו
הוא  אם שתה אם אלא לברך חייב אינו התורה שמן אומרים
ואכלת  חכמים ודרשו ושבעת ואכלת שנאמר לשתות תאב
שזה  עיקר דבריהם שאין ואע"פ שתיה זו ושבעת אכילה זו
על  המזון ברכת לחייב חכמים שסמכו הוא בעלמא סמך
זו  ושבעת בכזית ואכילה אכילה זו ואכלת שנאמר כזית
לברך  חייב שאינו פשוטו מידי יוצא המקרא אין אבל שתיה
לחוש  טוב מקום מכל שתה לא ואפי' ושבע כשאכל אלא

ששתה. מי שיברך שאפשר במקום לדבריהם

אכלו  לא ומקצתם שתו ולא לשובע אכלו מקצתם אם אבל
כיון  שתה שלא אע"פ לשובע שאכל מי יברך ושתו לשובע
תלוי  התורה מן המזון ברכת שחיוב כהאומרים שהעיקר

בשתיה: ולא שביעה כדי באכילה

Á לבד שהמזמן חכמים כתיקון בזימון כשמברכים זה וכל
עכשיו  אבל חובתם ידי כולם את ומוציא מברך הוא
ויכול  זה לכל לחוש אין המזמן עם בלחש מברכים שכולם
אחרים  שיש אע"פ שתה ולא לבד כזית שאכל מי אף לברך

ושתו. לשובע שאכלו

ישמעו  אלא כן לנהוג שאין קפ"ג בסי' נתבאר שכבר אלא
הזן: ברכת סיום עד לפחות המזמן מפי

Ë אם גסה אכילה ואכל שאכל קודם שבע כבר שהיה מי
ולאחריו  לפניו מברך האכילה מאותה גרונו נהנה
מן  חייבים שהם פי על אף חובתם ידי אחרים ומוציא
נפשו  אם אבל סופרים מדברי אלא חייב אינו והוא התורה
לא  כלל מברך אינו מאכילתו נהנה גרונו ואין עליו קצה
לכל  כלל אכילה חשובה אינה שזו לפי לאחריה ולא לפניה
בסי' שנתבאר כמו עשה מצות לענין בין שבתורה מצות
תרי"ב: בסי' שכתבנו כמה תעשה לא מצות לענין בין תע"ו

עשרה: או ג' לזימון צירוף דין קצז סימן א' חלק

* * *
שלא ‡ אחד ונכנס בזימון מברכים והם שאכלו שלשה

חייב  משלו שאכלנו נברך המברך כשאמר נכנס אם אכל
אינו  ושוב ועד לעולם תמיד שמו ומבורך ברוך אחריו לענות
ואם  קצ"ה בסימן כמ"ש שאכלנו ברוך אחר אמן עונה
תמיד  שמו ומבורך אלהינו ברוך אחריו עונה בעשרה מזמנים
עמהם. אכל ולא כשאכלו שם היה אם הדין והוא ועד לעולם

ברוך  עונין כשהמסובין שנכנס או כך אחריו ענה לא ואם
שמע  שלא כיון ומבורך ברוך לענות יכול שאינו שאכלנו
שמע  שלא שמי האומרים לדברי (ואף נברך המברך שאמר
לענות  יכול אינו כאן הציבור עם לענות יכול מש"ץ ברכו
ולענות  אכל לא והוא שאכלנו ברוך עונים שהם המסובין עם
אחריהם  יענה שמע) שלא כיון ראוי אינו ג"כ עצמו בפני

המברך. שחוזר שאכלנו ברוך אחר עונה אינו ושוב אמן

השם  הזכרת בהן שיש הגמורות בברכות לומר צריך ואין
בהם. חייב שאינו אע"פ אמן אחריהם לענות שחייב

אומרים  יש שאכלנו ברוך ואומר חוזר כשהמברך נכנס ואם
שכיון  שא"צ אומרים ויש אמן אחריו לענות שצריך
כלל  חיוב שום עליו אין שותקים הם שאכלו שהמסובים

הראשונה): לסברא לחוש (ויש

כזית · אכל אם אבל שתה ולא אכל לא כשהוא זה וכל
ולא  משקה מאיזה רביעית שתה או אחר דבר או ירק
עמהם  לענות יכול אצלם ונכנס אחרונה ברכה עדיין בירך
אחת  בחבורה עמהם אכל שלא אע"פ משלו שאכלנו ברוך
עונין  המסובין שכל בשעה נכנס (ואפילו אחר בבית אלא
כיון  נברך שמע שלא אע"פ שאכלנו ברוך עמהם עונה

לפ  ששמעו המסובין עם בברכו):שעונה כן האומרים דברי י

שאכלו: שלשה אצל נכנס אחד קצח סימן א' חלק

* * *
עצמו ‡ קבע שלא שאף עליו מזמנים כזית שאכל השמש

מעומד  ואכל עליהם ומשמש עומד אלא עמהם בשלחן
עמהם  כלל קביעות לו ואין אכילתו באמצע ובא הולך וגם
היא  זו בכך אכילתו שדרך שכיון לזימון עמהם מצטרף

קצ"ג: בסי' כמ"ש אחר באיש משא"כ קביעותו

חבר · הוא אפילו לזימון מצטרף אינו הזה בזמן כותי
דבריהם  לכל גמורים כנכרים ועשאום עליהם נמנו שכבר

הוא): חבר אם עליו מזמנין צדוקי (אבל

שמש ‚ ולא ושנה קרא ואפילו עליו מזמנים אין הארץ עם
טעמי  מתוכם להבין ולפרק להקשות חכמים תלמידי
ועכשיו  זה לענין הארץ עם זה הרי בוריים על המשניות
אחד  כל יהא שלא כדי גמור הארץ עם על אפילו מזמנים
היו  הם גם מהם פורשים היו שאם לעצמו במה ובונה הולך

לגמרי. הצבור מן פורשים

אין  וערבית שחרית שמע קריאת קורא שאינו מי מקום ומכל
לומר  שייך לא קוראים הארץ עמי שרוב שכיון עליו מזמנים
מיחידים  יפרשו אם לעצמו במה ובונה הולך אחד כל שיהא
עבירה  ועובר רשע שהוא מי ואצ"ל קוראים שאינם
(ואינו  התלמוד בזמן הארץ מעם מעולה שאינו בפרהסיא
מדקדקים  היו שהם עליהם שגזרו קודם לכותיים דומה
מורדים  אינן החזיקו שלא ובמצות בהם שהחזיקו במצות

בידיהם): אבותיהם מעשה אלא ופושעים

ואפילו „ אלהינו לברך נתכוין אפילו עליו מזמנין אין נכרי
שימול  עד גר שאינו עליו מזמנין אין טבל ולא שמל גר

כראוי. ויטבול

ידי  אחרים להוציא בזימון אפילו לברך יכול גמור וגר
שלאברהם  לפי לאבותינו שהנחלת על לומר ויכול חובתם

גוים: המון אב נקרא ואברהם למורשה הארץ נתנה

ואפילו ‰ עליו מזמנין אין מלברך פטור שהוא בחול אונן
ולברך  לענות עצמו על להחמיר רצה שאם להאומרים

מצטרף: אינו פטור שהוא כיון מקום מכל בידו הרשות

* * *
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Â גם חייבות לזמן שחייבים אנשים ג' עם האוכלות נשים
לעצמן  לזמן ליחלק ורצו שלש הם ואם עמהם לזמן הם
מזמנים  שאינם מי' פחות הם האנשים (אם בידם הרשות
קצ"ג). בסי' נתבאר הקודש לשון להבין צריכות ואם בשם

לזמן  רצו ואם לזמן פטורות עצמן בפני האוכלות נשים אבל
נשים  של חבורה תהא ולא לעבדים וה"ה בידם הרשות
נשים  אלא העבדים פריצות משום יחד מזמנים ועבדים

בשם: יזמנו שלא ובלבד לעצמן ועבדים לעצמן

Ê אכלו עבד או אחת ואשה חורין בני אנשים ט' אם וכן
אע"פ  בשם לזמן לעשרה להשלים מצטרפין אינן יחד
בעשרה  אלא אינו שבקדושה דבר שכל בזימון חייבים שהם
שאינן  לומר צריך ואין נ"ה בסי' כמ"ש חורין בני אנשים
זימון  חובת עליהם שאין כיון בג' לזימון להשלים מצטרפין
שחייבים  אנשים עם אכלו כן] אם [אלא אם) (אפילו כלל

לעצמן. לזמן

כפריצות  שנראה מפני רשאים אינם לצרפן רצו אם ואפילו
נברך  המברך שאומר בזימון אנשים עם נשים צירוף כשניכר
נאה  חברתן אין ובנה בעלה עם באשה ואפילו כולנו בצירוף
משום  בזה יש ניכר שצירופן בעבדים וכן יחד כשמצטרפין
ואין  ביותר ופרוצים זימה שטופי הם שהעבדים פריצות
כשמזמנין  וניכר הנראה צירוף עמהם לצרפם חורין לבני
שהנשים  אף ועבדים נשים בלא זימון כשיש משא"כ עליהם
מהמברך  בשמיעה חובתן ידי לצאת מצטרפין והעבדים
כיון  פריצות משום בזה אין הזימון בברכת אחריו ולענות

המברך. בברכת כלל ניכר צירופן שאין

לחוש  יש שלזה יחד מזמנין ועבדים נשים א"כ אלא
עבדים  וה"ה ניכר צירופן שאין אף בנשים העבדים לפריצות
במשכב  העבדים פריצות משום יחד מזמנים אין קטנים עם

הקטנים: עם זכור

* * *
Á לאנשים לנשים ולא לאנשים לא מזמן אינו אנדרוגינוס

נקב  הוא כדי שמא אכלו אם חובתם ידי מוציאם ואינו ה
בו  ויש זכר הוא שמא ולנשים קפ"ט בסימן כמ"ש שביעה
כולם  נקבה הוא שאם למינו הוא מזמן אבל פריצות משום

להיפוך. וכן נקיבות

זה  כשיקרע שמא כי למינו אפילו מזמן אין טומטום אבל
ידי  מוציאם ואינו זכרים ימצאו אלו וכשיקרעו נקבה ימצא

חובתן:

Ë והוא עליו מזמנין מברכין למי היודע שקטן אומרים יש
אחד  כל י' בן או ט' כבן שהוא הפעוטות לעונת שיגיע
ויודע  חריף הוא אם ו' מבן גדול הפחות ולכל חריפותו לפי
אף  ו' מבן פחות אבל מברכין למי שילמדוהו בלי מעצמו
הגיע  לא שהרי כלום אינו מעצמו ויודע חריף שהוא פי על

דעת. בן שאינו כמי הוא והרי הפעוטות לעונת

לזמן  אפילו מצטרף הפעוטות לעונת שהגיע אחר וקטן
ולברכו  לקדיש מצטרף שאינו להאומרים אף בשם בעשרה
ואחד  אחד וכל הואיל בה הקילו המזון שבברכת ולקדושה
לברך  (שיכול הזימון ברכת מחיוב עצמו לפטור יכול
לא  ואחד אחד שכל וקדושה וברכו בקדיש משא"כ לעצמו)

כולם  שיהיו צריך ענין בשום מחיובו עצמו לפטור יכול היה
מצטרפין. אינן קטנים ב' אבל מצוה בני

עד  מצטרף הקטן אין לעשרה בין לג' שבין אומרים יש אבל
פורח  קטן שהוא אע"פ שאז שלימות שנה י"ג בן שיהיה
כדי  שהוא בשיעורן נגמרו ולא שערות ב' בו שפרחו דהיינו
לי' בין לג' בין לזימון לצרפן בו הקילו לעיקרן ראשן לכוף
מברכים  למי שיודע והוא קטן הוא המצות שלכל פי על אף
יודע  אם אחריו מדקדקין אין כשיעורן סימניו נגמרו אם אבל
מצות. לכלל שהגיע כיון ענין בכל עליו ומזמנין מברכין למי

* * *
ויודע  שלימות י"ג בן הוא שאפילו ואומרים מחמירין ויש
ארוכות  שערות ב' הביא שלא ידוע אם מברכין למי
עליו  מזמנין בסתם אבל לי' ולא לג' לא לצרפו אין כשיעורן
הסתם  שמן החזקה על וסומכין סופרים מדברי הוא שזימון
בני  רוב כדרך שנה י"ג בתשלום כשיעורן שערות ב' הביא
מבן  פחות קטן על לזמן שלא אלו במדינות נוהגין וכן אדם

לשנות. ואין אחד ויום י"ג

לענין  זה בברכתו וכל חובתם ידי אחרים להוציא אבל זימון
אחד  ויום שנה י"ג בן שיהיה עד מוציא אינו הכל לדברי
שנתמלא  או בדיקה ע"י כשיעורן שערות ב' שהביא  וידוע
סומכין  אין תורה ובשל התורה מן הוא המזון שברכת זקנו

זו: חזקה על

È לכלל הגיע לא אם לשוטה אותו מחזיקין אדם שבני מי
ושוטה  חרש אבל עליו מזמנין חכמים בו שדברו שוטה
ופטורים  דעת בני שאינן מקום בכל חכמים בהם שדברו
עליו  מזמנין שאין ו' מבן פחות כקטן דינם המצות מכל

לעשרה. ולא לג' לא מצטרפין ואין הכל לדברי

ולא  שומע שאינו הוא מקום בכל חכמים בו שדברו וחרש
מדבר  שאינו אילם (וכן שומע ואינו מדבר אבל מדבר
לכל  כפקחים שהם כיון ויותר) ב' הם (אפילו ושומע)
לזה  ומכוונין מבינים הם אם לזימון מצטרפים דבריהם
עונה). אינו והאלם הזימון ברכת שומע החרש שאין (אע"פ

אין  שבקדושה שלדבר בעשרה לזימון אמורים דברים במה
בג' לזימון אבל נ"ה בסי' כמ"ש מעכבתם המיעוט עניית
וגם  הזן ברכת סיום עד המזמן מפי ישמעו שהב' צריך
כלל  זימון כאן אין לאו ואם כו' שאכלנו ברוך אחריו שיענו

קצ"ג: בסי' כמ"ש

‡È לזימון אותו מצ(ט)רפין אין עבירה דבר על שנידוהו מי
אותו  שמרחיקים נידוי ענין שזהו לעשרה ולא לג' לא
יתבאר  ממון עסקי על נידוהו ואם מאגודתם אותו ומבדילים

של"ד: סי' ביו"ד

מזמנין: אינן מי ועל מזמנין מי על קצט סימן א' חלק

* * *
לא ‡ ואחד סעודתם [שנים] וגמרו כאחת שאכלו שלשה

ברכת  עמהם ועונה להשנים כרחו על מפסיק האחד גמר
קצ"ג. בסי' כמ"ש הכל את הזן עד ושומע הזימון

עליו  מזמנין הם אבל זימון חובת ידי יצא לא הוא לאו ואם
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c"agרו i`iyp epizeax zxezn

ויכול  ושומע שם עומד שהוא כל עונה אינו בין עונה בין
אליהם  שיתקרב עד לו קורין עמהם עומד אינו ואם לענות
(משא"כ  קצ"ד בסי' כמ"ש עמהם ולענות לשמוע ויוכל
אין  לענות יכול שאינו ואילם לשמוע יכול שאינו בחרש

קצ"ט): בסי' כמ"ש בעשרה אלא עליהם מזמנין

חיוב · אין לפיכך לאחד להפסיק חייבים אינן שנים אבל
ולברך  לאחד להפסיק שיתרצו עד כלל עליהם חל זימון
או  אחריו ענו ולא עליהם הוא וזימן להפסיק רצו לא ואם
ידי  יצא ולא כלום עשה לא הכל את הזן עד שמעו שלא
השנים  שיגמרו עד לברך רשאי אינו הוא אף לפיכך זימון
מתחלת  בזימון נתחייב כבר שהרי עליהם ויזמן סעודתם

קצ"ג. בסימן כמ"ש יחד שלשתם התחילו אם הסעודה

מן  אחד בא ואח"כ עליהם וזימן לו להפסיק נתרצו ואם

ומזמנין  חוזרין אינן עמו סעודתם וגמרו עמהם וקבע השוק
אחד  אבל ראשונה פעם כשזימנו זימון מהם פרח שכבר
וגמר  אצלו וקבעו השוק מן ב' באו ואח"כ לשנים המפסיק
אלו  לב' טפל נעשה שהוא עמהם ומזמן חוזר עמהם סעודתו
פעם  הדין והוא קצ"ג בסי' שנתבאר כמו עדיין זימנו שלא
שבאו  שנים כל עם ולזמן להפסיק יכול יותר או וג' ב'

כזית. עמהם ואכל אצלו וקבעו

לב' אחד והפסיק מתחילה יחד קבועים ט' היו אם וה"ה
ולחזור  מהם אחרים לב' ולהפסיק לחזור [ה]אחד יכול מהם
כשזימנו  מהם זימון פרח האחרונים ב' אבל לב' ולהפסיק
עוד  שאכלו לא אם בחבורה זימון נשאר ולא הראשונים
נתבארו  ושם קצ"ג בסי' שם כמ"ש הראשונים זימון אחר

זימון: פרח דיני פרטי כל

לברך: כדי המפסיק דין ר סימן א' חלק
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ziciqgd dyxtd - gly zyxt 'dxez ihewl'

נסכים  1ּבפרׁשת  §¨¨©§¨¦

zWxtAaizM mikqp(bÎa ,eh EpzWxR)" :ux` l` E`az iM §¨¨©§¨¦§¦¨¨¨¥¦¨Ÿ¤¤¤
mkizFaWFn'כּוdlFr 'dl dX` mziUre :"וגֹו', §¥¤©£¦¤¦¤©¨ְ

ux`" `Fxwl aEzMd dPiW dOl oiadll`xUio`M " §¨¦¨¨¦¨©¨¦§¤¤¦§¨¥¨
ux`" mWAmkizFaWFnlkAn xzFi ± "2dxFYd §¥¤¤§¥¤¥¦§¨©¨

ux`" z`xwPWorpM?"3 ¤¦§¥¤¤§©©
l"fx Exn` dPd ּדברכֹות ב ' a)(פרק cEnr sFq ,ci)(lM" : ¦¥¨§©©ְִֶֶָ©¨

dlFr aixwd EN`M ,oiNitz `lA rnWÎz`ixw `xFTd©¥§¦©§©§Ÿ§¦¦§¦¦§¦¨
oFinC oipr oiadl Kixve ."mikqp `lA gafe dgpn `lA§Ÿ¦§¨§¤©§Ÿ§¨¦§¨¦§¨¦¦§©¦§
dgpnl oiNitzE ,gafe dlFrl rnWÎz`ixw dOcOW df¤¤§©¤§¦©§©§¨§¤©§¦¦§¦§¨

.mikqpE§¨¦

minXd on W` cxFi didW ± zFpAxTd oipr dPde4lr §¦¥¦§©©¨§¨¤¨¨¥¥¦©¨©¦©
dlrd z` lk`Ye gAfOd iAB5oke .minlXd ialg z`e ©¥©¦§¥©©Ÿ©¤¨Ÿ¨§¥¤§¥©§¨¦§¥

'cn aMxEn `Ed mc`d dPd iM :rnWÎz`ixwA oiprd̈¦§¨¦§¦©§©¦¦¥¨¨¨§¨¦
zFcFqi6xtr ,min ,gEx ,W` :7,mnFC :zFpigA mdW . §¥©©¦¨¨¤¥§¦¥

d"ied mW lW zFIzF` 'c cbpM ± xAcn ,ig ,gnFv¥©©§©¥§¤¤¦¤¥£¨¨
zpigaE ,EN` zFpigA EEdzpe EkWnp mXOW ,`EdÎKExÄ¤¦¨¦§§§¦§©§¦¥§¦©

igd zpigA `Ed "W`d cFqi"8. §¨¥§¦©¤¨

aizM dPde(a ,e dirWi)" :mitxUzpigA WIW ,"micnFr §¦¥§¦§©§¨§¨¦§¦¤¥§¦©
mdW ipRn ,"mitxU" mi`xwPW WcTd zFIge mik`ln©§¨¦§©©Ÿ¤¤¦§¨¦§¨¦¦§¥¤¥

d cFqI"nW`,zEadlzdA micnFr md cinze ,"iwl`d ¦§¨¥¨¡Ÿ¦§¨¦¥§¦§¦§©£
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.1.f"pwz oeiq bk ,fEOY WcFgd mikxan ,glW zWxR zAWA xn`p)¤¡©§©¨¨¨©§©§¨§¦©¤©¦¨

.gtw'` cEOr b wlg xAcOA irvn`d x"Enc` ixn`n ± df xn`n lr cQEin§¨©©£¨¤©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¥¤©

zFtqFd a KxM xAcOA dxFYd xF` ± zFdBd ztqFze miiEPiWA EpiptNW xn`Od©©£¨¤§¨¥§¦¦§¤¤©¨©¨©¦§¨¤¤¨

.85 .84 cEOr ± EpiptNW WExCd xESiw .80 cEOr ± ` wxtl ddBd .72 cEOr©©¨¨§¤¤©¦©§¤§¨¥©

df ligzOd xEAC mb d`x .87 .cEOr ± ddBde e"hxz "E`Faz iM" WExC xESiw¦§¦¨§©¨¨©§¥©¦©©§¦¤

.(f"nyz "mikqPd oipr oiadl" ligzOd xEAC .b"nyz glW zWxR zAW ±©¨¨¨©§©¦©©§¦§¨¦¦§©©§¨¦

.2):orpM ux` z`xwPW dxFYd lkAnia` `Ed mg" ixde" :b ,ek aWIe xF` dxFYA ¦§¨©¨¤¦§¥¤¤§©©§¨©¥¤©£¥¨£¦

.(?"dfA l`xUi ux` gaW qEgId `Ed dnE ,"orpk§¨©©©¦§©¤¤¦§¨¥¨¤

.3glW dWxR sFq WxcOA x`Fan Ff `iWEwe)dAx xAcOA) mWe] §§¨§¨©¦§¨¨¨¨§©§¨©¦§¨©¨

l`xUIW rnXW oeiM ?FnW lr ux`d z`xwPW orpM dkf dOle" :(b ,fi dWxR̈¨¨§¨¨¨¨§©©¤¦§¥¨¨¤©§¥¨¤¨©¤¦§¨¥

`xTY mFwOd z` dzivR dY` `Ed KExA WFcTd xn` ,mFwOd z` dvR ,mi`Ä¦¨¨¤©¨¨©©¨¨©¨¨¦¨¤©¨¦¨¥

("LnW lr ux`d. ¨¨¤©¦§

wEqR lr dAxÎzldwA cFr oiIre(c ,a)iM" ± "iUrn iYlCbd" §©¥§Ÿ¤¤©¨©¨¦§©§¦©£¨¦
"mkizaWFn ux` l` E`az(a ,eh EpzWxR)"dlFr mziUre" , ¨Ÿ¤¤¤§Ÿ¥¤¨¨¨¥©£¦¤¨

d`xE ."'dl dX` mziUre" :(b ,mW EpzWxR) Epiptl dAx zldwA .a ,hk qgpR)¦§¨§Ÿ¤¤©¨§¨¥¨¨¨¥¨©£¦¤¦¥©§¥

.("dlFr mziUre . . E`az iM" :` ,fi EpzWxR dAx xAcOA©¦§¨©¨¨¨¨¥¦¨Ÿ©£¦¤¨

wEqR lr ,mW cFre(f ,h zldw)"Lpii aFh ala dzWE"Ff ± §¨©¨Ÿ¤¤§¥§¤¥¤

" .mikqp zWxtxak iMdvxLiUrn z` miwl`d"(mW)Ff ± ¨¨©§¨¦¦§¨¨¨¨¡Ÿ¦¤©£¤¨

l`xUi zqpkdux`lux` l` E`az iM" xn`PW ".כּו', ©§¨©¦§¨¥¨¨¤¤¤¡©¦¨Ÿ¤¤¤
oFWNn "ux`" EWxiRW d`xpeoFvx(d dWxR dAx ziW`xA)oke . §¦§¤¤¥§¤¤¦§¨§¥¦©¨¨¨¨§¥

.ux` Kxr "miiEPiMd ikxr"A "qCxR"A `Ed©©§¥§¤§¥©¦¦¥¤¤¤

רגלי" הדֹום "והארץ ּפסּוק על מּזה: ּׁשּנתּבאר מה `xFועּיין dxFY) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¨

.(b ,` ziW`xA"מצּו אלהי ה' הּזה "הּיֹום ּפסּוק n`,ועל `FaY oOwl) §¥¦ְְְֱֶֶַַַַָֹ§©¨¨

(a ,d xAcOA lirl mb d`xE) .(`.( §¥©§¥©¦§¨

.4.(` ,`ix b wlg xdf .a ,`k `nFi d`xE .ck ,h ipinW d`x)§¥§¦¦§¥¨Ÿ©¥¤

.5z` lk`Ye 'd W` lRYe" :EdIl` lW gAfOA gl ,gi `Îmikln iR lr)©¦¦§¨¦©¦§¥©¤¥¦¨©¦Ÿ¥©Ÿ©¤

.("dlrd̈Ÿ¨

.6):zFIzF` 'c .zFcFqi 'cn`n xrW miIg ur mWaE .`p wxR ozp iAxC zFa` ¦§¦¨§©¦¨¨¤¤§¥¥©¦©©

.(xn`OA ` ,d lirl onqp ± .b wxR¤¤¦§¨§¥©©£¨

יׂשראל"7. ּבני מסּפר "והיה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר (lirlּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ§¥

.(a ,d

) תצא"8. "ּכי ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר d`xEּכמֹו .b ,cl oOwl) ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ§©¨§¥

((c cEOr sFq ,dr qgpR oOwl mb. ©§©¨¦§¨©



רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

daWgn m` iM mdl oi`W zngnzg`mdini lM ¥£©¤¥¨¤¦¦©£¨¨©©¨§¥¤
KxAzi FzpikW eif wx mibiVOW ,ziW`xA ini zWXn¦¥¤§¥§¥¦¤©¦¦©¦§¦¨¦§¨¥
`l dlile mnFi okle .Wil oi`n mzF` dEdnE dIgnd©§©¤§©¤¨¥©¦§¥§¨¥¨¨©§¨Ÿ
hEWR cg` cFqi m` iM mdl oi`W ipRn Epiide ,EhFwWi9 ¦§§©§¦§¥¤¥¨¤¦¦§¤¨¨

miaMxEn mpi`e "idl`d W`d cFqi" `EdW10. ¤§¨¥¨¡Ÿ¦§¥¨§¨¦
mbe ,zFcFqi 'cn aMxEn `EdW ,mc`d oM oi`X dn©¤¥¥¨¨¨¤§¨¦§§©
cFnrl lkEi `l ± zipEIgd Wtpe sEBA WAEln `Ed§¨©§¤¤©¦¦Ÿ©©£

