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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn
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eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, תשי"ז
ברוקלין.

שלום וברכה!

- כ"ז טבת - שלא נתקבלו ממנו כל ידיעות, ותקותי אשר משתתף בפעולות אנ"ש  זה מזמן 
והתועדות שלהם, השתתפות כדבעי, זאת אומרת לא רק בגופו אלא שגם משפיע על מכריו וידידיו שגם 
הם יעשו ככה והרי זהו תוכן דהפצת המעינות חוצה, שגם אלו שלעת עתה בחוץ הם ואין רצונם להכנס 
במילואם  אלו  ממעינות  ליהנות  החשק  בהם  יתעורר  סוף  סוף  שאז  המעינות,  אליהם  יביאו  לפנים 
ולהכנס לפנים ולפני ולפנים, וגודל הענין וגודל השכר לדכוותי' אין זקוק לאריכות. ויהי רצון שיעשה 

זה מתוך שמחה והרחבת הדעת, ויבשר טוב בהנוגע לעצמו ולזוגתו תחי'.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯a„ÈÂ זאת לאמר אהרן ואל מׁשה אל הוי' «¿«≈ְֲֲֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

ויקחּו ּגֹו' הוי' צּוה אׁשר הּתֹורה ְְֲֲִִֶַַָָָָחּוּקת

ּגֹו' אדּוּמה ּפרה להבין 1אלי וצרי ּכפל 2. טעם ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ליּה והוה הוי', צּוה אׁשר  גֹו' הוי' וידּבר ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּלׁשֹון

ּגֹו'. יׂשראל ּבני אל ּדּבר ּגֹו' הוי' וידּבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלמימר

ולא  הוי', ּפעמים ׁשּתי נאמר לּמה זאת, ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָֹֹועֹוד

אׁשר  הּתֹורה חּוּקת זאת ּגֹו' הוי' וידּבר ְֱֲֲֵֶֶַַַַַָָָֹנאמר

ּבּמדרׁש והּנה ּבזה. וכּיֹוצא אמר 3צּויתי איתא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּתֹורה) מצוֹות ׁשאר (ּכל אּלה ּכל על ְְְִֵֶַַָָָָֹֹׁשלמה

אדּוּמה  ּפרה ּופר ׁשת טעמיהם), (ׁשהּׂשיג  ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעמדּתי

והיא  אחּכמה אמרּתי ּופׁשּפׁשּתי, וׁשאלּתי ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָחקרּתי

מּמּני  מצוֹות 4רחֹוקה ּבין ׁשהרי להבין, וצרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ

ּדחּוקים, ּבסּוג ׁשהם מצוֹות עֹוד יׁש ְְְִִֵֵֶַָהּתֹורה

ּכל  טעמי ׁשאת אדּוּמה, ּפרה מצות ׁשֹונה ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּובּמה

,הּמל ׁשלמה הּׂשיג החּוּקים, ּכֹולל ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹהּמצוֹות,

מּמּני. רחֹוקה והיא אמר אדּוּמה ּפרה על ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָודוקא

ּבּמדרׁש איתא אלי,5ועֹוד ויקחּו הּכתּוב על ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּפרה  טעם מגּלה אני ל למׁשה הּקּב"ה לֹו ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹאמר

ּביאּור  צרי ּבזה וגם חּוּקה. לאחר ,6אבל ְְֲִֵֵֶַַָָָָ

עֹוד  יׁש הּתֹורה חּוּקי ּדבׁשאר מּזה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָּדמׁשמע

סגּוּלה, יחידי ּפנים ּכל על טעמיהם, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיֹודעים

ּפרה  מצות ּדוקא מּדּוע מּובן אינֹו ּכן ְְְִִֵֵַַַַָָָָואם

נתּגּלה  למׁשה ורק טעמּה, יֹודעים אינם ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹאדּומה

ֲַָטעמּה.
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'Bb ‰ne„‡1ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .2ÔBLl‰ ÏÙk ÌÚË זה בפסוק ¬»¿»ƒ¿»ƒ««∆∆«»
‰eˆ ¯L‡ 'B‚ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»¬∆ƒ»

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰Â ,'ÈÂ‰ והיה ¬»»∆¡≈≈¿≈«
כפל  וללא בקיצור לומר לפסוק, לו,

‡Ïלשון, ¯ac 'Bb 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»«≈∆
?'Bb Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

,˙‡Ê „BÚÂ ביאור שדורש נוסף דבר ¿…
זה  Ó‡¯בפסוק ‰nÏ כאןÈzL »»∆¡«¿≈
ÌÈÓÚt שם¯Ó‡ ‡ÏÂ ,'ÈÂ‰ ¿»ƒ¬»»¿…∆¡«

˙weÁ ˙‡Ê 'Bb 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»…«
‡ˆBiÎÂ È˙Èeˆ ¯L‡ ‰¯Bz‰«»¬∆ƒƒƒ¿«≈

,‰Êa ואריכות כפל מלבד כלומר, »∆
"וידבר  ציווה הלשון ו"אשר הוי'"

פעמיים  נאמר מדוע ביאור דרוש הוי'"

היה  הכתוב והרי הקשר באותו הוי' שם

"וידבר  לומר אשר יכול הוי'...

רק  נזכר היה הוי' שם וכך ציוויתי"

אחת? פעם

L¯„na ‰p‰Â3‡˙È‡ מובא ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‰ÓÏL ¯Ó‡ המלךÏk ÏÚ »«¿……«»

˙BÂˆÓ ¯‡L Ïk) ‰l‡≈∆»¿»ƒ¿
‚ÈO‰L) Èz„ÓÚ (‰¯Bz‰«»»«¿ƒ∆ƒƒ

בחכמתו  המלך ÓÚËÌ‰Èשלמה «¬≈∆
מצווה  מלבד התורה, מצוות כל של
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ÈzLtLÙe ÈzÏ‡LÂ Èz¯˜Á»«¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
של  הטעם את ולהבין לדעת וחיפשתי

בקוהלת  הכתוב וכלשון זו, מצווה

שלמה  ‡ÓkÁ‰שאמר Èz¯Ó‡»«¿ƒ∆¿»»
של  זה בדבר גם שאחכים הייתי סבור

אדומה  פרה מצוות È‰Â¿ƒ‡טעם
זו  ÈpnÓמצווה ‰˜BÁ¯4 ואינני ¿»ƒ∆ƒ

זו. מצווה של הטעם את יודע

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ המדרש בדברי ¿»ƒ¿»ƒ
את  וידע הבין המלך ששלמה הללו

מצוות  מלבד המצוות, שאר כל טעמי

אדומה, BÂˆÓ˙פרה „BÚ LÈ ‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÔÈa È¯‰L מלבד ∆¬≈≈ƒ¿«»≈ƒ¿
אדומה  פרה ÌÈ˜eÁc,מצוות ‚eÒa Ì‰L טעם להם שאין מצוות ∆≈¿¿ƒ

איסור  למשל כמו כ'חוקים' מוגדרות והן וההיגיון השכל פי על והסבר

עירוב  של 'עדות'שעטנז מסוג מהמצוות (בשונה בבגדים יחד ופשתן צמר

טעם  להם שיש 'משפטים' ומסוג

בשכל) גם המובן ∆»n·e‰והסבר
,‰ne„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓ ‰BL»ƒ¿«»»¬»
,˙BÂˆn‰ Ïk ÈÓÚË ˙‡L∆∆«¬≈»«ƒ¿
‰ÓÏL ‚ÈO‰ ,ÌÈweÁ‰ ÏÏBk≈«ƒƒƒ¿……

CÏn‰ טעם להם והבין ידע וכן «∆∆
‡„ne‰הגיוני, ‰¯t ÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«»»¬»
¯Ó‡שלמה‰˜BÁ¯ ‡È‰Â »«¿ƒ¿»

ÈpnÓ?טעם לה יודע שאינו ƒ∆ƒ
‡˙È‡ „BÚÂ מובאL¯„na5ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿»«

eÁ˜ÈÂ ·e˙k‰ את ישראל בני «»¿ƒ¿
האדומה  רבינו,‡EÈÏהפרה משה אל ≈∆

EÏ ‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¿…∆¿
Ï·‡ ‰¯t ÌÚË ‰l‚Ó È‡¬ƒ¿«∆««»»¬»

¯Á‡Ï מלבד אחר אדם כל לגבי ¿«≈
היא  אדומה פרה מצוות רבינו, משה

‰weÁ לה שאין טעם עלֿשכלית »
בשכל. Êa‰מובן Ì‚Â אלה בדברים ¿«»∆

המדרש e‡Èa¯של CÈ¯ˆ6, »ƒ≈
ÈweÁ ¯‡L·c ,‰fÓ ÚÓLÓc¿«¿«ƒ∆¿ƒ¿»≈

„BÚ LÈ ‰¯Bz‰ מלבד אנשים «»≈
רבינו  Ì‰ÈÓÚË,משה ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ«¬≈∆

'חוקים', שמוגדרות מצוות שהן למרות

זאת יודעים רבים לא אם Ïkוגם ÏÚ«»
ÌÈtהפחות le‚Ò‰לכל È„ÈÁÈ »ƒ¿ƒƒ¿»

'חוקים', שהן למצוות טעמים יודעים

Ô·eÓ BÈ‡ Ôk Ì‡Â ההבדל מה ¿ƒ≈≈»
פרה  למצוות החוקים מצוות שאר בין

ביאור  וצריך Âc˜‡אדומה ÚecÓ«««¿»
ÌÈ‡ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓƒ¿«»»¬»≈»

,dÓÚË ÌÈÚ„BÈ שבשאר למרות ¿ƒ«¬»
את  יודעים כן הם ה'חוקים' מצוות

הללו  המצוות LÓÏ‰טעמי ˜¯Â¿«¿…∆
dÓÚË ‰lb˙ פרה מצות של ƒ¿«»«¬»
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  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  ) ל
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  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר פס  )לא
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  קודש   ותרגא  ) לג
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xn`lו oxd` l`e dyn l` 'ied xacie

ּכתיב 7הּוא ÔÈÚ‰Âב) ּדהּנה רצֹוא 8, והחּיֹות ¿»ƒ¿»ְְְִִֵַַָ

הּוא  ּבזה הּפׁשּוט ּדהּפירּוׁש ְֵֶַַָָָוׁשֹוב,

רצֹוא  ּבבחינת ׁשהם הּקֹודׁש חּיֹות על ְְִִֵֵֶֶַַַַָָּדקאי

ּבזה  ּפירּוׁש עֹוד יׁש אמנם על 9וׁשֹוב. ׁשּקאי , ְֵֵֵֶֶַָָָָָ

רצֹוא  ּבבחינת ׁשהּוא האלקי והחּיּות ְְֱִִִֶַַַָָָֹהאֹור

ּכי, אחד, ּבקנה עֹולים  הּפירּוׁשים ּוׁשני ְְִִִֵֵֶֶַָָָוׁשֹוב.

וׁשֹוב, ּברצא הן הּקֹודׁש ׁשחּיֹות זה על ְֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּטעם

את  ּומחּיה המהּווה האלקי ׁשהחּיּות מּׁשּום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹהּוא,

זה  וחּיּות וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת הּוא ְְִִֶַַָָָָהעֹולמֹות

ּכל  סֹוף  עד ּדרּגין ּכל מראׁש העֹולמֹות, ּבכל ְְִֵַַָָָָָֹהּוא

חיֹות  ׁשּנקראּו הּמלאכים ּגם ּובכללם ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָּדרּגין,

ּכמֹוהּו, ּפעּוּלתֹו יפעֹול ּפֹועל ׁשּכל וכיון ְְְִֵֶֶַַָָָָהּקֹודׁש,

ּבהם  ּפֹועל אֹותם ׁשּמחּיה האלקי החּיּות ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנה

הּנבראים  וגם וׁשֹוב. רצֹוא ּבבחינת ְְְְִִִִִֶַַַָָָׁשּיהיּו

יׁש עצמ ֹו ּבפני  נפרד  ודבר  ליׁש ׁשּנראים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּלמּטה

ּדפיקּו ענין ׁשּזהּו וׁשֹוב, רצֹוא ענין ּכן ּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבהם

ׁשּלמּטה 10ּדליּבא  הּנבראים ּבין הפרׁש יׁש א . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכל  (וכן הּקֹודׁש ׁשחּיֹות הּקֹודׁש, ְְֵֶֶֶַַַַָלחּיֹות

החּיּות  את ׁשּמרּגי ׁשים העליֹונים) ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהּנבראים
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עזר"ת 7) עשר לארבעה אור ד"ה ואילך). רכה ע' (שם תרס"ה התורה חוקת זאת גו' וידבר ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). קמג ע' עזר"ת ואילך.8)(סה"מ ב נו, חוקת לקו"ת יד. א, במדבר 9)יחזקאל ואילך. א'שנז ס"ע תרומה אוה"ת ראה

ועוד. רג. ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. קלט ס"ע לשבועות) ד 10)(דרושים ז, ד. ה, פקודי לקו"ת וראה א). (קה, תס"ט תקו"ז

ובכ"מ. ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ÔÈÚ‰Â (·7·È˙k ‰p‰c המרכבה 8, מראה על יחזקאל בנבואת ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ

‰e‡העליונה  ‰Êa ËeLt‰ Le¯Èt‰c ,·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙BiÁ‰Â¿««»»¿«≈«»»∆
È‡˜c מכוון ‰L„Bwשהפסוק ˙BiÁ ÏÚ עליונים Ì‰Lמלאכים ¿»≈«««∆∆≈

·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a וחזור ושוב הלוך רצוא 'והחיות הוא הכתוב (לשון ƒ¿ƒ«»»
"פירשו  רש"י: ומפרש הבזק' כמראה

הכבשן  כלהבת ושוב רצוא רבותינו,

וממהרות  הכבשן מפי תמיד שיוצאה

ראשן  כשמוציאות כך ולהיכנס, לחזור

הנט  הרקיע מהן מתחת למעלה וייה

מפני  נרתעות בעניין, שמפורש כמו

וממהרות  הרקיע מן שלמעלה השכינה

והמשמעות  ראשן", את להשיב

שלהם  השם שעבודת היא הפנימית

– 'רצוא' של 'תנועות', בשתי היא

ולדבוק  להתעלות ושאיפה תשוקה

לתוך  החזרה – 'שוב' ושל באלוקות

עבודתם  ומילוי מציאותם גדרי

ושליחותם).

ÌÓ‡ של הפשוט הפירוש מלבד »¿»
Êa‰הפסוק  Le¯Èt „BÚ LÈ9, ≈≈»∆

הדברים  פנימיות המושג È‡wLלפי ∆»≈
מכוון  ושוב' ‰‡B¯'רצוא ÏÚ«»
È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Âֿשהקדושֿברוך ¿««»¡…ƒ
ומאיר  משפיע ∆e‰L‡בעולםהוא

‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a התעלות של תנועה ƒ¿ƒ«»
ומקורו בשורשו לדבוק «BLÂ·ורצון

כדי  מהמקור התרחקות של תנועה

ולהשפיע. להאיר

ÌÈLe¯Èt‰ ÈLe שמדובר הראשון הפירוש ושוב', רצוא 'והחיות בכתוב ¿≈«≈ƒ
והחיות  האור על שמדובר השני והפירוש הקודש' 'חיות הנקראים מלאכים על

לעולם שבאים ‡Á„האלוקית ‰˜a ÌÈÏBÚ,בזה זה ומשתלבים וקשורים ƒ¿»∆∆»
L„Bw‰ ˙BiÁL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ,Èk שבמרכבה העליונים המלאכים ƒ««««∆∆««∆

BLÂ·,העליונה  ‡ˆ¯a Ô‰,כאמור וחזור, הלוך של ‰e‡,בתנועה ≈¿»…»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓe ‰Âe‰Ó‰ È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰L ÌeMÓ כל ƒ∆««»¡…ƒ«¿«∆¿«∆∆»»

קיום  ולנבראים לעולמות יש זו חיות של ומכוחה מחדש, ורגע רגע כל העת,

,·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a ‡e‰ במקורו דבוק ולהיות לעלות שנמשך היינו ƒ¿ƒ«»»
כך  על משל בחסידות ומובא הזמן, כל הלאה  (וכן למטה ונמשך חוזר ושוב

הגוף  לאברי וחיות דם מזרים הלב העת שכל הדם, מחזור לגבי הלב מפעולת

חלילה) וחוזר הלב אל וזורם שב Ê‰והדם ˙eiÁÂ ונמשך שיורד מהאלוקות ¿«∆
ושוב' 'רצוא בדרך היא והמשכתו הנבראים ואת העולמות את ‰e‡להחיות

,ÔÈb¯c Ïk ÛBÒ „Ú ÔÈb¯c Ïk L‡¯Ó ,˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa מראש ¿»»»≈…»«¿ƒ«»«¿ƒ
מהדרגות  היינו הדרגות, כל סוף ועד הדרגות כל עד ותחילת ביותר העליונות

ביותר,הדרגות  מלמעלה ÌÏÏÎ·eהתחתונות הדרגות, בכל שמדובר וכיוון ƒ¿»»
בזה  נכללו מטה, למטה עד BÈÁ˙מעלה e‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰ Ìb«««¿»ƒ∆ƒ¿¿«

L„Bw‰ באה שלהם החיות וגם «∆
ושוב', 'רצוא של ÏkLבדרך ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»

,e‰BÓk B˙leÚt ÏBÚÙÈ ÏÚBt«ƒ¿¿»»
הפועל  חיות) ומקור (כוח שכל מאחר

יהיו  הפעולה לתוצאת מסויימת, פעולה

פועל  של כמו ותכונות מאפיינים

‰‡È˜Ïהפעולה, ˙eiÁ‰ ‰p‰ƒ≈««»¡…ƒ
Ì˙B‡ ‰iÁnL הקודש חיות את ∆¿«∆»

Ì‰aהאמורות  ÏÚBt הקודש בחיות ≈»∆
¯ˆB‡עצמם  ˙ÈÁ·a eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿ƒ«»

,·BLÂ ששני ונמצא לעיל, כאמור »
האחד  ושוב', ב'רצוא הפירושים

והשני  הקודש לחיות שהכוונה

ולחיות  לאור האלוקית,שהכוונה

לכך  הסיבה כי אחד', בקנה 'עולים

רצוא  של באופן הן הקודש שחיות

האלוקית  שהחיות משום היא ושוב

זה. באופן היא אותם שמחייה

‰hÓlL ÌÈ‡¯·p‰ Ì‚Â רק לא ¿««ƒ¿»ƒ∆¿«»
עליונים  מלאכים שהן הקודש חיות

הזה  בעולם גשמיים נבראים גם אלא

Â„·¯התחתון  LÈÏ ÌÈ‡¯pL∆ƒ¿ƒ¿≈¿»»
BÓˆÚ ÈÙa „¯Ù שהחיות ƒ¿»ƒ¿≈«¿

ומחייה  ומקיימת שמהווה האלוקית

נפרדת  מציאות היו כאילו נראים הם אלא בגלוי בהם ניכרת לא ממקורם אותם

,·BLÂ ‡Bˆ¯ ÔÈÚ Ôk Ìb Ì‰a LÈ העובדה ביטוי לידי באה בהם גם ≈»∆«≈ƒ¿«»»
ושוב  רצוא בדרך שבאה אלוקית בחיות חיים e˜ÈÙcשהם ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿ƒ

‡aÈÏc01 רואים אנו ..." הזקן: לאדמו"ר תורה בליקוטי כמבואר הלב, דופק ¿ƒ»
החיות  הסתלקות דהיינו ירידה, ועניין עלייה עניין בדופק שיש בחוש

בלב  הדופק עניין והוא בתמידות זה אחר זה באים והם החיות והתפשטות

בתמידות...". זו והמשכה העלאה נרגש היד בדופק וגם הנשימה שהוא

C‡ הן הנבראים, בכל קיים ושוב' 'רצוא שעניין לעיל המבואר למרות «
בדופק  והן למעלה הקודש בחיות הן ביטוי לידי ובא הגשמיים, והן הרוחניים

מקום  מכל למטה, ÔÈaהלב L¯Ù‰ LÈ אצל ושוב רצוא ‰ÌÈ‡¯·pעניין ≈∆¿≈≈«ƒ¿»ƒ
L„Bw‰ ˙BiÁÏ ‰hÓlL,אחר באופן הוא ושוב רצוא עניין שאצלן ∆¿«»¿««∆

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÔÎÂ) L„Bw‰ ˙BiÁL הרוחניים( ∆««∆¿≈»«ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ
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הּנה  ׁשּבֹו, וׁשֹוב הרצֹוא את ּגם ּובמילא ְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹהאלקי

ּכן  ּׁשאין מה ּבגיּלּוי, הּוא וׁשֹוב הרצֹוא ְְִֵֵֶֶַָָָָאצלם

החּיּות  את  מרּגיׁשים ׁשאינם ׁשּלמּטה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנבראים

ּבהעלם  הּוא וׁשֹוב הרצֹוא ענין הּנה ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָֹהאלקי,

ּתלּויים  ׁשאינם ׁשּבענינים והיינּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָאצלם.

ּגם  אצלם יׁשנֹו הרי הּלב, ּדֹופק ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבבחירתם,

הּתלּויים  ּבענינים אבל וׁשֹוב, רצֹוא ענין ְְְֲִִִִֵַַָָָָָּכן

ּדרצֹוא  הענין (ּבגלּוי) אצלם אין ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָּבעבֹודתם

ָוׁשֹוב.

ׁשהאֹור e‡È·e¯ג) ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְִִֵֶַָָָָ

ונבראים  עֹולמֹות המחּיה ְְְְִִֶַַַַָָוהחּיּות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבלבד, הארה ּבבחינת 11הּוא ְְְִִִֶֶַַָָָ

הּוא  הּמלכּות ּדענין עֹולמים, ּכל מלכּות ְְְְְְִִַַַַַָָמלכּות

עליהם  נקרא ׁשמֹו ּדמל ּבעלמא, ּוכמֹו12הארה , ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָ

לעצמֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּבעלמא הארה הּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּׁשם

את  ׁשּמחּיה האלקי החּיּות ענין הּוא ּכ ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹּכלל,

ׁשּנמׁשכת  הּזאת ההארה והּנה, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעֹולמֹות.

יׁש ּבהכרח ּבלבד הארה ׁשהיא מאחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבעֹולמֹות,

ּובהיֹותּה נמׁשכת, היא ׁשּמּמּנּו ּומקֹור ׁשרׁש ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹלּה

לכן  יֹותר, נעלה ּבאֹופן היא הרי ּבמקֹורּה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָּכלּולה

ּולהּכלל  לעלֹות רצֹוא ּבבחינת היא זֹו הארה ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּנה

ענין  יׁשנֹו הרצֹוא ּולאחר ּומקֹורּה. ְְְְְְִֶַַַָָָָָּבׁשרׁשּה

היא  העליֹונה ׁשהּכּוונה לפי והיינּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָהּׁשֹוב,

ּבעֹולמֹות, להאיר למּטה האֹור ּגיּלּוי ְְְִִִֶֶַָָָָָׁשּיהיה

הּסיּבה  ׁשאֹותּה ונמצא ׁשֹוב. ּבבחינת היא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָולכן

מקֹורֹו, הרּגׁש ּדהיינּו ּדרצֹוא, לתנּועה ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָׁשּגרמה

ׁשהאֹור  רֹוצה הּמקֹור ׁשהרי לׁשֹוב, הּגֹורמת ֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָהיא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰ ˙‡ ÌÈLÈb¯nL הוא קיומם שכל לכך ומודעים ∆«¿ƒƒ∆««»¡…ƒ

האלוקית  החיות של BLÂ·מרגישים ÏÈÓ·e‡מכוחה ‡Bˆ¯‰ ˙‡ Ìb ¿≈»«∆»»»
BaL,הזו האלוקית ‡ˆÌÏבחיות ‰p‰ הקודש חיות ‰¯ˆB‡אצל ∆ƒ≈∆¿»»»

‡e‰ ·BLÂ ביטוי לידי ובא ונרגש Ôkניכר ÔÈ‡M ‰Ó ,ÈelÈ‚a »¿ƒ«∆≈≈
ÌÈ‡L ‰hÓlL ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆¿«»∆≈»
È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰ ˙‡ ÌÈLÈb¯Ó«¿ƒƒ∆««»¡…ƒ
בהם  נסתרת האלוקית החיות וכאמור,

עצמו, בפני ודבר 'יש' היו ≈p‰ƒ‰כאילו
אלה  גשמיים נבראים »¿ÔÈÚƒאצל

ÌÏÚ‰a ‡e‰ ·BLÂ ‡Bˆ¯‰»»»¿∆¿≈
ÌÈÈÚaL ,eÈÈ‰Â .ÌÏˆ‡∆¿»¿«¿∆¿ƒ¿»ƒ
,Ì˙¯ÈÁ·a ÌÈÈeÏz ÌÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»»
טבעם  וזה ונבראו נוצרו שכך אלא

BLÈ È¯‰ ,·l‰ ˜ÙBc BÓk¿∆«≈¬≈∆¿
‡Bˆ¯ ÔÈÚ Ôk Ìb ÌÏˆ‡∆¿»«≈ƒ¿«»

,·BLÂ,כאמורÌÈÈÚa Ï·‡ »¬»»ƒ¿»ƒ
‰Ì˙„B·Úa ÌÈÈeÏz ובבחירתם «¿ƒ«¬»»

ÔÈÚ‰ (ÈeÏ‚a) ÌÏˆ‡ ÔÈ‡≈∆¿»¿»»ƒ¿»
,·BLÂ ‡Bˆ¯c.להלן שיוסבר כפי ¿»»

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈
Úe„È החסידות B‡‰L¯בתורת »«∆»

˙eiÁ‰Â האלוקית‰iÁÓ‰ ¿«««¿«∆
‡e‰ ÌÈ‡¯·Â ˙BÓÏBÚ»¿ƒ¿»ƒ

,„·Ïa ‰¯‡‰ ˙ÈÁ·a עצם לא ƒ¿ƒ«∆»»ƒ¿«
מועטת  הארה אלא האלוקות

בלבד  e˙kL·ומצומצמת BÓÎe11 ¿∆»
הכוונה  חסידות פי ועל בתהילים

העליונה  המלכות ¿¿»E˙eÎÏÓלמידת
הקדושֿברוךֿהוא  של המלכות מידת

ÔÈÚc ,ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ«¿»»ƒ¿ƒ¿«
,‡ÓÏÚa ‰¯‡‰ ‡e‰ ˙eÎÏn‰««¿∆»»¿»¿»

עניין  ודם, בשר שבמלך שהוא כמו זה 

העם מלך  איננו על העם את ומנהיג

מרומם  עצמו המלך כי המלך עצם

שלו  מהאישיות קטן חלק ורק ונישא,

בעלמא כהארה שלו ∆∆¿CÏÓcוהגדולה
Ì‰ÈÏÚ ‡¯˜ BÓL12, כפי ¿ƒ¿»¬≈∆

נקרא', שמו מלך 'אזי עולם', 'אדון בנוסח הקדושֿברוךֿהוא על שאומרים

ÌM‰L BÓÎe אדם כל ÓÏÚa‡של ‰¯‡‰ ‡e‰ המהות לעצם ביחס ¿∆«≈∆»»¿»¿»
במהותם  לחלוטין שונים אנשים ששני ייתכן (ולכן זה בשם הנקרא האדם של

זהה) בשם נקראים ÏÏkיהיו BÓˆÚÏ Ú‚B BÈ‡L כלל קשור לא והשם ∆≈≈«¿«¿¿»
באלוקות, למעלה בנמשל, גם הוא כן האדם, ‰eiÁ˙לעצם ÔÈÚ ‡e‰ Ck»ƒ¿«««

˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁnL È˜Ï‡‰ המלכות מידת ידי על באה שהיא »¡…ƒ∆¿«∆∆»»

עצמות  כי האלוקות, מעצמות ולא השם, עניין כמו בעלמא הארה שהיא

העולמות. וחיות העולמות מכל ומתנשא מרומם האלוקות

את  להחיות שיורדת בהארה שהיא כפי ושוב' 'רצוא עניין את ומפרט וממשיך

העולמות.

‰¯‡‰‰ ,‰p‰Â המועטת האלוקית ¿ƒ≈«∆»»
ÎLÓpL˙והמצומצמת  ˙‡f‰«…∆ƒ¿∆∆
˙BÓÏBÚa,להחיותם¯Á‡Ó »»≈««

„·Ïa ‰¯‡‰ ‡È‰L העצם ולא ∆ƒ∆»»ƒ¿«
¯B˜Óe L¯L dÏ LÈ Á¯Î‰a¿∆¿≈«≈»…∆»

,˙ÎLÓ ‡È‰ epnnL בשונה ∆ƒ∆ƒƒ¿∆∆
ומקור  לשורש זקוק שאינו מהעצם

d¯B˜Óa ‰ÏeÏk d˙BÈ‰·eƒ¿»¿»ƒ¿»
ושורשה, במקורה שהיא כפי זו והארה

הארה  להיות ונתמעטה שירדה קודם

העולמות  את להחיות מצומצמת

‰È‡המוגבלים  È¯‰ זו הארה ¬≈ƒ
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a שהיא מכפי ¿∆«¬∆≈

העולמות, את להחיות שירדה לאחר

BÊ ‰¯‡‰ ‰p‰ ÔÎÏ ירידתה אחרי »≈ƒ≈∆»»
‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ותשוקה רצון ƒƒ¿ƒ«»

כעת BÏÚÏ˙ושאיפה  ממקומה «¬
dL¯Laלמטה  ÏÏk‰Ïe¿ƒ»≈¿»¿»

d¯B˜Óe ונובעת באה היא ממנו ¿»
‰¯ˆB‡מלכתחילה. ¯Á‡Ïe של ¿««»»

אל  להתעלות התשוקה ההארה,

‰BM·שורשה  ÔÈÚ BLÈ שהיא ∆¿ƒ¿««
חיות  להשפיע למטה ויורדת חוזרת

ה'שוב'eÈÈ‰Âלעולמות, עניין ותוכן ¿«¿
הוא  העולמות חיות ÈÙÏ¿ƒשל

‰BÈÏÚ‰ ‰Âek‰L והרצון ∆««»»»∆¿»
ÈelÈbהאלוקי  ‰È‰iL ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆ƒ
¯B‡‰ האלוקי¯È‡‰Ï ‰hÓÏ »¿«»¿»ƒ

‡È‰ ÔÎÏÂ ,˙BÓÏBÚa זו הארה »»¿»≈ƒ
העולמות  להחיות »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙שיורדת

.·BL
‰aÈq‰ d˙B‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»«ƒ»

‡Bˆ¯c ‰Úe˙Ï ‰Ó¯bL של ∆»¿»ƒ¿»¿»
האלוקית, B¯B˜Ó,החיות Lb¯‰ eÈÈ‰c עליון מקור לו שיש ההכרה ¿«¿∆¿≈¿

שאיפה  החיות להארת שגרמה זו היא מקור אותו של וההרגשה ביותר

בו ולהיכלל במקור ולדבוק היא ‰È‡להתעלות עצמה זו ‰Ó¯Bb˙סיבה ƒ«∆∆
,·BLÏ לחלוטין הפוכה תנועה הוא שה'שוב' ומשמעותו למרות מה'רצוא' »

ההכרה  אבל ולרדת, לחזור זאת ותמורת להתעלות התשוקה על וויתור הוא

ה'שוב' את שמחייבת סיבה מהווה ולמהותו אליו והמודעות והשורש במקור
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ּבבחינת  ׁשאינם נבראים ּׁשּיׁש ּומה למּטה. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיאיר

הרּגׁש אצלם ׁשאין מּפני זה הרי וׁשֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָרצֹוא

ּבּנׁשמֹות, ּגם הּוא וכן ּבּמקֹור. ּודביקּות ְְְֵֵַַַַָָָהּמקֹור

ׁשּידּוע  נעׂשה 13ּדהגם ׁשאלקּות מה הם ׁשּנׁשמֹות ְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ולכן  נברא, ּבגדר הּוא הרי מקֹום, מּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָנברא,

זאת, ועֹוד וׁשֹוב, ּדרצֹוא ּבתנּועה ּתמיד ְְְִִֵָָָָָֹאינם

ה' ּדעב ֹודת ּבתנּועה הם הּנׁשמֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָּדלפעמים

מה  ּכי, הּדבר, וטעם זֹו. ּבתנּועה אינם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָולפעמים

רצֹוא  ּבבחינת הּוא ׁשהחּיּות לעיל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּׁשּנתּבאר

רק  זה הרי ּבלבד, הארה ּבבחינת להיֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוׁשֹוב

ונֹוסף  וׁשֹוב, רצֹוא אצלם ׁשּיהיה ּבלבד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָסיּבה

ּודביקּות  הּמקֹור הרּגׁש ּגם להיֹות צרי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָלזה

את  מרּגיׁשים ׁשאינם הּנבראים ולכן, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹור,

ׁשּבּנׁשמה  וזהּו וׁשֹוב. רצֹוא ּבחינת אינם ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָמקֹורם,

רּוח  נפׁש לּה נקראּו ׁשמֹות ׁשחמּׁשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָעצמּה,

יחידה  חּיה יחידה 14נׁשמה חּיה ּבחינת הּנה , ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ

ּב ּודבּוקה חבּוקה ׁשהיא ּתמיד 15ׁשּבּנפׁש, היא , ְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

נפׁש ּבחינת ּכן ּׁשאין מה וׁשֹוב, ּדרצֹוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּבתנּועה

וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת ּתמיד אינם נׁשמה ְְִִִֵַַָָָָָָרּוח

ּדוקא. ויגיעה עבֹודה להיֹות צרי זה ְְְֲִִִִִִֶַָָָָּובׁשביל

ׁשהם  ׁשהאֹורֹות וכלים, ּבאֹורֹות ּגם הּוא ְְְִֵֵֵֶֶַָוכן

ניּכרת  ּדביקּות רצֹוא 16ּבבחינת ּבבחינת הם , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ
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ואילך.13) תקמו ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד קיד, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי דב"ר 14)ראה ט. פי"ד, ב"ר

לז. ג').15)פ"ב, (יום דהושענות ובכ"מ.16)פיוט ואילך. 39 ע' תש"ד רכט. ע' תרס"ב סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰hÓÏ ¯È‡È ¯B‡‰L ‰ˆB¯ ¯B˜n‰ È¯‰L את לעשות רוצה והאור ∆¬≈«»∆∆»»ƒ¿«»

למטה. ויורד מקורו של ÌÈ‡¯·רצונו LiM ‰Óe נחותיםÌÈ‡L «∆≈ƒ¿»ƒ∆≈»
,·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a לא אותם שמחייה האלוקית שהחיות והעובדה ƒ¿ƒ«»»

ושוב' 'רצוא של תנועה תהיה בהם שגם לכך ÔÈ‡Lגורמת ÈtÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿≈∆≈
ÌÏˆ‡ אלה נחותים נבראים אצל ∆¿»

˙e˜È·„e ¯B˜n‰ Lb¯‰∆¿≈«»¿≈
¯B˜na מכירים שאינם כיוון «»

דבקים  ולא מקורם את ומרגישים

במקורם.

,˙BÓLpa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ בדומה ¿≈««¿»
שישנם  הנבראים לגבי לעיל לאמור

ושוב  הרצוא תנועת שאצלם נבראים

שמרגישים  (משום ובגלוי במורגש היא

אותם  שמחייה האלוקית החיות את

לעיל) כמבואר מקורה, ויש ואת

העניין  שאצלם יותר נחותים נבראים,

שלא  בנשמות גם הוא כך בהעלם, הוא

ונרגש  ניכר ושוב הרצוא עניין תמיד

cÚe„iLבהן  Ì‚‰13 בתורת «¬«∆»«
Ó‰החסידות  Ì‰ ˙BÓLpL∆¿»≈«

˙e˜Ï‡L עצמו,‡¯· ‰NÚ ∆¡…«¬»ƒ¿»
¯„‚a ‡e‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¿∆∆

,‡¯· של עצום, פער קיים כלומר, ƒ¿»
בין  השוואה כל וללא ערוך' 'אין

יש  זה ובעניין נברא, לכל הבורא

שאר  על ויתרון מעלה לנשמות

אלוקה  'חלק הן שהנשמות הנבראים

אלא  הנבראים ככל נברא ולא ממעל'

היה  ולכן נברא, נעשה עצמו שהבורא

מפני  בנשמות, שדווקא לומר מקום

ושוב  הרצוא עניין המיוחדת, מעלתן

מקום, מכל כי כן הדבר אין אבל הנבראים, מבשאר יותר ונרגש ניכר יהיה

נברא, בגדר הן הנשמות למעשה המיוחדת, מעלתן הנשמות ÔÎÏÂלמרות ¿»≈
·BLÂ ‡Bˆ¯c ‰Úe˙a „ÈÓz ÌÈ‡ עניין שבהם מצבים יש אלא ≈»»ƒƒ¿»¿»»

בנשמות, נרגש ולא ניכר לא ושוב Ê‡˙,הרצוא „BÚÂ לעיל האמור מלבד ¿…
יש  נברא, בגדר הן כי ושוב רצוא עניין את מרגישות בהכרח לא שהנשמות

ושוב, רצוא עניין את מרגישות לא שהנשמות שייתכן לכך וגורם סיבה עוד

מסויימים ÌÈÓÚÙÏcוהוא ובמצבים Úe˙a‰בזמנים Ì‰ ˙BÓLp‰ ¿ƒ¿»ƒ«¿»≈ƒ¿»
BÊ ‰Úe˙a ÌÈ‡ ÌÈÓÚÙÏÂ '‰ ˙„B·Úc של בתנועה אינם וכאשר «¬«¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿»

בגלוי. בהן ונרגש ניכר והשוב הרצוא עניין אין ה', עבודת

ונרגש  ניכר בהכרח לא ושוב רצוא שעניין לכך הסיבה את ומפרט וממשיך

בנשמות.

˙ÈÁ·a ‡e‰ ˙eiÁ‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ,Èk ,¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈∆««ƒ¿ƒ«

,„·Ïa ‰¯‡‰ ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰Ï ·BLÂ ‡Bˆ¯ כיוון שנתבאר, וכפי »»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»»ƒ¿«
גם  לכן ושוב, רצוא של באופן הם מההארה הנמשכת והחיות שההארה

יותר) (הנעלים כזה,הנבראים באופן Ïa·„הם ‰aÈÒ ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ»ƒ¿«
ÌÏˆ‡ ‰È‰iL(גבוהה בדרגה (שהם הנבראים BLÂ·,אצל ‡Bˆ¯ ∆ƒ¿∆∆¿»»»

Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»»∆»ƒƒ¿«
˙e˜È·„e ¯B˜n‰ Lb¯‰∆¿≈«»¿≈

,¯B˜na שהה כיוון שואפת שאז ארה «»
רצוא  ישנו ושורשה במקורה לדבוק

את  לעשות גם רוצה שההארה וכיוון

שוב  ישנו מקורה ≈«¿ÔÎÏÂ,רצון
ÌÈ‡¯·p‰ יותר ÌÈ‡Lהנחותים «ƒ¿»ƒ∆≈»

Ì¯B˜Ó ˙‡ ÌÈLÈb¯Ó באופן «¿ƒƒ∆¿»
BLÂ·גלוי, ‡Bˆ¯ ˙ÈÁa ÌÈ‡≈»¿ƒ«»»

מקורם  את מרגישים שאינם מאחר כי

למקורם  להתעלות תשוקה בהם אין

של  רצונו את לעשות רצון בהם ואין

מקורם.

e‰ÊÂ שהנשמה מאחר כי לעיל האמור ¿∆
שעניין  הכרח אין 'נברא', בגדר היא

הוא  בגלוי, בה ניכר יהיה ושוב רצוא

לכך  dÓˆÚ,הסיבה ‰ÓLpaL∆«¿»»«¿»
,dÏ e‡¯˜ ˙BÓL ‰MÓÁL∆¬ƒ»≈ƒ¿¿»
‰iÁ ‰ÓL Áe¯ LÙ∆∆«¿»»«»

‰„ÈÁÈ14, ומשמעות המדרש, כדברי ¿ƒ»
דרגות  חמש יש שבנשמה היא הדברים

מלמטה  של בסדר שונות, ובחינות

ו'יחידה' 'חיה' שבחינות כך למעלה,

ו'נשמה', 'רוח' 'נפש', מבחינות נעלות

‰„ÈÁÈ ‰iÁ ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ««»¿ƒ»
,LÙpaL הפנימיות הדרגות ∆«∆∆

יותר  e·Á˜‰והעמוקות ‡È‰L∆ƒ¬»
Ca ‰˜e·„e15, בעצמות 'בך' ושורשה במקורה יותר ודבוקה וקשורה ¿»»

הסוכות  לחג 'הושענות' בנוסח הנשמה על שנאמר כפי È‰ƒ‡האלוקות,
,·BLÂ ‡Bˆ¯c ‰Úe˙a „ÈÓz נבראים לגבי לעיל לאמור בדומה »ƒƒ¿»¿»»

הקודש' 'חיות כמו ÓL‰עליונים Áe¯ LÙ ˙ÈÁa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«∆∆«¿»»
,·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a „ÈÓz ÌÈ‡,שבנשמה אלו בבחינות כי ≈»»ƒƒ¿ƒ«»»

יחידה' ב'חיה כמו ומורגשת ניכרת אינה במקור הדבקות יותר, הנמוכות

‰Ê ÏÈ·L·e רוח 'נפש בבחינות גם נרגש יהיה ושוב רצוא שעניין כדי ƒ¿ƒ∆
Âc˜‡נשמה' ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ בעצמו לעורר האדם מצד »ƒƒ¿¬»ƒƒ»«¿»

בדרגו  גם לאלוקות והדבקות השייכות שהנשמה את מאחר שכאמור אלו ת

ממילא. בדרך בה ניכר זה אין נברא בגדר היא

˙ÈÁ·a Ì‰L ˙B¯B‡‰L ,ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿¿≈ƒ∆»∆≈ƒ¿ƒ«
˙¯kÈ ˙e˜È·c16,·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a Ì‰ בחסידות , מבואר ¿≈ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ«»»
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ט `"iyz'd ,oqip g"dan ,dxt zyxt ,ipiny t"y

ּבבחינת  ׁשאינם הּכלים ּכן ּׁשאין מה ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׁשֹוב,

אינם  עצמם מּצד הּנה ּבמקֹורם, ניּכרת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדביקּות

ּבהם  מגּלה האֹור ורק וׁשֹוב, רצֹוא ְְְִִֶֶַַַָָָָּבבחינת

זה  ׁשענין זאת, ועֹוד וׁשֹוב. רצֹוא ּבבחינת ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּיהיּו

וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת אינם עצמם מּצד ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהּכלים

ׁשּבאֹור, וׁשֹוב הרצֹוא לענין נֹוספת סיּבה ְְִִֶֶֶַָָָָָהּוא

הרי  וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת אינם ׁשהּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדכיון

ּבבחינת  הּוא האֹור ולכן מהאֹור, הפּכי ענין ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָהם

ׁשֹוב  ּבבחינת האֹור ּכׁשּנמׁש וגם ְְְְִִִֶַַָָָרצֹוא,

טרעפט  (ער ׁשּבא ּכיון הרי ּבכלים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהתלּבׁש

להיֹות  יכֹול אינֹו מּמּנּו, הפּכי ׁשהּוא ּבענין ְְְְִִִִֵֶֶָָָָאן)

אינּה ההתייּׁשבּות וגם מּמׁש, התייּׁשבּות ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָּבבחינת

ּדכיון  ּונׁשמה, ּבגּוף ּוכמֹו ּבלבד. ׁשעה לפי ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָאּלא

ּבכח  רק היא והתקּׁשרּותם הפכים, ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהם

לעׂשֹות  ּבּגּוף 17הּמפליא הּנׁשמה חּיּות הּנה לכן , ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ

וכלים, ּבאֹורֹות כן ּוכמֹו וׁשֹוב. רצֹוא ּבדר ְְְְִִֵֵֶֶָָהיא

לכן  מהאֹורֹות, הפּכּיים הם ׁשהּכלים ְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּכיון

רצֹוא  ּבדר היא ּבהּכלים האֹורֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָָהמׁשכת

ּגם  מגּלה ׁשּבאֹורֹות וׁשֹוב והרצֹוא ְְֶֶַַָָָָָוׁשֹוב.

וׁשֹוב. רצֹוא ּבבחינת ׁשּיהיּו ְְְִִִִֵֶַַָָּבהּכלים

ּדחּוּקה Ê·e‰ד) הּתֹורה, חּוּקת זאת ענין יּובן »∆ְְִַַַַָָֹ

הנהגה  לׁשֹון חּוּקֹות 18הּוא ּכמֹו , ְְְַָָ

וארץ  היא 19ׁשמים הּתֹורה ׁשהנהגת והיינּו , ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ

וׁשֹוב  רצֹוא ׁשּכתּוב 20ּבבחינת ּוכמֹו מימינֹו21, ְְִִִִֶַָָָ

ּבחינת  המׁשכה, ּבחינת הּוא ּדימין למֹו, ּדת ְְְְִִִֵַַַָָָָָאׁש
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ס"ו.17) או"ח רמ"א סע"ב.18)ראה נז, שם חוקת כה.19)לקו"ת לג, ס"ע 20)ירמי' שם תרס"ה סה"מ ב. נו, שם לקו"ת

ואילך. ב.21)רכד לג, ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היינו  יותר, נמוכה דרגה שהיא ניכרת בלתי דביקות אופנים, שני יש שבדביקות

נפרדים  דברים שני לפנינו כאילו ונראה שישנה בגלוי ניכר שלא כזו דביקות

ואינו  לאביו שייכות לו שיש ניכר לא ובגלוי מאביו, רחוק שנמצא בן (למשל,

מקום  מכל אבל אביו, על במחשבות לאביו)עסוק דבוק הוא נפשו בפנימיות

נעלית  דרגה שהיא ניכרת דבקות ויש

ונרגשת  ניכרת הדביקות שבה יותר

וכלים  לאורות וביחס בגלוי, ונראית

יורד  האלוקי האור שבו האופן שזהו

כיוון  השתלשלות', ב'סדר ונמשך

המאור, של גילוי הוא עניינו שהאור

היא  במקורם האורות של הדבקות הרי

היא  לאור ושייכותם ניכרת דביקות

ונרגשת  ושוב גלוייה הרצוא עניין ולכן

בגלוי, באורות Ôkקיים ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
˙ÈÁ·a ÌÈ‡L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«

,Ì¯B˜Óa ˙¯kÈ ˙e˜È·c כי ¿≈ƒ∆∆ƒ¿»
גם  ובהעלם בפנימיות הכלים אמנם

של  ב'ציור' האיןֿסוף את לבטא עניינם

דבקים  הכלים גם ולכן ספירות,

הרי  ובגלוי בחיצוניות אבל במקורם,

הכלים  של והדבקות ב'ציור' הם הכלים

ולכן  ניכרת, בלתי דבקות ≈p‰ƒ‰היא
ÌÓˆÚ „vÓ הכליםÌÈ‡ ƒ««¿»≈»

˜¯Â ,·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»¿«
¯B‡‰ בהם ופועל בכלים שמתלבש »

˙ÈÁ·a eÈ‰iL Ì‰a ‰l‚Ó¿«∆»∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ«
.·BLÂ ‡Bˆ»̄»

,˙‡Ê „BÚÂ לעיל האמור מלבד ¿…
מצד  הוא באורות ושוב שהרצוא

ושוב  הרצוא ואילו עצמם, האורות

אלא  עצמם מצד אינו שבכלים

יש  הדבר, את בהם מגלים שהאורות

נוספת, משמעות Ê‰לכך ÔÈÚL∆ƒ¿»∆
ÌÈ‡ ÌÓˆÚ „vÓ ÌÈÏk‰L∆«≈ƒƒ««¿»≈»

,·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a אינם כי ƒ¿ƒ«»»
לעיל, כמבואר האורות, כמו נעלית בדבקות במקורם aÈÒ‰דבוקים ‡e‰ƒ»

ÌÈÏk‰L ÔÂÈÎc ,¯B‡aL ·BLÂ ‡Bˆ¯‰ ÔÈÚÏ ˙ÙÒB מצד ∆∆¿ƒ¿«»»»∆»¿≈»∆«≈ƒ
ככלים מהותם מצד ‰Ìעצמם, È¯‰ ,·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a ÌÈ‡≈»ƒ¿ƒ«»»¬≈≈

B‡‰Ó¯הכלים ÈkÙ‰ ÔÈÚ,עצמו מצד ושוב רצוא עניין ישנו ÔÎÏÂשבו ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»≈
,‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ¯B‡‰ לאור גורמת בכלים האור התלבשות כי »ƒ¿ƒ«»

במקורו  וכלול דבוק ולהיות הכלים של והציור מההגבלה להתעלות שאיפה

הרצוא  עניין תוכן BL·שזהו ˙ÈÁ·a ¯B‡‰ CLÓpLk Ì‚Â וחוזר ¿«¿∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«
‡aL ÔÂÈk È¯‰ ,ÌÈÏÎa LaÏ˙‰Ï האורÔ‡ ËÙÚ¯Ë ¯Ú) נפגש ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¬≈≈»∆»∆¿∆¿»

epnÓ,ונתקל  ÈkÙ‰ ‡e‰L ÔÈÚa (כי ) מהאור הופכיים הכלים שהרי ¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ∆
והגבלה) צמצום עניינם והכלים המאור והתפשטות גילוי ÏBÎÈעניינו BÈ‡≈»

LnÓ ˙e·MÈÈ˙‰ ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï להיות יכולה ממש' 'התיישבות כי ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿«»
הופכיים  הם הכלים ואילו האור, את להכיל לגמרי ומוכשר שמתאים במקום

‡dÈמהאור, ˙e·MÈÈ˙‰‰ Ì‚Â¿««ƒ¿«¿≈»
„·Ïa ‰ÚL ÈÙÏ ‡l‡ ולא ∆»¿ƒ»»ƒ¿«

ÓLe‰,בקביעות. Ûe‚a BÓÎe¿¿¿»»
ÌÈÎÙ‰ ÈL Ì‰L ÔÂÈÎc שונים ¿≈»∆≈¿≈¬»ƒ

מהותם, של Ì˙e¯M˜˙‰Âבעצם ¿ƒ¿«¿»
שהם  מפני לא היא והנשמה הגוף

(בשונה  קשורים להיות מתאימים

מותאם  שהוא למשל, העין, מאבר

התקשרות  אלא הראיה) כוח את לקלוט

והגוף  ÁÎaהנשמה ˜¯ ‡È‰ƒ«¿…«
ÈÏÙn‰««¿ƒ‡הקדושֿברוךֿהוא 

˙BNÚÏ17, חיבור ליצור ויכול «¬
הפכים, שני שהם אף על ≈«ÔÎÏביניהם

‡È‰ Ûeba ‰ÓLp‰ ˙eiÁ ‰p‰ƒ≈««¿»»«ƒ
·BLÂ ‡Bˆ¯ C¯„a מאחר כי ¿∆∆»»

הנשמה, לאור ראוי כלי אינו שהגוף

ברצוא, נמצאת הזמן כל הנשמה

להתעלות  מהגוף שואפת ולהיפרד

הרצוא  שאחרי אלא השוב המוגבל בא

להיות  ממשיכה הנשמה למעשה ולכן

בגוף. B¯B‡a˙קשורה ÔÎ BÓÎe¿≈¿
Ì‰ ÌÈÏk‰L ÔÂÈk ,ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈»∆«≈ƒ≈

˙B¯B‡‰Ó ÌÈikÙ‰ במהותם »¿ƒƒ≈»
לעיל, כאמור ‰ÎLÓ˙ועניינם, ÔÎÏ»≈«¿»«

C¯„a ‡È‰ ÌÈÏk‰a ˙B¯B‡‰»¿«≈ƒƒ¿∆∆
·BLÂ ‡Bˆ¯‰Â .·BLÂ ‡Bˆ»̄»¿»»»
ÌÈÏk‰a Ìb ‰l‚Ó ˙B¯B‡aL∆»¿«∆«¿«≈ƒ
הרצוא  עניין את בהם אין עצמם שמצד

הכלים eÈ‰iLושוב  ÈÁ·a˙גם ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«
.·BLÂ ‡Bˆ»̄»

‰Ê·e לעיל „) המבואר פי על »∆
ושוב  רצוא בעניין ‰Bz¯‰,באריכות ˙weÁ ˙‡Ê ÔÈÚ Ô·eÈ האמור «ƒ¿«…««»

אדומה, פרה מצוות ‰‰‚‰לגבי ÔBLÏ ‡e‰ ‰weÁc18BÓk בלשון , ¿»¿«¿»»¿
בירמיה ı¯‡Âהכתוב ÌÈÓL ˙BweÁ19 של ההנהגה סדר היא שהכוונה »«ƒ»»∆

והארץ, ‰Bz¯‰השמים ˙‚‰‰L eÈÈ‰Â נוהגת התורה שבו האופן ¿«¿∆«¿»««»
BLÂ·ופועלת ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰20·e˙kL BÓÎe התורה 21, על ƒƒ¿ƒ«»»¿∆»
והיא BÈÓÈÓשניתנה  הקדושֿברוךֿהוא BÓÏשל ˙c L‡,ישראל לבני ƒƒ≈»»
ÔÈÓÈc וההשפעה ש והנתינה החסד קו ‰ÎLÓ‰הוא ˙ÈÁa ‡e‰ ¿»ƒ¿ƒ««¿»»

למטה, BL·מלמעלה ˙ÈÁa והשורש מהמקור והמשכה ירידה שעניינו ¿ƒ«
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xn`lי oxd` l`e dyn l` 'ied xacie

האׁש ּכמֹו העלאה, ּבחינת הּוא דת ואׁש ְְְֲִֵֵַַָָָָׁשֹוב,

למעלה  לעלֹות רצֹוא.22ׁשּדרּכֹו ּבחינת ּדהיינּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָ

ּתלמּוד  ּדגדֹול  הּמצוֹות, ּבמעׂשה ּגם נמׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּומּזה

מעׂשה  לידי הם 23ׁשּמביא הּמצוֹות ׁשּגם , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

עׂשה  מצוֹות ענין ׁשּזהּו וׁשֹוב, רצֹוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּבבחינת

ּבדר ׁשהם עׂשה ּדמצוֹות תעׂשה, לא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַֹּומצוֹות

תעׂשה  לא ּומצוֹות ׁשֹוב, ּבחינת הם ועׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַֹקּום

רצֹוא. ּבבחינת הם ּתעׂשה ואל ׁשב הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשענינם

רצֹוא  הּוא ׁשענינּה אדּוּמה ּבפרה ּגם הּוא ְְְֲִֵֶַָָָָָָוכן

ּומים 24וׁשֹוב  אפר ּבהם יׁש חּטאת מי ׁשהרי , ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּוא  הּפרה ׂשריפת ידי על ׁשּנעׂשה ּדאפר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיים,

ׁשהרי  ׁשֹוב, ּבבחינת הם חּיים ּומים הרצֹוא, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָענין

נמֹו למקֹום ּגבֹוּה מּמקֹום יֹורדים .25מים ְְִִִַַָָָָ

חּוּקת  נקראת אדּוּמה ּפרה ׁשּדוקא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָוהּטעם

וׁשֹוב  ּבהרצֹוא יתרֹון ׁשּיׁש לפי הּוא ְְְִִֵֶַָָָָהּתֹורה

הּמצוֹות, ּדׁשאר וׁשֹוב הרצֹוא על אדּוּמה ְְְֲִִַַָָָָָָָּדפרה

מצוֹות  ׁשּיׁש ּפרט, ּבדר הּוא הּמצוֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּבׁשאר

ּבבחינת  ׁשהם מצוֹות ויׁש רצֹוא ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשהם

אחת  מצוה היא אדּוּמה ּפרה ּכן ּׁשאין מה ְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹוב,

וׁשֹוב. ּדרצֹוא הענינים ׁשני ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּכללית

ÌÓ‡ ּבמׁשה ּׁשּמצינּו מה מּובן אינֹו עדיין »¿»ְֲִִֵֶֶַַָָֹ

ׁשאר  ּכל טעמי ׁשהּׂשיגּו ְְֲִִִֵֶַָָֹֹּובׁשלמה

למׁשה  הּנה אדּוּמה ּפרה ּבמצות ורק ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹהּמצוֹות,

ּוׁשלמה  ּפרה, טעם מגּלה אני ל הּקּב"ה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹֹאמר

מּמּני, רחֹוקה והיא אחּכמה אמרּתי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאמר

רק  היא אדּוּמה ּפרה מעלת אם ְְֲֲִִִַַַָָָָּדלכאֹורה,

ׁשלמה  ּכׁשהּׂשיג הרי הּפרט, על הּכלל ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹּכמעלת

הּׂשיג  לא לּמה הּפרטים, ּדהיינּו הּמצוֹות, ּכל ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹאת

אּלא  ּבכלל  אין ׁשהרי הּכלל, את מּמילא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבדר

ּׁשּבּפרט  לֹו26מה ּׁשאמר מה מּובן אינֹו וכן . ְְֵֵֶֶַַַַָָָ
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ה"ב.22) פ"ד יסוה"ת הל' וש"נ.23)רמב"ם א. יז, רכט.24)ב"ק ע' שם תרס"ה סה"מ ואילך. שם תענית 25)לקו"ת ראה

א. וש"נ.26)ז, א. ו, בכורות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ובנבראים, בעולמות ולפעול ‰ÏÚ‡‰להאיר ˙ÈÁa ‡e‰ ˙„ L‡Â¿≈»¿ƒ««¬»»

למעלה, BÏÚÏ˙מלמטה Bk¯cL L‡‰ BÓkמלמטה‰ÏÚÓÏ22 ¿»≈∆«¿«¬¿«¿»
‡Bˆ¯ ˙ÈÁa eÈÈ‰c המקור אל מלמטה להתעלות ותשוקה רצון שעניינו ¿«¿¿ƒ«»

למעלה. והשורש

‰fÓe שהוא כפי ושוב הרצוא מעניין ƒ∆
ושוב CLÓבתורה  הרצוא Ìbעניין ƒ¿»«

,˙BÂˆn‰ ‰NÚÓa קשר יש והרי ¿«¬≈«ƒ¿
המצוות, לקיום התורה לימוד בין ישיר

הגמרא  eÓÏz„כדברי ÏB„‚c¿»«¿
היא  הלימוד של והגדולה החשיבות

Lהתורה È„ÈÏלימוד ‡È·n ∆≈ƒƒ≈
‰NÚÓ23,,המצוות ÌbLקיום «¬∆∆«

,˙BÂˆn‰,התורה ‰Ìכמו «ƒ¿≈
e‰fL ,·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»∆∆
המצוות  בעניין ושוב רצוא של הביטוי

BÂˆÓe˙הוא  ‰NÚ ˙BÂˆÓ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿¬≈ƒ¿
‰NÚ ˙BÂˆÓc ,‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿ƒ¿¬≈

‰NÚÂ Ìe˜ C¯„a Ì‰L לעשות ∆≈¿∆∆«¬≈
בתוך  בפועל העליון הרצון את ולקיים

הגשמי  העולם ÈÁa˙מציאות Ì‰≈¿ƒ«
‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓe ,·BLƒ¿…«¬∆
‰NÚz Ï‡Â ·L ‡e‰ ÌÈÚL∆ƒ¿»»≈¿««¬∆
מהגשמיות  התרחקות הוא שתוכנו

באלו  לדבוק ÈÁ·a˙קות ורצון Ì‰≈ƒ¿ƒ«
.‡Bˆ»̄

‰ne„‡ ‰¯Ùa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿»»¬»
·BLÂ ‡Bˆ¯ ‡e‰ dÈÚL24, ∆ƒ¿»»»»

הדברים  שני את בה שיש מצווה והיא

שוב  וגם רצוא גם ÈÓיחד, È¯‰L∆¬≈≈
˙‡hÁ מת טמא על מזים שאותם «»
‡Ù¯לטהרם  Ì‰a LÈ משריפת ≈»∆≈∆

Ù‡c¯הפרה  ,ÌÈiÁ ÌÈÓe«ƒ«ƒ¿≈∆
‰¯t‰ ˙ÙÈ¯N È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈¿≈««»»

,‡Bˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ לעיל כאמור ƒ¿«»»
למעלה  מלמטה לעלות שטבעה שהאש

והתשוקה  הרצוא את מסמלת

למעלה ‰Ìלהתעלות ÌÈiÁ ÌÈÓe«ƒ«ƒ≈
ÌÈÓ È¯‰L ,·BL ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¬≈«ƒ

ותכונתם  ÌB˜nÓמטבעם ÌÈ„¯BÈ¿ƒƒ»
CBÓ ÌB˜ÓÏ dB·b25 כעניין »«¿»»

וההמשכה  הירידה שהוא השוב

למטה. ‡„ne‰מלמעלה ‰¯t ‡˜ÂcL ÌÚh‰Â מצוות שאר כל מבין ¿«««∆«¿»»»¬»
‰e‡התורה  ‰¯Bz‰ ˙weÁ ˙‡¯˜ קיים ושוב הרצוא שעניין למרות ƒ¿≈««»

בשאר  ‡„ne‰המצוות גם ‰¯Ùc ·BLÂ ‡Bˆ¯‰a ÔB¯˙È LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ¿¿»»»¿»»¬»
,˙BÂˆn‰ ¯‡Lc ·BLÂ ‡Bˆ¯‰ ÏÚ הוא LaL‡¯והיתרון «»»»ƒ¿»«ƒ¿∆ƒ¿»

‡e‰ ˙BÂˆn‰ ושוב לרצוא Ì‰Lהקשר ˙BÂˆÓ LiL ,Ë¯t C¯„a «ƒ¿¿∆∆¿»∆≈ƒ¿∆≈
‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·aתעשה לא מצוות ÈÁ·a˙והיינו Ì‰L ˙BÂˆÓ LÈÂ ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ«

·BL,עשה מצוות ÔÈ‡Mוהיינו ‰Ó«∆≈
‰ÂˆÓ ‡È‰ ‰ne„‡ ‰¯t Ôk≈»»¬»ƒƒ¿»
ÈL da LiL ˙ÈÏÏk ˙Á‡««¿»ƒ∆≈»¿≈

·BLÂ ‡Bˆ¯c ÌÈÈÚ‰ רצוא גם »ƒ¿»ƒ¿»»
מהאש, שבא האפר בעניין שהתבטא

ולכן  המים, בעניין המתבטא שוב וגם

'זאת  נקראת אדומה פרה מצוות דווקא

כללית  מצווה היא כי התורה' חוקת

שוב. וגם רצוא גם בה ויש

ÌÓ‡ אודות לעיל המבואר לאחר גם »¿»
והיתר  עניין המעלה של המיוחד ון

פרה  במצוות שהוא כפי ושוב הרצוא

Ô·eÓאדומה  BÈ‡ ÔÈÈ„Ú המענה ¬«ƒ≈»
המאמר  בתחילת שנשאלו שאלות על

‰ÓÏL·e ‰LÓa eÈˆnM ‰Ó«∆»ƒ¿…∆ƒ¿……
¯‡L Ïk ÈÓÚË e‚ÈO‰L∆ƒƒ«¬≈»¿»

,˙BÂˆn‰ שנזכרו במדרשים כמובא «ƒ¿
המאמר  בתחילת ÂˆÓa˙לעיל ˜¯Â¿«¿ƒ¿«

¯Ó‡ ‰LÓÏ ‰p‰ ‰ne„‡ ‰¯t»»¬»ƒ≈¿…∆»«
ÌÚË ‰l‚Ó È‡ EÏ ‰"aw‰«»»¿¬ƒ¿«∆««

,‰¯t המובן טעם ידע כן ומשה »»
שהיא  למרות זו למצווה מסוג בשכל

שלמעלה  החוקים ודעת מצוות מטעם

‰ÓkÁ‡ Èz¯Ó‡ ¯Ó‡ ‰ÓÏLe¿……»«»«¿ƒ∆¿»»
,ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰Â לא ושלמה ¿ƒ¿»ƒ∆ƒ

אדומה  פרה למצות שכלי טעם השיג

‰¯t ˙ÏÚÓ Ì‡ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ«¬«»»
‰ne„‡המצוות כל ¯˜על ‡È‰ ¬»ƒ«

,Ë¯t‰ ÏÚ ÏÏk‰ ˙ÏÚÓk¿«¬««¿»««¿»
המצוות  שאר שבכל לעיל וכאמור

ורק  פרט, בדרך הוא ושוב רצוא עניין

כללית, מצווה שהיא אדומה בפרה

כלל, בדרך נמצא ≈¬‰¯Èהדבר
Ïk ˙‡ ‰ÓÏL ‚ÈO‰Lk¿∆ƒƒ¿……∆»

ÌÈË¯t‰ eÈÈ‰c ,˙BÂˆn‰ של «ƒ¿¿«¿«¿»ƒ
C¯„aהכלל, ‚ÈO‰ ‡Ï ‰nÏ»»…ƒƒ¿∆∆

,ÏÏk‰ ˙‡ ‡ÏÈnÓ מצוות היא ƒ≈»∆«¿»
אדומה Ë¯taMפרה ‰Ó ‡l‡ ÏÏÎa ÔÈ‡ È¯‰L26 הגמרא כדברי ∆¬≈≈ƒ¿»∆»«∆«¿»

תזכר  מקנך "כל ושה", שור פטר תזכר מקנך וכל לי רחם פטר "כל הכתוב על
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יי `"iyz'd ,oqip g"dan ,dxt zyxt ,ipiny t"y

ולא  ּפרה טעם מגּלה אני ל למׁשה ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה

הּפרטים, ּכל את מּׂשיגים ׁשאחרים ּדכיון ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאחר,

הּכלל. למׁשה ׁשּנתּגּלה ּבכ החיּדּוׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹמהּו

אדּוּמה  ּדפרה וׁשֹוב ׁשהרצֹוא לֹומר, ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָּובהכרח

הּמצוֹות. ּכל מּבׁשאר יֹותר נעלה ּבאֹופן ְְְֲִִִֵֶֶַַָָהּוא

הּוא ‡Cה) לעיל 27הענין ּׁשּנתּבאר מה ּדהּנה , «ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

הרּגׁש מּצד הּוא וׁשּוב הרצֹוא ְְִִֵֶֶַַָָׁשּסיּבת

ּבאֹופן  ׁשּתלּוי ּכיון הגּבלה, ּבזה יׁש הרי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹורֹו,

זה  ׁשּכל מקֹורֹו, ׁשל העיּלּוי ּולפי מקֹורֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָהרּגׁש

לֹו ׁשּיׁש ּבאֹופן הּוא הּמקֹור ּכאׁשר ּגם ְֲֵֶֶֶַַַַָָׁשּייך

ּכל  הממּלא אֹור ׁשּזהּו הּזּולת, אל ְֵֶֶֶַַַַַָָׁשּייכּות

עלמין, ּכל הממּלא אֹור ׁשּכללּות ּכּידּוע ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָעלמין,

ׁשּייכּות  לֹו יׁש ׁשּבֹו, נעלֹות הּיֹותר ּבּמדריגֹות ְֲֵֵֵֶַַַַַַָּגם

ּדממּלא  האֹור ׁשהמׁשכת לפי והיינּו הּזּולת, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאל

ראׁשית  ּדהרי הּצמצּום, ידי על הּוא עלמין ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּכל

הראׁשֹון  הּצמצּום ידי על הּוא הּקו ׁשהּוא 28ּגיּלּוי ְְִִִֵֶַַַַָ

ּבדר הּקו נמׁש ּכ ואחר האֹור סיּלּוק ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָענין

ודבּוק  נֹוגע ׁשהּקו היֹות ועם אין 28ּדיּלּוג. ּבאֹור ְְְֱִִֵֵֶַַַָ

הּצמצּום  הפסק ידי על זהּו מקֹום מּכל ְְְִִֵֵֶֶַַָָסֹוף

סֹוף 29ּדוקא  אין מאֹור ׁשּנמׁש הגם הּקו, ולכן . ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מּכל  כּו', והאיר ׁשחזר ׁשּזהּו הּצמצּום, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלפני
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שלום 27) תורת השיחות ספר גם וראה ואילך. קמד ע' שם עזר"ת ואילך. רכז ע' שם תרס"ה סה"מ ראה – לקמן הבא בכל

ואילך. 267 ע' תרפ"ט סה"מ ואילך. 181 ב.28)ע' ענף ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ תרס"ה 29)ראה סה"מ ראה

ואילך. מא ע' תרח"ץ ואילך. קסו ע' תרס"א סה"מ גם וראה .27 שבהערה ועזר"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בכלל  אין ופרט כלל פרט, בכור] דין נאמר בו [שגם וחמור ושה שור כלל,

אחרינא  מידי בכור] דין בהם יש [כן, אין וחמור ושה שור שבפרט, מה אלא

הבנת  שבפרט, מה אלא בכלל שאין כיוון ובענייננו, לא", וחיות] בהמות [שאר

שאר כל של המצוות בטעמי לכאורה שלמה מחייבת הפרט, שהן המצוות,

אדומה  פרה בטעם גם הבנה לו שתהיה

שלמה  הבין לא ומדוע הכלל, שהיא

אדומה? פרה מצות של הטעם את

ÔÎÂ המלך ששלמה שהעובדה כשם ¿≈
פרה  מצוות של טעמה את השיג לא

טעמי  הבנת כי ביאור, צריכה אדומה

להביא  צריכה הפרטים, המצוות, שאר

לזה  בדומה הכלל, ≈‡BÈלהבנת
Ô·eÓ אודות המדרש בדברי נוסף דבר »

לעיל  שהובאו אדומה »Ó‰פרה
EÏ ‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡M∆»««»»¿…∆¿
‡ÏÂ ‰¯t ÌÚË ‰l‚Ó È‡¬ƒ¿«∆««»»¿…
ÌÈ¯Á‡L ÔÂÈÎc ,¯Á‡Ï¿«≈¿≈»∆¬≈ƒ

,ÌÈË¯t‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‚ÈOÓ היינו «ƒƒ∆»«¿»ƒ
שהן  המצוות שאר של הטעמים

CÎaהפרטים, LecÈÁ‰ e‰Ó««ƒ¿»
ÏÏk‰ ‰LÓÏ ‰lb˙pL אין הרי ∆ƒ¿«»¿…∆«¿»

וידיעת  שבפרט, מה אלא בכלל

את  מחייבת הפרטים של הטעמים

הכלל? ידיעת

‡Bˆ¯‰L ,¯ÓBÏ Á¯Î‰·e¿∆¿≈««∆»»
‡e‰ ‰ne„‡ ‰¯Ùc ·BLÂ»¿»»¬»
Ïk ¯‡LaÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈ƒƒ¿»»

˙BÂˆn‰ לכך הן ההסבר וזה «ƒ¿
של  הטעם את ידע לא המלך ששלמה

את  שידע למרות (הכלל) אדומה פרה

לכך  והן (הפרטים) המצוות שאר טעמי

חידוש, אכן הוא אדומה פרה של הטעם את ידע כן רבינו שמשה שהעובדה

להלן. שיוסבר וכפי

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‰27ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ‰p‰c ב', בסעיף «»ƒ¿»¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈¿≈
ג' eLÂ·ובסעיף ‡Bˆ¯‰ ˙aÈqL העליונות vÓ„בדרגות ‡e‰ ∆ƒ«»»¿ƒ«

,B¯B˜Ó Lb¯‰ ושאיפה רצון מעוררת אליו, והמודעות המקור הרגשת כי ∆¿≈¿
גם  גורמת המקור הרגשת בבד, ובד הרצוא, עניין בו, ולדבוק אליו להתעלות

השוב, עניין למטה, ירידה נדרשת כך ולשם רצונו את לעשות LÈרצון È¯‰¬≈≈
,‰Ïa‚‰ ‰Êa,המקור מהרגש כתוצאה המתעוררת והשוב הרצוא מידת »∆«¿»»

מוגבלת B¯B˜Óהיא Lb¯‰ ÔÙB‡a ÈeÏzL ÔÂÈk באיזה תלוי הדבר כי ≈»∆»¿∆∆¿≈¿
דרגה  באותה מורגש המקור כמה ועד B¯B˜Ó,אופן ÏL ÈelÈÚ‰ ÈÙÏe¿ƒ»ƒ∆¿

תלו  הדבר ושוב וכן הרצוא עניין יותר, נעלה המקור שאם המקור במעלת י

יותר  Ê‰נעלה ÏkL ההרגשה לאופן ומותאמת מוגבלת במידה ושוב רצוא ∆»∆
המקור  ומדריגת ולמעלת המקור ‰e‡של ¯B˜n‰ ¯L‡k Ìb ÍÈiL«»««¬∆«»

Ïk ‡lÓÓ‰ ¯B‡ e‰fL ,˙Ïef‰ Ï‡ ˙eÎÈiL BÏ LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈«»∆««∆∆«¿«≈»
,ÔÈÓÏÚ בהתלבשות ובנבראים בעולמות המלובש המוגבל האלוקי האור »¿ƒ

לפי  נברא ובכל עולם בכל פנימית,

הנשמה  כמו 'ממלא', של (בדרך עניינו

באברי  ומתלבשת הגוף את הממלאת

פנימית) בהתלבשות »«»Úe„ikהגוף
Ïk ‡lÓÓ‰ ¯B‡ ˙eÏÏkL∆¿»«¿«≈»
¯˙Bi‰ ˙B‚È¯„na Ìb ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ«««¿≈«≈

BaL ˙BÏÚ,'ה'ממלא LÈבאור «¬∆≈
,˙Ïef‰ Ï‡ ˙eÎÈiL BÏ והארתו «»∆««

העולם  ערך לפי המותאם באופן היא

ומחייה, מאיר הוא שאותו והנברא

האור  בין ושייכות קשר שיש ונמצא

מאיר, הוא שבו ÈÙÏוהזולת eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk ‡lÓÓc ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»ƒ¿«≈»

ÔÈÓÏÚ מוגבל אור ÏÚשהוא ‡e‰ »¿ƒ«
ÌeˆÓv‰ È„È האור והתמעטות ¿≈«ƒ¿

סוף  מוגבל,האין ≈¬»È¯‰cהבלתי
˙ÈL‡¯של הראשון ÈelÈbהשלב ≈ƒƒ

Âw‰ המצומצם לקו האור שנמשל ««
גבול, הבלי סוף מהאין ÏÚדק, ‡e‰«

ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ È„È28 שהיה ¿≈«ƒ¿»ƒ
שתהיה  כדי בתחילה, סוף האין באור

ונבראים  עולמות התהוות של אפשרות

הראשון e‰L‡מוגבלים  הצמצום ∆
¯B‡‰ ˜elÈÒ ÔÈÚ סוף האין ƒ¿«ƒ»

C¯„a Âw‰ CLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»««¿∆∆
.‚elÈc הקו אור בחסידות, כמבואר ƒ

חלק  הוא עלמין' כל ה'ממלא (שאור

הוא  שעניינו סוף אין האור של צמצום ידי על נמשך שהאיר ממנו) שהאור

השתלשלות  בסדר שלא אור והמשכת לגמרי, נתעלם הצמצום, לפני לכן, קודם

בדרך  המשכה נקראת לגמרי האור והפסק התעלמות אחרי אלא לדרגה מדרגה

הפסק  ידי שעל דביקות היא במקורו הקו אור של הדביקות גם ולכן, דילוג,

כי  ביותר, מצומצמת חיות שהיא השערות חיות (כמו ממש דביקות ולא

ה'סובב  מאור בשונה הגולגולת), הפסק ידי על היא מהמוח השערות המשכת

הפסק  ידי על שלא במקורו ודבוק ממקורו שנמשך גבול הבלי האור עלמין' כל

האברים) חיות (כמו ממש בגילוי Âw‰Lוהוא ˙BÈ‰ ÌÚÂ עם הוא, גם ¿ƒ¡∆««
מוגבל, אור e·„Â˜היותו Ú‚B28e‰Ê ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡a ≈«¿»¿≈ƒ»»∆

סוף  אין באור הקו של Âc˜‡הדביקות ÌeˆÓv‰ ˜ÒÙ‰ È„È ÏÚ29. «¿≈∆¿≈«ƒ¿«¿»
,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ó CLÓpL Ì‚‰ ,Âw‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¬«∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
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ער לפי מצּומצם קו ּבבחינת הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָמקֹום

ּדמעלה  התחּלקּות ּבבחינת ּובא ְְְְְִִִַַַָָָָהעֹולמֹות,

המ  ׁשאֹור וכיון ּגם ּומּטה. הּנה עלמין ּכל מּלא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

הרצֹוא  ענין הרי לּזּולת, מקֹום נתינת יׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּבׁשרׁשֹו

ׁשהּמקֹור  רצֹונֹו אֹו ּבמקֹורֹו, להּכלל (רצֹונֹו ְְְְִִֵֶֶַָָׁשּבֹו

הּמציאּות  ּביּטּול אינֹו האֹור) ׁשל ּבמקֹומֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָיתּגּלה

ּדנתינת  ענין יׁשנֹו ּבמקֹורֹו ּגם ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַלגמרי,

ׁשהּוא  ּדׁשֹוב, ּבענין הּוא וכן לּזּולת. ְְְִֵֶַַָָָמקֹום

ּבכלים, האֹורֹות התייּׁשבּות ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָּבאֹופן

וׁשֹוב  הרצֹוא ענין אמנם, מּמׁש. ְְְְְִִַַַָָָָָָּבהתייּׁשבּות

אחר  ּבאֹופן הּוא עלמין ּכל הּסֹובב אֹור ְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמּצד

הגם  עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּדהּנה, ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָלגמרי.

העיּגּולים  ּדכל הּקו, ידי על ּכן ּגם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנמׁש

הּוא  ׁשרׁשם מקֹום, מּכל הּקו, ידי על ְְְִִִֵַַַָָָָָנמׁשכים

הּגדֹול  מהעיּגּול הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָמאֹור

ּכ ּכל ּבהם ּפֹועל הּצמצּום ואין הּקו, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּלפני

ׁשרֹוצה  ּבאֹופן הּוא הרצֹוא ענין ולכן ְְְִֵֶֶֶַָָָכּו'.

אין  ּבמקֹורֹו ׁשהרי לגמרי, מּמציאּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַלהתּבּטל

אינֹו הּׁשֹוב וגם ּכלל, לּזּולת מקֹום ְְְִֵַַַַַָָנתינת

הּכלים  ּביּטּול אּלא ּבכלים, האֹורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַָָהתייּׁשבּות

ּדענין  האדם, ּבעבֹודת והענין האֹורֹות. ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָאל

הּוא  עלמין ּכל הממּלא אֹור ׁשּמּצד ְְִִֵֶַַַָָָָהרצֹוא

אחר  ּדבר ּבׁשּום רֹוצה ואינֹו ּבאלקּות ְְֱֵֵֶֶֶַָָָֹׁשרֹוצה

מתּבּטל  ׁשאינֹו ּבאֹופן זהּו אבל מאלקּות, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָֹחּוץ

טֹוב  לי אלקים ׁשּקרבת אּלא אֹו30מּמציאּותֹו, , ְְֱִִִִִֶֶַָֹ

ּדכל  ּבעצם, טֹוב אלקים ּדקרבת ּבאֹופן ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַָֹאפיּלּו
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,'eÎ ¯È‡‰Â ¯ÊÁL e‰fL היא הקו אור שהתהוות הסוד בתורת כמבואר ∆∆∆»«¿≈ƒ

שלאחר  כך ידי הראשון,על בצמצום סוף האין באור שהיה והסילוק הצמצום

דק, קו סוף מהאין והאיר ÌB˜Óחזר ÏkÓ היא הקו אור שהמשכת למרות ƒ»»
שלפני  סוף אין מהאור ÌˆÓeˆÓהצמצום אכן Â˜ ˙ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰ ,¬≈ƒ¿ƒ««¿¿»

‰BÓÏBÚ˙ומותאם  C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ≈∆»»
ה'ממלא  האור של עניינו כאמור, שזהו,

עלמין', ÈÁ·a˙כל ‡·e»ƒ¿ƒ«
‰hÓe ‰ÏÚÓc ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿«¿»«»
בו  שיש באופן היא הקו אור והמשכת

עליונות  דרגות יש דרגות, חילוקי

דרגות  ויש גילוי יותר יש שבהן

גילוי. פחות יש שבהן «≈¿ÔÂÈÎÂתחתונות
‰p‰ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ‰ ¯B‡L∆«¿«≈»»¿ƒƒ≈

Ìb אפילו˙È˙ LÈ BL¯La «¿»¿≈¿ƒ«
ÔÈÚ È¯‰ ,˙ÏefÏ ÌB˜Ó»««¬≈ƒ¿«

Bˆ¯‰BaL ה'ממלא'‡ באור »»∆
להיות  יכול הממלא שבאור (והרצוא

הוא  אחד אופן אופנים, ̄¿ˆBBבשני
מהגדרים  להתעלות הממלא האור של

כאור  רצון שלו מתוך מוגבל,

B‡ ,B¯B˜Óa ÏÏk‰Ï השני האופן ¿ƒ»≈ƒ¿
BBˆ¯ הממלא האור B˜n‰L¯של ¿∆«»

סוף שלו  בו lb˙È‰באין ויאיר ƒ¿«∆
¯B‡‰ ÏL BÓB˜Óa עם שהוא כפי ƒ¿∆»

הרצוא  האופנים, ובשני שלו, הגדרים

הממלא) אור ÏehÈaשל BÈ‡≈ƒ
˙e‡Èˆn‰ שלוÈ¯‰L ,È¯Ó‚Ï «¿ƒ¿«¿≈∆¬≈

Ìb אפילוB¯B˜Óa האור של «ƒ¿
È˙c˙הממלא  ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«

˙ÏefÏ ÌB˜Ó שגם במקורו וכיוון »««
אל  ששאיפה מובן מקום, תופס הזולת

מוחלט. ביטול איננה ≈¿ÔÎÂהמקור
·ÂLc ÔÈÚa ‡e‰ באור שהוא כפי »ƒ¿»¿…

השוב e‰L‡הממלא, תנועת ∆
שהיא  כפי למטה מלמעלה והירידה

היא  הרי הממלא ÏLבאור ÔÙB‡a¿∆∆
ÌÈÏÎa ˙B¯B‡‰ ˙e·MÈÈ˙‰,האור את e·MÈÈ˙‰a˙שמגבילים ƒ¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿

LnÓ ובהתאמה הכלים ערך לפי מצומצם ונעשה מתמעט שהאור היינו «»
לגמרי. במציאות מתבטל שהאור הכוונה שאין בוודאי כן ואם לכלים,

ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡ „vnL ·BLÂ ‡Bˆ¯‰ ÔÈÚ ,ÌÓ‡ האור »¿»ƒ¿«»»»∆ƒ««≈»»¿ƒ
התלבשות  ולא ו'מקיף' 'סובב' בדרך בעולמות שמאיר גבול  הבלי האלוקי

È¯Ó‚Ïפנימית  ¯Á‡ ÔÙB‡a ‡e‰ באור שהוא כפי ושוב הרצוא מאשר ¿∆«≈¿«¿≈
ומבאר. שממשיך וכפי עלמין, כל הממלא

È„È ÏÚ Ôk Ìb CLÓpL Ì‚‰ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«≈»»¿ƒ¬«∆ƒ¿»«≈«¿≈

,Âw‰ על נמשך עלמין כל  הסובב אור גם גבול, בלי אור היותו שעם למרות ««
הצמצום  את היה כבר עצמו סוף אין שבאור אחרי נמשך כלומר הקו, ידי

הקו  אור והאיר חזר כך ואחר ‰ÌÈÏebÈÚהראשון ÏÎc המאירים האורות  ¿»»ƒƒ
'מקיף' סוף)בדרך לו ואין תחילה לו שאין לעיגול ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ(ונמשלו

בעולמות  להאיר È„Èומתגלים ÏÚ«¿≈
ÌL¯L ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,Âw‰ של ««ƒ»»»¿»

המקיפים, האורות ‰e‡העיגולים,
ÈÙlL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ó≈≈∆ƒ¿≈
ÏB„b‰ ÏebÈÚ‰Ó ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿≈»ƒ«»

Âw‰ ÈÙlL שחזר קודם שהאיר ∆ƒ¿≈««
הקו, אור ‰ÌeˆÓvוהאיר ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿
Ì‰a ÏÚBt הנקראים באורות ≈»∆

eÎ''עיגולים' Ck Ïk שגם וכיוון »»
מאור  הוא עלמין כל הסובב אור שורש

על  אף לכן הצמצום, שלפני סוף אין

הקו  אור ידי על היא שהמשכתו פי

שלפני  סוף מאין ישירות (ולא

פועל  הצמצום אין זאת בכל הצמצום),

שהצמצום  (כפי כך כל חזקה פעולה בו

כאמור  עלמין, כל הממלא באור פועל

‰¯ˆB‡לעיל). ÔÈÚ ÔÎÏÂ אור של ¿»≈ƒ¿«»»
עלמין  כל ÔÙB‡aהסובב ‡e‰¿∆

‰ˆB¯L ומשתוקק ושואף ∆∆
,È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈

B¯B˜Óa È¯‰L סוף אין באור ∆¬≈ƒ¿
הצמצום  ÌB˜Óשלפני ˙È˙ ÔÈ‡≈¿ƒ«»
,ÏÏk ˙ÏefÏ בטל זולת כל אלא ««¿»

כלל מקום תופס ואינו »¿Ì‚Âלגמרי
·BM‰ עלמין כל הסובב באור שקיים «

˙B¯B‡‰ ˙e·MÈÈ˙‰ BÈ‡≈ƒ¿«¿»
ÌÈÏÎa,פנימית התלבשות של באופן ¿≈ƒ

‡l‡ עניינה בכלים הוא ההארה ∆»
.˙B¯B‡‰ Ï‡ ÌÈÏk‰ ÏehÈaƒ«≈ƒ∆»

ÔÈÚ‰Â רצוא עניין בין ההבדל של ¿»ƒ¿»
כל  הממלא באור שהוא כפי ושוב

הסובב  באור שהוא כפי ועניינו עלמין

שהוא  כפי עלמין ומשתקף כל של B·Úa„˙מתבטא ÔÈÚcה' ,Ì„‡‰ «¬«»»»¿ƒ¿«
‰ˆB¯L ‡e‰ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ‰ ¯B‡ „vnL ‡Bˆ¯‰ האדם »»∆ƒ««¿«≈»»¿ƒ∆∆

דבוק  ולהיות ‡Á¯להתעלות ¯·c ÌeLa ‰ˆB¯ BÈ‡Â ˙e˜Ï‡a»¡…¿≈∆¿»»«≈
e‰Ê Ï·‡ ,˙e˜Ï‡Ó ıeÁ באלוקות Ïha˙Óהרצון BÈ‡L ÔÙB‡a ≈¡…¬»∆¿∆∆≈ƒ¿«≈

באלוקות הרוצה ÈÏהאדם ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯wL ‡l‡ ,B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿«¡…ƒƒ
·BË30 היא לאלוקות להתקרב שהשאיפה היינו 'לי', המילה על דגש עם

מציאותו, של מוחלט ביטול כאן אין אבל ולמענו, לטובתו הוא שהדבר משום

,ÌˆÚa ·BË ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c ÔÙB‡a elÈÙ‡ B‡ שלו שהרצון או ¬ƒ¿∆¿ƒ¿«¡…ƒ¿∆∆
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וכן  מּמציאּותֹו. ּבטל ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָזה

ּבבחינת  האֹור ּגיּלּוי ּבֹו ׁשּמאיר הּוא ְִִִִֵֶַַָהּׁשֹוב

ׁשּמּצד  וׁשֹוב הרצֹוא ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָהתייּׁשבּות.

ׁשּבטל  ּבאֹופן הּוא הרצֹוא הּנה עלמין, ּכל ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָסֹובב

התייּׁשבּות  אינֹו והּׁשֹוב לגמרי, ְְְְְְִִִֵֵַַַמּמציאּותֹו

מבלּבל  אינֹו ׁשהּכלי היינּו ּבכלים, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָהאֹורֹות

הּוא  הּׁשֹוב אּלא האֹור, את ׁשּקֹולט ּכיון ְֵֵֶֶֶַָָָָלהאֹור,

הרצֹוא  ענין וזהּו האֹורֹות. אל הּכלים ְְִִִֵֶֶַַָָָּביּטּול

מהרצֹוא  למעלה ׁשהּוא אדּוּמה, ׁשּבפרה ְְְֲֵֶֶַָָָָָָָוׁשֹוב

הּמצוֹות  ּכל ּדׁשאר וׁשֹוב 31וׁשֹוב הרצֹוא ּכי , ְְִִִַָָָָָָ

עלמין, ּכל סֹובב מּבחינת הּוא אדּוּמה ְְְֲִִִֵַָָָָָּדפרה

ּבאֹותֹו הם וׁשֹוב ּדרצֹוא הּתנּועֹות ׁשּתי ְְְְֵֵֵֶַָָָׁשּלכן

חּיים  ּומים האפר ענין ׁשהּוא ּפרה, ּדאפר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהענין

על  נעׂשה אינֹו הּטהרה ענין ׁשהרי יחּדיו, ְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשניהם

לבּדם, חּיים הּמים ידי על ולא לבּדֹו האפר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹידי

הּוא  זה ׁשענין ּדוקא, יחד ׁשניהם ידי על אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכי

ּדוקא. עלמין ּכל סֹובב ְְְִִִֵַַָָָמּבחינת

לאמר e‰ÊÂו) אהרן ואל מׁשה אל הוי' וידּבר ¿∆ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

ּגֹו'. הוי' צּוה אׁשר הּתֹורה חּוּקת ֲֲִֶַַָָָָֹזאת

הוי' ּדלתּתא, הוי' ּבחינת על קאי הוי' ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָוידּבר

עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּדסדר

ּׁשּכתּוב  ּומה ואהרן. למׁשה הּדיּבּור הּוא ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמּׁשם

הוי' ׁשם על קאי הוי' צּוה אׁשר ּכ ֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָאחר

מּסדר  ׁשּלמעלה ּדעּתיק, הוי' ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדלעילא,

מקֹום 32ההׁשּתלׁשלּות  נתינת אין ׁשּׁשם , ְְְְִִֵֶַַַָָ

הענין  נמׁש ּומּׁשם ּכלל, זּולת ׁשל ְְְְִִִִִֶַָָָָָלמציאּות

הּתֹורה, חּוּקת ּבׁשם נקראת ולכן אדּוּמה. ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָּדפרה

חקיקה  מּלׁשֹון הּוא ההפרׁש33ּדחּוּקה וכּידּוע , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּדאֹותּיֹות  הּכתיבה, ואֹותּיֹות החקיקה אֹותּיֹות ְְְֲִִִִִֵַַָָּבין

על  ׁשּמחּוּברים אּלא זר ּדבר ּבעצם הם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּכתיבה
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ואילך.31) רט ע' שם תרס"ה ג.32)סה"מ נז, חוקת לקו"ת א.33)ראה נו, שם לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לא  הוא שקרבת באלוקות משום אלא טוב', 'לי שלו, הטובה שזו משום

קשורה  עדיין אבל יותר גבוהה דרגה שזו בעצם, טוב דבר היא אלוקים

שלו  וברצונות שלו ÏËaבמציאות BÈ‡L ÔÙB‡a ‡e‰ ‰Ê ÏÎc¿»∆¿∆∆≈»≈
B˙e‡ÈˆnÓ.מוחלט ‰BM·בביטול ÔÎÂ ושוב רצוא של הזו בדרגה ƒ¿ƒ¿≈«

השם  Baבעבודת ¯È‡nL ‡e‰∆≈ƒ
˙ÈÁ·a ¯B‡‰ ÈelÈbƒ»ƒ¿ƒ«

˙e·MÈÈ˙‰ מתיישב שהאור וכיוון ƒ¿«¿
הקליטה  ויכולת שלו הכלים לפי בו,

מוחלט  לביטול גורם הגילוי אין שלו,

מציאו  תו.של

·BLÂ ‡Bˆ¯‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈»»»
‰p‰ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ „vnL∆ƒ«≈»»¿ƒƒ≈

האדם  בעבודת שהוא ««‰¯ˆB‡כפי
B˙e‡ÈˆnÓ ÏËaL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆»≈ƒ¿ƒ

,È¯Ó‚Ï לדבוק היא והשאיפה והרצון ¿«¿≈
גדרי  של יציאה מתוך באלוקות

לגמרי  ‡BÈמציאותו ·BM‰Â¿«≈
ÌÈÏÎa ˙B¯B‡‰ ˙e·MÈÈ˙‰ƒ¿«¿»¿≈ƒ
את  ומכילים קולטים שהכלים באופן

מתיישבים  אינם האורות אלא האור,

פנימית, בהתלבשות ¿»‰eÈÈבכלים
,¯B‡‰Ï ÏaÏ·Ó BÈ‡ ÈÏk‰L∆«¿ƒ≈¿«¿≈¿»
התוקף, בכל להאיר מהאור מונע אינו

‡l‡ ,¯B‡‰ ˙‡ ËÏBwL ÔÂÈk≈»∆≈∆»∆»
Ï‡ ÌÈÏk‰ ÏehÈa ‡e‰ ·BM‰«ƒ«≈ƒ∆

˙B¯B‡‰ את ולמעט לצמצם מבלי »
האור. של הגילוי מידת

e‰ÊÂ עניינו אודות לעיל המבואר ¿∆
כפי  ושוב רצוא של המיוחדת ומעלתו

(וכפי  עלמין כל סובב במדריגת שהוא

שעיקרו  האדם) בעבודת מתבטא שהוא

מוחלט  ביטול מתוך לאלוקות רצון

‰¯ÙaL ·BLÂ ‡Bˆ¯‰ ÔÈÚƒ¿«»»»∆¿»»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰ne„‡¬»∆¿«¿»
Ïk ¯‡Lc ·BLÂ ‡Bˆ¯‰Ó≈»»»ƒ¿»»

˙BÂˆn‰31,,לעיל Èkכמבואר «ƒ¿ƒ
‰ne„‡ ‰¯Ùc ·BLÂ ‡Bˆ¯‰»»»¿»»¬»
Ïk ··BÒ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«≈»

,ÔÈÓÏÚ,גבול בלי אלוקי אור שהוא »¿ƒ
‡Bˆ¯c ˙BÚez‰ ÈzL ÔÎlL∆»≈¿≈«¿¿»
¯Ù‡c ÔÈÚ‰ B˙B‡a Ì‰ ·BLÂ»≈¿»ƒ¿»¿≈∆

¯Ù‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰¯t והוא למעלה מלמטה העולה האש מן שבא »»∆ƒ¿«»≈∆
הרצוא ÌÈiÁעניין ÌÈÓe עניין והוא למטה מלמעלה לרדת המים שטבע «ƒ«ƒ

ומחוברים Ì‰ÈLהשוב  ‰h‰¯‰מעורבים ÔÈÚ È¯‰L ,ÂÈcÁÈ על ¿≈∆«¿»∆¬≈ƒ¿««»√»

חטאת' 'מי הזאת ÏÚידי ‡ÏÂ Bc·Ï ¯Ù‡‰ È„È ÏÚ ‰NÚ BÈ‡≈«¬∆«¿≈»≈∆¿«¿…«
,‡˜Âc „ÁÈ Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ì‡ Èk ,Ìc·Ï ÌÈiÁ ÌÈn‰ È„È¿≈««ƒ«ƒ¿«»ƒƒ«¿≈¿≈∆«««¿»

‰Ê ÔÈÚL יחד הפכים שני חיבור Ïkשל ··BÒ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈»
‡˜Âc ÔÈÓÏÚ שלכל שונים לעניינים מהחלוקה שלמעלה גבול בלי אור »¿ƒ«¿»

והגדרה  שונה 'ציור' יש מהם אחד

שונה.

e‰ÊÂ (Â הכתוב של הפנימי התוכן ¿∆
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»∆…∆¿∆
˙weÁ ˙‡Ê ¯Ó‡Ï Ô¯‰‡«¬…≈……«
.'Bb 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ‰¯Bz‰«»¬∆ƒ»¬»»
אודות  באריכות לעיל המבואר פי ועל

אדומה  שבפרה ושוב רצוא עניין

גם  יובן המצוות שאר כל לגבי ומעלתו

בתחילת  שנשאלה השאלה על המענה

'וידבר  זה בפסוק נאמר מדוע המאמר

הוא  והביאור הוי'' ציווה ו'אשר הוי''

מדובר  אלא סתם לשון כפל זה שאין

שונות  ומדרגות בחינות ≈»¿»a„ÈÂ¯בשתי
È‡˜ 'ÈÂ‰ מכוון'ÈÂ‰ ˙ÈÁa ÏÚ ¬»»»≈«¿ƒ«¬»»
,‡z˙Ïc שם של הנמוכה הדרגה ƒ¿«»

בחינת  שהיא Òc„¯הוי', 'ÈÂ‰¬»»¿≈∆
‡lÓÓ ˙ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿ƒ«¿«≈

‡e‰ ÌMnL ,ÔÈÓÏÚ Ïk המקור »»¿ƒ∆ƒ»
נמשך LÓÏ‰שממנו ¯eaÈc‰«ƒ¿…∆

Ck ¯Á‡ ·e˙kM ‰Óe .Ô¯‰‡Â¿«¬…«∆»««»
È‡˜ 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ מכווןÏÚ ¬∆ƒ»¬»»»≈«

,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL הדרגה ≈¬»»ƒ¿≈»
הוי', שם של ÈzÚc˜,העליונה 'ÈÂ‰¬»»¿«ƒ

'עתיק  בבחינת שהוא כפי הוי' שם

עליון' ב'כתר בחינה שהיא יומין'

¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰‰32, לאור השייכת «ƒ¿«¿¿

כל  'סובב של גבול הבלי האלוקי

ÌB˜Óעלמין' ˙È˙ ÔÈ‡ ÌML∆»≈¿ƒ«»
ÏÏk ˙ÏeÊ ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ ולגבי ƒ¿ƒ∆«¿»

הביטול, בתכלית בטל הכול זו בחינה

‰¯Ùc ÔÈÚ‰ CLÓ ÌMÓeƒ»ƒ¿»»ƒ¿»¿»»
.‰ne„‡¬»

˙‡¯˜ ÔÎÏÂ אדומה פרה מצוות ¿»≈ƒ¿≈
‰weÁc ,‰¯Bz‰ ˙weÁ ÌLa¿≈««»¿»

‰˜È˜Á ÔBLlÓ ‡e‰33, כמו ƒ¿¬ƒ»
באבן  החקוקות ‰‰L¯Ùאותיות Úe„iÎÂ ההבדל˙Bi˙B‡ ÔÈa ¿«»««∆¿≈≈ƒ

,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡Â ‰˜È˜Á‰ ונייר קלף גבי על הכתובות אותיות כמו «¬ƒ»¿ƒ«¿ƒ»
¯Ê ¯·c ÌˆÚa Ì‰ ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡c מהקלף ‡l‡ונפרד ¿ƒ«¿ƒ»≈¿∆∆»»»∆»
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xn`lיד oxd` l`e dyn l` 'ied xacie

ּדבר  אינם החקיקה אֹותּיֹות ּכן ּׁשאין מה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקלף,

הוי' מּבחינת היא אדּוּמה ׁשּפרה לפי והיינּו ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָזר,

וזהּו ּכלל. לּזּולת מקֹום נתינת ׁשם ׁשאין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּדעּתיק,

ּבּמדרׁש רז"ל ּׁשאמרּו מה ׁשהּגיע 34ּגם ּכיון ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מׁשה  לֹו אמר מת טּומאת לפרׁשת ְְֵֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

ּבמה  זה נטמא אם עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְְִִִֶֶַַָָָָ(להּקּב"ה)

נתּכרּכמּו ׁשעה ּבאֹותּה הׁשיבֹו, לא טהרתֹו, ְְְְְֱֳִִֵַָָָָָֹּתהא

אדּוּמה  ּפרה לפרׁשת ׁשהּגיע ּכיון מׁשה, ׁשל ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּפניו

לּטמא  ולקחּו טהרתֹו זֹו כּו' הּקּב"ה לֹו ְְֳֵַַַָָָָָָָאמר

ׁשל  ּפניו ׁשּנתּכרּכמּו ּדזה החּטאת, ׂשרפת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעפר

ׁשּבׁשאר מּׁשּום הּוא הרי מׁשה הּטמאים ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אלקי  חּיּות ּבהם נׁשאר ּכן 35עדיין ּׁשאין מה , ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבֹו ואין הּטּומאה אבֹות אבי ׁשהּוא מת ְְְְֲֲִֵֵֶַַָֻּבטמאת

ּכי  טהרתֹו, ּתהא ּבּמה מׁשה ּתמּה ּכלל, ְְֳִֵֶֶַַַָָָָֹחּיּות

לטהר  אפׁשרּות אין ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָמּצד

ׁשרׁשּה אדּוּמה ׁשּפרה ּכיון אמנם, ּכזֹו. ְְְֲֵֶָָָָָָָָָָטּומאה

החקיקה  אֹותּיֹות ּבחינת ּדלעילא, הוי' ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָמּבחינת

ׁשּום  ּבּה אין לכן ּכלל, זּולת מציאּות  ׁשם ְְִֵֵֵֶַָָָָׁשאין

ּגם  וזהּו מת. טּומאת ּגם לטהר ויכֹולה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָהגּבלֹות,

רחֹוקה  והיא אחּכמה אמרּתי ׁשלמה ּׁשאמר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹמה

ּכל  סֹובב מּבחינת ׁשרׁשּה אדּוּמה ּפרה ּכי ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָמּמּני,

החקיקה. אֹותּיֹות ְֲִִִַָָעלמין,

BÈÚÂ ּכתיב ּדהּנה האדם, ואהבּת36ּבעבֹודת ¿ƒ¿»ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

,מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְֶַָָָָֹּגֹו'

ׁשהּוא  ּדהגם ,לבב ּבכל היא העבֹודה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָּדתחיּלת

יצרי ּבׁשני לבב (ּבכל לּבֹו ּבכל ׁשלם ),37רצֹוא ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ

רק  מכיל, ּׁשהּלב מּמה יֹותר לא הּוא מקֹום ִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּכל

העבֹודה  היא מּזה ּולמעלה יֹותר, ולא הּלב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבכלי

יציאה  ׁשל ּבאֹופן הּוא זה ׁשענין ,מאד ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָֹּדבכל

וידּבר  וזהּו מהגּבלה. למעלה והּוא הּכלי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּגדר

מּלמּטה  הּוא העבֹודה ׁשּסדר היינּו, וגֹו', ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָהוי'
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ואילך.34) ד נט, שם לקו"ת גם וראה ד. פי"ט, 35.233)במדב"ר ע' חי"ח .326 ע' ח"ח לקו"ש גם ו,36)ראה ואתחנן

שם.37)ה. ואתחנן ופרש"י ספרי א. נד, ברכות משנה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÛÏw‰ ÏÚ ÌÈ¯aeÁnL∆¿»ƒ««¿»«∆≈≈ƒ«¬ƒ»≈»

¯Ê ¯·c,חקוקות הן שבה מהאבן נפרד בלתי חלק והסיבה eÈÈ‰Âאלא »»»¿«¿
היא  חקיקה בלשון נקראת אדומה פרה שמצוות ‡„ne‰לכך ‰¯tL ÈÙÏ¿ƒ∆»»¬»

,˜ÈzÚc 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ששם כפי הוי', שם של הנעלית הדרגה ƒƒ¿ƒ«¬»»¿«ƒ
האלוקי  האור יומין', ב'עתיק הוא הוי'

המאיר  מהאור (שלמעלה גבול הבלי

מוגבל) אור שהוא השתלשלות' ב'סדר

ÌL ÔÈ‡L'עתיק' È˙˙במדריגת ∆≈»¿ƒ«
ÏÏk ˙ÏefÏ ÌB˜Ó לגבי כי »««¿»

לחלוטין. בטל הכל זו מדריגה

Ï"Ê¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿««
L¯„na34 אדומה פרה ÔÂÈkאודות «ƒ¿»≈»

˙‡ÓeË ˙L¯ÙÏ ‰LÓ ÚÈb‰L∆ƒƒ«…∆¿»»«¿«
(‰"aw‰Ï) ‰LÓ BÏ ¯Ó‡ ˙Ó≈»«…∆¿«»»
‰Ê ‡ÓË Ì‡ ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»ƒƒ¿»∆

במת  שנטמא z‰‡האדם ‰Óa¿«¿≈
B·ÈL‰ ‡Ï ,B˙¯‰Ëֿהקדוש »√»…¡ƒ

שאלתו  על למשה ,ברוךֿהוא
ÂÈt eÓk¯k˙ ‰ÚL d˙B‡a¿»»»ƒ¿«¿¿»»

‰LÓ ÏL לו נאמר שלא על מצער ∆…∆
להיטהר, מת טמא יוכל «≈ÔÂÈkכיצד

‰ne„‡ ‰¯t ˙L¯ÙÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¿»»«»»¬»
BÊ 'eÎ ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡»««»»
¯ÙÚÓ ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ B˙¯‰Ë»√»¿»¿«»≈≈¬«
‰Êc ,˙‡hÁ‰ ˙Ù¯N¿≈«««»¿∆
‰LÓ ÏL ÂÈt eÓk¯k˙pL∆ƒ¿«¿¿»»∆…∆
מת  טמא של טהרתו מהי שידע קודם

ÌÈ¯·c ¯‡LaL ÌeMÓ ‡e‰ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈ‡Óh‰ חמורה פחות בטומאה «¿≈ƒ

מת  L‡¯מטומאת ÔÈÈ„Ú È¯‰¬≈¬«ƒƒ¿«
È˜Ï‡ ˙eiÁ Ì‰a35 במידה »∆«¡…ƒ

ÓËa‡˙מסויימת, Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿À¿«
˙Ó הכי הטומאה היא שטומאתו ≈

כיון ‡·B˙חמורה, È·‡ ‡e‰L∆¬ƒ¬
,ÏÏk ˙eiÁ Ba ÔÈ‡Â ‰‡Óeh‰«¿»¿≈«¿»
‡‰z ‰na ‰LÓ dÓz»«…∆«∆¿≈
¯„Ò „vÓ Èk ,B˙¯‰Ë»√»ƒƒ«≈∆
˙e¯LÙ‡ ÔÈ‡ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿≈∆¿»

‰‡ÓeË ¯‰ËÏ חמורה.BÊk ¿«≈¿»»
‰ne„‡ ‰¯tL ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆»»¬»
'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ dL¯L»¿»ƒ¿ƒ«¬»»

,‡ÏÈÚÏc שם של העליונה הדרגה ƒ¿≈»
ÏÏk,הוי' ˙ÏeÊ ˙e‡ÈˆÓ ÌL ÔÈ‡L ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ«¬ƒ»∆≈»¿ƒ«¿»

da ÔÈ‡ ÔÎÏ אדומה Ìbבפרה ¯‰ËÏ ‰ÏBÎÈÂ ,˙BÏa‚‰ ÌeL »≈≈»«¿»ƒ»¿«≈«
˙Ó ˙‡ÓeË.'כלל חיות בו ש'אין חמורה הכי טומאה Ìbשהיא e‰ÊÂ ¿«≈¿∆«

,ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰Â ‰ÓkÁ‡ Èz¯Ó‡ ‰ÓÏL ¯Ó‡M ‰Ó ולא «∆»«¿……»«¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
שאר  טעמי ידיעת מדוע השאלה נשאלה ולעיל זו, מצווה של הטעם את ידע

אותו  הביאה לא (הפרטים) המצוות

אדומה  פרה מצוות של הטעם לידיעת

הוא  והמענה t¯‰(הכלל), Èkƒ»»
··BÒ ˙ÈÁaÓ dL¯L ‰ne„‡¬»»¿»ƒ¿ƒ«≈
,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ,ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒƒ«¬ƒ»
נעלית  אכן והיא לעיל, כמבואר

המצוות. שאר מכל ומיוחדת

BÈÚÂ,הנעלה באופן ושוב רצוא של ¿ƒ¿»
עלמין, כל הסובב האלוקי לאור השייך

מוחלט, ביטול של B·Úa„˙מתוך ה' «¬«
·È˙k ‰p‰c ,Ì„‡‰36 בפרשת »»»¿ƒ≈¿ƒ

ישראל  ÏÎaשמע 'Bb z·‰‡Â¿»«¿»¿»
ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï¿»¿¿»«¿¿¿»

,E„‡Ó שלוש הם הלשונות ושלוש ¿…∆
של  בסדר השם, בעבודת דרגות

למעלה, »lÈÁ˙cƒ¿ƒ˙מלמטה
‰„B·Ú‰ הראשון ‰È‡השלב »¬»ƒ

‡e‰L Ì‚‰c ,E··Ï ÏÎa¿»¿»¿«¬«∆
‡Bˆ¯ להתקרב ותשוקה רצון »

(לאלוקות  BaÏ ÏÎa ÌÏL כדרשת »≈¿»ƒ
הכתוב על ז"ל E··Ïחכמינו ÏÎa¿»¿»¿

'בכל  ולא לבבך' 'בכל הכתוב שלשון

ה' לאהבת שהכוונה מלמדת ליבך'

EÈ¯ˆÈ ÈLa37 היצר עם רק לא ƒ¿≈¿»∆
כך  ועל הרע, היצר עם גם אלא הטוב

לבבך' ש'בכל כאן 'רצוא נאמר הוא

ליבו' בכל ÌB˜Óשלם ÏkÓ ,(ƒ»»
‡e‰'ה ואהבת BÈ˙¯רצוא ‡Ï…≈

ÈÏÎa ˜¯ ,ÏÈÎÓ ·l‰M ‰nÓƒ«∆«≈≈ƒ«ƒ¿≈
,¯˙BÈ ‡ÏÂ ·l‰'ליבו 'בכל גם כי «≈¿…≈

להכיל  מסוגל שהלב כמה אלא אינו

מזה, יותר fÓ‰ולא ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆
לבבך' 'בכל ה' מעבודת È‰ƒ‡למעלה

ÔÈÚL ,E„‡Ó ÏÎ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿…∆∆ƒ¿»
‰Ê גבול בלי של במשמעות 'מאוד' ∆

¯„bÓ ‰‡ÈˆÈ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰Â ,ÈÏk‰«¿ƒ¿¿«¿»
'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ .‰Ïa‚‰Ó≈«¿»»¿∆«¿«≈¬»»

,'B‚Â העניין בתחילת ‰B·Ú„‰האמור ¯„qL ,eÈÈ‰ עובד שהאדם ¿«¿∆≈∆»¬»
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טו `"iyz'd ,oqip g"dan ,dxt zyxt ,ipiny t"y

מּצד  העבֹודה להיֹות צרי ׁשּבתחיּלה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלמעלה,

ּדסדר  ּבהגּבלה העבֹודה ּדלתּתא, ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָהוי'

ּדבחינת  וׁשֹוב הרצֹוא ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

רז"ל  ׁשאמרּו וזהּו עלמין. ּכל מעיּקרא 38ממּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

היינּו, קעביד, ּדנפׁשא אּדעּתיּה אינׁש עביד ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּכי

וׁשֹוב, הרצֹוא ּבבחינת להיֹות נפׁשֹו לתּקן ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבכדי

ּולאחרי  כּו'. עֹול הּקּבלת ענין הקּדמת ידי ְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָעל

הוי', צּוה אׁשר הּתֹורה חּוּקת זאת ענין הּוא ְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹזה

ּדסֹובב  וׁשֹוב הרצֹוא ענין ׁשהּוא ּדלעילא, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהוי'

ּכמאמר  לגמרי, הגּבלה מּגדר ׁשּיֹוצא עלמין, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

הּזקן  חפצּתי 39רּבינּו לא ועּמ ּבּׁשמים לי מי ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹ

ניט 40ּבארץ  וויל אי ניסט ּגאר זע וויל אי , ְְִִִִִִֶֶֶָ

כּו' הּבא עֹולם ּדאיין ניט וויל אי עדן ּגן ְְִִִֵֶַַַַָָּדאיין

רֹוצה  ׁשאינֹו אליין, ּדי אז ניט מער וויל ִִִִֵֵֶֶֶַַאי

ּדסֹובב  וׁשֹוב רצֹוא ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ְְְִִִֵֶֶַָָּבגיּלּויים

מה  ּגם יּובן ּובזה אדּוּמה. ּפרה ענין עלמין, ְְֲִִֶַַַַָָָָָָּכל

ּדעל  החֹודׁש, ּפרׁשת לפני ּפרה ּפרׁשת ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשּקֹורין

ּדסֹובב  וׁשֹוב הרצֹוא אדּוּמה, ּדפרה העבֹודה ְְְֲֲֵֵָָָָָָָָידי

מּגדר  יציאה ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא עלמין ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָּכל

ענין  ׁשּזהּו העצמּות, ּגיּלּוי נעׂשה אזי ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָהגּבלה,

הּׁשלימה  הּגאּוּלה החֹודׁש), (ּפרׁשת ְְְֵֶַַַַַָָָָָהּגאּוּלה

ּבימינּו. ּבמהרה ְְְִִֵֵֶֶָָׁשּתהיה
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ב.38) סח, פסחים כסלו.39)ראה יח יום" ב"היום נעתק – סע"א). קלח, (דרמ"צ פ"מ התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ

כה.40) עג, תהלים

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה' lÈÁ˙aL‰את ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡e‰ עבודת של ראשון בשלב ƒ¿«»¿«¿»∆ƒ¿ƒ»

z˙Ïc‡,ה' 'ÈÂ‰ „vÓ ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ התחתונה הדרגה »ƒƒ¿»¬»ƒ«¬»»ƒ¿«»
הוי' שם e‰fLשל ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ‰Ïa‚‰a ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿»»¿≈∆«ƒ¿«¿¿∆∆

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·c ·BLÂ ‡Bˆ¯‰.לעיל e‰ÊÂכמבואר »»»ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿∆
Ï"Ê¯ e¯Ó‡L38 שכאשר בגמרא ∆»¿««

היה  תלמודו על חוזר היה ששת רב

אני  בשבילך נפשי, שמחי – אומר

וכי  הגמרא, ושואלת ושונה, קורא

רק  הנאה מביא התורה לימוד

בריתי  לא 'אם נאמר והרי ללומדיה,

לא  וארץ שמים חוקות ולילה יומם

הוא  התורה שלימוד הרי שמתי',

עונה  והגמרא העולם, קיום כל לטובת

LÈ‡ „È·Ú Èk ‡¯wÈÚÓ≈ƒ»»ƒ¬ƒƒ«
,„È·Ú˜ ‡LÙc dÈzÚc‡««¿≈¿«¿»»»ƒ
לטובת  תורה, לומד כשאדם בהתחלה,

הפנימית  והמשמעות לומד, הוא עצמו

היא, הדברים שהעסק ‰eÈÈ,של «¿
הוא  BLÙבתורה Ôw˙Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈«¿

,·BLÂ ‡Bˆ¯‰ ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«»»»
˙Ïaw‰ ÔÈÚ ˙Óc˜‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»«ƒ¿«««»«

,'eÎ ÏBÚ הראשונית הדרגה וזו

בדרגה  הקשורה ה', בעבודת והנמוכה

הוי'. שם של הנמוכה

‰Ê È¯Á‡Ïe יותר נעלה בשלב ¿«¬≈∆
ה' weÁ˙בעבודת ˙‡Ê ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«…«

,'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ‰¯Bz‰ ושם «»¬∆ƒ»¬»»
הוא  השנייה, בפעם כאן, האמור הוי'

ÏÈÚÏc‡,בחינת  'ÈÂ‰ הדרגה ¬»»ƒ¿≈»
הוי' שם של ÔÈÚהעליונה ‡e‰L∆ƒ¿«

Ïk ··BÒc ·BLÂ ‡Bˆ¯‰»»»¿≈»
,È¯Ó‚Ï ‰Ïa‚‰ ¯„bÓ ‡ˆBiL ,ÔÈÓÏÚ זו לדרגה שהגיע שהאדם »¿ƒ∆≈ƒ∆∆«¿»»¿«¿≈

המציאות  מגדרי ויוצא מוחלט בביטול לאלוקות בטל הוא הרי ה' בעבודת

לגמרי, שלו ‰Ô˜fהמוגבלת eÈa¯ ¯Ó‡Ók39 בתהילים הכתוב בלשון ¿«¬««≈«»≈
ı¯‡a ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓ40¯‡b ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡ , ƒƒ«»«ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ¿∆∆ƒƒ∆»

ÌÏBÚ ÔÈÈ‡c ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„Ú Ôb ÔÈÈ‡c ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ËÒÈƒ¿ƒƒƒ«¿«≈∆ƒƒƒ«¿»
,ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ שום רוצה אינני «»ƒƒ∆ƒ«ƒ«≈

שלך, עדן הגן את רוצה אינני דבר,

כו' שלך הבא העולם את רוצה אינני

בעצמך  אותך אלא רוצה ≈∆BÈ‡Lאינני
,'eÎ ÌÈÈelÈ‚a ‰ˆB¯ התשוקה ∆¿ƒƒ

ולדבוק  לאלוקות להתקרב שלו

גילוי  שהן לדרגות איננה באלוקות

אל  אלא בלבד, והתפשטות והארה

האלוקות  רמה e‰fLממש עצמות ∆∆
היא  באלוקות דבקות של כזאת

Ïk ··BÒc ·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«»»¿≈»
,‰ne„‡ ‰¯t ÔÈÚ ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒƒ¿«»»¬»

באריכות. לעיל כמבואר

Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e על הפנימי הטעם »∆««
ÔÈ¯BwM ‰Ó התורה בסדר קריאת «∆ƒ

בתקופת  שקוראים פרשיות בארבע

זכור, פרשת שקלים, (פרשת אדרֿניסן

החודש) ופרשת פרה »««L¯t˙פרשת
,L„BÁ‰ ˙L¯t ÈÙÏ ‰¯t»»ƒ¿≈»»««∆
‰¯Ùc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚc¿«¿≈»¬»¿»»
··BÒc ·BLÂ ‡Bˆ¯‰ ,‰ne„‡¬»»»»¿≈
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒ∆¿∆∆

,‰Ïa‚‰ ¯„bÓ ‰‡ÈˆÈ מצד ¿ƒ»ƒ∆∆«¿»»
היא  באלוקות שלו שהדבקות האדם

וההגבלות  הגדרים מכל של ביציאה

ÈelÈbמציאותו  ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆ƒ
˙eÓˆÚ‰,האלוקות e‰fLשל »«¿∆∆

שבזמן  האלוקות עצמות הגלות גילוי

נסתרת, (היא ‰le‡b‰ ÔÈÚ של הפנימי התוכן L¯t˙שהיא ƒ¿««¿»»»«
.eÈÓÈa ‰¯‰Óa ‰È‰zL ‰ÓÈÏM‰ ‰le‡b‰ ,(L„BÁ‰«∆«¿»«¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿≈»¿»≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zenai(oey`x meil)

ixd ,zetqep miyp mdl yiy mixg`lúBøzeî ïäéúBøöoi` oky ,el ¨¥¤¨
zeixrd yy od el`e .meai mewna `l` dzxv z` zxqe` dexr

.` :zexengdBnà.a .[d xeiv] eia` zy` `idyåéáà úLàåxeiv] ¦§¥¤¨¦
.b .[eåéáà úBçàå.c .[f xeiv]åéáàî BúBçà.d .[g xeiv]éçà úLàå ©£¨¦£¥¨¦§¥¤£¦
åéáà.e .[h xeiv]åéáàî åéçà úLàåoky .[i xeiv] mipa el yiy ¨¦§¥¤¨¦¥¨¦

lr zexeq` odyk el` lke ,a`d on mig`a `l` dpi` meai zevn
eidiy okzi `le ,mig`d x`y lr mb zexeq` gxkda cg` g`

.zezixk iaiiga miqtez oiyeciw oi` oky ,mdn cg` s`l ze`eyp
:zkqnd zligza iepyd dexr zxv oicl zxfeg dpyndéànL úéa¥©©

ïéøézîz`ì úBøväd meai,íéçà'xexvl' zyxc lr miwlege ©¦¦©¨§©¦
.meail dxv zxqe`díéøñBà ìlä úéáeit lre ,zeixrd zexv z` ¥¦¥§¦

on dxv zxve dxv zxhetd zncewd dpynd dzpyp mzhiy
.meaide dvilgd
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Ô˙ÈÂÏּבֹו ל ׂשחק  יצר ּת ּב'ל ּקּוטי 1זה  ּומ ּובא  , ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַָָָ

ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּפר ׁשתנּו ריׁש ְִִֵֵַַָָָָּתֹורה '

צדק '2הזה  ה 'צמח  ׁשּבחר  ה ּמאמרים  [אחד  ֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

מאמרים  אל ּפים  ׁשה ּדּיּוק 3מ ּתֹו ל ֹומר  ויׁש , ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

מאמר  ֿ ּפי על  ה ּוא  מאמרים  אל ּפים  ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָּדמס ּפר 

לע ֹולם 4רז"ל  ּתֹורה  קדמה  ׁשנה  ],5אל ּפים  ְְִַַַַָָָָָָָ

ׁשמיני  ּפר ׁשת  ר ּבה ' ּב'מדר ׁש ּבהמ ֹות 6ּדאיתא  , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

צ ּדיקים  ׁשל  קניג ֹון הם  ולויתן ה ּבר ) ְְְִִִִֵֶַַָָָ(ׁשֹור 

ּבסנּפיריו  ל ּבהמ ֹות  נֹותץ  ולויתן כ ּו', ֿ לבא  ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלעתיד 

ּתנינן  ּכ ולא  (ּומק ׁשה ) כ ּו'. ה ּכל 7ונֹוחר ֹו , ְְְְֲִֶַַַָֹֹ

ח ּוץ  ׁשֹוחטין ּולע ֹולם  ׁשֹוחטין ּוב ּכל  ְֲֲֲִִִַָֹׁשֹוחטין

ּכׁשרה  ה ּׁשחיטה  ׁשאין (והינּו, כ ּו' קציר  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמ ּמּגל 

ה ּבר  ׁשֹור  ׁשחיטת  ּתהיה  אי ֿ ּכן, ואם  ּומגרה , קציר  ּכמ ּגל  ׁשע ׂשּוי ּפג ּום  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבס ּכין

ּפג ּום  ס ּכין ּכמ ֹו ׁשהם  ה ּלויתן ּתצא ,8ּבסנּפירי מא ּתי ּתֹורה  חד ּוׁש עד  ,( ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ה ּבהמה  את  ה ּלויתן ׁשּיׁשח ֹוט  זֹו ׁשחיטה  אז יּתיר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשה ּקד ֹוׁש

ׁשֹור  עם  ּדלויתן זֹו קניגי ענין ּולהבין ֿ ּתֹורה ': ּב'ל ּקּוטי ּוממ ׁשי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבסנּפיריו.

ג ). (סעיף  ּכדלק ּמן וכ ּו', ְְְְִִַַָָה ּבר 

עם ÌÈc˜‰eב ) ּדלויתן זֹו קניגי ענין רק  נת ּבאר  ּכאן ֿ ּתֹורה ' ׁשּב'ל ּקּוטי ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

זה  ענין  א ה ּקניגי. ענין ּכלל ּות  נת ּבאר  לא  אבל  ה ּבר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשֹור 

 ל ֿ ויּתן ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּתֹולד ֹות  ּפר ׁשת  ח ּיים ' ּב'ת ֹורת  ּבאר ּוּכה  וגם 9מבאר  , ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ

ה ּמא ֹור ֹות ' 'ׁשני האמצעי 10ּבספר  מאדמ ֹו"ר  ׁשּזה ּו ה ּׁשער  על  אבל 11[ׁשּכת ּוב  , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשר ׁשמם  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשל  קצרים  מאמרים  הם  ה ּמאמרים , מ ּסגנֹון ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכּנראה 
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כו.1) קד, ואילך.2)תהלים א א.3)יח , אדר יד - יום" ד.4)"היום וישב  תנחומא ב . פ "ח , ב "ר ד. צ , תהלים מדרש ראה

א. מט , זח "ב  ש"פ 5)וש"נ. שיחת .(309 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת ס "ח  זו שנה ויקהל ש"פ  שיחת גם ראה

.(385 ע ' ח "ג תשמ "ו (התוועדויות תשמ "ו ג.6)בחוקותי  ב .7)פי "ג, טו, שם.8)חולין לויק "ר יפ "ת ד)9)ראה (קנג, פ "י 

ב . קסב , תולדות אוה"ת צוֿז. ע ' תקס "ב  סה"מ  גם וראה מאמרי10)ואילך. על הזקן אדמו"ר במאמרי  לאח "ז (נדפס  יו"ד ע '

ואילך). קמא ע ' באות 11)רז"ל אות שהם מאמרים כמה בו יש הרי  נשיאינו, רבותינו ע "י  ונדפס  הוגה לא זה  שספר ואף 

מדוייקים. הם זה שבספר המאמרים שאר שגם כולו, הכלל על למדים ומזה נשיאינו, רבותינו שבכתבי  המאמרים כמו

    
נפשי '): 'ברכי  (בפרק בתהלים Baנאמר  ˜ÁNÏ zˆÈ ‰Ê Ô˙ÈÂÏ1, ƒ¿»»∆»«¿»¿«∆

בו  'לשחק' כדי  הלויתן  את יצר  ֿ הוא ֿ ברוך  ÈËewÏ'aהקדוש ‡eÓe»¿ƒ≈
ÏÈÁ˙n‰Œeac e˙Lt LÈ '‰Bz בפסוק הפותח חסידות במאמר  »≈»»»≈ƒ««¿ƒ

‰Ê‰2ÌÈÓ‡n‰ „Á‡] הזקן אדמו "ר  ˆ„˜'של  ÁÓˆ'‰ ÁaL «∆««««¬»ƒ∆»««∆«∆∆
ו 'לקוטי  אור ' 'תורה בספרים לכלול 

ÌÈÓ‡Óתורה' ÌÈtÏ‡ CBzÓ3, ƒ«¿«ƒ«¬»ƒ
tÒÓc ˜eic‰L ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿ƒ¿»

‡e‰ ÌÈÓ‡Ó ÌÈtÏ‡ זה מספר  «¿«ƒ«¬»ƒ
ומכוון  Ó‡Óמדוייק ÈtŒÏÚ«ƒ«¬«

Ï"Ê4 במדרש‰L ÌÈtÏ‡ «««¿«ƒ»»
ÌÏBÚÏ ‰Bz ‰Ó„˜5 נמצא »¿»»»»

למספר  מיוחד  קשר  יש תורה שלדברי 

È‡c˙‡אלפיים  L„Ó'aמובא ], ¿ƒ»¿ƒ¿«
ÈÈÓL ˙Lt '‰a6˙BÓ‰a , «»»»«¿ƒƒ¿≈

ÔB‚È˜ Ì‰ Ô˙ÈÂÏÂ (a‰ BL)«»¿ƒ¿»»≈¿ƒ
Œ„È˙ÚÏהמשחק  ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ∆»ƒ

ı˙B Ô˙ÈÂÏÂ ,'eÎ ‡Ï»…¿ƒ¿»»≈
˙BÓ‰aÏ השורÂÈÈtÒa «¿≈ƒ¿«ƒ»

'eÎ BÁBÂ וכל" המדרש: לשון  וזה ¿¬
העולם  אומות של  קניגין  ראה שלא מי 

הבא, לעולם לראותה זוכה הזה, בעולם

ללויתן  נותץ בהמות נשחטים, הם כיצד 

לבהמות  נותץ ולויתן  וקורעו , בקרניו 

ונוחרו " המדרש ).בסנפיריו  וממשיך 

(‰L˜Óe) שחיטה להיות יכולה איך  «¿∆
הלויתן  של  בסנפיריו  הבר  שור  של 

ÔÈz Ck ‡ÏÂ7, שנינו כך  לא וכי  ¿…»¿ƒ«
ÔÈËÁBL Ïke ÔÈËÁBL Ïk‰«…¬ƒ«…¬ƒ
ÏbnÓ ıeÁ ÔÈËÁBL ÌÏBÚÏe¿»¬ƒƒ«»
ÔÈ‡L ,eÈ‰Â) 'eÎ Èˆ»̃ƒ¿«¿∆≈
Ìe‚t ÔÈkÒa ‰Lk ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»¿≈»¿«ƒ»
‰‚Óe Èˆ˜ ÏbÓk ÈeNÚL∆»¿«»»ƒ¿≈»
כמו  ולא שינויים בעלי  חיתוך  כלי  שהם

פגימות, ללא חלקה ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒ,סכין 
a‰ BL ˙ËÈÁL ‰È‰z CÈ‡≈ƒ¿∆¿ƒ««»
BÓk Ì‰L Ô˙ÈÂl‰ ÈÈtÒaƒ¿«ƒ≈«ƒ¿»»∆≈¿

Ìe‚t ÔÈkÒ8„Ú שהמדרש ), «ƒ»«
שחיטה  הזה בזמן  שאכן  ואומר  מסיים

ודרשו  תצא" מאתי  חדשה "תורה נאמר  ֿ לבוא לעתיד  על  אבל  כשרה, אינה כזו 

ÈzÈחכמים  ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰L ,‡ˆz Èz‡Ó ‰Bz Le„Áƒ»≈ƒƒ≈≈∆«»»«ƒ
Ê‡ לבוא לעתיד‰Ó‰a‰ ˙‡ Ô˙ÈÂl‰ ËBÁLiL BÊ ‰ËÈÁL שור »¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»»∆«¿≈»

המדרש.ÂÈÈtÒaהבר  דברי  כאן  BzŒÈËewÏ'a‰':עד  CÈLÓÓe ƒ¿«ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈»
È‚È˜ ÔÈÚ ÔÈ‰Ïe משחקBÊ ¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈

,'eÎÂ a‰ BL ÌÚ Ô˙ÈÂÏc¿ƒ¿»»ƒ«»¿
(‚ ÛÈÚÒ) Ôn˜Ï„k שיובא כפי  ¿ƒ¿«»¿ƒ

תורה'. 'לקוטי  בספר  זה ממאמר  להלן 

ŒÈËewÏ'aL ÌÈc˜‰e (¿«¿ƒ∆¿ƒ≈
Ô‡k '‰Bz שמיני בפרשת »»

BÊ È‚È˜ ÔÈÚ ˜ ‡a˙ƒ¿»≈«ƒ¿«¿ƒ≈
Ï‡ ,a‰ BL ÌÚ Ô˙ÈÂÏc¿ƒ¿»»ƒ«»¬»
ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡a˙ ‡Ï…ƒ¿»≈¿»ƒ¿«

È‚Èw‰ זה 'משחק' של  המשמעות «¿ƒ≈
הענינים. פנימיות פי  ÔÈÚעל  C‡«ƒ¿»

˙B˙'a ‰ke‡a ‡Ó ‰Ê∆¿…»«¬»¿«
'ÌÈiÁ האמצעי Lt˙לאדמו "ר  «ƒ»»«

ÏÈÁ˙n‰Œeac ˙B„ÏBz במאמר ¿ƒ««¿ƒ
בפסוק  EÏŒÔzÈÂ9Ì‚Âהפותח , ¿ƒ∆¿¿«

'˙BB‡n‰ ÈL' ÙÒa10 ¿≈∆¿≈«¿
e‰fL ÚM‰ ÏÚ e˙kL]∆»««««∆∆

ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡Ó11Ï‡ , ≈«¿»∆¿»ƒ¬»
,ÌÈÓ‡n‰ ÔB‚qÓ ‰‡pk«ƒ¿∆ƒƒ¿««¬»ƒ
ea ÏL ÌÈˆ˜ ÌÈÓ‡Ó Ì‰≈«¬»ƒ¿»ƒ∆«≈

ÌÓLL Ô˜f‰ והעלה על שמע «»≈∆¿»»
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יז         

האמצעי  קד ּוׁשת 12אדמ ֹו"ר  ּכב ֹוד  מ ּדברי (ּכּיד ּוע  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

אדמ ֹו"ר  ֿ וחמי אדמ ֹו"ר 13מ ֹורי ׁשּבמאמרי ְְְְְִִֵֶַַַַָ

מאמרים  האחד , סגנֹון. ס ּוגי ׁשל ׁשה  יׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי

ה ׁשני, ה ּזקן. ר ּבנּו ֿ ידי  על  ׁשּנאמר ּו ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָקצרים 

ה ּזקן, ר ּבנּו למאמרי והס ּבר  ּבא ּור  ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּתֹוספת 

ּבעצמ ֹו ׁשּכתב  מה  וה ׁשליׁשי, קצת . ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָּבאריכ ּות 

לג ּבי  ּבקיצ ּור  זה  הרי ׁשּלכן ּגד ֹולה ), ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבאריכ ּות 

ׁשם , ּומבאר  ח ּיים ']. ּב'ת ֹורת  ה ּדברים  ְְְֲִִִֵַַַָָָאריכ ּות 

ה ּׂשרים  ׁשע ֹוׂשים  ּכמ ֹו הצח ֹוק , ענין ְְְִִִֶֶַַַָׁשה ּוא 

כ ּו', ּבזה  זה  ללח ֹום  נמר  עם  ארי ְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשּיעמיד ּו

וינּצח ּנּו ה ּנמר  את  הארי  ׁשּיּכה   צ ֹור אין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבאמת 

את  מס ּבבים  הם  ה ּׂשרים  ׁשהרי , ּבהיפ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָא ֹו

ׁשּיּוכל  ּבׁשל ׁשלת  הארי את  ׁשא ֹוחזים  ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָה ּדבר ,

הארי  את  מ ּניחים  ּכ ֿ ואחר  עליו, לק ּום  ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָה ּנמר 

להרג ֹו ׁשע ֹומד  ּוכ ׁשר ֹואים  כ ּו', ה ּנמר  נגד  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָלעמ ֹוד 

ואם ֿ כ ּו', ה ּׁשל ׁשלת  ֿ ידי על  א ֹות ֹו מע ּכבים  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַאזי

א ּלא  אמ ּתי, אינֹו ּבזה  ה ּמע ׂשה  עקר  ּכל  ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכן,

עקר  ּכל  וגם  ּבלבד . ותענּוג  לצח ֹוק  ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָנע ׂשה 

מ ּצד  אמ ּתי ּתענּוג  אינֹו ּבזה  זה  ׁשּיּלחמ ּו ֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָה ּתענּוג 

וכ ּיֹוצא  ערב  מ ּקֹול  ה ּתענּוג  ּכמ ֹו הענין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָעצמ ּיּות 

ה ּוא  ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּבענין ה ּוא  ה ּתענּוג  א ּלא  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּבזה ,

מ ּצד  ּתענּוג  ּבֹו למצ ֹוא  ׁשּיּוכל  א ּלא  ְֲִִֵֶֶַַַָָׁשפל ,

ה ּתענּוג ה ׁשּפלת  ענין וה ּוא  ּבלבד , ְְְְְֲִִַַַַַַַָה ּׂשח ֹוק 

ּבּדברים  ה ּתענּוג  מציא ּות  להיֹות  ְְְְֲִִִִַַַַָָהעצמי

ֿ עצמם  ׁשּמּצד  א ה ּׁשפלים  ּכלל , ּתענּוג  אינם  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכל ּום , אינֹו ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ה ּׁשפל  ּבדבר  ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּדוקא 

ּבנֹוגע  ה ּוא  וכן העצמי. ה ּתענּוג  ּומת ּגּלה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָנמ ׁש

ֿ ידי  על  ה ּטֹוב  ּבּתק ּון העב ֹודה  ענין ְְְְֲִִִֵַַַָָָלכלל ּות 

לא ֿ מצ ֹות  ֿ ידי על  הרע  ּוביע ּור  ֿ ע ׂשה  ְְְֲִִִֵֵַַָֹמצ ֹות 

הענין, אמ ּתית  מ ּצד  אינֹו ּבזה  ׁשה ּתענּוג  ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָתע ׂשה ,
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הכתב  ‰‡ÈÚˆÓגבי  "BÓ„‡12˙Le„˜ „Bk ÈcÓ Úe„ik) «¿»∆¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈¿¿«

"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈBÓ13 הריי "צ ‡„"BÓהרבי  ÈÓ‡ÓaL ƒ¿»ƒ«¿∆¿««¿≈«¿
ÌÈˆ˜ ÌÈÓ‡Ó ,„Á‡‰ .ÔB‚Ò È‚eÒ ‰LÏL LÈ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ≈¿…»≈ƒ¿»∆»«¬»ƒ¿»ƒ
e‡a ˙ÙÒBz ,ÈL‰ .Ô˜f‰ ea È„ÈŒÏÚ eÓ‡pL ÈÙk¿ƒ∆∆∆¿«¿≈«≈«»≈«≈ƒ∆∆≈

,Ô˜f‰ ea ÈÓ‡ÓÏ aÒ‰Â¿∆¿≈¿««¿≈«≈«»≈
˙ˆ˜ ˙eÎÈ‡a של המקור  לגבי  «¬ƒ¿»

עצמם. האמצעי  אדמו "ר  דברי 

˙kL ‰Ó ,ÈLÈÏL‰Â אדמו "ר ¿«¿ƒƒ«∆»«
eÎÈ‡a˙האמצעי  BÓˆÚa¿«¿«¬ƒ

‰Ê È‰ ÔÎlL ,(‰ÏB„b המאמר ¿»∆»≈¬≈∆
המאורות' 'שני  בספר  מופיע שהוא כפי 

ÌÈc‰ ˙eÎÈ‡ Èa‚Ï eˆÈ˜a¿ƒ¿«≈¬ƒ«¿»ƒ
ÌL ‡Óe .['ÌÈiÁ ˙B˙'a¿««ƒ¿»≈»
המשמעות  לגבי  האמצעי  אדמו "ר 

ה'קניגי ', של  ÔÈÚהכללית ‡e‰L∆ƒ¿«
˜BÁˆ‰,והנאה צחוק לשם משחק «¿

ÌÈO‰ ÌÈNBÚL BÓk כדי ¿∆ƒ«»ƒ
ולהשתעשע  e„ÈÓÚiL∆«¬ƒליהנות

Ê‰בפניהם  ÌBÁÏÏ Ó ÌÚ È‡¬ƒƒ»≈ƒ¿∆
CBˆ ÔÈ‡ ˙Ó‡aL ,'eÎ ‰Êa»∆∆∆¡∆≈∆

ומחייב  דורש לא ∆»∆kiL‰המשחק
‡ epÁvÈÂ Óp‰ ˙‡ È‡‰B »¬ƒ∆«»≈ƒ«¿∆

CÙÈ‰a את וינצח יכה שהנמר  ¿≈∆
‰Ìהאריה, ÌÈO‰ È‰L∆¬≈«»ƒ≈

,c‰ ˙‡ ÌÈaÒÓ מנהלים הם ¿«¿ƒ∆«»»
וינצח  יתגבר  מי  וקובעים המשחק את

ידי  ‰‡Èעל  ˙‡ ÌÈÊÁB‡L∆¬ƒ∆»¬ƒ
˙ÏLÏLa וכבול קשור  שיהיה ¿«¿∆∆

כזו  Ìe˜Ïבצורה Óp‰ ÏÎeiL∆««»≈»
˙‡ ÌÈÁÈpÓ CkŒÁ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿««»«ƒƒ∆

È‡‰ להשתחרר לו  מאפשרים »¬ƒ
ביכולתו  שיהיה כך  ¬»BÓÚÏ„מהאחיזה

ÌÈ‡BLÎe ,'eÎ Óp‰ „‚∆∆«»≈¿∆ƒ
„ÓBÚL האריהB‚‰Ï הנמר את ∆≈¿»¿

B˙B‡ ÌÈkÚÓ ÈÊ‡ האריה את ¬«¿«¿ƒ
eÎ',וכובלים  ˙ÏLÏM‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿∆∆

‰NÚn‰ ˜Ú Ïk ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»ƒ«««¬∆
ÈzÓ‡ BÈ‡ ‰Êa בין והמאבק »∆≈¬ƒƒ

ואינו  אמיתי  לא הוא והנמר  האריה

וגיבור  חזק יותר  מהם מי  מוכיח

BÁˆÏ˜באמת, ‰NÚ ‡l‡∆»«¬∆ƒ¿

‚eÚ˙Â בו וצופים המשחק את המנהלים השרים של  Ïa„.להנאתם ¿«¬ƒ¿«
‰Êa ‰Ê eÓÁliL ‚eÚz‰ ˜Ú Ïk Ì‚Â הצופים של  העונג  כל  ¿«»ƒ«««¬∆ƒ»¬∆»∆

בזו  זו  הנאבקות ‰ÔÈÚ,בחיות ˙eiÓˆÚ „vÓ ÈzÓ‡ ‚eÚz BÈ‡≈«¬¬ƒƒƒ««¿ƒ»ƒ¿»
עצמו  שהדבר  מכך  כתוצאה הנגרם אמיתי  עונג  מענג איננו  דבר  ¿BÓkהוא

Úלמשל  ÏBwÓ ‚eÚz‰ ונעים ««¬ƒ»≈
Êa‰לאוזן  ‡ˆBiÎÂ שמצד דברים ¿«≈»∆

והנאה, עונג  לאדם גורמים מהותם עצם

ÔÈÚa ‡e‰ ‚eÚz‰ ‡l‡∆»««¬¿ƒ¿»
,ÏÙL ‡e‰ BÓˆÚŒ„vnL עצם ∆ƒ««¿»≈

הוא  טרף חיות בין  והמלחמה המאבק

נחות  שלילי  זאת ‡l‡דבר  שבכל  ∆»
כיון  תענוג  לשם זאת עושים אנשים

ÏÎeiL האדם‚eÚz Ba ‡BˆÓÏ ∆«ƒ¿«¬
„Ïa ˜BÁO‰ „vÓ, בגלל רק ƒ««¿ƒ¿«

בלבד , ÔÈÚהמשחק ‡e‰Â¿ƒ¿«
ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ˙ÏtL‰ יש «¿»«««¬»«¿ƒ

התענוג  של  ו 'השפלה' 'הורדה' כאן 

בעצם  שקיים התענוג  כוח העצמי ,

‰eÚz‚הנפש, ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ««¬
ולהתענג  ÌÈca«¿»ƒליהנות

ÌÈÏÙM‰ שליליים דברים שהם «¿≈ƒ
‡ÌÈונחותים  ÌÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»≈»

C‡ ,ÏÏk ‚eÚz למרות מקום מכל  «¬¿»«
בכלל  הוא עצמו  מענג שהדבר  דבר  לא

Œ„vnL ÏÙM‰ „a ‡˜Âc«¿»¿»»«»≈∆ƒ«
ÌeÏk BÈ‡ BÓˆÚ אמור ואינו  «¿≈¿

תענוג , lb˙Óe‰לגרום CLÓƒ¿»ƒ¿«∆
ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ הנפשי הכוח עצם ««¬»«¿ƒ

להתענג .

ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
‰„BÚ‰ עבודת של  הכללי  התוכן  »¬»

עובד  שהאדם כך  ידי  על  שיפור ה' על 

שלו  והתכונות Ôe˜za¿ƒהאישיות
È„ÈŒÏÚוחיזוק  Bh‰ קיום ««¿≈

eÚÈe ‰NÚŒ˙BˆÓ וביטול ƒ¿¬≈ƒ
È„ÈŒÏÚ Ú‰ שלא ושמירה זהירות »««¿≈

על  NÚ˙Œ‡Ï‰,לעבור  ˙BˆÓƒ¿…«¬∆
„vÓ BÈ‡ ‰Êa ‚eÚz‰L∆««¬»∆≈ƒ«

,ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡,עצמם מצד  ¬ƒƒ»ƒ¿»
או  ֿ עשה מצוות קיום של  הפעולות

 ֿ לא איסורי  על  מעבירה ההימנעות
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יח    

ׁשּנׁשּפל  והינּו הע ׂשּוי, ּתענּוג  רק  ה ּוא  ְְְֲִֶֶֶַַַַָָא ּלא 

זה  מענין להתע ּנג   ית ּבר ׁשּבעצמ ּות ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמה ּתענּוג 

כ ּו'.

ה ּקניגי ‡Óeג ) ּבענין ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ¿…»ְְְְִִִֵֵַַָ

קאי  ׁשּלויתן ה ּבר , ׁשֹור  עם  ְְְִִִֵֶַָָָָָָּדלויתן

ליחד  ּבר ּוחנּיּות , היא  ׁשעב ֹודתם  ה ּצּדיקים  ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָעל 

על  מעלתם  ׁשּגדלה  כ ּו', עליֹונים  ְְֲִִִֶֶַַָָָָיח ּודים 

ּבק ּיּום  ּבג ׁשמ ּיּות , היא  ׁשעב ֹודתם  ְְְֲִִִִִֶַַַָָה ּצּדיקים 

ּכמ ׁשל  ה ּוא  ׁשהיל ּוכם  לפי כ ּו', המע ׂשּיֹות  ְְְֲִִִִִֶַַַַָה ּמצ ֹות 

ֿ ידי  על  קצה ּו ועד  הע ֹולם  מקצה  ׁשּׁשט  ה ּים  ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָּדג 

אחת  ּבטיסה  ּבר ּוחנּיּות  היל ּוכם  ּכ ְְְִִִִַַַָָָָָסנּפיריו,

וזה ּו כ ּו'. מעלה  למעלה  ּומ ּגיעים  ְְְְִִִֶַַַָָע ֹולים 

ה ּבר , ׁשֹור  את  ה ּלויתן יׁשח ֹוט  ֿ לבא  ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלעתיד 

וזה ּו ׁשּלֹו, ה ּטיסה  ֿ ידי  על  א ֹות ֹו ׁשּיעלה  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָּפיר ּוׁש

ׁשּלֹו העל ּיה  עקר  ֿ ידם  ועל  ׁשּבהם  ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ"ּבסנּפיריו",

אדמ ֹו"ר  ׁשּמבאר  ּכפי יֹותר , ּובפרט ּיּות  ְְְְְִִִֵֵֶַָָוכ ּו'.

לעיל  ה ּנזּכר  ח ּיים ' ּב'ת ֹורת  ׁשענין 14האמצעי , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ֿ ידם  ׁשעל  הע ֹוף  ּכנפי ּכמ ֹו ה ּוא  ה ּלויתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָסנּפירי

ׁשה ּוא  ֿ ידי על  והינּו למעלה , הג ּבּה ּבאויר  ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָּפֹורח 

לעל ֹות , יג ּביּה ּבאחד  ואנה , אנה  ּבכנפיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמנדנד 

ּובנדנּוד  למ ּטה , האויר  לדח ֹות  למ ּטה  ירד  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּוב ׁשני

ׁשּׁשטים  ׁשּבּים  ה ּדגים  וכן מעט . מעט  יעלה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה 

יּדח  ּוב ׁשני להלאה , יׁשּוט  ּבאחד  סנּפירים , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני

וּיראה , אהבה  ענין ה ּוא  ּובעב ֹודה  כ ּו'. ְְְְֲֲִִַַַַָָָָלמ ּטה 

על ּיה  ּדהינּו, וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ּבחינת  ְְְֲִִֵֶַַָָָׁשהם 

כ ּו', ח ֹוצב ֹו ּבמק ֹור  ליּכלל  למעלה  ְְְְְְְִִִֵַַָָוהס ּתּלק ּות 
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כביכול , תענוג , הוא ברוך  לקדוש לגרום שאמור  דבר  אינם ‰e‡תעשה ‡l‡∆»

,ÈeNÚ‰ ‚eÚz ˜ מכך הקד עונג  לו  שיהיה כך  ועשה בחר  הוא ברוך  וש ««¬∆»
ÏtLpL eÈ‰Â ונמשך למטה מלמעלה B˙eÓˆÚaLירד  ‚eÚz‰Ó ¿«¿∆ƒ¿«≈««¬∆¿«¿

Ca˙È ברוך הקדוש אצל  קיים שהוא כפי  העליון  התענוג  בעצמו מכוח הוא ƒ¿»≈
'eÎ ‰Ê ÔÈÚÓ ‚pÚ˙‰Ï של ¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»∆

ֿ תעשה. לא ומצוות ֿ עשה מצוות

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Óe (‚¿…»¿ƒ≈»
BL ÌÚ Ô˙ÈÂÏc È‚Èw‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ

a‰, לעיל המובא במדרש הנזכר  «»
È‡˜ Ô˙ÈÂlL הכוונהÏÚ ∆ƒ¿»»»≈«

Ì˙„BÚL ÌÈ˜Ècv‰ העיקרית ««ƒƒ∆¬»»
ה' eiÁea˙,בעבודת ‡È‰ƒ¿»ƒ

'eÎ ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁÈÏ, ¿«≈ƒƒ∆¿ƒ
מדרגה  שההשפעה בחסידות מבואר 

האור  של  השתלשלות' ב'סדר  לדרגה

 ֿ ֿ ברוך  מהקדוש ונמשך  היורד  האלוקי 

שה'סוף' כך  היא למטה מלמעלה הוא

בחינה  כל  של  ה'חיצוני ' והחלק

הבאה, לדרגה ונמשך  יורד  ומדריגה

העליונה  בדרגה שנחשב ומה

בדרגה  פנימיות להיות הופך  חיצוניות,

השפעה  גם יש אך  ממנה, שלמטה

שהאור  כך  לדרגה מדרגה פנימית

לא  הוא לשניה אחת מדרגה הנמשך 

אלא  העליונה הדרגה של  החיצוניות

הפנימיות  בין  והחיבור  שלה, הפנימיות

הדרגה  של  לפנימיות אחת דרגה של 

ממשיך  (והוא 'יחוד ' נקרא האחרת

האור  מאשר  יותר  ונעלה יותר  רב אור 

בדרך  השתלשלות' ב'סדר  שנמשך 

ויכולת  כוח להם יש והצדיקים כלל )

יחודים' Ì˙ÏÚÓ'לייחד  ‰Ï„bL∆»¿»«¬»»
ה' את העובדים אלה צדיקים של 

‰ÌÈ˜Ècvברוחניות  ÏÚ«««ƒƒ
,˙eiÓL‚a ‡È‰ Ì˙„BÚL∆¬»»ƒ¿«¿ƒ
,'eÎ ˙BiNÚÓ‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿««¬ƒ

'לויתן ' נקראים הזו  הרוחנית ה' בעבודת שעוסקים ÈÙÏ¿ƒוצדיקים
ÌÎeÏÈ‰L למדריגה ממדריגה ‰Ìiועלייתם ‚c ÏLÓk ‡e‰' ה'לויתן ∆ƒ»ƒ¿«««»

ËML במהירות,ÂÈÈtÒ È„ÈŒÏÚ e‰ˆ˜ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ‰ˆ˜Ó ∆»ƒ¿≈»»¿«»≈«¿≈¿«ƒ»
ÌÎeÏÈ‰ Ck אלה צדיקים Áea‰ÒÈËaשל  ˙ei מהירה תנועה »ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓe ÌÈÏBÚ ˙Á‡ רבות דרגות ומתעלים ««ƒ«ƒƒ¿«¿»«¿»
אחת. בבת

e‰ÊÂ האמורים המדרש דברי  של  הפנימי  ËBÁLÈהתוכן  ‡ÏŒ„È˙ÚlL ¿∆∆∆»ƒ»…ƒ¿
B˙B‡ ‰ÏÚiL LeÈt ,a‰ BL ˙‡ Ô˙ÈÂl‰ יעלה ה'לויתן ' «ƒ¿»»∆«»≈∆«¬∆

הבר ' 'שור  את e‰ÊÂוירומם ,BlL ‰ÒÈh‰ È„ÈŒÏÚ הזו שהעליה «¿≈«ƒ»∆¿∆
תהיה  'שחיטה' ˜Úהנקראת Ì„ÈŒÏÚÂ Ì‰aL ,"ÂÈÈtÒa"ƒ¿«ƒ»∆»∆¿«»»ƒ«

BlL ‰iÏÚ‰ עצמו ה'לויתן ' eÎÂ'.של  »¬ƒ»∆¿
˙BÈ ˙eiËÙe של העליה את יותר  לבאר  ידי , על  האמורה ה'שחיטה' ƒ¿»ƒ≈

‡nLה'סנפירים', ÈÙk¿ƒ∆¿»≈
˙B˙'a ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡«¿»∆¿»ƒ¿«

ÏÈÚÏ kÊp‰ 'ÌÈiÁ14ÔÈÚL , «ƒ«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«
ÈÙk BÓk ‡e‰ Ô˙ÈÂl‰ ÈÈtÒ¿«ƒ≈«ƒ¿»»¿«¿≈

ÁBt Ì„ÈŒÏÚL ÛBÚ‰ העוף »∆«»»≈«
‰ÏÚÓÏ da‚‰ ÈÂ‡a,רב בגובה «¬ƒ«¿≈«¿«¿»

„„Ó ‡e‰L È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈∆¿«¿≈
‡Â‰מנפנף  ‰‡ ÂÈÙÎaƒ¿»»»∆»»»

שונים, אחד Á‡a„לכיוונים בכנף ¿∆»
˙BÏÚÏ dÈa‚È מנפנף כלפי העוף «¿ƒ««¬

hÓÏ‰מעלה, „È ÈLe העוף «≈ƒ≈≈¿«»
מטה מנפנף  ‰‡ÈÂכלפי  ˙BÁ„Ïƒ¿»¬ƒ

‰ÏÚÈ ‰Ê „e„e ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿∆«¬∆
ËÚÓ ËÚÓ.גבוה ויותר  יותר  לרחף ¿«¿«

ÌÈËML ÌiaL ÌÈ‚c‰ ÔÎÂ¿≈«»ƒ∆«»∆»ƒ
ממקום  במהירות ≈¿ÈLaƒלמקום ונעים

ËeLÈ „Á‡a ,ÌÈÈtÒ¿«ƒƒ¿∆»»
‰hÓÏ ÁcÈ ÈLe ,‰‡Ï‰Ï¿»¿»«≈ƒƒ«¿«»

'eÎ מתקדם הלויתן  אחד  בסנפיר 

כלפי  דוחף הוא השני  ובסנפיר  הלאה

הים. מי  בעומק טובע אינו  וכך  מטה

‰„BÚe שני של  המשמעות «¬»
בדג  הסנפירים ושני  בעוף הכנפים

פעולה  פועל  מהם אחד  כל  שכאמור 

לידי  באה שהיא כפי  אחר , בכיוון 

ה' בעבודת ‡‰‰ביטוי  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¬»
,‰‡iÂ שתי הן  ה' ויראת ה' אהבת ¿ƒ¿»

שונות  ÈÁa˙בנפש 'תנועות' Ì‰L∆≈¿ƒ«
,'BLÂ ‡Bˆ' על יחזקאל  בנבואת »»

נאמר  העליונה המרכבה מראה

[המלאכים  "והחיות יד ) א, (יחזקאל 

ושוב". רצוא הקודש"] "חיות הנקראים

ורצון  תשוקה בהם יש אחד  שמצד  היא הדברים של  הפנימית והמשמעות

לרדת  האלקית הכוונה בהם נרגשת שני  ומצד  ("רצוא") למעלה להתעלות

שילוב  יש מישראל , אחד  כל  של  ה' בעבודת גם וכך  ("שוב"), למטה ולהאיר 

השליחות  ומילוי  ("רצוא") הנפש כלות עד  באלקות לדבוק תשוקה של 

ושתי  גשמי , ובעולם גשמי  בגוף למטה שהיא כפי  הנשמה על  המוטלת

והיראה  האהבה בענין  משתקפות הללו  של eÈ‰c,ה'תנועות' התנועה ¿«¿
היא  e˜lzÒ‰Â˙אהבה ‰iÏÚ האדם נפש ÏÏkÈÏשל  ‰ÏÚÓÏ לדבוק ¬ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»ƒ»≈

האישית  המציאות איבוד  כדי  עד  eÎ',והתכללות בה' BˆBÁ B˜Óaƒ¿¿

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



יט         

ּובחינת  ּגד ֹולה . ּות ׁשּוקה  ּבאהבה  ה 'רצ ֹוא ' ְְְְֲִֶֶַַָָָָָׁשּזה ּו

ׁשּמּצד  ה 'ּׁשֹוב ' ּבחינת  ׁשּזה ּו למ ּטה , ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָה ּירידה 

ׁשעקר  מה  מ ּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  כ ּו'. ּופחד  ְְִִִֶֶַַַַַַָָה ּיראה 

ולכן  ה ּסנּפירים , ֿ ידי על  היא  ה ּלויתן ׁשל  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהעל ּיה 

ה ּבר  ׁשֹור  את  ה ּלויתן יׁשח ֹוט  ֿ לבא  ְְִִִֶֶַַָָָָָֹלעתיד 

ּדוקא . ְְִִַַָָּבסנּפיריו

ֿ ּפי LÈÂד ) על  ּפרה , ּפר ׁשת  עם  זה  לק ּׁשר  ¿≈ְִִֵֶַַַָָָָ

ּפר ׁשת  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ְְִֵַַָָָָֹהמבאר 

ּבּה15ח ּוקת  ׁשּנאמר  אד ּומה  ּפרה  זאת 16ּבענין ְְֱֲִֶֶַַַָָָָֹ

אד ּומה  ּפרה  ׁשּמצות  לפי ׁשּזה ּו ה ּתֹורה , ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָח ּוקת 

ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ענין ּכלל ּות  ּכי ה ּתֹורה , ּכלל ּות  ְְְְִִִִַַַָָָהיא 

ּומדרגה  ה ּבחינה  לאדם  נמ ׁש ֿ ידיֿזה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשעל 

יצירה ' ּב'ספר  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו וׁשֹוב ', 17ּד'רצ ֹוא  ְְְְִֵֶֶָָָָ

ענין  ה ּוא  "ל ּב "רץ  לאחד ", ׁשּוב  ל ּב רץ  ְְְְִִִִֶַָָָ"אם 

הא ׁש יס ֹוד  ּבחינת  ׁשּזה ּו כ ּו', ּבאהבה  ְְְֲִֵֶֶַַָָָָה 'רצ ֹוא '

יראה  ּבחינת  לאחד ", "ׁשּוב  ּכ ֿ ואחר  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּלב ,

ּבאים  ולזה  ה ּמים . יס ֹוד  ּבחינת  ׁשּזה ּו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָּוביט ּול ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמצ ֹות , ק ּיּום  ֿ ידי א ׁש18על  מימינֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָ

ּדת ", "א ׁש וגם  מים , ּבחינת  ה ּוא  "ימינֹו" ְְְִִִֵַַַָָּדת ,

יבא  ֿ זה  ֿ ידי ועל  א ּלּו, ּבחינֹות  מ ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּכל ּולים 

א ׁש ּבחינת  ׁשהם  וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  לבחינת  ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם 

ה ּוסד ּו זה  ּדבר  ׁשעל  ה ּתֹורה , ּכלל ּות  ׁשהן ְְִֵֶֶֶַַַָָָָּומים ,

ׁשה ּוא  אד ּומה , ּפרה  מצות  ענין וזה ּו ה ּמצ ֹות . ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּכל 

ענין  ה ּוא  ה 'רצ ֹוא ' וׁשֹוב ', ּד'רצ ֹוא  הענין ְְְְִִַָָָָָָָּכלל ּות 

"ונתן  ענין ה ּוא  וה 'ּׁשֹוב ' לאפר , ה ּפרה  ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׂשרפת 

ּבמצות  נאמר  ולכן ּכלי". אל  ח ּיים  מים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעליו

ועל ֿ ה ּתֹורה ". ח ּוקת  "זאת  ּדוקא  אד ּומה  ְְֲַַַַָָָָָֹּפרה 

המבאר   רז"ל 19ּדר מאמר  ׂשיחתן 20ּבענין יפה  ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ּבּתי  עבדי ּבנים ,21ׁשל  ׁשל  מ ּתֹורתן אב ֹות  ( ְִִֵֵֶֶַָָָָָ

והר ּבה  ּבּתֹורה , ּכפ ּולה  אליעזר  ׁשל  ּפר ׁשה  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהרי
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ואילך.15) א חוקת.16)נו, בהערה.17)ר"פ  ריג ע ' תרנ"ט  סה"מ  וראה מ "ח . ב .18)פ "א לג, ברכה 19)ברכה לקו"ת ראה

ואילך. ב  קכז, שם אוה"ת ואילך. א קלה, שרה חיי  תו"ח  ואילך. לו ע ' ח "א תקס "ג הזקן אדמו"ר מאמרי  ד. ב "ר 20)צו,

מב . כד, שרה חיי  פירש"י  ח . שם.21)פ "ס , בב "ר הגירסא כ"ה

    
‰„Èi‰ ˙ÈÁe .‰ÏB„b ‰˜eL˙e ‰‰‡a '‡Bˆ'‰ e‰fL∆∆»»¿«¬»¿»¿»¿ƒ««¿ƒ»

‰hÓÏ,הזה בעולם הנשמה של  השליחות את ÈÁa˙למלא e‰fL ¿«»∆∆¿ƒ«
'eÎ „ÁÙe ‰‡i‰ „vnL 'BM'‰ אלא להתקרב לא לאדם שגורמים «∆ƒ««ƒ¿»««
להתרחק.

˜ÚL ‰Ó ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆ƒ«
Ô˙ÈÂl‰ ÏL ‰iÏÚ‰ הצדיקים »¬ƒ»∆«ƒ¿»»

כ  ברוחניות, ה' את מבואר העובדים

‰ÌÈÈtqלעיל , È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿«ƒƒ
האמורות, התנועות שתי  את הכוללים

יראה, וגם אהבה Œ„È˙ÚÏגם ÔÎÏÂ¿»≈∆»ƒ
BL ˙‡ Ô˙ÈÂl‰ ËBÁLÈ ‡Ï»…ƒ¿«ƒ¿»»∆

a‰ אותו וירומם אותו  ויעלה «»
.‡˜Âc ÂÈÈtÒaƒ¿«ƒ»«¿»

˙Lt ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈∆ƒ»»«
,‰t בנוסף זו  בשבת הנקראת »»

(כחלק  שמיני  פרשת השבוע לפרשת

של  זו  בתקופה פרשיות ארבע מקריאת

והחודש) פרה זכור , שקלים, – השנה

ÈËewÏ'a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿ƒ≈
˙˜eÁ ˙Lt '‰Bz15 הפרשה »»»««

פרה פרשת בתורה כתובה »¿ÔÈÚa¿ƒבה
da Ó‡pL ‰Óe„‡ ‰t16 »»¬»∆∆¡«»

,‰Bz‰ ˙˜eÁ ˙‡Ê זאת' ולא …««»
על  מדובר  שלכאורה אף הפרה' חוקת

מצוות  כל  על  ולא בלבד  אחת מצוה

t‰התורה, ˙ÂˆnL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿«»»
‰Óe„‡,אחת מצוה היותה עם ¬»

שלה ‰È‡למעשה התוכן  מצד  ƒ
˙eÏÏk Èk ,‰Bz‰ ˙eÏÏk¿»«»ƒ¿»

ÔÈÚ של הכללי  ‰Bˆn˙התוכן  ƒ¿««ƒ¿
CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈∆ƒ¿»
‰‚„Óe ‰ÈÁa‰ Ì„‡Ï»»»«¿ƒ»«¿≈»

,'BLÂ ‡Bˆ'c מבואר שענינה ¿»»
ÙÒ'aלעיל , e˙kL BÓk¿∆»¿≈∆

'‰ÈˆÈ17eL EaÏ ı Ì‡" ¿ƒ»ƒ»ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰ "EaÏ ı" ,"„Á‡Ï¿∆»»ƒ¿ƒ¿«
e‰fL ,'eÎ ‰‰‡a '‡Bˆ'‰»»¿«¬»∆∆

laL L‡‰ „BÒÈ ˙ÈÁa שבא ¿ƒ«¿»≈∆«≈
כאש, הבוער  וצמאון  תשוקה לידי 

,"„Á‡Ï eL" CkŒÁ‡Â¿««»¿∆»
e‰fL ,ÏeËÈe ‰‡È ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆

ÌÈn‰ „BÒÈ ˙ÈÁa והריחוק היראה ובעניננו , האש. את לכבות שטבעם ¿ƒ«¿««ƒ
והצמאון . התשוקה את המבטלת רתיעה 'רצוא'ÊÏÂ‰הם של  הדברים לשני  ¿»∆

e˙kLו 'שוב' BÓk ,˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a18 התורה על  »ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿¿∆»
,˙c L‡ BÈÓÈÓהדברים שני  נכללים ÈÁa˙ובכך  ‡e‰ "BÈÓÈ" ƒƒ≈»¿ƒ¿ƒ«

ÌÈÓ, ימין לצד  השייך  החסד  Ì‚Âקו  «ƒ¿«
ÌÈÏeÏkL ,"˙c L‡" ומים אש ≈»∆¿ƒ

el‡ ˙BÈÁa ÈzLÓ מסמלת האש ƒ¿≈¿ƒ≈
את  מסמלים והמים ה'רצוא', את

‰‡„Ìה'שוב', ‡È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»…»»»
'BLÂ ‡Bˆ' ˙ÈÁÏ בעבודת ƒ¿ƒ«»»

ÌÈÓeה', L‡ ˙ÈÁa Ì‰L∆≈¿ƒ«≈«ƒ
ויראה, eÏÏk˙אהבה Ô‰L∆≈¿»

‰Ê c ÏÚL ,‰Bz‰ רצוא' של  «»∆«»»∆
‰Bˆn˙.ושוב' Ïk e„Òe‰¿»«ƒ¿

,‰Óe„‡ ‰t ˙ÂˆÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿«»»¬»
ונאמר  התורה כל  את כוללת היא ולכן 

התורה', חוקת 'זאת התוכן e‰L‡בה ∆
אדומה  פרה ‰ÔÈÚשל  ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

'‡Bˆ'‰ ,'BLÂ ‡Bˆ'c¿»»»»
האש  בענין  ביטוי  לידי  בא שכאמור 

וצמאון ) ÙN˙(אהבה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿≈«
'BM'‰Â ,Ù‡Ï ‰t‰ שכאמור «»»¿≈∆¿«

(יראה  המים בענין  ביטוי  לידי  בא

ÔÈÚוביטול ) ‡e‰ בתורה האמור  ƒ¿«
אדומה פרה עשיית אופן  »«¿"Ô˙Âלגבי 

ÂÈÏÚ הפרה אפר  ÌÈiÁעל  ÌÈÓ »»«ƒ«ƒ
˙ÂˆÓa Ó‡ ÔÎÏÂ ."ÈÏk Ï‡∆∆ƒ¿»≈∆¡«¿ƒ¿«
˙‡Ê" ‡˜Âc ‰Óe„‡ ‰t»»¬»«¿»…

"‰Bz‰ ˙˜eÁ מצוה היא אמנם כי  ««»
מצוות  של  התוכן  בה נרמז  אבל  אחת,

התורה.

‡Ó‰ CcŒÏÚÂ19 בחסידות ¿«∆∆«¿…»
ÔÈÚa של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

Ï"Ê Ó‡Ó20‰ÙÈ עדיפה «¬«««»»
יותר  ÏLדיבורם Ô˙ÁÈNוחשובה ƒ»»∆

Èza) È„Ú21˙B‡ עבדי ) «¿≈»≈»
ויעקב יצחק אברהם ««Ô˙BzÓƒהאבות

ÌÈa ÏL,האבות בני  ישראל  בני  ∆»ƒ
ÊÚÈÏ‡ ÏL ‰Lt È‰L עבד ∆¬≈»»»∆¡ƒ∆∆

להיות  רבקה את להביא שהלך  אברהם

אבינו  יצחק של  «¿ÏeÙk‰אשתו 
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כ    

לפי  ׁשּזה ּו ּברמיזה , א ּלא  נּתנּו לא  ּתֹורה  ְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹּגּופי

יצחק  נׂשּואי (ּבענין אליעזר  ׁשל  ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּפר ׁשה 

מ "ה , ל ׁשם  ּב"ן ׁשם  התח ּבר ּות  ענין ה ּוא  ְְְְְְִִִֵֵַַַַָורבקה )

ֿ ּפה , ׁשּבעל  ות ֹורה  ׁשּבכתב  ּתֹורה  ענין ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזה ּו

מצוה  ּובכל  ּוב "ן, ֿ מ "ה  ּד הח ּבּור  ּכלל ּות  ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשּזה ּו

ה ּוא  זֹו ׁשּבמצוה  ׁשה ּיח ּוד  ּפרט ,  ּבדר ְְְְִִֶֶֶֶַָָה ּוא 

אד ּומה  ּפרה  ּבענין ּגם  ה ּוא  וכן ּפרטית . ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבחינה 

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּתֹורה ", ח ּוקת  "זאת  נאמר  ְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעליה 

ה 'רצ ֹוא ' ח ּבּור  ּכלל ּות  נע ׂשה  ח ּיים , ּומים  ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאפר 

הרי  מצוה  ּובכל  ה ּתֹורה , ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָוה 'ּׁשֹוב ',

ּפרטית . ּבבחינה  ְְִִִֶָָזה 

ּבפר ׁשתנּוCÈLÓÓeה ) ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי 22לבאר  «¿ƒְְְִֵֵֵָָָָָ

ה ּבר  ׁשֹור  ל ׁשחיטת  ְְִִֵַַַָּבנֹוגע 

ׁשאף  ה ּלויתן, ׁשל  ּבסנּפיריו ֿ לבא  ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלעתיד 

מחמת  היא  ּגמ ּורה  ּפג ּומה  זֹו ׁשחיטה  ְְְְֲִִֶַַַָָָׁשּכה ּיֹום 

כ ּו' ּכן 23ההפסק  להיֹות  צרי ֿ לבא  לעתיד  אבל  , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשֹור  על ּיֹות  ּבחינת  היא  זֹו ׁשחיטה  ענין ּכי ְְְְֲִִִִִִַַַָָּדוקא ,

ה ּמעלה ּו לויתן ֿ ידי על  מעלה  למעלה  ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָה ּבר 

ּבינּתים , הפסק  להיֹות  צרי ולכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבסנּפיריו,

אחת , ּבבת  העל ּיֹות  ּכל  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהרי

להיֹות  אפ ׁשר  ואי כ ּו', היכל ֹות  ּכּמה  ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכּנֹודע 

הפסק  להיֹות  צרי א ּלא  אחת , ּבפעם  העל ּיֹות  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש יּתיר  ולכן להיכל , היכל  ְְִֵֵֵֵַַָָָָָּבין

זֹו. ְִָּפגימה 

‰p‰Âֿ ׁשּלעתיד ה ּטעם  נת ּבאר  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הפסק  ׁשל  ּבא ֹופן ּדוקא  להיֹות  צרי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹלבא 

"ויּתןֿ ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  אמנם , לעיל . ּכּנזּכר  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָכ ּו',

אין  ּׁשעכ ׁשו ה ּטעם  מבאר  ח ּיים ' ׁשּב'ת ֹורת  " ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָל

ּדה ּנה  ּבזה , והענין ּפגּום . ּבס ּכין ּכׁשרה  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָה ּׁשחיטה 

ׁשענין  ׁשם , ח ּיים ' מ 'ּתֹורת  ג ) (סעיף  לעיל  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָנת ּבאר 

ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ה ּלויתן סנּפירי ֿ ידי על  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעל ּיה 
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ד.22) 23.12)שם, הערה הנ"ל במכתב  בזה השקו"ט  ראה

    
‰Bza של ומעשיו  הליכתו  סיפור  את שרה) חיי  (בפרשת מספרת התורה «»

בסיפור  נוספת פעם נכפלים והדברים ההתרחשויות בתיאור  אחת פעם אליעזר 

פרטים, לפרטי  מסופר  והכל  רבקה של  משפחתה לבני  אליעזר  ≈¿»¿a‰Â‰דברי 
‰Bz ÈÙebבתורה ויסודיות עיקריות ezהלכות ‡Ï שבכתב בתורה ≈»…ƒ¿

e‰fL ,‰ÊÈÓa ‡l‡ לכך הטעם ∆»ƒ¿ƒ»∆∆
חשובה  אכן  אבות עבדי  של  ששיחתן 

הוא בנים של  LtL‰מתורתן  ÈÙÏ¿ƒ∆»»»
È‡eN ÔÈÚa) ÊÚÈÏ‡ ÏL∆¡ƒ∆∆¿ƒ¿«ƒ≈
ÔÈÚ ‡e‰ (‰˜Â ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«
ÌLÏ Ô"a ÌL ˙eaÁ˙‰ƒ¿«¿≈«¿≈

,‰"Ó במילוי כתוב הוי ' שם כאשר  «
וא"ו , ה"א, יו "ד , היינו  אל "ף, אותיות

הללו  האותיות של  הגימטרייא ה"א

כתוב  הוי ' שם וכאשר  ,(45) מ"ה  היא

ה"ה, יו "ד , היינו  ה"א, אותיות במילוי 

האותיות  של  הגימטרייא ה"ה ו "ו ,

בקבלה  ומבואר  .(52) ב"ן  היא הללו 

וקיום  התורה לימוד  ידי  שעל  וחסידות

וחיבור  'יחוד ' פועלים המצוות

וענין  וב"ן , מ"ה של  פנימית) (השפעה

(האיש, מ"ה שם חיבור  הוא הנישואין 

(האשה, ב"ן  שם עם המשפיע)

ÔÈÚהמקבל ) e‰fL של החיבור  ∆∆ƒ¿«
˙ÎaL ‰Bz המשפיע ה מקור  »∆ƒ¿»

‰tŒÏÚaL ‰B˙Â, המקבלe‰fL ¿»∆¿«∆∆∆
הוא  בתורה שהוא כפי  ביניהם החיבור 

,Ô"e ‰"Óc eaÁ‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ¿««
‰ÂˆÓ ÏÎe זה חיבור  ‰e‡פרטית ¿»ƒ¿»

„eÁi‰L ,Ët C„a ההשפעה ¿∆∆¿»∆«ƒ
לדרגה  מדרגה «¿ÂˆÓaL∆¿ƒ‰הפנימית

.˙ÈËt ‰ÈÁa ‡e‰ BÊ¿ƒ»¿»ƒ
‰t ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«»»
˙‡Ê" Ó‡ ‰ÈÏÚL ‰Óe„‡¬»∆»∆»∆¡«…
È„ÈŒÏÚL ,"‰Bz‰ ˙˜eÁ««»∆«¿≈

Ù‡‰,ורצוא אהבה האש, בחינת »≈∆
ÌÈiÁ ÌÈÓe,ושוב NÚ‰יראה «ƒ«ƒ«¬∆

'‡Bˆ'‰ eaÁ ˙eÏÏk¿»ƒ»»
˙eÏÏk e‰fL ,'BM'‰Â¿«∆∆¿»

È‰ ‰ÂˆÓ ÏÎe ,‰Bz‰ חיבור «»¿»ƒ¿»¬≈
.˙ÈËt ‰ÈÁa ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ

ÈËewÏ'a ‡Ï CÈLÓÓe (‰«¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
e˙LÙa '‰Bz22 שמיני פרשת »¿»»»≈

ÏL ÂÈÈtÒa ‡ÏŒ„È˙ÚÏ a‰ BL ˙ËÈÁLÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ««»∆»ƒ»…ƒ¿«ƒ»∆
ÌBi‰kL Û‡L ,Ô˙ÈÂl‰ המשיח ביאת לפני  הזה, BÊבזמן  ‰ËÈÁL «ƒ¿»»∆«∆¿«¿ƒ»

'eÎ ˜ÒÙ‰‰ ˙ÓÁÓ ‡È‰ ‰eÓb ‰Óe‚t23, הדברים אחד  שהוא ¿»¿»ƒ«¬««∆¿≈
בבת  בה לשחוט שאפשר  חלקה בסכין  להיות שצריכה השחיטה את הפוסלים

את  לעשות שמחייבת ו 'שיניים' 'פגימות' עם בסכין  ולא הפסק, בלי  אחת

באכילה, אסורה כזו  בצורה שנשחטה ובהמה בהפסקות, «¬‡Ïהשחיטה
Ôk ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…»ƒƒ¿≈

,‡˜Âc דוקא להיות צריכה השחיטה «¿»
כזו  BÊבצורה  ‰ËÈÁL ÔÈÚ Èkƒƒ¿«¿ƒ»

שחיטה  איננה זו  במדרש, מדובר  עליה

אלא  BiÏÚ˙כפשוטה ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¬ƒ
ÏÚÓÏ‰התעלות  a‰ BL«»¿«¿»
‰ÏÚÓ גבוהות רוחניות לדרגות «¿»

‰e‰ÏÚnביותר  Ô˙ÈÂÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»««¬≈
CÈˆ ÔÎÏÂ ,ÂÈÈtÒa˙BÈ‰Ï ƒ¿«ƒ»¿»≈»ƒƒ¿

ÌÈzÈa ˜ÒÙ‰ לא וה'שחיטה' ∆¿≈≈¿«ƒ
בהדרגה  אלא אחת בבת להיות יכולה

הפסקות, עם ‡ŒÈובשלבים È‰L∆¬≈ƒ
˙BiÏÚ‰ Ïk ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿»»¬ƒ

LiL Ú„Bpk ,˙Á‡ ˙a למעלה ¿««««»∆≈
˙BÏÎÈ‰ ‰nk מזה למעלה זה «»≈»

Ïk ˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡Â ,'eÎ¿ƒ∆¿»ƒ¿»
˙BiÏÚ‰ ביותר הגבוהות הדרגות עד  »¬ƒ

CÈˆ ‡l‡ ,˙Á‡ ÌÚÙa¿««««∆»»ƒ
ÏÎÈ‰ ÔÈa ˜ÒÙ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿≈≈≈»

ÔÎÏÂ ,ÏÎÈ‰Ï לבוא ÈzÈלעתיד  ¿≈»¿»≈«ƒ
BÊ ‰ÓÈ‚t ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»¿ƒ»
וההתעלות  ה'שחיטה' את לאפשר  כדי 

האמורה.

‡a˙ '‰Bz ÈËewÏ'a ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ≈»ƒ¿»≈
CÈˆ ‡ÏŒ„È˙ÚlL ÌÚh‰«««∆∆»ƒ»…»ƒ
ÏL ÔÙB‡a ‡˜Âc ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»¿∆∆

ÏÈÚÏ kÊpk ,'eÎ ˜ÒÙ‰ בקטע ∆¿≈«ƒ¿»¿≈
ÏÈÁ˙n‰Œea„aהקודם. ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ««¿ƒ

בפסוק  הפותח ¿∆EÏŒÔzÈÂ"¿ƒ"במאמר 
'ÌÈiÁ ˙B˙'aL על מדובר  לא ∆¿««ƒ

תהיה  ֿ לבוא שלעתיד  לכך  הסיבה

הפסקות, עם וההתעלות ה'שחיטה'

שם  האמצעי ‡Óאלא אדמו "ר  ¿»≈
‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ÂLÎÚM ÌÚh‰«««∆«¿»≈«¿ƒ»

,Ìe‚t ÔÈkÒa ‰Lk ממשיך כפי  ¿≈»¿«ƒ»
ומפרט.

‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
˙Bz'Ó (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒƒ«

Ô˙ÈÂl‰ ÈÈtÒ È„ÈŒÏÚ ‰iÏÚ‰ ÔÈÚL ,ÌL 'ÌÈiÁ אחד שכל  «ƒ»∆ƒ¿«»¬ƒ»«¿≈¿«ƒ≈«ƒ¿»»
אחר , לכיוון  ב'תנועה' הוא BLÂ',מהם ‡Bˆ' ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆»»
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כי         

ּוממ ׁשי כ ּו'. וירידה  על ּיה  וׁשֹוב ', ְֲִִִִַָָָָ'רצ ֹוא 

ה ּמצ ֹות 24לבאר  ק ּיּום  עקר  ׁשּכל  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  , ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּדוקא  וׁשֹוב ' 'רצ ֹוא  ּבבחינת  ויראה , ּבאהבה  ְְְְְֲִִִַַַָָָָָה ּוא 

ּפרה  מצות  ּבענין ד ) (סעיף  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ(ּוכמ ֹו

נקראת  ולכן וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ענין ׁשה ּוא  ְְְֲִִֵֵֶַָָָָאד ּומה ,

ה ּׁשחיטה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּתֹורה "), ְִִֵַַַָָָָ"ח ּוקת 

ּבפגימ ֹות  חריצין חריצין ׁשע ׂשּוי ּבס ּכין ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָּכׁשרה 

חלק  ּבס ּכין ּדוקא  א ּלא  וירידה , על ּיה  ּבהם  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁש

היא  ה ּכּונה  עקר  עכ ׁשו ּכי ּכלל , ּפגימה  ּבֹו ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאין

ּבס ּיּום  ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ורע  ט ֹוב  ּבין ּולהב ּדיל  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָלברר 

ג ֹו'), ה ּטה ֹור  ּובין ה ּטמא  ּבין להב ּדיל  ְְִֵֵֵֵַַַָָָָָּפר ׁשתנּו

ּבחיצ ֹונּיּות  ה ּטֹוב  מן לרע  יניקה  ּתהיה  ְְְִִִִִֶֶַַָָֹׁשּלא 

עץ  ּתער ֹוב ֹות  היה  ׁשּׁשם  ּוגב ּורה ' ּד'חסד  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָה ּכלים 

ּפג ּום , ּבס ּכין ל ׁשח ֹוט  אס ּור  ולכן ורע , ט ֹוב  ְְְִִֵַַַַָָָָָה ּדעת 

היא  ה ּכלים  התה ּוּות  ס ּבת  ׁשעקר  יד ּוע  ְִִִִִִֵֶַַַַַָּכי

וׁשֹוב ' 'רצ ֹוא  ּבחינת  והת ּפּׁשט ּות  ְְְְְְִִִֵַַַָָמהס ּתּלק ּות 

אחר  למ ּטה  ונח  מתי ּׁשב  ׁשהא ֹור  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדוקא ,

ועד  כ ּו', ּבכלי מ ּוג ּבל  להיֹות  יּוכל  ְְְְְְִִִִַַַַָההס ּתּלק ּות ,

ה ּׁשפע  יֹורד  ׁשּמהם  ה ּכלים  חיצ ֹונּיּות  ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַלבחינת 

יּוכל ּו החיצ ֹונים  ׁשּגם  עד  ּביֹותר , מ ּטה  ְְְִִֵֶַַַַַָָלמ ּטה 

ׁשּיׁש ה ּסּכין ּבפגימת  וד ּוגמת ֹו כ ּו'. יניקה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָלק ּבל 

יניקה  להיֹות  יכ ֹולה  ׁשּמּזה  וירידה , על ּיה  ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָּבּה

עכ ׁשו  ה ּוא  זה  וכל  כ ּו'. ק ׁשֹות  ּגב ּור ֹות  ְְְְִִֶַַָָָלבחינת 

לגמרי, הרע  ּבע ּור  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדוקא ,

לעתיד ֿ אבל  ּכּנ"ל . ה ּטֹוב , מן הב ּדלת ֹו רק  ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָא ּלא 

אעביר  ה ּטּומאה  ר ּוח  "את  ה ּיע ּוד  ׁשּיק ּוים  ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹלבא ,

הארץ " ּתהיה 25מן לא  ה 'ּׁשֹוב ' מ ּבחינת  ּגם  אזי , ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

כ ּו'. לחיצ ֹונים  ְִִִַָיניקה 

ּבב ‡Cו) ע ּיּון צרי ה ּדברים ,עדין א ּור  «ְְֲִִִִֵַַָָ

לא  ה ּׁשחיטה  ׁשענין מאחר  ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּדלכא ֹורה ,

ׁשּמּזה  ּכיון וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ׁשל  ּבא ֹופן להיֹות  ְְִִֵֶֶֶֶָָָָיכ ֹול 
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ואילך).24) א (קס , ב .25)פי "ט  יג, זכרי '

    
‰iÏÚ(רצוא)‰„ÈÈÂ(שוב)‡Ï CÈLÓÓe .'eÎ24'חיים ב'תורת ¬ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»≈

‰‡a‰שם, ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ˜Ú ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»ƒ«ƒ«ƒ¿¿«¬»
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓÎe) ‡˜Âc 'BLÂ ‡Bˆ' ˙ÈÁa ,‰‡ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»«¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈
‡Bˆ' ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Óe„‡ ‰t ˙ÂˆÓ ÔÈÚa („ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬»∆ƒ¿«»

,'BLÂ באש שנעשה האפר  חיבור  »
(שוב), המים עם ≈«¿ÔÎÏÂ(רצוא)

"‰Bz‰ ˙˜eÁ" ˙‡˜ כי ƒ¿≈««»
התורה  כל  כללות הוא ושוב' ),'רצוא

ÌB˜ÓŒÏkÓ סדר שזהו  למרות ƒ»»
הזה  בזמן  ה', בעבודת הרצוי  העבודה

ÔÈkÒa ‰Lk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ»¿≈»¿«ƒ
ÔÈˆÈÁ ÔÈˆÈÁ ÈeNÚL∆»¬ƒƒ¬ƒƒ
‰iÏÚ Ì‰a LiL ˙BÓÈ‚Ùaƒ¿ƒ∆≈»∆¬ƒ»
ÔÈkÒa ‡˜Âc ‡l‡ ,‰„ÈÈÂƒƒ»∆»«¿»¿«ƒ
,ÏÏk ‰ÓÈ‚t Ba ÔÈ‡L ˜ÏÁ»»∆≈¿ƒ»¿»

היא  לכך  ÂLÎÚוהסיבה Èk בזמן ƒ«¿»
‰ek‰הגלות  ˜Ú המטרה ƒ«««»»

ומצוות  בתורה העבודה של  והתכלית

BË ÔÈa ÏÈc‰Ïe Ï ‡È‰ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈
ÌeiÒa e˙kL BÓk) ÚÂ¿«¿∆»¿ƒ

e˙Lt שמיני ÏÈc‰Ïפרשת »»»≈¿«¿ƒ
,('B‚ B‰h‰ ÔÈe ‡Óh‰ ÔÈa≈«»≈≈«»
היא  לרע הטוב בין  ההפרדה וכוונת

‰˜ÈÈ ‰È‰z ‡lL חיות השפעת ∆…ƒ¿∆¿ƒ»
‰Bhושפע  ÔÓ ÚÏ»«ƒ«

„ÒÁ'c ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ«≈ƒ¿∆∆
˙BBÚz ‰È‰ ÌML '‰e‚e¿»∆»»»«¬

,ÚÂ BË ˙Úc‰ ıÚ מבואר ≈«««»»
יש  ומדריגה בחינה שבכל  בחסידות

ו 'חיצוניות' עצמו , הדבר  'פנימיות',

הזולת, אל  להתגלות השייך  שלו  החלק

העליונות  הספירות של  ב'כלים' גם וכך 

היא  הספירות של  והפעולה (וההתגלות

ב'כלים') המאירים 'אורות' של  בדרך 

הדעת  בעץ והרע הטוב של  והתערובת

הטוב, מקור  החסד , בספירת היתה

משתלשל  שממנה גבורה וספירת

הטוב  היפך  צמצומים בריבוי 

שם  בפנימיות, (לא הכלים בחיצוניות

וההבדלה  וההפרדה לרע) מקום אין 

יניקה  למנוע כדי  היא לרע טוב בין 

זו , בבחינה חיות ≈«¿ÔÎÏÂותוספת
˙ee‰˙‰ ˙aÒ ˜ÚL Úe„È Èk ,Ìe‚t ÔÈkÒa ËBÁLÏ eÒ‡»ƒ¿¿«ƒ»ƒ»«∆ƒ«ƒ«ƒ¿«

ÌÈÏk‰ והגבלה שבגלל מדידה בהם יש בכלים האורות של  ההתלבשות «≈ƒ
˙e˜lzÒ‰Ó ‡È‰ והתעלות וגילוי eËMt˙‰Â˙עליה ÈÁa˙הארה ƒ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¿ƒ«

‡Bˆ' הסתלקותBLÂ'התפשטות,‡˜Âc על הכלים שהתהוות היינו  »»«¿»
יחד  גם ה'תנועות' שתי  של  השילוב MÈ˙Óידי  B‡‰L È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ¿«≈

˙e˜lzÒ‰‰ Á‡ ‰hÓÏ ÁÂ¿»¿«»«««ƒ¿«¿
למטה  ומתפשט כשחוזר  והעליה,

˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ האורÈÏÎa Ïa‚eÓ «ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
) 'eÎ הוא האור  שכאשר  בעוד 

הרי  והסתלקות התעלות של  ב'תנועה'

בכלים), והגבלה ממדידה למעלה הוא

„ÚÂ כפי גדולה והגבלה למדידה ¿«
יורד  האור  כאשר  »ÈÁÏƒ¿ƒ˙שהוא

„BÈ Ì‰nL ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«≈ƒ∆≈∆≈
,˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ ÚÙM‰«∆«¿«»«»¿≈

ÌÈBˆÈÁ‰ ÌbL „Ú הכוחות «∆««ƒƒ
הקדושה  לגבול  ¿eÏÎeÈשמחוץ

'eÎ ‰˜ÈÈ Ïa˜Ï חיות והשפעת ¿«≈¿ƒ»
שעל B˙Ó‚e„Âמהאור . הבחינה של  ¿¿»

של  החיבור  הכלים, ענין  נעשה ידה

(שוב) והתפשטות (רצוא) הסתלקות

ÔÈkq‰ ˙ÓÈ‚Ùa מזה שכתוצאה ƒ¿ƒ«««ƒ
אלא  חלקה איננה daהסכין  LiL∆≈»

‰ÏBÎÈ ‰fnL ,‰„ÈÈÂ ‰iÏÚ¬ƒ»ƒƒ»∆ƒ∆¿»
˙Beb ˙ÈÁÏ ‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿

'eÎ ˙BL˜ של בעבודה צורך  ויש »
את  למנוע כדי  מהרע הטוב הבדלת

לעיל . כמבואר  הזו , היניקה

ÂLÎÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ הגלות בזמן  ¿»∆«¿»
˙BÈ‰Ï LÙ‡ŒÈ‡L ,‡˜Âc«¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿
˜ ‡l‡ ,ÈÓ‚Ï Ú‰ eÚaƒ»«¿«¿≈∆»«

B˙Ïc‰ והפרדתו,Bh‰ ÔÓ «¿»»ƒ«
,‡ÏŒ„È˙ÚÏ Ï‡ .Ï"pk««¬»∆»ƒ»…

„eÚi‰ ÌÈe˜iL על הנביאים של  ∆¿««ƒ
המשיח  ‰Óeh‡‰ימות Áe ˙‡"∆««¿»

"ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡25 תהיה ולא «¬ƒƒ»»∆
כלל , רע של  Ìbמציאות ÈÊ‡¬««

'BM'‰ ˙ÈÁaÓ האור כאשר  גם ƒ¿ƒ««
למטה, ו 'נח' ÈÈ˜‰יורד  ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ»

.'eÎ ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ
e‡a ÔeiÚ CÈˆ ÔÈ„Ú C‡ (Â«¬«ƒ»ƒƒ¿≈
Á‡Ó ,‰B‡ÎÏc ,ÌÈc‰«¿»ƒ¿ƒ¿»≈««

‰ËÈÁM‰ ÔÈÚL של וההתעלות ∆ƒ¿««¿ƒ»
ה'לויתן ' ידי  על  הבר ' 'Bˆ‡'שור  ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï…»ƒ¿¿∆∆»
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כב    

ּכיצד  ּכן, אם  כ ּו', החיצ ֹונים  יניקת  להיֹות  ְְְִִִִִֵֵַַַָיכ ֹולה 

'רצ ֹוא  ׁשל  ּבא ֹופן העב ֹודה  ּכלל ּות  להיֹות  ְְְְֲִֶֶָָָָָיכ ֹולה 

ה ּׁשחיטה  ענין ּבין החל ּוק  ּומה ּו ּדוקא , ְְְִִִֵַַַַַָָָוׁשֹוב '

ּבא ֹופן  הם  ׁשּלכא ֹורה  העב ֹודה , ְְְֲִִֵֶֶָָָָלכלל ּות 

ה 'רצ ֹוא  ׁשענין ל ֹומר  ואין לזה . זה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּסֹותרים 

ה ּוא  העב ֹודה  ּבכלל ּות  להיֹות  ׁשּצרי ְְֲִִִֶָָָָָוׁשֹוב '

לעב ֹודת  ּבנֹוגע  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  האדם , ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנפ ׁש

להיֹות  יכ ֹולה  אזי ה ּמת ּברר , ּבּדבר  ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָה ּבר ּורים 

ׁשהרי  וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ׁשל  מענין החיצ ֹונים  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיניקת 

(ׁשהיא  אד ּומה  ׁשּבפרה  וּׁשֹוב ' ה 'רצ ֹוא  ְְֲִִֶֶַָָָָָָענין

ּכלל ּות  היא  ּכזה  ׁשּבא ֹופן ּכיון ה ּתֹורה , ְְְִֵֶֶֶַָָָָָּכלל ּות 

ּבנֹוגע  ּגם  ה ּוא  ּכּנ"ל ) ּומצ ֹות , ּדת ֹורה  ְְְֲִֵַַַַָָָהעב ֹודה 

כ ּו', ה ּבהמית  ׁשּבּנפ ׁש ה ּמתא ּוה  ּכח  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹלבר ּור 

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ׂשרפת 26ּכמבאר  ענין ׁשּזה ּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

כ ּו'. ה ּמת ּברר  ה ּדבר  ׁשּזה ּו ְִֵֶֶַַַָָָָָה ּפרה ,

‡ÏÂ ּבענין וית ּבֹוננּו ׁשּיע ּינּו להעיר , א ּלא  ּבאתי ¿…ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ

ּבא ֹופן  ה ּדברים , ל ּיׁשב  ויׁשּתּדל ּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָזה ,

כ ּו' ׁשּלֹו" ּבקב  ר ֹוצה  לא 27ׁש"אדם  אם  וגם  . ְְִֶֶֶַַָָֹ

ּבינּתים  ּתהיה  הרי הענין, מסקנת  לבר ּור  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיבא ּו

ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  החסיד ּות , ּבת ֹורת  ה ּיגיעה  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָמעלת 

עם  ׁשּבנפ ׁשֹו ֿ ּבינה ֿדעת  חכמה  ּבחינת  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָמתק ּׁשרת 

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ּדאין ֿ דעת  ֿ ּבינה  חכמה  ְְְִִִֵַַָָָָּפנימ ּיּות 

ּכדי 28ה ּוא  למ ּטה , ה ּנׁשמה  ירידת  ּתכלית  וזֹוהי ,ְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  ּבלימ ּוד  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָלהתיּגע 

, זּולת אלקים  ראתה  לא  "עין לבחינת  ְְֱִִִִִַַָָָָֹֹזֹוכים 

ֿ ל ֹו" ל ּמח ּכה  ּבמ ּלי 29יע ׂשה  ּדדיקין למאן , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

תרס "ו 30ּדח ּוכמתא  ּבהמ ׁש ּבאר ּוּכה  ּכמבאר  ,31. ְְְְְְֲֵֶַַָָָֹ
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ואילך.26) ג א.27)שם, לח , ג.28)ב "מ , ה, ויקרא לקו"ת ג.29)ראה סד, ב .30)ישעי ' קל, ואילך.31)זח "א עח  ע '

    
'eÎ ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰fnL ÔÂÈk ,'BLÂ ולכן »≈»∆ƒ∆¿»ƒ¿¿ƒ««ƒƒ

לעיל , כמבואר  לבוא, לעתיד  רק תהיה זו  ÏBÎÈ‰'שחיטה' „ˆÈk ,Ôk Ì‡ƒ≈≈«¿»
‰„BÚ‰ ˙eÏÏk ˙BÈ‰Ï הטוב בין  וההבדלה והמצוות התורה קיום של  ƒ¿¿»»¬»

הזה  בזמן  ‰eÏÁ˜והרע e‰Óe ,‡˜Âc 'BLÂ ‡Bˆ' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆»»«¿»««ƒ
˙eÏÏÎÏ ‰ËÈÁM‰ ÔÈÚ ÔÈa≈ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿»
Ì‰ ‰B‡ÎlL ,‰„BÚ‰»¬»∆ƒ¿»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ˙BqL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ∆»∆
סדר  זה שאין  מבואר  אחד  שמצד 

יניקה  לגרום ועלול  הנכון  העבודה

סדר  שזהו  מבואר  שני  ומצד  לחיצונים,

והמצוות. התורה כל  של  העבודה

ÓBÏ ÔÈ‡Â הסתירה את ליישב ¿≈«
BLÂ'ולחלק  ‡Bˆ'‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»»»

˙eÏÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈvL∆»ƒƒ¿ƒ¿»
‰„BÚ‰ רצוי עבודה סדר  והוא »¬»

Ì„‡‰ LÙa ‡e‰ אכן שבה ¿∆∆»»»
זו , בדרך  העבודה להיות »Œ‰Óצריכה

˙„BÚÏ Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿≈««¬«
,a˙n‰ ca ÌÈea‰«≈ƒ«»»«ƒ¿»≈

הזה, העולם ÏBÎÈ‰בעניני  ÈÊ‡¬«¿»
ÔÈÚÓ ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ««ƒƒ≈ƒ¿»

'BLÂ ‡Bˆ' ÏL יש הזה ובזמן  ∆»»
אין  דבר  של  לאמיתו  ממנו , להימנע

כך  ‰'Bˆ‡לומר  ÔÈÚ È‰L∆¬≈ƒ¿«»»
‰Óe„‡ ‰ÙaL 'BMÂ»∆¿»»¬»
ÔÂÈk ,‰Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰L)∆ƒ¿»«»≈»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Êk ÔÙB‡aL∆¿∆»∆ƒ¿»
Ï"pk ,˙BˆÓe ‰B˙c ‰„BÚ‰»¬»¿»ƒ¿««
"זאת  בפרט זו  מצוה על  נאמר  ולכן 

התורה") Ú‚Baחוקת Ìb ‡e‰«¿≈«
LÙpaL ‰e‡˙n‰ Ák eÏ¿≈…««ƒ¿«∆∆«∆∆

'eÎ ˙ÈÓ‰a‰,לקדושה והעלאתו  ««¬ƒ
'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Ók26 «¿…»¿ƒ≈»

e‰fL המתאוה כח של  הבירור  ∆∆
להפכו  וצריך  רע אינו  עצמו  (שמצד 

ענייני  חיובים, לדברים שיתאווה

העולם) לעניני  ולא »¿ÔÈÚƒקדושה,
c‰ e‰fL ,‰t‰ ˙ÙN¿≈««»»∆∆«»»

'eÎ a˙n‰ רק שם מדובר  ולא «ƒ¿»≈
השאלה  כן , ואם הנפש. כוחות על 

עומדת. במקומה

ÈÚ‰Ï ‡l‡ È˙‡a ‡ÏÂ, הציבור לב תשומת eBa˙ÈÂאת eiÚiL ¿…»ƒ∆»¿»ƒ∆¿«¿¿ƒ¿¿
‰ˆB Ì„‡"L ÔÙB‡a ,ÌÈc‰ LiÏ eÏczLÈÂ ,‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿¿«≈«¿»ƒ¿∆∆»»∆

'eÎ "BlL ˜a27(קטנה (כמות בקב רוצה "אדם ז "ל  חכמינו  אמרו  ¿«∆
הדברים  את ומייקר  מחבב האדם כי  חברו ", של  קבין  מתשעה יותר  שלו 

בעמל  אותם השיג  והוא לו  ששייכים

השאלה  יישוב לגבי  גם וכך  ויגיעה,

העוסק  כאדם שתהיה שרצוי  האמורה

אישית. לו  ונוגע ששייך  »¿Ì‚Âבדבר 
Ì‡ יישוב למצוא המשתדלים ƒ

דבר  של  בסופו  e‡Èלשאלה, ‡Ï…»…
È‰ ,ÔÈÚ‰ ˙˜ÒÓ eÏ¿≈«¿»«»ƒ¿»¬≈
‰ÚÈ‚i‰ ˙ÏÚÓ ÌÈzÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿«ƒ«¬««¿ƒ»
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙e„ÈÒÁ‰ ˙B˙a¿««¬ƒ∆«¿≈
Œ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ˙M˜˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«∆∆¿ƒ«»¿»

BLÙaL ˙Ú„Œ‰Èa של ומוחו  ƒ»««∆¿«¿
החסידות  תורת בהבנת המתייגע האדם

Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙eiÓÈt ÌÚƒ¿ƒƒ»¿»ƒ»
˙Ú„ העליונים ÛBÒŒÔÈ‡cהמוחין  ««¿≈

‡e‰ŒCea28˙ÈÏÎz È‰BÊÂ , »¿ƒ«¿ƒ
של  והתכלית »ÈÈ¿ƒ„˙המטרה

‰ÓLp‰ העליון ומקורה משורשה «¿»»
באלקות  להתלבש hÓÏ‰למעלה ¿«»

ירידה  שהיא הזה, בעולם גשמי  בגוף

וזאת  ביותר , ÚbÈ˙‰Ïגדולה È„k¿≈¿ƒ¿«≈«
,‰Bz‰ ˙eiÓÈt „eÓÈÏa¿ƒ¿ƒƒ«»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ בתורת היגיעה בזכות ¿«¿≈∆
בידיעת  העוסקת אלקות החסידות

ÌÈÎBÊ לבוא ÈÁÏ˙לעתיד  ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ˜Ï‡ ‰˙‡ ‡Ï ÔÈÚ"«ƒ…»»»¡…ƒ
Œ‰kÁnÏ ‰NÚÈ ,E˙ÏeÊ»¿«¬∆ƒ¿«≈

"BÏ29, נעלית בחינה להתגלות

לו '. 'למחכה שתתגלה באלקות

הזוהר  כדברי  היא, «¿Ô‡ÓÏוהכוונה
‡˙ÓÎeÁc ÈlÓa ÔÈ˜È„c30, ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿¿¿»

היינו  חכמה, בדברי  שמדייקים לאלה

ביגיעה  בתורה «…¿»‡Ókהעוסקים
CLÓ‰a ‰ke‡a מאמרי «¬»¿∆¿≈

שבאו  הרש"ב הרבי  של  החסידות

בשנת ארוכה שם Â"Ò˙31כסדרה

היגיעה  חשיבות בהרחבה מבוארת

התורה. בלימוד 
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כג

.`"iyz'd oqip g"dan ,dxt 't ,ipiny t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

פרשת ‡ הראשונות, שתים – זו) בשבת קורין פרה, פרשת מהן, (שהשלישית הפרשיות לד' בנוגע .
לאחרי  קורין החודש, ופרשת פרה פרשת האחרונות, ושתים פורים, לפני קורין זכור, ופרשת שקלים

לפסח. פורים בין פורים,

לגאולה  גאולה ש"מסמך משום לניסן הסמוך באדר המגילה דקריאת הטעם [בביאור הגמרא ובסגנון
לפסח"1עדיף" "פורים ,2– [dle`bl dle`b oia הגמרא כדברי שלימה, גאולה היתה שלא פורים גאולת בין ,3

שהיתה  פסח לגאולת אנן", אחשורוש עבדי ש)"אכתי משום בפורים הלל אומרים שאין הטעם (בביאור
גלות  אחרי' שאין גאולה מצרים גאולת היתה זכו (ואילו שלימה העתידה 4גאולה הגאולה תהי' וכמותה ,(

כמ"ש  ושלימה, אמיתית גאולה בימינו, במהרה נפלאות".5לבוא אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

פרשת  לפסח: שייכותן בגלל הוא לפסח פורים בין והחודש) (פרה אלה פרשיות שקורין והטעם
את  "להזהיר פסח, לקרבן הקדמה בתור שבאה – פרה ופרשת פסח, קרבן אודות מדובר שבה – החודש

בטהרה" פסחיהם שיעשו לטהר .6ישראל

***

וגו'.· התורה חוקת זאת גו' וידבר ד"ה מאמר .

***

האמיתית ‚ לגאולה גם ובמילא דפסח לגאולה שייכת פרה שפרשת (ס"א) לעיל האמור ע"פ .
והשלימה. האמיתית דהגאולה השמחה כבר נרגשת פרה שבפרשת מובן, והשלימה,

המדרש  דברי הפסוק 7ובהקדם התורה 8על חוקת ד"זאת ההקדמה לאחרי (שבא הפסח" חוקת "זאת
פרה" אליך ויקחו "זש"ה 9גו' – נפשו 10) מרת יודע לב . . זר יתערב לא ובשמחתו נפשו מרת יודע לב

באו  פסח, לעשות הקב"ה עליהן וגזר לצאת שבאו וכיון בשעבוד, במצרים נתונין שהיו ישראל אלו
זר": יתערב לא בשמחתו . . בו יאכל לא נכר בן כל ח"ו האלקים א"ל עמהם, לאכול המצרים

הוא המדרש בדברי במוחש dligzמרגישaldyהחידוש שרואים וכפי ומבין. יודע שהמוח לפני עוד ֿ
שהלב  כיון שבמוח, בשכל מהם יודעים לא ועוד באו לא שעדיין כאלה מענינים גם ושמח כואב שהלב

עדיין. ומבין יודע לא שהמוח מה אפילו מרגיש

אומר  ורופא לאכול) (אני צריך אומר "חולה דיוהכ"פ: תענית בדיני – דתורה בנגלה שמצינו וכפי
מ"ט לחולה, שומעין צריך, eytpאינו zxn rcei al"11"לכך צריך שהוא בעצמו וההסברה 12(ש"מרגיש ,(

הוא שהרופא כיון דלכאורה: – znkgaבזה dgnendd`etxd"טפי לי' קים ("רופא מהחולה למה 11יותר ,(
בשכל  והשגה הבנה מצד אינם לאכול" אני "צריך החולה שדברי לפי – לרופא? ולא לחולה שומעים

מפני אלא לחולה), ולא הרפואה, בחכמת המומחה שהוא לרופא, שומעים היו eala(שאז yibxny שצריך
יודע. אינו שהרופא מה גם מרגיש החולה של ולבו לכך,

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

סע"ב.1) ו, מגילה
שם.2) פרש"י
א.3) יד, שם
מגלה 4) א. רכא, רפל"ב.זח"ג שמו"ר א. נד, עירובין ראה

.(346 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן (וראה קפה אופן עמוקות
טו.5) ז, מיכה
אדומה).6) פרה (ד"ה א כט, מגילה פרש"י

א.7) פי"ט, שמו"ר
מג.8) יב, בא
חוקת.9) ר"פ

יו"ד.10) יד, משלי
רע"א.11) פג, יומא
תריח.12) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
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מרגיש שהלב עםוהטעם קשור שהלב לפי – יודע אינו שהמוח מה dnypdגם mvr כידוע שבמוח 13,
לפרטים) מכלל (שלמעלה הנשמה עצם ואילו הפרטים, של הכלל הנפש, של הכללית ההשראה רק יש

דוקא.alaשורה

לא  הנשמה עצם עם שקשור הלב שבשמחת – זר" יתערב לא הלב) (של "ובשמחתו הדיוק גם וזהו
כמו נחשב הוא שגם המוח, לא אפילו אחד, אף להתערב בלב.xfיכול ששורה הנשמה עצם לגבי

מה  גם מרגיש שהלב כיון אודותם, יודעים שלא כאלה מענינים גם שמחה ששייכת האמור וע"פ
אודות  יודע שהמוח לפני שעוד הגאולה, עם הקשורה להשמחה בנוגע גם מובן – יודע אינו שהמוח

מצד הגאולה שמחת כבר להיות יכולה aldהגאולה, ybxd.

הגאולה. התגלות את פועלת עצמה והשמחה הגאולה, שמחת להיות שצריכה – מזה ויתירה

יותר:„ ובפרטיות .

אצל מודגשת – הלב הרגש מצד הגאולה epi`iypשמחת epizeaxהם שהרביים כיון ,mal,ישראל של

הוא שהנשיא הוא בכגוןֿדא הרגיל הלשון –y`xd דבנ"י הוא 14(מוח) שהנשיא לשון גם מצינו אבל ,
mal ישראל –15של

נקראים  ולכן דבנ"י, העצם הם שהרביים בנ"י, בכללות ועד"ז (כנ"ל), הנשמה עצם שורה בלב כי,
mal.ישראל של

הגאולה  שמחת נמשכת ידם ועל הגאולה, שמחת אצלם נרגשת ישראל, של לבם הם שהרביים וכיון
בלבו). הדבר נרגש לא עצמו מצד כאשר (גם מישראל כאו"א של בלבו

בשמחה:‰ להיות עצמו את להכריח כאו"א צריך – לפועל ובנוגע .

להיות  שצריכים ולהוכיח ("אייןֿטענה'ן") להסביר אפשרות יש – המוח שמצד לשמחה ַבנוגע
להיות  עצמו את להכריח כאו"א צריך – הלב מצד מהמוח) (למעלה שהיא לשמחה בנוגע אבל בשמחה,

בשמחה.

אלא  אחר, מישהו של בשמחתו י"ח לצאת שאיֿאפשר כך, שבגופו, מצוה הוא זה שענין ומובן,
בשמחה. להיות בעצמו להשתדל צריך כאו"א

ניגון. פריילעכן א זאגט און לחיים נעמט שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ַָ(וסיים

השמחה]. להגביר הק' בידו נענע שליט"א אדמו"ר וכ"ק שמח, ניגון [ניגנו

***

Â– הנשמה עצם עם קשור שהלב כיון זר" יתערב לא ש"בשמחתו הלב שמחת בענין לעיל האמור .
עצמה: מצד גם אלא) לפסח, הקדמה שהיא בגלל רק (לא פרה לפרשת שייך

(בהמאמר  לעיל "זאת16נתבאר פרה בפרשת מ"ש (zweg כמו חקיקה, מלשון "חוקת" – התורה"
אותיות  (כמו זר דבר ואינם האותיות, חקוקים שעליו טוב האבן של ממהותו שהם החקיקה אותיות

ענין להיותו זולת, בו שייך שלא כזה במקום הוא החקיקה שענין היינו, .invrהכתיבה),

ההתפשטות, כל גם ישנה העצם על שנוסף [ומובן,
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נט).13) (ע' פל"ה ח"א תער"ב המשך ראה
פ"ב.14) תניא ראה
המלך)15) (של "לבו ה"ו: פ"ג מלכים הל' רמב"ם ראה

ואילך. 165 ע' חי"ט לקו"ש וראה – ישראל". קהל כל לב הוא
ואילך. 269 ע' ח"ב תשמ"ח התוועדויות ואילך. 74 ע' חל"א

(16.332 ע' לעיל
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פר"ת) (בשנת דין בעלמא חיותו בחיים האחרון בפורים שאמר אדנ"ע כ"ק כפתגם וועלן 17– "מיר
– התפשטות" גאנצער דער מיט אויך נאר עצמי אונדזער מיט נאר ניט זיין ַַָָגאנץ

אדומה  שבפרה ושוב הרצוא מצד 18שזהו"ע היא הרצוא ותנועת העצם, מצד היא השוב שתנועת ,
ההתפשטות].

הענין  עם קשור ה"ז – זר דבר זולת, בו שייך שלא עצמי ענין חוקה, של הו"ע אדומה שפרה וכיון
זר. דבר זולת, בה שייך שלא הנשמה, עצם שמצד הלב, שמחת זר", יתערב לא ד"בשמחתו

Ê:הגאולה אודות מדובר שבה פרה דפרשת בהפטרה גם מרומז זה וענין .

וגו'" הארצות מכל אתכם וקבצתי הגוים מן אתכם "ולקחתי הגאולה, עניני לפרטי מדגיש 19בהקדמה ֿ
mkprnl"20הכתוב  `l כפי) שם" באתם אשר בגוים חללתם אשר קדשי לשם אם כי ישראל בית עושה אני

ההפטרה). בהתחלת הדברים בפרטי שמאריך

לידי מביאה עושה" אני למענכם ש"לא ההדגשה וק"ו zexixnולכאורה, במכ"ש – נפשו") ("מרת
שמצינו  לו21מזה "תלו שכאשר `mixgבחזקיהו zekfa דכתיב עצמו") בזכות "תלה שהוא וגנותי 22(אף

לשלום "הנה זה על אמר עבדי", דוד ולמען למעני להושיעה הזאת העיר xnאל il xn"23 בשעה "אפילו ,
שלום הקב"ה לו ש"xnששיגר השלילה את שמדגישים בנדו"ד, ועאכו"כ לו", mkprnlהוא `l"עושה אני

מר". לי ד"מר באופן בודאי ה"ז  קדשי"), שם את ("ויחללו בלתיֿרצוי ' הנהגה בגלל

לזה: והמענה

בגמרא  שמצינו ע"ד – לראש דכופיתא 24לכל בטולא דאיתיב ואזכי "ייתי משיח" של ל"חבלו בנוגע
שאראנו" ובלבד רוצה אני בכך אפילו "כלומר הגאולה,25דחמרי'", שתבוא הוא שהעיקר בנדו"ד, ועד"ז ,

בזכותכם, ניט זיין זאל בזכותכם, יע זיין "זאל – למענכם". "לא ישראל, של בזכותם אינה אם ָָאפילו
גאולה"! די זיין ס'זאל ַָאבי

השלימה לגאולה ביחס – ועיקר mewnועוד qtez `le rbep `l כיון למענכם", "לא או "למענכם"
התגלות תהי' השלימה הענינים.zenvrdשבגאולה מכל שלמעלה

עצמי  ובענין עצמי, ענין "חוקה", היא פרה שפרשת כיון – פרה דפרשת בהפטרה מודגש זה וענין
היא  השמחה ובמילא, למענכם", "לא או ד"למענכם" הענין נוגע לא שלו) בההתפשטות גם (כולל

זר"). יתערב לא ("בשמחתו בשלימותה

***

Á ענין מודגש גו'", פרה אליך ויקחו גו' התורה חוקת "זאת כשלעצמה, פרה שבפרשת להוסיף, ויש .
הפסח"xzeiהעצמיות חוקת "זאת נאמר בו שגם לפסח, הקדמה שהיא :26ממה

ומועד  מועד דכל שבמאמרים נשיאינו, רבותינו של החסידות במאמרי הרגיל שהסדר – ובהקדמה
גודל  מבואר ר"ה במאמרי ולדוגמא: המועדים. שאר לגבי מעלתו שגדלה ועד זה, דמועד המעלה נתבאר
הספירות  מכל למעלה ששרשה המלכות, בנין – זאגן"...) צו שייכות ("ניט נעלה הכי שהו"ע דר"ה ָהעילוי
דכל  במאמרים ועד"ז הענינים. מכל יותר נעלה שהוא דפסח המעלה מבואר הפסח חג ובמאמרי וכו';

טובים. הימים
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(17.248 ע' שלום תורת סה"ש
שנאמר 18) גו' חוקת זאת גו' וידבר ד"ה חוקת. ר"פ לקו"ת

ואילך). 328 ע' (לעיל בהתוועדות
כד.19) לו, יחזקאל
לב.20) שם, וראה כב. שם,
ב.21) יו"ד, ברכות

לד.22) יט, מלכיםֿב
יז.23) לח, ישעי'
ב.24) צח, סנהדרין
שם.25) פרש"י
לא 26) ובשמחתו גו' יודע לב "זש"ה חז"ל דרשו זה שעל

ס"ג. כנ"ל זר", יתערב



iyz'd"`כו oqip g"dan ,dxt 't ,ipiny t"y zgiy

מעלתו  מודגשת זה ובזמן זה, יו"ט של ענינו למעלה מאיר זה יו"ט של שבזמנו לפי – הדבר וטעם
ומתגלה  נמשך ה"ז למעלה, זה יו"ט של ענינו מאיר וכאשר טובים. הימים שאר כל לגבי זה יו"ט של
מעלתו  בביאור החסידות במאמרי שלהם הדיבור ע"י ובמיוחד כולל נשיאינו, רבותינו ע"י – למטה גם

זה. יו"ט של

דזמן  המיוחדת המעלה אודות לדבר) עכ"פ (או ללמוד צריכים זמן שבכל – חסידים אצל גם צ"ל וכך
למטה. הדבר ומגלים ממשיכים שעי"ז זה,

ביחס  גם פרה דפרשת המעלה אודות לדבר צריכים פרה פרשת בשבת שבעמדנו – בנדו"ד ועד"ז
פסח. קרבן אודות מדובר שבה החודש  לפרשת

Ë:בזה והענין .

חסידות מאמרי בכמה מבוארת – פסח לגבי דפרה dxtהמעלה zyxtc27 הצ"צ של מהציון החל ,
זאת  ע"פ הביאור בסוף שורות] במספר ענינים כמה ("באווארנט") שמבהיר [כדרכו ללקו"ת ַָבהגהותיו

התורה  פי"ט".28חוקת בא ס"פ ברבות פרה אליך ויקחו התורה חקת זאת מענין . . עוד "ועיין :

– זר" יתערב לא ובשמחתו גו' יודע לב זש"ה הפסח, חוקת "זאת הדרשה לאחרי – שם ובמדרש
בחקיך  תמים לבי "יהי נאמר 29איתא: בזה זל"ז, דומין ששניהן למה, אדומה, פרה וחקת הפסח חקת זה ,

מטרונות  לב' משל מזו, גדולה חקה איזו יודע אתה ואי התורה, חקת זאת נאמר ובזה הפסח חקת זאת
ביתה  עד אותה מלוה שחברתה אותה מזו, גדולה מי שוות, נראות כאחת שתיהן מהלכות שהיו דומות

חקה, בה נאמר ובפרה חקה בו נאמר בפסח כך אחרי', dxtdוהולכת ,dlecb ine,לה צריכין פסח שאוכלי ,
החטאת".30שנאמר  שריפת מעפר לטמא ולקחו

קרבן  אודות מדובר החודש בפרשת כי, – החודש פרשת לפני פרה פרשת שקורין הטעם גם וזהו
החודש. לפרשת פרה פרשת מקדימים אדומה, דפרה לטהרה צריכין הפסח שאוכלי וכיון פסח,

כי, – פסח שבקרבן ה"חוקה" מענין יותר נעלה הוא אדומה שבפרה ה"חוקה" שענין מובן ומזה
בנוגע רק היא ה"חוקה" פסח miihxtבקרבן mipiprl יש אלא חוקה, אינו פסח דקרבן הענין כללות ואילו ,

כמ"ש  טעם, הציל 31בו בתינו ואת מצרים את בנגפו ישראל בני בתי על פסח אשר לה' הוא פסח "זבח
אדומה פרה משא"כ dpiprגו'", zellky"חוקה" .32הוא

È יודע ("לב הלב שמחת נעשית זה שמצד שב"חוקה", העצמיות – לעניננו בנוגע הדברים וביאור .
זר"): יתערב לא ובשמחתו גו'

אדומה  פרה כי, פרה, פרשת לגבי פסח קרבן אודות מדובר שבה החודש בפרשת מעלה יש לכאורה
ואילו  פסח, לקרבן בלבד הכנה אלא ואינה הטהרה, דהיפך ענין עם שקשורה מת, מטומאת טהרה ענינה

היעוד  יקויים שאז והשלימה, האמיתית הגאולה ובמיוחד כולל הגאולה, ענין עם קשור פסח "את 33קרבן
הארץ". מן אעביר הטומאה רוח

פסח  דקרבן להעילוי באים דוקא ידה שעל כיון – דוקא פרה דפרשת המעלה את מדגישים ואעפ"כ,
כדלקמן. החודש), (פרשת

‡È באים דוקא הגלות בזמן העבודה שע"י הגלות, דזמן להמעלה בנוגע המבואר ע"ד בהקדם ויובן .
המשיח  דימות :34להעילוי
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תרפ"א 27) ואילך. שיג ע' עטר"ת ואילך. פה ע' תרכ"ט סה"מ
ואילך. קצט ע'

א.28) ס, חוקת
פ.29) קיט, תהלים
כז.30) יט, חוקת

כז.31) יב, בא
ב.32) שם, לשמו"ר תואר יפה פי' ראה
ב.33) יג, זכרי'
רפל"ז.34) תניא ראה
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם מ'וועט 35ידוע און קאּפ פארן כאּפן זיך מען "וועט המשיח ַַָשבביאת
הגלות. בזמן לפעול יכולים שהיו מה כראוי העריכו שלא כך על שרייען"

לפעול יוכלו המשיח שבביאת מסתברא , איפכא xzeiולכאורה jxra `ly חושך ישנו הגלות בזמן כי, ֿ
הרבה  מושפעת תהי' ש"הטובה המשיח, בימות משא"כ וכו', וכו' הפרנסה דאגות ישנם ומכופל, כפול
לדעת  אלא העולם כל עסק יהי' ש"לא ועד וחכמתה", בתורה פנויין "יהיו כעפר", מצויין המעדנים וכל

הרמב"ם  (כמ"ש בלבד" ה' הגלו 36את דזמן העבודה מעלת הפלאת מהו "ע וא"כ, דוקא?), ת

המשכת פועלים הגלות בזמן העבודה ע"י שדוקא – בזה הגלות zenvrdוהענין בזמן העבודה כי, ,
מען  "נעמט ההעלם וביטול שבירת ע"י ודוקא ומכופל, כפול החושך שמצד ההעלם וביטול שבירת היא

עצמות".

פלעגט  ("ער ותענוג להט מתוך מדבר שהי' אחד חסיד הי' שבליובאוויטש סיפר אדמו"ר מו"ח [כ"ק
געשמאק") א מיט קאכן מדבר milyndaזיך הנך למה החסידים: מזקני א' לו ואמר החסידות, שבתורת ַַָ

אודות שכזה תענוג אודותlyndמתוך שתדבר מוטב ,lynpd!

היא המעלה ומכופל; כפול ב...חושך מעלה שיש לומר הכוונה שאין פשוט לנדו"ד: zxiayaובנוגע
mlrdd lehiae.[עצמות "לוקחים" שעי"ז ,

הרי, – בהעלם אלא בגלוי זה אין הגלות בזמן משא"כ דוקא, לבוא לעתיד יהי' העצמות שגילוי ואף
לענין בנוגע אלא אינה לבוא דלעתיד להפעולהielibdהמעלה בנוגע אבל ,zenvrd zkyndc נעמען" ,

שבזמן  בעבודה היא המעלה עיקר ולכן, דוקא, הגלות בזמן אלא) לבוא, לעתיד (לא נעשה ה"ז עצמות",
הדבר. גילוי רק יהי' לבוא ולעתיד העצמות, "לוקחים" ידה שעל הגלות,

·È:החודש פרשת לגבי פרה דפרשת להמעלה בנוגע גם לבאר יש עפ"ז .

החודש  לפרשת הכנה אלא ואינה מת), (טומאת הטהרה דהיפך ענין עם קשורה פרה שפרשת אע"פ
ענינים  עם שקשורה הגלות דזמן העבודה ע"ד ה"ה – והגאולה פסח קרבן אודות מדובר שבה
כיון  דוקא, הגלות בזמן בעבודה היא  המעלה עיקר  ואעפ"כ, לגאולה, הכנה אלא ואינה בלתיֿרצויים,

נעשה ידה zenvrdשעל zkynd.

מצד  זר", יתערב לא ובשמחתו גו' יודע "לב – הגאולה עם הקשורה הלב בשמחת גם ניתוסף ועי"ז
הנשמה  עצם שמצד עבודה התורה", חוקת "זאת ה"חוקה", שזהו"ע זר, דבר בה שייך שלא הנשמה עצם
(נוסף  בהעלם כי אם העצמות, דהמשכת הפעולה כבר שישנה כיון – העצמות המשכת נעשית ידה שעל

כנ"ל). עדיין, יודע לא שהמוח מה גם הלב כבר מרגיש – לבוא לעתיד לההתגלות בנוגע שגם לכך

‚È:רויחי ומזונא חיי בני גשמיים, לענינים בנוגע גם הוא הנ"ל שענין להוסיף, ויש .

וצריכים  מזה, להתפעל אין רויחי, ומזונא חיי לבני בנוגע המעלימים דברים ישנם לפעמים אם גם
יותר. נעלה באופן אלה ענינים בכל יתוסף (ועי"ז) שלאח"ז לידע

"לב  הלב, שמחת כבר להיות וצריכה יכולה עדיין, בהעלם היא ההמשכה כאשר שגם אלא עוד ולא
כנ"ל. עדיין, יודע אינו המוח כאשר גם כבר מרגיש שהלב כיון זר", יתערב לא ובשמחתו גו ' יודע

נשיאינו, רבותינו על קאי ש"לב" כיון העיקר: והוא על malועוד נעשית – ס"ד) (כנ"ל ישראל של
ברוחניות  הן רויחי, ומזונא חיי דבני הענינים בכל הגילוי אל ההעלם מן ההמשכה ויראה 37ידם אהבה ,

כידוע  (מזונא, התורה ולימוד (חיי), באלקות חיות והן 38(בני), לבושים), הם והמצוות מזון היא שהתורה
רויחי). (מזונא בהרחבה ופרנסה (חיי), ושלמים בריאים חיים (בני), וקיימא חייא זרעא כפשוטו, בגשמיות
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(נעתק 35) ב קלג, ח"א לקו"ד .9 ע' תש"ב סה"ש ראה
אב). מנחם ג יום" ב"היום

תורה".36) "משנה ספרו וחותם בסיום
וירא37) אוה"ת בסופו. לנער" מ"חנוך תשנה,להעיר ד) (כרך

ע' חכ"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם וראה ואילך. ב
שם. ובהערות רכט,

ספ"ה.38) תניא



כח

         
מוגה  בלתי

 ראש הוא  למילואים , "שמיני רש "י: מפרש  פרשתנו, שבהתחלת  השמיני" ביום  "ויהי הפסוק  על 
עולם " בסדר  השנויות  עטרות  עשר  ונטל  ביום , בו המשכן שהוקם  ניסן, .1חודש 

סופו: עד  מתחילתו לגמרי, מוקשה  זה  רש "י פירוש  והנה ,

"שמיני א ) הוא  השמיני" ביום  ד "ויהי הפירוש  הרי דידן, ובנדון מקרא , של  פשוטו הוא  רש "י פירוש 
"שהוקם  ומוסיף  ממשיך  אלא  בזה , מסתפק  ולא  ניסן ", חודש  ראש  "הוא  רש "י מוסיף  ולמה  למילואים ",
ביום  "ויהי הכתוב  לפירוש  לכאורה  שייך  אינו זה  שכל  - כו'" עטרות  עשר  ונטל  ביום , בו המשכן
ולפרש  להוסיף  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בחודש , יום  ובאיזה  חודש  באיזה  לפרש  צורך  שיהיה  השמיני",

. המשכן "שהוקם  זה , יום  של  המיוחדות  עטרות "?המעלות  עשר  ונטל  .

אינו  כהנים ' ה 'תורת  הרי - עטרות " עשר  נטל  היום  ש "אותו נתפרש  הפסוק  על  כהנים ' שב 'תורת  [ואף 
בגמרא  שמצינו ועד  כו', ההלכה  דרך  על  ענינים  גם  בו יש  אלא  הפשט , ֿ פי על  הכתוב  לפירוש  בנוגע 2מוגבל 

('תורת  רב " דבי נאמר 3כהנים 'ל "סיפרא  זה  שעל  שבספרים "4) "חמור  להיותו גו'", הארי  את  והכה  ירד  ;5"והוא 
ֿ כן  ֿ שאין למילואים "].מה  "שמיני רק  לפרש  הוצרך  מקרא , של  פשוטו לפרש  רק  הוא  שענינו רש "י פירוש 

הדברים ב ) מקור  לציון בנוגע  מובן אינו עטרות ", עשר  נטל  היום  ש "אותו להוסיף  צריך  רש "י אם  גם 
מדברי  אינו המקור  שציון מקום  כבכל  ולא  רש "י, מדברי הם  אלו (שתיבות  עולם " בסדר  "השנויות  -

הדפוסים ): בכל  ואינו עיגול , בחצאי בא  שלכן רש "י,

הפירוש ) בתוכן מוסיף  המקור  ציון ֿ אם ֿכן (אלא  לפירושו המקור  את  לציין רגיל  אינו רש "י ,6(א )
הדברים ? מקור  את  ציין כאן ולמה 

בגמרא  גם  נמצא  זה  שענין בשעה  בה  דוקא , עולם ' ל 'סדר  רש "י מציין למה  רבה 7(ב ) במדרש  ,8

עולם ' ב 'סדר  הוא  גופא  הגמרא  דברי מקור  הרי - לגמרא  בנוגע  בשלמא  הפסוק ; על  כהנים ' וב 'תורת 
הגמרא  כהנים 9(כלשון התורת  דברי מקור  אם  גם  - כהנים ' ל 'תורת  בנוגע  אבל  עולם "); בסדר  "תניא  :

ובהמשך  זה , בפסוק  זאת  שמפרש  כהנים ', מ 'תורת  זאת  להביא  יותר  מתאים  עולם ', ב 'סדר  הוא  גופא 
נזכר  ששם  עולם ', מ 'סדר  זאת  להביא  במקום  למילואים ", "שמיני הוא  השמיני" ביום  ש "ויהי לפירושו

הכתוב ? לפירוש  בשייכות  ולא  עצמו, בפני כענין

ֿ דא  בכגון הרגיל  (כהלשון ולא  עולם ", בסדר  "השנויות  רש "י לשון דיוק  מהו ב 'סדר 10(ג ) ששנינו כפי (
עולם '?

: מזה יתירה 

מעצמו  שמובן כיון לכאורה , מיותר  - השמיני" ביום  ד "ויהי הפירוש  שזהו - למילואים " "שמיני גם 
צו  פרשת  בסוף  שהרי הכתובים , ידכם ",11מפשטות  את  ימלא  ימים  שבעת  "כי ובניו לאהרן משה  אמר 

פרשתנו 12וכתיב  בריש  נאמר  לזה  ובהמשך  משה ", ביד  ה ' צוה  אשר  הדברים  כל  את  ובניו אהרן "ויעש 
למילואים "? "שמיני שהוא  מעצמו מובן כן, ואם  השמיני", ביום  "ויהי

על  רק  זה  הרי - לחודש " שמיני אם  למנין, שמיני אם  יודעין אנו "אין איתא  כהנים ' שב 'תורת  ואף 
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פ"ז.1)
ב.2) יח , ברכות
שם.3) פרש"י 
כ .4) כג , ֿ ב שמואל 
שם.5) ברכות - סיפרא תוד "ה
(6.220 ע' .198 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת ראה
ב.7) פז, שבת
היו"ד 8) נשתבשו "כאן אבל , - ו. פי "ג , במדב"ר ספ"ג . ב"ר

ולכן  שם), לב"ר מהרז"ו (פי ' המדרש" על  רש"י  כמ "ש עטרות,
למד "ר. רש"י  ציין לא

רע"א.9) פח , שם
לד .10) כא, וירא כה. יו"ד , נח  ג . ו, בראשית פרש"י  גם ראה

ועוד .
לג .11) ח ,
לו.12) שם,



כט         

כיון  לחודש ", "שמיני היא  שהכוונה  ֿ דעתך  ֿ סלקא  לקא  מקום  אין הפשט  דרך  על  אבל  ההלכה , דרך 
זה . לפני מדובר  שאודותיו להענין בהמשך  זה  הרי שבפשטות 

לפסוק  בנוגע  גם  מביא  כאן כהנים ' ב 'תורת  שהרי - לדבר  שנאמר 13וראיה  השלישי" ביום  "ויהי
(לחודש  לשבת  שלישי אם  יודעים  אנו ש "אין ֿ תורה , הוצרך 14במתן לא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  למנין", שלישי או (

הוצרך  למה  כן, ואם  הענין. מהמשך  מעצמו שמובן כיון למנין", "שלישי היא  שהכוונה  לפרש  רש "י
למילואים "? "שמיני כאן לפרש 

 על קאי השמיני" ביום  ש "ויהי רש "י פירוש  על  - קושיא " "קלאץ  - נוספת  קושיא  בהקדם  ָויובן
מקרא : של  פשוטו היפך  זה  הרי שלכאורה  ניסן", חודש  ראש  הוא  למילואים  "שמיני

את  תקים  לחודש  באחד  הראשון החודש  ביום  לאמר  משה  אל  ה ' "וידבר  נאמר : פקודי פרשת  בסוף 
מועד " אהל  .15משכן הראשון בחודש  "ויהי המשכן", הוקם  לחודש  באחד  באה 16. זה  שלאחרי וכיון .

ימי  שהתחלת  לומר  מסתבר  - המילואים  ימי שבעת  אודות  מסופר  ששם  צו, ופרשת  ויקרא  פרשת 
לחנך  להתחיל  יכולים  היו אז שרק  המשכן, כשהוקם  זה ), לפני (ולא  ניסן חודש  בראש  היתה  המילואים 
נעשית  שבו (המקום  במשכן דוקא  אלא  בשדה , להיות  יכול  היה  לא  זה  שחינוך  ומובן ובניו, אהרן את 

מועד " אוהל  (משכן) "פתח  פעמים  כמה  בקרא  שמפורש  גם  ומה  ביום 17העבודה ), "ויהי ובמילא , ;
הוא  למילואים ", "שמיני השמיני", .ניסן חודש  ראש  ולא  ,

לכאורה  זה  הרי ניסן", חודש  ראש  הוא  למילואים  ש "שמיני רש "י שכתב  מה  כן, פשוטו ואם 
ימים  שבעת  נאמרה  המילואים ) (דימי זו ש "פרשה  (א ) לחדש : צריכים  זה  שבגלל  כך , כדי ועד  מקרא , של 

המשכן" הקמת  את 18קודם  להקים  היה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  שציווי שאף  ועיקר : (ב ) ניסן, חודש  בראש 
שבעת  ו"כל  אדר ), (בכ "ג  זה  לפני ימים  שבעה  המשכן את  והקים  משה  הקדים  ניסן, חודש  בראש  המשכן

. העמידו המילואים  יום "ימי בכל  ופרקו ראש 19. לפני המשכן הקמת  אודות  בכתוב  מצינו שלא  אף  -
ניסן! חודש 

הרמב "ן  שכתב  לו 20ומה  אמר  כי הראשונים , הימים  שבעת  הקמת  על  עתה  לצוות  הוצרך  ש "לא 
בהר  הראית  אשר  כמשפטו המשכן את  והקמות  הראשון 21מתחילה  החודש  ביום  כי עתה  לו שפירש  וכיון ,

הקמתו כן תהיה  היה  "ואולי ומוסיף , ולהוריד ", להקים  יצטרך  המילואים  ימי שבעת  כי ידע  הנה  ,
המשכן  הקמת  היתה  הכתובים  ובפשטות  מקרא , של  פשוטו זה  אין לכאורה  הנה  - כו'" הלויים  להרגיל 

 ניסן חודש  .22בראש 

חודש  ראש  הוא  למילואים  ש "שמיני רש "י מפרש  למה  מובן: אינו ֿ זה  ֿ פי לפרש ועל  מוטב  הרי - ניסן"
שהיתה  לחדש  צורך  אין שאז בניסן , שמיני לשנות שהוא  צורך  ואין ניסן, חודש  ראש  לפני המשכן הקמת 

הפרשיות ? סדר  את 

 עזרא ֿ האבן בפירוש  הוקם 23ואכן, המשכן כי לניסן, שמיני השמיני ביום  כי לנו נראה  "היה  איתא :
פירושי  את  ֿ פה  בעל  שקיבלו ֿ לברכה  זכרונם  חכמינו היינו, התורה , (מעתיקי המעתיקים  רק  לחודש , באחד 
יום  בכל  המשכן את  מקים  משה  היה  המילואים  ימי ובשבעת  ניסן, חודש  ראש  שהיה  אמרו התורה )

וללמד ". בו להרגיל  כדי וסותרו,

ש "שמיני  לפרש  רש "י של  שהכרחו לומר , צריך  כן על  מקרא , של  פשוטו מפרש  שרש "י כיון אבל ,
אלא ) ז"ל , חכמינו בדברי  מפורש  שכך  בגלל  (לא  הוא  ניסן", חודש  ראש  הוא  למילואים  .

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

טז.13) יט , יתרו
הגר"א.14) גירסת
ֿ ב.15) א מ ,
יז.16) שם,
ועוד .17) יב. שם, ו. שם,
ב.18) ח , צו פרש"י 

כג .19) ט , פרשתנו פרש"י 
ב.20) שם, פקודי 
ל .21) כו, תרומה
גם 22) - 58 ע' חי "ב ואילך . 181 ע' חי "א לקו"ש גם ראה

זו. מהתוועדות
פרשתנו.23) ריש



ל        

הפסוק  על  רש "י מפירוש  שאם 24[וכדמוכח  פסח , של  הראשון ֿ טוב  יום  "ממחרת  השבת ": "ממחרת 
השבת " ד "ממחרת  שהפירוש  רש "י של  שהכרחו היינו, איזהו", יודע  אתה  אי בראשית , שבת  אומר  אתה 

אלא ) ז"ל , חכמינו פירשו שכך  מפני (לא  הוא  פסח " של  הראשון ֿ טוב  יום  "ממחרת  הוא  
איזהו"]. יודע  אתה  אי בראשית , שבת  אומר  אתה  "שאם  -

השמיני" "ביום  שנאמר  מזה  הוא  בניסן, שמיני אינו השמיני" ש "ביום  רש "י של  שהכרחו לומר  ואין
הגמרא  (כדברי בחודש " "בשמיני בפירוש  נאמר  ולא  בחודש 25סתם , שני כן אם  בחודש , שני "ואימא  :

בחודש  "ויהי פקודי בפרשת  שנאמר  למה  בהמשך  באה  זו פרשה  (א ) כי: - ביה ") כתיב  הוה  בהדיא 
. באחד הראשון . זה יום  (ב ) בחודש , שמיני הוא  השמיני" ש "ביום  מובן ומעצמו המשכן", הוקם 

"ביום  נאמר  ולא  סתם , השמיני" "ביום  נאמר  ולכן למילואים , שמיני גם  אלא  לחודש , שמיני רק  לא  הוא 
למילואים ".השמ  "שמיני גם  היותו לשלול  שלא  כדי לחודש ", יני

שהקריבו  מהקרבנות  הוא  בניסן שמיני אינו השמיני" ש "ביום  רש "י של  שהכרחו לומר  אין כן וכמו
המשכן  הקמת  שלאחרי הימים  בי"ב  אף 26הנשיאים  בפסח , גם  שהקריבו לומר  נצטרך  ֿ זה  ֿ פי שעל  כיון ,

הוא  למילואים  השמיני שיום  לומר  מוטב  ולכן ֿ טוב , יום  דוחה  שאינו יחיד  קרבן היו הנשיאים  שקרבנות 
ֿ הכי  בלאו שהרי - הפסח  חג  לפני הנשיאים  קרבנות  הקרבת  הסתיימה  ֿ זה  ֿ פי שעל  ניסן, חודש  ראש 

השבת  ביום  גם  הנשיאים  באמירת 27הקריבו נוהגים  וכן דילוג , ללא  הימים  י"ב  במשך  הקריבו (שהרי
להקריב  שאסור  אף  השבת ), ביום  גם  הפסק , ללא  ניסן, דחודש  ראשונים  ימים  י"ב  בכל  הנשיאים  קרבנות 
ואסור  ֿ טוב  ביום  להקריבן שמותר  שמחה  משלמי כדמוכח  ֿ טוב , מיום  חמור  ואיסורו יחיד , קרבן בו

בשבת  יחיד )28להקריבן קרבן כל  כמו (ולא  מיוחד  דין היה  הנשיאים  שבקרבנות  לומר , צריך  כן ועל  ,
ֿ טוב . יום  ֿ שכן ומכל  השבת , את  שדוחים 

: בזה הביאור  לומר  ויש 

אותם  "ויברך  אזי המשכן, עבודת  את  למשה  והביאו סיימו ֿ ישראל  בני שכאשר  מסופר  פקודי בפרשת 
ידיכם "29משה " במעשה  שכינה  שתשרה  רצון יהי להם  "אמר  אודות 30, בפרשתנו מסופר  לזה  ובהמשך  .

גו'" וירונו העם  כל  וירא  גו' המזבח  על  ותאכל  ה ' מלפני אש  "ותצא  - השמיני" "ביום  השכינה  .31השראת 

שמיני  היינו, המשכן, הוקם  שבו בחודש " ל "אחד  בהמשך  הוא  השמיני" ש "יום  נאמר  אם  ולכאורה :
מיד  ולא  בניסן, בשמיני רק  - כו' האש  ירידת  ֿ ידי  על  - השכינה  השראת  היתה  מדוע  מובן: אינו - בניסן

ניסן?! חודש  בראש  המשכן כשהוקם 

ביום  "ויהי לפרש  רש "י מוכרח  המשכן ולכן שהוקם  ניסן חודש  ראש  הוא  למילואים  "שמיני השמיני",
ביום ": בו

ביום  ש "ויהי מעצמו מובן וגו'") ידכם  את  ימלא  ימים  שבעת  ("כי הכתובים  שמהמשך  ֿ פי ֿ על  אף 
ביום  כי לנו נראה  ש "היה  כיון ֿ מקום , מכל  ב ), סעיף  לעיל  (כנזכר  למילואים " "שמיני הוא  השמיני"
שבעת  התחילו אז שרק  לומר  ומסתבר  בניסן", באחד  הוקם  המשכן כי לניסן, שמיני גם ) (הוא  השמיני
"שמיני  (רק ) פירושו השמיני" ביום  ש "ויהי להבהיר  רש "י צריך  - ד ) סעיף  לעיל  (כנזכר  המילואים  ימי
השכינה  שהשראת  מזה  - לדבר  וההכרח  ניסן", חודש  ראש  "הוא  אלא ) לניסן, שמיני גם  (ולא  למילואים "

" כיון - השמיני" "ביום  היתה  גו'") אש  ("ותצא    ,ניסן חודש  בראש  שהוקם  (ולא  "
להקמתו); השמיני יום  בניסן, בשמיני רק  שכינה  ושרתה 

של  באופן המשכן מציאות  היתה  המילואים  ימי בשבעת  אהרן ואילו של  החינוך  (כמו בלבד 
.32ובניו) "העמידו שלכן המילואים ,, ימי שבעת  כל  שכינה  בו שרתה  לא  זה  ומשום  יום ", בכל  ופרקו .

ביום " בו המשכן שהוקם  ניסן חודש  ראש  הוא  למילואים  ל "שמיני .33עד 
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יא.24) כג , אמור
א.25) ג , ר"ה
ואילך .26) א ז, נשא
וש"נ.27) ואילך . 42 ע' חכ "ג  לקו"ש ראה
ה"ד .28) פ"א חגיגה הל ' לרמב"ם לח "מ  א. עא, פסחים ראה

מג .29) לט ,
עה"פ.30) פרש"י 
כד .31) ט ,
(32.221 ע' חל "א לקו"ש .22 שבהערה לקו"ש גם ראה
בר"פ 33) נוסף רש"י  פירוש יובן שעפ"ז נוספת, ברשימה



לי         

הקרבנות  קדושת  היתה  המילואים  ימי בשבעת  גם  אש 34ולהעיר : ד "ותצא  הענין היה  לא  שעדיין אף  ,
המזבח  גבי על  שלמעלה  אש  היתה  לא  שבו שני בבית  שהקריבו הקרבנות  [וכמו היתה 35גו'" ֿ מקום  ומכל  ,

בגדר  היו לא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  ראשון], דבית  הקרבנות  מקדושת  פחותה  במדריגה  כי אם  קדושה , בהם 
קרבן הקרבת  קרבןשל  הקרבת  ֿ דרך  על  רק  אלא  .36בבמה ,

:מובן אינו עדיין אך 

המשכן  שהוקם  ניסן חודש  ראש  ש "הוא  לומר  צריך  השמיני" ב "יום  השכינה  השראת  שמצד  אמת  הן
ניסן  חודש  בראש  המשכן כשהוקם  תיכף  שכינה  שרתה  לא  למה  יוקשה  שאז בניסן, שמיני ולא  ביום ", בו
לומר  צריך  ֿ זה  ֿ פי שעל  ניסן, חודש  ראש  הוא  השמיני" ש "יום  בפירוש  גם  קושי ישנו לאידך , אבל  -

הכתובים ?! כסדר  שלא  המשכן", הקמת  קודם  ימים  שבעת  "נאמרה  המילואים  ימי שבעת  שפרשת 

בתורה " ומאוחר  מוקדם  ש "אין הכלל  את  מביא  שרש "י השל "ה 18ואף  שכתב  מה  ידוע  הרי שאין 37,
שלא  נכתבו מסויימות  שפרשיות  לכך  טעם  יש  בודאי אלא  ֿ ושלום , חס  סדר  ללא  נכתבה  שהתורה  הכוונה 
הקמת  קודם  ימים  שבעת  נאמרה  המילואים ) ימי (דשבעת  זו ש "פרשה  לומר  וכדי הזמנים . סדר  לפי

לדבר . טעם  להיות  צריך  הכתובים , כסדר  שלא  המשכן",

השראת  היתה  לא  למה  - בניסן שמיני הוא  השמיני שיום  [להפירוש  הפירושים  בשני קושי שיש  וכיון
שלא  הפרשיות  נכתבו למה  - ניסן חודש  ראש  הוא  השמיני דיום  ולהפירוש  ניסן, חודש  בראש  השכינה 
יותר  ניסן, חודש  בראש  השכינה  השראת  היתה  לא  למה  הקושיא  של  אולמא  מאי כן, אם  הזמנים ], כסדר 
למילואים  ש "שמיני לפרש  רש "י הוכרח  זה  שמצד  הזמנים , כסדר  שלא  הפרשיות  נכתבו למה  מהקושיא 

ביום "? בו המשכן שהוקם  ניסן חודש  ראש  הוא 

מהקושיא  יותר  גדולה  היא  הזמנים  כסדר  שלא  הפרשיות  נכתבו למה  הקושיא  אדרבה : - ולכאורה 
היא  הזמנים  כסדר  שלא  הפרשיות  כתיבת  כי ניסן, חודש  בראש  השכינה  השראת  היתה  לא  למה 

 לא מדוע  הטעם  את  מבינים  אנו שאין רק  זה  הרי בניסן, בשמיני השכינה  להשראת  בנוגע  ואילו ,
הוצרכו  המילואים  שימי הטעם  את  מבינים  אנו שאין וכשם  המילואים , ימי שבעת  במשך  שכינה  שרתה 
בשמיני  שכינתו להשרות  בחר  ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  הטעם  את  מבינים  אנו אין כך  ימים , שבעה  להיות 

השכל . היפך  זה  אין אבל  דוקא , בניסן

ומביא  ביום ", בו המשכן שהוקם  ניסן חודש  ראש  הוא  למילואים  ד "שמיני בהפירוש  רש "י מסתפק  לא  ולכן
כדלקמן. עולם ", בסדר  השנויות  עטרות  עשר  ש "נטל  - ניסן חודש  ראש  אודות  כאן שמדובר  נוספת  ראיה 

 הפרשה דרש 38בהמשך  דרוש  החטאת  שעיר  "ואת  השמיני: ביום  שהקריבו הקרבנות  אודות  מסופר 
. החטאת  את  אכלתם  לא  מדוע  לאמר  גו' ויקצוף  שורף  והנה  הקודש משה  אל  דמה  את  הובא  לא  הן .

"וישמע  ה '", בעיני הייטב  גו' משה  אל  אהרן "וידבר  צויתי", כאשר  בקודש  אותה  תאכלו אכול  פנימה 
בעיניו". וייטב  משה 

חטאות  שעירי ושלשה  חודש , ראש  מוספי "שעיר  היה  ש "שורף " החטאת " ש "שעיר  רש "י, ומפרש 
קצף  זה  ועל  זה ". אלא  נשרף  לא  ומכולן חודש , ראש  ושעיר  נחשון ושעיר  עזים  שעיר  ביום , בו קרבו
(מנחת  במנחה " "לכם  צויתי" "כאשר  אוננים ", שאתם  ֿ פי ֿ על  אף  לאכלה  לכם  "היה  באמרו רבינו משה 

ואכלוה " גו' המנחה  את  "קחו - נחשון ומנחת  שעה 39שמיני בקדשי שמעת  "אם  אהרן: השיב  זה  ועל  .(
בקדשי  להקל  לך  אין נחשון) ושעיר  עזים  לשעיר  בנוגע  גם  מובן ומזה  נחשון, ומנחת  שמיני (מנחת 

חודש ). ראש  (שעיר  דורות "
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אב  בית לכל  למסור עליהם פקיד  הי ' "הוא איתמר", "ביד  פקודי :
"בפרשהעבודה הרי  מובן, אינו דלכאורה - כל זושעליו"

כאן  נוגע ומה פקודי ), ר"פ (פרש"י  כו'" המשכן נדבת משקלי 
- הענין כל  (חסר כו' עליהם פקיד  הי ' ).שאיתמר

הי '34) לא שעדיין אלא חולין, בגדר שהיו לומר אין ובודאי 
בעזרה. דחולין האיסור

ב.35) כא, יומא ראה
עה"ת 36) צפע"נ גם וראה א. לד , ע"ז - במה תוד "ה ראה

וש"נ. לא. מ , פקודי 
וש"נ.37) ואילך . 64 ס"ע חכ "ג  לקו"ש וראה ב. תב, א. שס,
ואילך .38) טז יו"ד ,
ובפרש"י .39) יב שם,



לב        

היה  השמיני" ש "יום  לומר , צריך  כן ועל   קרבן בו היה  שלכן בניסן), שמיני (ולא  ניסן
חודש  ראש  מוספי שעיר  - אלא 40מיוחד  נחשון), ושעיר  עזים  שעיר  (כמו שעה " "קדשי בגדר  היה  שלא  ,

דורות ". "קדשי

פינחס  בפרשת  רק  נאמר  ֿ חודש  ראש  קרבן אודות  הציווי הרי מובן: אינו עדיין ֿ לן 41אך  מנא  כן, ואם  ,
היה  שורף " והנה  משה  דרש  ש "דרוש  החטאת " הקרבתו ש "שעיר  על  שהציווי חודש " ראש  מוספי "שעיר 

זה ? לאחרי רק  נתפרש 

עולם " בסדר  השנויות  עטרות  עשר  ש "נטל  רש "י מביא  זה  .42ועל 

***

 היה המילואים  ימי שבשבעת  כיון ביום ", בו המשכן "שהוקם  רש "י בפירוש  לביאור  בהמשך 
ה ) סעיף  לעיל  (כנזכר  המשכן הקמת  של  ענין ולא  ובניו, אהרן בחינוך  פרט  רק  שהקמת 43המשכן נתבאר , ,

אל  וההבאה  המשכן, במלאכת  העבודה  ישראל , בני כל  נדבת  - זה  ולפני המילואים , ימי בשבעת  המשכן
הקמת  נעשית  ניסן חודש  בראש  ואילו דלתתא ), (אתערותא  המטה  עבודת  מצד  הכנה  רק  היא  משה ,

דלעילא ) (אתערותא  מלמעלה  השכינה  והשראת  דוקא , לבדו משה  ֿ ידי על  בעבודת 44המשכן וההוראה  ;
ענין  שהוא  משה , אל  עבודתו כל  להביא  ועליו הכנה , רק  היא  עצמו בכח  שעבודתו לידע  שצריך  האדם ,

והמעיינות  היהדות  בהפצת  השליחות  למלא  שבדור , למשה  ונתינה  שרצונו המסירה  לטעון (ולא  חוצה 
המשכן  גם  נבנה  ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  המעיינות ), בהפצת  לעסוק  שצריך  בפנימיות  אצלו שיונח  עד  להמתין

ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - ואילך .45שלו 182 עמוד  י"א  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי

: חוצה המעיינות  דהפצת  השליחות  למילוי בנוגע  לעיל  בהאמור  להוסיף  ויש 

הפתגם  יכול 46ידוע  שאינו כיון זוּפיצע "), זיידענע  א  ("אין משי" של  ב "איצטלא  מתלבש  הרע  ַשהיצר 
שלא  להתרגל  עלול  עוד  והוא  אליו, ישמע  לא  בודאי  שהרי הפכי, דבר  לעשות  יהודי לשדל  פתאום  לבוא 

אליו. לשמוע 

לעסוק  השליחות  את  למלא  כדי למרחקים  לנסוע  מוכן שאינו מי שישנו דידן, בנדון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
זאת  שתולה  אלא  המעיינות , בכח בהפצת  עבודה  הוא  העיקר  חסידות  ֿ פי על  באמרו: קדושה , של  בטענה 

תכסוף " ידיך  ו"למעשה  .47עצמו, ש "באמונתו הצדיק  על  לסמוך  שלא  חב "ד  חסידות  דורשת  ולכן ,.
אלא 48יחי'" ,  ולכן הענינים , כל  דורכטאן") און דורכהארעווען ("אליין ולפעול  להתייגע  צריך  ְַָָ

אלא  המעיינות , בהפצת  אדמו"ר  ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  כבוד  של  השליחות  את  למלא  למרחקים  נוסע  אינו
כו', חלב  שותה  ֿ הברית , ארצות  מטוב  נהנה  ובינתיים , כו', אצלו ויונח  שיתייגע  לאחרי עד  כאן נשאר 
ה '!... דבר  לשמוע  שיוכלו עד  להמתין ישראל  מבני וכמה  כמה  צריכים  זה  ובגלל  העיתון... את  וקורא 
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ב.40) ח , צו - הרא"ם פי ' גם ראה
(41.36 הערה 338 ע' חי "ח  לקו"ש וראה ֿ טו. יא כח ,
יותר 42) מודגש עולם' ה'סדר שבלשון - הביאור המשך 

של  למעלה היא י "ל שהכוונה בתו"כ  (משא"כ  חודש
של  למעלה היא שהכוונה  ה'סדר שבעל  מוכח  ומזה ,(

דר"ח , הקרבנות הקריבו אז שכבר ס"ל  - יוסי  ר' התנא - עולם'
והנה  משה דרש ש"דרוש החטאת" ש"שעיר שפיר אתי  ועפ"ז

) ברור אינו - ר"ח " מוספי  "שעיר הי ' ).שורף"
שבתורה:43) ההלכה לחלק בשייכות - בזה להוסיף ויש

ומקודש  תדיר להו, "איבעיא סע"ב) צ, (זבחים בגמרא מצינו
- ומקודש לחביב בנוגע לשאול  יכולים ועד "ז קודם". מהם איזה
כי קודם, שמקודש מכאן להוכיח  יש ולכאורה קודם. מהם איזה
בו  שיש חדש דבר להיותו חביב, הוא למילואים ראשון יום
השמיני יום ואילו ו), ו, ואתחנן פרש"י  (ראה מיוחדת חביבות
שהשראת  ומזה עטרות. עשר נטל  שהרי  מקודש, הוא למילואים

יש  למילואים השמיני  ביום היתה גו'") אש ("ותצא השכינה
קודם. שמקודש להוכיח 

שייכת  קודם, מהם מי  ומקודש לחביב בנוגע השקו"ט  אמנם,
באותו שניהם כאשר הי 'רק לא  המילואים  ימי  שבשבעת וכיון סוג .

אחר עדיין בסוג  היא הראשון דיום החביבות הרי  המשכן, גדר
אין ולכן השמיני , דיום מזה מהקדושה קודם שמקודש להוכיח 

השכינה ולא שהשראת (המקודש), למילואים השמיני  ביום היתה
(החביב). הראשון ביום

כחודה 44) לי  "פתחו ב) פ"ה, שהש"ר (ראה מארז"ל  וע"ד 
אולם". של  כפתחו לכם אפתח  ואני  מחט  של 

תשל "ב.45) שבט  יו"ד  שיחת בשילוב
וש"נ.46) .121 ע' חל "ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
הגדול 47) שער של "ה וראה טו. יד , ואילך ).איוב ב (כט ,

בתחלתו. העבודה  חלק עבוה "ק
ועוד .48) ב. קמא, ח "א לקו"ד  ראה



לג         

נאמר  זה  ועל  עצמו, אהבת  בגלל  - היא  למרחקים  נוסע  שאינו לכך  שהסיבה  היא , כל 49האמת  "על 
"אלו  "פשעים ", על  גם  אלא ) שגגות , על  רק  (לא  מכסה  עצמו שאהבת  היינו, אהבה ", תכסה  פשעים 

היא 50המרדים " השליחות  את  למלא  מוכן שאינו שהעובדה  דידן, כבנדון ,  שהוא למרות  ...
ֿ דא  שבכגון בשעה  בה  עצמו", בכח  "עבודה  של  בתירוץ  זאת  שמצדיק  בכך  העולם  את  שמרמה  חושב 

סא ּפאזשניק " "סאם  הביטוי יותר  תפילין!...51מתאים  זוג  ליצור  ביכלתו שיש  כך , "סנדלר ", בעצמו הוא  : ַַָ
בסנדלרות !... אלא  חסידות , ֿ פי על  עצמו" בכח  ב "עבודה  עוסק  לא  הוא  -

לאחרי  רק  מתחילה  עצמו בכח  ועבודה  דלתתא  באתערותא  לבחור  האפשרות  שכל  לו, אומרים  זה  ועל 
בו  שיש  מקום  במדבר , עדיין בהיותו המשכן, הקמת  קודם  ֿ כן ֿ שאין מה  משה ; ֿ ידי על  המשכן הקמת 

ו  שרף  מים ""נחש  אין אשר  וצמאון נוגע 52עקרב  אינו שהצמאון ומצב  במעמד  שנמצא  אלא  עוד  ולא  ,
יותר ... חשובים  בדברים  שעסוק  כיון לו,

דעה " "דור  שהיו המדבר , דור  אצל  לעולמים  היה  הענינים 53וכבר  כל  את  ועשו התורה , את  וקיבלו ,
שכתוב  כמו ושמאל ",54כדבעי, ימין הטו "שלא  באופן גו'", הדברים  כל  את  ובניו אהרן "ויעש 

המשכן. את  להקים  יכול  היה  משה  רק  אלא  בעצמם , המשכן את  להקים  יכולים  היו לא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 

אתערותא  בהקדמת  צורך  יש  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  וכו', וחסידות  נגלה  ללמוד  שיכולים  - ההוראה  גם  וזוהי
שמביא  וכפי מעלתם , שגדלה  שאף  ישראל ", ל "זקני בנוגע  גם  כולל  רבינו, משה  ֿ ידי על  דלעילא 

במכתבו  אדמו"ר  ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  המדרש 55כבוד  ידם 56מאמר  שעל  הכנפיים  בדוגמת  הם  שהזקנים 
"קרא  ֿ מקום  מכל  העוף , ישראל ".פורח  לזקני כו'.23. דלעילא  האתערותא  ענין שהוא  ,

שומן  מלשון שהוא  בחסידות  כמבואר  השמיני", ד "יום  להעילוי לבוא  יכולים  כזה  באופן ,57ודוקא 
ישא " יאר  יברכך  כהנים , "ברכת  ל "ויברכם ", .58ועד 

***

 השבוע דפרשת  ֿ תורה ' ה 'לקוטי ללימוד  ֿ תורה '59בנוגע  ה 'לקוטי שדרושי כיון הרי הם - זו בפרשה 
מתוך  שמח , ניגון וינגנו לחיים , עתה  יאמרו ולכן הלימוד , שסיימו הרבה  ישנם  בודאי בכמות , מעט 

הבאים . בשבתות  גם  השבוע  דפרשת  ֿ תורה ' ה 'לקוטי ולסיים  ללמוד  החלטה 

***

.בו לשחק  יצרת  זה  לויתן דיבור ֿהמתחיל  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 נזכר ששם  אלא  שבת , במוצאי ההבדלה  ענין עם  שקשור  - וגו'" "להבדיל  נאמר  פרשתנו בסיום 
הטהור  ובין הטמא  "בין בפרטיות : ההבדלה  ענין נתבאר  כאן ואילו לחול , קודש  בין ההבדלה  כללות  ענין

תאכל ". לא  אשר  החיה  ובין הנאכלת  החיה  ובין

אודות  להזכיר  יש  גו'", "להבדיל  הפסוק  על  רש "י בפירוש  הביאור  אריכות  לפני הנה  לכך , ובהתאם 
ה "מעמד " ענין עם  בקשר  ֿ מלכה " "מלוה  מסיבת  - הבדלה  לאחרי שבת  במוצאי שייערך  וכידוע 60אירוע  ,

אדמו"ר  ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  כבוד  ה "מעמד ".61מכתב  ענין חשיבות  גודל  אודות 
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יב.49) יו"ד , משלי 
ב.50) לו, יומא
(51- מנחם תורת גם וראה .264 ע' תרח "צ סה"ש ראה

וש"נ. .52 ע' ח "ט  התוועדויות
טו 52) ח , עקב
ג .53) פי "ט , במדב"ר א. פ"ט , ויק"ר ראה
ובפרש"י .54) צו ס"פ
שיא.55) ע' ח "ו שלו אג "ק

כט .56) שמות תנחומא יב. פ"ה, שמו"ר
וש"נ.57) רכה. ע' תשרי  סה"מ  מנחם תורת ראה
ובפרש"י .58) כב ט , פרשתנו
(59.(105 ע' (לעיל  ס"ח  ֿ שני  אדר ט "ז צו, ש"פ שיחת ראה

וש"נ.
ניסן 60) מבה"ח  פרה, פ' ויק"פ, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(210 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם (תורת סי "ד  דאשתקד 
ואילך .61) נב ס"ע ח "ב שלו אג "ק ראה



לד        

רז"ל  ממאמר  גם  ולהעיר  להוסיף  הפסוק 62ויש  של 63על  ממונו "זה  ברגליהם ", אשר  היקום  כל  "את 
רגליו":אדם  על 

שמוציא  לממון כוונתם  אין בודאי - רגליו על  שמעמידו אדם  של  ממונו אודות  אומרים  חז"ל  כאשר 
והל  רגליו, על  האדם  את  מעמיד  אינו זה  ממון בזה ; וכיוצא  העיתון קניית  על  ושתיה , אכילה  על  ואי האדם 

"אתם  - אדם " של  "ממונו שזהו לצדקה , נותן שהאדם  לממון היא  הכוונה  אלא  ההיפך ... את  יגרום  שלא 
אדם " רגליו".64קרויין על  ש "מעמידו -

הרגל : ענין ביאור  בהקדם  ויובן

"רגל " בשם  נקראת  בגוף  המתלבשת  שהנשמה  שבגוף 65ידוע  בנשמה  גם  יש  יותר , ובפרטיות  .
לענין  ועד  (גוף ), שבלב  רגש  (ראש ), השכל  ענין ורגל : גוף  דראש  הדרגות  חילוקי כל  רגל ) (שנקראת 

הראש . את  גם  הגוף , כל  את  שמעמיד  הרגל , מעלת  גם  כולל  (רגל ), ֿ עול  הקבלת 

מצד  או והשגה  הבנה  מצד  היא  לצדקה  הממון שנתינת  אופן שיש  - הצדקה  לענין בנוגע  הוא  וכן
עול . קבלת  מצד  היא  הצדקה  שנתינת  אופן ויש  הלב , רגש 

שזהו  עול , קבלת  מצד  היא  הצדקה  נתינת  שכאשר  - רגליו על  שמעמידו אדם  של  ממונו ענין וזהו
והגבלה . ממדידה  שלמעלה  באופן זה  הרי הרגל , ענין

מאדך " "בכל  בענין הפירושים  שני של  והשייכות  הקשר  יובן ֿ זה  ֿ פי רצונו 66ועל  "עושין ענין (שזהו
מקום " נפש 67של  המסירת  ענין (א ) ממונך "68): "בכל  (ב ) מצד 69, היא  לצדקה  הממון נתינת  כאשר  כי, -

גבול . בלי שהוא  נפש ' ה 'מסירות  ענין כמו והגבלה , ממדידה  שלמעלה  באופן זה  הרי עול ', ה 'קבלת  ענין

היה  ושתיה , אכילה  של  ענין אודות  רק  מדובר  היה  אם  הנה  - ה "מעמד " לענין בקשר  - לפועל  ובנוגע 
נאמר  עליו עצמו, השבת  ביום  זאת  לעשות  ֿ גבול 70אפשר  הבלי לענין יותר  ששייך  עונג ", לשבת  "וקראת 

אלא  השבת , לאחרי להיות  מוכרח  זה  הרי ממון, עם  הקשור  ענין שזהו כיון אבל  מאדך "; ד "בכל 
יומין" כולהו מתברכין ש "מיניה  השבת , מיום  היא  זה  על  ֿ כח  .71שהנתינת 

בברכה  וסיים  והזמן, המקום  מלכה ", ה "מלוה  אודות  להכריז צוה  שליט "א  אדמו"ר  קדושת  [כבוד 
ניגון  לנגן וצוה  כו', בהצלחה  ].72שיהיה 

***

, לפרה חמור  בין לומר  "צריך  הטהור ", ובין הטמא  בין "להבדיל  הפסוק  על  רש "י בפירוש  הביאור 
"ובין  רובו", לנשחט  קנה  של  חציו נשחט  בין לך , לטהורה  לך  טמאה  בין אלא  הם , מפורשים  כבר  והלא 
טרפה  סימני בה  שנולדו בין אלא  הם , מפורשים  כבר  והלא  לערוד , צבי בין לומר  "צריך  הנאכלת ", החיה 
קאי  הפסוק  שתחלת  מובן, חיה , נזכר  הפסוק  שבהמשך  דכיון - פסולה " טרפה  סימני בה  לנולדו כשרה ,
- ובחיה  ופרה , חמור  - בבהמה  לזה : זה  שדומים  מינים  אודות  מדובר  ובשניהם  המצוי. דבר  בהמה , על 
חמור  (שהרי באכילה  שמותרות  בהמות  אודות  שמדובר  וכיון ביניהם . להבדיל  צורך  יש  שלכן וערוד , צבי

לשון נאמר  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  הם "), "מפורשים  המותרים ופרה  ֿ חיים  בבעלי טומאה  מצינו שלא  אף  ,
שמטמאת ; - קנה " של  חציו "נשחט  - טהורה  בהמה  נבלת  אודות  שמדובר  לומר , צריך  ֿ כרחך  על  באכילה ,

באיסור  הכתוב  כשרה ,והמשך  השחיטה  אבל  טריפה ", סימני בה  ב "נולדו קאי - תאכל ") לא  ("אשר 
מטמאת . אינה  ולכן
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עה"פ.62) בפרש"י  הובא וש"נ. א. קיט , פסחים
ו.63) יא, עקב
וש"נ.64) רע"א. סא, יבמות
ובכ "מ .65) ב. פו, תשא א. עז, משפטים תו"א ראה
ה.66) ו, ואתחנן
גם 67) וראה שם. מהרש"א ובחדא"ג  ב לה, ברכות ראה

ב. יח , פרשתנו לקו"ת

ובכ "מ .68) ג . מב, שלח  לקו"ת ג . לט , מקץ תו"א ראה
עה"פ.69) ופרש"י  ספרי  (במשנה). א נד , ברכות
יג .70) נח , ישעי '
א.71) פח , ב. סג , זח "ב
להתחיל 72) שצריכים ֿ שחוק, בבת את באמרו להעיר

עתה... שישנים כמו מלכה" ב"מלוה ישנו שלא כדי  ה"קהל "



לה     

של  חציו "נשחט  (א ) ההלכה : דרך  נעשית ועל  חציו) רק  (לא  שהוא  כל  ניקב  אם  בושט , כי - "
גם  הרי לצמצם , ֿ אפשר  שאי כיון (ב ) ל "רובו". שהוא " "כל  בין "להבדיל " הלשון מתאים  ולא  נבילה ,

רש "י  לשיטת  ֿ מקום , ומכל  וכשר , מחציו יותר  שנשחט  יתכן חציו" לחומרא 73ב "נשחט  דאורייתא  ספיקא  ,
איסור . בחזקת  היא  בחייה  שהבהמה  ובפרט  התורה , מן

נעלית  מדריגה  "שמיני", לפרשת  הטהור " ובין הטמא  בין ד "להבדיל  השייכות  תורה ": של  וה "יינה 
רע " יגורך  "לא  מבחינה 74שבה  כח  בנתינת  צורך  יש  בלבד , השערה  וחוט  במשהו הבדלה  לצורך  כי ,

ז  חלק  שיחות ' ב 'לקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  - (שמיני) מהשתלשלות  שלמעלה 
ואילך . 65 עמוד 

•
     

הקודש 1מה  לארץ  הנוסעים  להתמימים  למסור  שי' חדקוב  להרב  שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  שמסר 
ֿ ותכונן: תבנה 

ֿ קדושת  באופן כבוד  הנ"ל  ולומר  לחדרו ביחד  כולכם  אתכם  לקרוא  יכול  שאינו מסר  שליט "א  אדמו"ר 
זו  בשנה  הפרטית  מסיבתו - וכו' ֿ ידי.2הדרוש  על  מסר  ִָולכן

ֿ קדושת  בהתוועדויות כבוד  - מהתמימים  אחד  כל  ֿ ידי על  - שקל  בשני משתתף  שליט "א  אדמו"ר 
כדלקמן. שיערכו

בהשתתפות  ההתוועדות  הוא : ההתוועדויות  ליובאוויטש סדר  תמימים ' 'תומכי בישיבת  ;
ובאופן  הפחות . לכל  שנים  שנים  יתוועדו - המקומות  בשאר  חב "ד . וכפר  המרכזית , אמת ' 'תורת  המרכזית ,
יצחק . יוסף  אהלי הרשת  של  ֿ ספר  ובתי ֿ לציון ראשון והם : מהם , באחד  ֿ פנים  ֿ כל  על  ישתתף  אחד  שכל 

אליו  המתאים  - ומקום  מקום  בכל  להדגיש  פה . ששמעו ממה  נקודות  ֿ פנים  ֿ כל  על  למסור  - הנ"ל  בכל 
כתב  האריז"ל  ואשר  ושמח , כשר  הפסח  לחג  ברכתי במסירת  לסיים  הנ"ל  מכל  ואחד  אחד  בכל  3ביותר .

בטוב . ומסיימין יחטא . שלא  השנה  לכל  מועילה  - פסח  של  שהכשרות 

וכדומה . הגורל  פי על  יחליטו - ספיקות  יתהוו אם 

החשבון. לו ולמסור  פריז אברהם  מר ' יבקשו וכו' להתוועדויות  הנסיעה  הוצאות 

הנ"ל . בכל  מהנעשה  לכאן ושיכתבו הנ"ל  שיסדרו - שנים  או אחד  - ממונה  לעשות 

רק  יתוועדו באם  להתוועדות . שקל  בשני משתתף  שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  הנה  לפריז, בנוגע 
ואחד  ניסן לר ' אחד  ימסרו אנ"ש  בקרב  גם  יתוועדו ואם  השקל , שני נעמינאוו ניסן לר ' יתנו ברונאה  ָבישיבת 

ל 'לשכה '.

שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  מכבוד  שלום  פרישת  ותמסרו העולים  במחנה  יבקרו - במארסייל  ישהו ַאם 
וימסרו  ושיתוועדו ושמח  כשר  הפסח  חג  ברכת  בשמו ימסרו מפה , החוזרים  התלמידים  שאתם  ושביקש 
גם  אם  שם . לבד  ֿ כך  אחר  להתוועד  שיוכלו לסדר  - להתוועד  יוכלו לא  ואם  שם . להתוועדות  השקל  שני
המרכזית , ליובאוויטש  תמימים ' ל 'תומכי אחד  הקודש , בארץ  השקל  שני את  למסור  - יאופשר  לא  זה 

אמת '. ל 'תורת  ואחד 

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

קידושין73) דמי ), היכי  (ד "ה ב פח , (ד "ה יבמות א עג ,
למעוטי ). קרא איצטריך  (ד "ה סע"א כב, חולין ואב"א),

ה.74) ה, תהלים
ללקו"ש 1) בהוספות ונדפס שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה

ע"י מ "מ  ציוני  איזה עוד  ניתוספו זו במהדורא .339 ע' חי "ד 

המו"ל .
ע"ה 2) חנה מרת הצדקנית הרבנית אמו אחרי  האבילות שנת

[תשכ "ה]. זו שנה תשרי  וא"ו נפטרה -
ב 3) רפב, זח "ג  וראה תמז. ר"ס או"ח  היטב בבאר הובא

שם). (ובנצו"ז
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Ï‡¯˘È ÏÎ Ï˘ Ì˙¯‰Ë Y "˘„ÂÁ‰" ÈÙÏ "‰¯Ù"

נאמר החודש1ב"ירושלמי" שתקדים  הוא "בדין :
הפרה . נשרפה ובשני המשכן הוקם  בניסן שבאחד לפרה ,

כלומר, ישראל". כל של טהרתן שהיא  קודמת , פרה ולמה 

ישראל את "להזהיר פרה פרשת  את  קוראים תחילה
בטהרה " פסחיהם  שיעשו פרשת2לטהר", – ואחר ֿכך  ,

הפסח". פרשת  "ששם  2החודש 

של טהרתן "שהיא הירושלמי ישראל"lk3מלשון

כך ישראל. בני  לכל קשורה  אדומה  פרה  שטהרת  מובן

מ  גם  oiprdמובן okezפרה פרשת  את  לקרוא  שתיקנו שם ,
היא הקריאה  תקנת  והלוא –lklפרשת לפני  – ישראל בני

ש " (למרות  לפרה ")oicaהחודש  החודש שתקדים הוא

ישראל". כל של טהרתן (פרה ) "שהיא  הטעם מפני

לפני מת  מטומאת  בהיטהרות  הצורך הסבר : כאן נדרש 

לא אבל מת, טמאי שהם  לאלו  רק קשור פסח קרבן הבאת 
כאשר lkל" – ואדרבה  טמאיaexישראל", הם  ישראל  בני

כדי ישראל) של (וטהרתן לפרה  להזדקק  צורך אין מתים,

ציבור כי  פסח , קרבן  את  להביא  פסח 4שיוכלו קרבן מביא 
ישראל5(גם בני כל צריכים  איפוא  מדוע  – בטומאה  (

(קריאת את  להקדים המיעוט) לפי ולא  הרוב  לפי (ההולכים 
כל של  טהרתן ש "היא  מפני "החודש " לפני  "פרה " פרשת )

להיות6ישראל" שצריך (כפי "פרה" לפני  "החודש " ולא ,

"oica?("

היא ש "פרה " שבכך הענינים ), (בפנימיות  לומר הכרח

לטהרה  רק הכוונה  אין ישראל" כל של dheytk"טהרתן

ישראל" ש "כל כזאת  לטהרה אלא  פשוטה ) מת (מטומאת
ודוקא נמצאים , הם  שבו מצב  בכל לה להזדקק  צריכים 

ופסח. "החודש " של לענין ההכנה זוהי

.·
ÏÎÏ ÔÎÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯Ù‡‰ ÏÚ˘ ‡È‰ ‰ÂˆÓ‰ ¯˜ÈÚ

ÂÏ ˜Â˜Ê‰
פרה במצות שיש  החידוש  בעזרת  יובנו הדברים

אדומה .