.eini lM zg` daWgnE dbxcnA§©§¥¨©£¨¨©©¨¨¨
zidl`d FWtp gkA Wi mFwn lMn dPd K`oF`OSd ©¦¥¦¨¨¥§Ÿ©©§¨¡Ÿ¦©¦¨

iM .mik`lOdn xzFi ± zadlW W` itWxM W`d cFqIn¦§¨¥§¦§¥¥©§¤¤¥¥©©§¨¦¦
zbxcOn dzEgtE drExB mc`d zbxcn dPd dHnNW s ©̀¤§©¨¦¥©§¥©¨¨¨§¨§¨¦©§¥©
Wtpe sEBA WAEln `Ed dHnNW ipRn Epiid ,mik`lOd©©§¨¦©§¦§¥¤§©¨§¨©§¤¤
cg`e cg` lM ,dlrnl ± FznWp WxW la` ,zipEIgd©¦¦£¨Ÿ¤¦§¨§©§¨¨¤¨§©©
wx ,sEBA zWAEln `id dnWPd lM `NW ;Fzbxcn itl§¦©§¥¨¤Ÿ¨©§¨¨¦§¤¤©©
daSFg xFwnA dlrnl x`Wp WxXde ,dPOn dx`d¤¨¨¦¤¨§©Ÿ¤¦§©§©§¨¦§§¨

dgwlp EPOnW oFilrd mlFrA11mlFr lkAW zFnWPde . ¨¨¨¤§¤¦¤¦§§¨§©§¨¤§¨¨
zbxcn lr uw oi`l dlrnE z`U xziA md ,mlFre§¨¥§¤¤§¥©£¨§¥¥©©§¥©
onvr zFnWPd ozF` od ode .mdd zFnlFrAW mik`lOd©©§¨¦¤¨¨¨¥§¥¥¨©§¨©§¨

.dGdÎmlFrA dHnl WAlzdl mzx`d hXRzOW¤¦§©¥¤¡¨¨§¦§©¥§©¨¨¨©¤
± ifg `l Edi`C aB lr s`" EdfeDilGn"ifg12WExiR : §¤©©©§¦¨¨¥©¨¥¨¥¥

" oFWln ± "`lGn"lGi"min(f ,ck wlA)FznWp WxW Epiide , ©¨¨¦§¦©©¦¨¨§©§Ÿ¤¦§¨
.dHnl Fzx`d KWnpe lfFp EPOnW dlrnl§©§¨¤¦¤¥§¦§©¤¨¨§©¨

"daWgOA Elr l`xUI"W itl Epiide13:WExiR ± §©§§¦¤¦§¨¥¨©©£¨¨¥
zcgEin FYaWgn dPd ,inWBd mc`A lWnl FnM§§¨¨¨¨¨©©§¦¦¥©§©§§¤¤
cxtp xaC `EdW ,FxEAiCn xzFi micg`l Eide FWtpA§©§§¨©£¨¦¥¦¦¤¨¨¦§¨
oM oi`X dn ,wFYWle eiR mFqgl FciaE ,EPOn uEg `vFie§¥¦¤§¨©§¦§¦§©¤¥¥

"zFIzF` d`ln WtPd" iM ,daWgOd zpigA14. §¦©©©£¨¨¦©¤¤§¥¨¦
l`xUi zFnWp xFwn ,l`xUiÎzqpM KM15Elr ± ¨§¤¤¦§¨¥§¦§¦§¨¥¨

daWgnA16WOn FzEnvre FzEdnA micgEinE d`Nir §©£¨¨¦¨¨§¨¦§¨§©§©¨

aizkC mbd)(g ,dp dirWi)"mkizFaWgn izFaWgn `l iM" :, £©¦§¦§©§¨¦Ÿ©§§©©§§¥¤
Epipf` gTY EdPn unWe Edvw qt` ixd mFwn lMn17oiadl ¦¨¨£¥¤¤¨¥§¤¤¦¥¦©¨§¥§¨¦

lWn KxC lr xirfn hrn18.( §©¦§¥©¤¤¨¨

,zFnEvre zFAx ,zFnlFrd zElWlYWdAW `N ¤̀¨¤§¦§©§§¨¨©©£
ÎWtpe sEBA WAlzdl dnWPd zx`d hXRzpe lWlYWp¦§©§¥§¦§©¥¤¨©©§¨¨§¦§©¥©§¤¤
ÎWtpe sEBd lr hFlWl DgkA dPcFre ;zindAd©©£¦§¤¨§Ÿ¨¦§©©§¤¤
mlFrd ibEprzl FAlAW zEningd xiqdl ,zindAd©©£¦§¨¦©£¦¤§¦§©£¥¨¨

d W`d cFqI"n eizFe`zeiraH"19cFqi" FA xaFB zFidle , §©£¨¦§¨¥©¦§¦§¦§¥§
d W`didl`aNA FpMWOW "20FAle FWtp aidldl , ¨¥¨¡Ÿ¦¤¦§¨©¥§©§¦©§§¦

KxAzi FzECg`A lhAdlE llMdl21; §¦¨¥§¦¨¥§©§¦§¨¥

gkAX "iraHd W`d cFqi" mb dlrn df ici lre§©§¥¤©£¤©§¨¥©¦§¦¤§Ÿ©
zFidl ± oAxwM 'dl dlFre llkp zFidl ,zindAd FWtp©§©©£¦¦§¦§¨§¤©§¨§¨¦§
hrnzn "idl`d W`d cFqi" gM xiAbOW zr lkAW¤§¨¥¤©§¦Ÿ©§¨¥¨¡Ÿ¦¦§©¥

dXEcTA llkpe "iraHd W`d cFqi" gM xxwznE22Edfe . ¦§¨¥Ÿ©§¨¥©¦§¦§¦§¨©§¨§¤
"W` dlkF` W`"23. ¥§¨¥

lW dXEcw lW W`"W ± WOn zFpAxTA did oke§¥¨¨©¨§¨©¨¤¥¤§¨¤
."W`d cFqi" zpigAn mdW ± miIg ilrA dlk` "dlrn: ©§¨¨§¨©£¥©¦¤¥¦§¦©§¨¥

K` .a`Ed FAW "idl`d W`d cFqI"d dPd ,df lM mr ©¦¨¤¦¥©§¨¥¨¡Ÿ¦¤
WOYWOWM okle .zipEIgd FWtpA WAlznE lEabE dCnA§¦¨§¦§©¥§©§©¦¦§¨¥§¤¦§©¥
lke ,mdinFce d`pUe d`pwe qrka FnM ,FtEB ipiprA FA§¦§§¥§§©©§¦§¨§¦§¨§¥¤§¨

zFe`Y iPin'וכּו`l aEWe dCOd on xqgpe hrnzn , ¦¥©£ְ¦§©¥§¤§©¦©¦¨§Ÿ
.'d zcFarA KM lM FAl adlzi¦§©¥¦¨©©£©

:dfl dvErId dvre§¥¨©§¨¨¤

"iMWg DiBi 'de ixp xi`Y dY` iM" :aizM dPd24. ¦¥§¦¦©¨¨¦¥¦©©¦©¨§¦
zn`A "cg` 'd" zpEn`A zEppFAzdd ici lrW :WExiR¥¤©§¥©¦§§¤¡©¤¨¤¡¤

A iC `le ,FAle FYaWgn wnFrAoFxkfmixaCd §¤©£©§§¦§Ÿ©§¦§©§¨¦
W m` iM ,calA FYaWgnAFYaWgn rwzie winrI §©£©§¦§©¦¦¤©£¦§¦§©©£©§

wfFgAmilWdl "idl`d W`d cFqi" Fl xi`i if`e , §¤©£©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¦§©§¦
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.9,zFcFqi 'cn FznWp aMxEn mc`de miaMxEn mpi` mik`lOd dOl mrHd)©©©¨¨©©§¨¦¥¨§¨¦§¨¨¨§¨¦§¨¦§

a KxM xAcOA dxFYd xF` ± zFipWOd WExitl m"Anxd znCwd iR lr x`Azp¦§¨¥©¦©§¨©¨©§©§¥©¦§¨©¨©¦§¨¤¤

.(72 cEOr zFtqFd¨©

) לחם 10. על אֹותם הּכהן "והניף ּפסּוק על ּבּביאּור, ּׁשּנתּבאר מה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעּיין
Kli`e)).הּבּכּורים" b ,fl xFn` lirl) ִִַ§¥¡¨¥¨

ּבחגוי"11. "יֹונתי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה a),עּיין ,fh mixiXd xiW oOwl) ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ§©¨¦©¦¦

הּׁשמים" "האזינּו ּפסּוק `).ועל ,`r Epif`d oOwl) ְֲִִַַַַָָ§©¨©£¦

.12.(` ,b dNibn)§¦¨

.13.(d ,` dAx ziW`xA)§¥¦©¨

.14mc`d idie" :f ,a ziW`xA d`x .b wxR `"zph (d) xrW miIg ur d`x)§¥¥©¦©©¤¤§¥§¥¦©§¦¨¨¨

owGd x"Enc` ixn`n d`xE ."`lNnn gExl" :qFlwpE` mEBxzaE "dIg Wtpl§¤¤©¨§©§§§§©§©§¨§¥©©§¥©§©¨¥

.(onqp mWe .enw cEOr ` wlg miaEzM§¦¥¤©§¨¦§¨

.15):daWgOA Elr l`xUi.(d ,` dAx ziW`xA ¦§¨¥¨©©£¨¨§¥¦©¨

.16lr dxizi dlrnA md mlFr lkAW zFnWPd KkitlC ,xnFl dvFx")¤©¦§¦¨©§¨¤§¨¨¥§©£¨§¥¨©

.(74 cEOr mW dxFYd xF` ± ."mdd zFnlFrAW mik`lOd©©§¨¦¤¨¨¨¥©¨¨©

.17.("Edpn unW ipf` gTYe" :ai ,c aFI` ."d`xz Edvw qt`" :bi ,bk wlA iR lr)©¦¨¨¤¤¨¥¦§¤¦©¦©¨§¦¥¤¤§

) ער"18. ולּבי יׁשנה "אני ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה mixiXdועּיין xiW oOwl) ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ§©¨¦©¦¦

.((b ,cl

.19Wtp lr dhilW dl Wi Kkl ,d`Nir daWgOn dnWPd yxXW itl")§¦¤Ÿ¤©§¨¨¦©£¨¨¦¨¨§¨¥¨§¦¨©¤¤

."xEACd zpigAn zElWlYWd iEAx ici lr DzEEdzd xFwnE DWxXW zindAd©©£¦¤¨§¨§¦§©¨©§¥¦¦§©§§¦§¦©©¦

.(mW dxFYd xF` ±©¨¨

.20.(26 cEOr dcFard qxhpEw d`x)§¥§§¥¨£¨©

) אמֹור21. ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה Kli`e),ועּיין a ,al) ּפסּוק על ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָ¨¥¨ַָ
יׂשראל"). ּבני ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵַָ"ונקּדׁשּתי

.22.(a ,ep zTg .b a oPgz`e oOwl d`x)§¥§©¨¨¤§©©ª©

.23.(a ,`k `nFi)¨

.24:hk ,gi miNdzE ."iMWg DiBi 'de 'd ixip dY` iM" :hk ,ak aÎl`EnW iR lr)©¦§¥¦©¨¥¦©©¦¨§¦§¦¦

.("iMWg DiBi iwl` 'd ixp xi`Y dY` iM"¦©¨¨¦¥¦¡Ÿ©©¦©¨§¦



c"agרח i`iyp epizeax zxezn

aEzMW FnkE ,FMWg DiBie FpFxqg(g ,f dkin)aW` iM" : ¤§§©¦©¨§§¤¨¦¨¦¥¥
"il xF` 'd ± KWgA25. ©Ÿ¤¦

DAW ,mFi lkA minrR rnWÎz`ixw oixFw okle§¨¥¦§¦©§©©£©¦§¨¤¨
xWt` i` iM zFidl ,oOwlcM zEppFAzdd oipr x`Fan§¨¦§©©¦§§§¦§©¨¦§¦¦¤§¨
wqFre ,zindAdÎWtpe sEBA WAEln FzFidl ,mc`l§¨¨¦§§¨©§¤¤©©£¦§¥
dad`d z` xxFrl ,mFId lM miInWB mixacA¦§¨¦©§¦¦¨©§¥¤¨©£¨
mFi lkaE .rnWÎz`ixw ici lr m` iM zEadlzdde§©¦§©£¦¦©§¥§¦©§©§¨
KlFde hrnzn FcbpkE ,"idl`d W`d cFqi" gM xiAbn©§¦Ÿ©§¨¥¨¡Ÿ¦§¤§¦§©¥§¥
cr ,dXEcTA llkpe dlFre "iraHd W`d cFqi" gMŸ©§¨¥©¦§¦§¤§¦§¨©§¨©
mipFnW F` dpW miraW eizFpW iniM ,minid ze`lnAW¤¦§Ÿ©¨¦¦¥§¨¦§¦¨¨§¦

dpW26Elrie "iraHd W`d cFqi"AW zFgMd lM Ehrnzi , ¨¨¦§©£¨©Ÿ¤¦§¨¥©¦§¦§©£
.dXEcTA llMdl§¦¨¥©§¨

`Ed zindAd FWtp zFgM mb ,l`xUiA iM ,Epiid©§¦§¦§¨¥©Ÿ©§©©£¦
dXEcTl `QM miUrpe ,iIgvpmiakFM icaFr oM oi`X dn)27 ¦§¦¦§©£¦¦¥©§¨©¤¥¥§¥¨¦

.(llM diilr mdl oi`e ,zklFde dlM zindAd mWtPW ±¤©§¨©©£¦¨¨§¤¤§¥¨¤£¦¨§¨
xEriW itM `Ed minXd on Fl EpYip xW` eiIg ini zCnE¦©§¥©¨£¤¦§¦©¨©¦§¦¦
KM lkA ,zipEIgd Wtpn zFgM KM lM zFlrdl KixSW¤¨¦§©£¨©Ÿ¦¤¤©¦¦§¨¨

.rnWÎz`ixw `xwi xW` minrR§¨¦£¤¦§¨§¦©§©
rnWÎz`ixwd oipre28winrie opFAzIW ,`Ed §¦§©©§¦©§©¤¦§¥§©£¦

" :iM FAl lr oFxMfl zFidl FYaWgnAd"ied`EdW ± " §©£©§¦§§¦¨©¦¦£¨¨¤
didie ded ,didW :WExiR ,didie ded ,did29lMd ±deW ¨¨Ÿ¤§¦§¤¥¤¨¨Ÿ¤§¦§¤©Ÿ¨¤

qg iEPiW mEW FA oi`e ,cgEinE cigi FCal `Ede ,Flv ¤̀§§§©¨¦§¨§¥¦©
aEzMW FnM .didie dedl did oiA mFlWe(e ,b ik`ln)ip`" : §¨¥¨¨§Ÿ¤§¦§¤§¤¨©§¨¦£¦

d"iedizipW `lmlFrd `xap `NW cr `Ed dY`"e ," £¨¨Ÿ¨¦¦§©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨
`xaPXn `Ed dY`e 30"ּו'כ`lM ± DiOw ,`lFk" iM , §©¨¦¤¦§¨¦¨©¥§¨

"aiWg31; ¨¦
" `Ed `Ed ± KxAzi Fnvr `EdeEpidl`:WExiR ," §©§¦§¨¥¡Ÿ¥¥

z`e" oFWlnili`"gwl ux`d י"ז סיּמן bi](ּביחזקאל  ,](, ¦§§¤¥¥¨¨¤¨¨ְִִֵֶָ

oFWl `EdWgM`Ed ± `EdÎKExA d"ied mXW EpiidC . ¤§Ÿ©§©§¤¥£¨¨¨
`EdEpzEige EpigMlW zEIge xFwn `Ed `EdW EpiidC . Ÿ¥§©¥§©§¤¨§©¤

FzECg`A llMdl daWgOA ElrW ,l`xUi zFnWp lM̈¦§¦§¨¥¤¨©©£¨¨§¦¨¥§©§
l"PM FzEnvre FzEdnA ,KxAzi32. ¦§¨¥§¨§©§©©

`Ed ozEig xFwOW ± mi`xaPd lM x`W oM oi`X dn©¤¥¥§¨¨©¦§¨¦¤§©¨
mixnF`W FnM ,"Kln" zpigAn33cFaM mW KExA" : ¦§¦©¤¤§¤§¦¨¥§

FzEklnmlFrlFzEklnE" ;"crelMA"dlWn,bw miNdY) ©§§¨¨¤©§©Ÿ¨¨¨§¦¦

(hizFnlFr Elit`e ;mipFilrzEkln LzEkln" iM ,lM ©£¦¨¤§¦¦©§§©§¨
minlFr) "(bi ,dnw miNdY.aizM ¨¦§¦¦§¦

aEzMW FnM ,KxAzi EPOn uEg cxtp xaC oi`W mbd£©¤¥¨¨¦§¨¦¤¦§¨¥§¤¨
(ci ,hk `ÎminId ixaC)LOn iM" :lMdaizkE ,"(dl ,c oPgz`e)iM" : ¦§¥©¨¦¦¦§©Ÿ§¦¨¤§©©¦

mW lW mlrdde xYqddW ,"miwl`d `Ed d"ied£¨¨¨¡Ÿ¦¤©¤§¥§©¤§¥¤¥
,d"ied mW zpigAn `Ed midl` אחר ּבמקֹום  ׁשּנתּבאר  ,ּכמֹו ¡Ÿ¦¦§¦©¥£¨¨ְְְִֵֵֶַָָ

"DiaE diPin DiWEalC `vnw oicdk"E34oi` mFwn lMn ± §¨¥©§¨¦§¥¦¥¥¦¨¨¥
m` iM dfdx`de eif`id z`f mb s`e ,EPOn zhXRzOd ¤¦¦¦§¤¨¨©¦§©¤¤¦¤§©©Ÿ¦

dx`dzhrEn. ¤¨¨¤¤
l"fx xn`nM35eiGdW ,"`AdÎmlFrd `xap c"EiA" : §©£©©©§¦§¨¨¨©¨¤©¦

,c"Ei lWnl FnM .xirGn hrn `N` Dpi` Ff dx`de dGd©¤§¤¨¨¥¨¤¨§©¦§¥§§¨¨
wx `EdW ± mc` lW FYaWgnAW dPhTd zF` `idW¤¦©§©¨¤§©£©§¤¨¨¤©
± l`xUi zFnWp xFwn la` .ohw cg` uFvip FnM§¦¤¨¨¨£¨§¦§¦§¨¥
FnkE ,`EdÎKExA sFqÎoi` miIgd iIge xFwnA micgEin§¨¦§¨§©¥©©¦¥¨§

aEzMW(ciÎbi ,gnw miNdY)minWe ux` lr FcFd" ipalכּו': , ¤¨§¦¦©¤¤§¨¨¦¦§¥
."FaFxw mr l`xUi¦§¨¥©§

mc`d z` miwl`d dUr xW`" Edfe)xWi",'ז סימן (ּבקהלת §¤£¤¨¨¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨ְִֶֶָֹ

dHnl.כ"ט) `Ed KM dlrnl `EdW FnMW Epiid ± "xWi" WExiR :¥¨¨©§¤§¤§©§¨¨§©¨
wEqR lr xg` mFwnA x`AzPW FnM(h ,hi miNdY)'d icETR" §¤¦§¨¥§¨©¥©¨§¦¦¦¥

mixWiNib didIW KWnp mci lre mdAW ± "mixWi" yExitC ,"iE §¨¦§¥§¨¦¤¨¤§©¨¨¦§©¤¦§¤¦
dlrnl `EdW FnM WOn dHnl sFq oi` xF`36oipr `Ed Kke , ¥§©¨©¨§¤§©§¨§¨¦§©

z`"mc`dxWi.WOn d"ied mXn gMd FA KWnPW ± " ¤¨¨¨¨¨¤¦§©©Ÿ©¦¥£¨¨©¨

zldw WxcnA aEzMW FnkE37aEzMX dn oipr EdGW ± §¤¨§¦§©Ÿ¤¤¤¤¦§©©¤¨
(ak ,b ziW`xA)did mc`d od" :cg`MEPOnziW`xaA `zi`e ." §¥¦¥¨¨¨¨¨§©©¦¤§¦¨¦§¥¦

dAxכ"א iAxּפר ׁשה :"EPOn cg`M did mc`d od" WExitA ©¨ָָָ§¥¥¨¨¨¨¨§©©¦¤©¦
,xn` oFniq xA dcEdimlFr lW FcigiMxn`PW ,(c ,e oPgz`e): §¨©¦¨©¦¦¤¨¤¤¡©¨¤§©©

Epiwl` 'd l`xUi rnW"cg` 'd.FpFWl o`M cr ," §©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨©¨§

A KWnp FA KWnPd gMdW ,l"PM EpiidexWFid"ied mXn §©§©©¤©Ÿ©©¦§¨¦§©§¤¦¥£¨¨
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) וׂשמחי 25. "רּני הּמתחיל ּבדּבּור מּקץ, ּבפרׁשת מּזה: ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועּיין
b).ּבת" ,el)"נרי אּתה "ּכי הּמתחיל ּדּבּור b).וסֹוף ,`n) ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

הּצּור" ּבנקרת וׂשמּתי" ּגּבי יכּפר", הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּדּבּור ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַסֹוף
.((b ,ek ixg` lirl)§¥©£¥

.26mipFnW zxEabA m`e dpW miraW mda EpizFpW ini" :i ,v miNdY d`x)§¥§¦¦§¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦§Ÿ§¦

.("dpẄ¨

.27:(1102 jEA) Wcw ci azM sEbA)mlFrd zFOE`A.( §§©©Ÿ¤§¨¨

.28.(atyz cEOr (a KxM mixaC) d`x zWxR dxFYd xF`A `aEd)¨§©¨¨¨©§¥§¨¦¤¤©

.29WExC ` xrW miIg ur .h wxR ` xrW qCxR .a cEnr sFq ,fpx b wlg xdf)Ÿ©¥¤©©§¥©©¤¤¥©¦©©§

KExr oglW .'fe 'c miwxR dpEn`de cEgId xrW ,`ipY .` spr xWFie milEBr¦¦§¤¨¨©§¨©©©¦§¨¡¨§¨¦§ª§¨¨

zXEcw cFaM WcFT zFxB` d`xE .` sirq d oniq miIg gxF` owGd x"Enc ©̀§©¨¥©©¦¦¨¨¦§¥¦§¤§§©

"miTnrOn zFlrOd xiW" ligzOd xEAC oOwl d`xE .n cEOr eh wlg x"Enc ©̀§¥¤©§¥§©¨¦©©§¦¦©©£¦©£©¦

.(` wxR sFq .c ,aq dpXd W`x ±Ÿ©¨¨¤¤

.30.(xgXd zFkxA gqFp)©¦§©©©

.31.(a ,`i dnCwdA xdf)Ÿ©©©§¨¨

יׂשראל"(32. "קדׁש הּמתחיל ּבדּבּור ּפנחס, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹועּיין
.((b ,hr oOwl)§©¨

.33.(` ,ep migqR ."'Fbe l`xUi rnW" xg` rnWÎz`ixw)§¦©§©©©§©¦§¨¥§§¨¦

.34F`) abg FzF`M .(d ,i l`IpC) "miCA WEal" wEqR lr d ,`k dAx ziW`xA)§¥¦©¨©¨¨©¦¨¦¥§¨¨

.(Fnvr EpOn `Ed FWEaNW (av F` oFfNg¦¨¨¤§¦¤©§

.35.(a ,hk zFgpn)§¨

הּמתחי 36. ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ּבפירּוׁשועּיין ּבקֹול", תׁשמע "ּכי ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
(hi ,bi d`x zWxR)ה'"הּיׁשר "לעׂשֹות a).ּבעיני ,ck .c ,bk d`x zWxR oOwl) ¨¨©§¥ְֲֵֵַַָָ§©¨¨¨©§¥

.37od' :aizkE ,xWi mc`d z` miwl`d dUr xW` :xn`PW ,did xWi" :p ,f)¨¨¨¨¤¤¡©£¤¨¨¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨§¦¥

.("zxXd ik`lOn cg`M ± 'EPOn cg`M did mc`d̈¨¨¨¨§©©¦¤§¤¨¦©§£¥©¨¥



רט c"ag i`iyp epizeax zxezn

,llM miIrvn` mEWe zElWlYWd mEW ici lr `NW ,WOn©¨¤Ÿ©§¥¦§©§§§¤§¨¦¦§¨
zEEdzd oM oi`X dn .zFnXd x`WA mlrd ici lr `l Elit`e©£¦Ÿ©§¥¤§¥¦§¨©¥©¤¥¥¦§©
ici lr d"ied mXn mikWnp od ,"minXd `av" ,zFnlFrd̈¨§¨©¨©¦¥¦§¨¦¦¥£¨¨©§¥
mW `xwp oi` df ici lrW cr ,miAx minlrde zElWlYWd¦§©§§§¤§¥¦©¦©¤©§¥¤¥¦§¨¥
aMrzp rtXde xF`dW itl .zFnXd x`W mW lr m` iM rtXd©¤©¦¦©¥§¨©¥§¦¤¨§©¤©¦§©¥
ici lr cFr mbe ,rtXd KM xg` KWnp odnE ,odA mNrznE¦§©¥¨¤¥¤¦§©©©¨©¤©§©©§¥

zFAx zElWlYWd38. ¦§©§§©

± "l`xUi" WExiR EdGW xnFl Wiel`ÎxWi39"l`" :WExiR , §¥©¤¤¥¦§¨¥¨¨¥¥¥
zpigaA d"ied mXn gMd zpigA KWnPW Epiide ,"gM" oFWl `Ed§Ÿ©§©§¤¦§©§¦©©Ÿ©¦¥£¨¨¦§¦©

.WOn "xWi"¨¨©¨

mr LFnk in ,l`xUi LixW`" oipr Edfed"iedA rWFp"dkxA) §¤¦§©©§¤¦§¨¥¦¨©©©£¨¨§¨¨

(hk ,bldkFnk in" zpigAn mdA KWnp fFrde gMdW itl Epiide .§©§§¦¤©Ÿ©§¨¦§©¨¤¦§¦©¦¨¨
Amil`d"ied"(`i ,eh gNWA). ¨¥¦£¨¨§©©

"`Ax `xC`"A dGn oiIre('א קכ"ח  lr(ּדף  i`wC rnWn , §©¥¦¤¨¦§¨©¨ַ©§¨§¨¥©
.mW oiIr ,"oinFi wiYr"©¦¦©¥¨

mil`A dkFnM in" WExitA xg` mFwnA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¨©¥§¥¦¨¨¨¥¦
d"iedxdfd xn`n iR lr סֹוף", צ "ד, (ּדף  אמֹור , ּפרׁשת ג', חלק £¨¨©¦©£©©Ÿ©ֱֵֶַַָָ

א') "mWעּמּוד lr i`wCd"iedod odW zFnXd x`W cbp ," ַ§¨¥©¥£¨¨¤¤§¨©¥¤¥¥
" zpigaA`NnnaaFq" zpigA `Ed d"ied mW la` ,"oinlr lM ¦§¦©§©¥¨¨§¦£¨¥£¨¨§¦©¥

."izipW `l d"ied ip`" ± "oinlr lM̈¨§¦£¦£¨¨Ÿ¨¦¦

mXn dNBznE KWnPd gMdC ,oiprd dGn oaEn mipR lM lr©¨¨¦¨¦¤¨¦§¨§©Ÿ©©¦§¨¦§©¤¦¥
x`Xn KWnPd gMd zpigAn dlrn dlrnl `Ed d"ied£¨¨§©§¨©§¨¦§¦©©Ÿ©©¦§¨¦§¨

.zFnXd©¥

dYre" wEqR lr x`AzPX dn oiIre`p lCbiipc` gM"40, §©¥©¤¦§¨¥©¨§©¨¦§©¨Ÿ©©§©
lkA 'Kxan `Ax DinW `di' dpFrd" WExitA x`AzPX dnE©¤¦§¨¥§¥¨¤§¥§¥©¨§¨©§¨

FgM"41oipr `Ed "FgM" yExitC ±mlrdd iENiB42oM m`e . Ÿ§¥Ÿ¦§©¦©¤§¥§¦¥
EdGW ,zFnWPd lW fFrde gMdW Epiid "Epiwl` d"ied" WExiR¥£¨¨¡Ÿ¥©§¤©Ÿ©§¨¤©§¨¤¤
`EdW ,WOn d"ied mW zEnvrn KWnp `Ed ± "Epiwl`" WExiR¥¡Ÿ¥¦§©¥©§¥£¨¨©¨¤

.zFnWp lW zEIge gke xFwn `Ed ± Fnvr `Ed©§¨§Ÿ©§©¤§¨

l` `x`e 'Ek xAcie" ligzOd xEAC sFq x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¦©©§¦©§©¥¨¥¨¤
"mdxa`WExitA(f ,e `x`e)ip` iM mYrcie" :d"iediziide ,mkl ©§¨¨§¥¨¥¨¦©§¤¦£¦£¨¨§¨¦¦¨¤
miwl`l`Ed ± FCal "d"ied" zpigAW :WExiR ± "FnvrAdidi ¥Ÿ¦¥¤§¦©£¨¨§©§©§¦§¤

± "miwl`" zpigaA "mkl"mkilr dxFXd43. ¨¤¦§¦©¡Ÿ¦©¤£¥¤

dWxR dAx WxcnA aEzMX dn Wxtl Wi df KxC lre§©¤¤¤¥§¨¥©¤¨§¦§©©¨¨¨¨
wEqR lr ,oPgz`e(f ,c)"eil` miaFxw miwl` Fl xW`:" ¨¤§©©©¨£¤¡Ÿ¦§¦¥¨

Fl xW`'aFxw iFBFl xW`' `N` ,o`M aizM oi` 'miwl` £¤¨¥§¦¨¤¨£¤¡Ÿ¦
miaFxw.FpFWl o`M cr .'eil` §¦¥¨©¨§

mikWnPW itl ,"miwl`" mW iAbl xTir mdW ,Wxtl Wie§¥§¨¥¤¥¦¨§©¥¥¡Ÿ¦§¦¤¦§¨¦
."miwl`" mXn dlrnNW ± "d"ied" mXn¦¥£¨¨¤§©§¨¦¥¡Ÿ¦

xW`" :xn`wC l"Pd WxcOd lr zFWwdl oi`C okYi dfaE¨¤¦¨¥§¥§©§©©¦§¨©©§¨¨©£¤
aizM `dC ± "o`M aizM oi` ± aFxw iFB Fl(ci ,gnw miNdY)ipal" : ¨¥§¦¨§¨§¦§¦¦¦§¥

mr l`xUiFaFxwmW lr xn`p o`kC `N` ?"d"iedmzde , ¦§¨¥©§¤¨§¨¤¡©©¥£¨¨§¨¨
mW lr xn`pmiwl`. ¤¡©©¥¡Ÿ¦

aEzMX dn Edfe(ci ,l miaSp)" :xaCd Lil` aFxw iM:WExiR ," §¤©¤¨¦¨¦¦¨¥¤©¨¨¥
xW`A" :aEzMW FnM ± zEkln `Ed "xaCd"Kln xaC"44`Ede . ©¨¨©§§¤¨©£¤§©¤¤§

:aEzMW FnM ± "Lil` aFxw" zpigA `Ede ,miwl` mW oipr¦§©¥¡Ÿ¦§§¦©¨¥¤§¤¨
Fl xW`"miaFxw miwl`eil`." £¤¡Ÿ¦§¦¥¨

Lil` aFxw iM" wEqR lr ,miaSp dWxR sFq dAx WxcnaE§¦§©©¨¨¨¨¦¨¦©¨¦¨¥¤
:"c`n xaCd©¨¨§Ÿ

dxFY ixaC Eidi m` ,ipA :`EdÎKExA WFcTd odl xn`̈©¨¤©¨¨¨©¦¦§¦§¥¨
miaFxwM oMW ,'miaFxw' mkz` `xFw ip` s` ,mklaizmiNdY) §¦¨¤©£¦¥¤§¤§¦¤¥§¦§¦¦

(ci ,gnwl`xUi ipal' :Faxw mrD"iElld.' ¦§¥¦§¨¥©§Ÿ©§¨

x`AzPX dn iR lr x`al Wi oiprde ּכי" הּמתחיל  ּבד ּבּור §¨¦§¨¥§¨¥©¦©¤¦§¨¥ְְִִִַַ

ּבק ֹול" c)ת ׁשמע ,ak d`x zWxR oOwl)z`xwp dxFYdW oiprA , ְְִַ§©¨¨¨©§¥§¦§¨¤©¨¦§¥
zpigA iENiB KWnp dxFYd ici lrW ± "zFInipRd zFgYtn"©§§©§¦¦¤©§¥©¨¦§©¦§¦©

WOn `EdÎKExA sFq oi` xF` iENiB EpiidC ,zEInipRׁשם עּיין .וכּו', §¦¦§©§¦¥¨©¨ְֵַָ

x`AzPX dn iR lr :cFre"ּבחגוי "יֹונתי הּמתחיל  (oOwlּבד ּבּור §©¦©¤¦§¨¥ְְְְִִִֵַַַָ§©¨

(a ,fi mixiXd xiWzpigAn dkWndd KiWndNW ,dnWPd WxW, ¦©¦¦¤§©§¦©©§¨¨¦§¦©Ÿ¤©§¨¨
xF`d mXn KiWndl ,WOn "Epiwl` d"ied" xn`p DAW¤¨¤¡©£¨¨¡Ÿ¥©¨§©§¦¦¨¨
,dxFYd ici lr Edf ± sEBAW dnWPd zpigal dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨¦§¦©©§¨¨¤©¤©§¥©¨

mr" EidIWl ,oM m`FaFxwEidi m`" ici lr Edf ± WOn "ixaC ¦¥§¤¦§©§©¨¤©§¥¦¦§¦§¥
mkl miaFxw dxFY.(" ¨§¦¨¤

" EdfernWl`xUi,dtiq` oFWln ± "rnW" WExiR :" §¤§©¦§¨¥¥§©¦§£¥¨
" FnMrOWie"lE`W45zFgMd lM uAwlE sFq`l ,oiprde . §©§©©¨§¨¦§¨¤¡§©¥¨©Ÿ

oFvxd zxiwr ici lr "iraHd W`d cFqi"AW zFpFvxE§¤¦§¨¥©¦§¦©§¥£¦©¨¨
`Adl eilr lAwlE xard lr hxgzdl EpiidC .mdn¥¤§©§§¦§¨¥©¤¨¨§©¥¨¨§©¨
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ּפסּוק 38. על ב'), עּמּוד קנ"ח, (ּדף ׁשלח ּפרׁשת הרמ"ז ּבפירּוׁש ְְְֵֵַַַַַַַַָָָָועּיין
" (k ,bi).'כּו ׁשפע מיּני ב' ׁשּיׁש אין", אם עץ ּבּה ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָהיׁש

" מענין עֹוד האדם ועּיין (את ק"ז)" ּדף אמֹור, ּפרׁשת סֹוף ג', חלק .ּבּזהר ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

.39miIg zxFY .l`xUi zkxrn i wxR bk xrW miEPiMd ikxr xrW qCxR d`x)§¥©§¥©©¤§¥©¦¦©©¤¤©£¤¤¦§¨¥©©¦

.(onqp mWe .a ,enx ` wlg zFnW§¥¤§¨¦§¨

.40mre ,Kli`e erwz cEOr a wlg b"qwz owGd x"Enc` ixn`n .a ,hl lirl)§¥©©§¥©§©¨¥¥¤©¨¥¨§¦

cEOr mW d`xE .Kli`e etz cEOr (a KxM xAcOA) glW dxFYd xF` ± zFdBd©¨©¨§©©¦§¨¤¤©¨¥¨§¥¨©

.(hrz

.41.(a ,hiw zAW)©¨

.42.(cÎb ,dq zTg oOwl)§©¨ª©

.43.(c ,ep xF` dxFY)¨

.44.(c ,g zldw ."oFhlW")¦§Ÿ¤¤

.45lFw zrinWA d`Ad dtiq` oipr - rOWie :oFIv zcEvnaE .c ,eh `Îl`EnW)§¥¦§©¦©§©©¦§©£¥¨©¨¨¦§¦©

zcEvnaE .g ,bk `Îl`EnW ."miAx laA l` ErinWd" :(hk ,p dinxi) oke .sQ`Od©§©¥§¥¦§§¨©§¦¤¨¤©¦§¥¦§©

.("zFklnn dilr ErinWd" :(fk ,`p dinxi) FnM :oFIv¦§¦§§¨©§¦¨¤¨©§§



c"agרי i`iyp epizeax zxezn

dlqkl cFr aEWi `NW46zpigA `EdW ipRn Epiide . ¤Ÿ¨§¦§¨§©§¦§¥¤§¦©
"e ."daWgOA Elr"W ± "l`xUi"d"ied" `Ed "Epidl`" ¦§¨¥¤¨©©£¨¨©£¨¨¡Ÿ¥

" `EdWcg` d"iedlre .l"PM KxAzi FA micgEiOW ± " ¤£¨¨¤¨¤§¨¦¦§¨¥©©§©
.l"PM FAl adlzi oM ici§¥¥¦§©¥¦©©

" EdfeYad`e[. .],Lixvi ipWA" ± "Laal lkA §¤§¨©§¨§¨§¨§¦§¥§¨¤
"rxdÎxviaE aFhÎxviA47`EdW ,rxdÎxvId mBW :WExiR . §¥¤§¥¤¨¨¥¤©©¥¤¨¨¤

dad`l" llkpe dlFrd `Ed ± "iraHd W`d cFqi" gMŸ©§¨¥©¦§¦¨¤§¦§¨§©£¨
"'d z`(bi ,`i awr).l"Pd zEadlzdA: ¤¥¤§¦§©£©©

K` .by`d cFqi" xiAbdl Ff dbxcnE df oipr ,mpn` ©¨§¨¦§¨¤©§¥¨§©§¦§¨¥
Ff oi` ± FA dwacl FAl aidldl ,FWtpAW "idl`d̈¡Ÿ¦¤§©§§©§¦¦§¨§¨¥

.zicinzE dOY dcFar£¨©¨§¦¦
"Dxvi zaWl ,D`xa Edz `l" :aEzMW FnkE)סימן (ּביׁשעיה §¤¨ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨ְִִַָָ

י"ח ) "`48uxמ"ה, zpigA `Ede ."Dxvi zaWl" oipr Edfe .§¤¦§©¨¤¤§¨¨§§¦©¤¤
.(oOwlcM "mkizFaWFn§¥¤§¦§©¨

oiNitz `lA rnWÎz`ixw `xFTd" :Exn` df lre§©¤¨§©¥§¦©§©§Ÿ§¦¦
49oiNitYd"כּו' oipre .50dxFYd lM llM `Ed ± llM KxC §¦§©©§¦¦¤¤§¨§¨¨©¨

"oiNitzl dxFYd lM dWwEd" iM .zFIUrn zFvOde51± §©¦§©£¦¦§¨¨©¨¦§¦¦
zFxitq xUrAW mipFilr oigFn miWAEln oiNitYAW FnM§¤©§¦¦§¨¦¦¤§¦¤§¤¤§¦

.zFInWB zFIzF` zFpEnzA ± zFpFilr¤§¦§¦©§¦

iC" xnFle Fnvr liRWdl mc`d Kixv iM ,`Ede§¦¨¦¨¨¨§©§¦©§§©©
"FAxM zFidl carl52Fl zFidl" ,FYaWl oFkn zFUrle , §¤¤¦§§©§©£¨§¦§¦§

"mipFYgYA dxiC53,cEnlze dpWn ,`xwnA ,EpiidC . ¦¨©©§¦§©§§¦§¨¦§¨§©§
mipFYgY mipiprn mixAcn mdW ± zFcB`e zFkld£¨§©¨¤¥§©§¦¥¦§¨¦©§¦

" mde ,miInWBmilM"mipFW milMn54± "zEkln oiie" ; ©§¦¦§¥¥¦¦¥¦¦§¥©§
`EdWxF`M ax" ± mdA WAElOd `EdÎKExA sFqÎoi`ci ¤¥¨©§¨¨¤¨§©
KlOdd" oipr `EdW ,"dlcBd cI"55; ©¤¤¤¦§©©¨©§Ÿ¨

aEzMW FnkE(mW gNWA)"dlcBd cId z` l`xUi `xIe §¤¨§©©¨©©§¦§¨¥¤©¨©§Ÿ¨
mixvnA d"ied dUr xW`:WExiR ," £¤¨¨£¨¨§¦§©¦¥

"dlFcBduw oi` cr dhXRzp xW` zEhWRzd `id " ©§¨¦¦§©§£¤¦§©§¨©¥¥
FzEpzepr `ide ,zilkze56. §©§¦§¦¦§§¨

"mixvnA 'd dUr xW`"e lrR iM :WExiR ± "dUr" £¤¨¨§¦§©¦¥¦¨©§¨¨
" mW zpigAd"ied" ux`A ENit` "mixvnzpigA `EdW ," §¦©¥£¨¨£¦§¤¤¦§©¦¤§¦©

crFn ,mirxf zFkld ipipr lM FnM ± milEabE mixvn'כּו, §¨¦§¦§¨¦§§¥¦§§¨¦¥
.inWBd mlFrd ipiprn mixAcn mdW¤¥§©§¦¥¦§§¥¨¨©©§¦

)57dn KxC lr ,xnFl Wi "dlFcBd cId" WExitE¥©¨©§¨¥©©¤¤©
`hEf `xC`A aEzMX(a ,blw `Up xdf)zWAln dnkgdW , ¤¨¨¦§¨¨Ÿ©¨Ÿ¤©¨§¨©§¤¤

"cqg axe" zpigA ,d`NirÎcqg zpigal58KWnp Ff dpigAnE , ¦§¦©¤¤¦¨¨§¦©§©¤¤¦§¦¨¦§©
l"PM dHnl mb d`NirÎdnkgd zEhWRzd zFidl59.( ¦§¦§©§©¨§¨¦¨¨©§©¨©©

ozFpe `UFp `Ed m` ,oYnE `VnE miwqrA Elit`e©£¦©£¨¦©¨©¨¦¥§¥
"dpAi cqg" df "mlFr" ixd ± dpEn`A(b ,ht miNdY). ¤¡¨£¥¨¤¤¤¦¨¤§¦¦

,cqgd zCOn `EdW ,Fribin dwcv oYi KM xg` mbe§©©©¨¦¥§¨¨¦¦¤¦¦©©¤¤
mixnF`W FnM dnkgd spr `Ede60,lHd cixFn" :lMlkn §£©©¨§¨§¤§¦¦©¨§©§¥

cqgA miIgdnkgd"W FnM mbe ."dIgY'כּו"(ai ,f zldw), ©¦§¤¤§©§¤©¨§¨§©¤Ÿ¤¤

iprl ozFPW dwcvA KMndIg.FWtp ¨¦§¨¨¤¥¤¨¦§©¤©§

eil` FznWpe FgEx FAl eil` miUi" m` wx'כּו"aFI`) ©¦¨¦¥¨¦§¦§¨¥¨¦

(ci ,clKiWn`e gEx izii` gEx" if` ,l"PM rnWÎz`ixwA¦§¦©§©©©£©©©§¥©§©§¦
"gEx61zFvnE dxFYA mb "cg` 'd" dxFW zFidl ©¦§¤¤¨©©¨¦§

zFIUrn62. ©£¦

KxAzi FzxiC KiWndl ± Ff dcFar oipr dPde§¦¥¦§©£¨§©§¦¦¨¦§¨¥
"FCaNn cFr oi`" zFidl ,mipFYgYA(dl ,c oPgz`e)`id ± ©©§¦¦§¥¦§©¨¤§©©¦

"oitcb" mWA `xwPd zEadlzd zbxcOn dlrn dlrnl§©§¨©§¨¦©§¥©¦§©£©¦§¨§¥©§¦
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.46.("dlqkl EaEWi l`e" :h ,dt miNdY iR lr)©¦§¦¦§©¨§¦§¨

.47.(` ,cp zFkxA .d ,e oPgz`e)¨¤§©©§¨

מלאכים",48. יעקב  "וּיׁשלח הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹועּיין
" עּזאי ּבענין a)."ּבן ,dk xF` dxFY) על אחר ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְִֶַַַ¨ְְְִֵֵֵֶַַַַָָ

ּבפסּוק א', קי"ב, ּדף וּירא, א', חלק הּזהר "ּפי (ai ,k) אחֹותי אמנה וגם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
כּו'" היא אבי b).בת ,k irvn`d x"Enc`l xdGd ixE`A) ִִַָ¥¥©Ÿ©§©§¨¤§¨¦

.49`lA dlFr aixwd EN`M . . FnvrA xwW zEcr cirn EN`M" :` ,eh zFkxA)§¨§¦¥¦¥¤¤§©§§¦¦§¦¨§Ÿ

,dpRi ,dnlW minW zEkln lFr eilr lAwIW dvFxd .mikqp `lA gafe dgpn¦§¨§¤©§Ÿ§¨¦¨¤¤§©¥¨¨©§¨©¦§¥¨¦¨¤

EN`M aEzMd eilr dlrn . . lNRzie rnWÎz`ixw `xwie ,oiNtY giPie eici lHie§¦Ÿ¨¨§©¦©§¦¦§¦§¨§¦©§©§¦§©¥©£¤¨¨©¨§¦

.("oAxw eilr aixwde gAfn dpÄ¨¦§¥©§¦§¦¨¨¨§¨

.50.(` ,dl oiWECw)¦¦

.51.(aqx cEOr (` KxM mixaC) oPgz`e dxFYd xF`A x`Azp .` ,dl oiWECw)¦¦¦§¨¥§©¨¨¤§©©§¨¦¤¤©

.52.(zFnFwn dOkaE .a ,gp zFkxA)§¨§©¨§

.53.(fh `Up .b izFTgA `nEgpY d`x)§¥©§¨§ª©¨Ÿ

.54):KlOd ciM ax zEkln oiie mipFW milMn milk.(f ,` xYq` ¥¦¦¥¦¦§¥©§¨§©©¤¤¤§¥

) ּתלכּו"55. ּבחּקתי "אם הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה (lirlעּיין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֻ§¥

.("KlOd ciM" oiprA b ,dn izFTgA"יׂשראל "וּירא ּפסּוק על ּבׁשּלח, ּובפרׁשת §ª©§¦§©§©©¤¤ְְְְִֵַַַַַַָָָָ

.((` ,aq gNWA xF` dxFY)¨§©©

.56`vFn dY` mW ,`Ed KExA WFcTd lW FzNcB `vFn dY`W mFwnA")§¨¤©¨¥§ª¨¤©¨¨¨©¨¥

.(` ,`l dNibn d`x ."FzEpzepr©§§¨§¥§¦¨

הּגדֹולה 57. הּיד את יׂשראל "וּירא הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָועּיין
ּבׁשּלח ּפרׁשת אֹור" ּב"תֹורה `).כּו'", ,aq) ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

" ּבפירּוׁש עצרת", הּׁשמיני "ּבּיֹום הויה הּמתחיל עׂשה הּיֹום (oOwl"זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ§©¨

.(c ,dt zxvr ipinW"מארצ ל ל" הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר: מה ועּיין §¦¦£¤¤ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
.(Kli`e ` ,`i LN Kl xF` dxFY) אריתי" ּגּבי לגּני", "ּבאתי הּמתחיל ּובדּבּור ¨¤§¨¥¨ְְְִִִִִִֵַַַַָָ

`aÎ).מֹורי" ,al mixiXd xiW oOwl) ִ§©¨¦©¦¦

מריביו"58. יחּתּו "ה' הּמתחיל ּבדּבּור מ ּזה ּׁשּנתּבאר מה (lirlועּיין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ§¥

.(b ,dk `Up̈Ÿ

אני 59. "ׁשחֹורה הּמתחיל ּבדּבּור ּכן, ּגם זה מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָועּיין
a).ונאווה" ,h .c ,e mixiXd xiW oOwl) ְָָ§©¨¦©¦¦

.60.(dcinrd zNitY gqFp)©§¦©¨£¦¨

.61.(a ,aqw a wlg xdf)Ÿ©¥¤

) אמֹור 62. "לכן הּמתחיל ּדּבּור סֹוף וארא, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָועּיין
יׂשראל" b)).לבני ,gp xF` dxFY) ְְִִֵֵָ¨



ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

Wi dfi` xiIvIW zFidl gxkEn mipR lM lrW itl .cal§©§¦¤©¨¨¦§¨¦§¤§©¥¥¤¥
.adlzOW Wtpe al zpigA ,Fnvr iptA xace§¨¨¦§¥©§§¦©¥§¤¤¤¦§©¥

zE`ivnA lEHiaE "cFr oi`" zpigaA oM oi`X dn©¤¥¥¦§¦©¥¦¦§¦
xg` oFvx Fl oi`e ,llM Fnvrl mFwn `ivni `l ± ixnbl§©§¥Ÿ©§¦¨§©§§¨§¥¨©¥
dHnl deW `Ed "'d oFvx"e ± KxAzi mXd oFvx m` iM¦¦§©¥¦§¨¥§¨¨¤§©¨

dlrnl FnM.63 §§©§¨
xn`p df lr dPde64."dNgY daWgnA dUrn sFq" : §¦¥©¤¤¡©©£¤§©£¨¨§¦¨

ux`" `xwp Ff dpigA dPdeorpMoFWln ± "drpkd §¦¥§¦¨¦§¨¤¤§©©¦§©§¨¨
dlRWde65Ff dpigaaE .dHnl Fnvr z` liRWnE ltFPW , §©§¨¨¤¥©§¦¤©§§©¨¦§¦¨

aizM(d ,d ilWn)dilbx" :zFcxFizen'וכּוxg`n iM ," §¦¦§¥©§¤¨§¨¤ְ¦¥©©
lFRil Fl xWt` ,miInWB mipiprA dHnl xXEwn `EdW¤§¨§©¨§¦§¨¦©§¦¦¤§¨¦

.miInWB zFe`zA mFlWe qg©§¨§©£©§¦¦
) aizM df lre(cFre .e ,bi d`x"LAxTn rxd YxraE" :66, §©¤§¦§¥§¦©§¨¨¨¦¦§¤
L`iai ik" :aizkE67iprpMd ux` l`'כּו"(d ,bi gNWA); §¦¦§¦£¤¤¤©§©£¦§©©

minEvre milFcB"'כּו"(gl ,c oPgz`e)aizkE .(k ,f awr)mbe" : §¦©£¦¨¤§©©§¦¥¤§©
z`drxSdmix`WPd cFa` cr mA Liwl` 'd gNWi ¤©¦§¨§©©¡Ÿ¤¨©£©¦§¨¦

"drxSd" oipre ."LipRn mixYqPde68Exn` dPd iM ± §©¦§¨¦¦¨¤§¦§©©¦§¨¦¦¥¨§
l"fx69dzid drxSd"W`Oqndlrnln mdipir z` ©©¤©¦§¨¨§¨§©¥¤¥¥¤¦§©§¨

Emqxqn."dHnln §©§¨¦§©¨
:oiprd xE`iaE¥¨¦§¨

l"fx Exn` dPd70:n"XozriGxdp `vFi zFIg lW ¦¥¨§©©¤¦¥¨¨¤©¥§©
WExiR ."mPdiBA mirWx W`x lr xEpiC71`Ed "drif" : ¦©Ÿ§¨¦©¥¦Ÿ¥¥¨

dnige qx`72aEzMW FnkE י"ט), כ "ג, zxrq(ירמיה dPd" : ¤¤§¥¨§¤¨ְְִָ¦¥©£©
'dd`vi dnig'וגֹוmlFr lkA iM .mdNW zlFqR `Ede ,"73 ¥¨¨§¨ְ§§¤¤¨¤¦§¨¨

qg WOn rx xnFl dvFx oi`e .rxe aFh zpigA Wi mlFre§¨¥§¦©§©§¥¤©©©¨©
Îcqg oipr `Ede ,"dnige qrM" oFWNn rx `N` ,mFlWe§¨¤¨©¦§©©§¥¨§¦§©¤¤

zFnlFrd lkAW dxEabE74. §¨¤§¨¨¨

"ohw mlFr" `EdW ,mc`A oiprd oke75oM mB FA Wi , §¥¨¦§¨§¨¨¤¨¨¨¥©¥
,Fnvr lr ± FAW zFxEaBd xxFrl Kixve ,EN` zFpigA§¦¥§¨¦§¥©§¤©©§
,"DiawEpe n"qc `xhQ"n `EdW ,FAW rxd lr EpiidC§©§©¨©¤¤¦¦§¨§§§¥

aEzMW FnkE ,mirWxd md mdW(hi ,bk dinxi)W`x lr" : ¤¥¥¨§¨¦§¤¨¦§§¨©Ÿ
."lEgi mirWx§¨¦¨

l"fx xn`nkE76" :mlFrllr aFhÎxvi mc` fiBxi §©£©©©§¨©§¦¨¨¥¤©
zpigA Fl Wi cinY ixd iM :"mlFrl" WExitE ."rxdÎxvi¥¤¨¨¥§¨¦£¥¨¦¥§¦©
lElM Fpi`W mc` Ll oi`W ,dxEaBd cSn `EdW fbFxd̈¤¤¦©©§¨¤¥§¨¨¤¥¨
`Ed lMde ,dnigde fbFxd Epiid rxde ,rxe aFHn¦¨©§¨©©§¨¤§©¥¨§©Ÿ

l"fx xn`nkE ,rxC `xhQn77"zFIxAl rxe minXl rx" : ¦¦§¨§©§©£©©©©©¨©¦§©©§¦
qrMde fbFxde ±78c`n sFvwIW ,FAW rxd lr KFRWi §¨¤§©©©¦§©¨©¤¤¦§§Ÿ