המצוות אדומה7בספר פרה  שמצות  הרמב "ם אומר 
שיהיה  כדי  אדומה  פרה  "לעשות  – inlהיא  onefn dxt`8

איננה המצוה  כוונת  – מת " טומאת  לטהרת  אליו שיצטרך
כאשר – הצורך בשעת  באפר  שימוש  עלֿידי רק מתבצעת 
על אלא  – באפרה  לטהרה  זקוק  והוא  למת נטמא יהודי 

להיות  dligzklnהאפר okenכך לו, שיזדקק  יהודי  לכל
טהרה ליהודי שתידרש  זמן אתefkשבכל לטהר יוכל הוא

הפרה . באפר  מיד עצמו

הפסוק את  לכך מצרף  בני9הרמב "ם  לעדת  "והיתה 
למשמרת "ישר שאפר10אל  הוא הפשוט  פירושו אשר ,

"עדת מתוך יהודי לכל שמור , מוכן, להיות צריך הפרה 
לטהרה יזדקק  הוא  שמא  – ישראל כל – ישראל" בני

הפרה . באפר 

חובה מת  לטמא  אין יותר : גדול הוא  זה  בענין  החידוש 
ישנה כאשר  הרגל לפני אפילו להיטהר ; (מדאורייתא )

ברגל" עצמו  את  "לטהר  רק11החובה  החובה  חלה  אז גם  ,
דיון שישנו לכך (בנוסף  לרגל בעליה  המחוייב  אם12על

כגון: אחרים , להוציא  דרבנן) או דאורייתא היא  זו חובה
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ועוד. א. כט, למגילה ורש"י ברי"ף הובא ה"ה. פ"ג מגילה (1
ס' וראה ברביעית. וד"ה אדומה פרה ד"ה שם מגילה פרש"י (2

פרשיות". "סדר לרש"י הפרדס
– ועוד שם) לירושלמי משה ופני בקה"ע (וכן שם ורש"י ברי"ף (3
והעיקר: – כבפנים. הוא לפנינו ירושלמי בדפוסי אבל "כל". תיבת ליתא

היא שבפנים כדלקמן.okezaהשאלה "כל", הל' בדיוק דוקא ולאו הענין,
פסח  קרבן הל' רמב"ם ואילך. א עט, שם ואילך. סע"ב סו, פסחים (4

רפ"ז.
שפרה  בנדו"ד (כמו בטהרה שיעשו להשתדל צריך אז שגם אע"פ (5

שטומאה למ"ד ובפרט להטהר) זמן שדי ר"ח קודם בצבור dgcedנקראת
וש"נ). ב. ו, יומא א. עז, (פסחים

של  טהרתן שהיא מפני קודמת דפרה זה מקשר שם הפרדס בס' (6
אבל  – ב) טז, (ר"ה ברגל עצמו את לטהר אדם דחייב הא עם ישראל

) הוא פרה דפ' ישראל של דטהרתן הענין הטהרה בפשטות, ענין לא
מטומאת טהרה רק  כ"א) בכלל, עצמו zn(ברגל) לטהר החיוב (וגם:

.12 ובהערה ב' סעיף בפנים לקמן וראה דוקא). לפסח שייך אינו ברגל
ואילך. 207 ע' חל"ו לקו"ש וראה

קיג. מ"ע (7
הכללי). בתוכן (ולא בלשון שינויים וקאפח העליר בתרגום (8
פרה  לשרוף הרמב"ם): לשון העתיק שבכ"מ (שידוע שצז מצוה ובחינוך
מת. מטומאת ומטהרה אלי' שיצטרך למי מוכן אפרה להיות אדומה
מוכן. אפרה להיות אדומה פרה לעשות היד: ספר בריש המצות ובמנין

נוסחאות. בשינויי שם תשכ"ד) (ירושלים המדע ספר רמב"ם וראה
ט. יט, חוקת (9

"למשמרת"). תיבת גם (שהועתקה וקאפח העליר בתרגום כ"ה (10
(שם). בש"נ הנ"ל המדע ס' וראה שם. בחינוך וכ"ה

ה"י. פט"ז אוכלין טומאת הל' רמב"ם שם. ר"ה (11
בנוגע  בעיקר שקו"ט (ושם שם לרמב"ם למלך משנה ראה (12

dxdf`dlהוא אם הרגל קודם כו' נבילה דרבנן).`xeqiדמגע או תורה
מז. כלל חי"ת מע' כללים שד"ח .ye"pוראה
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השוהה אדם  (או בארץ ֿישראל קרקע  לו שאין אדם 
פסח ) (ומקרבן לרגל מעליה פטורים  שהם ולכן13בחו"ל), ,

ברגל". עצמו את ב "לטהר מחוייבים אינם  הם 

" להיות  צריך  שהאפר  יוצא , שיצטרךonefnאם ֿכן למי
שהטהרה לאדם  דוקא לאו המת", טומאת  לטהרת אליו

היא תלויהdaegמטומאתו שהטהרה לאדם  גם  אלא  לגביו
ובכל להיטהרonfברצונו הרצון בו להיות14שיתעורר צריך

okenמיד עצמו  את  לטהר  שיוכל כדי הפרה  אפר בשבילו
ירצה . כאשר

.‚
¯Ù‡· ‡Â‰ ‰ÂˆÓ‰ ¯˜ÈÚ˘ Ô·ÂÓ ‚"Ò¯‰ ÔÂ˘ÏÓ Ì‚

¯ÂÓ˘‰
המצוות (בספר הרס "ג בלשון גם מודגש  זה  ענין 

"ופרה15שלו היא  אדומה  פרה  שמצות  כותב , הוא  שם  (
xcza zxnynl להיות צריך הפרה אפר – "okenבתדירות

(תמיד),

"אחרונים " הרס"ג16ישנם של בדבריו לדייק  המנסים
לחלק רק  איננה שהכוונה ולומר בתדר", למשמרת  "ופרה

הימנו" מזין  ישראל ש "היו  האפר מן17מן לחלק  גם אלא  ,
בחיל" "נותן שהוא חלק 18האפר על דוקא  שהרי  .dfשל

"והיתה הביטוי נכתב  בחיל") "נותן הוא (שאותו האפר 
ישראל בני "ופרהzxnynlלעדת הרס "ג (וכלשון "

חז"ל לומדים  ממנו אשר חלק19למשמרת"), לשמור שיש 
של  האפר  ב"חיל".lkמן "למשמרת" פרה 

כללי, באופן היא  אדומה  פרה  שמצות  יוצא, לפיֿזה 
בחלק  הרס "ג, דעת  לכאורה ,dfלפי שהרי, האפר . של

האפר של חלקו איננו המצוה  שעיקר לומר ייתכן  כיצד
הנשאר האפר  חלק  אלא  מתים , טמאי לטהרת המנוצל 

זאת מסבירים  והם  ממספר20"למשמרת ". המובן לפי 
להזות כדי בחיל השמור  האפר  מן לוקחים  שהיו מקומות ,
הכהן כאשר גם  [וכך הכיפורים יום  לפני הגדול הכהן על

חדשה] אדומה  פרה  שורף  היה  .21הגדול 

edfeישראל לגבי שהרי אדומה , פרה מצות עיקר 
קיימת  איננה  הדיוטים  כהנים לגבי  (כיחידים)daegואפילו 

ביום לעבודה  מסוגל הוא שרק  גדול, כהן רק להיטהר .
קיימת  כלפיו יוםdaegdהכפורים, לפני האפר בהזאת 

ש יוצא, וכך זו. עבודה  לעבוד  שיוכל כדי daegdהכפורים 
zizin`dשניתן האפר בחלק  היא  הפרה אפר מצות  של

"למשמרת ". בחיל

שהרי, מיוחד. עיון דורש  הרס "ג לדברי זה  הסבר

רק הן בתדר" למשמרת  "ופרה  שהמילים מכך יוצא 
היא  המצוה  האפר מן חלק  באיזה לדעת  כדי  ,zigxkdסימן

את  מבטאות אינן הן devndאך okez.

בחלק  (אפילו המצוה  לכך : כך`df(dppiובנוסף  על
"למשמרת  הוא  הכהןxczaשהאפר על ההזיה על אלא  ,"

ביותר : רחוקות לעיתים  קיום  לידי המגיע  [דבר הגדול
וכאשר בשנה ), אחת  –) הכיפורים יום לפני  פעמים  מספר 
מימות אשר מאורע  חדשה , אדומה מפרה  אפר מכינים 

פעמים שמונה רק  התרחש  רבנו ],22משה

לבצע הכהנים  כל על מצות ֿעשה  מוטלת  הרי וקשה :
זאת עושה  יחיד וכאשר  יום , בכל המקדש  בית  עבודת  את

הן" זריזין ו"כהנים מצותֿעשה , מקיים רצין23הריהו 24והיו

פרה שטהרת  ברור  ואםֿכן מסירות ֿנפש, כדי עד לעבודה 
היתה  עיקרzigxkdאדומה יהיה  מדוע  ואם ֿכן לגביהם ,

שממנו בחיל, הניתן האפר של בחלק  אדומה פרה מצות
הגדול ? הכהן על רק  מזים

.„
,ÔÎÂÓ ¯Ù‡ ‰È‰È˘ ‡È‰ ‰ÂˆÓ‰ ¯˜ÈÚ ‚"Ò¯‰ ÈÙÏ Ì‚

?È„Â‰È ÏÎÏ ÔÈÚ‰ ·Â˘Á ÚÂ„Ó
"ופרה בדבריו הרס "ג  כוונת  שאדרבה : מסתבר, לפיכך
לעיל, שהובאו הרמב "ם כדברי היא בתדר " למשמרת

יהיה  שאפרה  הוא, הפרה  מצוות  "למיcinzשעיקר  מוכן 
בתדר" "למשמרת  – מת " טומאת  לטהרת  אליו .25שיצטרך 

בביטוי משתמש  שהרס "ג  בכך קושי שום  אין
היא זה  בביטוי  הכוונה  חז"ל  דרשת  לפי אשר "למשמרת ",
כוונתו כי  לעיל, שהוסבר כפי  בחיל, הניתן האפר מן לחלק 

זה  לפי`dppiבביטוי אלא  חז"ל, דרשת lyכלפי  eheyt
`xwn" למשמרת ישראל בני לעדת  "והיתה שבמילים  ,
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וראה  שם. שד"ח ב. ג, שם – מאלי' תוד"ה ב. ח, פסחים ראה (13
ב). (קצא, מה פרשה רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ בכ"ז

ב"למי הכוונה אין שהרי (14jxhviy,"מת טומאת לטהרת אליו
ezxdhaשצריך aiiegneשצריך כ"א ,xt`dl טהר בשביל תו.("אליו")

" וקאפח) העליר תרגום (ראה מהגירסא ג"כ שיצטרך".dnlוכדמוכח
שם. (15

ד). (קצ, שם פערלא הרי"פ (16
ספ"ג  אדומה פרה הל' רמב"ם ספ"ג. פרה – התוספתא לשון (17

ספ"ג). פרה תוי"ט (וראה

שם. רמב"ם שם. פרה (18
ט. יט, חוקת פרש"י שם. ורמב"ם תוספתא (19
וש"נ. ואילך), א (קצא, שם פערלא הרי"פ (20

שם, פערלא הרי"פ (ראה דוקא בכה"ג שצ"ל להדיעה (21ye"p.(
שם. אדומה פרה הל' רמב"ם מ"ה. פ"ג פרה (22

וש"נ. א. כ, שבת (23
א). כג, (ושם רפ"ב יומא משנה א. כח, תמיד (24

"למשמרת כותב הרס"ג שאין זה יומתק ועפ"ז (25liga."
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האפר לכלל גם היא  שיצטרך26הכוונה "למי להכינו שיש  ,
אליו",

הגדול הכהן את גם  כולל "שיצטרך" כאשר  ובמיוחד
האפר. עלֿידי  להיטהר שעליו בזמנים 

לפי גם  רואים  זאת כהוכחהm"anxdאת  המצטט  ,
מזומן" אפרה  "שיהיה היא  אדומה  פרה שמצוות  – לדבריו

ישראל  בני לעדת "והיתה הפסוק  את –zxnynl,"

נכלל הימנו" מזין ש"ישראל האפר של חלקו גם  שהרי
אליו". שיצטרך  "למי  מזומן – למשמרת" "והיתה ... בתוך

של הענין כך  כל חשוב  מדוע  אכן, להבין : צריך אך
אפר שיהיה בכך  די שאין שמדגישים  עד הפרה , אפר

" להיות  צריך הוא  אלא  הצורך, –zxnynlבשעת בתדר"
אליו"? שיצטרך "למי תמיד מוכן

.‰
'‰ ˙„Â·Ú· ¯˘‡ ‰¯Ù ˙ÂˆÓ· Ì‚ ÌÈÈ˜ ‰Ê Ë¯Ù

˙ÈÁÂ¯‰
ברוחניות מענינו ומשתלשל נובע  בגשמיות דבר .27כל

ומצוות : לתורה  בקשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה , גם, כך
כ של וקבועיםפרטיה  מותאמים הגשמי  מביצועה מצוה  ל

ברוחניות . תוכנה  לפי

באופן מתקיימת  פרה  שמצות  העובדה בעניננו : גם וכך 
"אפרה להיות  שצריך נובעתonefnכזה, אליו", שיצטרך למי

ענין מסמלת  הרוחנית  ה ' בעבודת  אדומה  פרה שמצות מכך
אחדcinzהדרוש  לכל "מזומן" תמיד  להיות  שצריך ענין ,

שלו. הרוחנית  ה ' בעבודת

בזה : והביאור

– הוא אדומה  פרה  של שלdaeyz28ענינה משמעותה  .
ברוחניות מת  עוונות29טומאת  שבאמצעות  העובדה  היא 

היו ש "עוונותיכם המצב  בוmilican30נגרם  שאין מצב  ,"
אלקיכם "miwacd"ואתם רחמנא31בה ' מתקיים, אין ואז ,

"חיים ..." מטהרת31ליצלן, התשובה , דהיינו אדומה , ופרה  .
באלקים ומקורו לשרשו שוב  אותו ומחברת  היהודי את

חיים .

חז"ל מאמר מעשה32(וכפי על ותכפר פרה  "תבוא 
מטומאת  מטהרת  פרה – עניןznהעגל" תוצאת שהיא  ,

כל של שורשם  שהוא  העגל, מחטא  נובעים  אשר העוונות ,
תורה מתן שלאחר  ).33החטאים 

ענינים שני נמצאים אדומה שבפרה לכך ההסבר זהו
מחוץ בחוץ , היא  עשייתה  כל  – אחד מצד קוטביים :

המחנות דוקא34לשלוש  הוא  שמקומם  כקרבנות שלא  ,
"נוכח  דוקא  להתבצע  ההזאה  על – שני ומצד ב "פנים".

ipt"מועד של35אוהל פתחו ורואה  "מתכוון –lkidבשעת
הדם " שני35הזאת  קיימים בתשובה  שגם  מפני וזאת  .
כאלו: קצוות 

ה "חוץ ", את  ו"לברר" לכפר  היא  התשובה  של פעולתה 
מחוץ  שהוא מה  היאlklאת  לקדושה. מחוץ  – המחנות 

הטמאות קליפות  משלוש  שהם זדונות, גם  ומטהרת  מכפרת 
כקרבנות , שלא  ביותר), החמורה  הטומאה  (דרגת  לחלוטין

שגגות על רק על36המכפרים  לכפר לאפשרות  הכח .
ממקור ונובע  נלקח  המחנות ) לכל שמחוץ  מה  (על הזדונות 

("פנים ")על ביותר  –37יון 

עצה כפתרון, מציע  מהתורה , שלמעלה  הקב "ה , דוקא 
ויכפר תשובה "יעשה התשובה  את  החוטא  לאדם  וציווי

את38לו" מציעה  היא  מדרגתה שלפי התורה , כך  לא  אך ,
שגגות על  המכפר  אשם", "יביא  .39העצה 
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שענין לחשוב , אדםdfניתן לגבי  רק  הוא בתשובה ,

רק ופגם , חטא  אךed`שכבר בחוץ , הנעשית  לפרה  זקוק 
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נתון  שבחיל "וזה כתב עה"פ עה"ת בפירושו רש"י שגם אף (26
בזה  שולל שאינו י"ל – למשמרת" .. והיתה מגזה"כ למשמרת

ואכ"מ. שם. רא"ם וראה האפר. כללות על גם קאי ש"למשמרת"
אֿב) קסא, זח"ב בתחלתה. (ב"ר מחז"ל תוכן פנימיות שזהו וי"ל (27
(ראה  השל"ה מש"כ ידוע – ואדרבא עלמא. וברא באורייתא אסתכל
ומרמזת  בעליונים מדברת שהתורה א) יד, אחרון בית סוף בהקדמה

בתחתונים.
ואילך. תשצז ס"ע תשפז. תשעד. תשסב. ע' ריש חוקת אוה"ת (28
ע"ד. ריש סא, לקו"ת וראה ועוד. תרכ"ט. (הא') חקת זאת גו' וידבר ד"ה

גֿד. שם לקו"ת תשפא. ע' שם אוה"ת ראה (29
ב. נט, ישעי' (30

ספל"ד. אדר"נ ד. ד, ואתחנן (31
ע"ז וראה כב. יט, שם פרש"י בסופו. ח חוקת תנחומא ב:32) כג,

כח. סי' אגה"ק וראה רחמנא. קריי' דחטאת פרה

ח"ב  ב. נב, (ח"א זהר וראה שם. ובפרש"י לד לב, תשא ראה (33
זוהמתן. חזרה העגל חטא דע"י ב) קצג,

א). סח, (מיומא ובפרש"י ג יט, חוקת (34
עה"פ). (מספרי ובפרש"י ד שם, חוקת (35

והערות  ציונים (וראה אֿב קיא, מצותיך דרך שם. אגה"ק ראה (36
שם).

ואדרבה  בפנים הנעשים הקרבנות כמו ענינה שם: דרמ"צ ראה (37
ואילך. ד נט, חוקת לקו"ת וראה ביותר. מהם נעלית

פ"ב  מכות ירושלמי וראה תשב). (רמז כה מזמור תהלים יל"ש (38
ה"ו.

– מידיעתו שב (ובהקדמת עם צ"ל הקרבן – כו' גזילות ובאשם (39
מכפר  ואז שוגג ממזיד עושה התשובה התשובה. וש"נ) ב. כו, שבועות
הנ"ל. והערות וציונים דרמ"צ ואילך. א'תקנז ס"ע יו"כ (אוה"ת הקרבן
ועוד). ואילך. 76 ע' חי"ג בהערה. 132 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה
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את האלקים  "עשה  של בדרך שנוהג יהודי של הקשר מהו
לכלxyi"40האדם  הצדיקים , עבודת  דרך ישרה , דרך ,

אדומה ? פרה של הזה  הענין

שאדמו"ר כפי לתשובה, זקוק  שהוא  היא , אמת  אמנם
מקומות במספר מסביר על41הזקן רק  איננה  שתשובה ,

זה כל אך  תשובה, לעשות  צריך צדיק  ושאפילו עבירות,
לגבי "והרוחzcearהוא  של האלקיםaeyzהתשובה  אל

נתנה " תשובה42אשר עם  כזה  ליהודי יש  קשר איזה  אך  ,
של `dnecמסוג  dxtהוא והרי מחנות "? לשלוש  "חוץ  ,

ב "פנים"! נמצא 

אפרה "שיהיה  היא אדומה  פרה  שמצות עונים , כך על
onefnלמשמרת" מונח להיות  עליו  אליו", שיצטרך למי

"אל דברים, של בפשוטם  כי –43בתדר", בעצמך" תאמין
בעצמו. בטוח להיות  יכול אדם אין לעולם 

ש "אין הכלל לפי  יעשה44במיוחד אשר  בארץ  צדיק 
חסרון מלשון "חטא" ולפחות  יחטא ", ולא  משהו45טוב  –

למיעבד" "כדבעי  עבודתו את  קיים  לא  הוא  לא46חסר, או ,
על תשובה  לעשות  צריך הוא  ולכן – בשלמות  אותה ביצע 

בעבודתו. הפגם

לשלוט  יכול והמוות  חטא , שום  בו אין כאשר  ואפילו
נחש " של "בעטיו רק  ,47בו

ז"ל האר"י של הידוע  כפירושו הפסוק48– 49על

אשר חטא, שום  אין לאדם  שכאשר עץ", על אותו "ותלית
אותו "ותלית  הרי למוות , הגורם  urהוא  lrלתלות יש  :"

למוות שהביא הדעת , עץ  בחטא  המיתה  ענין את  לגביו
–בעולם

ישנה הדעת  עץ  שלחטא  העובדה  בעצם  הרי אז, גם 
שיש  לכך הוכחה מהווה  עליו, "עטיוelהשפעה  עם  קשר 

נחש " ,50של

לומר, ויש  התשובה. ענין אצלו להיות  צריך כך ועל –
שהוא ודאי שבו, נחש " של ל"עטיו דואג  איננו הוא  שאם

ר "ל. מדרגתו, אחר ֿכך  ירד

מתעמקים כאשר  הענין ברור עלֿאחת ֿכמה ֿוכמה 
חז"ל בימיו,51במאמר נבנה  (בית ֿהמקדש ) שאינו דור "כל

קיים הרי החיובי  ובאופן החריבו", הוא  כאילו עליו מעלין
את52פסק ֿדין הכריע  הרי אחת , מצוה ש "עשה שיחיד

תשועה ולהם לו וגרם  זכות לכף כולו העולם כל ואת  עצמו 
– והצלה "

בגלות , עדיין  נמצאים  שאנו רואה, שהוא וכיוון
ומכופל כפול חושך – דמשיחא  בעקבתא בגלות ובמיוחד
נושענו, לא  ועדיין ממנו) יותר "חוץ " שאין "חוץ " (שזהו

בעבודתו תלוי  שהדבר  לעילelyוייתכן שהוסבר כפי ,53,
הוא "כאילו ר"ל אז  מגיעה , איננה  שהגאולה זמן כל הרי
מעורר ואז  – החריבו " אותו) "להכריע " יכול שהוא  (הדור

ביותר. הנעלית  בצורה  כפשוטה , תשובה  אצלו הדבר 

.Ê
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להיות צריך התשובה  ענין  אכן, לחשוב : עדיין ניתן
בדרך ההולך איש  בהיותו אך בתדר ", "למשמרת  אצלו  מוכן

ענין אצלו זה  יהיה  אם  די שלו,sqepהישרה , ה ' בעבודת 

"חוץ שהם  ענינים עם  קשר  כלל  אין כשלעצמו לו כי 
נגרם איננו התשובה  בענין שלו והצורך מחנות ", לשלוש 
ברצונו תלוי שאינו דבר  נחש ", של "בעטיו  אלא  בגללו,
לא אך – תשובה יעשה באמת  הוא כך ועל ובבחירתו,

ה שלו. ה ' בעבודת מכך !כיסוד נעלה  הוא  ן

של "טהרתן היא  פרה  שפרשת  אומרים, כך  lkעל
אדומה , פרה  של מסוג  לטהרה נזקק  יהודי כל  – ישראל"

זהו – כן  על צריךceqidויתר כי שלו, ה ' עבודת  לכל
במדרש ככתוב  (ופסח ), "החודש" אצלו שחוקת54להיות 

צריכין הפסח "אוכלי כי  הפסח, מחוקת  גדולה אדומה  פרה 
היא הרוחנית  ה ' בעבודת  הללו הדברים  משמעות :55לה ".

הפסח  ו"אוכלי הצדיקים, עבודת  זוהי  – הפסח אוכלי
תשובה ". לעשות צריכים  הצדיקים גם  כי לפרה  צריכין
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כט. ז, קהלת (40
האזינו. ר"פ ג. סו, ש"ש ואילך. ד ס, ר"ה לקו"ת (41cere.

ז. יב, קהלת (42
מ"ד. פ"ב אבות (43

כ. ז, קהלת (44
קונטרסים  (בסה"מ תרצ"א יאמרו ע"כ ד"ה א. פב, מטות לקו"ת (45

פ" ובכ"מ.ח"א) א.
רע"א. סז, כתובות (46

א. יז, ב"ב ב. נה, שבת (47
לקו"ש  וראה ב. שפד, של"ה כב). כא, (תצא עה"פ קדומים נחל (48

וש"נ. ואילך, 167 ע' ח"ז
שם. תצא (49

נחש  של בעטיו מתו ד' .. ענין והוא משפטים: ס"פ תו"א ראה (50
מזוהמת  שמץ איזה עדיין בם נשאר מ"מ גמורים צדיקים שהן שאע"פ
לקמן  וראה לו. טוב שזה יודע או חסרונו ומכיר א"ע שרואה .. הנחש

.134 ע' חכ"ד לקו"ש וראה .56 והערה ז סעיף בפנים
מאי  שם: (ומסיים ז קלז, תהלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי (51

תשובה). עשה שלא לפי טעמא
ב. מ, מקידושין ה"ד. פ"ג תשובה הל' רמב"ם (52

חוזר  אחד צדיק הי' שאם מתיקונים, ספ"ד ירושלים מבונה להעיר (53
משיח. בא הי' בדורו שלימה בתשובה

ב. פי"ט, שמו"ר (54
הנ"ל. חוקת זאת גו' וידבר סד"ה (55



ireaydמ cenild xefgn t"r ± dxt zyxt ± zegiyÎihewl

צדיק אצל שאוהב "56אפילו  מי "יש  שהוא  העובדה  ,57,
מוכיחה ה ', רצון נגד  ח"ו לעשות חפשית בחירה  לו ויש 

יוצא אלקות , עם לחלוטין  מאוחדת  שאיננה  מציאות  שהוא 

שגם  עצמית .ezcearaמכך, מציאות  משולבת  הצדיק  של

עליו אדומה , פרה  של  לטהרה  צדיק  גם  נזקק  לפיכך

באמצעות העצמית  מציאותו של מהרגשה  "להיטהר"
בטלה שאיננה  מציאות שהוא  כך על המרירות  – התשובה 

ועד התשובה , עבודת  באמצעות  דוקא  לאלקות . לחלוטין

להתקיים יכולה העצמית, מציאותו את  מבטל שהוא  לאופן
באופן עבודה הפסח ", "אוכלי  של העבודה  אחרֿכך אצלו

" שהוא  עד  ודילוג, (פסיחה) פסח  כביכול,`lkeשל זאת, "
כבשרו" ובשר "דם  נעשים  .58והדברים 

.Á
˙·¯˜ÓÂ ,ÌÏÂÎÏ ˙ÂÂÎÓ ‰Ê ‚ÂÒÓ ‰·Â˘˙‰ ˙„Â·Ú

‰ÏÂ‡‚‰ ˙‡
ועלֿאחת ֿ צדיק , לגבי אפילו הוא  לעיל  האמור כל
צריכה אדומה , פרה  של זו, תשובה  שעבודת  כמהֿוכמה 

וכו' עבירה הרהורי להם  שיש  בינונים , אצל .59להתקיים 

ידיים ..." בשתי דוחהו לשם  בעלייתו  ש "מיד בכל59למרות
מוכיחה כאלה , מחשבות  אצלו שמתעוררות  העובדה זאת ,

צדיק " "תהי השבועה  את  קיים  לא  עדיין ולפיכך60שהוא  ,
תשובה . לעשות  עליו

כאלה כלפי הדברים  אמורים  ועלֿאחת ֿכמה ֿוכמה
ש "מידת אף ֿעלֿפי שהרי – בינוני מדרגת למטה  שהם

ימשוך" אדם  כל ואחריה  אדם כל מידת היא  ,61הבינוני
ידוע זאת  אשר62בכל  – בינוני " "הלואי הלבבי  האיחול

כפשוטם , חטאים על וטהרה תשובה  להיות  צריכה אצלם 
כדבעי ה ' עבודת את  לעבוד אחרֿכך שיוכלו .63כדי

מגיעים פרה  פרשת  של התשובה  עבודת ובאמצעות 
cin" להחודש פרה בין מפסיקין ש "אין החודש , ,64לפרשת 

לכם ", הזה  "החודש  הוא  החודש  פרשת של ענינה  כי
פרשתdle`bd65חודש  של התשובה  עבודת  ובאמצעות 

ש "ו נגרם נגאלין"cinפרה  הן הפסק ) שום "בניסן66(ללא  ,
ליגאל" ממש .67עתידין בקרוב  ,

ycegd t"y zgiy ,g"lyz dxt 't w"yven xn`ne zgiyn)
(c"kyz
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וש"נ. ואילך, 216 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש בכ"ז ראה (56
לז. פל"ה, תניא ראה (57

פ"ה. תניא (58
ספי"ב. תניא (59

פי"ד. שם ראה (60
רפי"ד. שם (61

(הב'). א' הערה פ"ח ח"ב רבי בית (62

ז*. סי' תשל"ד) (קה"ת וביאורים תשובות פי"ז. תניא ראה (63
שם. מגילה ירושלמי (64

ועוד. יא. פט"ו, שמו"ר ראה (65
ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם (66

בא  אוה"ת וראה שם. בשמו"ר סתם וכן רע"א. יא, ר"ה ר"י דעת (67
רעא. רנט. ע'

.jli`e dt 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*l"end.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zenai(iyiy meil)

meail iel iptl zltep dzide ,ixnbl ezy` ziyrp dzid ,dnaiin
zwif zgz oiicr dzid ,xn`n da dyer did `l eli`e ,epnn wx
oerny da dyry xg`n j` .oae`xn wx iell zltepe oae`x
mdipyl diepwk zaygp `id ixd ,opaxcn wx dpewd xn`n
m`e .mdipy zngn mdig`l zltepy mizn ipy zy`k zaygpe
z` maiil minkg exq` ,oerny zy` dwax mr cgi meail dltp
zian zeltepd zenai izy s`y exn`i `ny ,dxifb meyn odizy

dn lr mdixac ekinqde .zenaiizn odizy cg` [g`n-]øîàpL¤¤¡©
(d dk mixac),íäî ãçà úîe''ebe,'äéìò àáé dîáézne'n rnyne ¥¤¨¥¤§¨¨¨Ÿ¨¤¨

a `l` meai zevn oi`y ,'cg`L éîyiàìå ,ãçà íáé úwéæ äéìò ¦¤¨¤¨¦©¨¨¤¨§Ÿ
dy`aLyi.ïéîáé éðL úwéæ äéìòixdy ,dvilga od zeaiig la` ¤¨¤¨¦©§¥§¨¦

oae`x zy` `l` dxy oi`e ,llk dpew xn`nd oi` dxezd on
zg` lke ,mipey miza ipyn ze`a dwaxe dxyy `vnpe ,cala

.dnvr ipta dvilg dkixv odnïäî Bæéàì íaééî ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥§©¥§¥¥¤
õìBçå ,äöøiL`edäiðMìoky .wtqd zngn [xeiv d`x]éîeaé ¤¦§¤§¥©§¦¨©¥

eäééåøzodizy z` maiil -àìmeyn ,iell xzed,äwéæ Lé àîìãc ©§©§Ÿ§¦§¨¥¦¨
,oerny iyp odizyy `vnpeúBàaä úBîáé ézL eåäå§¨§¥§¨©¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zenai(ycew zay meil)

dvilgeíeMî`id iel iablyäiðLe ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLà ¦¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨§¦¨
[oerny zy` dwax-]úîaééúî Bà úöìBç Bàm`e .iellda äNò ¤¤¦§©¤¤¨¨¨

dxya oernyãìBð Ck øçàå ,øîàîd ielçà,[f xeiv] iyilydBà ©£¨§©©¨©¨
da äNò Ck øçàå ,çà Bì ãìBpLoernyå øîàîjk xg`,úîdxy ¤©¨§©©¨¨¨¨©£¨§¥

äàöBé äðBLàøäieln zxhtpeíeMî`idyäéä àlL åéçà úLà ¨¦¨§¨¦¥¤¨¦¤Ÿ¨¨

å ,BîìBòad dwax eli`úîaééúî àìå úöìBç äiðLxn`n oky .iell §¨§§¦¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤
iel ly dexr zxv dwax zaygp ok lre ,zvwna dnaia dpew
s` dxhetl xenb oipw epi` la` ,meaia dxqe`l `xnegl

.dvilgn
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

"ÂÈÈÚ· ·ËÈÈÂ" ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ È"˘¯ È˘¯ÙÓ ¯·Ò‰

הפסוק  מצטט 1מן בעיניו" וייטב משה "וישמע
ולא  "הודה ומפרש בעיניו", "וייטב המילים את רש"י

שמעתי". לא לומר בוש

משה 2המפרשים  היה שאילו זאת, מסבירים

שהוא  כיון אך שמעתי", "לא אומר היה הוא "בוש",

הוא לפיכך בוש", אלא l`"לא שמעתי לא אמר
בגמרא  שנאמר כפי ושכחתי", "שמעתי ואמר .3"הודה"

מובן  ההסבר אין רש"י בפירוש הפשט בדרך אך
כך  ברור, באופן פירושו את סיגנן שרש"י ידוע כלל:

חמש בן רש"י xwnl`שגם רצה אילו להבינו. יוכל

לא  הוא ושכחתי", "שמעתי ואמר הודה שמשה לומר
את מחסיר משה.xwirdהיה שאמר המילים את –

הנאמר  על מסתמך שרש"י לומר שאין מובן, גם
פעמים, מספר כאמור כי, ושכחתי", "שמעתי – בגמרא

הפסוקים את רש"י על mewnaמפרש סומך ואינו ,

רש"י  כאשר בעניננו, ובמיוחד אחר, במקום הסברים
לפירושו. בגמרא המקור את כלל מזכיר אינו

לפי  הפסוק את מסביר שרש"י נראה, זה כל לפי
eheyt,ההלכה בדרך מהסברו השונה באופן מקרא, של

ב"תורתֿ מופיע זה ענין כאשר במיוחד, בגמרא.

ושם  את 4כהנים", בוחר ורש"י בגמרא, כמו הלשון אין
ב"תורתֿכהנים" .5הנאמר

.·

È¯·Ò‰ ÏÚÂ È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘
ÌÈ˘¯ÙÓ‰

בפסוק  הקושי מהו א) להבין: צריך לכך בנוסף

הפסוק  מובן לכאורה, להסביר? רש"י רוצה שאותו

טענת  את ששמע לאחר – משה" "וישמע בפשטות:
בעיניו". "וייטב – אהרן

לומר  מקרא, של פשוטו לפי ההכרח, מהו ב)
שמעתי"? לא לומר בוש ולא ש"הודה

מפרשים  רש"י 6יש לפירוש שההכרח הסוברים, ,
לכאורה, שהן, משה", "וישמע המילים מן נובע
אליו), אהרן דברי את שמע שהוא מובן, (כי מיותרות

משה". בעיני "וייטב במילים, היה ודי

מדייק  משה", "וישמע תחילה אומר שהפסוק ומזה
עוד  אהרן דברי את שמע שמשה היא שהכוונה רש"י,

ok iptl"בעיניו "וייטב ולפיכך שכחם, אך מהקב"ה, –
שנזכר. לאחר אהרן דברי

מקרא, של פשוטו לפי כך להבין אין לכאורה אך
במפורש  זאת לומר צריך רש"י היה זה, לפי ,7כי

הפירוש בכך בטל כאשר "וישמע heytdבמיוחד של
צריך היה ולפחות אהרן), מפי (ששמע hxtlמשה"

"izrny את להבין היה ניתן ומזה (ושכחתי)",
משה". "וישמע של המשמעות

שמעוררים  לשאלות בנוסף הוא זה [קושי
"ומשה 8המפרשים  להיכתב היה צריך זה, לפי א) :

צריך  רש"י ב) בעבר. שמע שהוא שיודגש כך שמע",
משה"]. "וישמע המילים על פירושו את לומר היה

.‚

˜¯ ‰˘Ó ˙ÂÚËÏ ‰·ÈÒ‰ ˙‡ È"˘¯ ¯È·ÒÓ ÚÂ„Ó
?˙ÂËÓ 'Ù·

מטות  בפרשת להבין: צריך על 9גם רש"י אומר
שבא  "לפי הכהן...": אלעזר "ויאמר משה הפסוק

הלכות  ממנו שנתעלמו טעות לכלל בא כעס לכלל
למילואים  בשמיני מוצא אתה וכן נכרים, גיעולי
כעס  לכלל בא איתמר, ועל אלעזר על ויקצוף שנאמר
את  ויך המורים נא בשמעו וכן טעות. לכלל בא

שלפי 10הסלע  נראה, זה לפי טעה". הכעס עלֿידי
טעה  שבגללה לסיבה הסבר נדרש מקרא של פשוטו
לכלל  משה בא כיצד – הקושי מובן: לא כך, אם משה.
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כ.1) י, פרשתנו
ועוד.2) ש"ח, (להט"ז), דוד דברי גו"א, רא"ם,
אֿב.3) קא, זבחים
הודה4) איתא ששם כו'.cinאלא בוש ולא
קרבן 5) ראה בתו"כ, גם כפירושם יפרשו הנ"ל רש"י שמפרשי וצ"ל

ועוד. שם. אהרן

יצחק.6) באר כאן. דוד דברי ראה
אהרן.7) בעיני גם הוא בעיניו שוייטב הש"ח לפי' ביותר קשה ועד"ז
כאן.8) (השלם) ש"ח
כא.9) לא,

יא.10) יוד. כ, חוקת
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צריך 11טעות  היה ורש"י בפרשתנו, לראשונה מופיע ,
לכלל o`kלהסביר ש"בא מכך לנבוע יכולה שטעותו ,

ולא  מטות בפרשת רק רש"י זאת מסביר ומדוע כעס",
בפרשתנו? מיד

.„

'‰Ó ‰Ê ¯·„ ÚÓ˘ ‡Ï ‰˘Ó ,È"˘¯ ˙Ú„Ï

לומר  בוש ולא "הודה בפירושו הוא: לכך ההסבר
רש"י מתכוון שמעתי", שמשה 12לשונו zehytkלא ,

לומר  התבייש ההבדל 13לא את מהקב"ה שמע שלא
דורות  לקדשי שעה קדשי .14בין

ההבדל, את שמע שמשה כבגמרא, סובר אינו רש"י
"שמעתי  ואמר בוש", ולא "הודה והוא שכחו, אך

–15ושכחתי"

בדרך קשה זה שלפי xwn`מפני ly eheyt מהו א) :
"שמעתי  – האמת את שאמר על רבינו, משה של שבחו

מן ההיפך את אמר ולא ("לא zn`d16ושכחתי",
על 17שמעתי") בעיניו" "וייטב לומר ייתכן כיצד ב) .

הקדושֿברוךֿהוא  מפי ששמעו –18דבר ועיקר ג) ?
אחרת, שיהיה שייתכן היא בעיניו" "וייטב של הכוונה
בעיני  "וייטב הרי ה' מפי זאת שמע משה אם אך

בעיניו"?19ה'" ב"וייטב הכוונה ומהי ,

רש"י סובר שמע eheytkלפיכך לא שמשה ,

אמר  שהוא כפי ההבדל, את מהקדושֿברוךֿהוא
המתחיל" בעיני mcewdב"דבור "הייטב אהרן דברי על ,

אין שעה בקדשי שמעת "אם – בקדשי jlה'" להקל

בוש 20דורות" ולא שב"הודה השבח א) מובן: זה ולפי .
לדברי  להסכים היה יכול משה כי – שמעתי" לא לומר

עלֿידי  ואפילו כהודאה, שהיא שתיקה, עלֿידי אהרן
ב) שמעתי". "לא שיודיע ללא בדברים, הצדקתו

ב"וייטב אהרן,eipiraהכוונה סברת זו שהיתה היא, "

מוצאים  אם גם ולפיכך, מה', אותה שמע לא שמשה
שעה, לקדשי מסויימות בהלכות דומים דורות שקדשי

dnecaרש"י שמפרש okלמה iptl21 פסח בפרשת ,

בכל  רבות, בהלכות לו דומים דורות פסח שדיני מצרים
ש"וייטב  אהרן של פסקו על נאמר זו הלכה לגבי זאת

משה  של .22בעיניו"

.‰

"ÂÈÈÚ· ·ËÈÈÂ" ÌÈÏÈÓ‰ ¯Â˙ÈÈ

על  הוא להסביר, רש"י בא שאותו בפסוק, הקושי

מיותרות. הן לכאורה, אשר, בעיניו", "וייטב המילים

שמשה מובן, אליו,rnyשהרי אהרן דברי את

" המילים משמעות בדומה rnyieולכן, היא משה",

אש zrnyל" כי23תך"לקול ידעו לא "והם ,rney
וקבלתם 24יוסף" הדברים הבנת – כלומר,25וכדומה .
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ה.11) כז, פנחס מפרש"י להעיר
משבת 12) בש"ח) גם (הובא הד"ד קושיית בפשטות מתורצת ועפ"ז

ואילך. ב קיט,
אבות 13) במס' שנינו דהלא ועוד) דוד דברי (ריב"א, שהקשו ומה

שמעתי  לא אומר שמע שלא מה על בחכם דברים מהז' שזהו מ"ז) (פ"ה
כדאמרינן  אומרו שאינו בשם לומר רוצה "שאינו שם פרש"י ראה –
שייך  ואינו כו'" לשכינה גורם מרבו שמע שלא דבר האומר ב) כז, (ברכות
גם  י"ל בפנים לקמן המבואר וע"פ פל"ז. דר"נ מאבות ולהעיר לנדו"ד.

כפרש"י. נפרש לא אם
עה"ת 14) זקנים מושב וראה הלוי). בקראט (לר"א זכרון בספר וכ"פ

שמקשה  הפי' בסוף שם הזכרון בספר וראה בפרש"י. באמ"ח כאן,
שמעתי  אמ' "אלא (תיבות היא" מיותרת שגירסא "ואולי ומסיים מגמרא

בגמרא). ושכחתי"
ואילך.15) 70 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה
טו.16) יח, מוירא להעיר
כאן.17) מגו"א להעיר
כב.18) לח, פקודי מפרש"י להעיר
יהושע 19) ובנין (שם), רחמים כסא ובפי' יב פל"ז, דר"נ אבות ראה

הפרק. בסוף
(זבחים 20) ישראל חכמי בדבר "נחלקו רש"י כ' טז י, לעיל בפרש"י

שהוא  לפי נשרף אנינות מפני וי"א נשרף בו שנגעה טומאה מפני י"א שם)
פי' לפי בעיקר רש"י מפרש הפרשה בהמשך אעפ"כ כו'". דורות קדשי
אלא  זה, כפי' שמכריע לפי ואינו שם), זבחים (ראה זה בפסוק וכן השני
השני  לפי' משא"כ לפרש רש"י הוצרך זה לפי ' שרק לפי כמ"פ) (כמדובר

משמע זה שמכתוב או מעצמו, aexwמובן xzei השני כפירוש לפשש"מ
ועוד. יט. פסוק רא"ם וראה פשש"מ). ע"פ הוא הא' פירוש גם .n"k`e(אבל

ועוד.21) יז. יד. יב, בא
שכר 22) קבל אהרן "וידם ג) (י, עה"פ פרש"י לבאר יש הנ"ל פי על

פרשת  לבדו לו שנאמר הדבור עמו שנתייחד קבל שכר ומה שתיקתו על
קבל" שכר "מה תיבות שם) שלמה יריעות גם (ראה דלכאורה יין". שתויי
שתיקתו  על שכר "קבל רק והול"ל רש"י של דרכו זה אין וגם מיותרות,
לשלול  שבא משמע קבל" שכר "ומה וממש"כ כו'", הדבור עמו שנתייחד

שכר שקבל תאמר .`xgשלא
כיוון  הוא שרק הוא שקבל שהשכר לומר קס"ד שהי' י"ל הנ"ל וע"פ
משה, ולא דורות לקדשי שעה קדשי בין החילוק הקב"ה שאמר למה

) שלר"י לחדש, צורך אין א) ניחא: דוקא עי"ז ויקרא)i"yxtואדרבא ר"פ
הי'lkyשס"ל כאן הדיבור לאהרן ולא למשה רק היו לאהרן.wxהדברות

ששתויי  ס"ל שלא ב) י, (פרש"י ר"א לדעת גם להמאורע שייך השכר ב)
– נכנסו יין

החילוק  משה שמע שלא כאן לשיטתו רש"י כי זו קס"ד שולל ורש"י
שהשכר  לומר דוחק וא"כ – אהרן גם שמעו לא ובמילא מהקב"ה,

משה. סברת ולא נכונה היתה שכלו שסברת בזה הי' מלמעלה
י"ל  כו'" להשיב באלעזר הי' שלא מפני "יכול יט) (י, שפרש"י [ומה
דנפשי', מסברא כוון ואהרן שמע לא שמשה האמת) (לפי לפירושו שזהו
זה  שומע משה הי' אם אבל להסברא, מכוון הי' אלעזר שגם י"ל וא"כ
ולא  שכר) מחמת שהי' (כיון מכוון הי' אהרן שרק י"ל ושכח מהקב"ה

א]. פי"ג, מויק"ר ולהעיר אלעזר.
יז.23) ג, בראשית
כג.24) מב, מקץ
דברים 25) קבלת לשון שהיא שמיעה ד"כל כז) (לז, וישב בפרש"י –

" תרגם הרי משה" "וישמע עה"פ ובפרשתנו וקבל" rnyeמתרגם
– משה"?
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להוסיף  באות ומה משה, עלֿידי התקבלו אהרן דברי
בעיניו"? "וייטב המילים

בעיניו" "וייטב שהמילים לומר אפוא הכרחי
zetiqen,משה עלֿידי התקבלו רק לא אהרן שדברי ,

ומהו? מיוחד. חידוש הדברים בקבלת היה אלא

שבנוסף  היא, הפסוק שכוונת רש"י, אומר כך על
עלֿ נתקבלו שהדברים לכך בנוסף משה", ל"וישמע

eci– בעיניו" "וייטב – כך כל בעיניו ישרו הם הרי ,
אמרם  גם שהוא "לומר"26עד לאחרים.27– –

בוש  ולא ש"הודה משה של שבחו כאן מסופר

ש"לא  ופרסם הודיע הוא שמעתי": לא לומר
בהסכמה 28שמעתי" להסתפק היה שיכול למרות ,

אהרן. לדעת

.Â

Ë˘Ù‰ ÈÙÏ ¯·„‰ ÈÁ¯Î‰ ˙ÂËÓ 'Ù· ˜¯

כמו  כאן מפרש רש"י אין מדוע מובן זה לפי
כיוון  טעות: לכלל בא כעס לכלל בא – מטות בפרשת
בשכל, תלוי שעה לקדשי דורות קדשי בין שההבדל

הדעות  לשתי מקום יש מוכרח 29ובשכל רש"י אין ,
החידוש את מקרא, של לפשוטו כאן, ,lecbdלומר

לכלל "בא משה אצל ".zerhשייתכן

של  שהענין לומר הכרחי מטות, בפרשת ואילו

לומר  והכרח טעות, לידי הביאו משה של "ויקצוף"
כעס דוקא מדוע להסביר וכן זה, לכלל dfחידוש הביא
" ואומר רש"י שם ממשיך לפיכך זה)okeטעות, (חידוש

משה". ויקצוף שנאמר למילואים בשמיני מוצא אתה
משה  ש"בא שמפני מקרא של בפשוטו שהוכח לאחר

כך  להסביר אפשר כבר טעות" לכלל בא – כעס לכלל
גרם  ש"ויקצוף" למילואים, השמיני לאיֿידיעת 30לגבי

דורות  לקדשי שעה קדשי בין שאהרן 31ההבדל למרות ,
בפשטות. כך חשב

.Ê

‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ

רש"י: בפירוש תורה" של מ"יינה

בשכל, תלויים לאהרן משה בין הדעות חילוקי אם
בין  הבדל שאין להבין משה נטה מדוע א) להבין: יש
שיש  לסבור נטה אהרן ואילו שעה, לקדשי דורות קדשי
שעה  קדשי בין הבדל שאין סבר משה אם ב) הבדל?
נהגו  שהם שבראותו כזאת, בוודאות דורות לקדשי
הרי  אכלו ולא שעה, כבקדשי שלא דורות בקדשי
מאהרן, בשומעו דעתו השתנתה מדוע – "ויקצוף..."

mey `lldgked לקדשי דורות קדשי בין להבדיל שיש ,
בעיניו"32שעה  ש"וייטב עד כך, כל קיצוני שינוי ,33?

הענינים  פנימיות לפי לכך שההסבר לומר, יש
:34הוא 

במדרש  ככתוב הוא, לאהרן משה בין ,35ההבדל
בין  ההבדלים אחד משה". זה ואמת אהרן.. זה "חסד
שינויים  בה שאין היא האמת שתכונת הוא, לחסד אמת
ובאותו  דרגה באותה נשארים זמן ובכל מקום בכל –

ומצב  טוב 36מעמד עשיית שהוא בחסד, זאת לעומת .
להתחשב יש `cgלזולת, lka שאינם המקבלים, מן

יש  לזולת חסד עשיית בכל עלֿכן: יתרֿ לזה. זה שוים
העובר  השפע לבין המשפיע שביד השפע בין הבדל

חז"ל  כמאמר המקבל, טובה 37אל רוב עליהם "השפעת
לעמוד". יכולין אינן
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בזה  התרגום על חולק שהוא רש"י מפרט ספורים במקומות רק אבל
מראשית  מתחיל ובכ"מ יוסף" ב"שומע זה כותב שלא וכמו בפירושו,

"בראשית". תיבת בפי' פירושו
בפירוש  התרגום על פליג שלא י"ל יוסף" ב"שומע כי ולהעיר

dnvrהתיבה cvnכ"א ,d`vezkdtqeddn" שם יוסף)eiptaeבפרש"י (של
שעפ"ז כן" מדברים "מבין",gxkenהיו פי' ש"שומע"

המליץ "כי יל"פ להתרגום במקום,mzepiaאבל גם "dpeekae דב רו לא
כפשוטו ו"שומע" המליץ, בפני לא ובמילא יוסף "שמע".ynnבפני

אז  הי' לא המליץ אבל יוסף בפני שדברו שצ"ל לרש"י משא"כ
טעםבינותם לבאר dfשכדי iepiy שלאחריו בד"ה שם רש"י מאריך

מדברים "enr"כשהיו רק שהי' כאן משא"כ ביניהם", המליץ ".eiptaהי'
(26" (ות"י) בתיב"ע מזה fexk`יתרה wit`e,פי"ג בויק"ר (ועד"ז "

"לומר". רש"י כותב ולכן בפשש"מ מוכרח אינו אבל א)
וע"ד 27) – "לומר" היא מזה התוצאה – "בעיניו" שכתוב ואף

כו'. לאכילה כו' פעמים וג' כו' תבשל לא כו) לד, (תשא מכבר פרש"י
מבין 28) – יוסף שומע מל' שמעתי" "לא בזה מרמז דרש"י וי"ל

דהסברא – אהרן.dycgzp(כנ"ל) ע"י אצלו

ראה 29) אבל דורות. ופסח מצרים פסח ע"ד 22 הערה לעיל ראה
ואילך. 114 ע' לעיל

(30– ושכחתי" "שמעתי n"yולא eheytac כנ"ל לרש"י ס"ל לא
בפנים.

או 31) הטעות סיבת הי' הכעס אם עה"פ בתו"כ הדעות מב' להעיר
ועוד. אהרן. קרבן – התו"כ מפרשי ראה להיפך.

עה"פ.32) הק' אוה"ח וכקושיית
אי'33) שם) דר"נ  אבות שם. בויק"ר (ועד"ז שם שבזבחים להעיר

משה". וישמע מיד כו' הקל ממעשר ק"ו דורות בקדשי "אי אהרן דאמר
נרמז. לא ואפילו זה הובא לא בפרש"י אבל

תשמ"ח 34) סה"ש גם וראה שם. לעיל ראה – הפשט ע"ד הביאור
ואילך. 370 ע' ח"ב

ל 35) בהבא וראה י. פ"ה, ספר שמו"ר – ואהרן משה בחילוק קמן
שם, ובס"ח אהרן ע' חב"ד .p"yeהערכים

ובכ"מ.36) ב. צג, מסעי לקו"ת פי"ג. תניא ראה
א.37) כג, תענית
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בכל  לפסוק האמת, מדת משה, דעת נוטה לפיכך
לבין  אחד ומצב זמן בין הבדל שאין ספק, בו שיש ענין
קדשי  בין הבדל שאין בעניננו סבר הוא ולכן משנהו.
הנמצאת  קדושה אותה שעה: קדשי לבין דורות

ל"דורות", להיות צריכה ב"שעה"

את  אוהב שלום ורודף שלום "אוהב היה אהרן אך
לתורה" ומקרבן ליהודים 38הבריות אפילו והתמסר ,

בהתאם  עליהם והשפיע "בריות" של הסוג מן שהיו
הבדל 39לדרגתם  שיש החסד, מדת לפי סבר, הוא ולכן

" "iycwבין לבין לדרוש,iycwשעה" אפשר אי דורות":
שתהיה  ולקדשים, לקרבן הנזקקים המקבלים בגלל

והזמנים. הדרגות שינויי בכל עוצמה באותה קדושה

.Á

‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ Y Ô¯‰‡ ,‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Y ‰˘Ó

"שושבינא  היא משה שדרגת לכך מתאים זה ענין
דמטרוניתא  "שושבינא – ואהרן ":40דמלכא",

עיסוק – דמלכא" "שושבינא משה של jlnaענינו
הורדת הוא –zewl` למטה ממעלה ומצד 41לישראל ,

בעולם  למעלה, שהוא כפי למטה האור יורד זו דרגה
עבודתו  אופן היה וכך שינויים, ללא ה"אצילות",

למטה. אלקות בהורדת

עיסוק  – דמטרוניתא" "שושבינא אהרן של ענינו
העלאתdxiabב" הוא – "l`xyi zqpk למעלה ,35ממטה

זו  בעבודה יש ולפיכך ישראל, בדרגת תלויה וההעלאה
ה"מטה" של המצב לפי .42שינויים

.Ë

ÔÓ ˙Ú·Â ‰Ê Ì„‡ Ï˘ ‰‚¯„Ï Ì‡˙‰· ˙Ó‡
˙È˜Ï‡‰ ˙Ó‡‰

שלפי  מאהרן, משה ששמע לאחר זאת, למרות

– הזה העולם – העשיה בעולם הנבראים עבודת

לזו  שווה אינה "שעה" של והקדושה הבדלים, קיימים
" הרי "דורות", ahiieשל dyn rnyieeipira דעתו – "

איננה  שהיא מובן ומזה משה, עלֿידי גם התקבלה

למידת  גם אלא חסד, – אהרן של למידתו רק מותאמת
האמת  מדת – .43משה

הבינונים  של ה' אהבת לגבי הוא: לכך ההסבר
בתניא  עבודה 44נאמר נקראת הבינונים מדרגת ש"לגבי

מדרגתו  כפי איש איש שלהם לאמיתו באמת תמה

הצדיקים  מדרגת "לגבי אם גם הבינונים", במדרגת
נקראת  זו אהבה בחינת אין לאמיתו באמת ה' עובדי

אחר  ועוברת שחולפת מאחר כלל אמת עבודת בשם
וכתוב  ארגיעה 45התפילה, ועד לעד תכון אמת "שפת

שקר": לשון

ככתוב  באלקות, רק קיימת המוחלטת 46האמת

מצד שהוא כפי בעולם, אמת". אלקים לא envr"והוי'

נפסדים. נבראים שכולו מפני אמת, של ענין ייתכן
אמת  שזוהי למרות הנבראים, אצל אמת רואים כאשר

(כמצוטט  יותר גבוהה דרגה לגבי ולא זו דרגה לגבי רק

הוי' מ"ואמת נובע שזה לומר הכרחי התניא), מן לעיל
הקיימת47לעולם" האלקית האמת מן ,dxi`ne.בנברא
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(38.43 הערה לקמן וראה מי"ב. פ"א אבות – הלל מאמר
(39" שצ"ל dxezlאלא oaxwne לקו"ש (ראה כמ"פ וכמדובר ,"

ואילך. 236 ס"ע לקמן .24 ע' [המתורגם] ח"ב .87 ע' ח"א [המתורגם]
כ"א  ח"ו, הבריות רוח) (ולפי אל התורה את והוריד שקירב דלא ובכ"מ)
לקרב  שעבודתו ומצד – שהיא כמו לתורה הבריות את ומעלה מקרב צ"ל
ישנו  הבריות ומצד הם, במצבם התלבשות צ"ל הבריות, את ולהעלות

השינויים. ענין
ב.40) ערה, ב. נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, זח"א
קיד.41) ע' הר"פ הנחות ואילך. ד ב, במדבר .n"kaeלקו"ת
שנגעה 42) טומאה מפני – שנשרף להטעם השייכות גם תובן עפ"ז

למעלה  שהיא משה מצד כמו"ש הקדושה בחי' מצד אנינות): מפני (או בו
בתקפה, היא הקדושה ובחי' (ואנינות), טומאה* מקבלת אינה משינויים

אהרן. בחי' מצד נמשכת כמו"ש הקדושה משא"כ
מקבל 43) "הוי מט"ו פ"א** אבות שמאי במאמר לבאר יש ועד"ז

הפכי  באופן היתה שהנהגתו שמצינו אף יפות", פנים בסבר האדם כל את
" במאמרו והרי א), לא, (שבת אצלו להתגייר שבאו אדם"dבהנכרים

א). סא, יבמות – ואין (תוד"ה נח בני גם כולל (בה"א)
– של xg`lאלא מתלמידיו הוי מי"ב) שם (אבות הלל*** שאמר

שגם  הגבורות מבחי' שהי' שמאי על גם פעל כו'**** שלום אוהב אהרן
האדם כל את מקבל "והוי יאמר zetiהוא mipt xtqa דחפו" שמצ"ע אף ,"

שם). (שבת הבנין" באמת
ע' ושם זו. משנה ביאור ואילך 370 ע' יז כרך שיחות לקוטי וראה

.59 הערה 377
א).44) (יט, פי"ג
יט.45) יב, משלי
י.46) י, ירמי'
ועוד.47) רמ. ע' להצ"צ ביאוה"ז א. שם, מסעי לקו"ת גם ראה

.164 'r f"g [mbxeznd] y"ewln xirdl (*
.zea`c '` wxt micnel f`y gqtd bg ixg`l '`d zaya ipiny 't mi`xew (dgiyd dxn`p day dpyd llek) mipy k"ekay xirdl (**

.oxd`e dyn 'ixcnk (l"pd x"eny) zn`e cqgc `zbeltdk `ed i`nye lld zzbelty b ,gn y"dy z"ewl d`x (***
`ed f"cry xirdle .`"rq ,fh dbibg ± mipy d"cez) "lld inwn i`ny mewn lka 'il ayg"y enk `lc i`nyl lld ixac my zea`a micwdy dn oaei f"tre (****
mewnae .d"k my dbibg dpyna mb ixd ± c"a`d iptl `iypd micwn wxtda f"ptly zeipyndae ,c"a` i`nye `iyp lldy s`e] (a ,bi oiaexir ± mnvr d"ae y"aa mb

± [b"n `"t zeicr h"eiez d`x ± mrh jixv i`nyl lld micwny
`wec md i`ny ixac ikcvne ixg`l.dxrdd miptak ."'ek eicinlzn ied" f"ptly lld xn`n
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אחר  במקום הנאמר על ההסבר הוא לכך 48בדומה

האדם, של גבול" ה"בלי דרגת שלך, מאד – ש"מאדך"
גבול" ה"בלי את שלמעלה, ה"מאד" את מעוררת
של  הגבולות מן רק נעלה שלך" "מאד אם גם האמיתי.

אדם עבודה dfעבודת זוהי עצמה מצד אשר בעוד ,
עבודה  העובד לאדם, וביחס מוגבלת, ואהבה רוחנית
זאת, בכל ממש. מוגבלת אהבה זוהי יותר נעלה רוחנית
ואילו  באלקות, רק קיים גבול" ה"בלי שענין כיוון
"בלי  של עבודה אצלם תיתכן ולא מוגבלים הם הנבראים
רוחנית  עבודה נברא אצל מוצאים כאשר לפיכך, גבול",

ממגבלותיו הקדושֿברוךelyֿהנעלית מן נובע זה הרי ,
מעוררת  זו מסיבה אמיתי. גבול" "בלי שהוא הוא,
ה"מאד" את שלך', 'מאוד "מאדך", של הדרגה

שלמעלה.

.È

˙Ó‡"Ó Ú·Â "˙Â¯Â„"Ï "‰Ú˘" ÔÈ· Ï„·‰‰
"'ÈÂ‰

ה(עבודה  בין ההבדל בעניננו: גם מובן זה לפי
עבודה  הוא "דורות" לבין "שעה" של וה)קדושה

במצב zizin`eשלמה המאירה הוי'" מ"אמת הנובעת ,
שעה. באותה זה יהודי של

היא  ה' אמת שבו לאופן בהתאם הוא זאת כל
דרגת  אך הנבראים, אצל מאירה – ובעולם "לעולם"

עולם של ה' אמת היא הנעלית zeliv`d49משה ,
ולפיכך בנבראים, הבדל l`מהארה לגביו קיים היה

דורות. לקדשי שעה קדשי בין

.‡È
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מובן, בעיניו", וייטב משה ש"וישמע מזה אך
מדת  – משה דרגת לפי שגם נגרם אהרן שעלֿידי

של לבין `zelivהאמת שעה" "קדשי בין הבדל יש ,
דורות". "קדשי

עולם  של שתכליתו ידוע, הוא: לכך וההסבר
אלוקות  וגילוי הרוחנית העבודה היא האצילות

למטה  שני 50בנבראים קיימים באצילות כלומר, .
הנבראים, מן הנעלית עצמה, מצד אצילות ענינים:

העשיה. עולם בשביל שהיא תכליתה, מצד ואצילות

של  אמת מדת – משה שבמשה: הענינים שני ואלה
שבין  מההבדלים נעלה הוא עצמו מצד – אצילות
עד  דמטרוניתא" "שושבינא בהיותו אהרן, אך נבראים.

ומקרבן הבריות את "אוהב תורתdxezlלכדי – "dyn,
של אמת של הפנימית התכלית את ,`zelivגילה

זה  ידי ועל למטה. בנבראים הגילוי בשביל שהיא
של eipiraוייטבdyn"וישמע ענינו להיות הפך זה – "

בגלוי  – אצילות – .51משה

.·È
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כל  של הרוחנית לעבודתו מזה הנובעת ההוראה
הפרטית, בעבודתו מדובר כאשר היא: ואחד אחד
כשם  הבדלים. ללא אצלו להיות ה' עבודת צריכה
"ואתם  אצל גם להיות צריך כך שניתי", לא ה' ש"אני

יעקב" יהודים 52בני עם מתעסק הוא כאשר אך .
עצמו  את להעמיד עליו "בריות", עם ועוד אחרים,
אין  זהות, התקופות כל שלא ולדעת הזולת, של במצבו
של  לסוג ובמיוחד לזולת, לעזור להתחיל יכול הוא
תמיד  שרוי יהא שהזולת וילחץ ידרוש אם "בריות",

וכדומה. רצון של בעת שהוא כפי הקדושה בדרגת

אלה  עם ואף אחרים, יהודים עם עובד הוא וכאשר
בעלמא" "בריות עצמו 53שהם מעמיד שהוא באופן ,

כך, לידי דבר של בסופו מביא הוא אזי שלהם, במצבם
" של הענין יורגש אצלם d'שגם zn`"דרגת לעולם –

שניתי" לא ה' לאמת 54"אני גם לשלמות גורם וזה ,
שבו,

"חסד  נשקו"55כאשר ושלום צדק נפגשו ,56ואמת
הקדושֿברוךֿהוא  "נתאוה של המטרה ומתגשמת

דירה לו .mipezgza"57להיות
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(דרמ"צ 48) פ"א לרוקע ד"ה פט"ז. התפלה מצות שרש ד. לט, תו"א
ב). קס,
שם).49) (שבתניא הצדיקים שבעבודת האמת ע"ד
דאפיקת.50) הוא אנת הת"ז מאמר בביאור פ"ה ד' שער פרדס ראה

ואילך. (פ"ה) תש"ג מרפידים ויסעו ד"ה (וש"נ). פקכ"ט תער"ב המשך
(511335 ע' ח"ד מלקו"ש על להעיר שמורה "היום" תיבת אשר

מלמטה  בהיחוד מדובר בו דוקא, "וידעת" בפסוק נאמרה השינוי העדר
מלמעלה  ואלקים הוי' יחוד מבואר שבו הראת" "אתה בפסוק ולא למעלה

עיי"ש. למטה,

א.52) סז, (תו"א !? כליתם לא איך בתמי' והכתוב ו. ג, מלאכי
ד). סא, ר"ה לקו"ת

פל"ב.53) תניא ראה
ב.54) שם, מסעי לקו"ת ראה
יא.55) פה, תהלים
(56– שם) (שמו"ר ואהרן דמשה – ואמת חסד יחוד ע"י הנעשה

א'תשצח. ע' ריש שמע"צ א'תקפב. ע' תצוה אוה"ת וראה
פל"ו.57) תניא



מו

שמות ב, כא – ויואל משה לשבת את האיש ויתן את 
צפרה בתו למשה

כז

רמזים ד"צפורה" בחי' לאה ה-גדולה – "לשבת את 
האיש" ר"ת "לאה", דמשה בחי' פנימיות – דעת עליון

זהו  ויואל משה לשבת את האיש ר"ת1 לאה,  כתיב 

שכתוב אח"כ ויתן לו את צפרה כו' כי צפרה היא מבחי' 

לאה, ועיין בטעמי מצות להרח"ו ז"ל זיע"א פ' שופטים 

בענין ח"י נשים שהמלך מותר ליקח.

והנה יעקב משה הם דרגא א' בכלל, מ"מ יש הפרש 

ביניהם, והוא: יעקב הוא בחי' חיצונית ומשה הוא בחי' 

פנימית וכמא'2 משה מלגאו ויעקב מלבר, ויעקב נקרא 

1( לשבת את האיש ר"ת לאה. פירוש: מבאר דבכללות משה ויעקב 

בחי'  ויעקב  ה"פנימיות"  בחי'  הוא  שמשה  רק  אחד,  בדרגא  הם 

ה"חיצוניות" )ראה הערה 2(. ולכן מצינו הרבה דברים השווים בין 

משה ויעקב, והם:

הביאור  לעיל  )ראה  משה  כן  באר,  אצל  זווגו  פגש  שיעקב  כמו  א( 

סימן כ(.

ם "ישראל" מלשון לי ראש בחי' מוחין  ב( כמו ביעקב הי' ב' בחי', ׁשֵ

הקבלה  ובלשון  מדות,  ז"א  בחי'  י'-עקב  "יעקב"  ם  וׁשֵ )השכל(, 

ם  והחסידות "למעלה מהחזה" "ולמטה מהחזה", וזהו כידוע מ"ש ׁשֵ

)דברים רבה  הקטנה רחל, כמו"כ במשה מצינו  הגדולה לאה, ושם 

פי"א, ד. לקו"ת מהאריז"ל תהלים פרק צ( משה מחציו ולמטה נקרא 

איש, מחציו ולמעלה נק' "האלקים".

ג( ביעקב כתוב שני דברים )תהלים עח, ה( "ויקם עדות ביעקב, תורה 

מורשה  משה,  לנו  צוה  "תורה  כתוב  במשה  כמו"כ  בישראל",  שם 

קהלת יעקב" )ראה הביאור לעיל סי' יג, דהו"ע פנימיות התורה ונגלה 

דתורה(.

ד( בהמשך לאות א', משה הוא בחי' פנימיות )מלגאו( בחי' לאה, וזהו 

צפורה בחי' לאה, וזהו שמשה פגש "צפורה" בהבאר, ויעקב שהוא 

דמשה  וד"ל.  בהבאר  הקטנה  "רחל"  פגש  )מלבר(  חיצוניות  בחי' 

בעיקר בחינתו צפורה )לאה(, ויעקב בעיקר בחינתו רחל.

"ישראל",  בחי'  ע"ד  שהוא  הוי'  ם  ׁשֵ נתגלה  דוקא  משה  אצל  ה( 

וליעקב "ושמי הוי' לא נודעתי".

)ראה  לא"י  נכנס  לא  לאה  בחי'  הנ"ל מבואר, דמשה שהוא  בכל  ו( 

לקו"ת פרשת שלח לז, ב. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סי' קיד(.

ז( מבואר בכמה מקומות בכתבי הלקוטי לוי יצחק, ד"בכללות" משה 

הוא בחי' פנימיות התורה, ויעקב בחי' נגלה דתורה – נובלות דתורה 

)ראה לקמן הערה 3(.

בחי'  שמשה  בר"ת  רמזים  כמה  האריז"ל,  בכתבי  שמצינו  וזהו  ח( 

לאה, והם:

א( כאן "לשבת את האיש" ר"ת לא"ה.

ב( "וישב משה לשפוט את העם" )שמות יח, יג(, ר"ת לא"ה.

ג( "אתה הראת לדעת" )דברים ד, לה(, ר"ת לא"ה.

ד( "הנסתרות לה' אלקינו" )שם כט, כח(, ר"ת לא"ה.

ה( תפלה למשה איש האלקים )תהלים צ, א(, ר"ת לא"ה וס"ת מש"ה 

)לקו"ת מהאריז"ל שם(.

2( תקו"ז תיקון י"ג. ראה אור התורה ואתחנן עמוד קעב וז"ל: ידוע 

קטן  כי  יעקב  יקום  מי  וכתיב4  הקטן  בנה  כמ"ש3  קטן 

הוא ואצל הבאר נזדמנה לו אשתו רחל5 הקטנה, ומשה 

משה  האיש  גם  וכתיב7  משה  ויגדל  כמ"ש6  גדול  הוא 

גדול מאד ואצל הבאר נזדמנה לו אשתו צפורה שהיא 

מבחי' לאה שהיא גדולה.

ועיין בזה"ק פ' וישלח דקע"ד ע"א8 שישראל ויעקב 

שרש  פי'  מלבר,  ויעקב  מלגאו  דמשה  דוכתי  בכמה  בזהר  המאמר 

בחי' משה הוא הדעת והוא בחי' הפנימית ליעקב שהוא מדת אמת 

ידוע  בהיות  כו'  אחזה  מבשרי  עד"מ  הנה  הדברים  וביאור  הנ"ל. 

דהתינוק מדותיו מצומצמים מאד בבחי' הקטנות לדברים קטנים מאד 

שיתאוה  בו  המדות  יגדלו  ולכשיגדל  וכיוצא,  באגוזים  כמו השחוק 

לדברים גדולים כמו כבוד וממון וכיוצא, וזהו השינוי מסיבת הדעת 

לדברים  רק  משיג  ואינו  קטן  שלו  הדעת  שבקטנותו  מפני  בא  הוא 

וענינים קטנים בלבד וע"כ מדותיו קטנים וכמ"ש )משלי יב, ח( לפי 

מדותיו  יגדלו  בדעתו  יגדל  וכאשר  וכידוע,  כו'  איש  יהולל  שכלו 

לחשוק דברים גדולים כו', וא"כ אנו רואים מזה מאחר שהדעת הוא 

גדלות  או  המדה  קטנות  והגורם  הסיבה  והוא  המדות  ומקור  עיקר 

המדה דהיינו לפי קטנותו או גדולתו הרי הוא המלובש ומוסתר בתוך 

פנימי' המדה ממש ולכך תלוי בו אופן גידולה כנ"ל, וזהו הנק' דעת 

המתפשט במדות וכו'.

אמר  ולכך  ועיקרם  המדות  פנימית  בחי'  הוא  הרי  הדעת  אור  וא"כ 

משה מלגאו ויעקב שהוא כללות המדות מלבר, כי בחי' הדעת הוא 

יעקב  שמדת  הגם  שכן  ומאחר  פנימיותן,  בבחי'  המדות  עצם  עיקר 

וכידוע  וכו',  נק' אמת אבל הוא רק מלבר לגבי משה שהוא מלגאו 

דהדעת עולה עד הכתר דהיינו שמאיר בו הארת השלימות דכתר כנ"ל 

הטעם במדת אמת דיעקב, וגם הוא מאיר בו ביתר שאת מטעם שהוא 

אמיתית המדות ועצמותם ביותר כנ"ל וד"ל. ע"ש.

שצח  ע'  צדק[  ]להצמח  אור  יהל  תהלים  וראה  טו.  כז,  תולדות   )3

דבחי' קטן הוא נגלה דתורה, ובחי' גדול הוא פנימיות התורה עי"ש. 

מובא לקמן סי' ס חודש אדר )א( הערה 8.

4( עמוס ז, ב.

5( ויצא כט, טז, "שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל".

6( שמות ב, יא.

7( שם יא, ג.

8( וז"ל: קדשא בריך הוא יהו"ה שמיה איהו )הקב"ה הוי"ה שמו(, 

דכתיב אני יהו"ה הוא שמי, )ומקשה( וחמינן דלזמנין אתקרי שמיה 

אלהי"ם )הרי אנו רואים שלפעמים נקרא שמו אלהי"ם(, והוא דינא 

אלא )לעולם  בכל אתר )והוא שם הדין בכל מקום שהוא, ומתרץ(, 

עיקר ועצם שמו הוא שם הוי"ה המורה על פעולת הרחמים, על כן( 

בזמנא דאסגיאו זכאין בעלמא יהו"ה שמיה ואתקרי בשמא דרחמי 

)בזמן שמתרבים צדיקים בעולם הוא נקרא בשמו הראוי לו שם הוי"ה 

חייבין  ובזמנא דאסגיאו  יתברך, אבל(  זהו רצונו  כי  הפועל רחמים 

שנתרבו  )ובזמן  דאלהי"ם  בשמא  ואתקרי  שמיה  אלהי"ם  בעלמא 

רשעים בעולם שמו הוא אלהי"ם ונקרא בשם של הדין(, כך בזמנא 

יעקב  כן  )כמו  הוה בארעא אחרא  ולא  שנאין  בין  הוה  לא  דיעקב 

בזמן שלא היה בין האויבים ולא היה בארץ נכריה אלא היה בארץ 

ישראל במנוחה ושלוה(, קרי ליה ישראל )קרא אותו הפסוק ישראל 

אחרא  בארעא  או  שנאין  בין  הוה  וכד  ושררה(,  גדלות  על  המורה 

וכו'  יעקב  ליה  קרי  נכריה(,  בארץ  או  האויבים  בין  כשהיה  )אבל 

)אז קורא אותו הפסוק בשם יעקב(, וכלא בדרגין ידיען )והכל הוא 

במדרגות ידועות(. עיי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מז

ואלקים ע"ש, הרי שיעקב הוא  הוי'  הוא ע"ד השמות 

שמות  הם  דקטנות9  שמוחין  וידוע  אלקים,  שם  ע"ד 

בחי'  כמו  הוא  הוי',  שם  ע"ד  שהוא  וישראל  אלקים, 

ויתחזק  בפסוק  ויחי  פ'  תורה10  מהלקוטי  כמובן  משה 

ישראל, וע"ש ג"כ בתהלים בפסוק11 ויקם עדות ביעקב 

ותורה שם בישראל, ומוחין דגדלות הם שמות הוי',

זהו שלמשה נתגלה שם12 הוי' ולא ליעקב אם שהי' 

להם,  נודעתי  לא  הוי'  ושמי  כמ"ש13  שבאבות,  בחיר 

להם  נכרתי  לא  שם  ברש"י  ועיין  זה,  נתגלה  ולמשה 

במדה אמתית שלי ע"ש. ומשה זכה לזה14 כי משה זכה 

יקום  יעקב כמ"ש מי  ז"א  נק'  כי בקטנות  וז"ל: דע  ב.  ויחי מב,   )9

יעקב כי קטן הוא וכו', ומשה זכה בחייו מה שזכה ישראל אחר מיתה 

לכן היה יעקב קטן בחייו וכו', אבל בשעת פטירתו נתעלה וכו'.

 והנה משה גי' ג' פעמים חזק שהוא נגד ג' מיני מוחין עיבור יניקה 

ישראל.  ויתחזק  נא'  משה  למדריגת  יעקב  שזכה  עתה  לכן  גדלות, 

עיי"ש.

ה(,  עח,  )תהלים  בישראל  שם  ותורה  ביעקב  עדות  ויקם  וז"ל:   )10

הנה כבר ידוע כי ז"א נקרא ישראל מן החזה ולמעלה, ומחזה ולמטה 

מתחיל בחי' יעקב . . . בסוד נובלת חכמה שלמעלה תורה וכו'.

וז"ש ויקם עדות ביעקב כי יעקב שהוא חלק התחתון שהוא עדות של 

התורה שלמעלה ממנו צריך יעקב קימה להעלותו למעלה, אבל תורה 

הנקרא  בחלק  תמיד  שם  אבא  יסוד  שהוא  תורה  היינו  בישראל  שם 

שהוא  קימה  אמר  ביעקב  אבל  תורה  נקרא  תמיד  ממש  שם  ישראל 

למטה עי"ש.

11( תהלים עח, ה.

12( ראה לקוטי שיחות חלק לא ע' 23 ואילך.

13( שמות ו, ג.

14( ראה לקמן סי' מג.

לדעת עליון כמ"ש בל"ת להאריז"ל פ' שמות בפסוק כי 

סר לראות, משא"כ יעקב זכה רק לדעת תחתון כמש"ש, 

ועיין ג"כ בע"ח שער15 דרושי הצלם דרוש ב' בכללים 

של חו"ג כלל י"ז.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד לד

* * *
מ"ש  כידוע  לאה,  בחי'  היא  משה,  אשת  צפורה 

ר"ת לאה כמ"ש  העם  את  לשפוט  וישב משה  במשה 

ז"ל(  הרח"ו  של  שערים  )מהשמונה  הליקוטים  בספר 

בפסוק זה עי"ש.

צפורה ע"ד צפור16 שיושבת בראש ההר, והוא בחי' 

ולאה  הד'17 דקשר דתפילין של ראש שעומד למעלה, 

עומדת לנגד דעת18 דז"א. ולאה היא19 הגדולה והבכירה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רכד

15( שער כה.

16( צפורה מלשון ציפור, מה ציפור פורח למעלה, אף ציפורה בחי' 

לאה הגדולה.

יח(,  לג,  )שמות  כבודך  את  נא  הראני  מהקב"ה,  ביקש  דמשה   )17

והקב"ה השיבו וראית את אחורי, ודרשו חז"ל )ברכות ז, א( הראה 

הקב"ה למשה קשר של תפילין. וראה לקמן סי' צו. צז. דתפילין של 

ראש הוא בחי' לאה, ותפילין של יד בחי' רחל עי"ש.

18( דעת דז"א: ראה תניא פרק מא. לקמן סי' צה, הערה 12.

19( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן יז.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zenai(oey`x meil)

:opgei iax eaiydåikíúädk`ln ziiyra,àéåä àøeqéà åàì §¨¨¨¦¨©§¨
ïðzäåmigqta(my)(äìéla),oqip c"i lyïéøñBà éànL úéazeyrl §¨§©©©§¨¥©©§¦

,dk`ln.ïéøézî ìlä úéáe`ly mewnae ,xeqi` oic `edy ixd ¥¦¥©¦¦
ziak ewqt eyry mewna eli`e ,i`ny ziak ewqt dk`ln eyr

.'eccebzz' `l meyn jka oi` mewn lkne ,lld
déì øîà,yiwl yixíúämeyn ,zexez izyk d`xp xacd oi` ¨©¥¨¨

yäàBøädk`lnn lhay in z`déì úéìc àeä äëàìî ,øîBà ¨¤¥§¨¨§¥¥
la` ,xeqi`a xacd zaiq z` dlez epi`e ,dzeyrl [el oi`y±]

.zexez izyk xacd d`xp dlibna
:opgei iax el xn`ïéøézî éànL úéa àäåz`úBøvämaiizdl §¨¥©©©¦¦©¨

íéçàì,mdicinlz ebdp okeíéøñBà ìlä úéáeebdp oke oze` ¨©¦¥¦¥§¦
.'eccebzz `l' meyn jka oi`e ,mdicinlz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zenai(iying meil)

øeñà ,äúnL íáé úøîBLmaid.dnàa:`xnbd dywnøáñ÷ àîìà ¤¤¨¨¤¥¨¨§¦¨©§¨¨¨©
å ,'äwéæ Lé'ok m`,'äwéæ Lé øîBàä éøáãk äëìä' àîéì`linne ¥¦¨§¥¨£¨¨§¦§¥¨¥¥¦¨

:`xnbd zvxzn .dn`a xeq`y rnzyiäåä ,éëä øîà äåä éà¦£¨¨©¨¥£¨
ãça éléî éðä àðéîà,maiéøúa ìáàminai,äwéæ ïéàoi`y meyn £¦¨¨¥¦¥§©£¨¦§¥¥¦¨

z` xeq`l dcedi ax jxved ok lr ,seqal wwcfz mdn inl reci
.minai ipya oiae cg` maia oia dn`

:`xnbd dgecéâéìt ék àäå,dwifa mi`pzdéøúaminai,éâéìt §¨¦§¦¥¦§¥§¦¥

xn` ixdy ,mig` ipya s` 'dwif yi' xaeq `xiza oa dcedi iaxe
jig` dyriy cr oznd ,ezwewf zeg` z` yciwy dfl el mixne`'
didz f`e ,jil` dzwif z` dpnn riwtie dnaid z` maiie 'dyrn

.ezenk dkldy dcedi ax xn`iy ic ok m`e .jzqex`a xzen
:`xnbd zvxznøîà éà ,àlàdcedi ax,éëäixack dkldy ¤¨¦¨©¨¥
,dwif yi xne`d
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מח

משה  קרא  השמיני  ביום  ויהי   – א  ט, 
לאהרן ולבניו ולזקני ישראל

כה אמר אד' אלקים בראשון באחד  ביחזקאל מ"ה:  א. 
לחדש תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש. פרש"י 
ז"ל פר בן בקר תמים הוא פר המלואים האמור בראש הענין 
וכן תעשה בשבעה  ולימד כאן שזהו המלואים בא' בניסן, 
בחודש יש לומר כן תעשה כל שבעה וכן הוא אומר למעלה 

שבעת ימים יכפרו על המזבח עכ"ל.
וצריך לתת טעם למה במשכן היו המלואים קודם ניסן 
והשלימו ביום ר"ח ניסן שכן כתוב ויהי ביום השמיני שמיני 

למלואים, ולעתיד יתחילו בר"ח ניסן וישלימו בשבעה בו.
לפ'  בדרוש  שפירשנו  מה  עם  נכון  טעם  נלע"ד  אמנם 
שמיני שא"ל משה לאהרן ולבניו שמרו את האבל שבעת 
שהיו  צדיקים  דרך  ה'  יודע  כי  בכם,  יגע  שלא  עד  ימים 
למלואים  השמיני  ביום  הדין  מדת  בהם  לפגוע  ראויים 
בחנוכת המשכן ולא רצה לערבב אותה השמחה, ולכן צוה 

שיעשו אבלות שבעת ימים קודם.
אך לעתיד שבלע המות לנצח ולא יהיו המלואים לטעם 
זה אלא לחנך הבית כמו שעשה שלמה המלך ע"ה שבעת 
ימים והיו ימי שמחה לכן יהיו המלואים מתחילים בר"ח ניסן 
וישלימו בשבעה בו. ועוד טעם אחר כי בניסן נגאלו ובניסן 
עתידין להגאל וא"כ בר"ח ניסן שבו התחילה הגאולה ולא 

קודם יחנכו את המזבח וישלימו כסדרן.
גבול בנימין1 – ח"א דרוש ס"א

אל  קרב  אהרן  אל  משה  ויאמר   – ז  ט, 
המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר 
וכפר  ועשה את קרבן העם  ובעד העם  בעדך 

בעדם כאשר צוה ה'

בגאולת מצרים נתחנכה כהונה ע"י אהרן במלואים,  ב. 
2ועתידים  עזרא,  בימי  מלואים  הקריבו  ג"כ  בבל  ועולי 
מלואים ליקרב בחנוכת הבית השלישי במהרה בימינו 3על 

1( ר' בנימין הכהן – תלמיד הרמ"ז.

2( ועתידים מלואים וכו', כמפורש ביחזקאל.

חרשי'  ארבעה  ויראני  ע"ב(  נ"ב  )דף  החליל  פ'  סוכה  במסכת  וכו',  צדק  כהן  ע"י   )3

ידי כהן צדק שזכרו רבותינו במסכת סוכה מכלל ארבעה 
חרשים שראה זכרי' והוא מן הכהנים מזרע אהרן כמו עזרא 
על  מחזרת  כהונה  ולעולם  כן  פירשו  לא  שאחרים  אע"פ 
אכסניא שלה ולא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה 

4דוק בקראי כרוך ותני ותשכח מרגניתא.

הרמ"ע מפאנו ז"ל – עשרה מאמרות מאמר חקור דין 
ח"ג פ"כ – עם פירוש יד יהודה

י, ט – יין ושכר אל תשת אתה ובניך איתך 
חוקת  תמותו  ולא  מועד  אוהל  אל  בבואכם 

עולם לדורותיכם

כאלו  ישנם  משיח,  של  ענינים  אודות  כשמדברים  ג. 
"הילכתא למשיחא".  החושבים שזהו – כלשון הגמרא5 – 
מוכחת  ראי'  זה  על  ויש  כן.  הדבר  שאין  לדעת  צריכים 

מנגלה דתורה:
יש דיעה6 שכהן אסור לשתות רביעית יין בזמן הזה, כי 

במהרה יבנה בית המקדש, ושיכור אסור בעבודה.
א(  אופנים7:  שני  ע"י  יכולים   – יין  של  השכרות  להפיג 

שינה, ב( שהי' כדי מיל.
גדול  היותר  והשיעור  דקות.  י"ח  הוא  מיל  של  השיעור 

במיל הוא כ"ד דקות8.
קליינער  )"ַא  מועט  זמן  שבמשך  נגלה,  ע"פ  ראי'  הרי 
דקות  כ"ג  היותר  לכל  שזהו  מיל,  משיעור  פחות  וויילע"(, 
כך  מוכן,  המקדש  בית  עם  משיח  לבוא  יכול  שניות,  ונ"ט 

שיוכלו מיד לגשת לעבודה...
תורת מנחם התוועדויות חלק יד – משיחות כ' מנחם אב 
ה'תשט"ו אות כ"ג

מאן נינהו ד' חרשי' אמר רב חמא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא זה משיח בן דוד 

וכו' ע"ש, ולהרב ניחא  יוסף ואלי' וכהן צדק פירש"י כהן צדק שם בן נח  ומשיח בן 

לפרש על אחד מן הכהנים מזרע אהרן שיהי' גלגול אהרן כמו עזרא וכדמסיק בסמוך.

עצמו  הוא  הכהן  שאהרן  מרגנית'  ותשכח  וגו',  זריה  בן  עזרא  כתיב  בקראי  דוק   )4

עזרא והיינו בגלגול.

5( סנהדרין נא, ב. וש"נ.

6( ראה תענית יז, א. רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"א ה"ז.

7( עירובין סד, ב. שו"ע )ואדה"ז( או"ח סצ"ט ס"ב )ס"ג(.

8( שו"ע שם סתנ"ט ס"ב )ס"י(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמיני

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zenai(iying meil)

`a `l m` la` .dexr meyn eilr dxeq`d dxy ly dzxvl
`l` ,dilrøîàî dá äNòsqk iyeciwa dyciw ,xnelk] cala ¨¨¨©£¨

[xhy e`åjk xg`úîd ezy` dwax ,[a xeiv] oernyúöìBç äiðL §¥§¦¨¤¤
iellúîaééúî àìå`l` dnaia dpew xn`nd oi`y itl .el §Ÿ¦§©¤¤

`l` oerny ly ezy`k ixnbl zaygp dxy oi`e ,opaxcn
meyn meaie dvilgn dxeht dxyy it lr s` jkitl .zvwna
zaiig dwax mewn lkn ,enlera did `ly eig` zy` `idy
ixdy ,dexr zxv dpi` `ziixe`cny meyn ,ieln dvilga
la` .`ziixe`c mpi` dxy z` oerny yciwy xn`n iyeciw
xn`nd ici lr opaxcn dexr zxv ziyrpy itl ,znaiizn dpi`
`ly eig` zy` zexr zxva opaxcn eilr dxq`pe ,dxya dyry

.enlera did

àøîâ
:oze` yxtne dpynd ixaca ze`qxib izy `ian ongp axáø øîà̈©©

,ïîçðeig` zy` meyn d`vei dpey`xd' epzpyna miqxeb yi ©§¨
dipyd' miqxeb yie ,'dzxv meyn dipyde enlera did `ly
meyn dpey`xde enlera did `ly eig` zy` meyn d`vei

.'dzxvéðúc ïàî`xewy in -'äðBLàø'iel iptl dltpy dxyl ©§¨¥¦¨
,minrt izyLazLî àìmbe .dreh epi` -'äiðL' éðúc ïàî,dxyl Ÿ¦§©¥©§¨¥§¦¨

`ed mb ,'dpey`x' `xew `ed dwaxle.LazLî àìizy ik Ÿ¦§©¥
:`xnbd zx`an .cg` dpwa zeler ze`qxibdéðúc ïàî©§¨¥
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מט ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` f"i oey`x meil inei xeriy

ßß 'aÎxc` f"i oey`x mei

è(à)éðéîMä íBia éäéååéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
:ìàøNé éð÷æìe§¦§¥−¦§¨¥«

i"yx£ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ לּמּלּואים הּוא ׁשמיני , «¿ƒ««¿ƒƒְִִִִַ
ּבּיֹום  ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן עׂשר ראׁשֿחדׁש ונטל ; ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּׁשנּויֹות  עֹולם"עטרֹות Ï‡¯NÈ.ּב"סדר È˜ÊÏe∑ ְְֲֵֶַָָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

נכנס  אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי ּומׁשּמׁשלהׁשמיעם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
נכנס  מאליו יאמרּו ולא ּגדֹולה, .ּבכהּנה ְְְְְִִֵֵָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy)

עניני  ּכל היּו לּמילּואים הּׁשמיני יֹום לפני ׁשּגם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָאף־על־ּפי
הּמׁשּכן, ּכלי ּכל וכן וכּו' הּמׁשּכן קרׁשי ּבׁשלמּותם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמׁשּכן
ׁשבעת  "ּכל ׁשהרי קרּבנֹות, ּכבר הקריב רּבנּו ׁשּמׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹועד
הּנה  - ּבֹו" וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה (ׁש)העמידֹו הּמילּואים ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹימי
נעלה  ּבענין צֹור והיה עדין, הסּפיקּו לא אּלּו עילּויים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל
ׁשאז  לּמילּואים, הּׁשמיני יֹום - ּבּקדׁש") ("מעלין ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹיֹותר
ּתׁשרה  . . עלינּו אלקינּו ה' נֹועם ּד"ויהי הּברכה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנתקּימה
ה' מּלפני אׁש "וּתצא ׁשּכתּוב ּכמֹו ידיכם", ּבמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה

וּירנּו". העם ּכל וּירא גֹו' הּמזּבח על ְְִֵַַַַַַַַָָָָֹֹוּתאכל

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל לעבֹודת ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּומּזה
ּדקאי  ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבֹו, הּפרטי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּמׁשּכן
להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן ּבבחינת ׁשהּוא יהּודי, ּבית ּכל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָעל
ּומּואר  יהּודית, ּבאוירה וחדּור מתנהל ׁשהּבית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל־ידי־זה
הּתֹורה  עניני ּכל על־ידי אֹור", ותֹורה מצוה ּד"נר ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָּבאֹור
- נרֹות־ׁשּבת־קדׁש הדלקת על־ידי ּובמיּוחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומצֹותיה,
מסּתּפק  ׁשאינֹו ּבאֹופן להיֹות צריכה זה ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהעבֹודה
ׂשאת  ּביתר ּבּקדׁש ּומעלה מֹוסיף אּלא הּקֹודמים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבהיׂשגים

עֹוז. ְֶֶּוביתר

(á)úàhçì ø÷a-ïa ìâò Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨¯§©¨²
:ýåýé éðôì áø÷äå íîéîz äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ זה עגל עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשּמכּפר ׁשעׂשה להֹודיע העגל מעׂשה .על «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È¯Bzב  ¯a Ï‚Ú CÏ ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ·¯˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìâò Eì ç÷ ïøäà ìà øîàiå (á)©Ÿ¤¤©£©§¥¤
.ø÷a ïaEpAx dWn dEhvp ¤¨¨¦§©¨¤©¥

sFQA xn`W FnM ,ElNd zFpAxTAwEqtA) ©¨§¨©¨§¤¨©©§¨

(em`e ,EUrz 'd dEv xW` xaCd df :¤©¨¨£¤¦¨©£§¦
xaCd df dWn xn`Ie :oke .df xMfp `lŸ¦§©¤§¥©Ÿ¤¤¤©¨¨
EPOn xnrd `ln 'd dEv xW £̀¤¦¨§Ÿ¨Ÿ¤¦¤

zxnWnl(al fh zFnW)l`d ikp` :oke . §¦§¤¤§§¥¨Ÿ¦¨¥
l` ziA(bi `l ziW`xA)df awri xRq , ¥¥§¥¦¦¥©£Ÿ¤

xakE .Fl dxin`d dxMfp `l m`e§¦Ÿ¦§§¨¨£¦¨§¨
gqRd zFvn lW zFIWxRA Lizi`xd¤§¦¦©¨¨¦¤¦§©¤©

(` `i zFnW).zFAx dN`Mb dxez §¨¥¤©
(â).xn`l xAcY l`xUi ipA l`e mrhe§©©§¤§¥¦§¨¥§©¥¥Ÿ

dvx iM ,oM oxd` mdl xn`IW¤Ÿ©¨¤©£Ÿ¥¦¨¨
`Ede 'd mWA dEvnd oxd` didIW¤¦§¤©£Ÿ©§ª¤§¥§
.mrd ipirA FlCbl ,zFpAxTd aixwOd©©§¦©¨§¨§©§§¥¥¨¨
xAcY l`xUi ipA l`e :FnrHW ,oFkPde§©¨¤©£§¤§¥¦§¨¥§©¥
m`xw Kkl iM ,mixMfPd mipwGde dY ©̀¨§©§¥¦©¦§¨¦¦§¨§¨¨
dWn `xwIe :KxcM ,l`xUil ExAcIW¤§©§§¦§¨¥§¤¤©¦§¨¤
EkWn mdl` xn`Ie l`xUi ipwf lkl§¨¦§¥¦§¨¥©Ÿ¤£¥¤¦§

(`k ai zFnW). §

Bà:mipwGd on cg` lkl xn`ìàå ¨©§¨¤¨¦©§¥¦§¤
,øaãz ìàøNé éðaxErWe §¥¦§¨¥§©¥§¦

:dWxRd,Eì ç÷ ïøäà ìà øîàiå ©¨¨¨©Ÿ¤¤©£Ÿ©§
xn` mipwGd l`eìàøNé éða ìàå §¤©§¥¦¨©§¤§¥¦§¨¥

,øîàì øaãzxn`i miAxl xAcnd iM §©¥¥Ÿ¦©§©¥§©¦Ÿ©
ev`e :KxcM ,Fzevn cg` lkl mzq§¨¨¤¨¦§¨§¤¤¨£©
mivElg 'Fbe xn`l `idd zrA mkz ¤̀§¤¨¥©¦¥Ÿ§£¦

ExarY(gi b mixaC)dpWnA miAx oke , ©©§§¨¦§¥©¦§¦§¥
.dxFY¨

éaøåxn` mdxa`(e wEqRA):mrh iM §©¦©§¨¨¨©§¨¦©©
dEv xW` xaCd df dWn xn`Ie©Ÿ¤¤¤©¨¨£¤¦¨

EUrY 'd(mW)dWn mdl xn` xaMW , ©£¨¤§¨¨©¨¤¤
Cd dfxErW didIW okYi ,oM m`e .xa ¤©¨¨§¦¥¦¨¥¤¦§¤¦

oxd`l dWn `xw :KM dN`d miwEqRd©§¦¨¥¤¨¨¨¤§©£Ÿ
df dWn xn`Ie ,l`xUi ipwflE eipalE§¨¨§¦§¥¦§¨¥©Ÿ¤¤¤
`xie EUrY izF` 'd dEv xW` xaCd©¨¨£¤¦¨¦©£§¥¨
gw oxd` l` xn`Ie ,'d cFaM mkil £̀¥¤§©Ÿ¤¤©£Ÿ©
xAcY l`xUi ipA l`e ,'Fbe lbr Ll§¥¤§§¤§¥¦§¨¥§©¥
xSw dPde .miGr xirU mkl Egw xn`l¥Ÿ§¨¤§¦¦¦§¦¥¦¥

.sFQA WxtE dNgzA¦§¦¨¥©©

epðéàåmdl xiMfdW xg` la` ,oFkp §¥¤¨£¨©©¤¦§¦¨¤
dEv xW` z` EgwIe ,zFpAxTd©¨§¨©¦§¤£¤¦¨
xW` xaCd df :mdl xn`e xfg ,dWn¤¨©§¨©¨¤¤©¨¨£¤
lr zFpAxTd EaixwIW ,EUrY 'd dEv¦¨©£¤©§¦©¨§¨©
mdl d`xi KM xg`e ,mEvIW xcQd©¥¤¤§©¥§©©¨©§¤¨¤
'd mFId iM :xn`W xEaraE .cFaMd©¨©£¤¨©¦©
mdl d`xIW xn`e xfg ,mkil` d`xp¦§¤£¥¤¨©§¨©¤¥¨¤¨¤

.FcFakA¦§
äpäåExMfd `l EN`d zFpAxTd §¦¥©¨§¨¨¥Ÿª§§

xW` xaCd dfe :zWxtA§¨¨©§¤©¨¨£¤
il odkl mz` WCwl mdl dUrYzFnW) ©£¤¨¤§©¥Ÿ¨§©¥¦§

(` hk,mi`ENOd lr wx dEv `l mW iM ,¦¨Ÿ¦¨©©©¦¦
ini E`ln mdizFpAxwe minId zraWaE§¦§©©¨¦§¨§§¥¤¨§§¥
md ipinXd mFIA dYr iM ,mdi`ENn¦¥¤¦©¨©©§¦¦¥
dPde .zFpAxTd Eaixwi mnvr©§¨©§¦©¨§¨§¦¥
oiprM ,mdl dMpgM ElNd zFpAxTd©¨§¨©¨©£ª¨¨¤§¦§©
Fz` gWOd mFiA zFxFcl miYag zgpn¦§©£¦¦§§¦¨©Ÿ

(ciÎbi e lirl). §¥

ïëzéåsiqFd lbrd dUrn lr xRkl iM §¦¨¥¦§©¥©©£¥¨¥¤¦
iM ,ElNd zFpAxTd dYr mdl̈¤©¨©¨§¨©¨¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zenai(iying meil)

`a `l m` la` .dexr meyn eilr dxeq`d dxy ly dzxvl
`l` ,dilrøîàî dá äNòsqk iyeciwa dyciw ,xnelk] cala ¨¨¨©£¨

[xhy e`åjk xg`úîd ezy` dwax ,[a xeiv] oernyúöìBç äiðL §¥§¦¨¤¤
iellúîaééúî àìå`l` dnaia dpew xn`nd oi`y itl .el §Ÿ¦§©¤¤

`l` oerny ly ezy`k ixnbl zaygp dxy oi`e ,opaxcn
meyn meaie dvilgn dxeht dxyy it lr s` jkitl .zvwna
zaiig dwax mewn lkn ,enlera did `ly eig` zy` `idy
ixdy ,dexr zxv dpi` `ziixe`cny meyn ,ieln dvilga
la` .`ziixe`c mpi` dxy z` oerny yciwy xn`n iyeciw
xn`nd ici lr opaxcn dexr zxv ziyrpy itl ,znaiizn dpi`
`ly eig` zy` zexr zxva opaxcn eilr dxq`pe ,dxya dyry

.enlera did

àøîâ
:oze` yxtne dpynd ixaca ze`qxib izy `ian ongp axáø øîà̈©©

,ïîçðeig` zy` meyn d`vei dpey`xd' epzpyna miqxeb yi ©§¨
dipyd' miqxeb yie ,'dzxv meyn dipyde enlera did `ly
meyn dpey`xde enlera did `ly eig` zy` meyn d`vei

.'dzxvéðúc ïàî`xewy in -'äðBLàø'iel iptl dltpy dxyl ©§¨¥¦¨
,minrt izyLazLî àìmbe .dreh epi` -'äiðL' éðúc ïàî,dxyl Ÿ¦§©¥©§¨¥§¦¨

`ed mb ,'dpey`x' `xew `ed dwaxle.LazLî àìizy ik Ÿ¦§©¥
:`xnbd zx`an .cg` dpwa zeler ze`qxibdéðúc ïàî©§¨¥
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ipinyנ zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` f"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak jxk zegiy ihewl)

עגל ל ב)קח על (ט, . . הּקּב"ה לֹו ׁשּמכּפר להֹודיע ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
העגל הּמּלּואים (רש"י)מעׂשה ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

העגל על לכּפר ּכדי ּפר אהרן א)הקריב כט, ּולׁשם (תצוה , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ׁשלּבים  ׁשני ּכאן ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש נֹוסף. קרּבן הקריב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמה

) הּמל..א ּבּכּפרה. מצות על ׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל ( ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
) הּדין". מן לגמרי "ׁשב ונפטר ּומרּצה ) ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

לקֹונֹו". רּוח נחת להיֹות . . החטא ּכקדם . . ְְְְְִִֵֶַַַַָֹוחביב

(â)íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå úàhçì§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

(ã)ì ìéàå øBLåäçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá äìeìa§¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינתֹו ליֹום להׁשרֹות חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ; ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

(ä)÷iåãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk eáø÷iå©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

(å)eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
:ýåýé äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà äNòå©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«

i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ וירא (ת"כ)∑˜¯· ּבֹוׁש אהרן ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְֲֵֶַָָָֹ
לכלגׁשת  ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר . ְֶֶֶַַָָָָָָֹ

E˙‡hÁ.נבחרּת!' ּבקר ∑‡˙ ּבן ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל ְְִַָ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆

‰ÌÚ.איל  Ôa¯˜∑וכבׂש ועגל עּזים מקֹום ׂשעיר ּכל . ִַ»¿«»»ְְִִִֵֶֶֶָָָ
הּוא  ׁשנה ּבן "עגל", למד ׁשּנאמר אּתה ּומּכאן ,. ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dUrY xW` xaCd dfe :dEv xW`M©£¤¦¨§¤©¨¨£¤©£¤
dUrp `l oicr ,mz` WCwl mdl̈¤§©¥Ÿ¨£©¦Ÿ©£¨

iYWxR xW`M ,lbrdlirlE ldwIe 't Wix) ¨¥¤©£¤¥©§¦¥©©§¥§¥

(a gixacM `le .mW mxiMfd `l Kkl ,§¨Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§¦§¥
mW xn`W i"Xx(` hk zFnW)xRd iM ©¦¤¨©¨§¦©¨

Eid la` ,lbrd dUrn lr xRkl§©¥©©£¥¨¥¤£¨¨
lre gAfOd lr `Hgl mdd mixRd©¨¦©¥§©¥©©¦§¥©§©
lbrde ,mzF` WCwlE eipA lre oxd ©̀£Ÿ§©¨¨§©¥¨§¨¥¤
dUrn lr xRkl ipinXd mFIA dGd©¤©©§¦¦§©¥©©£¥

.lbrd̈¥¤
äpäåM oxd` oAxwmFiA FpAxw §¦¥¨§©©£Ÿ§¨§¨§

mrd z`Hge ,deWA mixERMd©¦¦§¨¤§©©¨¨
miGr xirU ,mixERMd mFiA mz`HgM§©¨¨§©¦¦§¦¦¦

lW `YtqFYA xn` Kke .z`Hgl cg ¤̀¨§©¨§¨¨©©¤§¨¤
mipdM zxFzA mi`ENn zWxR(o`M) ¨¨©¦¦§©Ÿ£¦¨

,lbrd dUrn lr xRkl dGd lbrdW¤¨¥¤©¤§©¥©©£¥¨¥¤
`iadl l`xUi E`x dn ike :EWxce§¨§§¦¨¨¦§¨¥§¨¦
Wi mdl xn` `N` ,oxd`n xzFi¥¥©£Ÿ¤¨¨©¨¤¥
Wi ,sFQA mkciA Wie dNgzA mkciA§¤§¤¦§¦¨§¥§¤§¤©¥

xn`PW dNgzA mkciA(`l fl ziW`xA) §¤§¤¦§¦¨¤¤¡©§¥¦

,sFQA mkciA Wie ,miGr xirU EhgWIe©¦§£§¦¦¦§¥§¤§¤©
xn`PW(g al zFnW)lbr mdl EUr : ¤¤¡©§¨¨¤¥¤

dUrn lr xRkie xirU `ai ,dkQn©¥¨¨Ÿ¨¦¦©¥©©£¥
.lbr dUrn lr xRkie lbr `ai ,xirÜ¦¨Ÿ¥¤¦©¥©©£¥¥¤

äàøðåz`Hgd mrh zFid xEarA iM §¦§¤¦©£¡©©©©¨
mFiA FnrhM oxd` lW¤©£Ÿ§©£§

lW sxVi xW`M FzF` sxU ,mixERMd©¦¦¨©©£¤¦¨¥¤
df didW iR lr s` ,mixERMd mFi©¦¦©©¦¤¨¨¤
dWn WxR `l iM ,dpFvig z`Hg©¨¦¨¦Ÿ¥¥¤
aEzMde KkA dEhvp ilE`e .oM dUrIW¤¥¨¤¥§©¦§©¨§¨§©¨
wx dUri `l iM ,Kix`dl WWg `lŸ¨©§©£¦¦Ÿ©£¤©
wx dWn xn`i `le ,dWn xn`IX dn©¤Ÿ©¤§ŸŸ©¤©

.'d dESX dnc dxez ©¤¦¨
(ç-æ)axwIe ,gAfOd l` axw mrhe§©©§©¤©¦§¥©©¦§©

lr .hgWIe gAfOd l` oxd ©̀£Ÿ¤©¦§¥©©¦§¨©
oFtv l` axw xn`i hWRd KxcA iYrC©§¦§¤¤©§¨Ÿ©§©¤§
iM ,dlFrde z`Hgd mW dUre gAfOd©¦§¥©©£¥¨©©¨§¨¨¦
oM dWn xn`e ,oFtSA ozhigW md¥§¦¨¨©¨§¨©¤¥

.df oxd` rci xaMW dxvw KxcA§¤¤§¨¨¤§¨¨©©£Ÿ¤



ני ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` f"i oey`x meil inei xeriy

(ç)ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçä©«©−̈£¤«

(è)Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå íca©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

:çaænä ãBñé-ìà¤§−©¦§¥«©

(é)ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(àé)õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
:äðçnì©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ מּלּואים וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו עלּֿפי לא וכּלן ; ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.הּדּבּור  ִַ

(áé)åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå ícä-úà¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al jxk zegiy ihewl)

והזמנה הֹוׁשטה יב)לׁשֹון ט, "וּימציאּו",(רש"י נאמר ּכאן ְְְְֱִֶַַַַָָָָָ
ּדם  זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואּלּו
זריקת  ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות היתה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהחּטאת
נאמר  לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדם

הֹוׁשטת  עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק והזמנה") ("הֹוׁשטה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ"וּימציאּו"
ּבחּטאת  ואּלּו לזריקה; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹֻהּדם
טבילת  - הּדם מסירת לאחר נֹוספת ּבפעּלה צר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהיה

ְֶַאצּבע.

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìáàmipdM zxFzA(o`M)ExxFrzp £¨§©Ÿ£¦¨¦§§
dnl lWn ElWnE ,dfA EpizFAx©¥¨¤¨§¨¨§©
`UPW mce xUA Klnl ,dnFC xaCd©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¨¨
dqpkp ,eiptNn zWIAzn dzide dX ¦̀¨§¨§¨¦§©¤¤¦§¨¨¦§§¨
dOl izFg` ,Dl dxn` ,DzFg` Dlv ¤̀§¨£¨¨§¨¨£¦¨¨
z` iWOWYW `l df xacl Yqpkp¦§©§§§¨¨¤Ÿ¤§©§¦¥
z` iWOW i`aE KYrC iqibd ,KlOd©¤¤¨¦¦©§¥Ÿ¦©§¦¥

`l dWn Fl xn` KM .KlOdoxd` ,oxd ©¤¤¨¨©¤§©£Ÿ©£Ÿ
`l lFcB odM zFidl Yxgap dOl ig`̈¦¨¨¦§©§¨¦§Ÿ¥¨Ÿ
`aE LYrC qbd ,mFwOd iptl zxWYW¤§¨¥¦§¥©¨¨¥©§§Ÿ

.LzcFar care©£Ÿ£¨§
Léåz` d`Fx oxd` did ,mixnF` §¥§¦¨¨©£Ÿ¤¥

dide xFW zipazM gAfOd©¦§¥©§©§¦§¨¨
xn` Flv` dWn qpkp ,EPOn `xizn¦§¨¥¦¤¦§©¤¤§¨©

dY`X dOn `xiY `l ig` oxd` Fl©£Ÿ¨¦Ÿ¦¨¦©¤©¨
,eil` axw `aE LYrC qbd ,`xizn¦§¨¥¨¥©§§Ÿ§©¥¨

xn` Kkláø÷iå .çaænä ìà áø÷ §¨¨©§©¤©¦§¥©©¦§©
,çaænä ìà.zEfixfA ¤©¦§¥©¦§¦

íòèåoxd` didW xEarA iM ,df xaC §©©¨¨¤¦©£¤¨¨©£Ÿ
izlEf `hg FWtpA oi`e 'd WFcw§§¥§©§¥§¨¦
rEaw `Edd `hgd did ,lbrd dUrn©£¥¨¥¤¨¨©¥§©¨©

xn`PW oiprM ,FYaWgnA Fl`p miNdY) §©§©§§¦§©¤¤¡©§¦¦

(dFl dncp dide ,cinz iCbp iz`Hge :§©¨¦¤§¦¨¦§¨¨¦§¤
aMrn mW lbrd zxEv EN`M§¦©¨¥¤¨§©¥
,LYrC qbd Fl xn` KklE ,eizFxRkA§©¨¨§¨¨©¨¥©§§
xaMW KM lM gEx ltW didi `NW¤Ÿ¦§¤§©©¨¨¤§¨

.eiUrn z` midl` dvẍ¨¡Ÿ¦¥©£¨
íéøçàåd`xn ohVd didW miWxtn ©£¥¦§¨§¦¤¨¨©¨¨©§¤

FnM ,oM Fls` ig` oxd` :mW Exn`W ¥§¤¨§¨©£Ÿ¨¦©
LizFpFr xRkl mFwOd dSxzPW iR lr©¦¤¦§©¨©¨§©¥£¤
ohU lW eiR KFzl oYl dY` Kixv̈¦©¨¦¥§¦¤¨¨
'Eke WCwOl Lz`iaA LpihUi `OW¤¨©§¦§§¦¨§©¦§¨§

mipdM zxFzA(o`M). §©Ÿ£¦¨

,íòä ãòáe Eãòa øtëå íòèåxn`i §©©§©¥©©§§©¨¨Ÿ©
çaænä ìà áø÷lM zFUrl §©¤©¦§¥©©£¨

,zFpAxTdäNòådNgYEúàhç úà ©¨§¨©£¥§¦¨¥©¨§
Eãòa øtëå ,EúìBò úàådNgY §¥¨§§©¥©©§§¦¨

,LizFpAxwAíòä ãòáe,oM ixg` §¨§§¤§©¨¨©£¥¥
mcrA xRke mrd oAxw dUrYW¤©£¤¨§©¨¨§©¥©£¨
xRkie i`Mf `aIW FzF` cOl ,mpAxwA§¨§¨¨¦¥¤¨Ÿ©©¦©¥

aIgd lr(:bn `nFi).h dxez ©©©¨¨



ipinyנב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` g"i ipy meil inei xeriy

(âé)Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ
:çaænä-ìò øè÷iå©©§¥−©©¦§¥«©

(ãé)-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©
:äçaænä äìòä̈«Ÿ−̈©¦§¥«¨

(åè)úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì øLà£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו .ּכעגל «¿«¿≈ְְִַַָָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑ נדבה ּבעֹולת כ)ּב"וּיקרא"המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ß 'aÎxc` g"i ipy mei ß

(æé)øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìò©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה היא.¯˜a‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ אחר עׂשה אּלה הּתמיד ּכל .עֹולת «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì øLà£¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(èé)äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäå§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ המכּסה הּקרב חלב .את ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(æé).ø÷aä úìò ãálîaEzMd Kxvd ¦§©Ÿ©©Ÿ¤ª§©©¨
oi`W cOll ,o`kA df xiMfdl§©§¦¤§¨§©¥¤¥
`le cinYd zlFr zxhFR mrd zlFr©¨¨¤¤©©¨¦§Ÿ
iniA oM xiMfdl Kxvd `le .Dl zncFw¤¤¨§Ÿª§©§©§¦¥¦¥
cigi zFpAxw mdW itl ,mi`ENOd©¦¦§¦¤¥¨§§¨¦
ExhR `NW rEcIaE ,mipdMd ci `Nnl§©¥©©Ÿ£¦©¨©¤Ÿ¨§

.eil` Encw `le cinYd z ¥̀©¨¦§Ÿ¨§¥¨
úøBúáemipdM(o`M):EpWìò øè÷iå §©Ÿ£¦¨¨©©§¥©

,ø÷aä úìò ãálî çaænä©¦§¥©¦§©Ÿ©©Ÿ¤
m`W cOll m` ,EPcOll df `A dn©¨¤§©§¤¦§©¥¤¦
xaM `lde ,dndA `iai dgpn `vn `lŸ¨¨¦§¨¨¦§¥¨©£Ÿ§¨

xn`p(mcTd wEqRA)äìòä úà áø÷iå ¤¡©©¨©Ÿ¤©©§¥¤¨Ÿ¨
,ètLnk äNòiå:xn`p dOl oM m` ©©£¤¨©¦§¨¦¥¨¨¤¡©

,ø÷aä úìò ãálî çaænä ìò øè÷iå©©§¥©©¦§¥©¦§©Ÿ©©Ÿ¤
lr zg` mW Eid zFgpn iYXW cOln§©¥¤§¥§¨¨¨©©©

.Dnvr iptA zg`e dlFrd̈¨§©©¦§¥©§¨
BLeøôedlFrd z` axwIe xn` EN`W ¥¤¦¨©©©§¥¥¨¨

zlFr caNn hRWOM dUrIe©©£¤©¦§¨¦§©©
FnM ,mcFw cinYdW cOll did ,xwAd©Ÿ¤¨¨§©¥¤©¨¦¥§
zlr lr :oitqEOd zWxtA xnF`W¤¥§¨¨©©¨¦©Ÿ©

FMqpe dUri cinYd(eh gk xAcOA)caNn , ©¨¦¥¨¤§¦§©¦§¨¦§©
cinYd zlr(`l wEqR mW)xiMfdWM la` , Ÿ©©¨¦¨¨£¨§¤¦§¦

:dgpOdBtë àlîéå äçðnä úà áø÷iå ©¦§¨©©§¥¥©¦§¨©§©¥©
úìò ãálî çaænä ìò øè÷iå dpnî¦¤¨©©§¥©©¦§¥©¦§©Ÿ©

,ø÷aä.xnF` `Ed dgpOd lrW d`xp ©Ÿ¤¦§¤¤©©¦§¨¥
CëéôìexnFl `A m`W ,EwCwC §¦¨¦§§¤¦¨©

aixwd `le DCal dgpOd Ff aixwdW¤¦§¦©¦§¨§©¨§Ÿ¦§¦
,mrd zlFrl `le cinzl mikqp zgpn¦§©§¨¦§¨¦§Ÿ§©¨¨
xaM `lde ,Ff dacpl `N` `vn `NW¤Ÿ¨¨¤¨¦§¨¨©£Ÿ§¨

:xn`päNòiå äìòä úà áø÷iå ¤¡©©§¥¤¨Ÿ¨©©£¤¨
,ètLnkTWzgpnA DhRWnM dax ©¦§¨¤¨§¨§¦§¨¨§¦§©

:xn`p dOl oM m` ,mikqpáø÷iå §¨¦¦¥¨¨¤¡©©©§¥
,ø÷aä úìò ãálî çaænä ìò øè÷éå©©§¥©©¦§¥©¦§©Ÿ©©Ÿ¤
zlFr caNn FGd dgpOd aixwdW xnFl©¤¦§¦©¦§¨©¦§©©
zgpn FGd dgpOd oi`W ,DzgpnE xwAd©Ÿ¤¦§¨¨¤¥©¦§¨©¦§©
lW dacp zgpn `N` mikqp§¨¦¤¨¦§©§¨¨¤

.l`xUigi dxez ¦§¨¥
.äqëîäå (èé)z` dQknd alg §©§©¤¥¤©§©¤¥

oFkp EPpi`e .i"Xx oFWl .axTd©¤¤§©¦§¥¤¨



נג ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` g"i ipy meil inei xeriy

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑ להקטירם אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה, נמצאּולאחר , «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למּטה  .העליֹונים ְְִֶַָָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåäôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈
:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNòî¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑יברכ ּכהנים: יּׂשא ּברּכת יאר, ,.„¯iÂ∑ הּמזּבח מעל. «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם  גו' את־ידו אהרן ְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֽֽוּיּׂשא
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – ובפירוש ויברכם כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

רש"י)

ּברּכת  מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָּבּמפרׁשים
מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹּכהנים
יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. ּברּכת היא ּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּברכה

ּברכֹות  ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיאר
אֹופּנים ּבכּמה ותרצּו משכיל אּלּו. חכמים, שפתי רמב"ן, (ראה ְְְִֵֵַַָ

ועוד) .לדוד,
והּכונה  ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש

את אהרן ׁשּקּים לא היא ּכהנים,מצותּב"ויברכם", ּברּכת ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
אהרן ׁשּבחר עת ּברצֹונֹואּלא ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»
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ipinyנד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` h"i iyily meil inei xeriy
רק  ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבפסּוקי
ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן מקרא", ׁשל "ּפׁשּוטֹו המפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלרׁש"י
על  קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההלכה.

ּכהנים].מצות ּברּכת ְְֲִִִַַֹ
ּכּפרת  על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּדהּנה,
העדּות  מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחטא

פקודי) פרשת על (סוף הּקּב"ה להם ׁשּויּתר ליׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"עדּות
ּביניהם". ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעׂשה

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּבר הּברכה ּתֹוכן ה'יבר וזהּו כ– ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
העגל, חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּברכה

ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה יד הֹודיע לג, (תשא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
שם) .ורש"י

ׂשֹוחקֹות"יאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא והינּו(רש"י , ְְְְֲִֵֶַַָָ
יׂשראל. ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּתׁשּכֹון

ׁש" על־ידי ּכעסֹו"יּׂשא והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, היינּו(רש"י , ְְְְֲִִֵֶַַַָ
העגל. חטא על הּקּב"ה ְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיכּפר

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑ מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְִִָָָָ
ּכהנים' 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
מעׂשה  על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלנּו:

ּדן הּקטרת  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָירידה
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאף
אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעם
ּכל  ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
מצטער  היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּמעׂשים
עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ְֲִֵֵֶַַַַָָָָואֹומר:
למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּובׁשבילי
מּיד  ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ'מׁשה

ׁשכינה  וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹנכנס
‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:ויהי אמרּו" ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְִִָ

עלינּו" אלהינּו ה' צ)נעם ׁשּתׁשרה (תהלים רצֹון 'יהי , ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ימי  ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ּבמעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה
ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהּמּלּואים
נכלמים  יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָֹּבכל
ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואֹומרים
העגל'! עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתׁשרה
וירא  ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכ
מּמּני, וחׁשּוב ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאליכם
ּבכם  ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעלֿידי

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום .וּתדעּו ְְֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f jxk zegiy ihewl)

העם ּכל אל ה' ּכבֹוד כג)וּירא ּגחלים (ט, מּלׁשֹון 'עם', ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
הּמּלּואים  ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָעֹוממֹות,

עבֹודת ידי על הּׁשכינה הׁשראת (הקרבת יׂשראלהיתה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מּסדר  אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָקרּבנֹות),

מּצד  זֹו הׁשראה היתה הּׁשמיני ּבּיֹום א ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות.
הׁשּתלׁשלּות.הּקּב"ה  מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּגיע  - יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל לּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובהתאם
ל'עם'. ּגם ִַַַָהּגּלּוי

ß 'aÎxc` h"i iyily mei ß

(ãë)çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©
eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−

:íäéðt-ìò©§¥¤«
i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

é(à)Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨̧©«£¦¹¦´©§¨À
éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá eðziå©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³

ì øLà äøæ Là ýåýé:íúà äeö à §Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯¬¬Ÿ¦−̈Ÿ¨«

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

ÏÚכד  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe eÁaLÂ¿«»¿»««≈
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נה ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` h"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al jxk zegiy ihewl)

אֹותם צּוה לא א)(אׁשר אהרן י, ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הרי  לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמתּו
ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא "אׁשר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹּכתיב
לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָויׁש

עד התקּׁשרּות) מּלׁשֹון לצּוּוי (קטרת נזקקּו ּכל ׁשּלא ; ְְְְְְְִִִִֶֶַַָֹֹ
היּו מּמילאמעׂשיהם ּכי ּבדר ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהם. לרצֹונם הפ ְְִֶֶַָָָרצֹונֹו

(á)eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְֱִִֵֵֵֶֶַֹ
רּבן.אהרן  מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּתדע  לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר: יׁשמעאל ,רּבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

יין  ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאחר
ּכדאיתא  וכּו', ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלּמקּדׁש.

רּבה" .ּב"וּיקרא ְְִַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay zgiyn)

ּביֹותר, נעלית היתה ואביהּוא נדב ׁשל ׁשּמדרגתם היֹות ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעם
מּמּני  ּגדֹולים "ׁשהם לאהרן: מׁשה ׁשאמר ּכדי־ּכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹועד
נענׁשּו זאת ּבכל ּבבחירי", - "ּבקרֹובי קראם והּקּב"ה ,"ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּומּמ
- לרּבם הראּוי ה"ּביטּול" העּדר ּבגלל ּביֹותר, חמּור ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבעֹונׁש

ּבפניו. הלכה ְֲֶָָָָׁשהֹורּו
האֹומר  הּוא - ּכּנ"ל ּבּתֹורה הרב ּכחֹו למרֹות - אליעזר ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹורּבי
לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, מּפי ׁשמע ׁשּלא ּדבר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁש"האֹומר
לגילּוי  הּנֹוגע ּדבר הּוא לרּבֹו ׁשהּביטּול מּיׂשראל", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתסּתּלק

יׂשראל. לכללּות ְְְִִִֵַָָָהּׁשכינה
אני  למּדן מּיׂשראל: אדם יאמר ׁשאל ההֹוראה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּומּזה
לי  ׁשּיֹורה ּולחּכֹות לרב ּבטל אהיה ואי הּנני, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָותלמיד־חכם
ּבּה אל אׁשר והּדר עֹולם, ּבהליכֹות וכן ּבּתֹורה, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָההלכה

לעצמי! להֹורֹות ּבכֹוחי והלא - ה' ְְְְֲֲִִַַַַֹּבעבֹודת
היה זה ּובכל־זאת ואביהּוא, ּכנדב ּגדֹול לנּו מי ּכי ּכל - ְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹ

" אהרןלא חטאם, ּבני ּבפני אּלא מתּו הלכה ׁשהֹורּו על־ידי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
אּלא  להם, רק לא נֹוגע ׁשּזה - ּכ ּכדי ועד רּבן", ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשה

ּביׂשראל. הּׁשכינה ּגילּוי ׁשל הענין להיפ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּגֹורם
ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלימּוד ואחד אחד מּכל ּדֹורׁשים ּגיסא: ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלאיד
ּכּולֹו ׁשּכל ועד - הּוא ּבׂשכלֹו והּׂשגה ּבהבנה ּדוקא ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָיהיה

הּתֹורה. ּבהבנת חדּור ְֲִֶַַַָָָיהיה
ׁשתּויי  אֹומר יׁשמעאל "רּבי ואֹומר רׁש"י ׁשּממׁשי וזהּו -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

נכנסּו והּׂשגה,לּמקּדׁשיין הבנה - ּבינה ּבחינת הּוא יין :" ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָ

והּׂשגה,ׁשתּויי ּו" הבנה וחדּורים מלאים ׁשהיּו ּפירּוׁשֹו יין" ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּנכנסּו - הּוא ׁשל לּמקּדׁשוהחטא החּסרֹון זה: ּבצּיּור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּכניסה ּבעת אּלא אינֹו יין" עבֹודת לּמקּדׁש"ׁשתּויי אבל - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
להיֹות  צריכה אּדרּבה, הרי ּבּמקּדׁש, ּכׁשאינֹו לקֹונֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאדם

והּׂשגה: ְֲַַָָָָּבהבנה
מלכי  מל לפני האדם עֹומד ׁשאז הּתפּלה, ענין הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמקּדׁש
- וכּו' מלּכא קּמי ּבמחֹוג ּדמחוי ּומאן הּקּב"ה, ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָהמלכים
אבל  מריּה", קּמי "ּכעבּדא הּביטּול ּבתכלית להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּצרי
יין" ּד"ׁשתּויי ּבאֹופן להיֹות צריכֹות ּבּתֹורה ויגיעתֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָעבֹודתֹו

הּתֹורה. ּבׂשכל וחדּורה מּמּולאת מציאּותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָׁשּכל
לֹו ׁשאמרה אילעאי ּברּבי יהּודה ּברּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו -ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
רּבי  לּה ואמר יין". "ׁשתּוי לּפני ּדֹומים היּו ׁשּפניו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטרֹוניתא,
ּדזה  והינּו - ּבידֹו מצּוי ׁשּתלמּודֹו לפי ׁשּזהּו ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָיהּודה
מּפני  זה הרי יין", ּכ"ׁשתּוי נראה היה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבגׁשמּיּות
היה  ּוברּוחנּיּות ׁשּלֹו, הרּוחנּיּות ּכפי היתה ׁשּלֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּגׁשמּיּות

- הּתֹורה ּבהבנת חדּור - יין" ְֲִַַַַָָָ"ׁשתּוי
האדם  מתּבּטל (ּבּמקּדׁש), הּתפּלה ׁשּבזמן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּנה
ׁשּגם  ּופֹועל ּכח נֹותן זה הרי - ּכּנ"ל לגמרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמּמציאּותֹו
ּבביטּול  ּתהיה הּוא, ּבׂשכלֹו הּתֹורה ּבלימּוד אחר־ּכ ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָעבֹודתֹו

ּכדבעי. והּׂשגה ּבהבנה ּגם ׁשהיא עם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהראּוי,
הפכים  ׁשני ׁשל החיּבּור יּתכן אי הּׁשאלה: נׁשאלת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמנם
ּוביטּול  הּלֹומד, ׁשל והבנתֹו ׂשכלֹו הרּגׁש הּתֹורה: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלימּוד

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
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ipinyנו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` h"i iyily meil inei xeriy
רׁש"י  ּפירּוׁש ּבהמׁש ניּתנת הּתׁשּובה - וכּו'? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָמציאּותֹו

לֹו ׁשהיה למל "מׁשל מּכיון ּבן־ּבית להּלן: - וכּו'" ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
מלכי  מל ׁשל "ּבן־ּבית" ׁשהם יׂשראל ּבבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהמדּוּבר
ּב' לחּבר הּכח להם נֹותן יתּבר הּוא הרי הּקּב"ה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּמלכים
זה  עם ּוביחד והּׂשגה, ּבהבנה ללמֹוד ׁשּיּוכלּו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָההפכים,
את  יפעלּו ׁשעל־ידי־זה עד וכּו': הּמתאים ּבּביטּול ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַלהיֹות

מתנהג  העֹולם ואלקּות, עֹולם ׁשל ההפכים) (ּדב' ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהחיּבּור
ּבל  ּומסקנתֹו הּלֹומד ׁשל ּפסק־ּדין וכדרׁשת על־ּפי ימּודֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

על־ידי־זה  ּומקרב עלי, ּגֹומר לא־ל הּפסּוק על ז"ל ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָרּבֹותינּו
כל וראּו הוי' כבֹוד "ונגלה הּיעּוד קּיּום ּכי ּבׂשר את יחּדיו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת ּדּבר". הוי' ְְְֲִִִִִֵֵַַָָפי

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai jxk zegiy ihewl)

לּמקּדׁש נכנסּו יין ׁשתּויי . . מׁשה ּבפני הלכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהֹורּו
ב) י, הם (רש"י – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹיׁש

לעיל  ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי ּבנּגּוד קטרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹהקטירּו
ה'"; מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבסמּו

ׁשּלׁשֹון עצמֹוּומּזה ׁשאף זה מּוכח אהרן, ּבבני ּגם מֹופיע ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשהעבֹודה  מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָעבֹודתם
הנהגתם  ּבאפן חּסרֹון ׁשהיה אּלא ּכדבעי, היתה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּכׁשּלעצמּה

זֹו. ֲָָּבעבֹודה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 49 cenr ,ai jxk zegiyÎihewl)

d"ATd lW FziA ipA§¥¥¤©¨¨

וגו' אֹותם וּתאכל יהוה מּלפני אׁש ְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹוּתצא
נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָוּתצא
יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלּמקּדׁש,
וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל לּמקּדׁש, יין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשתּויי

רּבה ּבוּיקרא רש"י)ּכדאיתא ובפירוש (י,ב. ְְְִִִַַָָָ
ּפתח  על עֹומד מצאֹו נאמן, ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשל
אחר  ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹחנּויֹות
אּלא  הראׁשֹון, את הרג מה מּפני יֹודעים אנּו ואין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתחּתיו,
אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמה

הראׁשֹון. את הרג ּכ ׁשּמּתֹו רבה)יֹודעים (ויקרא ְִִִֶֶַָָָ
הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָוצרי
אם  ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"מׁשל

"מׁשל  ולֹומר לקּצר הוה־ליּה הּמדרׁש, לדברי לצּין רק ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּכּונתֹו
ּגם  להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלמל

ׁשהביא? הּמׁשל ּבּתחּלת ּדי אין הרי הּמׁשל, ּתֹוכן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
נדב  נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש
זה  ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹואביהּוא,

הּמל,ּת ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ׁשהיה למל מּמׁשל ירץ ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא ּבית אף־על־ּפי "ּבן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

להבין צרי היה הּמל אזהרה מעצמֹוׁשל מּבלי ּגם - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
.הּמל ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמפֹור ׁשת

ׁשל  ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל־ּדר־זה
ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה

ּבפרּוׁש. זה על נצטּוּו ּכׁשּלא ְְְִֵֶֶַַַֹּגם

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³
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i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּדּבר?(זבחים היכן ¬∆ƒ∆¿ִֵֵָ

ּבכבדי" ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה כט)"ונעדּתי .(שמות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹ
מׁשה  לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא "ּבכבדי", ּתקרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻאל
הּבית  ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלאהרן:

.ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: והייתי מקֹום, ׁשל ְְְִִִִֶָָָָָֻּבמיּדעיו
!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה (ת"כ.עכׁשיו, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ

רבה) ‡‰¯Ô.ויקרא ÌciÂ∑(ושם ׁשתיקתֹו(שם על ׂשכר ,קּבל «ƒ…«¬…ְִִֵַָָָ
לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומה
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יין לבּדֹו ׁשתּויי ÈtŒÏÚÂ.ּבבחירי ∑È·¯˜a.ּפרׁשת ְְִֵַַַָָƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ∑ ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »»»∆»≈ְִֶֶַָָ
ּומתקּלס  ּומתעּלה מתירא ּבאּלּו,ּבּצּדיקים ּכן אם ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן "נֹורא (תהלים ְְִֵֵֵֶָָָָ
אּלא אלה  ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי ים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

'מּמקּדׁשי'. ְִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(brw 'r g"g ycew zexb`)

ּבקרבי  לאמר ה' ּדּבר אׁשר הּוא אהרן אל מׁשה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹוּיאמר
אהרן וּיּדם אּכבד העם ּכל ּפני ועל ג)אּקדׁש (י, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

להתרחׁש ׁשעֹומד מה על ידע ׁשּמׁשה מהּפסּוק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמׁשמע
ּבחסידּות  מבאר :לכ הּטעם לבאר ויׁש ידע. לא אהרן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹואּלּו
להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה
- ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ואהרן ּבעֹולם. ְְְְֱֲִִַַָָָָֹֹאלקּות
ׁשעצם  מבאר, עֹוד למעלה. העֹולם את להעלֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתפקידֹו

אלקּיֹות  ּבדרּגֹות ואּלּו לאדם, נזק לגרם יכֹולה הרע ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹידיעת
לכן  לנזק. ּגֹורמת הרע ידיעת אין לרע, קׁשר ּכל להם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ּבבחינת  הּוא מׁשה ּכי להתרחׁש, ההֹול על ידע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹמׁשה
לו. מּזיקה לא הרע וידיעת מהעֹולם, ׁשּלמעלה ְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאלקּות
לכן  לֹו, להּזיק יכֹולה היתה הּידיעה עצם אהרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה־ׁשאין־ּכן

להתרחׁש. מההֹול ידע ְְִֵֵֵַַַָֹלא

(ã)ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−
íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãćŸ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ

:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑ אחי ׁשּנאמר:עּזיאל היה, עמרם …«¬…ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֻ

ו) וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ְְְֵָ¿∆¬≈∆¿
הּכּלה  מּלפני הּמת את העבר לחברֹו: האֹומר ,ּכאדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשמחה  את לערּבב .ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'iel' lM lW dniUnd©§¦¨¤¨¥¦

מחּוץ  אל הּקדׁש ּפני מאת אחיכם את "ׂשאּו הּפסּוק ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
ד)לּמחנה" העבר (י, לחבירֹו: האֹומר ּכאדם רׁש"י מפרׁש , ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשמחה. את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאת
קרֹובי  נצטּוּו - הּמת" את ּד"העבר זה ׁשּבמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצינּו

הּלוּיים. ְִִֵַַהּמת,
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּומּזה

הרמּב"ם ויובל)ּכתב שמיטה הל' ּבלבד (סוף לוי ׁשבט "לא ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
מדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר כּו' ואיׁש איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאּלא
צּוארֹו מעל ּופרק כּו' ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמֹוד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלהּבדל
זה  הרי האדם, ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים החׁשּבֹונֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעֹול
ׁשּזכה  ּכמֹו כּו' ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנתקּדׁש

ללוּים". ְְֲִִִִֹלכהנים
יכֹול  "לוי", ּבבחינת והּוא אֹותֹו" רּוחֹו ׁש"נדבה זה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוהּנה

רק  לעסֹוק עליו קדׁשים" קדׁש ׁש"נתקּדׁש ׁשּמּכיון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחׁשֹוב,
מרע" ּב"סּור הּקׁשּורים ּבענינים א ּוקדּוׁשה, ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעניני
לא  ׁשעדין אּלּו ּבזה ׁשּיעסקּו מּוטב - מאיּסּורא" ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּו"לאפרּוׁשי
צּוארם  מעל ּפרקּו לא ועדין קדׁשים", "קדׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹנתקּדׁשּו

הרּבים". ְִֶַַָ"החׁשּבֹונֹות
הּׂשמחה", את לערּבב "לא ׁשּכדי הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוזה
ל"העביר  צרי ,יתּבר לׁשבּתֹו ּומדֹור מכֹון יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהעֹולם
את  "ׂשאּו זה ּובצּוּוי מאיּסּורא. ּולאפרּוׁשי הּמת" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָאת
ׁשהם  ּדאף ּדוקא. הּלוּיים נצטּוּו הּקדׁש" ּפני מאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאחיכם
ּולעבדֹו" לׁשרתֹו ה' לפני "לעמֹוד ּומּובדלים מעם, ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָמּורמים
"מּלפני  ,"וה"לכלּו האיסּור ּבהעברת לעסֹוק עליהם -ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּומדֹור  מכֹון להיֹות העֹולם יכׁשר זה ּבאֹופן ורק ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻהּכּלה".

.יתּבר ְְְִִֵָלׁשבּתֹו

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(fhxW` xaCd dfe .Ff daWgn iYaWg ,¨©§¦©§¨¨§¤©¨¨£¤
rWFdi ln(c d rWFdi)xaC lr .oiprd df , ¨§ª§ª©¤¨¦§¨©§©

sqMd(gi bn ziW`xA)oal dX` idzE oke . ©¤¤§¥¦§¥§¦¦¨§¤
'd xAC xW`M Lipc`(`p ck mW),xfB , £Ÿ¤©£¤¦¤¨¨©

aEbUaE DcQi FxkA mxia`A :Ednke§¨Ÿ©£¦¨§Ÿ¦§¨¦§
xAC xW` 'd xacM dizlC aiSd Fxirv§¦¦¦§¨¤¨¦§©£¤¦¤

oEp oA rWFdi ciA(cl fh `Îmikln). §©§ª©¦§¨¦

äpäå`Ed dGd dxwOd ,dWn xn` §¦¥¨©¤©¦§¤©¤
,FAl l` xn`l mXd xfB xW £̀¤¨©©¥¥Ÿ¤¦

,Lãwà éáBø÷al` Eqxdi `NW ¦§©¤¨¥¤Ÿ©©§¤

,izXcw,ãákà íòä ìk éðt ìòå §ª¨¦§©§¥¨¨¨¤¨¥
mrhe .ipMWnA cFaM mibdFp EidIW¤¦§£¦¨§¦§¨¦§©©

,ïøäà íciåf`e ,lFwA dkFA didW ©¦Ÿ©£Ÿ¤¨¨¤§§¨
Kpir zA mCY l`e :mrhM F` .wzẄ©§©©§©¦Ÿ©¥¥

(gi a dki`).c dxez ¥¨

.íëéçà úà eàN eáø÷ (ã)iz`vn ¦§§¤£¥¤¨¨¦
mi`ENn zWxtA mipdM zxFzA§©Ÿ£¦§¨¨©¦¦

(o`M)ipA Ezn `l xnF` xfril` iAx ¨©¦¡¦¤¤¥Ÿ¥§¥
oixYn mIeNdW mFwn ,uEgA `N` oxd ©̀£Ÿ¤¨©¨¤©§¦¦ª¨¦

xn`PW ,qpMl mWíàOiå eáø÷iå ¨¦¨¥¤¤¡©©¦§§©¦¨ª

,íúðzëaxn`p dOl oM m`eúîiå §ª¢Ÿ¨¦¥¨¨¤¡©©¨ª
,'ä éðôì.uEgl m`ivFde K`lOd mtbp ¦§¥§¨¨©©§¨§¦¨©

,miptA `N` Ezn `l xnF` `aiwr iAx©¦£¦¨¥Ÿ¥¤¨¦§¦
xn`PW'ä éðôì eúîiådOl oM m` ¤¤¡©©¨ª¦§¥¦¥¨¨

xn`p,íúðzëa íàOiå eáø÷iå ¤¡©©¦§§©¦¨ª§ª¢Ÿ¨
mExxbE lfxA lW zFMg mdA ElihdW¤¥¦¨¤©¤©§¤§¨

.`zixAA o`M cr ,uEgl mE`ivFde§¦©©¨©¨©§¨
íòhäåmipdMd mBW iR lr s`W §©©©¤©©¦¤©©Ÿ£¦

`N` lkidA `Fal oixEq £̀¦¨§¥¨¤¨
d`iaA `N` Fpi` ,dcFar zrWA¦§©£¨¥¤¨§¦¨
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(ä)äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
:äLî øac øLàk©«£¤−¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑ מתים נכנסּוׁשל אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד , ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חֹוטמיהם ת"כ)לתֹו נב. .(סנהדרין ְְֵֶ

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå eúîú̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáé¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑ּתגּדלּו ׁשאבל אל מּכאן, ׂשער. «ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָ
ּבתסּפרת  ב).אסּור יד ּתערּבבּו(מו"ק אל אּתם אבל ְְְְְֲִֶֶַַַָָֹ

מקֹום  ׁשל ˙e˙Ó.ׂשמחתֹו ‡ÏÂ∑ּתעׂשּו אם ּכן,הא ְִֶָָ¿…»Àֲִֵַָ

Ï‡¯NÈ.ּתמּותּו ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ׁשּצרתן מּכאן, ָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶָָָָ
ּבּהׁשל  להתאּבל הּכל על מּטלת .ּתלמידיֿחכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

F` d`nh mXn `ivFdl la` ,zipwix¥¨¦£¨§¦¦¨ª§¨
zxFzA EpipW KMW .qpMi ziAd wcal§¤¤©©¦¦¨¥¤¨¨¦§©

mipdM(bk `k oNdl)zFUrl qpMi `l lFki Ÿ£¦§©¨¨Ÿ¦¨¥©£
K` xnFl cEnlY ,zFrEwx(mW)`id KM , §©§©©¨¨¦

oi` m` ,mW oiqpkp mipdMd ,ozevn¦§¨¨©Ÿ£¦¦§¨¦¨¦¥
oi` m` ,mIel mW oiqpkp mipdM mẄŸ£¦¦§¨¦¨§¦¦¦¥
oi` m` ,mi`nh mW miqpkp mixFdh§¦¦§¨¦¨§¥¦¦¥

.oinEn ilrA mW oiqpkp mininY§¦¦¦§¨¦¨©£¥¦
åéLëòå,mipdM mW oi` dGd mFId §©§¨©©¤¥¨Ÿ£¦

E`nHi `NW EEhvp ixdW¤£¥¦§©¤Ÿ¦¨§
zFMgA xWt` didW oeiM la` ,mdl̈¤£¨¥¨¤¨¨¤§¨§©
lre .mW qpMl oi`Xx Eid `l dxixbaE¦§¦¨Ÿ¨©¨¦¦¨¥¨§©
aEzMd xn`W ipRn ,xfril` iAx zrC©©©¦¡¦¤¤¦§¥¤¨©©¨

eáø÷iåxn` `l okle ,uEgA EidW xaq ©¦§§¨©¤¨©§¨¥Ÿ¨©
.mzpYkA mExxbIe©¦§§§ª¢Ÿ¨
.íúðzëa íòèåicbA miWaFl Eid §©©§ª¢Ÿ¨¨§¦¦§¥

`ivFdl dWn dEv dPde ,dPdM§ª¨§¦¥¦¨¤§¦
,dpgOl uEgn l` mzF`mEhiWti mWe ¨¤¦©©£¤§¨©§¦

kixkY mEWiAlie dPdMd iCbA,mizOd i ¦§¥©§ª¨§©§¦©§¦¥©¥¦
mizOd x`WM mbdpnM mzF` ExAwie§¦§§¨§¦§¨¨¦§¨©¥¦
micbAd Exdh oM xg` dPde .xAcOA©¦§¨§¦¥©©¥¦£©§¨¦

.mipdMd x`Wl Eide miWFcTdd dxez ©§¦§¨¦§¨©Ÿ£¦
.eòøôz ìà (å)o`Mn ,xrU ElCbY l` ©¦§¨©§©§¥¨¦¨

zxRqzA xEq` la`W(.ci w"en)la` , ¤¨¥¨§¦§Ÿ¤£¨
.mFwn lW FzgnU EaAxrY l` mY ©̀¤©§©§§¦§¨¤¨

,eúîú àìåoFWl .EzEnY EUrY m` `d §Ÿ¨ª¨¦©£¨§
xEq` la`W o`Mn" xn`W dfe .i"Wx©¦§¤¤¨©¦¨¤¨¥¨
.`id `nlrA `Yknq` "zxRqzA§¦§Ÿ¤©§©§¨§¨§¨¦
EUrY m` `d WxCi `l df itl iM ,cFre§¦§¦¤Ÿ¦¨¥¨¦©£
,oxd` ipaA zEWx didi la` .EzEnŸ£¨¦§¤§¦§¥©£Ÿ

mkiW`x rxtl oiaIg mkpi` ,xn`IW¤Ÿ©¥§¤©¨¦¦§Ÿ©¨¥¤
,mila`d x`WM mkicbA rxwleàìå §¦§Ÿ©¦§¥¤¦§¨¨£¥¦§Ÿ

,eúîúiM ,KkA dzin oiaIg EidY `NW ¨ª¤Ÿ¦§©¨¦¦¨§¨¦
.oM EUr `l m` miaIg mila`d x`W§¨¨£¥¦©¨¦¦Ÿ¨¥

CëåoiwWnA `xnBA Exn`(.ck w"en): §¨¨§©§¨¨§©§¦
aIg mxR `NWe rxR `NW la`̈¥¤Ÿ¨©§¤Ÿ¨©©¨

:xn`PW ,dzineòøôz ìà íëéLàø ¦¨¤¤¡©¨¥¤©¦§¨
,eúîú àìå eîøôú àì íëéãâáe`d ¦§¥¤Ÿ¦§Ÿ§Ÿ¨ª¨

.dzin aIg mxR `NWe rxR `NW xg ©̀©¤Ÿ¨©§¤Ÿ¨©©¨¦¨

.cEnlYA zFYknq`d KxcM df lke§¨¤§¤¤¨©§©§©©§
`N` zEla`A dnixtE drixR oi`e§¥§¦¨§¦¨©£¥¤¨
oFW`x mFi didIW F` ,mixtFq ixaCn¦¦§¥§¦¤¦§¤¦
zEpip`d on cnlp ipiQn dWnl dkld£¨¨§¤¦¦©¦§©¦¨£¦

.mipF`Bd zrC itM§¦©©©§¦
ìáàipaA dxdf` dGd aEzMd xTr £¨¦©©¨©¤©§¨¨¦§¥

Exn` xaM .FWExR rnWE ,oxd ©̀£Ÿ§©¥§¨¨§
EpizFAx(d b zFixFd)aixwn lFcB odMW ©¥¨¤Ÿ¥¨©§¦

xEq` zn Fl zn m`e ,lkF` Fpi`e opF`¥§¥¥§¦¥¥¨
xn`PW ,Fl `nHdlE eilr mxtle rxtl¦§Ÿ©§¦§Ÿ¨¨§¦¨¥¤¤¡©

(`iÎi `k oNdl)FW`x z` :eicbaE rxti `l §©¨¤ŸŸ¦§¨§¨¨
.`ai `l zn zWtp lM lre mxti `lŸ¦§Ÿ§©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ
aixwn zFidl i`Xx `EdW xEaraE©£¤©©¦§©§¦
onE :aEzMd FA xn` ,opF` `EdWM§¤¥¨©©¨¦
WCwn z` lNgi `le `vi `l WCwOd©¦§¨Ÿ¥¥§Ÿ§©¥¥¦§©

eidl`(ai mW)FzF` xidfIW mrHde , ¡Ÿ¨¨§©©©¤©§¦
,dcFard giPie WCwOd on `vi `NW¤Ÿ¥¥¦©¦§¨§©¦©¨£¨

.`Ed WCwOd lENg df iM¦¤¦©¦§¨
äpäåWCwOd on `vi `NW dxdf`d Ff §¦¥¨©§¨¨¤Ÿ¥¥¦©¦§¨

lkA zbdFp dcFard zrWA¦§©¨£¨¤¤§¨
aixwOW lFcB odkA cOl la` ,mipdMd©Ÿ£¦£¨¦¥§Ÿ¥¨¤©§¦

dcFard giPd m` ,`Ed oMW oeike ,opF`¥§¥¨¤¥¦¦¦©¨£¨
giPOW odM lkA aIgzi zEpip`A `vie§¨¨©£¦¦§©¥§¨Ÿ¥¤©¦©

.FpFvxl `vFie dcFar£¨§¥¦§
äpäå`NW oxd`l o`M xidfd dWn §¦¥¤¦§¦¨§©£Ÿ¤Ÿ

devn `id iM ,mxti `NWe rxti¦§©§¤Ÿ¦§Ÿ¦¦¦§¨
.lFcBd odMd `EdW zFxFcl FA zbdFp¤¤§¤©Ÿ¥©¨
`l ,mipdMd x`Xn EidW eipA la £̀¨¨¨¤¨¦§¨©Ÿ£¦Ÿ
Eid iM dGd mFIA aixwdl oi`Xx Eid̈©¨¦§©§¦©©¤¦¨
miaIg Eide ,lNg carW opF`e ,oippF`§¦§¥¤¨©¦¥§¨©¨¦
F` oi`Xx Eid oke ,mdig`l `nHdl§¦¨¥©£¥¤§¥¨©¨¦
mxidfd dWnE ,mxtle rxtl oiaIg©¨¦¦§Ÿ©§¦§Ÿ¤¦§¦¨
l` dEv okle ,drW z`xFd df lMn¦¨¤¨©¨¨§¨¥¦¨¤
md ,mizOl E`nHIW otvl`e l`Win¦¨¥§¤§¨¨¤¦¨§©¥¦¥
Erxti `NW mdl dEve ,mipdMd `le§Ÿ©Ÿ£¦§¦¨¨¤¤Ÿ¦§§
.llM EMai `le mdia`M Enxti `NWe§¤Ÿ¦§Ÿ©£¦¤§Ÿ¦§§¨

:mrh dfeìàøNé úéa ìk íëéçàå §¤©©©£¥¤¨¥¦§¨¥
,äôøOä úà ekáédPde ,mY` `le ¦§¤©§¥¨§Ÿ©¤§¦¥

,mFwn lW FzgnU aAxrl `NW lMd©Ÿ¤Ÿ§©§¥¦§¨¤¨
dzin aEIg mdl zFidl dfA xingde§¤§¦¨¤¦§¨¤¦¦¨

.llM dgnVd EaAxri m ¦̀§©§§©¦§¨§¨
ïëzéå,dxEaBd iRn KkA dWn dEhvPW §¦¨¥¤¦§©¨¤§¨¦¦©§¨

cnNW F` .aYkp `NW iR lr s`e§©©¦¤Ÿ¦§©¤¨©
dEhvPX dOn df(dl g lirl)mYxnWE : ¤¦©¤¦§©¨§¥§©§¤

iM ,EzEnz `le 'd zxnWn z ¤̀¦§¤¤§Ÿ¨¦
,ipinXd mFId mB siqFi "'d zxnWn"¦§¤¤¦©©©§¦¦
xn`W in iptl did rEcie iElB dPde§¦¥¨§¨©¨¨¦§¥¦¤¨©
oxd` ipA oicizr iM mlFrd dide§¨¨¨¨¦£¦¦§¥©£Ÿ
`NW dev oM iR lr sre ,oippF` zFidl¦§§¦§©©¦¥¦¨¤Ÿ

l oM m` ,WCwOd EgiPi`le E`nHi ` ©¦©¦§¨¦¥Ÿ¦¨§§Ÿ
.llM ElA`zi¦§©§§¨
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(æ)ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé úçLî¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ּכדר ÌÎ‡·a.ׁשכרּותֹויין «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑(ת"כ)אּלא לי להיכל,אין ּבבֹואם ∆…∆≈ְִֵֵֶַָָָ

אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? לּמזּבח ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבגׁשּתם

מה  מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹונאמר
ּכאן  אף אהלֿמֹועד, ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּלהּלן

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת .עׂשה ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äpäås` ,migEWOd mipdMd oxd` ipA §¦¥§¥©£Ÿ©Ÿ£¦©§¦©
dUr mihFicd mipdM mdW iR lr©¦¤¥Ÿ£¦¤§¦¨¨
gEWn oicM mi`ENOd iniA mpiC¦¨¦¥©¦¦§¦§©
Fpi`e rxFR Fpi` `EdW zFxFcl dngln¦§¨¨§¤¥¥©§¥
lFcB odkM miaFxTl `nHn `le mxFR¥§Ÿ¦¨¥©§¦§Ÿ¥¨

(c b zFixFd)mbe ,opF` aixwn Fpi` la` , ¨£¨¥©§¦¥§©
FnM ,mFId FzF`A Eaixwd `l md¥Ÿ¦§¦§©§

EWxCW(.`w migaf)z` Eaixwd mFId od : ¤¨§§¨¦¥©¦§¦¤
mz`Hg(hi wEqR oNdl)Eaixwd md ike , ©¨¨§©¨¨§¦¥¦§¦

odM ip`W iYaxwd ip` ,zFhFicd mdW¤¥¤§£¦¦§©§¦¤£¦Ÿ¥
`l dGd dxwOd lkA dPde .lFcB̈§¦¥§¨©¦§¤©¤Ÿ
Eaxw xaMW ,mi`ENOA xaC lHAzp¦§©¥¨¨©¦¦¤§¨¨§
iE`xd mNM mElk` axrle ,zFpAxTd©¨§¨§¨¤¤£¨ª¨¨¨
mdini lM df didIW xWt`e .dlik`l©£¦¨§¤§¤¤¦§¤¤¨§¥¤
gEWnM mpiC didIW xnzi`e xfrl`A§¤§¨¨§¦¨¨¤¦§¤¦¨¦§©
onWA EgWnPW xEarA ,dngln¦§¨¨©£¤¦§§§¤¤

:mrh df didie ,dgWOdïîL ék ©¦§¨§¦§¤¤©©¦¤¤
íëéìò 'ä úçLî. ¦§©£¥¤

øáëeiYxMfd(dl g lirl)lW `zixAd §¨¦§©§¦§¥©¨©§¨¤
mipdM zxFY)(ipinW Wix:dxn`W ©Ÿ£¦¥§¦¦¤¨§¨

,eàöú àì ãòBî ìäà çútîelFki ¦¤©Ÿ¤¥Ÿ¥§¨
,dcFard zrWA `NWe dcFard zrWA¦§©¨£¨§¤Ÿ¦§©¨£¨
`le `vi `l WCwOd onE xnFl cEnlY©§©¦©¦§¨Ÿ¥¥§Ÿ

lNgi(ai `k oNdl)Fpi`e `vi `l izni` , §©¥§©¨¥¨©Ÿ¥¥§¥
.dcFard zrWA xnF` ied lNgnït §©¥¡¥¥¦§©¨£¨¤

,eúîz.od rnFW dY` e`l rnWOn ¨ª¦©§©¨©¨¥©¥
,íëéìò 'ä úçLî ïîL ékcEnlY dn ¦¤¤¦§©£¥¤©©§

eipaE oxd` `N` il oi` lFkIW ,xnFl©¤¨¥¦¤¨©£Ÿ¨¨
E`vi m`W dgWOd onWA EgWnPW¤¦§§§¤¤©¦§¨¤¦¨§

l oiPn ,dzin oiaIg dcFard zrWAlk ¦§©¨£¨©¨¦¦¨¦©¦§¨
xnFl cEnlY ,zFxFCd lkAW mipdMd©Ÿ£¦¤§¨©©§©

.íëéìò 'ä úçLî ïîL ékizi`x oke ¦¤¤¦§©£¥¤§¥¨¦¦
oixcdpq lW `YtqFYA cFr(`"d c"t): ©¤§¨¤©§¤§¦

WCwOd on oi` dcEdi 'xl Fl Exn`̈§§§¨¥¦©¦§¨
.calA dcFar zrWA `N` `vi `lŸ¥¥¤¨¦§©£¨¦§©

äpäåWprde FGd dxdf`d ,df itl §¦¥§¦¤¨©§¨¨©§¨Ÿ¤
E`vi m`W ,eipaE oxd`A Eid̈§©£Ÿ¨¨¤¦¥§
Edi dcFar zrWA crFn ld` gzRn¦¤©Ÿ¤¥¦§©£¨§
,dGd mFIA aixwn did oxd`e ,oiaIg©¨¦§©£Ÿ¨¨©§¦©©¤
la` ,`vie dcFard giPi `NW Exidfde§¦§¦¤Ÿ©¦©¨£¨§¥¥£¨
,oicaFr mpi`e Eid oippF` dGd mFIA eipÄ¨©©¤§¦¨§¥¨§¦

.df llkA Eidi Ki`e§¥¦§¦§¨¤
éìeàågzRnE mNkl xn` dWnW xn`p §©Ÿ©¤¤¨©§ª¨¦¤©

zrWA E`vz `l crFn ldŸ̀¤¥Ÿ¥§¦§©
oxd` iM mircFId mde ,EznY oR dcFar£¨¤¨ª§¥©§¦¦©£Ÿ
,dYrn Fzxdf`A `Ede ,opF` aixwn©§¦¥§§©§¨¨¥©¨
EidIWM Wprde dxdf`d llkA eipaE¨¨¦§¨¨©§¨¨§¨Ÿ¤§¤¦§
ipRnE .Kli`e df mFIn dcFarl miiE`x§¦©£¨¦¤¨¥¨¦§¥

mzq o`kA xn` dfãòBî ìäà çútîe ¤¨©§¨§¨¦¤©Ÿ¤¥
,eàöú àìcr m` ,izn cr WxR `le Ÿ¥§§Ÿ¥¥©¨©¦©

`NW dpEMd iM ,Fzxgnl F` axrd̈¤¤§¨¢¨¦©©¨¨¤Ÿ
zbdFp devn `ide ,dcFard EgiPi©¦¨£¨§¦¦§¨¤¤

.zFxFcl§
ïëzéå`NW drW z`xFd mipAl didW §¦¨¥¤¨¨©¨¦¨©¨¨¤Ÿ

mdia`M dGd mFIA mXn E`vi¥§¦¨©©¤©£¦¤
lkAW mipdMd la` ,dgnVd cFakl¦§©¦§¨£¨©Ÿ£¦¤§¨
on dcFar EgiPi `NW mixdfn zFxFCd©ª§¨¦¤Ÿ©¦£¨¦
`vi `l WCwOd onE :xn`W aEzMd©¨¤¨©¦©¦§¨Ÿ¥¥
giPie `vIW odM lM iM ,lNgi `le§Ÿ§©¥¦¨Ÿ¥¤¥¥§©¦©
cnll Ekxvd `le .lNgn FzcFar£¨§©¥§Ÿª§§¦§Ÿ
giPn lM dAxzPW ,Wprd `N` o`Mn¦¨¤¨¨Ÿ¤¤¦§©¨¨©¦©
zgWn onW iMn dzinl `vFie dcFar£¨§¥§¦¨¦¦¤¤¦§©
`id zFxFcl dgiWOdW ,mkilr 'd£¥¤¤©§¦¨§¦

xn`PW FnM ,mdilr(eh n zFnW)dzide : £¥¤§¤¤¡©§§¨§¨
mlFr zPdkl mzgWn mdl zidl¦§Ÿ¨¤¨§¨¨¦§ª©¨

.mzFxcl§Ÿ¨

CëåmipdM zxFY lW `zixAA mW EpW §¨¨¨©¨©§¨¤©Ÿ£¦
(o`M)oiC ziA ibExd Exn` o`Mn : ¨¦¨¨§£¥¥¦

`OW ,xaC lkl odOr oiwQrzn oi ¥̀¦§©§¦¦¨¤§¨¨¨¤¨
EpiYal miklFd Ep` ixd Exn`YŸ§£¥¨§¦§¨¥
xaM `lde ,oikFaE oippF` oilA`znE¦§©§¦§¦¦©£Ÿ§¨
.WCwOd on E`vY `NW mFwOd EpcwR§¨¨©¨¤Ÿ¥§¦©¦§¨
drW z`xFd dzidW o`Mn d`xp¦§¤¦¨¤¨§¨¨©¨¨
dlrn lW oiC ziaA mizOd EidIW¤¦§©¥¦§¥¦¤©§¨
oi`AW ,zFxard lr oiC ziaA oibxdPM©¤¡¨¦§¥¦©¨£¥¤¨¦
mFlWaE oipICd mFlWA oil`FWe§£¦¦§©©¨¦¦§

micrd(.en oixcdpq)iptl Ecnri o`M s` , ¨¥¦©§¤§¦©¨©©§¦§¥
,FAl zgnU mFiaE FzPzg mFiA mXd©¥§£ª¨§¦§©¦
FAl zgnU mFiaE ,ipiq df FzPzg mFiA§£ª¨¤¦©§¦§©¦

crFn ld` zgnU dfai dAx xAcOA) ¤¦§©Ÿ¤¥©¦§¨©¨

.(.gf dxez

.zLz ìà øëNå ïéé (è)KxC oii ©¦§¥¨©¥§§©¦¤¤
,FWExtE .i"Xx oFWl .FzExkW¦§§©¦¥
hrn FkFzl ozPW F` FA wiqtd m`W¤¦¦§¦¤¨©§§©
Exdfd `NW axd lW FYrce .xEhR min©¦¨§©§¤¨©¤Ÿª§£
,mixMWnd x`W lr `l ,oiId lr `N ¤̀¨©©©¦Ÿ©§¨©§©§¦

xifPd on xkW cnlpe(.c xifp)xaCd oke . §¦§©¥¨¦©¨¦¨¦§¥©¨¨
dWn 'x axd zrC lr la` .iYrC itl§¦©§¦£¨©©©¨©¤
(a"d `"t WCwOd z`iA 'ldaE b"r z"l zFvOd 'qA)§¥©¦§§¦§¦©©¦§¨

xkWe ,dxdf`A mixMWnd x`W lr©§¨©§©§¦§©§¨¨§¥¨
.FhEWtM¦§
íòhäå`NW ,dYr z`Gd d`ESA §©©©©©¨¨©Ÿ©¨¤Ÿ

oiId zExkUA odMd drzi¦§¤©Ÿ¥§¦§©©¦
zEnie obdM Dpi`W daWgn icil `aie§¨Ÿ¦¥©§¨¨¤¥¨©Ÿ¤§¨
dn iM okYie .eipA EUr xW`M ,DÄ©£¤¨¨¨§¦¨¥¦©

.EWxCX(` ai x"wie)`Edia`e acp EidW ¤¨§¤¨¨¨©£¦
W`A Erh mpii ipRn iM xnFl ,oii iiEzW§¥©¦©¦¦§¥¥¨¨§¥
iM ,oiId ipRn Wprd didIW `l ,dxf̈¨Ÿ¤¦§¤¨Ÿ¤¦§¥©©¦¦
mWpr la` ,EPOn Exdfd `l oicr£©¦Ÿª§£¦¤£¨¨§¨



ipinyס zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` 'k iriax meil inei xeriy

(é)ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
:øBähä©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ למחּללת קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו ּפסּולהּכדי עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא (זבחים . ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ) .יז.

(àé)øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור יכֹול (ת"כ)לּמד . ¿…ְִִֵֶָָָָ
מיתה  חּיב אּת...יהא ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד ? ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

תמתּו" יח)ולא ּב(במדבר ּבעבֹודתם ּכהנים ואין . מיתה, ְְְֲֲִִֵַָָָָֹֹֻ
ּבמיתה  ּבהֹוראתם .חכמים ְְֲִִָָָָָ

ß 'aÎxc` 'k iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéðä¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½
:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî äeìëàå§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑ עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. מן «»ƒְֲִִֵֵֶֶַַַָ
העגל  עֹון על מיתה ׁשּנאמר:נקנסה הּוא ט). (דברים  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ

'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ה' התאּנף ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ"ּובאהרן
ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי ב)אּלא  ּפריֹו(עמוס "ואׁשמיד ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  מחצה, ּבּטלה מׁשה ׁשל ּותפּלתֹו ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמעל";
ט) אהרן (דברים ּגםּֿבעד "ואתּפּלל ההוא": ˜eÁ.ּבעת ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ¿

‰Án‰ אֹוננין ∑‡˙ ׁשאּתם וקדׁשים אףֿעלּֿפי , ∆«ƒ¿»ְְִִִֶֶַַַָָ
לאֹונן  ׁשמיני ∑‡˙Án‰Œ‰.אסּורים מנחת ּומנחת זֹו ְֲִֵ∆«ƒ¿»ְְְִִִִַַ

BvÓ˙.נחׁשֹון  ‰eÏÎ‡Â∑ לפי ּתלמּודֿלֹומר? מה ְַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ
צּבּור ׁשה  מנחת ּבּהיא ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

מנחֹות  ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר .לדֹורֹות, ְְְְְִֵַָָָָֻ

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iYfnx xW`M ,'d W`A ErHWwEqR lirl) ¤¨§¥©£¤¨©§¦§¥¨

(a.
.ãòBî ìäà ìà íëàáaoi``N` il §Ÿ£¤¤Ÿ¤¥¥¦¤¨

gAfOl mYWbA ,lkidl m`aA§Ÿ¨©¥¨§¦§¨©¦§¥©
xn`pe ,ld` z`iA o`M xn`p ,oiPn¦©¦¤¡©¨¦©Ÿ¤§¤¡©

ld` z`iA milbxe mici WECwAzFnW) §¦¨©¦§©§©¦¦©Ÿ¤§

(k lz`iaM gAfn zWiB dUr oNdN dn ,©§©¨¨¨¦©¦§¥©§¦©
z`iaM gAfn zWiB dUr o`M s` ,ldŸ̀¤©¨¨¨¦©¦§¥©§¦©

mipdM zxFze i"Xx oFWl .ld`(o`M). Ÿ¤§©¦§©Ÿ£¦¨

äàøpäåodMd oi`W ,dGd WTdd itl §©¦§¤§¦©¤¥©¤¤¥©Ÿ¥
gAfOd zWibA dzin aIg©¨¦¨§¦©©¦§¥©
car oM m` `N` ld`d z`iaA `le§Ÿ§¦©¨Ÿ¤¤¨¦¥¨©
oi`W ,mici WECw KxcM ,dcFar mẄ£¨§¤¤¦¨©¦¤¥
KxcM ,cari `NW `N` mW dxdf`d̈©§¨¨¨¤¨¤Ÿ©£Ÿ§¤¤

xn`PW(k l zFnW)l` mzWba F` : ¤¤¡©§§¦§¨¤
.'dl dX` xihwdl zxWl gAfOd©¦§¥©§¨¥§©§¦¦¤©

láeïBLiAx ,`xtqA mW iEpW dGd ©¨©¤¨¨§©§¨©¦
o`M xn`p xnF`ìà íëàáa ¥¤¡©¨§Ÿ£¤¤

,ãòBî ìäàoNdl xn`pe(mW)m`aA : Ÿ¤¥§¤¡©§©¨¨§Ÿ¨

z` dUr oNdN dn ,crFn ld` l ¤̀Ÿ¤¥©§©¨¨¨¤
ld`M gAfOd z`e ,d`iaM d`ivid©§¦¨§¦¨§¤©¦§¥©§Ÿ¤

Fpi`e ,crFn,dcFard zrWA `N` aIg ¥§¥©¨¤¨¦§©¨£¨
z`e ,d`iaM d`ivid z` dUr o`M s ©̀¨¨¨¥©§¦¨§¦¨§¤
`N` aIg Fpi`e ,crFn ld`M gAfOd©¦§¥©§Ÿ¤¥§¥©¨¤¨
aEIgd oi`W xnFlM ,dcFard zrWA¦§©¨£¨§©¤¥©¦
F` xEkW qpkPW oiA cari `NW `N ¤̀¨¤Ÿ©£Ÿ¥¤¦§©¨

mWe .care mW dzXW(g `)zTg :Exn` ¤¨¨¨§¨©§¨¨§ª©
zFlilAde zFwivid zFAxl ,mlFr¨§©©§¦§©§¦
zFvinTd zFWBdde zFtEpYde§©§§©©¨©§¦
ipRn iM ,zFiGdde zFwilOd zFxhwdde§©©§¨©§¦§©©¨¦¦§¥

'dl dX` xihwdl :aEzMd xn`WzFnW) ¤¨©©¨§©§¦¦¤©§

(k l.mzFAxl EN` Ekxvd ,ª§§¥§©¨
äàøðåaixwnA dGd aEIgd oi`W ,cFr §¦§¤¤¥©¦©¤§©§¦

il oi` :mW Exn` KklE ,dnAA©¨¨§¨¨§¨¥¦
dliW zFAxl oiPn ,crFn ld` `N ¤̀¨Ÿ¤¥¦©¦§©¦Ÿ

xnFl cEnlY ,minlFr ziaE(o`M)úwç ¥¨¦©§©¨ª©
,íìBò,mzcFarA mipdMl dxdf`d iM ¨¦¨©§¨¨©Ÿ£¦©£¨¨

R dPde .dnAA odM oi`eWEx,íëàáa §¥Ÿ¥©¨¨§¦¥¥§Ÿ£¤
oFWNA xn`e .dcFar EcarY xW`M©£¤©©§£¨§¨©©¨
KFzA F` ,Eid mW zFcFard lM iM ,dGd©¤¦¨¨£¨¨§
gzR xW` dlFrd gAfnA F` ld`d̈Ÿ¤§¦§©¨¨£¤¤©

.crFn ldŸ̀¤¥
,ììkäåmpi` EN`A Wprde dxdf`d iM §©§¨¦¨©§¨¨§¨Ÿ¤§¥¥¨

F` oii iEzW cari `NW `N ¤̀¨¤Ÿ©£Ÿ§©¦
xQgn oke ,milbxe mici uEgx Fpi`W¤¥§¨©¦§©§©¦§¥§ª©
dxFYA DA oi` dqipMd lr la` ,micbA§¨¦£¨©©§¦¨¥¨©¨

EpipXW dnE .EN`n dripn mEWmilM) §¦¨¥¥©¤¨¦¥¦

(h"n `"tmixaC dXngA xnF` iqFi iAx :©¦¦¥©£¦¨§¨¦
oi`W ,lkidl deW gAfOle mlE`d oiA¥¨¨§©¦§¥©¨¤¨¥¨¤¥
uEgx `NWe W`x irExtE oinEn ilrA©£¥¦§¥Ÿ§¤Ÿ§
,oizipzn DNke ,mWl oiqpkp micï©¦¦§¨¦§¨§ª¨©§¦¦
'x axd zrC lre .md opAxC zFlrn¥£§©¨¨¥§©©©¨©

dWn(fhÎe"hd `"t WCwOd z`iA 'ld)Wi ¤¦§¦©©¦§¨¥
FA oi`W e`l dcFar `lA dqipkA¦§¦¨§Ÿ£¨©¤¥

.dzini dxez ¦¨



סי ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` 'k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h jxk zegiy ihewl)

מחצה ּבּטלה מׁשה ׁשל יב)ּותפּלתֹו י, כ"ק (רש"י סּפר ְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹ
מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, ְֲִֶֶַַַַָָָמו"ח
ׁשּידּועה  וענהּו, ּבתפּלה, ּכל־ּכ חסידים מאריכים ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָמּדּוע
מאריכים  ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּפלּוגּתא

ידי  על לפרׁש: ויׁש ּתסּפיק. מחצה ׁשּגם ּכדי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבתפּלה,
הּדרּגה  ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאריכּות

ּכנגד הם מּמּנה.ּכלהעליֹונה ׁשּלמּטה הּדרגֹות ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåE ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî àåä¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לּבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְִֵַָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)ä äæç úàåúàå äôeðz|eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
éðáe äzà øBäè íB÷îaéúðáe EE÷ç-ék Czà E §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

éða-÷çå:ìàøNé éða éîìL éçáfî eðzð E §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ ׁשלמי eÏÎ‡z.צּבּור ׁשל ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿

¯B‰Ë ÌB˜Óa∑ ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿»»ְְְִִִֶָָָ
הזקקה  קדׁשים, קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻטמא?
ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֵָָָָָאכילתם
יׂשראל  מחנה ּתֹו להאכל הם צריכים אבל ,הּקלעים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור נה)ׁשהּוא מּכאן,(שם . ְְִִִִֵֶָָָָָֹ

העיר  ּבכל נאכלין קּלים EÈ·e.ׁשּקדׁשים ‰z‡ ְֱִִִִֶֶַָָָָָ«»»∆
EÈ˙·e∑(ת"כ) לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה ¿…∆ְְֲֵֶֶֶַָָָֹ

לאכל  הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבחלק,
ּתלמּוד  ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחזה
ואין  לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹלֹומר:

לּבנֹות  .חק ַָֹ

(åè)íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑ אׁשר" לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְֲֶ

ּתרּומה  ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר ְְֲִִֵֶַַָָָהּונף
ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ומֹוריד. מעלה –ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? .ּותנּופה ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÌÈ·ÏÁ‰ ÈM‡ ÏÚ∑ ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים מּכאן «ƒ≈«¬»ƒְְֲִִִֶַַַָָָ
זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּתנּופה.

אהרן" את ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי .ּכבר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BL (åè)©§¨©£¥©§¨
mxEd xW`e spEd xW` oFWl§£¤©©£¤¨

(ft hk zFnW)dnExY ,`ianE KilFn dtEpY . §§¨¦¥¦§¨
,aEzMd owNg dOle .cixFnE dlrn©£¤¦§¨¨¦§¨©¨
,Eprci `l ,dfgA dtEpzE wFWA dnExY§¨§§¨¤¨¤Ÿ¨©§
.i"Xx oFWl .dtpde dnxdA mdipXW¤§¥¤©£¨¨©£¨¨§©¦

äàøpäåmi`ENOA iM ,df mrhA il` §©¦§¤¥©§©©¤¦©¦¦
'dl dnExY wFXd did̈¨©§¨©
,mialgd mre mgNd mr xhwde§ª§©¦©¤¤§¦©£¨¦
FnM ,dnExY `xTi minlXd on mxEOde§©¨¦©§¨¦¦¨¥§¨§

xn`PW(ci f lirl)cg` EPOn aixwde : ¤¤¡©§¥§¦§¦¦¤¤¨
W lke ,'dl dnExY oAxw lMnEN` oM ¦¨¨§¨§¨©§¨¤¥¥

dnExY mNM mdW DFabl mzF` ElrdW¤¤¡¨§¨©¤¥ª¨§¨
.'dl©

àìåFztEpY iM ,dtEpY mWA `xTi §Ÿ¦¨¥§¥§¨¦§¨
icM mgNde mialgd mr dzid̈§¨¦©£¨¦§©¤¤§¥
iptA spEd dfgd la` ,'dl mxihwdl§©§¦¨©£¨¤¨¤©¦§¥
xUAd x`Xn wElg did `le ,Fnvr©§§Ÿ¨¨¨¦§¨©¨¨
calA Ff dtEpzaE ,dtEpzA `N ¤̀¨¦§¨¦§¨¦§©
.dpnl Fl zFidl dWn FA dkfe WCwzp¦§©¥§¨¨¤¦§§¨¨
wFWe dfgA eipaE oxd` zEkGW ipRnE¦§¥¤§©£Ÿ¨¨¤¨¤§
wFWA Ekfe ,mi`ENOd mFIn did zFxFcl§¨¨¦©¦¦§¨§
x`WE ,FztEpzA dfgaE 'dl FznExzA¦§¨©¤¨¤¦§¨§¨
wFXd mlFrl `xTi ,milrAl xUAd©¨¨©§¨¦¦¨¥§¨©
mdA did xW`M dtEpY dfgde dnExY§¨§¤¨¤§¨©£¤¨¨¨¤

.zEkGd mFiA§©§
íéáìçä éMà ìòialg lr FnM ©¦¥©£¨¦§©¤§¥

dHnl mialgdW o`Mn ,miX`d̈¦¦¦¨¤©£¨¦§©¨

,Kxv oi`e .i"Xx oFWl .dtEpY zrWA¦§©§¨§©¦§¥Ÿ¤
xn`W FnM ,mialgl x`Y iX` iMmixaC) ¦¦¥Ÿ©©£¨¦§¤¨©§¨¦

(` gi.oElk`i Fzlgpe 'd iX` :¦¥§©£¨Ÿ¥
Leøôednl mrh `EdW ,dGd aEzMd ¥©¨©¤¤©©§©

xn`X(ci wEqR)wge Lwg iM : ¤¨©¨¦¨§§¨
,l`xUi ipA inlW igaGn EpYp LipÄ¤¦§¦¦§¥©§¥§¥¦§¨¥

:xn`eäôeðzä äæçå äîeøzä ÷BL §¨©©§¨©£¥©§¨
eàéáé íéáìçä éMà ìòipA mzF` ©¦¥©£¨¦¨¦¨§¥

,mixMfPd l`xUiéðäìéðôì äôeðz ó ¦§¨¥©¦§¨¦§¨¦§¨¦§¥
,'ä,eiptl miWFcw EidIWEì eéäéå ¤¦§§¦§¨¨§¦§§

éðáìe,íìBò ÷çì EdtEpYA d`ESd iM §¨¤§¨¨¦©©¨¨©§¨
Epcnl EpMxC itl la` ,DnFwn df oi ¥̀¤§¨£¨§¦©§¥¨©§
zrWA dHnl mialgdW DÄ¤©£¨¦§©¨¦§©

.dtEpYfh dxez §¨



ipinyסב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` `"k iying meil inei xeriy

ß 'aÎxc` `"k iying mei ß

(æè)úàå|äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iå óøN¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

:øîàì íøúBpä©«¨¦−¥«Ÿ
i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑.ראׁשֿחדׁש מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְִֵֶֹֹ

עּזים  ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ְְְְִִִִֵַַָָָֹּוׁשלׁשה
נׂשרף  לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ּוׂשעיר נחׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָֹֹֹֻּוׂשעיר

יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. יׁש(בת"כ)אּלא , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׁש נׂשרף, בֹו ׁשּנגעה טּומאה מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָאֹומרים:
ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָאֹומרים:
להם  ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל

מּצֹות" "ואכלּוה L¯c.ּבּמנחה: L¯c∑ ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִַַָָ»…»«ְְִֵ
אּלּו נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה ?הּללּו: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא וכן ּכ אלו נאכלו לא הגירסא קי"א זבחים (ועיין ְֲִַָֹ
נאכלו) לא מה ומפני הכי הרא"ם Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.גרס ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ «∆¿»»¿«ƒ»»

אהרן  ׁשל ּכבֹודֹו הּבנים ּבׁשביל ּכנגד ּפניו הפ , ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
להם ∑Ó‡Ï¯.וכעס  ּדברי!אמר על הׁשיבּוני :. ְַָ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g jxk zegiy ihewl)

איתמר ועל אלעזר על טז)וּיקצף מּטֹות(י, (לא,ּבפרׁשת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
טעּות".כא) לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּפרׁש

לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ּכתב ׁשּלא ׁשעה ּומה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתהיה  אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלקדׁשי

ׁשאחד  מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּדעֹות ׁשאין מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחלקת
ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. הּכעס,ׁשםמהם מּפני ׁשּטעה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכאן. ּגם ּכן לפרׁש ְֵֵֵַָָיׁש

(æé)Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷ ék|úàNì íëì ïúð ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä ïåò-úà¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿

L„w‰∑!?ׂשרפּוה והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי «…∆ְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּמא  להם: אמר אּלא הּקדׁש"? "ּבמקֹום אֹומר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומהּו

ונפסלה? יצאה לּקלעים ˜„ÌÈL.חּוץ L„˜ Èk ְְְְְִִַָָָָƒ…∆»»ƒ
‡Â‰∑ אמר לאו. לֹו: אמרּו והם ּביֹוצא, ונפסלת ƒְְְְְִֵֵֶֶַָָָ

הּק ּובמקֹום הֹואיל אכלּתם להם: לא מּדּוע היתה, דׁש ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

B‚Â'.אֹותּה? ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â∑ ׁשהּכהנים ָ¿…»»«»∆»≈¿ֲִֶַֹ
מתּכּפרים  ּובעלים ‰Ú„‰.אֹוכלים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ְְְְִִִִַָ»≈∆¬»≈»

מכּפר  ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּכאן
וחּטאת  ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֻעל

ּבאּונחׁשֹון  לכּפרה .לא ְְַַָָָֹ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑ לכם היה הּובא, ׁשאּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)לׂשרפּה, יּובא (לעיל אׁשר "וכלֿחּטאת ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָ

וגֹו'" ‡˙d.מּדמּה eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑לאכלּה לכם היה ְִָָ»…¿…»ְְֶָָָָָ

אֹוננים  ׁשאּתם ˆÈ˙Èe.אףֿעלּֿפי ¯L‡k∑ לכם ְִִֶֶַַַ«¬∆ƒ≈ƒֶָ
.ּבּמנחה  ְִַָ

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úàhçä øéòN (æè)itqEn xirU §¦©©¨§¦§¥
mixirU dWlWE .Wcg W`xŸŸ¤§¨§¦¦

xirU Egw ,mFIA FA Eaxwz`Hgl miGr ¨§©§§¦¦¦§©¨
(b h lirl)oFWgp xirUE ,xirUE ,(fh f xAcOA) §¥§¦©§©¦§¨§¦

(eh gk mW) Wcg W`x`N` sxUp `l mNMnE , ŸŸ¤¨¦ª¨Ÿ¦§©¤¨
l`xUi inkg xaCA Ewlgpe .dfo`M k"z) ¤§¤§§©¨¨©§¥¦§¨¥¨

(.`w migafEd`nh ipRn mixnF` Wi , §¨¦¥§¦¦§¥ª§¨
ipRn mixnF` Wie ,sxUp FA drbPW¤¨§¨¦§©§¥§¦¦§¥

.i"Xx oFWl .sxUp zEpip £̀¦¦§©§©¦
ìòåsxUp d`nh ipRn xnF`d zrC §©©©¨¥¦§¥ª§¨¦§©

z`Hg iYlk`e wEqRA axd azM̈©¨©©¨§¨©§¦©¨

mFId(hi wEqR oNdl)la` xEq` mFId : ©§©¨¨©¨£¨
mFi `N` opF` oi`W ,xYn dlil zEpip £̀¦©§¨ª¨¤¥¥¤¨
did ,zEpip` ipRn m` df itl iM ,dxEaw§¨¦§¦¤¦¦§¥£¦¨¨
zEpip` xaqw `N` ,axrA Flk`l mdl̈¤§¨§¨¤¤¤¨§¨©£¦

.`zixF`C dlilfi dxez ©§¨§©§¨



סג ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` a"k iyiy meil inei xeriy

(èé)-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå íúàhç©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑ לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון אין «¿«≈«¬…ְְִֵֶָ
ׁשּנאמר: כא)עז, מׁשה (במדבר אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל אלעזר על ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹקצף
ׁשּיהא  ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ׁשּיהא  ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ואנּו יֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאבינּו
ּבאלעזר  היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתלמיד

ּתלמּודֿלֹומר: לא)להׁשיב? הּכהן (שם אלעזר "וּיאמר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
מׁשה  לפני ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאלֿאנׁשי
ׁשני  ּפנים ׁשל ּב'ספרי' מצאתי זֹו הּנׂשיאים! .ולפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

e·È¯˜‰ ÌBi‰ Ô‰∑ אֹומר קא)?מהּו אמר (זבחים אּלא, ≈«ƒ¿ƒֵֶַַָָ

ׁשעבד  ׁשהאֹונן אֹוננים, ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹחּלל.
אֹונן  ּומקריב ּכהןּֿגדֹול ׁשאני הקרבּתי, .אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

‰l‡k È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑,ּבני הּמתים היּו לא אפּלּו «ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַַָָֹ
עליהם  אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא
ׁשהּכהן  ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים ּכל ּכגֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכאּלּו,

להם  hÁ‡˙.מּטּמא ÈzÏÎ‡Â∑ הּייטב אכלּתי, ואם ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְִִִַַַָ
מּתר (שם)∑‰ÌBi.וגֹו'? לילה אנינּות ׁשאין אבל , ְ«ְֲֲִֵֶַָָָֻ

קבּורה  ּביֹום אּלא ‰'.אֹונן ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ׁשמעּת אם ְְֵֶָָ«ƒ«¿≈≈ְִַָָ
ּדֹורֹות  ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, .ּבקדׁשי ְְְְְְֵֵֵֵָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi jxk zegiy ihewl)

ּדֹורֹות  ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָאם
יט) י, הּוא (רש"י ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר ֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה

(ּבדֹומה  אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה לפּגע ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכדי
קדׁשי  ּבין הבּדל אין ואם־ּכן ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלּצּוּוי

ׁשההֹוראה  אהרן, לֹו הׁשיב ּכ על ּדֹורֹות. לקדׁשי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשעה
אּלא אינּה מאבלּות ה'להּמנע א,לפני הּמזּבח, ּבמקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אינּה הּקרּבנֹות ה'אכילת (מּלבד לפני לאֹוכלם אין ולכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻקדׁשי

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ) לֹומר ּבֹוׁש ולא ׁשמעּתי'הֹודה, 'לא :. «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ßß 'aÎxc` a"k iyiy mei

àé(à)øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìà£¥¤«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ אמר ׁשּיאמר למׁשה ∆…∆¿∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ
‡Ì‰Ï.לאהרן  ¯Ó‡Ï∑ לאלעזר ׁשּיאמר אמר ְֲַֹ≈…¬≈∆ְְֶֶַַָָָֹ

ּכׁשהּוא  ליׂשראל? "לאמר" אּלא אינֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּולאיתמר.

אמּור  ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָאֹומר:
לבניו, אלהם"? "לאמר מקּים: אני מה הא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹליׂשראל.

ּולאיתמר  .לאלעזר ְְְִֶָָָָ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).eáéø÷ä íBiä ïä (èé,xnF` Edn ¥©¦§¦©¥
`OW dWn mdl xn` `N ¤̀¨¨©¨¤¤¤¨
carW opF`dW ,oippF` DnC mYwxf§©§¤¨¨§¦¤¨¥¤¨©
Eaixwd md ike ,oxd` Fl xn` ,lNg¦¥¨©©£Ÿ§¦¥¦§¦
odM ip`W iYaxwd ip` ,zFhFicd mdW¤¥¤§£¦¦§©§¦¤£¦Ÿ¥
Kke .i"Xx oFWl .opF` aixwnE lFcB̈©§¦¥§©¦§¨

mFi lEah wxtA `xnBA `Ed(.`w migaf): ©§¨¨§¤¤§§¨¦

.dEzNqtE dEzaixw` `nlce§¦§¨©§¦§¨§©§¨
éðàåEUrp zEpip`d mcw ixdW ,DnY ©£¦¨¥©¤£¥Ÿ¤¨£¦©£

cxIe :aizkC ,zFpAxTd lM̈©¨§¨¦§¦©¥¤

minlXde dlrde z`Hgd zUrnlirl) ¥£Ÿ©©¨§¨Ÿ¨§©§¨¦§¥

(ak hcrFn ld`l Eqpkp oM xg`e ,§©©¥¦§§§Ÿ¤¥
W`d dcxi KM xg`e ,ElNRzde§¦§©§§©©¨¨§¨¨¥
`Edia`e acp Exihwd f`e ,zFpAxTl©¨§¨§¨¦§¦¨¨©£¦

.Ff zxhw§Ÿ¤
ànLåz` d`Fx dWn did `l §¤¨Ÿ¨¨¤¤¤

E`vn `OW WWge ,mdiUrn©£¥¤§¨©¤¨¨§
oicr wxfp `NW dGd xirVd mC©©¨¦©¤¤Ÿ¦§©£©¦
dwixGd `ld ,Fl xn` oxd`e .EdEwxfE§¨§©£Ÿ¨©£Ÿ©§¦¨
`le dwxfp icIn dwxfPWkE `id iNW¤¦¦§¤¦§§¨¦¨¦¦§§¨§Ÿ

dkld lW oYnE `VnE .zEpip`A dlqtp¦§§¨©£¦©¨©¨¤£¨¨
zEpip`A xaC odA dUrp `l la` ,did̈¨£¨Ÿ©£¨¨¤¨¨©£¦

.llMk dxez §¨
)å äLî ìà (àïøäà ìà'Fbeeøac ¤¤§¤©£Ÿ§©§

.ìàøNé éða ìàzFvOd ¤§¥¦§¨¥©¦§
dN`d zFIWxRA(fnÎ` `i)zFbdFp ©¨¨¦¨¥¤£

dAxn mpipr la` ,mipdMaE l`xUiA§¦§¨¥©Ÿ£¦£¨¦§¨¨§ª¤
xOYWdl mikixv md iM ,mipdMA©Ÿ£¦¦¥§¦¦§¦§©¥
xEarA ,d`nHd zribPn cinŸ¦¦§¦©©ª§¨©£
lk`le WCwOA `al EkxhvIW¤¦§¨§¨Ÿ©¦§¨§¤¡Ÿ



ipinyסד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` a"k iyiy meil inei xeriy

(á)øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî eìëàz«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם להיֹות את ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶָָֻ
וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ְְְְְְְִִִִִִֶֶָֻׁשלּוחים

מאהבה  הּמקֹום ּגזרת ‰iÁ‰.עליהם ˙‡Ê∑ לׁשֹון ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ…««»ְ
להיֹות חּיים  ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי , ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָ

מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן הבּדילם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻחּיים,
ׁשּנכנס  לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּולאּמֹות
ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' החֹולה את .לבּקר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

‰iÁ‰ ˙‡Ê∑ ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה ּומראה מלּמד, …««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתאכלּו. לא וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: ְְְְְִֵָָֹֹֹֹֹאֹותּה
מּכל  אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ"אתֿזה
ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמין

הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן Ê‡˙.מןֿהעֹוף", ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…
‰Ó‰a‰ ÏkÓ .‰iÁ‰∑(כ ׁשהּבהמה (מנחות ּבכלל מלּמד ««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַָ

.חּיה  ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy)

ּובהמֹות  חּיֹות אכילת איסּור על יׂשראל נצטּוּו ּׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹמה
לתרץ  אפׁשר - מּתן־ּתֹורה לאחרי מּיד טהֹורֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינן
למעׂשה  נֹוגע זה ענין היה לא זֹו ׁשּבתקּופה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפׁשטּות,

ְַּבפֹועל:
יׂשראל  חנּו - למּתן־ּתֹורה הּסמּוכה הּתקּופה ּכל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבמׁש
הּבאה). לּׁשנה (עד סיני ּבמדּבר ּכלֹומר, סיני, הר ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָּבסביבֹות
ּכגֹון: ּבעלי־חּיים, ּכלל ּבּנמצא אינם מדּבר ׁשּבמקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומּכיון
ּבזה, וכּיֹוצא "נׁשר" ּכמֹו עֹופֹות, וכן וארנבת, ׁשפן ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגמל,
להזהיר  צֹור אין - ּבּמים" אׁשר "ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
קּימת  היתה לא ׁשּבלאו־הכי מּכיון אכילתם, איסּור על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּיד

לאכלם. ּכלל ְְְְֶָָָָאפׁשרּות
הֹו ("ּכל ל"נחׁש" ּב"מדּבר"ּובנֹוגע ׁשּנמצא ּגחֹון") על ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׂשרף  נחׁש והּנֹורא הּגדֹול ּבּמדּבר הּמֹוליכ" ׁשּכתּוב ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָ[ּוכמֹו
ׁשּבצאתם  יֹודע למקרא' ה'ּבן־חמׁש הרי - גֹו'"] ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָועקרב

"לנחֹותם  היה ׁשּתפקידֹו ענן", "עּמּוד לפניהם הל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמצרים
ה'ּבן־חמׁש ׁשּיֹודע ּוכפי ועקרּבים. נחׁשים להרֹוג וכן ,"ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּדר
ּכי  ּדֹורֹותיכם ידעּו "למען סּוּכה מצות קּיּום אֹודֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלמקרא'
מארץ  אֹותם ּבהֹוציאי יׂשראל ּבני את הֹוׁשבּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּסּוּכֹות
ּכבֹוד" ל"ענני ׁשהּכּונה אביו לֹו הסּביר ּובוּדאי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמצרים",
ּבפׁשטּות  מבין ׁשּכן, ּומּכיון יׂשראל. ּבני מחנה את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּקיפּו
ועקרּבים. נחׁשים ּבּנמצא היּו לא יׂשראל ּדמחנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבּׁשטח
הּמׁשּכן  נדבת - ּגרמא ׁשהּזמן ענינים ּבאּו לכל־לראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹולכן,
חּיֹות  אכילת איסּור על נצטּוּו אחר־ּכ ורק כּו', ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָוהקמתֹו
ּבּזמן  לפֹועל נֹוגע ׁשּיהיה ּדבר טהֹורֹות, ׁשאינן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובהמֹות
סיחֹון  לארץ יּׁשּוב, למקֹום יתקרבּו ּכאׁשר - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּלאחרי־זה
מּתּגרי  לקנֹות ּבאפׁשרּותם ּתהיה ׁשאז ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוג,

ּבזה. וכּיֹוצא העֹולם, ְֵֶַָָָאּומֹות

(â)ìk|úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
:eìëàz dúà äîäaa äøb¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑סדיקא'ּכתרּגּומֹו' :.‰Ò¯t∑ «¿∆∆ְְְִַָ«¿»
ּבלע"ז  ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ׁשּמבּדלת ְַַ¿…««∆«ְֶֶֶֻ

ּכתרּגּומֹו: צּפרנין, ּבׁשּתי ּומּלמּטה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמלמעלה
מלמעלה  סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ"ּומטּלפא

מחּברֹות  ׁשּמּלמּטה לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻואינן
עא) b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ מּמעיה האכל ּומקיאה מעלה «¬«≈»ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

ּפיה  לתֹו אֹותֹו הדק ּומחזרת ּולטחנֹו ∑b¯‰.לכתׁשֹו ְְְְֲֳִֵֶֶַָָָָ≈»
מּגזרת: ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב הּנּגרים",(שמואל "וכּמים ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk…ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

l`xUi EbbW m` iM ,cFre .miWcTd©¨¨¦§¦¦¨§¦§¨¥
oAxw mdilr `iadl oiaIg mdÄ¤©¨¦§¨¦£¥¤¨§¨
dESW ,cFre .mipdMd EdEaixwIW¤©§¦©Ÿ£¦§¤¦¨
lgd oiaE WcTd oiA liCadlE :mzF`¨§©§¦¥©Ÿ¤¥©Ÿ

xFdHd oiaE `nHd oiaE(i i lirl)dPde . ¥©¨¥¥©¨§¥§¦¥
`nHd l`xUil zFxFdl mikixv md¥§¦¦§§¦§¨¥©¨¥
did oM lr ,mdA ExdGIW xFdHde§©¨¤¦¨£¨¤©¥¨¨
oxd` l`e dWn l` dGd xEACd©¦©¤¤¤§¤©£Ÿ
,oxd`l xn`IW dWnl F` ,mdipW§¥¤§¤¤Ÿ©§©£Ÿ

mdipWl dEve,ìàøNé éða ìà eøac §¦¨¦§¥¤©§¤§¥¦§¨¥

,mipdM zxFY xtQA Exn`p KklE§¨¤¤§©¥¤©Ÿ£¦
`NW d`nhaE dlik`A dWxRA xidfie§©§¦©¨¨¨©£¦¨§ª§¨¤Ÿ

.eiWcwe oMWOd E`Ohia dxez §©§©¦§¨§¨¨¨
).õøàä ìò øLà äîäaä ìkî (á¦¨©§¥¨£¤©¨¨¤

ipR lr xW` dndAd lMn :FhEWR§¦¨©§¥¨£¤©§¥
.mlFrA xW` lMn mrhM ,ux`d lM̈¨¨¤§©©¦¨£¤¨¨

FWxcnE(o`M k"z)mIA zFIg WIW ipRn : ¦§¨¨¦§¥¤¥©©¨
,mibcM `N` ElNd oipniQA ozxFY oi`e§¥¨¨©¦¨¦©¨¤¨§¨¦
`ivFdl ,ux`d lr xW` xn` Kkitl§¦¨¨©£¤©¨¨¤§¦

.mIAW dnb dxez ©¤©¨

òñL úòñLå äñøt úñøôî ìk (â)¨©§¤¤©§¨§Ÿ©©¤©
.äøb úìòî úñøtaEzMd mrh §¨Ÿ©£©¥¨©©©¨

oipniQd ipW DA EidIW dndA lMW dGd©¤¤¨§¥¨¤¦§¨§¥©¦¨¦
cg`A Elk`Y `l la` ,Elk`Y ElNd©¨Ÿ¥£¨ŸŸ§§¤¨
,llM KxcA oM xn`IW iE`x dide .mdn¥¤§¨¨¤Ÿ©¥§¤¤§¨
zapx`de otXde lnBd hxRW `N ¤̀¨¤¥¥©¨¨§©¨¨§¨©§¤¤
oi`W ipRn ,dqxtA xifgde dxbA§¥¨§©£¦§©§¨¦§¥¤¥
.FCal cg`d oniQA mlFrA mixg £̀¥¦¨¨©¦¨¨¤¨§©

xn`e xfge(g wEqR),Elk`z `l mxUAn : §¨©§¨©¨¦§¨¨ŸŸ¥
.e`ll§¨



סה ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` a"k iyiy meil inei xeriy
ׁשעלֿידי  'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ונּמֹוח  נפׁשר האכל יתרה ∑Ó‰aa‰.הּגרה, זֹו ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְֵֵָָ
אּמֹו ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, .היא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

eÏÎ‡z d˙‡∑ ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה ולא …»…≈ְְְְְֲֵֵַַָָָָֹֹ
ּב'עׂשה' עליה לעבר אּלא תעׂשה'היא? ו'לא (זבחים , ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.לד)
ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ּגרה מעלת . . ּפרסה ג).מפרסת ּפרסה(יא, –מפרסת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
(ימין  חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרמז
זאת  ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), (ׂשמאל ּוגבּורה ְְְֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמקרבת)

טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, ּגרהלׁשם לאדם מעלת רמז – ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא  לעׂשֹות, עֹומד ׁשהּוא הּמעׂשה האם וׁשּוב ׁשּוב ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבֹוחן
נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאכן,

טהֹורה'. 'ּבהמה היא ְְֲִִֵַַָָהּבהמית

(ã)éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§¨®¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéà¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«

(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®
:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(å)àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ
:íëì àåä äàîè äñéøôä¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

áúëåi"Xx(g wEqtA),EN` `N` il oi` : §¨©©¦§¨¥¦¤¨¥
Dl oi`W d`nh dndA x`W§¨§¥¨§¥¨¤¥¨
,xnge lw Yxn` ,oiPn dxdh oniq mEW¦©¨¢¨¦©¦¨©§¨©¨Ÿ¤
dxdh ipniq zvw mdA WIW EN` dn̈¥¤¥¨¤§¨¦¨¥¨¢¨

`xtq oFWlE .'Eke zFxEq`(o`M)dn : £§§©§¨¨¨
md ixd dxdh ipniq mdA WIW EN ¥̀¤¥¨¤¦¨¥¨¢¨£¥¥
dndA x`W ,mzlik` lr dUrz `lA§Ÿ©£¤©£¦¨¨§¨§¥¨
oiC Fpi` dxdh oniq DA oi`W d`nh§¥¨¤¥¨¦©¨¢¨¥¦
,Dzlik` lr dUrY `lA `dYW¤§¥§Ÿ©£¤©£¦¨¨
xifgde zapx`de otXde lnBd E`vnp¦§§©¨¨§©¨¨§¨©§¤¤§©£¦
lTn d`nh dndA x`WE ,aEzMd on¦©¨§¨§¥¨§¥¨¦©
on odNW dUr zevn z`vnp ,xngëŸ¤¦§¥¦§©£¥¤¨¤¦
.xnge lTn dUrz `l zevn ,aEzMd©¨¦§©Ÿ©£¤¦©¨Ÿ¤

.`zixAd o`M cr©¨©¨©§¨
ìáàitl obdM dlFr Dpi` iYrC itl £¨§¦©§¦¥¨¨©Ÿ¤§¦

`di `l oM m`W ,cEnlYd zFibqª§©©§¤¦¥Ÿ§¥
Dpi`W ,d`nh dndA x`W lr dwFl¤©§¨§¥¨§¥¨¤¥¨
oi`W ,xnge lw oiCn `N` d`Ä¨¤¨¦¦©¨Ÿ¤¤¥
FzFg`A Exn` Kke .oiCd on oixidfn©§¦¦¦©¦§¨¨§©£
za F` eia` zA Fzg` aEzMd xq`W¤¨©©¨£Ÿ©¨¦©

FO`(fi k oNdl)aEzMA zFAxl Kxvde , ¦§©¨§ª§©§©©¨
s` FO` zaE eia` zA `idW FzFg £̀¤¦©¨¦©¦©
mW DA Wie xnge lwA d`AW iR lr©¦¤¨¨§©¨Ÿ¤§¥¨¥
,oiCd on oixidfn oi`W xnFl ,odiYW§¥¤©¤¥©§¦¦¦©¦

cviM wxtA zFnaiA `zi`cM(:ak)la` . ¦§¦¨¦¨§¤¤¥©£¨

ixacM diEpW `idW F` ,FGd `zixAd©¨©§¨©¤¦§¨§¦§¥
zkQnA oiCd on oiWpFr xnF`d̈¥§¦¦©¦§©¤¤

oixcdpq(.cp).`zvxzn Dpi`W F` , ©§¤§¦¤¥¨§¨©§¨
íòhäå,d`nh dndA x`W zFwlnA §©©©§©§§¨§¥¨§¥¨

xEQ`A aEzMd xn`W ipRn¦§¥¤¨©©¨§¦
xifgaE ,dqxR qixtn oi`W ipRn otXd©¨¨¦§¥¤¥©§¦©§¨©£¦
lM oM m` ,dxB dlrn Fpi`W ipRn¦§¥¤¥©£¤¥¨¦¥¨
`Ed dqxR qixtnE dxB dlrn Fpi`W¤¥©£¤¥¨©§¦©§¨
xnge lwl Kxv oi` ,dGd xEQ`d mWA§¥¨¦©¤¥Ÿ¤§©¨Ÿ¤

.llM§¨
eìëàz dúà`lde ,d`nh dndA `le Ÿ¨Ÿ¥§Ÿ§¥¨§¥¨©£Ÿ

dilr xarl `N` ,`id dxdf`A§©§¨¨¦¤¨©£Ÿ¨¤¨
Kke .i"Xx oFWl .dUrz `le dUrA©£¥§Ÿ©£¤§©¦§¨

mipdM zxFzA `id(o`M)iAx axde . ¦§©Ÿ£¦¨§¨©©¦
xn` dWn(b"d a"t zFxEq` zFlk`n 'ld)`EdW ¤¨©¦§©£¨£¤

,mc`d xUA hrnleìëàz dúà`le §©¥§©¨¨¨Ÿ¨Ÿ¥§Ÿ
.dUrA FAlge FxUaE ,mc`̈¨§¨§¤§©£¥

àìå`OWe .EpizFAxl oM WxCIW Epivn §Ÿ¨¦¤¦¨¥¥§©¥§¤¨
zxFzA mW EpipXX dOn df aWg̈©¤¦©¤¨¦¨§©

mipdM(c c wxR)ikNdn xUA s` lFki : Ÿ£¦¤¤¨©§©§©§¥
`lA Eidi miYW ikNdn alge miYW§©¦©£¥§©§¥§©¦¦§§Ÿ

xnFl cEnlY ,ozlik` lr dUrzäæ ©£¤©£¦¨¨©§©¤
,eìëàú àìlr dUrY `lA df ŸŸ¥¤§Ÿ©£¤©

alge miYW ikNdn xUA oi`e ,Fzlik £̀¦¨§¥§©§©§¥§©¦©£¥
.ozlik` lr dUrY `lA miYW ikNdn§©§¥§©¦§Ÿ©£¤©£¦¨¨

,dUrY `lA Fpi`W dGn axd oEcie§¨¨©¦¤¤¥§Ÿ©£¤
aEzMd on EWxce ,dUrA `Ed la £̀¨©£¥§¨§¦©¨

eìëàz dúà. Ÿ¨Ÿ¥
ïéàåminkg Exn` WExtAW ,oM xaCd §¥©¨¨¥¤§¥¨§£¨¦

(:`k zFzixM)miYW ikNdn mcA §¦§©§©§¥§©¦
WxR zevn ENt`W miYW ikNdn alge©£¥§©§¥§©¦¤£¦¦§©§
FxUA did m`e ,FA oi` mdixaCn¦¦§¥¤¥§¦¨¨§¨

`nh `nHd on `vFId lM ,xEq`zFxFkA) ¨¨©¥¦©¨¥¨¥§

(:dozF` Ehrn mc`d mce uxXd mce ,§©©¤¤§©¨¨¨¦£¨
Exn`e ,mC xEQ`n minkg(mW)mC : £¨¦¥¦¨§¨§¨©

uxW mEXn eilr dwFle ,FxUaM uxXd©¤¤¦§¨§¤¨¨¦¤¤
.xUaM EdE`Ure ,mC mEXn FA oi`W¤¥¦¨©£¨§¨¨
dUrY `lA opi`W Exn`X dn la £̀¨©¤¨§¤¥¨§Ÿ©£¤
EPOn Erpnp `NW xnFl ,ozlik` lr©£¦¨¨©¤Ÿ¦§§¦¤
df didi iYrC itl la` .oixYn ode§¥ª¨¦£¨§¦©§¦¦§¤¤

FA Ecnl zOd la` ,igd on xUaAf"r) §¨¨¦©©£¨©¥¨§
(:hkxEq`W dtExr dlbrn deW dxfBn¦§¥¨¨¨¥¤§¨£¨¤¨

.d`pdAc dxez ©£¨¨
.úáðøàä úàå (å)E`xwIW `Ed oin §¤¨©§¤¤¦¤¦§§

dawPde xkGd WcTd oFWlA oM¥¦§©Ÿ¤©¨¨§©§¥¨
oi` ,dpFId zFtFraE ,dprId oke ,EPOn¦¤§¥©©£¨¨©¨¥
miAx Wie .dawPd on wElg xkGd mW¥©¨¨¨¦©§¥¨§¥©¦
mdizFawpl oi`e xkf oFWlA mzFnXW¤§¨¦§¨¨§¥¦§¥¥¤
ax` aC ,xifg ,otC ,lnB ,xg` mW¥©¥¨¨¨¨£¦ŸŸ¥

(i b dki`)dpirxY ace dxR ,(f `i dirWi), ¥¨¨¨¨Ÿ¦§¤¤¨§©§¨
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(æ)òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

(ç)íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬
:íëì íä¥−¨¤«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑ ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְִֵֵֶָָ
מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה

קלֿוחמר  סימני אמרּת קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה : ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וכּו' אסּורֹות כהנים)טהרה בתורת הענין על ∑Ì¯NaÓ.(כל ְֲֳָָƒ¿»»ַ

וקרנים  וגידין עצמֹות על ולא ּבאזהרה, ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹּבׂשרם
˙eÚb.ּוטלפים  ‡Ï Ì˙Ï··e∑ יׂשראל יהיּו יכֹול ְִַָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְִִֵָָ

ּתלמּודֿלֹומר: נבלה? מּגע על כא)מזהרים "אמר (לקמן ְְְֱִֵַַַַַָָֹֻ

יׂשראל  ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאלֿהּכהנים
חמּורה  הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: קלֿוחמר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻמזהרין,
- קּלה נבלה טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר לא -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

תּגעּו" "לא ּתלמּודֿלֹומר: ּומה ּכלֿׁשּכן?! ?לא ְִֵֶַַַָָֹֹ
ּברגל  עצמֹו לטהר אדם חּיב ׁשאמרּו: וזהּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּברגל,

יז) .(ר"ה

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al jxk zegiy ihewl)

ּברגל עצמֹו לטהר אדם ח)חּיב יא, לֹו(רׁש"י מּנין לׁשאל, יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
רׁש"י  ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשחֹובת
"קרא  - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת לעיל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּפרׁש

האדם  על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאֹותֹו
להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו הּיֹום את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהרי

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzŸ¥«
i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א קׂשקּׂשים (שמואל "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ

לבּוׁש" .הּוא ָ

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aEzMd xn` KklE .zFtFrA xFY oke§¥§§¨¨©©¨
(f d lirl),dpFi ipa ipW F` mixFz iYW : §¥§¥¦§¥§¥¨

,iYW xkf oFWlA odW mixFYA xiMfi©§¦©¦¤¥¦§¨¨§¥
.mdA `citw oi`W ricFdl ,ipW dpFIaE©¨§¥§¦©¤¥§¦¨¨¤
EpizFAx oFWNn ilr aiWY l`e§©¨¦¨©¦§©¥

Exn`IW(:gk zFxFkA),dxifge dxR : ¤Ÿ§§¨¨©£¦¨
Exn`ie(:e mW)iM ,dNnBd on `Ad lnB : §Ÿ§¨¨¨©¨¦©§©¨¦

mrhe .mzpEM x`al oFWl mdA Eli`Wi©§¦¨¤¨§¨¥©¨¨¨§©©
ipW ilrA opi`W ,EN`A xEQ`d̈¦§¥¤¥¨©£¥§¥

.mipniQdf dxez ©¦¨¦
.eòbú àì íúìáðáe (ç)dxdf` Dpi` §¦§¨¨Ÿ¦¨¥¨©§¨¨

xn`i la` ,dribPd Epl xq`l¤¡Ÿ¨©§¦¨£¨Ÿ©
eòbú àì íúìáðáeiMíä íéàîè §¦§¨¨Ÿ¦¨¦§¥¦¥

,íëìm` iYlA mdA ErbY `l xnFlM ¨¤§©Ÿ¦§¨¤¦§¦¦
rbFp lM aWgIW xnFl oiprde .E`nHY¦¨§§¨¦§¨©¤©§Ÿ¨¥©
WCwOd on xdGie ,`nh `EdW mdÄ¤¤¨¥§¦¨¥¦©¦§¨

.miWcTd onE¦©¨¨¦
ànLåEpizFAx Exn`W WxcOdk"z) §¤¨©¦§¨¤¨§©¥

(:fh d"xe o`M:àì íúìáðáe ¨§§¦§¨¨Ÿ

,eòbúFA ErbY `NW xnFlM ,lbxA ¦¨¨¤¤§©¤Ÿ¦§
,mixFdh zFidl mivtg mY`W drWA§¨¨¤©¤£¥¦¦§§¦
,lbxl mdA ElrY `le md mi`nh iM¦§¥¦¥§Ÿ©£¨¤¨¤¤
oi`W ,e`lA zrpnp dribPd oi` la £̀¨¥©§¦¨¦§©©§¨¤¥
z` oiwFNd on lbxA dlapA rbFPd©¥©¦§¥¨¨¤¤¦©¦¤

Exn`X dnE .mirAx`d(:fh d"x)aIg : ¨©§¨¦©¤¨§©¨
ixaCn devn ,lbxA Fnvr xdhl mc`̈¨§©¥©§¨¤¤¦§¨¦¦§¥
F` dUr dxFYd on dfA oi`e ,mixtFq§¦§¥¨¤¦©¨£¥

.dIlrd zevn izlEf ,dUrY `lŸ©£¤¨¦¦§©¨£¦¨
Bà`dIWeòbú àì íúìáðáelbxA ¤§¥§¦§¨¨Ÿ¦¨¨¤¤

dAxd zFYknq` x`WM ,`Yknq ©̀§©§¨¦§¨©§©§©§¥
EpW cFre .mipdM zxFzA mW zFIpXW¤§ª¨§©Ÿ£¦§¨

:mW(i c wxR)m` lFki mixnF` mixg` : ¨¤¤£¥¦§¦¨¦
rbp,mirAx` dwli dlapA mc` ¨©¨¨¦§¥¨¦§¤©§¨¦

E`OHY dN`lE xnFl cEnlY(ck wEqR), ©§©§¥¤¦©¨¨

Kli dlaPd z` mc` d`x m` lFkï¦¨¨¨¨¤©§¥¨¥¥
xnFl cEnlY ,`nHieàì íúìáðáe §¦§¨©§©§¦§¨¨Ÿ

,eòbúdfe .zEWx xnF` ied ,cviM `d ¦¨¨¥©¡¥¥§§¤
.dxFYd on oiCd xTrh dxez ¦©©¦¦©¨

íéøétðñ .úN÷N÷å øétðñ (è)EN` §©¦§©§¤¤§©¦¦¥
.mdA hXd,úN÷N÷EN` ©¨¨¤©§¤¤¥

`Ed oke .i"Xx oFWl .FA mirEaTd©§¦§©¦§¥
oiNg zkQnA `xnBA(.hp). ©§¨¨§©¤¤ª¦

ìáàmirEaw odW mpFWNn oiaY `l £¨Ÿ¨¦¦§¨¤¥§¦
,bCd xFrA miwEacE WOn otEbA§¨©¨§¦§©¨
EPOn oicp opi`W "mirEaw" mE`xw la £̀¨§¨§¦¤¥¨¨¦¦¤
oiRlTd mde .xiRpqM FA oirfrCfn `le§Ÿ¦§©§§¦¦§©¦§¥©§¦¦
mdW ,oxRvl dnFC oclBW miNbrd̈£ª¦¤¦§¨¤§¦Ÿ¤¤¥
la` ,oiMQA F` cIA bCd xFrn mihWtp¦§¨¦¥©¨©¨©©¦£¨
Fpi`e bCd xFrA wEace rEaw `EdW lM̈¤¨©§¨§©¨§¥
,zUwUw Fpi` llM xFrd on cxtp¦§¨¦¨§¨¥©§¤¤
`xnBA Exn` KklE .`Ed xEq` eilraE§¨¨¨§¨¨§©§¨¨

(:eq mW)oFWlE ,`Ed `WEal zUwUw : ¨©§¤¤§¨§
`YtqFY(h"d b"t oiNg)miVwUTd od EN` : ¤§¨ª¦¥¥©©§©¦

.odA hXW mixiRpqE ,odA WAlOW¤§ª¨¨¤§©¦¦¤¨¨¤
eäæå,oitlw xn`W qElwp` lW FnEBxY §¤©§¤ª§§¤¨©©§¦

oihWtp ,xFrd lrW oiRlw odW¤¥§¦¦¤©¨¦§¨¦
,zFxRde zFpli`d iRlwM EPOn oitlwpe§¦§¨¦¦¤¦§¦¥¨¦¨§©¥
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(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

:íëì íä õ÷L¤¬¤¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום .ּבכל ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

סנּפיר  אׁשר־לֹו ּכל ּבּמים אׁשר מּכל ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹֽאת־זה
וקׂשקׂשת  סנּפיר אין־לֹו אׁשר ּכל . . ּבּמים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֽוקׂשקׂשת

לכם: הּוא ׁשקץ ט־יב)ּבּמים (יא, ִֶֶֶַָָֽ
ואין  סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכל

קׂשקׂשת ב)לֹו נא, .(נדה ְֶֶַ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

רֹומזים  מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְִִִִִִִִַַָָָָּדגים
מקֹום  והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹליֹוׁשבי
קׂשקּׂשים  ּבהם להיֹות וצרי יׂשראל. ּבני ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָחּיּותם
טפלים  אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוסנּפירים,
הּדג, על הּמגן לבּוׁש ׁשהּוא קׂשקּׂשים הּגּוף: את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּומׁשּמׁשים

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ְְִִִֶֶַַָָָָָּוסנּפירים
הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוזה
ׁשמים  יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָאבל

את  המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו הּלימּוד, על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּמׁשּמרת
על  מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתבּואה.
הרמז  וזהּו הּמּוכרח. ענין הּוא ׁשאף ּבּתֹורה, החידּוׁש ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכח
היתה  לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבמה
סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּכל ּכי סנּפיר, לכּתֹוב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָצריכה
ׁשהּסנּפיר  ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּבּתֹורה. החידּוׁש ּכח – ּתֹורה" "יגּדיל ְְִִִַַַַָָָֹענינֹו
– קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוהּנה
ּבוּדאי  הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּתלמיד־חכם
לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג והּוא ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָיחּדׁש
ּבלא  ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹסנּפיר
זכה  "לא ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר טמא, ּדג הּוא ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹיראת־ׁשמים

הּמות". סם לֹו נעׂשית –ֲֵֶַַַָ

(àé)-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
:eöwLz íúìáð¦§¨−̈§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑ ערּוביהן את ּבֹולאסר יׁש אם , ¿∆∆ƒ¿ֱִֵֵֵֶֶֶֹ
צט)טעםּבנֹותן  על ∑Ì¯NaÓ.(חולין מזהר אינֹו ְֵַַƒ¿»»ְֵַָֻ

העצמֹות  ועל eˆwLz.הּסנּפירים Ì˙Ï· ˙‡Â∑ שם) ְְֲִִַַַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈

יבחּוׁשין סו) מושיירונ"ש לרּבֹות יבחּוׁשין ׁשּסּננן. ְְְְִִִֶַַַָ
.ּבלע"ז  ְַַ

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`W aEzMd oipr on(d fi `Îl`EnW): ¦¦§©©¨¤¨©§¥

,WEal `Ed miVwUw oFixWe§¦§©§©¦¨
,zFrAHd on miiEUr oNM zFpFixXdW¤©¦§ª¨£¦¦©©¨
zFIR mYql zFRlw mdA miUFrW Wie§¥¤¦¨¤§¦¦§Ÿ¦
,wC ug odA qpMi `NW zFrAHd©©¨¤Ÿ¦¨¥¨¤¥©
KklE .miVwUw E`xwp mdd oiRlTde§©§¦¦¨¥¦§§©§©¦§¨
wlg wxtA `xnBA minkg ExiMfd¦§¦£¨¦©§¨¨§¤¤¥¤

(:dv oixcdpq).dRlw oFixW iWEal : ©§¤§¦§¥¦§§¦¨
ïúðBéå,oiAlB oFixWe :mBxY l`ifEr oA §¨¨¤¦¥¦§¥§¦§©§¦

miaNBd xrY :oFWNnd l`wfgi) ¦§©©©©¨¦§¤§¥

(`did iM xnFl oEMzi ,oiprvxd md ,¥¨©§¨¦¦§©¥©¦¨¨
iRlwM `Edd oFixXd zrAHd iR iEQM¦¦©©©©©¦§©¦§¦¥
wfgd xFrd oilXaOW bCd xFr©¨¤§©§¦¨¤¨¨
miUFr oM iM ,odA zFpFixXd miQknE§©¦©¦§¨¤¦¥¦

.df oade ,mFId mB©©§¨¥¤

,úN÷Nwäå øétðqä íòèåodilrA iM §©©©§©¦§©©§¤¤¦©£¥¤
miOd oFilrA mlFrl mipkFW§¦§¨§¤§©©¦
qpkPd xie`A lECB ElAwie ,odilElvaE¦§¥¤¦©§¦©£¦©¦§¨
mdn dgFC mg zvw mdA Wi okle ,mẄ§¨¥¥¨¤§¨Ÿ¤¥¤
xnSd dUri xW`M ,zEgNd zrtW¦§©©¥©£¤©£¤©¤¤
,dndAaE mc`A mipxRSd mbe xrVde§©¥¨§©©¦¨§©¦¨¨¨©§¥¨
mlFrl oMWi zUwywe xiRpq Fl oi`We§¤¥§©¦§©§¤¤¦§Ÿ§¨
axle ,mdixEkraE miOd zFiYgzA§©§¦©©¦©£¥¤§¨Ÿ
mdn dgCi `l mgd zqit`e zEgNd©©©£¦©©ŸŸ¦¨¤¥¤
dwaC dxw dgl ilrA md oM lre ,xaC̈¨§©¥¥©£¥¥¨¨¨§¥¨
zFniOd zvwA dzinn `ide ,zindl§¨¦§¦§¦¨¦§©©¥

.miWRrnd miOb`Mi dxez ©£©¦©§ª¨¦
.íénä õøL ìkî (é)mdxa` iAx xn` ¦Ÿ¤¤©©¦¨©©¦©§¨¨

iMõøLon E`xAIW miPhTd,íénä ¦¤¤©§©¦¤¦¨§¦©©¦
eäiçä Lôð,iYrC itlE .dawpE xkGn §¤¤©©¨¦¨¨§¥¨§¦©§¦

iMíénä õøLmihXd mibCl llM ¦¤¤©©¦§¨©¨¦©¨¦
,drEpY dvixW oFWl lM iM ,miOA©©¦¦¨§§¦¨§¨

äiçä Lôð ìkîeWIW ,mIAW zFIg md ¦¨¤¤©©¨¥©¤©¨¤¥
zFIgM mdilr zFklFde milbx mdÄ¤©§©¦§§£¥¤§©
WxcnE .cg` oiC mNkl dPde .dcVd©¨¤§¦¥§ª¨¦¤¨¦§©

mipdM zxFY(o`M):,äiç,mId zIg Ff ©Ÿ£¦¨©¨©©©¨
,Lôð`di lFki ,ipxiQd oA `iadl ¤¤§¨¦¤©¦§¦¨§¥

cEnlY ,i`pikg oA ixacM ld`A `Ohn§©¥¨Ÿ¤§¦§¥¤£¦©©§
xnFlõ÷L.`i dxez ©¤¤

íúìáð úàå (àé).eöwLzzFAxl §¤¦§¨¨§©¥§©
opPQW oiWEgai(k"z),oiWEgai . ©§¦¤¦§¨©§¦

.i"Xx oFWl .f"rlA y"pElWEn oixFTW¤¦§§§©©§©¦
on WxFR `Edd oiOdW ,FA DnY ip`e©£¦¨¥©¤©¦©¥¦
,ux`d lr gpe xie`A gxFtE cinY oiId©©¦¨¦¥©©£¦§¨©¨¨¤
,xq`p FzgixR zrXn ENt`e©£¦¦§©§¦¨¤¡©



ipinyסח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` a"k iyiy meil inei xeriy

(áé)õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ) ּתלמּודֿלֹומר ?מה …¬∆≈¿ְַַַ
ׁשּלֹוׁשּיכֹול  סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

אׁשר  "ּכל ּתלמּודֿלֹומר מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלּיּבׁשה;

ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאיןֿלֹו
ׁשהּׁשירן  מּתר אףֿעלּֿפי .ּבעלּיתֹו, ֲִִִִֶַַַָָָֻ

(âé)õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà íä¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד לקטּנים,(שבת הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְֲִִִֵֶַַַַָ
אינֹו אֹו .עלֿיד נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּכ

ּתלמּודֿלֹומר: ּבהנאה? לאסרן יד)אּלא "לא (דברים ְְְֲֶַַַָָָָָֹ
אסּורין  ּבאכילה עֹוף תאכלּו", ּכל מּתרין. ּבהנאה - ְֲֲֲִִִַַָָָָָֹֻ

ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ּבֹו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר
ולא  ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹהּמין

אחד ּבׁשמֹותם  מין וכּלן ,. ְְִִֶָָָֻ

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFtxh EN` wxtA opixn`cM(:fq oiNg): ¦§©§¦¨§¤¤¥§¥ª¦

,Edn mlFrd xie`l dWxR sqFi ax irÄ¥©¥¨§¨©£¦¨¨©
lre milMd lr gp `EdW oMW lke§¨¤¥¤¨©©¥¦§©
lM xvF`d ziA lkA wFgxnl ux`d̈¨¤§¥¨§¨¥¨¨¨
uxXd uxW diA `pixwE ,xicY mFId©¨¦§¦¨¥¤¤©Ÿ¥

ux`d lr(an wEqR oNdl). ©¨¨¤§©¨¨

ìáàdUrpe ,FnW WEYi `Edd oiOd £¨©¦©¦§§©£¤
lW dcB`A opixn`cM ,oiiA§©¦¦§©§¦¨¨©¨¨¤

rWxd qEhih(b ak x"wie)miWEgaIde . ¦¨¨¨§©©§¦
oiWgFaE miOA oEnHW on ,o`M ExMfdW¤ª§§¨¦¤¨©©¦£¦
oi` :oFWln ,FzF` oi`ivFnE skA FzF`§©¦¦¦§¥

zAWA zizXd z` oiWgFA(.epw zAW). £¦¤©§¦§©¨©¨

ipW wxR migafC `xnBaE(.ak),xn` ©§¨¨¦§¨¦¤¤¥¦¨©
inl milWn dewn inl milWOd lM̈©©§¦§¥¦§¤©§¦§¥
i` ,El`We .milWn oi` ziriaxl ,xFIM¦¦§¦¦¥©§¦§¨£¦
ENt` ,miOc` miWEgai ihErnl¦§¥©§¦£ª¦£¦
oA oFrnW oAx `ipzC ,inp EdipirA§¥©§¨¦§©§¨©¨¦§¤
miOd on FzNgYW lM xnF` l`ilnB©§¦¥¥¨¤§¦¨¦©©¦
on FzNgYW oin `EdW ,FA miliAhn©§¦¦¤¦¤§¦¨¦
xicY oii ixnWA mi`vnp inp oke ,mIOd©©¦§¥¨¦¦§¨¦§¦§¥©¦¨¦
mi`xap mdW miPhw mipal mirlFY¨¦§¨¦§©¦¤¥¦§¨¦

.ozF` oipPqnE oIId zEQBn¦©©©¦§©§¦¨
éúéàøåmiWEgai :azMW mW eiWExtA §¨¦¦§¥¨¨¤¨©©§¦

`lA miWEYi oinM miOc £̀ª¦§¦©¦§Ÿ
oii zFIag ilEWA milcBW KxcM ,mitpM§¨©¦§¤¤¤§¥¦§¥£¦©¦
oM s` ,miTC miWEgai uEgAn EpNW¤¨¦©©§¦©¦©¥
oEMzp KkA ilE`e .miOd on E`xap¦§§¦©©¦§©§¨¦§©¥
Wxtp Fpi`e mitpM Fl oi`W oinl ,o`kA§¨§¦¤¥§¨©¦§¥¦§©
mW md mbe ,oEPq ici lr `N` miOd on¦©©¦¤¨©§¥¦§©¥¥

.axd lv` mi`xwp md f"rNd©©©¥¦§¨¦¥¤¨©
ìáàoiNg zkQn WExtA(.fq):azM £¨§¥©¤¤ª¦¨©

miTC miWEYi FnM ,miWEgai©§¦§©¦©¦

,llMde .oii lW zFtYxnA mi`vnPd©¦§¨¦§©§§¤©¦§©§¨
ux`d lr uxFW Fpi`W oin `EdW¤¦¤¥¥©¨¨¤

.llMai dxez §¨
).óBòä ïî eöwLz älà úàå (âé§¤¥¤§©§¦¨

`N` zFtFrd lMn Exq`p `lŸ¤¤§¦¨¨¤¨
mr calA Ff dWxtA mixMfPd EN ¥̀©¦§¨¦§¨¨¨¦§©¦

odA xn`PW ozF`M mdipinBðéîì ¦¥¤§¨¤¤¡©¨¤§¦
,dðéîìeoniq xiMfd `l aEzMd iM §¦¨¦©¨Ÿ¦§¦¦¨

,xYdl xFdhA F` xEQ`l `nh sFrA§¨¥§¦§¨§¤¥
:xn` la`ïî eöwLz älà úàå £¨¨©§¤¥¤§©§¦

,óBòäoke .dN` caNn mixg` `l ¨Ÿ£¥¦¦§©¥¤§¥
hxtA mxiMfdW mi`Ohnd mivxXA©§¨¦©§©§¦¤¦§¦¨¦§¨

(lÎhk miwEqR oNdl)iYlA dGd oiCA opi` §©¨§¦¥¨©¦©¤¦§¦
.zFnWA dWxRA miaEwPd dN ¥̀¤©§¦©¨¨¨§¥

eðéúBaøåzFtFrA mipniq EcnloiNg) §©¥¨§¦¨¦§ª¦

(.hpoi`W odA xiMdl ode ,§¥§©¦¨¤¤¥
dN`d oipiOd on oipniQd ozF` lrA©©¨©¦¨¦¦©¦¦¨¥¤
`id zFtFrA lFcBd oniQde .mixEq`d̈£¦§©¦¨©¨§¦
,`nh mlFrl qxFCd sFr lMW ,dqixCd©§¦¨¤¨©¥§¨¨¥
FnCW ipRn Edzwigxd dxFYd iM¦©¨¦§¦©§¦§¥¤¨
cilFnE ,qbe xFgWe FzEIxfk`l mOgn§ª¨§©§¨¦§¨§©¦
ozFpe ,zxgxgXd dtExVd dxixOd©§¦¨©§¨©§©§Ÿ¤§¥
sFr mlFrd lkA oi`e .aNA zEIxfk ©̀§¨¦©¥§¥§¨¨¨

.dWxRA mixMfPd caNn qxcIW¤¦§Ÿ¦§©©¦§¨¦©¨¨¨
äpäåEN`n `EdW rcp qxcIW sFr lM §¦¥¨¤¦§Ÿ¥©¤¥¥

Fpi`W rEciA m`e .mixMfPd©¦§¨¦§¦§¨©¤¥
mixEq`d lkA oi`W ,xYn i`Ce qxFC¥©©ª¨¤¥§¨¨£¦
qxR `Ede cg` izlEf qxFC Fpi`W sFr¤¥¥¨¦¤¨§¤¤
ipRn minkg Fl EWg `le ,dIpfr F`¨§¦¨§Ÿ¨£¨¦¦§¥

aEXiA iEvn Fpi`W(.aq oiNg)`N` ¤¥¨§¦ª¦¤¨
ipRn ilE`e .cinY okFW `Ed zFxAcnA§¦§¨¥¨¦§©¦§¥
rxe sxUp FnC zFaxgA okFW `EdW¤¥¨¢¨¨¦§¨§©

.mdOr dxFY FYxq`e oiqxFcM§§¦©£©§¨¦¨¤
ãBòå`vnp m`W ,oipniQA minkg Epn §¨£¨¦©¦¨¦¤¦¦§¨

wtfe dxzi rAv` Fl WIW sFr¤¥¤§©§¥¨§¤¤
iM ,`Ed xFdHW rEcIA slwp oawxwe§ª§§¨¦§¨©¨©¤¨¦
FA WIWM la` .qxFC Fpi`W mdl rEcï©¨¤¤¥¥£¨§¤¥
xq`p mixMfPd dWlXd on oipniq ipW§¥¦¨¦¦©§¨©¦§¨¦¤¡Ÿ
dxzi rAv` FA Wi axFrd iM ,FzF`¦¨¥¥¤§©§¥¨

slwp oawxweeipinlE Fl oiWWFg Ep`e §ª§§¨¦§¨§¨§¦§¦¨
Kixv oi`e .oipniq ipW ilrA mNM mdW¤¥ª¨©£¥§¥¦¨¦§¥¨¦
oniq `N` Fl did `l m`W xnFl©¤¦Ÿ¨¨¤¨¦¨
mixMfPd EN`d dWlXd on cg ¤̀¨¦©§¨¨¥©¦§¨¦
zFtFrd x`W iM ,FzF` xq`PW¤¤¡Ÿ¦§¨¨
iYlA ,cg` oniqA md KM oNM oixEq`d̈£¦ª¨¨¥§¦¨¤¨¦§¦
EN` lMn cg` FA oi`W xWPd©¤¤¤¥¥¤¨¦¨¥

.dWlXd©§¨
ïéðòåsCxIW ,civ cSd `Ed dqixCd §¦§©©§¦¨©¨©¦¤¦§Ÿ

mqxcie miIg mURzie zFtFrd̈§¦§§¥©¦§¦§§¥
uPd dUri xW`M mzF` lk`ie eiciA§¨¨§Ÿ©¨©£¤©£¤©¥
`xwPd wCd uPde ,x"Ehq` `xwPd qBd©©©¦§¨©§§©¥©©©¦§¨
dfe .uA iaxraE ,f"rlA x"iFxtW ©̀§§§©©§©§¥Ÿ§¤
lr mxYde mxEQ`A zFtFrd hRWn¦§©¨§¦¨§¤¥¨©
xW`e ,`xnBA xEgzOde oFkPd KxCd©¤¤©¨§©¦§©¥©§¨¨©£¤
.zFtFrd zwicaA oM EdEp`vnE EdEpxwg£©§§¨¥¦§¦©¨

äpäåipRn ,zFtFrA xEQ`d mrh §¦¥©©¨¦§¦§¥
zFndAde ,mzFclFY zEIxfk ©̀§¨¦§¨§©§¥
dxBd ilraA oi`W ipRn ,oM EidIW okYi¦¨¥¤¦§¥¦§¥¤¥§©£¥©¥¨
mNM x`Xde ,qxFC drEqXd dqxRde§©©§¨©§¨¥§©§¨ª¨
dn ,iEPW mYclFzA `vnp dPde .Etxhi¦§Ÿ§¦¥¦§¨§©§¨¦©

minkg ExiMfdX(:dl f"r)alg lMW ¤¦§¦£¨¦¤¨£¥
mNM mi`nHd alge ,cnFr mixFdHd©§¦¥©£¥©§¥¦ª¨
dPde .mlFrl oABzi `le `Rwp EPpi ¥̀¤¦§¨§Ÿ¦§©¥§¨§¦¥

.miPWn md¥§ª¦
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(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå§¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין פי'(זה «»»ְֵֵֶֶַַ

וׁשלינּונא )מגּביּה אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן .ּדגים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ÛeLÈÂ ÒBk∑ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש הם ¿«¿ְְֲִֵֵַַַָ

ׁשּקֹורין  לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָלהם
.ייב"ו 

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑ ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה ואין .לּה, ְְִִֵֵַָָָ

(èé)úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
:ólèòä-úàå§¤¨«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה זֹו «¬ƒ»ְְְִַָָָָָָ
חברֹותיה  עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ְְֲֲִִִֶֶַָָָָׁשמּה

ׁשהיא ∑‰‡Ù‰.ּבּמזֹונֹות  לי ונראה רגזנית. ּדּיה היא ְַ»¬»»ְְְִִִִִֶַַָָָ
היירו"ן  לּה הּבר ∑‰ÙÈÎec˙.ׁשּקֹורין ּתרנגֹול ִֶָ«ƒ«ְְַַָ

ׁשמֹו נקרא ולּמה הרופ"א. ּובלע"ז ּכפּולה, ְְְְְְְְִַַַָָָָָוכרּבלּתֹו
"ונּגר  ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ְְְְִִֶַַַַָָּדּוכיפת?
רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָטּורא",

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ס"ח)ּבמּסכת .(דף ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָ

(ë)àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïëzéådidie ,rxGd ixai`A EwiGIW dGn §¦¨¥¦¤¤©¦§¥¨¥©¤©§¦§¤
mdAW dgNd on sQ`zOd rxGd©¤©©¦§©¥¦©¥¨¤¨¤
`l F` ,llM cilFY `le dgle dxẅ¨§¨¨§Ÿ¦§¨Ÿ
mixYOA WIW caNn ,oFkpe aFhA cilFY¦§§¨¦§©¤¥©ª¨¦
izi`xe .zF`Etxd KxcA drEci daFh¨§¨§¤¤¨§§¨¦¦
xifgd algW ,zFpFiqPd ixtq zvwA¦§¨¦§¥©¦§¤£¥©£¦
xrPd FzF` didi EPOn wpFId wpi m ¦̀¨©©¥¦¤¦§¤©©©
zFNbq mNkA WIW zF`l dfe ,rxvn§Ÿ¨§¤§¤¥§ª¨§ª

.c`n zFrxci dxez ¨§Ÿ
.óBòä õøL (ë)oikEnPd oiTCd od ¤¤¨¥©©¦©§¦

oiaEaf oFbM ,ux`d lr oiWgFxe§£¦©¨¨¤§§¦

.i"Xx oFWl .miabge oiWEYie oirxvE§¨¦§©¦©£¨¦§©¦
sFrd `xTi `l iM ,ilv` oFkp EPpi`e§¥¤¨¤§¦¦Ÿ¦¨¥¨
sFr FnW didi `le ,Ephw xEarA uxW¤¤©£¨§§Ÿ¦§¤§
ohw sNhrde .FtEB lcB xEarA mzq§¨©£Ÿ¤§¨£©¥§©
xW` dAx`d ipiOn miAxe ,milbxd̈©§©¦§©¦¦¦¥¨©§¤£¤
`xTi `l dOle ,EPOn milFcB eilbx©§¨§¦¦¤§¨¨Ÿ¦¨¥

.mdM sFrd uxW¤¤¨¨¤
ìáà:FCvA FWExR sFrd uxWCìää £¨¤¤¨¥§¦©Ÿ¥

,òaøà ìòlr KlIW sFr lM iM ©©§©¦¨¤¥¥©
dlrnl FW`xe sEwf Fx`Ev milbx ipW§¥©§©¦©¨¨§Ÿ§©§¨
okle ,cinY stFrnE eitpM lr KnFqe§¥©§¨¨§¥¨¦§¨¥

ilrA la` .mzq sFre spM sFr `xTi¦¨¥¨¨§§¨£¨©£¥
,mikEnp miklFd milbx drAx ©̀§¨¨©§©¦§¦§¦
KklE ,mivxWM dHnl mW`xe mx`Eve§©¨¨§Ÿ¨§©¨¦§¨¦§¨

E`xTi,óBòä õøLiYWxR xW`M ¦¨§¤¤¨©£¤¥©§¦
ziW`xA xcqA(k `). §¥¤§¥¦

ïëå:WxtE o`M xfgóBòä õøL ìëå §¥¨©¨¥©§¨¤¤¨
àeä õ÷L íéìâø òaøà Bì øLà£¤©§©©§©¦¤¤

íëì(bk wEqR)uxW lM :xnF`M ,FWExtE , ¨¤¨¥§¥¨¤¤
oi`e ,calA milbx rAx` Fl xW` sFrd̈£¤©§©©§©¦¦§©§¥
.mkl `Ed uwW ,mixMfPd mirxM Fl§¨©¦©¦§¨¦¤¤¨¤

mipdM zxFzA FWxcnE(o`M)xnF` iAx : ¦§¨§©Ÿ£¦¨©¦¥



ipinyע zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` a"k iyiy meil inei xeriy

(àë)Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà òaøà-ìò©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

:õøàä-ìò ïää¥−©¨¨«¤
i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑ ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»

לצּו ארּבע סמּו לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
מתחּזק  הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ּוכׁשרֹוצה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹרגליו,
ּכאֹותן  הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבאֹותן
ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל לנגושט"א, ְֲִִִֵֶֶָָָׁשּקֹורין
רגלים  ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשארּבעה

ּכאן, הּכתּובים ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֻוארּבע
מצּויין  הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ְְְִִִִֶַָָָָָֻּוכנפיו
ׁשאין  ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּבאֹותן
אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלהם

ּביניהם  להבּדיל .יֹודעים ְְְִִֵֵֶַ

(áë)Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä-úàå§¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

:eäðéîì áâçä¤«¨−̈§¦¥«

(âë)õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ)לֹו יׁש ׁשאם ללּמד טהֹור ּבא – .חמׁש ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) להאמר ּבענין העתידין ּבנגיעתם ∑e‡nhz.למּטה טמאה ּכלֹומר, .יׁש ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,milbx rAx` Fl xW` sFrd uxW lke§Ÿ¤¤¨£¤©§©©§©¦
.xFdh Wng Fl Wi m` `d̈¦¥¨¥¨

äpäåsFrd uxWA FGd dWxRA oi` §¦¥¥©¨¨¨©§¤¤¨
dpWnA la` .dUr zevn `N ¤̀¨¦§©£¥£¨§¦§¥

dxFYd(hi ci mixaC):dxdf` FA dxn`p ©¨§¨¦¤¤§¨©§¨¨
`l mkl `Ed `nh sFrd uxW lke§Ÿ¤¤¨¨¥¨¤Ÿ

.eilr miwFl mXn ,Elk`i`k dxez ¥¨¥¦¨¦¨¨
.eànhz älàìe (ãë)oicizrd dN`l §¥¤¦©¨§¥¤¨£¦¦

E`OHY oiprA dHnl xn`dl§¥¨¥§©¨¨¦§¨¦©¨
(k"z) (o`M i"Xx)dndA zlaPW LcOl o`M , ©¦¨¨¦§§¤¦§©§¥¨

dWxRd sFqAW oipraE ,d`Ohn d`nh§¥¨§©§¨¨¦§¨¤§©¨¨¨
(hl wEqR)oFWl .dxFdh dndA lr WxR ¨¥¥©§¥¨§¨§

i"Xx(e"k wEqtA)owNg dOl oM m`e . ©¦§¨§¦¥¨¨¦§¨
iE`x did ,mdA hxR dOle aEzMd©¨§¨¨¥¥¨¤¨¨¨
`nhi dndA zlapA rbFPd lM ,xn`IW¤Ÿ©¨©¥©§¦§©§¥¨¦§¨
qAki DzlaPn `UFPd lke ,axrd cr©¨¤¤§¨©¥¦¦§¨¨§©¥

.axrd cr `nhie eicbA§¨¨§¦§¨©¨¤¤
ïBëpäåxiMfd o`M iMíúìáðamzq §©¨¦¨¦§¦§¦§¨¨§¨

oi`W cOll ,dzin mdA xiMfd `le§Ÿ¦§¦¨¤¦¨§©¥¤¥
onfA odA rbFPd lke ,dhigW mdÄ¤§¦¨§¨©¥©¨¤¦§©
ike :xn` mW la` ,`nhi miIg mpi`W¤¥¨©¦¦§¨£¨¨¨©§¦
hgWp m`W xnFl ,dndAd on zEnï¦©§¥¨©¤¦¦§©

.d`Ohn Dpi ¥̀¨§©§¨
ïéðòå:xiMfd ,dWxRd,eànhz älàìe §¦§©©¨¨¨¦§¦§¥¤¦©¨

mibcA mixMfPA oi`W xnFl©¤¥©¦§¨¦§¨¦
d`nHd miabgaE zFtFraEwx ,FGd §©£¨¦©ª§¨©©

xW` dndAd mde ,xiMfi xW` dN`l§¥¤£¤©§¦§¥©§¥¨£¤
xn`e .dxB zlrnE rqW zrqFW DPpi ¥̀¤¨©©¤©©£©¥¨§¨©

(ek wEqtA)òâpä ìk íëì íä íéàîè §¨§¥¦¥¨¤¨©Ÿ¥©
,àîèé íäaxfge ,zxMfPd d`nHA ¨¤¦§¨©ª§¨©¦§¤¤§¨©

xn`e(gkÎfk miwEqtA)eiRM lr KlFd lMW §¨©¦§¦¤¨¥©©¨
,axrd cr rbFPd `nhi oM mB dIgA§©¨©¥¦§¨©¥©©¨¤¤

:oke .eicbA qAkl siqFi `UFPdeäæå §©¥¦§©¥§¨¨§¥§¤
õøMa àîhä íëì(hk wEqR)cizrd lr , ¨¤©¨¥©¤¤¨©¤¨¦

.o`kA mdxa` iAx WAYWpe .xiMfdl§©§¦§¦§©¥©¦©§¨¨§¨
äpäålrnllk`Od xEQ` oiprA d §¦¥§©§¨§¦§©¦©©£¨

(fÎc miwEqR)zrqFW Dpi`W dndAd xiMfd §¦¦§¦©§¥¨¤¥¨©©
lr KlFd xiMfd `le dxB zlrnE rqW¤©©£©¥¨§Ÿ¦§¦¥©
KxC oi`W xEarA ilE` ,dIgA eiRM©¨§©¨©©£¤¥¤¤
KFzA mgiPde ,mdA hxR `l mlk`l§¨§¨Ÿ¥¥¨¤§¦¦¨§

xn`W llMd(b wEqtA)dndAd lk`PW . ©§¨¤¨©§¨¤Ÿ©©§¥¨
zlrnE rqW zrqFWe dqxR zqxtOd©©§¤¤©§¨§©©¤©©£©
FnM ,dndA llkA dIge ,zxg` `le dxB¥¨§Ÿ©¤¤§©¨¦§©§¥¨§
lI` Elk`z xW` dndAd z`f :xn`PW¤¤¡©Ÿ©§¥¨£¤Ÿ¥©¨

xEngie iavE(dÎc ci mixaC). §¦§©§§¨¦

eðéúBaøìeDNM dWxRA mipdM zxFzA §©¥§©Ÿ£¦©¨¨¨ª¨
,miWxcnäîäaä ìëì ¦§¨¦§¨©§¥¨

íëì íä íéàîè(ek wEqR)on xa`A , §¥¦¥¨¤¨§¥¤¦
,igd(a c dWxR),,åétk ìò CìBä ìëå ©©¨¨¨§¨¥©©¨

,zOd on xa`A(e e wxR)aEzMd Kix`i iM . §¥¤¦©¥¤¤¦©£¦©¨
fnxl zFAx zF`nh mdA xiMfie§©§¦¨¤ª§©¦§Ÿ
lM zzinA ,mzvTnE mNM E`OhIW¤§©§ª¨¦§¨¨§¦©¨
on WlYIWM EPOn xa`d zzinaE sEBd©§¦©¨¥¤¦¤§¤¦¨¥¦

.igd sEBd©©©



עי ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` a"k iyiy meil inei xeriy

(äë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ מּגע מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכּבּוס ּכל טעּונה ׁשהיא , ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
.ּבגדים  ְִָ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì| §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈§¤´©
íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñL äpðéà¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

:àîèé íäa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְ

היא  למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּגמל
לּמד ּכאן מטּמאה,מחּברת. טמאה ּבהמה ׁשּנבלת , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

הּפרׁשה  ׁשּבסֹוף טהֹורה ּובענין ּבהמה על .ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

(æë)ìëå|-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤´¤©
àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ ודב ּכלב ÌÎÏ.וחתּול ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©
ñ :íëì änä íéàîè áøòä̈¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְִֵַָָָֻ
ּבמּגען  טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻאכילה,
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל .ונאסר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

„ÏÁ‰∑ מושטיל"ה.·v‰Â∑ ׁשּדֹומה פויי"ט, «…∆¿«»ֶֶ
.לצפרּדע  ְְִֵַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,áøòä ãò àîèé íòèå,dWxRd lkA §©©¦§¨©¨¤¤§¨©¨¨¨
FxUA ugx m` xdHi axrA iM¦¨¤¤¦¨¥¦¨©§¨
xEarA ,dvigxA xSw la` .minA§©¦£¨¦¥¨§¦¨©£

xiMfdW(`Ad wEqRA)icbA qEAM`UFPd ¤¦§¦©¨©¨¦¦§¥©¥
.FtEB ugxIW oMW lke ,dliaHd `EdW¤©§¦¨§¨¤¥¤¦§©
zF`nHd lM xiMfdl milWdWkE§¤¦§¦§©§¦¨©ª§
dliaHd xiMfd mivxWaE zFlapA¦§¥¦§¨¦¦§¦©§¦¨
axrd cr `nhe `aEi miOA :milkA§¥¦©©¦¨§¨¥©¨¤¤

xdhe(al wEqR)iM mc`l oiCd `Ede , §¨¥¨§©¦§¨¨¦
.cnlp EPOn¦¤¦§©

äLøôáezxg`(eh fi oNdl)lke :WxR §¨¨¨©¤¤§©¨¥©§¨
xW` Wtpdlap lk`Y ¤¤£¤Ÿ©§¥¨

ugxe eicbA qAke xBaE gxf`A dtxhE§¥¨¨¤§¨©¥§¦¤§¨¨§¨©
mB xiMfde .axrd cr `nhe miOA©©¦§¨¥©¨¤¤§¦§¦©
ugxi `l FxUaE qAki `l m`e :Wprd̈Ÿ¤§¦Ÿ§©¥§¨Ÿ¦§¨

FpFr `Upe(fh wEqR mW)lkl llM `Ede , §¨¨£¨¨§§¨§¨

,mivxXl cnlp EPOnE ,zFlaPd z`nhª§©©§¥¦¤¦§©©§¨¦
mivxWA dvigxd o`M dxMfd xakE§¨ª§§¨¨¨§¦¨¦§¨¦

.iYazMW FnM§¤¨©§¦
øéîçäårBOd on xzFi `VnA aEzMd §¤§¦©¨§©¨¥¦©©¨

KxCW ipRn ,micbAd qEAkA§¦©§¨¦¦§¥¤¤¤
`UFPd la` ,zgpA FciA rBl mirbFPd©§¦¦©§¨§©©£¨©¥
eicbaE eilr cAkIW `Vn KxC ,mzF`¨¤¤©¨¤¦§©¨¨§¨¨

.minrR axA FzF` ErIqidk dxez §©§§Ÿ§¨¦



ipinyעב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` b"k ycew zayl inei xeriy

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà õò-éìk§¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה הּוא (יבמות טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·לתרּומה.ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְֲֵַ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

ß 'aÎxc` b"k ycew zay ß

(âì)ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa øLà£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑ מּטּמא חרס ּכלי מאוירֹואין אּלא ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
כד) ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ ּומטּמא חֹוזר הּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ

ּׁשּבאוירֹו 'ּבתֹוכֹו'(מה לֹומר: צרי אחרים: B˙‡Â.)ספרים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…
e¯aL˙∑(ת"כ) טהרה לֹו ׁשאין .ּבמקוה לּמד ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå àîèé¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְִַָָ
אׁשר  האכל מּכל יטמא.. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹהעליֹון:
חרס  ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו יבֹוא אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָיאכל,
ּבכל  יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּטמא

למדנּו יטמא. – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכלי
ּומתּקן  מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמּכאן
אחת, ּפעם מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻלקּבל
לעֹולם  טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻּומּׁשּבאּו

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïkלג  de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íúîa íäî åéìò ìté øLà ìëå (áì)§Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨
.õò éìk ìkî àîèéil` aFxTd ¦§¨¦¨§¦¥©¨¥©

iM ,dfAíúîa íäîlkl fnxi ¨¤¦¥¤§Ÿ¨¦§Ÿ§¨
uxWe d`nh dndaA dlrnl mixMfPd©¦§¨¦§©§¨¦§¥¨§¥¨§¤¤
milMd z`nh xiMfi dOl iM ,dIge§©¨¦¨¨©§¦ª§©©¥¦
zbdFp `ide ,cEgiA mivxWA micbAde§©§¨¦¦§¨¦§¦§¦¤¤
xW` mihRWOd lM oke ,zFlapA mB©¦§¥§¥¨©¦§¨¦£¤

oilkF`d xWkdA xiMfi(cl wEqRA)oNM : ©§¦§¤§¥¨§¦§¨ª¨
xAC ollkaE ,zF`nHd lkA oieẄ¦§¨©ª§¦§¨¨¦¥

zFid Lilr dWwi l`e .aEzMdíäa ©¨§©¦§¤¨¤¡¨¤
íúîa,mivxWA oFW`xd aEzMAW §Ÿ¨¤©¨¨¦¦§¨¦

íúîa íäîeiM ,oNkA ipXd aEzMA ¥¤§Ÿ¨©¨©¥¦§ª¨¦
.miAx zFnFwnA oM¥¦§©¦

ïëzéåcr aEzMd oiYndW ,xnFl §¦¨¥©¤¦§¦©¨©
dndAA mi`nHd lM xiMfdW¤¦§¦¨©§¥¦©§¥¨
xiMfd sFQA KM xg`e ,mivxXaE dIgaE©©¨©§¨¦§©©¨©¦§¦
FA milWi xW` cg`A milkA d`nHd©ª§¨§¥¦§¤¨£¤©§¦
zrC iM ,mixg`d lkl EPOn cnll¦§Ÿ¦¤§¨¨£¥¦¦©©

EpizFAx(.`i dbibg)didIWíúîa íäî ©¥£¦¨¤¦§¤¥¤§Ÿ¨
`EdW uxXd lr Ecnli EPOnE mivxWA¦§¨¦¦¤¦§§©©¤¤¤
aEzMd bdp oke .dWcrkA `Ohn§©¥§©£¨¨§¥¨©©¨

xiMfdW ,dliahA(df wEqRA)lM sFqA ¦§¦¨¤¦§¦§¨¤§¨
,ozliahE milMd z`nh zF`nHd©ª§ª§©©¥¦§¦¨¨

lp EPOnEx`W lkA milke mc`l cn ¦¤¦§©§¨¨§¥¦§¨§¨
.zFxMfPd zF`nHd©ª§©¦§¨

.àáeé íéna`nh Fzliah xg`l s`e ©©¦¨§©§©©§¦¨¨¥
,WnXd axrd cr dnExzl `Ed¦§¨©©£¥©¤¤
.FWnW axrdA xdhp `Ed KM xg`e§©©¨¦§©§¥¨¥¦§
mipdM zxFzA FWxcnE .i"Xx oFWl§©¦¦§¨§©Ÿ£¦

(o`M):,áøòä ãò àîèå,lMl lFki ¨§¨¥©¨¤¤¨©Ÿ
xnFl cEnlY,øäèåi`øäèålFki ©§©§¨¥¦§¨¥¨

xnFl cEnlY ,xaC lklãò àîèå §¨¨¨©§©§¨¥©
,áøòäcFrAn oiNgl xFdh cviM `d ¨¤¤¨¥©¨§ª¦¦§

xErWe .KWgYXn dnExzle ,mFi§¦§¨¦¤¤§©§¦
xdhe `aEi miOA :WxcOd itl aEzMd©¨§¦©¦§¨©©¦¨§¨¥

.axrd cr `nhe§¨¥©¨¤¤

ìòå:hWRd KxCàîèå àáeé íéna §©¤¤©§¨©©¦¨§¨¥
øäèå áøòä ãòdPde .axrA ©¨¤¤§¨¥¨¤¤§¦¥

cr" zFIWxRd lkA aEzMd xiMfd¦§¦©¨§¨©¨¨¦©
znExzl dxdHd qRzi iM ,"axrd̈¤¤¦¦§Ÿ©¨¢¨¦§©

xn`W FnM ,miWcTd(fÎe ak oNdl): ©¨¨¦§¤¨©§©¨

on lk`i `le axrd cr d`nhe§¨§¨©¨¤¤§ŸŸ©¦
`aE ,miOA FxUA ugx m` iM miWcTd©¢¨¦¦¦¨©§¨©¨¦¨
miWcTd on lk`i xg`e xdhe WnXd©¤¤§¨¥§©©Ÿ©¦©¢¨¦
F` oiNgl dxdHd la` .`Ed Fngl iM¦©§£¨©¨¢¨§ª¦
`le ,calA dliahA `id xUrnl§©£¥¦¦§¦¨¦§©§Ÿ
xdHl devn EPpi` iM ,o`kA DPxiMfi©§¦¤¨§¨¦¥¤¦§¨¦¨¥
olkF` dvx m`e ,oiNgl§ª¦§¦¨¨§¨

.d`nhAbl dxez §ª§¨
.ìëàé øLà ìëàä ìkî (ãì)WxR ¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¥©

FWxcn itM dGd aEzMd :i"Xx©¦©¨©¤§¦¦§¨
oi`W Epcnl ,dAxd mixaC FA cnli¦§©§¨¦©§¥¨©§¤¥
Ecnl cFre ,'Eke oTznE xWkn lkŸ̀¤ª§¨§ª¨§§¨§
d`nHd cle oi`W o`Mn EpizFAx©¥¦¨¤¥§©©ª§¨



עג ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` b"k ycew zayl inei xeriy
נגּוב  מכׁשיר ואפּלּו מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין ; ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

'אׁשר  הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻזרעים
ּבכלּֿכלי  יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָיבֹוא

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– מּכאן:(פסחים ְְְִִֵֶַָָָָֹ
יכֹול  ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ּתלמּודֿ חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָיהיּו
אכל  מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלֹומר:

מּטּמא  הּכלים ּומׁשקה ּכל ואין חרס, ּכלי מאויר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּטמאה  אבי ׁשהּׁשרץ לפי חרס, ּכלי מאויר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻמּטּמאין
חֹוזר  אינֹו לפיכ הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהּכלי
ׁשּנפל  ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומטּמא
הּתּנּור  ּבּפת: הּׁשרץ נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָֹלאויר

הּתּנּור  את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, –ְְְִִִֶַַַַַָֹֹ
אּתה  ׁשאם ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכאּלּו
ּכלי  מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹאֹומר

טמא  ׁשהרי ולמדנּוחרס, מּגּבן; ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
אּלאֿאםֿ זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹוד

מּׁשּנּתלׁשּו עליהן נפלּו מקּבלין ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהכׁשר
ׁשאין  עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:

אחרים  מטּמא ּכביצהאכל ּבֹו יׁש אּלאֿאםּֿכן (ת"כ., ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
פ) אחת,יומא ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: ,ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מּביצת  יֹותר מחזיק הּבליעה ּבית 'אין חכמים: ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָוׁשערּו
.ּתרנגלת' ְְֶַֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא הם,(כלים הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְִִִֵֵַַ
ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל על והם הּקדרה את וׁשֹופת , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם החלל, ׁשאין ∑ızÈ.נקב ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָÀ»ֵֶ
ּבטבילה  טהרה חרס ÌÎÏ.לכלי eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ ְְֳִִִִֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆

ּתלמּודֿלֹומר: לנתצם', אני 'מצּוה ּתאמר: ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא
– ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ"ּוטמאים

.רּׁשאי  ַַ

(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑,לּקרקע המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְִַַַַָֻ
טמאה  מקּבלין ללמד אין ל יׁש ועֹוד ;.‰È‰È ְְְְְְִִֵֵַָֹֻƒ¿∆

¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם Ì˙Ï·a.הּטֹובל Ú‚Â »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»
‡ÓËÈ∑(ת"כ) ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא ּבנבלתם,אפּלּו ונגע ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

קלֿוחמר  ּתאמר ׁשּלא הּטמאים יטמא. את מטהר אם : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
את  ׁשּיּציל קלֿוחמר לכמּטמאתם, מּלּטמא, הּטהֹור ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

יטמא" ּבנבלתם "ונגע .נאמר: ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Epcnle ,'Eke EpipW KMW ,milM `Ohn§©¥¥¦¤¨¨¦§§¨©§
zxWkn Dpi`W min z`iA lr cFr©¦©©¦¤¥¨©§¤¤
oi`W cFr Epcnle :xn` mllkAE ,'Eke§¦§¨¨¨©§¨©§¤¥

lk`FA Wi oM m` `N` mixg` `Ohn Ÿ¤§©¥£¥¦¤¨¦¥¥
:xn`PW ,dviAM,ìëàélk`Pd lk` ©¥¨¤¤¡©¥¨¥Ÿ¤©¤¡¨

ziA oi` minkg ExrWe ,zg` zaA§©©©§¦££¨¦¥¥
.zlbpxY zviAn xzFi wifgn drilAd©§¦¨©§¦¥¦¥©©§§Ÿ¤

.axd oFWl df¤§¨©
Léåz`nhA dGd aEzMd iM ,xESw FA §¥¦¦©¨©¤§ª§©

xAcn Fpi`e ,`Ed Dnvr oilkF`d̈§¦©§¨§¥§©¥
axd `ivFd la` .mixg`l oz`nhA§ª§¨¨©£¥¦£¨¦¨©

mipdM zxFzA Exn`X dOn df(o`M): ¤¦©¤¨§§©Ÿ£¦¨

,àîèé ìëàlkA `OhOW cOln Ÿ¤¦§¨§©¥¤§©¥§¨
,`EdW lkA mixg`l `Ohi lFki ,`EdW¤¨§©¥©£¥¦§¨¤

xnFl cEnlY,ìëàé øLàFpi` `d ©§©£¤¥¨¥¨¥
.dviAkA `N` `Ohn§©¥¤¨§©¥¨

øáëezFi`x E`iade ,axd lr Ewlg §¨¨§©¨©§¥¦§¨
d`nh oilAwn oilk`d oi`W¤¥¨Ÿ§¦§©§¦ª§¨
WxcOde ,dviAkA `N` llM dxFYd on¦©¨§¨¤¨§©¥¨§©¦§¨
,mdixaCn `Yknq` mipdM zxFzA§©Ÿ£¦©§©§¨¦¦§¥¤
lkA d`nh ElAwIW EtiqFd mdW¤¥¦¤§©§ª§¨§¨
xn`X dnA WxCi aEzMd xTre .`EdW¤§¦©©¨¦¨¥§©¤¨©

:mW,ìëàä.dndA ilkF` `ivFdl ¨¨Ÿ¤§¦§¥§¥¨
,ìëàä ìkîdndA ilkF` `iadl ¦¨¨Ÿ¤§¨¦§¥§¥¨

.mc` lk`nl mdilr aWgWøLà ¤¨©£¥¤§©£¨¨¨£¤
,ìëàé.gExq lk`l hxRdl dxez ¥¨¥§¨§Ÿ¤¨©

.õzé íéøéëå øepz (äì)aEzMd `A ©§¦©¦ª¨¨©¨
xEPYd oiC didIW ,cOll§©¥¤¦§¤¦©©
,hiHd on oiiEUr odW ,mixiMde§©¦©¦¤¥£¦¦©¦
,odA zRd oitF`e okFzA xF`d oiwiQnE©¦¦¨§¨§¦©©¨¤
odW ,Uxg ilM oicM ,rwxTl oxEAgA§¦¨©©§©§¦§¥¤¤¤¥
oWaMA oiiEt`d zFIpFziTde zFxcTd©§¥§©¦¦¨£¦©¦§¨

,d`nh ElAwi md s`W ,oilhlHn ode§¥¦©§§¦¤©¥§©§ª§¨
.dewnA dxdh mdl oi`e§¥¨¤¨¢¨§¦§¤

õzé øîàåcOll ,xaXi xn` `le §¨©ª¨§Ÿ¨©¦¨¥§©¥
`NW cr oxAWl Kixv oi`W¤¥¨¦§©§¨©¤Ÿ
,cEwIn W` zFYgl qxg FzYkna `vOi¦¨¥¦§¦¨¤¤©§¥¦¨
zFUrl mpai `le mqxdi `N ¤̀¨©©§¥§Ÿ¦§¥©£

mdW cFr cOllE .mYk`lnoilAwn §©§¨§©¥¤¥§©§¦
uYie ,ux`A oixAgOW iR lr s` d`nhª§¨©©¦¤§ª¨¦¨¨¤§¦Ÿ
,oipA zqixd dvizp oipr iM ,dpA xW £̀¤¨¨¦¦§©§¦¨£¦©¦§¨

miYAd EvzYe :FnM(i ak dirWi)uzpe , §©¦§©¨¦§©§¨§¨©
ziAd z`(dn ci oNdl).el dxez ¤©©¦§©¨

äéäé íéî äå÷î øBáe ïéòî Cà (åì)©©§¨¦§¥©¦¦§¤
.øBäèdewOA miOd oi`W xn`i ¨Ÿ©¤¥©©¦©¦§¤

m` rwxTl mxEAgA d`nh oilAwn§©§¦ª§¨§¦¨©©§©¦
xn`e .d`nHd odA lRiíúìáða òâðå ¦Ÿ¨¤©ª§¨§¨©§Ÿ¥©§¦§¨¨

,àîèérbFp xW` minE :FxErW ¦§¨¦©¦£¤¥©



ipinyעד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` b"k ycew zayl inei xeriy

(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑"זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל זריעה ∆«≈«ְְִִִֵֵֵֶַָ
ּכמֹו: הּוא, ּדבר א)ׁשם מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ְְְְִִִֵֵַָָָ

‡e‰ ¯B‰Ë∑ לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד »ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֻ
מים  עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל .אכל ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑ ׁשאם ׁשּנּתלׁש. לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְִִֶֶַַַ
ׁשּלא  זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻּתאמר:

Ú¯Ê.הכׁשר! ÏÚ ÌÈÓ∑ מׁשקין ׁשאר ּבין מים ,ּבין ְַֻ«ƒ«∆«ְְִִֵֵַַָ
לתֹוכן  נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם נדרׁשּבין הּכל ; ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכהנים' ÂÈÏÚ.ּב'תֹורת Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑ מּׁשּנּגב אף ְֲִַֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ִֶַַֻ
ׁשם  עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמן
אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאכל,

אינֹו הימּנּוׁשּוב .נעקר ֱֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לכם הּוא טמא . . זרע על מים יּתן לח)וכי מאכל (יא, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
'יבׁשה'.יבׁש ה' לעבֹודת רֹומז –– רטב רֹומז מאכל ְֲֲֵֵֵֵַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות מּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָֻלעבֹודה
למקֹום  ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעד

ּוכפי  חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם לקּבל ּכדי יתרה, קדּׁשה ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּיׁש
"לנגיעת  ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמצינּו
לׁשרֹות  מתאּוה אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּנכרים

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . ְְְִִֵֶֶַָָֻאּלא

(èì)äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
:áøòä-ãò àîèé dúìáða òâpä©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. וגידים (חולין ּבעצמֹות ּבעֹור ולא ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא ,. ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

miWElYd miOd iM ,`nhi mzlapA§¦§¨¨¦§¨¦©©¦©§¦
iM ,E`nHi mzlapA mdA Erbi xW £̀¤¦§¨¤§¦§¨¨¦¨§¦
la` mzlapA miOd Erbi `l dewOA©¦§¤Ÿ¦§©©¦§¦§¨¨£¨

.FkFY l` lRi mzlap¦§¨¨¦Ÿ¤
øékæäåin :KxcM ,cigi oFWlA miOd §¦§¦©©¦¦§¨¦§¤¤¥

eilr wxf `l dCp(bi hi xAcOA). ¦¨ŸŸ©¨¨©¦§¨

mzlapA rbFp lke :aEzMd xn`IW F`¤Ÿ©©¨§¨¥©§¦§¨¨
miwWOde miOd zFAxl dpEMde ,`nhi¦§¨§©©¨¨§©©©¦§©©§¦

mixMfPd(cl wEqtA)`A iM ,llMd lre . ©¦§¨¦§¨§©©§¨¦¨
oilAwn mdW miOd lr cOll df¤§©¥©©©¦¤¥§©§¦
xMfd `NW ,xAgna `le WElzA d`nhª§¨§¨§Ÿ¦§ª¨¤Ÿª§©

.dYr cr df¤©©¨
úøBúáemipdM(o`M)ililBd iqFi iAx : §©Ÿ£¦¨©¦¦©§¦¦

,xnF`,àîèé íúìáða òâðå ¥§Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨
df mbe .`VnA `le oi`Ohn od rBnA§©¨¥§©§¦§Ÿ§©¨§©¤
mixMfPd mipiprd lM l` xfgIW ,okYi¦¨¥¤©§Ÿ¤¨¨¦§¨¦©¦§¨¦
.rBn z`nh wx mivxXl oi`W xn`ie§Ÿ©¤¥©§¨¦©ª§©©¨
miWxcn dGd aEzMA EpizFAxl cFre§§©¥©¨©¤¦§¨¦

dWnl dkld mNke ,oFWNd xEYiA§¦©¨§ª¨£¨¨§¤
.ipiQn¦¦©

øékæäåmiOde dewOd zxdh §¦§¦¨¢©©¦§¨§©©¦
`Ede ,mivxXA mixAgnd©§ª¨¦©§¨¦§
milWdW cr oiYnd K` ,zFlapl oiCd©¦¦§¥©¦§¦©¤¦§¦
xEarA F` ,oi`Ohnd ipin lM xiMfdl§©§¦¨¦¥©§©§¦©£
.xFaE oirnA zEnl mivxXd KxCW¤¤¤©§¨¦¨§©§¨

iYrC iYxMfd xakE(al wEqR lirl).fl dxez §¨¦§©§¦©§¦§¥¨

òøæ .òeøæ òøæ (æì).mipFrxf ipin lW ¤©¥©¤©¤¦¥¥§¦
òeøæon Epl EpYie ,xaC mW ¨©¥¨¨§¦§¨¦

mirxGd(ai ` l`ipC)LcOll ,`Ed xFdh . ©¥Ÿ¦¨¦¥¨§©¤§
lAwl lk` zFidl owzpe xWkd `NW¤Ÿª§©§¦§©¦§Ÿ¤§©¥
.i"Xx oFWl .min eilr `aIW cr d`nhª§¨©¤¨Ÿ¨¨©¦§©¦

äpäådlrnl(cl wEqtA):aEzMd xiMfd §¦¥§©§¨§¨¦§¦©¨
xW` lk`i xW` lk`d lMn¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥£¤
la` ,xWkdd lr cOll min eilr `Faï¨¨©¦§©¥©©¤§¥£¨
xie`n `OHn lk`d oi`W Exn` mẄ¨§¤¥¨Ÿ¤¦©¨¥£¦
o`ke ,min xWkdA `N` qxg ilM§¦¤¤¤¨§¤§¥©¦§¨

oi` mnvr mivxXd on s`W siqFd¦¤©¦©§¨¦©§¨¥
Wxtn KM ,xWkdA `N` d`nh lAwn§©¥ª§¨¤¨§¤§¥¨§Ÿ¨

mipdM zxFzA(o`M). §©Ÿ£¦¨

ïëzéåxW` lk`d lMn iM ,xnFl cFr §¦¨¥©¦¦¨¨Ÿ¤£¤
xUAd dlrnl xMfPd lk`i¥¨¥©¦§¨§©§¨©¨¨
s`W xn` o`ke ,mixMfPd milk`Ode§©©£¨¦©¦§¨¦§¨¨©¤©
drixfl mzF` E`ivFi xW`M mirxGd©§¨¦©£¤¦¨¦§¦¨

.min xWkdA E`OHi¦©§§¤§¥©¦
íòèåuxXd KElkl iM xEarA ,xWkdd §©©©¤§¥©£¦¦§©¤¤

milk`OA wAci mi`Ohnde§©§©§¦¦§©©©£¨¦
dzUre ,miWaiA oM `le ,zEglA§©§Ÿ¥©§¥¦§¨§¨
mixWkOd `Ohl dxzi dwgxd dxFYd©¨©§¨¨§¥¨§©¥©ª§¨¦
.oixErWl EpixaC oYp `NW ,EaBpe minA§©¦§¦§¤Ÿ¦¥§¨¥§¦¦
z`nhA bdFp xWkdd oiC mB dPde§¦¥©¦©¤§¥¥§ª§©
oiprl o`M aEzMd FxiMfde ,zFlaPd©§¥§¦§¦©¨¨¨¦§¨

.Epxn`Wgl dxez ¤¨©§
.dúìápî ìëàäå (î)hWRd KxC lr §¨Ÿ¥¦¦§¨¨©¤¤©§¨

,milkF`d KxcM lk`A xAci§©¥§Ÿ¤§¤¤¨§¦



עה ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` b"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑ מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְֲַַָָֻ

מּגע  אין מּטמאת והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻ
ּבֹו: נאמר ׁשּלא טמאין, ּבגדיו"ּבגדיו ÏÎ‡‰Â."יכּבס ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ¿»…≈

d˙Ï·pÓ∑אכילתֹו ּתטּמאּנּו אֹומר יכֹול ּכׁשהּוא ? ƒƒ¿»»ְְְֲִֵֶֶַָָ
טהֹור: עֹוף כב)ּבנבלת יאכל (לקמן לא ּוטרפה "נבלה ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ

ואין  ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלטמאהֿבּה",

מּׂשא, ּבלא ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנבלת
אםּֿכן  הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָּכגֹון:
ולּנֹוגע  לּנֹוׂשא ׁשעּור לּתן "האכל"? ּתלמּודֿלֹומר ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמה

אכילה  ּכזיתּכדי והּוא מב), Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ ְְְֲִִֵַָ¿»≈«»»∆
צרי ׁשּטבל, ׁשמׁשאףֿעלּֿפי .הערב ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

(àî)àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
:ìëàé¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז הּיּתּוׁשין (חולין את להֹוציא «…≈«»»∆ְִִֶַַ
ׁשהרי  ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכליסין
מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ על ׁשרצּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלא

נאסרּו הרי וׁשרצּו, ÏÎ‡È.לאויר ‡Ï∑ על לחּיב ְְְֱֲֲִֵֶָָ…≈»≈ְֵַַ
נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ּכאֹוכל. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּמאכיל

רגלים  ונד קצר ּכרֹוחׁש אּלא נראה .ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ
àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

:íä õ÷L-ék íeìëàú«Ÿ§−¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑,"ּגחֹון" ּולׁשֹון נחׁש. זה ≈«»ְֶָָָ

מעיו  על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ‰kCÏB.ׁשחּיה, Ï∑ ְְִֵֵֵֶַָָָ…≈
הּׁשלׁשּולין  הּדֹומה להביא ÏÚ.לּדֹומה ואת CÏB‰ ְְְִִִֶֶֶַַַָ≈«

Úa¯‡∑ עקרב החּפּוׁשית ∑Ïk.זה את להביא «¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ

ל  הּדֹומה ואת ּבלע"ז a¯Ó‰.ּדֹומה אשקרבו"ט ְְֶֶֶַַַַ«¿≈
ÌÈÏ‚¯∑ ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה «¿«ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

צינטפיד"ש  וקֹורין ּולכאן, לכאן .זנבֹו ְְְְִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"eirn lr ltFp" zFidl `NW dvrd̈¥¨¤Ÿ¦§¥©¥¨

על־ּגחֹון  הֹול ֵַָֹּכל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. (יא,זה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

רש"י) ובפירוש מב.