!?KM `Ed dOl FR` dxgie§¤¡¤©¨¨¨
lW ozriGn" `Ed l"Pd dxEaBd zpigA zExxFrzde§¦§§§¦©©§¨©©¦¥¨¨¤
Îz`ixw lW dpFW`x dWxtA zEadlzdd `EdW ± "zFIg©¤©¦§©£§¨¨¨¦¨¤§¦©

oM mB zFxEaB zpigA DA Wie ,rnW79`Ed Kixv okl , §©§¥¨§¦©§©¥¨¥¨¦
xW`M ,z`U xziA rxd Fxvi lr fiBxie ,Fzng KFRWl¦§£¨§©§¦©¦§¨©§¤¤§¥©£¤
,"cg` 'd" zpEn`A zEppFAzdd oipr FlkUA winri©£¦§¦§¦§©©¦§§¤¡©¤¨
FYaWgn wAcl dvFx okNWe ,"daWgOA Elr l`xUI"We§¤¦§¨¥¨©©£¨¨§¤¨¥¤§©¥©£©§

oWri f` ± "cg`"A llMzdlFR`80z`fM did `l rECn : §¦§©¥§¤¨¨¤§©©©©Ÿ¨¨¨Ÿ
!?dNtYd zrWA `NW Elit`e zr lkA§¨¥©£¦¤Ÿ¦§©©§¦¨

dxge" rnWÎz`ixwAW dIpW dWxR oipr Edfes` §¤¦§©¨¨¨§¦¨¤¦§¦©§©§¨¨©
dpFW`x.81"כּו' dWxRd zEadlzdn KWnPW ±¤¦§©¥¦§©£©¨¨¨¦¨

" :mzd aizM KklEmixg` midl` mYcare mYxqe," §¨§¦¨¨§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦
FpFvx ixaFrM Fpi` dNtYd zrWA `NW ,zn`A iM82 ¦¤¡¤¤Ÿ¦§©©§¦¨¥§§¥§

.llM 'd caFr Fpi`W drWA s` mFlWe qg lFr wxFtkE§¥©§¨©§¨¨¤¥¥§¨
FAl adlzdA rnWÎz`ixw zrWA oM oi`X dndOci ©¤¥¥¦§©§¦©§©§¦§©¥¦§©¤

± mFId lM 'dn wFgx didX dn eipirAEN`MlFr wxFR §¥¨©¤¨¨¨¥¨©§¦¥

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

את"63. ּבהעלֹות" ּפסּוק (על אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר c).ּכמֹו ,l lirl) ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ§¥

כּו'" אברהם אל "וארא הּמתחיל ּדּבּור c)).וסֹוף ,dp `x`e xF` dxFY) ְְְִִֵֶַַַָָָָ¨¨¥¨

.64.("icFc dkl" hEIR)¦§¨¦

) ּפרעה"65. ּבׁשּלח "ויהי הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה (dxFYעּיין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹ¨

.(` ,`q xF`"יעקב "וּיׁשב ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה a)).ועּיין ,fk xF` dxFY) ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¨

) ּבּירּוׁשלמי:66. ּׁשּכתּוב מה ּבפירּוׁש אחר, ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָועּיין
"ּבברּו וחֹותם ּבברּו ּפֹותח ארֹו ּבדּבּור "ּומטּבע ּבראׁשית, ּבפרׁשת – ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּברכֹות" ענין "להבין a).הּמתחיל ,e xF` dxFY) ְְְְִִִַַַַָָ¨

ו" ּגּבי ׁשּלח", הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּדּבּור סֹוף (oOwl"קרתֹולפניועּיין ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ§©¨

.(a ,ft zxvr ipinWּבפרּוׁש אמר", "לכן ּפסּוק על ּבּביאּור וארא, ּובפרׁשת §¦¦£¤¤ְְֱֵֵֵֵַַַָָָָָָֹ
ידי " את נׂשאתי אׁשר הארץ c)).כּו'"אל ,hp xF` dxFY) ֲִִֶֶֶֶָָָָָ¨

.67.['d]

.68.(aiw cEOr mixvTd owGd xEnc` ixn`n mb d`x)§¥©©©§¥©§©¨¥©§¨¦©

.69.(qy fnx mihRWn ipFrnW hEwli .` ,el dhFq)¨©§¦§¦¦§¨¦¤¤

.70.(a ,bi dbibg d`x)§¥£¦¨

.71.(c ,bn mixiXd xiW oOwl .a ,`i .b ,el lirl mb d`x)§¥©§¥§©¨¦©¦¦

.72.(erx cEOr e"hxzÎc"ixz zFgPd dxFYd xF` mb d`x)§¥©©¨©¨©

.73):zFnlFrd lkAW . . mlFr lkAixn`Od xtq d`xxF` .gvw cEOr g"pxz m §¨¨¤§¨¨¨§¥¥¤©©£¨¦©

xtq .cqw'` cEOr b KxM K"p dxFYd xF`e .` ,aqwz sC b KxM ziW`xA dxFYd©¨§¥¦¤¤©§©¨©¤¤©¥¤

.(hqw cEOr g"lxz mixn`Od©©£¨¦©

) תֹורה"74. ּב"לּקּוטי ּפירּוׁש(l"fix`dl)ועּיין ּבענין ּבראׁשית, ּבפרׁשת ְְִֵֵַָ§©©¦©ְְְְִִֵֵַַָָ
ורע " טֹוב הּדעת rxe","עץ aFh zrCd ur" ligzn dHnlE `"fC dfgnC") ֵַַַָָ§¥¨¤§¨§©¨©§¦¥©©©¨¨

(a KxM xAcOA) glW dxFYd xF` ± ."mFlWe qg rx mW KiIW oi`W `hiWtE§¦¨¤¥©¨¨©©§¨©¨§©©¦§¨¤¤

.((` ,v irqn .a ,hq wlA oOwl d`xE .77 cEOr zFtqFd¨©§¥§©¨¨¨©§¥

.75.(` ,d xAcOA lirl onqp .cFre .b icEwR `nEgpY)©§¨§¥§¦§¨§¥©¦§¨

.76.(` ,d zFkxA)§¨

.77.(` ,n oiWECw)¦¦

.78.(fz'` cEOr (c KxM xAcOA) irqn dxFYd xF` d`x)§¥©¨©§¥©¦§¨¤¤©

.79):oM mB zFxEaB zpigA DA WieK"p dxFYd xF` ± ."a"n mW zpigA `EdW" §¥¨§¦©§©¥¤§¦©¥©¨©

.(cqw'` cEOr b KxM¤¤©

) .80.("LR` oWri" :` ,cr miNdY ."'d s` oWri" :hi ,hk miaSp iR lr©¦¦¨¦¤§©©§¦¦¤§©©§

.81midl` mYcare mYxqe ,mkaal dYti oR mkl ExnXd" :fiÎfh ,`i awr)¥¤¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦

.("s` dxge . . mixg £̀¥¦§¨¨©

.82.("mFlWe qg [dxf dcFar] zFlGnE miakFM caFrM Fpi`" :dxFYd xF`A)§©¨¥§¥¨¦©¨£¨¨¨©§¨



c"agריב i`iyp epizeax zxezn

" :aEzMW FnkE ,WOn mFlWe qgmkaal dYti oR± " ©§¨©¨§¤¨¤¦§¤§©§¤
,"mYcare mYxqe" EN`M df ixde ,FzEcg`e FcEgIn¦¦§©§©£¥¤§¦§©§¤©£©§¤

Fl dxgi ahide83rxAW dnigde qrMd xxwn `Ed dfaE , §¥¥¤¡¤¨¤§¨¥©©©§©¥¨¤§©
.llM mixg`l rx didi `le ,xEnB̈§Ÿ¦§¤©©£¥¦§¨

" oipr EdfedrxSd:" §¤¦§©©¦§¨

WqxqOW :WExiR ,rxd z`FxxwOqixq FnM zFidl ¤§¨¥¤¨©¥¤§©§¦§§¨¦
cilFn Fpi` okle zEning FA oi`W84; ¤¥£¦§¨¥¥¦

" mbe`Oqnlr hiAi `NW :WExiR ,"mipird z` §©§©¥¤¨¥©¦¥¤Ÿ©¦©
"drx oir"A ± mzcFarA `le `nlrC iNinA `l ± mixg £̀¥¦Ÿ§¦¥§¨§¨§Ÿ©£¨¨§©¦¨¨

d oi`" iM ,rxd cSOW d`pwedkxAxaC lr `N` dxFW §¦§¨¤¦©¨©¦¥©§¨¨¨¤¨©¨¨
"oird on iEnQd85zEdl` zkWnd `id ± "'d zMxA" oke . ©¨¦¨©¦§¥¦§©¦©§¨©¡Ÿ

oir"A m` iM dxFW Dpi` ±daFh.": ¥¨¨¦¦§©¦¨

dfaE .cux`"l qpMil Evx `NW ,milBxnd oipr oaEi ¨¤¨¦§©©§©§¦¤Ÿ¨¦¨¥§¤¤
orpMd oipr `EdW ,"dlRWd,zFIUrn zFvnA dHnl §©©¤¦§©©©§¨¨§©¨§¦§©£¦

:mipFYgYA FcEgi zpEn`A ,miInWBd mipipr mdW¤¥¦§¨¦©©§¦¦¤¡©¦©©§¦
Exn` iM(al ,bi EpzWxR)" :`id diaWFi zlkF` ux`," ¦¨§¨¨¨¥¤¤¤¤§¤¨¦

oilHanE ,llM onvrl mFwn oiqtFY oi` "diaWFi" :WExiR¥§¤¨¥§¦¨§©§¨§¨§©§¦
"cFr oi`" zFidl mipFYgYAW KxAzi FcEgil onvr'כּו, ©§¨§¦¦§¨¥¤©©§¦¦§¥

"drC xFC" Eid iM'כּו.dlrn dlrnl mznWp WxWe , ¦¨¥¨§Ÿ¤¦§¨¨§©§¨©§¨

" mbexdA aWFi ixFn`de iqEaide iYgd"(hk ,mW): §©©¦¦§©§¦§¨¡¦¥¨¨¨

Eid zn`AW miakFM icaFr zFOE` draXd md mdW¤¥¥©¦§¨§¥¨¦¤¤¡¤¨
mlFrC zFCn raX"n mWxWe ,`idd zrA DA mixC̈¦¨¨¥©¦§¨§¨¦¤©¦§¨
Kixv xW` ,"zFrx zFCn raX"d WxW mde ,"EdYd©Ÿ§¥Ÿ¤©¤©¦¨£¤¨¦
iM ,mFlWeÎqg mdd zFCOdA lFRil `NW c`n xdGil¦¨¥§Ÿ¤Ÿ¦§©¦¨¥©§¨¦

zen zFcxFi dilbx"'כּו"(d ,d ilWn). ©§¤¨§¨¤¦§¥

aEzMW FnkE86" :minEvre milFcB miFb draW'כּוK` ." §¤¨¦§¨¦§¦©£¦©
" ± "JOn minEvre" :xn` zn`AJOn:WExiR ,`weC " ¤¡¤¨©©£¦¦¤¨¦¤¨©§¨¥

dY`WmlCbndinxi xn`W FnM .87mYcOl mY`e" : ¤©¨§©§¨§¤¨©¦§§¨§©¤¦©§¤
mitEN`l EaWgPW dn iM ."W`xl mitEN` mkilr mzF`¨£¥¤©¦§Ÿ¦©¤¤¤§§©¦

`Ed lFcB xacemkzngngn mY`W ,Wil mzF` miaiW §¨¨¨¥£©§¤¤©¤©£¦¦¨§¥
`Ed ± "lFcb"emkipirA. §¨§¥¥¤

xn`W FnkE .eipirA mzF` oihwdl Kixv zn`A la £̀¨¤¡¤¨¦§©§¦¨§¥¨§¤¨©
alM(h ,ci EpzWxR)mdilrn mNv xq" :EpY` 'de:WExiR ," ¨¥¨¨¨¥¨¦¨¥£¥¤©¦¨¥

dpWn ,`xwnA ± "EpY`" KWnp "d"ied"W'כּוmilke" , ¤£¨¨¦§©¦¨§¦§¨¦§¨§¥¦
.l"PM "mipFW milMn¦¥¦¦©©

zFvOd lr mikxaOW KxC lr did milBxnd gENiW oipre)§¦§©¦©©§©§¦¨¨©¤¤¤§¨§¦©©¦§
"oziIWrl xaFr"88`EdW "p"n z`lrd" mcFTW ,Epiide . ¥©£¦¨¨§©§¤¤©£¨©©¤

,DbFpC bFxz`d FnM ,devOd ziUrp FAW inWBd xaCd z`lrd©£¨©©¨¨©©§¦¤©£¥©¦§¨§¨¤§§©
z`lrd xxFrOd dlrnln "c"n zkWnd" zFidl dNgY Kixv̈¦§¦¨¦§©§¨©©¦§©§¨©§¥©£¨©

.p"n'כּו. ©

dWn glW ux`l l`xUi lM EqpkPW mcFw df KxC lre§©¤¤¤¤¤¦§§¨¦§¨¥¨¨¤¨©Ÿ¤
Wi`" mFlXdÎeilr EpiAxcg`"89EkWnp mznWPW ± ©¥¨¨©¨¦¤¨¤¦§¨¨¦§§
mNEM" ;"cg`" zpigAnmiWp``nlr zpigAn EidW ± " ¦§¦©¤¨¨£¨¦¤¨¦§¦©¨§¨

o"Od xxFrl c"n" oipr `Ede .`xEkcC'כּו." ¦§¨§¦§©©§¥©©

`EdW ,xac dfi` DiAbdl mikixSWM ,lWn KxC lr K ©̀©¤¤¨¨§¤§¦¦§©§¦©¥¤¨¨¤
mde .FdiAbdl icM dHnl Fnvr z` liRWdl Kixv ,p"Od oipr¦§©©©¨¦§©§¦¤©§§©¨§¥§©§¦§¥
,zn`A la` .dHnl mnvr z` liRWdl Ff zEltW mdA did `lŸ¨¨¨¤¦§§©§¦¤©§¨§©¨£¨¤¡¤
DiAbOW xaCd FzF` KM xg` if` ,Ff drpkde dlRWd ici lr©§¥©§¨¨§©§¨¨£©©©¨©¨¨¤©§¦©

nE ei`UFp z` `UFp.dlrn dlrnl FzF` DiAb ¥¤§¨©§¦©§©§¨©§¨

"`pnidn `irx"d iR lr ,xg` mFwnA x`AzPX dnn oaEie§¨¦©¤¦§¨¥§¨©¥©¦©©£¨§¥§¨
c"Ei `C ± DA lwWnl `pa`" oiprA `VY zWxR'90"כּו.( ¨¨©¦¨§¦§©©§¨§¦§©¨¨

oipr EdfemikqpE dgpnzpigAn `id dgpOdW :gnFv §¤¦§©¦§¨§¨¦¤©¦§¨¦¦§¦©¥©
(W` zpigA `EdW igd Ktid ± miOd cFqIn `Ed gnFSde); §©¥©¦§©©¦¥¤©©¤§¦©¥

A Lzgpn oAxw lke"glO"glnY(bi ,a `xwIe)`EdW ± §¨¨§©¦§¨§©¤©¦§¨©¦§¨¤
zpigAmnFC. §¦©¥

Ecxi zFIUrn zFvOd x`WE oiNitYd oipr Kke§¨¦§©©§¦¦§¨©¦§©£¦¨§
wEqtAW ,oiNitYd oFbM .mnFC zpigaA ElWlYWpe§¦§©§§¦§¦©¥§©§¦¦¤§¨

"xFkA lk il WCw" oke ,rnWÎz`ixwAW "Yad`e",bi `A) §¨©§¨¤¦§¦©§©§¥©¤¦¨§Ÿ

(aslTd lr mXbzp ± d`NirÎdnkg zpigA `EdW ,¤§¦©¨§¨¦¨¨¦§©¥©©§¨
;miInWB mipipr mdW ,FicA zFIzF`e§¦¦§¤¥¦§¨¦©§¦¦

aEzMW FnM ,mdAW rxd xiqdl KixSW wxe ,bi d`x) ©¤¨¦§¨¦¨©¤¨¤§¤¨§¥

(cFreux`" `xwp f`e ,"LAxTn rxd YxraE" : §¦©§¨¨¨¦¦§¤§¨¦§¨¤¤
mkizFaWFnaEzMW FnM ."(i ,hk miNdY)" :aWIeKln 'd §¥¤§¤¨§¦¦©¥¤¤¤

oFWNn `Ed "daiWi" :WExiR ,"mlFrldlRWde dcxFd91, §¨¥§¦¨¦§¨¨§©§¨¨
zFidl" Fzcinr mFwOn Fnvr liRWnE cixFn aWFIdW¤©¥¦©§¦©§¦§£¦¨¦§

."mipFYgYA dxiC Fl¦¨©©§¦
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.83oipiCde zFxEaBd `EdW x`iA dAx `xC`aE ."'Eke s` dxge" KxC lr Edfe")§¤©¤¤§¨¨©§©¦§¨©¨¥¥¤©§§©¦¦

.(dqw'` cEOr b KxM K"p dxFYd xF` ± ."`"fC `nhFgn oikWnPd©¦§¨¦¥¨¨§¨©¨©¤¤©

.84.(zFnFwn dOkaE .a ,t zFnai d`x)§¥§¨§©¨§

.85.(a ,lx oOiq miIg gxF` KExr oglWe xEh .onqp mWe .a ,g ziprY)©£¦§¨¦§¨§ª§¨¨©©¦¦¨

.86milcB miFB" :gl ,c oPgz`e ."JOn minEvre miAx miFb draW" :` ,f awr)¥¤¦§¨¦©¦©£¦¦¤¨¨¤§©©¦§Ÿ¦

.("LOn minvre©£ª¦¦§

.87KEfg`i milag `Fld ,W`xl mitN` Kilr ,mz` YcOl Y`e" :`k ,bi dinxi)¦§§¨§©§¦©§§Ÿ¨¨©¦©ª¦§Ÿ££¨¦Ÿ¡

.("dcl zW` FnM§¥¤¥¨

.88.(b ,av irqn oOwl d`x .a ,f migqR)§¨¦§¥§©¨©§¥

.89`iUp lM ,EglWY eiza` dHnl cg` Wi` cg` Wi`" :bÎa ,bi EpzWxR)¨¨¨¥¦¤¨¦¤¨§©¥£Ÿ¨¦§¨Ÿ¨¦

.("miWp` mNM . . dWn mz` glWIe .mdä¤©¦§©Ÿ¨Ÿ¤ª¨£¨¦

.90.(Kli`e ` ,aiw `Vz iM irvn`d x"Enc`l xdGd ixE`A)¥¥©Ÿ©§©§¨¤§¨¦¦¦¨¨¥¨

.91.(a ,t dxiwgd xtq d`x)§¥¥¤©£¦¨



ריג c"ag i`iyp epizeax zxezn

l"fx xn`nkE92Fl oi` WCwOd ziA axgXn" : §©£©©©¦¤¨©¥©¦§¨¥
;"dkld lW zFO` 'c `N` FnlFrA `EdÎKExA WFcTdl§©¨¨§¨¤¨©¤£¨¨

mpn`d iM" :aizM WCwOd ziaaEaWilr miwl` §¥©¦§¨§¦¦©ª§¨¥¥¡Ÿ¦©
"ux`d(כ"ז ח ', סימן א ' 93df(מלכים oirn ,df KxC lre ± ¨¨¤ְִִָָ§©¤¤¤¥¥¤

dxFYd wqrA `Ed94. §¥¤©¨
rcFp" dNgzOW ici lr Epiid K`mixrXA"DlrA ©©§©§¥¤¦§¦¨¨©§¨¦©§¨

(bk ,`l ilWn)sFqÎoi` zNEcbA opFAzie winrIW ici lr , ¦§¥©§¥¤©£¦§¦§¥¦§©¥
mEtl cg lkl ,FYaWgn wnFr itM `EdÎKExA`xEriW ¨§¦¤©£©§§¨©§¦¨

xrWnC FnM ± DilicFAlA95. ¦¥§¦§©¥§¦
mzpeEkA l`xUi oiUFr Ff dxice daiWi iM ,Epiide§©§¦§¦¨§¦¨¦¦§¨¥§©¨¨¨

mzNtzA'כּו"gEx KiWn`e gEx izii` gEx"C ,96okle . ¦§¦¨¨§©©§¥©§©§¦©§¨¥
ux`" `xwpmkizFaWFnmiaXiin mY`W ± `wiiC " ¦§¨¤¤§¥¤©§¨¤©¤§©§¦

l"fx xn`nkE .DzF`97`N` ,KipA ixwY l`" :KipFA± " ¨§©£©©©©¦§¥¨¨¦¤¨¨¦

FnM ,mipFYgY mixacA miWAElnd zFkldd ici lr©§¥©£¨©§¨¦¦§¨¦©§¦§
oiaOl ice .mikqPAW gnFve mnFC98.: ¥§¥©¤©§¨¦§©©¥¦

.xESiwok FnkE .iwl`d W`d cFqi zpigAn md mitxVd oipr ¦¦§©©§¨¦¥¦§¦©§¨¥¨¡Ÿ¦§¥
.zFcFqi 'cn dlElM `idW wx ,ziwl`dÎWtpA Ff dpigA Wi¥§¦¨©¤¤¨¡Ÿ¦©¤¦§¨¦§
,rnWÎz`ixw ici lr Epiide ,"iMWg DiBi d"iede" aizkE§¦©£¨¨©¦©¨§¦§©§©§¥§¦©§©
zpigal `ai df ici lre ,"Epiwl` d"ied" Fxn`A zEppFAzdA§¦§§§¨§£¨¨¡Ÿ¥§©§¥¤¨Ÿ¦§¦©

."dlkF` W`" Edfe ."Yad`e"§¨©§¨§¤¥§¨
m` iM ,iC oi` ± iwl`d W`d cFqi wx xiAbdl ,df lM mre§¦¨¤§©§¦©§¨¥¨¡Ÿ¦¥©¦¦
lM dWwEd" Edfe .zFvn ici lr dkWnd KM xg` zFidl KixSW¤¨¦¦§©©¨©§¨¨©§¥¦§§¤§¨¨

dlFcBd cId z`" Edfe ."oiNitzl dxFYd'כּו"aFX"dA K` ." ©¨¦§¦¦§¤¤©¨©§¨©§©
oipr Edfe ."fiBxi mlFrl" ici lr Epiide .lFRI `NW xdGil Kixv̈¦¦¨¥¤Ÿ¦§©§©§¥§¨©§¦§¤¦§©

."mkizFaWFn ux`" .mikqpE dgpn: ¦§¨§¨¦¤¤§¥¤
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.92.(` ,g zFkxA)§¨

ּובפרׁשה 93. א'. קנ"ב, ל"ד, ּפרׁשה ּתרּומה, ּברּבֹות: מּזה ׁשּכתּוב ְְְְִֶֶַָָָָָָָָּוכמֹו
ּפרׁשה לריׁש קרֹוב י"ב, ּפרׁשה KxMנׂשא, K"p dxFYd xF`A x`Azpe wYrp) ְֵָָָָָָָָֹ¤§©§¦§¨¥§©¨©¤¤

.(gkw cEOr `©

עם 94. "ּבׁשבּתֹו ּפסּוק על ה', ּפרׁשה ׁשמֹות, ּפרׁשה ּברּבֹות ׁשּכתּוב ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָּכמֹו
י"א. ּפרׁשה סֹוף ׁשמיני ּובפרׁשת ארץ". ְְְִִִֵֶַָָָָָָזקני

ׁשּנתּבאר 95. ּוכמֹו א'. עּמּוד ק"ג, ּדף וּירא א', חלק ּבּזהר ׁשּכתּוב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
ּבּמדּבר ּפרׁשת ריׁש a).לעיל ,dt zFHn oOwlE .` ,`) ְְִֵֵַַָָָ§©¨©

) יׂשראל 96. ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָועּיין
ּפירּוׁש ּבענין ּדברֹו"נעׂשה", ּבקֹול לׁשמֹוע דברֹו עֹוׂשי כח (lirl"ּגּבֹורי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ§¥

((Kli`e c ,bi xAcOA. ©¦§¨¨¥¨

.97.(zFkxA sFq)§¨

.98wEqR lr x`AzPX dn oiIre)(` ,fl aWIe)"aWIeawri'כּו §©¥©¤¦§¨¥©¨©¥¤©¥¤©£Ÿ
"orpM ux`A(a ,fk xF` dxFY d`x)ux`" oiprM Edfe , §¤¤§¨©§¥¨§¤§¦§©¤¤

mkizFaWFn± o`M x`FaOd "miaXiin mY`W.DzF` §¥¤©§¨¨¤©¤§©§¦¨

xdA zWxtA xdGA oiIre('א עּמּוד ק"ח, aizkC(ּדף `Ed `cd" : §©¥©Ÿ©§¨¨©§©ַַ¨¨¦§¦
:(a ,dk xdA)E`az iM''וגֹוdzaWe± 'ux`d`giip"i`Cex`Azp) §©¦¨Ÿְ§¨§¨¨¨¤©§¨©©¦§¨¥

(c ,n xdA lirl mb d`xE .evwz cEOr KxM `xwIe dxFYd xF`A. §©¨©¦§¨¤¤©§¥©§¥§©

לׁשבת" "הּמגּביהי הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה `xFועּיין dxFY d`x) ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ§¥¨

.(c ,gl

gNWA zFAxA oiIreכ"ג ּפרׁשה wEqRריׁש lr(a ,bv miNdY)oFkp" §©¥§©§©©ֵָָָ©¨§¦¦¨
qEhqEb`" lWOd oiprA ,"f`n L`qMaWFi'ׁשם.",כּו Edfeעּיין ¦§£¥¨§¦§©©¨¨£§¥ֵַָ§¤

oinFi wiYre"aizi"(h ,f l`IpC)..(c ,a gNWA xF` dxFY d`x) §©¦¦§¦¨¦¥§¥¨§©©

" ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר: מה סיחֹון"ּתּבנה ועּיין עיר eq,ותּכֹונן zTg oOwl) ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ§©¨ª©

.(`" ּבענין כּו'", ּבני "וכל ּפסּוק `"ּבֹוניועל ,hk d`x zWxR oOwl) ְְְְִִִַַַָָָָ§©¨¨¨©§¥

.(Kli`e אדם "ּכתפארת ּפסּוק על ב', עּמּוד קמ"א, ּדף ג' חלק ּבּזהר ועּיין ¨¥¨ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מענין".ּבית לׁשבת ּׁשּנתּבאר מה הּפנימית"ועּיין ו"חצר ּבדּבּור –ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לי" וארׂשּתי" Kli`e)הּמתחיל a ,h xAcOA lirl).( ְְְִִִֵַַַ§¥©¦§¨¨¥¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

כלל ÔÈ·‰ÏÂ(כז) מובן זה אין לכאורה הנה כ"ז
כנפיים  להם שיעשה הצדיקים דנשמות
אדם  פני בבחי' בשרשן הן נשמות שהרי כו'.
ושורש  כו' נשר פני מבחי' הרבה שלמעלה שבמרכבה
וכמ"ש  כידוע. הכסא שעל העליון אדם בבחי' שרשן
האדם. את עשה אלקים דבצלם אדם נשמת ה' נר כי
להיות  ירדו ואיך כו'. בצלמנו אדם נעשה כמ"ש
להם  יעשה שהרי נשר פני בבחי' מלאכים במדריגת
כנפיים  להם שיעשה מ"ש באמת אך כו'. נשרים כנפי
בחי' עצם על גדול כח שהוסיף למעליותא שזהו

רק  לשם להגיע אדם בכח שאין מה אדם מדריגת
הוא  והענין כו'. בהם לשוט כנפיים להם שיעשה מחמת
פני  מבחי' יותר גבוה לנשמות שיעשה הללו שכנפיים
נעשים  הן כי כו' המלאכים מן ומכ"ש בשרשו אדם

דרפ" הבירורים ע"י מבחי' בק"נ שנפלו ניצוצין ח
דיפה  אומר גזרו שע"כ דוקא בעוה"ז ומע"ט תשובה
כו'. העוה"ב חיי מכל בעוה"ז ומע"ט בתשובה א' שעה
הוא  לעתיד עליונים המים ע"פ ששטין דמה וכנ"ל
לפניו  ונחיה וכמ"ש העוה"ב. בו שנברא מיו"ד גבוה

וד"ל: באריכות כנ"ל כו' ממש
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c"agריד i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

`NW1xn`PW ,FxaC lgi2xcp xeCi iM Wi`" : ¤Ÿ©¥§¨¤¤¡©¦¦¦Ÿ¤¤
"FxaC lgi `l 'Ek(f"z): Ÿ©¥§¨

"zFvn inrh"aE3Edfe .dpiaA mixcPd cFQW x`Fan §©£¥¦§§¨¤©§¨¦§¦¨§¤
"KlOd iIgA xcFp" cFq4zEIg zpigA `id dpiAd iM , ¥§©¥©¤¤¦©¦¨¦§¦©©

`"fC oigFnE5oETize micEgId xrW" sFqaE mW oIEri . ¦§¨§©¨§©©©¦¦§¦
KxF`A "zFpFr6. £§¤

xcbA xYEOd xaC qipkn `EdW Epiid xcPd oipre§¦§©©¤¤©§¤©§¦¨¨©¨§¤¤
xEq` `di xYEn xaC xnF`W ,eiR ixn` ici lr xEq`d̈¨©§¥¦§¥¦¤¥¨¨¨§¥¨
dkxal mpFxkf EpizFAx Exn`e .mXd xq`W oAxwM7 §¨§¨¤¨©©¥§¨§©¥¦§¨¦§¨¨

oAxwA qiRzOW ,"xCiPd xacA xcFp" `EdWM `wecC§©§¨§¤¥§¨¨©¦¨¤©§¦§¨§¨
xCiPW ici lr xq`pe mvrA xYEn xaC `EdW ,`vFIke§©¥¤¨¨¨§¤¤§¤¡©©§¥¤¦¨
zFidl qRzp xYEOd xaC mb f` ,dxFYd iR lr DFabl§¨©©¦©¨¨©¨¨©¨¦§¨¦§
± KkA gM EpA WIW EpYcOl dxFYdW .oAxwM xq`p¤¡¨§¨§¨¤©¨¦©§¨¤¥¨Ÿ©§¨

xCiPd xacA FqiRzdWM xYEOd xFq`l8oM oi`X dn . ¤¡©¨§¤¦§¦§¨¨©¦¨©¤¥¥
cA qiRznd"xUaM ilr ixd :xn`IX FnM ,xEq`d xa ©©§¦§¨¨¨¨§¤Ÿ©£¥¨©¦§©

'a wxR Wix dpWOA `zi`cke ,"mElM xn` `l ± xifg£¦Ÿ¨©§§¦§¦¨©¦§¨¥¤¤
"'Ek oixYEn EN`e" :mixcpC9. ¦§¨¦§¥¨¦

xFq`l mc`d dtA gM Wi Ki` ± fNd oiprd oiadlE§¨¦¨¦§¨©¨¥¥Ÿ©§¤¨¨¨¤¡
?dxFYd iR lr zn`A xYEOd z ¤̀©¨¤¡¤©¦©¨

mdl Wi dxFYd oiCn mdW zFpAxTdW ,mberEaw onf §©¤©¨§¨¤¥¦¦©¨¥¨¤§©¨©
'Ek xwAA cg` UaM10oFvxE xEAiC ici lr `EdW xcPde ; ¤¤¤¨©Ÿ¤§©¤¤¤©§¥¦§

`Ed mc`donf lkA11. ¨¨¨§¨§©

xFq`le WCwl lkEi xcp ici lrW ,mbexaC lMdn . §©¤©§¥¤¤©§©¥§¤¡¨¨¨©
Ff ixd" mEn zlrA lr xn` m`W ,zFpAxwA oM oi`X¤¥¥§¨§¨¤¦¨©©©£©£¥
'd wxR dpWOA `zi`cM ,mElM xn` `l ± "dlFr¨Ÿ¨©§¦§¦¨©¦§¨¤¤

dxEnzC12: ¦§¨

oaEieaEzMW dn iR lr ,l`xUId zlrn miCwdA df lM §¨¨¤§©§¦©£©©¦§¨¥©¦©¤¨
izqpxR :WExiR ± "iziirx"13oiqpxtn l`xUI"W , ©§¨¦¥©§¨¨¦¤¦§¨¥§©§§¦

"minXAW mdia`l14KxAzi FzF` mi`xFw Ep`W FnMW . ©£¦¤¤©¨©¦¤§¤¨§¦¦§¨¥

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

.1:mixcp zevnmW[dxFz ihETl]zFHn zyxR WixcFaM zxrd ± .[` ,`t] ¦§©§¨¦¨¦¥¨¥¨¨©©¤¨©§

."zFxrde mipEIv"A x"Enc` zXEcw§©©§§¦¦§¤¨

ziaA ,aEvicxAn F`FaA ,r"wz zpW dxFYn df lM" :xn`Od mEIqA oIEvnM©§¨§¦©©£¨¨¤¦¨§©§¦©§¦§¥

± "zFHOd iW`x l` dWn xAcie" ligzOd xEAC `Ede ."xr`pinrgC WxcOd©¦§¨§¤¦¨¤§¦©©§¦©§©¥Ÿ¤¤¨¥©©

ligzOd xEAC mb d`xE .Kli`e bkw cEOr r"wz owGd x"Enc` ixn`nA qRcp¦§©§©©§¥©§©¨¥©¨¥¨§¥©¦©©§¦

xEAC .htx cEOr f"qwz .ftw cEOr c"qwz .flx cEOr ` wlg a"qwz :df¤¥¤©©©¦

a wlg mipipr ± "KlOd iIgA . . Fnvr KlOA rAWp . . oiprd oiadl" ligzOd©©§¦§¨¦¨¦§¨¦§©©¤¤©§§©¥©¤¤¦§¨¦¥¤

.Kli`e dpx'` cEOr (c KxM xAcOA) zFHn dxFYd xF` .onqp mWe `ry cEOr©§¨¦§¨©¨©©¦§¨¤¤©¨¥¨

.Kli`e blx cEOr g"pxz mixn`Od xtq .al .hi miwxR "dNtYd zevn WxW"Ÿ¤¦§©©§¦¨§¨¦¥¤©©£¨¦©¨¥¨

zWxR zAW zgiU .229 cEOr gk wlg zFgiU ihETl .b"nyz df ligzOd xEAC¦©©§¦¤¦¥¦¥¤©¦©©¨¨¨©

.Kli`e 84 cEOr c wlg zFiEcreezd mgpn zxFY ± g"nyz irqn zFHn©©§¥©§©¥¦§©£¥¤©¨¥¨

.2.b ,l zFHn©

.3.irqn zWxR l"fix`l̈©¦©¨¨©©§¥

.4?zFrEaWl mixcp oiA Wxtd dn" :(bpw `wqiR) zFHn zWxR Wix ixtq d`x§¥¦§¥¥¨¨©©¦§¨©¤§¥¥§¨¦¦§

,ehw a wlg xdf ."Fnvr KlOA rAWpM ± zFrEaWA ,KlOd iIgA xcFpM ± mixcpA¦§¨¦§¥§©¥©¤¤¦§§¦§¨©¤¤©§Ÿ©¥¤

xcFp ENi`M xcFPd lM" :a ,`v Fxzi .` cEnr sFq ,dpx qgpR `pnidn `irx a©£¨§¥§¨¦§¨©¦§¨©¥§¦¥

cFakA oigzFR oi`" :i sirq gkx oniq drC dxFi KExr oglW d`xE ."KlOd iIgA§©¥©¤¤§¥ª§¨¨¤¥¨¦¨¨¦¥§¦¦§

ENi`M `Ed xcFPdW ,mFwOd cFakA lwin ziidW rcFi ziid EN` :xnFl mFwOd©¨©¦¨¦¨¥©¤¨¦¨¥¥¦§©¨¤©¥§¦

."KlOd iIgA xcFp¥§©¥©¤¤

.5[a ,ehw mihRWn .a ,`v `pnidn `irxA] Fxzi wxR sFq xdGA EWxiR"¥§©Ÿ©¤¤¦§§©£¨§¥§¨¦§¨¦

iM ,dpx sc qgpR zWxtaEKlOde ,`"f EpiidKlOd iIgWxW mVW dpiAn Edf §¨¨©¦§¨©¦©¤¤©§¨§©¥©¤¤¤¦¦¨¤¨Ÿ¤

zFHn dxFYd xF` d`xE .fiy cEOr ` KxM ziW`xA dxFYd xF` ± ."xcPd©¤¤©¨§¥¦¤¤©§¥©¨©

cEOr ` KxM K"p .ehwz'` cEOr 'b KxM mixaC .Erx'` cEOr (c KxM xAcOA)©¦§¨¤¤©¥§§¨¦¤¤©©¤¤©

.dlw'` cEOr a KxM .cky¤¤©

.6.(` ,`i) e oETY Wcwd gEx xrW mb d`xE§¥©©©©©Ÿ¤¦

.7,"dxf dcFarM" ,"xifg xUaM" ± "Ll lk`W oiNg" :oixYn EN`e .` ,ci mixcp§¨¦§¥ª¨¦ª¦¤Ÿ©§¦§©£¦©£¨¨¨

"oxd` zNgM" ,"miUnxM" ,"mivwWM" ,"zFtxhM" ,"zFlapM" ,"oiaEal zFxFrM"§§¦¦§¥¦§¥¦§¨¦¦§¨¦§©©©£Ÿ

.xYn ± "FznExzk"e§¦§¨ª¨

.8`Ed dxFYA xEn`d xcp xTir" :dx oniq Wix drC dxFi KExr oglW d`x§¥ª§¨¨¤¥¨¥¦¨¦©¤¤¨¨©¨

Klnl dpWn d`xE ."oAxwM ilr df xMM xnF`W oFbM ,xEcPd xacA qiRzIW¤©§¦§¨¨©¨§¤¥¦¨¤¨©§¨§¨§¥¦§¤§¤¤

.mixcp zFkld Wix m"AnxA§©§©¥¦§§¨¦

.9ilr EN` zFxiR xnF`d" :hÎf zFkld ` wxR mixcp zFkld m"Anx mb d`xE§¥©©§©¦§§¨¦¤¤£¨¨¥¥¥¨©

dndA dUrie oAxw mc` xFCIW xWt`W ipRn ,eilr oixEq` EN` ixd . . oAxẅ§¨£¥¥£¦¨¨¦§¥¤¤§¨¤¦¨¨¨§¨§©£¤§¥¨

F` . . xifg xUaM . . ilr EN` zFxiR xnF`d la` .xq`ze oAxw lFg dzidW¤¨§¨¨§¨§¥¨¥£¨¨¥¥¥¨©¦§©£¦
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÏÚÂ גורל בבחי' עובד כי להיות בגורל, זוכה זה ידי
בחי' סובב בבחי' העבודה בחי' שהוא שבנפשו
חלוקת  לקבל כלי ה"ה לכן מאדך, דבכל אהבה
מבחי' ג"כ ששרשם החיים מחיי החיים הארצות
בגוה  דשדי רוחא מענין האריז"ל מכתבי כמובן רדל"א,
וגם  דלעילא, כנס"י מאמר שזהו נפשי ידעתי לא וכמ"ש
שנוטל  ומה זו. בחי' ג"כ היא ארץ כשנק' אימא בחי'
עדיין, זכה לא שחבירו זמן כל זהו חבירו וחלק חלקו
א"כ  ע"ז הרמב"ן וכמ"ש ידח לא כי כתי' באמת אבל
כ"ז  אמנם חלק. להם יש ישראל שכל כמארז"ל יקויים
פי' לגורלך, ותעמוד בדניאל וכמ"ש דוקא בגורל הוא
שמגיע  עד הנפש כוחות בכל כשהעבודה הוא הגורל
מאדך. דבכל פשוט רצון בבחי' להיות הרצון למסירת

Â‰ÊÂ על הכוונה דוקא, באמת יקראוהו אשר לכל
משתנה  ואינה תמיד ער ולבי בחי' שהוא פשוט הרצון
עשויים  ולמטה שמשכל הנפש כוחות משא"כ כלל,
בט' שהוא ישינה אני כמ"ש ישן שהוא ע"י להשתנות
הקריאה  הוא איך יתורץ ובזה כנ"ל. שבכנס"י ספירות
בלא  שהוא רעו"ד בלא כשקורא היינו אמת, של שאינה
ובקרירות, מלומדה אנשים מצות בדרך כ"א ולב לב
בחי' ע"י מזה מתפעל אינו מ"מ בשכלו שמבין והגם
כ"א  חכ' דבר בפנימיותו מלקבל אטום שהוא הטמטום
ע"י  אבל כלל, לו שייך שאינו כמו לבד חיצוניות בבחי'
שישנו  אמיתית בנקודת היינו באמת יקראוהו אשר

ש  שבקלים בקל אפי' כנ"ל,בכאו"א הרצון בחי' הוא
כו'. יקראוהו אשר לכל קרוב הוא עי"ז
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וגו' אביך אלקי את דע ובפסוק וגו', קוראיו לכל ה' קרוב בפסוק שאלות

*·B¯˜","באמת יקראהּו אׁשר לכל קראיו, לכל ה' »ְְְְֱֲִֶֶֶָָָֹֹֻ
מי  לכל קרֹוב הּוא הּוא ּברּו ְְִַָָָָּדהּקדֹוׁש
ּדלכאֹורה  ּבאמת, אֹותֹו יקרא אׁשר ּולכל אליו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּקֹורא

לסֹופיּה ּדקרא מריׁשא סתירה ּבזה יׁש ּדבריׁשא א הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ
,יתּבר אליו ׁשּקֹורא מי לכל קרֹוב ּדהוי' אֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּדקרא
לכל  אֹומר ּובסֹופיּה ּכלל, ּתנאים ׁשּום ּבזה אֹומר ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָואינֹו
הּוא  הרי ּכן אם ּדוקא, ּבאמת יתּבר אֹותֹו ׁשּקֹורא ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ועֹוד  ּבאמת. אֹותֹו ׁשּקֹורא למי הוי', קרֹוב ּדלמי  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָּתנאי,
קֹוראיו", "לכל ּתבת להֹוסיף ּבא מה להבין, ְְְְְִִִִֵַַָָָָצריכים
מי  ּדכל לקֹוראיו", הוי' "קרֹוב יאמר אם מסּפיק ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹׁשהיה
קרֹוב  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּנה הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ְִֵֵֶַַָָָָָׁשּקֹורא
ּדהּנה  הּוא, הענין א קראיו". "לכל מהּו ּכן ואם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹאליו,

רז"ל ב)אמרּו ה, ּדתֹורה (ּברכֹות ּתֹורה", זֹו "אמת ְְְֱֶַַָָָָ
ועל  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל נצחית ׁשהיא "אמת", ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָנקראת
הרי  זה ידי על הּנה ּתֹורה, ׁשהיא ּב"אמת" הּקריאה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָידי
ּבאמת". יקראהּו אׁשר "לכל קרֹוב הּוא ּברּו ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָֻהּקדֹוׁש
ּבלב  ועבדהּו אבי אלקי את "ּדע ּכתיב הּנה זה, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּולהבין
יצר  וכל ה', ּדֹורׁש לבבֹות כל ּכי חפצה, ּובנפׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשלם

ּתעזבּנּו ואם ,ל יּמצא ּתדרׁשּנּו אם מבין, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמחׁשבֹות
את  "ּדע אמרֹו מהּו מּובן אין ּדלכאֹורה לעד", ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָיזניח
הּוא  ּדעת ּדהלא ידע, מה לֹו ּבאר ולא ,"אבי ְֱֲִֵֵֵֵַַַַַָֹֹֹאלקי
חללין  "ּתלת ּוכמאמר והּׂשכל, הּמח חלקי מג' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחד

ּכמֹוב אּנּון" הּוא חלל ּדכל חללים, ג' יׁש האדם ּדבראׁש , ְְְֲִִִֵָָָָָָָֹ
ּדהּמח  מח, נמצא ההּוא ּבחלל אׁשר מיחד, וחדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהיכל
ׁשל  וענינֹו מהּותֹו אפן ּכפי הּׂשכל אל ּכלי הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹההּוא
חלקים, לג' נחלק הּׂשכל ּכללּות ּדהּנה ההּוא, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָההיכל
ההּׂשגה, ענין ׁשהּוא ּבינה ההׂשּכלה, ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָחכמה
הבנת  הּוא ּובינה הּׂשכל, והמצאת הׂשּכלת הּוא ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָּדחכמה
הּוא  ּכן אם הּׂשכל, ידיעת הּוא ודעת הּׂשכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָוהּׂשגת
ולּמה  ּידע, מה לבאר לֹו והיה הּׂשכל, חלקי מג' ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד
מהּו להבין וצרי ,"אבי אלקי את "ּדע סתם ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹאֹומר
את  "ּדע ידי ּדעל מּובן, הענין ּומהמׁש זֹו. ידיעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָענין
ׁשלם, ּבלב העבֹודה ּתהיה זה ידי על הּנה "אבי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאלקי
ׁשהּוא  ועבֹודה והּׂשגה הׂשּכלה ׁשהּוא ידיעה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָולכאֹורה
ענין  מהּו להבין צריכים וגם מּזה. זה רחֹוקים הם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹּפעל

ּבעבֹודה. ּופעּלתֹו הּדעת ְֲֲַַַַַָָָָֻהעמקת

בהתפשטות  – האדם תענוג תועלת. בלי פרך עבודת היתה כי מאוד, קשה מצרים גלות
ופעולותיו. כוחותיו

ÔÈÚ‰Âּבּמׁשנה איתא ּדהּנה מׁשנה הּוא, י ּפרק (ּפסחים ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

עצמֹוה) את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְְִֶַַָָָָָ"ּבכל
ּדֹור  ּבכל יׁשנֹו מצרים ּדיציאת מּמצרים", יצא הּוא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָּכאּלּו

ּגלּות  ׁשּיׁש ּדכׁשם והינּו מקֹום, ּובכל זמן ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָודֹור
ּגלּות  יׁש כן ּכמֹו ּבגׁשמּיּות, מצרים ויציאת ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָמצרים
מצרים  ּגלּות ּדהּנה ּברּוחנּיּות, מצרים ויציאת ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָמצרים
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ואילך.*) קה עמוד א חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס
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הם  ׁשהּמצרים זאת ּדלבד ּבמאד, וקׁשה מר ּגלּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיה
ּגּוף  אׁשר לחמֹור, הּדֹומה עם ונבזים, ׁשפלים ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָאנׁשים
זאת  עֹוד הּנה קׁשה, ּדבר הּוא ּביניהם היׁשיבה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹועצם
ּבחמר  קׁשה ּבעבֹודה ּבהם ורדּו ּביׂשראל מׁשלּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהם
ּתֹועלת  איזה ּבׁשביל היתה לא העבֹודה וכּונת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובלבנים,
קׁשה  ּבעבֹודה ּגם ׁשּלפעמים רֹואים אנּו ּדהּנה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָותכלית,
היא  ּבכלל ּדמלאכה ּדהגם ענג, איזה ּבזה להיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיכֹול
האדם  ּכאׁשר מקֹום ּומּכל האדם, לגּוף וטרחא ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָיגיעה
והּדֹומה, ּכלי ּבעׂשּית ּכמֹו ּכבדה מלאכה איזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעֹוׂשה
והענג  ּבזה, ענג לֹו יׁש מקֹום מּכל ּביגיעה, לֹו ׁשּבא ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהגם
היה  ׁשהרי ּתֹועלת, לֹו ׁשּמביא ּדבר ּׁשעׂשה מּמה רק ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאינֹו
יגיעתֹו ּבלי ּגם מהּכלי ּתֹועלת לֹו ׁשּיהיה להיֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָיכֹול
הּוא  ּׁשעׂשה מּמה הּוא הענג רק הּכלי, ּבעׂשּית ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבעצמֹו
אצילּות  ּבזה יׁש מה, ּדבר ועׂשּית עבֹודה ּדבכל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּכלי,
ּכח  והּוא ההיא, ּפעּלה הּפֹועל האדם מּכח ּכח ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוהפרׁשת
קּיּומּה, זמן ּכל ּבהּכלי נׁשאר זה ׁשּכח ּבּנפעל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּפֹועל

ידיו, מעׂשי על חס ׁשאדם ּבמּוחׁש רֹואים אנּו הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָולכן
להיֹות  יכֹול זה ּדהלא הּכלי, ּתֹועלת מהעּדר זה אין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהרי
על  חס ׁשהּוא הּדבר וטעם אחר, איׁש ׁשעׂשה ּבכלי ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם
האדם  ּובטבע ּדוקא, ידיו מעׂשי ׁשּזהּו לפי הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכלי
ּגם  הּנה ולכן ּובפעּלֹותיו, ּכחֹו ּבהתּפּׁשטּות להתעּנג ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹֻהּוא

ּוב  ּביֹותר ּכבדה ׁשהיא מּכל ּבעבֹודה עצּומה, ּביגיעה אה ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
אבל  ּבזה. ענג לֹו ׁשּיהיה להיֹות יכֹול הרי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹמקֹום
ּכלל, ּתֹועלת ׁשּום מביאה ׁשאינּה ּכזֹו ּומלאכה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָּבעבֹודה
הּנה  הּגדֹולה, והּטרחא העצּומה הּיגיעה לבד הּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהרי
מצרים  ּבגלּות יׂשראל ּבני ׁשל והעבֹודה ּגדֹול. צער ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ּכּונת  ּכל רק ּתֹועלת, ּבׁשביל ׁשאינם ּבדברים ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
"למען  ּדזהּו יׂשראל, ּבבני לעבד ּבׁשביל היה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּמצרּיים
יׂשראל  ּבבני לעבד היתה ּכּונתם ׁשּכל ּבסבלתם", ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹעּנתֹו
ּומׁשּברּתֹו, הּגּוף את המפרכת קׁשה עבֹודה ׁשהיא ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפר
יֹוצאים  יׂשראל "ּובני ּכתיב מצרים ּביציאת ּכ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָואחר

רמה". ְָָָּביד

יסודות  מד' הרעות, המדות באות שממנה הבהמית נפש אחת נפשות, שתי – יהודי בכל
ועפר. מים רוח, אש, שבה: הרעים

‰p‰Â מצרים ויציאת מצרים ּגלּות ׁשּיׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
ויציאת  מצרים ּגלּות יׁשנֹו כן ּכמֹו הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּבגׁשמּיּות,
ּבתניא  אֹומר עדן נׁשמתֹו רּבנּו ּדהּנה ּברּוחנּיּות, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצרים
ז"ל, ויטאל חּיים להרב הּקדּׁשה ׁשער ּבׁשם ב ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּפרק
נׁשמֹות, ב' יׁש רׁשע ואחד צּדיק אחד יׂשראל איׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדלכל
לׁשֹון  "נׁשמֹות" אֹומר עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵָָָּדכתיב
מּצד  אחת נפׁש נפׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן ׁשּתים, ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָרּבים

אחרא  וסטרא ּבדם ג הּקלּפה הּמתלּבׁשת היא זֹו ונפׁש , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּדם  הּבׂשר נפׁש "ּכי ּוכדכתיב הּגּוף להחיֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהאדם
קרּוב  לּה ׁשּיׁש הּבׂשר", "נפׁש נקראת זֹו ונפׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהוא",
מּנפׁש הּנה ולזאת ּדוקא, הּגׁשמּיים וענינים הּבׂשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאל
מארּבע  רעֹות הּמּדֹות ּכל ּבאֹות מּמּנה הּנה ּדקלּפה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָזֹו
ּבעל  הּוא אם ּבין ונברא נברא ׁשּכל ׁשּבּה, רעים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיסֹודֹות
הּמלאכים  ּכמֹו רּוחני ּגּוף ּבעל הּוא אם ּובין ּגׁשמי ְְְִִִִֵַַַַַָָּגּוף

יסֹודֹות מד' מרּכב הּוא עפר,ּונפׁשֹות, מים, רּוח, אׁש, – ְְְִִֵַַָָָָֻ
מעלת  מהּות לפי מׁשּתּנה היסֹודֹות ׁשּמהּות ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָאּלא
ּבנפׁש ּגם הּנה ולזאת ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמדרגתם
הּמּדֹות  ּכל ׁשּבאים הם ּומהם יסֹודֹות, ד' ּבֹו יׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבׂשר
וגאוה  ּדכעס אֹותּה, הּגֹורם מיסֹוד רעה מּדה ּכל  ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָרעֹות,

האׁש טבע ּדהּנה למעלה, ׁשּנגּבּה האׁש מיסֹוד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאים
רֹותח  ׁשּלבבֹו ּבכעס הּוא ּכן למעלה, ועֹולה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנגּבּה
אדם, ּבני ּבטבעי רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו למעלה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָועֹולה
ווערען  זיי מרּתיחים, – ּכֹועסים ׁשהם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּדבׁשעה

קאכען  אּון יכֹול ד אֹויפגעכאּפט ּכעסֹו ּגדל ׁשּמּפני עד , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אֹויס  ווערט ער ׂשכלֹו, ּכל האדם ׁשּיׁשּכח ְְְְִִִֶֶֶַָָָָלהיֹות
ׁשעדליכער  ׁשלעכטער א ווי קאכט צּו איז ער ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָמענטׁש,

חּיים  מענטׁשה ּבעל ּדער וואס הּגאוה, ּבמּדת וכן , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
אנדערען  ּדעם אֹויף זי אלץ ו ּגרֹויסט איז ּדאס וואס , ְְְְְִִֶֶֶַַָָ