ּדוקא  הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָיׁש
הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָ"לׁשֹון

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק יצר־הרע".(זהר ּדא "נחׁש ְֲֵֵֶַַָָָָָָ
לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומׁשמיענּו
האכילה  ּבתאות ׁשקּוע ׁשּיהיה מעיו", על הֹול" ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
לאדם  הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּובענינים

ׁשח". הֹול" ְִֵֶֶָׁשּיהיה
מי  ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכלֹומר:

אּלה" כו)ּברא מ, ראׁשֹו,(ישעיה להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹ
להֹוריד  לאדם הּיצר־הרע אֹומר הא־ל, ּבגדלּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּולהתּבֹונן
הּיצר־הרע  יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁשֹו
ׁשּיהיה  ּבלבד זֹו ׁשּלא עד רחמנא־ליצלן, האדם, את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהֹוריד
ׁשּיהיה  ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול"ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

רחמנא־ליצלן. ּבתאוֹות לגמרי ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָׁשקּוע
ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, יצר־הרע,(שבת ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`nhpe lkF` `EdX dn `UFpe rbFPW¤¥©§¥©¤¥§¦§¨
`NW ,df xiMfdl Kxvde .`VnAE rBnA§©¨§©¨§ª§©§©§¦¤¤Ÿ
xzFi Fz`nh didYW zrC lr dlri©£¤©©©¤¦§¤ª§¨¥
df xiMfde .dlik`d xEarA dlFcB§¨©£¨£¦¨§¦§¦¤
mc` drhIW xEarA ,dxFdh dndaA¦§¥¨§¨©£¤¦§¤¨¨
,dhEgW `idW aWgIW DPlk`ie DÄ§Ÿ§¤¨¤©§Ÿ¤¦§¨
,mixEq`d mipiOA KM zFrhl KxC oi`e§¥¤¤¦§¨©¦¦¨£¦

.dedA xAcl dxFYd Kxce§¤¤©¨§©¥©Ÿ¤
éôëeFWxcn(:an dCp)xErW oYl `AW §¦¦§¨¦¨¤¨¦¥¦

`ide ,dlik` icM rbFPle `UFPl©¥§©¥©§¥£¦¨§¦

dndA zlapA df xiMfd oM mB ,ziGM©©¦©¥¦§¦¤§¦§©§¥¨
zxMfPd d`nHl oiCd `Ede dxFdh§¨§©¦©§¥¨©¦§¤¤

dlrnl(dkÎck miwEqRA)o`M milWd iM , §©§¨¦§¦¦¦§¦¨
zxFY Wxcn zrc lre .zF`nHd oiC¦©ª§§©©©¦§©©

mipdM(ek wEqRA)zFlap zF`nh lM Ÿ£¦§¨¨ª§§¥
dlrn lW dWxtE ,o`Mn EAxzpmiwEqR) ¦§©¦¨¨¨¨¤©§¨§¦

(dkÎckdGn iYxMfd xakE ,`id mixa`A©£¨¦¦§¨¦§©§¦¦¤
(ck wEqR lirl).`n dxez §¥¨

.õøàä ìò õøMä õøMä ìëå (àî)§¨©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤
xiMfd iM ,dGd aEzMd mrh©©©¨©¤¦¦§¦

dlrnl(lÎhk miwEqRA)oiprl mivxXd §©§¨¦§¦©§¨¦§¦§©
mW xAC `le ,mi`nHd hxtE ,d`nHd©ª§¨¥¥©§¥¦§Ÿ¦¥¨
xn` KklE ,llM dlik` xEQ` oiprA§¦§©¦£¦¨§¨§¨¨©

:dYrõøàä ìò õøMä õøMä ìëå ©¨§¨©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤
,ìëàé àì àeä õ÷LoiprA iM xnFl ¤¤Ÿ¥¨¥©¦§¦§©

oNMW odipiA Wxtd oi` dlik`d̈£¦¨¥¤§¥¥¥¤¤ª¨
odA dAxde odA hxtE xfge ,oixEq £̀¦§¨©¥¥¨¤§¦§¨¨¤
i"Xx xiMfdW FnM ,zFIwlnl oie`l̈¦§©§¦§¤¦§¦©¦

(cn wEqtA).an dxez §¨



ipinyעו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` b"k ycew zayl inei xeriy
עבֹודה־ עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר ְֲֲֲֵֵֵֶַַָָהּיֹום

ָָזרה".
"מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהעצה
הּתֹורה  ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָו"ׁשמים"

ּד'ּבפרט חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא לבעל אור' 'תורה (ראה ְִָ
9־1038) הּוא עמוד הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

יצר־הרע". ּדא – מ"הּנחׁש ִֵֵֶַַָָָָנּצֹול

(âî)õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
:ía íúîèðå íäa eànhú àìå§³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑:ּכתיב ׁשהרי ּבאכילתן, «¿«¿ְֲֲִִֵֶַָָ
תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"נפׁשתיכם".

Ìa.ּבאכילתם  Ì˙ÓËÂ∑ ּבהם מּטּמאין אּתם אם ֲִַָָ¿ƒ¿≈∆»ְִִִֶֶַַָ

ּוביׁשיבת  הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבארץ,
.מעלה  ְַָ

(ãî)ìà ýåýé éðà ékýíúééäå ízLc÷úäå íëé ¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

:õøàä-ìò Nîøä õøMä-ìëa§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑קדֹוׁש ׁשאני ׁשאני ּכׁשם , ƒ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲִִֵֶֶָ

את  קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, עצמכם ה' ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
˜„ÌÈL.למּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ אתכם אקּדׁש ׁשאני לפי ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְֲֲִִֵֶֶֶַ

הּבא  ּובעֹולם B‚Â'.למעלה e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ לעבר ְְַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲַֹ

הרּבה  ּבלאוין וזהּועליהם מלקּות. – לאו וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּגמרא: נמלה ׁשאמרּו ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשׁש לֹוקה – צרעה חמׁש, לֹוקה –. ְִֵֵֶֶָָ
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WtPd zxdhl "EvTWY la"A zExidGd©§¦§©§©§§¨¢©©¤¤

והייתם  והתקּדׁשּתם גו' את־נפׁשתיכם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֽאל־ּתׁשּקצּו
אני קדֹוׁש ּכי מג־מד)קדׁשים (יא, ְִִִָָֹ

לאחרי  אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָּכתב
אל  "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמֹונה
מביא  אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל נפׁשֹותיכם", את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתׁשּקצּו
הּקּב"ה, לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה ְְְְְְְְֳֵֵֵַַַָָָָָָָקדּוׁשה

אני". קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
ּדוקא  אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָויׁש
"מביא  ּתׁשּקצּו", "ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם
ּדברים  לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה וטהרה ְְְְְְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָָֹקדּוׁשה

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא ְְְְְִִֵֶַַַָָהמפֹורׁשים
ׁשהם  מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ׁשּבזה לֹומר, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָויׁש

מּדבריהם. ּתׁשּקצּו" ְְְְִִֵֶַַּב"בל
הם  ּתׁשּקצּו", "ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּדהּנה
מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּדברים

כט) הלכה כאן הרמב"ם מה (לשון לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְִִֵֵַָָ
ּכאׁשר  אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָראּו

מהם? להתרחק אדם ּבני רֹוב טבע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבלאו־הכי
ּבדברים  ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
מּפני  אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו
לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו מּדברים ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁש"הּנזהר
לקדּוׁשת  נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה" לׁשם נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּוממרק

הּנפׁש. ְֳֶֶַַָוטהרת

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàíéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéýìàì íëì úéäì¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ׁשּתקּבלּו עלֿמנת ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְֶַַָ
הּמעלה  ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמצֹותי
ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ּבכּלן ְְְְְִִִֵֶֶָָֻאתכם",
לא  אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"הּמעלה".

ׁשאין  ּבׁשביל אּלא מּמצרים יׂשראל את ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעליתי
ּומעליּותא  ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים ְְְְִִִִִַַַַָָָָֻמּטּמאין

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, .היא ְְְֲִֶַַַ
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:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

Ú¯‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו  ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»



עז ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'aÎxc` b"k ycew zayl inei xeriy

(æî)äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ הּׁשֹונה ּבלבד יֹודע לא ׁשּתהא אּלא , ¿«¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּבהן  ּובקי ‰h‰¯.ּומּכיר ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ִִֶַָָ≈«»≈≈«»…ִָ

לפרה  חמֹור ּבין הם?!לֹומר מפרׁשים ּכבר והלא ? ְְְֲֲִֵֵַַָָָָֹֹ
לטהֹורה  ל טמאה ּבין חציֹואּלא נׁשחט ּבין ,ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קנה  רּבֹוׁשל ‰ÏÎ‡p˙.לנׁשחט ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑צרי ְְִֶֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ִָ
הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹלֹומר

טרפה  סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין לנֹולדּואּלא ּכׁשרה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
סימני  ּפסּולה:ּבּה טרפה ְְִֵֵָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ipiny zyxt zay zgiyn ,65 'r f jxk y"ewl)

ּתכנּה את מכיל הּפרׁשה ׁשּׁשם רּבֹות, ּפעמים הסּבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכבר
את  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ׁשּבּה, והּפסּוקים הּפרׁשה ּכל ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשל

ּבתחּלתן". וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן "נעּוץ ּבבחינת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָסּיּומּה,
ׁשל  והּמׁשמעּות הּמּלים ּבין הּקׁשר מהּו להבין: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוצרי
הּפרׁשה  ׁשם לבין הּטהֹור" ּובין הּטמא ּבין ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ"להבּדיל
ּומּפני  מקּדׁש, מסּפר הּוא "ׁשמיני" :ּולהיפ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ"ׁשמיני"?
"ׁשמן" מּלׁשֹון ּתֹורה, ׁשל ּביינּה אף, - ׁשּב"ׁשמיני" ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמעלה

על מדּבר וכאׁשר עטרֹות, עׂשר זה יֹום נטל ּכה - ּדרּגה ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
טמאה, ּתּתכן ּכיצד רע", יגּור "לא לגּביה ׁשּנאמר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנעלה,

הּטהֹור"? ּובין הּטמא "ּבין ּבהבּדלה צר יׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבגינּה
לטהֹור  טמא ּבין ּבהבּדלה עֹוסקים ּכאׁשר הּוא: לכ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההסּבר
לחׁשב  ׁשּנּתן ּכ הּׂשערה, ּכחּוט ּבדּקּות, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהּמתּבּטאת
ּולהדּגיׁש להבּדיל נדרׁשים זאת ּובכל טהֹור, הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשהּטמא
ּכח  ּבנתינת צר יׁש ּכ לׁשם - ולדחֹותֹו טמא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

"ׁשמיני": ׁשל הּנעלית מהּדרּגה ּדוקא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמיחדת,
ימי "ׁשבעת ׁשל "הׁשּתלׁשלּות",הּבנין"ּבדרּגה ּבדרּגת , ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ

אּדרּבה: הּׂשערה. ּכחּוט ּדק ּבספק ּכראּוי להבּדיל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָקׁשה
מׁשי", ׁשל "ּגלימה עֹוטה ה"ּפּקח", ׁשהּוא הרע, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּיצר

האדם: ּכלּפי וטֹוען ּדקדּוׁשה, ְְְְְִִֵֵַָָָָָאיצטלא
ּכדי  זה הרי לאדם, מזּמן ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּדבר ׁשּכל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכיון
ואם  ּבּדבר, הּטמּון האלקי הּנּצֹוץ את ויזּכ יברר ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהאדם
ּבּמאכל  מׁשּמּוׁש להּמנע ּתּוכל ּכיצד - הרע הּיצר טֹוען - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכ
ׁשּמא  ספק, יׁש אמנם, ׁשּבֹו? האלקי הּנּצֹוץ את ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹולדחֹות

טֹוען  ּכ - ּובכלל ?לכ לחׁשׁש עלי מּדּוע א אסּור, ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּדבר
ּכׁשרה. ׁשחיטה זֹו הרי ּבהמה, ׁשֹוחטים ּכאׁשר - הרע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּיצר
ּכ ּומּׁשּום חׁשׁש להעלֹות ּומּדּוע ּכׁשרֹות, הן הּׁשחיטֹות ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹרב

ׁשּבּדבר? האלקי הּנּצֹוץ את ְֱִִִֶֶַַָָָֹלדחֹות
ׁשּלמעלה  "ׁשמיני" ׁשל ּדרּגה ליהּודי יׁש ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא
חס־וׁשלֹום  לעבר ׁשּלא אמּתי רצֹון לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹמהׁשּתלׁשלּות,
הּנעלה  ּתקף לכ ויׁש הּׂשערה, ּכחּוט אף העליֹון רצֹון ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
הּנפׁש ּכי הּיצר, לפּתּויי נכנעים אין אז - הּׂשכל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגּבלֹות
הּיהּודי, ׁשל העצמי הרצֹון את להכניע יכֹולה אינּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמית

ּבּנפׁש. מהׁשּתלׁשלּות' 'ּלמעלה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
קׁשה  הּתׁשּובה חטא, ׁשל ספק ׁשעל הּתׁשּובה, ּבענין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכּידּוע
ׁשל  ערּכֹו ּכ ּומּׁשּום וּדאי, חטא על מאׁשר יֹותר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻועמּקה
אׁשם  ׁשל וערּכֹו ּפחֹות), אֹו (ּדוקא, ּדנקא הּוא חּטאת ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן
הּמנעּות  לגּבי ּגם וכ ּדנקא). 48 - סלעים (ׁשני ׁשּתים -ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּובמיחד  אּסּור, מּספק להּׁשמר ׁשּכדי מּלכּתחּלה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאּסּור
"ׁשמיני". ּבדרּגת צר יׁש - ּבֹו "להבּדיל" צר ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמּספק
"אּׁשה  - ׁשּלאחריה לּפרׁשה ׁשמיני ּפרׁשת ּבין הּקׁשר ּגם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָזהּו
ּדרּגת  את ׁשּמעֹוררים על־ידי זכר": וילדה תזריע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
ׁשֹונה  ההּגיֹון ּכאׁשר אף ׁשּנּויים, ּבּה ׁשאין ׁשּבּנפׁש, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה"ׁשמיני"
מּגיעים  אז - וכּו' ּבתקף עֹומדים זאת ּבכל העליֹון, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמהרצֹון

ּבלׁשֹון חדׁש, ׁשיר זכר", העתידה,זכר ל"וילדה ּבּגאּולה , ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָ
ּבּגאּולה  מׁשּנּויים), (למעלה ּגלּות אחריה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּגאּולה

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהאמּתית

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת

ÔÈ·eמז  ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

ãîø ¯ îø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì (æî)§©§¦¥©¨¥¥©¨Ÿ
oiA mixMfPd lkA liCaPW¤©§¦§¨©¦§¨¦¥

.d`nHd oiprl mixFdHl mi`nHdïéáe ©§¥¦©§¦§¦§©©ª§¨¥
úìëàpä äiçä,zxMfPd WtPl KWnp ©©¨©¤¡¤¤¦§¨©¤¤©¦§¤¤

,xn`ie .zlk`Pd dIgd Wtp oiaE¥¤¤©©¨©¤¡¤¤§Ÿ©
dIgd Wtp oiA dlik` oiprl liCaPW¤©§¦§¦§©£¦¨¥¤¤©©¨
lre miOA dxFYd iR lr zlk`Pd©¤¡¤¤©¦©¨©©¦§©

,ux`dìëàú àì øLà äiçä ïéáe ¨¨¤¥©©¨£¤Ÿ¥¨¥
mipdM zxFzaE .mdA(o`M)minkg :Exn` ¨¤§©Ÿ£¦¨¨§£¨¦

,mixnF`,ìëàú àì øLà äiçä ïéa §¦¥©©¨£¤Ÿ¥¨¥

.e`l `Ed oM m`e .dIgl dxdf` oYl¦¥©§¨¨©©¨§¦¥¨
ìeïBL:i"Xx,øähä ïéáe àîhä ïéa §©¦¥©¨¥¥©¨Ÿ

,xFngl dxR oiA xnFl Kixv̈¦©¥¨¨©£
d`nh oiA `N` ,od oiWxtn xaM `lde©£Ÿ§¨§Ÿ¨¦¥¤¨¥§¥¨
lW Fivg hgWPW oiA ,Ll dxFdHl Ll§©§¨§¥¤¦§©¤§¤

FAx hgWpl dpw(k"z)mzd ipYwe .wxR) ¨¤§¦§©ª§¨¨¥¨¨¤¤

(f ai`lnM .Fivgl FAx oiA `Ed dOke :§©¨¥ª§¤§¦§Ÿ
.dxrU©£¨

àìå`xnBA Exn`X dOn dfA WEgz §Ÿ¨¨¤¦©¤¨§©§¨¨
(.hk oiNg),opirA mipirl d`xPd ax : ª¦Ÿ©¦§¤¨¥©¦§¥¨

ixaCn `ivFdl `N` FWExR oi`W¤¥¥¤¨§¦¦¦§¥
xnF`d(mW),axM dvgn lr dvgn ¨¥¨¤¡¨©¤¡¨¨Ÿ

ax hEgXd `dIW iraC Exn` KklE§¨¨§§¨¦¤§¥©¨Ÿ
dvgOd `l ,mipirl d`xIW icM WOn©¨§¥¤¥¨¤¨¥©¦Ÿ©¤¡¨
`Ed ax xn`pe EpAlA FzF` aWgPW¤©§Ÿ§¦¥§Ÿ©Ÿ
hgWp `NX dnA oi`W xg`n hEgXd©¨¥©©¤¥§©¤Ÿ¦§©
EPOn EhgWIW lM la` .EPOn xzFi¥¦¤£¨¨¤¦§£¦¤
`lnM ENt`e ,`Ed xWM ivgd on xzFi¥¦©¥¦¨¥©£¦¦§Ÿ
,`zixAd FfA WxtncM ,dxrVd hEg©©£¨§¦§Ÿ¨§©¨©§¨

.dlFr `Ed KM `xnBA s`e§©©§¨¨¨¤



עח

יום ראשון - י"ז אדר ב'
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' אדר ב'
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח אדר ב'
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א אדר ב'
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט אדר ב'
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב אדר ב'
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג אדר ב'
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת שמיני תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



עט 'a xc` g"iÎf"i ipyÎoey`x mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ז ראשון יום ראשון ֿשי י "ז ֿי "ח אדר ב 'יום
,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë éë àöîðå,gn 'nr cr.äéãéâ ä"ñù

ב' אדר י"ח שי יום
æì÷øô ,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé úåììë éë,gn 'nr cr.äéùò äøéöé

,íéúnä úiçúe çéLnä úBîé ìL úéìëz ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©§¦¤§©¨¦©§¦©©¥¦
äàîhä çeø øéáòäìe ,Cøaúé Búeäìàå BãBák éelb àeäL¤¦§¤¡¨¦§¨¥§©£¦©©ª§¨

éeìz ¯ õøàä ïî¦¨¨¤¨
øBàå Búeäìà úëLîäa§©§¨©¡¨§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
úéðeiçä Lôðì§¤¤©¦¦
ìëa ìàøNé úeììëaL¤¦§¨¦§¨¥§¨

,äéøáà ç"îøly - §©¥¨¤¨
d`a dn iciÎlre .ytpd

- ?ef dkynd ytpl-ìò©
ç"îø ìk dîei÷ éãé§¥¦¨¨§©

,äNò-úBöîiciÎlre - ¦§£¥

lka mb zewl` zkynp ,zipeigd ytpl zewl`d zkynd
;elek mlerd,äpnî äàîhä çeø øéáòäìeytpdn - §©£¦©©ª§¨¦¤¨

cg` lk ly zipeigd
,l`xyi llkndúøéîLa¦§¦¨¨

-àì úBöî ä"ñù ìk̈§¨¦§Ÿ
,äNòúef zexnyid - ©£¤

zeevn d"qy lr xearln
d`ian ,dyrzÎ`làlL¤Ÿ

äpnî e÷ðééytpdn - ¦§¦¤¨
dciÎlre ,zipeigd

,dyecwn.äéãéb ä"ñL- §¨¦¤¨
.d`neh ly

iciÎlr ,mlerd lka d`nehd gex ly dzcgkd zbyen cvik
- ?l`xyi ipa iciÎlr zeevnd b"ixz zxinye meiwúeììk ék¦§¨

úeììk íä ,úBièøt úBîLð àBaø íéML íäL ,ìàøNé¦§¨¥¤¥¦¦¦§¨§¨¦¥§¨
íìéáLa ék ,íìBòä úeììk ìL úeiçäzenyp liaya - ©©¤§¨¨¨¦¦§¦¨

,l`xyi,àøáðxg`ne - ¦§¨
miiwzne ig elek mlerdy
,l`xyi zenyp liaya

xy` `veièøt ìëå§¨§¨
íäî,l`xyi zenypa - ¥¤

iLå ììBk àeäBì C ¥§©¨
ãçà ÷ìç ìL úeiçä©©¤¥¤¤¨
úeììkî àBaø íéMMî¦¦¦¦¦§¨

íìBòämlerd ,xnelk - ¨¨
yyl eli`k wlgzn
lky ,miwlg sl` ze`n

y mdn cg`zg`l jii
sl` ze`n yyn
yi jk meyne ,zenypd

wlgd dnyp lkléeìzä©¨
ielz ,mlerd ly df wlg -'äì BúBìòäì ,úéðeiçä BLôða§©§©¦¦§©£©

,dúiìòa.icedi ly zihxtd zipeigd ytpd ziilr iciÎlr - ©£¦¨¨
eðéäc- ?mlerdn wlgd z` dlrn `ed cvik :xnelk -äîa §©§§©

,iciÎlr -LnzLnMmixaca -Bôeb Cøöì äfä íìBòî ¤¦§©¥¥¨©¤§Ÿ¤
úéðeiçä BLôðåmze` lvpl dxhna -,'ä úãBáòìiciÎlr - §©§©¦¦©£©

,zipeigd eytple etebl mikxvpd mlerd ipipra ezeynzyd
.mlera ewlg z` dlrn `ed - 'd zcear myläìéëà ïBâk§£¦¨

.åéLéîLz éìk ìëå äøéãå ,íäéîBãå äiúLe`edyk - §¦¨§¥¤§¦¨§¨§¥©§¦¨
mciÎlr dlrn `ed ,'d zcearl elld mixacd lka ynzyn
.d"awdl mlera ewlg z`
yyn xzei ixd opyi ,mxa
miyy" ,sl` ze`n
jkl sqepe ,zenyp ,"`eax
xacd ixyt` izla
ynzyi cg` icediy
ly `eax miyyn wlga

?mlerd lkíéMML àlà¤¨¤¦¦
úBièøt úBîLð àBaø¦§¨§¨¦

elàmihxt ody - ¥
ly zillkd dnypdn

,l`xyi zellkïä¥
,íéLøLlky myke - ¨¨¦

hytzne wlgzn yxey
- mihxte mitpr daxdl

- "miyxy" ody zenypl qgia mb jk÷lçúî LøL ìëå§¨Ÿ¤¦§©¥
ìïëå ,úçà äîLð àeä õBöéð ìkL ,úBöBöéð àBaø íéML §¦¦¦¦¤¨¦§¨¨©©§¥

-äàéøa-úeìéöà :úBîìBò òaøàî íìBò ìëa ,çeøå Lôða§¤¤§©§¨¨¥©§©¨£¦§¦¨
.äiNò-äøéöédnyp e` gex zpiga e` ,ytp zpiga dpyi - §¦¨£¦¨

,'eke d`ixad mlern xac eze`e ,zeliv`d mlern
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë éë àöîðå
éåìéâ àåäù íéúîä úééçúå çéùîä úåîé ìù úéìëú
õøàä ïî äàîåèä çåø øéáòäìå 'úé åúåäìàå åãåáë
úéðåéçä ùôðì ä"á ñ"à øåàå åúåäìà úëùîäá éåìú
ìë äîåé÷ é"ò äéøáà ç"îø ìëá ìàøùé úåììëáù
äðîî äàîåèä çåø øéáòäìå äùò úåöî ç"îø
ä"ñù äðîî å÷ðéé àìù ú"ì úåöî ä"ñù ìë 'úøéîùá

äéãéâ

úåîùð àåáø íéùù íäù ìàøùé úåììë éë
éë íìåòä úåììë ìù úåéçä úåììë íä úåéèøô
åì êééùå ììåë àåä íäî èøô ìëå àøáð íìéáùá
íìåòä úåììëî àåáø íéùùî ãçà ÷ìç ìù úåéçä
åðééäã äúééìòá 'äì åúåìòäì úéðåéçä åùôðá éåìúä
úéðåéçä åùôðå åôåâ êøåöì æä"åòî ùîúùîù äîá
éìë ìëå äøéãå íäéîåãå äéúùå äìéëà ïåâë 'ä úãåáòì
ïä åìà úåéèøô úåîùð àåáø íéùùù àìà åéùéîùú
ìëù úåöåöéð àåáø íéùùì ÷ìçúî ùøù ìëå 'éùøù
íìåò ìëá çåøå ùôðá ïëå úçà äîùð àåä õåöéð

äéùò äøéöé äàéøá 'åìéöà úåîìåò òáøàî
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a'פ xc` h"i iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י"ט שלישי ב'יום אדר
,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...õåöéð ìëå,96 'nr cr.'åëå ïéöåöéð

õBöéð ìëå,dnyp ly -,äfä íìBòì ãøé àìowzl ick - §¨¦Ÿ¨©¨¨©¤
itk - zipeigd ytpde sebd z` owzl `l` ,envr z` zelrdle
zcixi z` o`k xikfn owfd epaxy oeeik .oldl xiaqn owfd epaxy
lceb yibcdl ick (xbqend xn`nk) wiqtn `ed ,dnypd

,dnypd iabl dcixid
dnypd uevip m` mby
dbxcl dhnl o`k ribi
dad` ly xzeia dpeilrd
- xenb wicv ly d`xie
dad`l deey df oi`
dnypd ly d`xile
dzcixi iptl ,dlrnl

- dhnlàéäL óà- ©¤¦
mlerl dnypd zcixi

,dfdäìBãb äãéøé§¦¨§¨
,Lnî úeìb úðéçáe- §¦©¨©¨

,dnypläéäiL íb ék- ¦©¤¦§¤
,seba dhnl ezcixia
'ä ãáBò øeîb ÷écö©¦¨¥
äaø äáäàå äàøéa§¦§¨§©£¨©¨

íéâeðòúadbixcnd - §©£¦
dad`a xzeia dpeilrd

,d`xieòébé àìuevip - Ÿ©¦©
,wicvd ly dnypd
'äa Búe÷ác úBìòîì§©£§¥©

eîéçøe eìéçãa,dnypd uevipl eidy dad`e d`xiaíøèa ¦§¦§¦§¤¤
,dúö÷î àìå dðéî àì ,éøîçä äfä íìBòì Búãéøé`l - §¦¨¨¨©¤©¨§¦Ÿ¦¨§Ÿ¦§¨¨

,dpnn zvwnn `l s`e dpnníäéðéa ïBéîãå Cøò ïéàåoia - §¥¤¤§¦§¥¥¤
ly dad`de d`xiddzad`e dz`xi oial ,dlrnl dnypd
,seba dhnl dzeidaBðéà óebäL ,ìékNî ìëì òãBpk ,ììk§¨©¨§¨©§¦¤©¥

,'eë ìañì ìBëédnypl yiy el`k zelecb dad`e d`xi - ¨¦§Ÿ
xear `l `id ,dnypd ly dlecbd dcixidy ixd ,dlrnl

- dnvrLôðå óeâa Laìúäì äfä íìBòì Búãéøé àlà¤¨§¦¨¨¨©¤§¦§©¥§§¤¤
íðwúì éãk àeä ,úéðeiçä,zindad ytpe sebd z` -,ãáìa ©¦¦§¥§©§¨¦§©

ìL ìL òøäî íãéøôäìeéãé-ìò ,úBàîhä úBtì÷ L §©§¦¨¥¨©¤¨Ÿ§¦©§¥©§¥

,ïäéôðòå äNòú-àì ä"ñL úøéîLmixeqi`n xnyidl - §¦©§¨Ÿ©£¤§©§¥¤
,opaxce `ziixe`cd÷ìç íò úéðeiçä BLôð úBìòäìeiMäC §©£©§©¦¦¦¤§¨©©¨

óBñ-ïéà øBàa íãçéìe íøM÷ìe ,äfä íìBò úeììkî dì̈¦§¨¨©¤§©§¨§©£¨§¥
éLîé øLà ,àeä-Ceøaíäa C,z`fe -ìk Bîei÷ éãé-ìò ¨£¤©§¦¨¤©§¥¦¨

äNò-úBöî ç"îø§©¦§£¥
àéäL ,úéðeiçä BLôða§©§©¦¦¤¦

àéä,zipeigd ytpd - ¦
úBöî ìk úîi÷îä©§©¤¤¨¦§

.ìéòì økæpk úBiNòî- ©£¦©¦§¨§¥
wxtadfytpd oi`y ,

z` miiwl dleki ziwl`d
sebd mr zeyrpd zeevnd
iciÎlr `l` ,inybd
,oky .zipeigd ytpd
ytpd oi` dicrla
lertl dleki ziwl`d

.sebaáeúkL Bîëe§¤¨
:[åë øòL 'íéiç õò'a]§¥©¦©©
dðéà dîöò äîLpä ék¦©§¨¨©§¨¥¨
,'eë ììk ïewz äëéøö§¦¨¦§¨
Laìúäì äëøöä àìå§Ÿª§§¨§¦§©¥

,'eëå äfä íìBòasebae - ¨¨©¤§
,zindad ytpe÷ø©

éLîäìøBà C,iwl` - §©§¦
ick,'eë íðwúìz` - §©§¨

,zindad ytpe sebdLnî àeäå7,äðéëMä úeìb ãBñ úîâã §©¨ª§©¨©§¦¨
.'eëå ïéöBöéð øøáìxxal ick zelbl dcxi dpikydy myk - §¨¥¦¦§

zcxei mb jk - dtilwa eltpy dyecwd ivevip z` zelrdle
sebd z` owzl ick ,dabl zelb deednd xac ,seba dnypd
,mipt lk lr .mday dyecwd zevevip z` xxale zindad ytpe
lky oeeik :zeiyrnd zeevnd zlrn ahid dzr zxaqen
ick `ed ,dhnl dnypd zcixie zenlerd z`ixa zilkz
mlerd lk z` mb dfÎiciÎlre ,zindad ytpe sebd z` zelrdl
zeyrpd ,zeiyrn zeevn iciÎlr xwira rvazn xacd ixd -

.zindad ytpde sebd mr
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íéøîà éèå÷éì
õåöéð ìëå
úåìâ 'éçáå äìåãâ äãéøé àéäù óà æä"åòì ãøé àì
äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö äéäéù íâ éë ùîî
åìéçãá 'äá åúå÷éáã úåìòîì òéâé àì íéâåðòúá äáø
àìå äðéî àì éøîåçä æä"åòì åúãéøé íøèá åîéçøå
ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל ÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב בארוכה ˘ÂÓÏ˙וכמשנ"ת

נת' הרי נפה"א, ע"י Ú˙‰התיקון ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' ÂÈ‡שזהו והתירוץ היא ÓÓ˘כו'). - השכינה [כי כו'
ס"פ.Ù‰"‡מקור לקמן -ÔÈˆÂˆÈ‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה השכינה ÂÒ„וכו'] גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות זו, בהערתו מסביר שליט"א הרבי ירידתה ·ÏÏÎכו'".
ממעל אלקה חלק (שהיא האלקית הנפש של באה ÓÓ˘וסבלה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

זה  הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה וממדריגה - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה
האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק
וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי
ירידת  זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין

ה  של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין. את לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? Ù˘הנפש



פי 'a xc` 'k iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ' רביעי יום
,96 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,98 'nr cr.[â"ë 'ô]

äæáez`hazn zeiyrnd zeevnd zlrny ,xaqedy dna - ¨¤
,zipeigd ytpd zilrzn ociÎlry jkaeâéìôäM äî ïáeé¨©¤¦§¦

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø8a,ä÷ãvä úìòîa ãàî ãàî ©¥¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ§Ÿ§©£©©§¨¨
éîìLeøé ãeîìz ìëáe ,"úBöîä ìk ãâðk äìe÷M"L eøîàå§¨§¤§¨§¤¤¨©¦§§¨©§§©§¦

àéä,dwcvd zevn - ¦
"äåöî" íLa úàø÷ð¦§¥§¥¦§¨

,íúñmixne`yk - §¨
zeyrl cner mc`y
`id dpeekd ,(mzq) devn

,dwcvd zevnlCk ék¦¨
lä ìbøä äéäàø÷ì ïBL ¨¨¤§¥©¨¦§Ÿ

"äåöî" íLa ä÷ãö§¨¨§¥¦§¨
,íúñ?dnl jk lke - §¨

àéäL éðtîzevn - ¦§¥¤¦
,dwcvdúBönä øwò¦©©¦§

ìò äìBòå ,úBiNòî©£¦§¨©
ïlkL ,äðlklk - ª¨¨¤ª¨

,zeiyrnd zeevnd÷ø ïä¥©
ick -Lôð úBìòäì§©£¤¤

àéäL ,'äì úéðeiçä- ©¦¦©¤¦
,zipeigd ytpdàéä¦

,ïúBà úîi÷îä©§©¤¤¨
ïäa úLaìúîe- ¦§©¤¤¨¤
,zeiyrnd zeevnaììkéì¦¨¥

-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨
,ïäa Laìîä àeä- ©§ª¨¨¤

.zeiyrnd zeevna
dzpeek lky oeeikne
`id devn ly dzxhne

xe`a ztwene devn dze`a zyalzn zipeigd ytpdy dfa
- devnay `edÎjexa seqÎoi`úéðeiçä LôpL äåöî Eì ïéàå§¥§¦§¨¤¤¤©¦¦

,ä÷ãvä úåöîák Ck-ìk da úLaìúîdwcva ixdy - ¦§©¤¤¨¨¨¦§¦§©©§¨¨
x`y lka xy`n daxda dlecb dcna zipeigd ytpd zyalzn

:zeiyrnd zeevndçk ÷ø ïäa Laìúî ïéà úBöîä ìëaL¤§¨©¦§¥¦§©¥¨¤©Ÿ©
úéðeiçä Lôpî ãçàdgipnd ciay dyrnd gek :oebk - ¤¨¦¤¤©¦¦

wx df mbe ,dnecke bexz`a dwifgnd e` ,oilitzäNòî úòLa¦§©©£¥
åétk òéâiî ïúBð íãàL ä÷ãöa ìáà ,ãáì äåönäozepy - ©¦§¨§©£¨¦§¨¨¤¨¨¥¦§¦©©¨

,eitk zribin gieexdy sqkdn dwcvBLôð çk ìk éøä£¥¨Ÿ©©§
Laìî úéðeiçäøçà ÷ñò Bà Bzëàìî úiNòariwydy - ©¦¦§ª¨©£¦©§©§¥¤©¥

,zipeigd eytp gek lk eaïðúBpLëe ,elà úBòî Ba økzNpL¤¦§©¥¨¥§¤§¨
ä÷ãöìeytp gek lk z` mzbyda riwydy mitqk mze` - ¦§¨¨

,zipeigd.'äì äìBò úéðeiçä BLôð ìk éøäezceara ixdy - £¥¨©§©¦¦¨©

- zipeigd eytp ly lretdÎgek lk iehia icil `a ezribiae
ytpd ly cigi geka dxeywd ,xen`k ,zxg` devna enk `ly
xy`n xzei ,dwcva jk lk dlecb dlrn dpyi okle .zipeigd
dwcva oicd dn :dl`yd zl`yp ,mxa .zeevnd x`y lka
`ly sqkn ozep mc`y
,ezbydl rbi `le car
?dlrn dze` da oi` m`d

:owfd epax xiaqn -íâå§©
,Bòéâiî äðäð BðéàL éî¦¤¥¤¡¤¦§¦
ìéàBä ,íB÷î-ìkî¦¨¨¦

elà úBòîáe`edy - §¨¥
,dwcvl ozepìBëé äéä̈¨¨

úBð÷ìwetiql mirvn` - ¦§
éøä ¯ úéðeiçä BLôð éiç©¥©§©¦¦£¥
df sqk ezpizpay -

`ed ,dwcvléiç ïúBð¥©¥
.'äì BLôð,jk - ©§©

dwcvd zevnay
zipeigd ytpd zyalzn
lka xy`n xzei daxd
.zeiyrnd zeevnd x`y
eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ9lr - ¦§¨¦§¨¨
dwcvúà úáø÷n"L¤§¨¤¤¤

ä÷ãöaL éôì ,"älàbä©§ª¨§¦¤¦§¨¨
úçàmrt dwcv ozna - ©©
,zg`äaøä äìòî©£¤©§¥

äî ,úéðeiçä Lôpî¦¤¤©¦¦©
úBìòäì ìBëé äéä àlM¤Ÿ¨¨¨§©£
úBiNòî úBöî änëa úBðéçáe úBçk Ck-ìk äpnî¦¤¨¨©Ÿ§¦§©¨¦§©£¦

.úBøçàdlrn did `l zexg` zeiyrn zeevn daxd meiwa - £¥
meiwa enk ,zipeigd ytpd ly zepigae zegek daxd jkÎlk
z` xzei milrne mixxany lkke .zg` mrt dwcvd zevn
,epcnl xaky itk ,dle`bd z` xzei miaxwn - zipeigd ytpd
zipeigd ytpd z`lrda dxeyw giynd zeni zilkzy
lk iabl dlrn yi dwcvay ,x`ean miptÎlkÎlr .d"awdl

.dxez cenil zevn mb llek ,zeevnd x`yeøîàM äîe©¤¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø10¯ ,"ílk ãâðk äøBz ãeîìz"Lmb ©¥¦§¨¦§¨¨¤©§¨§¤¤ª¨

df epcnly dnl m`ez xacd ,`eti` ,cvik .dwcv zevn cbpk
- ?zeevnd lk x`yn dlrnl `id dwcvy ,dzréðtî eðéä©§¦§¥

¯ íäL ,äáLçîe øeaãa àéä äøBz ãeîìzL,daygne xeaic ¤©§¨¦§¦©£¨¨¤¥
¯ .úéðeiçä Lôð ìL íéiîéðtä íéLeáì`edy "dyrn"k `ly §¦©§¦¦¦¤¤¤©¦¦
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íéøîà éèå÷éì
úìòîá ãàî ãàîá ì"æø åâéìôäù äî ïáåé äæáå
ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
àéäù éðôî íúñ äåöî íùá ä÷ãö àåø÷ì ïåùìä
÷ø ïä ïìåëù äðìåë ìò äìåòå úåéùòî úåöîä ø÷éò
ïúåà úîéé÷îä àéä àéäù 'äì úéðåéçä ùôð úåìòäì
ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá ììëéì ïäá úùáìúîå
êë ìë äá úùáìúî úéðåéçä ùôðù äåöî êì ïéàå
÷ø ïäá ùáìúî ïéà úåöîä ìëáù ä÷ãöä úåöîáë
ìáà ãáì äåöîä äùòî úòùá úéðåéçä ùôðî 'à çë
åùôð çë ìë éøä åéôë òéâéî ïúåð íãàù ä÷ãöá
øëúùðù øçà ÷ñò åà åúëàìî úééùòá ùáåìî úéðåéçä
úéðåéçä åùôð ìë éøä ä÷ãöì ïðúåðùëå åìà úåòî åá
ìéàåä î"î åòéâéî äðäð åðéàù éî íâå 'äì äìåò
éøä úéðåéçä åùôð ééç úåð÷ì ìåëé äéä åìà úåòîáå
úà úáø÷îù ì"æø åøîà ïëìå .'äì åùôð ééç ïúåð
úéðåéçä ùôðî äáøä äìòî úçà '÷ãöáù éôì äìåàâä
'éçáå úåçë êë ìë äðîî úåìòäì ìåëé äéä àìù äî

.úåøçà úåéùòî úåöî äîëáãâðë ú"úù ì"æø ù"îå
íäù äáùçîå øåáãá àéä ú"úù éðôî åðééä íìåë
ïúåîöòå ïúåäî íâå úéðåéçä ùôð ìù 'éîéðôä íéùåáì
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˙È˜Ï‡‰ ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי
" סוד, נקרא וזה מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: גלות ÂÒ„אותו

יש  החיונית, והנפש הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה",
וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין א.8.משום ט, בתרא א.9.בבא י, א.10.שם, א, פאה



a'פב xc` 'k iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dxezd xe` xi`n ,dxezd cenil iciÎlr wxe - ipevig yeal
xac ,miiniptd miyealazeevn iciÎlr zeyridl leki epi`y

:zexg`¯ íâå:dxezd cenil zevna ztqep dlrnïúeäî §©¨¨
dâð útìwî úòc-äðéa-äîëç úBðéça ìL ïúeîöòå§©§¨¤§¦¨§¨¦¨©©¦§¦©Ÿ©

¯ úéðeiçä LôpaL¤©¤¤©¦¦
Lnî äMãwa úBììëð¦§¨©§ª¨©¨
ïeiòa äøBza ÷ñBòLk§¤¥©¨§¦

¯ .ìëNåmicnelyk §¥¤
,lkyd zewnra dxez
ytpd ly lkyd f` oezp
,cnlpd oipra zipeigd
zektdp dfÎiciÎlre
zrcÎdpiaÎdnkg zepiga
ytpay) dbep ztilw ly
ozedn ,(zipeigd
,oky .dyecwl ,ozenvre
z` oiand lkyd gek
wlg dyrp ,cnlpd oiprd
cenil ly devndn
a"i wxtay s` .dxezd
leki "ipepia"dy ,epcnl
z` wx dyecwl jetdl
ytpd ly miyeald
z` `le ,zindad
`idy ytpd zeinvr

ozenvre ozedn mby o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ,zegekd
,dxizq meyn jka oi` ,mxa - ?dyecwl zektdp zegekd ly
oze`e ,zindad ytpd ly dizecn zece` xaecn a"i wxta ik

oi`xaecn o`k eli`e .dyecwl jetdl "ipepia"d ly ecia
dyecwl jetdl "ipepia"d ly ezlekia eze`e ,lkyd zece`
lcadl daiqd z` owfd epax xiaqi oldl .dxez cenil iciÎlr

:lkyl zecnd oiay df:úBcnä ìL ïúeîöòå ïúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤©¦
çíëôäì íéðBðéaä íäì eìëé àì ¯ 'eë úøàôz äøeáb ãñ ¤¤§¨¦§¤¤Ÿ¨§¨¤©¥¦§¨§¨

¯ ,äMã÷ìzenvre zedny ,o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ¦§ª¨
?dyecwa llkp zindad ytp lky¯ òøäL íeMî eðéäly ©§¦¤¨©

,dtilwdéðtî ,úòc-äðéa-äîëçaî úBcna øúBé ÷æç̈¨¥©¦¦§¨§¨¦¨©©¦§¥
¯ ïú÷éðé,zecnd ly¯ ,øúBé äMãwäî íL,oigend xy`n §¦¨¨¨¥©§ª¨¥

¯ :ï"ç éòãBéì òeãik- o"g) dlawd zxez icnelgdnk ©¨©§§¥¥
pdyw okle .zecna did "milkd zxiay" oipr xwir ik) .(zxzq

z` eli`e .(zecnay rxd z` dyecwl jetdle xxal xzei
,dyecwl jetdl "ipepia"d leki ,lkyde oigend ly rxd
cbpk dxez cenlz" ,okle .lkye oeir jezn dxez cenil iciÎlr
ytpd ly lkyd z` miktdn dxez iciÎlry iptn - "mlek

.dyecwl zindad¯ úàæ,dxen`d dlrnd lr sqepãBòå Ÿ§
¯ ,úøçà,ztqep dlrn yiúìòîa ,äðlk ìò äìBòä àéäå ©¤¤§¦¨¨©ª¨¨§©£©

øàaúpM äî ét-ìò ,úBöîä ìk ìò äøBz ãeîìz ÷ñò¥¤©§¨©¨©¦§©¦©¤¦§¨¥
¯ ìéòì,b"k wxta¯ ,'íéðewz'ä íLa,"xdef ipewiz"ç"îøc §¥§¥©¦¦¦§©

¯ ,àkìîc ïéøáà ç"îø ïä ïéãewtÎzeevn (248) g"nx ¦¦¥§©¥¨¦§©§¨

gekl ilk `ed xa` lky myke .jlnd ixa` g"nx od dyrd
.oeilrd oevxd zkyndl ilk `id devn lk jk ,ytpd ly
Î`ycewe `ziixe`"y ,"xdef ipewiz"a aezk ,dxezl qgia ,mxa
`le) ynn cg` xac md d"awde dxez ,"cg `lek `edÎjixa
itke ,("mixa`" enk
lcadd oldl x`aziy

.dxezl zeevn oiayBîëe§
-Cøc ,ïBzçzä íãàä¨¨©©§¤¤
ïBéîãå CBøò ïéà ,ìLî̈¨¥£§¦§
úeiçä ïéa ììk§¨¥©©
éaâì åéøáà ç"îøaL¤¦§©¥¨¨§©¥
àeäL ,ïéçîaL úeiçä©©¤©Ÿ¦¤

ì ÷lçúnä ìëOäìLL ©¥¤©¦§©¥§¨Ÿ
-äðéa-äîëç :úBðéça§¦¨§¨¦¨

¯ úòc`edy ,xa` ,oky ©©
c`d sebn wlgmpn` ,m

dignd ytpd mr cge`n
z`f mr j` - sebd z`
mipey mixac ipy md
xacd dpey .micxtpe
ik ,ytpe lkyl qgia
zehytzd `ed lkyd
,ytpd on wlge
ytpd mr ezecg`zde
ipy enk `ly) `id
ly miwlg ly zecg`zd (`l` ,micg`znd micxtp mixac
ynyn ,mc`d lv` lkyl mixa`d oiay df lcad .cg` xac

.dxezl zeevn oiay lcadd lr lynk,ìLî-Cøc Lnî äëk̈¨©¨¤¤¨¨
¯ ,õ÷ ïéàì úBìcáä úBááøa ìécáäìmdy itk mixacd oia §©§¦§¦§©§¨§¥¥

epyiy lcadd ,dlrnl dfy enk oial mc`aøBà úøàäa§¤¨©
éaâì úBiNòî úBöîa úBLaìúnä àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©¦§©§§¦§©£¦§©¥
úòc-äðéa-äîëç úðéçáaL óBñ-ïéà øBà úøàä¤¨©¥¤¦§¦©¨§¨¦¨©©

¯ .BúâOäå BìëN éôk Léà Léà ,äøBzä úîëçaLcr ¤§¨§©©¨¦¦§¦¦§§©¨¨
elky cg`zn dcn dze`a - dxeza oiane biyn `edy dnk
jka .ytpd mr lkyd zecg`zd ly cegid ote`a ,d"awd mr
,dwcvd zevn llek ,zeiyrnd zeevnd lk x`yn dxez dlrp
dlrp zecg`zd `ed ,dxez cenil ici lr d"awd mr cegidy

.zeiyrn zeevn iciÎlry cegid xy`n daxdaBðéàL óàå§©¤¥
¯ âéOî,dxezd z`¯ úeiîLâa àlàdxezd z` biyn `ed ©¦¤¨©©§¦

oifge` mipy" enk ,miinyb mipipra zyaeln `idy itk wx
,"xenga dxt silgnd" e` "zilhaäìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨

¯ ,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiL ,íéîìmby .jenp mewnl §©¦¤§¦¦¨¨©
mewna eidy enk min mze` mix`yp md dhnl mzcixia
dyalzpe dcxiy ixg` mby ,dxezl qgia mb jk ;deabd
,d"awd ly epevxe eznkg zeinvr zyaeln - miinyb mipipra

,dxezd dcxi mda miinyb mipipr mze`aøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ .ìéòì.'c wxta¯ ïë-ét-ìò-óàåcenil zlrn zexnl §¥§©©¦¥

mr zecg`zdd dxez cenil iciÎlry ,zeevnd iabl dxezd
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íéøîà éèå÷éì
úåììëð úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷î ã"áç 'éçá ìù
óàå ìëùå ïåéòá äøåúá ÷ñåòùë ùîî äùåã÷á
íäì åìëé àì 'åë ú"âç úåãîä ìù ïúåîöòå ïúåäîù
÷æç òøäù íåùî åðééä äùåã÷ì íëôäì íéðåðéáä
øúåé äùåã÷äî íù ïú÷éðé éðôî ã"áçáî úåãîá øúåé
äðìåë ìò äìåòä àéäå úøçà ãåòå úàæ :ç"éì òåãéë
íùá ìéòì ù"î ô"ò 'åöîä ìë ìò ú"ú ÷ñò úìòîá
åîëå àëìîã 'éøáà ç"îø ïä ïéãå÷éô ç"îøã 'éðå÷éúä
úåéçä ïéá ììë ïåéîãå êåøò ïéà î"ã ïåúçúä íãàá
ìëùä àåäù ïéçåîáù úåéçä éáâì åéøáéà ç"îøáù
ìéãáäì î"ã ùîî äëë ã"áç 'éçá 'âì ÷ìçúîä
ä"á ñ"à øåà úøàäá õ÷ ïéàì úåìãáä úåááøá
ñ"à øåà úøàä éáâì úåéùòî úåöîá úåùáìúîä
åìëù éôë ùéà ùéà äøåúä úîëçáù ã"áç 'éçááù
äøåúä éøä úåéîùâá àìà âéùî åðéàù óàå .åúâùäå
ìéòì ù"îë 'åë äåáâ íå÷îî íéãøåéù íéîì äìùîð
íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



פג 'a xc` 'k iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lka ,zeiyrn zeevn iciÎlr xy`n daxda dlrnl `id d"awd
,z`fäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà11øwò Løãnä àì" : ¨§©¥¦§¨¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨

¯ ,"äNònä àlà,zeiyrnd zeevnd ly oneiw¯ íBiä"åiiga ¤¨©©£¤§©
,dfd mlerdáéúk "íúBNòì12¯ ,zeevnd meiw `ed xwirdy ©£¨§¦

,lretaãeîìz ïéìháîe§©§¦©§
äåöî íei÷ì äøBz¨§¦¦§¨
øLôà-éàLk úéNòî©£¦§¤¦¤§¨
,íéøçà éãé-ìò dúBNòì©£¨©§¥£¥¦

¯ äæ ék" íeMîmeiw ¦¦¤
,zeiyrn zeevn¯ ìk̈

ly ezilkz"íãàä̈¨¨
Búàéøa úéìëúå§©§¦§¦¨

¯ Búãéøéå,dnypd ly ¦¦¨
Bì úBéäì ,äfä íìBòì̈¨©¤¦§
íéðBzçza äøéc Cøaúé¦§¨¥¦¨©©§¦

¯ ,à÷åczenlera ©§¨
,mipezgzd mi`xapae
àëBLç àëtäàì§©©§¨£¨

¯ ,àøBäðìz` jetdl ¦§¨
xe`l dfd mlerd jyeg

,dyecwd¯ àìnéå",dfÎiciÎlr"õøàä ìk úà 'ä ãBáë §¦¨¥§¤¨¨¨¤
¯ ,à÷éc úéîLbä,`wec¯ ,"åcçé øNa ìë eàøå"xe`d z` ©©§¦©§¨§¨¨¨¨©§¨

,iwl`d¯ .ìéòì økæpkdxic" ly zilkzd ,xnelk .e"l wxta ©¦§¨§¥
,okle .zeiyrn zeevn iciÎlr xwira zrvazn "mipezgza
iciÎlr zeyridl dleki dppi`y ziyrn devn zece` xaecnyk
devnd meiw iciÎlry ick ,dxez cenil lhal mb mikixv - xg`
dze`yk ,mxa .mipezgza dxic el zeidl d"awd zpeek rvazz
d"awd zpeek rvazz ixd ,xg` iciÎlr zeyridl dleki devn

m` dl`yl wx rbep lcadd lke ,"mipezgza dxic"a`edmiiwi
eytpae devnd z`ed`dze` iciÎlr zkynpd dkyndd xi`z

lr ,oky .dxezd cenil zlrn zxaeb ,jkl xywa ixd - devn
zilrp dkynd zbxcl cneld mc`d ribn dxezd cenil ici
f` eilr okle .zewl` mr xzei dlecb ytpd zecg`zdle xzei

`l:"`ipz"d oeylae .devnd meiw llba dxez ceniln lhal
¯ dúBNòì øLôàLk ïk-ïéàM-äî,devnd z`éãé-ìò ©¤¥¥§¤¤§¨©£¨©§¥

¯ íéøçàf`y¯ ,äøBz ãeîìz ïéìháî ïéà,devn meiw myl £¥¦¥§©§¦©§¨
¯ ,úBiNòî úBönä Leøt àlà dðéà äøBzä ìkL óàlkae ©¤¨©¨¥¨¤¨¥©¦§©£¦

dlekiy devn miiwl ick dxez cenil lhal xeq` ,z`f
,xg` iciÎlr zeyridl¯ àéäL íeMî ,eðéäå,dxezúðéça §©§¦¤¦§¦©

¯ da B÷ñòáe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤¥¨§¨§¨
`ed ,dxezaéLîîøúéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà åéìò C ©§¦¨¨¥¨§¤¤

éãé-ìò äëLîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìBãb äøàäå úàN§¥§¤¨¨§¨§¥¥¥¤¨¨§©§¨¨©§¥
¯ ïéãewt,zeevn iciÎlr eytp lr jiynn `edyïéøáà ïäL ¦¦¤¥¥¨¦

¯ .àkìîc.jlnd ixa``"hily x"enc` w"k zxrdt"r" : §©§¨
cegi z"za ,mlerde sebd xexia zlrezd xwir - zeevna l"pd

ytpdzlrezd xwiry ,xen`d itl :xnelk ."y"f oaei f"tre ,
dxez cenlza zlrezd xwire ,mlerde sebd xexia `ed zeevna

:oldlck ,zyy ax ly exn`n oaei - ytpd cegi `edeäæå§¤
úLL áø øîàL13¯ ,"éàðz Cì éàø÷ Cì ,éàLôð éàãç" : ¤¨©©¥¤£¨¦©§¨¦¨¨¨¦¨¨¨¦

ip` jliaya ,iytp igny
ya ,`xwn cnelip` jlia

liaya ,oky .dpyn cnel
iciÎlry cegid ,ytpd
- dpyne `xwn - dxez
cegidn dlrnl `ed
`ed okle ,zeevn iciÎlry
dliayay ,eytpl xne`
,dpyne `xwn cnel `ed
íB÷îa øàaúðL Bîk§¤¦§¨¥§¨

úeëéøàa øçà14¯ : ©¥©£¦
d`ad ytpd cegi zlrn

.dxez iciÎlro`k cr
owfd epax xiaqd

yzkyndseqÎoi` xe`
mc`d ytp lr `edÎjexa

dnvrxy`n daxda dlrnl `id ,dxez cenil iciÎlr d`ad ,
oeylk) owfd epax xiaqi oldl .zeevn meiw iciÎlrx"enc` w"k

dxrda `"hilydlrp oipr" (daxdaiabl z"zay - xzei
zevnq"`e`d zkynday'wpy yecig epivn `wec z"z i"ry

d`ixw.(xe`n dlrnly) 'ek `xewy 'it - (zevna - k"`yn)
,z"za dlrn yi - mzq d`ixw iabl elit`y `l` - cer `le

y"felkl'eb ei`xewzn`arbepa epiid - 'ekzlertl
xzei daxd oipr dzr xiaqn owfd epax :xnelk ."zekyndd

ay - `ede ,zeevn iabl dxez cenila yiy dlrpdkynd
ep` mi`ven ,`wec dxez iciÎlr zkynpd seqÎoi` xe`n
,(zeevna okÎoi`yÎdn) "d`ixw" mya z`xwp `idy ,yecig
mb jk - ely "mvr"d mr eil` `eaiy exagl `xew mc`y enk

dxez iciÎlrmi`xewmikiynnezenvrÎjexa seqÎoi` xe`
ef `le ;(zeevn iciÎlr mikiynny xe`dn dlrnly) `ed
`ide - mzq "d`ixw" dpyi dnvr d`ixway `l` ,cala
dxez iciÎlry d`ixwd ,df znerle ;dlitz iciÎlr znxbp
zpeek idef .zn`a d`ixw z`xwp `idy jka ,xzei dlrp `id

'd aexw" :weqtdlkleli`e ,mzq d`ixw lr aqend "ei`xew
ede`xwi xy` lkl" :weqtd jyndzn`ad`ixw lr aqen "

,xzei dlrpzn`ad`ixwd zlrne - dxez iciÎlr `a dfe ,
l rbepa `id ,mzq d`ixw iabl (dxez iciÎlry) zn`adlert

oiivn `"hily iaxdy itke .dfÎiciÎlr zekynpd zekyndl -
xaqen my ,"execiq"a weqtd lr owfd epax ly exn`nl
mipipra `id dkyndd (dltz) mzq d`ixw iciÎlry ,lcadd
iciÎlr eli`e ,dnecke ,mipyd zkxa ,milegl d`etx :miinyb
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íéøîà éèå÷éì
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
àìîéå àøåäðì àëåùç àëôäàì à÷åã íéðåúçúá
øùá ìë åàøå à÷ééã úéîùâä õøàä ìë úà 'ä ãåáë
ïéà íéøçà é"ò äúåùòì øùôàùë ë"àùî ì"ðë åéãçé
úåöîä ùåøéô àìà äðéà äøåúä ìëù óà ú"ú ïéìèáî
ä"á ñ"à ìù ã"áç 'éçá àéäù íåùî åðééäå úåéùòî
úàù øúéá ä"á ñ"à øåà åéìò êéùîî äá å÷ñòáå
ïéãå÷ô é"ò äëùîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìåãâ äøàäå
êì éàùôð éàãç úùù áø ù"æå àëìîã 'éøáà ïäù

äðäå :úåëéøàá à"îá ù"îë éàðú êì éàø÷äëùîä
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יז.11. א, יא.12.אבות ז, ב.13.דברים סח, -14.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ‡„ÂÓ"¯"אולי ˜"Î ˙¯Ú‰
.‡"ËÈÏ˘



a'פד xc` 'k iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeiniptae zipgex `id dkyndd (dxez) zn`a d`ixw
.dnypd:owfd epax oeylae,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäå§¦¥©§¨¨§¤¨¨

éLîî íãàäLàeä -Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî øéàîe C ¤¨¨¨©§¦¥¦¥¤¨©¥¨
úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk úBLôð ìòå ,BLôð ìò©©§§©©§¨¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤

ìk øB÷î ,ìàøNé¦§¨¥§¨
Bîk ìàøNé úBîLð¦§¦§¨¥§

¯ ,ïn÷ì øàaúiLwxta ¤¦§¨¥§©¨
jiynn dxez iciÎlry ,'n
seqÎoi` xe` zx`d mc`
lr wx `l ,`edÎjexa
lr mb `l` ,`ed eytp
oeeikn ,l`xyi lk zeytp
xewna `id dkynddy
`idy l`xyi zenyp
ef dkynde - dpikyd

zkynpd÷ñò éãé-ìò©§¥¥¤
ìa úàø÷ð ¯ äøBzäïBL ©¨¦§¥¦§

¯ ,"äàéø÷":aezkk §¦¨
¯ ,"äøBza àøB÷"mc` ¥©¨
`xwp dxez cneld`xew"

,ernyny ,"dxeza
zkynde z`ixw"mvr"d

,`xwpd ly-LBãwäì àøB÷ äøBzä ÷ñò éãé-ìòL ,Leøt¥¤©§¥¥¤©¨¥§©¨
Bøáçì àøBwä íãàk ,ìBëéák ,åéìà àBáì àeä-Ceøä¨¥¨¦§¨§¨¨©¥©£¥
Bnò úBéäì åéìà àáì åéáàì àøBwä ïè÷ ïáëe ,åéìà àáiL¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨©¥§¨¦¨Ÿ¥¨¦§¦

¯ ,àãç àúåöa,ez` cgiaéãéçé øàMìå epnî ãøtì àìå §©§¨¨¨§Ÿ¦¨¥¦¤§¦¨¥§¦¦
¯ .íBìLå-ñçmixzkend micedi mpyi ;dxez iciÎlr mb jk ©§¨

en mdil` qgiae - d"awdl "mirxe mig`"klynd o`k `a
l `xewd mc`nexagiabl "oa" zbxca mdy micedi mpyie ,

`xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiae - d"awd
.eia`láeúkL eäæå15øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : §¤¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤

¯ ,"úîàa eäeàø÷éeil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd ¦§¨¤¡¤
zn`a eil` mi`xewy dl` lkl (a) -16,àlà úîà ïéàå"§¥¡¤¤¨

"äøBz17¯ ,dpyie ,"ei`xew lkl" :mzq d`ixw dpyi :xnelk ¨
;dxez iciÎlr - "zn`a" d`ixw¯ àøBwL eðéäcjiynne §©§¤¥

¯ é÷etàì ,à÷åc äøBzä éãé-ìò àeä-Ceøa-LBãwäìlelyl §©¨¨©§¥©¨©§¨§©¥
dpeekd `idy "zn`a ede`xwi" ly zernynd z`àøBwL éî¦¤¥

÷ñò éãé-ìò àlL BúBà¤Ÿ©§¥¥¤
:Ck ÷òBö àlà ,äøBzä©¨¤¨¥¨

¯ !àaà !àaàxnelk ©¨©¨
icediy dlitzd zceara
ezlitza `xewe wrev
ezad` cvn ,"`a` `a`"
dkyndd dpd - d"awdl
dnec dpi` ,jiynn `edy
iciÎlr d`ad dkyndl

.dxez ly d`ixwdBîëe§
àéápä åéìò ìáBwL18: ¤¥¨¨©¨¦

,'eë "EîLá àøB÷ ïéàå"§¥¥§¦§
¯x"enc` w"k zxrd]

:`"hilyoi`e' l"ledc"
'jze` `xew' e` 'j`xew
."'jnya' weicd edne
xnel eilr did :xnelk
`xew" e` "j`xew oi`e"
"jnya" ly weicd ,`eti` ,edn ;jze` `xewy in oi`y - "jze`
mi`xew oi`y `l` ,d"awdl mi`xew ok` eli`ky dxen dfy)
in oi`y laew `iapdy ,dpeekd `l` .[("jnya" ,enya eil`
`id dxezd lk ,oky ,dxez iciÎlr epiid ,jnya jze` `xwiy

,d"awd ly eizeny ixdäfîe .øçà íB÷îa øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥¦¤
éLîäì ,ìékNnä ïðBaúé¯ äìBãb äàøé åéìò Cleki o`kn ¦§¥©©§¦§©§¦¨¨¦§¨§¨

,d"awd on dlecb d`xi envr lr zexydl opeazny inúòLa¦§©
¯ ,äøBzä ÷ñò,eil` jiynn `ed dxez cenil iciÎlry oeikn ¥¤©¨

mc` eil` `xew `edy drya ,lynl ,enk ,d"awd z` ,lekiak
,d"awd on dlecb d`xi eilr jiyndl jixv dfy ixd - xg`

,dxez cnel `edy drya[âë ÷øt] ìéòì øàaúpL Bîk19: §¤¦§¨¥§¥¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
÷ñò é"òù 'éô äøåúá àøå÷ äàéø÷ ïåùìá úàø÷ð
àøå÷ä íãàë ìåëéáë åéìà àåáì ä"á÷äì àøå÷ äøåúä
åéìà àáì åéáàì àøå÷ä ïè÷ ïáëå åéìà àáéù åøéáçì
éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä

:[â"ë 'ô] ì"ùîë äøåúä
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יח.15. קמה, ובסידור 16.תהלים רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון
זה". פסוק כא.17.על זוטא, אלי' דבי ו.18.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:19.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה -‰·¯„‡

וכו' חברו שבא - זה פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה גדולה היראה עיקר -˘ÓÓרצה"ע מהמשכת רק שהוא - בפכ"ג משא"כ ,¯Â‡Â
(וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - פכ"ג' 'כמש"ל דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. -‰ÊÓ(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שת"ת - יתבונן' ליראה.‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂ(מת"ת) וכו'
שהתורה (2‡Ú¯˙ כא מציין הזקן שרבנו מה כלל מובן לא לכאורה כלומר: עיקרה לדרתא". - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן

ממש  הקב"ה את כביכול, אדם ומביא  ממשיך תורה לימוד ידי שעל  זה, פרק בסוף כאן, המבוארת  מההתבוננות בא הגדולה היראה של
ה  המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, Â‡Â¯אליו ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ ידי על נעלה

ההכרח  שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה,
ש  ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש (שכן,ˆ¯ÎÈ‰לומר התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות

ולהבנה  להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה יראה כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה
גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין מה ·˘Ú˙כשלומדים ב) התורה. לימוד

ומשמש  (ליראה) "טפל" הוא שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר
"ויצונו" של שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר
דבר  שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של



פה 'a xc` `"k iying mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"א חמישי יום
,98 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .çì ÷øô,p 'nr cr.óåâä éøáà

.çì ÷øtzeevnd zlrn ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaica zeielzd zeevnde zeiyrnd

.dyecwl

dignd ,zipeigd ytpd geka zeyrp ,xeaicaye dyrnay zeevnd ,oky

ilk) miinybd mixa`d z`

gekae (zeevnd ly reviad

'eke oeylde dtd ze`ven

mi`a ociÎlry ,zeinybd

icil dlitzde dxezd ixeaic

zcixi zilkzy oeikne .iehia

`l ,`id dhnl dnypd

`l` ,dnvr dnypd liaya

ytpd z` zelrdle owzl ick

byen xacd - sebde zipeigd

lre zeiyrn zeevn ici lr

.xeaicay zeevnd ici

økæpä ìk íò ,äpäå§¦¥¦¨©¦§¨
¯ ,ìéòìzlrn zece` §¥

dyrnay zeevnd
oci lry ,xeaicaye
zipeigd ytpd dlrzn

,dyecwláèéä ïáeé¨¥¥
íé÷ñBôe ãeîìza äëeøòä äëìää ÷ñt1åàì øeäøä"c §©©£¨¨¨£¨©©§§¦§¦§©

¯ ,"éîc øeaãk,xeaic enk aygp epi` (daygn) "xedxd"y §¦¨¦
¯ ãáì Baìáe BzáLçîa òîL úàéø÷ àø÷ íàåm` mb §¦¨¨§¦©§©§©£©§§¦§©

z`f dyr¯ ,BúáBç éãé àöé àì ¯ Búðek çk ìëaz`ixwa §¨Ÿ©©¨¨Ÿ¨¨§¥¨
,dizepeek lk lr rny z`ixw ipipra exedxd ici lr ,rny

éøöå¯ ,úBø÷ìå øæçì C;eita rny z`ixw zeln z` `hale §¨¦©£Ÿ§¦§
ïBænä úkøáa ïëå2àúéøBàc3¯ ,zxace da xn`p `ly s`] §¥§¦§©©¨§©§¨

[rny z`ixwa enk ma4dxn`p `l oefnd zkxa iably s` -
zexnl ; rny z`ixwa aezky enk ,"zxace" oeyld dxeza
xedxda oefnd zkxa zaeg ici mi`vei oi`y ,`ed oicd ,z`f

,`wec xeaica d`hal gxkdd on `l` ,calaúBëøa øàLáe5 ¦§¨§¨
¯wx mdy s`]14[¯ ,ïðaøcwx ody s` ,zekxa x`ya mb oke §©¨¨

,opaxcnälôúáe6¯ ;"alay dcear" `idy s`]14[-dcear ¦§¦¨
didz dlitzdy ,gxkdd on ,z`f lka .ald jezae ald mr
ipipra ala xedxdd ici lr daeg ici mi`vei `le ,`wec xeaica

dlitzd7¯ íàå .m` ,df znerle¯ åéúôNa àéöBäzeln z` §¦¦¦§¨¨
,dlitz e` zekxa e` oefnd zkxa e` rny z`ixwBaì ïek àìå§Ÿ¦¥¦

¯ ,ãáòéãa BúáBç éãé àöé ¯,oeekl mb mikixv dligzkly s` ¨¨§¥¨§¦£©
éøö ïéàå¯ ,øæçì C,dpeeka oze` xnel ick÷eñtî ãáì §¥¨¦©£Ÿ§©¦¨

úàéø÷ ìL ïBLàø¦¤§¦©
òîL8áe ,äðBLàø äëø §©§¨¨¦¨

äðBîL úlôz ìL¤§¦©§¤
äøNò9¯ ,epeeik `l m`y ¤§¥

daeg ici mi`vei `l ,oda
,carica mbàúéàãëe§§¦¨

:[úBëøác á ÷øt Léøa]§¥¤¤¦§¨
¯mi`ven ep`y enke

zkqna ipy wxt zligza
zekxa10:úåöî ïàk ãò"©¨¦§©

¯ äðekweqt seq cr ©¨¨
rny z`ixw ly oey`x
xwira `id devnd

,dpeekd¯ Cìéàå ïàkî¦¨¨¥©
z`ixw iweqt x`ya

,rnyäàéø÷ úåöî¦§©§¦¨
¯ ."'eëåici mda mi`veie §

m` mb ,xeaica daeg
dpeek ,dpiidz `l recn :le`yl yi dxe`kl - .dpeekd dxqg
- ?dpeek ila xeaic enk jk lk zeaeh ,(xeaic ila) daygne

.xaqen xacd ,xeaicd zlrna epcnly dn itl ,`l`,eðéäå§©§
¯ ÷ø ,úBöna dîöòì ïewz äëéøö dðéà äîLpäL íeMî¦¤©§¨¨¥¨§¦¨¦§©§¨©¦§©

ick `a zeevnd oipréLîäì¯ øBà Cz` dfd mlerl `iadl §©§¦
jkae iwl`d xe`d¯ ,óebäå úéðeiçä Lôð ïwúì,z`fe §©¥¤¤©¦¦§©

úBàöBî äLîça úøaãî LôpäL øeacä úBiúBà éãé-ìò©§¥¦©¦¤©¤¤§©¤¤©£¦¨§
¯ ,ätä,zeinybdäNBò LôpäL úBiNòî úBöîa ïëå ©¤§¥§¦§©£¦¤©¤¤¨

¯ :óebä éøáà øàLa.sebde zipeigd ytpd dfÎici lr milrzn ¦§¨¤§¥©
zipeigd ytpd liaya `id "zilkz"dy - xaqedy itk ,oeeikne
dpeekd zexfer opi` ,xeaicay zeevnd lka ixd ,sebde
,ziwl`d ytpl zekiiy el yiy xac ,cala oda daygnde
daeg ici mi`vei df mrhne ,xeaic o`k didiy gxkdd on `l`
xeaice dyrn ici lr ,oky .daygne dpeek ila xeaica carica

.sebde zipeigd ytpd z` mipwzne milrn ,`wec
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò

øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî

:óåâä éøáà øàùá
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כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית ג.1.טפל סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' שו"ע 3.רמב"ם
ב. סעיף קפה, סימן ˘ËÈÏ"‡.4.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï.5.ג סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן Î"˜7.שם, ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות שייך אין כי -
דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ששייך במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל קשה ‰ÈÎÙכו' היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."

לדבר של מצוה הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי מעשית;‚Ìכלל, מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,
ידי  יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא

הזקן: רבנו מסיים וזאת חובה; ידי יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו ·˘ÂÈ˙Ù...חובה, ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â.8 סעיף ס, סימן שם, שו"ע
א.9.ה. סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,



a'פו xc` b"kÎa"k w"yÎiyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ב שישי יום
יום שישי ֿש "ק כ "ב ֿכ "ג אדר ב ' ,p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"ôòà êà,p 'nr cr.éç ìë

ב' אדר כ"ג קודש שבת יום
,p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

dlecbd dlrnd lr epcnl (d"l wxtn lgd) o`k cr
na dpenh zilkzd lky ,"ezeyrl"ay,oky .zeiyrn zeev

didzy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek rvazzy ick ,xen`k
,"mipezgza dxic" jxazi eldidz inybd dfd mleray

zelbzdl ,mewn ,"dxic"
- `edÎjexa seqÎoi` xe`
zeevn iciÎlr `a df ixd
zeevn e` ,`wec zeiyrn
.dyrnl aygpd xeaicay
zxxazn ,dfÎiciÎlr ,ik
zipeigd ytpd ly zeigd
ztilwn d`ad ,sebde
lre .dyecwl dlere ,dbep
ztilw ly dz`lrd ici
,`linn dplhazz ,dbep
ixnbl ze`nhd zetilwd
mey x`yi `le ,zexg`d

dcna dfd mlera seqÎoi` xe` xi`ie ,zewl` lr xizqiy xac
dlrnd xaqez oldl .mipeilrd zenlera xy`n dlecb xzei

ayzpeekdevnd ici lry ,icedil yiy dpeeka ,epiid .zeevnd
`ed jk llbae - devnd devn d"awd mr cg`zi ,miiwn `edy
iabl mb oexzi ,ipy cvn ,mi`ven ep` oky ,devnd z` dyer

.dpeekdeøîà ïë-ét-ìò-óà Cà11¯ äëøa øàL Bà älôz : ©©©¦¥¨§§¦¨§¨§¨¨
zexn`pd¯ ,äîLð àìa óeâk ïä äðek àìaz` mincn recn §Ÿ©¨¨¥§§Ÿ§¨¨

- ?"dnyp"l - dpeekd z`e ,"seb"l ,dkxad e` ,dlitzd,Leøt¥
,äîLðe óeb íäì LiL äfä íìBòaL íéàeøaä ìkL Bîk ék¦§¤¨©§¦¤¨¨©¤¤¥¨¤§¨¨
øLà ìk" úîLðå ,"Léà øNa ìk çeøå éç ìk Lôð" :íäL¤¥¤¤¨©§©¨§©¦§¦§©¨£¤

¯ ,íéiç éìòa ìkî "åétàa íéiç çeøyi mlera `xap lkl ©©¦§©¨¦¨©£¥©¦
,dnyp mbe seb mbLéì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥

¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz;dnypae sebaíbL ¨¦§§©¤©§¦©¨¤¤©
¯ ,éøîçä óebämb `l` ,sebd wx `leøôòå íéðáà elôàå ©©¨§¦©£¦£¨¦§¨¨
¯ Lnî íîBcädpyiy zipeigd drepzd elit` zi`xp `l mda ©¥©¨

,mda elit` ixd - lecbl ohwn lcbd ,gnevaúeiçå øBà Ba Lé¥§©
¯ ,Cøaúé epnîae- ?mnecay zeigd z`hazn dnøæçé àlL ¦¤¦§¨¥¤Ÿ©£Ÿ

¯ ,äéäLk ñôàå ïéà úBéäìowfd epaxy itk - .ez`ixa iptl ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de cegid xry"a ,oldl xiaqi
qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did - `xapa cinz lrete avip
dignd iwl` zeige xe` yi mnecl mby ixd .`xapy mcew enk
xzeie ,jk .eze` xi`ne
mvr ly seba epyi ,jkn
oi` ,z`f lkae - ig
oia llk qgie d`eeyd
:dnypay zeigde xe`d
Cøò ïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥¤¤
úðéça ïéa ììk ïBéîãå§¦§§¨¥§¦©
óeba øéànä úeiçå øBà§©©¥¦©
úeiçå øBà úðéça éaâì§©¥§¦©§©
àéäL ,äîLpa øéànä©¥¦©§¨¨¤¦

¯ .éç ìk Lôðxac ,oky ¤¤¨¨
d`eeyd oi`y `ed oaen
zeinyb oia llk
on zeinybd zeedzd"y ,micen mixwegd mb .zeipgexl
`ed sebdy oeikne ."dfn lecb oi`n yi jl oi` - zeipgexd
qgi oi`y ixd - zipgex ze`ivn - ytpde ,zinyb ze`ivn
zeigde xe`dy jka ,oaenk ,`ed lcadde .mdipia d`eeyde
epaxe .ytpa xi`nd zeige xe`l llk dnec epi` seba xi`nd
ly ielibde mlrdd zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn owfd
dfa ik ,zelbzda - ytpae ,zxzqen seba zewl`dy ,zewl`d
ea ,dfd mleray `xap `ed sebdy myk :mieey mdipy md
`l okle ,dbep ztilw ly yeal ici lr zxzqen ziwl`d zeigd
xizqnÎyeal eze` miiw mb jk ,zewl` `id ezeigy seba d`xp
miyibxn `le mi`ex `le ,ytpd z` dignd ziwl`d zeigd lr
`hazn ,ytpde sebd oiay lcadd .zewl`n d`a ytpd zeigy
m` - iwl`d zeigde xe`d ly zehytzdde mevnvd zcna
dcna mi`a mnvr md ,dnlrdd jxc mi`ad zeigde xe`d
xnelk ,zehytzda mi`a ,zeigde xe`d ,mdy e` ,znvnevn
zeigd la` ,zi`xp dpi` zeigde xe`d ly zewl`dy zexnly

:"`ipz"d oeylae .zi`xp ,miptÎlkÎlr ,dnvr

¯ íäéðLaL óàåseba §©¤¦§¥¤
,ytpae¯ ,äåL ãçà øBà¤¨¨¤

iwl`d zeigde xe`d
sebd z` digne xveid
mda `a ,ytpd z`e

:jka z`hazn zecig`dyk ,xe` ly dcig` dcnaúðéçáa¦§¦©
¯ íéðt øzñä,zxzqen zeigd zeinipty,íéåL íéLeáìe ¤§¥¨¦§¦¨¦

øzzñî øBàäL¤¨¦§©¥
¯ ,Ba Laìúîe ílòúîe¦§©¥¦§©¥
xe`d ly zexzzqdd
`ed mda miyealde
seba mieey - xzzqn

.ytpae¯ íäéðL ék,ytpde sebd¯ ,äfä íìBòî íäxg`ne ¦§¥¤¥¥¨©¤
md ixd dfd mlerd on md - ytpd mbe sebd mb - mdipyy
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà
ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë

øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
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ב.11. רמט, א. חלק של"ה



פז 'a xc` b"k ycew zay mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,iwl`d xe`d zxzqd zpigan miey¯ BúeììëaLmlerd lka ¤¦§¨
,miipgexde miinybd eipipr lr ,dfdøBàä äåLa øzzñî¦§©¥§¨¤¨

úãéøéå íéðt øzñä úðéçáa ,Cøaúé åét çeønL úeiçäå§©©¤¥©¦¦§¨¥¦§¦©¤§¥¨¦¦¦©
ìzLäa úBâøãnä¯ äâøãnî úBîìBòä úeìL,dpeilr ©©§¥§¦§©§§¨¨¦©§¥¨

¯ äâøãîì,dpezgz §©§¥¨
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦
¯ LaìúpL ãò ,íénöòå©£ª¦©¤¦§©¥

,zeigde xe`dútì÷a¦§¦©
úeììk úBéçäì dâðŸ©§©£§¨

¯ ,éøîçä äfä íìBòick ¨©¤©¨§¦
d`ad ziwl`d zeigdy
,"zeliv`c zekln"n
,"jxazi eit gex" z`xwpd
ly dbixcna didz
dfd mlerd z` zeigdl
zcxl dilr did - ixnegd

"dxivi"n ,"dxivi"l "d`ixa"n) .zenlerd zelylzyda
dilr dide ,mlere mler lkay zebixcnd lkae ,("diyr"l
.xe`d z` minvnvne mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl
eid `l ,dl`d miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa
lk xg`l ik ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn
,efk dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd
wx m`Îik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb ze`ivny
mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke ,zipgex ze`ivn
iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl xe`d lr did ,dfd
zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d zedn ly hlgen
d`a zeigdy llk d`xii `ly ick ,dbep ztilwa xe`d yalzd
zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d z` zzl jke ,zewl`n
,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn xacle dyecwl lvepn

p ztilw ly dpipr df ixdy ,dyecwd jtid `idyitk ,dbe
mzeig milawnd mixacd iably ,mipey`xd miwxta epcnly
milvepn zeidl dxixad zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn
mdyke .dxiare rx ly melyeÎqg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl
z` f` milawn md ,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn
xg`l ,mipt lk lr - .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig
`ed ,iwl`d zeigde xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid
lk z` zeigdl ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb

:dfd mlerd ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprdìk eðéäc§©§¨

¯ ,äfä íìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøácz` milawn §¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨©¤
,dbep ztilw ly yeal ici lr mzeig¯ äpnîe,dbep ztilwn ¦¤¨

¯ ,íéàîhä íéøác íéòtLî dãé-ìòåmi`nhd mixacd lk §©¨¨ª§¨¦§¨¦©§¥¦
milawn - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mi`ad ,mixeq`de
,dyecwd on mzeig

.dbep ztilw zervn`aék¦
¯ àéä,dbep ztilwäðéça ¦§¦¨

¯ úòvîîdyecwd oia §ª©©
zetilw yly oial

,ixnbl ze`nhdøkæpk©¦§¨
¯ ìéòìxe`dy ixd §¥

ly iwl`d zeigdelk
yalzd ,dfd mlerd ipipr
,dbep ztilw ly yeala
zewl`d lr xizqnd
eyibxi `le e`xi `ly

.mieey ytpde sebd ,df xacae - zewl`n d`a zeigdy-ìò-óà©©
äiçîe øéàî 'ä øLà úeiçä úëLîä àéäL ,äøàää ïë-ét¦¥©¤¨¨¤¦©§¨©©©£¤¥¦§©¤

¯ ïlëa äåL dðéà ,äæ Leáì Cøc?d`eeydd i` `hazn dna ¤¤§¤¥¨¨¨§ª¨
df ixd -¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáazeigde dx`dd m` ¦§¦©¦§§¦§©§

jka - zehytzd zpigaa xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od
epcnly dn z` .edpynl cg` `xap beq oiay lcadd `hazn
ozip "yeal"a ezeyalzde xe`d ly "mipt xzqd"d zece` mcew
eze` epi` xe`d f`y ,dar jqn jxc xi`nd xe`l liyndl
xi`nd xe`dy cr ,jqnd z` xaery iptl `edy itk xe` zedn
;jqnd iptly xe`d ly "dclez" eli`k `ed ,dard jqnd jxc
:xnelk ,xe`d zehytzde mevnv zece` `ed o`k xaecnd eli`e
ozip dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn xe`d dnk cr
ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl
xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn eze` df la` ,xzeia
d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk .zeiygenae zehytzda
mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l xyway) dxzqd ici lr
mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad da miiw (mieey dfd
,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd ly ote`a e` ,dphwde
.ytpay dx`dd oial ,`xap ly eteba dx`dd oiay lcadd
`edy itk dfd lcadd z` xiaqn owfd epaxy iptl ,`l`
mevnv oia lcadd z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl
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למרות גודל העניין דחשבון הנפש, צריך הוא להיעשות בזמנים מיוחדים דווקא.
ממכתב י"ב אדר שני, תשי"ז



היום יום . . . פח

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

"ף  ַהּכָ  – זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ֵסֶדר  ּבְ ָקַמץ.  ּבְ "ף  ַהּכָ  – ַמְעָיַני"  ל  "ּכָ אֹוְמִרים  ז(  )פז,  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ
חֹוָלם. ּבְ

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ּתֹוָרה  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ְצִריִכים  ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֶכת  ל ֶאָחד ִלְלֹמד ַמּסֶ חֹות ָצִריְך ּכָ י ַרַז"ל... ּוְלָכל ַהּפָ רּומֹות ִמְדְרׁשֵ הּו ּתְ ּזֶ "י, ׁשֶ רּוׁש ַרׁשִ ְכָתב ִעם ּפֵ ּבִ ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ּגְ

ה'תש"גיט אדר שנייום ששי

חומש: צו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל ניצוץ . . . 96 ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי )רבינו הזקן( הָאט אונז געלערענט, אז דער אלף 
פון חסידות איז, אויסצוניצען די טבעיות אין עבודה. און ראשית העבודה זָאל זיין 

אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.

ל ֶאת  ל ֲחִסידּות הּוא, ְלַנּצֵ ָה'ַאֶלף' ׁשֶ ד אֹוָתנּו, ׁשֶ ֵקן( ִלּמֵ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ר: ָהַרּבִ ה ַמייְזִליׁש ִסּפֵ ר' ֹמשֶׁ
ל  ַבע ׁשֶ ַהּטֶ ל ֶאת  מֹו ְלָמׁשָ ּכְ ַהּכֹחֹות,  ל ֶאת ֶטַבע  ְלַנּצֵ ְהֶיה  ּתִ ית ָהֲעבֹוָדה  ְוֵראׁשִ 'ֲעבֹוָדה';  ּבַ ְבִעּיּות  ַהּטִ

ב. יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ֹמַח ׁשַ

ה'תש"גכ אדר שני, פרשת פרהשבת
יִתי.  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ַבר ה' גו' - ּדִ ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּדְ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: צו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: ובזה יובן . . . )פרק כג(.

סּוק  יִחידּות, ָהְיָתה ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ יד( ְלָפַני ּבִ ּגִ ָאַמר מֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ר: ֵמַהּתֹורֹות ׁשֶ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
א, ִמְצָוה  ְלֵעּלָ ִאְתָערּוָתא ּדִ ַמְעָלה ּבְ ָהֵאׁש יֹוֵרד ִמּלְ ֲהַגם ׁשֶ ה", ּדַ ַח, לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ "ֵאׁש ּתָ
י רּוַח ַאְייִתי רּוַח  א, ּכִ ְלֵעּלָ א ִאְתָערּוָתא ּדִ ְלַתּתָ ִאְתָערּוָתא ּדִ י ּבְ ְלָהִביא ]=ְלַהְדִליק ָהֵאׁש[ ִמן ַהֶהְדיֹוט, ּכִ
ה ְלַהְבִעיר  א. ּוִמְצַות ֲעׂשֵ א ּוְלֵעּלָ ֵעּלָ יְך רּוַח ִמּלְ א, ְוַאְמׁשִ ֵעּלָ ה ַאְייִתי רּוַח ִמּלְ ַמּטָ יְך רּוַח, רּוַח ִמּלְ ְוַאְמׁשִ
ּוְצִריִכים  ֶקת,  ַמְסּפֶ ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ְוַהַהְקָרָבה  ם",  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ "ָאָדם  הּוא  ַח  ִמְזּבֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ֵאׁש 

ה ֶאת ַה"ּלֹא". ִהיא ְמַכּבָ ה, ׁשֶ ם, ְוֵאׁש ֶזה לֹא ִתְכּבֶ ר ִמּכֶ ן ֲאׁשֶ ְרּבָ ְלַהְבִעיר ֵאׁש ַעל ַהּקָ

י – ַוּיֹאֶמר ִלי:  ר ּכֹחֹות ַנְפׁשִ ֶעׂשֶ ֵדי ְלָחְקָקּה ּבְ ָעִמים – ּכְ ר ּפְ ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ָאַמר מֹוִרי ְלָפַני ֶעׂשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פט היום יום . . . 
דֹול.  ּגָ ִדים(  ַהְמַנּגְ ל  )ׁשֶ ְלַכּבֹות "לֹא"  ל  ֻהּטַ ָעֶליָך  ׁשֶ ְלִפי  ִמיד",  ּתָ ְלָה"ֵאׁש  ִנְצָרְך  ָך  ִהּנְ ְלִמיִדי,  ּתַ ה,  ַאּתָ

ֵרְך ַיֲהֹפְך ֶאת ַה"ּלֹא" ְלֵהן. ם ִיְתּבָ ֵ ה ֶאת ַה"ּלֹא", ְוַהּשׁ ַכּבֶ ה ּתְ ַאּתָ

ה'תש"גכא אדר שנייום ראשון

חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: פרק לח. והנה . . . נ אברי הגוף.

נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ הּוא   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ  – ְזֵקִני   : ִני(  ׁשֵ ר  ַאּדָ )כ  "ל  ַהּנַ ִסּפּור  ִסיּום  ּבְ ָאַמר  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמיד"  ּה טּוב ַעִין. "ֵאׁש ּתָ ַהג ּבָ ּנָ א ׁשֶ ָנה לֹו, ֶאּלָ ַהּתֹוָרה ִנּתְ ה ָאְמרּו ַרַז"ל ׁשֶ ֹמשֶׁ "ד. ּבְ תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ּדְ
ָנּה ְלָכל  ּתְ ַוּיִ ּה טּוב ַעִין  יד ִלְזֵקִני, ּוְזֵקִני ָנַהג ּבָ ּגִ "ד – ָנַתן ָהַרב ַהּמַ ָהֱאלִֹקי ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ
ִמיד"  ּתָ ָה"ֵאׁש  ֶאת  ּבֹו  ּוְמעֹוֵרר  ֲחֵברֹו  ִעם  ַהּלֹוֵמד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִלי,  רּור  ּבָ ַהֲחִסידּות.  תֹוַרת  ּבְ ָהעֹוְסִקים 

ה" ָלַעד. ר ְזכּותֹו ֶזה "לֹא ִתְכּבֶ ָכרֹו ִאּתֹו ֲאׁשֶ ה ׂשְ ָהֱאלִֹקי, ִהּנֵ

ה'תש"גכב אדר שנייום שני

חומש: שמיני, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך אעפי"כ . . . נ כל חי.

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוְמָבְרִכים  ּדֹות,  ַהּמִ ַהֲעָלַאת  הּוא  ַדִים  ַהּיָ ַהת  ַהְגּבָ ַהּמִֹחין,  ַכת  ַהְמׁשָ הּוא  ּכֲֹהִנים  ת  ְרּכַ ּבִ
ר ְסִפירֹות. ל ֶעׂשֶ ֵלם ׁשֶ ְרצּוף ׁשָ ֵני ְמָלִכים – ַמְלכּות, ֲהֵרי ּפַ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ה'תש"גכג אדר שנייום שלישי

חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ואף שבשניהם . . . 100 והתפשטות.

אאמו"ר אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת 
ובכל רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל ווָאס צווישען מזכי הרבים 
און ח"ו מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע 

ענינים בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.

ִלּמּודֹו: ַרב ָצִריְך ִלְזּכֹר  ַעל ֲעבֹוָדה ּוַמְתִמיד ּבְ "ּב[ ָאַמר ְלַרב ֶאָחד – ּבַ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ים;  לֹום, ַמֲחִטיֵאי ָהַרּבִ ים, ְוַחס־ְוׁשָ י ָהַרּבִ ין ְמַזּכֵ ּבֵ ף ׁשֶ ב הּוא ַעל ַהּסַ ִמיד ִנּצָ י ּתָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכִ ּבְ
י  ׁש, ּכִ ֶפׁש ַמּמָ ת ַהּנֶ ְפִניִמּיּות ְנֻקּדַ ַחת – ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְצִריִכים ָלַגַעת ּבִ ל ֹעֶמק רּום ְוֹעֶמק ּתַ ף ׁשֶ ַעל ַהּסַ

ַנְפׁשֹו הּוא. ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

בוודאי צריך הקדוש-ברוך-הוא למלא את תפילת ובקשת בני ישראל על עניין הגאולה, ותיכף ומיד, "מיד הן נגאלין".
משיחת שבת פרשת שמיני ה'תשד"מ
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á"ôùú'ä 'á øãà æ"é ïåùàø íåé הנזילה? את לתקן צריך מי

:Â ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰CôBL äéäL äiìò ìòa©©£¦¨¤¨¨¥
äáéæòî íL äúéä íà Y ähîì úéaa øcä ìò ïéãøBé ïäå ,íéî©¦§¥§¦©©¨©©¦§©¨¦¨§¨¨©£¦¨

lî ïBéìò ÷ñôiL øçàå ,äëéôL úòa da ïéìk íénäLCtL ¤©©¦¨¦¨§¥§¦¨§©©¤¦§Ÿ¤§¦¦§Ÿ
éøö ...eãøéå íénä eòìaéïî Bîöò ÷éçøäìe ïwúì ïBzçzä C ¦¨§©©¦§¥§¨¦©©§§©¥§©§¦©§¦

Y ãiî íénä eãøé CtLiLk àlà ,äáéæòî íL ïéà íàå ;÷æpä©¤¤§¦¥¨©£¦¨¤¨§¤¦§Ÿ¥§©©¦¦¨
lî òðné Bà ,ïwúî ïBéìòäå ,åévça ÷éfîk äæ éøä.CtL £¥¤§©¦§¦¨§¨¤§§©¥¦¨©¦¦§Ÿ

בתוך  משימוש  להימנע צריך אדם  אין דבר , של  כללו

אם אך לחברו, נזק  בעקיפין  נגרם  כך  מחמת  כאשר רשותו

שאסור כשם אסור  זה  הרי  ישיר, באופן ידו  על נעשה  הנזק

חברו. לרשות  מרשותו חיצים  לזרוק

אומרים יש  לתחתונה, העליונה  מהקומה  מים  נזילת ולגבי

ידי על נשפכים  הם  שבו  במקום  למטה מחלחלים  המים  שאם 

אך  חץ , זריקת  כמו בידיים  כנזק נחשב  זה  הרי  העליון , הדייר 

נוזלים הם ומשם  אחד  במקום  המים  את שופך הוא אם 

לו ואין  עקיף  נזק  זה  הרי למטה, ומחלחלים  אחר למקום 

כך  על ב)אחריות  כב, ב"ב יוסף נימוקי א, קיז, ב"מ .(רש"י

ששופך  מקום  באותו נוזלים  המים  אם שאף  שהוסיפו  ויש 

הם מכן  לאחר  ורק  בקרקע  נבלעים  הם  תחילה אך אותם ,

עליו, מוטלת  האחריות  ואין בידיים  נזק  זה  אין  למטה , נוזלים

עליון שיפסיק "אחר  שאם הרמב "ם מדברי מבואר  וכן 

לתקן " התחתון צריך – וירדו המים  יתבלע  משכן מלשפוך  (ראה

קלב) עמ' .שלום

ונגרמת בצנרת קלקול  יש  שאם  לכאורה, עולה  זה  ולפי 

אלא מיד  נוזלים  אינם  המים אם  – התחתונה  לדירה  נזילה 

לתבוע אפשר  אי למטה , נוזלים  כך ואחר  לרצפה  מחלחלים 

אותה . לתקן הצנרת  מבעל 

כתב  הרא "ש  י)אולם  קח, מים(שו"ת לגבי  רק נאמר  זה שכל 

בגמרא  מהדוגמא  הנראה כפי שם)מועטים , ממים(ב"מ

הנזק את  למנוע  הניזק  שביד ידיו, את בהם  נוטל שהעליון 

יכול  שאינו מרובים  במים  אולם  קטנה , ובהוצאה  בקלות

לסלק המזיק  על מוטל מרובה , בהוצאה  אלא מהם  להינצל

גם עליו  מוטלת  האחריות  זה , במקרה  מכך : יתירה  הנזק . את 

בחצרו גומא  החופר  ולכן כלל ידו על  נשפכים  אינם  כשהמים

חברו, לחצר משם  עוברים  והם  לתוכה  יקוו הגשמים  שמי כדי 

הנזק . את למנוע  חייב 

על  מוטל לעולם צנרת נזקי שתיקון  מסתבר כן ואם 

אין התחתון  ולדייר משמעותי  בנזק מדובר  כי הבעלים ,

שלו מהצד אותו למנוע  קלג)אפשרות  עמ' שם שלום משכו .(ראה

á"ôùú'ä 'á øãà ç"é éðù íåé המצר? לבן להמתין צריך מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰äðéãîa øönä ïa äéä̈¨¤©¤¤¦§¦¨
ìécâä Bà ,äìBçä àéøáä ïîæ øçàå ,ïè÷ Bà ,äìBç Bà ,úøçà©¤¤¤¨¨§©©§©¦§¦©¤¦§¦

.B÷lñì ìBëé Bðéà Y CìBää àáe ,ïèwä©¨¨¨©¥¥¨§©§
ימים בתוך  לחזור ועומד בחו "ל שוהה  המצר בן  אם 

בהעדרו אחר  לאדם  השדה  את  למכור  ניתן האם  – ספורים 

אותה ? לקנות  לו לאפשר  כדי  שישוב  להמתין  צריך או 

אחרת במדינה  היה  המצר  בן  שאם  נפסק  זו בהלכה  והנה ,

וכן כשיחזור . לביטולה  לטעון יכול הוא  אין המכירה , בעת

ערוך' ב'שולחן סל"ד)נפסק קעה סי' חולק .(חו"מ ללא 

הרמ"א  כתב  סל"ב)מאידך, אנוס(שם, היה  המצר בן  שאם 

לתבוע ויכול  זכותו את איבד לא  המכירה , ביטול  את  מלתבוע

לזה ! זה  סותרים  הדברים  ולכאורה  מכן. לאחר זאת 

המשפט' ה'נתיבות כט)ומבאר חידושים :(שם,

אנוס או חולה  היה  המצר  שבן  במקרה  מדובר  zraכאן
dxikndדין חל לא  לו , למכור  אפשרות היתה  ולא  ומאחר ,

לטעון יוכל לא ושוב  אחר  לאדם  למכור  והותר  מצרנות 

בעת רק חלה  המצרנות  זכות  כי מכן , לאחר  המכירה  לביטול

זמן. לאחר  ולא  המכירה 

בעת נוכח שהיה  במקרה  אמורים  הרמ"א  דברי  אך

למכור החיוב  חל  וממילא לקנות  רצונו  את  והביע  המכירה 

העיכוב אם המעות, בהבאת מה זמן  התעכב  אם  אף  ולכן לו,

זכותו. את  איבד לא  אונס , מחמת היה 

אחר : באופן שביארו ויש 

במדינת שנמצא  כגון  מתמשך, באונס  מדובר  זו בהלכה 

להמתין צריך המוכר  אין ולכן  יחזור . מתי ידוע  ואין  הים 

העיכוב אם  אך הלוקח. את  יפסיד בינתיים  שמא  כי  לשובו

– העסקה  מקיום  מחמתו ימנע שהלוקח חשש  ואין זמני הוא 

את ומכרו כן עשו לא  ואם  המצר , בן  של לשובו להמתין יש 

בשובו  העסקה  ביטול את לתבוע  יוכל בהעדרו, (ראה הקרקע 

נד) ע' קנ, וישראל' אהרן 'בית קט, ע' המצרנות' .'נתיב

á"ôùú'ä 'á øãà è"é éùéìù íåé השותפים? חצר קונה איך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰eöøiLk§¤¦§
äæ àéáiL ...ïéìèìhî øàLa eôzzLð íà ...ózzLäì ïéôzMä©ª¨¦§¦§©¥¦¦§©§¦§¨¦©§§¦¤¨¦¤
,úeôzLa íB÷î eøëOL ...Lác ìL Bck äæå ïéé ìL Búéáç̈¦¤©¦§¤©¤§©¤¨§¨§ª¨

.ïéôzL elà éøä Y ïäa eôzzLpL Bck äæå Búéáç äæ çépäå§¦¦©¤¨¦§¤©¤¦§©§¨¤£¥¥ª¨¦
זה להשתתף  הרוצים מהשותפים  אחד לכל קונה החצר 

זה . של בחביתו  וזה זה של בכדו 

אפרים ' ה 'מחנה  ו)והקשה  סי' חצר :קנין

המשותף במקום  בהנחתם  להשתתף  השותפים יכולים  איך 

הגמרא  למסקנת  הרי  חבית , וזה  כד  זה  פד,לשניהם  בתרא (בבא

אםב) רק  לשניהם  המשותפת  בחצר  מזה  זה  קונים  השותפים 

הניח  אם אבל  הקונה , של  קופתו לתוך  החפץ את  הניח  המוכר

מרשות החפץ את  מוציא  הקנין  כי קנה, לא  הקרקע  גבי  על
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מרשותו ? החפץ  יצא  לא  בחצר שותף  שהמוכר  וכיון המוכר,

ומבאר :

היה החפץ  כאשר  רק  מזה  לזה  קונה אינה  השותפים  חצר 

כאן אין כי כן , לפני שם  (המוכר)מרשות d`vedמונח

וזה(הקונה)לרשות  כדו את  זה כליהם , את  שהביאו  כאן אבל ,

מקומו, את  לחברו משאיל שותף  שכל דעתם  גילו חביתו , את 

לחברו המקום  את  להקנות  מועיל הדעת  מעשה וגילוי  בלא (אף

יכול קנין) זו, בחצר להשתמש  רשות  יש  שותף  שלכל מאחר  כי

בלבד. בדיבור  להשאילה  הוא 

מקושר ' יא)וב 'גט סי' אלגאזי, מיישב :(למהרי"ט

את  לקנות  בא  utgdכאשר  lkקונה השותפים  חצר אין 

יצא לא  ואםֿכן בחציו  רק  הקונה לרשות  נכנס  החפץ  כי לו,

רוצים משותפת חצר  בעלי כאשר  אבל  המוכר , מרשות  לגמרי

בהנחת הרי  זה , של בחביתו  וזה  זה  של בכדו זה להשתתף 

להיות  כדי  קונה .szeyהכלים  משותפת רשות  – בחפץ

á"ôùú'ä 'á øãà 'ë éòéáø íåé כדין  שלא שניתנה מתנה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰÷qòúnä©¦§©¥
...÷ñòä úBònî Bà ,÷ñò ìL ïéìèìhnä ïî øçàì äðzî ïúpL¤¨©©¨¨©£¥¦©¦©§§¦¤¥¤¦§¨¥¤
Bà ,ïøëîe äðzî ìa÷îä ïúBà äpL elôàå ;ïãiî ïúBà ïéàéöBî¦¦¨¦¨¨©£¦¦¨¨©§©¥©¨¨§¨¨

ì áiç ...øçàì ïðúð.ílL §¨¨©£¥©¨§©¥
כד  כסף  שקיבל ולהרוויחה'מתעסק ' לסחור  מבואר י (ודינו

ה"ב) פ"ו ממטלטליו לעיל או העסק  מכספי לאדםdpznaונתן

והיה לבעלים  הכסף  את  להחזיר המתנה מקבל על – אחר

הנותן. של אינו  שהכסף  כיון מלכתחילה , לקבל לסרב עליו

ה'מתעסק ' אם  אותםxknאך  מוציאים  אין – מהמטלטלים 

והקונה ה 'עיסקא ' ממטלטלי היא  המכירה  שהרי הקונה , מיד

כדין מא)קנה  קעז, סי' יור"ד .(פרישה

מתנה המקבל  אותן  "שינה  שאם כאן  הרמב "ם  שכתב  ומה 

שה 'מתעסק ' היינו  לשלם ", חייב  לאחרים... נתנן  או ומכרם

אין ואם ל 'התעסק', במקום  במתנה שנתן כיון לשלם  חייב

שקנה הקונה  אך  לשלם , חייב  המתנה  מקבל ל'מתעסק ',

לשלם צריכים אינם  השני , המתנה מקבל או  המתנה ממקבל

מיועד  היה  שהחפץ  לדעת  צריכים  היו  ולא כדין פעלו שהרי 

.(שם)לעיסקה 

הכסף' ה 'נקודות ס)והוסיף  ס"ק שם המתנה(ש"ך מקבל :

להחזיר  צריך  אינו הראשון)השני המקבל המתנה(אלא כאשר רק

להחזירה עליו בידו, נמצאת היא  אם  אבל  בידו, אינה

שגנב בחפץ  חוב הפורע  לגבי  שמצינו  כמו לבעלים ,

כפי נשאר  והחוב  דמים " בלא הגניבה  נוטלים ש "הבעלים 

ה"ו)שהיה  פ"ה גניבה .(הל'

ה 'פלתי' לב)אך ס"ק קעז סי' המתנה(המדע אם  שגם  סובר 

כיון מידו  אותה  מוציאים  אין  השני, המקבל ביד  נמצאת 

הראשון הנותן  מיד אותה יתבעו  והבעלים  כדין, לידו שהגיעה 

אין) ל'מתעסק' גם שגנב(כאשר בחפץ חוב  לפורע דומה  זה ואין  .

באיסור ללווה  הגיע  החפץ  כי החפץ , את נוטלים שהבעלים 

לנותן אין  אם  אמנם , לקבלו. לסרב  צריך היה  והמלווה

את מוציאים  – יפסידו  לא  שהבעלים כדי הרי לשלם , הראשון

שגנב בחפץ  חובו פורע  כמו השני, המקבל מיד המתנה 

לבעליו. החפץ  את  שמחזירים 

á"ôùú'ä 'á øãà à"ë éùéîç íåé שבועה  חיוב מול מיגו

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà©©¦
éøä àlà ,Búéa ïá Bà Bñéøà Bà BôzL äfL íéãò íL ïéàL¤¥¨¥¦¤¤ª¨£¦¤¥¤¨£¥
ïéàL ;õôç úèé÷ða òaLð äæ éøä ...Bîöò étî äãBî àeä¤¦¦©§£¥¤¦§¨¦§¦©¥¤¤¥

.ïBînî Bøèôì àlà ,äòeáMî Bøèôì 'Bbî' íéøîBà§¦¦§¨§¦§¨¤¨§¨§¦¨
שאילו בנימוק  הטוען , של  לנאמנותו הוכחה הוא  'מיגו'

אין הרמב "ם  ולדעת יותר . טובה  טענה  טוען היה לשקר  רצה 

משבועה . הנתבע את  לפטור  'מיגו ' בכוח

הט"ז  כתב  דעתו א)ובביאור  רצו, סומכים(חו"מ שאין  כשם :

כאשר כן כמו  הספק , את  לברר  שאפשר  במקום חזקה  על

על  לסמוך  אין הספק, את  לברר שבכוחה  שבועה חיוב  מוטל

שבועה . ע "י הספק  את  לברר  יש  אלא  ה 'מיגו'

והטור  הרא "ש  לדעת  צג)אך סי' משבועה .(חו"מ פוטר  מיגו ,

פטור האפוטרופוס  יהא  לעולם  כן , אם  כך: על והקשו 

מנגד  אבל  במקצת , שהודה מפני  שבועה  חייב שהרי משבועה 

בכל? לכפור יכול שהיה מיגו יש 

ה'פרישה' ז)ותירץ  צג, באפוטרופוס(סי' השבועה  חיוב  :

מנכסי לקחת  לעצמו  היתר  הורה שמא  החשש  מפני הוא 

בהם טרחתו עבור א)היתומים  בהל' לו(כמבואר אין כן ואם  .

לגזול  לעצמו  מתיר  שאינו יתכן כי  הכל , כפר שלא  מכך מיגו

הנכסים מקצת  ליטול לעצמו  היתר  הורה  ורק  הצדקה  ללא 

שיודה כדי להשביעו  וראוי  השאר על הודה  ולפיכך  בטרחתו,

זה . מקצת  על 

á"ôùú'ä 'á øãà á"ë éùéù íåé ה' עבד של דרגות שתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰,ïéc úéa eäeøënL éî¦¤§¨¥¦
äçôLa øeñà ,Bîöò øëBnäå ...úéðòðk äçôL Bì ïzì Baøì Lé¥§©¦¥¦§¨§©£¦§©¥©§¨§¦§¨

.ìàøNé ìk øàLk úéðòðk§©£¦¦§¨¨¦§¨¥
שמכרוהו לעבד עצמו  שמכר עבד  בין  חילוקים כמה מצינו

דין הי"ב)בית להלן גם ביניהם :(ראה החילוק  לבאר  ויש  .

שבטל  עבד  להיות  הפך זו  במכירה  אמנם – עצמו  במוכר 

בהחלטתו נעשתה שהמכירה  כיון  מכלֿמקום לאדונו ,

האדם , החלטת  מתוך נובעת  שההתבטלות  נמצא  וברצונו,

למציאות מקום  נשאר  עדיין האדון יד תחת  כשהוא גם  כן ואם 

עליו נכפתה  שהמכירה  כיון בית ֿדין, במכרוהו אבל  שלו.
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מרשותו ? החפץ  יצא  לא  בחצר שותף  שהמוכר  וכיון המוכר,

ומבאר :

היה החפץ  כאשר  רק  מזה  לזה  קונה אינה  השותפים  חצר 

כאן אין כי כן , לפני שם  (המוכר)מרשות d`vedמונח

וזה(הקונה)לרשות  כדו את  זה כליהם , את  שהביאו  כאן אבל ,

מקומו, את  לחברו משאיל שותף  שכל דעתם  גילו חביתו , את 

לחברו המקום  את  להקנות  מועיל הדעת  מעשה וגילוי  בלא (אף

יכול קנין) זו, בחצר להשתמש  רשות  יש  שותף  שלכל מאחר  כי

בלבד. בדיבור  להשאילה  הוא 

מקושר ' יא)וב 'גט סי' אלגאזי, מיישב :(למהרי"ט

את  לקנות  בא  utgdכאשר  lkקונה השותפים  חצר אין 

יצא לא  ואםֿכן בחציו  רק  הקונה לרשות  נכנס  החפץ  כי לו,

רוצים משותפת חצר  בעלי כאשר  אבל  המוכר , מרשות  לגמרי

בהנחת הרי  זה , של בחביתו  וזה  זה  של בכדו זה להשתתף 

להיות  כדי  קונה .szeyהכלים  משותפת רשות  – בחפץ

á"ôùú'ä 'á øãà 'ë éòéáø íåé כדין  שלא שניתנה מתנה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰÷qòúnä©¦§©¥
...÷ñòä úBònî Bà ,÷ñò ìL ïéìèìhnä ïî øçàì äðzî ïúpL¤¨©©¨¨©£¥¦©¦©§§¦¤¥¤¦§¨¥¤
Bà ,ïøëîe äðzî ìa÷îä ïúBà äpL elôàå ;ïãiî ïúBà ïéàéöBî¦¦¨¦¨¨©£¦¦¨¨©§©¥©¨¨§¨¨

ì áiç ...øçàì ïðúð.ílL §¨¨©£¥©¨§©¥
כד  כסף  שקיבל ולהרוויחה'מתעסק ' לסחור  מבואר י (ודינו

ה"ב) פ"ו ממטלטליו לעיל או העסק  מכספי לאדםdpznaונתן

והיה לבעלים  הכסף  את  להחזיר המתנה מקבל על – אחר

הנותן. של אינו  שהכסף  כיון מלכתחילה , לקבל לסרב עליו

ה'מתעסק ' אם  אותםxknאך  מוציאים  אין – מהמטלטלים 

והקונה ה 'עיסקא ' ממטלטלי היא  המכירה  שהרי הקונה , מיד

כדין מא)קנה  קעז, סי' יור"ד .(פרישה

מתנה המקבל  אותן  "שינה  שאם כאן  הרמב "ם  שכתב  ומה 

שה 'מתעסק ' היינו  לשלם ", חייב  לאחרים... נתנן  או ומכרם

אין ואם ל 'התעסק', במקום  במתנה שנתן כיון לשלם  חייב

שקנה הקונה  אך  לשלם , חייב  המתנה  מקבל ל'מתעסק ',

לשלם צריכים אינם  השני , המתנה מקבל או  המתנה ממקבל

מיועד  היה  שהחפץ  לדעת  צריכים  היו  ולא כדין פעלו שהרי 

.(שם)לעיסקה 

הכסף' ה 'נקודות ס)והוסיף  ס"ק שם המתנה(ש"ך מקבל :

להחזיר  צריך  אינו הראשון)השני המקבל המתנה(אלא כאשר רק

להחזירה עליו בידו, נמצאת היא  אם  אבל  בידו, אינה

שגנב בחפץ  חוב הפורע  לגבי  שמצינו  כמו לבעלים ,

כפי נשאר  והחוב  דמים " בלא הגניבה  נוטלים ש "הבעלים 

ה"ו)שהיה  פ"ה גניבה .(הל'

ה 'פלתי' לב)אך ס"ק קעז סי' המתנה(המדע אם  שגם  סובר 

כיון מידו  אותה  מוציאים  אין  השני, המקבל ביד  נמצאת 

הראשון הנותן  מיד אותה יתבעו  והבעלים  כדין, לידו שהגיעה 

אין) ל'מתעסק' גם שגנב(כאשר בחפץ חוב  לפורע דומה  זה ואין  .

באיסור ללווה  הגיע  החפץ  כי החפץ , את נוטלים שהבעלים 

לנותן אין  אם  אמנם , לקבלו. לסרב  צריך היה  והמלווה

את מוציאים  – יפסידו  לא  שהבעלים כדי הרי לשלם , הראשון

שגנב בחפץ  חובו פורע  כמו השני, המקבל מיד המתנה 

לבעליו. החפץ  את  שמחזירים 

á"ôùú'ä 'á øãà à"ë éùéîç íåé שבועה  חיוב מול מיגו

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà©©¦
éøä àlà ,Búéa ïá Bà Bñéøà Bà BôzL äfL íéãò íL ïéàL¤¥¨¥¦¤¤ª¨£¦¤¥¤¨£¥
ïéàL ;õôç úèé÷ða òaLð äæ éøä ...Bîöò étî äãBî àeä¤¦¦©§£¥¤¦§¨¦§¦©¥¤¤¥

.ïBînî Bøèôì àlà ,äòeáMî Bøèôì 'Bbî' íéøîBà§¦¦§¨§¦§¨¤¨§¨§¦¨
שאילו בנימוק  הטוען , של  לנאמנותו הוכחה הוא  'מיגו'

אין הרמב "ם  ולדעת יותר . טובה  טענה  טוען היה לשקר  רצה 

משבועה . הנתבע את  לפטור  'מיגו ' בכוח

הט"ז  כתב  דעתו א)ובביאור  רצו, סומכים(חו"מ שאין  כשם :

כאשר כן כמו  הספק , את  לברר  שאפשר  במקום חזקה  על

על  לסמוך  אין הספק, את  לברר שבכוחה  שבועה חיוב  מוטל

שבועה . ע "י הספק  את  לברר  יש  אלא  ה 'מיגו'

והטור  הרא "ש  לדעת  צג)אך סי' משבועה .(חו"מ פוטר  מיגו ,

פטור האפוטרופוס  יהא  לעולם  כן , אם  כך: על והקשו 

מנגד  אבל  במקצת , שהודה מפני  שבועה  חייב שהרי משבועה 

בכל? לכפור יכול שהיה מיגו יש 

ה'פרישה' ז)ותירץ  צג, באפוטרופוס(סי' השבועה  חיוב  :

מנכסי לקחת  לעצמו  היתר  הורה שמא  החשש  מפני הוא 

בהם טרחתו עבור א)היתומים  בהל' לו(כמבואר אין כן ואם  .

לגזול  לעצמו  מתיר  שאינו יתכן כי  הכל , כפר שלא  מכך מיגו

הנכסים מקצת  ליטול לעצמו  היתר  הורה  ורק  הצדקה  ללא 

שיודה כדי להשביעו  וראוי  השאר על הודה  ולפיכך  בטרחתו,

זה . מקצת  על 

á"ôùú'ä 'á øãà á"ë éùéù íåé ה' עבד של דרגות שתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰,ïéc úéa eäeøënL éî¦¤§¨¥¦
äçôLa øeñà ,Bîöò øëBnäå ...úéðòðk äçôL Bì ïzì Baøì Lé¥§©¦¥¦§¨§©£¦§©¥©§¨§¦§¨

.ìàøNé ìk øàLk úéðòðk§©£¦¦§¨¨¦§¨¥
שמכרוהו לעבד עצמו  שמכר עבד  בין  חילוקים כמה מצינו

דין הי"ב)בית להלן גם ביניהם :(ראה החילוק  לבאר  ויש  .

שבטל  עבד  להיות  הפך זו  במכירה  אמנם – עצמו  במוכר 

בהחלטתו נעשתה שהמכירה  כיון  מכלֿמקום לאדונו ,

האדם , החלטת  מתוך נובעת  שההתבטלות  נמצא  וברצונו,

למציאות מקום  נשאר  עדיין האדון יד תחת  כשהוא גם  כן ואם 

עליו נכפתה  שהמכירה  כיון בית ֿדין, במכרוהו אבל  שלו.
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כזה ובמצב  רצונו , נגד עבד נעשה  הוא  הרי שיסכים , מבלי 

שלו. למציאות  מקום  שום  ואין בתכלית  בטל  הוא 

– כנענית  לשפחה  בנוגע  ביניהם ההבדל  גם נובע  ומכאן 

אסור ולכן  לגמרי  בטל אינו מרצונו , עבד  שנעשה  עצמו מוכר 

הוא הרי בית ֿדין כשמכרוהו אבל כנענית , שפחה  לו  למסור

כנענית שפחה  לו למסור  שרשאי עד  לגמרי  לאדונו משועבד 

עבדים ). ממנה  להוליד (כדי 

נאמר  ה ': בעבודת  הענין  תוכן נה)וזהו  כה, בני(בהר לי "כי

מצרים". מארץ  אותם  הוצאתי אשר  הם  עבדי עבדים , ישראל

אלא המפרשים ), (כקושיית  לשון כפל  זה  שאין לבאר ויש 

ישראל  בני של בשעבודם  דרגות  שתי  על מדבר הפסוק 

כעבדים : לקב "ה 

ישראל  שבני  לכך  הכוונה  – עבדים " ישראל בני לי  "כי

עצמו את  שמכר כעבד שמים , מלכות  עול  עליהם  קיבלו

סתם . 'עבדים ' נעשים  זה  ידי  ועל  מרצונו, בא  שהשעבוד 

היינו הם ', 'עבדי של  בדרגה  ה ' עבודת  היא מזה ולמעלה 

d"awdyמארץ אותם ש "הוצאתי ע "י  לעבדים  אותם  עשה 

הם אלא  למציאותם קשור  השעבוד אין  כן  ואם  מצרים",

בתכלית . הוא  והביטול  בעל ֿכרחם  משועבדים 

(zexrdae etx 'nr c"g hweln mixn`nd xtq)

á"ôùú'ä 'á øãà â"ë ùãå÷ úáù גלוי? מום היא חרשות האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰,dànñå Bðéò ìò eäkä¦¨©¥§¦§¨
.úeøçì ïäa àöBé ãáò Y dLøçå Bðæà ìò©¨§§¥§¨¤¤¥¨¤§¥

להקשות : יש 

לעיל שבגלוי(ה"ד)כמבואר  במומים  אלא יוצא אינו העבד ,

חרשו, או  סימאו האדון כאשר  לחירות  יוצא  כן  אם ומדוע 

או הראיה  כוח מהן  שניטל  אלא  במקומן והאוזן  העין והרי

שבגלוי ? מום  זה ואין  השמיעה ,

התוספות  מתיב)ותירצו ד"ה א צח, אופנים :(ב"ק בשני

מתוך  אך לעין, נראית אינה  החרשות עצם  אמנם  א.

כדי בכך ודי  חרש , שהוא  להבחין  ניתן האדם  של  הליכותיו 

גלוי. למום  החרשות  את  להחשיב 

צריך אין  אלא mendyב. גלוי , המוםxa`dyיהא  שבו

גלויים . איברים  הם והאוזן  העין והרי גלוי, אבר  יהא

לחירות יוצא  העבד אין עבדו, לשון את  החותך והנה ,

שבגלוי מום  שאינה ה"ד)משום הביאור(לעיל לפי ולכאורה , ,

מעשיו מתוך וניכר  שמאחר  אזנו , על  הכהו  לגבי  הראשון

מידה באותה  הרי שבגלוי, מום  בבחינת  זה  הרי שומע  שאינו

כראוי, לדבר  יכול שאינו  מתוך  הלשון בחיסרון להכיר  ניתן

שבגלוי ? כמום  ייחשב  לא  ומדוע 

אילם שהוא בעבד מדובר זה פירוש  שלפי לומר  וצריך 

עבד  אך ביטוי , לידי בא  אינו  הלשון חיסרון ולכן מלכתחילה 

אפשרות ממנו  ניטלה  הלשון חיסרון ידי ועל  כרגיל שדיבר 

לחירות . ויוצא  שבגלוי מום  זה הרי הדיבור,

לחירות יוצא  אזנו על  בהכאה  רק  השני, הביאור  לפי  אך

אינו שהמום למרות  גלוי, אבר  על נעשתה שההכאה  משום 

לחיר יוצא  אינו ולכן מוסתר אבר  היא  הלשון ואילו ותגלוי,

זה  סכ"ח)במקרה  רסז סי' יו"ד למשה תפארת .(ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, ה'תשי"ז
ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

נעם לי להכירו, עכ"פ בכתב, ולקהל הידיעה המשמחת ע"ד נשואיו בקרוב שהרי כל ישראל 
בבחינת קומה שלמה, ושמחתו של כל אחד ואחת בישראל היא גם שמחתו של הכלל. ובפרט על פי 
ואהבת  ישראל, אהבת התורה  עד שאהבת  וביותר,  ביותר  ישראל  תורת החסידות המדגישה אהבת 

השם הכל חד הוא.

וביחוד שמחה של חתונה, שהוא ענין של דורי דורות, שלכן נוסח הברכה המקובל והמקודש 
"בנין עדי עד". והדיוק בזה ג"כ במשל הבנין, שהעקר בו היסוד שיהא חזק ומוצק, ולא נוגע בזה דעת 
העובר ושב וכו'. ויסוד הבית היהודי המבטיח שיהי' בנין עדי עד, הוא התורה והמצוות, שאושר איש 
הישראלי תלוי בהן לא רק ברוחניות כ"א גם בגשמיות, שהתורה היא תורת חיים, כפשוטו ג"כ, בעולם 

הזה הגשמי.

בברכת מזל טוב מז"ט.



צג mipky zekld - oipw xtq - 'aÎxc` f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriy'aÎxc` b"kÎf"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà æ"é ïåùàø íåé

-oipwxtq
mipkW zFkld¦§§¥¦

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
יזיקו 1) שלא כדי העיר מן שמרחיקין הדברים בו נתבארו

זה  להרחיק השכנים על שיש מהדברים וקצת העיר, לבני
תשיעי. בפרק נתבארו שלא דברים מאותן מזה,

.‡ÔÈ˜ÈÁ¯Ó2ÔÏÈ‡‰ ˙‡3ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ «¿ƒƒ∆»ƒ»ƒ»ƒ»≈¿∆¿ƒ
·e¯Á·e ,‰n‡4‰Ó˜M·e5ÌÈMÓÁ -6ÈtÓ ,‰n‡7 «»∆»«ƒ¿»¬ƒƒ«»ƒ¿≈

ÈÈB8¯ÈÚ‰9¯ÈÚÏ ·B¯˜ ‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ .10˙BÁt ≈»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ»
B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰fÓ11BÏ ÔÈ˙B - Ì„˜ ÔÏÈ‡‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ

ÂÈÓc ¯ÈÚ‰ Èa12·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ú„B ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ¯ ¿≈»ƒ»»¿ƒ»»«»»»≈¿…«
ÔÈ‡ - Ì„˜ Ì‰Ó ‰Ê È‡13‡l‡ ,ÌÈÓc ÔÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï ≈∆≈∆»«≈¿««»ƒ»»ƒ∆»

.CÏB‰Â ÂÈˆÚ ÏËB≈≈»¿≈

במשנה.2) כד: בתרא מן 3)בבא זרעים הרחקת ודין
ועיין  ד. הלכה ויובל שמיטה מהלכות י"ג בפרק ראה העיר,

כאן. משנה חרובים.4)לחם בו שגדלים אילן 5)אילן
מדבריות. תאנים בו והשקמה 6)שגדלים שהחרוב מפני

(במשנה  שאול אבא ולדעת שם) (רש"י מרובים ענפיהם
פי  על [ואף אמה, חמישים סרק אילן כל להרחיק יש שם)
לא  בספרו כאן - כמותו רבינו פסק שם המשניות שבפירוש
בבא  טוב, יום תוספות ועיין שאול. אבא דברי את הביא

ז. משנה ב פרק עולא.7)בתרא דברי שתפארת 8)שם,
שם). (רש"י פנוי מגרש יימצא שסביבה לעיר, היא

פירשו 9) וכן ישראל, בארץ אלא זה שאין שם בגמרא נראה
(חושן  הטור כתב וכן משנה). (מגיד שם והרשב"א רש"י
(תוספות  ישראל ביד שהיא בזמן ודווקא קנה). סימן משפט
בשולחן  נכתבה ולא זו הלכה נשמטה ולכן שם). טוב יום

משפט. חושן שם).10)ערוך (משנה לאילן קדמה והעיר
באיסור.11) האילן שנטעו מאחר דמים נותן ואינו
את 12) שמקבל קודם לקצוץ הוא חייב אבל האילן, דמי

(גמרא  חמה ולא קרה לא שותפים של שקדירה מפני דמיו,
- דמים ייתנו שלא זמן כל יקצצנו לא אם כלומר, שם).

המתד  שיחיד מכאן, ולמדו סוף. לאין עד העניין יין יסחב
הוא  שחייב - ממנו גובה שהציבור מיסים בעניין הציבור עם
לדין  איתם יבוא כן ואחרי ממנו, שתובעים מה מקודם לסלק

המרדכי). בשם למלך חייב 13)(משנה הוא לקצוץ שהרי
ודמים  קדמה, העיר אם ובין קדם האילן אם בין אופן, בכל
אמרו  בממון ספק ובכל האילן, קדם אם אלא נוטל אינו

שם). (גמרא הראייה עליו מחבירו המוציא

.·ÔÈ˜ÈÁ¯Ó14Ô¯b15Úe·˜16ÌÈMÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ17,‰n‡ «¿ƒƒ…∆»«ƒ»ƒ¬ƒƒ«»
È·Ï ˜ÈfÈÂ ‰¯BfL ˙Úa Ô·z‰ Áe¯‰ CÈÏBÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»««∆∆¿≈∆∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÎÂ .¯ÈÚ‰18,BlL CB˙a Úe·˜ Ô¯b Ì„‡ ‰OÚÈ ‡Ï »ƒ¿≈…«¬∆»»…∆»«¿∆
È„k ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¬ƒƒ«»¿»«¿≈

B¯·Á ˙ÚÈËÏ Ô·z‰ ˜ÈfÈ ‡lL19B¯ÈÏ B‡20. ∆…«ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

במשנה.14) וזורים 15)שם תבואה, בו שדשים מקום 
ועפר. תבן מוץ, הרבה שם ויש ברוח, ונקרא 16)אותה

להשתמש  שצריך תבואה, הרבה כך כל בו יש אם קבוע
חנינא). בר יוסי רבי של מימרא (שם המוץ לזריית ברחת

ההיזק 17) שאין כלל, להרחיק אין קבוע שאינו בגורן אבל
קבוע  שאינו בגורן שאף כאביי ולא שם, אשי (כרב קבוע
שלא  בכדי - אמה מחמישים בפחות שדי אלא להרחיק, יש

שתי 18)יזיק). הוזכרו שם אמנם שם, המשנה המשך
אמה  חמישים שלו בתוך אדם שירחיק א' נפרדות: הלכות
שירחיק  ב' העיר. בתוך לו שיש בגורן היינו, רוח, מכל
דינים. כשני הטור כתבם וכן ומנירו. חבירו של מנטיעותיו
מנטיעות  ההרחקה של זה אחד, דין רק הזכיר רבינו אך
כאן  שאין שם בגמרא אשי רב של מפירושו נראה וכן ומניר,
שאף  רבינו של המשניות בפירוש נראה וכן אחת, בבא אלא
וראה  זו, הלכה רק בה יש כאילו מפרש הוא המשנה את
הבא, הפרק בראש ולהלן נא קטן סעיף קנה סימן סמ"ע

שם. דברינו הנטיעות 19)וראה לב את שורף שהוא
שם). זבל 20)(גמרא מרבה שהמוץ שלו. חרוש מקום

שם). ורש"י (גמרא בו שיזרעו הזרעים את ושורף מדי, יותר

.‚ÔÈ˜ÈÁ¯Ó21˙‡Â ˙B¯·w‰ ˙‡Â ˙BÏ·p‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«¿≈¿∆«¿»¿∆
È˜Ò¯a‰22‰n‡ ÌÈMÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ23. «À¿¿ƒƒ»ƒ¬ƒƒ«»

במשנה.21) כה. עורות.22)שם עיבוד מקום
שם).23) (רש"י רע ריח משום

.„ÔÈ‡Â24È˜Ò¯a ÔÈOBÚ25Á¯ÊÓÏ ‡l‡26ÈtÓ ,¯ÈÚ‰ ¿≈ƒÀ¿¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈
‰nÁ ˙ÈÁ¯ÊÓ Áe¯L27˙ËÚÓÓe ,28„eaÚ ÁÈ¯ ˜f‰ ∆«ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆∆≈≈«ƒ

‰.˙B¯BÚ»

שם.24) המשנה חמישים 25)המשך מרחיק אם אפילו
ריחם  שכל וקברות, בנבילות אבל בורסקי, ודווקא אמה,

החמירו. לא הבשר, שכלה לפני אלא כתנא 26)אינו
עקיבא. כרבי ולא שם ורש"י 27)הראשון לא: גיטין ראה

רוח 28)שם. "כי לרבינו המשניות בפירוש הוא כן
של  רע (=ריח הבורסקי ריח ּביאּוש שתתקן ייתכן ִמזרחית,
טעם  עוד הוסיף ושם אדם". לבני נזק מזה יגיע ולא בורסקי)

בכלל. לנשוב ממעטת זו רוח הקרוב, המזרח שבארצות

.‰ÈÓ29‰¯LÓ ˙BOÚÏ ‡aL30˜¯È „ˆa ÔzLt ÏL ƒ∆»«¬ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»»
ÔÈÎÏB‰Â ı¯‡a ÔÈÚÏ· ‰¯Ln‰ ÈÓ È¯‰L ,B¯·Á ÏL∆¬≈∆¬≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»∆¿¿ƒ

ÔÈL¯k ÚËpL B‡ ;˜¯i‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe31ÔÓ ·B¯˜ «¿ƒƒ∆«»»∆»«¿≈ƒ»ƒ
ÚËpL B‡ ;ÔÓÚË ÔÈ‚ÈÙÓ Ô‰L ,B¯·Á ÏL ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ∆¬≈∆≈¿ƒƒ«¿»∆»«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈ¯B·c‰ È¯‰L ,ÌÈ¯B·c ˙¯ek „ˆa Ïc¯Á«¿»¿««∆∆¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¿ƒ

ÔÈÏÚ‰32ÔÈ„ÈÒÙÓe33‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ ;L·c‰ ˙‡ ∆»ƒ«¿ƒƒ∆«¿«¿»≈¿«≈
ÔÈ‡ - Ô‰a34˜ÈfÈ ‡lL È„Îa ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ35ÏÚÂ , »∆≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆…«ƒ¿«

˜fp‰36ÚÈbÈ ‡lL „Ú ,‰ˆ¯È Ì‡ ,BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï «ƒ»¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆«∆…«ƒ«
‰fL ;˜Êp‰ BÏ37‡a ˜Êp‰Â ,‰OBÚ ‡e‰ BlL CB˙a «∆∆∆∆¿∆∆¿«∆∆»

‰na .ÂÈÏ‡Ó B¯·ÁÏ38BÈ‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «¬≈≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈
e˜ÒÙiL ¯Á‡ ÂÈÏ‡Ó ‡a ˜Êp‰ ‰È‰Lk ?˜ÈÁ¯Ó39 «¿ƒ¿∆»»«∆∆»≈≈»««∆ƒ¿¿
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‰Ê ÏL ÂÈOÚÓ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˜ÈfÓ ÏL ÂÈOÚÓ«¬»∆«ƒ¬»ƒ»«¬»∆∆
- B˙iOÚ ˙ÚLa B¯·Á ˙‡ ÔÈ˜ÈfÓ B˙eL¯a ‰OBÚL∆∆ƒ¿«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«¬ƒ»
ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .B„Èa ˜ÈfnL ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿»∆∆¿ƒ
:¯Ó‡Â ,B¯·Á ¯ˆÁÏ ÌÈvÁ ‰¯BÈÂ B˙eL¯a „ÓBÚL∆≈ƒ¿¿∆ƒƒ«¬«¬≈¿»«

B˙B‡ ÔÈÚBnL !‰OBÚ È‡ È˙eL¯a40ÔÎÂ .41Ïk ƒ¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈»
‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ ˙B¯eÓ‡‰ ˙B˜Á¯‰«¿»»¬¿«¿»¿ƒ¿»∆ƒ…

CÎÈÙÏ .ÂÈvÁa ˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - B˜ÈÁ¯‰42CÈ¯ˆ ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ
Ïc¯ÁÂ ÌÈÏˆa‰ ÔÓ ÔÈL¯Îe ˜¯i‰ ÔÓ ‰¯LÓ ˜ÈÁ¯iL∆«¿ƒƒ¿»ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿»ƒ¿«¿»
‡lL È„k ,ËÚÓ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÌÈ¯B·c‰ ÔÓƒ«¿ƒ¿»¿»ƒ»≈¿«¿≈∆…

‡lL „Ú ˜ÈÁ¯‰Ï Ï·‡ ;ÌÈ„Èa ˜f‰ ‰È‰È˜Êp‰ ‡B·È ƒ¿∆∆≈¿»«ƒ¬»¿«¿ƒ«∆…»«∆∆
.CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈»ƒ

במשנה.29) כה. הפשתן.30)שם את בו ששורין מקום
ולשומים 31) לבצלים קצת דומים הם ירוקים בעודם

ב). משנה א פרק כלאים טוב יום לא 32)(תוספות אבל
שם  בגמרא שנאמר כמו מוציאים, אינם שאותו הגרעין, את

אחר. לעניין בסמיכות חריף 33)יח: הדבש את "שעושה
דיבור  יח. (שם ורש"י המשניות), בפירוש רבינו (לשון וחד"
החרדל, אוכלים שהם שמתוך מפרש החרדל) ואת המתחיל
שלהם. הדבש את אוכלים הם פיהם, את שמחדד

כמותו 34) הלכה שנפסקה וכמו כחכמים, ולא יוסי כרבי
שרבי  פי על ואף כה:). (שם שאחריה במשנה שמואל בשם
יח:) (שם בגמרא נתבאר - בחרדל רק דבריו אמר יוסי
בכולם. מתיר עצמו הוא אבל כן, אמר חכמים שלדברי

אבל 35) ממנו, נזק לבוא עוד שיכול השטח, כל כלומר,
ההלכה. בסוף שנזכר כמו שיעורֿמה, להרחיק חייב

את 36) להרחיק המזיק שעל הסוברים לחכמים בניגוד
כה:).37)עצמו. (שם המשנה בהמשך יוסי רבי כהסברת

"מודה 38) כה:) (שם כהנא רב בשם אשי רב של מימרא
המזיק)". של שלו, (=בחיצים דיליה בגירי יוסי רבי

כעבור 39) רק בא והוא נזק, כל בא לא עדיין העשייה ובעת
יא 40)זמןֿמה. פרק להלן וראה המזיק. אדם הוא שהרי

תשלומין. חיוב לעניין ג יוסי 41)הלכה רבי בא לא שהרי
הקודמות  המשניות כל על חלק ולא זו במשנה אלא לחלוק

יחפור. לא מדין 42)שבפרק זה דין ולמד ברי"ף, הוא כן
(למעלה  טפחים שלושה הכותל מן אותו שמרחיקים בור
משרה  אלא הזכיר לא שהרי"ף פי על ואף א). הלכה ט פרק
וחרדל, לכרישין משרה בין להבדיל שאין רבינו סובר -

יחד. אותם כללה שהמשנה אחרי

.ÂÏÚa43ÏÚ ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,ÌÈÓ CÙBL ‰È‰L ‰iÏÚ‰ ««»¬ƒ»∆»»≈«ƒ¿≈¿ƒ«
Ì‡ :‰hÓÏ ¯c‰44‰·ÈÊÚÓ ÌL ‰˙È‰45ÌÈn‰L , «»¿«»ƒ»¿»»«¬ƒ»∆««ƒ

CtLlÓ ÔBÈÏÚ ˜ÈÒÙiL ¯Á‡Â ,‰ÎÈÙL ˙Úa da ÌÈÏk»ƒ»¿≈¿ƒ»¿««∆«¿ƒ∆¿ƒƒ¿…
ÔBzÁz‰ ÏÚ eÙhÈÂ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ eÚÏaÈ46CÈ¯ˆ - ƒ»¿««ƒ¿≈¿ƒ«¿«««¿»ƒ

ÔBzÁz‰47˜ÈÁ¯‰Ïe Ôw˙Ï48Ì‡Â ;˜Êp‰ BÓˆÚ ÔÓ49 ««¿¿«≈¿«¿ƒƒ«¿«∆∆¿ƒ
- „iÓ ÌÈn‰ e„¯È CtLiLk ‡l‡ ,‰·ÈÊÚÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¬ƒ»∆»¿∆ƒ¿…≈¿««ƒƒ»
ÚnÈ B‡ ,Ôw˙Ó ÔBÈÏÚ‰Â ,ÂÈvÁa ˜ÈfÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«ƒ¿ƒ»¿»∆¿¿«≈ƒ»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CtLlÓƒƒ¿…¿≈…«≈»∆

בר 43) חייא כרבי ולא יוסי בר חייא כרבי קיז. מציעא בבא
את 44)אבא. וטריא, השקלא בסוף שם, שהסבירו כמו

שם. שהובאה כרצפה 45)העובדה התיקרה גבי על טיח
א. הלכה ד פרק למעלה ראה העלייה, כן 46)לבעל ואם

"גירי  זה ואין המזיק. של מעשיו שפסקו אחרי רק בא הנזק
הניזוק.47)דיליה". שעל 48)שהוא יוסי רבי כדעת

עצמו. את להרחיק הסוגייה 49)הניזק מן הרי"ף הסיק כך
שם.

.ÊÈÓ50ÔÏÈ‡ BÏ ‰È‰L51·B¯˜ e‰„O CB˙a52¯B·Ï ƒ∆»»ƒ»¿»≈»¿
:BÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯Ba‰ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯·Á¬≈≈«««»¿«≈»»¿«
ÔÈ„ÈÒÙÓe ÈlL ¯BaÏ ÌÈÒÎ ÔÏÈ‡‰ ÈL¯L È¯‰¬≈»¿≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ«¿ƒƒ
˙Ú·e ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ ˜Ê ‰fL .B˙B‡∆∆∆∆«»≈≈»¿««¿«¿≈

B˜ÈfÓ BÈ‡ ÚËpL53ÌLÎe ;54,BlL CB˙a ¯ÙBÁ ‰fL ∆»«≈«ƒ¿≈∆∆≈¿∆
ÔÎÂ .BlL CB˙a ÚËB ‰Ê Ck55,¯Ba ¯ÙÁL Ô·e‡¯ »∆≈«¿∆¿≈¿≈∆»«

- e‰„O CB˙a ÔBÚÓL ÏL ÔÏÈ‡ ÈL¯L ‡ˆÓe „¯ÈÂ¿»«»»»¿≈ƒ»∆ƒ¿¿»≈
Ì‡Â .BlL ÌÈˆÚ‰Â ,¯ÙBÁÂ ıˆB˜56ÔÏÈ‡Ï ·B¯˜ ‰È‰ ≈¿≈¿»≈ƒ∆¿ƒ»»»¿ƒ«
‰n‡ ‰¯OÚ LL CB˙a ÔBÚÓL57ÏL ÌÈL¯M‰ - ƒ¿¿≈∆¿≈«»«»»ƒ∆
Ì‡Â .BÏ Ô˙BÂ ÔˆˆB˜Â ,ÔBÚÓL58¯tÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ƒ¿¿¿»¿¿»¿ƒ≈»ƒ«¿…

È¯‰ - e‰„O CB˙a ÔBÚÓL ÏL ÌÈL¯M‰ e‡ˆÈÂ ,¯Ba¿»¿«»»ƒ∆ƒ¿¿»≈¬≈
˜ÈÓÚÓ ‡e‰59·kÚÈ ‡lL È„k ,ÌÈÁÙË ‰LÏL «¬ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…¿«≈

ÌÈÁÙË ‰LÏL CB˙a ‡ˆnL L¯L ÏÎÂ ;‰L¯Án‰««¬≈»¿»…∆∆»»¿¿»¿»ƒ
BˆˆB˜ -60BÈ‡Â ,61ÏL ÔÏÈ‡‰ L·ÈÈ ‡nL LLBÁ ¿¿≈≈∆»ƒ«»ƒ»∆

‰ÊL ,B¯·Á62CB˙a63.¯ÙBÁ ‡e‰ BlL ¬≈∆∆¿∆≈

רב 50) שם שפסק וכמו יוסי וכרבי במשנה כה: בתרא בבא
שמואל. בשם "אם 51)יהודה כתב: קנה) (סימן הטור

לו" סמוך אילן לו ליטע מותר שדהו אצל בור לחבירו היה
נראה  רבינו מדברי [אבל לב). סעיף שם הרמ"א (הביאו
ובזה  חבירו משדה שיונק מפני וזהו אסור, שלכתחילה
כו: בתרא בבא בתוספות (וראה שאסור יוסי רבי מודה
שאילן  יהושע שתיקן פי על ואף גזלן). המתחיל דיבור
(בבא  גזלן ואינו עליהם וקורא ביכורים מביא למיצר הסמוך
עשה  שאם אלא כן, לעשות שמותר תיקן לא - כז:) בתרא
שכתב  ח הלכה להלן אבל שם, בתוספות וראה גזלן אינו
עבודת  (מחמת הגפנים מן אמות ארבע להרחיק שחייב
האילנות  יניקת והרי צריך אינו מזה שיותר נראה - הכרם)

אמה]. עשרה שש עד או 52)היא אמות לד' מחוץ היינו,
יא. הלכה להלן ראה השדות, בין גדר זה 53)שיש ואין

דיליה". שם.54)"גירי במשנה יוסי רבי מדברי
רשאי 55) הבור בעל כן בשלו, נוטע שזה כשם כלומר,

כרצונו. בשדה רש"י 56)לעשות פירוש לפי כו: שם
של  האחרון והפירוש אמה, עשרה שש בתוך המתחיל דיבור

ליה. דאמרי עד המתחיל דיבור שם, שעד 57)התוספות
אילן. של כגופו נחשבים והם השורשים יונקים כאן

כו.58) שם בעומק.59)משנה הוא 60)חורש ואם
קנה  סימן (סמ"ע האילן לבעל נותנו אמה, עשרה שש בתוך

סט). קטן זו.61)סעיף בהלכה הנאמר כל על מוסב זה
הניר.62) שדה ובעל הבור בעל רבי 63)היינו, דברי סיום

כה:). (שם במשנה יוסי

.ÁÈÓ64¯‡L B‡ ÌÈÙ‚ ‰ÚeË B¯·Á ‰„O ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿≈¬≈¿»¿»ƒ¿»
„ˆa ÌÈÙb e‰„O CB˙a ÚËÏ ‡e‰ ‡·e ,˙BÏÈ‡ƒ»»ƒ¿…«¿»≈¿»ƒ¿«
˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ˙BÏÈ‡ „ˆa ˙BÏÈ‡ B‡ ÌÈÙb65 ¿»ƒƒ»¿«ƒ»»ƒ¿«¿ƒ
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Úa¯‡66˙Bn‡67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68ı¯‡a ? «¿«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ69ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;70ÌÈÙb ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ƒ¿»≈¬»¿»»»∆«¿ƒ≈¿»ƒ

ÔÈ·e ,˙Bn‡ ÈzL ÌÈÙ‚Ï71˙BÏÈ‡ ¯‡LÏ ÌÈÙb72B‡ ƒ¿»ƒ¿≈«≈¿»ƒƒ¿»ƒ»
˙BÏÈ‡Ï ˙BÏÈ‡ ÔÈa73ÌB˜Ó ÏÎa ˙Bn‡ Úa¯‡ -74. ≈ƒ»¿ƒ»«¿««¿»»

‰È‰75CÓBÒ ‰Ê - ÌÈ˙Èa ¯„‚76CÓBÒ ‰ÊÂ ,¯„bÏ »»»≈≈¿«ƒ∆≈«»≈¿∆≈
ÈÓ .ÌB˜Ó ÏÎa ,¯„bÏ77‰ËB B¯·Á ÔÏÈ‡ ‰È‰L «»≈¿»»ƒ∆»»ƒ«¬≈∆

‡ÏÓk ıˆB˜ - e‰„O CB˙Ï78Úc¯Ó79Èab ÏÚ ¿»≈≈ƒ¿…«¿≈«««≈
‰L¯Án‰80‰ËBp‰ Ïk ıˆB˜ - ‰Ó˜M·e ·e¯Á·e .81, ««¬≈»∆»«ƒ¿»≈»«∆

Ïe˜L ‰È‰iL „Ú82‰ËB ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ˆn‰ „‚k «∆ƒ¿∆»¿∆∆«∆∆¿≈ƒ»»∆
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ÏÚ83B‡ B¯·Á ÏL84- ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ÏÚ «≈«¿»ƒ∆¬≈«≈»ƒ»

.¯ˆn‰ „‚k Ïe˜L ‰È‰iL „Ú ,‰ËBp‰ Ïk ˙‡ ıˆB˜≈∆»«∆«∆ƒ¿∆»¿∆∆«∆∆

במשנה.64) כו. במחרשתו 65)שם להיכנס יצטרך שלא
חבירו. שדה (ברייתא 66)לתוך הכרם עבודת שיעור שזהו

וראה 67)שם). להרחיק. אין אמות מארבע שיותר נראה
מתוך 68)להלן. יוצא וכן שם, שמואל של מימרא

כסותרות. הנראות והמשנה הברייתא השוואת
אמות.69) ארבע וצריכה רחבה שאין 70)שמחרשתם

הכרם. לעבודת אמות ארבע צריכים ואינם רחבה מחרשתם
ועוד 71) רש"י הראב"ד, של לזו בניגוד רבינו לשיטת וזה

אף  לגפנים אילנות שבין הייתה, יוסף רב שכוונת מפרשים,
ד' ישראל: בארץ כמו והיינו, הרחקה, יותר צריך בבבל

ולניזק 72)אמות. גפנים לו יש שהמזיק משמע, זו מלשון
שם: בתרא בבבא רומי כתבֿיד בגמרא הוא וכן אילנות,
אילן  "אבל שלפנינו: בגמרא אבל לאילנות". גפנים "אבל
שדה  היה "ואם שם: במשנה רבינו פירש וכן לגפנים".
בכל  אמות ד' מרחיק האילן שדה לו לסמוך ובא חבירו

דינו 73)מקום". לאילן שמאילן מפורש שם בגמרא
סופר  שטעות המגידֿמשנה כתב ולפיכך לגפנים, כמגפנים
כה) סעיף קנה (סימן ערוך ובשולחן רבינו. בדברי היא
ובין  לגפנים גפנים בין מרחיק לארץ בחוצה "אבל העתיק:
ארבע  אילנות לשאר גפנים ובין אמות שתי לאילנות אילנות

טפי"74)אמות". בעי לגפנים אילן "אבל שם: בגמרא
שתי  הרחיק שרבא הרי"ף, רבו (בשם מיגאש ר"י ופירש
לגפנים  שמאילן לו אמרו זה ועל בבבל הרחקה כדין אמות

אמות. ארבע כלומר יותר, להרחיק המשך 75)צריך
שם. וראה 76)המשנה במחרשתו. שייכנס חשש אין שאז

אילן  סמיכת על גם מוסב זה אם סג קטן סעיף שם בסמ"ע
במשנה.77)לגפנים. כז: הזה.78)שם הגובה עד

עץ 79) "הוא המשניות: בפירוש רבינו ולשון הבקר, מלמד
ברזל". שיני קצותיו בשתי שיש שהענפים 80)המלמד,

ואינו  יותר שגבוה מה אבל החרישה, בעת לו יפריעו לא
לקצוץ. יכול אינו לו צל 81)מפריע להם יש שאלו מפני
לשדה. מזיק והוא הבנאים,82)מרובה משקולת כעין

למצר. מחוץ כלום יטה ולא המצר, עם שווה שיהיה כלומר,
עייף"83) "והוא עייפות. מלשון והוא "השלהין", כמו

והוא: משלהי". "והוא אונקלוס: תירגם כט) כה, (בראשית
יותר  הצל מזיק ולה לגשמים מחוץ למים שזקוקה שדה

אחרת. סוף 84)מלשדה בתרא בבא בתוספתא הוא כן
כנגד  האילן ובית השלחין "בית הדפוס): נוסחת (לפי א פרק

המשקולת".

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
כדי 1) לעשות רשאי אדם שאין הדברים כן גם בו נתבארו

מה  לחבירו נזק לעשות המחזיק ודיני לחבירו, יזיק שלא
אלו. בדברים דינו

.‡ÈÓ2Ú·˜ B‡ ,BlL CB˙a Ô¯‚ ‰OÚL3,‡qk‰ ˙Èa ƒ∆»»…∆¿∆»«≈«ƒ≈
‰Î‡ÏÓ B‡4LiL5- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚÂ ˜·‡ da ¿»»∆≈»»»¿»»¿«≈»∆

˙Èa ÁÈ¯ B‡ ¯ÙÚ‰ ÚÈbÈ ‡lL È„k ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿≈∆…«ƒ«∆»»≈«≈
elÙ‡ .B˜ÈfÈ ‡lL È„k ,B¯·ÁÏ ˜·‡‰ B‡ ‡qk‰6 «ƒ≈»»»«¬≈¿≈∆…«ƒ¬ƒ

ÚiÒnL ‡e‰ Áe¯‰ ‰˙È‰7‰OBÚL ˙Úa B˙B‡ »¿»»«∆¿«≈«¿≈∆∆
ın‰Â ÔzLt‰ ˙¯Ú B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ ‰ÎÈÏBÓe ,BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ»∆∆»»¿…∆«ƒ¿»¿«…
˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯·ÁÏ Ô˙ÚÈbÓe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ8 ¿«≈»∆«ƒ»»«¬≈¬≈∆«»¿«¿ƒ

eÚÈbÈ ‡lL È„k9Áe¯‰ È„È ÏÚ elÙ‡Â e˜ÈfÈ ‡ÏÂ ¿≈∆…«ƒ¿…«ƒ«¬ƒ«¿≈»«
‰ÈeˆÓ10ÂÈvÁa e˜Èf‰L ÈÓk el‡ ÏkL ;11.Ô‰ ¿»∆»≈¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈

שאינו 2) בגורן כאן והמדובר במשנה. כד: בבאֿבתרא
להרחיק  צריך אינו זה שבאופן שם אביי שאמר וכמו קבוע,
אלא  ב) הלכה פ"י למעלה (ראה קבוע כבגורן אמה חמשים
המשנה, בפירוש אלא חלק לא אשי רב ואף יזיק. שלא בכדי
והגר"א  (לחםֿמשנה, עליו נחלק לא - ההלכה בעצם אבל

צג). ס"ק קנה, רב 3)סימן דברי מתוך כג. שם נראה כן
מסויימת.4)זביד. עובדא של רקע על  כו. כגון 5)שם

שם. הנזכרת בעובדא פשתן, כאמימר 6)ניפוץ כו. שם
שם. הרי"ף פסק וכן כרבינא. ולא אשי, רב בר ומר

ס.7) בבבאֿקמא אשי רב כדברי גרמא, אלא זה אין שאז
(בבאֿבתרא  בזה להרחיק חיוב שום אין רבינא ושלדעת

תשלומין 8)שם). חיוב בו שאין אע"פ בנזקין, שגרמא
אסור. - ב) בהלכה רוח.9)(כדלהלן בכ"י 10)בלי

שמא  לחשוש אין אבל מצויה, ודוקא "המצויה". תימן:
שם  ה'תוספות' שהוכיחו כמו מצויה, שאינה רוח תוליכם

זיקא. להרחיק 11)ד"ה הניזק שעל שסובר יוסי, רבי ואף
בזה, מודה - ה"ה) פ"י (למעלה כמותו פוסק ורבינו עצמו,

שם). (למעלה חציו עלֿידי בא שזה כיון

.·Ck Ïk ˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡12Ì‡ , ««ƒ∆«»¿«¿ƒ»»ƒ
Ô‰a ‰˜Èf‰Â ¯ÙÚ‰ ˙‡Â ın‰ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰ÎÈÏB‰ƒ»»««¿»«…¿∆∆»»¿ƒƒ»»∆

ÌlLlÓ ¯eËt -13‡Â ,B˙B‡ ÚiqL ‡e‰ Áe¯‰L ;ÔÈ »ƒ¿«≈∆»«∆ƒ«¿≈
BÓˆÚ ˜ÈfÓ ÁkÓ ‡a ‰Ê ˜Ê14. ∆∆∆»ƒ…««ƒ«¿

א.12) הלכה למעלה שנתבאר כרב 13)כמו ס. בבאֿקמא
בבבאֿבתרא  הרי"ף פסק וכן זירא, ורבי כרבא ולא אשי,
של  המקורות השוואת מתוך שהסיק יחפור, לא פרק
חיוב  בין לחלק שיש ס. בבאֿקמא ושל כו. בבאֿבתרא

התשלומין. וחיוב ליבה 14)ההרחקה שלענין ואע"פ
הלכה  ממון נזקי מהלכות בפי"ד רבינו פסק הרוח, וליבתה
נזק  משלם להזיק הגורם וכל גרם, "שהוא מפני שחייב, - ז
ודאי  בגורן כאן אבל להזיק, כיוון ודאי באש שם - שלם"
חייב  אינו דגרמי שבדיני לשיטתו ורבינו להזיק, כיוון לא
א  הלכה סנהדרין מהלכות בפ"ו ראה במתכוין, אלא לשלם
מהלכות  בפי"ח ועיין יט). ס"ק תיח, סימן (הגר"א ד והלכה
ממון  נזקי מהלכות ד ובפרק שם, ובהערות יג הלכה מכירה

שם. במגידֿמשנה ב, הלכה
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.‚L˙Bk‰15˙BÙÈ¯‰ ˙‡16,BlL CB˙a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆»ƒ¿«≈»∆¿∆
„Ú ,B¯·Á ¯ˆÁÏ „„Ó ‰knL ˙Ú·e17‰„„pL18 ¿≈∆«∆¿«¿≈«¬«¬≈«∆ƒ¿¿»

˙È·Á‰ Èt ÏÚ ˙È·Á‰ Èeqk19˜ÈfÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»ƒ«ƒ∆»ƒ¬≈∆«ƒ
ÂÈvÁa20Ïh·È B‡ ,„„È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ»¿«»¿«¿ƒ¿≈∆…¿«¿≈¿«≈

nL BzÎ‡ÏÓÌ‡Â .˙˜f21·iÁ - „e„p‰ ˙Úa ˜Èf‰ ¿«¿∆«∆∆¿ƒƒƒ¿≈«ƒ¿«»
.˜Êp‰ ‡a BÁkÓ È¯‰L ,ÌlLÏ¿«≈∆¬≈ƒ…»«∆∆

אשי.15) כרב כו. ודף כה: דף "חיטים 16)בבאֿבתרא
נזכרו  ובגמרא יט). יז, בשמואלֿב (רש"י כתושות"

זה 17)"שומשמים". אין מתנדנדת, החצר רק אם אבל
מיגאש). ר"י בשם (מגידֿמשנה החצר 18)נזק כלומר:

הכיסוי. את על 19)נדנדה עומדת כשהחבית והיינו,
החומה. על עומדת שהיא שם רש"י לפירוש בניגוד החצר,

לט. ס"ק קנה, סימן הגר"א ביאור אדם 20)וראה והוא
כנ"ל. מודה יוסי רבי אף ובזה הלחםֿמשנה 21)המזיק,

לדברי  מקור למצוא התלבטו קנה, בסימן יוסף' ה'בית וכן
מב) ס"ק (שם הגר"א ובביאור התשלומין, לחיוב כאן רבינו
אדם  יעמיד "לא כ: בבבאֿבתרא מהמשנה לזה מקור מביא
אמות  ארבע גובה גביו על יש אלאֿאםֿכן הבית בתוך תנור
הלכה  פ"ט למעלה וראה שהזיק", מה משלם הזיק ואם -
ליתר  ביחס רבינו בעמדת שדן בלחםֿמשנה וראה יא.

לשלם. חייב אם והזיק, הרחיק לא אם ההרחקות,

.„‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ˜¯ta ˙B¯eÓ‡‰ ˙B˜Á¯‰‰ Ïk22Ì‡ , »««¿»»¬«¿»ƒ∆«¿»ƒ
ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ˜˙LÂ B¯·Á ‰‡¯Â ,˜ÈÁ¯‰ ‡Ï23, …ƒ¿ƒ¿»»¬≈¿»«¬≈∆»«

‰‡¯iL ‡e‰Â .B˜ÈÁ¯‰Ïe BÎÈ¯ˆ‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆≈»∆
B‡ ,„iÓ BnÚ ÚiqL ÔB‚k ,ÏÁnL epnÓ24BÏ ¯Ó‡L ƒ∆∆»«¿∆ƒ«ƒƒ»∆»«

˜˙LÂ ‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa ‰OÚL e‰‡¯L B‡ ,˙BOÚÏ«¬∆»»∆»»¿ƒ¿…«¿»»¿»«
‰Ê ÏÚ „Èt˜‰ ‡ÏÂ‰ÎÊ - ˜Êa ˜ÈÊÁn‰ ÏkL .‰ÎÊ - ¿…ƒ¿ƒ«∆»»∆»««¬ƒ¿∆∆»»
e¯‡aL BÓk ,Ba25˜ÈÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ

ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÔÈ˜Ê ¯‡La26el‡ ÔÈ˜Ê ƒ¿»¿»ƒ≈«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔLÚ‰ :Ô‰L ,‰Ê ˜¯Ùa ÌÈ¯eÓ‡‰27˙Èa ÁÈ¯Â , »¬ƒ¿∆∆∆∆≈∆»»¿≈«≈

‡qk‰28˜·‡‰Â ,29„e„Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ30;Ú˜¯w‰ «ƒ≈¿»»»¿«≈¿ƒ¿««¿«
˜fp‰ ˜˙L elÙ‡Â ,‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈≈≈¬»»«¬ƒ»««ƒ»
˜f‰ ÔÎÂ .˜ÈÁ¯‰Ï e‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nk«»»ƒ¬≈∆≈¿≈¿«¿ƒ¿≈∆≈

‰ˆÈÁÓ CÈ¯vL ÌB˜Óa ‰i‡¯31˙BOÚÏ e‰ÙBk - ¿ƒ»¿»∆»ƒ¿ƒ»≈«¬
e¯‡aL BÓk ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰vÈÁÓ32eL ‰nÏÂ . ¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆¿∆≈«¿¿»»»

Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ?ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ el‡ ÌÈ˜Ê¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆≈«¿∆»»
˜f‰ B˜f‰L ,ÏÁBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁÂ ,el‡Ó ˜Ê ˙Ï·BÒ∆∆∆∆≈≈¿∆¿»∆≈≈∆∆≈∆≈

Ì‡Â .Úe·˜33BÈ‡ - el‡ ÌÈ˜Êa ÏÁnL B„iÓ e˜ »«¿ƒ»ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ≈≈
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

ועשירי.22) זכו 23)תשיעי שבנזקין רבינו שיטת
בחזקת  לא צורך אין קרקע, לחזקת בניגוד בתשמישים,
זה, על חולקים ויש מתנה. או מכר בטענת ולא שנים שלש

שם. יז ובהערה ג, הלכה ח פרק למעלה והיינו,24)ראה
זו. אף זו לא ועוד.25)בדרך ה"ו פ"ז יב, הלכה פ"ו לעיל

"ממיני".26) אברבנאל: לדברי 27)בכ"י כג. בבאֿבתרא
מרי. שם.28)רב זביד רב כו.29)לדברי שם נראה כן

פעמים  כמה פשתן מנערים שהיו מריון בר דבי במעשה

לנזקין  חזקה יש רבינו לדעת והרי להרחיק, חייבום ואח"כ
כלל  חזקה אין שבזה הרי - שנים בשלש צורך ואין לאלתר,

קא). ס"ק קנה, סימן שהיו 30)(הגר"א כה: שם נראה כן
- להפסיק חייבום ואח"כ מנדנדים, והיו שומשמין כותשין
בראב"ד. וראה שם). (הגר"א חזקה דין בזה שאין הרי

ורצו 31) חלוקה דין בה שאין או חלוקה, דין בה שיש
יד). הלכה פ"ב (למעלה ועיין 32)לחלוק שם. למעלה

צא. הערה חזקה 33)שם "אין שם: שאמרו ממה נראה כן
טענת  היינו, מט:), (בבאֿבתרא יש דראיה מכלל - לנזקין"

חזקה). אין ד"ה שם ('תוספות' מתנה או מכר

.‰ÈÓ34˜ÈÊÁ‰L35˙BÏ· B‡ Ìc ˙Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ƒ∆∆¡ƒ«¬¿∆∆»¿≈
ÔÓB˜Óa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·¯BÚ‰ e‡B·ÈÂ , ¿«≈»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ¿«≈»∆

ÌÏB˜a B¯·ÁÏ ÔÈ¯ˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,eÏÎ‡ÈÂ Ìc‰ ÏÏ‚aƒ¿««»¿…¿«¬≈≈¿≈ƒ«¬≈¿»
ÏÚ ÔÈ·LBÈ Ô‰L ,Ì‰ÈÏ‚¯aL Ìca B‡ ÌÙeˆÙˆÂ¿ƒ¿»«»∆¿«¿≈∆∆≈¿ƒ«

ÔÈÎÏÎÏÓe ˙BÏÈ‡‰Ì‡ ,Ì‰È˙B¯t37B¯·Á ‰È‰ »ƒ»¿«¿¿ƒ≈≈∆ƒ»»¬≈
Ô„t˜38˙B¯tL B‡ ,B˜ÈfÓ ‰f‰ ÛeˆÙvL ‰ÏBÁ B‡ «¿»∆∆ƒ¿«∆«ƒ∆≈

,‰Î‡Ïn‰ d˙B‡ Ïh·Ï ·iÁ - Ìca BÏ ÔÈ„ÒÙ BlL∆ƒ¿»ƒ«»«»¿«≈»«¿»»
‰Ê ˜f‰L ;B˙ÓÁÓ ˜f‰ BÏ ‡B·È ‡lL „Ú ˜ÈÁ¯È B‡«¿ƒ«∆…»∆≈≈¬»∆∆≈∆

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰ ˙Èa ÁÈ¯Ï ‰ÓB„39. ∆¿≈«≈«ƒ≈¿«≈∆≈¬»»
ÔÎÂ40,Ôn‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰OÚpL ¯ˆÁ Èa B‡ ÈB·Ó Èa ¿≈¿≈»¿≈»≈∆«¬»∆»≈∆À»

˜ÊÁ‰ È¯‰L ,Ba eÁÓ ‡ÏÂ41ÔÈÒÎ ÌÚ‰ eÈ‰Â , ¿…ƒ∆¬≈À¿«¿»»»ƒ¿»ƒ
LÈÂ ,‰Ê ¯·„a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - e˜˙LÂ ,˙B˜Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ¿¿»¿…∆¡ƒ¿»»∆¿≈
ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ˙Ú ÏÎa Ì‰Ï»∆¿»≈¿«≈¿«≈»¿ƒƒ…
BÓk ‡e‰ Úe·˜ ˜f‰ ‰fL ;ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ ÏBwÓƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆≈»«¿

.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .˜·‡‰Â ÔLÚ‰∆»»¿»»»¿»∆«¿ƒ

יוסף.34) רב של עובדא וכג. כב: שיוצא 35)שם כמו
השקלאֿוטריא. מתוך שם,36)מפורש ב'תוספות' הוא כן

אומני. אתו שם.37)ד"ה הגמרא והוא 38)כמסקנת
בשם  (מגידֿמשנה זאת סובלת דעתו שאין ונודע שמוחזק

קפדן 39)מפרשים). שאינו באחר אבל קפדן. שהוא כיון
חזקה. לו ויש הכסא, בית כריח זה אין ההלכה 40)- כל

שם  ועיין קצת. לשון בשינוי יב, הלכה פ"ו למעלה הובאה
כלי 41)בהערות. של הקול מפני למחות יכולים ואינם

להם. שמזיק המלאכה

.ÂÈÓ42Á˙tL ÔB‚k ,‰˜ÊÁ BÏ LiL ˜Êa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿∆∆∆≈¬»»¿∆»«
ÔBlÁ43ÌÈn‰ ˙n‡ ¯È·Ú‰ B‡ ,44‰Ó ˜ÈÁ¯‰ ‡lL B‡ , «∆¡ƒ««««ƒ∆…ƒ¿ƒ«

˜ÈÁ¯‰Ï Èe‡¯M45z¯Ó‡ ‰z‡ :ÔÚBË ˜ÈÊÁn‰ È¯‰Â , ∆»¿«¿ƒ«¬≈««¬ƒ≈«»»«¿»
˜Êp‰ ¯k‰ B‡ ,˙È‡¯L ¯Á‡ ÈÏ zÏÁÓ B‡ ,˙BOÚÏ ÈÏƒ«¬»«¿»ƒ««∆»ƒ»À««∆∆
‡e‰ ÂLÎÚ :¯ÓB‡ ˜fp‰Â ,Èa ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ z˜˙LÂ¿»«¿»¿…ƒƒ»ƒ¿«ƒ»≈«¿»
È˙È‡¯Lk :¯Ó‡L B‡ ,Ì„wÓ ÈzÚ„È ‡ÏÂ ,È˙È‡¯L∆»ƒƒ¿…»«¿ƒƒ…∆∆»«¿∆»ƒƒ
,ÌzÒ‡ B‡ ˜ÈÁ¯‡ ‰zÚ :z¯Ó‡ ‰z‡Â ,Ea È˙ÈÁÓƒƒƒ¿¿«»»«¿»«»«¿ƒ∆¿…
E˜f‰ Úa˜zL È„k ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â¿«»«¿∆ƒƒ∆¿≈∆ƒ¿«∆≈¿
Ì‡Â ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˜fp‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎa -¿»≈¿«≈»∆««ƒ»¿»ƒ¿»»¿ƒ

¯ËtÈÂ ˙q‰ ˜Èfn‰ Ú·MÈ - ‡È·‰ ‡Ï46. …≈ƒƒ»«««ƒ∆≈¿ƒ»≈

ז.42) בהלכה רבינו שיטת לפי היזק 43)יוצא בו שיש
ה"א). פ"ז (למעלה חזקה בו ויש פ"ט 44)ראיה, למעלה

א. האחרונים.45)הלכה בפרקים שנזכר כמו
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צז mipky zekld - oipw xtq - 'aÎxc` f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבועת 46) המוחזק נשבע שנים שלש שבחזקת שכשם
ראיה  להביא המערער ועל בידו, השדה ומעמידים היסת
נזקין  בחזקת כן כמו - ב) הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א
קכה), ס"ק שם והגר"א צג. ס"ק קנה, סימן (סמ"ע לאלתר
דרבנן  היסת שבועת נשבע שהנתבע ברי, תביעת כל וכדין

(מגידֿמשנה). ונפטר

.Ê˙È·e ÔLÚ ÔB‚k ,‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡L ˜Êa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿∆∆∆≈¬»»¿»»≈
˜f ÏL B„iÓ ‰wL ˜Èfn‰ ÔÚËÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰«ƒ≈¿«≈»∆¿»«««ƒ∆»»ƒ»∆ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˜Èfn‰ ÏÚ -47‡Ï Ì‡Â ;B„iÓ ewL «««ƒ¿»ƒ¿»»∆»ƒ»¿ƒ…
,Ck ÏÚ B„iÓ e˜ ‡lL ˙q‰ ˜fp‰ Ú·MÈ - ‡È·‰≈ƒƒ»««ƒ»∆≈∆…»ƒ»«»

.B˜f‰ ‰Ê ˜lÒÈÂƒ«≈∆∆≈

ודינו 47) מוחזק, אינו - חזקה דין למחזיק לו שאין כיון
(מגידֿמשנה). ראיה להביא שעליו מחבירו, המוציא ככל

ׁשנ  עּׂשר ּפרק 1ים ¤¤§¥¨¨
בעל 1) מהם ואחד אחת בשדה השותפין משפטי בו נתבארו

קרקעו  המוכר דין לזה ונמשך בה, לחלוק ובאו שלה המצר
אדם, לכל קודם שהוא לקנותו רוצה המצר ובעל לאחד

זה. דבר מדיני מקצת בו ונתבארו

.‡ÏhÏÂ ‰„O‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ e‡aL ÔÈÙzM‰ B‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆«»∆¿ƒ…
ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‰ÂL dlk ‰˙È‰ Ì‡ :B˜ÏÁ „Á‡ Ïk»∆»∆¿ƒ»¿»À»»»¿≈»»
‰cn‰ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁ - „Á‡ Ïk‰ ‡l‡ ,Ú¯ ÌB˜Óe ·BË»«∆»«…∆»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
,‰Ê „vÓ È˜ÏÁ ÈÏ ez :Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒ»«∆»≈∆¿ƒ∆¿ƒƒ«∆
‰„O Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,ÈlL ¯Á‡ ‰„OÏ CeÓÒ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»¿»∆«≈∆ƒ¿ƒ¿∆«…»∆

BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Á‡2·ekÚL ;‰Ê ÏÚ B˙B‡ ‰ÙBÎÂ , ««¿ƒ¿∆«∆∆ƒ
‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ - ‰Ê ¯·„a3Ï·‡ .4„Á‡ ˜ÏÁ ‰È‰ Ì‡ ¿»»∆ƒ«¿…ƒ¬»ƒ»»≈∆∆»

C¯cÏ ·B¯˜ B‡ ,¯˙BÈ ¯‰pÏ ·B¯˜ B‡ ,·BË ‰pnÓ5, ƒ∆»»«»»≈»«∆∆
Ú¯‰ „‚k ‰Ùi‰ d˙B‡ eÓLÂ6ÈÏ ez :¯Ó‡Â , ¿»»«»∆¿∆∆»«¿»«¿ƒ

ÈlL ‡ÓeMa7ÏËB ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê „vÓ «»∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆»≈
(‰Ê „vÓ ÈlL ‡ÓeMa) ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯Ó‡ .Ï¯B‚a8 ¿»»«»∆¿ƒ«»∆ƒƒ«∆

Ú¯‰ „v‰ ÔÓ d˙cÓ ÈˆÁ9ÔÓ ‰z‡ ÏËÂ ,‡ÓeL ‡Ïa ¬ƒƒ»»ƒ««»«¿…»¿…«»ƒ
- ÈlL ‰„OÏ CeÓÒ È˜ÏÁ ‰È‰iL È„k ,·Bh‰ „v‰«««¿≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ»«»∆∆ƒ

BÏ ÔÈÚÓBML ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰10ÈzÚc ‰ÊÏÂ , ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ¿»∆«¿ƒ
.Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB»¿≈»»

רע 2) ומקום טוב מקום שם ואין שוה, כולה ש"היתה כיון
"תרתי  יב: בבבאֿבתרא שאמרו מה וזהו אחד". הכל אלא
דרך  ליד או אחד, נהר ליד שדות (=שתי נגרא אחד ארעתא
שכיון  סדום", מדת על כופין זה כגון יוסף, רב אמר אחת).
ליה  "מעלינן ולומר לעכב יכולים אינם שוות השדות ששתי
יותר) אצלנו שוה היא כי מחירה, את אנו (=מעלים עילויא
מוכרם  והיה משובחין, היו (שנכסיו מריון בר דבי נכסי כי
ולחםֿמשנה  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה וראה ביוקר)".
למשנה  גם ציין ובאורֿשמח ג. ס"ק קעד סימן והגר"א
שם. להרמב"ם ובפיה"מ ח, משנה ו פרק דמאי במסכת

חסר.3) לא וזה נהנה בדברי 4)שזה הוא זו הלכה מקור
(=קנה  נשיה דבי אמצרא ארעא דזבן "ההוא (שם): יוסף רב
(=כשמת  פלגו קא כי חמיו), בית של השדות ליד שדה
אמצראי  לי פליגו להו אמר בנכסיו), לחלוק ורצו חמיהם

מדת  על כופין זה כגון רבה, אמר קרקעי). ליד לי (=חלקו
ליה  מעלינן אחי ליה אמרי יוסף, רב לה מתקיף סדום.
אתרי  ארעתא "תרי שם: ועוד מריון". בר דבי כנכסי עילויא
כופין  זה כגון רבה אמר דרכים), שתי על שדות (=שתי  נגרי
מדוויל  דהאי זימנין יוסף, רב לה מתקיף סדום. מדת על
לא  וזו הנהר, מן שותה זו (=לפעמים מדוויל לא והאי
אחת  לשדה יתרון שכשיש הרי - יוסף" כרב והלכתא שותה)

לו. שומעין אין - השניה רבינו 5)על של פירושו זהו
והגר"א  (לחםֿמשנה שם בגמרא שהוזכרה "ניגרא", למילה:
ו. ס"ק שם ובסמ"ע ג הלכה להלן וראה ז). ס"ק שם

גדולה.6) יותר במדה רעה כנגד קטנה במדה יפה כלומר:
הקטנה.7) היפה אינו 8)כלומר: בסוגריים המוקף [כל

אבוהב. מהר"י ובהגהת במגידֿמשנה אינו וכן תימן, בכ"י
חו"מ  בשו"ע וראה הקודמת, מהשורה בטעות שנכפל ונראה

א]. סעיף קעד את 9)סימן לקבל מסכים שהוא היינו,
חשבון  על הכמות של פיצוי בלי הרעה, מן המחצית

להלן. וראה בבבאֿבתרא 10)האיכות, אלו דברים מקור
דבר  (לחלק לו שומעין - פחות ואני שיעור, אתה "טול יג:
לו, שומעין אין שאמר לרשב"ג ואף חלוקה)". כדי בו שאין
כי  במתנה רוצה איני כנגדו: טוען שהשני מפני אלא זה אין
אבל  ה), הלכה פ"א למעלה (ראה יחיה מתנות שונא
הזיבורית  את מעדיף שהראשון מתנה, זו אין בנידוןֿדידן

ח). ס"ק והגר"א ז, ס"ק שם (סמ"ע שלו לשדה הסמוכה

.·¯BÎa‰11BlL ÌÈ˜ÏÁ ÈL ÏËB - ˜ÏÁL12 «¿∆»«≈¿≈¬»ƒ∆
„Á‡k13Ï·‡ .14Ì·i‰15ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ¿∆»¬»«»»∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈
·‡‰16eÏÚ Ì‡ ;Ï¯B‚a ÂÈÁ‡ ˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - »»≈∆¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ»

eÏÚ - ˙BÓB˜Ó ÈLa eÏÚ Ì‡Â ,eÏÚ - „Á‡ ÌB˜Óa17. ¿»∆»»¿ƒ»ƒ¿≈¿»

יהושע.11) ברבי הונא רב של מימרא יב: החלק 12)שם
הבכורה. וחלק אחיו כשאר החלקים 13)שנוטל ששני

מן  קכד.) (בבאֿבתרא זאת ולמדו אחד, חלק נחשבים
לתת  יכיר השנואה בן הבכור את "כי יז) כא, (דברים הפסוק
והמדובר  כאחד. הם החלקים ששני הרי - שנים" פי לו
רבינו  השמיענו כבר - שוים הם שאם שוים, החלקים כשאין
חלקי  לי תנו שטוען: לאחד ששומעין ב, בהלכה למעלה
(מגידֿמשנה). בבכור? החידוש ומה שלי, השדה בצד

בתורה,14) "בכור" נקרא שהיבם שאע"פ שאמר שם, כרבא
כבכור. חלוקתו אין - הבכור" "והיה ו) כה, (דברים שנאמר

המת.15) אחיו אשת את שייבם האחים, מן אחד
המ 16) אחיו את יורש הלכה שיבם נחלות מהלכות (פ"ג ת
הם 17)ז). שאם שווים, החלקים כשאין המדובר כאן ואף

(מגידֿמשנה). כנ"ל לו שומעים בוודאי - שוים

.‚ı¯‡18Á¯ÊÓ dÏ ÛÈwÓ ¯‰p‰ ‰È‰L ,˙Úa¯Ó ∆∆¿À««∆»»«»»«ƒ»ƒ¿»
C¯c‰Â ,ÔBÙˆÂ19d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ·¯ÚÓe ÌB¯c ¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ»

ÔBÒÎÏ‡a20¯‰ ‰ÊÏÂ C¯„Â ¯‰ ‰ÊÏ ÚÈbiL È„k , «¬«¿¿≈∆«ƒ«»∆»»¿∆∆¿»∆»»
‡e‰L ,‰Ê „vnL ÈˆÁ‰ ÈÏ ez :¯Ó‡ Ì‡Â .C¯„Â¿∆∆¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ∆ƒ«∆∆
¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .BÏ ÔÈÚÓBL - È„O „ˆa¿«»ƒ¿ƒ¿»∆»»»»»
ÔÈÙBk - ÏÏk „ÒÙ‰ B¯·Á ÏÚ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ·BË ‡e‰L∆»∆¿≈«¬≈∆¿≈¿»ƒ

˙BOÚÏ B˙B‡21. «¬

שם.18) ורש"י ר"ח כפירוש ודלא יג. בגמרא 19)שם
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רבינו  ומפרש נהרא". גיסא וחד נגרא, גיסא "חד שם:
ד. הערה למעלה וראה דרך. - הזה:20)"נגרא" כציור

א.21) בהלכה למעלה שכתב כמו

.„„Á‡22ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ23B˜ÏÁ ¯ÎnL24 ∆»ƒ»«ƒƒ«À»ƒ∆»«∆¿
ÔÈ˜lÒÓ - ¯Á‡Ï25Â ,Á˜Bl‰ ˙‡¯‡L BÏ ÔÈ˙B ¿«≈¿«¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ¿»

È„k ,CÏB‰Â Ô˙pL ÌÈÓc ÔÈÙzM‰ ¯‡L B‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿»«À»ƒ»ƒ∆»«¿≈¿≈
.Ô‰ÈÈa ¯Ê ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈≈∆

רב,22) בשם יהודה כרב ולא נחמן כרב קח. בבאֿמציעא
כא). סימן (פ"ט שם ברא"ש האי רב לדעת 23)וכפירוש

או  אחים ארבעה או שלשה כשהיו מדובר שם, האי רב
את  לסלק מהם אחד בא שאם כאן, החידוש וזהו שותפים.
בצד  חלקו הזה השותף יקבל שמא טוען: והלה הלוקח,
לפי  כלל, טענה זו שאין - שלו מצרא" "בר יהיה ולא אחר,
מצרא  בני נחשבים וכולם השטח, בכל חלק יש שותף שלכל

הבאה. בהערה וראה ו). ס"ק קעד סימן ממה 24)(סמ"ע
להלן  כמו "קרקע", הזכיר ולא "חלקו" כאן: רבינו שכתב
אף  זה דין נוהג ובשותפין שבאחין מהרי"ק למד ה, בהלכה
החידוש  זהו מהרי"ק [ולדעת כסףֿמשנה). (ועיין במטלטלין

אחד]. בברֿמצרא שאין מה עשיית 25)בשותפין, מדין
הבאה. כבהלכה והטוב, הישר

.‰‡ÏÂ26LÈ - ¯Á‡Ï BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,„BÚ ¿…∆»«≈«¿«∆¿«≈≈
Á˜BlÏ ÌÈÓc ÔzÏ BlL ¯ˆn‰ „ˆa ‡e‰L B¯·ÁÏ«¬≈∆¿««∆∆∆ƒ≈»ƒ«≈«

˜lÒÏe27‰ÊÂ ,B˙B‡28‡e‰ el‡k - ˜BÁ¯‰ Á˜Bl‰ ¿«≈¿∆«≈«»»¿ƒ
ÁÈÏL29¯ÎnL ÔÈa ,‡e‰ ¯ÎnL ÔÈa .¯ˆn‰ Ôa ÏL ¿ƒ«∆∆«∆∆≈∆»«≈∆»«
BÁeÏL30ÔÈc ˙Èa e¯ÎnL ÔÈa ,31Ôa ÔÈ„ Ba Li - ¿≈∆»¿≈ƒ≈ƒ∆

elÙ‡ .¯ˆn‰32ÔÎLÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz Á˜Bl‰ ‰È‰33 «∆∆¬ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿»≈
Ôa - ˜BÁ¯ ı¯‡‰ ÌÚ ¯ˆn‰ Ô·e ,¯ÎBnÏ ·B¯˜Â¿»«≈∆«∆∆«»»∆»∆

‰Ê ¯·„Â .Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÓe ,Ì„B˜ ¯ˆn‰34, «∆∆≈¿«≈∆«≈«¿»»∆
ÌeMÓ35e¯Ó‡ .·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«»¿
ÌÈÓÎÁ36‡e‰ „Á‡ ¯În‰Â ÏÈ‡B‰ :37‡e‰ ¯LÈÂ ·BË , ¬»ƒƒ¿«∆∆∆»¿»»

eÈ‰ .˜BÁ¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ¯ˆn‰ Ôa ‰Ê ÌB˜Ó ‰˜iL38 ∆ƒ¿∆»∆∆«∆∆≈ƒ»»»
˙¯kÓp‰ ‰„O‰ BÊa ÌÈÎBÊ Ìlk - ÌÈa¯ ¯ˆn‰ Èa¿≈«∆∆«ƒÀ»ƒ¿«»∆«ƒ¿∆∆

Ì‰ÈÈa ‡È‰Â39ÌÈÓ ÈÙÏ40ÌÈÓc‰ ÔÓ ÔÈ˙BÂ , ¿ƒ≈≈∆¿ƒƒ¿»»¿¿ƒƒ«»ƒ
Ï·‡ ;˙Á‡ ÌÚÙa Ìlk e‡aL ‡e‰Â .Á˜BlÏ41Ì‡ «≈«¿∆»À»¿««««¬»ƒ

,Bc·Ï da ‰ÎÊ - Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„»̃«∆»≈∆¿ƒ≈∆«≈«»»»¿«
¯ˆn‰ Ôa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰42,Ô˙ˆ˜Ó e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«∆∆¿≈ƒ»ƒ¿»»
˙¯Á‡ ‰È„Óa Ô˙ˆ˜Óe43el‡ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ≈

„Á‡Ï ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ‡È‰Â ,„·Ïa Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈¿∆»
‡OÓa BlL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,¯ˆn‰ ÈaÓƒ¿≈«∆∆¿∆»ƒ«À»ƒ∆¿«»

Ú˜¯wa BÙzL BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÓe44,da ‰ÎÊ - «»««ƒ∆≈À»««¿«»»»
.BnÚ ÔÈÏËB ¯ˆn‰ Èa ¯‡L B‡ ÔÈÙzM‰ ¯‡L ÔÈ‡Â¿≈¿»«À»ƒ¿»¿≈«∆∆¿ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."wegxd on xzei xvind oa df mewn dpwiy `ed xyie aeh"

אופנים: בשני להסביר אפשר בר־מצרא דין את
את  חכמים שחייבו טובה הנהגה של ענין רק הוא א:

השדה  את ולמכור והטוב הישר באופן להתנהג הלוקח
לבר־מצרא.

בעלות  גם נותן והטוב" הישר "ועשית של החיוב  ב:
מכר  אם במכר פגם ומטיל השדה על המיצר לבן מסוימת
ה'נמוקי  מלשון שמשמע (כמו אחר. לאיש השדה בעל

קרקע"). של בגופו קניין קצת לו יש "כאילו יוסף':
וישר  "טוב שכתב: השני, כאופן משמע הרמב"ם ומלשון
שהחיוב  והיינו כו'" המיצר בן זה מקום שיקנה הוא

לאדם. ביחס ולא למקום ביחס הוא דבר־מצרא
בגמרא רש"י ועשית)אבל ד"ה א. קח, מציעא את (בבא הסביר

כל  נחסר אתה שאי "דבר וכתב: האדם, על כמונח החיוב
בן  על תטריח ולא אחר במקום קרקעות שתמצא כך,

חלוקים". נכסיו להיות המיצר
שכתב: לעכו"ם" "זבין בדין הרמב"ם לשון גם יובן ובזה
מן  שיבוא אונס כל עליו שיקבל עד אותו "משמתין
בדיני  שלו המיצר בן עם העכו"ם שינהג עד העכו"ם
לאו  "עכו"ם בגמרא שהובא הטעם את ומשמיט ישראל"
העכו"ם  שינהג עד ומוסיף הוא" והטוב הישר ועשית בר
לא  הוא בר־מצרא של הדין לשיטתו כי כו'" המיצר בן עם
שהדין  אלא והטוב" ה"ישר באופן לנהוג צריך שהלוקח רק
שנמכרה  לאחר גם בה משפיע ולכן הקרקע, על גם הוא

לגוי.
(56 'r h"i wlg y"ewl it lr)

נחמן.26) כרב ולא כנהרדעי בעלֿכרחו 27)שם, אפילו
ה). סעיף קעה בסימן הרמ"א (הגהת המוכר יוצא 28)של

קח. בבאֿמציעא הסוגיא שאמרו 29)מתוך שם, נראה כן
לשון  - לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני המצר: בן על
הלכה  פי"ג להלן (מגידֿמשנה צט: בכתובות בשליח הנאמר
שם  עיין פי"ג, להלן (אורֿשמח ממש כשליח אינו ברם ז).
והערה  ד הלכה יד ובפרק יא. הלכה להלן וראה יא) הלכה

מצר,30)לא. בן דין בו יש מוכר עצמו הוא שאם שכשם
ממה  לזה ומקור כמותו, שהוא בשלוחו מצר בן דין יש כן
אין  האשה למזונות שבמכירה קח: בבבאֿמציעא שאמרו
למזונות  מכירה וסתם ט), הלכה להלן (ראה מצרא בר דין
שרק  הרי - צח.) (כתובות כשלוחה שהיא האלמנה ע"י היא
בר  דין יש אחר באופן אבל מצרא, בר דין אין במזונות

יד). ס"ק קעה סימן (הגר"א בשליח שמכרו 31)מצרא
ט  הלכה להלן ראה מזונות, לצורך ולא שהוא, צורך לאיזה
בר  דין יש שבב"ד זה, דין וגם ומגידֿמשנה. ובראב"ד
למזונות  מוכרים ב"ד שגם הנ"ל, מזונות מדין נלמד - מצרא
(הגר"א  בביתֿדין גם מצרא בר דין יש אחר שבאופן הרי -

ותלמידֿחכם,32)שם). "שכן אמרו: שם בבבאֿמציעא
שאמרו  וממה קודם", ת"ח ות"ח, קרוב קודם. תלמידֿחכם
כמו  דברֿמצרא", דינא בו "אין אמרו ולא קודם", - "קודם
בדין  רק מדובר שכאן נראה - הדברים ביתר שם שאמרו
או  השכן אם אבל מצרא, בני אינם ששניהם וכגון קדימה,
הוא  שאף לתלמידֿחכם, קודמים הם - מצרא בני הקרוב
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ברש"י  ברי"ף, וראה והטוב. הישר ועשית לקיים צריך
שם. מצרא.33)וב'תוספות' בר לא הוא 34)אבל

שנצטוינו  והטוב, הישר עשיית של המוסרי העיקרון
שלא  במכר ההקדמה והיא עליה, נצטוינו שלא ויש לעשותו.
פי"ד  להלן ראה חסידות. מדת אלא שאינה מצרא, בר בדין

ה. נהרדעי.35)הלכה בדברי קח. שם הגמרא לשון
שהתורה 36) היושר, דרכי הם מה שקבעו הם שהחכמים

גופא. בתורה יסודו - העיקרון עצם אך עליהם, מצווה
כל 37) לו ואין מוכר, הוא למי איכפת לא שלמוכר כלומר,

להלן. ראה בדבר, הסוגיא.38)הפסד בסוף קח: שם
היינו 39) זיל", ב"קרן אותה שמחלקים אמרו ובגמרא

לצד  מהמצרנים אחד לכל שיגיע כזו: אלכסונית בארבעה
שלו. רוח,40)המצר לכל אחד הרוחות, לפי לא היינו,

ברוח  שנים יש שאם המניין. לפי אלא אומרים, יש כדעת
את  מחלקים - רוח לכל אחד שלשה, הרוחות וליתר אחד,

חלקים. לחמשה רבינו 42)שם.41)השדה מפרש כן
וזבין, מינייהו חד דקדים מצרני בני ד' "הני שם: שאמרו מה

(מגידֿמשנה). זביני" בר 43)זביניה טענת להם אין שאז
ג. הלכה פי"ד להלן כמבואר בגמרא:44)מצרא, שם

כרש"י  ולא מצרא". דבר דינא משום בה לית "ולשותפי
שם. עיין בקרקע, היא שהשותפות שפירש

.Â¯ÎBn‰45ÂÈÒÎ Ïk46ÏL ¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - „Á‡Ï «≈»¿»»¿∆»≈«««∆∆∆
È¯‰L ,‰„O‰ d˙B‡Ó Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÓ ˙Á‡ ‰„O»∆««¿«≈∆«≈«≈»«»∆∆¬≈

˙¯Á‡‰Â ‡È‰47„Á‡k ‰˜48ÔÎÂ .49ÌÈÏÚaÏ ¯ÎBn‰ ƒ¿»«∆∆»»¿∆»¿≈«≈«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰50B‡ ,51Á˜Bl‰52ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ »ƒƒ«≈«ƒ»≈»ƒ≈

.¯ˆn‰ Ôa ÔÈ„ Baƒ∆«∆∆

קח:45) שונים.46)שם במקומות [בכ"י 47)והם
שפירש  סב, ס"ק קעה סימן בסמ"ע וראה "ואחרות". תימן:
שדות, הרבה לו כשיש שהמדובר נוסחתנו לפי גם
- שדות שתי אלא לו אין שאם והאחרות, ר"ל "והאחרת"
את  יקנה המצר שבן הדבר ששכיח מצרא בר דין כאן יש
להלן]. ראה למוכר, הפסד שום כאן ואין שתיהן,

הפסד 48) ויש אחת אלא לקנות רוצה אינו המצר, בן ואילו
פי"ג  להלן ולחםֿמשנה שלח, סימן (תרומתֿהדשן למוכר
לקנות  המצר בן רוצה אם שאפילו אומרים ויש ח). הלכה
מצוי  שאינו "לפי הלוקח את מסלק אינו הנכסים כל את
שרוצה  אחד כשיזדמן לפיכך ביחד, נכסיו כל אדם שיקנה
בו  יחזור כך בתוך שמא למצרן, להודיע לו אין לקנותם],
מקום  לגאול כדי רחוק מקום למוכר דומה זה והרי הלוקח,
דין  בהם שאין בדמיו" יפה לגאול כדי רע שמכר או קרוב,
המוכר  להפסיד לנו שאין לפי ט) הלכה (להלן מצרא בר
ד"ה  קח: שם רש"י שכתב כמו ללוקח, והיושר הטוב מחמת
סג  ס"ק שם וסמ"ע כז, סימן דבבאֿמציעא פ"ט (רא"ש אין
ובמגידֿמשנה. מיימוניות בהגהות וראה ה'טור'). בשם
יתכן  לאחר, שמכר לפני המצר בן כן טען אם [ואמנם
לגבי  לז סעיף קעה סימן הרמ"א כתב וכן לו, ששומעין

הראשונים"]. הוא 50)שם.49)"בעלים הראוי שמן
לאיש  משתבוא יותר מאתו, קנהו לאשר השדה שתשוב

(מגידֿמשנה). המצר בן הוא אם ואפילו בבא51ֿ)נכרי,
שם. מן 52)מציעא ארי הברחתי לטעון: הלוקח שיכול

יודע  מי כי בזה, טובה לי להחזיק הנך וחייב שלך, המצר
שלך. המצר מן לסלקו מצליח היית אתה אם

.Ê¯ÎBn‰53ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ54ÔÈ˙nLÓ -55„Ú ,B˙B‡ «≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‡B·iL Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL∆¿«≈»»»…∆∆»ƒ»≈»ƒ«
ÈÈ„a BlL ¯ˆn‰ Ôa ÌÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‰iL∆ƒ¿«»≈»ƒƒ∆«∆∆∆¿ƒ≈
ÌlLÓ - Ï‡¯OÈ ÔÈ„k ‡lL BÒ‡ Ì‡Â .Ïka Ï‡¯OÈƒ¿»≈«…¿ƒ¬»∆…¿ƒƒ¿»≈¿«≈

¯ÎBn‰56. «≈

על 54)שם.53) ולא הלוקח על אלא ברֿמצרא דין שאין
שם). ורש"י (גמרא שמתא.55)המוכר עליו מטילים

עליו 56) קיבל לא אם אבל אחריות. עליו שקיבל כיון
כמו  זה שהרי (מגידֿמשנה), לשלם חייב אינו - אחריות

צג). ס"ק שם (הגר"א בנזקין גרמא

.Á¯ˆn‰ Ôa ÔÈc ÌeMÓ da ÔÈ‡ - ˙e¯ÈÎO‰57. «¿ƒ≈»ƒƒ∆«∆∆

בפעולת 57) שהמדובר א. זו: להלכה פירושים שלשה
כגון  המצר), בן בדין מכירה פעולת (במקום שכירות
את  לסלק רוצה המצר בן ושמעון לראובן, חצר שהשכיר
שאין  ה'טור'), בשם (כסףֿמשנה לשכרה רוצה והוא השוכר
המצר: לבן לומר המשכיר שיכול משום המצר, בן דין כאן
נאמן  אינך ואתה השכירות, דמי שיפרע עלי נאמן ראובן
(הגר"א  מרובים בית בני המצר לבן יש שלפעמים ועוד עלי.
(כבכל  מכירה בפעולת שהמדובר ב. קמח). ס"ק קעה סימן
ליד  הדר שוכר אלא אינו שבןֿהמצר אלא בןֿהמצר) דיני
שלו  החצר גוף שאין שכיון (כסףֿמשנה), המכורה החצר
להלן  וראה קמט). ס"ק שם (הגר"א ברֿמצרא דין לו אין
שדין  וסוברים בזה חולקים ויש עד. והערה יב הלכה

כשה  ג. הרא"ש). בשם שם ('טור' המקח כדין קונה השכירות
נלמד  זה ודבר לסלקו, רוצה המצר ובן בחצר בשכירות דר
מכרו  ואח"כ מקום שהממשכן הבאה בהלכה שכתוב ממה
בית  ולא "מקום" אלא כאן שאין אע"פ המשכון, לבעל
– אצלו ממושכן שהמקום כיון ברֿמצרא, דין בו אין דירה,
דין  בו אין שוודאי חצר, באותה שדר לשוכר קלֿוחומר

וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ברֿמצרא

.ËÔkLÓÓ‰58ÌB˜Ó59‡e‰L ‰ÊÏ B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , «¿«¿≈»¿««»¿»»∆∆
ÔÎÂ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈc ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - B„Èa ÔkLÓÓ60 ¿À¿»¿»≈ƒƒ∆«∆∆¿≈

B‡ ,·B¯˜ ÌB˜Ó Ï‡‚Ï È„k ˜BÁ¯ ÌB˜Ó ¯ÎBn‰«≈»»¿≈ƒ¿…»»
ÔzÏ È„k ¯ÎnL B‡ ,ÂÈÓ„a ‰ÙÈ Ï‡‚Ï È„k Ú¯ ¯ÎnL∆»««¿≈ƒ¿…»∆¿»»∆»«¿≈ƒ≈

CÏn‰ ˙Ó61‰¯e·˜Ï ¯ÎnL B‡ ,62‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡63 ¿»«∆∆∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»
˙Ba‰ B‡64‡l‡ ,¯ˆn‰ Ôa ÔÈc el‡Ó „Á‡a ÔÈ‡ - «»≈¿∆»≈≈ƒ∆«∆∆∆»

.Á˜Bl‰ ‰ÎÊ»»«≈«

קח:58) בית.59)שם ולא מסויים קרקעי שטח היינו,
בשם  י אות מיימוניות ובהגהות נו, הערה למעלה וראה

גולגולת.61)שם.60)ר"ת. חייב 62)מס שהבעל
ב). הלכה אישות מהלכות (פי"ב אשתו בקבורת

אשתו 64)האלמנה.63) שבנות - הוא כתובה שתנאי
(הלכות  שתתארסנה עד מותו, אחר מנכסיו ניזונות ממנו,

שם). אישות

.ÈL ?¯ˆn‰ Ôa ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ ‰ÓÏÂÔÈ„e¯Ë el‡ Ïk65 ¿»»≈»∆ƒ∆«∆∆∆»≈¿ƒ
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LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ,ÔÈ¯ÎBÓ ÏB„b C¯ˆ ÌeMÓe ,¯kÓÏ Ô‰≈ƒ¿…ƒ…∆»¿ƒ¿ƒ…«≈
:¯ÓB‡ È¯‰L ,Á˜BÏ e‡ˆÓÈ ‡Ï - ¯ˆn‰ Ôa ÔÈc Ô‰a»∆ƒ∆«∆∆…ƒ¿¿≈«∆¬≈≈
ÔÈ‡Â ?È˙B‡ ˜lÒÈÂ ‰Ê ‡B·iL È„k Áw‡Â Á¯Ë‡ ‰ÓÏ»»∆¿«¿∆«¿≈∆»∆ƒ«≈ƒ¿≈
˙BÚÓ ¯ˆn‰ ÏÚa ‡È·iL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ«««∆∆»

.‰˜ÈÂ¿ƒ¿∆

למצרן,65) שיוודע עד בינתיים שמא ויפה, קרוב בשדה
קעה, סימן (שו"ע לקנות רוצה שהוא שדה, אותה אחר יקנה
(רש"י  המלך" שוטר "יכעוס שמא המלך ובמנת מב). סעיף
להתפרנס, ממה להן יהיה לא בינתיים שמא במזונות, שם).

שם). (רש"י המת בזיון משום ובקבורה

.‡È‡ˆBiÎÂ Òn‰ ÈtÓ :¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL È¯‰¬≈∆»««≈«¿»«ƒ¿≈««¿«≈
Ba66‰z‡ ¯˜L :¯ÓB‡ ¯ˆn‰ ÏÚ·e ,¯ÎBn‰ BÏ ¯ÎÓ»««≈«««∆∆≈∆∆«»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ˆn‰ ÏÚa ÏÚ - È˙eÎÊ Ïh·Ï ,ÔÚBË67, ≈¿«≈¿ƒ««««∆∆¿»ƒ¿»»
‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒƒ««≈«¿ƒ…≈ƒ¿»»

˙q‰ Á˜Bl‰ Ú·MÈ -68. ƒ»««≈«∆≈

למעלה 66) כמבואר ברֿמצרא, דין בהם שאין באופנים
ט. מדבריהם 67)הלכה רק היא המצר בן של שזכותו

ראיה  להביא ועליו "מוציא" נקרא הוא ולפיכך (מדרבנן),
ממש  לשליח נחשב אינו שהלוקח ומכאן (מגידֿמשנה).
נחשב  המצר בן היה כן שאם ה), הלכה למעלה (ראה

(אורֿשמח). בטענת 68)למוחזק הכופר מוחזק כל כדין
מדרבנן. הכל, כופר שבועת שנשבע המוציא,

.·ÈelÙ‡69˜ÙÒ ¯·ca ÌL ‰È‰70Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ¬ƒ»»»«»»»≈≈«≈«
‰È‡¯a ‡l‡ ˜lzÒÓ71.¯ˆn‰ ÏÚa ‡È·‰L ‰¯e¯a ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»¿»∆≈ƒ«««∆∆

CÎÈÙÏ72,¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚË Ì‡73‰„OÏ ‰z‡ ÔÏÊb : ¿ƒ»ƒ»««≈«¿»««¿»«»¿»∆
ÒÈ¯‡ ,BÊ74ÔkLÓÓ B‡ ¯ÎBO B‡ ,BÊ ‰„OÏ ‰z‡75- »ƒ«»¿»∆≈¿«¿≈

,¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ˆn‰ ÏÚa CÈ¯»̂ƒ«««∆∆¿»ƒ¿»»∆«««∆∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙˜ÊÁa BÊ Ú˜¯w‰LÂ¿∆««¿«¿∆¿»¿≈…«≈»∆

רבינו.69) מסברת ודאי,70)זה בטענת בא הלוקח שאין
וכיוצא  מס משום המוכר לו מכר שמא מספק, טוען אלא

עט). ס"ק קעה, סימן (סמ"ע המוחזק,71)בו הוא שהרי
לחבירו: לאומר דומה זה והרי מספק. ממנו מוציאין ואין
- לך נתחייבתי אם יודע איני אומר: והלה בידך, לי מנה
ונטען  טוען מהלכות פ"א ורמב"ם קיח. (בבאֿקמא שפטור

ח). מידי 72)הלכה מוציאין אין שבספק כיון לומר, רוצה
זו  כגון רחוקה, טענה טוען הוא אם הואֿהדין – הלוקח

הלוקח. מן מוציאין אין - המצר.73)הבאה לבן
ביבול.74) חלק לו שיש אף המצר, בן דין אין ולאריס
טענת 75) לו אין שהשוכר נו, והערה ח הלכה למעלה ראה

הוא  גם - והממשכן השדה. בגוף לו שאין כיון המצר, בן
בן  טענת לו שאין כשוכר הוא והרי השדה, בגוף לו אין

כנ"ל. המצר,

.‚È¯ÎBn‰76ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙ÈÏ77ÏÚa ÔÈ„ Ba ÔÈ‡ - «≈ƒƒ¿«ƒ≈ƒ««
¯˙È el‡ ÌÚ „ÒÁ ÔÈOBÚL ¯Li‰Â ·Bh‰ .¯ˆn‰«∆∆«¿«»»∆ƒ∆∆ƒ≈»≈

¯ˆn‰ ÏÚaÓ78. ƒ«««∆∆

גדולים,77)שם.76) יתומים אבל קטנים. יתומים דוקא

(מגידֿ המצר בן דין בהם יש - יתומים ואינם קטנים או
טוב 78)משנה). מטעם אלא אינו הוא, אף דינו, שכל

ה). הלכה (כנ"ל ויושר

.„ÈÔÎÂ79‰M‡Ï ¯ÎBn‰80,¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„ Ba ÔÈ‡ - ¿≈«≈¿ƒ»≈ƒ«««∆∆
ÏÈ‡B‰ .˙B˜ÏÂ „ÈÓz Á¯ËÏ dk¯c ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ¿ƒ

.d„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL ‡e‰ „ÒÁ ,‰Á˜ÏÂ¿»¿»∆∆∆«¬…««¿«¿»»

הרי 80)שם.79) איש, אשת היא שאם איש, אשת שאינה
באשת  שאף אומרים ויש (רי"ף). בעלה של שלוחה היא
שום  שאין באופן ממון, לה שיש ידעו אם כן, הדין איש
בשם  (מגידֿמשנה בעלה שליחת שהיא ערמה, לטענת מקום

רשב"א).

.ÂË¯ÎÓ81¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÏ »«¿À¿¿«¿¿ƒ≈«««∆∆
.‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»

אין 81) שבספק יב, הלכה למעלה רבינו שכתב ממה יוצא,
הלוקח. מידי מוציא המצר בעל

.ÊË‰˙È‰82B‡ ÔÈa‰Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ú˜¯w‰ »¿»««¿«∆∆»≈∆¿«ƒ¿»
ÏÚ·Ï B‡ ÔÈa‰ ÏÚ·Ï LÈ Ì‡ :„Á‡ ÏL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆»ƒ≈¿«««ƒ¿»¿««

˙eÎÊ ˙BÏÈ‡‰83¯ˆn‰ Ôa Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ú˜¯wa84 »ƒ»¿««¿«»∆»≈∆∆«∆∆
B¯·Á - B˜ÏÁ Ô‰Ó „Á‡ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B¯·Á ÏL∆¬≈¿ƒ»ƒ»«∆»≈∆∆¿¬≈
B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .Á˜Bl‰ ˜lÒÓ¿«≈«≈«¬»ƒ≈¿««»ƒ»
‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ,Ú˜¯wa ˙eÎÊ ÔÈa‰ ÏÚ·Ï¿«««ƒ¿»¿««¿«∆»»¿«∆ƒ¿∆
ÏÚa ¯ÎÓe ,EÈa Ò¯‰ B‡ EÏÈ‡ ¯˜Ú :BÏ ¯ÓB‡≈¬…ƒ»¿¬…ƒ¿»¿»«««
ÏÚa B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,Á˜Bl‰ ‰ÎÊ - ‰„O‰«»∆»»«≈«¿≈««»ƒ»««
ÏÚa B‡ ÔÈa‰ ÏÚa ¯ÎÓ Ì‡Â ;B˙B‡ ˜lÒÓ ÔÈa‰«ƒ¿»¿«≈¿ƒ»««««ƒ¿»««

.B˙B‡ ˜lÒÓ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÔÏÈ‡‰»ƒ»¬≈««««¿«¿«≈

הרי"ף.82) דעת לפי שם, שקנה 83)בבאֿמציעא כגון
מכירה  מהלכות כד (פרק עמהן קרקע שקנה אילנות, שלשה
אילנות, לעצמו ושייר השדה את שמכר כגון או א), הלכה
ח), הלכה (שם לעצמו קרקע השאיר אילנות בשני שאפילו
לזה  לו אין אם שאפילו אומרים, ויש שם. הרי"ף שכתב כמו
לו  לומר יכול אינו זמן ובאותו זה, במקום זמנית זכות אלא
וראה  בקרקע. זכות כבעל נחשב - ובנינך אילנך עקור
צד. ס"ק שם וסמ"ע ק, אות קעה סימן בארֿהגולה

של 84) דין אף לו שיש נראה נא, סעיף קעה סימן מהשו"ע
צג. ס"ק שם סמ"ע וראה מברֿמצרא, יותר שהוא שותף,

.ÊÈ‰È‰85·Î¯ B¯·Á ÏL ¯ˆÓ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ86 »»«¿ƒ≈≈∆∆∆¬≈∆∆
dB·b ÔÈa B‡ ÌÈÏ˜c87‡n‚ B‡ ˜ÊÁÂ88Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒƒ¿»»«¿»»À»¿«≈»∆

ÌÏz elÙ‡ ÒÈÎ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ -89CB˙a „Á‡ ƒƒ»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆∆»¿
‰Ê È¯‰ - ˙B„O‰ ÈzL e·¯Ú˙iL „Ú ,˜ÈÒÙn‰ ¯·c‰«»»««¿ƒ«∆ƒ¿»¿¿≈«»¬≈∆
BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ˜lÒÓe ,BlL ¯ˆÓ Ôa∆∆∆∆¿«≈«≈«¿ƒ»≈

Á˜Bl‰ ˜lÒÓ90. ¿«≈«≈«

שם.85) סמוכים 86)בבאֿמציעא יחד, דקלים הרבה
זה. על זה למילה 87)ורכובים שם ברי"ף אחר כפירוש

"משוניתא". יא:88)התלמודית: ח, באיוב הפסוק מלשון
מקום  בביצה, הגדל קנה והיינו בצה"", בלא גמא "היגאה
מו. ס"ק קעה סימן סמ"ע וראה לזרוע, שאיֿאפשר
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המענה.89) בכתלים,90)שורת מחולקים שבתים ואע"פ
ד) הלכה פי"ג להלן (ראה המצר בן דין בהם יש זאת ובכל
(מגידֿמשנה  לשני אחד שבין בפתחים לחברם דרכם בתים -
דין  אין באמת שבבתים וסוברים חולקים ויש רשב"א). בשם

ר"ת). בשם (שם הנ"ל מהטעם ברֿמצרא

á"ôùú'ä 'á-øãà ç"é éðù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ומכירה 1) במתנה המצר בעל מדיני מקצת בו נתבארו

נשלמו. ולא וחליפין,

.‡Ô˙Bp‰2ÔÈ‡ - ‰zÓ3‰È‰ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da4 «≈«»»≈»ƒ∆«∆∆»»
˙eÈ¯Á‡L ,‰zÓ ¯ËLa ·e˙k5- Ô˙Bp‰ ÏÚ BÊ ‰zÓ »ƒ¿««»»∆«¬»«»»««≈
ÏÈ‡B‰ ;¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da LÈ6- ˙eÈ¯Á‡ da LÈÂ ≈»ƒ∆«∆∆ƒ¿≈»«¬»

Ôa ˙eÎÊ Ïh·Ï ‡l‡ ‰zÓ ·˙k ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»ƒ¿…»««»»∆»¿«≈¿∆
¯ˆn‰7BÏ Ô˙B ‰nÎÂ .8.‰ÂL ‡È‰M ‰Ó ? «∆∆¿«»≈«∆ƒ»»

קח:2) מציעא מתנה 3)בבא להשיג יכול המקבל שאין
ועוד  והטוב. הישר עשיית משום כאן ואין אחר, במקום
אני  אין ולך מתנה ליתן רוצה אני לזה לו, אומר שהמוכר
סימן  וסמ"ע ד, הלכה י"ד פרק להלן משנה לחם ועיין רוצה,

קא. קטן סעיף אמימר.4)קעה של מימרא שם,
המתנה.5) ממקבל השדה את ויחטפו כתב 6)במקרה כן

שם. שכתב 7)הרי"ף כמו הערמה, כאן ויש כלומר,
זה 8)הרי"ף. ואף ללוקח. לשלם המצר בן צריך כמה

שם. ברי"ף

.·¯Ó‡9‰¯ÈÎÓe ,eÈOÚ ‰Ó¯Ú‰Â ,‡e‰ Ôk :Á˜Bl‰ »««≈«∆¿«¬»»»ƒ¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL - ‰È˙È˜ CÎÂ CÎa ,‡È‰10 ƒ¿»»»¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ„k ,ÏËBÂ11ÔÚËÏ CÈ¯vL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈¿ƒ«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆»ƒƒ¿…
ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ËÚÓ ¯˙È B‡ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÌÈÓc»ƒ∆≈¿ƒ»≈¿«¬»ƒ»««

‡ BÈ‡ - È˙È˜ ÌÈ˙‡Óa :‰‡Ó ‰ÂLÔÓ12. ¿≈≈»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆¡»

שם.9) הרי"ף דברי קדושה,10)המשך של חפץ באחיזת
(פרק  ונוטלים הנשבעים כל כדין תורה, ספר או תפילין כגון

ב). הלכה ונטען טוען מהלכות ונוטלים 11)א שנשבעים
הרי  זה ולוקח ה). הלכה ושותפין שלוחין מהלכות ט (פרק
הלכה  י"ב פרק (למעלה המצר בן של שלוחו כאילו הוא

(מגיד 12)ה). במאתיים מנה שווה קונה אדם אין חזקה
רבינו: כתב ד הלכה י"ד פרק שלהלן פי על ואף משנה).
קנוניא  שעשו המצר בן טען - במאתיים מנה שווה "לקח
- זוז" מאתיים ונוטל חפץ בנקיטת הלוקח נשבע - ביניהם
באופן  מדובר ששם ועוד נאמן. אינו בהערמה, שנתפס כאן
קנוניא  שעשו טוען שהוא אלא מאתיים, שנתן שידוע

משנה). (לחם ביניהם

.‚‰È‰13˙eÈ¯Á‡ ÈÏÚ ÈzÏa˜Â :‰zÓ ¯ËLa ·e˙k »»»ƒ¿««»»¿ƒ«¿ƒ»««¬»
BÏ Ô˙B - ÌÈ˙‡Ó BÏ Ôz‡ B„iÓ ‡ˆz Ì‡L ,BÊ ‰zÓ«»»∆ƒ≈≈ƒ»∆≈»«ƒ≈
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,B˜lÒÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈ˙‡Ó ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆»«ƒ¿««»¿«¿¿««ƒ∆≈

‰Ó ‡l‡ ‰ÂL14. »∆∆»»∆

שם.13) ברי"ף זה בהערמה 14)אף נתפס לא כאן אף

י"ד  פרק להלן רבינו שכתב כמו כך, על הוא נאמן ולפיכך
ד. הלכה

.„¯ˆÁ ÛÈÏÁ‰15¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈc da ÔÈ‡ - ¯ˆÁa16. ∆¡ƒ»≈¿»≈≈»ƒ«««∆∆
ÈÓc ÔÈ‡B¯ - ÔÈÏËÏhÓa B‡ ‰Ó‰·a ¯ˆÁ ÛÈÏÁ‰17 ∆¡ƒ»≈ƒ¿≈»¿ƒ«¿¿ƒƒ¿≈

BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ì˙B‡ ÈÓ„ B‡ ‰Ó‰a‰ d˙B‡»«¿≈»¿≈»«ƒ«¿¿ƒ¿≈
ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .B˜lÒÓe ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆¿«¿¿≈»«≈ƒ

‰nk18‡È‰ ‰Ó¯Ú‰ BfL ,Ba ÈzÁ˜lL19dÈ‡Â , «»∆»«¿ƒ∆«¬»»ƒ¿≈»
.ÌeÏk ˙ÏÚBÓ∆∆¿

וראה 15) משנה, (מגיד מצר בן דין יש בבתים שאף מכאן
יז). הלכה י"ב פרק לטעון,16)למעלה יכול שהמוכר

בעיניו  טובה שהיא הלוקח של בחצירו רק מעוניין שהוא
המצר. בן של החצר את כתמורה רוצה ואינו 17)ואינו

אחת  ועל בהן. כיוצא מטלטלין או בהמה לו להמציא חייב
אלו  מטלטלין או זו בהמה שרק לטעון יכול שאינו כמה
(למעלה). בחצר חצר בהחליף כן שטוען כמו בעיניו, טובים

להלן. עוד הלכה 18)וראה י"ד פרק להלן משנה בכסף
ופירש  כד. סעיף שם ערוך בשולחן הוא וכן "כמו" הביא א
או  בהמה דווקא שדורש מא קטן סעיף שם הסמ"ע

"כמין". תימן: בכתבֿיד הוא וכן בין 19)מטלטלין,
לקנות  יוכל שווייה דמי לו כשיהיה שהרי והלוקח, המוכר
צריך  שלפעמים בקרקע, כן שאין מה שם), (סמ"ע אחרים

אחרת. ולא זו קרקע דווקא

.‰¯ÎÓ20Ck ¯Á‡Â ,e‰„O ÚˆÓ‡a ËÚÓ Ú˜¯˜ BÏ »««¿«¿«¿∆¿«»≈¿««»
ÚˆÓ‡aL ‰„O d˙B‡ „ˆa Ú˜¯˜ BÏ ¯ÎÓ21:ÔÈ‡B¯ - »««¿«¿«»»∆∆»∆¿«ƒ

B‡ ˙ÈcÚ ‡È‰ ‰lÁz BÏ ¯ÎnL ËÚn‰ B˙B‡ Ì‡ƒ«¿«∆»«¿ƒ»ƒƒƒ
˙È¯eaÊ22- ‰B¯Á‡a BÏ ¯ÎnL Ú˜¯w‰ ˙‡Ê Èa‚Ï ƒƒ¿«≈…««¿«∆»«»«¬»

‡e‰ È¯‰L ,B˜lÒÏ ÏBÎÈ ¯ˆn‰ Ôa ÔÈ‡Â ,Á˜Bl‰ ‰ÎÊ»»«≈«¿≈∆«∆∆»¿«¿∆¬≈
;ÚˆÓ‡a ‰wL ËÚÓ B˙B‡ ÈtÓ ‡e‰ ¯ˆÓ Ôa BÓˆÚ«¿∆∆∆ƒ¿≈¿«∆»»»∆¿«

Ì‡Â23BÏ ¯ÎnL ˙‡Ê BÓk ÚˆÓ‡a ‰wL ËÚÓ B˙B‡ ¿ƒ¿«∆»»»∆¿«¿…∆»«
ÌÈ¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - BcvÓ ÛBqa24˜lÒÓ ¯ˆn‰ Ô·e , «ƒƒ¬≈∆«¿ƒ∆«∆∆¿«≈

ÛBqa ‰wL ‰„O‰ ÔÓ B˙B‡25. ƒ«»∆∆»»«

מקום 20) אין שעדיין צד, מכל מקיפות המוכר ושדות
מצר. בן המצר.21)לטענת בני מצד טענות יש ומעכשיו

ויתר 22) שקנה הקרקע בין שהוא, שינוי איזה שיש היינו,
מוסבר  טעם שיש אומרים, אנו שאז לרע, או לטוב השטח,
השוני  בגלל וזה זו, קרקע חתיכת דווקא הלוקח קנה למה
בו  חושדים אנו ואין שהוא, טעם מאיזה לו שרצוי שבה,

המצר. בן טענת את לסלק שם.23)בהערמה בגמרא
בזה 24) דווקא הלוקח בחר למה שווה, השטח שכל שכיוון

הערמה. כוונת כאן שיש כורחך אל אלא שבאמצע,
בתחילה 25) שקנה המעט הקרקע מן לסלקו יכול אינו אבל

מח). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה באמצע

.Â¯ÎBn‰26‰˙‰L ÔÈa ¯ÎBÓ ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ «≈«¿«≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿»
„Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ ¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Á˜BÏeÓi˜˙iL ≈«≈«««∆∆»¿«¿«∆ƒ¿«¿

ÌÈ‡z‰27da ¯‡Mz ‡ÏÂ ,Ú˜¯wa Á˜Bl‰ ‰kÊÈÂ , «¿»ƒ¿ƒ¿∆«≈«««¿«¿…ƒ»≈»
ÏÏk BnÚ ‰ÈÏÚ28.B˙B‡ ˜lÒÈ Ck ¯Á‡Â , »∆»ƒ¿»¿««»¿«≈

שזה 26) כותב, והמגידֿמשנה מקור, כל ציינו לא המפרשים
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פשוט. אין 27)נראה התנאים, נתקיימו שלא זמן שכל
כלל. מכירה שום 28)כאן למוכר יישאר שלא פירוש,

עילה  בה תישאר "ולא תימן: ובכתבֿיד זו. בקרקע קשר
ובדפוס  י. סעיף קעה סימן בשולחןֿערוך הוא וכן כלל",

כנ"ל. להיות וצריך כלל". עילה בה תישאר "ולא רומי:

.Ê‰aL Á˜Bl‰29Ôa - „ÈÒÙ‰Â ¯˙Ò B‡ ÁÈaL‰Â «≈«∆»»¿ƒ¿ƒ«»«¿ƒ¿ƒ∆
ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,B˜lÒÓ ¯ˆn‰30È¯‰Â ;BÏ «∆∆¿«¿¿≈»ƒ»¿ƒ«¬≈

ÁÈÏM‰ BÓk ÂÈOÚÓ ÏÎa ‡e‰31Á˜Bl‰ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¬»¿«»ƒ«¿≈ƒ»»«≈«
¯ˆn‰ Ôa B˙B‡ ˜lÒiL Ì„˜32- ¯ˆn‰ Ôa B˜lÒÂ , …∆∆¿«≈∆«∆∆¿ƒ¿∆«∆∆

¯wÚ‰ e‰Ê .¯ˆn‰ Ôa „iÓ Û¯BË BlL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆≈ƒ«∆«∆∆∆»ƒ»
- B¯·Á ¯ˆÓ „ˆa Á˜Bl‰ ÏkL :ÔÈÈc‰ el‡ ÏÎa¿»≈«ƒƒ∆»«≈«¿«∆∆¬≈
.˙eÚÏ ‡ÏÂ BÁÏL Ôw˙Ïe ,B¯·ÁÏ ÁÈÏL BÓk ‡e‰¿»ƒ««¬≈¿«≈¿»¿…¿«≈

CÎÈÙÏ33‰‡ˆB‰ ÏËB - ÁÈaL‰ Ì‡ :34Ì‡Â , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
„ÈÒÙ‰35B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙B¯t‰ ÏÎ‡ B‡ Ò¯‰Â ¯ÙÁÂ ƒ¿ƒ¿»«¿»«»««≈¿«ƒ

BÏ ÔÈ·MÁnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓc‰ ÔÓƒ«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«¿ƒ
˙BÚÓ ‡È·‰Â ¯ˆn‰ Ôa ‡aL ¯Á‡ ÔÏÎ‡La ?˙B¯t‰«≈¿∆¬»»««∆»∆«∆∆¿≈ƒ»

Ì„wÓ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk Ï·‡ ;B˜lÒÏ36‡e‰ BlL - ¿«¿¬»»«≈∆»«ƒ…∆∆
ÏÎB‡37Ô˙B‡ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,38. ≈¿≈¿«¿ƒ»

המצר29) זכותו,ובן ואיבד מחילה זו הרי אחרת מייד, מחה
וכן  ירוחם. רבינו בשם משנה (כסף עוד לסלקו יכול ואינו

ל). סעיף שם בשולחןֿערוך הפירוט 30)הוא שיבוא כמו
ההלכה. מציעא 31)בסוף (בבא שאמרו ממה לזה המקור

הנאמר  ביטוי וכו'", שדרתיך "לתיקוני מצר: בן גבי קח.)
פרק  למעלה וראה משנה. (מגיד שליח לגבי צט:) (כתובות

ה). הלכה הלקוחות 32)י"ב מן הטורף חוב בעל כל כדין
אלא  הלוקח, מאת המצר בן קנה לא שכאן - הלווה של

שלוחו. שהיה הלוקח, ידי על המוכר, פירוט 33)מאת זהו
ההלכה. בתחילת שהובאו לתוך 34)הדברים יורד [כדין

י  (פרק התחתונה על שידו ברשותו שלא חבירו שדה
על  יתר השבח שאם ד) הלכה ואבידה גזילה מהלכות
השבח  על יתירה היציאה ואם היציאה את נוטל היציאה
וכן  שם, (מגידֿמשנה היציאה מתוך השבח את לו נותן
שאם  כתב לא שרבינו מכיוון אבל קב.). קמא בבבא נראה
יורד  אף שהרי אריס, כדין נוטל ליטע, עומדת השדה הייתה
ליטע  זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדין ברשות שלא
שעה  סימן (סמ"ע כאריס לו ונותנים שם) (רמב"ם אותה
על  ידו ליטע העומדת בשדה שאפילו נראה - א) קטן סעיף
חבירו, שדה לתוך יורד לדמות שאין מפני התחתונה,
המשלח  לטובת שנוטע לשליח כאריס, ליטול שהכוונה
משנה]. לחם ועיין אריס כדין ליטול כלל מתכוון ואינו

לעוות.35) ולא שלחתיך לתקן לו: אומר לפני 36)שאז
לסלקו. המצר בן המצר 37)שבא בן תביעת שבאה שלפני

(מגידֿ כשליח ולא כלוקח נחשב זה הרי הלוקח, לסילוק
שליח  ולא כשליח שהוא מפני או ולחםֿמשנה), משנה

שמח. אור וראה לו,38)ממש, מנכים שהפסיד מה [אבל
(למעלה  מסויים זמן עד לפירות שדה שקנה כלוקח שהוא
לו  ואין פירותיה, שאוכל ו) הלכה מכירה מהלכות כ"ג פרק
קטן  סעיף קעה סימן וסמ"ע משנה לחם ועיין להרוס. רשות

י].

.Á¯ˆn‰ ÏÚa ‡·e ,ÌÈMÓ ˙Á‡ ‰„O Á˜lL „Á‡∆»∆»«»∆««ƒ¿«ƒ»«««∆∆
lL „·Ïa ˙ÈˆÁnÓ B˜lÒÏÏBÎÈ BÈ‡ - „Á‡‰ ÔÓ Á˜ ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«∆»«ƒ»∆»≈»

B˜lÒÏ39Ï·‡ .dlk ÁÈpÓ B‡ ,dlkÓ B˜lÒÓ B‡ ; ¿«¿¿«¿ƒÀ»«ƒ«À»¬»
,Ì‰ÈL ˜lÒÏ ¯ˆn‰ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈLÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«ƒ¿«ƒ≈¿«««∆∆¿«≈¿≈∆

„Á‡ ÁÈp‰Ïe „Á‡ ˜lÒÏ B‡40. ¿«≈∆»¿«ƒ«∆»

הוא 39) הרי בידו, השני שהחצי שכיוון בלבד. חצי מאותו
המצר. בן זו,40)עצמו משדה כולו אותו מסלקים שהרי

המצר. בן טענת שום לו ואין

.ËB˜lÒiL Ì„˜Â ,Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÏ ‡aL ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆∆»¿«≈∆«≈«¿…∆∆¿«¿
BÏ ¯ÎÓ41˙‡ „a‡ - ¯ˆn‰ ÏÚ BÏ LiL ‰„O‰ ˙‡ »«∆«»∆∆≈««∆∆ƒ≈∆

B˙eÎÊ42. ¿

המלה 41) חסרה תימן בכתבֿיד אבל עצמו. ללוקח היינו,
טו. סעיף קעה סימן ושולחןֿערוך בטור הוא וכן "לו",
להלן. וראה לאחר. כשמכר שהמדובר שם ומבואר

מצר 42) בן זכות לו אין למעלה), (ראה שקנה האחר זה וגם
לטעון, יכול הראשון שהלוקח לפי שם) ושולחןֿערוך (טור
סילקוהו, שלא זמן כל שהרי כנגדו, בןֿמצר טענת הוא, אף

בידו. השדה

.È¯ÎnL ÁÈÏL43˜lÒÓ BÈ‡ - ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«∆»««¬≈«««∆∆≈¿«≈
‰ÏÈÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ;Á˜Bl‰ ˙‡∆«≈«∆¬≈»«¿≈¿¿ƒ»

BfÓ ‰ÏB„‚44. ¿»ƒ

שדהו.43) למכור שליח עשהו השדה נראה 44)שבעל כן
מצי  בבא איזיל בגמרא ליה אמר ביה, אימליך "אתא קח. עא

להלן  וראה מיניה" למיקני צריך זבון זיל ליה ואמר אזבון
אבל  בלבד לו אמר אם דווקא ומשמע ב. הלכה י"ד פרק
בתרא  בבבא אמרו וכן לו מחל בוודאי - מעשה גם עשה אם
וראה  מעשה. ולא ואמר, דמיקרי איניש עביד שדיבור ל:

שם. י"ד פרק להלן עוד

.‡ÈÛ¯hL ¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa45ÏÚa „iÓ ‰„O‰ ««∆≈∆»««»∆ƒ«««
Á˜Bl‰ ÔÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ¯ˆn‰ ÏÚa È¯‰ - ¯ˆn‰46 «∆∆¬≈«««∆∆≈¿≈ƒ«≈«

.¯ÎBn‰ ÔÓ ÏËBÂ ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â ,B˜lqL∆ƒ¿¿«≈«≈¿≈ƒ«≈

הלקוחות.45) מן שטורף חוב בעל הלוקח 46)כדין שהרי
הלכה  י"ב פרק (למעלה שלוחו כמו אלא ממש, שליח אינו
נחשב  המצר ובן לוקח, הוא כן ואם ז), הלכה י"ג ופרק ה
במקרה  הראשון, הלוקח על חוזר והוא הלוקח, מן כלוקח
לשלם, למוכר כשיש והמדובר, החוב. בעל מצד טריפה של
שהרי  מהמוכר, לתבוע יכול אינו המצר שבעל שלפי אלא
מהלוקח, תובע הוא - את", דידי דברים בעל "לאו לו: יאמר
שאם  מהמוכר. ותובע חוזר והלוקח השדה, את לקח שממנו
לא  שהרי יפסיד, שהלוקח סברא אין לשלם, למוכר אין
ולמה  הישר ועשית של המצוה קיים אלא כלום נהנה

משנה). (כסף יפסיד?

.·È·BÁ ÏÚa Ïk47B·BÁa Û¯hL48¯ˆn‰ ÏÚ·Ï LÈ - »««∆»«¿≈¿«««∆∆
Á˜Bl‰ ÁkÓ ÏB„b Û¯Bh‰ Ák ‡‰È ‡Ï .B˜lÒÏ49. ¿«¿…¿≈…««≈»ƒ…««≈«

Û¯Ëp‰ ‰ˆ¯È Ì‡Â50B·BÁa ÂÈÏÚ eÈ‰L ÌÈÓc‰ ÔzÏ ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»ƒ≈«»ƒ∆»»»¿
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e‰„O BÏ ¯ÊÁz -51ÌÏBÚÏ52¯‡a˙iL BÓk , «¬…»≈¿»¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa53. ƒ¿

השדה.47) בעל השדה.48)של בעל על לו שיש
החוב.49) בעל את הוא מסלק כן כמו מסלקו, המצר שבן
הלווה.50) השדה, לו,51)בעל  מחזיר המצר בעל כלומר,

בעלֿ כוח יהא שלא להחזיר, צריך היה שהבעל ֿחוב כשם
עצמו. חוב מבעל גדול הבעלֿחוב, מכוח שבא המצר

מציעא 52) (בבא חוזר" לעולם "שום הידוע: לכלל בהתאם
טז.53)לה.) הלכה ולוה מלוה מהלכות כ"ב פרק לקמן

השדה  אין מדעתו הלווה הגבהו שאם מבואר יז הלכה ושם
לג. קטן סעיף קעה סימן ובסמ"ע משנה, בלחם וראה חוזרת.

.‚È‡e‰ ˙eÎfL ÔÈc ˙Èa ‰‡¯Â ,¯ˆn‰ Ôa ‰È‰L ÔË»̃»∆»»∆«∆∆¿»»≈ƒ∆¿
BÏ54Á˜Bl‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜lÒÓ -55B˜ÏÁ BÏ ÏhÈ B‡ , ¿«¿ƒ∆«≈«ƒ…∆¿

.e‡¯iL BÓk ¯ˆn‰ ÈÏÚa ¯‡L ÌÚƒ¿»«¬≈«∆∆¿∆ƒ¿

נב.).54) (גיטין הקטן של לזכותו לעשות מצווין דין ובית
מהם 55) אחד וקדם רבים מצר בני לה שיש שדה כדין

ה) הלכה י"ב פרק (למעלה בה שזכה הלוקח, את וסילק
הקטן. עבור ומסלק מקדים הדין ובית

.„È˜lÒÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆn‰ Ôa BzL‡ ‰˙È‰L ÏÚa««∆»¿»ƒ¿∆«∆∆¬≈∆¿«≈
BzL‡ ÈÒÎ ÏkL ;Á˜Bl‰ ˙‡56B˙eL¯a57˙eÎÊ ÏÎÂ , ∆«≈«∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿»¿
BÏ ‡e‰ ˙eÎÊ - d„ÈÏ ‡B·zL58BzL‡ „iÓ e˜ elÙ‡ . ∆»¿»»¿¬ƒ»ƒ«ƒ¿

ÏÈÚBÓ BÈ‡ - Á˜BlÏ BÊ ˙eÎÊa ‰ÏÁnL59‡l‡ , ∆»¬»ƒ¿«≈«≈ƒ∆»
˙‡ ‰˜lÒÂ dzÚcÓ ‰M‡‰ ‰„ÓÚ .B˜lÒÓ ÏÚa‰«««¿«¿»¿»»ƒ»ƒ«¿»¿ƒ¿»∆
ÂÈB„‡ ÈÒÎa Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L „·Ú‰ ÔÎÂ ,Á˜Bl‰«≈«¿≈»∆∆∆»»≈¿≈¿ƒ¿≈¬»
- ÔB„‡‰ B‡ ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lqL∆ƒ≈∆«≈«ƒ»»«««»»

Ìi˜È ‡Ï - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ô‰È„È ÏÚ Ìi˜Ó60¯ÊÁ˙Â , ¿«≈«¿≈∆¿ƒ»»…¿«≈¿«¬…
.ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÈÂ Á˜BlÏ«≈«¿«¬ƒ«»ƒ

קעה 56) סימן משפט בחושן הוא וכן מלוג נכסי אפילו
יד. כמבואר 57)סעיף אשתו, בנכסי כלוקח נחשב שהבעל

צה:. אלא 58)בכתובות לו אין מלוג, שבנכסי פי על אף
טז. הלכה י"ב פרק למעלה וראה אינה 59)פירות. [שהיא

בןֿמצר]. בתור זכותו על לוותר אשה 60)יכולה כדין
מקיים, - העבד או הבעל רצה שאם שקנה ועבד שקנתה
מכירה  מהלכות ל פרק (למעלה מבטל - רצה לא ואם

ג). - ב הלכות

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
בשלימות,1) וענייניו המצר בעל דיני תשלום בו נתבאר

ההלכות. ונשלמו

.‡‰ˆB¯‰2‰ÊÂ BlL ¯ˆn‰ Ôa ‡È·‰Â ,e‰„O ¯kÓÏ »∆ƒ¿…»≈¿≈ƒ∆«∆∆∆¿∆
Ì‡ :¯ˆn‰ Ô·Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈc ˙È·Ï epnÓ ÁwÏ ‰ˆB¯L∆∆ƒ«ƒ∆¿≈ƒ¿»«¿∆«∆∆ƒ
˙‡ ˜lÒ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰OÚ - CÎÂ CÎa ˙B˜Ï ‰ˆ¯zƒ¿∆ƒ¿¿»¿»¬≈¿ƒ»«≈∆
,‰ÚË BÏ ‰¯‡L ‡Ï ‰Ê È¯‰ ;Á˜BÏ ‰Ê È¯‰Â ,EÓˆÚ«¿¿«¬≈∆≈«¬≈∆…ƒ¿¬»«¬»

·Ó B‡ ‡l‡„iÓ ˙BÚÓ ‡È3.B˙eÎÊ ‰ÏËa B‡ ,‰˜ÈÂ ∆»≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿∆»¿»¿
¯Ó‡4Á¯Ë‡ :5BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡È·‡Â6CÏ‡ .7 »«∆¿«¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‡È·‡Â8„Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ - ¿»ƒƒ»∆≈«¿ƒƒ«
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,‡È·ÈÂ CÏiL∆≈≈¿»ƒ¿ƒ≈»≈¿ƒ

B‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ .ËÓM‰Ï ‡l‡ ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆∆»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡L .E˙eÎÊ ‰ÏËa B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰zÚ ‡ÈˆBz9ÔÈÚ·B˜ ƒ«»ƒ»¿»¿¿∆≈¿ƒ

‡ÈˆB‰ .¯ˆn‰ ÏÚ·Ï ÔÓÊ10‡ÈˆB‰Â ,˙BÚn‰ ¯ˆn‰ Ôa ¿«¿«««∆∆ƒ∆«∆∆«»¿ƒ
ÌÈ·BË Á˜BÏ ÏL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÚÓ Á˜Bl‰11ÂÈÊefÓ12 «≈«»ƒ»∆≈«ƒƒ»

ÂÈÊefÓ ¯˙BÈ ˙‡ˆÏ ÌÈ¯‰ÓÓ B‡13,B˙eÎÊ ‰ÏËa - ¿«¬ƒ»≈≈ƒ»»¿»¿
‰È‰ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡Â14d˙B˜Ï Á˜Bl‰ ‰ˆB¯ ¿≈ƒ∆«∆∆»»∆«≈«ƒ¿»

dÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯ ¯ˆn‰ Ô·e ,ÌÈza da ˙B·Ï15Á˜Bl‰ - ƒ¿»»ƒ∆«∆∆∆¿»¿»«≈«
·eMÈ ÌeLÓ ,‰ÎBÊ16ı¯‡‰17.¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ»»∆¿≈»ƒ∆«∆∆

להלן.2) וראה קח: בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
וראה 3) ושהות, טירחה כל מבלי מיד מעות נותן כלומר

שם.4)להלן. והוא 5)בבאֿמציעא במזומן, לו שאין
הדרוש. הכסף את להשיג מאמצים לעשות צריך

למוכר 6) לגרום צריכה אינה הזאת והישר הטוב שעשיית
הפסד. ושום איֿנעימות ויש 7)שום בביתו, מוכן שהכסף

ולהביאו. ללכת ויש 8)רק הוא שעשיר אמדוהו כלומר,
מא). אות קעה סימן ('דרישה' בביתו ממון וזה 9)לו

כסף  המציא המצר שבן בגמרא, המובא המקרה את גם כולל
שהרי  זמן, לאחר אם כי לפתחם יכול המוכר שאין צרור,
זמן  קובעין שאין הוא והכלל זמןֿמה, דרוש לזה גם

יותר.11)שם.10)(מגידֿמשנה). משקל בעלי
אחרת,12) מעלה המצר בן של לזוזיו כי ואף המצר. בן של

טבי). זוזי ד"ה שם, (רש"י לצאת ממהרים של 13)שהם 
(רש"י  יותר טובים המצר בן של זוזיו כי ואף המצר. בן
במשהו  אף להפסיד צריך המוכר אין דבר: של כללו שם).

והישר. הטוב עשיית הגירסא 14)בגלל ולפי שם,
עדיפים  שבתים ראשונים, ועוד רי"ף רש"י, של והפירוש

"לנטעה",15)מזרעים. אבל דוקא, ש"לזרעה" ויתכן
בקרקע הנ  מושרשים שהאילנות מפני מבתים, עדיפה טיעה

שם  ושו"ע קעה, סימן ('טור' בזרעים משא"כ מבתים, יותר
כו). מזרעים.16)סעיף יותר ויציבים קבועים שבתים

קעה,17) סימן (ב"י ישראל ארץ דוקא ולאו הארץ, כל
אורֿשמח  וראה מג. ס"ק שם וסמ"ע צ, אות שם בארֿהגולה

י). הלכה פ"ד למעלה

.·‡a18È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ˆn‰ Ô·a CÏÓÂ Á˜BÏ »≈«¿ƒ¿«¿∆«∆∆¿»«¬≈
CÏ‡ ,BÊ ‰„O ÈÏ ¯kÓÏ ‰ˆB¯ ElL ¯ˆn‰ Ôa ÈBÏt¿ƒ∆«∆∆∆¿∆ƒ¿…ƒ»∆≈≈
Ïha ‡Ï - !Á˜Â CÏ :BÏ ¯Ó‡Â ?epnÓ Áw‡Â¿∆«ƒ∆¿»«≈»«…ƒ≈

B˙eÎÊ19Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜iL ¯Á‡ B˙B‡ ˜lÒÏ LÈÂ , ¿¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆»ƒ≈
B„iÓ e˜20?ÔÈ˜ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒƒ¿»

Ï·‡ ;‰˜iL Ì„˜ BÏ ÏÁnLk21B˙eÎÊ BÏ ÏÁÓ Ì‡ ¿∆»«…∆∆ƒ¿∆¬»ƒ»«¿
BnÚ ÚiÒÂ ¯ˆn‰ Ôa ‡aL ÔB‚k ,Á˜lL ¯Á‡22B‡ , ««∆»«¿∆»∆«∆∆¿ƒ«ƒ

¯ÎO23‡e‰L Ïk ¯˙BÒÂ ‰Ba B˙B‡ ‰‡¯L B‡ ,epnÓ »«ƒ∆∆»»∆¿≈»∆
ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ LnzLÓe24, ƒ¿«≈¿…ƒ»¿…ƒ¿≈¬≈∆»«

.B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·eLÂ¿≈»¿«¿

ההלכה 18) שנפסקה וכמו וכנהרדעאי, קח. בבאֿמציעא
שד 19)כמותם. לטעון יכול המצר נאמרו שבן לא בריו

נהרדעאי). ד"ה שם (רש"י קנין 20)ברצינות זה ואין
מהלכות  ופ"ה י, הלכה פ"ב (למעלה קנין שאינו דברים
בשדה  מסויימת זכות המצר לבן כי יד), הלכה מכירה
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וראה  נא, ס"ק קעה סימן (סמ"ע, הקנין חל ועליה חבירו,
ג). אות שם (מגיד21ֿ)בארֿהגולה הגאונים סברת זו

ד), הלכה פי"א (למעלה רבינו לשיטת ובהתאם משנה)
שנים  שלש בחזקת לא צורך אין שונים לתשמישים שבזכות

בטענה. שהוא 22)ולא מלא, בפה לו אמר אם וכלֿשכן
עוד  יכול אינו שוודאי המצרנות, זכות על ומוותר לו מוחל

עד). ס"ק שם הגר"א מא. (ב"ב בבבאֿבתרא 23)לסלקו
לדברי  הוכחה זו אין מהמחזיק, קנה המערער שאם אמרו ל:
עליו, שיש ודברים דין לקנות אדם שעשוי לפי המחזיק,
עה). ס"ק שם (הגר"א כן לומר שייך לא בשכירות אבל

עליה 24) לו שיש בשדה וסותרים שבונים רואה אדם שאין
(הגר"א  ס. בבאֿבתרא ראה ושותק, - לקנותה בןֿמצר זכות
'תוספות' ראה קנין, צריכה אינה ומחילה עו). ס"ק שם
עג. ס"ק שם הגר"א וביאור קנין, צריכה ד"ה ו. סנהדרין
ויביא  שילך כדי זמן שיעור המצר בן שהה שאם שכתבו ויש
(מגידֿמשנה  זכותו איבד - תבעו ולא בדין ויתבענו מעות
וכו' וסותר בונה ראהו לא אפילו ורי"ף), האי  רב בשם
הזמן  תוך כשתבעו מדובר רבינו בדברי וכאן (כסףֿמשנה).
ראהו  או עמו שסייע מכיון זכותו את איבד ואעפי"כ הנ"ל

(כסףֿמשנה). וסותר בונה

.‚‰È‰25B‡ ‰ÏBÁ B‡ ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯ˆn‰ Ôa »»∆«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆
ÔË˜26‡·e ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ÏBÁ‰ ‡È¯·‰ ÔÓÊ ¯Á‡Â , »»¿««¿«ƒ¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ«»»»

- Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - CÏB‰‰«≈≈»¿«¿∆ƒ«»≈≈
:¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L ,B˙ÈÚ˜¯˜ ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿…«¿»ƒ∆¬≈«≈«≈

È„iÓ ‡ˆz ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï27.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿«««»»ƒ≈≈ƒ»ƒ¿»∆«¿ƒ

להלן.25) רבינו שמביא כמו הגאונים, הוראת
ראה 26) זו, בקנייה לקטן זכות ראו לא כשביתֿדין והמדובר

(לחםֿמשנה). יג הלכה פי"ג אומרים 27)למעלה ואין
זה. באופן והטוב" הישר "ועשית

.„¯ÎBn‰28ÌÚ‰ ÏÎÏ Ì‡ :‰Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈¿≈»«ƒ¿»∆ƒ¿»»»
Ì‡Â ;B˜lÒÓe ‰‡Ó ¯ˆn‰ Ôa BÏ Ô˙B - ¯ÎBÓe ÏÈÊBÓƒ≈≈∆«∆∆≈»¿«¿¿ƒ
,‰ÂL ‡e‰L ÌÈ˙‡Ó BÏ Ô˙B - ÌÚ‰ ÏÎÏ ÏÈÊBÓ BÈ‡≈ƒ¿»»»≈»«ƒ∆»∆

‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙ ¯ÎBn‰L29Ï .Á˜30ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ∆«≈»«»∆«»»»«¿≈»∆¿»«ƒ
ÌÈ˙‡n‰ ÔziL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -31Ôa ÔÚË . ≈»¿«¿«∆ƒ≈«»«ƒ»«∆

‡Èe˜ eOÚL ,¯ˆn‰32ÚaL - Ì‰ÈÈa33Á˜Bl‰ «∆∆∆»¿¿»≈≈∆ƒ¿»«≈«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a34ÏËBÂ ,35ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó36ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«ƒ¿ƒ»»»

‰˙È‰ ‰Ó‡L ÔÚBË ¯ˆn‰ Ô·e ,ÌÈ˙‡Ó Ô˙pL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»«ƒ∆«∆∆≈∆¬»»»¿»
Ú„BÈ BÈ‡Â ,¯ÎBn‰ ÔÈ·e BÈa37Á˜Ï ‡lL [È‡cÂa] ≈≈«≈¿≈≈«¿««∆…»«
Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ó ‡l‡ epnÓ38e„ÈÚ‰L BÓk ÌÈÓc ƒ∆∆»≈»¬≈∆≈»ƒ¿∆≈ƒ

Á˜lL ˙q‰ BÚÈaLÓe ,B˜lÒÓ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿««»¿«¿«¿ƒ∆≈∆»«
.¯ËÙÂ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿»

קח.28) אין 29)בבאֿמציעא שבמתנה ממש, מתנה ולא
ולך  מתנה, לתת רוצה אני לו לו: שאומר מפני מצר, בן דין
וראה  ב. והערה א הלכה פי"ג למעלה ראה לתת. רוצה איני

שהאריך. נחמן,30)לחםֿמשנה רב בשם כנהרדעאי שם,
הגמרא. מכר 31)וכמסקנת אפילו לקרקעות, אונאה שאין

וראה  ח). הלכה מכירה מהלכות (פי"ג באלף דינר שוה

אפילו  חוזר שטעה, ששליח ואע"פ יד. ס"ק קעה סימן סמ"ע
שם  מכירה (הלכות בקרקע בין במטלטלין בין שהוא, בכל
(רא"ש  ממש שליח ואינו לעצמו לקח הרי כאן - ט) הלכה
יד) אות קעה סימן ו'דרישה' כה, סימן דבבאֿמציעא פ"ט

כח. והערה ז הלכה פי"ב למעלה הערמה.32)וראה
בלבד. מאה אלא לו נתן לא דבר, של אף 33)ולאמיתו

השליח  כדין להשביעו יכול ודאית, אינה טענתו אם
ושותפין  שלוחין מהלכות (פ"ט הספק על אותו שמשביעים
כז). ס"ק קעה סימן הגר"א ביאור וראה ה, הלכה

טוען 34) מהלכות פ"א וראה התורה. כשבועת שעשוה
ב. הלכה היינו 35)ונטען החפץ, גוף על טוען שאינו מפני

על  כמלוה ודינו - נוטל נקרא התשלום, על  אלא השדה,
מלוה  מהל' בפי"ג וראה חפץ, בנקיטת שנשבע המשכון

ג.ולוה יא.36)הל' והערה ב הלכה פי"ג למעלה וראה
"והוא 37) הגירסא: ט, סעיף קעה סימן ושו"ע ב'טור'

הנוסחא  עיקר היא שזו המגידֿמשנה כתב וכן יודע",
אני  אומר הוא "והרי וצ"ל בדבריו, יש הדפוס (וטעות
שבועת  כדין אותו, משביעין אין יודע אינו אם אבל יודע").
אין  שליח ושבועת ברי. טענת על אלא משביעין שאין היסת
בידו  שנשאר טוען אם אלא השליח משביעין שאין כאן,
לו  ואין מאתים, שנתן מעידים שהעדים כאן אבל כלום,
היסת  שבועת אלא זו אין היתה, אמנה שמא אלא טענה
כז). ס"ק קעה סימן (הגר"א השומרים שבועת ולא רגילה

ואילו 38) היסת. שבועת כדין השבועה, לפני כלומר,
שם). (הגר"א נוטל ואח"כ נשבע הוא השליח, בשבועת

.‰‰ˆB¯‰ Ïk39„Á‡ Ïk ,ÌÈL e‡·e ,Ú˜¯˜ ¯kÓÏ »»∆ƒ¿…«¿«»¿«ƒ»∆»
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈÓ„a Áw‡ È‡ :¯ÓB‡ Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ∆«¿»ƒ≈¿≈∆»≈∆
„Á‡‰Â ,¯ÈÚ‰ È·LBiÓ „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆn‰ ÏÚa«««∆∆ƒ»»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»∆»
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â ÔÎL .Ì„B˜ ¯ÈÚ‰ ÔÎL - ‰„O‰ ÈÎMÓƒ¿≈≈«»∆¿«»ƒ≈»≈¿«¿ƒ»»
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â ·B¯˜ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz -«¿ƒ»»≈»¿«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÔÎM‰ - ·B¯˜Â ÔÎL .Ì„B˜ ÌÎÁ40‰Ê ÌbL , »»≈»≈¿»«»≈≈∆«∆
‡e‰ ¯Li‰Â ·Bh‰ ÏÏÎa41Ì„˜ .42,‰ÎÊ - ‰˜Â „Á‡ ƒ¿««¿«»»»«∆»¿»»»»

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÏ Ìc˜Ï Èe‡¯L B¯·Á ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆»ƒ¿…»¿«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯·ca ÌÈÓÎÁ eeˆ ‡lL .¯ˆn‰ ÏÚa Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«««∆∆∆…ƒ¬»ƒ«»»«∆
.Ck ‰OBÚL ‡È‰ ‰·BË LÙÂ ,˙e„ÈÒÁ C¯„ ‡l‡∆»∆∆¬ƒ¿∆∆»ƒ∆»»

ורש"י.39) הרי"ף פירוש ולפי קח: בעיא 40)בבאֿמציעא
מאח  קרוב שכן "טוב י) כז, (משלי הפסוק מן שנפתרה, שם

בן 41)רחוק". של זו בסוגיא זו הלכה הובאה ולפיכך
כדלהלן. שוים, שאינם אע"פ הרי"ף,42)המצר, כדעת

מיימוניות). (הגהות זה על חולקים ויש

ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ
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ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מה 1) טעה או ששינה ושליח שליחות, דיני רבינו בו ביאר

דינו.

.‡BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰2Ú˜¯˜ ÈÏ ¯ÎÓe ‡ˆ :3B‡ »≈ƒ¿≈¿…ƒ«¿«
ÔÈÏËÏhÓ4B‡ ,5Á˜BÏÂ ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰˜ ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈¿≈«

ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÏÎÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OBÚÂ6‰OBÚ‰ ÔÈ‡Â . ¿∆¿ƒ¿»«¬»«»ƒ¿≈»∆
ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÁÈÏL7ÌÈ„Ú ‡ÏÂ8„·Ïa ‰¯ÈÓ‡a ‡l‡ , »ƒ«»ƒƒ¿»¿…≈ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿«

˙Bl‚Ï ‡l‡ ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈa≈¿≈¬≈¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆»¿«
˙BÚh‰ Ïk ¯‡Lk ,Ì‰Ó „Á‡ ¯Ùk Ì‡ ,¯·c‰9. «»»ƒ»«∆»≈∆ƒ¿»»«¿»

בקידושין 2) בהרחבה נידון - כמותו" אדם של "שלוחו ענין
לכך. המקראיים המקורות כל צויינו ושם ומג. מא: מא.

וק.3) צט: צח. מעילה.4)כתובות ממסכת והיא צח: שם
כמכר. היא הרי מתנה - במתנה הוא בה המדובר כי ואם

מעילה.5) ממסכת צט. כמותו"6)שם אדם של ש"שלוחו
כמעשי  נחשבים השליח מעשי כלומר, שם). (קידושין
המשלח, כגוף נחשב שגופו אומרים אנו אין אבל המשלח.
בהנחת  כגון המשלח, של גופו לנו שדרוש באופן ולפיכך,
מועילה  השליח של תפילין שהנחת אומרים אנו אין תפילין,
זה  והרי שליחות, יש הפעולה עצם על כי שאם למשלח,
הניח  כאילו נחשב זה אין - תפילין המשלח הניח כאילו
של  ידו על הניח כאילו אלא עצמו, של ידו על תפילין
א. סעיףֿקטן קפב סימן החושן' ב'קצות ראה השליח,

הלכות 7) מכירה מהלכות פ"ה למעלה רבינו דברי ראה
לו  "אמר במשנה: צח: בבבאֿמציעא הדברים ומקור יאֿיב.
שליח  נעשה בלבד שבאמירה הרי וכו'", שלחה השואל

ג). ס"ק שם בענין 8)(הגר"א קד. בבבאֿקמא אמרו כן
מנא  בעדים, עשאו דלא אי דמי, "היכי שליח: מינוי
אלא  פקפוק, אין השליחות קיום עצם שעל הרי  ידעינן".
שם  (הגר"א שליח שמינהו יודעים אנו מהיכן היא השאלה
לקבל  בשליחות אבל ממון, של בשליחות זה וכל ה). ס"ק
אישות  מהלכות בפ"ג ראה עדים, צריך קידושין, או גט

טו. "לא 9)הלכה סח: בקידושין האמור לכלל בהתאם
השקרנים). (=כנגד לשקרנים" אלא עדים נבראו

.·¯·ÚL ÁÈÏL10‰OÚ ‡Ï - BÁlLÓ È¯·c ÏÚ »ƒ«∆»««ƒ¿≈¿«¿…»»
ÌeÏk11‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ .12‡e‰L ÏÎa13Ú˜¯˜a ÔÈa ,14 ¿¿≈ƒ»»¿»∆≈¿«¿«

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa15¯ÊBÁ -16Ôw˙Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ≈¿ƒ«¿¿ƒ≈∆¬≈≈¿«≈
‰ÈB‰‰L ,e¯Ó‡ ‡ÏÂ .˙eÚÏ ‡ÏÂ ,CÈz¯„L È˙eÁÈÏL¿ƒƒ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿…»¿∆«»»
˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ,˙e˙L - ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»¬»ƒ¿«¿»¿««¿»
;BÓˆÚÏ ‰B˜ B‡ BlL ¯ÎBÓa ‡l‡ ,‰ÈB‰ Ô‰a ÔÈ‡ -≈»∆»»∆»¿≈∆∆¿«¿

‡e‰L ÏÎa ÌlÎa ‰ÚhL ÁÈÏL Ï·‡17¯ÊBÁ -18. ¬»»ƒ«∆»»¿À»¿»∆≈

ד.11)במזיד.10) הלכה להלן וראה צח: כתובות
משתות.13)בשוגג.12) פחות אפילו היינו,
נחמן.14) רב תשובת צט: מב:15)כתובות קידושין

רבא. של אמרו 16)מימרא וכן בטל. המקח [כלומר,
[שמכרה  כאלמנה [שטעה] שליח "והלכתא, ק. בכתובות
שדעת  אלא במשנה. צח. שם כמבואר טעתה]", אם בטל
שהמקח  באופן שאף ד, הלכה מכירה מהלכות בפי"ב רבינו
חוזר. בלבד המתאנה אלא לחזור, יכול המאנה אין בטל,

כאן]. גם רבינו כוונת משוה 17)וזוהי בפחות אפילו
להרדב"ז). תפארת (יקר כתב 18)פרוטה וכן צט: כתובות

ט. הלכה מכירה מהלכות בפי"ג רבינו

.‚Ô˙19BÏ ‰˜Â ,Ú˜¯˜ BÏ ˙B˜Ï BÁeÏLÏ ˙BÚÓ »«»ƒ¿ƒ¿«¿«¿»»
˙eÈ¯Á‡a ‡lL20d˙B‡ Á˜BÏ ÁÈÏM‰Â ,˙eeÚ ‰Ê È¯‰ - ∆…¿«¬»¬≈∆ƒ¿«»ƒ«≈«»

‰OÚL BÓk ˙eÈ¯Á‡a ‡lL BÓˆÚÏ21d¯ÎBÓe ¯ÊBÁÂ , ¿«¿∆…¿«¬»¿∆»»¿≈¿»
ÁlLÓÏ22ÂÈ˙BÚÓa d˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ;˙eÈ¯Á‡a23, «¿«≈«¿«¬»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙eÈ¯Á‡‰Â24CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .25, ¿»«¬»««»ƒ«¿≈…«≈»∆¿ƒ»
,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï ÔÈa ÁÈÏL e‰OÚL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ƒƒ¿»»»∆»»»ƒ«≈¿«≈≈¿«≈
¯È„ ‰ÂL Á˜Ï B‡ ,¯È„a ‰‡Ó ‰ÂL BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»«¿≈≈»¿ƒ»»«¿≈ƒ»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰‡Óa26BÏ ÔzÏ ÁlLÓ‰ ·iÁÂ , ¿≈»≈»«¬…¿«»«¿«≈«ƒ≈
.È‡z‰ ÈÙk¿ƒ«¿«

נחמן.19) רב של פסקו קסט: שכתוב 20)בבאֿבתרא
וחסרה  סתם, כתוב שאילו באחריות". "שלא בשטר: מפורש
כטעות  הזאת ההשמטה את רואים "באחריות", המילה
ג  הלכה מכירה מהלכות בפי"ט רבינו פסק וכן הסופר,

זו 21)(כסףֿמשנה). בצורה בידו אותה משאיר שהוא
בתוספת  רבינו שכוונת וכנראה אחריות, ללא שלקחה,
כמו  המצב את להשאיר צריך שהשליח לציין, - זו מילים

במעשיו, לו גרם זיל שהוא (ד"ה רש"י מדעת להוציא
על  ולכתוב המוכר מן לקנות פעם עוד חייב שהוא זבניה),
אנו  ואין י. ס"ק קפב סימן סמ"ע וראה חדש, שטר שמו
כמו  בשליחותו, טעה שהשליח אחרי בטל שהמקח אומרים
בין  הבדל יש רבינו שלדעת - ב הלכה למעלה רבינו שכתב
לא  אם בטלה הפעולה שאז שליח, שהוא השליח הודיע אם
שאז  שליח, שהוא השליח הודיע לא אם לבין כראוי, בוצעה
באחריות  נושא השליח ורק קיים, נשאר השליחות מעשה
לט, והערה ד הלכה ב פרק להלן ראה השינוי, של ההוצאה

כאן. וכסףֿמשנה של 22)ובראב"ד מרצונו היינו,
הר"ן), בשם (כסףֿמשנה כך על להכריחו אין אבל המשלח,

בסמוך. השליח 23)וראה קנה שאם המשלח, של
את  לתקן צריך אינו - המשלח במעות ולא במעותיו,
(סמ"ע  לעצמו קנה אלא למשלח, ולמכור ולחזור המעוות
מכירה, מהלכות פ"ז למעלה וראה יא. ס"ק קפב, סימן

י). נושא 24)הלכה שהוא השליחות, מדיני שזהו
בשליחותו. עושה שהוא עיוות כל שבכל 25)בתוצאות

(כסףֿמשנה). קיים תנאו - שבממון אין 26)דבר שהרי
דינר  שוה או בדינר אלף שוה מכר אפילו לקרקעות, אונאה
שטעה  שליח ודין ח), הלכה מכירה, מהלכות (פי "ג באלף
בין  עמו שהתנה כיון כאן, אין בכלֿשהוא אפילו שחוזר
אם  אבל שטעה, בשליח אלא אינו זה וכל לעוות. בין לתקן
וכן  ז. ס"ק שם (סמ"ע השליחות בטלה - בשליחותו שינה

הרדב"ז). מדברי נראה

.„¯ÓB‡‰27˙Èa ÈlL ‰„OÓ ÈÏ ¯ÎÓ :BÁeÏLÏ »≈ƒ¿¿…ƒƒ»∆∆ƒ≈
‰‡Ò28ÌÈ˙‡Ò ˙Èa BÏ ¯ÎÓe ,29ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ -30ÏÚ ¿»»«≈»«ƒ¬≈∆ƒ«

ÂÈ¯·c31„·Ïa ‰‡Ò ˙Èa Á˜Bl‰ ‰˜Â ,32¯Ó‡ .33:BÏ ¿»»¿»»«≈«≈¿»ƒ¿«»«
‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙Èa BÏ ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ≈»«ƒ»«≈¿»¬≈∆

ÂÈ¯·c ÏÚ ¯È·ÚÓ34Á˜Bl‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,35¯Ó‡ .36:BÏ «¬ƒ«¿»»¿…»»«≈«»«
„Á‡ Ì„‡Ï ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ37Óe ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,d¯Î ¿…ƒ»∆¿»»∆»¿»««»ƒ«¿»»
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ÌÈLÏ38.ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,ÏËa B¯kÓÓ - ƒ¿«ƒƒ¿»»≈∆¬≈»««¿»»
¯Ó‡39L¯t ‡ÏÂ ,‰„O ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ40¯ÎÓ elÙ‡ - »«¿…ƒ»∆¿…≈«¬ƒ»«

¯kÓÓ B¯kÓÓ ,‰‡ÓÏ41. ¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

וצט.27) צח: או 28)כתובות סאה בו לזרוע שאפשר
(בבאֿ אמה חמשים על חמשים של שטח והוא סאתיים.

כו:). (שם).29)בתרא אמה מאה על חמשים של שטח
מעביר.30) לא (שם 31)אבל מדבריו משנה בכלל ואינו

השני). הלשון לפי שהוסיף 32)צט. מה קונה אינו אבל
השני.33)השליח. הלשון לפי שם, בעיא היא

אין 34) - היתר את גם עכשיו למכור לו שאפשר שאע"פ
שזה  ובשטרות, במכירות להרבות מרוצה הקרקע בעל
נכסיו  כל מוכר והוא שהעני שיחשבו בו, האימון את יערער
רבינו  אותה פסק שם, הבעיא נפשטה שלא ואע"פ (שם).
של  הראשונים בעליה המוכר, הוא המוחזק, לגבי לקולא

(כסףֿמשנה). בספרים 35)הקרקע וכך תימן, בכ"י גם כן
הלוקח", "וקנה רומי: ובדפוס (כסףֿמשנה). מדוייקים

(כסףֿמשנה). היא משובשת כדבר 36)ונוסחא צט: שם
שהמשלח 37)פשוט. והרי"ף, הר"ח גירסת לפי הוא כן

ולא  לשנים". "ולא לאמר: פירש ולא "לאחד", אמר
לשנים". ולא "לאחד מפורש: שאמר שם כגירסתנו

מעוניין 38) אינו המשלח כי אחד, בשטר שניהם אפילו
בשנים. את 40)שם.39)להתעסק  אף הזכיר שלא

והר"ח, הרי"ף לגירסת בהתאם שוב וזה "לאחד", המילה:
כגירסתנו. עליו 41)ודלא שירבו רוצה אדם שאין ואע"פ

שינה  כשהשליח אלא זה אין - למעלה) (ראה שטרות
הרי  פירש, ולא שדה לי מכור לו שאמר כאן אבל מדבריו,
וראה  שטרות, עליו ירבו אם לו איכפת שלא דעתו גילה

שם. המשפט' וב'נתיבות יא, סעיף קפב סימן בשו"ע

.‰Ô˙Bp‰42ÔÈÓ B‡ ÌÈhÁ Ì‰a ÁwÏ BÁeÏLÏ ˙BÚÓ «≈»ƒ¿ƒ«»∆ƒƒƒ
‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - Á˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯BÁÒ ÈÈnÓƒƒ≈¿»¿…»«≈»»∆»

˙ÓÚ¯z43Ô˙ .44ÔÈa ,ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ45 «¿…∆»«»ƒ«»∆ƒƒ≈
‰ÏÈÎ‡Ï46‰¯BÁÒÏ ÔÈa47Ô‰a Á˜ÏÂ CÏ‰Â , «¬ƒ»≈ƒ¿»¿»«¿»«»∆
ÌÈ¯BÚO48e˙Át Ì‡ :49e˙Át - Á˜lL ‰Ê ÈÓ„ ¿ƒƒ»¬¿≈∆∆»«»¬
ÁÈÏMÏ50- Ô‰ÈÓ„ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ;‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ , «»ƒ«ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿≈∆

˙BÚn‰ ÏÚ·Ï eÙÈÒB‰51‰È‰ .52¯ÚM‰53·eˆ˜54 ƒ¿«««»»»«««»
ÔÈna ÁÈÏMÏ eÙÈÒB‰Â ,Úe„ÈÂ55Ï˜Lna B‡56B‡ ¿»«¿ƒ«»ƒ««ƒ¿»«ƒ¿»

‰cna57ÏL ‡e‰ È¯‰ ÌÈ¯ÎBn‰ BÏ eÙÈÒB‰L Ïk - «ƒ»…∆ƒ«¿ƒ¬≈∆
Ì‰ÈL58.˙BÚn‰ ÏÚa ÌÚ ÁÈÏM‰ ˙ÙÒBz‰ ˜ÏBÁÂ , ¿≈∆¿≈«∆∆«»ƒ«ƒ«««»

Ì‡Â59‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡L ¯·c‰ ‰È‰60Ïk‰ -61ÏÚ·Ï ¿ƒ»»«»»∆≈ƒ¿»«…¿««
.˙BÚn‰«»

בירושלמי 42) הובאה בסוף, ד פרק בבאֿמציעא תוספתא
ו. הלכה ז פרק להלן וראה ג, הלכה פ"ה אבל 43)שם

בידיים. הזיקו לא שהרי הנזק, בעד לו לשלם חייב אינו
שאומר 44) יהודה וכרבי השניה, כברייתא קב: בבאֿקמא

בשינוי. קונה השליח שם,45)שאין אליעזר רבי לפי
שלרבי  ויוצא לסחורה, ובין לאכילה בין מאיר רבי מחלק

זה. הבדל קיים לא ויש 46)יהודה המשלח, מקפיד שכאן
בולט. שינוי להרוויח,47)כאן רק מעוניין שהמשלח

חיטים  קנה השליח אם לו איכפת שלא לומר היה ואפשר

אחר. מין או לו 48)שביקש שנתן "או נוסף: תימן [בכ"י
וזה  שם. בברייתא וכן חיטים", ולקח והלך שעורים, לקנות
או  כלומר, – שלקח" זה דמי פחתו "אם רבינו שכתב מה

ב]. הלכה פ"ב להלן ראה החיטים. או נעשו 49)השעורים
פטור  השינוי, מחמת שלא אחר אונס אירע ואם יותר. זולים
ב). הלכה פ"ה להלן ראה ט. ס"ק קפג סימן (ש"ך השליח

שליח 50) כדין ההפסד, באחריות לשאת צריך שהוא
לעוות". ולא שלחתיך "לתקן המשלח לו שאומר ששינה,

ג. הלכה למעלה בשינוי,51)ראה קונה השליח שאין לפי
ששם  לפי - ברווח, חולקים שהם אמרו שם ובגמרא כנ"ל.
מדבר  רבינו ואילו שכר, למחצית מעות לו שנתן מדובר,
ד). אות מיימוניות (הגהות בשותפות ולא גרידא בשליח
המקח  שהרי השליח, של השינוי למרות הזוכה, הוא ולפיכך

ג. הלכה למעלה וראה במעותיו, צח:52)נקנה כתובות
יוסי. מסויימת 54)המחיר.53)וכרבי כמות קבוע,

מסויים. דברים 55)בסכום של גדול יותר מספר לו שנתנו
והקבוע. הידוע המחיר לפי לו שמגיע שהמקח 56)מכפי

התשלום. לפי שמגיע מכפי יותר תופס 57)שוקל שהחפץ
ששולם. הסכום לפי שיצא מכפי גדולה יותר מידה

שאין 58) מפני היינו הכסףֿמשנה), (הביאו רש"י דעת לפי
או  למשלח לוותר, המוכר כאן התכוון למי יודעים אנו
רבינו  מדברי אבל חלוקה. מקיימים אנו ולפיכך לשליח,
מקיימים  אנו לשליח, מפורש מכוונת המתנה שאפילו נראה
של  המעות עלֿידי בא הרווח שסוףֿסוף מכיון חלוקה,

לחםֿמשנה). ועיין (כסףֿמשנה, יוסי 59)המשלח כרבי
וראה  מודה, יהודה רבי אף בזו ואולי האחרת, הברייתא של

רבי. שנה כאן ד"ה שם לפעמים 60)'תוספות' אלא
יותר. נמוך ולפעמים יותר גבוה הוא שכאן 61)המחיר

בזול, יותר מכר שהפעם אלא המוכר, מצד כלל ויתור אין
ההזדמנות. כפי

.ÂÈÓ62ÔBÓÓ B¯·ÁÏ ·iÁ ‰È‰L63‰ÂÏÓ ÌeMÓ ÔÈa , ƒ∆»»«»«¬≈»≈ƒƒ¿»
„Èa ˙BÚn‰ Ô˙Â ,˙e¯ÈÎO B‡ ÔB„wt ÌeMÓ ÔÈa≈ƒƒ»¿ƒ¿»««»¿«
ÔÈ‡ - È·BÁ ÏÚ·Ï ‰Ê ÔBÓÓ CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈»∆¿««ƒ≈
Ì‡Â .ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ÔzÏÂ BÏ Ïth‰Ï CÈ¯ˆ ÁÈÏM‰«»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ
BÚ¯Ùe ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰Ê ·BÁ Ú¯Ùz Ï‡ :ÁÈÏMÏ ¯Ó‡»««»ƒ««ƒ¿«∆∆»¿≈ƒ¿»

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈ„Úa ‡lL64ÔÎÂ .65·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ ∆…¿≈ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»«
¯Ó‡L ÔÈa ,¯ËLa66,˙BÚn‰ BÏ Ô˙Â ¯ËM‰ Á˜ :BÏ ƒ¿»≈∆»«««¿»¿≈«»

‡Ïa Ô˙Â ,¯ËM‰ Á˜Â ˙BÚn‰ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔÈa≈∆»«≈«»¿««¿»¿»«¿…
Ôw˙Ï È¯‰L .ÌlLÏ ·iÁ - ¯ËM‰ Á˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿…»««¿»«»¿«≈∆¬≈¿«≈

.˙eÚÏ ‡ÏÂ ,BÁÏL¿»¿…¿«≈

להלן.62) וראה הכותב, פרק ב'כתובות' שכר 63)רי"ף
וכלים. בהמה שכר או שלא 64)פעולה טוען המקבל אם

חבירו  ממון מסר שהרי בידיים, כמזיק הוא והרי קיבל.
שומר. מדין גם חייב כי ויתכן (אורֿשמח). לאחר

עובדא 65) רקע על הגמרא של סופית מסקנה פה. כתובות
בסמיכות  שנאמרו אשי, רב מדברי וכהסתייגות אחת,

זו. השטר,66)לעובדא את כלל הזכיר לא שאם ומכאן,
וכסףֿמשנה). מיימוניות (הגהות חייב אינו

.ÊÁÏBM‰67:BÏ ¯Ó‡Â ,BÁeÏL „Èa B„ÈaL ˙BÚÓ «≈«»∆¿»¿«¿¿»«
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Â CÏ‰Â ,BÏ ·iÁ È‡L ÈBÏÙÏ ‰Ê ÔBÓÓ CÏB‰Ô˙ ≈»∆ƒ¿ƒ∆¬ƒ«»¿»«¿»«
B‡ ·BÁ ÏÚ·e ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰ ,ÌÈ„Úa ‡lL∆…¿≈ƒ«»ƒ«≈»«ƒ««

È¯‰Â ,ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚBt‰68- ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL «≈≈…»«¿ƒ«¬≈¿»¿»¿ƒ
˙q‰ ÚaL ÁÈÏM‰69ÏÚBt‰ B‡ ·BÁ ÏÚ·e ,Ô˙pL «»ƒ«ƒ¿»∆≈∆»««««≈

ÚaL70‰l‰ ÌlLÈÂ ,Á˜Ï ‡lL [‰¯Bz‰ ˙Úe·L] ƒ¿»¿««»∆…»«ƒ«≈«»
ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰ elÙ‡Â .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï B‡ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿«««ƒ»«¬ƒ»«¿ƒ

‰ÏÈÚBÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ÌÈL71ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ , ¿«ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ
È¯‰L ,Ô˙e„Úa72ÔÈ·iÁ73ÌÈ¯·c ‰na .˙q‰ Ú·M‰Ï ¿≈»∆¬≈«»ƒ¿ƒ»«∆≈«∆¿»ƒ

·BÁ ÏÚa ˙‡ LÈÁÎÓ ÁÈÏM‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡74 ¬ƒ¿∆»»«»ƒ««¿ƒ∆««
:¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡a Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL È¯‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ«¿»«
˙q‰ BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÏ z¯Ó‡L ‰Ók Èz˙»«ƒ¿»∆»«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆≈
˙ÚË ÂÈÏÚ ÔÚBË ÌL ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL∆»»¿ƒ∆¬≈≈»≈»»«¬«

B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡lL È‡cÂ75ÔÈÁeÏM‰ e˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ««∆…«¬»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
- Úa˙Ï ·BÁ ÏÚa ‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ô‰Ï eÎÏ‰ B‡»¿»∆ƒ¿ƒ««»»««ƒ¿…«

˙q‰ BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Âl‰76BÚ¯t ‡lL «…∆≈»¿«¿ƒ∆≈∆…¿»
È‡cÂ ˙ÚË ÂÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¬≈≈»ƒ∆≈»»«¬«««

ÌÈ¯ÁÓ ‡l‡ .Á˜lL77ÌlLÓe ,Ì˙Ò Ì¯Á ‰Âl‰ ∆»«∆»«¬ƒ«…∆≈∆¿»¿«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚL ·BÁ‰«∆»»¿≈…«≈»∆

רבא 67) של למימרא סמוך הגמרא מסקנת מג: קידושין
נחמן. רב הוא 68)בשם שלשתן עמידת של זה ותנאי

בהמשך. שמתברר כמו שהרי 69)הכרחי, הכל, כופר כדין
ונפטר. נשבע חפץ,70)הוא בנקיטת התורה, שבועת מעין

לחנוני: אמר שאם מה.) (שבועות פנקסו" על "חנוני כדין
טוען  ואחרֿכך לך, אחזיר ואני לפועלים חיטים סאתים תן
נשבעים  שניהם קיבלו, שלא טוענים והפועלים שנתן, חנוני
ה), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פט"ז מבעלֿהבית ונוטלים
ב"חנוני  הפועלים כדין הבעלֿחוב או הפועל דין כאן ואף
ובנוסחאות  ונוטלין. נשבעים הם שהרי פנקסו", על
(כסףֿ התורה" שבועת "נשבע כאן: מפורש מדוייקות
הביאו  והר"ן הזקן לר"י המיוחסות ה'תוספות' ברם משנה).
היסת. שבועת נשבעים והפועל הבעלֿחוב שאף רבינו בשם
שלמה  שורה נשמטה ששם תימן, בכ"י קצת נראה [וכן
שהיה  הרי - היסת" "נשבע - היסת" "נשבע הדומות בטעות
שכתב: להלן רבינו מדברי נראה וכן "היסת", כאן כתוב
השליח"]. פרעו שלא היסת להשביעו יכול אינו "הלוה

השלי  שנאמן עם ואע"פ שלו ודברים לדין ביחס בשבועתו ח
והמלוה, הלוה שבין ודברים לדין ביחס נאמן אינו - הלוה
אבל  ממונו, לו מסר שהרי לשליח, האמין שהלוה מפני

שם). (רש"י לו האמין לא משבועת 71)המלוה לפטרם
שם.72)היסת. בגמרא היו 73)כן אלמלא כלומר,

לפיכך  היסת, שבועת חייבים היו ללוה שהחזירו טוענים
היסת  משבועת להפטר למלוה שהחזירו לומר הם מעדיפים
שבועת  על ולא למלוה ממון הפסד גרימת על חשודים (והם
והשתא  ד"ה שם רש"י - יותר להם חמורה שהיא שקר,
וגם  זו. בטענה גם היסת בשבועת חייבים ולפיכך דתקינו).
נוגעים  אינם שאז אףֿעלֿפי נאמנים, אינם השבועה לאחר
בעדותם  ממש אין לשבועה הזקוקים שעדים מפני - יותר

והשתא). ד"ה שם טוען 74)('תוספות' הלוה כי שאף
המלוה  הרי - 'שמא' טענת על היסת משביעין ואין 'שמא'

ס"ק  קכא סימן (סמ"ע קיבלו שלא 'ברי' טוענים הנפקד או
פ"א 75)כא). (להלן 'שמא' טענת על היסת נשבעין ואין

ז). הלכה ונטען טוען בהוספה 76)מהלכות למעלה [ראה
סט]. (רדב"ז).77)להערה היא הגאונים תקנת

.ÁÔ·e‡¯78·˙k ÁÏML79BÏ ¯Ó‡Â ÔBÚÓLÏ80‰Ó : ¿≈∆»«¿»¿ƒ¿¿»«»∆
ÈÂÏ „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,E„Èa ÈÏ LiL81‰ˆ¯ Ì‡ , ∆≈ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿«≈ƒƒ»»

BÁÏLÏ82‰ÂÏÓ ‰È‰L ÔÈa ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ¿»¿≈«»¿«¬»»≈∆»»ƒ¿»
ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa83¯ÈkiL ‡e‰Â .84.B„È ·˙k ‡e‰L ≈∆»»ƒ»¿∆«ƒ∆¿«»

EÏ ÈzÁÏL ‡ÏÂ Èz·˙k ‡Ï :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«««¿∆¿»«…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿
Ú·MÈ -85˙q‰ ‰Âl‰86CÎÈÙÏe ÂÈÏ‡ ‡a B„È ·˙kL ƒ»««…∆∆≈∆¿«»»≈»¿ƒ»

¯ËtÈÂ ,ÁÏL87È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .88‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »«¿ƒ»≈¿»∆««¬»ƒ…
‡e‰L Ú„BÈ ‰Âl‰ ÔÈ‡L B‡ ,B„È ·˙k ·˙k‰ ‰È‰»»«¿»¿«»∆≈«…∆≈«∆

elÙ‡ B‡ ,B„È ·˙k89˙Bi˙B‡Â ÔÈÓÈÒ Ba ÔÈ·e˙k eÈ‰ ¿«»¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿ƒ
„eÁÈa Ô‰ÈÈaL90ÈzÁÏL ‡Ï :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÔÚË Ì‡ , ∆≈≈∆¿ƒƒ»«¿≈¿»«…»«¿ƒ

·iÁ ÔBÚÓL - Ba en¯ ÌÈ¯Á‡Â ,·˙k91,B˙eÈ¯Á‡a ¿»«¬≈ƒƒƒ¿«»¿«¬»
Ô·e‡¯ BÏ ÌlLÓe92ÌÈ¯ÁiL ¯Á‡93ÁÏML ÈÓ ÏÚ ¿«≈¿≈««∆«¬ƒ«ƒ∆»«

‰„BÈ ‡ÏÂ BzÚcÓ ‰Ê ·˙k94Ú·MiL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿»∆ƒ«¿¿…∆¿≈ƒ∆»∆ƒ»«
.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¿̄≈¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

עצים.78) הגוזל פרק בבאֿקמא וחתם,79)רי "ף שכתב
יד). ס"ק קכא סימן (ש"ך חתם והוא הסופר כתב אפילו או

"מנה 80) כתב: באותו כתוב כך בידך כלומר: לי שיש
וכך 81)וכו'". מסויים, אדם לו סימן אם שדווקא ומכאן

הכסףֿמשנה. הביא וכן שלפנינו, ברי"ף הנוסחא היא
ברי"ף,82) מפורש וכך הלווה, את להכריח יכול אינו אבל

ה. הלכה פ"ג להלן שכתב 83)וראה ברי"ף, נראה כן
דבר, כל משמע שלנו), (בתרגום בידך" לי שיש דבר "אותו

פקדון. ובין מלוה כן 84)בין לא שאם הנפקד, או הלוה
איני  כאומר זה והרי לו, שפרע ודאי טענת לטעון יכול אינו
טוען  מהלכות (פ"א לו לשלם שחייב פרעתיך, אם יודע

כסףֿמשנה). ט. הלכה שזה 85)ונטען עדים שאין היינו,
וראה  לשבועה. מקום אין - עדים יש שאילו ידו, כתב היה

שפרעתיך.86)להלן. ברי טוען: כאילו הוא שהרי
היו 87) לא לטעון מיגו לו שיש עלֿפה במלוה והמדובר

י). ס"ק שם (סמ"ע מעולם נראה 88)דברים זו מלשון
הרי"ף. שכותב כמו במנהג, תלויה ואינה היא שהלכה
שעשאו  שליח אלא כתב דין נזכר לא שבגמרא [ואע"פ
רבינו  סובר ה), הלכה פ"ג ולהלן קד. (בבאֿקמא בעדים
כתב  עליו הוציא שהרי כשטר, שאינו אףֿעלֿפי ידו שכתב
ולא  חורין בני מנכסים גובה לו, חייב שהוא ידו
ולוה  מלוה מהלכות ופי"א קעו, (בבאֿבתרא ממשועבדים

בעדים]. עלֿכלֿפנים הוא הרי - ג) [בכ"י 89)הלכה
=) אפ' אינו, או ידו כתב הוא אם יודע הלוה שאין תימן:
שהעתיק  בכסףֿמשנה נראה וכן וכו'. בו כתובין היו אפילו)
וכן  שלפניה. "או" המילה בהשמטת כתובים", היו "אפילו
ועיין  ד, סעיף קכב סימן חושןֿמשפט בשו"ע הועתק

להם 90)משנהֿלמלך]. עשו והלוה המלוה כלומר:
מיוחדים. אם 91)סימניֿהיכר יודע איני כאומר הוא שהרי

ידו  כתב היה זה אם יודע אינו שהוא אחרי פרעתיך,
"אין  שם) (בבאֿקמא שאמר כשמואל והיינו (כסףֿמשנה).
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וכן  עליה". חתומים עדים ואפילו בדיוקני, מעות משלחין
שזוהי  העדים שהעידו והיינו (כסףֿמשנה). הרי"ף פסק
לטענת  מקום יש ולפיכך שחתם. ראו לא אבל שלו, חתימה
להזכיר  רבינו הוצרך ולא שלו. דיוקני זייפו ואחרים המלוה,
"סימנים  שכתב מאחר שלו, דיוקני מכירים עדים שהיו
הדיוקני, מכירים ששניהם כלומר ביחוד", שביניהם ואותיות

(לחםֿמשנה). זייפו שאחר לטעון יש כן 92)ואעפ"כ
תימן. היסת.93)בכ"י לשבועת תחליף חרם, יטיל

דעתו 94) את והסיח באמת שלח שמא לזכור, שיתאמץ כדי
מזה.