האׁש יסֹוד ּדעם הּתענּוגים,ז פּון ותאות ּדקלּפה. ׁשּבנפׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
קערּפערליכע  ּדי זי ּגלּוסט מענטׁשען ּדעם וואס ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּדאס

ּדקלּפה.ח פארגעניגענס  ׁשּבנפׁש הּמים מיסֹוד הּוא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
מענטׁשען  וואס ּדאס והתּפארּות, וליצנּות ְְְְְְְֲִֵֶֶָָָָוהֹוללּות

זי אלץ ט ּבארימען איז ּדאס וואס ּבטלים, ּודברים ְְְִִִִִֵֶַָָָָ
ּדאס  איז ּדאס טּוט ער ּבעת אפּלּו וואס זאכען ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאזעלכע

ניׁשט  ּגאר איזה י אֹוי הם אׁשר ּגׁשמּיים ּדברים יׁשנם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היֹותם  ּבעת ּגם הרי הּדברים אּלּו ּכל אבל ְְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָָמציאּות,
הרּוח  מיסֹוד ּבאים והם ּכלל, מציאּות ׁשּום ְְְִִִֵֵַָָָָאינם
העפר. מיסֹוד ּבאים ועצבּות ועצלּות ּדקלּפה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּבנפׁש

מחכמה  ושרשה חיים, נשמת באפיו ויפח ממש, ממעל אלקה חלק – השנית ונפש
כמ  הנשמה ירידת היא. טהורה עליה.עילאה, צורך ירידה – מצרים בגלות ו
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מתפארים.ט.הגשמיים. שאנשים "כלום".י.זה הם עשייתם בעת שאפילו כאלו דברים שהם
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LÙÂ ּכי" ּדכתיב מּמׁש, מּמעל אלקּה חלק היא הּׁשנית ¿∆∆ְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
א  איז איד א פּון נׁשמה ּדי עּמֹו", הוי' ְֲִִִֵֶַַַָָָָחלק

נׁשמת יא חלק  ּבאּפיו "וּיּפח ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', מּׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
"מאן  ּבּזהר ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבי", נפחּת ו"אּתה ְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹחּיים",

נפח" מּתֹוכיּה ּומּפנימּיּותֹו,יב ּדנפח מּתֹוכּיּותֹו ּפרּוׁש , ְְִִִִִִֵֵַַָָ
ּדֹומה  ּדאינֹו אדם ּבני ּבטבע ּבמּוחׁש רֹואים ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאנּו
לכמֹו נּגּון, ּבקֹול אֹו ּבדּבּור ׁשהּוא ּכמֹו הּלב הבל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָהֹוצאת
אנּו ּובמּוחׁש ּבכחֹו, ּכׁשּמנּפח לּבֹו הבל מֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא
מֹוציא  ׁשּבאדם החּיּות ּופנימּיּות ׁשּתֹוכּיּות ְִִִִִֶֶַַָָָרֹואים
עלּו יׂשראל נׁשמֹות מׁשל ּדר על ּכ ּבכח, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבנפיחתֹו
לה' אּתם "ּבנים יׂשראל", בכרי "ּבני ּכדכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבמחׁשבה
ּכ האב, מּמח נמׁש ׁשהּבן ּכמֹו ּפרּוׁש ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאלקיכם",
מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה יׂשראל איׁש ּכל נׁשמת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּכביכֹול

ידיעא  ּבחכמה ולא חּכים ּדאיהּו ,יתּבר ,יג וחכמתֹו ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ
יצירה  ּדבריאה ּדחכמה וידּוע ּדאצילּות, חכמה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָׁשהיא
ּבּנבראים, ׁשּמּׂשגת לפי ידיעא", "חכמה נקראת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשּיה
ׁשהּנבראים  ידיעא", "לא היא ּדאצילּות חכמה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָאבל
איׁש ּכל נׁשמת ׁשרׁש הּוא ּומּׁשם זאת, מּׂשיגים ְִִִִִֵֶַַָָָֹֹאינם
ׁשּנתּת "נׁשמה אֹומר מּיׂשראל אחד ּדכל וזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיׂשראל.
הּנׁשמה  מדרגת מעלת היא ּדטהֹורה, היא", טהֹורה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבי

ּבגּוף  להתלּבׁש וירדה נסעה ּומּׁשם ּבאצילּות, ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּגדֹולה  ירידה ׁשהיא הגם זֹו ּדירידה הּבהמית, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָונפׁש
קדם  למעלה ׁשהיא ּכמֹו ּדהּנׁשמה ּבמאד, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹועצּומה

הּבה  ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה הרי ירידתּה מית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
להתלּבׁש למּטה ויֹורדת העליֹון, עדן ּבגן היא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעמדּה

עמיקּתא  לבירא רמא מאּגרא ירידה זה הרי ,יד ּבּגּוף, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ידי  ּדעל עלּיה, לצר היא זֹו ירידה הרי ּבאמת ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּנה
נעׂשה  זה ידי על הּנה ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאדם
מה  זֹו ירידה אמנם יֹותר. ּומדרגה למעלה הּנׁשמה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָעלּית
הּבהמית  ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה יֹורדת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּׁשהּנׁשמה
מצר  לׁשֹון הּוא ּדמצרים מצרים", "ּגלּות ּבׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָנקראת
יׂשראל  ּבני היּו הרי מצרים ׁשּבגלּות ּוכׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּוגבּול,
מצרים  ּגלּות הּוא כן ּכמֹו מהּמצרּיים, ּודחּוקים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָלחּוצים
על  ּומסּתיר מגּביל הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָּברּוחנּיּות,
ּבהּנפׁש מתלּבׁש האלקית ּדהּנפׁש האלקית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּנפׁש
הּנפׁש אבל ּולזּככם, לבררם ּבׁשביל והּטבעי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּׂשכלי
עד  ּופּנה, צד מּכל האלקית הּנפׁש את מּקיף ֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמית
ּבקטנּות  ׁשּנעׂשה ּכ ּכל מתצמצם האלקית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּנפׁש
ּומתּכּוץ  ׁשּמתצמצם וׁשביה ּבגלּות הּיֹוׁשב ּוכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהעלם,

ּכלל. להתּפּׁשט יכלת ְְְְְִִִִֵֶַָֹמּבלּתי

אותם, להשיג כדי הוא ושכלו גשמיים, לדברים להימשך מדות, עיקרו – הבהמית נפש
עסקים. בעלי ובפרט עצמו, אהבת מפני עצמו, את להצדיק וגם

e‰ÊÂּדהּנפׁש נפׁשֹות, ב' ׁשהן עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ¿∆ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
והּנפׁש הּבהמי", "נפׁש נקרא הּקלּפה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּצד
החי  על האדם ּדיתרֹון ּוכׁשם האדם", "נפׁש נקרא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשני
לּה אין ּבהמה ּדעת, לֹו יׁש "אדם ּוכמאמר ּבׂשכלֹו, ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
הּוא  ּדנׁשר מּדֹות, הּוא עּקרם הרי חּיים ּדבעלי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּדעת",
רק  הּוא להם ׁשּיׁש הּדעת וכל אכזרי, ועֹורב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָרחמני
צרכי  ּוׁשארי ּוׁשתּיה ּבאכילה הּגׁשמּיים לּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּבהּנֹוגע
הּגּוף  עניני וגם וחכמה, ׂשכל עּקרֹו האדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּגּוף,
הּוא  כן ּוכמֹו וׂשכל, ּבחכמה הם ּבהם מכרח ְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשהאדם
ּכן  ּכׁשמֹו הּבהמית ּדנפׁש הּנפׁשֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההפרׁש
החמרּיּות  אחרי ׁשּנמׁש הּוא ענינֹו ׁשּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּוא,

מה והּגׁשמּיּות  ּכל ולחמד לאהב מּדֹות הּוא ׁשעּקרֹו , ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
ּגם  ׂשכל ּבֹו ׁשּיׁש והגם הּזה, עֹולם מעניני יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּׁשהּוא
ּכל  להּׂשיג אי להתחּכם הּוא ׂשכלֹו ּכל הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּכן,
הֹון  להרּבֹות ּתחּבּולֹות ּולהמציא ותאוֹותיו ְְְְְְְֲִֶַַַַָָחמּדֹותיו
מיני  ּבכל עצמֹו את ּולהצּדיק ּוגדּלה, ּכבֹוד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻועׁשר
עצמֹו, ּבזכּות ּומהּפ מעׂשיו, לפאר ּבׁשביל ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהצטּדקּות
להצּדיק  אדם ּבבני טבע ׁשּיׁש ּבמּוחׁש רֹואים אנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדהּנה
רק  והּוא ּכן, האמת ׁשאין ׁשּיֹודע ּבמקֹום ּגם עצמֹו ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

והראיה, עצמֹו. על זכּות מֹוצא לעצמֹו אהבתֹו ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָמּפני
הּוא  הרי טֹוב, לא ּדבר איזה עֹוׂשה זּולתֹו ּכאׁשר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּדהּנה
הּוא  אם עצמֹו זה ודבר טֹוב, לא ׁשהּוא אֹומר ּכן ְְִֵֵֶֶַַָָֹּגם
להצּדיק  עצמֹו על זכּותים ּכּמה מֹוצא הּוא זאת ְְְְִִֵֶַַַַָֹעֹוׂשה
האמת  על מֹודה ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא והינּו עצמֹו, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹאת
עֹוׂשה  עֹוד הּנה טֹוב, לא ּדבר ּבעׂשֹותֹו ואׁשם חטא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאׁשר
על  אֹו עׂשה, וטֹוב מעׂשהּו צדק ּכי לאמר ּבנפׁשֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשקר
עׂשה  אׁשר על וסּבה ּבטעם לעצמֹו זכּות מֹוצא ּפנים ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּכל
את  אֹוהב ׁשהאדם עצמֹו אהבת מּפני והּוא זה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדבר
את  אהבתֹו ּתכּסה ּפׁשעים ּכל על הּנה לזאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו,
רֹואים  אנּו יֹותר ּובמּוחׁש אדם, ּבכל הּוא ּדכן ְְְְִֵֵַָָָָָעצמֹו,
ּומענֹות  ּבטענֹות עצמם את הּמרּגילים עסקים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבבעלי
יֹודעים  ּבעצמם ׁשהם ּבמקֹום ּגם עצמם את ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהצּדיק
עצמם  את מצּדיקים עצמם לבין ּובינם ּכן, האמת ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ּדארף  מי טאן, מען זאהל וואס לאמר, הבל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבטענה

ּפרנסה  טו ּדאיתּבר הּוא ּכי ּבה' מאמינים ׁשהם והגם , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
הם  הרי עצמם אהבת מּפני מקֹום ּומּכל ּומפרנס, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּזן
הּנפׁש ּבסּבת ׁשּבא טֹובה לא ּבהנהגה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמתנהגים

ֲִַַהּבהמית.
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חלק.יא. היא היהודי נופח.יב.נשמת הוא מתוכו - שנופח (נתפסת).יג.מי נודעת בחכמה ולא חכם גבוה יד.שהוא מגג
עמוק. פרנסה.טו.לבור צריך הרי לעשות, מה
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העבודה  הדעת, העמקת ע"י הבל. של  בטענות ומתחיל לאדם, רע לעשות היצה"ר כוונת
וג  ח"ו, צער מתוך גם קוראיו, לכל ה' קרוב שלם. בלב אלה תהיה בגלל טוב, מרוב ם

לתורה. עתים קביעות ע"י באמת, אותו הקוראים

e‰ÊÂ הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה ּברּוחנּיּות, מצרים ּגלּות ¿∆ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
האלקית. הּנפׁש את ּומּקיפים סֹובבים הרע ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהּיצר
לעּנֹותם, ּבׁשביל היה עּקרּה הרי מצרים ּדבגלּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָּוכׁשם
ּביׂשראל  עבדּו הּמצרּיים אׁשר העבֹודה ּכּונת ּדכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָוהינּו
כן  ּכמֹו הּנה ּגּופם, לׁשּבר היתה ּדכּונתם ,ּבפר ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹהּוא
ׁשּמסית  הרע הּיצר ּדכּונת ּברּוחנּיּות מצרים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבגלּות
רע  לעׂשֹות ּבׁשביל הּוא הּיׁשר מּדר האדם את ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּומּדיח
הּוא  ּכונתֹו ּדכל רע, מלא הּוא הרע ּדהּיצר האדם, ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאל
ׁשאנּו ּוכמֹו הרע, טבעֹו עצם מּפני והּוא האדם, אל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלהרע
ואֹוהבים  טֹובים אנׁשים יׁש אדם ּבני ּבטבעי ּדגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָרֹואים
הּוא  אם ּגם לזּולתם, טֹובה לעׂשֹות ונהנים אדם, ּכל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאת
ּבצרת  וׁשלֹום חס ּומצטער טֹובתֹו ּדֹורׁש הּוא מּכירֹו ְְְִִֵֵֵַַַַָָָאינֹו
רעים  ׁשהם אנׁשים ויׁש חברֹו, ּבטּוב וׂשמח ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָחברֹו,
ׁשל  ּבטֹובתם ׁשּמצטערים סדֹום אנׁשי ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוחּטאים,
עצם  מּפני והּוא וׁשלֹום, חס ּבצרתם ונהנים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאחרים,
מהּותֹו ּבעצם רע ׁשהּוא הרע הּיצר הּוא ּכן הרע, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטבעם
רז"ל  ּוכמאמר אֹותֹו, ׁשּיענׁשּו ּבכדי האדם ּברעת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחפץ

טז) ּבתרא מלא(ּבבא הּוא הרע, הּיצר הּוא הּׂשטן, "הּוא ְְֵֶַַַַַָָָָָָָ
מּדר האדם את ּומּדיח הּמסית ּבעצמֹו ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמות",
הּוא  ּכ ואחר ה', מצוֹות על לעבר אֹותֹו ּומסית ְְֲִִֵַַַַַָָָֹהּיׁשר,

עׂשה, אׁשר החטאים ּכל על האדם על מקטרג ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָּבעצמֹו
ּביּסּורים  האדם את לענׁש רׁשּות לֹו יּתנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁש
מסית  הרע הּיצר אׁשר והאפן לּצלן. רחמנא ּומרים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹקׁשים
ׁשּבתחּלה  ּגדֹולה, ּבאּמנּות הּוא רע, לעׂשֹות האדם ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻאת
והּכל  ּתֹורה, ילמד וׁשּלא ּבצּבּור יתּפּלל ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹֹֹמסיתֹו
ׁשעל  והראיה ּכן, אינֹו ׁשהאמת זמן, לֹו ׁשאין ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבטענֹות
זמן, לֹו אין ּתֹורה לּמּוד ועל זמן לֹו יׁש ּבטלים ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָּדברים
עד  לּצלן, רחמנא ּדחי אל מּדחי האדם את מֹולי ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכה
ויציאת  לגמרי. זרה ׁשהיא עבֹודה לעבד לֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאֹומר
ׁשּבּמח  ּדהּׂשכל והינּו והּגבּול, הּמצר הסרת הּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹמצרים
את  "ּדע וזהּו מּמׁש, ּבפעל טֹובֹות ּבמּדֹות ּבּלב ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמאיר
אז  ההתקּׁשרּות, הּוא הּדעת העמקת ּדענין ,"אבי ְְְְֱֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹאלקי

ּבּונדען  פאר זיין זאהלען הארץ ּדי אּון קאּפ ולפעל,טז ּדי ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ
הּדעת, מח ּפעּלת וזהּו ׁשלם. ּבלב העבֹודה הּוא ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹֻואז
"קרֹוב  וזהּו טֹוב. ּבפעל ּבעבֹודה ּתביא ׁשּבּמח ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּדהּׂשגה
והן  טּוב, מרב ה' אל הּקֹוראים הן קראיו", לכל ְְְְִֵֵֵֶַָָֹֹה'
לפי  והּוא וׁשלֹום, חס ויּסּורים צער מרב ה' אל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹהּקֹוראים
ּבּתֹורה, העבֹודה ידי על ּבאמת אֹותֹו הּקֹוראים ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש
קרֹוב  זה ידי על הּנה לּתֹורה עּתים ׁשּקֹובעים זה ידי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל

והצלחה. ּברכה ׁשפע להם להׁשּפיע קֹוראיו לכל ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָה'
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קשורים.טז. יהיו והלב שהראש
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ככתוב ˆ. גילויים, הן הגיע 1אותיות בוקר", "אתא
גם  חושך. שורר – "בוקר" לפני "בוקר". של הגילוי

השיטה  אלא 2לפי האור העדר רק לא הוא שחושך
ו"בוקר" העלם, הוא חושך הרי עצמה, בפני בריאה
הן  אותיות – בוקר" "אתא גילוי, שהוא אור הוא

גילוי.
של  הפירוש יותר, ועמוקות ברורות במלים
מגלות  האותיות מגלים, כי־אם גילויים אינו אותיות

כפתגם הגילוי, נעשה על־ידן הגילוי, `zeizeאת
zenikgn3,המגלות אותיות על אומר שאני מה אלא .

בהשקפה  רק זה הרי מחכימות', 'אותיות הפתגם את

נעלית  בדרגה היא מחכימות' 'אותיות שהרי ראשונה,
המגלות. מאותיות יותר

יותר  אותיות 4בבהירות של המהות מציאות עצם :
שמציאות  כמה עד הוא הגילוי מגלות, שהן מה הוא
האותיות, של הגילוי על מגלות. אותיות של המהות
'אותיות  לומר שייך אותיות, של המהות מהות שהוא
שזהו  מסתירות', 'אותיות לפעמים אך מחכימות'.
המשל  החידה. לאותיות המשל אותיות בין ההפרש
ההשכלה, את יותר מגלה המשל הנמשל, את מבהיר
יותר. בהירים נעשים הענין ונושא הפנימי התוכן
הן  המסתירות, אותיות הן החידה אותיות ואילו
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יב.1) כא, ישעיה
רצ"ח.2) אלקים, ד' ויקח ד"ה בזה ראה

שמו"ת.3) קריאת הל' של"ה ט. ד, אישות הל' עוז מגדול
תש"א.4) בשופר, תקעו ד"ה ג"כ ראה
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אלא  גילוי, של האפשרויות כל את ונועלות מסתירות
אלא  מחזקות רק ולא מבססות הן הנעילה שבעצם
והנושא  התוכן בגילוי השלימות כל את מקיימות

בתוכן. נושאות שהאותיות
זו  לא הרי בקר", ה"אתא את יותר בעומק להבין
אותיות. היא שההתגלות אלא מגלות שאותיות בלבד
הרי  רוחני, וגם גשמי גם ודבר, ענין כל כלומר,
'אותיות'. ההתגלות נקראת בהתגלות, הוא כשהענין

הבאה 5ככתוב  ההתגלות קודש", מרבבות "ואתה
'אותיות'. היא קודש" מ"רבבות

ב) גילויים. הן אותיות א) האמור: מכל המורם
ד) אותיות. היא ההתגלות ג) מחכימות. אותיות

בסגירתן. הנעלם הנסתר את מגלות אותיות
המשרתים  ארבעה הם האותיות סוגי ארבעה

נגינה.6שהסברנו  ד) מחשבה. ג) דיבור. ב) מעשה. א) :
אותיות  את בולטים. גולמים הן המעשה אותיות
אותיות  הן הדיבור אותיות אחד. כל רואה המעשה
הן  המחשבה אותיות המחכימות. ואותיות המגלות,
מסבירה  שחסידות כפי אותיות, היא שהתגלות מה
שבמחשבה, מעשה המחשבה*: עניני שלושת את
אותיות  שבמחשבה. ומחשבה שבמחשבה דיבור
עליונה  לדרגה המעלות העליה, אותיות הן הנגינה
הנסתר  את מגלות הן – בסגירותן – ובהתכללות יותר
בגילוי, אינו שלשעה הנפש רוממות בעומק הנעלם
הוא  הנגינה אותיות על־ידי הנפש. מן חלק אז הוא
וגילוי, אור היכלי של המעלות ברום ונכלל מתעלה
הלא־טוב, כל את לשעה דוחים האור וקווי
טהור  שהוא והנעלם, הפנימי הטוב את בו ומעוררים
החומר. על הצורה התגברות בו קיימת ולשעה ובהיר,
גם  הנגינה, אותיות של המעלה יתרון הם אלה כל
ביותר, העליונה במדריגתן המחשבה אותיות על
נבין  בכך השכל. מחשבת שהיא שבמחשבה, מחשבה
הסבא  של תשובתו את בהירות וביתר יותר בעומק
דובער, ישראל ר' לחסיד ב'יחידות' מהר"ש הרבי
אינה  – השכל במחשבת היא שבעיקר – שיגיעה
נגינה  כי נגינה, היא והעצה המוח, טמטום את מסירה
הנגינה  ואותיות והרצון, העונג של 'משרת' היא
מישראל  אחד שבכל והנעלם הנסתר את מגלות

טוב. כולו שהוא
הרבי ˆ‡. הלב . עבודת מחסידים תבע הזקן רבנו

שאי־ למרות המוח. עבודת מחסידים תבע האמצעי
ואי־אפשר  המוח עבודת בלי הלב  לעבודת אפשר

– הוא ההבדל אך הלב , עבודת בלי המוח לעבודת
הלב , עבודת בעיקרו הוא הזקן רבנו העיקר: מהו
היא  הלב  עבודת המוח. עבודת – האמצעי והרבי

הלב . ועם בתוך
האמצעי  והרבי הזקן רבנו של תביעותיהם
של  הרוחניות תביעותיהם גם הם וכך – מהחסידים
כפי  תביעה, של במשמעות אינן – הרביים כל

מ  'תביעה',שמשתמע המלה של היבש המלים פירוש
בפועל. בעבודה סיוע היא הרביים של תביעה אלא

:‰Ï‡˘? הלב ועם בתוך עבודה פירוש מה
:‰·Â˘˙,'ה'בפועל חסר הלב  התפעלות כשישנה

אלא, הלב . התפעלות כבר אין ה'בפועל' ישנו וכאשר
הלב  בפנימיות ואילו הלב , בחיצוניות אמור זה שכל

וה'בפועל'. ההתפעלות יחד להיות יכולים
חיברו,7דובר ˆ·. שרבי ניגון היינו: מכוון' ש'ניגון

שבאותו  פרטית, בבחירה אם בו, בחר שרבי ניגון או
ואם  ובמועד, בשבת או בחול, הרבי התפלל ניגון
הניגון. את לנגן מורה או מנגן שהרבי כללית, בבחירה
את  ללמוד צריכים מכוון', 'ניגון להבין כדי
התוכן  את מבינים אז רבי, אותו של החסידות
וקיימת  בניגון ננעלים ואז הניגון, של הפנימי והנושא
את  לפעול יכולות הניגון שאותיות לקוות, רשות
הנסתר  והתגלות הלא־טוב דחיית של הפעולות
כשלא  לפעול. צריכות הנגינה שאותיות הנעלם,
של  לפעולתן התקווה גם חסרה חסידות, לומדים
של  וניגון התעוררות של ניגון רק – הנגינה אותיות
כל  ועל תמיד פועלים אכן והם בכוחם יש תשובה

אחד.
ארבע ˆ‚. בן הניגון על לנו יש ניגון, על פירוש

הזקן  אדמו"ר של תורה,8בבות הוא עצמו שהפירוש ,
החסידית  ההתוועדות חסידית. התוועדות כמו לא
המוחין  ופתיחת לעבודה הלב  התעוררות פועלת
הוא  הבבות ארבע בן הניגון על הביאור ואילו לתורה,

תורה. עצמו
הרבי ˆ„. של המקהלה] [ניגון הקאפעליע ניגון

לארבע  המתאימות – בבות ארבע בן הוא האמצעי
שצריכה  האלקית הנפש של העבודה בסדר הדרגות
שבה, הרע את לדחות הבהמית: הנפש את לברר

הבהמית. שבנפש הטוב את ולנצל
מהות  א) הן: העבודה בסדר הדרגות ארבע
שמתמסרים  ונתינה, במסירה הכניסה העבודה,

הבירור. עושר לעבודת את בפנימיות להרגיש ב)
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אלקות, של והטוב־טעם האלקית ההשגה של השכל
מנגדים  הבהמית הנפש של החומריות שעניני ואיך
והקפת  חומריות של בלא־טוב ההתעמקות ג) לכך.
בחזקת  הדרכים ש"כל ההרגשה ד) הבהמית. הנפש
הנפש  בבירור ה' עובד על הנופל הפחד סכנה",

מלמעלה. הסיוע על והסתמכותו הבהמית
של  הקאפעליע ניגון את במתינות כשינגנו כעת,
הניגון  בבות ארבע איך ונרגיש נחוש האמצעי, הרבי
הבירור  עבודת בסדר הדרגות ארבע את מביעות

הבהמית. הנפש את מבררת האלקית שהנפש
העבודה, מבוא היא הניגון של הראשונה הבבא
ענין  גם אלא באריכות ענין רק לא לענין. הכניסה
עשר  חמשה שורות, וחמש ארבע בן הוא שבכתב
צריכה  אך במחשבה, רגעים חמשה בדיבור, רגעים
על  הענין את להקיף לענין, והנתינה המסירה להיות
נוגע  כשזה גשמי, שבענין כשם וסניפיו. סעיפיו כל
שעות  שבע־עשרה של ענין הוא אם הבדל אין לאדם,
כך  לו. נוגע הדבר רגעים. שבעה־עשר של ענין או
לפני  שלומדים לענין ההתקשרות להיות צריכה

התפילה.
הפנימית  ההרגשה היא הניגון של השניה הבבא
הנפש  את לגרש בכך די ואין טוב, הוא שאלקות
שעת  צלותא ש"שעת לעבודה, זקוקים הבהמית,

חיה 9קרבא" היא הבהמית שהנפש לדעת צריכים .

והיא  הבהמית", "נפש נקראת שהיא כפי בהמה, רעה,
העבודה  להיות צריכה חלקים. קירות על מטפסת
כוחות  של הטוב את ולקנות הלא־טוב את לגרש
וכדומה, העקשנות התוקף, כמו הבהמית, הנפש

שבלב . ובעבודה ומצוות בתורה זאת ולנצל
הנפש  הקפת היא הניגון של השלישית הבבא

"להתקיף" לכך קורא צדק" ה"צמח כפי 10הבהמית. ,
המגיד  הרב  של [בנו מ"המלאך" הזקן רבנו שקיבל
השנים, שבע ממלחמת בעבודה דרך ממזריטש]
צדדים. משלושה השונא את שהקיפו היה והנצחון
כנגד  החג"ת בכל שמשתמשים הוא ב'עבודה' הענין
שכן  בהתפעלות, היא ההקפה אחת. פרטית מדה
הנפש  התפעלות. הוא הבהמית הנפש של ענינו
ולכן  האופנים, משמרי היא בשרשה הבהמית

הבהמית. הנפש על משפיעה ההתפעלות
קויתי  ה"לישועתך היא הניגון של הרביעית הבבא

עם 11ה'" מתעסקת האלקית שהנפש מההתעסקות ,
הנפש  עם בפנים פנים במגע  ובאה הבהמית, הנפש

לה  המברר של בהתלבשות ובמיוחד תלבש הבהמית,
על  להשפיע עלול שזה הרי המתברר, בלבושי
בה', הבטחון כוח את לעורר צריכים ולכן המברר,
בשמחה  הניגון, של הרביעית הבבא מביעה זה דבר

חזקה. חסידית
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יח.11) מט, בראשית
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איתן  ועוד. עוד לתורה צמא היה אך טובות, ובמידות בתורה עטור מולדתו לעיר חזר ברוך
ביראה. עליונה לדרגה ולהגיע מידותיו את וללטש לזכך בדעתו גם היה

היתה  בוויטעבסק בישיבה הגדולים. הגאונים מפי יותר ללמוד עליו ברוך, ידע לתורה, אשר
ברם, ברוך. של גיסו יצחק, יוסף ורבי פלטיאל רבי הישיבה, ראשי מפי הרבה ללמוד האפשרות
הגדולים  הלמדנים אצל דוקא לאו ללמוד יש - ברוך ידע - טובות ומדות טובים למעשים באשר

ביותר. פשוטים המוניים, יהודים אצל כיֿאם הדעה, וגדולי

למד  ורבות פשוטים, יהודים של נשמתם לחקר להגיע לברוך הרבה הזדמן נדודיו בדרכי
ביותר  הנעלית לדרגה להגיע פשוט מלאכה בעל מסוגל  כיצד חיה דוגמא בשבילו היוו הם מהם.

בצדקות.
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להיווכח  כדי ועיירות ערים פני על לנדודיו להזדקק ברוך צריך היה  לא דבר, של לאמיתו
יהודי, עליו שעשה הכביר הרושם  בזיכרונו חקוק היה עדיין  הללו. היהודיות הנשמות בטוהר
הרחק  לא העיר, בקצה וגרו הוריו חיו עדיין כאשר זה היה ילדותו. בשחר עוד גופה, בוויטעבסק

דווינה. הנהר מן

העיר, אנשי ואף השכונה, אנשי אשר הדייג, אברהם דר בתים, שלשה מרחק לביתם, בשכנות
עבה  היתה התחתונה ששפתו משום לו הודבק זה כינוי שפה". "אברהמ'ל בשם אותו מכנים היו
הנהר  מן דגים מלדייג היתה פרנסתו המיוחדת. באדמימותה ניכרת והיתה העליונה, מן ובולטת

ומכירתם.

הבין  מאמציו, כל ולאחר מלהתפלל, יותר ידע לא הוא מאד. פשוט יהודי היה אברהמ'ל
היה  וערב בוקר גדול. יראֿשמים שהיה אלא הרגילות, התפילות של המלות פירוש את בקושי
ומקשיב  הכנסת בבית נשאר היה מכן לאחר גדולה. בכוונה ומתפלל הכנסת לבית ומעריב משכים
בכוונה  תהלים פרקי כמה ואומר הפינות לאחת מתכנס שהיה או ומדרש, עיןֿיעקב לשיעורי

גדולה.

המלמדים  לטובי אותם למסור כדי רב כסף הוציא שאברהם משום למדנים, היו כבר בניו
נכ  את גידל אברהמ'ל נכדים. לו והשאירו בחייו פניו על מתו בניו לישיבה. יותר דיו ומאוחר

תורה. בני שיגדלו מאד והתאמץ טובים, למלמדים אותם גם ומסר

אדם  שבין בדברים גם כיֿאם למקום, אדם שבין בדברים רק לא זהיר היה הדייג אברהם
לאפשרותו. מעבר הרבה צדקה נתן הוא לחברו.

ליד  הקיץ בשבתות מופיע שהיה הדייג אברהם של התמונה חקוקה היתה ברוך של בזיכרונו
מתאספות  היו השכונה נשי וראינה". ה"צאינה את בקול הקוראת לאימו ומקשיב ביתם חלון
של  השני העבר מן עומד היה המאזין, היחיד הגבר היה ואברהמ'ל, לדברים, ומקשיבות בבית
שה"טייטשֿ כך מבפנים, הנשים של על עדיפות היו לא ידיעותיו רוח. מקורת ומתמוגג החלון

ידע. לו מוסיף ואפילו לו מתאים היה חומש"

להשתתף  שעליו על בחיוך, לעתים מלּווה זלזול, של ברגש אברהם על שהסתכלו אנשים ְֶהיו
בוש  שאינו זה, יהודי כלפי רחמים של רגש חש בילדותו ברוך אך הנשים. של החומש בשיעור

תורה. לדברי העזה להיטותו על כלפיו הערכה רגש חש גם ברוך אשה. מפי תורה ללמוד

מה  את בשוק. לקונים סחורתו את בעצמו ומוכר הנהר, מן הדגים את דג היה אברהמ'ל
עניים. אנשים שהם בידעו בחציֿמחיר, השכנים בין ומוכר הביתה לוקח היה בשוק לו שנותר

בחינם. דגים נותן היה ביותר לעניים

לאחר  השוק, מן חזרה שהביא הדגים מכירת את ביתו בני ביד השאיר ואברהם אירע
כל  ללא ביותר לעניים ונתינה בזול הדגים מכירת שהיא דרכו, עלֿפי התנהגותם את שהבטיח
גם  היה יום אותו של הקונים בין מיותרות. פרוטות כמה אחד מקונה אז נלקחו בטעות תמורה.

הכירו. לא ואיש לשכונה שנקלע החוץ מן איכר

להחזיר  כדי הכל לעשות והחליט כך, על מאד הצטער המקרה לו ונודע אברהם בא כאשר
בטעות. ממנו שנלקח מה  את אדם לאותו
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השכנים  מן אחד זה היה אם זכרו לא הבית בני הזה. האדם היה מי ידע לא שאיש אלא
שקנה. הדגים עם ונעלם דגים לקנות שבא גוי אותו זה שהיה או היהודים,

כדי  הדגים, בעל שילם כמה לשאול לבית מבית להלך השכונה פני על אברהמ'ל יצא מיד
אלא  זה היה  שלא להסיק היה שהכרח כך דבר, העלו לא  המאמצים ש"רומה". זה היה מי לברר

מּוּכר. בלתי גוי ָאותו

לא  כשאיש המיותרות, הפרוטות את לו להחזיר מנת על גוי, אותו את מוצאים היכן ברם,
למצוא  ממאמציו חדל ולא שקט, ולא נח לא אברהמ'ל הלך? ולאן בא מנין  ידע לא  ואיש הכירו 

בכך. הצליח לא אבל הגוי, את

אברהמ' אפוא, בשכונה,בא, התלמידֿחכם שהיה ברוך, של אביו זלמן, שניאור רבי אל ל
היה  ממנו!" ליהנות לי ואסור בידי הוא גזילה הכסף הרי לעשות, מה לי נא "עוצה והתחנן:
"בל  משום הוא, יודע אסור, - ולאבדו הכסף את להשליך שהרי מאד, גדול שצערו בו ניכר

תשחית".

על  שכן אברהמ'ל, בעיני חן מצאה לא לצדקה הכסף את לתת זלמן שניאור רבי של עצתו
והתלבטותו. במבוכתו אברהמ'ל נשאר כך במצוה. הגוי של שותפו יהיה  כך ידי

שאביו  זכר היטב אך המיותרות, בפרוטות דבר, של בסופו אברהם, עשה מה זכר לא ברוך
את  גם זכר ברוך ותמים. פשוט דייג אותו כלפי רבה הערכה ומגלה זה במעשה תמיד מדבר היה
לעלים  נמשלו הארץ שעמי א) צ"ב, (חולין ז"ל חכמינו מאמר את בהזכירו זה, בעניין אביו דברי
המסגל  התלמידֿחכם אשרי מסיים: והיה תלמידיֿהחכמים. שהם הפירות, על המגנים ְִִַשבגפן

הפשוטים. היהודים של וטובֿהלב התמימות את לעצמו

הערכה. כאות אברהם", "ר' בשם הדייג את מכנה זלמן שניאור רבי היה יום מאותו

לשאוף  עליו ושאם פשוטים, מיהודים ללמוד מה הרבה לו שיש מילדותו כבר ידע ברוך
היהודים  לעבר להתבונן גם עליו שני מצד הרי התורה, ים לעמקי ויותר יותר לחדור תמיד

לבב. וטוב טובים מעשים מהם לקבל כדי הפשוטים

כמה  כל אשר הארץ, עלֿפני לנדוד בשעתו, וויטעבסק את בעזבו מחשבתו, היתה ואכן
האיתנה  החלטתו נבעה השאר, בין מכאן, פשוטים. יהודים עם תמיד יתרועע - בתורה שיגדל

כפיו. מיגיע רק לחמו את תמיד להשתכר

לא  הוא מעצמו, רצון שבע מלהיות רחוק הוא עדיין בוויטעבסק, שוב ברוך נמצא עתה
להמשיך  שאף הוא לעצמו. שסיגל הטובות במידות ולא נדודיו בימי לו שרכש בתורה לא הסתפק
היתה  חייו דרך הוא. בכוחותיו זאת לעשות יכול היה שהפעם אלא ההישגים. בסולם ולעלות

ממנה. לנטות להניעו מצליח היה לא ואיש לפניו, ברורה

ברם, המלאכה. ועולם התורה עולם שונים: עולמות בשני לכאורה, התמקדו, ברוך של חייו
יחד. אותם כרכה אחת ורוח אחד, עולם זה היה ברוך לגבי

התנאים  חיים כמו עמדו לפניו חי. בו העולם בשבילו התורה היתה ולמד, ברוך ישב כאשר
בשרֿודם. בגופות ידו על היו כאילו והתדיין והתפלפל התווכח ׁשאּתם  ִֶָוהאמוראים,
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במלאכה, שקוע היה - הימנה להתפרנס כדי קשה במלאכה לעסוק מנת על לשוק, כשיצא
משתכר  הוא שבכך ידיעה מתוך שלם בלב הנעשה חביב כעיסוק אלא יד כלאחר של באופן לא

ובכשרות. ביושר פרוטה כל

בין  הגשמיים, חייו ובין הרוחניים חייו בין מושלמת הרמוניה אפוא, נוצרה, ברוך בקרב
בשבילו  היה הכל הארץ. לבין השמים בין הנשמה, לבין הגוף בין החומר, עולם ובין הנפש עולם

וטהרה. קדושה חדור - שלם אחד דבר

כלל  ברוך - נשמתו? לעומק לחדור המסוגל מישהו בכלל היה האם לרוחו? מי הבין האם
אחד  אדם רק היה אז עד לב. תשומת כל לו יעניק שמישהו רצה ולא בהכרה, מעוניין היה לא
עתה  ברם, מליאזנא. הגנן אברהם, רבי זה היה - נפשו בפנימיות להסתכל לרגע שהצליח ויחיד

טובים. במעשים והן בתורה הן רבות למד שממנו אברהם, ומרבי מליאזנא רחוק הוא

לוויטעבסק. לשובו הראשונים בימים כך על חשב שברוך לומר קשה שוב? דרכיהם הייפגשו
אך  אברהם, רבי של רבו אצל תורה ללמוד כדי לבישנקוביץ, להגיע בדעתו היה מתחילה אמנם
ודרכו  ברוך של דרכו אפוא, צריכות, היו בוויטעבסק. להישאר איתנה החלטתו היתה כבר עתה

לגמרי. נפרדות להיות אברהם ר' של

אברהם  ר' על אז חשב לא ברוך אם אחרת. הדברים את הועידה העליונה שההשגחה אלא
ברוך. את אברהם ר' שכח לא -

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ycew zexb`

תרפ"א  סיון י"ז ב"ה,

חיים  מוהר"ר אי"א וו"ח הנכבד כבוד

שי' שמרי'

וברכה  שלום

רוב  לקבל הטוב האל ויעזרהו צלחה, בואו יהי' ברוך

במיכלא  ויכלכלם וינהלם ברו"ג מצאצאיו נחת

סתימא  עילאה אתר מההוא רויחא מזונא דמהימנותא

להדריך  האדם כל וזה נש. דבר רישא על ושריא דכולא

בתעודת  ולהבינם והמצוה התורה בדרכי ביתו אנשי

בו  בחר שמאז ישראל, בית הגוים ככל לא אשר החיים,

לא  ובינתו עזב לא חכמתו סגולה, לעם להיות האלקים

מכל  אחור לסוג מבלי הוא ערף קשה ועם הסתתרה,

שי' ולחתנו לו יעזרהו והשי"ת האלקים. בעבודת מעצור

בריוח. טובה בפרנסה

ויקבעו  עפשטיין שי' יצחק לר' בשמי שלום נא יאמר

גם  הלבבות לקרב ישתדל ובד"כ יחדיו, ללמוד זמנים

וירבה  ומועד שבת בשמירת ולהדריכם לחנכם מהפשוטי'

הזה  הכוכב מה לכוכבים נמשלו ישראל כי בזה, להשתדל

וריבוי  תמיד, מתנוצץ אבל מתפשט אור איננו כי אם

עם  כן וכלה, הולך החושך אופן ובכל מאירים, כוכבים

בני  שלשה שנים ונמצאו אחד, במקום בהקבצם הקודש

האפשרי  בכל לקרבם אחיהם שאר על ושוקדים תורה,

ותמיכת  המצוות, ואהבת התורה חיבת על לעוררם

גם  הנה וביהדות, בכשרות העיר צרכי עניני וגם לומדים,

באהבה  ילכו בדרכם תורה, ולומדי' יודעי' שאינם

טובם  וירבה ברו"ג, במושבותם יהי' ואור ובמישרים,

ונצחי. בזמני ואשרם

מו"ר. בן הדו"ש
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ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ
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לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ
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:õøàä éøtæëõøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå §¦¬¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤
-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤

:déøtçëíéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà ¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîr£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéìäLî-ìà írä-úà áìk ñäiå ©¬©©§¥«©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®
ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrð äìr øîàiå©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−

:dìàììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå ¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìáìeàéöiå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«©Ÿ¦¹

ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
õøà dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëàŸ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìíéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²
ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬

:íäéðéra eðééäãéàä-ìk àOzåeðziå äãr ¨¦−§¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−
:àeää äìéla írä ekáiå íìB÷-úàáeðliå ¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ

eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²

:eðúî-eì äfä øaãnaâeðúà àéáî äåäé äîìå ©¦§¨¬©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈



רכט iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ואחרּֿכ הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל עלֿמנת עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´
:íàøéz-ìà eðzà äåäéå íäéìrî ílö¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«

éãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð äåäéô §Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ
:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−

Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä írä-úàãéáLBé-ìà eøîàå ¤¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»

írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä õøàä̈¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´
ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLà äfäE ©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§Æ

íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr ãîòŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ
:äìéì Là ãenráe íîBéåèírä-úà äzîäå ½̈§©¬¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬

eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä©¤−§¦´¤®̈§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬
:øîàì ErîL-úàæèàéáäì äåäé úìëé ézìaî ¤¦§£−¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ

íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®
:øaãna íèçLiåæéäzråééðãà çk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ®̈

:øîàì zøac øLàkçé-áøå íétà Cøà äåäé ©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©
ïår ã÷t äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ

lL-ìr íéða-ìr úBáà:íéraø-ìrå íéL ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«
èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³

:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬

:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§®̈©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìåâëøLà õøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

ãëBnr úøçà çeø äúéä á÷r áìë écárå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´

:äpLøBé Bòøæå änLäëáLBé éðrðkäå é÷ìîräå ½̈¨§©§−«¦¤«¨§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îrä¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה: אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו: ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

"ּתכסף" ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

על  רק לכן ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ּתענּוג, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּלׁשֹון

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹידי

ְְַָלמעלה.

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨
:ézrîL éìr íéðélîçëéðà-éç íäìà øîà ©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ

ïk éðæàa ízøac øLàk àì-íà äåäé-íàð§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−



iyingרל - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìéúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac äåäé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
eáLiåáéúëåðåìéåéø÷äãrä-ìk-úà åéìr eðéliå ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈

:õøàä-ìr äaã àéöBäìæìíéLðàä eúîiå §¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:äåäé éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çìíéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íääèìäLî øaãéå ¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ

øácä-úàìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåîeìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬

íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²
:eðàèç ék äåäé øîà-øLààîäLî øîàiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½

àì àåäå äåäé ét-úà íéøár ízà äf änì̈¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ
:çìöúáîàìå íëaø÷a äåäé ïéà ék eìrz-ìà ¦§¨«©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ

:íëéáéà éðôì eôâpzâîíL éðrðkäå é÷ìîrä ék ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤¦«©¥³©§¤Æ

:íënr äåäé äéäé-àìå äåäé éøçàîãîeìtriå ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾
äLîe äåäé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìrì©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½

:äðçnä áøwî eLî-àìäîé÷ìîrä ãøiå Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ

-ãr íeúkiå íekiå àeää øäa áLiä éðrðkäå§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬©©§−©
:äîøçäôåèàäLî-ìà äåäé øaãéå ©«¨§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàláék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà eàáú̈ÀŸ¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

âøãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì äMà íúéNrå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
ççéð çéø úBNrì íëéãrîa Bà äáãðá Bà́¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî äåäéìãáéø÷äå ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬¦©«Ÿ§¦§¦²
ìeìa ïBøOr úìñ äçðî äåäéì Bðaø÷ áéø÷nä©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾

ïéää úéráøa:ïîLäïéää úéréáø Cñpì ïééå ¦§¦¦¬©¦−¨«¤§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½
:ãçàä Nákì çáfì Bà äìòä-ìr äNrzåBà ©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³

äìeìa íéðøNr éðL úìñ äçðî äNrz ìéàì̈©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéLæìL Cñpì ïééåïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«§©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®

:äåäéì ççéð-çéø áéø÷z©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מ'עדה' זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה', ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:äåäéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:äåäéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ



רלי iriay ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

ÌÎz‡ ¯b‰ ¯bÏÂ . . ¯b ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂ(ידֿטז ּבכל (טו, ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿«≈«»ƒ¿∆ְָ

חּדּוׁש. יׁש e‚È¯ּפסּוק ÈÎÂ להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ִֵָ¿ƒ»ְְִִֵֶַָָָָ

להם  ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי לארץ", ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּכנסּו

זה  ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלאחר

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו לּגרים ּגם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיה

Ï‰˜‰.הּמצֹות ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא -ÌÏBÚ ˙wÁ «»»ְְְִִִֶַַַָָָֹÀ«»

לדֹורֹות. ׁשּנצטּוּו ּבמצוֹות ּגם –˙Á‡ ‰¯Bz,ּבחּקים רק לא – ְְְְִִֶַַ»««ִַַֹֻ

ּובמׁשּפטים. ּבעדּות ּגם ְִִֵֶַַָָָאּלא

éùùæé:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬

:änL íëúà àéáî éðàèéíçlî íëìëàa äéäå £¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:äåäéì äîeøú eîéøz õøàäëíëúñør úéLàø ¨®̈¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½

eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç©−̈¨¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬
:dúààëäåäéì eðzz íëéúñør úéLàøî Ÿ¨«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−

:íëéúøãì äîeøzñáëeNrú àìå ebLú éëå §¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½
-ìà äåäé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤

:äLîâë-ãéa íëéìà äåäé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©
äàìäå äåäé äeö øLà íBiä-ïî äLî¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

:íëéúøãìãëäúNrð äãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìäìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈

ètLnk Bkñðå Búçðîe äåäéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®
:úhçì ãçà íéfr-øérNeäë-ìr ïäkä øtëå §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©

àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk̈£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
íúàhçå äåäéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²

:íúââL-ìr äåäé éðôìåëéða úãr-ìëì çìñðå ¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañ
éòéáù,éùéù

¦§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

ּבּטל  ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאיתא

הּוא  עבֹודהֿזרה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודהֿזרה.

החֹוצב  ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ׁשּכֹוכבים האמּונה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

חּלה  ּומצות עצמית. והׁשּפעה ׁשליטה ּבעלי הם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,

מצהיר  הּמצוה את הּמקּים האדם ׁשהרי זֹו, אמּונה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמבּטלת

ּבעצם  ּבאה הּטבע, ּכחֹות ּבאמצעּות ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ

ֵַָָמהּקּב"ה.

éòéáùæëäáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨
:úàhçì dúðL-úa ærçëLôpä-ìr ïäkä øtëå ¥¬©§¨−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤

åéìr øtëì äåäé éðôì äââLá äàèça úââMä©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈
:Bì çìñðåèëøbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä §¦§©¬«¨«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´

:äââLa äNòì íëì äéäé úçà äøBz íëBúa§¨®¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«
ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äNrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ

Lôpä äúøëðå ócâî àeä äåäé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:dnr áøwî àåääàì-úàå äæa äåäé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤

ä Búåöîäðår àåää Lôpä úøkz | úøkä øô ¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬
:dáôáìLéà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå ¨«©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²

:úaMä íBéa íéör LL÷îâìBúà eáéø÷iå §¥¬¥¦−§¬©©¨«©©§¦´Ÿ½
ïøäà-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î Búà íéàönä©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ§¤©«£½Ÿ

:äãrä-ìk ìàåãìàì ék øîLna Búà eçépiå §¤−¨¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´Ÿ
:Bì äNri-äî LøôñäìäLî-ìà äåäé øîàiå Ÿ©½©¥«¨¤−«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

äãrä-ìk íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈
:äðçnì õeçîåì-ìà äãrä-ìk Búà eàéöiå ¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤

øLàk úîiå íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²
:äLî-úà äåäé äeöôæìäLî-ìà äåäé øîàiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlçìíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½
íúøãì íäéãâá éôðk-ìr úöéö íäì eNrå§¨¸¨¤¬¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®

ðkä úöéö-ìr eðúðå:úìëz ìéút óèìíëì äéäå §¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»
úåöî-ìk-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ
íëááì éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNrå äåäé§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ

:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðér éøçàåîïrîì §©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©
íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNrå eøkæz¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬§¦−

:íëéäìàìàîéúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà ¥«Ÿ¥¤«£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦
éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

ôôô :íëéäìà äåäé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«



xihtnרלב - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz ,gly zyxt zay zgiyn)

אׁשר  אלקיכם ה' "אני נאמר: ציצית, ּפרׁשת ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבסּיּום

"חׁשּבֹון", לעׂשֹות אדם עלּול מצרים". מארץ אתכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהֹוצאתי

נדרׁש הּוא העֹולם: ּדר ׁשל הּפּוכּה היא הּתֹורה ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּדר

על  מחל עליהם להֹוסיף ועֹוד ויֹוםֿטֹוב, ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹלׁשמֹור

יׂשראל  ּבני ּולהבּדיל ּגֹויים, מתחרים לֹו ׁשּיׁש למרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּקדׁש,

להתּפּלל, מּׁשנתֹו ּבקּומֹו מּיד נדרׁש הּוא ׁשּבת. ׁשֹומרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינם

למסחרֹו. להתּפּנֹות - מּכן לאחר ורק ללמד, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹואחרּֿכ

ּבעּצּומֹו הּיֹום, ּבעצם נדרׁש, הּוא ּבעסק, ּכבר ׁשקּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּובהיֹותֹו

ׁשל  החביבּות ּגדל הרי ׁשּזהּו - מנחה להתּפּלל מסחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל

ולקרא  ערבית ּתפּלת להתּפּלל ׁשּוב עליו ּבערב, מנחה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתפּלת

ּבגנבה, לזהירּות נדרׁש הּוא ּכן הּמּטה. ׁשעל ׁשמע ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת
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העֹולם? ּדר ׁשל הּפּוכּה ִִֶֶֶֶָָָֹׁשהיא

הּוא, הּציצית ּתכן ׁשהרי - ציצית ּפרׁשת ּבסּיּום נאמר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלכן
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הּטבע. מהגּבלת למעלה ְְְֵֶַַַַַָָהּוא
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íëéðtîíkî íäì òébiL òøä úàøé éðtî:éLéáBä-øLà úà eðòîL ékLaéýBýéíúéNò øLàå íéøönî íëúàöa íëéðtî óeñ-íé éî-úà ¦§¥¤«¦§¥¦§©¨¨¤©¦©¨¤¦¤¦´¨©À§¥Â£¤¦̧¦¥§¹̈¤¥³©Æ¦§¥¤½§¥«§¤−¦¦§¨®¦©«£¤´£¦¤¿
ìízîøçä øLà âBòìe ïçéñì ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðLízãîLä:íúBààéçeø ãBò äî÷-àìå eðááì ñniå òîLpåäøeáb ¦§¥Á©§¥̧¨«¡Ÿ¦¹£¤̧§¥³¤©©§¥Æ§¦´Ÿ§½£¤¬¤«¡©§¤−¦§©§¤¨«©¦§©Æ©¦©´§¨¥½§Ÿ¨̧¨¬²©§¨

íëéðtî Léàaíçläìúçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa íéäìà àeä íëéäìà ýBýé ékälàä íéøécàä íéäìàä úà çvðéå íçlé éîe:áéäzòå §¦−¦§¥¤®§¦¨¥µ¦§¨´¡«Ÿ¥¤½³¡Ÿ¦Æ©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨«©¦¦¨¥¦©¥©¤¨¡Ÿ¦¨©¦¦¨¥¤§©À̈
éúéùò-ék ýBýéa éì àð-eòáMä¦¨«§¨¬¦Æ©«½̈¦«¨¦¬Ÿ¦

ãñç íënòéì íúéNò àì ïéãò ék ¦¨¤−¨®¤¦£©¦Ÿ£¦¤¦

ïëì ,äîeàî äáBè-íb íúéNòå ¨§¨¨¥©«£¦¤̧©
ízúðe ãñç éáà úéa-íò ízà©¤¹¦¥³¨¦Æ¤½¤§©¤¬

úîà úBà éìeòãé ïòîì ,ézîà ïîéñ ¦−¬¡¤«¦¨£¦¦§©©¥§

ãé eða eçìLé ìáì ìàøNé ìk: ¨¦§¨¥§©¦§§¨¨

âéénà-úàå éáà-úà íúéçäå§©«£¦¤º¤¨¦´§¤¦¦À
-ìk úàå éúBéçà-úàå éçà-úàå§¤©©Æ§¤©§©½§¥−¨
-úà ízìväå íäì øLà£¤´¨¤®§¦©§¤¬¤

:úånî eðéúLôðãédì eøîàiå ©§Ÿ¥−¦¨«¤©Ÿ̄§¨´
úeîì íëézçú eðLôð íéLðàä̈«£¨¦À©§¥³©§¥¤Æ¨½

íëúà ìéväì éãkeãébú àì íà §¥§©¦¤§¤µ¦´Ÿ©¦½
äæ eðøác-úà,Cì äðzpL úBàä úà ¤§¨¥−¤®¤¨¤¦§¨¨