.Ëe‡¯ ˙eÁÈÏLa ‡aL ÈÂÏÔ·95ÌÈMÓÁ Á˜ÏÂ ≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¬ƒƒ
‡l‡ ÁwÏ ÂÈzÁÏL ‡Ï :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔBÚÓMÓƒƒ¿»¿≈¿»«…¿«¿ƒƒ«∆»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - ‡È·‰ „·Ïa ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ¯OÚ96 ∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈ƒ¬≈¿≈ƒ¿»

„·Ïa ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ¯OÚ ‡l‡ ‡È·‰Ï BÁÏL ‡lL∆…¿»¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«
˙ˆ˜Ó ‰„BÓ Ïk ÔÈ„k ,BÏ ‡È·‰97˙q‰ ÚaL ÈÂÏÂ ,98, ≈ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»∆≈

ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,Ô·e‡¯Ï Èz˙ ÈÏ z˙pL ÌÈMÓÁ‰L99 ∆«¬ƒƒ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿
B˙ÈaÓ100.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô·e‡¯Ï ·iÁ ‰È‰ Ì‡ , ƒ≈ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

(כסףֿמשנה).95) משמעון כסף תימן 96)ללוות בכ"י
העיר: סב, ס"ק קכא סימן והש"ך התורה". "שבועת נוסף:
ז  הלכה למעלה וראה 'שמא'. טענת על נשבעין אין הלא
עלֿידי  מהלוה חובו קיבל שלא המלוה של הוודאי שטענת
היסת, שבועת להשבע השליח את לחייב מועילה השליח,
לא. או שליחותו עשה השליח אם יודע אינו שהלוה אע"פ

הודאתו.97) כפי לשמעון, עשרים שהרי 98)ומשלם
שנתן. ברי טוען הנתבע, ענין 99)שמעון מתחיל כאן

עלֿידי  משמעון לוה שראובן מדובר היה כאן עד חדש.
לוה  ששמעון להיפך המדובר והלאה ומכאן השליח,
וכן  השליח. ע"י הלוה, משמעון חובו קיבל וראובן מראובן,
(כסףֿ לראובן" חייב היה "אם רבינו שכתב ממה נראה
עלֿידי  חמשים לראובן ששילם טען ששמעון והיינו משנה)
קיבל  שלא טוען ראובן ואילו כמותו. טוען והשליח השליח,

הנשארים. השלושים את ותובע עשרים, וכן 100)אלא
היסת  שבועת נשבע שהשליח ז, בהלכה למעלה רבינו כתב
(כסףֿ חובו הלוה וישלם לקח, שלא נשבע והמלוה שנתן,

משנה).

á"ôùú'ä 'á-øãà è"é éùéìù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שהוא 1) סרסור ודין שליח, נעשה שאינו מי דין בו נתבארו

השליח. שעל שמירה דיני כן וכמו שליח, כמו

.‡ÔÈ‡2ÁÈÏL ‰OÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰3ÔÓ ¯·„Ï ≈»≈»ƒ«¬∆»ƒ«¿»»ƒ
ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰4ÔÎÂ .5ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆»»¿≈≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ6¯Ó‡pL .ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï7Ôk : ¿≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡«≈
Ì‚ eÓÈ¯z8ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Ó - Ìz‡ »ƒ««∆»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆
˙È¯a Èa9dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .10‰Óe .11 ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿»«»À»«
ÌÎÁlLn12ÁlLÓ‰ dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Û‡ ,˙È¯a Ôa ¿«≈¬∆∆¿ƒ«¿»«»À»«¿«≈«

˙È¯a Ôa13. ∆¿ƒ

עא:2) מציעא ובבא מא: ערך 3)קידושין שאין היינו,

למשלח. מתייחסים השליח מעשי ואין לשליחות, חוקי
- לישראל שליח נעשה שאינו כאן רבינו כתב שלא ומכיוון
למלך. במשנה וראה שליח, נעשה אינו לגוי שאפילו נראה

שלוחם.4) או הבעלים למעשה שצריכים הדברים כלומר,
שם.5) מציעא שליח.6)בבא למנותו יכול הגוי שאין לפי
שם.7) מציעא ובבבא שם בקידושין הוא שהמלה 8)כן

השליחות  דין שלמדנו ואחרי השליח, את מרבה "גם"
בשליחות, חדש פרט לציין באה שהיא הרי אחר, ממקום
סעיף  קפה סימן (סמ"ע ברית בן אלא שליח שאין והוא,

א). גם 9)קטן וכולל ישראל", מ"בן יותר רחב מושג
שאינם  פי על שאף ב), הלכה להלן (ראה כנענים עבדים
ברית  בני הם נקראים - המצוות, מן בחלק אלא מחוייבים
ומקיימיה, התורה נותן שבין בברית חלק להם שיש לפי
בני  שלוחכם אף המתחיל דיבור שם ורש"י כג: גיטין ראה
העבד  שליח ולעניין טו.]. קמא בבבא נראה [וכן ברית
ו. הלכה גירושין מהלכות ו פרק עיין בגירושין,

בבבא 10) אשי רב לדברי בניגוד מתרומה. נלמד שהכל
לגוי. שליחות אין בתרומה שרק שם, זה 11)מציעא אף

בתרומה.12)שם. הנאמר ה"אתם" בניגוד 13)היינו,
שישראל  שני) לשון לפי שם מציעא (בבא אשי רב לדברי

לגוי. שליח נעשה

.·‰M‡ B‡ LÈ‡ ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ14˙L‡ elÙ‡Â , ∆»»»ƒ«ƒƒ»«¬ƒ≈∆
LÈ‡15„·Ú elÙ‡Â .16‰ÁÙLÂ17˙Ú„ Èa Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈¿≈««

ÔzÓe ‡OÓÏ ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈÂ18. ¿∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«»«»
- ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ô‰Â ,˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈»¿≈««¿≈≈≈∆¿»»

ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ÔÈ‡19ÁÈÏL ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,20„Á‡ . ≈»«¬ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ«∆»
‰pËw‰ „Á‡Â ÔËw‰21CÎÈÙÏ .22ÁÏBM‰ ,23ÔË˜ Ba24 «»»¿∆»«¿«»¿ƒ»«≈«¿»»

ÈÂÁ‰ Ïˆ‡25˙‡ BÏ Ô˙Â ,ÔÓL ¯q‡a BÏ „„Óe , ≈∆«∆¿»ƒ»«¿ƒ»∆∆¿»«∆
¯q‡‰26¯q‡‰ ˙‡Â ÔÓM‰ ˙‡ „a‡Â ,27·iÁ ÈÂÁ‰ - »ƒ»¿ƒ≈∆«∆∆¿∆»ƒ»«∆¿»ƒ«»
ÌlLÏ28BÚÈ„B‰Ï ‡l‡ BÁÏL ‡lL ;29BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«≈∆…¿»∆»¿ƒ¿…»»

Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Úc Ôa ÌÚ ‡l‡ ÁlLÏ¿«≈«∆»ƒ∆««¿≈…«≈»∆¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÔËw‰ ÌÚ ÈÏ ÁÏL :¯Ó‡Â L¯t30. ≈≈¿»«¿«ƒƒ«»»¬≈∆»

בתו 14) ידי על העירוב שמזכה עט: בעירובין משנה
נעשית  שאשה הרי שליחות, מטעם הוא זה וזיכוי ואשתו,
נעשית  שהאשה סב: בגיטין הוא וכן משנה), (כסף שליח
נעשית  שהאשה אמרו נב. ובקידושין הגט, לקבלת שליח

קידושיה. לקבל לחברתה לגמרי 15)שליח שאינה
וכן  אשתו. ידי על שמזכה במשנה שם עירובין ברשותה.
צרתה  אף - גיטה המביאות הנשים שבין במשנה כג: בגיטין

ש"העבד 16)ויבימתה. כג: בגיטין מפורש כן כנעני. עבד
חבירו". של רבו מיד לחבירו גט כן 17)מקבל כנענית.

עבור  השחרור בשטר זוכה שהשפחה שם בגיטין מפורש
שלה. למשא 18)העובר שרק ושפחה. עבד על מוסב זה

שאינם  לפי לא. וקידושין לגיטין אבל שלוחים, נעשים ומתן
גירושין  מהלכות ו ופרק כג: (גיטין וקידושין גיטין בתורת

ו). שם.19)הלכה בגמרא וההנמקה במשנה, כג. גיטין
שליח".20) עושה קטן "שאין במשנה סה. גיטין
להבאת 21) שליח עושה שאינה בקטנה במשנה, שם גיטין

וכתב  שליח". עושה קטן "שאין הסיכום: בא זה ועל הגט,
שעדיפה  שקטנה לטעות, מקום לתת שלא בכדי רבינו כן
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ד  (פרק לה יש והיא חצר, קניין לו אין שהוא מקטן,
שליחות, גם להם יש - ט) הלכה ומתנה זכייה מהלכות
שליחות  בכלל אינה הקטנה שאף השמיענו ולפיכך

נעשה 22)(הרדב"ז). שאינו הוא שהדין כשם כלומר,
שאינם  , אדם בני דעת היא כן כמו - דעת בר אלא שליח

דעת. בר אלא שליח לעשות פז:23)רוצים בתרא בבא
יהודה. כרבי ולא וכחכמים פירוש 24)במשנה, תוספת

בסוף  הוא וכן שם. המשניות בפירוש כתב וכן רבינו של
התינוק". ביד שהצלוחית "בזמן בחנווני 25)המשנה:

איסרים  שני לו מסר שכבר אמורים, הדברים אצלו, הרגיל
אית  (כפירוש כלום הקטן לבנו מסר לא ועכשיו לכן קודם
ורבי  המתחיל דיבור פח. שם הרשב"ם שהביא דמפרשי
את  "השולח שם: במשנה אחרות ובנוסחאות סבר). יהודה
רשב"ם  ועיין בידו", איסרים) (שני ופונדיון חנווני אצל בנו

מן 26)שם. העודף האיסר את לו נתן החנווני כלומר,
מאביו. שקיבל את 27)הפונדיון רבינו הזכיר לא

בצלוחיתו. לו נתן כשהחנווני מדובר שכאן לפי הצלוחית
החנווני, פטור - ושברה משלו צלוחית הקטן הביא ואם
לקחה  ואם לקטן. במסרו מדעת איבדה השולח שהרי
שלא  שואל זה הרי לצרכו, בה והשתמש ממנו החנווני
שם. בגמרא מפורש כן בהשבה, שחייב כגזלן ודינו מדעת
(רדב"ז). טו הלכה גזילה מהלכות ג בפרק רבינו וכתבו

החכמים 28) כדעת (=העודף). האיסר ועבור השמן עבור
יהודה, כרבי ולא שם שלחו.במשנה כן מנת שעל שאמר

הקטן 29) את לעשות התכוון לא אבל לשמן, זקוק שהוא
השולח 30)שליח. מסר שאם שם, בגמרא שאמרו כשם

הקטן, שברה אם החנווני עליה פטור הצלוחית את  לקטן
לי  שלח לו אמר אם הדין הוא - מדעת, אבידה שהיא מפני
בין  המחלוקת שכל ועוד משנה). (כסף שפטור הקטן, עם
הקטן  את לעשות התכוון אם היא, יהודה לרבי חכמים
- שליח שעושה מפורש כשאמר כן, ואם לא, או שליח
קד. קמא בבא תוספות וראה הדיעות. לכל פטור בוודאי

ג. הלכה ולהלן רבה המתחיל דיבור

.‚¯ÓB‡‰31‰ÂÏÓ ÔÈa ,E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»
ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈBÏt „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,ÔB„wt ÔÈa32, ≈ƒ»¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»»»»

.B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡Â ,¯ËÙ - B„Èa BÁÏLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿»¿¿»ƒ¿»¿≈«»¿«¬»
ÔÎÂ33ÁÏLÏ ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈL ¿≈¿«ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿…«

‰Ê È¯‰ - ÁlLÓ‰ ‰ˆ¯iL ÈÓ „Èa ÁlLÓ B¯·ÁÏ«¬≈¿«≈«¿«ƒ∆ƒ¿∆«¿«≈«¬≈∆
L ÈÓ „Èa ÁlLÓÈe‡¯ ‡e‰L BÏ ‰‡¯i34¯·c CÈÏB‰Ï ¿«≈«¿«ƒ∆≈»∆∆»¿ƒ»»

ÁÈÏM‰ Ba ¯ÙkL B‡ ,C¯ca „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â .‰Ê∆¿ƒƒ¿«»««∆∆∆»««»ƒ«
¯eËt ÁlLÓ‰ È¯‰ -35Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .36. ¬≈«¿«≈«»∆»¿«∆¿»«»

אומר 31) המשאיל שאם המשנה, בסוף צח: מציעא בבא
שלוחו  ביד ממנו, ששאל הפרה את בחזרה לו לשלח לשואל
בכסף  וראה התחייבות, מכל השואל פטור בנו, ביד או

ו"בני"32)משנה. שלוחי", ביד או בני "ביד במשנה: שם
וכתב  משנה). (כסף "שלוחי" היינו כן לא שאם קטן, היינו
ידע  לא אם שאפילו ט) קטן סעיף קפח (סימן הסמ"ע
המשלח, פטור - הדבר נתברר כן ואחרי קטן, שהוא המשלח
שמענו  שלא מה רבינו, כאן שהשמיענו החידוש וזהו

ב. (דפוס 33)בהלכה עצים הגוזל פרק קמא בבבא הרי"ף

ב). עמוד לז ראוי,34)ווילנא שאינו מי ביד שלח ואם
למלך  במשנה וראה (רדב"ז). בידיים אבדו כאילו זה הרי

ז. הלכה שליח 35)להלן כי אליו, שנשלח זה טוען אם
כפר  או נאבד או נגנב ואם זו לשליחות  ראוי אינו זה
המשלח. ופטור טענה טענתו אין - ישלם המשלח השליח,
כפר  אם אבל התנו שכך כיוון משבועה, גם  פטור זה ובאופן
שלחת  לא לו: באומר שהכחישו או התנאי התניית בעצם
וכמו  היסת שבועת להישבע הוא חייב - זה שליח ידי על לי

(רדב"ז). הראב"ד כרבי 36)שכתב נא. מציעא בבא
יהודה.

.„ÁÈÏM‰37ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰Â ,¯ÎnL B‡ ‰wL «»ƒ«∆»»∆»«¿ƒ«∆»ƒ«
CLnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ¯·„a38CÈLÓ‰L B‡39, ¿»»∆ƒ¿ƒ««ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ

Á˜n‰ ÏËa - ÁlLÓ‰ ˙Úc ÏÚ ¯·ÚL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»«««««¿«≈«»≈«∆»
Ì‡Â .¯ÈÊÁÓe40‰˜ - ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰ ‡Ï «¬ƒ¿ƒ…ƒ«∆»ƒ«ƒ¿»

.BÁÏML ‰Ê ÔÈ·e BÈa ÔÈc‰ ‰È‰ÈÂ ,Á˜n‰«∆»¿ƒ¿∆«ƒ≈≈∆∆¿»

בֿג.37) הלכות א פרק למעלה כקונה.38)ראה
משיכה.39) לעשות לקונה ונתן בתרא 40)שמכר, בבבא

פי  על אף באחריות שלא וקנה ששינה ששליח אמרו קסט:
ג) הלכה א פרק למעלה (ראה קיים המקח - שעיוות
שם  (ולמעלה בטל מקחו שטעה ששליח אמרו ק. ובכתובות
אם  זה: חילוק לידי רבינו בא זו סתירה ומתוך ב). הלכה
מקחו  - הודיע ואם קיים. מקחו - משלח שהוא הודיע לא

א). פרק למעלה וראה משנה, (כסף בטל

.‰Ô·e‡¯41ÈÂÏÏ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÚÓMÓ ‰„O ‰wL ¿≈∆»»»∆ƒƒ¿¿»«¿≈ƒ
d˙B‡ È˙È˜42¯ÊÁÂ ,ÈÂÏ ÌLa ¯ÎÓ ¯ËL ·˙ÎÂ , »ƒƒ»¿»«¿«∆∆¿≈≈ƒ¿»«

·˙Îe ¯ÊÁ ,‰È˙È˜ ÈÓˆÚÏ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¿̄≈¿»«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒƒ»¬…¿…
BÏ ·zÎÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÈÓLa ¯ÎÓ ¯ËL¿«∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ¿…

Ô·e‡¯ ÌLa ¯Á‡ ¯ËL43‰lÁza BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â .44 ¿»«≈¿≈¿≈¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»
ÌLa ¯ËL ·zÎ‡L ‰ÊÂ ,‰˜‡ ÈÓˆÚÏ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿«¿ƒ∆¿∆¿∆∆∆¿…¿»¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Bw‰ ‡e‰ È‡L Èa eÚ„È ‡lL È„k ,ÈÂÏ≈ƒ¿≈∆…≈¿ƒ∆¬ƒ«∆¬≈∆

.BÓLa ¯Á‡ ¯ËL ·zÎÏÂ ¯ÊÁÏ e‰ÙBk≈«¬…¿ƒ¿…¿»«≈ƒ¿

קג.41) שם ובגמרא בברייתא קב: קמא וכוונתו 42)בבא
כדלהלן. הקונה, שהוא ידעו שלא צריך 43)הייתה אלא

שטר  לו שיכתוב השטר, נכתב שמו שעל מלוי, לבקש
היה  צריך שהמוכר לטעון הקונה יכול ולא קג.) (שם לראובן
מי  כי לעצמו, קנה וודאי שהקונה דעתו על להעלות מייד

לאחרים. שדה יקנה אם 44)זה שאפילו אמרו שם בגמרא
שטר  "עוד המוכר: בפני לעדים אלא המוכר, עם התנה לא
לו  לכתוב המוכר את כופין זו" שדה על לי תכתוב אחד
לו  יכתוב שלוי סבור היה כי לטעון יכול ואינו אחר שטר
השמיט  למה עיון וצריך בפניו. לעדים אמר שהרי זה, שטר

למלך. ומשנה משנה לחם משנה, כסף ועיין רבינו, זאת

.Â¯eÒ¯q‰45ÁÈÏL -46¯ÎO ÏËB ‡e‰L ‡l‡ ,‡e‰ ««¿»ƒ«∆»∆≈¿«
B˙eÁÈÏL47CÎÈÙÏ .48- ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„ ‰pL Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»«««¿»ƒ

ıÙÁ Ô˙pL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk .„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒ¿ƒ≈«¿≈∆»«≈∆
¯kÓz Ï‡Â ,‰Ê ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯eÒ¯q‰ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿««¿¿»«¿…ƒ∆¿«ƒ¿…

ÌÈMÓÁa B¯ÎÓe CÏ‰Â ,‰‡nÓ ˙BÁÙa49ÌlLÓ -50 ¿»ƒ≈»¿»«¿»«¬ƒƒ¿«≈
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Ô·e‡¯Ï Ïk‰ - ÌÈ˙‡Óa ¯ÎÓ .B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ‰51. «¬ƒƒƒ≈»«¿»«ƒ«…ƒ¿≈
Èz¯Ó‡ ‰‡Óa :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿≈≈¿≈»»«¿ƒ

EÏ52ÔÎÂ ,ÈÏ z¯Ó‡ ÌÈMÓÁa :¯ÓB‡ ¯eÒ¯q‰Â , ¿¿««¿≈«¬ƒƒ»«¿»ƒ¿≈
,‰¯Bz‰ ˙Úe·L ¯eÒ¯q‰ ÚaL - Èz¯ÎÓ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ»«¿ƒƒ¿»««¿¿««»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L53ÌÈMÓÁ‰ BÏ Ô˙ ¯·k Ì‡Â .54 ∆¬≈»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»««¬ƒƒ
‰ÎBÊÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -ƒ¿»¿«∆≈∆»»¿ƒ¿∆

Á˜Bl‰55Ô·e‡¯ ÏL ‰Ê ıÙÁL Á˜Bl‰ Ú„È Ì‡Â . «≈«¿ƒ»««≈«∆≈∆∆∆¿≈
‡e‰56ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰ ¯eÒ¯Ò BÏ ¯ÎBn‰ ‰ÊÂ ,¿∆«≈«¿«¬ƒ«≈∆

ÌÈÏÚaÏ57ÌÈ¯ÁÈÂ ,58¯kÓÏ ˙eL¯ BÏ Ô˙pL ÈÓ ÏÚ «¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿…
‰ˆ¯L B‡ ÌÈMÓÁa59¯Á‡ Ba ¯ÊÁÂ ÌÈMÓÁa «¬ƒƒ∆»»«¬ƒƒ¿»«««

È˙ÈwL60. ∆»ƒƒ

במשנה:45) צח. בכתובות שאמרו ממה נלמד זה דין
מנה  שווה ומכרה מאתיים כתובתה שהייתה "אלמנה
כתובתה". נתקבלה במנה, מאתיים שווה או במאתיים,
עצמה  את הפסידה היא במנה מאתיים שווה מכרה כלומר:
מנה  שווה מכרה ואם מאתיים קיבלה כאילו זה והרי
ה), הלכה א פרק למעלה (ראה המעות לבעל הכל במאתיים
סרסור  וגם מאתיים. מהם קיבלה והרי ליורשים כלומר,
לאלמנה  הוא דומה עבודתו, שכר ומקבל שליח שהוא
ק.) כתובות (עיין היורשים של כשליחם שהיא המוכרת

משנה). (כסף כתובתה מהם שגובה אתה ולא 46)ושכרה
א. קטן סעיף שם סמ"ע וראה להלן 47)שותף, ראה

ז. כל 48)הלכה עליו חלים שליח, שהוא מכיוון כלומר,
לו: לומר יכול היה כשותף דינו היה ואילו השליחות, דיני
לשלם  צריך היה ולא בזול ומכרתי כיוונתי העניין לטובת
לקבל  צריך היה ביוקר מכר אם הדין הוא וכן ההפסד, לו

שם). (סמ"ע בריווח שהוא 49)חלקו ללוקח הודיע ולא
ד. הלכה למעלה כמבואר קיים. המקח כן ואם שליח,

ד.50) הלכה למעלה שכתב למעלה 51)כמו שכתב כמו
מחיר  לו שיש דבר בין ההבדל שם וראה ה, הלכה א פרק

קבוע. מחיר לו שאין דבר לבין מכחיש 52)קבוע ואינו
במאה  שמכרו שטוען אלא שמכר, שאומר הסרסור דברי

ו). קטן סעיף קפה סימן וש"ך משנה שכיוון 53)(כסף
שמגיע  כספית, תביעה אלא כאן אין - כנ"ל במכר שמודה
"שכיוון  שהטעימו ויש בחמישים. מודה וזה מאה, לו
אינו  - מעות סכום החפץ, לו שמסר בשעה לו, שהזכיר
"אין  כתב: והראב"ד (רדב"ז). המעות" אלא הבגד תובע
בגדו, אלא תובע אינו שראובן לפי התורה, שבועת כאן
במנה  לא טוען ואינו שמעון, מפי אלא שנמכר, יודע ואינו
הסרסור  יישבע הילכך - בגדו אלא מסויים דבר בשום ולא
מפורש  מג.) (שבועות ובמשנה וייפטר". היסת שבועת
ואבד  המשכון על "המלווה נאמר שם שהרי רבינו, כדברי
והלה  שווה, היה ושתיים עליו הלוויתני סלע - המשכון
היה  דינרים וחמישה עליו הלוויתיך סלע אלא כי לא אומר
ובאבן  שם המשפט בנתיבות וראה [שבועה]" חייב - שווה

יתר 54)האזל. של התביעה על הכל כופר נחשב שאז
לו  שאמר אלא לו, נתן לא אם אפילו הדין והוא החמישים.
ונטען  טוען מהלכות א בפרק וראה משנה). (כסף "הילך"

ג. ד,55)הלכה בהלכה למעלה רבינו לדברי בהתאם
קיים, המקח - שליחותו על ללוקח השליח הודיע לא שאם

השינוי  ידי על שגרם הנזקים בעד למשלח אחראי והשליח
לא 56)שלו. השליח שאף קצת, נראה הלשון ממשמעות

דינו  החפץ, מי של ידע מעצמו הלוקח אלא כלום, אמר
של  הוא שהחפץ שיידע צריך ברם השליח, הודיעו כאילו
מי  לדעת מבלי סרסור שהוא שיידע די ולא המשלח אותו

ז. קטן סעיף קפה סימן בש"ך וראה משלחו, כמו 57)הוא
שהשליח  שאף רבינו, מחדש שכאן אלא ד. בהלכה למעלה
אינו  והשליח המקח, בטל המשלח, דברי על שעבר מכחיש
ועד  שבועה מחוייב שהוא מאחר נגדו, כעד לשמש יכול
ז. הלכה א פרק למעלה רבינו שמביא כמו עד, אינו הנשבע
שהמוכר  לטעון יכול כי להחזיר, צריך שאין כתב והראב"ד
זה  חשש מסתלק רבינו ולדעת קנוניא, עליו עשו והסרסור
י. אות שם הגולה באר ועיין הלוקח, שמטיל החרם ידי על

אחרי 58) יכול, אינו היסת שבועת להשביעו אבל חרם, ורק
בטענת  אלא היסת שבועת מטילים ואין שמא, טוען שהוא
להבין  יש אך ז). הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק וודאי
השמא  לטענת השליח של הברי טענת מצרפים אין מדוע
שמצרפים  כמו בשבועה, המוכר את לחייב הלוקח, של
א  פרק למעלה המשלח של שמא לטענת הבעלֿחוב טענת

ז. בחמישים,59)הלכה למכור לשליח אמר לא כלומר:
- למשלח התמורה את ומסר בחמישים מכר כשזה אלא

היה 60)נתרצה. כן, לא שאם הלוקח, של החרם לשון זה
"שקנה". לומר צריך

.ÊÚÈ„B‰L ¯eÒ¯Ò Ïk61Ú˜¯˜ B‡ ‰Ê ıÙÁL Á˜BlÏ »«¿∆ƒ««≈«∆≈∆∆«¿«
:Ô·e‡¯ ¯Ó‡ Á˜Bl‰ ‰wL ¯Á‡Â ,Ô·e‡¯ ÏL ‰Ê∆∆¿≈¿««∆»»«≈«»«¿≈
;Á˜Bl‰ ¯ÈÊÁÓ - el‡ ÌÈÓ„a ¯kÓÏ ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ∆ƒ¿…¿»ƒ≈«¬ƒ«≈«

È¯‰LCÎa EÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈÓ„ BÏ ˜Òt ‡Ï ∆¬≈…»«»ƒ¿»«¿…¿¿»
CÎÂ62Ïk] .63¯eÒ¯Ò [64B„iÓ ıÙÁ‰ „·‡L65·‚ B‡ ¿»»«¿∆»««≈∆ƒ»ƒ¿«

¯aL B‡66·iÁ -67.¯ÎO ‡OB ‡e‰L ÈtÓ ,ÌlLÏ ƒ¿««»¿«≈ƒ¿≈∆≈»»

פלוני 61) של שהחפץ המכירה בעת השליח שהודיע ודווקא
ללוקח  שיש הידיעה זה לעניין מספיקה ולא המשלח,

למלך). המחיר,62)(משנה על כלום לו אמר שלא וכיוון
המכר, בעת המחיר על ולשאול לחזור לו אמר כאילו זה הרי
אפשרות  דעתו על להעלות היה חייב מזה, שיידע והלוקח

לפי 63)זו. הכסףֿמשנה ותיקן "וכן". רומי: בדפוס
הוא  וכן "וכל", תימן: ובכתבֿיד "כל", מדוייקים ספרים

עוז. פירוש 64)במגדל ולפי במשנה, פז. בתרא בבא
נשברה. המתחיל דיבור שם בתוספות בעודו 65)הריב"ם

סימן  משפט חושן שולחןֿערוך, וראה שמכר. קודם בידו
יח. קטן סעיף שם וסמ"ע ז, סעיף אי 66)קפה ידי על

מיימוני  (הגהות ואבידה כגניבה שדינו הסרסור, של זהירותו
המלים  נשמטו שם ערוך ובשולחן הריב"ם). בשם ג אות

נשבר". ואבידה.67)"או בגניבה שחייב שכר, נושא כדין

.ÁÁ˜Bl‰68Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk69˙È·Ï Ô¯bLÏ «≈«≈ƒƒ≈»À»¿«¿»¿≈
ÂÈÓÁ70Ôz‡ È‡ - ÈpnÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â , »ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¬ƒ∆≈

ËÚeÓ ¯ÎO Ôz‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,Ì‰ÈÓc ˙‡ EÏ71, ¿∆¿≈∆¿ƒ»∆≈»»»
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎÈÏ‰a eÒ‡Â72eÒ‡ Ì‡Â ; ¿∆∆¿«¬ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ∆∆¿

‰¯ÊÁa73¯eËt -74ÔÏË .75,ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓÏ ˙Ó ÏÚ «¬»»»¿»»«¿»¿»¿»«¬≈ƒ
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú B‡ ÈBÏt ÌB˜Óa e¯ÎnÈ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«ƒƒ»¿¿»¿ƒ«¿«¿ƒ
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Ì¯ÈÊÁ‡ - e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡Â ,CÎÂ Ck ÌÈÓ„ EÏ Ôz‡ -∆≈¿»ƒ»¿»¿ƒ…ƒ»¿«¬ƒ≈
‰¯ÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa ,eÒ‡Â ,EÏ76·iÁ - ¿¿∆∆¿≈«¬ƒ»≈«¬»»«»

ÌlLÏ77. ¿«≈

פא.68) מציעא ובבא לא: מלאכה.69)נדרים בעל
לארוסתו.70) שהיה 71)כמתנה ההנאה תמורת והיינו,

(בבא  מתנות להעניק נכונות שגילה זו בהתפארות למשגר
הנאה). טובת לפי המתחיל דיבור שם ורש"י שם מציעא

מהלכות 72) ד (פרק לבקרו מנת על האומן מן כלים [בלוקח
דמי  היו אם אלא חייב שאינו רבינו הביא יד) הלכה מכירה
מהגמרא  (מקורו הלוקח על חביב הכלי והיה קצובים הכלי
מטעם  הוא שהחיוב לפי פח.) בתרא ובבא לא: בנדרים
נעשה  שהגביהו "מעת שם: רבינו שכתב כמו "לוקח",
אבל  קנה. לא - הנ"ל התנאים נתקיימו לא ואם ברשותו"
חייב  שאינו בגמרא נזכר לא חמיו לבית לשגרן כלים בלוקח
אלא  לוקח מטעם אינו שחיובו לפי הנ"ל, באופנים אלא
דינו  - בכלי ומתפאר נהנה שהוא ומכיוון סרסור, מטעם
ולפיכך  ז). הלכה למעלה (ראה שכר כשומר רק ולא כשואל
בהלכות  ולא סרסור בדיני כאן זו הלכה רבינו העתיק

שם]. מכירה בהלכות האזל אבן ראה אחרי 73)מכירה,
ימי  אחרי כשואל הריהו להחזיר, ודעתו ממנו קבלו שלא
ב). הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ג (פרק השאלה

בגניבה 74) להתחייב שכר כשומר דינו עדיין אבל מאונסים.
וזהו  חמיו בבית זה בכלי והתפאר נהנה שהרי ואבידה,
מפני  פטור "בחזירה ושם: שם, בברייתא מפורש וכן שכרו.
מיימוני). והגהות משנה (כסף שכר" כנושא שהוא

שם.75) מציעא ובבא שם החזרה 76)נדרים גם שאצלו
להם  ימכור - בדרך קונים לו יזדמנו אם שהרי כהליכה. היא

שם). שיהיו 77)(גמרא שצריך בגמרא נזכר לא כאן [גם
אין  כאן שגם לפי הלוקח, על חביב ושיהא קצובים דמיו
שכרו  שאין ומכיוון סרסור מטעם אלא לוקח, מטעם חיובו
הנראה  כפי עצמו מהכלי מרוויח אלא מהמשלח קצוב
(הלכה  שלמעלה לסרסור דומה ואינו כשואל, דינו - בעיניו
שכר  שומר אלא ואינו מהמשלח קצוב שכר שמקבל וֿז)

בלבד].

.ËÁÈÏL Ïk78ÔÚhLCk „ÈÒÙ‰Â ÈBÏt Ò‡ BÚ¯‡L »»ƒ«∆»«∆≈¿…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - CÎÂ79,B˙ÚË ÏÚ ¿»¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ««¬»

¯LÙ‡L ÌB˜Óa Ò‡‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯ËtÈÂ80‡È·‰Ï ¿ƒ»≈¿ƒ»»»…∆¿»∆∆¿»¿»ƒ
ÈeÏ‚ ‡e‰L ¯·„ B‡ ,ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ81‡ˆÓÈ È¯‰L ,Úe„ÈÂ »»≈ƒ»»∆»¿»«∆¬≈ƒ¿»

Ì‡Â ;B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú≈ƒ¬≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»¿ƒ
ÌlLÓe ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‡Ï82‰OÚÓ .83 …≈ƒ≈ƒ≈∆¡»¿«≈«¬∆

ÈÏ ‰˜ :BÁeÏLÏ ¯Ó‡L „Á‡a84Èa¯b ˙B‡Ó Úa¯‡ ¿∆»∆»«ƒ¿¿≈ƒ«¿«≈«¿≈
B„Èa ÈÏ eÈ‰L ˙BÚnÓ ÔÈÈ85ıÓÁ e‡ˆÓÂ ,BÏ ‰˜Â , «ƒƒ»∆»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿…∆

LÈ ÏB˜ ,ıÈÓÁ‰L ‰Êk ÏB„b ÔÈÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ -»¿¬»ƒƒ¿»»»∆∆∆¿ƒ≈
BÏ86‡lL ‰È‡¯ ‡È·È - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿»»»ƒ¿»»∆…

‡È·È ‡Ï Ì‡Â ,¯ËtÈÂ Á˜lL ‰ÚLa ıÓÁ ÔÈi‰ ‰È‰»»««ƒ…∆¿»»∆»«¿ƒ»≈¿ƒ…»ƒ
ÌlLÈ - ‰È‡¯87ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»¿«≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ

B˙È‡¯ ÔÈ‡L ,ÌÏÚp‰ ¯·c Ï·‡ .Ô‰a ‰ÈeˆÓ ‰È‡¯‰L∆»¿»»¿»»∆¬»»»«∆¿»∆≈¿»»
ÔÚËiL ‰ÚË ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ Ú·MÈ - ‰ÈeˆÓ¿»ƒ»«»»¿≈«ƒ¿»«¬»∆ƒ¿«

ÛzM‰88Ba ‡ˆBiÎÂ89:ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ . «À»¿«≈¿≈«ƒ¿«¬««¿ƒ

B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ - ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‡¯‰ Ì‡ƒ»¿»»¿»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»
¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÈ B‡90. ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ושם 78) יהודה, בן איסי בשם פג. מציעא בבבא ברייתא
אונס. שארעו שליח עם שהיה במעשה כאיסי, רבא פסק

פשע 79) ושלא יד בהן שלח שלא שבועות אף שכולל היינו,
א). קטן סעיף קפז סימן עוברים 80)(סמ"ע שם ששכיחים

להלן.81)ושבים. שהובא המעשה כדעת 82)כמו
שם. והרי"ף ובדפוס 84)שם.83)הר"ח תימן בכתבֿיד

ב. סעיף קפז סימן ערוך בשולחן הוא וכן לו. רומי:
יישבע 85) - הנעלם דבר "אבל דלהלן: הבבא מפני כן כתב

כלל  שהרי נשבע, אינו מעות בידו נתן לא ואם עליו"
משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין "כל בידינו:
ליטול. ולא לפטור נשבעין כלומר מד:) (שבועות

ברבים 86) הדבר וידוע פרסום, מקבלים שהדברים כלומר,
בכמות  יין חימוץ של זה, מאורע קרה מי ואצל ואיך מתי

כזאת. קנה 87)גדולה שהשליח לטעון, יכול שהמשלח
את  להוכיח בידו קל הרי אחרת מוזל, במחיר חמוץ יין

חכמים 88)ההיפך. שתקנת א, הלכה ט פרק להלן [ראה
שבכל  רבינו וסובר ספק. בטענת השותף את שמשביעין היא
בשבועה  ואף יהודה בן איסי של זה דין נוהג השבועות

ט 89)דרבנן]. פרק להלן וכו' והאפוטרופין [האריסין
של  ההלכה עיקר כל שהרי מובנים, הדברים אין א]. הלכה
ממה  ונלמדה השומרים בשבועת נאמרה יהודה בן איסי
תהיה  ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב, (שמות תורה שאמרה
(בבא  וייפטר רואה יביא רואה יש שאם - שניהם" בין
שהחידוש  כתב קפז) (סימן הנתיבות בעל אבל שם). מציעא
טוען  שמפקיד כגון, התורה, מן שבועה דין שאין באופן הוא
מדאורייתא. נשבעין אין שאז מיגו לנפקד ויש ברי

א.90) הלכה שכירות מהלכות ג פרק

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרשאה.1) דיני כל רבינו בו כלל

.‡ÈÓ2Ú˜¯˜ BÏ ‰˙È‰L3eÈ‰L B‡ ,„Á‡ „È ˙Áz ƒ∆»¿»«¿««««∆»∆»
ÔÈÏËÏhÓ BÏ4ÔB„wt5Ôe„Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ,6ÌÚ ƒ«¿¿ƒƒ»¿»»«¬»ƒ«»ƒ
‡ÈˆB‰Ïe ‰Ê7È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ÔB„wt‰ B‡ Ú˜¯w‰ ∆¿ƒ««¿««ƒ»ƒ««»¬≈
·˙Bk ‰Ê8‰‡L¯‰ BÏ9Ï CÈ¯ˆÂ .B„iÓ ˙B˜10 ∆≈«¿»»¿»ƒƒ¿ƒ»

¯ÓB‡Â .e‰L¯‰L11.CÓˆÚÏ ‡ˆB‰Â ‰ÎÊe Ôec :BÏ ∆ƒ¿»¿≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ˆBiÎÂ12BÏ ·˙k ‡Ï Ì‡Â .el‡ ÌÈÈÚa13BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ…»«≈

‰z‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,BnÚ Ôe„Ï ÏBÎÈ»»ƒƒ¿≈∆≈≈«»
ÈÈc ÏÚa14Ôk BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡Â .15‡l‡ BÈ‡ - ««ƒƒ¿««ƒ∆»«≈≈∆»

ÁÈÏL16ÏL ‡e‰ È¯‰ - Ba ‰kÊiM ‰Ó ÏÎÂ , »ƒ«¿»«∆ƒ¿∆¬≈∆
BÁlLÓ17˙B‡ˆB‰‰ ÏÎÂ .18ÔÈc ÏÚ ÁÈÏM‰ ‡ÈˆBiL ¿«¿¿»«»∆ƒ«»ƒ««ƒ

ÔÈ·˙Bk CkL ;Ô‰a ·iÁ ÁlLÓ‰ È¯‰ - ‰L¯‰L ‰Ê∆∆À¿»¬≈«¿«≈««»»∆∆»¿ƒ
.BÓlLÏ ÈÏÚ - ‰Ê ÔÈ„a ‡ÈˆBzL Ïk :‰‡L¯‰a««¿»»…∆ƒ¿ƒ∆»«¿«¿

וקד:2) ע. קכג 3)בבאֿקמא סימן בשולחןֿערוך ראה
בה  כפר אם אפילו הרשאה לכתוב יכול שבקרקע א, סעיף
שכתב  ו, הלכה להלן רבינו מדברי נראה וכן השני,
כפר  אם הרשאה לכתוב יכול אינו במעות או שבמטלטלין
בסוף  עוד ועיין עיי"ש כן, הדין אין שבקרקע הרי - בו
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שנראה  משום הוא זו הלכה של טעמה [שכל ז. הלכה
ידוע  שהדבר לפי כשקר, נראה זה אין ובקרקע כמשקר,
ו]. הלכה להלן רדב"ז ועיין שלו, זו שקרקע ומפורסם

(להלן 4) אגב' ב'קנין אלא להקנות יכול  אינו מעות אבל
ז). גזילה 5)הלכה זה ובכלל הנפקד, בו כפר לא אם

(בבאֿקמא  נהרדעי של השני וכלשון הנגזל. בה כפר כשלא
בשום  להקנותה יכול שאינו מלוה, אלא למעט בא ולא שם),

ורדב"ז). (לחםֿמשנה ז הלכה כדלהלן לנהל 6)פנים,
כופר  אינו אבל מסויימות, טענות לנתבע כשיש ומתן, משא
להלן  עוד וראה הקודמת. בהערה למעלה ראה הדבר, בעיקר

הרשאה. צריך החוב בגביית שאף ה, דוקא 7)הלכה
קרקע  לי ומכור צא לשלוחו האומר אבל חבירו, מיד להוציא
באמירה  אלא - קנין צריך אין - לי קנה או מטלטלין, או
קכב  סימן חו"מ בש"ך וראה א, הלכה א פרק (למעלה בלבד

יב). אורכתא 8)ס"ק כתבינן "לא שם): (ב"ק בגמרא כן
כתבינן". - כפריה לא אבל - דכפריה אמטלטלי (=הרשאה)
הכתיבה  ואילו להלן), (ראה הקנין הוא שהעיקר נראה אבל
צורך  אין בראיה, צורך שאין ובמקום לראיה, אלא אינה
הוזכר  שם קד:) (ב"ק פפא דרב במעשה נראה וכן בכתיבה,

הכתיבה. הוזכרה ולא המלה 9)הקנין של עברי תרגום
בשתי  ופירושה שם. שבגמרא "אורכתא" הארמית:
הפקדון  על השליח את משליט שהמשלח שלטון, הלשונות:

לו. אגב'10)ומקנהו 'קנין צריך במעות ורק סודר, בקנין
(ב"ק  פפא דרב במעשה זה קנין ומקור ז). הלכה (להלן
ס"ק  שם (ש"ך גמור בקנין הממון את לשליח שהקנה שם),

להלן.11)יג). ראה ההרשאה. בכתב היינו,12)היינו,
גמורה. הקנאה משום בה שיש שלא 13)לשון כלומר,

ע. שם (כסףֿמשנה). לעצמך והוצא וזכה דון לו כתב
נהרדעי. של שניה סימן 14)מימרא (חושןֿמשפט ה'טור'

ביטל  שמא לחוש לו שיש "משום הטעם, כתב קכב)
ביטל  או מת שאילו [המלוה], מת או השליחות את המשלח
- ונאבד לשליח אח"כ ונתן לשליח, שיתן קודם השליחות
ביטל  או המשלח שמת ידע שלא אע"פ באחריותו, חייב
כלשונם  הגמרא דברי העתיק שרבינו ומכיון השליחות".

רשאי  אחר, חשש בלי שגם נראה ביארם, לסרב ולא הנפקד
נוח  הראשון כי: בטענה, הרשאה, לו שאין זה עם מלדון

ממנו. קשה והשני לעצמך"15)לי, והוצא וזכה "דון
הוא  והרי שלם, בלב לו הקנה כי לטעות מקום ויש כנ"ל,
ע.). (ב"ק בגמרא אחת כדעה למחצה, כשותף

שווייה".16) שליח "והלכתא, שם: הגמרא כמסקנת
שותף.17) ולא שליח שהוא אומרין שאנו מזה תוצאה זוהי
אשי.18) רב מדברי שם,

.·‰˜‰19ÚÈ·¯ B‡ LÈÏL ‰L¯‰L ‰ÊÏ20LiM ‰Ó ƒ¿»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««∆≈
Ïk‰ ÏÚ ÔÈc ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á „Èa BÏ21ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬≈¬≈∆∆ƒ««…ƒ

ÏÚ Ôc - B˜ÏÁa BÈc ÏÚa ‡e‰ È¯‰Â ,B˜ÏÁ ÏÚ Ô„Â¿»«∆¿«¬≈««ƒ¿∆¿»«
.Ïk‰«…

אביי.19) של מימרא שם, בגמרא 20)בבאֿקמא הוא כן
אמר  אם אבל רביע, או שליש "דוקא הראב"ד  וכתב שם,
ידון  לא שלך, יהיו פלוני ביד לי שיש ממה דינרים מאה לו

המאה". על שיש 21)אלא בשותף ג, הלכה להלן הוא וכן
הכל. על לדון שיכול - הרשאה לו

.‚„Á‡22ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ e˜ÏÁ ‡lL ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ∆»ƒ»«ƒ∆…»¿ƒ«À»ƒ
˜ÏÁ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰ ÏÚ Ú·Bz - Úa˙Ï ‡aL∆»ƒ¿…«≈«««…ƒ¿≈≈∆
ÔÈ‡Â .ÔÈÙzL ¯‡MÓ ‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔBÓn‰ ‰Êa¿∆«»≈»ƒ«¿»»ƒ¿»À»ƒ¿≈
È˙ÈÈ‰ el‡ :ÔcL BÙzLÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯Á‡‰ ÛzM‰«À»»«≈»«¿À»∆»ƒ»ƒƒ
ÏÚa ·iÁÓe ˙B¯Á‡ ˙BÚË Ú·Bz È˙ÈÈ‰ ,ÌL È‡¬ƒ»»ƒƒ≈«¿»¬≈¿«≈««
Ìb Úa˙Ï ˙‡a ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÈÈcƒƒ∆¬≈≈»»…»»ƒ¿…««

‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ?‰z‡23BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa «»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»«∆∆≈
ÈÈ‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ,BnÚ Ôe„ÏÂ ÔÈc‰ ÏÚa ÏÚ ¯ÊÁÏ«¬…««««ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ

LÈ CÎÈÙÏ .ÈlL ÛzL ÔÚhM ‰Ó ÏÎa ‰„BÓ24Úa˙pÏ ∆¿»«∆»«À»∆ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»
‡·‰ B‡ ,E˜ÏÁa ÈnÚ Ôe„ B‡ :‰ÊÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ¿«≈¿«»∆ƒƒ¿∆¿¿»≈
ÈÏÚa ÌÎÈLe ,È„Èa ÌÎÈL ÔBÓÓ È¯‰L ;‰‡L¯‰«¿»»∆¬≈»¿≈∆¿»ƒ¿≈∆«¬≈
.‡e‰ Ìb Úa˙ÈÂ EÙzL B‡ EÈÁ‡ ‡B·È ¯ÁÓÏe ,ÈÈ„ƒƒ¿»»»»ƒÀ»¿¿ƒ¿««

שותפי 22) ותרי אחי תרי הני הונא, רב "אמר צד. בכתובות
לדינא, בהדיה מינייהו חד ואזל חד, בהדי דינא להו דאית

דברי  בעל לאו את ליה: למימר אידך מצי את,לא דידי ם
אמורים  הדברים שאין מסיק, ולבסוף עבד". שליחותיה אלא
אינו  אם אבל בעיר, נמצא השני השותף או כשהאח אלא
יותר  טענות טוען הייתי שם הייתי אילו לטעון: יכול בעיר
והרי"ד  והמאירי רש"י לדבר: פירושים ושלשה טובות,
לטעון  בא והוא השני, השותף הוא הזה שה"אידך" מפרשים
אמרו  זה ועל שלו. חלק על הפעם שוב עמו שידון דין לבעל
ואם  כן. לטעון יכול אינו לבוא, יכול שהיה בעיר, הוא שאם
הוא  הזה שה"אידך" מפרש הר"ן כן. לטעון יכול בעיר, אינו
שאם  אמרו זה ועל שלפנינו, הזה לשותף שטוען הדין בעל
יכול  הבע"ד אין לבוא, שיכול בעיר, השני השותף היה
ואם  את, דידי דברים בעל לאו שלפנינו לשותף לטעון
ורבינו  כן. לטעון הבע"ד יכול בעיר, אינו השני השותף
כרש"י  אחד בצד מפרשים יב) סימן פ"י (בכתובות והרא"ש
שהוא  כהר"ן שני ובצד השני, השותף הוא הזה שה"אידך"
השותף  היה שאם אמרו זה ועל שלפנינו. הזה לשותף טוען
שלפנינו: לשותף לטעון יכול אינו לבוא, שיכול בעיר, השני
לטעון  יכול בעיר, היה לא ואם את. דידי דברים בעל לאו
ועיין  וצ"ע. רבינו, דברי את הר"ן הביא ובכסףֿמשנה כן.

אבל 23)לחםֿמשנה. בגמרא. כן מפורש רש"י, לדברי
(כשלא  השני שהשותף שאמרו ממה נלמד זה רבינו, לדברי
דברים  בעל לאו שלפנינו: לשותף לטעון יכול בעיר) היה
יותר  טובות טענות טוען הייתי בעיר הייתי ואילו את, דידי
חלקו. על הפעם, שוב עמו לדון לבעלֿדין לחזור שיכול -

זה 24) רבינו לדברי אבל בגמרא. כן מפורש הר"ן, לדברי
לבעלֿדין  לחזור יכול השני שהשותף שאמרנו ממה נלמד
לכתחילה  לסרב הבע"ד יכול כן ואם הפעם, שוב עמו לדון
זו, הלכה על חולק (שם) והרא"ש הזה. השותף עם לדון
עמו  שידון לו איכפת דמה לעכב, יכול הבע"ד שאין וכתב

מחלקו. עכ"פ יפטר נגדו בדין יזכה שאם הכל, על

.„ÏÚa‰25BzL‡ ÈÒÎa26‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ -27‡Â .Ì «««¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»»¿ƒ
˙B¯t LÈ28Ôe„Ï LiL CBzÓ - Ú˜¯wa29,˙B¯t‰ ÏÚ ≈≈««¿«ƒ∆≈»««≈
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‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯wÚ‰ ÏÚ Ôc ,BlL Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈∆»«»ƒ»¿≈»ƒ«¿»»
˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡L ;BzL‡Ó30. ≈ƒ¿∆ƒ≈«¿«≈≈

אביי.25) של מימרא מח: מלוג,26)גיטין נכסי היינו
ח. סעיף קכב סימן שו"ע לו 27)וראה שיש פירות, שקנין

שם). (רש"י הגוף כקנין אינו שם 28)לבעל, בגמרא
אפירי  נחית אבל אפירי, נחית דלא אלא אמרינן "ולא אמרו:
ופירש  אגופא" דינא משתעי אפירי, דינא דמשתעי מיגו -
האיש  אותו עם טענה לו שאין - לפירא נחית דלא רש"י,
פירא, דליכא אלא אמרן "ולא גרס: רבינו אבל כלל, בפירות
מינכן  בכ"י וכ"ה המאירי, הביא וכן וכו'". פירא איכא אבל
ויכול  הואיל פירות, שם שיש "שכל בהערות). (שם שם
(מאירי  העיקר" על דן - לגמרי שלו שהם הפירות, על לדון

פוסקים'). 'יש בשם אע"פ 29)שם, הנ"ל, המאירי לדעת
לדון  שיכול כיון - הפירות על ודברים דין לו אין שלמעשה

העיקר. על הוא דן משותף,30)עליהם, עדיף הוא ולפיכך
ג. בהלכה שלמעלה

.‰ÈÓ31ÔÈa ,‰ÂÏÓ B‡ ÔB„wt B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ƒ∆»»¿«¬≈ƒ»ƒ¿»≈
˙BÚÓ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa32ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰OÚÂ ,33 ¿ƒ«¿¿ƒ≈»¿»»»ƒ«¿≈ƒ

‰ˆ¯ Ì‡ :BÏˆ‡ Ì‰L ‰Ê „Èa ˙eL¯‰ - BÏ Ô‡È·‰Ï«¬ƒ»»¿¿«∆∆≈∆¿ƒ»»
Ô˙ È¯‰L ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡Â ,¯ËÙ - ÔzÏƒ≈ƒ¿»¿≈«»¿«¬»»∆¬≈»«
‰Ê ÔÈ‡L ,Ô˙B BÈ‡ - ÔzÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;BÁeÏLÏƒ¿¿ƒ…»»ƒ≈≈≈∆≈∆

BÈc ÏÚa34ÔB„wt‰ ÏÚ ‰‡L¯‰a ‡B·iL „Ú35ÏÎÂ . ««ƒ«∆»¿«¿»»««ƒ»¿»
‡a‰36:Ô‰a ¯Ó‡p‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»¬≈ƒ¿««∆¡»»∆

ÂÈnÚ CB˙a ‰OÚ ·BË ‡Ï ¯L‡Â37. «¬∆…»»¿«»

ולא 31) אלעזר, ורבי יוחנן ורב חסדא כרב קד. בבאֿקמא
הרי"ף. פסק וכן שהיא 32)כרבה. הרשאה, לענין שרק

של  פקדון לבין מטלטלין של פקדון בין הבדל יש - בקנין
לבין  פקדון בין וכן ז). הלכה ולהלן א, הלכה (למעלה מעות
ביניהם. הבדל אין - לחוד בשליחות אבל ושם). (שם מלוה

לד. הערה להלן אמר 33)וראה כשלא כאן המדובר
עלֿידי  חובו לו ששלח ללוה או לנפקד המלוה או המפקיד
שמכיון  בעדים, השליח שיעשה צריך ולפיכך זה, שליח
עליו  הכסף אחריות קיבל ודאי - עדים להביא שהטריח
אמר  אם אבל שם), בבאֿקמא (גמרא שלוחו ליד משבא
ליד  משבא - זה שליח עלֿידי לי שלח ללוה או לנפקד
פ"ג  ראה מאחריות. הלוה או הנפקד פטור זה, שליח
ובלחםֿמשנה. א, הלכה ופקדון שאלה מהלכות

הרשאה 34) לו כתב אם שאפילו ע. דבבאֿקמא מהא מקורו
לומר  יכול - לעצמך" והוצא וזכה "דון לו כתב לא אם -

א. הלכה למעלה ראה דיני. בעל אתה אין אבל 35)לו:
ז  הלכה כדלהלן הרשאה, לכתוב יכול אינו המלוה על

רב.36)(כסףֿמשנה). של מימרא לא. שבועות
ושמא 37) לו, לא ריב על מתעבר "שהוא פירש: שם [רש"י

לעשות  יכול שאינו מזה יותר לפשרה, ונוח לו נוח הראשון
אחרים". בממון נראה פשרה וכן אסור. לעולם ולפי"ז

בעל  עם כשהוא "דוקא כתב: הראב"ד אבל רבינו. מדברי
מציל  אחרת, בעיר דינו בעל היה אם אבל - אחת בעיר דינו
עצמו  הפסוק אותו מתוך כן שלמד ונראה הוי". חבירו ממון

עמיו, בתוך דוקא - עמיו" בתוך עשה טוב לא "ואשר
העיר]. באותה הוא אם כלומר

.ÂÚ·Bz‰38˙BÚÓa B‡ ÔÈÏËÏhÓa ÔÈca B¯·Á «≈«¬≈«ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
¯ÙÎÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L39·zÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ba ∆ƒ¿ƒ∆¿¿»«≈»ƒ¿…

¯wLÓk ‰Ê ‡ˆÓpL ,ÂÈÏÚ ‰‡L¯‰40¯ÓB‡ ‡e‰L ; «¿»»»»∆ƒ¿»∆ƒ¿«≈∆≈
¯·Îe ,ÈBÏt „Èa ÈÏ LiM ‰Ó ÏhÏ EÈ˙ÈL¯‰ :BÏƒ¿ƒƒƒ…«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»
·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡L ÈBÏt ¯Ó‡»«¿ƒ∆≈∆¿¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ¯Á‡ ˙BL¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Úe·L B¯·Á BÏ¬≈¿»≈»¿«¿«≈»»
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰˜iL ¯·c ÌL ÔÈ‡L ;BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆≈»»»∆«¿∆¿≈»»
‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·c ˙ÚÈ·z ÏÚ ‰L¯Ó«¿∆«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿ƒ∆»

ÔBÓn‰ ˙ÚÈ·z ÏÚ41. «¿ƒ««»

נהרדעי.38) של השני כלשון ע. היינו,39)בבאֿקמא
ראה  ההרשאה, אחרי כפר אם אבל ההרשאה, שכתב לפני

יא. הלכה הלשון 40)לקמן לפי בגמרא, שם הוא כן
באופן  אף הרשאה לכתוב אפשר היה זה, טעם ולולא השני.
ערכין  מהלכות (פ"ו להקדישו יכול שאינו ואע"פ בו. שכפר
הרשאה  - לאחרים להקנותו יכול אינו כן ואם כב) הלכה
למעלה  ראה שליחות, משום גם בה ויש גמור, קנין אינה
דף  ווילנא (דפוס שם לבבאֿקמא יוסף' ו'נמוקי טו, הערה

ע"א). יד.41)כז הלכה מכירה מהלכות פ"ה למעלה ראה

.Ê‰ˆ¯Â ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ»¿««≈¿»»
ÔÈw‰ ÔÈ‡ - Ô‡È·‰Ï ÁÈÏL ˙BL¯‰Ï42ÏÈÚBÓ B„iÓ ¿«¿»ƒ««¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,‰Êa43„ˆÈk ‡l‡ . »∆∆≈««¿≈«ƒ¿∆«¬ƒƒ∆»≈«

?‰OBÚ44‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ BÏ Ô˙B45BÏ ‰˜Óe , ∆≈«¿«»∆«¿∆
CÏB‰Â ,BÊ ‰‡L¯‰a Ô‡ÈˆB‰Ï È„k dab ÏÚ ˙BÚn‰«»««»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿≈
BÈ‡ - ¯Á‡ „Èa ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ .Ô‡ÈˆBÓe BnÚ Ô„Â¿»ƒƒ»»¿»ƒ¿»¿««≈≈

‰ÈÏÚ ‰‡L¯‰ ·zÎÏ ÏBÎÈ46·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â , »ƒ¿…«¿»»»∆»«¬ƒ»»«
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;¯ËLaƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»¿≈»»
C¯„ BÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚa BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜Ó«¿∆«¬≈»»∆≈»»¿≈∆∆

ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ da ·BÁ Ì„‡ ‰˜iL47‡e‰Â , ∆«¿∆»»»∆»¿«¬«¿»¿»¿
e¯‡aL BÓk ,ÌÚË BÏ ÔÈ‡L ¯·„48˜‰a B‡ ,¯ËL ˙È »»∆≈««¿∆≈«¿¿«¿»«¿«

‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÓˆÚ ·BÁ‰49‰˜Ó ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿∆
Ï·‡ .‡¯Ób‰ ÔÓ ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ e‰Ê .Ba „eaÚM‰«ƒ¿∆«ƒ∆≈»∆ƒƒ«¿»»¬»
È„k ,‰ÂÏn‰ ÏÚ Û‡ ‰‡L¯‰ ÔÈ·˙BkL ewz ÌÈB‡b‰«¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¿»»«««ƒ¿»¿≈
‰È„ÓÏ BÏ CÏÈÂ B¯·Á ÔBÓÓ „Á‡ Ïk ÏhÈ ‡lL∆…ƒ…»∆»»¬≈¿≈≈ƒ¿ƒ»
LiL ˙BÚÓ ÏhÏ e‰L¯‰ Ì‡L ,ewz „BÚÂ .˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿∆ƒƒ¿»ƒ…»∆≈

B¯·Á „Èa BÏ50‰˙È‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ epnÓ Úa˙Ï B‡ ¿«¬≈ƒ¿…«ƒ∆«¿»»¿…»¿»
ı¯‡aL B˜ÏÁÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ e‰˜Ó - Ú˜¯˜ ‰˜nÏ««¿∆«¿««¿≈«¿««≈∆¿∆¿∆∆

Ôab ÏÚ ˙BÚn‰ BÏ ‰˜Óe ,Ï‡¯OÈ51el‡ ÌÈ¯·„e .52 ƒ¿»≈«¿∆«»««»¿»ƒ≈
¯Ó‡È ÈÓ ,‰fL .ÌÈÚeÚ¯e „‡Ó „Ú Ô‰ ÌÈl˜ ÌÈ¯·c53 ¿»ƒ«ƒ≈«¿…¿ƒ∆∆ƒ…«

?Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˜ÏÁ BÏ LiL54,Èe‡¯ ‡e‰ elÙ‡Â ∆≈≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ»
B˙eL¯a BÈ‡55BÊ ‰wz ewzL ÔÓˆÚ ÌÈB‡b‰Â . ≈ƒ¿¿«¿ƒ«¿»∆ƒ¿«»»

dÈ‡Â ,¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡»¿∆≈¿ƒƒ…«ƒ∆»»¿≈»
ÔzÏÂ Ôe„Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .Úa˙p‰ ÏÚ Ìi‡Ï È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈««ƒ¿»ƒ»»»¿ƒ≈
‡a‰ ‰Ê ÔÈ‡L ?¯ËtÈ ‰nÏÂ .¯ËÙ - BÊ ‰‡L¯‰a¿«¿»»ƒ¿»¿»»ƒ»≈∆≈∆«»
e‰OÚL ÁÈÏMÓ ˙eÁt ‰ÚeÚ¯‰ BÊ ‰‡L¯‰a¿«¿»»»¿»»ƒ»ƒ«∆»»
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ÌÈ„Úa56ÔÈ‡ - BnÚ Ôe„Ï Úa˙p‰ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿≈ƒ¬»ƒ…ƒ¿∆«ƒ¿»»ƒ≈
.BÈc ÏÚa ‡B·iL „Ú Ú·M‰Ï ‡ÏÂ BÏ ÔzÏ ÔÈÙBkƒƒ≈¿…¿ƒ»««∆»««ƒ

ÔÎÂ57ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,e¯B‰ ¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»≈∆¬≈≈
˙È·a da ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜ È„Úa ÔÈa ¯ËLaƒ¿»≈¿≈≈ƒ¿»««ƒ∆»«»¿≈

‰‡L¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÔÈc58˙¯ÈÙk ‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿ƒ»»«¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«
Ú˜¯˜ „eaÚL59¯ÙkL ‡È‰ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¿«¬»ƒƒ¿»«∆ƒ∆»«

‰‡L¯‰ ‰ÈÏÚ e·zÎiL ewz ‡Ï - da60. »…ƒ¿∆ƒ¿¿»∆»«¿»»

סודר.42) קנין מו.43)כלומר, בבבאֿמציעא הוא כן
היו  לו, להקנות יכול אינו הדין שמן בו, שכפר בפקדון
כשיקרא  מחזי של הטעם לולא הרשאה עליו כותבים
בה  ויש גמור קנין אינה שהרשאה משום ו), הלכה (למעלה
צריך  ואםֿכן לט), הערה למעלה (ראה שליחות משום גם

חליפין. קנין מועיל לא למה רב 44)עיון, של עובדא
שם. (פאה 45)פפא, אגב' ל'קנין מספיק שהו, כל שקרקע
מ"ו). הבריא 46)פ"ג שאין קמח. בבבאֿבתרא הוא כן

לא  שם) (ב"מ פפא רב של ובמעשה הלוואה. להקנות יכול
אלפי  תריסר הלואה) (=תובע מסיק הוה פפא "דרב גרסו
אגב', 'קנין מועיל בהלוואה שגם מפורש כן שאם דינרי",
ובפקדון  דינרי", אלפי תריסר ליה הוו פפא "דרב אלא
רב  ד"ה עז: בבאֿבתרא ב'תוספות' וראה אמורים, הדברים
בהלוואה  קנין מועיל לא למה עיון, צריך כאן ואף פפא.
למעלה  (ראה בו שכפר בפקדון שמועיל כשם הרשאה, לגבי

מב). שם.47)הערה מהלכות 48)בבאֿבתרא פ"ו
ח. הלכה שם 49)מכירה מכירה, בהלכות למעלה כמבואר

יא. בפקדון.50)הלכה לא 51)כלומר: סודר וקנין
נקנה  מטבע אין שהרי הגאונים, דברי לפי אף מועיל

כסףֿמשנה). ועיין זו, בהלכה (למעלה זה 52)בחליפין
הראשונה  התקנה על ולא השנייה, התקנה על רק מוסב
לחםֿ ועיין (כסףֿמשנה, המלוה על אף הרשאה לכתוב

התלמוד 53)משנה). [ובפירוש זה. על יאמר מי כלומר:
כתב: פי"ד) ופרח בכפתור (הובא גיטין במסכת לרבינו

זק"ש]. ניסן הרב - יאמר" מי הוא 54)"ובאמת שמא
(כסףֿמשנה). בא"י חלק להם שאין גרים, וכן )55מזרע

דברי  הוה, דלא ד"ה מד: בבאֿבתרא ה'תוספות' דחו
מימוניות. הגהות ועיין הגאונים. כדעת האומרים

ה.56) הלכה בצירוף 57)למעלה אחד פרט עוד היינו,
הראשונה. לתקנה אשר מסויימת, היינו,58)הסתייגות

בכתיבה  להקנותו אפשר הרי אחרת ידו, תחת השטר כשאין
למעלה. כמבואר זה 59)ומסירה, ואין בעין, היא והקרקע

ב. הערה למעלה ראה כמשקר, כלֿכך מפני 60)נראה
ו. בהלכה כנ"ל כמשקר, נראה שאז

.ÁÈÓ61˙eÁÈÏM‰ Ïh·Ï ‰ˆ¯Â ,„Á‡Ï ‰L¯‰L ƒ∆ƒ¿»¿∆»¿»»¿«≈«¿ƒ
Ïh·Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï ˙BL¯‰Ïe62ÔÈ‡Â .63‰L¯nÏ ¿«¿¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈«À¿∆

‰fL ;¯Á‡Ï ‰‡L¯‰ ·zÎÏ64ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ƒ¿…«¿»»¿«≈∆∆≈≈¿ƒ
¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL65ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»

ÁÈÏM‰ È¯‰ - ¯Á‡Ï ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ‡e‰ ‰L¯iL∆«¿∆¿«≈¿«≈¿«≈¬≈«»ƒ«
.B‡z ÈÙÏ Ïk‰ ,ÈLÈÏLÏ ÈLÂ ,ÈLÏ ‰‡L¯‰ ·˙Bk≈«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…¿ƒ¿»

'מרובה'.61) פרק בבבאֿקמא הרי"ף כתב שאע"פ 62)כן
הערה  למעלה ראה שליחות, משום בו יש - בקנין שהרשהו

ט. ס"ק קכב סימן וש"ך לט, והערה שם 63)טו רי"ף,
עצים'. 'הגוזל לו.65)המרשה.64)פרק בבאֿמציעא

.Ë‡a‰66¯ÎnL B‡ ,Úa˙p‰ ‰ÊÏ ÏÁnL ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»∆»«¿∆«ƒ¿»∆»«
BÏ67BnÚ ‰OÚL B‡ ,‰Úe·M‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,∆»«««¿»∆»»ƒ

‰¯Lt68Ôw˙Ï :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¿»»…»»¿∆¬≈≈¿«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL69CÎÈÙÏ .70ÔÈa :BnÚ ‰˙‰ Ì‡ , ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ≈

‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ elÙ‡ ,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï¿«≈≈¿«≈¬ƒ»«««…¬≈∆
.ÏeÁÓ»

יוסף'66) 'נמוקי בשם (כסףֿמשנה הגאונים כתבו כן
'מרובה'). פרק לקחת 67)בבאֿקמא אותו שהרשה כגון

(רדב"ז). לו ומכרו והלך ממנו למעלה 68)חפץ ראה
לא. שבועות רש"י בדברי לו, בו 69)הערה יש שהרי

אמרו  שליח ובכל סא. הערה למעלה ראה שליחות, משום
ו). הלכה פ"א (למעלה ג.70)כן הלכה פ"א למעלה כמו

.ÈÔ·e‡¯71ÔÈ‡ - ÔBÚÓL Ú·˙Â ‰‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»»¿»«ƒ¿≈
E˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿¿«∆»«¿«≈«¿
¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ?E˙eÁÈÏL Ïh·e ¯Á‡ ‰L¯‰ƒ¿»«≈ƒ≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈≈
È‰z È˙‡L¯‰ BÊÂ ,E„Èa ÈÏ LiL ÔB„wt‰ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ
ÏÚ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ - ¯Á‡ ‰L¯‰ „È˜Ùn‰ Ì‡Â .EÏˆ‡∆¿¿¿ƒ««¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿ƒ«

.Ô˙ B˙‡L¯‰a È¯‰L ,¯eËt ÔBÚÓLÂ ;BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»∆¬≈¿«¿»»»«

הם.71) שבהגיון דברים אבל מקור, כאן ציינו לא המפרשים

.‡ÈÔ·e‡¯72¯Ó‡Â ,ÈÂÏ Ú·˙Â ÔBÚÓL ˙‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»«ƒ¿¿»«≈ƒ¿»«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :ÈÂÏ73ÔBÚÓL Ú·MÈ Ï·‡ , ≈ƒ…»¿»ƒ≈»¬»ƒ»«ƒ¿

ÏhÈÂ74˙È·a ÁpÓ ‰È‰ÈÂ ,ÈÂÏ „iÓ ÔBÓn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¿ƒ…ƒƒ«»ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆À»¿≈
ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc75Ïk ÔÎÂ .ÏhÈÂ Ú·MÈÂ ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»«¿ƒ…¿≈»

‰È‰ÈÂ ,Ô·e‡¯ Ôe„È - ÔBÚÓLa ÈÂÏ ‰ÏBzL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆
.Ï‡MÈÂ ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ÔBÓn‰«»À»¿≈ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»≈

ÌÈ¯Á‰Ï Ô·e‡¯Ï LÈÂ76¯˜L ˙ÚË ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«¬«∆∆
BÈ‡ - ‰Úe·L ÈÂÏ ·iÁ˙ .B¯Á‡Ïe ÔBÓn‰ ·kÚÏ È„k¿≈¿«≈«»¿«¬ƒ¿«≈≈ƒ¿»≈
ÈÙa ÌÈ¯Á‡L „Ú ÚaL ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBÚÓL77Ì¯Á‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;¯˜L ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ƒ¿«ƒ∆≈»«∆∆∆≈∆«≈∆
ÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡b‰ ewzL ‰l˜ ‰wz ‡l‡È„k ,Ì ∆»«»»«»∆ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿≈

B˙Úe·L ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰È˙BÚË ÔÈÈ„ ÈÏÚa eeÎiL∆¿«¿«¬≈ƒƒ«¬≈∆¿≈¿«¿ƒ¿»
‰lw‰ BÊ ‰wz ÈtÓ ‰Ê ÏL78. ∆∆ƒ¿≈«»»««»

המפרשים.72) עלֿידי המקור צויין לא כאן לאחר 73)אף
ההרשאה  שנכתבה בעת אבל כן, אמר ההרשאה שנכתבה
ז). הלכה (למעלה הרשאה לכתוב אין אחרת כן, אמר לא
לב: בשבועות נראה וכן וכסףֿמשנה. הראב"ד השגת ועיין

היכא. ד"ה ב'תוספות' שם בשני 74)ועיין המדובר
שהנתבע  הוא שדין התובע. ביד שטר כשאין א ' אופנים:
הוא  שיכול אלא ופטור, היסת שבועת נשבע בכל הכופר
מהלכות  (פ"א ויטול שישבע התובע על השבועה להפך
ואעפ"כ  התובע, ביד שטר כשיש ב' ו). הלכה ונטען טוען
(פי"ד  פרעתיך שלא לי השבע לתובע: לומר הנתבע יכול
יט. ס"ק קכג סימן ש"ך ועיין ב), הלכה ולוה מלוה מהלכות

כי 75) זה, של לבואו מסויים זמן שקובעים אומרים, ויש
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שם  (שו"ע משבועה להתחמק ורוצה רמאי המשלח שמא
יג). ס"ק שם וסמ"ע ח, היא,76)סעיף הגאונים תקנת

דרבנן, בין דאורייתא בין שבועה, עליו שמטילים מי שכל
טוען  מהלכות (פ"א המשביע על חרם להטיל זכות לו יש

יא). הלכה אשבע.77)ונטען לא - שיבוא ועד
הממון 78) לעכב שיכול למעלה, שאמרנו למה בניגוד

ששם  - ויטול שמעון שישבע אומר אם הב"ד, ביד וליתנם
הגאונים. של קלה תקנה ולא הגמרא, דין הוא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) משתתפים, הם והיאך שותפות דיני רבינו בו ביאר

חולקים. הם

.‡Ïk ‰˜È ‰na - ÛzzL‰Ï ÔÈÙzM‰ eˆ¯iLk„Á‡ ¿∆ƒ¿«À»ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆»∆»
ÔBÓÓ Ô‰Ó2?Ba ÛzzL‰Ï B¯·Á3˙BÚÓa Ì‡ ≈∆»¬≈¿ƒ¿«≈ƒ¿»

eÏÈËÈÂ ,ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·ÈÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·È - eÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿»ƒ∆¿»¿»ƒ
e‰Èa‚ÈÂ ,„Á‡ ÒÈÎÏ Ô˙B‡4Ì‰ÈL ÒÈk‰ ˙‡5Ï·‡ . »¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈∆¬»

¯ËL e·˙k Ì‡6„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú e„ÈÚ‰Â ƒ»¿¿»¿≈ƒ≈ƒ««ƒ∆»ƒ«
- Ô‰a eÙzzLÈÂ ‰‡Ó ‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ‡È·iL Ì‰ÈL¿≈∆∆»ƒ∆≈»¿∆≈»¿ƒ¿«¿»∆
‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,ÔÈÙzL eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,e˜ ‡Ï…»«¬«ƒ…«¬À»ƒ∆≈««¿≈«ƒ¿∆

ÔÈÙÈÏÁa7- ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡La eÙzzL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ewL ÔÂÈk8‡È·iL Ì„iÓ9Bck ‰ÊÂ ÔÈÈ ÏL B˙È·Á ‰Ê ≈»∆»ƒ»»∆»ƒ∆»ƒ∆«ƒ¿∆«

Ô‰a eÙzzL È¯‰Â L·c ÏL10.Ô‰a ÔÈÙzL eOÚ , ∆¿««¬≈ƒ¿«¿»∆«¬À»ƒ»∆
Ô‰È˙B¯t e·¯Ú Ì‡ ÔÎÂ11˙eÙzLa ÌB˜Ó e¯ÎOL B‡ , ¿≈ƒ≈¿≈≈∆∆»¿»¿À»

el‡ È¯‰ - Ô‰a eÙzzLpL B˙È·Á ‰ÊÂ Bck ‰Ê ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆«¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»∆¬≈≈
ÔÈÙzL12‰BwL ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa :¯·c ÏL BÏÏk . À»ƒ¿»∆»»¿»«¿»ƒ∆∆

‰fÓ ‰Ê ÔÈÙzM‰ ÔÈB˜ ÔÓˆÚ ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡a ,Á˜Bl‰«≈«¿»«¿»ƒ«¿»ƒ«À»ƒ∆ƒ∆
.Ba ÛzzL‰Ï Ì‰ÈÈa Ïhn‰ ÔBÓn‰«»«À»≈≈∆¿ƒ¿«≈

ומטלטלין.2) כסף כולל נקנית 3)רכוש, השותפות שאין
וצריך  א). סעיף קעו סימן (חושןֿמשפט גרידא בדיבור
זה  אין - שישתתפו קנין עשה עם אבל הממון, גוף לקנות
הלכה  מכירה, מהלכות פ"ה (למעלה בעלמא כדברים אלא

למעלה 4)יד). וראה בהגבהה, נקנה שכיס פו. בבאֿבתרא
י. הערה ולהלן א, הלכה מכירה מהלכות יש 5)פ"ג

אחד  כל אם והואֿהדין דוקא, לאו אחד שכיס אומרים,
בחושןֿמשפט  וראה (כסףֿמשנה). השני של כיסו מגביה

ד. ס"ק שם הגר"א ובביאור נקנים 6)שם, אינם ומטלטלין
עט:). (בבאֿקמא פ"ו 7)בשטר ולמעלה מו. בבאֿמציעא

א. הלכה מכירה, שמטלטלין 8)מהלכות במשנה, מד. שם
במשנה. כח. בקידושין וכ"ה בחליפין. אף 9)נקנים

מקום. בכל קונים שחליפין הביא, לא כלומר,10)שעדיין
של  שהחליפו ולא לשותפות, חבירו חלק קנה מהם אחד כל

בזה. זה ושל בזה קנייה 11)זה מה מקשה: הכסףֿמשנה
פירותיהם  "שעירבו פירש: ולפיכך הפירות? בעירוב יש
סימן  הסמ"ע אבל דמעות". דומיא מהם, אחד כל והגביהם
אדם  שכל קנין, הוא עצמו שהעירוב כתב, ח ס"ק קע"ו
נחשב  זה לערבב, הסכים ואם נפרדים, יהיו שפירותיו רוצה
אין  - תערובתו על מקפיד אדם שאין במעות ולפיכך, לקנין.
בשותפותֿ למעלה רבינו הזכיר לא ואמנם קנין. התערובת
זה, דבר שמקור [ונראה תערובת. ולא הגבהה, אלא מעות
במסקנת  לח: בביצה שאמרו ממה הוא קנין, הוא שעירוב

שאיסור  שכשם אשי, ורב ורבא אביי לדעת שם, הגמרא
נתערב  ואם אחר, של בממון ממון בטל כן היתר, ברוב בטל
הזה  הקב בטל חבירו, של קבין בעשרה חיטין של קב לו
הזה, הקב תמורת לו לשלם שצריך אלא חבירו, של בחיטים
שעלֿידיהם  הקנינים, ככל זה קנין ואין קנין. הוא ביטול הרי
בלאו  העולם כל על החפץ נאסר מזה וכתוצאה החפץ, קנה
הדבר  בביטול, כאן אלא - יג) יט, (ויקרא תגזול" "ולא של
"ולא  של איסור נתבטל הביטול עלֿידי בהיפך: נעשה
וממילא  ברוב, בטלים מאכלות איסורי שכל כשם תגזול",
של  בתערובת שגם ללמוד יש זה ומתוך וקנה. שלו נעשה
שכל  כיון חבירו, של קבים עשרה בשל שלו קבים עשרה
בהן  שמעורבות מחמת חיטים להוציא לו אסור מהם אחד
בחד" "חד ואיסור היתר בתערובת שכן חבירו, של חיטיו
חבירו, של חיטיו קונה אחד כל - אסור הכל באחד), (=אחד
המטבעות  עצם על הקפדה שאין ובמעות שותפים. ונעשים
קנין, התערובת אין ביטול, בהם שייך ולא שווים על אלא

הנ"ל]. הסמ"ע שכתב לכל 12)וכמו להם, קונה שחצרם
השותפין  שחצר פד:) (בבאֿבתרא שאמרו ומה ואחד. אחד
להשתמש  זכות בו לשניהם שיש בחצר אלא אינו קונה, אינו
בחצר  החפץ את המקנה כשמניח ירצה, אשר בכל בו
שהניח  שכיון מרשותו, יציאה זו אין - לחבירו להקנותו
שלו, הוא הזה שהמקום הדבר הוברר זה, במקום חפץ
ששכרוהו  בחצר אבל ברשותו, עודנו שהחפץ ונמצא
ואם  לשניהם, המשותפים דברים רק בו להשתמש במיוחד
ברשותו  גם מונח הוא הרי בחצר החפץ מניח כשהמקנה כן
והניחו  שלו היחיד מרשות החפץ שהוצא ונמצא הקונה, של
קעו, סימן המשפט' (נתיבות לקונה גם השייכת ברשות

אורֿשמח). ועיין ב, ס"ק האורים' 'משפט

.·ewL Èt ÏÚ Û‡ ,˙en‡a eÙzzLpL ÔÈn‡‰»À»ƒ∆ƒ¿«¿¿À»««ƒ∆»
ÈL B‡ ÌÈËiÁ ÈL ?„ˆÈk .ÔÈÙzL ÔÈ‡ - Ì„iÓƒ»»≈»À»ƒ≈«¿≈«»ƒ¿≈
‰ÊÂ ‰Ê ÁwiL ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈ‚¯B‡¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆…∆ƒ«∆»∆
˙eÙzL Ô‡k ÔÈ‡ - ‰ÂLa Ô‰ÈÈa ‰È‰È BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿ƒ¿∆≈≈∆¿»∆≈»À»
‡a ‡lL ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÏÏk¿»∆≈»»«¿∆«¬≈»»∆…»

ÌÏBÚÏ13ÔBÓÓa ÌÈ„‚a‰ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÔÓˆÚ14ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈ¯ÎBÓe Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â15È˙M‰ «¿»¿¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ

Ô‰È˙BÚnÓ ·¯Ú‰Â16eÙzzLÂ ,ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ‚¯B‡Â17 ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
‰Ó ÏÎÂ ,ÔÈÙzL el‡ È¯‰ - Ba ÔÈÁ˜BlL ˙BÚna«»∆¿ƒ¬≈≈À»ƒ¿»«
el‡ È¯‰ - ÔzÓ·e Ô‡OÓ·e ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÎOa eÁÈÂ¯iM∆«¿ƒƒ¿«¿«¿»¿«»»¿«»»¬≈≈

.ÚˆÓ‡Ï»∆¿«

שדעת 13) לפי א. הלכה מכירה, מהלכות כב פרק למעלה
אבל  בעולם, אינם והרי הרווחים, על חלה שהשותפות רבינו
מהם  אחד שכל היא, השותפות של שמהותה סובר הראב"ד
בעולם  הריהו וגופו ידיו, למעשה לחבירו, גופו משעבד
סב  ובהערה יד, הלכה מכירה מהלכות פ"ה למעלה [וראה

כן,14)שם]. עשו לא כאן אבל דרכן, היה כן פירוש:
בחייטים. והמדובר ד). ס"ק קעו סימן 'פרישה' להלן ראה

סעיף 15) שם בשולחןֿערוך הוא וכן שלוקחין, או כלומר:
באורגים. מדובר וכאן יג.16)ג. הערה למעלה ראה

עצמם,17) בממון לוקח אחד (שכל מהמנהג שינו כלומר,
והערב  והשתי הבגדים שקנו לפני במעות, ונשתתפו כנ"ל)
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דבר  בכלל אינם בשוק, מצויים שהם ומכיוון שם). ('פרישה'
יא). ס"ק שם, (סמ"ע קנו לא שעדיין אע"פ לעולם בא שלא

.‚ÔÈÙzM‰18‰ÊÂ ÌÈ˙‡Ó ‰ÊÂ ‰Ó ‰Ê ÒÈkÏ eÏÈh‰L «À»ƒ∆ƒƒ«ƒ∆»∆¿∆»«ƒ¿∆
Le˜qÚ˙Â ,˙B‡Ó LÏ19B‡ e˙ÁÙe ,ÔBÓna Ôlk ¿≈¿ƒ¿«¿À»«»»¬

ÈÙÏ ‰ÂLa Ì‰ÈÈa ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰ - e¯È˙B‰ƒ«»»«¿»≈≈∆¿»∆¿ƒ
ÌÈÓ20elÙ‡Â .˙BÚn‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ ,21¯BL eÁ˜Ï ƒ¿»»¿…¿ƒ«»«¬ƒ»¿

B¯OaÓ „Á‡ Ïk ÏËB ‰È‰ e‰eÁ·Ë el‡L ,‰ÁÈ·ËÏƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¿»
ÂÈ˙BÚÓ ÈÙk22- e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ÈÁ e‰e¯ÎÓ Ì‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿»«»¬ƒ

ÚˆÓ‡Ï ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰23?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»»«¿»»∆¿««∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;Ô‰a eÙzzLpL ˙BÚna e˙Â e‡OpLk24Ì‡ ¿∆»¿¿»¿«»∆ƒ¿«¿»∆¬»ƒ

B‡ e˙ÁÙe ,Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰«»«»ƒ«¬«ƒ…ƒ»»¬
‰pML ÚaËn‰ ˙ÓÁÓ e¯È˙B‰25ÈL‡ B‡ CÏn‰ ƒ≈¬«««¿≈«∆ƒ»«∆∆«¿≈

‰È„n‰26.˙BÚn‰ ÈÙÏ „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ - «¿ƒ»¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ«»
e˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏhiL «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒƒ¿∆ƒ…

‰‡n‰ ÏÚa28ÏÚa ÏhÈÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL «««≈»¿»¿»ƒƒ«»»¿ƒ…««
ÏhiL ‰Ê ˙ÁÙÈ ‡Ï - e˙ÁÙ Ì‡Â ,ÚÈ·¯ ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿¬…ƒ¿…∆∆ƒ…
‰Ê „ÈÒÙÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ ‡l‡ ¯ÎO‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL¿»¿ƒ≈«»»∆»¿ƒ««∆¿≈¿«¿ƒ∆
È¯‰ - ˙Át‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL ¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ÏËBpL∆≈¿ƒ««»»¿»¿»ƒƒ«¿»¬≈
- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ÔÈ˜ÏBÁ el‡≈¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿«∆¿»

.Ìi«̃»

שמואל.18) של מימרא צג: צג. דוקא 19)כתובות
לפי  חולקים קיימים, והמעות נתעסקו לא אם אבל נתעסקו,

(להלן). של 20)המעות ומזלו שיתכן הוא שהטעם נראה
שהשקיע. הממון לכמות לב לשים בלי גורם, השותף

שור 21) ש"אפילו שמואל, למימרת המנונא רב של כפירושו
נוטה  שלזה לאמצע", השכר - לטביחה ועומד לחרישה

כמותו. הרי"ף הכריע ושלפיכך הכסף22ֿ)הסוגיא, לדעת
- טבחוהו ואחרֿכך לחרישה, לכתחילה עמד אם אף משנה
רבה  שפלוגתת שפירש כרש"י (ודלא כחלק חלק מחלקים
בזה  ואף טבחוהו. ושוב לחרישה כשעמד היא המנונא ורב

לאמצע). השכר הונא רב המנונא,23)אמר כרב והיינו
עמד  ושוב לחרישה העומד שור הזכיר המנונא שרב אלא
עמד  מתחילה אם אף כן שהדין מוסיף ורבינו לטביחה,

הגמרא.24)לטביחה. במסקנת צג: שהוסיפו 25)שם
אותו. החסירו או המטבע ערך בגמרא 26)את מצאנו [כן

פסלתו  או מדינה שפסלתו "מטבע מו:) (בבאֿמציעא
-27)מלכות"]. בממון תנאי שכל הידוע, לכלל בהתאם

התנו 28)קיים. שאפילו להודיענו זו, דוגמא רבינו נקט
הולך  שהכל קיים, תנאם - למרבה ולמעט לממעט להוסיף

התנאי. אחרי

.„ÔÈÙzM‰29ÔÓÊ ˙eÙzLa e„ÓÚiL Ì‰ÈÈa e˙‰L «À»ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆««¿¿À»¿«
BÈ‡Â ,B¯·Á ÏÚ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ·eˆ»̃»∆»¿∆»≈∆¿«≈«¬≈¿≈
ÔBÓÓ ‰ÏÎiL „Ú B‡ ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«∆«ƒ««¿««∆ƒ¿∆»
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏhÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙eÙzM‰30 «À»¿≈∆»≈∆»ƒ…∆¿ƒ«∆∆

¯ÎOa ‡ÏÂ31eÙzzL .ÔÓf‰ ÛBÒ „Ú32‡ÏÂ ,Ì˙Ò ¿…«»»««¿»ƒ¿«¿¿»¿…
‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ el‡ È¯‰ - ÔÓÊ Ì‰Ï eÚ·»̃¿»∆¿«¬≈≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿∆

Ô‰Ó „Á‡33ÏËB ‰ÊÂ ,‰¯BÁq‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏËB ‰ÊÂ ; ∆»≈∆¿∆≈∆¿ƒ«¿»¿∆≈
‰wÏÁ ÔÈc ‰¯BÁÒ d˙B‡a ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â .B˜ÏÁ34, ∆¿¿ƒ…»¿»¿»¿»ƒ¬À»

„ÒÙ‰ d˙wÏÁa ‰˙È‰L B‡35ÔÈ¯ÎBÓ el‡ È¯‰ - ∆»¿»«¬À»»∆¿≈¬≈≈¿ƒ
d˙B‡36‰È‰ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ37Úe„È ÔÓÊ »¿¿ƒ∆«»ƒ»»¿«»«

·kÚÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯BÁÒ d˙B‡ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ«»¿»≈¿»∆»≈∆¿«≈
Úe„i‰ ÔÓfa ‰¯BÁq‰ ¯ÎnzL „Ú e˜ÏÁÈ ‡lL∆…«¿¿«∆ƒ»≈«¿»«¿««»«
ÁÂ¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ÔÓ ÏËB „Á‡ ÔÈ‡Â .d˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»»¿≈∆»≈ƒ«∆∆¿…ƒ»∆«
Ì‰Ï ‰È‰ .Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡ ‡l‡ ,‰wÏÁ‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¬À»∆»ƒƒ¿≈≈∆»»»∆

ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ38‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ≈∆¬≈ƒ≈»««¬≈…
·BÁ Ïk ‰a‚pL „Ú ˜ÏÁ39‡l‡ ;eÏ LiL «¬…«∆ƒ¿∆»∆≈»∆»

ÔÈ˜ÏBÁ40˙B·BÁ‰ eÚ¯ÙiLÎe ,41„Á‡ Ïk ÏhÈ - ¿ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ…»∆»
ÔÈ‡¯Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Á‡Ï ·BÁ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ .B˜ÏÁ‰Ê ∆¿»»¬≈∆¿«≈ƒ≈»«¬»ƒ∆

‰ÊÏ42ÔÈ˜ÏBÁ -43ÔzÈ - BÚ¯ÙÏ ·BÁ‰ ÔÓÊ ÚÈbiLÎÏÂ , »∆¿ƒ¿ƒ¿∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ≈
ÌÈ‡¯Á‡ Ô‰ Ì‡Â ;B˜ÏÁ „Á‡ Ïk44Ô‰Ó „Á‡ Ïk - »∆»∆¿¿ƒ≈«¬»ƒ»∆»≈∆

.·BÁ‰ eÚ¯ÙÈÂ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ·kÚÓ¿«≈«¬…«∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ¿¿«
ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ :BÏ ¯ÓB‡ B¯·Á È¯‰L ?·kÚÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈∆¬≈¬≈≈ƒ¿»
ÌÈÓ„a ÔzÂ ‡O ,¯ËM‰ Ïk ÌlLÏ ·iÁ epnÓ „Á‡∆»ƒ∆«»¿«≈»«¿»ƒ»¿ƒ≈¿»ƒ
ÏËÂ ,˜ÏÁ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ .ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú el‡≈«∆«ƒ««¿«»«¬≈«¬…¿…
‰¯BÁÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ,¯ËM‰ Ïk „‚k ÌÈÓ„ ‰z‡«»»ƒ¿∆∆»«¿»«¬≈≈∆¿»
·kÚÏ BÏ LÈ - BpÓÊa ¯ËM‰ Ïk ÌlL˙e ,EÓˆÚÏ¿«¿¿¿«≈»«¿»ƒ¿«≈¿«≈
ÔÈÁÈÂ¯Ó ¯˙BÈ ÌÈM‰Â ,„ÈÒÙ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«∆»«¿ƒ¿«¿«ƒ≈«¿ƒƒ

„Á‡‰ ÔÓ45. ƒ»∆»

הספרים 29) נוסחת וכפי רבא, של מימרא קה. בבאֿמציעא
(=שנים  הדדי בהדי עיסקא דעבדי תרי בי "הני שלפנינו:
ואמר  (=הרוויחו), ורווח נשתתפו) כלומר ביחד, עסק שעשו
ליה  אמר אי ונחלוק), (=בוא ליפלוג תא לחבריה, חד ליה
מתנגד  השני אם =) דמעכב הוא דינא - טפי נרווח אידך
החלוקה)". שמעכב הוא דין - יותר להרוויח שרוצה וטוען
מסויים, זמן וקבעו שותפות שעשו בשנים רבינו, ומפרשה
בי  "הני שם: אחרות ובנוסחאות שם. והרי"ף רש"י ועיין
שם). המאור' ב'בעל (ראה הדדי" בהדי עיסקא דקבילו תרי
ועיין  משלישי, עיסקא שקבלו בשנים כאן המדובר זה, ולפי

שם. ו'תוספות' השותפות.30)רש"י ביטול שזהו
רוצה 31) הוא כי לטעון, יכול שותף שכל במסקנא, שם

הזמן  עד יחד, והרווח הקרן הכסף, בכל בשותפות להמשיך
ברכה. להביא יותר עדיף שנים של מזלם כי בטענה הקצוב,

הונא,32) רב בר רבה של דינו פסק מתוך לא: שם נראה כן
רב  מדברי סט. ושם ספרא, ורב איסור של העובדא רקע על

הכותים. שני של העובדא רקע על להלן 33)פפא וראה
חבירו. לדעת שלא כשחולק ט, הלכה בפ"א 34)פ"ה ראה

ד. הלכה שכנים שטלית 35)מהלכות ח. ז: בבבאֿמציעא
יחלקוה  שאם טמאה ובהמה חלוקה, בכדי שאינה מוזהבת

בדמיה. ומתחלקים אותה מוכרים - המדובר 36)תיפסד
אקנה  או קנה כלומר: אגוד", או "גוד טענת כאן כשאין
אגוד" או "גוד טוען אם אבל ה"ב), שם שכנים בהל' (ראה
כט). ס"ק קעו, סימן (ש"ך לאחר אותה מוכרים אין -

רבא 37) של פירושו וכפי יהודה, רבי של ברייתא לא: גיטין
לשותפים. ד"ה שם ו'תוספות' בר"ח וראה קרי:38)שם.

אחרים. אצל החובות.39)חובות כל כלומר,
וממשיך 40) החובות. כל שגבו לפני אף חולקים כלומר,

וכו'. החובות וכשיפרעו - חולקין? איך לפרש רבינו
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שאין 41) ומכאן חולקים, - חוב כל פרעון לאחרי כלומר,
שיכול  לפי - חלקו יגבה אחד שכל באופן בשטרות, חולקים
ועיין  (רדב"ז, החוב לגבות עדיף שנים, של כוחם לו: לומר

הרא"ש). בשם קעו סימן שניהם 42)ב'טור' שלוו כגון
על  תשלום חובת חלה אחד כל שעל באופן כסף סכום
שאינם  בשטר כשפירשו והמדובר בלבד. הסכום מחצית
הלכה  ולוה מלוה מהלכות בפכ"ה (ראה לזה זה אחראים
לזה. זה ערבים ואינם כאן) וכסףֿמשנה וברדב"ז ט,

והוא 43) השותפות, את לפרק השני את להכריח אחד יכול
יכול  השני ואין בו. חייב שהוא החיוב חלק את ישלם
שאין  מכיון האחד, מן טובים שהשנים בסמוך, כמו לטעון,
שם  סמ"ע וראה ביניהם, קשר ואין השני על האחד שעבוד

נד. תשלום 44)ס"ק את מהם אחד מכל לתבוע שאפשר
אחראים  הם הסתם שמן אחד, בשטר שלוו כגון החוב. כל
מלוה  (הלכות אחראים שאינם פירשו שלא כיון לזה, זה

כאן). רדב"ז ועיין שם, בסיום 45)ולוה שם בבאֿמציעא
שאם  זו), הלכה בתחילת הובא (שתוכנה רבא של המימרא
ואף  להתחלק, השני את להכריח יכול האחד אין זמן, קבעו

החוב. פרעון זמן עד לזה זה משועבדים הם כאן

.‰Ô˙Bp‰46˙ÈBÏt ‰È„ÓÏ CÏÈÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈≈≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰¯BÁÒÏ47‰¯BÁÒÏ ˙B¯t BÏ ˙B˜Ï B‡ ,48·LÈÏ B‡ , ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈≈

˙eÁa Ba49ÔBÓn‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -50 «¬≈»«¬…¿«¬ƒ«»
¯ÊÁÈÂ e˙‰L ÌB˜nÏ CÏiL „Ú ,ÛzM‰ „iÓ51B‡ , ƒ««À»«∆≈≈«»∆ƒ¿¿«¬…

e˜iL „Ú52·LiL „Ú B‡ ,¯kÓÈÂ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ «∆ƒ¿»«≈¿ƒ¿…«∆≈≈
˙eÁa53.‡e‰ ÔÓÊ Ú·wL ÈÓk ‰fL . «¬∆∆¿ƒ∆»«¿«

ד.46) בהלכה למעלה שנאמר ממה כלומר,47)נלמד
נו. ס"ק שם סמ"ע וראה סחורה. שם ולמכור לקנות

למכרם.48) עלֿמנת לכאן ולהביא פירות לקנות היינו,
זו.49) בחנות זה בכסף ולתת לשאת אבל 50)כלומר,

פ"ט  ראה כפועל, הוא שהרי בו, לחזור יכול המקבל
יד. הלכה שכירות ונתן 51)מהלכות שנשא לאחר כלומר,

שיקנה.52)שם. תימן: שישא 53)בכ "י עד  כלומר,
- למכירתם ידוע זמן שיש דברים שם יש ואם בחנות. ויתן

(רדב"ז). הזמן שיגיע עד

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ë éòéáø íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בסחורה 1) להתנהג השותף צריך היאך רבינו בו ביאר

חבירו. מדעת שלא לחלוק בא מהם אחד ואם המשותפת,

.‡‚‰nÓ ‰pLÈ ‡Ï - Ì˙Òa B¯·Á ÌÚ ÛzzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¬≈ƒ¿»…¿«∆ƒƒ¿«
‰È„n‰2¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏÈ ‡ÏÂ .‰¯BÁq‰ d˙B‡a3, «¿ƒ»¿»«¿»¿…≈≈¿»«≈

da ÛzzLÈ ‡ÏÂ4ÌÈ¯Á‡ ÌÚ5‰¯BÁÒa ˜qÚ˙È ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿«≈»ƒ¬≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿»
¯Á‡˙6‰Ùw‰a ¯kÓÈ ‡ÏÂ ,7Bk¯cL ¯·„ ‡l‡ , «∆∆¿…ƒ¿…¿«»»∆»»»∆«¿

„ÈÓz ¯În‰Ï8ÌÈ¯Á‡ „Èa „È˜ÙÈ ‡ÏÂ ,‰Ùw‰a9, ¿ƒ»≈»ƒ¿«»»¿…«¿ƒ¿«¬≈ƒ
B¯·Á ˙ÚcÓ ‰OÚL B‡ ,‰lÁza e˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡10. ∆»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ««¬≈

BÚÈ„B‰ Ck ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚÂ ¯·Ú»«¿»»∆…ƒ««¬≈¿««»ƒ
È¯‰ - ÂÈOÚÓÏ ÌÈkÒ‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈOÚ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«»ƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»¬≈

¯eËt ‰Ê11ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡Â .12, ∆»¿≈»«¿»ƒ»≈¿ƒƒƒ¿»
.„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡∆»ƒ¿»ƒƒ¿»

בתורת 2) לחבירו מעות שהנותן ב, הלכה להלן ראה
והמקור  שעורים. בהם ליקח אין חיטים, בהם ליקח שותפות
הרי  מנהג יש אם - בסתם כשהשתתף ואף קב: קמא מבבא
עוז  במגדל וראה לא) קטן סעיף קעו (סמ"ע התנה כאילו זה

הגאונים. בתשובות זו להלכה אונס 3)מקור יארע פן
חמרא  בידיה הווה "רבינא ק: בכתובות הוא כן  בדרך.
(=רצה  לסיכרא ליה מסיק הווה וכו' זוטא דרבינא  (=יין)
אשי, דרב לקמיה אתא "סיכרא") ששמו למקום להוליכו
אתי  לקחת לי מותר (=האם בהדיה למשקליה מהו ליה אמר
יקרה  שמא (=אקחהו מיתניס דילמא נשקליה, זה?) יין
וזה  הרי"ף, נוסחת הוא (כן מתקיף דילמא נשבקיה, אונס),
לא  זיל ליה אמר יחמיץ), שמא כאן, אותו נשאיר פירושה:
שלך)". את מוליך שאתה כשם אותו (=הוליך מדידך עדיף
לו, התירו אז - כאן יחמיץ שמא חשש יש אם שדווקא הרי
ר"ן  ועיין שלו, את גם מוליך אם אף אסור אחר באופן אבל

בים". "פירש גם רבינו הזכיר ולהלן היינו,4)שם.
ב. הלכה כדלהלן השותפות, בממון או מקור 5)בסחורה

בחלקו  אחרים עימו "הממנה פט: פסחים במשנה זו הלכה
את  לו ליתן חבורה בני רשאים החבורה) בני בידיעת (שלא
רוצים  אנו שאין וצא, חלקך טול לו אומרים כלומר, שלו".

שם). (רע"ב בינינו זר מציעא 6)שיתערב בבא תוספתא
להלן  הובא ותוכנה ,380 A עמוד צוקרמנדל (הוצאת ד פרק
למחצית  בחנות חבירו את ש"המושיב ז), הלכה ז (פרק
עיניו  שאין לפי באומנותו, יעסוק לא אומן היה אם שכר,
בתוספתא  ושם באומנותו". שעוסק בשעה החנות על
(בתוספתא: בחצר עימו שותף היה שאם רבינו ובדברי
מה  על בהסתמכו רבינו זאת השמיט וכאן מותר. בחנות)

להלן. שקיך"7)שכתב פתח כיסיך, "שרי קיג. פסחים
השק  פתח כך ואחר כיסך בתוך ותנם תחילה המעות (=קבל
כמה  דמילתא "סתמא עו: בכתובות אמרו ועוד ללוקח). ותן
הסתם  (=מן חיותא" אינש יהיב לא זוזי, איניש יהיב דלא
את  הלוקח נתן שלא זמן כל הבהמה את המוכר ייתן לא

וקצתם 8)הכסף). בהקפה מוכרים אדם בני קצת ואם
ואפשר  משנה) (כסף בהקפה למכור אסור בהקפה שלא
שלא  וקצת בהקפה מוכרים אדם בני רוב אם שאפילו
אחר  בממון הולכין שאין בהקפה, למכור אין - בהקפה
מכירה  מהלכות ט"ז פרק ולמעלה צב: בתרא (בבא הרוב
תמיד  להימכר שדרכו בדבר אלא היתר ואין ה) הלכה
המשפט  ובנתיבות ב הלכה להלן שמח באור (ראה בהקפה

כג). אות חידושים להשאיל 9)שם רשאי השואל שאין
של  רצונו שאין - להשכיר רשאי השוכר ואין (לאחרים)
א  ופרק לו. מציעא (בבא אחר ביד פקדונו שיהא אדם
כמו  כשומר הוא הרי ושותף א). הלכה שכירות מהלכות

מב:. בתרא בבבא קיים"10)שאמרו שבממון תנאי ש"כל
צד.). מציעא מחל.11)(בבא שכתב 12)שהרי כמו

שתחילה  יא הלכה מכירה מהלכות ה פרק למעלה רבינו
קניין. צריכה אינה
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Ïk - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙¯Á‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»«∆∆¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ»
¯·ÚL ˙ÓÁÓ ‡B·iL ˙Át16Bc·Ï ÌlLÏ ·iÁ17Ì‡Â ; ¿»∆»≈¬«∆»««»¿«≈¿«¿ƒ

‰È‰18e˙‰L BÓk ,ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎO ÌL »»»»»«»»»∆¿«¿∆ƒ¿
Ô˙Bp‰ ,CÎÈÙÏ .¯ÎOa Ì‰ÈÈa19˙¯B˙a B¯·ÁÏ ˙BÚÓ ≈≈∆«»»¿ƒ»«≈»«¬≈¿«

‰¯BÁÒÏ ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙eÙzL20‰˜Â CÏ‰Â , À»ƒ«»∆ƒƒƒ¿»¿»«¿»»
‰˜Â ,ÌÈ¯BÚO ˙B˜Ï ˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ∆»«»ƒ¿¿ƒ¿»»

Ì‡ :ÌÈhÁ21Ì‡Â ,¯·ÚL ‰ÊÏ e˙Át - e˙Át22 ƒƒƒ»¬»¬»∆∆»«¿ƒ
ÚˆÓ‡Ï e¯È˙B‰ - e¯È˙B‰23ÔÎÂ .24ÛzzLÂ CÏ‰ Ì‡ ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

„ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰ Ì‡ :˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚƒ«≈¿»«À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
Ì‡ Ï·‡ .ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯kzO Ì‡Â ,BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒƒ¿«≈«»»»∆¿«¬»ƒ

BÓˆÚ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚ ÛzzL25˙Át - ˙Át Ì‡ : ƒ¿«≈ƒ«≈¿»«¿ƒ»«»«
BÓˆÚÏ26e˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ÁÈÂ¯‰ - ÁÈÂ¯‰ Ì‡Â , ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿

.È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - Ô‰ÈÈa≈≈∆«…¿ƒ«¿»

הנותן 13) לפיכך הדברים בהמשך שנאמר מה מתוך יוצא
וכו'. לחבירו בספינה.14)מעות נסע שמא 15)הפליג,

המתחיל  דיבור ק: לכתובות ברש"י ראה בים. תקלה תארע
לאמטויי. באו 16)מהו שלא אחרים בהפסדים אבל

וראה  ט. קטן סעיף קפג סימן (ש"ך חייב אינו שעבר, מחמת
ב). הלכה א פרק למעלה למלך פי 17)במשנה על אף

"פשיעה  זו והרי לחבירו אחד משועבדים ששותפין
ג) הלכה שכירות מהלכות א (פרק עליה שפטור בבעלים"
אף  פטור אינו ובזה בידיים מזיק מטעם הוא חייב כאן -
ט  הלכה אישות מהלכות כ"א בפרק ראה "בבעלים".

כאן. למלך א 18)ובמשנה (פרק למעלה רבינו כתב כן
לא  שהשותפות כאן, הדין והוא שליחות, לגבי ה ) הלכה

זה. ידי על כברייתא 19)נתבטלה קב: קמא בבא
יהודה. וכרבי ה 20)האחרונה, הלכה א בפרק למעלה

הדין  הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב
היא  שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה כאן,

פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן לשון 21)לסחורה,
שם. יהודה.22)הברייתא וכרבי שם ברייתא

וכנ"ל.23) זה בשינוי מתבטלת אינה שהשותפות
השותפות 24) ממגמת שינה כאן אף שהרי מהקודם, נלמד

משנה). למעלה 25)(כסף רבינו שכתב מה על שעבר
אפשר  אי כאן, ואף אחרת, בסחורה יתעסק שלא א) (הלכה
כב. קטן סעיף קעו סימן ש"ך ועיין איתו. התעסק שלא

אלא 26) בשכר, ולא בהפסד לא חלק הראשון לשותף ואין
ביניהם. כן התנו כן אם

.‚˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
BÓˆÚÏ ÁwÏ È‡M¯ - ¯ÎO27ÔÈn‰ B˙B‡Ó28‡e‰LÎe ; »»««ƒ«¿«¿≈«ƒ¿∆

„Á‡k Ì‰ÈL ¯kÓÈ ‡Ï - ¯ÎBÓ29el‡ ¯ÎBÓ ‡l‡ , ≈…ƒ¿…¿≈∆¿∆»∆»≈≈
BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ .[ÔÓˆÚ ÈÙa el‡Â] ÔÓˆÚ ÈÙa30 ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ¿≈«¿»¿…ƒ«¿«¿

ÔlÎa B‡ ÌÈhÁ ÔlÎa ‡l‡ ,ÌÈ¯BÚO B¯·ÁÏÂ ÌÈhÁƒƒ¿«¬≈¿ƒ∆»¿À»ƒƒ¿À»
‰ÏaÁa ÔÈÂL Ì‰ÈL ˙BÚÓ eÈ‰iL È„k ,ÌÈ¯BÚO31. ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈∆»ƒ»«»»

(27- חבירו עם "המשתתף א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה
ביניהם  כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק לא
שותפות  ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות
לא  ולמכרם, אלו פירות לקנות עראי, באופן אלא כללית,

הש"ך  כתב גוונא וכהאי אחרת. בסחורה לעסוק לו נאסר
והמדובר  הפרישה. בשם סז קטן סעיף קעז סימן ביורהֿדעה
להלן. וראה השותפות, ממעות ולא הוא בכספו כשקונה כאן

בין 28) הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון שכתבו יש
לקנות  מותר אם ואדרבא להלן) (וראה אחר למין המין אותו
שמשלשל  הרואים שיחשבו לחשד, מקום שיש המין, מאותו
כל  ברדב"ז), (ראה לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו
סימן  שם יוסף בבית (ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן
מין  אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז).

אסור. כל 29)אחר משובח אינו לעצמו שקנה מה שמא
(כסף  בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך

של 30)משנה). בכסף מדובר שכאן מפרשים יש
ולעצמו  אחד מין לחבירו לקנות אסור ולפיכך השותפות,
עצמו, של בכסף שהוא שלמעלה ב"לעצמו" ואילו אחר. מין
שהבבא  אומרים ויש אחר. במין ובין המין באותו בין מותר
של  בכסף עוסקות ושתיהן הקודמת מהבבא המשך היא הזו
שביאר  כמו אחר ממין לקנות אסור לעולם זה ולפי עצמו

האזל). (אבן להלן "בחבילה"31)רבינו תימן: בכתבֿיד
הוא  וכן משנה) בכסף (הובא ירוחם רבינו גרס וכן
שיהיה  כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא
חבירו  מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד ריווח
יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף (בית

דאג. לא ולחבירו דאג, לעצמו

.„ÌB˜ÓÏ ‰¯BÁq‰ CÈÏB :¯Ó‡L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»«ƒ«¿»ƒ¿
¯˜Èa ‡È‰L ,ÈBÏt32ÌL ¯kÓÂ ,33ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆ƒ¿…∆¿ƒ¿…»««ƒ∆ƒ≈

·kÚÓ B¯·Á È¯‰ - ‡B·iL ˙Át Ïk B‡ Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ»»»…∆»¿»∆»¬≈¬≈¿«≈
˙BÚÓ Ôz‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈≈¿ƒ∆∆≈»

EnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ„Ï EÈ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰‡Â ,È„ÈaL34. ∆¿»ƒ¿∆¿∆≈«¬∆¿ƒ¿ƒƒ¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ביוקר.32) שם נמכרת שהסחורה פלוני למקום כלומר,
השני 33) מהשותף רשות שבלי א) (הלכה למעלה וראה

אחר. למקום להוליך בירושלמי 34)אסור זו הלכה מקור
שור  על שעלה שור בדין שלישי) פרק (תחילת קמא בבא
שורו  את לשמוט הניזק השור לבעל שמותר להרגו, אחר
לטעון: יכול אינו המזיק השור ובעל המזיק, לשור מתחת
אחריך  לחזר רוצה איני לו: שאומר לפי נזקך, לך אשלם
נזקים  להרחיק חכמים הצריכו זה ומטעם דינים, בבתי
בבא  עיין לניזק, לשלם חייב שהמזיק כאלה אף מחבירו,

יא. הלכה שכנים מהלכות ט פרק ולמעלה כ: בתרא

.‰ÔÓÊ „Ú ˙B¯t‰ ˙‡ ÔMÈÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»¿«≈∆«≈«¿«
Úe„i‰35ÔÓÊ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á ÔÈ‡ - «»«≈¬≈¿«≈»»¿ƒ≈¿«

.ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ˙B¯t Ô˙B‡Ï¿»≈¬≈¿«≈»»

מוסר 35) עליהם שונים, פירות מכירת של התאריכים כגון
נוסף: שם ובתוספתא שם. ובתוספתא בברייתא יהודה רבי
אלא  לקחו לא שמתחילה מותר, - שביעית ערב היה "אם
לצורך  שביעית ערב של פירות ליישן (כלומר, כן" מנת על

שביעית).

.ÂÔ‰Ï LÈ - Ô‰a eÙzzLÂ Ô‰È˙B¯t eÓML ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»≈≈∆¿ƒ¿«¿»∆≈»∆
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‰Ê ÏÚ ‰Ê ‰ÈB‡36‡ÓeL ‡Ïa ˙B¯t e·¯Ú .37 »»∆«∆≈¿≈¿…»
ÔÈ·MÁÓ el‡ È¯‰ - Ô‰ÈÓ„a e˙Â e‡OÂ ,Ìe¯ÎÓe¿»¿»¿¿»¿ƒ¿≈∆¬≈≈¿«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓe ,eÙzzLpL ˙Úa ÔÈÂL eÈ‰ ‰nk ˙B¯t‰ ˙‡∆«≈«»»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«¿ƒ

.„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙‡∆«»»«∆¿≈

אחד 36) של פירותיו את כהוגן שמו שלא נתברר שאם
לזה  זה מוחלים שהם ואפשר שותפים שהם פי על אף מהם,
ברדב"ז. וראה וממכר. מקח כבכל אונאה דין בהם יש -

מקום 37) וודאי יש בזה, לכתחילה דקדקו שלא ומכיוון
כן  אומרים אנו אין כן פי על ואף לזה, זה שמחלו לחשוב

יבֿיג). קטן סעיף שם בסמ"ע (ראה

.ÊÔÈÒÎBÓ Ì‰Ï eÏÁnL ÔÈÙzL38ÚˆÓ‡Ï eÏÁÓ -39. À»ƒ∆»¬»∆¿ƒ»¬»∆¿«
e¯Ó‡ Ì‡Â40eÏÁnM ‰Ó - eÏÁÓ ÈBÏt ÌeMÓ : ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¿«∆»¬
BÏ eÏÁÓ41eÈ‰ .42ÌÈËÒÏ Ô‰ÈÏÚ e„ÓÚÂ ,C¯ca ÔÈ‡a »¬»»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆ƒ¿ƒ

ÏÈv‰ - ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÈv‰Â ,‡¯iM‰ ˙‡ eÏÊ‚Â¿»¿∆««»»¿ƒƒ∆»ƒ«À»ƒƒƒ
ÚˆÓ‡Ï43‡Ïc ,ÏÈv‰Ï ÂÈ¯·Á ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ elÙ‡) . »∆¿«¬ƒ≈¿ƒ¬≈»¿«ƒ¿»

¯Ó‡ Ì‡Â (.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ïc ÔÂÈk ,‚Ït44È‡ ÈÓˆÚÏ : ¿«≈»¿»¬«¿¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ
B˜ÏÁ È„k „Ú ÏÈv‰ - ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡) ÏÈvÓ45 «ƒƒ¿ƒ¿«ƒƒƒ«¿≈∆¿

Ì‰lL ¯˙Bi‰Â ,BÓˆÚÏ46ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡Â ;47( ¿«¿¿«≈∆»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
.BÓˆÚÏ ÏÈv‰ -ƒƒ¿«¿

מכס.38) שימחלו.39)גובי ביקש אחד שרק פי על אף
למענו, שימחלו הייתה שבקשתו פי על שאף אומרים ויש
פי  על זאת שעשו שכיוון לאמצע. השכר - לו והסכימו
ועיין  הרא"ש, בשם משנה (כסף כשלוחם הוא הרי בקשתו

א). קטן סעיף קעח סימן יש 40)בסמ"ע המכס. גובי
מבלי  מעצמם, כן אמרו המוכסים אם דווקא שהיינו אומרים
השותפין  של שלוחם הוא הרי כן, לא שאם אליהם. שפנה

הרא"ש). בשם משנה (כסף למעלה ואין 41)כמבואר
בזה. חלק בבבא 42)לכולם הובאה מציעא, בבא תוספתא

חמא. בר רמי ידי על שם ונתפרשה קט"ז: שכל 43)קמא
להציל  מתכוון הוא הסתם מן דעתו, את גילה שלא זמן

שותף. של כדרכו השותפים, כל בתוספתא 44)בשביל
הציל  שהציל מה דין בבית עימהם היתנה "ואם שם:
תנט  סימן קמא בבא זרוע באור כתב כבר אבל לעצמו".
דין  בבית להתנות צריך שאין נראה שם הגמרא שמסוגיית
ט  הלכה להלן רבינו שכתב פי על ואף שם. עיין דווקא,
לא  הפסד במקום כאן - דין בית צריכה שותפות שחלוקת

כן. פי 45)הצריכו על ואף השותפות. מן נתחלק שהרי
פרק  למעלה (ראה השותפות לחלוקת הזמן עוד הגיע שלא
(שיטה  לחלוק לו התירו הפסד כאן שיש כיוון - ד) הלכה ד

יהונתן). רבינו בשם שם שיכולים 46)מקובצת שכיוון
הפקר. זה אין הפקר.47)להציל, דין לזה יש שאז

.Á¯·c48Úe„i‰49‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÙzL ÈLÏ »»«»«ƒ¿≈À»ƒ««ƒ∆
Ïk ÈL ÏL B˙˜ÊÁÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯aƒ¿∆»≈∆≈≈≈∆¿»∆≈ƒ»

˙eÙzM‰ ÈÓÈ50B‡ epnÓ BÁ˜lL ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ¿≈«À»¿≈»ƒ¿…∆¿»ƒ∆
‰zÓa BÏ B˙pL51B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ¯Á‡Ï ¯Ó‡Â , ∆¿»¿«»»¿…«»«≈∆«ƒ≈¬≈

„Ú Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»∆»¬≈¿∆¿«¿≈∆«
‰È‡¯ ¯Á‡‰ ‡È·iL52. ∆»ƒ»«≈¿»»

מהגמרא 48) כן ודייק א, פרק בתרא בבבא הרי"ף כתב כן

ד. לשותפים.49)שם שייך שהוא ברבים שמפורסם
המשפט 50) (חושן רב זמן שם מונח היה אפילו משמע

שיהא  ובלבד שם). וש"ך סמ"ע ועיין א, סעיף קעט סימן
להם  יש השותפות, ימי אחרי אבל השותפות, ימי בתוך

שם). (רי"ף זה על זה אינם 51)חזקה שותפים כי
ברשותו, שהחפץ מזה הוכחה, ואין השני. על אחד מקפידים
שם). (הרי"ף במתנה לו נתנו או לו מכרו שחבירו

הרא"ש).52) בשם משנה (כסף בעדים

.Ë„Á‡53˜ÏÁÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ54˙ÚcÓ ‡lL ∆»ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆…ƒ««
elÙ‡Â ,‰LÏL ÈÙa ˜ÏBÁ - B¯·Á55˙BËBÈ„‰ Ô‰56; ¬≈≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ≈∆¿

ÔÈÓ‡ e‰iL „·Ï·e57‡ÓeLa ÔÈÚ„BÈÂ ,58˜ÏÁ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»«
dÏ59ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‰LÏMÓ ˙BÁÙa60‰na . »¿»ƒ¿»…»»¿«∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c61˙B¯t e˜ÏÁLa ?62eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¬»ƒ»
˙BÚÓ63‡lL ˜lÁÏ BÏ LÈÂ ,Ì‰ ÌÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰ - »«»«¬ƒ≈¿≈¿«≈∆…

c ˙Èa ÈÙaÁÈpÓe ,ÔÈ64‰na .ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˜ÏÁ ƒ¿≈≈ƒ«ƒ«≈∆¬≈¿≈ƒ«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65„Á‡ ÚaËÓ Ôlk ˙BÚn‰ eÈ‰Lk ? ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»À»«¿≈«∆»

,ÌÈLÈ Ô˙ˆ˜Óe ÌÈL„Á Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂLÂ¿»ƒ¬»ƒ»ƒ¿»»¬»ƒƒ¿»»¿»ƒ
˙BÚ¯ Ô˙ˆ˜Óe ˙BÙÈ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿»»»ƒ¿»»»
.ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈¿≈¿ƒ»∆»¿≈ƒ

בעובדה 53) הונא רב בר רבה של פסקו לא: מציעא בבא
אביי. של וכתיקונו ספרא, ורב איסור תום 54)של אחרי

אות  מיימוני (הגהת בכלל זמן היה שלא או השותפות זמן
ד). הלכה ד פרק למעלה וראה בשם 55)ג'. אביי כדברי

פסק  להוצאת ולא לברור, אלא צריך שאינו לפי נחמן. רב
שם). (גמרא (סמ"ע 56)דין הדיוטות הם כולם כלומר,

מו). קטן סעיף קעו נאמין 57)סימן היאך כן, לא שאם
(ביתֿדין  דין" "בית נקראו שהרי ועוד משנה) (כסף להם
דין  בית נקראים אינם נאמנים, אינם ואם הדיוטות), של

(כסף 58)(רדב"ז). יחלקו היאך כן לא שאם פשוט.
השותפות.59)משנה). את אותה, חילק כלומר,

בחלוקה 60) הפסיד אם שאפילו משמע זו מוחלטת מצורה
יח). סעיף קעו סימן ברמ"א (וראה בו לחזור הוא יכול זו,

רקע 61) על פפא ורב נחמן רב כדברי וסט: סט. מציעא בבא
הכותים. שני של בהם 62)העובדא שיש שומא, שצריכים
שם). (גמרא מינים להלן.63)כמה ראה שוות, שכולן

(64- דין בבית צורך אין החלוקה, עצם שעל פי על שאף
קטן  סעיף שם סמ"ע וראה החלוקה. על להם להודיע צריך

שם.65)מט. גמרא

.È¯eÒ‡66ÛzzL‰Ï67‡nL ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÚ »¿ƒ¿«≈ƒ≈»ƒ∆»
B˙‡¯Èa BÚÈaLÈÂ ,‰Úe·L B¯·Á BÏ ·iÁ˙È68¯·Îe . ƒ¿«≈¬≈¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ,BÓB˜Óa e¯‡a69˙B¯Ùa ≈«¿ƒ¿∆»«¬¿»¿≈

‡ÏÂ ,˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ ,[˙B¯BÎ·a ‡ÏÂ] ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿…ƒ¿¿…ƒ¿≈¿…
Ì‡Â .ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ,˙BÓe¯˙a ‡ÏÂ ,˙BÏ·aƒ¿≈¿…ƒ¿¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ

¯·Ú70ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ‰OÚÂ71Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯Â . »«¿»»«»»»∆¿«¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ
¯·ÚL ÈtÓ ,BÓˆÚÏ „ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰72. ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»«

שבזמן 66) שכתבו ויש שמואל. של אביו דברי סג: סנהדרין
(הגהות  זה איסור אין זרה בעבודה נשבעים הגויים שאין

בתשובה). רבינו בשם הרדב"ז כתב וכן אבל 67)מיימוני
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ד). אות מיימוני (הגהות איתו ולתת לשאת מותר
לאחרים 68) גורם שהישראל ונמצא כלומר: זרה. בעבודה

האליל. שם מותר 69)שיישמע בדיעבד אבל לכתחילה,
כדלהלן. מהריווח  מן 71)השותף.70)ליהנות נלמד

הגניבה  את שאף ד) אות מיימוני הגהות (הביאו הירושלמי
חולקים. - השותפים מן אחד כשותף 72)שגנב זה והרי

ב. הלכה למעלה רבינו שכתב ששינה,

.‡ÈÔÈ˜qÚ˙n‰ ÔÓ B‡ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡73- ˙nL ∆»ƒ«À»ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏËa74ÔÓÊÏ e˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒÚ‰ B‡ ˙eÙzM‰ »¿»«À»»≈∆««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«

‰ÊÎÂ .ÌÈL¯Bi‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ‡ˆÈ ¯·kL ;Úe·»̃«∆¿»»»«»ƒ¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰ e¯B‰75. «¿ƒ

לשותפים 73) רבינו הגדרת א הלכה ו פרק לקמן ראה
יכולים 74)ומתעסקין. היורשים וגם השותף שגם משמע

אחד  מות עם מאליה בטלה שהיא השותפות, את לבטל
נ. קטן סעיף קעו סימן סמ"ע וראה השותפים,

מקור 75) לזה הביא לז) סימן מציעא דבבא ט (פרק והרא"ש
שדה  "המקבל מציעא) דבבא ט (פרק התוספתא מדברי
וכו'". אבינו שעשה מה לנו תן לו יאמרו לא - ומת מחבירו
דשכיב  שתלא "האי קט. מציעא בבא בגמרא שאמרו ומה
בלא  מסתלקין דיליה יורשים ומת), לשתול שדה (המקבל
מילתא  דלאו מפרש הוא היא", מילתא ולאו שבחא,
לעולם  אבל בשבח. מסתלקין אלא שבח בלי דמסתלקין

כנ"ל. מסתלקין,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומחצית 1) מלוה מחצית שהיא "עיסקא" דיני כל בו נתבארו

נשלמו. ולא פיקדון.

.‡˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB Ô‰L ÌÈL2Û‡ , ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«À»«
˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÔBÓn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«»∆∆»≈∆¬≈ƒ¿≈
ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ,˙eÙzL3. À»¿ƒ»¬ƒ¬≈»∆¿«

,eˆ¯iM ‰Ó Ïk „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ˙B˙‰Ï Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«¿«»»«∆¿≈»«∆ƒ¿
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk4‡e‰ „·Ïa „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ ¿∆≈«¿¬»ƒ»»»∆»ƒ¿«

ÔBÓn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ÔBÓÓa Ô˙BÂ ‡OBpL∆≈¿≈¿»«ƒ««ƒ∆«»
Ì‰ÈL ÏMÓ5˜ÒÚ ˙‡¯˜ ˙eÙzM‰ BÊ È¯‰ -6‰ÊÂ , ƒ∆¿≈∆¬≈«À»ƒ¿≈≈∆¿∆

Bc·Ï ‡e‰ È¯‰L ,˜qÚ˙Ó ‡¯˜ Ô˙BÂ ‡OBp‰«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«≈∆¬≈¿«
Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L BÙzLÂ ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿«»«»¿À»∆≈≈¿≈

.˙BÚn‰ ÏÚa ‡¯˜ƒ¿»«««»

רווחים 2) לשם מהן, אחד עלֿידי ניתן הממון כלומר:
מחצה, מקבל - כלום מממונו הטיל שלא זה ואף משותפים,
כתמורת  ביניהם התנו כך כי ממונו, כל שהטיל הראשון כמו
הראשון. עם יחד בזה המשקיע השני של המשאֿוהמתן

דלהלן 3) בעסק כמו כפועל, שכרו לשני לשלם צורך ואין
פקדון  וחצי מלוה חצי יש כאן שגם נאמר אם שאף ב, הלכה
זה  מתעסקים: שניהם שהרי ריבית, כאן אין - כדלהלן

ריבית. כאן ואין בפקדון, וזה קד:4)במלוה בבאֿמציעא
סט.),5) (שם מהגרוניא אליעזר רבי של בעובדא נראה כן

אריסו  היה לולא הרועה, עם בממון שהשתתף שאף
כדלהלן  עסק, כדין שכרו, לו לשלם חייב היה לו, המשועבד

ב. ובאופן 6)הלכה הבאה. בהלכה להלן מפורש ודינו

הוא  המעות, בעל של חלקו - בממון משתתפים ששניהם
(לחםֿמשנה). פקדון וחצי מלוה לחצי נחלק והוא "עסק"

.·ÌÈÓÎÁ ewz7B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL : ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÔBÓn‰ ÈˆÁ ‰È‰È - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿∆¬ƒ«»¿««¿»»
„·‡L Èt ÏÚ Û‡ B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ˜qÚ˙n‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ¿«≈«»¿«¬»««ƒ∆»«

Ò‡a8‡e‰ È¯‰Â ,ÔB„wt ˙¯B˙a ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â , ¿…∆¿«¬ƒ»«≈¿«ƒ»«¬≈
˙BÚn‰ ÏÚa ˙eÈ¯Á‡a9ÏL ÈˆÁ‰ „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â . ¿«¬»«««»¿ƒƒ¿«»««¬ƒ∆

ÌlLÏ ·iÁ ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡ - ÔB„wt10‰È‰È CÎÈÙÏe . ƒ»≈«ƒ¿«≈«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆
ÈÙÏe .˙BÚn‰ ÏÚa ÏL ,ÁÈÂ¯‰ Ì‡ ,ÈˆÁ‰ BÊ ¯ÎO11 ¿««¬ƒƒƒ¿ƒ«∆«««»¿ƒ

ÏL „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ,BÊ ‰wz«»»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆«»»«∆¿≈∆
,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï ÔBÓn‰ Ïk»«»»∆¿«¿»∆∆ƒ«»≈≈
Ô‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB ÔBÓn‰ ÏÚa ‡ˆÓƒ¿»«««»≈¿«¬ƒ¿»∆≈
Á¯BË ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿∆»∆«ƒ¿«≈≈«
‡ˆÓÂ ,e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈtÓ ÔB„wt ÏL ÈˆÁa BÏ«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙Èa¯ ˜·‡ È„ÈÏ ÔÈ‡a12eOÚÈ C‡È‰Â .13‰ˆB¯ Ì‡ , »ƒƒ≈¬«ƒƒ¿≈««¬ƒ∆
?‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙BÈ‰Ï14ÔzÈ ƒ¿«»»«∆¿≈»∆¿«¿»∆ƒ≈

ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL B¯ÎO ˜qÚ˙nÏ15˙eÙzM‰ ÈÓÈÓ «ƒ¿«≈¿»∆¿»»ƒ≈«À»
ÏËa ÏÚBÙk16‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL17‰pnÓ ÏËaL18. ¿≈»≈∆»¿»»∆»≈ƒ∆»

Ì‡Â19¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ‰È‰20‡e‰L Ïk21Ba ˜qÚ˙‰Ï ¿ƒ»»≈∆«≈»∆¿ƒ¿«≈
‰Ê ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÌÚ22¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»∆∆≈»ƒ¿«¬»»

ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL23‰ÏÚ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,24ÏÎa ¯È„ BÏ ∆»»∆»¬ƒ∆¡»ƒ»¿»
Bic - ˙eÙzM‰ ÈÓÈ25‰È‰È - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ; ¿≈«À»«¿ƒ»¬ƒƒ¿∆

BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï26‰È‰È ÁÂ¯‰ Ïk : »∆¿«¿»∆¿≈ƒ»«»»∆«ƒ¿∆
BLÈÏL EÏ27ÏÈ‡B‰ ,E¯ÎOa B˙È¯ÈOÚ B‡28BÏ LÈÂ ¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿»¿ƒ¿≈

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ˜ÒÚ29„ÈÒÙÈ - B„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ; ≈∆«≈¬≈∆À»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
BÒÈ¯‡ ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ˆÁÓ30˜ÒÚ BÏ ‰È‰Â ∆¡»¿ƒ»»∆«ƒ¿«≈¬ƒ¿»»≈∆

;ÏÏk ¯Á‡ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯Á‡«≈≈»ƒ¿«¬»»«≈¿»
.‰„O‰ ÏÚ·Ï ‡e‰ „aÚLÓ ÒÈ¯‡‰L∆»»ƒ¿À¿»¿«««»∆

קד:)?7) (שם נהרדעא שניתנה 8)חכמי מלוה כדין
מז.). (קידושין כדלהלן,9)להוצאה חנם, כשומר ודינו

נוטל  שאינו כיון - ההתעסקות על שכר נוטל שהוא ואע"פ
סובר, והראב"ד חנם. כשומר הוא הרי השמירה, על שכר

שכר. כשומר גניבה 10)שדינו על פטור חנם ששומר
אֿב). הלכות ופקדון שאלה מהלכות (פ"ד ואבידה

במשנה.11) סח. (פ"ו 12)בבאֿמציעא מדרבנן ואיסורו
היא  דאורייתא ריבית ואילו א). הלכה ולוה מלוה מהלכות
(שם). בהוספה לו לשלם עלֿמנת שהלוה קצוצה", "ריבית

בעת 13) שהוא, תנאי כל ביניהם התנו כשלא בסתם, והיינו
שכר, של מינימום על להתנות בידם שהרשות העסק, יצירת
ריבית, אבק משום בו יהיה שלא ובלבד ממון, של תנאי ככל

ד. הלכה להלן המעות 14)וראה בעל רוצה שאם
חכמים, ותקנת להלכה בהתאם והפסד כשכר בהפרשים,
ג. הלכה להלן ראה כפועל, שכר לשלם צריך אינו

שם).15) (הרי"ף פעמי חד שכר לא שם,16)אבל ברייתא
המשנה. לדברי ביאור המבאר 17)המוסיפה כאביי שם,

הברייתא. אך 18)את כבדה, במלאכה עסק שאם
הקלה  זו עבודה עבור לקבל רוצה כמה יותר, משתלמת
עבד  שלא בטל כפועל מפרשים, ויש שם). (רש"י ממנה
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כאן  שאין ומפני כזו. קלה עבודה בעד יקבל כמה כלום,
לט). סימן שם (רא"ש הקילו - ריבית אבק שם 19)אלא

שם. ברי"ף וראה כסףֿמשנה 20)סט. המין. מאותו
שם. יט ובהערה א, הלכה פ"ח להלן וראה אחד. בפירוש

שם.21) בבאֿמציעא במשנה לרבינו המשניות בפירוש ראה
זה.22) של במעותיו עוסק שהוא העסק עם ביחד כלומר,
בו 23) עוסק והוא הפרטי, מעסקו כלל מתבטל שאינו שכיון

יתירה טירחא כאן ואין ה"עיסקא", עם כאן בדֿבבד אין -
פקדון, וחצי מלוה חצי היא עיסקא שכל ואע"פ ריבית. אבק
בשביל  וכה כה בין עוסק הוא שהרי טירחא, ריבוי כאן ואין
ד"ה  (שם ה'תוספות' בזה תירצו הפקדון? חצי חלקו,
לזה. ויום לזה יום להתחלק: להם שהיה דאמרי)

התנה 24) אם אבל החלוקה, בעת כן עושה שהוא היינו,
עסק  לו שיהיה רבינו, לשיטת צריך, לא העסק, מתחילת
בפירוש  (כסףֿמשנה ד הלכה להלן רבינו כדברי אחר,

בה 25)אחד). מודה רב שגם שמואל, של מימרא סט. שם
דינר,26)(כסףֿמשנה). שכר בענין למעלה כמו כאן, אף

לו  שיהיה צריך ולכן החלוקה, בעת כן בשאמר המדובר
לו  שיהיה צורך אין בתחילה, כן התנה אם אבל אחר, עסק
אחד). בפירוש (כסףֿמשנה ד הלכה כדלהלן אחר עסק

בעל 27) עם בשוה שוה חלק נוטל שהוא ממה חוץ היינו,
מותר 28)הממון. מספיק לא אחר, עסק לו אין שאם

ג. הלכה כדלהלן ההפסד, מן להפחית גם צריך אלא בשכר,
זה 29) הרי - בשכרך שליש "מותר שאומר: שם, כרב,

שם. כפירש"י ולא רבינו מפרשה וכן כמסקנת 30)מותר",
מהגרוניא. ר"א של בעובדא שם, הגמרא

.‚„BÚÂ31B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL :ÌÈÓÎÁ ewz ¿ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
¯ ‡ÏÂ ,e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ,Ô‰a ˜qÚ˙‰ÏBÏ ÔzÏ ‰ˆ ¿ƒ¿«≈»∆»¬ƒ¿…»»ƒ≈

- È‡z ÌeL Ô‰ÈÈa e˙‰ ‡ÏÂ ,ÌBÈ ÏÎa BÏÓÚ ¯ÎO¿«¬»¿»¿…ƒ¿≈≈∆¿«
LÈÏL ÔB„wt ÏL ÈˆÁ B˙B‡a ˜qÚ˙n‰ ¯ÎO ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««ƒ¿«≈¿¬ƒ∆ƒ»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .ÔBÓn‰ Ïk ÁÂ¯ ˙e˙L ‡e‰L ,ÔB„wt‰ ÁÂ∆̄««ƒ»∆¿∆«»«»¿ƒ»
ÈˆÁ :ÁÂ¯‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ…«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈»∆«¬ƒ
ÁÂ¯‰ ˙e˙Le ,‰ÂÏÓ Ô‰L ˙BÚn‰ ÈˆÁ ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆¬ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆«
ÈLÈÏL ÈL Ïk‰ ‡ˆÓ ,ÔB„wta ˜qÚ˙pL ¯ÎOa¿»»∆ƒ¿«≈«ƒ»ƒ¿»«…¿≈¿ƒ≈
B˙Át Ì‡Â .ÁÂ¯‰ LÈÏL ˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÈÂ ;ÁÂ¯‰»∆«¿ƒ…«««»¿ƒ»∆«¿ƒ¿»

˙Át‰ LÈÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ -32·iÁ ‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ«¿»∆¬≈«»
BÏ LÈÂ ,‰ÂÏÓ ˙BÚn‰ ÈˆÁL ÈtÓ ˙Át‰ ÈˆÁa«¬ƒ«¿»ƒ¿≈∆¬ƒ«»ƒ¿»¿≈

ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ B˙B‡a B¯ÎOa ˙e˙L33‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿»¿«¬ƒ∆ƒ»¿ƒ¿»
„ÈÒÙÈ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ;BLÈÏL ˙Át‰ ÔÓ ÂÈÏÚ ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ«¿»¿ƒ«««»«¿ƒ

˙Át‰ ÈLÈÏL ÈL34. ¿≈¿ƒ≈«¿»

מסביב 31) סט. סח: שם בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא
בסמוך. וראה עיליש, רב של רבינו,32)לעובדא לדעת

בזמן  וגם הרווח בזמן גם עדיפויות, שתי למקבל יש
או  אחת, עדיפות רק שיש בגמרא שמשמע ומה ההפסד,
תרי  - באגר פלגא "אי שם: אמרו שהרי בהפסד, או בשכר
זה  באגר", תילתי תרי - בהפסד פלגא אי בהפסד, תילתי
ד. בהלכה רבינו שמסביר כמו כך, התנו אם אלא אינו
כמו  - בשכר או אחת, עדיפות רק שיש סובר, והראב"ד
שטועה" מי ה"יש וכסברת - בהפסד או כאן, מזכיר שהוא

באגר  פלגא "אי שם שאמרו מה זה, ולפי ד). הלכה (להלן
כשכך  ולא חכמים, תקנת לפי זהו וכו'" בהפסד תילתי תרי -

ריבית.33)התנו. אבק  יהיה שלא ויש 34)כדי והואיל
עסק  לו שיהיה צריך למתעסק, מועט והפסד רב רווח כאן

ד). הלכה להלן (לחםֿמשנה אחר

.„Ì‡ ,Ì˙Ò ˜ÒÚ Ô˙Bp‰L :¯ÓB‡Â ‰ÚBhL ÈÓ LÈ≈ƒ∆∆¿≈∆«≈≈∆¿»ƒ
ÌL ‰È‰ Ì‡Â ,BÈˆÁ ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈∆¿¿ƒ»»»

LÈÏL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰35Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â . ∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»»≈∆»ƒ≈
Le¯Ùa ‰Ê ¯·c ÏÚ e˙‰36„ÈÒÙiL ,e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .37 ƒ¿«»»∆¿≈¿≈ƒƒ¿∆«¿ƒ

ÈL ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,‰ˆÁÓ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¡»¿ƒƒ¿∆»»»ƒ…¿≈
ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÂ¯‰ ÈLÈÏL38Ì‡L ,e˙‰ Ì‡ ¿ƒ≈»∆«¬≈∆À»¿≈ƒƒ¿∆ƒ

‰È‰È Ì‡Â ,B˙ÈÚÈLz ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
‰È‰iL e˙‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙È¯ÈOÚ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿∆
˙ÙÒB˙Â ,Ìi˜ B‡z - B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ∆̄««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿»«»¿∆∆

È‡z‰ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .BÏÓÚ „‚k BÊ39‰Ê ¿∆∆¬»¿««∆≈«¿«∆
Ï·‡ ;¯Á‡ ˜ÒÚ ˜qÚ˙nÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÈÚBÓƒ∆»ƒ≈»»«ƒ¿«≈≈∆«≈¬»

¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡40˜qÚ˙n‰ ¯ÎO ‡‰iL CÈ¯ˆ - ƒ≈≈∆«≈»ƒ∆¿≈¿««ƒ¿«≈
˙e˙La B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙È41e¯‡aL BÓk ,42¯·c ‰fL . »≈«∆¿≈ƒ¿¿∆≈«¿∆∆¿«

¯eq‡43Ba ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰44ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿«ƒ¿…≈»∆ƒ
‰Ê45. ∆

אחת,35) עדיפות על רק היתה חכמים תקנת דבריהם, ולפי
לא. הערה וראה בהפסד, רבינו שהזכיר זו כמו 36)כגון

ג. בהלכה למעלה בשכר,37)שכתבנו עדיפות יש שכאן
בהתנו. רק אפשרי זה - רבינו הוא,38)ולדעת שהעיקר

משום  יהא שלא כדי שהיא, עדיפות איזו למקבל שיהיה
נכון.39)ריבית. וכן "תנאי", תימן: מקורם 40)בכ"י

אלא  דינר במותר התירו שלא סט. בבאֿמציעא מגמרא
בין  מחלקים ואינם ג), הלכה (למעלה אחר עסק לו בשיש

בלחםֿמשנה. וראה התנה, ללא שם 41)התנה מקורם
באגר". תילתי תרי - בהפסד פלגא "אי בהלכה 42)מח:

שבו.43)ג. הריבית אלא 44)מצד  מועיל  תנאי שאין
איסור. גם עמו שיש במקום לא אבל בלבד, בממון

ומה 45) התנה. ללא התנה בין חילוק יש רבינו, שלדעת
אחר, עסק לו שיהיה שצריך שליש, במותר סט. שם שאמרו
בהפסד  פלגא "אי סח: שם שאמרו מה ואף התנו. כשלא זהו
כן, התנו לא אם ואמנם כן. כשהתנה - באגר" תילתי תרי -
כיון  ואז, ג). הלכה (למעלה עדיפויות שתי לו שיהיו צריך
הערה  למעלה וראה אחר, עסק צריך אין רב, רווח לו שיש

לא.

.‰ÏhiL ,e˙‰ Ì‡L :È˙Ba¯ e¯B‰46˜qÚ˙n‰ ««∆ƒƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ,¯ÎO‰Ó ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈«»»«««»¿ƒ««»»
‰LÏLe ,ÔB„wt ˙¯B˙a „·Ïa ˙BÚn‰ ÚÈ·¯ ‡ˆÓ -ƒ¿»¿ƒ««»ƒ¿«¿«ƒ»¿»
„ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÌÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿««¿»»¿ƒ»ƒ»»»∆¿≈

„ÒÙ‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ -47t˙BÁ «¿ƒ«ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈∆¿≈»
ÚÈ·¯‰ LÈÏL48LÈÏLe ÚÈ·¯ ˙BÚn‰ ÏÚa „ÈÒÙÈÂ , ¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ«««»¿ƒ«¿ƒ

‰‡Ó BÏ Ô˙ ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ Ïk LÈÏL ‡e‰L ,ÚÈ·¿̄ƒ«∆¿ƒ»«∆¿≈≈«»«≈»
ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ e¯ÒÁÂ ,‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈ¯È„49ÏÚa - ƒ»ƒ«¿«∆¿»¿«¿»»¿∆¿ƒ««

‰ML ÌlLÓ ˜qÚ˙n‰Â ,‰BÓL „ÈÒÙÓ ˙BÚn‰«»«¿ƒ¿»¿«ƒ¿«≈¿«≈ƒ»
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¯OÚ50ÏÚ·Ï LiL ˜ÏÁ Ïk :ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚÂ . »»¿«∆∆¿»»≈∆∆≈¿««
BÓk ÏËB - ÁÂ¯ ÌL ‰È‰È Ì‡ ,¯ÎOa ˙BÚn‰«»«»»ƒƒ¿∆»∆«≈¿
˜ÏÁ‰ B˙B‡ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,e˙‰L∆ƒ¿¿ƒƒ¿∆»∆¿≈«¿ƒ«≈∆

˙‡ˆÓ .BLÈÏL ˙ÙÒB˙Â51Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ „ÓÏ ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»»≈¿ƒƒ»∆ƒ
‡Ï - B˙Át Ì‡ ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL e˙‰ƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒ««»»ƒ¿»…
‡e‰L „ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ È¯‰L ;ÌeÏk ˜qÚ˙n‰ ÌlLÈ¿«≈«ƒ¿«≈¿∆¬≈¿ƒ««∆¿≈∆
‰Ó LÈÏL Bc‚k BÏ LÈ ,‰ÂÏn‰ ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ«

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhiM52„‚k ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÚÈ·¯ ‡e‰L , ∆ƒ…«««»∆¿ƒ«¿ƒ¿»∆¿∆∆
ÔÎÂ .‰Ê53:ÁÂ¯‰ e¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,˙Át‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ∆¿≈ƒƒ¿««¿»¿…ƒ¿ƒ»∆«

Ì‡Â ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ˜qÚ˙n‰ ˙ÁBt - B˙Át Ì‡ƒ¿»≈«ƒ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿¿ƒ
‰È‰L ˜ÏÁ‰ B˙B‡ BÓk ˜qÚ˙n‰ ÏËB - BÙÈÒB‰ƒ≈«ƒ¿«≈¿«≈∆∆»»
.˙BÚn‰ ÏÚa ÏËpM ‰Ó LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ«¿ƒ¿∆∆¿ƒ«∆»««««»
˜qÚ˙n‰ ˙ÁÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡L ,e˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆ƒ»»»∆¿≈ƒ¿…«ƒ¿«≈
B¯È˙B‰ Ì‡Â ,˙Át‰ ÚÈ·¯ ÌlLÓ - B˙ÈÁÙ‰Â ,ÚÈ·¿̄ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿»¿ƒƒ

‰ˆÁÓ ÏËB -54e¯B‰L el‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈∆¡»¿««ƒ∆¿»ƒ≈∆
‡nL ,BÊ C¯c ÏÚ CÏz Ì‡ ,Ì‰ ÌÚË È¯·c55 ƒ¿≈««≈ƒ≈≈«∆∆∆»

ÔB‚k ?„ˆÈk .¯ÎO ÏhÈÂ ˙ÁÙiL ¯LÙ‡ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…»»≈«¿
,¯ÎOa ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL ,BnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ∆ƒ…«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»«»»

B˙ÁÙe56¯˙È ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏËB ‡ˆÓ -57 ¿»ƒ¿»≈«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»»≈
ÌÈ¯È„ ‰Ú·L B˙ÁtL ÔB‚k ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ ‰Ê ÏÚ«∆«∆¿≈≈«¿∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ
„Á‡ ¯È„ EÏ ·iÁ È‡ :BÏ ¯ÓB‡ ˜qÚ˙n‰ È¯‰ -¬≈«ƒ¿«≈≈¬ƒ«»¿ƒ»∆»

È‡z‰ ÈÙk58Ô‰L ,ÌÈL ÈÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡Â , ¿ƒ«¿«¿«»«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆≈
ÔB„wt‰ ˜ÏÁ LÈÏL59ÔzÏ ·iÁ ˙BÚn‰ ÏÚa ‡ˆÓ . ¿ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿»«««»«»ƒ≈

‰Úa¯‡ „ÈÒÙ‰ el‡Â .‰Ú·L „ÈÒÙ‰L ¯ÎOa ¯È„ BÏƒ»¿»»∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿»»
.ÔÈ¯È„ ÈL BÏ ÔzÏ ˙BÚn‰ ÏÚa ·iÁ ‰È‰ - ¯OÚ»»»»«»«««»ƒ≈¿≈ƒ»ƒ

‡L ¯·„Â ,ÏB„b dÓz ‰ÊÂÔÈ‡Â ,B˙B‡ ˙Ï·BÒ ˙Úc‰ ÔÈ ¿∆≈«»¿»»∆≈«««∆∆¿≈
ÔÈc‰Â C¯c‰ Ï·‡ .ÌBÏÁ‰ È¯·„ BÓk ‡l‡ ÈÏˆ‡ ‰Ê∆∆¿ƒ∆»¿ƒ¿≈«¬¬»«∆∆¿«ƒ
‰È‰È Ì‡ ,˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯iL ÏkL :ÈÏ ‰‡¯iL ˙Ó‡‰»¡∆∆≈»∆ƒ∆…∆«¿ƒ««ƒ¿«≈ƒƒ¿∆
.ÁÈÂ¯Ó ‰È‰L ˜ÏÁ‰ ÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¿≈¿ƒ≈«≈∆∆»»«¿ƒ«
B˙B‡ BÓk ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰Â ,„ÒÙ‰‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿««∆¿≈¿ƒ¿ƒƒ…¿

B¯·Á ˜ÏÁ LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ ‰È‰L ˜ÏÁ‰60. «≈∆∆»»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈∆¬≈
ÏhiL e˙‰ Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»«»≈¿ƒƒ»∆ƒƒ¿∆ƒ…
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒÙ‰Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿«≈

˙e˙L61ÏËB - ÁÈÂ¯‰Â ,ÚÈ·¯ „ÈÒÙiL e˙‰ Ì‡Â ; ¿¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«≈
‰ˆÁÓ62ÔÈc‰ ‡ˆÈÂ ,dÓz ‡ˆÓ˙ ‡Ï ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ∆¡»¿«∆∆∆…ƒ¿»≈«¿≈≈«ƒ

.˜„v‰ Â˜a¿««∆∆

וזהו 46) ההפסד. על התנו ולא השכר על שהתנו המדובר
תילתי  תרי - באגר פלגא "אי (שם) שאמרו מה כעין

בו.47)בהפסד". שיש לחלק מקביל שלא 48)שזה כדי
שליש  לו מחזיר הממון שבעל נמצא ריבית. משום בזה יהיה
משלשה  שליש כלומר: שכרו, לחלק לו שהוקצב ממה

דברי  ומקור באגר רבעים. פלגא "אי שם: שאמרו ממה הם
מחצה  על מחצה התנו אם כלומר בהפסד", תילתי תרי -
שליש  הממון בעל לו מוסיף הפסד, היה אם - ברווח
ראוי  שהיה מה מכל שתות דהיינו לו, ראוי שהיה מהמחצה
שני  מפסיד הממון בעל ונמצא למתעסק, ונותנים לשניהם

בכסףֿמשנה. ראה שליש, - והמתעסק שהיו 49)שליש,

– רבעים שלשה שהם שמונהֿעשר לחלקם: צריכים
הממון. לבעל - רביע שהם וששה למתעסק,

לבעל 50) ראוי שהיה מהחלק שליש מקבל שהמתעסק
ששה  רק מפסיד הוא ונמצא מששה, שתים היינו הממון,

שמונה. מפסיד הממון ובעל רוצה 51)עשר, רבינו
והוא  זו, משיטה לכת מרחיקת המסקנה את להראות
שאם  והיינו, כלום. יפסיד לא שהמתעסק יצא, שלפעמים
הפסד, ברביע לשאת הדין מצד צריך והוא רביע, הוא חלקו
המלוה, מחלק שליש למתעסק לנכות יש זו, שיטה לפי אך
רביע, שהוא רבעים, משלשה שליש זה במקרה שהוא

ההפסד. חלק לגובה משלשה 52)המקביל שליש כלומר
רביע. דהיינו על 53)רבעים, רק התנו שהפעם היינו,

"אי  שם: שאמרו מה כעין השכר, על התנו ולא ההפסד,
באגר". תילתי תרי - בהפסד המגיע 54)פלגא רביע היינו:

שליש  כאן: שזה המעות, בעל מחלק שליש ועוד מחלקו,
שהם  רבעים, שני ביחד הרי רביע, שהוא רבעים, משלשה

הראב"ד 55)מחצה. שמעיר כמו להוכיח, כאן רוצה רבינו
לידי  להביא יכולה זו שיטה כמה עד השניה, בהשגתו
שכר  יקבל שהמתעסק הצדק לקוי ואף תמוהים, דברים

הפסד. של משבעה.56)במקרה אחד של זה בשיעור
מקבל 57) - לחלקו משבע אחד מפסיד שהוא שאףֿעלֿפי

שתי  דהיינו הממון, בעל של השביעיות משש שליש הוא
מהכל. משבעה.58)שביעיות אחד לפי 59)שהוא

מחלקו  שליש תמיד מקבל שהמתעסק רבותיו, של העיקרון
בהפסד. בין ברווח בין הממון, בעל שברווח 60)של

בעל  של מחלקו שליש מקבל שהמתעסק רבינו, מודה
השליש  פנים: בשתי היא רבינו ששיטת ויוצא המעות,
מחלקוֿהוא. שליש הוא למתעסק, שמנכים שבהפסד
של  מחלקו שליש הוא למתעסק שמוסיפים השליש וברווח,
- באגר פלגא "אי שם: שאמרו מה זה, [ולפי המעות. בעל
יש  - למתעסק באגר פלגא אי פירושו: בהפסד", תילתי תרי
בהפסד  פלגא ש"אי כשם מחלקו, בהפסד תילתי תרי  רק לו
למפרשים  ואילו במתעסק. מדובר באגר" תילתי תרי -
פלגא  "אי שהבבא הבבות, שתי בין לחלק הכרח יש אחרים,
פלגא  "אי הבבא ואילו במתעסק, מדברת וכו'" בהפסד

הממון]. בבעל מדברת וכו'" מהחלק 61)באגר שמנכים
שתות. רק ונשאר מהכל, שניםֿעשר חלק היינו שליש, שלו

של 62) הרבעים משלושת שליש שלו, לרביע שמוסיפים
רביע. דהיינו הפקדון, בעל

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
"עיסקא".1) דיני המשך

.‡Ì˙Ò B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰2B‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï «≈»«¬≈¿»¿ƒ¿«≈»∆
Ì‰ÈÈa „ÒÙ‰‰Â ¯ÎO‰ ‰È‰iL Le¯Ùa e˙‰L∆ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆«»»¿«∆¿≈≈≈∆

‰ÂLa3ÔBÓn‰ „·‡Â ,4ÌlLiL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿»∆¿∆¡««»≈ƒ∆»∆¿«≈
LÈÏL ˜qÚ˙n‰5e¯‡aL BÓk ,6„·‡ Ì‡7˙ˆ˜Ó «ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈«¿ƒ»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ˆÁÓ ÌlLÓ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÔBÓn‰«»¿≈»∆ƒ∆¿«≈∆¡»∆
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a8LÈÏL ÌlLÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰ÊÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆»¿¬»ƒ¿«≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÏ „ÒÙ‰‰ ÚÈb‰ ‡lLa - „ÒÙ‰a«∆¿≈¿∆…ƒƒ««∆¿≈ƒ…«««»
ÔBÚÓLÏ Ô˙pL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk .BBÓÓ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ»≈«¿≈∆»«¿ƒ¿
È¯‰ - ÌÈÚLz ˙ÁÙe ,Ô˙Â ‡OÂ ,¯Èc ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó≈»¿∆¿ƒƒ»¿»»¿»«»«ƒ¿ƒ¬≈
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.ÌÈML ÏËB Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏL ÌlLÓ ÔBÚÓLƒ¿¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈≈ƒƒ
„ÈÒÙÈ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰‡Ó ÔBÚÓL ˙Át Ï·‡¬»»«ƒ¿≈»«¬ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ
‡ˆÓ ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÌÈLÏLe ‰MÓÁ ÔBÚÓLƒ¿¬ƒ»¿ƒ∆ƒ«»≈≈ƒ¿»
˙BÁt Ô·e‡¯ ÏhÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÌÈMÓÁ ÏËB Ô·e‡¿̄≈≈¬ƒƒ¿»…ƒ…¿≈»

˜ÒÚ ¯ËL ,CÎÈÙÏ .ÌÈMMÓ9ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‡ˆBi‰10, ƒƒƒ¿ƒ»¿«≈∆«≈««¿ƒ
ÚaL - Ba ˜qÚ˙Ó Ô‰È·‡ ‰È‰L11¯ËM‰ ÏÚa ∆»»¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»«««¿»
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a ‡e‰L ‰ˆÁÓ ‰·B‚Â12Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆¡»∆¿«ƒ¿»««ƒ

L¯BÈÏ ÌÈÚBË ÌÏBÚlL13ÏËB BÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ . ∆¿»¬ƒ¿≈ƒ≈»«¿»∆≈≈
ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ .‰ˆÁnÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ¿»»ƒ∆¡»¿»»¬ƒ≈∆≈
È¯‰L ?ÔB„wta ˜qÚ˙pL B¯ÎO „‚k Ô‡k BÏ ÔÈ˙ÁBt¬ƒ»¿∆∆¿»∆ƒ¿«≈«ƒ»∆¬≈
ÔB„wt Ô‡k ¯‡L ‡ÏÂ ,ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ Ïk „·‡»«»«¬ƒ∆ƒ»¿…ƒ¿»»ƒ»

a¯k ‰‡¯È - B¯ÎO ÏhÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ÏÏk;˙È ¿»∆…«ƒ…ƒ…¿»≈»∆¿ƒƒ
ÏËB „·Ïa ‰ÂÏn‰ ÈˆÁ È¯‰L14ÏhiL e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¬≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿∆ƒ…

Blk ÔBÓn‰ „·‡Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰15ÌlLÓ - «ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿»««»À¿«≈
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a ‡e‰L Blk ÚÈ·¯‰16¯‡L Ì‡ Ï·‡ . »¿ƒ«À∆¿«ƒ¿»¬»ƒƒ¿«

ËÚn‰ B˙B‡ ÏÚ ÛÈÒBz Ì‡L È„k ,ËÚÓ ÔBÓn‰ ÔÓƒ«»¿«¿≈∆ƒƒ««¿«
B˙ÁtL „ÒÙ‰‰ ˙e˙L17B‡ ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ Ïk‰ ‡B·È , ¿«∆¿≈∆¿»»«…¿ƒ««»

¯·kL ÌÚh‰ ÔÓ ,„·Ïa ˙e˙L ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙È»≈¬≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ«««∆¿»
e¯‡a18. ≈«¿

הרווח 2) מן שלישים שני ג: הלכה פ"ו למעלה נזכר שדינו
למתעסק, ההפסד מן ושליש הממון. לבעל ושליש למתעסק,

הממון. לבעל שלישים שם 3)ושני למעלה נזכר [שדינו
מימי  ויום יום שבכל שכרו למתעסק ש"יתן ב: הלכה

בטל]. כפועל נשאר 4)השותפות שלא הממון, כל כלומר,
בטל,5)כלום. כפועל לו שישלם ובהתנו: סתם. [בנותן
וג.6)כנ"ל]. ב הלכה שם במקרה 7)למעלה כלומר,
לבעל 8)שאבד. להחזיר המתעסק חייב לעולם כלומר,

דברי  ומקור מלוה. בתורת שקיבל הקרן חצי את הממון
דלהלן. מהא ארץ 9)רבינו כדייני ע: ע. בבאֿבתרא

בבבאֿמציעא  הרי"ף פסק וכן כמותם, שפסק וכרבא ישראל,
המקבל. השותפות 10)פרק בטלה - המתעסק מות שעם

מן  תובע הממון ובעל יא). הלכה פ"ה למעלה (ראה
רווחיו. ובתוספת בעסק, שהשקיע הסכום כל את היתומים

הנפרע 11) כל אלא כדין נפרעים שאינם היורשים, מן ים
א). הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי"ד פז. (כתובות בשבועה
אוחזין  ב'שנים השבועה כנוסח הוא כאן השבועה ונוסח
שאינם  מכיון מחציה". פחות בה לי שאין "שבועה בטלית':
מהלכות  ופ"ט ב. (בבאֿמציעא טענתם חצי אלא נוטלים
אלא  נוטל שאינו כיון כאן, גם כן - ז) הלכה ונטען טוען
שנתן  הסכום מחצי פחות אצלו לו שאין נשבע טענתו, חצי

מיימוניות). (הגהות הפקדון,12)לו חלק את לא אבל
טוענים  ואנו נאנסו, לטעון: יכול היה חי, הנפקד היה שאילו
היה  לא עצמו הלוה שגם במלוה, מהֿשאיןֿכן ליתומים, כן

אונס. בטענת להפטר ואלמלי 13)יכול כג. בבאֿבתרא
מחצית  את יקבל לא הממון שבעל האפשרות קיימת היתה
כן  לטעון צריכים היינו הממון, כל כשאבד כגון ממונו,

חוץ 14)ליתומים. כלום מקבל הממון בעל אין כלומר,
כלל. ריבית נטילת כאן ואין שהתנו 15)מהמלוה, באופן

בשוה. ביניהם וההפסד השכר הוא:16)שיהיה והכלל

כמבואר  בחזרה, תמיד הממון בעל מקבל ההלואה חלק את
שפחת.17)למעלה. תימן: הלכה 18)בכ"י פ "ו למעלה

ההפסד, של שלישים שני רק תמיד משלם שהמתעסק ה,
ובלחםֿמשנה. בראב"ד וראה שתות. כאן והיינו,

.·˜qÚ˙n‰19„ÈÒÙ‰L20ÁÈÂ¯‰L „Ú Á¯ËÂ ¯ÊÁÂ , «ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«
·MÁe ‡Ba :˙BÚn‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¿«««»¿«≈

ÌÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙ˙Â ,‰lÁz e„ÒÙ‰L „ÒÙ‰‰21, «∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈÏL Ïh˙Â ,‰B¯Á‡a eÁÂ¯‰L ÁÂ¯‰ ·MÁe22; ¿«≈»∆«∆ƒ¿«¿»«¬»¿ƒ…¿ƒ

ÏÚ B‡ ÁÂ¯‰ ÏÚ „·Ïa ‰B¯Á‡a ·MÁÓ ‡l‡∆»¿«≈»«¬»ƒ¿««»∆««
.Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒB‰L ÁÂ¯a ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,„ÒÙ‰‰«∆¿≈¿≈∆»»∆«∆ƒ««∆∆

רבא.19) של מימרא קה. זאת 20)בבאֿמציעא הודיע ולא
ביחד  והרווח ההפסד את מחשבין ולפיכך הממון, לבעל
ההפסד  חשבון להפריד: יש - הודיעו אם אבל כבסמוך,
בדברי  לפרש יש וכן שם. (גמרא לחוד הרווח וחשבון לחוד

כסףֿמשנה). פ"ה 21)רבינו. למעלה רבינו שכתב כמו
ג. שם.22)הלכה רבינו שכתב כמו

.‚Ô˙23,˜ÒÚa ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Óa ˙BÚÈ¯È ÌÈ˙‡Ó BÏ »«»«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»ƒ¿≈∆
ÏÚ BÏ ·MÁÓ - ¯ËL ÏÎa ‰‡Ó ,˙B¯ËL ÈL Ô·˙Îe¿»»¿≈¿»≈»¿»¿»¿«≈«
ÏÚ „ÈÒÙ‰L ‡e‰ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ,BÓˆÚ ÈÙa ¯ËL Ïk»¿»ƒ¿≈«¿«««»∆ƒ¿ƒ«

BÓˆÚ24¯ÊÁÂ ,ÌÈ¯È„ ‰‡Óa ˙BÚÈ¯È ‰‡Ó BÏ Ô˙ . «¿»«≈»¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»«
‰‡Óa ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ‰‡Ó ¯Á‡ ˜ÒÚa BÏ Ô˙Â¿»«¿≈∆«≈≈»»ƒ∆«ƒ¿≈»
BÈ‡ - ÔÈ¯Èc ÌÈ˙‡Óa ˜ÒÚ ¯ËL BÏ ·˙ÎÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«¿«≈∆¿»«ƒƒ»ƒ≈
‡e‰ ˜qÚ˙n‰Â ,„Á‡ ¯ËLa ‡l‡ BÏ ·MÁÓ¿«≈∆»ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«≈

BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰L25‰‡n‰ ¯ÎÓ Ì‡L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ««¿≈«∆ƒ»««≈»
- ÌÈÚ·La ˙Bi·Á ‰‡n‰Â ,ÌÈLÏLe ‰‡Óa ˙BÚÈ¯È¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ
,„Á‡ ¯ËL ‰OÚL ÈtÓ ;Ïk‰ ÏËB ˙BÚn‰ ÏÚa«««»≈«…ƒ¿≈∆»»¿»∆»

ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙‡Ó Ïk‰ È¯‰26el‡ Ï·‡ . ¬≈«…»«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¿¬»ƒ
˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯Ó ‰È‰ - eÈ‰Lk ÌÈ˜ÒÚ ÈL ÌÁÈp‰ƒƒ»¿≈¬»ƒ¿∆»»»«¿ƒ««ƒ¿«≈

ÌÈ¯OÚ ÌÈ„‚aa B˜ÏÁa27˙Bi·Áa B˜ÏÁa „ÈÒÙÓe , ¿∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«¿ƒ¿∆¿∆»ƒ
‰¯OÚ28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯OÚ ÏËB ‰È‰Â , ¬»»¿»»≈¬»»¿≈…«≈»∆

רבא.23) של מימרא קד: הפסד 24)שם יש באחד אם
להלן. רבינו שמבאר כמו רווח, ברי"ף 25)ובשני זה כעין

מקבל 26)שם. לא הפסיד, ולא הרוויח לא שאם ומכאן
טרחתו. בשביל כלום שלישים.27)המתעסק שני היינו,

ג.28) הלכה פ"ו למעלה לשיטתו ורבינו שליש. היינו,

.„ÔÈ‡29B‡ ˜ÒÚ ÏL ˙BÚn‰ ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ ˜qÚ˙n‰ ≈«ƒ¿«≈»«¬…«»∆≈∆
‰ÂÏÓ ˙¯B˙aL ÈˆÁ‰ ˙‡ Ïh‡ :¯ÓBÏÂ ,‰¯BÁÒ¿»¿«∆…∆«¬ƒ∆¿«ƒ¿»
˙¯B˙aL ÈˆÁ‰ ÁÈp‡Â ,Ba Ôz‡Â ‡O‡Â ,ÈÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿∆»¿∆≈¿«ƒ««¬ƒ∆¿«
‡l‡ ‰Ê ÔBÓÓ BÏ Ô˙ ‡lL ;ÔÈc ˙È·a ÔB„wtƒ»¿≈ƒ∆…»«»∆∆»
ÔÈc ˙È·a elÙ‡ ,‰Ê ‰OÚÂ ˜ÏÁ Ì‡Â .BlÎa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿À¿ƒ»«¿»»∆¬ƒ¿≈ƒ
„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏB„b‰«»…»»¿∆»«»»«∆¿≈

.e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ Ô‰ÈÈa≈≈∆«»«¿»ƒ∆≈«¿

מימרא 29) על בהסתמכו רבותיו, נגד שם הרי"ף הכריע כן
חלק  את להוציא יכול המתעסק שאין קד:), (שם רבא של
יחד, בכולו להתעסק לו ניתן שהעסק אחרי לצרכיו, המלוה
בשלו. רק ולעסוק הפקדון של החלק את להזניח יכול ואינו
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בטלה  כחפצו, לעשות למתעסק לו ניתן שאם מוסיף, והרי"ף
בעסק. חכמים שתיקנו התקנה כל

.‰Ô˙pL ˜qÚ˙n‰30ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ «ƒ¿«≈∆»««»»«¬≈ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ
˜ÒÚ ÏL31˙BÚn‰ ÏÚa ‡È·‰Â ,˜ÒÚ‰ ˙BÚnÓ B‡ ∆≈∆ƒ¿»≈∆¿≈ƒ«««»

˜ÒÚ ÏMÓ ˙BÚn‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ el‡L ‰¯e¯a ‰È‡¿̄»»¿»∆≈«ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆≈∆
Ïa˜Ó‰ ‰pL elÙ‡Â .B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰≈ƒƒ»ƒ»«¬ƒƒ»«¿«≈
- „ÈÒÙ‰ B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ Ì˙e Ì¯ÎÓe ,Ì˙B‡»¿»»¿»»«»»«¬≈ƒƒ¿ƒ

ÌlLÏ ·iÁ32e¯‡a ¯·k .‰¯e¯a ‰È‡¯a Ïk‰Â .33, «»¿«≈¿«…ƒ¿»»¿»¿»≈«¿
.‰ˆÁÓ ‰·B‚Â ˙BÚn‰ ÏÚa ÚaL - ˙nL ˜qÚ˙n‰L∆«ƒ¿«≈∆≈ƒ¿»«««»¿∆∆¡»

Ì‡Â34˙BÚn‰ ÔÓ el‡ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú ÌL LÈ ¿ƒ≈»≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈ƒ«»
˙BÚn‰ ÏÚa Ì˙B‡ ÏËB - Ì‰ ˜ÒÚ ÏL35‡Ïa ∆≈∆≈≈»«««»¿…

‰Úe·L36Ì‰Ó ÌÈÏËB ‰M‡ ‡ÏÂ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡Â . ¿»¿≈««¿…ƒ»¿ƒ≈∆
ÌeÏk37‡l‡ ;38˜ÏÁ È¯‰ - ÁÂ¯ Ì‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ¿∆»ƒ≈»»»∆∆«¬≈≈∆

ÏÚa ˜ÏÁ B˙B‡a ÏhÈÂ ,ÂÈL¯BÈ ÏL ˙Ó ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆≈∆¿»¿ƒ…¿≈∆««
.‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»

מהלוקח,30) להוציא יכול המעות בעל אין מכר, אם אבל
נט). ס"ק קעז סימן יו"ד (ש"ך העסק עומד כך שלשם

ניתנו 31) לא שכולם המלוה, מחלק ובין הפקדון מחלק בין
במתנה. ליתנם ולא בהם, לעסוק או 32)אלא המתעסק

אין  השני מתנה המקבל מן כי אומרים, ויש מתנה. המקבל
שם). ש"ך ועיין לח, ס"ק שם (ט"ז למעלה 33)מוציאין

שם. דברינו וראה א, כרבא 34)הלכה קד: בבאֿמציעא
הרי"ף. שהכריע וכמו אבין, בר אידי כרב ואין 35)ולא

לבעלֿחוב  משתעבדים שאינם יתומים, של כמטלטלין דינם
נשאר  שהעסק לפי ח), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"א
אלא  למתעסק ניתן ולא המעות, בעל של ברשותו תמיד
לבעליו. חוזר והוא העסק בטל זה של מותו ועם להתעסק,

אלא 36) גובה שאינו היתומים מן חובו כגובה דינו ואין
הממון, בעל ברשות שהכל א), הלכה שם (פי"ד בשבועה

שם),37)כנ"ל. (הרי"ף המעות לבעל רק שייכים שהם
לג. הערה שם.38)וראה הרי"ף בדברי זה כל

.ÂÔ˙Bp‰39˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ì‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - Á˜Ï ‡ÏÂ ,¯ÎO40Ì‡Â .41 »»¿…»«≈»»∆»«¿…∆¿ƒ

¯ÎÓe Á˜lL ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B42‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - «ƒ¿»»¿»∆»«»«¬≈∆ƒ
.BÁ¯k ÏÚa ¯ÎO‰ epnÓƒ∆«»»¿«»¿

(39(4 ,381 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד בבאֿמציעא
שם. ברי"ף וממנו ג) הלכה ה פרק (שם בירושלמי והובאה

והואֿהדין 40) היזק. לו גרם אלא בידיים, לחבירו הזיק שלא
רווח, לשם בכספו להשתמש יוכל שלא לחבירו הגורם לכל

שם). (ירושלמי לשלם חייב וירושלמי 41)שאינו תוספתא
מעות 42)שם. הניח אם אבל העיסקא, של בממון

והרי  עשוי, שעשה "מה - הוא במעותיו ומכר ולקח העיסקא,
י). הלכה מכירה מהלכות (פ"ז הרמאין" מכלל הוא

.ÊÔ˙43- ¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ »«»ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»
‡ÏÂ ˙eÒÎ ‡Ï ÁwÈ ‡ÏÂ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏkÓ Ô‰a Á˜BÏ≈«»∆ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿…ƒ«…¿¿…

ÌÈˆÚ44‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .45·ÈLBn‰ .46B¯·Á ˙‡ ≈ƒ¿≈…«≈»∆«ƒ∆¬≈
˜ÒÚÈ ‡Ï - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙eÁa«¬¿«¬ƒ»»ƒ»»À»…«¬…

˜ÒBÚL ‰ÚLa ˙eÁ‰ ÏÚ ÂÈÈÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,B˙en‡a¿À»¿ƒ∆≈≈»««¬¿»»∆≈
.B˙en‡aÌ‡Â47¯zÓ - ¯ˆÁa BnÚ ÛzL ‰È‰48. ¿À»¿ƒ»»À»ƒ∆»≈À»

‡ÏÂ49Á˜BÏ ‰È‰È50ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ¯ÎBÓe51Ì‡Â . ¿…ƒ¿∆≈«≈¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ
ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎÓe Á˜Ï52. »«»««»»»∆¿«

שם.43) ורי"ף ירושלמי ,(32 ,380 (עמוד שם תוספתא
פירות 44) אינם ואלו פירות, בהן ליקח מעות לו נתן שהרי

פירות.45)(כסףֿמשנה). בכלל שאינם דברים
וראה 46) שם. הרי"ף והביאה (8 ,380 (עמוד שם תוספתא

ה. והערה א הלכה פ"ה שם.47)למעלה תוספתא
בלקוחות.48) בינתיים לעסוק יכול תוספתא 49)שהשותף
בכספו.50)שם. בחנות 51)אף רק להתעסק שצריך

השותפות.52)המשותפת. בכסף ונתן נשא כאילו

á"ôùú'ä 'á-øãà à"ë éùéîç íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההלכות.1) ונשלמו "עיסקא". דיני המשך

.‡Ô˙Bp‰2·ÈLB‰Ï ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚ·Ï ÌÈˆÈa «≈≈ƒ¿««««¿¿ƒ¿ƒ
Ïc‚ÈÂ ,ÌÈÁB¯Ù‡‰ e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¬≈∆«∆≈¿»∆¿ƒƒ«≈

Ì‰ÈÈa ÁÂ¯‰ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚa Ô˙B‡3CÈ¯ˆ - »««««¿¿ƒ¿ƒ¿∆»∆«≈≈∆»ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï4ÔÎÂ .5ÌM‰6ÌÈÏ‚Ú ¿«¬¿«¬»¿¿≈«»¬»ƒ

,eÏÈc‚iL Ô‰a ˜qÚ˙Ó ˙BÈ‰Ï ‰ÚB¯‰ ÏÚ ÌÈÁÈÒe¿»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆«¿ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â¿«»»»∆¿««»¿«¬¿«¬»¿

ÌBÈ ÏÎa7Ïc‚Óe .ÏËa ÏÚBÙk8eÈ‰iL „Ú Ô˙B‡ ¿»¿≈»≈¿«≈»«∆ƒ¿
ÌÈL LÏL Èa ÌÈÏ‚Ú‰9‡‰zL „Ú ¯BÓÁ‰Â , »¬»ƒ¿≈»»ƒ¿«¬«∆¿≈

˙ÚBË10CB˙a B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â . ∆∆¿≈»ƒ¿…∆…ƒ««¬≈¿
‰Ê ÔÓÊ11ÔÎÂ .12˙BÈ‰Ï ÌhÙÓ‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌM‰ ¿«∆¿≈«»¿≈»««¿«≈ƒ¿

d˙B‡ ÌhÙÓ13ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â ,14ˆ -BÏÓÚ ÔzÏ CÈ¯ ¿«≈»¿«»»»∆¿«»ƒƒ≈¬»
Ì‡Â .ÏËa ÏÚBÙk15‰ÈÏ‡‰Â L‡¯‰ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡16 ¿≈»≈¿ƒ»«¬≈»…¿»«¿»

¯zÓ - ¯ÎO‰ ˙ÈˆÁÓ ÏÚ ¯˙È EÏÓÚa ElL17eÈ‰ . ∆¿«¬»¿»≈««¬ƒ«»»À»»
BÊ ÌÚ Ì˙B‡ ÌhÙnL ˙B¯Á‡ ˙BÓ‰a ÌhÙÓÏ«¿«≈¿≈¬≈∆¿«≈»ƒ

ÔÎÂ ,BÏˆ‡ ‰ÓeM‰18ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú BÏ eÈ‰ Ì‡ «»∆¿¿≈ƒ»¬»ƒ¿»ƒ
˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa B‡ ÌÈ¯Á‡19‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¬≈ƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿

‡l‡ BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï elÙ‡ ,B¯·Á ÏL·e BlLa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿∆¿∆¬≈¬ƒ…∆¡»∆»
ËÚeÓ ¯·„20˙eÙzM‰ ÈÓÈ ÏÎa21˜ÏBÁÂ ,Bic - ˙‡f‰ »»»¿»¿≈«À»«…«¿≈

Ì‡Â .‰ÂLa ¯ÎOa22‰È‰23‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÒÈ¯‡ «»»¿»∆¿ƒ»»¬ƒƒ¿
BlLa ÏtËÓ24CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙B„O‰ ÏÚa ÏL·e ¿«≈¿∆¿∆«««»≈»ƒ

ÌeÏk BÏ ˙BÏÚ‰Ï25. ¿«¬¿

ãycew zegiyn zecewpã

יהודי  כל על מלמד העניינים בפנימיות ושותפין' 'שלוחין
בתחתונים, דירה ית' לו לעשות הקב"ה של שלוחו שהוא
במעשה  לקב"ה שותף נעשה שליחותו שממלא ידי ועל

בראשית.
מציאותו  להיות חייבת כמותו", אדם של ש"שלוחו ומכיון
אף  ברית, בני אתם "מה - למשלח דומה השליח של
רק  להעשות זו שליחות יכולה ולכן ברית". בני שלוחכם
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ממש". ממעל אלקה "חלק היא שנשמתו יהודי ידי על
ועל־ידי  יהודי, של מציאותו עצם מצד הוא השליחות ועניין

לקב"ה. שותף גם נעשה העבודה
.. ושקטה יראה "ארץ הפסוק על המדרש ידוע שהרי
עם  הקב"ה שהתנה מלמד .. שקטה ואח"כ יראה בתחילה
התורה  מקבלין ישראל אם להם: ואמר בראשית מעשה
לתוהו  העולם את מחזיר אני לאו ואם מתקיימין אתם
נעשה  יהודי של שבעבודתו בפשטות מובן וא"כ ובוהו"
הקב"ה  אין ובזכותו בראשית, במעשה לקב"ה שותף הוא
עילוי  שפועל אלא עוד ולא ובוהו, לתוהו העולם את מחזיר
ערעור  עליו שיצא שטר על־דרך בעולם, יותר גדול
שלא  משטר יותר גדול תוקף לו שיש בבית־דין ונתקיים
שישראל  אחר הזה העולם גם כך מעולם, ערעור עליו יצא

בזכותם. ומתקיים ומצוות תורה בו מקיימים
לקב"ה  שותף נעשה שיהודי רק שלא זו שבהלכה והחידוש
והשכר  הרווח מתחלק לעתיד־לבוא - העבודה וגמר ובסיום
נותן  העבודה בתחילת שכבר אלא ישראל, ובני הקב"ה בין
כדי  מישראל ואחד אחד לכל ומזונו עמלו שכר הקב"ה
שכר  לו שנותן רק ולא השליחות. מילוי את לו לאפשר
יוכל  לא זה לולי כי הבית לבעל גם תועלת יש שבזה מזונו
עמלו" "שכר ומיד תיכף לו נותן גם אלא ולעבוד, להמשיך

העבודה. וגמר בסיום מיד כשותף שיקבל השכר מלבד
יותר  לו ליתן צריך מזונו אם וקל־וחומר ובמכל־שכן

בשעתו המלך שלמה ז.)מסעודת פרק ריש מציעא בבא (משנה

רק  יכולים ומזה על־אחת־כמה־וכמה, עמלו ששכר הרי
יהודי  כל יקבל שלעתיד־לבוא והריוח השכר מהו לשער

עבו  דתו.על
חיים' ב'עץ המבואר פי על להוסיף שסיבת (בתחילתו)ויש

כוחותיו  שלימות שיתגלו בכדי היא העולמות בריאת
והבאתם  העולם בריאת קודם שגם והגם כו' ופעולותיו
כח  אין למעלה שהרי בשלימות, כוחותיו היו פועל לידי
גם  כוחותיו שיבואו הקב"ה של רצונו זאת בכל פועל, חסר
כי  הנ"ל בהלכה משתקף זה ועניין הזה. בעולם פועל, לידי
האפרוחים  את פועל לידי להוציא התרנגולים תפקיד
המובא  חמור וכן וסייחים עגלים גם ועל־דרך־זה שבביצים.
"חמור  - הבהמית נפש עם העבודה שהם ההלכה בהמשך

שונאך".
קצת: אחר ובאופן

שנמצא  האלוקי האור את לגלות היא ישראל של עבודתם
התרנגולים  לבעל ניתנה זו ועבודה בהעלם, בעולם
ויצאו  שיתבקעו עד הביצים את לחמם היא שפעולתם
והקדושה  החום ידי שעל בעבודה ועניינו אפרוחים, מהם
עד  העולם. בענייני שבהעלם האלוקי הניצוץ את מגלים
היינו  תרנגולים, בעצמם ונעשים האפרוחים את שמגדלין

שתפקידו  בזה ומרומז קדושה. של חום מפיץ עצמו שהוא
קונו. את לשרת משנתו לקום יהודי לעורר התרנגול של

סמוך  להיות יכול שיהודי זו מהלכה הנלמדת ההוראה
ביניהם" "הריוח יהיה שלעתיד־לבוא בלבד זו שלא ובטוח
"צריך  העבודה בתחילת שכבר אלא העבודה בסיום
את  לעבוד שיוכל כדי ועמלו" מזונו שכר להעלות (הקב"ה)
בכל  שמדובר ובפרט לבב. וטוב שמחה מתוך במנוחה ה'
או  התרנגולים כבעל שבפשוטים בפשוט אפילו יהודי
הקב"ה  מספק להם שגם וסייחים עגלים שמגדל רועה

כדבעי. ה' את לעבוד שיוכל כדי ועמלו מזונו שכר
(k oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

במשנה.2) סח. מציעא  דיבור 3)בבא שם רש"י  ראה
כנ"ל  ריבית, אבק של חשש כאן ויש מושיבין אין המתחיל

ב. הלכה ו עמלו 4)פרק "שכר במקום תימן בכתבֿיד
ובכ"י  רומי. בדפוס וכן בטל". כפועל "שכרו - ומזונו"
שם  התוספות שכתבו כמו ודלא כפועל" "שכרו אברבנאל:
המשנה  שבהתחלת שכיוון כן, אם אלא המתחיל דיבור
לו  לתת צריך אינו "עמלו" נאמר וכאן "כפועל" נאמר:
מזמנו  קטן חלק אלא להקדיש צריך שאינו לפי ממש, כפועל

זו. שם.5)לעבודה המשנה את 6)המשך  ששמים
אחרי  לאמצע הריווח את לחלק הזמן, באותו שוויים

גידול. של ב.7)תקופתֿמה הלכה ו פרק למעלה ראה
שם.8) המשנה שנאמר 9)סוף מה רבינו מפרש כך

המשניות  פירוש וראה משולשין", שיהו "עד שם במשנה
אחר. באופן פירש שם ורש"י שתוכל 10)שם. "והוא

שם). המשניות (פירוש משא" ["מפני 11)לשאת
הלכה  ד פרק למעלה וראה ד) הלכה (להלן סתם" שנשתתפו
[המשותפת  סחורה אותה למכירת ידוע זמן "היה ד:
שתימכר  עד יחלקו שלא לעכב מהם אחד לכל יש - ביניהם]

למכירתה"]. הידוע בזמן הדין12ֿ)הסחורה מתוך יוצא
אלעזר  רבי של העובדא ומתוך ושמואל. רב של ודברים

סט.). מציעא (בבא של 13)מהגרוניא תפקידו שזהו
לאמצע,14)המפטם. שניהם וההפסד, השכר כלומר,

פיקדון. ומחצה מלוה מחצה רב 15)היינו של מימרא
(שם). אלעזר רבי של "או 16)והעובדא תימן: בכתבֿיד

ב. הלכה ו פרק למעלה משנה הלחם פירש וכן האלייה".
(17- חבירו של בחלקו טרחתו שכר מקבל שהוא שכיוון

ריבית. אבק משום כאן על 18)אין הגמרא מסקנת לפי
מסוף  קצת יוצא וכן רב. של המימרות שתי שבין הסתירה
מיימוני. הגהות וראה אלעזר, רבי של העובדא

לביצים.19) רבינו למד ומזה בעגלים, רק הזכירו בגמרא
למעלה  רבינו שהזכיר אחר" ש"עסק מכאן, קצת ומשמע
טירחה  לו החוסך המין, מאותו היינו, ב), הלכה ו (פרק
שיש  עסק סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק כך שבין יתירה,

"מותר 20)לו. שם: הסוגיא מתוך שיוצא כמו והיינו,
בראב"ד. ועיין ב, הלכה ו פרק למעלה ראה שליש",

שם:21) למעלה רבינו קוראו וכן שביניהם. העסק כלומר,
משנה). (לחם השותפות" מימי ויום יום שם 22)"שבכל

מהגרוניא. אלעזר רבי של במעשה הסוגייה, בסוף
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בבהמה.24)המתעסק.23) כשותף לו שיש בחלק
למעלה25) השדה" לבעל הוא משועבד שם,"שהאריס

שם. מהגמרא

.·B‡ ÌÈÏB‚¯z ·ÈLB‰ B‡ ÔÈÁÈÒ B‡ ÌÈÏ‚Ú ÌM‰«»¬»ƒ¿»ƒƒ«¿¿ƒ
BÏ ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ Ìht‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌL»¿≈»«««»¿«¬ƒ»»¿…∆¡»
‰nÎa ÔÈ‡B¯ :˙BÚÓ ÏL ˜ÒÚ‰ ÔÈ„k BÈ„ È¯‰ - ¯ÎO»»¬≈ƒ¿ƒ»≈∆∆»ƒ¿«»
ÏËBÂ ,eÁÈÂ¯‰ ‰nÎÂ ,ÌÈˆÈa‰ B‡ ˙BÓ‰a‰ ÔÈÓL»ƒ«¿≈«≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈
ÌlLÓ - e„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;¯ÎO‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈«»»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

„ÒÙ‰‰ LÈÏL26. ¿ƒ«∆¿≈

ג.26) הלכה שם למעלה כמבואר

.‚ÔÈÓL27˙BOÚÏ Bk¯cL ¯·c ÏÎÂ ¯BÓÁÂ ‰¯t28 »ƒ»»«¬¿»»»∆«¿«¬
ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,ÏÎ‡ÏÂ29‰fL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¡…¿ƒ¿∆«»»»∆¿«««ƒ∆∆

˜qÚ˙Ó30˙„B·Úa BÓˆÚÏ ¯Á‡ ÁÂ¯ BÏ LÈ È¯‰ , ƒ¿«≈¬≈≈∆««≈¿«¿«¬«
¯ÎBO È¯‰L ,˙BÓ‰a‰31‰‰Â da „·BÚ B‡ d˙B‡ «¿≈∆¬≈≈»≈»¿∆¡∆

ÎOaÔÈ‡Â .d˙„B·Ú·e d¯32ÔÈÓL33Bn‡ ÌÚ Ï‚Ú34, ƒ¿»»«¬»»¿≈»ƒ≈∆ƒƒ
,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ ÁÈq‰Â Ï‚Ú‰L ;Bn‡ ÌÚ ÁÈÒ ‡ÏÂ¿…¿»ƒƒ∆»≈∆¿«¿»≈∆¿

.˜ÒÚ Ba LÈÂ¿≈≈∆

במשנה.27) סט: כפועל 29)מלאכה.28)שם שכר ללא
חבירו.30)בטל. בחלק מטפל גם והוא לבדו, הוא

לאחרים.31) נשך 32)משכיר איזהו בפרק הרי"ף פסק כן
סח: שם ובברייתא במשנה גמליאל בן שמעון כרבן דלא
של  למסגרת דבריו את הכניסו סט.) (שם שבגמרא מפני
כתבו  וכן כשיטה". הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה",
משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם התוספות

שכר.33) תוספת בלי נגרר 34)היינו, שהוא אמו סמך על
אחריה.

.„ÌM‰35?da ÏtËÏ ·iÁ È˙Ó „Ú ,B¯·ÁÏ ‰Ó‰a «»¿≈»«¬≈«»««»¿«≈»
Ô‡v‰ Ô‰Â ,˙B¯„Bb·e ;L„Á ¯OÚ ‰BÓL - ˙BB˙‡a«¬¿»»»…∆«¿¿≈«…

‡a Ì‡Â .L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ - ¯˜a‰Â36˜ÏÁÏ ¿«»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»«¬…
B¯·Á - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a37eÙzzLpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¿¿«∆¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÈÙÏ .Ì˙Ò38,‰BL‡¯ ‰L ÏL ‰ÏÈÙË ‰ÓB„ BÈ‡L ¿»¿ƒ∆≈∆¿ƒ»∆»»ƒ»
˙nzLÓ dÈ‡L ,ËÚeÓ ÁÂ¯‰Â ,‰a¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À»¿»∆«»∆≈»ƒ¿«∆∆
,˙¯Á‡‰ ‰L ÏL ‰ÏÈÙËÏ ,ÈL˜a ‡l‡ ‰lÁza«¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿ƒ»∆»»»«∆∆
˙nzLÓ ‡È‰ È¯‰L ,‰a¯Ó ÁÂ¯‰Â ,ËÚeÓ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«¿À∆∆¬≈ƒƒ¿«∆∆
ÛBÒ „Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ CÎÈÙÏ ,ÌBÈ ÏÎa ˙ÙÒBÓe ‰a¯‰«¿≈∆∆¿»¿ƒ»¿«≈»»«

‰„ÏÈ .‰iL ‰L39‰ÓeM‰ ‰Ó‰a‰40È¯‰ - BÏˆ‡ »»¿ƒ»»¿»«¿≈»«»∆¿¬≈
ÌB˜Ó .ÚˆÓ‡Ï ÁÂ¯‰ ÏÏkÓ „Ïe‰41Ïc‚Ï e‚‰pL «»»ƒ¿«»∆«»∆¿«»∆»¬¿«≈

eÏc‚È - Ì˙B„ÏÂ42e‚‰pL ÌB˜Ó .e¯ÎnÈ Ck ¯Á‡Â ¿»»ƒ¿¿¿««»ƒ»¿»∆»¬
‰w„a ,˙B„Ïea Ïth‰Ï ˜qÚ˙n‰ ·iÁ - Ïc‚Ï ‡lL∆…¿«≈«»«ƒ¿«≈¿ƒ«≈«¿»¿«»

ÌBÈ ÌÈMÓÁ ‰q‚·e ÌBÈ ÌÈLÏL43‰ˆ¯ .ÔÈ˜ÏBÁÂ ,44 ¿ƒ¿«»¬ƒƒ¿¿ƒ»»
ÈÙa Ô˙B‡ ÌL - ‰Ê ÔÓÊ ÏÚ ¯˙È Ô‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈»∆»≈«¿«∆»»ƒ¿≈

‰LÏL45aÏÎÂ ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBi·e ÌÈLÏL ÌBÈ ¿»¿¿ƒ««¬ƒƒ¿…
,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - Ck ¯Á‡ eÁÈÂ¯iL∆«¿ƒ««»ƒ…«ƒ¿«≈¿»¬»ƒ
ÈtÓe ,„Ïe‰ ÈˆÁ BÏ LÈ È¯‰L ;ÁÂ¯‰ ÚÈ·¯ B¯·ÁÂ«¬≈¿ƒ«»∆«∆¬≈≈¬ƒ«»»ƒ¿≈

ÈˆÁ‰ B˙B‡ ÈˆÁ ÏËB B¯·Á ÏL ÈˆÁa ˜qÚ˙pL46, ∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆¬≈≈¬ƒ«¬ƒ
ÌÈÚ·¯ ‰LÏL È¯‰47‰LÏL ÈÙa Ôk ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿≈¿»

‰ÂLa Ô‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â ,ÏÁÓ È¯‰ -48.Ô‰L ˙BÓk ¬≈»«¿«¿»≈≈∆¿»∆¿∆≈
ÌB˜Ó49˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL50Ûzk ¯ÎO51˙BÚÓÏ »∆»¬¿«¬¿««»ƒ¿
˜ÒÚ‰52˜qÚ˙n‰ ÏËBpL ¯ÎO‰ Ïk ‰È‰ÈÂ ,ÔÈÏÚÓ - »≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆»«»»∆≈«ƒ¿«≈

‡OBpL ¯ÎOa53BÙ˙k ÏÚ54˙BÚn‰ ¯ÎO ÏÏÎa55. ¿»»∆≈«¿≈ƒ¿«¿««»
ÔÎÂ56‰Ó‰a ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï Ôk¯c Ì‡57.BÏ ÔÈÏÚÓ - ¿≈ƒ«¿»¿«¬¿«¿≈»«¬ƒ

ÌB˜Ó58BÏÓÚ ¯ÎOa ˙B„ÏÂ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL59 »∆»¬¿«¬¿«¿»ƒ¿«¬»
˜qÚ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈÏÚÓ -60‡Ï - Ì˙Ò ÛzzLn‰ B‡ «¬ƒ¿»«ƒ¿«≈«ƒ¿«≈¿»…

.‰È„n‰ ‚‰nÓ ‰pLÈ¿«∆ƒƒ¿««¿ƒ»

סומכוס.35) כדברי בברייתא, סט. מציעא בעל 36)בבא
דיבור  שם שברש"י שני וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה

אלא]. כנ"ל.37)המתחיל בברייתא.38)המטפל שם
שבעל  אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש
יורה  ערוך שולחן ראה מעכב. והמטפל לחלק רוצה הבהמה
שם  ט"ז וראה מעכבים, ששניהם כג, סעיף קעז סימן דעה

ל. קטן במשנה.39)סעיף סט: ששמו 40)שם הבהמה
שם.41)אותה. בהם 42)במשנה לטפל המתעסק חייב

גדולים.עד כרבי 43)שיהיו ולא קמא כתנא שם ברייתא
א  ופרק כו: (בכורות בכור לעניין גם אמרו וכן יוסי,
(רש"י  הפסוקים מן זאת ולמדו יד) הלכה בכורות מהלכות

כרבה). המתחיל דיבור שם מציעא סיום 44)בבא
שם. אבל 45)הברייתא ט. הלכה ה פרק ולמעלה לא: שם

אביי  דברי סט. שם הוא וכן אסור, שלושה בפני שלא
גדא. בר מנשה רבי של הוא 46)בעובדא השני שהחצי

מקבל  שהמתעסק פיקדון", ומחצה מלוה "מחצה בבחינת
אף  לריווח שותף הוא ולפיכך, החצי, של אחריות עצמו על
מלוה. בתורת חצי לו יש שממנו חבירו, של בחצי

שבין 47) אחרי חבירו, של בחלקו עמלו שכר לוקח ואינו
ממש  שלו אלא מלוה שאינו בחלקוֿהוא, הוא מטפל כך
האם, לבעל משועבד שהוא וכיוון רש"י). בשם משנה (כסף
הפעוטה  הטירחה שבשביל המשועבד, האריס כמו הוא הרי
מיוחד  שכר לקבל צריך אינו חבירו של ברביע לו שיש

משנה). והם 48)(לחם כלל, חילקו לא כאילו זה שהרי
וכן  לאמצע, הוא שהריווח הוולדות, בכל עדיין שותפים
שחילק  גדא בר מנשיא לרב אביי בתשובת בגמרא שם הוא
בשל  נוטל אינו שם רש"י ולפירוש לך" פלג "מאן - לעצמו
לב. קטן סעיף קעז סימן יורהֿדעה בט"ז וראה כלום, חבירו
בתרא  (בבא וקטנים גדולים בנים שהניח במי אמרו וכן
אם  לאמצע, השביחו הנכסים את גדולים "השביחו קמג:
- ואוכלים עושים אנו הרי אבא שהניח מה ראו אמרו
מפרשים). קצת בשם משנה (כסף לעצמן" השביחו

שם 49) בתוספות חננאל, רבינו כגירסת בברייתא, סח: שם
מקום. המתחיל שנושא 51)להוסיף.50)דיבור סבל

הכתף. על הנ"ל 52)הסחורה השכר מוסיפין כלומר,
שניהם. על חלה וההוצאה העסק, מעות לחשבון

אם 53) שאפילו רבינו, לשון משמעות שנראית כמו והיינו,
אחר. לכתף שילם אם 54)לא שאפילו אומרים ויש

החשבון  על ההוצאה חלה - הכתף היה בעצמו המתעסק
כח. קטן סעיף שם ט"ז ראה העסק, של הכללי

אותה 55) לסבול צריכים ששניהם הקרן, בכל כלומר,
שם  וראה המתעסק, חשבון על אותה מטילים ולא בשווה,

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



קכז oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - 'aÎxc` `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רמ"א. בברייתא.56)בהגהת שם זה היינו,57)אף
שכר  יותר נותנים בהמה של שלעסק מקום, באותו שהנוהג
גדול  יותר הוא בבהמה שהעמל מפני לסחורה, מאשר עמל
ביחד: ההלכות שתי נאמרו שבברייתא ואף משנה), (לחם
לבהמה  מעלין, למעות כתף שכר להעלות שנהגו "מקום
שווה, פירושן אין - שם) בתוספות ר"ח (גירסת מעלין"
מפרש  והראב"ד כנ"ל. אלא כתף, שכר אינו בהמה  ששכר
לפעמים  שצריכים לעמלים כתף שכר - בהמה" "שכר גם
כמו  הייתה הנ"ל בברייתא שגירסתו לפי הכתף על להוליכם
למעות  כתף שכר להעלות שנהגו "מקום לפנינו: שהוא
בדברי  מפרשים ויש שם. ברש"י וראה מעלין", לבהמה
הסחורה  עליה לשאת בהמה כשצריך - בהמה" "שכר רבינו
מא  סימן ה פרק מציעא בבא חריפתא (פלפולא העיסקא של

ל). "ולהעלות 58)אות שם: בתוספות ר"ח כגירסת זה אף
מעלין". ומזונו עמלו בשכר שנותנים 59)וולדות היינו,

הכוונה  ואולי שם). מלובלין (מהר"ם שכרו בעד וולדות
עמלם. בשכר וולדות אף להם המשך 60)שמוסיפים

שם. הברייתא

.‰dÎB˙Ï ÔBÚÓL „È¯B‰Â ,‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»¿»»∆¿ƒƒ¿¿»
¯kÓÏÂ ,˙B‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ïe ,dÚËÏ B‡ dÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»∆»»¿ƒ¿…

‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,˙B¯t‰61ÔÈa ,Ì‰ÈÈa ‰È‰È «≈¿»«»≈««»»ƒ¿∆≈≈∆≈
‰ÂLa e˜ÏÁiL e˙‰L62Ô·e‡¯ ÏhiL e˙‰L ÔÈa , ∆ƒ¿∆«¿¿¿»∆≈∆ƒ¿∆ƒ…¿≈

¯˙È63ÔÈa ,Ô·e‡¯ ÏMÓ dlk ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰L ÔÈa , »≈≈∆»¿»«»»À»ƒ∆¿≈≈
¯zÓ ‰Ê ÏÎa - ÔBÚÓL ÏMÓ ‰˙È‰L64Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿»∆À»¿≈»

ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÏtËÓ‰ ÔBÚÓLÂ .˙Èa¯ ˜·‡¬«ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈«¬«»»∆
ÒÈ¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ·e ‰‡ˆB‰·e65. «»»ƒ¿ƒ««≈«ƒ¿»»ƒ

¯ÓB‡ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Èz„¯È ‰ˆÁÓÏ :¯ÓB‡ ÒÈ¯‡»ƒ≈¿∆¡»»«¿ƒ«««»∆≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈz„¯B‰ LÈÏLÏ66, ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿««¿ƒ»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ‚‰nk ‡lL ÔÚhL ‰ÊÂ67. ¿∆∆»«∆…«ƒ¿»»»¿»ƒ¿»»

השבח.61) למחצה".62)כלומר: "אריס הנקרא וזהו
לרביע".63) או לשליש, "אריס הנקרא שבקרקע 64)וזהו

בעל  של ברשותו נשארת תמיד היא שהרי לריבית, מקום אין
הגמרא  חכמי מצינו "שכן הלוואה בבחינת היא ואין הקרקע

משנה). (כסף אריסים" להם נחמן 65)שהיו וכרב קי. שם
יהודה. כרב רביע.66)ולא ואם שליש אם מחצה, אם

בשטר.67) או בעדים

.ÂÏÚa68Ì‡ :dL¯‚Â BzL‡ ÈÒÎa ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÒÈ¯‡ ÏÚa‰ ‰È‰69e˜lzÒ ÏÚa ˜lzÒÂ ÏÈ‡B‰ - »»«««»ƒƒ¿ƒ¿«≈««ƒ¿«¿

Ì‰70,Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ Ì‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿≈»∆ƒ«»»∆»ƒ«∆«
‰Úe·L·e71Ì‡Â .72˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ƒ¿»¿ƒ≈«««»ƒ«««
‚‰Ó]73ÒÈ¯‡k Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,e„¯È ı¯‡‰ [74. ƒ¿«»»∆»¿¿»ƒ»∆¿»ƒ

דרב 68) בריה הונא רב ידי על שנפתרה בעייה פ. כתובות
ירדו 69)יהושע. לא שאם אריסות, בטיב "יודע כלומר:

שם). (רש"י עובדה" עצמו הוא היה ירדו 70)אלו, "שלא
ואבידה  גזילה מהלכות י (פרק הבעל" דעת על אלא לה

שם). הסוגייה מן יב שהוציא 71)הלכה עצמו הבעל כדין
במשנה  עט: (שם מהפירות אכל ולא אשתו נכסי על הוצאות
גזילה  בהלכות ושם ט) הלכה אישות מהלכות כ"ג ופרק

אם  כלומר: התחתונה", על וידם להם "ששמין מפורש:
ואם  בשבועה, השבח את נוטל השבח על יתירה ההוצאה
בעל  כמו בשבועה, ההוצאה נוטל ההוצאה על יתר השבח
הפסדתוני  להם: אומרת שהיא שם). אישות (הלכות עצמו
ולפיכך, יורד, בעלי היה יורדים הייתם לא שאם בירידתכם,
אם  אלו אריסים של דינם מהו רבינו הזכיר ולא כדינו. דינם
שבאופן  עצמו הבעל כמו דינם בזה גם אם הפירות, מן אכלו
אכל" שאכל ומה הוציא שהוציא "מה אלא כלום. לו אין זה
שם  רש"י ודעת ח). הלכה שם אישות והלכות שם (משנה
הגמרא  בסוגיית אמנם נראה וכן עצמו. כבעל דינם בזה שגם
קטן  סעיף פח סימן שמואל ובבית מחוקק בחלקת ועיין שם,
כאן. משנה בלחם וראה כן. רבינו דעת שאף שכתבו כב

פ.72) "על 73)שם כתב: שם ואבידה גזילה  בהלכות
הקרקע". הייתה 74)דעת אם העליונה: על [וידם

נו  השבח, על יתירה השבח ההוצאה ואם ההוצאה, את טלים
(כן  ברשות ירדו שהרי השבח, את נוטלים ההוצאה, על יתר
בסוגיית  שם שנראה ומה שם). ואבידה גזילה בהלכות נראה
הבעל  אם אלא אינו זה - ברשות שלא כיורד שדינו הגמרא
קיימא" לאריסי "ארעא אריס, אינו אם אבל אריס, עצמו
בתוספות  וראה ברשות. כיורד זה והרי שם) הגמרא (כלשון

הסוגייה]. בסוף שם רי"ד

.ÊÔÈÁ‡‰75˙M¯È e˜ÏÁ ‡lL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡ »«ƒ¿»«¿ƒ∆…»¿¿À«
Ô‰ È¯‰ - „ÁÈa da ÔÈLnzLÓ Ôlk ‡l‡ ,ÔLÈ¯BÓƒ»∆»À»ƒ¿«¿ƒ»¿««¬≈≈

¯·c ÏÎÏ ÔÈÙzLk76ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ . ¿À»ƒ¿»»»∆»ƒ»«ƒƒ
ÔÈÙzM‰77CÏn‰ ˙en‡Ï ÏÙpL78ÁÂ¯‰ -79 «À»ƒ∆»«¿À»«∆∆»∆«
ÚˆÓ‡Ï80‰ÏÁ .81Ô‰Ó „Á‡82ÔÓ ‡t¯˙ - ‡t¯˙Â »∆¿«»»∆»≈∆¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈ƒ

Ì‡Â .ÚˆÓ‡‰83ÔB‚k ,‰ÚÈLÙa ‰ÏÁ84‚ÏMa CÏ‰L »∆¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿∆»««∆∆
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÁL „Ú ÌÁ‰ ÈÓÈa ‰nÁa B‡85È¯‰ - ««»ƒ≈«…«∆»»¿«≈»∆¬≈

.BÓˆÚ ÏMÓ ‡t¯˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«≈ƒ∆«¿

מהלכות 75) ט פרק להלן וראה במשנה, קמד: בתרא בבא
א. הלכה וראה 76)נחלות ההיא. המשותפת בירושה

ומפרשה 77)בראב"ד. השותפין" "אחין שם במשנה
משנה). (כסף השותפין או אחין או 78)רבינו: "גבאי

שם  נחלות (הלכות המלך" בממון ומוציא שמכניס סופר
ו). בהלכות 79)הלכה משנה (מגיד ההפסד הדין והוא

הירושלמי). בשם שם אביהם 80)נחלות מחמת "אם
נעמיד  ואמר: זה, בדבר ידוע אביהן שהיה כגון מינוהו,
היה  ואפילו וכו' היתומים עם חסד לעשות כדי בנו, תחתיו
הרי  - מינוהו עצמו מחמת ואם למנותו, וראוי ביותר חכם
שם  בתרא בבבא הסוגייה מן שם נחלות (הלכות לעצמו" זה

כאן). משנה וכסף בראב"ד שם.81)וראה משנה
שם.83)באונס.82) זה המימרא 84)אף לפי שם,

מצינים  חוץ שמים בידי "הכל חנינא: רבי של המפורסמת
שם). ותוספות (רשב"ם וחום קור הם כגון,85)ופחים",

המשניות  (פירוש ברעה" מפורסמות שהם המאכלות "שאכל
שם). לרבינו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והאריסין 1) השותפין שבועת דין רבינו בו ביאר

והאפוטרופסין.
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.‡ÔÈÙzM‰2Ôlk3ÔÈtB¯ËBt‡‰Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ,4epnL «À»ƒÀ»¿»¬ƒƒ¿»«¿ƒ∆ƒ
ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡5˙‡OB ‡È‰L ‰M‡‰Â ,ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ »≈ƒ««¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ≈

B‡ ˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ6Ô·e ,˙ÈÂÁ dÏÚa d·ÈLB‰L ¿∆∆¿««ƒ∆ƒ»«¿»∆¿»ƒ∆
˙Èa‰7ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk -8Ì‰È¯·cÓ9˙ÚËa ««ƒ»∆»≈≈ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿«¬«
˜ÙÒ10‡Ï ‡nL B‡ ÔzÓe ‡OÓa B¯·Á ÏÊ‚ ‡nL , »≈∆»»«¬≈¿«»«»∆»…

‰nÏÂ .Ì‰ÈÈaL ÔBaLÁa ˜c˜„11ÌÈÓÎÁ ewz ƒ¿≈«∆¿∆≈≈∆¿»»ƒ¿¬»ƒ
‰Ó ÏkL ,ÔÓˆÚÏ ÔÈ¯BÓ el‡L ÈtÓ ?BÊ ‰Úe·L¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿»∆»«
ÈtÓ ,Ì‰Ï ‡e‰ Èe‡¯ - ˙BÚn‰ ÏÚa ÈÒÎpÓ eÁ˜iM∆ƒ¿ƒƒ¿≈«««»»»∆ƒ¿≈

CÎÈÙÏ .ÔÈÁ¯BËÂ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL12Ì‰Ï ewz ∆¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆
Ïk eOÚiL È„k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ‰Úe·L ÔÈ·iÁL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆«»ƒ¿»¿«¬«»≈¿≈∆«¬»

.‰eÓ‡Â ˜„ˆa Ô‰ÈOÚÓ«¬≈∆¿∆∆∆¡»

במשנה.2) מה: גם 3)שבועות לכלול כן כתב
שנוטלים  שאע"פ להשבע, חייבים שכולם המתעסקים,
נוטלים  שאינם מאחר לעצמם, היתר הם מורים - שכרם
הלכה  פ"ו (למעלה בלבד בטל כפועל אלא משלם, שכרם
ד"ה  מח: שבועות ב'תוספות' רבינוֿתם לדעת בניגוד ב)
ברמ"א  וראה (רדב"ז, שבועה צריכים אינם שהם בה, דמורו
ט). ס"ק שם ובש"ך ד, סעיף צג סימן חושןֿמשפט

פטר 4) לטיניות: מלים משתי מורכבת "אפוטרופוס" המילה
(=בן). פוס בגלל 5)(=אב) זה מינוי מקבלת ימנע שלא

כעל  עליו המצביע המינוי שעצם אחרי עליו, שבועה הטלת
אבי  שמינהו אפוטרופוס אבל רב, סיפוק לו גורם נאמן, אדם
המינוי. מקבלת ימנע פן אותו, משביעין אין היתומים,
ד. הלכה להלן וראה ונב: נב. בגיטין שאול אבא וכדעת

במשנה.6) פו: א 7)כתובות סעיף צג סימן חו"מ בשו"ע
היינו  הבית", בעל בעניני ונותן "שנושא המחבר: הוסיף
פירש  הבית, בן ד"ה מח: בשבועות ורש"י הבית. מנהל
שכל  ה, הלכה להלן רבינו דעת אבל האחין". מן "אחד

ד. ס"ק שם סמ"ע וראה זה, בכלל חפץ 8)שליח בנקיטת
ד). הלכה שבועה 9)(להלן אלא התורה מן מצינו שלא

(הגהות  בספק ולא ודאי, בטענת זו ואף במקצת, מודה של
(שבועות 10)מיימוניות). בגמרא זו משנה פירשו כן

מח:).11)מח:). (שם בגמרא והתשובה השאלה
מהלכות 12) (פ"א ספק על משביעין אין כלל שבדרך אף

ז). הלכה ונטען טוען

.·ÔÈ‡Â13„Ú ˜ÙÒ ˙ÚËa ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk ¿≈»∆»≈≈ƒ¿»¿«¬«»≈«
ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÛÒk ÈzLa Ô˙B‡ ÚÈaLn‰ „LÁiL14 ∆«¿…««¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆∆≈¿≈»ƒ

ÛÒk ÏL15¯‡a˙iL BÓk ,16˙BÁÙa ÔÈ„LBÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆¿∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿»
.ÔÈÚaL ÌÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¿»ƒ

נחמן.13) רב בשם מניומי בר יוסף רב מימרת מח: שבועות
פרוטות.14) ושתים שלשים ובה מדינר, ששית היא מעה כל
בן 15) ר"י רבו כדעת סובר שהוא נראה רבינו מלשון

הר"ן  כתבו וכן במקצת, בהודאה כאן צורך שאין מיגאש,
[ואע"פ  רבינו. בדברי כאן והכסףֿמשנה שם, בשבועות
"כמאן  שאמרו שם בשבועות הסוגיא תחילת שלפי
טענת  על התורה מן שבועה שחייבים (שאמר כשמואל"
על  - במקצת) וכופר במקצת מודה הנתבע אם כסף, שתי
שאם  במקצת, בהודאה אלא זו שבועה חייבים שאין כרחינו
צריכה  אינה הכפירה הלא כסף, שתי צריך למה כן לא

למסקנה  הנה, - לט:) שבועות (עיין מפרוטה יותר להיות
שאין  (שסובר כרב" טענה, כפירת "אימא שאמרו: שם
ופרוטה, כסף שתי בתובעו אלא התורה מן בשבועה חייבים
כרחינו  על לט:), (שם בפרוטה ומודה כסף בשתי כופר והוא
הצריכו  לא למה כן, לא שאם בהודאה, צורך אין שכאן
צורך  אין המסקנה שלפי ע"כ אלא ופרוטה, כסף שתי טענת

בהודאה]. ולא בכפירה טוען 16)אלא מהלכות פ"ג להלן
ז. הלכה שם ועיין א, הלכה ונטען

.‚ÔÈ‡ - „Á‡‰ ÛzM‰ ˙Ó Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰ Ô‡kÓƒ»««∆ƒ≈«À»»∆»≈
;‡nL ˙ÚËa ÂÈ·‡ ÏL BÙzL ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ L¯Bi‰«≈»¿«¿ƒ«À»∆»ƒ¿«¬«∆»
È„k ,È‡cÂa ÂÈ·‡ Ba B„LÁL ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈««»»∆¬»»ƒ¿««¿≈
ÈÓ LÈÂ .ÛÒk ÈzLa L¯Bi‰ ‰Ê B˙B‡ „LÁiL∆«¿…∆«≈ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ
‰ÊÎÂ .‡nL ˙ÚËa L¯Bi‰ B˙B‡ ÚÈaLnL ,‰¯B‰L17 ∆»∆«¿ƒ««≈¿«¬«∆»¿»∆

‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰L ,Ôe„Ï Èe‡»̄»∆¬≈«¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»
dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚpL18. ∆«¬≈«¿»¿«≈«¿»

ליתומים.17) טוענים סז.18)שאנו פו. בכתובות נראה כן
משביעין  אפוטרופסות, משבועת הבעל אותה פטר לא שאם
אביהם  אותה חשד אם יודעים שאינם אף היורשים אותה

יודעים. אינם יורשים סתם שהרי מעות, בשתי

.„,BÙzL B‡ BÒÈ¯‡ ‰fL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»≈ƒ∆∆¬ƒÀ»
BÒÈ¯‡ B‡ BÙzL :¯Ó‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ‰„BÓ ‡e‰ ‡l‡∆»∆ƒƒ«¿¿»«À»¬ƒ

ÌeÏk ÈzÏÊ‚ ‡Ï Ï·‡ ,È‡ B˙Èa Ôa B‡19‰Ê È¯‰ - ∆≈¬ƒ¬»…»«¿ƒ¿¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL20B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ; ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿ƒƒ¿»¿

ÔBÓÓ B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·L21e‰ÊÈ‡ .22LiL ˙Èa‰ Ôa ¿»∆»¿»¿»≈∆∆««ƒ∆≈
ÌÈÏÚBt ÒÈÎnL ‰Ê ?˜ÙÒ ˙ÚËa ÚÈaL‰Ï BÏ¿«¿ƒ«¿«¬«»≈∆∆«¿ƒ¬ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓe ˙B¯t BÏ ÒÈÎÓe ,ÌÈÏÚBt ‡ÈˆBÓeƒ¬ƒ«¿ƒ≈ƒ

˙B¯t23ÒÎ ‡l‡ ,Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L ˙Èa‰ Ôa Ï·‡ : ≈¬»∆««ƒ∆≈≈¿≈∆»ƒ¿»
ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - „·Ïa ‡ˆBÈÂ BÏ‚¯a¿«¿¿≈ƒ¿«≈»¿«¿ƒ«ƒ»≈¿≈
ÌÈÓB˙È‰ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

˜ÙÒ ˙ÚËa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ24‰M‡‰ ÔÎÂ .25‡lL «¿ƒƒ¿«¬«»≈¿≈»ƒ»∆…
‰˙ ‡ÏÂ ‰‡O ‡ÏÂ ,dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚ«¬≈«¿»¿«≈«¿»¿…»¿»¿…»¿»
.˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙¯e·˜ ¯Á‡Ï¿««¿««¿»≈«¿ƒƒ»ƒ»≈

‰‡O Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡ - ‰¯e·˜e ‰˙ÈÓ ÔÈa ‰˙Â ¿≈ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ»¿»≈
;‰¯e·˜Ï ‰˙ÈÓ ÔÈa LnzLpL ‰Ê ÏÚ ÌÈÚÈaLÓ«¿ƒƒ«∆∆ƒ¿«≈≈ƒ»ƒ¿»
¯kÓz ‡Ï - ‰Ê ÏÚ Ú·MzL ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈∆ƒ»««∆…ƒ¿…

.Ïe˙Ó ˙n‰ ‡ˆÓÂ ,‰¯e·˜Ïƒ¿»¿ƒ¿»«≈ƒ¿«≈

אריס 19) שאינו ולטעון לכפור היה שיכול מיגו, לו ויש
וכו'. שותף ספר 20)ואינו כגון קדושה, של חפץ באחיזת

במשנה  המנויות השבועות כל כדין תפילין, או תורה
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א להלן וראה שם, שבועות

כל 21)ב. פרק ברא"ש, (הובא מיגאש בן ר"י רבו כדעת
ח, הלכה שכירות מהלכות בפ"ב וראה ד) סימן הנשבעין
הט"ז  כתב בזה והטעם ג. הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי"ג
אין  שב"חזקה" שכשם רצו) סימן ריש (חושןֿמשפט
כן  כמו ד.) (פסחים לברר שאפשר במקום עליה סומכים
ומכיון  לברר, איֿאפשר אלאֿאםֿכן סומכין אין ב"מיגו"

לברר. צריך - השבועה עלֿידי לברר שבועות 22)שאפשר
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לעצמו.23)מח: היתר מורה הוא נב.24)שאז גיטין
ד. והערה א הל' לעיל וראה שאול, כאבא ונב:

בברייתא.25) פז. כרב 26)כתובות ולא מתנא כרב שם,
שם. הרי"ף פסק וכן רב, בשם יהודה

.‰ÁlLÓ‰27ÁÏML B‡ ,B¯ÎÓÏ ıÙÁ B¯·Á „Èa «¿«≈«¿«¬≈≈∆¿»¿∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯BÁÒ B‡ ˙B¯t BÏ ˙B˜Ï B„Èa ˙BÚÓ»¿»ƒ¿≈¿»««ƒ

¯ÎO BÏ Ô˙ ‡lL28‰‡‰ ‡ÏÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÏÚ ∆…»«»»«∆¿≈≈∆¿…¬»»
È¯‰ - B¯·Á ÔBÓÓa Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,BÊ ˙eÁÈÏLaƒ¿ƒƒ¿»»¿»«¿»¬≈¬≈

˙Èa Ô·k ‰Ê29BÏ ÏÊ‚ ‡lL ,˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï BÏ LÈÂ , ∆¿∆«ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ»≈∆…»«
Áq‰ BÏ ‡È·‰L ˙Úa ÌeÏkB‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰wL ‰¯B ¿¿≈∆≈ƒ«¿»∆»»ƒ¿»»

.Ô‰Ó BÏ ¯ÎnL ˙BÚn‰«»∆»«≈∆

וכסףֿמשנה).27) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,28)תשובת
(ראה  להשביעו שיש ובוודאי בוודאי שכר, מקבל אם
מלעשות  שימנע חשש אין שאז ב) והערה א הלכה למעלה
אלא  בשכר, זאת עושה הוא שהרי חבירו, של שליחותו
ימנע  שמא חשש שיש זה, על שכר מקבל אינו אם אפילו
- ד הערה שם למעלה (ראה לחבירו חסד גמילות מלעשות
עושה  בוודאי בחינם כשעשה ועוד: י). ס"ק צג סימן סמ"ע
משביעין  זאת ובכל שם), (ט"ז לחשדו ואין מצוה לשם כן

כן 29)אותו. אמרו שלא וסובר רבינו, על חולק הרשב"א
(כסףֿמשנה). בית" "בן אלא

.ÂÔÈÙzM‰30‰È‰L B‡ ,„ÁÈa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL «À»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««∆»»
B‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰¯BÁq‰ „È˜ÙÓe Ô˙BÂ ‡OB „Á‡‰»∆»≈¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»»

ÌÚ ˙BÚn‰31ÔÈÓ ‡ÏÂ ‰cÓ ‡ÏÂ Ï˜LÓ ‡Ïa ÈM‰ «»ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»¿…ƒ»¿…ƒ¿»
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,˜ÙÒÏ ÔÈÒÎ Ì‰ÈL È¯‰ -¬≈¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈¿»∆»≈∆
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L B¯·Á ˙‡ ÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ«∆¬≈¿««À»ƒ¬»ƒ»»
BnÚ ˜qÚ˙ ‡Ï ÈM‰Â ,Ô˙BÂ ‡OBpL ‡e‰ „Á‡‰»∆»∆≈¿≈¿«≈ƒ…ƒ¿«≈ƒ

.Ô˙Â ‡OpL ‰Ê ‡l‡ ÚaL ÔÈ‡ - ÏÏk¿»≈ƒ¿»∆»∆∆»»¿»«

שאמרו 30) ממה נראה וכן (כסףֿמשנה). בטעמו פשוט דבר
עוסקים  כששניהם רבים, בלשון "השותפין" שם: במשנה
העוסק  הוא שרק יחיד, בלשון הבית" ו"בן נשבעים, שניהם

יד). ס"ק צד סימן (הגר"א הנשבע ובשו"ע 31)והוא אצל,
"ביד". ה): סעיף צג סימן (חו"מ

.Êe˜ÏÁ32‰L¯b˙Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ÔÈÙzM‰33,‰M‡‰ »¿«À»ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ»
ÁÈÏM‰ BÏ ‡È·‰Â ,˙Èa‰ Ôa ÂÈÏÚÓ „¯ÙÂ34‰¯BÁÒ ¿ƒ¿«≈»»∆««ƒ¿≈ƒ«»ƒ«¿»

Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,˜˙LÂ ,Ô‰a BÏ ¯ÎnL ˙BÚÓ B‡ BÏ ‰wL∆»»»∆»«»∆¿»«¿»¿»∆
˙ÚËa BÚÈaL‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - „iÓ ÌÚ·z ‡ÏÂ¿…¿»»ƒ»≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¬«

˜ÙÒ35Ï·‡ .36È‡cÂ ˙ÚË BÏ ‰˙È‰ Ì‡37BÚÈaLÓ - »≈¬»ƒ»¿»«¬««««¿ƒ
‰ÈÏÚ38da ÏbÏ‚Óe ,39‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk40ÔÎÂ .41Ì‡ »∆»¿«¿≈»»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ

ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ‰Úe·L BÏ ·iÁ˙ƒ¿«≈¿»««¿«≈∆»≈∆
Ì‰È¯·c42‰OÚpL ÔB‚k ,43ÌÚt ˙Èa Ôa B‡ ÛzL BÏ ƒ¿≈∆¿∆«¬»À»∆«ƒ««

ÈzÏÊ‚ ‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡«∆∆¬≈∆»¿«¿≈»»∆…¿«¿«ƒ
B‡ ÈÒÈ¯‡ B‡ ÈÙzL ˙ÈÈ‰Lk ‡ÏÂ eÈÈaL BÊ ˙eÙzLa¿À»∆≈≈¿…¿∆»ƒ»À»ƒ¬ƒƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰BL‡¯a ÈtB¯ËBt‡ B‡ È˙Èa Ôa∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈»∆

במשנה.32) מה. אלא 33)שבועות הזכירה לא המשנה
בשם  (כסףֿמשנה לכולם הואֿהדין אבל ואריסין, שותפין

שהם 34)הרי"ף). למעלה, הרשומים מאלו אחד כלומר,
המעות. בעל של תבע 35)כשלוחים שלא זה שמתוך

חשד. שום כאן שאין נראה חלוקה, משנה,36)בשעת
וכו'.37)שם. והאריס השותף שטוען 38)על שכיון

שירצה. זמן בכל להשביעו יכול שם 39)ודאי, משנה,
הכל", את עליו מגלגלין - אחר ממקום שבועה לו "נתגלגל
בה  שגם דרבנן בשבועה גם בה המדובר שם המסקנא ולפי

בסמוך. וראה שותפות.40)מגלגלין, של ספק טענות אף
הנ"ל.41) מהמשנה נלמדת זו בבא שנפתרה 42)אף בעיא

'שמא',43)(שם). רק היא האחרת השבועה שגם אף
על  'שמא' משבועת אף שבועה לגלגל שאפשר ומכאן

(כסףֿמשנה). 'שמא' שבועת

.ÁÔÈÙzM‰44Ïˆ‡ ˙B·BÁ Ì‰Ï ¯‡LÂ ,e˜ÏÁL «À»ƒ∆»¿¿ƒ¿«»∆≈∆
;˜ÙqÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÚÈaL‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈»¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆∆ƒ»≈
ÏÎa ,‡e‰ Úe„È ¯·c - ¯‡LpL ·BÁ‰Â ,e˜ÏÁ È¯‰L∆¬≈»¿¿«∆ƒ¿«»»»«¿»
ÔÓ B˜ÏÁ ‰ÊÂ ·BÁ‰ ÔÓ B˜ÏÁ ‰Ê ÁwÈ eÚ¯tiM ‰Ó«∆ƒ»¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿∆∆¿ƒ
eÚ„È ¯·Îe ,ÒÈka ˙BÚÓ Ì‰Ï ¯‡L Ì‡ ÔÎÂ .·BÁ‰«¿≈ƒƒ¿«»∆»«ƒ¿»»¿

Ô˙B‡45ÔÈ‡ - B˜ÏÁ „Á‡ Ïk eÏË ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »«¬«ƒ…»¿»∆»∆¿≈
Ì‰ ÔÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰L ;‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÚÈaLÓ46ÔÎÂ . «¿ƒƒ∆∆∆∆«»«¬ƒ≈¿≈

ÔÈÙzM‰ Ïk ÔBaLÁ eOÚ Ì‡47Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡LÂ , ƒ»∆¿»«À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»≈∆
È„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„ÈÂ ·eˆ˜ ¯·c B¯·Á Ïˆ‡‡Ï Ô ≈∆¬≈»»»¿»«««ƒ∆¬«ƒ…

‡e‰L Ïk Ì‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ Ï·‡ .e˜ÏÁ È¯‰ - BÏË¿»¬≈»¿¬»ƒƒ¿«≈≈∆»∆
eÚ„È ‡ÏÂ Ô˙B‡ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¬«ƒ…»¿»¿…»¿

ÌÏ˜LÓ48‡lL ˙eÙzM‰ ÔÓ „ˆ Ì‰ÈÈa ¯‡LpL B‡ , ƒ¿»»∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ«À»∆…
B˜ÏÁ ‰nk Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú„È ‡ÏÂ ,ÔBaLÁ Ba eOÚ»∆¿¿…»«»∆»≈∆«»∆¿
‰Ê ÔÈÚÈaLÓe ,ÔÈ„Ú ˙Ói˜ ˙eÙzM‰ È¯‰ - BÚÈbn‰««ƒ¬≈«À»«∆∆¬«ƒ«¿ƒƒ∆

.‰Ê ˙‡∆∆

וכסףֿמשנה).44) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,45)תשובת
שבמעות  כיון הסכום, ידעו שלא אף בכיס, כסף שיש ידעו
למעלה  כמבואר חבירו, מדעת שלא לחלוק אחד כל יכול

(אורֿשמח). ט הלכה שם.46)פ"ב פ"ה למעלה
השותפות.47) כל תימן: לא 48)בכ"י ולפיכך [כלומר:

חלקו  לא אם משקלם, ידעו אם אפילו אבל אותם. חלקו
לחלוק  אין בפירות שהרי חלקו, כאילו דינו אין - אותם

שם]. בפ"ה למעלה כמבואר חבירו, מדעת שלא

.ËÈÓ49ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰wÏÁ ¯Á‡ B¯·Á ˙‡ Ú·zL ƒ∆»«∆¬≈««¬À»≈»
e¯‡aL BÓk ,ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡ BÚÈaL‰Ï50Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¿¿∆≈«¿¬»

LÈÌÈ¯Á‰Ï BÏ51‰È‰Lk ÌeÏk BÏÊbL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ≈¿«¬ƒ¿»«ƒ∆¿»¿¿∆»»
.ÏÊbL ‰na ‰„BÈ ‡ÏÂ B˙Èa Ôa B‡ BÒÈ¯‡ B‡ BÙzLÀ»¬ƒ∆≈¿…∆«∆∆»«

שם.49) ז.50)רי"ף הלכה הגאונים 51)למעלה תקנת
גם  וראה להשביע, שאין במקום אף להחרים, שיש היא

יא. הלכה פ"ג למעלה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השותפין.1) שבועת דין המשך

.‡ÛzL2,Ì‰ÈÈa È‡z ‰È‰ CkL B¯·Á ÏÚ ÔÚhL À»∆»««¬≈∆»»»¿«≈≈∆
ÔÚhL B‡ ;ÌÏBÚÓ ‰Ê È‡z ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»»¿«∆≈»∆»«
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oitzeyeקל oigely 'ld - oipw xtq - 'aÎxc` `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡l‡ BÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÎÂ Ck ‰È‰ ÈlL Ô¯w‰L∆«∆∆∆ƒ»»»¿»¿«»≈≈∆»
˙BÁt3,˙eÙzM‰ EÏ Èz˙ ¯·kL ÔÚhL B‡ ;‰fÓ »ƒ∆∆»«∆¿»»«ƒ¿«À»

ÈlMÓ BÊ ‰¯BÁqL B‡ ;ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿ƒ∆¿»ƒ∆ƒ
˙BÚËa ‡ˆBik ÏÎÂ ;ÚˆÓ‡ ÏMÓ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,‰È‰»»¿«»≈ƒ∆∆¿«¿…«≈ƒ¿»

el‡4‰Úe·La Ú·Bz‰ „Èa ˙eL¯‰ -5Ì‡ ?„ˆÈk . ≈»¿¿««≈ƒ¿»≈«ƒ
,ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÛzM‰ Ú·MÈ ‡lL Ú·Bz‰ ‰ˆ»̄»«≈«∆…ƒ»««À»¿««À»ƒ

˙q‰ BÚÈaLÈÂ6‡Ï :¯ÓB‡Â da ¯ÙBkL ‰Úh‰ ÏÚ ¿«¿ƒ∆≈«««¬»∆≈»¿≈…
- ‰ˆ¯ Ì‡Â ;BÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»¬≈∆«¿ƒ¿ƒ»»

ÏbÏ‚Ó7ÔÈÙzM‰ ˙Úe·La ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÂÈÏÚ8, ¿«¿≈»»»≈«¿»ƒƒ¿««À»ƒ
ÈÓÈ Ïk ÌeÏk zÏÊ‚ ‡lL :˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaLÓe«¿ƒ¿«¬«»≈∆…»«¿»¿»¿≈
‰¯BÁq‰ BfLÂ ,Ck È‡z eÈÈa ‰È‰LÂ ,˙eÙzM‰«À»¿∆»»≈≈¿«»¿∆«¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CÎÂ Ck ÈÏ z˙pLÂ ,ElL∆¿¿∆»«»ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).2) הגאונים יהיה 3)תשובת שלא ובאופן
קיבל  כבר הוודאי חלקו שאת כגון במקצת, מודה הנתבע
הוא  ובו הנתבע, בידי הנשאר החלק על הוא והדיון התובע,

כא. ס"ק צג, סימן סמ"ע וראה הכל, טענות 4)כופר שהן
שבועת  חלה שעליהן החששות מסוג ואינן ודאיות,

מדרבנן. היסת שבועת עליהן וחייבים ראה 5)השותפין,
חבירו  שהטוען יד, הלכה ונטען טוען מהלכות פ"א להלן
ואחת  קלה אחת שבועות, שתי לו ונתחייב טענות שתי
על  אותו משביעין אלא שתיהן, אותו משביעין אין חמורה,
על  שיש וכאן השנייה. את עלֿידה ומגלגלים החמורה
ושבועת  המשנה, שבועת שהיא השותפין שבועת התובע
שבועת  שישבע בדין היה מדרבנן, אלא שאינה היסת

(אורֿשמח). היסת שבועת עליו ויגלגל כדין 6)השותפין
יהיה  השבועה שעיקר לתובע, לו נוח [שכך בכל. כופר כל
מאחר  משבועה, הנתבע יפרוש אולי הוודאית, הטענה על
הוא  מוכרח זה ובאופן לשקר, נשבע הוא כי יודע שהתובע
ראה  כסף, שתי ממנו גזל כי בשותף חושד שאינו לומר
אורֿשמח]. ועיין כאן. ורדב"ז ב הלכה פ"ט למעלה

שבועת 7) גלגול דרך האמורות הטענות על משביעו
למעלה 8)השותפין. וראה היסת, משבועת חמורה שהיא
ג. הערה

.·Ú·Bz‰9BÙzL,ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï «≈«À»¿«¿ƒ¿««À»ƒ
ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ ¯·k :¯ÓB‡ Úa˙p‰«ƒ¿»≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÌeÏk10eÈOÚ ‡ÏÂ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â , ¿¿«≈«≈¬«ƒ…»«¿¿…»ƒ
ÔBaLÁ11˙Ó ÏÚ e˜ÏÁ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡L B‡ , ∆¿∆»««≈«»«¿«¿»

,‰ˆ¯‡L ˙Ú ÏÎa ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L E˙B‡ ÚÈaL‡L∆«¿ƒ«¿¿««À»ƒ¿»≈∆∆¿∆
- ÌBÈÏ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â ,zÚaL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿»¿«»«¿∆ƒƒ¿

˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡12¯Ó‡ elÙ‡ . ≈»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¬ƒ»«
¯‡Lp‰ ‰ÊÂ ,ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡LÂ ,e˜ÏÁ Ôk :Úa˙p‰«ƒ¿»≈»«¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿∆«ƒ¿»
zÁp‰ ÔB„wt B‡ ,ÈÏÚ BzÙ˜fL ·BÁ ‡l‡ BÈ‡≈∆»∆¿«¿»«ƒ»ƒ«¿»

ÈÏˆ‡13BÈ‡ - BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««ƒ∆≈≈ƒ∆»»À»≈
ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¿≈»¿«¿ƒ«
elÙ‡Â ,ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡lL B‡ e˜ÏÁ ¯·kL ˙q‰∆≈∆¿»»¿∆…ƒ¿«¿≈»«¬ƒ
ÔÈ‡Â ˙q‰ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÏebÏ‚ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿¿ƒ∆≈«¿ƒƒ∆≈¿≈
·iÁ ‰È‰È Ba ‰„BÈ Ì‡L ¯·„ BÚË Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏbÏ‚Ó¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿»»»∆ƒ∆ƒ¿∆«»

ÔBÓÓ ÌlLÏ14·iÁ BÈ‡ Ba ‰„B‰ elÙ‡L ¯·c Ï·‡ ; ¿«≈»¬»»»∆¬ƒ»≈«»

È„È ÏÚ elÙ‡Â ÂÈÏÚ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ‡l‡∆»¿»≈ƒ¿»»»«¬ƒ«¿≈
.‰‡¯B‰ ÈÏÚa ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .ÏebÏ‚ƒ¿¿»∆«¿ƒ«¬≈»»

הנשבעין.9) כל פרק עוד 10)רי"ף אין - שחלקו ולאחר
ז. הלכה פ"ט למעלה השותפין, תובע 11)שבועת ואינו

בלבד. השותפין שבועת אלא ספק 12)ממנו כאן שיש
חדש  ספק וכאן ספק, היא גופה השותפין ששבועת ספקא,

זו. שותפין לשבועת עוד מקום יש והשותפות 13)אם
עוד. קיימת (שמות 14)איננה נאמר דאורייתא [ובשבועה

לשבועה  והואֿהדין ישלם", ולא בעליו "ולקח י) כב,
דרבנן].

.‚ÔÚË15Ck EÏˆ‡ ÈÏ ¯‡LÂ ‰z‡ ÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ∆¿¿»
CÎÂ16ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ ¯·k :¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ¿»¿∆≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÈÙzL ˙ÈÈ‰ ‡Ï B‡ ,ÌeÏk¿…»ƒ»À»ƒ≈»¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
˙q‰17‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Óe ,ÌeÏk B„Èa BÏ ÔÈ‡L ∆≈∆≈¿»¿¿«¿≈»»∆…

ÌÏBÚÓ ÌeÏk ÈzÏÊ‚18‰È‰ ‡lL ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡Â ; ¿«¿«ƒ¿≈»¿≈¿«¿≈»»∆…»»
e¯‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,e˜ÏÁ ¯·kL B‡ BÙzL19. À»∆¿»»«¿ƒ«««∆≈«¿

(מגדלֿעוז).15) הגאונים בתשובות וכ"ה שם, רי"ף
ודאית.16) טענה טענה 17)והיא על בכל, כופר כדין

הלכה 18)ודאית. פ"ט למעלה וראה ממון. תביעת שזוהי
אחר. ממקום שבועה עליו מגלגלים שחלקו, שאע"פ ז

ב.19) הלכה למעלה

.„ÔÚË20EÚÈaL‰Ï ÈÏ LÈÂ eÁ‡ ÔÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ¬«¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¬
ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,˜ÙÒ ˙ÚËa21, ¿«¬«»≈¿«»≈…ƒ¿««¿≈»

¯Á‡ Úa˙p‰ ¯ÊÁÂ ,BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰Â¿≈ƒ«≈«≈ƒ∆»»À»¿»««ƒ¿»««
˜ÊÁ‰ È¯‰L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - e˜ÏÁ :¯Ó‡Â Ck»¿»«»«¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«

Ô¯Ùk22Ú·MÈÂ ,BÊ ‰Úe·LÏ23ÔÎÂ .ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L «¿»ƒ¿»¿ƒ»«¿««À»ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם.20) היה 21)רי"ף וחלקנו, נשתתפנו טוען: היה שאם
(רדב"ז). בֿג הלכה למעלה כמבואר משבועה, פטור

ועל 22) חלקתי, לא כאומר - השתתפתי לא שהאומר
הם  שעדיין עדים יש וכאילו עדים, יש הרי עצמה השותפות

כ). ס"ק צג סימן (סמ"ע חשוד 23)שותפים שהוא ואע"פ
ממון, גזילת על חשוד זה אין - לשותפות ביחס לשקר

שם). (סמ"ע כלום בידו נשאר ולא שותף והיה שיתכן

.‰Ô·e‡¯24ÒÈkÏ ÏÈh‰L25,ÌÈ¯Èc ˙B‡Ó Úa¯‡ ¿≈∆ƒƒ«ƒ«¿«≈ƒ»ƒ
eÙzzLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓL ÏÈh‰Â26e˙Â e‡OÂ , ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿»¿

Ô·e‡¯ ÔÚËÂ ,Ô·e‡¯ „Èa Blk ÔBÓn‰ È¯‰Â ,„ÁÈa¿«««¬≈«»À¿«¿≈¿»«¿≈
ÔÈ¯Èc ˙B‡Ó LÓÁ Ô¯w‰ ÔÓ ˙ÁtL27:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ∆»«ƒ«∆∆¬≈≈ƒ»ƒ≈¿ƒ

ÌlLÈÂ ,Ck B˙ÁtL ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L Ô·e‡¯ Ú·MÈƒ»«¿≈¿««À»ƒ∆¿»»ƒ«≈
B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ ÔBÚÓL28˙Úe·L Ô·e‡¯ Ú·MÈ ‡l‡ ; ƒ¿¬ƒƒƒ≈∆»ƒ»«¿≈¿«

B˙ÁtL ÔÈÙzL‰29‡ÏÂ ,„·Ïa B„ÈaL ‰na CÏÈÂ , «À»ƒ∆¿»¿≈≈«»∆∆¿»ƒ¿«¿…
Ú„BÈ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯ ÔÚË .ÌeÏk ÔBÚÓL ÌlLÈ¿«≈ƒ¿¿»«¿≈∆ƒ¿≈«

È‡cÂa30BÊ ˙ÁÙa31B˙ÁtL32ÔBÚÓL ÏÚ ÏbÏ‚È -33 ¿««ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«ƒ¿
˜qÚ˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ ˙Át‰ ÌeÎÒ È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿««¿«¿»«∆¿ƒ…ƒ¿«≈

ÏÏk BÊ ˙eÙzLa ÔBÚÓL34˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈ -35 ƒ¿¿À»¿»ƒ»«ƒ¿∆≈
„BÚ ‡ÏÂ .¯ËtÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ‰Êa È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L36, ∆≈≈«¿««¿∆«∆¿≈¿ƒ»≈¿…
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קלי micar zekld - oipw xtq - 'aÎxc` a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ‡l‡37- ÔBÚÓL „Èa ¯‡Lp‰ ∆»ƒ»»∆«»∆«ƒ¿»¿«ƒ¿
‰ÂLa B˙B‡ ÌÈ˜ÏBÁ38ÔÈ‡L .39ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ÛzM‰ ¿ƒ¿»∆∆≈«À»ƒ«ƒ¿»ƒ

‡l‡ ;B¯·Á „ÈaM ‰Ó ÏhÈÂ Ú·MiL È„k ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆ƒ»«¿ƒ…«∆¿«¬≈∆»
¯‰f‰Â .B„È ˙Áz ‡e‰L ¯·cÓ ÏËB B‡ ,¯ËÙÂ ÚaLƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»∆««»¿ƒ»≈

.‰‡¯B‰ ÈÏÚa Ba eÚË ¯·kL ,‰Ê ÔÈ„a¿ƒ∆∆¿»»«¬≈»»

(מגדלֿעוז).24) שותפות.25)גאונים ולדעת 26)של
שוה, השקעתם שאין אע"פ - ג) הלכה (פ"ד למעלה רבינו
בשכר  מודה והראב"ד בשוה, ביניהם הפחת או השבר

בפחת. להפסיד 27)וחולק צריך מהם אחד שכל שנמצא
דינרים. וחמשים לשלם 28)מאתיים צריך ששמעון שאף

שכר  במחצה שמשתתף שותף כדין ההפסד מן מחצית
כדי  ונוטלין הנשבעין מן השותף "אין הפסד, ומחצה
להלן  רבינו שכתב כמו חבירו" שביד מה ויטול שישבע

ההלכה. שאינו 29)בסוף "כך", רבינו הוסיף לא כאן
כאילו  ונראה כולו, מקבלו שאינו אחרי הסכום, כל על נשבע
וכו' בטלית" אוחזים "שנים בדין מצאתי וכן שקר. על נשבע
ס"ק  צג סימן בסמ"ע וראה (כסףֿמשנה, ה: בבאֿמציעא

ששמעון 30)כד). לו, שברור כן, טוען ראובן אין שאם
לא  שהרי יודע, אינו ששמעון הדבר ברור הפחת, על יודע
מודה  עצמו שהוא ומכיון שנתעסק, בשעה שמעון היה
טו). ס"ק שם (ש"ך להשביעו צורך אין יודע אינו ששמעון

זה".31) "בפחת תימן: החמישים 32)בכ"י את ותובע
ראה 33)הנותרים. חמורה, שהיא השותפין שבועת מתוך

ג. הערה השותפין.34)למעלה לשבועת מקום אין שאז
איני 35) אומר: והנתבע 'ברי', טענת חבירו התובע כל כדין

ח). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א לך חייב אני אם יודע
מכיסו 36) השותפין בשבועת מוציאין שאין רק לא כלומר,

כגון  השותפים מממון זה מעכב שלפעמים אלא השותף, של
השותף  שאין שנאמר, מה בכלל זה ואף בידו, שהוא

כח). ס"ק שם (סמ"ע ונוטלין מאה 37)מהנשבעין הוא
הרי 38)דינרים. מהם, אחד ביד שהוא אף שנשאר, שמה

ויש  שניהם, ברשות מונח כאילו והוא מהשותפות, הוא
שם). (סמ"ע שוה חלק למה 39)לשניהם גם טעם הוא

ההלכה. בתחילת שנאמר

.ÂÔÚË40ÂÈÏÚ ÈÂÏÏ LiL ,ÔBÚÓL41BÊa ·BÁ »«ƒ¿∆≈¿≈ƒ»»¿
ÏBÎÈ ‰È‰Â ·BÁ‰ È„k B„Èa ‰È‰ Ì‡ :‰Ó ˙eÙzM‰«À»»∆ƒ»»¿»¿≈«¿»»»

ÔÓ‡ - ÈÂÏÏ BzÏ42Ck ¯Á‡Â ·BÁ‰ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿¿≈ƒ∆¡»¿¿ƒ«¿««»
ÔÈ·MÁÓ43ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔzÏ B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â ;44 ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈≈∆¡»
‡ÈˆB‰Ï45Ô·e‡¯ „iÓ46‰Úe„È‰ ‰¯BÁq‰ ÔÓ B‡ ¿ƒƒ«¿≈ƒ«¿»«¿»

ÏÚ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL ,˙eÙzMÏ«À»∆»¿¿»≈ƒƒ¿¿≈ƒ«
¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .Ô·e‡¯ ÈÒÎ47ÔÈ‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ¿»≈

Ô·e‡¯48ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ‰pnÓ ÌlLÏ ·iÁ ¿≈«»¿«≈ƒ∆»¿¬»ƒ»«
È‡cÂa Ú„BÈ Ô·e‡¯L ,ÔBÚÓL49ÈÏÚL ·BÁ‰ ‰fL ƒ¿∆¿≈≈«¿««∆∆«∆»«

Ú·MÈ - ‡e‰ eÏˆ‡ ·BÁ‰Â ,‡e‰ ˙eÙzM‰ ˙ÓÁÓ≈¬««À»¿«∆¿≈ƒ»«
‰Ê ·BÁL Ú„BÈ BÈ‡L ÏebÏ‚ È„È ÏÚ B‡ ˙q‰ Ô·e‡¿̄≈∆≈«¿≈ƒ¿∆≈≈«∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .BlMÓ ·BÁ‰ ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,eÏˆ‡∆¿≈ƒ«≈ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ»»
ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÔBÚÓL ÌLa ÈÂÏ ÏÚ ·BÁ ¯ËL¿««≈ƒ¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ

ÔBÓnÓ50Èz¯ÊÁ‰Â ÈzÚ¯Ù :ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,˙eÙzM‰ ƒ»«À»¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ

ÒÈkÏ51B‡ ‰LÏ ÔÓÊ BÏ ÈzÚ·˜ :ÔBÚÓL ¯Ó‡L B‡ , «ƒ∆»«ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»»
ÏÚ ‰OBÚ ‡e‰ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzLÏƒ¿«ƒ≈∆¡»∆»¿¿»∆«
¯ËÙ ¯·k ÈÂÏ ?‰Ê ÔÈ„a ÔÈc „ˆÈÎÂ .Ô·e‡¯ ÈÒÎƒ¿≈¿≈¿≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿«

ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBÚÓL ˙‡„B‰a52- ‰È‡¯ ¿»«ƒ¿¿ƒ…≈ƒƒ¿¿»»
B˙ÈaÓ ÌlLÈ53¯Ó‡L ÔÓÊ ÛBÒa ÈÂÏ ˙‡ Úa˙ÈÂ ,54. ¿«≈ƒ≈¿ƒ¿«∆≈ƒ¿¿«∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).40) הגאונים ואין 41)תשובת שמעון, על
ומן  השותפים. על הוא והחוב חוב, כאן שיש ראיה לשמעון
שמו  על עליו, שטרֿחוב שיוצא שאף נראה "עליו", הביטוי
על  אלא עליו, אינו שהחוב ראיה לו אין שמעון, של

כאילו 42)השותפות. הרי החוב, כדי בידו שיש אחרי
לתת  היה שבידו מפני או עליו. בעלים והוא ברשותו הכסף

עליו. שסיפר טרם ללוי, החוב את סילוק 43)מקודם אחרי
השותפות. לחלוקת הנשאר ההון של חשבון עושים החוב,

ראיה.44) בידו שאין מוציא 45)אחרי כל כדין ודינו
מחלקו 46)מחבירו. שאילו ראובן. של מחלקו היינו,

שהשותף  רבינו, לשיטת בהתאם וזה נאמן. בוודאי הוא,
בהפסד. חלקו את לכסות מכיסו כתובה 47)חייב והיא

השותפות. על ולא שמעון חייב 48)על שמעון אבל

שהודה. אחרי חלקו, את הערה 49)לשלם למעלה ראה
הש"ך. בשם של 50)כח שמו על הוא שהשטר שאף

מממון  ניתנה שההלוואה מפורש בו כתוב הרי שמעון,
להלן. וראה ראובן, בידי כשהשטר והמדובר השותפים.

השותפות.51) ראובן,52)לאוצר בידי כשהשטר המדובר
שאין  שמעון, של מחלקו אלא נפטר אינו ולפיכך כנ"ל,
לשלם, לשמעון לו אין אם אלא תחילה ממנו גובה ראובן
ראובן, של מחלקו גם לוי נפטר - שמעון בידי השטר ואם
השטר  את להעלים יכול שהיה "מיגו" לשמעון יש שהרי

(כסףֿמשנה).53)(כסףֿמשנה). מלוי יתבע - לו אין ואם
אבל 54) לשתים", או לשנה זמן לו "קבעתי כשטוען: היינו

(סמ"ע  כלל לוי את לתבוע יכול אינו - "נפרעתי" טען אם
לא). ס"ק צג סימן

ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿À»ƒ

á"ôùú'ä 'á-øãà á"ë éùéù íåé

-oipwxtq
micar zFkld¦§£¨¦
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„·ÚÏ14‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa15BÏ ÏÈt‰ Ôk Ì‡ «¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆»ƒ≈ƒƒ
‡lL (·È .ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡16„·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ¬»∆»≈»≈≈»»∆…¿«¿ƒ∆∆
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:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

"ואלה  משפטים פרשת בתחילת נכתבו עבדים דיני
עברי.." עבד תקנה כי לפניהם, תשים אשר המשפטים
שתחילת  אור" ב"תורה הזקן האדמו"ר כך על והעיר

רבים בלשון מדבר יחיד (לפניהם)הפסוק בלשון ובהמשכו
תקנה) שהוא (כי רבינו משה על מוסב תקנה" ש"כי כיון

שהן  נמוכות היותר בי"ע בנשמות הדעת בחינת הממשיך
עבד "בנים")בבחינת נקראו דאצילות זו (ונשמות והמשכה .

חדש  דבר התהוות אין הנקנה שבדבר כמו כי קניין נקראת
בעבד  גם כך הקונה, לרשות המוכר מרשות שיוצא אלא
שנהר  אבותיכם" ישבו הנהר "בעבר שם על שהוא עברי
שלמעלה  מה הוא הנהר ועבר דאצילות, בינה בחינת הוא
הנהר  "בעבר שאומר וזהו המושג. והשכל הבינה מבחינת
הוא  מישראל ואחד אחד כל ששורש אבותיכם" ישבו
לעולמות  וירדו הבנים שהושפלו אחר גם ולכן זו, בדרגה
ב"עבר  הוא שורשם הרי גלות, של במצב להיותם בי"ע
את  מגלה רק הדעת בחינת להם שממשיך ומה הנהר"

חדש. ועניין דבר מהווה ואינו האמיתי שורשם
עברי, עבד כנעני, עבד דרגות: שלוש ישנן עבד בעבודת
צדיק  וכנגד בי"ע עולמות שלושת שהם עבריה, ואמה
עולם  בדוגמת צדיק כנגד עבריה אמה ורשע. בינוני
היצירה  עולם בדוגמת עברי עבד טוב, שרובו הבריאה
רשע  דרגת כנגד כנעני ועבד מחצה, על מחצה - ובינוני

רע. שרובו העשיה עולם וכנגד
במניין  גם הרמב"ם הקדים מדוע להבין, צריך זה ולפי
דיני  החזקה' שב'יד בהלכות וגם ההלכות שלפני המצוות
והרי  כנעני, עבד דיני כך אחר ורק עבריה לאמה עברי עבד
למטה  מלמעלה או להיות הסדר צריך לעיל המבואר לפי
למעלה  מלמטה או כנעני, ועבד עברי עבד עבריה אמה
בעבד  מתחיל ומדוע עבריה, ואמה עברי עבד כנעני, עבד

דווקא. עברי
אדם  כל מדת היא הבינוני שמידת בתניא שמבואר אלא
ישראל  של בזכותן ממשיך ואח"כ , ימשוך אדם כל ואחריה
יותר  נעלית לדרגה להגיע יהודי כל של ובכחו שביכולתו
- רצוי לא מצב גם שיתכן מסיים ואח"כ הצדיק. ולמעלת

כנעני. עבד בחינת
ש"חייב  הרמב"ם פסק עבריה, ואמה עברי לעבד בנוגע

להשוותן  כו'"האדון ובמדור בכסות ובמשתה במאכל לו
לעשות, לישראל מצווה הוא עושה שהקב"ה שמה ומכיון
כל  את ישראל עם - לעבדיו נותן הקב"ה שגם הרי
תענוג  עניני גם אלא ושעורין בחיטין רק לא להם המצטרך

חי. כל נפש בהם להחיות
ושמן  יין בחינת גם ה' משפיע התורה בלימוד ועל־דרך־זה

דאורייתא. דרזין ורזין רזין בחינת היינו שבתורה,
(`k oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

רלב.1) עשה המצוות, ספר לאֿתעשה 2)ראה שם, ראה
רנט.3)רנח. מל"ת שם, לט:4)ראה כה, ויקרא ראה

רנז. מל"ת שם המצוות ספר עבד", עבודת בו תעבוד "לא
רס.5) מ"לת שם המצוות ספר לאחרים,6)ראה ניתן שלא

כך. לעשות מאחרים (ויקרא 7)שנמנע הכתוב לשון נקט
בפרך  ירדנו לא - ותושב גר יד תשיג "וכי מזֿנג) כה,
בספר  הוא וכן הגוי. כותב: הוא ו הלכה סוף ולהלן לעיניך".
עד  בארצנו ידור לא שהגוי שהזהרנו שם וראה שם. המצוות

תושב. גר להיות עליו עברי.8)שיקבל ראה 9)בעבד
קצו. עשה המצוות, רלג.10)ספר לאֿתעשה שם ראה

רלד.11) עשה שם, רלג.12)ראה עשה שם,13)שם,
י. הלכה ד פרק ולקמן רסא עשה 14)לאֿתעשה שם,

לח: בגיטין רבי וכדעת ו הלכה ט פרק ולהלן רלה,
כאן 15) ומונה רבינו על חולק שם, המצוות בספר הרמב"ן

שמח. ולב אסתר מגילת וראה מצוות, ספר 16)שתי
וכפירושו  י. הלכה ח פרק ולקמן רנד לאֿתעשה המצוות,

מה. בגיטין חיסדא רב לא17ֿ)של שם המצוות, ספר
יא. הלכה ח פרק ולקמן רנה, תעשה

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לעבוד 1) ושאסור עברייה, ואמה עברי עבד דין בו נתבאר

לפרנסת  בשווה לפרנסו מחוייב ושרבו בפרך, עברי בעבד
עצמו.

.‡ÈÏ‡¯OÈ ‰Ê ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ È¯·Ú „·Ú2e¯ÎnL ∆∆ƒ¿ƒ»»«»∆ƒ¿¿≈ƒ∆»¿
.BBˆ¯Ï BÓˆÚ ¯ÎBn‰ B‡ ,BÁ¯k ÏÚ ÔÈc ˙Èa B˙B‡≈ƒ«»¿«≈«¿ƒ¿

Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÏ BÏ ÔÈ‡Â ·b ?„ˆÈk3ÔÈc ˙Èa - ≈«»«¿≈¿«≈∆«∆∆≈ƒ
‰·b ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L BÓk ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ4EÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿∆»«¿¿ƒ¿¿≈»¿≈¿

·pb‰ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈ¯ÎBnL Ï‡¯OÈa LÈ‡ƒ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ≈ƒ∆»««»
Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ‰Ê ÏÚÂ .„·Ïaƒ¿«¿«∆∆¿»≈ƒ≈ƒ

È¯·Ú „·Ú ‰˜˙5Èk :‰¯B˙ ‰LÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ
È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ6‰Ê ?„ˆÈk BÓˆÚ ¯ÎBÓ . ƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈«¿≈«∆

˙‡ ¯kÓÏ ˙eL¯ ‰¯Bz BÏ ‰˙ ,¯˙BÈa ÈÚ‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ¿≈»¿»»¿ƒ¿…∆
BÓˆÚ7.CÏ ¯kÓÂ CnÚ EÈÁ‡ CeÓÈ Èk :¯Ó‡pL ; «¿∆∆¡«ƒ»»ƒƒ»¿ƒ¿«»
BÈ‡Â8B‡ ,ÂÈÓc ˙‡ ÚÈˆ‰Ïe BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ¿≈««ƒ¿…∆«¿¿«¿ƒ«∆»»

·BÁ ÏÚ·Ï ÌzÏ B‡ ,ÌÈÏk B‡ ‰¯BÁÒ Ì‰a ˙B˜Ï9, ƒ¿»∆¿»≈ƒƒ¿»¿««
„·Ïa ÔÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ Ôk Ì‡ ‡l‡10È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â . ∆»ƒ≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈»»««

elÙ‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏƒ¿…∆«¿«∆…ƒ»≈¿«¬ƒ
˙eÒk11¯‡Mz ‡Ï.BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÈ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ¿…ƒ»≈¿««»ƒ¿…∆«¿

משפטים.2) פרשת בתחילת במכילתא הוא הקרן 3)כן
גניבה  מהלכות ג (פרק נמכר אינו הכפל בעבור אבל דווקא,

יב). יא.4)הלכה הלכה שם.5)שם שם.6)מכילתא
אמרה 7) שהרי עצמו למכור לו אסור מהתורה רשות ובלי

הם" עבדי עבדים, ישראל בני לי "כי נה): כה, (ויקרא תורה
כב:). (קידושין לעבדים" עבדים ולא הם] "[עבדי -

קלים.8) בשינויים כסף 9)ספרא ועיין שם. בספרא זה אין
שכיוון  עצמה, זו הלכה מתוך רבינו שלמדו [ומסתבר משנה.
לו  ואין לאכול מה לו אין אם אלא עצמו למכור לו שאין
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חוב, בשביל עצמו שימכור ייתכן לא כן אם כדלהלן, כסות
מזון  לו ומשאירים חוב לבעל שמסדרין היא הלכה שהרי
מהלכות  א (פרק חודש עשר לשנים וכסות יום לשלושים
מה  לו אין שאם וכמה כמה אחת ועל ז), הלכה ולווה מלוה
שאין  ועוד לתובעו. רשאי חובו בעל אין שוודאי לאכול,
דין  בית שאין הגנב, של הכפל מן יותר חמור זה חוב
למכרו  יכול אינו דין שבית ומכיוון זה. עבור אותו מוכרים
לו  שאין כיוון עצמו, את למכור הוא אף רשאי אינו שוב -

הנגנב]. כלפי כזה אלא 10)חיוב נמכר "אינו שם: בספרא
העני". כן לאמה,11)אם בתו במכירת גם רבינו כתב [כן

ב]. הלכה ד פרק להלן

.·e¯‡a ¯·k12ÔÎÂ ,d˙·‚a ˙¯kÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿≈»»¿≈
dÓˆÚ ˙‡ ˙¯ÎBÓ dÈ‡13dÈ‡Â .14„·Ú ‡Ï ‰B˜ ≈»∆∆∆«¿»¿≈»»…∆∆

È¯·Ú15ÈÚk „·Ú ‡ÏÂ16ÔÈ‡Â .„LÁ‰ ÈtÓ ,17¯b‰ ƒ¿ƒ¿…∆∆¿«¬ƒƒ¿≈«¬»¿≈«≈
ÈÓ - BzÁtLÓ Ï‡ ·LÂ :¯Ó‡pL ;È¯·Ú „·Úa ‰˜ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»∆ƒ¿«¿ƒ

BÏ LiL18.‰ÁtLÓ ∆≈ƒ¿»»

יב.12) הלכה גניבה מהלכות ג סוף 13)בפרק תוספתא
ז), כא, (שמות איש ימכור "וכי ובמכילתא דסוטה. ב' פרק
וכו' עצמה את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש
עצמה". את תמכור לא לפיכך בגניבתה נמכרת שאינה הבת
אל  עצמה" את מוכרת אינה "וכן רבינו גם הסמיך [ולפיכך

בגניבתה]. נמכרת שאינה כן לפני שכתב בבא 14)מה
וויכוח  ובאחרונה סתמית אחת ברייתות, שתי עא. מציעא

גמליאל. בן שמעון ורבן חכמים בברייתא 15)בין כן
וטרייא  מהשקלא שנראה כמו הדעות, לכל וזהו הראשונה,

וכחכמים.16)שם. השנייה, בברייתא ברייתא 17)כן

הוא.18)שם. שנולד כקטן שנתגייר גר שהרי

.‚B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ≈¿ƒ
Ï‡¯OÈÏ ‡l‡19˜„ˆ ¯‚Ï B‡20BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .21 ∆»¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¿≈«≈«¿
È‡M¯ BÈ‡ -elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÓˆÚ ¯kÓÏ ≈««ƒ¿…«¿¿≈»ƒ«¬ƒ

BÓˆÚ ¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡Â .·LBz ¯‚Ï22„·BÚÏ elÙ‡ ¿≈»¿ƒ»«»««¿¬ƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk23‰Ê È¯‰ - dÓˆÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ elÙ‡Â , »ƒ«¬ƒ«¬«»ƒ«¿»¬≈∆

‰Ê - ¯˜ÚÏ .¯b ˙ÁtLÓ ¯˜ÚÏ B‡ :¯Ó‡pL ;¯eÎÓ»∆∆¡«¿≈∆ƒ¿««≈¿≈∆∆
.dÓˆÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯kÓp‰«ƒ¿»«¬«»ƒ«¿»

שמעוני 19) ילקוט נוסחת (לפי א הלכה ז פרק בהר [ספרא
לא  אותו מוכרין דין בית כשיהיו "ומניין תרסו) סימן שם
וכן  אחיך", לך יימכר כי לומר תלמוד לך, אלא מוכרין יהיו

יב]. הלכה ג פרק להלן רבינו בדברי היא 20)הוא כך
[וכן  תימן. בכתבֿיד הוא וכן משנה) (כסף הנכונה הגירסה
למכור  רשאי אינו עצמו המוכר "וכן שכתב: להלן נראה
אבל  צדק"]. "לגר כתב ולא תושב". לגר ואפילו לגוי, עצמו
לזה  מקור שאין פי על ואף צדק", לגר "ולא רומי: בדפוס
לא  צדק גר שוודאי הסברא, מן רבינו למדה חז"ל, בדברי
פרק  להלן וראה משנה), (לחם המצוות על לעבור יכשילו
הוא  שכלל לגוי, כנמכר דינו צדק לגר שהנמכר יב הלכה ב
עברי  עבד קונה אינו עברי בעבד נקנה שאינו כל בידינו:

שם). מציעא שמעוני 21)(בבא ילקוט (לפי שם בספרא כן
תלמוד  לך אלא נמכר יהא לא נמכר כשיהא "ומניין שם)

לך". ונמכר אמרו 22)לומר עצמו במוכר שדווקא [נראה

דין  בית במכרוהו אבל מכור, זה הרי לגוי ונמכר עבר שאם
לגר  "ונמכר שבפסוק משום בזה והטעם מכור. אינו לגוי
ואילו  עצמו, במוכר מדבר וגו'", לעקר או וגו' תושב
לא  יב) טו, (דברים לך" יימכר "כי בפסוק דין בית במכרוהו
ח]. הלכה תחילת ב פרק להלן וראה ועקר. תושב גר נזכרו

הלכה 23) ב פרק להלן וראה שם. מציעא בבבא נראה כן
יב.