äîBça úéa íò íéøçà eNòé àlL¤Ÿ©££¥¦¦©¦©¨

ìöpäìeðì ýBýé úúa äéäå-úà §¦¨¥§¨À̈§¥̧§¨¬¨̧Æ¤
ãñç Cnò eðéùòå õøàäïzpL ¨½̈¤§¨¦¬Ÿ¦−̈¤¬¤¤¦¥

ãBáëå úBaø úBðzî íëìúîàåäîa ¨¤©¨©§¨¤«¡¤«§©

íëúà äiçpM:åèìáça íãøBzå ¤§©¤¤§¤©«¦¥¬©¤−¤
ïBlçä ãòaeøâñ øéòä éøòL ékék §©´©«©®¦©£¥¨¦¨§¦³

äîBçä øé÷a dúéáìà ïBlçä éðt ¥¨Æ§¦´©«½̈§¥©©¤

äîBçì õeçîàéä äîBçáe ¦©¨©«¨−¦¬
:úáLBéæèäøää íäì øîàzå ¨«¤©³Ÿ¤¨¤Æ¨¨´¨

eòbôé-ït eëleLbôéíëá ¥½¤¦§§¬¦§§¨¤−
íéôãøäíëkøãì äzò eëìzLk ¨«Ÿ§¦®§¤¥§©¨§©§§¤

änL íúaçðåíB÷îa eøúqz §©§¥¤̧¹̈¨¦¨§¦§

àBáçîìLáBL ãò íéîé úL ©£§´Ÿ¤¨¦Àµ©´
:íëkøãì eëìz øçàå íéôãøä̈«Ÿ§¦½§©©−¥«§¬§©§§¤«

æéíéLðàä äéìà eøîàiåäéäð ©«Ÿ§¬¥¤−¨¨«£¨¦®¦§¤

äfä CúòáMî eðçðà íi÷ð§¦¦´£©½§¦§ª«¨¥¬©¤−
:eðzòaLä øLàçéeðà éøä £¤¬¦§©§¨«£¥¨

äfä úBàä úBNòì Ca øácä íéìBz¦©¨¨¨©£¨©¤

-úà õøàa íéàá eðçðà äpä¦¥²£©¬§¨¦−¨®̈¤¤
úå÷zìáçéðMä èeçòeávä ¦§©¿¤¤Á©¨¦̧©¨©

íBãà òáöaäfä,Ba eðzãøBä øLà §¤©¨©¤¹£¤©§¥

éøL÷zïîéñå úBàì úBéäìïBlça ¦§§¦À¦§§§¦¨©«©Æ
éáà-úàå Bá eðzãøBä øLàC £¤´«©§¥´½§¤¨¦̧

éçà-úàå Cnà-úàå-ìk úàå C §¤¦¥¹§¤©©À¦§¥Æ¨
éáà úéaéôñàz CéñpëzéìàC ¥´¨¦½©«©§¦¬§©§¦¥©−¦
:äúéaäèéàöé-øLà ìk äéäå ©¨«§¨§¨¿̈´Ÿ£¤¥¥Á

BLàøá Bîc äöeçä Cúéá éúìcîBîöò øîL àlL Bîãa áiçúð àeäíi÷ð eðçðàåì øLôà äéä àì ékäúénä ïî BøîLúéaa Czà äéäé øLà ìëå ¦©§¥̧¥¥¬©²¨¨¬§Ÿ−¦§©¥§¨¤Ÿ¨©©§©«£©´§§¦¦®¦Ÿ¨¨¤§¨§¨§¦©¦¨§ÂÂŸ£¤̧¦«§¤³¦¨Æ©©½¦
:Ba-äéäz ãé-íà eðLàøá Bîcëäæ eðøác-úà éãébz-íàåúéaä äæa øéòä éáLBé øàL eèìniL ïôBàa:eðzòaLä øLà CúòáMî íi÷ð eðééäå ¨´§Ÿ¥½¦−̈¦«§¤«§¦©¦−¦¤§¨¥´¤®§¤¤¦¨§§¨§¥¨¦§¤©©¦§¨¦´§¦¦½¦§ª«¨¥−£¤¬¦§©§¨«



רלה

:eðzòaLäàëàeä-ïk íëéøáãk øîàzå ¦§©§¨«©¸Ÿ¤Æ§¦§¥¤´¤½
éðMä úå÷z-úà øL÷zå eëìiå íçlLzå©§©§¥−©¥¥®©¦§²Ÿ¤¦§©¬©¨¦−

:ïBlçaáëíL eáLiå äøää eàáiå eëìiå ©«©«©¥«§Æ©¨´Ÿ¨½̈¨©¥³§¨Æ
ìLeL÷áéå íéôãøä eáL-ãò íéîé úL §´Ÿ¤¨¦½©−̈¨«Ÿ§¦®©§©§¯

:eàöî àìå Cøcä-ìëa íéôãøäâëeàáiå eøáòiå øääî eãøiå íéLðàä éðL eáLiå ¨«Ÿ§¦²§¨©¤−¤§¬Ÿ¨¨«©¨ª¹§¥³¨«£¨¦Æ©¥«§´¥«¨½̈©©«©§Æ©¨½Ÿ
:íúBà úBàönä-ìk úà Bì-eøtñéå ïeð-ïa òLBäé-ìàãëïúð-ék òLBäé-ìà eøîàiå ¤§ª−©¦®©§©̧§½¥¬¨©«Ÿ§−¨«©«Ÿ§Æ¤§ª½©¦«¨©¯

:eðéðtî õøàä éáLé-ìk eâîð-íâå õøàä-ìk-úà eðãéa ýBýé§¨²§¨¥−¤¨¨¨®¤§©¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬¨−̈¤¦¨¥«

`xenl iy
."éðL"(âë,eøáòiå.ïcøiä úà eøáò ¨¦©©©§¨§¤©©§¥

(ãë,eðãéa 'ä ïúð ékeàøL äfî ¦¨©§¨¥¦¤¤¨

.ñð Cøãa 'ä íìéväL¤¦¦¨§¤¤¥

mixn zxhr
àëíçlLzå àeä-ïk íëéøáãk øîàzåøää Cøc:ïBlça éðMä úå÷z-úà øL÷zå eëìiåáëìL íL eáLiå äøää eàáiå eëìiåíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ§¦§¥¤´¤½©§©§¥−¤¤¨¨©¥¥®©¦§²Ÿ¤¦§©¬©¨¦−©«©«©¥«§Æ©¨´Ÿ¨½̈¨©¥³§¨Æ§´Ÿ¤¨¦½

:eàöî àìå Cøcä-ìëa íéôãøä eL÷áéå íéôãøä eáL-ãòâëïeð-ïa òLBäé-ìà eàáiå eøáòiå øääî eãøiå íéLðàä éðL eáLiå ©−̈¨«Ÿ§¦®©§©§¯¨«Ÿ§¦²§¨©¤−¤§¬Ÿ¨¨«©¨ª¹§¥³¨«£¨¦Æ©¥«§´¥«¨½̈©©«©§Æ©¨½Ÿ¤§ª−©¦®
úBàönä-ìk úà Bì-eøtñéå©§©̧§½¥¬¨©«Ÿ§−

íúBàíäì äøwM äî:ãëeøîàiå ¨«©¤¨¨¨¤©«Ÿ§Æ
òLBäé-ìààeä øácä úéìëz-ék ¤§ª½©©§¦©¨¨¦«

õøàä-ìk-úà eðãéa ýBýé ïúð̈©¯§¨²§¨¥−¤¨¨¨®¤
õøàä éáLé-ìk eâîð-íâå§©¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬¨−̈¤

:eðéðtî¦¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רלו

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
æèàçø÷ çwiåïåùàøéåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®

éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬
:ïáeàøá-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå §¥«©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«

éàø÷ äãr éàéNð íéúàîe íéMîç ìàøNé¦§¨¥−£¦¦´¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬
:íL-éLðà ãrBîâïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå ¥−©§¥¥«©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ

ílk äãrä-ìë ék íëì-áø íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´
ìä÷-ìr eàOðúz recîe äåäé íëBúáe íéLã÷§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−©§©¬

:äåäé(éåì)ã:åéðt-ìr ìtiå äLî òîLiåäøaãéå §Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«©§©¥̧
äåäé òãéå ø÷a øîàì Búãr-ìk-ìàå çø÷-ìà¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©̧§Ÿ̈¯
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥®̈§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLàåíëì-eç÷ eNr úàæ £¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«−Ÿ£®§«¨¤´
:Búãr-ìëå çø÷ úBzçîæeîéNå Là | ïäá-eðúe ©§½−Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿§¦ÁÁ

Léàä äéäå øçî äåäé éðôì úøè÷ | ïäéìr£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈¨¦²
:éåì éða íëì-áø LBãwä àeä äåäé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−§¥¬¥¦«

(ìàøùé)ç:éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
èíëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èrîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ

ãrî-úà ãárì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥®̈©«£ÀŸ¤
ì äãrä éðôì ãîrìå äåäé ïkLî úãár:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«

ééçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáeàéEúãr-ìëå äzà ïëì ¦©§¤−©§ª¨«¨¥À©¨Æ§¨£¨´§½

ék àeä-äî ïøäàå äåäé-ìr íéãrpäáéúëåðåìú ©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½¦¬
éø÷:åéìr eðélúáéïúãì àø÷ì äLî çìLiå ©¦−¨¨«©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬

:äìrð àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìåâéèrîä §©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«©«§©À
eðúéîäì Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìrä ék¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¦¥−

:øøzNä-íb eðéìr øøzNú-ék øaãna©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zay(iying meil)

epevx oi` if` o`kl epevx m`e ,o`kl epevx oi` if` gepiy epevx
zeyxa zen` rax` seqa utgd gepiy epevx m` ,xnelk .o`kl
oi`e miaxd zeyxl ez`ivia cin gepiy dvex epi` ,miaxd
dxiwr ziyrp `ly `vnpe ,dgpedy ink dhelw jk lr mixne`
dwixfd lke .xiarn meyn eaiigl oi`e ,miaxd zeyx zligza
cin gepiy epevx m`e .d`ved lr wx aiige ,dkex` d`ved `id
zen` rax` seqa gepiy dvex epi` ,miaxd zeyxl ez`ivia
zeyxa zen` rax` utgd xary dny `vnp ,miaxd zeyxa
aiig mewn lkne .dxardd lr eaiigl oi`e ,ezrcn epi` miaxd
zeyxl cigid zeyxn `ivedl dzid ezaygn ixdy ,d`vedd lr

:`xnbd zvxzn .dniiwzp z`f daygne miaxddéì øîàiy` ax ¨©¥
xaecn ,`piaxla,çeðz äöøzL íB÷î ìk øîBàztki` `ly oeike §¥¨¨¤¦§¤¨©

mbe miaxd zeyxl d`ivia dgpda mb daygn meiw o`k yi ,el
lr mb eaiigl xyt`e ,zen` rax` xary xg`l dgpda

.dxardd
,cg` mewna gepiy oiekzde utg wxefd oic dn dpc `xnbd

:`xnbd d`ian .xg` mewna gp utgdeàèéLt,`ed heyt oic ± §¦¨
m`y÷Bøæì ïåekúðmiaxd zeyxa utgäðîLzen`òaøà ÷øæå ¦§©¥¦§§Ÿ¤§¨©©§©

,my gepiy dvxy mewnd iptl gpy xnelk ,zen`éøäink `ed £¥
y'ïBòîM'î 'íL' áúkzeize`d azke oerny aezkl oiekzpy - ¨©¥¦¦§

epipyy myky .aiige ,'ny'(.bw oldl)el` zeize` zaizka aiigy
'ny'y iptn ,zeize` yng za daiz aezkl ezpeek dzidy s`
dzidy s` aiig zen` rax` wxefd ok enk ,dnvr ipta dln `id

.dxard xeriy ezwixfa yiy iptn ,dpeny wexfl ezpeek
m` la` :`xnbd zwtzqnòaøà ÷Bøæì ïåekúðzen`äðîL ÷øæå ¦§©¥¦§©§©§¨©§Ÿ¤

,zen`eäî,oicd dn ±déì ÷étà àä ïðéøîà éî,mixne` ep` m`d ± ©¦¨§¦©¨©¦¥
,aiige ,ezaygn dniiwzpe zen` rax` utgd z` xiard ixdBà

çð àì àä éòác àëéä àîìécmewna gp `l utgd `ny e` ± ¦§¨¥¨§¨¥¨Ÿ¨
.xehte ,ezaygn dniiwzp `le ,dvxy

dxikfdy heytd oicdn da zxfeg s`e ,wtqd z` zhyet `xnbd
:`xnbd zhyet .dligzéMà áøì àðéáø déì øîàc eðééä åàìå± §¨©§§¨©¥©¦¨§©©¦

ji` ,[lirl] iy` ax z` `piax l`yy dnl dnec df oi` m`d

wxefd z` miaxd zeyxa zen` rax` xiarn meyn aiigl xyt`
,miaxd zeyxa zen` rax` xare miaxd zeyxl cigid zeyxn
gepiy epevx oi` ,zen` rax` seqa utgd gepiy epevx m` ixd
rax` xg`l epevx oi` ez`ivia gepiy epevx m`e ,ez`ivia cin
x`azdy enke ,dxardd lr eaiigl oi` jk oiae jk oiae ,zen`

.lirldéì øîàåwx eaiigl xyt`y `piaxl iy` axay ote`øîBà §¨©¥§¥
,çeðz äöøzL íB÷î ìk,zegpdd izya el ztki` `ly oeiky ¨¨¤¦§¤¨©

oi`y mdixaca x`eane .ezaygn dniiwzp odizyay aygp
gepiy dzid ezpeeky mewna utgd gp m` `l` wxefd z` aiigl
oiekzp m` oia ok m`e ,aiig epi` xg` mewna gp m` la` ,my
dpeny wxfe rax` wexfl oiekzp m` oiae rax` wxfe dpeny wexfl

.aiig epi`ïBòîMî íL áúk éøä úøîà÷ãeheyty zxn`y dne ± §¨¨§©£¥¨©¥¦¦§
'oerny'n 'ny' azekl dnec rax` wxfe dpeny wexfl oiekzndy
yi ,xzei lecb xeriya dk`ln zeyrl oiekzdy s` aiigy

,zeywdléîc éî,xacd dnec m`d ±íúä'ny' azky ,my ± ¦¨¥¨¨
lk ,'oerny'nïBòîL déì áézëî àì íL áéúk àìc änkcer lk ± ©¨§Ÿ¨¦¥Ÿ¦§¦¥¦§

,'oerny' dlnd z` aezkl leki epi` 'ny' zeize`d z` azk `ly
y' zeize`d z` aezkl oiekzd ,ok m`e,ezaygn dniiwzpe 'n

la` ,aiige dk`ln ef ixd el` zeize`a mc` my yiy oeikeàëä̈¨
ike ,rax` wxfe dpeny wexfl oiekzdy ,o`k ±÷éøæ àìc änk©¨§Ÿ¨¦

éðîz déì é÷øcæéî àì òaøàleki epi` rax` wxef epi`y lk ike ± ©§©Ÿ¦§¨§¦¥©§¥
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.zøöBð Cëì ék¦§¨¨§¨

ycew zegiyn zecewp

נאמר הזקן הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

-1בגמרא שבכולם קטן עוזיאל; בן יונתן - שבכולן "גדול

של בתורה שגדלותו אמת הן ולכאורה, זכאי". בן יוחנן רבן

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי בן יוחנן רבן

קטן" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקום2גמרא אבל ,

אםֿכן מדוע שבכולם"; "קטן היה הלל תלמידי ערך לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי בן יוחנן ש"רבן מה רק כאן נאמר

גדול שהיה עוזיאל, בן יונתן מרבי מימרא שום הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת ענין לכללות בהתאם שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. הם הגדולה; הרבה";תלמידיםכנסת

התורה, מקבלי תנאים, מימרות של הוא המסכת סגנון כלומר,

אחריהם. הבאים לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק אך הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאים שהיו אףֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינם התנאים

מכלֿמקום ביותר, נפלא באופן היה שלימודם מהם, גדולים

מסירת לענין שייכים היו שלא מכיון הובאו לא דבריהם

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל בן יונתן שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשרף", מיד עליו שפורח עוף כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינתם שמחים "שהדברים משום שזהו

- לימודו של ההפלאה גודל מובן מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטעם שני, מצד אך ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרים התורה להעברת שייך ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי בן יוחנן רבן לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרים, לימד", שנה ש"ארבעים

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "תן רומי ממלך שביקש ,

כולו. ישראל בעם התורה ולימוד קיום המשך את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכן

(ולא מהלל שקיבל זכאי בן יוחנן רבי דברי הובאו לישראל)

אחרים). תלמידים של דבריהם

שלח) פרשת - תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשון משמעות א. להבין: היאהרבהצריך "

"כי נאמר מדוע כן ואם מהמתחייב, יותר הוא לכךשהלימוד

בזה, שמחוייב סימן "לכך" נוצר הוא אם - (הלוא נוצרת"

- הוא סתום הרבה" "תורה הלשון ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו - זכאי בן יוחנן רבן - המאמר בעל על

שנה ארבעים הדרוש7תורה השנים מספר הוא שנה ארבעים .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעים יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי בן יוחנן רבן הגיע לימודו

לבינה" ארבעים ("בן מכן9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הלך ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב - במשנתנו גם הוא שכן לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "אם זכאי בן יוחנן רבן שאמר זהו

"אל - בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכך כי לעצמך, טובה ".נוצרתתחזיק

עצם היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בין ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצם על נוסף

כדלהלן: הוא ליצירה בריאה בין החילוק תורה בלימוד

אזי - האדם שכל מציאות (התהוות) עצם - ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעים של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה - "יצירה" לגבי אך בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסיף ואפשר סוף לדבר אין - המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "אם גם משנתנו: פירוש אםֿכן זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת -

כי - לעצמך טובה תחזיק "אל בריאתך; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכך (תוספת שבך ה"יצירה" ענין מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסיף עליך מוטל

(150 עמ' ד, כרך תשמז, התוועדויות - (תורתֿמנחם

א.1) כח, שם.2)סוכה עוף.4)שם.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרין נו, א.7)גיטין מא, כב,8)סנהדרין סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להלן כח, סוכה
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נאמר הזקן הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

-1בגמרא שבכולם קטן עוזיאל; בן יונתן - שבכולן "גדול

של בתורה שגדלותו אמת הן ולכאורה, זכאי". בן יוחנן רבן

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי בן יוחנן רבן

קטן" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקום2גמרא אבל ,

אםֿכן מדוע שבכולם"; "קטן היה הלל תלמידי ערך לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי בן יוחנן ש"רבן מה רק כאן נאמר

גדול שהיה עוזיאל, בן יונתן מרבי מימרא שום הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת ענין לכללות בהתאם שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. הם הגדולה; הרבה";תלמידיםכנסת

התורה, מקבלי תנאים, מימרות של הוא המסכת סגנון כלומר,

אחריהם. הבאים לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק אך הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאים שהיו אףֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינם התנאים

מכלֿמקום ביותר, נפלא באופן היה שלימודם מהם, גדולים

מסירת לענין שייכים היו שלא מכיון הובאו לא דבריהם

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל בן יונתן שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשרף", מיד עליו שפורח עוף כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינתם שמחים "שהדברים משום שזהו

- לימודו של ההפלאה גודל מובן מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטעם שני, מצד אך ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרים התורה להעברת שייך ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי בן יוחנן רבן לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרים, לימד", שנה ש"ארבעים

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "תן רומי ממלך שביקש ,

כולו. ישראל בעם התורה ולימוד קיום המשך את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכן

(ולא מהלל שקיבל זכאי בן יוחנן רבי דברי הובאו לישראל)

אחרים). תלמידים של דבריהם

שלח) פרשת - תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשון משמעות א. להבין: היאהרבהצריך "

"כי נאמר מדוע כן ואם מהמתחייב, יותר הוא לכךשהלימוד

בזה, שמחוייב סימן "לכך" נוצר הוא אם - (הלוא נוצרת"

- הוא סתום הרבה" "תורה הלשון ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו - זכאי בן יוחנן רבן - המאמר בעל על

שנה ארבעים הדרוש7תורה השנים מספר הוא שנה ארבעים .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעים יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי בן יוחנן רבן הגיע לימודו

לבינה" ארבעים ("בן מכן9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הלך ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב - במשנתנו גם הוא שכן לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "אם זכאי בן יוחנן רבן שאמר זהו

"אל - בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכך כי לעצמך, טובה ".נוצרתתחזיק

עצם היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בין ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצם על נוסף

כדלהלן: הוא ליצירה בריאה בין החילוק תורה בלימוד

אזי - האדם שכל מציאות (התהוות) עצם - ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעים של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה - "יצירה" לגבי אך בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסיף ואפשר סוף לדבר אין - המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "אם גם משנתנו: פירוש אםֿכן זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת -

כי - לעצמך טובה תחזיק "אל בריאתך; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכך (תוספת שבך ה"יצירה" ענין מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסיף עליך מוטל

(150 עמ' ד, כרך תשמז, התוועדויות - (תורתֿמנחם

א.1) כח, שם.2)סוכה עוף.4)שם.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרין נו, א.7)גיטין מא, כב,8)סנהדרין סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להלן כח, סוכה
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05:2505:2408:1708:1609:0809:0810:2510:2513:3213:3420:2520:2821:0021:0320:0921:18ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2505:2508:1708:1709:0809:0910:2510:2613:3313:3420:2620:2921:0121:0420:1021:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5605:5508:4708:4709:4109:4210:5911:0014:0914:1121:0721:1021:4421:4720:5222:03ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2006:2009:0909:0909:4809:4911:0011:0113:5513:5720:2220:2420:5020:5220:0621:04ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4105:4108:3108:3109:1409:1410:2810:2813:2713:2820:0120:0420:3220:3519:4620:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:2906:2909:1509:1609:5209:5311:0311:0413:5413:5520:1120:1320:3920:4119:5520:52ארה״ב, מיאמי )ק(

05:1905:1808:1008:1009:0309:0310:2010:2113:2813:3020:2320:2620:5921:0220:0821:17ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5005:4908:4108:4109:3209:3310:4910:5013:5613:5820:4820:5121:2421:2720:3321:42ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1605:1508:0708:0709:0109:0110:1810:1913:2713:2920:2420:2721:0021:0320:0821:19ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5606:5809:1009:1109:4209:4310:4010:4113:0213:0318:0718:0718:3218:3217:4918:42בוליביה, לה-פס )ח(

05:2805:2607:4107:4209:3309:3210:5710:5714:2214:2421:5521:5922:4422:4921:4023:12בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:3005:2907:5807:4309:3409:3410:5810:5814:2214:2421:5321:5722:4222:4721:3923:09בלגיה, בריסל )ק(

06:4406:4608:4908:5109:2309:2410:1810:2012:3612:3717:3217:3217:5317:5417:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3106:3308:3708:3809:1009:1210:0610:0712:2412:2517:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4504:4306:5907:0108:5008:5010:1510:1513:4113:4221:1621:2122:0422:0921:0522:33בריטניה, לונדון )ק(

04:4204:4007:0807:0908:5308:5210:1910:1913:5013:5221:3421:3922:3022:3521:2323:03בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4504:4307:0507:0708:5408:5310:1910:1913:4713:4921:2821:3222:1922:2421:1422:49גרמניה, ברלין )ק(

05:1705:1507:5307:4809:1909:1810:4210:4214:0514:0621:3221:3622:1922:2421:1822:45גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5006:5208:5208:5309:2609:2810:2110:2212:3612:3717:2917:3017:4917:4917:1218:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0006:0108:4208:4309:1709:1810:2510:2613:1113:1219:1519:1719:4119:4318:5819:53הודו, מומבאי )ח(

05:5705:5808:3908:4009:1309:1410:2110:2213:0713:0819:1019:1219:3619:3818:5319:48הודו, פונה )ח(

04:4704:4607:3407:3208:4308:4310:0410:0513:2213:2420:3820:4221:2121:2520:2321:44הונגריה, בודפשט )ק(

04:2804:2807:2007:2008:1208:1209:2909:3012:3712:3819:3019:3420:0620:0919:1520:24טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0306:0208:5408:5409:4109:4210:5710:5814:0114:0220:4620:4921:1921:2220:3021:36יוון, אתונה )ק(

05:1005:0907:5807:5609:0509:0510:2610:2613:4313:4420:5721:0121:3921:4320:4222:02מולדובה, קישינב )ק(



רלט לוח זמנים לשבוע פרשת שלח באה”ק )בהעלותך בחו”ל( - 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
05:5705:5708:3908:4009:1409:1510:2210:2313:0813:0919:1319:1519:3919:4118:5719:51מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:0408:0709:2809:3010:1410:1611:0011:0212:5813:0016:5316:5217:2917:2816:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0705:0707:5507:5508:3308:3409:4409:4512:3712:3818:5819:0019:2619:2918:4219:40נפאל, קטמנדו )ח(

04:4604:4507:3707:3708:2808:2809:4409:4512:5012:5219:4119:4420:1520:1919:2320:33סין, בייג'ין )ח(

06:5806:5909:2809:2909:5910:0011:0211:0313:3413:3519:0919:1119:3319:3518:5219:44סינגפור, סינגפור )ח(

04:1604:1406:3506:3608:2408:2309:4909:4913:1613:1820:5420:5821:4621:5120:4022:16פולין, ורשא )ק(

06:2406:2608:4208:4409:1409:1510:1310:1412:3712:3817:5017:5118:1518:1617:3318:25פרו, לימה )ח(

05:5205:5008:4108:4009:4409:4411:0411:0414:1914:2021:2821:3222:0922:1221:1322:30צרפת, ליאון )ק(

05:4805:4708:3108:2809:4709:4711:0911:0914:3014:3121:5321:5722:3622:4121:3923:01צרפת, פריז )ק(

05:4405:4508:1608:1708:4808:4909:5109:5312:2612:2818:0718:0918:3118:3317:5018:42קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3605:3508:2708:2709:2409:2510:4310:4413:5513:5621:0021:0321:3521:3920:4521:55קנדה, טורונטו )ק(

05:0605:0507:5607:5408:5808:5810:1810:1813:3213:3420:4220:4621:2121:2520:2721:42קנדה, מונטריאול )ק(

05:3205:3108:2208:2209:0609:0610:2010:2113:2013:2219:5720:0020:2920:3219:4220:45קפריסין, לרנקה )ק(

04:2104:1806:5506:5608:3608:3510:0410:0413:3813:4021:3021:3522:3022:3621:1623:08רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4803:4506:2806:3008:0608:0509:3509:3513:1213:1321:1421:1922:1422:2121:0122:56רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2604:2507:1307:1108:2108:2109:4209:4213:0013:0120:1520:1820:5721:0120:0021:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:3005:2908:1708:1509:2609:2510:4710:4714:0414:0621:2521:2922:0222:0721:1022:25שוויץ, ציריך )ק(

05:5005:5008:2908:2909:0109:0210:0810:0912:4912:5118:4418:4619:0919:1118:2819:21תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךמר

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
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