.„‡a24ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÈÓˆÚ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰ :EÏ ¯Ó‡Â »¿»«¿¬≈ƒ≈«¿ƒ¿≈»ƒ
˜e˜Ê ‰z‡ ÔÈ‡ -25Ï·‡ .¯ÎniL „Ú ,BÏ26¯Á‡Ï ≈«»»«∆ƒ»≈¬»¿««

‰OÚÂ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿≈»ƒ««ƒ∆»«¿»»
B˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ - Ô‚‰k ‡lL27ÚÓhÈ ‡ÏÂ ,28;Ì‰a ∆…«…∆ƒ¿»ƒ¿¿…ƒ»«»∆

.Bl ‰È‰z ‰l‡b ¯kÓ È¯Á‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈ƒ¿«¿À»ƒ¿∆

א.24) הלכה ח פרק שם לו 25)ספרא לתת בו, לטפל
לגוי. עצמו את ימכור שלא בספרא 27)שם.26)ממון

"מייד". נוסף: יתבולל.28)שם

.‰„Á‡29ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL B‡ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÎBn‰30 ∆»«≈∆«¿∆¿»≈ƒ
‡ÈÒ‰¯Ùa ¯kÓ BÈ‡ -31Á˜n‰ Ô·‡ ÏÚ32‡ÏÂ , ≈ƒ¿»¿«¿∆¿»«∆∆«∆»¿…

‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯kÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k ,‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿∆∆∆»¬»ƒƒ¿»ƒ∆∆¡«…
C¯„Â ‰Úˆa ‡l‡ ¯kÓ BÈ‡ - „·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈƒ»¿ƒ¿∆∆»∆≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿∆∆

.„B·k»

א.29) הלכה ו פרשה שם שהפסוק 30)ספרא עיון [צריך
קידושין  ועיין עצמו, במוכר מדבר עבד" ממכרת ימכרו "לא

דראב"י]. בברייתא  גבוהה 32)בפומבי.31)טו. אבן
למכירה. העבדים מעמידים שעליה

.Â„·Ú Ïk33‡È‰ BÊÈ‡Â .C¯Ùa Ba „·ÚÏ ¯eÒ‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»«¬…¿∆∆¿≈ƒ
‰aˆ˜ dÏ ÔÈ‡L ‰„B·Ú BÊ ?C¯t ˙„B·Ú34‰„B·ÚÂ , ¬«∆∆¬»∆≈»ƒ¿»«¬»

B„È·Ú‰Ï Bz·LÁÓ ‰È‰z ‡l‡ ,dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ»∆»ƒ¿∆«¬«¿¿«¬ƒ
Ô‡kÓ .ÏËaÈ ‡lL ,„·Ïa35‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ»»¿¬»ƒ∆…

¯„Ú :BÏ ¯Ó‡È36‡B·‡L „Ú ÌÈÙb‰ ˙Áz37È¯‰L ; …«¬…«««¿»ƒ«∆»∆¬≈
‰ÚL „Ú ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ .‰aˆ˜ BÏ Ô˙ ‡Ï…»«ƒ¿»∆»…«¬…«»»
¯ÙÁ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ«¿¿ƒ¿≈……«¬…
ÒBk BÏ ÌÁ‰Ï elÙ‡Â .BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿≈»ƒ«¬ƒ¿»≈
¯·BÚÂ ,¯eÒ‡ - BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ôˆ‰Ï B‡ ÔÈnÁ ÏL∆«ƒ¿»≈¿≈»ƒ»¿≈
‡‰ .C¯Ùa B· ‰c¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ»»¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆»
ÔÎÂ .BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ·eˆ˜ ¯·„ ‡l‡ BÏ ‰OBÚ BÈ‡≈∆∆»»»»∆»ƒ¿≈
È¯‰ - C¯Ùa Ba ‰„¯ Ì‡ ,BÏ ¯kÓpL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆ƒ¿«ƒ»»¿∆∆¬≈
‡Ïa ÌÈ¯·BÚ - e‰eÁÈp‰ Ì‡Â .BÚÓÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿Àƒ¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ¿…

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ÔÈ‡Â .EÈÈÚÏ C¯Ùa epc¯È38e‡ «¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆¿≈»
˜c·ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙eL¯Ï ÒkÈÏ ÔÈ˜˜Êƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿…
ÔÓÊa - EÈÈÚÏ :¯Ó‡pL ;C¯Ùa ep„È·ÚÈ ‡lL ÂÈ¯Á‡«¬»∆…«¬ƒ∆¿∆∆∆∆¡«¿≈∆ƒ¿«

.‰‡B¯ ‰z‡L∆«»∆

ב.33) הלכה שם קבוע.34)ספרא מה 35)זמן כל
שם. בספרא הוא כאן רבינו ויש 37)חפור.36)שכתב

קץ  יבוא מתי יודע אינו שהעובד גדול, נפשי עינוי כאן
ח.38)לעמלו. הלכה ח פרק שם ספרא

.Ê„·Ú Ïk39B„È·Ú‰Ï e‰wL Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»»¿«¬ƒ
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ÌÈ„·Ú‰ ˙BOÚÏ ÌÈ„ÁÈÓ Ì‰L ,ÌÈÊBa ÌÈ¯·„a40, ƒ¿»ƒƒ∆≈¿À»ƒ«¬»¬»ƒ
BÏ ıÏÁÈ B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï ÂÈÏk ÂÈ¯Á‡ CÈÏBiL ÔB‚k¿∆ƒ«¬»≈»¿≈«∆¿»«¬…

ÂÈÏÚÓ41BÈ‡ .„·Ú ˙„·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆∆¡«…«¬…¬…«»∆≈
‰È‰È ·LB˙k ¯ÈÎOk :¯Ó‡pL ;¯ÈÎOk ‡l‡ Ba ‚‰B≈∆»¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿»ƒ¿∆

¯zÓe .CnÚ42,B˙eÒk BÏ ÒaÎÏe ,B¯ÚO BÏ ¯tÒÏ ƒ»À»¿«≈¿»¿«≈¿
Ï·‡ ;B˙qÚ BÏ ˙BÙ‡ÏÂ43Ôla B˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ¿∆¡ƒ»¬»…«¬∆«»

ÌÈa¯Ï44Ì‡Â .ÌÈa¯Ï ÌBzÁ B‡ ,ÌÈa¯Ï ¯tÒ B‡ ,45 »«ƒ«»»«ƒ«¿»«ƒ¿ƒ
.‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎniL Ì„˜ ˙‡Ê B˙en‡ ‰˙È‰»¿»À»……∆∆ƒ»≈¬≈∆«¬∆»

Ï·‡46ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰lÁza ep„nÏÈ ‡Ï47‡l‡ , ¬»…¿«¿∆«¿ƒ»¿»»¿»∆»
dOBÚ ‰È‰Lk dOBÚL ‡È‰ - da ‰È‰L ˙en‡À»∆»»»ƒ∆»¿∆»»»

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ì„wÓ48ÈtÓ ,È¯·Ú „·Úa ? ƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈
- ¯kÓ ‡lL Ï‡¯OÈ Ï·‡ ;‰¯ÈÎna ‰ÏÙL BLÙpL∆«¿¿»»«¿ƒ»¬»ƒ¿»≈∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ BÈ‡ È¯‰L ,„·Úk Ba LnzL‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿∆∆∆¬≈≈∆¿»»

.BÓˆÚ ˙ÚcÓe BBˆ¯a ‡l‡ BÊ∆»ƒ¿ƒ«««¿

ב.39) הלכה ז פרק זה 41)הכנענים.40)שם אין
כב: בקידושין בברייתא הוא כן [אבל שלפנינו בספרא

לרב]. העבד ג.42)במעשה הלכה שם סיום 43)ספרא
יוסי. רבי יכול 44)דברי שאינו "לרבים", על הוא הדגש

זאת  שלמדו שם בספרא נראה וכן חוץ, לעבודת לנצלו
אומנותו  תמסר "שלא - עימך" "יעבוד - "עימך" מהמלה:

דרשב"י 45)לרבים". המכילתא ולפי שם. יוסי כרבי
קמא. תנא לדעת גם זהו ב) כא, שם.46)(שמות

לרבים.47) מלאכה ב.48)שום הלכה שם ספרא

.ÁÌÈL‡49Ô˙Bc¯Ï ¯zÓ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L50 ¬»ƒ∆≈»¬ƒ«»À»ƒ¿»
„aÚzL‰Ïe ‰˜ÊÁa51CÏÓ .Ô‰a52ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆∆∆∆»«∆»ƒ

„aÚzLÈ ,LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈«««»«»ƒ»ƒƒ¿«¿≈
Ba LnzL‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B„È ÏÚ Òn‰ Ô˙pL ‰ÊÏ¿∆∆»««««»¬≈∆À»¿ƒ¿«≈

ÈcÓ ¯˙BÈ53Ï·‡ ,54„·Úk ‡Ï55Ì‡Â .56‚‰B BÈ‡ ≈ƒ«¬»…¿∆∆¿ƒ≈≈
„·Úk Ba LnzL‰Ï ¯zÓ - ‰¯eMk57. «»À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

רבא 49) אחי סעורם ברב ועובדא ברייתא עג: מציעא בבא
רבא. לו והסכים כן, סעורם 50)שעשה שרב שם עיין

רבא. של למרכבתו ממה 51)רתמם זאת למדו שם בגמרא
לזה: וסמוך תעבודו" בהם "לעולם מו): כה, (ויקרא שנאמר
גם  השתעבדות של אפשרות שישנה הרי - "ובאחיכם"

השקלא 52)באחיכם. רקע על ששת רב של מימרא שם,
ורבא. פפא רב בין "דיהבי 53)וטריא בגמרא: שם הוא כן

בתוספות  (וראה טפי" בהו ומשתעבדי דאינשי אכרגא זוזי
"טפי") גורסים שאינם שיש משתעבדי, המתחיל דיבור שם
טז) הלכה גזילה מהלכות ה פרק (למעלה גזל משום כאן ואין
ה  (פרק ריבית משום בזה אין וכן דין. הוא המלך שדין
גופו  קניין אלא מלוה כאן שאין יז), הלכה ולוה מלוה מהלכת

כאן). (ראב"ד בו וראה 54)להשתעבד ההמשך, מתוך יוצא
שמכיוון 55)בסמוך. ביזיון, בדרך עבד עבודת היינו כנעני,

העובד  לפועל ולא לעבד הוא דומה המלך ידי על שנמכר
שם). גזילה מהלכות ה בפרק למעלה משנה (כסף מרצונו
הפסוק  הביאו שלא שם, מציעא בבבא הסוגייה מן נראה [וכן
הנוהגים  אלה לגבי אלא ובאחיכם", - תעבודו בהם "לעולם

המס). לגבי ולא כשורה, שם.56)שלא ברייתא

שאינו 57) עברי עבד גם כי ייתכן זה [ולפי שם). (גמרא כנעני
וצריךֿעיון]. עבד, עבודת בו לעבוד מותר כשורה נוהג

.ËÏk58„·Ú59ÔB„‡‰ ·iÁ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ B‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ»«»»»
˙eÒÎa ,‰˜LÓ·e ÏÎ‡Óa BÏ Ô˙BÂL‰Ï60.¯B„Ó·e ¿«¿»¿«¬»¿«¿∆ƒ¿¿»

CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL61ÏÎB‡ ‰z‡ ‡‰z ‡lL - ∆∆¡«ƒƒ»∆…¿≈«»≈
¯a˜ ˙t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,È˜ ˙t62,ÔLÈ ÔÈÈ ‰˙BL ‰z‡ ; «»ƒ¿≈«ƒ»«»∆«ƒ»»

‡e‰Â ,ÔÈÎBÓ Èab ÏÚ ÔLÈ ‰z‡ ;L„Á ÔÈÈ ‰˙BL ‡e‰Â¿∆«ƒ»»«»»≈««≈ƒ¿
¯„ ‰z‡ ;Ô·z‰ Èab ÏÚ ÔLÈ63¯„ ‡e‰Â C¯Îa »≈««≈«∆∆«»»ƒ¿»¿»

¯ÙÎa64C¯Îa ·LBÈ ‡e‰Â ¯ÙÎa ¯„ ‰z‡ B‡ ,65; ƒ¿»«»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»
Ô‡kÓ .CnÚÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL66„·Ú ‰Bw‰ Ïk :e¯Ó‡ ∆∆¡«¿»»≈ƒ»ƒ»»¿»«∆∆∆
BÓˆÚÏ ÔB„‡ ‰B˜k - È¯·Ú67Â .·iÁ68‚‰Ó Ba ‚‰Ï ƒ¿ƒ¿∆»¿«¿¿«»ƒ¿…ƒ¿«

Ï‡¯OÈ Èa ÌÎÈÁ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ÂÁ‡69Èt ÏÚ Û‡Â . «¬»∆∆¡«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿««ƒ
˙e„·Ú ‚‰Ó BÓˆÚa ‚‰Ï „·Ú‰ CÈ¯ˆ ,ÔÎ70Ô˙B‡a ≈»ƒ»∆∆ƒ¿…¿«¿ƒ¿««¿¿»

.BÏ ‰OBÚ ‡e‰L ˙B„B·Ú‰»¬∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

במאכל  עבריים ואמה עבד לו להשוות האדון חיוב גדר
אם  לעבוד חייב שאינו לפועל שכר כתשלום אינו ומשתה,
לשרתו  וחייבים לאדון קנויים שהם אלא שכר לו שישלם לא
מצות  מצד אביו את לשרת המחויב בן על־דרך רגע, בכל

עבודתו. על שהוא כל תשלום מצד ולא אב כיבוד וחיוב
ואיני  עמי "עשה האדון לו לומר יכול כנעני בעבד שהרי
במאכל  לו להשוותו האדון שחייב עברי בעבד וגם זנך"
"כקונה  שהוא לעבד האדון חיובי בגדר זה הרי כו' ובמשקה

פעולה. שכר בתור ולא לעצמו" אדון
(53 'rd 394 'r f"ig y"ewl)

ג.58) הלכה ז פרק בהר ובספרא כ. בקידושין ברייתא
טוב 59) "כי הפסוק שהרי (רדב"ז) בגניבתו הנמכר אפילו

דין. בית במכרוהו מדבר עימך" הוא 60)לו כן נקייה.
ליכא. שם ובקידושין שם. דרשו 61)בספרא שם בספרא

עימך" יהיה כתושב "כשכיר מ) כה, (ויקרא מהפסוק כן
שכתבו  טוב, כי המתחיל דיבור טו. קידושין בתוספות וראה
לו  טוב "כי הפסוק שהרי נכון שכן אברהם, הרב בשם

בלבד. דברים סיפור אלא ציווי אינו פת 62)עימך"
בסובין. על 63)מעורבת שם בספרא אלא בבבלי, זה אין

מא). שם, (שם השני במקום 64)הפסוק דר הוא [הרי
להשיג  שאין במקום דר העבד ואילו הכול להשיג שיש

קי]. כתובות ראה -65)הכול, קשה כרכים [וישיבת
שם]. בברייתא.66)כתובות כ. שלפעמים 67)קידושין

אינו  בעצמו עליו שוכב אם אחד, כר אלא לאדון לו אין
למסרו  צריך כורחו שעל נמצא - עימך לו טוב כי מקיים
דיבור  שם בקידושין (תוספות לעצמו אדון והיינו לעבד,

הירושלמי). בשם כל, ז 68)המתחיל פרק שם ספרא
א. אחיך 69)הלכה לך יימכר כי מהפסוק דרשו שם

משנה. לחם ועיין יב), טו, שם.70)(דברים ספרא

.ÈÔÈ‡71‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡72‚‰B È¯·Ú „·Ú ‡ÏÂ ˙‚‰B ≈»»»ƒ¿ƒ»∆∆¿…∆∆ƒ¿ƒ≈
‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡73¯ÎBnL È¯·Ú „·Ú ÔÈa , ∆»ƒ¿«∆«≈≈≈∆∆ƒ¿ƒ∆≈
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BÓˆÚ74ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ‰Ê ÔÈa75e¯‡a ¯·Îe .76 «¿≈∆∆¿»≈ƒ¿»≈«¿
.˙BÏ·Bi‰ eÏËa È˙Ó»«»¿«¿

בברייתא.71) כט. סה.72)ערכין בגיטין מפורש כן
עברי  עבד אין והתניא איכא? מי הזה בזמן העברייה "ואמה

נוהג". שהיובל בזמן אלא (ויקרא 73)נוהג נאמר שהרי
עימך". יעבוד היובל שנת "עד מ) הפסוק 74)כה, שהרי

עצמו. במוכר מדבר וגו') היובל שנת (עד כן 75)הנ"ל
במכרוהו  גם שהרי סט. בקידושין הגמרא בסוגיית מבואר
אל  "ושב מא) שם, (שם ככתוב ביובל שיוצא נאמר דין בית
קידושין  (ראה מדבר הכתוב דין בית ובמכרוהו משפחתו"
שם  גיטין רש"י ועיין יעקב). בן אליעזר דרבי בברייתא טו.

בזמן. אלא המתחיל שמיטה 76)דיבור מהלכות י פרק
ג. הלכה ויובל

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
דין 1) בבית שמכרוהו עברי עבד קניין דיני רבינו בו ביאר

לחירות. יציאתם ודיני לגוי, נמכר או עצמו מכר או

.‡„·Ú2ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL È¯·Ú3[BÓˆÚ ¯ÎBn‰Â]4 ∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ¿«≈«¿
ÛÒk ‰ÂL·e ÛÒÎa ‰˜5¯ËL·e6„ˆÈk .7?¯ËLa ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿»

Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk8CÏ ¯eÎÓ ÈÈ¯‰ :9, ≈««¿»««∆∆¬≈ƒ»»
.¯ËM‰ BÏ Ô˙BÂ ;CÏ Èe˜ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»»¿≈«¿»

במשנה.2) יד: כסף 3)קידושין קנין למדו וטז. יד: שם
"כי  הכתוב הקישם שהרי העבריה, מאמה עברי בעבד ושטר
ופסוק  יב) טו, (דברים העבריה" או העברי אחיך לך ימכר

ביתֿדין. במכרוהו מדבר ליתא,4)זה עתיקים בדפוסים
למדו  שהרי הכסףֿמשנה, שהביא מוגה ספר עלֿפי ונוסף
ממכרוהו  עצמו מוכר שכיר" "שכיר גזירהֿשוה יד:) (שם
וכן  שטר. קנין לגבי לומר צריך וכן כסף, קנין לגבי ביתֿדין
שמכרוהו  עברי "עבד תימן: [ובכ"י טז.) (שם הרמב"ן כתב
בכסף  נקנה עצמו, והמוכר כסף. ובשוה בכסף נקנה ב"ד,
ב"ד  במכרוהו שטר קנין אין ולפי"ז ובשטר". כסף ובשוה
ובמדרש  למעלה. שכתבנו ממה היפך וזה עצמו, במוכר אלא
בכסף  נקנה עצמו מוכר לך, "ונמכר לט) כה, (ויקרא הגדול
נראה  בלבד", בכסף נקנה ב"ד מכרוהו ובשטר, כסף ובשוה
וראה  וצ"ע. רבינו, בדברי הנ"ל הנוסחא היתה לפניו שאף

עה]. והערה יב הלכה למדו 5)להלן טז. שם בגמרא
שנאמר  ממה בכסף, כמו כסף בשוה עצמו את קונה שהעבד
ככסף" כסף שוה "לרבות - גאולתו" "ישיב נא) כה, (ויקרא
ככסף, כסף בשוה נקנה שהוא שהואֿהדין רבינו [וסובר
גאולתו  ("ישיב פסוק באותו שנאמר מקנתו" מ"כסף שהרי
וכן  בכסף, נקנה שהוא יד:) (שם למדו מקנתו") מכסף

נ]. והערה ח הלכה להלן ועיין ח. שם טז.6)מפורש שם
למעלה. ראה עבריה, מאמה כן ט.7)למדו שם בברייתא

קידושין. שטר שוה 8)לגבי בו שאין "אע"פ נוסף: שם
עבריה 9)פרוטה". אמה שטר שאמר: חסדא כרב טז. שם

שהוא  עצמו המוכר עברי לעבד והואֿהדין כותבו. אב -
ש  נוסח רבינו והשמיט כותבו. ביתֿדין.עצמו של טר

ביתֿדין, "ובמכרוהו כתב: (96 (עמ' יד: קידושין ובמאירי
ג. הערה למעלה וראה לך". קנוי זה הרי ביתֿדין לו כותבין

.·e‰e¯ÎÓ10ÔÈc ˙Èa11ÌBiÓ ÌÈL LL „·BÚ - ¿»≈ƒ≈≈»ƒƒ

BlL ˙ÈÚÈ·M‰ ‰M‰ ˙lÁ˙·e ,B˙¯ÈÎÓ12Ôa ‡ˆÈ ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»»«¿ƒƒ∆≈≈∆
- LM‰ ÏÏÎa ‰hÓM‰ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ»¿»¿««¿ƒ»ƒ¿««≈

da „·BÚ ‰Ê È¯‰13,Ï·BÈ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆≈»¬»ƒ»¿»¿«≈
‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¯kÓ elÙ‡¬ƒƒ¿«»»««ƒ¿≈«≈¬≈∆»»

CnÚ „·ÚÈ Ï·i‰ ˙L „Ú :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ14˙La ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»ƒ¿«
¯ÓB‚Â ˙‡f‰ Ï·Bi‰15. «≈«…¿≈

במשנה.10) יד: להלן 11)קידושין - עצמו מוכר ודין
ג. שלימות 12)הלכה שנים שש לעבוד שצריך היינו,

לפני  יום נמכר ואם לחירות, צאתו יום עד מכירתו מיום
עובד  ואינו שנה חשוב זה שיום אמרו לא - ראשֿהשנה
שנים  שש עובד אלא הזה, היום על נוסף  שנים חמש אלא
משנהֿלמלך. ועיין יח: ערכין ושלימות, מלאות

זו 13) הזאת, היובל "בשנת ו הלכה ג פרק בהר ספרא
מוציאה  השמיטה) (=שנת השביעית ואין עבדים, מוציאה
דבר  "וזה הפסוק על ראה פ' ב'ספרי' הוא וכן עבדים",

ב). טו, (דברים מדבר 14)השמיטה" זה פסוק שהרי צ"ע,
תימן  ובכ"י ג. בהלכה להלן רבינו הביאו וכן עצמו, במוכר

לחםֿמשנה. ועיין זה. פסוק טו.15)נשמט בקידושין
אל  "ושב הפסוק הובא יעקב, בן אליעזר דר' בברייתא
ביתֿדין  מכרוהו על ללמד מא) כה, (ויקרא משפחתו"
מדבר  אינו וגו'" הזאת היובל "בשנת והפסוק ביובל, שיוצא

לחםֿמשנה. ועיין בשדות. אלא הנמכר, בעבד כלל

.‚¯ÎBn‰16ÏÚ ¯˙ÈÏ BÓˆÚ ¯kÓÏ BÏ LÈ - BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿…«¿¿»≈«
L È¯‰ .LLÌÈ¯OÚÏ B‡ ÌÈL ¯OÚÏ BÓˆÚ ¯În ≈¬≈∆»««¿¿∆∆»ƒ¿∆¿ƒ

‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ‰L ¯Á‡ elÙ‡ ,Ï·BÈ Ba Ú‚Ùe ,‰L»»»«≈¬ƒ««»»¬≈∆≈
Ï·Bia17.CnÚ „·ÚÈ Ï·i‰ ˙L „Ú :¯Ó‡pL ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»

אליעזר.16) כרבי ולא חכמים וכדברי יד: בקידושין ברייתא
מב),17) מצוה חינוך' ב'מנחת (וראה מפורש מקור לזה [אין

אמרו  שלא יד: בקידושין הברייתא מן זאת ללמוד יש אבל
ב"ד  מכרוהו שש, על ויתר לשש נמכר עצמו "המוכר אלא
נמכר  עצמו המוכר גם: אמרו ולא לשש", אלא נמכר אינו
עד  אלא נמכר אינו ב"ד מכרוהו היובל, ולאחר היובל עד
אלא  עצמו למכור יכול אינו עצמו מוכר שגם מכאן - היובל
שאם  עט) (בבאֿמציעא אמרו שדה לענין ורק היובל, עד
שמפורש  משום ביובל, חוזרת שאינה שנה, לששים מכרה
"מי  - (שם) למדו ומזה לצמיתות", תמכר לא "והארץ בה:
יובל  שם שאין שאע"פ זו יצתה נצמתת, – יובל שם שאין

נצמתת"]. אינה -

.„„Á‡18Á¯·e ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL B‡ BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ∆»«≈«¿∆¿»≈ƒ»«
LL ÌÈÏL‰Ï ·iÁ -19Ì‡Â .20‡ˆBÈ - Ï·BÈ Ba Ú‚t «»¿«¿ƒ≈¿ƒ»«≈≈

.˙e¯ÁÏ«≈

שנים 18) "שש שנאמר ממה כן למדו ושם ויז. טז: קידושין
וא"כ  עבודה. שנות שש עליו לעבור צריכות כלומר יעבוד",
מדבר  הנ"ל הפסוק אבל להשלים. הוא חייב ברח אם
ביתֿדין  ממכרוהו נלמד עצמו ומוכר ביתֿדין, במכרוהו

"שכיר". "שכיר", מה 19)בגזירהֿשוה כל כלומר,
הבריחה. בימי על 20)שהחסיר שם, ששת רב אמר כן

הברייתות. שתי שבין הסתירה
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.‰‰ÏÁ21‰ÏÁL B‡ ‰L ¯Á‡ ‰L ‰ÏÁL ÔÈa , »»≈∆»»»»««»»∆»»
ÌÈÚh˜Ó ÌÈ‡ÏÁ22ÌÈL Úa¯‡Ó ˙BÁt Ïk‰ Ì‡ :23 √»ƒ¿À»ƒƒ«…»≈«¿«»ƒ

ÌÈL Úa¯‡ ‰ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;LL ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚ -24- ƒ¿ƒ¿«≈¬»ƒ»»«¿«»ƒ
¯ÈÎOk :¯Ó‡pL ;ÈÏÁ‰ ÈÓÈ Ïk ÌÈÏL‰Ï ·iÁ25 «»¿«¿ƒ»¿≈«…ƒ∆∆¡«¿»ƒ

‡ˆÈ - Ï·BÈ Ba Ú‚t Ì‡Â .·LB˙k26ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿ƒ»«≈≈≈«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡27,„·k BÈÏÁ ‰È‰Lk ?ÈÏÁ‰ ÈÓÈ ÔÈ·MÁnL ¬ƒ∆¿«¿ƒ¿≈«…ƒ¿∆»»»¿»≈

BÈÏÁ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬¿»»¬»ƒ…»»»¿
ËÁÓ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ‡l‡ ,„·k28‰ÏÁ elÙ‡ , »≈∆»»«¬«¬≈««¬ƒ»»
.BÏ ÔÈÏBÚ - LL Ïk»≈ƒ

ברייתא.21) יז. שהביא 22)שם שם, בסוגיא נראה כן
לחולה  חולה בין חלקו ולא זו, את זו סותרות ברייתות שתי

חייב 23)(כסףֿמשנה). ארבע "חלה אמרו שם בגמרא גם
שאינו  חלה, ד"ה שם ה'תוספות' כתבו ואעפ"כ להשלים",
שכיר, כשני שנים שלש עבד אם אלא שלש למנין עולה
הפסוק  הביא להלן שהרי רבינו, כוונת גם כן כי ויתכן
פחות  שכתב ומה כד), בהערה (ראה כתושב" "כשכיר
הרביעית  השנה נכנסה לא שעוד לומר רוצה שנים, מארבע
וכן  במשנהֿלמלך. ראה בלבד, שנים שלש אלא חלה ולא

.(106 (עמ' שם קידושין המאירי כלומר,24)הבין
משנהֿלמלך. – הרביעית השנה זמנו 25)שנכנסה ושכיר,

כשני  שנים "שלש יד) (טז, בישעיה נאמר שהרי שנים, שלש
יח) טו, (דברים שכיר" שכר "משנה עובד ועבד שכיר,
בהערה  וראה חלה), ד"ה שם ('תוספות' שנים שש כלומר

(כסףֿמשנה).26)כב. שלמעלה מברח בקלֿוחומר נלמד
ששת.27) רב בשם קל.28)שם, מעשה שהוא

.Â¯ÎBn‰29- ‰cÙ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÓˆÚ «≈«¿¿≈»ƒƒ…ƒ¿»
Ï·Bia ‡l‡ ‡ˆBÈ BÈ‡30Ï‡bÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ≈≈∆»«≈∆∆¡«¿ƒ…ƒ»≈

.BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ Ï·i‰ ˙La ‡ˆÈÂ ,‰l‡a¿≈∆¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ

בשם 29) שם קראו אבא בר חייא שרבי כרבי, טו: קידושין
(כסףֿמשנה). במיתת 30)"חכמים" אלא בשש, ולא

רדב"ז). ועיין יב. הלכה (להלן יוצא - האדון

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓp‰31B„È ‰‚ÈO‰ ‡Ï Ì‡ , «ƒ¿»¿≈»ƒƒ…ƒƒ»»
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÂÈ·B¯˜ - Ï‡‚Ï32Ì„B˜ ·B¯˜ ·B¯˜Â .33; ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈

epÏ‡‚È B„c Ô· B‡ B„„ B‡ :¯Ó‡pL34ÔÈÙBk ÔÈc ˙È·e . ∆∆¡«…∆…ƒ¿»∆≈ƒƒ
ÂÈ·B¯˜ ˙‡35.ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ÚÓhÈ ‡lL ,B˙BcÙÏ ∆¿»ƒ¿∆…ƒ»«¿¿≈»ƒ

‰ÂˆÓ - ˙‚OÓ Ì„È ÔÈ‡L B‡ ,ÂÈ·B¯˜ e‰e‡„t ‡Ï…¿»¿»∆≈»»«∆∆ƒ¿»
B˙BcÙÏ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk ÏÚ36e‰e‡„tL ÔÈ·e . «»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿»

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ì„‡ ¯‡L e‰‡„tL ÔÈa ÌÈ·B¯˜37LÈÂ . ¿ƒ≈∆¿»»¿»»»»»«≈¿≈
˙BÂÏÏ BÏ38·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ Ï‡‚ÏÂ.ÌÈ ƒ¿¿ƒ¿…∆«¿ƒ»≈»ƒ

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡B‚Â39ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈÏ ¯kÓp‰ Ï·‡ . ¿≈«¬»ƒ¬»«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰40Ï‡B‚ BÈ‡Â ,Ï‡B‚Â ‰ÂÏ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈…∆¿≈¿≈≈

ÔÈ‡ˆÁÏ41ÈÙk ÔzÏ B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡ ?BÈc „ˆÈk ‡l‡ . «¬»ƒ∆»≈«ƒƒƒƒ»»ƒ≈¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ Ô˙B - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰«»ƒ«»≈¿≈¿ƒ»…≈≈

"לגר".31) רומי: כה,32)בדפוס (ויקרא נאמר [שהרי
ונגאל", ידו השיגה או וגו' יגאלנו דודו בן או דודו "או מט)
לפדותו, קרוביו את כופים אין - ידו השיגה שאם מכאן

לז]. הערה להלן רב 33)וראה של מימרא כא. קידושין

יצחק. בר קודם 34)נחמן אביו, אחי שהוא שדודו הרי
ח  פרק בהר בספרא וראה אביו. אחי בן שהוא דודו לבן

ב. והרי 35)הלכה חובה, שהיא אמרו כא: בקידושין
(רדב"ז). פו. בכתובות כמפורש מצוה, כל על כופין ביתֿדין

יג,36) הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ח גם רבינו כתב כן
בפעם  לפדותם מצוה - לגויים ובניו עצמו שמכר שמי
דבר  ומקור כאן. כסףֿמשנה ועיין שנייה, ובפעם ראשונה
זה  - יגאלנו דודו בן או דודו "או טו: בקידושין הוא זה
שלענין  ואע"פ אחרים". גאולת זו - ונגאל קרובים, גאולת
לקבעה  הכתוב עליה ששנה כא:) (שם אמרו קרובים, גאולת
לא  אחרים בגאולת למעלה, כמבואר עליה, וכופין חובה
"מצוה". אלא ואינה עליה, ושיכפו חובה שתהא מצאנו

כחכמים 37) טו: קידושין שפדאוהו. לאלה משועבד ואינו
וראה  עקיבא, ורבי הגלילי יוסי כרבי ולא רבי) הוא =)

ו. הלכה שעבד 38)למעלה רבינא אמר כא. [בקידושין
משום  שם ופירש"י להלן), (ראה וכו' לווה אינו לגוי הנמכר
שגאולת  המסקנא שלפי רבינו ודעת ידו. והשיגה שנאמר
השיגה  לא אם אלא זה ואין למעלה) (ראה חובה קרובים
ידו". "והשיגה הפסוק מתפרש לא), הערה למעלה (ראה ידו
ללמד  בא ולא הקרובים. לחייב אין ידו, השיגה אם כלומר:
אבל  עצמו, את ולגאול ללוות יכול אינו ידו השיגה לא שאם
מהלכות  (פי"א חובה קרובים גאולת שאין אחוזה בשדה
שם  שנאמר שמה כרחינו על יח) הלכה ויובל שמיטה
יכול  אינו ידו השיגה לא שאם ללמד בא ידו", "והשיגה
אין  חובה, אינה קרובים שגאולת שכיון ולגאול, ללוות
לומר  מסתבר ולא ידו. השיגה ללא ידו השיגה בין הבדל
לגאול]. יכולים הקרובים אין ידו השיגה שאם ללמד שבא

גואל 39) שאין לשלילה, פתרה ששת שרב בעיא כ: שם
סמך  רבינו אבל כא. שם רבינא, בדברי מפורש וכן לחצאין,
(120 עמוד שם במאירי הנוסחא (כן אשי רב שאמר מה על

שם). (מאיר לחצאין נגאל לומר תמצי [כלומר,40)אם
(שם  שאמר רבי, וכדעת (כסףֿמשנה). לפדותו חייבים אין
לישראל, (=נמכר באלה" נגאל שאינו מי "ומה וכא.) טו:
אבל  חיוב, לענין אלא אינו זה וכל בקרובים). נגאל אינו
"ונמכר  כ.) (שם אמר עצמו רבי שהרי לפדותו, הם יכולים
דודו  "או מפורש ושם הוא, צדק גר - זה שגר תושב" לגר
הנמכר  בעבד קרובים גאולת שיש הרי יגאלנו" דודו בן או
לענין  והואֿהדין דבריו, לכל גמור כישראל שהוא צדק לגר
קונה  שאינו (אלא יטמע" "שלא הטעם בו אין שהרי זה,
ועיין  שם, עיין עא. בבאֿמציעא עבד, הקונה כישראל העבד
צדק  גר שלענין כרחינו ועל יב) הלכה להלן כסףֿמשנה
וגו'" דודו "או הכתוב מתפרש ישראל) לענין (והואֿהדין

להלן]. וראה לגאול, רשות "או 41)לענין נאמר [שהרי
כישראל), (שדינו צדק לגר נמכר ולענין ונגאל", ידו השיגה
לפרש  איֿאפשר כנ"ל, לפדותו, הקרובים מחייבים שאין
(ראה  לגוי נמכר לענין שפירשנו כמו וגו'" ידו השיגה "או
שדה  מוכר לענין שפירשנו כמו אלא לא) הערה למעלה
גואל  ואינו וגואל לווה שאינו שם) למעלה (ראה אחוזה

לחצאין].

.Á„Á‡42„·BÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ ÔÈa ,BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ∆»«≈«¿≈¿ƒ¿»≈≈¿≈
ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL „Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk43Ú¯‚Ó ‰Ê È¯‰ -44 »ƒ¿∆»∆¿»≈ƒ¬≈∆¿»≈«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



קלז micar zekld - oipw xtq - 'aÎxc` a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈMLa e‰e¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .‡ˆBÈÂ BBÈ„tÓ45 ƒƒ¿¿≈≈«¬≈∆¿»¿ƒƒ
‰Ê È¯‰ - B„È ‰‡ˆÓe ,ÌÈL Úa¯‡ „·ÚÂ ,ÌÈ¯Ècƒ»ƒ¿»««¿«»ƒ»¿»»¬≈∆

ÌÈ¯OÚ Ô˙B46ÌÈ¯Èc47¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈÂ ≈∆¿ƒƒ»ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«
ÌÈL ¯OÚÏ ÔÈ¯Èc ÌÈÚa¯‡a BÓˆÚ48‰Ê È¯‰ - «¿¿«¿»ƒƒ»ƒ¿∆∆»ƒ¬≈∆

¯‡Lp‰ Ô˙BÂ ,„·ÚL ‰L ÏÎÏ ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ Ú¯‚Ó¿»≈««¿»»ƒ»ƒ¿»»»∆»«¿≈«ƒ¿»
ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk49„·BÚÏ ¯kÓp‰ ÔÎÂ .‡ˆBÈÂ , ∆∆¿≈∆∆¿≈¿≈«ƒ¿»¿≈

„Ú ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰ ·MÁÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«
Ï·Bi‰ ˙L50˙MÓ e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ; ¿««≈∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈ƒ¿«

,‰‡Óa BÓˆÚ ¯ÎÓ ?„ˆÈk .Ï·i‰ ˙L „Ú BÏ B¯În‰ƒ»¿«¿««…≈≈«»««¿¿≈»
·MÁÓ - ÌÈL ¯OÚ ‰¯ÈÎÓ ˙MÓ Ï·BiÏ ¯‡LÂ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆»ƒ¿«≈
¯‡M‰ ·ÈLÓe ÌÈÓc‰ Ú¯B‚Â ,„·ÚL ‰L ÏÎÏ ‰¯OÚ¬»»¿»»»∆»«¿≈««»ƒ≈ƒ«¿»
B¯kÓÓ ÛÒk :¯Ó‡pL ;ÌÈÏk ‡ÏÂ ‰‡e·z ‡Ï ,ÛÒk∆∆…¿»¿…≈ƒ∆∆¡«∆∆ƒ¿»
Ï‡‚ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ Ï‡‚ ‡e‰ ÛÒÎa -¿∆∆ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿≈ƒ¿»

ÛÒk ‰ÂLa51. ¿¿≈∆∆

בצורה 42) הדברים נאמרו ושם במשנה, יד: קידושין
(כסףֿמשנה). עבדים מיני כל כולל שזה משמע סתמית,

ז. הלכה למעלה לישראל 43)וראה "בין כתב לא [כאן
לח]. והערה ג הלכה א פרק למעלה וראה לגוי", בין

כבר.44) שעשה השנים את דינרים 45)מנכה עשרה הרי
שנים. לשש אלא נמכר אינו שהרי שנה, בעד 46)כל

לשנה. דינרים עשרה של החשבון לפי הנותרות, השנתיים
כסף.47) שוה גם לתת שיכול כתב בסמוך להלן
משש 48) ליותר עצמו את למכור יכול עצמו מוכר שהרי

ג). הלכה להלן 49)(למעלה וראה בברייתא. טז. קידושין
נ. ו).50)הערה הלכה (למעלה בשש יוצא אינו שהרי

פרק 51) קידושין וירושלמי ד, הלכה ח פרק בהר פ' ספרא
"ישיב  אמרו: וטז. ח. קדושין בבבלי אבל ב. הלכה א
זה  וממקור ככסף". כסף שוה לרבות - רחמנא אמר גאולתו
כסף  ששוה לישראל בנמכר למעלה שכתב מה רבינו שאב
ועיין  זה, את זה סותרים רבינו דברי ואםֿכן ככסף,

לחםֿמשנה.

.Ë„·Ú Ïk52È¯·Ú53‡ˆiL ‰i¯·Ú B‡54ÔBÚ¯‚a »∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»»¿≈¿
ÛÁL B‡ ,ÂÈÓ„ eÙÈÒB‰Â ‡È¯·‰Â ,ÛÒk55e˙ÁÙe ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¬

¯kÓpL È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï BÏ ÔÈ·MÁÓ - ÂÈÓ„»»¿«¿ƒ¿»≈»»≈«¬≈∆ƒ¿«
·MÁÓ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È¯‰Â ,‰‡Óa¿≈»«¬≈«»»∆»«ƒ≈¿«≈

‰‡Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÂÈB„‡ ÌÚ56È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ¯kÓ ; ƒ¬»∆»¿ƒ≈»ƒ¿«¿»«ƒ«¬≈
˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Èt ÏÚ BnÚ ·MÁÓ - ‰‡Ó ‰ÂL ‡e‰»∆≈»¿«≈ƒ«ƒ«»ƒ«»

‰‡Ó ÈÙÏ57. ¿ƒ≈»

בברייתא.52) כ. לישראל 53)קידושין ובין לגוי נמכר בין
שם). "שיוצא"].54)(גמרא לקרוא שצריך [נראה

השחפת.55) במחלת בעת 56)חלה שוה שהיה מה כפי
שם). (גמרא מקנתו" מכסף "שנאמר כפי 57)הקנין,

(שם). שניו" כפי "שנאמר עכשיו, שוה שהוא

.È¯kÓp‰58BÓˆÚ Ï‡‚Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ «ƒ¿»¿≈»ƒƒ¿≈ƒ¿…«¿
e¯‡aL BÓk ÔÈ‡ˆÁÏ59ÌÈÓÚÙe Ï˜‰Ï ‰È‰È ÌÈÓÚt , «¬»ƒ¿∆≈«¿¿»ƒƒ¿∆¿»≈¿»ƒ

‰ÏÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?Ï˜‰Ï „ˆÈk .¯ÈÓÁ60, ¿«¿ƒ≈«¿»≈»»¿»«ƒ
,ÌÈMÓÁ BÏ Ô˙Â ,‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È¯‰Â ,ÛÁLÂ¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»¿»«¬ƒƒ

Ô˙B - ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ,‡È¯·‰Â ,ÂÈÓ„ ÈˆÁ¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ«¬≈»∆»«ƒ≈
‡ˆBÈÂ ,¯‡Lp‰ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Ô‰L ,‰‡Ó BÏ61„ˆÈk . ≈»∆≈¬ƒ»»«ƒ¿»¿≈≈«

ÂÈÓ„ ÈˆÁ BÏ Ô˙Â ,ÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ»»¿»«ƒ¿»«¬ƒ»»
BÏ Ô˙B - ‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ È¯‰Â ,ÛÁLÂ ,‰‡Ó Ô‰L∆≈≈»¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»≈
‰‡Ó Ô˙pL ‡ˆÓÂ .¯‡Lp‰ BÈˆÁ ÈÓc Ô‰L ,ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆≈¿≈∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿»∆»«≈»

.‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ««ƒ∆«»»∆≈»

המאירי 58) נוסחת כפי אשי רב או אביי מימרת כ: קידושין
לח. הערה למעלה ראה ז.59)שם, הלכה למעלה

בהלכה 60) נאמר כבר הרי הקנין, בשעת כן היה לא שאם
ועיין  הקנין, בשעת שהיה כפי להקל שמחשבין הקודמת,

בגמרא. -61)שם הראשון החצי על חמשים שנתן ומה
לחצאין. גואל שהרי נתן,

.‡È·¯‰62„·ÚÏ BÏ ¯‡LpL ÛÒk‰ ÏÚ „·ÚÏ ÏÁnL »«∆»«»∆∆««∆∆∆ƒ¿««¬…
BÏ ÏeÁÓ BÈ‡ - Bc‚k63¯ËL BÏ ·zÎiL „Ú , ¿∆¿≈»«∆ƒ¿…¿«

B‡ ‰L „·ÚÂ ,ÌÈMLa e‰wL È¯‰ ?„ˆÈk .¯e¯ÁLƒ¿≈«¬≈∆»»¿ƒƒ¿»«»»
CÏ ,CÏ ÔÈÏeÁÓ ÌÈÓc‰ ¯‡L :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ˙L¿»«ƒ¿»«¿»«»ƒ¿ƒ»≈
.¯ËL BÏ ·zÎiL „Ú B„eaÚMÓ ¯ËÙ ‡Ï - !Ek¯„Ï¿«¿¿…ƒ¿«ƒƒ¿«∆ƒ¿…¿»

רבא.62) עלֿידי והסברתה טז. עברי 63)קידושין שעבד
ולא  חוב, שעבוד על אלא מחילה ואין לאדונו, קנוי גופו

הגוף. קנין על

.·ÈÔB„‡64È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :˙nL65„·Ú‰66 »∆≈ƒƒƒ«≈»»¬≈»∆∆
Ôa‰ „·BÚ67LM‰ ÛBÒ „Ú68ÌÈM‰ ÛBÒ „Ú B‡ , ≈«≈««≈««»ƒ

Ô‰Ï BÓˆÚ ¯ÎnL69„Ú B‡ ,Ï·BÈ Ba ÚbÙiL „Ú B‡ , ∆»««¿»∆«∆ƒ¿«≈«
Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;¯‡M‰ ÔzÈÂ BBÈ„t Ú¯‚iL∆¿»«ƒ¿¿ƒ≈«¿»¬»ƒ…ƒƒ«≈
˙a‰ ˙‡ ‡Ï „·BÚ BÈ‡Â ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ»»¬≈∆»»«≈¿≈≈…∆««
¯‡L „·BÚ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Á‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆»»¿≈»ƒ«∆≈≈¿»

ÔÈL¯Bi‰70˜„ˆ ¯‚Ï ¯kÓp‰Â .71ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡72 «¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿≈»ƒ
Ôa‰ elÙ‡ -73ÔB„‡‰ ˙nL ÔÂÈk ‡l‡ ,„·BÚ BÈ‡ ¬ƒ«≈≈≈∆»≈»∆≈»»

‰˜ È¯·Ú „·ÚL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ74 »»¿≈ƒ¿≈»≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿∆
¯ËLa B‡ ÛÒÎa75:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜Â , ¿∆∆ƒ¿»¿∆∆«¿«¬ƒ»¿»ƒ

ÌÈLa76¯ËLa B‡ ,ÛÒk ÔBÚ¯‚a B‡ ,Ï·BÈa B‡ , ¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«
¯e¯ÁL77Ôa ‡Ïa ÔB„‡ ˙˙ÈÓa B‡ ,78„·BÚ·e ; ƒ¿¿ƒ«»¿…≈¿≈

Ôa ÁÈp‰ elÙ‡ - ¯‚a B‡ ÌÈ·ÎBk79BÏ ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓ . »ƒ¿≈¬ƒƒƒ«≈ƒ¿»«
B˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa '‡ˆ'80Û‡ .- BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ ≈ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆…»«

‰ÏÁ elÙ‡ .¯ËL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌpÁa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ»¿≈»ƒ¿»¬ƒ»»
BÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡ˆB‰ ÂÈÏÚ Ba¯ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«»»»«¿≈≈«»

ÌpÁ ÈLÙÁÏ ‡ˆÈ :¯Ó‡pL ;ÌeÏk81. ¿∆∆¡«≈≈«»¿ƒƒ»

הכתובים.64) מן זאת למדו ובגמרא בברייתא, יז: שם
בברייתא.65) הלכה 66)שם פ"ד להלן ראה האמה, ולא

שם).67)ד. (גמרא לבן אפילו יעבוד, שנים שש שנאמר
לשש.68) אלא נמכר שאינו ביתֿדין, והוא 69)במכרוהו

(למעלה  משש ליותר אפילו עצמו את למכרו יכול הרי
ג). ולא 70)הלכה לך שנים, שש "ועבדך בברייתא: שם

עא.71)ליורש". בבבאֿמציעא תושב. גר וכלֿשכן
כאן, כסףֿמשנה וראה הגוי, כדין צדק גר דין השווה

לט. והערה ז הלכה שם.72)ולמעלה קידושין בברייתא,
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(כסףֿמשנה). צדק מגר הוא וכלֿשכן תושב, לגר והואֿהדין
ולידתו 73) שהורתו בבן אפילו המדובר צדק, [בגר

כלל, הגר אביו את יורש הגר אין הרי כן לא שאם בקדושה,
ופ"ו  שם, (קידושין סופרים מדברי ולא תורה מדברי לא

כסףֿמשנה]. ועיין י), הלכה נחלות קידושין 74)מהלכות
במשנה. עצמו 75)יד: מוכר בין רבינו חילק לא כאן

וראה  ובשטר, בכסף נקנים ששניהם הרי ביתֿדין, למכרוהו
ג. הערה לפי 76)למעלה או ביתֿדין, במכרוהו שנים שש

עצמו. במוכר שם 77)התנאי כמבואר 78)טז.ברייתא,
זו. בהלכה למעלה.79)למעלה כשהוא 80)כמבואר

(דברים  וגו' מעמך חפשי תשלחנו וכי "שנאמר בשנים. יוצא
שמות  דרשב"י (מכילתא צא" לו לומר שמצוה מלמד יג) טו,

ב). שם.81)כא, במכילתא הנ"ל כל

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוסר 1) ושרבו עברי, לעבד מזונות חיוב דין רבינו בו כלל

הענקה. דין כן וכמו כנענית, שפחה לו

.‡È¯·Ú „·Ú Ïk2·iÁ ÔB„‡‰ È¯‰ -3BzL‡ ˙BBÊÓa »∆∆ƒ¿ƒ¬≈»»«»ƒ¿ƒ¿
‰Òe¯‡ ‡ÏÂ ,BÏ ‰‡eOp‰4Ì·È ˙¯ÓBLÂ5‡e‰Â . «¿»¿…¬»¿∆∆»»¿

,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈»ƒ
‰iL elÙ‡6BzL‡ :¯Ó‡pL .‰È˙BBÊÓa ·iÁ BÈ‡ - ¬ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¿∆»∆∆¡«ƒ¿

BnÚ „ÓÚÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ - BnÚ7˙BBÊÓa ·iÁ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»«¬…ƒ¿≈«»ƒ¿
ÂÈ˙B·e ÂÈa8ÏÚa Ì‡ :¯Ó‡ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓa . »»¿»ƒ¿»≈ƒ∆¡«ƒ««

,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ ,‡e‰ ‰M‡ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬∆««¿¿
‡a ‡Ï Ï·‡ !?BzL‡ ‰„aÚzL ‰Ê ‰˜pL ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿¬»…»

‰È˙BBÊÓa ·iÁ ÔB„‡‰L ‡l‡ „nÏÏ9BÓˆÚ ¯ÎBÓ·e . ¿«≈∆»∆»»«»ƒ¿∆»¿≈«¿
BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ CnÚÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡10„·BÚÏ ¯kÓ·e . ∆¡«¿»»≈ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»¿≈

.BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ Ï·i‰ ˙La ‡ˆÈÂ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¡«¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ
„Á‡11‰M‡ B‡ ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa BÏ eÈ‰L ÌÈ·e ‰M‡ ∆»ƒ»»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»

‡e‰Â .B˙¯ÈÎÓ ¯Á‡ BÏ eÈ‰L ÌÈ·e12˙ÚcÓ ‰pÁwiL »ƒ∆»««¿ƒ»¿∆ƒ»∆»ƒ««
·iÁ BÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL dÁ˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÔB„‡‰»»¬»ƒ¿»»∆…ƒ«««≈«»

.‰È˙BBÊÓaƒ¿∆

לישראל 2) נמכר בין ביתֿדין, מכרוהו ובין עצמו מוכר בין
בסמוך. רבינו שמפרש כמו לגוי, נמכר קידושין 3)ובין

ובמכילתא  במכילתא הוא וכן שמעון, דרבי ברייתא כב.
ג. הלכה ז פרק בהר וב'ספרא' ג, כא, שמות דרשב"י

(מכילתות 4) "עמו" אינה וזו עמו", אשתו "ויצאה שנאמר
-5)שם). אותה שייבם לו מחכה והיא שמת, אחיו אשת

שתי  נתמעטו ואלמלא שם). (מכילתא "אשתו" שאינה מפני
עצמו  שהעבד ואע"פ אותן, לזון שחייב אומרים היינו אלה,
לה  לתת הוא שנוהג כיון - ארוסתו במזונות חייב אינו
ועיין  (אורֿשמח, האדון את לחייב אפשר היה - מזונות

ג). כא, שמות התורה על שם 6)רמב"ן דרשב"י במכילתא
אינה  חלוצה והרי הדיוט", לכהן וחלוצה "גרושה מפורש:

(משנהֿלמלך). מדרבנן אלא דרשב"י 7)אסורה מכילתא
זו  ואף להוציאה. הוא חייב עליו, אסורה היא שאם שם.
חייב  סוףֿסוף שהרי "עמו", בכלל אינה מדרבנן, שאיסורה

להוציאה. ציין 8)הוא ולא שם. ומכילתות שם, קידושין
בכסףֿמשנה. וראה במזונותם. חייב גיל איזה עד רבינו
הוא  והחיוב גבול, כאן שאין משמע רבינו לשון ומסתימות

גדולים  הם ואפילו עצמם, משל להתפרנס להם שאן זמן כל
חיוב  אין עצמו העבד על שגם [ואע"פ (משנהֿלמלך). ממש
בפי"ב  (ראה שנים שש עד אלא בניו לפרנס התורה מן
שהעבד  כיון - נג) נוספת והערה יד, הלכה אישות מהלכות
ד]. הערה למעלה ראה האדון. על החיוב חל לפרנסם, נוהג

שם.9) ומכילתות שם, ומכילתא 10)קידושין קידושין
הזה  הפסוק הובא לא ושם ג. הלכה ז פרק בהר וספרא שם,
כה, (ויקרא שם התורה על רש"י ועיין לגוי, בנמכר הנאמר
ולא  "אשתו" רק נאמר ביתֿדין שבמכרוהו [ואע"פ נד).
ולא  "בניו" רק נאמר לגוי ובנמכר עצמו ובמוכר "בניו",
ד"שכיר  בגזירהֿשוה מזה זה שלמדו לומר צריך - "אשתו"
במזונות  וגם אשתו במזונות גם חייב שבכולם שכיר", -

שנאמר 11)בניו]. ממה כן ולמדו שם. דרשב"י מכילתא
כאן  נשים "שתי - עמו" אשתו ויצאה הוא אשה בעל "אם
ואחת  רבו, לקחו שלא עד אחת - ו"אשתו") ("אשה"

(שם). רבו" שם.12)משלקחו וספרא דרשב"י מכילתא

.·- ÂÈ·e BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ ÔB„‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»«»ƒ¿ƒ¿»»
ÌeÏk Ì‰È„È ‰OÚÓa BÏ ÔÈ‡13‰OÚÓ È¯‰ ‡l‡ , ≈¿«¬≈¿≈∆¿∆»¬≈«¬≈

ÏÚa‰ ‰ÎBfL ÏÎÂ .dÏÚ·Ï d˙‡ÈˆÓe ‰M‡‰»ƒ»¿ƒ»»¿«¿»¿…∆∆«««
BzL‡a14È¯·Ú „·Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‰ÎBÊ -15. ¿ƒ¿∆∆««ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ

שם.13) התורה על הרמב"ן (הביאו שם דרשב"י מכילתא
להלן). ראה אחר, באופן המכילתא שפירש בדבריו ועיין

פי"ב 14) ראה שלה. מלוג נכסי ופירות ירושה לרבות
ג. הלכה אישות אשה 15)מהלכות בעל "אם שנאמר:

זכאי  הבעל מה כבעל, (=העבד) הוא "הרי - הוא"
זכאי  (העבד) זה אף אשתו, של ובירושתה במציאתה

שם). דרשב"י (מכילתא אשתו" של וירושתה במציאתה

.‚ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ÈÓ16LÈ -17BÏ ÔzÏ Ba¯Ï ƒ∆¿»≈ƒ≈¿«ƒ≈
Ba ÔÈa ÔB„‡‰ ÔÈa .˙ÈÚk ‰ÁÙL18Ì‡ ,ÔB„‡ ÏL ƒ¿»¿«¬ƒ≈»»≈¿∆»ƒ

e‰ÙBÎÂ .‰ÁÙL BÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó19,‰Ê ÏÚ ≈»ƒ¬≈∆≈ƒ¿»¿≈«∆
‰pnÓ „ÈÏBiL È„k20ÌÈ„·Ú21BÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â . ¿≈∆ƒƒ∆»¬»ƒ«¬≈ƒÀ∆∆

B˙e„·Ú ÈÓÈ Ïk22‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ; »¿≈«¿∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»
¯ÓB‚Â23¯eÒ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBn‰Â .24k ‰ÁÙLa˙ÈÚ ¿≈¿«≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡Lk25. ƒ¿»»ƒ¿»≈

וכתנאֿקמא 16) ההלכה. בסוף כדלהלן עצמו, מוכר ולא
שם. אליעזר כרבי ולא יד: קידושין כלומר,17)בברייתא

דרשב"י). ומכילתא (מכילתא חובה ולא בידו, הרשות
שם.18) דרשב"י, להלן.19)מכילתא וראה טו. קידושין
עברי 20) עבד - עבדך שכיר שכר משנה "כי שם: [קידושין

שפחה  לו מוסר שרבו מכאן - בלילה ובין ביום בין עובד
עברי, לעבד כנענית שפחה מסירת עיקר שכל הרי - כנענית"

ולדות]. להוליד כדי וילדיה 21)הוא "האשה נאמר שהרי
סו: (קידושין כמותה שפחה שוולד ומכאן לאדוניה" תהיה

כן,22)וסח.). לא שאם פרוטה, שוה בו כשנשאר [כלומר
כוונת  וזוהי י. הלכה להלן כמפורש - עבד אינו שוב
אדא, בר חייא "א"ר ב): הלכה (פ"א קידושין הירושלמי
וראה  פרוטה". שוה שם שיהא עד עברי בעבד מודים הכל

כנענית.23)באורֿשמח]. שפחה לו מוסר שרבו מכאן
אליעזר.24) כרבי ולא כרבנן שם, [שאסורים 25)קידושין
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ביאה  איסורי מהלכות (פי"ב סופרים מדברי כנענית בשפחה
למוכר  ולא "לו שם): (קידושין שאמרו ומה יא). הלכה
כנענית  שפחה לתת יכול אינו עצמו שלמוכר היינו - עצמו"
אלא  התורה מן בה מותר - רצה אם אבל כרחו, בעל
בתורה  שמפורש ביתֿדין ובמכרוהו עליה, גזרו שחכמים
(ועיין  חכמים אסרו לא - כנענית שפחה לו מוסר שרבו

בהל  רבינו כוונת וזוהי יט.) לסנהדרין וחיי כות בחמרא
זה". בדבר חכמים גזרו ולא שכתב: יב, הלכה ביאה איסורי

הריטב"א]. בשם שכתב ובמה במשנהֿלמלך, וראה

.„ÔÈ‡26‰È‰zL „Ú ˙ÈÚk ‰ÁÙLa ¯zÓ È¯·Ú „·Ú ≈∆∆ƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆
ÌÈ·e ˙ÈÏ‡¯OÈ ‰M‡ BÏ27‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»ƒ¿¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ≈ƒ»

˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ ÔÈ‡ - ÌÈ·e28‰Ê ¯·„Â . »ƒ≈«≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿»»∆
‰Ïa˜29Ô‰k ¯kÓp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‡e‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «»»¬ƒ»»«ƒ¿»…≈¬≈∆À»

B˙e„·Ú ÈÓÈ Ïk ˙ÈÚk ‰ÁÙLa31. ¿ƒ¿»¿«¬ƒ»¿≈«¿

אליעזר.26) דרבי ברייתא כ. שתהיה 27)קידושין כלומר,
אחרֿכך, ומתה מקודם אשה לו היתה אם אבל עכשיו, לו
משנהֿלמלך). ועיין (אורֿשמח, כנענית בשפחה הוא אסור

אסור 28) אינו אבל לכופו, יכול רבו שאין הכוונה כאן אף
סופרים. מדברי אלא התורה, מן שקיבלו 29)בה דברים

הוא  מלא מקרא הרי וצריךֿעיון משה, עד איש מפי איש
יבוא, בגפו "אם שם) (קידושין יעקב בן אליעזר רבי בפי
רדב"ז. ועיין יצא". יחידי נכנס, יחידי "אם - יצא" בגפו

נגד 30) כרב יתירות. חובות התורה הטילה שעליו אף
איסור. בעניני כמותו שהלכה כא:) (שם ראה 31)שמואל

כא. והערה ג. הלכה למעלה

.‰Ì‡32BÏ ¯ÒBnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·e ‰M‡ BÏ eÈ‰ ƒ»ƒ»»ƒ««ƒ∆≈
BzL‡Ó BLÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba«̄ƒ¿»¿«¬ƒ≈»¿«¿ƒ≈ƒ¿

BnÚ BzL‡ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·e33BÈ‡Â .34BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ »»∆∆¡«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ≈
‡ÏÂ ,˙BÁÙL ÈzL35ÂÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL ÔzÏ ¿≈¿»¿…ƒ≈ƒ¿»««ƒ¿≈¬»»

ÌÈiÚkÏ Ô˙BpL C¯„k ÌÈ¯·Ú‰36BÏ ÔzÈ :¯Ó‡pL ; »ƒ¿ƒ¿∆∆∆≈«¿«¬ƒƒ∆∆¡«ƒ∆
‰M‡37ÚÈb‰Â ,˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba¯ BÏ ¯ÒnL Úˆ¯ . ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒƒ«

,˙‡ˆÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,˙‡ˆÏ Ba ·¯ÒÓ Ba¯ ‰È‰Â ,Ï·BÈ≈¿»»«¿»≈»≈¿≈∆»≈
‰ÁÙLa ¯Ò‡ È¯‰L ,¯eËt - Ba Ï·ÁÂ38. ¿»«»∆¬≈∆¡«¿ƒ¿»

שם.32) הרמב"ן הביאו ג) כא, (משפטים דרשב"י מכילתא
ויצא 33) אומר הוא "ולהלן נוסף: שם דרשב"י במכילתא

מבניו". תפרישנו אל מא) כה, (ויקרא עמו ובניו הוא מעמך
מאשתו  להפרישו יכול "אינו דבריו בתחילת כתב ורבינו

הנ"ל. המכילתא דברי סוף והשמיט מכילתא 34)ובניו",
שם. בפי"ד 36)שם.35)דרשב"י רבינו שכתב [כמו

יט]. הלכה ביאה איסורי ולא 37)מהלכות אחת אשה
הפקר. כשפחת תהא שלא לו, המיוחדת אשה ועוד: שתים.
במשנהֿ וראה שם. ישמעאל דרבי במכילתא שאמרו וכמו

כן 38)למלך. מאיסור. להפרישו כדי חבירו להכות ורשאי
בר  נחמן רב ע"י וכפירושה בברייתא, כח. בבבאֿקמא הוא
"לא  שסובר למי אלא נאמר לא זה שפירוש ואע"פ יצחק.
מהלכות  בפ"ב פוסק ורבינו לנפשיה", דינא איניש עביד
אע"פ  - לעצמו דין לעשות לאדם "שיש יב הלכה סנהדרין
אלא  הותר שלא רבינו סובר - בנכסיו" הפסד שם היה שלא
כן  ואם בחבירו, לחבול לא אבל מחבירו, שלו את לקחת

עלמא  דכולא אליבא הוא יצחק בר נחמן רב של פירושו
(משנהֿלמלך).

.Â¯ÎBn‰39˙Èa e‰e¯ÎÓ Ï·‡ .Úˆ¯ BÈ‡ - BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿»¬»¿»≈
,Úˆ¯ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ˆÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ LL „·ÚÂ ,ÔÈcƒ¿»«≈¿…»»»≈¬≈∆ƒ¿»

„·BÚÂ40.ÔB„‡‰ ˙eÓiL „Ú B‡ ,Ï·Bi‰ ˙L „Ú ¿≈«¿««≈«∆»»»

אליעזר,39) כרבי ולא וכתנאֿקמא בברייתא, יד: קידושין
ג. הלכה למעלה יד:40)ראה שם משנה,

.Ê˙‡ „·BÚ Úˆ¯p‰ ÔÈ‡ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒƒ«≈≈«ƒ¿»≈∆
Ôa‰41‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .42e„ÓÏ43‡ÏÂ BÏ - B„·ÚÂ : «≈ƒƒ«¿»»¿«¬»¿…

Ï·BÈ ÏL BÓÏBÚÏ - ÌÏÚÏ ;B·Ï44,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ƒ¿¿…»¿»∆≈ƒ¿≈»»≈
˙˙ÈÓ·e Ï·Bia ‡l‡ BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ BÈ‡ Úˆ¯p‰L∆«ƒ¿»≈∆∆«¿∆»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰45. »»

וכא:41) יז: כא:43)המסורת.42)קידושין שם
עולמית.44) או "נצח" של במובנו לא לא 45)אבל אבל

(משנהֿלמלך). שחרור בשטר ולא כסף בגרעון

.Á„·Ú46ÏÚa ‰OÚpL ÈtÓ ,Úˆ¯ BÈ‡ Ô‰k È¯·Ú ∆∆ƒ¿ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ¿≈∆«¬∆««
ÌeÓ47.BzÁtLÓ Ï‡ ·LÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â48- «¬≈≈¿»∆ƒ¿«¿

‰¯¯OÏ ·L BÈ‡Â ,da ‰È‰L ‰˜ÊÁÏ49.da ‰È‰L «¬»»∆»»»¿≈»«¿»»∆»»»

אליעזר 46) כרבי ולא וכחכמים בברייתא, כא: קידושין
ברבי. יודן רבי אוזן 47)בשם של בגופו נרצע הוא שהרי

יודן  רבי בשם אליעזר כרבי ולא וכחכמים ט, הלכה (להלן
(בכורות  מום בעל הוא הרי האוזן סחוס שניקב וכיון ברבי).
ובירושלמי  ג). הלכה המקדש ביאת מהלכות ופ"ז לז.
מן  פחות הסחוס "וירצע הקשו: ה"ב) פ"א (קידושין
ניקב  אלאֿאםֿכן מום בעל נעשה (=שאינו הכרשינה"
שם) מקדש ביאת והלכות שם בכורות כרשינה. כשיעורי
משנהֿלמלך. ועיין כרשינה", לידי יבוא "שמא ומתרץ:
שאין  נראה מום", בעל "שנעשה סתם שכתב רבינו [ומדברי
מום  בעל נעשה הוא אלא כרשינה, לידי יבוא שמא חשש זה
הבבלי  לשון מסתימת נראה וכן שהיא, רציעה בכל
שכיון  לומר וצריך הירושלמי, סברת הביאו שלא בקידושין
נקב  דהוי מיגו - אזנו לנקב כלומר לרצוע, היא שמצוה
בו  שאין אע"פ מום לענין חשוב נקב הוי רציעה. לענין
לענין  דופן דהויא "מיגו (ז.) בסוכה זה וכעין ככרשינה,
בישועותֿיעקב  כתב וכן שבת". לענין דופן הויא סוכה,
קשר  לענין ז) ס"ק כה וסימן א, ס"ק יג סימן (אורחֿחיים
שבת. לענין תפילין של וקשר כלאים, לענין ציצית של
לענין  אסורים - קיימא של שאינם קשרים שהם שאע"פ
ותפילין, ציצית לענין קשר דהוי מיגו שבת, ולענין כלאים
הירושלמי  כי ויתכן שבת. ולענין כלאים לענין קשר הוי

שם  בסוכה אביי כשיטת סבר כן, תירץ שלא החולק הנ"ל ,
זה]. 'מיגו' והעיר 48)על שילא. בר רב בשם שם קידושין

ולמה  בנרצע, מדבר אינו הנ"ל הפסוק הרי המשנהֿלמלך:
כה, (ויקרא תשובו" משפחתו אל "ואיש הפסוק הביא לא

טו.). (קידושין לנרצע נדרש שהוא כרבי 49)י) יג. מכות
יד. הלכה רוצח מהלכות בפ"ז וראה מאיר. כרבי ולא יהודה

.Ë‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B‡È·Ó ?ÔÈÚˆB¯ „ˆÈk50, ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆¿»
ÂÈ¯·c ¯ÓB‡Â51LL ÛBÒÏ BLÈbÓe .Ì‰ÈÙÏ52Ï‡ ¿≈¿»»ƒ¿≈∆«ƒ¿≈∆
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ÔÈaa ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ‰ÊeÊn‰ Ï‡ B‡ ˙Ïc‰53ÔÈa . «∆∆∆«¿»¿∆≈¿ƒ«ƒ¿»≈
Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa ÔB„‡ ÏL ‰ÊeÊÓe ˙Ïc54˙‡ ·˜BÂ . ∆∆¿»∆»≈∆»»»¿≈∆

˙ÈÓÈ‰ BÊ‡55ÔÊ‡ ÏL dÙe‚a ,56ÏL Úˆ¯Óa , »¿«¿»ƒ¿»∆…∆¿«¿≈«∆
˙ÎzÓ57˙ÏcÏ ÚÈbiL „Ú ,58BÊ‡· z˙Â :¯Ó‡pL ; «∆∆«∆«ƒ««∆∆∆∆¡«¿»«»¿»¿

‰ÊeÊÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .˙Ïc·e59‡l‡ ,60„ÓBÚ ‰È‰iL61 «∆∆¿…∆¡«¿»∆»∆ƒ¿∆≈
‰Óe ;‰ÊeÊÓ Ïˆ‡ ÔÈa ˙Ïc Ïˆ‡ ÔÈa62‰ÊeÊn63 ≈≈∆∆∆≈≈∆¿»«¿»

˙„ÓBÚ ‡È‰Lk64˙„ÓBÚ ‡È‰Lk ˙Ïc Û‡ ,65Ï·‡ ; ¿∆ƒ∆∆«∆∆¿∆ƒ∆∆¬»
‰ÊeÊÓ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Ïca - ‰ÚÈˆ¯‰66. »¿ƒ»«∆∆««ƒ∆≈»¿»

ÔB„‡‰67ÂÈ„‡ Úˆ¯Â :¯Ó‡pL ;BÓˆÚa ÚˆB¯L ‡e‰ »»∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«¬…»
ÔÈ‡Â .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ BÁeÏL ‡ÏÂ Ba ‡Ï -68 …¿¿…¿¿…¿ƒ«≈ƒ¿≈

ÔÈ‡L ,„Á‡k ÌÈ„·Ú ÈL ÔÈÚˆB¯69˙BˆÓ ÔÈOBÚ ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿∆»∆≈ƒƒ¿
˙BÏÈ·Á ˙BÏÈ·Á70. ¬ƒ¬ƒ

ה).50) כא, (שמות דרשב"י את 51)מכילתא אהבתי
(רדב"ז). וגו' י.52)אדוני הלכה להלן קבועים 53)ראה

ומונחים  הבנין מן ותלושים עקורים כשהם ולא הבנין, בתוך
זה. לנו מנין בסמוך, וראה הצד. המקור 54)מן צויין לא

ו)55)לכך. כא, (שמות דרשב"י ומכילתא מכילתא
טו. וכן 56)וקידושין (אליה). הרך בעור ולא בתנוך היינו,

שאין  הקודמת, מההלכה כא: בקידושין החכמים מסקנת
אין  הרי באליה שאם מום, בעל ייעשה שלא נרצע כהן עבד

עלֿידיֿזה. מום בעל נעשה שם 57)הכהן קידושין
אף  מכתת, של מיוחד מרצע "מה שאמר: וכרבי בברייתא,
של  שהוא דבר בכל אלא דוקא לאו ומרצע מתכת", של כל

(כסףֿ שם).מתכת בגמרא וכן יגע 58)משנה, לא אך
בברייתא). כב: (קידושין שכתוב 59)בדלת שמה היינו,

לענין  נפרדים דברים שני ללמוד הוא "מזוזה", בתורה:
המזוזה, אצל או הדלת אצל להגישו שיכול א' ההגשה:
צריכה  שהדלת ב' המזוזה. אצל תהיה שהרציעה לא אבל

המזוזה. כדוגמת עומדת הראשון.60)להיות הדבר וזה
השני.62)העבד.61) הדבר ומכילתא 63)וזהו מכילתא

בברייתא. שם וקידושין ו), כא, (שמות דרשב"י
שם).64) (רש"י כלל מזוזה אינה קבועה 65)שאחרת

הבנין. מן ותלושה מקרקע מונחת ולא מכילתא 66)בבנין,
שם. שם.67)דרשב"י דרשב"י ומכילתא מכילתא

בברייתא.68) ח. שם.69)סוטה בברייתא כן
כמשא,70) הם כאילו שנראה ביחד, כמה אגודות, אגודות

מהר. מהם להפטר ורוצה

.È‰LÈÂ ¯Ó‡iL „Ú - „·Ú‰ ¯Ó‡È ¯Ó‡ Ì‡Â71. ¿ƒ»……«»∆∆«∆…«¿ƒ¿∆
¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ú ‡e‰Lk ¯Ó‡iL „Ú - „·Ú‰»∆∆«∆…«¿∆∆∆¬»ƒ»«
ÛBÒa ‰LÈÂ ¯Ó‡iL „Ú ,Úˆ¯ BÈ‡ - LL ¯Á‡««≈≈ƒ¿»«∆…«¿ƒ¿∆¿

LL72‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t ˙lÁ˙a73ÔB‚k ?„ˆÈk . ≈ƒ¿ƒ«¿»«¬»≈«¿
¯˙È B‡ B˙¯ÈÎÓ ÈÓcÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌBi‰ ÔÓ ¯‡LpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»≈

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ¯‡L Ì‡ Ï·‡ .ËÚÓ74È¯‰ - ¿«¬»ƒƒ¿«»ƒ»∆¿»¬≈
.LL ¯Á‡ ¯ÓB‡k ‰Ê∆¿≈««≈

דרשב"י,71) ומכילתא במכילתא וכן בברייתא, כב. קידושין
יז). טו, (לדברים ראה פ' מינכן 72)ו'ספרי' [בכתבֿיד

שיאמר  עד יאמר", אמור "אם רבנן: "תנו שם: בקידושין
שש  בתחילת אמר עבד. כשהוא שיאמר עד "העבד" וישנה.

יאמר  אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בסוף ולא
אינו  - [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף אמר העבד".
אמר  ולא שש בסוף אמר חפשי", אצא "לא שנאמר נרצע,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בתחילת
כא  פרק משפטים פ' שלמה (תורה עבד" כשהוא שיאמר עד
רבנן: "תנו כדלהלן: היתה רבינו שנוסחת ונראה קו). אות
שיאמר  עד "העבד" וישנה, שיאמר עד יאמר" אמור "אם
אינו  - שש בסוף אמר ולא שש בתחילת אמר עבד. כשהוא
וכן  למחוק, יש "העבד" (ותיבת יאמר "אם שנאמר נרצע,
יש  כן וכמו השניה, הגירסא לפי ה"ג ד"ה שם בכ"י אינה
אינו  [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף "אמר תיבות למחוק
אמר  ולא שש בסוף אמר חפשי"). אצא לא שנאמר נרצע,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בתחילת
"אמר  הדברים: פירוש וזהו עבד". כשהוא שיאמר עד
פרוטה  בתחילת היינו הסוגיא, מסקנת כפי שש, בתחילת
מסקנת  כפי שש, בסוף אמר ולא אחת, פעם אחרונה,
שנאמר  נרצע, אינו - אחרונה פרוטה בסוף היינו הסוגיא,
בסוף  אמר וישנה. שיאמר עד כלומר יאמר", אמור "אם
פעמיים  אז אמר ואפילו אחרונה, פרוטה בסוף היינו שש,

בתחי  אמר ולא שם) רש"י פרוטה (ועיין בתחילת שש לת
שיאמר  עד "העבד" וכו' שנאמר נרצע, אינו - אחרונה
אחרונה, פרוטה בתחילת גם אמר אם אבל עבד". כשהוא
פרוטה  בסוף שניה פעם לומר המשיך וגם עבד עודנו שאז
הכל  זו, אחרי זו ביחד, היו האמירות ששתי כיון אחרונה,
האחרונה  פרוטה בתחילת הכל אמר וכאילו ביחד, מצטרף

עבד]. בתחילת 73)בעודנו ראשונה אמירה [כלומר,
האחרונה, הפרוטה בתוך אחריה שניה ואמירה הפרוטה,
בתחילת  הכל היה וכאילו ראשונה, לאמירה מצטרף והכל
רבינו  שכתב ומכיון למעלה]. כמבואר עבד, בעודנו הפרוטה
מזה  מוכח מעומד, אותו שרוצעים ט הלכה למעלה
טו, (לדברים ראה פ' ה'ספרי' כדברי ושלא בלילה, שרוצעים

בכסףֿמשנה]. וראה ראשונה,74)טו). אמירה [בעת
נתברר, לא העבדות שנות באמצע אמירה של ודינה כנ"ל.
מהפסוק  הדרשה כלל נזכרה לא בגמרא הנ"ל לנוסחא כי
שלנו, הנוסחא לפי למדו, פיה שעל חפשי", אצא "לא
קודם  ולא לחרות יציאתו בזמן אלא מועילה אינה שאמירה
אם  מועילה, זו אמירה גם הנ"ל הנוסחא לפי כי ויתכן לכן,
עיקר  וכל האחרונה. הפרוטה בתחילת נוספת אמירה תבוא
אלא  נאמר לא העבדות, בסוף האמירות שתי של הדין
גם  מועילה רצופות אמירות שתי של במקרה כי להשמיענו

כנ"ל]. האחרונה, הפרוטה בסוף שנאמרה זו

.‡È‰˙È‰75,ÌÈa ‰pnÓ BÏÂ ˙ÈÚk ‰ÁÙL „·ÚÏ »¿»»∆∆ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈ·e ‰M‡ ÔÈ‡ Ba¯Ïe76Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - ¿«≈ƒ»»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

E˙Èa ˙‡Â E·‰‡77‰M‡ ÔÈ‡ BÏÂ ,ÌÈ·e ‰M‡ Ba¯Ï . ¬≈¿¿∆≈∆¿«ƒ»»ƒ¿≈ƒ»
˙‡ È„‡ ˙‡ Èz·‰‡ :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - ÌÈ·e»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«»«¿ƒ∆¬…ƒ∆
B·‰B‡ BÈ‡ Ba¯Â ,Ba¯ ˙‡ ·‰B‡ ‡e‰ .Èa ˙‡Â ÈzL‡ƒ¿ƒ¿∆»»≈∆«¿«≈¬
,B·‰B‡ Ba¯ .CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ -≈ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ»«¬
Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - Ba¯ ˙‡ ·‰B‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈≈∆«≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

,‰ÏBÁ ‡e‰ .E·‰‡;Úˆ¯ BÈ‡ - ‰ÏBÁ BÈ‡ Ba¯Â ¬≈¿∆¿«≈∆≈ƒ¿»
BÈ‡ ‡e‰Â ,‰ÏBÁ Ba¯ .CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆¿≈
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ÌÈÏBÁ Ì‰ÈL eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ78;Úˆ¯ BÈ‡ - ∆∆»¿≈∆ƒ≈ƒ¿»
Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú - CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆ƒ¿¿≈∆

.‰·BËa¿»

בברייתא.75) שם "בנים"76)קידושין כי אומרים יש
"ביתך", אלא בו נאמר לא שהרי דוקא, לאו אדון אצל
בזה  נכללו לא בנים אבל ב.) (יומא אשתו" זו ו"ביתו

שם). ומהרי"ט הרא"ש, זאת 77)(תוספות ללמוד [אין
בדברים  אלא עוסק שאינו אדוני", את "אהבתי מהפסוק
עדות  זוהי כאן אבל עמו. בל לבו כי ויתכן אומר, שהעבד
את  אדוני את ש"אהבתי ומכיון אהבך". "כי האומרת התורה
שצריך  מקור אין העבד, דברי אלא אינם בני" ואת אשתי
"כי  מהפסוק למדו ולא עצמו). (של ובניו אשתו לאהוב
שהרי  רבו, אשת את שיאהב שצריך ביתך" ואת אהבך
את  "אהבתי רק ואמר "ביתו", השמיט הראשון הפסוק

משנהֿלמלך]. וראה שם,78)אדוני", בגמרא בעיא היא זו
שניהם  וכאן "עמך", על היא ההדגשה אם הם: הספק וצדדי
פסק  - נפתרה לא שהבעיא [ואע"פ לו". טוב "כי או שווים,
אסור  ומספק היא, חבלה רציעה שהרי נרצע, שאינו רבינו
לאדם  אסור שהרי העבד, של ברשותו אף בו לחבול
מהלכות  ופ"ה צא: בבבאֿקמא כמפורש בעצמו, שיחבול
תפארת']. וב'יקר בכסףֿמשנה וראה א, הלכה ומזיק חובל

.·È‰Ó79¯ÎBÓ ?ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓÏ BÓˆÚ ¯ÎBÓ ÔÈa «≈≈«¿ƒ¿»≈ƒ≈
- ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓe ,Úˆ¯ BÈ‡ - BÓˆÚÚˆ¯80. «¿≈ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿»

¯eÒ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ81˙Èa e‰e¯ÎÓe ,˙ÈÚk ‰ÁÙLa ≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿»≈
- BÓˆÚ ¯ÎBÓ .˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ - ÔÈcƒ«≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈«¿
¯kÓ BÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓe ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓƒ¿»¿≈»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿»

Ï‡¯OÈÏ ‡l‡82ÔÈ‡ - EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ≈
EÏ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa83¯kÓ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ . ≈ƒ¿ƒ∆»¿≈«¿ƒ¿»

¯kÓ BÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓ ,LL ÏÚ ¯˙ÈÂ LLÏ¿≈¿»≈«≈¿»≈ƒ≈ƒ¿»
LLÏ ‡l‡84BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ .85, ∆»¿≈≈«¿≈«¬ƒƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓ86. ¿»≈ƒ«¬ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."el oiwiprn oi` envr xken"

בסופה) תפ"ב (מצוה החינוך כתב הענקה, למצות בנוגע
עבד  דיני נוהגים ואין נוהג היובל שאין הזה בזמן שגם
ישראל  מבני שכר שאם לקח, ויוסיף חכם "ישמע עברי
יתברך". ה' ברכו מאשר מעמו בצאתו לו שיעניק .. ועבדו
כי  הרמב"ם דעת נגד שהוא חינוך' ב'מנחת עליו והקשה
הענקה  שמצות להדעה רק להתקיים יכולים אלו דבריו
לדעה  אבל בית־דין. במכרוהו וגם עצמו את במוכר גם היא
שנוהגת  לומר אין בית־דין, במכרוהו רק היא הענקה שחיוב
עצמו  מוכר בין לחלק אין אז כי המוסר מצד הזה בזמן גם
והלא  לשניהם ליתן מחייב המוסר שהרי בית־דין, ומכרוהו
במכרוהו  רק הוא הענקה שחיוב הזו כדעה פסק הרמב"ם

המחבר "שהרב שכיח ולא החינוך)בית־דין, נוטה (דעת יהיה
הרמב" להדיא".מדעת שפירש לא אם ם

במכרוהו  רק נוהגת שהענקה זה ובהקדים: לתרץ ויש
אופנים: בשני לפרש אפשר בית־דין,

הוא  תורה שחידשה מה וכל חידושו" אלא בו לך ש"אין א)
הענקה  אין ובמילא בית־דין, במכרוהו ההענקה חיוב

עצמו". את ב"מוכר
בא  עצמו" את למוכר ולא "לו תורה שחידשה החידוש ב)

עצמו. את למוכר הענקה למעט
הענקה  תורה מיעטה לא הרי השני, האופן כפי נלמד ואם
אפשר  ממילא עצמו" את "מוכר בגדר אינו שהרי לשכיר
שמכרוהו  למי הענקה מדין המוסר מצד הענקה דין ללמוד
ועבדו  ישראל מבני שכר שאם הזה, בזמן גם בית־דין
ה'חינוך' יקשה ולא ה', ברכו מאשר לו להעניק שצריך

כאן. מהרמב"ם
הענקה  במצות הנ"ל ההסברה אופני ששני לומר יש ועוד

הענקה. מצות שבכללות ההסברה אופני בשני תלויים
במי  תורה שחידשה ומה פעולה, שכר של בגדר שהיא א)
פעולתו. משכר חלק היא הענקה שגם הוא ב"ד שמכרוהו
עבודתו  על כהכרה האדון שנותן צדקה של בגדר שהיא ב)

העבד. של
מיד  הענקה מצות הרמב"ם סידר המצות', ב'מניין והנה
מצות  גדר שלדעתו משמע ומזה צדקה, מצות לאחר
הכרח  אין זה פי ועל צדקה. היינו השני, כאופן הוא הענקה
שהתורה  הגם כי הרמב"ם" מדעת "נוטה שה'חינוך' לומר
ממכרוהו  ללמוד אפשר מהענקה, עצמו את מוכר מיעטה
לשכיר  הענקה גם צדקה) מצד היא לו (שההענקה בית־דין

והטוב. המוסר מצד הזה בזמן
(153 'r h"ig y"ewl it lr)

רבינו.79) של סיכום ו.80)דברי הלכה למעלה
ג.81) הלכה ג.82)למעלה הלכה פ"א למעלה ראה
לא 83) שם בפ"א ולמעלה א. הלכה ז פרק בהר 'ספרא'

הביאו, הסיכום בדברי כאן ורק הזה, המקור את רבינו הביא
בֿג.84)וצ"ע. הלכה פ"ב תנאֿקמא 85)למעלה כדעת

ממה  כן ודרשו אליעזר, כרבי ולא יד: קידושין בברייתא
(שם  עצמו" למוכר ולא "לו - לו" תעניק "הענק שנאמר
רבינו. בדברי הסתירה על שהעיר במשנהֿלמלך וראה טו.)

הוא,86) ביתֿדין למכרוהו עצמו מוכר בין ההבדל וטעם
שמכרוה  כלום,מפני בידו אין כשיוצא בגניבתו, ביתֿדין ו

עצמו, מוכר אבל לו. להעניק וציוותה עליו התורה וחסה
אינו  שיוצא בזמן מרובות, לשנים עצמו למכור שיכול  כיון

להרדב"ז). תפארת' ('יקר ריקניות בידיים יוצא

.‚ÈÔÎÂ .˙Úˆ¯ ‰M‡‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆≈»ƒ»ƒ¿««¿≈
˙‡ Èz·‰‡ :Úˆ¯a ¯ÓB‡ È¯‰L ,·e˙k‰ ÔÈÚÓ ‰‡¯È≈»∆≈ƒ¿««»∆¬≈≈¿ƒ¿»»«¿ƒ∆

Èa ˙‡Â ÈzL‡ ˙‡ È„‡87e‰Óe .88Û‡Â :¯Ó‡pL ¬…ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»»«∆∆¡«¿«
?Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï89˜ÈÚ‰Ï90˙ÂˆnL ÌLkL . «¬»¿«¬∆≈¿«¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿«

.‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ˜ÈÚÓ Ck ,È¯·Ú „·Ú ˜ÈÚ‰Ï ‰OÚ¬≈¿«¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»»»ƒ¿ƒ»

אמור 87) "ואם מהפסוק זאת למדו שם, ובגמרא ב'ספרי'
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מבורר  וטו. יד: שם אבל אמה". ולא "עבד - העבד" יאמר
דרשו  כמותו, שהלכה אליעזר, רבי של תנאֿקמא שלדעת
להביא  לרבינו לו נוח ולכן דרשות, שתי מ"העבד"

וגו'". אשתי את ב'ספרי'88)מ"אהבתי השקלאֿוטריא כל
יז: נרצעת,89)ובקידושין האמה שגם נראה שלכאורה

רציעה. על מדובר הנ"ל הפסוק בתחילת ואם 90)שהרי
מה  על אלא הנ"ל, הפסוק על מוסב אינו זה "אף" כן
(שם  לו" תעניק "הענק הנ"ל בפרשה קודם בפסוק שנאמר

יד). פסוק

.„È‡Ïa ¯·BÚ - Ì˜È¯ B˙Ó‡Â Bc·Ú ÁlLÓ‰ Ïk»«¿«≈««¿«¬»≈»≈¿…
·e˙k‰ È¯‰Â .Ì˜È¯ epÁlL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…¿«¿∆≈»«¬≈«»

‰OÚÏ B˜z91„Á‡ .BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :¯Ó‡pL ,92 ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬≈«¬ƒ∆»
LL ÛBÒa ‡ˆBi‰93˙˙ÈÓa B‡ ,Ï·Bia ‡ˆiL B‡ , «≈¿≈∆»»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰94ÏkÓ „Á‡a ˙‡ˆiL ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÎÂ , »»¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆»»¿∆»ƒ»
ÔÈÓÈÒa B‡ el‡95Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ el‡ È¯‰ -96Ï·‡ .97 ≈¿ƒ»ƒ¬≈≈«¬ƒƒ»∆¬»

:¯Ó‡pL .Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡ - ÛÒk ÔBÚ¯‚a ‡ˆBi‰«≈¿≈¿∆∆≈«¬ƒƒ»∆∆∆¡«
,ÈLÙÁ BÁlL ‡Ï ‰ÊÂ ;CnÚÓ ÈLÙÁ epÁlL˙ ÈÎÂ¿ƒ¿«¿∆»¿ƒ≈ƒ»¿∆…ƒ¿»¿ƒ

˙ „·Ú‰ ‡l‡Ô‰a „·ÚÏ BÏ ¯‡LpL ÌÈÓc‰ ¯‡L Ô ∆»»∆∆»«¿»«»ƒ∆ƒ¿««¬…»∆
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â98E¯bÓ E‡vÓ BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ . ¿««»»»«¬≈«¬ƒƒ…¿ƒ»¿¿

ÔÈÚa - E·˜iÓe99Ì‰a LiL ÌÈ¯·c ,·˜ÈÂ Ô¯b Ô‡ˆ ƒƒ¿∆¿ƒ¿«……∆»∆∆¿»ƒ∆≈»∆
‰Î¯a100ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ101BÏ ˜ÈÚ‰Ï ·iÁL ‡e‰ , ¿»»≈¬««¿»∆«»¿«¬ƒ

ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÙÒk‰ Ï·‡ ;Ì‰Ó102BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ≈∆¬»«¿»ƒ¿«¿»ƒ≈«»ƒ≈
Ì‰Ó103‰nÎÂ .104ÌÈLÏL ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?BÏ Ô˙B ≈∆¿«»≈≈»ƒ¿≈¿ƒ
ÚÏÒ105‰a¯‰ ÔÈÈnÓ ÔÈa „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈa ,106; ∆«≈ƒƒ∆»≈ƒƒƒ«¿≈

ÌÈLÏLk107ÔzÈ :Ba ¯Ó‡pL ,„·Ú‰ Ò˜ ÏL ƒ¿ƒ∆¿«»∆∆∆∆¡«ƒ≈
ÂÈ„‡Ï108ÔÈa .109‡lL ÔÈa BÏÏ‚a ˙Èa‰ C¯a˙pL «…»≈∆ƒ¿»≈««ƒƒ¿»≈∆…

Ì‡ .ÌB˜Ó ÏkÓ - BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :¯Ó‡pL ;C¯a˙ƒ¿»≈∆∆¡««¬≈«¬ƒƒ»»ƒ
Ôk110Ôz ‰Î¯a‰ ÈÙÏ Ïk‰ ?EÎ¯a ¯L‡ :¯Ó‡ ‰nÏ , ≈»»∆¡«¬∆≈«¿«…¿ƒ«¿»»≈

BÏ111.

הענקה 91) בלי ושלחו שעבר שלאחר נאמר שלא כן כתב
שילוח  במצות יהודה רבי כדעת להעניק, חייב אינו שוב -
(חולין  לשלחה מצווה אינו שוב - שלקחה שלאחר הקן,
לו. להעניק הוא חייב מכן לאחר גם אלא במשנה), קמא.
אינו  ולפי"ז שם). (חולין הקן שילוח בענין חכמים וכדעת
לוקין  אין - לעשה הניתק לאו שהרי הלאו, על מלקות חייב

בקידושין 92)עליו. הובא יג) טו, (לדברים ראה פ' 'ספרי'
שש,93)טז: באמצע כסף, בגרעון היוצא את למעט

נרצע 94)כבסמוך. או יב), הלכה פ"ב (למעלה בן בלא
ז). הלכה (למעלה הבן את גם עובד סימני 95)שאינו

אלא 96)נערות. הענקה לענין מפורש לא שבפסוק אע"פ
שנאמר  ממה שם ובגמרא ב'ספרי' כן למדו בשש, היוצא
שילוח. מיני כל לרבות "תשלחנו", פעמיים הנ"ל בפסוק

מאיר.97) כרבי ולא שם, עבדו 98)כתנאֿקמא שחרר ואם
מרצון  ששחרור גם [ויתכן להעניקו. שחייב יתכן מרצונו,
לאדון  שעשה העבד, של התעוררות עלֿידי בא הוא אף
מעמך"]. "שילוחו זה ואין בזה, וכיוצא נחתֿרוח איזה

כעין.99) כלומר: "כענין" רומי: ובדפוס תימן, בכ"י
יד),100) טו, (דברים אלקיך" ה' ברכך "אשר שנאמר ריבוי.

ויקב  גורן צאן שאינו אע"פ ברכה, בו שיש לכל למדו ומכאן

בברייתא). יז. כגון 101)(קידושין מתרבים, בעצמם שהם
שגופם  פרדות, אפילו או בוולדות, שמתרבים חיים בעלי
בן  אליעזר כרבי ולא שמעון רבי וכדעת ומשתבח, הולך

שם). (קידושין שם,102)יעקב בברייתא נזכרו "כספים"
אינם  שניהם שהרי מדעתו רבינו הוסיף "בגדים" ואילו
לעיסקא  שעומדים כספים נתמעטו ואם מעצמם, מתברכים
לרווח  עומדים שאינם בגדים שנתמעטו כלֿשכן ולרווח,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר לו 103)כלל אין אם כלומר,
במשנהֿ וראה כלל. בהענקה חייב אינו ובגדים, כספים אלא

בברייתא.104)למלך. יז. ולא 105)שם יהודה כרבי
מאיר  שרבי לכלל בהתאם (שם), שמעון ורבי מאיר כרבי
- יהודה ורבי שמעון רבי יהודה, כרבי הלכה - יהודה ורבי

משנהֿלמלך). - מו: (עירובין יהודה כרבי כן 106)הלכה
זה  על חולק יהודה שרבי מצאנו ולא שם, מאיר רבי בדברי

שם.107)(משנהֿלמלך). בגמרא וכאן 108)ההשוואה
נתינה" - "נתינה גזירהֿשוה ולמדו לו", "תתן נאמר

שם). בקידושין 109)(קידושין הובא שם. ראה פ' 'ספרי'
עזריה. בן אלעזר כרבי ולא וכתנאֿקמא 'ספרי'110)יז:

שם. תוסיף 111)וגמרא הרבה, בשבילו הבית נתברך אם
שם). (רש"י הכתוב מן תפחות אל - לאו ואם הענקתו, על

.ÂËÌ‡112Á¯a113,Á¯Ba ‡e‰Lk Ï·BÈ Ba Ú‚Ùe , ƒ»«»«≈¿∆≈«
ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B˜ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ¿»»«≈≈«»¿«¬ƒ∆∆¡«¿ƒ

¯ÓB‚Â epÁlL˙114˜Ú .115ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ - È¯·Ú „·Ú ¿«¿∆¿≈¬»∆∆ƒ¿ƒ¿«¿¿≈
epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa116˜ÚÂ .117ÔÎÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ««∆≈∆«¬»»»»ƒ¿ƒ»¿≈

d˙‡ÈˆÓ118‰È·‡Ï -119‡B·iL Ì„˜ ‰È·‡ ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»»¿»ƒ»¿ƒ≈»ƒ»…∆∆»
B„ÈÏ120Ì‰a ‰ÈÁ‡Ï ÔÈ‡Â ,dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¿»¬≈≈∆«¿»¿≈¿«∆»»∆
ÌeÏk121Ì„‡ ÔÈ‡L ;122Bz·a BÏ LiL ˙eÎÊ LÈ¯BÓ ¿∆≈»»ƒ¿∆≈¿ƒ

.B·Ïƒ¿

(שם 112) ששת רב ע"י וכפירושה בברייתא, טז: קידושין
וכ"ה 113)יז.). שם, (גמרא עבודתו שנות להשלים שחייב

ד). הלכה פ"ב שיציאתו 114)למעלה אע"פ כלומר,
תשלחנו" "וכי בכלל אינו שברח, כיון - היובל עלֿידי

בברייתא.115)(שם). טז: "העניק 116)שם שנאמר:
ומשמע  וטז:). טו. (שם חובו" לבעל ולא "לו - לו" תעניק
גובה  בעלֿחוב אין העבד, ליד הענקה שבאה לאחר שאף
שאין  חובו) לבעל ולא ד"ה (שם רש"י כדברי לא הימנו,
שמשמע  לבעלֿחוב, ההענקה את להגבות חייב האדון
וכן  הימנו. גובה בעלֿחובו – לידו שבא שלאחר מדבריו
(הוצאת  פ"ד פאה בתוספתא אמרו שעליו שני, מעשר לענין

ל  גובין הגר"ש אין [עני] שני "מעשר :(61 ,59 (עמ' יברמן
הלכות  (באורֿזרוע ראבי"ה דעת לפי וחוב", מלוה ממנו
שלצורך  העני, שביד עני למעשר הכוונה יא) סימן צדקה
והואֿ שם, כפשוטה (תוספתא חוב לפריעת לא ניתן העני

במשנהֿלמלך). וראה להענקה, שניה,117)הדין ברייתא
יג),118)שם. הלכה אבידה מהלכות (פט"ז אמה [בעודה

שם]. מהברייתא הדברים הוא 119)ומקור בענק [זכותו
מו:), (כתובות ידיה במעשה כזכותו ולא במציאתה, כזכותו
שהרי  - טו.) (קידושין פעולה כשכר הוא שענק ואע"פ
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר ממה למדו ידיה מעשי
אף  לרבה, ידיעה מעשה אמה "מה - לאמה" בתו את איש
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בענק, שייך לא וזה מז.), (שם, לאביה" ידיה מעשה בת
ולא  ממש ידיה במעשה אלא חלק אין לרבה גם שהרי
אביה  של שהיא כמציאה דינן שוודאי אלה, מעין בהענקות
מציאה, כדין ענק דין ודאי אלא כנ"ל. אמה, בעודה אף
תתן  לא שאם שם), (כתובות איבה משום לאב לו שתיקנו
והואֿהדין  שם), (רש"י מזונות לה יתן לא מציאותיה, לו

להלן]. וראה כבא 120)לענק, לידה ובא לרשותו. כלומר,
להלן. וראה (כסףֿמשנה) מעשה 121)לידו שלענין [אף

גבתה, שלא "אףֿעלֿפי במשנה): מב. (כתובות אמרו ידיה,
שהם  ידיה, במעשה אלא זה אין - אחין" של הן הרי מת
מתקנת  אלא שלו שאינו ענק אבל מז.), (שם התורה מן שלו
משעה  אלא האב בו זכה לא - כנ"ל איבה, משום חכמים

משנהֿלמלך]. ועיין מג.122)שגבתה, שם

á"ôùú'ä 'á-øãà â"ë ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יציאתה,1) ואופני עברייה אמה מכירת דיני בו נתבארו

ולבנו. לו ייעוד, מצוות ודיני

.‡‰Ó‡2‰pËw‰ ‡È‰ ‰i¯·Ú‰3‰È·‡ d¯ÎnL4. »»»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«»∆¿»»»ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·zMÓe5 ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿≈∆¿≈»»

‰¯Ú ‰OÚ˙Â6d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -7Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆«¬»≈»¿»¿»««ƒ
ÈÓ ÏÎÏ dLc˜Ï BÏ LÈÂ ,da ˙eL¯ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ≈¿»¿≈¿«¿»¿»ƒ

‰ˆ¯iL8Û‡ .9˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L ‰pËw‰10‰ÈÓÈÒa11 ∆ƒ¿∆««¿«»∆ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆»
˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡Â12‰È·‡Ï LÈ - ¿≈»¿»«¬»«¿≈¿»≈¿»ƒ»

d¯ÎÓÏ13‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk14Ï·‡ .15ÌeËÓh‰16 ¿»¿»»¿«∆ƒ¿«»¬»«À¿
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â17„·Úk ‡Ï ¯kÓ BÈ‡ -18‡ÏÂ È¯·Ú ¿»«¿¿ƒ≈ƒ¿»…¿∆∆ƒ¿ƒ¿…

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÈ„k19. ¿ƒ»»»»ƒ¿ƒ»

במשנה.2) מ: ויום 3)כתובות שנה עשרה שתים גיל עד
ב  (פרק הזה הזמן בתוך שערות שתי הביאה ואפילו אחד,

א). הלכה אישות אינה 4)מהלכות עצמה היא שאילו
נערה  כשהיא ואפילו קטנה, היא שהרי עצמה, למכור יכולה
ואמה  ב) הלכה א פרק (למעלה עצמה למכור יכולה אינה

ו). כא, לשמות (מכילתא למכרה יכולה אחד 5)אינה ויום
ג). הלכה שם אישות הנמשכת 6)(הלכות תקופה והיא
ב). הלכה (שם חדשים וחומר 7)שישה וקל שם. משנה

הלכה  ד פרק (להלן בסימנים יוצאת כבר, המכורה אם הוא:
כט:). (ערכין תימכר שלא דין אינו מכורה אינה - ה)

יא.8) הלכה אישות מהלכות ג ופרק מו: כתובות
שם.9) בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון 10)קידושין

אישות  מהלכות ב פרק וראה גבריות, תכונות בה שיש איל,
ג. בהלכות 11)הלכה (ראה וכדומה עבה שקולה כגון

ו). הלכה שם ויש 12)אישות עשרה שש בת שהיא כגון
כקטנה  שדינה שערות, שתי הביאה ולא איילונית סימני לה
וראה  ג), הלכה שם אישות (הלכות עשרים בת שתהא עד

ה. הלכה בה 13)להלן שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין
שם). (גמרא מכירה דין בה אין גיל 14)נערות, עד היינו,

שלושים  גיל עד או איילונית, סימני בה יש אם עשרים,
אישות בהלכות ראה בה, אין אם ד.וחמש הלכה שם

נזירות 15) מהלכות ב בפרק וראה ב. פרק ביכורים תוספתא

יא. (פרק 16)הלכה נקבות ולא זכרות לא לו שאין אטום,
כה). הלכה אישות מהלכות וגם 17)ב זכרות גם לו שיש

כד). הלכה (שם האשה 18)נקבות ואין הן נקבות שמא
א  פרק (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן בגניבתה נמכרת

למלך. משנה וראה ב), ואין 19)הלכה הם, זכרים שמא
למוכרו. בבנו זכות לאב

.·ÔÈ‡20Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Bza ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ·‡‰ ≈»»««ƒ¿…∆ƒ∆»ƒ≈
‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï ,ÌeÏk BÏ ¯‡L ‡ÏÂ ÈÚ‰∆¡ƒ¿…ƒ¿«¿…«¿«¿…

ÔÈÏËÏhÓ21˙eÒk elÙ‡Â ,22ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚL23 ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿∆»»¿««ƒ≈
d˙BcÙÏ ·‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk24Ì‚t ÌeMÓ ,d¯ÎnL ¯Á‡ ƒ∆»»ƒ¿»««∆¿»»ƒ¿«

‰ÁtLÓ25˙nL B‡ ·‡‰ Á¯a .26BÏ ‰È‰ ‡lL B‡ ƒ¿»»»«»»∆≈∆…»»
‡ˆzL „Ú ˙„·BÚ BÊ È¯‰ - d˙BcÙÏ27. ƒ¿»¬≈∆∆«∆≈≈

חנינא 20) בר יוסי רבי שהביא הברייתא מתוך יוצא
אדם  "אין ה: פרק ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין

העני"]. כן אם אלא וכו' בתו את למכור כן 21)רשאי
שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא

בתו. כך אחר ורק ביתו, כך פרק 22)ואחר למעלה ראה
א. הלכה עוני,23)א מחמת שמכרה פי על אף כלומר,

כנ"ל. כלום, לו נשאר (יקר 24)שלא ידו מצאה אם
הדבר  ומקור יח.). בקידושין רש"י כתב וכן תפארת,
מה  כורחו, בעל אותה "ומפדין שם: בקידושין בברייתא
לדעת  זו ברייתא פירשו ששם פי על ואף בעברי". כן שאין
אחר  לשפחות בתו את מוכר אדם אין שאומר שמעון רבי
שיכול  בעברי, ולא העברייה, באמה כופין ולפיכך שפחות,
שמוכר  לרבנן אבל הפדייה, אחרי פעם שוב עצמו למכור
שהרי  זו, בכפייה תועלת שאין שפחות אחר לשפחות אותה
רבינו  והרי לפדותה, אותו כופין שאין נראה וימכרנה, יחזור
בין  חילקה שלא זו סוגייה - כרבנן יג הלכה להלן פוסק
זה  ומתוך נמי", עברי עבד הכי "אי ושאלו: לעברי עברייה
עוד  עצמו למכור יכול עברי שעבד הנ"ל החילוק לידי באו
שמעון  רבי כדעת ונשנית נמכרת אינה עברייה ואמה הפעם,
טו: שם סובר רבי שהרי ההלכה, לפי אינה זו סוגייה -

לישראל הנמכר עברי כלומר,שעבד בקרובים, נגאל אינו
פרק  למעלה רבינו פסק וכן לפדותו, קרוביו את כופין אין
שרק  בפשיטות, זו ברייתא מתפרשת זה ולפי ז, הלכה ב
כופין  אין עברי בעבד ואילו האב את כופין העברייה באמה
רבי  של חכמים לדעת אפילו זה ולפי לפדותו, קרוביו את
שפחות, אחר לשפחות בתו את שמוכר הסוברים, שמעון
זה  אין עברי בעבד כופין שאין ומה לפדותה, אותו כופין
כלל, כפייה דין אין עברי שבעבד אלא ונשנה, שנמכר מפני

למלך. במשנה הגמרא.25)וראה בסוגיית בקידושין שם
לחירות 26) יוצאה אינה עברייה שאמה רבינו רמז כאן

שדבריו  טו. בקידושין לקיש כריש ודלא האב, במיתת
שמח. באור וראה טו: שם בתיובתא בדרכים 27)נשארו

הקרובים  את כופים אנו ואין וה. ד הלכה להלן הרגילות,
ז. הלכה ב פרק למעלה וראה משנה). (כסף לפדותה

.‚‰Ó‡28ÛÒÎa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰29ÛÒk ‰ÂLa B‡30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿∆∆¿¿≈∆∆
¯ËL·e31‰Ëe¯Ùa ˙È˜ dÈ‡Â ,32CÈ¯vL ÈtÓ , ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ

Ú¯‚zL È„k ,ÔBÚ¯‚Ï ÔÈÈe‡¯L ÌÈÓ„a d˙B˜Ïƒ¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»¿≈∆¿»«
‡ˆ˙Â dBÈ„t33ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk . ƒ¿»¿≈≈≈«ƒ¿»≈««¿»«
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„Èa Ô˙BÂ ;CÏ ‰Èe˜ Èza ,CÏ ‰¯eÎÓ Èza :Ò¯Á‰«∆∆ƒƒ¿»»ƒƒ¿»»¿≈¿«
B·˙Bk ·‡‰ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯ËLe .ÔB„‡‰34. »»¿«»»»ƒ¿ƒ»»»¿

במשנה.28) יד: למדו 29)קידושין שם, וטריא בשקלא
שמגרעת  "והפדה", בה שנאמר ממה באמה כסף קניין

בכסף. שנקנית הרי - ויוצאת טז.30)פדיונה שם
א. הלכה ב פרק למעלה וראה שם 31)בברייתא. משנה

יב.32)יד: יא: לגירעון,33)שם ראוייה אינה ופרוטה
ערך  כל בו שאין פרוטה, משווה פחות יהיה הגירעון שהרי
ב  פרק (למעלה רבינו כתב לא עברי ובעבד שם). (קידושין
עברי  עבד שקניין משום בפרוטה, נקנה שאינו א) הלכה
מקנתו", "מכסף נאמר שבו לגוי, הנמכר מעבד נלמד בכסף

משנה). (כסף קונה שכסף וכרב 34)מלמד טז. קידושין
באמה  שטר שקניין משום וטעמו הונא. כרב ולא חסדא
כקרקע, שדינו כנעני, בעבד שטר מקניין נלמד העברייה
"ואקח  יא) לב, (ירמיה שנאמר השטר, כותב המוכר ושם
המקנה  ספר את קיבל הלוקח שירמיה המקנה", ספר את

להרדב"ז. תפארת ביקר וראה המוכר. חנמאל מידי

.„e‰e¯ÎnL „·Úk ,ÌÈL LL ˙„·BÚ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡»»»ƒ¿ƒ»∆∆≈»ƒ¿∆∆∆¿»
ÔÈc ˙Èa35B‡ È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ
‰i¯·Ú‰36Ï·BÈ da Ú‚t Ì‡Â .Ú·L ˙lÁ˙a ˙‡ˆBÈÂ . »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ»«»≈

„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - LL CB˙a37Û‡ ,ÔB„‡‰ ˙Ó . ¿≈¿»ƒ»¿∆∆≈»»«
:¯Ó‡pL ;Úˆ¯k ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒ«≈¿»ƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«
dBÈ„tÓ ˙Ú¯‚Ó ÔÎÂ .Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï Û‡Â38 ¿««¬»¿«¬∆≈¿≈¿»««ƒƒ¿»

Ì‡Â .‰‡ˆBÈÂ39ÏÚ ÏÁÓe ¯e¯ÁL ¯ËL dÏ ·˙k ¿¿»¿ƒ»«»¿«ƒ¿»««
¯‡M‰40„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ -41. «¿»¿»ƒ»¿∆∆

גם 35) נמכר עצמו מוכר ואילו לשש, אלא נמכר שאינו
יב). הלכה ג פרק (למעלה משש וגומר:36)ליותר

מעימך". חפשי תשלחנו השביעית ובשנה שנים שש "ועבדך
ובין 37) עצמו מוכר (בין העבריים העבדים ככל כלומר,

הלכות  ב פרק (למעלה ביובל שיוצאים דין) בית מכרוהו
יד: בקידושין במשנה זו הלכה ומקור ככתוב 38)בֿג).

למ  ומזה "והפדה". ח): כא, (קידושין (שמות לעבד אף דו
האמה  וגם העבד שגם יד: שם במשנה מפורש וכן טז.)

כסף. בגירעון בברייתא.39)יוצאים טז. שם
פרק 40) למעלה כמבואר יוצאה, אינה שטר בלי ובמחילה

יא. הלכה עצמו 41)ב קונה שעבד אמרו שם בברייתא
יציאה  עיקר כל שהרי לאמה, הדין שהוא וברור בשטר.
ניתן  לא חופשה "או בו שכתוב כנעני, מעבד נלמד בשטר
בה  שנאמר אשה מגט "להֿלה" שווה בגזירה ולמדו לה"
לאמה. עבד בין לחלק אין כן ואם שם), (רש"י לה" "וכתב

.‰.ÔÈÓÈÒa ‰‡ˆBÈ ‡È‰L ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ‰¯˙È¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰‡ˆBÈ - ‰¯Ú ˙ÈOÚÂ ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆≈ƒ»ƒ»ƒ¿«¬≈«¬»¿»
ÌBÈ ¯Á‡Ó ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰ elÙ‡ .ÛÒÎ ‡Ïa ˙e¯ÁÏ«≈¿…∆∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»ƒ≈««
‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - dÁ˜lL∆¿»»¬≈≈«≈∆∆¡«¿»¿»

ÌpÁ42ÏÚ ¯˙È ÌpÁa ˙¯Á‡ ‰‡ÈˆÈ ·e˙k‰ dÏ ‰a¯ - ƒ»ƒ»»«»¿ƒ»«∆∆¿ƒ»»≈«
ÈÓÈÒ ˙‡·‰ ‡È‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .„·Ú‰»∆∆ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¬»«ƒ»≈
‡ˆ˙Â ¯b·zL „Ú ,‰È·‡ ˙eL¯Ï ¯ÊÁ˙Â .˙e¯Ú«¬¿«¬…ƒ¿»ƒ»«∆ƒ¿…¿≈≈

‰È·‡ ˙eL¯Ó43ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰ . ≈¿»ƒ»»¿»«««¿ƒ∆≈»¿≈

‰¯‚aL ÔÂÈk - ¯‚·Ï d˙eËwÓ ˙‡ˆBÈ ‡l‡ ,˙e¯Ú«¬∆»≈ƒ«¿»ƒ¿»≈»∆»¿»
˙e¯ÁÏ ‡ˆz44. ≈≈«≈

אלו42) חינם "ויצאה אמרו: ד. קידושין ימי בברייתא
כאן  משנה כסף ועיין נערות". ימי אלו כסף אין בגרות,
ימי  על חינם מויצאה הביאו הם שאף במשנה יד: שם ורש"י
שאמרו  שמה נראה א. כא, שמות התורה על וברש"י נערות
"אין  נכתב לא אם אלא זה אין בגרות" ימי אלו חינם "ויצאה
שוב  נערות, לרבות כסף" "אין שנכתב עכשיו אבל כסף",
כסף". מ"אין בגרות וימי חינם" מ"ויצאה נערות ימי נלמדו

פט. אות שם תמימה בתורה נערה.43)וראה ככל
קל 44) שהרי מיוחד, לימוד לכך צריך שאין אמרו ד. שם

- האב מרשות מוציאים שאינם סימנים אם הוא: וחומר
- האב מרשות שמוציאה בגרות האדון, מרשות מוציאים
(ויצאה  הנ"ל הפסוק וכל האדון. מרשות שמוציאה דין אינו
איילונית, מכירת עיקר על אלא ללמד בא לא כסף) אין חינם
סימנים  מביאה שאינה שכיוון לומר מקום היה הפסוק שבלי
[והמדובר  א. הלכה למעלה וראה כלל. למכרה יכול אינו
איילונית  סימני לה והיו עשרה שש בת בהיותה כשנמכרה
עשרים  בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות שתי לה היו ולא
בתור  יוצאת היא ואז ג) הלכה אישות מהלכות ב (פרק
ולא  למפרע איילונית שנעשית אומרים אנו ואין בוגרת.
הלכה  למעלה למלך משנה (ראה כלל מכירה מכירתה הייתה
נעשה  שאינו פ. ביבמות כשמואל לפסוק רבינו שדעת א),
מדבריו  נראה וכן לאיילונית. הדין והוא למפרע, סריס
הנודעֿביהודה  בדעתו, נקט וכן שם. אישות בהלכות

ו]. סימן העזר אבן קמא מהדורא

.Â;ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‰‡ˆBÈ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈≈»ƒ
,È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈≈¿≈»¬»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈ„k BÏ ÌlLÓ - BÈÚ BÏ ‡nÒ B‡ BpL BÏ ÏÈt‰ Ì‡ƒƒƒƒƒ≈≈¿«≈¿ƒ

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,B¯·Áa Ï·BÁ‰45. «≈«¬≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈
:ÌÈ¯·„ ÈLa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÈ¯·„ ‰MLa dÓˆÚ ‰B˜Â ;¯ËLa B‡ ÛÒÎa46: ¿∆∆ƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»¿»ƒ
,¯e¯ÁL ¯ËL·e ,ÛÒk ÔBÚ¯‚·e ,Ï·BÈ·e ,ÌÈLa¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿

.ÔÈÓÈÒ·e ,ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓ·e¿ƒ«»»¿ƒ»ƒ

עברי 45) שהוקש יוצא אינו לחירות אבל י. הלכה ד פרק
ג  בפרשה וכאן א, פרשה משפטים (מכילתא לעברייה
כאן. משנה ולחם משנה בכסף וראה הדברים), נתקצרו

דברים 46) בחמישה אלא עצמו קונה אינו עברי עבד ואילו
הלכה  ב פרק למעלה ראה בסימנים. יוצא שאינו לפי בלבד,

יב.

.Ê„ÚÈ47‡È‰ È¯‰ - B·Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔB„‡‰ d˙B‡ ƒ≈»»»¿«¿ƒ¿¬≈ƒ
˙BÒe¯‡ ¯‡Lk48,el‡ ÏkÓ „Á‡a ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â , ƒ¿»¬¿≈»¿»¿∆»ƒ»≈

˙ÂˆÓe .Ë‚a B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓa ‡l‡49˙Ó„B˜ „eÚÈ ∆»¿ƒ««««¿≈ƒ¿«ƒ∆∆
‰i„t ˙ÂˆÓÏ50„ˆÈk .51ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ?„eÚÈ ˙ÂˆÓ ¿ƒ¿«¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈

È¯‰ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈
‰M‡Ï ÈÏ z‡52elÙ‡ ;53˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ LL ÛBÒa «¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«

‰nÁ‰54˙BÚnL ,ÌeÏk dÏ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ««»¿≈»ƒƒ≈»¿∆»
ez ÔÈLec˜Ï ˙BBL‡¯‰55‚‰BÂ .56‚‰Ó da »ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈»ƒ¿«
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קמה micar zekld - oipw xtq - 'aÎxc` b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÈ‡Â ,˙eLÈ‡57„ÚÈÓ BÈ‡Â .˙eÁÙL ‚‰Ó da ‚‰B ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ¿¿≈¿»≈
?B·Ï d„ÚÈÓ „ˆÈÎÂ .d„ÚÈ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k ÌÈzL¿«ƒ¿««∆∆¡«¿»»¿≈«¿«¬»ƒ¿

‰È‰ Ì‡58ÏB„‚ Ba59BÏ d„ÚÈÏ ÂÈ·‡Ï ˙eL¯ Ô˙Â , ƒ»»¿»¿»«¿¿»ƒ¿«¬»
·‡‰ È¯‰ -60˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ¬≈»»≈»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆

.È·Ïƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

" dict zevnl zncew ceri zevne"

לה  שיש למי אלא נמכרת עבריה אמה ש"אין הוא והדין
ליעוד" ראויה שתהיה כדי קידושין, לבנו או .(הי"א)עליו

שבכדי  ישראל. בת של והעילוי הכבוד גודל נראה מכאן
בגניבתו", ונמכר לו ו"אין גנב שאם מספיק עבד למכור
שאינה  האחד תנאים: וכמה כמה נאמרו עבריה באמה אבל
ולא  יאכל מה מצא ולא עני אביה אם ורק בגנבתה, נמכרת
כסות  ואפילו מטלטלין ולא קרקע לא כלום לו נשאר
קצר  לזמן לאמה בתו את למכור לו מותר אז רק שעליו,
ובנוסף, בסימנים. יוצאת אח"כ וגם בפרנסה שתסייע כדי
לשאתה  יכול ואינו עליה יעוד לו שאין למי  למכרה אין
החתונה  עניין תכליתה, בגלוי נראית ישראל בבת כי לאשה

בישראל. בית והקמת
(372 'r e"k wlg y"ewl it lr)

ששת.47) רב ידי על וכפירושה בברייתא יח. קידושין
כנישואין.48) ואינו כאירוסין שהייעוד ט, הלכה לקמן ראה
לא 49) אשר הכתוב: מן למדו ושם במשנה. יג. בכורות

התקיים  שלא אחרי רק בא שהפדיון הרי והפדה", יעדה
המצוות,50)הייעוד. בספר ראה מצוה, היא הפדייה שאף

רלד. כלשונה.51)עשה ברייתא יט: לשון 52)קידושין
לעניין  בברייתא, ה: שם נזכרה אבל שם, בברייתא אינה זו

אשה. ולא 53)קידושי קמא וכתנא שם. הברייתא לשון
יהודה. בר יוסי עבודה,54)כרבי שיעור עוד נשאר שלא

פרוטה. מעכשיו 55)שתמורתה למקדש דומה זה והרי
למפרע. יום שלושים לסוף שמקודשת יום, שלושים ולאחר

כלשונה.56) שם, הלכה 57)ברייתא א פרק עבדים מסכת
ג. פרשה משפטים במכילתא וראה ואת 58)ז. אותה ולא

לקיש,59)חברתה. ריש של בעייה יט. קידושין קטן. ולא
ינאי. רבי בשם אייבו רבי ידי על בשמות 60)שנפתרה

לי  מיועדת את הרי לה אומר שהבן רש"י, מפרש ט) (כא,
שדין  נראה רבינו ומדברי בדמייך. אביך שקיבל בכסף
ח). הלכה להלן וראה משנה, לחם (ועיין האב ידי על הייעוד

.ÁÔÈ‡61‡ÏÂ BÏ ‡Ï ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ „ÚÈÓ ÔB„‡‰ ≈»»¿«≈»»»ƒ¿ƒ»…¿…
dzÚcÓ ‡l‡ B·Ï62‰È·‡ Ïa˜ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿∆»ƒ«¿»««ƒ∆¿»ƒ≈»ƒ»

‰È˙BÚÓ63È¯‰L ;64dzÚcÓ - d„ÚÈ :¯ÓB‡ ‡e‰65. ¿∆»∆¬≈≈¿»»ƒ«¿»
Ì‡Â66È¯‰L ,BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ Ba ÔÈ‡ - ÔB„‡‰ ˙Ó ¿ƒ≈»»≈¿»¿«¬»∆¬≈

ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓa ˙e¯ÁÏ ‰‡ˆBÈ67. ¿»«≈¿ƒ«»»

רבי 61) של למימרא הגמרא של השני כפירוש שם, קידושין
ינאי. רבי בשם משנה 62)אייבו (כסף מרצונה אומרים יש

המתחיל  דיבור ה. קידושין תוספות ועיין המאירי, כתב וכן

יב. הלכה להלן וראה יצחק 63)שכן) בר נחמן רב כדברי
שם.64)שם. יצחק בר נחמן רב מדברי זה יעדה 65)גם

ויש  הכא). שאני המתחיל דיבור שם (רש"י דיעה לשון
כבש  כמו יעדה, - ידעה אותיות: בהיפוך כן שדרשו מפרשים

שם). תמימה (תורה שלמה - שמלה כשב, דבר 66)- הוא
משנה). (כסף יכול 67)פשוט היה זה שלולא משמע

האב  ידי על הוא ייעוד שדין ז, הלכה למעלה וראה לייעדה,
דווקא.

.Ë„eÚi‰68ÔÈÒe¯‡k -69CÎÈÙÏ .ÔÈ‡eOk BÈ‡Â ,70, «ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡71‰pL¯ÈÈ ‡ÏÂ72¯ÙÓ ‡ÏÂ73‰È¯„ ≈ƒ«≈»¿…ƒ»∆»¿…≈≈¿»∆»

‰l‡ LÏL Ì‡Â .‰tÁÏ ÒkzL „Ú74dÏ ‰OÚÈ ‡Ï «∆ƒ»≈¿À»¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»
d„ÚÈ ‡Ï -75ÔBÚ¯‚a ˙È„Ù ‡ÏÂ ,B·Ï d„ÚÈ ‡ÏÂ ,BÏ …¿»»¿…¿»»ƒ¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÓÈÒ ˙‡·‰a - ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ ;ÛÒk76, ∆∆¿»¿»ƒ»«¬»«ƒ»ƒ¿∆≈«¿
„·Úk dÓˆÚ Ô‰a ‰BwL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ ¯˙È»≈«»«¿»ƒ∆»»∆«¿»¿∆∆

È¯·Ú77. ƒ¿ƒ

שנפתרה.68) אבוה בר רבה של בעייה יח: קידושין
לנישואין 70)כקידושין.69) אירוסין בין הנ"ל ההבדלים

שם. בגמרא מתטמא 71)הובאו אינו שכהן הוא, כהן אם
אבל  מהלכות ב (פרק לארוסה ולא הנשואה לאשתו אלא

ז). ארוסה 72)הלכה ולא נשואה אשתו יורש שהבעל
אֿג). הלכות אישות מהלכות כ"ב לבדו 73)(פרק היינו,

ט. הלכה נדרים מהלכות י"א בפרק ראה האב, בלי
יא.74) כא, בשמות הכתוב שם.75)כלשון מכילתא
ה.76) הלכה ד.77)למעלה הלכה למעלה

.ÈÔB„‡‰ ÔÈ‡78dzÏ ‡ÏÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ ≈»»»ƒ¿…»»»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿»
ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï·B¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯79Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â . ¿ƒ«≈≈»≈»¿ƒ»«»«

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -80ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡pL . …»»¿∆∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…
È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .d· B„‚·a d¯ÎÓÏ81B¯ÎÓÏ ÏBÎÈ ‡Ï ¿»¿»¿ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ…»¿»¿

·e˙k‰ C¯ˆ‰ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .BzÏ ‡ÏÂ ¯Á‡Ï¿«≈¿…ƒ¿¿≈»∆ƒ∆…À¿««»
d„ÚÈÏ BÏ LiL ÈtÓ ‡l‡ ,[‰Ó‡a] ‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï∆¡…»»∆¿»»∆»ƒ¿≈∆≈¿«¬»
.d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡ CÎÏ ,B·Ïƒ¿¿»∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

בתו  את איש ימכור "כי - עבריה אמה ענין ורוחניות שורש
למכור  שאין וכשם בגוף, הנשמה ירידת הוא - כו'" לאמה
בגוף  יורדת הנשמה אין כך יעוד, עליה לו שאין למי אמה
שהיא  התכלית הירידה בתחילת מיד שנראית לא אם
עניין  שלימות - ישראל וכנסת הקב"ה יחוד עליה, לצורך

בתחתונים. ית' לעצמותו הדירה
עבודתה  כי יעוד, של התנאי ישנו עבריה באמה דווקא ולכן
דירה  יתברך לו לעשות העבודה שלימות היא האשה של
לעשות  ופשתן חיטים המביאה היא ודווקא בתחתונים,
והכח  החיות מקבל שמהם לאדם ומאכלים לבושים מהם
על  ובנות בנים הולדת השלימות לתכלית ועד ה', לעבודת
דירה  ית' לו לעשות השלימות תכלית ואישה איש יחוד ידי

בתחתונים.
(372 'r e"kg y"ewl it lr)
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כא,78) שמות דרשב"י במכילתא מפורשים רבינו דברי כל
יחרים  "יכול כח. בערכין מפורשת מגמרא שהביאו ויש ח.
תלמוד  מקנתו ושדה העבריים ושפחתו עבדו ובתו בנו אדם
שיש  כל אף למוכרה רשות לו יש בהמה מה בהמה, לומר
עבדו  למכור רשות לו שאין הרי - למוכרה" רשות לו
הלכה  ב פרק למעלה בכסףֿמשנה וראה העבריים. ושפחתו

הרלב"ג. בשם כאן רבינו כדברי שכתב במכילתא 79)יב
ימשול  לא נכרי "לעם שנאמר ממה כן למדו שם דרשב"י
"ולנכרי  לקרובים, כלומר, למכרה", ימשול לא "לעם - וגו'"

לרחוקים. - למכרה" ימשול במכילתא 80)לא הוא כן
קפד). סימן שם שלמה (תורה במכילתא 81)דרשב"י

אמה  "אם וחומר: בקל כן למדו שם) שלמה (תורה דרשב"י
למכרה, רשאי אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי שהוא העברייה
וכמה". כמה אחת על כלל, רשות בו לו שאין עברי עבד

משנה. בכסף וראה

.‡ÈÔÈ‡82dÏ LiL ÈÓÏ ‡l‡ ˙¯kÓ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ≈»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆»¿ƒ∆≈»
B·Ï B‡ ÂÈÏÚ83.„eÚÈÏ ‰Èe‡¯ ‡‰zL È„k ,ÔÈLec˜ »»ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ
¯ÎBÓ ?„ˆÈk84ÂÈ·‡Ï Bza ˙‡ Ì„‡85Èt ÏÚ Û‡L ; ≈«≈»»∆ƒ¿»ƒ∆««ƒ

BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ÔÈ‡L86¯ -,B·Ï ‡È‰ ‰Èe‡ ∆≈»»»¿«¬»¿»ƒƒ¿
˙‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÂÈÁ‡ ˙a ‰Ó‡‰ È¯‰L∆¬≈»»»«»ƒ¬»≈»ƒ¿…∆
‡È‰ È¯‰L ,ÔB„‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ ;B·Ï Bzaƒƒ¿ƒ¿≈∆≈»¿»»»∆¬≈ƒ

.ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,B·Ï ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ

אליעזר.82) כרבי ולא קמא וכתנא בברייתא יח: קידושין
שמספיק 83) - לייעדה יכול אינו עצמו שהוא פי על אף

כ.). (שם ייעוד של שהיא כל ברייתא 84)אפשרות כ. שם
בגמרא. וכפירושה כדלהלן.85)ראשונה, בן, לו ויש

י).86) יח, (ויקרא בנו בת משום לו אסורה שהרי

.·ÈLÈ87‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÔÈÏeÒÙÏ Bza ¯kÓÏ Ì„‡Ï88 ≈¿»»ƒ¿…ƒƒ¿ƒ¿«¿»»
ÏÚ Û‡L ;ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿»«¬»¿…≈∆¿∆««

Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ,Â‡Ïa Ô‰L Èt89. ƒ∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»∆

בברייתא.87) יח: מן 88)שם אלמנה אבל האירוסין מן
מהלכות  ג (פרק למכרה האב ברשות עוד אינה הנישואין
מן  הן דלהלן וחלוצה לגרושה הדין והוא יב). הלכה אישות
ט). הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד ואף האירוסין,

והמדובר 89) יד. הלכה אישות מהלכות ד בפרק כמבואר
ראוייה  היא הרי בן, לו יש שאם הגדול, לכהן בן לו כשאין

תפארת). (יקר יא הלכה למעלה כמבואר לבן,

.‚ÈLc˜Ó‰90B‡ ‰ÏÓ¯‡˙Â ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza ˙‡ «¿«≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿¿»
¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈»¿»¿»∆≈»»»ƒ¿…
‰ÁÙLÏ d¯ÎBÓ Ï·‡ .˙eLÈ‡ ¯Á‡ ˙eÁÙLÏ Bza ˙‡∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¬»¿»¿ƒ¿»
„ÚÈÂ ,‰lÁz ˙eÁÙLÏ d¯ÎÓ ?„ˆÈk .˙eÁÙL ¯Á‡91 ««ƒ¿≈«¿»»¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ≈

˙eL¯Ï ‰¯ÊÁÂ ,dL¯‚ B‡ ÔB„‡‰ ˙Óe ,ÔB„‡‰ d˙B‡»»»≈»»≈¿»¿»¿»ƒ¿
‰iL ÌÚt d¯ÎBÓ ·‡‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰Lk ·‡‰92, »»¿∆ƒ¿«»¬≈»»¿»««¿ƒ»

Ô‰ÎÏ elÙ‡93,„eÚi‰ ÔÓ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ¿…≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ
dÏ ıÏÁÂ94ÈtÓ ‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«»««ƒ∆ƒ¬ƒ»¿»ƒ¿≈

‰pË˜ ‡È‰L95‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ È¯‰ -96BÏ LÈÂ ; ∆ƒ¿«»¬≈ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿≈
Ô‰ÎÏ d¯ÎÓÏ97BÓk ,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿»¿»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿

¯‡a˙pL98. ∆ƒ¿»≈

הדורש 90) עקיבא וכרבי קמא וכתנא בברייתא, יח. קידושין
טליתו  שפירש "כיוון - בה" בבגדו למכרה ימשול "לא
יצחק  בר נחמן רב - לאישות שנמסרה כיוון (כלומר עליה
הדורש  אליעזר כרבי ולא למכרה" רשאי אינו שוב שם),
לשפחה. שמכרה כלומר, בה", שבגד "כיוון - בה" "בבגדו

ואינה 91) ט) הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד שהרי
אב. של מרשותו יב,92)יוצאת הלכה למעלה [ראה

אינו  שהרי זה, לעניין אישות אינו שייעוד סובר שרבינו
בלבד]. שפחות אלא זה ואין מרצונה אלא מייעדה

גדול.93) לכהן תימן: וכתבֿיד רומי מת 94)בדפוס ושוב
נשואה, היא הרי וגירשה, יבמה [ואילו זיקתה. ובטלה היבם

בה]. רשות לאביה אין ד 95)ושוב בפרק כמפורש
טז. הלכה וחליצה ייבום הלכה 96)מהלכות שם כמפורש

לומר:97)כו. רבינו וכוונת (רדב"ז), גדול לכהן אפילו
מן  נפסלה הרי זאת ובכל פסולה חליצה שהיא פי על אף
יש  שהרי לכהן למכרה לו שאסור לומר מקום והיה הכהונה
יש  זאת ובכל חלוצה, וגם אלמנה גם איסורים שני בה

גדול. לכהן יב.98)למכרה הלכה למעלה

.„ÈB‡ Ï·Bia B‡ ÌÈMa ‰‡ˆÈÂ ,Bza ˙‡ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¿»¿»«»ƒ«≈
Â ,ÛÒÎ ÔBÚ¯‚a¯ÊÁÏ BÏ LÈ - ‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„Ú ¿≈¿∆∆«¬«ƒƒ¿«»≈«¬…

e¯‡aL BÓk ,‰iL ÌÚt d¯ÎÓÏe99. ¿»¿»««¿ƒ»¿∆≈«¿

שפחות.99) אחר שפחות שמוכרה יג, הלכה למעלה

.ÂË¯ÎBn‰100dLc˜Â CÏ‰ Ck ¯Á‡Â ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ¿««»»«¿ƒ¿»
„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :¯Á‡Ï101‡Ï Ì‡Â ; ¿«≈ƒ»»»»¿»≈¿»≈¿ƒ…

˙eL¯Ó ‡ˆzLk - B·Ï ‡ÏÂ BÏ ‡Ï ÔB„‡‰ „ÚÈƒ≈»»…¿…ƒ¿¿∆≈≈≈¿
.LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â ‰ÈLec˜ e¯ÓbÈ ÔB„‡‰»»ƒ»¿ƒ∆»¿≈»∆≈∆ƒ

בר 100) יוסי כרבי ולא בברייתא קמא כתנא יט: קידושין
יהודה. לקידושין 101)רבי שלו, הראשונות המעות שהרי

מעכשיו  אשה שקידש למי משל ז). הלכה (למעלה ניתנו
בינתיים, וקידשה אחר ובא ירצה, אם יום שלושים ולאחר

שם). (גמרא רוצה אם לראשון, שמקודשת

.ÊË¯ÎBn‰102˙Ó ÏÚ ÔB„‡‰ ÏÚ ˜ÒÙe ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ»««»»«¿»
;„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,d˙B‡ „ÚÈÏ ‡lL∆…¿»≈»ƒ»»»»¿»≈¿»≈

.ÏËa B‡zL ,‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»««∆»«»∆¿»»≈

מאיר.102) כרבי ולא קמא וכתנא שם ברייתא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
יוצא 1) הוא ואיך נקנה הוא במה כנעני עבד דיני בו נכללו

לחירות.

.‡ÈÚk „·Ú2˙‡ ‰B˜Â ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ‰˜ ∆∆¿«¬ƒƒ¿∆«¬ƒ»¿»ƒ¿∆∆
‰˜ÊÁa B‡ ,¯ËLa B‡ ,ÛÒÎa ‰˜ .‰LÏLa BÓˆÚ3, «¿ƒ¿»ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

ÔÈÙÈÏÁa B‡4‰ÎÈLÓa B‡ ,5‰B˜Â .6BÓˆÚ ˙‡ «¬ƒƒƒ¿ƒ»¿∆∆«¿
ÛÒÎa7¯ËLa B‡ ,8ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡ ,9ÔË˜ „·ÚÂ .10 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿∆∆»»

‰ÎÈLÓa ‰˜Â ,‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ -11˙ÎÈLÓk ¬≈ƒ¿≈»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰Ó‰a‰12‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡a ¯·Îe .13Ïk «¿≈»¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»

Ô‰a ÔÈ˜ ÌÈ„·Ú‰L ÌÈÎ¯c‰14. «¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿ƒ»∆

הוא 2) הרי לישראל שנמכר גוי כל במשנה. כב: קידושין
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בו  שכתוב כנען, שם על נקראו העבדים שכל אלא עבד,
(רש"י  לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור כה) ט, (בראשית

כשם 3)שם). אחוזה: משדה זאת ולמדו שם. משנה,
כנעני  עבד כן ובחזקה, בשטר בכסף נקנית אחוזה ששדה

שם). (גמרא שם.4)נקנה של 5)ברייתא מימרא
שם. שם.6)שמואל מקור 7)משנה, כסף לקנין [אין

יכול  כן לאחר, למכרו שיכול כשם היא: סברא אבל בתורה,
בברייתא  לט: גיטין וראה עצמו. לעבד כלומר לו, למכרו
ליה  וקני הואיל "כסף אביי: בדברי כג. ובקידושין רבי של

ליה"]. מקני מגט 8)וכו' "לה" "לה" בגזירהֿשוה נלמד
כד.9)אשה. שם רב 10)ברייתא של מימרא כב: שם
בכסף,11)אשי. גם נקנה הוא אבל במשיכה, אף כלומר

תפארת). (יקר העבדים ככל ובחזקה שקורא 12)בשטר
דעת, לו שיש כיון גדול, בעבד מהֿשאיןֿכן באה. והיא לה
במשיכה  נקנה אינו עצמו דעת על בא הוא לו קורא וכשהוא

(שם). בכח בתקפו אלא קנין.13)הנ"ל, בספר כלומר,
אֿד. הלכה מכירה מהלכות בפ"ב לא 14)והוא ולפיכך

כדלהלן. בהן, עצמו קונה שהוא הדרכים אלא כאן לבאר בא

.·„ˆÈk15„Á‡ Ô˙pL ÔB‚k ?ÛÒÎa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ ≈«∆∆«¿¿∆∆¿∆»«∆»
Ì‰a Ec·Ú ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ Ba¯Ï¿«»¿»««¿»∆≈≈«¿¿»∆

L B‡ ÛÒk‰ ˙‡ ·¯‰ Ïa˜L ÔÂÈk - ˙e¯ÁÏÛÒk ‰Â16 ¿≈≈»∆ƒ≈»«∆«∆∆¿≈∆∆
„·Ú‰ ˙Úc CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ17˙eÎfL ; »»»∆∆«≈¿≈»ƒ««»∆∆∆¿

BÏ ‡È‰18ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,19Ô˙ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈ƒ»«
Ô‰a ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ,˙BÚÓ „·ÚÏ „Á‡∆»»∆∆»¿»««¿»∆≈≈»∆

˙e¯ÁÏ20ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :21‡ˆÈ - ˙BÚn‰ Ïa˜Ï «≈ƒ»»»»¿«≈«»»»
„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ „·Ú‰»∆∆«≈¿ƒ…»»…»»»∆∆
Ì‰a ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL ,˙BÚn‰«»∆…»«∆»«¿»∆≈≈»∆

B˙B˜Ï ÔÈa ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk‰ „Á‡Â .˙e¯ÁÏ22ÔÈa «≈¿∆»«∆∆»∆∆∆≈ƒ¿≈
.BÏ BÓˆÚ ˙B˜‰Ï¿«¿«¿

כרבי 15) ולא מאיר, כרבי (ולא כחכמים במשנה, כב: שם
בכסף  יוצא עבד דבריהם שלפי כג.). שם אלעזר, בן שמעון
לחירות, בו שיצא עלֿמנת כסף לו נתנו אם עצמו, עלֿידי
ומתנה  זכיה מהלכות (פ"ג האדון ממנו קנה לא זה שבאופן
כאחת, באין וידו שגיטו עצמו, עלֿידי בשטר יגֿיד) הלכה
אף  אחרים, עלֿידי – בשטר ובין בכסף בין יוצא כן וכמו
לחירות. רבו מתחת שיוצא לעבד היא שזכות מדעתו, שלא

להלן. העבד 16)ויבואר נתן שאם לט: בגיטין נראה [כן
ולא  הוא, כסף ומדין לחירות, שיצא - לרבו (=כובע) כומתא
ועיין  רבינו. לדעת בחליפין, יוצא העבד שאין חליפין, מדין
שם]. ולג כא ובהערות ג הלכה ולהלן שם, בחידושיו רמב"ן

(לחםֿמשנה).17) לפדותו אין עבד של בעלֿכרחו אבל
מאיר 18) כרבי ולא כחכמים לחירות, רבו מתחת שיוצא

כחכמים.19)(שם). כב: שם התנה 20)משנה, לא שאם
מהלכות  ופ"ג כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה כל - כן

יג). הלכה ומתנה במכילתא 21)זכיה מפורש כן
כנעני  עבד אומר, ישמעאל "רבי ט) פרשה סוף (משפטים,
שנאמר  לרצון, אלא יוצא ואינו לעולם פדיון לו אין
לעולם" אחוזה כשדה כנעני שעבד - אותם והתנחלתם

סו). ס"ק רסז סימן יורהֿדעה שמקנה 22)(הגר"א שכיון

טו), והערה א (הלכה למעלה כמבואר כסף בשוה לו עצמו
כסף. בשוה לקנותו יכול כן כמו

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk23: ≈«ƒ¿»≈««¿»««∆∆
È¯‰24ÔÈ‡ B‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡ ¬≈«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»≈

Ca ˜ÒÚ ÈÏ25‰Ê ÔÈÚa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,26‰fL ,27 ƒ≈∆»¿≈…«≈»∆¿ƒ¿»∆∆∆
BÙe‚ ‡e‰28L¯ËM‰ ˙‡ BÏ ¯ÒBÓe ,¯e¯ÁL Ëb Ï∆≈ƒ¿≈∆«¿»

ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa29Ba ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L B‡ , ƒ¿≈¿≈≈ƒ∆»»≈ƒ¬ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - BÈ·Ï BÈa BÏ B¯ÒÓe30È¯‰L , ¿»≈¿≈¬≈∆»»«≈∆¬≈

B„ÈÂ Bh‚31„Á‡k ÔÈ‡a32·˙Îa ‡lL BÏ ¯Ó‡ .33È¯‰ : ƒ¿»»ƒ¿∆»»«∆…ƒ¿»¬≈
e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»««ƒ∆≈ƒ

B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ34- »»≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆»ƒ»
‡l‡ ˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ „·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯¯ÁzL ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆≈»∆∆≈«≈∆»

¯ËLa B‡ ÛÒÎa35ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡36·˙Bk‰Â .37 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿«≈
¯Ó‡ ‡Ï - Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»¬≈«¿À∆∆¿»»»…»«

ÌeÏk38. ¿

לענין 23) כו. ושם קידושין, שטר לענין ט. בקידושין הוא כן
בעבד. שהואֿהדין רבינו וסובר בשדה. מכירה שטר

במשנה.24) פה: פה:25)גיטין ושם בברייתא. מג: גיטין
זו. מברייתא שנפתרה בעיא ו: דיבור 26)וקידושין כל

לעבד. המתאים חרות, שם.27)שמשמעותו משנה,
יסודו.28) וראה 29)עיקרו, מסירה", "עדי הנקראים הם

שיהיו  היא חכמים שתקנת טו הלכה גירושין מהלכות בפ"א
עדי  בפני לה שנותנו זה על נוסף הגט, על חותמים העדים

רבינו 30)מסירה. כתב טז, הלכה שם גירושין בהלכות
זה  הרי וכו' לבינה בינו לה ונתנו ועבר שנים בו "חתמו

ומסר. בעבר כאן גם כן ואם היותו 31)כשר", כלומר,
עצמו. משוחרר,32)ברשות אינו כן לא שאם כג. קידושין

כידו. העבד שיד האדון, של מרשותו הגט יצא לא שהרי
עשוי 33) חורין, בן עבדי פלוני עשיתי "האומר מ: בגיטין

אמר  - חורין בן הוא הרי - חורין בן הוא הרי חורין; בן
הרי  - ב) הלכה ו פרק להלן (וראה בשטר" וכולן יוחנן, רבי
מגזירהֿ זאת שלמדו ויש משתחרר. אינו בלבד שבאמירה
בכתב  אלא יוצאת אינה אשה מה - מאשה "לה" "לה" שוה

(רדב"ז). כן עבד אף בדיבור, ואע"פ 34)ולא סודר. בקנין
הלכה  למעלה כמבואר סודר), (=קנין בחליפין נקנה שעבד
אלא  חליפין קנין בגמרא נזכר שלא שכיון רבינו סובר - א
קונה  שהוא זה לגבי ולא כב:) (קידושין נקנה שהוא זה לגבי
להלן. וראה בחליפין, עצמו קונה העבד שאין נראה עצמו,
שאדונה  כנענית שפחה של במעשה לט: בגיטין שאמרו ומה
שם  ואמרו נפשך, וקני הכובע קני לה: ואמר כובע, לה נתן
נתנה  היא ולא לה, נתן שהאדון מפני לחירות יצאה שלא
היא  היתה אילו חליפין בקנין עצמה קונה שהיא הרי - לו
למעלה  (ראה כסף בקנין שהמדובר רבינו סובר - הנותנת
רבינו, על חולק והראב"ד חליפין, בקנין ולא טו) הערה
דכומתא". מעשה מההוא ככסף הוא "שהקנין וכתב

כב:35) שם במשנה, שם 36)שנזכרו בברייתא, שנזכרו
עצמו. קונה בדין נזכר לא סודר קנין ואילו גיטין 37)כד.

ו: וקידושין לשון 38)פה: ולא אישות, גט לשון שזהו
שחרור. גט
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.„‰eÎa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰ ?ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „ˆÈk39, ≈«¿»≈≈»ƒ««∆∆«¿¿«»»
B¯qÁÂ40ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡41 ¿ƒ¿∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ»≈≈»ƒ

¯e¯ÁL Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L42. ∆≈»¿ƒ»»«≈¿»ƒ≈ƒ¿
Ôk Ì‡43‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,44:Ô‰Ó ÔBcÏ ?ÔÈÚÂ ÔL ƒ≈»»∆¡««»≈»«ƒƒ≈∆

ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ - ÔÈÚÂ ÔM ‰Ó45Ïk Û‡ , «≈»«ƒƒ∆«»¿≈»¿ƒ«»
.˙e¯ÁÏ Ba „·Ú‰ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓƒ∆«»¿≈»¿ƒ»»»∆∆«≈

ÌÈˆÈaa Bc·Ú Ò¯ÒÓ‰ Ï·‡46- BBLÏ C˙BÁ‰ B‡ , ¬»«¿»≈«¿«≈ƒ«≈¿
ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡47ÔÎÂ .48 ≈≈«≈∆≈»ƒ∆«»¿≈

BÙBÒ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔËw‰ ÔL ÏÈtn‰««ƒ≈«»»≈≈«≈∆¬≈
.¯ÊÁÏ«¬…

להזיק,39) נתכוין שלא אע"פ העבד, באיברי לנגוע כלומר:
בקידושין  הדברים ומקור יג. הלכה להלן רבינו שכתב כמו
כרשב"ג. ולא אליעזר וכרבי כחכמים בברייתא, כד:

לקמן.40) וראה האבר, את שהוציא כפשוטו, או הזיקו.
כולם.41) נמנו ה, הלכה ברייתא,42)לקמן כד: קידושין

מאיר  כרבי (ולא עקיבא ורבי אליעזר ורבי שמעון וכרבי
"שילוח" "שילוח" בגזירהֿשוה זאת ולמדו טרפון). ורבי
בשטר" נמי עבד אף (=בגט), בשטר אשה "מה - מאשה
ומזיק  חובל מהלכות בפ"ד רבינו מדברי ונראה שם). (גמרא
ושלא  שחרור, גט צריך ועין בשן היוצא שגם יא, הלכה
ועין  שבשן עקיבא, ורבי טרפון רבי בין המכריעים כדעת
וראה  שחרור. גט צריך אברים ראשי ובכ"ד שחרור, גט צריך

שם. למשפט' וכד:43)ב'עינים כד. כא.44)שם שמות
לברייתם.45)כוֿכז. חוזרים מסתימת 46)מבריאים,

לבין  בכיס תלויים נשארו בין חילוק שאין נראה רבינו לשון
(כסףֿמשנה). ביניהם מבדיל הרא"ש אבל לגמרי. ניתקו

לחירות 47) יוצא בביצים שהמסרס אומר שרבי אףֿעלֿפי
לחירות  יוצא לשונו שהחותך אומר עזאי ובן שם), (קידושין
שאמר  שם, שבברייתא כתנאֿקמא רבינו פסק - (שם)
שאינו  מדבריו ומשמע לחירות. יוצא אברים ראשי שבכ"ד
ובתוספות  בכסףֿמשנה, וראה בלשון. ולא בביצים לא יוצא

שם. הזקן לר"י מ"עין",48)המיוחסות כן ולמדו כד: שם
"שן  יצאה חוזרת, שאינה "שן" אף חוזרת, שאינה "עין" מה

שחוזרת. קטן) של (שן חלב"

.‰ÈL‡¯a ‡ˆBÈ ÔÈ‡eÏnL ÌÈ„·Ú ‡l‡ ÌÈ¯·È‡ ≈≈¿»≈≈»ƒ∆»¬»ƒ∆»
˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈ È¯‰L ,eÏ·ËÂ49„·Ú‰ Ï·‡ ; ¿»¿∆¬≈∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿¬»»∆∆

ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - B˙ei‚a ‡e‰L50el‡ .51 ∆¿«≈≈¿»≈≈»ƒ≈
ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ :ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰≈»≈≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆¿¿»«ƒ
,ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡‰ ÈL‡¯ ,ÌÈ¯OÚ - ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ»≈»»¿«ƒ¿…«…∆

‰M‡aL ÔÈcc‰ ÈL‡¯Â ,‰iÂb‰ L‡¯Â52ÌÈÈÚ‰ Ï·‡ . ¿…«¿ƒ»¿»≈««ƒ∆¿ƒ»¬»»≈«ƒ
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ - ÌÈpM‰Â53. ¿«ƒ«ƒ¬≈≈¿…»ƒ«»

ד.).49) (חגיגה במצוות 50)כאשה מחויב שהוא [שעבד
מאחיך". ונקלה וגו' להכותו יוסיף פן יוסיף "לא בכלל הוא
במכות  מפורש וכן פח.) (בבאֿקמא במצוות הוא אחיך כי
מהלכות  בפט"ז רבינו פסק וכן לוקה, עבד שהמכה ח:
תכ  סימן חושןֿמשפט בשו"ע הוא וכן יב. הלכה סנהדרין
במצוות". חייב שהרי הוא, לוקה כנעני עבד "הכה ב: סעיף
ג: הלכה ומזיק חובל מהלכות בס"ה רבינו שכתב ומה

לא  לוקה", - פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו עבד "הכה
חבירו  שבעבד אלא עבדו, המכה את זה מכלל להוציא בא
בשיש  אבל פרוטה. שוה בה שאין בהכאה אלא לוקה אינו
ואילו  לוקה. ואינו משלם לשלם, שחייב פרוטה, שוה בה
שהרי  פרוטה, שוה בה שיש בהכאה אפילו לוקה בעבדו,
בפ"ד  רבינו שכתב כמו לו, מלשלם ופטור שלו הוא
שם, בחושןֿמשפט (ב"ח י הלכה ומזיק חובל מהלכות
בפ"ב  רבינו שכתב ומה ו). ס"ק שם הגר"א ובביאור
רשות  לו יש "שעבדו יב: הלכה נפש ושמירת רוצח מהלכות
זה  אין כי ברור - מט) מצוה חינוך' 'מנחת (ראה להכותו"

ש  כמו בהן, וכיוצא ורצועה ובמקל בשבט שם אלא כתב
או  עיניו ולהוציא שיניו לעקור אבל רציחה, לענין יג הלכה
שיש  (אלא רשות לו ניתנה לא - איבריו ראשי לחתוך
יוצא  הוא להזיק נתכוין שלא באופן אפילו הלא להעיר,
כא: בגיטין רש"י כתב וכן וצ"ע). יג, הלכה כדלהלן לחירות
למקצייה" אפשר לא דעבד, יד "בשלמא שם שאמרו מה על
יוצא  בו חבל ואם בו, לחבל רשאי ואינו במצוות "דשייך -
וכן  בו". לחבל רשאי אינו אלמא איברים, בראשי לחירות
(ראה  קנס היא איברים בראשי יציאה שהרי מסתבר,
בו, לחבול איסור אין ואם יז) הלכה ולהלן עד: בבאֿקמא
איסור  בו שאין בגיותו שנשאר עד אבל לקנסו, שייך לא
איברים]. בראשי יוצא אינו - להכותו" יוסיף "לא

כה.51) בקידושין והובאה בנגעים, ראשי 52)משנה אבל
שבגלוי, מום ואינם כך, כל בולטים אינם שבאיש דדים
נראה  (כן יהודה כרבי ולא שם, בברייתא תנאֿקמא כדעת
לחםֿמשנה). עיין אבל להרדב"ז, תפארת' ב'יקר

אברים.53) כ"ד במנין כלולים ואינם כלומר,

.Â‰˙È‰54Ì‡ ,dÎ˙ÁÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ55˙¯tÒ56ÏÚ »¿»∆¿«¿≈»«¬»»ƒƒ¿∆∆«
‰˙È‰ .˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - „i‰ ·b57‰ÈeÓÒ BÈÚ ««»∆∆≈»«≈»¿»≈¿»

dËËÁÂ58B¯qÁ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - «¬»»∆∆≈»«≈∆¬≈ƒ¿
¯·‡59ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .60‡e‰L ∆∆¿«ƒ¿∆»≈»≈≈»ƒ∆

È¯‰ - BÎ˙Á Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ BÈ‡Â ÏËa»≈¿≈∆¿»»∆ƒ¬»¬≈
.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ ,¯·‡ B¯qÁƒ¿∆∆¿»»«≈

בשם 54) אשי בר חייא רבי של מימרא כה. - כד: קידושין
שם.55)רב. הונא, רב של בשורת 56)מימרא מונחת

כד:57)האצבעות. שם ששת, רב של מימרא
הגוף.58) מן הוציאה שם.59)כלומר, ההנמקה
בכללם 60) שאינה שן אבל איברים, ראשי מכ"ד אחד דוקא

איברי  בכלל אינו שהרי זה, בכלל אינה - ו) הלכה (כדלעיל
היה  שלא נודדת שן לו הפיל אם אבר מחוסר ואינו האדם,

(הרדב"ז). ט הלכה כדלהלן מקודם, בה משתמש

.Êe‰k‰61d‡nÒÂ BÈÚ ÏÚ62dL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ,63- ƒ»«≈¿ƒ¿»«»¿¿≈¿»
˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú64BÈÚ „‚k e‰k‰ .65BÈ‡Â ∆∆≈»∆«≈ƒ»¿∆∆≈¿≈

Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú ÔÈ‡ - ÚÓBL BÈ‡Â BÊ‡ „‚k ,‰‡B¯∆¿∆∆»¿¿≈≈«≈∆∆≈»∆
˙e¯ÁÏ66. «≈

כד:61) שהוציאה 62)קידושין כיון חסרה, שלא אף
שבגלוי. מום זה הרי - מום 63)מהשימוש היא וחרשות

שהאוזן  ועוד חרשותו. על מעידה החרש התנהגות כי גלוי,
ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה בגלוי הוא 64)היא שהרי
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וחרשו. שטמאו מעשה, בכותל 65)עשה הכה כלומר,
(רש"י  אזנו" כנגד ב"הכהו להלן וכן הקול. מחמת ונבעת

ואת 66)שם). העיוורון את עליו הביא עצמו שהעבד
שם). (גמרא הזדעזעותו עלֿידי החרשות

.Áe‰k‰67‰¯ÒÁÂ BÈÚ ÏÚ68BpL ÏÚ ,d¯B‡Ó ƒ»«≈¿»¿»¿»«ƒ
‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰a LnzL‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰„„Â¿»¿»ƒ»¿ƒ¿«≈»∆≈≈

˙e¯ÁÏ69Â‡Ï Ì‡Â ;70.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - «≈¿ƒ»»»«≈

בברייתא.67) "וחסר".68)שם תימן: שאין 69)בכ"י
גמור. מום גמור.70)זה מום הוא שאז

.Ë‰˙È‰71,˙„„B BpL B‡ d¯B‡Ó ¯ÒÁÂ ‰‰k BÈÚ »¿»≈≈»¿»≈¿»ƒ∆∆
ÔÈÚ‰ ‡nÒ B‡ ˙„„Bp‰ ÔM‰ ÏÈt‰Â ÔB„‡‰ e‰k‰Â¿ƒ»»»¿ƒƒ«≈«∆∆ƒ≈»«ƒ

‡e‰L Ïk Ô‰a LnzLÓ ‰È‰ Ì‡ :‰‰k‰72‡ˆÈ - «≈»ƒ»»ƒ¿«≈»∆»∆»»
Â‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ73˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -74. «≈¿ƒ»…»»«≈

שם.71) סמאה,72)ברייתא או שהפילה לפני מקודם,
שימוש. בעל אבר מקודם היה כן האבר 73)שאם שהיה

מקודם. שבעין 74)מבוטל אבר, חיסור משום כאן ואין
ובשן  ו), הלכה למעלה (ראה חטטה ולא שסמאה מדובר
ויש  נט. הערה שם למעלה שכתבנו כמו אבר, חסרון אין
היא  הרי ליפול שעומדת כיון נודדת ששן עוד, שכתבו

רב). בי (מהר"י אבר חיסור זה ואין נפלה כבר כאילו

.Èe‰k‰75‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ76BÈ‡ - ¯ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ƒ»«»¿»¿»»¿»«¬…≈
˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ77LÏz .78ÔÓ ÌˆÚ Ba ÏcÏ„Â B˜Êa ≈«≈»«ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆ƒ

ÌÈpM‰ ‰OÚÓ ÏËa È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÈÁl‰«¿ƒ»»«≈∆¬≈»««¬≈«ƒ«ƒ
ÌˆÚ‰ B˙B‡a ˙BÚe·w‰79. «¿¿»∆∆

בברייתא.75) "וצמתה",76)שם שם ובגמרא נתנפחה,
"יבשה". אין 77)כלומר ואם ד. הלכה למעלה כמבואר

איברים  ראשי ביטל שהרי לחירות, יצא - לחזור סופה
שם.78)(רדב"ז). בברייתא, זה אףֿעל79ֿ)אף כלומר,

הרי  - ד) הלכה למעלה (ראה שבגלוי מום אינו שהעצם פי
רבינו  מפרש וכן שבגלוי. מום שהן השיניים, מעשה ביטל
ותוספות  כסףֿמשנה ועיין שם. בקידושין הגמרא בסוגיית

בגליון. שם לר"י המיוחסות

.‡ÈÔB‚k ,‰ek ‡Ïa BÈÚ ˙‡ ‡nÒ B‡ BpL ˙‡ ÏÈt‰ƒƒ∆ƒƒ≈∆≈¿…«»»¿
BpL ˙‡ ‰ÏÈt‰Â „·Úa ‰ÏÙÂ ‰Ó‰·Ï Ô·‡ ˜¯fL∆»«∆∆ƒ¿≈»¿»¿»»∆∆¿ƒƒ»∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - BÚaˆ‡ ‰Î˙ÁÂ80ÔL Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿»¿»∆¿»…»»«≈∆∆¡«ƒ≈
ÏÈtÈ B˙Ó‡ ÔL B‡ Bc·Ú81.Ôek˙iL „Ú - «¿≈¬»«ƒ«∆ƒ¿«≈

בפלוגתת 80) תלוי זה שדין רבה, אמר כו: בבבאֿקמא
לו  ואמר רופא רבו "היה בענין שם, בברייתא ורבנן רשב"ג
ולרשב"ג  לחירות, יצא שלרבנן וכו'", וסימאה עינו לכחול
כד:), בקידושין גם (הובאה לשחתה שיתכוין עד יצא לא
לחירות, יצא שלרבנן בכוונה, שלא אבן להפיל והואֿהדין
רבינו, דברי להבין אין ולפי"ז לחירות. יצא לא ולרשב"ג
רופא  רבו היה בענין כרבנן, יג) הלכה (להלן פסק הוא שהרי
שרבינו  לומר, צריך לחירות? יצא שלא כאן פסק ולמה וכו',
רבנן  שמודים שאמרו שם, בקידושין הסוגיא על סמך
שאינו  שבמעיה, עובר וסימא שפחתו למעי ידו בהושיט

רבינו  פסק וכן לעין, כלל נתכוין שלא כיון לחירות, יוצא
כלל  לעין נתכוין שלא בהפילה, והואֿהדין יב, הלכה להלן
ולחםֿ וכסףֿמשנה שם, הזקן לר"י המיוחסות (תוספות
שהעירו  שם, וקידושין לבבאֿקמא ב'תוספות' וראה משנה).
הסוגיא  לבין בבבאֿקמא הסוגיא שבין הסתירה על

אבל 81)בקידושין. מ"ושחתה", כן למדו שם בגמרא
רבינו. כדברי - שם דרשב"י במכילתא

.·ÈËÈLB‰82¯aÚ‰ ÔÈÚ ‡nÒÂ B˙ÁÙL ÈÚÓÏ B„È ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈≈»À»
¯·c Ú„È ‡Ï È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ‰ÈÚÓaL∆¿≈∆»…»»«≈∆¬≈…»«»»

BÏ Ôek˙iL83. ∆ƒ¿«≈

אליעזר.82) רבי של ברייתא שם, ומודים 83)קידושין
שם). (קידושין דרשב"ג רבנן בזה

.‚ÈÈ¯‰84,ÈÈÚ ÈÏ ÏÁk :BÏ ¯Ó‡Â ,‡ÙB¯ Ba¯ ‰È‰L ¬≈∆»»«≈¿»«¿…ƒ≈ƒ
Á ;d‡nÒÂ‡ˆÈÂ ,ÔB„‡a ˜ÁO - dÏÈt‰Â ,ÈpL ÈÏ ¯˙ ¿ƒ¿»¬…ƒƒƒ¿ƒƒ»ƒ≈»»¿»»

Ôek˙ È¯‰ ,˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L .˙e¯ÁÏ«≈∆««ƒ∆…ƒ¿«≈¿«ƒ¬≈ƒ¿«≈
ÔkzÒÂ ,„·Ú‰ È¯·È‡a ÚbÏ85CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a ƒ¿…«¿≈¿≈»∆∆¿ƒ¿«≈»∆¿≈»ƒ

Ôn‡ Ba¯ ‰È‰Â ,˙·‡Bk „·Ú‰ ÔÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»¿»≈»∆∆∆∆¿»»«À»
d¯˜ÚÂ86‡ˆÈ È¯‰L ,BÏ87.˙e¯ÁÏ «¬»»∆¬≈»»«≈

כרשב"ג.84) ולא וכחכמים בברייתא, שהתכוון 85)שם
האבר. את והפיל בסיכון, כך מתוך ונכנס לרפא, לטובה,

"לתקן"]. צ"ל ואולי "לסכן", תימן: שהתכוון 86)[ובכ"י
העבד. לטובת היתה שכוונתו ואע"פ האבר, את להוציא

שיצא.87) כלומר:

.„ÈÏÈtn‰88‡ˆÈ È¯‰ - BÈÚ ˙‡ ‡nÒÂ Bc·Ú ÔL ««ƒ≈«¿¿ƒ≈∆≈¬≈»»
BÈÚ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,BpLa ˙e¯ÁÏ89‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈…«≈

‰Êa90. »∆

כלשונה.88) ברייתא מב. חובל 89)גיטין מהלכות [בפ"ד
ואחרֿכך  עבדו שן "המפיל רבינו: כתב יא, הלכה ומזיק
תפס  ואם עינו, דמי לו נותן ואינו בשינו יוצא עינו, סימא
(ראה  שחרור גט מעוכב אם הוא שספק מידו", מוציאין אין
(גיטין  עצמו של קנסו או רבו של קנסו ד) הלכה למעלה
אלא  רבינו נחית לא וכאן שם). רבינו בדברי וכן שם,
יוצא  ועינו שינו שהמפיל ונאמר, נטעה שלא להשמיענו
זירא  רבי כקושיית כלל, תשלומין כאן ואין בשתיהן
שתי  סימא או שיניו שתי במפיל ואמנם עד: עד. בבבאֿקמא
כמפורש  כלום", נוטל ואינו חורין בן יוצא זה "הרי עיניו
עינו  וסימא שינו שהמפיל רבינו לנו השמיע ולכן במכילתא,
יוצא  אלא עיניים, שתי וסימא שיניים שתי כמפיל אינו -
בבבאֿקמא  אביי שאמר וכמו עינו, דמי לו ונותן  לחירות
תחת  ולא שינו תחת ושינו, עינו תחת ולא עינו "תחת שם:
אם  הקנס, שייך למי להשמיענו נחית לא אבל ועינו", שינו
חובל  מהלכות בפ"ד שכתב מה על וסמך לעבד, אם לרב
ועיין  מידו, מוציאין אין תפס ואם הוא שספק שם, ומזיק

ורדב"ז]. את 90)כסףֿמשנה והפיל עינו את סימא כגון
מראשי  שנים לחסרו והואֿהדין שם). בבאֿקמא (ראה שינו

השני. דמי לו ונותן בראשון שיוצא איבריו

.ÂËÈÓ91ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL92ÏL „·ÚÂ , ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
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ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔÈÙzL ÈL93ÈÙÏ , ¿≈À»ƒ≈≈¿»≈≈»ƒ¿ƒ
Ba¯Ï „ÁÈÓ BÈ‡L94.Ba Ï·ÁL ∆≈¿À»¿«∆»«

רבי 91) שיטת עם אותה שזיהו ברייתא, צ. בבאֿקמא
ד.92)אליעזר. הלכה פ"ז להלן להבין 93)ראה יש

איברים  בראשי יוצא אם לנו מה חורין, בן וחצי עבד בחצי
רבו  את כופין חורין בן וחצי עבד חצי כל הלא לא, או
שאינו  זה אף ז) הלכה פ"ז (להלן חורין בן אותו ועושה
בראשי  יוצא שהוא נפסוק אם ואף איברים, בראשי יוצא
בראשי  היוצא כל שהרי שחרור, גט בלי יוציאנו לא איברים,
לנו  מה כן ואם ד), הלכה (למעלה שחרור גט צריך איברים
לא, או איברים בראשי יוצא חורין בן וחצי עבד חצי אם
בדבר, גדול הבדל - שחרור? גט הוא צריך וכה כה בין הלא
חצי  על שטר העבד כותב איברים, בראשי יוצא אינו שאם
בראשי  יוצא אם אבל שם), פ"ז (להלן לאדון ונותן דמיו
(רדב"ז). דמיו חצי על שטר לכתוב צריך אינו איברים

"עבדו",94) אמרה והתורה בלבד, חצי אלא בו לו שאין
שם). (בבאֿקמא לו המיוחד עבדו והיינו

.ÊËÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú95Ì‡ ,ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈ - «¿≈…«¿∆¿ƒ¿»≈≈»ƒƒ
‚BÏÓ È„·ÚÂ .‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÚa‰ Ô¯qÁ96ÔÈ‡ - ƒ¿»«««¬»…»ƒ»¿«¿≈¿≈»

‡ ‡Ï .ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈÈ¯‰L ,ÏÚa‰ ÏÈt‰ Ì ¿ƒ¿»≈≈»ƒ…ƒƒƒ«««∆¬≈
˙B¯t ‡l‡ Ì‰a BÏ ÔÈ‡97Ô˙B‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ‡ÏÂ ; ≈»∆∆»≈¿…ƒƒƒ»»

‰M‡‰98dÏ ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,99. »ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿À»ƒ»

מהלכות 95) (פט"ז עליהם מלאה אחריות מקבל שהבעל
כן  (רדב"ז), לו המיוחד עבדו זה והרי א), הלכה אישות
על  אלא דיברו שלא פט: בבבאֿקמא הסוגיא מתוך יוצא
שלו  הם ברזל צאן שעבדי משמע כדלהלן, מלוג נכסי עבדי

הערה 96)בלבד. שם אישות הלכה וראה שם. בבאֿקמא
מהלכות 97)ט. (פ"ד הגוף כקנין אינו פירות וקנין

גם  הרי הגוף, כקנין הוא אם ואפילו ו), הלכה ביכורים
אינו  כן ואם בידה, נשאר הגוף שהלא בהם, חלק לאשה
רבי  ד"ה ב'תוספות' צ. בבאֿקמא וראה לו. המיוחד עבדו

שלה.98)מאיר. שהגוף שם.99)אע"פ אליעזר, כרבי

.ÊÈÏÎa ˙‚‰B ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „·Ú‰ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«»∆∆¿»≈≈»ƒ∆∆¿»
ÌB˜Ó100ÔÓÊ ÏÎ·e101ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ba ÔÈc ÔÈ‡Â . »¿»¿»¿≈»ƒ∆»¿≈ƒ

ÔÈÎeÓÒ102Ò˜ ‡e‰L ÈtÓ ,103¯Ó‡L „·Ú‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ¿≈∆¿»¿ƒ»»∆∆∆»«
¯ÓB‡ ÔB„‡‰Â ,ÈÈÚ ˙‡ ˙ÈnÒÂ ÈpL ˙‡ zÏt‰ :Ba¯Ï¿«ƒ«¿»∆ƒƒ¿ƒƒ»∆≈ƒ¿»»≈

BÏ104¯eËt - ‰Ê È˙ÈOÚ :105- BÓˆÚÓ ‰„BÈ Ì‡L . »ƒƒ∆»∆ƒ∆≈«¿
‰„Bn‰L .ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙e¯ÁÏ B‡ÈˆB‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ«≈¿…≈ƒ∆«∆

¯eËt - Ò˜a106‰·b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk .107, ƒ¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»
.BÓlLlÓ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓ ÏkL∆»∆ƒ¿»»ƒ¿«¿

לארץ.100) בחוצה ובין בארץ לעבד 101)בין בניגוד
א' פרק (למעלה נוהג שהיובל בזמן אלא נוהג שאינו עברי

י). (פ"ד 102)הלכה רבינו משה עד איש מפי איש
שיציאת  למעלה כתב [ואעפ"כ א). הלכה סנהדרין מהלכות
יתכן  שיטתו שלפי זמן, בכל נוהגת איברים בראשי עבד
כל  עלהם יסכימו אם סמוכים, דינים בתי יהיו זמן שבכל
שם  סנהדרין בהלכות שכתב כמו ישראל, שבארץ החכמים

יא]. ובשבועות 103)הלכה עד: בבבאֿקמא מבואר כן

הם  אם אלא לדון יכולים שאינם הדין, לענין זה וכל לו:
- חורין כבן בעצמו ומחזיק תפס העבד אם אבל סמוכים,
יז, הלכה סנהדרין מהלכות בפ"ה כמפורש לחירות, יצא
[וראה  סמוכין שאין בזמן אפילו בקנס מועילה שתפיסה

כה]. והערה ד, הלכה פ"ח "אומר 104)להלן תימן: בכ"י
שלא  שנשבע והיינו לא". לו "אומר רומי: ובדפוס לא",
ומקור  בכסףֿמשנה. כתב וכן עינו, סימא ולא שינו הפיל
שבועות  מהלכות בפ"ח וראה שם, שבועות במשנה זו הלכה

ב. שבועה.105)הלכה לא 106)מקרבן כן, ואם
בשבועתו. ממון ה.107)הפסידו הלכה א פרק

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נשלמו 1) ולא כנעני, עבד שחרור דיני רבינו בו ביאר

ההלכות.

.‡·˙Bk‰2È„È ÏÚ Ba BÏ ‰kÊÂ ,Bc·ÚÏ ¯e¯ÁL Ëb «≈≈ƒ¿¿«¿¿ƒ»«¿≈
‰ÎÊ :¯Ó‡Â ,¯Á‡3‡ˆÈ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ‰Ê Ë‚a «≈¿»«¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»

ÔÈÎfL ;B„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯ÁÏ«≈««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»∆»ƒ
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï4‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»∆…¿»»¬»ƒ»«¿≈∆

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Èc·ÚÏ5˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ≈»«¬…¿…»»»∆∆«≈
B„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú6‰Ê Ë‚ ez :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . «∆«ƒ««≈¿»¿ƒ»»≈¿≈∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈ ‡Ï - ˙ÓÂ ,Èc·ÚÏ7. ¿«¿ƒ»≈…ƒ¿¿««ƒ»

מאיר.2) כרבי ולא כחכמים יא: וגיטין כב: קידושין
מיד.3) לו לזכות כוונתו "זכה", זה: בביטוי שהשתמש כיון

"תן". הביטוי לענין להלן בתלמוד,4)וראה מפורסם כלל
מקומות. כמה ובעוד במשנה שם בגיטין גיטין 5)והוא

מאיר. כרבי ולא וכחכמים ההלכה 6)שם. מתוך יוצא
להלן. הגט 7)המבוארת שיבוא עד משוחרר אינו שהרי

הלכה  מקור מיתה. לאחר שחרור גט אין שמת, ומכיון לידו,
משנה  בין הסתירה את ליישב ובכדי במשנה. יג. בגיטין זו
תנו  אמר אם חכמים שלדברי יא: שם הקודמת, למשנה זו
הוא  שזכות מפני בו, לחזור יכול אינו לעבדי זה שחרור גט
עד  משוחרר אינו - בו לחזור יכול שאינו הרי"ף כתב לו,
אמר  שלא שכיון "תנו", באומר זה וכל לידו. הגט שיגיע
השטר  שיתנו משעה אלא לשחררו רוצה אינו בוודאי "זכו",
רבינו. דעת וזוהי מיד. לו זכו - "זכו" אמר אם אבל לידו,
ופירש  בו חזר יג. שם ובמשנה . ט: לגיטין ברש"י וראה

יתנו. לא ד"ה ט: ב'תוספות' וראה אחרת,

.·¯ËLa ·˙Bk‰8B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ : «≈ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt ‰OÚ«¬»¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¬≈∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa epOÚ‡ :¯ËLa ·˙k .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»»«≈»«ƒ¿»∆¡∆∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -9. …»»«≈

שם.8) יוחנן רבי של כפירושו בברייתא. מ: גיטין
ולא 9) חורין, בן לעשותו מבטיח שהוא עתיד, לשון שזהו

כרבי. ולא שם בברייתא חכמים וכדעת מיד. אותו שעושה

.‚¯ÓB‡‰10,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ :‡e‰Â »≈»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿
È„È ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ÔÈLLBÁ - È‡OÚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…¬»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«¿≈

¯Á‡11¯Ó‡ .12‡e‰Â ,BÏ Èz˙Â ¯e¯ÁL Ë‚ Èz·˙k : «≈»«»«¿ƒ≈ƒ¿¿»«ƒ¿
‰‡Ók ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï :¯Ó‡»«…»«¿…»«»«««ƒ¿≈»

ÌÈ„Ú13.eÈÙa ep¯¯ÁLiL „Ú „·Ú ‰Ê È¯‰Â , ≈ƒ«¬≈∆∆∆«∆¿«¿¿∆¿»≈
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שם.10) מצד 11)ברייתא בעלֿדין הודעת כאן ואין
ויש  זה. משחרור כלל ידע לא העבד הרי כי כדלהלן, העבד,
"חוששין" לשון ומצאנו בוודאות, משוחרר הוא כי אומרים
ויש  חיישינן). ד"ה שם ('תוספות' ודאי בתורת שהיא
בהערות). שם ועיין תפארת', ('יקר רבינו דעת כן כי שכתבו

שם.12) והוא 13)ברייתא לו, ונתן שכתב שאומר שכיון
והודאת  עדים. כמאה העבד הודאת - קיבל שלא אומר
קיבל  לא והוא שקיבל לפעמים סבור כי חשובה אינה הנותן

הודאת). ד"ה שם ('תוספות'

.„ÈÓ14Ï‡ È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ«
‰˙È‰Lk ‰ÁÙL BÊ È¯‰ - ÈL¯BÈ da e„aÚzLÈ15, ƒ¿«¿¿»¿«¬≈ƒ¿»¿∆»¿»

da „aÚzL‰Ï ÌÈL¯BiÏ ¯eÒ‡Â16‰ÂˆnL ÈtÓ , ¿»«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔÎÂ .˙n‰ È¯·c Ìi˜Ï17Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ :¯Ó‡ Ì‡ ¿«≈ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«¬»…««

‡l‡ da ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈ‡Â ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk -ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆»
da ‰ˆB¯ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓa18- ‰e¯¯ÁL :¯Ó‡Â ‰eˆ . ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ»¿»««¿¿»

d˙B‡ ¯¯ÁLÏ ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk19. ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈»

דימי 14) רב למימרת בתשובתם אסי ורבי אמי וכרבי מ. שם
שתיקה. מתוך להם הסכים יוחנן ושרבי יוחנן, רבי בשם

שחרור.15) לשון זה עבדים.16)שאין - בניה אבל
יוחנן.17) רבי בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא שם,
שהיא 18) אףֿעלֿפי לשחררה, היורשים את כופין אין אבל

דעתה  נתקררה לא שאם שם, רש"י ודעת מהם. זאת דורשת
לשחררה. אותה כופים - שישחררוה שמצוה 19)עד

המת. דברי לקיים

.‰‰MLa20Èh‚Ï ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL ÔÈÂL ÌÈ¯·„ ¿ƒ»¿»ƒ»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ≈
˙B¯ËM‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ÌÈ¯·c ¯‡L·e ,ÌÈL21. »ƒƒ¿»¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»»«¿»

‰MM‰ Ô‰ el‡Â22˙B‡k¯Úa ÌÈÏeÒt :23È„·BÚ ÏL ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈ·ÎBk24È˙ek „Úa ÔÈ¯LÎe .25ÌLÏ ‰·È˙k ÔÈÎÈ¯ˆe . »ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

¯¯ÁLÓ‰26ÔÈ‡Â .¯aÁÓa ÔÈ·zÎ ÔÈ‡Â .BÓˆÚ «¿À¿»«¿¿≈ƒ¿»ƒƒ¿À»¿≈
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ27ÌÈL Èhb „Á‡ . ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ≈»ƒ

.‡È·ÓÏe CÈÏBÓÏ ÔÈÂL ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ
28˙B¯ËM‰ Ïk ?„ˆÈk29È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ÌÈÏBÚ‰ ≈«»«¿»»ƒ¿«¿»∆¿≈

ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈ‡z‰ ÏÎa ,ÌÈ¯Lk - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a30È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈

ÌÈ„·Ú31. ¬»ƒ

וי.20) ט: ושם ובברייתא, במשנה ט. בגיטין הדברים מקור
כו. הערה להלן וראה הגמרא, לענין 21)בסוגיית היינו,

בגטי  אלא התירו שלא לחתום, יודעים שאינם לעדים רישום
בשאר  לא אבל עגונות, ישראל בנות יהיו שלא כדי נשים,
רשב"ג. של ברייתא י: (שם עבדים בשחרורי ולא שטרות

כג). הלכה גירושין מהלכות בפ"א כולם 22)וראה
רבינו. בדברי להלן משפט.23)מפורשים בבתי

גוים.24) עדים (ראה 25)כשחותמיהם להיות צריך [כן
ובדפוסים  וויניציאה, רומי ובדפוסי תימן בכ"י וכן להלן),
הגויים  הם וכותים "עכו"ם"]. בטעות: הדפיסו חדשים
והתגיירו, כד) יז, (מלכיםֿב בשומרון אשור מלך שהושיב
בקיאים  שאין אלא לח:) (בבאֿקמא גמורים כגרים ודינם
ועשאום  עליהם גזרו שאחרֿכך להלן וראה מצוות. בדקדוקי

ב'שולחן 26)כגויים. זה וכעין "המשוחרר". תימן: בכ"י
"המשתחרר". מה: סעיף רסז סימן יורהֿדעה ערוך'

בעד 27) ש"כשרים הקודמת, להלכה טעם היא זו הלכה
שחרורי  ששווים דברים ששה רבינו מנה ואעפ"כ כותי",
הלכות. שש כאן יש שסוףֿסוף נשים, לגטי עבדים

לפני 28) להלן ולא ההלכה, סימן את להעמיד צריך [כאן
תימן]. בכ"י וכ"ה שטר". "כל י:29)המלים גיטין

בשטרי  והמדובר שמעון, כרבי ולא תנאֿקמא כדעת במשנה
לראיה  אלא אינו והשטר הכסף, ע"י נגמר שהקנין מכר,

שם). (גמרא א.30)בלבד הלכה כז וכיוצא 31)פרק
בהלכות  ראה מתנה, שטרי כגון קנין, שגופם שטרות בהם:

שם. הלוואה

.Â¯ËL Ïk32- È˙ek „Á‡ „Ú elÙ‡ ÂÈÏÚ LiL »¿»∆≈»»¬ƒ≈∆»ƒ
ÏeÒt33Ô‰L ,ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , »ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ∆≈

È˙ek „Á‡ „ÚÂ Ï‡¯OÈ „Á‡ „Úa ÔÈ¯Lk34‡e‰Â . ¿≈ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ¿
¯·Á È˙ek ‰È‰iL35‰f‰ ÔÓf·e .36È„·BÚk ÌÈ˙ek‰L , ∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿««∆∆«ƒ¿¿≈

Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk37ÌÈ˜B„vÏ Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏ e‡ ,38. »ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿≈ƒ≈∆«¿ƒ
Ì„˜ ,ÔÓf‰ B˙B‡a ÌÈ˙ek BÓk ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ˜B„v‰L∆«¿ƒ«¿««∆¿ƒ¿«¿«…∆
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk È„·BÚk eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ e¯ÊbL∆»¿¬≈∆∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆

‰M‡ Ë‚a39Ë‚·e ;dÓLÏ - dÏ ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈ƒ»≈¿»«»ƒ¿»¿≈
‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁLdÏ Ôz ‡Ï ‰LÙÁ B40„Ú - ƒ¿≈À¿»…ƒ«»«

- Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰M‡ Ë‚a .dÓLÏ ·zÎiL∆ƒ¿…ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿»«¿»«
¯aÁÓa ·˙Bk‰ ‡ˆÈ ,‰È˙ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»»»«≈ƒ¿À»

‰È˙e ‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ È¯‰L ,ıˆ˜ Ck ¯Á‡Â41Ë‚·e ; ¿««»»«∆¬≈¿À»¿ƒ»¿ƒ»¿≈
dÏ Ôz :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁL42‡l‡ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿≈ƒ«»…ƒ¿∆¿À»∆»

„Á‡ .‰È˙43ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL Èhb ¿ƒ»∆»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ≈»
ÌÚË e¯‡a ¯·Îe .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿»≈«¿««

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯·c‰44. «»»¿ƒ¿≈ƒ

במשנה.32) י. שקר 33)גיטין עדות על הם [שחשודים
ראו]. שלא מה על אף לחתום כלומר, שם). (רש"י

ורואה 34) זה, בפני זה אלא בגט חותמים העדים אין שהרי
רבינו  הזכיר ולא שראה, מה על חותם הזה הכותי כי הוא
פסק  אלא לבסוף חתם שהישראל שם בגמרא שאמרו מה
בסוף  כותי חתם אם שאפילו שם), (גיטין הירושלמי כדעת
גם  שכן כתב המשנה' וב'מרכבת לחםֿמשנה. וראה כשר,
שם]. הרמב"ן בחידושי נראה וכן שם. בבבלי פפא רב דעת

הרי 35) לחבר, ידוע אינו שאם לחבר, הוא שידוע [כלומר,
פסול  ועםֿהארץ מז:), (ברכות עםֿהארץ בחזקת הוא
ועובר  רשע בחזקת שהוא מ:) וקידושין מט: (פסחים לעדות
ואעפ"כ  א). הלכה עדות מהלכות (פי"א העבירות רוב על
וחשוד  הוא, כותי שסוףֿסוף שטרות, בשאר להכשירו אין
לא  בגמרא הראשונה הדיעה ולפי ראה. שלא מה על לחתום
ולכן  הוא, עםֿהארץ שמא אלא הוא, משקר שמא חששו
כאן  אין שוב חבר, שהכותי ונתברר בסוף הישראל כשחתם
משקר  שמא חששו פפא רב של תירוצו לפי אבל חשש. שום
שמא  - בסוף הישראל חתם אם אפילו תקנה, אין ולזה הוא,

ולעומ  ראה, שלא מה על הכותי שום חתם בכך לנו אין זה ת
בסוף, הישראל חתם שלא כיון עםֿהארץ, שאינו בירור
שידוע  כלומר חבר", כותי שיהיה "והוא רבינו: כתב ולפיכך
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לחבר]. גריזים 36)הוא בהר יונה דמות להם שמצאו אחר
הטומאה  אבות מהלכות ופ"ב ו. (חולין אותה עובדים שהיו

י). שם.37)הלכה ובייתוס 38)חולין צדוק תלמידי
מהלכות  בפ"ד וראה שבעלֿפה, בתורה מאמינים שאינם

טז. הלכה (הוצאת 39)שחיטה פ"ב גיטין תוספתא
.(19 ,325 עמ' "לה"40)צוקרמנדל גזירהֿשוה ולמדו

אף  לשמה, אשה) (בגט להלן האמור "לה" "מה "לה",
(תוספתא  לשמה" - העבד) (בשחרור כאן האמור "לה"

כא:41)שם). לה",42)גיטין ניתן "לא להיות: צריך
"לה" בגזירהֿשוה כן ולמדו (לחםֿמשנה). בסמ"ג הוא וכן
(מרכבתֿהמשנה, למעלה שכתבנו כמו אשה, מגט "לה"

לחםֿמשנה). פפא.43)ועיין רב של מימרא שם גיטין
כד.44) הלכה פ"א

.Ê?‡È·Óe CÈÏBÓa ÔÈÂL „ˆÈÎÂ45‡È·n‰L46Ë‚ ¿≈«»ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ≈
·zÎ ÈÙa :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯e¯ÁLƒ¿¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ«¿»«ƒ¿«

ÌzÁ ÈÙ·e47ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e . ¿»«∆¿«¿»»»∆ƒ≈≈ƒ¿ƒ
BÓi˜Ï48- ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :ÁÈÏM‰ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»««»ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

BÓei˜ e‰Ê49ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ¯Ú¯ÚÂ ÔB„‡‰ ‡a Ì‡Â ; ∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿≈««»≈
ÌÈL Èh‚a e¯‡aL BÓk ,Ba ÔÈÁÈbLÓ50ÌLk .51 «¿ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ≈»ƒ¿≈

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â dh‚ ‰‡È·Ó dÓˆÚ ‰M‡‰L52, ∆»ƒ»«¿»¿ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿«¿
„·Ú‰ Ck ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53¯ËML ƒ¿«≈≈ƒ««»»»»∆∆∆¿»

ÌLÎe .BÓi˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¯e¯ÁLƒ¿≈ƒ««»≈»ƒ¿«¿¿≈
‰˙‰ Ì‡ ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰L∆»ƒ»∆∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«ƒƒ¿»

‰ÈÏÚ54BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,55‡È·‰L „·Ú‰ Ck ; »∆»¿∆≈«¿ƒ¿»»∆∆∆≈ƒ
B˙B‡ ÏÚ ÔÓ‡ - ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â Ë‚≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆¡»«

.Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,C¯c‰«∆∆¿≈»ƒƒ

במשנה.45) ט. בפ"ז 46)שם וראה במשנה. ב. שם
ה. והלכה א הלכה גירושין מצויות 47)מהלכות ששיירות

לקיימו. עדים וימצאו שם 48)שם, גירושין בהלכות ראה
ח. שלא 49)הלכה כדי אחד, לעד האמינו אשה בגט

חורין  בבת להתירו כדי ובעבד ג.). (גיטין עגונה תשאר

שוו). ד"ה ט. שם ('תוספות' המצוות כל בעול ולהכניסו
ז.50) הלכה שם גירושין, המשנה,51)הלכות כג: גיטין

כד. הלכה גירושין מהלכות בפ"ז הוא כלומר,52)וכן
נחתם. ובפני נכתב בפני בגמרא,53)לומר מפורש זה אין

(שם  שאמרו מה בכלל זה דין שאף הסברא, מן רבינו ולמדה
שוו  - עבדים שחרורי ואחד נשים גיטי "אחד במשנה) ט.

(כסףֿמשנה). ולמביא" עם 54)למוליך אלא תתגרש שלא
(גיטין  השלוחים ככל דינה שאז פלוני, לביתֿדין הגט הבאת

כג.55)כד.). הלכה גירושין, מהלכות פ"ז

.Á‰M‡‰ Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk‰ Ïk56Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk - »«»≈¿»ƒ≈»ƒ»»≈¿»ƒ≈
„·Ú‰57„·Ú‰Â .58B¯·ÁÏ Ëb Ïa˜Ó59ÏL Ba¯ „iÓ »∆∆¿»∆∆¿«≈≈«¬≈ƒ««∆

Ïa˜Ó ÏL Ba¯ „iÓ ‡Ï Ï·‡ ,B¯·Á60·˙Bk‰ .61¯ËL ¬≈¬»…ƒ««∆¿«≈«≈¿«
Ba È‡ˆ :dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙ÁÙLÏ ÔÈÒe¯‡≈ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆»«»¿ƒ
ÔBLÏ ‰f‰ ÔBLla ÔÈ‡ - Ba ÈLc˜˙‰Â ˙e¯ÁÏ«≈¿ƒ¿«¿ƒ≈«»«∆¿

˙Lc˜Ó dÈ‡Â ,¯e¯ÁL62.˙¯¯ÁLÓ ‡ÏÂ ƒ¿¿≈»¿À∆∆¿…¿À¿∆∆

לענין 56) להלן (וראה והעבד הגוי מן חוץ לכך כשרים הכל
ופ"ו  במשנה, כג. (גיטין והקטן והשוטה והחרש שחרור) גט

ו). הלכה גירושין שאמרו 57)מהלכות ממה נלמד זה אף
(כסףֿ עבדים לשחרורי נשים גיטי ששוו במשנה) ט. (שם

כמבואר 58)משנה). שליח, נעשה אינו אשה גט שלענין
כג:). (שם וקידושין גיטין בתורת שאינו לפי למעלה,

שיכול 59) שכשם שם), (גיטין אחר לעבדֿכנעני שחרור גט
לאחר. לקבל יכול כן לעצמו, שחרור גט היינו,60)לקבל

השני  בשביל מקבל ואחד אדון, אותו של עבדים כששניהם
זה  והרי רבו, כיד שידו לפי בשבילו, לקבל יכול אינו -
דומה  זה ואין האדון. מרשות השטר עוד יצא לא כאילו
"גיטו  אומרים: אנו שאז השחרור, את בעצמו המקבל לעבד

ג). הלכה פ"ה (למעלה כאחד" באים מ.61)וידו גיטין
מאיר. כרבי ולא וכחכמים, שאינה 62)ברייתא כיון

בשפחה  תופסין קידושין שאין מקודשת, אינה משוחררת
תפארת'). 'יקר - סו: (קידושין



meil cg` wxt m"anx ixeriy'aÎxc` b"kÎf"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà æ"é ïåùàø íåé

dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨

מצידו,1) שרץ בו ונגע חטאת אפר בו שהיה חרס כלי יבאר
בו, וכיוצא שני אוכל גבי על או השרץ גבי על הכלי הניח
מקודשים  שאינם מים או פתיל, בצמיד ניצל חטאת אפר אם
לחטאת  טהור שאינו במקום עומד היה לחטאת, הטהור וכלי
שעברה  הזייה לחוץ, חטאת מי בו שיש כלי עם ידו והוציא
קדש  בו שיש וכלי חטאת אפר בו שיש כלי טומאה, גבי על

ספק  וכל בידו, הכלים שני הסיט או הגביה בזה, זה שנגעו
לחטאת, דינו מה תרומה לגבי טהור שהוא טומאות
חטאת. לגבי דינם מה התרומה את בהם שתולין הספיקות

.‡ı¯L Ba Ú‚Â ˙‡hÁ ¯Ù‡ Ba ‰È‰L Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»¿»«∆∆
BcvÓ2elÙ‡ BabÓ ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ƒƒ»∆≈¿ƒ∆∆¿«≈ƒ«¬ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ Èab ÏÚ ÈÏk‰ ÁÈp‰ .˙‡hÁ Èa‚Ï¿«≈«»ƒƒ««¿ƒ««≈«∆∆««ƒ
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ¯Ù‡‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË ‡lL∆…ƒ¿»«¿ƒ¬≈»≈∆»≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÌB˜Óa ‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»»¿≈∆»
BÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ı¯M‰ Èab ÏÚ ‡ÏÂ .¯B‰Ë»¿…««≈«∆∆ƒ¿«∆»¬ƒƒƒ

ÈL ÏÎ‡ Èab ÏÚ3Ô˙‡ÓhL ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ««≈…∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆À¿»»

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
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;¯Ù‡‰ ‡ÓË È¯‰ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰Â ‰l˜ ‰‡ÓËÀ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈ƒ¿»»≈∆
¯B‰Ë ÌB˜Óa :¯Ó‡pL4lL -ÌeL [Èab] ÏÚ ‰È‰È ‡ ∆∆¡«¿»»∆…ƒ¿∆««≈

˙‡hÁ ¯Ù‡ Ba ‰È‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .ÌÏBÚa ‰‡ÓËÀ¿»»»¿≈¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»
‡ÓË ˙È·aL ‰a¯‡ ÏÚ Ôe˙Â5ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿»«¬À»∆¿«ƒ»≈ƒ»»«¿ƒ

˙ÈaÏ ÏLÏLÓ6ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¯Ù‡‰ ‡ÓË - ¿À¿»««ƒƒ¿»»≈∆¿««ƒ∆≈
ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a7ÏLÏLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;8Ì‡ , »¬À»≈«∆«¿ƒ…»»¿À¿»ƒ

‡ÓË - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰9. »»»¬À»≈«∆«»≈

מתוכו.2) ולא הכלי ואינו 3)מצד לטומאה שני שהוא
של  דינו מה להסתפק מקום [יש בחולין. שלישי עושה
ולכאן. לכאן פנים יש בקודש. רביעי ושל בתרומה שלישי
ששלישי  להסיק יש שני" "אוכל שכתב רבינו, של ומלשונו

זה]. לעניין טמא מקום נקראים אינם פירוש,4)ורביעי
הטמאים  שדברים וכשם תורה כשל דבריהם עשו חכמים
אף  גביהם, שעל האפר את התורה מן פוסלים מדאורייתא
גם  חכמים גזרו כך מטמאה, אינה בכלי שהנגיעה פי על
שהאפר  לפרש, גם [ואפשר מדבריהם. הטמאים בדברים
אינו  חכמים מדברי הטמא שהמקום מפני התורה, מן פסול
דברי  בסיום מוצא אתה זה לפירוש קל וסיוע טהור. נקרא
זה  אולם בעולם". טומאה "שום גבי על יהיה שלא רבינו:
- רבים בה שהתלבטו הסבוכה לבעייה אותנו מכניס
לעניינים  מועילה חכמים גזירת אם - ואחרונים ראשונים

תורה]. דברי באוהל.5)שהם המטמאים דברים בו שיש
הארובה 6) מפי יצא ולא הבית בתוך הנמצא הארובה לחלק

טומאה 7)לבית. ואין טפח ברום רוחב וטפח אורך טפח
טהור. המקום שאין מפני והטעם, זה. משיעור בפחות נכנסת
העומד  חרס לכלי דומה וזה הטמא הבית בתוך האפר שהרי

השרץ. הארובה.8)על פי על מונח מפני 9)אלא
ונכנסת  חוצץ אינו והכלי לארובה נכנסת שהטומאה

הכלי. לתוך הטומאה

.·Ô·‡ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰10ÁÙË Á˙Bt da LiL ÔÈa , »»«¿ƒ∆∆∆≈∆≈»≈«∆«
¯B‰Ë ¯Ù‡‰ - da ÔÈ‡L ÔÈa11. ≈∆≈»»≈∆»

לא 10) סופרים מדברי אפילו כלל טומאה מקבל שאינו
מתוכו. ולא משנה).11)מגבו (כסף משולשל כשאינו

חוצץ. הוא כלל טומאה מקבל שאינו מפני

.‚ÛwÓe ÌÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡ ¯Ù‡ Ba LiL ÈÏk ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆≈≈∆«ƒ¿À»ƒÀ»
ÏÈ˙t „ÈÓˆ12ÌÈn‰Â ¯Ù‡‰ È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙Â »ƒ»ƒ¿»¿…∆«≈¬≈»≈∆¿««ƒ

;ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Ïv ˙‡hÁ‰ ¯Ù‡ ÔÈ‡L .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈≈∆««»ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ
.¯B‰Ë ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÌB˜Óa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿≈∆»»

מכוסה 12) חרס כלי ופירושו, טו) יט, (במדבר המקרא לשון
ומחובר. מהודק בכיסוי

.„L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ13„ÈÓˆa ÔÈÏv ÔÈ‡ ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆…∆≈»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÈ˙t14¯B‰h‰ Ô˜È¯ ÈÏÎe ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ Ï·‡ . »ƒ¬»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¿ƒ≈»«»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÈ˙t „ÈÓˆa Ïv - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ»¿»ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk¿∆»«¿»ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¿«¿»ƒ
ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈn‰ eÏÒÙ -ƒ¿¿««ƒ¿»»∆≈≈«»≈»

Ì‰Â ‡e‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwÓ15Ô‰ÈL - ˙n‰ Ï‰‡a À»ƒ»ƒ»ƒ¿»≈¿…∆«≈¿≈∆
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈn‰Â ıeÁaÓ ‡e‰ ‰È‰ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»»ƒ«¿««ƒ∆≈»¿À»ƒ

ÌÈÙaÓ16ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL -17ÌÈn‰Â ÌÈÙa ‡e‰ . ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
ÔÈÏeÒt ÂÈÓÈÓ Ck ,‡ÓË ‡e‰L ÌLk - ıeÁa18. «¿≈∆»≈»≈»¿ƒ

פתיל.13) בצמיד ניצל הקודש אין א: כה, חגיגה
"במקום 14) תורה כתבה שלא מפני והטעם, שם. משנה

מפני  נפסלים המקודשים ומים לבד, באפר אלא טהור"
שבהם. מקודשים.15)האפר שאינם באוהל 16)המים

פתיל. בצמיד שאינם 17)המת שמים למעלה, נתבאר
פתיל. בצמיד ניצולים טמא 18)מקודשים שאדם מפני

ט  פרק למעלה וראה בכורים, ומנחת זהב (זר עליהם שומר
י"ז). הלכה

.‰¯epz‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰19 «»¿«»∆»»≈««≈««
ËLÙe ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‡L ÌÈÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«»»«
ÔÎÂ ,B„Èa ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏÎe ¯epzÏ ıeÁ B„È»««¿ƒ∆≈≈«»¿»¿≈
ÈÓ Ô‰a LiL ÌÈÏk ÈLe ¯epz‰ Èab ÏÚ Ïhn‰ ‰»̃∆«À»««≈««¿≈≈ƒ∆≈»∆≈
el‡ È¯‰ - Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ Ba ÔÈÈeÏz ˙‡hÁ«»¿ƒ∆»ƒ»¿∆»ƒ»¬≈≈
ÏÈ‡B‰Â ,˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ∆≈»¿»«»¿«»¿ƒ
ÏÚ ÔÈÁpÓ el‡k Ô‰ È¯‰ - ¯epz‰ ÏÚ ÔÈÚL Ì‰Â¿≈ƒ¿»ƒ«««¬≈≈¿ƒÀ»ƒ«
Ô˜È¯ ÈÏk B„È·e ¯epz‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈab«»¬»ƒ»»≈«««¿»¿ƒ≈»
el‡ È¯‰ - ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ B‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰«»¿«»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¬≈≈

ÔÈ¯B‰Ë20ËLÙe ¯epzÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .eÈ‰L ˙BÓk ¿ƒ¿∆»»»≈««»«
ÏÚ B¯È·Ú‰Â ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk ÏËÂ ÔBlÁÏ B„È»««¿»«¿ƒ∆≈≈«»¿∆¡ƒ«
ÏÚ ‰¯·ÚL ‰Èf‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯epz‰ Èab«≈««¬≈∆»¿≈«»»∆»¿»«

‰‡ÓË Èab21·LBÓe ·kLÓ ÔB‚k ,22- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈À¿»¿ƒ¿»»¿«≈»∆
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰23. ¬≈¿»

אינו 19) ולפיכך לעולם הטומאה אב נעשה שאינו חרס, של
ברגלו. בו שנגע האדם את תורה 20)מטמא הקפידה לא

ידיו  מנגיעת נטמאו ולא בלבד, באפר אלא טהור מקום על
נטמא. לא עצמו שהאדם במקום 21)מפני המים את זרק

הזאה  הטעון הטמא על ונפלו טומאה פני על ועברו טהור
טהור. במקום טומאה 22)העומד שמטמאים זב של

ונבילה. שרץ על עברה אם שכן ומכל חמורה,
ג 23) הלכה י פרק פרה בתוספתא המוזה. את ומטהרת

(צג, בזבחים אביי ופירש מודה, עקיבא רבי אף שבזה אמרו,
שמא  לגזור מקום אין מידו נעקרה כבר שהטיפה מפני א)

הטמא. במקום יניחנה

.ÂeÚ‚pL L„˜ Ba LiL ÈÏÎe ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk¿ƒ∆≈≈«»¿ƒ∆≈…∆∆»¿
,Ba LiL ÏÎÂ ˙‡hÁ ÏL ÈÏk ‡ÓË È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈ƒ¿»¿ƒ∆«»¿…∆≈
¯B‰h‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‰Lk ¯B‰Ë L„w‰ ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ«…∆»¿∆»»¿≈ƒ»««»
ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‰Lk ÂÈ„È ÈzLa Ô‰ÈLa ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿∆≈À»ƒ«»»∆
˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ È¯‰L ;˙‡hÁ ÏL ‡ÓË È¯‰ -¬≈ƒ¿»∆«»∆¬≈«»¿«»
BÓk ,˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ˙ÚÈ‚a ‡ÓËƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ∆≈»¿«»¿

.˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ ‡nËÂ ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»«¿ƒ≈∆≈«»

.ÊdÈa‚‰24ÂÈ„È ÈzLa ÌÈÏk‰ ÈL25.ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ƒ¿ƒ«¿≈«≈ƒƒ¿≈»»¿≈∆¿≈ƒ
Ú‚pL Ì„‡ Ba Ú‚pL ÈtÓ - ‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ‰Ê∆∆«»ƒ¿»ƒ¿≈∆»«»»∆»«
ÈtÓ - ‡ÓË L„˜ ÏLÂ ;˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈»¿«»¿∆…∆ƒ¿»ƒ¿≈
Ô‰L ,‰c ÈÓ ˙‡ÈOa ‡ÓË ‡e‰Â B‰Èa‚‰L ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»∆≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
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e‡ÓËpL ÈtÓ ‡OÓa ÔÈ‡nËÓ26ÏL ÈÏk‰ ˙ÓÁÓ ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¬««¿ƒ∆
¯Èa Ce¯k L„˜ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L„…̃∆¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ∆…∆»ƒ¿»

Ba Ú‚ ‡ÏÂ ¯Èpa B‰Èa‚‰Â27˙‡hÁ‰ dÈa‚‰Â ,28B„Èa ¿ƒ¿ƒ«¿»¿…»«¿ƒ¿ƒ«««»¿»
ÈÏka Ú‚ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL - ‰iL29‡ÏÂ ¿ƒ»¿≈∆¿ƒ∆¬≈…»««¿ƒ¿…

L„w‰ ÈÏÎa Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ‡ÓËƒ¿»¿«»¬»ƒ»»≈«ƒ¿ƒ«…∆
ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¯Èa ˙‡hÁ ÏL ‰È‰ elÙ‡ ,B„Èa30. ¿»¬ƒ»»∆«»ƒ¿»¿≈∆¿≈ƒ

לחטאת.24) הטהור הד 25)האדם בשל והוא נגע אם ין
חטאת. של את והגביה שנטמא,26)קודש להיות: צריך

קודש  של בכלי בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם מפני פירוש
במים  נגע שלא פי על ואף במשא החטאת מי אותו מטמאים
חטאת  מי אין לחטאת, טהור שהוא זמן כל אבל עצמם,

ז). שורש במשנתנו (רבינו אותו עצמו.27)מטמאים בכלי
בנייר.28) כרוך שאינו פי על מטמא 29)אף אינו זה וכלי

ואם 30)במשא. נגיעה. בלי אפילו פירושה משא טומאת
הקודש  כלי את ומטמא וחוזר החטאת כלי הנושא נטמא כן

בנגיעתו.

.ÁËÈÒ‰31- Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏk‰ ÈL ˙‡ ≈ƒ∆¿≈«≈ƒ¿»¿…»«»∆
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL¿≈∆¿ƒ∆≈«¿ƒ∆≈»¿«»
‡l‡ ,B„Èa Ba ÚbiL „Ú ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ¿«≈∆«»¿«»«∆ƒ«¿»∆»

.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿∆≈«¿

הזיז.31)

.Ë‰Óe¯z Èa‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ˜ÙÒ Ïk32, »¿≈«À¿∆»¿«≈¿»
ÏÎÂ ;˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈»¿«»¿»
e„ÏB Ì‡ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÏBzL ˙B˜Ùq‰«¿≈∆ƒ»∆∆«¿»ƒ¿

˙‡hÁa33ÔÈÎtL el‡ È¯‰ -34˙B¯‰Ë eOÚ Ì‡Â .35 ¿«»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬¿»
el‡ ˙B˜ÙÒ Ô‰Ï e„ÏBpL Ì„‡Â ÌÈÏk Ô˙B‡ Èab ÏÚ««≈»≈ƒ¿»»∆¿»∆¿≈≈
˙B¯‰h‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎtL ˙B‡hÁ‰L∆««»ƒ¿»ƒ¬≈∆¬≈»«¿»

˙BÈeÏz36˙BÙÙ¯‰Â .37˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÎk ÔÈ‡ ¿¿»¿»≈»¿≈ƒ«¬≈≈¿
.˙‡hÁÏe L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿…∆¿«»

ספק 32) א. תרומה: לעניין הם טומאה ספק סוגי שלושה
שאין  ב. הספק; בה שנולד התרומה את ששורפים טומאה,
המשנה: (בלשון אותה אוכלים לא גם אבל אותה שורפים
אלה  ספקות בטהרתה, נשארה התרומה ג. "תולים");

ה. פרק טהרות במסכת נתבארו נולדו 33)לסוגיהם אם
חטאת. במי כאלה ראוייה 34)ספקות שהיא תרומה

ספק  בה נולד אם ולפיכך בידיים לאבדה אסור לאכילה
חטאת  מי אבל טהורה, היא שמא לשורפה אסור טומאה
לשפוך  מותר לשתייה ראויים אינם נטמאו לא שאפילו

חטאת.35)אותם. בטהרת שנעשו אנו 36)חולין ואין
חולין  גם זה, ספק על נשפכים חטאת ומי הואיל אומרים
מפני  והטעם, תלויות. הן אלא יישרפו, חטאת טהרת על
שופכים  אם הפסד כל אין ומשתה מאכל דבר אינם שהמים
ראויות  הטהרות אבל להזאה. ראויים אינם שהרי אותם,

עליהן. גזרו ולא מעץ.37)לאכילה שבכות

.È‰Ï·c38‰ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL39˙‡hÁ ÈÓ CB˙Ï ¿≈»∆¿»∆»¿»¿≈«»
‰ˆÈ·k da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â dÏËe40,ÔÈ‡ÓË ÌÈn‰ - ¿»»«¬»»ƒ≈»¿≈»««ƒ¿≈ƒ

ÏkL ;‰¯B‰Ë ‰˙È‰L ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ï·c‰ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»«¿≈»¿≈»≈∆»¿»¿»∆»

.˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,L„˜ ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¬ƒ…∆…∆≈»¿«»
‰˙ÈÓ ·iÁ dÏÎB‡‰Â41‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÈtÓ ,42. ¿»¿»«»ƒ»ƒ¿≈∆»«¿»¿≈»

ÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ;Ô˙¯‰Ëa ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k da ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿≈»««ƒ¿»√»»∆≈»…∆
‰Óe¯˙Ï ÔÈa ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ¿«≈¬≈ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»≈ƒ¿»

.˙‡hÁÏ ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈¿«»

אחד.38) לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות תאינים
הבעלים.39) מרצון לא  פחות 40)מעצמה אוכלים

מטמאים. אינם זה שמים.41)משיעור יש 42)בידי
כבר  והוא לכתוב: ובמקומה "טמאה" המלה את למחוק
אינו  טמאה תרומה שהאוכל תימן), יד (כתב נדה ממי נטמא
שנטמא  מפני מיתה חייב שלפנינו ובנידון מיתה, חייב
תרומה  שאכל וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי בנגיעת

שמים. בידי מיתה חייב

á"ôùú'ä 'á-øãà ç"é éðù íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שיעור 1) וכמה הזאה, לצורך שלא חטאת במי הנוגע יבאר

חטאת  במי והנוגע מצוותן שעשו אחר בהן הנוגע הזאה,
פירות, מי או מעיין מי לתוכם שנפלו חטאת מי שנפסלו,
גבי  על שנתנו כשר אפר מקלה, באפר שנתערב פרה ואפר
בטלים  אם חטאת מי לתרומה, הטהור בהם נגע פסולים מים
עליהם  שמזים ממים המזה חטאת, מי ששתתה ופרה בטיט,
באזוב  המזה ודין פסולים, המים נמצאו כך ואחר לרבים
מים. עליו והרי עליו שהיזה כלי והמגביה לחטאת, הטמא

.‡‰‡f‰ C¯ˆÏ ‡lL ˙‡hÁ ÈÓa Ú‚Bp‰2Ì„‡ ÔÈa , «≈«¿≈«»∆…¿…∆«»»≈»»
BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,‡ÓË - ÌÈÏk ÔÈa3; ≈≈ƒ»≈¿≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»

‰p‰ .·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ‰cp‰ ÈÓa Ú‚p‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈«¿≈«ƒ»ƒ¿»«»»∆ƒ≈
.‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ‰cp‰ ÈnL ,z„ÓÏ»«¿»∆≈«ƒ»»≈¬«À¿∆»

‡e‰L ÏÎa ÔÚbÓ ˙‡ÓËÂ4‰‡f‰ È„k Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿««»»¿»∆¿ƒ»»»∆¿≈«»»
‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ -5Ô‡OBpL B‡ Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ¿«¿ƒ¿«»¿«»¿«≈«»∆∆¿»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - C¯ˆÏ ‡lL6˙ÚLa B‡ ∆…¿…∆¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL „Ú B‡OÓ7ÈÓ ‰fÓe :¯Ó‡pL . «»«∆ƒ¿ƒ¿«¿»∆∆¡««≈≈

‡Óh‰ ÏÚ ‰fÓa ¯a„Ó BÈ‡ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ‰cp‰8; «ƒ»¿«≈¿»»≈¿«≈¿«∆««»≈
È‰iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‡Óh‰ ˙‡ ¯‰Ë Ì‡.¯B‰Ë ‡e‰ ‰ ƒƒ≈∆«»≈«»…∆∆ƒ¿∆»

ÈÓ ‰fÓe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»«≈≈
¯eÚLÏ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï - ‰cp‰9‡OBp‰ B‡ Ú‚Bp‰L , «ƒ»…∆¡«∆»¿ƒ∆«≈««≈

‰Èf‰ È„k Ô‰a LiL ‰c ÈÓ‡ÓË - ‰‡f‰ C¯ˆÏ ‡lL ≈ƒ»∆≈»∆¿≈«»»∆…¿…∆«»»»≈
?‰‡f‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ÌÈ„‚a ‡nËÓe¿«≈¿»ƒƒ»¿«»ƒ«»»
‰na .ÌÈna ·BÊ‡ ÏL ÔÈÏBÚ·‚ ÈL‡¯ ÏaËiL È„k¿≈∆ƒ¿…»≈ƒ¿ƒ∆≈««ƒ«∆
Ú‚pL ÔÓÊa ?ÔÈ‡nËÓ ˙‡hÁ ÈnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈«»¿«¿ƒƒ¿«∆»«
Ï·‡ ;Ô˙ÂˆÓ eOÚiL Ì„˜ C¯ˆÏ ‡lL Ô‡O B‡ Ô‰a»∆¿»»∆…¿…∆…∆∆«¬ƒ¿»»¬»

ÏÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - Ô˙ÂˆÓ eOÚL ¯Á‡10È¯‰ ?„ˆÈk . ««∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¬≈
ÏÚ B‡ ‡Óh‰ Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·hL∆»«∆»≈¿ƒ»«»»»«»≈«
‡Óh‰ ÏÚÓ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈ˙˙BL ÌÈn‰ eÈ‰Â ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««»≈
B‡ ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡f‰ ˙ÚLa ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ ,ı¯‡Ï»»∆¿≈««ƒ«ƒ»ƒƒ¿««»»«»»∆

ÌÈ¯B‰Ë ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - ¯B‰h‰ ÏÚ11Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ««»¬≈»««ƒ¿ƒ¿«≈«»∆
¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï ·BÊ‡‰ ˙‡ ÏÈaË‰ .¯B‰Ë Ô‡OBp‰Â¿«¿»»ƒ¿ƒ∆»≈¿««»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49



קנה dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` g"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L12ÔÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ È¯‰ -13ÔÈ¯Lk ∆≈¿«≈À¿»¬≈««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ
Ô‰Ó ˙Bf‰Ï14e¯‡aL BÓk ,15˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓ CÎÈÙÏ . ¿«≈∆¿∆≈«¿¿ƒ»¿«¿ƒÀ¿«

‰ÏÈ·h‰ È¯‰L ,Ô˙ÂˆÓ eOÚ ‡lL ÈÙÏ ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»¿ƒ∆…»ƒ¿»»∆¬≈«¿ƒ»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÌLÏ ‰˙È‰16. »¿»¿≈»»∆≈¿«≈À¿»

א).2) ט, (נדה מטמאים אינם הזאה לצורך אבל
בכלים 3) נגע אם ומכלֿשכן מגעו. בשעת אפילו כלומר,

כשיעור  במים כשאין והמדובר, המים. מן שפירש אחר
במגע.4)הזאה. מטמאה קטנה טיפה בלי 5)אפילו

והמים  זה גבי על זה מונחים כלים הרבה כגון נגיעה,
שהזיזם  או בתחתון, רק ונגע כולם את והגביה בעליון,

קכט). פיסקא חוקת, (ספרי נגיעה בלי בכלים 6)ממקומם
במגע". בגדים "וחשוכי חטאת: מי גבי שנינו מ"ב, פ"א
במי  האדם כשנגע מטומאה בגדים למנוע רבינו, ופירש
מנוגדים  כאן רבינו דברי ולכאורה אותם. נשא ולא חטאת
הי"ג, הטומאות אבות מהלכות בפ"ו אולם זו, למשנה
הנוגע  . . . חטאת "מי וכתב: כאן, שסתם מה רבינו מפרש
שאיֿאפשר  נושא, משום מגעו בשעת בגדים מטמא בהם
הנושא  שאחד ביארנו וכבר אותם, יסיט שלא במים שיגע
מגע, משום מיטמא שאינו תתפרש והמשנה המסיט", ואחד

(כסףֿמשנה). מיטמא - משא משום והבגדים 7)אבל
מפני  טהורים, - הטומאה מן שפירש אחר בהם שנגע
בנגיעה  מיטמאים אינם וכלים לטומאה, ראשון הוא שהאדם
פרשתא  מצורע פרשת כהנים' ב'תורת הטומאה. מאב אלא
- בגדיו" יכבס במשכבו יגע אשר "ואיש דרשו: ה"ט, ב
בגדים. מטמא אינו - פירש בגדים, מטמא מגעו בשעת

במשא. מטמאים לשאר למדו ט.8)ומכאן נדה
ומטמאה 9) במשא המטמאה המים כמות היא מה ללמדנו

מ"ד.10)בגדים. פי "ב, פרה שנעשה 11)משנה מפני
תורה. שציוותה מה כבר כלי 12)בהם על או הבהמה על

טהור.13)אבנים. לכלי האזוב בהם 14)מן כשיטביל
מפני  טומאה, המקבל דבר על הזאה לשם האזוב את

פסולה. היא הראשונה ה"ט.15)שהטבילה פ"י למעלה
שם. בהערות המקבל 16)ראה דבר על הזה אפילו כלומר,

גם  פסולה, שכשהטבילה מפני מצוותם, נעשה לא טומאה
באזוב  שנשארו המים ולפיכך פסולה, שלאחריה ההזאה

מטמאים.

.·˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ‡17eOÚiL Ì„˜ Ïk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ≈≈«»¿«¿ƒ∆«……∆∆«¬
eÈ‰iL „Ú Ô˙ÂˆÓ18ÈÓ Ï·‡ .‰‡f‰Ï ÔÈ¯LÎe ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿»»«∆ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ¿«»»¬»≈

‰˙˙ML B‡ ÌÈÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL ÔB‚k ,eÏÒÙpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿¿¿∆ƒ¿»≈»∆«ƒ∆»¿»
ÔÈÏÒBt‰ ÌÈ¯·c‰ el‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a Ô‰Ó≈∆¿≈»¿«≈»∆≈≈«¿»ƒ«¿ƒ

Ô˙B‡19‡ÓË - ‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡ :20ÔÈa , »ƒ»«»∆«»ƒ¿»ƒ¿»≈
BÙeb ¯‡La Ú‚pL ÔÈa ÂÈ„Èa Ú‚pL21Ì„‡ Ô‰a Ú‚ ; ∆»«¿»»≈∆»«ƒ¿»»«»∆»»

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ„Èa elÙ‡Â ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰22 «»¿«»«¬ƒ¿»»¬≈»
‰È‰L ˙BÓk23. ¿∆»»

מ"ח.17) פ"ט הם.18)שם אם אלא נמנו 19)פירוש,
ויג. יב הי"א, בפ"ט תרומה 20)למעלה לאכול ואסור

ראויים  ואינם שנפסלו כיון התורה, מן אבל חכמים. מגזירת
לתרומה, אלא גזרו ולא (כסףֿמשנה). מטמאים אינם להזאה

לחולין. לא ג.21)אבל הלכה שהוא 22)ראה "לפי 

רבינו  לשון (להאדם)". לו טהור שהוא מה ממין (המים)
אינם  כשרים חטאת שמי מפני לומר, התכוון שם. בפירושו
בפסולים, חכמים גזרו לא לחטאת, הטהור את מטמאים

הזאה. לצורך שלא נוגע שהוא צ"ל:23)ואףֿעלֿפי
תימן). (כת"י שהיה כמות

.‚˙‡hÁ ÈÓ24e‡ÓËpL ¯Á‡ Ô‰a Ú‚Â e‡ÓËpL ≈«»∆ƒ¿¿¿»«»∆««∆ƒ¿¿
- BÙe‚a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ì„‡»»«»ƒ¿»≈¿»»≈¿

‡ÓË25- ÂÈ„Èa ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«»∆«»¿«»¿»»
‡ÓË26¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - BÙeb ¯‡La Ú‚ ;27˙BÓk ƒ¿»»«ƒ¿»¬≈»¿

.‰È‰L∆»»

בנפסלו.25)שם.24) מפני 26)כמו והטעם, גופו. כל
טמאים. במשקין במגע 27)שנגע מטמאים אינם שמשקין

בגוף.

.„˙‡hÁ ÈÓ28‰Â˜Ó ÈÓ B‡ ÔÈÚÓ ÈÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL ≈«»∆»¿¿»≈«¿»≈ƒ¿∆
‡OÓa ÔÈ‡nËÓ - ˙‡hÁ ÈÓ ·¯ Ì‡ :˙B¯t ÈÓ B‡29; ≈≈ƒ…≈«»¿«¿ƒ¿«»

- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ˙B¯t ÈÓ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…≈≈≈¿«¿ƒ∆¡»¿∆¡»
‰Ï˜Ó ¯Ù‡a ·¯Ú˙pL ‰¯t ¯Ù‡ .ÔÈ‡nËÓ30Lc˜Â ¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ≈

ÔÈ‡nËÓ - ‰¯t ¯Ù‡ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔlÎa31ÈÓa ¿À»ƒ»»»…≈∆»»¿«¿ƒ¿≈
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰cƒ»¿ƒ»»»…≈∆ƒ¿∆≈¿«¿ƒ

ÚbÓa32‡OÓa ÔÈ‡nËÓ Ï·‡33. ¿«»¬»¿«¿ƒ¿«»

ה"ג.28) פ"ט פרה אבל 29)תוספתא לתרומה, הטהור את
שגם  ונראה ה"ב). ראה (חזוןֿאיש, לחטאת הטהור את לא
הטומאות  אבות מהלכות בפ"ו רבינו כדברי מטמא, במגע

להסיטם. ולא במים ליגע שאיֿאפשר עצי 30)הי"ג, אפר
שרופים. ז.31)חולין פ"ט, פרה שאפר 32)משנה מפני

אנו  מקלה, אפר הוא שהרוב ומכיוון יפה. נבלל אינו באפר
נגע. מקלה באפר והטעם,33)אומרים: א. כג, בכורות

הפרה. אפר את גם שנשא מפני

.‰¯Lk ¯Ù‡34ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈn‰ Èab ÏÚ B˙pL ≈∆»≈∆¿»««≈««ƒ∆≈»¿ƒ
ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚Â ÔLc˜Ï¿«¿»¿»«»∆«»ƒ¿»≈¿»»≈
ÂÈ„Èa elÙ‡ ,˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ .‡ÓË - BÙe‚a¿ƒ¿»»«»∆«»¿«»¬ƒ¿»»

‰È‰L ˙BÓk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»¿∆»»

מ"ט.34) שנפסלו 35)שם, חטאת למי שווים דיניהם כל
(ה"ג).

.Â˙‡hÁ ÈÓ36‡lL ,ËÈËa ÌÏa‚È ‡Ï - eÏÒÙpL ≈«»∆ƒ¿¿…¿«¿≈¿ƒ∆…
ÈnL ;‡ÓËÈÂ ËÈha ÚbÈ ‡nL ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ïwz ÌOÚÈ«¬≈«»»«¬≈ƒ∆»ƒ««ƒ¿ƒ¿»∆≈

‡È‰ ˙‡hÁ :¯Ó‡pL ,ËÈËa ÔÈÏËa ÌÈ‡ ˙‡hÁ37. «»≈»¿≈ƒ¿ƒ∆∆¡««»ƒ

מ"ה.36) זו 37)שם דרשה רבינו מביא למשנה בפירושו
מצאתיה. לא שבידינו בספרי אולם הספרי, בשם

.Ê˙˙ML ‰¯t38‰ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁ ÈÓ »»∆»»≈«»««ƒ∆ƒ¿¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a39¯B‰Ë d¯Oa -40. ¿∆¿ƒ¿«¿«»¿»»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
,eÏËa - ‰¯t Ô˙‡˙ML ÔÓÊa Ï·‡ ,ÔÈÏËa ÔÈ‡≈»¿≈ƒ¬»ƒ¿«∆¿»»«»»»¿

ÌÈ¯eÓL ÌÈ‡ È¯‰L41. ∆¬≈≈»¿ƒ

עדיין.39)שם.38) נתעכלו שנגע 40)ולא אףֿעלֿפי
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שבמעיה. החטאת במי שחיטה חוקת,41)אחר ספרי
מפני  תנאֿקמא, נגד במשנתנו יהודה כר' פסק קכה. פיסקא
שלושים  לפני נשאלה זו הלכה "וכבר (שם): בספרי שאמרו
שם  נאמר וכן בשרה", את וטיהרו ביבנה, זקנים ושמונה

(כסףֿמשנה). טרפון ור' הגלילי יוסי ר' בשם

.Á‰fn‰42‰f‰Â ,ÌÈa¯‰ ÏÚ epnÓ ÔÈfnL ÔBlÁÓ ««∆≈«∆«ƒƒ∆«»«ƒ¿À»
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Lc˜nÏ ÒÎÂ ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿««ƒ¿»¿««»ƒ¿¿««ƒ¿ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -43ÏÚ Ô‰Ó ÔÈfnL ÌÈn‰ ˙˜ÊÁL ; ¬≈∆»∆∆¿«««ƒ∆«ƒ≈∆«
Òe‡k ‰Ê È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk Ô‰L ÌÈa¯‰44‰f‰ Ì‡ Ï·‡ . »«ƒ∆≈¿≈ƒ«¬≈∆¿»¬»ƒÀ»

ÌÈn‰ e‡ˆÓÂ Lc˜nÏ ÒÎÂ „ÈÁÈ ÏL ÔBlÁÓ ÂÈÏÚ»»≈«∆»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿¿««ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a ·iÁ - ÔÈÏeÒt45BÏ ‰È‰L ÈtÓ , ¿ƒ«»¿»¿»∆¿≈ƒ¿≈∆»»

ÏÌÈ˜ÈÏÁÓ .Lc˜nÏ ÒkÈ Ck ¯Á‡Â ÌÈn‰ ÏÚ ˜c·46 ƒ¿…«««ƒ¿««»ƒ»≈«ƒ¿»«¬ƒƒ
ÌÈa¯ ÏL ÔBlÁÓ ı¯‡a ÌÈ˙˙BML ÌÈna ÌÚ‰ eÈ‰47, »»»««ƒ∆¿ƒ»»∆≈«∆«ƒ

ÔÈLLBÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÌÈÒÎÂ Ô˙B‡ ÌÈÒ¯B„Â¿¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿…»¿ƒ
.Ô‰ ÔÈÏeÒt ‡nL Ô‰Ï»∆∆»¿ƒ≈

מ"ד.42) פי"ב ששגג 43)שם טמא כאדם קרבן, מלהביא
למקדש. המים 44)ונכנס אם לחקור צריך היה שלא מפני

טעם  עוד רבינו מוסיף למשנתנו, [בפירושו כשרים. היו
אמרו, הרי טמא, הוא שמא ספק היה אם שאפילו ואומר,

טהור]. ספיקו - הרבים ברשות טומאה עשיר 45)ספק
בני  שני או תורים שתי מביא ועני שעירה, או כשבה מביא
החטאות, ברוב סולת. מביא דלות") ("דלי מדוכא ועני יונה,
קבועה". "חטאת ונקראות לעני, עשיר בין הבדל אין

רבים,47)שם.46) טמאים על מזים היו הזה החלון דרך
מתלכלכים  ובגדיהם מתחלקים היו והעם מים, שם ונאספו

שם). (רבינו

.Ë‰fn‰48‡Óh‰ ·BÊ‡a49˙‡hÁÏ50Ba LÈ Ì‡ : ««∆¿≈«»≈¿«»ƒ≈
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k51Ba ÔÈ‡ ;[‰ÏeÒt] B˙Èf‰Â ¿≈»««ƒ¿ƒ¿«»»¿»≈
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k52‰ÏeÒt B˙‡f‰Â53·BÊ‡Â . ¿≈»««ƒ¿≈ƒ¿«»»¿»¿≈

‰Ê54,‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ B¯·Á ‡nËÓ ∆¿«≈¬≈«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»
˙‡hÁÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡L55. ∆≈ƒ¿«»

מ"ו.48) יא 49)שם פרק (ראה לאכילה שלקטו כגון
לקודש.50)ה"ז). טהור טמא 51)והוא היה ואם

(רבינו  פסולים רק ולא טמאים המים לקודש, או לתרומה
בפחות 52)בפירושו). אחרים מטמא טמא אוכל שאין

ה"א). פ"ד אוכלים טומאת (הלכות זה משיעור
האדם 53) בין הטהור", "והזה יט): יט, (במדבר שנאמר

מזים. שבו האזוב ובין כביצה.54)המזה בו כשיש
ה"ו.55) פי"ג למעלה ראה

.ÈdÈa‚n‰56È„k ÌÈn‰ ÂÈÏÚ È¯‰Â ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÏk ««¿ƒ«¿ƒ∆À»»»«¬≈»»««ƒ¿≈
,ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ Ô˙ÂˆÓ eOÚL ÌÈn‰L ;¯B‰Ë - ‰‡f‰«»»»∆««ƒ∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk57. ¿∆≈«¿

בקורדום".56) הטהור הוא "אוחז מ"ה למעלה 57)שם
ה"א.

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

á"ôùú'ä 'á-øãà è"é 'â íåé

zrxv z`nh zFkld
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿¿»««
ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (· .‰¯Bza ·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡»»¿ƒ»«»«»∆…»…ƒ»≈
Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („ .˜˙p‰ Ál‚È ‡lL (‚ .‰‡ÓËÀ¿»∆…¿«««∆∆∆ƒ¿∆«¿…»
ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ«…«¬ƒ»«
Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â .˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰ .ÌÙO»»»√«»««∆¿«««¿…»∆»
˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á .„‚a‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Ê .¯‰ËiLk B¯ÚO¿»¿∆ƒ¿«ƒ»«««∆∆ƒ»««

.˙Èa‰««ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואם 1) בה, מראות וכמה הבשר, עור צרעת זהו אי יבאר

עמוק  שאינו נגע ומראה הפיתוך מראה זה, עם זה מצטרפים
בהרת  שנאמר מקום וכל צרעת, נגע כל שיעור הבשר, מעור
הבשר. עור בצרעת הם טומאה סימני שלשה דווקא, הוא אם

.‡¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ2¯BÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÔÈaÏiL ‡e‰3, »«««»»∆«¿ƒ»ƒ»
‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙Èe·l‰ ‰È‰˙Â4‰ˆÈa Ìe¯wÓe ¿ƒ¿∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»

‰ÏÚÓÏe5‰‰„ ‡È‰L ˙Èe·Ï Ï·‡ .6‰ˆÈa‰ Ìe¯wÓ ¿«¿»¬»«¿ƒ∆ƒ≈»ƒ¿«≈»
˜‰a ‡l‡ ,˙Ú¯ˆ dÈ‡ - ‰hÓÏe7.‡e‰ ¿«»≈»»««∆»…«

בשרו 2) בעור יהיה כי אדם ב): יג, (ויקרא בתורה האמורה
צרעת. לנגע בשרו בעור והיה צרעת 3)וכו' להוציא

דברים  במה בפ"ח. לקמן יתבארו שדיניה בזקן, או בראש
העור, מחלת שהיא באיזו קשורה כשהלבנונית אמורים,
וכן  צרעת. אינו - לגמרי בריא בעור לבן כתם סתם אבל
בעור  "והיה ה"ו: פ"א נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שנינו
שהכוונה  ברור ממנו. מצטער שהוא מלמד לנגע", בשרו
והמצוה' 'התורה (ראה מצער גירוי או כאב לו גורם שהנגע

שם). הקליפה 4)למלבי"ם ולא שבפנים הרך כקרום
מ"א  פ"א נגעים ישראל' ('תפארת החיצונית הקשה

עזה.5)ב'בועז'). יותר שנאמר 7)כהה.6)לבנונית
הוא. טהור בעור פרח הוא בוהק לט): (שם,

.·˙B‡¯Ó Úa¯‡Â8:Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa LÈ ¿«¿««¿≈¿»«««»»¿≈≈
‰‡¯ ‡e‰L ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ¯˙BÈa ÊÚ Ô·Ï…∆«¿≈∆≈¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿∆

˙¯‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,‚ÏMk ¯Oa‰ ¯BÚa9‡e‰L Ô·ÏÂ . ¿«»»«∆∆«ƒ¿»«∆∆¿…∆∆
Ôa O·k ÏL È˜ ¯Óˆk ‰‡¯pL ,ËÚÓ ‰fÓ ‰‰„≈∆ƒ∆¿«∆ƒ¿∆¿∆∆»ƒ∆∆∆∆

BÓBÈ10‡¯˜p‰ ‡e‰ ,11˙‡O12˙‡O‰ ÔÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . «ƒ¿»¿≈¿…∆∆≈∆ƒ«¿≈
ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk ‰‡¯pL ,ËÚÓ13˙¯‰a‰ ˙„ÏBz ‡e‰ ,14, ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ«≈»∆∆««∆∆

˙ÁtÒ ˙‡¯˜Â15,ËÚÓ ÏÎÈ‰‰ „ÈqÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . ¿ƒ¿≈«««¿…∆∆≈∆ƒƒ«≈»¿«
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‡e‰ È¯‰Â16Ì‚Â ,˙‡O‰ ˙„ÏBz ‡È‰ , «¬≈ƒ¿≈»ƒ∆∆«¿≈¿«

z„ÓÏ ‰p‰ .˙ÁtÒ ‡¯˜ ‰Ê17‡e‰L ‰‡¯n‰L , ∆ƒ¿»«««ƒ≈»«¿»∆««¿∆∆
‡e‰L ‰‡¯n‰Â ,˙¯‰a‰ ˙ÁtÒ ‡e‰ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk¿ƒ«≈»«««««∆∆¿««¿∆∆
˙ÁtÒ ÔBLÏ ÔÈ‡L ;˙‡O‰ ˙ÁtÒ ‡È‰ ‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»ƒ««««¿≈∆≈¿«««
ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡ Ô‡kÓ .‰ÏÙË ‡l‡∆»¿≈»ƒ»»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ

Úa¯‡ Ô‰L18.‰zÁtÒÂ ˙‡O ,dzÁtÒÂ ˙¯‰a : ∆≈«¿««∆∆¿««¿»¿≈¿««¿»

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



קנז zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` h"i 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"א.8) פ"א כי 9)נגעים אדם ב): (שם, בתורה האמורה
על  כך ונקראה בהרת. או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה
(איוב  בשחקים" הוא "בהיר כמו והבהיר, העז הלובן שם
כהנים' וב'תורת התורה. על בפירושו רש"י – כא) לז,
לבנוניתה? תהא "וכמה שנינו: ה"ב) פ"ב נגעים, (פרשת
כשלג". מצורעת מרים והנה י) יב, (במדבר שנאמר כשלג,

(רבינו 10) לנקותו כדי צמרו את שרחצו ואחר שנולד, ביום
שם). המשנה על שם.11)בפירושו בתורה,

בפירושו 12) רבינו מאיר. רבי דעת נגד שם במשנה כחכמים
או  לבנה "שאת לט): (שם, שהכתוב אומר שם למשנה

ביותר. הלבנות הן שאלו מוכיח לבנה" בית 13)בהרת של
ההי  את שמלבינים מפני מאד, לבן שהוא בכל המקדש, כל

שם). ישראל' ('תפארת מ"ד פ"ג מדות במס' כמפורש שנה,
נקראים 14) – ושאת בהרת – בתורה המפורשים הנגעים

תולדות, נקראים - להם כטפלים מדרשה והנלמדים אבות,
הבאה. בהערה ראה "ספחת". מהמילה ונלמדו

טפילה,15) אלא ספחת ואין אמרו: - ב ו, שבועות בגמרא
אחת  אל נא ספחני לו): ב, (שמואלֿא אומר הוא וכן

ה,16)הכהונות. (שבועות עקיבא רבי שיטת נוקט רבינו
נבדלים  פירוש מזו", למעלה "זו הם המראות שארבעת ב)
לכך, בהתאם ומסודרים לבנוניתם חוזק בדרגת מזה זה הם
מראה  ואחריה בראש, נשנית ביותר עזה שלבנוניתה בהרת
מלובן  למעלה לבנוניתה והשאת לבן, כצמר שהוא השאת
דיהה  שלבנוניתו ביצה מקרום למעלה וסיד ההיכל, סיד
הלבנונית, בסוג הוא ההבדל לרבנן אבל הקודמות. משלוש
לסוג  דומה שאינו מיוחד מסוג הוא והסיד השלג לובן
בפירושו  והרמב"ן כאן. (ראב"ד ביצה וקרום צמר של הלובן
הוא  הבהרת לובן שסוג מבאר ג) יג, (ויקרא התורה על
'תפארת  וראה השאת. סוג מהֿשאיןֿכן ומסנוור מבריק
לשני  המראות את ג"כ שחילק נגעים מס' בתחילת ישראל'

מזהיר). ובלתי מזהיר שהבהרת 17)סוגים: שאמרנו, מזה
ללמוד  יש ביצה, מקרום לבן יותר וסיד משאת, לבנה יותר
לשאת. טפל ביצה וקרום לבהרת, טפל הוא שסיד

למעלה 18) "זו עקיבא: רבי ששיטת משמע, שם בגמרא
ותולדות  אבות לשיטת מנוגדת מזו" למעלה וזו מזו,
דברי  על חמורה תמיהה ומכאן מ"א, פ"א בנגעים השנויה
ב'כסף  זל"ז. המנוגדות השיטות שתי שנוקט כאן רבינו
השקלאֿוטריא  שאמנם ומבאר, זו תמיהה על עמד משנה'
השיטות, שתי בין ניגוד על מסתמכת שם שבועות במס'
מודה  עקיבא רבי שגם אפשר - א ו, שם המסקנה לפי אבל
בהערה  נוסף ביאור במשנתנו. שנשנו כפי ותולדות באבות

הבאה.

.‚ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - el‡ ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿¿»ƒ≈À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
‰Ê19¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,20˙i‡¯ ˙lÁ˙a ÔÈa ; ∆≈¿»≈≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ«

Ú‚p‰21‰Ú·M‰ ÛBÒa ÔÈa ,22¯ËÙpL ¯Á‡Ï ÔÈa , «∆«≈¿«ƒ¿»≈¿««∆ƒ¿«
Ú¯ˆn‰23ËÏÁ B‡24Blk ‰È‰L Ú‚ „Á‡ ?„ˆÈk . «¿…»∆¿«≈«∆»∆«∆»»À

Ìe¯˜k B‡ È˜ ¯Óˆk B‡ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk B‡ ‚ÏLk Ô·Ï»»¿∆∆¿ƒ«≈»¿∆∆»ƒƒ¿
˙¯‰a‰ ‰‡¯Ók Ô·l‰ ˙ˆ˜Ó ‰È‰L Ú‚ „Á‡Â ,‰ˆÈa≈»¿∆»∆«∆»»ƒ¿»«…∆¿«¿≈««∆∆

˙Átq‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe ˙‡O‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe25- ƒ¿»¿«¿≈«¿≈ƒ¿»¿«¿≈««««
Ìe‡Ó ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .·eLÁ ‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰«…¿«¿∆∆»»ƒ≈»»¿»

ÌÈÓÎÁ26Ô‰L ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ∆≈
?Úa¯‡27˙B‡¯na ÔÈ·‰Ï È„k28BÈ‡L Ô‰k ÏkL . «¿«¿≈¿»ƒ««¿∆»…≈∆≈
¯ÈkÓ29B˙B‡ ÔÈ„nÏnLk Ô‰È˙BÓLe ˙B‡¯n‰ «ƒ««¿¿≈∆¿∆¿«¿ƒ

¯ÈkÈÂ ÔÈ·iL „Ú ,Ú‚p‰ ‰‡¯È ‡Ï - B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe30 ƒƒ…ƒ¿∆«∆««∆»ƒ¿«ƒ
dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙¯‰a‰ ‡È‰ BÊ :¯Ó‡ÈÂ31‡È‰ BÊ , ¿…«ƒ««∆∆¿ƒ««¿»ƒ

.dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙‡O‰«¿≈¿ƒ««¿»

הללו 19) מראות "ארבעה שונים: אנו מ"ג, שם בנגעים
ואפילו  בדבר, הגבלה כל שאין ומשמע זע"ז", מצטרפים
ביניהן  שיש בהרת, עם שאת של תולדה או התולדות שתי
משמע  וכן מצטרפות. כן גם דרגות, שלוש של הבדל
והיה  שדרשו: ה"ד, פ"א נגעים פרשת כהנים' מ'תורת
צרעת" לנגע "והיה ב): יג, (שם בתורה נאמר (פירוש,
בנגעים  מדבר הכתוב והרי "והיו", נאמר ולא יחיד, בלשון

מפני זה, עם זה שמצטרפים מלמד נחשבים רבים) שכולם
ורא"ש  ואע"ג, ד"ה א ו, שבועות רש"י (ראה כאחד
ששונה  שמי משמע, שם בסוגיה אמנם למשנתנו). בפירושו
שלה, אב עם רק מצטרפת שתולדה סובר ותולדות אבות
שם  המסקנה לפי אבל בשקלאֿוטריא, נאמר זה אולם
בצירוף, קובעות אינן הלובן שדרגות עקיבא, דרבי אליבא
אבות  שגם אפשר הנגעים, טבעי לימוד לשם רק ונאמרו
טבעי  לימוד לשם אלא צירוף דיני לענין נקבעו לא ותולדות
ובשמותיהם  בהם בקיא שאינו כהן "וכל ומראותיהם הנגעים
וראה  משנה'. 'כסף שם). (גמרא הנגעים" את רואה אינו

זו. הלכה בסוף רבינו מביא 20)דברי הצירוף אם בין
נקדים  כיצד? עליו. מחמיר הוא אם בין למצורע, הקלה
מביאים  בנגע שלקה אדם א. בשר: עור נגעי דיני עיקרי
(שיעורו  כגריס גדול נגע הכהן מצא אם ב. הכהן. אל אותו
מחיה  או שהלבינו שערות שתי בו ויש ה"ז) לקמן יתבאר
מצורע  הוא שהמנוגע מודיע הוא כעדשה, חי) (בשר
הכהן  האלה, הסימנים משני אחד בנגע אין אם ג. מוחלט.
אם  ד. לקמן). יבוארו ההסגר (פרטי ימים לשבעה מסגירו
לא  וגם הימים שבעת אחרי הנגע התרחב) =) פשה לא
הכהן  מסגירו למעלה, שאמרנו הטומאה סימני בו נולדו
אחד  בו נולדו לא שני הסגר אחרי אם ה. לשבוע. שנית
מחיה, לבנות, שערות שתי – הטומאה סימני משלושת
אדם  בנגעי שלישי הסגר אין ולעולם הכהן. מטהרו – פשיון
ויקרא  התורה על בפירושו רש"י וראה כאן. הפרק סוף (ראה
אחרי  הנגע פשה אם ו. שם). מזרחי אליהו וברבינו ו. יג,
אם  ז. מוחלט. מצורע הוא - שני הסגר או ראשון הסגר
ופרחה  הצרעת התרחבה שהוחלט אחרי או ההסגר אחרי
בתחילה, הגוף בכל הצרעת פרחה אם ח. טהור. – גופו בכל
נפרש. ועכשיו המנוגע. את ומסגירים נגע ככל דינה

במנוגע 21) שהיה כגון בלבד, לחומרא הוא הצירוף כאן
מצטרפים  שאת, מראה גריס וכחצי בהרת מראה גריס כחצי
או  טומאה סימני בנגע כשאין אותו ומסגירים גריס לשיעור
ב). דין (ראה טומאה סימן בו כשיש אותו מחליטים

להקל 22) בשניהם ויש שני. הסגר או ראשון הסגר של
שבעת  ואחרי ונסגר, כגריס בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר.
אומרים  אנו אין שאת, מראה ונמצא הלבנונית ירדה הימים

הסגר  וטעון חדש נגע המראות שזה שני דנים אלא ראשון,
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שלישי  הסגר טעון ואינו שנית, אותו ומסגירים אחד  כנגע
ואחרי  כגריס, בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר ה). דין (ראה
למראה  והפך הנגע מחצית של הלבנונית הוכהה ההסגר
שונים  נגעים כשני החצאים שני את דנים אנו אין שאת,
וכן  אחד. כנגע אותם ודנים מצטרפים אלא מכגריס פחותים
ולפעמים  להקל לפעמים הוא הצירוף שני הסגר בסוף
ואחרי  גריסים, כשני בהרת בו היתה כיצד? להקל להחמיר.
והשאר  שאת, יותר או גריס הנגע במקום מצאו שני, הסגר
זה  הוא – שאת – חדש נגע אומרים אנו אין שהיה, כמה
פשה  שלא הוא אחד ונגע מצטרפים אלא הסגר, וטעון
ניתוספה  ולהחמיר: ה). דין (ראה וטהור – שני בהסגר
את  ומחליטים פשיון זה הרי שאת, מכגריס פחות אפילו

ו). דין (ראה ופטרוהו 23)המנוגע שטיהרוהו פירוש,
שיער  – טומאה סימני נמצאו כשלא היינו, נגעים, מדיני
שפטרוהו  אחרי ואם שני. הסגר אחרי – מחיה פשיון, לבן,
היה  הפשיון אם ואפילו מוחלט מצורע הוא הצרעת, פשתה

הראשון. לנגע הוא מצטרף - אחד אחר 24)ממראה אם
שני  דנים אנו הגוף, בכל אחר ממראה נגע פרח החליטה
הדינים  כל ז). דין (ראה אותו ומטהרים אחד כנגע המראות

מ"ג. פ"א נגעים במסכת בקיצור נשנו כסיד 25)שלמעלה,
אלא  גריס שיעור בנגע אין ואפילו ביצה, כקרום או ההיכל

מצטרפים. – המראות ארבעת כל נצרף מ"א.26)אם שם
טמא.27) – ולמעלה ביצה מקרום לומר: היה רצוי ויותר
הנגעים.28) ולראות להכיר הכהנים שבועות 29)שלימדו

א. ה"ב):30)ו, (פ"ט לקמן רבינו לדברי סתירה בזה אין
והוא  לו אומר החכם שוטה, או קטן הכהן היה "ואפילו
עצמו  על סומך אינו כשכהן מדובר ששם מפני מחליט",
רבינו, שם שמבאר כמו מלמדו, שהחכם מה ואומר כלל
מזדקק  ואינו בינתו על לסמוך רוצה כשהכהן וכאן
שיבין  עד נגעים לראות לו אסור בקיא, חכם של להוראותיו
אחר). הסבר שם משנה' ב'כסף וראה ספר', ('קרית ויכיר

בנגעי 31) גם בקיא להיות שצריך רבינו כותב (שם) לקמן
ובגדים. בתים

.„˙ˆ˜Ó el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó Ô·l‰ ‰‡¯Óa ‰È‰»»¿«¿≈«…∆≈«¿««¿≈ƒ¿»
;‡e‰ ˙Ú¯ˆ Ú‚ ‰Ê Ìb - Ba ˙·¯ÚÓ ˙eiÓeÓ„‡«¿ƒ¿…∆∆«∆∆«»««
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆¿»»¬«¿»∆¿«ƒ

˙‡OÏ32ÒÏe ˙‡O ÏL ˙ÁtqÏÂ.˙¯‰a‰ ˙Át «¿≈¿««««∆¿≈¿«««««∆∆
,Ì„‡ ËÚÓe ˙Èe·lÓ ·¯ÚÓ ‡e‰L ,‰f‰ ‰‡¯n‰Â¿««¿∆«∆∆¿…»ƒ«¿ƒ¿«…∆

Ce˙t ‡¯˜p‰ ‡e‰33Úa¯‡a Ce˙t‰ ‰‡¯Ó „ˆÈÎÂ . «ƒ¿»»¿≈««¿≈«»¿«¿«
˙BÒBk Úa¯‡ Ô‰ el‡k ?el‡ ˙B‡¯Ó34·ÏÁ ˙B‡ÏÓ35, «¿≈¿ƒ≈«¿«¿≈»»

‰iM·e ,Ì„ ÈtË ÈL ‰BL‡¯‰ ÒBka ·¯Ú˙Â¿ƒ¿»≈«»ƒ»¿≈ƒ≈»«¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯·e ,ÔÈtË ‰BÓL ˙ÈLÈÏM·e ,ÔÈtË ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»¿ƒƒ
‰‡¯n‰ ‡e‰ ˙¯‰aaL Ce˙t‰ .ÔÈtË ¯OÚ ‰MLƒ»»»ƒƒ«»∆««∆∆««¿∆
,˙ÈLÈÏL ÒBk ‰‡¯Ók - ˙‡OaL Ce˙t‰Â ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿«»∆«¿≈¿«¿≈¿ƒƒ
,‰iM‰ ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙¯‰a‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿«««««∆∆¿«¿≈««¿ƒ»
ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙‡O‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿««««¿≈¿«¿≈«

‰BL‡¯‰36. »ƒ»

ה"ג,32) פ"ד נגעים פרשת כהנים' ב'תורת מ"ב. פ"א נגעים
(בלי  חלקה תטמא השאת לחשוב) (אפשר "יכול שונים: אנו

כזו, (בתערובת בפתוך תטמא והברת אדמומית) תערובת
מנין  בלבד), בהרת אצל בתורה נכתבה "אדמדמת" שהרי
בבהרת? בשאת האמור ואת בשאת, בבהרת האמור את ליתן
מפני  (שם) במשנה רבינו ופירש היא". צרעת תלמודֿלומר
(זוהי  מזו. זו למדים היא" "צרעת כתוב בשאת בבהרת שגם
שוה", "גזירה ונקראת בהן נדרשת שהתורה המידות אחת
מזה  ולומדים המילה, אותה נמצאת מקומות שבשני היינו

שווה). דינם הענינים ארמית.33)ששני בלשון מעורב
אשא  "פתיכין ב): כה, (איוב עוזיאל בן יונתן בתרגום
יוםֿטוב' ('תוספות ומים אש מעורבים פירוש: ומיא",

('מראה 34)במשנתנו). הלוג רביעית מחזיקה כוס סתם
ד). סי' א.35)כהן' ו, מפרש,36)שבועות רבינו

אלאֿאםֿכן  בה ניכרת אדמומית אין ביותר הלבנה שבהרת
ניכרת  הכהים ובמראות אודם, של גדולה כמות תתערב
שהלבנונית  מה וכל קטנה, יותר כמות כשנתערבה אדמומית
הדרושה, האדום החומר כמות מצטמצמת והולכת, מחלישה
'כסף  וראה הסדר, את מהפך (הראב"ד ניכרת שתהיה כדי

משנה').

.‰Ce˙t‰ ÔÈa Ô·l‰ ÔÈa ,el‡‰ ˙B‡¯n‰ Ïk37, »««¿»≈≈«»»≈«»
ÔÈ·e .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ‰‡¯ÓÎe ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿∆∆»≈¬ƒ≈
B˙ˆ˜Óe Ô·Ï B˙ˆ˜Ó B‡ Ô·Ï Blk Ú‚p‰ ‰È‰L∆»»«∆«À»»ƒ¿»»»ƒ¿»
ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰ - ÌcÓ„‡¬«¿««…¿«¿∆∆»≈¿»≈≈

.¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ

המראות 37) שארבעה רבינו השמיענו בה"ג למעלה
מוסיף  וכאן מצטרפים, אדמימות) תערובת (בלי החלקים
מראות  צירוף שדין מפני מצטרפים, הפתוכים שגם ואומר
ומשמע  הפתוכים, דיני אחרי מ"ג) פ"א (בנגעים נשנה נגעים

צירוף. בדין כלול למעלה האמור שכל

.Â¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ó Ïk38Ú‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡39 »«¿≈»«««»»≈»¿»∆«
¯BÚÓ ˜ÓÚ Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡nhÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«»…≈

¯Oa‰40B˙LÈLÓa ˜ÓÚ ‡Ï .41,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa ‡l‡ , «»»…»…ƒ¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»«ƒ
Ï·‡ .Ïv‰ ÔÓ ‰wÓÚ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰ ‰nÁ‰ ‰‡¯Ók¿«¿≈««»«ƒ¿≈»«ƒ¬À»ƒ«≈¬»
¯‡L ÌÚ ‰ÂLa Ce˙t‰ B‡ Ô·l‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¿≈«…∆«»¿»∆ƒ¿»
ÁÓˆ BÓk ‡l‡ ,Ú‚ BÈ‡ - ¯BÚ‰ ÔÓ dB·‚ B‡ ¯BÚ‰»»«ƒ»≈∆«∆»¿∆«

.Ûeba ÌÈÏBÚ‰ ÌÈÁÓv‰ ÔÓƒ«¿»ƒ»ƒ«

והזקן,38) הראש מנגעי חוץ האדם, שבגוף הנגעים כל
יתבארו  וזקן ראש נגעי ודיני הבשר. עור צרעת נקראים

בפ"ח. הפתוכים.39)לקמן ובין הלבנים המראות בין
הנגע 40) "ומראה ג): יג, (ויקרא בתורה כתוב ב. ו, שבועות

שאת  "אין (שם): בגמרא שאמרו ומה בשרו". מעור עמוק
שהיא  מפני הבהרת ממראה שגבוהה פירושו, גבוה" אלא
(כסףֿמשנה). העור ממראה עמוקה אבל ממנה, כהה

ומורגש 41) הנגע, ממקום ממש גבוה הבריא העור שיהיה
עמוק" ממשו אין עמוק, הנגע "ומראה היד. במשמוש
לומר, התכוון ה"ה). פ"ב נגעים פרשת כהנים' ('תורת
– מראהו אלא העור מבשר ממש עמוק הנגע אין שאפילו
אם  עליו צרעת דין ממש עמוק כשהוא גם אבל צרעת, נקרא

ספר'). ('קרית עמוק מראהו

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



קנט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` 'k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ê˙Ú¯ˆ ÔÈa Ì„‡ ˙Ú¯ˆ ÔÈa ,˙Ú¯ˆ ÈÚ‚ Ïk ¯eÚLƒ»ƒ¿≈»««≈»««»»≈»««
ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a42È˜Ïw‰43Úa¯Ó ‡e‰L44‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ∆¿À»¿

ÌÈLÏL ˙ÁÈÓˆ È„k ¯Oa‰ ¯BÚÓ Úa¯Ó ÌB˜Ó»¿À»≈«»»¿≈¿ƒ«¿ƒ
LLÂ45.·Á¯ ˙B¯ÚO LLÂ C¯‡ ˙B¯ÚO LL ,˙B¯ÚO ¿≈¿»≈¿»…∆¿≈¿»…«

‰fÓ ˙BÁt‰ ÏÎÂ46˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡47. ¿»«»ƒ∆≈∆«»««

מ"א.42) פ"ו מפול 43)נגעים גדול יותר שהוא פול מין
שם. גדל שהוא המקום שם על כך ונקרא רגיל,

במס'44) רבינו מפרש כך מרובע. הוא עצמו הפול פירוש,
שלו  שהגרגרים אחד מין הפולים "ומן מ"ח: פ"ה מעשרות
הידוע  והוא למקום, מיוחסים מרובעים (גדילים?) גדולים
הוא  שהגריס שפירש, כאן רא"ש (וראה הקלקי". כגריס
ומשלימים  הקרנות ארבע את עליו שמוסיפים אלא עגול

ושש 45)לריבוע). שלושים של כעוביין לא כלומר,
יו"ד  (ש"ך בממוצע בו שגדלות המקום כשטח אלא שערות,

יח). ס"ק קצ ברוחב,46)סי' וכן באורך שערות משש
שערות. 36 למקום ויצטרף לרבעו כדי בו שיש ואע"פ

הבאה.47) בהלכה ראה

.ÁelÙ‡ ,˙B¯ÚO LÓÁ ˙ÁÈÓˆ È„k BaÁ¯ ‰È‰L Ú‚∆«∆»»»¿¿≈¿ƒ«»≈¿»¬ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡Â ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰»»»¿«»¬≈∆»¿≈∆«»««

ÒÈ¯‚k Úea¯ Ba ‰È‰iL „Ú48‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ¬»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ49. ¿∆ƒƒ«

(שם)48) המשנה על בפירושו כגריס. וברוחב כגריס באורך
ממש, מרובעת להיות צריכה הנגע תבנית שאין רבינו, מבאר
ולא  מרובע גריס בו להכניס שאפשר מקום שתתפוס אלא

הנגע. מגבולות א.49)יחרוג ד, עירובין

.Ë˙¯‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰ - »»∆…««∆∆«ƒƒ¿»
˙B‡¯Ó Úa¯‡51‰È‰iL ‡e‰Â .Ce˙t ÏL B‡ Ô·Ï ÏL «¿««¿∆…∆∆»¿∆ƒ¿∆

‰ÊÂ .¯Oa‰ ¯BÚÓ ˜ÓÚ ‰È‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆»…≈«»»¿∆
Ì˙Ò ˙¯‰a B˙B‡ ÔÈ¯B˜ e‡L ‡e‰52‡È‰L ˙¯‰a . ∆»ƒ«∆∆¿»«∆∆∆ƒ

a ˙È‡¯ ‚ÏLk ‰fÚ‰‰k Ô·Ï ‡e‰L Ì„‡53˙¯‰·e , «»¿∆∆ƒ¿≈¿»»∆»»≈»«∆∆
ÈLeÎa ˙È‡¯ ‰‰k ‡È‰L54ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰fÚ ∆ƒ≈»ƒ¿≈¿ƒ«»¿ƒ»≈¿«¬ƒ

ÈBÈ·a ‡l‡ Ïk‰55.¯ÁL ‡ÏÂ Ô·Ï ‡Ï BÈ‡L , «…∆»¿≈ƒ∆≈…»»¿…»…

בבהרת.50) שהוא דין איזה שנאמר בפירושו 51)פירוש,
נאמר  שוה', מ'גזירה שלמדו רבינו, כותב (שם) המשנה על
בכל  ליתן "צרעת", אחרים בנגעים ונאמר "צרעת", בבהרת

בבהרת. האמור את כאן 52)הנגעים מסתיימת הענין לפי
עצמו. בפני ענין ואילך ומכאן אפילו 53)ה"ט, לפעמים

ביצה. מקרום שחור.54)למטה מראה 55)שעורו לפי
ביותר. כהה ולא ביותר בהיר לא בינוני, אדם של עורו

מ"א. פ"ב נגעים במס' כחכמים,

.È¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa Ô‰ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL56: ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»«««»»
,Ô·Ï ¯ÚO‰ÈÁn‰Â57ÔBÈOt‰Â ,58ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe . ≈»»»¿«ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰„ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza«»≈«ƒ∆¿»«∆∆»≈»»»
¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁÈ - Ô‰k‰ e‰‡¯iLk ,ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓ B‡ƒ¿«»»«¿∆ƒ¿≈«…≈«¿ƒ¿…«
¯‚qÈ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï .‡ÓË59 »≈…»»»≈»»»¿…ƒ¿»ƒ»≈

¯ÚO ˙¯‰aa „ÏB Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ≈ƒ«««∆∆≈»
;ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ‰˙OtL B‡ ,‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï»»ƒ¿»∆»¿»¿ƒ»¬≈∆À¿»

‰˙Ot ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡ÏÂ ‰ÈÁÓ ‡Ï da „ÏB ‡Ï…«»…ƒ¿»¿…≈»»»¿…»¿»
ÔzLÏMÓ „Á‡ da „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ¯BÚa»«¿ƒ»«≈ƒƒ«»∆»ƒ¿»¿»
ÔÈ‡L ;ep¯ËÙÈÂ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,BËÈÏÁÓ -«¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿ƒ¿¿∆∆≈

˙BÚe·L ÈL ÏÚ ¯˙È ¯bÒ‰ ¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a60Ì‡Â . ¿ƒ¿≈«»»∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚO Ba „ÏB B‡ Ú‚p‰ ‰Ot ¯‰ËÂ B¯ËtL ¯Á‡Ï¿««∆¿»¿»≈»»«∆««≈»»»

‰‡ÓË ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡61. ƒ¿»¬≈∆À¿»À¿»

לז.56) הערה למעלה הנגע.57)ראה באמצע בריא בשר
הבאים.58) בפרקים מבוארים דיניהם פרטי הנגע. התרחבות
אותו 59) סוגרים שאין כתב ה"ה פי"ד לקמן למלך' ב'משנה

רש"י  אולם מוסגר, הנך לו: אומר הכהן אלא בבית, ממש
כתב  וכן ממש, מסגירו שהכהן אומר התורה על בפירושו
דעתו. קיבלו שם וה'תוספות' והר"ן ב. נו, בנדרים גם

ה).60) (דין ה"ג למעלה שכתבנו מה פ"ג 61)ראה נגעים
מ"ג.

.‡È˙ÈOÚ ¯bÒ‰‰ ¯Á‡Ïe ‚ÏLk ‰fÚ ‰˙È‰L ˙¯‰a«∆∆∆»¿»«»¿∆∆¿«««∆¿≈«¬≈
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‰lÁza ‰˙È‰L B‡ ,‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»∆»¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»

‰˙È‰L ˙BÓk ‡È‰ È¯‰ - ‚ÏLk ˙ÈOÚÂ62ÔÈ‡L ; ¿«¬≈¿∆∆¬≈ƒ¿∆»¿»∆≈
.‰¯‰Ë ÔÓÈÒ B˙i‰k ‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰‡¯n‰ ˙efÚ«««¿∆ƒ«À¿»¿…¿ƒ»ƒ«»√»
‰‰k ˙ÈOÚÂ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ËÚÓ˙ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒ¿«≈≈«¿««¿¿«¬≈≈»

˜‰a ˙ÈOÚ È¯‰L ,‰ˆÈa Ìe¯wÓ63.¯B‰Ë CÎÈÙÏe , ƒ¿≈»∆¬≈«¬≈…«¿ƒ»»
Ú‚p‰ ‰‰k ‰p‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«∆∆∆¡««»¿ƒ≈≈»«∆«

?Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ¯BÚa Ú‚p‰ ‰OÙ ‡ÏÂ64‰‰k Ì‡L ¿…»»«∆«»¿ƒ¬«…≈∆ƒ»»
˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó65‰Ot ‡ÏÂ ‰‰k ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ≈«¿««¿»¿≈ƒ…≈»¿…»»

‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡Ï B· „ÏB ‡ÏÂ¿…«…≈»»»¿…ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë66. »

כלל.62) נשתנה לא כאילו דינה מ"ז. פ"ד ראה 63)שם
ה"א. טהרה,64)למעלה סימן הוא הנגע שכהיית ומשמע

טמא. – כהה לא שאם מכאן לכאורה ללמוד אפשר וכן
ביצה.65) מקרום "ולא 66)למטה תורה שאמרה ומה

מות  ואמו אביו "ומכה כמו פשה, לא או הכוונה פשה"
אומר, התורה על בפירושו ורש"י טו). כא, (שמות יומת"
טמא. – פשה לא אפילו כהה לא אבל טהור, הנגע" ש"כהה
ראה  רבינו. כדעת ופסק רש"י דעת מפריך שם (והרמב"ן

מ"ג). פ"א שם יוםֿטוב' 'תוספות

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ë 'ã íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
יהיו 1) שערות וכמה טומאה, סימן שהוא לבן שיער יבאר

מקום  זה ובאי מראה בכל מטמא השערות לובן ושיעורם,
הוא  אם פקודה שיער הבהרת, את לבן שיער קדם אם יהיו,
שערות  שתי ובה כגריס בהרת בו היתה טומאה, סימן

וטהר. גריס כחצי ממנה והלך והוחלט

.‡˙BÁt ÔÈ‡ - ˙Ú¯ˆa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰L Ô·Ï ¯ÚO≈»»»∆ƒ«À¿»¿»««≈»
˙B¯ÚO È˙MÓ2˙BÏh eÈ‰iL È„k ?Ôk¯‡ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿≈¿»¿«»ƒ¿∆»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa3B‡ ,‰Ê ¯eÚMÓ ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰˙È‰ . ¿»¿»««¬À»¿««¿»»ƒƒ∆
‰¯ÁL ˙Á‡4‰˜ÏÁÂ ‰hÓlÓ ˙Á‡ B‡ ,‰·Ï ˙Á‡Â ««¿…»¿««¿»»««ƒ¿«»¿∆¿¿»

¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈzLk ˙È‡¯Â ‰ÏÚÓÏÓ5 ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ∆»»ƒ»»«¿ƒ
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ÔÈaÏÓ ÔL‡¯Â6ÔÈaÏÓ Ô¯wÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¿ƒ¬≈∆»»»ƒ»»«¿ƒ
.‡ÓË - ‡e‰L Ïk Ô·l‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÁLÓ ÔL‡¯Â¿…»«¿ƒ««ƒ∆«»»»∆»≈

הפך 2) בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב על כהנים בתורת
"שערה" פירוש שניים", שיער מיעוט - "ושער דרשו: לבן"
שם  היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, - משמעותה

פרטים. כמה וכולל לגוזזן 3)המין יהיה שאפשר
שיעורן  בדבר תנאים נחלקו ב נב, נדה במשנה במספריים.
כדברי  "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של
שם) למשנה (בפירושו רבינו שלדעת ומפני להחמיר", כולם
ולקמן  להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור
מצילות  שהן שחורות שערות שתי בעניין ו הלכה ח בפרק
השיעור  רבינו מצריך המנוגע, את ומטהרות וזקן ראש בנגעי
[נראה  להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף כדי היינו הגדול
כולם  כדברי "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש שרבינו
אלא  הספק, מפני שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר"
הקטן, השיעור מספיק ולפסול שלטמא וודאית, הלכה קבע
גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל
וכתב  ו הלכה ח בפרק לקמן וכן כאן רבינו סתם ולפיכך
חותכת  והוכחה מספק". "טמא כתב ולא "טמא" סתם
"ספק  א: משנה ה פרק בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו
ולמה  ה, הלכה ו פרק לקמן רבינו פסק וכן טהור", נגעים
חומרא  ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע כאן? החמירו

הספק]. שהוא 4)מפני צבע כל אלא שחורה, דווקא לאו
שחורה  ונקט מלבן, במקומם חוץ האדם בני שרוב מפני ,

היו. שחורות שערותיהם שהוא.5)ובזמנם כל אפילו
זה 6) למדו ב הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת

השיער  חלק משמע לבן". הפך בנגע "ושער (שם) מהכתוב
הלבין. בנגע שנוגע

.·ÏÚ Û‡ ,Ú‚p‰ CB˙a Ô‰L ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿»∆≈¿«∆«««
Ô‡k ˙Á‡ ˙B¯fÙÓ Ô‰Â Ô‰ÈÈa ¯BÁL ¯ÚO LiL Ètƒ∆≈≈»»≈≈∆¿≈¿À»««»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - Ô‡k ˙Á‡Â7‰È‰ elÙ‡ . ¿««»¬≈≈ƒ«À¿»¬ƒ»»
¯BÁM‰ ¯ÚO ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ¿À¿»≈¿≈»«»

BËÚÓÓ8˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL eÈ‰L ÔÈ·e . ¿«¬≈∆»¿≈«¿»¿««∆∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÙBÒa eÈ‰L ÔÈ·e ÔzÙwÓ ‡È‰Â9. ¿ƒ««¿»≈∆»¿»¬≈∆»≈

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ dcˆa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡10„Ú , ¬»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬≈∆»«
˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰ ÈzL Ba ˙BÁÓBvL ¯BÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿¿≈«¿»«¿»

Ú‚p‰ CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰ .Ô·Ï11‰ˆeÁ ˙B·ÎBLÂ »»»¿≈¿»¿«∆«¿¿»
BÏ12‡ÓË -13- BÎB˙a ˙B·ÎBLÂ BÏ ‰ˆeÁ eÈ‰ ; »≈»»¿¿¿

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡14. ≈»ƒ«À¿»

וכשהן 7) ובמפוזר". במכונס וכו' מטמא לבן ששיער
הטבעי. מצבע שערות ביניהן יש נגע 8)מפוזרות היה אם

שמקום  אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס
כגריס, שיעור בו ואין הנגע גודל את ממעט השחור השיער
מטמא  אינו מכגריס שפחות ז הלכה א בפרק למעלה ולמדנו
סימן  שהוא - לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם

ממעט. אינו וודאי "מטמא 9)טומאה אמרו: ג משנה שם
מוקפות  שהשערות בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו'
אותן  מקיף הנגע כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר נגע

ממש. גבולו על עומדות לבן 10)אלא שער א: משנה שם

בלבד. הנגע בתוך הנגע.11)מטמא בתוך צמחו פירוש,
עליו.12) ושוכבות הבריא העור לצד תורת 13)נכפפו

בנגע, "ושער ב: הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים
ואפילו  הנגע) בתוך שצמח (פירוש שבתוכו מה את להביא

לו". חוצה ושוכב 14)שוכב לו שחוצה "פרט שם:
בתוכו".

.‚Ô·Ï15eÈ‰L ÔÈa ,‰‡¯Ó ÏÎa ‡nËÓ ˙B¯ÚO‰ …∆«¿»¿«≈¿»«¿∆≈∆»
¯˙BÈa ‰‰c Ô·Ï ˙B·Ï eÈ‰L ÔÈa ‚ÏLk ˙B·Ï16, ¿»¿∆∆≈∆»¿»…∆≈∆¿≈

.‡ÓË - Ô·Ï Ô‰È‡¯Óe ÏÈ‡B‰ƒ«¿≈∆»»»≈

בכל 15) ומטמא ... לבן "ששיער א: משנה ד פרק נגעים
לובן". "ומראה 16)מראה ביצה, מקרום למטה אפילו

פרשת  כהנים (תורת עמוק" לבן שער אין - עמוק הנגע
ה). ב, פרק נגעים

.„Ûe‚a ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·Ï ¯ÚO ÔÈ‡≈≈»»»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿
˙¯‰a‰17B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÎB˙·e ˙¯‰a ?„ˆÈk . ««∆∆≈««∆∆¿»¿ƒƒ¿»

ÈzLe ,‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓ B‡ ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a…«ƒ¿««¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈
˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ˙B·Ï ˙B¯ÚO¿»¿»¿«¿ƒ«ƒ¿»«…«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - Ú‚p‰ CB˙aL18˙¯‰·k BÊ È¯‰Â , ∆¿«∆«≈»ƒ«À¿»«¬≈¿«∆∆
˙¯‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ .¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L∆≈»≈»»»¿«¿ƒ««ƒ∆««∆∆

˙ÙwÓ19B‡ Ô˙ÈÁÓ ˙‡ B‡ ‰ÂÎn‰ ˙‡ B‡ ÔÈÁM‰ ˙‡ «∆∆∆«¿ƒ∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô‰a LiL ˜‰a‰ ˙‡∆«…«∆≈»∆¿≈«¿»¿≈ƒ»»
ÈzL ˙‡ ÛÈwÓ ˜‰a B‡ Ô˙ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ¿»»…««ƒ∆¿≈

˙B¯ÚO‰20‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ -21È¯‰Â , «¿»¬≈≈≈»ƒ«À¿»«¬≈
.¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ˙¯‰a‰««∆∆¿«∆∆∆≈»≈»»»¿«¿ƒ

א.17) המונחים: פירוש נקדים ה. משנה א, פרק נגעים
ב. העור; ונפשט האש מחמת שלא בעור מכה - שחין
- השחין מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה
דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל
מכוות  כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת בתורה:
א. הלכה א פרק למעלה ראה בוהק, ה. השחין;

שאם 18) מכגריס, פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
הבהרת  צירוף מבלי עצמם מחמת מטמאים כגריס, הם

לבן. שיער בהם השערות 19)כשיש את רואים אנו אין
מקיפה  אינה הבהרת אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו
שהיא  לשחין הסמוכה כבהרת שזה צדדיהם, מכל אותם
אינה  שהבהרת מפני טומאה, סימני בה כשיש אפילו טהורה
הבשר  בעור הוא לנגע שחוצה "כל כן אם אלא מטמאה
המכווה  או השחין ומקום שם), רבינו (לשון לפשיון" וראוי
טומאה. סימן זה אין לתוכם הנגע פשה ואם לכך, ראוי אינו

פנימית 20) בהרת חלקים: לשני הבהרת את מחלקים והם
ובהרת  שחין של טבעת מוקפת והיא שערות שתי שבה

טבעת. בצורת שבבהרת 21)חיצונה השערות שאין מפני
אינה  כן גם והפנימית החיצונה. לבהרת מועילה הפנימית
אותה. מקיף לפשיון ראוי בשר עור שאין מפני מטמאה
פירוש, שחילקן", "או אחד: דין עוד נמצא שם במשנה

טהור. - ביניהן והפריד השערות שתי בין נכנס השחין

.‰ÔÈÁM‰ Ô‰Ï eÎÏ‰22˙‡ eÙÈw‰L ‰ÂÎn‰Â ˜‰a‰Â »¿»∆«¿ƒ¿«…«¿«ƒ¿»∆ƒƒ∆
,Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ B‡ Ô‰Ï ÔÈÎÓÒ B‡ ˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰«¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ»
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˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL e‡ˆÓÂ23dÙe‚a24ÛBÒa ¿ƒ¿¿¿≈«¿»¿««∆∆¿»¿
‰Ê È¯‰ - ÈM‰ Úe·M‰ ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯‰ Úe·M‰«»«»ƒ¿«»««≈ƒ¬≈∆

ep¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ;ËÏÁÓ25. À¿»¿ƒ…»¿»∆ƒ¿¿∆

לקמן.22) רבינו מסיים וכן שני או ראשון הסגר בסוף
למקומו 23) הבהרת והתפשטה לגמרי השחין שנרפא כגון

הבהרת. שמה כשהתפשטה המדובר בבוהק בלי 24)וכן
הבהרת. ובין בינן מכווה או שחין כדין 25)הפסק יטהרנו,

ההסגר. אחרי טומאה סימני בה נולדו שלא בהרת כל
שבוע  בסוף הלכו לא אם אבל שני, הסגר בסוף והמדובר

ש  אותו מסגירים אלא אותו פוטרין אין נית.ראשון

.ÂÔ·Ï ¯ÚO ÔÈ‡26˙¯‰a‰ ÌÈc˜zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈≈»»»ƒ«À¿»«∆«¿ƒ««∆∆
- Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â :¯Ó‡pL ;Ô·l‰ ¯ÚO‰ ˙‡∆«≈»«»»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈»»»

B˙B‡ CÙ‰zL27˙‡ Ô·Ï ¯ÚO Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ .˙¯‰a‰ ∆«¬…««∆∆¬»ƒ»«≈»»»∆
‰‡ÓË ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ‡È‰ È¯‰ - ˙¯‰a‰««∆∆¬≈ƒ¿«∆∆∆≈»ƒ«À¿»

.¯ÈbÒÈÂ¿«¿ƒ

(26- לבן לשיער קדמה בהרת "אם יא: משנה ד פרק שם
טהור". - לבהרת קדם לבן שיער ואם כלומר,27)טמא,

הפכה  שהצרעת והכוונה, הצרעת. אל נמשכת "והיא" המלה
ללבן. השחור השיער את

.Ê¯Á‡Â ,Ba ËÏÁ‰Â Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆»≈»»»¿À¿«¿««
BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚO ‰ÁÈp‰Â ˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰ Ck»»¿»««∆∆¿ƒƒ»≈»»»ƒ¿

¯‰ËÂ28˙¯‰a‰ ÌB˜Óa ˙¯Á‡ ˙¯‰a ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , ¿»≈¿««»»¿»«∆∆«∆∆ƒ¿««∆∆
‡¯˜p‰ e‰Ê - dÎB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ È¯‰Â ‰BL‡¯‰»ƒ»«¬≈«≈»»»¿»∆«ƒ¿»

‰c˜t ¯ÚO29‡È‰Â :¯Ó‡pL ;‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡Â , ¿«¿À»¿≈ƒ«À¿»∆∆¡«¿ƒ
ezÎÙ‰L ‡Ï ,‡È‰ ezÎÙ‰L - Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰»¿»≈»»»∆¬»«ƒ…∆¬»«

dz¯·Á30. ¬∆¿»

כיוון 28) טהור המנוגע נשארו, שהשערות פי על אף
נתרפאה. שהלכה 29)שהבהרת הראשונה הבהרת כאילו

על  בפירושו (רבינו הלבנות שערותיה את כאן הפקידה לה
זה 30)המשנה). נגע אם אלא מטמאה שאינה והפירוש,

זאת. עשה אחר כשנגע לא אבל ללבן השיער את הפך

.Á,ËÏÁ‰Â ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿À¿«
¯‰ËÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ‰pnÓ CÏ‰Â31ÈzL e¯‡LÂ , ¿»«ƒ∆»«¬ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¬¿≈

ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ¯ÊÁÂ ,¯‡Lp‰ ÒÈ¯‚ ÈˆÁa ˙B¯ÚO‰«¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ
˙¯‰aa ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL È¯‰Â CÏ‰L ‰Ê ÌB˜Óa¿»∆∆»««¬≈¿≈¿»¿»««∆∆

‰‡nË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ÒÈ¯‚k32ÈzL CÙ‰iL „Ú , ƒ¿ƒ≈»ƒ«À¿»«∆«¬…¿≈
.˙Á‡ ˙¯‰a ˙B¯ÚO‰«¿»«∆∆««

כשיעור.31) בה נשאר שלא אין 32)מפני זה במקרה גם
אנו  אלא שחזר, הוא הוא שהלך הגריס שחצי אומרים אנו
מזה  ויוצא בהרות שתי של כצירוף החדש הגריס את רואים

השיער. את הפכה אחרת שבהרת

.Ëdcˆa ‰„ÏBÂ ,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a33 «∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿¿¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï34,˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ35,˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ36,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿
È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»¬≈
˙B¯ÚO‰ ÈzLÏ ˙¯‰a ‰Ó„˜ È¯‰L ,ËÈÏÁ‰Ï BÊ¿«¿ƒ∆¬≈»¿»«∆∆ƒ¿≈«¿»

˙B·l‰37‰Ó„˜ ˙¯‰a‰ ˜ÙÒ Ì„˜ Ô·Ï ¯ÚO ˜ÙÒ . «¿»»≈≈»»»»«»≈««∆∆»¿»
‡ÓË BÊ È¯‰ -38.˜ÙÒa B˙‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆À¿»¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..`nh df ixd dncw zxda wtq ,mcw oal xry wtq"

היא  ובגמרא דרקיעא", ה"מתיבתא כדעת פסק הרמב"ם
קודמת  בהרת אם דרקיע במתיבתא "קאמיפלגי מחלוקת:
ספק, טהור. לבהרת קודם לבן שער ואם טמא, לבן לשער
טמא. אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה
נחמני  בר רבה דאמר נחמני, בר רבה נוכח נוכח, מאן ואמרי
בתרי' שליחא שדרו באהלות, יחיד אני בנגעים יחיד אני
שמתיבתא  הייתכן ברורה, והתמיהה טהור". טהור אמר כו'
שרבה  הדעת על יעלה והיאך הקב"ה, על יחלקו דרקיעא
ומתיבתא  הקב"ה שבין בפלוגתא שיכריע הוא נחמני בר

דרקיעא.
כדברי  ש"הלכה אומרים כשאנו בהקדים: לבאר ויש
הראשונה  כמו היא השלישית שהדעה הפשט אין המכריע"
הלכה  ולכן הדעות שתי את כוללת שהיא אלא השניה, או
טהור  נחמני בר רבה שאמר זה בעניינינו גם כך כמותה.
דיעה  שהיא אלא הקב"ה ל"דעת" הסכמה לא הוא טהור,

הדעות. שתי את בתוכה הכוללת נוספת
קוב"ה  באלוקות, דרגות שתי הם דרקיעא ומתיבתא קוב"ה
נקרא  ולכן עלמין" כל "סובב בחי' מהעולמות למעלה הוא
ומובדל  קדוש שהוא לפי קודשא־בריך־הוא בשם
מבחינת  הוא דרקיעא במתיבתא המאיר והאור מעולמות.
זהו  עלמין. כל ממלא בבחינת העולמות שבערך האור
אמרי  דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה "ספק,
טהרתה  ולכן הישות מצד בא הטומאה ענין כי טמא"
אלא  לעולם באה אינה ישות כל ביטול. אותיות – בטבילה
האור  מציאותם. להרגשת הנבראים של האפשרות מתוך
אור  הוא דרקיעא במתיבתא שמאיר עלמין" כל ה"ממלא
מקום  נתינת בו יש וממילא לעולמות, שייכות לו שיש
אבל  טמא. אמרו הספק במקום ולכן וישות, למציאות
העולמות  אין עלמין" כל "סובב – בקודשא־בריך־הוא
ולכן  ומציאות. לישות מקום נתינת בו ואין מקום תופסים

טהור. ספק שם,
שייכות  איזושהי יש עלמין" כל ל"סובב שגם ידוע אמנם
לשון  עלמין" כל "סובב אומרים אנו שהרי לעולמות,

אם כי לעולמות, שייכות על מובדל המראה לגמרי היה
אפילו  כי עלמין" כל "סובב עליו לומר שייך היה לא מהם
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שמצד  העולמות ביטול שגם מובן ומזה להם. סובב אינו
את  לגמרי שולל אינו במציאות" "ביטול שהוא הגם זה אור
אליו. הבטלה מציאות איזושהי וישנה העולמות, מציאות
בגדר  שאינו ומהותו עצמותו הוא זו מדרגה למעלה אבל
לגמרי  שולל זו בחינה מצד העולמות וביטול כלל, עלמין
שייך  "לא עצמותו שלגבי מבואר לכן שלהם. מציאות כל
ז' הכל שכולל הוא "אחד" עניין כי אחד" מילת עליו
אחד) במילה (המרומזים העולם רוחות וארבע רקיעים
כלל. לעולמות ביחס שאינו יחיד דרגת הוא מזה ולמעלה
אף  טמא, דרקיעא במתיבתא שאמרו מה יובן ומעתה
והבנת  מדרגתם מצד כי טהור, אומר שהקב"ה שידעו
ישות  הגורמת שהיא העולם מציאות מורגשת שכלם,
כל  "סובב שהוא קודשא־בריך־הוא מצד אבל וטומאה.
שם  שייך ואין אליו המציאות בביטול העולמות כל עלמין",
היא  נחמני בר רבה של גדולתו טהור. אמר ולכן כנ"ל ישות
בנגעים... (יחיד – "יחיד" מבחינת אור בעולם שהמשיך
אין  זו בחינה ולגבי כלל, העולמות בגדר שאינו כו")
בר  רבה של סברתו הכריעה לכן מקום, תופסים העולמות
יחיד  בחינת המשיך כי דרקיעא המתיבתא דעת את נחמני
רב  של הפס"ד על־דרך שלהם. ובשכל בעולמות גם
להסבר  שייך היה לא כי שתק, - הטעם שכששאלוהו

זה. מפסק בו חזר לא אבל שכלי,
בר  ורבה אחת, פעם טהור אמר הקב"ה מדוע יובן בזה
בטלים  העולמות קוב"ה שמצד מכיון פעמיים, נחמני
בר  לרבה אבל טהור. "ספק" לכן ישות, בם ואין במציאות
הרי  שבעולם, לשכל גם יחיד מבחינת שהמשיך נחמני
ובשכל  למטה מצד אף אלא טהור למעלה מצד רק שלא

שטהור. מובן שבעולם
(64 'r ai wlg y"ewl it lr)

ביניהם.33) בריא עור הפסק ללא לה סמוך כלומר,
כן 34) גם כלום אין השני גריס בחצי גם אם ואפילו

כהקדמה  ונאמרה חידוש כל בה אין זו בבא מסגירים.
זו". אף זו "לא בסדר נשנו וכולן אחריה, הבאות לבבות

חידוש. יותר בה יש בבא כל שיש 35)פירוש, פי על אף
מפני  מסגירים, אלא מחליטים אין לבנות שערות שתי בה
ולא  הראשון הגריס חצי ידי על נהפכה הראשונה שהשערה
פרשתא  נגעים פרשת כהנים בתורת שנינו הנגע. כל ידי על
ולא  כולו את כולה שהפכה הפכה, "והיא ו: הלכה ג,

מקצתו". את כולה שחצי 36)שהפכה מפני להחליט, ולא
שכן  שמכל וברור, כולו. ולא השערות שתי את הפך הנגע

כך. הדין השני בחצי שערה אין ללבן 37)אם כשנהפכו
כולו". את "כולה והפכה שלימה בהרת כבר הייתה

א 38) פא, מציעא בבבא הפרק. בסוף שם קמא כתנא
מעלה, של בישיבה בשמים נידונה זו ששאלה מסופר,
טמא, אמרו הישיבה בני וכל טהור אמר הוא ברוך הקדוש
משנה  הכסף ומבאר טהור. ואמר נחמני בר רבה את ושאלו

פירוש, היא", בשמים לא "תורה הלכה: שנקבעה כאן,
הסמכות  את ישראל לחכמי מסר הוא ברוך הקדוש
מעלה  של בישיבה וההכרעה הלכות, להכריע הבלעדית

קובעת. אינה

á"ôùú'ä 'á-øãà à"ë 'ä íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) שיעורה כמה טומאה סימן שהיא המחייה יבאר

צריך  ואם מראה בכל מטמאה המחייה אם מפוזרת, היתה
הבהרת  את מחייה קדמה אם ודין בהרת, של בגופה שתהיה
כעדשה  ובאמצע מצומצם כגריס בהרת למחייה, בהרת או
במחייה. מטמאים שאינם איברים ראשי הם איזה מצומצמת,

.‡‰ÈÁn‰ ÔÈ‡2‰L„Úk ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ3 ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«¬»»
˙Úa¯Ó4˙ÁÈÓˆ È„k ?d¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ¿À««»≈«∆¿«»ƒ»¿≈¿ƒ«

˙B¯ÚO Úa¯‡5·Á¯ ÌÈzLe C¯‡ ÌÈzL ,6‡e‰Â . «¿«¿»¿«ƒ…∆¿«ƒ…«¿
˙ÙwÓ ˙¯‰a‰Â ,˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿««∆∆«∆∆

„ˆ ÏkÓ d˙B‡7ÈzL ·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰Â , »ƒ»«¿ƒ¿≈»««ƒ¿»…«¿≈
˙¯‰a‰ „ˆa ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯˙È B‡ ˙B¯ÚO¿»»≈¬»ƒ»¿»«ƒ¿»¿«««∆∆
¯Oa ‰È‰L ÔB‚k ,˙¯fÙÓ ‰˙È‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ -≈»ƒ«À¿»»¿»¿À∆∆¿∆»»»»
,¯Á‡ ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ ¯O·e ‰Ê ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ«¿«¿»¿»∆»»«¿«¿»¿»«≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«…¿∆¿«««∆∆≈»ƒ¿»¿ƒ

‰L„ÚÎÏ8˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú , ¿«¬»»«∆ƒ¿∆¿»∆»¿∆¿«««∆∆
.¯˙È B‡ Úa¯Ó ‰L„Úk«¬»»¿À»»≈

סימני 2) משלושת אחד הוא הבהרת בתוך חי בשר
ומרומזים  מחיה. פשיון, לבנות, שערות שהם: הטומאה,
מחיה) פשיון, (שערות, "שפם" המלה של בנוטריקון
יעטה"). שפם "ועל מה יג, (ויקרא במצורע שנאמרה

מ"ה.3) פ"ד ומוסיפים 4)נגעים עגולה, היא העדשה
אינה  המחיה של תבניתה לרבעה. כדי הקרנות את עליה
בה  כשיש אלא טומאה סימן ואינה גודלה, אלא קובעת
ועשאוה  קרנותיה את שמילאו עדשה בו להכניס מקום
רבינו  וראה מ"ה. פ"א שם שוים. ורחבו שאורכו רבוע,

א. פ"ו, שם למשנה שם.5)בפירושו ב'תורת 6)משנה
לבן  שיער מה שנינו: ה"ז, ג פרשתא נגעים פרשת כהנים'

שערות. שתי מקום מחיה אף שערות, שתי שם 7)מקום
חומה  המוקפת מבצר כעיר פירוש, "מבוצרת". מ"ה: פ"א,
חי  בשר "ומחית ט (שם, בתורה שנאמר צדדיה, מכל
שערות  שתי של ברוחב להיות צריך וההיקף בשאת"),

ה"ט). שם כהנים' "מכונסת 8)('תורת מ"ה: פ"א נגעים
להקל". אלו הרי . . . ונתפזרה

.·‰‡¯Ó ÏÎa ‰‡nËÓ ‰ÈÁn‰9‰‡¯Ó ‰È‰L ÔÈa , «ƒ¿»¿«¿»¿»«¿∆≈∆»»«¿≈
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .Ô·Ï B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»»…»»»¿∆…ƒ¿∆

e¯‡aL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡Ó Ô·l‰10. «…∆≈«¿«««¿∆≈«¿

ב.9) פ"ד, שם שלה 10)משנה מראה ואם בפ"א. למעלה
נגע. אלא חי בשר זה אין המראות, ארבעה כלובן

.‚‰ÈÁn‰ ÔÈ‡11ÏL dÙe‚a ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿»∆
‰˙È‰L ˙¯‰a ?„ˆÈk .˙¯‰a12ÚˆÓ‡a13B‡ ÔÈÁL «∆∆≈««∆∆∆»¿»¿∆¿«¿ƒ
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‰ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ14B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‰ÈÁn‰Â ,˜‰· B‡ ƒ¿»ƒ¿»…«¿«ƒ¿»¿«¿ƒ
Û‡ ,˜‰a‰ CB˙a B‡ Ô˙ÈÁÓ CB˙a B‡ ‰ÂÎn‰ CB˙a¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿«…««
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆≈»ƒ«
B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
B‡ ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a‰ CB˙a¿«…«ƒ¿»»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ

d˙ÈÁÓ ˙‡ ‰ÂÎn‰Â B˙ÈÁÓ15‰ÈÁn‰ ˙‡ ˜‰a‰Â16, ƒ¿»¿«ƒ¿»∆ƒ¿»»¿«…«∆«ƒ¿»
„Á‡ ˜ÏÁL B‡ ,dcvÓ ‰ÈÁnÏ Ô‰Ó „Á‡ CÓÒpL B‡∆ƒ¿«∆»≈∆«ƒ¿»ƒƒ»∆»«∆»
,‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ - dÎB˙Ï ÒÎÂ ‰ÈÁn‰ ˙‡ Ô‰Ó≈∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»≈»ƒ«À¿»
Ô‰Ï eÎÏ‰ .¯ÈbÒÈÂ ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k BÊ È¯‰Â«¬≈¿«∆∆∆≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿»∆
B‡ ‰ÈÁn‰ ˙Áz eÈ‰L ˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰«¿ƒ«ƒ¿»«…«∆»«««ƒ¿»
ÔÈÒÎ eÈ‰L B‡ d˙B‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰L B‡ dcˆa eÈ‰L∆»¿ƒ»∆»«ƒƒ»∆»ƒ¿»ƒ
ÛBÒa ˙¯‰a‰ CB˙a dc·Ï ‰ÈÁn‰ ˙‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«»¿««∆∆¿
;ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L»«ƒ¿»«≈ƒ¬≈∆«¿ƒ

¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡17. ƒ…»¿»∆ƒ¿…

מ"ה.11) פ"א ובכת"י 12)נגעים (ר"מ) רומי בדפוס
הנכונה). הגירסא (והיא "שהיה" הגירסא צ"ל:13)תימן,

שחין  היה הבהרת שבאמצע כלומר תימן), (כת"י באמצעה
מכווה. למעלה 14)או ראה מכווה. מחית או שחין מחית
ה"ד. או"15)פ"ב " . . . מחייתו "או" וצ"ל סופר, טעות

(ר"מ). רומא ובדפוס תימן בכת"י הגירסא וכן מחייתה.
עם 16) זהה אינה מראה, בכל מטמאה שהמחיה אףֿעלֿפי

למטה  שהוא אלא - במחלה קשור לובן הוא שבוהק בוהק.
טוב' יום ('תוספות הוא בריא בשר מחיה אבל ביצה, מקרום

מ"ו). פ"ו מתאימים 17)נגעים זו, שבהלכה הדינים כל
שם. ראה לבן. שער בדין וה"ה, ה"ד בפ"ב למעלה להאמור

.„ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰18‰ÈÁÓ ‰Ó„wL ÔÈa , «ƒ¿»ƒ«À¿»¿»≈∆»¿»ƒ¿»
ÈÙÏ ,‰ÈÁn‰ ˙‡ ˙¯‰a ‰Ó„wL ÔÈa ˙¯‰a‰ ˙‡∆««∆∆≈∆»¿»«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ

'‰ÎÙ‰ ‡È‰Â' da ¯Ó‡ ‡lL19:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê . ∆…∆¡«»¿ƒ»¿»∆∆∆¡««»
BÈ‡ - ˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ»¿»≈»»»ƒ¿«»»««¿≈≈
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰ÈÁÓÏe ¯ÚOÏ ,Ô‰ÈLÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆¿≈»¿ƒ¿»∆»»∆»≈∆
‡l‡ ‰ÈÁn‰ ÌÚ Ô·Ï ¯ÚO ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿…∆¡«≈»»»ƒ«ƒ¿»∆»
,Ô·Ï ¯ÚO Ïa˜Ï È„k ‰È‰zL ,‰ÈÁnÏ ¯eÚL ÔzÏƒ≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈»»»

.˙B¯ÚO ÈzL ‡e‰L∆¿≈¿»

ושלא 18) הפוכה . . . מטמאה "שהמחיה מ"ג: פ"ד שם
שהמחיה  ובין למחיה הפכה שהבהרת בין פירוש: הפוכה",

לבהרת. כהנים'19)קדמה (ב'תורת ה"ו פ"ב למעלה ראה
רבינו  של דרכו וידועה אחר, לימוד אמרו נגעים, פרשת
ואףֿעלֿפי  פשוט, יותר הוא שלדעתו הלימוד את להביא

אחר). לימוד נאמר הלכה במדרשי או שבתלמוד

.‰ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k ˙¯‰a20‰L„Úk ‰ÈÁÓ dÚˆÓ‡·e «∆∆ƒ¿ƒ¿À¿»¿∆¿»»ƒ¿»«¬»»
˙¯‰a‰ ‰ËÚÓ˙ .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓˆÓˆÓ21B‡ ¿À¿∆∆¬≈∆À¿»ƒ¿«¬»««∆∆

‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙pL22¯B‰Ë -23‰˙·¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¬»«ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»
aL ‰ÈÁn‰˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - BÊ ˙¯‰a CB˙ «ƒ¿»∆¿«∆∆»∆≈««∆∆

·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰zL „Ú ‰ÈÁÓa ‰‡nhÓƒ«¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿≈»««ƒ¿»…«
„ˆ ÏkÓ ˙B¯ÚO ÈzL24‰˙eÁt ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ . ¿≈¿»ƒ»«»¿»«ƒ¿»¿»

È¯‰ - ‰L„Úk ˙ÈOÚpL „Ú ‰ÈÁn‰ ‰˙·¯Â ‰L„ÚkÓƒ«¬»»¿»¿»«ƒ¿»«∆«¬≈«¬»»¬≈
ËÏÁÓ ‰Ê25B‡ ‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ . ∆À¿»ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»

dÏ ‰ÎÏ‰L26‰˙È‰L ˙BÓk BÊ È¯‰ -27Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»»¬≈¿∆»¿»¿≈»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»

שבתוכה.20) העדשה עם אחרי 22)מבחוץ.21)ביחד
בה 23)הסגר. שאין מפני טהור, - הבהרת נתמעטה

בה  שאין מפני טהור, – המחיה נתמעטה ואם כגריס.
מטמאה  אינה הבהרת שפשתה שאע"פ ומשמיענו כעדשה.
חוץ  כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני פשיון, משום

לתוכו. פשה וכאן ה"א) פ"ד (לקמן ומכיוון 24)לנגע
באורך  שערות שש היינו מצומצם, כגריס היא הבהרת שכל
תופסת  שבאמצעה והעדשה ה"ז), פ"א (למעלה וברוחב
צד. מכל שערות שתי מקום נשאר לא שערות, משתי יותר

טומאה.25) סימן נולד נכנסה 26)שהרי הבהרת פירוש,
מקומה. כל תפסה או אותה ומיעטה המחיה לתוך

פשיון,27) משום מטמאה ואינה המנוגע. את ומסגירים
כמו  לנגע, מחוץ כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני
הראשון, הסגר אחר כשנתמעטה והמדובר למעלה. שביארנו
שם  ורבנן מאיר ר' מחלוקת טהור. - שני הסגר אחר אבל
מאיר  ר' גם מצומצמת, [בעדשה כרבים. ופסק מ"ג, פ"ו
כאן  היה שהרי הלכה, או כשנתמעטה טהור שהוא מודה

מכעד  פחותה מחיה אבל לו. והלך טומאה אינה סימן שה
פשה  אם ולפיכך מנוגע, בלתי כעור ודינה טומאה, סימן
מטמא  מבפנים שפשיון מאיר ר' דעת טמא. - לתוכה הנגע
ועליו  למשנתנו, רבינו פירוש ראה שם)]. ישראל (תפארת

כאן. ביאורנו מסתמך

.Â˙¯‰a28,‰L„ÚkÓ ‰¯˙È ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚kÓ ‰¯˙È «∆∆¿≈»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ«¬»»
ËÚÓ˙È ‡lL „·Ï·e ;‡ÓË - eËÚÓ˙pL B‡ e·¯Â¿»∆ƒ¿«¬»≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‰L„ÚkÓ ‰ÈÁn‰ ËÚÓ˙z ‡ÏÂ ,ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a«∆∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«¬»»¿…
˙ÁÈÓˆ È„kÓ ˙BÁÙa ˙¯‰a‰ ÛBÒÏ ‰ÈÁn‰ ·¯˜zƒ¿««ƒ¿»¿««∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒ«

e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÚO ÈzL29. ¿≈¿»¿∆≈«¿

מ"ד.28) זה.29)שם בפרק

.Ê˙¯‰a30dÙÈwÓ ¯˙È B‡ ‰L„Úk ÈÁ ¯O·e ÒÈ¯‚k «∆∆ƒ¿ƒ»»««¬»»»≈«ƒ»
È¯‰ - ÈÁ‰ ¯Oa‰ ˙‡ ˙ÙwÓ ‰iL ˙¯‰·e ,ıeÁaÓƒ««∆∆¿ƒ»«∆∆∆«»»««¬≈
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡ È¯‰L ,¯ÈbÒ‰Ï ˙ÈÓÈt‰ ˙¯‰a‰««∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¬≈≈»ƒ«

‰‡ÓË31ËÈÏÁ‰Ï ‰BˆÈÁ‰ ˙¯‰·e ,32‰ÈÁn‰ È¯‰L , À¿»«∆∆«ƒ»¿«¿ƒ∆¬≈«ƒ¿»
Ô‰ÈÈaL ÈÁ‰ ¯Oa‰ ËÚÓ˙ .dÚˆÓ‡a33CÏ‰L B‡ ¿∆¿»»ƒ¿«≈«»»««∆≈≈∆∆»«

‰È‰L ÔÈa ÌÈÙaÓ ‰ÏÎÂ ËÚÓ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BlkÀ≈∆»»ƒ¿«≈¿»∆ƒƒ¿ƒ≈∆»»
da ÔÈ‡L ˙Á‡ ˙¯‰·k Ô‰ÈzL È¯‰ - ıeÁaÓ ËÚÓ˙Óƒ¿«≈ƒ«¬≈¿≈∆¿«∆∆««∆≈»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ34. ƒ«À¿»

מ"ה.30) אלא 31)שם בבהרת אינה שהמחיה מפני 
לה. זו 32)מחוצה שמחיה האומר שם, כתנאֿקמא

החיצונה. הבהרת ע"י היא פחות 33)מבוצרת ונשאר
שפשה 34)מכעדשה. מפני טומאה, סימן אינו והפשיון

אינה  שהמחיה ואףֿעלֿפי עקיבא, כר' פסק המחיה. לתוך
ה  אין לפנימית, טומאה נקרא סימן המחיה לתוך שלה פשיון

המחיה  היתה אם בין הבדל ואין ה"ה). (ראה מבחוץ פשיון
כר' ולא יותר, גדולה היתה אם ובין מצומצמת, כעדשה

במ"ו. שם שמעון

.Á¯·È‡ L‡¯a ‰˙È‰L ˙¯‰a35,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ «∆∆∆»¿»¿…≈»ƒ»≈»ƒ
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ÔÓÈÒ dÈ‡ - ¯·È‡‰ L‡¯a ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰Â¿«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿…»≈»≈»ƒ«
‡ˆÓÂ ,Ú‚p‰ ˙‡ ˙˜ÏBÁ ‰ÈÁn‰L ÈtÓ .‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆∆∆«∆«¿ƒ¿»
„¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óe Ô‡kÓ „¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óƒ¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»≈«¿≈
‰‡B¯ ‰È‰iL - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :ÌÈÚ‚a ¯Ó‡Â ,Ô‡kÓƒ»¿∆¡«ƒ¿»ƒ¿»»«…≈∆ƒ¿∆∆
ÌÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰ el‡Â .˙Á‡k Blk Ú‚p‰«∆«À¿««¿≈≈»≈≈»ƒ∆≈»
,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ :‰ÈÁÓa ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»≈∆¿¿»«ƒ¿«¿«ƒ

ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡ ÈL‡¯Â36‰¯ËÚ‰ L‡¯Â ,37, ¿»≈»¿«ƒ¿…«…∆¿…»¬»»
LÈ‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯ Ï·‡ .‰M‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯Â¿»≈«ƒ∆ƒ»¬»»≈«ƒ∆ƒ

ÔÈÏecÏc‰Â ˙Ï·È‰Â38‰ÈÁÓa ÔÈ‡nhÓ39. ¿«¿…∆¿«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

והכסף35ֿ) זו. משנה על רבים פירושים נאמרו מ"ו. שם
בלי  בהרת בין הבדל שיש רבינו, לדעת מפרש כאן משנה
כשיש  זו בהלכה והמדובר מחיה, בה שיש בהרת ובין מחיה
כאחת  נראית אינה ואףֿעלֿפיֿכן כגריס, מקום האבר בראש
נראית  היא מחיה בה אין אם אבל מחיה, באמצעה יש אם
יושב  מקומן "שהיה בה"ט: רבינו כתב ולפיכך כאחת.
חולקת  מחיה אין אם פירוש, בנגעים" מטמאים כגריס
התוספתא  דברי לפי מתיישב זה פירוש אין [אולם אותם.
כאן, הראב"ד השגת ראה וצריךֿעיון. עייןֿשם פ"ה, נגעים

המשנה]. על הרא"ש אבר 37)האף.36)ופירוש ראש
על 38)הזכרות. בפירושו (רבינו העור על חולני גידול

יבלות 39)המשנה). שגם אליעזר, ר' אומר במשנה, שם
עליו. חולק שתנאֿקמא ומשמע מטמאים, אינם ודלדולים
נתבאר  ולא כתנאֿקמא. – מקום בכל כדרכו - רבינו ופסק
יום  'תוספות (ראה איברים ראשי ובין אלה בין ההבדל טעם

שם). טוב'

.ËÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÎÂ40·LBÈ ÔÓB˜Ó ‰È‰L el‡ ¿»»≈≈»ƒ≈∆»»¿»≈
·¯k ÔÈl‚Ú eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ - ÒÈ¯‚kƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ»¬Àƒ¿…
L‡¯a ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ?„ˆÈk .ÔÈ¯B‰Ë - Ì„‡ Èa ˙i¯a¿ƒ«¿≈»»¿ƒ≈««∆∆ƒ¿ƒ¿…
- CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ˙ÚÙBL BÚaˆ‡ L‡¯a B‡ BÓËÁ»¿¿…∆¿»««≈«¿≈«
Blk e‰‡¯iL „Ú - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë»∆∆¡«¿»»«…≈«∆ƒ¿≈À

.˙Á‡k¿««

שם.40) והערות ה"ח ראה פ"ב. נגעים תוספתא

á"ôùú'ä 'á-øãà á"ë 'å íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) מראה, זה ומאי המטמא, פשיון שיעור כמה יבאר

ובהרת  טומאה, סימן הוא פשיון זה אי הנגע, לתוך פשה
כגריס  בהרת שהיתה, כמות ופשתה הפטור אחר שנכנסה
הטמא  והחליטו, המחייה בתוך לבן ושיער כעדשה ובה

שני. או ראשון שבוע בסוף או בתחילת שהוחלט

.‡‡e‰L ÏÎa ‡nËÓ ÔBÈOt‰2‰È‰iL ‡e‰Â . «ƒ¿¿«≈¿»∆¿∆ƒ¿∆
ÌÈÚ‚p‰ ˙B‡¯nÓ ˙Á‡Ó ÔBÈOt‰3‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ¿≈««ƒ«¿«¿»ƒ¬»ƒ»»

ÔBÈOt‰ ÔÈ‡Â .ÔBÈOt BÈ‡ - ˜‰a ‰‡¯Ó ÔBÈOt‰«ƒ¿«¿≈…«≈ƒ¿¿≈«ƒ¿
Ú‚pÏ ıeÁ ‰OÙiL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ4‰Ot Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«∆«¬»ƒ»»

a ?„ˆÈk .‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú‚p‰ CB˙Ï˙¯‰ ¿«∆«¬≈¿∆»»≈««∆∆
ÛBÒ·e ,d¯ÈbÒ‰Â ‰L„ÚkÓ ˙BÁt ÈÁ ¯Oa dÎB˙·e¿»»»«»ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ»¿

‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ Úe·M‰5CÏ‰L B‡ «»«ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»∆»«
˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;ÔBÈOt ‰Ê ÔÈ‡ - Blk ÈÁ‰ ¯Oa‰«»»««À≈∆ƒ¿∆≈««∆∆

.dÏ ‰ˆeÁ ‡l‡ dÎB˙Ï ‰OBt»¿»∆»»»

מ"א.2) פ"ד ממראה 3)נגעים אינו הפשיון ואפילו שם.
הי"ד, פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת הראשון. הנגע
הפשיון  – מטמא העיקרי) (הנגע שהאום "המראות שנינו:

וה"ז.4)מטמא". ה "ה פ"ג למעלה והבהרת 5)ראה
מקומה. תפסה

.·¯bÒ‰ ¯Á‡ ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔBÈOt‰ ÔÈ‡6; ≈«ƒ¿ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆««∆¿≈
‡e‰L Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯Â ‰lÁza ‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿ƒ»¿»»«…≈∆«∆«∆
ÛBÒ „Ú B¯ÈbÒÓ ‡l‡ ,BËÈÏÁÓ BÈ‡ - CÏB‰Â ‰OBt∆¿≈≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«

.‰‡¯ÈÂ Úe·M‰«»«¿ƒ¿∆

ראשון 6) שבוע בסוף (מטמא) "ובפסיון מ"ג: פ"ג נגעים
ב'תורת  מ"ב. בפ"ד שם משמע וכן שני". שבוע ובסוף
"אחרי  ז): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו הי"ג שם כהנים'

הכהן". אל הראותו

.‚˙¯‰a‰ ÔÈ‡7CB˙Ï ‡ÏÂ ÔÈÁM‰ CB˙Ï ‰OBt ≈««∆∆»¿«¿ƒ¿…¿
ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰8˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ «ƒ¿»¿…¿ƒ¿««¿ƒ¿…¿ƒ¿«

eÁ¯˜pL Èt ÏÚ Û‡ Ô˜fÏ ‡ÏÂ L‡¯Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿…»…¿…«»»««ƒ∆ƒ¿¿
‰OÙ˙ ‰Ot Ì‡Â :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ¯ÚO‰ CÏ‰Â¿»««≈»≈∆∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆

¯BÚa ˙ÁtÒn‰9- ˜‰a‰ CB˙Ï ‰˙OtL ˙¯‰a Ï·‡ . «ƒ¿««»¬»«∆∆∆»¿»¿«…«
ÈOt ‰Ê È¯‰ÔB10. ¬≈∆ƒ¿

מ"ח.7) פ"ו פ"ב 8)שם למעלה וראה מ"ה. פ"א, שם
המונחים. פירוש בראש 9)ה"ד ולא ומכווה, בשחין ולא

נגעים  לענין מיוחדים דינים להם קבעה שהתורה ובזקן
פ"ח). לקמן ככל 10)(ראה ודינו נגע, אינו שבוהק מפני

סוף  נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שאמרו (ומה בשר. עור
מראה  הוא שהפשיון הכוונה לבוהק" שפשה "פרט פ"ב

שם). ראה בוהק.

.„ÔÈÁM‰11˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓe ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰Â «¿ƒ¿«ƒ¿»¿«…«ƒ¿««¿ƒƒ¿«
ÔBÈOtÏ ÌB‡‰ ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L ‰ÂÎn‰12BÈ‡ - «ƒ¿»∆≈¿ƒ≈»«ƒ¿≈

B¯ÈbÒ‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ13‡ˆÓpL „Ú Ô‰Ï eÎÏ‰Â14 ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆«∆ƒ¿»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌB‡Ï CeÓÒ ÔBÈOt‰«ƒ¿»»¬≈∆À¿»

שם.11) הנגע 12)משנה, פשה ההסגר, שבוע אחרי
לבינה. בינו מבדיל מאלה ואחד בבהרת, נוגע אינו והפשיון

שני.13) ההסגר.14)הסגר ימי שבעת אחרי

.‰ÒÈ¯‚k ˙¯‰a15‰˙OÙe16„BÚÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk17, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ¿ƒ»
ÌB‡‰ ÔÓ CÏ‰Â18ÒÈ¯‚ ÈˆÁk19¯˙Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«ƒ»«¬ƒ¿ƒ««ƒ∆«»

‰Ê [È¯‰] - ÒÈ¯‚kÓ ¯˙È ÔBÈOt‰ ÌÚ ÌB‡‰ ÔÓƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ¬≈∆
¯B‰Ë20„BÚÂ ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe ÒÈ¯‚k ‰˙È‰ .21‰ÎÏ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»

ÌB‡‰ dÏ22‰lÁza ‰‡¯z -23¯Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈÂ »»≈»∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»«««
Úe·L24˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰Â ,B¯ÈbÒ‰Â ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .25 »«»¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»««∆∆

¯bÒ‰ ÈÓÈ ÛBÒa26dÓB˜Óa ˙¯‰a ‰¯ÊÁÂ ,27˙BÓk ¿¿≈∆¿≈¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿
‰˙È‰L28‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ -29CB˙a] ‰ËÚÓ˙ . ∆»¿»¬≈¿∆»»ƒ¿«¬»¿

‰˙È‰L ˙BÓk ‰¯ÊÁÂ ‰˙OÙe [¯bÒ‰ ÈÓÈ30B‡ , ¿≈∆¿≈»¿»¿»¿»¿∆»¿»
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‰˙OtL31‰¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ ËÚÓ˙Â32- ‰˙È‰L ˙BÓk ∆»¿»¿ƒ¿«≈«ƒ¿¿»¿»¿∆»¿»
¯ÈbÒÈ ‰Ê È¯‰33¯ËÙÈ B‡34. ¬≈∆«¿ƒƒ¿…

מ"ט.15) פ"ד ההסגר.16)שם יותר 17)אחרי משהו
גריס. הנגע.18)מחצי נתמעט השני מצדו

ה"ועוד".19) כשיעור פשיון היא כחכמים,20)והתוצאה
כשיעור, בו נשאר ולא נתמעט הראשון הנגע ונימוקם: שם.
עם  מצטרף הפשיון אין ולפיכך אינו, כאילו כולו והרי
כגריס. אינו לבדו והחדש שיעורו, את להשלים הנותר
גריס", כחצי "שפשתה ח שבמשנה הדין על דילג (רבינו
ומכלֿ ועוד, גריס בכחצי שמטהרים כחכמים שפסק מפני
דעתו  להשמיענו באה והמשנה מצומצם. גריס בכחצי שכן
מ"ח  שם ראה המקרים. שני בין שמחלק עקיבא רבי של
באור). ד"ה ה"ה, לקמן כסףֿמשנה וראה ומ"ט,

לשון 21) נקט ורבינו מצומצם, כגריס פשתה אם והואֿהדין
אבל  ועוד, בכגריס ומטמא חולק עקיבא שרבי (שם) המשנה

לחכמים. מודה בו 22)בכגריס שיש הפשיון כל ונשאר
מהאום. יותר היינו ועוד, כתחילה.23)כגריס צ"ל:

של  בפשיון למעלה שביארנו למה בהתאם שם, כחכמים
חדש. כנגע נידון שהפשיון גריס, שני 24)כחצי פירוש,

הראשון  ההסגר אחרי הבהרת פשתה לא אם חדשים הסגרים
שלושה  של אפשרות מזה ויוצא שני), הסגר למעשה (שהוא

מ"ז.25)הסגרים. הגירסה:26)שם שלפנינו, במשנה
באמצע  שהלכה לפרש, ואפשר שבוע". בסוף וחזרה "הלכה
במשנה  רבינו שגירסת ונראה בסופם. וחזרה ההסגר ימי

וחזרה". שבוע בסוף "הלכה עצמו 27)היא: מקום באותו
הראשונה. הבהרת ולא 28)של הראשונה על יתירה לא

ממנה. חדש 29)פחותה כנגע אותה דנים אין כלומר,
אחד. נוסף בהסגר דיו אלא הסגרים, שני עליו להטיל
אם  אבל שחזרה, לפני המנוגע את הכהן פטר כשלא ומדובר
"לאחר  אמרו: שם, במשנה חדשה. כבהרת דינה - פטרו

כתחילה". תראה ההסגר.30)הפטור בתוך 31)אחרי
ההסגר. ההסגר.32)ימי שבוע 33)בסוף בסוף הוא אם

ומשמיענו 34)ראשון. שני. שבוע בסוף הוא המקרה אם
כלל. נשתנה לא כאילו הנגע ודין כלל, פשיון זה שאין רבינו
"שאם  ה"ז: פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת זה דין ומקור
לא  כאילו וכנס, פשה ואם כנס. לא כאילו ופשה, כנס
מעלים  לא אינם ההסגר ימי בתוך השינויים שכל פשה",

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מורידים ולא

.ÂÒÈ¯‚k ˙¯‰a35ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe36„ÏBÂ ,37ÔBÈOta «∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿
‰‡¯z - ÌB‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»≈»»»¿»¿»»»≈»∆

‰lÁza38ÛBÒa ,B¯ÈbÒ‰Â ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ . «¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
ÚÏÒk ‡È‰ È¯‰Â Úe·M‰39‡È‰ ‡È‰L ˜ÙÒ ,40˜ÙÒ «»««¬≈ƒ¿∆«»≈∆ƒƒ»≈

˙¯Á‡ ‡È‰L41‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ÈzÁz ‰‡a42. ∆ƒ«∆∆»»«¿∆»¬≈∆»≈

וחכמים.35) עקיבא רבי מחלוקת מ"ו. והוחלט.36)שם
עם 37) ביחד הפשיון בא אם אבל והוחלט, שפשתה אחרי

בטומאתו  שנשאר חכמים מודים לבן, שיער עם או המחיה
דבר). של טעמו שם ראה ישראל'. ('תפארת הראשונה

בסימני 38) להתבונן הכהן וצריך חדש, נגע הוא כאילו
שנשאר  האומר עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים הטומאה.
על  בפירושו (רבינו הפשיון מפני הראשונה בטומאתו

ההבדל  מהו לבאר מתכוון שם שרבינו (נראה, שם). המשנה,
המנוגע  שניהם לדברי שהרי לחכמים, עקיבא רבי שבין
חדש  נגע שזה חכמים שלדעת מפרש, הוא ולפיכך טמא,
במחיה  המחייבים הפרטים כל את לבדוק הכהן צריך
חלק  הוא שהפשיון לשיטתו עקיבא רבי אבל לבן, ובשיער
לא  שאם ומכאן, כהן. בבדיקת צורך ואין הראשון מהנגע
שנשאר  אףֿעלֿפי האום, והלכה חדש טומאה סימן נולד
כתב  שם ור"ש חכמים. לדעת טהור – כגריס הפשיון
קרבן  מביא עקיבא רבי לדעת קרבנות, לענין הוא שההבדל
ה'ירושלמי' על הש"ס ובגליון שנים. – חכמים ולדעת אחד,
שאלה  נשאלה שם שב'ירושלמי' מעיר, ה"ה פ"א קטן מועד
והר"ש  רבינו הזכירו לא למה ומתפלא ביניהון?" "מה זאת:

הזה). ה'ירושלמי' את משנה' ה'כסף פ"ה 39)וגם שם
מגריס. גדול הסלע טמאה.40)מ"א. והיא ופשתה

הסגר.41) טמא 42)וטעונה ספק אם כאן ביאר לא רבינו
ספק  שהוא משמע כאן המשנה על ומפירושו טמא. ודאי או
להיפך  או לבן לשיער קדמה בהרת אם בספק כמו טמא

פ"ב. בסוף

.ÊÒÈ¯‚k ˙¯‰a43‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ44Ba LÈ Ì‡ , «∆∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ≈
d˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯45ÔBÈOÙÏe Ô·Ï ¯ÚOÏ46, …«¿≈¿»¿»¿≈»»»¿ƒ¿

‰ÈÁÓÏ ‡Ï Ï·‡47„Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰ ÔÈ‡L ; ¬»…¿ƒ¿»∆≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«
ÛBÒÂ ‰ÈÁn‰ ÛBÒ ÔÈa ‰È‰ÈÂ ˙¯‰a‰ d˙B‡ ÛÈwzL∆«ƒ»««∆∆¿ƒ¿∆≈«ƒ¿»¿
˙B¯‰a ÈzL eÈ‰ .˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ·Á¯ ˙¯‰a‰««∆∆…«¿ƒ«¿≈¿»»¿≈∆»
- ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯ Ba LÈ Ì‡ :BÊÏ BfÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ¿≈ƒ»ƒ≈…«¿≈¿»

ÔÙ¯ˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÙ¯ˆÓ48¯Á‡ Úe·L B¯ÈbÒ‰ ¿»¿»¿ƒ»≈¿»¿»ƒ¿ƒ»«««
¯ËÙ‰ ¯Á‡Ïe ,B¯ËÙe ‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ,Úe·L»«¿…«ƒ«À¿»¿»¿««∆¿≈

ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ ‡e‰L Ïk Ú‚p‰ ‰Nt. »»«∆«»∆Õ¬≈∆À¿»

מ"ה.43) צר.44)שם מנוגע החוט 45)פס דין פירוש,
עצמה. בתוך 46)כבהרת לבנות שערות שתי יש אם

טמא. – המנוגע החוט התרחב אם או אי 47)החוט, כי
צר  במקום להימצא טומאה, סימן שהוא למחיה לה אפשר
כמקום  הוא החוט רוחב אם אבל רבינו, שמסיים כמו שכזה,
– שערות שתי רחבה המחיה ובאמצע שערות, שש צמיחת

הענין.48)מטמאה. לפי ה"ז מסתיימת כאן

.Á‰¯‰hL ˙¯‰a49¯bÒ‰ CBzÓ50,ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ «∆∆∆»¬»ƒ∆¿≈ƒ∆¿≈
‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰pnÓ eÎÏ‰L51da ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡ - ∆»¿ƒ∆»ƒ»≈À¿»≈«¿ƒƒ»
ÌÏBÚÏ52. ¿»

פ"ב.49) נגעים נולדו 50)תוספתא ולא פעמיים שהסגירה
טומאה. פ"ז 51)סימני לקמן (ראה גופו בכל שפרחה או

שיער 52)ה"א). פשיון, כגון טומאה סימני בה נולדו ואם
הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מחליטים, – מחיה או לבן

.Ë˙¯‰a53¯eht‰ ¯Á‡ ‰ÒkL54˙BÓÎÏ ‰˙OÙe «∆∆∆»¿»«««ƒ»¿»ƒ¿
‰˙È‰L55È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ‰¯ÊÁÂ ‰˙OtL B‡ , ∆»¿»∆»¿»¿»¿»ƒ¿∆»¿»¬≈

B˙¯‰Ëa ‡e‰56. ¿»√»

אבל 53) כאן), (ראב"ד מצומצם כגריס כשהיתה מדובר
זה  הרי ופשתה, וחזרה לכגריס ופחתה מכגריס יותר כשהיא
וראה  מ"ג. פ"ט, נגעים במשנה משמע (כן ומטמא פשיון

כאן). בה 54)כסףֿמשנה נולדו ולא פשתה שלא מפני
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לבנות. שערות שתי או הפיטור.55)מחיה לפני
מטמא,56) פיטור אחרי שפשיון בה"ח שאמרנו ואףֿעלֿפי

הפיטור. בשעת משהיה גדול הנגע אם היינו

.È˙¯‰a57‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k58Ô·Ï ¯ÚOÂ «∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿≈»»»
BËÈÏÁ‰Â ‰ÈÁn‰ CB˙a59‰ÎÏ‰ ËÏÁ‰ ¯Á‡Ïe , ¿«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿««∆¿≈»¿»

‰ÈÁn‰60Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË -61Ô·Ï ¯ÚO‰ CÏ‰ ; «ƒ¿»»≈ƒ¿≈≈»»»»««≈»»»
˙¯‰a‰ CB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ ‰È‰ .‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË -»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»«≈»»»¿««∆∆
- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ ;‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË - BÏ CÏ‰Â¿»«»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

.Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈≈»»»

מ"ו.57) פ"ד בהלכה 58)שם בבות שתי המשנה. לשון
הבהרת, בתוך לבן שיער ב. המחיה: בתוך לבן שיער א. זו:
רבי  וחכמים, שמעון רבי במחלוקת שם שנויות ושתיהן
ראשונה  בבא שם, ומדובר מטמאים. וחכמים מטהר שמעון
והבבא  כגריס, היא – המחיה בלי – לבדה כשהבהרת
עם  ביחד אלא כגריס בבהרת שאין במקרה עוסקת השניה
באה  ובשתיהן כגריס", בבבא הלשון שינוי ומכאן מחייתה.
אפילו  מטהר שהוא שמעון רבי של כוחו להשמיענו המשנה
במחיה, הוא הלבן השיער אם כגריס היא לבדה כשהבהרת
הוא  השיער אם אפילו מטהר הוא כגריס בבהרת אין ואם
מטמאים  וחכמים נימוקו). שם (ראה ממש הבהרת בתוך
הלבן  והשיער המחיה בלי כגריס בבהרת כשאין אפילו

כ  פוסק רבינו במחיה. בבבא נמצא דילג ולפיכך חכמים,
שתי  כי כגריס", ומחייתה היא "היתה המילים: על שניה
בבהרת  כשאין היינו עצמו, המקרה באותו עוסקות הבבות
בה  יש אם וכלֿשכן טמא, ואעפ"כ המחיה עם אלא כגריס
'תפארת  וראה שם, למשנה רבינו פירוש (ראה כגריס
בפירושו  רבינו של ולשונו ומה, מב אות 'יכין' שם ישראל'

פירושי). נכונות את מוכיחה שם, שני 59)למשנה מפני
הטומאה. ונמצא 60)סימני לתוכה הבהרת ונתפשטה

הבהרת. בתוך הלבן למעלה 61)השיער שאמרנו ואע"פ
טומאה, סימן אינו לבהרת לבן שיער קדם שאם ה"ו) (פ"ב
הבהרת, שהגיעה לפני זה במקום לבן שיער היה כאן והרי
הנגע, מאותו כחלק נחשבת שהמחיה חכמים סוברים
('תורת  לבן" הפך בנגע "ושער ג) יג, (ויקרא אמרה והתורה

ה"ז). ב' פרשתא פ"א נגעים פרשת כהנים'

.‡È˙¯‰a62ÔBÈOÙe ‰ÈÁÓ d·e63- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ : «∆∆»ƒ¿»ƒ¿»¿»«ƒ¿»
ÈtÓ ‡ÓË - ÔBÈOt‰ CÏ‰ ;ÔBÈOt‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ¿≈

BËÈÏÁ‰ .ÔBÈOÙ·e Ô·Ï ¯ÚOa ÔÎÂ .‰ÈÁn‰64¯ÚOa «ƒ¿»¿≈¿≈»»»¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈»
‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO Ba ¯ÊÁÂ ¯ÚO‰ CÏ‰Â Ô·Ï»»¿»««≈»¿»«≈»»»«≈∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÁÓa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ BÏƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»
B‡ Ô·Ï ¯ÚO B‡ ˙¯Á‡ ‰ÈÁÓ BÏ ‰„ÏBÂ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»¿¿»ƒ¿»«∆∆≈»»»
Ba ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOtƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿¿»««ƒ¿¿»«
- Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOtƒ¿«≈∆¿»»ƒ¿»≈»»»

‰È‰L ˙BÓk B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰65‡Óh‰ „Á‡ . ¬≈∆¿À¿»¿∆»»∆»«»≈
‰lÁza ËÏÁ‰L66ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa ËÏÁ‰L B‡ ∆À¿««¿ƒ»∆À¿«¿»«ƒ

ÈL Úe·L ÛBÒa B‡67¯eht‰ ¯Á‡ B‡68ÏÈ‡B‰ , ¿»«≈ƒ«««ƒƒ
Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡ - ÌB˜Ó ÏkÓ ËÏÁ‰Â¿À¿«ƒ»»≈»«∆…ƒ»≈

ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ ‡Ï ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ69¯Á‡ ÔÓÈÒ ‡ÏÂ70. ƒ«À¿»…ƒ«∆¿≈¿…ƒ»«≈

מ"ז.62) שני 63)שם בה נמצאו ההסגר אחר פירוש,
מטמא  אינו ההסגר לפני פשיון שהרי אלה, טומאה סימני

ה"ב). ואינה 64)(למעלה חדשה, בבא מתחילה כאן
שלפניה. הדינים עם להערכת 65)קשורה זקוקה ואינה

מחיה 66)כהן. בו שהיו כגון הכהן, של ראשונה בראייה
לבנות. שערות הטומאה.67)או מסימני אחד ע"י

והוחלט,68) טומאה סימן בו נולד הכהן שטיהרו אחר
אחר. במקומו ובא זה סימן הלך מחיה 69)ואחרֿכך

לבן. אלא 70)ושער בתחילה, החלט סימן שאינו פשיון,
הסגר. אחר

á"ôùú'ä 'á-øãà â"ë ÷"ù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ואם 1) ודיניהם, השחין וצרבת ושחין מכווה היא זו אי יבאר

ומי  בהיפך, או מכווה שנעשה שחין זה, עם זה מצטרפים
זה  ואי שחין, נעשית השבוע ובסוף הבשר בעור שהסגירו
מעולם. שיער העלו שלא והזקן והראש דינם, ומה גיבח קרח

.‡¯BÚ‰ ËLÙÂ B¯Oa ¯BÚa ‰kÓ BÏ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»¿¿»¿ƒ¿«»
ÔB‚k ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‰kn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰kn‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»ƒ»¿»««»≈¬«»≈¿

ıÓ¯a B‡ ˙ÏÁ‚a ‰ÂÎpL2BalL Ô·‡a B‡ ÏÊ¯·a B‡ ∆ƒ¿»¿«∆∆¿∆∆¿«¿∆¿∆∆∆ƒ¿
L‡a3Ì‡Â ;‰ÂÎÓ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆¬≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

‰ÂÎn‰ ‰˙È‰4Ô·‡a ‰˜lL ÔÈa ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‡lL »¿»«ƒ¿»∆…≈¬«»≈≈∆»»¿∆∆
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‰ÂÎn‰ ‰˙È‰L ÔÈa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚa B‡¿≈¿«≈»∆≈∆»¿»«ƒ¿»≈¬«√ƒ

˙ÈÊÊÁ B‡ ·¯b ÔB‚k ,Ûeb‰5B‡ ,¯BÚ‰ „ÈÒÙ‰L «¿»»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»
e˙ÈÁL‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙˜l„Â ˙Ác˜ B‡ ˙ÙÁL«∆∆«««¿«∆∆¿«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÔÈÁL ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰»¬≈∆ƒ¿»¿ƒ

חם.2) במעיינות 3)אפר שנתלבנו וברזל באבן מכה אבל
שחין. אלא מכווה אינה געש הר בלוע או בכתב4ֿ)חמים

"המכה". תימן: בעור.5)יד חולניים צמחים מיני

.·„etL ÔaÏ6Ba ‰k‰Â7(Ê¯·Ó) BL‡¯ ‰È‰ Ì‡ : ƒ≈«¿ƒ»ƒ»»…¿…»
„Á BL‡¯ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ÂÎÓ BÊ È¯‰ - [¯eck]8È¯‰ - «¬≈ƒ¿»¿ƒ»»…«¬≈

˜ÙÒ BÊ9‡È¯·Ë ÈÓa ‰˜Ï .ÔÈÁL B‡ ‰ÂÎÓ ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒƒ¿»¿ƒ»»¿≈¿∆¿»
˙Ù‚a B‡10.ÔÈÁL ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ

רומח.6) דקירה.7)כעין אלא 8)מכת ממש חד לא
פוצעת. וההכאה קצת שם,9)מחודד נפשטה שלא אבעיא

לליבונה" קודם "חידודה שם אמר ממש חד בסכין אבל
נידון  ולפיכך להכווייה קודם הסכין מחוד הפצע כלומר,

שנסחטו 10)כשחין. זיתים פסולת פירש: שם רש"י
שמנם. להוציא

.‚Ô‰ ˙Bi¯Ë ˙BkÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«∆≈«¿ƒ≈
eÈÁ .ÏÏk ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈ„¯BÓ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÓb Èet¯ e‡t¯˙Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»««ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯BÚ‰ ¯‡LÏ ‰ÓBc dÈ‡Â ˙˜lˆ ÌB˜n‰L∆«»«∆∆¿≈»»ƒ¿»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ,¯·c ÏÎÏ ¯Oa‰ ¯BÚk11 ¿«»»¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ

.e¯‡aL BÓk ˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿∆≈«¿

ומחייה.11) לבן שיער פשיון,

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
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.„eÏÈÁ˙‰12˙B‡t¯˙‰Ïe ˙BÈÁÏ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿
˙·¯ˆ ‡È‰ BÊ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‰tÏ˜ Ô‰ÈÏÚ ˙ÈOÚÂ¿«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ»∆∆
,ÌL ‰¯eÓ‡‰ ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈÁM‰«¿ƒ»¬»«»ƒ¿««ƒ¿»»¬»»

ÔBÈOÙa B‡ Ô·Ï ¯ÚOa :ÔÈÓÈÒ ÈLa ˙B‡nËÓe13, ¿«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»»¿ƒ¿
„Á‡ Úe·L ‡l‡ ¯bÒ‰ Ô‰a ÔÈ‡Â14˙¯‰a ?„ˆÈk .15 ¿≈»∆∆¿≈∆»»«∆»≈««∆∆

‰È‰ Ì‡ :‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓa B‡ ÔÈÁM‰ ˙·¯ˆa ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆∆«¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»
- Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - Ô·Ï ¯ÚO da»≈»»»«¿ƒ…»»»≈»»»
„ÏB Ì‡ :Úe·M‰ ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .„Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«∆»¿ƒ¿∆¿«»«ƒ«
ÌeÏk da „ÏB ‡Ï Ì‡Â ;ËÈÏÁÈ - ‰˙Ot B‡ ¯ÚO da»≈»»¿»«¿ƒ¿ƒ…«»¿
Ô·Ï ¯ÚO da „ÏB B‡ ¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰˙Ot .¯ËÙÈ -ƒ¿…»¿»¿«««ƒ«»≈»»»

ËÈÏÁÈ -16. «¿ƒ

שנינו:12) ה הלכה ו פרק נגעים פרשת כהנים בתורת שם.
לומר  תלמוד מורד, לפרש) אני (יכול יכול "שחין",
(שיתרפא  צלקת שייעשה עד יכול "ונרפא" אי "ונרפא",
לומר  תלמוד בלבד), צלקת במקומו ותישאר לגמרי,

נרפא. ולא נרפא כיצד? הא מחייה 13)"שחין", אבל
טומאה. סימן אחר 14)אינה טומאה סימן נולד לא ואם

ומכווה. בשחין אחד הסגר רק נאמר בתורה טהור. - ההסגר
סתם 15) "בהרת" כותב שרבינו מקום שבכל ביארנו, כבר

המראות, ארבעת לכל הכוונה הלבנונית, דירוג עם קשר ללא
ביצה. קרום סיד, צמר, ומכווה 16)שלג, שחין דין בזה

הבשר. בעור נגע כדין

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰17.‰Ê ÌÚ ‰Ê «¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ,·e˙k‰ Ô˜lÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»«»«∆≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
,¯Oa‰ ¯BÚÏ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈOBt ÔÈ‡Â .‰Ê∆¿≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿«»»
‰È‰ ?„ˆÈk .ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a ‡ÏÂ¿…«∆∆«»»»¿»≈«»»

Ô‰ÈzLa ÒÈ¯‚k ˙¯‰·e ‰ÂÎn‰ „ˆa ÔÈÁL18È¯‰ - ¿ƒ¿««ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆¬≈
B‡ ‰iMÏ ‰˙OÙe Ô‰Ó ˙Á‡a ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê∆»»¿»¿««≈∆»¿»«¿ƒ»

¯B‰Ë - ¯Oa‰ ¯BÚÏ ‰˙OtL19¯BÚa ˙¯‰a ‰˙È‰ . ∆»¿»¿«»»»»¿»«∆∆¿
CB˙a ‰È‰ .ÔBÈOt BÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰˙OÙe ¯Oa‰«»»»¿»¿««≈∆≈ƒ¿»»¿

ÒÈ¯‚k ÔÈÁL ˙·¯ˆ Btk20ÒÈ¯‚k ˙¯‰a d·e21- «»∆∆¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚOÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ÈbÒÈ22‡ÏÂ «¿ƒ∆««ƒ∆≈»¿»¿≈»»»¿…

‰OÙ˙Â dcˆa ¯Á‡ ÔÈÁL BÏ „ÏeÈ ‡nL ,ÔBÈOÙÏ¿ƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
.BÎB˙Ï¿

אין 17) מכווה גריס וכחצי שחין גריס כחצי בו היו אם
שדיני  פי על ואף המנוגע, את ומטהרים לכגריס מצטרפים
"או  מהכתוב למדו שם כהנים בתורת שווים. ומכווה שחין
ביניהם. לחלק באה "או" המלה אש" מכוות ...

יחד.18) פשה 19)בשניהם אם רק מטמא והפשיון
עצמה. המחייה אותה ומילא 21)מצומצם.20)במקום

פשיון, של אפשרות כל אין כן ואם הצרבת מקום כל את
הבשר. לעור פושה שאינה אמרנו שערות 22)שהרי אין

היד. כף על צומחות

.ÂÔÈÁM‰ ˙‡ ‰ÂÎÓ ‰Ïha - ‰ÂÎÓ ‰OÚpL ÔÈÁL23; ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»∆«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡ .‰ÂÎn‰ ÔÈÁL Ïha - ÔÈÁL ˙ÈOÚpL ‰ÂÎÓeƒ¿»∆«¬≈¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ‰ÂÎÓ Ì‡ ‰È‰ ÔÈÁL Ì‡ Úe„È24; »«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈¿»¿

·e˙k‰ Ô˜lÁ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰‡ÓËÂ „Á‡ ÔÓÈÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ»∆»¿À¿»««¿…ƒ¿»«»
.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ‡l‡∆»«∆≈ƒ¿»¿ƒ

צירוף,23) לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל השני
זה. עם זה מצטרפים שאינם הקודמת בהלכה שאמרנו

ומטמא.24)

.Ê‰OÚ Úe·M‰ ÛBÒ·e ÔÈÁLaL ˙¯‰·a B¯ÈbÒ‰ƒ¿ƒ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ¿«»««¬»
¯Oa‰ ¯BÚ25ÛBÒ·e ¯Oa‰ ¯BÚa B¯ÈbÒ‰L B‡ , «»»∆ƒ¿ƒ¿«»»¿

‰lÁza ‰‡¯È - ÔÈÁL ˙ÈOÚ Úe·M‰26. «»««¬≈¿ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבשר.25) בעור נגע עכשיו לפנינו ויש לגמרי נתרפא
שני 26) וטעון חדש נגע הוא כאילו כתחילה. להיות: צריך

הסגרים.

.Á¯LpL ÈÓ27ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO Ïk28ÔÈa ƒ∆»«»¿«…≈≈¬«…ƒ≈
ÏÎ‡L ÔÈa ,¯ÚO Ïc‚Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰kÓ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆≈»¿»¿«≈≈»≈∆»«
e¯ÈM‰L ÌÈ¯·c CÒ B‡ ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈMn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ««ƒƒ∆«≈»»¿»ƒ∆ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ïc‚Ï Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÚO¿»««ƒ∆»¿«≈¿««¿«ƒ
B‡ Á¯˜ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰zÚ BL‡¯ ¯ÚO Ïk „a‡Â¿ƒ≈»¿«…«»¬≈∆ƒ¿»≈≈«

„˜„w‰ ÔÓ B¯ÚO ¯L Ì‡ .Áa‚29ÚÙBL ‰hÓÏe ƒ≈«ƒ»«¿»ƒ«»¿…¿«»≈«
¯‡eˆ ÏL ‰wt „ÚÂ ¯BÁ‡Ï30¯L Ì‡Â ;Á¯˜ ‡¯˜ - ¿»¿«ƒ»∆«»ƒ¿»≈≈«¿ƒ»«

BzÁct „‚k „Ú ÂÈÙÏ ÚÙBL ‰hÓÏe „˜„w‰ ÔÓ31- ƒ«»¿…¿«»≈«¿»»«¿∆∆««¿
.Áa‚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ≈«

סוף 27) עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה
כתוב  ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק

יג, (ויקרא ובפסוק בתורה הוא" טהור הוא "קרח מ)
הבאים  ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו
הקרחת  ובכן בגבחת. או בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו
שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת
האלה. המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר

רבינו:28) גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
יטמא  לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול
בידי  קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד בנגעים)?
שאינה  קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים
שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת אף שער לגדל ראוייה
תלמוד  נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין
- שהיא. קרחת (כל ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר
בקרחת  לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף

הראש.29)וגבחת. בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה מצחו.31)החוליה

.Ë˙B‡nhÓ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰32Ò ÈLa:ÔÈÓÈ «»««¿««««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ
;˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e ‰ÈÁÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»

¯Oa ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ók :Ô‰a ¯Ó‡pL33ÔÈ‡L ÈÙÏe . ∆∆¡«»∆¿«¿≈»««»»¿ƒ∆≈
Ô‰a ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·l‰ ¯ÚO‰ ÔÈ‡ ,¯ÚO Ô‰a34. »∆≈»≈«≈»«»»ƒ«À¿»»∆

Ì‡L ?˙BÚe·L ÈL·e ÔÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿≈»∆ƒ
‰ÈÁÓ da ‰˙È‰Â BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a ˙¯‰a ‰˙È‰»¿»«∆∆¿»«¿¿««¿¿»¿»»ƒ¿»
ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .¯ÈbÒÈ - ‰ÈÁÓ da ‰˙È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ -«¿ƒ…»¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿
;ËÈÏÁÈ - ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏB Ì‡ :Úe·M‰«»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
B‡ ˙Ot .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ÌeÏk da „ÏB ‡Ï…«»¿«¿ƒ»«≈ƒ»»
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- ÌeÏk da „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ‰ÈÁÓ da „ÏBpL∆«»ƒ¿»«¿ƒ…«»¿
¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰ÈÁÓ da „ÏB B‡ ˙Ot Ì‡Â .¯ËÙÈƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ¿»¿«««ƒ

ËÈÏÁÈ -35. «¿ƒ

נגע.32) בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן משמע
בפירוש 34) כתוב כן לבן. שיער צמח אם אפילו פירוש,

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים כאמור 35)בתורת
בשר. עור בנגעי למעלה

.È;BÊ ÌÚ BÊ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰«»««¿««««≈»ƒ¿»¿ƒ
.ÌÈzL Ô‰L „nÏÓ - BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿¿««¿¿«≈∆≈¿«ƒ
‡ÏÂ ,¯Oa‰ ¯BÚ ¯‡LÏ ‡ÏÂ BÊÏ BfÓ ˙BOBt ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿…ƒ¿»«»»¿…

.ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a«∆∆«»»»¿»

.‡ÈÔ‰a ‰OÚÂ Á¯˜pL Ô˜f‰ B‡ ˙Áab‰ B‡ ˙Á¯w‰«»«««««««»»∆ƒ¿«¿«¬»»∆

¯BÚaL ‰ÂÎnÎÂ ÔÈÁMk ÔÈ‡nhÓ - ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»∆¿
¯Oa‰ ¯BÚk - eÁ¯˜pL Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰L ;¯Oa‰«»»∆»…«»»∆ƒ¿¿¿«»»
L‡¯‰ .Ô·Ï ¯ÚOa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆≈ƒ«¿ƒ¿≈»»»»…
¯ÚO eÏÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ÚO‰ Ô‰a ÁÓˆiL Ì„˜ Ô˜f‰Â¿«»»…∆∆ƒ¿«»∆«≈»«¬«ƒ…∆¡≈»

ÌÏBÚÓ36Ô‰ È¯‰ - Ô˜faLÂ L‡¯aL ÔÈÏecÏc‰ ÔÎÂ , ≈»¿≈«ƒ¿ƒ∆»…¿∆«»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ¯Oa‰ ¯BÚk37ÈLe ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰ Ô˜Ê ÔÎÂ .˙BÚe·L38eÏÚ‰ ‡lL „Ú »¿≈¿«»ƒ»¿«»ƒ«∆…∆¡
È¯‰ - ¯ÚO eÏÚ‰ Ì‡Â ;¯Oa‰ ¯BÚk Ô‰ È¯‰ - ¯ÚO≈»¬≈≈¿«»»¿ƒ∆¡≈»¬≈
,¯‡a˙iL BÓk ÔÈ˜˙a ‡nË˙nL ,LÈ‡‰ Ô˜Êk Ô‰≈ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈

.˙¯‰·a ‡nË˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈¿«∆∆

צמחו 36) שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער כגון
ראשו. לבן.37)שערות ושיער מחייה פשיון,

הסנטר.38)



zeevnd xtq m"anx ixeriy'aÎxc` b"kÎf"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà æ"é ïåùàø íåé
.åìø äùò úåöî

― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,

אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ
אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.

לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק
'á-øãàè"é-æ"ééùéìù-ïåùàøíåé

ְִֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà ç"é éðù íåé
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ

ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
ּבמקֹו ׁשּנתּבאר נקנֹותּכמֹו ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל מֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà è"é éùéìù íåé
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
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קסט 'aÎxc` a"kÎ'k iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים
מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ

מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ë éòéáø íåé
.äîø äùò úåöî
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר
(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà à"ë éùéîç íåé
.äîø äùò úåöî
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר
(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà á"ë éùéù íåé
.áìø äùò úåöî

'á-øãàá"ë-'ëéùéù-éòéáøíåé
.ñø .æðø .èðø .çðø äùòú àì úåöî

― הרל"ב עברי,הּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ
וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: אמרֹו a)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִֶֶֶֶַָ

והלכֹות הּתֹורה, ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָּוכבר
קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש ּכּלן נתּבארּו זֹו .(ci:)מצוה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֻ

― הרנ"ח עבדהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹום ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ּכדר ְְְְְֲֳִִִִִִֶֶֶֶַָָָָעברי
זה ּדמיו את הּקֹונים ויעלּו עליו ויכריזּו העבדים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמכירת

אּלא ּפנים, ּבׁשּום ּכן עֹוׂשין אין ― זה ּבהצנע(xknp)על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
"לא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא נאה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּובדר

עבד" ממּכרת an)יּמכרּו ,dk `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶָָָ
(xdaסמטא יעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת יּמכרּו "לא :ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

(wey fxkn)ויעמידֹו(fxkna)לאו ּובכלל הּלקח אבן על ְְֲִִֶֶֶַַַַַָ
ׁשאם לפי מּיּׂשראל, נפׁש לגֹונב אזהרה ספק ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
עֹובר ונמצא ּכנעני עבד הּוא ּכאּלּו מֹוכרֹו הּוא הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָמֹוכרֹו
הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת יּמכרּו "לא אמרֹו: ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹעל

לעיל bnx)אתֿזה dyrz `l)נהרג ׁשהּוא הּכתּוב ּובאר ְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָ
(exkne ytp apebd)ׁשּלפניה עם זֹו מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' ּבפרק קּדּוׁשין ּבגמרא .(k.)מבארים ְְְִִִִֶֶָָָֹ

― הרנ"ט עבדהּמצוה מּלהעביד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
"עבֹודת הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעברי

"ּבפר בֹו "לאֿתרּדה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,"ּפר,my) ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ
(bnאֹותּה לעׂשֹות הּצר ּכׁשּיכריחנּו אּלא נעבידּנּו ולא ,ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ספרא ּולׁשֹון עליו. אֹותּה נּטיל אז xda)עבֹודה zyxt): ְְֲִִַָָָָָָ
אתֿהּכֹוס החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ― ּבפר בֹו ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ"לאֿתרּדה
ואמנם לזה. ּכלֿהּדֹומה וכן לֹו", צרי אינֹו והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּזה

ׁשּבּמ ּביֹותר מןֿהּקּלה מׁשל והּפׁשּוטההביאּו לאכֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.הּצר ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבהן,

― הרנ"ז עבדהּמצוה מּלהעביד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּבכמֹותן והׁשּפלה, ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ּבעבֹודֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעברי
ּבֹו "לאֿתעבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכנעני, עבד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹעֹובד

עבד" hl)עבדת ,my)ּובספרא(xda zyxt)יּטֹול "ׁשּלא : ְְֲִִֶֶַָָֹֹ
ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ולא ּבלינטא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאחרי
העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב קטּנה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמחצלת
אּלּו לעבֹודֹות ּכלֿהּדֹומה וכן אדֹוניו. אחר ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּומֹוליכּה
ּבדברים יׁשּמׁשּנּו רק אּלא עברי, עבד על מּלהּטילן ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻמזהר
לֹו לעׂשֹות עּמֹו ׁשהסּכים והּפֹועל הּׂשכיר ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשּמׁש
"עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ה': אמר מסּימת, ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֻעבֹודה

(n ,my).

― וׁשּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
עבד ּבפר ׁשּיעביד ּבארצנּו הּגר ּגֹוי מּלהּניח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻׁשהזהרנּו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿעצמֹו, לֹו ׁשּמכר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹעברי
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"לעיני ּבפר bp)ירּדּנּו ,my)זה ועבד הֹואיל נאמר ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹ
מעׂשיו, ּפרי לקּבל נעזבּנּו לגֹוי עצמֹו ּומכר ּבעצמֹו ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָּפׁשע
.ּפר עבֹודת מּלהעבידֹו ונמנעּנּו ּבכ הּגֹוי על נפּקח ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

ספרא אּתה(my)ּולׁשֹון אין ― לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו : ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
עליו לפּקח מחּיב ׁשאינ ּכלֹומר: ,"לעיני אּלא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻמצּוה
ּכלֿזמן אּלא לא, אֹו ּפר עבֹודת מעבידֹו הּוא אם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבביתֹו

עליו. נזהירּנּו זאת עֹוׂשה ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנראהּו

á"ôùú'ä 'á-øãà â"ë ÷"ù íåé
.åö÷ äùò úåöî

.âìø äùòú àì úåöî
äùò úåöî.âìø .ãìø

.àñø äùòú àì úåöî
― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (miwprnהּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(zepzneיצא ולא לחפׁשי, ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלעבד
לֹו ּתעניק "העניק יתעּלה: אמרֹו והּוא ריקֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּבידים
ּתּתןֿלֹו" אלהי ה' ּברכ אׁשר ּומּיקב ּומּגרנ ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹמּצאנ

(ci ,eh mixac)'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.(ci:)מּקּדּוׁשין ִִִ

― הרל"ג עבדהּמצוה מּלׁשּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבסֹוף ּבןֿחֹורין ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעברי
והּוא מרכּוׁשנּו, ּדבר לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשׁש

תׁשּלחּנּו לא מעּמ חפׁשי "וכיֿתׁשּלחּנּו יתעּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו
bi)ריקם" ,my):ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש הענקה, fi)מצות ,:fh ,:ci). ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא g)עברּיה, ,`k zeny), ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּוכבר רּבים, ּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש זֹו ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּופדּיה
קּדּוׁשין ּבמּסכת ּכלֿזה ּדיני(hi.)נתּבאר נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. עברּיה mihtyn)אמה zyxt)אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
לא "ואםֿׁשלׁשֿאּלה עברּיה: ּבאמה יתעּלה אמרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרּוׁש

לּה" i`)יעׂשה ,my)ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: , ְְְְְְֲִֵֶַַָָ
ָאֹותּה.

― הרל"ג אמההּמצוה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
יעּוד מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ― ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָעברּיה

(epal e` el dy`l dcriny)אמרּו ּובפרּוׁש .zyxt `zlikn) ְְֵָ
(mihtynׁשאמר לפי ּפדּיה, למצות קֹודמת יעּוד מצות :ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

והפּדּה" יעדּה "אׁשרֿלא g)יתעּלה: ,my)עבד ׁשּדין ודע ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו עברּיה אמה ודין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעברי
מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוהג.

.(gi.)קּדּוׁשין ִִ

― הרס"א אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
"לאֿימׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, מּלמכרּה ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֹעברּיה

ּבבגדֹוֿבּה" g)למכרּה ,`k zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵָָָָָ
קּדּוׁשין ּבריׁש ּבׁשלמּות זֹו jli`e)מצוה :fi). ְְְִִִִֵֵָ
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:älàî ãçàî çà äNòå íc CôLàéúLà-úàå ìëà íéøää-ìà íâ ék äNò àì älà-ìk-úà àeäå Ÿ¥´¨®§¨´¨½̈¥©©−¥¥«¤§¾¤¨¥−¤´Ÿ¨¨®¦´©³¤¤«¨¦Æ¨©½§¤¥¬¤
:ànè eäòøáé:äNò äáòBz åéðéò àNð íéìelbä-ìàå áéLé àì ìáç ìæb úBìæb äðBä ïBéáàå éðò ¥¥−¦¥«¨¦³§¤§Æ½̈§¥´¨½̈£−Ÿ´Ÿ¨¦®§¤©¦¦Æ¨¨´¥½̈¥−̈¨¨«

âé:äéäé Ba åéîc úîeé úBî äNò älàä úBáòBzä-ìk úà äéçé àì éçå ç÷ì úéaøúå ïúð CLpa©¤¯¤¨©²§©§¦¬¨©−¨¨®´Ÿ¦«§¤À¥´¨©¥³¨¥Æ¤Æ¨½̈´½̈¨−̈¬¦§¤«
ãé:ïäk äNòé àìå äàøiå äNò øLà åéáà úàhç-ìk-úà àøiå ïa ãéìBä äpäå§¦¥Æ¦´¥½©©¾§¤¨©¬Ÿ¨¦−£¤´¨¨®©¦§¤¾§¬Ÿ©£¤−¨¥«

i"yx
(‚).ìåùî:למשול äðä.(„)כמו éì úåùôðä ìë ולמה

הוא: שלי הלא לי חטא שלא הבן íéøää(Â)ילקה ìà
.ìëà àì:מתים זבחי לאכול לטעוותא פלח לא בטוריא

.éìåìâ ìà שבשומרון הבעל כגון כוכבים עבודת שאר
ושבדן: אל שבבית אונאה (äðåé.(Ê)והעגלים לשון

הונה): לא איש שום áéùé.כלומר áåç åúìåáç חבל אם

השמש: כבוא לו אותו ישיב בחובו רעהו שלמת
(È).äìàî ãçàî çà äùòå מחדא לאחוהי ויעבד ת"י

äìà.(È‡)מאילן: ìë úà àåäå האלה הטובות כל את
אביו: äùò.(È·)שעשה äáòåú:זכור משכב

(„È).ïäë äùòé àìå äàøéå טוב שאין בלבו ראה
בלע"ז: איאפרצוי"ט כן לעשות

cec zcevn
(‚).'Â‚Â ‰È‰È Ì‡ המשל להמשיל מכם מי עוד  יהיה אם  ר "ל 

עמדי: שהדין ותראו משפטי אופן לכם  אודיע  הן וכאומר הזה
(„).‰‰ ÈÏשכ"א הוא  מהדרך  והנה וכאומר  שלי המה

בקיומו : ורוצה שלו את Â‚Â'.מחבב ·‡‰ ˘ÙÎנפש כמו
הפרש באין  שלי הנה הבן נפש  כן  האב האב כנפש הכפי"ן (וכפל

כפרעה) כמוך וכן גמור דמיון על להורות הבן מד)וכנפש ‰È‡:(בראשית
.˙ÂÓ˙תסיר מדוע החטא בזולת  אבל  מעתה לחבבה  אין אז כי 

הטובÈ‡Â˘.(‰)החבוב: יעשה  ועוד  הרעות  מן  מה  יעשה לבל צדיק יהיה  כי איש לכן עלי , חביבות והנפשות הואיל  ר"ל
וצדקה: משפט  Â‚Â'.(Â)בעשות ÌÈ¯‰‰ Ï‡מזבחי בההרים  אכל  שלא ואמר  מהם נזהר  שהיה הרעות הם מה מפרש עתה 

הפסילי ': הם ישראל  בית  בגלולי להסתכל  עיניו נשא  לא ואף  ההרים שעל  עכו"ם ÓË‡.תקרובות ‡Ï: עמה È˜¯·.לזנות ‡Ï
עלי ': ÂÈ‰.(Ê)לבוא ‡Ï:משלו מה ולקחת  ÂÁ·.לעשוק  Â˙ÏÂ·Áולא השמש כבוא לו השיב בחובו רעהו שלמת  חבל כאשר

התורה: מצות על  Ô˙È.עבר ·Ú¯Ï ÂÓÁÏהאביון מאחיך  ידך  את  תקפוץ  ולא  התורה שאמרה מה על  עבר טו)ולא  ÌÂ¯ÈÚÂ.:(דברים
משלו: בבגד כסהו לבוש  מבלי ערום  שהלך  Ô˙È.(Á)מי ‡Ï: נשך על  למי הלוה Á˜È.לא  ‡Ïתרבית לקח לא  התשלומין  בעת

מעצמו נתן  הלוה אם במקרא)ואף היא רמוזה ומדרבנן רבית אבק שזהו Â„È.:(ואף ·È˘È ÏÂÚÓוהם עול  עשה שלא  כלל  דרך  אמר עתה
התורה: שאסרה  ‡Ó˙.הדברים  ËÙ˘Ó: המשפט הטה ולא לאיש איש  בין אמת משפט שעשה ואמר  שעשה הטובה  מפרש  עתה

(Ë).ÍÏ‰È È˙Â˜ÂÁ·:ועשאם בהם  הלך  עכ"ז עליהם משיב  והשטן ידוע  הטעם שאין  כחק שהם  המצוות  ˘Ó¯אף  ÈËÙ˘ÓÂ
.˙Ó‡ ˙Â˘ÚÏמבלי והראוי האמת  לבד בו לעשות המשפט את שמר כ"א בו להתנקם הכוונה עם במי משפט עשה לא  ר"ל
אחרת : ‰Â‡.כוונה  ˜È„ˆ: הנפשות ובעולם בעוה"ז יחיה חיה ולכן  יחשב  לצדיק  כזה  אשר הזהÈÏÂ‰Â„.(È)האיש צדיק ואם

דם: השופך  פריץ בן  ‡Á.יוליד  ‰˘ÚÂ:וכדומה כגזל  הנזכרים  מאלה מאחד לאחיו ‡Ï‰.(È‡)ועשה ÏÎ ˙‡ ‡Â‰Âאלה כל 
עשה: לא הנזכרים  ‚Ì.הטובות  ÈÎמזבחי בההרים אכל  גם כי  הרע את עשה  שגם אלא הטובות עשה  שלא  לו די היה  לא  ר"ל 

עכו"ם: הון:‰Â‰.(È·)תקרובות מהם  התורה:ÏÂ·Á.עשק מצות על  ועבר השמש כבוא  השיב  לא  בחובו שמשכן ˘‡מה
.ÂÈÈÚ: אליהם לבו להפנות  בהם Ú˘‰.להסתכל ‰·ÚÂ˙:'ה בעיני התעובים  הדברים  Â‚Â'.(È‚)עשה Í˘·רבית בין  לקח  ר"ל

רבית : אבק בין הנזכרותÈÁÂ.קצוצה  האלה התועבות ועשה הואיל יחיה  לא באמת אביו בזכות  להחיות  ראוי  כזה איש  וכי
אביו : זכות  עמה ' להצטרף מה זכות בידו ÓÂÈ˙.ואין ˙ÂÓויעונש עצמו על  מיתתו עון  עוד  יהיה  בחטאו ימות  כי אם  ר "ל 

משלם: גמולו כל יקבל  עצמו החוטא א "כ לעצמו  מיתה לגרום לנפשו  חטא כי על  הנפשות ·Ô.(È„)בעולם  „ÈÏÂ‰ ‰‰Âוהנה
חטאות: אביו כשעשה בעיניו וראה בן יוליד  כזה רשע כמוהן:ÈÂ¯‡‰.אם עשה  ולא בהן חמד  לא אותן ראה כי ועם

oeiv zcevn
(Ê).‰ÂÈהיונה העיר כמו  ההון קחת ועניינו  אונאה, מלשון

ג) רעך Â˙ÏÂ·Á.:(צפניה שלמת תחבל חבל אם כמו משכון ענין
כב) È·¯˙Â˙.(Á):(שמות .Í˘·לשון אבל  רבית ענין שניהם 

לו תתן לא  כספך  את כמ"ש  באוכל  ותרבית  בכסף נאמר נשך 
אכלך תתן לא ובמרבית  כה)בנשך רשעıÈ¯Ù.(È):(ויקרא ר "ל 

והנכוחה: האמת גדר אונאה:‰Â‰.(È·)הפורץ מל '

הערה: ההשתדלות לספח אליהם עוד אנשים מתאימים, הן מבין עולים והן מבין הוותיקים 
נחוצה שתהי' בכל אופן וכדאי להשקיע כחות ומרץ בזה, אלא שמובן, שבאם מוכרחים להתיישב בשני 

מקומות, ההכרח להגדיל מספר אנ"ש בהכפרים גדול ביותר.

ג( אם גם מ"ש בסעיף שלפני זה, אי אפשר יהי' להשיג בשום אופן )אף שאז ברור לדעתי שזהו 
את  ולדחות  להמשיך  יש  הנה  החדש,  לכפר  להעתיק  יהיו  מוכרחים  בהנ"ל(  ההשתדלות  מרפיון  רק 
עין,  וכו''(. ותשועת ה' כהרף  )כמובן מבלי שיהי' היזק עי"ז בעניני התמיכה  הדבר עד כמה שאפשר 

ואולי סו"ס יעלה בידם לסדר הענינים שיהי' באופן המתואר בסעיף א ועכ"פ באופן דסעיף הב'.

ואכפול עוד הפעם קודם החתימה, אשר ההשתדלות צריכה להיות, ובתביעה, שהבטיחו להם 
את כל הזכיות השייכים לישוב חקלאי, בשעה שהושיבום במקומם דעתה, ולכן יש על הסוכנות למצוא 

האופנים והדרכים שיתוקנו ויתקיימו שני הענינים מבלי להכריחם לטלטול חדש.

יחד,  גם  וברוחניות  בגשמיות  יצליחו  וכולם כאחד  בברכה שימשיך השי"ת השלום במחנם, 
מתאים לרצון נשיאונו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

המחכה לאישור קבלת מכתבי זה בהקדם, ולבשו"ט בכל הנ"ל.

המשך מעמוד קפק



קעי giÎfi wxt l`wfgi - mi`iap

çé-÷øô ìà÷æçéciÎb

â:ìàøNéa äfä ìLnä ìLî ãBò íëì äéäé-íà ýåýé éðãà íàð éðà-éçãäpä éì úBLôpä-ìk ïä ©¾̈¦§ª−£Ÿ¨´§¦®¦¦«§¤̧¨¤¹À§²Ÿ©¨¨¬©¤−§¦§¨¥«¥³¨©§¨Æ¦´¥½¨
:úeîú àéä úàèçä Lôpä äpä-éì ïaä Lôðëe áàä LôðkäètLî äNòå ÷écö äéäé-ék Léàå §¤¯¤¨¨²§¤¬¤©¥−¦¥®¨©¤¬¤©Ÿ¥−¦¬¨«§¦−¦¦§¤´©¦®§¨¨¬¦§−̈

:ä÷ãöeåànè àì eäòø úLà-úàå ìàøNé úéa éìelb-ìà àNð àì åéðéòå ìëà àì íéøää-ìà §¨¨«¤¤«¨¦Æ´Ÿ¨½̈§¥¨Æ´Ÿ¨½̈¤¦¥−¥´¦§¨¥®§¤¥³¤¥¥ÆÆ´Ÿ¦¥½
:áø÷é àì äcð äMà-ìàåæíøéòå ïzé áòøì Bîçì ìæâé àì äìæb áéLé áBç Búìáç äðBé àì Léàå §¤¦¨¬¦−̈¬Ÿ¦§¨«§¦Æ´Ÿ¤½£Ÿ¨¬Æ¨¦½§¥−̈´Ÿ¦§®Ÿ©§Æ§¨¥´¦¥½§¥−Ÿ

:ãâa-äqëéç:Léàì Léà ïéa äNòé úîà ètLî Bãé áéLé ìåòî çwé àì úéaøúå ïzé-àì CLpa §©¤¨«¤©¤´¤«Ÿ¦¥À§©§¦Æ´Ÿ¦½̈¥−̈¤¨¦´¨®¦§©³¡¤Æ©«£¤½¥¬¦−§¦«
è:ýåýé éðãà íàð äéçé äéç àeä ÷écö úîà úBNòì øîL éètLîe Cläé éúBwçaéõéøt-ïa ãéìBäå §ª©¯§©¥²¦§¨©¬¨©−©£´¡¤®©¦¬Æ¨´Ÿ¦«§¤½§ª−£Ÿ¨¬§¦«§¦¬¥¨¦−

:älàî ãçàî çà äNòå íc CôLàéúLà-úàå ìëà íéøää-ìà íâ ék äNò àì älà-ìk-úà àeäå Ÿ¥´¨®§¨´¨½̈¥©©−¥¥«¤§¾¤¨¥−¤´Ÿ¨¨®¦´©³¤¤«¨¦Æ¨©½§¤¥¬¤
:ànè eäòøáé:äNò äáòBz åéðéò àNð íéìelbä-ìàå áéLé àì ìáç ìæb úBìæb äðBä ïBéáàå éðò ¥¥−¦¥«¨¦³§¤§Æ½̈§¥´¨½̈£−Ÿ´Ÿ¨¦®§¤©¦¦Æ¨¨´¥½̈¥−̈¨¨«

âé:äéäé Ba åéîc úîeé úBî äNò älàä úBáòBzä-ìk úà äéçé àì éçå ç÷ì úéaøúå ïúð CLpa©¤¯¤¨©²§©§¦¬¨©−¨¨®´Ÿ¦«§¤À¥´¨©¥³¨¥Æ¤Æ¨½̈´½̈¨−̈¬¦§¤«
ãé:ïäk äNòé àìå äàøiå äNò øLà åéáà úàhç-ìk-úà àøiå ïa ãéìBä äpäå§¦¥Æ¦´¥½©©¾§¤¨©¬Ÿ¨¦−£¤´¨¨®©¦§¤¾§¬Ÿ©£¤−¨¥«

i"yx
(‚).ìåùî:למשול äðä.(„)כמו éì úåùôðä ìë ולמה

הוא: שלי הלא לי חטא שלא הבן íéøää(Â)ילקה ìà
.ìëà àì:מתים זבחי לאכול לטעוותא פלח לא בטוריא

.éìåìâ ìà שבשומרון הבעל כגון כוכבים עבודת שאר
ושבדן: אל שבבית אונאה (äðåé.(Ê)והעגלים לשון

הונה): לא איש שום áéùé.כלומר áåç åúìåáç חבל אם

השמש: כבוא לו אותו ישיב בחובו רעהו שלמת
(È).äìàî ãçàî çà äùòå מחדא לאחוהי ויעבד ת"י

äìà.(È‡)מאילן: ìë úà àåäå האלה הטובות כל את
אביו: äùò.(È·)שעשה äáòåú:זכור משכב

(„È).ïäë äùòé àìå äàøéå טוב שאין בלבו ראה
בלע"ז: איאפרצוי"ט כן לעשות

cec zcevn
(‚).'Â‚Â ‰È‰È Ì‡ המשל להמשיל מכם מי עוד  יהיה אם  ר "ל 

עמדי: שהדין ותראו משפטי אופן לכם  אודיע  הן וכאומר הזה
(„).‰‰ ÈÏשכ"א הוא  מהדרך  והנה וכאומר  שלי המה

בקיומו : ורוצה שלו את Â‚Â'.מחבב ·‡‰ ˘ÙÎנפש כמו
הפרש באין  שלי הנה הבן נפש  כן  האב האב כנפש הכפי"ן (וכפל

כפרעה) כמוך וכן גמור דמיון על להורות הבן מד)וכנפש ‰È‡:(בראשית
.˙ÂÓ˙תסיר מדוע החטא בזולת  אבל  מעתה לחבבה  אין אז כי 

הטובÈ‡Â˘.(‰)החבוב: יעשה  ועוד  הרעות  מן  מה  יעשה לבל צדיק יהיה  כי איש לכן עלי , חביבות והנפשות הואיל  ר"ל
וצדקה: משפט  Â‚Â'.(Â)בעשות ÌÈ¯‰‰ Ï‡מזבחי בההרים  אכל  שלא ואמר  מהם נזהר  שהיה הרעות הם מה מפרש עתה 

הפסילי ': הם ישראל  בית  בגלולי להסתכל  עיניו נשא  לא ואף  ההרים שעל  עכו"ם ÓË‡.תקרובות ‡Ï: עמה È˜¯·.לזנות ‡Ï
עלי ': ÂÈ‰.(Ê)לבוא ‡Ï:משלו מה ולקחת  ÂÁ·.לעשוק  Â˙ÏÂ·Áולא השמש כבוא לו השיב בחובו רעהו שלמת  חבל כאשר

התורה: מצות על  Ô˙È.עבר ·Ú¯Ï ÂÓÁÏהאביון מאחיך  ידך  את  תקפוץ  ולא  התורה שאמרה מה על  עבר טו)ולא  ÌÂ¯ÈÚÂ.:(דברים
משלו: בבגד כסהו לבוש  מבלי ערום  שהלך  Ô˙È.(Á)מי ‡Ï: נשך על  למי הלוה Á˜È.לא  ‡Ïתרבית לקח לא  התשלומין  בעת

מעצמו נתן  הלוה אם במקרא)ואף היא רמוזה ומדרבנן רבית אבק שזהו Â„È.:(ואף ·È˘È ÏÂÚÓוהם עול  עשה שלא  כלל  דרך  אמר עתה
התורה: שאסרה  ‡Ó˙.הדברים  ËÙ˘Ó: המשפט הטה ולא לאיש איש  בין אמת משפט שעשה ואמר  שעשה הטובה  מפרש  עתה

(Ë).ÍÏ‰È È˙Â˜ÂÁ·:ועשאם בהם  הלך  עכ"ז עליהם משיב  והשטן ידוע  הטעם שאין  כחק שהם  המצוות  ˘Ó¯אף  ÈËÙ˘ÓÂ
.˙Ó‡ ˙Â˘ÚÏמבלי והראוי האמת  לבד בו לעשות המשפט את שמר כ"א בו להתנקם הכוונה עם במי משפט עשה לא  ר"ל
אחרת : ‰Â‡.כוונה  ˜È„ˆ: הנפשות ובעולם בעוה"ז יחיה חיה ולכן  יחשב  לצדיק  כזה  אשר הזהÈÏÂ‰Â„.(È)האיש צדיק ואם

דם: השופך  פריץ בן  ‡Á.יוליד  ‰˘ÚÂ:וכדומה כגזל  הנזכרים  מאלה מאחד לאחיו ‡Ï‰.(È‡)ועשה ÏÎ ˙‡ ‡Â‰Âאלה כל 
עשה: לא הנזכרים  ‚Ì.הטובות  ÈÎמזבחי בההרים אכל  גם כי  הרע את עשה  שגם אלא הטובות עשה  שלא  לו די היה  לא  ר"ל 

עכו"ם: הון:‰Â‰.(È·)תקרובות מהם  התורה:ÏÂ·Á.עשק מצות על  ועבר השמש כבוא  השיב  לא  בחובו שמשכן ˘‡מה
.ÂÈÈÚ: אליהם לבו להפנות  בהם Ú˘‰.להסתכל ‰·ÚÂ˙:'ה בעיני התעובים  הדברים  Â‚Â'.(È‚)עשה Í˘·רבית בין  לקח  ר"ל

רבית : אבק בין הנזכרותÈÁÂ.קצוצה  האלה התועבות ועשה הואיל יחיה  לא באמת אביו בזכות  להחיות  ראוי  כזה איש  וכי
אביו : זכות  עמה ' להצטרף מה זכות בידו ÓÂÈ˙.ואין ˙ÂÓויעונש עצמו על  מיתתו עון  עוד  יהיה  בחטאו ימות  כי אם  ר "ל 

משלם: גמולו כל יקבל  עצמו החוטא א "כ לעצמו  מיתה לגרום לנפשו  חטא כי על  הנפשות ·Ô.(È„)בעולם  „ÈÏÂ‰ ‰‰Âוהנה
חטאות: אביו כשעשה בעיניו וראה בן יוליד  כזה רשע כמוהן:ÈÂ¯‡‰.אם עשה  ולא בהן חמד  לא אותן ראה כי ועם

oeiv zcevn
(Ê).‰ÂÈהיונה העיר כמו  ההון קחת ועניינו  אונאה, מלשון

ג) רעך Â˙ÏÂ·Á.:(צפניה שלמת תחבל חבל אם כמו משכון ענין
כב) È·¯˙Â˙.(Á):(שמות .Í˘·לשון אבל  רבית ענין שניהם 

לו תתן לא  כספך  את כמ"ש  באוכל  ותרבית  בכסף נאמר נשך 
אכלך תתן לא ובמרבית  כה)בנשך רשעıÈ¯Ù.(È):(ויקרא ר "ל 

והנכוחה: האמת גדר אונאה:‰Â‰.(È·)הפורץ מל '



`קעב wxt minid ixac - miaezk

à-÷øô à íéîéä éøáãiÎ`

à:LBðà úL íãàá:ãøé ìàììäî ïðé÷â:Cîì çìLeúî CBðçã(ñ) :úôéå íç íL çðäéða ¨¨¥¡¥¨©£©§¥¨¤£§¤©¨¤Ÿ©¥¨¨¨¤§¥
(ñ) :ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôéå(ñ) :äîøâBúå úôéãå æðkLà øîb éðáeæéðáe ¤¤Ÿ¤¨¨©§¨¨§ª¨¤¤§¦¨§¥Ÿ¤©§£©§¦©§©§¨§¥

(ñ) :íéðãBøå íézk äLéLøúå äLéìà ïåéç:ïòðëe èet íéøöîe Lek íç éðaèàáñ Leë éðáe ¨¨¡¦¨§©§¦¨¦¦§¨¦§¥¨¦§©¦§¨©§¥§¨
(ñ) :ïããe àáL àîòø éðáe àëzáñå àîòøå àzáñå äìéåçåéúBéäì ìçä àeä ãBøîð úà ãìé Leëå ©£¦¨§©§¨§©§¨§©§§¨§¥©§¨§¨§¨§¨©¤¦§¥¥¦§
(ñ) :õøàa øBab¦¨¨¤

i"yx
(‡).ùåðà úù íãà ידי על הזה היחס ספר כתב עזרא

שבא  זמן שמאותו שנה י"ח בתוך ומלאכי זכריה חגי
עד  הראשון כורש בימי הכהן ויהושע זרובבל לירושלים
המלך, דוד יחס משום והכל אסתר בן כורש שבא
העמידן  היאך ולמשוררים ולשומרים לשוערים והלוים
יחסם  לפיכך למשמרותם, והכהנים מעמדם על דוד
אברהם  את ליחס שהוצרך ולפי אברהם ועד מאדם
בניו  ומשום בניו ובני בניו העכומ"ז שאר גם הזכיר
ירש  היאך להודיע כנען בני עכו"ם שאר ליחס צריך
וליחס  להזכיר שהוצרך ומאחר ארצם את אברהם
עכומ"ז  שאר (תולדות) גבם על הזכיר כנען תולדות
לעיקר  שהגיע עד ומשליכם מעט מעט ומזכירם
עובר  שהיה לאדם משל רבה, בבראשית כדמפרש
וכבר  האדם ועמד מרגליות לו ונפלה למקום ממקום
מה  הקב"ה אמר כך מרגליות שמצא עד העפר בכברה
לאברהם  למצוא אלא ותרח וכו' וארפכשד שם ליחס לי
יצחק  של כבודו ומפני (לפניך) נאמן לבבו את ומצאת
מעט  מעט ומשליכן קטורה ובני וישמעאל עשו בני יחס
ירשום  עשו בני כי על מזכיר החורי שעיר ובני ומניחן
להודיע  אברהם לבני פילגש שנעשית תמנע ליחס וגם
ורצתה  ואלופים נשיאים בנות שהיתה אברהם של שבחו
תמנע  לוטן ואחות דכתיב אברהם לזרע פילגש להיות
אלא  (שם) פילגש היתה ותמנע וכתיב ל"ז) (בראשית
לו  אהיה לאשה לו להנשא כדאי איני אם שאמרה לפי
אלופים  היו שהם שעיר בני יחס לכן ועוד פילגש
נתנה  יצחק ובאהבת היה שעיר של שעיר והר ומלכים

תחתם  וישבו יירשום עשו ובני דכתיב לעשו הקב"ה
ליצחק  שאמר הקב"ה דברי קיום ולהודיע ב') (דברי'
יצחק  של כבודו ובשביל בכל ולהשליטו זרעו להרבות
וגומר  אדום בארץ מלכו אשר המלכים אלה כן כמו כתב

א'): ùåðà.(לקמן úù íãà שת אדם בני כמו פתרונו
שלא  ומה מקצרן היחס עיקר שאינו ולפי אנוש שת ובני
משת  אבל תולדות העמידו שלא לפי והבל קין הזכיר

דוד: עד ומאברהם ואברהם נח תולדות çð(„)יצאו
.íç íù מרגלית למצוא מיד שם בני לחשוב לו והיה

שלו  היחס ומקצר הטפל ומשליך דוד עד וכו' אברהם
וכן  הימים דדברי הזה היחס כל דרך וכן העיקר ותופש
בכור  תולדותם אלה וישמעאל יצחק אברהם בני בסמוך
יצחק  בני יצחק את אברהם ויולד וכו' נביות ישמעאל
הטפל  ליחס תחלה שמזכיר אליפז עשו בני וישראל עשו

העיקר: úôéãå.(Â)ואח"כ æðëùà ובחומש (בדלי"ת)
היו  ולא רפין היו שמתחלה וריפת יז) (בראשית כתיב
וריעוע: דופי נתמלאו ולסוף ישראל על מתגברים

(Ê).äùéìà ïåé éðáå לפי ומדי מגוג הזכיר שלא ומה
לא  מדי ובני מגוג בני אבל היחס אלא הזכיר שלא
אלא  כוכבים עובדי ראשי מהם יצאו שלא לפי הזכיר

ודודנים: כתים שם על נקראו כוכבים עובדי íéðãåøå.כל
הם  חוטאים כשישראל ודודנים אומר הוא (שם) ולהלן
בני  אומרים הם תקיפה ישראל וכשיד בהם ורודים באים
הנאתן  בשעת כאוהבים נראין היו בתחילה אתם דודינו

בהם: רודים õøàá.(È)לבסוף øåáâ úåéäì ìçä àåä
בארץ: וגבורות מלחמות לעשות החל הוא

cec zcevn
(‡).˘Â‡ ˙˘ Ì„‡והוא יולד  אדם הראשון אמר  כאילו

להזכיר ראה ולא נח  עד  וכן  אנוש את ושת  שת  את הוליד
נשאר ולא  המבול במי תמו ספו כולם כי  על התולדות  שאר

האדמה: ע"פ  זרע  ˘Ì.(„)מהם Á הוליד נח  אמר  כאילו 
וכו': ואת שם ÙÈ˙.(‰)את È·לזה הסיפור  בהם  ויאריך  משם  הבאים ישראל וזרע אברהם  בעבור הוא הסיפור שעיקר לפי 

מהם: ופסק בראשונה הקדימם  לזה  מעט  בהם הסיפור חם ובני  יפת  בני אבל  לאחרונה עד  שם בני  את מלהזכיר Â‡˙(È)הניח 
.„Â¯Ó:בניו יתר  עם ולא לעצמו חשבו לזה כוש  בני מכל  החשוב שהיה  Â‚Â'.לפי ÏÁ‰ ‡Â‰אדם בני כל  היו ימיו עד  כי

בארץ: ולמשול להתגבר  התחיל ונמרוד חברו על למשול  מהם מי התגבר ולא  שוים 

oeiv zcevn
(Â).˙ÙÈ„Âהיה השמות ובשתי ברי"ש  וריפת  כתיב  ובתורה

חילוף כל  הזכיר ולא  השמות שינוי בכל גדול כלל והוא  נקרא
מאד : רבו כי השמות 
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·Èøáçì øîàL õøàä íò:é úcâà éì ç÷÷ø,úçà ïé÷ñìb éì ç÷–øeèôe íúñ ç÷Bì.øîà íàå:Bæ élL ©¨¨¤¤¨©§¨¥©¦£ª©¨¨©¦§ª§¦©©¥©§¨¨§¦¨©¤¦
éøáç ìL Bæå,eáøòúðå–øOòì áiç,äàî ïä elôàå. §¤£¥¦§¦§¨§©¨§©¥©£¦¥¥¨

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡Bìöà ìëàiL Bøáç úà ïéîænä,úBøNònä ìò Bðéîàî Bðéà àeäå–úaL áøòî øîBà:ãéúò éðàM äî" ©©§¦¤£¥¤Ÿ©¤§§¥©£¦©©©©§¥¥¤¤©¨©¤£¦¨¦

øçî Léøôäì,øNòî àeä éøä,Bì Ceîñ øNòî øàLe;î éúéNòL äæåéìò øNòî úîeøz éeNò øNò;øNòîe §©§¦¨¨£¥©£¥§¨©£¥¨¤¤¨¦¦©£¥¨§©©£¥¨¨©£¥
BðBôöa éðL,Bà:BîBøãa,"úBònä ìò ìlçîe. ¥¦¦§¦§§ª¨©©¨

ai.il gw xagl xn`y ux`d mrúåãåâà éúù øáç ç÷ìå ÷øé ìù äãåâà ë"â éì ç÷ õøàä íò åì øîàå åîöòì ÷øé úåð÷ì ÷åùì êìåä øáçä äéäù ïåâë
ïéàå åëøöì äìéçúî ç÷ìù äúåà àéä åæù õøàä íòì äðúåðùë äøéøá ùéã õøàä íòì ïúåðù äúåà øùòìî øåèô ,õøàä íòì åæå éì åæ ùøéô àìå íúñ

ä íò éîìùåøéä ïî øçà ùåøéô .åìùá äôéìçî øáçç÷åì àåä õøàä íò ìéáùá ç÷åìä äæù òãåéå .àåä øáç øëåîäå ÷øé úãåâà éì ç÷ øáçì øîàù õøà
ïë íà àìà åì øëåî åðéà äðå÷ àåä õøàä íò êøåöìù òãåéå øáç øëåîäù ïåéëù éàîã øùòîî úàæä äãåâàä äøåèô ,íåìë åîöòì øáçä ç÷ì àìå
áééç ,åáøòúðå õøàä íòì úçàå åîöòì úçà øáçä äð÷ íà ìáà .äìçú øùéò ïë íà àìà õøàä íòì øåëîì øåñàù 'á ÷øô ìéòì ïðéøîà éëäã ,øùéò

:'á ÷øô ìéòì ïøîàãë øùòì ìèåî åéìò äðå÷äå øùòì êéøö åðéà øáçì øëåîäù ,øùåòî åðéà åîöòì åì øëîù äî àîùã øùòì.d`n od elit`eåìéôàå
:õøàä íò ìù äàîá åìù úçà äáøòúð.oiwqelb:äôé íçì øëë

f`y"rn xne` .exiag z` oinfndàä éàîãä úà íéøùòî äëéùç ÷ôñ ïðúã øåñà äðúä àì ìáà úáùá ùéøôäì øúåî ù"òî äðúäã àëéäå .'åëå
ð"à .úåøùòîä ìò åðéîàî åðéàù ô"òà äðåùàø úáùá åîò ìëåà ã"ô ìéòì ïðéøîà àä åøéãä éàã åøéãä àìå åøáç åðéîæäá éøééî àëäå .àì äëéùç éàãå

:úåúáù øàùá àëäå äìåúá àùðù øåçá ìù äðåùàø úáùá íúä.xyrn `ed ixdäéìò õøàä éîò åãùçð àìã ùéøôäì êéøö åðéà äìåãâ äîåøúå
ããåî äàîì äøùò åäéù éãë ïééãò áééç àåäù äòùú åðééäã øùòî øàùå ïåùàø øùòî àåä éøä øîåà øçîì ùéøôîù äàîî ãçà ìòå .÷"ôá ïðéùøôãë

:åì íéëåîñä äòùú ìò øùòî úîåøú éåùò øùòî äìéçú éúéùòù ãçàä äæ øîåà ë"çàå ãçàä åì.ipy xyrnäéäé ììåçîå åîåøãá åà åðåôöá äéäé
:øàùä úà äúåùå ìëåàå ãáìá øùòî úîåøú íà éë ùéøôäì êéøö ïéàù øçîì àöîðå ,úåòîä ìò

`xephxa yexit
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øáçì øîàL õøàä íòבשביל לחם או  ירק ליקח לשוק שהלך – ÇÈÈÆÆÈÇÀÈÅ
éעצמו : úcâà éì ç÷,÷ø: אוúçà ïé÷ñìb éì ç÷כיכר – ÇÄÂËÇÈÈÇÄÀËÀÄÇÇ

(לחמניה), סולת עוגת או  משובח ממין íúñלחם ç÷Bì הריהו – ÅÇÀÈ
בשביל וזו בשבילי  זו  מפרש: ואינו הארץ, ולעם לעצמו סתם קונה

הארץ, הארץ,øeèôeעם לעם כך אחר  נותן שהוא מה מלעשר  – È
למפרע  הדבר הוברר כלומר : ברירה, יש משנתנו : של התנא שסובר 
החבר ואין  הארץ, עם בשביל לכתחילה שקנה זהו לו, שנותן  שמה
חייב  אינו  הלכך לו, נותן  הוא משלו  ולא הארץ, עם של  שלוחו  אלא

øîàלעשרו . íàå:הקנייה בשעת החבר  –éøáç ìL Bæå Bæ élL ÀÄÈÇÆÄÀÆÂÅÄ
בשביל וזו בשבילו קונה הוא זו  גלוסקה או זו ירק שאגודת שפירש , –

הארץ, כך ,eáøòúðåעם אחר –øOòì áiç לעם נותן שהוא מה – ÀÄÀÈÀÇÈÀÇÅ
דבר מידו להוציא לחבר ואסור שלו, את לו נותן הוא שמא הארץ,

מעושר . äàîשאינו ïä elôàå הארץ עם בשביל לקח אם אפילו – ÇÂÄÅÅÈ
וזו  אחת, אלא לקח לא עצמו ובשביל גלוסקות, או  ירק אגודות מאה

אחת  שבכל הכל , את לעשר חייב הארץ, עם של  במאה נתערבה
לעצמו שקנה זו  היא שמא עיר חוששים א ).(בבלי לז , miyxtnובין  yie

הירושלמי ),משנתנו  פי והוא (על  חבר שהוא במוכר גם כאן שהמדובר
הוא  אם ולפיכך  הארץ, עם בשביל אצלו לקנות בא זה שחבר  יודע

בא  שהוא ידע והמוכר  שהואיל מלעשר , פטור  הריהו  סתם, לוקח
מתוקנים, דברים אלא לו נתן לא וודאי הארץ, עם של  בשליחותו

מתוקן . שאינו  דבר  ידו מתחת מוציא חבר ואין הוא, חבר  המוכר  שהרי 
למוכר : החבר  אמר אם xyrl,אבל  aiig ,eaxrzpe ixag ly efe ef ily

לחבר אסור שאמנם מתוקן, היה לא בשבילו  המוכר  שנתן מה שמא
לחבר, למכור  לו מותר אבל הארץ, לעם טבל שכן וכל דמאי למכור

דמאי. משום הכל לעשר הוא חייב הלכך בעצמו. שיתקן  שיודע לפי
לעם  שקנה אגודות במאה בשבילו  שקנה אחת אגודה נתערבה ואפילו 
שהאחת  אומרים אנו ואין  דמאי , מעשר  מהכל להפריש  חייב הארץ,

בטל אינו לתקן  שאפשר שדבר  לפי במאה, "תפארת בטלה (רמב"ם ;

ישראל").

א ה נ ש מ ר ו א ב

מפני הדמאי, מן  אפילו ומעשרות תרומות להפריש אסור שבשבת הזכרנו כבר 
ללמד, באה משנתנו טוב. ביום הדין  והוא מתוקן . היה שלא דבר כמתקן  שנראה
כלומר  בשבת, המעשרות להפריש  שבת מערב להתנות הצורך בשעת אדם שיכול 
להפרישם  מותר  ואז במשנה, שיבואר כפי  למעשרות, שם קורא שבת שבערב
מתנה  אדם אין  ודאי שבטבל ודאי, לטבל דמאי בין  הבדל זה בענין  ויש  בשבת.
שאינו מה על אפילו  להתנות אדם יכול בדמאי ואילו שברשותו , מה על אלא

(ירושלמי ). בדמאי.epzpynברשותו עוסקת

Bøáç úà ïéîænä,השבת לפני –Bìöà ìëàiL,בשבת –àeäå ÇÇÀÄÆÂÅÆÙÇÆÀÀ
Bðéîàîהמוזמן, Bðéà,למזמין –úBøNònä ìòפי על  ואף – ÅÇÂÄÇÇÇÇÀ

מתוקן? אצלו ויאכל  יעשה מה שלום, דרכי מפני  להזמנתו נענה כן 
øçî Léøôäì ãéúò éðàM äî" :úaL áøòî øîBàאחד – ÅÅÆÆÇÈÇÆÂÄÈÄÀÇÀÄÈÈ

ואשתה, שאוכל ממה øNòîממאה, àeä éøäממעשר חלק – ÂÅÇÂÅ
øNòîראשון , øàLeשיעור את להשלים כדי ממאה, תשעה ועוד – ÀÈÇÂÅ

הראשון , Bìהמעשר  Ceîñ ממאה לאחד  בסמוך מעשר  יהא – È
ראשון . מעשר  הכל והרי מעשר , øNòîשעשיתי éúéNòL äæ– ÆÆÈÄÄÇÂÅ

ממאה, האחד היינו  åéìòתחילה, øNòî úîeøz éeNòכל על  – ÈÀÇÇÂÅÈÈ
הראשון , ìlçîeהמעשר  ,BîBøãa :Bà ,BðBôöa éðL øNòîeÇÂÅÅÄÄÀÄÀÀËÈ
"úBònä ìò לחולין יוצא והוא במעות פודהו אני זה שני  מעשר – ÇÇÈ

בשבת  למחר נמצא לפרטיו). זה נוסח בארנו שם – א ה, לעיל (עיין 
מתוקן . כשהוא השאר את ושותה ואוכל בלבד , מעשר  תרומת מפריש 

הארץ, עמי עליה נחשדו שלא להפריש, צריך  אינו גדולה ותרומה
במסכתנו . מקומות בכמה הזכרנו שכבר כמו

i p y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

שהתנה  במה די שלא ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
המאכל היה לא עדיין שעה שבאותה לפי בשבת, המעשרות להפריש  שבת בערב
צריך והמשקאות המאכלים בשבת לפניו  שמגישים בשעה אלא לפניו , המשקה או 
שבת, בערב שהתנה כפי  המעשרות, הפרשת נוסח את בלחש  ולומר  לחזור  הוא
משנתנו אמנם בשבת. ההפרשה את להתיר אלא בא לא שבת מערב תנאו  שכן 
אחרים  ולמשקים לאוכלים הדין  הוא אבל  האורח, שמקבל לקידוש  יין  בכוס עוסקת

השבת ש שסעודת משום אלא הכוס" את לו "מזגו  המשנה נקטה ולא לו. מגישים
בנוסח  שינויים יש  כוס שלגבי להשמיענו , כדי ועוד , הכוס. על בקידוש  מתחילה
אחרת, בדרך משנתנו מפרשים יש ברם, שיבואר. כפי  למעשרות המקומות קביעת

izdw - zex`ean zeipyn
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à:LBðà úL íãàá:ãøé ìàììäî ïðé÷â:Cîì çìLeúî CBðçã(ñ) :úôéå íç íL çðäéða ¨¨¥¡¥¨©£©§¥¨¤£§¤©¨¤Ÿ©¥¨¨¨¤§¥
(ñ) :ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôéå(ñ) :äîøâBúå úôéãå æðkLà øîb éðáeæéðáe ¤¤Ÿ¤¨¨©§¨¨§ª¨¤¤§¦¨§¥Ÿ¤©§£©§¦©§©§¨§¥

(ñ) :íéðãBøå íézk äLéLøúå äLéìà ïåéç:ïòðëe èet íéøöîe Lek íç éðaèàáñ Leë éðáe ¨¨¡¦¨§©§¦¨¦¦§¨¦§¥¨¦§©¦§¨©§¥§¨
(ñ) :ïããe àáL àîòø éðáe àëzáñå àîòøå àzáñå äìéåçåéúBéäì ìçä àeä ãBøîð úà ãìé Leëå ©£¦¨§©§¨§©§¨§©§§¨§¥©§¨§¨§¨§¨©¤¦§¥¥¦§
(ñ) :õøàa øBab¦¨¨¤

i"yx
(‡).ùåðà úù íãà ידי על הזה היחס ספר כתב עזרא

שבא  זמן שמאותו שנה י"ח בתוך ומלאכי זכריה חגי
עד  הראשון כורש בימי הכהן ויהושע זרובבל לירושלים
המלך, דוד יחס משום והכל אסתר בן כורש שבא
העמידן  היאך ולמשוררים ולשומרים לשוערים והלוים
יחסם  לפיכך למשמרותם, והכהנים מעמדם על דוד
אברהם  את ליחס שהוצרך ולפי אברהם ועד מאדם
בניו  ומשום בניו ובני בניו העכומ"ז שאר גם הזכיר
ירש  היאך להודיע כנען בני עכו"ם שאר ליחס צריך
וליחס  להזכיר שהוצרך ומאחר ארצם את אברהם
עכומ"ז  שאר (תולדות) גבם על הזכיר כנען תולדות
לעיקר  שהגיע עד ומשליכם מעט מעט ומזכירם
עובר  שהיה לאדם משל רבה, בבראשית כדמפרש
וכבר  האדם ועמד מרגליות לו ונפלה למקום ממקום
מה  הקב"ה אמר כך מרגליות שמצא עד העפר בכברה
לאברהם  למצוא אלא ותרח וכו' וארפכשד שם ליחס לי
יצחק  של כבודו ומפני (לפניך) נאמן לבבו את ומצאת
מעט  מעט ומשליכן קטורה ובני וישמעאל עשו בני יחס
ירשום  עשו בני כי על מזכיר החורי שעיר ובני ומניחן
להודיע  אברהם לבני פילגש שנעשית תמנע ליחס וגם
ורצתה  ואלופים נשיאים בנות שהיתה אברהם של שבחו
תמנע  לוטן ואחות דכתיב אברהם לזרע פילגש להיות
אלא  (שם) פילגש היתה ותמנע וכתיב ל"ז) (בראשית
לו  אהיה לאשה לו להנשא כדאי איני אם שאמרה לפי
אלופים  היו שהם שעיר בני יחס לכן ועוד פילגש
נתנה  יצחק ובאהבת היה שעיר של שעיר והר ומלכים

תחתם  וישבו יירשום עשו ובני דכתיב לעשו הקב"ה
ליצחק  שאמר הקב"ה דברי קיום ולהודיע ב') (דברי'
יצחק  של כבודו ובשביל בכל ולהשליטו זרעו להרבות
וגומר  אדום בארץ מלכו אשר המלכים אלה כן כמו כתב

א'): ùåðà.(לקמן úù íãà שת אדם בני כמו פתרונו
שלא  ומה מקצרן היחס עיקר שאינו ולפי אנוש שת ובני
משת  אבל תולדות העמידו שלא לפי והבל קין הזכיר

דוד: עד ומאברהם ואברהם נח תולדות çð(„)יצאו
.íç íù מרגלית למצוא מיד שם בני לחשוב לו והיה

שלו  היחס ומקצר הטפל ומשליך דוד עד וכו' אברהם
וכן  הימים דדברי הזה היחס כל דרך וכן העיקר ותופש
בכור  תולדותם אלה וישמעאל יצחק אברהם בני בסמוך
יצחק  בני יצחק את אברהם ויולד וכו' נביות ישמעאל
הטפל  ליחס תחלה שמזכיר אליפז עשו בני וישראל עשו

העיקר: úôéãå.(Â)ואח"כ æðëùà ובחומש (בדלי"ת)
היו  ולא רפין היו שמתחלה וריפת יז) (בראשית כתיב
וריעוע: דופי נתמלאו ולסוף ישראל על מתגברים

(Ê).äùéìà ïåé éðáå לפי ומדי מגוג הזכיר שלא ומה
לא  מדי ובני מגוג בני אבל היחס אלא הזכיר שלא
אלא  כוכבים עובדי ראשי מהם יצאו שלא לפי הזכיר

ודודנים: כתים שם על נקראו כוכבים עובדי íéðãåøå.כל
הם  חוטאים כשישראל ודודנים אומר הוא (שם) ולהלן
בני  אומרים הם תקיפה ישראל וכשיד בהם ורודים באים
הנאתן  בשעת כאוהבים נראין היו בתחילה אתם דודינו

בהם: רודים õøàá.(È)לבסוף øåáâ úåéäì ìçä àåä
בארץ: וגבורות מלחמות לעשות החל הוא

cec zcevn
(‡).˘Â‡ ˙˘ Ì„‡והוא יולד  אדם הראשון אמר  כאילו

להזכיר ראה ולא נח  עד  וכן  אנוש את ושת  שת  את הוליד
נשאר ולא  המבול במי תמו ספו כולם כי  על התולדות  שאר

האדמה: ע"פ  זרע  ˘Ì.(„)מהם Á הוליד נח  אמר  כאילו 
וכו': ואת שם ÙÈ˙.(‰)את È·לזה הסיפור  בהם  ויאריך  משם  הבאים ישראל וזרע אברהם  בעבור הוא הסיפור שעיקר לפי 

מהם: ופסק בראשונה הקדימם  לזה  מעט  בהם הסיפור חם ובני  יפת  בני אבל  לאחרונה עד  שם בני  את מלהזכיר Â‡˙(È)הניח 
.„Â¯Ó:בניו יתר  עם ולא לעצמו חשבו לזה כוש  בני מכל  החשוב שהיה  Â‚Â'.לפי ÏÁ‰ ‡Â‰אדם בני כל  היו ימיו עד  כי

בארץ: ולמשול להתגבר  התחיל ונמרוד חברו על למשול  מהם מי התגבר ולא  שוים 

oeiv zcevn
(Â).˙ÙÈ„Âהיה השמות ובשתי ברי"ש  וריפת  כתיב  ובתורה

חילוף כל  הזכיר ולא  השמות שינוי בכל גדול כלל והוא  נקרא
מאד : רבו כי השמות 
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øáçì øîàL õøàä íòבשביל לחם או  ירק ליקח לשוק שהלך – ÇÈÈÆÆÈÇÀÈÅ
éעצמו : úcâà éì ç÷,÷ø: אוúçà ïé÷ñìb éì ç÷כיכר – ÇÄÂËÇÈÈÇÄÀËÀÄÇÇ

(לחמניה), סולת עוגת או  משובח ממין íúñלחם ç÷Bì הריהו – ÅÇÀÈ
בשביל וזו בשבילי  זו  מפרש: ואינו הארץ, ולעם לעצמו סתם קונה

הארץ, הארץ,øeèôeעם לעם כך אחר  נותן שהוא מה מלעשר  – È
למפרע  הדבר הוברר כלומר : ברירה, יש משנתנו : של התנא שסובר 
החבר ואין  הארץ, עם בשביל לכתחילה שקנה זהו לו, שנותן  שמה
חייב  אינו  הלכך לו, נותן  הוא משלו  ולא הארץ, עם של  שלוחו  אלא

øîàלעשרו . íàå:הקנייה בשעת החבר  –éøáç ìL Bæå Bæ élL ÀÄÈÇÆÄÀÆÂÅÄ
בשביל וזו בשבילו קונה הוא זו  גלוסקה או זו ירק שאגודת שפירש , –

הארץ, כך ,eáøòúðåעם אחר –øOòì áiç לעם נותן שהוא מה – ÀÄÀÈÀÇÈÀÇÅ
דבר מידו להוציא לחבר ואסור שלו, את לו נותן הוא שמא הארץ,

מעושר . äàîשאינו ïä elôàå הארץ עם בשביל לקח אם אפילו – ÇÂÄÅÅÈ
וזו  אחת, אלא לקח לא עצמו ובשביל גלוסקות, או  ירק אגודות מאה

אחת  שבכל הכל , את לעשר חייב הארץ, עם של  במאה נתערבה
לעצמו שקנה זו  היא שמא עיר חוששים א ).(בבלי לז , miyxtnובין  yie

הירושלמי ),משנתנו  פי והוא (על  חבר שהוא במוכר גם כאן שהמדובר
הוא  אם ולפיכך  הארץ, עם בשביל אצלו לקנות בא זה שחבר  יודע

בא  שהוא ידע והמוכר  שהואיל מלעשר , פטור  הריהו  סתם, לוקח
מתוקנים, דברים אלא לו נתן לא וודאי הארץ, עם של  בשליחותו

מתוקן . שאינו  דבר  ידו מתחת מוציא חבר ואין הוא, חבר  המוכר  שהרי 
למוכר : החבר  אמר אם xyrl,אבל  aiig ,eaxrzpe ixag ly efe ef ily

לחבר אסור שאמנם מתוקן, היה לא בשבילו  המוכר  שנתן מה שמא
לחבר, למכור  לו מותר אבל הארץ, לעם טבל שכן וכל דמאי למכור

דמאי. משום הכל לעשר הוא חייב הלכך בעצמו. שיתקן  שיודע לפי
לעם  שקנה אגודות במאה בשבילו  שקנה אחת אגודה נתערבה ואפילו 
שהאחת  אומרים אנו ואין  דמאי , מעשר  מהכל להפריש  חייב הארץ,

בטל אינו לתקן  שאפשר שדבר  לפי במאה, "תפארת בטלה (רמב"ם ;

ישראל").

א ה נ ש מ ר ו א ב

מפני הדמאי, מן  אפילו ומעשרות תרומות להפריש אסור שבשבת הזכרנו כבר 
ללמד, באה משנתנו טוב. ביום הדין  והוא מתוקן . היה שלא דבר כמתקן  שנראה
כלומר  בשבת, המעשרות להפריש  שבת מערב להתנות הצורך בשעת אדם שיכול 
להפרישם  מותר  ואז במשנה, שיבואר כפי  למעשרות, שם קורא שבת שבערב
מתנה  אדם אין  ודאי שבטבל ודאי, לטבל דמאי בין  הבדל זה בענין  ויש  בשבת.
שאינו מה על אפילו  להתנות אדם יכול בדמאי ואילו שברשותו , מה על אלא

(ירושלמי ). בדמאי.epzpynברשותו עוסקת

Bøáç úà ïéîænä,השבת לפני –Bìöà ìëàiL,בשבת –àeäå ÇÇÀÄÆÂÅÆÙÇÆÀÀ
Bðéîàîהמוזמן, Bðéà,למזמין –úBøNònä ìòפי על  ואף – ÅÇÂÄÇÇÇÇÀ

מתוקן? אצלו ויאכל  יעשה מה שלום, דרכי מפני  להזמנתו נענה כן 
øçî Léøôäì ãéúò éðàM äî" :úaL áøòî øîBàאחד – ÅÅÆÆÇÈÇÆÂÄÈÄÀÇÀÄÈÈ

ואשתה, שאוכל ממה øNòîממאה, àeä éøäממעשר חלק – ÂÅÇÂÅ
øNòîראשון , øàLeשיעור את להשלים כדי ממאה, תשעה ועוד – ÀÈÇÂÅ

הראשון , Bìהמעשר  Ceîñ ממאה לאחד  בסמוך מעשר  יהא – È
ראשון . מעשר  הכל והרי מעשר , øNòîשעשיתי éúéNòL äæ– ÆÆÈÄÄÇÂÅ

ממאה, האחד היינו  åéìòתחילה, øNòî úîeøz éeNòכל על  – ÈÀÇÇÂÅÈÈ
הראשון , ìlçîeהמעשר  ,BîBøãa :Bà ,BðBôöa éðL øNòîeÇÂÅÅÄÄÀÄÀÀËÈ
"úBònä ìò לחולין יוצא והוא במעות פודהו אני זה שני  מעשר – ÇÇÈ

בשבת  למחר נמצא לפרטיו). זה נוסח בארנו שם – א ה, לעיל (עיין 
מתוקן . כשהוא השאר את ושותה ואוכל בלבד , מעשר  תרומת מפריש 

הארץ, עמי עליה נחשדו שלא להפריש, צריך  אינו גדולה ותרומה
במסכתנו . מקומות בכמה הזכרנו שכבר כמו

i p y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

שהתנה  במה די שלא ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
המאכל היה לא עדיין שעה שבאותה לפי בשבת, המעשרות להפריש  שבת בערב
צריך והמשקאות המאכלים בשבת לפניו  שמגישים בשעה אלא לפניו , המשקה או 
שבת, בערב שהתנה כפי  המעשרות, הפרשת נוסח את בלחש  ולומר  לחזור  הוא
משנתנו אמנם בשבת. ההפרשה את להתיר אלא בא לא שבת מערב תנאו  שכן 
אחרים  ולמשקים לאוכלים הדין  הוא אבל  האורח, שמקבל לקידוש  יין  בכוס עוסקת

השבת ש שסעודת משום אלא הכוס" את לו "מזגו  המשנה נקטה ולא לו. מגישים
בנוסח  שינויים יש  כוס שלגבי להשמיענו , כדי ועוד , הכוס. על בקידוש  מתחילה
אחרת, בדרך משנתנו מפרשים יש ברם, שיבואר. כפי  למעשרות המקומות קביעת

izdw - zex`ean zeipyn
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·ñBkä úà Bì eâæî,øîBà:ì ãéúò éðàM äî"øNòî àeä éøä ñBkä éìeLa øiL,Bì Ceîñ øNòî øàLe; ¨§¤©¥©¤£¦¨¦§©¥§¥©£¥©£¥§¨©£¥¨
åéìò øNòî úîeøz éeNò øNòî éúéNòL äæ;"úBònä ìò ìlçîe åéôa éðL øNòîe. ¤¤¨¦¦©£¥¨§©©£¥¨¨©£¥¥¦§¦§ª¨©©¨

‚úéaä ìòáì ïéîàî BðéàL ìòBt,øîBàå úçà úøâBøb ìèBð:äéøçà úBàaä òLúå Bæ",ìò øNòî úBéeNò ¥¤¥©£¦§©©©©¦¥§¤¤©©§¥§¥©©¨©£¤¨£©£¥©
ìëBà éðàL íéòLz;ïäéìò øNòî úîeøz äéeNò Bæ;"úBònä ìò ìlçîe äðBøçàa éðL øNòîe.úøâBøb CNBçå ¦§¦¤£¦¥£¨§©©£¥£¥¤©£¥¥¦¨©£¨§ª¨©©¨§¥§¤¤

úçà.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:CNçé àG,úéaä ìòa ìL Bzëàìî èòîî àeäL éðtî.éñBé éaøøîBà: ©©©¨¦§¤©§¦¥¥©§Ÿ¦§¥¤§©¥§©§¤©©©©¦©¦¥¥
CNçé àG,ïéc úéa éàðz àeäL éðtî. ©§Ÿ¦§¥¤§©¥¦

a.qekd z` el ebfn:úáùä íåéá.'eke xne`ãéúò éðàù äî úåúùìå ìåëàì àáùë úáùá øîåìå øåæçì êéøö ìáà úáù áøòî äðúäù äîá åì éã ïéàå
äîåøú éåä àì àä äúùàùëì øîåàá íàå òîåãî äùòðå ãçé áøòúî ìëä éøä äîåøú àäú åéùëòî øîåàá íà êéøô éîìùåøéá .'åëå ñåëä ïî øééùì

:òîåãî äéä àì íâå ìáè äúù àìù àöîðå äîåøú àäú äúùàùëìå åéùëòî øîåàá éðùîå ,ìáè äúåù àöîðå äúùù øçàì àìà.eita:ñåëä éôá
b.ziad lral oin`n epi`y:úåøùòîä ìò.zg` zxbexb jyegeìæåâ àäé àìù ùéøôäù øùòî úîåøú ìù äúåà ãâðë úçà úøâåøâ ìåëàìî òðîð

:úéáä ìòá úà.jeygi `lìëåé àìù úéáä ìòá ìù åúëàìî êëá èòîî àöîðå åúãåòñî èòîîå åîöò áéòøî ìëàé àì íàù ìëàéå úçà úøâåøâ äð÷éå
:äëàìî úåùòì.oic zia i`pz `edy iptn jeygi `låì ïúéì úéáä ìòá áééç êëìä ìòåô ìùî éðù øùòîå úéáä ìòá ìùî øùòî úîåøú àäúù

:øùòî úîåøúì ùéøôäù úøâåøâä
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להלן. שנביא כפי

Bì eâæîכפי) הארץ עם של  בביתו  השבת לסעודת שהוזמן  לחבר  – ÈÀ
הקודמת), ñBkäהמשנה úà,יין –øîBàואומר חוזר  הריהו – ÆÇÅ

שבת: בערב כבר שהתנה כפי  היין, שתיית לפני éðàMבשבת äî"ÇÆÂÄ
øNòî àeä éøä ñBkä éìeLa øiLì ãéúòממעשר חלק – ÈÄÀÇÅÀÅÇÂÅÇÂÅ

Bìראשון, Ceîñ øNòî øàLe, הראשון המעשר  כל  את המשלים – ÀÈÇÂÅÈ
øNòî éúéNòL äæ,הכוס בשולי  תחילה –øNòî úîeøz éeNò ÆÆÈÄÄÇÂÅÈÀÇÇÂÅ

åéìò,הראשון המעשר כל על  –åéôa éðL øNòîe הכוס של – ÈÈÇÂÅÅÄÀÄ
)qek,(המשנה בלשון  זכר מין –"úBònä ìò ìlçîeשפדיתי – ÀËÈÇÇÈ

שבכוס  מעיר, טוב" יום "תוספות בעל אתמול . שני  המעשר  את בהן
"בצפונו  בכוס לומר  כך כל  שייך  שלא לפי  בפיו ", שני "ומעשר  אומר

בירושלמי מקום. קביעת יותר  בזה יש "בפיו" וכשאומר  בדרומו ", או
שכן  מעשר ", תרומת תהא לכשאשתה "מעכשיו לומר : שצריך  מבואר,

והרי הם, מעורבים וחולין  תרומה נמצא בלבד , "מעכשיו " אומר אם
כלומר בלבד , "לכשאשתה" אומר: ואם לשתותו . ואסור  מדומע, זה

תרומה  הפריש שלא נמצא שישתה, לאחר הכוס בשולי שיישאר מה
"מעכשיו אל אומר: כשהוא אבל  טבל . שותה הוא והרי השתיה, לאחר א

מדומע. לא וגם טבל  שתה שלא נמצא לכשאשתה"

ועוד. ישראל" "תפארת בעל מברטנורא, הרב שפירשוה כפי  משנתנו  בארנו 
ולומר לחזור שצריך ללמד  המשנה באה אם זה: פירוש על  מקשה הגר "א אבל 
לאכול" לו "נתנו ולא כוס" לו  "מזגו  נקטה למה ההפרשה, נוסח את בשבת
זה  לומר  אסור  בירושלמי המסקנה לפי הרי  ועוד , הקודמת? המשנה כענין
ההפרשה  בשעת דעתו  נותן שיהא רק וצריך כמתקן , נראה שהוא לפי  בשבת,
בתנאי עוסקת משנתנו שגם הגר "א, מפרש לפיכך שלו. התנאי על בשבת
הכוס  מזיגת שלעניין להשמיענו באה שהיא אלא שבת, בערב מתנה שהוא
ומקום  הכוס, בשולי יהא והמעשר התרומה שמקום בתנאי , לומר הוא צריך 
הדברים: כוונת אין  הכוס" את לו  "מזגו ששנינו  וזה בפיו. – שני מעשר 
מוזגים  שיהיו  חושש החבר  שאם הוא המובן  אלא בשבת, הכוס את לו  כשמזגו
שמפרשים: מהירושלמי , גם משמע וכן זה. בנוסח  מתנה הוא הרי  כוס, לו

.qekd zbifn oiprl Ð "qekd z` el ebfn"בשפתיו לרחוש "וצריך  פוסק: הרמב"ם
אבל תנאו". הקדים שהרי בשבת, כמתקן  ואינו  זו  אחר  זו שמפריש בשעה
וכן מוסיף: הוא כך ואחר חול , לענין תחילה מביא הוא שבמשנתנו ההלכה
שירצה  מה כל  על שבת מערב זה כתנאי  מתנה בשבת לשתות חבירו  זימנו  אם

ט-יא). ט, מעשר (הל' אצלו  שיסעוד 
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úéaä ìòáì ïéîàî BðéàL ìòBtעל ומזונותיו המעשרות, על – ÅÆÅÇÂÄÀÇÇÇÇÄ
הבית, úçàבעל úøâBøb ìèBð מה דמאי  מעשר שהוא כלומר  – ÅÀÆÆÇÇ

גרוגרות, מאה לאכול  בא הוא אם וכגון  הבית, בעל משל  אוכל שהוא

אחת, גרוגרת נוטל  הוא "Bæהרי :øîBàå,שנטלתי זו גרוגרת – ÀÅ
äéøçà úBàaä òLúå,אחריה הבאות גרוגרות תשע ועוד – ÀÅÇÇÈÇÂÆÈ

ìëBà éðàL íéòLz ìò øNòî úBéeNòהמעשר עם שיחד  – ÂÇÂÅÇÄÀÄÆÂÄÅ
גרוגרות, מאה שנטלתי,Bæהן  הגרוגרת –øNòî úîeøz äéeNòÂÈÀÇÇÂÅ

ïäéìò, ראשון מעשר שהן  הגרוגרות עשר על –éðL øNòîe ÂÅÆÇÂÅÅÄ
äðBøçàaשעשיתי הגרוגרות עשר אחרי הבאות בגרוגרות כלומר  – ÈÇÂÈ

úBònä"(תוספתא),מעשר ìò ìlçîe פודהו אני  זה שני ומעשר – ÀËÈÇÇÈ
לחולין. יוצא והוא úçàבמעות úøâBøb CNBçåהואיל כלומר  – ÀÅÀÆÆÇÇ

הוא  הרי לכהן, ליתנה צריך והוא מעשר  תרומת אחת גרוגרת ועשה

בעל משל יאכל לא גרוגרות מאה שבמקום מאכילתו , אותה חוסך
תרומת  את ליתן  צריך הוא משלו שכן ותשע, תשעים אלא הבית

שעישר . אומר  הבית בעל שהרי  הבית, בעל  משל ולא ïaøÇÈהמעשר
CNçé àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL אחת גרוגרת מאכילתו  – ÄÀÆÇÀÄÅÅÇÀÙ

מעשר, תרומת של הגרוגרת Bzëàìîכנגד èòîî àeäL éðtîÄÀÅÆÀÇÅÀÇÀ
úéaä ìòa ìLאוכל ואינו לו  הקצובה ממנתו ממעט הוא שאם – ÆÇÇÇÇÄ

מלאכתו  בכך ממעט ונמצא כראוי , מלאכה לעשות יכול אינו  שבעו, די

כנגד אכילתו מנת בה וישלים אחת גרוגרת יקנה אלא הבית, בעל  של
מעשר . לתרומת שנטל CNçéהגרוגרת àG :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÇÀÙ

בעל משל לו  הקצובה המנה כל יאכל אלא אחת, גרוגרת מאכילתו 
חשבונו  על אינה מעשר  לתרומת שנטל  שהגרוגרת גרוגרות, מאה הבית,

הבית, בעל  חשבון על  אם ïécכי úéa éàðz àeäL éðtî תקנת – ÄÀÅÆÀÇÅÄ
תר שתהא היא הדין  אמרו:בית בירושלמי הבית. בעל  משל  מעשר  ומת

ומעשר הבית בעל  משל מעשר  תרומת שתהא הוא הדין  בית "תנאי 
מפרש: הרמב"ם פועל". משל  פירושו jyegeשני ולפי  ומחסר ; –

בעל משל מעשר לתרומת הגרוגרת את שמחסר היא קמא תנא דעת
הבית, בעל  מממון  יחסרנה לא אומר: גמליאל בן שמעון  ורבן הבית;

ממעט  היינו מלאכתו " "ממעט ולשון  ממונו , בזה ממעט שהוא מפני
לפני" אשר המלאכה "לרגל כמו יד),ממונו, לג, יחסרנה (בראשית אלא

יוסי רבי וחולק לו; הקצוב הגרוגרות ממנין כלומר  אוכל , שהוא ממה
תרומת  שתהא הוא, דין  בית שתנאי ואומר , גמליאל , בן  שמעון רבן  על 

אלא  קמא תנא על חולק יוסי רבי  ואין הבית, בעל  משל מעשר
הוא דין  בית שתנאי דבריו, טעם להרמב"ם ).משמיענו המשניות (פירוש 

הוקשה  רופא שהיה הרמב"ם כותב: אזכרי ) אלעזר  (ר ' "חרדים" ספר  בעל 
כמו והרא"ש, הר "ש של  פירושם (לפי גמליאל בן  שמעון  רבן  דברי על לו
אחת  גרוגרת מלאכול עצמו אדם ימנע שאם לומר , ייתכן שלא לעיל), שבארנו 
הרמב"ם  נדחק הלכך  כוחו . יחלש שאכל , גרוגרות ותשע תשעים על  נוספת
אגב  שכן  הרמב"ם, כדעת שלא משמע מהירושלמי ברם, שפירש. כמו  לפרש
אדם  יחרוש "לא תוספתא: שם מובאת גמליאל בן שמעון  רבן  של  דבריו
וישכיר בלילה עצמו בשל  יעשה ולא ביום, לאחרים וישכירנה בלילה בפרתו
הבית. בעל של  מלאכתו שממעט מפני עצמו , יסגף ולא ירעב לא ביום, עצמו 
בני את שאל ביום, ישן  שהיה תינוקות מלמד מצא אחד, למקום בא יוחנן ר '
בתענית. יושב שהוא מפני לו : אמרו  ביום? ישן שהוא הסיבה מהי  העיר:
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c.mizekd oian oii gweldãò ùéøôäì çëùå íåé ãåòáî ç÷ìù åà úåùîùä ïéá úáù áøò ç÷åìá éøééà àëäå ,ìáè éàãå ïðéé äéäå ïðéé ìò åøæâù íãå÷
,úåùîùä ïéá øåñàå äùøôäë áåùç íå÷î úåòéá÷ã íå÷î åì òåá÷ì øåñà êëìä éàãåä úà ïéøùòî ïéà äëéùç ÷ôñ ïðúã ùéøôäì øåñà æàå úåùîùä ïéá
øîàã íù úåø÷ì ìáà ,åììçì øùôà éà åîåøãá åà åðåôöá íå÷î åì òåá÷ì éàùø åðéàã ïåéëã ,úåòîä ìò ììåçî éðù øùòîå àôéñá éðú÷ àì éëä íåùîå

:úåùîùä ïéá øåæâ àì éàä éìåëã éøù ùéøôäì ãéúò éðàù.yixtdl cizr ip`yúà ïéîæîä éáâ ìéòì éðú÷ãë øçîì ùéøôäì ãéúò éðàù éðú÷ àì àëä
àìà ï÷úî åðéàùë à÷åãã ,åøéáçúáùá ãàðä ìë úà ï÷úì ìáà ñåëä éìåùá øàùðä åúééúùå åúìéëà øúåîî øçîì ùéøôäì åøéúä äúåùå ìëåàù äî

úîåøúì íù àøå÷ åìù ïäå ïøùòîã éàîã éáâã íåùî åøáç úà ïéîæîä éáâ ìéòìãëå éàîã ìù àááá åîë øùòî úîåøúì íù àøå÷ åðéà àëäå .åøéúä àì
:øùòî úîåøúì íù àø÷é éåìäå éåìì øùòîä ïúéì êéøö éàãå ìáè àåäù ïàë ìáà ,åìëàìå øùòîä úà ï÷úì éãë øùòîdryze oey`x xyrn dxyre

.ipy xyrnäðîù éðù øùòîå ùîåç úåçô ïéâåì 'é àìà øùòîä äéäé àì ç"ö øàùðå äìåãâ äîåøúì ïéâåì 'á äàîî ùéøôäù øçàì éøäù ,à÷åã åàì
:úéøéùò ùîåçå úåéøéùò äðîùå ïéâåì.dzeye lginíéîá ìåäî êàáñ 'ì ìäéî åîë ìçéî ,äúåùå âæåî øçà ùåøéô .äúåùå ìéçúî(à äéòùé)íúñå .

ìáà äøéøá ùé ïðáøãáã ì"é÷ àìà äëìä äðéàå .äìçúî ùøôåä åìéàë éåä ñåëä éìåùá øàùðù äæå äøéøá ùé àúééøåàãá óà øîàã î"øë àéúà ïéúéðúî
:ùéøôéù ãò äúùé àìå ìëàé àì ìáè éàãåá êëìä äøéøá ïéà àúééøåàãá

d.yxcnd ziaa `ede:øùòì ìëåé àìå íåéä åéìò ùã÷é àîù àøééúîå úáù áøòá

`xephxa yexit

(שכן אסור  ודם בשר  במלאכת אם ומה לך , אסור  למלמד: יוחנן  ר' לו  אמר 
לא  הקב"ה של  במלאכתו  אחת"), גרוגרת אפילו  הפועל יחשוך  "לא שנינו:

שכן ". כל

i y i l y m e i
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משנתנו באה הדמאי , על  אדם מתנה כיצד  הקודמות, במשניות שלמדנו  לאחר 
אמנם  היו שהכותים הזכרנו  וכבר  הכותים. מן שלקח יין על  מתנה כיצד ללמד ,
מוכרים  שהיו  מה אבל בעצמם, שאכלו  ממה ומעשרות תרומה להפריש  זהירים
מכשול" תתן לא עור "ולפני  משום טבל  למכור  חששו  שלא כלל , מעשרים היו לא

פסוק  פירשו  ולא הואיל יד), יט, על(ויקרא שסמכו  ועוד, ממש. כפשוטו אלא זה
כב) יד, (דברים ואכלת" זרעך... תבואת כל את תעשר "עשר חכמים: שדרשו מה

–"zlk`e" לעשרם התורה מן חייב אינו למכרם, פירותיו  שהגומר כלומר  מוכר, ולא
כטבל אלא כדמאי  דינם אין  הכותי , מן הנלקחים פירות לפיכך מדרבנן ). (אלא
ומעשר  ללוי , ראשון  מעשר לכהן, גדולה תרומה מהם להפריש הלוקח וחייב ודאי ,

בירושלים. לאכלו כדי שני 

íéúekä ïéaî ïéé ç÷Blä; לעיל שבארנו  כמו  ודאי , טבל  שהוא – ÇÅÇÇÄÄÅÇÄ
מבעוד להפריש הספיק ולא שבת בערב יין לוג מאה מהם שלקח וכגון 

ששכח  או  השמשות, בין שעת שהגיעה עד ומעשרות תרומה יום
טבל לעשר כבר אסור  השמשות בין  והרי  שעה, אותה עד להפריש

אין  חשכה, אינה ספק חשכה "ספק ז): ב, (שבת ששנינו כמו  ודאי 
שקביעת  אסור , למעשרות מקום לקבוע ואפילו  הודאי"; את מעשרין 

מן  לשתות שיוכל כדי  איפוא, יעשה מה – כהפרשה, חשובה מקום
בשבת? Léøôäìהיין ãéúò éðàL ïébì éðL" :øîBàלאחר – ÅÀÅËÄÆÂÄÈÄÀÇÀÄ

äîeøzשבת, ïä éøäמבואר בברטנורא הלוגים; מאה על  גדולה – ÂÅÅÀÈ
ששם, לפי  א, במשנה כמו למחר", להפריש  עתיד "שאני  אומר  שאינו 

ושותה  שאוכל  מה אלא בשבת מתקן  אינו  הארץ, לעם המוזמן  בחבר 
היין  נאד  כל את לתקן אבל למחר , להפריש לו  התירו ולכן אצלו ,

התירו , לא לוג,äøNòåבשבת –øNòîללוי ויתנם ראשון; – ÇÂÈÈÇÂÅ
מעשר. תרומת מהם יפריש éðL"והוא øNòî äòLúå מה – ÀÄÀÈÇÂÅÅÄ

" משנתנו  שdryzeמעשר,dxyrשנקטה שהרימעשר מדויק, אינו ני"
ושמונה  תשעים אלא נשארו לא גדולה לתרומה לוגים שני  שתרם לאחר
שני מעשר וכן  ;(9.8 =) לוג מעשרה פחות הוא מהם והמעשר לוגים,

הראשון . המעשר  הפרשת אחרי שנשאר  ממה עשירית אלא מפריש אינו
ìçî היינו המעות, על  השני המעשר  את שמחלל  מפרש רש"י – ÅÅ

שיש מה כי  א), (במשנה ששנינו  כמו  המעות" על  "ומחולל  שאומר :
יתקן, לתקן רש "יäúBLåבידו על חולקים ויש היין . מן  מיד  – ÀÆ

קבע  שלא משום שני, המעשר את מיד לחלל  יכול שאינו  וסוברים,
מקום המשנה ),לו מפרשי הם:(רוב מפרשים מתחיל,lgnולכן –

dzeye:גאון האי  רב שפירש כמו  או  מיד, –lgnכמו –,ldn מלשון
כב),במים"ledn"סבאך  א, במים(ישעיה  יין  מוזג מיד.dzeyeכלומר 

ודאי שבטבל  לפי מעות, על  שני  המעשר מחלל  שאינו דעה, יש  –
שאינו  בדמאי  ברם, והמעשר. התרומה להפרשת קודם לחללו אסור

הלכך בלבד, שם בקריאת דיו  ראשון ומעשר גדולה, תרומה מפריש 
ששנינו  כמו מעשר, לתרומת שם שקרא לאחר שני המעשר  את מחלל

היין  את בלוקח גם משנתנו מפרשים יש  הקודמות). (במשניות לעיל 
ומעשרות  תרומה עכשיו בהם להפריש  כלים לו  שאין  אלא החול, בימות

היין מן  לשתות רוצה א ).והוא יד , חולין א; נה, יומא  רש "י –(עיין
עתיד שאני  לוגין "שני שאמר  מה על  אדם שסומך זו  הלכה טעם

מאיר כרבי  היא משנתנו שסתם לפי  היין, מן  ושותה וכו' להפריש"
שכשהוא  כלומר התורה, מן שהם בדברים אפילו ברירה יש  הסובר

שיפריש ומה לחולין, הנברר  שזהו אומרים, אנו לשתייתו  יין  מוציא
(דמאי  מובא בתוספתא ברם, לתרומה. הנברר הוא השבת ח,לאחר 

`mixqe"ז): oerny iaxe iqei iaxe dcedi iax" שלדעתם כן , לעשות –
שמפריש ומה חולין, שותה הוא שעכשיו  לומר  לנו אין ולכן ברירה, אין 

כך, אחר שיתברר מה על  סומכים שאין  התרומה, הוא כך אחר 
משום  שלא סוברים, ויש  טבל. או תרומה עכשיו שותה שמא וחוששים
שחוששים  משום אלא מאיר , רבי  על  הללו  התנאים חולקים ברירה שאין

כלל בירור  לידי  יבוא ולא להפריש  שיספיק קודם הנאד  ייבקע שמא
לרבי לו "אמרו (שם): בתוספתא מובא שכן ודאי , טבל  שותה ונמצא

להם: אמר טבל ? ששותה נאדו ייבקע שאם מודה אתה אי  מאיר:
הנאד ). ייבקע שמא חושש  שאינו  כלומר נדון, (אז לכשייבקע"
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הכותים, מן  לוקח שהוא יין  על  אדם מתנה כיצד  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
שיכול בביתו , לו  שיש  טבל של  תאנים לגבי  הדין  שהוא ללמד , משנתנו באה

בשבת. מהתאנים ולאכול  כך להתנות הדחק בשעת

Búéa CBúa ìáè ìL íéðàz Bì eéä,תאנים מאה כגון –àeäå ÈÀÅÄÆÆÆÀÅÀ
äãOa Bà Løãnä úéáaלילך מספקת השעה ואין שבת, בערב – ÀÅÇÄÀÈÇÈÆ

היום, התקדש לפני  לעשרם éðàLלבית íéðàú ézL" :øîBàÅÀÅÀÅÄÆÂÄ
Léøôäì ãéúò,שבת לאחר  –äîeøz ïä éøä,גדולה –øNòå ÈÄÀÇÀÄÂÅÅÀÈÀÆÆ
הן  הרי תאנים, –ïBLàø øNòî,מעשר לתרומת שם קורא ואינו – ÇÂÅÄ

ליתן  המפריש חייב שלו  ראשון ומעשר ודאי, בטבל מדובר  שהרי 
לכהן , המעשר  תרומת יתן  והוא éðL"ללוי, øNòî òLúå כמו – ÀÅÇÇÂÅÅÄ

הקודמת.שבארנו  éàîcבמשנה eéä,דמאי היו התאנים אם אבל – ÈÀÇ
מעשר תרומת אלא מהם להפריש  צריך ואינו הארץ, מעם שלקחן

izdw - zex`ean zeipyn



קעה b dpyn iriay wxt i`nc zkqn

·ñBkä úà Bì eâæî,øîBà:ì ãéúò éðàM äî"øNòî àeä éøä ñBkä éìeLa øiL,Bì Ceîñ øNòî øàLe; ¨§¤©¥©¤£¦¨¦§©¥§¥©£¥©£¥§¨©£¥¨
åéìò øNòî úîeøz éeNò øNòî éúéNòL äæ;"úBònä ìò ìlçîe åéôa éðL øNòîe. ¤¤¨¦¦©£¥¨§©©£¥¨¨©£¥¥¦§¦§ª¨©©¨

‚úéaä ìòáì ïéîàî BðéàL ìòBt,øîBàå úçà úøâBøb ìèBð:äéøçà úBàaä òLúå Bæ",ìò øNòî úBéeNò ¥¤¥©£¦§©©©©¦¥§¤¤©©§¥§¥©©¨©£¤¨£©£¥©
ìëBà éðàL íéòLz;ïäéìò øNòî úîeøz äéeNò Bæ;"úBònä ìò ìlçîe äðBøçàa éðL øNòîe.úøâBøb CNBçå ¦§¦¤£¦¥£¨§©©£¥£¥¤©£¥¥¦¨©£¨§ª¨©©¨§¥§¤¤

úçà.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:CNçé àG,úéaä ìòa ìL Bzëàìî èòîî àeäL éðtî.éñBé éaøøîBà: ©©©¨¦§¤©§¦¥¥©§Ÿ¦§¥¤§©¥§©§¤©©©©¦©¦¥¥
CNçé àG,ïéc úéa éàðz àeäL éðtî. ©§Ÿ¦§¥¤§©¥¦

a.qekd z` el ebfn:úáùä íåéá.'eke xne`ãéúò éðàù äî úåúùìå ìåëàì àáùë úáùá øîåìå øåæçì êéøö ìáà úáù áøòî äðúäù äîá åì éã ïéàå
äîåøú éåä àì àä äúùàùëì øîåàá íàå òîåãî äùòðå ãçé áøòúî ìëä éøä äîåøú àäú åéùëòî øîåàá íà êéøô éîìùåøéá .'åëå ñåëä ïî øééùì

:òîåãî äéä àì íâå ìáè äúù àìù àöîðå äîåøú àäú äúùàùëìå åéùëòî øîåàá éðùîå ,ìáè äúåù àöîðå äúùù øçàì àìà.eita:ñåëä éôá
b.ziad lral oin`n epi`y:úåøùòîä ìò.zg` zxbexb jyegeìæåâ àäé àìù ùéøôäù øùòî úîåøú ìù äúåà ãâðë úçà úøâåøâ ìåëàìî òðîð

:úéáä ìòá úà.jeygi `lìëåé àìù úéáä ìòá ìù åúëàìî êëá èòîî àöîðå åúãåòñî èòîîå åîöò áéòøî ìëàé àì íàù ìëàéå úçà úøâåøâ äð÷éå
:äëàìî úåùòì.oic zia i`pz `edy iptn jeygi `låì ïúéì úéáä ìòá áééç êëìä ìòåô ìùî éðù øùòîå úéáä ìòá ìùî øùòî úîåøú àäúù

:øùòî úîåøúì ùéøôäù úøâåøâä
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להלן. שנביא כפי

Bì eâæîכפי) הארץ עם של  בביתו  השבת לסעודת שהוזמן  לחבר  – ÈÀ
הקודמת), ñBkäהמשנה úà,יין –øîBàואומר חוזר  הריהו – ÆÇÅ

שבת: בערב כבר שהתנה כפי  היין, שתיית לפני éðàMבשבת äî"ÇÆÂÄ
øNòî àeä éøä ñBkä éìeLa øiLì ãéúòממעשר חלק – ÈÄÀÇÅÀÅÇÂÅÇÂÅ

Bìראשון, Ceîñ øNòî øàLe, הראשון המעשר  כל  את המשלים – ÀÈÇÂÅÈ
øNòî éúéNòL äæ,הכוס בשולי  תחילה –øNòî úîeøz éeNò ÆÆÈÄÄÇÂÅÈÀÇÇÂÅ

åéìò,הראשון המעשר כל על  –åéôa éðL øNòîe הכוס של – ÈÈÇÂÅÅÄÀÄ
)qek,(המשנה בלשון  זכר מין –"úBònä ìò ìlçîeשפדיתי – ÀËÈÇÇÈ

שבכוס  מעיר, טוב" יום "תוספות בעל אתמול . שני  המעשר  את בהן
"בצפונו  בכוס לומר  כך כל  שייך  שלא לפי  בפיו ", שני "ומעשר  אומר

בירושלמי מקום. קביעת יותר  בזה יש "בפיו" וכשאומר  בדרומו ", או
שכן  מעשר ", תרומת תהא לכשאשתה "מעכשיו לומר : שצריך  מבואר,

והרי הם, מעורבים וחולין  תרומה נמצא בלבד , "מעכשיו " אומר אם
כלומר בלבד , "לכשאשתה" אומר: ואם לשתותו . ואסור  מדומע, זה

תרומה  הפריש שלא נמצא שישתה, לאחר הכוס בשולי שיישאר מה
"מעכשיו אל אומר: כשהוא אבל  טבל . שותה הוא והרי השתיה, לאחר א

מדומע. לא וגם טבל  שתה שלא נמצא לכשאשתה"

ועוד. ישראל" "תפארת בעל מברטנורא, הרב שפירשוה כפי  משנתנו  בארנו 
ולומר לחזור שצריך ללמד  המשנה באה אם זה: פירוש על  מקשה הגר "א אבל 
לאכול" לו "נתנו ולא כוס" לו  "מזגו  נקטה למה ההפרשה, נוסח את בשבת
זה  לומר  אסור  בירושלמי המסקנה לפי הרי  ועוד , הקודמת? המשנה כענין
ההפרשה  בשעת דעתו  נותן שיהא רק וצריך כמתקן , נראה שהוא לפי  בשבת,
בתנאי עוסקת משנתנו שגם הגר "א, מפרש לפיכך שלו. התנאי על בשבת
הכוס  מזיגת שלעניין להשמיענו באה שהיא אלא שבת, בערב מתנה שהוא
ומקום  הכוס, בשולי יהא והמעשר התרומה שמקום בתנאי , לומר הוא צריך 
הדברים: כוונת אין  הכוס" את לו  "מזגו ששנינו  וזה בפיו. – שני מעשר 
מוזגים  שיהיו  חושש החבר  שאם הוא המובן  אלא בשבת, הכוס את לו  כשמזגו
שמפרשים: מהירושלמי , גם משמע וכן זה. בנוסח  מתנה הוא הרי  כוס, לו

.qekd zbifn oiprl Ð "qekd z` el ebfn"בשפתיו לרחוש "וצריך  פוסק: הרמב"ם
אבל תנאו". הקדים שהרי בשבת, כמתקן  ואינו  זו  אחר  זו שמפריש בשעה
וכן מוסיף: הוא כך ואחר חול , לענין תחילה מביא הוא שבמשנתנו ההלכה
שירצה  מה כל  על שבת מערב זה כתנאי  מתנה בשבת לשתות חבירו  זימנו  אם

ט-יא). ט, מעשר (הל' אצלו  שיסעוד 
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úéaä ìòáì ïéîàî BðéàL ìòBtעל ומזונותיו המעשרות, על – ÅÆÅÇÂÄÀÇÇÇÇÄ
הבית, úçàבעל úøâBøb ìèBð מה דמאי  מעשר שהוא כלומר  – ÅÀÆÆÇÇ

גרוגרות, מאה לאכול  בא הוא אם וכגון  הבית, בעל משל  אוכל שהוא

אחת, גרוגרת נוטל  הוא "Bæהרי :øîBàå,שנטלתי זו גרוגרת – ÀÅ
äéøçà úBàaä òLúå,אחריה הבאות גרוגרות תשע ועוד – ÀÅÇÇÈÇÂÆÈ

ìëBà éðàL íéòLz ìò øNòî úBéeNòהמעשר עם שיחד  – ÂÇÂÅÇÄÀÄÆÂÄÅ
גרוגרות, מאה שנטלתי,Bæהן  הגרוגרת –øNòî úîeøz äéeNòÂÈÀÇÇÂÅ

ïäéìò, ראשון מעשר שהן  הגרוגרות עשר על –éðL øNòîe ÂÅÆÇÂÅÅÄ
äðBøçàaשעשיתי הגרוגרות עשר אחרי הבאות בגרוגרות כלומר  – ÈÇÂÈ

úBònä"(תוספתא),מעשר ìò ìlçîe פודהו אני  זה שני ומעשר – ÀËÈÇÇÈ
לחולין. יוצא והוא úçàבמעות úøâBøb CNBçåהואיל כלומר  – ÀÅÀÆÆÇÇ

הוא  הרי לכהן, ליתנה צריך והוא מעשר  תרומת אחת גרוגרת ועשה

בעל משל יאכל לא גרוגרות מאה שבמקום מאכילתו , אותה חוסך
תרומת  את ליתן  צריך הוא משלו שכן ותשע, תשעים אלא הבית

שעישר . אומר  הבית בעל שהרי  הבית, בעל  משל ולא ïaøÇÈהמעשר
CNçé àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL אחת גרוגרת מאכילתו  – ÄÀÆÇÀÄÅÅÇÀÙ

מעשר, תרומת של הגרוגרת Bzëàìîכנגד èòîî àeäL éðtîÄÀÅÆÀÇÅÀÇÀ
úéaä ìòa ìLאוכל ואינו לו  הקצובה ממנתו ממעט הוא שאם – ÆÇÇÇÇÄ

מלאכתו  בכך ממעט ונמצא כראוי , מלאכה לעשות יכול אינו  שבעו, די

כנגד אכילתו מנת בה וישלים אחת גרוגרת יקנה אלא הבית, בעל  של
מעשר . לתרומת שנטל CNçéהגרוגרת àG :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÇÀÙ

בעל משל לו  הקצובה המנה כל יאכל אלא אחת, גרוגרת מאכילתו 
חשבונו  על אינה מעשר  לתרומת שנטל  שהגרוגרת גרוגרות, מאה הבית,

הבית, בעל  חשבון על  אם ïécכי úéa éàðz àeäL éðtî תקנת – ÄÀÅÆÀÇÅÄ
תר שתהא היא הדין  אמרו:בית בירושלמי הבית. בעל  משל  מעשר  ומת

ומעשר הבית בעל  משל מעשר  תרומת שתהא הוא הדין  בית "תנאי 
מפרש: הרמב"ם פועל". משל  פירושו jyegeשני ולפי  ומחסר ; –

בעל משל מעשר לתרומת הגרוגרת את שמחסר היא קמא תנא דעת
הבית, בעל  מממון  יחסרנה לא אומר: גמליאל בן שמעון  ורבן הבית;

ממעט  היינו מלאכתו " "ממעט ולשון  ממונו , בזה ממעט שהוא מפני
לפני" אשר המלאכה "לרגל כמו יד),ממונו, לג, יחסרנה (בראשית אלא

יוסי רבי וחולק לו; הקצוב הגרוגרות ממנין כלומר  אוכל , שהוא ממה
תרומת  שתהא הוא, דין  בית שתנאי ואומר , גמליאל , בן  שמעון רבן  על 

אלא  קמא תנא על חולק יוסי רבי  ואין הבית, בעל  משל מעשר
הוא דין  בית שתנאי דבריו, טעם להרמב"ם ).משמיענו המשניות (פירוש 

הוקשה  רופא שהיה הרמב"ם כותב: אזכרי ) אלעזר  (ר ' "חרדים" ספר  בעל 
כמו והרא"ש, הר "ש של  פירושם (לפי גמליאל בן  שמעון  רבן  דברי על לו
אחת  גרוגרת מלאכול עצמו אדם ימנע שאם לומר , ייתכן שלא לעיל), שבארנו 
הרמב"ם  נדחק הלכך  כוחו . יחלש שאכל , גרוגרות ותשע תשעים על  נוספת
אגב  שכן  הרמב"ם, כדעת שלא משמע מהירושלמי ברם, שפירש. כמו  לפרש
אדם  יחרוש "לא תוספתא: שם מובאת גמליאל בן שמעון  רבן  של  דבריו
וישכיר בלילה עצמו בשל  יעשה ולא ביום, לאחרים וישכירנה בלילה בפרתו
הבית. בעל של  מלאכתו שממעט מפני עצמו , יסגף ולא ירעב לא ביום, עצמו 
בני את שאל ביום, ישן  שהיה תינוקות מלמד מצא אחד, למקום בא יוחנן ר '
בתענית. יושב שהוא מפני לו : אמרו  ביום? ישן שהוא הסיבה מהי  העיר:
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„íéúekä ïéaî ïéé ç÷Blä,øîBà:ïébì éðL"äîeøz ïä éøä Léøôäì ãéúò éðàL,äøNòå–øNòî,äòLúå ©¥©©¦¦¥©¦¥§¥ª¦¤£¦¨¦§©§¦£¥¥§¨©£¨¨©£¥§¦§¨
–"éðL øNòî;äúBLå ìçî. ©£¥¥¦¥¥§¤
‰Búéa CBúa ìáè ìL íéðàz Bì eéä,äãOa Bà Løãnä úéáa àeäå–øîBà:éúò éðàL íéðàú ézL"ã ¨§¥¦¤¤¤§¥§§¥©¦§¨©¨¤¥§¥§¥¦¤£¦¨¦

äîeøz ïä éøä Léøôäì,øNòå–ïBLàø øNòî,òLúå–"éðL øNòî.éàîc eéä–øîBà:ãéúò éðàM äî" §©§¦£¥¥§¨§¤¤©£¥¦§¥©©£¥¥¦¨§©¥©¤£¦¨¦

c.mizekd oian oii gweldãò ùéøôäì çëùå íåé ãåòáî ç÷ìù åà úåùîùä ïéá úáù áøò ç÷åìá éøééà àëäå ,ìáè éàãå ïðéé äéäå ïðéé ìò åøæâù íãå÷
,úåùîùä ïéá øåñàå äùøôäë áåùç íå÷î úåòéá÷ã íå÷î åì òåá÷ì øåñà êëìä éàãåä úà ïéøùòî ïéà äëéùç ÷ôñ ïðúã ùéøôäì øåñà æàå úåùîùä ïéá
øîàã íù úåø÷ì ìáà ,åììçì øùôà éà åîåøãá åà åðåôöá íå÷î åì òåá÷ì éàùø åðéàã ïåéëã ,úåòîä ìò ììåçî éðù øùòîå àôéñá éðú÷ àì éëä íåùîå

:úåùîùä ïéá øåæâ àì éàä éìåëã éøù ùéøôäì ãéúò éðàù.yixtdl cizr ip`yúà ïéîæîä éáâ ìéòì éðú÷ãë øçîì ùéøôäì ãéúò éðàù éðú÷ àì àëä
àìà ï÷úî åðéàùë à÷åãã ,åøéáçúáùá ãàðä ìë úà ï÷úì ìáà ñåëä éìåùá øàùðä åúééúùå åúìéëà øúåîî øçîì ùéøôäì åøéúä äúåùå ìëåàù äî

úîåøúì íù àøå÷ åìù ïäå ïøùòîã éàîã éáâã íåùî åøáç úà ïéîæîä éáâ ìéòìãëå éàîã ìù àááá åîë øùòî úîåøúì íù àøå÷ åðéà àëäå .åøéúä àì
:øùòî úîåøúì íù àø÷é éåìäå éåìì øùòîä ïúéì êéøö éàãå ìáè àåäù ïàë ìáà ,åìëàìå øùòîä úà ï÷úì éãë øùòîdryze oey`x xyrn dxyre

.ipy xyrnäðîù éðù øùòîå ùîåç úåçô ïéâåì 'é àìà øùòîä äéäé àì ç"ö øàùðå äìåãâ äîåøúì ïéâåì 'á äàîî ùéøôäù øçàì éøäù ,à÷åã åàì
:úéøéùò ùîåçå úåéøéùò äðîùå ïéâåì.dzeye lginíéîá ìåäî êàáñ 'ì ìäéî åîë ìçéî ,äúåùå âæåî øçà ùåøéô .äúåùå ìéçúî(à äéòùé)íúñå .

ìáà äøéøá ùé ïðáøãáã ì"é÷ àìà äëìä äðéàå .äìçúî ùøôåä åìéàë éåä ñåëä éìåùá øàùðù äæå äøéøá ùé àúééøåàãá óà øîàã î"øë àéúà ïéúéðúî
:ùéøôéù ãò äúùé àìå ìëàé àì ìáè éàãåá êëìä äøéøá ïéà àúééøåàãá

d.yxcnd ziaa `ede:øùòì ìëåé àìå íåéä åéìò ùã÷é àîù àøééúîå úáù áøòá

`xephxa yexit

(שכן אסור  ודם בשר  במלאכת אם ומה לך , אסור  למלמד: יוחנן  ר' לו  אמר 
לא  הקב"ה של  במלאכתו  אחת"), גרוגרת אפילו  הפועל יחשוך  "לא שנינו:

שכן ". כל

i y i l y m e i
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משנתנו באה הדמאי , על  אדם מתנה כיצד  הקודמות, במשניות שלמדנו  לאחר 
אמנם  היו שהכותים הזכרנו  וכבר  הכותים. מן שלקח יין על  מתנה כיצד ללמד ,
מוכרים  שהיו  מה אבל בעצמם, שאכלו  ממה ומעשרות תרומה להפריש  זהירים
מכשול" תתן לא עור "ולפני  משום טבל  למכור  חששו  שלא כלל , מעשרים היו לא

פסוק  פירשו  ולא הואיל יד), יט, על(ויקרא שסמכו  ועוד, ממש. כפשוטו אלא זה
כב) יד, (דברים ואכלת" זרעך... תבואת כל את תעשר "עשר חכמים: שדרשו מה

–"zlk`e" לעשרם התורה מן חייב אינו למכרם, פירותיו  שהגומר כלומר  מוכר, ולא
כטבל אלא כדמאי  דינם אין  הכותי , מן הנלקחים פירות לפיכך מדרבנן ). (אלא
ומעשר  ללוי , ראשון  מעשר לכהן, גדולה תרומה מהם להפריש הלוקח וחייב ודאי ,

בירושלים. לאכלו כדי שני 

íéúekä ïéaî ïéé ç÷Blä; לעיל שבארנו  כמו  ודאי , טבל  שהוא – ÇÅÇÇÄÄÅÇÄ
מבעוד להפריש הספיק ולא שבת בערב יין לוג מאה מהם שלקח וכגון 

ששכח  או  השמשות, בין שעת שהגיעה עד ומעשרות תרומה יום
טבל לעשר כבר אסור  השמשות בין  והרי  שעה, אותה עד להפריש

אין  חשכה, אינה ספק חשכה "ספק ז): ב, (שבת ששנינו כמו  ודאי 
שקביעת  אסור , למעשרות מקום לקבוע ואפילו  הודאי"; את מעשרין 

מן  לשתות שיוכל כדי  איפוא, יעשה מה – כהפרשה, חשובה מקום
בשבת? Léøôäìהיין ãéúò éðàL ïébì éðL" :øîBàלאחר – ÅÀÅËÄÆÂÄÈÄÀÇÀÄ

äîeøzשבת, ïä éøäמבואר בברטנורא הלוגים; מאה על  גדולה – ÂÅÅÀÈ
ששם, לפי  א, במשנה כמו למחר", להפריש  עתיד "שאני  אומר  שאינו 

ושותה  שאוכל  מה אלא בשבת מתקן  אינו  הארץ, לעם המוזמן  בחבר 
היין  נאד  כל את לתקן אבל למחר , להפריש לו  התירו ולכן אצלו ,

התירו , לא לוג,äøNòåבשבת –øNòîללוי ויתנם ראשון; – ÇÂÈÈÇÂÅ
מעשר. תרומת מהם יפריש éðL"והוא øNòî äòLúå מה – ÀÄÀÈÇÂÅÅÄ

" משנתנו  שdryzeמעשר,dxyrשנקטה שהרימעשר מדויק, אינו ני"
ושמונה  תשעים אלא נשארו לא גדולה לתרומה לוגים שני  שתרם לאחר
שני מעשר וכן  ;(9.8 =) לוג מעשרה פחות הוא מהם והמעשר לוגים,

הראשון . המעשר  הפרשת אחרי שנשאר  ממה עשירית אלא מפריש אינו
ìçî היינו המעות, על  השני המעשר  את שמחלל  מפרש רש"י – ÅÅ

שיש מה כי  א), (במשנה ששנינו  כמו  המעות" על  "ומחולל  שאומר :
יתקן, לתקן רש "יäúBLåבידו על חולקים ויש היין . מן  מיד  – ÀÆ

קבע  שלא משום שני, המעשר את מיד לחלל  יכול שאינו  וסוברים,
מקום המשנה ),לו מפרשי הם:(רוב מפרשים מתחיל,lgnולכן –

dzeye:גאון האי  רב שפירש כמו  או  מיד, –lgnכמו –,ldn מלשון
כב),במים"ledn"סבאך  א, במים(ישעיה  יין  מוזג מיד.dzeyeכלומר 

ודאי שבטבל  לפי מעות, על  שני  המעשר מחלל  שאינו דעה, יש  –
שאינו  בדמאי  ברם, והמעשר. התרומה להפרשת קודם לחללו אסור

הלכך בלבד, שם בקריאת דיו  ראשון ומעשר גדולה, תרומה מפריש 
ששנינו  כמו מעשר, לתרומת שם שקרא לאחר שני המעשר  את מחלל

היין  את בלוקח גם משנתנו מפרשים יש  הקודמות). (במשניות לעיל 
ומעשרות  תרומה עכשיו בהם להפריש  כלים לו  שאין  אלא החול, בימות

היין מן  לשתות רוצה א ).והוא יד , חולין א; נה, יומא  רש "י –(עיין
עתיד שאני  לוגין "שני שאמר  מה על  אדם שסומך זו  הלכה טעם

מאיר כרבי  היא משנתנו שסתם לפי  היין, מן  ושותה וכו' להפריש"
שכשהוא  כלומר התורה, מן שהם בדברים אפילו ברירה יש  הסובר

שיפריש ומה לחולין, הנברר  שזהו אומרים, אנו לשתייתו  יין  מוציא
(דמאי  מובא בתוספתא ברם, לתרומה. הנברר הוא השבת ח,לאחר 

`mixqe"ז): oerny iaxe iqei iaxe dcedi iax" שלדעתם כן , לעשות –
שמפריש ומה חולין, שותה הוא שעכשיו  לומר  לנו אין ולכן ברירה, אין 

כך, אחר שיתברר מה על  סומכים שאין  התרומה, הוא כך אחר 
משום  שלא סוברים, ויש  טבל. או תרומה עכשיו שותה שמא וחוששים
שחוששים  משום אלא מאיר , רבי  על  הללו  התנאים חולקים ברירה שאין

כלל בירור  לידי  יבוא ולא להפריש  שיספיק קודם הנאד  ייבקע שמא
לרבי לו "אמרו (שם): בתוספתא מובא שכן ודאי , טבל  שותה ונמצא

להם: אמר טבל ? ששותה נאדו ייבקע שאם מודה אתה אי  מאיר:
הנאד ). ייבקע שמא חושש  שאינו  כלומר נדון, (אז לכשייבקע"

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הכותים, מן  לוקח שהוא יין  על  אדם מתנה כיצד  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
שיכול בביתו , לו  שיש  טבל של  תאנים לגבי  הדין  שהוא ללמד , משנתנו באה

בשבת. מהתאנים ולאכול  כך להתנות הדחק בשעת

Búéa CBúa ìáè ìL íéðàz Bì eéä,תאנים מאה כגון –àeäå ÈÀÅÄÆÆÆÀÅÀ
äãOa Bà Løãnä úéáaלילך מספקת השעה ואין שבת, בערב – ÀÅÇÄÀÈÇÈÆ

היום, התקדש לפני  לעשרם éðàLלבית íéðàú ézL" :øîBàÅÀÅÀÅÄÆÂÄ
Léøôäì ãéúò,שבת לאחר  –äîeøz ïä éøä,גדולה –øNòå ÈÄÀÇÀÄÂÅÅÀÈÀÆÆ
הן  הרי תאנים, –ïBLàø øNòî,מעשר לתרומת שם קורא ואינו – ÇÂÅÄ

ליתן  המפריש חייב שלו  ראשון ומעשר ודאי, בטבל מדובר  שהרי 
לכהן , המעשר  תרומת יתן  והוא éðL"ללוי, øNòî òLúå כמו – ÀÅÇÇÂÅÅÄ

הקודמת.שבארנו  éàîcבמשנה eéä,דמאי היו התאנים אם אבל – ÈÀÇ
מעשר תרומת אלא מהם להפריש  צריך ואינו הארץ, מעם שלקחן
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øNòî àeä éøä øçîì Léøôäì,Bì Ceîñ øNòî øàLe;åéìò øNòî úîeøz éeNò øNòî éúéNòL äæ;øNòîe §©§¦§¨¨£¥©£¥§¨©£¥¨¤¤¨¦¦©£¥¨§©©£¥¨¨©£¥
BðBôöa éðL,Bà:BîBøãa,"úBònä ìò ìlçîe. ¥¦¦§¦§§ª¨©©¨

Âìáè ìL úBìkìë ézL åéðôì eéä,øîàå:"Bæa Bæ úBøNòî"–úøOòî äðBLàøä;"Bæa Bæ ìLå Bæa Bæ ìL" ¨§¨¨§¥©§¨¤¤¤§¨©©©§¨¨¦¨§ª¤¤¤¨§¤¨
–úøOòî äðBLàøä,"dzøáça äìkìk úBøNòî ïäéúBøNòî"–íL àø÷. ¨¦¨§ª¤¤©©§¥¤©©§©§¨¨©£¤§¨¨¨¥
Êìáè äàî,ïélç äàî–ãçàå äàî ìèBð.ìáè äàî,øNòî äàî–ãçàå äàî ìèBð.íéðwúî ïélç äàî, ¥¨¤¤¥¨ª¦¥¥¨§¤¨¥¨¤¤¥¨©£¥¥¥¨§¤¨¥¨ª¦§ª¨¦

e.zelklk:íéìñ.efa ef zexyrnêéøö éðàù úåøùòî:äúøáçá íéçðåî åéäé åæ äìëìëî ùéøôäì.zxyern dpey`xdïî ùéøôîåúåøùòîä äéðùä
:ïäéúù ìù.zxyern dpey`xd efa ef lye efa ef lyéëå úåøùòîä ïî äøèôðå äðåùàøä äð÷úð åæá åæ ìù øîàùë ãéîã ,úøùåòî äðéà äéðùä ìáà

å øãäúåøùòîä äéðùä ïî ìèåðå ,íåìë øîà àìå áåéçä ìò øåèôä ïî ïéùéøôî ïéàå úáééç àéäù åæ ìò úøèôð øáëù åæî ùéøôî àöîð åæá åæ ìù øîà
:ïäéúù ìù.dzxaga dlklk zexyrn odizexyrnïäéúù úåøùòî íù àø÷ éøä ,äúøáçá äìëìë ìù åéäé åììä úåìëìë éúùì úåáééåçîä úåøùòîä

ìë úåøùòî òá÷å íù àø÷ éøäù øçà íå÷îî ïäéìò ùéøôî åðéà ìáà .äúøáç úåøùòî éãë ìáè øééù úçà ìëáã åæ ìò åæîå åæ ìò åæî ùéøôîå úçàë
äæéàî ïäéúåøùòî äéúìîì ïðéùøôî éëäã äöøéù ïäî åæéàî ùéøôîå íù àø÷ äúøáçá äìëìë úåøùòî ïäéúåøùòî ,ø÷éòå øçà 'éô .äúøáçá ïäî úçà

:äúøáçá äìëìë úåøùòî åéäé äöøàù ïäî
f.oileg d`ne lah d`n:åáøòúðù.cg`e d`n lhep(íùìã) äàîä ïî ìèåð ãçàå ,ìáè ìë ïéãë éðù øùòîå ïåùàø øùòî ïäî ùéøôäì äàî ìèåð

àöîðå ,éðù øùòîå ïåùàø øùòî ïéðòì àì ìáà ãáìá øùòî úîåøú ïéðòì åîöò ìáèë íéùòð ïéìåçäù ,ìáè åéä åìéàë øùòî úîåøúì ïéìåç [ìù ì"ö]
àìå úåøùòî åðîî åîøåä àì ìáà äìåãâ äîåøú åðîî äîøåäù àåä àëä äéá éøééàã ìáèå .ïéìåçä ïî ùéøôîù ãáìá úçà åæ úáåøòú é"ò ãéñôî äæ
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שני , øçîìומעשר Léøôäì ãéúò éðàM äî" :øîBàלפי – ÅÇÆÂÄÈÄÀÇÀÄÀÈÈ
במשנה  בברטנורא מבואר  וכן  "למחר", כאן  גורסים אין המפרשים רוב
התירו  ושותה אוכל שהוא מה אלא מתקן  אינו אם שאמנם הקודמת,

כאן  ואף התירו, לא בשבת הנאד כל  לתקן אבל  למחר , להפריש  לו 
בשבת להפריש  לו  אסור  ולפיכך  הכרי, כל לתקן בא הוא (ברטנורא ;הרי

טוב "); יום øNòî"תוספות àeä éøäשאני אחת תאנה כלומר – ÂÅÇÂÅ
מעשר , הוא הרי תאנים, ממאה להפריש  Ceîñעתיד  øNòî øàLeÀÈÇÂÅÈ

Bìהכל ונמצא האחת לתאנה בסמוך  מעשר יהיו  תאנים תשע ועוד –

ראשון , øNòîמעשר  éúéNòL äæ,האחת התאנה היינו  תחילה, – ÆÆÈÄÄÇÂÅ
åéìò øNòî úîeøz éeNò, הראשון המעשר על –éðL øNòîe ÈÀÇÇÂÅÈÈÇÂÅÅÄ

"úBònä ìò ìlçîe ,BîBøãa :Bà ,BðBôöaשני והמעשר  – ÄÀÄÀÀËÈÇÇÈ
שני. מעשר לפדיון  שייחדתי  המעות על  מעתה כבר מחולל

i r i a x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

על הפטור מן  מעשרים שאין  בהלכה הקשורים בעניינים לדון מוסיפה משנתנו
הפטור . על החייב מן  ולא החייב

ìáè ìL úBìkìë ézL åéðôì eéä,טבל פירות של  סלים שני – ÈÀÈÈÀÅÇÀÈÆÆÆ
"Bæa Bæ úBøNòî" :øîàå(הראשונה) זו  כלכלה של המעשרות – ÀÈÇÇÇÀÈ

על אחת מכלכלה מפריש  שהוא כלומר  (השנייה), זו  בכלכלה יהיו

úøOòîחברתה, äðBLàøä;החייב על החייב מן עישר  שהרי – ÈÄÈÀËÆÆ
מפרשים, יש – שתיהן . על  המעשרות את השנייה הכלכלה מן ומפריש

לתרומה  לא אבל  למעשרות, הטבול טבל של בכלכלות כאן שמדובר
הגורן בשעת מיד  להפרישה רגילים גדולה תרומה שכן  (רא"ש ;גדולה,

הרמב"םריבמ "ץ), כותב יא):וכן ז , מעשר  שתי(הל ' לפניו שהיו  "מי

עוסקת  שמשנתנו  מפרשים, ויש  תרומתן". שניטלה טבל של כלכלות
המשנה  שנקטה "מעשרות" ולשון גדולה, לתרומה גם הטבול  בטבל 

אחדים במקומות כבר  שהזכרנו כמו  תרומות, גם יום כולל  ("תוספות 

ישראל"). "תפארת  אין טוב"; עכשיו , ששנינו  זו  שהלכה מעירים, יש  –

הבאות ההלכות אגב אלא נשנתה ולא חידוש , כל  ויש(ר "ש).בה
הכלכלה  מן לאכול  שמותר להשמיענו, באה שהמשנה סוברים,

השנייה מן  מעשרותיה עדיין הופרשו  שלא אף ("תפארת הראשונה,

Bæa"ישראל "). Bæ ìLå Bæa Bæ ìL" המעשרות אמר : אם אבל  – ÆÈÀÆÈ
זו , בכלכלה זו  כלכלה ושל  זו  בכלכלה זו  כלכלה äðBLàøäÈÄÈשל 

úøOòî זו "של שאמר  שבשעה לפי  מעושרת, אינה השנייה אבל  – ÀËÆÆ
על החייב מן עישר  שהרי מתוקנת, הראשונה הכלכלה נעשתה בזו ",
הכלכלה  מן  מפריש נמצא בזו " זו "ושל  ואומר וכשהוסיף החייב,

חייבת  עדיין  שהיא הכלכלה על  המעשרות, מן  נפטרה שכבר  המתוקנת,

מפרישים ואין  אינה במעשרות, השנייה הלכך  החייב; על  הפטור  מן 
שעל המעשרות מלבד מעשרותיה את ממנה שיפריש  עד  מעושרת

במעשר. החייב אחר  ממקום עליה שיפריש  או  הראשונה,
"dzøáça äìkìk úBøNòî ïäéúBøNòî": אמר אם אבל – ÇÇÀÅÆÇÇÀÇÀÈÈÇÂÆÀÈ

בחברתה, אחת כל  של יהיו  הכלכלות שתי  של  íLמעשרותיהן àø÷ÈÈÅ
יכול אינו  ושוב מעושרות, שתיהן  ולכן כאחת, לשתיהן  המעשרות –
בהן , מעשרותיהן  קבע השם בקריאת שכן אחר , ממקום עליהן להפריש

שירצה  כלכלה מאיזו שתיהן של המעשרות את מפריש הוא והרי 

אליהו"). "שנות  רמב"ם ; (תוספתא ;
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ïélç äàî ,ìáè äàîשל תאנים מאה כגון  בזה, זה שנתערבו  – ÅÈÆÆÅÈËÄ
ולתרומת  למעשר  רק הטבול בטבל  כאן  ומדובר  חולין , של  ומאה טבל 

ממנו  כבר  שהופרשה שידוע דהיינו  גדולה, לתרומה לא אבל  מעשר,
המעשר תרומת ידי  על לזרים אסורה זו תערובת והרי  גדולה, תרומה

לפי מעשר , תרומת לשם מהתערובת אחד להפריש  אפשר ואי  שבה;
החייב; על הפטור  מן  מפרישים ואין  הוא חולין משל  שמא חשש  שיש 

ãçàå äàî ìèBð בהם יש  והרי המאתיים, של התערובת מתוך – ÅÅÈÀÆÈ
שאומר : הטבל , מאה על מעשר תרומת עושהו והוא טבל , אחד  ודאי 

ואחד במאה שיש  האחד עם התערובת שבתוך  טבל של "תשעה
וכל עליהם". מעשר תרומת הזה והאחד ראשון , מעשר  הם שנטלתי

מעשר, תרומת שעשהו  האחד בהם ומעורב הואיל  שנטל, ואחד  המאה
שהוא  התרומה כשער  דמיהם לו  משלם והכהן  לכהן, מוכרם הריהו
לכהן  ליתנו שחייב מעשר, תרומת שהוא האחד  מדמי חוץ בזול ,

מקום: מכל  לו  מותרים בידו שנשארו  ותשעה התשעים ושאר בחינם.
עליהם  הפריש  הרי  הם, טבל  ואם מותרים, ודאי  הרי  הם, חולין אם

ומעשר ראשון  מעשר  מהם להפריש  עוד וצריך  מעשר; לתרומת אחד 
חשבון. כפי øNòîשני äàî ,ìáè äàî בזה זה נתערבו  אם – ÅÈÆÆÅÈÇÂÅ

מעשר, תרומת מהם הופרשה שלא ראשון מעשר ומאה טבל מאה
הטבל, של ממאה אחד מעשר: תרומת עשר אחד  זו בתערובת ונמצא

מכל עשר  אחד  להפריש אפשר ואי המעשר; של ממאה ועשרה
והרי הם, טבל  משל  שמא לכהן , וליתנם מעשר כתרומת התערובת

להיות  יכולים אמנם ואלה עשרה, אלא למעשר  ראויים אין  טבל  ממאה
העשרה, על הנוסף האחד אבל המעשר, של  המאה על מעשר  תרומת

מעשר תרומת שאין מעשר , תרומת להיות יכול  אינו הרי טבל , הוא אם
החולין ; מן או הטבל  מן ולא המעשר  מן  ãçàåאלא äàî ìèBðÅÅÈÀÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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øNòî äàî–øNòå äàî ìèBð.ìáè äàî,øNòî íéòLz;øNòî íéðBîLe ìáè íéòLz–íeìk ãéñôä àG. ¥¨©£¥¥¥¨§¤¤¥¨¤¤¦§¦©£¥¦§¦¤¤§¦©£¥¦§¦§
ììkä äæ:íeìk ãéñôä àG äaøî ìáhäL ïîæ ìk. ¤©§¨¨§©¤©¤¤§ª¤¦§¦§

Áïéé éck øNò øNò ìL úBøeL øNò Bì eéäL éî,øîàå:úçà äðBöéçä äøeL""øNòî,àéä Bæéà òeãé ïéàå ¦¤¨¤¤¤¤¤¤¤©¥©¦§¨©¨©¦¨©©©£¥§¥¨©¥¦

:øùòî úîåøú.xyrn d`ne lah d`núéùéøôãë úåøùòîä ïäî ùéøôäì ìáè ìù äàî ìèåð åáøòúðå øùòî úîåøú äæä øùòîä ïî äîøåä àìù
øùò íäù ïåáùç éôì øùòî úîåøú ïäî ùéøôî è"ö åøàùðå øùòî úîåøúá áééçúäì åîöò ìáèë íéùòð íäù øùòî ìù äàîä ïî úçà ìèåðå ,ìéòì
úåçô à"é ùéøôî ìáèá åáøòúðù éðôî àúùä ïäáù øùòî úîåøúì äøùò àìà ùéøôî äéä àì ìáèá øùòîä áøòúð àì íàå .ãçà ìù úéøéùò úåçô

:úéøéùò úåçô 'à ãéñôî àöîð úéøéùò.xyrn d`ne oipwezn oileg d`néãë ïåùàø øùòî íùì äàî ìèåð åáøòúðù åúîåøú äìèð àìù ïåùàø
ãéñôî àöîðå øùòî úîåøúì íäî äøùòã ïåùàø øùòî íä åéä åìéàë ïéð÷åúî ïéìåç äàîä ïî ìèåð øùòå ïäáù øùòî úîåøúì äøùò ïäî ùéøôäì

íåùî ,øùòî ìù äàîë øùòî úîåøúì äøùò åðîî ùéøôäì ìáèä ÷é÷æäì ìáè íò áøòúðùë éëä ïðéøîçî àìã àäå .äøùòøáã ìëù ïéãä àåä êëù
:øùòîë úåéäì øæåç ìáèä ïéàå ìáèë úåéäì øæåç øùòîä êëìéä åúìçúë úåéäì øæåç áøòúîä.melk ciqtd `l 'eke xyrn miryze lah d`nïåéëã

úáåøòúä äæ ìò ùéøôäì ìåëéù íéøçà íéìáè åì ùé íà ïéìåçá áøòúðù ìáè ìëå .øçà íå÷îî äñðøô åì ùé åìéàë äéì ïðéðééã íéøéúé äøùò ìáèá àëéàã
ïåáùç éôì ïäî ùéøôîå øçà íå÷îî íä åìéàë ïðéáùç [øùòîä] ìò øùò øúé ìáèäù àëäå ,ãáìá ìáèä ìù ïåáùç éôì àìà ùéøôî åðéà øçà íå÷îî

:íåìë ãéñôî åðéàå ãáìá ìáè ìù.daexn lahdy onf lk:éîìùåøéá àúéà éëäå ,øùò äáåøî äéäéù àåäå
g.oii ick xyr xyr ly zexey xyrïäù øùò øùò ìù úåøåù øùò àöîú íåøãì ïåôöî ïéá áøòîì çøæîî ïéá äðîúù ïéðò ìëáù õøàá íéøãåñî

:úåãë äàî.xyrn zg` dpevigd dxey:éì ùéù úåøçà úåãë ìò øùòî éúòá÷ äðåöéçä äøåùáù úçà úéáç.efi` reci oi`eïàë ùé éøäù ,äðåöéç
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תרומת  עושהו והוא טבל , אחד  ודאי יש  ובהם המאתיים, מתוך –

המאה  כל  ונותן  הקודם, בענין שבארנו כמו הטבל , מאה על מעשר
בדמי לכהן מוכרם והלוי  לו , שחייב המעשר  מאה במקום ללוי, ואחד

לכהן  ליתנם שחייב שבהם, מעשר  תרומת עשר מאחד חוץ תרומה,
ראשון  מעשר מהם שהופרשו  לאחר הנותרים, ותשעה ותשעים בחינם.
הפריש הרי  טבל , הם אם מקום: מכל  מותרים הם הרי  שני , ומעשר 

הם  שנטל  ואחד  המאה הרי  מעשר , הם ואם כדין , מעשרותיהם כל
יהיו  והם ראשון , מעשר להיות ראויים המאה מתוך ועשרה הטבל ,

המעשר, תרומת שהופרשה וכיון  שבידו , המעשר על  מעשר תרומת
לזרים. הותר  המעשר íéðwúîהרי  ïélç äàî מהם שהופרשו – ÅÈËÄÀËÈÄ

המעשרות, øNòîכל  äàî תרומת מהם הופרשה שלא ראשון, – ÅÈÇÂÅ
מעשר, תרומת עשרה זו  בתערובת ויש בזה; זה שנתערבו מעשר,

התערובת, מן להפרישם אפשר ואי המעשר; מן  להפרישם היה שצריך
החולין; מן  מעשר  תרומת מפרישים ואין חולין , משל יהיו ìèBðÅשמא

øNòå äàî,המעשר מן עשרה ודאי  בהם יש והרי  המאתיים, מתוך – ÅÈÀÆÆ
משלם  והוא לכהן , ניתנים ועשר  המאה וכל עליו, מעשר  תרומת שהם

מעשר. תרומת שהם עשרה מדמי חוץ התרומה כשער  דמיהם את
מוטב, הרי הם, חולין אם מקום: מכל  מותרים בידו שנשארו  ותשעים

בענין  שבארנו כמו  המעשר , תרומת מהם הופרשה הרי  הם, מעשר  ואם
של dwqitaהקודם. תערובת על  המדברת xyrne,זו, oileg נקטה

mipwezn",המשנה oileg"על שם שמדובר ברישא oilege,ואילו  lah
מתוקנים  לחולין הכוונה שם גם אבל  סתם; "חולין " המשנה נקטה

שבארנו . לm"anxdכמו  שהטבל תרומה מפרש , ממנו שהוציאו אחר
שאר ממנו הוציאו  לא שעדיין פי  על  אף מעשר, ותרומת גדולה
ממנו; ניטלה כבר  שהקדושה מפני  "חולין ", נקרא הוא הרי  המעשרות,

והמעשרות. התרומות כל  ממנו כשהוציאו  היינו מתוקנים" ו"חולין 
היינו  מעשר", מאה חולין "מאה כאן נוקטת המשנה היתה ואילו 

וכשנתערבו  מעשר , מהם הוציאו שלא בחולין כאן שמדובר  אומרים
להפריש שיש  והעשרה המעשר של  המאה נוטל מעשר , מאה בהם

מפסיד שאינו  כלומר ועשר ", מאה "נוטל  ששנינו: וזהו  מהחולין ,
מתוקנים" "חולין שאפילו  להשמיענו, המשנה באה לפיכך  כלום.

בזה, זה שנתערבו xyre.ומעשר d`n lhep מקום שאין ברישא ברם,
– מתוקנים". "חולין  במפורש המשנה נקטה לא שם, yieלטעות

mixaeq כגון אחר , שם להם היה שמתחילה היינו  מתוקנים" ש "חולין 
כחולין; להיות ניתקנו  מעשר  תרומת מהם ומשניטלה מעשר , שהיו

שניתקנו  מאחר "מעשר ", תחילה שהיו  שאף להשמיענו, המשנה ובאה
ונקטה  מעשר . תרומת עוד  נעשים שאינם חולין, כשאר דינם נעשה

במעשר, שנתערבו  כאן שמדובר משום כאן , זה חידוש  המשנה

תרומת  אלו  מתוקנים" מ"חולין  גם להפריש שאין  המשנה ומשמיעה
שנתערבו , ומעשר  בחולין ומדובר  הואיל ועוד , המעשר; על  מעשר

כאלו  מתוקנים חולין  מצויים שאצלו  לוי , בבית שנתערבו  יותר משמע

מקום מכל ― ישראל"). lra("תפארת  lirl epnipy mixwnd mze` lka
,ciqtn zaexrzd תרומה בדמי תשעים או  מאה למכור צריך  שהוא

אבל  øNòîבזול , íéòLz ,ìáè äàî ונמצא בזה, זה שנתערבו  – ÅÈÆÆÄÀÄÇÂÅ
המאה  מן אחד מעשר: לתרומת עשרה התערובת מן להפריש שיש 

או "מעשר", של  התשעים מן  ותשעה "טבל " ìáèשל  íéòLzÄÀÄÆÆ
øNòî íéðBîLe שמונה מהתערובת להפריש  ויש  שנתערבו, – ÀÄÇÂÅ

מעשר , לתרומת íeìkותשעֿעשיריות ãéñôä àG נתערבו שאם – ÄÀÄÀ
תרומת  כדי עשרה מהתערובת נוטל  הריהו  מעשר , ותשעים טבל  מאה

ונמ  לכהן  ונותנם שבה, אם המעשר מקום: מכל לו מותר השאר  צא
המעשר, על  מעשר תרומת מהם תשעה הרי  המעשר, משל הם העשרה

הם  העשרה ואם שבטבל; הראשון המעשר  על מעשר תרומת – ואחד
עכשיו  לו שיש  וכיון  הטבל, מאה על  ראשון  מעשר הם הרי טבל , משל

התערובת. כל על מעשר תרומת אלו עשרה עושה הוא הרי מעשר , מאה
נתערבו  אם xyrn,וכן  mipenye lah miryz שמונה מהתערובת נוטל 

מותרים  והשאר  לכהן, ונותנם שבה, המעשר  תרומת כדי עשיריות ותשע
כלום. הפסיד שלא איפוא, נמצא, לעיל ; שבארנו  כמו מקום, מכל לו 

äaøî ìáhäL ïîæ ìk :ììkä äæבמעשר שיש המעשר , על – ÆÇÀÈÈÀÇÆÇÆÆÀËÆ
התערובת, כל  על  מעשר תרומת שיעור כדי  הפחות לכל  שבטבל הראשון 

התערובת  כל  על  המעשר  שתרומת מעשר", ותשעים טבל ב"מאה כגון
שראויים  ראשון, מעשר  עשרה הטבל של  במאה יש והרי עשרה, היא

התערובת, כל  על מעשר תרומת íeìkלהיות ãéñôä àGשמפריש – ÄÀÄÀ
כמו  לו , מותר  והשאר  לכהן , ונותנה המעשר תרומת את מהתערובת

שבארנו .

ביותר. והמובן הקל הוא פירושו שכן  ישראל ", "תפארת פי על משנתנו בארנו 
קשים פירושים וכולם משנתנו , על נאמרו שונים פירושים m"anx;ברם, oiir)

.("dpey`x dpyn" ;`xephxa
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מעשר . תרומת בספק ללמד מוסיפה משנתנו 

ïéé éck øNò øNò ìL úBøeL øNò Bì eéäL éîשבכל – ÄÆÈÆÆÆÆÆÆÆÇÅÇÄ
כדים; מאה הכל  ובין  בציור ) (כמו כדים עשר  עמדו  z`xwpשורה ckd

izdw - zex`ean zeipyn
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øNòî àeä éøä øçîì Léøôäì,Bì Ceîñ øNòî øàLe;åéìò øNòî úîeøz éeNò øNòî éúéNòL äæ;øNòîe §©§¦§¨¨£¥©£¥§¨©£¥¨¤¤¨¦¦©£¥¨§©©£¥¨¨©£¥
BðBôöa éðL,Bà:BîBøãa,"úBònä ìò ìlçîe. ¥¦¦§¦§§ª¨©©¨

Âìáè ìL úBìkìë ézL åéðôì eéä,øîàå:"Bæa Bæ úBøNòî"–úøOòî äðBLàøä;"Bæa Bæ ìLå Bæa Bæ ìL" ¨§¨¨§¥©§¨¤¤¤§¨©©©§¨¨¦¨§ª¤¤¤¨§¤¨
–úøOòî äðBLàøä,"dzøáça äìkìk úBøNòî ïäéúBøNòî"–íL àø÷. ¨¦¨§ª¤¤©©§¥¤©©§©§¨¨©£¤§¨¨¨¥
Êìáè äàî,ïélç äàî–ãçàå äàî ìèBð.ìáè äàî,øNòî äàî–ãçàå äàî ìèBð.íéðwúî ïélç äàî, ¥¨¤¤¥¨ª¦¥¥¨§¤¨¥¨¤¤¥¨©£¥¥¥¨§¤¨¥¨ª¦§ª¨¦

e.zelklk:íéìñ.efa ef zexyrnêéøö éðàù úåøùòî:äúøáçá íéçðåî åéäé åæ äìëìëî ùéøôäì.zxyern dpey`xdïî ùéøôîåúåøùòîä äéðùä
:ïäéúù ìù.zxyern dpey`xd efa ef lye efa ef lyéëå úåøùòîä ïî äøèôðå äðåùàøä äð÷úð åæá åæ ìù øîàùë ãéîã ,úøùåòî äðéà äéðùä ìáà

å øãäúåøùòîä äéðùä ïî ìèåðå ,íåìë øîà àìå áåéçä ìò øåèôä ïî ïéùéøôî ïéàå úáééç àéäù åæ ìò úøèôð øáëù åæî ùéøôî àöîð åæá åæ ìù øîà
:ïäéúù ìù.dzxaga dlklk zexyrn odizexyrnïäéúù úåøùòî íù àø÷ éøä ,äúøáçá äìëìë ìù åéäé åììä úåìëìë éúùì úåáééåçîä úåøùòîä

ìë úåøùòî òá÷å íù àø÷ éøäù øçà íå÷îî ïäéìò ùéøôî åðéà ìáà .äúøáç úåøùòî éãë ìáè øééù úçà ìëáã åæ ìò åæîå åæ ìò åæî ùéøôîå úçàë
äæéàî ïäéúåøùòî äéúìîì ïðéùøôî éëäã äöøéù ïäî åæéàî ùéøôîå íù àø÷ äúøáçá äìëìë úåøùòî ïäéúåøùòî ,ø÷éòå øçà 'éô .äúøáçá ïäî úçà

:äúøáçá äìëìë úåøùòî åéäé äöøàù ïäî
f.oileg d`ne lah d`n:åáøòúðù.cg`e d`n lhep(íùìã) äàîä ïî ìèåð ãçàå ,ìáè ìë ïéãë éðù øùòîå ïåùàø øùòî ïäî ùéøôäì äàî ìèåð

àöîðå ,éðù øùòîå ïåùàø øùòî ïéðòì àì ìáà ãáìá øùòî úîåøú ïéðòì åîöò ìáèë íéùòð ïéìåçäù ,ìáè åéä åìéàë øùòî úîåøúì ïéìåç [ìù ì"ö]
àìå úåøùòî åðîî åîøåä àì ìáà äìåãâ äîåøú åðîî äîøåäù àåä àëä äéá éøééàã ìáèå .ïéìåçä ïî ùéøôîù ãáìá úçà åæ úáåøòú é"ò ãéñôî äæ

`xephxa yexit

שני , øçîìומעשר Léøôäì ãéúò éðàM äî" :øîBàלפי – ÅÇÆÂÄÈÄÀÇÀÄÀÈÈ
במשנה  בברטנורא מבואר  וכן  "למחר", כאן  גורסים אין המפרשים רוב
התירו  ושותה אוכל שהוא מה אלא מתקן  אינו אם שאמנם הקודמת,

כאן  ואף התירו, לא בשבת הנאד כל  לתקן אבל  למחר , להפריש  לו 
בשבת להפריש  לו  אסור  ולפיכך  הכרי, כל לתקן בא הוא (ברטנורא ;הרי

טוב "); יום øNòî"תוספות àeä éøäשאני אחת תאנה כלומר – ÂÅÇÂÅ
מעשר , הוא הרי תאנים, ממאה להפריש  Ceîñעתיד  øNòî øàLeÀÈÇÂÅÈ

Bìהכל ונמצא האחת לתאנה בסמוך  מעשר יהיו  תאנים תשע ועוד –

ראשון , øNòîמעשר  éúéNòL äæ,האחת התאנה היינו  תחילה, – ÆÆÈÄÄÇÂÅ
åéìò øNòî úîeøz éeNò, הראשון המעשר על –éðL øNòîe ÈÀÇÇÂÅÈÈÇÂÅÅÄ

"úBònä ìò ìlçîe ,BîBøãa :Bà ,BðBôöaשני והמעשר  – ÄÀÄÀÀËÈÇÇÈ
שני. מעשר לפדיון  שייחדתי  המעות על  מעתה כבר מחולל

i r i a x m e i
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על הפטור מן  מעשרים שאין  בהלכה הקשורים בעניינים לדון מוסיפה משנתנו
הפטור . על החייב מן  ולא החייב

ìáè ìL úBìkìë ézL åéðôì eéä,טבל פירות של  סלים שני – ÈÀÈÈÀÅÇÀÈÆÆÆ
"Bæa Bæ úBøNòî" :øîàå(הראשונה) זו  כלכלה של המעשרות – ÀÈÇÇÇÀÈ

על אחת מכלכלה מפריש  שהוא כלומר  (השנייה), זו  בכלכלה יהיו

úøOòîחברתה, äðBLàøä;החייב על החייב מן עישר  שהרי – ÈÄÈÀËÆÆ
מפרשים, יש – שתיהן . על  המעשרות את השנייה הכלכלה מן ומפריש

לתרומה  לא אבל  למעשרות, הטבול טבל של בכלכלות כאן שמדובר
הגורן בשעת מיד  להפרישה רגילים גדולה תרומה שכן  (רא"ש ;גדולה,

הרמב"םריבמ "ץ), כותב יא):וכן ז , מעשר  שתי(הל ' לפניו שהיו  "מי

עוסקת  שמשנתנו  מפרשים, ויש  תרומתן". שניטלה טבל של כלכלות
המשנה  שנקטה "מעשרות" ולשון גדולה, לתרומה גם הטבול  בטבל 

אחדים במקומות כבר  שהזכרנו כמו  תרומות, גם יום כולל  ("תוספות 

ישראל"). "תפארת  אין טוב"; עכשיו , ששנינו  זו  שהלכה מעירים, יש  –

הבאות ההלכות אגב אלא נשנתה ולא חידוש , כל  ויש(ר "ש).בה
הכלכלה  מן לאכול  שמותר להשמיענו, באה שהמשנה סוברים,

השנייה מן  מעשרותיה עדיין הופרשו  שלא אף ("תפארת הראשונה,

Bæa"ישראל "). Bæ ìLå Bæa Bæ ìL" המעשרות אמר : אם אבל  – ÆÈÀÆÈ
זו , בכלכלה זו  כלכלה ושל  זו  בכלכלה זו  כלכלה äðBLàøäÈÄÈשל 

úøOòî זו "של שאמר  שבשעה לפי  מעושרת, אינה השנייה אבל  – ÀËÆÆ
על החייב מן עישר  שהרי מתוקנת, הראשונה הכלכלה נעשתה בזו ",
הכלכלה  מן  מפריש נמצא בזו " זו "ושל  ואומר וכשהוסיף החייב,

חייבת  עדיין  שהיא הכלכלה על  המעשרות, מן  נפטרה שכבר  המתוקנת,

מפרישים ואין  אינה במעשרות, השנייה הלכך  החייב; על  הפטור  מן 
שעל המעשרות מלבד מעשרותיה את ממנה שיפריש  עד  מעושרת

במעשר. החייב אחר  ממקום עליה שיפריש  או  הראשונה,
"dzøáça äìkìk úBøNòî ïäéúBøNòî": אמר אם אבל – ÇÇÀÅÆÇÇÀÇÀÈÈÇÂÆÀÈ

בחברתה, אחת כל  של יהיו  הכלכלות שתי  של  íLמעשרותיהן àø÷ÈÈÅ
יכול אינו  ושוב מעושרות, שתיהן  ולכן כאחת, לשתיהן  המעשרות –
בהן , מעשרותיהן  קבע השם בקריאת שכן אחר , ממקום עליהן להפריש

שירצה  כלכלה מאיזו שתיהן של המעשרות את מפריש הוא והרי 

אליהו"). "שנות  רמב"ם ; (תוספתא ;
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ïélç äàî ,ìáè äàîשל תאנים מאה כגון  בזה, זה שנתערבו  – ÅÈÆÆÅÈËÄ
ולתרומת  למעשר  רק הטבול בטבל  כאן  ומדובר  חולין , של  ומאה טבל 

ממנו  כבר  שהופרשה שידוע דהיינו  גדולה, לתרומה לא אבל  מעשר,
המעשר תרומת ידי  על לזרים אסורה זו תערובת והרי  גדולה, תרומה

לפי מעשר , תרומת לשם מהתערובת אחד להפריש  אפשר ואי  שבה;
החייב; על הפטור  מן  מפרישים ואין  הוא חולין משל  שמא חשש  שיש 

ãçàå äàî ìèBð בהם יש  והרי המאתיים, של התערובת מתוך – ÅÅÈÀÆÈ
שאומר : הטבל , מאה על מעשר תרומת עושהו והוא טבל , אחד  ודאי 

ואחד במאה שיש  האחד עם התערובת שבתוך  טבל של "תשעה
וכל עליהם". מעשר תרומת הזה והאחד ראשון , מעשר  הם שנטלתי

מעשר, תרומת שעשהו  האחד בהם ומעורב הואיל  שנטל, ואחד  המאה
שהוא  התרומה כשער  דמיהם לו  משלם והכהן  לכהן, מוכרם הריהו
לכהן  ליתנו שחייב מעשר, תרומת שהוא האחד  מדמי חוץ בזול ,

מקום: מכל  לו  מותרים בידו שנשארו  ותשעה התשעים ושאר בחינם.
עליהם  הפריש  הרי  הם, טבל  ואם מותרים, ודאי  הרי  הם, חולין אם

ומעשר ראשון  מעשר  מהם להפריש  עוד וצריך  מעשר; לתרומת אחד 
חשבון. כפי øNòîשני äàî ,ìáè äàî בזה זה נתערבו  אם – ÅÈÆÆÅÈÇÂÅ

מעשר, תרומת מהם הופרשה שלא ראשון מעשר ומאה טבל מאה
הטבל, של ממאה אחד מעשר: תרומת עשר אחד  זו בתערובת ונמצא

מכל עשר  אחד  להפריש אפשר ואי המעשר; של ממאה ועשרה
והרי הם, טבל  משל  שמא לכהן , וליתנם מעשר כתרומת התערובת

להיות  יכולים אמנם ואלה עשרה, אלא למעשר  ראויים אין  טבל  ממאה
העשרה, על הנוסף האחד אבל המעשר, של  המאה על מעשר  תרומת

מעשר תרומת שאין מעשר , תרומת להיות יכול  אינו הרי טבל , הוא אם
החולין ; מן או הטבל  מן ולא המעשר  מן  ãçàåאלא äàî ìèBðÅÅÈÀÆÈ
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øNòî äàî–øNòå äàî ìèBð.ìáè äàî,øNòî íéòLz;øNòî íéðBîLe ìáè íéòLz–íeìk ãéñôä àG. ¥¨©£¥¥¥¨§¤¤¥¨¤¤¦§¦©£¥¦§¦¤¤§¦©£¥¦§¦§
ììkä äæ:íeìk ãéñôä àG äaøî ìáhäL ïîæ ìk. ¤©§¨¨§©¤©¤¤§ª¤¦§¦§

Áïéé éck øNò øNò ìL úBøeL øNò Bì eéäL éî,øîàå:úçà äðBöéçä äøeL""øNòî,àéä Bæéà òeãé ïéàå ¦¤¨¤¤¤¤¤¤¤©¥©¦§¨©¨©¦¨©©©£¥§¥¨©¥¦

:øùòî úîåøú.xyrn d`ne lah d`núéùéøôãë úåøùòîä ïäî ùéøôäì ìáè ìù äàî ìèåð åáøòúðå øùòî úîåøú äæä øùòîä ïî äîøåä àìù
øùò íäù ïåáùç éôì øùòî úîåøú ïäî ùéøôî è"ö åøàùðå øùòî úîåøúá áééçúäì åîöò ìáèë íéùòð íäù øùòî ìù äàîä ïî úçà ìèåðå ,ìéòì
úåçô à"é ùéøôî ìáèá åáøòúðù éðôî àúùä ïäáù øùòî úîåøúì äøùò àìà ùéøôî äéä àì ìáèá øùòîä áøòúð àì íàå .ãçà ìù úéøéùò úåçô

:úéøéùò úåçô 'à ãéñôî àöîð úéøéùò.xyrn d`ne oipwezn oileg d`néãë ïåùàø øùòî íùì äàî ìèåð åáøòúðù åúîåøú äìèð àìù ïåùàø
ãéñôî àöîðå øùòî úîåøúì íäî äøùòã ïåùàø øùòî íä åéä åìéàë ïéð÷åúî ïéìåç äàîä ïî ìèåð øùòå ïäáù øùòî úîåøúì äøùò ïäî ùéøôäì

íåùî ,øùòî ìù äàîë øùòî úîåøúì äøùò åðîî ùéøôäì ìáèä ÷é÷æäì ìáè íò áøòúðùë éëä ïðéøîçî àìã àäå .äøùòøáã ìëù ïéãä àåä êëù
:øùòîë úåéäì øæåç ìáèä ïéàå ìáèë úåéäì øæåç øùòîä êëìéä åúìçúë úåéäì øæåç áøòúîä.melk ciqtd `l 'eke xyrn miryze lah d`nïåéëã

úáåøòúä äæ ìò ùéøôäì ìåëéù íéøçà íéìáè åì ùé íà ïéìåçá áøòúðù ìáè ìëå .øçà íå÷îî äñðøô åì ùé åìéàë äéì ïðéðééã íéøéúé äøùò ìáèá àëéàã
ïåáùç éôì ïäî ùéøôîå øçà íå÷îî íä åìéàë ïðéáùç [øùòîä] ìò øùò øúé ìáèäù àëäå ,ãáìá ìáèä ìù ïåáùç éôì àìà ùéøôî åðéà øçà íå÷îî

:íåìë ãéñôî åðéàå ãáìá ìáè ìù.daexn lahdy onf lk:éîìùåøéá àúéà éëäå ,øùò äáåøî äéäéù àåäå
g.oii ick xyr xyr ly zexey xyrïäù øùò øùò ìù úåøåù øùò àöîú íåøãì ïåôöî ïéá áøòîì çøæîî ïéá äðîúù ïéðò ìëáù õøàá íéøãåñî

:úåãë äàî.xyrn zg` dpevigd dxey:éì ùéù úåøçà úåãë ìò øùòî éúòá÷ äðåöéçä äøåùáù úçà úéáç.efi` reci oi`eïàë ùé éøäù ,äðåöéç
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תרומת  עושהו והוא טבל , אחד  ודאי יש  ובהם המאתיים, מתוך –

המאה  כל  ונותן  הקודם, בענין שבארנו כמו הטבל , מאה על מעשר
בדמי לכהן מוכרם והלוי  לו , שחייב המעשר  מאה במקום ללוי, ואחד

לכהן  ליתנם שחייב שבהם, מעשר  תרומת עשר מאחד חוץ תרומה,
ראשון  מעשר מהם שהופרשו  לאחר הנותרים, ותשעה ותשעים בחינם.
הפריש הרי  טבל , הם אם מקום: מכל  מותרים הם הרי  שני , ומעשר 

הם  שנטל  ואחד  המאה הרי  מעשר , הם ואם כדין , מעשרותיהם כל
יהיו  והם ראשון , מעשר להיות ראויים המאה מתוך ועשרה הטבל ,

המעשר, תרומת שהופרשה וכיון  שבידו , המעשר על  מעשר תרומת
לזרים. הותר  המעשר íéðwúîהרי  ïélç äàî מהם שהופרשו – ÅÈËÄÀËÈÄ

המעשרות, øNòîכל  äàî תרומת מהם הופרשה שלא ראשון, – ÅÈÇÂÅ
מעשר, תרומת עשרה זו  בתערובת ויש בזה; זה שנתערבו מעשר,

התערובת, מן להפרישם אפשר ואי המעשר; מן  להפרישם היה שצריך
החולין; מן  מעשר  תרומת מפרישים ואין חולין , משל יהיו ìèBðÅשמא

øNòå äàî,המעשר מן עשרה ודאי  בהם יש והרי  המאתיים, מתוך – ÅÈÀÆÆ
משלם  והוא לכהן , ניתנים ועשר  המאה וכל עליו, מעשר  תרומת שהם

מעשר. תרומת שהם עשרה מדמי חוץ התרומה כשער  דמיהם את
מוטב, הרי הם, חולין אם מקום: מכל  מותרים בידו שנשארו  ותשעים

בענין  שבארנו כמו  המעשר , תרומת מהם הופרשה הרי  הם, מעשר  ואם
של dwqitaהקודם. תערובת על  המדברת xyrne,זו, oileg נקטה

mipwezn",המשנה oileg"על שם שמדובר ברישא oilege,ואילו  lah
מתוקנים  לחולין הכוונה שם גם אבל  סתם; "חולין " המשנה נקטה

שבארנו . לm"anxdכמו  שהטבל תרומה מפרש , ממנו שהוציאו אחר
שאר ממנו הוציאו  לא שעדיין פי  על  אף מעשר, ותרומת גדולה
ממנו; ניטלה כבר  שהקדושה מפני  "חולין ", נקרא הוא הרי  המעשרות,

והמעשרות. התרומות כל  ממנו כשהוציאו  היינו מתוקנים" ו"חולין 
היינו  מעשר", מאה חולין "מאה כאן נוקטת המשנה היתה ואילו 

וכשנתערבו  מעשר , מהם הוציאו שלא בחולין כאן שמדובר  אומרים
להפריש שיש  והעשרה המעשר של  המאה נוטל מעשר , מאה בהם

מפסיד שאינו  כלומר ועשר ", מאה "נוטל  ששנינו: וזהו  מהחולין ,
מתוקנים" "חולין שאפילו  להשמיענו, המשנה באה לפיכך  כלום.

בזה, זה שנתערבו xyre.ומעשר d`n lhep מקום שאין ברישא ברם,
– מתוקנים". "חולין  במפורש המשנה נקטה לא שם, yieלטעות

mixaeq כגון אחר , שם להם היה שמתחילה היינו  מתוקנים" ש "חולין 
כחולין; להיות ניתקנו  מעשר  תרומת מהם ומשניטלה מעשר , שהיו

שניתקנו  מאחר "מעשר ", תחילה שהיו  שאף להשמיענו, המשנה ובאה
ונקטה  מעשר . תרומת עוד  נעשים שאינם חולין, כשאר דינם נעשה

במעשר, שנתערבו  כאן שמדובר משום כאן , זה חידוש  המשנה

תרומת  אלו  מתוקנים" מ"חולין  גם להפריש שאין  המשנה ומשמיעה
שנתערבו , ומעשר  בחולין ומדובר  הואיל ועוד , המעשר; על  מעשר

כאלו  מתוקנים חולין  מצויים שאצלו  לוי , בבית שנתערבו  יותר משמע

מקום מכל ― ישראל"). lra("תפארת  lirl epnipy mixwnd mze` lka
,ciqtn zaexrzd תרומה בדמי תשעים או  מאה למכור צריך  שהוא

אבל  øNòîבזול , íéòLz ,ìáè äàî ונמצא בזה, זה שנתערבו  – ÅÈÆÆÄÀÄÇÂÅ
המאה  מן אחד מעשר: לתרומת עשרה התערובת מן להפריש שיש 

או "מעשר", של  התשעים מן  ותשעה "טבל " ìáèשל  íéòLzÄÀÄÆÆ
øNòî íéðBîLe שמונה מהתערובת להפריש  ויש  שנתערבו, – ÀÄÇÂÅ

מעשר , לתרומת íeìkותשעֿעשיריות ãéñôä àG נתערבו שאם – ÄÀÄÀ
תרומת  כדי עשרה מהתערובת נוטל  הריהו  מעשר , ותשעים טבל  מאה

ונמ  לכהן  ונותנם שבה, אם המעשר מקום: מכל לו מותר השאר  צא
המעשר, על  מעשר תרומת מהם תשעה הרי  המעשר, משל הם העשרה

הם  העשרה ואם שבטבל; הראשון המעשר  על מעשר תרומת – ואחד
עכשיו  לו שיש  וכיון  הטבל, מאה על  ראשון  מעשר הם הרי טבל , משל

התערובת. כל על מעשר תרומת אלו עשרה עושה הוא הרי מעשר , מאה
נתערבו  אם xyrn,וכן  mipenye lah miryz שמונה מהתערובת נוטל 

מותרים  והשאר  לכהן, ונותנם שבה, המעשר  תרומת כדי עשיריות ותשע
כלום. הפסיד שלא איפוא, נמצא, לעיל ; שבארנו  כמו מקום, מכל לו 

äaøî ìáhäL ïîæ ìk :ììkä äæבמעשר שיש המעשר , על – ÆÇÀÈÈÀÇÆÇÆÆÀËÆ
התערובת, כל  על  מעשר תרומת שיעור כדי  הפחות לכל  שבטבל הראשון 

התערובת  כל  על  המעשר  שתרומת מעשר", ותשעים טבל ב"מאה כגון
שראויים  ראשון, מעשר  עשרה הטבל של  במאה יש והרי עשרה, היא

התערובת, כל  על מעשר תרומת íeìkלהיות ãéñôä àGשמפריש – ÄÀÄÀ
כמו  לו , מותר  והשאר  לכהן , ונותנה המעשר תרומת את מהתערובת

שבארנו .

ביותר. והמובן הקל הוא פירושו שכן  ישראל ", "תפארת פי על משנתנו בארנו 
קשים פירושים וכולם משנתנו , על נאמרו שונים פירושים m"anx;ברם, oiir)
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מעשר . תרומת בספק ללמד מוסיפה משנתנו 

ïéé éck øNò øNò ìL úBøeL øNò Bì eéäL éîשבכל – ÄÆÈÆÆÆÆÆÆÆÇÅÇÄ
כדים; מאה הכל  ובין  בציור ) (כמו כדים עשר  עמדו  z`xwpשורה ckd

izdw - zex`ean zeipyn
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בהם, וכיוצא והבצלים... והתרדים והצנון  הלפת כגון  קטנות, ערוגות

הנקראים הם zewxi.ואלו ipin"כלאים תזרע לא "שדך  – זו אזהרה "
איסור  גם כוללת –,"dakxd i`lk"על זה מינים שני להרכיב שאסור 

ממין  באילן ולהכניסו  אחד  ממין  רך) (ענף יחור  לקחת היינו  זה, גבי 
אילנות, ואמנם אחד. כגוף וייעשו  יתאחו הם זה ידי  שעל באופן  אחר ,

אלא  זרעים כלאי  איסור  בכלל אינם נטיעה, אלא זריעה בהם שאין
הרכבה. כלאי  איסור בכלל 

mi`lk"...ב) jnxk rxfz `l"על אזהרה זוהי  –,"mxkd i`lk" שלא
נוסף, איסור בהם ויש בכרם. אחרים זרעים או תבואה מיני לזרוע

הפסוק  (בהמשך שנאמר בהנאה, אסור בכרם בכלאים שגדל  שמה
d`lnd"שלמעלה): ycwz ot",כלאים כרמך תזרע שאם כלומר  –

כקודש , בהנאה ("המלאה") היבול  z`eazeייאסר  rxfz xy` rxfd"
"mxkd,ברם הכרם. פירות והן הזרע מן שיצמח מה הן  כלומר: –

mirxf i`lk אם בדיעבד  אבל לקיים), (או  לזרוע אלא אסורים אינם
הכרם  כלאי בין  יש הבדל  ועוד  באכילה. אפילו  הם מותרים נזרעו ,

לא  אף לארץ, בחוץ נוהג אינו  זרעים כלאי  שאיסור  זרעים, לכלאי
איסורם  גם התורה שמן  פי  על  אף הכרם, כלאי  ואילו  סופרים, מדברי 

אף  וגזרו חכמים, בהם החמירו  מקום מכל  ישראל , בארץ אלא אינו
א), לט, (קידושין  בבבלי מבואר  הטעם עליהם. איסור לארץ בחוץ
הם  הרי  ישראל  בארץ נזרעו שאם הם, חמורים הכרם וכלאי  שהואיל

אמנם  לארץ. בחוץ גם לזרעם חכמים אסרו לפיכך  בהנאה, אסורים
מקום, בכל  התורה מן אסורים הרכבה) כלאי (היינו  האילנות כלאי 

להלן ) (כמבואר  הרבעה לכלאי הוקשו  שכן לארץ, בחוץ בין  בארץ בין 
חובת  היא הרי  הרבעה (שאיסור לארץ בחוץ בין  בארץ בין הנוהגים

שאינה הארץ).הגוף בחובת תלויה

mi`lk"ג) riaxz `l jznda" על אזהרה זוהי –,"dnda i`lk" שלא
בהם. וכיוצא וחמור סוס כגון חיים, בעלי של שונים מינים שני לזווג

ecgi"ד ) xengae xeya yexgz `l"על אזהרה זו  אף –,"dnda i`lk"
"לא  שכתוב ומה כאחד. בהמות מיני בשני מלאכה לעשות שלא

משיכת  כגון  מלאכה, לכל הדין הוא אלא הוא, דווקא לאו תחרוש "
הוא  אלא דווקא, לאו ובחמור" "בשור  וכן וכדומה. הנהגה או  עגלה

טמא  והשני טהור שהאחד וחמור , שור כמו  בהמה מיני שני  לכל הדין
בהרבעה), כלאים שהם מינים שני בכל זה איסור נוהג מדרבנן (ברם,

בהווה הכתוב שדיבר אלא האיסור, בכלל  חיה ievnd)ואף dxwna).

jilr",ה) dlri `l fphry mi`lk cbae" וכןxnv fphry yalz `l"
"ecgi mizyte על אזהרה זוהי –,"micba i`lk"בגד ללבוש שלא

ועטיפה. כיסוי דרך הגוף על  להעלותו  לא ואף יחד, ופשתן  צמר  העשוי 

נידונים  למעלה, שמנינו  אלו , כלאים מיני חמשת של ההלכות פרטי
זו . במסכת `איפוא wxt שאינם חיים ובעלי צמחים מיני  בפירוט פותח

בזה; זה כלאים שהם ומינים בזה, זה aכלאים miwxtae ` wxt seqa
bÎeדיני f-cנישנים miwxta ;mirxf i`lkהלכות mxkd;באות i`lk

g wxtבדיני hעוסק wxte ;dnda i`lkבדיני –.micba i`lkסדר ואין 

לנכון  מצא המשנה שמסדר לפי בכתוב, כסדרם במסכתנו העניינים
כעת  עומדים ואנו  הואיל  זרעים, כלאי  בהלכות המסכת את להתחיל 

שלמה"). "מלאכת (עיין  "זרעים" בסדר 

המלך "גזירות רש "י : לדעת שונות. דעות נאמרו כלאים איסור  בטעם

ואמרה: התורה הקדימה ולפיכך לדבר", טעם שאין izewegהן  z`"
"exenyz הרמב"ן אבל  טעם. להם להביא יכולים שאין  הם, חוקים –

חוקי בכלל  אינם הרבעה כלאי  איסור  וכן  זרעים כלאי שאיסור  סובר
שני ש"המרכיב מפני  לדעתו, הוא וטעמם טעם, להם שאין  התורה

השלים  שלא יחשוב כאילו בראשית, במעשי ומכחיש משנה מינים
עולם. של בבריאתו  לעזור  הוא ויחפוץ הצורך כל  בעולמו הקב"ה

"את נאמר : הםizewegולכך כי miny.תשמורו", zeweg'ר פירש  וכך 
פנחס: ר' בשם עולמי ","izeweg"חנינא את בהם שחקקתי חוקים –

בשעת  ביניהם הבדיל  שה' המינים, את לערבב לאדם שאסור  כלומר
ויקרא  התורה על רמב"ן (עיין  העולם לתוך  ערבוביא ולהכניס הבריאה,

יט). יט,
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inlyexiaשכל לומר, היה אפשר כלאים" תזרע לא "שדך וכתוב שהואיל  אמרו,
וכן ולבנות; אדומות כגון חיטים, מיני  שני  של  אפילו  תורה, אסרה זרעים תערובת
שהתורה  לומר  היה אפשר  כלאים", תרביע לא "בהמתך  בהם: שנאמר בהמה, בכלאי 
וכן העור; בצבע מזו  זו  הן  ששונות אלא אחד מין  שהן  בבהמות אפילו אסרה
היה  אפשר  עליך ", יעלה לא שעטנז  כלאים "ובגד  בהם: שנאמר בגדים, בכלאי 
"לא  בגדים: בכלאי ופירש  הכתוב בא – התורה אסרה צמר  מיני  בשני  אפילו לומר

שעטנז  ecgiתלבש  mizyte xnvממין זה לא – לך  שאסרתי  בגדים כלאי  "מה ,"
זה  ולא זה ממין  זה לא – מקום בכל  לך שאסרתי כלאים אף זה, ממין  זה ולא זה
כן פי על  ואף כשונים, הנראים מינים יש ברם, א). א, כלאים (ירושלמי זה" ממין
הם  כלאים לענין  מקום ומכל  לזה זה הדומים מינים ויש  אחד , מין אלא הם אין
מינים  לפרט מסכתנו של הראשון הפרק בא לפיכך מזה. זה שונים כמינים חשובים
זה  כלאים שהם ומינים בזה, זה כלאים שאינם בהמה ושל  אילנות ושל זרעים של

ומ  תבואה מיני  מונה משנתנו – קטנית.בזה. יני

äæa äæ íéàìk ïðéà ïéðefäå íéhçä–oipef גרעינים מין היינו  ÇÄÄÀÇÄÅÈÄÀÇÄÆÈÆ
שאין  פי על  שאף מבואר  ובירושלמי  החיטים; בין  הגדלים שחורים
לפי כלאים, איסור  בהם שייך  מקום מכל אדם, למאכל  ראויים הזונין

ממקום  אותם מביאים ואף יונים, למאכל אותם שמקיימים מקומות שיש 
שהחיטים  להשמיע, משנתנו  באה הלכך ליונים. אוכל  בשביל  למקום

חיטים  של  גרוע מין אלא אינן שהזונין לפי בזה, זה כלאים אינם והזונין 

ח ). כח , רבה בראשית  ìòeL(עיין úìaLå íéøBòOä מונה משנתנו  – ÇÀÄÀÄÙÆÈ
בזה, זה כלאים שאינם זוגות ïBôéMäåזוגות ïéîqkäמיני שהם – ÇËÀÄÀÇÄ

ושיפון  מדברית, חיטה היא שכוסמין מפרש , הרמב"ם דומים; תבואה
המדבריות; החיטים ממיני מין –øétqäå ìBtä מין הוא שאף – ÇÀÇÇÄ
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:øùòî äéäúå 'à úéáç ïäéúùî àìîéå ,úåçåø éúùì úéðîð.xyrn zg` dpevigd dxey ivgéúòá÷ äá äðåöéçä äøåù éöçáù 'à úéáç øîà íàå

:éì ùéù úåøçà úåãë ìò øùòî.efi` reci oi`e:úåðåöéçä úåøåù òáøàî äøåù éöç.zeief 'cn zeiag rax` lhepíéàöç éúùî úéåæ ìëá ùéù éðôî
:øùòî äéäúå úçà úéáç ïúòáøàî àìîîå äì úåëåîñä úåðåöéçä úåøåù éúùáù.'eke xyrn zg` dxeyåìàî úçà äøåùáù úçà úéáç øîà íàå

:àéä äøåù åæéàá òåãé ïéàå øùòî éúòá÷ äá úåøåù øùò.oeqkl`a zg` dxey lhepãò úéçøæî úéîåøã òåö÷îî úçà äøåùî úåãë øùò ìèåð øîåìë
ìèåð äî éðôîå .øùòî äéäúå úçà úéáç úåéáç øùòä ìëî àìîîå úéðåôö úéçøæî òåö÷î ãò úéáøòî úéîåøã òåö÷îî åà ,úéðåôö úéáøòî òåö÷î
äðîúù ïéá áøòîì çøæîî ïìåë úåøåùä äðîúù ïéá ïåñëìàá ìèåð àåäùëã ,íåøãì ïåôöî åà áøòîì çøæîî øùåéá äìåë úçà äøåù ìèåð åðéàå ïåñëìàá

:íåøãì ïåôöî åà áøòîì çøæîî êøåàá úçà äøåù ìèåð äéä íà ïë ïéàù äî ,äøåùå äøåù ìëî úçà úéáç ìèåð àöîð íåøãì ïåôöî ïúåà

`xephxa yexit

,ziag mb dpyna
øîàåכדי בעל – ÀÈÇ
äøeL"Èהיין:

úçà äðBöéçäÇÄÈÇÇ
"øNòî שורה – ÇÂÅ

בה  שיש  חיצונה, אחת

תהא  כדים, עשר
מאה  על  ראשון  מעשר

òeãéהכדים, ïéàåÀÅÈÇ
àéä Bæéà השורה – ÅÄ

לה, שנתכוון  החיצונה

ארבע  כאן יש  שהרי 
חיצוניות  שורות

מהשורות  אחת שבכל  ונמצא ד-א, ג-ד, ב-ג, א-ב, הרוחות: לארבע
מעשר , תרומת ספק שהיא אחת כד  יש הללו  ézLהחיצוניות ìèBðÅÀÅ

ïñëBì úBiáçאחד שבקצות החביות שתי  כלומר  באלכסון, – ÈÄÀÈ
האלכסון  שבקצה חבית שכל לפי  וֿד, ב או וֿג, א היינו האלכסונים,

השורות  עם נמנית א החבית כגון  חיצוניות, שורות שתי עם נמנית
נוטל כשהוא הלכך  ב-ג; ג-ד , השורות עם נמנית ג והחבית א-ד; א-ב,

החיצוניות, השורות מכל  נוטל  נמצא וֿד ב או  ו ֿג א החביות שתי  את
ומוכר מותר . השאר  וכל  מעשר תרומת ספק הן הללו  החביות ושתי 

הוא  אחת חבית שכן אחת, חבית של  תרומה בדמי לכהן  החביות שתי
מעשר  כתרומת לכהן  ליתן ישראל ").חייב אמר :("תפארת éöç"ÂÄואם

"øNòî úçà äðBöéçä äøeL השורה שבחצי חביות חמש היינו – ÈÇÄÈÇÇÇÂÅ
ראשון , מעשר יהיו àéäהחיצונה Bæéà òeãé ïéàå השורה חצי – ÀÅÈÇÅÄ

חיצוניות, שורות חצאי  שמונה כאן יש  שהרי  לה, שנתכוון  החיצונה
מעשר, תרומת ספק של  חבית חצי יש חיצונה שורה חצי  שבכל ונמצא

úBiåæ òaøàî úBiáç òaøà ìèBð נמנית אחת שכל ד, ג ב א – ÅÇÀÇÈÄÅÇÀÇÈÄ
חצי מכל  חבית בידו  שיש ונמצא חיצוניות, שורות חצאי  שני עם
ספק  הוא הללו החביות מארבע חבית כל של וחציה חיצונה, שורה

מעשר, החציתרומת (היינו שנטל  החביות וארבע מותר . השאר וכל 
מוכר  הוא אחת) לתרומת מכל  שחייב חבית חצי  מדמי  חוץ לכהן 

øNòî"מעשר . úçà äøeL"מעשר תהא אחת שורה אמר: אם – ÈÇÇÇÂÅ
"חיצונה", אמר ולא àéäראשון, Bæéà òeãé ïéàå השו שנתכוון – רה ÀÅÈÇÅÄ

מעשר, תרומת ספק היא שורה בכל  אחת שחבית ונמצא ìèBðÅלה,
ïñëBì úçà äøeL מֿב או  ג עד  מֿא שבאלכסון , חביות עשר  – ÈÇÇÀÈ

ספק  הן  החביות עשר  ואלו שורה, מכל אחת חבית נוטל  ונמצא ד עד 
שחייב אחת חבית מדמי  חוץ לכהן  ומוכרן  מעשר , לתרומת תרומת

אמר: ואם מותר . השאר  וכל  øNòî"מעשר; úçà äøeL éöç"ÂÄÈÇÇÇÂÅ
àéäראשון ,– Bæéà òeãé ïéàå ונמצא לה, שנתכוון השורה חצי  – ÀÅÈÇÅÄ

מעשר , תרומת ספק של  חבית חצי  שורה חצי úBøeLבכל ézL ìèBðÅÀÅ
ïñëBì מֿב וכן  ג עד  מֿא היינו  האלכסונים, שבשני החביות כל – ÀÈ

חבית  כל של  וחציה שורה, חצי  מכל  אחת חבית נוטל ונמצא ד , עד 
מדמי חוץ לכהן  ומוכרן  מעשר , תרומת ספק הוא אלו  חביות מעשרים

אמר: אם מותר . השאר  וכל  מעשר, לתרומת שחייב חבית úéáç"ÈÄחצי
"øNòî úçà,ראשון –àéä Bæéà òeãé ïéàå שעשאה החבית – ÇÇÇÂÅÀÅÈÇÅÄ

úéáçåמעשר , úéáç ìkî ìèBð לתרומת חבית מכל  עשירית – ÅÄÈÈÄÀÈÄ
חוץ  לכהן העשיריות כל  ומוכר  מעשר, ספק היא אחת שכל מעשר,

מעשר. לתרומת שחייב אחת עשירית מדמי 

í é à ì ë ú ë ñ î
í é à ì ë ú ë ñ î ì ä ç é ú ô

ּכלאים  אֿתזרע  ׂשד ּכלאים אֿתרּביע ּבהמּת ּתׁשמרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻאתֿחּקתי 
:עלי יעלה א ׁשעטנז  ּכלאים יט )ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָּובגד יט , (ויקרא

ּותבּואת  ּתזרע אׁשר  הּזרע המלאה ּפן ּֿתקּדׁש ּכלאים ּכרמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאֿתזרע
ּופׁשּתים  צמר ׁשעטנז  תלּבׁש א יחּדו: ּבׁשֹור ּֿובחמר  אֿתחר ׁש ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהּכרם:

ט -יא )ְַָיחּדו: כב , (דברים

ונפרטן  כלאים, סוגי חמשה על  אזהרות חמש כוללים אלו  פסוקים
שבמסכתנו: העניינים סדר  לפי 

mi`lk"א) rxfz `l jcy"על אזהרה זוהי  –,"mirxf i`lk" לזרוע שלא
להגדרת  ועדשה. פול או ושעורה חטה כגון בשדה, זרעים מיני  שני יחד

(היינו  "הזרעונים ח): א, כלאים (הל ' הרמב"ם כותב )mirxfd"זרעים"
חלקים: לשלושה mdnנחלקים cg`dהנקרא והוא "d`eaz",הוא

שועל, ושבולת והשעורים, והכוסמים, החיטים, – מינים חמישה
mdnוהשיפון; ipydeהנקרא הנאכלים "ziphw",הוא זרעים כל והן 

ח  והדוחן ,לאדם והעדשים, והאפונים, הפול, כגון  התבואה, מן וץ
בהן; וכיוצא והשומשמין... mdnוהאורז, iyilydeהנקרא "iperxfהוא

,"dpib אותו של והפרי  אדם, למאכל  ראויים שאינם זרעונים שאר  והן
אדם מאכל  `l`זרע mc`l milk`p mpi` mnvr mirxfdy xnelk)

,(mdizexitהרי פשתן וזרע בהן . וכיוצא והשומין... הבצלים זרע כגון 
לזרוע  שדרכם זרעונים גינה מזרעוני ויש גינה"... "זרעוני  בכלל  הוא

הנקראים הם ואלו והחרדל, הפשתן  כגון שדות, mirxf.מהם ipinויש
ערוגות  אלא מהם לזרוע אדם בני דרך שאין זרעונים גינה מזרעוני 
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,ziag mb dpyna
øîàåכדי בעל – ÀÈÇ
äøeL"Èהיין:

úçà äðBöéçäÇÄÈÇÇ
"øNòî שורה – ÇÂÅ

בה  שיש  חיצונה, אחת

תהא  כדים, עשר
מאה  על  ראשון  מעשר

òeãéהכדים, ïéàåÀÅÈÇ
àéä Bæéà השורה – ÅÄ

לה, שנתכוון  החיצונה

ארבע  כאן יש  שהרי 
חיצוניות  שורות

מהשורות  אחת שבכל  ונמצא ד-א, ג-ד, ב-ג, א-ב, הרוחות: לארבע
מעשר , תרומת ספק שהיא אחת כד  יש הללו  ézLהחיצוניות ìèBðÅÀÅ

ïñëBì úBiáçאחד שבקצות החביות שתי  כלומר  באלכסון, – ÈÄÀÈ
האלכסון  שבקצה חבית שכל לפי  וֿד, ב או וֿג, א היינו האלכסונים,

השורות  עם נמנית א החבית כגון  חיצוניות, שורות שתי עם נמנית
נוטל כשהוא הלכך  ב-ג; ג-ד , השורות עם נמנית ג והחבית א-ד; א-ב,

החיצוניות, השורות מכל  נוטל  נמצא וֿד ב או  ו ֿג א החביות שתי  את
ומוכר מותר . השאר  וכל  מעשר תרומת ספק הן הללו  החביות ושתי 

הוא  אחת חבית שכן אחת, חבית של  תרומה בדמי לכהן  החביות שתי
מעשר  כתרומת לכהן  ליתן ישראל ").חייב אמר :("תפארת éöç"ÂÄואם

"øNòî úçà äðBöéçä äøeL השורה שבחצי חביות חמש היינו – ÈÇÄÈÇÇÇÂÅ
ראשון , מעשר יהיו àéäהחיצונה Bæéà òeãé ïéàå השורה חצי – ÀÅÈÇÅÄ

חיצוניות, שורות חצאי  שמונה כאן יש  שהרי  לה, שנתכוון  החיצונה
מעשר, תרומת ספק של  חבית חצי יש חיצונה שורה חצי  שבכל ונמצא

úBiåæ òaøàî úBiáç òaøà ìèBð נמנית אחת שכל ד, ג ב א – ÅÇÀÇÈÄÅÇÀÇÈÄ
חצי מכל  חבית בידו  שיש ונמצא חיצוניות, שורות חצאי  שני עם

ספק  הוא הללו החביות מארבע חבית כל של וחציה חיצונה, שורה
מעשר, החציתרומת (היינו שנטל  החביות וארבע מותר . השאר וכל 

מוכר  הוא אחת) לתרומת מכל  שחייב חבית חצי  מדמי  חוץ לכהן 

øNòî"מעשר . úçà äøeL"מעשר תהא אחת שורה אמר: אם – ÈÇÇÇÂÅ
"חיצונה", אמר ולא àéäראשון, Bæéà òeãé ïéàå השו שנתכוון – רה ÀÅÈÇÅÄ

מעשר, תרומת ספק היא שורה בכל  אחת שחבית ונמצא ìèBðÅלה,
ïñëBì úçà äøeL מֿב או  ג עד  מֿא שבאלכסון , חביות עשר  – ÈÇÇÀÈ

ספק  הן  החביות עשר  ואלו שורה, מכל אחת חבית נוטל  ונמצא ד עד 
שחייב אחת חבית מדמי  חוץ לכהן  ומוכרן  מעשר , לתרומת תרומת

אמר: ואם מותר . השאר  וכל  øNòî"מעשר; úçà äøeL éöç"ÂÄÈÇÇÇÂÅ
àéäראשון ,– Bæéà òeãé ïéàå ונמצא לה, שנתכוון השורה חצי  – ÀÅÈÇÅÄ

מעשר , תרומת ספק של  חבית חצי  שורה חצי úBøeLבכל ézL ìèBðÅÀÅ
ïñëBì מֿב וכן  ג עד  מֿא היינו  האלכסונים, שבשני החביות כל – ÀÈ

חבית  כל של  וחציה שורה, חצי  מכל  אחת חבית נוטל ונמצא ד , עד 
מדמי חוץ לכהן  ומוכרן  מעשר , תרומת ספק הוא אלו  חביות מעשרים

אמר: אם מותר . השאר  וכל  מעשר, לתרומת שחייב חבית úéáç"ÈÄחצי
"øNòî úçà,ראשון –àéä Bæéà òeãé ïéàå שעשאה החבית – ÇÇÇÂÅÀÅÈÇÅÄ

úéáçåמעשר , úéáç ìkî ìèBð לתרומת חבית מכל  עשירית – ÅÄÈÈÄÀÈÄ
חוץ  לכהן העשיריות כל  ומוכר  מעשר, ספק היא אחת שכל מעשר,

מעשר. לתרומת שחייב אחת עשירית מדמי 

í é à ì ë ú ë ñ î
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ּכלאים  אֿתזרע  ׂשד ּכלאים אֿתרּביע ּבהמּת ּתׁשמרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻאתֿחּקתי 
:עלי יעלה א ׁשעטנז  ּכלאים יט )ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָּובגד יט , (ויקרא

ּותבּואת  ּתזרע אׁשר  הּזרע המלאה ּפן ּֿתקּדׁש ּכלאים ּכרמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאֿתזרע
ּופׁשּתים  צמר ׁשעטנז  תלּבׁש א יחּדו: ּבׁשֹור ּֿובחמר  אֿתחר ׁש ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהּכרם:

ט -יא )ְַָיחּדו: כב , (דברים

ונפרטן  כלאים, סוגי חמשה על  אזהרות חמש כוללים אלו  פסוקים

שבמסכתנו: העניינים סדר  לפי 
mi`lk"א) rxfz `l jcy"על אזהרה זוהי  –,"mirxf i`lk" לזרוע שלא

להגדרת  ועדשה. פול או ושעורה חטה כגון בשדה, זרעים מיני  שני יחד
(היינו  "הזרעונים ח): א, כלאים (הל ' הרמב"ם כותב )mirxfd"זרעים"

חלקים: לשלושה mdnנחלקים cg`dהנקרא והוא "d`eaz",הוא

שועל, ושבולת והשעורים, והכוסמים, החיטים, – מינים חמישה
mdnוהשיפון; ipydeהנקרא הנאכלים "ziphw",הוא זרעים כל והן 

ח  והדוחן ,לאדם והעדשים, והאפונים, הפול, כגון  התבואה, מן וץ
בהן; וכיוצא והשומשמין... mdnוהאורז, iyilydeהנקרא "iperxfהוא

,"dpib אותו של והפרי  אדם, למאכל  ראויים שאינם זרעונים שאר  והן
אדם מאכל  `l`זרע mc`l milk`p mpi` mnvr mirxfdy xnelk)

,(mdizexitהרי פשתן וזרע בהן . וכיוצא והשומין... הבצלים זרע כגון 
לזרוע  שדרכם זרעונים גינה מזרעוני ויש גינה"... "זרעוני  בכלל  הוא

הנקראים הם ואלו והחרדל, הפשתן  כגון שדות, mirxf.מהם ipinויש
ערוגות  אלא מהם לזרוע אדם בני דרך שאין זרעונים גינה מזרעוני 

בהם, וכיוצא והבצלים... והתרדים והצנון  הלפת כגון  קטנות, ערוגות
הנקראים הם zewxi.ואלו ipin"כלאים תזרע לא "שדך  – זו אזהרה "

איסור  גם כוללת –,"dakxd i`lk"על זה מינים שני להרכיב שאסור 
ממין  באילן ולהכניסו  אחד  ממין  רך) (ענף יחור  לקחת היינו  זה, גבי 
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ÌÈ‡ÏÎ ˙ÎÒÓ

``.oipefde oihgd:ï"àåéæ éáøòá åì ïéøå÷.dfa df mi`lk opi`åéäå äéúåøéô úà äðæî àéä íâ õøàä äúéä íëøã úà ìåáîä øåã åúéçùäùëù éôì
ïåéë íå÷î ìëî íãà ìëàîì éæç àìã áâ ìò óàå ,íéàìë éåä äàåáú éðéî øàù íò ìáà .íéèçä íò íéàìë éåä àì êëìä ,ïéðåæ äàéöåîå íéèç íéòøåæ

:íéàìë ååä íéðåé ìëàîì íå÷îì íå÷îî åúåà íéëéìåîù.lrey zleaye mixerydâåæî 'àå äæ âåæî ãçà ,äæá äæ íéàìë íðéà âåæ âåæ äðùîá íéåðùä ìë
úåçðîá ïðéøîàã àäå .äæá äæ íéàìë íä äæ[.è óã]ìáà äìç øåòéùì äæ íò äæ ïéôøèöîù äìç ïéðòì éìéî éðä ,íéøåòù ïéî ïåôéùå íéèç ïéî ïéîñåëä

:äæá äæ íéàìë ååä íéàìë ïéðòì.lrey zleaye:à"ðéåà æ"òìáå íééøáãî íéøåòù.oinqek:à"èìéôñà æ"òì 'ìá.oetiyïéîñåëã íåùîå .à"ìâéñ æ"òìá
:äæá äæ íéàìë íðéà éããäì åîã ïåôéùå.xitqde:ù"àî éáøòá åì ïéøå÷ù 'éô í"áîøå .æ"òìá à"ì÷øöéö íéøîåà ùé.ocwxetdòøæ àåäù ùøéô í"áîø

`xephxa yexit

בהם, וכיוצא והבצלים... והתרדים והצנון  הלפת כגון  קטנות, ערוגות

הנקראים הם zewxi.ואלו ipin"כלאים תזרע לא "שדך  – זו אזהרה "
איסור  גם כוללת –,"dakxd i`lk"על זה מינים שני להרכיב שאסור 

ממין  באילן ולהכניסו  אחד  ממין  רך) (ענף יחור  לקחת היינו  זה, גבי 
אילנות, ואמנם אחד. כגוף וייעשו  יתאחו הם זה ידי  שעל באופן  אחר ,

אלא  זרעים כלאי  איסור  בכלל אינם נטיעה, אלא זריעה בהם שאין
הרכבה. כלאי  איסור בכלל 

mi`lk"...ב) jnxk rxfz `l"על אזהרה זוהי  –,"mxkd i`lk" שלא
נוסף, איסור בהם ויש בכרם. אחרים זרעים או תבואה מיני לזרוע

הפסוק  (בהמשך שנאמר בהנאה, אסור בכרם בכלאים שגדל  שמה
d`lnd"שלמעלה): ycwz ot",כלאים כרמך תזרע שאם כלומר  –

כקודש , בהנאה ("המלאה") היבול  z`eazeייאסר  rxfz xy` rxfd"
"mxkd,ברם הכרם. פירות והן הזרע מן שיצמח מה הן  כלומר: –

mirxf i`lk אם בדיעבד  אבל לקיים), (או  לזרוע אלא אסורים אינם
הכרם  כלאי בין  יש הבדל  ועוד  באכילה. אפילו  הם מותרים נזרעו ,

לא  אף לארץ, בחוץ נוהג אינו  זרעים כלאי  שאיסור  זרעים, לכלאי
איסורם  גם התורה שמן  פי  על  אף הכרם, כלאי  ואילו  סופרים, מדברי 

אף  וגזרו חכמים, בהם החמירו  מקום מכל  ישראל , בארץ אלא אינו
א), לט, (קידושין  בבבלי מבואר  הטעם עליהם. איסור לארץ בחוץ
הם  הרי  ישראל  בארץ נזרעו שאם הם, חמורים הכרם וכלאי  שהואיל

אמנם  לארץ. בחוץ גם לזרעם חכמים אסרו לפיכך  בהנאה, אסורים
מקום, בכל  התורה מן אסורים הרכבה) כלאי (היינו  האילנות כלאי 

להלן ) (כמבואר  הרבעה לכלאי הוקשו  שכן לארץ, בחוץ בין  בארץ בין 
חובת  היא הרי  הרבעה (שאיסור לארץ בחוץ בין  בארץ בין הנוהגים

שאינה הארץ).הגוף בחובת תלויה

mi`lk"ג) riaxz `l jznda" על אזהרה זוהי –,"dnda i`lk" שלא
בהם. וכיוצא וחמור סוס כגון חיים, בעלי של שונים מינים שני לזווג

ecgi"ד ) xengae xeya yexgz `l"על אזהרה זו  אף –,"dnda i`lk"
"לא  שכתוב ומה כאחד. בהמות מיני בשני מלאכה לעשות שלא

משיכת  כגון  מלאכה, לכל הדין הוא אלא הוא, דווקא לאו תחרוש "
הוא  אלא דווקא, לאו ובחמור" "בשור  וכן וכדומה. הנהגה או  עגלה

טמא  והשני טהור שהאחד וחמור , שור כמו  בהמה מיני שני  לכל הדין
בהרבעה), כלאים שהם מינים שני בכל זה איסור נוהג מדרבנן (ברם,

בהווה הכתוב שדיבר אלא האיסור, בכלל  חיה ievnd)ואף dxwna).

jilr",ה) dlri `l fphry mi`lk cbae" וכןxnv fphry yalz `l"
"ecgi mizyte על אזהרה זוהי –,"micba i`lk"בגד ללבוש שלא

ועטיפה. כיסוי דרך הגוף על  להעלותו  לא ואף יחד, ופשתן  צמר  העשוי 

נידונים  למעלה, שמנינו  אלו , כלאים מיני חמשת של ההלכות פרטי
זו . במסכת `איפוא wxt שאינם חיים ובעלי צמחים מיני  בפירוט פותח

בזה; זה כלאים שהם ומינים בזה, זה aכלאים miwxtae ` wxt seqa
bÎeדיני f-cנישנים miwxta ;mirxf i`lkהלכות mxkd;באות i`lk

g wxtבדיני hעוסק wxte ;dnda i`lkבדיני –.micba i`lkסדר ואין 

לנכון  מצא המשנה שמסדר לפי בכתוב, כסדרם במסכתנו העניינים
כעת  עומדים ואנו  הואיל  זרעים, כלאי  בהלכות המסכת את להתחיל 

שלמה"). "מלאכת (עיין  "זרעים" בסדר 

המלך "גזירות רש "י : לדעת שונות. דעות נאמרו כלאים איסור  בטעם

ואמרה: התורה הקדימה ולפיכך לדבר", טעם שאין izewegהן  z`"
"exenyz הרמב"ן אבל  טעם. להם להביא יכולים שאין  הם, חוקים –

חוקי בכלל  אינם הרבעה כלאי  איסור  וכן  זרעים כלאי שאיסור  סובר
שני ש"המרכיב מפני  לדעתו, הוא וטעמם טעם, להם שאין  התורה

השלים  שלא יחשוב כאילו בראשית, במעשי ומכחיש משנה מינים
עולם. של בבריאתו  לעזור  הוא ויחפוץ הצורך כל  בעולמו הקב"ה

"את נאמר : הםizewegולכך כי miny.תשמורו", zeweg'ר פירש  וכך 
פנחס: ר' בשם עולמי ","izeweg"חנינא את בהם שחקקתי חוקים –

בשעת  ביניהם הבדיל  שה' המינים, את לערבב לאדם שאסור  כלומר
ויקרא  התורה על רמב"ן (עיין  העולם לתוך  ערבוביא ולהכניס הבריאה,

יט). יט,

א ה נ ש מ ר ו א ב

inlyexiaשכל לומר, היה אפשר כלאים" תזרע לא "שדך וכתוב שהואיל  אמרו,
וכן ולבנות; אדומות כגון חיטים, מיני  שני  של  אפילו  תורה, אסרה זרעים תערובת
שהתורה  לומר  היה אפשר  כלאים", תרביע לא "בהמתך  בהם: שנאמר בהמה, בכלאי 
וכן העור; בצבע מזו  זו  הן  ששונות אלא אחד מין  שהן  בבהמות אפילו אסרה
היה  אפשר  עליך ", יעלה לא שעטנז  כלאים "ובגד  בהם: שנאמר בגדים, בכלאי 
"לא  בגדים: בכלאי ופירש  הכתוב בא – התורה אסרה צמר  מיני  בשני  אפילו לומר

שעטנז  ecgiתלבש  mizyte xnvממין זה לא – לך  שאסרתי  בגדים כלאי  "מה ,"
זה  ולא זה ממין  זה לא – מקום בכל  לך שאסרתי כלאים אף זה, ממין  זה ולא זה
כן פי על  ואף כשונים, הנראים מינים יש ברם, א). א, כלאים (ירושלמי זה" ממין
הם  כלאים לענין  מקום ומכל  לזה זה הדומים מינים ויש  אחד , מין אלא הם אין
מינים  לפרט מסכתנו של הראשון הפרק בא לפיכך מזה. זה שונים כמינים חשובים
זה  כלאים שהם ומינים בזה, זה כלאים שאינם בהמה ושל  אילנות ושל זרעים של

ומ  תבואה מיני  מונה משנתנו – קטנית.בזה. יני

äæa äæ íéàìk ïðéà ïéðefäå íéhçä–oipef גרעינים מין היינו  ÇÄÄÀÇÄÅÈÄÀÇÄÆÈÆ
שאין  פי על  שאף מבואר  ובירושלמי  החיטים; בין  הגדלים שחורים
לפי כלאים, איסור  בהם שייך  מקום מכל אדם, למאכל  ראויים הזונין

ממקום  אותם מביאים ואף יונים, למאכל אותם שמקיימים מקומות שיש 
שהחיטים  להשמיע, משנתנו  באה הלכך ליונים. אוכל  בשביל  למקום

חיטים  של  גרוע מין אלא אינן שהזונין לפי בזה, זה כלאים אינם והזונין 

ח ). כח , רבה בראשית  ìòeL(עיין úìaLå íéøBòOä מונה משנתנו  – ÇÀÄÀÄÙÆÈ
בזה, זה כלאים שאינם זוגות ïBôéMäåזוגות ïéîqkäמיני שהם – ÇËÀÄÀÇÄ

ושיפון  מדברית, חיטה היא שכוסמין מפרש , הרמב"ם דומים; תבואה
המדבריות; החיטים ממיני מין –øétqäå ìBtä מין הוא שאף – ÇÀÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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–ézL ìèBðïñëBì úBiáç;"øNòî úçà äðBöéçä äøeL éöç",àéä Bæéà òeãé ïéàå–úBiáç òaøà ìèBð ¥§¥¨¦§¨£¦¨©¦¨©©©£¥§¥¨©¥¦¥©§©¨¦
úBiåæ òaøàî;"øNòî úçà äøeL",àéä Bæéà òeãé ïéàå–ïñëBì úçà äøeL ìèBð;"øNòî úçà äøeL éöç", ¥©§©¨¦¨©©©£¥§¥¨©¥¦¥¨©©§¨£¦¨©©©£¥

àéä Bæéà òeãé ïéàå–ïñëBì úBøeL ézL ìèBð;"øNòî úçà úéáç",àéä Bæéà òeãé ïéàå–úéáç ìkî ìèBð §¥¨©¥¦¥§¥§¨¨¦©©©£¥§¥¨©¥¦¥¦¨¨¦
úéáçå. §¨¦

È ‡ Ó „ ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:úåçåø òáøàì úåðåöéç úåøåù òáøà.oeqkl`a zeiag izy lhepòåö÷îáù úéáç ìëù ,úéðåôö úéáøòî òåö÷îá äì äééðùå úéçøæî úéîåøã òåö÷îì úçà
:øùòî äéäúå 'à úéáç ïäéúùî àìîéå ,úåçåø éúùì úéðîð.xyrn zg` dpevigd dxey ivgéúòá÷ äá äðåöéçä äøåù éöçáù 'à úéáç øîà íàå

:éì ùéù úåøçà úåãë ìò øùòî.efi` reci oi`e:úåðåöéçä úåøåù òáøàî äøåù éöç.zeief 'cn zeiag rax` lhepíéàöç éúùî úéåæ ìëá ùéù éðôî
:øùòî äéäúå úçà úéáç ïúòáøàî àìîîå äì úåëåîñä úåðåöéçä úåøåù éúùáù.'eke xyrn zg` dxeyåìàî úçà äøåùáù úçà úéáç øîà íàå

:àéä äøåù åæéàá òåãé ïéàå øùòî éúòá÷ äá úåøåù øùò.oeqkl`a zg` dxey lhepãò úéçøæî úéîåøã òåö÷îî úçà äøåùî úåãë øùò ìèåð øîåìë
ìèåð äî éðôîå .øùòî äéäúå úçà úéáç úåéáç øùòä ìëî àìîîå úéðåôö úéçøæî òåö÷î ãò úéáøòî úéîåøã òåö÷îî åà ,úéðåôö úéáøòî òåö÷î
äðîúù ïéá áøòîì çøæîî ïìåë úåøåùä äðîúù ïéá ïåñëìàá ìèåð àåäùëã ,íåøãì ïåôöî åà áøòîì çøæîî øùåéá äìåë úçà äøåù ìèåð åðéàå ïåñëìàá

:íåøãì ïåôöî åà áøòîì çøæîî êøåàá úçà äøåù ìèåð äéä íà ïë ïéàù äî ,äøåùå äøåù ìëî úçà úéáç ìèåð àöîð íåøãì ïåôöî ïúåà

`xephxa yexit

,ziag mb dpyna
øîàåכדי בעל – ÀÈÇ
äøeL"Èהיין:

úçà äðBöéçäÇÄÈÇÇ
"øNòî שורה – ÇÂÅ

בה  שיש  חיצונה, אחת

תהא  כדים, עשר
מאה  על  ראשון  מעשר

òeãéהכדים, ïéàåÀÅÈÇ
àéä Bæéà השורה – ÅÄ

לה, שנתכוון  החיצונה

ארבע  כאן יש  שהרי 
חיצוניות  שורות

מהשורות  אחת שבכל  ונמצא ד-א, ג-ד, ב-ג, א-ב, הרוחות: לארבע
מעשר , תרומת ספק שהיא אחת כד  יש הללו  ézLהחיצוניות ìèBðÅÀÅ

ïñëBì úBiáçאחד שבקצות החביות שתי  כלומר  באלכסון, – ÈÄÀÈ
האלכסון  שבקצה חבית שכל לפי  וֿד, ב או וֿג, א היינו האלכסונים,

השורות  עם נמנית א החבית כגון  חיצוניות, שורות שתי עם נמנית
נוטל כשהוא הלכך  ב-ג; ג-ד , השורות עם נמנית ג והחבית א-ד; א-ב,

החיצוניות, השורות מכל  נוטל  נמצא וֿד ב או  ו ֿג א החביות שתי  את
ומוכר מותר . השאר  וכל  מעשר תרומת ספק הן הללו  החביות ושתי 

הוא  אחת חבית שכן אחת, חבית של  תרומה בדמי לכהן  החביות שתי
מעשר  כתרומת לכהן  ליתן ישראל ").חייב אמר :("תפארת éöç"ÂÄואם

"øNòî úçà äðBöéçä äøeL השורה שבחצי חביות חמש היינו – ÈÇÄÈÇÇÇÂÅ
ראשון , מעשר יהיו àéäהחיצונה Bæéà òeãé ïéàå השורה חצי – ÀÅÈÇÅÄ

חיצוניות, שורות חצאי  שמונה כאן יש  שהרי  לה, שנתכוון  החיצונה
מעשר, תרומת ספק של  חבית חצי יש חיצונה שורה חצי  שבכל ונמצא

úBiåæ òaøàî úBiáç òaøà ìèBð נמנית אחת שכל ד, ג ב א – ÅÇÀÇÈÄÅÇÀÇÈÄ
חצי מכל  חבית בידו  שיש ונמצא חיצוניות, שורות חצאי  שני עם
ספק  הוא הללו החביות מארבע חבית כל של וחציה חיצונה, שורה

מעשר, החציתרומת (היינו שנטל  החביות וארבע מותר . השאר וכל 
מוכר  הוא אחת) לתרומת מכל  שחייב חבית חצי  מדמי  חוץ לכהן 

øNòî"מעשר . úçà äøeL"מעשר תהא אחת שורה אמר: אם – ÈÇÇÇÂÅ
"חיצונה", אמר ולא àéäראשון, Bæéà òeãé ïéàå השו שנתכוון – רה ÀÅÈÇÅÄ

מעשר, תרומת ספק היא שורה בכל  אחת שחבית ונמצא ìèBðÅלה,
ïñëBì úçà äøeL מֿב או  ג עד  מֿא שבאלכסון , חביות עשר  – ÈÇÇÀÈ

ספק  הן  החביות עשר  ואלו שורה, מכל אחת חבית נוטל  ונמצא ד עד 
שחייב אחת חבית מדמי  חוץ לכהן  ומוכרן  מעשר , לתרומת תרומת

אמר: ואם מותר . השאר  וכל  øNòî"מעשר; úçà äøeL éöç"ÂÄÈÇÇÇÂÅ
àéäראשון ,– Bæéà òeãé ïéàå ונמצא לה, שנתכוון השורה חצי  – ÀÅÈÇÅÄ

מעשר , תרומת ספק של  חבית חצי  שורה חצי úBøeLבכל ézL ìèBðÅÀÅ
ïñëBì מֿב וכן  ג עד  מֿא היינו  האלכסונים, שבשני החביות כל – ÀÈ

חבית  כל של  וחציה שורה, חצי  מכל  אחת חבית נוטל ונמצא ד , עד 
מדמי חוץ לכהן  ומוכרן  מעשר , תרומת ספק הוא אלו  חביות מעשרים

אמר: אם מותר . השאר  וכל  מעשר, לתרומת שחייב חבית úéáç"ÈÄחצי
"øNòî úçà,ראשון –àéä Bæéà òeãé ïéàå שעשאה החבית – ÇÇÇÂÅÀÅÈÇÅÄ

úéáçåמעשר , úéáç ìkî ìèBð לתרומת חבית מכל  עשירית – ÅÄÈÈÄÀÈÄ
חוץ  לכהן העשיריות כל  ומוכר  מעשר, ספק היא אחת שכל מעשר,

מעשר. לתרומת שחייב אחת עשירית מדמי 

í é à ì ë ú ë ñ î
í é à ì ë ú ë ñ î ì ä ç é ú ô

ּכלאים  אֿתזרע  ׂשד ּכלאים אֿתרּביע ּבהמּת ּתׁשמרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻאתֿחּקתי 
:עלי יעלה א ׁשעטנז  ּכלאים יט )ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָּובגד יט , (ויקרא

ּותבּואת  ּתזרע אׁשר  הּזרע המלאה ּפן ּֿתקּדׁש ּכלאים ּכרמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאֿתזרע
ּופׁשּתים  צמר ׁשעטנז  תלּבׁש א יחּדו: ּבׁשֹור ּֿובחמר  אֿתחר ׁש ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהּכרם:

ט -יא )ְַָיחּדו: כב , (דברים

ונפרטן  כלאים, סוגי חמשה על  אזהרות חמש כוללים אלו  פסוקים
שבמסכתנו: העניינים סדר  לפי 

mi`lk"א) rxfz `l jcy"על אזהרה זוהי  –,"mirxf i`lk" לזרוע שלא
להגדרת  ועדשה. פול או ושעורה חטה כגון בשדה, זרעים מיני  שני יחד

(היינו  "הזרעונים ח): א, כלאים (הל ' הרמב"ם כותב )mirxfd"זרעים"
חלקים: לשלושה mdnנחלקים cg`dהנקרא והוא "d`eaz",הוא

שועל, ושבולת והשעורים, והכוסמים, החיטים, – מינים חמישה
mdnוהשיפון; ipydeהנקרא הנאכלים "ziphw",הוא זרעים כל והן 

ח  והדוחן ,לאדם והעדשים, והאפונים, הפול, כגון  התבואה, מן וץ
בהן; וכיוצא והשומשמין... mdnוהאורז, iyilydeהנקרא "iperxfהוא

,"dpib אותו של והפרי  אדם, למאכל  ראויים שאינם זרעונים שאר  והן
אדם מאכל  `l`זרע mc`l milk`p mpi` mnvr mirxfdy xnelk)

,(mdizexitהרי פשתן וזרע בהן . וכיוצא והשומין... הבצלים זרע כגון 
לזרוע  שדרכם זרעונים גינה מזרעוני ויש גינה"... "זרעוני  בכלל  הוא

הנקראים הם ואלו והחרדל, הפשתן  כגון שדות, mirxf.מהם ipinויש
ערוגות  אלא מהם לזרוע אדם בני דרך שאין זרעונים גינה מזרעוני 

izdw - zex`ean zeipyn
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úéòeòMäå ïálä ìBôe–äæa äæ íéàìk íðéà. ©¨¨§©§¦¥¨¦§©¦¤¨¤
·äæa äæ íéàìk íðéà ïBôôìnäå úeMwä.äãeäé éaøøîBà:íéàìk.íélb úøæçå úøæç,ìòìòå ïéLäãN éL, ©¦§©§¨§¥¨¦§©¦¤¨¤©¦§¨¥¦§©¦£¤¤©£¤¤©¦ª§¦§ª§¥¨¤

äãN éLéøëe íéLéøk,äãN øañëå øañk,éøöî ìcøçå ìcøç,äöeîøäå úéøönä úòìãe,áeøçäå éøönä ìBôe §¥¦§¥¥¨¤ª§¨§ª§¨¨¤©§¨§©§¨¦§¦§©©©¦§¦§¨§¨©¦§¦§¤¨
–äæa äæ íéàìk íðéà. ¥¨¦§©¦¤¨¤
‚õeôpäå úôlä,øBúáBøzäå áeøkäå,íéðeòläå íéãøzä–äæa äæ íéàìk íðéà.éñBäóàáé÷ò éaø:íeMä ©¤¤§©¨§©§§©§§©§¨¦§©§¦¥¨¦§©¦¤¨¤¦©¦£¦¨©

úéðîeMäå,ìeöìöaäå ìöaä,ñBìñìtäå ñBîøzäå–äæa äæ íéàìk ïðéà. §©¨¦©¨¨§©§©§§©ª§§©§¨§¥¨¦§©¦¤¨¤
„ïìéàáe:íéñbàä,ïéìîezñøwäå,íéãøæòäå íéLéøtäå–ìk íðéàäæa äæ íéà.ãøæçäå çetzä,íé÷ñøtä ¨¦¨¨©¨¦§©§ª§¥¦§©¨¦¦§¨ª§¨¦¥¨¦§©¦¤¨¤©©©§©©§¨©©§§¦

ïéã÷Mäå,ïéîéøäå ïéôæéMäå–äæì äæ ïéîBcL ét ìò óà,äæa äæ íéàìk. §©§¥¦§©¦¨¦§¨¦¦©©¦¤¦¤¨¤¦§©¦¤¨¤

:ï"àáìéâ éáøòá åì ïéøå÷ù ÷ã.gtehe:ïàáìéâ åì ïéøå÷ù àåä çôåèù éúòîù éðàå .ï"àîèøå÷ åì ïéøå÷å íéðáì íéìåâò åéøâøâù úéðè÷ àåä.zireryde
:ä"àéáåì éáøòá äì ïéøå÷.dfa df mi`lk mpi`:åâåæ ïá íò ãçà ìë òøæ íà

a.zeyiwd:ù"åøáîå÷å÷ æ"òìáå ñ"å÷àô éáøòá ïéøå÷ù ïéàåù÷.zepettlnde:é"ìåøèéö æ"òìáå ø"àééë éáøòá íéàø÷ð.mi`lk xne` dcedi iaxïéàå
:äãåäé éáøë äëìä.milb zxfge zxfg:íéøäá äìãâä àñçå íéðâá äìãâä àñçä.miyler:é"áãðä éáøòá íéàø÷ðå ,äãù éùìåòå íéðâ ìù.oiyixkìù

:ùééåøåô æ"òìáå ú"àøåë éáøòá íéàø÷ðä íäå äãù éùéøëå äðéâ.xaqek:øáñåë òøæ øáë ãâ òøæë éîìùåøé íåâøú .æ"òìá å"øãðééìåë éáøòá åîù êë
.dvenxde:äöåîø äì ïéøå÷ êëéôì ùà éôùø åá ùéù íç øôàá øîåìë õîøá äúåà íé÷úîîù äøî úòìã.ixvnd lete:æ"òìá é"ìåñàô.aexgdeïéî

:éøöîä ìåô ïéîî àåäå ïéáåøçë ïéîå÷òå ïé÷ã ïä åëåúá òøæäù åéìéîøúù éôì áåøç åì ïéøå÷å ,úéðè÷
b.uetpde:íéàìë ååä àì êëìä úôìä éìòì íéîåã åéìòå ïåðö ïéî àåä.xezaexzde:íé÷ã åìù íéçì÷ù áåøë ïéî.oicxz:é"èéìá æ"òìáå à"÷ìéñ éáøòá

.oiperlæ"òìáå ó"è÷ éáøòá:ù"àìåîøà.zipneyd:íéðâá ìãâä íåùä ïî ïè÷ àåäå éøáãî íåù.levlvaàø÷ð êëéôì íéìöá øàùî ïè÷ éøáãî ìöá
:ìåöìöá.qelqelt:äãåòñ çåð÷á åúåà íéìëåàå íéîòô òáù åúåà íé÷ìåùù ãàî øî òåãé úéðè÷ ïéî ñåîøåúå àåä ñåîøåú ïéî

c.miqb`:ù"àøéô æ"òìáå ñ"àâà éáøòá.oilnehqxew:ïéìéî ïéøå÷ù íéöôòì íéîåãä íéðè÷ íéñâà ïéî.miyixtæ"òìáå ì"âøôñ éáøòá íéùåáç íä
:ù"ééðåãå÷.micxfer:ù"àáøåñ æ"òìáå ã"åøòæ éáøòá.cxfg:øæéçå øåúôëå íåâøú éøòé çåôú.miwqxt`:íéã÷ùì ïéîåã íéðè÷ ïäùëå ñ"âàùøéô æ"òìá

.oitfy:ïéôæù ïåäðî ÷éôð ïåîø ìò íéúéæ áéëøä.oinix:æ"òìá é"à÷ãöìåô 'éô êåøòá

`xephxa yexit

çôhäåפול; ïã÷øtä,קטניות מיני שני  שהם –ïálä ìBôe ÇËÀÀÈÀÇÙÇÇÈÈ
úéòeòMäå הללו הזוגות כל  פולים; מיני שני שהם –íéàìk íðéà ÀÇÀÄÅÈÄÀÇÄ

äæa äæ שהם ממשנתנו  משמע אחר  מזוג ומין אחד  מזוג מין  ברם, – ÆÈÆ
בזה זה (ירושלמי).כלאים

i y y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

בזה. זה כלאים שאינם ירקות מונה משנתנו

úeMwä,קישואים של יחיד  לשון  –ïBôôìnäå הצהוב האבטיח – ÇÄÀÇÀÈÀ
äæa(מלון), äæ íéàìk íðéà אחד מין  הם שנחשבים (עיין – ÅÈÄÀÇÄÆÈÆ

íéàìkירושלמי). :øîBà äãeäé éaø הם והמלפפון הקישות – ÇÄÀÈÅÄÀÇÄ
בזה. זה dcedi.כלאים iaxk dkld oi`eúøæç,חסא –íélb úøæçå ÂÆÆÇÂÆÆÇÄ

בהרים; הגדלה הבר חזרת –ïéLìò,(ציקוריו"ם) –äãN éLìòå ËÀÄÀËÀÅÈÆ
הבר; עולשי כלומר  –íéLéøk תרגומו) "כרתי " בארמית הקרוי  – ÀÅÄ

אדם, למאכל בצל  מין  והוא "חציר"), äãNשל  éLéøëeכרישי – ÀÅÅÈÆ
(קוריאנד"ר);øañkהבר ; –"cb"במן לא)האמור טז , תרגומו:(שמות  ËÀÈ

äãNכוסבר, øañëå; הבר כוסבר –éøöî ìcøçå ìcøçשני – ÀËÀÈÈÆÇÀÈÀÇÀÈÄÀÄ
חרדל , úéøönäמיני úòìãe,מתוקה שהיא –äöeîøäå מין – ÀÇÇÇÄÀÄÀÈÀÈ

חם; באפר היינו ברמץ, אותה שממתקים מרה éøönäדלעת ìBôeÇÄÀÄ
áeøçäå;החרובים כעין ועקומים דקים ששרביטיו קיטנית מין  – ÀÆÈ

הללו  הזוגות äæaכל äæ íéàìk íðéà.הם אחד  שמין  – ÅÈÄÀÇÄÆÈÆ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בזה. זה כלאים שאינם ירקות למנות מוסיפה זו  משנה

õeôpäå úôlä–"uetpd";הלפת לעלי דומים שעליו  צנון  מין  הוא ÇÆÆÀÇÈ
øBúáBøzäå áeøkäå–"xezaexzd" דקים שקלחיו מדברי  כרוב הוא ÀÇÀÀÇÀÀ

ירושלמי). סוברים(רמב"ם ; "קלפיור";xezaexzdyויש  íéãøzäÇÀÈÄהוא
íéðeòläå;סלק מיני שני  שהם –äæa äæ íéàìk íðéàכל – ÀÇÀÄÅÈÄÀÇÄÆÈÆ

כלאים. אינם הללו úéðîeMäåהזוגות íeMä :àáé÷ò éaø óéñBäÄÇÄÂÄÈÇÀÇÈÄ
–"zipney";קטן שהוא הבר שום ìeöìöaäåהיינו  ìöaäבצל – ÇÈÈÀÇÀÇÀ

(לופינּו"ס),ñBîøzäåהבר, –ñBìñìtäå,הבר תורמוס –ïðéà ÀÇËÀÀÇÀÈÀÅÈ
äæa äæ íéàìk זה כלאים ואינם הם אחד מין אלו זוגות אף – ÄÀÇÄÆÈÆ

בזה.

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

אלא  זריעה לענין כלאים איסור  אין  שבאילנות למסכתנו, בפתיחה הזכרנו  כבר 
משנתנו זה. גבי  על זה שונים מינים שני  להרכיב שאסור  בלבד, הרכבה לענין

כלאים. שהם אילנות ומיני כלאים שאינם אילנות מיני  מונה

ïìéàáe:הרכבה כלאי  איסור  לענין  –ïéìîezñøwäå ,íéñbàä ÈÄÈÈÇÈÄÀÇÀËÀÅÄ
קטנים, בר  אגסי מין –íéLéøtäåחבושים הם אספרגלים,(רמב"ם ),– ÀÇÈÄÄ

תפוחים, גורסים:íéãøæòäåמין  ויש –,mixxferdeבר שיחי והם ÀÈËÀÈÄ
קטנים, לתפוחים דומים äæaשפירותיהם äæ íéàìk íðéà– ÅÈÄÀÇÄÆÈÆ

נישנו  זוגות שזוגות מפרשים יש משנתנו: בביאור נחלקו  בירושלמי

והעוזרדים  הפרישים וכן כלאים, אינם והקרסתומלין האגסים כאן :
סוברים  ויש  הם. כלאים זה מזוג ואחד זה מזוג אחד אבל כלאים; אינם

בזה. זה כלאים ואינם הם אחד מין  במשנתנו שנימנו  אלו  çetzäÇÇÇשכל
ãøæçäå, הבר תפוח –íé÷ñøtäהאפרסקים –,ïéã÷Mäå ÀÇÇÀÈÇÇÀÀÄÀÇÀÅÄ

ïéôæéMäåויש ורימון ; זיתים מהרכבת הוא השיזף הירושלמי  לפי – ÀÇÄÈÄ
לשזיפים oitfiydyסוברים, דומים שפירותיהם קוצניים שיחים הם

מהם, קטנים שהם אלא גורסיםïéîéøäåשלנו , יש  –oinicde והוא – ÀÈÄÄ
גרוע, פרי  המגדל  "ל ֹוטּוס" ממין  BcLסנה ét ìò óàäæì äæ ïéî ÇÇÄÆÄÆÈÆ

לזה, זה הם דומים בסיפא, שנימנו  האילנות זוגות שכל  –íéàìkÄÀÇÄ
äæa äæ.זה גבי על  זה להרכיבם ואסור  – ÆÈÆ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

מקום  ומכל לזה זה הדומים אילנות שיש הקודמת, המשנה בסוף שלמדנו לאחר 
על ואף לזה, זה הדומים ירקות מיני  גם למנות משנתנו באה בזה, זה כלאים הם

בזה. זה כלאים הם הרי  כן  פי

õeôpäå ïBðvä הסברנו כבר –uetpdy דומים שעליו צנון  מין  הוא ÇÀÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn oey`x wxt mi`lk zkqn

‰õeôpäå ïBðvä,ïñôläå ìcøçä,äöeîøäå úéøönä íò úéðåé úòìãe–äæì äæ ïéîBcL ét ìò óà,äæ íéàìk ©§§©¨©©§¨§©©§¨§©©§¨¦¦©¦§¦§¨§¨©©¦¤¦¤¨¤¦§©¦¤
äæa. ¨¤

d.uetpde oepvd:éøôä íòè øçà äæá åëìäù äîåã éøôä íòè ïéàù éôì äæá äæ íéàìë ïä äæì äæ ïéîåã íéìòäå éøôäù ô"òà.oqtlå"éåøî êåøòá 'éô
:æ"òìá

`xephxa yexit

הלפת, ïñôläåלעלי ìcøçä–oqtld, הבר חרדל úòìãeהוא ÇÇÀÈÀÇÇÀÈÀÇÇ
úéøönä íò úéðåéאוzipeei zrlcäöeîøäå מרה דלעת מין – ÀÈÄÄÇÄÀÄÀÈÀÈ

ברמץ, אותה äæìשממתקים äæ ïéîBcL ét ìò óà בעלים – ÇÇÄÆÄÆÈÆ

הם מקום מכל הפרי, äæaובמראה äæ íéàìk הם שחלוקים לפי  – ÄÀÇÄÆÈÆ
הפרי (ירושלמי).בטעם

izdw - zex`ean zeipyn



קפי c dpyn oey`x wxt mi`lk zkqn

úéòeòMäå ïálä ìBôe–äæa äæ íéàìk íðéà. ©¨¨§©§¦¥¨¦§©¦¤¨¤
·äæa äæ íéàìk íðéà ïBôôìnäå úeMwä.äãeäé éaøøîBà:íéàìk.íélb úøæçå úøæç,ìòìòå ïéLäãN éL, ©¦§©§¨§¥¨¦§©¦¤¨¤©¦§¨¥¦§©¦£¤¤©£¤¤©¦ª§¦§ª§¥¨¤

äãN éLéøëe íéLéøk,äãN øañëå øañk,éøöî ìcøçå ìcøç,äöeîøäå úéøönä úòìãe,áeøçäå éøönä ìBôe §¥¦§¥¥¨¤ª§¨§ª§¨¨¤©§¨§©§¨¦§¦§©©©¦§¦§¨§¨©¦§¦§¤¨
–äæa äæ íéàìk íðéà. ¥¨¦§©¦¤¨¤
‚õeôpäå úôlä,øBúáBøzäå áeøkäå,íéðeòläå íéãøzä–äæa äæ íéàìk íðéà.éñBäóàáé÷ò éaø:íeMä ©¤¤§©¨§©§§©§§©§¨¦§©§¦¥¨¦§©¦¤¨¤¦©¦£¦¨©

úéðîeMäå,ìeöìöaäå ìöaä,ñBìñìtäå ñBîøzäå–äæa äæ íéàìk ïðéà. §©¨¦©¨¨§©§©§§©ª§§©§¨§¥¨¦§©¦¤¨¤
„ïìéàáe:íéñbàä,ïéìîezñøwäå,íéãøæòäå íéLéøtäå–ìk íðéàäæa äæ íéà.ãøæçäå çetzä,íé÷ñøtä ¨¦¨¨©¨¦§©§ª§¥¦§©¨¦¦§¨ª§¨¦¥¨¦§©¦¤¨¤©©©§©©§¨©©§§¦

ïéã÷Mäå,ïéîéøäå ïéôæéMäå–äæì äæ ïéîBcL ét ìò óà,äæa äæ íéàìk. §©§¥¦§©¦¨¦§¨¦¦©©¦¤¦¤¨¤¦§©¦¤¨¤

:ï"àáìéâ éáøòá åì ïéøå÷ù ÷ã.gtehe:ïàáìéâ åì ïéøå÷ù àåä çôåèù éúòîù éðàå .ï"àîèøå÷ åì ïéøå÷å íéðáì íéìåâò åéøâøâù úéðè÷ àåä.zireryde
:ä"àéáåì éáøòá äì ïéøå÷.dfa df mi`lk mpi`:åâåæ ïá íò ãçà ìë òøæ íà

a.zeyiwd:ù"åøáîå÷å÷ æ"òìáå ñ"å÷àô éáøòá ïéøå÷ù ïéàåù÷.zepettlnde:é"ìåøèéö æ"òìáå ø"àééë éáøòá íéàø÷ð.mi`lk xne` dcedi iaxïéàå
:äãåäé éáøë äëìä.milb zxfge zxfg:íéøäá äìãâä àñçå íéðâá äìãâä àñçä.miyler:é"áãðä éáøòá íéàø÷ðå ,äãù éùìåòå íéðâ ìù.oiyixkìù

:ùééåøåô æ"òìáå ú"àøåë éáøòá íéàø÷ðä íäå äãù éùéøëå äðéâ.xaqek:øáñåë òøæ øáë ãâ òøæë éîìùåøé íåâøú .æ"òìá å"øãðééìåë éáøòá åîù êë
.dvenxde:äöåîø äì ïéøå÷ êëéôì ùà éôùø åá ùéù íç øôàá øîåìë õîøá äúåà íé÷úîîù äøî úòìã.ixvnd lete:æ"òìá é"ìåñàô.aexgdeïéî

:éøöîä ìåô ïéîî àåäå ïéáåøçë ïéîå÷òå ïé÷ã ïä åëåúá òøæäù åéìéîøúù éôì áåøç åì ïéøå÷å ,úéðè÷
b.uetpde:íéàìë ååä àì êëìä úôìä éìòì íéîåã åéìòå ïåðö ïéî àåä.xezaexzde:íé÷ã åìù íéçì÷ù áåøë ïéî.oicxz:é"èéìá æ"òìáå à"÷ìéñ éáøòá

.oiperlæ"òìáå ó"è÷ éáøòá:ù"àìåîøà.zipneyd:íéðâá ìãâä íåùä ïî ïè÷ àåäå éøáãî íåù.levlvaàø÷ð êëéôì íéìöá øàùî ïè÷ éøáãî ìöá
:ìåöìöá.qelqelt:äãåòñ çåð÷á åúåà íéìëåàå íéîòô òáù åúåà íé÷ìåùù ãàî øî òåãé úéðè÷ ïéî ñåîøåúå àåä ñåîøåú ïéî

c.miqb`:ù"àøéô æ"òìáå ñ"àâà éáøòá.oilnehqxew:ïéìéî ïéøå÷ù íéöôòì íéîåãä íéðè÷ íéñâà ïéî.miyixtæ"òìáå ì"âøôñ éáøòá íéùåáç íä
:ù"ééðåãå÷.micxfer:ù"àáøåñ æ"òìáå ã"åøòæ éáøòá.cxfg:øæéçå øåúôëå íåâøú éøòé çåôú.miwqxt`:íéã÷ùì ïéîåã íéðè÷ ïäùëå ñ"âàùøéô æ"òìá

.oitfy:ïéôæù ïåäðî ÷éôð ïåîø ìò íéúéæ áéëøä.oinix:æ"òìá é"à÷ãöìåô 'éô êåøòá

`xephxa yexit

çôhäåפול; ïã÷øtä,קטניות מיני שני  שהם –ïálä ìBôe ÇËÀÀÈÀÇÙÇÇÈÈ
úéòeòMäå הללו הזוגות כל  פולים; מיני שני שהם –íéàìk íðéà ÀÇÀÄÅÈÄÀÇÄ

äæa äæ שהם ממשנתנו  משמע אחר  מזוג ומין אחד  מזוג מין  ברם, – ÆÈÆ
בזה זה (ירושלמי).כלאים

i y y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

בזה. זה כלאים שאינם ירקות מונה משנתנו

úeMwä,קישואים של יחיד  לשון  –ïBôôìnäå הצהוב האבטיח – ÇÄÀÇÀÈÀ
äæa(מלון), äæ íéàìk íðéà אחד מין  הם שנחשבים (עיין – ÅÈÄÀÇÄÆÈÆ

íéàìkירושלמי). :øîBà äãeäé éaø הם והמלפפון הקישות – ÇÄÀÈÅÄÀÇÄ
בזה. זה dcedi.כלאים iaxk dkld oi`eúøæç,חסא –íélb úøæçå ÂÆÆÇÂÆÆÇÄ

בהרים; הגדלה הבר חזרת –ïéLìò,(ציקוריו"ם) –äãN éLìòå ËÀÄÀËÀÅÈÆ
הבר; עולשי כלומר  –íéLéøk תרגומו) "כרתי " בארמית הקרוי  – ÀÅÄ

אדם, למאכל בצל  מין  והוא "חציר"), äãNשל  éLéøëeכרישי – ÀÅÅÈÆ
(קוריאנד"ר);øañkהבר ; –"cb"במן לא)האמור טז , תרגומו:(שמות  ËÀÈ

äãNכוסבר, øañëå; הבר כוסבר –éøöî ìcøçå ìcøçשני – ÀËÀÈÈÆÇÀÈÀÇÀÈÄÀÄ
חרדל , úéøönäמיני úòìãe,מתוקה שהיא –äöeîøäå מין – ÀÇÇÇÄÀÄÀÈÀÈ

חם; באפר היינו ברמץ, אותה שממתקים מרה éøönäדלעת ìBôeÇÄÀÄ
áeøçäå;החרובים כעין ועקומים דקים ששרביטיו קיטנית מין  – ÀÆÈ

הללו  הזוגות äæaכל äæ íéàìk íðéà.הם אחד  שמין  – ÅÈÄÀÇÄÆÈÆ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בזה. זה כלאים שאינם ירקות למנות מוסיפה זו  משנה

õeôpäå úôlä–"uetpd";הלפת לעלי דומים שעליו  צנון  מין  הוא ÇÆÆÀÇÈ
øBúáBøzäå áeøkäå–"xezaexzd" דקים שקלחיו מדברי  כרוב הוא ÀÇÀÀÇÀÀ

ירושלמי). סוברים(רמב"ם ; "קלפיור";xezaexzdyויש  íéãøzäÇÀÈÄהוא
íéðeòläå;סלק מיני שני  שהם –äæa äæ íéàìk íðéàכל – ÀÇÀÄÅÈÄÀÇÄÆÈÆ

כלאים. אינם הללו úéðîeMäåהזוגות íeMä :àáé÷ò éaø óéñBäÄÇÄÂÄÈÇÀÇÈÄ
–"zipney";קטן שהוא הבר שום ìeöìöaäåהיינו  ìöaäבצל – ÇÈÈÀÇÀÇÀ

(לופינּו"ס),ñBîøzäåהבר, –ñBìñìtäå,הבר תורמוס –ïðéà ÀÇËÀÀÇÀÈÀÅÈ
äæa äæ íéàìk זה כלאים ואינם הם אחד מין אלו זוגות אף – ÄÀÇÄÆÈÆ

בזה.

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

אלא  זריעה לענין כלאים איסור  אין  שבאילנות למסכתנו, בפתיחה הזכרנו  כבר 
משנתנו זה. גבי  על זה שונים מינים שני  להרכיב שאסור  בלבד, הרכבה לענין

כלאים. שהם אילנות ומיני כלאים שאינם אילנות מיני  מונה

ïìéàáe:הרכבה כלאי  איסור  לענין  –ïéìîezñøwäå ,íéñbàä ÈÄÈÈÇÈÄÀÇÀËÀÅÄ
קטנים, בר  אגסי מין –íéLéøtäåחבושים הם אספרגלים,(רמב"ם ),– ÀÇÈÄÄ

תפוחים, גורסים:íéãøæòäåמין  ויש –,mixxferdeבר שיחי והם ÀÈËÀÈÄ
קטנים, לתפוחים דומים äæaשפירותיהם äæ íéàìk íðéà– ÅÈÄÀÇÄÆÈÆ

נישנו  זוגות שזוגות מפרשים יש משנתנו: בביאור נחלקו  בירושלמי

והעוזרדים  הפרישים וכן כלאים, אינם והקרסתומלין האגסים כאן :
סוברים  ויש  הם. כלאים זה מזוג ואחד זה מזוג אחד אבל כלאים; אינם

בזה. זה כלאים ואינם הם אחד מין  במשנתנו שנימנו  אלו  çetzäÇÇÇשכל
ãøæçäå, הבר תפוח –íé÷ñøtäהאפרסקים –,ïéã÷Mäå ÀÇÇÀÈÇÇÀÀÄÀÇÀÅÄ

ïéôæéMäåויש ורימון ; זיתים מהרכבת הוא השיזף הירושלמי  לפי – ÀÇÄÈÄ
לשזיפים oitfiydyסוברים, דומים שפירותיהם קוצניים שיחים הם

מהם, קטנים שהם אלא גורסיםïéîéøäåשלנו , יש  –oinicde והוא – ÀÈÄÄ
גרוע, פרי  המגדל  "ל ֹוטּוס" ממין  BcLסנה ét ìò óàäæì äæ ïéî ÇÇÄÆÄÆÈÆ

לזה, זה הם דומים בסיפא, שנימנו  האילנות זוגות שכל  –íéàìkÄÀÇÄ
äæa äæ.זה גבי על  זה להרכיבם ואסור  – ÆÈÆ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

מקום  ומכל לזה זה הדומים אילנות שיש הקודמת, המשנה בסוף שלמדנו לאחר 
על ואף לזה, זה הדומים ירקות מיני  גם למנות משנתנו באה בזה, זה כלאים הם

בזה. זה כלאים הם הרי  כן  פי

õeôpäå ïBðvä הסברנו כבר –uetpdy דומים שעליו צנון  מין  הוא ÇÀÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰õeôpäå ïBðvä,ïñôläå ìcøçä,äöeîøäå úéøönä íò úéðåé úòìãe–äæì äæ ïéîBcL ét ìò óà,äæ íéàìk ©§§©¨©©§¨§©©§¨§©©§¨¦¦©¦§¦§¨§¨©©¦¤¦¤¨¤¦§©¦¤
äæa. ¨¤

d.uetpde oepvd:éøôä íòè øçà äæá åëìäù äîåã éøôä íòè ïéàù éôì äæá äæ íéàìë ïä äæì äæ ïéîåã íéìòäå éøôäù ô"òà.oqtlå"éåøî êåøòá 'éô
:æ"òìá

`xephxa yexit

הלפת, ïñôläåלעלי ìcøçä–oqtld, הבר חרדל úòìãeהוא ÇÇÀÈÀÇÇÀÈÀÇÇ
úéøönä íò úéðåéאוzipeei zrlcäöeîøäå מרה דלעת מין – ÀÈÄÄÇÄÀÄÀÈÀÈ

ברמץ, אותה äæìשממתקים äæ ïéîBcL ét ìò óà בעלים – ÇÇÄÆÄÆÈÆ

הם מקום מכל הפרי, äæaובמראה äæ íéàìk הם שחלוקים לפי  – ÄÀÇÄÆÈÆ
הפרי (ירושלמי).בטעם
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ש, תשי"ז
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י אד"ש, בו כותב שעומדת אצלו על הפרק השאלה, אם יקבל משרת 
הוראה בבית הספר השייך לקונסרבטיבים, ומוסיף אשר קבל חנוכו באה"ק ת"ו, חבר הוא לאגודת 

ישראל ומדריך בפרחי אגודת ישראל.

מובן וגם פשוט, שבאם קבלתו משרה במוסד כהנ"ל יכול להתפרש בהסביבה כנתינת הכשר 
על שיטת הקונסרבטיבים, מופרך הדבר בתכלית, כיון שידוע פסק דין על השיטות האמורות - שהם 

כפירה גמורה.

- מובן שזהו בנוגע להשיטה, משא"כ בנוגע לחברי קהלות הקונסרבטיבים והרעפארם, שכמה 
מחבריהם ישנם מאמינים בה' ובתורתו ככל הדרוש, אלא שאינם מבחינים בין אור לחשך ובין קדושה 

לטומאה, וק"ל. -

כן מובן ופשוט שבאם אפילו אין מקום לפירוש הנ"ל, אם תוכן הלימוד אינו על טהרת הקדש, 
ג"כ מופרך כל הדבר.

באם גם לחשש זה אין מקום כלל, ז. א. שיהי' הוא הבעל הבית בהנוגע להלימודים ובית הספר 
הוא נפרד ואינו שייך לעניני תפלותיהם והנהגותיהם וכו', הנה אדרבה יש מקום להשתדלות להחדיר 
לשם יר"ש וע"י חינוך התלמידים על טהרת הקדש, להוציא יקר מזולל, אף שמוכרחני לאמר שמקרה 

כזה נדיר הוא ביותר וביותר, ולא כתבתי זה אלא לשלימות השקו"ט.

ובודאי לדכוותי' למותר להוסיף, שהכתוב לעיל בענין שהלימוד הוא על טהרת הקדש, הכוונה 
לא רק לאותו הלימוד שמלמד הוא, אלא גם לשאר הלימודים שהילדים דכתתו ילמדו לפניו ולאחריו, 
כיון שבחדא מחתא נינהו, וההורים שימסרו ילדיהם ללמוד בהמוסד, מפני ששבעים רצון הם מהלימוד 

שלו באופן אוטומטי ילמדו תלמידים אלו גם שאר הלימודים.

תורת  אודות  ידיעה  כן  גם  לו  שרכש  תקותי  שבטרנטה,  אנ"ש  עם  הוא  נפגש  שכנראה  כיון 
החסידות וקובע עתים בלימוד תורתה הנקראת בזה הק' נשמתא דאורייתא, והשי"ת יצליחו לבשר 

טוב בכל האמור.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
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העיכובים המדומים ואפילו האמיתיים וכן העלמות והסתרים ייהפכו לטוב ולא רק שלא יפריעו אלא שעוד יסייעו.
ממכתב ט"ז אדר שני, תשי"ז



קפג אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אדר, תשי"ב
ברוקלין.

ועד הנהלת כפר ספריא-חב"ד, 

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם, בם מתארים המצב אשר הסוכנות מציעה להם ודוחקת אותם להעתיק 
את מושבם למקום חדש במרחק איזה קילאמעטער ממקומם עתה, אשר הסוכנות תבנה שם כפר חדש 
בשבילם, בתי דירות ובנינים הצבוריים המוכרחים כמו ביהכ"נ וביהמ"ד, בית ספר, בית טבילה וכו', 
ובמקום החדש הנה כל דירה תהי' בסמיכות להשדה השייך לבית הדירה. אלא שבמקום החדש עדיין 
אין כביש בסמיכות אליו אף שבנין כביש כזה נכנס בתכנית הממשלה בתור ענין דחוף מאד. ומובן אשר 
כל תושבי הכפר החדש עליהם יהי' להתעסק בחקלאות ובמשק השייך לזה, וכמו לולים בהמות וכו'. 
ושואלים חוו"ד. מה עליהם לענות על ההצעה, כיון שיש חילוקי דעות בין אנ"ש דהכפר, וכמה מהם - 
יש להם עבודה מחוץ להכפר, ובמקום הישוב החדש, הנה התחבורה עם המחוץ לכפר קשה יותר, ממה 
שבמקומם עתה. נוסף ע"ז, הנה עבודת החקלאות היא כבדה ביותר עד שכמעט א"א לאיש אחד לעשות 
את כל הענינים הדרושים לזה מבלי עזר מב"ב, ולא לכל משפחות אנ"ש יש אפשרות זו מכמה טעמים:

הנה חוו"ד בזה היא )בתור הצעה(:

א( יש להשתדל בכל האמצעים, אשר אף שהסוכנות תובעת שיהי' ישובם ישוב חקלאי, הנה 
תסדר את זה במקום מושבם עתה )ע"י שימסרו לרשותם השדות שנמצאים בסביבת הכפר דעתה או 
כיו"ב(, כי לדעתי זהו עיקר חשוב מאד, שיתקיים הישוב במקום שהוא עתה, כי ב]כל[ פעם שמעתיקים 
ממקום למקום, הנה ווערט עפעס צובראכען און פארלארען, וד"ל. ויש בי]דם[ טענה חזקה, אשר כיון 
שהסוכנות בעצמה הושיבה אותם במקום זה, וכבר נתרגלו להמקום ועשו בו כמה שיפורים, וכן סידרו 
סדרי חייהם וקישורים עם תל אביב והסביבה ג"כ בהתאם לזה, הנה על הסוכנות האחריות לעמוד 
בדיבורם ולהמציא להם את כל הנצרך למושבה בתור ישוב חקלאי במקומם עתה דוקא, ולא להכריחם 
להטלטל עוד הפעם ממקום למקום, אחרי שכבר עברו כמה גליות וכו', וגם לא לשלול מהם את הזכיות 

אשר הבטיחו להם בתור ישוב חקלאי, אם אינם יכולים להעתיק לכפר החדש המוצע בשבילם.

נכונים( הנה אף שישתדלו  )שלדעתי אינם  ישנם כאלו שמפני כמה טעמים  אני, אשר  משער 
לעשות  מאד,  במאד  חשוב  לדעתי  אשר  להדגיש,  הנני  הפעם  עוד  ולכן  בחלישות,  זאת  יעשו  בהנ"ל, 
את כל האפשרי, בכדי שישארו כולם בקבוצה אחת ובמקומם עתה, וכמובן עם כל הזכיות השייכים 
לישוב חקלאי, ובטחוני חזק, אשר מר שז"ר, מר געלמאן, וגם מר שרגאי בבואו מכאן, יסייעו בידם 
בהשתדלות הנ"ל, אף שתקותי שאם יעמדו בתוקף על דרישתם זו, ובטענה הנ"ל שבאופן כזה הושיב 

אותם הסוכנות במקומם עתה, יצליחו גם בל"ז.

ב( אם למרות השערותי ולמרות כל ההשתדלות במרץ הראוי, לא יצליחו בדרישתם הצודקת 
וגם  עתה  במקומם  היינו  יחד,  גם  המקומות  בשני  חב"ד  כפר  ישוב  שיוקבע  להשתדל  יש  הרי  הנ"ל, 
במקום הכפר החדש. אם אין מספר משפחות אנ"ש מספיק כדי להיותה רוב המכריע בשני ישובים, 
הוותיקים  התושבים  מן  וגם  העולים  מן  כמה  אליהם  לספח  הראוים  באופנים  להשתדל  כדאי  הנה 
החדש,  בכפר  או  דעתה,  חב"ד  בכפר  אם  הכפרים,  משני  באחד  הם  גם  שיתיישבו  לזה,  המתאימים 

ובאופן שבשני המקומות יתנהגו מתאים לרוח חב"ד.

הנה  החדש,  בישוב  ומקצתם  דעתה,  בכפר  מקצת  להתיישב  יוכרחו  שבאם  מעצמו,  מובן 
במקומם דעתה יש קדימה להשאר לאלו המוכרחים מצד עניניהם לעמוד בקישור תמידי עם תל אביב 

וכו', ועל ועד הנהלת הכפר לדון בכל פרט ופרט ולהחליט בזה.

המשך בעמוד קע
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oey`x iyeciw zngn ea o`nl mailmi`xp Ðznd zy` iedinl ,mixenb mi`eyip

dil zixy i`e ,zad zxv dzxve.`nlra zad zxv ixyinl iz` Ðäðùîùù
úåéøòodly xneg edne ,el`n zexengy yi Ðze`eypy Ðoileki opi`e ,mixg`l

df lv` zeixkp ody ,odilra ezn m`e .eia`n eig`l `ypdlzexzen odizexv Ð

.dfl `ypdlåîà.a`d zy` el `id ixdy ,eia`n df ly eig`l `ypdl dleki dpi` Ð

eia` ig` zy`e mipa el eidy eia`n eig` zy`e eia` zeg`e a`d zy` okeolek Ð

e`yip m`e .mlerl df lr meaii cv oda oi`e ,eilr zexeq`y myk eia`n eig`l zexeq`

,mixg`lmdleezne ,zexg` miyp`l` dxeq` dexr zxv oi`y ,dfl `ypil zexzen Ð

dltpykdxhty oeiky .zg` mrt dexrd mr meaiildexr zxvlzinler dcnr Ð

.mipa dl yiy g` zy` xeqi`aíéøéúî éàîù úéázilc ,eig`l maiizdl dexr zxv Ð

."xexvl"c dyxc jd edl
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áømipniq `la mipa oi` xn` ciafmipa xeair oi`c yxtl jixvc wgvi epiax xne` Ð

o`nl `l` oke .wecaipe :jixtcn .ez` oipnf ,edine .mipniq `la zeidl ievn `niiw ly

mipniq `la llk mipa oi` m`e .xninl `ki` i`n oiyyeg oi` xn`cÐoeyl mbe .exyp i`ce

xeair giky `lc meyne ,exyp i`cey `le ,`nlra `yyg `l` `kilc rnyn inp oiyyeg

miyyegc ,zp`nn ezeng epivn `l mipniq `la

xa dax inp xn`w ikdle lif`e wiqnck ,mipniql

s` ,zn dxaere dzn `id dfd onfd jez :i`eil

`ziixaae .giky `lc oeik ,dig minrtc it lr

zenz `ny hwpc iaia axcÐ,herind liaya

`ny hwpinl yg `l i`eil xa daxc ab lr s`e

axc `xnbl el oipne :xn`z m`e .`herin liaya

mipniq `la llk mipa oi`c xninl ira `l ciaf

llk mipa oi` m`c :xnel yie ?dizlina rnynck

ibeltl `z` i`na ok m` ,xninl `a mipniq `la

`la llk mipa oi` inp diciclc oeik ?`xtq axc`

xninl `z` i`ce `l` !`xtq axl enk mipniq

`kil ike ,zexryd `l` zelcb oniq mipad oi`c

zexryÐikdle .dlecb i`ce dl opiwfgn `l

exyp `ny oiyyeg :ipyne ?wecale :jixt

oiyecwe dvilg oiprl dlecb wtqa dl oiyyeze

qxhpewae .`aeh iline oiyper oiprle ,`ziixe`c

,onfd xg`lk onfd jezc ciaf ax xaqc :yxit

`nlrac wgvi epiaxl d`xp .`zkldk `lc

`kd ip`ye ,onfd iptlk onfd jezc ciaf ax dcen

xg`l md eli`k mipniql opiayg mipa ici lrc

.`xtq axl inp ziyixtck ,onfíåùîxrv

opiyiig dcil`la mipa oi`c oeik :xn`z m`e Ð

mipniqÐi`e ,dcil inw wecap xeaird zryn

oipniq `kilÐizk`c ,exyp `ny yginl `kil

hwp `wec e`lc :xnel yie !dcil xrv `a `l

xeair xrv meync inp oicd `edc ,dcil xrv

`l` dcil xrv hwp `le .exyp `ny opiyiig

,o`nl ick zengd z` wecape dil iyw`c meyn

dcil xg` epiidcÐd"de .dcil xrv hwp ikdl

`ki`c ,ogky` `le dcil inw dpwca i`c

yxtn did i`e .xeair xrv meyn exypc yginl

mipniq `la mipa zcil oi`c ciaf axc dizlin

xn`wÐ`le ,dcil xrv hwpc `d xity iz` ied

.opiyiig xeair xrv meyn xnel mikixv epiid

ipyn ied `l ok m`c ,ok xnel xyt` i` la`

.i`eil xa daxl icinäúîdyxbzp e` ezÐ

meyn ,zipeli` z`vnpy e` dp`in hwp `lc `d

seqale qpk elit` opireny`l `z` oizipznc

qpk il jke .i`nw iyeciw edl elhac ,yecg mey oi` zipeli` z`vnpy e` dp`ine ,yxib

el`d zeixrd lkn zg`` i`wc meyn :inp i` .qpk seqale dp`in enk dp`in seqale

.zeixrd lka jiiy `l zipeli` z`vnpy e` dp`ine

äùìù'eke mipy mig`Ð) "mig` drax`" wxta onwlyxt` (yxib ligznd xeac `,l

.mig` dyly hwp i`n` dlïéàåùðmilitn mipey`xdded `l `kd Ð

zenai) "i`ny zia" wxtac `idd meyne ,oi`eyip ixz `kd `kilc ,mipey`xd hwpinl jiiy

gw(a,mzd yxtne xqe` xfril` iaxe mail zxzen Dxifgde dy`d yxbnd :opzc ,ikd hwp¨

.militn mipey`xd mi`eyip i` zltn dzin i` dil `wtqnc meyn xfril` iaxc `nrh

ïàîú'ek maiizze `zyddphwd z` oicnln dil zilc l`ilnb oaxl elit`e Ð

) "i`ny zia" wxta onwl ,o`nzyhw(`,`kidc jixt :inp i` .dlran d`ivedl epiid

dp`incÐ.dvilga `l` dpwz dl oi`c rnyn oizipzne ,dzxv maiizzàìdexr zxv

'ek ip`yinxc `nrhc dil `pne :xn`z m`e .eza zxvk zi`xp dlitp zrya inp `kd Ð

meyn diteb l`wfgi xa inxc `nrh `nlc ?ezlkk zi`xp dlitp zryac meyn l`wfgi xa

meyn l`wfgi xa inxc `nrh jgxk lrc xnel yie !ezwifl zp`nn dpi`c ,`irye` iaxc

eia`l dxeq` hwpcn ,ezlkk zi`xp dlitp zryacÐ`nrh i`e ,`ixy `nlrlc llkn

ezwifl zp`nn dpi`c meynÐinxc `ziixa dywz ok m` :xn`z m`e .`nlrl inp dxeq`

,dvlgyk ixiinc xninl `ki`c :odk dyn epiax axd uxize !`irye` iaxl l`wfgi xa

eia`l dxeq` mewn lkne .dwif `kilc ,dnaiizpy xg` maia dp`inyk :inp i` .ezwifl zp`nnc meyn `le ,`nlrl `ixy ikdleÐ.ezlkk zi`xp dlitp zryac meyn
i`n
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!÷Bãáðå .íéðîéñ àìa íéða ïéà :øîà ãéáæ áøå§©§¦¨©¥¨¦§Ÿ¦¨¦§¦§
àlà ,ïéLLBç øîàc ïàîì àçéðä .eøLð ànL ïðéLééç̈§¦©¤¨¨§¨¦¨§©©£©§¦¤¨
eléôà ?øîéîì àkéà éàî ïéLLBç ïéà øîàc ïàîì§©©£©¥§¦©¦¨§¥©£¦
.ïðéLééç ¯ äãéì øòö íeMî ,ïéLLBç ïéà øîàc ïàîì§©©£©¥§¦¦©©¥¨¨§¦©

'åëå ïäéúBøö úBøèBt ãöék"øîà ?éléî éðäðî ." ¥©§¨¥¤§¨¨¥¦¥¨©
äúaéø äøBzä ,"øBøöì" àø÷ øîàc :äãeäé áø©§¨§¨©§¨¦§©¨¦§¨
éàî äøö ,àéä àøáñ :øîà éLà áø .äaøä úBøö̈©§¥©©¦¨©§¨¨¦¨¨©
äøö úøö ,àîéi÷ äåøò íB÷îác ¯ àøéñà àîòè©£¨£¦¨§¦§¤§¨©§¨¨©¨¨

'åë ïä eúî íà ãöék" .àîéi÷ äåøò íB÷îa ¯ éîð." ©¦¦§¤§¨©§¨¥©¦¥¥
ìL :eäðéîøe ?Løéb óBqáìe ñðk eléôàå,íéçà äL ©£¦¨©§©¥¥§¦§§¨©¦

,úéøëð éeNð ãçàå úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦
,úéøëð éeNpä úîe BzLà úBéçà éìòaî ãçà Løéb¥¥¤¨¦©£¥£¨¦§¥©¨¨§¦
eúî íàL :eøîàL àéä Bæ ¯ úîe Løâîä dñðëe§¨¨©§¨¥¥¦¤¨§¤¦¥
øçàå Løéâc àîòè .úBøzeî ïäéúBøö ¯ eLøbúð Bà¦§¨§¨¥¤¨©£¨§¥¥§©©
øîà !àì ¯ Løéb Ck øçàå ñðk ìáà ,ñðk Ck̈¨©£¨¨©§©©¨¥¥Ÿ£©
éàä .Bæ äðL àì Bæ äðML éî ,àøáz :äéîøé éaø©¦¦§§¨©§¨¦¤¨¨Ÿ¨¨©
ïéàeOð :øáñ àpz éàäå ,úìtî äúéî :øáñ àpz©¨¨©¦¨©¤¤§©©¨¨©¦¦
,àeä àpz ãç íìBòì :øîà àáø .íéìétî íéðBLàøä̈¦¦©¦¦¨¨¨©§¨©©¨

éøö ïéàå Bæå"."ïàîì äìBëiL ìëå" .éðú÷ "Bæ øîBì C §§¥¨¦©¨¨¥§¨¤§¨§¨¥
éaøì déì àòéiñî àîéì !íaééúúå àzLä ïàîúe§¨¥¨§¨§¦§©¥¥¨§©§¨¥§©¦
dðéàå Bøîàîì úðàîî :àéòLBà éaø øîàc ,àéòLBà©£¨§¨©©¦©£¨§¨¤¤§©£¨§¥¨

îøa éîø éðúc .éðàL äåøò úøö ,àì !Búwéæì úðàî §¨¤¤§¦¨¨¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦©
íáia äðàéî ,åéáàì úøzeî ¯ ìòaa äðàéî :ìà÷æçé§¤§¥¥£¨©©©¤¤§¨¦¥£¨©¨¨
,Búlëk úéàøð äìéôð úòMî :àîìà ,åéáàì äøeñà ¯£¨§¨¦©§¨¦§©§¦¨¦§¥§©¨

.Bza úøök úéàøð äìéôð úòMî éîð àëääðùî ¨¨©¦¦§©§¦¨¦§¥§¨©¦
,íéøçàì úBàeNpL éðtî ,elàî úBøeîç úBéøò LL¥£¨£¥¥¦§¥¤§©£¥¦
,åéáà úBçàå ,åéáà úLàå ,Bnà :úBøzeî ïäéúBøö̈¥¤¨¦§¥¤¨¦©£¨¦
.åéáàî åéçà úLàå ,åéáà éçà úLàå ,åéáàî BúBçà£¥¨¦§¥¤£¦¨¦§¥¤¨¦¥¨¦
.íéøñBà ìlä úéáe ,íéçàì úBøvä ïéøézî éànL úéa¥©©©¦¦©¨¨©¦¥¦¥§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zenai(oey`x meil)

:df oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdàìa íéða ïéà ,øîà ãéáæ áøå§©§¦¨©¥¨¦§Ÿ
.íéðîéñ,zad z` dlicbn dpi` dnvr cvn mipad zcil mlerly ¦¨¦

dpy `"in ,cg` meie mipy `"i cr ,da yi mipnf dylyy `l`
jeze .cg` meie dpy a"i xg`le ,cg` meie dpy a"i cr cg` meie
ixd mipniq ea d`iad m`y ,df onf xg`l enk `ed irvn`d onfd

dlecb ziyrp `iddwfgy meyn ,dlecb ziyrp f` dcli m`e .
epivn `l jkitl .dxarzdy dryn xak mipniq d`iady dilr
.mipniq d`iad xak mzqd on dcliy xg`n oky ,zp`nn ezeng

:`xnbd dywn÷Bcáðåjenql epl dnle ,mipniq d`iad m` dze` §¦§
mipniq da `vnp `le wecap m` s` :`xnbd zvxzn .dwfgd lr

c meyn ,dlecbl dpwifgpànL ïðéLééçizy] mipniq dl eid ©§¦©¤¨
e [zexry.eøLð̈§

mi`xen` ewlgp `ld :`xnbd dywn aey(.en dcp)dpy a"i zaa
miyyeg oi` `tt ax zrcly ,mipniq da e`vnp `ly cg` meie
m` .exyp `ny miyyeg itt ax zrcle ,exype mipniq d`iady

okïéLLBç øîàc ïàîì àçéðä,ciaf ax ly evexiz x`ean ,exypy ¨¦¨§©§¨©§¦
ïéLLBç ïéà øîàc ïàîì àlà,mipniq exyp `ny,øîéîì àkéà éàî ¤¨§©§¨©¥§¦©¦¨§¥©

elit` `id dphw oiicr mipniq da e`vni `le dpwcap m` `ld
.dcliy

:`xnbd zvxznïéLLBç ïéà øîàc ïàîì eléôàexyp `ny £¦§©§¨©¥§¦
mewn lkn ,mipniqdïðéLééç äãéì øòö íeMîxaky ina jkl ¦©©¥¨©§¦©

.mipniqd zxiypl mxeb `edy itl ,dcli
:epzpyna epipyúBøö úBøèBt ãöék,'åëå ïäézg` e` eza dzid ¥©§¨¥¤

myk ,zne zxg` dy` ele ,eig`l ze`eyp el`d zeixrd lkn
lirl `ziixaa epipye .dxeht eza zxv jk dxeht ezay(:b),

xn`py dnn `ed dxv xeht xewny(gi gi `xwie)dzeg` l` dy`e'
dnai' xn`p meaiae ,'diiga dilr dzexr zelbl xexvl gwz `l
xen`d 'dilr' s`y 'dilr' 'dilr' dey dxifba eyxce .'dilr `eai
zxv s`y eyxc 'xexvl'ne ,meai mewna xacn dy` zeg`a
dxvd zxv s`y ,epzpyna epipy cer .znaiizn dpi` dy` zeg`

.dvilge meain dxeht
:`xnbd zl`eyéléî éðäðî.dxeht dexrd ly dzxv zxv s`y §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn,äãeäé áø øîàdnn ok epcnl'øBøöì' àø÷ øîàc ¨©©§¨§¨©§¨¦§

y cenll yi y"ixd xeziiny ,'xevl' `leäúaéø äøBzäxeq`l ©¨¦§¨
,äaøä úBøöe .mlerd seq cr ,d`ld oke dzxv zxv z` mbáø ¨©§¥©

,øîà éMàdyxca jxev oi` aey dxvd z` dxez dxq`y xg`l ©¦¨©
`l` ,dxv zxv xeq`l zcxtpàéä àøáñixdy .dxqe`léàî äøö §¨¨¦¨¨©

àîòè`id,àøéñàmeynàîéé÷ äåøò íB÷îác[zcner `id-] ©£¨£¦¨§¦§¤§¨©§¨
ok m`e ,dzenk dxeq`eàîéé÷ äåøò íB÷îa éîð äøö úøöxq`idl ¨©¨¨©¥¦§¤§¨©§¨

.dzenk
:epzpyna epipy'åë ïä eúî íà ãöékeza dzid ,zexzen odizexv ¥©¦¥¥

dzn ,zxg` dy` ele ,eig`l ze`eyp el`d zeixrd lkn zg` e`
zwiicn .zxzen dzxv eig` zn jk xg`e dyxbzp e` eza
'dyxbzp e` eza dzne zxg` dy` ele' dpynd ixacn :`xnbd

,dxvd zxzip ote` lkay rnyneléôàåmcew m`ñðkdxvd z` ©£¦¨©
åwxLøéb óBqáìeig` zzin zrya oky ,[` xeiv] dexrd z` §§©¥¥

.efl ef zexv eid `l xak meail dlitpd zry `idy
:`xnbd dywn,eäðéîøeoldl dpyna epipy `lde(.l),ìLäL §¦§§¨

ãçàå úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL ,íéçàmdn,úéøëð éeNðeLøéb ©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¥
éìòaî ãçàdúBéçàz`å ,BzLàjk xg`úîg`däéeNplúéøëð ¤¨¦©£¥£¨¦§§¥©¨¨§¦
,mipa `ladñðëe[dnai-]å Løâîäjk xg`,úîg`d maiin §¨¨¦©§¨¥§¥

ixdy .eig`n el dltpy ef zixkp [dipyd zeg`d lra] iyilyd
z` ipyd yxib xak oky ,ezy` zeg` zxv dzid `l mlern

e .zixkpd z` qpky iptl iyilyd ly ezy` zeg`eøîàL àéä Bæ¦¤¨§
,minkgeúî íàLzeixrd.úBøzeî ïäéúBøö ,eLøbúð Bàrnyne ¤¦¥¦§¨§¨¥¤¨

càîòèmeyn `weec `ed dipyd zeg`d lral zxzen dxvdy ©§¨
cmcewLøéâezy` z` dpey`xd zeg`d lraåwxñðk Ck øçà §¥¥§©©¨¨©

ly dzxv mlern ef dzid `l df ote`a oky ,zixkpd dxvd z`
.[a xeiv] ezy` zeg`ìáàmcew m`ñðkdpey`xd zeg`d lra £¨¨©

zixkpd z`åwxLøéb Ck øçà,[b xeiv] zeg`d z`àìdidz §©©¨¥¥Ÿ
dzid `l xak eig` zny dryay s`e .iyilyl zxzen zixkpd
meyn ,eilr dxeq` `id mewn lkn ,ezy` zeg` zxv ef zixkp

.epzpyn lr jkn dywe efl ef zexv eid lrad iigay
:`xnbd zvxznàøáz ,äéîøé éaø øîàel` zeipyn wlge xeay - ¨©©¦¦§§¨©§¨¥

e ,efn efäðML éîdpynäðL àì ,Bæz`àpz éàä .Bæepzpyn ly ¦¤¨¨Ÿ¨¨©©¨
z` yxib jk xg` wxe dze` qpk mcew m` mb dxv xiznd

,dexrdøáñdyäúéîd `id lrad lyúìtîdzin zryae ,meail ¨©¦¨©¤¤
.efl ef zexv eid `l xak dlitp zry `idyàpz éàäådpynd ly §©©¨

z` qpk jk xg`e dexrd z` yxib mcewy ote`a wx xizdy oldl
,dxvd,íéìétî íéðBLàøä ïéàeNð øáñmilitn oi`eyipd mvry ¨©¦¦¨¦¦©¦¦

xg`l maid zexr zxv dzidy xg`ne ,zeniykl meail dze`
.dzxv zeidl lcgzy xg`l s`e ,mlerl eilr dxeq` di`eyip

:sqep uexiz d`ian `xnbdàeä àpz ãç íìBòì ,øîà àáødpyy ¨¨¨©§¨©©¨
,zeipynd izy z`åjxc lréøö ïéàå Bæ',éðz÷ 'Bæ øîBì Celit`y §§¥¨¦©¨¨¥

jixv oi`e ,zxzen dxvd dexrd z` yxib seqale dxvd z` qpka
.zxzen `id qpk seqale yxibay xnel

:epzpyna epipyïàîì äìBëiL ìëådzxv ,dp`in `le dlra iiga §¨¤§¨§¨¥
da yi ,dxezd on di`eyip oi`y xg`ny .znaiizn `le zvleg

:`xnbd dywn .`xnegl wx dexr zxv oicïàîúedexrdàzLä §¨¥©§¨
ok ici lre ,el` oiyeciwa ipevx oi` xn`ze ,lrad zzin xg`l

dexr zxv dzxv aygiz `líaééúúåoe`ind ixdy .[c xeiv] §¦§©¥
,eig` zy` dzid `l mlerny `vnpe rxtnl oi`eyipd z` xwer

.mlern dexr zxv dipyd dzid `le
:`xnbd jkn dgikendéì àòéiñî àîéìepzpyn.àéòLBà éaøì ¥¨§©§¨¥§©¦©§¨
oldl mi`pz ewlgpy(.fw)zp`nn i`ny zia zrcl ,oe`in oica

zwelgne .maia mb zp`nn lld zia zrcle ,maia `le lraa
`id mi`xen`(a"r my).lld zia zhiya,àéòLBà éaø øîàc§¨©©¦©§¨

úðàîî`idBøîàîìxn`n iyeciwa dze` yciw m`y ,maid ly §¨¤¤§©£¨
,dzwifl zxfeg `id ixde oe`ina xn`nd rwtpåmle`dðéà §¥¨

Búwéæì úðàîî`ll z`vle mipey`xd oi`eyipd z` jka xewrl §¨¤¤§¦¨
ici lr weyl zxzipe ezwifl s` `id zp`nn ,xn` `lere .dvilg
dp`in ok m` `l` zxzen dxvd oi`y jkne .dvilg `la oe`ind
zial s`y ,`irye` iax ixack gikedl yi ,dlra iiga dexrd

.dwifa zp`nn dpi` lld
:`xnbd dgecàìs` `id zp`nn mlerl `l` ,ef `id di`x Ÿ

j` ,ezwifa,éðàL äåøò úøöoe`in liren oi` dxifb meyny ¨©¤§¨¨¥
`ziixaa epipy oky .dzxv z` xizdl ick maia dexrdéîø éðúc§¨¥¨¦

,ìà÷æçé øay dphw.åéáàì úøzeî ìòaa äðàéîmc`y it lr s`e ©§¤§¥¥£¨©©©¤¤§¨¦
lkn ,epnn dyxbzdy e` dpnl`zdy xg`l s` ezlka xeq`
`l mlerny `vnpe ,rxtnl oad iyeciw z` xwer oe`ind mewn

m` la` .a`d zlk dzidäðàéîdphwdíáia,dlra zny xg`l ¥£¨©¨¨
`id ixdåéáàì äøeñà.dlra ly,àîìày jkl yeygl yiúòMî £¨§¨¦©§¨¦§©

däìéôðmcew ,meaildzid ,oe`ind ici lr diyeciw exwrpy §¦¨
,Búlëk úéàøðs`e .meail dze` ewiwfd epa i`eyipy meyn ¦§¥§©¨

exaqie zeixad erhi ,rxtnl oiyeciwd z` xwer oe`indy
e .mipey`xd oiyeciwa `le ,cala maid zwifa `ed oe`indyàëä̈¨

éîðy meyn eilr dxeq` `id zp`nn eza zxvaäìéôð úòMî`id ©¥¦§©§¦¨
,Bza úøök úéàøðoe`ind ici lr zad iyeciw exwrpy mcew oky ¦§¥§¨©¦

zxv lk xizdl e`eai dpxizp m`e ,meail diyeciw dze` ewiwfd
.oe`in `la s` dexr

äðùî
LLdúBéøò,dpynd jynda zehxetndî úBøeîçdxyr yng ¥£¨£¥

zeixrelàzeixrd dxyr yng oky .zncewd dpyna zeiepyd ¥
eltpe eig`l e`yip m` ok lre ,eig` lr `le maid lr wx zexeq`
zexeng el` yy la` .odizexv z` zexqe` od ixd meail eiptl

,eig` lr mb zexeq`e xzeiL éðtîodúBàeNpwx [`ypdl zeleki] ¦§¥¤§
íéøçàìe`yip m`e .meail eiptl eltiy okzi `le ,eig`l `le ©£¥¦
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קפה יבמות. פרק ראשון - חמש עשרה נשים דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
jtdyרש"י                                                                                                                                      תוספות in` cenr bi sc ± ipy wxtzenai

íéðîéñ àìá íéðá ïéàzephwa zcleide Ðmipniq d`iadyne .mipniq d`iad dwfg ±

dxyr mizy jeza,o`nz `l Ðjez :ciaf axl dil `xiaqc .edpip mixenb mipniq ipdc

.edpip `ney opixn` `le ,oniq oiprl onf xg`lk onf'åë øîàã ïàîì àçéðä`zbelt Ð

dcp) "otec `vei" wxta.(`,enéìéî éðä àðî.dxeht dzxv zxvc Ðïäéúåøö åùøâúð
úåøúåî,zixkpd z` eig` qpk elit`e Ð

ef zexv edl eedc ,eig` za z` yxib seqale

oiyexib mcew eflikd elit` Ðopixywdil

li`ed ,dyxbzp e` eza dzne :ipzwck ,ineaiil

.efl ef zexv eed `l dlitp zryaeäñðëå
úîå ùøâîäieypy iyily iptl zixkp dltpe Ð

zxv edl `iedc ,dpey`xd ef ly ezy` zeg`

,dy` zeg`.dyxbzpynúåøúåî ïäéúåøöÐ

dxv df ly ezy` zeg` dzid `le li`ed

zixkpl.dyxbzp ef ly mi`eyp mcewy ef

àøáú.iccd` oiiyw Ðàðú éàäoizipznc Ð

jkld ,meaiil eiyp zltn lrad zzin xaq

dzin zryac oeik ,yxib seqale qpk elit`

`id zad zxv e`l.`ixy Ðàðúå`ziixac Ð

z`yp dy`dy mipey`xd oi`eyip :xaq

,jkld .meaiil dze` militn dlralziyrpyn

zg` dry dexr zxv.zinler dxeq` ÐåæÐ

qpkc `kdc oizipznc,zxzen yxib seqale

xnel jixv oi`e ,dyxbzp e` eza dzne :ipzwck

.qpk seqale yxibc mig` dylyc efïàîúåÐ

oiyecwa iyti` i` :xn`ze ,`zyd dexrd

ipeycwyin`,znd ilral ig`exewrze

,mipey`xd oiyeciwmaiizze.dzxvúðàîî
åøîàîì:"i`ny zia" wxta onwl `pzc `d Ð

.maiae lraa mixne` lld ziaeåøîàîì`ed Ð

dphw dnaia xn`n maid dyr m`y ,zp`nnc

ea dp`inez` oe`in riwtn Ðdxfge ,xn`nd

dlecbc ab lr s`e .zvlege ,dcal dwifl

ol `niiw ,qepkl dvx `le xn`n da dyry

hb dkixv (a,p zenai) "l`ilnb oax" wxta

ezwifl dvilge exn`nl`kd Ðxwr oe`in

.`hib `ira `le ,exn`nlåú÷éæì úðàîî ïéàå
zwif riwtdle ,mipey`x mi`eyp xewrl Ð

dexr iab inp `kd .dvilg `la z`vle ,meaii

i`nw oi`eypl `zydc oe`in dil xwr `l Ð

.dzxv ixyinléðàù äåøò úøöexfb opax Ð

`lc ,dzxv ineail o`nz `lyileflflzxva

.ixyinl iz` `nlc ,dexräðàéîezlk Ð

zxzen dlraadzxwrc .dingl,di`eyipl

zzetnk `iedelr s` ,mai zwifa dp`ine ,oey`xd dlra ,epa zn la` .el zxzene ,epa

dxwr i`nw oi`eypc abdryn ,`id ezlk dlitp zryn :`nl` .eia`l dxeq` Ð

maiizdl dltpydwwfpemipey`xd oi`eyip zngn mailmixenb oi`eyip mze` mi`xp Ð

.df ly ezlke znd zy` iedinléîð àëäzad dwwfpy dlitp zryn ,dexr zxva Ð

oey`x iyeciw zngn ea o`nl mailmi`xp Ðznd zy` iedinl ,mixenb mi`eyip

dil zixy i`e ,zad zxv dzxve.`nlra zad zxv ixyinl iz` Ðäðùîùù
úåéøòodly xneg edne ,el`n zexengy yi Ðze`eypy Ðoileki opi`e ,mixg`l

df lv` zeixkp ody ,odilra ezn m`e .eia`n eig`l `ypdlzexzen odizexv Ð

.dfl `ypdlåîà.a`d zy` el `id ixdy ,eia`n df ly eig`l `ypdl dleki dpi` Ð

eia` ig` zy`e mipa el eidy eia`n eig` zy`e eia` zeg`e a`d zy` okeolek Ð

e`yip m`e .mlerl df lr meaii cv oda oi`e ,eilr zexeq`y myk eia`n eig`l zexeq`

,mixg`lmdleezne ,zexg` miyp`l` dxeq` dexr zxv oi`y ,dfl `ypil zexzen Ð

dltpykdxhty oeiky .zg` mrt dexrd mr meaiildexr zxvlzinler dcnr Ð

.mipa dl yiy g` zy` xeqi`aíéøéúî éàîù úéázilc ,eig`l maiizdl dexr zxv Ð

."xexvl"c dyxc jd edl
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áømipniq `la mipa oi` xn` ciafmipa xeair oi`c yxtl jixvc wgvi epiax xne` Ð

o`nl `l` oke .wecaipe :jixtcn .ez` oipnf ,edine .mipniq `la zeidl ievn `niiw ly

mipniq `la llk mipa oi` m`e .xninl `ki` i`n oiyyeg oi` xn`cÐoeyl mbe .exyp i`ce

xeair giky `lc meyne ,exyp i`cey `le ,`nlra `yyg `l` `kilc rnyn inp oiyyeg

miyyegc ,zp`nn ezeng epivn `l mipniq `la

xa dax inp xn`w ikdle lif`e wiqnck ,mipniql

s` ,zn dxaere dzn `id dfd onfd jez :i`eil

`ziixaae .giky `lc oeik ,dig minrtc it lr

zenz `ny hwpc iaia axcÐ,herind liaya

`ny hwpinl yg `l i`eil xa daxc ab lr s`e

axc `xnbl el oipne :xn`z m`e .`herin liaya

mipniq `la llk mipa oi`c xninl ira `l ciaf

llk mipa oi` m`c :xnel yie ?dizlina rnynck

ibeltl `z` i`na ok m` ,xninl `a mipniq `la

`la llk mipa oi` inp diciclc oeik ?`xtq axc`

xninl `z` i`ce `l` !`xtq axl enk mipniq

`kil ike ,zexryd `l` zelcb oniq mipad oi`c

zexryÐikdle .dlecb i`ce dl opiwfgn `l

exyp `ny oiyyeg :ipyne ?wecale :jixt

oiyecwe dvilg oiprl dlecb wtqa dl oiyyeze

qxhpewae .`aeh iline oiyper oiprle ,`ziixe`c

,onfd xg`lk onfd jezc ciaf ax xaqc :yxit

`nlrac wgvi epiaxl d`xp .`zkldk `lc

`kd ip`ye ,onfd iptlk onfd jezc ciaf ax dcen

xg`l md eli`k mipniql opiayg mipa ici lrc

.`xtq axl inp ziyixtck ,onfíåùîxrv

opiyiig dcil`la mipa oi`c oeik :xn`z m`e Ð

mipniqÐi`e ,dcil inw wecap xeaird zryn

oipniq `kilÐizk`c ,exyp `ny yginl `kil

hwp `wec e`lc :xnel yie !dcil xrv `a `l

xeair xrv meync inp oicd `edc ,dcil xrv

`l` dcil xrv hwp `le .exyp `ny opiyiig

,o`nl ick zengd z` wecape dil iyw`c meyn

dcil xg` epiidcÐd"de .dcil xrv hwp ikdl

`ki`c ,ogky` `le dcil inw dpwca i`c

yxtn did i`e .xeair xrv meyn exypc yginl

mipniq `la mipa zcil oi`c ciaf axc dizlin

xn`wÐ`le ,dcil xrv hwpc `d xity iz` ied

.opiyiig xeair xrv meyn xnel mikixv epiid

ipyn ied `l ok m`c ,ok xnel xyt` i` la`

.i`eil xa daxl icinäúîdyxbzp e` ezÐ

meyn ,zipeli` z`vnpy e` dp`in hwp `lc `d

seqale qpk elit` opireny`l `z` oizipznc

qpk il jke .i`nw iyeciw edl elhac ,yecg mey oi` zipeli` z`vnpy e` dp`ine ,yxib

el`d zeixrd lkn zg`` i`wc meyn :inp i` .qpk seqale dp`in enk dp`in seqale

.zeixrd lka jiiy `l zipeli` z`vnpy e` dp`ine

äùìù'eke mipy mig`Ð) "mig` drax`" wxta onwlyxt` (yxib ligznd xeac `,l

.mig` dyly hwp i`n` dlïéàåùðmilitn mipey`xdded `l `kd Ð

zenai) "i`ny zia" wxtac `idd meyne ,oi`eyip ixz `kd `kilc ,mipey`xd hwpinl jiiy

gw(a,mzd yxtne xqe` xfril` iaxe mail zxzen Dxifgde dy`d yxbnd :opzc ,ikd hwp¨

.militn mipey`xd mi`eyip i` zltn dzin i` dil `wtqnc meyn xfril` iaxc `nrh

ïàîú'ek maiizze `zyddphwd z` oicnln dil zilc l`ilnb oaxl elit`e Ð

) "i`ny zia" wxta onwl ,o`nzyhw(`,`kidc jixt :inp i` .dlran d`ivedl epiid

dp`incÐ.dvilga `l` dpwz dl oi`c rnyn oizipzne ,dzxv maiizzàìdexr zxv

'ek ip`yinxc `nrhc dil `pne :xn`z m`e .eza zxvk zi`xp dlitp zrya inp `kd Ð

meyn diteb l`wfgi xa inxc `nrh `nlc ?ezlkk zi`xp dlitp zryac meyn l`wfgi xa

meyn l`wfgi xa inxc `nrh jgxk lrc xnel yie !ezwifl zp`nn dpi`c ,`irye` iaxc

eia`l dxeq` hwpcn ,ezlkk zi`xp dlitp zryacÐ`nrh i`e ,`ixy `nlrlc llkn

ezwifl zp`nn dpi`c meynÐinxc `ziixa dywz ok m` :xn`z m`e .`nlrl inp dxeq`

,dvlgyk ixiinc xninl `ki`c :odk dyn epiax axd uxize !`irye` iaxl l`wfgi xa

eia`l dxeq` mewn lkne .dwif `kilc ,dnaiizpy xg` maia dp`inyk :inp i` .ezwifl zp`nnc meyn `le ,`nlrl `ixy ikdleÐ.ezlkk zi`xp dlitp zryac meyn
i`n
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!÷Bãáðå .íéðîéñ àìa íéða ïéà :øîà ãéáæ áøå§©§¦¨©¥¨¦§Ÿ¦¨¦§¦§
àlà ,ïéLLBç øîàc ïàîì àçéðä .eøLð ànL ïðéLééç̈§¦©¤¨¨§¨¦¨§©©£©§¦¤¨
eléôà ?øîéîì àkéà éàî ïéLLBç ïéà øîàc ïàîì§©©£©¥§¦©¦¨§¥©£¦
.ïðéLééç ¯ äãéì øòö íeMî ,ïéLLBç ïéà øîàc ïàîì§©©£©¥§¦¦©©¥¨¨§¦©

'åëå ïäéúBøö úBøèBt ãöék"øîà ?éléî éðäðî ." ¥©§¨¥¤§¨¨¥¦¥¨©
äúaéø äøBzä ,"øBøöì" àø÷ øîàc :äãeäé áø©§¨§¨©§¨¦§©¨¦§¨
éàî äøö ,àéä àøáñ :øîà éLà áø .äaøä úBøö̈©§¥©©¦¨©§¨¨¦¨¨©
äøö úøö ,àîéi÷ äåøò íB÷îác ¯ àøéñà àîòè©£¨£¦¨§¦§¤§¨©§¨¨©¨¨

'åë ïä eúî íà ãöék" .àîéi÷ äåøò íB÷îa ¯ éîð." ©¦¦§¤§¨©§¨¥©¦¥¥
ìL :eäðéîøe ?Løéb óBqáìe ñðk eléôàå,íéçà äL ©£¦¨©§©¥¥§¦§§¨©¦

,úéøëð éeNð ãçàå úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦
,úéøëð éeNpä úîe BzLà úBéçà éìòaî ãçà Løéb¥¥¤¨¦©£¥£¨¦§¥©¨¨§¦
eúî íàL :eøîàL àéä Bæ ¯ úîe Løâîä dñðëe§¨¨©§¨¥¥¦¤¨§¤¦¥
øçàå Løéâc àîòè .úBøzeî ïäéúBøö ¯ eLøbúð Bà¦§¨§¨¥¤¨©£¨§¥¥§©©
øîà !àì ¯ Løéb Ck øçàå ñðk ìáà ,ñðk Ck̈¨©£¨¨©§©©¨¥¥Ÿ£©
éàä .Bæ äðL àì Bæ äðML éî ,àøáz :äéîøé éaø©¦¦§§¨©§¨¦¤¨¨Ÿ¨¨©
ïéàeOð :øáñ àpz éàäå ,úìtî äúéî :øáñ àpz©¨¨©¦¨©¤¤§©©¨¨©¦¦
,àeä àpz ãç íìBòì :øîà àáø .íéìétî íéðBLàøä̈¦¦©¦¦¨¨¨©§¨©©¨

éøö ïéàå Bæå"."ïàîì äìBëiL ìëå" .éðú÷ "Bæ øîBì C §§¥¨¦©¨¨¥§¨¤§¨§¨¥
éaøì déì àòéiñî àîéì !íaééúúå àzLä ïàîúe§¨¥¨§¨§¦§©¥¥¨§©§¨¥§©¦
dðéàå Bøîàîì úðàîî :àéòLBà éaø øîàc ,àéòLBà©£¨§¨©©¦©£¨§¨¤¤§©£¨§¥¨

îøa éîø éðúc .éðàL äåøò úøö ,àì !Búwéæì úðàî §¨¤¤§¦¨¨¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦©
íáia äðàéî ,åéáàì úøzeî ¯ ìòaa äðàéî :ìà÷æçé§¤§¥¥£¨©©©¤¤§¨¦¥£¨©¨¨
,Búlëk úéàøð äìéôð úòMî :àîìà ,åéáàì äøeñà ¯£¨§¨¦©§¨¦§©§¦¨¦§¥§©¨

.Bza úøök úéàøð äìéôð úòMî éîð àëääðùî ¨¨©¦¦§©§¦¨¦§¥§¨©¦
,íéøçàì úBàeNpL éðtî ,elàî úBøeîç úBéøò LL¥£¨£¥¥¦§¥¤§©£¥¦
,åéáà úBçàå ,åéáà úLàå ,Bnà :úBøzeî ïäéúBøö̈¥¤¨¦§¥¤¨¦©£¨¦
.åéáàî åéçà úLàå ,åéáà éçà úLàå ,åéáàî BúBçà£¥¨¦§¥¤£¦¨¦§¥¤¨¦¥¨¦
.íéøñBà ìlä úéáe ,íéçàì úBøvä ïéøézî éànL úéa¥©©©¦¦©¨¨©¦¥¦¥§¦
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jtdyקפו ina cenr bi sc ± ipy wxtzenai
åöìç.oig`d on zexvd Ðäðåäëä ïî ïéìñåô éàîù úéádzvilgy Ð.dvilgúéáå

ïéøéùëî ììäzvlegk ixde ,jxevl `ly ozvilgy itl Ð.ixkpd onåîáééúð.mig`l Ð

ïéøéùëî éàîù úéám` ,mipdkl oze` Ðepnl`zp.odinainïéìñåô ììä úéáåÐ

elrapy,odl xeq`ldlrapde,dpef d`yr dl leqtldpefde.dpedkl dxeq`åòðîð àì
'åëenaiizpy dxvd ipay it lr s` Ðziak

xeqi`a ixdy ,[lld zial md] mixfnn i`ny

ipae ,zxka g` zy`e ,mdilr `id g` zy`

,md mixfnn zezixk iaiig ody zeixr

oiwxita opixn`ckzia erpnp `l ikd elit` Ð

miyp `yiln lld,i`ny zianeidy itl

mdl miricen.miyxete ,zexvd on ze`ad oze`

åìà éáâ ìò åìàel` Ðmili`yn.el`l mdilk

àøîâäöåçä úîä úùà äéäú àìÐ

`l ,mail zixkp `idy ,dpevigd

.xfl didzúéîéðô àëéàã ììëî,dcda Ð

.mail daexwäîáéá ïéñôåú ïéùåãé÷ ïéàùÐ

weyl dycwzp m` oipn ,dvlg `ly dnai

oiqtez oiyecw oi`yoie`l iaiigc ab lr s` Ð

.oiyeciw eda iqtz `nlra'åë øîåì ãåîìúÐ

äéåä äá àäú àì.oiqtez opi` Ðáéúë äöåç
.dpevig rnync Ðäñåøà úåáøìm`y Ð

.d`eypk mail dkixv oiqexi`d on dlnx`zp

`ly ,dpevig rnyn dvegedaxwzpoiicr

.d`ialøåñéà ïéàly eza lr lg g` zy` Ð

,ineaiil dinw `inx `l jkld ,dia` lv` df

.olekae ,dy` zeg`a oke .`zilc o`nk dede

`pwqna `axc dizlin `yxtn ikde.`zlinc

`kid gpiz :jixtc `d ,edine'ek `ypc`l Ð

`axc xaqe ,`axc dizlin rcidy` zeg``

ezaxewy ,i`w ediicegl da `veikeici lr

.oiyecwìééçå äùà úåçà øåñéà éúà àìã
çà úùà øåñéàà.zixkpk `iede ÐàèéùôÐ

m` `hiyt ,mail zewewf i`ny zialc oeik

,lld ziale .zeleqt evlgedl ixhtc oeik

meai zwifne`lc ,dpedkl zexyk evlg m` Ð

.`id dvilgïðçåé éáøã(a,ci) onwl Ð

.`ziixaaúåøöì ï÷úðå åàåáediy zeixrd Ð

dvilg erac oeike .zevlegzlqet dzvilg Ð

lld ziac ol rnyn `w ,lld zial elit`

.evlgilc zexva edl zil opaxc `zpwz elit`

ïéìñåô ììä úéáådpefc Ðdleqte ,`id

`l `yp iac dnexzn la` .dpedkldlqtin

zliraaxfnne oizpe llg zliraa `l` ,zxk

dpnl`" wxta ,care ixkpe"lecb odklzenai)

.(a,gqúåãåâà úåãåâà åùòú àìd`xpc Ð

oibdepkoixewyk ,zexez izyz` mixtk

drax`a zelecb zexiire ,dqipk meia dlibnd

.xyr dynga dneg oitwene ,xyrïë íà
åããåâú àì àø÷ áåúëìdcicb oeyl rnync Ð

.dxeageàúàã àåä éëäì äéìåë àîéàå`ly Ð

.zeceb` eyrzåãåâú àì áåúëì ïë íàÐ

,ecebz aizk `lcn.dceb` oeylãò úéðù àì
'åë åâäðù íå÷î ïàëdaeyz aiydl jl did Ð

.efàøåñéà àðà êì àðéîàopax edl ixq`c Ð

xqinga `xwinl era i`c ,xqiax` ipal`l Ð

,xyr drax`a xyr dyng ipa oke ,evn`ince

.zexez izylàâäðî éì úøîà úàåmzdc Ð

xeng`c `xz`a edine ,ixy `nlr ileklÐ

.zwelgnd iptn ,ekxc z` dpyi `lïðéëøôå
àëéì àøåñéà íúäå.dinza Ðíúä éðú÷ àäå

äìéìázwica lila Ðmixqe` i`ny zia ,ung

`ki`e ,dk`ln zeyrl mixizn lld ziae

!zeceb` o`k ixde ,i`ny ziak icarc `ki`e lld ziak icarcíúä äéì øîà.zeyrl dn el oi`c xne` dk`ln dyer oi`y df z` d`exdc ,zexez izyl inc `l Ð
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éàîi`ny ziac `nrhiaxckl "xexvl" inwen `nlc ?dil iraw i`ne :xn`z m`e Ð

zenai) oernyg(a,dil `xazqnc meyn :wgvi epiax xne`e ?iaxckl "dilr"e .

zexv oiprl "xexvl" yexclÐ,izk` :xn`z m`e .`ixyc `zkec meya dirnyc e`l i`

zinipt `ki`c llkn dveg inp iyxc ikÐ!devn mewna `ly dxv xqinl "xexvl"n yexcp

zelbl" aizk `dc .ikd yxcnl `kilc :xnel yie

exr"dzÐjixhvi` `l devn mewnle .`cgc

.devn mewna `lyl `l` ,`wtp "dveg"nc

áøãëì'ek ax xn` dcedided inp ikd Ð

dilr biltc ,l`enyckl xninl ivn

zenai) "dax dy`d"a ,axc`xw iwene (a,av

.`z`c `ed e`llc

ïåéëinc uegl aizkc o`nk dveg aizkcÐ

,dlgza `"d inp aizkc ab lr s`e¥

"dvegd" aizkcÐenk ,uegd l` inp epiid

) "dxacnd".xacnd l` iedc (c zeny

úåáøìdqex`d z`,wgvi epiax xn` Ð

meyn dqex` iieaxl jixhvi`c

) `neic `nw wxtae ,"eig` zia" aizkcbi(`,

.rnyn d`eyp "zia"c rnyn

àìãxeqi`` liige dy` zeg` xeqi` iz`

g` zy`:xn`z m`e Ðxeqi`c oeik

liig `l dy` zeg`Ðyie !dteb dexr maiizz

i` ,i`we ilz `lzin dy` zeg` xeqi`c :xnel

g` zy` xeqi` rwtÐ`l jkld ,liige iz`

.rwt

úéámilqet lldÐ,dpedkn :qxhpewa yxit

,ok xnel xyt` i`e .dnexzn `le

"ulegd"a opixn`ck ,`id dpef zezixk iaiignc

zenai)cn(a,dpefe ,ezvelg z` `yepd iab

'd zxfra my yxtpy enk ,dnexza dxeq`

)seqa xfg envr i"yxe .("`kd" ligznd xeaic

) `wxitdn iab ("dnvr `id" ligznd xeaic a,eh

.zllgzn dnvr `id oky dpnl`l

øîàãzn lr dxeag eyrz `l `pngxÐ

rax`" wxt seqa opixn`c `de

) "zezindidy `aiwr iax iab (`,gq oixcdpq

enc didy cr xhtpy xfril` iax lr envr dkn

xninl `ki`c :wgvi epiax xne`e !ux`l zzey

dxez` :inp i` .`wec `pngx xq` dhixy jxcc

il yi zern daxd :mzd opixn`ck ,xrhvn did

.'ek ipgley oi`e
in`xaq
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ìlä úéáe ,äpeäkä ïî ïéìñBt éànL úéa ,eöìç̈§¥©©§¦¦©§¨¥¦¥
ìlä úéáe ïéøéLëî éànL úéa ,eîaééúð .ïéøéLëî©§¦¦¦§©§¥©©©§¦¦¥¦¥
elà ,ïéøézî elàå íéøñBà elàL ét ìò óà .ïéìñBt§¦©©¦¤¥§¦§¥©¦¦¥
àOélî éànL úéa eòðîð àì ¯ ïéøéLëî elàå ïéìñBt§¦§¥©§¦¦Ÿ¦§§¥©©¦¦¨
ìk .éànL úéaî ìlä úéa àìå ,ìlä úéaî íéLð̈¦¦¥¦¥§Ÿ¥¦¥¦¥©©¨
ïéànèî elàå íéøäèî elà eéäL úBàîhäå úBøähä©§¨§©§¤¨¥§©£¦§¥§©§¦

.elà éab ìò elà úBøäè ïéNBò eòðîð àì ¯àøîâ Ÿ¦§§¦§¨¥©©¥¥
¯ éànL úéác àîòè éàî :éæt ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦©©£¨§¥©©
,"øæ Léàì äöeçä únä úLà äéäú àì" :áéúëc¦§¦Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¦¨

ø øîàå .úéîéðt àkéàc ììkî "äöeç" ¯àì" :àðîç ¨¦§¨§¦¨§¦¦§¨©©£¨¨Ÿ
.áø øîà äãeäé áøãëì eäì éòaéî :ìlä úéáe ."äéäú¦§¤¥¦¥¦¨¥§§¦§©§¨£©©
ïéñôBz ïéLecé÷ ïéàL ïépî :áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©¦©¦¤¥¦¦§¦
Léàì äöeçä únä úLà äéäú àì" :øîàpL ,äîáéa¦¨¨¤¤¡©Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¦
éî :éànL úéáe .øæì äéåä da äéäz àì ¯ "øæ̈Ÿ¦§¤¨£¨¨§¨¥©©¦
áéúëc ïåék :ìlä úéáe .áéúk "äöeç" ?"õeçì" áéúk§¦©¨§¦¥¦¥¥¨¦§¦
äéîçð éaø ,àéðúc .éîc "õeçì" áéúëc ïàîk "äöeç"¨§©¦§¦©¨¥§©§¨©¦§¤§¨
ìéhä ¯ dúlçúa ã"îì äëéøvL äáéz ìk :øîBà¥¨¥¨¤§¦¨¨¤¦§¦¨¨¦¦
:ìàòîLé éaø éác àpúå .dôBña à"ä áeúkä dì̈©¨¥§¨§©¨§¥©¦¦§¨¥
"íéøöî" ,"äîéðçî" "íéðçî" "äîéìà" "íélà" ïBâk§¥¦¥¦¨©£©¦©£©§¨¦§©¦
úéáe ."äøaãî" äîéìLeøé" ,"äîéúìác" ,"äîéøöî"¦§©§¨¦§¨¨§¨§¨©§¨¦§¨¨¥
"øæ ùéàì"î ?eäì àðî áø øîà äãeäé áøc ,éànL©©§©§¨¨©©§¨§¦§¦¨
ïéà !"øæ ùéàì"î eäì ÷Btéz ,éîð ìlä úéáe .à÷ôð̈§¨¥¦¥©¦¥§¦§¦¨¦
:Cãéàå .äñeøàä úBaøì ¯ éì änì "äöeç" .éîð éëä̈¦©¦¨¨¨¦§©¨£¨§¦¨
àì "äöeçä" "äöeç" :Cãéàå ¯ "äöeçä" "äöeç"î¦¨©¨§¦¨¨©¨¨
ïéàc ,éànL úéác eäééîòè :øîà àáø .eäì òîLî©§©§¨¨¨©©£©§§¥©©§¥
øçàå úî àNðc àëéä çðéz .øeqéà ìò ìç øeqéà¦¨©¦¥©¥¨§¨¨¥§©©
ìééçå äMà úBçà øeqéà éúà àì ¯ éç àNð Ck̈¨¨©¨¨¥¦£¦¨§¨¥
,úî àNð Ck øçàå éç àNð àlà ,çà úLà øeqéàà©¦¥¤¨¤¨¨¨©§©©¨¨¨¥
çà úLà øeqéà éúà àìc ïåék !íéã÷ äMà úBçà£¦¨¨¥¥¨§¨¨¥¦¥¤¨
äåøò úøö dì àéåä ¯ äMà úBçà øeqéàà ìééçå§¨¥©¦£¦¨¨§¨¨¨©¤§¨

.àéøLå ,äåöî íB÷îa àlLç"'åëå íéìñBt éànL úéa ,eöìïðçBé éaøc é÷etàì !àèéLt ." ¤Ÿ¦§¦§¨§¨§¨¨§¥©©§¦§¦¨§©¥§©¦¨¨
úéác ïì òîLî à÷ ,úBîaééúî àìå úBöìBç eäiL úBøvì íäì ïwúðe eàBa :øîàc ,éøeð ïa¤¦§¨©§©¥¨¤©¨¤§§§Ÿ¦§©§¨©§©¨§¥

'åë ïéìñBt ìlä úéa eîaééúð" .íéøéLëî ìläàðz ,eöìç àðúc éãéià ?éì änì ez àä ." ¦¥©§¦¦¦§©§¥¦¥§¦¨¨¨¦©§¦§¨¨¨§¨¨
ìLáe øNò íéðLáe øNò ãçàa úàø÷ð äléâî :íúä ïðz .eîaééúð éîðäòaøàáe øNò äL ©¦¦§©§§©¨¨§¦¨¦§¥§©©¨¨¦§¥¨¨¦§¨¨¨§©§¨¨

ïàk éø÷éà :ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîà .øúBé àìå úBçt àì ,øNò äMîçáe øNò̈¨©£¦¨¨¨Ÿ¨§Ÿ¥£©¥¥¨¦§©¦¨¨¦§¥¨
øîàc ,déôeâì déì éòaéî "eããBbúú àì" éàä !úBãeâà úBãeâà eNòz àì ¯ "eããBbúú àì"Ÿ¦§§Ÿ©£££©Ÿ¦§§¦¨¥¥§¥§¨©
¯ "eããBbúz" éàî ,"eããBâz àì" àø÷ àîéì ïk íà !úî ìò äøeaç eNòz àìâ :àðîçø©£¨¨Ÿ©£©¨©¥¦¥¥¨§¨Ÿ§§©¦§§
àì" àø÷ àîéì ïk íà ?àúàc àeä éëäì délek àîéàå .àúàc àeä éëäì dpéî òîL§©¦¨§¨¦©£¨§¥¨¥§¨¦©£¨¦¥¥¨§¨Ÿ
eâäpL íB÷î :úéðL àì ïàk ãò ,déì øîà .ézøz dpéî òîL ¯ "eããBbúú àì" éàî "eãBâz̈©Ÿ¦§§§©¦¨©§¥£©¥©¨Ÿ¨¦¨¨¤¨£
?ïéNBò ïéà ¯ úBNòì àlL eâäpL íB÷î ,ïéNBò ¯ úBöç ãò íéçñô éáøòa äëàìî úBNòì©£§¨¨§©§¥§¨¦©£¦¨¤¨£¤Ÿ©£¥¦
úà íéi÷ì" :ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîàc ,àøeqéà àðà Cì àðéîà :déì øîà£©¥¨¦¨¨£¨¦¨§¨©©¤¤©©¨¨©©¦¨¨§©¥¤
åàì íúäå !àâäðî éì zøîà zàå ,íéîëç íäì eðwéz äaøä íépîæ ,"íäépîæa íéøetä éîé§¥©¦¦§©¥¤§©¦©§¥¦§¨¤£¨¦§©§¨§©§¦¦§¨¨§¨¨¨
äàBøä íúä :déì øîà !ïéøézî ìlä úéáe ïéøñBà éànL úéa äìéla :ïðúäå ?àéåä àøeqéà¦¨¨§¨§¨§©©©§¨¥©©§¦¥¦¥©¦¦£©¥¨¨¨¤
!íéøñBà ìlä úéáe ,íéçàì úBøvä ïéøézî éànL úéa àäå .déì úéìc àeä äëàìî øîBà¥§¨¨§¥¥§¨¥©©©¦¦©¨¨©¦¥¦¥§¦
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יבמות. פרק ראשון - חמש עשרה נשים דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zenai(oey`x meil)

m`eeöìç,zeixrd zexvïéìñBt éànL úéaoze`,äpeäkä ïîoky ¨§¥©©§¦¦©§¨
.odkl `ypdl dxeq` dvelgïéøéLëî ìlä úéáe,dpedkl oze` ¥¦¥©§¦¦

m`e .dvilg ef oi` mzhiyl okyeîaééúð,zexvdéànL úéa ¦§©§¥©©
ïéøéLëî.maid zzin xg`l odkl `ypdl oze`ïéìñBt ìlä úéáe ©§¦¦¥¦¥§¦

xqe` `ede ,g` zy` xeqi`a maid lr zexeq` ody meyn ,oze`o
ziyrpy xeqi` z`iaa dlrapy dy` lk oick dpedkl ez`iaa

.dpedkl zxq`pe 'dpef'
:dpynd dtiqeníéøñBà elàL ét ìò óàzexvd z`ïéøézî elàå ©©¦¤¥§¦§¥©¦¦

ok enke ,oze`ïéìñBt elàdpedkl evlgpy zexv z`ïéøéLëî elàå ¥§¦§¥©§¦¦
,oze`àìå ,ìlä úéaî íéLð àOélî éànL úéa eòðîð àìerpnpúéa Ÿ¦§§¥©©¦¦¨¨¦¦¥¦¥§Ÿ¥

ìlämiyp `yiln,éànL úéaîly meain eclep `ny eyyg `le ¦¥¦¥©©
mrh x`eai `xnbae .zexfnn od lld zia zrcly dexr zexv

.xacd
okeL úBàîhäå úBøähä ìke ,lld ziae i`ny zia oda ewlgpeéä ¨©§¨§©§¨¤¨

eòðîð àì ,ïéànèî elàå íéøäèî elàzeidlnìò elà úBøäè ïéNBò ¥§©£¦§¥§©§¦Ÿ¦§§¦§¨¥©
éably mdilk.elàz` lld zian mil`ey i`ny zia eidy ©¥¥

ericed ik ,mzhiyl mi`nh milk md `ny eyyg `le ,mdilk
.mzhiy it lr d`neh mda dzid m` lld zia mdl

àøîâ
:epzpyna lld ziae i`ny zia zwelgn z` zyxtn `xnbdøîà̈©

éànL úéác àîòè éàî ,éæt ïa ïBòîL éaømeyn ,zexv mixiznd ©¦¦§¤¨¦©©£¨§¥©©
áéúëã(d dk mixac),'øæ Léàì äöeçä únä úLà äéäú àì'dnne ¦§¦Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¦¨

xn`py'äöeç',maid zaexw dpi`y zipevig dy` drnyny ¨
àkéàc ììkîdnai cer dnrúéîéðtdxeq`e maid zaexw `idy ¦§¨§¦¨§¦¦

,dexr xeqi`a eilràðîçø øîàåzipevigdyäéäú àì''xf yi`l §¨©©£¨¨Ÿ¦§¤
.maiizz `l`ìlä úéáec meyn df aezkn ok miyxec mpi`éòaéî ¥¦¥¦¨¥

ì eäì,zxg` dyxc,áø øîà äãeäé áø øîàc .áø øîà äãeäé áøãk §¦¦§©§¨¨©©§¨©©§¨¨©©
ïéLecé÷ ïéàL ïépîxf mc` lyäéäú àì' øîàpL ,äîáéa ïéñôBz ¦©¦¤¥¦¦§¦¦¨¨¤¤¡©Ÿ¦§¤

,'øæ Léàì äöeçä únä úLàyäéåä da äéäú àìoiyeciw zqitze ¥¤©¥©¨§¦¨Ÿ¦§¤¨£¨¨
éànL úéáe .øæì,mixaeqáéúk éîdidz `l',áéúk 'äöeç' ,'õeçì §¨¥©©¦§¦©¨§¦

.'dpevig' ernynyìlä úéáe,mixaeqïàîk 'äöeç' áéúëc ïåék ¥¦¥¥¨¦§¦¨§©
éîc 'õeçì' áéúëc.dey mdipy zernynecixdäéîçð éaø ,àéðú ¦§¦©¨¥©©§¨©¦§¤§¨

à"ä áeúkä dì ìéhä dúlçúa ã"îì äëéøvL äáéz ìk ,øîBà¥¨¥¨¤§¦¨©¤¦§¦¨¨¦¦¨©¨¥
å .dôBñaok,ìàòîLé éaø éác àðz,zenewn dnka ok epivnyïBâk §¨§¨¨§¥©¦¦§¨¥§

l l`xyi ipa z`iaaíéìàxn`py(fk eh zeny)E`aie''äîìéà`le ¥¦©¨Ÿ¥¦¨
l cec z`iaa oke .'mil`l'íéðçîxn`p(ck fi 'a l`eny)`A cece' ©£©¦§¨¦¨

'äîéðçîl mdxa` zcixia oke .'mipgnl' `leíéøöîxn`pziy`xa) ©£¨§¨¦§©¦
(i aimxa` cxIe''äîéøöîxn`p oke .'mixvnl' `le(en bl xacna) ©¥¤©§¨¦§©§¨

onlrA','äîéúìáciz` `aYe' oke'äîéìLeøé(b g l`wfgi)`Fal' oke , §©§Ÿ¦§¨¨§¨©¨¥Ÿ¦§¨©§¨§
'äøaãî(h d '` minid ixac). ¦§¨¨

:`xnbd zl`eyéànL úéáe,dxv xizdl 'dveg'n miyxecdáøc ¥©©§©
áø øîà äãeäéweyl dnaia miqtez oiyeciw oi`y.eäì àðî §¨¨©©§¨§
:`xnbd daiynî'ebe didz `l'à÷ôð 'øæ Léàl.df oic ¦§¦¨©§¨
:`xnbd dywn'øæ Léàì'î eäì ÷etéz éîð ìlä úéáeoiyeciw oi`y ¥¦¥©¥¦§¦§¦¨

:`xnbd zvxzn .'dveg' xn`p dnle ,dnaia miqtez,éîð éëä ïéà¦¨¦©¥
`l`úBaøì ,él änì 'äöeç'z`äñeøàä`l oiicre znd g`l ¨¨¨¦§©¨£¨

dnai `id 'dveg' zernyn oky ,meaia zaiig `idy el d`yip
.d`ial eil` daxwzd `l cery dlral dpevig

:`xnbd zyxtnCãéàåaeig mb 'dvegd'n miyxec i`ny zia - §¦¨
,dexr zxvl xzid mbe dqex`a meai'äöeç'îcg` oic eyxc ¦¨

a dpey`xd `"dd ieaixne'äöeçä'.ipyd oicd z` eyxcCãéàå- ©¨§¦¨
,lld ziaeäì òîLî àì 'äöeçä' 'äöeç'.dxizid `"d yexcl ¨©¨Ÿ©§©§

:mzwelgna xg` xe`ia d`ian `xnbdúéác eäééîòè ,øîà àáø̈¨¨©©§©§§¥
éànL,`xaqn `ed zexv mixizndcixd,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà ©©§¥¦¨©¦

`l` g` zy` xeqi` mr cgi legl leki zeixrd x`y xeqi` oi`e
.jenqa x`eaiy itk ,mdn cg` wx lg

:`xnbd dywnàNðc àëéä çðézd g`d mcewúî,ezy` z`åwx ¦©¥¨§¨¨¥§
àNð Ck øçàd g`déçok` f`y ,dzeg` z`úBçà øeqéà éúà àì ©©¨¨¨©Ÿ¨¥¦£

çà úLà øeqéàà ìééçå äMà,zeg` zexr zaygp dpi`y xg`ne ¦¨§¨¥©¦¥¤¨
.dzxv zxhet dpi` dy`àlàm`àNðd g`d mcewéçezy` z` ¤¨¨¨©

åwxàNð Ck øçàd g`dúîxeqi`y `vnp ,dzeg` z`úBçà §©©¨¨¨¥£
íéã÷ äMà,g` zy` xeqi` dilr lgy iptl znd zy` lr legl ¦¨¨¦

.dzxv z` s` xeq`z `l dnle
n ,dxeht dxvd oi` df ote`a mb :`xnbd zvxznéúà àìc ïåék¥¨§Ÿ¨¥

,äMà úBçà øeqéàà ìééçå çà úLà øeqéàoic da oi`y xg`ne ¦¥¤¨§¨¥©¦£¦¨
m`e ,meail eiptl zltep dpi`e elv` zixkpk `id ixd g` zy`

okdì àéåädzxvàéøLå ,äåöî íB÷îa àlL äåøò úøö[zxzene-] ©§¨¨¨©¤§¨¤Ÿ¦§¦§¨§©§¨
meail dltpyk `l` dzxv z` zxhet dexr oi` oky .meail

.llk dltp `l ef la` ,dexr xeht meyn dzgcpe
:dpyna epipy'åëå íéìñBt éànL úéa ,eöìçlld ziae ,dpedkd on ¨§¥©©§¦

:`xnbd dywn .oixiyknàèéLtzexq`p od i`ny zialy §¦¨
oi`y meyn dpedkl zexq`p opi` lld ziale ,ozvilga dpedkl

d`a dpynd :`xnbd zvxzn .melk ozvilgaé÷etàìnïðçBé éaøc §©¥§©¦¨¨
úBîaééúî àìå úBöìBç eäiL úBøvì íäì ïwúðe eàBa ,øîàc éøeð ïa¤¦§¨©§©¥¨¤©¨¤§§§Ÿ¦§©§
`la weyl zexvd z` mixqe`d i`ny zia zhiy ici z`vl ick
dzid eli`e .meail oze` mixqe`d lld zia zhiy ici mbe ,dvilg
.lld zia zhiyl mb dpedkl zexq`p eid dvilga oaiigl dpwz

íéøéLëî ìlä úéác ïì òîLî à÷meyn evlgy zexv dpedkl ¨©§©¨§¥¦¥©§¦¦
.ef dpwz llk mixaeq mpi`y

:dpyna epipy,eîaééúðe oixiykn i`ny zia.'åë ïéìñBt ìlä úéa ¦§©§¥¦¥§¦
:`xnbd zl`ey,él änì ez àäopi` i`ny zialy heyt `ld ¨¨¨¦

:`xnbd daiyn .zelqtp lld ziale zelqtpàðúc éãééàdpynd ©§¥§¨¨
y zexv oiceöìç,lirl x`eank yecig ea yiyéîð àðzopic ¨§¨¨©¥
m` dpedkl.eîaééúð¦§©§

:'zeceb` zeceb`' ziiyr xeqi`a dpc epiptly `ibeqdíúä ïðz§©¨¨
(.a dlibn),úàø÷ð äléâîminrtløNò ãçàa,xc` ycegleminrt §¦¨¦§¥§©©¨¨

e ,øNò íéðLaminrtìLae ,øNò äLminrte ,øNò äòaøàaminrt ¦§¥¨¨¦§¨¨¨§©§¨¨¨¨
.øúBé àìå úBçt àì ,øNò äMîçadneg mitwend mikxk ipay ©£¦¨¨¨Ÿ¨§Ÿ¥

ipae ,c"ia dze` mi`xew zexiird ipae ,e"ha dlibnd z` mi`xew
.dqipkd meil dz`ixw z` minicwn mixtkdLé÷ì Léø déì øîà̈©¥¥¨¦

,ïðçBé éaøì`lde ,mewnl mewnn d`ixwd onf dpzyn ji`éø÷éà §©¦¨¨¦§¥
'eããbúú àì' ïàk(` ci mixac)ernyny ,,úBceâà úBceâà eNòú àì ¨Ÿ¦§Ÿ§Ÿ©£££

mibdepy d`xi `ly ick l`xyi lkl zg` dbdpd reawl yiy
.zexez izy

ixde :`xnbd zl`ey'eããbúú àì' éàä`l` ,xzein epi`déì éòaéî ©Ÿ¦§Ÿ§¦¨¥¥
äøeaç eNòú àì àðîçø øîàc ,déôeâìxrv jezn mkxyaaìò §¥§¨©©£¨¨Ÿ©£©¨©

d.úî:`xnbd daiyn'eããBâú àì' àø÷ àîéì ïk íàziiyr oeyln ¥¦¥¥¨§¨Ÿ§§
,dxeage dcicb'eããbúú' éàî`l` ,e"izd zelitkadpéî òîL ©¦§Ÿ§§©¦¨

mbyéëäì[zeceb` ziiyrl-].àúàc àeä §¨¥©£¨
:`xnbd dywn aeydélek àîéàå`xwéëäì[zeceb` ziiyrl-] §¥¨¥§¨¥

,àúàc àeä:`xnbd zvxzn .znd lr dxeag ziiyr xeqi` oipne ©£¨
'eããbúú àì' éàî ,'ecBâú àì' àø÷ àîéì ïk íà,z"lcd zelitka ¦¥¥¨§¨Ÿ¨©Ÿ¦§Ÿ§

`l`ézøz dpéî òîL.mixeqi` §©¦¨©§¥
:lirl yiwl yix ziiyewl zxfeg `xnbddéì øîàyixl opgei iax ¨©¥

ike ,yiwlúéðL àì ïàk ãòmewn oia bdpn iwelig mewn meya ©¨Ÿ¨¦¨
migqta epipy ixde ,mewnl(.p),éáøòa äëàìî úBNòì eâäpL íB÷î̈¤¨£©£§¨¨§©§¥

,ïéNBò ,úBöç ãò íéçñtaeúBNòì àlL eâäpL íB÷îdk`ln ea §¨¦©£¦¨¤¨£¤Ÿ©£
,migqt iaxra.ïéNBò ïéàmeyn xaca yiy ziywd `l my recne ¥¦
.'eccebzz `l'

déì øîà,yiwl yixàøeqéà àðà Cì àðéîàizxn` ip` `ld - ¨©¥£¦¨¨£¨¦¨
ipal xq`py e"ha mikxkd ipa ly dlibnd onfn zeywdl
enk ,mikxkd ipal xq`py c"ia zexiird ipa onfn oke ,zexiird

,ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîàcxn`p(`l h xzq`)úà íéi÷ì' §¨©©¤¤©©¨¨©©¦¨¨§©¥¤
íéøtä éîédN`d,'íäépîæay o`kne ,miax oeylaäaøä íépîæ §¥©ª¦¨¥¤¦§©¥¤§©¦©§¥

,íéîëç íäì eðwéz,el` ly mpnfk el` ly mpnf oi`eåeli`zà ¦§¨¤£¨¦§©§
zøîàgikedléìnàâäðî`ld ,mewnl mewnn miwelig ea epivny ¨§©§¦¦§¨¨

xzen xacd oicd on ixdy ,zexez izyk d`xp epi` bdpna welig
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zenai(ipy meil)

:yiwl yix eaiydzøáñ éîyíäéøáãk éànL úéa eNòenaie ¦¨§©§¨¥©©§¦§¥¤
`l` ,`ed ok `l ,zeixrd zexv z` lretaéànL úéa eNò àìŸ¨¥©©

íäéøáãk.lld ziak dyrnl ebdpeeNò ,øîà ïðçBé éaøåzia §¦§¥¤§©¦¨¨¨©¨
,mdixack i`nyåokeNò.mdixack mzhiya mikledd mixg` §¨

åewlgpc] àzâeìôada ewlgpúéa eNò àì ,øîBà áøc .[ìàeîLe áø §¦§§¨§©§¥§©¥Ÿ¨¥
íäéøáãk éànL.lld ziak ebdp `l`eNòå eNò øîà ìàeîLezia ©©§¦§¥¤§¥¨©¨§¨

.mnvr ixack i`ny
oiaexira epipy `ld :zl`eye ,ef zwelgn zxxan `xnbd(.bi),

lld ziae i`ny zia ewlgpy mewn lka ,dxn`e lew za d`vi
ok m`e ,lld ziak dkldúîéàmi`xen` ewlgp onf dfi` lr ± ¥©

,el`àîéìéày onfd lríãB÷dìB÷ úa,ewlgpïàîc àîòè éàî ¦¥¨¤©©©§¨§©
àì øîàceNò.mdixack i`ny ziaàlàåonfd lry gxkda §¨©Ÿ¨§¤¨

yìB÷ úa øçàìdywi ok m` j` ,ewlgp eføîàc ïàîc àîòè éàî §©©©©©§¨§©§¨©
eNò'.lld ziak dkld drxked xak `ld ,'mdixack i`ny zia ¨

:mikxc izya zwelgnd z` zyxtn `xnbdàîéà úéòa éàewlgp ¦¨¥¥¨
íãB÷dàîéà úéòa éàå ,ìB÷ úaewlgpøçàìdúéòa éà .ìB÷ úa ¤©§¦¨¥¥¨§©©©¦¨¥

ìB÷ úa íãB÷ àîéà,ewlgpàaeø ìlä úéác ïBâëemiaexn eid - ¥¨¤©§§¥¦¥¨
.i`ny zian xzeieNò àì øîàc ïàîì`ed mdixack i`ny zia §©§¨©Ÿ¨

meyn,àaeø ìlä úéa àäc'zehdl miax ixg`'e(a bk zeny).ïàîe §¨¥¦¥¨©
eNò øîàcc ,xaq mdixack i`ny zia,àaeø øúa ïðéìæà ékwx §¨©¨¦©§¦©¨©¨

c àëéäherinde aexdeäðéð éããä ékla` ,dnkga md milewy - ¥¨§¦£¨¥¦§
àëä,aexd zrc iptn mzrc z` lhal i`ny zial mdl did `l ¨¨

c meynéôè éãcçî éànL úéa.lld zian [xzei miccegn-]éàå ¥©©§©§¥§¥§¦
àîéà úéòay onfd lrøçàìdìB÷ úal ,ewlgp'eNò àì' øîàc ïàî ¨¥¥¨§©©©©§¨©Ÿ¨
meyn `edìB÷ úa à÷ôð àäc.lld ziak drixkdeøîàc ïàîe §¨©§¨©©§¨©

eNòzhiyk ezhiy ,lew zad xg`l elit` mdixack i`ny zia ¨
'ìB÷ úáa ïéçébLî ïéà' øîàc àéä òLBäé éaø(:hp n"a)meyn ©¦§ª©¦§¨©¥©§¦¦§©

.`id minya `l dxezdy
:`xnbd dywneNò' øîàc ïàîe`ld ,'mdixack i`ny ziaïðéø÷ ©§¨©¨¨¦©

.úBceâà úBceâà eNòú àì ,'eããBbúú àì' ïàk:`xnbd zvxznøîà ¨Ÿ¦§§Ÿ©£££¨©
ïðéøîà ék ,ééaàly df xeqi`l,'eããBbúú àì'`l` df oi`ïBâk ©©¥¦©§¦©Ÿ¦§§§

yíéðéc éza ézLmd,úçà øéòamipiicdyúéa éøáãk íéøBî eìlä §¥¨¥¦¦§¦©©©¨¦§¦§¥¥
å ,éànLmipiicdìáà .ìlä úéa éøáãk íéøBî eìläaíéðéc éza ézL ©©§©¨¦§¦§¥¥¦¥£¨§¥¨¥¦¦

úBøééò ézLaixack ipyde i`ny zia ixack wqet mdn cg`y ¦§¥£¨
,lld ziada ïì úéì.'eccebzz `l' meyn dfa oi` - ¥¨¨

:dxen`d `iyewd aeyiia zxg` dhiy d`ian `xnbddéì øîà̈©¥
àáø,iia`làäås`øéòa íéðéc éza ézLk ìlä úéáe éànL úéa ¨¨§¨¥©©¥¦¥¦§¥¨¥¦¦§¦

,éîc úçàopgei iax zrcl ji` ok m`e ,xird dze`a eayi ixdy ©©¨¥
.zad zxva mdixack i`ny zia eyr l`enyeék ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¦

ïðéøîàxeqi`lïéc úéa ïBâk ,'eããBbúú àì'cg`,úçà øéòayâìt ©§¦©Ÿ¦§§§¥¦§¦©©¤¤
epnn [ivg-]âìôe ,éànL úéa éøáãk ïéøBî[ivge-]úéa éøáãk ïéøBî ¦§¦§¥¥©©¤¤¦§¦§¥¥

,úçà øéòa ïéðéc éza ézL ìáà .ìläi`ny ziak dxen mdn cg`y ¦¥£¨§¥¨¥¦¦§¦©©
,lld ziak ipydeda ïì úéì.zeceb` zeceb` meyn ¥¨¨

:`ziixaa `aend mewnl mewnn bdpn welig lr dywn `xnbd
úBNòì íéöò íéúøBk eéä øæòéìà éaø ìL BîB÷îa ,òîL àzmdn ¨§©¦§¤©¦¡¦¤¤¨§¦¥¦©£

úaMa íéîçtickìæøa úBNòìoky ,zaya ea elny lnfi`l ¤¨¦©©¨©£©§¤
ok enk .zayd z` migec dlin ixiykn xfril` iax zhiyl

,áìça óBò øNa íéìëBà eéä éìéìbä éñBé éaø ìL BîB÷îaoky ¦§¤©¦¥©§¦¦¨§¦§©§¨¨
xzen alga ser xya la` ,alga xeq` dnda xya wx ezhiyl

`weec :`xnbd zwiicn .opaxcn mbïéà øæòéìà éaø ìL BîB÷îa- ¦§¤©¦¡¦¤¤¦
la` ,dlin ixiykn jxevl zay elligàì àáé÷ò éaø ìL BîB÷îa¦§¤©¦£¦¨Ÿ

ok eyrã] (àéðúã)ixd[ïðzdpyna(.lw zay),,àáé÷ò éaø øîà ììk ©§©§¨¨©©¦£¦¨
,dlin ixiyknadðéà úaL áøòî dúBNòì øLôàL äëàìî ìk̈§¨¨¤¤§¨©£¨¥¤¤©¨¥¨

,úaMä úà äçBcxyt`y dlin ly lnfi` jxevl mivr zzixke ¨¤©©¨
enewna exizd ji` ok m`e .zay dgec dpi` zay axrn dzeyrl
`ld ,`aiwr iax ly enewna exq`e ok zeyrl xfril` iax ly

.zeceb` zeceb` ziiyr meyn jka yi
:ef `iyew lr `xnbd ddnzàzáeéz éàî éàäå`id `iyew dn - §©©§§¨

c x`azd xak ixde ,ef,éðàL úBîB÷î úBîB÷îziiyr xeqi`e §§¨¥
.cg` mewna wx bdep zeceb` zeceb`

:`xnbd zyxtndì éøà÷ éàî dì éøà÷ãezrcd lr dlry dne - §¨¨¥¨©¨¨¥¨
,ok zeywdl oywndàðéîà Czòc à÷ìñ[ezrca dlrdy-] ©§¨©§¨£¦¨

yúaLc àøîeç íeMîzenewn ipy s`,éîc ãçà íB÷îkmda mbe ¦§¨§©¨§¨¤¨¨¥
.df xeqi` bdepïì òîLî à÷xeqi` oi` zay iabl s`y ,ovxzd ¨©§©¨

.zenewn ipya bdep df
:`xnbd dywn cerdéøúàì òìwéà ék eäaà éaøc ,òîL àz̈§©§©¦©¨¦¦§©§©§¥
[enewnl oncfdyk-]éaøcìèìèî äåä ,éåì ïa òLBäézayaàâøL §©¦§ª©¤¥¦£¨§©§¥§¨¨

xeqi`l yyg `le daky xg`l zayd jxevl edewilcdy [xp-]
xiznd oerny iaxk xaq iel oa ryedi iaxy meyn ,dvwen

.ezenk eda` iax bdp enewnae ,df dvwenòìwéà éëåeda` iax §¦¦§©
àâøL ìèìèî äåä àì ,ïðçBé éaøc déøúàì,zaya daky [xp-] §©§¥§©¦¨¨Ÿ£¨§©§¥§¨¨

iax bdpe ,dvwen xqe`d dcedi iaxk wqet opgei iaxy meyn
ipya dpey bdpnd did ji` ,dywe .enewna ezenk eda`

.'eccebzz `l' meyn dfa yi `ld ,zenewnd
:ef `iyew lr `xnbd ddnzàéLe÷ éàî éàäå,`idåikïðéøîà àì §©©§¨§Ÿ©§¦©

ipyy lirléðàL úBîB÷î:`xnbd daiyn .xeqi` jka oi`eïðà §¨¥£©
éëä àëä ãéáò éëéäå éëä àëä ãéáò éëéä eäaà éaø ,ïðéøîà÷ éëä̈¥¨©§¦©©¦©¨¥¦¨¦¨¨¨¥§¥¦¨¦¨¨¨¥

.xg` ote`a bdp xg` mewnae jk o`k bdp ji` ±
:`xnbd zvxzndéì àøéáñ éåì ïa òLBäé éaøk eäaà éaøxizde ©¦©¨§©¦§ª©¤¥¦§¦¨¥

,dvwenåmle`çBé éaøc déøúàì òìwî ékíeMî ,ìèìèî äåä àì ïð §¦¦§©§©§¥§©¦¨¨Ÿ£¨§©§¥¦
.ïðçBé éaøc BãBák§§©¦¨¨

:`xnbd dywnàònL àkéàäåd`xy eda` iax ly eyny ixde - §¨¦¨©¨¨
iax ceaka xdfdl rci `l iel oa ryedi iax ly enewna xizdy¥
rpndl eda` iaxl el did ok m`e ,enewna mb xizdl `eaie opgei

:`xnbd zvxzn .mewn lka lehlhnì déì òãBîcàònLriced - §©¥§©¨¨
.eceak meyn jkn rpndl yi opgei iax ly enewnay eynyl

:yiwl yixe ax ixack epzpynn dgiken `xnbdìò óà ,òîL àz̈§©©©
íéøñBà elàL étmeaia dexr zexvúéa eòðîð àì ,íéøézî elàå ¦¤¥§¦§¥©¦¦Ÿ¦§§¥

,ìlä úéaî íéLð àOélî éànLdexr zxv i`ny zia zhiyly s`e ©©¦¦¨¨¦¦¥¦¥
`le ,lld zian miyp e`yp mewn lkn dvilg `la weyl dxeq`

.weyl lld zia exizdy zexvd zepa od `ny eyygåokàì §Ÿ
erpnpìlä úéamiyp `yil,éànL úéaîod `ny eyyg `le ¥¦¥¦¥©©

.od zexfnne enaiizdy dexr zexv zepanàì àîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨Ÿ
eNò,mdixack i`ny ziaeòðîð àì éëä íeMîel` miyp `yil ¨¦¨¥Ÿ¦§§

.el`neNò úøîà éà àlà,mdixack i`ny ziaeòðîð àì éànà ¤¨¦¨§©¨©©Ÿ¦§§
.jknàîìLay dneòðîð àì ìlä úéaî éànL úéayi ,`yiln ¦§¨¨¥©©¦¥¦¥Ÿ¦§§

meyn `edy xnelãi`ny zia ixacly zexv zepa od m` s` §
mpi` weyl e`yipe jk lr exar m` s` mewn lkn ,dvilgl ewwfp

`l`éðaeäðéð ïéåàì éáééç`eal mixyke ,zezixk iaiig ipa `le §¥©§¥¨¦¦§
.ldwaeòðîð àì éànà éànL úéaî ìlä úéa àlàixde ,`yiln ¤¨¥¦¥¦¥©©©©Ÿ¦§§

g` zy` xeqi`a maid lr zexeq` dexr zexv lld zia zhiyl
mdy odi`v`v ixd enaiizd m`e ,zxka `edyúBúéøk éáééç éða§¥©§¥§¦

úBúéøk éáééçî øæîî ïéàc ìlä úéa éøáñ÷ àîéz éëå .eäðéð íéøæîî©§¥¦¦§§¦¥¨¨¨§¥¥¦¥§¥©§¥¥©§¥§¥
`l` epi` g` zy` xeqi`e ,cala oic zia zezin iaiign `l`

,zxkaìlä úéáe éànL úéa e÷ìçpL ét ìò óà ,øæòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¤§¨¨©©¦¤¤§§¥©©¥¦¥
,úBøöamewn lkníéãBîmdàlà øæîî ïéàLclepdBøeqéàL énî §¨¦¤¥©§¥¤¨¦¦¤¦

`edLeðòå äåøò øeqéàdilr,úøkg` zy` xeqi`n clepd s`e ¦¤§¨§¨¨¥
.df llka,dpéî òîL åàì àlàyeNò àì`le mdixack i`ny zia ¤¨¨§©¦¨Ÿ¨

mdn `yiln lld zia erpnp `l ok lre ,zeixrd zexv z` enai
.miyp

:`xnbd dgecàì`l` ,`id di`xeNò íìBòìi`ny zia Ÿ§¨¨
`ed miyp mdn `yiln lld zia erpnp `ly dne ,mdixack

meyneäì éòãBîclk lr lld zial i`ny zia miricen eidy - §§¥§
,dnaiizdy dexr zxvn dxewny dgtynéLøôeok` el`ne ± ¨§¥

.lld zia eyxtàøazñî éîð éëäå,lld zial i`ny zia ericedy §¨¥©¥¦§©§¨
cixdéðz÷aúBàîhä ìëå úBøähä ìk ,àôéñïéøäèî elà eéäL §¨¨¥¥¨¨©§¨§¨©§¨¤¨¥§©£¦

eòðîð àì ,ïéànèî elàåzeidl lld ziae i`ny ziaúBøäè íéNBò §¥§©§¦Ÿ¦§§¦§¨
lyéab ìò elàly milk.elàzexdha exingd lld ziay elit`e ¥©©¥¥

.lld zial mi`nh eid i`ny zia exdihy milk mze`e xzei
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קפט oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtzenai
ìå÷ úá.lld ziak dkld dxn`e lew za z`vi :(`,bi) `nw wxta oiaexira Ðéããä éëã

åäðéð.dnkga Ðàéä òùåäé éáø."adfd" wxta Ðúåùòì úáùá íéöò íéúøåë åéä
íéîçôixiykn :xfril` iax xaqwc .dlin ly lnfi` ,lfxa zeyrl ick ,meia eal Ð

.dnvr devnk zay oigec devnáìçá óåò øùá"en` alga" :yxec didy Ðyiy in Ð

.m` alg el oi`y ser xya `vi ,en` alg el

."xyad lk" wxta opixn` ikdeéáø øîà ììë
àáé÷ò.zay xeqi`a dlin iabl Ðéøà÷ éàî

äì`l opixn` ik :lirl epy xak `d Ð

eccebzz.'ekàâøù ìèìèîea ewilcdy xp Ð

oerny iaxk ryedi iax dl xaqc .dake zaya

iaxk dl xaq opgei iaxe .dvwen dil zilc

zngn `ly elit` ,dvwen dil zi`c dcedi

.xeqi`àòîù àëéà àäå`lc eda` iaxc Ð

,opgei iaxc dixz`a lhlhne dizrc` wiqn

.lhlhnc `nlra eda` iaxl ifge li`edéðá
åäðéð ïéåàì éáééçzexvdy ,lld ziac jpd Ð

i`ny zial elit` ,dvilg `la weyl ze`yip

ira dvilg ixn`c`l" edpip `nlra e`la Ð

iaiign `l` xfnn oi`e ,"znd zy` didz

"ulegd"a onwl opixn`ck ,zezixk.(`,hn)

åäðéð úåúéøë éáééç,dxeht zad zxvc oeik Ð

dnaiind.zxka g` zy` xeqi`a cnerïéà
úåúéøë éáééçî øæîîzezin iaiign `l` Ð

.oda `veike ezlke ezenge en` oebk ,oic zia

deg` xeqi`c jpd lke.dzin eda zil Ð

åäì éòãåîãerc :lld zial i`ny zia Ð

ef dgtyndyzxvn,d`a dnaiizpy dexr

.eyxteåìà éáâ ìòÐoili`yn,el`l el` milk

.ith zexdha oixingn lld ziae
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éî'eke eyr `xaq:jenqa iziinc `iddn yiwl yixl opgei iax dywd `ly :dniz Ð

lr jk lk wcwcl oiyyeg oi`c :xnel yie !'ek oizxek eid xfril` iax ly enewna

.envra dywdy enk ,dlibnn dywen ded `linnc ,eixacàìmdixack i`ny zia eyr

) i`ny zia ixack oetxh iax dhdc ,eyrc ogky` `d :dniz Ði zekxa(a,`iady llde .

) i`ny icinlz eilr exage ,dxfrl ezlerdvia

k(`,) "zetxh el`" wxta `ipze .cn oileg(`,:

i`ny zia ixack zeyrl dvexdÐiwene ,dyer

gken ikd e`la ,edine .lew za mcew dl

.eyrc oizrnyaéáøoi` xn`c `id ryedi

lew zaa oigibyn`lc `py i`ne :xn`z m`e Ð

opixn` `l` ,xfril` iaxc lew zak ol `niiw

zake .ezenk dkld oi`e `ed izenyc izkec lka

yie !lld ziak dkldc ,ol `niiw lld ziac lew

d`vi `l xfril` iaxc lew zac meyn :xnel

xn`ck ,egikei minyd on xn`y ,eceakl `l`

,miax cbpk dzidy lew za `idda :inp i` .mzd

`aex eed opaxcÐzak la` .dkld oi` i`cec

lld zia eedc meyn ,ol `niiw lld ziac lew

:xn`z m`e .ith iccgn i`ny ziac `l` ,`aex

oi`c xn`w mzd `wec ,inp ryedi iax `nlce

:xnel yie ?`l `nlra la` ,epyxitck ,oigibyn

minya `l xn`e ,`pyil i`d ryedi iax hwpcn

`idÐoi`c dil zi` `zkec lkac dpin rny

.oigibynéëiza izy oebk eccebzz `l opixn`

'ek zg` xira oipicÐuxiz dn :xn`z m`e

xird ipal oixew eid zg` xirac dlibnn

meil minicwn eid mixtk ipale xyr drax`a

eid mixtk ipac :miig iax axd xne`e !dqipkd

eed `zyde .inlyexia gkenck .mxira oixew

`l `peeb i`d ikac ,zexiir izya mipic iza izy

dil ixwc `de .iia`l elit` "eccebzz `l" jiiy

dqipkd meiÐ`al mitq`zn eid mxiray itl

oke .dxezd zexwl iyingae ipya zqpkd zial

oa `iven oi` xir oac inlyexia xn`c ,d`xp

mixg` `iven oi` xaca aiegn oi`y lkc ,jxk

zexwl mi`iwa eid mixtkd ipay oeike .mzaeg ici

Ð.mxira oixew eid i`ce

åîå÷îá'ek xfril` iax lyÐeid oiekzna

,jkl mikixv eidiy mnvr mi`ian

.devn aeaig meynàì`bxy lhlhn dedÐ

jixv oi` xne` d`exdc meyn mzd :xn`z m`e

ezilh lr ltep did elit`c :xnel yie !lhlhl

.lhlhn did `làìeceak meyn lhlhn ded

opgei iax lyÐ) zay seqac ab lr s`e(a,epw

zngn dvwena oerny iaxk opgei iax wiqt

,ixii` zay dze` ea ewilcda `kd ,xeqi`

diigcc meyn ith xingc ,qxhpewa yxitck

dvwena ixii` `kdc yxtl oi` la` .micia

xing xeqi` zngn dvwen `dc ,qe`in zngn

`nw wxt seqa yxity mz epiax yexitl ,ith

) zaycdvwen lrc :cere .ifefc ikxk iab (a,hi

) "dxik" wxta opgei iax xn` qe`in zngn(a,dn

.oerny iaxk `l` xpa epl oi` ep`

àîìùá'ek erpnp `l i`ny ziaÐm`e

,dnvr dxv meyn erpnp `l i`n`e :xn`z

dxvc :xnel yie ?oizrnya onwl opixn`ck

,zexvd ipa enk i`d ilek `giky `l dnvr

.mipa dnk zclei zg`dy
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קצ
oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtzenai

éàäî éàäã äéîìåà éàîåikid ,i`dn ,edl ircenc `xazqn inp ikd :xn`wc Ð

ith `xazqn?äì úéà àì÷:opiqxb ikd .ircenc sliz `l mzdne ,irece`l jixv `le Ð

.åäðéð íéøùë ïéåàì éáééç éðá àèéùôàáé÷ò éáøãî.(`,hn) "ulegd" wxta onwl Ð

úåøöá.oizipzna Ðúåéçàáå.(`,ek onwl) "oig` drax`" wxta Ðùéà úùà ÷ôñáå
zia :opzc ,(`,fw zenai) "i`ny zia" wxta Ð

oi` mixne` i`nymip`nn,'eke zeqex` `l`

`nlc ,yi` zy` wtq ixw oe`in za dphwde

aiky :d`xp `pixg` `pyil .`wtpe zp`nn

izn m` meidn jihib df" dy`l azky rxn

zy` wtq z`xwp minid mze` lk ,"df ilegn

oze` lk `id dn :(`,cr oihib) opzck ,yi`

minid?xi`n iax ,wtq ezlira :xne` iqei iax

enr cgiizz `l :opze .dielz ezlira :xne`

da epipy `ly it lr s` ,micr it lr `l`

lld ziae i`ny zia zwelgnjgxk lr Ð

z` yxbna ewlgpy zwelgn eze` da ewlgp

zial .(`,`t oihib) wcpeta enr dple ezy`

od od cegii icr od od opixn` `l ixn`c i`ny

d`ia icrziale ,ipy hb epnid dkixv dpi` Ð

d`ia icr od od cegii icir od od ixn`c lld

efg`y in" wxtae .ipy hb epnid dkixv Ð

(a,br oihib) "qewiicxewebilti`iqei iax da

dcgiizpy de`x :ipzwc ,opaxe dcedi iaxaenr

dlt`a,lld ziac `ail`c mzd opinwene .'ek

ebilti`c `ed iwcpeta enr dple ezy` yxbnc

opgei iax xn`c `d `lf` o`nk :xn`c ,da

dlrapyk de`xyk zwelgniaxc `idde .'ek

opgeilld ziae i`ny ziac `zbelt iab Ð

.xnzi`ïùé èâyxbnd Ðenr dple ezy` z`

"wxefd"a oihib zkqna iwcpeta.(`,`t)óñëá
äèåøô äåùå äèåøôá óñë äåùåoiprl Ð

deye xpica :mixne` i`ny zia ,dy` iyeciw

.dhext deye dhexta :mixne` lld ziae ,xpic

.zyegp ly `id dhexte ,ixev sqk `ed xpice

deyae sqka :`kd xn`w ikde,i`ny zial sqk

`nw wxtae .lld zial dhext deyae dhexta

,sqk i`ny ziac xpicl ixw (`,`i) oiyecwc

mzq dxeza xen`d sqk lk :iq` ax xn`cÐ

,ixev sqk,'ek dy` iyeciw ixde :opiaze`e

.i`ny ziak xn`c iq` ax `nil÷ôñä ïîÐ

oebk ,wtq xeqi`a `zyd jzrc `wlq `w

wtq `l` `kilc ,iwcpeta enr dple yxbn

.oiyeciw myl dilr `a `nycäîöò äøöìÐ

ipzwc `dmirpnpzia mlerle ,dnvr dxvn Ð

mirpnp inp i`nyzad zxv `yiln lld zian

.dvilg `laíúñä ïîircen e`lc dnk lk Ð

edlied i` i`cec ,`nzqn iyxt eid `l Ð

edl `xiaq `lc jpdn.edl ircen eed Ðãìåä
éàîù úéá éøáãì íåâôodk did m`c ÐÐ

oie`l iaiig ipac ab lr s`e .dpedkl leqt

ldwl mixyk,dpedk oiprl md millg Ð

,lecb odkl dpnl`n xnege lwa `z`conwl

.oizrnya
åäéù

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

àîìùá'ek lld zian erpnp `l i`ny zia`l` `kdn gken `l `qxib i`dl Ð

eyr xn`c o`nlcÐ:`kti` qixb l`ppg epiax la` .edl ircen irece`

i`ny zian erpnp `l lld zia `nlyaÐ.edpip zexedh lld zial i`ny ziac ze`nehc

) zeicra aiyg ikc .d`neh oiprl xingn i`ny zia mewn lkac ,zi`xp `qxibd z`fewxt

lld ziac ixnege i`ny ziac ilew (iyingÐ`l

lk la` ,dxdhe d`nehc ilin ixz `l` aiyg

zleblebe dxcy oebk ,dxdhe d`nehc ilin x`y

`edi zweyeÐ,`zyde .`xnegl i`ny zia eed

edl ircen irece`c xity gken `qxib i`d itl

zia erpnp `lc xninl `kilc ,[eyr `l elit`]

i`ny zia eyr `lc meyn lld zian i`ny

elit`e lld ziak xac lka oiyer eide ,mdixack

eyr `lc `nrh `dc .onwl gkenck ,`lewl

i`ny ziac dxdhae d`nehae zeceb` meyn

`xneglÐzeyrln repnl i`ny zial mdl did

,zeceb` `kilc ,lld ziac milk ab` zexdh

xn`ck ,edcic milkl ikixv `l xne` d`exdc

`in iyet`l xne` d`exd :`edi zia zwey iab

eed irece` jgxk lr ,i`ce `l` .icarc `ed

`de .eyr `l xn`c o`nl elit` edl ircen

,i`ny zian erpnp `l lld zia `nlya xn`wc

i`ny ziac ze`nehcÐzexedh lld zial

`lewl i`ny zia ilin ixzac ab lr s`e ,edpip

Ð`nlya hwp :inp i` .igiky `l ilin ixz ipd

.eyr `l xn`c o`nc `ail` meyn

àèéùôedpip mixyk oie`l iaiig ipaÐ

`z`c dizrc` wiqn `lc :dniz

xfrl` iax i`d ded i`e ,`aiwr iaxcn iwet`l

`xen`Ðoi`c dil `hiytc ,xity iz` ded

oa xfrl` iax `ed la` .`aiwr iaxk dkld

"oiqgei dxyr"a gkenck ,`pz `edy reny

)dr oiyecw(a,`pz meylc jzrc `wlqc d`xpe !

iaiign `wec `l` weyl dnain xfnn ied `l

zenai) "ulegd"a opzck ,x`yc oie`l:(`,hn

xfnn edfi`Ð."`ai `l"a `edy xya x`y lk

zenai) "dax dy`d"a opzc `dedy`d :(`,av

,dlra zn exn`e mid zpicnl dpae dlra jldy

:dl exn` jk xg`e ,z`ype dpa zn jk xg`e

mixacd eid seligÐclede (dfne dfn) `vz

dnain xfnn iedc rnyn .(dfne dfn) xfnn

jzrc `wlq `w !weyls` .`ed `nlra `qpwc

xn`c ,`aiwr iax ixac ef `xnba `ipzc ab lr

oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw oi`Ð`ziixa `idd

.dil riny `l

÷ôñáåyi` zy`Ðyxity xg` oeyl

azky rxn aiky :epiidc ,qxhpewa

zia zwelgn my oi`c ab lr s`e ,ezy`l hb

lld ziae i`nyÐdple ezy` yxbna ewlgp `d

iwcpeta enrÐ`kd aiyg `icdac ,`xidp `l

.iwcpeta enr dple ezy` yxbndc `zbelt `idd

èâáoyiÐ["wxefd"] wxta xn`c o`nl dniz

) oihibaoyi hba dxht m`c (a,hrÐ`ypz

`lc rnync ?repnl mdl did dnl ,dlgzkl

eedc meyn e` ,mdixack eyr `lc meyn erpnp

.iyxte edl ircenàìài`n` i`ny zia

lld zian mirpnpÐmeyn `nlce :xn`z m`e

`idd meyne ,zp`nni`ny zial ,xpica ipyle dhexta oey`xl dycwzp m`c ?mirpnp eid sqkk sqk deycÐxwirc :wgvi epiax xne`e !mixfnn oey`xd on dipae ,ipyl zycewn
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weyl dnai ipa` wcinl iz`c xninl `kilc ?`xw il dnle ,oiarez dipa oi`eÐ`kxit meyn ,i`ny zial dpedkl mixykc mkl ip` cirn zexv ipa ryedi iax xn`w onwl `dc
okyc

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

àì éëä íeMî ¯ eäì éòãBîc àîìLa zøîà éà¦¨§©§¦§¨¨§§¥§¦¨¦Ÿ
úéa àîìLa ,eäì éòãBî àìc zøîà éà àlà .eòðîð¦§§¤¨¦¨§©§§¨§¥§¦§¨¨¥
¯ ìlä úéác úBànèc .eòðîð àì ìlä úéaî éànL©©¦¥¦¥Ÿ¦§§§ª§§¥¦¥
úéaî ìlä úéa ,àlà ,eäðéð úBøäè éànL úéaì§¥©©§¨¦§¤¨¥¦¥¦¥
ìlä úéáì éànL úéac úBøäè ?eòðîð àì änì éànL©©¨¨Ÿ¦§§§¨§¥©©§¥¦¥
.dpéî òîL ¯ eäì éòãBîc åàì àlà !eäðéð úBàîè§¦§¤¨¨§§¥§§©¦¨
àì÷ ¯ äøö :àîéúc eäî ?Cäî Cäc déîìeà éàîe©§¥§¨¥¨©§¥¨¨¨¨¨
óà :øæòìà éaø øîà ,àôeb .ïì òîLî à÷ ,dì úéà¦¨¨©§©¨¨¨©©¦¤§¨¨©
íéãBî ¯ úBøöa ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçpL ét ìò©¦¤¤§§¥©©¥¦¥§¨¦
Leðòå äåøò øeqéà BøeqéàL énî àlà øæîî ïéàL¤¥©§¥¤¨¦¦¤¦¦¤§¨§¨
¯ ìlä úéáì éànL úéa àîéìéà ?íéãBî ïàî .úøk̈¥©¦¦¥¨¥©©§¥¦¥
ìlä úéa àlà !eäðéð íéøLk ïéåàì éáéiç éða ,àèéLt§¦¨§¥©¨¥¨¦§¥¦¦§¤¨¥¦¥
íìBòì !àéä úBúéøë éáéiç àôeb àéä ¯ éànL úéaì§¥©©¦¨©¨¥¨¥¦§¨
:øîàc ,àáé÷ò éaøcî é÷etàìe ,ìlä úéáì éànL úéa¥©©§¥¦¥§©¥¦§©¦£¦¨§¨©
øæîî ïéàc ïì òîLî à÷ ,ïéåàì éáéiçî øæîî Lé¥©§¥¥©¨¥¨¦¨©§©¨§¥©§¥
úéa e÷ìçpL ét ìò óà :òîL àz .ïéåàì éáéiçî¥©¨¥¨¦¨§©©©¦¤¤§§¥
÷ôñáe ,ïLé èâa ,úBéçàáe ,úBøöa ìlä úéáe éànL©©¥¦¥§¨©£¨§¥¨¨¦§¥
,÷cðeôa Bnò äðìå BzLà úà Løâîáe ,Léà úLà¥¤¦¦§¨¥¤¦§§¨¨¦§§¨
àì ¯ äèeøt äåLáe äèeøôa ,óñk äåLáe óñëa§¤¤¦§¥¤¤¦§¨¦§¥§¨Ÿ
úéa àìå ,ìlä úéaî íéLð àOélî éànL úéa eòðîð¦§§¥©©¦¦¨¨¦¦¥¦¥§Ÿ¥
äæ íéâäBð úeòéøå äaéçL Eãnìì ,éànL úéaî ìlä¦¥¦¥©©§©¤§¤¦¨§¥£¦¤
éaø ."eáäà íBìMäå úîàä" :øîàpM äî íéi÷ì ,äæä¤§©¥©¤¤¡©¨¡¤§©¨¡¨©¦
ïî eòðîð àìå ,éàceä ïî ïä eòðîð :øîBà ïBòîL¦§¥¦§§¥¦©©©§Ÿ¦§§¦
,eòðîð éëä íeMî ¯ eNò àîìLa zøîà éà .÷ôqä©¨¥¦¨§©§¦§¨¨¨¦¨¦¦§§
éäð ,àøañúå ?eòðîð éànà ¯ eNò àì zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§Ÿ¨©©¦§§§¦§§¨§¦
,éànL úéaî eòðîð ìlä úéa àîìLa ,eNòc éîð©¦§¨¦§¨¨¥¦¥¦§§¦¥©©

íéøæîîe ,eäðéð úBúéøë éáéiçcàlà .ìlä úéáì íä §©¨¥¨¥¦§©§¥¦¥§¥¦¥¤¨
ïéåàì éáéiç éða ?ìlä úéaî eòðîð éànà éànL úéa¥©©©©¦§§¦¥¦¥§¥©¨¥¨¦
àì :÷çöé øa ïîçð áø øîàãk !eäðéð íéøLëe ,eäðéð¦§§¥¦¦§¦§¨©©©§¨©¦§¨Ÿ
àlà äëøöð àì éîð àëä ¯ dîöò äøvì àlà äëøöð¦§§¨¤¨©¨¨©§¨¨¨©¦Ÿ¦§§¨¤¨
,àeä àøeqéàc ¯ éàceä ïî àðL éàîe .dîöò äøvì©¨¨©§¨©§¨¦©©©§¦¨
àlà ,÷ôqä ïî àîéz àì !àeä àøeqéà éîð ÷ôñ̈¥©¦¦¨¨¥¨¦©¨¥¤¨
à÷ éàîe ,éLøôe eäì éòãBîc ,íúqä ïî :àîéà¥¨¦©§¨§§¥§¨§¦©¨
eðééä ¯ äæa äæ íéâäBð úeòéøå äáäàc ¯ ïì òîLî©§©¨§©£¨§¥£¦¤¨¤©§
àz .àéä ïBòîL éaø dleëc ïì òîLî à÷ àä !àLéø¥¨¨¨©§©¨§¨©¦¦§¦¨
úçåBø Bæ äëìä Càéä :éøeð ïa ïðçBé éaø øîàc ,òîL§©§¨©©¦¨¨¤¦¥©£¨¨©©
øæîî ãìeä ¯ éànL úéa éøáãk äNòð ?ìàøNéa§¦§¨¥©£¤§¦§¥¥©©©¨¨©§¥
ãìeä ¯ ìlä úéá éøáãk äNòð ,éànL úéá éøáãì§¦§¥¥©©©£¤§¦§¥¥¦¥©¨¨
úBøvì ïäì ïwúðe eàBa ,éànL úéa éøáãì íeâẗ§¦§¥¥©©§©¥¨¤©¨
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קצי oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtzenai
éàäî éàäã äéîìåà éàîåikid ,i`dn ,edl ircenc `xazqn inp ikd :xn`wc Ð

ith `xazqn?äì úéà àì÷:opiqxb ikd .ircenc sliz `l mzdne ,irece`l jixv `le Ð

.åäðéð íéøùë ïéåàì éáééç éðá àèéùôàáé÷ò éáøãî.(`,hn) "ulegd" wxta onwl Ð

úåøöá.oizipzna Ðúåéçàáå.(`,ek onwl) "oig` drax`" wxta Ðùéà úùà ÷ôñáå
zia :opzc ,(`,fw zenai) "i`ny zia" wxta Ð

oi` mixne` i`nymip`nn,'eke zeqex` `l`

`nlc ,yi` zy` wtq ixw oe`in za dphwde

aiky :d`xp `pixg` `pyil .`wtpe zp`nn

izn m` meidn jihib df" dy`l azky rxn

zy` wtq z`xwp minid mze` lk ,"df ilegn

oze` lk `id dn :(`,cr oihib) opzck ,yi`

minid?xi`n iax ,wtq ezlira :xne` iqei iax

enr cgiizz `l :opze .dielz ezlira :xne`

da epipy `ly it lr s` ,micr it lr `l`

lld ziae i`ny zia zwelgnjgxk lr Ð

z` yxbna ewlgpy zwelgn eze` da ewlgp

zial .(`,`t oihib) wcpeta enr dple ezy`

od od cegii icr od od opixn` `l ixn`c i`ny

d`ia icrziale ,ipy hb epnid dkixv dpi` Ð

d`ia icr od od cegii icir od od ixn`c lld

efg`y in" wxtae .ipy hb epnid dkixv Ð

(a,br oihib) "qewiicxewebilti`iqei iax da

dcgiizpy de`x :ipzwc ,opaxe dcedi iaxaenr

dlt`a,lld ziac `ail`c mzd opinwene .'ek

ebilti`c `ed iwcpeta enr dple ezy` yxbnc

opgei iax xn`c `d `lf` o`nk :xn`c ,da

dlrapyk de`xyk zwelgniaxc `idde .'ek

opgeilld ziae i`ny ziac `zbelt iab Ð

.xnzi`ïùé èâyxbnd Ðenr dple ezy` z`

"wxefd"a oihib zkqna iwcpeta.(`,`t)óñëá
äèåøô äåùå äèåøôá óñë äåùåoiprl Ð

deye xpica :mixne` i`ny zia ,dy` iyeciw

.dhext deye dhexta :mixne` lld ziae ,xpic

.zyegp ly `id dhexte ,ixev sqk `ed xpice

deyae sqka :`kd xn`w ikde,i`ny zial sqk

`nw wxtae .lld zial dhext deyae dhexta

,sqk i`ny ziac xpicl ixw (`,`i) oiyecwc

mzq dxeza xen`d sqk lk :iq` ax xn`cÐ

,ixev sqk,'ek dy` iyeciw ixde :opiaze`e

.i`ny ziak xn`c iq` ax `nil÷ôñä ïîÐ

oebk ,wtq xeqi`a `zyd jzrc `wlq `w

wtq `l` `kilc ,iwcpeta enr dple yxbn

.oiyeciw myl dilr `a `nycäîöò äøöìÐ

ipzwc `dmirpnpzia mlerle ,dnvr dxvn Ð

mirpnp inp i`nyzad zxv `yiln lld zian

.dvilg `laíúñä ïîircen e`lc dnk lk Ð

edlied i` i`cec ,`nzqn iyxt eid `l Ð

edl `xiaq `lc jpdn.edl ircen eed Ðãìåä
éàîù úéá éøáãì íåâôodk did m`c ÐÐ

oie`l iaiig ipac ab lr s`e .dpedkl leqt

ldwl mixyk,dpedk oiprl md millg Ð

,lecb odkl dpnl`n xnege lwa `z`conwl

.oizrnya
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àîìùá'ek lld zian erpnp `l i`ny zia`l` `kdn gken `l `qxib i`dl Ð

eyr xn`c o`nlcÐ:`kti` qixb l`ppg epiax la` .edl ircen irece`

i`ny zian erpnp `l lld zia `nlyaÐ.edpip zexedh lld zial i`ny ziac ze`nehc

) zeicra aiyg ikc .d`neh oiprl xingn i`ny zia mewn lkac ,zi`xp `qxibd z`fewxt

lld ziac ixnege i`ny ziac ilew (iyingÐ`l

lk la` ,dxdhe d`nehc ilin ixz `l` aiyg

zleblebe dxcy oebk ,dxdhe d`nehc ilin x`y

`edi zweyeÐ,`zyde .`xnegl i`ny zia eed

edl ircen irece`c xity gken `qxib i`d itl

zia erpnp `lc xninl `kilc ,[eyr `l elit`]

i`ny zia eyr `lc meyn lld zian i`ny

elit`e lld ziak xac lka oiyer eide ,mdixack

eyr `lc `nrh `dc .onwl gkenck ,`lewl

i`ny ziac dxdhae d`nehae zeceb` meyn

`xneglÐzeyrln repnl i`ny zial mdl did

,zeceb` `kilc ,lld ziac milk ab` zexdh

xn`ck ,edcic milkl ikixv `l xne` d`exdc

`in iyet`l xne` d`exd :`edi zia zwey iab

eed irece` jgxk lr ,i`ce `l` .icarc `ed

`de .eyr `l xn`c o`nl elit` edl ircen

,i`ny zian erpnp `l lld zia `nlya xn`wc

i`ny ziac ze`nehcÐzexedh lld zial

`lewl i`ny zia ilin ixzac ab lr s`e ,edpip

Ð`nlya hwp :inp i` .igiky `l ilin ixz ipd

.eyr `l xn`c o`nc `ail` meyn

àèéùôedpip mixyk oie`l iaiig ipaÐ

`z`c dizrc` wiqn `lc :dniz

xfrl` iax i`d ded i`e ,`aiwr iaxcn iwet`l

`xen`Ðoi`c dil `hiytc ,xity iz` ded

oa xfrl` iax `ed la` .`aiwr iaxk dkld

"oiqgei dxyr"a gkenck ,`pz `edy reny

)dr oiyecw(a,`pz meylc jzrc `wlqc d`xpe !

iaiign `wec `l` weyl dnain xfnn ied `l

zenai) "ulegd"a opzck ,x`yc oie`l:(`,hn

xfnn edfi`Ð."`ai `l"a `edy xya x`y lk

zenai) "dax dy`d"a opzc `dedy`d :(`,av

,dlra zn exn`e mid zpicnl dpae dlra jldy

:dl exn` jk xg`e ,z`ype dpa zn jk xg`e

mixacd eid seligÐclede (dfne dfn) `vz

dnain xfnn iedc rnyn .(dfne dfn) xfnn

jzrc `wlq `w !weyls` .`ed `nlra `qpwc

xn`c ,`aiwr iax ixac ef `xnba `ipzc ab lr

oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw oi`Ð`ziixa `idd

.dil riny `l

÷ôñáåyi` zy`Ðyxity xg` oeyl

azky rxn aiky :epiidc ,qxhpewa

zia zwelgn my oi`c ab lr s`e ,ezy`l hb

lld ziae i`nyÐdple ezy` yxbna ewlgp `d

iwcpeta enrÐ`kd aiyg `icdac ,`xidp `l

.iwcpeta enr dple ezy` yxbndc `zbelt `idd

èâáoyiÐ["wxefd"] wxta xn`c o`nl dniz

) oihibaoyi hba dxht m`c (a,hrÐ`ypz

`lc rnync ?repnl mdl did dnl ,dlgzkl

eedc meyn e` ,mdixack eyr `lc meyn erpnp

.iyxte edl ircenàìài`n` i`ny zia

lld zian mirpnpÐmeyn `nlce :xn`z m`e

`idd meyne ,zp`nni`ny zial ,xpica ipyle dhexta oey`xl dycwzp m`c ?mirpnp eid sqkk sqk deycÐxwirc :wgvi epiax xne`e !mixfnn oey`xd on dipae ,ipyl zycewn

.mirpnp eid `cixb zexv meyn rnyne .oizipzn dl ipzw ikd iablc ,[`kdc oizipzn iab dl ipzw jkle] ,dl ipzw zexv meyn `ziixa jdéàîå'ek i`ce `pyÐ`iiepy` `l

.`ziixad yxtl `a eziiyew wiq`c xza `l` ,i`wäùòði`ny zia ixacl mebt cled lld zia ixackÐldwl mixyk oie`l iaiig ipac ab lr s`c :qxhpewa yxitÐmillg

,`kxit jd dil zi` xityc :xnel yi cere .zllgzn dnvr `id oky dpnl`l dnc `kxit dil zile ,ryedi iaxc` bilte .onwlck dpnl`n xnege lwa iz`c ,dpedk oiprl md

) "oiarez dipa oi`e darez `id" ezyexb xifgna jixhvi`cn ,mebt cled mewn lknefr oiyeciw(`,`id oky :jxtinl `ki`c ,dpnl`c xnege lwn iz` `l `dc ?`xw il dnle

weyl dnai epiidc ,z`fa `veik `d wcinl iz`c `l` ,zllgzn dnvrÐ) dcp seqac :dyw la` .oiarez dipadarez `id meyn ,xyk ezyexb xifgn clec ryedi iax wiqn (`,r§©

weyl dnai ipa` wcinl iz`c xninl `kilc ?`xw il dnle ,oiarez dipa oi`eÐ`kxit meyn ,i`ny zial dpedkl mixykc mkl ip` cirn zexv ipa ryedi iax xn`w onwl `dc
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úéa e÷ìçpL ét ìò óà :òîL àz .ïéåàì éáéiçî¥©¨¥¨¦¨§©©©¦¤¤§§¥
÷ôñáe ,ïLé èâa ,úBéçàáe ,úBøöa ìlä úéáe éànL©©¥¦¥§¨©£¨§¥¨¨¦§¥
,÷cðeôa Bnò äðìå BzLà úà Løâîáe ,Léà úLà¥¤¦¦§¨¥¤¦§§¨¨¦§§¨
àì ¯ äèeøt äåLáe äèeøôa ,óñk äåLáe óñëa§¤¤¦§¥¤¤¦§¨¦§¥§¨Ÿ
úéa àìå ,ìlä úéaî íéLð àOélî éànL úéa eòðîð¦§§¥©©¦¦¨¨¦¦¥¦¥§Ÿ¥
äæ íéâäBð úeòéøå äaéçL Eãnìì ,éànL úéaî ìlä¦¥¦¥©©§©¤§¤¦¨§¥£¦¤
éaø ."eáäà íBìMäå úîàä" :øîàpM äî íéi÷ì ,äæä¤§©¥©¤¤¡©¨¡¤§©¨¡¨©¦
ïî eòðîð àìå ,éàceä ïî ïä eòðîð :øîBà ïBòîL¦§¥¦§§¥¦©©©§Ÿ¦§§¦
,eòðîð éëä íeMî ¯ eNò àîìLa zøîà éà .÷ôqä©¨¥¦¨§©§¦§¨¨¨¦¨¦¦§§
éäð ,àøañúå ?eòðîð éànà ¯ eNò àì zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§Ÿ¨©©¦§§§¦§§¨§¦
,éànL úéaî eòðîð ìlä úéa àîìLa ,eNòc éîð©¦§¨¦§¨¨¥¦¥¦§§¦¥©©

íéøæîîe ,eäðéð úBúéøë éáéiçcàlà .ìlä úéáì íä §©¨¥¨¥¦§©§¥¦¥§¥¦¥¤¨
ïéåàì éáéiç éða ?ìlä úéaî eòðîð éànà éànL úéa¥©©©©¦§§¦¥¦¥§¥©¨¥¨¦
àì :÷çöé øa ïîçð áø øîàãk !eäðéð íéøLëe ,eäðéð¦§§¥¦¦§¦§¨©©©§¨©¦§¨Ÿ
àlà äëøöð àì éîð àëä ¯ dîöò äøvì àlà äëøöð¦§§¨¤¨©¨¨©§¨¨¨©¦Ÿ¦§§¨¤¨
,àeä àøeqéàc ¯ éàceä ïî àðL éàîe .dîöò äøvì©¨¨©§¨©§¨¦©©©§¦¨
àlà ,÷ôqä ïî àîéz àì !àeä àøeqéà éîð ÷ôñ̈¥©¦¦¨¨¥¨¦©¨¥¤¨
à÷ éàîe ,éLøôe eäì éòãBîc ,íúqä ïî :àîéà¥¨¦©§¨§§¥§¨§¦©¨
eðééä ¯ äæa äæ íéâäBð úeòéøå äáäàc ¯ ïì òîLî©§©¨§©£¨§¥£¦¤¨¤©§
àz .àéä ïBòîL éaø dleëc ïì òîLî à÷ àä !àLéø¥¨¨¨©§©¨§¨©¦¦§¦¨
úçåBø Bæ äëìä Càéä :éøeð ïa ïðçBé éaø øîàc ,òîL§©§¨©©¦¨¨¤¦¥©£¨¨©©
øæîî ãìeä ¯ éànL úéa éøáãk äNòð ?ìàøNéa§¦§¨¥©£¤§¦§¥¥©©©¨¨©§¥
ãìeä ¯ ìlä úéá éøáãk äNòð ,éànL úéá éøáãì§¦§¥¥©©©£¤§¦§¥¥¦¥©¨¨
úBøvì ïäì ïwúðe eàBa ,éànL úéa éøáãì íeâẗ§¦§¥¥©©§©¥¨¤©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zenai(ipy meil)

éòãBîc àîìLa úøîà éà[ericedy-]eäìlld zial i`ny zia ¦¨§©¦§¨¨§§¥§
,mzhiyl mi`nh el` milkyeòðîð àì éëä íeMîlld zia ¦¨¥Ÿ¦§§

mzhiyl s`e ewlgp `l mday i`ny zia ilk mze`a ynzydl
.mixedh eidéànL úéa àîìLa ,eäì éòãBî àìc úøîà éà àlà¤¨¦¨§©§Ÿ§¥§¦§¨¨¥©©
milk el`yìlä úéaîeeòðîð àìmeyn ,jknìlä úéác úBàîèc ¦¥¦¥Ÿ¦§§¦§¨§¥¦¥

,eäðéð úBøäè éànL úéáìmdn xzei mixingn lld zia ixdy §¥©©§¨¦§
zial mixedh lld zial mi`nhd el` mbe ,dxdhe d`neha

.i`nyeòðîð àì änì ,éànL úéaî ìlä úéa àlàz` le`yln ¤¨¥¦¥¦¥©©¨¨Ÿ¦§§
ixde ,mdilk,eäðéð úBàîè ìlä úéáì éànL úéác úBøäè§¨§¥©©§¥¦¥§¨¦§

.mi`nh i`ny zia ilky yeygl mdl did mzhiyleåàì àlà¤¨¨
gxkdaci`ny zia eideäì éòãBîmi`nh milk el` lld zial §§¥§

df mrhne .mixedhd z` wx mdn el`ye ,mixedh el`e mzhiyl
eidy itl ,i`ny zian miyp `yiln lld zia erpnp `l s`
ercie ,enaiizdy dexr zexvn oxewn zegtyn el` mdl miricen

:`xnbd dwiqn .odn xdfdl.dpéî òîL§©¦¨
:`xnbd zl`eyCäî Cäc déîìeà éàîedgkedd xzei dwfg dna ± ©§¥§©¥©

dne ,el`n el` miyp `yiln erpnp `ly dnn dgkeddn milkn
erpnp `ly jkn :`xnbd daiyn .df lr dfn gikedl ovxzd d`x
xnel gxkd oi` oiicr i`ny zian miyp `yiln lld zia

oky .zexvd ipan ze`a zegtyn el` i`ny zia mericedyeäî©
,àîéúcy itly,dì úéà àì÷ äøöeid ok` m`y jk lr eknqe §¥¨¨¨¨¨¦¨

.od el`ky lewd odilr `vei did zexvd zepan,ïì òîLî à÷̈©§©¨
lr mericed s` i`ny zia mdl ericed milkd lry myky

.zexvd
:lirl d`aedy zexfnn oica xfrl` iax zxninl zxfeg `xnbd
ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçpL ét ìò óà ,øæòìà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦¤§¨¨©©¦¤¤§§¥©©¥¦¥

úBøöa,meain zexeht e` zeaiig od m`d zeixrdíéãBîlr md §¨¦
itl ,mixfnn mpi`y zexvd ipaàlà øæîî ïéàLclepdénî ¤¥©§¥¤¨¦¦

BøeqéàL`ed ef d`iaaå ,äåøò øeqéà`edLeðòdilr.úøk ¤¦¦¤§¨§¨¨¥
:`xnbd zl`eyíéãBî ïàî,df xaca inl dced in -úéa àîéìéà ©¦¦¥¨¥

éànL`ll weyl dze` mixqe`e meail dxvd z` mixizny ©©
micen ,dvilgìlä úéáì`ll xf mc`l dxvd d`yip m`y §¥¦¥

`ld ,mixfnn epnn miclepd dipa oi` dvilgàèéLt,`ed oky §¦¨
e ,e`la `l` weyl dnai xeqi` oi` ixdyíéøLk ïéåàì éáééç éða§¥©§¥¨¦§¥¦

eäðéð.mixfnn mpi`eàlày xn`z m`e ±ìlä úéamicenúéáì ¦§¤¨¥¦¥§¥
éànLmeain clepd oad mewn lkn meaia zexeq` zexvy elit`y ©©

`ld ,xfnn epi` dfàéä[dxvd]àôebxeqi`aàéä úBúéøk éáééç ¦¨©§¥§¦¦
recne ,devn mewna `ly g` zy` zexr oick maid lr zcner

.mixfnn dipa oi`
:`xnbd zvxznéànL úéa íìBòìmicenìlä úéáìe`yip m`y §¨¥©©§¥¦¥

.mixfnn odipa oi` dvilg `la weyd on cg`l zexvdeiax `a
xfrl`î é÷etàìezhiyLé øîàc àáé÷ò éaøcleqtøæîîina s` §©¥¦§©¦£¦¨§¨©¥©§¥
clepyîxeqi`a dxeq`d d`iaéç,ïéåàì éáéipa s` ezhiyly ¦©§¥¨¦

znd zy` didz `l' ly e`l xeqi`a weyl z`yipy dnai
.mixfnn miyrp 'dvegdïì òîLî à÷xfrl` iaxøæîî ïéàc ¨©§©¨§¥©§¥

ïéåàì éáééçî.cala zezixk iaiign `l` ¥©§¥¨¦
dnkn dgikene ,lirl mi`xen`d zwelgnl zxfeg `xnbd

:mdixack i`ny zia eyry zenewn,òîL àz,`ziixaa epipyóà ¨§©©
úBøöa ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçpL ét ìò,dexråoldl ewlgp ok ©¦¤¤§§¥©©¥¦¥§¨§

(.ek),úBéçàáoihiba ewlgp oke(:hr)å ,ïLé èâaewlgp okúLà ÷ôñá ©£¨§¥¨¨§¦§¥¥¤
å ,Léàewlgp ok(.`t my)å BzLà úà Løâîájk xg`Bnò äðì ¦§¦§¨¥¤¦§§¨¨¦

,÷cðeôaoiyeciwa ewlgp oke(.a)ziay ,oiyeciwd sqk xeriya §§¨
zycwzn dy`y mixne` i`nyaxpicäåLáe óñëxpic,óñë §¤¤§¨¤¤¤

mixne` lld ziae,äèeøô äåLáe äèeøôamewn lkneòðîð àì ¦§¨§¨¤§¨Ÿ¦§§
àìå ,ìlä úéaî íéLð àOélî éànL úéaerpnpìlä úéa`yiln ¥©©¦¦¨¨¦¦¥¦¥§Ÿ¥¦¥

miyp,éànL úéaîoiprl dpin `wtp yi el` zewelgnny elit`e ¦¥©©
miclepd mipad eidi zg` dhiyl el` mixwnae ,zxk ixeqi`

.mixfnn eidi dipyd dhiyle mixykúeòéøå äaéçL ,Cãnììeid §©§¨¤¦¨§¥

øîàpM äî íéi÷ì ,äæa äæ íéâäBð(hi g dixkf).'eáäà íBìMäå úîàä' £¦¤¨¤§©¥©¤¤¡©¨¡¤§©¨¡¨
.÷ôqä ïî eòðîð àìå éàceä ïî ïä eòðîð ,øîBà ïBòîL éaødpiade ©¦¦§¥¦§§¥¦©©©§Ÿ¦§§¦©¨¥

wx `ed el`n el` `yiln erpnp `ly dny ,eixaca `xnbd
dy` oebk ,wtqn `l` zexeq` opi` mixqe`d zhiyl s`y miypa
hb dl ozp `le ,iwcpeta enr dpl jk xg`e dlran dyxbzdy
`l` ,i`ce yi` zy` xeqi`a dxeq` dpi` lld zial s`y .xg`
erpnp la` .oiyeciw myl dilr `a `ny ,da yi cala xeqi` wtq
zxv za oebk ,i`ce xeqi`a mzhiy it lr zexeq`d miyp `yiln
zia zhiyl i`ce zexfnn xeqi`a dxeq`y dnaiizdy dexr
zhiyl weyl dnai ly i`ce xeqi`a dxeq` dvlg `l m`e ,lld

:`xnbd dgikene .i`ny ziaeNò àîìLa úøîà éài`ny zia ¦¨§©¦§¨¨¨
,mnvr ixackeòðîð éëä íeMîzian miyp `yiln lld zia ¦¨¥¦§§

,zeixrd zexv z` i`ny zia enaiiy xg`n ixdy .i`ny
.lld zia zhiyl zexfnn mdizepaeNò àì úøîà éà àlàzia ¤¨¦¨§©Ÿ¨

,mdixack i`nyeòðîð éànàa s` `ld ,`yilneid `l i`ny zi ©©¦§§
.zeixrd zexv z` minaiin

:`xnbd dywnàøañúåmeyn i`ced on erpnpy dz` xeaq ike - §¦§§¨
,dyw ok m` `ld .mdixack eyryeNòc éîð éäði`ny zia §¦©¥§¨

,mdixackàîìLay dnéànL úéaî eòðîð ìlä úéameyn `ed ¦§¨¨¥¦¥¦§§¦¥©©
cenaiizdy zexvdå eäðéð úBúéøk éáééçmdipa ok lríä íéøæîî §©§¥§¦¦§§©§¥¦¥

,ìlä úéaî eòðîð éànà éànL úéa àlà .ìlä úéáìzexvd ipa `ld §¥¦¥¤¨¥©©©©¦§§¦¥¦¥
,dvilg `la weyl e`yipyeäðéð íéøLëe ,eäðéð ïéåàì éáééç éða§¥©§¥¨¦¦§§¥¦¦§

.ldwa `eal
epi` lld zian `yiln i`ny zia erpnpy dn :`xnbd zvxzn

`l` ,dxvd zepa zngn÷çöé øa ïîçð áø øîàãkixac xe`iaa ¦§¨©©©§¨©¦§¨
oldl l`ilnb oa oerny iax(.eh),,'dîöò äøöì àlà äëøöð àì'Ÿ¦§§¨¤¨§¨¨©§¨

éîð àëälld zian miyp `yiln i`ny zia erpnpy dnàì ¨¨©¥Ÿ
äëøöð[eyyg `l-]dîöò äøöì àlàdnai xeqi`a dxeq`y ¦§§¨¤¨§¨¨©§¨
.weyl

:dywne ,`ziixaa oerny iax zhiy z` xxal zxfeg `xnbdéàîe©
àðL`yiln erpnpyä ïîy miypéàcemeyn zexeq`cmzhiyl §¨¦©©©§

,àeä àøeqéàn ok m`éîð ÷ôñc meyn rpndl mdl didàøeqéà ¦¨¨¥©¥¦¨
,àeä.`xnegl `ziixe`c wtq ixdy

:xg` ote`a oerny iax ixac z` zyxtne da zxfeg `xnbdàìŸ
àîézel`n el` miyp e`ypyä ïîa od mzhiyly miyp÷ôq ¥¨¦©¨¥

,xeqi`àîéà àlàerpnp `l','íúqä ïîmiyp mzq lr eyyg `ly ¤¨¥¨¦©§¨
meyn ,mzhiyl zexeq`d miyp oze`n od `nyéLøôe eäì éòãBîc§§¥§¨§¥

zexeq`d od ine mdl zexzend od in mericeiy jk lr eknqy -
wtqn zexeq` ody mdl zereci eidy miypn la` .odn eyxtie

.erpnp ok` mzhiyl
:`xnbd ddnzïì òîLî à÷ éàîeeixacl m` `ld ,oerny iax ©¨©§©¨

meyn mericeiy el` lr el` eknqäæa äæ íéâäBð úeòéøå äáäàc§©£¨§¥£¦¤¨¤
eixac lk ok m` ,el` z` el` liykdln exdfpeeðééä`pz ixac ©§

a `nwàLéø.eixac lr oerny iax siqed dne ,`ziixad ly ¥¨
:`xnbd zvxzndleëc ,ïì òîLî à÷ àä`ziixa,àéä ïBòîL éaø ¨¨©§©¨§¨©¦¦§¦

mzqa ok meyny ,eixacl mrh zpizp `id zerixde dad`de
k lr eknq `l` xeqi`l eyyg `l miyp.mericeiy j

:mdixack eyr i`ny ziay ztqep dgked d`ian `xnbdàz̈
Càéä ,éøeð ïa ïðçBé éaø øîàc ,òîLdidzBæ äëìäzexv ly §©§¨©©¦¨¨¤¦¥¨£¨¨

zeixrdìàøNéa úçåBøda `vi `ly ick draewl yi cvik - ©©§¦§¨¥¥
m` `ld .lkd ixacl leyknéànL úéa éøáãk äNòðzxv aiigpe ©£¤§¦§¥¥©©

`vnp ,meaia dexrãìeädidi df meain clepdúéa éøáãì øæîî ©¨¨©§¥§¦§¥¥
ìläm`e .devn mewna `ly g` zy` `idy mixaeqdäNòð ¦¥©£¤

ìlä úéa éøáãk`vnp weyl `ypz m` ixd ,dvilgn dpxhtpe §¦§¥¥¦¥
ãìeäxf mc`n dpnn clepdíeâtdpedkléànL úéa éøáãì ©¨¨¨§¦§¥¥©©

z`ian clepd lk oky .dvilg `la weyl dxeq` `idy mixaeqd
,ixep oa opgei iax rivd jkitl .dpedkl llgzn e`l xeqi`eàBa

úBøvì ïäì ïwúðe§©¥¨¤©¨
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úåöìåç åäéùÐe`ypie.lkd ixacl xykda weylúåðåùàøä úåøöì äùòð äîÐ

,enaiizpym` mixfnn mdipaexenbp.enaiizi `ly dkldäîöò äøöìÐzexv`eziac

i`ny zial elit` `dc ,i`w mipa` e`l "dyrp i`ne" i`de .i`w weyl e`yipy lld

.dnvr dxv` `l` ,ldwl mixykïåôøè éáø.did i`ny zia icinlzn Ðàáú éúî
úáä úøö.icil ig`n ÐäðàùàåÐmaii`

.i`ny zia ixack ,dze`äðàéùàåweyl Ð

.lld zia ixackéðáàú àäåøîà÷m`e Ð

,lld ziakyecig dn?.ebdp ikd `nlr ilek

éøåð ïá ïðçåé éáøãî é÷åôàì`zpwz xn`c Ð

.zevlegcàåä éàîù úéá éãéîìúî:dinza Ð

`ed lld ly eipa ipan `lde!äúéä úéðåìéàÐ

zipeli` e`vnpy e` :opze.zexzen odizexv Ð

:opiqxb ikdàëéà äá øéëä àìå äá øéëä
åäééðéá`wec `nw `pzl `l` opiqxb `le Ð

xikd la` ,zerh gwn iedc `ed da xikd `lc

dzxv da.dxeq`mixg`leda xikd elit`

.z`vnp ipzw `le dzid ipzwc ,zxzenñðë
åäééðéá àëéà ùøéâ óåñáìålr `nw `pzl Ð

yxiby ici` eig`it lr s` ,dzin mcew eza z

ef lr ef zexv eide zixkpd qpk xakyÐ

.seqal dexrd z` yxibe li`ed ,zxzen

li`ed ,mixg`leqpkeoiyexib mcew zixkpd z`

dexrcl`ilnb oax ly eza `l` .dxeq` Ð

.dzid zipeli`äàéáá éàðú ùédy` qpekd Ð

`vnpe ,mixcp e` oinen dilr oi`y i`pz lr

gwn iede ,i`pz ipdn `nw `pzl ,dilr yiy

l`ilnb oax ly eig`l el did i`pze .zerh

jklid .miiwzp `le ,ezaa,`id ezy` e`l Ð

liren i`pz oi`c ixaq mixg`e .zxzen dzxve

lirac oeikc ,d`iaaopixn`ck ,lig` ileg`

dyer mc` oi` :(`,br) "xicnd"a zeaezka

zipeli`c meyn `l` ,zepf zlira ezlira

.dzidèáùá ãçàázqpkpd dipy dpye Ð

ipy da bdpe ,dzid ziyilylxyrn :oixeyir

haya xyr dying ixn`c lld ziak ,ipy

xyrne ;`id dipy izk`e ,zepli`l dpyd y`x

y`x haya cg`a ixn`c i`ny ziak ,ipr

.`id ziyilye ,zepli`l dpydäáéæòîÐgih

.dxwzd lry hihïè÷ ìéáùádil `xiaqc Ð

:i`nylen`l jixvd ohw.dkeqa aiig Ðú÷åù
xepv zgzy dlelg oa` Ðon min glwnd

.`edi zwey z`xwp dzide ,xddäáâ ìò íéùòð
Ðmiliahnda oi`e ,dkezandewn la` .d`q '

oiaxrzne ,dcvay mina ded mlyoiirnn

zxtetyk awp jxc zweyd.cepdúà åì áéçøä
á÷ðäÐezgite eaigxddewnd axrl daex

.dtiúåàå÷î áåøéòdewn cvay xqg dewn Ð

miaxrzne ,mlyxeriye .awpe uixg jxc mind

sxvl awpdze`ewndxiykdle.xqgd

ãåðä úøôåôùë,cepd ita mipzepy dpw Ð

llg xeriy `diyuixgddiaerkly dllge

.zerav` izyk epiidc ,zxtetyúåøæåçä
ïîå÷îìi`ny zial la` ,lld ziak epiide ,geixa awpd llga zektdzn Ðcr Ð

zgtzy.daex
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oiarez dipa oi`e darez `id jixhvi` ryedi iaxlc :xnel yie !zllgzn dnvr `id okyc

xtik oa iqei iaxc opaxl elit`e .zeixrk d`neh da aizkc meyn oiarez dipa `niz `lc

zenai) dl inwenc`i(a,dheq`Ðo`nl elit`e .eheyt icin `vei `xwn oi`c oxn` `d

xwrzi` xwrzi`c oeik xn`cÐxifgn` `niz `lc darez `id jixhvi` mewn lkn

"`id" dil jixhvi`c :cere .i`w inp ezyexb

dipay darez oeyln yexcz `lc ,ihernl

iaxn erac onwl opixn`wc :dyw zvwe .oiarez

?edn i`ny zial ,lld ziac zexv ipa :ryedi

,ezyexb xifgn cle hytinl dpin `wtp i`nl

xifgn cle `nlc ?dpin hytinl `ki` ikide

e` ,da aizkc d`neh mrhn leqtl yi ezyexb

mileqt weyl dnai ipa inp i`e .darez meynÐ

oi`e darez `idc ,ezyexb xifgn ipa xiykdl yi

dnaiac wcinl `z`c xninl `ki` ,oiarez dipa

iwqn `l edpi`c :xnel yie !oiarez dipa weyl

opixn` i` `l` era `le ,zeyxc jpd ediizrc`

.`l e` weyl dnai iab xnege lwâäðåipy ea

oixeyripy xyrn yixtdc yxtn inlyexia Ð

lk` zernde ,miiprl xyrnd wlge ,e`cte

.milyexia

äéøîâdil wtzqi`:xninl ivn ded Ð

xnc ixnegk ciar ikid ,jinrhile

) aizkde ?xnc ixnegkejyga liqkd" :(a zldw

) oiaexirc `nw wxta dlr jixt ikdc ,"jledf(`,

) dpyd y`xc `nw wxtaeci(a,.

êëéñåeyr dpin rny dhn iab lro`kn Ð

elit` ,eyr `l xn`c o`nc rnyn

`xnegl i`ny ziac `kidÐziak miyer eid

.`lewl lld

áåøéò'ek cepd zxtetyk ze`ewnm`e Ð

) zexdh zkqna opz `de :xn`zwxt

oihibc ipy wxt yixa dl iziine ,(h dpyn g

)xeaig opi` gteh dwyne qxthwde wevpd :(`,fh

githdl gteh la` ,dxdhl `le d`nehl `lÐ

zxtetyk opira awpc :mz epiax xn`e !xeaig

gteha ibq awpd jez mi`ad mina la` ,cepd

zkqna opzc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .githdl

) iyy wxta ze`ewnipy oiay lzek :(h dpyn

izyl ,wcqpy ze`ewnÐnaxrl ,sxhvÐoi` §¦

.cepd zxtetyk cg` mewna `diy cr ,sxhvn

jezl df evxtp ,mixacd selig :xne` dcedi iax

eagex lr ,meyd ztilwk mex lr dfÐzxtetyk

jixv ,wiqtn xac oi`yk ,dlrnlc rnyn .cepd

agexae meyd ztilwk enex lr sv `diy

efl ef daewpae ,githdl gteha ibq `le ,zxtety

!zxtetyk min jixvc rnyn lzekd wiqtne

gteh `l` awpd jxc mi`ad mina oi` m`c :cere

githdlÐ,zxtetyk min agex awp o`k oi`

izyk opixn`wck ,lebr `l` raexn awpd oi`y

`ln awp i`ce `l` .onewnl zexfeg zerav`

agexk meyd ztilwa ibq dlrnl oitvyke ,opira

wevpc `iddc wgvi epiaxl d`xpe !zxtety

qxthweÐmi`nh min o`k yi m`c .dwWd oiprl `l` ,ixii` ze`ewn xeaig oiprl `l£¨¨

gteh dwyne qxthwe wevp ici lr oxagne ,xdpa owiyneÐgithdl gteha la` ,xeaig oi`

Ðzkqna dwyd oiprl `iipzin `icdae .d`nehlc `inec dxdhl ied `zyde ,xeaig ied

) oihibc ipy wxt yixae ,ipiny wxt seqa zexdhoiprl dl iwenc ,inp `zyde .ze`ewn oiprl dl iwen ied `l `zyd crc llkn ,`id dcedi iaxe ze`ewn oiprl `nlc :dlr wiqn (`,fh

ze`ewnÐopaxl la` ,dcedi iaxk `wec dl iwenÐzerbep eilbx eid m`"c `iddk ,zig` ceb meyn `l` xeaig ied `l githdl gteh ,inp dcedi iaxle .githdl gteha xeaig ied `l

dey rwxwa enk ,zig` ceb jiiy `lc `kid la` .dcedi iax da ixii`c "minaÐmex lr df jezl df evxtpc rnyn oke .meyd ztilwk mitv min ira `l` ,xeaig githdl gteh ied `l

.o`k jix`dl oi`e ,oihibc ipy wxt epyxt xeacd x`y lka df lr dywy dne .`yixa my xkfedc dcedi iaxk iz` meyd ztilwk
xn`
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úà øBîâì e÷étñä àì ,úBîaééúî àìå úBöìBç eäiL¤§§§Ÿ¦§©§Ÿ¦§¦¦§¤
ïa ïBòîL ïaø íäì øîà .äòMä äôøèpL ãò øácä©¨¨©¤¦§§¨©¨¨¨©¨¤©¨¦§¤
?äzòî úBðBLàøä úBøvì íäì äNòp äî :ìàéìîb©§¦¥©©£¤¨¤©¨¨¦¥©¨
,"äNòp äî" øîà÷c eðééä ¯ eNò àîìLa zøîà éà¦¨§©§¦§¨¨¨©§§¨¨©©©£¤
øîà ?"äNòp äî" éàî ¯ eNò àì zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§Ÿ¨©©©£¤¨©
,dîöò äøvì àlà äëøöð àì :÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨Ÿ¦§§¨¤¨©¨¨©§¨

ðä :øîà÷ éëä ¯ äNòp äîeúéaì ìlä úéác úBøö C ©©£¤¨¦¨¨©¨¨¨§¥¦¥§¥
,eäééøábà éñàîéî ¯ eöìçéì ?eäì ãéáòð éëéä éànL©©¥¦©£¥§¦¨§¦¨£¥©©§©§
äéúBáéúð ìëå íòBð éëøã äéëøc" ¯ ïñàîéì àîéz éëå§¦¥¨¦¨£¨§¨¤¨©§¥©§¨§¦¤¨
éúî ,éðáàz :ïBôøè éaø øîàc ,òîL àz !"íBìL̈¨§©©£©©¦©§§¥¨¦¨©
.äpàéOàå :àîéà !äpàOàå éãéì úaä úøö àáz̈Ÿ¨©©©§¨©§¤¨¤¨¥¨§©¦¤¨
.éøeð ïa ïðçBé éaøcî é÷etàì !øîà÷ "éðáàz" àäå§¨§¥¨¦¨¨©§©¥¦§©¦¨¨¤¦
äúéäL ìàéìîb ïaø ìL Bzáa äNòî :òîL àz̈§©©£¤§¦¤©¨©§¦¥¤¨§¨
ïaø íaééå ,íéða àìa úîe ,åéçà àaàì äàeNð§¨§©¨¨¦¥§Ÿ¨¦§¦¥©¨
éãéîìzî ìàéìîb ïaø ,àøañúå .dúøö úà ìàéìîb©§¦¥¤¨¨¨§¦§§¨©¨©§¦¥¦©§¦¥
ìàéìîb ïaø ìL Bza éðàL :àlà !?àeä éànL úéa¥©©¤¨¨¥¦¤©¨©§¦¥
íéøîBà íéøçà :àôéñ éðú÷cî àä .éàåä úéðBìéàc§©§¦£©¨¦§¨¨¥¥¨£¥¦§¦
àpúc ììkî ,äúéä úéðBìéà ìàéìîb ïaø ìL Bza¦¤©¨©§¦¥©§¦¨§¨¦§¨§©¨

ä àìå da øékä !äúéä úéðBìéà åàì øáñ àn÷øék ©¨¨©¨©§¦¨§¨¦¦¨§Ÿ¦¦
Løéb óBqáìe ñðk :àîéà úéòaéàå .eäééðéa àkéà dä¦¨¥©§§¦¨¥¥¨¨©§©¥¥
àkéà äàéáa éàðz Lé :àîéà úéòaéà .eäééðéa àkéà¦¨¥©§¦¨¥¥¨¥§©§¦¨¦¨
àáé÷ò éaøa äNòî :àiLøLî áø áéúî .eäééðéa¥©§§¦©§©§¦¨©£¤§©¦£¦¨
;ïéøeOò éðL Ba âäðå ,èáLa ãçàa âBøúà èwélL¤¦¥¤§§¤¨¦§¨§¨©§¥¦¦
,ìlä úéá éøáãk ãçàå éànL úéa éøáãk ãçà¤¨§¦§¥¥©©§¤¨§¦§¥¥¦¥
,déì ÷tzñà déøîb àáé÷ò éaø !eNò :dpéî òîL§©¦¨¨©¦£¦¨§¨¥¦§©©¥
Bà øeîà èáLa ãçàa ìlä úéa éà òãé àìå§¨§©¦¥¦¥§¤¨¦§¨¨
äNòî :àøèeæ øî áéúî .øeîà èáLa øNò äMîça©£¦¨¨¨¦§¨¨§¦¨§¨©£¤
,äáéæònä úà úçéôe ï÷fä éànL ìL Búlk äãìéå§¨§¨©¨¤©©©¨¥¦¥¤©©£¦¨
!eNò :dpéî òîL .ïè÷ ìéáLa ähî éab ìò Ckéñå§¦¥©©¥¦¨¦§¦¨¨§©¦¨¨
áéúî .ãéáò÷ øéåà éLetàì øîBà äàBøä íúä̈¨¨¤¥§©¥£¦¨¨¥§¦
íéìLeøéa äúéäL àeäé ú÷BLa äNòî :àøèeæ øî̈§¨©£¤§¤¥¤¨§¨¦¨©¦
íéìLeøéa eéäL úBøäè ìëå ,äå÷nì äáe÷ð äúéäå§¨§¨§¨©¦§¤§¨§¨¤¨¦¨©¦
úéaL ,äeáéçøäå éànL úéa eçìLå .dab ìò íéNòð©£¦©©¨§¨§¥©©§¦§¦¨¤¥
áeøéò :ïðúe .daeøa úçtézL ãò :íéøîBà éànL©©§¦©¤¦¨¥§¨§©¥
ézLk dììçáe ,dééáBòa ,ãBpä úøôBôLk úBàå÷î¦§¨¦§¤¤©§§¨©£¨¨¦§¥
íúä !eNò :dpéî òîL .ïîB÷îì úBøæBç úBòaöà¤§¨§¦§¨§©¦¨¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zenai(iyily meil)

,úBîaééúî àìå úBöìBç eäiLixacl xzida weyl e`ypiy ick ¤§§§Ÿ¦§©§
e .lkdøBîâì e÷étñä àìrixkdle.äòMä äôøèpL ãò øácä úà Ÿ¦§¦¦§¤©¨¨©¤¦§§¨©¨¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø Bì øîàdyrp m` s` ,ixep oa opgei iaxl ¨©©¨¦§¤©§¦¥
la` ,jixackì íäì äNòp äîd ipaúBðBLàøä úBøvxaky ©©£¤¨¤¦¨¨¦

,enaiizd,äzòî.mixfnn mde dpwz mdl oi` `ld ¥©¨
:dzii`x z` `xnbd dwiqneNò àîìLa úøîà éài`ny zia ¦¨§©¦§¨¨¨

,mdixackøîà÷c eðééäl`ilnb oa oerny iaxäNòp äî'zexvl ©§§¨¨©©©£¤
,'zepey`xdeNò àì úøîà éà àlà,mdixackäNòp äî' éàî ¤¨¦¨§©Ÿ¨©©©£¤

.enaiizd `l mlern ixd ,'enaiizdy oze`l
:ef di`x dgec `xnbdäëøöð àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîàoi`±] ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ¦§§¨

yeygl [jixv'äNòp äî'e ,dîöò äøöì àlàoa oerny iax xn`y ¤¨§¨¨©§¨©©£¤
,l`ilnbðä ,øîà÷ éëäc úBøö Ck eyrìlä úéá`ll e`yipe ¨¥¨¨©¨¨¨§¥¦¥
,dvilgìzrceäì ãéáòð éëéä ,éànL úéám` ,[odl dyrp dn-] §¥©©¥¦©£¥§

c xn`zeöìçéìjka `ld ,e`yipy xg`l eiykreäééøábà éñànéî ¦§§¦©£¥©©§©§
.[odilral dpq`niz-]àîéz éëåe evlgi mewn lknyïñànéì §¦¥¨¦©£¨
xn`p `ld ,[eq`nie-](fi b ilyn)ð ìëå íòð éëøc äéëøc'äéúáéú §¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨

,'íBìL.mrep ikxc dpi`y dkld reawl oi`e ¨
:zxg` dgked d`ian `xnbdéðáàz ,ïBôøè éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦©§¨¥§¦

[ip` de`zn-],äpàOàå éãéì úaä úøö àáz éúîdidy itl ¨©¨Ÿ¨©©©§¨¦§¤¨¤¨
zia eyry epl ixd .mdixack zeyrl dvxe i`ny zia icinlzn

:`xnbd dgec .mdixack i`ny,àîéàizn ,oetxh iax xn` jk ¥¨
icil zad zxv `eazäpàéOàå.lld zia ixack dvilg `la weyl §©¦¤¨

:`xnbd dywnøîà÷ 'éðáàz' àäåbedpl dvx m`e ,oetxh iax §¨¨¥§¦¨¨©
mibdep lkd ixdy ,ok dyer did m` yecig mey oi` lld ziak
zvxzn .ok zeyrl jk lk de`zd recne ,lld zia ixack
ick dvilgn zexvd z` xehtl wwezyd oetxh iax :`xnbd

éøeð ïa ïðçBé éaøcî é÷etàì.dvilga oaiigl dvxy §©¥¦§©¦¨¨¤¦
:zxg` dgked d`ian `xnbdïaø ìL Bzáa äNòî ,òîL àz̈§©©£¤§¦¤©¨

ì äàeNð äúéäL ìàéìîbmya mc`àaàdidyåéçàoax ly ©§¦¥¤¨§¨§¨§©¨¨¦
,l`ilnbúîe`a`ééå ,íéða àìa.dúøö úà ìàéìîb ïaø íaepl ixd ¥§Ÿ¨¦§¦¥©¨©§¦¥¤¨¨¨

mzenk bdp l`ilnb oax s` ixdy ,mdixack i`ny zia eyry
:`xnbd dgec .zad zxv z` maiieàøañúådz` xeaq ji` - §¦§§¨

ike ,ok xnel,àeä éànL úéa éãéîìzî ìàéìîb ïaøeipa ipan `lde ©¨©§¦¥¦©§¦¥¥©©
.did lld ly,éàåä úéðBìéàc ìàéìîb ïaø ìL Bza éðàL àlàezae ¤¨¨¥¦¤©¨©§¦¥§©§¦£©

lirl dpyna x`eank ,dzxv zxhet dpi` zipeli`(:a)ok lre ,
.dzxv z` l`ilnb oax maii

e :`xnbd dywnéðz÷cî àäaïaø ìL Bza íéøîBà íéøçà' àôéñ ¨¦§¨¨¥¥¨£¥¦§¦¦¤©¨
,øáñ àn÷ àpzc ììkî ,'äúéä úéðBìéà ìàéìîbcúéðBìéà åàì ©§¦¥©§¦¨§¨¦§¨§©¨©¨¨©¨©§¦

,äúéä:`xnbd zvxzn .dzxv z` l`ilnb oax maii ok it lr s`e ¨§¨
`l` ,zipeli` dzid `nw `pz zrcl s`da øékä àìå da øékä¦¦¨§Ÿ¦¦¨

eäééðéa àkéàzxv dxzed `nw `pzly .mixg`l `nw `pz oia ± ¦¨¥©§
,dyciwy drya zipeli` `idy zaa lrad xikd `lyk wx zad
ly dzxv zad dzid `l mlerne zerh gwn diyeciw e`vnpe
ok meyne l`ilnb oax ly ezaa dyrnd did ok ezhiyle .dipyd
oax ly eig` da xikdy mixaeq mixg` la` .dzxv el dxzed
dzxv dzid mewn lkne ,zipeli` `idy di`eyip zrya l`ilnb
`id ixde ,meail llk zltep dpi` zipeli`y meyn ,el zxzen

.devn mewna `ly dexr zxvk
:`xnbd zvxzn cer,àîéà úéòaéàåezay `nw `pz xaeq ok` §¦¨¥¥¨

e ,zipeli` dzid `l l`ilnb oax lyàkéà Løéb óBqáìe ñðk̈©§©¥¥¦¨
eäééðéaoaxl dxzed `nw `pz zrcly .mixg`l `nw `pz oia ± ¥©§

ilnbdryae ,ezzin mcew ef za eig` yxiby meyn eza zxv l`
mixg`e .dexr zxv dzid `l xak meail dxvd dltpe zny
dxvd z` g`d `yp mcew m` mzhiyly meyn ok yxtl ep`in
ekxved ok lre ,dxeq` dxvd ,zad z` yxib okn xg`l wxe

.zipeli` l`ilnb oax ly eza dzidy x`al
:`xnbd zvxzn cer.eäééðéa àkéà 'äàéáa éàðz Lé' ,àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨¥§©§¦¨¦¨¥©§

d`yipy xg`le ,i`pz lr eig`l dycwzd l`ilnb oax ly ezay
`nw `pz zrcly .i`pzd miiwzd `ly xxazd el dlrape
oaxl dzxv dxzed jk meyne ,i`pzd meyn diyeciw elhazd

mixg` la` .efl ef zexv eid `l mlerny xxazd oky ,l`ilnb
m` ixdy ,e`pz lr lgny milez ep` dilr `ay xg`ly mixaeq
z` dyer mc` oi`e ,zepfa dilr `ay `vnp oiyeciwd elhazi
dxzedy yxtl mixg` egxked ok lre .zepf zlira ezlira

.zipeli` zad dzidy meyn l`ilnb oaxl dzxv
i`ny zia eyr `ly mixaeqd lr `iyew d`ian `xnbd

:mdixack,àéLøLî áø áéúîlld ziae i`ny zia ewlgp(.a d"x), ¥¦©§©§§¨
,haya cg`a `ed i`ny zia ixacl ,oli`l dpyd y`x `ed izn
i`ny zia zrcly `vnp .ea xyr dynga lld zia ixacle
ziyilyd dpyd ly haya cg` xg`l ehwlpy bexz` zexit
cr lld zia zrcle ,ziyilyd dpyd oick ,ipr xyrna miaiig
.ipy xyrna miaiige ,`id dipyd dpyd oiicr ea xyr dyng

:`ziixaa epipyeèáLa ãçàa âBøúà èwélL àáé÷ò éaøa äNòî©£¤§©¦£¦¨¤¦¥¤§§¤¨¦§¨
,ziyilyd dpyd lyBa âäðåly oic epnn yixtdy xyrnaéðL §¨©§¥

,ïéøeOòipy xyrn mbe ipr xyrn mbellige ipy xyrn yixtdy , ¦¦
.ipr xyrn oick miiprl ozp millegnd zexitd z`e ,zern lr

d ,zexyrnd ipyk bedpl xingdeãçàipr xyrnúéa éøáãk ¤¨§¦§¥¥
ãçàå ,éànLipy xyrn `edyeNò dpéî òîL .ìlä úéa éøáãkzia ©©§¤¨§¦§¥¥¦¥§©¦¨¨

yegl `aiwr iaxl did `l ok `l m`y ,mdixack i`ny
.mdixacl

`l` ,lld ziak `aiwr iax bdp mlerl :`xnbd zvxznéaø©¦
déì ÷tzñà déøîb àáé÷ò,[ezrenya wtzqd-]úéa éà òãé àìå £¦¨§¨¥¦§©©¥§Ÿ§©¦¥

øeîà èáLa ãçàa ìläziae oli`l dpyd y`x `edy [exn`-] ¦¥§¤¨¦§¨¨
,ea xyr dynga exn` i`nyBàlld ziayèáLa øNò äMîça©£¦¨¨¨¦§¨

øeîàbdp ok lre ,ea cg`a exn` i`ny ziae dpyd y`x `edy ¨
.zexyrnd ipy zxnegk

:mdixack eyr `ly dhiyd lr zxg` `iyew d`ian `xnbd
,àøèeæ øî áéúîdpyna epipy(.gk dkeq)ohw lld zia zrcly , ¥¦©§¨

dkeqa eze` miaiign i`ny ziae ,dkeqn xeht en`l jixvd
:dpynd d`iane .jepig meynï÷fä éànL ìL Búlk äãìéå äNòî©£¤§¨§¨©¨¤©©©¨¥

äáéæònä úà úçéôe,dxwza hihd z` xiqd -éab ìò Ckéñådähî ¦¥¤©©£¥¨§¦¥©©¥¦¨
ìéáLad dpaeNò dpéî òîL .ïè÷.mdixack i`ny zia ¦§¦¨¨§©¦¨¨

ip`y :`xnbd zvxzníúälkyäàBøäz` zgityk eze` ¨¨¨¤
,daifrndøîBàickyéLetàìz` [zeaxdl-]øéeàziadãéáò÷ ¥§©¥©¦¨¨¦

mewna la` .zexez izyk d`xp xacd oi`e ,dkeq myl `le ,ok
mzwelgn meyn ok miyer mdy xkip didi mdixack eyri m`y
izyk xacd d`xpy meyn ,mdixack eyr `l ,lld zia mr

.zeceb` zeceb` ziiyr xeqi` meyn dfa yie zexez
`ed dewn xeriy :ef dhiy lr zxg` `iyew d`ian `xnbd
ea yiy xg` dewn ecivle exeriyn xqg `ed m`e ,d`q mirax`
ieyrd awp ici lr ze`ewnd ipy in miaxrznyk ,df xeriy
zia ewlgpe .xqgd dewnd mb jka xykp mdipia cixtnd lzeka
itk ,df aexirl yexcd awpd xeriy `ed dn lld ziae i`ny

.jenqa x`eaiy
,àøèeæ øî áéúîdpyna epipy(d"n c"t ze`ewn),àeäé ú÷BLa äNòî ¥¦©§¨©£¤§¤¥

íéìLeøéa äúéäL,d`q mirax` dkeza eid `lyäáe÷ð äúéäå ¤¨§¨¦¨©¦§¨§¨§¨
äå÷îìea yiy,cepd zxtety xeriy ea didy awpa d`q mirax` §¦§¤

íéìLeøéa eéäL úBøäè ìëåeiddab ìò íéNòðeidy milka - §¨§¨¤¨¦¨©¦©£¦©©¨
.dkeza miliahnäeáéçøäå éànL úéa eçìLådidy cr df awpl §¨§¥©©§¦§¦¨
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:eziyew z` `xhef xn wiqn .dfa df dti ze`ewnd izyå`ldïðú §§©
(f"n e"t my)lld zia zhiyly ,úBàå÷î áeøéòexeriyy awpa `ed ¥¦§¨

`ed,dììçáe dééáBòa ãBpä úøôBôLkzeptc iaerk ,xnelk ¦§¤¤©§§¨©£¨¨
`ede .dllg agex mr cgi zxtetydkxyt`y mewn xeriy §

ea aaeqlúBòaöà ézLeidiyïîB÷îì úBøæBçmewn lkne .geixa §¥¤§¨§¦§¨
awpd z` eaigxde eglye ,mzhiy it lr dyrn i`ny zia eyr
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קצג oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtzenai
úåöìåç åäéùÐe`ypie.lkd ixacl xykda weylúåðåùàøä úåøöì äùòð äîÐ

,enaiizpym` mixfnn mdipaexenbp.enaiizi `ly dkldäîöò äøöìÐzexv`eziac

i`ny zial elit` `dc ,i`w mipa` e`l "dyrp i`ne" i`de .i`w weyl e`yipy lld

.dnvr dxv` `l` ,ldwl mixykïåôøè éáø.did i`ny zia icinlzn Ðàáú éúî
úáä úøö.icil ig`n ÐäðàùàåÐmaii`

.i`ny zia ixack ,dze`äðàéùàåweyl Ð

.lld zia ixackéðáàú àäåøîà÷m`e Ð

,lld ziakyecig dn?.ebdp ikd `nlr ilek

éøåð ïá ïðçåé éáøãî é÷åôàì`zpwz xn`c Ð

.zevlegcàåä éàîù úéá éãéîìúî:dinza Ð

`ed lld ly eipa ipan `lde!äúéä úéðåìéàÐ

zipeli` e`vnpy e` :opze.zexzen odizexv Ð

:opiqxb ikdàëéà äá øéëä àìå äá øéëä
åäééðéá`wec `nw `pzl `l` opiqxb `le Ð

xikd la` ,zerh gwn iedc `ed da xikd `lc

dzxv da.dxeq`mixg`leda xikd elit`

.z`vnp ipzw `le dzid ipzwc ,zxzenñðë
åäééðéá àëéà ùøéâ óåñáìålr `nw `pzl Ð

yxiby ici` eig`it lr s` ,dzin mcew eza z

ef lr ef zexv eide zixkpd qpk xakyÐ

.seqal dexrd z` yxibe li`ed ,zxzen

li`ed ,mixg`leqpkeoiyexib mcew zixkpd z`

dexrcl`ilnb oax ly eza `l` .dxeq` Ð

.dzid zipeli`äàéáá éàðú ùédy` qpekd Ð

`vnpe ,mixcp e` oinen dilr oi`y i`pz lr

gwn iede ,i`pz ipdn `nw `pzl ,dilr yiy

l`ilnb oax ly eig`l el did i`pze .zerh

jklid .miiwzp `le ,ezaa,`id ezy` e`l Ð

liren i`pz oi`c ixaq mixg`e .zxzen dzxve

lirac oeikc ,d`iaaopixn`ck ,lig` ileg`

dyer mc` oi` :(`,br) "xicnd"a zeaezka

zipeli`c meyn `l` ,zepf zlira ezlira

.dzidèáùá ãçàázqpkpd dipy dpye Ð

ipy da bdpe ,dzid ziyilylxyrn :oixeyir

haya xyr dying ixn`c lld ziak ,ipy

xyrne ;`id dipy izk`e ,zepli`l dpyd y`x

y`x haya cg`a ixn`c i`ny ziak ,ipr

.`id ziyilye ,zepli`l dpydäáéæòîÐgih

.dxwzd lry hihïè÷ ìéáùádil `xiaqc Ð

:i`nylen`l jixvd ohw.dkeqa aiig Ðú÷åù
xepv zgzy dlelg oa` Ðon min glwnd

.`edi zwey z`xwp dzide ,xddäáâ ìò íéùòð
Ðmiliahnda oi`e ,dkezandewn la` .d`q '

oiaxrzne ,dcvay mina ded mlyoiirnn

zxtetyk awp jxc zweyd.cepdúà åì áéçøä
á÷ðäÐezgite eaigxddewnd axrl daex

.dtiúåàå÷î áåøéòdewn cvay xqg dewn Ð

miaxrzne ,mlyxeriye .awpe uixg jxc mind

sxvl awpdze`ewndxiykdle.xqgd

ãåðä úøôåôùë,cepd ita mipzepy dpw Ð

llg xeriy `diyuixgddiaerkly dllge

.zerav` izyk epiidc ,zxtetyúåøæåçä
ïîå÷îìi`ny zial la` ,lld ziak epiide ,geixa awpd llga zektdzn Ðcr Ð

zgtzy.daex
äàåøä
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oiarez dipa oi`e darez `id jixhvi` ryedi iaxlc :xnel yie !zllgzn dnvr `id okyc

xtik oa iqei iaxc opaxl elit`e .zeixrk d`neh da aizkc meyn oiarez dipa `niz `lc

zenai) dl inwenc`i(a,dheq`Ðo`nl elit`e .eheyt icin `vei `xwn oi`c oxn` `d

xwrzi` xwrzi`c oeik xn`cÐxifgn` `niz `lc darez `id jixhvi` mewn lkn

"`id" dil jixhvi`c :cere .i`w inp ezyexb

dipay darez oeyln yexcz `lc ,ihernl

iaxn erac onwl opixn`wc :dyw zvwe .oiarez

?edn i`ny zial ,lld ziac zexv ipa :ryedi

,ezyexb xifgn cle hytinl dpin `wtp i`nl

xifgn cle `nlc ?dpin hytinl `ki` ikide

e` ,da aizkc d`neh mrhn leqtl yi ezyexb

mileqt weyl dnai ipa inp i`e .darez meynÐ

oi`e darez `idc ,ezyexb xifgn ipa xiykdl yi

dnaiac wcinl `z`c xninl `ki` ,oiarez dipa

iwqn `l edpi`c :xnel yie !oiarez dipa weyl

opixn` i` `l` era `le ,zeyxc jpd ediizrc`

.`l e` weyl dnai iab xnege lwâäðåipy ea

oixeyripy xyrn yixtdc yxtn inlyexia Ð

lk` zernde ,miiprl xyrnd wlge ,e`cte

.milyexia

äéøîâdil wtzqi`:xninl ivn ded Ð

xnc ixnegk ciar ikid ,jinrhile

) aizkde ?xnc ixnegkejyga liqkd" :(a zldw

) oiaexirc `nw wxta dlr jixt ikdc ,"jledf(`,

) dpyd y`xc `nw wxtaeci(a,.

êëéñåeyr dpin rny dhn iab lro`kn Ð

elit` ,eyr `l xn`c o`nc rnyn

`xnegl i`ny ziac `kidÐziak miyer eid

.`lewl lld

áåøéò'ek cepd zxtetyk ze`ewnm`e Ð

) zexdh zkqna opz `de :xn`zwxt

oihibc ipy wxt yixa dl iziine ,(h dpyn g

)xeaig opi` gteh dwyne qxthwde wevpd :(`,fh

githdl gteh la` ,dxdhl `le d`nehl `lÐ

zxtetyk opira awpc :mz epiax xn`e !xeaig

gteha ibq awpd jez mi`ad mina la` ,cepd

zkqna opzc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .githdl

) iyy wxta ze`ewnipy oiay lzek :(h dpyn

izyl ,wcqpy ze`ewnÐnaxrl ,sxhvÐoi` §¦

.cepd zxtetyk cg` mewna `diy cr ,sxhvn

jezl df evxtp ,mixacd selig :xne` dcedi iax

eagex lr ,meyd ztilwk mex lr dfÐzxtetyk

jixv ,wiqtn xac oi`yk ,dlrnlc rnyn .cepd

agexae meyd ztilwk enex lr sv `diy

efl ef daewpae ,githdl gteha ibq `le ,zxtety

!zxtetyk min jixvc rnyn lzekd wiqtne

gteh `l` awpd jxc mi`ad mina oi` m`c :cere

githdlÐ,zxtetyk min agex awp o`k oi`

izyk opixn`wck ,lebr `l` raexn awpd oi`y

`ln awp i`ce `l` .onewnl zexfeg zerav`

agexk meyd ztilwa ibq dlrnl oitvyke ,opira

wevpc `iddc wgvi epiaxl d`xpe !zxtety

qxthweÐmi`nh min o`k yi m`c .dwWd oiprl `l` ,ixii` ze`ewn xeaig oiprl `l£¨¨

gteh dwyne qxthwe wevp ici lr oxagne ,xdpa owiyneÐgithdl gteha la` ,xeaig oi`

Ðzkqna dwyd oiprl `iipzin `icdae .d`nehlc `inec dxdhl ied `zyde ,xeaig ied

) oihibc ipy wxt yixae ,ipiny wxt seqa zexdhoiprl dl iwenc ,inp `zyde .ze`ewn oiprl dl iwen ied `l `zyd crc llkn ,`id dcedi iaxe ze`ewn oiprl `nlc :dlr wiqn (`,fh

ze`ewnÐopaxl la` ,dcedi iaxk `wec dl iwenÐzerbep eilbx eid m`"c `iddk ,zig` ceb meyn `l` xeaig ied `l githdl gteh ,inp dcedi iaxle .githdl gteha xeaig ied `l

dey rwxwa enk ,zig` ceb jiiy `lc `kid la` .dcedi iax da ixii`c "minaÐmex lr df jezl df evxtpc rnyn oke .meyd ztilwk mitv min ira `l` ,xeaig githdl gteh ied `l

.o`k jix`dl oi`e ,oihibc ipy wxt epyxt xeacd x`y lka df lr dywy dne .`yixa my xkfedc dcedi iaxk iz` meyd ztilwk
xn`
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oiglbnקצד el`ea cenr eh sc ± iyily wxtzenai
'åë øîåà äàåøäincc `kid la` .zexez izyl inc `le Ðzeceb` zeceb`leyr `l Ð

.mdixack i`ny ziaïéçì ïäùÐexykedemr iab lr `nh qxg ilke .d`neh lawl

aba rbp `nye ,ux`d,opaxcn d`nhe ,ziagd.mz`niheäáå÷ð äúéä úéáçdileyn Ð

dil `gip `lc dizrc ilbc oeike .uegl mizifd on afd dwyn `viy ick ,daewp dzid

dia.xykn `l Ðíéøîù äåîúñù àìà`le Ð

.migl od jkitl ,oiwynd on e`viíéìâìåâîÐ

.(e dpyn a wxt oivwer) zlblebn dvia enk

.ziaga micnere oiwegcá÷ðì äëéøö ïéàÐ

oi`e ,od zexit in mizifd on `veid ldenc

.oixiykná÷ðì äëéøö,onyk xiykn ldeny Ð

iielbl uegl dwynd `viy [aewpl dkixve]

.dia dil `gip `lc dizrcåöåøé" enk Ðuxze

jlnia`c "ezlblb,(h mihtey)oeyl.uevix

úåøö éðá ïäù.lld ziak weyl e`ypy Ðïäîå
'åëå íéìåãâ íéðäëdipin era `w :jixt onwl Ð

zexv ipa edl hiytwe ,zexv?zial elit`c

oie`l iaiig ipac ,mixykc `hiyt i`ny

.edpip `nlraéðà àøééúî øîà÷ã åðééäÐ

mixfnn edl ieyncdilhwle.diléáø øîà àä
òùåäéoi` :(`,hn) "ulegd" wxta onwl Ð

elit`e ,oic zia zezin iaiign `l` xfnn

edl ieyn `l lld ziak dkldc dil `hiyt

.mixfnnïéàù ìåãâ ïäëì äðîìà äî äðîìàî
íåâô äðá ìëá äåù äøåñéà:aizkc ,dpedkl Ð

`xwie) "erxf llgi `l".(`käåù äøåñéàù åæ
mil`xyia Ðmebt dpay oic epi` mipdkak?.

ììä úéáã úåøö éðáin ,edpip oie`l iaiigc Ð

oinebt eedi`ny ziac `ail`?à÷ôð éàîì
äðéî.lld ziak dkldy xg`n Ðãìå èùôéîì

åúùåøâ øéæçî,dxifgde xg`l z`ypyn Ð

zial mipdkl `id dn zad dze` ,za el dclie

lld?lld zial rnyp zexv ipaa i`ny ziane

.oie`l iaiig inp iedc ,ezyexb xifgn zaaàéä
úììçúî äîöòdleqt lecb odk zn m`y Ð

on zlqtp odk za dzid m` e` ,heicdl ef

,ez`iaa dllg diieyc ,dnexzd:(my) aizkc

,ezy` epiid einre ,"einra erxf llgi `l"

millgzn mdipyc rnynedy`d Ð.rxfde

d`iaa zllgzn oi`y ezyexb xifgna xn`z

odkl `ypil i`c ,efzryn `lqtin xak Ð

`yp iac dnexza i`e ,oiyexb,dlqtin `l Ð

"lecb odkl dpnl`" wxta opixn`ckzenai)

xfa `l` oie`l iaiig z`iaa zlqtp oi`c (`,hq

dnaie ezyexb xifgn iwet`l ,`xwirn dlv`

iaiig iab lirle .`ed `xwirn xf e`lc ,weyl

dn opikxt `lc i`ny ziac zexv ipa zezixk

zllgzn dnvr `id oky lecb odkl dpnl`l

zezixk iaiigl dlrapc oeik ,inp mzd Ð

dnexzne ,dpef d`yr,`lqtin `yp iac

,"lecb odkl dpnl`" wxta opixn`ck`ypdle

:(a,bi) oizipzna opzck ,`lqtin inp odkl

enaiizp.milqet lld zia Ðéðà àøééúî úåøö
zexvl edl ieync ,in ixack dkld xnel Ð

.zezixk iaiig ipa i`ny ziac
éðá
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øîàmizif lke` ipi` il`ly yyeg opgei iax didy rnyn qxhpewd yexit jezn Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zenai(iyily meil)

lkyäàBøäawpd z` aigxdl mze`à÷c àeä àiî éLetàì ,øîBà ¨¤¥§©¥©¨§¨
ãéáòmeyn `le ,ok miyer md zweyd inin z` zeaxdl ick - ¨¦

izyk d`xp xacd oi`y oeikne ,cepd zxtetya mdl ic oi`y
.'eccebzz `l' meyn dfa oi` zexez

:mdixack eyry zxg` dgked d`ian `xnbdøîàc ,òîL àz̈§©§¨©
,éðøBçä ïðçBé éaø ìöà äøBz ãîBì éúééäLk ,÷Bãö øa øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¨§¤¨¦¦¥¨¥¤©¦¨¨©¨¦
ézòãBäå éúàa .úøBva éðLa çìna äáéøç út ìëBà äéäL éúéàø̈¦¦¤¨¨¥©£¥¨©¤©¦§¥©¤¨¦§©§¦

àaà úà.jk lr,éì øîàe jlBì ézëìBäå ,íéúéæ Bì CìBä.mizif ¤©¨¨©¦¥¥¦§©§¦
äàøz` ipxegd opgei iaxïúBàmiziféðà ïéà ,éì øîà ,ïéçì ïäL ¨¨¨¤¥©¦¨©¦¥£¦

.íéúéæ ìëBàeid day qxgd ziaga ux`d mr rbp `ny yygy ¥¥¦
z` d`nihe ziagd dxfge ,opaxcn d`nihe mizifd mipezp
,ony aygp mzkixc mcew mizifdn `veid ldendy xaqe .mizifd
zlawl milke`d z` mixiyknd oiwynd zrayn cg` `edy

:wecv xa xfrl` iax jiynde .d`nehàaà úà ézòãBäå éúàä¦§©§¦¤©¨
e ,mizifdn opgei iax lk` `lyúéáç ,Bì øBîàå Cì ,éì øîàef ¨©¦¥¤¡¨¦

äúéä äáe÷ð,dileyaL àlàaeyäeîúqd,íéøîLjk meyne §¨¨§¨¤¨¤§¨¨§¨¦
lra awipy xg`ne .mizifd z` glgle ldend dkeza x`yp
dlib ,uegl `vie dpnn ldend aefiy ick ziagd z` mizifd
miwynd oi`e ,mizifd lr ldend letiy el gep `ly ezrc
oevxl lke`d iab lr epzip ok m` `l` d`neh zlawl mixiykn

.milradïðúådpyna(e"n c"t zeicr),íéìbìeâî íéúéæ ìL úéáç §§©¨¦¤¥¦§§¨¦
,ziaga micnere miwegcyäëéøö ïéà ,íéøîBà éànL úéaziagd ¥©©§¦¥§¦¨

,á÷pìzlawl mizifd z` xiykn ldend oi` daiwp `la s` `l` ¦¨¥
miaygp mpi`y zexit ink `l` onyk epi`y meyn ,d`neh

.d`neh zlawl milke` xiykdl dwynäëéøö ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦§¦¨
ziagd,á÷pì.d`neh zlawl xiyknd onyk `ed ldeny meyn ¦¨¥
íéãBîelld ziadáwéð íàL,ziaglåjk xg`äeîúñd,íéøîL ¦¤¦¦§¨§§¨¨§¨¦

,mizifd z` glgle dkeza ldend x`ype,äøBäè àéäLmeyn ¤¦§¨
iax miiqe .mizifd lr ldend zlitpa el gep `ly ezrc dliby

,xn`e wecv xa xfrl`L ét ìò óàåipxegd opgei iaxéànL ãéîìz §©©¦¤©§¦©©
,äéälkn ,d`neh lawl mizifd exyked `l i`ny zia zhiyle ¨¨

el rcepy cr mizifd on lk` `le ,lld zia zhiyl yyg mewn
z`y meyn ,ziagd dawipyúéa éøáãk àlà äNò àì åéNòî ìk̈©£¨Ÿ¨¨¤¨§¦§¥¥

.ìlä¦¥
d dwiqn:dzii`x z` `xnbeNò àîìLa úøîà éài`ny zia ¦¨§©¦§¨¨¨

,mdixackdéúeáø eðééäopgei iax didy it lr s`y [yecigd-] ©§§¥
.lld ziak eiyrn lka bdp mewn lkn ,i`ny icinlznéà àlà¤¨¦

eNò àì úøîà,mdixack i`ny ziadéúeáø éàîyecigd edn - ¨§©Ÿ¨©§¥
.ok ebdp i`ny zia lk `lde ,lld ziak dyry jka

:ztqep dgked d`ian `xnbdúøö ,òLBäé éaø úà eìàL ,òîL àz̈§©¨£¤©¦§ª©¨©
eäî úaä.dvilge meaia dpicúéáe éànL úéa ú÷Bìçî ,íäì øîà ©©©¨©¨¤©£¤¥©©¥

ìlä:edel`y aey .`idízà äî éðtî ,íäì øîà .éî éøáãk äëìäå ¦¥©£¨¨§¦§¥¦¨©¨¤¦§¥¨©¤
ïéñéðëîz`íéìBãb íéøä éðL ïéa éLàøe ,el`kúB÷Bìçî ézL ïéa ©§¦¦Ÿ¦¥§¥¨¦§¦¥§¥©£
úBìBãb,el`k,ìlä úéa ïéáe éànL úéa ïéa`ldéðà àøééúîm`y §¥¥©©¥¥¦¥¦§¨¥£¦

,lld ziak dkld weqt`evBøé ànLz` [evvexi-]ézìbìbiyp` ¤¨¨ª§¨§¦
mileqt miyrp eidiy itl ,el` zexv zegtynn mi`ad i`ny zia

.ef iz`xed it lrúBìBãb úBçtLî ézL ìò íëì ãéòî éðà ìáà£¨£¦¥¦¨¤©§¥¦§¨§
,íéìLeøéa eéäLodeúéa úçtLîe ,éàîëò ïaî íéòBáö úéa úçtLî ¤¨¦¨©¦¦§©©¥§¦¦¤©§©¦§©©¥

úBøö éða íäL ,LLB÷î ïaî éàôB÷`la weyl e`yipy zeixr ly ©¦¤§¥¤¥§¥¨
.lld zia zhiyk dvilgíäîee`viéab ìò eLnLå ,íéìBãb íéðäk ¥¤Ÿ£¦§¦§¦§©©¥

.çaænä©¦§¥©
:dzii`x z` `xnbd dwiqneNò àîìLa úøîà éài`ny zia ¦¨§©¦§¨¨¨

,mdixack,'éðà àøééúî' øîà÷c eðééäzexv z` enaiiy el`y ©§§¨¨©¦§¨¥£¦
ryedi iax did `xie ,lld zia ixacl mixfnn mdipa eid zeixrd

.mlqetleNò àì úøîà éà àlà,zeixrd zexv z` enaii `le ¤¨¦¨§©Ÿ¨

,'éðà àøééúî' øîà÷ éànàjka xfnn mc` mey dyri `l ixde ©©¨¨©¦§¨¥£¦
.lld ziak weqtiy

:`xnbd zl`eyeNòc éîð éäðemewn lkn ,mdixack i`ny zia §¦©¥§¨
,ryedi iax ixaca denzl yi oiicréàîxn`w,'éðà àøééúî'eàä ©¦§¨¥£¦¨

òLBäé éaø øîàoldl(.hn),àlà øæîî ïéàclepdîly xeqi` z`ia ¨©©¦§ª©¥©§¥¤¨¦
,ïéc úéa úBúéî éáééçzxvn clepd eixacle .zezixk iaiign `le ©§¥¦¥¦

ig` lr zcner dxvd oi`y itl ,xfnn epi` dnaiizdy dexr
zia zzin aeig da oi`e ,g` zy` ly zxk xeqi`a `l` dlra
ipa z` jka dyri `l ,lld ziak weqti m` s`y `vnpe .oic

.mixfnnl zexvd
:`xnbd zvxznéåä àì øæîîc éîð éäðiax ixacl dxvd oa §¦©¥§©§¥Ÿ¨¥

mewn lkn ,ryediíeâtdpedkl.éåä eäéîllgzn `edy itl ¨¦¨¥
dpedkl,äðîìàî øîBçå ìwî,lecb odkl d`yipy dpnl` oky ¦©¨¤¥©§¨¨

df xeqi`a xn`py meyn ,dpedkl llgzn dl clepd cled`xwie)

(eh `kz` llgn `ed d`yp m`y o`kne ,'eiOrA Frxf lNgi `le'§Ÿ§©¥©§§©¨
,`ed xnege lwe .dpnn el clepd erxfdøeqéà ïéàL äðîìà äî̈©§¨¨¤¥¦¨

,ìka âäBðmewn lkne ,lecb odka wx `l`dðaef d`ian clepd ¥©Ÿ§¨
íeâtdexr ,dpedklBæ,zxk xeqi`a dxeq`dìka äåL døeqéàL ¨¤¦¨¨¤©Ÿ

'åëz`ian clepd dpay oky lk ,mipdkk mil`xyil `id dxeq`e
oky ,lld ziak weqtl yyg okle .dpedkl mebt `edy df xeqi`

.enaiizdy zexvd ipa z` mebti df ici lr
`ld :`xnbd dywndépéî eòa÷oic edn ryedi iaxnúBøö ¨¨¦¥¨

,dvilge meai iabl zeixrddéì èéLt÷ålr [maiyde-]úBøö éða §¨¨¦¥§¥¨
s` ixde .dpedkl mixyk mdy dvilg `la weyl e`yipy el`
iaiig ipa ixdy ,mixyk weyl e`yipy zexv ipa i`ny zial

.md oie`l
zn:`xnbd zvxdépéî éòa à÷ ézøziax l`yp mixacd ipy lr - ©§¥¨¨¥¦¥

,edel`y dligz .ryediúBøözeixrdéàî.dvilge meaia opic ¨©
å,edel`y cerøîBì éöîz íàa dkldy,ìlä úéák úBøöod ixde §¦¦§¥©¨§¥¦¥

a wtzqdl yi oiicr ,dvilg `la weyl ze`yipéðaoze`úBøö §¥¨
ck ebdpeäî éànL úéáì ,ìlä úéáody mzhiyly .dpedkl mpic §¥¦¥§¥©©©

clepd m`d ,'dvegd znd zy` didz `l' ly e`la zexeq`
.`l e` dpedkl llgzn e`l xeqi` z`ian

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîì`ld ,dfa i`ny zia zrc idn §©©§¨¦¨
`wtp df wtqa oi`y s` :`xnbd daiyn .lld ziak dkld jk oia

yi mewn lkn ,mnvr zexvd ipaa dkldl dpinèLôéîìz` epnn §¦§©
oica wtqdBúLeøb øéæçî ãìåd`yipy xg`l za el dcliy ± §©©§¦§¨

m`d ,dxifgde xg`lìzrcìlä úéa.`l e` dpedkl zlqtp `id §¥¦¥
lkEi `l' ly e`la mixeq`d el` oi`eyipn zclepd zad m`dŸ©
ixg` dX`l Fl zFidl DYgwl aEWl DgNW xW` oFW`xd DlrA©§¨¨¦£¤¦§¨¨§©§¨¦§§¦¨©£¥

'd`OHd xW`(c ck mixac)wtq iccve .`l e` odkl `ypdl zxzen , £¤ª©¨¨
`la weyl e`yipy zexvd zepaa wtqay miccvd mze`k md df

.oie`l iaiig mdipy oky ,i`ny zial dvilgïðéøîà÷ éîody ¦¨©§¦©
n dpedkl zeleqtdøeqéà ïéàL ìBãb ïäëì äðîìà äîe ,øîBçå ì÷©¨¤¨©§¨¨§Ÿ¥¨¤¥¦¨

íeât dða ,ìka äåLzxfgen dyexb ,dpedklBæ[weyl dnai oke] ¨¤©Ÿ§¨¨
L ïéc Bðéà ìka äåL døeqéàLdidiíeât dða.dpedkl,àîìc Bà ¤¦¨¨¤©Ÿ¥¦¤§¨¨¦§¨

c meyn ,dpedkl zlqtp zad oi`Cøôéîì àkéà,df xnege lwläî ¦¨§¦§©©
úìlçúî dîöò àéäL äðîìàlixdy ,lecb odkd z`iaa dpedkl §©§¨¨¤¦©§¨¦§©¤¤

llgzn drxf ok lre ,heicd odk lr s` zxq`p `id zny xg`l
z`yipy dexr zxvae zxfgen dyexba ok oi`y dn ,dpedkl
s` ok lre ,ef xeqi` z`ia zngn dpedkl zelqtp opi`y weyl

.dpedkl zlqtp dpi` ef d`ian dclepy oza
eäì øîàålr mzl`yy dn ,ryedi iaxúBøömd m`d ,zeixrd §¨©§¨

jk lr ,`l e` meaia zexzenéðà àøééúîenaiizdy zexvd ipan ¦§¨¥£¦
.dpedkl mze` minbetd lld ziak dkld rixkdl
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לעורר בעצמו האמונה וביטחון גמור בהזן ומפרנס לכל בשר, כי הוא יתברך יתן לו פרנסתו ברוווח.
היום יום טז אדר שני
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lr la`éðadúBøödvilg `la weyl e`yipy,íëì ãéòî éðà §¥¨£¦¥¦¨¤
zexv ly zegtynn oky ,dpedkl md mixyk i`ny zial s`y
.i`ny zia zrc lr mb dyrp miiepine ,milecb mipdk epnzd el`
s` ok m`e ,lecb odkl dpnl`n xnege lwn mlqtl oi`y epl ixd

.dpedkl mebt epi` ezyexb xifgn cle
:mdixack eyr i`ny ziay ztqep dgked d`ian `xnbdàz̈

ñðékøä ïa àñBc éaø éîéa ,òîL,i`ny zia icinlzn didyäøzeä §©¦¥©¦¨¤©§¦¨§¨
ïéçàì úaä úøö.meaia znd dlra lyeNò ,dpéî òîLi`ny zia ¨©©©¨©¦§©¦¨¨

:`xnbd dwiqn .mdixack.dpéî òîL§©¦¨
:lirl d`aedy `ziixal zxfeg `xnbdïa àñBc éaø éîéa ,àôeb¨¦¥©¦¨¤

ïéçàì úaä úøö eøézä ñðékøä.znd dlra lyäL÷ øácä äéäå ©§¦¨¦¦¨©©©¨©¦§¨¨©¨¨¨¤
íéîëçì,ok dkld oi`y ericedlL éðtîqpikxd oa `qec iaxíëç ©£¨¦¦§¥¤¨¨

eî÷ åéðéòå ,äéä ìBãbrpnp jk meyne ,ze`xln [ewiqtd-]àálî ¨¨¨§¥¨¨¦¨Ÿ
BòéãBéå Cìé éî(e) ,[e]øîà .Løãnä úéáìlld ziak dkldy §¥©¦§¨¨§¦¥¥§¦

.meaia dexr zxv mixqe`dåéøçàå ,Cìà éðà ,òLBäé éaø ïäì øîà̈©¨¤©¦§ª©£¦¥¥§©£¨
éî,jldéî åéøçàå ,äéøæò ïa øæòìà éaø,jldeëìä .àáé÷ò éaø ¦©¦¤§¨¨¤£©§¨§©£¨¦©¦£¦¨¨§

Búéa çút ìò eãîòå.qpikxd oa `qec iax lyBúçôL äñðëð §¨§©¤©¥¦§§¨¦§¨
eëç ,éaø ,Bì äøîà.eñðëðå .eñðké ,dì øîà .Eìöà ïéàa ìàøNé éî ¨§¨©¦©§¥¦§¨¥¨¦¤§§¨©¨¦¨§§¦§¨

Bñôz`qec iaxBì øîà .áäæ ìL ähî ìò eäáéLBäå ,òLBäé éaøì §¨§©¦§ª©§¦¨©¦¨¤¨¨¨©
,ryedi iaxEãéîìúì øBîà ,éaødáLéå ,øçà.`ed s`Bì øîàiax ©¦¡§©§¦§©¥§¥¥¨©

,`qec,àeä éî,el xn`äéøæò ïa øæòìà éaø.`edøîà,`qec iax ¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¨©
åikåéìò àø÷ .eðøéáç äéøæòì ïa Bì Léz` `qec iax,äfä àø÷nä §¥¥©£©§¨£¥¥¨¨¨¨©¦§¨©¤
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ok m`e .l`xyil dpizpe zxfnn oebk ,dxiar my

in lk :mzd ipzwc `de .care ixkpn xfnn oi`

oiyeciw dilr yi la` oiyeciw eilr dl oi`y
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l`xyi za lr `ad care ixkpcÐxfnn ied carn `nlya :xn`z m`e .`id `aiwr iax jgxk lre ,xfnn cledÐexfb my ly oic zia ?xfnn ied i`n` ixkpn `l` ,e`l `ki` carac
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dn onwl) "ulegd"a dil zi` dcedi axc ab lr s`e .exhvi` iiexhvi`c dil zile ,leqtl xn`wc `ed zepa meyn `l` ,dpa `l` jpa iexw dixkpd on `ad jpa oi`c l`enyk(`,ixkpc
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zenai(iriax meil)

éðúå ÷éñt÷`ad mzk lka dpeye dpynd zwqet -éãáBòä ïéaî ¨¨¦§¨¥¦¥¨§¥
íéáëBk,xedh `edyeoicd `edy rnyneléôà`ad mzkaïî ¨¦£¦¦

xird,ãBîøzicaerd zenewn lk z` dllke dpynd dnzq ixdy ©§
.dcedi iaxe `nw `pz da ewlgpy mwx caln ,df oica miakek

ïðçBé éaø øîàå,df weic gkn.ãBîøzî íéøb ïéìa÷î ,úøîBà úàæ §¨©©¦¨¨Ÿ¤¤§©§¦¥¦¦©§
,mixkp i`cek epl miwfgen mdy gken mixedh mdinzky jkny
mdy yeygl oi`e ,ldwa mxizdle mixb mdn lawl yi ok m`e
iax xizdy epl ixd .ldwa `eal mixeq`d mixfnn mil`xyi
oi`y enyn lirl `aenk `le ,miicenxzd on mixb lawl opgei

.mdn mixb milawn
:eze` dgece uexiz d`ian `xnbdàîéz éëåiax xn`y dny §¦¥¨

opgeiúàæ'zrcl `l` epi` 'cenxzn mixb milawn zxne` Ÿ
,dpyndeenvr `ed edindéì àøéáñ àìxnel okzi ike ,dkldl ok Ÿ§¦¨¥

,ok,äðLî íúñk äëìä ,ïðçBé éaø øîà àäågikedy xg`ne §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§©¦§¨
el did ,mixb mdn milawny mzqa diepyd ef dpyn ly `tiqdn

.dzenk weqtl
zwelgn :`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîà.ewlgp ¨¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨

mixb milawn oi`y opgei iax xaeq ,cg` `xen` zrcly
xg`d `xen`de .z`f dxiznd dpyn mzqk dkld oi`e ,cenxzn
gxkda ezhiyle ,dpyn mzqk mewn lka opgei iax wqety ,xaeq

.cenxzn mixb milawny opgei iax wqt o`k s`y
mixb milawn oi`y mixaeqd ly mnrh z` zyxtn `xnbd

:cenxznàì àîòè éàî ãBîøzî,mixb milawnïðçBé éaø da éâéìt ¦©§©©§¨Ÿ§¦¥¨©¦¨¨
àiáñå.xacd mrhaãçmdnäîìL éãáò íeMî ,øîàeidy §¨©¨©¨©¦©§¥§ŸŸ

lr .cenxza mixc eide ,l`xyi zepan miyp mdl e`ype ,mixiyr
,micar mze` ly mdipan md `ny ,cenxz iyp`l miyyeg ok
mil`xyi dpnn miclepd mipae ,l`xyi zaa xeq` iprpk care
mixb mdn lawl oi` ok lre ,oldl x`eaiy itk md mixfnn

.ldwa mxizdleãçåmdnéìLeøé úBða íeMî ,øîà.íex`eaie §©¨©¦§§¨©¦
.jenqa eixac

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLamiicenxzl eyygyíeMî ¦§¨¨§©§¨©¦
,äîìL éãáòc ezhiya yxtl yiøáñ÷yàaä ãáòå íéáëBk ãáBò ©§¥§ŸŸ¨¨©¥¨¦§¤¤©¨

ãìeä ,ìàøNé úa ìò`ed ixd mdn clepd,øæîîipan ok` m`e ©©¦§¨¥©¨¨©§¥
mdy meyn ldwa `eal mixeq` md ixd ,md micar mze`

.mixfnnéàî ,íéìLeøé úBða íeMî øîàc ïàîì àlàdaiqàéä ¤¨§©§¨©¦§§¨©¦©¦
.miicenxzd z` xeq`l

:`xnbd daiynïðaøå óñBé áø da éâéìt,ef dhiy xe`iaaeäééåøúå §¦¥¨©¥§©¨¨§©§©§
mdixac z` exn`éôìà øñéøz ,øîà ãç .äðç øa øa äaøc déîMî¦§¥§©¨©©¨¨©¨©§¥©©§¥

ééBzL÷ éôìà àzéLå éøábmdl sqepae miyp` sl` xyr mipy - ©§¥§¦¨©§¥©§¥
.milyexi iyaek oia eid zyw ikyen mitl` zyyøñéøz øîà ãçå§©¨©§¥©

ééBzL÷ éôìà àzéL eäéépîe ,éøáb éôìàmiyp` sl` xyr mipy - ©§¥©§¥¦©§¦¨©§¥©§¥
e .zyw ikyen mitl` zyy mkezny ,eidéãáBò eñðëpL äòLa§¨¨¤¦§§§¥

áäæå óñk ìò eðôð ìkä ,ìëéäì íéáëBk,mffealíäåmipy mze` ¨¦©¥¨©Ÿ¦§©¤¤§¨¨§¥
zywd ikyene miyp` sl` xyríéìLeøé úBða ìò eðôðe`ype ¦§©§§¨©¦

.miypl oze`øîàpL(`i d dki`).'äãeäé éøòa úìúa ,epò ïBiöa íéLð' ¤¤¡©¨¦§¦¦§ªŸ§¨¥§¨
ipa eid ok lre ,xfnn cled l`xyi za lr `ad ixkp ,mzhiyl mbe
oia eaxrzde cenxza eayiizdy xg`ne .mixfnn miyp oze`
`eal md mixeq` ixdy ,myn mixb milawn oi` ok lr ,miiebd

.ldwa
lirl `aedy dn ab`(`"r)d`ian 'izpwf mb iziid xrp' aezkd

:df aezk lr dyxc `xnbdéaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦
äæ ÷eñt ,ïúðBéj`lnd ,epiptl `aend milidzayíìBòä øN ¨¨¨¤©¨¨

,Bøîàxn`py dn `ede(dk fl mildz),.'ézð÷æ íb éúééä øòð'dgiken £¨©©¨¦¦©¨©§¦
,ok `l m`y ,exn` mlerd xyy gxkda :xacd z` `xnbdïàî©

déøîà.exn` in -éøa àLãe÷ àîéìéààeä C,exn`äð÷æ àkéà éî ©§¥¦¥¨§¨§¦¦¦¨¦§¨
dén÷.eiptl dpwif yi m`d -àlàåy xn`z m`ãåcjlnddéøîà ©¥§¤¨¨¦©§¥

,df weqtléàä élek LéM÷ éîcr owf jk lk cec did m`d - ¦©¦¥©
.envr lr ok xn`iy,dpéî òîL àlàj`lndBøîà íìBòä øN. ¤¨§©¦¨©¨¨£¨

:ozpei iax mya zeyxc cer d`ian `xnbdøa ìàeîL éaø øîàå§¨©©¦§¥©
áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð(i ` dki`)ìk ìò øö Nøt Bãé' ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦¨¨©¨©¨

,'äécîçîxväæ`ed.áàBîe ïBnòyíéáëBk éãáBò eñðëpL äòLa ©£©¤¨¤©¨§¨¨¤¦§§§¥¨¦
áäæå óñk ìò eðôð ìkä ,ìëéäì,mffealíäå[a`ene oenr]ìò eðôð ©¥¨©Ÿ¦§©¤¤§¨¨§¥¦§©

øôñdäøBzy .etxeyleøîàdxez xtq ,a`ene oenrBa áeúkL äæ ¥¤¨¨§¤¤¨
(c ck mixac).Làa óøOé ,''ä ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé àì'Ÿ¨Ÿ©¦¨¦¦§©¦¨¥¨¥

my xn`p cere(fi ` dki`),øö åéáéáñ á÷òéì 'ä äeö'.'åéeáø øîà ¦¨§©£Ÿ§¦¨¨¨¨©©
epiid 'eixv' ,df aezk ixac xe`iaaïBâka miayeid miiebd,àéðîeä §©§¨

mixivneìa miayeid miiprd l`xyi ipaàøäð íeôz`vnpd ¦©£¨
l`xyi mrl mirx mipky eidy myky .md oenr ipane ,mzaiaqa
zevx`a l`xyi z` miaaeq eidiy 'd xfb ok ,milyexia eayiyk
mze`y awri lr 'd devy ,xen`d aezkd zpeek efe .mzelb
.dlbiy mewn lka eilr xevl ekiyni evx`a eze` eaaqy miaie`
`ny dfd onfa miakek icaera epyiy yyga oecl zxfeg `xnbd

:l`xyin mdLcéwL íéáëBk ãáBò ,éñà áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©¦¥¨¦¤¦¥
zil`xyiïéLec÷ì ïéLLBç ,äfä ïîfaiebl oiyeciw oi`y s`e .el` ©§©©¤§¦§¦¦

oiyyeg mewn lkn ,llkànLeia`,àeä íéèáMä úøNòîen`e ¤¨¥£¤¤©§¨¦
el clepd cled ,zixkpd lr `ad l`xyiy iq` ax xaeqe .zixkp
miqtez ,`ed xfnn l`xyi ok` m`e .xfnn l`xyi `ed dpnn

.hb epnn dkixv `ide ,l`xyi zaa eiyeciw
:`xnbd dywnàäåepicia dkld'Léøt àaeøî Léøôc ìk'lk - §¨¨§¨¦¥¨¨¦

epl yi herindn e` aexdn yxt m`d ea miwteqn ep`y xac
yi ok m`e ,md mixkp mlerd ipa aex ixde ,aexdn yxty zelzl
mlerd aexn `ay ,l`xyik wfgen epi`y mc` lka rixkdl

.mil`xyid herinn `le mixkp mdy
mixen` ax ixac :`xnbd zvxznéòéá÷c àzëeãamnewna - §§¨¦§¦¥

`l` aexd xg` mikled oi`e ,mihayd zxyr ipa ly reawd
zelzl yiy ,yxt okidn ea miwteqn ep`e enewnn yxty xaca
ep`e enewna reawd xac la` .herindn `le aexdn yxty ea
reaw lk oky ,aexd xg` ea mikled oi` ,`ed dn miwteqn
s`e .`ziixe`c wtq lkk ea xingdl yie ,`ed dvgn lr dvgnk

e mil`xyi dvgnk mze`xl yi o`k.mxqe`le mieb dvgn
:mihayd zxyr ipa ly reawd mnewn edn zxxan `xnbdøîàc§¨©

,àðäk øa àaà éaømihayd zxyr ziilbda xn`py dn'a mikln) ©¦©¨©©£¨
(`i gi,dxEW` l`xUi z` xEy` Kln lbie'øäð øBáçáe çìça íçðiå ©¤¤¤¤©¤¦§¨¥©¨©©§¥©§©§¨§©

øBáçå ,ïBæìç äæ 'çìç' ,'éãî éøòå ïæBb¨§¨¥¨¨£©¤©§§¨
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לכל הפחות צריך כל אחד ללמוד מסכת גמרא בשנה.
היום יום יח אדר שני

תפקיד הנשמה להאיר חלקו בעולם . . פשוט שהפצת החסידות בכלל זה, ולא רק בכלל זה אלא בעיקר זה.
ממכתב ג' אדר שני, תשי"ז



oiglbnר el`e` cenr fi sc ± iyily wxtzenai
åæáééãç'åëå ïæåâ øäð.`iwnece iwcig ikyen Ðìåñôìzxyr ernhpy ,mixfnn oaex Ð

exdfp `l ode .zexfnn xeqi` oda bdepe ,mil`xyik od ixd odipae ,zeixkpa mihayd

.mixfnn od ixde ,eza e` ezeg` df e`ypeìàåîùã äéî÷ äúéøîà éë`zyd cr Ð

l`eny iptl `a iq` ax ly ezxiht xg`e ,xn`w iq` axc dinyn dcedi axc dizlin

dinw iq` axc `dl dzixn` xcd ik :xn`we

.oiyecwl oiyyegc ,l`enycàáä êðá øîà
úéìàøùéîäéøëðä ïî àáä êðá ïéàå êðá éåø÷

äðá àìà êðá éåø÷z` xiqi ik"n ol `wtpc Ð

mixac) "ixg`n jpaik aizk `le (fxiqzz`

jpae`l :`nl` Ðeza`gwz `ljpalxcdn,

,xiqz dixkpd ik xnel el did ok m`crny

dxf dcearl oa zclei inp i`c dpinjpa `l Ð

ik" dia opixw `le ,ixwinxiqz."jpa z`

.md mixenb mixkp ,jklidúåðá àëéàäåÐ

me`ype ,eaypy.mdn ecilede mixkpøîàå
àðéáø`ad jza oa :(`,bk) ipy wxta onwl Ð

epal ozz `l jza" aizkc ,jpa iexw ixkpd on

ik azk `lcn ."ixg`n jpa z` xiqi ik,xiqz

ikde ,i`w epal ozz `l jza`c dpin rny

oa el clz `ny :xn`w,ixg`n a`d epxiqie

,jpa dil ixw `weyegile.oiyeciwlàøã àåääã
.mihayd zxyrc Ðééåøèöéàåøèöéàrwap Ð

ongxhelwln.zexwr eyrpe ,rxfåøèöéàÐ

ixvnc itixg `ilih enk ,rewia oeyliwif

dxf dcear)enke ,(`,l`ixivmigqt) ihigc

.(a,nàáè àîåémixfnnc meyn Ð,md

mirnhnemilqete l`xyia.oze`ãåîøú åðééä
ãåîú åðééäaexg `d xn`wce Ðaixg `l Ð

.dlekéìåôëéàãìåôëéào`kn daxgyk Ð

dltkpzipaipe.o`knéåä à÷å.dywn Ðøîà
dne `xab dn :`pepnd axc dilr `ler Ð

.lecb `ed dnk !`xabàéðôøäã åàì éàäéúàî
mpi`y Ð.miqgeiníù íéðåô ìëäùlk Ð

.my oiklede oipet dy` oi`ven oi`y oileqt

ä÷åîò àéäåxzei df xacl drxe Ð.mpdibn

eli`ccin" :aizkc ,`zpwz `ki` mpdib icxeil

le`ymct`zenn,"ml`b`edcic ileqt eli`e

.`zpwz edl zilïåùéîã éìåñô íåùîÐ

daexwyoiaxrzne ,dlwxta xn`e .oda

.dzn oeyin (a,`r oiyeciw) "oiqgei dxyr"

.ediileqt yxtn mzdeàèåæ àá÷å àáø àá÷Ð

dlecb dti`dti`emdipy ,dphw.mizeern

,le`yl micxeie milblbzn oileqtd lk :xnelk

le`ynedeab le`yy :xnelk .cenxzl

`nrhe .cenxzl le`yn lblbzne ,cenxzn

eli`c :lirlckicxeil,`zpwz `ki` mpdib

leqtle.dxdh oi` edcicøãðâî.lblbzn Ð

ïøãäíéùð äøùò ùîç êìò

ãöéëåîìåòá äéä àìù åéçà úùàÐ

.dzxv zxhetçà íäì ãìåðåÐ

zy` meyn dxeq` eilre ,mail dwewf d`vne

.enlera did `ly eig`éðùä íáéé êë øçàå
åéçà úùà úà.zne ,zxg` dy` ele Ð

äðåùàøäeiptl dltpy oae`x zy` `id ef Ð

.zg` mrt xakäàöåéÐzxhtpe.'ek enlera did `ly eig` zy` meyn dfnäá äùò
.zny cr dqpekl witqd `le ,xn`n zny df Ðúöìåç äéðùmeyn `xhtin `le Ð

.`id ynn dzxv e`lc ,dexr zxvúîáééúî àìåxn`nc Ðzxv `iede ,zvwn dpew

.opaxcn zvwna dexràøîâäðåùàø éðúã ïàîminrt ipy iel iptl dltpy jdl dpey`x dl ixwc o`n Ðdipy dl ixwc o`ne ,yazyn `l Ð.yazyn `l Ð
äðåùàø
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ïéàådpa `l` jpa iexw dixkpd on `ad jpa`le "xiqi ik" azkcnc :qxhpewa yxit Ð

dxf dcearl oa zclei i`c ,"jpal gwz `l eza"` i`w `lc rnyn "xiqz ik" azk

Ðikde ,i`w epal ozz `l jza` `l` ."jpa z` xiqz ik" dia opixw `le ixwin jpa e`l

eyexitl :mz epiaxl dywe .jpa iexw eze`y ,ixg`n a`d epxiqie ,oa clz `ny :xn`w

jpa iexw jpa yxitcÐon `ad jpa epiid

ik" i`w dilrc ,ixkp eia`y ,zil`xyid,"xiqi

ixd ?'ek jza oa `piax xn`e iziin i`n` ok m`e

xn`w i`n ,inp `piaxe !l`eny ixac ynn od

rny xnel jiiy dn ?opgei iaxcn dpin rny

dpinÐepiax xne`e !opgei iax ixac ynn odc

ikde ,i`w "jpal gwz `l eza"` "xiqi ik"c :mz

epiide ,ixg`n jpa z` ozegd xiqi ik :xn`w

dxqdÐxg` `l` jpa xg` qgiizn rxfd oi`y

iaxe l`enye .dpa `l` jpa iexw oi`c ,dixkpd

,l`xyi za lr `ad ixkpa melk eyxit `l opgei

iexw ixkpd on `ad jza oac wcwcn `piax `l`

"jza z` xiqi ik" azk `lcn ,jpaÐdpin rny

oi`e .dixg` qgiiznc meyn ,dxqd da zilc

dxqd enk rnyn "xiqi ik"c ,wgvi epiaxl d`xp

irhi ix`" opinbxznck ,`ed jexa yecwd z`n

.mixiqnd lk zeaxl xiqi ikn inp opiyxce "dzi

iaxe l`enyc :xg` oipra mz epiax yxit cere

"jpa z` xiqi ik"n iwiic opgeiÐ`wec rnync

lr `le .edrhi `ly ,aezkd citwd ezxqd lr

jpa iexw oi` dixkpd on `ac oeikc ,epa oa zxqd

jpa xiqi ik e` ,mxiqi ik aizk `lcn dpa `l`

jza oa dpin rny :wiic `piaxe .ixg`n erxfe

z` xiqi ik" jpaa `wecc ,jpa iexw ixkpd on `ad

jzaa la` ,erxf ihernl "jpaÐyi erxfa elit`

.dxqdl yegl

éìåñôcenxzc ileqt meyn oyinc`de Ð

) oiyecwc ipy wxta xn`chn(a,:

oyin dlhp dryz ,mlerl ecxi zefr oiaw dxyr

`d .mixfnn ody itl :yexit .mlerd lk zg`e

xzei oileqty cenxz hwp `lcÐ`ny

`nye ,cenxzn xzei elcby cr oyinl aeaxzy`

.l`xyi aex oyinae ,mixkp aex eid cenxza

ìåàùîcenxzlitl ,laa `xew le`y Ð

mixyk laal mlek elb dligzy

.cenxzl mileqtd lk ekld laane ,mileqte

) "oiqgei dxyr"a xn`ckhq oiyecw(a,dlr `lc

dpene .diwp zleqk d`yry cr laan `xfr

jled awdy enk ,efl efn mileqtd ekldy xcqk

.o`kl o`kn lblbzne

ïøãäíéùð äøùò ùîç êìò

ãöéëxn`n da dyr) `tiqc Ðgi(a,`l

`l` ,dl opirny `yixnc ,jixhv`

.`tiqa inp edl `pz `yixa dil ipznc icii`

ïàîyazyn `l dpey`x ipzc`l `kd Ð

ipz `l i`n` dpey`x ipzc o`n :ira

) dxf dcear zkqn yixa wiicck ,dipyo`n :(`,a

mzdc .odicir ipz `l `nrh i`n odici` ipzc

:aizkck ,zecr oeyl ipzinl dil dedc meyn ira

sicr `xazc ipync xzae ,"ewcvie odicr epzi"

Ðodicir ipzc o`n :jixt xcdÐ`l `nrh i`n

?odici` ipz
zy`

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

ïãîç Bæ ¯ éãî éøòå ,÷æðéb Bæ ¯ ïæBb øäð ,aééãç Bæ©§©§©¨¦§©§¨¥¨©©©©
äéúBøáç .äéúBøáçå øäéð Bæ :dì éøîàå ,äéúBøáçå§©§¤¨§¨§¦¨¦©§©§¤¨©§¤¨
.àé÷îBãå é÷ãéç ,éëLeî ,Cøk :ìàeîL øîà ?ïàî©¨©§¥§©§¥¦§¥§©§¨
dén÷ dúéøîà ék ,ìeñôì ïleëå :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¦§¦¨§¦¨©¥

:ìàeîLcða :éì øîàða éeø÷ úéìàøNé ïî àaä E,E ¦§¥£©¦¦§©¨¦¦§§¥¦¨¦§
ða ïéàåða éeø÷ äéøëðä ïî àaä E.dða àlà ¯ E §¥¦§©¨¦©¨§¦¨¨¦§¤¨§¨

àaä Eza ïa dpéî òîL :àðéáø øîàå ,úBða àkéàäå§¨¦¨¨§¨©¨¦¨§©¦¨¤¦§©¨
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.`id ynn dzxv e`lc ,dexr zxvúîáééúî àìåxn`nc Ðzxv `iede ,zvwn dpew

.opaxcn zvwna dexràøîâäðåùàø éðúã ïàîminrt ipy iel iptl dltpy jdl dpey`x dl ixwc o`n Ðdipy dl ixwc o`ne ,yazyn `l Ð.yazyn `l Ð
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ïéàådpa `l` jpa iexw dixkpd on `ad jpa`le "xiqi ik" azkcnc :qxhpewa yxit Ð

dxf dcearl oa zclei i`c ,"jpal gwz `l eza"` i`w `lc rnyn "xiqz ik" azk

Ðikde ,i`w epal ozz `l jza` `l` ."jpa z` xiqz ik" dia opixw `le ixwin jpa e`l

eyexitl :mz epiaxl dywe .jpa iexw eze`y ,ixg`n a`d epxiqie ,oa clz `ny :xn`w

jpa iexw jpa yxitcÐon `ad jpa epiid

ik" i`w dilrc ,ixkp eia`y ,zil`xyid,"xiqi

ixd ?'ek jza oa `piax xn`e iziin i`n` ok m`e

xn`w i`n ,inp `piaxe !l`eny ixac ynn od

rny xnel jiiy dn ?opgei iaxcn dpin rny

dpinÐepiax xne`e !opgei iax ixac ynn odc

ikde ,i`w "jpal gwz `l eza"` "xiqi ik"c :mz

epiide ,ixg`n jpa z` ozegd xiqi ik :xn`w

dxqdÐxg` `l` jpa xg` qgiizn rxfd oi`y

iaxe l`enye .dpa `l` jpa iexw oi`c ,dixkpd

,l`xyi za lr `ad ixkpa melk eyxit `l opgei

iexw ixkpd on `ad jza oac wcwcn `piax `l`

"jza z` xiqi ik" azk `lcn ,jpaÐdpin rny

oi`e .dixg` qgiiznc meyn ,dxqd da zilc

dxqd enk rnyn "xiqi ik"c ,wgvi epiaxl d`xp

irhi ix`" opinbxznck ,`ed jexa yecwd z`n

.mixiqnd lk zeaxl xiqi ikn inp opiyxce "dzi

iaxe l`enyc :xg` oipra mz epiax yxit cere

"jpa z` xiqi ik"n iwiic opgeiÐ`wec rnync

lr `le .edrhi `ly ,aezkd citwd ezxqd lr

jpa iexw oi` dixkpd on `ac oeikc ,epa oa zxqd

jpa xiqi ik e` ,mxiqi ik aizk `lcn dpa `l`

jza oa dpin rny :wiic `piaxe .ixg`n erxfe

z` xiqi ik" jpaa `wecc ,jpa iexw ixkpd on `ad

jzaa la` ,erxf ihernl "jpaÐyi erxfa elit`

.dxqdl yegl

éìåñôcenxzc ileqt meyn oyinc`de Ð

) oiyecwc ipy wxta xn`chn(a,:

oyin dlhp dryz ,mlerl ecxi zefr oiaw dxyr

`d .mixfnn ody itl :yexit .mlerd lk zg`e

xzei oileqty cenxz hwp `lcÐ`ny

`nye ,cenxzn xzei elcby cr oyinl aeaxzy`

.l`xyi aex oyinae ,mixkp aex eid cenxza

ìåàùîcenxzlitl ,laa `xew le`y Ð

mixyk laal mlek elb dligzy

.cenxzl mileqtd lk ekld laane ,mileqte

) "oiqgei dxyr"a xn`ckhq oiyecw(a,dlr `lc

dpene .diwp zleqk d`yry cr laan `xfr

jled awdy enk ,efl efn mileqtd ekldy xcqk

.o`kl o`kn lblbzne

ïøãäíéùð äøùò ùîç êìò

ãöéëxn`n da dyr) `tiqc Ðgi(a,`l

`l` ,dl opirny `yixnc ,jixhv`

.`tiqa inp edl `pz `yixa dil ipznc icii`

ïàîyazyn `l dpey`x ipzc`l `kd Ð

ipz `l i`n` dpey`x ipzc o`n :ira

) dxf dcear zkqn yixa wiicck ,dipyo`n :(`,a

mzdc .odicir ipz `l `nrh i`n odici` ipzc

:aizkck ,zecr oeyl ipzinl dil dedc meyn ira

sicr `xazc ipync xzae ,"ewcvie odicr epzi"

Ðodicir ipzc o`n :jixt xcdÐ`l `nrh i`n

?odici` ipz
zy`
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oiglbnרב el`ea cenr fi sc ± iyily wxtzenai
äìéôðì äðåùàø.dpey`x mrta efl zncew ,meaiil dpey`x dltpy Ðïéàåùéðì äéðù

:opikxte .eiptl z`f dltpyk zxg`d xak ieyp did `edy ,ipy ly oi`eyipl Ðàì éî
ïðé÷ñòqpk jk xg`e ,dligz eig` zy` maiia 'ipzn inp `nwezin `l in ,xnelk Ð

.oi`eyipl dipy dnai jd `ied `lc ,zxg`d z`ïéàåùéðá äéðù àìàipy zqipy Ð

.mail zg`e lral zg` ,minrtàáéúë àëéä
.`xeqi`l Ðäìçðá íéãçåéîäyxil oiie`xd Ð

.df z` dfäåçà äåçà,"mig` eayi ik" Ð

ziy`xa) "epia` ipa mig` xyr mipy".(an

úåéøòîonwl ol `niiwe ,"jig` zy` zexr" Ð

on jig` elit`c ,(`,dp) "eznai lr `ad" wxta

.a`d on `le m`d'åë äáéù àéä åælr s`c Ð

z`iaa ediiexzc oeik ,iccdl i`xw enc `lc ab

irzyn odkoldl dn :dey dxifb eda opipiic Ð

dvewe ulegghe.'ekèåìîíéçà íéùðà éë
åðçðàmaiizze Ðoa ixdy ,eia` ig` zy`

.did eig`äìçðá íéãçåéîäoiwlegy Ðdlgp

.zg` dlgp oiwleg oi`y hel iwet`l ,zg`àäå
éúéú àëéäî`a`a icgiinc cr `nilc Ð

`n`ae?aizkc ,`ilz dlgpa meaii `de

mixac),"znd eig` my lr mewi" :(dkopinwe`e

"eig` my lr" :(`,ck) onwlyxiiy ,dlgpl Ð

maiind.enr oiwleg oig` oi`e ,znd iqkp lk

ä÷éæ ïéà`nil` `l dzny eznai zwif Ð

,dqex`k iedinlmeyn eilr en` xq`dl

.ezengä÷éæ ïéà øîåàä éøáãë äëìä àîéìåÐ

mai zxney :(`,`n zenai) "ulegd" wxta opzc

meaid dlze ,dnai ly dzeg` z` eig` ycwy

eig`a,exn` `xiza oa dcedi iax meyn Ð

oznd :eznai zeg` ycwy dfl mixne`

,qepklnxg`le li`ed ,`id ezwewf zeg`y itl

ef z` ycw el dzeg` dwwfpyoizndl jixv Ð

maiizzy cr.dwif drwtc ,eig`l dnaid

xn`wcne .dcedi iaxk dkld :l`eny xn`e

dklddwif oi` :ixn`e dilr ibiltc llkn Ð

odilr xeq`l `aiyg oig`l.dizeaexwéðä
éìéîzexeq` zeidl dwif `aiyg `lc Ð

oig` ixza zeaexw,oinai ipy iptl dltpyk Ð

oeikc ,opaxe dcedi iaxc `zbelt `idd oebk

`aiyg `l ,`inx ediipin o`n inw rici `lc

.zeaexw xqinlãçá ìáàmai `l` my oi`y Ð

,dqepkk `inc `ni` ,`inx dilr i`cec ,cg`

xq`ie.dn`aïéà øîåàä éøáãë äëìä àîéìå
ãçá åìéôà ä÷éæwxta dl xn`w `aiwr iax Ð

oi` mai zxney :(a,hk onwl) "oig` drax`"

.mipyl `le cg`l `l dixcp xtin dnai

dltpy oia ,cg` mai iptl dltpy oia :xnelk

."dyi`" dia opixw `lc ,mipy iptlàðéîà äåä
íééçî åìéôàmcew dn`a xzen dnai Ð

.ezy` za meyn weyl dnaid `vze ,dvilg

'åë ìèáì øåñàãmiign dn` aiqp i`e ÐÐ

.dvilgne meain ixnbl devnl lhanåúîáé
äúåçàá øúåî äúîùdzn ezy` elit`c Ð

dxeq` ezy` iablc ,en` la` .dzeg`a xzen

ezy` zzin xg`l s`.dxeq` inp eznaia Ð

àúééøåàã àøåñéàÐezengxq``le ,`pngx

biltck ,dzin xg`l oia miign oia biltzeg`a

."diiga dilr" aizkck ,dy`ä÷éæ ùézwif Ð

,dqepkk `ied meaiizxqe`emaid lr dn`

.ezeng meynéâéìô éë àäåopaxe dcedi iax Ð

oznd :(`,`n onwl) ipzwck ,ibiltc [`ed] ixza

.dyrn jig` dyriy cr
äúåçàá
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úùà`aizk `kid enlera did `ly eig`) aizkcn dil wetiz :xn`z m`e Ð(b ilyn

yi" wxta ,meai oiprl miigk mizn opicar `nrh i`dne "mrep ikxc dikxc"

zenai) "zexzenft(a,lecba devn iab oiwxta xn`ck ,ipixg` ilinl jixhvi`c ab lr s` ,

`pngx azkc mlera did `ly eig` zy` ,ok m` ,maiilÐ"i`ny zia" wxtae ?il dnl

)`iw onwl(a,.meail wwef ohwc 'ipin opiwiic inp

.jixhvi` ditebl dixwirc rnyn ,mewn lkn

ly dzengc `kidl jixhvi`c :wgvi epiax xn`e

,oiznze "mrep ikxc" xity iedc ,zxaern dnai

.el dwewf `dze xkf clz `ny

äåçàawri ipan deg`eig` zy` oiprl Ð

slinl `xaq oi` enlera did `ly

md ok m` `l` mig` ixwin `lc ,awri ipan

,oig` ixwinc `hiytc ,awri ipak cg` mlera

`icda `xw hrinc e`l i`eÐjiiy ded `l

.`zlin jd oiprl awri ipan slinl

àîéìådwif oi` xne`d ixack dkldÐ

oa dcedi iaxc opaxc :qxhpewa yxit

iaxk l`eny wiqtcnc ,onwl iziinc `xiza

dwif yi xn`c `xiza oa dcediÐibiltc llkn

yic opax ixaq `nlra `nlcc :`iywe .opax

dyriy oizndl ikxvn `le exy mzde ,dwif

dyrn eig`Ð`dc ,dwif irwtn oiyeciwc meyn

zenai) "lxrd" seqa aiygbt(`,dlibnc a"tae

)gi(a,,d`cigi `xiza oa dcedi iaxc `idd

iaxk wiqtcn d`cigil yiig l`enyc opiwiicc

dnk `de ?d`cigi dil aiyg i`n`e .dcedi

mzqn wiic iy` axe .dwif yic ixaq mi`pz

zenai) "oig` drax`" wxtc oizipznz`f :(`,l

i`ce `l` !oig` ixza elit`e ,dwif yi zxne`

oiyecw ici lrc edlek ecen dcedi iaxc `edda

) oizrny seqae .dwif drwtgi(a,ixz jixvnc

yi opireny` i` xnel leki did l`enyc ilin

`pin` ded dwifoiyeciwc dcedi iaxc `idda

oi`e .gky` `pixg` `nrh `l` ,dwif irwtn

,xi`n iax epiid dwif oi` xne`d ixackc yxtl

`d ,ixza ilin ipd `pin` ded xn`w i`n ok m`c

`kile !dwif oi`c xn`w inp cga xi`n iax

cg`l xti xn`c ryedi iax epiidc inp xninl

mipyl `leÐiwen "oig` drax`" wxta `dc

dpew xn`n i` ibilte ,xn`n da cara ediizbelt

meyn wlgl el d`xp oi`c :xnel yie !e`l i`

xaqw d`cigi dil ixwc sqei axe .oiyeciw

iy` axc dil zile ,dwif oi` ixaq i`pz edlekc

.dwif yic "oig` drax`" wxtc oizipznn wiicc

"ulegd"a rnyn oke .mzd dilr ibilt inp ikdc

)p(`,`dl dkixv dpi`y dpyn sqei ax ixwc

ab lr s`e ,dzeg`a xzen dzny eznai :opzc

axc `l` .dwif yic oizrnya dpin wcinl irac

,dwif yic opireny`l `z`c xninl ira `l sqei

.`nlr ilekl dwif oi`c xaqc meyn

ìáàoinai zevn lhal xeq`c `l miignÐ

dp`in m` :xn`c l`ilnb oax elit`eÐ

.el d`eyp xaky mzd ip`yc .`kd dcen ,dp`in

mlerl `nlc ?dwif oi` xaqc olpne :xn`z m`e

,dwif drwtc meyn ixy dzin xg`le ,dwif yi

cenlzdy it lr s`c :xnel yie !jenqa xn`ck

dwif yi i`c `ed zn`d ,`zekixv jenqa dyer

Ð.drwt `l icka dwifc ,xeq` inp dzin xg`
i`de
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äðBLàø ¯ äðBLàø éàî .LazLî àì äðBLàø¦¨¨¦§©¥©¦¨¦¨
¯ äiðL éàî :LazLî àì äiðL éðúc ïàîe ,äìéôðì¦§¦¨©§¨¥§¦¨¨¦§©¥©§¦¨
?ñðk Ck øçàå íaéc ïðé÷ñò àì éî .ïéàeOðì äiðL§¦¨§¦¦¦¨¨§¦©§¦¥§©©¨¨©
àlL åéçà úLà .ïéàeOða äiðL ¯ äiðL éàî :àlà¤¨©§¦¨§¦¨§¦¦¥¤¨¦¤Ÿ
øîà äãeäé áø øîà ?àáéúk àëéä BîìBòa äéä̈¨§¨¥¨§¦¨¨©©§¨¨©
äúéäL ¯ "åcçé íéçà eáLé ék" :àø÷ øîà ,áø©¨©§¨¦¥§©¦©§¨¤¨§¨
àlL åéçà úLàì èøt ,íìBòa úçà äáéLé íäì̈¤§¦¨©©¨¨§¨§¥¤¨¦¤Ÿ
åéçàì èøt ,äìçða íéãçeéî ¯ "åcçé" .BîìBòa äéä̈¨§¨©§¨§¨¦§©£¨§¨§¨¦
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.xi`núåéçàä éúù ïéàåùðä åúîåeltpe Ð

.oig`d iptl cgi odizyúåîáééúî àìåÐ

ediieexzc meynediiexze ,i`dl dil iwiwf

`cg cg aiqp i`e ,i`dl dil iwiwfrbt [`w] Ð

.ezwewf zeg`aéúá éøúî.eltp oig` ipyn Ð

ä÷éæ ïéà íìåòìzenaiizn `l xn`wc `de Ð

zxn` i`e ,oinai zevn lhal xeq`c meyn Ð

`cg i`d maiil`le ,g` jci` ziin `nlc Ð

dy` zeg` meyn i`dn `wtpe ,jci`l maiin

,meaiine dvilgn`nwl dil opixn` jkld

jci` ziin inp i`c ,uelguleg i`d xcd Ð

`picne .dl uilgeivn `nwc dvilg xzal

`zydc ,ineaiil jci``niiwinoinai zevn

ineaiil iz` `nlc dxifb `l` ,ediiexza

.`yixaä÷éæ ïéà éàådwif xeqi` dil zilc Ð

o`nc .ol ztki` `le oinai zevn lhaiz Ð

inp yiig `l ,dwif xeqi` dil zilclehal

.oinai zevnàäãäéì ïðéòîùã ìàéìîâ ïáøì
ä÷éæ ïéàsc onwl) "l`ilnb oax" wxta Ð

zevn lhal xzen xn`c inp dil opirny (`,`p

.(`,hw onwl) "i`ny zia" wxta oinaiïáø ïðúã
'åë øîåà ìàéìîâizy oi`eyp oig` ipy Ð

ly dlra zne ,dphw zg`e dlecb zg` ,zeig`

z` micnln ,dphwd lra iptl dltpe dlecb

dlraa o`nl dphwdxewrlemaiil ick di`eyp

dzwify ,ef z`dphwd xeq`l dxeng ef ly

o`nz `ny ,mixenb di`eyip eid `ly ,eilrÐ

.dy` zeg` meyn ef z` `ivez `l jkleïáø
äðàéî äðàéî íà øîåà ìàéìîâÐmaiizze

e`l m`e .dlecbdoiznz Ðlicbzy cr dlecb

`vze ,oixenb oiyeciw eidie ,leraie ,dphw

meyn dlecb,dwif oi` :`nl` .dy` zeg`

.oinai zevn lhal xzene ,dilr dphw ixycn

dwif oi` xaq i` ,inp xi`n iaxleinp `nil Ð

.oinai zevn lhal xzenìàéìîâ ïáøéáøãà
úéîø÷ øéàîdwifac inp idp Ðik edl `xiaq

.ibilt oinai lehiaa ,iccdà÷éôñì åìéôàik Ð

cg maiinc` ,lirlc `iddoaxe .jci` ziin Ð

`kd oebk ,dlha i`cec `kid elit` ,l`ilnb

oiznzclicbzy cr.yiig `l Ðáøã àä
äãåäé.dwif yic ,dn`a xeq` lirl xn`c Ð

àéä ìàåîùã.diax inp dedc ,axn `le ,dil riny diax l`enyc dinyn Ð
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éàäåi`ny zian iwet`l xn`n ipzwciwet`l zenewn ipya ipzinl jixv dnc :dniz Ð

) "oig` drax`" wxta onwlc ?i`ny zianl(`,mdn mipy ,mig` dyly iab

ax xn`we ,znaiizn `le zvleg zne xn`n da dyr :inp ipzw ,'ek zeig` izy mi`eyp

xn`n ipzwc `de .dwif yic ,xn`n da dyr `lc ab lr s` oicd `edc :`xnba iy`Ð

dpyn e`l i`c :xnel yie !i`ny zian iwet`l

rnync ,dhytk oizipzn opiwiic ded dxizi

dwif oi` xn`c axe .xn`n da dyr `wecÐxaq

dpyn e`l i`e ,dwif yic `pin` ded `xaqnc

iwet`l xn`n da dyr hwpc opixn` ded dxizi

.i`ny zian

àäxi`n iax ipniax ixac `tiqa ipzwc Ð

xi`nivn ded oizipznn jixtc lirl .

dil `gipc `l` ,xi`n iax ipn `d inp iiepyl

.dizeek oizipznc `nzq ivexzl

éðäoiiz`w iza ixzn,mbnebn oeyld Ð

,cg` zian zeidl mdl xyt`c rnync

i`d dwif oi` i`e :`l` ith xninl dil ded `le

.'ek `cg maiil

íåùîoinai zevn lhal xeq` xaqwc`d Ð

ik `aiwr iaxlc ,`aiwr iaxk `lc

yixcc (jci`cn) ,oinai zevn liha inp uilg

zenai) "ulegd" wxta"uelg zia" :(`,cnÐ

dvelg zeg` `ziixe`cne ,ezia e`xw aezkd

.dy` zeg`k `ied

àîìã'ek jci` ziin cg maiinc`m`e Ð

zilc ,eyg `l dzinl opax `d :xn`z

ezy` zenz `ny zxg` dy` el oipwzny edl

)a `nei(`,`nyl yiig `l diteb xi`n iaxe .

"hbd lk" wxta ,zeni `nyl `le ,cepd rwai

),yiig `l `wec xzl`lc :xnel yie !(`,gk oihib

`kd la`Ðuelgln lecb onf xg`ny minrt

`ny opiyiig daexn onfae ,exag xg` maiilne

b lr s`e .`nlr ilekl zeni`ny dncn iia`c a

xi`n iax yiig `l zn `nyle ,zeni `nyl zn

) opzc ,daexn onfl elit`l`xyi za :(my

mid zpicnl dlra jlde ,odkl d`eypdÐ

oizrnye .miiw `edy zwfga dnexza zlke`

iia` dipin dlawc rnync ,iia`k `iz`Ð`l

`nyl xzl`l zeni `ny `l` ,ixnbl edl incn

`dc ,incn ixnbl `lc rcz .daexn onfl zn

ded i` ,xzl`l zeni `nyl yiigc dcedi iaxl

xzl`l zn `nyl inp yiigÐodk zy` ok m`

`l` dnexza lk`z `l ezia gztn dlra `viy

uelgile :xn`z m`e !ig dipta dlra d`exyk

lehial yginl `kil ezc ,jci` maiil xcde cg

maiil iz` `nlc opixfbc :xnel yie !oinai

meyn :yxit ozp xa dcedi epiaxe .`yixa

ulg `ly onf lk ,ediieexz efg `l dlitp zryac

dligz dltpy dze`c :eyexitl `iywe .zg`l

dxzedy dnai dl dedc ,dipyl ulg ik ixzyz

dxq`peÐ!oey`xd dxizdl xefgzc

äðàéîlicbzy cr oiznz e`l m`e dp`in

cr dlecb oiznz :qxhpewa yxite Ð

ded `lc ,ok rnyn oeyld oi`e .dphwd licbzy

`l` !i`w dlecb` inp oiznzc li`ed ,dy` zeg` meyn `vze :`l` "efld" xninl dil

oi` xaqc ab lr s` ,leral xeq` zephwa la` .licbzy cr leraln dphwd oiznzc d`xp

.dlecb dxhtin `l d`ia i`dac oeik ,xacd xreknc ,dwif
zxney
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dì äò÷t äúéî øçàì ìáà ,íéiçî :àðéîà äåä£¨¨¦¨¥©¦£¨§©©¦¨¨§¨¨
àîéì .äò÷t àì éãëa äwéæc ïì òîLî à÷ ,äwéæ¦¨¨©§©¨§¦¨¦§¦¨¨§¨¥¨
dúBçàa ,dúBçàa øzeî äúnL Bzîáé :déì òéiñî§©©¥§¦§¤¥¨¨©£¨©£¨
éãéiàå ,dnàa eléôàc ïécä àeä .àì ¯ dnàa ,ïéà ¯¦§¦¨¨©¦©£¦§¦¨§©§¥
à÷åc ,dúBçàa øzeî äúnL BzLà àLéø àðúc§¨¨¥¨¦§¤¥¨¨©£¨©§¨
àøeqéà dì àéåäc ,àì dnàa ìáà dúBçàa©£¨£¨§¦¨¨§¨§¨¨¦¨
áø áéúî .dúBçàa øzeî àôéñ éîð àðz ¯ àúééøBàc§©§¨¨¨©¦¥¨¨©£¨§¦©
úöìBç äiðL ¯ úîe øîàî da äNò :àéiç øa àðeä¨©¦¨¨¨¨©£¨¥§¦¨¤¤
àì àä ,øîàî da ãáòc ¯ àîòè .úîaééúî àìå§Ÿ¦§©¤¤©£¨©£©¨©£¨¨¨
zøîà éàå .äîaéiî éîeaé éîð äiðL ¯ øîàî da ãáò£©¨©£¨§¦¨©¦©¥¦©§¨§¦¨§©§
BîìBòa äéä àlL åéçà úLà úøö dì àéåä ,äwéæ Lé¥¦¨¨§¨¨¨©¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
ãáò àìc áb ìò óàc ïécä àeä :äaø øîà !äwéæa§¦¨¨©©¨©¦§©©©§¨£©
,äîaéiî àì éîeaé ,äöìç õìçî äiðL ¯ øîàî dä©£¨§¦¨¦£©¨§¨©¥¨¦©§¨
:éøîàc ,éànL úéaî é÷etàì ¯ øîàî éðú÷c àäå§¨§¨¨¥©£¨§©¥¦¥©©§¨§¦
:ééaà déáéúéà .ïì òîLî à÷ ,øeîb ïéð÷ äðB÷ øîàî©£¨¤¦§¨¨¨©§©¨¥¦¥©©¥
ãîòå ,ãìå àìa ïäî ãçà úîe ,ãçà íìBòa ïéçà éðL§¥©¦¨¨¤¨¥¤¨¥¤§Ÿ¨¨§¨©
úBNòì ÷étñä àìå ,Bzîáéa øîàî úBNòì äfä éðMä©¥¦©¤©£©£¨¦¦§§Ÿ¦§¦©£
äàöBé äðBLàøä ,úîe ,çà Bì ãìBpL ãò øîàî dä©£¨©¤©¨¥¨¦¨§¨
Bà ¯ äiðLe ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLà íeMî¦¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨§¦¨
dì àéåä ¯ äwéæ Lé zøîà éàå .úîaééúî Bà úöìBç¤¤¦§©¤¤§¦¨§©§¥¦¨¨§¨¨
¯ épî àä !äwéæa BîìBòa äéä àlL åéçà úLà úøö̈©¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨§¦¨¨©¦
éaøì déì àøéáñ éîe .äwéæ ïéà :øîàc ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¨©¥¦¨¦§¦¨¥§©¦
ïäî íéðL ,íéçà äòaøà :ïðúäå ?äwéæ ïéà øéàî¥¦¥¦¨§¨§©©§¨¨©¦§©¦¥¤
éøä ¯ úBéçàä ïéàeNpä eúîe ,úBéçà ézL íéàeNð§¦§¥£¨¥©§¦¨£¨£¥
øáñ Cúòc à÷ìñ éàå .úBîaééúî àìå úBöìBç elà¥§§Ÿ¦§©§§¦¨§¨©£¨¨©
àãç íaéiì éàä ,ïééúà÷ ézá éøzî éðä ¯ äwéæ ïéà éaø©¦¥¦¨¨¥¦§¥¨¥¨¨§¨©¦©¥£¨
:øáñ÷c íeMî ,äwéæ ïéà íìBòì !àãç íaéiì éàäå§©¦©¥£¨§¨¥¦¨¦§¨¨©
úééî ãç íaééîcà àîìãc ,ïéîáé úåöî ìháì øeñà̈§©¥¦§©§¨¦§¦§¨©¦§©¥©¨¥
,ìèaéz ¯ äwéæ ïéà éàå .ïéîáé úåöî zìèa à÷å ,Cãéà¦¨§¨¨§©§¦§©§¨¦§¦¥¦¨¦¨¥
úåöî ìháì øzeîe ,äwéæ ïéà øîà ìàéìîb ïaø àäc§¨©¨©§¦¥¨©¥¦¨¨§©¥¦§©
,äðàî ¯ äðàî íà :øîBà ìàéìîb ïaø :ïðúc .ïéîáé§¨¦¦§©©¨©§¦¥¥¦¥£¨¥£¨

äðàî àì íàå¯íeMî eælä àöúå ìécâzL ãò ïézîz §¦Ÿ¥£¨©§¦©¤©§¦§¥¥©¥¦
øéàî éaøcà ìàéìîb ïaøc :déì øîà !äMà úBçà£¦¨£©¥§©¨©§¦¥©§©¦¥¦
eléôà Lééç øéàî éaø :ïðéøîà÷ éëä ,àì ?úéîø÷̈¨¥¨¨¦¨¨§¦©©¦¥¦¨¥£¦
!?Lééç àì éàcåì eléôà ¯ ìàéìîb ïaø ,à÷éôñì¦§¥¨©¨©§¦¥£¦§©©¨¨¥
ïàîe ,Lééç àì éàcåì eléôà Lééç ¯ àìc ïàî ,àîìc¦§¨©§¨¨¥£¦§©©¨¨¥©
áøì ééaà déì øîà .Lééç à÷éôñì eléôà ¯ Lééçc§¨¥£¦¦§¥¨¨¥£©¥©©¥§©
:ïðúc ,àéä ìàeîLc ¯ äãeäé áøc àä :óñBé¥¨§©§¨¦§¥¦¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zenai(iyiy meil)

àðéîà äåä`weeccíéiçîz` zxqe`d dwif da yi dnaid ly £¨£¦¨¥©¦
,maid lr dizeaexwøçàì ìáàdäúéîdnaid lydì äò÷tdäwéæ £¨§©©¦¨¨§¨¨¦¨

xg`l s` dizeaexw z` eilr zxqe`d ezy`k dpi`e ,dpnn
.dzzinïì òîLî à÷,dcedi axéãëa äwéæc[mpiga-]äò÷t àì ¨©§©¨§¦¨¦§¦Ÿ¨§¨

.dizeaexw z` zxqe`e dzzin xg`l s` zkynp `ide ,dil`n
:dpynn dcedi ax ixacl dgked d`ian `xnbdàîéìm`d-] ¥¨

y [xn`pdéì òéiñîoldl dpyna epipyy dn dcedi axl(.hn), §©©¥
,'dúBçàa øzeî äúnL Bzîáé'rnynyïéà dúBçàaxzen `ed - §¦§¤¥¨¨©£¨©£¨¦

la` ,ezy` zzin xg`l ezy` zeg`a xzeny mykàì dnàa§¦¨Ÿ
epl ixd .dni`a xeq` `ed ezy` zzin xg`ly myk ,xzed

.ezwewf zeaexw z` zxqe` dwify
y okzi :`xnbd dgecc ïécä àeäxzen `ede ,dnàa eléôàdn ©¦§£¦§¦¨

`ed dzeg` dpynd dhwpyéãééà[ab`-]BzLà' àLéø àðúc ©§¥§¨¨¥¨¦§
,'dúBçàa øzeî äúnLmyedúBçàa à÷åcxzen `eddnàa ìáà ¤¥¨¨©£¨©§¨©£¨£¨§¦¨

àìmeyn xzedàúééøBàc àøeqéà dì àéåäcxg`l ezeng ly Ÿ§©§¨¨¦¨§©§¨
ok lr ,ezy` zzinéîð àðza' àôéñeznai dzn,'dúBçàa øzeî ¨¨©¥¥¨¨©£¨

.dn`a oicd `ede
:epzpynn dcedi ax lr `iyew d`ian `xnbdáéúî[dywd-]áø ¥¦©

,àéiç øa àðeä`ype ,mig` eidy oernye oae`x ,epzpyna epipy ¨©¦¨
iptl dxy dltpe oae`x zne ,dwax z` oernye dxy z` oae`x

e ,iyilyd g`d iel clep jk xg`e ,meail oernydá äNòoerny ¨¨¨
dxyaøîàî,dze` qpk `l oiicreåjk xg`úîdwax ,oerny ©£¨§¥

d ezy`úöìBç äiðLxenb oipw dpew xn`nd oi`y meyn iell §¦¨¤¤
,enlera did `ly g` zy` zexr zxvk ixnbl daiygdlàìå§Ÿ

úîaééúîdexr zxv `id ixde ,zvwna dpew xn`ndy meyn ¦§©¤¤
c rnyne .zvwnaàîòèmeyn `ed dxy zxvl zaygp dwaxy ©£¨

cxakãáò[dyr-]daoernyàä ,øîàîm`,øîàî da ãáò àì §£©¨©£¨¨Ÿ£©¨©£¨
d ezy` dwaxäîaéiî éîeaé éîð äiðLdzxvl zaygp dpi`e ,iell §¦¨©¥©¥¦©§¨

.dexr meyn eilr dxeq`d dxy ly,äwéæ Lé úøîà éàås` `ld §¦¨§©¥¦¨
e ,eil` dzwif zngn oerny zy`k dxy zaygp xn`n `laàéåä©§¨

dìdwaxäwéæa BîìBòa äéä àlL åéçà úLà úøödl yie ,ef ¨¨©¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨§¦¨
.dexr zxv meyn meaia iell xq`idl

:`xnbd zvxznda ãáò àìc áb ìò óàc ïécä àeä ,äaø øîà̈©©¨©¦§©©©§Ÿ£©¨
oernyøîàîd ezy` dwax ok mb ,dxyaäiðLwxäöìç õìçî ©£¨§¦¨¦§¨¨§¨

la` ielläîaéiî àì éîeaézngn dexr zxv `idy meyn ,el ©¥Ÿ¦©§¨
.dxy zwiféðz÷c àäåipyd da dyry epzpynaé÷etàì ,øîàî §¨§¨¨¥©£¨§©¥

éànL úéaî,`edäðB÷ øîàî éøîàcdnaia,øeîb ïéð÷dxye ¦¥©©§¨§¥©£¨¤¦§¨¨
ici lr dxenb dexr zxv zaygp dwaxe ,dxezd on ezy` ziyrp

.dvilgd on s` dxehte df xn`nïì òîLî à÷xn`ny epzpyn ¨©§©¨
zxvk dwax zaygp `xnegl wx ok lre ,xenb oipw dpew epi`

dvilgd on dxhetle dilr lwdl `l la` ,xn`nd zlra dxy.
:`ziixan dcedi ax lr dywn iia`ééaà déáéúéàepipy ,daxl ¥¦¥©©¥

,`ziixaaïéçà éðLeidyãçà íìBòaz` oae`x `ypy oebk ,[cgi-] §¥©¦§¨¤¨
,dwax z` `yp oernye ,dxyïäî ãçà úîe[oae`x],ãìå àìa ¥¤¨¥¤§Ÿ¨¨

éðMä ãîòå[oerny]úBNòì ÷étñä àìå ,Bzîáéa øîàî úBNòì äfä §¨©©¥¦©¤©£©£¨¦¦§§Ÿ¦§¦©£
úîe çà Bì ãìBpL ãò øîàî da,mipa `la `ed s`äðBLàøädxy] ¨©£¨©¤©¨¥¨¦¨

[oae`x zy`äàöBéieln zxhtpeäéä àlL åéçà úLà íeMî §¨¦¥¤¨¦¤Ÿ¨¨
äiðLe ,BîìBòa[oerny zy` dwax]úîaééúî Bà úöìBç Bà,iell §¨§¦¨¤¤¦§©¤¤

.dlra ly enlera didy itlúøîà éàåy dcedi ax ixackLé §¦¨§©¥
,äwéæ,ezqepkk `id ixd oerny iptl dxy dltpy dryn `ld ¦¨

`linnedì àéåädwaxåéçà úLà úøö[oae`x-] oey`xdàlL ©§¨¨¨©¥¤¨¦¤Ÿ
äwéæa BîìBòa äéä.dexr zxv meyn meaia xq`idl dl yie ,ef ¨¨§¨§¦¨

:dax eaiydépî àäzhiya ,dxn`p in zhiya ef `ziixa -éaø ¨©¦©¦
.äwéæ ïéà øîàc ,àéä øéàî,ef `aa seqa `ziixad zniiqn oky ¥¦¦§¨©¥¦¨

mixaeqd mi`pzd zhiyk wqet dcedi ax la` .'xi`n iax ixac'
.dwif yiy

:iia` el dywd aeyéîe[ike-],äwéæ ïéà øéàî éaøì déì àøéáñ ¦§¦¨¥§©¦¥¦¥¦¨
ïðzäåoldl(.ek),,íéçà äòaøày,úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL §¨§©©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨

ïéàeNpä eúîeléøä ,úBéçàäzeig`úBîaééúî àìå úBöìBç elà ¥©§¦¨£¨£¥¥§§Ÿ¦§©§
.mixzepd mig`d ipylCzòc à÷ìñ éàåc,äwéæ ïéà øéàî éaø øáñ §¦¨§¨©§¨¨©©¦¥¦¥¦¨

`ldéðäzeig` izyïééúà÷ éza éøzîly micxtp miza ipyn - ¨¥¦§¥¨¥¨¨§¨
ok m`e ,[xeiv d`x] ze`a od mig` ipyéàäg`àãç íaééì,odn ©¦©¥£¨

éàäå[ipyd-] g`.àãç íaééìmc` xeq`e ,dwif yiy gxkda `l` §©¦©¥£¨
zg` lk dxeq` jk meyne ,ezy` zeaexwa enk ezwewf zeaexwa
dpyn mzq ixde .ezwewf zeg` `idy meyn minaid ipy lr odn

.dwif oi`y `ziixaa xi`n iax xn` ji` ok m`e ,`id xi`n iax
:dax eaiydíìBòìxi`n iax xaeq.äwéæ ïéàxi`n iax xq`y dne §¨¥¦¨

`ed meaia el` zeig`.ïéîáé úåöî ìháì øeñà øáñ÷c íeMîm`y ¦§¨¨©¨§©¥¦§©§¨¦
meyn dzeg` epnn xhtz zeig`d zg` z` mig`d cg` maii
maiil eig` leki oiicry s`e .dvilgn oiae meain oia dy` zeg`

yeygl yi ,dzeg`l uelgl e`Cãéà úééî ãç íaééîcà àîìãc- §¦§¨©¦§©¥©¨¦¦¨
e` mail witqiy mcew ipyd zeni oey`xd maiiy xg`l `ny

,dipyl uelglåc `vnpúìèa à÷[dlha-]ïéîáé úåöîdipyd on §¨¨§©¦§©§¨¦
uelgl lkeiy ick ,`weeca uelgl minkg edeaiig ok lr .ixnbl

.dipyl mb
:iia` el dywd aeyéàåxi`n iax xaq ok`ìèaéz ,äwéæ ïéàzevn §¦¥¦¨¦¨¥

meai xeq`l oi` ,dwif oi`y xaeq xi`n iax m` ,xnelk ,meai
,dzeg`a meai zevn lehia ly yygnàäcl epivnìàéìîb ïaø §¨©¨©§¦¥

ye ,äwéæ ïéà øîày xaeq `ed ok enkïðúc .ïéîáé úåöî ìháì øzeî ¨©¥¦¨¨§©¥¦§©§¨¦¦§©
oldl(.hw)lgx z` oae`x `ype ,mig` eidy oernye oae`x ,

z`veie opaxcn diyeciwy dphwd d`l z` `yp oernye ,dlecbd
,meail oerny iptl ezy` lgx dltpe oae`x zne ,hb `la oe`ina

o`nl dphwd d`l z` micnln ,xne` xfril` iaxoernya
lre ,d`l z` eilr zxqe` dzeg` lgx ly dzwify meyn ,dlra

e .meaia lgx el xzez d`l o`nzy iciíà ,øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥¦
äðàîdlra oernya d`l,äðàî,dlecbd lgx z` maiieàì íàå ¥£¨¥£¨§¦Ÿ

ïézîz äðàîlgxìécâzL ãòlre dzelcba oerny dplraie ,d`l ¥£¨©§¦©¤©§¦
,dxezd on el ycwzz ok iciåf`àöúlgxeælämeain xhtize §¥¥©¥

dvilge.äMà úBçà íeMî,dwif oi`y xaeq l`ilnb oaxy epl ixd ¦£¦¨
el xzen ok enke ,ezwewf zeg` meyn eilr zxq`p d`l oi`e
dyriz jk ici lry s` ,licbzykl mixenb oiyeciwa dycwl
zevn dpnn lhazze dzwif rwtze dxezd on ezy` zeg` lgx
yi 'dwif oi`' xaeqd xi`n iax zrca mb ok m`e .dvilge meai
,oldl dpynd dywz aeye .meai zevn lhal xzen s`y xnel

.mig` ipy iptl eltpy zeig`d izy enaiizi `l recn
déì øîàn ike ,iia`l daxúéîø÷ øéàî éaøcà ìàéìîb ïaøc ¨©¥§©¨©§¦¥©§©¦¥¦¨¨¥

lehial yyeg epi` l`ilnb oaxy s`y okzi ixde ,[dywn dz`-]
.jkl yyeg xi`n iax mewn lkn ,minai zevn

:iia` eaiydàì`l` ,iziywd jkïðéøîà÷ éëäji` ,zeywdl Ÿ¨¥¨©§¦©
y okziLééç øéàî éaø[yyeg-],à÷éôñì eléôàmaiil xqe`e ©¦¥¦¨¦£¦¦§¥¨

zevn lehia jk ici lr mxbi `ny `ed wtq wxy mewna elit`
lhazz zg`d meai ici lry zeig` izye mig` ipya oebke ,meai
e` maiil witqiy mcew eig` zeni m` wx dzeg`n meai zevn

eli`e ,uelgléàcåì eléôà ,ìàéìîb ïaømeai zevn lehia,Lééç àì ©¨©§¦¥£¦§©©Ÿ¨¦
riwtn i`ce `ed jkay s` eznai zeg` z` z`yl xizd ixdy

:dax el uxiz .dzwif z` dnaidnLééç àìc ïàî àîìclehial ¦§¨©§Ÿ¨¦
,meai zevnì eléôàlehiaeléôà ,Lééçc ïàîe ,Lééç àì éàcå £¦§©©Ÿ¨¦©§¨¦£¦

à÷éôñìlehia ly.Lééç ¦§¥¨¨¦
:dwif yi l`eny zrcly giken iia`àä ,óñBé áøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥¨

cxn`äãeäé áø,ok xn` eax didy ax ly enyn `l ,dwif yiy §©§¨
enyn `l`,àéä ìàeîLc.dcedi ax ly eax did `ed s`yïðúc ¦§¥¦¦§©
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צריכים ללמוד בכל יום תורה שבכתב עם פרוש רש"י, שזהו תרומות מדרשי רז"ל...
היום יום יח אדר שני



רה oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtzenai
ïéà äúåçàádqepk elit`c Ð.dzeg`a xzen dznyøîàî äá äùò.`id oizipzn Ð

äöìç õìçî.zixkp Ðäîáééî àì éîåáédltpyky .dwifa dexr zxv `iedc Ðiptl

diabl zixkp jd `zyd `iede ,dwifa ezy`l dxv ziyrp ,el dwwfpe ezen mcew eig`

.da oig`l dzidy dwif liaya dexr zxvéàîù úéáãîzenai) "oig` drax`" wxta Ð

eflde enr ezy` mixne` i`ny zia ,(`,hk

.'ek dy` zeg` meyn `vzøåîâ ïéð÷Ðiedize

,dexr zxvrnyn `w ,dvilgd on s` xhtize

.oléðù åúåà úîå çà åì ãìåðù ãòdy` ele Ð

.clepd iptl odizy eltpe ,zxg`ä÷éæáÐ

.ezy`l dxv ziyrpe ,ezen iptl ipyl dwwfpy

àéä øéàî éáøjdl dl xn`w xi`n iax Ð

,`c` axc dizeek `ipz xn`c ,oiwxita `ziixa

iax ixac `tiq ipzwe ,`zipzn jdl dl iziine

.xi`núåéçàä éúù ïéàåùðä åúîåeltpe Ð

.oig`d iptl cgi odizyúåîáééúî àìåÐ

ediieexzc meynediiexze ,i`dl dil iwiwf

`cg cg aiqp i`e ,i`dl dil iwiwfrbt [`w] Ð

.ezwewf zeg`aéúá éøúî.eltp oig` ipyn Ð

ä÷éæ ïéà íìåòìzenaiizn `l xn`wc `de Ð

zxn` i`e ,oinai zevn lhal xeq`c meyn Ð

`cg i`d maiil`le ,g` jci` ziin `nlc Ð

dy` zeg` meyn i`dn `wtpe ,jci`l maiin

,meaiine dvilgn`nwl dil opixn` jkld

jci` ziin inp i`c ,uelguleg i`d xcd Ð

`picne .dl uilgeivn `nwc dvilg xzal

`zydc ,ineaiil jci``niiwinoinai zevn

ineaiil iz` `nlc dxifb `l` ,ediiexza

.`yixaä÷éæ ïéà éàådwif xeqi` dil zilc Ð

o`nc .ol ztki` `le oinai zevn lhaiz Ð

inp yiig `l ,dwif xeqi` dil zilclehal

.oinai zevnàäãäéì ïðéòîùã ìàéìîâ ïáøì
ä÷éæ ïéàsc onwl) "l`ilnb oax" wxta Ð

zevn lhal xzen xn`c inp dil opirny (`,`p

.(`,hw onwl) "i`ny zia" wxta oinaiïáø ïðúã
'åë øîåà ìàéìîâizy oi`eyp oig` ipy Ð

ly dlra zne ,dphw zg`e dlecb zg` ,zeig`

z` micnln ,dphwd lra iptl dltpe dlecb

dlraa o`nl dphwdxewrlemaiil ick di`eyp

dzwify ,ef z`dphwd xeq`l dxeng ef ly

o`nz `ny ,mixenb di`eyip eid `ly ,eilrÐ

.dy` zeg` meyn ef z` `ivez `l jkleïáø
äðàéî äðàéî íà øîåà ìàéìîâÐmaiizze

e`l m`e .dlecbdoiznz Ðlicbzy cr dlecb

`vze ,oixenb oiyeciw eidie ,leraie ,dphw

meyn dlecb,dwif oi` :`nl` .dy` zeg`

.oinai zevn lhal xzene ,dilr dphw ixycn

dwif oi` xaq i` ,inp xi`n iaxleinp `nil Ð

.oinai zevn lhal xzenìàéìîâ ïáøéáøãà
úéîø÷ øéàîdwifac inp idp Ðik edl `xiaq

.ibilt oinai lehiaa ,iccdà÷éôñì åìéôàik Ð

cg maiinc` ,lirlc `iddoaxe .jci` ziin Ð

`kd oebk ,dlha i`cec `kid elit` ,l`ilnb

oiznzclicbzy cr.yiig `l Ðáøã àä
äãåäé.dwif yic ,dn`a xeq` lirl xn`c Ð

àéä ìàåîùã.diax inp dedc ,axn `le ,dil riny diax l`enyc dinyn Ð
úøîåù
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éàäåi`ny zian iwet`l xn`n ipzwciwet`l zenewn ipya ipzinl jixv dnc :dniz Ð

) "oig` drax`" wxta onwlc ?i`ny zianl(`,mdn mipy ,mig` dyly iab

ax xn`we ,znaiizn `le zvleg zne xn`n da dyr :inp ipzw ,'ek zeig` izy mi`eyp

xn`n ipzwc `de .dwif yic ,xn`n da dyr `lc ab lr s` oicd `edc :`xnba iy`Ð

dpyn e`l i`c :xnel yie !i`ny zian iwet`l

rnync ,dhytk oizipzn opiwiic ded dxizi

dwif oi` xn`c axe .xn`n da dyr `wecÐxaq

dpyn e`l i`e ,dwif yic `pin` ded `xaqnc

iwet`l xn`n da dyr hwpc opixn` ded dxizi

.i`ny zian

àäxi`n iax ipniax ixac `tiqa ipzwc Ð

xi`nivn ded oizipznn jixtc lirl .

dil `gipc `l` ,xi`n iax ipn `d inp iiepyl

.dizeek oizipznc `nzq ivexzl

éðäoiiz`w iza ixzn,mbnebn oeyld Ð

,cg` zian zeidl mdl xyt`c rnync

i`d dwif oi` i`e :`l` ith xninl dil ded `le

.'ek `cg maiil

íåùîoinai zevn lhal xeq` xaqwc`d Ð

ik `aiwr iaxlc ,`aiwr iaxk `lc

yixcc (jci`cn) ,oinai zevn liha inp uilg

zenai) "ulegd" wxta"uelg zia" :(`,cnÐ

dvelg zeg` `ziixe`cne ,ezia e`xw aezkd

.dy` zeg`k `ied

àîìã'ek jci` ziin cg maiinc`m`e Ð

zilc ,eyg `l dzinl opax `d :xn`z

ezy` zenz `ny zxg` dy` el oipwzny edl

)a `nei(`,`nyl yiig `l diteb xi`n iaxe .

"hbd lk" wxta ,zeni `nyl `le ,cepd rwai

),yiig `l `wec xzl`lc :xnel yie !(`,gk oihib

`kd la`Ðuelgln lecb onf xg`ny minrt

`ny opiyiig daexn onfae ,exag xg` maiilne

b lr s`e .`nlr ilekl zeni`ny dncn iia`c a

xi`n iax yiig `l zn `nyle ,zeni `nyl zn

) opzc ,daexn onfl elit`l`xyi za :(my

mid zpicnl dlra jlde ,odkl d`eypdÐ

oizrnye .miiw `edy zwfga dnexza zlke`

iia` dipin dlawc rnync ,iia`k `iz`Ð`l

`nyl xzl`l zeni `ny `l` ,ixnbl edl incn

`dc ,incn ixnbl `lc rcz .daexn onfl zn

ded i` ,xzl`l zeni `nyl yiigc dcedi iaxl

xzl`l zn `nyl inp yiigÐodk zy` ok m`

`l` dnexza lk`z `l ezia gztn dlra `viy

uelgile :xn`z m`e !ig dipta dlra d`exyk

lehial yginl `kil ezc ,jci` maiil xcde cg

maiil iz` `nlc opixfbc :xnel yie !oinai

meyn :yxit ozp xa dcedi epiaxe .`yixa

ulg `ly onf lk ,ediieexz efg `l dlitp zryac

dligz dltpy dze`c :eyexitl `iywe .zg`l

dxzedy dnai dl dedc ,dipyl ulg ik ixzyz

dxq`peÐ!oey`xd dxizdl xefgzc

äðàéîlicbzy cr oiznz e`l m`e dp`in

cr dlecb oiznz :qxhpewa yxite Ð

ded `lc ,ok rnyn oeyld oi`e .dphwd licbzy

`l` !i`w dlecb` inp oiznzc li`ed ,dy` zeg` meyn `vze :`l` "efld" xninl dil

oi` xaqc ab lr s` ,leral xeq` zephwa la` .licbzy cr leraln dphwd oiznzc d`xp

.dlecb dxhtin `l d`ia i`dac oeik ,xacd xreknc ,dwif
zxney
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dì äò÷t äúéî øçàì ìáà ,íéiçî :àðéîà äåä£¨¨¦¨¥©¦£¨§©©¦¨¨§¨¨
àîéì .äò÷t àì éãëa äwéæc ïì òîLî à÷ ,äwéæ¦¨¨©§©¨§¦¨¦§¦¨¨§¨¥¨
dúBçàa ,dúBçàa øzeî äúnL Bzîáé :déì òéiñî§©©¥§¦§¤¥¨¨©£¨©£¨
éãéiàå ,dnàa eléôàc ïécä àeä .àì ¯ dnàa ,ïéà ¯¦§¦¨¨©¦©£¦§¦¨§©§¥
à÷åc ,dúBçàa øzeî äúnL BzLà àLéø àðúc§¨¨¥¨¦§¤¥¨¨©£¨©§¨
àøeqéà dì àéåäc ,àì dnàa ìáà dúBçàa©£¨£¨§¦¨¨§¨§¨¨¦¨
áø áéúî .dúBçàa øzeî àôéñ éîð àðz ¯ àúééøBàc§©§¨¨¨©¦¥¨¨©£¨§¦©
úöìBç äiðL ¯ úîe øîàî da äNò :àéiç øa àðeä¨©¦¨¨¨¨©£¨¥§¦¨¤¤
àì àä ,øîàî da ãáòc ¯ àîòè .úîaééúî àìå§Ÿ¦§©¤¤©£¨©£©¨©£¨¨¨
zøîà éàå .äîaéiî éîeaé éîð äiðL ¯ øîàî da ãáò£©¨©£¨§¦¨©¦©¥¦©§¨§¦¨§©§
BîìBòa äéä àlL åéçà úLà úøö dì àéåä ,äwéæ Lé¥¦¨¨§¨¨¨©¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
ãáò àìc áb ìò óàc ïécä àeä :äaø øîà !äwéæa§¦¨¨©©¨©¦§©©©§¨£©
,äîaéiî àì éîeaé ,äöìç õìçî äiðL ¯ øîàî dä©£¨§¦¨¦£©¨§¨©¥¨¦©§¨
:éøîàc ,éànL úéaî é÷etàì ¯ øîàî éðú÷c àäå§¨§¨¨¥©£¨§©¥¦¥©©§¨§¦
:ééaà déáéúéà .ïì òîLî à÷ ,øeîb ïéð÷ äðB÷ øîàî©£¨¤¦§¨¨¨©§©¨¥¦¥©©¥
ãîòå ,ãìå àìa ïäî ãçà úîe ,ãçà íìBòa ïéçà éðL§¥©¦¨¨¤¨¥¤¨¥¤§Ÿ¨¨§¨©
úBNòì ÷étñä àìå ,Bzîáéa øîàî úBNòì äfä éðMä©¥¦©¤©£©£¨¦¦§§Ÿ¦§¦©£
äàöBé äðBLàøä ,úîe ,çà Bì ãìBpL ãò øîàî dä©£¨©¤©¨¥¨¦¨§¨
Bà ¯ äiðLe ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLà íeMî¦¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨§¦¨
dì àéåä ¯ äwéæ Lé zøîà éàå .úîaééúî Bà úöìBç¤¤¦§©¤¤§¦¨§©§¥¦¨¨§¨¨
¯ épî àä !äwéæa BîìBòa äéä àlL åéçà úLà úøö̈©¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨§¦¨¨©¦
éaøì déì àøéáñ éîe .äwéæ ïéà :øîàc ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¨©¥¦¨¦§¦¨¥§©¦
ïäî íéðL ,íéçà äòaøà :ïðúäå ?äwéæ ïéà øéàî¥¦¥¦¨§¨§©©§¨¨©¦§©¦¥¤
éøä ¯ úBéçàä ïéàeNpä eúîe ,úBéçà ézL íéàeNð§¦§¥£¨¥©§¦¨£¨£¥
øáñ Cúòc à÷ìñ éàå .úBîaééúî àìå úBöìBç elà¥§§Ÿ¦§©§§¦¨§¨©£¨¨©
àãç íaéiì éàä ,ïééúà÷ ézá éøzî éðä ¯ äwéæ ïéà éaø©¦¥¦¨¨¥¦§¥¨¥¨¨§¨©¦©¥£¨
:øáñ÷c íeMî ,äwéæ ïéà íìBòì !àãç íaéiì éàäå§©¦©¥£¨§¨¥¦¨¦§¨¨©
úééî ãç íaééîcà àîìãc ,ïéîáé úåöî ìháì øeñà̈§©¥¦§©§¨¦§¦§¨©¦§©¥©¨¥
,ìèaéz ¯ äwéæ ïéà éàå .ïéîáé úåöî zìèa à÷å ,Cãéà¦¨§¨¨§©§¦§©§¨¦§¦¥¦¨¦¨¥
úåöî ìháì øzeîe ,äwéæ ïéà øîà ìàéìîb ïaø àäc§¨©¨©§¦¥¨©¥¦¨¨§©¥¦§©
,äðàî ¯ äðàî íà :øîBà ìàéìîb ïaø :ïðúc .ïéîáé§¨¦¦§©©¨©§¦¥¥¦¥£¨¥£¨

äðàî àì íàå¯íeMî eælä àöúå ìécâzL ãò ïézîz §¦Ÿ¥£¨©§¦©¤©§¦§¥¥©¥¦
øéàî éaøcà ìàéìîb ïaøc :déì øîà !äMà úBçà£¦¨£©¥§©¨©§¦¥©§©¦¥¦
eléôà Lééç øéàî éaø :ïðéøîà÷ éëä ,àì ?úéîø÷̈¨¥¨¨¦¨¨§¦©©¦¥¦¨¥£¦
!?Lééç àì éàcåì eléôà ¯ ìàéìîb ïaø ,à÷éôñì¦§¥¨©¨©§¦¥£¦§©©¨¨¥
ïàîe ,Lééç àì éàcåì eléôà Lééç ¯ àìc ïàî ,àîìc¦§¨©§¨¨¥£¦§©©¨¨¥©
áøì ééaà déì øîà .Lééç à÷éôñì eléôà ¯ Lééçc§¨¥£¦¦§¥¨¨¥£©¥©©¥§©
:ïðúc ,àéä ìàeîLc ¯ äãeäé áøc àä :óñBé¥¨§©§¨¦§¥¦¦§©
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יבמות. פרק שני - כיצד דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

צריך להיות בשמחה וטוב לבב באמת כאילו פרנסתו כבר מזומנת לפניו.
היום יום טז אדר שני



oiglbnרו el`ea cenr gi sc ± iyily wxtzenai
íáé úøîåù.dnai meaiil zpznn Ðåéçà ùã÷ùdltpy xg` dzeg` z` mai ly Ð

.eiptl efåì íéøîåàÐ:qx`nlzeg`y itl ,qepkln ozndjzwewf.`idêéçà äùòéù ãò
äùòî,dnaid z` jig` maiiy cr Ðrwtzedzwif.dzeg`l dxq` dwif :`nl` .jnn

äéì øîàjl `iyw i`n dxn` axc dinyn i`e :iia`l sqei ax Ð?áøãà áøãxn`c Ð

.dn`a xzen lirl ax xn` `ped axéàøåîà
åäðéð,eed axc icinlz dcedi axe `ped ax Ð

.diail` ibilteìàåîùã äéîùî øîúéàã ïåéë
àéãäá`le dxn` envr l`enyc ,dwif yic Ð

dcedi axc xninl epivne ,enyn ecinlz

`iddl xn` dreny dze` llkn ecinlz

.dicicéàøåîàë øîúéà áøã äéîùîåÐ

`ped ax bilt `dc ,`zbelta.'ek opiway `l Ð

éëääì åúéðúî÷,lirlc dcedi axl Ð

e .eax my xikfd `ly ,`nzqaezikixv,wcinl

dcedi axc `d:opiqxb ikd .`id l`enyc Ðïðà
.äì ïðéðúî àéãäáäéîòèì ìàåîù àãæàåÐ

.dxn` `pdk ax dlekíééçî éìéî éðälk Ð

.zniiw eznaiy onfäðùîúîå.maiind Ð

äöøéù åæéàì íáééîe`le .dzxag dxehte Ð

dyr`:ipzwc ,`yix` `l` ,i`w xn`n da

oeikc ,oerny iax xn`wc .'ek d`vei dpey`xd

clepykczwifa df lr dzid `le ,dnaiizp xak

mlern oey`xd eig` i`eyip.el zxzen Ð

àøîâäðåùàøá óàxg`e clep ixy `we Ð

.maii jkäøéúé äðùî éðú÷ãî`idd dlekl Ð

`zbeltc e`l i` ,dl ipzw o`nlc .`yixc `aa

,diipz ikdle ,`niiw dlr oerny iaxc

.ixy `idda elit`c opireny`läì éðú÷ ïàîì
`kixhvi` o`nc dizlin opireny`l Ð?.

ïðáøì àîéìéà,opaxl `xeqi` opireny`l Ð

zrny oerny iaxl xzid `le xeqi` `l `dc

.da ixii` `l `dc ,`yixa dpinåäì øèðåÐ

.mdl oizndåäééìò âéìô øãäådleka Ð

.`zlinàçà ãçá`ly df zwif gkn i`cec Ð

.maiizdl dfl dxeq` enlera didéøúá éîð éà
.iyilyd g` mdl clepe ,cg`d zne ,mig` Ð

íáéé àìå.eznai z` ipyd df Ðúî àìåÐ

dzin xg`l clepy dfl dxeq`dnailzwifn

dnaiic `kid la` .enlera did `ly g`ipyd

ly ezy` ziyrpe ,oey`xd g` zwif drwt Ð

li`ed ,ipy i`d dnai `l :inp i` .ipyd df

dwwfedeel,onwlck dqepkk `id ixd Ð

znyke.iyilyl zxzen Ðäçëùà àøéúäáÐ

`ly ,zg` dry eilr dxq`p `lydwwfpel

.melk oey`xd gknä÷éæ ùéiptl dltpyk Ð

ipyl el dwwfpe ,df ly ezcil mcew ipydÐ

dwif `idd `nil``ieeyldil iede ,dqepkk

.clep seqale maiikãçà íáé ú÷éæ`ly oebk Ð

drwte ipy dqpky e` ,zg` mrt `l` dltp

meaii zwif `l` o`k oi` znyke .dpey`x dwif

zne xn`n da dyr `l e` ,ipy lyo`k oi` Ð

zwif o`k yi eiykre ,oey`x meaii zwif `l`

on dwif zvw dilr yiy ,oinai ipy ly meaii

dnaiizp `ly onf lkc ,oey`xdrwt `l Ð

dxeq` ,ipyd zy` ,dzxve ,ipyd on dzwif

.dcic meynäöøéù åæéàì íáééîdil zilc Ð

zwifc dyxc jddpew xn`n i`c ,minai ipyÐ

m`e .ezwif `l` o`k oi`e ,ipy zy` `id ixd

dpew oi``l` o`k oi`e ,epi`y enk `ed ixd Ð

.oey`x zwifäéðùì õìåçå,`witq meyn Ð

.lif`e yxtnck
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úøîåù'ek dzeg` z` eig` yciwy maiel mixne` yciw `wecc :wgvi epiax xne` Ð

yip zryac meyn ,`yiln oznd`yp m` la` .ezwewf zeg` `yepk d`xp oi`e

dxenb ezy` `idy ,xakÐyciw `wece .leraln oizndl jixv oi`e ixnbl dwif dl rwt

zenai) "ulegd"a gkenck ,dlitp xg`dzn :dlr wiqnc ,ixii` xeqi`a yciwac (`,`n

dxzedy dnai i`edc meyn ,eznaia xzen ezy`

xzida yciw m` la` .dxzede dxfge dxq`pe

zrya ezwewf zeg` dzid `ly ,dlitp mcew

oiyeciwÐ.llk oizndl jixv oi`

íéøîåàoznd eljixv dnl :xn`z m`e Ð

,ixnbl dwif dl drwt dycwc oeikc ?oizndl

zenai) "mig` drax`" wxta gkenckiab (`,hk

epi` i`ny zial xn`n :xfrl` iax xn`c `d

xn` ,cala dxva zegcl `l` xenb oipw dpew

xne` i`ny zia :`pipz inp op` s` oia` iax

dlgzkl ,oi` caric ,eniiwiÐ`wlq i`e .`l

xenb oipw dpew xn`nc jzrcÐxn`n dyri df

?`iyew i`ne !dpwie xn`n dyri dfe ,dpwie

jixvc `kd opixn` `d ,xenb oipw ipw elit`

ziyixtc i`n itle !`ziixe`c oiyeciwa oizndl

dxiza oa dcedi iaxl aiyg ikd meync ,lirl

d`cigiÐoa dcedi iaxlc :xnel yie .xity iz`

miriwtn oiyeciwd oi` ,dwif yi xaqc ,dxiza

xeq` `le ,dwif oi` xaq oia` iax la` .dwifd

jixt ikdle .oinai zevn lehia meyn `l` maiil

dyri df xenb oipw i`ny zial dpew xn`n i`

xenb oipwÐ,dpwie xn`n dyri dfe dpwie

`kilc ,zg` zaa gily ici lr zeyrl milekie

,dniiwl `kd ixyc `de .oinai zevn lehia

drax`" wxtae ,dxiza oa dcedi iaxl elit`

,lirl izii`c zeig` izy mi`eyp mdipyy "oig`

:wgvi epiax xne` !e`ivei eqpke encw `tiq ipzw

ze`a eid `l zeig`dy ,mig` drax` iab ip`yc

.ezwewf zeg` zg` lky ,xzid llkl mlerl

,xzid llkl `iz` dnai zeg`c `kid la`

dyrn eig` dyriy xg`lÐexingd `l

.`ivedléàãi`n axcÐseqac :xn`z m`e

) zeaezkc `nw wxtai(a,n` inpaxc `d opix

dcediÐ!i`n axc i`c jixt `le ,`id l`enyc

axc dinyn dcedi axc rnyn `kdc :xnel yie

axc dinyn xn`wc `ped ax` i`wc ,dl xn`w

.dn`a xzen dzny mai zxney

úçëùî`g` cga dlÐlirl :xn`z m`e

) `nw wxtaielc dizrnya (a,h

iax xn` `de :jixte ,ixiinw `l `zbelta :xn`w

`d ,dpey`xa s` oerny iax did welg `irye`

xehtle ,`g` cga dl zgkyn inp `irye` iaxl

xn`c i`nl dl zgkyn inp dzxv zxve dzxv

e`lc oinai ipy zwifa oerny iax icenc onwl

`z` oiwxtc oizipznc :xnel yie !`inc dqepkk

`ly eig` zy` cvik :ipzwc ,`nw oiwxt iyextl

oerny iax welgc `irye` iaxle .enlera did

dpey`xa s`Ð`nw wxtc oizipzn jgxk lr

.`zbelta ixii`
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zenai(iyiy meil)

,dúBçà úà åéçà LcwL íáé úøîBLiele oerny oae`x eidy oebke ¤¤¨¨¤¦¥¨¦¤£¨
iptl lgx dltpe zne lgx z` iel `ype ,zeig` d`le lgxe mig`

,d`l z` oae`x yciwe ,meail oernye oae`xïa äãeäé éaø íeMî¦©¦§¨¤
Bì íéøîBà ,eøîà äøéúa,oae`xlïzîäd`l z` qepklnãò §¥¨¨§§¦©§¥©

éçà äNòiLEoernyäNòîriwtie dzeg` lgxa dvilg e` meai ¤©£¤¨¦©£¤
.dzeg`a xeq` dz` jl dwewf lgxy onf lk j` ,jil` dzwif z`

äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä ,ìàeîL øîàåzeaexw z` xqe`d §¨©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨
.dwif yiy meyn ezwewf

déì øîà,iia`l sqei axéàî áøc éàcmd dcedi ax ixac m`e - ¨©¥§¦§©©
.jka dn ax mya,(déì øîà)didi ok m`,áøcà áøc àéL÷ixdy ¨©¥©§¨§©©§©

dn`a xzen dzny mai zxneyy ax mya `ped ax xn` lirl
.dwif oi`y meyn

,`id `iyew dn :`xnbd zl`eyàîìczwelgneäðéð éàøBîà ¦§¨¨¨¥¦§
àaélàå,áøcxaeq dcedi axe ,'dwif oi`' ezhiya xaeq `ped axy §©¦¨§©

.'dwif yi' ezhiya
:`xnbd daiynìàeîLc déîMî øîzéàc ïåékenvràéãäayiy ¥¨§¦§©¦§¥¦§¥§¤§¨

,dwiféàøBîàk áøc déîMîe,dwif oi`y enya xn`y `ped axk - ¦§¥§©§¨¨¥
ïðé÷áL àìdhiyk dcedi ax ixac z` cinrdln [aefrl epl oi`-] Ÿ©§¦©

eprnyyïðéî÷Bîe ,àéãäa ìàeîLc déîMîixac z` cinrdle - ¦§¥¦§¥§¤§¨§¦©
axkzwelgn.áøc àaélàå éàøBîà §¨¨¥§©¦¨§©

dúéøîà ,àðäk áø øîà[izxn`-]ìàzòîLdcedi ax lydén÷ ¨©©©£¨©§¦¨¦§©§¨©¥
øîà .àòcøäpî ãéáæ áøc,ildì ezéðúî éëä ïezàmipey mz` - §©§¦¦§©§§¨¨©©¨¥©§¦¨

la` ,eixac z` jkïðéðúî àéãäa ïðàin mya yexita epipy - £©§¤§¨©§¦©
,dxn`øeñà äúnL íáé úøîBL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà'¨©©§¨¨©§¥¤¤¨¨¤¥¨¨

øîàc ,déîòèì ìàeîL àcæàå .äwéæ Lé ,øáñ÷ àîìà .'dnàa§¦¨©§¨¨¨©¥¦¨§©§¨§¥§©§¥§¨©
äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä ,ìàeîL.dwif yiy xaeqd §¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨

:`xnbd zyxtnéëéøöe,xn`idl l`eny ly eizexnin izy §¦¥
meynïðéòîLà éàcy wx l`enyéléî éðä ,àðéîà äåä ,äwéæ Lé §¦©§§¦©¥¦¨£¨£¦¨¨¥¦¥

ãça,maiéøúa ìáàminaiàì.dwif yiy xn`ïì òîLî à÷ §©£¨¦§¥Ÿ¨©§©¨
ipya s` dwif yi xne`d `xiza oa dcedi iaxk dkldy l`eny

.minaiïðéòîLà éàånyy l`eäåä ,äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä §¦©§§¦¨£¨¨§©¦§¨¤§¥¨£¨
éléî éðä ,àðéîà,dwif yiyíéiçî,dnaid lyäúéî øçàì ìáà £¦¨¨¥¦¥¥©¦£¨§©©¦¨

dì äò÷tdéãëa äwéæc ,ïì òîLî à÷ ,äwéæ[mpiga-].äò÷t àì ¨§¨¨¦¨¨©§©¨§¦¨¦§¦Ÿ¨§¨

äðùî
mdn cg` zny mig` ipya `id mb zwqer epiptly dpynd
.iyilyd mdig` clep jk xg`e ,eig` iptl meail ezy` dltpe
iyilyd clepy ote`a zxacnd zncewd dpyndn dpeyay `l`
ote`a zxacn epzpyn ,oey`xd zy` z` ipyd maiiy mcew

.ipyd dnaii xaky xg`l iyilyd clepy
íéçà éðLz` oae`x `ype ,mlera cgi eayiy oernye oae`x §¥©¦

,dxyíaéå ,ïäî ãçà úîeg`d oernyúà éðMädxyúLàoae`x ¥¤¨¥¤§¦¥©¥¦¤¥¤
,åéçà,dwax z` `yp mbeçà ïäì ãìBð Ck øçàå,[iel-] iyily ¨¦§©©¨©¨¤¨

åjk xg`úîzevlege zenaiizn opi` oerny iyp izy ,oerny §¥
dxy oky .ielläàöBé äðBLàøäieln zxhtpeåéçà úLà íeMî ¨¦¨§¨¦¥¤¨¦

,BîìBòa äéä àlLclepy mcew zn oey`xd dlra oae`x ixdy ¤Ÿ¨¨§¨
,ielådwaxäiðMäepnn dxehtíeMî`idydúøözxve ,dxy ly §©§¦¨¦¨¨¨

.dvilge meain dxeht dexr
m`edá äNòiyeciw dxya oernyøîàî`le xhya e` sqka ¨¨¨©£¨

,dnaiiåjk xg`,úîezy` dwaxäiðMäoerny lyúöìBçiell §¥©§¦¨¤¤
úîaééúî àìåoi`e ,opaxcn `l` dnaia dpew xn`n oi`y itl .el §Ÿ¦§©¤¤

zaiig dwax ok lre ,oerny ly ezy`k ixnbl zaygp dxy
dpi` la` .dexrd dxy ly dzxv ynn dpi` oky ,ieln dvilga
xn`nd ici lr zvwna dexr zxv ziyrpy itl znaiizn
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dxeht maii seqale.dxeht inp clep seqale maiic s` `l` Ðàôô áøã äéúååë.maii seqale clepa oerny iax icenc Ð'åë éðùä ãîòå`le cnr ipzinl il dnl :jixt onwl Ð

witqd?äéðùå.ipy ly ezy` Ð'åë øîàî äá äùòxn`n mil` `lc ,zvleg Ðdiieeyl.melk `lea wtinl dexr zxv
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oiglbnרי el`ea cenr hi sc ± iyily wxtzenai
'åë äúàéá øîåà ïåòîù éáødyr`c dinwl yxtn Ðg` el clep jk xg`e xn`n da

oerny iax yxtne ,lirl xn`ck dpew epi` wtq dpew wtq xn`n xaqwc meyne ,i`w

.lif`eäøö äøèôð àì øîàî úìòáì õìç`pin`wc `d ,xnelk Ðdzvilg e` dz`ia

dzxv zxhet odn zg` lydxeht dpey`xde ,dipyl maiin e` uleg `diy oebk Ð

ipw xn`n i` :jytp dnnmaii dil ied Ð

iaxl zxzen dpey`x elit`e ,clep seqale

dvilgae ,oernyxn`n `dc ,dxhtin jci`c

ipw `l xn`n i`e .cg` zian edl eede ,dqepkk

didy eig` zy`c ,dipyl maii xity ixd Ð

,`id enlera.dexr zxv dpi`e`vz dpey`xe

ulg la` .enlera did `ly eig` zy` meyn

dpey`x `idy ,xn`n zlraldxhtp `l Ð

dxeht `linne ,ipw `l xn`n `nlcc ,dxv

,mlera did `ly eig` zy` meyndzvilge

.onwl yxtn ikde .dvilg dpi`åì ãìåðù åà
çà.maii seqale clep dil dedc Ðïäéúù

úåøåèô.`tt axke ,oerny iax bilt `l `da Ð

àôéñã àáá êä.clep seqale maii Ðïàîì
äì éðú÷dl ipzw in ly egk ricedl ,xnelk Ð

`le ,dnvr iptadaxirmaii seqale clep mr?
î"øì àîéìéà,xq` inp `dac opireny`l Ð

`ed dcegl jd` oerny iaxc xninl e`le

.biltcåäðéáøòìÐ,iaal:ikd `yixa ipzile

el clepy e` ,g` el clep jk xg`e zne dqpk

el clepe dqpky e` ,zne dqpk jk xg`e g`g`

zn jk xg`e`l` .zexeht odizy Ð

edpibltcniax da ixii`c meyn dpin rny Ð

,bilt dcegl `dac opireny`c `id oerny

`yixa la` ,xzida d`vne `ac meynÐ

.dcenäçøë ìòá àìàÐol rnyn `we

,ipw `l zvwnl elit`e dgxk lra xn`nc

.dnaiin inp ineai dipyeäîáéã äàéáÐ

"dnaie" :(a,g) `nw wxta opixn`lra Ð

qpe`a elit` ,dilr `a m`c ;dgxk.d`pw Ð

àîìòã ïéùåã÷"xg` yi`l dzide dklde" Ð

mixac)(ck.rnyn dzrcn Ðàîéð éàãìåðà
çà åìoerny iax `nil `da ,xn`n mcew Ð

dxyk dipyd z`ia?clepac `tiqn zwiic `de

eig` zy` dil dede ,bilt `l maii seqale

dil dede ipw xn`n `nlce ,enlera did `ly

re !dexr zxv dipydzxv zxhet i`n :ce

`ki`?`ly eig` zy`c ,`niiwe dxhtin `d

.`id enlera didàìàäùòàøçàå øîàî äá
çà ãìåð êëwtq xn`nc `yixa opireny`e Ð

`l zvwn elit` ,dpew `l wtq ixnbl dpew

:jytp dnn dipyl uleg e` maiin jkld ,ipdn

`ed xenb oipw znd xn`n i`maii dil ded Ð

i`e ,ineaiil `ifg `ziinw elit`e ,clep seqale

`ed xenb oipw e`le`lc ,`ixy `ziixza Ð

oipwc ,`id dexr zxvdil zil xn`na zvwn

.oerny iaxl`tiqaemaiic opireny`seqale

maii seqale clep la` ,`ixyc `ed clepÐ

xn`wc dzvilg e` dz`ia `niz `lc .dxeq`

`yixa oerny iaxclep`da dyr jk xg`e

.i`w inp xn`néàãå äøö àéåä,maiil dwewf Ð

ipw xn`n i`cmaii dil iedc ,efg ediieexz Ð

ipw `l xn`n i`e .clep seqale,`ifg dipy Ð

dwewf wtq xn`n zlrae ,`id dexr zxv e`lc

z` xehtl dvilg e`l dzvilge ,enlera did `ly eig` zy` iede ipw `l `nlcc ,dwewf oi` wtq.zi`cedïðáøã àîòè éàîclep seqale maiia ixq`c Ð?df lr dcnr `l ixd

.einin enlera did `ly eig` zwifaäîáéå äùàì åì äç÷ìådqpky ab lr s` Ð'ek ezy`k `id ixd dqpk opz dnl` ,dvilg iraiz ikd i` :qxbc zi` .dnai diexw oiicr ÐÐ

dilr dpey`x dwif oiicr dnaiizpy dy`c ikd i` ,xnelkdyxbl df ipy `ae dnaiizpy dy` lk ,dvilg iraiz Ð.hba dl ibqz `l Ð
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éáø'ek dzvilg e` dz`ia xne` oernywtq xn`n oerny iax xaqwc :qxhpewa yxit Ð

dipyl ulg e` maiiyke ,dpew epi` wtq dpewÐdnn xn`n zlra zxhtp.jytp

opaxcn oerny iaxl dpwiy xnel epevx oi`c ,ok yxity d`xpeÐleki did `l ok m`c

ipwc xaqw i`ce `l` .xn`na enlera did `ly eig` zy` zxv dl `iedc ,dipyd maiil

dzxv izk` :xn`z m`e .llk ipw `l e` ,ixnbl

.dwif oi` xaq oerny iaxc :xnel yie !dwifa `id

yic dil `xiaq elit`c :d`xp wgvi epiaxle

opaxcn zvw dpew xn`ne ,dwifÐoi`c ,`gip

dzid m`c `kid `l` ,xn`nd `le ,zxqe` dwif

`id d`eyp dzid m` ,o`ke .zxqe` dzid d`eyp

dnvrÐmaii ixyc ,oerny iaxl zxzen dzid

iaxlc `ed zn` mewn lkne .clep jk xg`e

xn`n ipw `l i` oernyÐ,opaxcn elit` ipw `l

xn`n epi` ipy ly exn`n m` :lirl xn`wcnÐ

.llk ipw `lc rnyn .lrea oey`x zy`

õìçdzxv dxhtp `l xn`n zlralm`e Ð

`zaeiz `kdn wiic `l i`n`e :xn`z

,dqepkk dwif iedc oeik diciclc ,`irye` iaxl

,opaxcn :xnel yie ?dxvd dxhtp `l i`n`

ze`ad zenai izy meyn dxifb :lirl xn`ck

`la dxhtin `cge dvlgin `cg ,miza ipyn

.melk

äñðë'eke g` el clep jk xg`e zne`d Ð

jixv ded `le ,`id `hiytc `zlin

`l` d`py `lc :wgvi epiax xn`e !diipznl llk

ilin ipze axrn iaexir `pz i`dc opireny`l

maii seqale clepac dpin wiic ikdle ,iccd icda

dqpk icda edl ipze aixrcn ,oerny iax bilt `l

oerny iax da dcenc ,g` el clep jk xg`e zne

oerny iax inp bilt maii seqale clepa i`cÐ

icda `le ,daxrinl dil ded `tiq icda ok m`

iaxl aizen `lc xity iz` `zyde .`yix

,edl ipze aixr `lc oizipznn `irye`

.ziyixtck ,wcinl jiiy `ziixa`c

åäðéáøòìedpipzleyxity enk `l Ð

i`w edlek`c qxhpewaÐ

iax bilt `l i`ce clep jk xg`e zne dqpk`c

.i`w i`xza ixz` `l` .oerny

ïðéøîâdnaic d`ianxn`nc ab lr s`c Ð

xn ,mewn lkn ,opaxcn `l` epi`

xnle d`iak minkg ede`yrc dil xazqn

`ki` `peeb i`dke .oiyecwk ede`yrc xazqn

) `rivn `aac `nw wxtasili xn xn`wc (`,`i
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,éaøk àìãe .dçøk ìòa àlà ,dzòcî ÷étñä àìå§Ÿ¦§¦¦©§¨¤¨§©¨§¨§Ÿ§©¦
éaø ,dzòcî àlL Bzîáéa øîàî äNBòä :àéðúc§©§¨¨¤©£¨¦¦§¤Ÿ¦©§¨©¦
àîòè éàî .äð÷ àì :íéøîBà íéîëçå ,äð÷ :øîBà¥¨¨©£¨¦§¦Ÿ¨¨©©£¨

éa äî ,äîáéc äàéaî øîb ?éaøcìòa äîáéc äà §©¦¨©¦¦¨¦¨¨©¦¨¦¨¨§©
éøîb ïðaøå .dçøk ìòa äîáéc ïéLec÷ óà ,dçøk̈§¨©¦¦¦¨¨§©¨§¨§©¨©¨§¦
óà ,dzòcî ¯ àîìòc ïéLecw äî ,àîìòc ïéLecwî¦¦¦§¨§¨©¦¦§¨§¨¦©§¨©
:øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîa .dzòcî ¯ äîáéc ïéLec÷¦¦¦¨¨¦©§¨§©¨¦©§¦¨¨©
øîe ,óìéîì déì äåä äîáéc élénî äîáéc éléî¦¥¦¨¨¦¦¥¦¨¨£¨¥§¥©¨
.óìéîì déì äåä ïéLec÷c élénî ïéLec÷c éléî :øáñ̈©¦¥§¦¦¦¦¥§¦¦£¨¥§¥©
ãìBpL Bà ,çà Bì ãìBð Ck øçàå øîàî da äNò̈¨¨©£¨§©©¨©¨¤©
äðBLàø ,úîe ,øîàî da äNò Ck øçàå çà Bì¨§©©¨¨¨¨©£¨¥¦¨
äiðLe ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLà íeMî äàöBé§¨¦¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨§¦¨
Bà dúàéa :øîBà ïBòîL éaø .úîaééúî àìå úöìBç¤¤§Ÿ¦§©¤¤©¦¦§¥¦¨¨
øçàå çà Bì ãìBpà àîéìéà ?éà÷ àéiäà BòîL éaø .dúøö úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨©¦¦§©©¨¨¥¦¥¨©©¨§©©
äNòà ¯ àlà !BòîL éaø âéìt àì íaéé óBqáìe ãìBða zøîà àä ¯ øîàî da äNò Ck̈¨¨¨©£¨¨¨§©§§©§©¦¥¨¨¥©¦¦§¤¨©¨¨
íeMî ?àîòè éàî ,äøö äøèôð àì øîàî úìòáì õìç .çà Bì ãìBð Ck øçàå øîàî dä©£¨§©©¨©¨¨©§©£©©£¨Ÿ¦§§¨¨¨©©£¨¦
øa äMðî áø áéúé .éàcå éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå ,÷ôñ øîàî úìòáe éàcå äøö éàåäc©£©¨¨©©©£©©£¨¨¥§¥¨¥¦¦¥©©§¥©§©¤©
!?ïBòîL éaøc àîòè éàî ?ïBòîL éaøc àîòè éàî :øîà÷å áéúéå ,àðeä áøc dén÷ ãéáæ§¦©¥§©¨¦¥§¨¨©©©£¨§©¦¦§©©£¨§©¦¦§
:àlà !øeqéàa úçà äòL åéìò äãîò àìå ,øzéäa dàöîe àáe ìéàBä :àîòè øîàãk¦§¨©©£¨¦¨§¨¨§¤¥§Ÿ¨§¨¨¨¨¨©©§¦¤¨
.äéìò íéðBLàøä íéîeaé ïééãò ¯ "dîaéå äMàì Bì dç÷ìe" :àø÷ øîà ?ïðaøc àîòè éàî©©£¨§©¨©¨©§¨§¨¨§¦¨§¦§¨£©¦¦¦¨¦¦¨¤¨
ãnìî :àðéðç øa éñBé éaø øîàå ,øác ìëì BzLàk àéä éøä ¯ dñðk :ïðúc àä ,àlà¤¨¨¦§©§¨¨£¥¦§¦§§¨¨¨§¨©©¦¥©£¦¨§©¥
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יבמות. פרק שני - כיצד דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zenai(ycew zay meil)

,øîBà ïBòîL éaø,zne oae`x zy` dxya xn`n oerny dyr m` ©¦¦§¥
íäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéaiel ici lrúøèBtz`dúøöon ¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨

zy` dwaxl iel ulgyk `l` df oi`e .dvilgd one meaid
` oky ,oernyzy` zaygp dxy ixd ,xenb oipw dpew xn`n m

zvilgay od cg` zian ze`ad zenai izyke ,dxenb oerny
dxy zxhtp jk oia dpew xn`nd oi` m`e ,dzxiag zxhtp zg`d
eilr dxeq`e ,oerny ly eneai mcew clep ixdy ,iel zvilgn

m` la` .enlera did `ly g` zy` xeqi`aì õìçdxyúìòa ¨©§©£©
äøèôð àì ,øîàîd dwax,äøödnaia dpew epi` xn`nd `ny ik ©£¨Ÿ¦§§¨¨¨

enlera did `ly oae`x zy` `l` llk oerny zy` dpi`e
.dwax z` xehtl ick dzvilga oi`e ,llk iell zwwfp dpi`e

m`e :`ziixad dkiynndñðkdxyl oernyåjk xg`øçàå ,úî §¨¨§¥§©©
Bì ãìBð Ckdçà,[` xeiv] ielBì ãìBpL BàdçàielåwxCk øçà ¨©¨¤©¨§©©¨

dñðkdxyl oernyúîe,[a xeiv]ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäézL §¨¨¥§¥¤§¦©£¦¨¦
.íeaéiäid `ly meyn zexeht odizy oey`xd ote`aiel d ©¦

dnaiizdy dxy ipyd ote`ae ,oernye oae`x ly mnlera
ly enlera did `ly g` zy` `idy meyn dxeht oernyl
g` zy` zexr zxv `idy meyn dxeht dwaxe ,oey`xd dlra

m`e .enlera did `lydñðk,dxyl oernyåjk xg`Bì ãìBðdçà §¨¨§©¨
,ielúî Ck øçàå,dcaln zxg` dy` ele ,oernyúBøeèt ïäézL §©©¨¥§¥¤§

íeaéiä ïîe äöéìçä ïîdid `ly g` zy` meyn dxeht dxy - ¦©£¦¨¦©¦
.dzxv `idy meyn dwaxe ,enleraïBòîL éaøå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦¦§

e ìéàBä ,øîBàiel clepykdàöîe àadxyl,øzéäadrwt xakyk ¥¦¨§¨¨§¤¥
,oerny zeyi` zgz `ide oae`x zwif dpnnåy `vnpäãîò àì §Ÿ¨§¨

øeqéàa úçà äòL åéìòjkitl ,enlera did `ly g` zy`íaééî ¨¨¨¨©©§¦§©¥
,äöøiL ïäî Bæéàì õìBç Bà ,äöøiL ïäî Bæéàìzxhtp dipyde §¥¥¤¤¦§¤¥§¥¥¤¤¦§¤

.el` dvilge meaia
:dzii`x z` `xnbd dwiqnàôéñc àáa àäz` oerny qpk m`y ¨¨¨§¥¨

,meaid one dvilgd on zexeht odizy iel clep jk xg`e dxy
dì éðz÷ ïàîì.dxn`p in ly egek z` ricedl ±éaøì àîéìéà §©¨¨¥¨¦¥¨§©¦
,dì éðz÷ øéàî,meaie dvilgn df ote`a s` xhety eprinydle ¥¦¨¨¥¨

éãkîy [oeikn±]déì éðL àì[lcad oi`-]øçàå íaéé ïéa øéàî éaøì ¦§¦Ÿ¨¥¥§©¦¥¦¥¦¥§©©
ãìBð Ckl,íaéé Ck øçàå ãìBð ïéáok m` ,mdipya xqe` `ede ¨©¥©§©©¨¦¥

äðéðúìå eäðéáøòìexg`e zne dqpk' cgi zepyle axrl el did - ¦¨§¦§§¦§¥§
clepe dqpk e` ,zne dqpk jk xg`e g` el clep e` ,g` el clep jk
dnle ,'meaide dvilgd on zexeht odizy ,zn jk xg`e g` el
on zexeht odizy' odn zg` lk lr xn`e ,zeaa izyl owlig

.'meaide dvilgdåàì àlàlr epcnll d`a `tiqd [i`ce `l`-] ¤¨¨
zhiye ,ïBòîL éaøwxy eprinydlâéìt ãìBð Ck øçàå íaééaiax ©¦¦§§¦¥§©©¨©¨¦

la` ,xizne oerny,âéìt àì íaéé Ck øçàå ãìBðadcen `l` §©§©©¨¦¥Ÿ¨¦
ok` :`xnbd dwiqn .dxeq` `idy xi`n iax ixacldpéî òîL§©¦¨

.clep seqale maiia `l` oerny iax xizd `ly `tt ax ixack
:lirl d`aedy `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbdãîò ,øî øîà̈©©¨©

ãò Bzîáéa øîàî úBNòì ÷étñä àìå ,Bzîáéa øîàî úBNòì éðMä©¥¦©£©£¨¦¦§§Ÿ¦§¦©£©£¨¦¦§©
äéä àlL åéçà úLà íeMî äàöBé äðBLàø ,úîe ,çà Bì ãìBpL¤©¨¥¦¨§¨¦¥¤¨¦¤Ÿ¨¨

.úîaééúî Bà úöìBç Bà äiðLe ,BîìBòa:`xnbd zl`ey,'ãîò' éàî §¨§¦¨¤¤¦§©¤¤©¨©
,'÷étñä àì' éàîe`ldãáò ãáò éàixde ,dyr xn`n dyr m` ± ©Ÿ¦§¦¦£©£©

,`xnegl ezy`k `idãáò àì éàåxn`n,ãáò àìzernyn dne §¦Ÿ£©Ÿ£©
.ezeyrl witqd `le xn`n zeyrl cnry jkl `id

:`xnbd daiynàlày ,`id `ziixad zpeek'ãîò'da zeyrl ¤¨¨©
xn`n'÷étñä àìå' ,dzòcîezeyrlàlà dzòcîe`yrìòa ¦©§¨§Ÿ¦§¦¦©§¨¤¨§©
,dçøkcr llk el zycwzn dpi` df ote`ay eprinydl d`ae ¨§¨

.znaiizn s` dipyde ,dzrcn xn`n da dyriyéaøk àìãe§Ÿ§©¦
.dnaid ly dgxk lra elit` dpew xn`ny xaeqdäNBòä ,àéðúc§©§¨¨¤

dzòcî àlL Bzîáéa øîàî,dgxk lra `l`äð÷ ,øîBà éaø ©£¨¦¦§¤Ÿ¦©§¨©¦¥¨¨
.dze`äð÷ àì ,íéøîBà íéîëçå.dze` ©£¨¦§¦Ÿ¨¨

:mzwelgn zxaq z` zyxtn `xnbdéaøc àîòè éàîxn`ny ©©§¨§©¦
c meyn ,dgxk lra s` dpewøîbxn`n oicîoicäî .äîáéc äàéa ¨©¦¦¨¦¨¨©

äîáéc äàéas` dpewdçøk ìòa,dnaid lyäîáéc ïéLec÷ óà ¦¨¦¨¨§©¨§¨©¦¦¦¨¨
s` mipewïðaøå .dçøk ìòadgxk lra dpew epi` xn`ny mixaeq §©¨§¨§©¨¨

c meynéøîbxn`n,àîìòc ïéLecwîsqka dyrp `ed s` ixdy ¨§¥¦¦¦§¨§¨
,dy` iyeciwk xhya e`àîìòc ïéLecw äî`l` mipew mpi` ©¦¦§¨§¨

äîáéc ïéLec÷ óà ,dzòcî`l` mipew mpi`.dzòcîdtiqen ¦©§¨©¦¦¦¨¨¦©§¨
:yxtl `xnbdøî ,éâìtéî÷ éàîa[iax-]élénî äîáéc éléî ,øáñ §©¨¦©§¥©¨©¦¥¦¨¨¦¦¥

óìéîì déì äåä äîáéclre ,dnai ipiiprn dnai ipiipr cenll yi - ¦¨¨£¨¥§¥©
lra s` dpewy dnai ly meai z`ial dnai xn`n zencl yi ok

.dgxkøîe[minkg-]déì äåä ïéLec÷c élénî ïéLec÷c éléî ,øáñ ©¨©¦¥§¦¦¦¦¥§¦¦£¨¥
óìéîìyi ok lre ,oiyeciw ipiiprn oiyeciw ipiipr cenll yi - §¥©

`l` mpi`y `nlra dy` iyeciwl xn`n iyeciw zencl
.dzrcn

:lirl `ziixaa oerny iax ixac z` yxtl zxfeg `xnbdäNò̈¨
daoey`xd zy`a ipydãìBpL Bà ,çà Bì ãìBð Ck øçàå ,øîàî ¨©£¨§©©¨©¨¤©

úLà íeMî äàöBé äðBLàø ,úîe ,øîàî da äNò Ck øçàå çà Bì¨§©©¨¨¨¨©£¨¥¦¨§¨¦¥¤
ïBòîL éaø .úîaééúî àìå úöìBç äiðLe ,BîìBòa äéä àlL åéçà̈¦¤Ÿ¨¨§¨§¦¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤©¦¦§

.dúøö úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa ,øîBàzl`ey ¥¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨
ixac :`xnbdïBòîL éaøel`éà÷ àééäà.exn`p ote` dfi` lr - ©¦¦§©¥¨¨¥

,øîàî da äNò Ck øçàå çà Bì ãìBðà àîéìéàiax xn` jk lre ¦¥¨©©¨§©©¨¨¨¨©£¨
s` zxhtp oerny zy` dwax z` ulg e` maii iel m`y oerny

c ,ok xnel okzi `l ixd ,jka xn`nd zlra dxyàä,úøîà ¨¨§©
y,ïBòîL éaø âéìt àì íaéé óBqáìe ãìBðazxq`p dxyy dcene §©§©¦¥Ÿ¨¦©¦¦§

`ld ,oerny zy` dwax el zxzen recn ok m`e ,iel lr mlerl
enlera did `ly g` zy` zxv dwax ziyrp dpew xn`n m`

.llk dvilg dkixv dpi` oke ,eilr dxeq`e
:`xnbd daiynàlàexn`p oerny iax ixacøîàî da äNòà ¤¨©¨¨¨©£¨

,çà Bì ãìBð Ck øçàåm` oky .dwax el zxzen jytp dnny §©©¨©¨
,clep seqale maii oick el zxzen dxy s` xenb oipw dpew xn`n
ze`ad zenai izy oick dwax zvilge meaia dxy zxhtp ok enke
meyn eilr dxeq` dxye llk dpew epi` xn`n m`e .cg` zian
zxzen jk oia ,dvilge meain zxhtpe enlera did `ly g` zy`
,`ziixaa epipyy dne .llk dxy ly dzxv dpi` ixdy ,dwax el

m`yì õìçdxyúìòadäøèôð àì øîàîd dwaxäøö`idy ¨©§©£©©£¨Ÿ¦§§¨¨¨
,oerny zy`éàåäc íeMî ,àîòè éàîdäøöa zaiigéàcåmeaia ©©£¨¦©£©¨¨©©

,enlera didy ipyd eig` zy` `id ixdy ,dvilgeåeli`úìòa §©£©
øîàîn `l` dvilga zaiig dpi`,÷ôñepi` xn`n `ny ixdy ©£¨¨¥

enlera did `ly g` zy` meyn dxeht `idy `vnpe ,dpew
.dvilg dpi` dzvilgeåok lr÷ôñ ïéàxn`nd zlra ly dvilg §¥¨¥

éàcå éãéî àéöBî.dze` xhete ipyd zy` ly aeig ¦¦¥©©
oerny iax ly mzwelgn z` x`al zxfeg `xnbdzy`a minkge

:enlera did `ly eig`áéúé[ayi-]dén÷ ãéáæ øa äMðî áø ¨¦©§©¤©§¦©¥
[iptl-]ïBòîL éaøc àîòè éàî ,øîà÷å áéúéå ,àðeä áøcxiznd §©¨§¨¦§¨¨©©©§¨§©¦¦§

dn :`ped ax dnz .zne oerny dnaiiy xg`l iell dxy z`
ef `id dl`y,'ïBòîL éaøc àîòè éàî'z` yxit envr `ed `ld ©©§¨§©¦¦§

,eixacøîàãkaàîòèiell zxzen `idydàöîe àáe ìéàBä' ¦§¨©©£¨¦¨§¨¨
.'øeqéàa úçà äòL åéìò äãîò àìå ,øzéäaxak iel clepyk ixdy §¤¥§Ÿ¨§¨¨¨¨¨©©§¦

`vnpe ,oey`xdn dzlitp dwqt xake oerny zy` dzid
dnai lk' oic llka dpi`e ,dlitp zrya eilr dxq`p `l mlerny
eilr dxeq` dilr `eai dnai dlitp zrya da `xew ip` oi`y

.'zinler
:ezl`y z` yxite dypn ax xfgïðaøc àîòè éàî àlàmixqe`d ¤¨©©£¨§©¨¨

eiptl dcnr `l einin ixde ,clep seqale maiia s` iel lr dze`
eilr xq`iz dnle ,oey`xd dlra oae`x zwif zgz oiicr `idyk
meyn `ed minkg mrh :aiyde .oerny zzina dipyd dlitpa

càø÷ øîà(d dk mixac),'dîaéå äMàì Bì dç÷ìe'xg`l s`y o`kne ¨©§¨§¨¨§¦¨§¦§¨
oerny dze` maiiyäéìò íéðBLàøä íéîeaé ïééãòzkynp oiicr - £©¦¦¦¨¦¦¨¤¨

dnai lk llka `id ixd jk meyne .oey`xd dlra oae`x zwif da
'dilr `ai Dnai' dlitp zrya da `xew ip` oi`y(my)`id §¨¨¨Ÿ¨¤¨

dipy dlitp da ycgzzy xg`l s`e ,mlerl df mai lr dxeq`
.oerny zzin gkn

:`xnbd dywnïðúc àä àlàoldl(.gl)y xg`l ,dñðkmaidéøä ¤¨¨¦§©§¨¨£¥
dnaidàðéðç øa éñBé éaø øîàå .øác ìëì BzLàk àéä(.hl),ãnìî ¦§¦§§¨¨¨§¨©©¦¥©£¦¨§©¥
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zenai(ycew zay meil)

,øîBà ïBòîL éaø,zne oae`x zy` dxya xn`n oerny dyr m` ©¦¦§¥
íäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéaiel ici lrúøèBtz`dúøöon ¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨

zy` dwaxl iel ulgyk `l` df oi`e .dvilgd one meaid
` oky ,oernyzy` zaygp dxy ixd ,xenb oipw dpew xn`n m

zvilgay od cg` zian ze`ad zenai izyke ,dxenb oerny
dxy zxhtp jk oia dpew xn`nd oi` m`e ,dzxiag zxhtp zg`d
eilr dxeq`e ,oerny ly eneai mcew clep ixdy ,iel zvilgn

m` la` .enlera did `ly g` zy` xeqi`aì õìçdxyúìòa ¨©§©£©
äøèôð àì ,øîàîd dwax,äøödnaia dpew epi` xn`nd `ny ik ©£¨Ÿ¦§§¨¨¨

enlera did `ly oae`x zy` `l` llk oerny zy` dpi`e
.dwax z` xehtl ick dzvilga oi`e ,llk iell zwwfp dpi`e

m`e :`ziixad dkiynndñðkdxyl oernyåjk xg`øçàå ,úî §¨¨§¥§©©
Bì ãìBð Ckdçà,[` xeiv] ielBì ãìBpL BàdçàielåwxCk øçà ¨©¨¤©¨§©©¨

dñðkdxyl oernyúîe,[a xeiv]ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäézL §¨¨¥§¥¤§¦©£¦¨¦
.íeaéiäid `ly meyn zexeht odizy oey`xd ote`aiel d ©¦

dnaiizdy dxy ipyd ote`ae ,oernye oae`x ly mnlera
ly enlera did `ly g` zy` `idy meyn dxeht oernyl
g` zy` zexr zxv `idy meyn dxeht dwaxe ,oey`xd dlra

m`e .enlera did `lydñðk,dxyl oernyåjk xg`Bì ãìBðdçà §¨¨§©¨
,ielúî Ck øçàå,dcaln zxg` dy` ele ,oernyúBøeèt ïäézL §©©¨¥§¥¤§

íeaéiä ïîe äöéìçä ïîdid `ly g` zy` meyn dxeht dxy - ¦©£¦¨¦©¦
.dzxv `idy meyn dwaxe ,enleraïBòîL éaøå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦¦§

e ìéàBä ,øîBàiel clepykdàöîe àadxyl,øzéäadrwt xakyk ¥¦¨§¨¨§¤¥
,oerny zeyi` zgz `ide oae`x zwif dpnnåy `vnpäãîò àì §Ÿ¨§¨

øeqéàa úçà äòL åéìòjkitl ,enlera did `ly g` zy`íaééî ¨¨¨¨©©§¦§©¥
,äöøiL ïäî Bæéàì õìBç Bà ,äöøiL ïäî Bæéàìzxhtp dipyde §¥¥¤¤¦§¤¥§¥¥¤¤¦§¤

.el` dvilge meaia
:dzii`x z` `xnbd dwiqnàôéñc àáa àäz` oerny qpk m`y ¨¨¨§¥¨

,meaid one dvilgd on zexeht odizy iel clep jk xg`e dxy
dì éðz÷ ïàîì.dxn`p in ly egek z` ricedl ±éaøì àîéìéà §©¨¨¥¨¦¥¨§©¦
,dì éðz÷ øéàî,meaie dvilgn df ote`a s` xhety eprinydle ¥¦¨¨¥¨

éãkîy [oeikn±]déì éðL àì[lcad oi`-]øçàå íaéé ïéa øéàî éaøì ¦§¦Ÿ¨¥¥§©¦¥¦¥¦¥§©©
ãìBð Ckl,íaéé Ck øçàå ãìBð ïéáok m` ,mdipya xqe` `ede ¨©¥©§©©¨¦¥

äðéðúìå eäðéáøòìexg`e zne dqpk' cgi zepyle axrl el did - ¦¨§¦§§¦§¥§
clepe dqpk e` ,zne dqpk jk xg`e g` el clep e` ,g` el clep jk
dnle ,'meaide dvilgd on zexeht odizy ,zn jk xg`e g` el
on zexeht odizy' odn zg` lk lr xn`e ,zeaa izyl owlig

.'meaide dvilgdåàì àlàlr epcnll d`a `tiqd [i`ce `l`-] ¤¨¨
zhiye ,ïBòîL éaøwxy eprinydlâéìt ãìBð Ck øçàå íaééaiax ©¦¦§§¦¥§©©¨©¨¦

la` ,xizne oerny,âéìt àì íaéé Ck øçàå ãìBðadcen `l` §©§©©¨¦¥Ÿ¨¦
ok` :`xnbd dwiqn .dxeq` `idy xi`n iax ixacldpéî òîL§©¦¨

.clep seqale maiia `l` oerny iax xizd `ly `tt ax ixack
:lirl d`aedy `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbdãîò ,øî øîà̈©©¨©

ãò Bzîáéa øîàî úBNòì ÷étñä àìå ,Bzîáéa øîàî úBNòì éðMä©¥¦©£©£¨¦¦§§Ÿ¦§¦©£©£¨¦¦§©
äéä àlL åéçà úLà íeMî äàöBé äðBLàø ,úîe ,çà Bì ãìBpL¤©¨¥¦¨§¨¦¥¤¨¦¤Ÿ¨¨

.úîaééúî Bà úöìBç Bà äiðLe ,BîìBòa:`xnbd zl`ey,'ãîò' éàî §¨§¦¨¤¤¦§©¤¤©¨©
,'÷étñä àì' éàîe`ldãáò ãáò éàixde ,dyr xn`n dyr m` ± ©Ÿ¦§¦¦£©£©

,`xnegl ezy`k `idãáò àì éàåxn`n,ãáò àìzernyn dne §¦Ÿ£©Ÿ£©
.ezeyrl witqd `le xn`n zeyrl cnry jkl `id

:`xnbd daiynàlày ,`id `ziixad zpeek'ãîò'da zeyrl ¤¨¨©
xn`n'÷étñä àìå' ,dzòcîezeyrlàlà dzòcîe`yrìòa ¦©§¨§Ÿ¦§¦¦©§¨¤¨§©
,dçøkcr llk el zycwzn dpi` df ote`ay eprinydl d`ae ¨§¨

.znaiizn s` dipyde ,dzrcn xn`n da dyriyéaøk àìãe§Ÿ§©¦
.dnaid ly dgxk lra elit` dpew xn`ny xaeqdäNBòä ,àéðúc§©§¨¨¤

dzòcî àlL Bzîáéa øîàî,dgxk lra `l`äð÷ ,øîBà éaø ©£¨¦¦§¤Ÿ¦©§¨©¦¥¨¨
.dze`äð÷ àì ,íéøîBà íéîëçå.dze` ©£¨¦§¦Ÿ¨¨

:mzwelgn zxaq z` zyxtn `xnbdéaøc àîòè éàîxn`ny ©©§¨§©¦
c meyn ,dgxk lra s` dpewøîbxn`n oicîoicäî .äîáéc äàéa ¨©¦¦¨¦¨¨©

äîáéc äàéas` dpewdçøk ìòa,dnaid lyäîáéc ïéLec÷ óà ¦¨¦¨¨§©¨§¨©¦¦¦¨¨
s` mipewïðaøå .dçøk ìòadgxk lra dpew epi` xn`ny mixaeq §©¨§¨§©¨¨

c meynéøîbxn`n,àîìòc ïéLecwîsqka dyrp `ed s` ixdy ¨§¥¦¦¦§¨§¨
,dy` iyeciwk xhya e`àîìòc ïéLecw äî`l` mipew mpi` ©¦¦§¨§¨

äîáéc ïéLec÷ óà ,dzòcî`l` mipew mpi`.dzòcîdtiqen ¦©§¨©¦¦¦¨¨¦©§¨
:yxtl `xnbdøî ,éâìtéî÷ éàîa[iax-]élénî äîáéc éléî ,øáñ §©¨¦©§¥©¨©¦¥¦¨¨¦¦¥

óìéîì déì äåä äîáéclre ,dnai ipiiprn dnai ipiipr cenll yi - ¦¨¨£¨¥§¥©
lra s` dpewy dnai ly meai z`ial dnai xn`n zencl yi ok

.dgxkøîe[minkg-]déì äåä ïéLec÷c élénî ïéLec÷c éléî ,øáñ ©¨©¦¥§¦¦¦¦¥§¦¦£¨¥
óìéîìyi ok lre ,oiyeciw ipiiprn oiyeciw ipiipr cenll yi - §¥©

`l` mpi`y `nlra dy` iyeciwl xn`n iyeciw zencl
.dzrcn

:lirl `ziixaa oerny iax ixac z` yxtl zxfeg `xnbdäNò̈¨
daoey`xd zy`a ipydãìBpL Bà ,çà Bì ãìBð Ck øçàå ,øîàî ¨©£¨§©©¨©¨¤©

úLà íeMî äàöBé äðBLàø ,úîe ,øîàî da äNò Ck øçàå çà Bì¨§©©¨¨¨¨©£¨¥¦¨§¨¦¥¤
ïBòîL éaø .úîaééúî àìå úöìBç äiðLe ,BîìBòa äéä àlL åéçà̈¦¤Ÿ¨¨§¨§¦¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤©¦¦§

.dúøö úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa ,øîBàzl`ey ¥¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨
ixac :`xnbdïBòîL éaøel`éà÷ àééäà.exn`p ote` dfi` lr - ©¦¦§©¥¨¨¥

,øîàî da äNò Ck øçàå çà Bì ãìBðà àîéìéàiax xn` jk lre ¦¥¨©©¨§©©¨¨¨¨©£¨
s` zxhtp oerny zy` dwax z` ulg e` maii iel m`y oerny

c ,ok xnel okzi `l ixd ,jka xn`nd zlra dxyàä,úøîà ¨¨§©
y,ïBòîL éaø âéìt àì íaéé óBqáìe ãìBðazxq`p dxyy dcene §©§©¦¥Ÿ¨¦©¦¦§

`ld ,oerny zy` dwax el zxzen recn ok m`e ,iel lr mlerl
enlera did `ly g` zy` zxv dwax ziyrp dpew xn`n m`

.llk dvilg dkixv dpi` oke ,eilr dxeq`e
:`xnbd daiynàlàexn`p oerny iax ixacøîàî da äNòà ¤¨©¨¨¨©£¨

,çà Bì ãìBð Ck øçàåm` oky .dwax el zxzen jytp dnny §©©¨©¨
,clep seqale maii oick el zxzen dxy s` xenb oipw dpew xn`n
ze`ad zenai izy oick dwax zvilge meaia dxy zxhtp ok enke
meyn eilr dxeq` dxye llk dpew epi` xn`n m`e .cg` zian
zxzen jk oia ,dvilge meain zxhtpe enlera did `ly g` zy`
,`ziixaa epipyy dne .llk dxy ly dzxv dpi` ixdy ,dwax el

m`yì õìçdxyúìòadäøèôð àì øîàîd dwaxäøö`idy ¨©§©£©©£¨Ÿ¦§§¨¨¨
,oerny zy`éàåäc íeMî ,àîòè éàîdäøöa zaiigéàcåmeaia ©©£¨¦©£©¨¨©©

,enlera didy ipyd eig` zy` `id ixdy ,dvilgeåeli`úìòa §©£©
øîàîn `l` dvilga zaiig dpi`,÷ôñepi` xn`n `ny ixdy ©£¨¨¥

enlera did `ly g` zy` meyn dxeht `idy `vnpe ,dpew
.dvilg dpi` dzvilgeåok lr÷ôñ ïéàxn`nd zlra ly dvilg §¥¨¥

éàcå éãéî àéöBî.dze` xhete ipyd zy` ly aeig ¦¦¥©©
oerny iax ly mzwelgn z` x`al zxfeg `xnbdzy`a minkge

:enlera did `ly eig`áéúé[ayi-]dén÷ ãéáæ øa äMðî áø ¨¦©§©¤©§¦©¥
[iptl-]ïBòîL éaøc àîòè éàî ,øîà÷å áéúéå ,àðeä áøcxiznd §©¨§¨¦§¨¨©©©§¨§©¦¦§

dn :`ped ax dnz .zne oerny dnaiiy xg`l iell dxy z`
ef `id dl`y,'ïBòîL éaøc àîòè éàî'z` yxit envr `ed `ld ©©§¨§©¦¦§

,eixacøîàãkaàîòèiell zxzen `idydàöîe àáe ìéàBä' ¦§¨©©£¨¦¨§¨¨
.'øeqéàa úçà äòL åéìò äãîò àìå ,øzéäaxak iel clepyk ixdy §¤¥§Ÿ¨§¨¨¨¨¨©©§¦

`vnpe ,oey`xdn dzlitp dwqt xake oerny zy` dzid
dnai lk' oic llka dpi`e ,dlitp zrya eilr dxq`p `l mlerny
eilr dxeq` dilr `eai dnai dlitp zrya da `xew ip` oi`y

.'zinler
:ezl`y z` yxite dypn ax xfgïðaøc àîòè éàî àlàmixqe`d ¤¨©©£¨§©¨¨

eiptl dcnr `l einin ixde ,clep seqale maiia s` iel lr dze`
eilr xq`iz dnle ,oey`xd dlra oae`x zwif zgz oiicr `idyk
meyn `ed minkg mrh :aiyde .oerny zzina dipyd dlitpa

càø÷ øîà(d dk mixac),'dîaéå äMàì Bì dç÷ìe'xg`l s`y o`kne ¨©§¨§¨¨§¦¨§¦§¨
oerny dze` maiiyäéìò íéðBLàøä íéîeaé ïééãòzkynp oiicr - £©¦¦¦¨¦¦¨¤¨

dnai lk llka `id ixd jk meyne .oey`xd dlra oae`x zwif da
'dilr `ai Dnai' dlitp zrya da `xew ip` oi`y(my)`id §¨¨¨Ÿ¨¤¨

dipy dlitp da ycgzzy xg`l s`e ,mlerl df mai lr dxeq`
.oerny zzin gkn

:`xnbd dywnïðúc àä àlàoldl(.gl)y xg`l ,dñðkmaidéøä ¤¨¨¦§©§¨¨£¥
dnaidàðéðç øa éñBé éaø øîàå .øác ìëì BzLàk àéä(.hl),ãnìî ¦§¦§§¨¨¨§¨©©¦¥©£¦¨§©¥
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

äìúéaä úBúìc ìáà[kyúéaä ïî e÷øtúpL[`kyøeñà ¯ úaMä íã÷ e÷øtúpL ïéa úaLa e÷øtúpL ïéa , £¨©§©©¦¤¦§¨§¦©©¦¥¤¦§¨§§©¨¥¤¦§¨§Ÿ¤©©¨¨
ïìèìèì[akyíìBòî ïäéìò éìk íL äéä àlL éðtî ,[bkyúBéeàø ïä e÷øtúpLk åLëòL ét ìò óàå . §©§§¨¦§¥¤Ÿ¨¨¥§¦£¥¤¥¨§©©¦¤©§¨§¤¦§¨§¥§

íéøñð øàLa Bîk ïäa LnzLäì[ckyìeèìèa úBøzî ïðéà ïë ét ìò óà ¯[dkyïøéæçäì úBéeàø ïäL éôì , §¦§©¥¨¤§¦§¨§¨¦©©¦¥¥¨ª¨§¦§§¦¤¥§§©£¦¨
úBãîBò ïä Cëìe úéaì[ekyíéøñð øàLk ïäéìò LnzLäì àìå ,[fky. ©©¦§¨¥§§Ÿ§¦§©¥£¥¤¦§¨§¨¦

íäî dìhì øzî íà ,ìcâîe äáz äcL úìc[gkyíäì døéæçäì Bà[hky:ã"éùå â"éù ïnña øàaúé ¯ ¤¤¦¨¥¨¦§¨¦ª¨¦§¨¥¤§©£¦¨¨¤¦§¨¥§¦¨§
לה  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
úéáä úåúìã [ëù המחובר ארון דלתות הדין הוא –

ממקומה 318לקיר  שיצאה החלון או הדלת ידית וכן ,
היא  והרי להחזירה, אסור החלון, או שבדלת

.319מוקצה 
úéáä ïî [àëù ומחוברת מציריה אחד שנשמט דלת –

מותר  – כדרכה ונסגרת נפתחת אם השני, בציר לבית
ולסוגרה  .320לפותחה

ïìèìèì øåñà [áëù ומקומן גופן לצורך אפילו –321.
íìåòî ïäéìò [âëù עצמן מצד ולא הבית אגב לא –322.

íéøñð øàùá [ãëù המשמשות רחבות עץ קורות –

ושכיבה. לישיבה
ìåèìèá úåøúåî [äëù בטלטול מותרים שנסרים אף –

גמור  כלי היו לא אם .323גם
úåãîåò ïä [åëù אבל לבית, להחזירן שהדרך היינו –

להחזירן  בדעתו אין אם גם בטלטול אסורות הדלתות
.324לבית 

íéøñð øàùë [æëù שדרך הבית בעל של נסרים –
בהם  .325להשתמש

íäî äìèéì [çëù"סותר" איסור משום –326.
íäì äøéæçäì [èëù."בונה" איסור משום –

zetqede mipeiv
כדין 318) דלתותיו דין לקרקע, מחובר שהארון כיון

מתלה, מזוזה, לעניין המוקצה' 'לוח וראה הבית. דלתות
שהתפרקו  בזה וכיוצא אסלה כיסוי ברז, כפתור מדף,

בשבת.
שמלאכתם 319) כלים ושאר מברג ע"י הדלת לפתוח מותר

ועיין  גופו, מחמת מוקצה שהיא הידית עם לא אבל לאיסור,
ס"ק  שיג סי' חיים ובארחות ח, ס"ק קט סי' השלחן בבדי
אותה  ומחזירים הדלת מן לפעמים נופלת הידית שאם ג
סמ"ה  פ"כ ובשש"כ טפי; קיל – מה זמן שם נשארת והיא
בכל  ולהוציאה בדלת להכניסה העומדת שידית הוסיף
לטלטלה. ומותר מפתח כדין דינה נעילה, או פתיחה פעולת

בטלטול 320) אסורה כדרכה, ונסגרת נפתחת לא אם אבל
בונה  משום ויתחייב למקומו, הראשון הציר שיחזיר מחשש

.(552 הערה תשובות פסקי (ראה
כל  כטלטול נחשבים אינם הדלת וסגירת שפתיחת ולהעיר,
נתבאר  ג ס"ק קו"א רעז ובסי' לבית, מחוברת שהיא זמן
מחוברים  שאינם דברים על טלטול לשון שייך שמכלֿמקום
כי  הדלת לפתוח מותר שאעפ"כ אלא הדלת על המונחים

ויציאה. לכניסה כשכוונתו המותר הצד מן טלטול הוא
ואדרבה,321) בלבד, התפרקו אלא כלל נשברו לא אפילו

להלן  ראה ושכיבה, לישיבה כעת לשמש ודרכן נשברו אם
השבת. קודם כשנשברו להתיר שיש שכה הערה

מקבלת 322) לא מחוברת כשהיא רק שימושה שכל דלת
הכלים  בדלתות קולא בזה ויש עצמה; מצד כלי שם
(אבל  דבר לשום משמשות ואינן התפרקו אם גם שמותרות

הכלים  כיסויי כל ושאר מחוברת להיות דרכה שאין דלת
שיהיו  צריך שנשברו) (כגון לשימושם כעת ראויים שאינם
שאינן  הבית בדלתות וחומרא אחר), לשימוש ראויים
אחר  לדבר כעת משמשות אם גם לעולם כלי שם מקבלות
לשימוש  לעולם וייחדן השבת קודם התפרקו כן אם (אלא

אחר).
נט.323) סעיף כדלהלן
לבית 324) להחזירן עומדות אינן הדלתות בדרךֿכלל אם

שנשארו  מח) סעיף (להלן לבנים כדין בטלטול מותרות –
אם  אבל עליהן, לשבת אלא לבנין עומדים שאין מהבנייה
שהבניה  בשעה כלבנים הן הרי לבית הדלתות להחזיר הדרך
לתת  במחשבה די ולא לבנייה, שעומדים הסתיימה לא עדיין
לשבת  לעולם אותם לייחד צריך אלא כלי תורת להם

עליהם.
ואין 325) שנשברו הבית שדלתות ולהעיר נט; סעיף להלן

הד  אם לכאורה ולהחזירן לתקנן בהן הדרך להשתמש רך
ומותרות  נסרים שאר כדין דינן יהיה ושכיבה לישיבה
בשבת  נשברו שאם אלא לישיבה, ייחדן לא אפילו בטלטול
המג"א  (כדברי דאתקצאי" "מיגו מצד טלטולן לאסור יש
שישמשו  השמשות בין בשעת אותן הקצה שהרי יט) ס"ק

ושכיבה. לישיבה ולא כדלתות
הקודם 326) בסעיף כמבואר מוקצה איסור משום לא אבל

המחוברת  שידה היא אם וגם מוקצה, אינם הכלים שדלתות
או  מניחים אלא אליה מחוברת אינה הדלת אם לארץ,

בטלטול. מותרת – השידה בפתח אותה תוקעים
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ולחי: מבוי דיני שסג סימן ב חלק

Ï לתוכו פתוחים שיהיו עד וקורה בלחי ניתר מבוי אין
דינו  מכן פחות אבל בתים שני חצר ולכל חצירות שתי
ב' של פסין בב' או ד' בפס אלא ניתרת שאינה כחצר
יותר  בו משתמשים הם מועטים שדיורין שכל לפי משהויין
שאר  או בו לאכול כך כל בושים שאינן הצנע בתשמישי
מחיצותיו  צריכין יותר בו שמשתמשין וכל הצנע תשמישי

למעלה. כמ"ש גמורות יותר להיותן

וגם  לתוכו פתוחים חצירות בלא בתים הרבה אם ואפילו
כלום  מועיל זה כל אין חצר בכל אחד שבית חצירות הרבה
שלא  לתוכו פתוחים בתים ב' בהן שיש חצירות ב' שיהיו עד
חצירות  ב' בין לחלק לשיעורים דבריהם לתת חכמים רצו
מהן  אחת בכל בתים ב' כן אם אלא מועילות שאינן בלבד
ואפילו  חצר בכל אחד בבית שיועילו חצירות מב' יותר ובין
יש  שלנו מבואות כל ולכן למבוי פתוחים עצמן הבתים אם

שיתבאר. כמו חצר דין להם

בתים  ב' להם שפתוחים חצירות ב' לתוכו שפתוחים ומבוי
ב  יהיה שלא טפחים צריך ד' מרוחב פחות מאלו פתח כל

אוכלים  דיורים שיהיו צריך וגם כלל פתח שם עליו אין שאז
לינה. מקום ולא גורם הפת שמקום בית בכל

שהבן  פי על אף לבן והשני לאב האחד הבית היה ואפילו
נידונים  הם הרי שלו בבית ואוכל אביו משולחן פרס מקבל
עירובי  שלענין ואע"פ קורה או בלחי המבוי וניתר כשנים
כיון  מקום מכל זה על זה אוסרים ואינם כאחד הם חצירות
להקל. וכאן כאן בהן הולכין סופרים מדברי הוא שעירובן

ישראל  של אחד וצדו נכרי של חצר אחד שצדו מבוי וכן
דירה  שמה לא הנכרי שדירת פי על ואף וקורה בלחי ניתר
מכל  שפ"ב בסי' שיתבאר כמו הישראל על ולאסור להחמיר

דירה: שמה להקל מקום

* * *
‡Ï המבוי ניתר ידן שעל אלו חצירות ששתי אומרים יש

שאז  לזו זו פתוחות תהיינה שלא צריך וקורה בלחי
שהן  כיון לזו זו פתוחות הן אם אבל יחד לערב יכולות אינן
הרי  המבוי בדרך שלא לזו מזו ולטלטל יחד לערב יכולות
פתוחים  הם אם שבחצר הבתים הדין והוא אחת כחצר הן
בדרך  שלא לזה מזה ולטלטל יחד לערב שיכולים לזה זה
בלחי  ידן על ניתר המבוי ואין אחד כבית הם הרי החצר

עיקר: וכן מתירין ויש וקורה

·Ï על יתר ארכו כן אם אלא וקורה בלחי ניתר המבוי אין
רחבו  או כרחבו ארכו אם אבל משהו אפילו רחבו
ניתרת  שאינה כחצר ודינו עליו מבוי שם אין ארכו על יותר

משהויין. ב' של פסין בב' או ד' בפס אלא

כמבוי  דינה משהו אפילו רחבה על יתר שארכה וחצר
פתוחין  ובתים חצירות שאין ואע"פ קורה או בלחי וניתרת
וקרוב  פתוח שהוא במבוי אלא כן הצריכו שלא לתוכה
רחוקה  שהיא בחצר לא אבל לכרמלית או הרבים לרשות
והמבוי  למבוי פתוחה שהיא הכרמלית או הרבים מרשות

להן. פתוח

ואין  הואיל חצירות דין להן שיש שלנו מבואות כל ולפיכך
על  יתר שארכם אע"פ לתוכם פתוחים בתים ב' של חצירות
פתוחים  והן הואיל קורה או בלחי ניתרים אינם רחבם
פסין  ב' או ד' פס צריכים אלא לכרמלית או הרבים לרשות

אמות. מעשר רחבים אינם אם משהויין

וצריך  חצר דין להעיר שיש חומה המוקפת בעיר שכן וכל
חצר  לחלוק הבא כדין לנכרים ישראל שבין המבואות לתקן
עירוב  בלא זו על זו רשות תאסור שלא  רשויות לב' אחת
שהרי  רחבה על יותר ארכה אם אף וקורה בלחי די שלא

ל  שלא אפילו לענין מועילין אין גמור שבמבוי וקורה חי
אם  הב' שמצד דיורין על הלחי של זה שמצד דיורין יאסרו
כמו  בפתחו אחר לחי ג"כ ויש המבוי באמצע הוא הלחי

שיתבאר.

כמ"ש  בהם מועילין פסין אין מעשר יותר הרחבות ומבואות
פתח. בצורת לתקנם צריך אלא חצר גבי למעלה

* * *
חבל  ע"י המבואות כל לתקן אלו במדינות הפשוט והמנהג
קורה  משום אינו זה וחבל לגג מגג מבוי של לרחבו הקשור
שדיה  פתח צורת משום הוא אלא טפח רוחב בו אין שהרי
פתח  צורת שא"צ ואף שס"ב בסי' כמ"ש בגמי אפילו
גם  להתיר כדי פתח בצורת נהגו אעפ"כ מעשר בפחות
בסי' כמ"ש פתח צורת שצריכים המפולשים במבואות

שס"ד.

טפחים  י' גבוהים קנים ב' להעמיד ליזהר צריך כן ועל
שצורת  מקום בכל מועיל וזה החבל תחת ממש מכוונים
אין  לחבל קנים בין הרבה אויר שיש ואע"פ מועלת פתח

שם. שנתבאר כמו תחתיו מכוונים שהם כל כלום בכך

אויר  הפסק אלא ביניהם יהיה שלא שצריך שאומר מי ויש
על  קשור והחבל הגג תחת עומדים הקנים אם אבל בלבד
להיות  דרכו פתח צורת שכל פתח צורת זו אין הגג גבי
לפיכך  בינתיים אחר דבר הפסק בלי המזוזות על המשקוף
שיהיו  בענין מהקנים למעלה בגג גדול נקב שיפתח צריך

בינתיים: אחר דבר הפסק בלי החבל תחת מכוונים

‚Ï נחשבים המבוי כתלי אין החבל תחת קנים כשאין אבל
למה  כן לא שאם פתח צורת להיות קנים במקום
גבי  שעל שהוא כל בקנה הלא טפח רחבה קורה הצריכו
בכותל  בולט עמוד יש אם ומ"מ פתח צורת יש המבוי כתלי
עד  טפחים מג' פחות פחות חיפופים ממנו שיוצאים או
(מערב  עליהם לסמוך יש לארץ סמוך טפחים מג' פחות
מגולים  שיהיו ובלבד פתח צורת של קנים לשם שבת)

כן: המצריכין לדברי החבל תחת למעלה

„Ï שאין עד והולך ומתקצר הרבה רחב שתוכו מבוי
כסתום  שהוא מפני כלל תיקון א"צ טפחים ג' בפתחו
טפחים  ד' בפתחו שאין שכל אומרים ויש לבוד מתורת
הלכה  ולענין כלל תיקון שום א"צ מקום שיעור שהוא

המיקל: אחר הלך סופרים בדברי
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* * *
‰Ï שם ומתוקן לכרמלית או הרבים לרשות הפתוח מבוי

יש  הפתח שכנגד ברוח דהיינו ובראשו קורה או בלחי
יש  האחד ובצדו לתוכו הפתוחות מהחצרות מחיצה שם
מחיצה  יש הב' ובצדו טפחים י' הגבוה מאשפה מחיצה
ד' מתוך מתלקט לשפתו סמוך טפחים י' שעמקו מהים
שאינה  רבים של אשפה שתהא ובלבד מותר זה הרי אמות
יפנה  שמא חוששין יחיד של באשפה אבל להתפנות עשויה

כמתחלה. במבוי ויטלטלו אשפתו

גזרה  למבוי מחיצה משום עולה אינו שהים אומרים ויש
ונעשה  שמתקצר הים דרך שכן שרטון הים יעלה שמא
שנתמעט  מחיצתו ובטלה ואבנים חול שם ומעלה קרקע
ויטלטלו  אמות ד' מתוך טפחים י' מתלקט ואינו שם שיפועו

עיקר. וכן כמתחלה במבוי

כן  אם אלא שירטון שיעלו חוששין אין נהרות  בשאר אבל
חול  שם ולהעלות בקיץ להתייבש שדרכן נהרות אותן

ואבנים.

ואסור  מחיצתו בטלה החורף בימות ונגלד הנהר נקרש ואם
קרישתו. ימי כל במבוי לטלטל

גם  לטלטל יבואו שמא משום השנה כל שאוסר מי ויש
יטלטלו  שמא מחשש השנה כל בים שאסרו כמו בחורף
וטוב  בקיץ בכך שדרכן בנהרות וכן שירטון הים כשיעלה

לדבריו. לחוש

אבל  בלבד המים במקום אלא בנהר מדרון כשאין זה וכל
ד' מתוך עשרה המתלקט מדרון ביבשה שפתו על יש אם

ענין. בכל למחיצה נחשב זה הרי אמות

ממש  סמוך הוא שפתו שעל המדרון או כשנהר זה וכל
מועיל  אינו אמות מעשר ביותר ממנו רחוק אם אבל למבוי
אותו  שהרי הפתח) בצורת שם יתקן כן אם (אלא כלום
אלא  ממנו רחוק אינו ואפילו זה למבוי כפרצה הוא מקום
בסימן  שיתבאר כמו אסור שם בוקעים רבים אם טפחים ד'

מצדו. מבוי בפרצת שס"ה

כל  מקיף הוא אם אבל העיר כל מקיף הנהר כשאין זה (וכל
ולבסוף  ישבה כן אם אלא כלום לה מועיל אינו מסביב העיר

שיתבאר): כמו ממנו הוקפה

* * *
ÂÏ צד אין אפילו קצר אחד וצדו ארוך אחד שצדו מבוי

אינו  מבוי כשיעור אמות ד' הקצר על עודף הארוך
לא  אבל הקצר כנגד אלא הארוך צד על הקורה את מניח
לפי  הקורה עד הארוך בצד ולהשתמש באלכסון יניחנה
לפי  היכר כאן אין ובאלכסון היכר משום היא שהקורה
או  הרבים ברשות ומשתמשים נמשכים המבוי בני שהרואה

אומר  הקצר כותל מכנגד חוץ להשתמש בכרמלית מותר
דומה  העודף אותו שאין לפי בכרמלית או הרבים ברשות

המבוי. מן שיהא

מותר  ויהא באלכסון הפתח צורת שם יעשה ירצה אם אבל
כנגד  ובקצר הארוך כנגד בארוך באלכסון כן גם להשתמש

הקצר.

הקצר  אצל אחד ולחי הארוך אצל אחד לחי יעמיד אם אבל
משום  אינו שהלחי שאף באלכסון להשתמש מועילים אינן
שבצד  לחי מקום מכל מחיצה משום אלא בלבד היכר
שם  ואין הואיל אצלו להשתמש להתיר מועיל אינו הארוך

כנגדו: מחיצה

ÊÏ היכר בה אין באלכסון המונחת שהקורה אמרו לא
אחד  וצדו ארוך אחד שצדו המבוי בקצה כשהיא אלא
הקורה  להניח יכול המבוי תוך אבל שנתבאר ומטעם קצר
הקצר: כנגד ובקצר הארוך כנגד בארוך ולהשתמש באלכסון

ÁÏ כלפי ולחוץ הלחי מן אם מבוי באמצע לחי העמיד
גם  ועשו למבוי פתוחות חצירות שם יש המבוי פתח
שלא  המבוי לחלק מועיל הפנימי לחי אין המבוי לפתח לחי
בשאר  כמו יחד לערב והפנימיות החיצונות חצירות יצטרכו
בני  כל שצריכים לפתחם אחד לחי אלא להם שאין מבואות
משום  נידון שלחי אמרו ולא שיתבאר כמו יחד לערב המבוי
הצריכות  המחיצות מנין החסרון להשלים לענין אלא מחיצה
גמורה  מחיצה אינה מקום מכל אבל גמורה היחיד לרשות
גמורה. מחיצה צריך שלזה לשתים אחת רשות לחלק שיוכל

* * *
שהם  כיון המבוי לפתח לחי החיצונים עשו לא אם אבל
יערבו  אם אפילו למבוי מחצירותיהם לטלטל יכולים אינם
אוסרים  ואינם בשבת במבוי כלל חלק להם שאין כמו הרי
הפנימים  ומותרים עמהם עירבו שלא פי על אף הפנימי על
שיהא  והוא ביניהם עירבו אם ולפנים הלחי מן להשתמש
ארכו  יהא שלא מבוי תורת הפנימי המבוי החצי באותו
ע"ד  לתוכו פתוחים וחצירות בתים ויהיו אמות מד' פחות

המבוי. אמצע על קורה הניחו אם הדין וכן שנתבאר

משהויין  ב' של פסין שני המבוי באמצע העמידו אם אבל
מצד  טפחים ד' רחב פס או זה מצד ואחד זה מצד אחד
פתח  צורת שעשו או מעשר יותר רחב המבוי אין אם אחד
ומועלת  גמורה מחיצה זו הרי מעשר יותר שרחב פי על אף
יחד  לערב והפנימים החיצונים יצטרכו שלא המבוי לחלק
ומותרים  המבוי לפתח תיקון עשו החיצונים שגם אע"פ

ביניהם. עירבו אם בו לטלטל

בענין  לחלקה יכולים הרבה דיורין בה שיש החצר ואפילו
ואלו  לעצמן אלו אלא יחד לערב כולם יצטרכו שלא זה

לעצמן.

חציה  להכשיר או לחלקה שרוצים חומה המוקפת עיר וכן
שצ"ב: בסי' יתבאר חציה ולהניח

ËÏ או בלחי להכשירו ורוצה אמה כ' רחב שהוא מבוי
י' וגבוה אמות ד' רחב פס עושה יעשה כיצד קורה
מבוי  של לארכו רחבו הפתח באמצע ומעמידו טפחים
ד' שארכו כיון עצמו בפני כמבוי הפס מצדי צד כל ונחשב
ג' תוך או הפס ראש על הקורה ויתן מבוי כשיעור אמות
שהיא  והקורה המבואות כותל הוא זה פס שהרי טפחים

פסולה. המבוי מכותלי טפחים ג' מופלגת

מפסיק  שהפס אלו (מבואות) משני מבוי בכל שיהיה וצריך
מבוי  תנאי וכל לתוכו פתוחים וחצירות בתים ביניהם

למעלה. שנתבאר
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* * *
ËÏ... לעשות צריך המבוי של אמצעי הכותל עד הפס ומן

לפי  מעשרה יותר שם אין אפילו הפתח צורת שם
זה  ופילוש לחבירו אחד כל אלו מבואות ב' מפולשים ששם
שס"ד  בסימן שיתבאר כמו הרבים לרשות כפילוש דינו
צורת  שם לעשות צריך שאין אומרים ויש עקום במבוי
כסברא  להחמיר ויש מעשרה יותר שם יש כן אם אלא הפתח

הראשונה:

Ó על אף המבוי לרוחב הפס רוחב להעמיד ירצה אם אבל
זה  מצד הרבה מעשרה פחות המבוי רוחב שנשאר פי
שהאויר  לפי כלום מועיל אינו זה מצד הרבה מעשרה ופחות
הפס  את מבטלים זה ומצד זה שמצד המבוי רוחב של
זה  מכותל אמות שני ירחיק יעשה כיצד ואלא שבאמצעם
וכן  טפחים עשרה וגבוה אמות שלשה רחב פס שם ויעמיד
פסים  בין אמות י' רחב פתח וישאר השני כותל אצל יעשה
פסים  שבין האויר עם הפסים שבין האויר אין שאז הללו
פס  וכל הואיל שביניהם הפסים ומבטלים באים לכתלים

אמה  ירחיק או שאצלו לכותל שבינו האויר על מרובה
ומחצה  אמה פס ויעשה אמה וירחיק ומחצה אמה פס ויעשה
ויעשה  טפחים וב' אמות ב' ירחיק או השני בצד יעשה וכן

בז  כיוצא כל וכן השני בצד וכן טפחים וד' אמות ב' ה פס
שאצלו  לכותל שבינו האויר על יתר יהא שהפס ובלבד

שנתבאר. מטעם

שהפסים  למבוי לחי כן גם לעשות צריך אלו מפסים ולבד
ג' מהכתלים רחוקים והם הואיל ללחי נחשבים אינם

טפחים.

שבין  הגדול פתח את המבוי בני יניחו שלא ליזהר וצריך
שבין  קטן פתח דרך להם וילכו בו מתוקן שהלחי הפסים
ובטלה  הגדול מן הפתח תורת נתבטל שא"כ לכותל פס
א"כ  אלא תיקון בלא זה מבוי ונמצא בו המתוקן הלחי
שמא  חוששין אין הסתם מן אבל להקטן הפתח צורת יעשה
גדול  פתח מניח אדם אין שחזקה בקטן וילכו הגדול יניחו

בקטן: ונכנס
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ziciqgd dyxtd - ipiny zyxt 'dxez ihewl'

יצרּת" זה "לויתן על ¨§©¨¤¨¨§¦©¥ּביאּור

dPdlr "`Oi ipEp" zpigAnW zFnWpA oFxzi WIW oipr ¦¥¦§¨¤¥¦§©§¨¤¦§¦©¥©¨©
mdW xg`n ± `Ed hEWR ,"xAd xFW" zpigAnW zFnWp§¨¤¦§¦©©¨¨¥©©¤¥

"mirixe mig`" mi`xwPd mde ,`Oi`eÎ`A` cEgIn1; ¦¦©¨§¦¨§¥©¦§¨¦¨¦§¥¦
zpigAnW zFnWpA oM mB WIW oFxzId oipr oiadl K ©̀§¨¦¦§¨©¦§¤¥©¥©§¨¤¦§¦©
dn miCwdl Wi dPd ,"`Oi ipEp" zpigA lr "xAd xFW"©¨©§¦©¥©¨¦¥¥§©§¦©

xg` mFwnA x`AzPX2wEqR lr(ek ,gk `FaY):dzide" ¤¦§¨¥§¨©¥©¨¨§¨§¨
lkl lk`nl LzlapminXd sFrlE ,ux`d znda'כּו." ¦§¨§§©£¨§¨©¨©¦§¤¡©¨¨¤

:dbFpC rxd lr md zFllTd lMW ,oiprde§¨¦§¨¤¨©§¨¥©¨©§©

WExitE"Lzlap""zFlaFp" oFWl ±3ltPX dn ,Epiid , ¥¦§¨§§§©§©¤¨©
rxd KFY axFrnE ,milMdÎzxiaWE 'zFlaFp' zpigaA¦§¦©§§¦©©¥¦§¨¨©

EdEhwli `N` ,cizrl dnE`n FA x`Xi `l ,DbFpCsFr" §©Ÿ¦¨¥§¨¤¨¦¤¨¦§§
"ux`d znda"E "minXd: ©¨©¦¤¡©¨¨¤

"minXd sFr"wEqR lr l"fx xn`nM Epiid ,,` ziW`xA) ©¨©¦©§§©£©©©©¨§¥¦

(kl`kin df sFre" :"stFri sFre"'4"כּוmik`ln Wie ; §§¥§¤¦¨¥§¥©§¨¦

mi`xwPW"ux`d zndA"dix` ipR" ± daMxOd `Ede , ¤¦§¨¦¤¡©¨¨¤§©¤§¨¨§¥©§¥
xFW ipt . i)"כּו'. ,` l`wfgi). §¥§¤§¥

:EN` zFbixcn 'a Wi mc` ipA zFnWpA mbe§©§¦§§¥¨¨¥©§¥¥

xdGA aEzMW FnkE ,"sFr" mi`xwPW zFnWp WIWחלק ¤¥§¨¤¦§¨¦§¤¨©Ÿ©ֵֶ

qgpiRג' zWxtA ב '), עּמּוד רי"ז , mW(ּדף xW`" :mixRvEpPwi §¨¨©¦§¨ַַ£¤¨¦¢¦§©¥
(fi ,cw miNdY)"`iIwiCvC oFdiznWp opPwn oFdilEhA ±5; §¦¦§§§©§¨¦§¨¥§©¦©¨

:aEzMW FnM ,"ux`d zndA" mi`xwPW zFnWp Wie§¥§¨¤¦§¨¦¤¡©¨¨¤§¤¨
"dcEdi dix` xEB"(h ,hn igie)mxB xng xkyVi" (mW,"כּו'; ©§¥§¨©§¦¦¨¨£Ÿ¨¤¨

(ci"FxFW xFkA" ;(fi ,bl dkxA). §§¨¨

lr sFrA dlrn oFxzi Wi zg` dpigaAW :oiprde§¨¦§¨¤¦§¦¨©©¥¦§©£¨§©
dlrnl DAbd eitpkA gxFR `Ed sFrdW ± dndAd©§¥¨¤¨¥©¦§¨¨©§¥©§©§¨
oFxzi Wi zg` dpigaaE ;dndAd oM oi`X dn ,xie`Ä£¦©¤¥¥©§¥¨¦§¦¨©©¥¦§

"DizEIg xhEf" sFrdC ± sFrd lr dndaA6FxWkd okle , ¦§¥¨©¨§¨¨©¥§¨¥¤§¥
cg` oOiqA7.ax DzEIg dndAd la` , §¦¨¤¨£¨©§¥¨©¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

.1.(onqp mWe fx cEOr e"qxz "dpXd W`x lW aFh mFi" KWnd d`x)§¥¤§¥¤Ÿ©¨¨©§¨¦§¨

.2mW onqPdaE .Kli`e bvxz cEOr 'a wlg e"qwz owGd x"Enc` ixn`n d`x)§¥©£¨¥©§©¨¥¥¤©¨¥¨§©¦§¨¨

.(1 dxrd atxz cEOr©¤¡¨

.3`FaY dxFYd xF` ± "`vFIke [f ,fi dAx ziW`xA] 'dnkg zFlaFp' FnM")§§¨§¨§¥¦©¨§©¥©¨¨

.(yzz cEOr (a mixaC)§¨¦©

ודף 4. ב'. עמּוד סֹוף י"א, ּדף ּבראׁשית, ּבפרּׁשת א', חלק ּבּזהר ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ(ועּיין
כּו'. עֹופין מענין ד', ּדרּוׁש ּומ''ד, מ''ן ׁשער חּיים" ּוב"עץ א'. עּמּוד ְְְִִִֵֵַַַַַַָי"ב,
ּדף  ׁשמיני ּובפרׁשת ב'. עּמּוד כ"ו, ּדף צו, ּבפרׁשת ג', חלק ּבזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹועּיין

ּובהרמ''ז). ."מל ּוב"מקּדׁש ב'. עמּוד סֹוף ְְְִֶֶַַַַָל"ט,

.5.(miwiCSd zFnWp zFpPwn mNvA)§¦¨§©§¦§©©¦¦

ב'). עמּוד סֹוף קס"ב, (דף וּיצא, ּבפרׁשת א', חלק ּבּזהר הּוא ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹוכן

.6.((` ,ep) fn oniq oilEg W"`xd oFWl :DizEIg xhEf sFr)¨©¥§¨Ÿ¦¦¨

.7`ixA zEIg Fl Wi Kkitl) dWAId on z`xapW dndA" :i"WxaE ` ,fk oilEg)¦§©¦§¥¨¤¦§¥¦©©¨¨§¦¨¥©¨¦

.("cg` oniqA FxWkd ± wwxd on `xaPW sFr . . mipOiq ipWA dxWM ± (dwfge©£¨¨§¥¨¦§¥¦¨¦¤¦§¨¦¨§¨¤§¥§¦¨¤¨



c"agרטז i`iyp epizeax zxezn

E`xwPW mik`lOd zpigaC :dlrnl oaEi df KxC lre§©¤¤¤¨§©§¨¦§¦©©©§¨¦¤¦§§
± oFxzi mdl Wi ,Ff dpigAOW zFnWPd oke ,"minXd sFr"©¨©¦§¥©§¨¤¦§¦¨¥¨¤¦§

ElkEIWsErlici lr zFlrOd mEx cr iENirA zFlrle ¤§¨§©£§¦©©©£©§¥
d`xieÎdad` ± "oitcB"d8zpigaA dlrn oFxzi oM mB Wie ; ©©§¦©£¨§¦§¨§¥©¥¦§©§¨¦§¦©

W± "ux`d zndA" mi`xwPd zFnWpE mik`lOdax mgM ©©§¨¦§¨©¦§¨¦¤¡©¨¨¤¤Ÿ¨¨
lFcbedaMxOd zFIgA aEzMW FnkE .9zF`UFp zFIgde" : §¨§¤¨§©©¤§¨¨§©©§

`QMd z`'כּוz` zF`UFp zFidl mEvr mgMW ixd ," ¤©¦¥£¥¤Ÿ¨¨¦§§¤
mc` d`xnM [..] `QMd [..] lre" ,`QMd'כּו"(ek ,` l`wfgi). ©¦¥§©©¦¥§©§¥¨¨§¤§¥

Wi sFr zpigAW zFid mrC ,x`Fan xaC `vFOn dPde§¦¥¦¨¨¨§¨§¦¡¤§¦©¥
iENirA zFlrl dtitrd zpigA ± oFxzi FA'כּו,df lM mr , ¦§§¦©¨£¦¨©£§¦¦¨¤

aFxA ± "ux`d zndA" zpigal mEvr oFxzi oM mB Wi¥©¥¦§¨¦§¦©¤¡©¨¨¤§
.mdAW gMd©Ÿ©¤¨¤

daMxOd zFIgA dGd gMdC ,x`Azp xg` mFwnaE§¨©¥¦§¨¥§©Ÿ©©¤§©©¤§¨¨
dOn odW itl Epiid ,"`QMd z` zF`UFp" zFidl¦§§¤©¦¥©§§¦¤¥¦©

EdYd mlFrn `EdW ,milMdÎzxiaXn xxAzPX'כּוmXW , ¤¦§¨¥¦§¦©©¥¦¤¥¨©Ÿ¤¨
xF`d iEAix did'כּו`nrh i`dnC ,xnFl Wi df iR lre . ¨¨¦¨§©¦¤¥©§¥©©£¨

bEEife ,oiwiWp bEEiGn EkWnp odW itl ,oitFrA oM oi ¥̀¥¨¦§¦¤¥¦§§¦¦§¦¦§¦
,milMdÎzxiaXn xxal Kixv oi`WM ENit` `Ed oiwiWpC¦§¦¦£¦§¤¥¨¦§¨¥¦§¦©©¥¦

.`icdA mW "miIg ur"A azMW FnM§¤¨©§¥©¦¨§¤§¨
W rnWn dxF`klC ,oEIr Kixve ±lME`vi mik`lOd §¨¦¦§¦§¨©§©¤¨©©§¨¦¨§

.mW "miIg ur"A azMW FnM ,oiwiWp bEEiGn¦¦§¦¦§¤¨©§¥©¦¨
lr dndA zpigal oFxzi Wi mipR lM lr ,mFwn lMnE¦¨¨©¨¨¦¥¦§¦§¦©§¥¨©

dxEaBde gMd oiprA sFr zpigA'כּוsFrl oFxzi WIW mbd , §¦©§¦§¨©Ÿ©§©§¨£©¤¥¦§¨
dtitrd oiprA'כּו. §¦§¨¨£¦¨

,A''re a''n ± zFnW 'a zpigA oiprM EdfC ,xnFl xWt`e)§¤§¨©§¤§¦§¨§¦©¥§©
:"rFnW m` dide" "rnW"AW¤¦§©§¨¨¦¨©

miYWaE" ,zF`lrd zpigA `Ed a''n mW xW`stFri'כּו" £¤¥§¦©©£¨¦§©¦§¥

(a ,e dirWi)dpigaE ,"rnW" zWxtAW "Lc`n lkaE" zpigA `Ede , §©§¨§§¦©§¨§Ÿ¤¤§¨¨©§©§¦¨
,A''r mXn xzFi dlrp `Ed Ffׁשּכת ּוב ּתרּומה,(xdGA)ּכמֹו ּבפרׁשת  ©£¤¥¦¥©ְֶָ©Ÿ©ְְַָָָ

ב ' קל "ב , .ּדף ַ

dxFY ici lr dHnlÎdlrnln zEwl` zkWnd zFidl K ©̀¦§©§¨©¡Ÿ¦§©§¨§©¨©§¥¨
iYzpe" ± A''r mW zpigA Edf ,zFIUrn zFvnEaUrLcUA ¦§©£¦¤§¦©¥©§¨©¦¥¤§¨§

"LYndal(eh ,`i awr)±a''rÎWo''i(זהר ּבתיּקּוני ׁשּכת ּוב ).(ּכמֹו ¦§¤§¤¥¤¦ְִֵֶַַָֹ

i df KxC lr ,oM m`ezFnWp oiprA oM mB xnFl W §¦¥©¤¤¤¥©©¥§¦§¨§¨
:"ux`d zndA" `xwPd zFnWpE "`Oi ipEp" mi`xwPd©¦§¨¦¥©¨§¨©¦§¨¤¡©¨¨¤
zFIlrA mihW mdW ± `Oi ipEp zlrn oFxzi zFid mrW¤¦¡¦§©£©¥©¨¤¥¨¦§£¦

micEgi cgiilE'כּוlW dtitrd zpigA oirM df ixd , §©¥¦¦£¥¤§¥§¦©¨£¦¨¤
oitFrd'כּו;`iqMz`cÎ`nlr ,mIA md `Oi ipEPW K` , ¨¦©¤¥©¨¥©¨¨§¨§¦§©§¨

mi`xwPd zFnWPd zpigaA oFxzi oM mB Wi mFwn lMnE¦¨¨¥©¥¦§¦§¦©©§¨©¦§¨¦
zF`EaY axe" mW lr "ux`d zndA"xFW gkA." ¤¡©¨¨¤©¥§¨§§Ÿ©

dPde,'נ סימן ixxdA)[i](ּבתהּלים  zFndA" wEqR lr §¦¥ְִִִִָ©¨§¥§©§¥
oixEhA `nFi lkA irxC ,xA xFze" :ozpFi mBxY ,"sl`̈¤¦§¥¨¨§¨§¨¥§¨¨§¦

`tl`10"11. ©§¨
z`xwPW ,zEkln zpigA Epiide(`i ,c dpFi)dndaE" §©§§¦©©§¤¦§¥¨§¥¨

EltPW mivFviPd zxxan `idW ,o''A mW ± "dAx©¨¥©¤¦§¨¤¤©¦¦¤¨§
mlFrA Epiid "oixEh sl`"e ;r''iaA milMd zxiaWA¦§¦©©¥¦§¦©§¤¤¦©§§¨

d`ixAd'כּו. ©§¦¨
xFY" `xwp okl ,xnFl Wi mbexAEpiid "xA" iM :" §©¥©¨¥¦§¨¨¦¨©§

Î`nlr z`xwp zEklOdW ,`Ede ,"uEg" mEBxY©§§¤©©§¦§¥¨§¨
d zpigA ± `iilBz`cxEAiC'כּו± mi zpigA oM oi`X dn , §¦§©§¨§¦©©¦©¤¥¥§¦©¨

± `iqMz`c `nlrdaWgn'12כּו. ¨§¨§¦§©§¨©§¨¨
aizM dPde(i ,ai ilWn)`Ede ,"FYndA Wtp wiCv rcFi" : §¦¥§¦¦§¥¥©©¦¤¤§¤§§

.`''fÎcFqi וכדאיתא(xdGA)"מל ּב"מק ּדׁש – ׁשם ּפנחס .ּבפרׁשת §¨ְְִִָ©Ÿ©ְְְְִִֶֶַַָָָָ

e cg` cEOr" oipr EdfewiCvmlFrd eilrW ,FnW §¤¦§¨©¤¨§©¦§¤¨¨¨¨
"cnFr13xdGA aEzMW Edfe .(a ,fix ,qgpR)mc` `Edd" : ¥§¤¤¨©Ÿ©¦§¨©¨¨

`C dndA lr hiNWe aikxC'14"כּוzW` dxn`W Edfe . §¨¥§©¦©§¥¨¨§¤¤¨§¨¥¤
"FYndA Wtp wiCv rcFi" :`aiwr iAx lr `aiwr iAx©¦£¦¨©©¦£¦¨¥©©¦¤¤§¤§

ס"ג) ּדף  .(ּבכת ּוּבֹות  ְִַ

oM mB mi`xwp ,p''Ef cEgIn mikWnPd zFnWPde§©§¨©¦§¨¦¦¦¦§¨¦©¥
zFnWp md ,mxTire ."xAd xFW" ,"ux`d zndA"¤¡©¨¨¤©¨§¦¨¨¥§¨

.zEliv`CÎzEklnn mikWnpe miclFPd d`ixaC¦§¦¨©¨¦§¦§¨¦¦©§©£¦
"WcTd zxB`"A aEzMW FnM Epiide(k oniq)xEAC §©§§¤¨§¦¤¤©Ÿ¤¦¨¦

:"idFIge Edi`" ligzOd©©§¦¦§©¦
dPOn zFnWPd z`ixA15iptA cxtp xace Wi zFidl , §¦©©§¨¦¤¨¦§¥§¨¨¦§¨¦§¥
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ב'.8. עמּוד סֹוף ט''ל, דף ׁשמיני, ּפרׁשת ּבהרמ''ז העפיפה, מענין ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ(ועּיין
סֹוף  ,ּבהעלֹות ּבפרׁשת העֹופֹות, ּבחינת מענין עֹוד ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָועּיין

כּו'"). הּים ּדגי ּכל את "אם הּמתחיל ְְִִִֵֶַַַָָּדּבּור

.9sFq xfrl` iAxC iwxR d`xE .xfrl` iAxC iwxR mWA i ,dk dnExY iigA)©§¥§¨§¥¦§¥§©¦¤§¨¨§¥¦§¥§©¦¤§¨¨

.(eh ,bk dAx zFnW .c wxR¤¤§©¨

.10.(sl` ixdA mFi lkA drFxd xA xFWe :mEBxY)©§§¨¨¤§¨§¨¥¨¤

ּובחלק 11. א'. רי"ז, דף ּפנחס, ּבפרׁשת ג', חלק ּבּזהר זה ענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ(ּומבֹואר
ב'). י''ח, ּבראׁשית ּבפרׁשת ְְִֵַָָא',

.12אמצא" ּבענין ּכאח", יּתנ "מי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ(ועּיין
ַּבחּוץ").

.13mB d`xE .a ,bpx ` wlg xdf .fpw .aw oniq xidAd xtq .a ,ai dbibg d`x)§¥£¦¨¥¤©¨¦¦¨Ÿ©¥¤§¥©

.(` ,gx .` ,etw mẄ

.14aizkC ,mc` `Eddn `nlr lM ofY` oFdzEkfaE ,DieEbA oFl lir`e ,lik`")¨¦§¨¦§©¥¦§¥¦§¨¨¨§¨¥©¨¨¦§¦

[zcFarl aUre'] aizM `C lre .''Fbe mc` d`xnM zEnC `QMd zEnC lre' :DiA¥§©§©¦¥§§©§¥¨¨§§©¨§¦§¥¤©£©

mc`d`pFfn `wR`l ,ux`d on mgl `ivFdl oibA ,rcFnYW`C `Edd ± ' ¨¨¨©§¦§§©§¦§¦¤¤¦¨¨¤§©¨¨§¨

."`WiCw ux`d on `nlrl§¨§¨¦¨¨¤©¦¨

mzEkfaE ,FkFzA mqipknE lkF` ,Ff dndA lr hlFWe akFxW mc` FzF`W :mEBxY©§¤¨¨¤¥§¥©§¥¨¥©§¦¨§¦§¨

mc` d`xnM zEnC `QMd zEnC lre' :FA aEzMW ,mc` FzF`n mlFrd lM oFGp¦¨¨¨¥¨¨¤¨§©§©¦¥§§©§¥¨¨

[zcFarl aUre'] aEzM df lre .''Fbemc`don mgl `ivFdl icM ,rcFPW FzF` ± ' §§©¤¨§¥¤©£©¨¨¨¤¨§¥§¦¤¤¦

.(dWFcTd ux`dn mlFrl oFfn `ivFdl ,ux`d̈¨¤§¦¨¨¨¥¨¨¤©§¨

.15.(zEliv`C zEklnd)©©§©£¦
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d`ixAd mlFrA Fnvr'כּוzFnWPd ,`awEPd zcil , ©§§¨©§¦¨¥©©§¨©§¨
l ,mik`lOded`ixAd mlFr'כּו. §©©§¨¦§¨©§¦¨

:DiPin lirl azM ,WOn zEliv`C o''xp oM oi`X dn©¤¥¥©©©£¦©¨¨©§¥¦¥
zEwl`n cxtp xaC zFidl ozEdn dPYWp `l xWt`"¤§¨Ÿ¦§©¨©¨¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ

dQknכּו' mIde mId KFzA mdW ,`Oi ipEp oiprM Edfe ."§¤§¦§¨¥©¨¤¥§©¨§©¨§©¤
mIdn cxtp zFidl mdl xWt` i`e ,mdilr16. £¥¤§¦¤§¨¨¤¦§¦§¨¥©¨

,d`ixaA zEliv`CÎzEklOn E`xaPW zFnWPd la £̀¨©§¨¤¦§§¦©§©£¦¦§¦¨
FnkE ."ux`d zndA" mi`xwp ,cxtp xace Wi zFidl¦§¥§¨¨¦§¨¦§¨¦¤¡©¨¨¤§

"Dpinl dIg Wtp" ± dWAIAW mi`ExA(ck ,` ziW`xA)mbd , §¦¤©©¨¨¤¤©¨§¦¨§¥¦£©
md df lM mr ,ux`d gnSn milkF`e ,miIg md dPOOW¤¦¤¨¥©¦§§¦¦¤©¨¨¤¦¨¤¥
dQkn mIdW ,`Oi ipEp FnM `le ,Fnvr iptA xace Wi¥§¨¨¦§¥©§§Ÿ§¥©¨¤©¨§©¤

mIdn cxRdl mdl xWt` i`e mdilr'כּו.l''PM , £¥¤§¦¤§¨¨¤§¦¨¥¥©¨©©
,"miIg ur"A oiIre'ד ּפרק מ"ז , ׁשער א ּבי''ע, סדר :ׁשער §©¥§¥©¦ִֵֶֶֶַַַַַַ

dxiviC mik`lOl cilFdl `Ed d`ixaC p''Ef bEEiGW"¤¦¦§¦¨§¦©©§¨¦¦¦¨
odNW zFnWPd'כּוd`ixaC mc` ipA zFnWp `le `mכּו', ." ©§¨¤¨¤§Ÿ§¨§¥¨¨¦§¦¨¦

,zEliv`CÎp''Ef bEEif" :mW azMW dn ok FnM ,oM¥§¥©¤¨©¨¦©£¦
zFnWp oM mB Epiid ,"miwiCSd zFnWp micilFOW¤¦¦¦§©©¦¦©§©¥§¨

d`ixaC'ה'..כּו ּובפרק  ׁשם . עּיין ¦§¦¨ְֵֶֶַָ

,"miciqg zpWn"A azM okeּפרק ואיּמא, א ּבא  זיּוּוג  מּסכת §¥¨©§¦§©£¦¦ְִִֶֶֶֶַַָָ

:ג'
cilFdlE beECfdl ± zEliv`CÎp''EfA gM mipzFp§¦Ÿ©§©£¦§¦§©¥§¦

d`ixAd mlFr l` miwiCSd zFnWp'כּו± d`ixaCÎp''EfA ; ¦§©©¦¦¤¨©§¦¨§¦§¦¨
.dxivId mlFr l` mik`lOd zFnWp cilFdlE beECfdl§¦§©¥§¦¦§©©§¨¦¤¨©§¦¨

,`vIe xdGA `icdA rnWn oke' א עּמּוד  קנ "ה, .17ּדף §¥©§©§¤§¨©Ÿ©©¥¥ַַ

,`xwIe xdGA mpn`' ב עּמּוד  סֹוף  כ "ד, icdA`,ּדף  rnWn ¨§¨©Ÿ©©¦§¨ַַ©§©§¤§¨
WtPd `xwpe ,zEliv`CÎp''Ef bEEiGn EkWnp zFnWp WIW¤¥§¨¦§§¦¦©£¦§¦§¨©¤¤

WOn zEliv`CÎWtp `idd18. ©¦¤¤©£¦©¨
cEgIn EkWnPW ,zFnWp mzQW ,oaEn mipR lM lr K ©̀©¨¨¦¨¤§¨§¨¤¦§§¦¦
d`ixA zpigA EUrp md ,d`ixAd mlFrA zEliv`CÎp''Ef©£¦§¨©§¦¨¥©£§¦©§¦¨

zEliv`CÎ`awEpdn ozcil ici lr'כּו. ©§¥¥¨¨¥©§¨©£¦
a''i" d`ixaAW mihaW a''id xdGA E`xwPW oipr Edfe§¤¦§¨¤¦§§©Ÿ©©§¨¦¤¦§¦¨

xwA'כּו"(c ,c a minId ixaC .dk ,f '` mikln)a''i" WExiR dPde . ¨¨§¨¦¦§¥©¨¦§¦¥¥
zF`UFp" zFidl daMxn zpigaA ,ax mgMW Epiid ,"xwÄ¨©§¤Ÿ¨¨¦§¦©¤§¨¨¦§§

."`QMd lrW ± zEliv`C ± mc`" zpigaE ,"`QMd z ¤̀©¦¥§¦©¨¨©£¦¤©©¦¥
EdYd mlFrn mixExiAd gkA Epiide'כּוx`AzPW znbEC , §©§§Ÿ©©¥¦¥¨©Ÿ§©¤¦§¨¥

zF`UFp zFIgde" oiprA lirl'כּו." §¥§¦§¨§©©§
ignUe iPx" wEqR lr ± xg` mFwnA x`Fan dPdeza" §¦¥§¨§¨©¥©¨¨¦§¦§¦©

(ci ,a dixkf)zEliv`CÎzEkln zpigA `idW ,"zA" zpigAW , §©§¨¤§¦©©¤¦§¦©©§©£¦
lig zW`" zFidle ,z`U xziA dlrY ,d`ixaA zcxFId©¤¤¦§¦¨©£¤§¤¤§¥§¦§¥¤©¦

DlrA zxhr"(c ,ai ilWn),xxAzOd gM lFcb didi iM , £¤¤©§¨¦§¥¦¦§¤¨Ÿ©©¦§¨¥
b''q mXn `EdW'כּוdlrnl ENit` dlrYW ,Epiide . ¤¦¥¨§©§¤©£¤£¦§©§¨

.`Oi` zpigAn¦§¦©¦¨

,glW zWxR xdGd iR lr ,xg` mFwnA x`AzPW FnkE§¤¦§¨¥§¨©¥©¦©Ÿ©¨¨©§©
קע"א wEqRּדף lr ,(g ,ci dixkf)min E`vi `Edd mFIA dide" : ַ©¨§©§¨§¨¨©©¥§©¦
n miIgmilWExid l` mivg" ,zEkln zpigA `idW ± "mI ©¦¦¨©¦¤¦§¦©©§¤§¨¤©¨

ipFncTd"(mW)dpiA `idW mixExiAdכּו'± cSn ,mrHde . ©©§¦¨¤¦¦¨§©©©¦©©¥¦
zxxan zEklOdW ± Edzc dpiA ,dnkg ,xzkC mivFSipC§¦¦§¤¤¨§¨¦¨§Ÿ¤©©§§¨¤¤

r''iaA'כּו. §¦©

otFq uErp" iM ,cFre'19"כּוdUrn sFq"e 20okle"כּו', , §¦¨¨§©£¤§¨¥
xzM zpigA `id zEklOd'כּוÎxF`C zFxitq xUrA ©©§¦§¦©¤¤§¤¤§¦§

xfFg21zFnWPl oM mB oFxzi Wi `nrh i`dn okle . ¥§¨¥¥©©£¨¥¦§©¥©§¨
lr ,p''Ef bEEiGn Epiid ,zEliv`CÎzEklnn miclFPd©¨¦¦©§©£¦©§¦¦©
mdW ,`Oi ipEp mi`xwPd ,`Oi` zpigAOW zFnWp§¨¤¦§¦©¦¨©¦§¨¦¥©¨¤¥

.`Oi`eÎ`A` cEgIn mi`vFId zFnWPd©§¨©§¦¦¦©¨§¦¨
zEliv`C `''f cSn mB ,z`f cFrezFnWpA ENit`e) §Ÿ©¦©¨©£¦©£¦¦§¨

(oaEOM ,df oFxzi KiIW ,p''Ef zpigAOW ,WOn zEliv`CiR lr ©£¦©¨¤¦§¦©©¨¦§¤©¨©¦
`hEf `xc`A aEzMX dn רצ"ב gFn`ּדף i`dn m`e a`" : ©¤¨§¦§¨¨ַ¨¨¥¥©¨

iwtp'כּו,`''fdW ."cig`e `iilY `WiCwÎ`wiYrA `''f , ¨§¦¨§©¦¨©¦¨©§¨§¨¦¤©¨
WxXn dlrnl FWxWA `Ed ,zEliv`CÎzFCn `EdW¤¦©£¦§¨§§©§¨¦Ÿ¤

.dHnl KWnPW `N` ,`Oi`eÎ`A ©̀¨§¦¨¤¨¤¦§¨§©¨
EclFPW s` ,mc`A zFCOd ,lWn KxC lr FnkE§©¤¤¨¨©¦§¨¨©¤§

lkVd on ENBzpe'כּוoWxWA zFCOd xTir mFwn lMn , §¦§©¦©¥¤¦¨¨¦¨©¦§¨§¨
zExABzd zFCOA Wi okle .lkVd on dlrnln Egwlp¦§§¦§©§¨¦©¥¤§¨¥¥©¦¦§©§

ocilFOd lkVA didX dOn xzFi22. ¥¦©¤¨¨©¥¤©¦¨
l"fx Exn` okle23zFa`de ,"daMxOd od od zFa`d" : §¨¥¨§©©¨¨¥¥©¤§¨¨§¨¨

z` zFlrdl daMxn zpigA md ± zEliv`CÎz''bg od¥©©©£¦¥§¦©¤§¨¨§©£¤
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ועל 16. יׂשראל". "וּירא הּמתחיל ּבדּבּור ּבׁשּלח, ּבפרׁשת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ(ּוכמֹו
ב'). עּמּוד מ"ח, ּדף ּבׁשּלח, ּפרׁשת הּזהר מאמר ְֲִַַַַַַַַַָָֹּפי

ד'.ועּיי 17. ּפרק ט"ו, ׁשער ּב"ּפרּדס" ן ְְֵֵֶֶַַַַַ

ּבפירּוׁש18. – ּבּזהר מקֹומֹות ּבכּמה עֹוד מׁשמע `)(וכן ,ci d`x) ּבנים" : ְְְְְֵֵַַַַַָֹ§¥ִָ
וּיקרא  ּופרׁשת ב'. עּמּוד פ"ז ּדף יתרֹו ּבּזהר ועּיין אלקיכם". לה' ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹאּתם
לפירּוׁש – ב' עּמּוד צ"ד, ּדף מׁשּפטים ּפרׁשת וריׁש ב'. עּמּוד ז', ְְְִִֵֵַַַַַָָָּדף
ּובספר  ׁשם. הּזהר לׁשֹון וכפׁשט ד'. ּדרּוׁש ל"ח, ׁשער חּיים" ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹה"עץ
ּפסּוק  על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ך'. ּופרק א' ּפרק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּגלּגּולים"
ּכאן  ואין א'. עּמּוד צ"ו ּדף מׁשּפטים ּבּזהר ועּיין ונאוה". אני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ"ׁשחֹורה

ְמקֹומֹו).

.19.(f dpWn ,` wxR dxivi xtq ."ozNgzA")¦§¦¨¨¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.20.("icFc dkl" hEIR ."dNgY daWgnA")§©§¨¨§¦¨¦§¨¦

ּפסּוק21. על – אחר ּבמקֹום ci)וכּמבֹואר ,a mixiXd xiW) את "הראיני ְְְֵַַַָָָ¦©¦¦ְִִֶַ
כּו'". ְִַַמראי

הרצּועֹות 22. ּבענין ּכחֹותם", "ׂשימני ּפסּוק על ּבּביאּור ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכמֹו
ועל  מסעי". "אּלה ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּתפיּלין
רּוחין  "ּתלת ּגּבי א', עּמּוד נ', ּדף ּבׁשּלח, ּבפרׁשת ׁשּבּזהר הּתֹוספּתא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּפי

כּו'". ּבתלת ְְִִִָָּדכלילן

.23.(` ,atw zTg b wlg .a ,ix WBIe ` wlg xdf .e ,fn dWxR dAx ziW`xA)§¥¦©¨¨¨¨Ÿ©¥¤©¦©¥¤ª©
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l''Pd KxC lr ,zEliv`CÎdnkg zpigA `Ed ,mc`d̈¨¨§¦©¨§¨©£¦©¤¤©©
zEliv` iAbl d`ixaC `YaMxnA'24כּו. §¤§©§¨¦§¦¨§©¥£¦

"xAd xFW" zpigAnW zFnWPd ,`nrh i`dn mb okle§¨¥©¥©©£¨©§¨¤¦§¦©©¨
KxC lr ± `Oi`eÎ`A`C zFnWPd ± "oziel" z` milrn©£¦¤¦§¨¨©§¨§©¨§¦¨©¤¤
sFqÎoi` xF`A dnkgd milrn zEliv`CÎz''bgW¤©©©£¦©£¦©¨§¨§¥

dnkgdn dlrnNW'כּוdnkgd iAbl zEliv`CÎzFCOde . ¤§©§¨¥©¨§¨§©¦©£¦§©¥©¨§¨
xzFi dxEaB Dl Wi dndAd FnM ± lWn KxC lr lWnp¦§¨©¤¤¨¨§©§¥¨¥¨§¨¥

oFilr mFwOn dgwlp DWxWAW mEXn ,mc`dn'כּוiM , ¥¨¨¨¦¤§¨§¨¦§§¨¦¨¤§¦
dnkg zpigA ± mc`e ,zFCn zpigA Epiid dndA'כּו. §¥¨©§§¦©¦§¨¨§¦©¨§¨

,ipinW zWxR xdGd WExitA ,"Kln WCwn"A oiIre, ל "ח ּדף §©¥§¦§©¤¤§¥©Ÿ©¨¨©§¦¦ַ

ב ' wEqRעּמּוד  lr ,(c ,h ipinW)li`e xFWe"'כּו± "xFW" :WxitC ," ַ©¨§¦¦§¨©¦§¥¥
sqFiA aEzMW FnM ,`''fÎcFqiA(fi ,bl dkxA)xcd FxFW xFkA" : ¦¨§¤¨§¥§¨¨§¨¨

,`awEPdnW zFnWPd WxW cSn df lM KiIWC oMW lke ."Fl§¨¤¥§©¨¨¤¦©Ÿ¤©§¨¤¥©§¨
EdYd mlFrn r''iAn zxxaOW ,zEkln'כּו. ©§¤§¨¤¤¦¦©¥¨©Ÿ

,"de`pe ip` dxFgW" wEqR lr xE`iAA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥©¥©¨§¨£¦§¨¨
dUrp `weC df ici lr ,r''ial zcxFIW zEklOd lW Ff dpigAW¤§¦¨¤©©§¤¤¤§¦©©§¥¤©§¨©£¤
zFnWPd zpigal o`M KiIW df lke .dlrp c`n DAbd diIlrd̈£¦¨©§¥©§Ÿ©£¤§¨¤©¨¨¦§¦©©§¨

.oaEOke .xAd xFW mi`xwPW¤¦§¨¦©¨§©¨

l"fx Exn`W oipr Edfe25ozieNl uzFp zFndA" :eipxwA," §¤¦§¨¤¨§©©§¥¥©¦§¨¨§©§¨
`xnBA `zi` dPd iM26oNEM cbpM zFIgd ilbx" crכּו': ," ¦¦¥¦¨©§¨¨©§¥©©§¤¤¨©

" :`Ed DFaB xzFId dpigAdipxwiM ."oNEM cbpM zFIgd ©§¦¨©¥¨©©§¥©©§¤¤¨¦
zpigaA od "zFIgd ipxw"e ,i''dp zpigA `Ed "zFIgd ilbx"©§¥©©§¦©¤¦§©§¥©©¥¦§¦©

zlFBlBdn mignFv odW ,xzM'כּו,l''Pd oipr Edfe ± ¤¤¤¥§¦¥©ª§¤§¤¦§¨©©
xzM zpigA `id ,"dAx dndA" z`xwPW ,zEklOdW¤©©§¤¦§¥§¥¨©¨¦§¦©¤¤
zpigAnW ,"oziel" z` EdiAbi df ici lre ,dlrnlÎdHOn¦©¨§©§¨§©§¥¤©§¦¤¦§¨¨¤¦§¦©

dnkgdn dlrnNW xzMd xF`A ,dpiaE dnkg'כּו. ¨§¨¦¨§©¤¤¤§©§¨¥©¨§¨

WExitA ,xg` mFwnA x`AzPX dn oiprM Epiide27 §©§§¦§¨©¤¦§¨¥§¨©¥§¥

dnx"ipxw'כּו"(` ,a '` l`EnW)A gWnPW ceC" ±oxw'28"כּו. ¨¨©§¦§¥¨¦¤¦§©§¤¤

mipFia`l ozp xGR" :Edfe'כּו"cFakA mExY FpxwmiNdY) §¤¦©¨©¨¤§¦©§¨§¨§¦¦

(h ,aiwmExY" zpigA didi zFIUrn zFvOd mEIw ici lrW ,¤©§¥¦©¦§©£¦¦§¤§¦©¨
"Fpxw29. ©§

FxFW xFkA" :Edfe'כּוaEzMW FnkE ."eipxw m`x ipxwe , §¤§§©§¥§¥©§¨§¤¨
(`i ,av miNdY)"oprx onWA izFNA ,ipxw m`xM mxYe" :30. §¦¦©¨¤¦§¥©§¦©¦§¤¤©£¨

z` oM mb dlri xAd xFWC ,Ff d`lrd oipr oaEi cFre§¨¦§¨©£¨¨§©¨©£¤©¥¤
zFnWp md `Oi ipEp llM KxCW aB lr s` ± ozieNd©¦§¨¨©©©¤¤¤§¨¥©¨¥§¨
,ux` mW lr mi`xwPd zFnWp zpigAn mipFilr xzFId©¥¤§¦¦§¦©§¨©¦§¨¦©¥¤¤
mi oiprA oM mb `Ed `peeb i`dMC ± "ux`d zndA"¤¡©¨¨¤¤§©©§¨©¥§¦§¨¨

:onvr dWAie§©¨¨©§¨

,dWAi zpigAn dlrnNW ,`iqMz`cÎ`nlr `Ed miC§¨¨§¨§¦§©§¨¤§©§¨¦§¦©©¨¨
xcq cSn `id df lM K` .`iilBz`cÎ`nlr `EdW¤¨§¨§¦§©§¨©¨¤¦¦©¥¤
dnEvre dAx dx`d iENib ici lr la` ,zElWlYWdd©¦§©§§£¨©§¥¦¤¨¨©¨©£¨
mi Ktd" df ici lr ,zElWlYWdd xcQn dlrnln¦§©§¨¦¥¤©¦§©§§©§¥¤¨©¨

"dWAil31,mW ,dAxc`e ,oieW dWAie mi "mW" iM , §©¨¨¦¨¨§©¨¨¨¦§©§©¨¨
"dncw ux`" ± "dnEcTd daWgn"A32. §©§¨¨©§¨¤¤¨§¨

'an mikWnPd zFnWPd oiprA oM mB df KxC lre§©¤¤¤©¥§¦§¨©§¨©¦§¨¦¦
zElWlYWdd xcq cSn ,okle .dWAie miC zFpigAd©§¦§¨§©¨¨§¨¥¦©¥¤©¦§©§§
cSnE ;xAd xFW z` ozieNd dlri ± dHnlÎdlrnlOW¤¦§©§¨§©¨©£¤©¦§¨¨¤©¨¦©

dncw ux`" daWgOAW ,dlrnlÎdHnlOW dpigA'כּו" §¦¨¤¦§©¨§©§¨¤©©§¨¨¤¤¨§¨
ozieNl xAd xFW dlri :.33כּו'± ©£¤©¨©¦§¨¨

cFre:xAd xFWe oziel oiprA xnFl Wi §¥©§¦§¨¦§¨¨§©¨
xg` mFwnA x`Fan dPdC34wEqR lr ,,e mixiXd xiW) §¦¥§¨§¨©¥©¨¦©¦¦

(hÎgzFkln dOd miXW" izpFiכּו': `id zg` dGnCכּו', ± " ¦¦¥¨§¨©©¦¨¦§¦¤
miXW" ixdW ,dxFYdn midFaB zFnWPdW ,rnWn©§©¤©§¨§¦¥©¨¤£¥¦¦

l"fx Exn` "zFkln35zFYkQn miXW EN`" '`zgכּו': , §¨¨§©©¥¦¦©¤§©©
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ענין 24. ּביאּור "להבין הּמתחיל ּבדּבּור ּבאריכּות, זה ענין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוכּמבֹואר
הּמרּכ הן הן יתרֹוהאבֹות ּבפרׁשת – Kli`e)בה" c ,ar xF` dxFY). ְְְִֵֵֶַַָָָָָָ¨¨¥¨

קכ"ג, ּדף ׂשרה, חּיי ּפרׁשת הּזהר ּפי על אחר, ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹועּיין
אּבא  על לז''א ׁשּיׁש יתרֹון ענין ּכן ּגם – כּו'" ׁשנה "מאה ּבענין א' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעּמּוד

ׁשם. עּיין כּו'. ְִֵַָָואיּמא

.25.(b dwqR ,bi dWxR ,ipinW dAx ziW`xA)§¥¦©¨§¦¦¨¨¨¦§¨

.26.(` ,bi dbibg)£¦¨

.27dnx" ,"'dA ipxw dnx ,'dA iAl ulr :xn`Ye dPg lNRzYe" :` ,ci dNibn)§¦¨©¦§©¥©¨©Ÿ©¨©¦¦©¨¨©§¦©¨¨

lE`W ,ozEkln dkWnp ± oxwA EgWnPW dnlWE ceC ± "ikR dnx" `le "ipxw©§¦§Ÿ¨¨©¦¨¦§ŸŸ¤¦§§§¤¤¦§§¨©§¨¨

.(ozEkln dkWnp `l ± KtA EgWnPW `Edie§¥¤¦§§§©Ÿ¦§§¨©§¨

יתרֹו28. ּבפרׁשת – ּתֹורה" מּתן ענין ׁשרׁש להבין "הּנה הּמתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבדּבּור
ipXd WExC ± "FWCwl zAXd mFi z` xFkf" wEqR lr xE`iAA xF` dxFY d`x)§¥¨©¥©¨¨¤©©¨§©§§©¥¦

(b ,ar ּפרׁשת סֹוף ּבּזהר, – ה' ּפרק סֹוף דצניעּותא" ּב"ספרא מּזה ועּיין .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
א'. עמּוד סֹוף קע"ט, ּדף ְַַָּתרּומה,

ב'.29. עּמּוד סֹוף קנ"ג, ּדף :ּבהעלֹות ּבפרׁשת ּבּזהר ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹּוכמֹו

א'. ל''ד, צו, ּובפרׁשת א'. צ"ו, ּדף וּירא, ּבפרׁשת ּבּזהר, ועּיין א'. ְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָֹקנ''ד,
`):מענין ,d dirWi)."'כּו ׁשמן ּבן "ּבקרן ְִֵָ§©§¨ְֶֶֶֶָ

לֹו30. "ּובא ּבענין א', עּמּוד ק"ך, ּדף ּבּמדּבר, ּפרׁשת סֹוף ּבּזהר ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹועּיין
כּו'". ְֶֶלקרן

.31.("FA dgnUp mW ,lbxa Exari xdPA ,dWAil mi Ktd" :e ,eq miNdY)§¦¦¨©¨§©¨¨©¨¨©©§§¨¤¨¦§§¨

מצֹות 32. תאכל ימים "ׁשׁשת הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּוכמֹו
כּו'".

.33ipA xRqn dide" ligzOd xEAcA oM mB x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥©¥§¦©©§¦§¨¨¦§©§¥
Edfe ,"min" zpigAn dlrnl "ux`" didi cizrNW ,"l`xUi¦§¨¥¤¤¨¦¦§¤¤¤§©§¨¦§¦©©¦§¤

rwFxl"miOd lr ux`d"'כּו.(e ,elw miNdY) §©¨¨¤©©¨¦§¦¦

האבֹות  ּבענין ּדֹודי", "קֹול הּמתחיל ּבדּבּור לזה, קרֹוב ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ(ועּיין
כּו'). ּוגבעֹות" "הרים ׁשּנקראּו ְְְְִִִֶָָָואּמהֹות

.34a ,gl mixiXd xiW dxFY ihETl "zFkln dOd miXW" ligzOd xEAC)¦©©§¦¦¦¥¨§¨¦¥¨¦©¦¦

.(Kli`ë¥¨

.35.("Ezn `l gxw ipaE" iAB ,gxw zyxtaE .FnFwnA dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨¦§§¨¨©Ÿ©©¥§¥Ÿ©Ÿ¥



ריט c"ag i`iyp epizeax zxezn

,Ktdl rnWn minrtle ± "l`xUiÎzqpM Ff 'izpFi `id¦¨¦§¤¤¦§¨¥§¦§¨¦©§©§¥¤
`WcEwA `ziixF`e ,`ziixF`A o`xXwzn" zFnWPd iM¦©§¨¦§©§¨§©§¨§©§¨§§¨

"`EdÎKixA36. §¦

l"fx Exn`X dn EdGW ,oiprd K`37DaAgn ff `l" : ©¨¦§¨¤¤©¤¨§©©Ÿ¨§©§¨
D`xTW criYA'כּוD`xTW cr DaAgn ff `l ,iO`iM ." ©¤§¨¨¦¦Ÿ¨§©§¨©¤§¨¨¦¦¦

milAwn zpigA mdW Epiide ,lAwn zpigA Epiid 'zA'©©§§¦©§©¥§©§¤¥§¦©§©§¦
mdW ,dAxC` Epiid ,'iO`' d`xTWM ok` ;dxFYdn¥©¨¨¥§¤§¨¨¦¦©§©§©¨¤¥

dxFYdl miriRWn zpigA'38כּו. §¦©©§¦¦§©¨

:oziele xAd xFWC zFpigAd 'a oipr Edfe§¤¦§¨©§¦§©¨§¦§¨¨

lFrl wfg FgMW ,xFXd iM39± "zFvn lFr" Epiide , ¦©¤Ÿ¨¨§§©§¦§
aEzMW FnM ,car zpigaA ,`weC "lFr"(bi ,`i awr): ©§¨¦§¦©¤¤§¤¨¥¤

dYre" ligzOd xEAcA dGn x`AzPW FnkE ."FcarlE"§¨§§¤¦§¨¥¦¤§¦©©§¦§©¨
xEv ,EpGEr oFc`" WExiR oiprA ,"ipc` gM `p lCbi¦§©¨Ÿ©©§©§¦§¨¥£¥

EpABUn'40"כּוzpigA KWnp df lFre lEHiA ici lrW , ¦§©¥¤©§¥¦§¤¦§¨§¦©
zFidle ,dlrnl DzFlrdl ,dnWPdl WEalE siTn©¦§§©§¨¨§©£¨§©§¨§¦§

."mikldn" zpigaA¦§¦©©§§¦

,`x`e zFAxA oiIre' ח WFcTdּפר ׁשה lW FWEal EdnE : §©¥§©¨¥¨ָָָ©§¤©¨
fFr ?`EdÎKExA'כּו"oYi FOrl fFr 'd" ±(`i ,hk miNdY)עּיין כּו'". ¨§©¦¥§¦¦ֵַ

ָׁשם .

,zFvOd ici lr mikWnPd miWEaNd WxW mXnE¦¨Ÿ¤©§¦©¦§¨¦©§¥©¦§
"Ltq`i 'd cFak"E zFidl(g ,gp dirWi). ¦§§©©§¤§©§¨

lrW ,`weC zFvOdn lAwn `Ed Ff dpigaA ,`vnpe§¦§¨¦§¦¨§©¥¥©¦§©§¨¤©
micnFrd oiA mikldn" zpigaA zFidl `ai `weC df ici§¥¤©§¨¨Ÿ¦§¦§¦©©§§¦¥¨§¦

f)"כּו' ,b dixkf)md EN` miWEaNde .l''Pd miWEaNd ici lr , §©§¨©§¥©§¦©©§©§¦¥¥
EpkEi mci lre mdAW ,zFIp`e "oiAx`" oM mB mi`xwPd©¦§¨¦©¥©§¦¨¢¦¤¨¤§©¨¨§

`iqMz`cÎ`nlr `EdW ,mIA Klil41. ¥¥©¨¤¨§¨§¦§©§¨

zpigA mdA WIW ,c`n zFdFaB zFnWp Wi ok`̈¥¥§¨§§Ÿ¤¥¨¤§¦©
KxC lr ,lEab ilA ,"Lc`n lkA" zpigA ,`AlcÎ`zErx§¨§¦¨§¦©§¨§Ÿ¤§¦§©¤¤

,"mipFW`xd miciqg"עּמּוד ל "ב, ּדף ּדברכֹות  ה' ּפרק  ריׁש (הּנזּכר £¦¦¨¦¦ְְִִֵֶֶַַַָָ

dxFYdn,ב ') dlrnl Edf ,Ff dpigAW ּבּגמרא± ּכּמרּוּמז  ¤§¦¨¤§©§¨¥©¨ְְַַָָָ

`42Exnׁשם dfA `vFIM lre .43drWA FnlFr dpFw Wi" : ָ§©©¥¨¤¨§¥¤¨§¨¨
zg`'כּו,xzM zpigAn Edf ,Ff `AlcÎ`zErx zpigA iM ," ©©¦§¦©§¨§¦¨¤¦§¦©¤¤

lkVdn dlrnNW oFvx `EdW'כּו,dxFYd xFwn `Ede , ¤¨¤§©§¨¥©¥¤§§©¨
zwtp dnkgn"C'כּו." §¥¨§¨¨§¨

D`xTW cr DaAgn ff `l" :Exn` df lreiO`'כּו." §©¤¨§Ÿ¨§©§¨©¤§¨¨¦¦
izpFi `id zg`" oipr Edfe'כּוwEqR lr x`AzPW FnM ," §¤¦§¨©©¦¨¦§¤¦§¨¥©¨

.df¤

:Epiid ,"rbxM FtiTnE mIA hXW oziel" oipr Edfe§¤¦§¨¦§¨¨¤¨©¨©¦§¤©©§
mdW ,zFIp`de "oiAx`"d zbxcOn dlrnl `EdW¤§©§¨¦©§¥©¨©§¦§¨¢¦¤¥
ENrzi mci lre mdAW ,zFvOd dUrOOW miWEaNd©§¦¤¦©£¤©¦§¤¨¤§©¨¨¦§©
iM ,"dnkgd mi" ,'oinlr lM aaFq' zpigaA ± zFnWPd©§¨¦§¦©¥¨¨§¦©©¨§¨¦
miA KiWnnE riRWnE ,mId z` siTn `Ed ,dAxC` m ¦̀©§©¨©¦¤©¨©§¦©©§¦§©

lrnln dnkgddnkgdn d'כּו,xEAig oFWl ± oziel iM . ©¨§¨¦§©§¨¥©¨§¨¦¦§¨¨§¦
WFcTdA dlrnNW dxFY xAgn did ceC" :KxC lr©¤¤¨¦¨¨§©¥¨¤§©§¨§©¨

.lirl x`AzPW FnM ,"`EdÎKExÄ§¤¦§¨¥§¥

cr DaAgn ff `l"C Ff dpigA ,zn`A iM zFid mre§¦¡¦¤¡¤§¦¨§Ÿ¨§©§¨©
xFW zpigAn DFaB ,oziel zpigA `EdW ,"iO` D`xTW¤§¨¨¦¦¤§¦©¦§¨¨¨©¦§¦©

D`xTW cr DaAgn ff `l" zpigA `EdW ,xAdiYAs` ," ©¨¤§¦©Ÿ¨§©§¨©¤§¨¨¦¦©
ignUe iPx" :aizM `alÎcizrl ok iR lrza'כּוiYpkWe , ©¦¥¤¨¦¨Ÿ§¦¨¦§¦§¦©§¨©§¦

KxC lr EdGW ,xg` mFwnA x`AzPW FnM ,`weC "KkFza§¥©§¨§¤¦§¨¥§¨©¥¤¤©¤¤
(bi ,ap dirWi)liMUi dPd" :iCar`Vpe mExi'כּוcar zpigA ," §©§¨¦¥©§¦©§¦¨§¦¨§¦©¤¤

l xFWM" zpigaA ,"Fcarl"C l''PdlFrdlrn FA Wi ," ©©¤§¨§¦§¦©§§¥©£¨
dxizi dbxcnE'כּוozNgzA otFq uErp"e :".כּו', ©§¥¨§¥¨§¨¨¦§¦¨¨
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.36.(` ,br ixg` b wlg xdf) על וּיקהל, ּפרׁשת ריׁש ּברּבֹות מׁשמע (וכן Ÿ©¥¤©£¥ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָ
ׁשם). עּיין אּלה". ּברא "מי ִֵֵֶַָָָָּפסּוק

.37.(d ,ap dAx zFnW)§©¨

הּמתחיל 38. ּבדּבּור מּקץ, ּפרׁשת א ֹור", ּב"תֹורה מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ(ועּיין
בת"). וׂשמחי ְְִִִַָ"רּני

.39.("lFrl xFWM dxFz ixaC lr Fnvr mc` miUi mlFrl" :a ,d dxf dcFar)£¨¨¨§¨¨¦¨¨©§©¦§¥¨§§

.40.(c ,hl .` ,hl glW DxFY ihETl ."xF` xvFi" zMxA)¦§©¥¦¥¨§©

מלח").41. תׁשּבית "ולא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ(ּוכמֹו

.42.("zxOYWn mzxFY md miciqgW KFYn")¦¤£¦¦¥¨¨¦§©¤¤

.43.(` ,fi dxf dcFar)£¨¨¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

מוצאין ÔÈ·‰ÏÂ(ו) אנו הנה ביאור. בתוס' זה ענין כל
והוא  קצרה בדרך בזהר זה ענין תוכן כל
בעיר  מגפה שהיתה טרשא מכפר אחא דר' עובדא גבי

הזה  המקום על וכיפר הקטורת מעשה כמו ועשה
בזה  עשה יפה שלא שם ואמרו כו' המגפה ותעצר
המגפה  ותעצר זאת עובדא ע"י נתכפר שבודאי דהגם
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c"agרכ i`iyp epizeax zxezn

והענין  ע"ש. כו' אשתכח בחיובא עלמא מ"מ אבל כו'
כמו  המגפה עוצרת שהקטר' הטעם כי ידוע להיות הוא
החיים  ובין המתים בין שעמד המחתה ע"י באהרן
ניצוצו' העלאת יש שבקטר' לפי היינו המגפה ותעצר
חטא  בסיבת שנפלו דקליפ' ארורים בי"א שנפלו דתהו
משם  נמשך שהמות כו' חוה על נחש שבא טו"ר עה"ד
ואת  החיים כמ"ש ארור ונק' מות יורדו' רגלי' כמ"ש
הקטר' בהעלאת אך כו'. הרע ואת המות ואת הטוב
עצמו  שהרע דהיינו לטוב ומרע לברוך מארור יתהפך
כמ"ש  המות סם היפוך חיים סם שנק' טוב נעשה
להמתיק  באפך קטור' ישימו י) לג, (דברים וז"ש במ"א.
דוקא  בקטרת ע"כ לחיים ממות בשרשו הקשה הדין
הקטרת  ביכולת שיש אע"פ מ"מ אך כו'. המגפה תעצר
בעה"ח  עה"ד שניתקן מצד זהו לחיים ממות להפוך
מעה"ד  שאכל לאחר עה"ח אדם באכילת הנ"ל ע"ד
למטה  עצמו הרע שניתקן ולא ימות ולא יחי' הרע שגם
עשו  אשר העון באותו נשאר עצמו הרע מ"מ שהרי
ועלמא  בטוב הרע ונתערב תשובה עשו ולא העיר אנשי
המשכה  יש הקטורת שע"י רק אשתכח דעה"ד בחיובא
עץ  ה' ויורהו כמו המות את לעצור דעה"ח עולם מחיי
המרים  דמים דידוע המים וימתקו המים אל וישלך

מים האלה  כמו ארורים די"א הקשות גבורו' בחי' הן
וע"י  כו'. בטנה דצבת' דסוטה המאררים המרים
טו"ר  מעה"ד למעלה שהוא עה"ח מבחי' עץ השלכת
דוקא  ע"י ע"כ כלל ארורים די"א לרע שרש אין ששם
אבל  כו' מתוקים הם גם ונעשים המרים מים נמתקים
משא"כ  כו'. למתיקות נתהפכו הללו המים שעצם לא
אעביר  הטומאה רוח ואת ב) יג, (זכרי' דכתיב לעתיד
כולו  כי כלום ממנו ישאר ולא הרע כל יבוער הרי
יבוער  לקדושה יהופך שלא והנשאר לטוב יהופך
לאהפכא  בתו"מ דעכשיו הבירורים ע"י והוא לגמרי
נעשו  עצמן שהזדונות עד למיתקא ומרירו וכו' חשוכא
היה  וכך וכלל. כלל בחיובא עלמא יהיה ולא כו' זכיות
ולא  הרע ויבוער תשובה שיעשו זו בעיר לעשות צריך
בלא  הקטרת ע"י אבל כו'. בחיוב' עלמא ישתכח
הרי  כי עשה  יפה לא בעיר המגפה שנעצר' הגם תשובה
הנ"ל  ע"ד נצחי קיום לו ויש אשתכח בחיובא עלמא
שהיה  הגם נצחי קיום להרע גם שיהי' לעולם וחי בענין
בהפסדו  שכרו יצא אבל לעולם חי והי' המות מעביר

המאציל  רצון נגד שזהו לעולם חי הרע גם שהי' במה
במעשה  אהרן עשה למה א"כ (אך הנ"ל. מטעם
צווי  ע"פ היה זה אך כו'. המגפה את לעצור הקטרת
כמו  לגמרי אתברירו שבחכמה כתורה לעשות ה'
וד"ל): כנ"ל המצות ע"י טו"ר לעה"ד דעכשיו בירורי'

האדמה Â‰ÁÏ˘ÈÂ(ז) את לעבוד מג"ע אלקים ה'
לתקן  כדי הנה כו'. משם לוקח אשר
הנ"ל  מטעם מעה"ח גם ולקח ידו ישלח דפן זה חשש
משם  לוקח אשר האדמה אל מג"ע ויגרשו שלחו
ששלחו  מה דבשלמ' לכאורה פלא וזה אותה. לעבוד
גם  ולקח ידו ישלח שלא כדי עבד שפיר מג"ע וגירשו
לאיזה  האדמה את לעבוד שצווהו מה אך כו'. מעה"ח
והאדם  תיקון צריכה שהאדמה מפני ואם הוא. טעם
אשר  האדמה את לעבוד צריך ע"כ האדמה מן לוקח
לעבדה  לג"ע הכניסו בתחילה למה א"כ משם. לוקח
הוא  הענין אך כו'. האדמה את לעבוד צוהו ולא כו'
דרפ"ח  הבירורים ובחי' ענין הוא האדמה דעבודת
לברר  דהיינו ולתקנם לבררם בקליפות שנפלו ניצוצות
החטא  לגמרי שיתוקן עד כ"כ הרע מן הטוב ולהפריד
שנמשל  וזהו כנ"ל. בטוב הרע שנתערב טו"ר דעה"ד

שהאד  בגשמיות האדמה קשה לעבודת עפר היא מה
ל"ט  ענין וכל זריעה ואח"כ בחרישה תיקון וצריכה
הארץ  מן הצומח המאכל תיקון נשלם שבהם מלאכות
מן  רע הפסולת ופירוד בירור ענין רק הוא שכולם
עפר  את להפריד ארעא דמרפ' החרישה כמו הטוב.
ענין  הוא הזריעה וגם לצמיחה. שיתוקן ולפררו הקשה
יצמיח  והרוחניות בארץ הפסולת רקבון להיות בירור
והמעמר  הקוצר הנה הצמיחה אחר וגם חדש. צמח
ראוי' שהחטה עד בירור עניני רק כולן וכה"ג והדש
לישה  ואח"כ וריקוד טחינה צריכה החטה וגם למאכל.
בירור  עניני ג' שהן דפת בסידורא כמבואר ואפי'
לא  מלאכות בל"ט האדמה עבודת בלא (אבל ותיקון.
הארץ  תוצא הרי לעתיד משא"כ כלל פת מציאת היה
ללבוש  ובגד לאכול לחם שהוא מילת וכלי גלוסקאות
הארץ  מן יצאו כי כלל מתחיל' ובירור תיקון בלי
לבחי' תבא שהארץ לאחר והיינו צרכן כל מתוקנים
גלוסקאות  תוציא אזי וכלל כלל עבודה שא"צ תיקון

האדמה: את לעבוד צריך עכשיו משא"כ כו'.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ע"א)¯"‡ ד"י (ב"ב מצלי והדר לעני פרוטה יהיב
מהו  וצ"ל י"ז), (תלי' אחזה בצדק אני אמר
ויש  בפ"ע, מצוה שהיא לצדקה תפלה ענין שייכות
תכלינה  אמה ואל לתיבה תעשה צהר ענין להקדים
וארז"ל  וגו', תשים בצדה התיבה ופתח מלמעלה
קבע  לנח הקב"ה א"ל יוחנן א"ר ב') דק"ח (סנהדרין
לכם  מאירות שיהיו כדי ומרגליות טובות אבנים בה
טובה  אבן וי"א חלון י"א צהר פי' ז"ל ורש"י כצהרים,

מתמן  וסב לפישון איזל תירגם ויונתן להם, המאירה
ע"ז  ופירשו לכון, לאנהרא בתיבותא ותשויניה יוהרא
ירכיך  חמוקי שע"פ במתורגמן וע' טובה, אבן יוהרא
חלאים  כמו תרגם ב') ז' סי' (בשה"ש חלאים כמו
עצם  אדמו ע"פ וכן כלילא, על דקביען כיוהרין
מן  יתיר חיזו סמיקו תרגם ז') ד' סי' (באיכה מפנינים
עצם  אדמו וממ"ש פנינים, היינו יוהרין לפ"ז יוהרין,
במ"א  ועמ"ש אודם, קצת בהם שיש משמע מפנינים
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צ"ל  ולכאו' בי', אתחזי' סומקי דגוונא בדולח בענין
ה') ב' (בחבקוק כמ"ש גאוה ענין הוא בלה"ק דיוהרא
ך"ד). ך"א (משלי שמו לץ יהיר זד ינוה, ולא יהיר גבר
רוממות  ענין הוא דקדושה גאה באמת כי ואפ"ל
כי  וכתי' העולמי' לחי והגדולה הגאוה כמאמר וגדולה,
עושי' שמהם טובות האבנים מורה וע"ז גאה, גאה
גאה  ענין הוא שהכתר הראש, שע"ג והעטרה הכתר
הרוח, גסות זה"ע בשבה"כ זו בחי' כשנפל רק כו', גאה
במקראות  הנאמר ויוהרא חז"ל שקראו היוהרא והוא

הנ"ל.
‰‰Â היינו דתיבה ז"ל הבעש"ט בשם פי' ז"ל רבינו

צהר  ענין לפרש יש ולפ"ז התפלה, תיבות ג"כ
כי  והיינו כנ"ל, טוב אבן הוא שצהר לתיבה תעשה
שני  בונות אבנים שתי בס"י כמ"ש אותיות הם האבנים
לקונו  כתרים קושר מט"ט ממארז"ל ונודע בתים,
נעשה  התפלה תיבות נמצא ישראל, של מתפלותיהן
בכתר  הנקבעי' טובות האבנים ענין והיינו כתר, מהם
והמשכות  אותיות שה"ע למעלה ד"ז יובן וכן עד"מ.
והמשפט  הדין מבחי' שלמעלה כו' רצון יהי כתר מבחי'
צנור  אותיות ורצון חדש, רצון רצון, יהי כ"א ד"ת, ע"פ

ק  שהי' מכמו הדבר לשנות חדש צינור כו'.שיומשך ודם
¯Â‡È·Â יבקע אז נ"ח) סי' (ישעי' כתי' דהנה הענין,

ס"פ  במד"ר וארז"ל כו', וארוכתך אורך כשחר
בה  שכתיב אותה אפי' אלעזר בן ירמי' א"ר בהר
אורך  שדרש והיינו תצמח, מהרה ימים והארכת
והענין  במת"כ. וע' א"א, פי' ימים, אורך מל' וארוכתך
מצלי, והדר לעני פרוטה יהיב ר"א ארז"ל דהנה הוא
ענין  שורש דהנה לתפלה. הצדקה מה"ע ולכאו'

בשמ"ע  כנ"ל רצון יהי בחי' להמשיך הוא התפלה
צרכיו, בה שואל שאדם אמצעיות ובי"ב ברכאין בח"י
מבחי' הוא זו המשכה שורש הנה זו לבחי' לבוא וכדי
יחוד  נמשך שיהי' כדי כי והיינו יבקע, אותיות יעקב
נק' בממכ"ע, סוכ"ע המשכת פי' וממכ"ע סוכ"ע
יבקע  אותיות הוא יעקב כי ע"ש יעקב בשם זו המשכה
(תילי' במדבר צורים יבקע ספ"א, של"א בע"ח כמ"ש
כמו  פי' הנ"ל אורך כשחר יבקע ובחי' ט"ו), ע"ח סי'
וכמו  וכמ"ש להאיר הלילה חשכת בוקע שהשחר
סתרו  חשך ישת בחי' בוקע יעקב בחי' כך עלה, השחר
סובב  גם (כי ממלא ולא סובב לא שאינו א"ס שבאור
נק' סובב מבחי' שלמעלה מה משא"כ מקיף, אור נק'
וזהו  גילוי. בבחי' מאיר להיות סתרו), חשך ישת
מהרה  וארוכתך אורך כשחר יבקע אז הכתוב שאומר
בבחי' נמשך א"א בחי' הוא ארוכתך פי' תצמח,
בחי' לנוכח ארוכתך ונק' עולמי', כל מלכות מלכותך
בלי  למטה שמתפשט א"א נק' ולכן שבכנס"י, א"א
שהיא  הצמיחה בחי' כמו היינו תצמח ופי' וסוף. גבול
בחי' כך מאין יש למטה שמלמעלה כמו מאין, יש
עד"מ  בארץ אשר הצומח מכח למעלה ממטה הצמיחה
שהגרעין  מאין יש בחי' כמו ג"כ הוא הגרעין להצמיח
וכך  כו', הנצמחת הפרי לגבי כלל ערך לו אין הנטוע
הוא  צדקות זורע ישועות, מצמיח צדקות זורע כתי'
למטה  מלמעלה א"ס הארת ומאיר שבוקע יעקב בחי'
עולמי', כל מלכות מלכותך בחי' שהוא צדקות בבחי'
בחי' והיינו ישועות, בחי' למעלה ממטה מצמיח ועי"ז
ממטה  שמצמיח עד א"א בחי' למטה שנמשך ארוכתך

והתכללות. ביטול למעלה
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ה"ז ‰Â‰קב) עצמו' לגבי ערוך באין הוא שהאור מה
ביטול  בבחי' א"ז ומ"מ האור, ביטול בחי'
עצמו' מבחי' הוא האמיתי והביטול עדיין, אמיתי
ערוך  האין ידוע שבאוא"ס כמו (היינו ב"ה אוא"ס
ידוע  דהנה הוא והענין כו'. קכל"ח דכולא דהאור)
ודעת  המשפיע דעת שהן וד"ת דד"ע דעות בהב'
(הן  המקבל דעת הוא דד"ת זמ"ז, הפכים והן המקבל
כו'), עליון המאציל לגבי באצי' והן אצי' לגבי בבי"ע
היא  וד"ע כו', אין ולמע' היש הוא שלמטה היא והדעה

אין  ולמטה האמיתי היש הוא שלמע' המשפיע דעת
עולמו' דהנה אצי', לגבי בי"ע בעולמו' זה ויובן כו'.
מהות  בבחי' ליש מאין מחודשים נבראים הם בי"ע
הא"ס  בערך שאינם הגבלה ובבחי' ממש דבר ומציאו'
להחיותם  אלקי וחיות אור בתוכם מתלבש ומ"מ כלל,
שמורגש  ממש פנימי התלבשו' בבחי' בהם שבא
את  שמשיגים עליוני' המלאכי' וכמו בנבראי', ומושג
השרפים  בענין וכידוע בתוכם. המתלבש האלקי האור
ואיך  שלהם החיות את שמשיגים מפני קדוש שאומרים
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שרפים  וכתי' כו', ומובדל קדוש אוא"ס שעצמו'
אותם, המחי' אד' לש' ממעל דהיינו לו ממעל עומדים
מקפת  ה"ה וההשגה החיות, את שמשיגים מפני שזהו
להחיות  ממעל עומדים הם ע"כ המושג הדבר את
המלאכי' דהשגת ג"כ ונודע במ"א, וכמ"ש כו' שלהם

שלה  פנימי המזון זהו האלקי' ההארה שמשיגים ם מה
זמ"ז  שמחולקים מה שלהם ההתחלקו' ג"כ וזהו כו',
ההתחלקו' כ"א אותם שיחלקו גופים להם אין שהרי
באופן  משיג שזה עבודתם ובאופן אלקי' בההשגה הוא
(גם  עבודתם הוא כזה אופן ולפי כו', באו"א וזה כך
שלמטה  בנבראי' גם וכן כו'). ביראה או באה' א' במדה
שמורגש  עד פנימי' בבחי' אלקי' ההארה בהם מתלבש
ואינו  ביותר מסתתר האור שלמטה רק כו', החיות בהם
ח"ו  להיות (ויכולים כו' אלקו' הוא שהחיות מורגש
שמרגישי' מפני עליוני' דמלאכי' מאלקו', היפך
היפך  להיות כלל יכולי' אינם אלקו' הוא שהחיות
ח"ו  היפך שאפ"ל מה למטה גם ובאמת ח"ו, האלקו'
מצד  אבל מאד, עליון כח שהוא הבחירה בכח זהו
שא' בלעם וכמו באו"א, אא"ל בתוכו המתלבש החיות
סי' באגה"ק ועמ"ש כו' ה' פי' את לעבור אוכל לא
את  מרגישים אבל כו'), קלל לו אמר ה' בענין כ"ה
כו' שבתוכם החיות אופן לפי באמת (והם החיות
הנבראי' בכל פנימי' בבחי' בהם הוא והחיות כנ"ל),
עצמו  לצמצם אותם המחי' האלקי הכח צריך וע"כ כו',
שיהי' לבד וזיו הארה רק להשפיע שלא גדול בצמצום
שההארה  צ"ל וג"ז כו'. בע"ג בנבראי' להתלבש בערך
ומורגש  מושג להיות מה דבר מציאו' בבחי' היא
דבר  שנק' שבמל' תחתונה בחי' רק והוא כו', בנבראי'
עצמי' אבל דבי"ע, בנבראי' התלבשו' בבחי' שבא הוי'
מושג  ואינו בעולמו' מהתלבשו' למע' היא המל' בחי'
ההארה  היינו יש שלמטה ד"ת וז"ע כו'. כלל בהם
מציאו' בבחי' היינו יש בחי' הוא בהם שמושג אלקי'
ולמע' כו', יותר מציאו' בבחי' בא ההשגה וע"י דבר
דאצי' העצמי' מדרי' וכ"ש דמל' העצמי' בחי' היינו

מושג  שאינו אין (ונק' כו' אין הוא מהשגתם שלמע'
דבר  מציאו' בבחי' שאינו אין בחי' באמת הוא וגם
בחי' ומלמעלמ"ט כו'). הנבראים בהשגת אינו דמשו"ז
הוא  דאצי' עצמי' ומדרי' המל' דעצמי' להיפך הוא ד"ע
ארעא  דיירי כל הרי האצי' ולגבי האמיתי, יש בחי'
בנבראים  ומתלבש שמאיר ההארה שגם והיינו כל"ח,
אין  בחי' ה"ז העצמי' לגבי וכל"ח לבד הארה רק ה"ז
כו'. ב"ה המאציל אוא"ס לגבי באצי' הוא וכמו"כ כו',
מדרי' בהב' הן וד"ת דד"ע המדרי' ב' בד"כ דהנה
התלבשו' בבחי' שבא הוא דממכ"ע וסוכ"ע, דממכ"ע
בבחי' שהם דאצי' האורות והן בעולמו', פנימי
התאחדות  בבחי' היא שההתלבשות בכלים, התלבשו'
במ"א  וכמ"ש כו' בהכלי ומושג מורגש שהאור ממש
הצמצום  ע"י שבא הוא הזה האור וכללו' באורך,
בגדר  אינו אוא"ס עצמו' שהרי לבד הארה רק שנמשך
דעת  הוא ד"ת בחי' בזה וגם כו', בכלים התלבשו'
המאציל  הארת בחי' והיינו היש שלמטה הנאצלי'
בחי' היינו האין הוא ולמע' כו', בהם ומושג שמאיר
מאין  החכ' וכמו כו', מהשגה שלמע' הסוכ"ע אוא"ס
מהות  בבחי' שאינו מפני אין נק' שהכתר תמצא
כו', חכ' בבחי' כלל מושג ואינו כלל החכ' ומציאו'
בחי' הוא המאציל אל הנאצלי' מן מלמטלמ"ע וזהו
הנאצלי' אל המאציל מן מלמעלמ"ט אמנם כו'. ד"ת
בחי' והוא האמיתי היש הוא שלמע' ד"ע בחי' הוא
האורות  שכל האין הוא ולמטה ב"ה אוא"ס עצמו'
רק  הם והנבראי' העולמו' להחיות החיות והמשכות
כו'. אין נק' ולכך ממש כל"ח קמי' וכולא לבד הארה

.¯ÂˆÈ˜ מלמטלמ"ע ד"ת וד"ע, ד"ת ענין יבאר
מציאות  הוא המחי' ההארה וגם יש שהנברא
מושג, במציאות שאינו אין אצי' ועצמיות מושג,
היא  הנבראים המחי' וההארה יש אצי' ומלמעלמ"ט
ה"ז  באצי' מושג הוא שבכלים האור באצי' וכן אין,
ומלמעלמ"ט  אין, מאצי' ולמעלה נאצל יש בחי'

אין. והאור אמיתי יש המאציל

b"xrz ,zeclez t"y .c"qa
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íé÷ìà 'ä øîà äë" אתכם והבאתי עמי, מקברותיכם אתכם והעלתי קברותיכם את פותח אני הנה :
ישראל" אדמת .1אל

1

2

יג.1) לז, יחזקאל
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גדולות  צרות ועוברים האחרונה בגלות הנמצאים ישראל לבני אומר יתברך ה' הנביא, יחזקאל ידי על
אותם; יגאל יתברך שהוא הגאולה, באמונת וספיקות

רק  לא המתים, את גם אלא משיח, עלֿידי לגאולה ושיזכו הימים באחרית החיים אלה את רק לא
אותם  יביא יתברך וה' יקומו הם הגלות; במדינות שמתו אלה גם אלא ישראל, בארץ להקבר שזכו אלה

ישראל. לארץ

האדם: בחיי בעבודה הענין את יותר טוב להבין

יתברך  ה' של כפיו יצירי הם וחוה וחוה.2אדם אדם של ילדיהם היו שנולדו הראשונים האנשים .

בתורה, מוזכרים וחוה לאדם שנולדו מהילדים שלושה של בנים שמותיהם הילדים, שאר שמות  אבל
בתורה  מוזכרים אינם שנולדו –3ובנות, והשלישי הבל – השני קין, – הבכור הם: הבנים שלושת .

.4שת 

לשם  אבל ושת. קין אלו; בשמות נקראו מדוע הסבר יש הילדים, שלושת מבין ולשלישי לראשון רק
טעם. אין הבל

ה'" את איש "קניתי – הוא קין לשם יתברך.5הטעם ה' עם אדם קנין – קנין פירושו קין .

שקין  הבל, הבן, תמורת אחר בן להם נתן יתברך ה' לתת. משמעו שת כי הוא, שת לשם הטעם
.6הרג 

אלקים. השם כתוב שת ובשם הוי' שם כתוב קין בשם

הרחמים  שם הוא הוי' ששם ידוע, ואלקים הוי' שמות וחסדיך 7אודות הוי' רחמיך "זכור שכתוב כמו ,
המה" מעולם החסד 8כי ממדת נעלית הרחמים מדת .9.

נותנים. לא ראויים שאינם ולאלו להם, הנצרך את להם שיתנו הראויים לאלו רק היא החסד מדת
ראויים. שאינם לאלה גם לכולם, לתת היא הרחמים מדת אבל

וגבורה. דין הוא אלקים שם

שהיה  מה תמורת לתת שמשמעו שת ובשם הוי', שם כתוב קנין, שהוא קין, בשם מדוע להבין: נחוץ
וצמצום? דין שהוא אלקים שם כתוב לכן, קודם

.øåöé÷,קין – בלבד שלושה של שמותיהם בתורה נזכרים וחוה לאדם שנולדו הרבים הילדים מבין
לשלישי  ובסיבה הוי', השם נזכר שבראשון הדבר ובסיבת טעם. ישנו והשלישי הראשון לשמות ושת. הבל

אלקים. השם –

.a

íéùøôîá10 ה והבל שקין שקין,כתוב לומר, צריך זה לפי טוב. הוא והבל רע הוא קין וטוב. רע ם
ובעלֿתשובה. צדיק רשע, הם ועבודתם אדם בני בטבע ושת הבל

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

יא 2) ג, פרשה רבה, קהלת ה. כד, פרשה רבה, בראשית
(ב).

ד.3) ה, בראשית
כה.4) ד, א-ב. ד, שם
א.5) ד, שם

גו'".6) אלקים לי שת "כי כה. ד, שם
ג.7) כט, פרשה רבה, ויקרא ג. לג, פרשה רבה, בראשית
ו.8) כה, תהלים
ד.9) א, דברים תורה, לקוטי

א.10) ד, בראשית על החיים, אור ראה
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כפר  הוא רשע. היה לחשוב 11קין רצה לא כלל הוא הזה. העולם את רק והחשיב המתים בתחיית
תכלית  ולאיזו האדם את ברא יתברך ה' מה לשם לדעת רצה ולא הבא', 'עולם הנקרא נוסף עולם שישנו
ראה  הוא הגשמיים. לענינים רק מהותו בכל והתמסר גופניים, בענינים רק מונח היה הוא לשאוף. עליו

מונח. היה הוא ובכך בחומריות, רק ברא, יתברך שה' הבריאה כל תכלית את

בריבוי  הכל להתלבש. לשתות, לאכול, צריך הוא עבורו. רק נעשה הכל רעות: מידות לו היו לכן
שיש  ממה מרוצה אינו הוא לו, חסר תמיד להיפך, מדי. יותר או מותרות לגביו אין ביותר. והיפה ומהטוב

מדי. מעט הכל לו,

מיני  בכל שקוע גם הוא לזולת, לסייע מחשבה שום לו אין ומידות בשכל טבעו שמצד לכך מעבר
לגמרי. מיותר לו נראה הזולת כי מהזולת, לקחת איך רצונות

נאמר  כך לבהמות.12על דומים הם נדמו". כבהמות "נמשל

הם  הגשמי. הגוף צרכי ושאר שתיה כאכילה הטבעיים, בענינים רק שקוע החיים מבעלי אחד כל
החזק  אחר, לבעלֿחי וביחס לעצמו, רק הכל רוצה בעלֿחי וכל מחומריות, נעלים דברים על יודעים אינם

החלש. את מכה

בניֿאדם. של הטבעיות במידות גם כך

את  מנצל הוא ואם בעלֿשכל, הוא אדם שהרי מהבעלֿחי, גרוע הוא כבעלֿחי, מתנהג כשאדם אכן,
מבעלֿחי. גרוע הוא כלום, לא הזולת ועבור לעצמו, רק הכל להשיג שכלו

.øåöé÷.רשע היה קין ובעלֿתשובה. צדיק רשע, של הדרגות הם הרוחנית בעבודה ושת הבל קין,
אנשים  שישנם רואים שאנו כפי התאווה. עולם הזה, העולם את רק והחשיב המתים בתחיית כפר הוא
כה  אופי בעלי לדבר. זקוק אינו שהוא סבורים והם כלל להם אכפת לא ומזולתם לעצמם הכל הרוצים

הטורפים. החיים מבעלי ונחותים גרועים הם מושחת

.b

ìáä שכתוב כמו צדיק, דרגת זו שבעבודה הטוב, דרגת טוב".13הוא כי צדיק "אמרו

לעולם  הכנה לעשות יכול האדם שבו מקום אלא אינו הזה עולם הבא. העולם הוא שהעיקר סבר הבל
הבא.

בשביל  הזה העולם את ברא יתברך ה' – נכון שכלי במבט ברא יתברך שה' הבריאה על הביט הבל
וכוונה. תכלית

גשמי. שיהיה כזה עולם יברא ברוךֿהוא שהוא יתברך ברצונו עלה כך כי הבורא, רצון היא התכלית

בין 14כתוב  דירה לעצמו לעשות התאוה ברוךֿהוא הבורא בתחתונים. דירה לו להיות הקב"ה נתאוה
הנחותים. הנבראים
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אדמו"ר].11) כ"ק [הערת ח ד, בראשית ירושלמי תרגום ראה
(צו,12) ו פרק התשובה, אגרת וראה כא. יג; מט, תהלים

ע"א).

י.13) ג, ישעיהו
(14.19 הערה 60 ע' לעיל ראה
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הרבי  "נתאוה 15אמר נאמר אלא נימוקים, אינם הנימוקים שכל כיוון נימוק, לבריאה אין כי נשמתוֿעדן
קושיא  אין תאוה ועל התכלית,16הקב"ה" הוא עצמו הרצון במילא הבורא, רצון הוא שהעולם מאחר כי ,

כוונה. ישנה ובתכלית

רוחניות  מגשמיות יעשה שהאדם היא .17הכוונה

הרבי  אמר – רוחניות? מגשמיות עושים רוחניות 15איך היא יהודים של .18שגשמיות

וגם  ומסחר עסק של הגשמיות גם התורה. דיני עלֿפי היא הגשמיות כאשר היא, יהודית גשמיות
אדם. בני צרכי ושאר ושתיה אכילה של הגשמיות

רוחניות. מהגשמיות נעשית ואז העליונה, הכוונה את ממלא האדם אזי התורה, עלֿפי הוא כשהכל
זה. אדם עלֿידי מתבצעת העליונה הכוונה

הזאת  העבודה ועלֿידי העליונה. הכוונה נשלמת כך רוחניות, מהגשמיות לעשות מרבה שאדם ככל
האדם. של שלימותו נעשית

כמו  ברוךֿהוא. הבורא גדלות על ולחשוב במנוחה, להיות שיוכל כדי צאן, רועה הבל היה לכן
הוי'".19שכתוב  מעשיך רבו "מה

ברוךֿהוא, הבורא על מורה הנבראים ברוךֿהוא,ריבוי הבורא בחיק רק הוא הבריאה ענין שכן
באמת. טובות מידות אצלו שנעשות פועלת, גם זו שהתבוננות

.øåöé÷ ובתכלית בכוונה שכלית, ובהכרה נכון במבט העולם בריאת על המביט הצדיק בחינת הוא הבל
רוחניות. מגשמיות אדם יעשה טובות, במידות והנהגה מצוות וקיום התורה לימוד שעלֿידי – שבכך

הפרעה. ללא הבורא גדלות על לחשוב שיוכל כדי צאן, רועה הבל היה לכן

.c

"úà"האלקים עשה זה לעומת .20זה

שכתוב  כמו תמידית, במלחמה עומדים והרע הצדיק".21הטוב את מכתיר "רשע

הטוב, והיצר הרע היצר בין המלחמה זו הרע. נגד להתחזק מתעורר והטוב הטוב, את מקיף הרע
תמידית. שהיא

הטוב  על מתגבר שהרע לפעמים קורה ואם – מתגבר השני ופעם מתגבר האחד פעם במלחמה,
שישנה  לדעת עליו אלא שחטא, האדם את משפיל הרע היצר שכן ברוחו, ליפול לאדם לו אל חסֿושלום,

התשובה. עצה;

האדם  על לכן תשובה, יעשה שלא כדי ולהשפילו האדם את לבלבל הרע, היצר מדרכי אחת זו
יש  איך בספרים שכתוב כמו שחטא, מה כל על תשובה ולעשות הרע היצר של הבלבולים כנגד להתחזק

חטא. כל לתקן
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[הערת 15) ערוך והשולחן התניא בעל הזקן, לאדמו"ר הכוונה
אדמו"ר]. כ"ק

(16– ר"ה של יו"ט המשך תתקצז. ע' בלק אור-התורה,
ע' תש"ב, המאמרים ספר יא). ע' חדשה (מהדורה ז ע' תרס"ו,

.34
אלול.17) כ"ז יום...", "היום לוח

כ"ז 18) יום...", "היום לוח רסה. ע' ב חלק אגרות-קודש
טבת.

כד.19) קד, תהלים
יד.20) ז, קהלת
ד.21) א, חבקוק
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לעבודה. והן לתשובה הן מלמעלה, כוחות נותנים וטבעו, למהותו בהתאם אדם, לכל

בעלי  מאוד, רעים אנשים שישנם בחוש רואים שאנו כפי עלינו, לא קין, של בדרגתו שהם אלה גם
הרעות  המידות את לשנות במה יש להם גם – מלידה אצלם הוא זה שטבע להרע, וחכמים רעות מידות

טובות. למידות

קין. השם לו ניתן מדוע סיבה נאמרה קין בשם לכן

הוי'" את איש "קניתי היא לשמו הסיבה מידותֿרעות, בעל הוא שקין הרצון 2למרות הוא כך כי .
רחמים. שזהו הוי', שם כאן כתוב ולכן טובות, למידות רעות ממידות יהפוך שאדם – העליון

האדם  שעל ותוקף, כח עלֿידי באה תשובה כי אלקים, שם דוקא כתוב תשובה, שזוהי שת, בשם
תשובה. ולעשות הרע היצר אל לשמוע לא להתחזק

ל  מזכירים תשובה, עושה לא כשאדם בתשובה.אך לשוב מלמעלה ו

ויהיו  ומצוות, מתורה יבשות' 'עצמות תהיינה שונות סיבות שמפני הימים, אחרית אודות הנבואה זוהי
ואוציא  שלכם, הגשמיים הקברים את אפתח אני – אלקים' הוי' אמר 'כה ואז בגשמיות, רק שקועים

החומריים. מקבריכם אתכם

אתכם  והבאתי צדק, גואל משיח – שלי השליח ידי על שלימה לגאולה ותזכו תשובה תעשו אז או
ישראל. אדמת אל

.øåöé÷ מהם אחד כל תמידית. מלחמה ביניהם יש ורשע, צדיק ורע, טוב היא שהכוונה וקין, הבל
נתן  יתברך ה' תשובה. יעשה אלא יתייאש אל חוטא, אדם כאשר האדם. על המוחלט השלטון את רוצה
השלימה. לגאולה יזכו תשובה ועלֿידי טובות, למידות ביותר הרעות המידות את ולהפוך לנצח כוח לאדם
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w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

?icedid mrd z` livi in
כי  דעתו על להעלות נבון אדם מסוגל האם
– שינצחו אלה יהיו וכו' טריפות ואוכלי שבת מחללי
השם־יתברך  רצון את – כך להתבטא אפשר אם
תורה  ארץ תהיה ישראל שארץ בהחלטיות הרוצה
תורה  יהודי יהיו הארצות בכל ושיהודים ומצוות,

ומצוות?!

יהודים!
כי  לזכור כולנו על בידכם, והמוות החיים כי דעו

ה'" ביד ושרים מלכים שלא 7"לב  בבירור לדעת יש .
את  יצילו והמלכים, הנשיאים לא וגם המדינאים,
את  שיציל הוא הקב"ה רצון ורק אך כי־אם היהודים,
נחזור  כאשר רק להיות יכול הקב"ה ורצון היהודים,

בתשובה.
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הוי'7) ביד מלך לב מים פלגי א): (כא, משלי ע"פ – הרגיל לשון
משלי  (מדרש רז"ל מפי' מובן בזה שהטעם יטנו, יחפוץ אשר כל על
גזירה  וכל כו' טובות לגזירות לבו מטה הקב"ה העולם זכה עה"פ):
גם  וא"כ כו'. הקב"ה מלפני אלא מלכתחילה יוצאה אינה מפיו שיוצאה

בעקב  (משא"כ במשלי היל"ש גירסת גם תומתק ועפ"ז כן*. הוא בשרים
דפתח ועוד) תתס ·ÍÏÓ.רמז ÌÈÈÒÓ˘ Û‡ Ò¯Ù·

היא  שררה כל (שהרי עה"פ (להאריז"ל) הליקוטים בס' ממש"כ ג"כ ויובן
בסופו**. קודש בד בס' וכ"מ המלכות). מספירת

.jln jilr miyz mey p"ynk edi zeniyn lkc (d"d ,c"t oiyecw inlyexi .a ,dn zenai) c"qtn (xacl xkf t"kr) xacl 'i`x (*
`"hily x"enc` w"k zxrd .` ,dp zekxal b"`cg oiire (mc` lkl rbepa 'i`xl df weqt `iany (`nz ,ky .brw ,hk 'iq) miciqg 'qa w"rv (**

.285 cenr b"i wlg "zegiy ihewl"a
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אפילו  או 'חילוני' שכאשר בחיים רואים אנו
הקרוב  אדם של חוליו מיטת ליד עומד מאמין' 'בלתי
במצב  השרוי אהוב, יחיד בן או אשה או בעל מאד, לו
הקב"ה  רק כי אומרים והרופאים אנוש, חולי של
גם  היהודית הנקודה אז מתעוררת הרי – לעזור יכול
החולה  למען ה' אל בתפילה הפונה אלקים עוזב אצל

לו. היקר המסוכן
לרחמים  הזקוק מסוכן, חולה הוא ישראל כלל
ובוודאי  בחייו ארץ, בשום בטוח, אינו איש גדולים.
הבנקאים  האמריקניים, המיליונרים ברכושו. לא
של  ממצבם לקח ללמוד צריכים ההון, ואילי
הון. ואילי בנקאים מיליונרים, בעבר שהיו המהגרים

daeyz iciÎlr dle`b
יהודים!

עמוקה  אפילה שוררת עתה וחמור. מר המצב

בגאולה  היהודי העם של החמה עלות לפני וקשה
חושך  שורר אז עד צדקנו. משיח על־ידי שלימה
התשובה: היא אחת תקווה של אור וקרן גמור,
מעשיות  מצוות המשפחה, טהרת שבת, שמירת

כשרים. חינוך במוסדות הילדים וחינוך
יהודים!

המשפחה  טהרת ואז המשפחה, טהרת על שמרו
ילדיכם. על תשמור

רכושכם. על תשמור השבת ואז השבת, על שמרו
הכשרות  ואז מעשיות, ומצוות כשרות על שמרו

חייכם. על ישמרו המעשיות והמצוות
בחסד  היהודי הלב  את שיעורר השי"ת יתן
במושבותם, אור יהיה ישראל בני ולכל וברחמים,
בקרוב  צדקנו משיח על־ידי השלימה לגאולה ונזכה

ממש.
dxibqd xn`nn rhw

dgkezd avn

•

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

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

zevx`d rax` cre ± `"w wxt

ביותר. טוב במצב היו הם חומרית מבחינה רע. היה לא אז של בפולין היהודים של מצבם

יפה. אליהם התייחסו האוכלוסייה והן הממשלה הן הפרעות. להם היו לא הרוחני במישור וגם

גם  הגיעו ופורטוגל, לספרד הסערה את שהביאו אלה מרומא, שנשבו השנאה רוחות ברם,
ראש. הרימו והכמרים וליטא, לפולין

אפשר  אשר מהרעה להיזהר כיצד מועד בעוד עצה לטכס החלו היהודיים והמנהיגים הרבנים
ותגיע.

בהגנתם  לעסוק יהיה תפקידו ואשר הקהילות כל את בקרבו המאחד מרכזי גוף ליצור הוחלט
היהודים. של והגשמית הרוחנית

או  התבקשו אשר עצמם, שלהם מקהילותיהם שתדלנים בשרותי קהילה כל נעזרה אז עד
להם  האירה תמיד לא אך זה, לתפקידם מונו לא אפילו או מונו אשר התבקשו, לא אפילו

פנים. ההצלחה

על  שהושגה הנחה כל צרורות. צרות הקהילות לבני שגרמו המוסרים, התרבו זה עם יחד
הקהילה. בחיי ביטחון לאי גרם וזה גבוהים . שוחד בתשלומי כרוכה הייתה ידם

של  קופתה הייתה המלוכה, כס על עלה כאשר פולין. של מלכה אז היה הראשון זיגמונד
במיוחד. רבות היו והוצאותיה  ריקה, הממשלה
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זה  מיסיהם. את שילמו לא שהפריצים מכך עין פשוט העלימו הממשלה, עבור המיסים  גובי
קשה. במצב הממשלה את העמיד

הוא  אליהם. המלך של ואוהד חם ליחס גרם וזה כנדרש, מיסיהם את שילמו היהודים רק
מהכמרים. מאומה יקרה לא שליהודים והבטיחם היהודים מנהיגי את אליו הזמין

בדרשם  היהודים, נגד שונים, ופוליטיקאים הכמרים מצד ההסתה להגברת גרם זה מאורע אך
נגד  הופצו בינתיים ומפורטוגל. מספרד שגרשום כשם מפולין היהודים את לגרש מלא בפה כבר
רכושם, יוחרם היהודים, יגורשו כאשר כי היה, לבקשתם הצידוק שונות. כזב עלילות היהודים

הממשלה. של הריקה קופתה  את למלא כדי

היהודים  על לגזור העת כל דרשו הם וכמריו. יועציו לבין המלך בין מאבק פרץ זה רקע על
מיוחדים. מיסים עליהם ולהטיל קשות גזירות

הת  קיימו הקהילות כל המדינה,מנהיגי יהודי כל של גדולה אסיפה לקיים והוחלט ייעצות,
לפניהם. העומד המצב את  יכירו שהיהודים כדי

משתי  היהודים על יגן אשר וליטא, פולין מיהודי מאוחד וועד להקים הוחלט זו, באסיפה
אחת. ממשלה תחת בזמנו  היו אשר המדינות

הממשלה  מטעם והכרה רישיון להשגת בפעולות מיד החל אשר הוקם מצומצם צוות
המאוחדת. בנציגות

גוף  להקים ליהודים זיגמונד המלך הרשה למנינינו, ושמונים מאתיים אלפים חמשת בשנת
המלאה  הסמכות הוענקה זה לגוף הממלכה. ברחבי היהודיות הקהילות כל ידי על שייבחר מייצג

וליטא. בפולין לאוטונומיה מעשית, היהודים, זכו כך ויהודים. יהדות לענייני הקשור בכל

נקרא  החדש היציג הגוף האוטונומיה. למימוש המכשיר את יצרה מיוחדת גדולה אסיפה
והכלכליים. הרוחניים ענייניהם, כל על ביקורת זכות קיבל אשר הארצות", "ועד בשם

בקראקא. נקבע הארצות" "ועד של מושבו מקום

התאספו  בהם ואשר הגדולים, הירידים היו שבהם ובזמנים במקומות התקיימו הוועד אסיפות
והרבנים. הקהילות נכבדי

ווילנא, בריסק, של התורה גדולי התאספו שצ"ג בשנת שנה. ושתים מאה נמשך זה מצב
את  למלא יכול אינו הארצות" ו"וועד היות אשר החלטה, לידי והגיעו ופינסק סלוצק גראדנא,
זה  לוועד ליטא. יהודי עבור מיוחד וועד גם יוקם לכן היהודיות, הקהילות כל של הדרישות
מעמד  החזיק הליטאי הוועד בפולין. הוועד מאשר יותר גדולה ואפילו הצלחה, דווקא הייתה

שנה. מאה

ויטבסק, – כגון ליטאיות, ערים של בשורה גדולות ישיבות נוסדו האמור, הוועד עלֿידי
ופולוצק. בישנקוביץ

גברה  החדשות הישיבות יסוד ועלֿידי וחכמה, תורה של מרכז מכבר הייתה מינסק העיר
אלו. בערים מבקרים היו מינסק של התורה גדולי שכן השפעתה,

בית  בה יסדו לכן – אורחים אליה להגיע החלו אשר – כוויטבסק עיר על השפיע גם זה
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חדרים  אורחים" ב"הכנסת הוקצו חכמים תלמידי עבור לזונם. כדי מטבח וגם אורחים" "הכנסת
מיוחדים.

להיות  הייתה שאמורה – כמינסק עיר על השפעה לה הייתה ויטעבסק של זו פעולתה
תשומת  מתן תוך כזו, אורחים" "הכנסת להקים הוחלט בה גם אשר – תורה של כמרכז מובדלת
בה  שהיה לאחר רק נעשה זה  כל אך להם. הראוי כפי שיתקבלו למדנים לאורחים מיוחדת לב

המפורסם. מווילנא הגאון מאשר אחר לא שהוא התגלה יותר מאוחר אשר צעיר בחור

כאן  יותר. מאוחר נספר זה עניין על שבליטא אך הארצות וועד שבהשפעת איך רק נספר
ובעיירותיה. בעריה הוקמו שישיבות כך ידי על תורה של למרכז להיות זו מדינה הפכה

הזמנים, ובכל הדורות כל במשך ליהדות איתן יסוד מהווה הישיבה כי בכך הכיר הוועד
שיותר  מה להיות חייבים היו תורה ללמוד וכדי תורה, של באווירה להתחנך היה חייב הנוער

צרכיהם. בכל לציידם צריכים היו הישיבות אברכי  ואת ישיבות.

ישיבה. להחזיק הקהילה אנשי התאמצו ומעלה, משפחות חמישים שמנתה קהילה בכל

לישיבה. חלק יופרש צדקה עבור הקהילה של ההכנסות מכל כי נקבע הישיבה, תלמידי להחזקת
לוויה, – או ונישואין, ברֿמצוה חגיגת מילה, ברית – כגון כושר שעת כל הוחמצה לא עובדתית 

הישיבה. למען כספים בה  נאספו לא אשר

תלמידים  שלושה לפחות במזון לכלכל גם התחייבו  שבקהילה אלו משפחות חמישים
בבתיהם  אלו תלמידים להחזיק חייבים היו הם הסמוכים. מהישובים הגיעו אשר מהישיבה,

זה. עבור כסף בנתינת להסתפק ולא כמארחים, שלהם

תלמיד  לכל מיוחדים ימים נקבעו שכן "ימים", אכילת של המפורסם המנהג התפתח מכאן
אחר. או זה בבית סועד היה שבהם

אותם  אצלם אוכלים שבהם שבימים להקפיד אלו, בתים בעלי של נשותיהם הוזהרו כן כמו
לא  הישיבה שבחורי כדי ומשביע, טוב אוכל יינתן ישיבה בחורי שלאותם הרי ישיבה, בחורי
והעיקר  ימים, באותם רועבות בעצמן הבית בעלות הנשים היו ימים, אותם ברוח חלילה. ייחלשו

להם. הראוי מזון יהיה הישיבה שלבחורי

אצל  התלמיד אכל השבוע של חול ימי ארבעה כזה: היה המשפחות אצל האירוח סדר
בעלי  אחרת. משפחה אצל התלמיד התארח ושבת האחרים החול ימי שני ואילו אחת, משפחה
בניהם  הם היו כאילו הישיבה תלמידי לאורחיהם בחביבות להתייחס חייבים היו המארח הבית

שלהם.

והנשים  האנשים של בליבותיהם לתורה גדולה אהבה ניטעה דלעיל הדברים כל ידי על
את  מאוד מייקרים ואמם שאביהם בראותם כי הצעיר. הדור על השפיעה גם זו הנהגה היהודיים.
חכמים. תלמידי לחבב לפחות או תורה, ללמוד בשאיפה עצמם הם גם התמלאו הישיבה, בחורי

בעיר, הבתים בעלי של ילדים שני לרשותו יאמץ מהישיבה , תלמיד שכל הונהג, כן כמו
ארץ. ודרך תורה של באווירה ויחנכם

טובות. מידות גם אלא  תורה רק לא התלמידים את לימדו שם גם הרי עצמם, ובישיבות
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הישיבות  ביניהם התחרו כך ידי ועל בתורה, גדול יעמוד שבראשה השתדלה ישיבה כל
שלהם. הישיבות ראשי עם הסופרים" "קנאת במסגרת 

שבמחוז  מסלוצק היילפרין יחיאל רבי הגאון היה עת באותה הישיבות ראשי מגדולי אחד
שמה. התפרסם ולכן מצטיינים , מתלמידים מורכבת שהייתה ישיבה הקים הוא מינסק.

ישיבות  כל כראש רק לא אליהם, להזמינו והחליטו בסלוצק מינסק של התורה גדולי התקנאו
העיר. של ביתֿהדין כראש גם אלא מינסק העיר

החליטה  ישיבותיה, כל וראש כרב והתמנותו למינסק היילפרין יחיאל ר' הגאון של בואו עם
שלוחים  וכן תקופה, אותה של הארצות" "וועד מנהיגי הוזמנו זה ל"חג" "חג". לעשות הקהילה 

וליטא. בפולין אשר החשובות  הקהילות מכל

וסתם  בתים בעלי מאות גם למינסק הביאה תקופה, באותה התורה אדירי של התכנסותם
שבעה  ארך במינסק, יחיאל ר' הגאון של בכתרֿהרבנות הכתרתו "חג" ומרחוק. מקרוב יהודים
דברי  אמרו כן  כמו שומעיהם . את שהפליאו תורה דברי אמר יחיאל ר' הגאון מעתֿלעת. ימים

בשמחה. להשתתף הגיעו אשר אחרים, מפורסמים גאונים גם תורה

וחידושי  לפלפולים רק לא נוצלה אחד, לפונדק רבים כה הדור גדולי כינוס של זו, הזדמנות
הפרק. על אז שעמדו בשאלות למעשה הלכה בבירורי דין ופסקי הכרעות לקבלת גם, אלא תורה,

כל  ידי על גדול בכבוד התקבלו – המפורסמים התורה בני – למינסק שהגיעו האורחים כל
לצרכיהם  דאגו מיוחדים וועדים שלושה צרכיהם. וכל דירות סופקו לאורחים מינסק. העיר תושבי

הנכבדים. האורחים של והגשמיים הרוחניים

היו  אשר התורה בלימוד השיטות שתי השתקפו המתאספים, התורה גדולי של בדרשותיהם
ואשר  פראג, של הקודם רבה פאלאק יעקב ר' הגאון מאת ה"פלפול" שיטת – מזו זו שונות

מלובלין. שכנא שלום רבי  הגאון ידי על הופצה אשר "ההיגיון" ושיטת בפולין, הופצה

פלפול  אמר עצמו הוא  הרי מינסק, ישיבות כל בראשות היילפרין יחיאל ר' העמד ֳַָכאשר
ליחידי  רק להיכנס רשות ניתנה  לפלפוליו בחורף. שנייה ופעם בקיץ, אחת פעם – בשנה פעמיים
זה  כי היא, משמעותה הגאון, של בשיעורו להשתתף שהורשה מי כי אמרה, השמועה סגולה.

גאון. הוא הרי – להיכנס שהורשה

הופ  החציֿשנתי, שיעורו את להשמיע יחיאל רבי היה אמור בו יום לאותו אור אחד, יע יום
נודדים  קבצנים של שיירה עם לעיירה שהגיע שנה, עשרה חמש בן צעיר נער המדרש בבית

העירוני. ב"הקדש" הבחור לן השיירה בני שאר כמו לעיר. מעיר שהלכו

לו  שירשו דרש פלפולו, את להשמיע יחיאל רבי עומד מחר כי בחור, אותו שמע כאשר
קרועֿבלוע, התהלך הוא בהשתוממות. בו הביטו בדבר המחליטים השיעור. שומעי בין להיות
גם  נדחתה . שבקשתו גם וכמובן חכם, תלמיד שהינו  להכירו היה אפשר אי החיצוני  וממראהו

נדחתה. הדרשה את משם  ולשמוע רחוקה בפינה לעמוד לו שיתירו הבחור של תחנוניו

של  לתורתו האזין משם התנור, מאחורי והסתתר המדרש לבית הבחור התגנב זאת, למרות
יחיאל. ר'
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נשארו  הסתירות אך תורה, חידושי זה על ואמר סתירות, שתי על יחיאל רבי עמד בשיעורו
לא  הם אך זה, בנושא השיעור שומעי הגאונים ביניהם התפלפלו השיעור לאחר מתורצות. בלתי

האמיתי. ולמענה נכונה מסקנה לכל להגיע יכלו 

לבנו  ומסרו בקיצור, המענה את למחרת רשם זה, כל את בעצמו בשמעו מוכר הבלתי הצעיר
המדרש. מבית נעלם ותיכף כגאון, ידוע היה בעצמו אשר – משה ר' – יחיאל רבי של

וילנאי  סוחר המדרש לבית נכנס הצעיר, לו שהגיש בפתק להביט משה רבי הספיק בטרם עוד
לבית  שבהיכנסו סיפר עצורה ובנשימה להתפלל, כדי נכנס הוא מינסק. העיר דרך עבר אשר
יוצא  – מווילנא כגאון התפרסם חתונתו לאחר אשר – מסעלץ הצעיר העילוי את פגש המדרש
רצה  לא גלות, הוא שעורך בו ניכר אשר הלז, אך קמעא, לעצרו ביקש הוא המדרש. מבית

שיכירוהו.

הוא  אביו. של לסתירות המענה את בכתב לו שהגיש צעיר באותו שמדובר הבין משה ר'
נראתה  אשר הצעיר הבחור של מגאונותו מאוד השתומם והנ"ל יחיאל, רבי לאביו תיכף מסרם

זה. ממענה

הסוחר  דיבר אודותיו בעתיד, מווילנא הגאון מסעלץ, העילוי זה שהיה אמנם התברר עתה
התפעלות. בכזו הווילנאי

בתי  ובכל ב"הקדש" חיפשוהו מינסק. בכל לחפשו החלו העילוי. את למצוא ניסו עתה
הם  הרי  שנודע וכפי  אחרים, עניים עם העיר את עזב הוא בעיר. היה לא כבר הוא  אך המדרש.

בריסק. לעיר בדרכם
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גם אלו שלעת עתה בחוץ הם ואין רצונם להיכנס לפנים יביאו אליהם המעיינות.
ממכתב ט"ז אדר שני, תשי"ז



אגרות קודשרלד

 ב"ה,  ראש חודש ניסן, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

לאחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ימי חג הפסח מתקרבים ובאים.

כל ענין שבעולם מלמד את האדם המתבונן חכמה והוראה, אם בדברים שבין אדם למקום, 
אם בדברים שבין אדם לחברו, אם בשני סוגים אלו.

ונקל ביותר, על ידי עיון המתאים, למצוא הוראות כאלו בעניני התורה - תורה לשון הוראה 
הוראה בחיים, כשמה "תורת חיים" - ומצותי'. ובפרט בענינים הכלליים אשר בה.

- זכרון יציאת מצרים, שהוא יסוד גדול ועמוד חזק  והנה אחד המיוחד שבענינים אלו הוא 
בתורתנו ובאמונתנו, ונשתנה מכל הנסים שהוזהרנו להזכירו )וגם קריעת ים סוף( בכל יום. ובתוספות 

יותר נצטוינו על זה בהתחלת חג הפסח - בליל התקדש חג.

כמה וכמה דברים יש ללמוד הן מעצם ענין זה, הן מאופני הענין ופרטיו, ובאתי בזה להדגיש 
רק נקודה אחת, נקודה משותפת לתחילת החג וסיומו ואשר בה - הוראה למעשה בחיינו, ולא רק בימי 

החג, אלא בכל השנה כולה,

כי הרי זו היא הכוונה, שכל ההשפעות והאורות המתגלים בחגים ומועדים יומשכו על כל ימות 
השנה, ובפרט אלו דחג הפסח.

הסדר  להתחלת  ותיכף  ה"סדר".  הוא  כשתחשך,  מיד  החג,  ומנהגי  דיני  התחלת  הנה  כי 
והגדת לבנך. משנים כמה דברים ומחדשים כמה דברים כדי לעורר את התינוקות.  ומעיקריו, הוא: 
ולא עוד, אלא שחיוב זה הוא לא רק בנוגע לבנים חכמים, כי אם - אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד 
שאינו יודע לשאול. את כולם צריך לקבץ לסדר של פסח, ולפי דעתו ויכולת הבנתו של בן - אביו מלמדו.

וכל אחד מישראל מורה  לנו הקב"ה את הים  יום, אשר קרע  נסו של  וסיומו של חג הפסח, 
באצבעו ואומר: זה א'לי ואנוהו. הנה הבנים והבנות אשר נולדו ונתגדלו בשעת קושי הגלות, ילדים 

אלו הכירו להקב"ה תחילה.

נעוץ סופו של חג בתחילתו.

עלינו להשתדל בכל עוז ומרץ לחפש דרכים עצות ותחבולות )אף אם על ידי זה מוכרח יהי' 
לשנות מהטבע וההרגל שלו, ובלבד -( לכבד את הדור הצעיר, ולקרב את כל בני ובנות ישראל, אחד 
חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, לתורה ומצוות, ואז מובטחים אנו אשר בנערינו 

ובזקנינו נלך לקראת הגאולה בבנינו ובבנותינו.

ודור שלנו, דור אשר נולד ונתגדל בעת קושי הגלות הגזירות ושמדות ר"ל, ואשר גם על שארית 
הפליטה, ובפרט על הילדים אשר נתן והשאיר ה' לאותות ולמופתים )שתתקיים תורה בישראל על ידם( 
קמים עליהם לכלותם, הי' לא תהי', בחינוך האומר לרע טוב ולטוב רע, השם חושך לאור ואור לחושך, 

]מר למתוק ומתוק למר[, כי מאס את תורת ה' צבאות,

הנה הקב"ה יצילם ויצילנו מידם, ודור זה יזכה במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו, להיות גם 
דור הגאולה, ]גאולה האמיתית, כיעוד נביאינו הקדושים[ לא בחיל ולא בכח כי אם ברוח ה' צבאות, 

וכל אחד ואחת יכירהו, יורה באצבע ויאמר:

הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.

בברכת חג הפסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן
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. ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ÔBL‡¯ - ˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË ÌBÈ B˙B‡»«∆∆¬»ƒ¿«¬≈¿≈ƒ

ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡¯ ב). פז, (שבת ƒ∆√»ƒ
ּבראׁשית' למעׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

"לעׂשֹות  הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויׁש

'ּדירה' להיֹות צרי זה אחד מּצד ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָלֹו

הּנעלית  האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה מאד מקֹום -ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשאין  הּתחּתֹון ּבעֹולם - 'ּבתחּתֹונים' הּׁשני הּצד ּומן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּביֹותר.

מּמּנּו. ְִֶַָלמּטה

הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

היא  הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' למעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָ'ראׁשֹון

מּמּנה. לחלק ותהיה עצמּה, ּבּבריאה ּתתּגּלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָשהאלֹוקּות

ּגּלּוי  הּוא הּמׁשּכן, הּוקם ׁשּבׁשבילֹו הּגּלּוי - לחדׁשים' ְְֳִִִִִִִֶֶַַַָָ'ראׁשֹון

- חּדּוׁש) לׁשֹון - (חדׁש חּדּוׁש ּבבחינת - ונׂשּגב ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹנעלה

עצמֹו. מהעֹולם ְְֲֵֵַָָלאיןֿערֹו
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˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa Ï‚Ú EÏ Á˜ Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡iÂ(ב (ט, «…∆∆«¬…«¿≈∆∆»»¿«»
‰NÚÓ ÏÚ ‰Ê Ï‚Ú È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ BÏ ¯tÎnL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿«≈«»»«¿≈≈∆∆««¬≈

‰NÚL Ï‚Ú‰(רש"י) »≈∆∆»»
ׁשהקרב  הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להקׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻיׁש

להקריב  הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מעׂשה על "לכּפר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפר

אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש מּטרה? לאֹותּה נֹוסף ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָקרּבן

ׁשהיא  ּכּפרה הראׁשֹון, הּׁשלב ּבּכּפרה: ׁשלּבים ׁשני ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמהּוים

מצות  על ּׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל - החטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָמחילת

"ׁשּיהיה  - יֹותר נעלית ּכּפרה הּוא הּׁשני והּׁשלב ."ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמל

החטא". ּכקדם יתּבר לפניו וחביב ּומרּצה ה' לפני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלרצֹון
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העגל, מעׂשה על לכּפרה ׁשהביאּו הּקרּבנֹות ׁשני איפֹוא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזה

יֹותר  נעלית ּכּפרה ּבכדי והּׁשני החטא, למחילת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהראׁשֹון

החטא", ּכקדם וחביב "מרּצה יהיה ׁשאהרן לכ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּתביא

ּבּמׁשּכן. הּׁשכינה להׁשראת להביא ְְְְְְִִִַַַַַָָָָויּוכל
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Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìr eîéNiå©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæáéðôlî Là àözå ¨½̈£¤¯¬¬Ÿ¦−̈Ÿ¨«©¥¬¥¥²¦¦§¥¬
:ýåýé éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýéâøîàiå §Ÿ̈−©´Ÿ©®̈©¨ª−¦§¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

øîàì | ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
íciå ãákà írä-ìë éðt-ìrå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäàãïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå ©«£«Ÿ©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈
eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãc ìûéfr éðaeàN * §¥¬ª¦¥−´Ÿ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³

õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî íëéçà-úà¤£¥¤Æ¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−
:äðçnìä-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iåõeçî ©©«£¤«©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−

:äLî øac øLàk äðçnìåäLî øîàiå ©©«£¤®©«£¤−¦¤¬¤«©´Ÿ¤¤´
íëéLàø åéða | øîúéàìe øærìàìe ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈¨«¥¤¬
eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe | eòøôz-ìà©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½
ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãrä-ìk ìrå§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½

:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáéæçútîe ¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«¦¤Á©Á
úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãrBî ìäà̧Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬

:äLî øáãk eNriå íëéìr ýåýéôçøaãéå §Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«©§©¥´
:øîàì ïøäà-ìà ýåýéè| zLz-ìà øëLå ïéé §Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©¦́§¥º̈©¥´§§

éðáe | äzààìå ãrBî ìäà-ìà íëàáa Czà E ©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ
:íëéúøãì íìBò úwç eúîúéïéa ìécáäìe ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤««£©§¦½¥¬

:øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«
àéøLà íéwçä-ìk úà ìûøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧

:äLî-ãéa íäéìà ýåýé øacô ¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

התלישא  קודם הגריש יטעים הקורא (*

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'r f"g zegiyÎihewl)

ÌÎÈÏ‡ ‡¯ÈÂ eNÚz '‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆∆«»»¬∆ƒ»«¬¿≈»¬≈∆
'‰ „B·k(ו (ט, ¿

ÔkLnÏ ‰LÓ B„ÈÓÚ‰L ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈«ƒƒ∆∆¡ƒ…∆«ƒ¿»
CÎÏ . . ‰ÈÎL Ba ‰˙¯L ‡Ï - ÌBÈ ÏÎa B˜¯Ùe Ba LnLÂ¿ƒ≈≈¿¿»…»¿»¿ƒ»¿»
È„ÈŒÏÚL ,ÈpnÓ ·eLÁÂ È‡„k ÈÁ‡ Ô¯‰‡ . . :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«¬…»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ∆«¿≈

Ì‰a ‰ÈÎL ‰¯Lz B˙„B·ÚÂ ÂÈ˙Ba¯˜(כג ט, (רש"י »¿¿»«¬»ƒ¿∆¿ƒ»»∆
ּבבחינת  הּוא מׁשה למׁשה, אהרן ּבין ההבּדלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאחד

אלקּות  ּולהֹוריד להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָֹ"ׁשֹוׁשבינא

הּוא  ואהרן ליׂשראל. הּתֹורה נּתנה ידֹו על ולכן - ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלעֹולם

ּולרֹומם  לעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא "ׁשֹוׁשבינא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

הּברּיֹות את אֹוהב - למעלה יׂשראל ּבני BzÏ¯‰את Ô·¯˜Óe. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ¿»¿»«»
היֹות  אהרן, עלֿידי ּדוקא היתה הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלכן

ּדבר  ׁשל ׁשּבסֹופֹו ּבכדי היא לעֹולם, הּׁשכינה ירידת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתכלית

ׁשל  ּתפקידֹו וזהּו - יֹותר נעלית לדרּגה יעלה עצמֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹולם

ֲַֹאהרן.

éòéáøáé-ìàå øærìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤
äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéða | øîúéà¦̧¨¨¬¨¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈
ìöà úBvî äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænäâédúà ízìëàå ©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©«£©§¤³Ÿ¨Æ
íB÷îaéða-÷çå E÷ç ék LBã÷éMàî àåä E §¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½¥«¦¥−

:éúéeö ïë-ék ýåýéãé| úàå äôeðzä äæç úàå §Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦§¥Á£¥̧©§¹̈§¥´
äzà øBäè íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BĹ©§À̈«Ÿ§Æ§¨´¨½©¾̈

éðáeéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨¤¬§Ÿ¤−¦®̈¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½
éða éîìL éçáfî:ìàøNéåèäæçå äîeøzä ÷BL ¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«´©§º̈©«£¥´

éðäì eàéáé íéáìçä éMà ìr äôeðzääôeðz ó ©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½§¨¦¬§−̈
éðáìe Eì äéäå ýåýé éðôìíìBò-÷çì Ezà E ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'r a"lg zegiyÎihewl)

Ìc‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ Ô¯‰‡ Èa e‡ˆÓiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ËÁLiÂ«ƒ¿«∆»…»««¿ƒ¿≈«¬…≈»∆«»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰˜¯ÊiÂ(יב (ט, «ƒ¿¿≈««ƒ¿≈«

‰ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ - e‡ÈˆÓiÂ(רש"י) ««¿ƒ¿»»¿«¿»»
אהרן", ּבני "וּיקריבּו הּלׁשֹון נאמר חּטאת קרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלגּבי

הּוא  הּלׁשֹון נֹוספים ּובקרּבנֹות - עֹולה ּבקרּבן - ּכאן ְְְְְִִַַָָָָָָָואּלּו

ּובהקּדים: ההבּדל, סּבת את לבאר ויׁש אהרן". ּבני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ"וּימציאּו

הּוא  הּקרּבנֹות, לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ההבּדלים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחד

היא  הּזריקה חּטאת ּבקרּבן הּמזּבח. על הּדם ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּבזריקת

הדם  זריקת הּקרּבנֹות ּבׁשאר ּבּדם. האצּבע טבילת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאמצעּות



רלז iyiy ,iying - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לׁשּנּוי  הּטעם וזהּו הּדם. נמצא ׁשּבֹו הּכלי ּבאמצעּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהיא

הּקרּבנֹות: לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ְְְִֵַַַַָָָָָָהּלׁשֹון

מּוכן  הּדם היה הּכלי הֹוׁשטת עם מּיד הּקרּבנֹות ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָּבכל

נאמר  לכן - נֹוספת ּפעּלה ללא הּמזּבח, על לזריקה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּומזּמן

הֹוׁשטה לׁשֹון - חּטאת,ÓÊ‰Â‰"וּימציאּו ּבקרּבן ואּלּו ." ְְִַַָָ¿«¿»»ְְְִַַָָ

טבילת  ׁשל נֹוספת ּפעּלה נדרׁשת הּכלי הּגׁשת לאחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשּגם

ּבלבד. "וּיקריבּו" נאמר - ְְְֱִִֶֶַַַַַָהאצּבע

éùéîçæèäLî Løc Løc úàhçä øérN | úàå§¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−
éða øîúéà-ìrå øærìà-ìr óö÷iå óøN äpäå§¦¥´¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´

:øîàì íøúBpä ïøäàæéízìëà-àì recî ©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ©À©«Ÿ£©§¤³
úàhçä-úàíéLã÷ Lã÷ ék Lãwä íB÷îa ¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

äãrä ïår-úà úàNì íëì ïúð | dúàå àåä¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈
:ýåýé éðôì íäéìr øtëìçéàáeä-àì ïä §©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¥µ«Ÿ¨´

dúà eìëàz ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸«Ÿ§¬Ÿ¨²
:éúéeö øLàk LãwaèéäLî-ìà ïøäà øaãéå ©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À

éðôì íúìr-úàå íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´
úàhç ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦©¨Æ

:ýåýé éðéra áèéiä íBiäëáèéiå äLî òîLiå ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦©−
:åéðéraô §¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(169 'r `"ig zegiyÎihewl)

ÌÚ‰ ˙‡ eÎ¯·ÈÂ(כג (ט, «¿»¬∆»»
‰¯LzL ÔBˆ¯ È‰È ,eÈÏÚ eÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ È‰ÈÂ :e¯Ó‡»¿ƒƒ…«¡…≈»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

ÌÎÈ„È ‰NÚÓa ‰ÈÎL(רש"י) ¿ƒ»¿«¬≈¿≈∆
ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י מזּכיר ּפקּודי ּבפרׁשת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּגם

הּברכֹות  סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לעֹוׂשי מׁשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבברּכת

ידיכם' ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי קדם - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהפּו

הּדברים  ׁשּנּוי טעם עלינּו'. אלקינּו ה' נעם 'ויהי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּולאחרֿמּכן

היא  הּמלאכה לעֹוׂשי מׁשה ּברּכת ּפקּודי ּבפרׁשת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּוא,

הּדברים, סדר לפי מברכם והּוא - הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבסּיּום

('מעשה הּמלאכה לעֹוׂשי ּברכה מלאכת ÌÎÈ„È'קדם ּכי ( ְְְֲֵֵֶַַָָָָֹ¿≈∆ְִֶֶ

את  ּכֹולל הּוא לאחריֿזה ידם, על ּבעּקר נעׂשתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

אלקינּו ה' נעם ויהי - סּים eÈÏÚ'עצמֹו רק מׁשה ׁשּכן - ְֱִִֵַַֹֹ»≈ִֵֵֶֶַֹ

מתיחסת  הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. מלאכת את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוגמר

עלֿידי  נעׂשתה זֹו ועבֹודה הּמּלּואים, ּבימי הּקרּבנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעבֹודת

נעם.. 'ויהי ּובר ּפתח לכן ואהרן, מתיחס eÈÏÚ'מׁשה ׁשּזה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ»≈ְִֵֶֶַ

עם  לכלל ּברכה הֹוסיף ואחרּֿכ אהרן. ועבֹודת עבֹודתֹו ְְְֲֲֲֲִִַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשכינה  ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעבֹודת ׁשּכתֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׂשראל,

יׂשראל. ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַָּבמעׂשיהם

éùéùàéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:íäìà øîàìáøîàì ìûøNé éða-ìà eøac ¥¬Ÿ£¥¤«©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

øLà äîäaä-ìkî eìëàz øLà äiçä úàæ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬
:õøàä-ìrâòñL úrñLå äñøt úñøôî | ìk ©¨¨«¤´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ

:eìëàz dúà äîäaa äøb úìrî úñøtãCà §¨½Ÿ©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©³
éñøônîe äøbä éìrnî eìëàú àì äæ-úà¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìrî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§®̈¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéàäïôMä-úàå ¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«§¤©¨À̈
àîè ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìrî-ék¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®¨¥¬

:íëì àeäåàåä äøb úìrî-ék úáðøàä-úàå −¨¤«§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½
:íëì àåä äàîè äñéøôä àì äñøôeæ-úàå ©§−̈´Ÿ¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«§¤

òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

çeòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦®̈
:íëì íä íéàîèèøLà ìkî eìëàz äæ-úà §¥¦¬¥−¨¤«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´

íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìk íéna©®̈¦´Ÿ£¤Á§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦
:eìëàz íúà íéìçpáe íéniaéøLà ìëå ©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«§ŸÁ£¤̧

ìkî íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½¦ŸÆ
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íäàéàì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå ¥−¨¤«§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´Ÿ
:eöwLz íúìáð-úàå eìëàúáéBì-ïéà øLà ìk Ÿ¥½§¤¦§¨−̈§©¥«´Ÿ£¤¬¥«²

ñ:íëì àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðâé-úàå §©¦¬§©§¤−¤©®̈¦¤¬¤−¨¤«§¤
íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®

:äiðærä úàå ñøtä-úàå øLpä-úàãé-úàå ¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«§¤
:dðéîì äiàä-úàå äàcäåèáøò-ìk úà ©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«¥¬¨Ÿ¥−

:Bðéîìæè-úàå ñîçzä-úàå äðriä úa úàå §¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMäæé-úàå ñBkä-úàå ©®̈©§¤©¥−§¦¥«§¤©¬§¤

:óeLðiä-úàå CìMäçé-úàå úîLðzä-úàå ©¨−̈§¤©©§«§¤©¦§¤¬¤§¤
:íçøä-úàå úàwäèéäôðàä äãéñçä úàå ©¨−̈§¤¨«¨¨«§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈

:ólèrä-úàå úôéëecä-úàå dðéîìëõøL ìk §¦¨®§¤©«¦©−§¤¨«£©¥«µŸ¤´¤
:íëì àeä õ÷L òaøà-ìr Cìää óBòäàëCà ¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«©³

-ìr Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©



iriayרלח - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òaøàáéúëàì-øLàéø÷ìrnî íérøë Bì-øLà ©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©
:õøàä-ìr ïäa øzðì åéìâøìáëíäî älà-úà §©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤¤¥³¤¥¤Æ

írìqä-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàzŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤©¨§−̈
áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈

:eäðéîìâëòaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå §¦¥«§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´
÷L íéìâø:íëì àeä õãëeànhz älàìe ©§¨®¦¤¬¤−¨¤«§¥−¤¦©®̈

:áørä-ãr àîèé íúìáða râpä-ìkäë-ìëå ¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤§¨
:áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

åëäñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì§¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈
äìrî äpðéà äøâå úrñL äpðéà | òñLå§¤´©¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈

:àîèé íäa râpä-ìk íëì íä íéàîèæë| ìëå §¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§´Ÿ
òaøà-ìr úëìää äiçä-ìëa åétk-ìr CìBä¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤´¤©©§©½
àîèé íúìáða râpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áørä-ãrçëåéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈
:íëì änä íéàîè áørä-ãr àîèåñèëäæå §¨¥´©¨¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«§¤³

ãìçä õøàä-ìr õøMä õøMa àîhä íëì̈¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëräåìçkäå ä÷ðàäå §¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©

:úîLðzäå èîçäå äàèläåàìíéàîhä älà §©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤¥²¤©§¥¦¬
àîèé íúîa íäa râpä-ìk õøMä-ìëa íëì̈¤−§¨©®̈¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²§Ÿ−̈¦§¨¬

:áørä-ãráì| íäî åéìr-ìté-øLà ìëå ©¨¨«¤§´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧
Bà øBò-Bà ãâá Bà õr-éìk-ìkî àîèé íúîa§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ´¤³¤Æ´
íéna íäa äëàìî äNré-øLà éìk-ìk ÷N̈½¨§¦¾£¤¥«¨¤¬§¨−̈¨¤®©©¯¦

:øäèå áørä-ãr àîèå àáeé¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ e˙ÓiÂ(ב (י, «»Àƒ¿≈

‰LÓ ÈÙa ‰ÎÏ‰ e¯B‰L È„È ÏÚ ‡l‡ Ô¯‰‡ Èa e˙Ó ‡Ï…≈¿≈«¬…∆»«¿≈∆¬»»ƒ¿≈…∆

Ôa¯(רש"י) «»

אביהם  אהרן ּבפני ּגם הלכה הֹורּו אהרן ּבני ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלכאֹורה

הּפגיעה  מאׁשר יֹותר היא ּבכבֹודֹו והּפגיעה רּבם, ּגם  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ויׁש ?"אבי את "ּכּבד מפרׁש צּוּוי ּכ על יׁש ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבמׁשה,

ׁשּיֹוׁשב  ׁשּתלמיד הּסדר ּבליל להסּבה ּבּנֹוגע מצינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלתרץ:

ּבן  ואּלּו הרב. ּוכבֹוד מֹורא מּׁשּום ּבפניו מסב אינֹו רּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלפני

רּבֹו, ּגם הּוא אביו אם אפילּו להסב חּיב אביו לפני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיֹוׁשב

הּדין  והּוא ּכבֹודֹו. על מֹוחל אביו ׁשּמּסתמא היא, לכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוהּסּבה

לחטא, נחׁשבה לא ּבאהרן ואביהּוא נדב ׁשל ּפגיעתם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבעניננּו,

ּכבֹודֹו. על מחל אהרן הּסתם מן ְְֲִִַַַַָָֹּכי

éòéáùâìBëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®
èé BëBúa øLà ìk:eøaLú Búàå àîãì-ìkî ´Ÿ£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ¦¨

àîèé íéî åéìr àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä̈¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëåäììëå §¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«Â§ÂŸ

íéøéëå øepz àîèé åéìr | íúìápî ìté-øLà£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéåìïérî Cà ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«©´©§¬̈

íúìáða râðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèéæìreøæ òøæ-ìk-ìr íúìápî ìté éëå ¦§¨«§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©

:àeä øBäè røfé øLàçìòøæ-ìr íéî-ïzé éëå £¤´¦¨¥®©¨−«§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©
:íëì àeä àîè åéìr íúìápî ìôðåñèìéëå §¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−¨¤«§¦³

râpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé̈Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áørä-ãr àîèé dúìáðaîdúìápî ìëàäå §¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈

-úà àNpäå áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ¤
:áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé dúìáðàî-ìëå ¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤§¨

:ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìr õøMä õøMä©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«
áîçb-ìr CìBä ìkBãr òaøà-ìr CìBä | ìëå ï ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ

õøàä-ìr õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨®̈¤
:íä õ÷L-ék íeìëàú àìâî-úà eöwLz-ìà ¬Ÿ«Ÿ§−¦¤¬¤¥«©§©§Æ¤

nhú àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôðeà ©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ¦©§Æ
:ía íúîèðå íäaãîíëéäìà ýåýé éðà ék ¨¤½§¦§¥¤−¨«¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼

àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ
-ìr Nîøä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©

:õøàääîõøàî íëúà äìrnä ýåýé éðà | ék ¨¨«¤¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤
ék íéLã÷ íúééäå íéýìûì íëì úéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬

:éðà LBã÷åîìëå óBòäå äîäaä úøBz úàæ ¨−¨«¦Ÿ́©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ
úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä äiçä Lôð¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤

:õøàä-ìræîøähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì ©¨¨«¤§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ
àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä äiçä ïéáe¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ

:ìëàúttt ¥«¨¥«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥



רלט xihtn - hi - dxt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ e˙ÓiÂ(ב (י, «»Àƒ¿≈

¯È‰Ê‰ Ô˙˙ÈÓ È¯Á‡L ,Ú„z .Lc˜nÏ eÒÎ ÔÈÈ ÈÈe˙L¿≈«ƒƒ¿¿«ƒ¿»≈«∆«¬≈ƒ»»ƒ¿ƒ

‰È‰L CÏÓÏ ÏLÓ .Lc˜nÏ ÔÈÈ ÈÈe˙L eÒkÈ ‡lL ÌÈ¯˙Bp‰«»ƒ∆…ƒ»¿¿≈«ƒ«ƒ¿»»»¿∆∆∆»»

‰a¯ ‡¯˜iÂa ‡˙È‡„k 'eÎÂ ˙Èa Ôa BÏ(רש"י) ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»«»

לאחר  רק יין לׁשּתֹות ׁשּלא הזהרּו הּכהנים אם ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹֻלכאֹורה

נצטּוּו לא הרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מּדּוע ואביהּוא, נדב ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמֹות

מתרץ  רׁש"י זֹו ׁשּקּוׁשיא לֹומר ויׁש יין? ׁשת ּויי להּכנס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּבית": ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל ּדבריו המׁש את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהביאֹו

אמנם  אם ּגם ולכן הּקּב"ה, ׁשל ּביתֹו' ל'בני נחׁשבּו אהרן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבני

זאת  להבין עליהם היה יין, ׁשתּויי להּכנס ׁשּלא נצטּוּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלא

הנהגֹותיו. את מּכיר הּמל ׁשל ּביתֹו ּבן ׁשּכן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמעצמם,

.ïîéñ ä"éãáò ,íé÷åñô à"ö
äøôúùøô

øéèôîèéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

øac øîàì|éìà eç÷éå ìûøNé éða-ìàäøô E ¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸
-àì øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ

:ìr äéìr äìrâøærìà-ìà dúà ízúðe ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈
èçLå äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬

:åéðôì dúàãdîcî ïäkä øærìà ç÷ìå Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈
dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈

:íéîrt òáLä-úà åéðérì äøtä-úà óøNå ¤¬©§¨¦«§¨©¬¤©¨−̈§¥®̈¤
:óøNé dLøt-ìr dîc-úàå døNa-úàå døòŸ̈³§¤§¨¨Æ§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

åúrìBú éðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´®̈©
éìLäå:äøtä úôøN CBz-ìà Cæåéãâa ñaëå §¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈

äðçnä-ìà àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®
:áørä-ãr ïäkä àîèåçñaëé dúà óøOäå §¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³

-ãr àîèå íéna BøNa õçøå íéna åéãâa§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦§¨¥−©

:áøräèóñàå|äøtä øôà úà øBäè Léà ¨¨«¤§¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈
äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî çépäå§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈
úàhç äcð éîì úøîLîì ìûøNé-éða úãrì©«£©̧§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬

:àåäéåéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëå ¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈
øbä øbìå ìûøNé éðáì äúéäå áørä-ãr àîèå§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬

:íìBò úwçì íëBúaàéLôð-ìëì úîa râpä §−̈§ª©¬¨«©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤
:íéîé úráL àîèå íãàáéBá-àhçúé àeä ¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«´¦§©¨º

àì-íàå øäèé éréáMä íBiáe éLéìMä íBia©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ
àì éréáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ

:øäèéâé-øLà íãàä Lôða úîa râpä-ìk ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤
ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé àìå úeîé̈¹§´Ÿ¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½
äcð éî ék ìûøNiî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈
:Bá Búàîè ãBò äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬«

ãéàaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
úráL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬

:íéîéåèìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå ¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−
:àeä àîè åéìræèéðt-ìr òbé-øLà ìëå ¨¨®¨¥−«§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´

Bà íãà íörá-Bà úîá Bà áøç-ììça äãOä©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½«§¤¬¤¨−̈´
:íéîé úráL àîèé øá÷áæéàîhì eç÷ìå §®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§¨«§Æ©¨¥½

íéiç íéî åéìr ïúðå úàhçä úôøN øôrî¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²©¬¦©¦−
:éìk-ìàçéøBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå ¤¤«¦§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼

úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr äfäå§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−
Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä øLà£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬

:øáwá Bà únáèéíBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¥−¬©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬
éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe éLéìMä©§¦¦−©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½

:áøra øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëåëLéàå §¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³
àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
-ãr àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©

:áøräô ¨¨«¤



רמ
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äøô úùøô úøèôä

ú"åîùìååì ÷øô ìà÷æçéá

åìæè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
æé-ìr íéáLé ìàøNé úéa íãà-ïa¤¨À̈¥³¦§¨¥Æ«Ÿ§¦´©

íkøãa dúBà eànèéå íúîãà©§¨½̈©§©§´½̈§©§−̈
äúéä äcpä úàîèk íúBìéìráe©«£¦«¨®§ª§©Æ©¦½̈¨«§¨¬

:éðôì íkøãçéíäéìr éúîç CtLàå ©§−̈§¨¨«¨«¤§³Ÿ£¨¦Æ£¥¤½
:äeànè íäéìelâáe õøàä-ìr eëôL-øLà ícä-ìrèéeøfiå íéBba íúà õéôàå ©©−̈£¤¨«§´©¨¨®¤§¦«¥¤−¦§«¨¨«¨¦³Ÿ¨Æ©¦½©¦¨−

:íézèôL íúBìéìrëå íkøãk úBöøàaëeìlçéå íL eàa-øLà íéBbä-ìà àBáiå ¨«£¨®§©§¨¬§©«£¦«−̈§©§¦«©¨À¤©¦Æ£¤¨´½̈©§©§−

`xenl iy
,éðôì íkøc äúéä (æéäúéä ¨§¨©§¨§¨¨¨§¨

.í÷éçøäì ãò éðôì äàîè íkøc©§¨§¥¨§¨©©§©§¦¨

,àBáiå (ëìò áñeî BèeLt éôì ©¨§¦§¨©

àeäL ,ìéòì øîàpL "ìàøNé úéa"¥¦§¨¥¤¤¡©§¥¤

ìàa ä"á÷ä ,BLøãîe .ãéçé ïBL §¨¦¦§¨¨

.äìBba íänò,'åâå íäì øîàa ¦¨¤©¨¤¡Ÿ¨¤
íäéìò íäéáéBà øîàa ,ìelçä eäîe©©¦¤¡Ÿ§¥¤£¥¤

àìå ,"eàöé Böøàîe älà 'ä íò"©¥¤¥©§¨¨§Ÿ

Bnò úà ìéväì Bãéa úìëé äúéä̈§¨§Ÿ¤§¨§©¦¤©

mixn zxhr
ìàøNéì äîçð àéä äàeápä ïëBzæè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåíëéìò ézëìBäå Ck øçàå íãà íëéìò éúéaøäå älçza øîàM äî ,åéøác Løôì àa äzò ¤©§¨¦¤¨¨§¦§¨¥©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¨§¨¥§¨¨©¤¨©©§¦¨§¦§¥¦£¥¤¨¨§©©¨§©§¦£¥¤

.øîà ?íöa÷éå øBæçéå íìâé änìå ,úéçöð äéäz àì LøBk úleàbL äæa æîøL ,íãàæéíúîãà-ìr íéáLé ìàøNé úéa íãà-ïaéðL úéáaeànèéå ¨¨¤¨©¨¤¤§©¤Ÿ¦§¤¦§¦§¨¨©§¥§©£¦©§¥¨©¤¨À̈¥³¦§¨¥Æ«Ÿ§¦´©©§¨½̈§©¦¥¦©§©§´
éðôì íkøã äúéä äcpä úàîèk íúBìéìráe íkøãa dúBàíäéìà áeLàå íúàîehî eøähiL éúétöå ,dìòaî ú÷çeøî àéä äæ éãé ìòL:çéCtLàå ½̈§©§−̈©«£¦«¨®§ª§©Æ©¦½̈¨«§¨¬©§−̈§¨¨«¤©§¥¤¦§¤¤¦©§¨§¦¦¦¤¦©£¦§¨¨§¨£¥¤¨«¤§³Ÿ

ícä-ìr íäéìr éúîçíc øeáòa £¨¦Æ£¥¤½©©−̈©£©

é÷päõøàä-ìr eëôL-øLà ©¨¦£¤¨«§´©¨¨®¤
äeànè íäéìelâáeíäéðL ìòL §¦«¥¤−¦§«¨¤©§¥¤

äéáLBé úà õøàä àé÷z:èéõéôàå ¨¦¨¨¤¤§¤¨¨«¨¦³
íéBba íúàíéBbä ïîeeøfiå Ÿ¨Æ©¦½¦©¦©¦¨−

úBöøàaìeîâkíkøãk ¨«£¨®¦§§©§¨¬
íúBìéìrëåíäéNòîe:íézèôL §©«£¦«−̈©£¥¤§©§¦«

ëeàa-øLà íéBbä-ìà àBáiå©¨À¤©¦Æ£¤¨´
éLã÷ íL-úà eìlçéå íL̈½©§©§−¤¥´¨§¦®

íäì øîàaeøîà íää íéBbä ék ¤«¡³Ÿ¨¤Æ¦©¦¨¥¨§

äpä íäéìòälà ýåýé-ír £¥¤¦¥©§Ÿ̈´¥½¤



רמי

ýåýé-ír íäì øîàa éLã÷ íL-úà¤¥´¨§¦®¤«¡³Ÿ¨¤Æ©§Ÿ̈´
:eàöé Böøàîe älààëíL-ìr ìîçàå ¥½¤¥«©§−¨¨«¨«¤§−Ÿ©¥´

íéBba ìàøNé úéa eäìlç øLà éLã÷̈§¦®£¤³¦§ª̧Æ¥´¦§¨¥½©¦−
:änL eàa-øLàáë-úéáì øîà ïëì £¤¨¬¨«¨¨¥º¡´Ÿ§¥«

úéa äNò éðà íëðrîì àì ýåýé éðãà øîà äk ìûøNé¦§¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¯Ÿ§©«©§¤²£¦¬Ÿ¤−¥´
ì-íà ék ìûøNéíúàa-øLà íéBba ízìlç øLà éLã÷-íL ¦§¨¥®¦³¦§¥«¨§¦Æ£¤´¦©§¤½©¦−£¤¨¬¤

:íLâëízìlç øLà íéBba ìlçîä ìBãbä éîL-úà ézLc÷å ¨«§¦©§¦º¤§¦´©¨À©«§ª¨Æ©¦½£¤¬¦©§¤−
éLãwäa ýåýé éðãà íàð ýåýé éðà-ék íéBbä eòãéå íëBúa§¨®§¨«§¸©¦¹¦«£¦´§Ÿ̈À§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§¦¨«§¦¬

:íäéðérì íëáãëíëúà ézöa÷å íéBbä-ïî íëúà ézç÷ìå ¨¤−§¥«¥¤«§¨©§¦³¤§¤Æ¦©¦½§¦©§¦¬¤§¤−
:íëúîãà-ìà íëúà éúàáäå úBöøàä-ìkîäëéz÷øæå ¦¨¨«£¨®§¥«¥¦¬¤§¤−¤©§©§¤«§¨«©§¦¯

-ìkîe íëéúBàîè ìkî ízøäèe íéøBäè íéî íëéìr£¥¤²©¬¦§¦−§©§¤®¦¯Ÿª§«¥¤²¦¨
:íëúà øäèà íëéìelbåëäLãç çeøå Lãç áì íëì ézúðå ¦¬¥¤−£©¥¬¤§¤«§¨©¦³¨¤Æ¥´¨½̈§¬©£¨−̈

íëì ézúðå íëøNaî ïáàä áì-úà éúøñäå íëaø÷a ïzà¤¥´§¦§§¤®©«£¦̧Ÿ¦¹¤¥³¨¤̧¤Æ¦§©§¤½§¨©¦¬¨¤−
:øNa áìæëéwça-øLà úà éúéùrå íëaø÷a ïzà éçeø-úàå ¥¬¨¨«§¤¦−¤¥´§¦§§¤®§¨¦ÀŸ¦¥³£¤§ª©Æ

:íúéNrå eøîLz éètLîe eëìzçëøLà õøàa ízáLéå ¥¥½¦§¨©¬¦§§−©«£¦¤«¦«©§¤´¨½̈¤£¤¬
:íéäìàì íëì äéäà éëðàå írì éì íúééäå íëéúáàì ézúð̈©−¦©«£«Ÿ¥¤®¦«§¦³¤¦Æ§½̈§¨´Ÿ¦½¤«§¤¬¨¤−¥«Ÿ¦«

èëïâcä-ìà éúàø÷å íëéúBàîè ìkî íëúà ézrLBäå§«©§¦´¤§¤½¦−Ÿª§«¥¤®§¨¨³¦¤©¨¨Æ
:árø íëéìr ïzà-àìå Búà éúéaøäåìõrä éøt-úà éúéaøäå §¦§¥¦´Ÿ½§«Ÿ¤¥¬£¥¤−¨¨«§¦§¥¦Æ¤§¦´¨¥½

:íéBba árø útøç ãBò eç÷ú àì øLà ïrîì äãOä úáeðúe§©−©¨¤®§©À©£Â¤Â´Ÿ¦§¬²¤§©¬¨−̈©¦«
àìíéáBè-àì øLà íëéììrîe íérøä íëéëøc-úà ízøëæe§©§¤Æ¤©§¥¤´¨«¨¦½©«©§¥¤−£¤´«Ÿ¦®

:íëéúBárBz ìrå íëéúðBr ìr íëéðôa íúè÷ðeáìàì §«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½©µ£´Ÿ¥¤½§©−«£«¥¤«¯Ÿ
eîìkäå eLBa íëì òãåé ýåýé éðãà íàð äùò-éðà íëðrîì§©«©§¤´£¦«Ÿ¤ÀŸ§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¨©−¨¤®¯§¦¨«§²

`xenl iy
.Böøà úàå,äNBò éðà (áë.íëúà òéLBàL äòeLzä úà §¤©§£¦¤¤©§¨¤¦©¤§¤

,'åâå íéBbä ïî íëúà ézç÷ìå (ãë.éîL úà Lc÷à äæáe §¨©§¦¤§¤¦©¦¨¤£©¥¤§¦

,ïáàä áì úà (åë.ïáàk äLwäå ÷æçä álä,øNa áìòðëð áì ¤¥¨¤¤©¥¤¨¨§©¨¤§¤¤¥¨¨¥¦§¨

.øNák Cøå,íëaø÷a ïzà éçeø úàå (æëçeø íëì øéæçà ,øîBìk §©§¨¨§¤¦¤¥§¦§§¤§©©§¦¨¤©

.äàeápä,íòì éì íúééäå (çë ©§¨¦§¦¤¦§¨
ì.éúåöî øîLíëì äéäà ¦§Ÿ¦§Ÿ©¤§¤¨¤

,íéäìàìòéLBäìe íëì øæòì ¥Ÿ¦©£Ÿ¨¤§¦©

.íëúà,íëéðôa íúè÷ðe (àì ¤§¤§ŸŸ¤¦§¥¤
äîì ,øîBì ,íëîöò ìò eèèB÷úúå§¦§§©©§§¤©¨¨

.elàk íéNòî eðéNò̈¦©£¦¨¥

mixn zxhr
eàöé BöøàîeBöøàa íøéàLäì úìBëé Bì ïéà ék:àëíL-ìr ìîçàå ¥«©§−¨¨«¦¥§¤§©§¦¨§©§¨«¤§−Ÿ©¥´

eäìlç øLà éLã÷éãé ìò ìlçúð øLàeàa-øLà íéBba ìàøNé úéa ¨§¦®£¤³¦§ª̧Æ£¤¦§©¥©§¥¥´¦§¨¥½©¦−£¤¨¬
:änLáëàì ýåýé éðãà øîà äk ìûøNé-úéáì øîà ïëì ¨«¨¨¥º¡´Ÿ§¥«¦§¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¯Ÿ

ìûøNé úéa äNò éðà íëðrîììà íàéáäìå íénòä õøàî íàéöBäì §©«©§¤²£¦¬Ÿ¤−¥´¦§¨¥®§¦¨¥¤¤¨©¦§©£¦¨¤

íöøàì-íà ékøLà éLã÷-íL ©§¨¦³¦§¥«¨§¦Æ£¤´
íúàa-øLà íéBba ízìlç¦©§¤½©¦−£¤¨¬¤

:íLâëäzòîézLc÷åLc÷à ¨«¥©¨§¦©§¦º£©¥

íéBba ìlçîä ìBãbä éîL-úà¤§¦´©¨À©«§ª¨Æ©¦½
eòãéå íëBúa ízìlç øLà£¤¬¦©§¤−§®̈§¨«§¸
éðãà íàð ýåýé éðà-ék íéBbä©¦¹¦«£¦´§Ÿ̈À§ªÆ£Ÿ¨´
:íäéðérì íëá éLãwäa ýåýé¡Ÿ¦½§¦¨«§¦¬¨¤−§¥«¥¤«

ãëLecéwä àeä äîeézç÷ìå ©©¦§¨©§¦³
íëúà ézöa÷å íéBbä-ïî íëúà¤§¤Æ¦©¦½§¦©§¦¬¤§¤−
íëúà éúàáäå úBöøàä-ìkî¦¨¨«£¨®§¥«¥¦¬¤§¤−

íëúîãà-ìàéîL Lc÷à äæa: ¤©§©§¤«¨¤£©¥§¦

äëíéøBäè íéî íëéìr éz÷øæå§¨«©§¦¯£¥¤²©¬¦§¦−
äneãà äøt øôà éî eàøwé ïk¥¦¨§¥¥¤¨¨£¨

íëéúBàîè ìkî ízøäèe§©§¤®¦¯Ÿª§«¥¤²
:íëúà øäèà íëéìelb-ìkîe¦¨¦¬¥¤−£©¥¬¤§¤«

åëLãç áì íëì ézúðåáì §¨©¦³¨¤Æ¥´¨½̈¥

òîBLäLãç çeøåìàä éøác ìa÷ì ¥©§¬©£¨−̈§©¥¦§¥¨¥

äáäàa Cøaúéíëaø÷a ïzà ¦§¨¥§©£¨¤¥´§¦§§¤®
ïáàä áì-úà éúøñäå÷æçä áì ©«£¦̧Ÿ¦¹¤¥³¨¤̧¤Æ¥¤¨¨

ïáàk äLwäåézúðå íëøNaî §©¨¤§¤¤¦§©§¤½§¨©¦¬
øNa áì íëìøNák Cøå òðëð áì: ¨¤−¥¬¨¨«¥¦§¨§©§¨¨

æëéçeø-úàåLãwä çeøïzà §¤¦−©©Ÿ¤¤¥´
íëaø÷aäðéëMä úàøLä éãé ìòå §¦§§¤®§©§¥©§¨©©§¦¨

øçà òáè eìa÷z Lãwä çeøå§©©Ÿ¤§©§¤©©¥

eëìz éwça-øLà úà éúéùrå§¨¦ÀŸ¦¥³£¤§ª©Æ¥¥½
:íúéNrå eøîLz éètLîe¦§¨©¬¦§§−©«£¦¤«

çëézúð øLà õøàa ízáLéå¦«©§¤´¨½̈¤£¤¬¨©−¦
írì éì íúééäå íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤®¦«§¦³¤¦Æ§½̈

ìå éa ïéîàäì.éúBöî øBîLéëðàå §©£¦¦§¦§¦§©§¨´Ÿ¦½
íéäìàì íëì äéäàíëì øBæòì ¤«§¤¬¨¤−¥«Ÿ¦«©£¨¤

íëúà òéLBäìe:èëézrLBäå §¦©¤§¤§«©§¦´
÷éçøàíëéúBàîè ìkî íëúà ©§¦¤§¤½¦−Ÿª§«¥¤®

øéòé ék Ba ïéîàäì íéìéâø íúééäL¤¡¦¤§¦¦§©£¦¦¨¦

íäî íéøäæð úBéäì íááìéúàø÷å §¨¨¦§¦§¨¦¥¤§¨¨³¦
Búà éúéaøäå ïâcä-ìàäeöà ¤©¨¨Æ§¦§¥¦´Ÿ½£©¤

äaøéå äøôiLíëéìr ïzà-àìå ¤¦§¤§¦§¤§«Ÿ¤¥¬£¥¤−
:árøìõrä éøt-úà éúéaøäå ¨¨«§¦§¥¦Æ¤§¦´¨¥½

eç÷ú àì øLà ïrîì äãOä úáeðúeeìañé àìíéBba árø útøç ãBòúøçà õøàì Böøàî àöBé íãàLk ,íçì éøñç íëì eàø÷é àì æàî ék §©−©¨¤®§©À©£Â¤Â´Ÿ¦§¬Ÿ¦§§²¤§©¬¨−̈©¦«¦¥¨Ÿ¦§§¨¤©§¥¤¤§¤¨¨¥¥©§§¤¤©¤¤

ätøç àeä áòøä øeáòa:àìízøëæeeøkæz øLàëåíëéðôa íúè÷ðe íéáBè-àì øLà íëéììrîe íérøä íëéëøc-úàãéîz eèøçúúåìr ©£¨¨¨¤§¨§©§¤Æ§©£¤¦§§¤©§¥¤´¨«¨¦½©«©§¥¤−£¤´«Ÿ¦®§«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½§¦§¨§¨¦©µ
:íëéúBárBz ìrå íëéúðBráìäùò-éðà íëðrîì àìúàfä äleàbä úàéðãà íàðíëì òãåé ýåýéék íëðòîì äleàbä ïéàL íëì òeãé äéäé £´Ÿ¥¤½§©−«£«¥¤«¯Ÿ§©«©§¤´£¦«Ÿ¤ÀŸ¤©§¨©Ÿ§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¨©−¨¤®¦§¤¨©¨¤¤¥©§¨§©©§¤¦



רמב

:ìàøNé úéa íëéëøcîâìøîà äk ¦©§¥¤−¥¬¦§¨¥«³Ÿ¨©Æ
ìkî íëúà éøäè íBéa ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§Æ©«£¦´¤§¤½¦−Ÿ
eðáðå íéørä-úà ézáLBäå íëéúBðBr£«¥¤®§«©§¦Æ¤¤´¨¦½§¦§−

:úBáøçäãìãárz änLpä õøàäå ¤«¢¨«§¨¨¬¤©§©−̈¥«¨¥®
-ìk éðérì äîîL äúéä øLà úçz©µ©£¤´¨«§¨´§¨½̈§¥¥−¨

:øáBòäìíéøräå ïãr-ïâk äúéä änLpä eælä õøàä eøîàå ¥«§¨«§À¨¨³¤©¥̧Æ©§©½̈¨«§−̈§©¥®¤§¤«¨¦¯
:eáLé úBøeöa úBñøäpäå úBnLpäå úBáøçäåìíéBbä eòãéå ¤«¢¥²§©§©¬§©¤«¡¨−§¬¨¨«§¨«§´©¦À

ék íëéúBáéáñ eøàMé øLà|ýåýé éðà änLpä ézrèð úBñøäpä éúéða ýåýé éðà £¤´¦¨«£»§¦«¥¤¼¦´£¦´§Ÿ̈À¨¦̧¦Æ©¤«¡¨½¨©−§¦©§©¨®£¦¬§Ÿ̈−
:éúéNrå ézøac¦©¬§¦§¨¦«¦

ãîø ¯ âîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùì äøèôää

`xenl iy
,änLpä (ãìäîîBL äúéä øLà ©§©¨£¤¨§¨¥¨

.åéLëò ãò,eæläBîk .úàfä ©©§¨©¥©Ÿ§

ìa øîàiL"äælä Léàä" øëæ ïBL ¤¥¨¥¦§¨¨¨¦©¨¤

.(dq,ck ziy`xa)úBøeöa (äì§
,eáLéíéLðàa úBáMéî eéäð ¨¨¦§§ª¨©£¨¦

.úBîBçáe íéìcâîáe§¦§¨¦§

mixn zxhr
íëéëøcî eîìkäå eLBaíéáBè àì øLà:ìàøNé úéaâìéøäè íBéa ýåýé éðãà øîà äkøtëàLkézáLBäå íëéúBðBr ìkî íëúàúBéäì ¯§¦¨«§²¦©§¥¤−£¤Ÿ¦¥¬¦§¨¥«³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§Æ©«£¦´§¤£©¥¤§¤½¦−Ÿ£«¥¤®§«©§¦Æ¦§

íéLðàa úáMeéî:úBáøçä eðáðå íéørä-úàãìänLpä õøàäåäîîBMäãárzäòéøæáe äLéøça æàéðérì äîîL äúéä øLà úçz §¤¤©£¨¦¤¤´¨¦½§¦§−¤«¢¨«§¨¨¬¤©§©−̈©¥¨¥«¨¥®¨©£¦¨¦§¦¨©µ©£¤´¨«§¨´§¨½̈§¥¥−
:øáBò-ìkäìía Cøc íéøáBòä ¨¥«¨§¦¤¤¨

eäîúéeøîàåäpäeælä õøàä ¦§§§¨«§À¦¥¨¨³¤©¥̧Æ
äúéä änLpääzòïâkäòeèpä ©§©½̈¨«§¨−©¨§©©§¨

aúBáøçä íéøräå ïãr §¥®¤§¤«¨¦¯¤«¢¥²
úBøeöa úBñøäpäå úBnLpäå§©§©¬§©¤«¡¨−§¬

eáLéíéLðàa eáMéúð:åìeòãéå ¨¨«¦§©§©£¨¦§¨«§´
íëéúBáéáñ eøàMé øLà íéBbä©¦À£¤´¦¨«£»§¦«¥¤¼

úòãì eøékéék|éúéða ýåýé éðà ©¦¨©©¦´£¦´§Ÿ̈À¨¦̧¦Æ
änLpä ézrèð úBñøäpäàìå ©¤«¡¨½¨©−§¦©§©¨®§Ÿ

äø÷îa øácä äNòðýåýé éðà ©£¨©¨¨§¦§¤£¦¬§Ÿ̈−
éúéNrå ézøacøaãîä àeä éðà ¦©¬§¦§¨¦«¦£¦©§©¥

øácä äNBòä àeä éðàå ,äéäé ïkL: ¤¥¦§¤©£¦¨¤©¨¨

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¥£©§



רמג

ú"åîùì éðéîù úùøôì äøèôä

å ÷øô á ìàåîùá

åàìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−

ìL:óìà íéLáírä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå §Ÿ¦¬¨«¤©¨´̈©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ

úà íMî úBìräì äãeäé éìraî Bzà øLà£¤´¦½¦©«£¥−§¨®§©«£´¦À̈¥µ

ýåýé íL íL àø÷ð-øLà íéýìûä ïBøà£´¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´§Ÿ̈¯

:åéìr íéáøkä áLé úBàáöâ-úà eákøiå §¨²Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹¤

eäàOiå äLãç äìâr-ìà íéýìûä ïBøà£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½

éða Béçàå àfrå ärába øLà áãðéáà úéaî¦¥¬£¦«¨−̈£¤´©¦§®̈§ª¨´§©§À§¥Æ

:äLãç äìârä-úà íéâäð áãðéáàãeäàOiå £¦´¨½̈«Ÿ£¦−¤¨«£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ

ïBøà ír ärába øLà áãðéáà úéaî¦¥³£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéýìûää| ãåãå ¨«¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨«¨«§¨¦´

ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìûøNé úéa-ìëå§¨¥´¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ

íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éör£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ§ª¦½

:íéìöìöáe íérðrðîáeåïBëð ïøb-ãr eàáiå ¦§©«©§¦−§¤§§¦«©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®

ék Ba æçàiå íéýìûä ïBøà-ìà äfr çìLiå©¦§©̧ª¹̈¤£³¨«¡Ÿ¦Æ©´Ÿ¤½¦¬

:ø÷aä eèîLæeäkiå äfra ýåýé óà-øçiå ¨«§−©¨¨«©¦«©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈©©¥¬

ïBøà ír íL úîiå ìMä-ìr íéýìûä íL̈²¨«¡Ÿ¦−©©©®©¨´¨½̈¦−£¬

:íéýìûäçýåýé õøt øLà ìr ãåãì øçiå ¨«¡Ÿ¦«©¦´©§¨¦½©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²

`xenl iy
,ìàøNéa øeça ìk úà ãåc ãBò óñiå (àíéôñàð íéaø eéäL éôì ©Ÿ¤¨¦¤¨¨§¦§¨¥§¦¤¨©¦¤¡¨¦

éñBäL ïàk øîà ,Bëìnä úòî åéìàìàøNéa íéøçápä úà åéìà óñàì ãBò ó ¥¨¥¥¦¨§¨©¨¤¦¤¡Ÿ¥¨¤©¦§¨¦§¦§¨¥

éîìLeøéáe .Lãwä ïBøà úà úBìòäì('a dkld 'i wxt oixcdpq)ïàkî eãîì §©£¤£©Ÿ¤¦©§¦¨§¦¨

.ïéøãäðqì íééeàø eéäiL ìàøNiî óìà íéùìL ãçà íBéa Cîñ Cìnä ãåcL¤¨¦©¤¤¨©§¤¨§Ÿ¦¤¤¦¦§¨¥¤¦§§¦©©§¤§¦

'ã ÷øt ïéøãäðñ úBëìä í"aîø äàøe§¥©§©¦§©§¤§¦¤¤

.'æ äëìä,äãeäé éìòaî (áàéä £¨¨¦©£¥§¨¦

lL ,"íéøòé úéø÷"ïBøà äìòä íL ¦§©§¨¦¤§¨Ÿ£¨£

.LîL úéaî Lãwäàø÷ð øLà ©Ÿ¤¦¥¤¤£¤¦§¨
,'åâå 'ä íL íLBì àø÷ð øLà ¥¥£¤¦§¨

'ä äéäiL ,íMä eäîe ,íL ïBøàì̈¨¥©©¥¤¦§¤

.åéìò íéáeøkä áLBé úBàáö(âìà §¨¥©§¦¨¨¤
,äLãç äìâòLãwä ïBøà ãBáëì £¨¨£¨¨¦§£©Ÿ¤

eLnzLä àlL äLãç äìâò eNò̈£¨¨£¨¨¤Ÿ¦§©§

,øáca eòè ìáà .èBéãä Cøöì dä§Ÿ¤¤§£¨¨©¨¨

éøvL ãBákä eäæ àì ék,Bì úBNòì C ¦Ÿ¤©¨¤¨¦©£

óúka" äøBza áeúkL Bîk àlà¤¨§¤¨©¨©¨¥

"eàOé(h,f xacna).íiåìä éãé ìò ¦¨©§¥©§¦¦

,äìâòä úà íéâäðäìâòä Ÿ£¦¤¨£¨¨¨£¨¨

.da eâäð íäå ,ø÷áì äîeúø äúéä̈§¨§¨§¨¨§¥¨£¨

(ã,'åâå eäàOiåúà eàNð ø÷aä ©¦¨ª©¨¨¨§¤

.åéìò øLà ïBøàä íò äìâòä̈£¨¨¦¨¨£¤¨¨

(ä,íéLBøá éöò ìëaéìk ìëa §Ÿ£¥§¦§¨§¥

.íéLBøa éöòî íééeNòä øéL¦¨£¦¥£¥§¦

(å,äfò çìLiå.Bãé úà èéLBä ©¦§©ª¨¦¤¨

,ø÷aä eèîL ékeäeèîL ék ¦¨§©¨¨¦§¨

.eäeòðòðå ø÷aä(æ'ä óà øçiå ©¨¨§¦§§©¦©©
òa,äfïBøàì Bãé èéLBäL ìò §ª¨©¤¦¨©£

íà-ék úeLø äðzð àìå ,Lãwä©Ÿ¤§Ÿ¦§¨§¦¦

-ì÷ ùøãì Bì äéäL ,ãBòå .íiåìì©§¦¦§¤¨¨¦§Ÿ©

åéàNBð úà àNBð ïBøàä íà ,øîçå̈Ÿ¤¦¨¨¥¤§¨

ïîæa ïcøia íøáòa äéäL éôk§¦¤¨¨§¨§¨©©§¥¦§©

.ïkL-ìk àì Bîöò àeä ,òLBäéìò §ª©©§Ÿ¨¤¥©
,ìMä.äââMäå äçëMä ìòíò ©©©©¦§¨§©§¨¨¦
,ïBøà.Lãwä ïBøàì Ceîñ £¨©£©Ÿ¤

(ç,ãåãì øçiåäøç Bîöò ìò ©¦©§¨¦©©§¨¨

mixn zxhr
àäæì ,äiðL äôéñà äúéä Bæå ,íéaø åéìò eôñàð ïBøáça ãåc úà eëéìîäLk§¤¦§¦¤¨¦§¤§¤¤§¨¨©¦§¨§¨£¦¨§¦¨¨¤

øîàìL ìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiåóìà íéLúBìòäì ¨©©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤§©£

ïBøàä:áäãeäé éìraî Bzà øLà írä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iåàéä ¨¨©¨´¨©¥´¤¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½¦©«£¥−§®̈¦

änL eàa ék (è åè òùåäé) íéøòé úéø÷ïBøà úà íMî úBìräì ¦§©§¨¦¦¨¨¨§©«£´¦À̈¥µ£´
àø÷ð-øLà íéýìûäïBøàì Bì ¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¨¨

íL,íMä eäîeúBàáö ýåýé íL ¥À©©¥¥´§Ÿ̈¯§¨²
:åéìr íéáøkä áLéâeákøiå Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹

äìâr-ìà íéýìûä ïBøà-úà¤£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´
eäàOiå äLãçøLà ø÷aä éãé ìò £¨½̈©¦̧¨ª½©§¥©¨¨£¤

äìâòä eëLîøLà áãðéáà úéaî ¨§¨£¨¨¦¥¬£¦«¨−̈£¤´
áãðéáà éða Béçàå àfrå ärába©¦§®̈§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈

íéâäðíéëLBnä ø÷aä eâäð-úà «Ÿ£¦−¨£©¨¨©§¦¤
:äLãç äìâräãeäàOiåéãé ìò ¨«£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ©§¥

äìâòä eëLî øLà ø÷aäúéaî ©¨¨£¤¨§¨£¨¨¦¥³
ïBøà ír ärába øLà áãðéáà£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

Béçàå íéýìûäãáìéðôì Cìä ¨«¡Ÿ¦®§©§¾§¨Ÿ¥−¦§¥¬
ïBøàääæìå ,ïBøàä ãvî Cìä äfòå ¨«¨«§ª¨¨©¦©¨¨§¨¤

,ïBøàì ø÷aä eèîL øLà àeä Lébøä¦§¦£¤¨§©¨¨¨¨

Lébøä àì åéçà Béçàå:ä| ãåãå §©§¨¦Ÿ¦§¦§¨¦´
éðôì íé÷çNî ìûøNé úéa-ìëå§¨¥´¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´

ïBøàìëa ýåýéíééeNòä øéL éìk £§Ÿ̈½§−Ÿ§¥¦¨£¦

îíéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éör ¥£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ
:íéìöìöáe íérðrðîáe íétúáe§ª¦½¦§©«©§¦−§¤§§¦«

åäfr çìLiå ïBëð ïøb-ãr eàáiå©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®©¦§©̧ª¹̈
Bãé úà èéLBäíéýìûä ïBøà-ìà ¦¤¨¤£³¨«¡Ÿ¦Æ

Ba æçàiåBîB÷nî eäeòðòð ékék ©Ÿ́¤½¦¦§§¦§¦¬
ø÷aä eèîLïî ìBtiL äfò áLçå ¨«§−©¨¨«§¨©ª¨¤¦¦

äìâòä:æäfra ýåýé óà-øçiå ¨£¨¨©¦«©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈
ìBtiL áBLçì ,'äa Búðîàä èeòéî ìò©¦©£¨¨©©£¤¦

õøàì BðBøàíéýìûä íL eäkiå £¨¨¤©©¥¬¨²¨«¡Ÿ¦−
ìMä-ìräââMä ìòír íL úîiå ©©©®©©§¨¨©¨´¨½̈¦−

ì Ceîñ:íéýìûä ïBøàçøçiå ¨©£¬¨«¡Ÿ¦«©¦´©
ãåãìøöénä Cøãk äøç Bîöò ìò §¨¦½©©§¨¨§¤¤©¥¥

ìäáðåõøt ýåýé õøt øLà ìr §¦§¨©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¤−¤
õøt àeää íB÷nì àø÷iå äfra§ª®̈©¦§º̈©¨³©Æ¤´¤

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.mixdvd ixg` zFTC 36-e 4 drW ,'e mFi :clFnd©¨¨¨§©©£¥©¨¨©¦
.daFhl Epilr `Ad ,WcFwÎzAWd mFiA ,oqip WcgÎW`xŸŸ¤¦¨§©©¨¤©¨¨¥§¨



רמד

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
áéïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤

øëæ äãìéå réøæú ék äMà øîàì ìàøNé éða§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©§¨«§−̈¨¨®
:àîèz dúåc úcð éîék íéîé úráL äàîèå§¨«§¨Æ¦§©´¨¦½¦¥²¦©¬§Ÿ−̈¦§¨«

äfr õøt àeää íB÷nì àø÷iå äfra õøt¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈

:äfä íBiä ãrèíBia ýåýé-úà ãåc àøiå ©−©¬©¤«©¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©´

éà øîàiå àeää:ýåýé ïBøà éìà àBáé C ©®©¾Ÿ¤¥²¨¬¥©−£¬§Ÿ̈«

éýåýé ïBøà-úà åéìà øéñäì ãåã äáà-àìå§«Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²¤£¬§Ÿ̈−

íãà-ãáò úéa ãåã eähiå ãåc øér-ìr©¦´®̈¦©©¥´¨¦½¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, תשי"ז
ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו אשר מצב בריאותו הולך וטוב, ולפלא שמאז ועד עתה אין ממנו ידיעות 
נוספות, וכנראה זהו סימן שנסתדרו כל הענינים )וכמנהג אנ"ש שמכמה דורות התאוננו בזה עליהם 
פעיל  חלק  יקח  ולהבא  מכאן  שעכ"פ  ותקותי  וטוב(,  שלום  כשהכל  כותבים  אין  אשר  הק'  נשיאינו 
הפרטים.  בעניניו  גם  משובח  ה"ז  בזה  המרבה  וכל  אנגליא,  במדינת  ובכלל  בלונדון  אנ"ש  בפעולות 
ומובן ג"כ שאין כל הנ"ל פוטרו מקביעות עתים בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, וביום השבת 
ולפעמים גם בימות החול עבודת התפלה, והרי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע השקיע 
בו כחות נפשיים שמזכותו הוא להוציאם אל הפועל בשלשת הקוים דתורה עבודה וגמילות חסדים 
ופשוט, ויהי רצון אשר גם העכובים המדומים ואפילו האמיתים וכן העלמות והסתרים יהפכו לטוב 
ולא רק שלא יפריעו אלא שעוד יסייעו, וכסגולת חדש הפורים אשר תוה"ק אומרת עליו, והחדש - ז. א. 

כל ימי החדש - אשר נהפך להם וגו' לשמחה וגו' ליום טוב.

זה  הוא חדש  והנגלה, מסוגל  הנראה  בטוב  הענינים שאינם  גם  תוכנו, אשר  נהפך הרי  וענין 
להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרה - בערים שונות בעולם רמו
זמני יום ראשון ויום שבת
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07:2507:1809:5309:4810:2510:2111:2711:2413:5913:5719:3219:3519:5719:5919:1620:09ארה״ב, מיאמי )ק(

06:5506:4509:1609:1009:5509:4910:5810:5313:2913:2819:0419:1019:3319:4018:5119:52ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:2307:1309:4509:3910:2310:1811:2611:2213:5813:5719:3219:3820:0120:0819:1920:19ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:5406:4309:1509:0809:5409:4810:5710:5213:2813:2719:0319:1019:3219:3918:5019:51ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3606:3709:0709:0609:3609:3610:3910:3813:1013:0818:4318:3919:0619:0218:2119:11בוליביה, לה-פס )ח(

06:4506:3208:5808:5009:4609:3810:4910:4313:2013:1918:5519:0519:3119:4118:4619:55בלגיה, אנטוורפן )ח(

06:4606:3208:5908:5009:4609:3810:4910:4313:2013:2018:5519:0519:3019:4118:4619:55בלגיה, בריסל )ח(

06:1006:1308:3908:3909:1009:1010:1310:1212:4412:4218:2218:1618:4118:3617:5518:45ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5806:0108:2708:2708:5808:5810:0110:0012:3212:3018:0618:0018:2918:2417:4318:33ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:0305:5008:1608:0709:0408:5610:0710:0112:3812:3718:1518:2518:4918:5918:0719:14בריטניה, לונדון )ח(

06:1205:5708:2208:1309:1209:0410:1510:0912:4712:4618:2218:3318:5919:1118:1619:26בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:0905:5508:2108:1209:1009:0210:1310:0712:4412:4418:2118:3118:5619:0718:1019:21גרמניה, ברלין )ח(

06:2906:1508:4208:3409:2909:2110:3210:2613:0313:0218:3818:4819:1319:2218:2819:36גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:1106:1408:3908:3909:1109:1110:1310:1312:4512:4318:2518:1818:4318:3617:5518:46דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4306:3809:1209:0909:4309:3910:4510:4213:1613:1518:4918:5119:1319:1418:3319:23הודו, מומבאי )ח(

06:3906:3409:0909:0509:3909:3510:4110:3813:1213:1118:4618:4719:0919:1018:2919:19הודו, פונה )ח(

05:4705:3508:0307:5608:4708:4009:5009:4512:2112:2117:5618:0518:2918:3817:4518:51הונגריה, בודפשט )ח(

06:0405:5408:2508:1909:0408:5810:0710:0212:3812:3718:1218:1918:4118:4818:0019:00טורקיה, איסטנבול )ח(

06:2906:2008:5208:4609:2909:2310:3210:2713:0313:0218:3718:4219:0519:1118:2319:22יוון, אתונה )ח(



רמז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0805:5608:2508:1709:0809:0110:1110:0612:4212:4218:1718:2518:4918:5818:0619:11מולדובה, קישינב )ח(

06:4006:3509:0909:0609:4009:3610:4210:3913:1313:1218:4718:4819:1019:1218:3019:21מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:3106:3908:5008:5309:3209:3510:3510:3613:0813:0518:4218:3119:1419:0218:1519:15ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0806:0108:3508:3109:0809:0310:1010:0712:4112:4018:1518:1818:4018:4317:5918:53נפאל, קטמנדו )ח(

06:1806:0908:4008:3409:1809:1310:2110:1612:5212:5118:2618:3218:5519:0118:1119:12סין, בייג'ין )ח(

07:0907:0709:4009:3810:0910:0711:1111:0913:4213:4119:1519:1419:3719:3618:5619:45סינגפור, סינגפור )ח(

05:3905:2507:5107:4208:4008:3209:4209:3612:1412:1317:4917:5918:2518:3617:4018:50פולין, ורשא )ח(

06:1206:1208:4308:4209:1209:1110:1410:1312:4612:4418:1918:1518:4118:3817:5818:46פרו, לימה )ח(

06:4406:3309:0208:5509:4409:3810:4710:4213:1813:1718:5319:0119:2519:3318:4219:45צרפת, ליאון )ח(

06:5406:4109:0909:0109:5409:4710:5710:5213:2813:2819:0519:1419:3719:4618:5320:00צרפת, פריז )ח(

06:0105:5808:3208:2909:0008:5810:0310:0112:3412:3218:0718:0618:2918:2817:4818:37קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2107:1009:4009:3410:2110:1511:2411:1913:5513:5419:3319:4020:0020:0819:1820:20קנדה, טורונטו )ק(

06:5706:4609:1609:0809:5809:5111:0010:5513:3213:3119:0819:1619:3819:4618:5519:59קנדה, מונטריאול )ק(

06:5006:4109:1409:0909:4909:4410:5210:4813:2313:2218:5719:0219:2419:2918:4319:39קפריסין, לרנקה )ק(

06:5906:4409:0708:5810:0009:5111:0310:5613:3413:3319:0919:2119:4820:0019:0120:16רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:3206:1708:3908:2909:3309:2410:3610:2913:0713:0718:4618:5819:2219:3518:3519:51רוסיה, מוסקבה )ח(

06:2506:1308:4108:3409:2509:1810:2810:2212:5912:5818:3318:4219:0619:1518:2319:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:2906:1708:4608:3809:2909:2310:3210:2713:0413:0318:4318:5119:1119:2018:2719:33שוויץ, ציריך )ח(

06:2306:1908:5308:5009:2209:1910:2510:2212:5612:5418:2918:3018:5218:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם – לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור – המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תפלת הדרךחמר

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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